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PASITARIMAS BALTUOSIUOSE

Savaitės |
Įvykiai I

JAV yra įsitikinusios, kad Fili
pinų prezidentui Ferdinand 
Marcos nesiėmus drastiškų re
formų, Filipinuose kilsiąs masi
nis pilietinis karas. Prezidentas 
Marcos, siekdamas patikrinti 
savo populiarumą krašte, pa
skelbė ankstyvus prezidento rin
kimus sausio 17.

Italijos atsistatydinusiam 
min. pirmininkui Bettino Craxi 
pavyko įtikinti jo vyriausybės 
koalicijoj dalyvavusias partijas 
vėl sudaryti naują vyriausybę.

Prezidento Reagan pasikalbė
jimas su 4 sovietų žurnalistais 
buvo tik po 5 dienų išspaus
dintas Sov. S-gos vyriausybės or
gane “Izvestija”, bet gerokai pa
taisytas, ypač kur kalbama apie 
Afganistaną.

Argentinoj vykusius dalinius 
parlamento rinkimus laimėjo 
prezidento Raul Alfonsin Radi
kali piliečių unija.

Britanija nutarė pasidaryti pil
nateisiu JAV vykdomos erdvės 
ginklų tyrimo programos nariu.

NY Times korespondentui 
Arthur Bonner, keliaujant su 
Afganistano partizanų aprūpini
mo vora, pavyko pasikalbėti su 
5 buv. Sov. S-gos kariais, kurie 
dėl įvairių priežasčių perbėgo 
pas partizanus, priėmė mahome
tonų tikėjimą ir dalyvauja bend
ruose partizanų veiksmuose.

Olandijos vyriausybė po 6 
metus vykusių debatų ir svyra
vimo pritarė JAV raketų išdės- 
ty mui Olandijos teritorijoj.

Pagal pabėgėlių suteiktas ži
nias sovietų kariai Afganistane 
vartoja narkotikus ir jiem pirkti 
pardavinėja benziną, šaudmenis 
ir ginklus. Afganistano partiza
nam yra pavykę paimti į nelais
vę narkotikų apsvaigintų arba 
vaikščiojančių po kaimus ir ieš
kančių narkotikų karių.

Pietų Afrika priėmė griežtus 
vietos ir užsienio koresponden
tus suvaržančius potvarkius, 
draudžiančius TV žurnalistam, 
fotografam ir radijo korespon
dentam vaizduoti ar kalbėti apie 
riaušes.

Vatikanas aiškina, kad palesti
niečių teisių ir Jeruzalės būklės 
reikalai trukdo jam užmegzti 
diplomatinius santykius su Izra
eliu.

Jordano karalius pareiškė savo 
nepasitenkinimą dėl JAV ginklų 
pardavimo Jordanui atidėjimo ir 
kartu painformavo, kad jis ieš- 
kosiąs modernių ginklų kitur.

Libano teroristų prieš kurį lai
ką pagrobti keturi rusų diplo
matai, kurių vienas tuojau pat 
buvo nušautas, buvo paleisti ir 
pareiškė, kad jie visą laiką buvo 
laikomi užrištom akim.

Gvatemaloj, kur per 31 metus 
kraštą valdė karinės vyriausy
bės, įvyko civilinio prezidento 
rinkimai, 39 proc. balsų surinko 
krikščionių demokratų partijos 
kandidatas Marco Vinicio Cere- 
zo Arevalo ir 21 proc. Tautinės 
centro unijos kandidatas Jorge 
Carpio Nicolle. Nei vienam ne
surinkus 50 proc. balsų, šie, 
daugiausia balsų surinkę, kandi
datai turės persirungti.

Iškilo aikštėn slaptas ČIA pla
nas padėti kitom valstybėm nu
versti Libijos diktatorių pik. Mo- 
hammar el-Qaddafi ir sukėlė vy
riausybės ir kongreso susirūpi
nimą dėl paslapčių atskleidimo.

Popiežius Jonas Paulius II 
palaimintuoju paskelbė nacių 
koncentracijos stovykloj žuvusį 
žurnalistą ir karmelitų vienuolį 
kunigą Titą Brandsmą.

JAV apkaltino Sov. S-gą, kad 
ji pastaruoju metu padidino į 
Kubos Muriel uostą ginklų ga
benimą. Dalis tų ginklų yra per
gabenami į Nikaragvą.

YRA KUNIGŲ, KURIE PUOLA “KRONIKĄ”
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 66

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ

Įgaliotinis visur kišasi
Vilnius. RRT įgaliotinis Petras 

Anilionis neleidžia dirbti vysku
po Julijono Steponavičiaus pa
tvirtintai Vilniaus arkivyskupi
jos Kunigų tarybai ir Konsulto- 
rių kolegijai. Jis pasiūlė arkivys
kupijos valdytojui kun. Al
girdui Gutauskui sudaryti kom
promisinę Kunigi} tarybą ir Kon
sultorių kolegiją: iš vyskupo pa
tvirtinto Konsultorių kolegijos 
sąrašo už Kybartų bažnyčioje 
kun. S. Tamkevičiaus suėmimo 
metinėse pasakytą pamokslą iš
braukti kun. Joną Lauriūną, 
kun. Algimantą Keiną išbraukti 
kaip reakcingą ir buvusį TTGKK 
narį. Iš Kunigų tarybos išbrauk
ti kun. Kazimierą Žemėną, kad 
būti] vietos įtraukti valdžiai 
palankius kunigus. Mons. Juze
fas Obremski pasitraukė iš ku
li i gi] tarybos.

Panaši reorganizacija laukia 
ir Panevėžio Kunigų tarybos bei 
Konsultorių kolegijos. Net be
maž ištisai įgaliotinio įstaigos 
sudarytos Kunigų tarybos yra 
paralyžuotos — nieko neveikia, 
nesudaryti statutai. Tarybą po
sėdžiui turi kviesti vyskupas ar 
valdytojas, bet jis gali ją kviesti 
tik suderinęs su įgaliotiniu. Su 
įgaliotiniu reikalaujama sude
rinti ir svarstomus klausimus.

— Kam tai, naudinga?
Pasirodžius “Kronikai”, kaip 

ir Bažnyčiai. Kažin ar tokia 
"meilė” yra evangelinė meilė, 
kai neginamos brangios verty
bės. “Tas laisvės nevertas, kas 
jos negina”, — užrašyta viena
me paminkle.

Abejotina ar tokią “meilę 
palaikyti] Kristus. Fariziejams 
Jis turėjo aštrų ž<xlį — “pa
baltinti karstai”, “veidmainiai”. 
Į šventyklą susikrausčiusiems 
pirkliams Jis parodė rimbą . . ., 
Užstojo apaštalus nuo fariziejų, 
kaltinusių juos subatos pažeidi
mu, mat apaštalai skynė ir val
gė varpas. Alkanas turi teisę 
vai gyti. Užstojo puolusią moterį — 
gynė žmogaus teisę į gerą var
dą. Jis gynė vaikelių teises, 
griežtai pasisakydamas prieš 
nekaltų sielų papiktintojus . . .

Evangelija nepataikauja blo
giui. Ji giria šv. Krikštytoją, 
kai jis, gindamas šeimos šventu
mą. "įžeidė" paleistuvį Erodą ir 
už tai .turėjo mirti. Panašiai el
gėsi ir apaštalai. Apaštalams 
buvo liepta nekalbėti apie Kris
tų, bet jie atsakė, kad “Dievo 
reikia labiau klausyti, negu 
žmonių.”

Pagal kun. K. Vaičionį, nusi
kaltimu prieš meilę būtų galima 
apkaltinti ir Pietų Afrikos Baž
nyčią, kovojančią už negrų tei
ses, ir Čilės dvasininkus, soli
darizuojančius su režimo au
komis, kenčiančiomis koncentra
cijos stovyklose . . .

Visi privalome žinoti, kad 
smerkti veiksmą dar nereiškia

ir reikėjo tikėtis, sunerimo val
diški bedieviai. Kulto reikalų 
įgaliotinis kreipėsi į vyskupus, 
kad jie likviduotų “Kroniką”. 
Vy skupai paaiškino, kad “Kroni
ka” gimė be jų žinios ir apskri
tai jie nežino, kas ją leidžia.

Nepasisekus šiam bandymui, 
saugumas pradėjo kratas ir areš
tus, pasipylė teismai ir skaudūs 
nuosprendžiai — keli asmenys 
neteko laisvės. Saugumiečiai 
stengėsi užmegzti dialogą su ku
nigais, kuriuos jie įtarė, galin
čiais turėti ryšį su “Kronika”, 
įrodinėjo jiems kad “Kronika” 
netarnauja Bažnyčiai, tuo labiau 
valstybei, o tik sunkina Bažny
čios padėtį.

Ir vis tik, nepaisant persekio
jimų, kratų, tardymų, areštų, 
nelengvomis pogrindžio sąlygo
mis “Kronika” eina toliau tačiau 
saugumietiška propaganda taip 
pat kai ko atsiekė — atsiran
da kunigų, patikėjusių eilės metų 
propaganda ir, sunku paaiškin
ti, nuoširdžiai, ar tam tikrais 
tikslais pasisakančių prieš minė
tą leidinį.

Pamokslas prieš “Kroniką“
1985 m. vasario mėnesį Vil

niuje, vesdamas kunigams reko
lekcijas prieš “Kroniką” aštriai 
pasisakė Turgelių dekanato de
kanas kun. Kazimieras Vaičio- 
nis. Pasak jo, šitas leidinys 
prieštarauja evangelinei meilės 
dvasiai, kritika užgauna ateis
tus.

Kun. K. Vaičionis savo kalbo
je smerkė parašų rinkimą, pro
testus, memorandumus, teisių 
gynėjus. Pagal kun. K. Vaičionį, 
skriaudžiamasis iš meilės skriau
dikui privalo tylėti ir negali 
skųstis, priešingu atveju, pagal
bos šauksmas būtų nusikalti
mas prieš meilę.

Analogiškai, kai vilkas nešasi 
avį, piemuo vardan meilės vil
kui turi tylėti ir ramiai žiūrėti. 
Vardan meilės chuliganui rei
kia slėptis už medžio ir negel
bėti žmogaus, kai šis jį muša ir 
spardo. . .

Kun. K. Vaičionis nepripažįs
ta savigynos teisės tikintiesiems 

smerkti asmenį. Veiksmas gali 
būti smerktinas, l>et asmuo, jį 
atliekantis, visada lieka vertas 
pagarbos.

Tačiau iš pagarbos asmeniui 
jokiu būdu negalima sutikti su jo 
netinkamu elgesiu. “Man drau
gas yra Sokratas, man draugas 
— Platonas, l>et didžiausias 
draugas yra tiesa”, — taip 
buvo sakoma jau senovėje. Ger
biamas kunigas nepripažįsta 
teisės kitiems protestuoti, sau gi 
daro išimtį — protestuoja prieš 
ginančius tikinčiųjų teises . . .

Kam naudingi tokie protestai? 
Bažnyčiai ar tiems, kurie kovoja 
prieš Bažnyčią?

Prašo praplėsti kunigų 
seminariją ir grąžinti Klaipėdos 

bažnyčią
TSRS Aukščiausios Tarybos 

Prezidiumo Pirmininkui K. Čer
nenkai

Nuorašai: RRT prie TSRS Mi
nistrų Tarybos Pirmininkui Ku- 
rojėdovui, Lietuvos TSR RRT į- 
galiotiniui P. Anilioniui

adresas atsakymui:
03561 O Telšiai 
Spaudos 2 
Vyskupijos kurija

Telšių vyskupijos ir Klaipėdos 
prelatūros kunigų

PRAŠYMAS
Jūs labai daug pasisakote apie 

taiką ir tarptautinį teisingumą, 
(nukelta į 2 psl.) 

Jaunųjų muzikų konkurso dalyvės. Iš k. Laima Šarkaitė, Marytė Bizinkauskaitė, Angelė Kara
liūtė. Danutė Rukštytė. Rasa Krokytė, trūksta vyriškių — Ravinder Vasaitis-Sehgal, Mariaus 
Gražulio. Nuotr. V. BaceviCiaus

AMERIKIEČIAI GINA BALĮ GAJAUSKĄ
CREED (Christian Rescue Ef- 

fort for the Emancipation of 
Dissidents), krikščioniška žmo
gaus teisių organizacija \Vash- 
ingtone, veda akciją už lietuvį 
sąžinės kalinį Balį Gajauską. 
Su šia akcija. CREED siekia iš
naudoti ypatingą politinį mo
mentą — Reagano - Gorbačiovo 
lapkričio 19 - 20 pasitarimą, 
apšviesti plačiąją visuomenę 
apie 33 metus kalėjusio Balio 
Gajausko sunkią būklę ir išrū
pinti jo išlaisvinimą iš lagerio 
bei leidimą jam emigruoti į 
jAV-bes su šeima. Balio Gajaus
ko teta Bernice Gajauskienė 
jrvvena Los Angeles.

CREED įtraukė eilę jtakingų 
asmenų į jos sudary tą Balio Ga
jausko išlaisvinimo komitetą. Į 
komitetą jau įstojo — Šen. Char
les Peris (pinn.), kardinolas Ber- 
nardin iš Chicagos. Michael 
Blumenthal (Burroughs kor
poracijos prezidentas, buvęs JAV 
iždo sekretorius). Aleksandras 
Ginzburg (buvęs politkalinys).

kun. Bryan Hehir (JAV Katalikų 
konferencijos pareigūnas), Jo- 
anne Kemp (vadovaujanti kong-» 
resmenų žmonų komitetui už 
Sovietuos žydus), Sally Engle- 
hard Pingree (Washingtono kata
likų veikėja), Šen. Paul Grible 
ir kiti.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
kurio vadovaujama Lietuvių Ka
talikų Religinė Šalpa glaudžiai 
bendradarbiauja su CREED ir 
konkrečiai prisideda prie šios 
akcijos informacija bei finansa
vimu, yra taip pat įtrauktas į 
komiteto sudėtį. Lig šiol iš lietu
vių Gajausko komitete sutiko 
dalyvauti Aušra (JAV LB) ir 
Charles Zerr, buvę Koalicijos iš
laisvinti Petkų ir Gajauską stei
gėjai. ir Teodoras Blinstrubas 
(ALT pirmininkas).

Spalio 1. CREED supažindino 
su savo gelbėjimo akcijos planu 
plačiąją visuomenę JAV kapito- 
liuje. Dalyvavo apie 70 žmonių, 
jų tarpe kongresmenų ir sena
torių. jų štabo narių. Washing-

ROMUOSE <
Du lietuviai, vysk. Paulius 

Baltakis, OFM, ir kun. Kazi
mieras Pugevičius, lapkričio 8 
dalyvavo privačiame pasimaty
me su JAV prezidentu Reaganu 
Baltuosiuose Rūmuose Washing- 
tone.

Pasimatyme dalyvavo tik 20 
kviestų dvasiškių iš visos Ameri
kos. Jų tarpe buvo ir keturi ka
talikų kardinolai — Joseph Ber- 
nardin iš Chicagos, John Krol iš 
Philadelphijos, Bemard Law iš 
Bostono ir John O’Connor iš 
New Yorko. Taip pat buvo ir 
protestantų ir žydų atstovai.

Programa prasidėjo 10:35 v .r. 
su Baltųjų Rūmų štabo praneši
mais apie pasiruošimą Gorba- 
Čiovo-Reagano konferencijai Že
nevoje. Kalbėjo Patrick Bucha- 
nan, Baltųjų Rūmų komunikaci
jos direktorius, Richard Shifter, 
vicesekretorius žmogaus tei
sėm Valstybės departamente, 
Sven Kraemer, nacionalinės 
saugumo tarybos direktorius 
ginklų apribojimui bei Linda 
Chavez, Baltųjų Rūmų ryšių 
centro vedėja.

Klausimų ir atsakymų metu 
iškilo ir Lietuvos klausimas. Lie
tuvių Katalikų Religinės Šalpos 
direktorius kun. Kazimieras Pu
gevičius iš New Yorko ragino 
Jungtines Amerikos Valstybes 
Ženevoje išreikšti Lietuvos oku
pacijos nepripažinimą bei soli
darumą šios pavergtos tautos 
nepriklausomybės siekiam.

Toliau kun. K. Pugevičius tei
ravosi, ar Jungtinės Amerikos 
Valsty bės žada žmogaus teisių! 
srityje atsiriboti, kaip spaudoje < 
rašoma, tik žydų emigracijos ir 
atskirų šeimų bylomis. Jis ragino 
nesusiaurinti žmogaus teisių są
vokos, bet ginti ją plačia prasme. 
Reikia padėti tiems, kurie yra 
atskirti nuo vakarų šalyse gyve
nančių giminių. Svarbu neuž
miršti ir tų, kurie nelaisvėje

tono lietuvių, spaudos korespon
dentų, žmogaus teisių veikėjų, ir 
pan.

Dr. Emest Gordon, CREED 
pirmininkas, atidarė konferen
ciją perskaitydamas ištraukas iš 
Lietuvių Informacijos Centro iš
verstų į anglų kalbą Balio Ga
jausko raštų gautų iŠ lagerio. 
Taip pat buvo išdalinta LIC 
paruosta Balio Gajausko biogra
finė apybraiža.

Disidentas Aleksandras Ginz
burgas dalinosi įspūdžiais iš la
gerio, kur kartu sėdėjo su 
Baliu. Jis per vertėją rusų kalba 
aiškino, kad Balys dėl savo iš
minties ir teisingumo buvo kitų 
kalinių nepaprastai gerbiamas.

Karštos politinės diskusijos ka
meroj kartais būdavo kitų kali
nių nutrauktos, kad tik Balys 
turėtų ramybės skaityti ar rašy
ti. šalia sunkių lagerio darbų, 
Balys vis rasdavo laiko studi
jom ir dažnai tęsdavo rimtas 
diskusijas su kitais kaliniais į- 
vairiausiomis temomis pagal

kino kun. K. Pugevičius.
Prelegentai užtikrino, kad bus 

stengiamasi paliesti Helsinkio 
sutarties pažeidimus.

Po to buvo priėmimas, kur 
susirinkusieji prie bendro stalo 
pietavo su prezidentu Reaganu,
privačiai su juo kalbėdamiesi bei 
viešai keldami jam įvairius klau
simus. Prezidentas bei aukštieji 
Baltųjų Rūmų pareigūnai Do- 
nald Regan ir Robert McFarlane 
atsakinėjo į dalyviy klausimus. 
Dalyvavo ir Linas Kojelis, 
naujai pakeltas į prezidento 
asistento pareigas gynybos ir 
tarptautiniam reikalam. Disku
sijose sukosi nusiginklavimo bei 
žmogaus teisių, ypač religinės 
laisvės temos.

Ukrainiečių vyskupui iškėlus 
ukrainiečių tautinio identiteto 
klausimą, kun. K Pugevičius 
siūlė Jungtinėm Amerikos Vals
tybėm tarptautiniuose foru
muose nesiriboti grynai žmo
gaus teisių pažeidimais, o daž
niau kelti tautiškumo vaidmenį.

Vysk. P. Baltakis, OFM, pa
dėkojo prezidentui už suteiktą 
progą pasidalinti mintimis bei 
rūpesčiais prieš lemevos dery
bas ir pasiūlė per Amerikos Bal
so lietuvių programų jo vardu 
perduoti linkėjimus lietuvių tau
tai. Prezidentas mielai šiai idė
jai pritarė.

Bekalbėdamas dvasiškiams, 
prezidentas Reaganas prisiminė, 
kad viena iš jo brangiausių 
nuosavybių yra jam skirtas svei
kinimas iš Gulago. Ji s pradžiugo 
ir susijaudino, išgirdęs, kad ne 
kartą Lietuvos pogrindžio 
spauda jį minėjo bei sveikino 
už jo moralinę paramą tautoms, 
kurios kovoja dėl savo politinės 
nepriklausomybės ir dėl pagrin
dinių žmogaus teisių.

SOCIALISTAI

Neseniai Švedijoje įvykusiuo
se socialistų Internacionalo 
Biuro posėdžiuose t>uvo iškeltas 
Pabaltijo kraštų klausimas.

Latvių socialdemokratų parti
jos išeivijoje pirmininkas Bru
no Kalninš viename posėdyje 
kalbėjo apie dabartinę padėtį 
Pabaltijo kraštuose, paminėjo 
dėl politinių įsitikinimų įkalin
tus pabaltiečius, jų tarpe ypač 
primindamas latvius social-de- 
mok ratus.

Kalninš paragino Socialistų 
Internacionalą daugiau susido
mėti pavergtomis Pabaltijo tau
tomis, pasiūlė Internacionalui 
priimti rezoliucijos projektą, 
kuriuo būtų reikalaujama 
pripažinti pabaltiečiam laisvo 
apsisprendimo teisę, atkreipda
mas dėmesį, kad tokią rezoliu
ciją jau yra priėmęs Europos 
Parlamentas.

Kalninš taip pat paragino So
cialistų Internacionalą atgaivin

ti Rytų Europos klausimam 
tirti komisijos veiklą. Socialistų 
Internacionalo biuras pavedė 
savo generaliniam sekretoriui 
koniisijos atgaivinimo reikalą 
apsvarstyti.

kalėjimo tvorą, kur kasdien va
landėlei jiems buvo leidžiama 
pasivaikščioti.

Į susirinkusius dar prabilo 
kongresmenas Benjamin Gilman 
iš New Yorko ir ponia Jack 
Kemp. Balys Gajauskas bei už jį 
vedama akcija buvo plačiau ap
rašyta spalio 2 “ USA Today” 
laidoj bei perduota per Ameri
kos Balso, Laisvosios Europos ir 
International Media News 
Service radijo laidas.

CREED skleidžia kitataučių 
tarpe 4000 Balio Gajausko pla
katų su jo nuotrauka ir biogra
finėmis žiniomis, šitokiu būdu, 
ji skatina visuomenę rašyti pre
zidentui Reaganu i prašant jo j- 
traukti Balio amnestijos bei 
emigracijos klausimą į pasitari
mų programą su Gorbačiovu. 
Norintieji įsigyti plakatus. gali 
rašyti — CREED. 117 Prince 
Street, Alexandria VA 22314

LIC
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^proga SVEIKINA
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

VALDAS C. DUOBA, lietutis advokatas. 367 Larkfiald Road, Esat 
Northporth, N.Y. 11731. Tai. 516 368-3740. Namų MMoam vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. Now Yorfco ofisas Lito patalpose; 
86 - 01 114th SL, Richmond HIU, N.Y. 11410. TeL 710 441 - 2811.

- Naujų knygų lentynoje. — 
“Vyturio” leidyklos naujienos 
— Volterio Martyneko čekų pa
sakos “Gyvačių karaliaus dova
na” (232 psl., 60,00 egz., iliustr. 
S. Deltuvienė, iš čekų kalbos

vičius, iliustr. V. Jurkūnas 
jaun.), Žiulio Verno romano 
“Mafijas Šandoras” 2-ras leid. 
(381 psl., 45,000 egz., iš prancū
zų kalbos vertė V. Maknys). 
"Mintis” išleido V. Borovičkos

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghlscd Blvd., galime įsigyti 
lietuviškų ir engllškų knygų opia Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintero, beltinukų, medaus, {vairių suvenyrų.

vertė A. Piročkinas; “Pasaulio 
pasakos”), Rašimo Esenovo ro
manas “Geltonosios dominijos” 
“Šešėliai” (374 psl., 30,000 egz., 
iš rusų kalbos vertė V. Stane- 
lis; “Drąsiųjų keliai”, Nr. 151), 
Julijaus Olešos romano vaikams 
“Trys dručkiai” 2-as leid. (149 
psl., 45,000 egz., vertė I. Rudo
kienė, iliustr. V. Goriajevas), 
Vinco Vilkausko eilėraščiai “Žie
deliai” (32 psl., 40,000 egz., 
sudarė J. Linkevičius, iliustr. R. 
Maželytė), Jevgenijaus Gulia- 
kovskio romanas “Miglų sezo
nas” (252 psl., 30,000 egz., vertė 
V.šatkuvienė; “Zenitas”), Felik
so Mačiansko knygos “Šimtas 
religijos mįslių” 2-as pataisytas 
ir papildytas leid. (415 psl., 
40,000 egz.; “Noriu žinoti”), Vy
tautės Žilinskaitės pasakos ir 
apsakymai “Robotas ir peteliš
kė” (135 psl., 30,000 egz., iliustr. 
S. Eidrigevičius, 2-ras leidimas), 
Germano Smirnovo knyga 
“Mendelejevas” (310 psl., 30,000 
egz., vertė P. Simonaitis; “Silue
tai”), Kazio Inčiūros eiliuotos 
pasakos “Eglės žiedas” (87 psl.. 
30,000 egz., parengė E. Matuze-

knygą “Šūviai iš pasalų” (277 
psl., 20,000 egz., iš rusų kalbos 
vertė A. Aleksiūnaitė; “Laisva
laikio skatiniai”), Vasilijaus 
Šukšino knygą “Atėjau jums 
duoti laisvę” (363 psl., 90,000 
egz., vertė J. Aputis; “Istorinio 
romano biblioteka”), Anatolijaus 
Levandovskio istorinį romaną 
"Žana D’Ark” (221 psl., 45,000 
egz., vertė K. Trečiakauskas).

— §. Sondeckio, Sovietų Są
jungos liaudies artisto, diriguo
jamas Lietuvos kamerinis or
kestras rugpjūčio 5-22 gastro
liavo Jugoslavijoje.

— Tautų draugystės ordinu 
už laimėjimus, pasiektus vystant 
muzikinį meną, ir penkiasde
šimtųjų gimimo metinių proga 
apdovanotas Lietuvos valstybi
nio akademinio operos ir bale
to direktorius, Sovietų Sąjungos 
liaudies artistas Virgilijus Kęs
tutis Noreika.

— Neringos kultūros rūmuose 
vyko vilniečio Stasio Žvirgždo 
fotomontažų personalinė
paroda.

S.L.K.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė. (prie Forost 
P’way SL), Woodhoven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamo* visose miesto dalyse. Tol. 296 - 2244.

BUYUS FUNERALHOME. Mario Toleolra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayotte SL (Cor. Wllson Avė.), tolof. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobHiąm paštatyti.

KENFIELO "FUNERAL KOMES — Beach Memorial Chapel, 301 Corey 
Avė., St. Petorsburg Beach, FL 33706. 813 360 - 5577. Pasadena 
Memorial Chapel, 200 Pasadena Ava. S., St. Petorsburg, FL 33707. 
813 345-9303.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujo] vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avo., Woodhaven, N.Y. Tolef. 047-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klljentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. W Inte r Garden Tavom. 
1883 Madison SL, Ridgewood, N.Y. 11227. Telof. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinial pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver BeU Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

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

Mano žmonos, Kauno valstybinio teatro dramos aktorės
TOSKOS DAUBARAITĖS - SKOBEIKIENĖS Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

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

prisiminimui skiriu Darbininkui 100 dol. auką jo garbingos 70
metų sukakties proga. (atkelta iš 1 psl.)

KAZIMIERAS SKOBEIKA todėl norime atkreipti Jūsų dė
mesį į tikinčiųjų patiriamus ne-

Amerikosmetodistų teologinės 
mokyklos buvo pasikvietusius 
Sov. S-gos 15 teologijos studen
tų ir profesorių bendrom mal
dom ir pasitarimam, bet pa
kviestieji negavo leidimo išva
žiuoti.

Vasarą Italijoj pabėgęs ir vė
liau JAV apsigyvenęs Sov. S-gos 
aukštas KGB pareigūnas Vitali 
Jurčenko staiga atsirado Sov. 
S-gos ambasadoj KVashingtone 
ir pareiškė, kad jis buvęs ap
nuodytas, prievarta atgabentas 
į JAV ir dabar nutaręs grįžti i 
Sovietų Sąjungą.

Penki senatoriai ir keli Atsto
vų rūmų nariai pareikalavo, 
kad sovietų laivo Maršai Kone v 
išplaukimas būtų kuriam laikui 
sulaikytas, kol tikrai paaiškėtų 
bandžiusio iš jo pabėgti jūrei
vio Miroslav Medved nusistaty
mas.

Sovietų fiziko Andrei Sacha
rovo žmona Jelena Bonner pa
informavo telefonu savo gimines 
Amerikoj, kad ji lapkričio mėn. 
išvyksianti į Italiją akių gydyti.

Meksikos ambasados Sov. S-- 
goj patarėjas dr. Manuel Portil- 
lo Quevedo ir jo tarnaitė Maria 
dėl Carmen Cruz buvo rasti nu
žudyti diplomatam skirto namo 
bute.

Prezidentas Reagan pareiškė, 
kad JAV turėtų paremti Angolos 
partizanų veiklą.

Sov. S-ga, 1957 m. pirmoji 
pradėjusi satelitų programą, tik 
dabar įsteigė civilinę erdvės 
agentūrą. Iki šiol visi erdvės 
technologijos gaminimo ir erd
vės tyrimai buvo atliekami kari
nių žinybų.

JAV’ ambasadorius prie J.T. 
Vemon VValters pasmerkė P. Af
rikos anglikonų vyskupo Des- 
mond Tutu reikalavimą pa
skelbti Pietų Afrikai sankcijas, 
jei ten per 6 mėn. nebus pa
naikinta aparteido politika, pa
brėždamas, kad aparteido politi
ka negali būti panaikinta dema
goginiais pareiškimais ar ragini
mu sukelti kruviną revoliuciją.

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

teisingumus.
Nors Tarybinė Konstitucija 

garantuoja visiems piliečiams 
sąžinės laisvę, bet mes, kunigai 
ir tikintieji, susiduriame su įvai
riausiais nekonstituciniais su
varžymais ir nenugalimais sun
kumais. Štai keletas svarbesnių:

1. 1946 m., Vyriausybės pa
tvarkymu, buvo uždarytos trys 
Kunigų seminarijos; palikta tik
tai viena (Kauno mieste) ir ta 
pati su labai mažu auklėtinių 
skaičiumi. Tiesa, paskutiniu 
metu leidžiama kasmet priimti 
apie 30 auklėtinių, tačiau kuni
gų skaičius aiškiai nepakanka
mas. Vien Telšių vyskupijoje ir 
Klaipėdos prelatūroje iš 142 
bažnyčių tik 84 turi savo kuni
gus, o 58 bažnyčios — be kuni
gu!

Be to, yra priversti dirbti 
kunigo darbą ligoniai, nusenę 
invalidai kunigai, kuriems nor
maliose sąlygose priklausy tų už
tarnautas poilsis. Kunigų skai
čius LTSR kasmet labai mažėja 
- išmiršta 2-3 kartus daugiau, 
kaip įšventinama naujų, jaunų, 
kunigų!

Padėtis katastrofiškai sunkėja. 
Atsiranda savarankiškai baigu
sių mokslą, valstybės neužregist
ruotų, vadinamų nelegaliais ku
nigų. Tai tikrai nenormalu! Kad 
visa to nebūtų, būtina leisti

Kun. Jono Ilskio laidotuvės Viekšniuose, Lietuvoje, spalio 9 d. Iš k. į d. kan. Juozas 
Miklovas, Telšių vyskupas Antanas Vaičius, vysk. Julijonas Steponavičius, dekanas Juozas 
Pačinskas, klierikas Juozas Vaičius, vyskupo brolio Juozo sūnus. Velionis kun. J. Ilskis buvo 
gimęs 1907 balandžio 18, kunigu įšventintas 1934.V.26, buvo Telšių vyskupo A. Vai
čiaus pusbrolis. Paskutiniu laiku buvo altaristas Viekšniuose.

priimti į Kauno Tarpdiecezinę 
Kunigų seminariją ne 30 
jaunų auklėtinių kasmet, bet 
tiek, kiek Lietuvių Katalikų baž
nyčios episkopatui bus reikalin
ga. Primename, kad Kauno Ku
nigų seminarija pilnai išlaikoma 
vien tikinčiųjų aukomis.

2. Iki šiol ir toliau pasilieka 
sena, skaudi ir atvira žaizda 
dėl Tarybų valdžios neteisėtai 
atimtos Klaipėdos katalikų baž
nyčios.

Bažnyčia buvo pastatyta su 
Tarybų valdžios Ministrų Tary
bos sutikimu ir leidimu. Ją statė 
Klaipėdos dirbantieji, statybą 
aukomis rėmė visa Lietuvos ti
kinčioji liaudis. Tik pastačius, 
prieš pat pašventinimą, bažny
čią Tarybinė valdžia konfiskavo, 
nugriovė bokštą ir pavertė ją 
Valstybine Filharmonija.

Visi daugkartiniai Klaipėdos 
tikinčiųjų prašymai liko neiš
klausyti. Vargsta tikintieji, ka
muojasi Klaipėdoje dirbantieji 
kunigai, nes pernelyg jau mažas 
dabartinis Klaipėdos miesto 
maldos namelis.
Žmonės vargsta lauke ant lie
taus ir kenčia Šaltyje, nes baž
nytėlėje nėra kur susitalpinti.

Todėl labai labai Jus prašo
me patenkinti Klaipėdos tikin
čiųjų nuolatinius prašymus — 
grąžinti jų darbu ir lėšomis pa
sistatytą bažnyčią, nes Klaipėdos 
tikintieji stropiu ir sąžiningu sa
vo kasdieniniu darbu to tikrai 
nusipelnė.

3.Tarybinė Konstitucija ga
rantuoja visiems savo piliečiams 
sąžinės laisvę. Deja, dalis vieti
nės valdžios pareigūnų ateistų 
pažeisdami tarybinę Konstitu-

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi
nimai“, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Sekmad. 
1:05 - 3 vai. popiet iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt., 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 - 10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

¥380111)0
A MEMORIALS

66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE. OUEENS 
Phones; 32B-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

1933 -t- 1976

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

SKAMBINTI: (718) 441 - 0909
Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kalnas

ciją, varžo jos garantuojamas » 
religines teises, kaip štai: labai 
mažai teleidžia religinės spau
dos, kuri nepatenkina nei mini
malių tikinčiųjų poreikių, drau
džia moksleiviams ir tarnauto
jams lankyti bažnyčia, neleidžia 
vaikų mokyti religijos, tikėjimo 
tiesų, kaip tai daroma kitose 
socialinėse demokratinėse res
publikose.

Todėl tikimės, kad minėtų 
valdžios pareigūnų antikonstitu
ciniai veiksmai bus sudrausti ir 
tikintiesiems nebus trukdoma 
praktikuoti tikėjimą.

Paskutiniu metu mus ypač 
nustebino ir didžiai nuliūdino 
dviejų mūsų kunigų — Alfonso 
Svarinsko ir Sigito Tamkevičiaus 
— nuteisimas didelėmis baus
mėmis, nors jie tik gynė tarybi
nės Konstitucijos garantuojamas
religines tikinčiųjų teises. Šiuo 
metu už grynai religinę veiklą 
suimtas kun. Jonas-Kastytis Ma
tulionis.

(Bus daugiau)

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Prieš Ženevos konferenciją
Baltieji Rūmai rengiasi Žene

vos konferencijai, susitikimui su 
Sovietų Sąjungos vadu Gorba
čiovu. Iš visų pusių renkama 
įvairi informacinė medžiaga, tel
kiami pasiūlymai ir klausimai, 
kad Amerikos prezidentas būtų 
ir informuotas ir pasiruošęs. To
je medžiagos gausoje jau gana 
ryškią vietą užima ir Lietu
vos byla.

Lapkričio 8, penktadienį, į 
Baltuosius Rūmus buvo pakvies
ta 20 Amerikos dvasiškių, iš jų 
buvo du lietuviai — tai mūsų 
vyskupas Paul ius Baltakis, 
OFM, ir kun.Kazimieras Puge- 
vičius, Lietuvių Informacijos 
Centro direktorius ir Lietuvių 
Religinės Šalpos vedėjas.

Konferencijos metu kun. K. 
Pugevičius plačiai iškėlė lietu
viškus reikalus, išsamiai infor
mavo Baltųjų Rūmų štabo na
rius.

Susitiko ir su prezidentu Rea- 
ganu pieri| metu. Ir jis yra ge
rai informuotas. Čia reikia at
kreipti dėmesį,kad vysk. P. Bal
takis paklausė, ar jis gali Ame
rikos prezidento vardu pasvei
kinti Lietuvos žmones, nes vys
kupas Tuoj vyko j Amerikos Bal
so lietuviškąjį skyrių kalbėti į 
Lietuvą. Prezidentas sutiko su 
malonumu. Irko Ibį spūdį padarė 
pavergtai tautai šis prezidento 
sveikinimas. Kaip nuteikė ten 
žmones, kaditai net du lietuviai 
dalyvavo specialioje konferenci
joje, kad ten kalbėjo apie juos, 
pavergtuosius,ir kad juos sveiki
na galingosios Amerikos prezi
dentas. Tikraine vienas nubrau
kė džiaugsmo aSarų.

Toje konferencijoje kun. K. 
Pugevičiusiškėlė, kad Ženevoje 
verta išreikšti Lietuvos okupaci
jos nepripažinimą bei solidaru
mą šios pavergtos tautos nepri
klausomybės siekiam s.

Kai ten visoje Sovietų Sąjungo
je varoma didž iulė propaganda 
prieš Ameriką ir prieš prezi
dentą, visa tai gerai nuteikia 
žmones. liepas idaro atsparūs tai 

bolševikinei propagandai ir dar 
labiau tiki Amerika, ir dar la
biau dėkingumą reiškiajos prezi
dentui.

Reikia prisiminti ir tą faktą, 
kad lapkričio 9, šeštadienį, pre
zidentas kalbėjo į rusų tautą, 
visai Sovietų Sąjungai. Jo kalba 
buvo perduodama per Amerikos 
Balso radiją ir tuoj buvo verčia
ma į lietuvių ir ukrainiečių kal
bas.

Ir toji kalba stiprino paverg
tuosius, stiprino tas dėmesys 
lietuviams. Tas dėmesys, ta dva
siškių konferencija kaip tik su
stiprins tautos religingumą ir 
uolumą tvirčiau ginti savo rei
kalus, dar uoliau leisti pogrin
džio spaudą. Tai tikrai nepa
prastas impulsas visai pavergtai 
lietuvių tautai. Taip pat tai džiu
gina ir laisvojo pasaulio lietu
vius, kad štai atėjo laikai, kad 
ir lietuvių delegatai vertinami, 
kviečiami, kad jų žodis išgirs
tamas.

Abu delegatai prezidentui 
įteikė dar raštus. Vienas yra ape
liacija dėl Balio Gajausko iš
laisvinimo. Antras raštas yra 
bendrinio pobūdžio, kalbama 
apie žmogaus teises, katalikų 
persekiojimą, prisimenami ir 
kiti politiniai kaliniai.

Šia proga nuoširdžiai dėkoja
me Amerikos prezidentui Ronald 
Reaganui už parodytą dėmesį 
ir nuoširdumą lietuviams ir vi
siems pavergtiesiems, už paverg
tųjų nuotaikų kėlimą ir linkime

Prezidentas Reaganas nekartą 
yra labai tiksliai nusakęs, kas ta 
Sovietų Sąjunga, kas tas komu
nizmas.

Visos derybos ir visi pokalbiai 
su Sovietų Sąjunga visada yra 
sunkūs, nes sovietai yra apgau
lingi, sukti žmonės, nesilaiko jo
kių sutarčių ir žiūri, kaip tik 
kitus apgauti ir kitus pavergti. 
Tikėkime, kad jų kęslus gerai 
permato prezidentas ir padarys 
visa, kad tik būtų geriau Ameri
kai ir pavergtiesiems kraštams.

(Tąsa ii pereito numerio)

Pas Koelno kardinolą
Spalio 4 su lietuvių sielovados 

delegatu Tėv. Konstantinu Gul
binu, kapucinu, aplankė Koelno 
kardinolą Haffnerį, kuris yra Vo
kietijos vyskupų konferencijos 
pirmininkas. Su juo vysk. P. 
Baltakis susirašinėjo. Kai Tėv. 
P. Baltakis, OFM, buvo paskir
tas vyskupu, kardinolas jam at
siuntė sveikinimo telegramą.

Kardinolas yra labai gerai in
formuotas apie lietuviškus rei
kalus, gerai kalba angliškai. 
Atvykę norėjo užsitikrinti, kad 
vokiečių episkopatas ir toliau iš
laikytų lietuvių sielovados cent
rą Bad VVorishoferie, kur gyvena 
vysk. A. Deksnys.

Vasario 16-tos gimnazijoje
Aplankę Koelno kardinolą, 

vėl grįžo į kapucinų vienuolynų 
Dieburge, kur gyvena Tėv. 
Konstantinas Gulbinas. Iš ten 
spalio 5 išvyko į Vasario 16-tos 
gimnaziją.

Ten buvo berniukų bendrabu
čio kertinio akmens pašventi
nimas. Dalyvavo federalinės val
džios atstovai, iš viso apie 25 
žmonės. Šiaip pačiose iškilmėse 
buvo suvažiavę apie 300.

Prieš tai buvo susitikęs 
su Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės atstovais. Jie yra numa
tę 1988 surengti Europos lietu
vių dieną. Vyskupas tai norėjo 
suderinti su Lietuvos krikšto ju- 
jubiliejumi.

Lietuvių Bendruomenės atsto
vai iškėlė mintį, kad prie gim
nazijos būtų įkurta maža kop
lytėlė, kur mokiniai galėtų pa
simelsti ir šieip susikaupti, pa

Spalio 5 buvo pašventintas Vasario 16 gimnazijos berniukų bendrabučio kertinis akmuo. Iš
kilmių dalyviai stebi programą. Viduryje sėdi valdžios atstovai, vysk. P. Baltakis, OFM, ir 
evangelikų kunigas Fr. Skėrys, \uotr. R. G. Tendzegolskio

VYSK. P. BALTAKIO, OFM, 
KELIONĖS VOKIETIJOJE

mąstyti. Šiaip mokinių pamal
dos būna parapijos bažnyčioje, 
kuri yra visai netoli gimnazijos, 
anapus kelio.

Taip pat vyskupas susitiko ir 
su moksleiviais ateitininkais. 
Vakare minėtos parapijos salėje 
buvo pasižmonėjimas.

Suvažiuoja parapijų atstovai
Spalio 6 iš Dieburgo vėl grįžo 

į Vasario 16 gimnaziją, kur bu
vo susitikimas su Vokietijos lie
tuvių parapijų atstovais. Susi
rinko pilna salė, net iš gimna
zijos atėjo 15 mokinių. Vienas 
mokinius paklausė: ar juos čia 
atvarė, ar jie patys čia atėjo? 
Jie atsakė, kad atėjo patys pasi
klausyti.

Ten turėjo progos visi pasi
kalbėti rūpimais klausimais. 
Vienas toks klausimas buvo, ko
dėl nebeveikia lietuvių parapi
jų taryba.

Laiko buvo maža, nes pusę 
dvylikos buvo pamaldos. Išrin
ko tris ąsmenis į tokią parapijų 
tarybą, kuri rūpinsis ir Lietuvos 
krikšto jubiliejaus paminėjimu. 
Tie išrinkti asmenys buvo: Alina 
Griniuvienė, Vincas Natkevičius 
ir Vincas Bartusevičius.

Pusę dvylikos buvo pamaldos. 
Mišias koncelebravo devyni lie
tuviai kunigai. Pamaldos vyko 
parapijos bažnyčioje. Trim mo
kiniam suteiktas sutvirtinimo 
sakramentas.

Po pamaldų buvo pietūs ir 
skautų iškilminga sueiga, kur 
buvo pagerbti gimnazijos kape
lionai — kun. Jonas Dėdinas ir

evangelikų kunigas Fricas 
Skėrys.

Moterų būrelis surengė ka
vutę visiems svečiams.

Gimnazija daro gerą įspūdi
Gimnazija vyskupui padarė 

gerą įspūdį. Berniukams dabar 
gal kiek sunkiau ten gyventi, 
nes jų bendrabutis, kuris buvo 
pilyje, yra sudegęs. Dabar ber
niukai gyvena barakuose, ku
riuose kadaise buvo gimnazijos 
klasės.

Senasis namas — pilis remon
tuojama. Ten bus įrengti atskiri 
būtai, kuriuos galės žmonės išsi
nuomoti. Tai sudarys gimnazi
jai tam tikras pajamas.

Dabar gimnazijoje mokosi 93 
mokiniai, iš jų 65 katalikai, kiti 
evangelikai. Iš Amerikos yra 29. 
Taip pat yra mokinių iš Pietų 
Amerikos, Australijos, Kanados. 
Rodos 45 mokiniai yra, iš užsie
nio.

Tai rodo, kad lietuviai gimna- 
. ziją gerai vertina ir čia siunčia 
savo vaikus mokytis. Gimnazijos 
direktorius yra Andrius Šmitas.

Spalio 7 vyskupas vėl grįžo į 
kapucinų vienuolyną Dieburge. 
Iš Vasario 16 gimnazijos tai ne
didelis nuotolis — apie 40 km. 
Tame pačiame vienuolyne gyve
na dar ir Tėv. Alfonsas Berna
tonis.

Vokietijos kunigų suvažiavimas
Tą patį vakarą, spalio 7, į 

kapucinų vienuolyną suvažiavo 
lietuviai kunigai iš visos Vokie
tijos. Dar lietuvių kunigų ten yra 
apie 16. Dalis jų jau pensijoje.

Kitą dieną turėjo bendras pa
maldas, o po to buvo darbo 
posėdžiai. Kiekvienas padarė 
pranešimus apie savo sielovadą, 
kokias turi problemas.

Ten visur yra žmonės išsi
sklaidę ir į pamaldas susirenka 
gana mažai Jei ateina kokia 20, 
tai yra labai daug. Šiaurėje 
prie Hamburgo kun. V. šarka 
aptarnauja 72 atskiras vietoves, 
į jo pamaldas ateina 5-6, ir iš jų 
dar trys būna evangelikai.

Taip pat aptarė ir Vasario 
16-tos koplytėlės reikalus. Susi
rinkę padarė ir tokio fondo pra
džia koplyčiai įkurti.

įstaigoje, kurt leidžia 

vokišką “Kroniką?*
Spalio 8 su Tėv. K. Gulbinu 

aplankė Koenigsteiną, kur yra 
įsikūrusi organizacija “Kirche 
in Not” ir kur veikia Institu- 
tum Balticum, kuris leidžia Liet. 
Kat Bažnyčios Kronikos verti
mą vokiečių kalba ir kitus pa
našius leidinius.

Ten vyskupas susitiko su visais 
pagrindiniais žmonėmis. Šią į- 
staigą aplankyti buvo prašęs 
kun. K. Pugevičius, Lietuvių 
Religinės Šalpos direktorius. Jie 
visi mielai pažadėjo ir toliau 
leisti Kroniką vokiškai.

Bonnoje
Iš ten vyskupas nukeliavo į 

Bonną ir aplankė vokiečių 
episkopato delegatą užsieniečių 
pastoracijai — prel. Amann, ku
ris yra Vengrijos vokietis, labai 
mielas žmogus. Jam pristatė 
kun. A. Bungą kaip lietuvių de
legatą. Iki to laiko tokį dele
gatą skirdavo patys vyskupai, 
dabar išsirinko patys lietuviai 
kunigai savo suvažiavime.

Pabaltiečių studentų namuose
Netoli Bonnos, apie 10 kilo

metru atstu, labai • gražioje 
vietoje yra Pabaltiečių studertty 
namai. Juos įsigijo pastorius 
Urbs, kuris buvo Lietuvos latvis, 
vedęs lietuvaitę ortodoksę iš Že
maitijos. Jis jau yra miręs. Da
bar namus tvarko jo žmona 
su savo dukrom. Ten kadaise 
buvo grafo rūmai. Labai graži 
vieta, aplink daug žemės, daug 
miško. Namai gali priimti 40-80 
svečių. Čia vyksta įvairūs pabal
tiečių suvažiavimai, rekolekci
jos. Ir tada buvo pabaltiečių 
literatų suvažiavimas.

Ponia svečius labai mielai 
priėmė ir pavaišino be jokio

(nukelta į 4 psl.)

Dažnai savo blakstienas ašarom suvilgę, 
Žiūrėdami | kelmus. Mat, lietuvių dūšios, 
Šernais miškais penėtos, viduj miško trąšios. 
Plikuos plotuos, be miško, lyg tartum apkursta. 
Tartam džiūsta nuo saulės ir palengvėl skursta. 
Nors jau dabar lietuvis plikuos plotuos gimsta, 
Giesmėj mišką užgirdęs, be jo neberimsta.
Senų miškai mylėta, tūlon giesmėn dėta; 
Mūsų tėvelių visos tos giesmės mokėta.
Tat, mat, miško pastigę, auklėjo šilelį: 
Kasdien apvaikštinėjo kožną pakraštėli 
Ir, priugdę kaip meldo gražiausio pušyno. 
Jaunas širdis ir dūšias vaikelių ramino.

Ir saugojo kas diena kaip didžiausio labo: 
Netil medžio, — nelaužė nei mažiausio žabo. 
Džiaugės Anykščiai, džiaugės, į šilą žiūrėjo. 
Svetimuos miškuos malkų pirktų važinėjo. 

tvažiavo kučmeistras, šilą apžiūrėjo, 
Ravus ant kelių kasė, liesvinčius padėjo, 
Ir paganią užgynė, ir grybaut užgynė, 
Slapta pardavinėjo ir per naktis skynė; 
Vyresnybei melavo; ė žmonėm, kai verkė, 
Nasrus kamšė kulokais, kraujo klanan merkė. 
Ir kas metai Anykščius miško kuoptų varė; 
Išpūstėjęs iščinto, zasiekus padarė...

r liko šitie kalnai pliki ir kelmuoti. 
Aplaistyti ašarom, giesme apdainuoti. 
Ir giesmė nepabaigta: kai širdis susopo, 
Ant dūšios labai šanku ir neramu tapo. 
Mat, toj pati galybė, ką miškus sugraužė, * 
Širdį, dūšią apgriuvo... Ir giesmę nulaužė.

1859 m. Anykščiuose

DAILININKAS
V. VALIUS
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SĄSKRYDIS CALIFORNIJOJE

Romualdas Kisielius, poetas ir fotografas, Nuotr. R. Kisieliaus

RUDUO
ROMUALDAS KISIELIUS

Variniai medžių lapai, 
užgauti pirštų vėjo, 
skaudžiais rudens akordais 
per žemę nuaidėjo . . .

Suplėšyti jau draikos 
voratinkliai po lauką, 
juodi, lietaus primirkę, 
vėl debesys atplaukia. 
O kurdamas spalvingus 
vaizdus savo peisažų. 
ruduo pakelės medžiuos 
lapus raudonai dažo . . .

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos LB apylinkės 

visuotinis susirinkimas įvyks 
sekmadieni, gruodžio 1 d., apie 
12 vai. (po lietuviškų mišių), 
Šv. Andriejaus parapijos salėje. 
19-ta ir VVallace Sts. Darbo
tvarkėje pramatyti valdybos 
pranešimai. Bendruomenės Bal
so radijo programos redakto
riaus ir reikalų vedėjo praneši
mai, Vinco Krėvės mokyklos 
pranešimas ir naujos valdybos 
rinkimai. Taip pat bus specia
lūs pranešimai ir diskusijos OSI 

reikalu, socialinių reikalų sky
riaus steigimo klausimu, pašto 
patarnavimo vėlavimo klau
simu, Bendruomenės Balso toli
mesnio išlaikymo problema ir 
kitais apy linkės rūpimais klausi
mais. Šioje kadencijoje apylin
kės valdyboje dirbo Teresė Ge
čienė, pirm. Virgos Volertas, 
vicepirm., Anilora MaŠalaitienė. 
sekr., Marija Sušinskienė, ižd. 
Julija Dantienė, kultūrinių rei
kalų vadovė, Renata Baraitė ir 
Daina Krivickaitė, narės. Į val
dybą taip pat įeina radijo pro
gramos Bendruomenės Balsas 
redaktorius Henrikas Savickas 
ir reikalų vedėjas Gediminas 
Dragūnas bei Vinco Krėvės mo
kyklos vedėjas Bronius Krokys. 
Apylinkės nominacijų komisija: 
Julija Dantienė, Genovaitė Ma
čiūnienė, Henrikas Savickas ir 
Marija Sušinskienė priima kan
didatų pasiūlymus naujai valdy
bai sudaryti. Pasiūlyti kandida
tai privalo dalyvauti visuotinia
me susirinkime arba įteikti raš
tišką sutikimą nominacijų ko
misijos nariam.

Radijo programa Bendruome
nės Balsas girdima kiekvieną 
Šeštadienį 2:15 iki 3:15 vai. p,p. 
Programos redaktorius ir vedė
jas yra Henrikas Savickas. Rei
kalui esant jį pavaduoja Gab
rielius Mironas, šį rudenį tal
kon pasikvietęs dukrą Dalią Mi- 
ronaitę. Pereitą vasarą, treti 
metai iš eilės, Julija Dantienė, 
apylinkės valdybos kultūrinių 
reikalų vadovė, suorganizavo 
eilę radijo talkininkų pavaduoti 
Henriką Savicką vasaros atosto
gų metu. Šios vasaros radijo

Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos try liktajam suvažia
vimui rengti komitetas kviečia 
visus lietuvius dalyvauti visuo
se renginiuose.

Suvažiavimo paskaitos vyks 
Ainbassador viešbutyje — 34(X) 
Wilshire Blvd., Los Angeles, 
Calif., “Colonial Room” ir “Exe- 
cutįve Suite B“ salėse gruodžio 
26 - 27. įėjimas į paskaitas 
nemokamas.

Gruodžio 27, penktadienį, 7 
vai. vak. Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos mokyklos klasėse bus 
atidarymas šių parodų: dailinin
kių Inos Leškienės, Ramunės 
Motiejūnaitės — Sarup ir O. 
Paškevičienės tapybos darbai; 
Kazio Karužos — Lietuvos paš
to ženklų ir pinigų rinkiniai; 
Edmundo Kulikausko — Lietu
vos žemėlapiai ir monetos; dr. 
Felikso Palubinsko — lietuviš
kos knygos ir LKMA leidiniai. 
Parodas atidarys Pranas Visvy
das.

Tuoj po parodų apžiūrėjimo, 
8 vai. vak. Šv. Kazimiero para
pijos didžiojoj salėj bus prof. 
Stasio Šalkauskio minėjimas, 
kuriame paskaitą skaitys dr. 
Juozas Girnius. Įėjimas į paro
das ir minėjimą — nemokamai.

Gruodžio 28, šeštadienį, 7 vai. 
vak. pokylis Ambassador vieš
bučio Venetian salėje. Meninę 
programą atliks Los Angeles vy
rų kvartetas — Rimtautas Dab- 
šys, dr. Emanuelis Jarašūnas, 
Antanas Polikaitis ir Bronius 
Selintas. Kvartetui vadovauja 
muz. Aloyzas Jurgutis. Iškilus 
svečias pasakys kalbą. Bilietų 
į pokylį kaina 25 dol. asmeniui. 
Juos reikia įsigy ti iki gruodžio 1, 
kadangi viešbučiui reikia užmo
kėti iš anksto.

Gruodžio 29, sekmadienį, su
važiavimo dalyviai dalyvaus lie
tuviškose mišiose Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčioje

BENDRINĖS SESIJOS
PENKTAME MOKSLO
IR KŪRYBOS SIMPOZIUMEpranešėjai buvo Mary tė Lepera, 

Virgus VOlertas, Rasa Krokytė, 
Bronius Kroky s, Teresė ir Algi
mantas Gečiai, Dalia Jakienė, 
Jūratė Kroky tė-Stirbienė, Ei
mutis Badžius ir Vytas Maciū
nas.

Vinco Krėvės Mokyklai 
šiais mokslo metais vadovauja 
Bronius Krokys. Kartu su juo 
mokytojauja šie mokytojai: Da
nutė Surdėnienė, Marija Su
šinskienė, Estera \Vashofsky, 
Daiva Radžiuvienė ir kun. Ka
jetonas Sakalauskas. Tėvų ko
mitetą sudaro Eimutis Radžius, 
pirm., Daiva Radžiuvienė, Dana 
ir Juozas Van Sant, bei Estera 
ir Jonas VVashofsky. Gruodžio 8 
sekmadienį, tuoj po lietuviškų 
mišių Šv. Andriejaus parapijos 
salėje mokyklos tėvų komitetas 
ruošia Aleksandro Radžiaus pa
skaitą apie Haley kometą. Vi
suomenė kviečiama išgirsti įdo
mią paskaitą ir paremti Vinco 
Krėvės mokyklą. Moky kla dirba 
Šv. Andriejaus parapijos patal
pose kiekvieną šešttadienį nuo 
10 vai. ry to iki 2 vai. p.p. Dau
giau informacijų apie Vinco 
Krėvės Mokyklą galima gauti 
skambinant vedėjui Broniui 
Krokiui telefonu 215 671 - 0397.

-o-
Tautinių šokių grupė “Aušri

nė”, vadovaujama Eimučio Ra
džiaus ir jo padėjėjos Rasos 
Krokytės, sėkmingai pasirodė 
Philadelphijos miesto sureng
toje mugėje “Super Sunday” 
spalio 13, Al Merkas Festivaly
je Philadelphijos Fairmount 
Parke spalio 27 ir per Lietuvių 
Namų mugę lapkričio 2-3.

“Super Sunday“ miesto mū- 
gėje taip pat didelį pasisekimą 
turėjo lietuviški bulviniai bly
nai, kuriuos kepė Lietuvių Na
mų vadovybės talka. Rezultate 
reklama Lietuvių Namams, lie
tuviškiems blynams ir graži 
suma pelno Lietuvių Namų re
montams finansuoti.

Lapkričio mėnesį Philadelphi
jos apylinkėje bus vykdomas Li
tuanistikos Katedros vajus. Va
jaus komitetą sudaro Dalia Ja
kienė. pirm., Algis Danta, Gedi-

Kas ketveri metai organizuo
jami lietuvių Mokslo ir kūrybos 
simpoziumai (MKS) visuomet 
skiriami mokslui ir kūrybai. Ta
čiau rengėjai, būdami jautrūs 
tautinės bendruomenės plates
nei veiklai, dedikuoja Penktąjį 
MKS “Išeivijos lietuvių kultū
rinei ir visuomeninei veiklai 
sankryžoje su Lietuva”. Šiai 
centrinei simpoziumo temai ski
riamos trys bendrinės sesijos.

Penktajame .MKS iš viso bus 
76 mokslinės programos sesijos. 
Tos sesijos dėl jų gausumo, kaip 
paprastai, bus pravestos parale
liai pagal tarptautinių simpo
ziumų formatą. Atseit, įvairiuo
se Chicagos Jaunimo Centro 
kambariuose tuo pačiu laiku 
vyks apie dešimts sesijų. Trims 
bendrinėms arba plenarinėms 
sesijoms pramatomas didesnis 
dėmesys, jas pravedant didžio
joje salėje, sustabdžius visų kibų 
sesijų eigą.

Pirmoji bendrinė sesija ski
riama išeivijos lietuvių kultūri
nės ir visuomeninės veiklos ap
žvalgai. Visuomeninės veiklos 
apžvalgą padarys Algimantas 
Gureckas iš VVashingtono, o kul
tūrinę veiklą apžvelgs Jonas Ka
valiūnas iš Indianos. Sesijai va
dovauja MKS mokslinės prog
ramos komiteto pirmininkas dr. 
Jonas Bilėnas.

Antrosios bendrinės sesijos 
tema yra “Aktualiausios prob
lemos ir darbo kryptys Lietu
vą liečiančiuose moksliniuose 
tyrinėjimuose išeivijoje”. Sesiją 
organizuoja temos moderatorius

minas Dragūnas, Bronius Kro
kys, Marytė Lepera, Aniliora 
MaŠalaitienė ir Ona Kreivėnie
nė. Jiems talkins visa dabartinė 
apylinkės valdyba. Visuomenė 
prašoma atsiliepti į šio specia
laus komiteto kreipimąsi, kuris 
bus vykdomas laiškais, telefo
nu ir asmenišku kontaktu.

T.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, šventina Vasario 16 gim
nazijos berniukų bendrabučio kertinį akmenį. Salia evangeli
kų kunigas Fr. Skėrys. Nuotr. R. G. Tendzegolskio

10:30 vai. ryto. Parapijos salėje 
12:15 vai. dienos vyks baigmi
nis suvažiavimo posėdis — Lie
tuvos krikšto minėjimas. Paskai
tą skaitys 4Š Romos atvykęs 
kun. prof. dr. Paulius Rabikaus
kas, SJ: “Lietuvos krikštas ir 
krikščionėjimas”.

Po trumpos pertraukus bus 
solistės Vitos Polikaitytės- 
Vilkienės ir pianistės Raimon
dos Apeikytės koncertas. Po dar 
vienos pertraukos bus trumpas 
suvažiavimo uždarymas. Įėjimo 
kaina į šį minėjimą 5 dol. dir
bantiem, 3 dol. pensininkam, 
nemokamai moksleiviam. Bilie
tai bus pardavinėjami iš anks
to parapijos kieme sekmadie
niais.

Suvažiavimui rengti komite
tą sudaro: pirm. Jonas Motie
jūnas, vicepinn. prof. dr. Felik
sas Palubinskas, ižd. Raimonda 
Kontrimienė, lėšų teikėjai — dr. 
Ričardas Kontrimas ir Pranas 
Grušas, minėjimo — koncerto 
rengėjai — Antanas Polikaitis ir 
Rimtautas Dabšys, parodų ren
gėjai — dr. Rolandas Giedrai
tis ir Vytautas Tamošaitis, pa
talpų ir pokylio reikalų tvarky
toja — Ona Motiejūnienė. Paro
das surengti padės dar ir Juo
zas bei Laimis Venckai.

Suvažiavimo ruoša pareika
laus nemaža išlaidų. Jom mažin
ti visi kviečiami paaukoti. Au
kas galima nurašyti nuo valsty
binių mokesčių. Čekius rašyti 
“Lithuanian Catholic Academy 
oi Sciences’. Atleidimo nr. 
yra ID 23 7227294. Dr. Zigmas 
B rinkis ir p. Kontrimai jau įtei
kė po 1000 dol.

Visais suvažiavimo reikalais 
kreipiamasi pirmininko adresu: 
Jonas Motiejūnas, 555 N. Beach- 
wood Dr., Los Angeles, CA 
90004. Tel. 213 964-9398.

Rengimo komitetas

dr. Vytautas Kavolis, Dickinson 
kolegijos sociologijos profe
sorius. Sesijos dalyviai ir jų te
mos yra: dr. Liucija Baškauskai
tė — antropologija, dr. Violeta 
Kelertienė — literatūra, dr. Be
nediktas Mačiuika — socialinė 
istorija, dr. Viktorija Matranga
— menotyra, Algis Mickūnas — 
filosofija ir Raimundas Misiūnas
— politinė istorija ir politiniai 
mokslai.

Trečiąją bendrinę sesiją* pa
vadintą “Kasdieninės išeivijos 
veidas — Pasaulio, Lietuvių 
Bendruomenės anketos davi
niai”, organizuoja dr. Tomas Re- 
meikis, Calumet kolegijos poli
tinių mokslų departamento 
profesorius ir pirmininkais. An
ketos davinių mokslinę inter
pretaciją pateiks: Kęstutis Tri
makas — anketos organizato
rius, Dalia Katiliūtė-Boydstun
— psichologinė interpretacija, 
Jolita Kisieliūtė - Narutienė — 
statistinė interpretacija.

Penktasis MKS įvyks šių meti} 
Padėkos dienos savaitgalį, lap 
kričio 27 — gruodžio 1 Chica- 
goje.

Ilona Kuprevičiūtė (d.) jaunųjų instrumentalistų varžybose 
laimėjo I vietą. Jai akomponavo jos sesuo Kristina Kup- 
re vičiūtė , Nuotr. V Bacevičiaus

VYSK. P. BALTAKIO, OFM, 
KELIONĖS VOKIETIJOJE
(atkelta iš 3 psl.)

atlyginimo. Viena jos dukra dir
ba kaip namų šeimininkė, kita, 
nors ir yra baigusi universi
tetą, dabar vairuoja taksi, nes 
šiaip ten gaha sunku gauti dar
bą.

Lanko įtakingą žurnalistę
Spalio 9 Bonnoje aplankė Va

tikano nunciatūrą. Iš ten nuvy
ko aplankyti vokiečių žurnalis
tę A. Teffert, kuri dirba vokie
čių informacijos agentūroje ir 
daug rašo apie Lietuvą. Ir šiaip 
visur patarnauja lietuviams, 
kalba jų suvažiavimuose. Tai la
bai miela ponia. Ant jos stalo 
gražiuose rėmuose įdėta kun. 
Sigito Tamkevičiaus nuotrauka. 
Ant sienos — Aušros Vartų pa
veikslas.'

JAUNŲJŲ MUZIKŲ
VAKARAS CLEVELANDE

Spalio 5 Clevelande, Dievo 
Motinos parapijos salėje, įvyko 
antros JAV’ LB Kultūros tarybos 
rengtos jaunųjų muzikų varžy
bos. Varžybose dalyvavo trys 
dainininkės, trys pianistai, 
trompetininkė ir vienas violan- 
če Ii.s tas.

Visus scenoje pasireiškusius 
muzikos pianu palydėjo Kristi
na Kuprevičiūtė.

Varžybų vertintojais buvo pa
kviesti kitataučiai, žinomi Cle- 
velando muzikos mokyklų pro
fesoriai.

Šiam varžybiniam koncertui 
vadovavo pianistas Andrius 
Kuprevičius, Kultūros tarybos 
narys.

Varžybinis koncertas savo 
programa ir jos atlikėjais buvo 
įvairus, įdomus ir šiltai publi
kos sutiktas. Tiek vokalistai, tiek 
ir instrumentalistai buvo gerai 

* pasiruošę, ir kiekvienas jų atlik-

Pas Mainzo vyskupą
Iš ten grįžo į Dieburgą ir 

spalio 10 su Tėv. A. Bernato
nių aplankė Mainzo vyskupą 
K. Lehmann. Jis dar jaunas žmo
gus, vyskupu paskirtas prieš po
rą metų, "buvęs teologijos pro
fesorius. Labai domėjosi lietu
viškais reikalais ir vis klausė, 
kuo jis gali lietuviam patarnau
ti. Jo diecezijoje yra Vasario 16- 
tos gimnazija.

Su vizitu Mainze baigėsi vysk. 
P. Baltakio visi lankymai Vokie
tijoje. Sėdo į traukinį ir išvyko 
atgal į Bad VVorishofeną, kur 
pernakvojo. Kitą dieną su vysk. 
A. Deksniu ir su prel. P. Jatu- 
lio automobiliu iškeliavo į Ro
mą.

(Bus daugiau)

tas kūrinys buvo rimtu dėmesiu 
publikos išklausytas.

Tai gražus mūsų muzika besi
dominčio jaunimo būrelis, tei
kiantis gerų vilčių šios rūšies 
menininkų prieaugliui. Premijų 
paskirstymas vyko pagal trijų 
profesionalų komisijos nuta
rimą. Jie varžovus bešališkai ir 
objektyviai įvertino. Atžymėti ir 
pinigines premijas gavo visi da
lyviai, žinoma, išskirti buvo tik 
pirmųjų vietų laimėtojai: instru
mentalistų kategorijos — Ilona 
Kuprevičiūtė, pianistų kategori
jos — Angelė Karaliūtė ir daini
ninkų kategorijos — Marytė Bi- 
zinkauskaitė.

Kiti varžybų dalyviai-ės, gavę 
II ir III vietą, buvo šie: Marius 
Gražulis — violončelė, Ravinde- 
ris Vasaitis-Sehgal, I>aima Šar
kaitė — piano, Rasa Krokytė, 
Danutė Rukšytė — vbkalistės.

Tad toks kultūrinis vakaras, 
graži Kultūros tarybos puoselė
jama tradicija, supažindinanti 
mūsų visuomenę su talentais, 
kurie papildys mūsų menininkų 
eiles.

AB.

— Dr. Alėnas Pavilanis, Mont- 
realio vaikų ligoninės gydytojas 
ir jaunuolių medicininės tarny
bos vedėjas Kanadoje, dalyvaus 
Penktojo lietuvių mokslo ir kū
rybos simpoziumo medicinos 
programoje su pranešimu apie 
Anorexia Nervosa.

— Dr. Rimas Vaišins. Yale, 
universiteto profesorius, su pa
skaita apie kompiuterių rolę 
fizikos moksluose dfthsaiis 
Penktojo mokslo irkliniuos sim
poziumo informacijos mokslų 
sesijoje.

i
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TORONTO “GINTARAS” ŠVYTĖJO 
KULTŪROS ŽIDINIO SCENOJE

Laisvės Žiburio rudens kon
certas lapkričio 2 Kultūros Ži
dinyje sutraukė labai daug pub
likos kaip reta. Jos buvo apie 
500. Ypač daug buvo jaunimo. 
Ta publika suėjo pasižiūrėti To
ronto “Gintaro”, jaunimo an
samblio, kuris šoka, dainuoja ir 
turi savo orkestrą; kuris yra 
daug keliavęs, laimėjęs įvairiau
sių pripažinimų.

Į New Yorką atvyko to an
samblio vyresnieji, maždaug 
apie 50. Jie pasipuošė sceną, pa
kabino savo ansamblio ženklą, 
taip pat pakabino ir lietuviš
kas stilizuotas juostas. Ir scenos 
priekį uždengė dideliu stilizuo
tų juostų ornamentu. Orkestras 
įsitaisė žemai prie scenos, visur 
įsivedė savo garsiakalbių siste
mą, nes garsiakalbiai daug kur 
buvo naudojami, pav., visos dai
nos buvo dainuojamos prie 
mikrofonų, kad geriau girdėtų
si.

Ansamblio šokiai
Laisvės Žiburio koncertai vi

sada prasideda punktualiai. Ir 
Šį sykį 7 v.v. atsidarė uždanga, 
sugrojo tranki muzika, ir į sceną 
įžygiavo ansamblio šokėjai, rit
miškai judėdami, apeidami sceną 
ir sustodami pirmam šokiui.

Šokta scenoje trim atvejais. 
Šokiais pradėta pirmoji dalis ir 
jį baigta. Šokiai* baigta ir ant
roji dalis — tuo pačiu ir visas 
koncertas.

Gintaro šokėjai atliko šiuos Šo
kius: kepurinę, zanavykų aplin
kinį, pasiutpolkę, oželį, trypti
nį, patrepsėli, landutę, vakaruš
kas, per giną girelę, aušrelę, 
pakeltkojį, mikitą, klumpakojį, 
sveikinamąjį jonkelį, aštuonytį.

Ansamblis šoka tikrai gražiai, 
jautriai ir darniai. Džiaugiesi 
jų judesiais, jų ištverme ir jau
nyste!

Ansamblio dainos
Pirmoje dalyje merginos, apsi

rengusius tautiniais drabu
žiais, atliko pluoštą liaudies 
dainų. Pradėjo — Ei drauguži, 
muzika Viltenio, toliau buvo 
liaudies dainos — Mane motu
lė barė, Žvenk, žirgeli mano, 
Kai aš grėbiau. Per Klausučių 
ulytėlę.

Po pertraukos antroji dalis 
pradėta estradinėmis dainomis. 
Mergaitės buvo užsivilkusios il
gas sukneles. Visas dainas aran- 
žiravo J. Govėdas. Jos padainavo
— Spaudos baliaus valsą — 
komp. J. Banko, Jūros šauksmą
— B. Gorbulskio, Paskutinį sek
madienį, Lauksiu tavęs ateinant
— A. Raudonikio.

Su ansambliu solo dainavo 
Rimas Paulionis. Jis vienas pats, 
pasinaudodamas garsiakalbiu, 
padainavo: Už žalios girelės — 
S. Šimkaus, Anoj pusėj Dunojė- 
lio — St. Šimkaus.

Dainos atliktos jautriai, ma
lonu buvo jų klausytis. Jos pa- 
.įvairino ir praturtino visą pro
gramą.

Pabaigoje į sceną suėjo visi 
šokėjai ir vadovai. Padėkos žodį 
tarė Romas Kezys, Laisvės Ži
burio direktorius. Įteiktos gėlės. 
Gintaro vadovė Rita Karasiejie
nė, padėkodama už pakvietimą 
Romui Keziui įteikė dovanėlę
— įrėmintą ansamblio ženklą.

Ansambliui su didele meile 
vadovauja Rita ir Juozas Kara- 
siejai. Dainos vieneto vadovė 
yra Giedrė Paulionienė, ansamb
lio solistas — Rimas Paulionis, 
pianistas, akompaniatorius ir 

New Haveno Conn., Sv. Kazimiero bažnyčioje krikštynų 
metu pirmoje eilėje sėdi iš k. tėvas Jimas Gustas, krikš-' 
tatėviai Aidas ir Gitą Kupčinskai su Lokiu Audeniu Juozu, 
krikštatėviai Romas Sakadolskis ir dr. Dalia Kavaliūnaitė 
su Liepa Vasara Genovaite ir motina Vaiva Vebraitė-Gustienė. 
Toliau matyti dalis krikštynų svečių-

ūt uzikos patarėjas — muzikas Jo
nas Govėdas, vyriausia akor
deonistė Aldona Biskytė, daini
ninkų asistentė Ž. Mašalienė, 
pranešėja Ina Lukoševičiūtė.

Pranešėja turi gražų balsą, 
gražiai ir ryškiai taria žodžius, 
antroje dalyje prieš šokius ji 
įspūdingai paskaitė A. Deguty
tės eilėraštį apie Gintarą.

Orkestre grojo septyni žmonės 
— būgnininkas, dvi gitaros, du 
akordeonai, saksofonas, fleita. 
Viena gitara ir fleita grojo nelie
tuviai.

Šokiai prie dviejų orkestrų
Per koncertą visa publika sė

dėjo. Vietos buvo numeruo
tos. Po koncerto persitvarkyta 
antrai daliai — vakaronei ir šo
kiams.

Šokiams grojo ir dainavo an
samblis “Jinai ir trys gintarai.” 
Vienetas grojo daugiau konser
vatyvius šokius, o moderniuo
sius šokius grojo brolių Kezių 
orkestras. Tada staiga prisi
pildydavo visa šokių aikštė besi
sukančio jaunimo.

Veikė valgių ir gėrimų bufe
tai, buvo įvairių laimėjimų. Sve
čių buvo labai daug, atsilankė 
net Bostono lituanistinės mo
kyklos mokiniai, kurie tą dieną 
buvo atvy kę aplanky ti Maironio 
lituanistinės mokyklos. Iš pla
čios apylinkės čia svečiavosi 
daug žmonių.

Reikia padėkoti Romui Keziui 
už tą drąsą, kad jis pakviečia 
tokius didelius vienetus. Ir apsi
moka tas vargas, ta rizika, nes 
rezultatai tikrai puikūs. Apie 
tai rašėme praeito Darbininko 
vedamajame.

Gintaro ansambliui linkime 
ir toliau dirbti ir dirbti, auklė
ti jaunimą ir visur skleisti gra
žųjį lietuvišką šokį, gražiąją lie
tuvišką dainą. Džiaugiasi visi 
Jūsų viešnage ir drauge didžiuo
jasi Jumis! Sėkmės! (p.j.)

ALTO SUVAŽIAVIMAS
Lapkričio 2 Chicagoje, Tauti

niuose namuose įvyko Ameri
kos Lietuvių Tarybos 45-sis me
tinis suvažiavimas. Suvažiavi
mas užtruko, su pietų pertrauka, 
septynias valandas. Dalyvavo 
52 Tarybos nariai, 14 skyrių 
atstovų, įvairių organizacijų at
stovai ir svečiai, iš viso arti 
150.

Suvažiavimą atidarė Alto 
pirmininkas Teodoras Blinstru- 
bas. Invokaciją sukalbėjo kun. 
A. Stašys. Žodžiu sveikino gen. 
konsule J. Daužvardienė, Balto 
pirmininkė Marija Rudienė ir k. 
Gauta daug sveikinimų raštu, jų 
tarpe iš Lietuvos atstovo dr. St. 
Bačkio, Vliko pirm. Kazio Bobe
lio ir PLB pirm. Vytauto Ka- 
manto.

Pranešimus padarė pirm. T. 
Blinstrubas, sekr. G. Lazauskas, 
Vikt. Naudžius, dr. VI. Šimaitis,

LIETUVIŠKOS KRIKŠTYNOS 
NEVV HAVENE, CONN.

Mažoje New Haveno lietuvių 
kolonijoje spalio 27 buvo didelė 
šventė. Šv. Kazimiero bažnyčio
je klebonas Albertas Karaiis iš
kilmingomis apeigomis pakrikš
tijo Vaivos Vėbraitės ir Jimo 
Gustų dvynukus Liepos Vasa- 
rės Genovaitės ir Lokio Aude
nio Juozo vardais. Mergytės

Romas K ežy s, Laisvės Žiburio programos direktorius, Kultūros Židinio scenoje dėkoja 
Toronto Gintarui. Nuotr. Daivos Kezienės

Gintaro vadovai Kultūros Židinio scenoje apdovanoti gėlėmis. Iš k. į d. Jonas Govėdas, Ri
mas Paulionis, Giedrė Paulionienė, Rita Karasiejienė, Juozas Karasiejus ir Ž. Mašalienė. Nuotr. 
Daivos Kezienės

dr. J. Valaitis, ižd. M. Prancke- 
vičius, informacijos dir. kun. dr. 
J. Prunskis ir Alto atstovas 
VVashingtone dr. Jonas Genys. 
Taip pat pranešimus padarė visi 
dalyvavę skyrių atstovai.

Sudaryta 1985 - 86 metų Ta
ryba. Kandidatus į Tarybą ren
ka Altą sudarančios organizaci
jos. Išrinktuosius organizacijos 
deleguoja į Tarybą, nurody
dami, kurie numatomi į val
dybą. Skaičių nustato Alto sta
tutas. Šiuo metu į Altą įeina 
keturiolika organizacijų. Naujo
ji valdyba pareigomis pasiskirs
tys pirmajame posėdy gruodžio 
8.

Pranešimai buvo gerai paruoš
ti, trumpi, — veiklos aplinky
bės, faktai ir skaičiai. Iš jų 
susidarė labai geras įspūdis apie 
nuolatinį budėjimą, greitą rea
gavimą į iškilusį reikalą, apie 

krikšto tėvais buvo dr. Dalia 
Kavaliūnaitė ir Romas Sakadols- 
kis, o berniuko — Gitą ir Aidas 
Kupčinskai —visi jaunesnės lie
tuvių kartos veikėjai.

Lietuvių svečių buvo privažia
vę iŠ arti ir toli — New Yorko, 
Bostono, Philadelpbijos, Chica- 
gos ir kt. Ypač malonu buvo 
matyti gražų būrelį priešmokyk
linio amžiaus vaikų, kurie tarp 
savęs, niekeno neraginami, kal
bėjosi vien tik lietuviškai. O tai 
jau Amerikoje užaugusių lietuvių 
tėvų vaikai!

Džiugu kai didėja stipri lietu
viška šeima, kurioje darniai su
gyvena keturios kartos — pro
senelis pedagoggas Mykolas Ži
donis, seneliai prof. Genovaitė 
ir dr. Juozas Vėbros, teta dail. 
Lijolė Židonytė, plačiai lietuviš
kame gyvenime besireiškianti 
Vaiva Vėbraitė ir jai nuo
širdžiai talkinąs jos vyras advo
katas J imas Gustas ir jų vai
kai — Aras, Liepa ir laikys. 
Linkime jaunai Vebrų-Gustų 
šeimai daug džiaugsmo, augi
nant savo atžalyną!

SLNV 

gerus santykius su vyriausybe. 
Kongresu, kitom tautinėm gru- 
gnipėm, bendrą darbą su jomis, 
apie gyvą lietuvių ir Amerikos 
visuomenės informaciją. Atsto
vavimas, memorandumai, 
laiškai, sky rių pagalba.

Alto iždininkas, buvęs banko 
direktorius M. Pranevičius, pa
teikė kruopščiai paruoštą apy
skaitą, kuri rodo mažą deficitą 
(pajamos — 71,324,00, išlaidos, 
75,248,00). Pajamos ateina dau
giausia iš aukų, gaunamų Vasa
rio 16-os minėjimo proga. Taip 
Chicaga surinko 11,000, Detroi
tas 5,200, L.A. - 4,(XX), St. Pe- 
tersburg — 3,.500, Cleveland ir 
Bostonas po 2,(XX), Rockford, Ra- 
cine, Miami po 1,700, Cicero, 
Brockton, Nevv Yorkas po 1,(XX), 
kiti mažiau.

Daugiausia išlaidų pareika
lauja Alto dvi įstaigos, viena 
Chicagoje (22,000), Jcita VVash
ingtone, išlaikoma kartu su lat
viais ir estais. Tai Joint Baltic 
American National Committee 
(JayBank). Alto įnašas — 15,000. 
Šiai įstaigai vadovauja Algis Ši
las, vasarą dar praktikuojasi vie
nas studentas. Alto atstovas ko
mitete yra dr. Jonas Genys. Al
to erdvi įstaiga Chicagoje užima 
nuosavo namo pirmąjį aukštą. 
Įstaigos vedėja yra I. Blin- 
strubienė. Čia yra ir informeci- 
jos direktoriaus kun. J. Prunskio 
biuras, kambariai posėdžiams, 
biblioteka. Antras aukštas išnuo
mojamas. Iš šios įstaigos išsiun
čiami tūkstančiai laiškų, biule
teniai ir k. Tiems reikalams iš
leidžiama apie 12,000 dol.

Tiesa, čia ne visos pajamos ir 
išlaidos suminėtos, tik stambes
nės, kad susidarytų atliekamo 
darbo apytikris vaizdas. Palygi
nus su kitų organizacijų biudže
tais, Alto yra vienas iš mažiau
sių. Padėčiai pagerinti stengia
masi gauti aukų atleidimo teisę 
nuo mokesčių, nes, pastebėta, 
kad aukojama didesnėmis sumo
mis, jei aukotojas gali nusirašy
ti nuo mokesčių.

Pranešimai iš skyrių užtruko 
pora valandų. Skyriai veikia ir 
tvarkosi visiškai savarankiškai 
pagal vietos sąlygas. Kai kurie 
dirba labai intensyviai, ypač 
Vasario 16-sios laikotarpy.

Siame suvažiavime buvo nu
tarta, statutą pakeitus, valdybą 
rinkti kas antri metai. Nutari
mas įsigalios nuo kitų metų.

Priimta eilė rezoliucijų. Pa
minėtinos — reikalavimas grą
žinti tikintiesiems Vilniaus ka
tedrą ir pasisakymas prieš OSI 
nepateisinamus lietuvių puoli
mus bei jų vartojamus metodus.

Vakare toje pačioje salėje buvo 
iškilmingas Leonardo Šimučio, 
buvusio Alto pirmininko, prisi
minimas, suėjus 10 metų nuo jo 
mirties.

Į suvažiavimo programą buvo 
įrašytas ir Alto suorganizuotas 
susirinkimas sekmadienį Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo salėje, 
kuriame pranešimą apie vasarą 
įvykusį sovietų teismą Kopenha
goje ir k. padarė Vliko vice
pirmininkas Liūtas Grinius, (p.a.)

— Dvi istorijos sesijas 
Penktame mokslo ir kūrybos 
simpozimui organizuoja dr. Sau
lius Sužiedėlis ir Yale univer
siteto profesorius Romas Misiū
nas. Pranešimus padarys V. Bag
donavičius, R. Mažeikaitė, J. 
Dainauskas, B. Mačiuika, M. 
Danytė ir V. Trumpa. Komen
tatoriai: L. Sabaliūnas, J. Jakš

tas ir R. Mažeikaitė.

— Vincas Natkevičius, Frank
furto J. W. Goethes universi
teto dėstytojas, atvyksta iš Va
karų Vokietijos dalyvauti Penk
tame mokslo ir kūrybos simpo
ziumo humanitarinių — socia
linių mokslų programoje. Antro
je literatūros sesijoje jis padarys 
pranešimą, kurio tema yra “Nau
jasis Lietuvos romanas — ar jau 
atsisako komunistinio moraliza
vimo?”

— Dvi biologijos sesijos, ku
rias organizavo Penktajam 
mokslo ir kūrybos simpoziumui 
Marylando universiteto profeso
rius dr. Jonas Genys, yra įtrauk
tos į medicinos mokslų progra
mą. Šios sesijos skirtos gamtos 
išteklių mokslams ir genetinių 
tyrimų mokslas. Sesijose su pra
nešimais dalyvauja J. J. Genys, 
Z. Vaitužis, B. Povilaitis, Kuprie- 
nė, M. Yčas, T. Balčiūnienė. 
J. Micutaitė ir A. Stasiukėnas.

— Clevelando Lietuvių Die
nos vyks lapkričio 16 - 17 Die
vo Motinos parapijos salėje. 
Rengia Clevelando LB apylin
kės valdyba. Šeštadienį 7 vai. 
vak. didžiojoj salėj koncerto 
programą atlieka Chicagos^tau- 
tinių šokių ansamblis “Grandis”. 
Sekmadienį 11 vai. ryto didžio
joj salėj atidaroma dail. Gabrie
liaus Stanulio paroda, 12 vai. 
Raimundo Lapo knygos “Ten, 
ekrane sužibus” sutiktuvės. Pie
tūs svetainėje.

— Penktojo mokslo ir kūry
bos simpoziumo banketas įvyks 
šęštadienį, lapkričio 30,7 valan- 
Ą vakaro Beverly Country Club 
pokylių salėje. Adresas: 8700 So. 
VVestem Avė., Chicago, Tel. 312 
238-4203. Meninę programą at
liks solistė Audronės Simonaity
tė - Gaižiūnienė, akomponuojant 
Manigirdui Motekaičiui. Šo
kiams gros Dariaus Polikaičio 
orkestras “Aidas”. Auka asme
niui $25.00, studentams $17.00. 
Aukos nurašomos nuo valsty
binių mokesčių. Vilhemina La
pienė (tel. 343-8857, 921 Nor- 
wood, Melrose Park, IL. 60160) ir 
Irena Kerelenė (tel. 361-4770, 
8710 W. 123rd St., Palos Park, 
II. 60464) maloniai priima stalų 
ir pavienių asmenų rezervacijas 
į banketą.

— PLB Švietimo ir Tautinio 
auklėjimo komisijos rengiama 
mokslinė konferencija “Tauti
nės sąmonės išlaikymas išeivi
joje” įvyks lapkričio 22-24 Chi- 
cagos Jaunimo Centro Čiurlio
nio galerijoje.

— Clevelando “Uždainuokim” 
ansamblio koncertas Chicagos 
Jaunimo Centro didžiojoj sa
lėj įvyks lapkričio 17. Ruošia 
Lietuvių "Moterų Federacijos 
Chicagos klubas. •

— Dešimtojo Lituanistikos 
Instituto suvažiavimo visuotinis 
narių susirinkimas įvyks lapkri
čio 28, Padėkos dieną, 9-12 vai. 
ryto Chicagos Jaunimo Centre. 
Bus svarstomi instituto leidyk
los reikalai ir planai, narių ir 
skyrių vedėjų klausimai, ryšiai 
su kitomis mokslinėmis organi
zacijomis, iždo padėtis ir kiti 
dalykai. Institutas turi 130 na
rių. Suvažiavimo mokslinė pro
grama sutampa su Mokslo ir kū
rybos simpoziumo humanitarine 
dalimi, kurią suorganizavo Li
tuanistinio Instituto prezidiumo 
narys dr. Algis Norvilas.

— Dr. Aldona Makanaitė-Gri- 
nienė, turinti privačią psicho
logijos praktiką Pittsburg, Pa., 
dalyvaus Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo humanitarinių - so
cialinių mokslų programoje. Tre
čioje psichologijos sesijoje ji 
skaitys paskaitą apie meilės iš
vystymą ir jos išlaikymą.

— Pirmoji “Volungės” an
samblio plokštelė jau spausdina
ma. Jos sutiktuvės rengiamos 
per choro dešimtmečio minėji
mo balių lapkričio 16 Toronte.

— Vydūno Jaunimo fondo 35 
metų veiklos minėjimas įvyks 
balandžio 19 Chicagoje.

— Vladas Petkūnas, nepriklau
somos Lietuvos pulkininkas, mi
rė rugsėjo 28 Adelaidėje, 
Australijoje. Liko žmona Marija 
Volskaitė-Petkūnienė, dukra Al
dona Navakaitė ir du anūkai.

— Ieškoma Akvilina Gražulie- 
nė, gyvenusi 1944 m. Vokieti
jos parubežyje. Ieško Pe&eliai, 
19712 Bluefield PI., Yorba Lin
da, Calif. 92686.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Charles Senken, Wood- 
haven, N.Y., J. Gurklys, Wood- 
haven, N.Y., prel. J. Neveraus- 
kas Minersville. Pa. Užsakė ki
tiem: K. Graudienė, Miltovvn, 
N.J. — dr. R. Andries, Media, 
Pa. Sveikinam naujus skaityto
jus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem me
tam tik 12 dol. Atnaujinant — 
visiem 15 dol. metam.



6 • DARBININKAS • 1985 lapkričio 15, Nr. 45

Balfo 100-tojo skyriaus darbuotojai Zigmas Dičpinigaitis 
iždininkas ir Vincas Padvarietis — pirmininkas.
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NAUJŲ METŲ KELIONĖ

BALFAS DĖKOJA
Spalio pradžioje Balfo 100-ojo Lietuvoje, Latvijoje, Rusijoje ir 

skyriaus valdyba New Yorke iš- net Sibire. Pastovi drabužių ir 
siuntinėjo laiškus, pranešdama, kitų daiktų šalpa lengvai pa- 
kad vykdomas aukų vajus. Bal- siekia Seinų ir bendrai Suvalkų 
fo aukų vajų rėmė Darbininko . trikampio lietuvius. 1$ ten atei

na daug gražių padėkos laiškų. 
Gili padėka priklauso jum, 

kurie taip nuoširdžiai atsiliepėt 
į mūsų laišką ir paaukojote. Dalį

redaktoriai ir administracija. 
Atsiliepė nuolatiniai aukotojai, 
bet buvo ir naujų. Tai savo bro
lį ir sesę mylinčios širdys.

Nors gyvename gal turtingiau- 
siame krašte, nors čia ir teikia
ma įvairi šalpa, bet ir čia atsi
randa lietuvių, kuriem kad ir 
nedidelė medžiaginė pagalba 
yra būtina. Tuo labiau tokia pa
galba yra reikalinga tiems, kurie 
gyvena taip vadinamuose atsi
likusiuose kraštuose, pavyz
džiui, Vidurio ar Pietų Ameri
koje. Net gerai besitvarkančio
je Vokietijoje yra senelių ir li
gonių, kuriem labai malonu 
gauti kad ir mažutę pašalpą iš 
turtingosios Amerikos lietuvių.

Nors yra aukšti muitai ir kiti 
suvaržymai, bet Balfo šalpa pa
siekia vargstančius lietuvius ir

NE MES VIENI BARAM JAUNIMĄ
Sovietų Sąjungos komunistų 

partijos centro komitetas išbarė 
komunistinio jaunimo lygą už 
leidimą jaunimui sekti apolitinę, 
nemoralią ir aklą Vakarų įtaką, 
kuri labai silpnina 42 milijonų 
lygos narių ideologinį atsparu
mą.
- Be to, centro komitetas savo 
Imrektyvoj paragino lygos pro
pagandos ir auklėjimo skyrius 
atitraukti jaunimą nuo religijos 
ir kitokios Vakarų įtakos. Esą 
turi būti uždaryti visi tokios 
įtakos įsiskverbimo kanalai į 
literatūrą ir meną, nes ideolo
gijos neturinti ir banali kūry
ba sudaro palankią dirvą bur
žuazinei kultūrai plisti. Lyga ne
galinti leisti, kad jaunimo tarpe, 
prisidengus saviveiklos grupių 
ar mėgėjų teatrų ir “rock” gru

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 

liūnų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti skiria 
kasmetinę EUGENIJAUS 
kriauCeliūno PREMIJĄ,

Premijai skirti sąlygos yra to
kios :

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių,
anglų ar kita kalba), veikla, orga
nizaciniu veiklumu, ar jaunimo 
vienetui (sambūriui, tautinių šo
kių grupei, jaunimo chorui, 
sporto būreliui), geriausiai re
prezentavusiam lietuvius ir 
Lietuvą vienerių metų laikotar
py;

2. Premijai gauti asmenis 
ar vienetus raštu pasiūlo jauni
mo organizacijų vadovybės, jau
nimo grupės, vyresniųjų organi
zacijos ar paskiri asmenys iki 
kiekvienerių metų gruodžio 31 
(pašto antspaudas); 

tų aukotojų čia paminėsime: 
kun. dr. M. J. Gyvas — 500 dol., 
H. ir E. Andruškos — 200, D. 
Bajorūnaitė — 150. Po 100 dol. 
paaukojo: dr. A. Trojanas, E. Pa
kulis, Kasa, J. Valaitis, D. Vai
čius, D. ir V. Anoniai. Po 50 
dol.: kun. A. Rubšys, J. Budzei- 
ka, G. Leonienė, A. Matulionis, 
R. Klivečka, Aušros Vartų para
pija, A. Daunys, V. Kalytis. Po 30 
dol. — J. Petniūnas, A. Mažeika, 
M. Ostrogorsky, G. Stančius. 
Po 25 dol.: J. Kiznis, dr. O. Vil- 
pišauskas, J. Juodis, A. Šilbajo
ris, L. B. Bushwicko apylinkė, 
M. Shalins, R. Markus, J. ir A. 
Simučiai, A. Uknevičius, kun. J.

pių vardu, sklistų nepolitinė, 
nemorali ir akla Vakarų pa
mėgdžiojimo įtaka.

Mokyklos taip pat raginamos 
pagerinti komunistinės ideologi
jos skleidimą ir nepalaužiamą 
tikėjimą komunistiniais idealais. 
Tai esą galima pasiekti ateisti
niu auklėjimu, socialistinėm 
lenktynėm ir socialistinių vedy
bų ir laidotuvių iškilmėm, ku
rios padėsiančios išnaikinti 
religines apeigas.

Partija pripažįsta, kad tam tik
rą jaunimo dalį yra užvaldęs 
darbo ir socialinis pasyvumas, 
individualizmas ir drausmės 
nebuvimas, todėl visos poilsio 
ir atgaivos formos turinčios 
stiprinti jaunimo ideologinį ug
dymą, fizinį atsparumą ir kultū
rinį bei ateistinį auklėjimą.

3. Premijuotino asmens ar jau
nimo vieneto tinkamumui įver
tinti sudaroma vertinimo komi
sija, kurion po vieną atstovą 
skiria Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės vadovai jaunimo rei
kalam, Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos valdyba ir JAV 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga, o du 
atstovus paskiria Kriaučeliūnų 
šeima;

4. Vertinimo komisija, aptaru
si asmens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų daugu
ma iki sekančių metų vasario 15 
ir susitaria su Kriaučeliūnų šei
ma dėl premijos įteikimo laiko 
ir pobūdžio:

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo mo
tyvus ir siunčiant: EUGENI
JAUS KRIAUCELIŪNO PRE
MIJOS KOMISIJAI, 12500 
Pawnee Road, Palos Park, IL 
linois 60464.

Pakalniškis, S. Slyžys, dr. J. Tro
janas, Z. Prielaida,. L. Dovydė
nas, H. Montvilienė, J. Janiū
nas, V. Biknevičius, dr. A. Jana- 
čienė, L. špokas, T. Penikas.

Kiti aukojo po mažiau.
. Tačiau yra ir tokių, kurie ne
suspėjo į mūsų prašymą atsi
liepti. Yra ir tokių, kurių mūsų 
laiškai nepasiekė, nes neturime

AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI

Aukos gautos 
1985 m. rugsėjo mėnesį:

1,000 doL Lietuvių Fronto 
Bičiulių Centro valdyba, per J. 
Baužį, Chicago, IL; Victor G. 
Mathieu, Bristo), R.I. (iš viso 
4,000 doL); William ir Anne Norei
kai, Brooklyn. NY.

500 dol. A.a. Peter ir Anne 
Alexander atminimui — Adele! 
Sprucinski, Torrington, CT.Carl 
ir Sophie Beinoras, Chicago, IL; 
Vytenis ir Angelą Dirkiai, Le- 
mont, IL; Viktoras ir Sofija 
Lastai, Grand Rapids, MI (iš viso 
510 dol.); dr. Pauline Luzeckas, 
Cambridge, MA; kun. Antanas 
Rubeys, Riverdale, NY (iš viso 
1,000 dek); Alge ir Agnės Vaito- 
nes, Gloucester, MA; Z.Z., Chica
go, IL.

474 doL A.a. Sofijos Vieškal- 
nienės atminimui po 30 dol - A. 
ir O. Šlepavičiai, Jonas ir Ona 
Vengriai. Po 25 dol. — Vytautas 
Bruzgys, Lionginas ir Danutė 
Izbickai, Vladas ir Danutė 
Jančauskai, S. ir E. Mineikos, 
Bronius ir Hilda Skrabuliai, Vla
das ir Marija Židžiūnai. Po 20 dol 
— Algis Banys, Peter Gailimas, 
Joseph ir Anelė Janus, Antanas ir 
Bronė Jucėnai, S. ir J. Kontrimai, 
A. ir M. Rakščiai, Antanas 
Vieškalnis. Po 10 doL — J. ir E. 
Ambrozaičiai, P. ir A Auaiejai, 
Jonas Banevičius, Šarūnas 
Banys, E. Bliudnikas, Eduardas 
ir Irena Jansonai, Povilas Me
kas, S. ir M. Norkūnai, V. ir J. 
Rūteniai, Ada Šihmienė.

305.25 doL Didžiosios Britani
jos Lietuvių sąjunga, per B. Burti- 
mą (iš viso 1,76856).

300 dol. Kęstutis Keblys, 
Baton Rouge, LA (iš viso 1300 
dol.); Anelė Lukoėevičiūtė, Grand 
Rapids, MI (iš viso 500 dol.).

250 dol. Julius ir Violeta Keler

Spauda yra pats svarbiau
sias ginklas kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Paremk ją savo auka!

DDCTER PARK
PHARMACY 01 

Whl A matau, B. 8. “ 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cer. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y.

WZ DELIVER 

296-4130

savo kartotekoje jų adresų. Pra
šome ir dabar neužmiršti Balfo. 
Prašome aukas siųsti šiuo adre
su: Balfas, P.O. Box 2181, 
Woodhaven, N.Y. 11421.
Vincas Padvarietis —

pirmininkas
Zigmas Dičpinigaitis — 

iždininkas

Lituanistikos Katedra

of Lithuanian Studies 
University of Illinois

tai, Richland Center, WI (iš viso 
750 doL); a.a. Onos Tonkūnienės 
atminimui — Ritonė ir Teodoras 
Rudaičiai, Oak Lawn, IL (iš viso 
750 dol.); dr. Vytautas ir dr. Ina 
Užgiriai, Worcester, MA (iš viso 
1,000 dol.).

200 dol. Jonas Adomaitis, 
Chicago, IL; Juozas ir Bronė 
Šlajai, Chicago, IL (iš viso 300 
doL); Stasys ir Leokadija Vilins- 
kai, Windsor, CT (iš viso 500 dol.); 
ZZ, Carlisle, PA

120 dol. Sofija Poškienė, 
Waterbury, CT.

110 dol. St. George Parish 
Lithuanian Committee, per W. 
Pliskaitį-

100 doL Stasys ir Uršulė 
Astrai, Grand Rapids, MI (iš viso 
200 doL); dr. Leonas ir Marija 
Bajorūnai, Pompano Beach, FL 
(iš viso 300 dol.); dr. Stasys ir dr. 
Danutė Baliai, Grand Rapids, MI 
(iš viso 200 doL); Vytautas ir Nijo
lė Baniukaičiai, Rockford, MI (iš 
viso 160 dol.); Bruno ir Maria 
Gurėnai, Hayward, WI (iš viso 
500 dol.); Vytautas ir Romaine 
Jonaičiai, Grand Rapids, MI (iš 
viso 445 doL); George Kamantis, 
Plymouth, PA; Eugenija Kezienė, 
Woodhaven, NY (iš viso 300 dol.); 
Juozas ir Barbara Lukai, Grand 
Rapids, MI (iš viso 200 doL); 
Marija Macevičienė, Chicago, IL 
(iš viso 200. doL; Petras Molis, 
Shrewsbury, MA; Liuda Raubie- 
nė, Grand Rapids, MI (iš viso 200 
doL); Jonas Treška, Jr., Grand 
Rapids, MI (iš viso 120 dol); Ona 
ir Jonas Treškai, Gmad Rapids, 
MI (iš viso 160 doL); Genė 
Valunienė, St Petersburg, FL

50 doL Dr. Nancy Kazickas 
Craddock, Newton, NJ; Julia But
kus Epley, Grinda, CA; Zenonas 
Gobis, Kirtland, OH; Laimutė 
Graužinienė, Santa Monica, CA 
(iš viso 75 doL); Juozas Jakštas,

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA 

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01 114th St, Richmond Hill, N.Y. 11418 
Tei. (718) 441-8799

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St Petersburge

Aktyvas: 43 milijonai dolerių

KASOJE gaunamos paskolos, reguliarios santaupos, 
IRA ir kiti pelningi certHkatai.

Reguliarių santaupų palūkanų kursas KASOJE šiuo metu 7%. Pilnas metų 
prieauglis 7.25%

Taupymo certifikatų palūkanos nuo 7.15% iki 9.85%, pagal sumų ir terminų. 
IRA indelių palūkanos nuo 9.25 iki 10.25% pagal terminų.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI 8100.000

KASOS įstaiga Richmond HIH veikia šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto ki 8 vaL 
vakaro, Išskyrus penktadieniais ki 8 v.v. Ir šeštadieniais ki S v.v.

Apie paskolų Ir certifikatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefonų arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios informacijos.

No: 126 (15 dienų): gruodžio 26 • sausio 6 — 61,459
10 dienu Lietuvoje, 2 Helsinky, FINNAIR iš JFK.

Dėl brošiūros Ir daugiau ioformac^os kreiptis:

BALTIC TOURS 
293AUBURNST. 

NEWT0N, MA 02166 
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190

BALTIC TOURS tvarko:
giminių Iškvietimo dokumentus 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimų sutvarkymo

Lakewood, OH (iš viso 865 doL); 
Kazys Jakštas, Wisconsin Delis, 
WI; Bronius ir Jadvyga Jankaus
kai, Chicago, IL; Juozas Jonaitis, 
Grand Rapids, MI (iš viso 70 doL); 
Martynas Jurkšas, St Peters
burg, FL; J. Kaklauskas, Cleve- 
land, OH (iš viso 55 doL); Maksi
mas ir Bronė Karaskos, Delran, 
NJ (iš viso 200 doL); Katalikių 
Moterų Kultūros draugija, per S. 
Bobelienę, Woodhaven, NY; Simo 
Kudirkos Šaulių kuopa tremtyje, 
per V. Vasikauską, Richmond 
Hill, NY; Frances Laurence, San 
Jose, CA; R.A. Povėli, New York, 
NY; Pranas ir Stasė Staneliai, St 
Petersburg Beach, FL (iš viso 250 
doL); Locija Treškaitė, Kentwood, 
MI (iš viso 60 doL).

40 doL Ron ir Teresa Bode, 
Wyoming, MI.

30 doL A.a. Klemo ir Pranciš
kos Gelažių atminimui — Vladas 
Gelažius, St. Petersburg Beach, 
FL (iš viso 55 doL); dr. Česlovas 
Masaitis, Thompson, CT (iš viso 
305 doL); Elzbieta Riboldenė, 
Brockton, MA; Kęstutis Stepšys, 
Grand Rapids, MI (iš viso 115 
doL); Eglė Turūtaitė, Grand 
Rapids, MI (iš viso 50 dol.).

25 doL ALR Katalikių Moterų 
sąjungos 15 kuopa, per E. Ribo- 
kienę, Brockton, MA; Kazys ir 
Uršulė Gaižučiai, Euclid, OH: 
Frank ir Jean Lekutis, Fruitport, 
Mi )iš viso 55 doL); Rita Durickai- 
tė Moore, Gulfport, FL; dr. Mark 
Pakalnis, West Union, OH; Sofija 
Radienė, Carlisle, PA Petras ir 
Jane Rudenai, Westfield, WI.

24 dol. Gražina Būgaitė, 
Scranton, PA (iš viso 60 doL).

20 doL Dr. Rolandas ir dr. 
Danutė Giedraičiai, Los Angleles, 
CA Stephania Daukintis, Oma
ha, NE; Jonas ir Stasė Latviai, 
Chicago, IL (iš viso 95 dol.); Anne 
Marie Pizzariello, Seattle, WA; 
Algirdas Puikunas, Los Angeles, 
CA; Alexandra Šakienė, Lancas- 
ter, OH (iš viso 45 dot); Stasys 
Šiliauskas, Lachine, Kanada; 
Pranas Zundė, Atlanta, GA; 
Kazys 2ygas, Grand Rapids, MI; 
ZZ., Chicago, IL.

15 dol. Donatas Astras, Grand 
Rapids, MI.

10 dol. Kenneth Dennis, Chica
go, IL; Marija Medelinskienė, 
Grand Rapids, MI (iš viso 60 doL); 

Robert ir Emilis Sadoniai, Vero
na, NJ; Juozas Skomantas, Bever- 
ly Shores, IN (iš viso 35 doL); S4L 
John G. Sobach atiminimai — 
Daniel Subadą Yardley, PA Joan 
Yocom, Waukegan, ILL (iš viso 30 
dol.)

5 doL Aa. Mary Baranouaky 
atminimui — Carol Greig, Wood- 
haven, NY; a.a. Viktoro Gudaičio 
atminimui — Jolita Gudaitytė, 
Kew Gardens, N Y; Alice Staseliu- 
nas Lopez, Miramar, FL; Stasė 
Strolienė, Grand Rapids, MI (iš 
viso 10 dol.); a.a. John Taragows- 
ki atminimui — New Haven, CT.

Pagal pasižadėjimus gauta:
2,300 doL Vytautas ir Gražina 

Kamantai, Sparta, MI (įmokėta 
2370 dol.).

1,000 dol. Ignas ir Dangira 
Budriai, Collinsville, CT (įmokėta 
1,000 doL); Nijolė Dumbrytė ir 
Albina Dumbrienė, Chicago, IL 
(įmokėta 750 doL).

600 dol. Adolfas ir Adona 
Markeliai, Cicero, IL (įmokėta 300 
doL).

500 doR Vincas ir Sofija Tuske- 
niai, Palm Springs, CA (įmokėta 
400 dol.); Vincas Urbonas, Chica
go, IL (įmokėta 300 dol.).

Aukų rusėjo mėnesį surinko:

Grand Rapids Lėšų telkimo 
komitetas — 2,075 dol. (iš viso 
3,660 dol.); JAV LB Bridgeport 
apylinkė, Chicago, IL — 75 dol. (iš 
viso 1,101 dol.); JAV LB Cape Cod 
apylinkė — 475 dol. (iš viso 3,011 
dol.); JAV LB Kansas City 
apylinkė — 100 dol.; JAV LB St. 
Petersburg apylinkė — 120 dol. (iš 
viso 2362 dot).

Lėšų telkimo vajus sėkmingai 
vyksta. Kviečiame visus prisidėti 
prie I štusnistikos katedros stei- 
timo. Už visas aukas nuoširdžiai 
dėkojame. Čekius prašome rašyti ir 
siųsti: Lituanistikos katedra 
arba Lithuanian Community 
Foundation, 5620 a. Clare- 
mont Avenue, Chicago, Il
linois 60636.

Vytautas Kamantas

Nijolė Balzarienė
PLB Fondo reikalų, vedėja

KVIEČIAME TALKON!
Darbinindas, minėdamas 70 matų sukaktį, kviečia skaitytojus | talkų! Kaip būtų gražu, 

jei kiekvienas dabartinis Darbininko skaitytojas surastų po vienų naujų skaitytojų. 
Nauji skaitytojai nuo užsakymo dienos tuoj pat pradės gauti Darbininkų ki iių metų 
galo ir per visus 1986 metus (o taip pat ir 1986 m. kalendorių su dali. Č. Januio viršeliu) 
tk už 12 dol.

Pasinaudoklt šiuo papiginimu, užsakydami Darbininkų jo dar neskaitančiam draugui. 
Tai bus ir graži Kalėdinė dovana, kuri Jus primimins kiekvienų 1986 metų savaitę.

Kreiptis: Darbininkas, 341 Hlghland Blvd., BroHdyn, N.Y. 11207.

VARDAS ir PAVARDĖ________ _____________________ _____________________________

ADRESAS---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------

Užsakau Darbininkų kaip dovanų:_____________________________________ _________
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Toronto vyrų choras Aras lapkričio 24 koncertuoja Bostone. Chorui vadovauja muzikas ir so
listas Vaclovas Verikaitis (stovi viduryje).

ATGAIVINTA KOMEDIJA

Arts Club Theatre statoma 
vengro Ferenc Molnar 1920inetų 
komedija “The Play’s the 
Thing”. Premjera įvyks šį penk
tadienį, lapkričio 15, 8 v.v. 
Courtyard Playhouse, 39 Grove 
St. (2 blokai nuo Sheridan sąua- 
re. VVest 4th St.) Galima pasiek
ti su A, E, F, D traukiniais. 
Rezervacijom 1 - 212 673 - 
5636. Vaidinimas tęsis iki gruo-
džio 8 (nuo trečiadienio iki sek
madienio).

Kas matė šios grupės pastaty
tą Antano Škėmos “Pabudimą”, 
tikrai buvo nustebinti aktorių 
pajėgumu. Kaip jie įsijautė į gy 
venimą tamsių spalvų apgaub
toje NKVD celėje, taip pat “jau
čiasi namie” saulės pripildytoje 
italų Rivieroje.

Stebint repeticiją, nesijaučiau 
kad esu tūkstantį kartų maty
toje Aušros Vartų parapijos salė
je, bet įspūdinguose rūmuose 
pergyvendama su režisoriais ir 
aktoriais įvairias intrigas. Čia 
taip pat kaip Shakespearo Ham
lete yra statomas vaidinimas 
(“The play is the thing to catch 
the conscience of the king”). 
Bet šis vaidinimas negraudins

NAUJA PLOKŠTELĖ

Los Angeles vyrų kvartetas 
įdainavo 12 lietuviškų dainų: 
Suskyniau skynimą, Gaudžia 
trimitai, Jau žirgelis pabalno
tas, Balnok, tėveli, Jūreivių mar
šas, Tėvynei, Valsas As-Dur, 
Polka. Aguona, Mano mažytė, 
Krantų gėlė, “Čičinsko’ valsas.
Kaina 10 dol.

Taip pat gaunamos plokštelės 
šių solistų: A. Grigo, R. Dau
noro. V. Noreikos, K. Petrausko. 
Visos po 10 dol. Kad liktum tu 
gyva — operų chorai su Lietu
vos himnu— 15 dol. Persiunti
mui pridedami 2 dol. Darbinin
kas, -341 Highland Blvd.. Brook- 
Ivn,N.Y. 11207. 

A.A.
ALGIUI GRABNICKUI

netikėtomis aplinkybėmis mirus, jo liūdinčius tėvus 
Zigmą ir Mariją G ra bn fokus, žmoną Mildą, dukteris ir sūnų 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Antanas ir Aniceta Januškos

karaliaus sąžinės, bet jauno 
kompozitoriaus, kuris per savo 
meilę primadonai gręsia suga
dinti režisorių statomą operą. 
Viskas baigiasi laimingai, nes 
kaip vienas iš dalyvių pasako: 
“Yra daug gudrių rašytojų, bet 
tik vienas geriausias — pats gy
venimas.

D.B.

LABAI GILI PADĖKA

Kaip sakoma, gyvenime atsi
randa visokių netikėtumų, kurių 
iš anksto negali žmogus numa
tyti. Taigi š.m. birželio mėn. vie
ną dieną, betvarkydamas savo 
namuose kasdieninius reikalus, 
staiga pajutau kokį tai keistą 
silpnumą — galvos svaigulį. 
Šiaip taip sukaupęs jėgas, pa
skambinau telefonu netoli gyve
nančiai Ievai Jankutei ir paaiš
kinau apie ištikusius mane ne
galavimus.

Miela Ieva labai greitai atvy
ko ir, kaip ji vėliau aiškino, rado 
mane pusiau be sąmonės. Tuo
jau buvo iššaukta greitosios pa
galbos automobilis, ir buvau 
nuvežtas į ligoninę1 dr. Anat. 
Kruko žinion.

Čia jau labai daug ko dėl su- 
silpnėjusios sąmonės nebepri
simenu. Čia buvo daromi įvairūs 
tyrimai. Maždaug laike dviejų 
savaičių buvo, padarytos dvi vi
durių operacijos. Kiek čia teko 
iškentėti, tai sunku būtų viską 
apsakyti. Be to, dėl susilpnėju- 
sios sveikatos daug ko nebepri
simenu.

Pagalvojus, kad šiame krašte 
nėra nei giminių, nei artimų, 
kurie galėtų kiek daugiau mani
mi rūpintis, padėtis darėsi be
viltiška. Bet čia pat pastebė
jau (tai tik Apvaizdos dėka) 
gana daug lankytojų, kurių ne
galėjau tikėtis. Tada ir pajutau, 
kad nesu visai užmirštas. Mieli

lankytojai suteikė daug džiaugs
mo ir paguodos, linkėdami grei
tai pasveikti.

Čia tarp kitų lankytojų buvo 
miela Elena Brazauskienė, kuri 
turėjo ryšių su daktarais ir tei
ravosi apie mano sveikatą. Aš 
asmeniškai mažai ką prisimenu, 
bet iš mano lankytojų teko iš
girsti, kad buvo labai mažai vil
čių, kad iš ligoninės gyvas iš
eisiu.

Dabar, ačiū Dievui, sveikata 
pamažu eina į gerąją pusę. Tai-
gi, dar kartą esu nepaprastai 
dėkingas visiems mane lankiu
siems ir labai atsiprašau, jei kas 
iš mano pusės nebuvo tinkamai 
pasielgta.

t Juozas Matiukas

IEŠKOMA
Dr. chirurgas Evaldas Žeroms- 

kis ieško savo giminių, gyvenan
čių Amerikoje. Prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą iš Gargždų mies
telio Lietuvoje į JAV atvyko Bar
bora Mažonaitė, kuri čia ištekėjo 
už Jono Vaitkevičiaus, kilusio iš 
Panevėžio apskrities. Vėliau jie 
pakeitė savo pavardę ir pasi
vadino VVhite. Jiedu susilaukė 
įpėdinių: Antano, Prano, Birutės 
ir Juozefos.

Tėvai Vaitkevičiai-VVhite gyve
no Methuen, Mass., 9 Almont 
St. Šiuo metu jau jie yra mirę. 
Kur gyvena jų vaikai, nežinoma.

Ieško jų pusbrolis, jų moti
nos sesers, Onos Mažonaitės- 
Žeromskienės sūnus dr. Eval
das Žeromskis. Iš Lietuvos jis 
persikėlė gyventi į Lenkiją. Da
bar jo adresas yra toks: Dr. 
E vai d Žeromskį, AL. VValecz- 
nych N'r. 49-7, 03-916 VVarsza- 
vva, Poland.

Smulkesnių žinių gali suteikti 
ir Antanas Janikas, jo adresas: 
186 So. Springfield Avė., Spring- 
field, N.J. 07081. Tel. 201 379- 
3902.

— Antanas Mončys, Paryžiuje 
gyvenąs lietuvis dailininkas, 
pastaruoju metu dviejose paro
dose išstatė savo naujausius kū
rinius — reljefus, piešinius, ak
vareles ir kolažus. Antanas Mon
čys vadovauja skulptūros kur
sam Paryžiaus universiteto mies
tely. Jo sūnus Jonas Kristupas 
Mončys yra aktorius, vadovauja 
dramos studijai, kuri veikia jau
nimo ir kultūros namuose Mont- 
rouge mieste.
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Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimas

Šių metų lapkričio 24 d. LKV 
S-goS “Ramovė” Bostono sky
riaus ramovėnai rengia 67-rių 
metų Lietuvos kariuomenės at
kūrimo sukaktuvių minėjimą.

10 vai. ryto šv. Petro bažny
čioje So. Bostone iškilmingos 
mišios už žuvusius ir mirusius
karius. Mišių metu giedos Toron
to vyrų choras “Aras”.

Pagripdinė minėjimo dalis 
vyks So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos 3-čio aukšto salėje 
3 vai. po pietų. Programos ve
dėjas — inž. Juozas Stašaitis. 
Pagrindinį žodį tars Lietuvos 
kariuomenės veteranas Jonas 
Rūtenis. Meninę programos dalį 
atliks Toronto vyrų choras 
“Aras”, dirigentas ir solistas 
Vaclovas Verikaitis. Akompo- 
nuos pianistas J. Govėdas. Ren
gėjai kviečia visus lietuvius gau
siai dalyvauti.

Choras “Aras”
Toronto vyrų choras nuo įsi

kūrimo 1978 yra vadovauja
mas solisto ir muziko Vaclovo 
Verikaičio. Jis pats ir harmoni-
zuoja dainas, o jam talkina 
muz. komp. S. Gailevičius, J. 
Govėdas ir L. Martinkutė.

Choro vadovas dirigentas 
Vac. Verikaitis yra baigęs To
ronto muzikos konservatoriją, 
buvo solistu Toronto operoje, 
dalyvavo 15 metų populiariojo 
Romanovo radijo valandėlėje 
“Songs of my people”.

Šį chorą Bostone girdėsime 
pirmą kartą. Programoje jie at
liks J. Gaidelio, K. V. Banaičio, 
J. Kuprevičiaus, J. Naujalio, 
Alg. Raudonikio, E. Grygo, G. 
Verdi, V. Juozapaičio, A. Mi
kulskio, V. Verikaičio, V. Klo
vos, V. Mikalausko, J. Budrevi- 
čiaus, C. Cromer, A. Kačanaus- 
ko ir J. Gorino kompozicijas. 
Neužmirškime datos — lapkričio 

„.24. d. bažnyčioje L0:15 vai- , ry
to, o salėje 3 vai. po pietų.

RENGINIAI

Lapkričio 16 Amerikos Liet. 
Piliečių draugijos salėje So. Bos
tone rengiamas “Antrojo kaimo” 
iš Chicagos pasirodymas. Rengė
jai — Lietuviškos Skautybės 
Fondo valdyba.

Lapkričio 17 So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos ilgamečio 
pirmininko, o dabar garbės pir
mininko Aleksandro Čapliko 
pagerbimo banketas draugijos 
salėje.

Lapkričio 24 Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėje.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
AM bangos sakrn. nuo 8 iki 8:45 
ryto. Veda S. Ir V. Minkai, 7f 
Farragut Road, So. Boston, Mass. 
02127. Telef. 268-2515.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10.00 vai. ryto Iš WCAV- 
. « banga 96.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586-

' Vyto Jono Bakšio rečitalis
Bostoniškis Vytas Jonas > Bak

šys, kuris daro iš muzikos dok
toratą Stony Brook muzikos ko
legijoj, lapkričio 14 d. 4 vai. p.p. 
atliks rečitalį Beeitai Hali Fine 
Arts Center Suny at Stony 
Brook, N.Y.

Į šį rečitalį įėjimas nemoka
mas. Norintieji platesnių infor
macijų gali skambinti tel. (516) 
245-5678.

Kaip jau buvom rašę, Vytas 
Jonas Bakšys yra išrinktas kaip 
“Outstanding Young Men of 
America”. Ne tik bostoniškiai, 
bet ir visi lietuviai turime 
džiaugtis ir didžiuotis lietuvio 
iškilimu ir pasižymėjimu.

Taip reprezentuojame 
lietuvius

Centrinė Cambridge miesto 
biblioteka yra arti Harvardo 
universiteto. Ją lanko ir Harvar

“Antras Kaimas” iš Chicagos atvyksta į Bostoną ir lapkri
čio 16, šeštadienį, 8 vai. vak. Lietuvių Piliečių d-jos patalpose 
atliks linksmą programą. Rengėjai: Lietuviškosios Skauty- 
bės Fondo valdyba. Nuotr. E. Butėno

ANTRAS
KAIMAS

do studentai bei profesūra. Toje 
bibliotekoje daug kartų buvo 
suruoštos lietuvių ponių dailės 
darbų parodos. Toje biblioteko
je yra tautinių grupių skyriai. 
Apie.Lietuvą ten yra gerų lei
dinių ir žemėlapių. Yra pažymė
ta, kad Lietuva yra sovietų oku
puota. Su tos bibliotekos vado
vybe labai gerus ryšius palaikė 
a.a. muzikas Izidorius Vasyliū- 
nas ir palaiko Elena Vasyliū- 
■nienė.

Rugsėjo 6 išėjo į pensiją lie
tuviam labai palankios ponios: 
direktorė ir jos pavaduotoja 
Margaret Lechiaro ir Mary Mar- 
row. Viena jų išdirbo bibliote
koje 40, o kita 48 metus. Į jų 
išleistuves atvyko Cambridge 
miesto burmistras, keli tarybos 
nariai, lietuvių parapijos klebo
nas kun. S. Saulėnas ir eilė kitų 
svečių. Buvo pakviesta į išleis
tuves ir Elena Vasyliūnienė.

A.A.
VERONIKA JANUŠKIENĖ- 

MIKULSKYTĖ
mirė lapkričio 7 vakare savo namuose, Jamaica Mills,

N.Y.
Buvo gimusi 1904 spalio 19 Plukių kaime, Pane

vėžio apskrityje. Buvo ištekėjusi už Antano Januškos, 
VHnlaus policijos vado.

Antrojo pasaulinio karo metu, bolševikam artėjant, 
su šeima pasitraukė Iš Lietuvos j Vokietiją, 1948 metais 
su šeima — su vyru ir dviem vaikais — atvyko j 
Ameriką, čia pradžioje turėjo daug pergyventi, nes buvo 
labai apvogti. Vyras Antanas vėžio liga mirė prieš 20 
metų, sūnus Gediminas tragiškai žuvo prieš 10 metų. 
Dukra Aldona ištekėjo už Senkaus.

Neteką brangios sesers, motinos Ir močiutės giliai 
liūdi

Liuda Mikulskytė —sesuo
Aldona Senkienė — dukra, jos vyrus 

ir dvi anūkės

ASMENIŠKOS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų Ir taisyklių pakeitimo siunti
niams į Lietuvą siųsti, padėtis stabilizavosi ir dabar ga
lima pasiųsti daug vertingų Ir naudingų dovanų savo 
artimiesiems Lietuvoje.

Pasiunčiamo jūsų pačių dovanas arba priimama

SUDAROME TESTAMENTUS, admifiMruojėmė nuo-

pensija*, PERSIUNČIAME PALIKIMUS | LIETUVĄ PRAK
TIŠKIAUSIU, NAUDINGIAUSIU IR TINKAMIAUSIU PAVEL
DĖTOJUI BODU.

Dėl visų smulkių Informacijų Ir patarimų prašome 
rašyti:

Z.JURAS,
11 London La ne, Bromley, Kent, 

BR 1 4HB, England Telef. 01 460 2592

MtMein

‘An>ber Helidays”
EKSKURSIJOS J LIETUVĄ

Paskutinė šių metų ekskursija j LIETUVĄ Išvyksta 

GRUODŽIO 26 D. - $1440.00 (su įdomia NAUJŲJŲ 
METŲ programa Vilniuje)
Kelionės maršrutas: Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradu, 
Helsinkis

1986 METŲ EKSKURSUOS Į LIETUVĄ PRASIDEDA 
KOVO 26 D. REGISTRUOJAME JAU DABAR.

Registracijos ir informacijos reikalu skambinkite: 
1 - 800 - 722 - 1300 (Toli Free)
iš Massachusetts ir Kanados: 1 — 617 - 268 - 8764

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

SOUTH BOSTON, MA 02127

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUOŽlONAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkoma 
dokumentus. *
Prices are based on doubie occupancy and ars subjscl to 
changes.



8 • DARBININKAS • 1985 lapkričio 15, Nr. 45 1915 -DARBININKO SUKAKTUVINIAI METAI — 1985

wunMM«w
NEW

YORKE

471 *27-1181

Spaustuvė.... 4718) *27-198* 
Vienuolynas ..471*|1M Wtt 
Vyskupas ... (71«>«27-7m 
Salk (kor.)..... (TtąiPOMI 
Salės adm. ... 471*j 23S-SSSS

Kultūros Židinyje šį savaitgaų: 
lapkričio 16, šeštadienį, Apreiš

kimo parapijos koncertas. Dai
nuoja solistė Marytė Bizinkaus- 
kaitė. Akomponuoja William 
Smiddy. Lapkričio 17, sekma
dienį, 12 vai. jaunimo mišios ir 
iškilminga skautų tuntų sueiga.

Jaunimo mišios Kultūros Židi
nyje bus lapkričio 17, šį sekma
dienį, 12 vai. Kviečiamas visas 
apylinkės jaunimas ir jų tėve
liai d alyvauti mišiose.

Iškilminga Neringos ir Tauro 
tuntų skautų sueiga bus lap
kričio 17, šį sekmadienį, tuoj 
po jaunimo mišių Kultūros Ži
dinyje. Visi skautai prašomi da
lyvauti.

Aušros Vartų parapija Manhat- 
tane lapkričio 17, sekmadienį, 
mini 80 metų sukaktį. Iškilmin
gos mišios bus 11 vai. Po to 12:30 
parapijos salėje — kokteiliai ir 
banketas. Ši Aušros Vartų para
pijos bažnyčia yra įsigijus gra
žius vitražus, kurie anksčiau bu
vo įstatyti Angelų Karalienės 
parapijos bažnyčioje Brooklyne. 
Vitražus sukūrė dail. V. K. Jony
nas. Taip pat baigiama atremon
tuoti ir parapijos salė lietuviš
kame stiliuje. Parapijai suma
niai vadovauja kun. Vytautas 
Palubinskas.

Jaunių - Jaunučių ateitininkų 
susirinkimas įvyks lapkričio 23 
šeštadienį, Kultūros Židinyje 
tuoj po lituanistinės mokyklos.

Vysk. Paulių Baltakį, OFM, 
paminėjo latvių katalikų 
žurnalas Gaisma — Šviesa, 
įdėjo jo nuotrauką, aprašė jo 
konsekracijos iškilmes, trumpai 
supažindino su jo gyvenimu ir 
baigė linkėjimais dirbti Kristaus 
garbei. Gaisma žurnalas leidžia
mas Belgijoje, per metus pasiro
do 4 numeriai, savo lygiu pri
lygsta mūsų Aidams. Vyskupas 
aprašytas šių metų antrame nu
meryje.

Tradicinės New Yorko skautų 
kūčios bus gruodžio 14 Kultūros 
Židinyje.

N.Y. vyr. skaučių židinys Vili
ja lapkričio 24 rengia išvyką 
pas Mildą Kvedarienę, žinomą 
juostų ir tautinių drabužių bei 
kitų papuošalų audėją, kuri gy
vena Iselin New Jersey. Norin
čios ir galinčios dalyvauti šioje 
išvykoje, prašomos paskambinti 
Živilei Jurienei 441-7831.

New Yorko Alto susirinkimas 
šaukiamas lapkričio 18, pirma
dienį, 7:30 v.v. Kultūros Židiny
je. Bus svarstoma nepriklauso
mybės šventės programa. Visos 
organizacijos, nors ir nepriklau
sančios Altui, maloniai kviečia
mos prisidėti prie minėjimo ruo
šos darbų, prašomos atsiųsti 
savo atstovus į šį susirinkimą. 
Malonu pranešti, kad į Altą įsi
jungė du nauji nariai: Vladas 
Vasikauskas, A.L. Tautinės Są
jungos atstovas, ir Almis Kuo
las, A.L. Katalikų Federacijos 
atstovas.

Liet Moterų Klubų Federaci
jos New Yorko įdubo susirinki
mas bus lapkričio 20, trečiadie
nį, įprastinėje vietoje, Congre- 
gational bažnyčios salėje, 91 St. 
ir 85 Rd. kampas Woodliavene, 
N.Y.

šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapija Elizabeth, N.J., lap
kričio 16, šeštadienį, 5:30 vai. 
vak. mišiomis miųės parapijos 
90 metų sukaktį. Pagrindinis ce
lebrantas — Newarko arkivys
kupas Peter L Gerety. Koncele- 
bruos vysk. Dominic Marconi,
dekanato kunigai ir kunigai sve
čiai iš New Jersey ir New Yor
ko. Angliškai pamokslą pasakys 
Kun. Alfred T. Žemeikis, o lietu
viškai — kun. Petras F. Žemei
kis. Liturgijoj dalyvaus dijako- 
nai Henry Keturwitis ir Antho- 
ny Samalonis. Giedos parapijos 
choras. Bankete sveikinimus pa
sakys Elizabetho - burmistras 
Thomas G. Dunn, seserų pran- 
cišldečių generalinė viršininkė 
Sister Marian Blodis, OSF, vysk. 
Dominic Marconi, Union apskri
ties vikaras.

Nufilmavo Lietuvių Informa
cijos Centrą New Yorke. Lapkri
čio 6, trečiadienį, NBC (Nation
al Broadcasting Company) už
sienio korespondentas Garrick 
Utley su fotoreporterių kolekty
vu aplankė Lietuvių Informaci
jos Centrą ir nufilmavo pasikal
bėjimą su to Centro vedėju kun. 
Kazimieru Pugevičiumi. Tiki
masi, kad korespondento Utley 
ruošiamas reportažas apie Lietu
vą bus rodomas per “NBC Night- 
ly News” prieš Ženevos konfe
renciją. Lietuvių Informacijos 
Centro vicedirektorė Gintė Da- 
mušytė šiuo reikalu visą mėnesį 
tarėsi su NBC štabu. Tiksli re
portažo data, jei pavyks ją iš 
ankstao sužinoti, bus pranešta 
vėliau.

L.B. New Yorko apygardos 
metinis suvažiavimas bus atei
nančių metų balandžio 19, šeš
tadienį, Kultūros Židinyje.

Daily News sekmadieniniame 
spalvotame žurnale 4 pusi. įdėta 
4 paveikslai ir parašyta, kad 
juos nutapė dail. Alan Petrulis. 
Paveikslai realistiniai ir vaiz- 
duoja New Yorko miesto įvairias 
detales, traukinį, telefono būde
lę, lieptą, namus Flushinge. At
rodo, kad dailininkas yra lietu
viškos kilmės.

Graži kalėdinė dovana, kuri 
jus primins per ištisus 1986 
metus, tai Bridges, Lietuvių 
Bendruomenės leidžiamas ang
lų kalba ir skiriamas lie
tuviškos spaudos nebe- 
skaitantiem. Metinė prenu
merata 7 dol. Užsakant dabar, 
bus pasiųsti ir š.m. lapkri
čio-gruodžio numeriai. Adresas: 
Bridges, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Maironio lituanistinės mokyk
los Kalėdų eglutė bus gruodžio 
22, sekmadienį, Kultūros Židiny
je. Mokiniai suvaidins “Meškiu
ką Rudnosiuką”. Režisuoja Ra
mutė Česnevičienė. Gal kas turi 
išsaugojęs įvairių Kalėdų eglutei 
tinkamų vaikiškų kostiumų. Pra
šom juos paskolinti šiam vaidini
mui. Skambinti R. Česnavičie- 
nei 718 849 - 1581 arba mokyk
los vedėjai Vidai Penikienei 516 
922-1760.

Apreiškimo parapijos koncer
tas bus lapkričio 16, šį šešta
dienį, 7 v.v. Kultūros Židinyje. 
Dainuoja solistė Marytė Bizin- 
kauskaitė, Metropolitan operos 
jaunųjų dainininkų finalistė. 
Akomponuoja William Smiddy. 
Po koncerto šokiams groja Joe 
Thomas orkestras.

Moterų Vienybės mišios už 
mirusias nares bus lapkričio 
17, sekmadienį, 11 vai. Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje. Po 
mišių parapijos salėje pietūs. 
Įeinant aukojama 6 dol. Valdy
ba prašo nares ir draugus daly
vauti mišiose ir bendruose pie
tuose.

Bronė Oniūnienė buvo atvy
kusi pasisvečiuoti į New Yorką, 
aplankyti savo draugų. Taip pat 
lankėsi ir Montecello pas Mari
ją- Slavinskienę. Lapkričio 8 vėl 
išskrido į Juno Beach, Fla., kur 
pastoviai gyvena. Anksčiau Bro
nius ir Bronė Oniūnai gyveno 
Maspethe, N.Y.

Pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus koncertas bus lapkričio 
30, šdštadienį, Camegie Recital 
salėje. Koncerto pradžia 5:30. 
Programoje Frederic Chopin ir 
Maurice Ravel kūriniai.

A. a. Ona Vaičius - Biretaitė 
mirė lapkričio 9, šeštadienį, 1:30 
v. popiet. Buvo gimusi 1898 
rugsėjo 17. Buvo gimnazijos mo
kytoja Utenoje, Kaune, Alytuje, 
Plungėje ir Vokietijoje. Gyveno 
Hudson, N.Y. Buvo pasišventusi 
Lietuvai ir Dievo garbei. Liko 
vyras Domas Vaičius ir sūnus 
Augustinas.

PATIKSLINIMAS
Maironio lituanistinėje mo

kykloje lapkričio 2 svečiavosi 
Bostono lituanistinės mokyklos 
mokiniai ir ten buvo trys pašne
kesiai. Apie spaudos draudimą 
kalbėjo ne dr. Ilona Marijošienė, 
bet dr. Ilona Marijošiūtė - VaiŠ- 
nienė.

VEDYBINĖ SUKAKTIS
Vladas ir Rožė Bariai, Brid- 

geport, Conn., prieš 40 metų 
susituokė Miunchene. Sukaktu
vininkų vaikų Edžio, Aldonos 
ir Raymondo iniciatyva sukaktis 
buvo paminėta lapkričio 9.

Monroe, Conn., katalikų baž
nyčios koplyčioje padėkos mi
šias aukojo ir pamokslą pasakė 
sukaktuvininkų bičiulis Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, OFM, 
lietuvių pranciškonų spaustuvės 
vedėjas. Su juo koncelebravo 
Tėv. Placidas Barius, OFM, nau
jasis lietuvių pranciškonų pro
vincijolas, ir Tėv. Kornelijus 
Bučmys, OFM, Darbininko 
redaktorius.

Po mišių vaišės vyko sūnaus 
Edžio ir marčios Angelos na
muose, Fairfield, Conn. Iškilmė
se dalyvavo šeimos nariai ir ar
timiausi bičiuliai.

John A. Adler, Bei Air, Md., 
atsiuntė 182 dol., užsisakė lie
tuviškų kasečių, plokštelių, al
bumų ir knygų. Gražus pavyzdys 
ir kitiems skaitytojam — užsi
sakyti lietuviškas prekes kalėdi
nėm dovanomis lietuviškos įstai
gos. Darbininko spaudos kioske 
galima gauti gintaro, juostų, su
venyrų plokštelių ir knygų bei 
gražių albumu.

G. Mikužis iš Baltimorės, Md., 
atsilygindamas už metinę Dar
bininko prenumeratą, atsiuntė 
40 dol. Spaudos rėmėjui dėko
jame.

Veronika Januškienė mirė lap
kričio 7 d. 6 v.v. savo na
muose. Velionė buvo pusiau pa- 
ralyžuota. Buvo pašarvota M. 
Shalins šermeninėje. Palaidota 
lapkričio 12 Mt. Mary' kapinėse. 
Paliko dukrą, žentą, du anūkus 
ir kitas gimines okupuotoje Lie
tuvoje. Taip pat liko ir sesuo Liu
da Mikulskytė, kuri anksčiau la
bai aktyviai reiškėsi antikomu
nistinėje veikloje, dabar gyvena 
\Voodhavene.

Zuzana Barvykaitė, ilgus me
tus tarnavusi Apreiškimo pa
rapijos klebonijoje, mirė lap
kričio 11 rytą. Buvo 83 metų. 
Po Antrojo pasaulinio karo at
vykusi į Ameriką, kurį laiką 
dirbo Šv. Vincento ligoninėje, 
paskui Apreiškimo parapijos 
klebonijoje.

Baisiojo birželio minėjimas 
ateinančiais metais bus birželio 
15, sekmadienį, Kultūros Židiny
je. Rengia L.B. New Yorko apy
gardos valdyba.

Kalėdinių atvirukų, kurių kai
na 50 c. kiekvienas, galima 
gauti Darbininko administraci
joje. Jei užsisakoma didesnis kie
kis, pridedamas 1 dol.

DAILĖS PARODA VĖL 
RENGIAMA

L.B. N ew Yorko apygar
dos valdyba posėdžiavo lapkričio
11 ir nutarė vėl rengti dailės 
parodą, kuri skiriama Lietuvos 
nepriklausomybės šventei pa
gerbti. Tai bus 14-toji L.B. New 
Yorko apygardos rengiama paro
da. Praėjusiais metais paroda 
nebuvo surengta. Taip pat ir 
prieš tai buvo praleisti vieneri 
metai.

Paroda bus ateinančiais me
tais vasario 22 - 23 Kultūros 
Židinyje. Darbus reikės pristaty
ti iki vasario 16.

Visi lietuviai dailininkai kvie
čiami šiai parodai rengtis ir 
dalyvauti. Apie dalyvavimą ga
lima pranešti Darbininko redak
cijoje Pauliui Jurkui arba L.B. 
N.Y. apygardos pirmininkui 
Aleksandrui Vakseliui, tel. 718 
846-3246.

Visa reikiama informacija 
greit bus paskelbta spaudoje.

Margaspalvių lietuviškais 
raštais juostų arba lietuviškų 
rankšluosčių galima įsigyti Dar
bininko spaudos kioske. Kaina 
su persiuntimu 20 dol. Kreiptis: 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Išnuomojami trys kambariai 
Brooklyne dviem dirbantiem as
menim. Skambinti 827-0645.

Parduodami tautiniai drabu
žiai, gauti iš Lietuvos, maždaug
12 dydžio. Kaina prieinama. 
Skambinti 516 486 - 6663.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ATKŪRIMO SUKAKTIES 

MINĖJIMAS
lapkričio 24 d. Apreiškimo parapijoje

11 vaL Iškilmingos pamaldos parapijos bažnyčioje
už žuvusius kovotojus dėl Lietuvos laisvės

12 vai. 30 mln. parapijos salėje
šventės programa: 
paskaita: DR. J. ST1KLORIUS ir 
meninė dalia - deklamacijos Ir 
“Tryptinio” tautiniai šokiai, 
vadovaujami JADVYGOS MATULAITIENĖS.

Po programos spėtinėje salėjo — pabendravimas, 
vaišės.

Visi maloniai kviečiami.
Botų labai prasminga, kad organizacijos šventėje 

dalyvautų su vėliavomis.

RENGĖJAI: NY RAMOVENAI, 
BIRUTIETĖS IR ŠAULIAI

Antano Baranausko “Anykščių 
šilelį” galima gauti Darbininko 
administracijoje. Tai yra gražus 
Romuvos leidyklos 1961 metais 
išleistas leidinys, gausiai dail. 
Prano Lapis iliustruotas, įrištas 
į kietus virbelius, apie poemos 
literatūrinę reikSmę rašo prof. 
Vincas Maciūnas, žodynėlį pa
ruošė prof. Juozas Brazaitis, 
įrišta į kietus viršelius. Knyga 
tinka dovanom, ypač mokyklinio 
amžiaus jaunimui, nes ji gausiai 
iliustruota, knygos kaina — 5 
dol. Persiuntimui pridėti 1 dol.

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių šešiomis kalbomis leidi
mą. Jie pasiekia visą laisvąjį 
pasaulį informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Visos au
kos Tautos Fondui nurašomos 
nuo fedenlinių mokesčių. Au
kas siųsti adresu: Tautos Fon
das, Lithuanian National Foun
dation, Ine.. P.O. Box 21073, 
VVoodhaven, N.Y. 11421.

Patikslinimas. Praeitame 
Darbininko numeryje, Vargoni
ninkų - muzikų seimo aprašy
me, buvo pasakyta, kad Vargo- 
nininkų-Muzikų Sąjungos vardas 
pakeistas į Muzikų Sąjungą. Da
bar patiksliname pavadinimą: 
Šiaurės Amerikos Lietuvių Muzi
kos Sąjunga.

Savoacka paremk lietuvišką lyn, N.Y. 11229. Tel. 718 769-

Milda Kvedarienė prie savo gražiųjų audinių. Ji su savo 
audiniais dalyvaus Lietuvių Tautodailės Instituto rengiamo
je prieškalėdinėje mugėje. Kultūros Židinyje gruodžio 7-8.

19S5 M. LAPKRIČIO 16 D., ŠEŠTADIENĮ, 
KULTŪROS ŽIDINYJE

341 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y.
APREIŠKIMO PARAPIJOS

METINIS KONCERTAS
Programoje dalyvauja: 
sol. MARYTĖ BIZINKAUSKAITĖ

Koncerto pelnas skiriamas pradžiai darbų - projektų 
parapijos bažnyčiai atnaujinti, besiruošiant paminėti 
Apnlfcklmo parapijos ateinantį deimantinj jubiliejų.

Po koncerto bus pulki proga pasišokti ir abiejose 
salėta pasivaišinti.

Grot populiarus JOE THOMAS orkestras, linksminda- 
mai faunuos kis ir vyresniuosius jiems pritaikyta šoklų 
muzika.

Bilietus iš anksto galite įsigyti: parapijos raštinėje, 
puvargonįninką Viktorą Ralį, Pr. Ąžuolleną, M. Šallnskie- 
nę.Eiag. Kezleną Ir kitus parapijos komiteto narius.

Auka — 10 dol.
Studentams — 5 dol.
Pradžia 7 vai. vak.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti šioje iškilioje pra

mogoje Ir paremti Apreiškimo parapijos planus ateičiai.

PARAPIJOS KLEBONAS IR TARYBA

KULTŪROS 
ŽIDINIUI 
REIKALINGAS 
PIANINAS

Kultūros Židinio apatinėje sa
lėje esąs pianinas (fortepijonas) 
yra jau labai pasenęs ir nudė
vėtas, nebetinkamas skambini
mui. Toje salėje dažnai vyksta 
įvairios muzikinės programos. 
Jom tuoj susidaro keblumai, kaip 
reikės akomponuoti.

Kultūros Židinio administraci
ja ir kreipiasi į New Yorko lie
tuvius su prašymu, gal kas galėtų 
padovanoti pianiną. Tuo reikalu 
prašom skambinti į Darbininko 
redakciją. Pianino apžiūrėti at
vyks muzikai.

Ekskursiją į Šv. Žemę orga
nizuoja Darbininko savaitraštis. 
Išvykstama 1986 kovo 6. Kelio
nė truks 9 dienas ir kainuoja 
tik $1,199. Kainon įskaitoma 
kelionė lėktuvu, nakvynės vieš
bučiuose, kasdien pusryčiai ir 
vakarienė, vietovių apžiūrėji
mai. Lankoma Šv. Žemės tradi
cinės šventovės Jeruzalėje, Na
zarete, Betliejuje, Jeriche. Lie
tuvių ekskursiją globoja kun. 
dr. Kornelijus Bučmys, OFM. In
formacijų ir registracijos reika
lais kreiptis į kelionių agentū- 
rė Vytis International Travel 
Service, 2129 Knapp St., Brook-

Aušros Vartų parapijos Manhattane
80 METŲ SUKAKTIS 
IR TITULINĖ ŠVENTĖ
minima lapkričio 17, šį sekmadienį.

11 vai. Iškilmingos padėkos mišios
12:30 vai. kokteiliai ir Banketas parapijos salėje

Visi kviečiami atsilankyti | šias gražias jubiliejines 
Iškilmes— j pamaldss Ir į banketą. įėjimo auka —20 dol.

Rezervacijom: 212 - 255 - 2048

Kviečia
PARAPIJOS TARYBA ir

, KLEBONAS KUN. VYTAUTAS PALUBINSKAS




