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Savaitės1 
įvykiai

Valst. sekr. Shultz Ženevoj su
sitarė su Sov. S-gos užs. reik, 
ministeriu Gromyka tolimesnėm 
derybom dėl ginklų kontrolės 
sudaryti bendrą komisiją, kuri, 
pasiskirsčiusi į tris gmpes, tuo 
pačiu metu tarsis dėl strateginių 
branduolinių ginklų sumažini
mo, vidutinės tolinašos bran- 

. duolinių ginklų apribojimo ir 
dėl erdvės ginklų kontrolės.

Sov. S-gos užs. reik, ministe- 
ris Gromyka pareiškė, kad dery
bos su JAV dėl strateginių gink
lų kontrolės pasidarys neįma
nomos, jei jos būtų atskirtos nuo 
erdvės ginklų kontrolės derybų. 
Jis pabrėžė, kad pavojų derybom 
sudarytų ir tolimesnis JAV bran
duolinių raketų išdėstymas 
Vakarai Europoj.

Valst. sekr. Shultz pabrėžė, 
kad Sov. S-ga, reikalaudama 
iš JAV nuolaidų dėl erdvės gink
lų kontrolės, gali pakenkti ir ki
tom tuo pačiu metu vykstan
čiom derybom dėl strateginių 
ir vidutinės tolinašos branduoli
nių ginklų sumažinimo.

Nikaragvos naujasis parla
mentas pradėjo savo posėdžius, o 
išrinktas krašto prezidentu 
Daniel Ortega Savedra buvo 
prisaikdintas. Šiose iškilmėse iš 
svetimų valstybių vadų daly- 
vavo tik Kubos prezidentas Fi- 
del Castro.

Filipinų gynybos ministeris 
Juan Ponce Eurile pareiškė, kad 
komunistinių partizanų veikla 
per 1984 m. sustiprėjo ir pasi
darė drąsesnė ir kad ir toliau ji 
sudarys pavojų krašto saugu
mui.

Prezidentas.Reagan padarė 
kai kuriuos pakeitimus jo va
dovaujamo] ad mini stracijoj:
.energijos sekretorius Donald P.
Hodel yra paskirtas vidaus rei
kalų sekretorium: Baltųjų Rūmų 
personalo direktorius John S. 
Harrington — Valstybės huma
nitarinių stipendijų pirm-ku; 
Baltųjų Rūmų štabo viršinin
kas James A. Baker — iždo 
sekretorium, o iždo sekretorius 
Donald T. Regan — Baltųjų 
Rūmų štabo viršininku.

Kipro prezidentas S py ros Kyp- 
rianou ir salos turkų srities va
das Rauf Denktash susitarė dėl 
pagrindiniu nuostatų federa
cinei Kipro respublikai steigti. 
Susitarimai turės būti pasirašy
ti šį mėnesį J.T. gen. sekreto
riaus Javier Perez de Cuellar 
akivaizdoj.

Izraelio religinės 
jausdamos savo įtaką dabartinėj 
koalicinėj vyriausybei, pareika
lavo. kad parlamentas svarstytų 
įstaty mo projektą, siekiantį su
varžyti vadinamo “sugrįžimo 
įstatymo nuostatus, nusakan
čius. kas yra žydas. Amerikos žy
dai šitam žy giui nepritaria, nes. 
juos pakeitus, žydiškumas būtų 
paneigtas kiekvienam, kuris bu-

partijos.

rabino.
Popiežius Jonas Paulius II 

prie Vatikano akredituotiem 
diplomatam pasakytoj kalboj 
aštriais žodžiais gynė žmogaus 
ir religines teises ir pabrėžė, 
kad kai kurios valstybės labai ‘ 
uoliai kovoja prieš kitose valsty
bėse žmogaus teisių pažeidimus, 
bet nuolat jas pažeidinėja pa
čios savo valstybėse.

Tanzanijos prezidentas Julius 
K. Neyerere pareiškė pasitrauk
siąs iš pareigi! š.m. pabaigoj.

Pakistano parlamento rinki
mai įvyks vasario 25.

JAV baigia susitarti su Kinija 
parduoti jos karo laivynui gink
lų kovai prieš pov. laivus. tor
pedų ir kt. ginklų.
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KODĖL TIEK DAUG NUSIKALTIMŲ 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE?
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 63

Be to, turime neužmiršti dar 
vieno dalyko: Kiekvienai jėzuito 
parašytai knygai, prieš ją spaus
dinant, reikia gaūti vyskupo ap- 
robatą, kad joje nieko nėra ra
šoma prieš Katalikų Bažnyčios 
moralės dėsnius. Ir joks vysku
pas tokios aprobatos neduos, 
jeigu ten bus mokomas aukščiau 
minėtas dėsnis — tikslas patei
sina priemones.

Kaip kilo veikalas apie jėzuitus
1930 metų pradžioje, studijuo

damas Valkenburge (Olandijoje) 
aukštojoje Teologijos Filosofijos 
mokykloje (Kolegijoje), girdėjau 
jėzuitų archyvo, direktoriaus 
Kleiserio pranešimų apie tuomet 
pasirodžiusį austro Filloep-Mil- 
lerio veikalų “Macht und Ge- 
heimnis der Jesuiten” (“Jėzuitų 
jėga ir paslaptis”).

Tas pat autorius anksčiau bu
vo parašęs veikalą apie bolševiz
mą, kuriame jis tvirtina, esą 
bolševikai laikosi jėzuitų dėsnio 
“tikslas pateisi na priemones”.

Tad Kleiseris paneigė tą 
jėzuitams daromą priekaištą ir 
patarė Filloep-Milleriui pastudi
juoti jėzuitų ordino istorijų ir jų 
mokslų. Filloep-Milleris net 4 
metus atsidėjo tam darbui, ir to 
vaisius buvo naujas veikalas 
“Macht und Geheimnis der 
Jesuiten”.

Ten Milleris atšaukė savo 
ankstyvesnį tvirtinimų ir pabrė
žė. kad jėzuitų mokslas moralės 
klausimais niekuo nesiskiria 
nuo kitu katalikų teologų moks
lo. ir primetamas minėtas šūkis 
yra be pagrindo.

Pastudijuok it
Šiandien au jums, Kęstuti 

Deksny. ir noriu pakartoti anų 
Kleiserio duotų Filloep-Milleriui 
patarimą: pastudijuokit, patyri- 
nėkit. ir esu tikras, kad, jeigu 
nuoširdžiai ieškosit tiesos, greit 
įsitikinsit, kaip ir visi tiesos ieš
kotojai, kad minėtas jėzuitams 
primetamas mokymas yra tik 
klaida ir šmeižtas.

Lietuvių kalba tuo klausimu 
l>ene geriausiai ir išsamiausiai 
parašytą straipsnį išspausdino 
1911 metų “Ateities” žurnalas 
105. 154 ir 295 puslapiuose.

Kas klupdo žmones?
Paskutiniame savo rašinio 

skyriuje K. Deksnys religiją su
tapatina su baime: “Baimė 
klupdo žmogų".

Pirmiausia ne vien baimė 
klupdo žmogų, bet daug daž
niau pagarba ir 'dėkingumas ar 
gailestis dėl padary to blogio. Ne 
kartą tarybinėje spaudoje teko 
matyti nuotrauką, kurioje aukš
tas tarybinis karys, generolas ar 
majoras, atsiklaupęs bučiuoja 
pulko vėliavą.

Kas juos paklupdė? Tikriausia 
ne lxiimė. bet greičiausiai pa
garba ir dėkingumas tiems, 
kurie su šia vėliava ėjo į mūšį 
ir paaukojo savo gyvybę už savo 
kraštą.

Ir mes, tikintieji, klaupiamės 
prieš kryžių ar Tabernakulį ne 
iš bąųn£s, liet iš pagarbos ir 
meilės bei dėkingumo mūsų Die
vui ir Atpirkėjui. Vaikas, skau
džiai įžeidęs savo tėvus ar gera
darius ir supratęs savo nedėkin
gumą ir kaltę, atsiprašo juos, 
kartais net atsiklaupęs prašo do
vanojimo., Atsiklaupimu jis iš
reiškia savo gailestį dėl blogo 
elgesio rr norą atitaisyti savo 
išsišokimą.

Ar tai žmogų pažemina? 
Anaiptol. Tai parodo jo sąmo
ningumą ir norą atitaisyti k ku

diį. Kartu jis nori pagerbti tuos, 
kuriems nusikalto.

Bausmė mažina nusikaltimus
Norėdamos sulaikyti žmones 

nuo nusikaltimu, valdžios daž- 
nai.iinasi griežtesnių priemonių 
prieš nusikaltėlius. Ar tai bloga? 
Ne. Juk ne vienas iš bausmės 
baimės susilaiko nuo blogo 
veikslo. Ar dėl to bausmė yra 
bloga priemonė? Ji neretai gali 
būti vienintelė priemonė išveng
ti nusikaltimams.

Laisvė—Vakarų demokratijoje
Labai keistai K. Deksnys prie

kaištauja religijai, esą Italijoje 
tikėjimas į Dievą nesulaikęs ma
fijos. O Italijoje tiktai dalis 
žmonių yra tikintieji, jie sudaro 
apie pusę gyventojų. Juk vien 
komunistai (o jie yra tikriausiai 
ateistai) rinkimuose surenka 
apie 30% balsų. Be to, yra dar 
sočiai demokratų, socialistų, 
liberalų ir kitokių partijų žmo
nių, kurių nemaža dalis yra 
ateistai. Vakarų demokratijose 
šalia gerų, pozityvių dalykų yra 
ir negatyvių. Vienas K jų per 
daug laisvės, tai gera proga 
reikštis nedrausmingainelemen- 
tui.

Religija palaiko moralę apie religiją neturėjo jokio su-
Bet ar ne dar blogiau, kai pratimo, gyveno pagal “savo są- 

tos laisvės, yra per mažai, kai 
religija yra suvaržyta, ir it negali (nukelta i 2 nsl.}

LKB KRONIKA ANGLIŠKAI

sausio 13. Mišias koftcelebruoja pranciškonai kunigai iš k.Pamaldos Kultūros Židinyje
— Benvenutas Ramanauskas. Placidas Barius, Leonardas Andriekus, Antanas Prakapas, vys
kupas Paulius Baltakis, kun. klebonas Jonas Pakalniškis, Kornelijus Bučmys, Pranciškus 
Gedgaudas. NuotrL. Tamošaičio

Raštišku susitarimu Kunigų 
Vienybė pervedė Lietuvių Kata
likų Religinei šalpai artimą bei 
leidimą Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos atskirais nu
meriais anglų kalba nuo 62-ojo 
numerio.

Nuo 1974 kun. Kazimieras Pu- 
gevičius pirmas pradėjo versti 
Kunigų Vienybės leidžiamus 
LKB Kronikos atskirus nume
rius anglų kalba. Per dešimts 
metų Kunigų Vienybė išleido 
•58-ius atskiras kun. PiijpeviCiaiis. 
Vitos Matusaitienės Bei kitų 
išverstus LKB Kronikos nume
rius anglų kaliu. Išviso buvo 
išleista apie ^SO.OOOegE, Kunigų 
Vienvbė su Religine Šalpa iš-* 
platino Kronikas ^rulonam. 
Kongreso nariam. atstovybėm 
\Vashingtone. Jungtinėm Tau
tom New Yorke. bibliotekom ir 
kitiem. Per tą laikotarpį. Kuni
gų Vienybė su mecenatų para-

Popiežius Jonas Paulius II- 
sis sausio pradžioje iškilmingo
je audiencijoje priėmė prie 
Apaštalų Sosto akredituotą dip
lomatinį korpusą. Ta proga pa
saulio kraštų'diplomatiniai at
stovai pareiškė šventajam Tė
vui Naujųjų metų linkėjimus.

Jonas Tiulius II-sis, kaip pa
prastai tokiomis progomis, 
atsakydamas į diplomatinio 
korpuso dekano — Dramblio 
Kaulo Kranto respuhhkos amba- 
sa’doriaus — sveikinimo žodį, 
ilgesnėje kalboje apžvelgė aktua
liąsias pasaulio' problemas, 
drauge išreikšdamas Bažnyčios 
rūpestį jų išsprendimu.

Popiežius savo kalboje nurodė 
tris pagrindinius principus, ku
riais privalėtų remtis tarptau
tiniai santykiai. Tai abipusišku
mo principas, tarpusavio solida
rumas ir bendradarbiavimas.

Valstybė, kuri sau reikalauja 
tam tikrų teisių, negali jas pa
neigti kitai šaliai. Abipusišku
mo principu turi remtis ir bet 
kuris politinis dialogas teisin
gumo pagrindu tarpusavio gin
čam išspręsti.

Solidarumas reikalingas bend
romis jėgomis sprendžiant di
džiąsias pasaulio politines, eko
nomines ir kultūrines proble
mas.

Visas šių laikų gyvenimas yra 
pagrįstas tarpusavio priklau
somybės norma. Iš to išplaukia 
ir tarpusavio bendradarbiavimo 
būtinumas..

Popiežius pabrėžė, kad Baž
nyčia yra visada skriaudžiamų
jų ir vargstančiųjų pusėje. Kal
bėdamas apie dabartinio pasau
lio negeroves, Popiežius ypatin
gu būdu iškėlė smurtą, egoiz
mą, tiesos baimę, ideologinį su
stabarėjimą. Visa tai neišven- 

-4 jas-šventė, - visi kiti veda. į pagrindiajj^žw.
gaus teisių pažeidimus, skatina, 
smurto veiksmus ir ideologinę 
prievartą, mažumų ir ištisų 
tautų teisių nepaisymą.

atlikti to pozityvaus veikimo, 
kurį galėtų atlikti? Tada smunka 
visuomenės moralė, tada vis 
daugiau reikia milicijos, kalėji
mų ir lagerių. Todėl kova sū re
ligija ya tikra anomalija, kurios 
niekuo negalima pateisinti.

Gyvenimas daugybę kartų pa
tvirtino tiesą kad ten kur žmo
nės daugiau meldžiasi, ten 
mažiau keikiasi, kur daugiau 
žmonių bažnyčiose, ten mažiau 
jų kalėjimuose. Štai vienas pa
vyzdys:

1969 metų vasarų Molėtuose 
dvi dienas kaip didžiausias nusi
kaltėlis buvo teisiamas Dubin
gių parapijos klebonas kunigas 
Antanas Šeškevičius už tai, kad 
Imžnyčioje keliolikai vaikų pa
aiškino tikėjimo tiesas - katekiz
mą, kurio pagrindų sudaro De
kalogas: nežudyk, nepaleistu
vauk, nemeluok, nevok, nesi- 
keik, negirtuokliauk, gerbk savo 
tėvą ir motinų, neapleisk mal
dos, būk blaivus, sąžiningai atlik 
savo pareigas . . .

Bausmę kun. Antanas Šeškevi
čius atliko Alytaus lageryje, ku
riame buvo apie- 1500 kalinių, 
daugiausia jauni žmonės. Taip, 
jauni žmonės ir jau nusikaltė
liai. Atėjo Kalėdos, Velykos — 

rna tam darbui išleido apie 
75.000 dol.

Yra leidžiama 5,000 su viršum 
egz. kiekvieno Kronikos nume
rio anglų kalba. Religinės Šai
pūs vadovybė yra pasiryžusi šį 
-•varbų darbą ir toliau tęsti. 
Religinės Šalpos statute jau nuo 
1969 įrašytas kaip vienas iš pa
grindinių tikslų, telkti ir skleisti 
informacija apie tikinčiųjų per
sekiojimą ««jkaipuotoj Lietuvoj. 
Kronikos žinių svarbą bei pasau
linė įtaką liudija šimtai užklau
simų. kurie kasmet suplaukia iš 
viso pasaulio į Lietuvių Katali
kų Religinės Šalpos įstaigą. Re
guliariai ir skubiai pateikiamo
mis Kronikomis plačiai naudo
tasi žurnalistai. pedagogai, 
kongresmanai ir • senatori.ii. o 
y pač žmogaus teisių organizaci
jos, kaip Tarptautinė Amnesti
ja. kun gina lietuvių sąžinės ka
linių teises, bei bažnytinė hierar

Čia Popiežius ypatingu būdu 
iškėlė religinės laisvės varžy
mus, primindamas, kad net pa
čioje Europoje daugeliui krikš
čionių draudžiama nevaržomai 
išpažinti savo tikėjimą. Religinės 
laisvės varžymai, kalbėjo Popie- 
žius< yra ypač ryškūs tuose kraš
tuose, kurie remiasi ateistine 
ideologija. Ten matome akivaiz
dų prieštaravimą tarp oficialių 
pareiškimų apie ^religinės lais
vės apsaugojimą ir lygiagrečiai 
vykdomą antireliginę propa
gandų, kurių lydi prievartos 
priemonės prieš tikinčiuosius. 
Tokiu būdu tikintiesiems yra 
atimama galimybė laisvai iš
pažinti* tikėjimų, Bažnyčiai 
draudžiama laisvai pasirinkti 
ganytojus, varžomas įstoji
mas į kunigų seminarijas, nelei
džiama katekizuoti jaunimo ne
kalbant jau apie tikinčiųjų pi
lietinių teisių diskriminavimų, 
tartum tikintis žmogus galėtų 
pakenkti visuotinei gerovei.

Dar daugiau, pažymėjo toliau 
Šventasis Tėvas, kai kuriuose 
Europos kraštuose žmonėm yra 
jėga brukama ateistinė ideologi
ja, nesiskaitant su jų sųžine ir 
bet koks religijos praktikavi
mas yra visiškai draudžiamas ir 
net baudžiamas. Popiežius pa
žymėjo, kad sųžinės laisvė yra 
viena svarbiausiųjų žmogaus 
laisvių ir ji turi būti gerbiama, 
kaip lygiai turi būti gerbiamas 
politinio gyvenimo atskyrimas 
nuo religinio gyvenimo, kaip 
vaizdžiai yra nurodęs pats Kris
tus, sakydamas — atiduokite 
ciesoriui, kas ciesoriaus, ir Die
vui, kas Dievo.

VOKIEČIŲ

KENČIANTIEMS 
LIETUVOJE

Federacinėje Vokietijoje vei
kiantis Nijolės Sadūnaitės bi
čiulių būrelis išleido savo 16- 
ąjį aplinkraštį, kuriame patei
kiama informacijų apie būrelio 
veiklą ir ateičiai užsibrėžtus 
uždavinius, siekiant malda ir 
konkrečiais artimo meilės dar
bais išreikšti solidarumų lietu
viam sąžinės belaisviam ir vi
siem dėl tikėjimo Lietuvoje ken- 
čiantiem krikščionim.

Aplinkraštyje informuo
jama, kad Federacinėje Vokieti
joje pastaruoju metu įsikūrė dvi 
naujos maldos grupės: viena, 
pasivadinusi Jadvygos Bieliaus
kienės vardu, Bad Mergent- 
heimo mieste, antroji — Wuer- 
tembergo krašte.

chija. Pvz. kardinolas Bernardi
nas citavo vėliausias Kronikos 
ištraukas savo vedamajame 
apie Klaipėdos bažnyčią.

Minėtas susitarimas tarp Ku
nigų Vienybės ir Religinės Šal
pos nesaisto kun. J. Kuzminsko 
Chicagoj įsteigtos Lietuvos 
Kronikos Sąjungos, kuri 1976 
atsiribojo nuo Kunigų Vienybės 
ir nuo Religinės Šalpos, ir per tą 
laiką išleido LKB Kronikos N r. 
1 - 9 anglų kalba viename tome.

Kronikos numerius atskirais 
sąsiuviniais anglų kalba galima 
užsisakyti sau ar kitam iš Lietu
vių Katalikų Religinės Šalpos. 
351 Highiand Blvd., Brooklyn. 
N Y 11207. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. Čekius rašyti fothua- 
nian Catholic Religious Aid 
vardu..

Prancūzų policijai susikovus 
su už Naujosios Kaledonijos ko
lonijos nepriklausomybę kovo
jančiais čiabuviais, buvo nušau
tas jų- vadas Eloi Macharo. Dėl
to kolonijoj kilo naujų riaušių.

Kiekvieno mėnesio paskutinį 
trečiadienį būreliai renkasi į 
Bažnyčią bendrai maldai už ken
čiančius krikščionis Lietuvoje 
ir kituose pasaulio kraštuose. 
Jie taip pat renka parašus už 
sąžinės belaisvių išlaisvinimą 
kitomis priemonėmis siekia pa
dėti kenčiantiems krikščio
nim.

Už lietuvių kunigų Alfonso 
Svarinsko^ ir Sigito Tamkevi- 
čiaus išlaisvinimų jau yra su
rinkta daugiau negu trys tūks
tančiai parašų. Būreliai dabar 
rengiasi Vakarų Vokietijos vys
kupų paskelbtai maldos dienai 
už persekiojamus krikščionis. 
Ji bus pravesta gegužės dvylik
tųjų ir bus ypatingu būdu skirta 
krikščionim Lietuvoje ir kituose 
Pabaltijo kraštuose.

Nijolės Sadūnaitės avardo 
būrelio aplinkraštyje . taip pat 
informuojama, kad Federaci
nėje Vokietijoje jau yra spaus
dinami Nijolės Sadūnaitės atsi
minimai vokiečių kalba. Spau
dai taip pat yra parengtas atsi
minimų angliškas vertimas. Ita
lų kalba Sadūnaitės atsimini
mai “Kaip patekau j KGB ob
jektyvą" jau buvo išleisti I9M 
vasarą Romoje.
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Klaipėdos jaunųjų rašytojų 
sekcijoje gruodžio 21 surengtus 
pokalbis apie Šiuolaikines vaikų 
ir jaunimo literatūros proble
mas. Aptartos trys klaipėdiečių 
rašytojų knygutės vaikam — K. 
Kauko apysaka “Paklausk ąžuo
lą”, R. Černiausko apsakymų 
rinkinys “Senelės išdaigos”, P. 
Drevinio poezijos knyga “Žydi 
purienos”.

— Vilniaus jaunųjų rašytojų 
sekcijos susirinkime gruodžio 
26 sekcijos pirmininkas V. Dau
nys supažindino, kaip rengia
mas jaunųjų almanachas. Apie 
jaunųjų publikacijas periodi
koje kalbėjo V. Braziūnas (“Li

teratūra ir menas”), L. Trivaitė 
(“Komjaunimo tiesa”), V. Kuku
las (“Nemunas”). į sekciją pri
imti nauji nariai: J. Ivanaus
kaitė, L. Gadeikis, J. Keleras, 
A. Stanevičius.

— Naujų kūrinių perklausoje 
Kompozitorių namuose gruo
džio 13 iš įrašų skambėjo O. 
Balakausko “Dada-concerto”, 
keturiem vokalistam, instru- 
mentaliniam ansambliui ir fono
gramai (L. Gutausko ž. atl. 
konservatorijos studentai ir fil
harmonijos simfoninio orkestro 
artistai), V. Bartulio “Dvi epi
tafijos” balsui ir instrumenti-

t

Savaitės 
įvykiai

Brazilijos pirmuoju civiliniu 
prezidentu nuo 1964 m. elektori- 
nė kolegija išrinko opozicijos 
kandidatą Tancredo Nevas.

V. Vokietijos parlamento atsto
vas Juergen Todenhoefer, aplan
kęs Afganistaną, apkaltino Sov. 
S-gą, kad ji iki šiol naudoja 
karo lėktuvus -civiliam gyvento
jam ir jų kaimam naikinti; lyad 
žaloja afganų jaunimą žiauriais 
fiziniais ir psichiniais kankini
mais; kad mėto iš lėktuvų Į žais
lus panašias bombas, kurios 
sprogsta vaikam jas pakėlus nuo 
žemės.

Izraelio ministerių kabinetas 
priėmė pasitraukimo iš pietinio 
Libano planą, pagal kurį bus 
pasitraukiama trim etapais: pir
muoju etapu bus pasitraukta 
nuo dabartinės Avali linijos iki 
Litani ir Zehrani upių linijos; 
antruoju — iš rytinio Libano 
Bekaa slėnio ir Mount Baruk 
srities ir trečiuoju — iki tarp
tautinės Izraelio sienos su Liba
nu. Pasitraukimą numatoma už
baigti per 6 ar 9 mėn., bet at
sižvelgiant į susidariusias po 
kiekvieno etapo aplinkybes.

Sov. S-ga rugsėjo 28 galinga 
Protono raketa išmetė į erdvę 
didžiausią satelitą Cosmos 1603. 
kuris, būdamas 528 mylių aukš
ty. dažnai perskris per JAV ir 
galės nusiklausyti įvairių pasi
kalbėjimų ir sekti įvairių ginklų 
bandymus. JAV dar tik ruošia
si panašų satelitą išmesti.

Kinijos spauda, minėdama 
Mao Zedong į valdžią atėjimo 
50 m. sukaktį, vadina jį Kinijos 
revoliucijos ir komunistų parti
jos išgelbėtoju, bet kartu pri
mena, kad jis padaręs “kairiųjų 
klaidų", nes gyventojai nebuvo 
paruošti jo klaidos suvokti.

ginu inUcreipti omotologirųus - __ _ , -
tyrimus, atliekamus įvairiose Vilniau.^ fapytąjų, dalyvavusių ,4orthporth, N.Y. 11731. Tel. 516',368-3740.NamM,tek 
mokslo ir mokymo įstaigose, tai- čia surengtame tapybos piene- H H^^ l 14te. Trt^ 212 441-2511
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kins orriitologams-mėgėjams, 
taip pat jauniesiems ornitolo
gams.

— šaulių parodų rūmuose 
atidaryta - skulptoriaus Kązio 
Kasperavičiaus ir tapytojo Po
vilo Anikino darbų paroda.

n i am ansambliui (A.A. Jonyno 
žodžiai, atl. R. Maciūtė ir Kom
pozitorių sąjungos kamerinis an
samblis), & Kailelio “Restaura
cija" violončelei ir klavesinui 
(atl. I. Kučinskas, Š. Kačionas, 
S. Aglinskas), R. Šileikos voka
linis ciklas sopranui ir vargo
nam “Ką saugo nepragydęs 
paukščio balsas" (įvairių poetų kričio vidury įvyko Šiauliuose, 
ž., atl. J. Ciurilaitė ir A. Kiš- 
kelytė).

— Ornitologų draugijos stei
giamasis susirinkimas įvyko Vil
niuje. Lietuvos ornitologų drau
gijos tarybos pirmininkas — 
Zoologijos ir* parazitologijos in
stitute laboratorijos vadovas 
Mečislovas Žalakevičius. Drau
gija padės koordinuoti, tikslin-

— Ketvirtasis respublikinis sa
viveiklinių cirkų konkursas lap-

Jame dalyvavo šeši liaudies cir
kai ir penki kolektyvai, dar 
neturintys Šio vardo. Konkursui 
pasibaigus, įvyko laureatų kon
certas. Ši beveik dviejų valandų 
programa parodyta ir respubli- 
kos sostinės žiūrovams. Gele
žinkelininku kultūros rūmuose 
savo menąųiemonstravo jaunieji 
Alytaus, Klaipėdos, Vilniaus cir
ko artistai.

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

žinę”, tikriau — pagal savo ne
valdomas aistras.

Ateizmas sugriauna moralę
Ateizmas, sugriovęs jų reli

giją, pakirto ir jų moralės pama
tus. Visi giliau galvojantieji 
žmonės pripažįsta, kad žmoguje 
yra daug žemų instinktų, kurių 
jis be religijos, t.y. be Dievo 
malonės pagalbos nepajėgia nu
galėti, ir tai svarbiausia prie
žastis, kodėl daugiau žmonių 
kalėjimuose ten, kur jų mažiau 
bažnyčiose.

Sąmoningai atlikta išpažintis 
ir šv. Komunija sudaro užtvaras, 
kurios sutramdo žemosios pri
gimties aistras.

Maironis tą tiesą yra gražiai 
išreiškęs eilėraštyje: “Ačiū Tau, 
Viešpatie, jogei my lėdamas sau
gojai mano gy venimo rytą. Argi 
ne kartą, vilionei tikėdamas, bė- 
gau į tinklą, gudriai užraizgy
tą. Žūti neleido šventas tikėji
mas, tėviškas Tavo Apvaizdos 
budėjimas". ...

Kodėl tiek daug 
nusikaltimų

Pabaigoje K. Deksnys 
ateistinę pasaulėžiūrą, kuri “rei
kalauja sąmoningo nesavanau
diško doro gyvenimo, kaip to 
reikalauja sąžinė . .Ir religija

gina

Sov. S-gos spauda pradėjo 
garbinti Afganistane granatom 
susisprogdinusį ir 20 Afganista
no partizanų tuo pat metu už- 
mušusį parašiutininkų seržantą 
gudą Nikolai Cepik. Jam stato
mi paminklai, jo vardu pavadi
namos mokyklos, pionierių bū
reliai ir gatvės, jo garbei ku
riamos dainos, o pati Soy. S-ga 
jam suteikė Sov. S-gos didvyrio 
vardą. Vakarai iš to daro išvadą, 
kad Sov. S-ga numato pasilikti 
Afganistane ilgam laikui.

Camp Lejuene karinės mo
kyklos instruktorius jūrų pėst. 
eilinis Robert E. Cordrey buvo 
nuteistas 12 m. kalėti už bandy
mą parduoti sovietinio bloko 
valstybių agentam branduolinių 
biologinių ir cheminių ginklų 
paslapčių.

Varšuvos pakto valstybių nu
matyta konferencija Bulgarijoj 
buvo atidėta dėl Sov. S-gos pre
zidento Černenkos ligos.

re, darbų ataskaitinė paroda. 
Dauguma plenero dalyvių jauni 
dailininkai, nuolat dalyvaują 
respublikinėse parodose. Ekspo
nuojami jų sukurti pajūrio žmo
nių portretai, rudens peizažai, 
kompozicijos, natiurmortai.

kaip tik to pirmoje vietoje reika
lauja. Bet kokie tos ateistinės 
pasaulėžiūros vaisiai? Ką sako, 
gyvenimas? Kodėl pas mus, ne
paisant armijos, kontrolierių, 
draugovininkų, viešosios slap
tosios milicijos, visur tiek daug 
nusikaltimų, tiek daug-gamina- 
ma broko? Kodėl mokyklose, 
ypatingai proftechninėse, mo
kytojai nusiskundžia nepapras
tai sunkiu darbu? Kodėl tiek mo
ralinio pakrikimo, kombinacijų, 
vagysčių, chuliganizmo, girtuok
liavimo, seksualinio palaidu
mo? Kodėl tiek mažai tokių, ku
rie “gyvena, kaip to reikalauja 
sąžinė?”

Paskutiniame savo rašinio sa
kinyje autorius visiškai prasi
lenkia su liūdna tikrove, tvir
tindamas, esą “komunistinė mo
ralė žymiai pranašesnė už religi
nę reikalaujančią aklo paklusnu
mo ir baimės”.

Iš tikrųjų religija reikalauja 
ne aklo, bet sąmoningo klus
numo; ne baimės, bet teisingu
mo, pagarbos ir meilės; baimė 
čia užima tik paskutinę vietą.

Užpemai Molėtų rajone, kaip 
rašė “Pirmyn” laikraštis, 178 
poros atšoko jungtuves ir. .. 
60 pareiškimų skyryboms, taigi 
geras trečdalis šeimų skiriasi.

Degtinės šiandien išgeriama 
dešimt kartų daugiau negu prieš 
karą Nepriklausomoje Lietu
voje. O vyno keliasdešimt 
karti; daugiau.

Ateistinis auklėjimas jaunimo 
sielose sudarė tuštumą, iš čia ir 
kyla daugyliė negerovių Tai 
šiandien pripažįsta net ir nuo
širdesni ateistai. Iš rimto žmo
gaus girdėjau apie vieno žurna
listo paskaitą mokytojams, kal
bėjo jis apie dabartinį jaunimą. 
Po paskaitos jam buvo duotas 
klausimas, kaip išaiškinti dabar
tinio jaunimo žiaurumą ir doro
vės normų nesilaikymą. Žurna
listas atsakęs: “Anksčiau jauni-

- pašalinus, atsirado tuštuma, 
kurios nėra kuo užpildyti, reli
gijos neturime kuo pakeisti”;

Kaip didėja skyrybos? •
Šią tiesą geriausiai parodo 

šeimų gyvenimas. Štai prieš 
karą Lietuvoje skyrybos buvo 
retenybė, didžiausia sensacija. 
Su ateistiniu auldėjimu vis la
biau ėmė krikti šeimos. O sti 
šeimų pakrikimu krito ir visos 
tautos moralė. 1950 metais sky
rybų buvo 2.7% ir tai daugu
moje skyrėsi ne vietiniai Lietu
vos gyventojai, bet ateiviai iš ki
tų “pažangesnių" respublikų.

Po 10-ties metų skyrybų jau 
9% (1960 metais).

Dar po 10 metų 1970 
2-3%

Dar po 10 metų 1980 
.33%.

O šiais metais mes artėjame 
prie 35%.

m.
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tolių, gintaro, bdtinukų, medau*, Įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Ava. (prie foest 
Pway St.), .Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas lakMuvt-s. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

OUEENS COLLISION CENTER, INC. Expert auto body works-prtlrag- 
aroMBig, ate. John R.' Chicavich, 131-13 HHtekte Avė., Rlduntoltai, 
N.Y. 11418. Towihg phone Hl 1-6666. Aftar 6 PM — 843 - 6677.

BUYUS FUNERAL HOME. MarioTeixeira, Jr. laidotuvių direktoriui,Neb
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), telef. 344-5171 Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 

. Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namą pardavimas, visų rūšiųipfrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Wdodhaven, N.Y. Telef. 8472323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad eut» ar 
norite būti J. Andriušio klijentais. ________________ '

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden Timrn. 
1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. S«liie»tu- 
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūiJIrmMS 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — SHver BeH Baklng Co. Liepta Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyllinii tor
tą L Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Blvd., Corona, Outrona, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

Jaunuolių nusikaltimai
Pernai pavasarį dvylika Bal

ninkų komjaunuolių stojo Molė
tuose į teismą, turėjo atsakyti ♦ 
už savo “žygdarbius”, vagiliavi
mus, plėšikavimus. Tie jaunuo
liai .namuose turėjo visko: kū
nas ir jo pomėgiai buvo visoke
riopai aprūpinti, bet trūko pa
ties svarbiausio, kas žmogų pa
daro žmogumi: atsakingumo 
jausmo" už savo darbus. Apie 
Dievą jie neturėjo _ nuovokos, 
apie Jį žinojo tik iš ateizmo 
propagandos, dėlto ir jos pa
skelbtais dorovės įsakymais ne
laužė. sau galvos. O jeigu žmo
gus neturi nemirtingos sielos, 
tada čiupk iš gyvenimo ką tik 
$£ili, "bes numirsi, ir viskas baig
ta. Jie taip ir darė. Sąžinė jiems 
nekalbėjo apie pareigą ir atsa
komybę. Bijojo tik milicijos, bet 
jie tarėsi esą gudresni už tvarkos 
saugotojus. Šį kartą nepavyko. 
Bet ar ateityje jie nesugalvos 
gudriau pasielgti? Duok, Die
ve, kad iš to pasimokytų.

Dorovingumas kur kas 
mažesnis nei anksčiau

Taigi, nepaisant daugybės 
mokyklų, spaudos, radijo ir tele
vizijos, šiandien dorovingumas = 
yra daug kartų žemesnis negu 
prieš karą krikščioniškoje Lie
tuvoje. Tokie pat katastrofiškai 
liūdni šių dienų faktai, prieš ku
riuos negalime užmerkti akių, 
nes kitaip gyvensime* tik iliuzi- • 
jomis.

Kun. Jonas Danyla

SOVIETŲ MOKSLININKAS A. KULIKOV 
PASIRINKO LAISVĘ AMERIKOJE

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse politinės globos pasiprašęs 
sovietu branduolinės fizikos 
mokslininkas Artem Kulikov 
yra aukščiausio lygio soviętų 
mokslo žmogus, iki šiol pasitrau
kęs į vakarus.

Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai sveikina vysk. Paulių Baltakį, OFM, sausio 
13 Kultūros Židinyje, kairėje žemai muzikos mokytoja Nijolė Vlėnienė. Nnefr. L.

Kulikov ėjo vyriausiojo inži
nieriaus pareigas garsiajame Le
ningrado branduolinės fizikos 
institute. Drauge su kitais žy
miais sovietų mokslininkais jis 
buvo atvykęs mokslo reikalais į 
Jungtines Amerikos Valstybes 
amerikiečių-sovietų mokslinių 
mainų programos rėmuose.

Užsienio spauda pastebi, kad 
■paprastai tokiais atvejais j Va
karus yra siunčiami tik valdžiai 
labai patikimi sovietų moksli
ninkai.

Kulikov politinės globos Ame
rikoje pasiprašė Kalėdų išvaka
rėse, bet apie tai tik dabar buvo 
oficialiai pranešta. Savo pasiry
žimą likti Vakaruose jis įvykdė 
kelia., minutes prieš lipdamas į 
lėktuvą, kuriuo iš Chicagos būtų 
turėjęs sugrįžti atgal į Sovietų 
Sąjungą.

Mokslininkus lydėję saugumo 
pareigūnai bandė jėga Kuliko- 
vą įstumti į lėktuvą, bet moks
lininkui pasisekė išsprukti iš jų 
rankų. Vėliau Kulikov. jau ame
rikiečių saugomas, susitiko su 
sovietų ambasados pareigūnais, 
kuriem pareiškė, jog savo noro, 
niekieno neverčiamas ryžosi pa
sirinkti laisvę Vakaruose.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKIn- 
non Securttles Ine., One State St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. ReglUnaotas 

<’ pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodHti, auksą 
. ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shefters. Suinteresuoti ikiirtbln- 
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADUO PROGRAMA “AUŠRA”. WtCN4M. 90.5. 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtls St, Auburn, MA 01501. T. 617 753-7232.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penki MFEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuania”, ukimad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WŠ0U, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, DIEidrssas: 
234 Sunltt'Dr., Watchung, N .J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais S-1O 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas KezyŠ, 217-25 54th Avė., Bays- ide, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI| VISAS KAPINES NEW YORK.
• NEW JERSEY IR C0NNECTICUT VALSTIJO

SE. IŠTAIGA PRIE ŠV JONO KAPINIU

rasolino 

A MEMORIALS
66-86 80 ST, MIDDLE VILLAGE, 0UEE1IS 

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

KVECAS
JONAS 

19 3 3 '+ i 97 6

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

Prieinamos kainos, modernūs Įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtte Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTElMlS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO VŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AG EMC RA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
‘2129 KNAPP STREET 
BROOKLYN. N.Y. 11229 

TEL: (212) 769-3300
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Kai atėjo šalčiai
Netikėtai dideli šalčiai su

kaustė visą Ameriką. Sniego pil
na. Vėjuota ir dar labai šalta. 
Visa tai iš pagrindų pakeitė gy
venimą. Visiem pasidarė sun
kiau pergyventi dieną, savaitę.

Pirmiausia — patys saugoki
me savo sveikatą. Pasikūrenki
me kambarius, įsišildykime sa
vo butus. Jau tiek išgijime, kad 
galime pasišildyti. Žiūrėkime, 
kad kambariuose oras nebūtų 
sausas, nes nuo sauso oro peršti 
ir kraujuoja nosis ir šiaip ima 
nuovargis. Išeidami iš namų, 
gerai apsivilkime. Lengva greit 
peršalti, įsitaisyti slogas, gripą. 
O išsigydyti nėra taip lengva.

Kai esame labiau apsirengę, 
gatvėmis eidami, neskubėkime. 
Eikime labai atsargiai, kad ne- 
paslystumėm. Kiek žiemą pa
slysta ir susilaužo kaulus. Susi
laužo ypač vyresnio amžiaus 
žmonės. O paskui kiek vargsta, 
kol sugydo. Kiti visą laiką šlu
buoja.

Kai patys gyvename šiltai, at
siminkime ir kitus. Girdime per 
radiją ir televiziją apie benamius 
žmones. Jų šiemet net padaugė
jo. Susidėstė sunkios gyvenimo 
sąlygos ir jie neteko butų, darbo. 
Kiti ir nenori dirbti. Jiem geriau 
taip skursti, vegetuoti, nei pato
giau įsikurti.- Padėkime-ir jiem. 
Tąip pat laikraščiai ir televiziją 
bei radijas skelbia, kad reikia 
jiems padėti ir prašo paaukoti. 
Pasiųskime kiek išgalime, kad ir 
jiem būtų lengvesnė žiema.

Labiausiai nuo šalčių kenčia 
gamta — įvairūs gyvūnėliai* 
paukščiai ir net medeliai. Kai 
sniegas visa uždengia, tai kur 
suras sau maisto paukštukai, 
kokie žvėreliai. Lietuvoje tokių 
šalčių ir gilių žiemų metu paukš
čiai ateidavo prie ūkininkų so
dybos, pavyzdžiui kurapkos, nes 
ūkininko sodyboje vis pasitaiko 
koks liekamas grūdelis.

Mūsų miestuose juk pilna ba
landžių, žvirblių, špokų, “rabi- 
nukų” ir kitokių paukštukų. Ir 
koks jiem vargas, kai reikia pa

čiam pragyventi, kai reikia pasi
slėpti nuo šalti] vėjų, surasti 
pastogę nakvynei. Todėl dažnai 
neatlaiko jie ir krinta nuo šal
čio.

Neužmirškime tų vargstančių 
paukštukų. Nupirkime lesalų ir 
paliarstykime kur sėklos nepra
žūtų sniege. Gal padarykime 
namuką, kur galėtų paukštukai 
nutūpti ir palesti sėklelių, duo
nos trupinių.

Teko matyti tokį gamtos drau
gą, kuris turėjo specialų name
lį, lyg kokį indą, kur vienu 
metu galėjo lesti bent keli 
paukštukai. Ir dar daugiau'. Žie
mą jis prie stogo pakabino suša
lusių taukų. Ir tuos paukštu
kai draskė snapu ir lesė, nes 
žiemą reikia jiem daugiau dega
lų, kad nebūtii taip šalti.

Paukštukai greitai pripran
ta prie žmogaus, žino kas juos 
maitina ir kada maitina. Tuoj ir 
laukia jo psirodant. Ar negražus 
šis draugiškas ryšys su gamta. 
Gamta ilgisi žmogaus rankų, 
kad galėtų pergyventi tuos sun
kius laikus.

Aplinkui sukiojasi ir voverai
tės. Ir joms sunku, nors dažnai 
ir turi savo “svirnelius”, kur pa
slėpta koks riešutas. Numeskime 
ir jom riešutų.

Miėstė gyvena ir klajoklių 
katukų, šunukų. Vasarą šiaip 
taip išsiverčia, pramiega kur po 
medeliu. Bet tokią šaltą žiemą 
jiem sunku. Padėkime ir jiem, 
atneškime maisto, . suraskime 
kokį kampelį garaže, prie namų, 
kur po laiptais.

Woodhavene vienoje gatvėje 
rytais vis skuba senutė su krep
šiu. Ji maitina kokia dvylika 
kačių. Ir katės bėga paskui ir 
glaudžiasi. Pamaitina ji ir sutik
tus šunis. Tikrai tai gražus dar
bas, kad ištiesia pagalbos ranką 
nuskriaustiem. Tas ryšys su 
gamta, su paukštukais, gyvuli- 
liais suteiks visada daug 
džiaugsmo ir paguodos.

Keturiasdešimt aštuntoji kny
ga! Kaip ir daugelis ankstesnių, 
laikams nusistovėjus, 192 pusla
pių. Vis to paties (prof. dr.) Vy
tauto Kavolio redaguota, redak
cijos bendradarbiais prisirašius 
dar 22 intelektualų pavardes.

Pirmasis šių METMENŲ raši
nys -Vytauto Kavolio “Pasau
lio srautas ir sąmonės archeolo
gija”. Tai skaitytojui sunkokas 
referatas apie moralines proble
mas, gvildenamas ne kokių pa
saulinių filosofų, o mūsų, lietu
vių (iš šios ir anos . Atlanto pu
sės) literatų. Gerai, kad skaity
mą palengvina gausios poetų bei 
beletristų citatos, su kuriomis 
nurodomi cituojamųjų gimimo 
metai, kartais ir kūrinio atsira
dimo datos (pvz., Maironio 
“Vakaras ant Keturių Kantonų 
ežero”). Kaip pavadinime, ir 
tekste žodžiai “pasaulio srautas” 
puošia kone kiekvieną puslapį, 
bet jei paklaustumėt, kas jais 
norėta pasakyti, tai skubėčiau 
pakeisti temą. ..

Didelis malonumas skaityti 
Marijos Gimbutienės studiją 
“Senosios Europos deivės ir die
vai lietuvių mitologijoje”. Ra
šinys trijų nelygių dalių: pirmo
joje, ilgiausioje, kalbama apie 
Laimą ir jos giminiškas būty
bes; antrojoje — apie raganas ir 
laumes; ir trečiojoje — apie Že
myną bei jos giminiškas dievy
bes. Čia viskas aišku, kaip ant 
delno, tik kartais galva svaigs
ta nuo archeologės drąsiai žars
tomų apvalių datų: gyventa2000 
metu prieš Kristų, nulipdyta 
(kuri statulėlė ar vazelė) 4000 m. 
pr. Kr., garbinta 10,000, net 
20,000 m. pr. Kristų! Taip seniai

ALFONSAS NAKAS

mūsų žemelė jau buvus civili
zuota! Tai seniai jos gyventojai 
Ilgėjosi amžinybės! Straipsnis 
g:iusiai iliustruotas, daugiausia 
iškasenų nuotraukomis.

Kai pernai. Genovaitė Kazokie- 
nė už studiją apie M. K. Čiur- 
bonio meną laimėjo LB kultūros 
premiją, maniau, kad ji tik dai- 

t liniukams ir meno istorikams te
bus įkandama. Ir štai METME
NYSE jos “Idėjinis Čiurlionio 
menas” (neabejotinai minimos 
studijos dalis, nors redaktoriaus 
nepaaiškinta) — tikras savos rū
šies perlas, čia glaustai apie visą 
vizualinę Čiurlionio kūrybą, il
gėliau sustojant ties “Jūros so
nata”, detaliau ją panagrinė- 
jant Rašyta su meile, užsidegi
mu. Suprantamai profesoriams 
ir tarnaitėms. Tai tikras šių 
METMENŲ šedevras.

Vėl man sunkesnis Violetos 
Kelertienės rašinys “Tarp istori
jos ir atsakomybės”. Autorė kal
ba apie prancūzų egzistencialis
tų Sartre ir Camus kūrybą, vė
liau panašumo ieškodama kelių 
lietuvių raštuose, ypač Antano 
Škėmos ir Juozo Apučio.

Antruoju šių METMENŲ še
devru laikyčiau Rimvydo Šilba- 
jorio studiją “Žmogus ir sąžinė 
Sovietų Sąjungos pokario rusų ir 
lietuvių prozoje”. Literatūros 
kritikas žvelgia į sovietinio gy
venimo mieste bei kolchozuose 
atspindžius, kaip juos literatai 
vaizduoja. Su lengvu, akvareli- 
niu humoru, ironija, užuojauta, 
bet įžvalgiai, žinoviškai. Kur 
kalba apie sovietinį romaną, ku

rį pats esi skaitęs, negali atsi
džiaugti, kad štai pasakė, ką ir 
patg galvoji, tik nepajėgi išsi
reikšti. Teisingai kitoje šių MET
MENŲ vietoje Kęstutis Keblys 
rašys: “Šilbąjoris yra nuosta
bus analitikas, puikiai, sugeban
tis kūryboje rasti, esminius, 
bruožus, išskiriančius aptaria
mąjį rašytoją iš kitų. (...) Šil
bajorio rankose kūrinys tartum 
atgyja, sužiba naujais, pirmu- 
skaitymu nepastebėtais meni
ni niais privalumais. (•..) Rim
tesni priekaištai gal kiltų iš pa
čių'rašytojų, kurie gali pavydu
liauti, kad žmonės mieliau skai
to ne jų, o Šilbajorio kūrybą”.

K. Keblio teigimui pavyzdžių 
toli ieškoti nereikia. Tarp kelių 
kitų recenzijų, šiuose METME
NYSE R. Šilbajoris recenzuoja 
Leono Lėto poezijos rinktinę 
“Trakas” (“Leono Lėto triukai ir 
Trakas”). Manęs L. Lėto poezi
jos nė į rankas neimti, per
skaitęs R. Šilbajorio entuzias
tiškus vertinimus ir visokių pa
slapčių aiškinimus, nuomonę 
pakeičiau.

Tarp akis varginančių petitu 
išspausdintų rašinių randame: 
Ilonos Gražytės-Maziliauskienės 
“Asmeniški demonai ir rašytojo 
pareiga” (S.T. Kondroto romano 
“Žalčio žvilgsnis” recenzija); 
Kęstučio Keblio “Apie literatūrą 
su meile ir entuziazmu” (R. 
Šilbajorio straipsnių rinkinio 
“Žodžiai ir prasmė: Literatūra 
šiandien Lietuvoje” recenzija); 
Algio Mickūno “Apie reikšmę 
ir jos problemas” (filosofinės 
mintys apie Rolando Pavilionio 
tos rūšies knygą, išleistą 1983 
metais Maskvoje, rusų kalba).

Žurnalas iliustruotas vienu 
Z. Mikšio ir keliolika Elenos 
Gaputytės dailės darbų.

Gaila, kad jau ir METMENYS, 
kurių kalba būdavo pavyzdinė, 
šį kartą: klaidų gerokai prikai
šioję. Nekalbu apie spaustuvės 
klaidas (jų kaip tik mažiausia), 
bet apie redaktoriaus sąmonin
gai ar nesąmoningai paliktąsias. 
Štai mano pastebėtos: 4 p. — 
radio (t.b. radijo); 35 p. — va
karų Europa (t.b. Vakarų Euro
pa); ši klaida kartojama 36, 47, 
48, 54, 59, 134, kai kur po ke
letą kartų, kitokiose kombinaci
jose; tačiau kur red. “neapsižiū
rėjo”, palikta be klaidos (88, 
143); 43 — bujojimas (t.b. kles
tėjimas, ar kaip kitaip); 50 — 
kūlimui (kūlimui); 58 — virš 
septyniasdešimt (daugiau kaip 
s....); 69 — poemos (...) iš
pildymą (atlikimą); 85 — retežius 
(grandines); t 128 ‘ — mąstu 
(mastu); 138 — obalsių (šūkių); 
138 — tampriai (glaudžiai);

144 - 52-54-56 — ką tai (kažką), 
kokį tai (kažkokį), kokiam tai 
(kažkokiam) ir tt; 156 — grąso 
(graso); 157 — neužilgo (netru
kus); 163 — sąskambį (sąskam
bį); 165 — nuplauti (nupjauti); 
166 — sumanu (samanų); 185 — 
paklusta (paklūsta); 192 — JAV 
valiutoje (valiuta). Tai vis aki
vaizdžios klaidos, Joirios į akis 
krito ne kalbos žinovui. Bent jau 
tokių kultūros žurnale neturėtų 
rastis. . .

Gruodžio MOŠŲ SPARNAI

Petro Bružo .redaguotas Lie- . 
tuvių evangelikų reformatų žur
nalas, išeinąs du kartu metuo
se, pasirodė prieš pačias 1984-jų ■ 
Kalėdas. Ir šis, kaip ankstes
nieji, 96 puslapių, su gražios 
lietuviškos sodybos baltame 
sniege vaizdu ant viršelio.

Pradedama momentui tinka
mu kun. Eugenijaus Gerulio pa
mokslu “Kalėdų esmė”.

Labai daug vietos, beveik 13 
pusi., skirta M.Z. rašiniui '“Re
formatų skerdynės Paryžiuje”. 
Tai vaizdžiai aprašomi Šv. Balt
ramiejaus nakties įvykiai Pran
cūzijoje (ne vien Paryžiuje), kai 
1572 rugpjūčio 24 pirmosiomis 
valandomis ir ankstų rytą sufa
natizuoti katalikai išskerdė dau
gelį tūkstančių protestantų — 
hugenotų, ar tokiais įtartųjų. Ra
šinys iliustruotas 6 istorinių as
menybių portretais bei trimis 
skerdynių vaizdais. Įvykių prie
žastis išpasakojęs ir skerdynes 
aprašęs, straipsnio autorius nei 
iš šio nei iš to užsipuola kata
likų ekumenizmo pastangas, ku
rias vadina bandymu žvejoti 
drumstam vandeny, Girdi, (kata
likų Bažnyčia) “iš kitų reikalau
dama aukų — išsižadėjimo sa
vo tikėjimo principų (...) pati 
nesirengia paaukoti nė vienos 
savo dogmų raidės”.u

Lietuvių Ev. Reformatų Baž
nyčios sinodas, įvykęs 1984 bir
žely Chicagoje, protokoliškai 
aprašytas santrumpa HYP pasi
rašiusios autorės. Dabar apra
šymas įdomus tik ten dalyvavu- 
siem, bet už daugelio metų tai 
bus brangi istorinė medžiaga.

Kalbant apie istorinę medžia
gą, štai jos net 20 puslapių 
pateikia Jurgis Jašinskas, už
baigdamas atsiminimų tęsinį 
“Prof. Vaclovas Biržiška”. Tai 
neapsakomo įdomumo rašinys, 
kurio puslapį po puslapio aki
mis rydamas, vis .bijojau, kad 
dar nepasibaigtų. Be abejo, šis 
J. Jašinsko darbas ras vietą di- 
džioio biografo-bibliografo-en-

(nukelta į 4 psl.)

KELIONĖ Į SPALVINGĄ RUDENĮ
Šalis, kur kalnai ir miškai gyvena

PAULIUS JURKUS

2.—

Kitą dieną keliavome į šiau
rę. Čia pat yra ir New Hamp- 
shire valstybė su savo gražiais 
kalnais. Tolumoje ir dumsojo 
tie kalnai pamėlę. Kai arti priva
žiuoji, kai užsiriti ant tų kalnų, 
pamatai nuostabius vaizdus. 
Kalnų šlaitai žėri spalvingais 
medžiais. Nusileidi kur į slėnį, 
randi mažus jaukius miestelius. 
Čia žmonės ramiai gyvena, 
draugaudami su gamta.

“Mūsų mažasis miestelis”
Pervažiavę tokių kalnų grandį, 

nusileidome į slėnį, kur prie upei i 
buvo Peterborough miestelis. 
Mus vežęs Algis papasakojo, kad 
Šis miestelis esąs garsus. Čia 
vasaros metu suvažiuoja atosto
gauti daug" žurnalistų ir rašy
tojų. Patraukia juos gamta ir ta 
ramybė.

Ir dar daugiau — šį miestelį 
aprašė rašytojas Thomton Wil- 
der savo dramos veikale — “Mū
sų mažasis miestelis”, šį veikalą 
pirma pamačiau kino teatre. Jis 
buvo nufilmuotas su visais 
Sto krašto vaizdais, akmenų tvo
tomis, kaimų lapinaitėmis, visa 

provincijos idilija. Šį veikalą 
kadaise buvo pastačiusi Beatri
čė Kerbelienė Bostone ir su juo 
gastroliavo New Yorke. Veikalas 
labai šiltas, su didele meile 
žmogui. Kai Algis visa tai pa
sakė, kažkaip kitaip stebėjau visą 
slėnį ir tuos baltus namelius. . 
Tikrai tai mūsų mažasis mieste
lis su paprastu, ramiu gyveni
mu.

Krautuvė lyg meno galerija
Pervažiavę miestelį, vėl užsi- 

kėlėme ant kalniukų. Algis sakė, 
kad nuveš mus į labai retą krau
tuvę, kur parduodami visokiausi 
sunkiai randami daiktai'. Pa
matėme prie kelio meniškai su
tvarkytą iškabą “Brookstone”. 
Tai ir buvo jo toji krautuvė. 
Įvažiavome į didelį puikų kiemą, 
kur sustoja automobiliai. Čia vi
si turi atvažiuoti mašinomis, 
kitaip krautuvės nepasieksi.

Milžiniškas gražus vienaaukš
tis namas. Įėjome pro stiklines 
duris į puošnią ištaigią salę. 
Prie durų yra stalas, kur sudėtos 
lentelės. Prie tų lentelių yra pri
rištas pieštukas ir prisegtas po
pieriaus lapas. Visi pirmiausia

tas lenteles pasiima ir eina to
liau į salę.

Vidus įrengtas labai meniškai, 
prabangiai. Plačios gražios len
tynos. Ant jų padėti daiktai. 
Šalia meniškoje -kortelėje para
šyta daikto pavadinimas, kam 
jis reikalingas. Paskui to daikto 
numeris ir kaina.

Gali paimti į rankas, pavarty
ti. Kai apsisprendi pirkti, tai į tą
popieriaus lapą, kuris pritvirtin
tas prie lentelės, įrašai daikto 
numerį, vardą ir kainą. Čia 
pardavėjų nėra. Niekas tau ne
trukdo arčiau susipažinti su re
tais sunkiai randamais daiktais. 
Katalogo viršelyje įrašyta — 
“Hard to find tolis and other 
fine things”.

Tikrai čia yra gausybė retai 
sutinkatoų daiktų, kurių niekur 
net matyti neteko. Visokiausių 
baterijų, lempų, prožektorių, 
kokių įvairiausių stiklų, indų, 
peilių. Aparatas kambariui drė
kinti. Dažnai kambaryje oras 
yra per sausas. Tai toks apara
tas pats įsijungia ir ima pūsti 
vandens garus į kambarį. Tie ga
rai paprastai būna šilti, nes ga
rai, o čia garai Šalti. Pasirodo, 
kad trumpom bangom vandenį 
paverčia garais, ne šiluma. Keis
ta, prikiši ranką prie tų garų, 
garas šaltas.

Čia pat sukosi mažas vėdin- 
tuvas — stalinis malūnėlis. Jis 
patogus tuo, kad lengvas, gali 
visur nusinešti, padėti. Ir svar
biausia sparneliai plastiki
niai. Gali įkišti pirštą ir spar

neliai nesužeis piršto, tik jis su
stos, paskui vėl ima suktis.

Kiek visokiausių įrankių, kal
tų, kaltelių, peilių, piūklų, rep
lių, net ir keisčiausių telefonų, 
užrašų knygelių. .Kainos yra ne
mažos. Svarbiausia tai, kad 
krautuvė garantuoja — visam 
laikui daikto gerumą ir veiki
mą. Jei kas sugedo, nulūžo, tuoj 
atveži ir tau pakeičia nauju.

Kai apsisprendi, ką pirksi, 
tada su tuo lapeliu nueini prie 
ilgo, plataus stalo, už kurio 
triūsia keli patarnautojai. Pa- 
duodi lapą, tuoj kasininkė su
deda, kiek visa tai kainuos. La
pelį tada paduoda kitam Žmo
gui. Čia pat yra langelis į san
dėlį. Pro tą langelį ir nusiun
čia užsakymo lapelį. Ir greitai 
atneša užsakyta daiktą.

Taip nutiko, kad mūsų bendra
keleivė pirko įvairių įrankių so
dui ir daržui. Pavyzdžiui pir
ko tokį įrankį, su kuriuo gali 
vaisių nuskinti aukštai nuo me
džio, o tas vaisius įkrenta į 
specialų maišelį, nenupuola že
mėn, nesusitrenkia. Kaip tik to 
įrankio jau nebeturėjo sandėly
je. Tuoj pat vedėja pasiūlė, kad 
pasiųs į namus už kokios savai
tės; Taip ir buvo. Atsiuntė kuo 
gražiausiai supakavę.

Krautuvėje vaikštai lyg kokio
je , meno galerijoje. Kad būtų 
puošniau,' tarp tų lentynų stovi 
gėlių vazonai, kitur įstatyti gra
žūs veidrodžiai, brangūs sienų 
apmušalai. Tas švarumas, prekių 
gerumas ir sutraukia Žmones iš 

plačios apylinkės. Žinai, kad ra
si gerą prekę, kuri tau ilgai 
tarnaus.

Čia galėjom vaikštinėti kelias 
valandas. Tiesiog pavargsti be
žiūrėdamas į tuos retus daiktus. 
Pavargsti kaip meno galerijoje. 
Pavargome ir mes. Palikome tuos 
gražius įrankius ir daiktus ir iš
ėjome į kiemą, kur švietė rude
ninė saulė ir pūtė šaltokas vėje
lis.

Mašinoje jauku, gera muzika. 
Vėl ritamės per kalnelius. Va
žiavome kaip sakydavo šunke
liais — paprasčiausiais kaimo 

keliukais. Reikia gerai žinoti 
tuos keliukus, kaip trumpiau
siu keliu tai šen, tai ten nuva
žiuoti. Algis čia Žino visa, nes čia 
gyvena ir nuolat važinėja. Mėgs
ta greitai važinėti, tiesiog nardy
ti per kaimelius. Bet ir čia pasi
taiko kur policija, kuri nori to
kius greituolius pagauti. Policija 
turi radaro aparatus ir taip grei
tai pagauna beskubančius ir nu
stato jų greitį. Bet yra ir prie
monių, kaip apsiginti nuo tokių 
radarų. Toje mašinoje buvo ma
žas aparatukas, pakabintas prie 
lango. Jis pagauna radaro ban
gas ir ima pypsėti. Kai artėji 
prie paties radaro, tas pypsėji
mas greitėja. Tai radaro seklys. 
Jis įspėja, kad netoliese judėji
mą seka policija. Sumažini grei
tį ir taip tvarkingai pravažiuo
ji. *

Ir mum buvo nuotykis. Staiga 

aparatukas ėmė pypsėti. Kas 
kartą greityn. Žvalgomės, kur 
čia gali būti policijos mašina. 
Ogi už krūmų. Taip atsistojusi, 
kad važiuodamas jos nematai, o 
policija iš tolo tave seka. Jei grei
tai važiuosi, tuoj, mašina išlen
da iš krūfnų ir pasiveja tave. Visi 
žinome, kaip tada nemalonu, 
kai pagauna už greitą važiavi
mą.

Ar tokį aparatą turėti legalu, 
ar nelegalu? Sako, kad kai ku
riose valstybėse esą uždrausta. 
Kitur visur leidžiama.

v Tas radaro seklys reikalin
gas elektros energijos. Jis turi 
laidą, kuris baigiasi taip, kad jį 
lenvai įkiši į cigaretėm uždeg
ti skylutę. Kai nevartoji, apara- 
tuką išjungi ir padedi į žemė
lapių dėžutę.

Mašina šoko per kalniukus. O 
jie vis didėjo. Kėlėmės aukštyn 
ir aukštyn. Staiga pamatėm ant 
kalno viršūnės eilę pastatų, dide
lę aikštę automobiliam susto
ti. Ten jau buvo ir autobusų, 
ir mašinų eilė. Algis tuoj prane
šė, kad čia esanti turistinė vieta 
vadinama “Pūšų katedra”. Tas 
vardas man buvo girdėtas. Apie 
jį rašėme kadaise ir Darbinin
ke. bet kodėl vadinasi “Pušų 
katedra”? Labai bus įdomu ją 
aplankyti.

(Bus daugiau)
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PHILADELPHIJOJE KALBĖTA APIE 
LIETUVIŠKA KINEMATOGRAFIJĄ

Philadelphijoje gruodžio 9 po 
lietuviškų pamaldų buvo su
rengta popietė, skirta knygos 
“Ten, ekrane sužibus” susipaži
nimui. Knygos autorius — Rai
mundas Lapas. Jis ir buvo at
vykęs iš Chicagos. Popietę ren
gė LB Philadelphijos apylinkė, 

Janiai sėkmingai ir sumaniai va
dovauja Teresė Gečienė. Į popie
tę Šv. Andriejaus parapijos sa
lėje atsilankė daug gražios pub
likos ir daug jaunimo.

Salės viduryje buvo ant stalo 
padėtas prožektorius. Tai ir 
intrigavo visus — kas čia bus 
rodoma?

Popietę pradėjo apylinkės pir
mininkė Teresė Gečienė, visus 
■pasveikindama, išryškindama 
popietės paskirtį. Apie pačią 
fertygąFiUHTrorių kalbėti pakvietė 
aktorę Juliją Dantienę. Jir ir pa
pasakojo, kas tas knygos auto
rius. Ji dar paskaitė keletą įdo
mesnių vietų iš knygos.

Publiką sudomino tas faktas, 
kad Pennsylvanijos valstijoje, 
\Vilkes-Barre apylinkėse 1916 
metais buvo susuktas pirmas 
lietuviškas filmas — “Meilė ir 
turtas.”

Vietinis jaunuolis, Vincas 
Kvetkas-Kvetkauskas. vėl iau 
tapęs žymiu Lietuvos vyčių bei 
Tautos Fondo veikėju, nebuvo 
joks filmuotojas, bet, užsidegęs 
tautiniais jausmais, nutarė su
dėti savo santaupas ir susukti 
pirmą lietuvišką filmą. Jam tal
kino daug jaunimo. Jų tarpe bu
vo ir Mary Kizis, Pranas Va
ranavičius. Mary Kanauskaitė ir 
kiti. Tokia Mary Kizis-Kižytė 
vėliau pasidarė lietuviškų orga
nizacijų veikėja, plačiai reiškėsi 
New Yorke. Jos brolis Jess pasi
darė žymiu kino kronikos opera
toriumi Amerikos mastu. Jis 
filmavo ir Lindbergo skridimą, 
taip pat ir Darių su Girėnu.

Po Julijos Dantienės žodžio 
kalbėjo pats knygos autorius 
Raimundas Lapas. Jis prisiminė, 
kaip gimė mintis surinkti me
džiagą ir suredaguoti šią knygą.

HARTFORD, CONN.
Hartfordo LB apylinkė, susi

tarusi su visomis kitomis Con- 
necticuto LB apylinkėmis, ruo
šia plataus masto Vasario 16-tos 
minėjimą sekmadienį, vasario 
17, 3 v. popiet erdviame Roberts 
teatre VVest Hartforde. Minėji
mo pagrindiniu kalbėtoju bus 
prezidento Reagano štabo narys 
Linas Kojelis.

NAUJIEJI ŽURNALAI
■atkelta iį 3 psl.) 

ciklopedininko portreto mozai
koj. Ir vis dėlto, vieną dalyką 
J. Jašinskas dar tylomis praeina, 
būtent kodėl Vaclovas Biržiška 
buvo pavarytas iš LE vyr. redak
toriaus posto? Kol dar LE lei
dėjas Juozas Kapočius gyvas, bū
tinai reikia paskelbti V. Biržiš
kos versiją, kuri, neabejoju, J. 
Jašinskui yra žinoma.

Minėtu J. Jašinsko rašiniu tu
rinio zenitą pasiekus, žurnale 
randame keletą trumpų rašinių: 
F r. Sk. “Nepriklausomybės šven
tė Rastatte” (jo didžiąją dalį 
užima kun. Fr. Skėrio tame mi
nėjime pasakyta karšta patrioti
nė kalba lietuviškai ir vokiškai 
(atpasakojama, žinoma, lietuviš
kai); “Kun. Fr. Skėrys” (MS re
dakcija su jo portretu deda šiek 
tiek biografinių duomenų, pri
simindama savo bendradarbio 
6.5-rių metų sukaktį); Endriaus 
Žibaus “Lietuviški fortepionai” 
(pastabos apie Johannes Bab- 
rovvski romaną “Litauische Cla- 
viere”); Jono Kutros “Reinhol- 
das Niebuhras” (skaitytojai su
pažindinami su įžymiu JAV 
protestantų teologu bei 
politiku); Arvydo R a m o- 
n i o “Bagdadas ir Babilonas“ 
(autoriaus 1967 m. kelionių po 
arabų kraštus vaizdingi, nostal
giški įspūdžiai); Povilo Mieliulio 
“M. K. Čiurlionis kūrėjas ir 
žmogus” (Stasio Ylos knygos 
apie Čiurlionį recenzija, ar, tiks
liau, lal>ai teigiamas įvertini-

kini turi 386 puslapius. Dar
bas užtruko net 8 metus, šia 
tema niekur nerašyta, net ir 
Lietuvoje. Tad reikėjo praleisti 
daug valandų bevartant senus 
laikraščių komplektus.

Lietuviška kinematografija 
prasidėjo 1909 metais, kai pir
mas lietuvis kino operatorius, 
brooklynietis Antanas Račiūnas, 
vykdavo į Lietuvą ir ten filma
vo krašto vaizdus, o sugrįžęs 
rodydavo tėvynės išsiilgusiems 
tautiečiams.

Brooklyne gimė Lietuvių fil
mų bendrovė su 100,000 dol. 
kapi tai u. Akcijas pardavi nėjo 
po 100 dol. Tai buvo dideli 
pinigai tais laikais. Akcininkų 
tarpe randame daug • pažįstamų 
pavardžių: Arlauskas, Danie
lius, Kručas, Bukšnaitis, Ginkus. 
Laikui bėgant, bendrovė užsi
darė. Atėjo kiti filmuotojai.

Knygos autorius kiek il
giau sustojo ties brolių Matui
zų veikla. Autorius su humoru 
pavaizdavo, kokie nuotykiai iš
tikdavo brolius fihnuotojus, 
Mečį ir Kazį Matuzus. Šioje 
popietėje K. Matuzas ir parodė 
40 minučių spalvotą filmą iš 
nepriklausomos Lietuvos gyve
nimo.

Autorius dar sustojo ties kny
gos antra dalimi, kas buvo daro
ma pokario metais. Vieni bandė 
kurti lietuvišką “etninę” kine
matografiją. Ryškesni pa
vyzdžiai: Pūkelevičiūtės “Aukso 
žąsis”, kun. Algimanto Kezio, 
SJ, 25 kronikinio pobūdžio fil
mai, losangeliečio Povilo Jasiu- 
konio darbai. Pasižymėjo ir bro
liai Mekai iš New Yorko. Veikia 
čia ir jaunoji filmuotojų karta 
— Kavaliauskaitė, Kaupas, Sa
kalauskas ir kiti.

VVORCESTER, MASS
Šv. Kazimiero parapijos 

mokykla
Šv. Kazimiero parapijos, kle

bonas kun. J. Jakaitis, pabaigęs 
bažnyčios statybą ir sutvarkęs 
parapijos organizavimo darbus, 
susirūpino jaunimo švietimu.

1913 vasarą įsteigė vasarinę 
mokyklą mokytis religijos ir lie
tuvių kalbos suaugusiem ir pats 
šeštadieniais joje mokė.

Jam ypatingai rūpėjo jaunimo 
auklėjimas, todėl globojo stu
dentus ir juos remdamas dauge
liui padėjo išeiti aukštuosius 
mokslus.

Supratęs savos, parapinės mo
kyklos svarbą, 1922 nugriovė pa
rapijos salę \Vaverly gatvėj ir 
jos vietoje pradėjo statyti mo
kyklą.

1924 pastatyta trijų aukštų 
su rūsiu moderni mokykla. Pa
stato prieky, viršuj Lietuvos 
Vytis, o žemiau lietuviškas už
rašas: “Šv.Kazimiero Lietuvių 
Mokykla”.

Rudenį, Springfield, Mass., 
vyskupui T. O’Leary iškilmingai 
mokyklą pašventinus, prasidėjo 
mokslo metai. Mokytojauti 
buvo pakviestos Šv. Kazimiero 
seserys, kurios iki šiam laikui 
tai mokyklai tebevadovauja.

Nuo 1936 iki 1958 veikė pil
na Junior High School ir net bu
vo dėstoma lietuvių kalba.

Lietuvių Bendruomenės pir
mininkui P. Staneliui susitams 
su parapijos klebonu ir mokyk-

mas, su rekomendacija knygą 
įsigyti, skaity ti).

Didumu antras (net 14 p.) 
šių MS pateiktas skaitinys — 
Viliaus Nastopkos “Senelio mei
lė ". Pavadinimas klaidina: sene
lis, kuris pasakoja apie savo 
didžiąją meilę, kai mylėjo buvo 
žydintis jaunuolis. Tik prisimini
mai neišblėsę nė gilios senatvės 
sulaukus. Tai gražiai parašy
tas melodraminis apsakymas 
biržietiška tema.

Žurnalo gale — nekrologai, 
kronika, aukotojų sąrašai, MS 
platinamų knygų skelbimėliai, 
etc.

Kaip visi MS numeriai, ir šis 
gausiai iliustruotas. Ties viena 
ryškia nuotrauka (92 p.) kone 
apstulbau. Ten, iki juosmens, 
keturi žmonės. Tai kun. M. Fran
kas, tarp reformatų moksleivių 
Rokiškyje, 1936. Moksleivių Jo
no ir Martyno Yčų tai neprisi
menu ir stebiuosi, kad jie galė
jo Rokiškio gimnaziją lankyti. 
Bet va, Jonas Jašinskas (vardą 
pabrėžiu, nes nuotraukoje jis 
neminimas, matyt redaktoriui 
nežinomas), su skautišku ženk
liuku, tai buvo pažįstamas ir 
man, ir visiems, kas tuo laiku 
Rokiškio gimnaziją lankė. Tik 
Jonelio likimo nežinau, nors 
nujaučiu, kad jis buvo tragiš
kas. Tėvus ir sesutę 1941 m. 
biržely į Sibirą ištrėmus, jis li
ko Rokišky, bet nei vėliau kur 
nors Lietuvoj, nei Vakarų Euro
poj jo nebesutikau. 

los vedėja sesele M. Charlene 
nuo 1969 vėl įvesta mokyklon 
lietuvių kalba. Dėstė mokytojas 
Pranas Pauliukonis.

Per eilę metų mokykla reng
davo du lietuvišku parengimu: 
prieš Kalėdas ir mokslo metų 
pabaigoje.

Nuo 1960 tų renginių atsisa
kyta ir tik vasario 16 Nepri
klausomybės atstatymo proga 
būdavo renginys, kurį atlikdavo 
mokiniai. Prieš keletą metų pa
naikintas ir šis prasmingas ren
ginys.

Dabartiniu laiku, per rengia
mus parapijos pietus, kovo mėn. 
pirmą sekmadienį, prisimenant 
šv. Kazimiero šventę, kartais 
mokyklos mokiniai pasirodo su 
programėle anglų kalba.

Minint mokyklos 60 metų su
kakti nepasirodė mokiniai su 
programa net vaišių metu, nors 
parapiečiai savo aukomis tą mo
kyklą išlaiko ir Motinų Gildą 
prisideda savo darbais prie mo-

Daug seselių ir vedėjų dirbo 
mokykloje. Nuo 1978 vedėja yra 
seselė M. Aurelia. Kartu su ja 
dirba seselės: M. Gracia, M. Ig- 
nata, M. Theresella ir kelios pa
saulietės mokytojos.

Per 60 metų Šv. Kazimiero 
sesery s dirbdamos šioje mokyk
loje išleido gyveniman daug 
jaunuolių, kurie baigė aukštuo
sius mokslus, įgijo įvairias spe
cialybes ar užima atsakingas 
pareigas įvairiose tarnybose.

Šaulių kuopos metinis 
susirinkimas

.Maironio Parko patalpose 
gruodžio 8 įvyko dr. Vinco Ku
dirkos vardo šaulių kuopos me
tinis susirinkimas, pradėtas pir

Po maldos sekretorė J. Mi
liauskienė perskaitė susirinkimo 
dienotvarkę, kuri priimta be pa
taisų. Susikaupimo valandėle 
prisiminti mirusieji kuopos gar
bės šauliai K. Prapuolenis ir A. 
Kauševičius.

Valdyba šiais metais nerenka
ma, o apie praėjusių metų dar
buotę ir ateities planus painfor
mavo pirmininkas.

Pirmasis vicepirmininkas K. 
Čėsna pranešė apie Trakų šaulių 
rinktinės Bostone gruodžio 2 
rengtą Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Tremty 30 metų atkūrimo minė
jimą, kuriame su šauliu J. Mi-

Dievo Motinos Parapijos 
salėje sekmadienį, sausio 27, 4 
vai. p.p. įvyks Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos VH-jo 
tomo sutiktuvės. Šioje knygoje 
telpa Kronikos 50 - 59 numeriai.

Sutiktuvių metu įvyks ir paro
da, apimanti Kronikos originalus 
bei iš įvairių pasaulio kraštų 
gautus atsiliepimus apie LKB 
Kroniką.

Su LKB Kronikų leidimų su
pažindins Lietuvos Kronikos Są
jungos pirmininkas kun. Kazi-

LKBK VII TOMAS CLEVELANDE

Pabaigoje autorius kalbėjo, 
kokiu būdu jis atrinko net 30 
lietuviškos kilmės aktorių. Tai 
nebuvo daroma paviršutiniškai. 
Knygoje suregistruotų aktorių 
biografijos paimtos iš amerikie
čių leksikonų, enciklopedijų, kur 
pažymėta terminologija 
Lithuaniun descent“, “Ameri 
can-Lithuanian”, “of Lithuani 
an parentage”.

Autorius kalbėjo apie 20 mi
nučių. Po to buvo rodoma Ma- 
tuzų susuktas filmas. Čia buvo 
parodytas gyvenimas, praėjęs 
prieš 45 metus, parodytas spal
vose. Ir kaip visa' tai gražu.

Po visos programos labai grei
tai buvo parduotos visos atsi
vežtos knygos. Daug kas skubė
jo prašyti autoriaus autografo. 
Rengėjai ir svečias buvo pa
tenkinti pasisekimu. Labiausiai 
buvo patenkinta publika, nes iš 
šios popietės ji daug ką gavo. 
Nesigailėjau ir aš, iš Brookly- 
no nuvykęs į šią popietę. Būtų 
gera, kad su šia knyga supa
žindintų ir New Yorke.

M.O.

liausku atstovavo kuopą. Kitus 
pranešimus darė: antrasis vice- 
pirm. A. Grigalauskas, sekr. J. 
Miliauskienė, ižd. F. Spiraus- 
kienė, kultūrinių reikalų vedėjas 
E. Meilus, Sr., paminklo prie
žiūros I. Parulienė, vėliavnešys 
V. Pajėda, sporto ir šaudymo va
dovai A. Šarkauskas ir J. Valiū
nas.

Revizijos komisijos pirm. V. 
Ilgūnas su A. Šarkausku patik
rinę iždo knygas, rado tvarkin
gai vedamas.

Šaulys E. Meilus, Jr., lietuvių 
kultūrinės radijo programos 
“Aušra” vadovas, už šaulišką 
ir lietuvišką veiklą apdovanotas 
Šaulių Žvaigždės medaliu. Me
dalį prisegė jo tėvas. Visa Mei
lų šeima priklauso prie šaulių 
kuopos.

Garbės šaulys K. Kriaučiū
nas už dažnas aukas kuopai ap
dovanotas “Padėkos lapu”, ’ir šį 
kartą įteikė 100 dol. auką. Jis 
gyvena Providence, R. L, bet 
visuomet atvažiuoja į kuopos su
sirinkimus ar minėjimus-šven- 
tes.

Taip pat “Padėkos lapu” ap
dovanotas šaulys - rėmėjas 
Bušmanas.

Garbės šaulys J. Jurkėnas 
žmona Elena rudenį turėjo 
dėlę auto katastrofą ir buvo 
sunkiai sužeisti.

Šiais metais kuopa neteko 5 
narių.

Baigiantis susirinkimui pirmi
ninkas padėkojo valdybai ir šau
liam už damų bendradarbiavi
mą ne tik dalyvaujant šventė
se, minėjimuose, bet ir auko
mis prie kuopos veiklos prisi
dedant. Priminė, kad yra lanko
mas Lietuvos Šaulių Sąjungos 
tremty atkūrėjas A. Mantautas, 
gyvenąs Matulaičio vardo na
muose Putname, kad prižiūrimas 
garbės šaulės Sofijos Mantautie- 
nės kapas. Pabaigoj sugiedota 
Lietuvos himnas.

Po susirinkimo įvyko jaukus 
kalėdinis pobūvis, kurį paruošė 
sesės šaulės.

A.

su 
di-

— Viktoras Gedgaudas, gruo
džio 31 mirė Denver, Colo. 
Liko žmona Rūta, duktė Irena 
Suvaizdienė, gyv. Cicero, sūnūs 
Marius ir Tomas su šeimomis 
Lakewood, Colo., dvi seserys — 
Stefa Kučiūnienė Toronte ir Ire
na Šimkienė Floridoje su šeimo
mis, broliai — dr. Eugenijus 
Minneapolyje ir Edmundas ok, 
Lietuvoje.

mieras Kuzminskas. Pr. Razgai- 
tis trumpoje apžvalgoje apibū
dins Kroniką kaip tautinės ir 
religinės gyvybės apraišką.

Balys Gaidžiūnas meninėje 
dalyje sava kūryba padės daly
viam įsijausti į tas sąlygas, ku
riose pavergtoje Lietuvoje gims
ta ir Kronika ir ryžtas nepalūž
ti kovoje už žmogaus teises.

Po programos — kavutė para
pijos svetainėje.

Visa Clevelando visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti.

Juozo Daumanto vardo šaulių kuopa Los Angeles mieste 
rugsėjo 16 šventė 20 metų sukaktį. Scenoje prie partizano 
Juozo Daumanto portreto stovi valdyba: iš k. sekreto
rius Vytautas Apeikis, pirmininkas Juozas Pažėra, Moterų 
vadovė Judita Paškauskienė, garbės šaulys Kazys Karuža, 
iždininkas Jonas Avižienis ir vicepirmininkas Vladas Ši- 
moliūnas.

LOS ANGELES, CALIF.

Šv. Kazimiero lietuvių para
pijoj 1985 metais pramatomi 
renginiai: kovo 27 - 31 lietuvių 
metinės rekolekcijos; gegužės 
5 parapijos vaikučių pirmosios 
komunijos .diena; birželio 6 pa
rapijos rengiama Lietuvių Die
na; spalio 20 parapijos metinis 
balius.

Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos finansinė apyskaitą iš
spausdinta parapijos biuletenio 
“Lietuvių Žinios šių metų ant
rame numeryje. 1984 metais pa
jamų iš viso gauta 165,^87.09

PREMIJOS 
KANDIDATAI

JAV Lietuvių Bendruomenės 
1984 metų literatūros premijos 
kandidatai:

Spausdinti kūriniai: Kovo ket
virtoji — romanas, Jurgis Gliau
dą. Molinis arkliukas — apysa
kos, Vladė Butkienė. Piliakalnio 
šešėlis — romanas, Albinas Ba
ranauskas. Pirmieji svetur— ro
manas, Alė Rūta. Šventojo Petro 
šunynas — romanas, Edv. Cin
zas.

Rankraščiai: Dienoraščiai — 
poezija, Jonas Mekas. Kur bėga 
Šešupė — romanas, Jonas Viz
baras — Sūduvas. Portretas — 
vaidinimas, Jonas Rūtenis. Žie
mos teologija — poezija, Nyka 
Niliūnas.

Kūrinius skaito vertinimo ko
misija Chicagoje: Dalia Bylaitie- 
nė, dr. Violeta Kelertienė, dr. 
Aušra Liulevičienė, Adolfas 
Markelis, dr. Bronius Vaškelis.

JAV LB Kultūros taryba

JAUNIMUI SKIRTO 
KŪRINIO KONKURSAS

PLB švietimo ir tautinio auk
lėjimo komisija skelbia jauni
mui skirto romano bei apysakos 
konkursą.

Konkurso premija — 1,000 
dol. Premijos mecenatė — Rožė 
G. Jasinskienė.

Romano/apysakos konkurso 
temos bruožai:

1) Kūrinio tema, kurią pasi
renka autorius/autorė, turi būti 
suprantama, tinkama šių dieną 
jaunimui, mielai jo skaitoma; 
skiriama jaunimui tarp 13 ir 18 
metų (aukštesniosios mokyklos) 
amžiaus;

2) Premijos mecenatė pa
geidauja, kad kūriny būtų iš
kelta jaunimo kilnumo, grožio 
pamokoma mintis.

Kūrinio įteikimo taisyklės:
1) Kūrinys turi būti rašytas 

dol., išlaidų turėta 153,316.34 
dol.

Kalėdų švenčių proga parapie
čiai parapijai suaukojo 22,221 
dol.

Algis ir Vaidilutė Butkytė-Mi- 
kuckiai gruodžio 24 susilaukė 
pirmgimio sūnaus.

Politinių studijų savaitgalis, 
rengiamas Lietuvių Bendruome
nės Vakarų apygardos, Jaunimo 
Sąjungos skyriaus, Baltų Laisvės 
Lygos ir Lietuvių Fronto Bi
čiulių sambūrio, įvyks sausio 26- 
27 Šv. Kazimiero parapijos vir
šutinėj salėj. Pagrindinė tema: 
Kas 1984 buvo padaryta ir ką 
buvo galima padaryti ir kas rei
kalinga daryti 1985. Iš Rytų 
specialiai atvyksta OSI bylų 
ekspertas, o iš Chicagos — JAV 
LB tarybos prezidiumo pirmi
ninkas dr. Kazys Ambrozaitis. 
Specialiomis temomis vyks sim
poziumai. Aktyviai reikšis jauni
mas. Sekmadienį suma kovojan
čių ir žuvusių intencija. Po su
mos parapijos salėje prof. Juozo 
Brazaičio 10 m. mirties minėji
mas.

Tradicinis Lietuvių Fondo ba
lius įvyks vasario 2, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Programoje 
muz. A. Jurgučio dainininkai ir 
baletininkų trio.

Los Angeles Dramos Sambū
ris po sėkmingų gastrolių Chi- 
cagoj dar kartą Los Angeles 
publikai suvaidins Algirdo 
Landsbergio dviejų veiksmų ko
mediją “Onos veidas”. Vaidini
mas įvyks kovo 3, sekmadienį, 
tuoj^po pamaldų.

Kun. prof. Antanas Rubšys 
iš New Yorko Kalėdų atostogas 
praleido Los Angeles ir buvo Šv. 
Kazimiero klebonijos laukiamas 
svečias. — L.Ž.K.

mašinėle, pasirašytas slapyvar
džiu.

2) Slapyvardis užrašomas ant 
kartu su kūriniu siunčiamo už
klijuoto voko. J voką įdedamas 
lapas su šiomis žiniomis:kūrinio 
pavadinimas, tikrasis vardas ir 
pavardė, pilnas adresas ir tele
fonas.

3) Konkursiniai kūriniai yra 
atsiunčiami PLB švietimo ir 
tautinio auklėjimo komisijai iki 
1985 vasario 16 (pašto ant
spaudas) šiuo adresu: PLB Jau
nimo Romano/Apysakos Kon
kursas, PLB Būstinė, 5620 S. 
Claremont Avė., Chicago, 1L 
60636.

Premijuotas kūrinys tampa 
PLB švietimo ir tautinio auklė
jimo komisijos nuosavybe. Ver
tinimo komisija bus paskelbta 
vėliau.
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DETROITO ŽINIOS
Vasario 16 minėjimas

Sausio 1'2 DLOC valdyba Šv. 
Antano parapijos patalpose tu
rėjo posėdį, kuriam vadovavo 
valdybos pirmininkas dr. Algis 
Barauskas. Posėdyje apsvarsty
tas Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 67 metų sukakties 
minėjimas.

Vasario 16 d. 8 vai. ryto prie 
miesto savivaldybos rūmų bus 
pakelta Lietuvos vėliava ir kabės 
iki 5 vai. vakaro.

Vasario 17 d. 1(1:30 vai. bus 
atlaikytos pamaldos visose tiijo
se lietuvių parapijų bažny
čiose: Šv. Antino, Dievo Apvaiz
dos ir Šv. Petro. Pamaldose or
ganizacijos dalyvauja su vėlia
vomis.

Tą pačią dieną, 12:30 vai. aka
demija ir meninė dalis Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultūros

dol. ar daugiau — 2 bilietus.
Įnašus siųsti, čekius rašant 

Lietuvių Foundation vardu, Vy
tautui Kutkui, 6940 Hartvvell, 
Dearbom Hts., MI 48126.

Įnašus į Lietuvių Fondą, če
kius rašant jau paminėtu vardu, 
galima įteikti Alfonsui Juškai ir 
Jurgiui Ribinskui.

Visų Detroite ir jo apylinkėse 
gyvenančių Lietuvių Fondo na
rių sąrašas, pažymint paaukotą 
sumą, bus išspausdintas koncer
to programoje. Lietuvių Fondas 
jau pasiekė tris milijonus ir iš 
gaunamų procentų jau yra išda
linęs lietuviškiem reikalam ne
toli pusantro milijono. Krauna
mas ketvirtas milijonas.

Švyturio j. Šaulių kuopos
Publika jaunimo pamaldose sausio 13. Vaizdas nuo scenos. Nuotr. L. Tamošaičio

Centre. Minėjimo programą 
praves Linas Mikulionis. Lietu
vos laisvinimo reikalam bus 
renkamos aukos ir persiųstos 
Amerikos Lietuvių Tarybai. 
Detroito ir apylinkių lietuviai 
kviečiami minėjime gausiai da
lyvauti.

Lilijos Šukytės koncertas
Vasario 24 d. 3 vai. pp- 

Crestvvood auditorijoje, 1501 
N. Beeeh Daly, Dearbom Hts., 
MI, įvyks solistės Lilijos Šuky
tės koncertas. Ji daugeli metų 
dainuoja Europos operose. Bilie
tų kainos: garbės bilietai po 
25 dol., o kiti po 12 ir S dol. 
Pensininkam. studentam ir 
moksleiviam pusė kainos. Bilie
tai gaunami sekmadieniais po 
lietuviškų pamaldų Dievo Ap
vaizdos parapijoje pas Alfonsą 
Jušką ir Šv. Antano parapijoje 
pas Jurgį Ribinską. Koncertą 
ruošia Lietuvių Fondas. \ isi 
kviečiami atvykti ir koncerte 
gausiai dalyvauti. Naudokimės 
proga, nes meninių renginių 
Detroite mažai beturime.

Lietuvių Fondo vajus
Solistės Lilijos Šukytės kon

certo proga Detroite ir jo apy
linkėse vyksta Lietuvių Fondo 
vajus. Visi, kurie šio vajaus pro
ga paaukoja Lietuvių Fondui 
100 dol. gauna vieną garbės bi
lietą nemokamai, o įmokėję 200

susirinkimas
Švyturio J. šaulių kuopos me

tinis susirinkimas įvyks sek
madienį, sausio 27, 12:30 vai. 
Šv. Antano parapijos patalpose. 
Kuopos valdybos nariai padary s 
pranešimus, bus renkama nauja 
dviem metam kuopos valdy ba ir 
aptarti kiti reikalai. Kuopos 
narių mokestis bus priimamas 
prieš mišias ir po mišių. Po 
susirinkimo užkandžiai nemoka
mai. Visi kuopos nariai kviečia
mi dalyvauti.

Lietuvių Melodies
Lietuvių Melodies radijo va

landėlė programą nuo sausio 15 
perduos nauju laiku: antradie
niais ir penktadieniais 3-4 vai. 
p.p. Stoties banga AM 1460.

Antanas Svereckas mirė sau
sio 7, sulaukęs 48 metus am
žiaus. Sausio 10 po atlaikytų Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje 
pamaldų, palaidotas Šv. Kapo 
Kapinėse. Liko motina, žmona 
Birutė ir sūnus Tadas.

A. Gr.

ST. PETERSBURG, FLA.

Lietuvių klubo narių metinis 
susirinkimas įvyks sausio 19, 
šeštadienį, 2 vai. popiet klubo 
salėje. Po oficialiosios dalies An
tanas Mažeika, Baltų Laisvės 
Lygos viceprezidentas, svečias 
iš Los Angeles, padary s prane
šimą OSI ir kitais reikalais.

Lietuvių Klubo senoji valdy
ba perduos pareigas naujai iš
rinktai valdybai sausio 20, sek
madienį, pietų metu. Meninėj 
programoj pasirodys veteranų 
tautinių šokių grupė “Audra .

St. Peterburgo Balfo 143-sis 
skyrius savo veiklos dešimties 
metų sukaktį švenčia balandžio 
17 Lietuvių klube ir rengia 
solistės Nelės ir muziko Arvydo 
Paltimi, gy venančių Vokietijoje,

BALTIMORĖS ŽINIOS
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo 67 m. sukaktis bus 
pradėta minėti vasario 10. Pro
gramą Lietuviui Namų didžio-

valstijos kapelionas kun. A. 
Dranginis, Lietuvių Postas 154 
kartu su kitais veteranais kas
met pagerbia tuos kapelionus

joj salėj 2 vai. popiet rengia 
Lietuvių Bendruomenė. Kalbės 
inž. Algimantas Gečys. Meninę 
programą atlik'- Dainos choras. 
Įėjimas nemokamas. Baltimorės 
Lietinių Taryba ir Lietuvių 
Bendruomenė visus kviečia da
lyvauti pamaldose Šv. Alfonso 
bažnyčioje vasario 17. sekma
dienį, 8:30 vai. ryto. Mišias už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės 
aukos klebonas kun. Antanas 
Dranginis. Giedos Dainos cho
ras. Tą pačią dieną banketas 
Lietuvių Namų didžiojoj salėj. 
Pakviestas Marylando guberna
torius Harry Hughes, senatoriai, 
kongresmanai. Baltimorės bur
mistras \\. Donald Schaeffer 
ir kiti žymūs žmonės. Pagrindi
nis kalbėtojas bus dr. Kostas Jur- 
gėla, mokslininkas ir istorikas, 
Vliko vicepirmininkas. Meninę 
programą atliks Baltimorės 
kvartetas Aidai.

(katalikų kunigas, žydų rabinas - 
ir du reformatų ministeriai), 
kurie 1941 vasario 3, vokiečiam 
torpedavus S.S. Dorchester lai
vą, savo gelbėjimosi priemo
nes atidavė kareiviam. Per pa
maldas giedos veteranų choras 
Balladiers. Pamaldose dalyvaus 
ir Baltimorės burmistras \\.D. 
Schaeffer.

Lietuvių svetainės šėrininkų 
metinis susirinkimas įvyks sau
sio 27, sekmadienį, 2 vai. po
piet Lietuvių Namuose. Bus pa
daryti apyskaitiniai pranešimai, 
renkami nauji direktoriai ir ap
tariami ateities planai. Po susi
rinkimo bus užkandžiai.

pramoginių dainų koncertą.
Solisto Benedikto Povilavi- 

čiaus koncertas, rengiamas LB 
St. Petersburgo apylinkės, įvyks 
vasarib 6. trečiadienį. 6 vai. vak. 
Lietuvių klubo salėje.

Poeto Bernardo Brazdžionio 
poezijos rečitalis įvyks kovo 27, 
trečiadienį. 6 vai. vak. Lietuvių 
klubo salėje. Rengia LB St. Pe
tersburgo apylinkė.

Klaipėdos krašto atvadavimo 
minėjimas, rengiamas Palangos 
jūros šaulių kuopos, įvyks sausio 
15. antradienį, 2 vai. popiet 
Lietuvių klubo salėje. Progra
moje V. Žilinsko paskaita, A. 
Mateikos vieneto dainos ir dek
lamacijos. Organizacijos kvie
čiamos minėjime dalyvauti su 
vėliavomis. Po minėjimo vaišės.

LŠST Romo Kalantos kuopos 
metinis susirinkimas įvyks sau
sio 23, trečiadienį, 3 vai. popiet 
Lietuvių klubo salėje. Bus svar
būs pranešimai ir naujos valdy
bos rinkimai.

Šv. Kazimiero misijos susirin
kime, kuris įvyko gruodžio 14, 
buvo išrinktas 1985-iem metam 
bažnytinis komitetas: pirm. An
tanas Gudonis, nariai Vaclovas 
Kriaučiūnas, dr. Jonas Petrikas, 
Edvardas Praninskas ir dr. Aldo
na Valienė, kandidatė Ida Va- 
lauskienė.

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjime, LŠST Romo Kalantos 
kuopos suruoštame lapkričio 28 
Lietuvių klubo salėje, šaulių 
žvaigždės ordinu buvo apdova
noti savanoris - kūrėjas L. Vir
bickas ir P. Kraujalis, gi šaulių 
žvaigždės medaliu — J. Aidu- 
kienė ir K. Urbšaitis. Scena buvo 
gražiai dekoruotadail. J. Juodžio, 
talkinant P. Kraujaliui.

Lietuvių Fondo vajaus komisi
ja gruodžio 7 Lietuvių klubo 
salėje surengė solistės Nerijos 
Linkęvičiūtės-Kasparienės kon
certą. Pirmoje programos daly
je solistė atliko 11, antroje 3 
kūrinius, o publika išprašė dar 
2. Visi vajaus šimtininkai buvo

šio vakaro garbės svečiai. Va
jaus metu iki gruodžio 7 surink
ta 7,682 dol. Po 1000 dol. auko
jo E. ir J. Dirginčiai, E. Mi
kalauskienė, 500 dol. — P. ir A. 
Gudoniai. Kiti po mažiau. Į šį 
renginį buvo atvykusi Lietuvių 
Fondo vadovybės atstovė Marija 
Rėmienė, kuri koncerto daly
viam tarė prasmingą žodį aktua
liais LF reikalais.

“Žibintas”, St. Petersburgo 
vaidintojų grupė, kovo 13 Lietu
vių klubo salėje suvaidins A. Rū
ko 3-jų veiksmų linksmą nuti
kimą “Bubulis ir Dundulis”, da
lyvaujant A. Mateikos dainos 
vienetui ir tautiniam šokiam, 
kuriuos paruoš Laima A. Ro- 
bertson. Dekoracijas vaidini
mui piešia dail. V. Vaitekūnas. 
Veikalą režisuoja A. Ulbinas.

— l.ž.k.

LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS
RINKIMAI

— Chemikas Liudas Damb
rauskas, Lietuvių Informacijos 
Centro žiniomis, yra įkalintas 
Mordovijos lageryje. Dambraus
kas buvo 1984 spalio 3 Vilniuje 
nuteistas 3 1/2 metam griežto 
režimo lageriu ir 2 metam trem
ties už antitarybinę veiklą ir 
agitaciją. Dambrauskas,a.a. prel. 
A. Jakšto-Dambrauskb brolėnas, 
buvo Suimtas kai saugumiečiai 
kratos metu jo bute Vilniuje ra
do bei konfiskavo jo rašytus at
siminimus iš Stalino laikų bei 
priverčiamųjų darbų stovyklos. 
Liudo Dambrausko dabartinis 
adresas: 431200 Mordovskaya 
ASSR, Tengushevsky R-N, 
pos, Barashevo uchr. ZhKh— 
385/3-5.

— Adolfas Markelis tars žodį 
apie kun. Stasio Ylos knygą 
“M. K. Čiurlionis: Kūrėjas ir 
žmogus” šios knygos sutiktuvė
se. Sutiktuvės bus sausio 25 
Chicagos Jaunimo Centro ka
vinėje. Ši vakaronė yra vienas 
iš eilės kultūrinių šio sezono 
renginių, kuriuos ruošia Chica
gos sendraugiai ateitininkai.

— Lietuvos krikšto 600 metų 
sukaktis bus minima 1987 me
tais. Minėjimo centrinio komi
teto pirmasis posėdis įvyks sau
sio 26, šeštadienį, 10 vai. ryto 
Chicagos Jaunimo Centre.

Julija Rastenienė, ankstesnės 
kartos žymi lietuvių veikėja, 
mirė Šv. Agnietės ligoninėj gruo-

— Dail. Romą Viesulą ryšium 
su jo sukurtais Vatikano pašto 
ženklais paskutiniu laiku pami
nėjo apie dvidešimt amerikiečių 
laikraščių ir radijo programų. 
Ta pačia proga buvo plačiau 
prisiminta ir Lietuva, dailinin
ko tėvynė. Romas Viesulas nuo 
1962 vadovauja Temple univer
siteto Philadelphijoj meno 
mokyklos grafikos skyriui. Pa
vieniai ar kolektyviai yra daly
vavęs daugiau kaip 60 meno 
parodų įvairiuose kraštuose, 
laimėjęs premijas ir stipendijas 
(tris kartus Guggenheimo fun
dacijos stipendiją).

JAV LB Krašto valdyba, pil
dydama JAV LB tarybos rinki
mų taisykles, priimtas 1981 spa
lio 24 - 25 d. IX-osios tarybos 
sesijoje pravesti rinkimus į JAV 
LB X-ąją tary bą 1985 gegužės 
18 - 19 dienomis, sudarė vyriau
sią rinkiminę komisiją: Dan
guolė B. Vodopalienė, pirm., 
604 Miner Rd., Highland Hts., 
OH 44113. tel. 216 449-1216; Vi
lija Nasvytytė, 18001 Lake Shore 
Blvd., apt. 105, Cleveland, OH 
44119. tel. 216 38-3-0288 i r Jul ija 
Taorienė, 17310 Harland, Cle
veland. OH 44119, tel. 216 531- 
9491.

— Connecticut Berželio tau
tinių šokių grupė nuoširdžiai vi
sus kviečia į jų metinį koncertą- 
balių, kuris įvyks šeštadienį, va
sario 9, 7v.y..Šv, Andriejaus 
parapijos salėje, 396 Church 
St., New Britain, CT. .Bilietus 
įsigyti ir stalus rezervuoti pra
šoma pas Rūtą Virkutytę, tel. 
521-8010 arba pas Liną Balsį, 
tel. 729-9708. Auka 8 dol. su
augusiom ir 4 dol. studentam 
ir moksleiviam. Į tai įsiskaitė 
ir užkandis. Programą atliks 
Berželio šokėjai. Šokiam gros 
Kezių orkestras iš New Yorko.

— Dainava, Chicagos meno 
ansamblis, atliks meninę progra
mą Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo šventės minėjime 
Chicagos Jaunimo Centre vasa
rio 10. Minėjimą rengia JAV LB 
Vidurio Vakarų apygardos val
dyba.

1NTERNATIONAL

SOL. ALGIO GRIGO VADOVAUJAMOS KELIONIŲ AGENTŪROS

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

KELIONĖS NR. 1

KELIONĖS

KELIONĖS

NR.

NR.

2

3

BALANDŽIO 12 D. IKI BALANDŽIO 17 D.
11 DIENŲ VILNIUS, 3 DIENOS HELSINKIS 
IŠ NEW YORKO 
IŠ MONTREALIO

$1,481.00
$1,850.00 KANADIŠKAIS

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

Šv. Jono Neumanno novenos 
pamaldos Šv. Alfonso bažnyčioj 
vyko nuo gruodžio 28 iki sausio 
5. Nors oras buvo nepalankus, 
nemaža žmonių dalyvaudavo 
pamaldose. Šv. Jonas Neuman- 
nas šioj parapijoj klebonavo 
1851 - 18.52.

Šv. Vardo draugijos vyrai 
vasario 3, sekmadienį, rengia 

jautienos kepsnių balių Ame
rikos veteranų salęje. Rosedale, 
Baltimorės priemiesty. Šokiam 
gros populiarus Continentals 
orkestras. Bilietus galima įsigyti 
klebonijoje. Pelnas skiriamas 
bažnyčios remontui.

Keturių kapelionų minėjimas 
įvyks vasario 10, sekmadienį, 
11:30 vai. ryto. Mišias aukos 
Amerikos veteranų Marylando

Rastenis, advokatas ir poetas, 
mirė 1980. Velionė dirbo įvairi o-, 
se lietuvių organizacijose ir ren
giniuose. Po gedulingų mbjį^k 
kurias aukojo kun. A. Dr^rifinis^ 
Šv. Alfonso bažny čioje,'gruodžio 
17 palaidota šalia savo vyro 
Loudon Park kapinėse. Nuliūdi
me liko sesuo Elena su šeima, 
draugai ir pažįstami. „

Eugenija Karašienė, naujoj/ 
sios' kartoš lietuvė, mirė sau
sio 4 savo namuose. Eugenija 
Lietuvoje buvo mokytoja. Po ka
ro apsigyvenusi Baltimorėje, 
mėgo knygas ir gėles, dalyvau
davo lietuviškuose renginiuose. 
Palaidota Loudon Park kapi-

sūnus Alvydas su šeima, gimi
nės ir pažįstami.

Jonas Obelinis

KELIONĖS NR. 4

RUGS8J0 1 D. IKI RUGSĖJO 18 D. *
11 DIENŲ VILNIUS, 1 DIENA LENINGRADAS, 3 DIENOS HELSINKIS 
IŠ NEW YORKO $1,669.00

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

$1,467.00
$1,835.00 KANADIŠKA'S

(MIEGANT DVIEM KAMBARYJE), ĮSKAITANT VISAS SUSISIEKIMO IŠLAIDAS, VIEŠBUČIUS 
(PRESIDENTTI HOTEL — HELSINKYJE), MAISTĄ, OPEROS, TEATRO, ARBA BALETO BILIETUS. 
ĮVAIRIAS EKSKURSIJAS IR DAUG KITŲ PRIEDŲ. KEL. NR. 2 DAINŲ ŠVENTĖ, KEL. NR. 4 
GRANDUOZINIS NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUS.

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

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

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAIR LĖKTUVAIS
©Z=Z/\WZ7Z^

— “Chicago Tribūne” sausio 
8 išspausdino kun. dr. J. Pruns- 
kio laišką, kuriame jis primena, 
kad Didžioji Britanija užbaigė 
Hong Kongo valdymą, ir klausia, 
kada Maskva duos laisvę savo 
kolonialinio grobimo aukom — 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai.

— A. a. Andriaus Ciemenio 
atminimui įamžinti yra planuo
jama išleisti premijuotas Algir
do Landsbergio dramos veika
las. Ateities Literatūros Fon
das sutiko šį veikalų išleisti jau 
šį pavasarį. Bičiuliai ir giminės, 
norį prisidėti, prašomi siųsti 
aukas adresu: J. Dėdinas, 174 
Golf Avė., Pittsford, N.Y. 14534. 
Norint auką nurašyti nuo mo
kesčių, čekiai rašomi Amer. Lith. 
R. Cath. Fed. Ateitis vardu.

— Ieškomi Bronislavos Šva- 
binskienės (Tovianskaitės), 
gimusios Šiauliuose 1883 m., pa
likuoniai. Galinčius šiame reika
le padėti prašoma rašyti Algir
dui Mačiulaičiui, 313 Cedar 
Avė., Islip. N.Y., 11751.

__ Nauji Darbininko skaityto
jai: E. Tevainis. Amsterdam. 
N.Y., A. Griška, Richmond Hill, 
N.Y. Užsakė kitiem: A. Klimas. 
Rochester, N.Y. — P. R. Klimui. 
Binghamton, N.Y., dr. J. K. Bi
liūnas, Southampton, N.Y. — dr. 
A.V. Valiūnui. Reston, VA. P 
Leveckienė, Edison, N.J. — A 
Lcveckiui. Ridgevvood, N. J. Svei
kinam naujus skaity tojus ir dė
kojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko pre
numerata pirmiem metam tik 
12 dol./Atnaujinant — visiem 
15 dol. metam.
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ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

INVALIDO GYDYMO IŠLAIDOS

KLAUSIMAS
Esu 56 metų amžiaus ir apie 

30 metų esu išdirbęs tame pa
čiame fabrike. Prieš trejus me
tus darbe susižeidžiau kojų ir li
kau amžinu invalidu. Po susi- 
žeidimo gavau savaitinę pašal
pą pusantrų meti}.

Paskui mano advokatas ir 
draudimo bendrovė įkalbėjo 
paimti sumą pinigų (apie devy
nis tūkstančius dolerių) ir tokiu 
būdu su jais atsiteisti.

Dabar gyvenu Chicagoje ir iš 
Sočiai Security gaunu tam tikrą 
neperdidelę pensiją, kurios man 
užtektų pragyvenimui, bet ne
laimei sergu skilvio liga ir amži
nai turiu gultis į ligoninę vi
sokiem tyrimam. Tų pinigų, ku
riuos esu gavęs už kojos sužei
dimą, kaip ir nebeliko.

Viena bėda dar nebūtų bėda. 
Paskutiniu laiku man pradėjo 
sužeistoji koja džiūti ir skaudėti. 
Daktarai sako, kad teks koją ope
ruoti. Kas man dabar daryti? 
juk esu nedarbingas, ligonis ir 
invalidas. Kas man dabar galė
tų padėti? Ar galėčiau vėl kreip
tis į darbovietės draudimo 
bendrovę ir reikalauti, kad jie 
apmokėtu bent už kojos operaci
ją?

ATSAKYMAS
Susitarimas su draudimo 

bendrove yra galutinas su jais 
atsiskaitymas (settlement). Būti: 
l>ergzdžias darbas j juos kreip
tis, prašant užmokėti už kojos 
operaciją. Esu tikra, kad Tams
tos advokatas, pasitaręs su 
Tamstos gydytojais ir aptaręs 
su Tamsta visus galimumus ir 
visas ateity numatytinas proble
mas, bus Tamstai apie tai į- 
sakmiai paaiškinęs.

Kartais neapsimoka galutinai 
reikalus užbaigti su draudimo 
bendrove VVorkm. Comp. reika
luose. Daug priklauso nuo ligos 
arba sužeidimo prognozės. Pasi
rašius “Release” (susitarimą) su 
draudimo bendrove — apie tai 
reikia užmiršti.

Tačiau, kadangi Tamsta gau
ni sočiai security pensijos bū
damas tik 56 metų amžiaus, 
prileidžiu, kad tai yra ne senat
vės pensija, bet nedarbingumo 
pensija (disability benefits). 
Tokiu atveju, po dviejų metų, 
po to kaip pradėjai gauti tos 
nedarbingumo pensijos. Tamsta 
turi teisę gauti “medicare”, kai
po visiškai nedarbingas asmuo 
(totally disabled). Čia būtų ne
svarbu. ar koją, ar skilvį reikė
tų gydyti.

INFORMACIJA APIE IRA
Šiuo metų laiku visi dirban

tieji jaučia negailestingą valsty
binių mokesčių ranką. Per išti
sus metus iš algų buvo atskai
tomi įvairūs mokesčiai: sociali
nės pensijos draugimas (FICA), 
valstybės (federal), valstijos 
(statė), o dažniausia ir miesto 
(city) pajamų mokesčiai. Sąži
ningai atidavę visus tuos mo
kesčius, piliečiai sužino, kad to 
dar negana. Sudėjus asmens, 
arba šeimos uždarbį, investavi
mų ir santaupų palūkanas, o 
šięmęt dar ir kitus priedus, pa
aiškėja, kad nuo bendros sumos 
reikia mokėti dar papildomą 
mokestį. Kuo didesnė uždarbio 
suma, tuo aukštesnis mokesčių 
procentas. Ši realybė daugumai 
paaiškėja tik dabar, pildant už
darbio ir mokesčių atsiskaitymo 
pranešimą. Nors vienas kitas 
džiaugiasi gausiąs kiek pinigų 
atgal, bet dauguma, ypač su di
desniu uždarbiu, susiduria su 
nemalonia staigmena — valdžiai 
reikia duoti dar papildomą su
mą mokesčių. Ta suma gali būti 
viena kita šimtinė, o kartais ir 
tūkstantis ar daugiau dolerių.

Kur ieškoti pagalbos? Vienas 
iš paprasčiausių būdų apsiginti 
nuo didėjančios mokesčių naštos 
yra IRA santaupų indėliai. Šia
me straipsnyje bandysim pa
aiškinti IRA indėlių naudą. Dau
guma jau yrą girdėję arba paty
rę apie IRA (Individual Retire- 
ment Account) santaupas, bet 
gal ne visi žino IRA taisykles ir 
galimybes.

Pirmiausia — į IRA fondą 
kiekvienas dirbantis asmuo kas
met gali padėti 2000 dolerių, 
šeimoje dirba vyras ir žmona 
— iš viso galima padėti 4000 
dol. Dirba tik vyras, o žmona ne 
(arba atvirkščiai) — galima pa
dėti 2,250 dol. Mažiau galima 
padėti, daugiau — ne.

Labai gerai, jeigu pernai į 
IRA sąskaitą buvome padėję rei
kalingą sumą. Dar geriau, jeigu 
ta suma buvo padėta metų pra
džioje. Tada turime ne tik lais
vas nuo mokesčių santaupas, 
bet per metus neblogą procentą, 
už kurį taip pat mokesčių ne
reikia mokėti.

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. B. 8.
77-01 JAMAiCA AVENUE 

(Ccr. 77th StrMt) 
Woodhaven, N.Y. 11481 

DZLIVKR
296-4130

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

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

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

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

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

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

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

Dainuok ir šok. Dainuoja Juo
zas Nakutavičius ir Dana Sum- 
mers-Striugaitė, palydint or
kestrui "Lietuva”. Estradinės ir 
šokių dainos. Kaina su persiun
timu 11 dol.

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

O kaip, jeigti per visus metus 
nesusipratom atidėti tų poros 
tūkstančių į IRA fondą? Nenu- 
siminkim, tą galima padaryti 
dar šiemet— iki balandžio 15 
dienos, kai pasibaigia praneši
mų pildymo terminas. Padėję 
IRA indėlį, autoinatiškai šią 
sumą apsaugojivjne nuo mokes
čių, nes IRA indėlis bus išskai
tytas iš pernykščio uždarbio.

Pakartojame — geriausiai IRA 
“užuovėja” ĮKLsiriipinti iš anks
to, o nelaukti paskutinės dienos 
Todėl patariama nedelsti ir 
padėti tuos du ar keturis tūks
tančius jau dabar — dėl kitu 
metų atsiskaitymo. Tada ne tik 
mūsų indėlis, l>et ir per metus 
užaugę procentai liks apsaugoti 
nuo mokesčių.

Jeigu trūksta lėšų vienkarti
niam indėliui, tada galima i 
IRA sąskaitą įnešti dalimis — 
kas savaitę, kas mėnesį, ar pana
šiai. Net ir labai išlaidus žmo
nės sugeba protarpiais “nu
spausti” saujelę dolerių. Tuos 
dolerius reikia dėti į IRA sąskai
tą, nes IRA neša tribubą nau
dą: atpalaiduoja mažiausia 2.(XX' 
dol. nuo mokesčių, duoda gana 
aukštą procentą palūkanų ir su
daro gerą “kraitį” ateičiai.

Į IRA fondą galima dėti pi
nigus iki 70 ir pusę metų am
žiaus, bet sulaukus 59 ir pusės 
metų, jau galima pinigus išimt: 
su nedideliu mokesčių išskaity
mu. Išėmus anksčiau, mokesčiai 
daug didesni. IRA galima turėti 
ir tada, kai darbov ietėje jau turi
me pensijos fondą. Išėjus į pen
siją, visą darbdavio pensijos ka
pitalą galima pervesti į IRA 
sąskaitą ir tuo būdu-sutaupyti 
didelę sumą pinigų, nes kol pi
nigai sėdi IRA fonde, tol jie yra 
saugūs nuo mokesčių. Ši sąlyga 
ypač svarbi mūsų žmonėm, ku
rie jau neužilgo ruošiasi pensi
jos gyvenimui.

Lieka klausimas —kur geriau
sia laikyti IRA indėlius? Pirma
— kur indėliai yra saugūs, antra
— kur galima gauti didesni 
palūkanų nuošimtį. Norėtume 
pridėti ir trečia — lietuviškoj 
Kredito Unijoj, nes tenai rasite 
abi svarbiausias sąlygas — val
džios apdraugą ir aukštą palū
kanų procentą. Be to, priklau
sydami lietuviškai finansinei in
stitucijai, paremsite ne tik savo 
bet ir visų lietuvių gerbūvj

Nevv Yorke, Chicagoj/^i St. 
Petersburge tokia lie/uviška 

 

institucija yra Federalir#' Kredi

 

to Unija KASA. Ji gyvAioja jau 
5 metai. Indėlių kapitalas sie
kia 33 milijonus dolerių. \’isi 
indėliai apdrausti iki 100.000 
dolerių sumos. Valdžios in
spektorių jau trejus metus iš ei
lės įvertinta kaipo pavyzdinė 
Kredito Unija. Lietuv iu kultū
riniam reikalam paaukojusi jau 
40 tūkstančių dolerių! Ar/lar 
kyla kam klausimas kodėl nešti 
pinigus į lietuvišką KASĄ? No
rėtume geriau paklausti — ko
dėl laikyti santaupas kitur?

KASOJE šiuo metu IR A certif i- 
katai duoda 10.5% palūkanų.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO D.C., J. Radas?Uvonia, Mich.,
* A. Žideikienė, Brockton, Mass.,

Darbininko prenumeratoriai, 
atsiųsdami prenumeratos mo
kestį, prisidėję aukomis už. ka
lendorių, įvairius patarnavimus 
ar šiaip spaudą parėmę:

Po 20 dol. J. Žukas, Port \Vash- 
ington, N.Y., V. Saimininkas, 
E. Hartford, Conn., A. Janks, 
Eekton, Md., Z. Jurienė, Rich
mond Hill, N.Y., J. Vilpišaus.- 
kas, Bnx>klyn, N.Y., J. Žilionis, 
Cleveland, Ohio.

Po 15 dol. — H.. Sirusas, 
Flemington, N.J., V. Jasinskas, 
Riverside, N.J., V. Norvaiša, 
Miami Beach, Fla., dr. A. Stan
kaitis, Wethersfield, Conn., K. 
Kulys, Allendale, N.J., A. Lioren- 
tas, Hollyvvood, Fla., S. Mik
nius, Nevv London, Conn., A. 
Reivytis, Woodhaven, N.Y.,A. 
Slapšys, Florai Park, N.Y., dr. V. 
Avižonis, Milford, Del., E. Ąžuo
las, So. Orange, N.J., A. Bliu- 
džius. Los Angeles, Calif;, J. 
Raulia, VVoodhaven, N.Y.

14 dol. — H. Yantosh, Rah-

13 dol. — F. Lucką, Valley

Po 10 dol. — O.T. Rekešius, 
\Vest Milford, N.Y., V. Galinie
nė. Richmond Hill, N.Y., A. Kli-

keris. San Jose, Calif., R- Amb-

B. Kazukauskas, Silver Springs, 
Md., A. Bačauskas, Miami 
Beach. Fla., A. Znotas, Kearny, 
N.J., P. Leveckis, Edison, N.J., 
B. Vilčinskas, Nevv Britain, 
Conn., J. McCloskey, Spring-

Su procentų procentais metinis 
prieauglis siekia 10.92%. Šiuo 
kursu metinį IRA indėlį galima 
padėti nuo vienų iki šešių metų 
termino. Kitą metą procentai 
gal bus pasikeitę, tada ir vėl bus 
galima pasirinkti naujo indėlio 
terminą. Taupant IRA sumą da
limis, geriausios sąlygos irgi yra . 
KASOJE, nes čia gaunate 9% 
už paprastas knygutės san
taupas. ko jokiam kitam banke 
negausit. nors ir ilgiausioj eilėj 
stov ėdami.

Išvadoje — taupymas IRA 
fonde yra būtinas, nes sumažina 
mokesčius, duoda gerą pelną ir 
sukaupia ateičiai gražią sumą 
pinigu, (ii IRA fondas KASOJE 
kiekvienam lietuviui turėtų būti 
parankiausias, ne tik saugumo 
bei pelno,bet ir tautinio solida-

Klijentų patogumui, KASOS 
:aiga Nevv Yorke atidara kas-

dieniais iki 5 vai. vakaro. Ad
resas: 86-01 l!4th Street, Rich-

ba paskambinę, gausite smulkes
nes informacijas apie IRA fondą

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

dale, Pa., G. Ra z vad, Milton, st. Santvaras, So. Boston, Mass. 
Mass., Z. Snąrskis, Worcester, 
Mass., L. Gudelis, Hot Springs,
Ark., F. Gagas, Brooklyn, N.Y., J. Mikonis, Richmond Hts., Ohio.
V. Staškus, Yonkers, N.Y., Sisters 
of Jesus Crucified, E. Hartford, 
Conn., M. Židonis, New Haven, 
Conn., J. Kučinskas, Miami 
Beach, Fla., A. Maladra, Moores- 
town, N.J.* O. Matušaitis, Wor- 
cester, Mass., J. Pauliukonis, 
Worcester, Mass., A. Raguckas, 
Baltimore, Md.,1 R. Libus, Chi- 
cago, III., D. Virkutis, W. Hart
ford, Conn., V. Nakutavičius, 
Fishkill, N.Y., J. Juodis, German- 
town, N.Y., A. Senkus, Lake 
Worth, Fla., C. Tamašauskas, 
Pbiladelphia, Pa., V. Petraus
kas, Clark Summit, Pa., P. Sei- 
bienė, Brooklyn, N.Y., J. Matu
laitienė, Hillcrest, N.Y., A. Ma
tulionis, Plattsburgh, N.Y., A. Ja
ras, Kenosha, Wisc., C. Ashen- 
bergas, Elmhurst, N.Y., P. Roza- 
vičius, Woodhaven, N.Y., L. Va
liukas, Los Angeles, Calif., A. 
Puzinas, San Mateo, Calif., V. 
Kilius, Flushing, N.Y., dr. J. Si
maitis, Forest Hills Gardens, 
N.Y., A. Matus, Shaker Hts., 
Ohio, A. Drazdys, Baltimore, 
Md., H. Kulber, Brooklyn, N.Y., 
V. Naronis, Jericho, N.Y., K. Va
siliauskas, Baltimore, Md., J. 
Burlen, Bowie, Md., V. Galinis, 
Richmond Hill, N.Y., P. Belec
kas, Ravena, N.Y., A. Barvicks, 
Arlington, Va., P. Rizauskas, 
Nevv Britain, Conn., A. Straz
das, Richmond Hill, N.Y., E. 
Dietrich, Elizabeth, N.J., K. Škė
ma, DetrOit, Mich., J. Birutis, 
Orlando, Fla., G. Juškėnas, Cle- 
veland, Ohio, V. Daugėla, 
Washington, D.C., A. Mikėnas, 
Omaha, Nebr., J. Kiaušas, Har- 
rison, N.J., V. Senuta, Alexand- 
ria, Va., A. Čižauskas, Falls 
Church, Va., A. Butas, Falls 
Ohurch,, Va. J. Suopys, Det- 
roit, Mich., dr. R. Zalubas, Sil- 
ver Spg., Md., J. Krištolaitis, 
Cleveland, Ohio, J. Naujokaitis, 
Cleveland, Ohio, B. Burchikas, 
Upper Derby, Pa., Lithuanian 
Legation, VVashington, D.C., J. 
Levonaš, Jackson Hgts., N.Y., J. 
Vembrė, So. Boston, Mass., K. 
Bileris, Richmond Hill, N.Y., 
S. Šlepetienė, Thompson, Conn., 
E. Legeckienė, Libertyville, III., 
St. Raštikis, Los Angeles, Calif., 
S.K. Griganavičius, So. Boston, 
Mass., J. Stapulonis, Lawrence,

E. Kezienė, Woodhaven,' N.Y.
B. Bartkus, Richmond Hill, N.Y.

D. Puzycki, Philadelphia, Pa., 
S. Verną, Elmhurst, Pa., J. Vil- 
galys, Great Neck, N.Y., dr. D. 
Mažeika, Le Roy, N.Y., V. Bane
vičius, Philadelphia, Pa., J. Puo
džiūnas; Philadelphia, Pa., R. 
Markevičius, Woodhaven, N.Y., 
P. Minkūnas, Woodhaven, N.Y., 
P. Bražinskas, Parimus, 
N.J., V. Matyckas, Warren, N.J., 
J. Trojanas, Maspeth, N.Y., G. 
Stancius, Mt. Vemon, N.Y., V. 
Vasikauskas, Richmond Hill, 
N.Y., V. Butkys, Great Neck, 
N.Y., S. Remeza, New Rochelle, 
N.Y..V. Kiukys, Somerville, N.J., 
R. Zaloom, Ramsey, N.J., J. Bei- 
noris, Waterbury, Conn., M. Ku
lis, Middle Village, N.Y., E. Lau
kys, Ft. Saratoga, N-Y., J. Liau
kos, St. Petersburg Beach, Fla., 
A. Šimkus, Sunny Hills, Fla, A. 
Lileika, Locust Valley, N.Y., B. 
Dominauskas, Brooklyn, N.Y., 
G. Rajeckas, Maspeth, N.Y., K. 
Jonynas, Queens Village, N.Y., 
P. Povilaitis, Great Neck, N.Y., S. 
Bulovas, Ronkonkoma, N.Y.

Po 8 dol. — E. Rastenis, 
Woodhaven, N.Y., B. Aponavi- 
čius, Easton, Pa., A. Lingis, 
Great Neck, N.Y.

8 dol. — J. Landsbergis, 
Richmond Hill, N.Y.

Po 6 dol. —-'S. Baltūsis, Dor- 
chester, Mass., R. Verba, St. 
Petersburg, Fla.

Po 5 dol. — J. Alyta, Elm
hurst, N.Y., B. Bobelis, Woodha- 
ven, N.Y., K. Masiulis, South- 
boro, Mass., V. Staskus, Clif- 
B. Mackiala, Ormond Beach, 
Fla., J. Butkievvicz, Schenectady, 
ton, N.J., P. Bakūnas, Roches- 
ter, N.Y., A. Beard, Forest Hills, 
N.Y., F. Gabalis, Phoenix, Ariz., 
N.Y., AS. Liogys, Woodhaven, 
N.Y., R. Žinąs, Bethlehem, Pa., 
K. Daugėla, Bedford, N.H., L. 
Ulrich, Maspeth, N.Y., dr. J. Dič- 
pinigaitis, Woodhaven, N.Y., G. 
Būga, Scranton, Pa. L. Trilupai- 
tis, Washington, D.C., prel. P. 
Celiešius, Luceme Valley, Calif. 
K. Lakickas, VVoodhaven, N.Y., 
P. Matekūnas, Richmond Hill, 
N.Y., V. Mickevičius, Bellflovver,

(nukelta į 8 psl.)

FEDERALINE LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

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

TeL (718) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

Alg. Š.

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

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 16 dol. Persiuntimas — 
postage 1 doL
Vardas, pavardė............ ...........-.......................-........................
Numeris, gatvė ............   -........... -..........
Miestas, valstija, Zip........ ...............................................................

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

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikieti 
plastininiu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316' 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn,\n.Y. 11207.

Knyga su 
įsi. Kaina 8

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

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas-, valstija, Zip

Nuo 3 
iki 

12 mėn.

SUMA TERMINAS

$500

- 20,000

Nuo 3 
iki 

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

METINIS 
PRIEAUGLIS

9.84%

10.38%
10.54%

10.11%

KURSAS

9.50%
10.00%
10.15%

9.75%
$20,000

$50.000
24 mėn.

36 mėn.

10.38%
10.65%

10.00%
10.25%

$50,000 IR DAUGIAU — PAGAL SUSITARIMĄ

IRA CERTIFIKATAI:

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100,000.

$2,000 - 4,000 
per metus

Nuo 1 ;
iki 6 metų 10.92%

—1 
10.5%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

METINIS PRIEAUGLIS 9.42% 
DABARTINIS KURSAS 9%

APSKAIČIAVIMAS

KASDIEN
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Jeronimas Kačinskas (d.), Berklee muzikos kolegijos diri
gentas ir profesorius, So. Bostone su studentais iš Europos 
— Philip Hoekstra ir Anton Muhlhofer. Į kolegiją šiais me
tais įstojo 600 studentų iš 75 kraštų. Tai rekordinis studentų 
užsieniečių skaičius. Jiem kolegija surengė priėmimą. Ko
legija garsi savo džiazo fakultetu, kur praktiškai parengia 
studentus muziko karjerai. Kačinskas šioje kolegijoje jdėsto 
dirigavimą.

Kultūrinis Subatvakaris
uisio 26 d. 7:30 vai. vaka

re Tautinės Sąjungos nariuose, 
484 E. 4-ji gatvė, So. Bostone 
vyks Kultūrinis Subatvakaris. 
Kalbės dr. Jurgis Gimbutas ir 
rašytojas Stasys Santvaras. Te
ma: Europa vakar ir šiandien. 
Jie abu neseniai keliavo po Eu
ropą ir dalysis tais įspūdžiais. 
Bus tikrai įdomus Subatvakaris.

Šv. Kazimiero minėjimo 
užbaigimas

Šv. Kazimiero mirties 500 
metų sukakties labai spalvingas 
minėjimas Bostone užbaigtas 
1985 sausio 14 posėdyje Mairo
nio Parke Shrevvsbury, Mass.

| šį paskutinį posėdį atsilankė 
centrinio ir parapijų komitetų 
27 nariai. Posėdis pradėtas mal
da, kurią sukalbėjo šv. Petro 
parapijos So. Bostone kleb. kun. 
Al tartas Kontautas. Tada komi
teto pirm. Vytautas Izbickas 
posėdžiu’ pirmininkauti pa
kvietė Petrą Molį, kuris per
skaitė darbotvarkės programą.

Centrinio komiteto pirm. Vyt. 
Izbickas supažindino su komi
teto atliktais darbais, labai ak
centuodamas šv. Kazimierą, ku
rio minėjimas pradėtas Romoje, 
o vėliau išsiplėtė per visą pa
saulį, kur tik yra lietuvių. Tas 
minėjimas nuaidėjo per visą 
pasaulį* ir labai išgarsino Lie
tuvos vardą. Padėkojo parapijų 
komitetam, kurie taip nuošir
džiai jungėsi į šv. Kazimiero 
minėjimo darinis, o taip pat ir 
\ isam centriniam komitetui, 
ypač vykd. vicepirm. Broniui 
Paliuliui, ant kurio pečių gulė 
visas darbas, kada pirm, susir-

tetai ir dartas pradėtas. Staiga 
susirgo pirm. Vi Izbickas ir visa 
didžioji darbo našta teko Bro
niui Paliuliui.

Latrai gerai ir nuoširdžiai dir- 
ta parapijų komitetai ir centri
nio komiteto nariai, tačiau 
didžiąją darbo naštą nešė Bro-

KRIKŠČIONYBĖ IR LIETUVYBĖ 
JAUNŲ ŠEIMŲ GYVENIME

Sausio 6 12 asmenų iš Nor- 
vvood, So. Boston, Brockton, 
Mass., lietuvių parapijų susirin
ko susipažinti su naujojo vysku
po P. Baltakio paskyrimo svar
ba tai reikšme lietuviam išeivi- 
•joje. Į šį pasitarimą atvyko sės. 
Igne, vyskupo įgaliotinė, paaiš
kinti vyskupo norus, jo galią 
bei teisę lietuvių sielovados rei
kaluose ir padėti užmegsti vys
kupo vardu ryšius bandant su
daryti talkos būrelius.

Suėjimo pradžioje seselė pa
aiškino apie Chicagoje 1984 
lapkričio 23 - 24 įvykusius po
sėdžius. Tai buvo pirmas vys
kupo bandymas sukviesti tikin
čiuosius lietuvius aptarti įvai
rius lietuviam būdingus sielo
vados rūpesčius. Chicagoje susi
rinkę 40 (maždaug) asmenų pus
antros dienos praleido svarsty
dami temas: jaunų šeimų krikš- 
čionišką-tautinę būklę, religinį 
auklėjimą, tarnystę jaunimui, 
susižinojimo priemonių (mass 
Communications naudojimą re
liginiame švietime, parapijų at
sinaujinimą, pastoracinę tar
nystę. pašaukimus, diakonatą. 
1987 Lietuvos krikšto sukaki.

Iš šių svarstybų vyskupas susi
kūrė šiokį tokį vaizdą dvasinės 
būklės ten gyvenančių lietuvių.

išgirdo tikinčiųjų pageidavimus 
bei pačių pasiryžimą padėti 
spręsti klausimus. Vyskupas pa
sinaudojo šio suėjimo mintimis 
kai prieš Kalėdas aplankė popie
žių Joną Paulių II ir pateikė 
jam išeivių lietuvių padėties 
raportą.

Bostono apylinkės susirinkusi 
grupelė svarstė jaunų šeimų 
krikščionišką-tautinę būklę ir 
religinį švietimą bendrai.

Lietuvių jaunos šeimos nepa
prastai užimtos derinant dviejų 
kultūrų įsipareigojimus. Šeimos 
labai geografiškai išsi
sklaidžiusios. Dauguma jaučia 
sąžinės pastūmėjimą dalyvauti 
ir jungtis į krikščioniškus-tauti- 
nįus renginius bei rūpesčius, 
tačiau tik mažuma konkrečiai 
jungiasi ar prisideda prie darbo. 
Bendrai paėmus, grupei atrodo, 
kad daugumai svarbiau tautinis 
elementas negu krikščioniškas. 
Tie. kurie nori, gali gauti krikš
čioniškumo ugdymą angliškose 
parapijose, kur jiem prieina- 
miau, priimtiniau ir supranta
miau negu lietuviškose parapi
jose; ten randa daugiau bend
raamžių ir panašiai prijaučian
čių. O tautiškumui turi burtis 
tik tarp lietuvių. Atstumas ir lai
ko stoka rungiasi su noru puo-

Kun. Albertas Kontautas pa
darė minėjimo apžvalgą, taip 
pat dėkojo parapijų komitetam 
už jų nuoširdų darbą. Papasa
kojo atsiliepimus Bostono arki
vyskupo Bemard F. Lavv, kuris 
taip gražiai ir šiltai atsiliepęs 
apie lietuvius po minėjimo ir 
prašęs ir ateityje neužmiršti 
Šv. Kryžiaus katedros ir vėl su
rengti ką nors panašaus. Per
skaitė arkiv. B.F. Lavv padėkos 
laiškų, kuriuo jis dėkoja lietu
viam už meilę Dievui, savo glo
bėjui šv. Kazimierui ir kad jam 
buvę labai miela švęsti tą.didžią

VLADUI JASINSKUI,
buvusiam Balfo 100-tojo skyriaus iždininkui mirus, jo 
žmonai Rozalijai, sūnui ir dukrai su šeimomis gilią 
užuojautą reiškia

Balfo 100-tojo skyriaus 
valdyba

ALEKSANDRAI MASIONIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškiame jos vyrui Antanui Masio- 
niui, dukroms Teresei Gečienei ir Danguolei Vizgirdienei 
su šeimomis.

Mara ir Vytautas Vygantai 
Regina Kudimienė

selėti tautiškumą. Yra mažuma 
jaunų šeimų, kurioms rūpi, k*ad 
jų vaikai viską lietuvių kalta pa
tirtai, t.y., liturgiją, pirmąją ko
muniją, išpažintį.

Grupei atrodo, kad mažumai 
rūpi krikščioniški klausimai. Kai 
kurių, bet ne visų tikėjimo jaus
mas pagyvintas kai pradeda 
auginti šeimą. Buvo pareikšta 
mintis, kad širdyje dauguma ti
ki ir neišjungia tikėjimo iš gyve
nimo, tačiau, mažuma jungiasi i 
formalią Bažnyčios struktūrą ir 
nejaučia pareigos pačiai parapi
jai.

Buvo paminėta, jei būtų Bos
tono apylinkėje viena apjungian- lietuvių šventojo šventę, 
ti parapija kartu su salėmis, 
klasėmis ir kitom patalpom, 
būtų didelis akstinas dažniau 
lanky tis, nes ta pati vieta (kaip 
židipys) padėtų suburti bei išlai
kyti abi vertybes.

Sukonkretinant, suminėti šie 
poreikiai:

— Tiem, kuriem rūpi tikėji
mo puoselėjimas, nors tai ma
žuma, yra svarbu sustiprinti jy 
religijos supratimą ruošiant 
kursus, seminarus, pokalbius.

— Centrinės vietos turėjimas 
labai padėtų visų lietuvių padė
čiai tiek tautiškai tiek religiš
kai.

— Kuriem rūpi vaikų auklė
jimo klausimai, labai norėtu 
paskaitų ar kitos programos 
įvairiais klausimais. Ypač prašo, 
kad būtų lietuvių kalba teikia
mi vaikam sakramentai.

— Iškelta svarba ieškoti prie
monių suteikti savitarpinę para
mą, kai iškyla šeimose sunku
mai: nesutarimai šeimoje, sky
rybos, vaikų disciplinos klausi- 

, mai ir pan.
— Kadangi kalba varžo pasi

dalinimą, svarbu visų atvirumas 
priimti lietuvių kalbos pajėgu
mą tokį koks jis yra, kad kalba 
nebūtų stabdis, kai organizuo
jami įvairūs suėjimai ar progra
mos.

— Yra daug mišrių šeimų, 
kurioms rūpi abi vertybės. 
Trūksta gairių kaip jas įtraukti 
į lietuvišką veiklą: Bostono apy
linkėj taip pat nemažai jauny 
šeimų, kuriose vienas, nary s iš

Į dabartinės Lietuvos. Dažnai pa- 
I tiriamas sunkumas kultūros 
I perėjime. Šiom šeimom reikia 
I paramos būrelių .šioj padėtyje.

Kalbant apie šaltinius talkai
I nutarta:
’ — Didžiausias šaltinis ką nors

pradėti yra pačios suinteresuo
tos šeimos.

Ižd. Juozas Vembrė davė pini
ginę apyskaitą. Jeigu pradžioje 
buvę baiminamasi lėšų klausi
mu, tai gerieji lietuviai vykdant 
darbą buvo labai dosnūs ir tas 
rūpestis atkritęs bedirbant. Ap
mokėjus visas rengimo išlaidas, 
kurių buvo tikrai daug, liko 
dar pinigų likutis. Susirinkimui 
balsuojant, tas likutis buvo pa
skirtas taip: lietuvių vyskupui 
Pauliui Baltakiui $500, Religinei 
Šalpai, kurios vadovu yra kun. 
Pugevičius ir kuris leidžia Lie
tuvių Katalikų Bažnyčios Kroni
kas anglų kalba — $4000, o Lie
tuvių Katalikų Bažnyčios Kroni
kų leidėjam, kurie jas leidžia

knygomis: anglų, ispanų ir ki
tomis kalbomis — $1400.

Po šios oficialios dalies dar 
buvo vaišės, kurias parūpino 
Maironio Parko vadovybė ir 
Worcesterio lietuviai. Po vaišių 
buvo parodytas filmas iš šv. Ka
zimiero minėjimo Romoje. 
Filmas labai gerai parengtas, nius Paliulis ir Juozas Vembrė, 
filmą rodė inž. Juozas Stašai

tis iš Brocktono.
Su šiuo posėdžiu šv. Kazimie

ro minėjimas Bostone užbaigtas 
ir to minėjimo komitetas baigė 
savo darbą. Yra minčių, kad 
1987 birželio mėnesį prasidės 
Lietuvos krikšto 600 metų su
kaktis. Tuo reikėtų susirūpinti 
iš anksto. Darbo irgi bus labai 
daug, o dirtančių eilės vis mažė
ja.

Grįžtant truputį atgal, kada 
buvo pradėta ruoštis šiam šv. 
Kazimiero minėjimui, buvo bai
mės ir net skepticizmo. Juk 
paskutiniu laiku visuose rengi
niuose vis mažėja dalyvių skai- ’ 
čius, o čia buvo reikalas su di
dele Šv. Kryžiaus katedra, 
kurioje telpa per 2000 asmenų. 
Kaip ją pripildyti ir kaip surink
ti lėšas tam visam renginiui. 
Bostone buvo sudarytas centri
nis komitetas: pirm. Vytautas 
Izbickas, koopirm. kun. Albertas 
Kontautas ir Albertas Jaritis, 
vykd. vicepirm. Bronius Paliu
lis, ižd. Juozas Vembrė, prot. 
sekr. Stasė Cibienė, koresp. sekr. 
Milda Richardson ir Irena Vei- 
tienė, spausdinių reik. dr. Algir
das Budreckis, tautinių šokių 
Ona Ivaškienė, banketo reik. 
Vytautas Jurgėla, muzikos di- 
rekt. prof. Jeronimas Kačinskas, 
kult, renginiui rašyt. Stasys 
Santvaras ir Almis Kuolas, pi
nigų org. reik. Jonas Vasys, 
Katedros reik. Joseph VVhite ir 
spaudos reik. Povilas Žičkus.

Sudarius šį komitetą, greitai 
buvo sudaryti parapijų komi-

Buvo suorganizuotas kultūrinis 
vakaras su gražia programa, pa
maldos katedroje ir banketas. 
Ir visur viskas labai gražiai pra
ėjo Massachusetts gubernatorius 
spalio 14 paskelbė kaip šv. Ka
zimiero diena.

Darbas yra baigtas ir visi lie
tuviai galime pasidžiaugti gerais 
darbo vaisiais.

NEWARK, N.J.

A.A.
ALEKSANDRAI MASIONIENEI

mirus, jos vyrui Antanui, dukroms Teresei ir Danguolei 
su šeimomis nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu 
liūdime

Vanda ir Bronius Sutkai

— Vieni apsiėmė išsiuntinėti 
šio pasikalbėjimo protokolą tom 
šeimom, kurios buvo kviestos 
dalyvauti, bet dėl įvairių prie
žasčių negalėjo ar nenorėjo. 
Tas atrodė svarbu dėl bendros 
informacijos apylinkės lietuvių 
jaunom šeimom.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas

Vietos LB apylinkės valdyba 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo sukaktį paminės vasa
rio 10, sekmadienį, Švč. Tre
jybės parapijos salėj 1 vai. p.p. 
(pasibaigus 12 vai. dieną aukoja
mom mišiom Švč. Trejybės pa
rapijos bažnyčioj).

Minėjimo proga kalbą pasakys 
LB Visuomeninių reikalų tary
tas pirmininkas Jonas Urbonas 
iš Detroit, Mich. Meninę progra
mą atliks LB N.J. apygardos 
tautinių šokių grupė Liepsna, 
vadovaujama Algirdo Bražins
ko. Minėjimo metu Brookline 
gyvenanti Genė Popelienė daly
vaus su jos turimu turtingu tau
tinių dirbinių rinkiniu, kuriuo 
kiekvienas galės ne tik pasigro
žėti, tat ir įsigyti patinkamų 
dirbinių savo butui paįvairinti.

Minėjimo dalyviai, kaip ir 
visada, bus pavaišinti kava ir 
užkanda.

Apylinkės valdyba kviečia ko
lonijos ir toliau gyvenančius 
lietuvius su jų draugais šiame 
minėjime gausiai dalyvauti.

MEPOMStT CIRCLE OFFICE

ALFRĖD W. ARCMBALD Pftf S*O£NT

LIEPOS 14 DAINŲ ŠVENTĖ — 10 DIENŲ LIETUVOJE $1765.00

BOSTONO RENGINIAI
Sausio 26 d. 12 vai. Cambridge 

Jommon parke vyks demonstra
cijos už Afganistaną ir prieš 
rusus. Rengėjai prašo visas tau
tybes dalyvauti šioje demonstra
cijoje.

Vasario 10 3 vai. Jordan Hali 
vyks sol. Lilijos Šukytės kon
certas. Rengia Baltų draugija.

Vasario 17 Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimas.

Kovo 3 Skautų rengiama Ka
ziuko mugė.

Kovo 24 Minkų radijo valan
dėlės renginys.

Balandžio 13 Šv. Petro para
pijos sueiga - reunion.

Balandžio 21 Laisvės Varpo 
pavasarinis renginys.

BOSTON, MASS — WLYN 1360 
AM bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 
ryto. Veda S. ir V. Minkai 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Teief. 266-0489. Parduoda
mas Darbfo inkas. Dldel is I ietuv tiku 
knygų pasirinkimas.

LAISVĖS VARPAS sekmadie- 
n ia is 9:00 -10.00 vai. ryto iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur Si, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

Postngepoid both umys 
Fost, conuemeflt.priuate, safejree! 
That'suuhat BnnKinG-BV-mnn.15 '
Gretai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- I 
tnal. Tai taupymas paltu So. Boston Savlngs |

Bank būdu. Ar Jums reikia pinigus padėti I ban- *' 
ką juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj J-
■^5, traukia sumą J sąskaitą. Prisideda Ir užtlkrinl- 

maa, kad Jūsų pinigai pelno aukžčJauskis
procentus, —

EsHr leidžiamus {statymų. \ t 
PP'Dtl lengvo taupymo bū- • 

do per paitą skambinkit Mr. 
Donahue 268-2500 

arba rašykit paduotais adresais.

K B
MAJM OFFICE

South Boston 
Savings Bank

•JUWir$ THE LHDEH'
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IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

A.A.
ALEKSANDRAI MASIONIENEI

mirus, Jos vyrui Antanui Masioniul, dukroms Teresei 
Gečienei ir Danguolei Vizgirdienei su. šeimomis gilią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Ona ir Vytautas Baltučiai

— Kiti pasirūpins susižinoti 
kaip/kada diecezijoje vyksta 
“Marriage Encountef savaitga
liai. Atsiradus porai/om, kurios 
sutiktų išeiti šią programą, bus 
bandoma sulietuvinti ir daugiau 
kam suteikti progos patirti šio 
savaitgalio turinį.

— Du kili mėgins susi
siekti ir susipažinti su kitais 
Bostono apylinkės lietuvių kil
mės kunigais (kun. < pūtis. 
Prūsaitis), kad ištirtu .irnybes 
juos įjungti į darbą su tautiš
kai mišriom šeimom.

Spauda
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant dėl 
mūsų tautos laisvės. 
Paremk ją savo auka!

— Bus padarytas knygų sąra
šas tiem, kurie norėtų namuose 
asmeniškai 
supratimą 
būdu.

— Visi

gilinti savo religinį
ir lavintis tuo

prižadėjo kalbinti 
draugus tai pažįstamus ir pa
pildyti turimą vardų sąrašą, kad 
palaikyti} rySius ir toliau žiūrė
tų kas būtų galima daryti.

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs marirutaL

Balandžio 17 — $1135.00 Liepos 22 — $1706.00
Gegužės 8 — 1135.00 Liepos 31 — 1465.00
Gegužės 8 —1395.00 Rugpjūčio 6 — 1698.00
Gegužės 14 — 1368.00 Rugsėjo 3 — 1679.80
Gegužės 27 — 1389.00 Rugsėjo 18 — 1212.00
Birželio 10 —1692.00 Rugsėjo 23 — 1173.00
Birželio 19 — 1461.00 Spalio 1 — 1279.00
Liepos 17 — 1514.00 Gruodžio 26 - 1309.00

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

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite 1-617-268-8784

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

SOUTH BOSTON, MA 02127
įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUDŽlONAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkomo 
dokumentus.
Prlcos aro based on double occupsncy and aro subject to 
changes.

I
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341 HlG.HL.AND BLVD.
BROOKLY M.Y. 11207

Lietuvių Atletų Klubo nariu 
specialus susirinkimas šaukia
mas sausio 25, penktadienį, 7:30 
vai. vak. Kultūros Židinio posė
džių kambaryje. Bus renkama 
klubo valdyba. Klubo nariam 
dalyvavimas būtinas. Atskiri 
kvietimai nariam nėra siunčia
mi. Susirinkimą laikinos valdy
bos vardu kviečia A. Mičiulis. 
laikinai einąs pirmininko pa
reigas.

N.Y. vyrų choras Perkūnas 
ssusio 25, šį penktadienį, repe
tuoja 7:30 v.v. Kultūros Židi
nyje. Visi choro nariai prašomi 
būtinai dalyvauti.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė bus paminėta vasario 
17, sekmadienį, Kultūros Židi
nyje. Kalbą pasakys dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, Liet. Tautinės Są
jungos pirmininkas iš Chi- 
cagos. Meninę programą at
liks jauna, daug žadanti, 
dainininkė Guoda Puzinaus- 
kaitė iš VVashingtono. Ji daina
vimą studijuoja Philadelphijos 
konservatorijoje.

Saulius P. Valiūnas, dr. Kęstu
čio ir Elenos Valiūnų jauniau
sias sūnus, dirba Manhattane 
viename banke. Drauge jis su 
Marti Prashker parašė knygą 
“Money Jobs!” — apie darbą 
bankuose, kaip pasirengti tam 
darbui, kaip jį gauti ir kur 
kreiptis. Knygą išleido Crovvn 
Publishers, Ine.. Yorke. Sausio 16 
vidurdienį, per vieną radijo stotį 
buvo valandos pasikalbėjimas 
su knygos autoriumi S. Valiūnu. 
Apie knygą bus plačiau parašy
ta artimam Darbininko numery.

L'ž a.a. Aleksandrą Masionie- 
nę mišios bus aukojamos vasa
rio 2, šeštadienį. 10 vai. ryto lie
tuvių pranciškonų koplyčioje. 
Mišias užprašė ateitininkai ir 
kviečia visus dalyvauti.

Lietuvos vyčių Maspetho 110 
kuopa oijatiizuoja ekskursiją 
S.S. Oceanic puikiu laivu į Ber
mudų irNassau. Išvykstama 
1985 gegužėm 4 ir grįžtama ge
gužės 11.Vyčių grupei suteikia
ma specialiu uolaida. Jei kelion- 
pinigai pilnai sumokami prieš 
kovo 15,lai bus dar suteikta 
200 dol. nuolaida dviem kabi
nos keleiviaoi. Taip pat duoda
ma 15 procentu kelionių agento 
nuolaida. 150 dol. depozitas 
turi būti siu* rok etas dabar, kad 
būtų užtikrinta norima kabina. 
Eksku rsijoslcape?liūnas bus kun. 
S. Raila ir kasdien lietuviškai 
aukos iniJiass. Dėl informacijų 
skambinti Jonui Adomėnui 718 
497-5212.

Atnaujindami Darbininko 
prenumeratą vietoje 15 dol. me
tinės prenumeratos atsiuntė po 
50 dol. tie spaudos rėmėjai: 
A. Mičiulb.lk.ichinond Hill, N.Y., 
A. Grybauskas, Bridgevievv, III., 
I. Ulpaitė, LDorchester, Mass., 
G. \*asilki>vs_ Dayton, Oh., J.B. 
Lukas. NnvUaven, Conn.. Taip 
pat spaudą parėmė mūsų šie 
skaitytojai, atsiųsdami po 40 
dol.: V. Cintoff. Mountain, N.Y., 
kun. J. Krivickas. Cohoes, N.Y., 
kun. A Petraitis, Putnam, 
Conn.. Eil V . Zunaris. NVoolas- 
ton. Mass.. "Vis iem nuoširdžiai 
dėkojanieiiž lietuviškos spaudos 
palaikymą.mes tik geradarių dė
ka Darbini*! kas įžengė į 70- 
tuosiusmetu s.skelbdamas lietu
višką žodį išeivijoje. Darbinin
ko administracija.

Ateitininkų ruošiamo kaukių 
baliaus slredbime Darbininke 
N r. 2 ir 3 klaidingai paskelb
tas JoeThornas orkestro vardas. 
Baliuje jjojs Amour orkestras. 
Rengėjam? klaidą atsiprašo.

A. Buyvii. Bron.x, N.Y., vieto
je metinės prenumeratos atsiun
tė 70 dol.spaudai. Labai ačiū.

Dr. Mykolo Arvysto skulptū
ros darbų paroda rengiama 'va
sario 16, šeštadienį, nuo 5 iki 8 
v.v. 427 VVashington Street, 
Manhattane. Drauge bus ir kok
teiliai ir Lietuvos .nepriklauso
mybės šventės paminėjimas. Pa
roda rengiama Aušros Vartų pa
rapijai paremti. Auka 20 dol. 
asmeniui. Dr. Mykolas Arvystas 
yra žymus dantų gydytojas ir 
tos riišies specialistas. Be tie
sioginio darbo, jis labai mėgsta 
skulptūrą ir iš marmuro iškala 
savo meno kūrinius. Iniciatyvos 
jo kūrinių panxią surengti ėmėsi 
dr. Gražina Baliūnaitė-Austin, 
kuri pati yra žinoma dantų 
gydytoja ir gyvena Short Hills, 
N.J. Šiai parodai surengti ji su
darė ir komitetą, į kurį be jos 
dar įeina Vytautas Dudėnas, 
Vitas Gerulaitis, Sr., Juozas Kaz- 
las. Rasa Allan Lisauskas, dr. 
Jokūbas Stukas. Kas norėtų 
daugiau informacijų šiuo klausi
mu, prašom skambinti dr. Gra
žinai Baliūnaitei-Austin — 201 
464-5630.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 26, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet per radiją bus transliuo
jama Jacųuęs Offenbach opera 
“Les Contes d’Hoffmann”. Pa
grindiniai solistai: James Mor
ris, Alfredo Kraus, Catherine 
Malfitano, Jean Kraft. Diriguoja 
Julius Rudei.

Darbininko skaityto
jai, kurie iki šiol dar nėra 
gavę 1985 metų kalendoriaus, 
prašomi pranešti administra
cijai. Tuoj bus išsiųstas kitas 
egzepmliorius. Šiais metais paš
tas su kalendoriaus persiuntimu 
buvo labai netvarkingas — labai 
vėlavo, o kai kurie skaitytojai 
visai negavo. Kas norėtų gauti 
daugiau egzempliorių, prašomas 
pridėti po 3 dol. Z

A. Patamsis, Ft. Myers, Fla.. 
jau ne pirmą kartą paremia 
spaudos darbus. Šiais metais 
atsiuntė 80 dol. Labai ačiū.

Z. Krasauskas, Chicago, III., 
atnaujindamas metinę prenume
ratą pridėjo 100 dol. padegė
liam. Maloni padėka g erada- 
riui.

V. McGinty, Edison N.J., 
prie 15 dol. prenumeratos dar 
pridėjo spaudos palaikymui 53 
dol. Geradarei dėkojame.

Jaunimo pamaldose sausio 13 Kultūros Židinyje per aukų nešimą pirmiausia buvo at
nešta vyskupo lazda ir įteikta vyskupui. Ją atnešė Maironio mokyklos trys mokiniai. Iš k. 
stovi Tėv. Antanas Prakapas, OFM, vysk. Paulius Baltakis, OFM, kun. klebonas Jonas Pa
kalniškis. Kairėje matosi Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis. Nuotr. L. Tamošaičio

TARPUSAVIO PAGELBA
LIETUVIAM VVOODHAVENE

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 30. trečiadienį, 8 vai. vak. 
per televiziją bus transliuojama 
Riccardo Zandonai opera 
“Francesca da Rimini". Pagrin
diniai solistai: Placido Domin
go, Renata Scotto . Comell 
MacNeil, Isola Jonės, VVilliam 
Lewis. Diriguoja James Levine.

Angelė ir Algis Raulinaičiai. 
Burbank. Calif., lietuviškos 
spaudos mecenatai, ir šiemet at
naujindami prenumeratas Dar
bininkui ir Aidams atsiuntė po 
100 dol. Leidėjai nuoširdžiai dė
koja.

DABBINJINKUI PAREMTI

Kas interesuojasi moteriškų 
plaukų sudėjimu ir apskritai 
plaukią higiena, galiu patarti. 
Šioje srityje esu dirbusi 17 me
tų. Skambinti 849-6899. Regina 
Savickaitė-Borg.

PADĖKA
LB New Yorko apygardos val

dyba dėkoja poniom: dr. A. Ma
tulaitienei, P. Ąžublienei ir L. 
Milukienei už su pasišventimu 
atliktą darbą, renkant aukas 
vyskupo lazdai, už pavyzdingą 
ir kruopščią apyskaitą, kurią 
apygardos valdyba patikrino ir 
rado puikioje tvarkoje.

AUKOJO
(atkeltai! 6 p.sl.)

Calif.. V.\I;lmaitis, Sunny Hills, 
Fla.. J. Paže menas, Queens Vil- 
lage. NA. T. Alinskas, Ridge- 
wood. M., I- Banis. Cleveland, 
Ohio, P. Ži linskas, Lyndhurst, 
Ohio, V.Včiškys, Crownsville, 
M d., A Petrutis, District 
Heights. McL, K. Balaišis. Cle
veland. Oliio. H. Anthaney, So. 
Boston, Mas;s., S. Kligys, Balti- 
more, Md.. A. Balsys^_J^£jjsing- 
ton, Md, J-^zS-fonkus, Hot 
Springs. Arkyd* A. Tylius, VVash
ington. D.C*. P. Staniškis, Bal
ti more, Md_\ I.Serapinas,Chi
cago. III.,M . Volskis, Brooklyn, 
N.Y., V.Anonis\Rego Park. N.Y.r 
V. Vardys.S^omlan, Ok.. F. Mar- 
cis. Reno.Xv., NG. Eluhovv, Ar
li ngton. Va., K. Ičraleika, Little 
Falls. NA’-, B.Jjeverauskas, 
SterlingHbi., Micn., A. Vaitekū
nas, Praidemce. R.L, I. Janavi
čius. Cleveland. Ohio, d r. R. 
Šo m kaitė, S o. Orange, N .J., B. 
Karaska.De* Linco, N .J.. Ameri
can Lithiranian Club. Pro-

vidence, R.L, A. Mankus, 
VVhitting, N.J., A. Balsys, 
Naugatuck, Conn.. kun. V. Pik
turna, Riviera Beach, Fla., t. 
Saduikis, So. Boston, Mass., K. 
Barzdukas, VVestchester, III., J. 
Seniūnas, Hartford, Conn., V. 
Radzevičius, Norvvalk, Conn.

4dol. — P. Kurapka, So. Bos
ton, Mass.

Po 3 dol. — S. Durickas, Gulf- 
port, Fla., C. Drazdausskas, 
Moscovv, Pa., J. Valiušaitis, 
Stamford, Conn., J. Palevičius, 
Hudson, N.H., H. Budrick, Mas- 
peth. N.Y., S. Kuprys,,Riverside. 
III., J. Burinskas, Torrington, 
Conn.. R. Penikas, E. Norwich. 
N.Y.,V. Šilėnas, Erie, Pa., P. Pui
dokas, Rochester, N.Y., J. Ke- 
vett. Toms River, NJ.

Po 3 dol. — Z. Grabnickas, 
Lake VValkes, Fla., C. Kevett, 
Toms River. N.J., S. Rimas. Lavv- 
rence, Mass., A. PuTnputis, Mid- 
dletovvn, N.Y., E. Žiurys, Weth- 
ersfield, Conn., Cecilia Žitkus, 
Baltimore, Md., D. Vaičius, Hud
son, N.J., A. Cesoriis, Linvvood, 
N.J., L. Rimkus, Parlin. N.J., S. 
Zulpa, Lon<įon, Ont., J. Aukšta
kalnis. Detroit, Mich., V. Padva- 
rietis, Richmond Hill, N.Y., 
V. Akelaitis, Cleveland, Ohio.

Praeitais metais Darbininke 
buvo pranešta, kad 1984 vasario 
1 VVoodhaven, N-.Y., įsikūrė 
Tarpusavio pagelbos komitetas, 
kuriame darbuojasi eilė lietuvių, 
norinčių pagelbėti vyresnio am
žiaus ar nelaimės ištiktiem lie
tuviam.

Tuojau prasidėjo telefoniniai 
pasiteiravimai, paklausimai.

Nuo įsikūrimo dienos ir da
bar Tarpusavio pagelbos komi
teto nariai stengiasi padėti pa
gelbos prašantiem. Praeitų metų 
pradžioje suorganizavo vieno 
sunkiai sergančio lietuvio lan
kymą Janiaica, N.Y., ligoninėje, 
kasdien jį lankė, nešė papildo
mai maisto (sumuštinius). Šis 
lankymas tęsėsi daugiau nei dvi 
savaites, kol ligonis tiek sustip
rėjo, kad buvo perkeltas į gerą 
sveikatos įstaigą. Žinoma, tai 
pareikalavo daug pastangų.

Buvo atvejų, kai amerikietis 
gydytojas pasiteiraudavo apie 
lietuvio ligonio (nemokančio 
anglų kalbos) būklę.

Teko keletą kartų vyresnio 
amžiaus nepajėgius lietuvius 
palydėti į ligonines, klinikas, 
pas daktarus.

Padėjome užpildyti VVelfare 
formas, Maisto — Food Stamps 
gavimo anketas, padėjome su
tvarkyti banko santaupų knygu
tes ir 1.1.

Sergantiem, po operacijų, sa
vanoriškai keliais atvejais* nu- 
nešdavome maisto į namus, arba 
supirkdavome maisto produktų.

Vyresnio amžiaus ligoniam 
pavyko išrūpinti iš amerikiečių 
Senior Citizens centro priešpie
čių pristatymą į namus. Vienai 
šeimai (žmonai ir vyrui), kur 
abu yra ligų kankinami; maistą 
pristato jau net visą pusmetį.

1984 balandžio 14 įvykusiame 
LB New Yorko apygardos suva
žiavime Kultūros Židinyje nu
tarta Tarpusavio pagelbos ko
mitetą įjungti į LB New Yorko 
apygardos socialinių reikalų 
tarnybą, kurios vicepirmininke 
išrinko Ireną Banaitienę. Socia
liniais reikalais galima kreiptis 
šiuo telefonu: 718 296-3684.

LB N ėvv Yorko apygardos soc. 
reikalų tarnyba planuoja suak
tyvinti socialinę veiklą pagal 
kitų lietuvių kolonijų pavyzdį. 
Galvojama apie išsirūpinimą fe
deralinės finansinės paramos. 
Šiuo reikalu LB New Yorko 
apygardos valdyba numato š.m. 
kovo mėn. Kultūros Židinyje 
šaukti konferenciją ir į ją iš

kitų lietuvių kolonijų pakviesti 
patyrusius Soc. globos organiza
torius, kurie turi patyrimą or
ganizuojant socialinę globą, ku
rie žino kelius kaip išgauti JAV 
federalinę finansinę paramą, ku
riem tai jau yra pavykę išrū
pinti savo kolonijose. Konferen
cijoje reikės gerai apsvarstyti, 
kas yra įmanoma mūsų koloni
joje padaryti, norint efektingai 
pagelbėti senesnio amžiaus 
pensininkam lietuviam, ar ne
laimės ištiktiem. Svarstytina, ar 
įmanoma mūsų apylinkėje įsigy
ti pensininkam namus, kad ir 
miniatiūrinio pobūdžio, o gal 
didesnius; o gal poilsio (conva- 
lescens*) namus, kur po sunkių 
ligų ar operacijų dar negalin
tieji patys tvarkytis lietuviai 
galėtų geroje priežiūroje pailsė
ti. O gal kas pasiūlytu dar 
kitokių būdų pagelbėti nelaimės 
ištiktiem lietuviam.
- Artimiausiu laiku numatoma 
sudaryti LB New Yorko apy
gardos socialinių reikalų tarybą 
iš įvairių socialinių sričių žino
vų.

I. Banaitienė

Alkos muziejus Putname. Čia matome šilę, kur sudėtos knygos 
ir įvairūs leidiniai.

Po 2 dol. — I. Peciiikevj- 
čienė, Nashua, N.H., H. Venis, 
Woodhaven, N.Y., A. Miciūnas, 
New Britain, Conn., J. Dialtuva, 
Providence, R.L, V. Kligys, Edi
son, N.J., A. Strazdas. Roselle, 
N.J., S. Dirsa, Brighton. Mass., 
S. Karmazinūs. VVoodhaven, 
N.Y., V. Jackūnas, VVashington. 
D.C.

Po 1 dol. — J. Vasys. Ded- 
ham, Mass., A. VValters. Towson, 
Md., C. Matonis, Ocean, N.J.

Visiems aukotojam nuošir
džiai dėkoja Darbininko admi
nistracija.

Balfo 100-tojo skyriaus kontro
lės komisija — Kazimieras Ba- 
čauskas ir Apolinaras Vebeliū- 
nas — patikrino 1984 metų 
skyriaus pajamas ir išlaidas, 
pateisinamuosius dokumentus, 
kasos knygą ir eimimąją sąskai
tą banke ir rado, kad įrašžtf 
einamojoje sąskaitoje atitinka 
įrašam kasos knygoje. Kasos 
knyga, pateisinamieji dokumen
tai laikomi ir vedami labai 
kruopščiai ir tvarkingai. Balfo 
centrui pasiųsta 6,614.04 dol., 
iš tos sumos Vasario 16-tos gim
nazijai Vokietijoje* — 1,464.50 
dol.

Elena Liukminienė. 84 metų, 
•mirė Tytuvėnuose praeitų metų 
gru<xlžio 20. Amerikoje liko jos 
duktė Elena Jurgaitienė, kuri su 
sūnumi dr. Vytautu Jurgaičiu 
gyvena Floridoje, ir anūkė Vik
torija Ažuolienė — So. Orange, 
N.J.

Jonas Kazakevičius mirė sau
sio 14. Buvo pašarvotas M. Sha- 
lins šermeninėje. Palaidotas sau
sio 17 iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios Cypress Hills kapi
nėse. Buvo gimęs 1893 spalio 13. 
Liko sesers sūnus Polis Pieža, 
brolio sūnus Jonas Kazakevi
čius ir kiti giminės Lietuvoje 
lx*i Amerikoje.

Government jobs $16,559 - 
$50.553/year. Novv Hiring — 
Your Area. Is it true? Find out 
now. Call 805 - 687-6000. Fjxt. 
R-4505.

lešk pirkti dviejų hutų namą 
VVoodhavene ar Richmond Hill 
rajone. Skamlanti 849-6899.

Darbininko skaitytojų tarpe 
yra ir tokių, kurie dar nesumo
kėjo prenumeratos mokesčio už 
1983 ir 1984 metus. Išsiųstas 
paskutinis paraginimas. Nesu
laukus greito atsakymo Darbi
ninko siuntimas bus sustabdy
tas. Paštas reikalauja, kad skai
tytojai prenumeratos mokestį 
apmokėtų laiku. Gavusius tokį 
paskutinį paraginimą kviečiame 
apsimokėti, kad galėtume ir to
liau siųsti laikraštį.

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 
administracijoje.

i ' ■ Šauliu ------

PADĖKA
New Yorko šaulių kuopa tal

kinama keletos kitų organizaci
jų, sausio 19 Kultūros Židiny, 
surengė Klaipėdos krašto atva
davimo minėjimą. Ta proga po 
visos programos buvo gražios 
vaišės.

Živilė Jurienė, prisimindama 
savo neseniai mirusią motiną 
ir ją pagerbdama, šaulių kuopai 
dovanojo 10 didelių žalios spal
vos staltiesių. Žalia spalva yra 
šaulių spalva. Stalai tą vakarą 
tom šauliškom staltiesiein ir 
buvo apdengti. Živilės motina, 
Elena Mickeliūnienė, buvo uoli 
šios kuopos narė, piniginėmis 
aukomis paremdavo šaulių 
veiklą, jų leidinius ir kiekvienais 
metais nemokamai surengdavo 
tokių minėjimų vaišes.

Šaulių kuopos valdyba ir visi 
šauliai nuoširdžiai dėkoja Živi
lei Jurienei už tokią puikią ir 
brangią dovaną.

KAUKIŲ BALIUS
BUS VASARIO 9, ŠEŠTADIENJ.
8 V.V. KULTŪROS ŽIDINY,
361 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y.

Šilti, šalti valgiai ir gėrimai ant stalo 
Šokiams groja AMOUR orkestras

Studentams ir moksleiviams — 9 dol.
Bilietų platintojai:

P. Ąžuolienė 718 296 - 1205
Alg. Lukoševičius 718 849 - 6083 
Aid. Rygelienė 201 838-4483 
Loreta Vainienė 516 261-3780

Rengia Ir visus atsilankyti kviečia

NEW YORKO ATEITININKAI

Už geriausias kaukes bus duodamos 
premijos. •
Kaukių baliaus tema — PAVASARIS
Suaugusiems — 16 dol.

f

i




