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Kokia jų pasaulėžiūra?
šiandien labai aktualėja mo

kinių organizacijų problema, — 
tęsė paskaitų lektorius. Netemp
kite davatkų į pionierius ir 
komjaunimą, o stenkitės perfor
muoti jų pasaulėžiūrą. Ir, pir
miausia. visa tai priklauso nuo 
to. ar visi pedagogai turi tvirtą 
materialistinę pasaulėžiūrą ir 
filosofinę tultūrų.

Štai neseniai dvi mokytojos 
išėjo į pensiją, vadovauja ne
legaliems vienuolynams, arba 
mokytojai važiuoja į kitus rajo
nus išklausyti mišių. Tai kokia 
mūsų pasaulėžiūra? — klausia 
susirinkusiųjų paskaitininkas.

Daug nelegalių vienuolynų
Paliesime ir vienuolynų klau

simą. Vienuolynų Lietuvoje da
bar daugiau negu jų buvo tada, 

i kai jie buvo legalūs.
Kokia vienuolynų augimo 

priežastis?
Pirmiausia, kad nesugebame 

aprūpinti butais medicinos se
serų ir darželių auklėtojų, jos 
sudaro vienuolių daugumą.

Per mažai kreipiame dėmesio 
į vienišą žmogų darbovietėje ir 
organizacijose. Jeigu 1982 m. pa
skelbti gerumo metai, tai reiškia, 
kad Bažnyčia apėmė bendra hu
manistine apimtimi, o mums 
dai toli iki to . ..

Ateistinio darbo metodas
Vilniaus V PI vyr. dėstytojas 

J. Stankaitis kalbėjo apie veiks
mingiausią ateistinio darbo me
todą — individualų darbą su 
mokiniais. Individualus darbas 
— tai diferencijuotas darbas, 
pažįstant žmonių y patumus, jų 
pasaulėžiūra. Kiekvienoje mo
kykloje reikia sukurti darnią ir 
diferencijuotą, ateistinio auklė
jimo sistemą. J. Stankaitis nuro
dė prielaidas ateistiniam darbui.

Įveikti paichologinį barjerą 
tarp mokytojo ir mokinio bei jo 
tė\ u Mokv tojo požiūris į tikintį
jį turi būt: draugiškas, neįžei
džiantis

Giliai pažinti mokinį, jo 
polinkius, siekius, kas jį žavi, 
liūdina, džiugina

Svarbus tuasaus stebėjimo 
metodas — diplomatiškas pokal
bių metodas. kad mokinys net 
nepajustą provokacijos ir neju
čiom atsiskleistų

Galima pateikti nekaltų klau
simų: kokios šventės tau la
biausiai patinka? Ko dažniau
siai moko mamytė, tėvelis. se
nelė? V patinka tavo namiš
kiams. kai tu pasakoji apie savo 
veiklą nioky iųo»e .* Ką veliate 
sekmačien:ais. .uis? aiaikiu~

Šeimų Lankymas
Kitas darbe metalas — reli

gingų šeimų kinkomas. Apsilan
kius stebėti, ar gavėnios ir ad
vento metu šeimose klausomas: 
niunkos, kurtu*? namiškiu gali
ma remtis, auk etant s aiką ateis- 
tiškai daž-i įausiai tės u ar v vneš
iltuoju broliu. ar namuose vra 
religines literatūros. ar dažnai 
lankosi kunigas, kas šeimoje re- 
b.gi ngia tįsia?"

Vgdsti vaiko poreiki kultū
rai. sportui. kinui, spektak
liams ir 11 berniuku? išmoks
ti kskti r -te bet:, kasi ne regu- 
lianai Unkštų ęwulinksnaim- 
mus.

Pa-iekti. kast tėvai šeimose už
imtų ieutraisą pa-.teri. kas! bent 
neverstų, neskatintų vaikų 
eiti i bažmėsą ar atlik meti 
rebg*‘Ws ape’gas kad paliktų 
patikėjų vaikus auklėti sk*- 
k? ktai

Fasrte’kti tėvų ksunitetą. eęv 

linkės pirmininką, milicijos įga
liotinį ir kitus, kad viešoji opi
nija pasmerktų fanatikus. Be to, 
gali būti tėvai baudžiami už tai, 
kad neugdo ateistiškai sąmonin
gos visuomenės kūrėjų.

Ateistiniai renginiai
Rengiant ateistinius renginius, 

įtraukti kuo- daugiau mokinių 
į renginio scenarijų.

Reikia organizuoti ateistinį 
darbą ir gyvenamajame mikro
rajone, kaimo vietovėje. Verta 
priimti į kultūros namų chorą 
bažnyčioje giedantį tikintiįjį. 
Tegul pasėdi ant dviejų kėdžių, 
o paskui gal ir neatsiras laiko 
nueiti į bažny čią.

Ateistinės paskaitos
Ateistinės paskaitos turi būti 

organizuojamos ciklais, pavyz
džiui, 1983-1984 m. su devinto
kais pravesti paskaitų ciklą apie 
krikščionybės įvedimą Lietu
voje. Iki baigs vidurinę, jie 
bus įgiję tvirtas ideologines pa
žiūras.

Ateistines paskaitas organi
zuoti sugalvojus įdomius pava
dinimus. kad jie neatbaidy tų ti
kinčiųjų. bet juos patraukti! 
ir sudomintu, — aiškino susi
rinkusiems ateistinio darbo va
dovams J. Stankaitis.

Apie mokinio pasaulėžiūrą
Vilnius. RRT įgaliotinis P. 

Anilionis. aptardamas religijos 
padėtį Lietuvoje, aiškino: "Ne (nukelta^2 psl.)

Amerikos Lietuviu Tarybos 45-tojo suvažiavimo darbo prezidiurhas. Iš k. Alto pirm. 
Teodoras Blinstrubas. .Alto garbės narys kun. Adolfas Stašys. Alto vicepirm. inž. A ik- 
toras Naudžius, Alto iždininkas Mykolas Pranevičius, Ako vicepirm. dr. AT Simaitis. 
Alto vicepirm. Povilas Dargis. C.

FANTAZIJA VIRSTA TIKROVE
GeS^-a_ Motors korporacija, 

investavusi 52 mil d»x. Saginaw. 
Mich.. ruošia priekiniais ratais 
varomų automobilių žymiai su
dėtingesnėm ašim gaminti įmo
nę. Tai bus savotiško mene i- 
monė. joj dirbs tik mažas skai
čius darbininkų, o dauguma 
darbų bus atliekama mechant- 
ruotų robotų, kurtų veiksmus 
denns ir koutrvlmsx<i kempt Ute
nu sistema. 50 robotų gamina
mas dalis siuntines tarp 40 ta- 
?uv bos ir sunokimo “cei:ų . o be 
vairuotojo judanetea transporte
riai gammamas cibens per 
"celes tr užbaigtu? gaminius į 
išsiuntirni' ' seCą. Maži autorrui- 
tat ^bus panaudt?sM&* grcMfan 
val't:

F’agTtt*di'.u.> kjtuptuOens 3e- 
rins vvos uiaro-
dv dainas gainvbc's veiksmus. 
ttžfiks jk.xw'-as gamybos duenoe- 

galima rašyti mokinių charak
teristikose, kad jis tikintis ar ne, 
tačiau mokytojas gudraudamas 
gali rašyti apie mokinio pasau
lėžiūrą, kadangi (ypač aukštoji) 
mokykla turi žinoti busimojo 
studento įsitikinimus.

Tardo dėl pirmos komunijos
Molėtai. 1984 lapkričio 19 

Molėtų 1-sios vid. mokyklos Illa 
kl. mokiniai: Gitą Guobytė, As
ta Stalnionytė, Vaiva Mildažytė, 
Alvydas Maigys, Vaidas Venclo
vas, Rimantas Paškevičius, 
Rimvydas Verikas buvo iškviesti 
pas moky klos direktorių Jakštą.

Kabinete jų laukė milicinin
kas. Prasidėjo tardymas. Mo
kinukai buvo tardomi apie šių 
metų pirmąją komuniją: kas ją 
priėmė, kas ruošė vaikučius pir
majai komunijai, kas tvarkė 
juos-, kur mokėsi? Po tardymo 
visijvaikai turėjo pasirašyti.

Per Kalėdas turi 
lankyti mokyklą

Alytus. 1984 gruodžio 24 Aly
taus miesto 54-os profesinės 
technikos mokyklos 17 grupės 
gamybinio moky mo meistrė Ire
na Griškevičiūtė. atsinešusi 
grupės sąrašą, reikalavo, kad 
moksleiviai pasirašytų, jog per 
Kalėdas, gruodžio 25. visi daly
vaus pamokose.

Neleidžia mokinių dalyvauti 
laidotuvėse

Padubysis (Kelmės raj.). 1984

ms. ri arty ciamas inventorių ir 
užsakydamas reikalingas žalia
vas.

Žmenės ur>.xiei bus reikalingi 
tik atsirandanfcem gedimam pa
šalinti rr kai kunem sudėt nges- 
mem darbam, kūnų robotai ne
gales atlikti

Įmooe bus ciiutmai prasšta 
1987 ir tarnaus karp mokymo 
’aboratonja. kun«x bus ršKan- 
.ioma pM&iiBto drrbingumi? 
metodai ir kūne bus pamuc.^ 

kitose General Motors t- 
me-nese Sagieav* infone- tšbar- 
.bt fvcttr.ciogi-a per ateinant 
dešimtmeti tarp pat bes pe?- 
kelsama i kitas šios korporao- 
jos t us 'oe's

Fagai Carnegie Me 
versiteto F'.tt'b'-rgt. Fa., darb*;

peckesortų 5ea Fisc&rr 
tee šimtevesNo jubuigtt t k »e 
dssgUMi kaip 10 proc ii-bur 

gruodžio 28 Padubysyje gyve
nančių Pinkauskų šeimoje mirė 
septynių metukų dukrelė Rasa- 
Genovaitė Pinkauskaitė.

Tėvai pągal savo įsitikinimus 
nutarė dukrą laidoti su religi
nėmis apeigomis. Apie tai suži
nojęs kolūkio pirmininkas Ker- 
belis įkalbinėjo Ęįnkauskus atsi
sakyti savo nusistatymo ir mer
gaitę laidoti be bažnyčios, prie
šingu atveju, pažadėjo neleisti 
mokiniams dalyvauti laido
tuvėse.

Mokiniai rinkosi gyventojo 
Čekanavičiaus kieme, iš kur 
ruošėsi eiti pabudėti prie miru
sios Raselės. Kolūkio pirminin
kas Kerbelis, vidurinės mokyklos 
mokytoja Varkalienė ir dar dvi 
mokytojos vaikė susirinkusius 
mokinius, neleido jiems be tėvų 
eiti į laidotuves. Pirmininkas ir 
minėtos mokytojos vaikštinėjo 
pas mokinių tėvus ir įkalbinė
jo juos neleisti savo vaikų į 
laidotuves, grasino jiems mažin
ti elgesio ir mokslo dalykų pa
žymius.

Nepaisant visų grasinimų, lai
dotuvės vyko su religinėmis 
apeigomis, dalyvavo nemažai 
mokinių. Dalis jų buvo pasi
puošę tautiniais drabužiais. Pa
rapijos klebonas kun. Feliksas 
Balionas pasakė prasmingą pa
mokslą ir palydėjo į vietines ka
pines.

esančios .Amerikos darbo jėgos 
bus panaudojama prekių gamy-w 
bai. žaliavų išgjvirnuL žemės 
ūkiui ir statybai O ką reikės 
daryti su 90 proc. nereikalingų 
darbininkų, tesprendžia Ame
rikos vadai.

APIE LIETUVĄ 
VOKIETIJOJE

Nuoširdi Lietuos bičiulė vo- 
krėtė sesw vienuolė Aftchaela 
v~i sukūrasi Kr-'žiau? Kebų* 
—editaci'us pafiL tikėjimo per- 
sektopmo liktus.

Meviitaciposc pa^uoamcs sa.‘ 
kurių 'letuvšų iąfcnės be.assv-T* 
laiškų išti-acics. kūmose vra 
i.ussr gp.:ų 'n.rr-

nų. ^ra kimaęn —
klteosas >' arusiais ® Si.gXk? 
Tamkevačius. BJys GaMusitas. 
Vsktucas Petkus. V taras Ter- 
jecias. jUi5 - £i ' 
Pne tekstų pesetos rr pą 
Tfcua:-.’S. Medrcasus yra skrrt:s

I
Pradžioje primenama, kad Jo 

šventenybė Popiežius Jonas 
Paulius II sukvietė iš visų kraš-
tų kardinolų ir vyskupų atsto
vus paminėti Vatikano II Su
sirinkimo dvidešimtmetį, sie
kiant Susirinkimo nutarimus ge
riau pažinti ir galimai pilniau 
įgyvendinti.

Toliau pabrėžiama, jog visi 
yra įsitikinę, kad Vatikano II 
Susirinkimas yra Dievo dovana 
Bažnyčiai ir pasauliui; yra Šv. 
Dvasios suteiktas šaltinis bei 
gairės dabarčiai ir ateičiai. Ne
žiūrint klaidų, pasimetimų, trū
kumų, kylančių iš nuodėmės ir 
žmogiškų silpnybių, “Mes, — 
tvirtiname, — tikime ir matome, 
kad Bažnyčia nūdien randa Su
sirinkime šviesą ir jėgą, kurią 
Kristus pažadėjo duoti savie
siems visais laikais.”

II
Po šios trumpos įžangos bei 

bendro pozityvaus pasisakymo 
dėl Vatikano II Susirinkimo, ei
nama prie kai kurių detalių.

Pabrėžiama, jog Vatikano II 
Susirinkimas iškėlė Kristaus pa
slapties nelygstamus turtus. Iš 
tikrųjų, Kristus yra pasiliekąs6 
su žmonėmis s savo Bažnyčioje, 
kuri yra jo Mistinis Kūnas. Baž
nyčia yra Kristus. Mes visi esa
me per Bažnyčią įsijungę į Kris
tų organiškoje vienybėje. Bažny
čia Kristuje yra Dievo meilės 
paslaptis žmonėse amžių eigo
je. Šią doktriną Vatikano II Su
sirinkimas pabrėžtinai priminė. 
Ši yra realybė, kurioje dalyvau
ja bei gyvena visi pakrikštytie
ji. Jie yra nariai Kristaus Kūno, 

" kuriame gyvena ir - veikia- Šv. 
Dvasia. Taigi Bažnyčios san
tvarka ir joje dalyvavimas pri
valo atitikti ir išreikšti šią jos 
prigimtį.

Neatsitiktinai tad pirmasis 
Konstitucijos “Lurnen Gen- 
tium” skyrius apie Bažnyčią yra 
įvardinamas “Bažnyčios Pa
slaptis”. Iš tikrųjų reikia į Baž
nyčią žiūrėti, kaip į gilią Pa
slaptį, o tuo pačiu privalu veng
ti klaidingų pažiūrų į Bažny
čią, it ji būtų žemiška institu
cija, * į kurią reikėtų kreiptis 
su visokiais socialinio ir po
litinio pobūdžio reikalavimais. 
Bažnyčia, būdama Kristaus Kū
nas. laiduoja vieningumą ir pa
stovumą visai žmonijai.

III
Trečiame skyriuje kviečiama 

studijuoti ir geriau pažinti Va
tikano II nutarimus; o pažinus, 
stengtis juos ištikimiau įgyven
dinti. B savo pusės Sinodo da
lyviai Bažnyčios vardu žada ir 
įsipareigoja padėti tikintiesiems

SOVIETŲ S-GA IR TOLIAU APGAUDINĖJA

Sov. S-ga per 20 metrų vykdo 
erdvės žy n y bos tyrimus ir tos 
rūšies ginklų bandymus, bet tai 
visai netrukdė ja: Įvairiais bū
dais protestuoti pneš preziden
to Reagan pradėtus vykdyti erd
vės gynybos tyrimus. Į šios rū
šies pn-pagarda Sos S-ga ;kirr- 
ke ir savo moks!mintas, kurie 
partijos organe Prasdoy paskel
bė pasaulio mokslininkana 
atvirą ašką. p»r«.?akt; preziden- 
* Be tgi? ertmės zy-rybos pta- 
GffiS.

Pagal CI A dnonseuis iaiška 
pasirašiusrejt mokslai inkai .yra

vfjkaedMci tjkraėafsaerr.
Sės-30 Msdkaeka

atnt pažisĄsma isetrr*m p yra 
virus: FedemcmcĮe '• tartipo?f 

N y ries SuriūuarMs vardo būvė
tas. kurte ršpenusi aeėivvrų sąži
nes ^eiacs-vsį "rkim«t ięrį> nr« 
ptataa me-iž.ag*.
■dl sa:s ■MMUMt

artimiau pažinti Vatikano II 
nuostatus ir visomis išgalėmis 
padėti ištikimiau juos įgyven
dinti. Primenama tačiau, kad
kiekvienas krikštytasis yra pa
šauktas savo ruožtu būti apašta
las, skelbti Kristaus Evangeliją.

IV
Ketvirtame skyriuje atkreipia

mas dėmesys į mūsų dienų dva
sinę krizę. Ji liečia socialines, 
ekonomines ir politines negero
ves; stoka pagalbos žmogaus 
gyvybei; atėmimą civilinės ir re- 
litinės laisvės; nepaisymą šei
mos teisių; vykdymą rasinių 
nelygybių; ekonominį išnaudo
jimą; ginklavimąsi ir didelį ne
tikrumą tarptautiniame gyve
nime. Žmogus, atsigręžęs vien į 
save, pasirodo nepajėgus apval
dyti savo paties techninių iš
radimų.

Vatikano II Susirinkimas tei
kia pasaulio žmonėms šviesos ir 
vilties kurti gražesnę ateitį.

Savo atsišaukimą Sinodo 
dalyviai baigia tokiais įkvėpian
čiais ir įspėjančiais žodžiais:

“Ne mirčiai, o gyvenimui esa
me sukurti. Ne kivirčiams ir ko
voms esame pasmerkti, o broliš
kam gyvenimui taikoje. Ne ne
apykantai Dievas sukūrė žmo
gų, o jj pašaukė savo meilei. 
Žmogus yra sukurtas Dievui. 
Šiam savo pašaukimui jis turi 
atsakyti nuolatiniu dvasiniu at
sinaujinimu. Tėra tik vienas 
žmonijai kelias. Jis veda j soli
darumą ir meilę, į žmogaus kil
numo vertą civilizaciją. Šiuo 
keliu esame pasirengę eiti mes 
visi su Jumis, laukiant Kristaus 
atėjimo”.

Sintetizuojant šie yra Sinodo 
esminiai pareiškimai

L Vatikano II Susirinkimas 
padarė gerus nutarimus. Jie ta
čiau daugeliu atvejų liko arba 
pakankamai nepažinti, arba Į
klaidingai suprasti.

2. Visi yra kviečiami geriau 
pažinti Vatikano II nuostatus ir 
pilniau juos įgyvendinti.

3. Pirmoje eilėje kviečiama 
teisingai suprasti Bažnyčios są
voką. Ji pagal Vatikano II aiškų 
teigimą yra Kristaus Paslaptis, 
yra Mistinis Kristaus Kūnas, yra 
dieviškos prigimties, todėl ne
turi būti į ją Žiūrima tartum bū 
tų kaip kiekviena kita žemiška 
bendrija

4. Išgy venamą didelę pasaulio 
krizę galima nugalėti. atsigrę
žiant į Diesą, atsinaujinant 
krikščioniškame gyvenime, kaip 
tai kviečia ir nurodo Vatikano
II Susirinkimas.

5. Baigiama paraginimu į op
timizmą, užtikrinant y/i per 
vidinį atsinaujinimą Evangei 
dvasioje galima pasiekti tikrą 
krikščionišką civilizaciją.

patys laha: Įsivėlę į v •*«-
erdvės gjnkH

Pav., P. D Grikis vadovauja 
Sov. S-gos priešlėkfsvirrtų »r 
priekbaiištinių raket>; pianavs- 
mo įstaigai; V S Semenichin 
vadovauja pnrfltb*;*isuų ir 
pnešbalistinnj raireh, vadryvave 
mo. kootroies>r susižinojimo 
sistemas. E V Bnnkis <ra?eg:- 
rsės g?rr*bos rarlaru ir krė*; |ret> 
ZJMų, sistemas sseiats *adr>*-<s-

asmenų, V S. Adnprvsk: 
strafe g nes gv rr, G/s pfc»wrv tmc 
sadosaujųs asmao, o paskuti- 
am ■etm ImBmb perkejfhnžai . 
erdvės gy ny bos Ksre«4*. V P v *- 
Ltas. Belas kartas Uftkęsgs Ame- 

'nfcoa kolegpĮose pun'ftajfcaa, ir 
aštrias kritikavęs pr«-r.d* v 
Peažar* erdves prw
msruą per . S as -.-r
'.ah»r ąs^na«es , s*w -efjį ^fc*er< 
■tmirią sr e-k* *>
dvasapc Mom-tisės eaerg
.x-srieiA'
tat ptaseeųum agente
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Nuotr. R. Kisieliaus

IS OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

VALDAS C. DUOBA, lietuvi* *4ypkats*. 357 LarkftoM Road. Kast 
Northporth, N.Y. 11731. Tai. 516 366-3740. Namų telefonas vakarais 
tik Ii Imtinai* atvejai* 616 767-2671. New Yorfco offoaa Lito ^foipoae: 
66 • 01114th SU Rtetanend HM, N.Y. 11418~W. TM 441 - 2ffi.

KALĖDOS

ROMUALDAS KISIELIUS

Šviesi žvaigždė Betliejaus 
suspindo danguje, 
prie prakartėlės maldai 
vėl klaupias žmonija . . .

Žemėje viešpatauja 
naujos vilties dvasia, 
kalėdinės eglutės 
vėl žėri languose.

— Naujų knygų lentynoje.
— “Vyturio” leidyklos naujie
nos — Gerhardo V. Mencelio 
romanas apie Šilerio jaunystę 
“Šileris: žvaigždė žino savo ke
lių” (357 psl., 30,000 egz., iš vo
kiečių k. vertė E. Vengrienė, se
rija “Siluetai”), Boriso Taraso-^ 
vo knyga “Paskalis” (287 psl., 
30,000 egz., vertė B. Kurkulis, 
serija “Siluetai”), Kaldarbeko 
Naimanbajevo apysakos “Troš
kulys; Dviese su tėvu” (247 psl., 
10,000 egz., iš rusų kalbos vertė 
E. Klimavičienė), Tomo M. Rido 
romanas “Raitelis be galvos 
(480 psl., 30,000 egz., iš anglų 
kalbos vertė R. Zagorskienė, se
rija “Drąsiųjų keliai”), Sergejaus 
Morozovo knyga “Prokoljevas” 
(318 psl., 30,000 egz., vertė M. 
Subatavičienė, serija “Silue
tai”), Stasio Kašausko publicis
tikos knyga “Nekasdieniniai pa
simatymai” (160 psl., 15,000 
egz.). Vaikams ir jaunimui skirta
— V ytauto Aimanio nuotykių 
apysaka “Toli ir arti” (166 psl,, 
30,000 egz.,), Augusto Tamaliū- 
no humoreskos “Smagūs rūpes
čiai” (63 psl., 20,000 egz., iliustr. 
A. Deltuva), bgrigorijaus Miroš- 
ničenkos apysaka “Jaunoji armi
ja” (181 psl., 10,000 egz., vertė 
A. Saulis, iliustr. P. Pinkisevi- 
čius), Rapolo Šaltenio biografinė 
apybraiža “Mūsų Baranauskas” 
(181 psl., 30,000 egz.), Jurijaus 
Jermolajevo atysaka “Narsiųjų 
bailiukų namai” (119 psl., 10,000 
egz., vertė L. Rutkauskaitė, 
iliustr. D. Borovskis), Kosto Ku
bilinsko eiliuotos pasakos “Stovi 
pasakų namelis” (203 psl., 60,000 
egz., iliustr. R. Žilytė), Juozo 
Macevičiaus eilėraščiai “Būkim 
dideli ” (215 psl., 20,000 egz.', 
Prano Mašioto knygelė “ Morkos:

Taikos ir meilės giesmes 
visur giedant girdžiu, 
Kalėdų džiaugsmas liejas 
iš lūpų ir širdžių . . .

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

' Nauji pogrindžio leidiniai:
Aušra Nr. 44 (84). 1984 m. 

rugpjūčio mėnesį pasirodė nau
jas “Aušros” numeris. Atvirame 
laiške grupė Lietuvos jaunimo 
dėkoja popiežiui Jonui-Pauliui 
II už jo dėmesį lietuvių tautai, 
už jo visus apimančią viltį, kad 
Šv. Tėvas ateityje tikrai aplan
kys Lietuvą.

Straipsnis “Susirūpinkite 
dorovine tautos kultūra” ragina 
skaitytojus gilintis į savo tautos 
ir visos žmonijos istoriją: “Su
gebėkime pasinaudoti jos pa
mokomis. Siekime subręsti į 
asmenybės, pilnaverčius krikš
čionis ir lietuvius. Nebūkim gy
venimo srovės nešami šapeliai ar 
šiukšlės.

Mūsų tauta ilgisi aukštos dva- 
sinės kultūros inteligentijos ir 
darbo žmonių. Nuo jų priklauso 
kultūrinis tautos suklestėjimas, 
gyvybė £mirtis.

Straipsnis “Saugumo nusikal
timai nesibaigia . remiantis 
"Aušros archyvo duomenimis, 
pateikia eilės metų saugumo 
persekiojimo su totalitariniam 
režimui nepatikimais žmonėmis 
būdus bei priemones.

“Aušra" Nr. 45 (85). Leidiny
je sprendžiamos tautos atsparu
mo, jos išlikimo, netekus'politi
nės nepriklausomybės, klausi
mai.

“Kiekvieno lietuvio pareiga 
pajusti atsakomybę už savo tau
tos likimą, suprasti istorijos ke
liamus reikalavimus ir gyvena
mojo momento reikalus”, — ra
šoma įvadiniame straipsnyje.

“Aušra” susirūpinusi politinių 
kalinių. - tarp jų: Liudo Dam
brausko. Jono Simokaičio. Anta
no Terlecko, — likimu.

Leidinyje spausdinama Ta
rybų sąjungos demokratinio ju
dėjimo programa.

1984 m. gruodžio mėnesį pa
sirodė "Aušros" Nr. 46 (86). 
Leidinyje spausdinamas Vatika

no Valstybės Sekretoriaus laiš
kas vyskupui Julijonui Stepona
vičiui. politkalinių laiškai iš 
lagerių ir tremties.

Grupė Lietuvos tikinčiųjų dė
koja zalcburgiečiams, kurie 
1984 m. Zalcburge, kur lankėsi 
LTSR kultūros ministro J. Bie
linio delegacija, pareiškė tikrą 
ir nuoširdų norą, padėti Lietuvos 
tikintiesiems, dėkoja visiems 
broliams ir sesėms užsienyje, 
kurie peticijomis, memorandu
mais TSRS ambasadai kelia są
žinės belaisvių vargus ir religi
nius persekiojimus.

Leidinyje aptariama lapkričio 
15-16 Vilniuje vykusi ateistų 
konferencija; "Krikščionybė Lie
tuvoje; socialiniai klausimai 
ir politiniai aspektai”, baigia
ma spausdinti Tarybų Sąjungos 
demokratinio judėjimo progra
ma.

-o-
Kronikos 66 numeris baigia

mas kalinių sąrašu. Tie kaliniai 
yra: kun. Alfonsas Svarinskas, 
kun. Sigitas Tamkevičius. kun. 
Jpnas-Kastytis Matulionis. Ro
mas Žemaitis, Vladas Lapienis. 
Jadvyga Bieliauskienė, doc. Vy
tautas Skuodis. Gintautas Ieš
mantas. Povilas Pečeliūnas. Ju
lius Sasnauskas, Antanas Ter
leckas.

Baigiama tokiu sakiniu: “ir 
kiti neša nelaisvės pančius, kad 
tu galėtum laisvai tikėti ir gy
venti”.

Prie šio Kronikos 66 numerio 
yra pridėtas didelis priedas — 
nuostatai, kaip valdžia tvarko 
kulto reikalus. Visą tą priedą 
praleidžiame. Iš tos konkrečios 
medžiagos, kuri skelbiama Kro
nikoje. matome, kaip komunistai 
sugeba persekioti religiją ir ti
kinčiuosius. kaip propaguoja 
ateizmą.

Šiuo ir baigiame Lietuvos Kat. 
Bažnyčios Kronikos 66 numerio 
spausdinimą.

Kitame numeryje pradėsime 
67 Kronikos numerį.

iš piemenuko atsiminimų” (16 
psl., 80,000 egz., iliustr. A. Ma
kūnaitė, serija “Vyturiukas”), 
Stepono Sarygolo apysaka “Švie
siaplaukis berniukas” (182 psl., 
20,000 egz., iš rusų kalbos vertė 
H. Čigriejus), Mindaugo Stun-’ 
džios eilėraščiai “Tarp žolynų ir 
lazdynų” (47 psl., 30,000 egz., 
iliustr. S. Kišenaitė). “Vagos” 
leidykla išleido Leonardo Gu
tausko lyrikos knygą “Juokda
rys (110 psl., 7000 egz.), Jono 
Mikelinsko romaną, apysaką ir 
apsakymus “Genys yra mar
gas . ..” (350 psl., 20,000 egz., 2- 
ras leid.), Elenos Pimpytės eilė
raščius “Ramybės duona” (78 
psl., 5000 egz., sudarė M. Kar< 
čiauskas), Vaidoto Daunio eilė
raščius “Metų laikai” (46 psl., 
4000 egz., “Pirmoji knyga”), Si
gito Gedos eilėraščius ir poemas 
“Mamutų tėvynė” (117 psl., 
10,000 egz., iliustr. K. Petrulis), 
Raimondo Kašausko romaną 
“Saulelė raudona” (288 psl.,

3d,000 egz.), Angelės Jankausky- 
tės eilėraščius “Gėlė po delnu” 
(62 psl., 3000 egz., “Pirmoji 
knyga”), Birutės Baltrušaitytės 
apsakymus ir apysaką “Lieptai” 
(20^^sl., 10,000 egz.), Horaci- 

'jau.'TOrapako humoreskas, saty
ras, parodijas “Ir mano trigra
šis: trinktinė” (229 psl., 20,000 
egz., iliustr. J. Varnas), Jono 
Avyžiaus “Raštus, 7 t.” (509 
psl. 30,000 egz.), Vilijos Šulcai
tės eilėraščius ir poemas “Duo
na ir liepsna” (123 psl., 12,000 
egz., iliustr. J. Daniliauskas). 
Iš verstinės literžltūros pasirodė 
Kerimo Kyrbanepesovo eilėraš
čiai “Pareiga” (86 psl., 5000 
egz., vertė A. Drilinga), Simo: 
Matavulio romanas “Padūkėlis 
brolis Bernardas” (270 psl., 
10,000 egz., iš servų-chorvatų 
kalbos vertė S. Sabonis). ‘

— Beveik du šimtus liaudies 
meno pavyzdžių — medinių, 
metalo, medžio, keramikos dir
binių, keturis šimtus fotografijų 
ir piešinių\parsivežė Kauno M. 
K. Čiurlionio dailės muziejaus 
darbuotojai iŠ Pasvalio rajono. 
Tikrą liaudie<meno lobyną mu
ziejininkai/'rado Saločių kaimo 
gyventojos O. Skrinienės tro
boje. 80-metė senutė su pasidi- 

'džiavimu rodė iš senų laikų iš
saugotas nuostabaus grožio lova
tieses, staltieses, rankšluoščius, 
išdabintus tulpėmis, žvaigž
dutėmis, stilizuotais paukščiais. 
Ekspedicijos medžiaga pa
pildys M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus fondus, kuriuose yra 
sukaupta turtingiausia respub
likoje liaudies meno kolekcija.

— Ištisinis eismas atidarytas 
baigiama rekonstruoti Vilniaus - 
Kauno - Klaipėdos automagistra-

DARBININKO ADMIMSTRACMOJ, 341 Hlghland Blvd., galima įsigyti 
llatuvttkų ir anglHbkų knygų apie Lietuvą, plokštelių, avė k inlmo kortelių, 
gintaro, oenmuKų, |uoa«ų, fvamų suvenyrų. ► c
---------------------------------------------------- - - ■ ■ ----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------

SHAUNS FUNERAL HOME, Ine.; 64-02 Jgmaica Avė. .(prie Forast 
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteki* garbinga* laidotuves. 
Koplyčios parūpinamo* visose miesto dalyse. TaL 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tabtaira. Jr. laidotuvių direktorius, New- 
srk Office: 426 Lafayatta SL (Cor. WHson Avė.), tolei. 344 - 5172. Pa- 
ruoiiamo* garbingo* lakfotuvda. Moderato* koplyčios, oras Saldoma*.

KENF1ELD TUNERAL HOMES — Beach Memorlal ChapeL 301 Corey 
Avew St. Petersburg Beach, FL 33706. 813 360 - 5677. Pasadena 
Memorlal Chapel, 200 Pasadena Avė. S., St Petersburg, FL 33707. 
813 345-9393.

JUOZO ANDRIULIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūilų apdrau
dimai, Income Tas pildymas, (staiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, lncM 09-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esat* ar 
norite būti J.Andrluilo klljentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavam. 
1883 Madlson SL, Ridgewood, N.Y. 11227. T*ieL821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogom*. Be to, duodami polaktotuvlniai pietūs. Pirmo* 
rūiie* lletuviika* maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sliver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėm* bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 15156.

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

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worce*ter, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Aubum, 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, Direkt, 
234 Sun! it Dr., VVatchung, N .J. 07060. Tel. 201 753-5636.

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

BALTIMORĖS ŽINIOS
Mirtis išplėšė iš Keidošių šei

mos du brolius — kun. Kazi
mierą ir Juozą. Kun. Kazimie
ras Keidošius mirė spalio 17 
po ilgos ir sunkios ligos Stella 
Maris senelių prieglaudoje. Jis 
buvo vyriausias Juozo ir Mortos 
Keidošių sūnus. Kunigu buvo 
įšventintas 1933. Primicijas lai
kė Šv. Alfonso bažnyčioje. Jis 
Šv. Alfonso bažnyčioje 1935 sau
sio mėn. pradėjo Stebuklingo 
Medalikėlio novenos pamaldas. 
Tą tradiciją išplėtė prel. L. 
Mendelis. Tos pamaldos ir da
bar tebelaikomos 8 kartus savai
tėje. Nuo 1943 iki 1946 kun. 
Keidošius tarnavo 95 divizijoje 
kaip karo kapelionas. Dalyvavo 
frontuose Europoje, Italijoje. 
Prancūzijoje ir Vokietijoje. Iš ka
riuomenės išėjo su majoro laips
niu. Už jo vėlę gedulingas mi
šias spalio 21 Šv. Alfonso baž
nyčioje aukojo arkivysk. VVilliam 
Borders. Pritaikytą pamokslą pa
sakė kun. A. Dranginis. Pamal
dose dalyvavo keli vyskupai, 
daug kunigų, giminės ir drau
gai. Palaidotas Holy Redeemer 
kapinėse. Jo brolis Juozas mirė 
spalio 26 po sunkios ligos Šv. 
Agnietės ligoninėje. Velionis 
buvo susipratęs lietuvis ir mėg
davo dalyvauti lietuviškuose 
renginiuose. Gimęs ir augęs

le. Nors atstumas tarp Kauno ir 
Klaipėdos sutrumpėjo nedaug, 
kelionės laikas žymiai sumažėjo, 
nuvažiuoti galima kur kas spar
čiau ir saugiau. Kelio dangos 
konstrukcija originali ir ilga
amžė. Automagistralės tiekėjai 
dirbo pažangiausiais metodais, 
pritaikė nemaža technologinių 
naujovių. Kelyje įrengtos skir
tingo lygio sankryžos, keturios 
judėjimo juostos.

— Vieną iš naujausių Kauno 
gyvenamųjų mikrorajonų — 
Kalniečius su pramonine Vili
jampole sujungė tiesioginė tro
leibusų linija. Dabar Kauno 
elektrinio transporto maršrutų 
ilgis — 103 kilometrai. Kasdien 
į gatves „ išvažiuoja beveik du 
šimtai troleibusų. Jų paslaugo
mis per metus pasinaudoja dau
giau kaip šimtas milijonų kau
niečių ir jų svečių.

S. L.K.

Baltimorėje, grojo orkestre, dir
bo Maryland Shipyarde ir daug 
kam. padėdavo užpildyti mokes
čių formas. Už jo sielą mišios 
Šv. Alfonso bažnyčioje aukotos 
spalio 28. Nuliūdime liko žmo
na Elena, sūnus Jody su šeima, 
broliai ir seserys bei draugai.

Vysk. Paulius Baltakis Balū-j 
morėje lankėsi lapkričio 16-17.„ 
Šeštadienio vakarą dalyvavo LB 
koncerte Lietuvių Namuose. 
Sekmadienį 11:30 vai. ryto vys
kupas su klebonu kun. A. Dran
giniu koncelebravo mišias ir pa
sakė pamokslą. Dalyvavo gausi 
minia tikinčiųjų. Po mišių para
pijos salėje šeimyniškoje nuotai
koje vyskupas įvairių organiza
cijų buvo pagerbtas ir apdova
notas.

Padėkos dienos proga vyko 
vartotų drabužių vajus.

Šv. Vardo dr-jos nariai lapkri
čio 24 dalyvavo iškilmingose 
mišiose Marijos į dangų įžengi
mo bazilikoje. ,

Raupsuotųjų vajus kiekvie- 
neriais metais šv. Alfonso baž
nyčioje prasideda su advento 
laikotarpiu, bet aukos renkamos 
tam tikslui visus metus, šį gai
lestingumo darbą pradėjo a. a. 
prel. L. Mendelis.

Jonas Obelinis

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINESNEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONHECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

pasotino 

A MEMOBIALS
S6-86 80 ST , MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones? 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— gaus: parodų sale

KVECAS
JONAS 

193 3 + '>97 6

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, PC.

116*06 Myrtle Avenue 
Richmond HIH, N.Y. 11418

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

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

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE ,
> 2129 KNAPP STREET

BROOKLYN. N.Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300
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Senuosius metus išlydint

PENKTAJAM MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMUI PRAĖJUS

Atsisveikiname su 1985 me
tais, kurie buvo Darbininko 70 
metų sukaktuvių metai. Ši su
kaktis buvo žymima kiekviename 
Darbininko numeryje. Lietuviš
kos laikraštijos istorijoje tai tik
rai gražus metų skaičius — 70!

Suplanuota Darbininko su
kaktis — iškilmingas koncertas 
dėl techniškų kliūčių iš šių me
tų spalio 6 dienos buvo nukel
tas į ateinančių metų balan
džio 13. Taigi — Darbininko 
sukaktuviniai metai dar pra
tęsiami.

Darbininko redakcija, norėda
ma labiau įprasminti savo su
kaktį, yra paskelbusi romano ar
ba novelių rinkinio konkursą. Ir 
jis pratęstas. Tos premijos įtei
kimas jungiamas su koncertu. 
Paskelbdamas konkursą. Darbi
ninkas norėjo pabrėžti lietuviš
kosios kūrybos ir lietuviškojo 
žodžio reikšmę. Lietuvišku žo
džiu verčiasi visa lietuviška 
spauda, bet to dar neužtenka. 
Tai nėra dailioji literatūra, kuri 
išliktų ateičiai. Laikraščiai tar
nauja dienos informacijai, iške
lia aktualiuosius to meto reika
lus, bet ši publicistika tik in
formuoja arba formuoja lietuviš
kąją visuomenę. Laikas paskui 
ją nuneša užmarštin. Toji raštija 
surandama tik specialiuose rin
kiniuose arba bibliotekoje. Dai
lioji literatūra, tikroji lietuviš
kojo žodžio kūryba, jau išsilai
ko kur kas ilgiau. Ji gyvena 
savarankiškai ir paskui liudija, 
kokiom sąlygom ji buvo sukurta, 
kas ją paskatino. Taip ir Darbi
ninko konkurso rezultatai visada 
primins ir Darbininką ir jo su
kaktį.

Darbininkas laikosi tvirtai. Jį 
sumaniai administruoja Tėv. 
Petras Baniūnas. OFM. Puoselė
damas lietuvišką spaudą, jis yra 
sukūręs didelį spaudos kioską, 
kuris per šiuos metus daug kam 
patarnavo, parduodamas lie
tuviškas knygas, plokšteles. Per 
Darbininko administraciją ir 

sklido lietuviškas žodis — ir 
žurnalistinis ir kūrybinis. Admi
nistracija dar išplėtė savo veik
lą, į savo kioską sutelkė viso
kiausių suvenyrinių daiktų.

Pačioje redakcijoje pastoviai 
dirba Tėv. Kornelijus Bučinys, 
OFM ir Paulius Jurkus. Pinna- 
sis Darbininke pradėjo dirbti 
1965. Taigi Darbininkui jis ati
davė 20 kruopštaus žurnalisti
nio darbo metų. Paulius Jur
kus Darbininkui atidavė 35 me
tus, pusę Darbininko jubiliejaus. 
Nuolatinis narys Leonardas Žit
kevičius, ištiktas dalino paraly
žiaus, į darbą dar nepajėgė 
grįžti. Redakcijai porą dienų 
per savaitę talkina Vitalis Žu
kauskas, talkina ne savo humo
reskomis ir ne anekdotais, bet 
kruopščiu darbu — jis skaito 
korektūras.

Žengdamas į Naujus Metus, 
Darbininkas šviesiai žiuri į savo 
ateitį. Bet žinia, lietuviška 
spauda negali išsilaikyti be pa
ramos, nes ji neturi tiek ko
mercinių skelbimų, kiek jų turi 
amerikiečių laikraščiai. Tai 
žmonės supranta ir, mokėdami 
metines prenumeratas, prideda 
savo auką. Administracija ir lei
dėjai dėkoja už tas aukas ir 
prašo neužmiršti lietuviškos 
spaudos. Ji tik viena atneša ir 
išsaugoja lietuvišką žodį, lietu
višką mintį, puoselėja lietu
viškus reikalus, tad visi ją-pa-: 
remkime savo pinigine auka.

Metai mum buvo produkty vūs 
ir darbingi. Šiaip normaliai vei
kė visos jaunimo organizacijos, 
rengė savo vasaros stovyklas, 
auklėjo, judino jaunimą. Paste
bimas jaunimo didesnis susido
mėjimas lietuviškais reikalais, 
daugiau jaunimo ėmė lankyti
lietuviškus renginius.

Pati didžiausia ir veikliausia 
lietuviškoji organizacija Ameri
koje — Lietuvių Bendruomenė 
pagal savo nuostatus suorga- 

(nukelta i 4 psl.)

Girdėjome, kad Padėkos die
nos savaitgalį Chicagoje įvykęs 
Penktasis MKS buvo rekordinio 
dydžio. Todėl norėtume sužino
ti, kiek jis buvo didesnis už 
ankstesnius MKS ir ar jo didu
mas nesudarė organizacinių sun
kumų?

Kas ketveri metai Chic-agos 
Jaunimo Centre organizuojami 
MKS visuomet yra palyginus di
deli ir turi tendenciją augti. 
Penktojo MKS mokslinėje pro
gramoje dalyvavo beveik 230 
programos dalyvių. Lyginant su
ankstesniais simpoziumais, 
penktajame dalyvavo beveik 
keturis kartus daugiau negu pir
mame, kuris įvyko prieš 16 me
tų; apie tiek, kiek antrame ir 
trečiame sudėjus kartu; daugiau 
nei ketvirtame, kuriame turėta 
190 dalyvių. Žinoma, MKS daly
vių skaičius neturi svarbos, nes 
šių simpoziumų sėkmė nėra skai
čiais pagrįsta. Tačiau nuolatinis 
simpoziumų augimas liudija, kad 
jie yra viena iš išeivijos insti
tucijų, kuri turi nepaprastai 
daug dinamiškumo ir ilgametės 
praktikos visų profesijų ir visų 
kartų mokslo -kūrybos darbuoto
jams.

Penktojo simpoziumo moksli
nės programos tematika irgi bu
vo didelė, nes ji apėmė net 39 
mokslo — kūrybos šakas. Tos 
šakos dėl dalyvių gausumo bu
vo padalintos į beveik 70 sesi
jų, kaip nurodyta Penktojo MKS 
leidinyje. Todėl praktiškai visos 
sesijės (išsky rus tris bendrines) 
buvo kaip paprastai pravestos

Ramojus Vaitys, Mokslo ir 
Kūry bos simpoziumo organi
zacinio komiteto pirminin
kas. kalba simpoziumo atida
ryme Jaunimo Centro kavi
nėje Chicagoje. Nuotr. Ed. 
Sulaičio

Jonas A. Bilėnas

Pokalbis su dr. Jonu Bitėnų, Penktojo lietuvių 
mokslo Ir kūrybos simpoziumo (MKS) mokslinės 
programos komiteto pirmininku, kuris gyvena Long 
Island, N.Y., ir yra Grumman Aerospace korpo
racijos Infrared Countermeasures projektų virši
ninkas.

Lietuvoje mediciną studijavu
siais gydytojais, stomatologiją^ 
genetinę inžineriją ir biologinius 
žemės turtus.

Simpoziumo rengėjai ir daly
viai, būdami jautrūs tautinės 
bendruomenės platesnei veiklai, 
dedikavo Penktąjį MKS “Išeivi
jos lietuvių kultūrinei ir visuo
meninei veiklai sankryžoje su 
Lietuva”. Šiai centrinei simpo-

lygiagrečiai pagal didelių tarp
tautinių simpoziumų formatą. 
Nes kitaip dideli simpoziumai 
užsitęstų per ilgai arba turėtų 
ribotis daug mažesniu dalyvių 
skaičiumi.

Lygiagretės sesijos ir nepa
prastai didelis lankytojų skai
čius, kuris bent šeštadienį visiš
kai perpildė Cbicagos Jaunimo 
Centro patalpas, be abejo suda-

ziumo temai buvo skirtos trysrė organizaciniu logistikos sun
kumų. Tačiau, nežiūrint to, ne
manau, kad ateityje bus ven
giama didelių MKS—ų palyginus 
mažų simpoziumų su ribota pa
skirtimi ir tematika išeivijos 
lietuviam netrūksta.

Norėtume išgirsti apie Penk
tojo MKS mokslinę tematiką. 
Kokia ji buvo?

MKS visuomet skiriami pir
miausia mokslui ir kūrybai, to
dėl tų simpoziumų programoj 
dominuoja mokslinė tematika. 
Penktojo MKS, kaip ir ankstes
nių mokslinė programa susidėjo 
iš trijų pagrindinių dalių. Griež
tųjų mokslų, technologijos ir 
architektūros programą, suside
dančią iš 23 sesijų, suorganiza
vo chemijos profesorius Bro
nius Jaselskis. Griežtųjų mokslų 
tematika apėmė matematiką, 
fiziką, chemiją, informacijos 
mokslus, mikrokompiuterius, 
elektrotechniką, vibro-techniką, 
statybos inžineriją, energiją, 
transportaciją, jūros mokslus, 
žemės mokslus, tamtos apsau-
gą, archittektūrą ir taip pat pri
jungtą fizinį lavinimą.

Humanitarinių-socialinių 
mokslų programoje, sudarytoje 
psichologijos profesoriaus Algio 
Norvilo pastangomis, buvo 31 
sesija. Sesijos apėmė archyvus, 
dailėtyrą, kinematografiją,
ekonomiją, filosofiją, istoriją, 
kalbotyrą, literatūrą, litusan iš
tinę katedrą, muziką, politinius 
mokslus, psichologiją, sociali
nius mokslus, tautotyrą, teisę 
ir teologiją.

Medicinos mokslų programo
je, kurią sudarė medicinos dak
taras Jonas Daugirdas, buvo 10 
sesijų, apimančių užkrečiamas 
ligas, onkologiją, reumatologiją, 
dirbtinius organus, medicinos 
tyrimus, diskusijas su keturiais 

bendrinės sesijos su 14 kalbėto
jų. Šių sesijų temos apėmė kul
tūrinės — visuomeninės veiklos 
apžvalgas, problemas ir darbo 
kryptis Lietuvą liečiančiose stu
dijose išeivijoje ir Lietuvių 
Bendruomenės anketos rezulta
tų pradinė interpretaciją.

Ar mokslinių pranešimų prele
gentams nebuvo sunkumų su lie
tuvių kalba ir moksline termino
logija? Ir iš kitos pusės, ar ne
buvo paskaitų, kuriose klausyto
jams buvo sunku suprasti jų 
mokslinius pranešimus.

Mokslinės specializuotos te
mos paruošimas lietuvių kalba 
be abejo pareikalauja daug pa
stangų. Tačiąu savos specializa
cijos terminai paprastai gauna
mi iš Lietuvos arba per savos 
šakos kolegas išeivijoje. Kai kurie 
jaunesni profesionalai turi pa
pildomų sunkumų su lietuvių 
kalba dėl kartais daugiau ribo
to kalbos pažinimo. Nežiūrint 
to, tikslus pranešimų kalbos
naudojimas stebina dažną klau
sytoją. Žinoma, retomis išimti
mis kai kurie pranešimai atsie- 
kami anglų kalba, jei po ilgų 
generacijų išeivijoje gimęs lietu
vis nekalba lietuviškai, arba jei 
kitatautis yra pakviestas kalbėti 
kokia nors lietuvius liečiančia
tema. Penktame MKS, pvz., Ra
sa Razgaitienė, Americans for 
Due Process atstovė iš Nevv Yor- 
ko, angliškai pravedė net ištisą 
sesiją, skirtą amerikiečių ir lietu
vių advokatų diskusijoms apie 
OSI ir JAV teisinę sistemą.

Iš kitos pusės, aiškus speci
finės temos perdavimas tokiu 
būdu, kad ją suprastų ne vien 
tik tos šakos specialistai, yra bū
tinas ir mūsų nedaugiau specia
lizuotuose itfrataučių simpoziu

muose. Tikrumoje, pagal Penkto
jo simpoziumo organizacinio ko
mi tetoj pirmininką inž. Ramojų 
Vaitį, įlietu vi ų MKS-ai skiriasi 
nuo kitataučių mokslinių simpo
ziumų savo daug platesne tema
tika, kuri liečia beveik visas 
žmogaus proto atsiekimų sritis. 
Jo teigimu, erudicijos lygiu lie
tuvių MKS-mai neatsilieka nuo 
kitataučių, nes beveik visi MKS 
paskaitininkai yra savo srityje 
pripažinti žinovai. Gal dėl to ne 
vienas klausytojas yra pastebė
jęs, kad dauguma MKS paskaiti
ninkų, atsižvelgdami į visuotinį 
simpoziumo pobūdį, paruošia 
savo pranešimus tokiu būdu, 
kad, nežiūrint jų mokslinio tu
rinio, jie būtų visiems supran
tami ir įdomūs.

Iš jau anksčiau apibūdintos 
tematikos peršasi išvada, kad 
Penktojo MKS taip pat buvo 
daug su Lietuva ir su lietuvybe 
surištų mokslinių temų. Ar gali
te plačiau apie tai užsiminti?

Be jau minėtų trijų bendri
nių sesijų, OSI teisinės sesijos, 
lituanistinės katedros sesijos ir 
diskusijos su Lietuvoje medici
nos mokslus studijavusiais gydy- 
tojais, ypatingai daug lietuvybę 
liečiančių mokslinių pranešimų
buvo padaryta humanitarinių- 
socialinių mokslų programoje. 
Tos programos kai kurios sesi
jos (dailėtyra, kalbotyra, tauto- 
tyra, literatūra, istoriją, politi
niai mokslai, muzika, istorija, 
archyvai ir specialiniai reikalai) 
beveik be išimties koncentravosi 
į tų mokslų panaudojimą ir pa
sireiškimą lietuviškoje arenoje.

(Bus daugiau)

MELNINKŲ VIKTORAS 
GRĮŽO IŠ ŠKOTIJOS
PR. NAUJOKAITIS, 1984
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Sako buvo pikliai prakiurę, o 
nebuvo Melninkų namuose kare 
jų pataisyti, tai ir nutarė malū
ną parduoti.

Melninkų namai traukė mus 
savo geografine padėtimi. Mūsų 
kaimavietė vakarais skambėdavo 
plačiai sklindančiomis daino
mis. Ten buvo gražaus jauni
mo. Mūsų namai buvo Siesar- 
ties slėnyje. Pavasarį išsiliejusi 
upė apsemdavo net mūsų pusę 
dirvų, lankutės beržynas tap
davo sala, salelėmis virsdavo ir 
tos kaimyno Vėverio dirvutės, 
išsimėčiusios plačiose Siesarties 
lankose. O mūsų kaimavietė 
slėpėsi už kelių kalvelių. Jos 
aukšti jovarai iš tolo mėlynavo 
lyg giria. O Melninkų trobos 
stovėjo ant kalvos šiauriniame 
upės krante. Pietinis kalvos šlai
tas beveik stačiai leidosi į upę. 
Sena statinių tvora jau buvo su 
spragomis, ir būdavo visai pato
gu pasirinkti šlaite prikritusių 
sprangiųjų kriaušių ar diržežie- 
vių žieminių obuolių, kurių pri- 
s i nešdavau į daržinės šieną ne
mažą atsargą žiemai.

1

Ir Melninkų žmones gerai 
pažinojau. Ypač didelę pagar
bą jaučiau Melninkienės nete
kėjusiai, bet jau senstelėjusiai 
sesutei Jonieškutei. Ji džiovintų 
sliekų milteliais su medumi išgy
dė mano plaučių uždegimą, kai 
grįžęs iš gimnazijon išlaikytų 
egzaminų, įšilęs atsigėriau šalto 
šaltinio (žmonių vadinamo šuli- 
nėliu) vandens ir tuojau atsigu
liau į mirties patalą. Pašaukta 
Jonieškutė statė ant krūtinės 
taures, dėjo karštus kompresus 
ir gydė savo pagamintais vais
tais. Žinau, kad tik ji išgelbė
jo mane nuo giltinės dalgio. 
Ir dabar kada sutikusi ji malo
niai pakalbina. Jonieškutė va
sarą prisirenka pievose visokių 
žolelių, šaknelių, net tarp Sie- 
sartyje augančių žolių ji randa 
gyduolių. Svarbiausia, kad už 
gydymą ji neima jokio atlygi
nimo. Su liežuviu ji išliežią iš 
akies krislą, sėmenimis išutina 
votis, šalpusnių lapais gydo už
degimus, moka sustabdyti te
kantį iš žaizdos kraują. Degu
čių Cesui, Klišių pašilėje Šie
naujant, į blauzdą įkirto angis.

Jonieškutė lūpomis iščiulpė 
nuodus, ir vyro koja greitai iš
gijo. Dar viena Jonieškutės do
rybė — jos didelis pamaldu
mas. Šventomis dienomis ji nuo 
ryto išeina į bažnyčią ir grįžta 
paskutinė. Visa apylinkė ją ger
bia ir brangina. Net iš tolimų 
kaimų atvyksta ligoniai jos pa-
galbos prašy ti.

Senasis Melninkas mirė, kai 
aš dar buvau negimęs. Jis buvo 
atsidanginęs į mūsų apylinkę 
iš kažkur nuo Vilkaviškio. Kai 
mūsų tėvas būdavo geros nuo
taikos ir įsišnekdavo apie Mel- 
ninkus, jis pasakodavo, kad 
Melninką persekioję rusų žanda
rai už lietuvišką spaudą. Dėl to 
ir turėjęs bėgti iš savo kaimo, 
kur jo tėvai turėjo mažą ūkelį, 
o sūnų buvo pramokę dailidės 
ir staliaus amato. Su keliais kal
tais. grąžtais ir obliais maiše
lyje Ūsas (tokia tada buvo jo 
pavardė, dokumentuose rašė 
Ūsaitis) perbrido Šešupę ir. užei
damas pas ūkininkus, siūlėsi na
mus statyti ar bent pataisyti, 
kad nesugriūtų, o gal reikią ir 
kraitinių skrynių. Ir taip kelio
nėje vienur ilgiau, kitur trum
piau sustodamas. Jeronimas 
ūsas vis slinko į šiaurę, kol 
pagaliau atsidūrė prie Siesar
ties. Čia minimuose dabarties 
Melninkų namuose tėvas Buru- 
tis buvo neseniai miręs. Pas 
ūkio šeimininkes, dar jaunas 
merginas, — Jonieškutę ir Rožę, 
jau lankėsi piršliai, bet mergi
nos vis nerado tinkamo jaunikio.

Ūžėjęs Jeronimas taip prakalbi
no šeimininkes:

— Mačiau, tvarto sienos su
klypusios, kluono stogas pašiur- 
pęs. Galėčiau pataisyti, esu 
šioks toks meisteris.

— Pataisyti galėtum, bet 
mums, matai, reikėtų berno, mo
kančio arti, sėti, pjauti. Tė
vas neseniai mirė, ir tinkamo 
vy ruko pasisamdyti dar vis ne
su radom.

Jeronimas tik žvilgt žvilgt 
merginoms į akis, į skaisčius 
veidelius. 0 gal likimas jį čia 
tyčia atvedė? Gal apsimokėtų 
kokiuš metelius pabemauti? 
kad vėliau taptum šių namų 
šeimininku? Ir Jeronimas parsi
samdė BuruČių bernu. Tuojau 
pasirodė, kad ūkio darbų dar 
nebuvo pamiršęs. Dirvose tiesėsi 
tiesios vagos, mokėjo elgtis su 
arkliais, sėjo laisva plataus mos
to ranka, ir dalgį valdė neblo
gai. Dirbo kaip sau: rūpestin
gai ir netingėdamas. Merginos 
tai matė ir grožėjosi vykusiu 
samdiniu. 0 be to. Jeronimas 
buvo lipšnus ir nuolankus, mo
kėjo pataikyti švelnesnį žodį, 
ką nors patardamas negy nė už
sispyręs savo nuomonės, o leido 
merginoms pagalvoti ir nuspręs
ti. Ir taip po metų Rožytės šir
dis jau buvo palinkusi į Jero
nimą: kur tu rasi geresnį šei
mininką. lipšnesnį vy rą? Pinigų, 
tiesa, daug jis neturi, bet 
meistro rankos neblogesnės už 
pilną piniginę. Ir kai Jeronimas 
išdrįso pagaliau prieš Užgavė

nes Rošytei pasipiršti, atsaky
mas buvo palankus.

Kad beūkininkaujant neat
prastų rankos nuo kaltų, pjūk
lų ir oblių, Jeronimas sugalvo
jo pasistatyti malūną. Ir ne
prastą. tokį kaip Bridžių Kiči
nio, olanderį. Nusipirko miško, 
žiemą susivežė ir suvertė į krū
vą anapus vieškelio ant.kalvu
tės, tinkamos vietos malūnui. 
Pavasarį lentpjūviai pripjovė 
lentų, sienojų, visokių stulpelių, 
medžiagos volams. Rankas Jero
nimas turėjo lanksčias, buvo 
įgudęs daryti skrynias, spintas, 
stalus, statyti trobay>. bet malū
ną statė pirmą kartą. Įsimetęs 
į vežimaitį kviečių maišelį, jis 
dažnąi važiuodavo į Bridžius 
pas Kleinį. Nusivežtomis vai
šėmis palankiai nuteikė samdi
nį malūnininką. Sis leido Jeroni
mui išsimatuoti visokius sukir
pimus, kryžiavones, volus ir 
piklių prijungimus prie girnų. 
Taip pasidarė Jęronimas savo 
malūno planą. Darbas užtruko 
porą metų, kol naujo malūno 
sparnai pradėjo suktis, kol ėmė 
ūžti titnaginės girnos, kol pride
rino visokius ratukus, perjungi
mus, atjungimus.

Iš pradžių žmonės važiavo į 
Jeronimo malūną nedrąsiai, lyg 
nepasitikėdami. bet pamatę, 
kad miltai geri ir malūninin
kas nebrangininkas. greitai pri
prato, ir susidarydavo net lau
kiančių vežimų eilės. Į Jeronimą 
žmonės paprato kreiptis, vadin
dami jį melninkų. Tas žodis bu

vo žmonėms parankus ir pama
žu išstūmė iš vartojimo tikrąją 
pavardę ir vardą. Pagaliau ir 
pačiam Jeronimui naujoji pa
vardė net labiau patiko už se
nąją. Juokaudamas jis net pasa
kydavo: Melninkas tai tikrai 
stora, rimta pavardė, o tas sena
sis Ūsaitis atrodo lyg nuvir- 
busi. Ir šiandien daugumas kai
mynų težino tik Melninkus. Net 
ir netekėjusi teta Jonieškutė va
dinama Melninkų Jonieškutė.

Jeronimas, besimušdamas į 
visokius darbus, be laiko pavar
go, paliego ir mirė nesulaukęs 
senatvės. Vyriausias susius Vik
toras jau užaugęs į vyrus, ma
lūnu beveik nesidomėjo ir iš viso 
buvo gerokas tinginėlis, mamy
tės lepūnėlis. Kai atėjo laikas 
stoti į rusų kariuomenę ir ten 
vargti keletą metų, jis paliko tė
viškę ir išdūmė į Škotijos ang
lies kasyklas. Nei senojo Mel- 
ninko mirties, nei Viktoro išvy
kimo aš dar neatsimenu. Apie 
juos sužinojau iš savo tėvo ir 
kitų žmonių pasakojimų ir 
kalbų.

Pakvietimu j Viktoro sutik
tuves mūsų tėvas labai apsi
džiaugė. Jis mėgo talkas ir kito
kius išėjimus. Ten mielai iš
maukdavo alaus stiklinę ar deg
tinės stikruiką. Nors namuose tų 
gėralų nelAikė. kad pagunda ne- 
suviliotų, nei turguje f smukles 
nebėgo.

■ Bus daugiau *
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nizavo naujus Tarybos rinki
mus ir išsirinko naują tarybą ir 
valdybą. Tai rodo, kad Lietuvių 
Bendruomenė yra gerai įsitvirti
nusi lietuvių tarpe, kad ji moka 
organizuoti dideles šventes, ju
dinti lietuvių visuomeninį, kul
tūrinį ir socialinį gyvenimą.

Gražiai veikė ir politinės or
ganizacijos, įvyko Vliko seimas, 
gražiai darbavosi Baltų Laisvės 
lyga. Lietuvos laisvės byla nuo
lat buvo primenama, judinama. 
Chicagoje įvyko Alto suvažiavi
mas.

Šioje Lietuvos byloje teigiamu 
reiškiniu reikia vertinti jaunimo 
suorganizuotą laisvės žygį, ir 
demonstracijas laivu Baltijos 
jūroje, prieš tai įvykusį tarptau
tinį teismą Kopenhagoje, o pas
kui demonstracijas Helsinkyje, 
Suomijoje. Jaunimas iš įvairių 
kraštų su polėkiu ir užsidegi
mu demonstravo visam pasau
liui, kokios daromos skriaudos 
Lietuvai, kad ji yra Sovietų 

' pavergta.

Didieji renginiai
Šių metų pats didžiausias ren

ginys buvo Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas, jau penktasis, 
įvykęs Padėkos dienos savaitga
lį Chicagoje. Tai buvo pats di
džiausias iki šiol rengtas simpo
ziumas, sutraukęs labai daug 
dalyvįų, sutelkęs per 300 pa
skaitų. Tai parodo, kad lietuvių 
visuomenė turi daug naujų in
telektualų, kad jie moka orga
nizuotis, moka kalbėti lietuviš
kai moderniausiais mokslo 
klausimais. Lietuviškos mokslo 
pajėgos suklestėjo, nes lietuviui 
intelektualui yra sudary tos sąly
gos, — jie tarnauja įvairiose 
mokslo ar kitose rūšies įstaigo
se.

Prie didžiųjų šių metų rengi
nių reikia priskirti ateitininkų 
75 metų jubiliejinį kongresą, 
kuris praėjo tikrai pakiliai, ir 
Liet. Kat. Mokslo .Akademijos 
suvažiavimą, kuris vyksta šių 
metų pabaigoje Los Angeles, 
Calif.

Dėmesys kūrybai
Jei lietuviai profesoriai, inte

lektualai skaičiuojami šimtais, 
taip nėra lietuviškos kūrybos 
bare. Čia mažesnė paklausa, 
sunkesnės sąlygos, bet ir čia 

* skleidėsi visos lietuviškosios kū
rybos šakos.

Lietuviškai knygai pasirodyti 
kas kartą darosi sunkiau, nes 
skaitytojų dėmesys mažėja kny
gai. tačiau knygų pasirodymą 
remia mecenatai, pavieniai žmo
nės ir organizacijos. Taip pat 
skiriamos ir premijos.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premija atiteko rašytojui Albi
nui Baranauskui už jo knygą 
“Piliakalnio šešėlyje”. Draugo 
romano premija atiteko rašyto
jai Julijai Švabaitei už jos ro
maną, “Stikliniai ramentai" 
.Aloyzo Barono novelės premiją 
laimėjo rašytojas Juozas Toliu
šis už novelę “Kalėdų atgimi
mas”.

Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros Taryba paskyyė savo meti
nes premijas. Jos suorganizuota 
LB 3000 dol. literatūros premi
ja atiteko pbetui Alfonsui Ny
kai Niliūnui už jo eilių knygą 
“Žiemos teologija”. Kitos Kultū
ros Tarybos premijos paskirtos 
taip: dailės — skulptoriui Vy
tautui Kašubai, muzikos — prof. 
Vytautui Marijošiui, teatro — 
Dariui Lapinskui, kultūrinės 
veiklos — dr. Juozui Girniui ir 
Juozui Kapočiui. Premijos įteik
tos premijų šventėje gegužės 11 
Cleve landė.

k Teigiami reiškiniai
Teigiama buvo ir vysk. P. Bal

takio, OFM, veikla. Jis aplankė 
Australijos lietuvius, Vokietijos 
lietuvių kolonijas, du kartu lan
kėsi Romoje ir Vatikane, čia 
Amerikoje lankė lietuviškų orga
nizacijų kongresus, suvažiavi
mus, parapijų jubiliejus, įvairias 
šventes, tenai kalbėjo, teikė Su
tvirtinimo sakramentą. Vys
kupo iniciatyva suorganizuotas 
didelis komitetas, kuris rengiasi 
paminėti Lietuvos krikšto 600 

metų sukaktį.
Tačiau lietuviškos parapijos 

pamažu silpnėjo. Jos laukia nau
jos veiklos ir iš lietuvio vys
kupo pusės, ir iš lietuviškų or
ganizacijų.

Teigiamu reiškiniu laikyti ir 
lietuviškas ekonomines organi
zacijas, ypač Kasos ir Lito veik
lą, jų įsigytą naują Lemen
to projektą.

Taigiamu reiškiniu laikonieir 
Lietuvių Enciklopedijos naujo 
papildomo tomo pasirodymą.

Draugo Dienraštis paminėjo 
75 metų sukaktį, Aidų žurnalas 
— 40 metų sukaktį, Kario žur
nalas 35 metų sukaktį, kaip jis 
leidžiamas Amerikoje.

Šiemet buvo 150 metų nuo 
poeto Baranausko gimimo. Vi
suomenė šią sukaktį gana kuk
liai paminėjo. Plačiausiai jį pa
minėjo Darbininko laikraštis, 
iš- viso išspausdindamas net33 
tąsas savo atkarpoje (3-čiame 
puslapyje).

Lietuvių Fondas gražiai orga
nizavosi ir padidino savo kapi
talą. Metų pradžioje Fondas tu
rėjo 3,100,000, o gruodžio pra
džioje kapitalas buvo 3,267,77 
dol. Iš viso kultūrinei veiklai 
Fondas yra pasky ręs 1,537,586 
dol. Taip pat išaugo ir Tautos 
Fondas.

Mūsų mirusieji
Kiekvieni metai vis retina mū

sų visuomenės veikėjų, ryškiųjų 
lietuvių eiles. Ir šiemet jų mirė 
nemaža.

Sausio 1 mirė prel. dr. Jonas 
Maknys Putname, Conn, 
Lietuvoje, Palangos mies
te mirė prelatas dr. Bro
nius Barauskas, ilgametis Telšių 
vyskupijos kancleris.

Sausio 2 Clevelande mirė Val
demaras Šenbergas, skautijos 
pirmūnas. Lietuvos karo aviaci
jos pulkininkas; Patersone, N.J., 
mirė Aleksandra Masionienė- 
Savickaitė, pedagogo Antano 
Masionio žmona.

Sausio 3 Brookly ne mirė Char
les Binkins, fotografes, daug fo
tografavęs ir lietuviškai spau
dai. Jo tikra pavardė buvo Bin- 
kevičius).

Sausio 5 Nevv Haven. Conn., 
mirė poetas, meno istorikas 
Aleksas Rannit, estas, gerai kal
bėjęs lietuviškai, daug rašęs 
Lietuvos meno klausimais, pa
skutinis jo darbas buvo studi
ja apie Čiurlionį, išleista anglų 
kalba.

Sausio 23 ^Kernavėje, Lietu
voje. mirė kun. Nikodemas 
švogždys, uolus lietuvis, patrio
tas, rašy tojas, atlietuvinęs lietu
viškas parapijas ir taip pat or
ganizavęs lietuviškus muziejus.

Sausio 29 Nevv Yorke mirė 
inž. Algis Ratas.

Vasario 1 Prkv idence, R.I.. 
mirė kun. Ladaafeudreckas, mu
zikas, kompozlrtrius. išleidęs 
įvairių muzikos kūrinių, muzi
kos klausimais rašęs lietuviško
je spaudoje.

Vasario 5 Nevv Yorke mirėdr. 
pulk. Vladas Ingelevičius, dir
bęs Lietuvos kariuomenės sani
tarinėse įstaigose. Karo, ligoni
nėje Kaune.

Vasario 10 Nevv Yorke 
mirė dr. Eugenijus Noakas, vi
suomenės veikėjas, paskutiniu 
laiku vadovavęs Nevv Yorko ra- 
movėnams.

Vasario 10 Virginijos valsty
bėje mirė mokytojas Aloyzas 
Rudzitis, anksčiau gyvenęs 
Elizabethe. ’ ’

Kovo 19 Vilniuje, okupuotoje 
Lietuvoje, mirė dr. Antanas Juš
ka, astronomas, išleidęs eilę 
astronomijos populiarių knygų

Kovo 30 Toronte, Kanadoje, 
mirė Antanas Rinkimas, pedagoo 
gas, įvairių vadovėlių autorius, 
visuomenės veikėjas, plačiai 
veikęs Kanados Lietuvių Bend
ruomenėje.

Kovo 30 Nevv Yorke mirė dip
lomatas Petras Žilionis.

Balandžio 1 Clevelande mirė 
Vaclovas Kasakaitis, spaudos 
darbuotojas. Lietuvos Švietimo 
ministerijoje ėjęs įvairias parei
gas.

Balandžio 3 New Yorke mirė 
Lietuvos valstybinio teatro 
Kaune aktorė Toska Daubarais 
Skobeikienė.

Lituanistikos katedros Illinois universitete Chicagoje ketvirto 100,000 dol. įmokėjimo proga 
kalbasi iš kairės Lituanistikos katedros prof. dr. Violeta Kelertienė, “Pasaulio Lietu
vio” redaktorius Bronius Nainys, Illinois universiteto korespondentė, Prudencija Jokubaus- 
kienė, Danutė Korzonienė, Kazys Laukaitis, PLB pirmininkas Vytautas Kamantas ir Illinois 
universiteto profesorius dr. Nicholas Moravcevich. Nuotr. J. Tamulaičio

Balandžio 9 Detroite mirė 
poetė Marija Sims-Cemeckytė.

Gegužės 2 Indianos valstyjoje 
mirė dr. Giedrė Sidrienė-Šalčiū- 
tė.

Gegužės 3 Los Angeles. Calif., 
mirė gen. Stasys Raštikis, buvęs 
Lietuvos kariuomenės vadas.

Gegužės 23 Nevv Yorke mirė 
Julius Kumpikas, buvęs vietinės 
šauliai kuopos pirmininkas.

Gegužės 25 Nevv Yorke mirė 
Ieva Mizarienė, komunistinės 
Brooklyne leidžiamos “Laisvės" 
redaktorė.

Birželio 7 Londone, Anglijoje, 
mirė rašytojas Bronius Dauno
ras, išleidęs eilę knygų, kurį lai
ką. redagavęs “Europos Lie
tuvį“. ,

Birželio20Chicagoje mirė Ali
cija Rūgytė, pasižymėjusi peda
gogė, istorikė, plačiai veikusi 
visuomenėje.

Liepos 8 Chicagoje mirė ra
šytojas Vincas Ramonas, pagar
sėjęs savo romanais iš bolševi
kinės okupacijos.

Rugpjūčio 5 prie Baltimorės 
prieglaudoje mirė prof. muzikas 
Juozas Žilevičius, sukūręs daug 
muzikinių veikalų, ilgai vargo 
ninkavęs Elizabethe, suorgani
zavęs Lietuvių muzikos archyvą, 
kuris dabar veikia Chicagoje.

Rugsėjo 8 Vilniuj^, okupuoto 
je Lietuvoje, mirė Domicėlė 
Tarabildienė, dailininkė, pasižy
mėjusi vaikų knygų iliustrato 
rė, sukarusi ir šiaip reikšmingų 
grafikos kūrinių.

Rugsėjo 22 Brocktone. Mass., 
mirė prof. Simonas Sužiedėlis, 
istorikas, buvęs ilgametis 
Darbininko laikraščio ir Lietuvių 
Enciklopedijos redaktorius.

Spalio ~ Adelaidėje, Australi
joje, mirė kun. Albinas Spurgis, 
MIC, buvęs Draugo dienraščio 
administratorius, ten vadovavęs 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijai.

Spalio 16 Holland, Pa., mirė 
kun. Kazimieras Širvaitis.

Lapkričio 9 Chicagoje mirė 
Valerijonas Šimkus, uolus visuo 
menininkas, vienas iš% “Laisvo 
sios Lietuvos laikraščių leidėjų 
ir rėmėjų.

Gruodžio 1 Berno mieste. 
Šveicarijoje, mirė dr. Albertas 
Gerutis, diplomatas ir žurnalis
tas .

Gruodžio 8 Los Angeles, Ca
lif., mirė Leonas Kantas-Kan- 
čauskas, fotografes, buvęs įvai
rių laikraščių 4bto bendradar
bis, taip pat bendradarbiavęs 
ir Darbininke.

Su derama rimtimi prisimena
me ir pagerbiame mirusius. Jie 
visada bus mūsų prisimenami, 
nes jie triūsė Lietuvos labui. 
Jų mirtis yra skaudus nuosto 
lis visai lietuviškai bendruome
nei.

Pasitikdami naujus 1986 me
tus, visiems linkime sveikatos, 
darnios lietuviškos veiklos, kad » 
Lietuvos vergija būtų kuo la
biausiai primenama, trumpina- . 
ina, kad būtų daugiausia nu
veikta LietUvos išlaisvinimui. 
Taip pat Imkime, kad gražiai 
veiktų visos jaunimo organizaci
jos, kad jaunimas dar labiau įsi
jungtų į lietuvišką veiklą, kad 
taip pat stiprėtų ir kitos orga-

WORCESTER, MASS. .

įspūdingas koncertas

Putnamo Nekalto Marijos 
Prasidėjimo kongregacijos rėmė
jai kartu su seselėmis lapkri
čio 3 surengė Maironio Parko 
salėje koncertą ir pietus.

Susirinkusius — apie 300 — 
pasveikino rėmėjų skyriaus pir
mininkė A. Garsienė, o progra
mai vadovauti pavedė skyriaus 
sekretorei J. Miliauskienei, kuri 
pristatė atvykusius svečius. Ra- 
gigino ne tik pasiklausyti kon
certo, bet ir aukomis paremti 
seselių kilnius ddrbus.

Invokaciją prieš vaišes sukal
bėjo prel. Vy tautas Balčiūnas.

Po skanių pietų vyko kon
certas, kurį atliko Harmonijos 
dainos vienetas, vadovaujamas 
muziko Viktoro Ralio, akom- 
ponuojant Garth Emigh.

Pirmojoj dalyje atliko ilgą 
įvairių kompozitorių, liaudies ir 
partizaninių dainų pynę, įpin- 
dami ir vaidybos. Toji dalis 
baigta “Lietuva brangi”.

Antroj daly atlikta moterų ir 
mišrūs duetai ir viso ansamblio 
dainuojamos rečiau ar mažai 
kam girdėtos dainos.

Publika savo susižavėjimą ir 
pasitenkinimą išreiškė ilgais plo
jimais. o jiems nesiliaujant Har
monija padainavo dvi dainas.

nizacųos.
Taip pat linkime, kad kuo 

plačiausiai suklestėtų lietuviška 
Įvairi kūryba.

Ir — svarbiausia — šiais atei
nančiais metais kuo geriausiai 
pasirenkime artėjančiam Lietu
vos krikšto 600 metų jubnliejui! 

Stefanijai S tas i e ne i giedama Ilgiausių metų. Salia stovi M. 
Lenkauskienė ir kun. G. Kijauskas* SJ. S. Stasienė gavo 
1006 dol. premiją iš Clevelande Lietuvių Amerikos piliečių 
klubo už pedagoginę ir visuomeninę veiklą. \ix>er '.

Vėl plojimų audra ir vėl buvo 
iškviesti dainininkai salėn ir 
publikos pasitenkinimui dar su
dainavo dainelių iš savo gau
saus repertuaro.

Padėkota Harmonijos vienetui 
ne tik entuziastingais publikos 
plojimais, bet ir nuoširdžiu žo
džiu ir gėlėmis.

Buvo praleista kelios valandos 
tikrai pakilioj nuotaikoj ir pasi
gerėta jaunųjų dainininkų atlik
tomis dainomis, jų vaidyba ir 
gražia jaunatviška išvaizda. 
Linkėtina Harmonijai ateityje 
ištvermės linksminant tautiečius 
gražiomis dainomis besilankant 
po lietuviškas kolonijas.

Žodį tarė Lietuvių Labd. ri
jos pirmininkas K. Adomavi
čius, Maironio parko šeiminin
kas, iškeldamas seselių atlieka
mus darbus ir įteikė joms auką.

Provincijole seselė Paulė dėko
jo visiems atsilankiusiems, Mai
ronio Parko vadovybei, parapi
jų klebonams, radijo valandė
lės vedėjui, pietų ruošėjoms ir 
visiems, prisidėjusiems prie šio 
sėkmingo renginio. Pabrėžė, kad 
tokie renginiai vyksta tiktai 
dėka rėmėjų ir jų talkininkų pa
sišventimo ir įvertinimo seselių 
darbų. Už tai seserys bando at- 
atsilyginti savo kasdieninėm 
maldom.

Salėje buvo spaudos stalas, 
dailininkės Reginos Abromaitie- 
nės iš Putnam paveikslų paro
da ir seselių maisto gaminiai.

Rengėjai dėkingi visiems atsi
lankiusiems ir džiaugiasi pasise
kimu, kad tokiu būdu galėjo pa
remti seselių darbus.

J.M

PRAKTINE LIETUVIŲ KAL
BOS VARTOSENA Paruošė 
Juozas Vaišnys, SJ. Išleido JAV 
LB Kultūros taryba 1985 metais. 
Mecenatas — lietuvių Fondas. 
Spausdino “Draugo” spaustuvė 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 
60629. Tiražas — 1500 egz. 
Kaina — 8 dol.

Apie šią naudingą ir vertingą 
knygą parašė prof. dr. Antanas 
Klimas 1985 lapkričio 22 “Dar
bininko” 46 numeryje.

LITHUANIA THROUGH 
THE WALL. Algimantas Kezys 
— diary of a ten-day visit to my 
native land. Design by Aristarch 
Kirsch. Loyola University Press 
1985. 3441 North Ashland Ave- 
nue, Chicago, Illinois 60657. 
Kaina nepažymėta.

Foto menininko A. Kezio me
morialinis nuotraukų rinkinys 
Lietuvoj apsilankymo proga. Šio
meniško leidinio platesnis įverti
nimas išspausdintas 1985 spa
lio 25 “Darbininke” nr. 42.

ŠEIMINĖ IR PREZIDENTI
NĖ LIETUVA. Jonas Švoba. Iš
leido “Vilties” Draugijos Lei
dykla 1985, 6116 St. Clair Ave- 
nue, Cleveland, Ohio 44103. Ti
ražas 1000 egz. Kaina — 10 do
lerių. r"

Knygoje aštuoni skyriai: Lie
tuvių skaidymasis partijomis, 
Nuo Didžiojo Vilniaus seimo 
ligi Steigiamojo seimo, Steigia
masis seimas, Šeimų laikotarpis 
ir parlamentarinė krizė, Autori
tetinis valdymas, Tautos Kultū
rinės ir ūkinės pažangos bruo
žai, Lietuva trijų imperialistų 
replėse ir Žvilgsnis atgal. Vie
ni ilgesni, kiti trumpesni apie 
Nepriklausomos Lietuvos lai
kotarpį.

Istorikams ir politinių įvykių 
tyrinėtojams ši knyga tikrai nau
dinga, nes joje sutelkta nema
žai duomenų apie tuo metu vy
kusius įvykius, o besidominčiam 
savo tautos praeitimi eiliniam 
skaitytojui dar nežinomų faktų 
atskleidimas.

Yra Šiam darbui panaudo
tos gausios literatūros sąrašas 
ir vardvnas.

RAŠTAI III. Antanas Škėma. 
Išleido Algimanto Mackaus Kny
gų Leidimo Fondas. AM & M 
Publications. Chicago 1985.

Po 15 metų, pasikeitus redak
toriams, pagaliau išspausdinta 
3-sis Antano Škėmos raštų 
tomas.

Šiame tome telpa apysaka, 
proza, dramų fragmentai, poezi
ja, satyra ir humoras, kritika, 
literatūrinė ir teatrinė publicis
tikos, autobiografinės žinios ir iš. 
A. Škėmos foto archyvo nuotram^. 
kos.

VAIKAI GINTARO RŪMUO
SE. Algirdas Landsbergis. 
Trijų veiksmų drama. Veikalas, 
1981 metais laimėjęs JAV LB 
Kultūros tarybos skelbtąjį dra
mos konkursą. Aplankas dail. 
VytaukriO. Virkau. Išleido Atei
ties Literatūros Fondas^ 1000 
South Bell Avenue, Chicago. IL 
60643. Literatūros serija Nr. 30. 
Spaudė “Draugo“ spaustuvė, 
4545 W. 63rd St., Gfntągo. IL 
60629. 1985 metais.

Knyga išleista režisieriaus, 
dailininko nepavargstančio kul
tūrininko Andriaus M. Cieminio 
atminimui jo bendradarbių ir 

. bičiulių rūpesčiu, kad tai būtų 
paskata ir kitiems puoselėti 
mūsų kultūrai labai reikalingą w 
gyvosios scenos darlią.

Knygą galima užsisakyti pas , 
. platintojus arba tiesiog Ateities 

Literatūros Fonde.

KGB AKIRATYJE Nijolė Sa- 
dūnaitė. Išleido “Ateities” lei-' 
dykla. Tiražas 2500 egzemplio
rių. Spaudė "Draugo" spaustu
vė 4.545 \V>ę63rd St.. Chicago. 
IL 60629. Kairia $5 00:

. N. Sadūhaitės prisiminimai iš 
tremties buvo spausdinti Dar- * 
bininke nuo Nr. 4 1984 sąusio 
27 iki Nr. 22. 1984 birželio l 
dienos.
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AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA

Budapešte priminė 
lietuvį kalinį

Ambasadoriaus Stoesselio pa
tvarkymu Valstybės departa
mentas atsiunčia Amer. Lietuvių 
Tarybai amerikiečių delegacijos 
narių kalbas, pasakytas Buda
pešto konferencijoje. Iš jų maty
ti, kad William Least Heat-Moon 
toje konferencijoje užklausė So
vietų delegaciją, kodėl Gintautas 
lešmantis nuteistas šešeriems 
metams kalėti darbo lageriuo
se už rašymą lietuviškų eilėraš
čių, kuriuose atsispindi jo tauti
niai jausmai. Nancy Coolidge 
iškėlė, kodėl Sovietų Sąjunga 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje 
naikina religinius ir tiems kraš
tams istorinės vertės turinčius 
paminklus. -

LB sveikinimas Am. Liet.
Tarybai

JAV LB Krašto valdybos pirm. 
Algimantas S. Gečys atsiuntė 
sveikinimus naujai perrinktai 
Amer. Lietuvių Tarybos valdy
bai. drauge džiaugdamasis spa
lio 19 Įvykusiu abiejų vadovy
bių pasitarimu ir reikšdamas 
pageidavimą, kad tokie pasitari
mai būtų šaukiami ir ateityje, 
o laisvinimo darbo pastangos 
būtų tarpusavy koordinuojamos.

Priglausti politinius pabėgėlius
Šen. Gordon J. Humphrey pa

siūlė JAV senate sudaryti spe
cialią komisiją ištirti dabartinę 
procedūrą sprendžiant politinių 
pabėgėlių Įsileidimą j JAV. No
rima, kad nepasikartotų tokie 
Įvykiai, kaip su ukrainiečiu Mi
roslavu Medvid, kuris buvo prie
varta grąžintas i Sovietų laivą.

PRISIMINTAS RAŠYTOJAS
ALOYZAS BARONAS

Prieš penkerius metus miręs 
rašytojas Aloyzas Baronas buvo 
prisimintas dviejuose minėji
muose — - Chicagos Jaunimo 
Centre ir Cicero — Šv. Antano 
parapijos salėje.. Pirmąjį iš jų 
surengė Rašytojų Draugija, o 
antrąjį — LB Cicero apvl. val
dyba/

Minėjimas Ciceroje Įvyko lap
kričio 24 ir sutraukė gana di
deli publikos būrį. Gal dėl to, 
nes pats rašytojas Cicero kolo
nijoje praleido apie pusę savo 
gyvenimo metų ir buvo veiklus 
jos narys.

Cicero minėjimas buvo pradė
tas pamaldomis Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje, o po to buvo 
persikelta į parapijos salę, kur 
vyko paskaitos, meninė dalis bei 
kuklios vaišės. Apie A. Baroną 
kaip rašytoją bei asmenį kalbė
jo buvę jo geri draugai: dr. P. 
Kisielius, A. Šatas ir A. Mar^ 
kęlis.

Minėjimą pradėjo LB Cicero 
apyl. pirm. A. Šulaitienė, o vi
sai programai vadovavo A. Mar
kelis. A. Markelis taip pat su
pažindino su neseniai išspaus
dintu rašytojo A. Barono poezi
jos rinkiniu “Daiktai kasdieni
niai". kurpgšleido velionio našlė 
Nijolė Baronienė.

Meninėje dalyje pasirodė akt. 
Laima Šulaity tė-Day ir Vitas 
Laniauskas. Pirmoje perskaitė 
A. Barono novelę “Pirmoji va
landa , o antrasis — rašytojo 
humoristinių eilėraščių.

Rašytojo Aloyzo Barono parašytų ir suredaguotų knygų 
parodėlė, surengta jo mirties 5 anetų sukakties minėjime 
Cicero, III. N'uotr Ed. Šulaifio

Patyrusi apie šį pasiūlymą sena
te, Amerikos Lietuvių Taryba 
telegrama kreipėsi į šen. Rich- 
ard G. Lugar, kad padėtų šį pa
siūlymą pravesti.

Plečia Amerikos Balsą

Amerikos Balso direktorius 
Morton Smith atsiuntė Amer. 
Liet. Tarybai smulkų pranešimą 
apie planus padidinti trumpų 
ir vidutinių bangų siųstuvų skai
čių ir galingumą Afrikoje, 
Artimuosiuose Rytuose, Centro 
Amerikoje, Karibų jūros srityje. 
Modernizuojami iki šiol naudo
ti Įrengimai, priimami nauji 
inžinieriai, plečiamas korespon
dentų tinklas, prailginamos 
programos.

Neįteisina užgrobimo
Šveicarijos užsienio reikalų 

ministerija pranešė, kad Mask
va praeitais metais stengėsi pa
siekti, kad valstybiniuose nuo
savybės registravimo dokumen
tuose Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos nuosavybės būtų įrašytos 
Sovietų Sąjungai. Šveicarija tą 
prašymą atmetė, motyvuodama, 
kad Š veicarija nepripažįsta šių 
Pabaltijo valstybių inkorporaci
jos. Šveicarija toleruoja tų nuo
savybių dabartinį naudojimą 
sovietinių Įstaigų, bet jau nuo 
1946 m. jas laiko savo globoje, 
kol bus atstatyta tų valstybių 
teisė veikti tarptautinių įstaty mų 
plotmėje ar kol Įsiteisins jas 
paveldinti valstybė. Toki paaiš
kinimą davęs Šveicarijos vyriau
sybės atstovas Stephan Nellen. 
Sovietų Įstaigoms buvo leista 
nuosavybė panaudoti su žinia, 
kad tai nereiškia aneksijos pri-

Adolfas Markelis kalba a.a. 
rašytojo Aloyzo Barono 5 
metu mirties sukakties mi
nėjime lapkričio 24 Cicero, 
III. Nuotr. Ed. Šulaičio 

Minėjimo metu veikė A. Baro
no parašytų ar suredaguotų kny
gų parodėlė. Čia buvo jo 25 
grožinės literatūros knygos (iš 
jų po tris vaikams ir humoris
tinių eilėraščių). Taip pat buvo 
ir vertimai į anglų bei latvių 
kalbas.

To minėjimo vyko pabendra
vimas bei užkandžiai, kuriuos 
patiekė LB Cicero apyl. valdy
ba. (eš.)

pažinimo. Išskyrus Naująją Ze
landiją, nė viena vakarų valsty
bė formaliai riAra pripažinusi 
Maskvos suvereirtrrtfo Lietuvos, 
Latvijos, Estijos valstybėse.

Komunistų genocido aukos 
Holocaust muziejuje

Plačiai skaitomas dienraštis 
“Chicago Sun-Times” gruodžio 
2 išspausdino kun. Juozo Pruns- 
kio laišką, kad su JAV mora
line. ir materialine parama Wa- 
shingtone organizuojamas Holo
caust muziejus, kur bus doku
mentuotai atžymėtos nacių 
vykdyto genocido aukos. Laiške 
reikalaujama, kad tame pat mu
ziejuje būtų reikiamai pagerbtos 
ir sovietinio genocido aukos, 
kurių nebuvo mažiau, kaip nacių 
nužudytųjų, juo labiau, kad So
vietai ir dabar vykdo genocidą 
Afganistane ir kitur.

Šis reikalavimas svarbus ir jį 
reikėtų kelti spaudoje bei ry
šiuose su VVashingtono vyriau
sybės ir kongreso žmonėmis.

Ukrainiečiai primena 
lietuvių kančias

Chicagoje leidžiamas ukrai
niečių laikraštis “Nova Zoria” 
(The New Star — Naujoji 
žvaigždė) lapkr. 10 išspausdino 
kun. J. Prunskio straipsnį “JMes- 
sage from the Undergrouri 
Paper", kur perteikiamos Liet. 
K. Bažnyčios Kronikos žinios. 
Šis ukrainiečių laikraštis labai 
palankus lietuviams ir pastoviai 
spausdina jiems iš Amer. Liet. 
Tarybos nusiunčiamus straips
nius.

B ai tųjų Rūmų sušauktoj 
konferencijoj

Baltieji Rūmai gruodžio 3 
buvo sukvietę vadovaujančių vi
suomenės veikėjų konferenciją, 
kuri buvo sušaukta painformuo
ti ryšium su praėjusiu prez. 
Reagano pasitarimu su Gorba
čiovu. Toje konferencijoje 
Amerikos Lietuvių Tarybai at
stovaudamas dalyvavo dr. Jonas 
Genys.

Gausiai dalyvavo Vliko seime
St. Petersburge sušauktame 

Vyr. Liet. Išlaisvinti Komiteto 
seime dalyvavo Amer. Lietuvių 
Tarybos valdybos nariai: pirm. 
Teodoras Blinstrubas, pirm, pa- 
vad. dr. Jonas Valaitis, dr. Leo
nas Kriaučeliūnas, dr. Vladas 
Šimaitis, Mykolas Pranevičius.

Premijas laimėjusieji 
moksleiviai

“Kodėl aš turiu priklausyti 
lietuviškoms organizacijoms?" 
šitokia tema lituanistinių mo
kyklų auklėtiniams Amerikos 
Lietuvių Taryba buvo paskelbu
si rašinių konkursą. Vertinimo 
komisija, susidedanti iš Juozo 
Plačo, Indrės Tijūnelienės, 
Gailutės Valiulienės, Nijolės 
Nausėdienės ir Marijos Smil- 
gaitės premijas paskyrė: po 100 
dol.: Aidai Bublytei ir Aldonai 
Bobelytei, po 75 dol. Rimai Ješ- 
mantaitei ir Juozui V ilučiui, oO 
dol. Dailei Grigaitytei, po 25 
dol.: Inai Šilgalytei, Elenai Tijū- 
nelytei, Vaivai Vygantaitei ir 
Gyčiui Vygantui.

Premijų mecenatas — ALT 
informacijos direkt. kun. dr. 
Juozas Prunskis. Premijas laimė
ję moksleiviai lankyT'šias litua
nistines mokyklas^Šv. Kazimie
ro mok. Clevelandė, vedėja Ste
fanija Stasienė, Dariaus Girė
no mokyklą Chicagoje, vedėjas 
Juozas Plačas, Chicagos aukš
tesniąją mokyklą, direktorius 
Juozas Masilionis, Saulės mo
kyklą St. Petersburge, vedėja 
Marija Pėteraitienė, Donelaičio 
mokyklą Chicagoje. vedėjas Ju
lius Širka.

Pakvietė kalbėt žydų sinagogoje
Chicagos žydų rabinas dr. Ar- 

nold Kaiman pakvietė kun. Juo
zą Prunskį laikyti paskaitą apie 
lietuvių ir žydų santykius jo va
dovaujamoje sinagogoje Chica
gos miesto centre. Paskaita bus 
vasario mėnesį.

Cekai prielankūs lietuviams
Čekų laikraštis “Nedelni 

Hlasatel” savo lapkričio 24 d. 
numery įsidėjo Amer. Liet. Ta
rybos- Informacijos direktoriaus 
kuri. J. Primskio Biografinį ap
rašymą su nuotrauka, pabrėž-

1 ..........
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Lietuvių respublikonų St. Petersburgo klubo 1985 - 86 val
dyba. Iš k. sėdi: J. A. Mieželis — pirmininkas, V. Jakobson 
— valdybos narė, stovi: inž. V. Mažeika — II-sis vicepirm., 
D. Bobelienė — I-oji vicepirm., S. Vaškienė — iždininkė, 
inž. J. P. Vaičaitis — sekretorius, trūksta valdybos nario 
A. Armalio

ST. PETERSBURG, FLA.
iėtuvių Respublikonų St. 

etersburgo Klubo narių susi
rinkimas įvyko lapkričio 14 lie
tuvių klubo salėje. Pirmiausiai vimą 1985 m. gegužės 15 ir 
pirm, supažindino su pareigo
mis pasiskirsčiusią valdyba: pir
mininkas — Juozas A. Mieželis, 
sekretorius — Jonas P. Vaičai
tis, iždininkė — Sofija Vaškie
nė, I vicepirm. Dalia Bobelienė, 
II vicepirmininkas — Vytautas 
Mažeika, Victoria Jakobson ir 
Adolfas Armalis valdybos nariai.

Buvo svarstyta lėšų telkimo 
. klausimas ir sutarta surengti ge
gužinę. Naujų narių verbavimui 
prie pirmininko sudary tas komi
tetas, kuriam vadovaus Dana

Mažeikienė. D. Bobelienė pada
rė pranešimą apie lietuvių res
publikonų federacijos suvažia-

16 VVashington, D.C., ir apie 
respublikonų tautybių grupių 
suvažiavimą.

Į susirinkimą atsilankė res
publikonų kandidatas Į Flori
dos valstijos senatą Richard 
Deeb. Jis savo kalboj pareiškė, 
kad jis kovos prieš išlaidumą, 
švaistymą pinigų, kad jis yra 
konservatyvus, aukštai vertina 
šeimos židinį, žiūrės, kad gy
ventojai nebūtų apkrauti mokes
čiais, bet būtų mažinamos iš
laidos. J.V.

KUN. R. SKERIS — PASAULINIO 
MASTO MUZIKOLOGAS

Vakarų Vokietijos Mokslo ir 
Literatūros Akademija Mainze 
ruošia antologiją visų konfe
sijų vokiškų giesmių, sukurtų 
tarp 15-o ir 19-o šimtmečio.

Už katalikišką tos antologijos 
dalį atsakingas Amerikos lietu
vis himnologas kun. dr. Robert 
Skeris. Jo užduotis — atrinkti 
giesmes perrašinėti giesmių me
lodijas modemiška notacija, su
rašyti visų variantų sąrašą, ir su
statyti lentelę, nurodančią kada, 
kur ir su kokiais kitais tekstais 
tos giesmių melodijos buvo iš
leistos.

Kun. dr. Robert Skeris gimė 
Sheboygan, \Visconsin, 1935, Į- 
šventintas kunigu 1961, 1964 - 
1971 dėstė himnologiją St. Fran
cis Seminarijoj, Milvvaukee, 
VVisconsin, 1965 dėstė Universi- 
ty of Dalias, 1976 Įsigijo dok- 

damas turimus glaudžius ryšius 
su čekais.

Vasario 16 d. medžiaga 
radijo valandėlėms

Vasario 16 d. proga radijo 
valandėlėms medžiagą ruošia 
Amerikos Lietuvių Taryba. Į 
juosteles lietuviškai Įkalbės 
ALTO pirm. Teodoras Blinstru- 
bas ir neseniai iš Lietuvos pasi
traukęs dr. Kazys Eringis. 
Angliškai Įkalbės adv. dr. Sau
lius Kuprys ir jauna visuomeni
ninke Vilija Kerelytė. Radijo va
landėlių 
šią medžiagą gauti, prašomi ne
delsiant
Tarybai, 2606 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629.

Įėjai, kurie norėtų

?šti Amer. Liet.

Lietuviai tallriųa 
ukrainiečiams

Plačiai skaitomas ukrainiečių 
laikraštis “Ukrainian VVeekly" 
gruodžio 8 d. numeryje išspaus
dino Algio Šilo straipsnį: 
“Balts, Ukrainians mušt demand 
investigation of Medvid*' In- 
cident”. Primindamas S. Kudir
kos atvejį. A. šilas pabaltie- 
čius skatina imtis akcijos, ypač 
rašyti laiškūs senatoriams, kong
resmenams, kad būtų ištirtas 
jūrininko Medvid grąžinimas į 
Sovietų laivą ir nubausti kalti 
pareigūnai, net juos- pašalinant 
iš pareigi! už tokį nusikaltimą. 

toratą iš teologijos Bonn Uni
versitete.

1972 - 79 kun. Skeris buvo 
Church Music Association of 
America vicepirmininku. 1977 
išrinktas Catholic Church Music 
Association pirmininku. Nuo 
1975 Conšociation Interna- 
tjonalist Musicae Sacrae tarybos 
narys. Nuo 1981 redaguoja tos 
tarptautinės pontifikalinės 
bažnyčios muzikų organizacijos 
biuletenį “Musicae Sacrae Mi- 
nisterium”.

1978 jis tapo tarptautinio 
himnologijos ir etnomuzikologi- 
jos mokslo instituto vedėjas, su 
būstine garsiame Maria Laach 
benediktinų Vienuolyne, Vakarų 
Vokietijoj. Jis yra autorius kny
gos “Chromą Theou”. Paskuti
niu rašinių metu jis sureda
gavo ir iš vokiečių kalbos iš
vertė anglų kalbon rinkinį pa
vadintą “Crux et Cithara”, apie 
dabartinę bažnytinės muzikos 
evoliuciją.

Šalia visų kitų pareigų 
kun. dr. Skeris kas savaitgalį 
padeda vokiškoj parapijoj. Jis 
randa susipratusių vokiečių tar
pe nemažą susidomėjim.
čiančia Lietuvos J5aŽpyčijt

Minėta pontifikąlin rptau- 

 

tinė bažnytinės mimikos organi
zacija “Consociatio'j Internatio

 

nal is Musicae Sacufe” kun. dr. 
Skėrio iniei į savo 1980 

 

Bonnoje įvykusį kongresą kvietė 
Lietuvos episkopatą pasiusti 
savo" atstovą., kaip rengėjų sve
čią. Kauno arkivyskupijos ge
neralinio vikaro buvo pranešta, 
kad Kauno seminarijos bažny
tinės muzikos profesorius kun. 
P. Tamulevičius turėjo dalyvau-1 
ti, palydimas kun. V. Michelevi- 
čiaus. Tik paskutiniu momentu 
buvo pranešta, kad delegacija 
iš Lietuvos negalės atvykti. Nu
mato vėl

atstovą į kitą kongresą, kuris 
numatytas Romoj lapkričio 16- 
22.

Kun. dr. Skėrio adresas: D- 
5471 Maria Laach, liaus der 
Kirchenmusik, West Germany.

en

kviesti iš Lietuvos

AIDĄI yra vienas Iš geriausių 
kultūros žurnalų Išeivijoje. Ar 
juos prenumeruoji?

u ■ ■r-

— Kun. Jurgis Vilčiauskas, 
VVaterburio, Conn., Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos klebonas mirė 
gruodžio 18. Velionis buvo gimęs 
1916 kovo 5, kunigu įšventintas 
1941 gegužės 22.

— Telšių vyskupijoje per 198p 
metus mirė 10 kunigų, o naujai 
įšventintų gauta tik trys.

— Chicagos lietuvių operos 
mišrus moterų ir vyrų choras 
dainuos operinės muzikos chori
nes ištraukas sausio 19 koncer
te Chicagos Marijos aukštesnio
sios mokyklos salėje.

— Rasa SkiKųtė^os Angeles, 
Calif., neseniai apgynė savo 
doktorato tezę “Administracinė 
teisė: jos kritiškas nagrinėjim- 
mas”. Išlaikius visus egzaminus 
ir gavus tezės gerą įvertinimą, 
Pietinės Califomijos universi
tetas (USC) jai suteikė filosofi
jos daktaro laipsnį. Rasa jau ke- 
leri metai yra “Lietuvių Dienų" 
žurnalo anglų kalbos skyriaus 
vyriausia redaktorė. ’

— Ziuriche vyko kasmetinis 
tautinių šokių festivalis, kuriame 
12 tautinių grupių tarpe pasiro
dė ir lietuvių tautinių šokių an
samblis “Viltis”. Šį Joanos Sta- 
siulienės vadovaujamą ansamb
lį sudaro lietuvių tautinius šo
kius tobulai išmokęs ir gražiais 
lietuviškais tautiniais drabu
žiais pasipuošęs šveicarų jauni
mas. “Vilties” ansamblis jau 
penktą kartą atstovauja Lietu
vai Ziuricho festivalyje. Šiais 
metais pasirodė ir jaunučių 
grupė. Vaikai pašoko keletą lie
tuviškų šokių pagal savo šveica
rų tėvų gražia lietuviška tarse
na įdainuotas lietuvių liaudies 
dainų melodijas.

— Illinois universitete šiais 
mokslo metais veikia keturi Li
tuanistikos kursai su 27 moki
niais. Pirmą kursą moko Dana 
Račiūnaitė, o kitus -t— dr. Vio
leta Kelertienė.

— Vasario 16 gimnazijoje Šiais 
mokslo metais mokosi 93 moki
niai. Mokiniai yra suvažiavę iš 
įvairių laisvojo pasaulio kraštų: 
iš Vokietijos 54, iš JAV 29. iš 
Australijos 4, iŠ Urugvajaus 1, 
iš Domininkonų respublikos 1. iš 
Mali [Valstybės Afrikoje 1, iš Ka
nados L

— Iš Argentinos Į Vasario 16 
gimnaziją Vokietijon išvyko Da
nielius Aglinskas, gimnazijoje 
liko Nestoras Ruplėnas. Atei
nančiais metais, jei PLB valdy
ba parems kelionę, pasirengu
sios vykti j gimnaziją Analija 
Gaidimauskaitė ir Ariana Bas
tau skaitė.

— Nauji Darbininko skaity to
jai: S. I 
Mich., 1.

Anužiai, I^ansing, 
Gamukštienė, l<ri 
Užsakė kitiem: \ 

Gilvydis, \V. Bloomfield. Mich 
— A. Gilvydžiui, Evergrren 
Park. III.,. S. Durickas, Gulf- 
port, Fla. — R? Durickaitet - 
Mnor, Gulfport. Fla. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 
užsakytojam. Naujiem skalbto 

jam Darbininko prenumerata 
pirmiem metam tik 12 dol \( 
naujinant — visiem 15 dol me 
tam.
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Kaip sutaupyti
— Kili mynė nusipirko skrybė

laitę, lygiai tokių, kaip manoji, 
— pranešė žmona.

— Na, — atsiliepė kantras vy
ras, — išeina, aš turėčiau da
bar pirkti tau kitą.

— Manau, kad išeitų pigiau, 
negu persikelti į kitą butą, — 
paaiškino žmona.

Eksportas
Komercijos mokykloj profeso

rius klausia studentus: *
— Ko daugiausia Anjerika 

eksportavo per pastaruosius 20 
metų ?

— Dolerių! — atsako keli bal
sai.

Paskutinis dantis
Mac Gregor sutinka ponią 

Macintosh, kuri verkia gailiom 
ašarom.

— Kokia nelaimė jus ištiko, 
kad taip smarkiai verkiat?

— Išlaužiau dantį savo šu
kose.

— Ir dėl to verkiat? 
Juk tai juokinga!

— Supraskit, gerbiamasis, jog 
dabar turėsiu pirkti naujas šu
kas ... Tai buvo paskutinis dan
tis.

Neatsargu
Tą dieną Glasgovve (Škotijoj) 

buvo labai šalta.
Ponia Mary MacBridge pa

klausė savo vyrą, kodėl neuž
dengia sau ausų.

— Nedarau to nuo to laiko 
kai mane ištiko apgailėtinas 
nuotykis.

— O koks gi?
— Vieną dieną mano draugas 

MaeCulloch pasiūlė išgerti stik
lelį degtinės, o aš to nenugir
dau. ■ ' . .

Laimė
Skotas apdraudė savo gyvybę 

ir netrukus besimaudydamas nu
skendo ežere. Kaimynas sako 
našlei: «•

— Laimė, kad jūsų vyras 
buvo toks gudrus, jog apdraudė 
savo gyvybę.

— Dar didesnė laimė, kad 
jis nemokėjo plaukti, — atsako 
našlė.

Pavėlavimo pavojus
— Kodėl moterų nepriima i 

ugniagesių tarnybą? — piktinosi 
moterų išlaisvinimo šalininkė. 
— Tai diskriminacija!

— Leiskit priminti, kad, prieš 
išvažiuojant į gaisrą, ugniage- 
sės pudruosis ir dažys lūpas.

Užsakymai
Sužinoję apie malonaus žmo

gaus mirtį, draugai iš kito mies
to pasiuntė telegramą gėlinin- 
kui ir davė instrukcijas, kokia 
turėtų būti juosta prie vainiko. 
Juosta turinti būti plati su įra-; 
šų “Ilsėkis ramybėje” abiejose 
pusėse ir, jei liks vietos, “MėSL 
susitiksime danguje”.

Gėlininkas atostogavo. Užsjųą 
kymą atliko jaunas pavaduotą? 
jas. .

| laidojimo įstaigą pristatymą: 
vainikas visus nustebina. Anf( 
plataus kaspino didelėmis raiį; 
dėmis buvo užrašyta: “Ilsėkųū 
ramybėje abiejose pusėse, ir, jfe* 
liks vietos, mes susitiksime danĮ 
guje”.

Clevelando dainos — muzikos vienetas Uždainuokim atlieka programą- per metinį 
Lietuvių Amerikos klubo balių. Vienetui vadovauja A Bielskus. Nuotr. v. Bacevičiaus

Nudažyti varteliai
Devynerių metų mergytė at

sargiai dairėsi iš gatvės pusės 
prie savo kiemo vartelių. Tuo 
tarpu atžingsniavo padoriai ap
sirengęs seniokas.

— Ei, ponas, gal galėtum ati
daryti man vartelius? — pasi-

Keičiasi sumos
— Tėte, duok man pusę do

lerio.
— Kai aš buvau tavo metų, 

prašydavau tik centų.
— Tai gerai, tėte, — duok 

man penkiasdešimt centų.

Ką skaitai?
— Pasakyk, ką tu skaitai, ir 

aš pasakysiu kas tu esi.
— Skaitau Homerą, Platoną, 

Sokratą.
Aišku. Tu — melagis.

Seifo paslaptys
Teisiamas vagis įsilaužėlis. 

Teisėjas klausia:
— Pasakyk, kokiu būdu pavy

ko atidary ti seifą?
— Gerbiamas teisėjau, jokiu 

būdu šiuo metu negaliu 
jum to pasakyti, kadangi teismo 
salėj yra mano konkurentai.

DVI SAVAITES SUNNY 
HILLS KALNELIUOSE

Savanoris
Jaunas vyrukas įeina į žan

darmerijos skyrių ir pasisako 
norįs įstoti savanoriu.

Pareigūnas surašo apie jį duo
menis ir paskiau klausia:

— Kur norėtum būti prbdkrF-

— Ar galiu pasirinkti?^
— Kodėl ne? Juk e/i -savano

ris.
— Tokiu atveju priskirkit 

mane prie žandarmerijos vy
riausio štabo.

— Ką, ar tu esi beprotis?
— Ne. Bet ar iš tikrųjų to

kiu reikalinga būti?

teiravo mergytė.
— Žinoma, kad galiu, — atsa

kė senasis. — Bet kodėl gi pa
ti to negali padaryti?

— Matai, ponas, varteliai dar 
šlapi — ką tik nudažyti, — aiš
kinosi.

Gera žmona
Kalbasi du draugai:
— Gavau .labai gerą žmoną. 

Įsivaizduoji, kai grįžtu namo po 
darbo, ji net apsiaustą padeda 
nusivilkti, paskui paduoda šle
petes ir pirštines . . .

— Kam tau pirštinės namie?
— Su guminėmis pirštinėmis 

patogiau bulves skusti ir indus 
plauti.

Palygino
Juozas: — Tu sakai dabar, 

kad aš kaip koks elektrinis daik
tas?

Jonė: — Taip, kaip mūsų šal
dytuvas.

Kiaulėm nekenkia
Vasarotojų šeima atvyksta 

vienam mėnesiui į kaimą ir skun
džiasi namų šeimininkui: \

— Mūsų kambarys yra tiesiai' 
virš kiaulidės. Ar tai nėra ne-' 
higieniška?

— Ne mielas pone. Jau dešimt 
metų Čia gyvena vasarotojai, ir 
niekada dar nenugaišo nė viena 
kiaulė.

Turi sustoti
— Kiekvieną kartą kai tik iš

geriu keletą stiklelių degtinės, 
esu nebetinkamas darbui. Turė
siu būtinai liautis.

— Gerti degtinę?
— Ne, dirbti.

Optimistas ir pesimistas
— Dabar bent tiek gerai, kad 

mažiau bereikia Šukuotis plau
kus. — taria optimistiškai nusi
teikęs plikagalvis.

— Taip. — atsakė benuplin- 
kantis vyrukas pesimistas. — 
Bet už tai dabar jau tenka 
daugiau plauti veido — kakta 
aukštesnė.

Užrašas ant kapo
Palikus audringo gyvenimo 

klonius,.
Ilsėkis ramybėj, brangi mano 

žmona—
Pailsėsiu ramybėj ir aš.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

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

Prašau pratęsti prenumerata 1986 metam

Vardas Ir pavardė
Adresas ...............

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

Siunčiu už prenumerata $..
Už kalendorių $.,
Spardai paremti

REMKIME LIETUVIŲ FpNDĄ, KURIS 
ORINĘ VEIKLĄREMIA LIETU

(Pavardė ir vardas)

(Nr. ir gatve)

(Miestas, valstija ir Zip)

Lietuvių Fondo ketvirtajam milijonui aukoju $

□ Įnašas mano Kardu □ Įnašas įamžinti ....................................

Nesu □Esu LF narys Nr. .

Data Parašas

čekius rašyti Lietuvių Fondo vardu.

Sudarant testamentus prašoma įrašyti ir Lietuvių Fondą angliškai: 
LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT, TAX EXEMPT,

ILLINOIS CORPORATION, 3001 W. 59th St., Chkago, IL 60629

Skridome gal pačiu ilgiausiu 
keliu — iš New Yorko į Memph- 
iš, TE, o ten — į Panama 
City, Fla. Yra ir trumpesnių 
kelių į Sunny Hills, bet mum 
taip išėjo. Sunny Hills yra Flo
ridos šiaurėje — Floridos kal
nuose. Nors vieta pakliūsi tik 
300 pėdų nuo jūros lygio, bet 
Floridos gyventojams tai jau 
kalnynas. Didesnė Floridos da- 
lis yra jūros lygyje, yra vietų, 
kur yra žemiau jūros pavir
šiaus, ir dar vis sminga gilyn.

Šį vieta turi šiokią tokią žie
mą. Apie vieną mėnesį būna pa
šalę, kartais net sniego iškrinta. 
Žiemos šaltis išnaikina dalį veš
lių Floridos vabzdžių ir kirminų, 
padeda ir gamtai atsigauti. Aug
menija yra prisitaikiusi prie kli
mato. Čia matome daug pušų, 
kurių spygliai yra ilgi. Yra ir 
palmių. Auga ir ąžuolai ir kiti 
lapuočiai, bet jų amžius yra 
trumpesnis.

Sunny Hills yra tuose Floridos 
kalnuose tarp ežerų. Čia Day to- 
na Corp. yra suplanavusi visą 
miestą, kur bus 30,000 namų. 
Bus ir krautuvės, bažnyčios, bib
liotekos; golfo ir teniso laukai. 
Šiuo metu yra tik apie tūkstan
tis gyventojų. Lietuvių yra 63 
šeimos. Lietuviai čia geriausiai 
organizuoti. Sekmadienio pa
maldose dalyvauja apie penkias
dešimt žmonių. Per mišias gie
da savas choras, kuriam vado- 
vuja muzik® Vincas Mamaitis.

Vasara tuw daug šiltų dienų. 
Žmonės maudosi Sunny Hills 
ežere. kurio vanduo yra 
permatomas kaip stiklas,

Kariuomenėj
Pašauktam į kariuomenę Jo

nui karininkas sako:
— Esi sveikas, gali rtffnauti 

kariuomenėj. Kokių ginklų rūšį 
nori pasirinkti? Gal nori būti 
jūrininku?

— Labai gerai, — atsako Jo
nas.

— Puiku, tad tave paskir
siu į povandeninį laivą.

— O. ne, — atrėžia Jonas, — 
negaliu. Nes visada miegu prį^e 
atviro lango.

o pakrančių smėlis baltas, pa
našus į sniegą. Kas nori jūros, 
pavažiuoja į Panama City. Ten 
pajūrio smėlis irgi baltas kaip 
sniegas, o vanduo permatomas 
ir melsvas kaip kristalas. Pajū- 
jūriai švarūs, gerai sutvarkyti, 
žmonėmis neperkrauti. Panama 
City yra daug krautuvių ir mo
dernių ligoninių, kurios nesenai 
statytos. Krautuvių centrai la
bai panašūs į New Jersey krau
tuvių centrus. Čia visko galima 
gauti pirkti.

Panama City yra didžiausias 
vandenynų technologinis ty rimo 
centras visoje Amerikoje. Čia 
bandomi visokiausi įrengimai 
ir žmonių atsparumas jūrose 
prie įvairių sąlygų. Šalia laivy
no yra oro ginybos ginklų cent
ras. Kareiviai ir civiliai tarnau
tojai, surišti su tuo centru, 
bei jų šeimos sudaro per 20,000 
gyventojų. Šiaip mieste nesimato 
sunkiosios pramonės. Pramonė 
yra prisitaikiusi gyventojų ap
tarnavimui.

Šiuo laiku Amerikos pramonė 
skverbiasi į pietus dideliu grei
čiu, nes čia žemė ir darbinin
kai pigūs'. Amerikos pramonės 
centras yra prie Atlantos, Ga. 
Prieš 70 metų toks centras buvo 
New Jersey. Tą pramonės ver
žimąsi jaučia visos pietų valsty
bės, neišskiriant nei Floridos.

Sunny Hills didesnė dalis gy
ventojų yra pensininkai. Jiems ir 
nereikia niekur skubėti. Visi Čia 
juda lėčiau. Pats Sunny Hills su
daro priemiesčio vaizdą. Dau
guma namų turi žemės plotus 
prie gatvės, ploto platumas — 
85 pėdos. Būna ir didesnių plo
tų prie gatvės. Taigi, kaimynas' 
mato kaimyną, bet negirdi, 
ką jis kalba.

Gamta, namų išsidėstymas ir 
prieinamos namų kainos ir pa
traukia žmones, kurie nori ra
mybės. Čia galima nusipirkti 
namą už 30,000 - 60,(XX) dole
rių. Tie namai bus 5-12 metų 
senumo. Žinoma, čia yra namų 
ir brangesnių už S 100,000 dol. 
Taip pat galima namą pasista
tyti pagal savo skonį. Statyba 
kainuoja apie 35 dol. kvadrati

nė pėda. Vytautas Beleckas, lie
tuvis statytojas, stato naujus 
namus. Jo namų darbas ir me
džiaga yra geros kokybės. Mo
kesčiai čia gana maži, tarp 100- 
300 dol. metams. Elektra, dujos 
ir vanduo kainuoja panašiai 
kaip Rytų pakraštyje. Maistas 
šiek tiek brangesnis, bet daug 
maisto galima pirkti pas ūkinin
kus.

Šiuo metu yra tik viena krau
tuvė, kurioje galima gauti rei
kalingiausių daiktų ir benzino 
mašinom. Pavažiavus truputį, 
galima visko gauti ir pigiau. 
Kas nori surasti didelius apsi
pirkimo centrus, tas važiuoja į 
Panama City.

Sunny Hills vietovėje išbuvo
me rugsėjo mėnesio dvi savaites. 
Klimatas buvo šiek tiek šiltes
nis negu čia. Šiuo laiku tempe
ratūra ten — 80 laipsnių F. Mum 
patiko Sunny Hills ramumas. 
Nesigirdi pastovaus mašinų 
triukšmo, gi oras daug geres
nis senstantiems kaulams.

j.r.

NAUJAS PROJEKTAS

Kultūros Židinyje gruodžio 6 
įvyko pasitarimas namų vyres
nio amžiaus žmonėm steigimo 
reikalu. Buvo nutarta steigti 
korporaciją Lietuvių Bendruo
menės rėmuose. Ši korporacija 
neš atsakomybę už tokių namų 
įsigijimą, jų paruošimą apsigy
venimui, išnuomavimą kvalifi
kuotiem asmenim ir tų namų 
priežiūrą. Angliškai šie namai 
vadinsis Middle-Income Hous- 
ing for the EI deri y. Numatytas 
pastatas yra buvusi mokykla, 
118 Street ir Jamaica Avenue, 
Richmond Hill, N.Y. Užbaigus 
darbą, namas turėtų 24 butus.

Šiame susirinkime buvo iš
rinkta korporacijos vadovybė 
(Board of Directors); pirm. arch. 
Edas Babušis (750 8th Avė., 
Suite 602 B, New York, N.Y. 
10036), vicepirm. Aleksandras- 
Vakselis, sekr. Eglė Dudėnienė. 
Be jų šiame posėdyje dar daly
vavo šio projekto iniciatorė Ire
na Banaitienė, Malvina Kliveč- 
kienė, kun. Vytautas Palubins
kas, Vytautas AlkšTrims, Liudas 
Tamošaitis ir Romas Kežys. — 
R.K.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01 1141h SU Richmond HIH. N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-6799

Skyriai: Chlcagoje, Cicero, St. Petersburge

Aktyvas: 47 mH^onai dolerių

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

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

Taupymo certifkatų palūkanos nuo 7.15% IKI 9.25% pagal sumą Ir terminą.
IRA indėlių palūkanos nuo 9.Cfo% Iki 9.75% pagal terminą.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI S100.000

KASOS Įstaiga Richmond HHI veikla ieiias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. 
vakaro, iėskyrus penktadieniais Iki 6 v.v. irieitadlenlals Iki 5 v.v.

Apie paskolų Ir certlflkatų palūkanų pasikeitimus praftoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paltu Jums bus sutelktos vėliausios MtormecRoe.

" ‘ .............\
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ARTĖJANT PRIE PENKTO MILIJONO!
Finalas dar už kalnų, dar ne

simato horizonte, bet Fondo 
veikėjai užsibrėžę jį pasiekti. 
Kai Fondas buvo įsteigtas ir 
buvo kalbama apie vienų 
milijonų, tai atrodė beveik ne
pasiekiamas objektas. Dabar tri
jų milijonų riba jau senokai 
peržengta, tad galima kalbėti 
apie penkis milijonus.

Yra manančių, kad Fondo 
vadovybė tai daro iŠ godumo. 
Ne, ne iš godumo tai yra daro
ma, bet jiems atsibodo klau
sytis kepures laikančiųjų raudų. 
Kepures laikančiųjų eilės ilgėja 
ir jų balsai garsėja Yra ma
nančių. kad pelno skirstymo 
komisija tuos milijonus skirsto. 
Tai pelno skirstymo komisijai 
tie milijonai irgi yra neprieina
mi, ji skirsto tik vadinamų “pel
ną”.

Infliacijai mažėjant ir tuo pa
čiu mažėjant procentams už 
indėlius, sunkėja ir pelno skirs
tymo komisijos darbas. Atei
nančiame pelno skirstyme ragai
šio kepalas gali būti kiek ma
žesnis, tad ir bus sunkiau jį 
raikyti. Teks arba plonesnėmis 
riekėmis piaustyti, arba mažiau 
tų riekių piauti. Taip pat ir tos 
riekės gali būti mažiau sviestuo
tos. Iš kepurės laikančiųjų eilių 
girdisi skirtingi pageidavimai: 
tie, kurie yra eilės priekyje, pa
geidautų, kad būtų piaustoma 
storesnėmis riekėmis. O tie, ku
rie yra eilės gale, pageidautų 
piaustyti plonesnėmis riekėmis, 
kad ir jiems šis tas tektų. Kaip 
matome, vis vien bus nepaten
kintų. Už tai Fondo vadovybė 
ir stengiasi pagrindini kapitalą 
padidinti. -

Nežiūrint, kad ir kaip tą ra
gaišį piaustys, prie esamų sąly
gų didelė dalis prašančiųjų bus 
nepatenkinti. Yra dvi galimybės: 
padidinti ragaišį, arba sumažin
ti prašančiųjų skaičių. Sumažin
ti prašančiųjų skaičių nėra taip 
lengva kaip atrodo. Kadangi ke
pures laikantieji nėra kokie pa
vargėliai, bet garbingi žmonės 
tad sunku jiems atsakyti. Tai 
atstovai Švietimo, kultūros, jau
ninu), spaudos, meno ir kitų gar
bingų institucijų. Tad telieka 
padidinti ragaišį.

Fondo pagrindinis kapitalas 
visų laiką auga, tik jo augimo 
tempai galėtų būti greitesni. Au
kotojų karta didžiumoje jau yra 
saulėlydžio karta, gyvenanti iš 
pensijos čekių. Labai daug ke
purių yra į ją atsukta. Viduri
nė arba jaunesnioji karta (eko
nomiškai pajėgesnė) dar vis į ša
lis žvalgosi ir į lietuvišką veik
lą mažai teįsijungia.

Taip pat sunku tikėtis, kad vėl 
atsirastų stambesnis mecenatas. 
Tad telieka laukti, kad visi sa
vo indėlius bent kiek padidintų. 
Centas prie cento pripila aruo
dus. Tad pasistenkime, kad tie 
aruodai būtų sklidini. Begalvo
jant apie penktą milijoną, yra

rengiamasi ta proga išleisti nau
jų Lietuvių Fondo leidinį. Yra 
išsiuntinėtos anketos, į kurias 
prašoma atsiliepti. Užpildžius 
anketą, reikia pridėti nuotrauką, 
būtų gera, kad bent čekutis bū
tų prijungtas, šis leidinys yra 
gera proga įamžinti save ir savo 
artimuosius. Taip pat nereikėtų 
užmiršti ir tų, kurie jau išėjo į 
anapilį. Nei vienas Fondo narys 
neturėtų užmiršti šia anketą už
pildyti. Taip pat batų gera, kad 
nei vienas susipratęs lietuvis 
neliktų nuošaliai stovėti, o įsi
jungtų į Fondo eiles.

Kur mes ir mūsų veikla batų 
šiandien, jeigu nebūtų Lietuvių 
Fondo? Kas padėtų finansuoti 
tuos įvairius projektus? Didelė 
dalis mūsų veiklos darbų ran
da jame užuovėjų, ir esame 
drąsesni, jį turėdami Fondo pi
nigai yra sąžiningai ir saugiai 
tvarkomi. Sykį į metus yra šau
kiamas visuotinis narių susi
rinkimas, kuriame yra patiekia
ma veiklos apyskaita. Taip pat 
apyskaitos yra skelbiamos mūsų 
spaudoje. Kiekvienas suintere
suotas turi galimybę jas gauti. 
Fondo adresas: LITHUANIAN 
FOUNDATION, INC. 3001 W. 
59th Str., Chicago,*Ill. 60629.

J. Žygas

VVaterburio, Conn., lietuvių §v. Juozapo parapijos choras su dirigentai Jonu Beinorium.

DARBININKUI
PAREMTI AUKOJO

i

Pereitame skirstyme prašymų 
buvo trigubai didesnei sumai, 
negu buvo galima paskirti. Tad 
lengva suprasti, kad buvo ir ne
patenkintų. Iš jų ir jų draugų 
eilių girdisi aimanavimai. Spau
doje pasirodė keletas rašinių 
su Įvairiais pageidavimais ir pa
tarimais. Patariama visuomenės 
pinigus viešai dalinti. Atrodo, 
norima sugrįžti į viduramžius 
ir pinigus dalinti rinkos aikštė
je. Jeigu pinigai būtų taip žars
tomi, tai dalintojai liktų ne tik 
be pinigų, bet ir be terbų.

Darbininko skaitytojai, at
siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

Po 25 dol. — R. Katinas, Ho- 
mer. Alaska. M. Vilkas. Rich- 
mond Hill. N.Y’., Vilkaviškio 
gimnazijos suvažiavimo rengė
jai. Cleveland. Ohio.

Po 20 dol. — P. Vainius. Mid- 
dletovvn, N.J., M. Petrikas. Far- 
mingdale. N.Y".

Po 15 dol. — J. Ardys, Fair- 
view. Pa., A Mažeika, Mission 
Viejo, Calif., A. Daniliauskienė, 
Stamford. Conn.,

• Columbia. Md., A.
Oakville. Conn..
Budd Lake, N.J.,

O. Fidleris. 
Brazdžionis, 
E. Nelsas, 

H. Yantosh.
Rohway, N.J.. J. Daubėnas, Ja-

OLIMPINIAI ŽAIDIMAI IR LIETUVIAI
Praėjusių metų gegužės 13 

sovietų olimpinio komiteto pir
mininkas Marat Gramov Mask
voje padarė tokį pareiškimą: 
"Amerikiečių saugumas yra in
filtravęs į olimpinį komitetą te
roristinių ir ekstremistinių gru
pių narius. Yra pasiruošta pa
grobti (atvykusius^ sovietus, kad 
priverstų juos negrįžti Į tėvy nę, 
apnuody tų specialiais vaistais, 
k.t. ‘'psichotropiniais" prepa
ratais. kurie sunaikina nervų 
sistemų.

Šitą pareiškimų cituoja buv. 
vyriausias olimpinių žaidimų 
organizatorius Peter Ueberroth 
savo kny goje "Made in Ameri
ca . kurios ištraukas paskelbė 
"U.S. News and VVorld Report" 
žurnalas spalio 28 numeryje.

Šitos insinuacijos buvo tai
komos pirmiausiai Baltų Laisvės 
Ly gai, kuri niošė sovietų atletų 
galimam pabėgimui palankias 
sąlygas. Ne taip stipriai kaip 
Gramov, bet lygą už tai smerkė 
ir mūsiškiai "sportas virš vis
ko" entuziastai. Labai charakte
ringa, kad mūsiškiai smerkėjai 
bes eik niekad nekritikavo Sovie
tų Sąjungos, gi amerikietis 
L’eberroth ruso tiradą palydėjo 
tokia pastaba; "Ką sakys, buvo 
galima iš anksto spėti, ir aš lai
kas nuo laiko purty davau galvą 
iš pasibjaurėjimo įprastais kal
tinimais. Bet Gramov peržengė 
l>et kokio padorumo ribas".

Ueberroth dėjo visas pastan
gas. kad rusus į olimpiadą at
vestų Už nepasisekimus kaltino 
visus: Ban the Soviets koaliciją. 
Baltų Laisvės Lygą. Baltuosius 

l Rūmus, Valstybės departamen
tą. Savo knygoje rašo, kad ofen
zyvą už sovietų dalyvavimą pra- 
iiėjęs >au 1982 metais. Jis pasa- 
koia apie vieuą savo pasikalbė- 
Iimą sovietų sporto nūnisterįjo* 
iv Masks o»e su Srrgvi Pavlov

Atrodo, kad tas pasikalbėjimas 
įvyko dar prieš Baltų Laisvės 
Lygos įsivėlimą į olimpinę ak
ciją. Tą pasikalbėjimą Ueberroth 
aprašo taip:

“Kaip jūs galite tikėtis, kad 
mes dalyvausime žaidynėse". 
Pavlov paklausė, “jei Lake Placid 
ledo rutulio rungtynėse ameri
kiečiai unisonu šaukė: ‘Kili the 
Russians."

Ueberroth jam bandė aiškin
ti. kad "kili the Russians ne
reikia aiškinti tiesiogine pras
me. Tada Pavlov trenkęs: kaip 
jūs galite laukti, kad mūsų at
letai daly vautų Los Angeles, ka
da jūs leidžiate “lietuvių žudi
kams emigruoti ten ir laukti at
vykstant mūsų vaikų, kad juos 
išskerstų?” Jis tęsė: “Jūs atsi
menate. kaip jūs pagrobėte 
mūsų Aeroflot lėktuvo 19-metę 
paly dovę, paskerdėte ją. kūną 
supiaustėte į mažus gabalus ir 
grąžinote mums?”

“Tai yra absurdas, ir tu tai 
žinai”, atšovė L’eberroth. Jis sa
kė skaitęs, kad New Yorke buvu
si nužudyta Aeroflot stiuardesė, 
bet policija nustačiusi, kad 
žmogžudystė nieko neturėjusi 
su jos tauty be, o buvęs vienas 
iš Ne* Yorke įvykusių nusikal
timų.

"Tuos pačius lietuvius jūs da
bar globojate Los Angeles, ir jie 
tai padarė. Jūsų valdžia juos 
globoja", kalbėjęs Pavlov.
—^Perdaug geri vodkos". pasa
kęs Ueberroth. bet Pavlov nesu
stojęs. Bet kai išsikvėpė, Ueber
roth pasiūlęs išeitį:

"Sergei, aš manau, kad turiu 
labai gerą sprendimą

“Kokį?“. jis paklausęs.
“Neatvažiuokite į žaidynes", 

pasakęs Ueberroth “Jeigu jūs 
manote, kad lietuviai žudikai 
visur Ia's Angeles slepiasi po 
palmėmis, kad paskerstų jūsų

inaica, N.Y’., V. Svalbonas. Delta. 
Pa.. Prof. dr. A. Janačienė, Y’on- 
kers, N.Y., L. Kurkulis, Roches- 
ter. N.Y’. O. Audėnas. VVilsonvil- 
le, OR. P. Pečenkis. Elizabeth, 
N.J., P. Karosas, New Britain. 
Conn.. dr. J. Dunčia, SVilming- 
ton, DE.

Po 10 dol. — V. Biknevičius, 
Commack. N.Y’., A. Macelis, 
Commačk, N.Y.. M. Akelis, St. 
Petersburg, Fla.. V. Rukšėnas, 
Dovvney, Calif.. A. Cergeles, 
Brooklyn. N.Y’., A. Diržy s, Wood- 
haven. N.Y’., O. Adams; Center- 
ville. Mas.. M. Vildžius, Bethes- 
da. M D. B. Bagdžiūnas, HilI- 
crest Ėst.. N.Y., S. Zebertavi- 
čius, Parlin, N.J., J. Palonis, 
Green Brook, N.J., T. Bauža, 
Kenosha. Wisc.. A. Januška, Mil- 
ton. Mass., E. Ramonis, Brook
lyn, N.Y., J. Krivickas, Rich- 
mond Hill, N.Y., J. Mulok^s, San
ta Monica, Calif., M. Lesinskas, 
Salem, N.H., R. Skridulaitis, 
Nevv Zeland, A. Marijošienė, 
Port Washington, N.Y’., D. Ell- 
ner. Anaheim. Calif.. J. Sodai- 
tis. Ormand Beach. Fla.. Gr. 
Būga. Scranton. Pa.. A. Sabalis. 
SVoodhaven. N.Y., V. Povilaus- 
kas, Brooklyn, N.Y’.. J. Kasaus- 
kas. Linden. N.J., S. Martišaus
kas. Brockton. Mass.. V. Keme- 
žys, No. Nashua. NH, S. W ackeli, 
VVorcester. Mass.. K. Kaminskas. 
Ansonia. Conn.. B. Podleckis. 
Linden. N.J.. P. Gvildys, Staten 
Island. N.Y.. J. Birutis. Orlando. 
Fla.. A. Garbauskas. Old Beth- 
page. N.Y.. K. Kulys, Allendale. 
N.J.. S. Kudulis. Ormond Beach. 
Fla.. V. Mackevičius. Omaha. 
Nebr.. R. Dragūnevičius. So. 
Windsor. Conn.. A. Lipnickas. 
Woodhaven. N.Y., R. Y aišnys. 
Mt. Carmel. Conn.

Po 8 dol. — M. Balčiūnienė. 
\Voodhaven, N.Y’.. P. Račkaus
kas. Dorchester. Mass.

Po 5 dol. — V. Ramanauskas. 
Daytona Beach Shores. Fla.. J. 
Kavaliūnas. Beveriy Shores. 
Ind.. M. Gavelis. No. Andover, 
Mass.. M. Minikauskas. VVest- 
boro. Mass.. J. Endzelis. Toron
to. Ont.. L. Kapeckas. Hartford. 
Conn.. L Antoniuk. Philadel- 
phia. Pa.. K. Uknevičienė. Wood-

haven, N.Y., H. Shields, New 
York, N.Y., A. Paliulis, Saugus, 
Mass., J. Juozavičius, Albany, 
N.Y., B. Rimas, Ridgewood, 
N.Y., K. Bendoraitis, Schwetzin- 
gen, VV. Germany, V. Solomonas, 
Centerport, N.Y., M. Ugėnas, St. 
Petersburg, Fla., L. Dovidonis, 
Athol, Mass., A. Kazlauskas, 
Brooklyn, N.Y., R. Jarosh, Ridge- 
wood, N.Y., A. Grabauskas, St. 
Petersburg Beach, Fla., L. Ul- 
rich, Maspeth, N.Y., J. Shupie- 
nis, DuBois, Pa., kun. I. Gedvi
lą, Providence, R.L, V. Jokūbai
tis, Hillside, N.J., A. Virbickas, 
Danbury, Conn., J. Urbonas, 
Brooklyn, N.Y., A. Kaddis, Lar
go, Fla., M. Lembertas, Santa 
Monica, Calif., J. Caesar, Wind- 
sor, Conn., D. Grajauskas, Or
lando, Fla., A. Naujokas, Nor- 
ridge, III., R. Melinis, Piscatau- 
way, N.J., S. Dėdinas, Washing- 
ton, D.C., A. Klimavičius, VVor- 
cester, Mass., A. Mockus, Hart
ford, Conn., R. Masilionis, Buf- 
falo, N.Y., J. Bliznikas, Spring 
Hill, Fla., J. Holbert, San An- 
tonio, Tex., A. Pocius, \Vatchung, 
N. J., G. Zabelskis, Flushing, 
N.Y’., J. Norušis, Allentovvn, N.J., 
J. Starinskas, Belmont, Mass., L. 
Bendziukas, Ridgevvood, N.Y’.,J. 
Zeidat, Oeeanside, Calif., V. Jan
kus, Delran, N.J., A. Belazaras, 
So. SVindsor, Conn., S. Naujo
kaitis, Omaha, Nebr., J. Spakevi- 
čius, Westwood, Mass., E. Dubic- 
kas, Los Angeles, Calif., A. Jony
nas, Meriden, Conn., A. Jasaitis, 
Forest Hills, N.Y’., V. Leveckis, 
Canton. Mass., kun. P. 
Patlaba. Hot Springs, Ark., A. 
Cesonis, Harrisonville, M D, S. 
Baltauskas. Berlin. Conn., V. Ce- 
četa. New York, N.Y’.. B. Raugas, 
Delran, N.J., S. Veršelis, Charles- 
ton. SC, J. Vaitkus. Rocky Hill, 
Conn., M. Kvedaras. Lselin, N.J., 
F. Boreišks. Lakewood. N.J.. D. 
Kojelytė, Addisor\_IJJ<. A. Trei- 
nis, Hyannis. Mass.. J. Jackurhs. 
Paterson. N.J.. A. Balsys. Ken- 
sington. MD. A. Šliogeris, Marl- 
borough. Conn.. E. Gatas. N’ew 
Milford. N J._ S. Misevičius. Ber- 
genfield. N.J.. L. Reivydas, Los 
.Angeles. Calif.. M. Birutis. 
VVayne, N-J-. R- Šidlauskas. Rich- 
mond Hi^. N.Y'.. T. Jennings. 
Berlin. Cohn.. F. Valentukevi- 
čius. Nashua.
Colonia. NJU, 
Joliet. Illz^ŠZ

METAI BE JONO KAZLAUSKO

Baltimorės lietuvių kolonija 
prisiminė Joną Kazlauską* miru
sį 1984 lapkričio 21. Jo laidotu
vių metinėse, lapkričio 24, dide
lis būrys draugų ir pažįstamų 
dalyvavo mišiose už jo_rielą^ir 
paminklo šventinime. Visas 
apeigas atliko klebonas kun. 
Antanas Dranginis, giedant 
“Dainos” chorui, kuriame Jonas 
Kazlauskas daug metų pats dai
navo. Po apeigų kapinėse našlė 
Alė Kazlauskienė visus pakvietė 
užkandžiams į savo namus į Pa
nevėžio kambarį.

Jonas Kazlauskas buvo baigęs 
Rokiškio gimnaziją ir svajojo 
patekti į nepriklausomos Lietu
vos aviaciją, bet gyvenimo sū
kuriai jį pasuko kitu keliu. Pa
mėgo teatrą ir tapo Panevėžio 
teatro, J. Miltinio grupės nariu, 
aktorium. Karo audrų buvo nu
blokštas į Vokietiją, vėliau į 
Angliją. Galu gale pasiekęs JAV, 
Baltimorėje išgyveno didžiąją 
savo gyvenimo dalį, liuoslaikiu 
dirbdamas visur, kur tik buvo

Jon'as Kazlauskas. Nuotr. K
Laskausko

lietuviška veikla.
Gal laikas užgydys liūdesio 

žaizdas žmonai Alei, sūnui Ge
diminui, marčiai, anūkėms ir 
draugų būriui, bet malonios va
landos, praleistos su Jonu Kaz
lausku, liks nepamirštamos.

DARYBOS, SUTARTYS IR KAIP 
JAS SOVIETAI VERTINA?
JAV ir Sovietų Sąjungos 
derybų Ženevoje proga

J.P. KEDYS, AUSTRALIJA

.. M. Darey. 
ietį n. V. Memenąs. 
Mineika. Center-

Po 4
Hartfon
Rochę>d

PZ3

/dol. V. Zdanys. West 
L Conn.. V. Zmuidzinas.

dol. — S. Kligys. 
>, M D. W. Burdulis.

Balti-
Wor-

Laisvojo pasaulio liberalai 
unisonu šaukia reikalaudami, 
kad JAV’ valdžia žūt būt pradė
tų derybas su Sovietais. Į tą 
liberalų skaičių įeina ir JAV’ 
Kennedy, Mondale, McGovem, 
ponia Fenaro ir daugelis kitų, 
taip pat įvairiausių “laisvių”, 
“taikos”, “nusiginklavimo” są
jūdžiai ir įvairių religijų dvasiš
kiai.

Tačiau visiem įdomu, kaip So
vietai žiūri į minėtų asmenų, 
organizacijų didelį norą derėtis 
su Kremliaus valdovais. Taigi 
keletai minučių palikime nuoša
ly savo politinius ir religinius 
įsitikinimus bei praeities pergy
venimus ir ramiai stebėkime 
ir vertinkime žymiųjų bolševikų 
vadų pareiškimus, kuriuos jie 
padarė, kalbėdami apie sutartis 
bei -derybas su laisvojo pasau
lio kraštais.

Leninas, Sovietų valstybės 
kūrėjas ir ideologas bent ke
liais atvejais apie derybas, šu

atletus. neatvažiuokite. Praleis
kite ne tik olimpinius žaidimus. 
Turėtumėte neatsiųsti savo atle
tų ir į kitas sporto varžybas 
Amerikoje. Yra suplanuota, kad 
šiais metais turite dalyvauti aš- 
tuoniuose sportiniuose įvykiuo
se Amerikoje ...”

Nepasidavimas blefui gerai pa
sitarnavo. Pavlov buvo suglu
msiąs ir nutilo. — rašo Ueber
roth.

Sovietų Sąjungos olimpinių 
žaidynių boikotą ir Baitų Lais
vės Lyge* vaidmenį objektv viat 
svarsto prof dr. Alfred Erich 
Senn “Baitu Fonam ” žurnale 
(Spnng 1985’.

L

peth. N.Y.. S. Gimbutas, ^’il- 
mington. DE. Rev. J Baltrūnas. 
Esperance. N.Y\ J. Bundonis. 
Linden. N.J.. V. Baltrušaitis. 
Hillside. N.J., V. Pimonow. 
Brookline. Mass.. A. Hmterdorf. 
Hickory Hills. III.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ-

tais štai ką sako:
"Tai būtų beproty bė ir krimi

nalas sunšti sava rankas pasto
viais susitarimais su bet kokia 
šalimi.'

"Pažadai yra kaip žagarėliai. 
Jie daromi tam. kad būtų su
laužyti.’

“Su kitais kraštais mes de
ramės. dar-xne susitarimus ir 
einame į kompromisas, turėdami 
nk vieną tiksią — juos sunai
kinti ”

Juozas Stalinas yra pasakęs

Brežnevas detentės žydėjimo 
metu viename tarptautiniame 
komunistų suvažiavime taip 
kalbėjo: “Patikėkite mumis, 
draugai! 1985 metais Vakarų Eu
ropoje mes būsime laimėję dau
gumų mūsų tikslų. Tai bus išva
da iš mūsų detentės. Mes bū
sime sustiprinę savo pozicijas, 
ir sprendžiamas ėjimas bus toks, 
kad 1985 metais mes būsime 
pajėgūs išplėsti mūsų valią, kur 
tik norėsime.”

Panašių sovietų vadų pareiš
kimų būtų galima pacituoti pus
lapius. tačiau ir iš minėtų fak
tų aiškiai matosi, kaip sovietai 
žiūri į derybas, daromus paža
dus, pasirašomas sutartis.

Kad šie cituoti pareiškimai 
nėra muilo burbulai, tai rodo 
vienas tyrinėjimas, 1970 metais 
JAV senatri juridinė komisija ty
rinėjo Sovietų Sąjungos tarptau
tines sutartis, ir rado, kad So- 
vietai iki 1970 metų buvo su
laužę 109 tarptautinius su šita r- 
mus. Dabar, praėjus 15 meti į. 
tas skaičius greičiausiai sieks 
130. Tai čia yra istorinis fak
tas. kurio nuginčyti negali net ir 
pradžios mokyklos mokiniai ši* 
faktai yra žinomi ne tik visiem 
JAV politikam bet ir kitiem 
laisvojo pasaulio politikam ir į-

gijų vadam.
Baigiant tenka •padaryti šta.

į derybas s® Sovietais, nežiū
rint. koks tų darbu tikslas būtį 
nežiūrint kokie "patenki - 
narni” rezultatai iŠ lais - 
vojo pasaulio derybin ink.

-251&.

veiksmais, kitaip kam dip(cmafi
ja būtų reikalinga1 Žodžiai nėra 
daiktai. — verksmai kas kita 
Gen žodžiai v ra maske. kur.

kaip w inkščia n Genausiai pn- 
simintinas yra Helsinkio finai >

e*vn 34 valstybių galvas.

bmri — 715S27-LJ51
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Kultūros Židinyje Naujųjų 
Metų sutikimo nebus. Labai gai
la. Tai pirmas atvejis po dau
gel metų, kad nesugebėta suor
ganizuoti sutikimo. Visi bijojosi 
darbo ir nuostolių. O reikėjo, 
LB apygardos valdybai Vado
vaujant, sudaryti organizacinį 
komitetą ir surengti tose sąly
gose galima sutikimą. Prašome 
jau dabar LB apygardos valdy
bą imtis iniciatyvos surengti 
ateinančių metų sutikimą.i

Kun. Antanas Račkauskas, pa
sisvečiavęs Apreiškimo parapi
jos klebonijoje, gruodžio 11, tre
čiadienį, išskrido į Sunny Hills, 
Fla., visai žiemai. Ten jis turi 
savo namus. Linkime jam gero 
poilsio.

Dr. D. Aleksandravičiaus dan
tų gydymo kabinetas, kurio skel
bimai pastoviai spausdinami 
antrame Darbininko puslapyje, 
nuo 1986 sausio 6 pakeitė ad
resą. Naujas adresas: Metro 
Dental Service, P.C., 109 - 22 
Myrtle Avenue, Richmond Hill, 
N.Y. 11418. Naujas telefonas: 
(718) 441-0909.

Iš New Yorko Filharmonijos 
— Avery Fisher Hali — sausio 
6, pirmadienį, 8 vai. vak. per 
televiziją ir daugelį radijo sto
čių tiesioginiai bus transliuoja
mas ypatingas koncertas “Pava- 
rotti Plūs!“ garsiuoju tenoru 
solo, duetuose ir įvairiose kom
binacijose dainuos: 'sopranai 
Kathleen Battle, Susan Dunn, 
Mary Jane Johnson ir Caro! 
Vaness, mezzosopranas Delores 
Ziegler, tenoras Jerry Hadley, 
baritonai Simon Estes ir Alan 
Titus, bosas James Morris. New 
Yorko City operos orkestrui di-
riguos Emerson Buckley. Ši pro
grama bus girdima ne tik New 
Yorke, bet ir įvairiose Ameri
kos vietovėse. Pasitikrinkite te
levizijos ir radijo žiniaraščiuose.

Iš Metropolitan operos rūmų 
gruodžio 26, šeštadienį, 1 vai. 
popiet bus translliuojama R. 
VVagner opera “Lohengrin”. Pa
grindiniai solistai: Eva Marton, 
Leonie Rysanek, Peter Hofmann, 
Leif Roar, Anthony Raffell, John 
Macurdy. Diriguoja James 
Levine.

Lietuvių šeimos tradicijos, 
kun. St. Ylos parašyta knyga, 
ėjo su dideliu pasisekimu. Da
bar išleista antroji laida. Knyga 
gausiai iliustruota, iliustravo 
dail. Zita Sodeikienė. Knyga 
gaunama ir Darbininko admi
nistracijoje, su persiuntimu — 
22 dol. Kreiptis į Darbininko ad
ministraciją — 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.
Remkime Tautos Fondą ir 

padėkime finansuoti ELTA biu
letenių šešiomis kalbomis leidi
mą. Jie pasiekia visą laisvąjį 
pasaulį informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje.
"Neužmirškime Lietuvos Laisvės
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Visos au
kos Tautos Fondui nurašomos 
nuo federalinių mokesčių. Au
kas siųsti adresu: Tautos Fon
das, Lithuanian National Foun
dation, Ine.. P.O. Box ^1073, 
VVoodhaven, N.Y. 11421.

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

Darbininko 1986 metų kalen
dorius su dail. Česlovo Janušo 
spalvota “Lietuvos ūkininko so
dybos” reprodukcija, išsiuntinė
tas visiem-skaitytojam lapkričio 
22. Kas norėtų įsigyti daugiau 
egzempliorių, prašom atsiųsti 
3 dol. išlaidom padengti. Dar
bininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
sausio 30 išvyksta į Pietų 
Ameriką. Aplankys Venecuelą, 
Kolumbiją, Urugvajų, Argen
tiną, Braziliją. Vasario 16 metu 
jis bus Brazilijoje. •

Kario žurnalo 10 numeris jau 
sutvarkytas ir baigiamas spaus
dinti pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne. Jis pasirodys tarp 
švenčių ar tuoj po N. Metų.

Balys Raugas, Kario redakto
rius, kuris gyvena Philadelphi- 
jos artumoje, Delran mieste, 
N.J., gruodžio 17 lankėsi pran
ciškonų spaustuvėje ir sutvarkė 
eilę spaudos reikalų.

Kredito Unija KASA praneša, 
kad nuo š.m. gruodžio 1 yra pa
keisti santaupų procentai. Dau
gumoj bankų procentų dydis yra 
labai sumažintas, bet KASA ir 
toliau siekia išlaikyti aukštesnį 
lygį, negu kur kitur. KASOJE 
paprastos banko knygutės indė
liai tebeduoda aukštą 7% divi
dendą, o pasikeitė tik taupymo 
certifikatų nuošimčiai, kurių vė
liausią kurąs galite sužinoti pa
skambinę į įstaigą 718 441-6799. 
Taip pat pranešama, kad ya su
mažinti ir paskolų procentai, 
todėl finansuojant automobilio 
ar namo pirkimą, pirmiausia 
kreipkitės į KASĄ. Įstaiga atida
rą savaitės dienomis nuo 9 vai. 

.ryto ,iki 8 vai. vakaro, o penk
tadieniais Iki 6 vai. vak. ir šeš
tadieniais iki 5 vai. vakaro. Nau
jų Metų išvakarių dieną KASOS 
įstaiga veiks tik iki 1 vai. po
piet, o Naujų Metų dieną bus 
%»ai uždaryta. KASOS direkto
riai ir personalas linki visiems 
daug laimės 1986 metuose.

ANDRIAUS KUPREVIČIAUS 
MUZIKA NEW YORKE

Lapkričio 30, šeštadienį, 5:30 
v.v. Carnegie Recital salėje 
Manhattane įvyko pianisto And
riaus Kuprevičiaus koncertas, 
praėjęs su dideliu pasisekimu, 
sutraukęs beveik pilną salę pub
likos.

Pianistas šiam koncertui pa
sirinko Chopino ir Ravel kūri
nius. Pirmoje dalyje paskambi
no šiuos Chopino kūrinius: bar- 
carolle, op. 60, scherzo in 
C sharp minor, op. 39, sonata 
in B minor, op. 58. Antroje 
dalyje buvo šie Ravel kūriniai: 
Sonatine ir Gaspard de la 
N u it.

Andrius Kuprevičius yra tik
rai vienas iš iškiliausių lietu
vių pianistų, labai muzikalus, 
jautrus kūrinio dinamikai, labai 
greitai pagaunąs kūrinio esmę. 
Buvo miela klausytis jo koncer
to, pagavo jo graži ir subtili 
muzika.

♦—---------------------------

PO NEW JERSEY 
KALĖDINĖS MUGĖS
LMKF New Jersey klubas sėk

mingai užbaigė 1985 metų už
sibrėžtus planus dalyvavimu 
Morris Muziejaus Tarptautinėje 
kalėdinėje mugėje, Morristown, 
NJ. Nors labai daug tautybių 
dalyvavo su savo rankdarbiais, 
pyragais ir įvairiomis prekėmis, 
bet iš Pabaltijo kraštų tik lietu
vės dalyvavo.

Atsilankiusi publika domėjosi 
lietuviškais šiaudinukais .pa
puošta eglute, kurią pastatė A. 
Pintsch, gardžiavosi skaniais na
miniais pyragais, meniškai J. 
Šemienės iškeptais medauninko 
grybukais, žagarėliais ir sausai- 
niaiš; apžiūrinėjo kitas prekes. 
D. Rogers ir J. Semienė vilkė
jo tautiniais drabužiais. Atsilan
kiusieji taip pat domėjosi įvai
ria lietuviška literatūrą, kuri

Klaipėdos krašto atvadavimo 
šventėje ■ minėjime, kuris bus 
sausio 11, Šeštadienį, kalbės 
klaipėdietis Jonas Vilgalys. Bus 
paskaitytos iš operos libreto “Jū
ratė ir Kastytis” ištraukos. Lib
retą sukūrė rašytoja — poetė 
Buivydaite-Tyrų duktė. Minėji
mą rengia New Yorko šaulių 
kuopa, kuriai vadovauja Kęstu
tis Miklas.

Maironio lituanistinė mokykla 
po Kalėdų atostogų darbą pra
deda sausio 4.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga per New York
Times WQKR radijo stotį Bob 
Sherman vadovaujamoje progra- 
moje “From the Listening 
Room” transliuos lietuvišką mu
ziką. Tai jau bus 11-toji tokia 
programa per šią radijo stotį 
Bob Shennan programoje. Visa 
šia programa ir muzikos atrin
kimu rūpinasi dr. Jonas Lenktai- 
tis.

Darbininko skaitytojai rėmė
jai, atsilygindami už metinę Dar
bininko prenumeratą, nepasi
tenkino atsiųsdami 15 doL, bet 
atsiuntė stambesnes sumas. Po 
75 dol. atsiuntė A. Uknevičius, 
VVoodhaven, N.Y., ir Vera Mc 
Ginty, Edison, N J. Po 50 dol. 
atsiuntė: A. Buyvid ir VI. Žilius, 
Bronx, N.Y., E. Baltrūnas ir J. 
Stanat, Brooklyn, N. Y., A. Goeld- 
neris ir G. Okunis Flushing, 
N.Y., K. Garbauskas, V. Kalytis 
ir J. Vilgalys, Great Neck, 

N.Y., A. Kepalas, Levittovvn, 
N.Y., A. Griška, Richmond Hill, 
N.Y., y. Jakštas-Kelly, Rockville 
Center, N.Y., A. Baltch-Gravro- 
gas, MD.Menands, N.Y., L Jana
vičius ir G. Juškėnas, Cleveland. 
Ohio, C. Vasilkovs, Dayton, 
Ohion, J. G. Shukys, Richmond 
Hts., Ohio, kun. F.J. Jaraška, 
VVarrington, Fla., E. Juškevičie
nė, St. Petersburg Beach, Fla., 
Br. J. Kasias, \Vyoming, Pa., Wm. 
J. Markalonis, Reynoldsville, 
Pa., A. Bartys, Ringewood, N.J., 
V. Grušas, No. Haledon, N.J., 
kun. P. Sabalis, VVaterbury, 
Conn., B. Gailiūnas, So. Boston, 
Mass.,> E. Vasyliūnienė, Somer- 
ville, Mass., J.A. Glebauskas, 
So. Dennis, Mass., P. Staniškis, 
Baltimore, Md. Visiem spaudos 
rėmėjam nuoširdi padėka.

Scenoje jis laikosi paprastai, 
kukliai, bet jo skambinimas tik
rai nepaprastas.

Reikia pastebėti ir tai, kad sa
lėje lietuviai sudarė tik treč
dalį. Kiti buvo nelietuviai, buvo 
daug jaunimo, kuris entuzias
tingai plojo. Tie plojimai išpra
šė net tris bisavimus. Bisui pa
grojo neilgus dinamiškus 
Chopino kūrinius.

Po koncerto Mėlynajame 
kambaryje buvo susitikimas su 
pianistu. Ten irgi buvo įvairių 
tautų žmonės. Pianistas su visais 
pasisveikino. Iš Clevelandobuvo 
atvykusi visa jo šeima — žmona 
Irena ir dvi dukros, taip pat 
muzikės.

Po koncerto priėmimą suruošė 
Jūra Vizbarienė savo namuose. 
Dalyvavo apie 25 žmonės, dau
giausia muzikai, tie, kurie prisi
dėjo prie šio koncerto surengi
mo, ir A. Kuprevičiaus gerbėjai. 
(P*j*)

platinimui buvo atvežta iš Tė
vų Pranciškonų spaudos krautu
vės, M. Kvedarienės austais ta
keliais, juostomis ir kitais pa
puošalais. Neuarko Liet. Bend
ruomenės pirm. D. Didžbalienė 
atveži labai gražiai rankomis 
darytų vainikų pardavimui. 
Taip pat buvo padėta nemoka
mai pasiimti literatūros, gautos 
iš kun. Pragulbicko, Liet. Kat. 
Religinės Šalpos. Daugelis do
mėjosi ir pasiėmė pasiskaityti.

LMKF NJ valdyba dėkoja 
prisidėjusiem prie darbų mugė
je: L.Alinskienei, D. Didžbalie- 
nei, E. Gražulienei, O. Karašie- 
nei, K. LaituŠienei, V. Matic- 
kienei, A. Pintsch, A. Rygelie- 
nei, D. Rogers, J/ Černienei, 
M. Kvedarienei ir Tėvui Petrui 
Baniūmii, OFM.
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raščiui ir Aidų žurnalui. IS k. Tėv. Kornelijus Bučinys, OFM, Darbininko redakto
rius, Lilė Milukienė, parodos rengėja, dail. Vilija Rastonytė-Patch, Tėv. Leonardas And- 
riekus, OFM, Aidų žurnalo redaktorius. Nuotr. L. Tamošaičio

• Ekskursiją į Šv. Žemę orga
nizuoja Darbininko savaitraštis. 
Išvykstama 1986 kovo 6. Kelio
nė truks 9 dienas ir kainuoja 
tik $1,199. Kainon įskaitoma 
kelionė lėktuvu, nakvynės vieš
bučiuose, kasdien pusryčiai ir 
vakarienė, vietovių apžiūrėji
mai. Lankoma Šv. Žemės tradi
cinės šventovės Jeruzalėje, Na
zarete, Betliejuje, Jeriche. Lie
tuvių ekskursiją globoja kun. 
dr. Kornelijus Bučmys, OFM. In
formacijų ir registracijos reika
lais kreiptis į kelionių agentū- 
rė Vytis International Travel 
Service, 2129 Knapp St., Brook
lyn, N.Y. 11229. Tel. 718 769- 
3300.

Kur tik žmonės susirinko, 
Tuoj ir ieško Darbininko!

RENGĖJŲ PADĖKA
Lietuvių Fondo New Yorko 

skyriaus rengtoji dail. Vilijos 
Rastonytės-Patch meno paroda 
praėjo su dideliu pasisekimu.

New Yorko ir apylinkių lietu
viai gausiai atsilankė į parodą 
bei atidarymą ir nupirko 18 
menininkės paveikslų. Jaunai 
Vilijai, kuri yra vos 24 metų, 
buvo didelis džiaugsmas ir pasi
tenkinimas jos meno studijose 
toliau gilintis ir siekti meno 
aukštumų. Rengėjams ypatingai 
buvo malonu matyti tarp nuo
latinių mūsų rėmėjų ir daug 
jaunimo. =•

Parodos atidarymo metu buvo 
įteikti Lietuvių Fondo du čekiai. 
Vienas 2000 dol. čekis “Darbi
ninkui” per jo redaktorių kun.

GRAŽIOS SKAUTŲ KŪČIOS
New Yorko skautai kasmet 

prieš Kalėdas, maždaug gruo
džio mėn. viduryje, surengia 
lietuviškas skautiškas kūčias. Ir 
šiemet tos kūčios buvo gruodžio 
14, šeštadienį, 6:30 v.v. Kultūros 
Židinio didžiojoje salėje. Tai bu
vo bene gražiausios bet kada su
ruoštos skautų kūčios.

Salė buvo skoningai ir gra
žiai papuošta. Aplinkui salės 
sienas buvo pakabinti banguo
jantys vainikai ir švieselių eilės. 
Prie scenos buvo pastatyta graži, 
lietuviškais šiaudinukais pa
puošta, eglaitė, šalia jos — ka
lėdinių valgių stalas, taip pat 
papuoštas lietuviškais orna
mentais.

Žmonių atsilankė arti dviejų 
šimtų. Susėdus už stalų, prige- 
sytos didžiosios salės šviesos. 
Pasigirdo iš garsajuostės leidžia-^ 
mos kalėdinės giesmės. Visai 
programai vadovavo Vida Jan
kauskienė. v j

Iš salės gilumos su’.degančio
mis žvakėmis atėjo 10 skautų. 
Per ;garsiakalbį jie kalbėjo 
trumpus sakinius, šv. Pranciš
kaus taikos maldos ištraukas ir 
po to prie stalų uždegė žvakes.

Penkios skaučių vadovės pa
deklamavo partizanų eilėraštį 
apie kūčias, kur partizanas pra
šo, kad mamytė uždegtų prie 
stalo žvakę ir ją padėtų tuš
čioje vietoje. Tokią žvakę su 
eglių šakelių vainiku maža skau
tė atnešė prie garbės svečių* 
stalo ir ten padėjo toje vietoje, 
kur buvo palikta tuščia vieta. 
Tuo buvo pagerbti ir prisiminti 
visi žuve^-fiaJtizanai, Sibiro 
tremti rrijTL

Trumpą sveikinimo žodį tarė 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
pasidžiaugdamas skautų veikla, 
kad jie pratęsia lietuviškas 
tradicijas.

Programos vedėja supažindi- 

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

no su vakaro garbės svečiais 
ir pakvietė skautų kapelioną 
Tėv. Antaną Prakapą, OFM, su
kalbėti maldą.

Tada visi laužė paplotėlius, 
sveikino vienas kitą, linkėjo viso 
geriausio. Visi salėje judėjo ir 
kuždėjosi, pasikeisdami nuošir
džiais linkėjimais.

Pasisveikinus prasidėjo vaka
rienė. Visi ėjo prie valgių sta
lo. Čia buvo tradiciniai įvairūs 
kūčių valgiai, skoningai paga
minti, išdėstyti, papuošti, ap
šviesti bent keliom žvakidėm. 
Kiekvienas galėjo pasirinkti pa
gal savo skonį ir kiek norėjo.

Po valgių buvo kalėdinė pro
grama. Pirmiausia buvo lėlių 
teatras. Čia skautai suvaidino 
vaizdelį apie kūčias — “Miško 
viešnia”. Čia pranešėja skaitė 
pasaką, o paskui jau kalbėjo 
lėlės. Jos vaizdavo, kaip mergai
tė paklydo miške ir kaip stirna 
nuvedė į girios sargo namelį, o 
tas mergaitę jau nuvedė į na
mus, kur ir praleido kūčių va
karą.

Lėlės pakeitė scenos vaizde
lis — buvo įscenizuotas Betlie
jus. Skaitė piemenėlių evangeli
ją, paskui pagiedojo kalėdines 
giesmes, jaunučiai deklamavo 
trumpus eilėraščius.

Vedėja Vida Jankauskienė 
pranešė, kad*Tfelefonu sveikino 
Petras Jurgėla, dalyvavęs ne 
kartą skautiškose kūčiose. Da
bar negalėjo ateiti dėl nesveika
tos. Linkėjimus siuntė ir skautų 
pirmūnė Viktorija Cečetienė.

Po programos buvo suorgani
zuotas bendras visų dalyvių 
giedojimas. Pagiedotos kelios 
kalėdinės giesmės, viena parti
zaninė daina ir pabaigai, vi
siems sustojus ir susiėmus ran
kas, — Lietuva brangi.

Visas vaišes surengė vyr. skau
čių židinys Vilija, taip pat ir sa
lę papuošė, suteikdamos visiems 
dau^Walonumo, nes visi orga
nizaciniai darbai buvo atlikti 
sklandžiai, kultūringai, jaukio
je lietuviškoje švenčių nuotai
koje. Mielas ir skautiškas jauni
mas ir jų pastangos deklamuo
ti, dainuoti, vaidinti. Visa tai 
turi savo pedagoginę prąsinę 
ir visa tai džiugino vyresniuo
sius. Malonūs tokie lietuviški 
skautų kalėdiniai žiburėliai. 
(P-jJ 

dr. Kornelijų Bučmį, OFM. 
“Darbininkas” švenčia savo 70 
metų sukaktį. Mes linkime 
“Darbininkui” — redakcijai ir 
jo talkininkams — ilgiausių 
metų, dar ilgai gyvuoti New Yor
ko ir apylinkių lietuvių tarpe, 
aprašant veiklos ir gyvenimo 
istorijos eigą. _

Antras 1000 dol. čekis buvo 
įteiktas “Aidų” žurnalui per re
daktorių kun. dr. Leonardą And- 
riekų, OFM. "‘Aidai” šiemet 
švenčia savo 40 metų sukaktį. 
Šia proga skatiname visus lietu
vius remti lietuvišką spaudą^ o 
ypatingai “Aidų” žurnalą, nes 
jo likimas priklausę nuo mūsų 
visų paramos.

Prie Lietuvių Fondo dailės 
parodos rengimo prisidėjo šie 
talkininkai kuriems labai dėko
jame: A. Bukauskui, N. Bukaus
kui, E. Rastonienei, D. Šilbajo- 
rienei, A. Šilbajoriui, St. Bukaus
kienei, E. Jankauskienei, Nidai 
Milukaitei, T. Alfhskui ir vi-
siems kitiems, kurie prisidėjo 
prie parodos surengimo._

Ypač dėkojame visiems, kurie 
aplankė parodą ir mūsų darbą 
parėmė.

Su padėka!
Lietuvių Fondo 
rengėjų vardu 
Lilė Milukienė

Irena, Sigita, Rasa ir Vytau
tas Alksniniai sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus Šv. Kalė
dų proga ir visiems linki kuo 
sėkmingiausių Naujųjų Metų!

Vincas Lazauskas, Baltimore, 
Md., švenčių proga visiems lin
ki Dievo palaimos visuose dar
buose ir Marijos Krikščionių Pa
galbos užtarimo.

Gertrūda Valaitienė iš Great 
Neck, N.Y., nuoširdžiai sveikina 
gimines, draugus ir pažįs 
tarnus, linkėdama visiems malo
nių Kalėdų švenčių ir laimingų 
1986 metų.
Vytautas Maželis sveikina sa

vo bičiulius ir pažįstamus šv. 
Kalėdų proga ir linki’ kuo 
gražiausių, sveikiausių ir sėk
mingiausių Naujųjų Metų.

A. Patamsis šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga sveikina savo 
draugus ir pažįstamus per Dar
bininką.

Vytautas ir Genovaitė Belec
kai, Sunny Hills, Fla., Šv. Kalė
dų ir Naujų Metų proga nuo
širdžiai sveikina visus gimines, 
draugus, pažįstamus bei visus 
lietuvius, gyvenančius Sunnv 
Hflls.

Tadas, Aldona, Kristina ir Pau
lius Savickai linki draugams ir 
pažįstamiems linksmų Kalėdų 
švenčių ir laimingų Naujų Metų.

Sofia ir Algis Daukšai sveiki
na draugus ir pažįstamus su 
švęjtfėmis ir linki gražiausių' 
ateinančių metų. Skiria auką 
Kultūros Židiniui.

a
Dr. Birutė ir Jonas “Petruliai 

su Kalėdų šventėm sveikina sa^o 
bičiulius ir pažįstamus ir linki 
daug laimės Naujuose Metuose.






