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VYSK. P. BALTAKIS, OFM, ROMOJE

RAJONO VALDŽIA MOKO KUNIGUS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 66

Telšių vyskupijos kunigai pra
šo grąžinti Klaipėdos bažnyčią 
ir paleisti įkalintus kunigus.

(Tąsa iš praeito nr.)
Todėl mes labai prašome jus, 

Gerb. Pirmininke, paveikti ati
tinkamas valstybės valdžios 
įstaigas, kad būtų peržiūrėtos 
kun. Alfonso Svarinsko ir kun. 
Sigito Tamkevičiaus bylos, kad 
jie ir kun. Jonas-Kastytis Matu
lionis būtų paleisti į laisvę ir vėl 
galėtų laisvai eiti savo kunigo 
pareigas.

Kunigų parašai
Telšių Vyskupijos ir Klaipėdos 

Prelatūros kunigai:
1. Adomas Alminas, 2. Stanis

lovas Anužis, 3. Klemensas Ar
lauskas, 4. Albinas Arnašius, 
5. Anatanas Augustis, 6. Bru
nonas Bagužas, 7. Aloyzas Baš- 
ky s, 8. Antanas Beniušis, 9. Pet
ras Bernotas, 10. Domininkas 
Bivainis, 11. Juozapas Bukaus
kas, 12. Antanas Hinkus, 13. 
Bronislovas Bumeikis, 14. Juo
zapas Butkus, 15. Liudvikas 
Dambrauskas, 16. Stanislovas 
Ežerinskas, 17. Antanas Gaijo- 
nis, 18. Juozapas Gastiūnas, 19. 
Kazimieras Gasčiūnas, 20. Vin
centas Gauronskis, 21. Jonas 
Gedvilą, 22. Algis Genutis, 23. 
Domininkas Giedra, 24. Antanas 
Gylys, 25. Juozapas Grabaus
kas, 26. Jonas Ilskis, 27. Anta
nas Ivanauskas, 28. Aleksandras 
Jakutis, 29. Juozapas Janauskas, 
30. Petras Jasas, 31. Antanas 
Jurgaitis, 32. Vladislovas Juškys, 
•33. Jonas Kauneckas, 34. Anice
tas Keprauskas, 35. Vincentas 
Kleponas, 36. Alfonsas Klima
vičius, 37. Bronislovas Latakas, 
38. Aloyzas Lideikis, 39. Petras 
Linkevičius, 40. Petras Lygnu- 
garis, 41. Petras Merliūnas, 42. 
Juozapas Maželis, 43. Juozapas 
Miklovas, 44. Vytautas Miku
tavičius. 45. Julijonas Miškinis, 
46. Vytautas Motekaitis, 47. Pet
ras Našlėnas, 48. Juozapas Oš- 
lauskas, 49. Juozapas Pačins- 
kas. 50. Jonas Pakalniškis, 51. 
Algirdas Pakamanis, 52. Jonas 
Paliukas, 53. Petras Palšis, 54. 
Jonas Paulauskas, 55. Jonas Pet
rauskas, 56. Konstantinas Petri
kas, 57. Tadas Poška. 58. Anta
nas Petronaitis, 59. Kazimieras 
Prielgauskas, 60. Adolfas Pudže- 
mys. 61. Alfonsas Pridotkas. 62. 
Klemensas Puidokas, 63. Petras 
Puzaras. 64. Bronius Racevičius, 
65. Vladas Radveikis, 66. An
tanas Riškus, 67. Kazimieras 
Rimkus. 68. Jonas Rudzinskas, 
69. Pranas Ružė, 70 Stanislovas 
Sakutis, 71. Vincentas Senkus, 
72. Liudas Serapinas, 73. Pet
ras Serapinas, 74. Henrikas Sir
tautas, 75. Vy tautas Skiparis, 76. 
Domininkas Skirmantas, 77. Pet
ras Stukas, 78. Liudvikas Šar- 
kauskas, 79. Antanas Šeškevi
čius, 80. Valentinas Šikšnys. 81. 
Zigmas Šimkus, 82. Juozas Šir
vaitis, 83. Juozas Siurys, 84. 
Vladas Sle vas. 85. Juozas Šu
kys. 86. Henrikas Šulcas. 87. To
mas Svambarys. 88. Julius Ta
mašauskas, 89. Feliksas Valai
tis, 90. Petras Venckus. 91. Kons
tantinas Velioniškis, 92. Leonas 
Veselis, 93. Vincas Vėlavičius, 
94. Jonas Vičiulis. 95. Antanas 
Zdanavičius, 96. Juozas Zebers- 
kis, 97. Ferdinandas Žilvys, 98. 
Kazimieras Žukas. 99. Romual
das Žulpa. 100. Vytautas Žvirz- 
dinas. 101. — parašas neįskai
tomas, 102. — parašas neįskai
tomas.

1984 m. gruodžio mėn.

Nepasirašę kunigai
Kunigai, atsisakę pasirašyti 

po pareiškimu:

Valst. sekretorius Shultz ir 
prezidento patarėjas saugumo 
reikalam MeFairlane abejoja 
prezidento Reagan ir Sov. S-gos 
gen. sekretoriaus Gorbačiovo 
pasitarimų sėkmingumu ir ma
no, kad tai bus tik savų nusi
statymų įvairiais klausimais 
abipusis išdėstymas.

Izraeliui labai rūpi, kad Vati
kanas užmegztii su juo diploma
tinius santykius. Pasaulio žydai 
Įvairiais aplinkiniais keliais 
stengiasi įtaigauti Bažnyčios 
dignitorius, kad jie tuo reikalu 
veiktų Vatikaną. Paskutiniu me
tu Pasaulio žydų kongreso pre
zidentas Edgar M. Bronfman 
iškilmingų pietų New Yorko 
kardinolui John O’Connor pa
gerbti metu įtaigavo kardinolą 
paveikti Vatikaną užmegzti dip
lomatinius santykius su Izrae
liu.

Italijos min. pirmininkas Bet- 
tino Craxi, kalbėdamas parla
mente, tvirtino, kad PLOturi tei
sę griebtis ginklų savo kraštui 
iš okupantų išvaduoti ir vos iš
vengė vyriausybei nepasitikėji
mo paskelbimo.

Sov. S-ga nesutiko, kad prezi
dentas Reagan kalbėti! jos gy 
ventojam per sovietų televiziją. 
Dėlto prezidentas pasakė kalbą 
per trumpų bangų Voice of Ame
rica radiją. Kalba tuoj pat buvo 
verčiama į rusų, ukrainiečių ir 
lietuvių kalbas. Joje prezidentas 
įtikinėjo, kad JAV ir jos žmonės 
taip pat siekia taikos, tačiau so
vietų žinių agentūra TASS tvirti
no, kad JAV nėra suinteresuotos 
taika.

PLO pirmininkas Yasir Arafat 
pasmerkė palestiniečių vykdo
mus teroristinius veiksmus už 
Izraelio ribų ir pareiškė, kad už 
tokius veiksmus palestiniečiai 
bus baudžiami. Bet jis patvir
tino, kad PLO ir toliau vykdys 
teroristinius veiksmus Izraely ir 
jo okupuotose arabų žemėse.

Gausėja ženklų, kad ir Sov. S- 
ga su savo satelitais prisidės 
prie Vakarų valstybių pastangų 
pakeisti UNESCO gen. direkto
rių Mahtar M Bow, nes dėl jo 
vedamos organizacijoj politikos 
UNESCO neteko JAV finansinės 
paramos.

Prancūzijos parlamentas š.m. 
paskyrė kariuomenės sumoder- 
ninimo reikalam 5.4 proc. pinigų 
daugiau kaip iki šiol buvo ski
riama.

Kolumbijos prezidentas Beli- 
sario Batancur, tikėdamasis pa
sitarimais su krašte veikiančiais 
kairiaisiais M-19 sąjūdžio tero
ristais užbaigti kraštą varginan
čias kovas, paskelbė amnestiją 
ir iš kalėjimo paleido kelius šim
tus teroristų ir jų įkurdinimui 
išleido per 300,000 dol., bet šio 
sąjūdžio teroristai įsiveržė į Tei
singumo rūmus sostinėjirpaėmė 
kelis šimtus žmonių Įkaitais. 
Per policijos ir kariuomenės 
kovas su teroristais žuvo apie 
100 žmonių, kurių tarpe Aukšč. 
teismo pirmininkas ir 11 kitų 
teisėjų, o patys rūmai buvo la
bai sužaloti.

Sov. S-ga pasirašė žvejybos 
sutartį su Mikronezijos salyno 
Kiribati (buv. Gilbert salos) 
valstybe, kurios kaimynai, iki 
šiol buvę ištikimi JAV sąjangi- 
ninkai, labai susirūpino, kad 
Sov. S-gai rūpi ne tiek žvejyba, 
kiek galimas įsigijimas laivy
no bazės pietiniam Pacifike.

Prancūzijos gynybos ministe- 
ris Paul Quiles pareiškė, kad 
Prancūzija stengsis pasigaminti 
tokią raketą, kuri galėtų prasi
skverbti pro Sov. S-gos erdvėj 
išdėstytą gynybos nuo raketų 
tinklą.

Jonas Beinoris, Česlovas De
gutis, Zenonas Degutis, Ed
mundas Germanas, Juozapas 
Gedgaudas, Stanislovas Ilinčius. 
Kazimieras Magelis, Juozapas 
Mantvydas, Juozapas Ratalė, 
Antanas Striukis, Bernardas Ta- 
laišis, Vytautas Kadys.

Renkant parašus, nerasti na
muose šie kunigai:

Bronislavas Brazdžius, Aupras 
Žukas, Anupras Gauronskis, Ka
zimieras Gylys, Konstantinas 
Jadvišis, Izidorius Juškys, Sta
nislovas Vaitelis, Stanislovas Le- 
tukas. Juozas Liutkevičius, Aloy - 
zas Orentas, Pranciškus Šatkus. 
Pranas Venckus, Vincas Vitkus.

RAJONO VALDŽIA 
MOKO KUNIGUS

Religinių reikalų tarybos įga
liotiniui Petrui Anilioniui,

Kun. Juozapo Ramonto.
Žalpių klebono, Kelmės raj.,

‘ PASIAIŠKINIMAS
1984 m. spalio 30 d. Pakra

žančio apylinkės pirmininkas 
parodė man Religijų reikalų įga
liotinio P. Anilionio vardu rašy
tą įspėjimo raštą, kad aš netu
riu teisės laikyti pamaldas ir 
patarnauti tikintiesiems Vi
duklės bažnyčioje.

Toks Religijų reikalų kulto 
įgaliotinio raštas yra priešingas 
TSRS Konstitucijai, Helsinkio 
nuostatams ir Tarptautinėms 
teisėms bei įstatymams, kuriuos 
pasirašė Tarybų Sąjungos Vy

riausybė.

Baltų Laisvės Lygos sukviestoje spaudos konferencijoje uk
rainiečio bėglio nuo sovietų laivo Miroslav Medved rei
kalu spalio 29 pareiškimą darė Simas Kudirka. Salia lygos 
vicepirmininkas Antanas Mažeika. Į konferenciją buvo atvykę 
šešių televizijos kanalų atstovai, radijo ir spaudos korespon
dentai. Kudirkos pareiškimas, kad "bėglį geriau čia pat nu
šauti ar nunuodyti, negu grąžinti sovietams”, buvo karto
jamas didžiojoje amerikiečių spaudoje, televizijos ir radijo 
Žiniose. Nuotrauka Los Anzeles Press Club

NIJOLĖ SADŪNAITĖ VOKIŠKAI

Šveicarijoje neseniai iš spau
dos išėjo Nijolės Sadfinaitės pri
siminimų "Kaip aš patekau į 
KGB objekty vą" vokiškas verti
mas. Leidiniui yra duota kita 
antraštė: “Gottes L’ntergrund- 
kaempferin" (Dievo pogrindžio 
kovotoja).

Šimtas šešiasdešimties pusla
pių kny goje šalia prisiminimų 
yra pateikiamas Nijolės suėmi
mo ir teismo 1975 metais apra
šymas. Pabaigoje yra aprašo
mas Sadūnų šeimos persekioji
mas, Nijolei sugrįžus iš tremties, 
ir pateikiami kai kurie Nijolės 
laiškai.

Leidinys yra gausiai iliust
ruotas Sibiro tremties nuotrau
komis.

Keturių puslapių įžangos žodį 
yra parašęs žymusis lietuvių bi
čiulis Augsburgo (Federacinėje 
Vokietijoje) vyskupas Josef

Vyskupas paskyrė aptarnauti 
. ir Viduklę

Vyskupas, paskyręs mane į 
Žalpius, įpareigojo pagelbėti ap
tarnauti Viduklės parapijos ti
kinčiuosius, kada tik jie mane 
prašys. Buvo pasiūlyta man gy 
venti Viduklėje ir būti Žalpių 
klebonu, nes Žalpių Bažnyčiai 
priklausantis gyvenamas namas 
— klebonija bedievių atimta ir 
kunigai turi gyventi supuvu
sioje, avarinėje lūšnoje, kurios 
nei taisyti, nei remontuoti ne
įmanoma.

Beveik pusė Žalpių parapijos 
yra Raseinių rajono ribose, susi
liečia su Viduklės parapija ir 
nusitęsia arti pačios Viduklės. 
Žalpių parapijos tikintieji savo 
mirusiuosius laidoja Viduklės 
parapijos kapinėse, todėl aš 
privalau atlikti religines laido
tuvių apeigas ir atlaikyti pa
maldas mirusių prisiminimo me
tinėse, trisdešimtą dieną nuo 
mirties dienos ir kitomis progo
mis. Viduklės bažnyčioje, kada 
tik manęs prašo ir atvažiuoja 
parsivežti.

Bausmes dėl patarnavimų skiria
vyskupas, o ne vykdomieji 

komitetai
Ką man dary ti — patarnauti 

ar atsisakyti patarnavimų tikin
tiesiems — nurodo Bažnyčios 
kanonai. Bausmes dėl galimų 
ar negalimų patarnavimų skiria

(nukelta į 2 psl.)

Stimpfle. Išleido Christiana lei
dykla, Stein am Rein, Šveicari
joje. Tiražas: 20,000 egzemplio
rių.

įžangos žodyje vyskupas 
Stimpfle drąsiuosius tikėjimo 
išpažinėjus ir kankinius Lietu
voje palygina su tikėjimo išpa
žinėjais ir kankiniais nacių Vo
kietijoje. Baigdamas cituoja Ni
jolės Sadfinaitės žodžius, pasa
kytus teismo akivaizdoje žo
džius, kuriais ji išduoda krikš
čioniškos drąsos paslaptį.

"Tai galima išmokti tiktai Jė
zaus Kristaus mokykloje, Kris
taus, kuris mum yra vienintelė 
tiesa, vienintelis kelias ir gy
venimas".

Nijolės Sadūnaitės prisimini
mai jau yra išleisti keturiomis 
kalbomis: lietuvių, italų (du lei
dimai), prancūzų ir vokiečių.

3.—
(Tusu iš praeito numerio)

Kelionė per Alpes
Tai buvo spalio 11, penktadie

nio popietis, kai vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, drauge su vysk. 
Antanu Deksniu ir prel. Pau
lium Jatuliu automobiliu išvyko 
į Romą. Iš Vokietijos važiavo 
į Austriją, iš ten per Austrijos 
Alpes Italijon.

Kelias labai geras. Iš Miun
cheno į Romą eina greitkelis, 
kurį vokiečiai vadina Autobahn, 
o italai — autostrada. Dabar (ke
liavimas lengvas. Nereikia jokių 
dokumentų. Nei prie Austrijos 
sienos, nei prie Italijos niekas 
nepaklausė parodyti pasą. Pa
mojo ranka, ir važiuok! Kelionė 
per Austrijos Alpes buvo įspū
dinga. Reikėjo pervažiuoti 33 
tunelius.

Pasiekę Šiaurės Italiją, sustojo 
Paduvoje, kur gyveno ir mirė šv. 
Antanas. Aplankė Šv. Antano 
baziliką, matė jo karstą su išli
kusiu skeletu. Bazilika buvo 
pilna žmonių.

Pamaldos Šv. Petro bazilikoje
Romą pasiekė spalio 12, šeš

tadienio vakare. Sustojo Vilią Li- 
tuana, priešais lietuvių Šv. Ka
zimiero kolegiją. Atvykę tuoj 
gavo pakvietimą drauge su po
piežium dalyvauti koncelebraci- 
nėse mišiose šv. Kiriliaus ir šv. 
Metodijaus jubiliejaus proga.

Sekmadienį, spalio 13, vysk. 
P. Baltakis, OFM, vysk. A. Deks
nys ir prel. .L. Tulaba išvyko į 
Šv. Petro baziliką, kur buvo di
delės iškilmės. Pamaldose daly
vavo apie 300 vyskupų ir kardi- 
n olų.

Toje daugy bėje žmonių lietu
viai buvo pastebėti. Popiežiui 
patarnavo lietuvių kolegijos 
klierikai — Mališka iš Montre- 
lio ir Šuinskis iš Australijos. 
Tarp aukų nešėjų buvo ir viena 
lietuvaitė — Žemaitytė, kuri gy
vena Romoje.

Jordano karalius Hussein ir 
Izraelio min. pirmininkas Shi- 
mon Pėrės yra neoficialiai susi
tarę siekti taikos: Izraelis sutikęs 
dalyvauti tarptautinėj tuo klau
simu konferencijoj, o Jordanas 
— pakviesti į tą konferenciją 
tik tuos palestiniečių atstovus, 
su kurių dalyvavimu sutiktų 
Izraelis.

Argentinos kariuomenės teis
mo prokuroras teisiamiem Ar
gentinos kariuomenės vadam 
dėl Falklando salų invazijos 
pareikalavo kalėjimo bausmių 
nuo 8 iki 12 m.

Lenkijos užs. reik, ministeris 
Stefan Olszewski, ištikimas so- 
sovietų linijos Lenkijos komunis
tų partijoj rėmėjas, buvo atleis
tas iš partijos politbiuro narių 
ir gali netekti ministerio vietos.

FBI priėjo išvados, kad kraš
tutine- Jeu ish Defense League 
esanti kalta už visus tris bombų 
išsprogdinimus, dėl kurių N.J. 
ir Californijoj buvo nužudyti 
du žmonės, o New Yorke vienas 
prašalaitis sunkiai sužeistas.

Artimiausiu laiku Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse iš spaudos 
išeis prisiminimų angliškas s er
ti mas.

Emigrantų pastoracinis 
kongresas

Spalio 14, pirmadienį, Vatika
ne prasidėjo antrasis pasauli
nis emigracijos pastoracinis 
kongresas. Ten dalyvavo per 40 
vyskupų ir keli kardinolai, per 
100 kunigų, seselių ir pasaulie
čių atstovų iš įvairių pasaulio 
kraštų.

Kongresui vadovavo kardino
las Gandin, juodukas iŠ Afrikos. 
Jis yra emigracijos ir turizmo 
kongregacijos pirmininkas. Taip 
pat, pasikeisdamas su kardinolu 
pirmininkavo ir arkivyskupas 
Clarizijo, buvęs nuncijus Ka
nadoje. Vysk. P. Baltakis su juo 
yra pažįstamas, buvo susitikę 
anksčiau.

Konferencijos vyko nuo pir
madienio iki šeštadienio,. Kalba
ma buvo angliškai, vokiškai, 
prancūziškai, itališkai. Buvo 
vertėjai, kurie tuoj vertė į kitas 
kalbas. Taip užsidėjęs ausines, 
galėjai klausytis pranešimų bet 
kuria kalba.

Amerikai atstovavo Pitts- 
burgho vyskupas, anksčiau bu
vęs Brooklyno vyskupo augzilia
ras. Lietuviam šiame kongrese 
atstovavo vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, vysk. A. Deksnys, prel. 
Ladas Tulaba.

įdomiausia tai, kad visi kong
reso dalyviai kalbėjo jau mūsų 
kalba: Jei nori emigrantus iš
laikyti katalikais, reikia puose
lėti jų kalbą, kultūrą, jų papro
čius. Nereikia stengtis, kad jie 
susimaišytų su vietiniais gyven
tojais ir ištirptų. Pagrindinė 
kongreso tema ir buvo — emi
grantų integracija į Bažnyčią 
išlaikant emigrantų kalbą ir 
kultūrą.

Lietuviai taip šį klausimą 
svartė jau prieš 20 metų.

Ketvirtadienį visus kongreso 
dalyvius priėmė popiežius. Su 
kiekvienu dar atskirai pasikalbė
jo. Konferencija baigėsi spalio 
19, šeštadienį, 12 vai.

Iškilmės Vilią Lituana
Kaip buvo jau rašyta, prel. 

Ladas Tulaba, vadovavęs Šv. 
Kazimiero kolegijai, iš rekto
riaus pareigų pasitraukė. Tą šeš
tadienį Vilią Lituana patalpo
se ir buvo prel. Lado Tulabos 
pagerbimas ir naujojo rektoriaus 
sutikimas.

Pirma buvo pamaldos. Mišias 
koncelebravo vysk. Goicocchea, 
katalikiškojo auklėjimo kongre
gacijos sekretorius, prel. L. Tu
laba ir naujasis kolegijos rekto
rius prel. Algimantas Bartkus.

Vakarienės metu buvo praneš
ta, kad prel. Ladas Tulaba pa
keltas į Šv. Petro bazilikos ka
nauninkus. Tai ppirmas lietuvis 
tose pareigose. Tie kanauninkai 
yra dviejų rūšių, — vieni be- 
neficierai, kurie kasdien bazi
likoje kalba brevijorių. Kiti jau 
yra aukštesnės klasės. Jie yra ba
zilikos šeimos nariai ir jiem ba
zilikoje reikia būti, kai popie
žius laiko iškilmingas pamal
das. Jie gauna gerą pensiją ir 
butą Vatikane.

Paprastai tais kanaunin
kais būna nusipelnę Vatikano 
tarnautojai, vyskupai. Prel. L. 
Tulaba yra pirmas lietuvis.

Taip pat vakarienės metu bu
vo pranešta, kad naujasis rek
torius kun. Algimantas Bartkus 
pakeliamas į pilnus prelatus.

Vakarienės metu pagrindinę 
kalbą pasakė pats prel. L. Tula
ba, dar trumpai kalbėjo kongre
gacijos sekretorius, prel. A. 
Bačkis. Ir vysk. P. Baltakis pa
sakė trumpą sveikinimo kalbą.

Šioje vakarienėje svečių buvo 
apie 70. Visa tai rengė šv. Ka
zimiero kolegija. Naujasis rek
torius pasisakė ir apie savo 
rūpesčius. Jis nori įvesti regulia
rų lietuvių kalbos kursą, daugiau 
dėmesį kreipti į dvasinį forma
vimą. atnaujinti kolegijos pa
talpas.

Mišios Vatikano radtyos 
stotyH

Spalio 20, sekmadienį, papra
šė vysk. P. Baltakį, kad jis 
atlaikytų mišias Vatikano radi
jo stotyje. Vienas Vatikano ra
dijo stoties kambarys yra pa-

(nukrtia į 2 psl )
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DARBININKĄ 70 METŲ

sukprogas SVEIKINA
Sveikinu Darbininką 70 metų sukakties proga ir linkiu dar 

daug metų lankyti lietuvius. Su meile ir pagarba — Darbininko 
skaitytoja.

M. GAROLIS

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokatas. 357 LarkfleM Rosd, Ea*t 
Northporth, N.Y. 11731. Tai. 516 366-3740. Namų telefonas vakarai* 
tik išimtinai* atvejai* 515 757-2571. New Yorko ofisą* Lito patalpose: 
86 • 01 114th St, Rlchmond HM, N.Y. 11410. Tel. 718 441 - 2011.

-o-
$70.00 donation to Darbininkas made in memory of Joseph 

and Anna Kscenaitis by their children Millie Pietz, Joseph and 
Albin Kscenaitis and Birutė VVaskievvicz. Ali are parishioners of 
Aušros Vartai in Manhattan.MilIie has been Parish Council Pres- 
ident for 2 years and Joseph is a Trustee. Ali are active members of 
the Knights of Lithuania as well.

Congratulations to Darbininkas on its 70th Anniversary.
-o-

Sveikinu Darbininką ir siunčiu 100 dol. Linkiu, kad Darbi
ninkas sulauktų šimto metų!

AGOTA DAVIS
-4D —

Už sveikinimus ir aukas Darbininkas dėkoja.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

(atkelta iš 1 psl.)

vyskupas, o ne vykdomieji ko
mitetai. Jei visa tai nepatinka 
RRT įgaliotiniui, prašau savo 
pažiūras derinti su vyskupijos 
vyskupu.

įspėja dar kartą
1984 m. lapkričio 5 d. Kelmės

Filipinų prezidentas Ferdi- 
nand Marco įteikė parlamentui 
atsistatydinimo raštą, bet su są
lyga, kad atsistatydinsiąs tik 
tada, jei sausio mėn. rinkimuo
se nebaltų išrinktas prezidentu.

Buv. JAV karo laivyno kari
ninkas Arthur James VValker už 
šnipinėjimą Sov. S-gai per dau
giau kaip 20 m. buvo nuteistas 
kalėti iki gy vos galvos.

Izraelio min. pirmininkas Shi- 
mon Pėrės pašalino iš ministe- 
rių kabineto kontroversinį ir ne
mažai šalininkų turintį ministe- 
rį Ariel Sharon.

Lenkija paskelbė ribotą poli
tinių kalinių amnestiją, pagal 
kurią politiniai kaliniai galėsią 
būti paleisti tik atskirai peržiū
rėjus kiekvieno jų bylą.

Buv. Liberijos armijos vadas 
gen. Thomas Quimonkpa su
rengė perversmą ir kovoja su 
Liberijos prezidento Samuel K. 
Doe šalininkais.

rajono vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotoja Lapinskie
nė, išsikvietusi mane į Kelmę, 
parodė man iš Raseinių rajono 
gautą antrą įspėjimą, tokio pat 
turinio kaip ir pirmasis.

Pradžioje pavaduotoja barė 
mane, kad po pirmo įspėjimo 
vėl dalyvavau spalio mėn. 26 
dienos pamaldose už kun. Sva
rinską Viduklės bažnyčioje, nors 
tuo metu dar nebuvau gavęs 
jokio įspėjimo, pirmą Įspėjimą 
man parodė spalio 30 d.

Netikiu, kad rašė Įgaliotinis
Ir matęs įspėjimus, netikiu, 

kad jie būtų rašyti RRT įgalio
tinio, nes pinnasis be jokio ant
spaudo, o antrame įspėjime išsi- 
reiškia: "Liaupsinai nusikaltė
lį A. Svarinską . . ." Taip gali iš
sireikšti tik eilinis žmogus, ne
pažindamas kunigų, tuo labiau 
uolaus kunigo Alfonso Svarins
ko, o ne aukštas pareigūnas. 
Be to, nė vieno įspėjimo rašto 
man nedavė nei pasiimti, 
nei nusirašyti turinio.

Įgaliotinis turėtų tarpininkauti
Religijų kulto įgaliotinis tu

rėtų būti tarpininku tarp šian
dieninės ateistinės valdžios ir 
mūsų, beveik visos liaudies ir 
jos kunigų, objektyviai nušvies
ti saujelei ateistų kunigų dar
bą, o ne vykdyti neapykanta 
pasižymėjusių saujelės ateistų 
interesus.

Taip, kun. A. Svarinskas "pra
sikaltėlis” bedieviams. Tikintie-

— .Antrasis Žemaitijos fotogra
fijos meno festivalis “Žmogus ir 
gamta“ vyko spalio 11-12 
Gargžduose. Jį surengė Lietu
vos gamtos apsaugos draugijos 
Klaipėdos rajono skyrius, Foto
grafijos meno draugijos Klaipė
dos skyrius Ix?i rajono kultūros 
skyrius. Pirmame festivalyje da
lyvavo 14, antrajame jau 30 
autorių. Ne tik Gargžduose, bet 
ir daugelyje rajono gyvenvie
čių, kultūros namų, mokyklų 
veikė fotografijos parodos.

— Šilutės kraštotyros muzie
juje spalio 4 atidaryta vilnietės 
grafikės L Labutytės antroji 
personalinė paroda. Eksponuota 
daugiau kaip 100 ekslibrių, skir
tų Vilniaus V. Kapsuko univer- 
versitetui, respublikos bibliote
kom, rašytojam, dailininkam bei 
Šilutės krašto žmonėm. Autorė 
parodė ir apie 40 akvarelių. I. 
Labuty tė ir dailininkas V. Ju
cys susitiko su Šilutės mokslei
viais, papasakojo apie ekslibrio 
istoriją ir jo paplitimą šiandien.

— Mažeikių Ventos mikro
rajone iškilo universali maisto 
prekių parduotuvė su valgykla. 
Tai trečias prekybos centras, 
pastatytas per paskutinius kele
rius metus naujuose Mažeikių 
kvartaluose. Prekybos salėse, 
kurių bendras plotas pusantro 
tūkstančio kv. metrų, bus gali
ma įsigyti daržovių, konditeri
jos ir kulinarijos gaminių.

— Klaipėdos kultūros namų 
liaudies operos teatre įvyko G. 
Rossini komiškos operos "Vedy - 
bų vekselis" premjera. Ją pasta
tė šio saviveiklinio kolekty vo 
meno vadovas ir dirigentas, res
publikos nusipelnęs artistas K. 
Kšanas. Jam talkino režisierė 
G. Avižienienė ir dail. O. Ron- 
kaitienė. Naujiem metam teatras 
ruošia dabar repetuojamą J. 
Offenbacho operą. "Hoffmann'o 
pasakos' .

— Vilniuje. Filharmonijos di*f 
tižiojoje salėje, įvyko Akademm 
nio operos ir baleto teatro so
listės, respublikos nusipelniusios 
artistės Aušros Stasiūnaitės re
čitalis. Koncerte fortepijono 
partiją atliko Romas Čepinskas.

— Lietuvos architektų sąjun
goje spalio 10 vyko Vilniaus se
namiesčio 15 ir 16 kvartalų 
regeneracijos projekto ap
tarimas (projekto autoriai 
— komunalinio ūkio projektavi
mo instituto architektai J. Anuš- 
kevičius, A. Šarauskas ir A. Nor
kūnas). Su projektu supažindino 
J. Anuškevičius.

— Kompozitorių namuose spa
lio 10 įvykusioje naujų kūrinių 
perklausoje iš įrašų skambėjo

Z. Virkšo “Nakties užkalbėji
mai” fortepijonui (atl. D. Vel- 
minskaitė), P. Dikčiaus baladė 
S. Vainiūno atminiinui(atl. B. 
Vainiūnaitė), A. Nevako Vargo
nų muzika (atl. J. Bundzaitė), 
A. Lapinsko “Žydrieji preliu
dai” Fortepijonui (atl. V. Ko
rys), V. Bartulio “Bukolika. Ek- 
loga” vargonam (atl. N. Nainie
nė). Susirinkusieji taip pat iš
klausė A. Navako Elegiją fleitai 
ir fortepijonui, kurią tą vakarą 
atliko V. Šalkauskaitė ir auto
rius.

— Kūrybine ataskaita respub
likos sostinės visuomenei tapo 
Tarybų Sąjungos liaudies artis
to, Akademinio operos ir baleto 
teatro direktoriaus ir meno va
dovo Virgilijaus Noreikos spek
taklis - koncertas, skirt as jo 
penkiasdešimtmečiui. Buvo at
liktas G. Verdi “Otelo” pirma
sis veiksmas, lietuvių, rusų ir už
sienio kompozitorių kūriniai. 
Spektaklyje koncerte dalyvavo 
Lietuvos nusipelniusi artistė L 
Milkevičiūtė, solistai A. Mar
kauskas, G. Pamakštys, S. Dir
sė, Z. Žemaitis, teatro simfo
ninis orkestras ir choras. Diri
gavo Lietuvos nusipelnęs ar
tistas V. Viržonis. Koncertmeis
teris — P. Jaraininas.

— Vilniuje, “Lėlės” teatre, 
įvyko muzikinio spektaklio “Kiš
kių sukilimas” premjera. Pjesės 
libretą pagal to paties pavadi
nimo Kazio Binkio poemą para
šė E. Ignatavičius, muziką su
kūrė komp. B. Kutavičius. Spek
taklį pastatė teatro vy riausioji 
režisierė L. Lankauskaitė, sce
nografiją sukūrė A. Paukštienė, 
lėlių dailininkas — Ž. Bautrė-

nas.
— M. K. Čiurlionio, įžy

maus lietuvio dailininko ir kom
pozitoriaus, gimimo 110-ąsias 
metines pažymint, Lietuvos “Te
lefonas " pradėjo kurti naują 
dviejų serijų meninį filmą pagal 
rašytojo E. Ignatavičiaus scena
rijų “Žalčio karūna”. Režisierius 
statytojas — respublikos nu
sipelnęs artistas B. Talačka, ki
no operatorius — D. Buklys, 
dailininkas statytojas — S. Sruo- 
gis. Pagrindinį M. K. Čiurlionio 
vaidmenį kuria Kauno dramos 
teatro aktorius Valentinas Ma- 
salkis.

— Klaipėdos M. Mažvydo 
skulptūrų parką papildė nauji 
meno kūriniai. Juos iš akmens 
iškalė respublikos dailininkai, 
dalyvavę tradicinėje kūrybinėje 
stovykloje-simpoziume Smilty
nėje. Dabar M. Mažvydo parką 
puošia šimtas dekoratyvinių 
skulptūrų.

S.L.K.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghisnd Blvd., galima Įsigyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, baltlnukų, medaus, Įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jąmaica Avė. (prie Forest 
P’way SL), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbinga* laidotuves. 
Koplyčios parūpinamo* visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telseira, Jr. laidotuvių direktorius, Neįt
ark Office: 426 Lafayotte St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingo* laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldoma*. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

KENFIELD FUNERAL KOMES — Beach Memorlal Chapel, 301 Corey 
Avė., St. Petersburg Beach, FL 33706. 813 360 - 5577. Pasadena 
Memorlal Chapel, 200 Pasadena Ava. S., St Petersburg, FL 33707. 
813 345-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipianti* paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušio klijentai*.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavom. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogom*. Be to, duodami polaktotuvinial pietūs. Pirmos 
rūšie* lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baklng Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėm* bei pokyliam* tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carona, Gueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

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

LIETUVIŲ KULTŪRINE 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.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM 1330 AM. Sekmad. 
1:05-3 vai. popiet iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, D i rėkt., 
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.

rasolino 

MEMORIALS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

KVECAS
JONAS 

1933 + i 976

Ji
''s

Baltieji Rūmai pareiškė, kad 
prezidento Reagan pasitarimų 
su Sov. S-gos gen. sekretorium 
Gorbačiovu baigminis komuni
katas nebus paskelbtas.

Lenkijos min. pirmininkas 
gen. \Vojciech Jaruzelski pasi
traukė iš min. pirmininko parei
gų, bet ir toliau liks komunis
tų partijos gen. sekretorium ir 
rūpinsis partijos politika. Nau
juoju min. pirmininku buvo pa
skirtas min. pirmininko pava
duotojas Zbiegnievv Messner.

siems kun. A. Svarinskas yra 
vienas iš uoliausių kunigų, vie
nas iš dvasingiausių, atliekan
čių ne kulto tarno, o katalikų 
kunigo pareigas, realius daik
tus ir įvykius iškeldamas į tiesos 
matą ... Už tai jis kankinamas, 
tačiau kankinių kančios ir krau
jas stiprina šventą Tikėjimą.

Nacių laikais kunigai gelbė
jo. slėpė žydus, rusų belaisvius, 
išpirkinėjo jaunimą iš Reicho 
armijos . . . Šiandien ■ kovojama 
už kiekvieną moralinę tiesą.

VYSK. P. BALTAKIS ROMOJE
(atkelta iš 1 psl.)

verstas koplytėle. Ten kas sek
madienį būna pamaldos, kurias 
Vatikano radijas transliuoja į 
Lietuvą. Vatikanas taip nori pa
tarnauti Lietuvos tikintie
siems, kurie yra persekiojami dėl 
savo religinių įsitikinimų.

Mišios ir trumpas pamokslas 
užtrunka 45 minutes. Kai vysk.

Toronto ansamblis Gintaras Kultūros Židinio scenoje. Mergaitės dainuoja estradines 
dainas. Nuotr. A Prekerio

P. Baltakis ten aukojo mišias, 
į koplytėlę atsilankė ir apie 20 
lietuvių.

Priėmimas Vilią Tivoii
Po pamaldų' visi nuvyko į 

Vilią Tivoii, kur gyvena prel. 
Kazimieras Dobrovolskis. Jis su
rengė priėmimą naujajam Šv. 
Kazimiero kolegijos rektoriui. 
Apsilankė ir prel. Audrys Bač- 
kis, kuris netoliese vienoje pa
rapijoje kiekvieną sekmadienį 
laiko pamaldas.

Prel. K. Dobrovolskis savo vi
loje irgi turi koplyčią, kur kiek
vieną sekmadienį italam būna 
dvejos pamaldos.

Sudarytas Lietuvos 
krikšto komitetas

Romoje gyvena apie 40 lietu
vių. Tai daugiausia kunigai. 
Buvo sukviestas jų pasitarimas. 
Atsilankė <*pie 30 lietuvių. Ap
tarta besiartinančio Lietuvos 
krikšto jubiliejaus reikalai. Iš
rinktas jubiliejinis komitetas. 
Pirmininku išrinktas naujasis 
kolegijos rektorius prel. A. Bart
kus, vicepirmininkai yra bent 
keli — prel. V. Mincevičius, 
prel. L. Tulaba irkt.

Tuo ir baigėsi vysk. Pauliaus 
Baltakio. OFM, darbai ir rūpes
čiai Romoje. Spalio 22, antra
dienį, jis išskrido atgal į New 
Yorką. (p.j.)

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P C.

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

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

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

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARN AVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Ties kariuomenės švente
Lapkričio 23 minime Lietuvos 

kariuomenės atkūrimo šventę. 
Nepriklausomos Lietuvos laikais 
būdavo dideli paradai, iškilmės 
Karo muziejaus sodelyje, būda
vo ir įvairūs koncertai, vaidini
mai, prakalbos. Dabar šventę 
minime pamaldomis ir akademi
ne dalimi, kur būna paskaita ir 
deklamacijos, dainos, tautiniai 
šokiai.

Tuose minėjimuose iškeliami 
mūsų kariuomenės nuopelnai 
atstatant nepriklausomybę, bet 
tuo iš kai kurių žmonių galima 
išgirsti ir įvairių priekaištų. Gir
di, kad buvę per brangu tokią 
kariuomenę išlaikyti, kam jos 
reikia. Jos karininkai buvę velt
ėdžiai. Aukštieji karininkai buvę 
pasipūtę, išdidūs. Kam mažai 
valstybei reikalinga kariuome
nė?

Tokias neigiamybes kelia tie, 
kurie nenori ar nesugeba gi
liau įžvelgti į gyvenimą, į tau
tos ateitį. Taip jau yra, kad 
kiekvienas turi saugoti save, sa
vo turtą, savo sodybą ginti 
nuo nedorų žmonių. Jeigu žmo
nija būtų tikrai gera, tai tikrai 
nereikėtų kariuomenės. Bet taip 
niekada nebuvo ir nebus. Vi
sada yra ir gyvenimo blogis, 
yra plėšikai, vagys, kuriuos rei
kia prižiūrėti ir sutramdyti. Taip 
ir tautų gyvenime atsiranda 
grobuoniški tikslai, kai siekiama 
užkariavimu padidinti savo že
mes.

Kariuomenė tarnauja tautos 
interesams, ji gina tautos ne
priklausomybę. Kai Lietuva 
atkūrė savo nepriklausomybę, 
reikėjo dar kariauti, tpginti tą 
nepriklausomybę. Ir tai padarė 
jaunutė Lietuvos kariuomenė.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais kariuomenė irgi atliko la
bai didelį vaidmenį, — ji auk
lėjo tautą, ją sucementavo. Iš 
kariuomenės išėjęs vyrukas buvo 
žvalus, tiesus, sumanus, ištver

mingas ir pareigingas. Jis kur 
kas geriau įsisąmonino, kad yra 
jo tauta ir kaip reikia ginti jos 
nepriklausomybę.

Izraelis irgi maža valstybe, 
o jos kariuomenė jau kariavo 
eilę karų. Svarbiausia, Izraelio 
kariuomenė irgi sujungė tautą į 
vieną, ją išauklėjo. Izraelis įsi
vedė karo tarnybą ir moterim, 
kad ir jos būtų labiau įjungtos 
į tautos gyvenimą.

Prikišama, kad Lietuvos ka
riuomenė nekariavo 1940 prieš 
Sovietus. Tai ne kariuomenės 
kaltė, o aukštųjų vadų, kurie pa
sidavė sovietinėm apgaulėm. Bet 
čia pat buvo 1941 metų sukili
mas, kuriame dalyvavo tūkstan
čiai buvusių Lietuvos karių. 
Partizaninis karas prieš okupan
tus irgi rėmėsi buvusiais kariais. 
Ir tas karas, pareikalavęs daug 
aukų, tautą užgrūdino ir nutei
kė tyliam pasipriešinimui prieš 
okupantą.

Ir išeiviją dienose gražiai reiš
kėsi mūsų buvę kariai. Jie visi 
buvo pozityvūs žmonės, stengė
si organizuoti ir palaikyti lietu
višką gyvenimą. Buvę karininkai 
Įsijungė i Liet. Bendruomenės 
veiklą ir tvarkingai jai vado
vavo.

Sakoma, kad Švediją admi
nistruoja buvę karininkai. Kari
ninkai yra paskirti būti viršai
čiais, apskrities viršininkais. 
Jiem yra suprantama drausmė, 
tvarka, darbas. Taip gerai 
prižiūri ir kraštą.

Ir senosios Lietuvos laikais 
mūsų kariuomenė yra atlikusi 
daug garbingų žygių, daug kar
tų apgynė tėvynę nuo svetimų
jų negandų.

Todėl, švęsdami Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo šventę, su 
pagarba prisimename visus, ku
rie kariavo dėl Lietuvos laisvės, 
kime žuvo tuose karuose. Tai

Mes turime seimus, dainų ir 
tautinių Šokių šventes, politines

PO EKONOMINĖS KONFERENCIJOS
konferencijas, mokslo ir kūrybos 
simpoziumus ir kitokius susibū
rimus, bet lapkričio 9 - 10 
Floridos Marco saloje įvyko tur
būt pirmasis lietuvių suvažiavi
mas skirtas vien ekonominių 
reikalų svarstymui.

Suvažiavimą rengė “Lito” in
vestavimų bendrovė ir Lietuvių 
Federalinė Kredito Unija KASA. 
Programa buvo padalinta į dvi 
dalis: seminaras KASOS darbuo
tojam ir viešas paskaitų ciklas 
visiem dalyviam. Buvo parinktas 
metų laikas, kai pietinėj Flori
doj būna pats gražiausias oras, 
ir iš tikrųjų — saulė švietė ir 
šildė visą savaitę. Konferencijos 
proga kai kurie dalyviai ir sve
čiai atvažiavo anksčiau ir džiau
gėsi saule šešias ar septynias 
dienas. Daugumas dalyvių buvo 
apgyvendinti “Lito” nuosavybės 
viešbučiuose: Beach Club of 
Marco, Sea VVinds in Club 
Regency of Marco Island.

KASOS seminare dalyvavo 
tarnautojai bei direktoriai iš 
Nevv Yorko, Chicagos, St. Peters- 
burg ir Detroito. Dalyvius pa
sveikino KASOS tary bos pirmi
ninkas V. Vebeliūnas, o prane
šimus darė V. Alksninis, L. Li
leikienė, A. Šilbajoris iš Nevv 
Yorko, Aušra Cibaitė-Bicknell iš

mūsų didvyriai, kurie visada bus 
minimi su didele pagarba.

Sveikiname visus dar mūsų 
tarpe esančius savanorius, Klai
pėdos žygio dalyvius, buvusius 
karius ir partizanus. Jūsų darbai 
ir žygiai skatina ir mus dar la
biau aukotis savo tautai ir kovo
ti dėl jos nepriklausomy bės.

Lietuvos kariuomenė žygiuoja Vilniuje 1939 metais spalio 29 d.

Chicagos ir Aras Mieželis iŠ St. 
Petersburg Beach. Seminaro 
programai ir diskusijom vadova
vo Rimas Vaičaitis ir Laima Li
leikienė. Buvo aptarti techniški 
darbo reikalai, nustatyta veik
los ir santykių su visuomene 
gairės ir pasidžiaugta dinamiš
kų KASOS augimu. Per visus 
skyrius KASOS aktyvas jau sie
kia 45 milijonus dolerių, o nauji 
skyriai planuojami Detroite ir 
KVaterburyje. Šiuo metu KASA 
jau yra tapusi didžiausia lietu
vių kredito unija pasaulyje.

Ekonominės konferencijos 
programa vyko sekmadienį, lap
kričio 10. Jai vadovavo prof. 
R. Vaičaitis iš New Yorko ir 
Vaclovas Kleiza iš Chicagos. Pir
muoju prelegentu buvo “Lito” 
prezidentas ir KASOS tarybos 
pirm. Vytautas Vebeliūnas. Jis 
iškėlė daug įdomių minčių apie 
tradicinį lietuvių nesidomėjimą 
ekonomijos ir biznio reikalais. 
Iš senovės Lietuva buvo artojų 
kraštas, todėl verslas ir preky
ba buvo paliekami kitataučiam. 
Patys nesistengdami eiti Į preky
bos biznį, lietuviai ilgainiui ėmė 
pavydėti arba nekęsti tų, kurie 
prekyba vertėsi.

Panašiai y ra dar ir dabar mū
sų gy venime. Nežiūrint negaty
vaus nusiteikimo, tokie reiški
niai, kaip lietuvių kradito unijos 
ar investavimo bei prekybos 
bendrovės ne tik paremia lietu
vių ekonominį gerbūvį, bet remia 
jų organizacijas ir auklėja nau
jas kartas asmenų, kurie ateity 
vis daugiau sąmoningai sieks 
finansinės ir ekonominės gerovės 

bei nepriklausomybės visiem lie
tuviam.

V. Vebeliūnas taip pat trum
pai apibrėžė “Lito” bendrovės 
istoriją ir KASOS sėkmingą au
gimą, pageidaudamas, kad visi 
lietuviai susiburtų į vieningą ir 
galingą finansinę instituciją, 
kuri keltų ir stiprintų lietuvy
bę dabar ir ateity.

Dr. Tomas Remeikis, Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės pir
mininko pavaduotojas ir taip pat 
KASOS direktorius Chicagėje, 
sužadino diskusijas, paliesdamas 
lietuvių verslo bendrovių bei 
profesionalų vaidmenį visuo
meninės veiklos plotmėje. T. Re- 
meikio nuomone, dalis verslo 
bendrovių pelno turėtų būti 
skiriama lietuvybės išlaikymui, 
nes visų pagrindinis tikslas turi 
būti parama lietuviškai veiklai. 
Be gyvos lietuvių bendruome
nės neišsilaikys ir lietuvių biz
niai. T. Remeikis tačiau pripa
žino, kad lietuviam trūksta vad. 
ekonominės kultūros ir išsilavi
nimo, todėl ragino tęsti ir plėsti 
ekonominių konferencijų sąvo
ką, įtraukiant didesnius skai
čius dalyvių ir tos rūšies spe- 
rialistų.

Dr. Julis Maldutis, Solomon 
Brothers viceprezidentas, pa
teikė įdomią paskaitą anglų kal
boje apie Amerikos oro linijų 
padėtį reguliacijų panaikinimo 
įtakoje, kenksmingą kompetici- 
jos . raidą ir daugumos oro li
nijų liūdnoką ateitį.

Dr. Jonas'Ulėnas, “Vėtros” 
kompiuterių firmos prezidentas 
ir specialistas, sukėlė susidomė-

Lito bendrovės prezidentas 
ir Kasos pirmininkas Vytau
tas Vebeliūnas kalba ekono
minėje konferencijoje Flori
doje.

jimą naujos technologijos atsie- 
kimais bizniui ir profesionalam 
pritaikintuose kompiuteriuose 
bei jų naudojamose programo
se, kurios tinka ne tik bizniui, 
bet ir šeimos ekonominiam pla
navimui.

Antrojoj konferencijos daly 
angliškai kalbėjo Lietuvių Pre
kybos Rūmų (Lithuanian Cham- 
ber of Commerce) atstovas iš 
Chicagos, visiem žinomas operos 
solistas Algirdas Brazis. Jis iš
ryškino Liet. Prekybos Rūmų 
tikslus ir veiklą, ragindamas 
visus lietuvius profesionalus ir 
verslininkus jungtis į šią orga
nizaciją, ir pabrėždamas lietu
viam nepaprastai svarbų reika
lą — sujungimą senųjų ir nau
jųjų ateivių į bendrą tikslą — 
lietuvybės išlaikymą. Jo nuomo
ne, Lithuanian Chamber of 
Commerce of America galėtų bū
ti pagrindinė organizacija tam 
tikslui atsiekti.

Paskutinio prelegento — 
Chicagie&io architekto Alberto 
Kerelio tema sukėlė turbūt patį 
didžiausią susidomėjimą. Su že
mėlapiais, skaičiais ir faktais 
A. Kerelis pristatė Lemonto lie
tuvių centro planus. “Litui” nu
pirkus iš tėvų Vincentiečių 230 
akrų žemės plotą su bažnyčia, 
salėm ir kitais pastatais, atsi
rado proga visiem Chicagos ir 
apylinkės lietuviam burtis į vie
ną rezidencinį bei kultūrinį cent
rą. Projektas, pavadintas “Am- 
ber Shores” (Gintaro Krašto) 
vardu, apima nuomuojamų dau
giabučių pastatus, privačias re
zidencijas, nuomuojamų rezi-

(nukelta į 4 psl.)

A. VIENUOLIS

KELIONĖ PAS VYSKUPĄ
Mano kelionė į Seinus pas 
vyskupą Antaną Baroną* 

Baranauską

Rašytojas Antanas Vienuolis- 
Žukauskas buvo poeto Antano 
Baranausko brolio Jono anū
kas. Šis jo pasakojimas apie 
kelionę į Seinus pas vyskupą 
buvo išspausdintas “ Židinyj e”, 
1938 metais gegužės-birželio nu
meryje (XXVII tomas, psl. 742- 
751). Šio aprašymo atspaudą 
Darbininko redakcijai parūpino 
aktorius Vitalis Žukauskas, kuris

Tai buvo, regis 1899 metais. 
Gerai atmenu, kad tais metais 
laukė svieto pabaigos. Apie tai 
kalbėjo žmonės, rašė laikraščiai 
ir ėjo įvairių šiurpių gandų. 
Be to, tais pačiais metais aš 
neperėjau iš ketvirtosios klasės į 
penktąją; dėl to nelabai tesisie- 
lojau, kadangi visiems ir visam 
kam artėjo galas. Kai mano tė
vai parašė į Seinus vyskupui 
Antanui Baronui, kurio pinigais 
aš ėjau mokslus, kad aš pasili
kęs ketvirtoje klasėje antrus me
tus, vyskupas atrašė:

“Atsiųskite man šitą halvoną 

yra sutelkęs gana didelį archy
vą. Darbininko redakcija jam 
nuoširdžiai dėkoja..

Rašytojas Vienuolis tfrai pa
žinojo visą vyskupo giminę. Kaip 
matome, vyskupą jis vadina Ba- 
ronu-Baranausku. Ir toliau pasa
kojime dažniausiai vadina Ba
ronu, nes taip žmonės juos vadi
no Anykščiuose. (Red.) 

pasižiūrėti, juk aš jo dar esu ne
matęs”.

Ilgai mane tėvai ruošė tokion 
nepapraston kelionėn: pasiuvo 
naujus rūbus, išmokė, kaip su 
vyskupu pasisveikinti, kaip 
elgtis, apie ką kalbėti. Ko patys 
nežinojo, to atsiklausė Anykščių 
klebonijoje ir “buvaunų ’ žmo
nių. Pagaliau idėję savaitei val
gio ir prikrovę pilną lagaminą 
vyskupo liokajui anykštėnui 
Juozapui Rukšiui drobinių skal
binių, išleido tolimon kelionėn.

Tais laikais kelionė iš Anykš
čių j Seinus buvo ne lengvesnė. 

kaip dabar į Romą; iki Ukmer
gės, 35 varstus, reikėjo važiuoti 
savais arkliais, iš Ukmergės Į 
Kauną — diližanu, iš Kauno i 
Gardiną — traukiniu, iš Gardi
no per Augustavą Į Suvalkus, o 
iš Suvalkų vėl arkliais — dili
žanu į pačius Seinus. Be to, 
visur reikėjo ilgai laukti trauki
nių, diližanų, o Kaune — net 
nakvoti teko.

Tėvas atvežė mane Ukmergėn, 
įsodino į diližaną ir palaiminęs 
sugrįžo namo. Aš pinną kartą 
savo gyvenime važiavau diliža
nu, šita moderniausia tų laikų 
susisiekimo priemone, ir gėrė
jaus visais jo patogumais.

Keleivių tarpe buvo įvairaus 
plauko žmonių, ir prastų ir po
niškų, bet visi kalbėjo tik poniš
kai — lenkiškai. Net ir abu žy
dai, diližano konduktorius ir ve
žėjas (kurmanas), taip pat su vi
sais kalbėjo tik lenkiškai. Ir 
mane vadino “panicz”, nors 
konduktorius, priėmęs iš mano 
tėvo lagaminą, atsiskaitė su juo 
lietuviškai.

Kartu važiavo j Kauną ir du 
klierikai. Ir juos atvežę į Uk
mergę, vieną tėvas, kitą — bro
lis, labai gerais arkliais ir gra
žiais pakinkiais, kalbėjo lietu
viškai, bet diližane abu klieri
kai jau pusbalsiai kuždėjos len
kiškai. Nors, tiesą pasakius, jie 
daugiau meldėsi iš savo lotyniškų 
brevijorių

jei Ukmergėje bent rinkoje vy
ravo lietuvių kalba, tai jau Pa- 
gelaŽy, o ypač Jonavoje, ir pras

ti. ir poniški, ir basi, ir batuoti, 
ir vyžoti, visi kalbėjo lenkiškai 
ir tik lenkiškai. Aš jau buvau 
tiek pakąstas Biliūno litvomani- 
jos šalnos, kad išdrįsau ir Jo
navos bufete lietuviškai papra
šyti arbatos; žydė mane sugėdi
no, kad aš toks “zacny panicz i 
gadasz po prostemu .

Tai išgirdę, klierikai pirmieji 
prakalbino mane lietuviškai, 
paklausę bene į seminariją va
žiuojąs. Kai aš pasisakiau, kur 
važiuojąs ir pas ką, tuojau pa
mačiau, kaip jų akyse pakilo 
mano autoritetas, ir mes visi* 
trys ir diližane jau nebesivar
žydami kalbėjomės lietuviškai, 
o tas ypač stebino ir piktino vie
ną seną ponią, keliavusią į Kau
ną su dviem dukterim ir pagyve
nusiu sūnumi, nišų valdininku. 
Tas jos sūnus žiūrėjo į mus, 
kaip į pavojingus litvomanus, 
neištikimus nei rusams, nei len
kams, ir tylėdamas tik kramtė 
savo ūsų galus. Ponia prakalbi
no klierikus lenkiškai pava
dinusi juos kunigais, ir paklau
sė. ar tai jie žemaitiškai kalbą. 
Klierikai labai mandagiai atsa
kė jai lenkiškai ir paaiškino, 
kad lietuvių kalba esanti tik vie
na, o tarmių — l>ent kelios. Tap
čiau į ilgesnę kalbą su ja ne
įsileido.

Ir nuostabu, kai tik mes pra
bilome tarp savęs lietuviškai, 
visiems tarytum pagadinome 
nuotaiką. Susimarkatnijo ir abi 
iki tol buvusios linksmos pane

lės, o jų motutė taip nusiminė, 
tarytum i diližaną būtų Įsibrovę 
nepadorių žmonių.

Klierikai vėl meldėsi ir skaitė 
iš savo brevijorių, o aš ty lėjau 
ir stebėjau keleivius.

Pirmutinis smūgis ištiko mane 
Kaune: mat, tėvai įsakė apsisto
ti pas anykštėną prelatą Pavi- 
lonį ir jo adresą įdėjo. Iš dili
žanų stoties vežėjas, paskaitęs 
adresą, po ilgų derybų apsiėmė 
mane nuvežti pas prelatą už 75 
kapeikas. Bet kaip gi aš nuste
bau, kai jis, apvažiavęs apie Ro
tušę gatvelėmis, vėl sustojo toje 
pačioje aikštėje, tik kitoje pusė
je. Aš susiginčijau su juo lietu
viškai ir rusiškai ir nenorėjau 
tiek mokėti, bet vežėjas puo
lė mane lenkiškai šly kščiausiais 
žodžiais, ėmė šauktis Jėzaus ir 
Marijos, kad aš jį skriau- 
džiąs, kad man reiksią kada 
nors mirti ir 1.1, ir 1.1, ir, paga
liau išlupęs man iš rankų 75 
kapeikas, suragino arklį ir nuva
žiavo. Pasikėliau su lagaminu į 
antrąjį aukštą, paskambinau prie 
durų vieną kartą, kitą, lx*t nie
kas man neatidarė. Pagaliau, 
išėjusi iš gretimo buto davatkė
lė pranešė, kad prelatas su vys
kupu išvažiavęs "su vizitu". Ge
ros davatkėlės patariamas ap
sinakvojau pas jos drauges, baž
nytinių rūbų siuvėjas, "ant Cim- 
bruvkos .

Kaune išbuvau vis,} rytojaus 
dieną. Pasinaudodamas proga. 

apžiūrėjau miestą, išvaikščiojau 
bažnyčias, Aleksoto šlaitus — 
dievaitės Mildos miškelį ir sken
dau Kraševskio “Vitolio raudos” 
poezijos atsiminimuose. Paliūdė- 
jau ant Vytauto pilies griuvė
sių ir ilgai žiūrėjau į Žaliojo 
kalno žalius pagriovius, kurie 
tais laikais buvo neužstatyti jo
kiais trobesiais ir atrodė, kaip 
džunglių šlaitai.

Ne kitaip gal jie atrodė ir Vy
tauto laikais, kai kunigaikštis, 
degdamas kerštu, žiūrėjo nuo 
Žaliojo kalno į kryžiuočių griau
namą jo pilį. Kas mane stebino, 
tai kad Kaune niekur nesigir
dėjo lietuviškai kalbant, nors 
katedroje ir kitose bažnyčiose, 
pastebėjau, daug kas meldėsi iš 
lietuviškų maldaknygių — “šal
tinių”. Net ir mano laikinos 
šeimininkės, pana Ruža ir pana 
Agata, nors kalbėjo su manim 
lietuviškai, lx*t sakėsi esančios 
ne lietuvaitės — nuo Molėtų! 
Visur maišėsi daug kariškių, pa
sitaikydavo kunigų, klierikų ir 
uniformuotų valdininkų. Vidu
dienį su muzika ir dainomis 
prajojo per miestą ulonų pulkas 
ir užtvenkė visą Laisvės alėją, 
anuomet Aleksandro ar Nikalo- 
jaus prospektą. Viena, ką aš 
pamačiaua Kaune “lietuviška'' , 
tai prieplaukoje garlaivį “Ol- 
gerd“. Bet pavadinipias buvo 
užrašytas nišų raidėmis.

t Bus daugiau)
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LABAI NAUDINGA 
PARANKINĖ KNYGA

Pagaliau susilaukėme knygos, 
kuri turėtų gulėti ant kiekvieno 
lietuvio rašomojo stalo. Iš tikrų
jų reikėtų pasakyti, kad tai yra ] 
tokia knyga, kurią kiekvienas j 
lietuvis, kuriam nors kiek rūpi i 
lietuvių kalbos ugdymo bei 
taisyklingo vartojimo klausimai, 
turėtų beveik atmintinai iš
mokti!

Tai yra neseniai Chicagoje iš
leista Tėv. Juozo Vaišnio, SJ, 
parašyta knyga: Praktinė lietu
vių kalbos vartosena. Knygą gra
žiai išleido JAV LB Kultūros 
taryba, o finansavo Lietuvių 
Fondas. Tokios knygos jau se
niai mums reikėjo, bet jos vis 
neturėjome. Juk kiekvienam, 
kuris dar skaito lietuvišką spau
dą, jau beveik aiškiai matyti, 
kad mūsų laikraščių, žurnalų, 
knygų kalba menkėja, kad vis 
daugiau ir daugiau vartojame 
netaisyklingai sudarytų žodžių, 
posakių; netaisyklingai prade
dame vartoti ir linksnius ir prie
linksnius. Žinoma, pasitaiko ir 
išimčių, bet, apskritai kalbant, 
kalbos vartojimo problemų visi 
turime. Be to, prieš keleris me
tus Lietuvoje buvo įvestos tam 
tikros lietuvių kalbos rašybos 
bei skyrybos reformos, kurios 
yra labai praktiškos, ir mums 
visiškai priimtinos. Juk būtų 
labai nepatogu ir nejauku, jei
gu Lietuvoje būtų vartojama 
vienokia rašyba bei skyryba, o 
čia, išeivijoje, vėl kitokia. Gal 
vienintelis dalykas, kuris mums 
yra aiškiai nepriimtinas, tai 
Lietuvoje (matyt, ne kalbininkų, 
o partijos) siūlomas daly kas 
rašyti žodį Dievas bei krikš
čioniškų švenčių vardus mažąja 
raide. To mes, žinoma, nedary
sime, bet visos kitos Lietuvoje 
jau oficialiai priimtos ir visų 
vartojamos reformos yra labai 
geros.

Šioje Laiškų lietuviams redak
toriaus Tėv. Juozo Vaišnio, SJ, 
paruoštoje knygoje rasime visus 
pagrindinius dalykus, kurie tu
rėtų rūpėti kiekvienam litua
nistinės mokyklos mokytojui, 
knygų autoriams, redaktoriams, 
korektoriams — apskritai, vi
siems lietuviams.

Ši parankinė knyga susi
deda iš dviejų pagrindinių da
lių: 1. Lietuvių kalbos rašyba 
(pp. 13-53) ir II. Nevartotini žo
džiai ir posakiai (pp. 54-239). 
Nors pirmasis sky rius pavadin
tas tik “Lietuvių kalbos rašy
ba”, bet jame yra taip duoda
mos ir visos pagrindinės sky
rybos taisyklės (pp. 39-53). Žo
džiu, šiame pirmame skyriuje, 
arba dalyje, galima rasti vis
kas, kas liečia naujausius 
“Patvarkymus liečiančius 
bendrinės lietuvių kalbos rašy
bą bei skyrybą. Sakysime, ligi 
šiol vis dar buvo neaišku, kada 
iš tikrųjų reikia kai kurias lietu
vių kalbos dalelytes bei prieš
dėlius rašyti kartu, o kada atski
rai. Šioje knygoje tai aiškiai, 
metodiškai ir praktiškai išdėsty
ta. Reikia tik tai įsidėmėti ir 
tuo vadovautis. Tokiu būdu ge
rokai sumažėtų tie margumai bei 
įvairavimai, kurių mūsų spau
doje daug pasitaiko. Ypač nau
dingas bus skyrelis apie didžių
jų raidžių rašymą (pp. 30 - 34).

Pati didžiausia, žinoma, yra 
antroji knygos dalis, trumpai 
pavadinta “Nevartotini žodžiai 
ir posakiai”, bet iš tikrųjų joje 
yra daug daugiau negu tik neti
kę žodžiai bei posakiai. Čia, 
galima sakyti, turime visiškai 
naują praktinės lietuvių kalbos 
vartosenos vadovą. Čia kalbama 
ir apie įvairius linksnių bei prie
linksnių vartojimo atvejus. Visur 
nurodoma, kas ir kaip vartoja
ma netaisyklingai ir čia pat duo
dami taisyklingo vartojimo pa
vyzdžiai. Ši visa antroji dalis 
yra sutvarkyta kaip žodynas: 
alfabetiškai, todėl norimus daly
kus galima greitai ir patogiai 
susirasti. Sakysime, daugeliui 
mūsų ligi šiol nebuvo aišku, 
kaip vartoti įvairius giminystės 
vardus. Pažvelkime į "skyrelį”, 
pavadintą “giminystės vardai" 
(97 - 103). Čia viską rasime. 
Kai kurie terminai, kad aiškiau 
būtų paaiškinami ir angliškais 
terminais, kadangi visvien išei-

vijoje daugelis lietuvių gyvena 
anglų kalbos kraštuose. Kai kurie 
dalykai (plgk. daiktas, dalykas 
p. 75) yra aiškinami ir kitomis 
kalbomis: vokiečių, prancūzų, 
rusų k. Arba paimkime tokius 
panašios reikšmės žodžius kaip 
lošti, griežti, groti, vaidinti, žais
ti (pp. 134 - 135): čia praktiš
kai paaiškinta jų kilmė, jų pa
grindinės reikšmės, jų praktiš
kas vartojimas. Kai kur nuro
dyta net ir netikusio kirčiąvi- 
mo bei rašybos pavy zdžiai.

Kiekvienam lietuvių kalbos 
linksniui yra skiriamas atskiras 
skyrelis, kuriame nurodytos šio 
linksnio vartojimo klaidos ir kaip 
jas pataisyti. Taip pat daroma 
ir su svarbiausiais ’ prielinks
niais. Yra net atskirų priesagų 
įvairūs vartojimo atvejai.

Žinoma, kai kas gal kai ko pa
siges, bet šioje kny goje rasime 
visa tai, ko mums labiausiai rei
kalinga, kad mūsų rašomojoje 
ir šnekamojoje kalboje neįsiga
lėtų vėl visokių svetimybių ban
ga. O kiekviena bendrinė lite
ratūrinė kalba stengiasi kuo vie
nodžiau, kuo kultūringiau būti 
vartojama. Žinoma, jeigu lietu
vių bendrinė kalba būtų jau gy
vavusi kelis šimtmečius, tai to
kios "margumo problemos būtų 
buvę jau seniai išspręstos ir 
suvienodintos.

Knyga yra patogaus formato, 
korektūros klaidų viena kita 
pasitaiko, bet tai mažmožis. No
rėtume tik pasakyti: mums at
rodo, kad ši knyga, kaip ir Maž
vydo katekizmas prieš maždaug 
440 metų, pati kalba visiems 
lietuviams: "Imkite mane ir 
skaitykite ir visa tai, skaityda
mi, permanykite!” Kitaip sakant, 
ne tik skaitykite, bet ir vartoki
te taip, kaip šioje knygoje nuro
dyta.

Mes, lietuviai, kartais būname 
gerokai užsispyrę, nerangūs, 
nesipuolame naujų idėjų glebės- 
čioti. Tačiau šiuo atveju reikė
tų visiems šioje knygoje pasiū
lytus daly kus tuojau pat pradėti 
protingai vartoti visoje mūsų 
spaudoje, mokyklose, vadovė
liuose ir. žinoma, privačiuose 
susirašinėjimuose.

(Paruošė) Juozas Vaišnys, S.J., 
Praktinė lietuvių kalbos varto
sena. Išleido JAV LB Kultūros 
taryba 1985 m. Mecenatas — 
Lietuvių Fondas. Spausdino 
“Draugo spaustuvė. 240 pus
lapių Kietais viršeliais. Kaina 8 
dol.

Dr. Antanas Klimas

KONFERENCIJA TAUTINĖS 
SĄMONĖS IŠLAIKYMUI
BROMUS JUODELIS

Kiekvienos tautos stiprybė ir 
jos išlikimas priklauso nuo jos 
narių tautinio sąmoningumo. 
Laisvėje savame krašte gyve
nanti tauta lengvai gali ugdyti 
ir išlaikyti tautinį sąmoningu
mą. Tautai neturint laisvės, ne
turint savos valstybės, tautinės 
sąmonės išlaikymas pasidaro 
kasdieninė kova už būvį. Vis 
dėlto, savoje žemėje, savoje ap
linkoje. savos kultūros laukuose 
ir tarp savųjų tautinės sąmonės 
ugdymas ir išlaikymas vyksta 
savaime, nežiūrint kiek tas yra 
okupanto varžoma.

Gy venant svetimame krašte iš- 
sibarsčius svetimų kultūrų bei 
kitų tautų tarpe, savos tauti
nės sąmonės ugdymas bei jos iš
laikymas yra daug sunkesnis. 
Aplinkos ir žmonių įtakoje čia 
vyksta tautinės sąmonės išblėsi
mas — nutautėjimas. Tas išblė
simas, be abejo, labiau vyksta 
toje kartoje, kur ta sąmonė bu
vo ugdyta jau išeivijoje. No
rint, kari ta išblėsusi ugnelė vėl 
stipriau suliepsnotų, reikia naujų 
pastangų iš šeimos ir iš bend
ruomenės. Jauniausiai mūsų kar
tai. tai jos daliai, kuri šiandien 
tautinės sąmonės liepsnelės iš 
viso negauna, mes turime tą ug
nelę uždegti.

Tautinės sąmonės išlaikymui 
išeivijoje yra reikalingi visi: 
auklėtojai, švietėjai, organiza-
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Dalis ekonominės konferencijos dalyvių ir atostogautojų Marco Island, Floridoje.

PO EKONOMINĖS KONFERENCIJOS
(atkelta iš 3 psl.)

dencijų pastatus, įstaigų, dirbtu
vių, restoranų ir krautuvių kvar
talus, sporto ir parko rajonus 
ir dabartinį kultūrinio centro 
kompleksą. Suplanavus ir atli
kus statybos darbus, Amber 
Shores rajonas sutalpintų apie 
300Q naujų gy ventojų su viltimi, 
kad jie visi bus lietuviai. To
dėl planuojama duoti pirme
nybę lietuviam nekilnojamo tur
to agentam ir staty bininkam, 
kad ragintu lietuvius pirkti, 
statyti ir apgyvendinti naująjį 
centrą. Bažnyčios ir vienuoly
no pastatai jau dabar yra priei
nami lietuvių naudojimui. Lap
kričio 24 ten įvyks pamaldos, 
informacinis susirinkimas ir 
vaišės Chicagos lietuvių visuo
menei.

A. Kerelio pranešimą papil
dė adv. Rimas Domanskis, pa
ryškindamas dabartinius projek
to planus ir žemės paskirsty
mo procedūros eigą. Gruodžio 
11 bus svarbus susitikimas su 
Lemonto priemiesčio valdžia dėl 
vadinamų “zoning” reguliacijų 
ir reikalavimų. Lemonto mieste
lio atstovai yra labai palankūs 
lietuviškos kolonijos išsivysti- 
mui, todėl tikimasi gauti pilną 
jų pritarimą.

Po šių dviejų pranešimų vy
ko gyvos diskusijos apie Le
monto centro planus ir tikslus. 
Buvo pabrėžta, kad dabartiniai 
Vincentiečių vienuolyno bei 

Kęstutis Trimakas, PLB vykd. 
vicepirm. Tomas Remeikis, PLB 
vicepirm. švietimui ir tautiniam 
auklėjimui Birutė Jasaitienė, JAV 
LB Švietimo tarybos pirm. Jo
nas Kavaliūnas, Kanados LB 
Švietimo komisijos pirm. Vytau
tas Bireta, Lituanistikos kated
ros vedėjas dr. Bronius Vaškelis 
ir Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto rektorius dr. Jonaas 
Račkauskas.

Konferencijos programa yra 
labai įdomi ir įvairi. Šeštadie
nio rytinė sesija nagrinės tau
tinę sąmonę dabartiniame išeivi
jos veide pagal surinktus anke
tos duomenis iš visų kraštų 
lietuvių. Anketų analizę atliks, 
kun. dr. K. Trimakas, dr. Dalia 
Katiliutė-Boydstun ir dr. Jolita 
Kisieliutė-Narutienė. Moderuos 
dr. Tomas Remeikis.

Šeštadienio popietinėje sesijo
je bus nagrinėjamas tautinis 
identitetas socialinių mokslų 
šviesoje, šios sesijos prelegentais 
pakviesti patyrę universitetų 
profesoriai, psichologijos, antro
pologijos mokslų specialistai dr. 
Ina Užgirienė, dr. Liucija Baš
kauskaitė, dr. Vytautas Černius 
ir dr. Rimas Petrauskas. Mode- 
ruos dr. Ina Užgirienė.

Sekmadienio rytinėje sesijoje 
bus pateiktas tautinio sąmonin
gumo ugdymo problemos litua
nistinėse mokyklose ir jaunimo 
organizacijose išeivijoje. Prele
gentais pakviesti: JAV LB Švie
timo tarybos pirm. J. Kavaliū
nas, Kanados LB Švietimo ko 
misijos pirm. Vytautas Bireta. 
Australijos LB švietimo komi- 

<‘tos direktorius kun. dr. sijos pirm. Janina Vabolienė.

toriai. kultūrininkai, visuomeni
ninkai, įvairūs profesionalai. 
Išeivijoje mums reikia liepsno
jančio tautinės sąmonės laužo, 
kurio kibirkšty s nulėktų į visus 
kraštus ir uždegtų naujas lieps
neles. Tos kibirkštys ypač rei
kalingos jaunajai kartai, kuriai 
priklauso tolimesnis mūsų tauti
nės sąmonės išlaikymas išeivijo
je. 

Mokslinė konferencija
Šį rudenį, Padėkos dienos sa

vaitgalyje, Chicagoje įvyks pla
tus Mokslo ir kūrybos simpo
ziumas, iškeliantis laimėjimus 
mokslo ir kūrybos srityse. Svar
bu pasidžiaugti pasiekimais 
mokslo ir kūrybos srityse, kurie 
ugdo mokslinį sąmoningumą. 
Dar svarbiau pažvelgti į mūsų 
tautinį sąmoningumą ir jo išlai
kymą mūsų bendruomenėje. Tę
siant tautinės sąmonės ugdymo 
darbą, pirmiausia reikia žinoti 
kokiame stovyje dabar yra mūsų 
tautinė sąmonė ir kas reika
linga dary ti jos išlaikymui. Ryt
dienos sintezei reikalinga dabar
ties analizė. Todėl Mokslo ir kū
rybos simpoziumo išvakarėse 
lapkričio 23 - 24 Jaunimo Cent
re Chicagoje ruošiama PLB 
mokslinė konferencija tautinės 
sąmonės išlaikymui išeivijoje, 
šios konferencijos rengimo ko
mitetą sudaro: pirm. Bronius 
Juodelis, sekretorė Vilija Kerely- 
tė, s

gimnazijos pastatai sutalpins 
lietuviškas mokyklas, knygynus, 
archyvus, organizacijų būstines, 
sporto klubus ir religines insti
tucijas. Lietuviai tėvai Jėzuitai 
akty viai prisideda prie šio pro
jekto ir žada pilną dalyvavimą 
bei paramą lietuvių gyventojų 
reikalam. Belieka tik visiem 
apylinkės lietuviam vieningai 
jungtis ir įgyvendinti šį planą, 
kuris turi potencijalą išsivysty
ti ne tik į Chicagos, bet ir viso 
pasaulio lietuvių centrą.

Ekonominio suvažiavimo die
notvarkėj buvo ir lengvesnių 
momentų, nes dalyviai turėjo 
laiko ir progos pasivažinėti po 
apylinkes, pažuvauti ir pasimau
dyti šiltoje Golfo įlankoje. Šeš
tadienio vakaras buvo ypač įdo
mus, nes suvažiavimo dalyviai 
turėjo progą išklausyti operos 
solisto Algirdo Brazio impromp
tu koncertą. Tą vakarą Ve- 
beliūnų erdvioje kondominiumo 
rezidencijoje buvo susipažinimo 
vaišės su kokteiliais ir kepsnių 
vakariene, kurią paruošė visiem 
žuvautojam savo gabumais ge
rai žinomas Vytautas Alksninis. 
Labiausiai sielą praturtinantis 
patiekalas tačiau buvo Alg. Bra
zio dainų ir arijų koncertas. 
Akomponuojant žmonai Aldo
nai, A. Brazis visus sužavėjo pui
kia forma, gražiu ir stipriu ba
ritonu atlikdamas lietuviškų dai
nų ir operos arijų repertuarą. 
Visi nesigailėjo jam “bravo” ir

katučių. Įdomu, kad tą vakarą 
buvo susirinkę apie 120 asmenų, 
jų tarpe Nevv Yorkui gerai pa
žįstami, dabar St. Petersburgo 
gyventojai Antanas Reventas su 
žmona. Taip pat dalyvavo dr. 
V. Vygantas su žmona, Kęstutis 
Miklas, Anoniai, būrelis vietinių 
Floridos lietuvių, o kiti iš Con- 
neetieuto, New Yorko, Chicagos, 
Detroito, Daytonos ir kitų vie
tovių.

Pačioje konferencijoje ir Kasos 
seminare dalyvavo netoli 80 as
menų. Visi parvažiavo su ge
rais įspūdžiais, šiek tiek nude
gę saulėje, iš Golfo vandenų 
pasisėmų sveikatos ir pilni vil
čių, kad panaši ekonominė kon- kun. A. Rubšys išleido “Raidė 
ferencija ivyks ir kitais metais.

Alg. Š.

tautiniam

Da

Pietų Amerikos ir Europos PLB 
kraštų valdybų pranešimai raštu 
įtraukti į programą. Tautinį są
moningumą palyginamoje etni
nėje perspekty voje pateiks Ele
na Bradūnaitė-Aglinskienė.

Sekmadienio popietinė sesija 
yra skirta tautinio auklėjimo 
moty vacijai išeivijoje, su prele
gente dr. Dalia Katiliutė- 
Boydstun. Modernių metodų ir 
priemonių taikymui
auklėjimui išeivijoje prelegen
tais pakviesti:
nutė Dirvonienė — priešmokyk
liniam amžiui, Ramunė Rač
kauskienė — pradžios mokyk
lose, Danutė Bindokienė — aukš
tesniosiose, kun. Antanas Saulai- 
tis — ateitininkų ir skautų or
ganizacijose. Apie sėkmingą 
tautinį auklėjimą šeimoje kalbės 
Irena Polikaitienė ir Rūta Udrie- 
nė. Pabaigoje bus moderatorių 
paruoštų rekomendacijų priėmi
mas ir konferencijos darbų iš
vados.

Šeštadienio vakare konferen
cijos dalyviams ir visuomenei 
rengiamas pobūvis Jaunimo 
Centro kavinėje. Pobūvio prog
ramą paruoš Lituanistikos ka
tedra ir Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas.

Į PLB mokslinę konferenciją 
yra pakviesti PLB visų kraštų 
valdybų, švietimo, kultūros ta
rybų nariai, visi lituanistinių 
moky klų mokytojai, vedėjai, di
rektoriai ir lektoriai; ateitinin
kų, skautų, neolituanų, tau
tinių šokių ir sporto vienetų 
vadovai ir vadovės, mūsų spau
dos redaktoriai ir žurnalistai.

Kviečiami ir visi kiti, 
riems riipi mūsų tautinės

kn- 
są- 

monės išlaikymas išeivijoje, ku
rie šiam tikslui atiduoda savo 
laiką ir pastangas.

Konferencija prasidės šešta
dienį, lapkričio 23, 9 vai. ryto 
Chicagos Jaunimo Centro apati
nėje salėje ir tęsis dvi dienas.

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

Antanas Rubšys, RAKTAS Į 
SENĄJĮ TESTAMENTĄ, Trečio 
ji dalis — Tiltai ar sienos? 
Krikščionis Gyvenime knygų se
rija Nr. 24. Spausdino N. Pr. 
Marijos Seserys, Putnam, Conn. 
Įrišta į kietus viršelius. 525 
psJ. Kaina 10 dol.

Romoje veikianti Šv. Kazi
miero popiežiškoji lietuvių Šv. 
Kazimiero kolegija per 40 metų 
išleido į gyvenimą nemaža ku
nigų. Ypač stambi buvo 1948- 
49 mokslo metų laida. Toj laidoj 
buvo ir kun. Antanas Rubšys, 
vėliau apsisprendęs savo žinias 
papildyti Popiežiškame Bibliku- 
ino Institute Romoje. Jį sėkmin
gai baigęs profesoriavo ir dėstė 
Šv. Raštą San Diego, Calif., 
kunigų seminarijoje ir Manhat- 
tano kolegijoj, Riverdale, N.Y.

Su kurso draugais švenčiant 
25-erių metų kunigystės sukaktį, 
kilo mintis, kad “svarus” kursas 
šią sukaktį kaip nors pažymėtų. 
Sumanyta, kad Kun. Antanas iš 
savo specialybės parašys lietu
višką įvadą į Šv. Raštą, o kur
so draugai tokią knygą išleis.

Realybė pralenkė pirmųjų 
planų mintį. Iš viso išėjo du to
mai įvado į Naująjį Testamen
tą (1978 ir 1979) ir trys tomai 
įvado j Senąjį Testamentą (1982, 
1983 ir 1985). Veikalas kukliai 
pavadintas “Rakto” vardu. Be 
to, 1982 dar pasirodė tos pačios 
Krikščionis Gyvenime serijos 

N r. 21 — "Šventojo Rašto kraš
tuose ”, Tai kun. A. Rubšio bibli
nių kelionių įspūdžiai, atausti 
istoriniais duomenimis ir bibli- 
nėmis užuominomis. Apie Šv. 
Rašto tyrinėjimus mūsų laikais 

užmuša, dvasia gaivina”. Taip 
iš viso susidaro per 2500 pus
lapių teologinio skaitymo Šv. 
Kašto temomis.

Klitorius už savo kruopštų 
darbą yra gavęs dvi premijas po 
1 OOO dol. Tikrai kun. prof. Anta-

re ikšmės darbą, kuriam nereika
lingi Įprastiniai komplimentai. 
Ne vieno autoriteto nuomone 
turp mūsų teologų — ne tik čia, 
išeivijoje, bet ir nuo spaudos 
atgavimo — kum prof. Antanui 
Kubšiui priklauso pirmoji vieta.

binės knygos. tačiau “Rakto' to-

Trečiame tome autorius gi-

\o darbą Įvesdamas naujausiu

duomenis, su kuo jis nuodug
niai susipažinęs gausioje anglų, 
prancūzų literatūroje, kurios il- 
<gus sąrašus jis kny goje pateikia.

iiojo Testamento knygų aptart
inus, nagrinėjimus, bet daug

; medžiagą,

Kai kuriuose punktuose daro už
uominas i Naująjį festamentą, 
'stengiasi išlukštenti simbolinę 
Šv. Rašto kalbą, išryškinti įvaiz
džių prasmę.

Trečiame “Rakto į Senąjį Tes
tamentą tome yra šie skyriai:
I — Tremtis ir tikėjimo kraitis.
II — Antrasis Izaijas: šviesa tau
toms, III — Tremties prana
šas: Jahvės tarno giesmės. I\ 
— Sandoros Bendrija: kunigiš
ka karalystė. V-Psalmynas: Šv. 
Raštas giesmėje. VI — 'Žmogus 
pasaulyje: išminties pradžia. 
Vii — Koheletas ir Jobas: žmo
gus nerime, VIII — Dilema: 
tiltai ar sienos. IX — Būti San
doros Bendrija pasaulyje, 
N — Tarp dviejų Testamentų.

Prijungiamos naudotų Šv. 
Rašto skaitinių ir dalykų bei 
vardų rodyklės, svarbesnės lite
ratūros sąrašas.

Knygos kalbą tikrino Petras 
Balčiūnas. Įrašus piešė Paulius 
Jurkus. Žemėlapius paruošė S. A. 
Romano. Meniškai apipavidalino 
sės. Onutė M Kalaitė Nuotrau
kos Antano Rubšio ir E.A. 
Johnson.
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NAUJAS ŠV. KAZIMIERO 
KOLEGIJOS REKTORIUS
Darbininke spalio 25 pirma

me puslapy buvo paskelbta ži
nia apie naujuosius pakėlimus 
ir paskyrimus, įvykusius Ro
moje. Vienas iš tokių pakėlimų 
— tai kun. Algimanto Bartkaus, 
iki šiol ėjusio Šv. Kazimiero lie
tuvių kolegijos Romoje prorek
toriaus pareigas, pakėlimas į 
prelatus ir nuo spalio 20 pasky
rimas tos pačios popiežiškos ko
legijos rektoriumi.

Vysk. Pauliaus Baltakio, OFM, 
praneštą žinią patvirtino Vati
kano Popiežiškoji Seminarijų bei 
Universitetų Kongregacija, ku
riai vadovauja amerikietis kar
dinolas Baum.

Š. m. spalio 20 Šv. Kazimie
ro lietuvių kolegija Romoje at
šventė 40 metų sukakti. Per visą 
tą laikotarpį kolegijai vadovavo 
prel. dr. Ladas Tulaba, daug 
prisidėjęs prie šios kolegijos 
įsteigimo ir išlaikymo.

-o-
Algimantas Bartkus gimė Kra

žiuose, Lietuvoje, 1940 lapkričio 
10. Jo tėvelis, mokytojas Edmun
das Bortkevičius, yra miręs. Jo 
mamytė, Juzė Pilėnaitė Bortke- 
vičienė, gyvena su prelato sesu
te Nijole Baltruiioniene, Jamai- 
ca, N.Y. Antroji sesutė gyvena 
VVashington, D.C.

Bortkevičių šeima Lietuvą pa
liko 1943 m. ir apsigy veno Vo
kietijoje. 1948 emigravo Į Brazi
liją, kur Algimantas baigė pra
džios mokyklą.

Bortkevičių šeima 1958 emi
gravo į JAV. kur tuo metu gy
veno Algimanto seneliai. Jis pats 
liko Brazilijoj ir baigė gimna
ziją. Pajutęs pašaukimą į kuni
gus, 1958 spalio mėn. išvyko į 
Šv. Kazimiero lietuvių kolegiją 
Romoje.

Popiežiškame Gregorijaus 
universitete įsigijo magistro 
laipsni iš filosofijos ir baka- 
laureatą iš teologijos. 1965 lie
pos 11 Įšventintas kunigu. Tais 
pačiais metais atvyko į JAV, 
kur buvo paskirtas Šv. Juoza
po lietuvių parapijos Mahanoy 
City, Pa., vikaru ir Cardinal 
Brenan gimnazijos mokytoju. 
1970 tapo JAV piliečiu.

Keletą mėnesių vikaravo She- 
nandoah ir Minersville lietuvių 
parapijose. 1972 paskirtas į Šv. 

WATERBURY, CONN.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo šventė minima lapkričio 24,1 
sekmadieni šia tvarka:

11 vai. pamaldos Šv. Juozapo 
parapijos bažnyčioje. Mišios au
kojamos už žuvusius dėl Lietu
vos laisvės karius.

12 vai. Lietuvių klubo salėje, 
48 Green Street, pietūs. Kalbės 
Lietuvos gen. konsulas Nevv Yor- 
ke — Anicetas Simutis. Meninę 
programą atliks solistė Gertrūda 
Raskauskas.

Kariuomenės šventę minė
dami. Įvertiname jos žygius, nes 
tik jos dėka buvome atstatę 
Lietuvos nepriklausomybę. Mi
nėjimą rengia VVaterburio ramo- 
vėnai.

Visi kviečiami atsilankyti.

Birželio 22 Apreiškimo parapijos bažnyčioje Brooklyne susituokė Kristina CesnavičiOtė 
su Romu Katinu. Sutuokė juos kun. Jonas Pakalniškis, kuris toje bažnyčioje ir apkrikš
tijo jaunuosius. Iš k. Vilija Katinaitė, Algis Oilapas, Nida Milukaitė, Rimas Česnavičius, jau
navedžiai Kristina ir Romas Katinai, Audronė CesnavičiOtė, Kęstas Katinas, Audronė Raz- 
gaitienė ir Andrius Razgaitis. Jaunavedžiai apsigyveno Homer mieste Aliaskoje. Iš ten 
siunčia sveikinimus visiems savo draugams.

Bernardo parapiją bei Šv. My
kolo lietuvių parapijiį Easton, 
Pa., vikaru. Tuo pačiu metu 
dėstė Notre Daine gimnazijoje, 
aptarnavo portugalus, buvo 
kalėjimo kapelionas ir vadovavo 
katalikiškai radijo valandai 
anglų kalba.

1972 rugsėjo mėn. kun. A. 
Bartkus buvo paskirtas klebonu 
Į Šv. Kazimiero lietuvių para
piją, St. Clair, Pa. Visų mėgia
mas, jis ne tik sėkmingai vado
vavo reikalingiem parapijos ka
pinių bei klebonijos remontam, 
bet taip pat atgaivino parapie- 
čių dvasini bei lietuvišką gyve
nimą. Suorganizavo veiklią Lie
tuvos vyčių kuopą ir buvo jos 
dvasios vadas ir įkvėpimo šalti
nis.

Kun. A. Bartkaus skatinami, 
Lietuvos vyčiai perėmė meti
nės lietuvių gegužinės — Lie
tuvių Dienos rengimą ir žy
miai atgaivino ir naujai išpo-

PENKTASIS MOKSLO IR 
KŪRYBOS SIMPOZIUMAS

Sparčiai artėja laikas, kuo
met Chicagoje bus atidarytos 
penktojo simpoziumo .sesijos. 
Simpoziumas Įvyks lapkričio 27 
— gruodžio 1 Chicagoje, Jauni
mo Centre. Yra užsirašę daly
vauti 225 kalbėtojai. Ne visi iš jų 
turės išsamius pranešimus: kai 
kurie bus tik "apvaliojo stalo , 
t.y . diskusijų dalyviai. Dalyviai 
y ra iš daugelio kraštų. Simpo
ziume bus atstovaujama: JA\ , 
Kanada, Venecuela. V. Vokietija, 
Italija.

Į Chicagą suvažiuos mūsų 
akademinis elitas. Kažkas prise
gė jiem "akademinių primado
nų” epitetą. Tai vis mūsų jau
nimas, kai kurie jau vidurinės 
kartos. Žiūrint kieno akimis žiū
rima; pensininkų susirinkimuose 
tenka išgirsti 50 m. žmones va
dinant jaunais. Pati jauniausia 
mūsų akademikų karta nedrįsta 
su savais referatais pasirodyti, 
kadangi nesijaučia stiprūs lietu
vių kalboje. Neužtenkamai stip
rūs gvildenti mokslines temas.

Simpoziumas bus pradėtas 
lapkričio 27 vakare vykdoma 
dalyvių registracija, o 7 vai. 
vakaro bus susipažinimo vaka
ras Jaunimo Centro kavinėje. Iš 
kitur suvažiavę simpoziumo da- 
dalyviai turės progos susipažin
ti ar atnaujinti senas pažintis. 
Taip pat ir visuomenė turės pro
gos susipažinti ir pasimaty ti su 
svečiais. Simpoziumas apims 
humanitarinius mokslus — 103 
daly viai, griežtuosius mokslus — 
88 dalyviai ir mediciną — 34 
dalyviai, griežtuosius mokslus 
— 88 dalyviai ir mediciną — 
34 dalyviai. Tad bus didelis 
pasirinkimas ir temų įvairumas. 
Niekam neteks nuobodžiauti, 
kiekvienas ras sau patinkamas 
temas.

Be Įvairių sesijų ir referatų, 
bus ir specialūs renginiai: paro
dos ir literatūros vakaras.

Jaunųjų architektų darbų pa
rodos organizatoriai vra Ginta-

puliarino tą ilgametę tradiciją.
1978 kun. A. Bartkus buvo 

paskirtas Apreiškimo lietuvių 
parapijos Frackville, Pa., klebo
nu. Ten taip pat žmonės grei
tai patyrė jo ganytojišką ranką 
bei administracinius sugebėji
mus. Jam teko atremontuoti 
Frackville kleboniją, salę, mo
kyklą. Susidomėjęs Pennsylvani- 
jos lietuvių istorija, jis Frack- 
villėj suorganizavo lietuvių mu
ziejaus steigimą. Taip pat vado
vavo lietuviškai radijo valandė
lei bei lietuviškų mišių trans
liacijom.

Kun. A. Bartkus išmoko skrai
dyti lėktuvu ir 1977 įsigijo pilo
to leidimą.

1983 spalio mėn. kun. A. Bart
kus buvo pakviestas į Romą eiti 
Šv. Kazimiero lietuvių popie
žiškos kolegijos prorektoriaus 
pareigas. Eidamas šias parei
gas, 1985 jis įsigijo bažnytinės 
teisės licencijatą, ir ruošiasi 
doktorato laipsniui.

Jis laisvai kalba lietuviškai, 
angliškai, portugališkai ir itališ
kai.

LIC
Prel. Algimantas Bartkus, Šv. Kazimiero kolegijos.Romoje 
rektorius.

— Kun. Juozapas Masalskas, 
Kaišiadorių vyskupijos Saldu
tiškio parapijos klebonas, pa- 
palaidotas spalio 28. Kun. J. 
Masalskas buvo sulaukęs 62 m. 
amžiaus, kunigu įšventintas 
1954 m. Kaišiadorių vyskupijo
je yra 65 bažnyčios ir iš jų 6 
neturi savo kunigo. Visose še
šiose Lietuvos vyskupijose jau 
daugiau kaip 150 parapijų yra 
likusios be savo kunigo.

— Clevelando Lietuvių Ameri
kos piliečių klubas 1985 metų 
1000 dol. premiją paskyrė Šv. 
Kazirniero lituanistinės mokyk
los direktorei Stefanijai Stasie- 
nei. Pagerbtoji Clevelando lietu
vių mokytoja yra ir visuomeni- 
ninkė, dažnai talkinanti visiem, 
kai įvykiai reikalingi darbščių 
rankų.

— Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Są
jungos visuotinis metinis suva
žiavimas įvyks gruodžio 7 Cle- 
velande.

rė Kerely tė-Thaus ir Aras Rima- 
vičius. Parodoje dalyvauja nese
nai universitetus baigę (jau Įsi
darbinę) architektai su savo dip
lominiais darbais arba atliktų 
projektų brėžiniais.

Istorinių žemėlapių parodoje 
— "Istorinės Lietuvos ploto kar
tografinis atvaizdavimas amžių 
bėgyje”. Šios parodos organiza
torius Rimantas Kunčias-Žemai- 
taitis. Amžių sąvartoje Lietu
vos sienos keitėsi, o paskutinių 
400 metų bėgyje jos keitėsi Lie
tuvos nenaudai. Etnografiniai 
lietuvių plotai mažėja ir mažė
ja. Tas lietuviškų žemių mažė
jimas bus parodytas 16 a. - 19 a. 
žemėlapiuose. Žemėlapiai yra 
gauti iš šių kolekcijų: Edmun
do Jasiūno, Rimanto Kunčio- 
Žemaitaičio, Juozo Andriaus. 
Balzeko muziejaus. Gintauto \ ė- 
žio ir Vytauto Vepšto.

Gintaro parodos rengėja Al
dona Veselkienė — Lietuvių 
Tautodailės Instituto Chicagos 
sky rius. Eksponatai y ra pasisko
linti iš Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus ir seserų kazi- 
mieriečių Lietuvių kultūros mu
ziejaus. Paroda taip pat bus pa
įvairinta tautiniais audiniais. 
Ši paroda turėtų patraukti ypač 
lietuvaičių dėmesį.

“Petro Kiaulėno memorialinės 
parodos rengėjai — Čiurlionio 
galerija, LB Kultūros taryba ir 
Lietuvių Dailės institutas. Paro
doje bus išstatyti 45 dail. P. 
Kiaulėno tapybos darbai, su
rinkti iŠ keletos kolekcijų.

Literatūros vakare bus Lietu
vių Rašytojų draugijos metinės 
premijos Įteikimas Alb. Bara
nauskui ir Aloyzo Barono vardo 
novelės premijos laimėtojui Juo
zui Toliušiui. Mecenatų ir lau
reatų žodžiai. Mecenatai yra dr. 
Antanas Razma ir dr. Petras 
Kisielius. Ištrauka iš premijuotos 
A. Baranausko knygos — skaito 
rašyt. Česlovas Grincevičius. Li-

teratūros vakarras įvyks 1985 
lapkričio 29 7 v.v.

Visi šie renginiai vyks Jauni
mo Centre. Įėjimo mokestis 4 
dol. vienai dienai, 8 dol. visam 
simpoziumui. Į tai Įeina visi re
feratai ir parodos, tačiau neįen- 
na literatūros vakaras. Į litera
tūros vakarą bilietai parduoda
mi atskirai.

Lanky tojų ir svečių patogumui 
simpoziumo dienomis Jaunimo 
Centre veiks kavinė ir restora
nas. Viskas bus vietoje ir po vie
nu stogu ir savo aplinkoje. Tad 
nereikės važinėti, šalti ar su
šlapti.

Šis simpoziumas užsirašiusių
jų daly vių skaičiumi yra žymiai 
didesnis ir gausesnis už buvu
siuosius. Tas rodo, kad mūsų 
visuomenė jeigu nesišakoja pla
tyn, tai eina aukšty n! \ is dau
giau ir daugiau mūsų tautiečių 
prasimuša į akademinio ar pro
fesionalinio gy venimo viršūnes. 
Tereikia linkėti, kad jų lietuviš

PASAULIO LIETUVIŲ ANKETĄ
UŽPILDĖ 3000 ASMENŲ

Pasaulio lietuvių anketa jau 
y ra įvykęs faktas. Nuo šių metų 
pradžios kelių mėnesių laikotar
pyje ši anketa buvo paruošta, 
suredaguota lietuvių kalba, iš
versta j anglų, ispanų, portuga
lė ir vokiečių kalbas, atspaus
dinta, išplatinta ir surinkta į 
centrinę būstinę Chicagoje. An
ketų dar vis atsiunčiama, gi at
siųstų anketų duomenų dalis jau 
sudėta į kompiuterį skaičiui ana
lizei.

Paskleistų anketų skaičius 
dar tiksliai nežinomas, nes ša
lia atspausdintų 12,000 Chica
goje, kurių didžioji dalis buvo 
išplatinta, spausdino ir platino 
kai kurie atskiri kraštai. Už
pildytų ir atsiųstų anketų skai
čius artėja prie 3,000. Kai bus 
galutinai surinkta ir suskaičiuo
ta. tas skaičius gali viršyti 3,000. 
Tai imponuojantis skaičius.

Atsiliepusiųjų gausa prašoko 
anketos organizatorių viltis. Lie
tuviškoji visuomenė neįpratusi 
pildyti anketų. Be to. ši anketa 
nebuvo trumpa, be to, joje pasi
taikė ir tokių klausimų, prie ku
rių reikėjo stabtelti ir pagalvoti. 
Dėl tokių sunkumų kai kas gal 
anketos ir neužpildė. Nežiūrint 
to, 3000 užpildytų anketų skai
čius rodo, kad didelė dalis lietu
vių kilmės žmonių matė šios an
ketos vertę, suprato jos reikšmę 
ir pašventė pakankamai laiko ją 
užpildyti. Tai rodo jų pačių 
visuomeninį subrendimą bei 
sugebėjimą bendram labui pa
skirti savo laiko bei dėmesio. 
Už tai jiems patiems priklauso 
pirmoji mūsų pa<b l>ei įverti
nimas.

Prie anketos pasisekimo daug 
prisidėjo jos platintojai Organi
zatorius pasiekė žinios, kad kai 
kurie platintojai buvo ypač uo
lūs. Žinoma, pasitaikė ir tokiu. 

ka veikla nepasibaigtų su šiuo 
simpoziumu, o išneštų ją Į pla
tesnius vandenis.

Dabar noriu kreiptis į lietu
višką visuomenę, kad ji gausiai 
simpoziume dalyvautų. Pir
miausiai noriu paaiškinti, kad 
pavadinimas neturėtų nieko at
baidyti: simpoziumas yra kon
ferencija, kurios dalyviai yra iš 
daugelio šalių. Tad dalyvaukime 
pasidžiaugti savo jaunimu. Dau
gelis galės pamatyti ir pasiklau
syti savo vaikų ir gal vaikai
čių pasiekimus. Jų laimėjimai 
yra mūsų lietuviškos visuomenės 
laimėjimai. Reikia džiaugtis, 
kad mūsų žmonės yra įėję Į 
į aukštąsias mokslines instituci
jas ir yra sėkmingi profesiona
lai.

Užbaigiant simpoziumo dar
bus pagal jau Įsisenėjusius pa
pročius yra rengiamas pobū
vis. Pobūvis Įvyks lapkričio 30 
7 v.v. Beverly Country Club, 
8700 So. VVestem Avė.

J. Žygas

kurie turėjo sunkumų platinti 
arba ptys nedėjo pakankamai 
pastangų. Anketų paskleidimas 
vyko įvairiais būdais: susibūri
muose, paštu, iš rankų į rankas. 
Visiems, vienokiu ar kitokiu bū
du prisidėjusiems prie anketos 
paskleidimo, nuoširdžiai dėkoju.

Šios anketos darbas buvo ir 
tebėra darbas “pribėgom”. Jokio 
oficialiai tam darbui paskirtų 
ir apmokamų žmonių nėra: jei 
taip būtų buvę, anketos paruo
šiamieji darbai, o taip pat ap
skaičiavimas dabar vyktų be su- 
sitrukdymų. Dabar gi visi anke
tos projekte be savo darbo pra
gyvenimui, turi ir daugiau pa
reigų lietuvių visuomeninėj 
veikloj. Tai reikia turėti omeny, 
žvelgiant Į keturius mėnesius už
trukusį anketos paruošimą, o 
taip pat Į dabar neseniai prasi
dėjusį duomenų analizavimą. 
Užtruko ir tebeužtrunka pats 
anketos paruošimas kompiute
riui: pvz. vienos anketos skai
čių perrašy mas rašomąja maši
nėle užtrunka 5-6 min., vie
nam asmeniui 3,000 anketų — 
apie 7 darbo savaitės, po 40 vai. 
į savaitę. Galutinai visų an
ketų duomenų apskaičiavimai 
dar užtruks mėnesius.

Sis pasaulio lietuvių ap
klausinėjimo projektas yra 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės švietimo-auklėjimo skyriaus 
žinioje. Šį projektą vykdo prof. 
dr. Kęstučio Trimako vadovau
jama komisija, kurią, šalia jo, 
sudaro PLB valdybos vy kdoma
sis vicepirm. prof. dr. Tomas Re- 
meikis, prof dr. Dalia Katiliūtė- 
Boydstun, prof. dr. Jolita-Naru- 
tienė ir PLB valdybos vicepir 
mininkė švietimo-auklėjimo rei
kalams Birutė Jasaitienė. Anke
tos duomenų analizei kompiute
riais yra pakviestas Alfredas 
Juška. MA. Savo patarimais

— Kun. dr. Juozas Prunskis 
bus ypatingai pagerbtas St. Bal
zeko lietuvių kultūros muzie
jaus rengiamoje vakarienėje lap
kričio 24 The Drake Hotel patal
pose, Chicagoje.

— Cleveland, Ohio, lapkričio 
23, šį šeštadienį, 7 vai. vak. 
rengiamas Lietuvos kariuomenės 
minėjimas. Kalba Jargis Mals- 
kis. Meninę programą atlieka 
Čiurlionio ansamblio vyrų cho
ras, vadovaujamas Ryto Babic
ko. Šokiam groja Romo Strimai
čio orkestras. Minėjimas vyksta 
Lietuvių Namų didžiojoj salėj. 
Lapkričio24, sekmadienį, mišios 
Dievo Motinos bažnyčioje. Gieda 
parapijos choras, vadovauja
mas Ritos Kliorienės.

— Ch'icagoje Muse.um pf 
Science and Industry rengia 
kalėdinį festivalį savaitgaliais 
nuo lapkričio 29 iki gruodžio 22. 
Bus tautiniais motyvais papuoš
tos kalėdinės eglutės, tiekiamas 
tradicinis tautinis maistas, atlie
kama speciali programa. Lietu
viai pasirodys gruodžio 1, sek
madienį, 2:30 vai. popiet. Lietu
vių programai vadovauja Frank 
Zapolis ir Ewald Radawich su 
žmonomis.

— Lietuvių operos tradicinis 
balius, kuris rengiamas lapkri
čio 23 Chicagos Tautinių Namų 
salėje, skiriamas operos trisde
šimtojo sezono operos pastaty
mo išlaidom sumažinti ir praeito 
sezono likusiom skolom padeng
ti.

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

— Ieškomas Liudas Valiuškas, 
Kazimiero sūnus, gimęs 1918 
Mankūnų kaime. Jis turi seserį 
Albiną bei brolius Petrą ir Ka
zimierą. Jis pats ar apie jį ži
nantieji prašomi pranešti Darbi
ninko redakcijai.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: M. Cvirka, Brockton, Mass., 
J. Jacevičius, Worcester, Mass., 
A. Jazukevičius, VVorcester, 
Mass. Užsakė kitiem: Aleksand
ra Bačauskienė, Pompano 
Beach, Fla. — sūnui. Sveiki
nam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko pre
numerata pirmiem metam tik 
12 dol. Atnaujinant — visiem 
15 dol. metam.

daug padeda SPSS-x kompiute
rių programos specialistė dr. 
Marija Noru.šytė.

Anketos pirmieji duomenys 
bus pateikti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ruošiamojoje 
Tautinės sąmonnės išlaikymo 
išeivijoje mokslinėje konferenci-. 
joje lapkričio 23 - 24 Chicago
je, o po to — Penktajame Moks
lo ir Kūrybos Simpoziume lap
kričio 30 taip pat Chicagoje.

Kęstutis Trimakas. Ph. D.
Pasaulio lietuvių anketos 

direktorius
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Bostono aukštesnioji lituanisti
nė mokykla ruošia savo tradi
cinį vakarą gruodžio 7 d., 7 
v.v. So. Bostono Lietuvių Pilie
čių klubo III aukšto salėje. Pro
gramą atliks Gitos Kupčinskie
nės vadovaujamas “Saduto” et
nografinis ansamblis su nauja 
programa. Po programos bus 
puikios vaišės ir šokiai. Visa 
Bostono ir apylinkės lietuviška 
visuomenė kviečiama atsilankyti 
ir tuo paremti mūsų lietuvišką 
jaunimą. Stalus galima užsisaky
ti pas: Aidą Kupčinską 717 
668-2167, Giedrę Budreckienę 
471-9029, Vytautą Dilbą —268- 
0487.

— Dr. Adolfas Damušis, bu
vęs Detroito universiteto poly- 
merinio instituto vicedirekto
rius, dalyvaus Penktojo mokslo 
ir kūrybos simpoziumo griežtų
jų mokslų — technologijos ir 
architektūros programoje. Pir
moje žemės mokslų sesijoje jis 
padarys pranešimą apie cemento 
pramonės vystimąsi Lietuvoje. 
Penktasis mokslo ir kūrybos 
simpoziumas įvyks šių metų Pa
dėkos dienos savaitgalį Chica- 
goje.

— Dr. Algirdas Avižienis, Ca- 
lifomijos universiteto (UCLA) 
profesorius ir Pirmojo lietuvių 
mokslo ir kūrybos simpoziumo 
(MKS) mokslinės programos bu
vęs pirmininkas, dalyvaus Penk
tojo MKS kompiuterių ir infor
macijos mokslų sesijoje, kurią 
suorganizavo Ketvirtoje MKS 
mokslinės programos komiteto 
buvęs pirmininkas ir Georgia 
Technologijos instituto profeso
rius Pranas Zunde.

— Solistė Eva Tamulėnaitė, 
mezzo sopranas, akomponuo- 
jant dr. Ramintai Lampsatytei, 
gruodžio 1, sekmadienį, 3 vai. 
popiet atliks programą Margu
čio rengiamame koncerte Chica- 
gos Jaunimo Centre. Solistė 
anksčiau dainavo Kopenhagos 
operoje. Dabar gyvena Vakarų 
Vokietijoje ir pastoviai dainuo
ja Gelsenkirchen operoje.

— Chicagoje televizijos antras 
kanalas, kuriam vadovauja VV. 
Jacobson, padarė pasikalbėjimą 
apie Lietuvą ir lietuvius su 
Marija Rudiene, Balfo centro 
valdybos pirmininke, ir dr Kaziu 
Ėringiu, pabėgėliu iš okupuo
tos Lietuvos. Pasikalbėjimui va
dovavo D. Tucker, nuolatinė šio 
televizijos kanalo bendradarbė. 
Pasikalbėjimas buvo pozityvus 
informacijai apie dabartinę oku
puotos Lietuvos padėtį.

— Dail. Kiaulėno kūrinių pa
roda Chicagos Jaunimo Cent
ro Čiurlionio galerijoje vyks 
lapkričio 22.

— Chicagos Jaunimo Centro 
tradicinė vakarienė vyks 
gruodžio 8 savų patalpų didžio
joj salėj.

— Pabaltiečių Taryba Aust
ralijoje šiuo metu rūpinasi, kad 
per Australijos televiziją būtų 
parodytas britų televizijos BBC 
pagamintas dokumentinis filmas 
apie pabaltiečių Laisvės Žygį 
Baltijos jūroje š.m. liepos pabai
goje ir rugpjūčio pradžioje. Bri
tų BBC televizija labai vaiz
džiai nufilmavo visus šio žygio 
renginius, pradedant Baltijos 
tribunolu Kopenhagoje ir bai
giant išvyka laivu Baltijos jū
roje.

Kunigų Vienybės Naujosios Anglijos provincijos kunigai 
tarėsi pranciškonų vienuolyne Kennebunkporte, Maine, spa
lio 7 ir 8 dienomis. Iš k. kun., J. Steponaitis, kun. A.

' Kontautas, kun. A. Petraitis, Tėv. R. Šakalys, kun. Z. Smilga, 
prel. V. Balčiūnas, kun. P. Sabas, kun. V. Cukuras, kun. 
A. Baltrušiūnas, kun. P. Šakalys, kun. K. Pugevičius —sve
čias ir Tėv. St. Ropolas.

LOS ANGELES, CALIF.
Gina savo daina užkariavo 

visų širdis
Skaudu, kai skaitome spaudo

je apie lietuvių bažnyčias, sta
tytas ankstyvesniųjų ateivių 
sunkiai uždirbtais pinigais, per
leidžiamas kitataučiam. Šv. 
Kazimiero parapija su savo nors 
nedidele, bet gražia bažnyčia 
veiklos kry ptimi jungia religinį 
ir tautinį elementus. Gal todėl 
parapijos renginiai yra gausiai 
lankomi visų lietuvių gyvenan
čių Pietų Californijoj. Atrodo, 
kad parapijos vadovų pasirink
tas teisingas kelias dar ilgai 
užtikrins šios parapijos gyvas
tingumą. Matyti, kad ir naujasis 
parapijos klebonas kun. D. A 
Olšauskas yra pasirinkęs šią 
teisingą kelio kryptį.

Spalio 27 losangeliečiam ne
buvo eilinis sekmadienis, nes čia 
koncertui buvo pakviesta Kana
dos operos solistė Gina Cap- 
kauskienė, koloratūrinis sopra
nas. Koncertas pradėtas prog
ramos vedėjo J. Pupiaus įvado 
žodžiu, kuris parapijos kunigų 
ir komiteto vardu pasveikino su
sirinkusius, iškeldamas šios pa
rapijos reikšmę religine ir tauti- 
ne prasme. Taip pat jis supa
žindino ir su soliste, kuri iau 
nebe pirmą kartą matoma Los 
Angeles scenoje ir savo vokaline 
kūryba gerai žinoma ne tik 
Šiaurės Amerikos kontinente, 
bet ir už jo ribų.

Koncerto programoje buvo at
likti senųjų lietuvių kompozito
rių kūriniai — J. Gruodžio, J. 
Karoso, V. K. Banaičio, taip pat 
vietinių kompozitorių —O. Met- 
rikienės, B. Budriūno ir G. Gu
dauskienės. Ji taip pat atliko ari
jas iš operų Rigoletto (G. Ver
di), Romeo ir Juliette (C. Gou- 
nod) ir Lucia di Lammermoor 
(G. Donizetti). Nors solistė dau
geliui jau nebe pirmą kartą gir
dėta. bet savo atlikimo technika 
ir balso apvaldymu jau iš pat 
pradžių pavergė klausytojų šir
dis ir jausmus, todėl susilaukė 
ilgų plojimų. Ji puiki kūrinių 
interpretatorė, turinti nepa
prastą klausą ir atmintį. Vaidy
binė technika taip pat be prie
kaištų. Balsas stiprus ir plačios 
skalės, perėjimai sklandus. Balso 
skambesys nepraranda natūra
lumo ir aukštose gaidose. Žo
džiu, turinti visus operinės 

solistės charakteringus požy
mius ir ypatybes. Surasti ne
žymius trūkumus galėjo nebent 
pedantiškas kritikas.

Programai baigiantis, visi at- 
sistoją pagerbė solistę už puikų 
koncertą. Plojimam nesibai
giant, ji dar padainavo porą 
kūrinių. Solistė ir akompaniatp- 
rė buvo apdovanotos daugybe 
gėlių. Specialiai buvo įteikta gė
lių puokštė ir M. Lembertienės 
už atliktą kūrinį “Dainos, muzi
ka ir gėlės“ — žodžiai mirusio 
poeto P. Lemberto (kompoz’ci- 
ja O. Metrikienės). Savo kūry
bos rinkinį, dedikuotą G. Cap- 
kauskienei, įteikė kompozitorė 
G. Gudauskienė.

Koncertui pasibaigus, klebo
nas kun. dr. A. Olšauskas pa
dėkojo programą atlikusioms so
listei ir akompaniatorei R. Apei- 
kytei, prisidėjusiai savo puikiu 
pianino apvaldymu prie tokio 
koncerto pasisekimo. Klebonas 
dėkojo parapijos komitetui ir 
visom talkininkėm, įgalinusioms 
suorganizuoti tokį šaunų pokylį, 
davusį progos dalyviam atitrūk
ti nuo kasdienybės ir pagyventi 
meno pasaulyje.

Pagaliau buvo pokylis. Mal
dai sukalbėti buvo pakviestas tė
vas B. Markaitis, SJ, kuris ir 
bažnyčioje tą dieną pasakė gra
žų pamokslą. Taip geroje nuo
taikoje, pasistiprinę dvasiškai ir 
kūniškai, visi skirstėsi, nes rytoj 
laukė kasdieniniai darbai. Kai 
kurie dargi buvo ypatingai lai
mingi, laimėję loterijoje pinigi
nes dovanas.

Ig. M.

Literatūrinė atgaiva
Šiais metais sukanka 20 me

tų nuo Lietuvių Fronto Bičiulių 
Los Angeles sambūrio rengiamų 
literatūros vakarų pradžios. Ra
šytojai, teatralai, muzikai — vo
kalistai, literatūrą mylinti vi
suomenė ir organizatoriai sudarė 
organišką vienetą, kuris per 20

DEXTER PARK0| PHARMACY O 
Wm. Anast&si, B. 8.

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER

296-4130

Suvažiavimas nutarė, kad nuo 
dabar Amerikos Lietuvių Tary
bos valdyba bus renkama dve
jiems metams.

ALT sudėtin įeinančioms or
ganizacijoms nominavus, suva
žiavimas patvirtino naują Ame
rikos Lietuvių Tarybą tokios su
dėties:

Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Federacija: Aleksandras 
Doinanskis, Viktoras Naudžius, 
Irene Šankus, dr. Juozas Meš
kauskas, Saulius Kuprys, Grasil
da Reinytė-Petkuvienė, Algis 
Kazlauskas. Į valdybą Aleksand
ras Domanskis ir Viktoras Nau
džius. Į iždo globėjus Vytautas 
Yucius.

Amerikos Lietuvių Socialde
mokratų Sąjunga: Mykolas Pra
nevičius, Irena Rimavičienė, dr. 
Jonas Valaitis, Janina Vienu
žis, dr. Euritelijus Žilinskas, Bi
rutė Skorubskienė, Edmundas 
Jasiūnas. J valdybą Mykolas 
Pranevičius ir dr. Jonas Valai
tis. Į iždo globėjus Birutė Sko
rubskienė.

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga: Teodoras Blinstrubas, 
Petras Bučas, Vytautas Abrai- 
tis, Eugenijus Bartkus, Vida Jo
nušienė, Aleksas Laikūnas, dr. 
Povilas Švarcas. Į valdybą Teo
doras Blinstrubas ir Petras Bu
čas. Į iždo globėjus Vytautas Ab- 
raitis.

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara: dr. Algirdas Budrec- 
kis, dr. Vytautas Dargis, Alena 
Devenienė-Grigaitienė, Julius

gruodžio 8, sekmadienį,

metų išlaikė literatūros vakarų 
tradiciją.

Literatūros vakarų dvidešimt
mečiu! paminėti Lietuvių Fronto 
Bičiulių Los Angeles sambūris 
sukaktuviniam literatūros va
karui skiria dvi dienas:

1. Visuomenės susitikimas su 
rašytojais įvyksta gruodžio 7, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Beva- 
karieniaujant bus progos išgirs
ti rašytojų žodį, kūrybos skaity
mą, o taip pat artimai su jais 
pabendrauti.

2. Literatūros vakaras vyks 
po su

mos, 12:15 vai. popiet toje pa
čioje salėje. Savo kūrybą skai
tys svečias iš New Yorko rašy
tojas - laureatas Paulius Jur
kus, gražiosios giesmės “Kaip 
grįžtančius namo paukščius” 
žodžių autorius, beletristas, 
poetas, žurnalistas, dailininkas, 
“Darbininko” redakcijos narys. 
Paulius Jurkus už “Smilgaičių 
akvarelę” laimėjo “Draugo” ro
mano premiją, išleido Vilniaus 
legendų rinkinį “Ant Vilnelės 
tilto”, novelių knygą “Pavasaris 
prie Varduvos”, pasaką-poemą 
jaunimui “Juodvarniai”, ilius
travo daug knygų ir sukūrė dau
geliui knygų aplankus ir virše
lius.

Apie svečią ir jo kūrybą žodį 
tars poetas Bernardas Brazdžio
nis.

LFB LA valdyba

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01 114th St., Richmond Hili, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-6799

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St Petersburge

Aktyvas: 43 milijonai dolerių

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

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

Taupymo certifikatų palūkanos nuo 7.15% iki 9.85%, pagal sumą ir terminą. 
IRA indėlių palūkanos nuo 9.25 iki 10.25% pagal terminą.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.008

KASOS įstaiga Richmond Hili veikia tešlas dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro, išskyrus penktadieniais Iki 6 v.v. ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų ir certifikatų palūksnų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paltu Jums bus suteiktos vėliausios informacijos.

Kuzas, Teodora Krizienė, Graž
vydas Lazauskas, dr. Kazys Šid
lauskas. Į valdyba Gražvydas 
Lazauskas ir dr. Vytautas Dar- • 
gis. Į iždo globėjus Aleksandras 
Chaplikas.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje: Euphrosine Mikužiūtė, 
Aleksandras Chaplikas, Povilas 
Dargis. Į valdybą Povilas Dar
gis.

Lietuvių Katalikų Susivieniji
mas Amerikoje: Thomas E. 
Mack, dr. Vladas Šimaitis, Vy
tautas Yucius. Į valdybą dr. Vla
das Šimaitis.

Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikių Moterų Sąjunga: Daina 
Danilevičiūtė -Dumbrienė, Anel< 
Rasteinis, Annašliterienė. Į val
dybą Daina Danilevičiūtė-Dum- 
brienė.

Lietuvos vyčiai: dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, dr. Leonardas Ši
mutis, Evelyn Oželienė. Į valdy
bą dr. Leonas Kriaučeliūnas.

SOUTH ORANGE, N.J.

Bendruomeninis 
pasižmonėjimas

Kaip ir kiekvienais metais, 
LB Nevvarko apylinkės valdyba, 
kurią sudaro pirmininkė Dan
guolė Didžbalienė, iždininkė 
Danutė Rogers ir sekretorius 
inž. architektas Algirdas Bra
žinskas, pastarojo erdvioj sody
boj suruošė rugsėjo 29 rudeninį 
pasižmonėjimą. Į jį buvo kvie
čiami ne tik prie vietos LB 
apylinkės priklausą, bet ir pla
čiau pasklidę lietuviai. Papras
tai jų čia susirenka per 60 ir 
praleidžia kelias valandas, besi- 
vaišindami rengėjų paruoštais 
gausiais užkandžiais ir pagal 
kiekvieno skonį gėrimais. Suva
žiuoja čia ir iš toli, net iš kai
myninės New Yorko valstijos 
Yonkers miesto ir net su gau
siom dovanom tą dieną vykdo
mai loterijai ir namuose paga
mintais užkandžiais. Tuo ypač 
jau keliolika metę pasižymi Ja
nina Staškutė, Janina Hassel- 
berg ir Henrikas Januškevičius. 
Šiemet nuolatinius šių pasižmo- 
nėjimų lankytojus nustebino iš 
Langhome, Pa., atvykęs Vytau
tas Radikas su jau iškeptu kala-

Clevelando lietuvių pensininkų klubas paminėjo rugsėjo 8 
— Tautos šventę. Paskaitėlę skaitė Juozas Žilionis. Nuotr.
V Bacevičiaus

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Studentų Sąjunga: Ramunė Tri- 
čytė, Svajūnė Kerelytė, Jonas Bo
belis. Į valdybą Ramunė Tričytė.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdis: 
Kęstutis Dirkis, Vytautas Jokū
baitis, Jonas Šiaučiūnas. Į valdy
bą Jonas Šiaučiūnas.

Vilniaus Krauto Lietuvių Są
junga: Vanda Gasparienė, Julius 
Pakalka, Petras Noreika, valdybą 
Vanda Gasparienė.

Amerikos Lietuvių Respubli
konų Federacija: Anatolijus Mi- 
lunas, Jonas Talandis, Juozas Šu- 
laitis. | valdybą Jonas Talan
dis.

Amerikos Lietuvių Demokratų 
Lyga: Stanley Balzekas, Jr., Jo
kūbai Stukas, Rimas Mulokas. 
| valdybą Stanley Balzekas, Jr.

Amerikos Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Sąjūdis: Pranas Raz- 
gaitis, Algimantas Pautienis, 
Stasys Dubauskas. Į valdybą 
Stasys Dubauskas.

kutu. Visus linksmai nuteikia 
pravedama loterija, pasižyminti 
laimėjimų gausa tiek, kad beveik 
kiekvienas ką nors laimi. Rei
kia daug išmonės taip gausiem 
laimėjimam parinkti ir juos taip 
įpakuoti, kad sudarytų labai 
vertingo daikto įspūdį.

Tačiau čia ne tik linksmina
masi — pasidalinama įvairiom 
LB aktualijom, kurių paprastai 
niekada netrūksta, apylinkės iž
dininkė dažnam primena, 
kad jau būtų laikas susitvarky
ti su solidarumo įnašais ar palik
ti auką Bendruomenės švietimo 
ir lituanistinių mokyklų reika
lam. Čia pat gyvenantis tauti
nių šokių grupės vadovas Algis 
Bražinskas sukvietė ir “Lieps
nos” šokėjų, kurie, gražiam orui 
esant, kieme pievutėj pašoko ke
lius tautinius šokius.

Nuotaikingai praleidę kelias 
valandas svetingoj ir linksmoj 
aplinkoj; dalyviai pavakariais 
pamažu išsiskirstė, tikėdamiesi 
kitais metais vėl pasimatyti.

K.J.

— Scenos veikalui konkursą 
paskelbė Lietuvos karių Ramo
vės Adelaidės skyrius ir pa
skyrė 500 dol. premiją geriau
siam veikalui.

KVIEČIAME TALKON!
Darbinindas, minėdamas 70 metų sukaktį, kviečia skaitytojus į talką! Kaip būtų gražu, 

jei kiekvienas dabartinis Darbininko skaitytojas surastų po vieną naują skaitytoją. 
Nauji skaitytojai nuo užsakymo dienos tuoj pat pradės gauti Darbininką iki šių metų 
galo Ir per visus 1986 metus (o taip pat ir 1986 m. kalendorių su dail. Č. Janušo viršeliu) 
tik už 12 dol.

Pasinaudokit šiuo papiginimu, užsakydami Darbininką jo dar neskaitančiam draugui. 
Tai bus ir graži Kalėdinė dovana, kuri Jus primimins kiekvieną 1986 metų savaite.

Kreiptis: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brolklyn, N.Y. 11207.

VARDAS ir PAVARDĖ.™...............................................................................................................

ADRESAS...................   -...........................................
Užsakau Darbininką kaip dovaną:...........................................................................................

Adresas-------------—....................................................................................................................
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PUTNAM, CONN.

Dosnūs ir veiklūs 
vietos lietuviai

Rugsėjo mėn. LB apylinkės 
vadovybės pastangomis negau
sūs skaičium apylinkės lietuviai 
suaukojo 430 dol. LB švietimo 
reikalams ir 400 dol. Lituanisti
nei katedrai. Iš 19 aukotojų 
didesnes sumas aukojo: kun. J. 
Ruokis, kun. R. Krasauskas, dr. 
J. ir M. Kriaučiūnai’ kun. A. 
Petraitis, dr. M. Ringienė, prel. 
V. Balčiūnas, dr. B. Apshaga, 
kun. dr. V. Cukuras, kun. J. 
Krivickas ir R. Taunienė.

Visiems vyresnio amžiaus su
laukusiems žmonėms iškeliau
jant amžinybėn, kitiems tam
pant globotiniais, lietuviškoji 
Putnamo kolonija mažėja narių 
skaičiumi. Tačiau visi dar pajė
gesni apsikrovę daugybe kultū
rinių ir visuomeninių darbų, 
dažnas įeina į kelių organizaci
jų vadovybę, pvz.: LB, seselių 
rėmėjų, Alkos archyvo-muzie- 
jaus direktoriato, Liet. Kat. 
Mokslo Akademijos finansų ir 
lėšų parūpinimo, Liet. Kat.

Mokslo Akademijos židinio, 
“Krikščionis Gyvenime” padali
nio, ateitininkų, skautų, Balfo ir 
kai kurių kitų. Į paminėtų orga
nizacijų veiklos sritį neįskaito
ma vienuolyno seselių religinė, 
kultūrinė, visuomeninė ir patrio
tinė veikla, o ji yra šakota ir gili.

Apylinkėje jaunimo nėra, tai 
rūpestį kelių, kas pavaduos pasi
traukiančius.

Paminėta prel. V. Balčiūno 
sukaktis

Spalio 6 popietyje, dr. C. Ma- 
saičio namuose būrys putnamie- 
čių, keletas prel. Balčiūno gimi
nių, gyvenančių arti ir toli, ir ar
timųjų susirinko paminėti pre
lato 75 metų amžiaus sukaktį. 
Minėjimas pradėtas mišiomis, 
koncelebruojant pačiam prela
tui,kun. A. Petraičiui, kun. R. 
Krasauskui ir kun. J. Ruokiui. 
Pamoksle prel. Balčiūnas iškėlė 
aukojimosi ir kentėjimų reikš
mę amžinybei laimėti.

Po pamaldų sukaktuvininkų 
susirinkusių vardu sveikino dr. 
Č. Masaitis, iškeldamas tikrai 
krikščioniškų prelato gyvenimų, 
pasišventimų ir darbštumų. Gi

A.A.
VACLOVUI LUKOŠEVIČIUI

mirus, reiškiame užuojautą jo žmonai Bronei, dukrai Lilei 
Milukienei su šeima ir visiems artimiesiems

Anelė DraJunevičienė
Audronė Pakštienė su šeima

A.A.
ALGIUI GRABNICKUI

taip staiga iškeliavus amžinybėn, didelio skausmo pri
slėgtus tėvus, žmoną, dukras ir sūnų užjaučiame, mels
dami Aukščiausią suteikti stiprybės liūdesio valandose.

Danutė, Kazys, Daina ir Juozas

Krivickai

A.A.
ALGIMANTUI GRABNICKUI

netikėtai iškeliavus amžinybėn, jo žmonai Mildai, dukroms 
Kristinai, mūsų trupės narei, ir Alinai, sūnui Gintarui, 
tėvams Marijai ir Zigmui Grabnickams ir visiems artimie
siems reiškiame gilią užuojautą..

St. Petersburgo vaidintojų trupė 
“Žibintas

A.A.
MAGDALENA VAITKEVIČIENĖ

gyvenusi Farmington, Mich., mirė lapkričio 16, sulaukus 
85 metus amžiaus.

Gimė Skuode, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 36 
metus Bostone.

Paliko sūnų dr. Otoną, ir marčią Vandą Vaitus, gyve
nančius Bloomfield, Mich., sūnų Vilmantą ir marčią 
Virginiją Vaitus, gyvenančius Fairfax, Virginija, anūkus 
Algirdą, Rimantą, Vilmantą ir Rūtą.

Priklausė prie Lietuvių Bendruomenės, šaulių, Balfo, 
Bostono lietuvių piliečių klubo ir buvo aktyvi Šv. Petro 
parapijos narė.

Lapkričio 17 Baužų laidojimo namuose įvyko atsisvei
kinimas su Detroito lietuvių kolonija — sukalbėtas ro
žančius. Pirmadienj jos kūnas buvo nuskraidintas į 
Bostoną. Buvo pašarvota Kasper laidojimo namuose, 
kur antradienio vakare sukalbėtas rožančius. Palaidota 
lapkričio 20, trečiadienį, Kalvarijos kapinėse po gedulin
gų m išių Šv. Petro bažnyčioje.

Nuliūdę sūnūs ir jų šeimos

Algis Zapareckas — Baužų Funeral Home, 19-30 25

Street, Detroit, Mich. 48126

minės įteikė dovanėlių. Dr. j. ir 
M. Kriaučiūnai įteikė sukaktuvi
ninkui lazdų, simbolizuojančių 
paramų, dažnai reikalingų žmo
nėms besiartinant į gyvenimo 
saulėleidį, su atitinkamu eiliuotu 
raštu. Sekė pasivaišinimas ir 
pabe ndra v i mas.

Linkime prel. Vytautui Balčiū
nui geros sveikatos, būti pajė
giam ir toliau pasilikti veikliam 
misijiniuose darbuose, vado
vauti “Krikščionio Gyvenime 
religinio turinio knygų leidimų, 
kelti religinius, visuomeninius- 
kultūrinius ir tautinius reikalus 
lietuviuose. Prel. Balčiūno gyve
nimo kelias ir veikla, bent trum
pas jų aprašymas, reikalingi il
gesnio straipsnio.

Rėmėjų sąskrydis
Spalio 27 Marijos Nekalto 

Prasidėjimo vienuolyno namuo
se buvo sukviestas seselių rėmė
jų sųskrydis, kurio tikslas: pa
bendrauti rėmėjams savo tarpe 
ir su seselėmis, paminėti vysku
pų Antanų Baranauskų 150 metų 
gimimo sukaktimi ir pasimelsti 
už mirusius.

Sąskrydžio programa pradėta 
mišiomis vienuolyno koplyčioje 
11 vai. ryto. Mišias koncelebra- 
vo vienuolyno įstaigų kapelionai 
ir seselių globojami kunigai, iš 
viso šeši, vadovaujant kun. V. 
Cukurui. Pamoksle kun. Cukuras 
kėlė reikalų padėti skriaudžia
miems ir persekiojamiems, ypač 
savo tautos žmonėms, ką darė ir 
vysk. Baranauskas.

Po pamaldų visiemsdalyviams 
pateikti pietūs didžiajame val
gomajame. Pietūs pradėti kun. 
V. Cukuro malda, seselių rėmėjų 
centro vai d. pirm. dr. C. \fasai- 
čio padėka seselėms už atliktus 
darbus, visų atvy kušių sveikini
mu ir pasižadėjimu remti sese
lių darbus toliau. Seselių vy
resnioji sės. Paulė padėkojo at
vykusioms, prašė rėmėjus ir to
liau remti jų darbus, paminėjo 
svarbesnius atliktus darbus ir 
nedelsiant reikiamus atlikti 
svarbesnius darbus. Vieni svar
biausių numatomų darbų yra 
“Neringos vasaros stovykloje 
koplyčios įrengimas ir plėtimas 
religinės veiklos lietuvių koloni
jose. Koply čios projektų paruo
šė architektas Zubas, ieškomi 
ir kviečiami projekto finansuo
tojai .

Tuoj po pietų vy ko akademinė 
programos dalis, atlikta salėje 
po koplyčia. Paskaitą apie vys
kupo Antano Baranausko gy
venimų ir veiklų skaitė “Darbi
ninko redaktorius Paulius Jur
kus (jis taip pat yra rašytojas 
ir dailininkas). Paskaitoje iškelti 
kai kurie sukaktuvininko gyveni
mo nuotykiai, kai kurie charak
terio bruožai, veiklos reikšmė 
lietuvių kalbai ir literatūrai, ko
va prieš lietuvių rusinimų (pa
našiai ir dabar daroma Lietu
voje) ir provoslavinimą.

Po paskaitos, žodžio interpre- 
tatorė Izabelė Žmuidzinienė la
bai nuotaikingai deklamavo 
“Anykščių šilelio ištraukas, 
deklamavimų papildydama 
judesiais. Paskaitų pradedant, 
deklamavimų pradedant ir dek
lamavimų baigus, visi dalyviai 
sugiedojo po vienų Baranausko 
parašytą ir lietuvių liaudies bei 
lietuvių muzikų komponuotą 
dainą. (Teksto su muzika lape
liai buvo visiems iš anksto iš
dalinti). Taip prisimintas ir pa
gerbtas vienas svarbiųjų Lietu
vos dainių ir sūnų.

Po tnimpos pertraukos daly
viai vyko į vienuolyno “Dan
gaus vartų kapines, kuriose 
galėjo prisiminti ir pasimelsti už 
mirusius, o visi sugiedojo “Am
žiną atilsį”, vadovaujant kap. 
kun. Cukurui ir seselėms. Iš čia 
visi skubėjo į mišparus vienuo
lyno koplyčioje, kuriem vadova
vo kun. Cukuras.

Sąskrydžio dienai baigiantis, 
norintieji susirinko užkandai. 
Sąskrydy dalyvavo apie 150 as
menų, kai kurie atvykę iŠ toli.

Ačiū seselėms už sąskrydžio 
dienos suruošimą, kurioje dvasia 
ir kūnas buvo atgaivinti, kelia
ma vienybė ir patriotizmas. Mū
sų pareiga seselėms visur ir vi
sada padėti, jos to vertos, o jų 
taip nedaug.

J. Kr.

Parama parapijai
§v. Petro lietuvių parapija 

So. Bostone kasmet rengia vadi
namą kalėdinį “Bazarą”. Tas 
bazaras prisideda prie parapi
jos išlaikymo. Žmonės suneša, 
įvairius daiktus, kurie jiems ne
reikalingi, o kiti juos perka, 
kuriems tie daiktai yra reikalin
gi. Ponios suneša tortus ir kitus 
kepsnius, kuriuos žmonės išper
ka. .Paruošiami pietūs, vyksta 
loterijos ir kitoki žaidimai. Ir 
taip surenkama parapijai keletas 
tūkstančių dolerių.

Šiais metais toks bazaras vy
ko lapkričio 10. Prie šio rengi
nio prisidėjo vyčiai, sodalicija 
bei kitos organizacijos ir pa
skiri asmenys. Tur būt reikia 
pripažinti, kad daugiausia taip 
nuoširdžiai dirba moterys. Per 
abi piliečių draugijos sales pra
ėjo šimtai žmonių. Il-ro aukšto 
salėje vyko pietūs, o 3-čio aukš
to išpardavimas ir įvairios lo
terijos, kur kaip bičių avilyje 
vyko darbas ir judrus gyveni
mas.

Rodos net nesinori tikėti, kad 
tiek žmonių susirinktų, kai pav. 
bažnyčioje per mišias būna gana 
nedaug. Čia susirenka todėl, kad 
visi nori padėti savo parapijai. 
Parapiečiai gyvena gana plačio
je apylinkėje ir eina į bažny
čias, kurios yra arčiau prie gy
venamos vietos. Žinoma būtų 
gražu ir džiugu, kad ir sekma
dieniais visi rinktųsi į savo pa
rapiją. Lietuvių parapijų baž
nyčios ir praeityje būrė lietu
vius ir visi džiaugėsi sekma
dieniais susirinkdami į jas, kar
tu pasimelsdami ir po mišių 
pabendraudami.

Atgija religija sovietų Rusijoj
U.S. News spalio 21 įdėjo il

gokų straipsnį apie religiją so
vietų Rusijoj ir kaip Kremlius 
baiminasi dėl jos. Straipsnyje 
rašoma:

Kodėl Maskva pradėjo labiau 
persekioti religiją? Kremlius 
matąs, kad žmonės pradeda 
daugiau eiti į bažnyčias, dėlto 
jis pradeda labiau baimintis ir 
dar labiau persekioti tikinčiuo
sius.

988 metais Kijevo princas 
Vladimiras buvo įsakęs masinį 
krikštą. Tai ir buvusi Rusijos 
krikščionybės pradžia. Rusijos 
ortodoksų Bažnyčia 1988 ruo
šiantis švęsti krikščionybės 1000 
metų sukaktį. Komunistų parti
ja irgi ruošiantis didelei propa
gandai prieš tikinčiuosius. To
liau straipsnyje rašoma, kad 
1987 lietuviai ruošiasi 
švęsti 600 metų krikščionybės 
Lietuvoje sukaktį. Lietuva, Lat
vija ir Estija buvusios nepri
klausomo valstybės, bet Il-ojo 
Pasaulinio karo metu rusai oku
pavę tuos kraštus ir laiką 
griežtoje priespaudoje. Popiežius 
Jonas Paulius II norįs dalyvau
ti Lietuvos krikšto sukakties 
minėjime, kad paskatinus tikin
čiuosius Latvijoj, Ukrainoj ir ki
tur prie religijos. Tačiau Maskva 
nenorinti popiežiaus vizito. Ir 
kai Andrei Gromyko lankęsis 
Vatikane, tas popiežiaus kelio- * 
nės klausimas iškilęs, bet likęs 
neišspręstas, nes rusai biją jo 
atvykimo ir paskatinimo žmonių 
prie religijos.

Sovietų Rusijoj religija esan
ti persekiojama. Ir nepaisant 
to persekiojimo per veik 70 1 
metų komunistinio valdymo, re- 1 
Ii gija vistiek esanti gyva.

Sovietų konstitucija garan
tuojanti religijos laisvę, bet tai 
esą tik ant popierio. Praktiko
je ten religija esanti draudžia
ma ir tikintieji persekiojami. Or- ( 
todoksų ir katalikų kunigai, žy- i 
dų rabinai ir protestantų mi- j 
nisteriai saką jog susidomėji
mas religija Sovietų Rusijoj, 
ypač jaunime, didėjąs. Tad ir 
nepaisant draudimo ir persekio-

f > Jfcb

Vaclovas Verikaitis, Toronto 
Vyrų choro Aras dirigentas 
ir solistas, kuris su choru at
liks programą Lietuvos ka
riuomenės šventėje Bostone. 
Nuotr. B. Tarvydo

Pagal Vatikano radijo prane
šimą, George Malenkov, kuris 
buvo Sovietų Rusijos premjeras 
1953 - 1955 metais, kuris esąs 
82 metų, jau įsijungęs į bažny
čią ir ją lankąs. O juk jis buvo 
Stalino dešinioji ranka.

Prieš 1917 metų rusų revoliu
ciją, ortodoksų bažnyčių ir ka
tedrų bei koplyčių buvę 100,000. 
Dabar esą tik 8000. Kazan ka
tedra Leningrade ir §v. Kazi
miero bažnyčia Vilniuje esan
čios paverstos antireliginiais 
centrais. Daug dvasiškių esą įka
linti ar “gydomi” psichiatrinė
se ligoninėse. Į sovietų Rusiją 
neleidžiama įvežti biblijos ar 
kitų religinių knygų, nes Krem
lius bijąs, kad tai yra jam 
pavojinga.

Dauguma Rusijos gyventojų 
prisimeną Stalino terorą, bet ir 
šių dienų jų vadų moralė esan
ti labai žema.

jimo, religija vaidinanti svarbų 
vaidmenį žmonių gyvenime.

Rusijoj esą 278 milijonai gy
ventojų. Ortodoksų kunigai tiki, 
kad apie 30 milijonų yra tikin
čiųjų. Jie tai sprendžiu iš krikš
to, vedybų ir laidotuvių, kurios 
esančios su religinėmis apeigo
mis. Kitos tikybos: 15 milijonų 
musulmonų, 4 milijonai katali
kų, 1 milijonas žydų ir dar kiek 
protestantų. Net ir iš komjauni
mo esą einančių į bažnyčias ir 
jie esą už tai baudžiami. Kau
no kunigų seminarijos vadovybė 
sakanti, kad jaunimas labai lan
kąs bažnyčias. Maskvoje esantį 
įsteigta ortodoksų jaunimo orga
nizacija. Esą' daug atsivertimų.

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

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10:00 vai. ryto iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

RENGINIAI

Lapkričio 24 — Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimas. 
10 vai. ryto mišios Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Mišių metu giedos Toronto vyrų 
choras “Aras”. 3 vai. p.p. pagrin
dinė minėjimo dalis So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos salėje. 
Programos vedėjas inž. Juozas 
Stašaitis, Pagrindinį žodį tars 
Lietuvos kariuomenės vetera
nas Jonas Rūtenis, o meninę 
programos dalį atliks Toronto 
vyrų choras “Aras”. Dirigentas 
ir solistas Vaclovas Verikaitis.

Lapkričio 23 — LMF Bostono 
klubo susirinkimas 2:30 vai. 
p.p. kambaryje už baro So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-joj. 
Kalbės pirm. Elena Vasyliūnie- 
nė apie centro valdybos veiklą.

Gruodžio 15 — 4 vai. p.p. 
Moterų klubo rengiama tradici
nė kalėdinė vakaronė So. Bosto
no Lietuvių Piliečių D-jos 2 .ro 
aukšto salėje.

MtMCin

‘Arpber HdHays” O.
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

Paskutinė šių metų ekskursija į LIETUVĄ išvyksta
GRUODŽIO 26 D. — $1440.00 (su įdomia NAUJŲJŲ 
METŲ programa Vilniuje)
Kelionės maršrutas: Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, 
Helsinkis

1986 METŲ EKSKURSIJOS 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 BROADVVAY, P.O. BOX 116 

SOUTH BOSTON, MA 02127

jstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes.

BRnK-BV-mnii 
Postnge paid baili umys

įtari uitat MIlKIIMrBIHninii
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savlngs

Bank bodu. Ar jums reikia pinigus padštl | ban-' 
ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. JOeą siuntą gavąe, bankas tuoj F 
traukia sumą Į sąskaitą. Prisideda Ir užtikrini*

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

arba rašykit paduotais adresate.



8 • DARBININKAS • 1985 lapkričio 22, Nr. 46 

k -----------------------------------—-----------------

DARBININKAS

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
lapkričio 19 išskrido į Romą, kur 
susitiks su Kauno arkivyskupu 
L. Poviloniu ir kalbėsis Lietuvos 
krikšto jubiliejaus reikalais. Iš 
Romos grįžta lapkričio 26 ir lap
kričio 28 išvyksta į Chicagą.

Kristaus Karaliaus šventė 
švenčiama lapkričio 24, sekma
dienį. Apreiškimo parapijos baž
nyčioje pamokslą ta proga pa
sakys Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, OFM. Brooklyno pranciš
konų vienuolyno viršininkas.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo šventė minima lapkričio 
24, sekmadienį, šia tvarka: 11 
vai. mišios Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Pamokslą pasakys 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, Brooklyno pranciškonų 
vienuolyno viršininkas. Mišios 
bus koncelebracinės. Po mišių 
parapijos salėje akademinė 
dalis. Paskaitą skaitys dr. Jonas 
Stiklorius iš Philadelphijos. 
Tautinius šokius šoka N.Y. an
samblis Tryptinis, vadovauja
mas Jadvygos Matulaitienės. Po 
programos — vaišės — pabend
ravimas. Minėjimą rengia kū
rėjai savanoriai, ramovėnai, bi- 
rutietės, šauliai. (Žiūr. skelbi
mą).

Kun. Vytauto Pikturnos pa
mokslų knyga “Šviesa ir gyve
nimas , antrasis tomas, pažy
mėtas raide C, išspausdintas 
pranciškonų spaustuvėje. Tomas 
turi 167 puslapius, didelio for
mato. Pirmasis tomas išspaus
dintas praėjusiais metais. Auto
rius jau baigia parengti trečią 
tomą. Pamokslai pritaikyti vi
siem metų laikotarpiam ir metų 
šventėm, prisilaikant bažnytinio 
mišiolo ir evangelijų. Šias pa
mokslų knygas leidžia Kunigų 
Vienybė.

Speciali rinkliava savitarpinei 
pagalbai bus daroma lapkričio 
24, sekmadienį, per visas mišias 
visose Brooklyno vyskupijos 
bažnyčiose. Aukos patenka į 
Amerikos episkopato fondą, iš 
kario šelpiami neturtingieji ir 
reikalingi pagalbos.

Skaityk ir platink Darbininką!

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ATKŪRIMO SUKAKTIES 

MINĖJIMAS
lapkričio 24 d. Apreiškimo parapijoje

11 vai. Iškilmingos pamaldos parapijos bažnyčioje
už žuvusius kovotojus dėl Lietuvos laisvės

12 vai. 30 min. parapijos salėje
šventės programa: 
paskaita: DR. J. STIKLORIUS ir 
meninė dalis - deklamacijos ir 
“Tryptinio” tautiniai šokiai, 
vadovaujami JADVYGOS MATULAITIENĖS.

Po programos apatinėje salėje — pabendravimas, 
vaišės.

Visi maloniai kviečiami. Minėjimas — auka
Minėjimas ir vaišės — 5 doi.

Butų labai prasminga, kad organizacijos šventėje 
dalyvautų su vėliavomis.

RENGĖJAI: N.Y. KŪR. — SAVANORIAI. RAMOVĖNAI, 
BIRUTI ETĖS IR ŠAULIAI

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI J

ANDRIAUS KUPREVIČIAUS

PIANINO KONCERTĄ,

kuris bus Carnegie Recital salėje, 
154 West 57 St, New Yorke, 
lapkričio 30 d., šeštadienį, 5:30 v.v.

Bilietai gaunami kasoje

Julija Nasvytytė vaidina pa
grindinę rolę muzikale Gipsey, 
Hoboken Civic teatre, Union 
Club, 6 and Hudson, Hoboken, 
N. J. nuo lapkričio 9 iki 24. Dėl 
reservacijų skambinti: 201 656- 
2746 arba 201 432-1399. Julija 
gavo magistrės laipsnį Case 
VVestem Reserve universitete. 
Yra pasirodžiusi su Cleve- 
land playhouse, Actors’ Compa- 
ny ir Great Lakęs Shakespeare 
Festival. Julija buvusi veikli 
skautė ir taip pilt yra šokusi su 
Grandinėle.

Marytės Bizinkauskaitės kon
certas, rengtas Apreiškimo pa
rapijos Kultūros Židinyje, praėjo 
labai pakiliai ir įspūdingai. 
Apie tai bus parašyta plačiau 
kitame numeryje.

Arūnas Ciuberkis, aktorius, 
vaidina vengriškoje komedijo
je “The Play’s the Thing“. 
Vęikalo autorius Ference Mol- 
nar. Veikalas vaidinamas nuo 
lapkričio 15 iki gruodžio 8 
Courty ard Play house, 39 Gros e 
St. Nevv Yorke. Režisavo estė 
Linda Pakri. Rezervacijų reika
lu skambinti 212 673-5636.

Jaunučiai ateitininkai vietoj 
numatyto susirinkimo šį šešta
dienį. lapkričio 23, tuoj po litua
nistinės moky klos pamokų ke
liaus į Cloisters, Manhattane. 
Susirinkimas įvyks gruodžio 7, 
šeštadienį, taip pat po lituanis
tinės moky klos pamokų.

Danutė M. Norvilaitė įsigijo 
magistro laipsnį (Master of Arts' 
Toronto universitete. Dvejus me
tus studijavo Toronte specialia
me griežtųjų mokslų istorijos 
institute (Institute for the Histo- 
ry and Philosophy of Science 
and Technology). Baigiamojo 
darbo tema “Matter and Mind 
in 17th and 18 century Natūrai 
Theology. The Case of VVilliam 
Lavvrence . Bakalauro laipsnį ji 
gavo iš Nevv School for Sočiai 
Research, Manhattane.

Antano Baranausko "Any kščių 
šilelį galima gauti Darbininko 
administracijoje. Tai yra gražus 
Romuvos leidy klos 1961 metais 
išleistas leidinys, gausiai dail. 
Prano Lapės iliustruotas, įrištas 
į kietus viršelius, apie poemos 
literatūrinę reikšmę rašo prof. 
Vincas Maciūnas, žodynėlį pa
ruošė prof. Juozas Brazaitis, 
įrišta į kietus viršelius. Knyga 
tinka dovanom, y pač moky klinio 
amžiaus jaunimui, nes ji gausiai 
iliustruota. Knygos kaina — 5 
dol. Persiuntimui pridėti 1 dol.

Prieškalėdinį turgų gruodžio 
7-8 Kultūros Židiny rengia Tau
todailės Instituto New Yorko 
skyrius. Dalyvaus daug apylin
kės tautodailės dirbėjų: Milda 
Kvedarienė su savo audiniai-'. 
M. Jankauskas su medžio droži
niais, I. Jankauskienė demons
truos šiaudinukų darymo meną 
(abu iš Washingtono, D.C.) ir 
daug kitų. Lietuvių Tautodailės 
Institutas kviečia šį savaitgalį 
pasižymėti ir aplankyti Kultūros 
Židinį.

Magdalena Mikolaitienė, Ami- 
tyville, L.I., mirė lapkričio 9. 
Velionė buvo gimusi 1895 bir
želio 13 Lietuvoje. Nuliūdime 
liko dvi dukros: Milda Skaggs, 
Aldona Mikolaitienė, trys sūnūs: 
Algirdas, Vytautas ir Leonar
das, aštuoni anūkai ir devyni 
proanūkai.

Apreiškimo parapijos bažny
čioje lapkričio 3, sekmadieni, 
10:30 vai. ryto klebonas kun. 
Jonas Pakalniškis pakrikštijo 
Dalios Bagdžiūnaitės ir Rimo 
Lileikių sūnelį Justiną-Adomą, 
kuris gimė balandžio 11. Krikš
to tėvai — Laima Šileikytė- 
Hood ir Audrius Bagdžiūnas. 
Jaukios krikšty nų vaišės buvo 
Povai Lancer restorane. Daly
vavo gausus būrys giminių bei 
draugų. Ta pačia proga buvo pa
keltos šampano taurės ir pasvei
kinti Justino seneliai Birutė ir 
Antanas, kurie tą dieną šventė 
vedy binio gyvenimo 39 metų su
kaktį. Mažasis Justinas su tėve
liais išskrido atostogų į Day to
ną Beach, Fla., pas senelius Va
leriją ir Joną Sileikius.

Zuzana Barvydaitė, mirusi 
lapkričio 11, palaidota lapkri
čio 14 iš Apreiškimo parapijos 
bažny čios Cypress Hills kapinė
se. Trys kunigai aukojo laidotu
vių mišias: kun. J. Pakalniškis, 
kun. D. Staniškis ir kun. A. Rač
kauskas. Buvo gimusi 1901 Pa
pilėje. Žemaitijoje. Po antrojo 
pasaulinio karo į Ameriką atvy
ko su inž. Stepo Malinausko šei
ma, kur augino jo vaikus. Vė
liau dirbo Šv Kotry nos ligoni
nėje, apie 25 metus dirbo Ap
reiškimo parapijos klebonijoje.

NEVVARK, N.J.

Lietuvos vyčių 29 kuopa spa
lio 12 minėjo savo veiklos 70 
metų sukaktį Švč. Trejybės lie
tuvių parapijos salėje. Minėjimą 
pradėjo buvęs kuopos pirminin
kas Kazys Šipaila, sveikino pir
mininkė Marytė Stonytė, invo- 
kaciją sukalbėjo prel. Jonas 
Schamus. Salė buvo pilna žmo
nių iš įvairių apy linkių. Vakarie
nė buvo patiekta ant gražiai pa
puoštų stalų. Svečius linksmi
no Nevvarke pirmą kartą girdi
mas “Harmonija ansamblis iš 
Nevv Yorko. Lietuvos vyčiai ir 
vytės, rengdami šį minėjimą, 
įdėjo daug triūso. Bene didžiau
sią naštą pakėlė pirm. Marytė 
Stonytė ir jos sesuo Onutė O 
N’eil. Šokiam grojo populiarus 
Joe Thomas orkestras. — E.G.
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Tautinius šokius šoka Toronto ansamblis Gintaras Kultūros Židinio scenoje. Nuotr. A. Prekerio

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.

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

Raidė užmuša, dvasia gai
vina — tokiu vardu iš spaudos 
išėjo nauja knyga. Spausdino • 
pranciškonų spaustuvė Brook- 
lyne, išleido Krikščionis gyveni
me leidykla. Jos autorius —kun.. 
prof. Antanas Rubšys. Knyga s u- 
daryta iš dviejų ilgesnių straips
nių, anksčiau skelbtų spaudoje. 
Pridėta Vatikano II suvažiavi
mo konstitucija apie Šv. Raštą. 
Si knyga — tai paskatinimas 
geriau pažinti Šv. Raštą ir jį 
dažniau skaityti. Kaina 2 dol. 
Persiuntimui pridedama 50 c. 
Gaunama leidykloje, pas knygų 
platintojus ir Darbininko admi
nistracijoje.

Tėv. -Viktoras Gidžiūnas, 
OFM, buvo parašęs pranciško
nų istoriją, kurios prieš savo mir
tį nesuspėjo išleisti Dabar knyga 
jau surinkta pranciškonų spaus
tuvėje Brooklyne. Bus gausiai 
iliustruota. Apima pranciškonų 
atsigavimą Lietuvoje nepriklau
somybės metais, plačiai aprašo
mas pranciškonų įsikūrimas 
Amerikoje, suminimi visi, kas ir 
kada buvo išrinktas į pranciš
konų vadovybę, kaip tvarkėsi 
lietuviškas pranciškonų vienuo
lijos vienetas. Knygos išleidimu 
rūpinasi Tėv. Jurgis Gailiušis, 
OFM. Knyga pasirodys dar šį 
rudenį.

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

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 dpi. Užsakant dabar, 
bus pasiųsti ir š.m. lapkri
čio-gruodžio numeriai. Adresas: 
Bridges, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Parduodamas Lietuvos pašto 
ženklų rinkinys už $300. Katalo
go vertė $1000. Jeroine Norkus, 
107 - 33 117 St., Richmond 
Hill, N.Y. 11419.

Daug lietuviškų knygų, plokš
telių ir įvairių suvenyrų turi Dar
bininko administracija. Skam
binti — 718 827-1351.

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 Bučinys, OFM. In
formacijų ir registracijos reika
lais kreiptis į kelionių agentū- 
rė Vytis International Travel 
Service, 2129 Knapp St., Brook
lyn, N.Y. 11229. Tel. 718 769- 
3300.

AUKOS BALFUI

Vincas Padvarietis, Balfo 100- 
jo skyriaus valdybos pirminin
kas Nevv Yorke, papildydamas 
praeitos savaitės Darbininke 
paskelbtą aukotojų sąrašą, pra
neša, kad Balfo skyriaus valdy
bai vargstančių lietuvių šalpai 
dar atsiuntė: Vytautas Dudėnas 
— 100 dol., Elena Barnet — 
50 dol., Jonas Galminas — 40 
dol., Vytautas Katinas — 30 
dol. Po 25 dol. atsiuntė: Alek
sandras ir Irena Vakseliai, Ang. 
Menčiūnas ir Nina Michura. 
Balfo 100 skyriaus adresas yra: 
Balfas, P.0. Box 2181, VVoodha- 
ven, N.Y. 11421.

Aušra Kregždytė-Cunningham ir Jadvy ga Kregždienė prie jų 
pagamintų įvairių asmeninių ir kalėdinių papuošalų. Su savo 
darbais jos dalyvaus Lietuvių Tautodailės Instituto rengia
moje prieškalėdinėje mugėje, kuri bus gruodžio 7-8 Kultūros 
Židinyje. Nuotr. Algio Cesnavičiaus

REMKIME LIETUVIŲ FONDĄ!
LIETUVIŲ FONDAS NEW YORKE 

MALONIAI KVIEČIA JUS ATSILANKYTI Į

VILIJOS — RASTONYTĖS
PATCH

MENO DARBŲ PARODĄ,
kuri įvyks gruodžio 7 - 8 Kultūros Židinyje.

Lankymo valandos:
šeštadienį -1-9 vai. vak.
sekmadienį — 12 - 4 vai. popiet.

Parodos atidarymas šeštadienį 7 vai. vak.

Menininkė New Yorke dalyvauja pirmi kartą. Parody
kime jai svetingumą Ir gausiai dalyvaukime.

Laukiame visų —

R E V G Ė J A l




