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Pakistano prezidentas Zia ui- 
Haq, kaip buvo anksčiau žadė
jęs, panaikino karo būklę, betį- 
spėjo opoziciją laikytis rainiai, 
nes kitaip jie gali susilaukti 
baisių pasekmių.

JAV speciali komisija, 
vadovaujama gynybos 
sekretoriaus pavaduotojo Ri- 
chard L. Annitage išvyko į Viet
namą tartis suCjo užs. reik, mi- 
nisteriu Nguyen^Co Thach dėl 
ten dingusiųjų JAV karių lavonų 
ieškojimo.

Angolos partizanai, valdydami 
krašto provinciją, parai ižavo 
krašto ūkį. Vyriausybė turi ten
kintis krašto miestų ir aliejaus 
įmonių kontrole ir tuo būdu 
pajėgia egzistuoti su Sov. S- 
gos ir kitų komunistinių valsty
bių teikiama karine parama. Ku
ba ten laiko per 30,000 karių, 
bet nepajėgia partizanų veiklos 
sustabdyti.

Austrijos vidaus reikalų mi- 
nisteris Kari Blecha pareiškė, 
kad PLO priklausanti Al Fatah 
organizacija nėra įsivėlusi į Iz
raelio oro linijos EI Al įstai
gos Vienoj puolimą, ir teigė, kad 
tai atliko Libijos remiama ir 
Abu Nidai vadovaujama kraštu
tinė atplaiša.

Prezidentas Reagan, paminė
damas Sov. S-gos invazijos j 
Afganistaną 6 m. sukaktį, pa
reiškė, kad Sov. S-ga yra kalta 
dėl jos sukelto Afganistano, 
žmonėm pragaro, ir pakartojo 
savo ankstyvesnį pažadą užtik
rinti Afganistano saugumą, jei 
Sov. S-ga atitrauktų iš ten savo 
kariuomenę.

Izraelis yra patenkintas, kad 
JAV' pritarė Izraelio nusistaty
mui atsikeršyti už Romos ir 
Vienos aerodromuose įvykdytus 
puolimus prieš EI Al oro liniją, 
bet nusivylė, kad jam vienam 
tenka būti pasaulio policininku.

Ispanija numato šiais metais 
užmegzti su Izraeliu diplomati
nius santykius.

Arubos sala su 67,000 gyvento
jų (prie Venecuelos) atsiskyrė 
nuo Olandijos ir pasidarė savi
valdi. Olandija rūpinsis ūk salos 
gy nyba ir užsienio reikalais iki 
1996 m., kada ji pasidary s visai 
nepriklausoma. Jos ministeriu 
pirmininku yra Henry Eaman.

Austrijos užs. reik, ministeris 
Leopold Gratz pareiškė, kad 
Vienos aerodrome Izraelio EI 
Al oro linijos įstaigą apšaudę 
ir policijos sulaikyti du palesti
niečiai bus teisiami už žmog
žudystę.

F. Afrikos juodieji, pamatę, 
kokią žalą daro mokykliniam 
jaunimui mokyklos nelankymas, 
pradėjo raginti moksleivius nu
traukti moky klų boikotą ir grįžti 
į mokyklas.

Vakarų Vokietija nutarė pra
dėti pasitarimus su JAV dėl jos 
įmonių dalyvavimo prezidento 
Reagan vykdomoj erdvės ginklų 
gamybos programoj.

Izraelio vyriausybė pažadėjo 
tinkamu metu ir tinkamoj vietoj 
atsikeršyti už jo oro linijos EI 
Al įstaigų puolimą Romoj ir 
Vienoj, o prezidentas Reagan 
pareiškė JAV pritarimą Izraelio 
nusistatymui.

Libijos prezidentas Qadaffi 
įspėjo, kad Izraelio ar JAV atsi
keršijimo veiksmai tiktai para
gins teroristinius veiksmus per
kelti į JAV ir Izraelio miestų 
gatves ir sukelti karą Artimuose 
Rytuose.

Izraelis apkaltino Siriją, kad 
ji sugrąžino sovietų priešlėktu
vines SAM-6 ir SAM-8 raketas į 
rytinį Libaną, iš kur jos buvo 
JAV prašant nesenai atitrauktos.

(Tąsa ii praeito numerio)

Testamentiniai žodžiai
Šiame nūdienos kontekste itin 

aktualiai skamba vyskupo M. 
Valančiaus plunksna perduoti 
testamentiniai palaimintojo

Mykolo Giedraičio žodžiai: “Tė
veliai mano, gyvenkit vienybėj 
ir baimėj Dievo. Mylėkit Vieš
patį, mylėkit ir kits kitą. Užlai
kyki! įsakymus zakono, per savo 
graudžius pamokslus veskit 
žmones ant gera. Lai nė valan
da nėpraslenka be darbo apie 
išgany mą dūšių”.

Nuolankumo pavyzdys
Ypatingai mūsų sąlygose yra ak
tualus palaimintojo Mykolo 
Giedraičio paliktas heroiško 
nuolankumo pavyzdys. Būdamas 
kunigaikščių kilmės, tampa pa
prastu broliuku vienuolyne. Ba
kalauro laipsniu baigęs aukštąjį 
mokslą, ir toliau pasilieka pa
prasčiausiu bažnyčios tarnu — 
zakristijonu.

Kai žmonės patyrę apie jo tu
rimas nuostabias antgamtines 
dovanas (pranašystės, ligonių 
gydymo) užplūsta su prašymais, 
jis save vadina nusidėjėliu ir 
prašo gerbėjus melstis, kad Die
vas jam būtų gailestingas.

Kaip ši dorybė reikalinga 
mums, gyvenantiems bedieviš
koj aplinkoj, kai, norint likti iš
tikimu Bažnyčios vaiku, reikia 

■atsisakyti svajonių apie aukštus 
postus, pasaulietinę kaijerą, net 
paprasčiausioms mokytojo pa
reigoms esi netinkamas, jei nori 
būti viešai savo tikėjimą prakti
kuojančiu kataliku.

gegužės 2 buvo šalta ir lietin
ga. Tačiau nežiūrint nepalan
kaus oro, į Giedraičių bažny
čią kurioje yra palaimintojo 
Mykolo Giedraičio altorius, rin
kosi žmonės.

Prieš pamaldas į vainikais ir 
gėlėmis išpuoštą bažnyčią atėjo 
didelis būrys tautiniais drabu
žiais pasipuošusio jaunimo ir 
baltomis suknelėmis apsirengu
sių mergaičių. Jie visi nešėsi gė
les. Jaunimas suklaupi prie baž
nyčios durų ir melsdamiesi ke
liais ėjo iki palaimintojo My
kolo Giedraičio altoriaus. Jau
noji Lietuvos karta, suvažiavusi 
iš įvairių miestų ir miestelių, 
kaip meilės ir pagarbos dovanas 
ant palaimintojo Mykolo Gied
raičio altoriaus sudėjo gėles.

Taip tikintieji pradėjo švęsti 
palaimintojo Mykolo Giedraičio 
500 metų mirties jubiliejų. Ofi
cialiai švęsti jubiliejų buvo ne
pageidaujama.

Švenčiamas nepageidaujamas 
jubiliejus

Uolūs kunigai sakė pamoks
lus ir ragino ruoštis jubiliejui. 
Tikintieji platino palaimintojo 
Mykolo Giedraičio paveiksliu
kus. Viena po kitos pasirodė 
mašinraščiu rašytos knygelės 
apie palaimintojo gyvenimą. 
Lietuvą pasiekė ir lenkų kun 
Andriejaus Gerardo Dylio di
sertacijos apie Mykolą Giedrai-

tį ištrauka, o vėliau ir visa di
sertacija.

Greitai paplito malda į palai
mintąjį Mykolą Giedraitį, kurią 
daugelis įsipareigojo kalbėti 
kasdien per visus jubiliejinius 
metus.

Maldininkai Tėviškėje
O dabar, susirinkę į jo tėviš

kę (arba netoli jos, nes gimimo 
vieta tiksliai nėra žinoma) mal
dininkai su dideliu entuziazmu 
meldė palaimintąjį užtarti Lie
tuvą ir jos Bažnyčią. Pamoks
lus pasakė kunigai: Zenonas 
Navickas, Rokas Puzonas ir Ri
čardas Repšys.

Po ilgai užtrukusių pamaldų 
atvažiavusieji nenorėjo skirsty
tis: jaunimas prie altoriaus su
kalbėjo maldą į Mykolą Giedrai
tį, giedojo giesmes, skaitė religi
nius eilėraščius.

Tą dieną vietos klebonas kun. 
Vilius Cukuras šventė savo ku
nigystės dešimtmetį. Tikintieji 
pasveikino jį.

Už minėjimą užpuolė valdžios 
pareigūnai

Pasibaigus minėjimui, kun. 
V. Cukurą užpuolė valdžios pa
reigūnai: gąsdino, grasino, buvo 
atvažiavę net iš Vilniaus. Kle
boną kaltino, kam jis suruošęs 
minėjimą, leidęs, sakyti pamoks
lus “reakcingiems” kunigams;

Brangūs Tautiečiai,
Nuoširdžiai sveikinu su Nau

jaisiais 1986 Metais pavergtos 
tėvynės brolius ir seseris Lie
tuvos Diplomatinės Tarnybos ir 
Lietuvos Pasiuntinybės Wash- 
ingtone vardu.

Vakarų pasaulyje gyveną 'lie
tuviai siekia, kad Lietuvos pro
blema būtų gyva tarptautinėje 
plotmėje ir laisvasis pasaulis 
žinotų mūsų tautos padėtį ir 
jos laisvės troškimą. Kaip visas 
pasaulis, taip ir mes norime 
taikos, bet suprantame, kad skir
tingų ideologijų nesutarimai 
žmoniškumo ir laisvės sąvokose 
trukdo jos realizavimą.

Su viltimi geresnės ateities, 
kuri atneštų laisvės prošvaistes, 
o ne priespaudą, sutinkame 
Naujuosius 1986 Metus.

Mūsų tautos reikalais lietuvių 
veiksniai darė žygių 1985 metais 
Helsinkio Akto raidoje Ot- 
tavvoje, Budapešte. Liepos Ž5- 
31 pasaulio spaudoje skambėjo 
Pabaltiečių Taikos ir Laisvės 
ryžto žygiš Skandinavijoje. Bal
tijos . Tribunolas Kopenhagoje 
liepos 25 - 26 prieš Sovietų 
Sąjungą baigėsi Kopenhagos 
Manifestu, kuriuo demokratinės 
vyriausybės buvo raginamos pa
saulio forumuose kelti Sovietų 
okupacijos Pabaltijo kraštuose 
klausimą, reikalaujant laisvės 
ir nepriklausomybės Estijai, Lat
vijai ir Lietuvai. Jame buvo pa
reikšta, kad dabartinė padėtis 
Baltijos kraštuose kenkia taikos 
ir laisvės įgyvendinimui Euro
poje ir pasaulyje.

Tie dalykai rodo, kad greta 
prezidento Reagan paskelbtų 
proklamacijų, pagal JAV Kong
reso jungtinių rezoliucijų autori
zaciją ir prašymą, pareikštos

Kuo šiandien bedieviai 
gundo?

Kuo šiandien gundoma į be
dievybės kelią? — Jei vaikai 
nuolat lankys bažnyčią, aktyviai 
dalyvaus pamaldose, susigadins 
ateitį, bus sunkumų, stojant į 
aukštąją mokyklą ir t.t. Sugundo 
silpnus, tuos, kuriuos vilioja 
garbė ir pasisekimas.

Reikia tikro krikščioniško nuo
lankumo, norint atsilaikyti nuo
lat kartojamiems tokio pobūdžio 
gundymams. Su tais, kurie netu
ri skonio puikybei, savimeilei, 
aukštiems postams, bedieviai 
nesugeba sėkmingai dirbti 
“ateistinį aiškinamąjį ir propa
gandinį” darbą.

Nuolankių žmonių bijo 
bedieviai

Nuolankių žmonių nėra kuo 
gąsdinti, dėl Bažnyčios ir Tautos 
jie sutinka paimti kryžių — ne
laisvės, persekiojimų, paniekos 
ar pajuokos kryžių . . .

Kaip praėjusiame amžiuje lie
tuvišką katalikišką spaudą ap
gynė savęs išsižadėję, garbės, 
aukštų postų neieškoję, caro 
valdžios prielankumu nesusi- 
gundę lietuviško kaimo knygne
šiai, taip ir šiandien Katalikų 
Bažnyčios ir mūsų Tautos ateitį 
apgins tie, kurie, sekdami nuo
lankų palaimintąjįeMykolą Gied
raitį ir mūsų tyliuosius didvy
rius knygnešius, neklaus, kaip 
bus žemėje atlyginta už auką 
bei ištikimybę Dievui ir Tėvy
nei, bet darys visa, ką tik lieps 
kataliko lietuvio sąžinė. .

skleidėjai. Tokiems žmonėms 
suprantamas ir sektinas Dievo 
tarno' Mykolo Giedraičio kelias, 
brangus jo pagerbimas.

Gėlės ant palaimintojo 
altoriaus

Giedraičiai (Molėtų raj.). 1985

rnu£efta į 2 psl.)

Stuku pagerbtuvėse garbės stalo centras. Iš k.: prel. J. Schamus, vysk. P. Baltakis, OFM. 
prof. dr. J. Stukas, L. Stukienė, prel. A. Bartkus, prel. V. Balčiūnas. Nuotr. D Bulvičiūtės. 
Aprašymas 5-me puslapy.

mintys turi panašių atbalsių Eu
ropoje, Europos Parlamente, 
kur pateikiamos rezoliucijos 
apie Baltijos valstybes.

Pabaltiečiai dėkingi yra prezi
dentui Reagan už jo mintis, 
esančias Pabaltijo Laisvės Die
nos birželio 14 proklamacijoje, 
kur pasakyta, kad Amerikos 
žmonės pritaria Pabaltijo tautų 
valstybinės nepriklausomybės 
troškimams ir remia jų teisę 
nuspręsti savo pačių likimą be 
svetimųjų kišimosi, ypačiai už 
pareiškimą, kur sakoma: “Per 
45 metus Jungtinės Valstybės 
nepripažino prievartinės Pabal
tijo valstybių inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą ir tai nepripa
žins ir ateityje.”

Tokios JAV laikysenos ryškus 
faktas Lietuvos atžvilgiu yra 
pripažinimas 1985 metę gruo
džio pradžioje naujai paskirto 
Lietuvos garbės generalinio kon
sulo Chicagoje.

JAV ir kitų kraštų spaudoje 
1985 metais dažnai . buvo 
straipsnių, primenančių Sovietų 
Sąjungos veiksmus, Pabaltijo 
kraštuose. prasilenkiančius 
Maskvos tarptautiniams pasi
žadėjimams, apie ką Kremliaus 
delegatai taip pat patyrė Jung
tinių Tautų organizacijos foru
muose New Yorke, Ženevoje ir 
Helsinkio Akto raidoje Otta- 
woje, Budapešte.

Minint 37-tąją Pasaulinės 
Žmogaus Teisių Deklaracijos 
sukaktį, prezidentas Reagan, 
skelbdamas Proklamaciją 5420, 
liečiančią Teisių Rinkinio Die
ną, Žmogaus Teisių Dieną ir 
Savaitę 1985 m. gruodžio 10- 
paminėjo savo pasikalbėjimus 
su generaliniu sekretoriumi 
Gorbačiovu Ženevoje. Preziden
tas Reagan pareiškė: “Rytų Eu
ropoje viltys ir aspiracijos mili
jonų žmonių yra gyvos už reli
gijos laisvę, civilines teises, ne
žiūrint daugelio metų priespau
dos. Mano susitikimuose su ge
neraliniu sekretoriumi Gorba
čiovu aš kalbėjau apie žmo
gaus teises ir aš aiškiai jam pa
sakiau, kad žmogaus teisės yra 
nuolatinis amerikiečių rūpestis. 
“Nedarykime klaidos — žmo
gaus teisės ir toliau turės dide
li efektą į JAV ir Sovietų Šan

požiūris — į taiką . . . JAV nie
kuomet nesiliaus būti priešaky
je kilnios kovos už žmogaus

KALĖDINIS POPIEŽIAUS SVEIKINIMAS

Tradiciniam susitikimui su 
popiežium Jonu Paulium II-uo- 
ju Kalėdų dieną taip pat k 1985 
metais į švento Petro aikštę 
Romoje susirinko nesuskaitoma 
įvairių rasių ir tautų tikinčiųjų 
minia.

Šventasis Tėvas išėjo į centri
nį švento Petro bazilikos bal
koną vidudienį, baigęs baziliko-

je aukoti kalėdines mišias.
’ Ilgais ir karštais plojimais 
tiktas, popiežius iš balkono pa
sakė tradicinę kalėdinę kalbą, 
ją baigęs, taip pat pagal jau nu
sistovėjusį paprotį, pasveikino 
tikinčiuosius įvairiomis kalbo
mis, suteikė iškilmingą apašta
linį palaiminimą. Popiežiaus 
kalbos radijo bangomis ir per

ARKIVYSK. L. POVILONIS PAS ŠV. TĖVĄ

Popiežius Jonas Paulius II 
1985 gruodžio 9 privačioje au
diencijoje priėmė Lietuvos Vys
kupų konferencijos pirmininką 
arkivyskupą Liudą Povilonį. Au
diencijos proga Šv. Tėvas pa
kvietė arkivyskupą Povilonį 
drauge papietauti.

Dėl to privatus pokalbis užsi
tęsė apie pusantros valandos. 
Popiežius gyvai domėjosi viso
mis Lietuvos katalikų bendruo
menės problemomis. Arkivysku
pas Povilonis painformavo Joną 
Paulių II apie pasirengimus 
krikščionybės 600 metų jubilie
jui Lietuvoje, apie padėtį Ku
nigų seminarijoje, apie svarbiuo
sius Lietuvos katalikų rūpes-

su

televiziją klausėsi ir palaimini
mą priėmė šimtai milijonų žmo
nių pasaulyje.

Užbaigęs kalėdinį žodį, popie
žius Jonas Paulius II-sis išreiš
kė savo kalėdinius linkėjimus 51 
kalba, tarp jų ir lietuvių kalba. 
Štai Šventojo Tėvo linkėjimai 
lietuviam:

“di espressione lituana:
Linksmų šventų Kalėdų!
Pagaliau, atsisveikindamas

minia, Jonas Paulius II-sis su
teikė apaštalinį palaiminimą 
“Urbi et Orbi — RomoSj^nies- 
tui ir visam pasauliui.

su

I

i
i

čius, užmojus ir viltis.
Šv. Tėvas pakartotinai užtik

rino, kad nuolat meldžiasi už 
Lietuvą, ir prašė perduoti Lie
tuvos vyskupam, kunigam ir vi
siem tikintiesiem jo nuoširdžius Hobeika — Sirijoj pasirašė su- 
linkėjimus drauge su apaštali- tartį, pagal kurią visos priva- 
niu palaiminimu.

Libano Beirute iki šiol tarp 
savęs smarkiai kovojusių mili
cijų vadai — šiitų Amai mili
cijos Nabih Berri, druzų mili
cijos VValid Jumblet ir krikščio
nių Libao jėgų milicijos Edie

Ateinančių 1986 metų vidury
je pramatytas yra prezidento 
Reagan ir generalinio sekreto
riaus Gorbačiovo susitikimas 
JAV-se, o 1986 metų lapkričio 
mėnesį Vienoje prasidės Helsin
kio Akto peržiūra. Visi, kurie 
gina žmogaus teises ir paverg
tųjų tautines aspiracijas, darys 
žygių, kad Sovietų Sąjungos pra
sižengimai jos tarptautiniams 
pasižadėjimams būtų keliami 
aikštėn ir kad pavergtųjų skun
dai ir troškimai būtų priimami 
dėmesin. •

Pasakytų minčių dvasioje, 
brangūs broliai ir brangiosios 
seserys, prasidedant Naujię- 
siems 1986 Metams — linkiu ge
riausios sėkmės ir stiprybės tau
tinių tradicijų, tautinio identi
teto gyvybingumo išlaikyme, 
pagrįstame žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių idėjomis 
žmoniškumo ženkle.

čios milicijos turėtų būti paleis
tos, ir tūkstančiai dėl kovų iš- 
vietintų gyventojų galėtų grįžti 
į namus; iki šiol krašto vyriau
sybėj vyravę krikščiony's turėtų 
valdžia lygioms pasidalyti su 
mahometonais, ir per 12 mėn. 
naujoji krašto vyriausybė turėtų 
perimti krašto valdymą. Sirija

Lietuvos vyskupų konferenci
jos pirmininką audiencijoje ly
dėjo Bažnyčios Viešųjų reikalų 
tarybos vicesekretorius prelatas 
Audrys Bačkis. Kaip simbolį sa
vo nuoširdaus rūpesčio Lietuvos 
katalikų reikalais, Jonas Paulius 
II padovanojo arkivyskupui Po- pažadėjo savo karinėm pajėgom 
viloniui menišką, gražiai išsiuvi
nėtą arnotą.

Prezidentas Reagan ir Sov. S- 
gos komunistų partijos gen. sek 
retorius Gorbačiovas Naujųjų 
Mėtų proga pasakė trumpas kal
bas per televiziją vienas antro 
krašto gyventojam. Prez. Reagan 
pabrėžė žmogaus teises ir erd
vės ginklų tikslus, o Gorbačio
vas — abiejų valstybių bendra
darbiavimą ir ginklų kontrolę.

paremti šių nutarimų įgyvendi
nimą.

Tarp Mali ir Burkina Faso 
valstybių Afrikoj kelias dienas 
vykusios pasienio kovos buvo 
nutrauktos ir paskelbtus pnliau-
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Ispanija ir Portugalija pa
sidarė pilnateisiais Europos 
bendrosios rinkos nariais, rin
kos valstybių parlamentam pa
tvirtinus praeitą vasarą sudary
tą sutartį. Rinkoj dabar daly
vaus 320 mil. gyvntojų, o Ispa
nija ir Portugalija pasidarys ir 
Europos parlamento nariais.

Aštuoni amerikiečiai, norėda
mi Naujuosius Metus sutikti 
Antarktikoj, samdytu lėktuvu iš 
Čilės skrido į Čilės karo aviaci
jos bazę Antarktikoj, bet lėktu
vas dėl nežinomų priežasčių nu
krito, ir visi keleiviai užsimušė.

J. T. Saugumo taryba priėmė 
rezoliuciją, pasmerkiančią visus 
įkaitų paėmimo ar pagrobimo 
veiksmus ir raginančią visus 
tuoj pat paleisti turimus įkaitus 
ar pagrobtus asmenis.

Jugoslavijos politinė vienybė 
pradėjo irti Titui mirus. Tarpu
savis Jugolslaviją sudarančių 
valstijų bendradarbiavimas tiek 
pairo, kad ten net traukinių 
garvežiai yra keičiami, trauki
niui pervažiuojant iš vienos 
valstijos į kitą. Kraštą jungusi 
komunistų partijos lyga dabar 
yra suskilusi į tarp savęs nesu
tariančias aštuonias atskiras 
partijas.

Jordano karalius Hussein pa
reiškė, kad JAV kongreso stato
mos sąlygos dėl ginklų parda
vimo Jordanui pakirto karaliaus 
pasitikėjimą JAV sugebėjimu 
vadovauti produktyviom Arti
mųjų Rytų taikos darybom.

Sov. S-ga paragino JAV 
prisidėti prie jos paskelbto vie
našališko požeminių branduoli
nių ginklų sprogdinimų morato
riumo ir pažadėjo leisti vietoj 
patikrinti šio siūlymo vykdy
mą. JAV atsisakė prisidėti, nes 
joms reikia tokius sprogdinimus 
dar vykdyti branduolinių ginklų 
patikimumui nustatyti.

Valst. departamentas pa
skelbė. kad į Izraelį pasiųsta 
komisija apklausinėti į Jonatban 
Jay Pollard šnipinėjimo aferą 
įsivėlusius Izraelio diplomatus 
susitarė su Izraelio vyriausybe 
dėl Izraelio atskiros JAV šnipi
nėti įstaigos panaikinimo ir Iz
raeliui perduotų slaptų JAV do
kumentų grąžinimo.

Valst. departamentas pareiškė 
Sov. S-gai nepasitenkinimą dėl 
jos vy kdomo Libijos-aprūpini
mo SA-5 priešlėktuvinėm rake
tom.

— Naujų knygų lentynoje.
— “Vagos” leidykla išleido Al
gimanto Bučo monografiją “Li-

Indijos min. pirmininkas Rajiv 
Gandhi ir Pakistano prezidentas 
Zia ul-Haq pasižadėjo nepulti 
vienas antro branduolinių įren
gimų ir stengtis taikingai iš
spręsti visus atsirandančius ne
sutarimus.

Vakarų žinovai tvirtina, kad 
Sov. S-gą valdančioji klika nė
ra vieninga, ir kari komunistų 
partijos gen. sekretorius Gorba
čiovas negali vienas laisvai 
veikti.

Irano vyriausybei paprašius, 
popiežiaus Jono Pauliaus II pa
siuntinys kardinolas Roger Et- 
chegaray7 aplankė Irane laiko
mus Irako karo belaisvius.

JAV užsienio pagelbos įstai
gos administratorius M. Peter 
McPherson pareiškė, kad Etio
pijos vy riausybės prievarta iš 
bado sričių į vakarinės Etiopi
jos sritis perkeldintieji gyvento
jai gyvena neapsakomai blogose 
sąly gose ir kad šimtai jų yra mi
rę dėl malarijos ir kitų ligi}.

Sov. S-gos komunistų parti
jos gen. sekr. Gorbačiovas pa
leido i pensiją Maskvos parti
jos vadą ir Politbiuro narį Vik- 
tor Grįšiu ir i jo vietą pasky rė 
Centro komiteto sekretorių Bo- 
ris Jelcin.

Salvadore veikiančiųjų kairių
jų partizanų vadai siekia su
daryti vieną marksistinę-leninis- 
tinę partiją.

Kambodijos nekomunistinių 
partizanų tarpe iškilo nesutari
mų dėl jų persenusio vado Son 
Sann vedamos partizanų karo 
taktikos.

Kinijos sostinės universiteto 
apie 3(X) studentų surengė pa
kartotines demonstracijas ir rei
kalavo sustabdyti branduolinių 
ginklų bandy mus atmosferoj.

Popiežius Jonas Paulius II 
savo Kalėdų švenčių metu pasa- 
kytoj kalboj apgailestavo, kad 
dabartinis pasaulis yra pažymė
tas skandalingais žmogaus tei
sių pažeidinėjimais, skurdu, 
priespauda ir masiniais kentėji
mais ir kad Bažnyčia visom sa
vo jėgom stengsis įgyvendinti 
Kalėdų švenčių misiją.

Sov. S-gos ambasados JAV 
pareigūnas pareiškęs Simon 
VViesenthai Los Angeles centro 
rabinui Marvin Hier, kad dar 
prieš vasario mėn. įvyksiantį 
Sov. S-gos komunistų partijos 
kongresą Sov. S-ga pripažins 
Izraeli ir leis žymiai didesniam 
žydų skaičiui emigruoti į Izrae
lį.

Pietų Afrikoj per tarp Zulu 
ir Ponto genčių kilusius susirė
mimus žuvo 53 žmonės.

Sicilijos saloj esantis Etnos 
ugniakalnis prasiveržė,
damas žemės drebėjimą, kurio 
metu buvo sugriauttas viešbutis 
ir 1 žmogus žuvo.

Kinija ir Sov. S-ga patvirti
no, kad prieš kurį laiką Sov. 
S-gos keleivinis Aerofloto lėktu
vas buvo ginkluotų asmenų pa
grobtas ir nuskraidintas į Kini
jos Heilongijiang provinciją. 
Lėktuvo įgula ir keleiviai buvo 
sugrąžinti į Sov. S-gą.

Sov. S-ga pažadėjo paremti 
Siriją jos ginče su Izraeliu dėl 
Sirijos pasieny prie Libano 
priešlėktuvinių raketų išdėsty
mo.

teratūros savimonė: nacionali
nis aspektas” (341 psl., 5000 
egz.), Jono Jakšto parodijas 
“Tarp mūzų ir mūsų” (103 psl.. 
7000 egz., iliustr. L. Šteinys), 
Petro Cvirkos “Raštų 5 t.: ei
lėraščiai kūriniai vaikams ir 
jaunimui, pasakos, dramos vaiz
deliai” (479 psl., 30,000 egz.), 
Algirdo Vertais eilėraščius “Ug
nies ūgis” (79 psl., 10,000 egz., 
iliustr. R. Tumasonis), pasakoji
mus apie liaudies talentus — 
dainininkus ir muzikantus “Aš 
išdainavau visas daineles” (431 
psl., 10,(XX) egz., sudarė ir pa
rengė D. Krištopaitė), rinkini 
“Lietuvių poetikos pradmenys” 
(420 psį., 7000 egz., parengė 
J. Girdzijauskas; poezijos biblio
teka “Versmės”), Janinos Degu
tytės eilėraščius “Neužpūsk pie
nės pūko" (106 psl., 14,000 egz.. 
iliustr. R. Gibavičius), Eduardo 
Mieželaičio “Raštų 8 t.: mono
logai” (479 psl., 20,000 egz..), 
Alberto Blesto Ganos romaną 
“Martinas Rivas” (364 psl., 
30,000 etz.; iš ispanų kalbos ver
tė B. Gedgaudaitė), Valentino 
Rasputino apysakas “Atsisvei
kinimas su Matiora: gyvenk ir 
neužmiršk" (404 psl., 45,000 
egz., vertė D. Krištopaitė, “Ži
buriai”). “Vyturio" leidyklos 
naujienos — Saliamono Palta
navičiaus apsakymai “Medis 
užauga didelis” (71 psl., 30,000 
egz.,t iliustr., D. Paškevičius). 
Lotaro Šteino knyga “Dykumų 
klajokliai” (222 psl., 30,000 egz., 
iš vokiečių kalbos vertė A. 
Blaževičienė, “Horizontai”), 
Viktoro Lagzdinio kriminalinė 
apysaka “Naktis Mežažiuose’ 
(183 psl., 30,000 egz., iš latvių 
kalbos vertė V. Bronušas), Ma
rijos Priležajevos apysakos “Le
nino gyvenimas" (237 psl., 
20,000 egz., vertė G. Žaliukas, 
iliustr. O. Vere iškiš), Žano Pol
io Krespelio knyga “Dega” (195 
psl., 30,000 egz., iš prancūzų 
kalbos vertė V. Kauneckas)2 
Aloyzo Každalio "Ko verkė 
plekšnytė" (119 psl., 80,000 egz., 
iliustr. K. Kasparavičius), Aloy-

zo Urtamo apybraižos “Ypatin- ~ ■ 111 1 . • ■ m ,....................■ ■ ■-

ga užduotis” (96 psl., 30,000 VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokates. 357 Laricftold Boed.Eest 
egz.), Ritos Vinciūnienės ap- Northporth, N.Y. 11731. TeL 516 368-3748. Namų telefonas vakarais 
sakymai “Didžioji kaltė” (78 ** **!????* to ?*£?***; Nm»ąltoeajUto jiefolpoee:
psl., 20,000 egz., iliustr. A. Onai
tytė). “Šviesa” išleido Juozo
Baltušio romano “Parduotos va- DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghtand Blvd., galima įsigyti 
suros” 1-2 d. (648 psl., 30,000 .......................... .
etz.), lietuvių liaudies pasakas 
"Stebuklingas žodis” (382 psln 
90,(XX) egz., parengė K. Aleksy
nas, melodijas parengė Z. Putei
kienė, iliustr. J. Tolvaišis). 
“Mokslo” leidyklos naujiena — 
knyga “Vilniaus architektūra” 
(.384 psl., 25,000 egz.).

— Lietuvos kamerinis orkes
tras (meno vadovas ir dirigen
tas Sovietų Sąjungos liaudies ar
tistas prof. S. Sondeckis) už di
delius nuopelnus kultūrai 25- 
mečio proga įrašytas į Sovietų 
Sąjungos kultūros ministerijos 
garliės knygą. Joje iki šiol buvo 
tik du muzikiniai kolektyvai — 
J. Mravinskio ir J. Simonovo 
vadovaujami simfoniniai orkest
rai.

— Telšių rajoniniuose kultū
ros namuose atidaryta gausi 
liaudies meno paroda. Joje sa
vo darbus eksponuoja daugiau 
kaip 200 liaudies meistrų iš 
aplinkinių Žemaitijos rajonų.

— Suomijos gamtos apsaugos 
asociacijos kvietimu spalio mė
nesį Helsinkio universitete vei
kė fotografo - gamtininko, bio
logijos mokslų kandidato Algir
do Knystauto fotografijų paroda 
"Sovietų Sąjungos gamta”. Au
torius gamtos apsaugos temomis 
skaitė paskaitas Helsinkio uni
versitete bei mokslinėse drau
gijose.

— Šiaulių televizorių gamyk
loje pradėtos gaminti naujos se
rijos spalvoto vaizdo kilnojamos 
televizijos stotys “Magnolija-83 
Jose sumontuotos naujos kons
trukcijos mikroschemos, kurių 
dėka stotis tapo mažesnė, o 
eksploatavimo galimybės prasi
plėtė. "Magnolijos" televizijos 
stotys gerai užsirekomendavo 
Olimpiadoje-80 ‘ Maskvoje. Jas 
labai gerai įvertino Bulgarijos, 
Vokietijos DR, Mongolijos, Če
koslovakijos televizijos darbuo
tojai, kur šios stotys sėkmingai 
naudojamos ruošiant laidas.

S. L. K.

lietuviškų Ir angUtkų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveklnlmo kortelių, 
gintaro, baltinukų, įuostų, (vairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jąmalca Avė. (prie Forest 
P*way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tetaelra, Jr. laidotuvių direktorius, Nev
erk Office: 426 Lafayetto St. (Cor. WHson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas.

KENF1ELD TUNERAL KOMES — Beach Memorlal Chapel, 301 Coroy 
Avė., St. Petersburg Beach, FL 33706. 813 360 - 5577. Pasadona 
Memorlal Chapel, 200 Pasadona Ava. S., St Petersburg, FL 33707. 
813 345-9393.

JUOZO ANDRIUŠK) Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įsteigs veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
■RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N. Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klijentais.

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Siiver Bell Baklng Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona kr pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junctlon Blvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

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

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

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Sekmad. 
1:05-3 vai. popiet iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, D i rėkt., 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

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

sukel-

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

Valst. sekretorius Shultz. lan
kydamasis Jugoslavijoj, išbarė 
jos užs. reik, ministerį Raif 
Dizdarevic už tai, kad Jugosla
vija leido išvykti ten atgaben
tam Italijos keleivinio laivo 
Achille Lauro pagrobimą orga
nizavusiam palestiniečiui Mo
li am med Abbas.

būk tai jaunimas giedojęs senąjį 
Lietuvos himną, nepatiko parei
gūnams ir Maironio “Lietuva 
brangi”, tapusi neofičialiu 
Lietuvos himnu, reikalavo, kad 
daugiau panašių minėjimų 
būtų.

ne-

Malda į palaimintąjį 
Mykolą Giedraitį

Palaimintasis broli Mykolai 
Giedraičių giminės kuklusis žie
de, pražydęs naujai pasodinto 
mūsų Tėvynėje kryžiaus medžio 
papėdėje, išprašyk mums tvirto 
ir veiklaus tikėjimo!

Nuolankusis ir kantrusis bro
li, nuo pat vaikystės paženklin
tas kančios ir pažeminimų kry
žiumi ir nuoširdžiai jį pamilęs 
kaip brangiausią dovaną, išmo
kyk mus pamilti nuolankumą,

LB-nės ir sporto vadovai, susitikę Clevelande 1985 gruodžio 7. Iš k. Matas Cy- 
vas,Algimantas Gečys, Algirdas Bielskus, Algis Rugienius ir dr. Antanas Butkus. Nuotr. Jono
Urbono

kurio taip trūksta šių dienų 
žmogaus protui. L

Išmintingasis mokslo vyre, g-g 
pasilikęs tarnu visą gyvenimą, 
išprašyk mums tikrosios išmin
ties, kad suprastume, jog pasau
lyje viskas praeina ir didžiausia 
garbė — tai visame ieškoti Die
vo, savo amžinojo ir vienintelio 
tikslo.

Stebuklingasis ligonių gydyto
jau, išgydyk paliegusias, netyru
mo, girtavimo, neištikimybės ir 
kitokių ydų varginamas savo 
brolių lietuvių ir visų žmonių 
sielas, kad jos amžinai nepra
žūtų . . .

Garbingasis ateities pranaše, 
pažvelk į savo gimtąjį kraštą 
ir išmelsk Lietuvai Šviesią, tik
rai krikščionišką ateitį!

Melski už mus, palaimintasis 
Mykolai, kad savo Tėvynės krikš
to 600 metų jubiliejų pasitiktu
me naujai atgimę, pasiryžę eiti 
šventųjų keliu.

Išprašyk Lietuvai daugiau 
šventųjų!

Penki šimtai metų nepajėgė 
paslėpti užmaršties dulkėse Ta
vo dorybių, laimėjusių Tau pa
laimintojo garbę, spindėjimo.

Šviesk mums savo pavyzdžiu, 
kad ir mes sekdami Tavo nuo
lankumu, kantrybe, susival
dymu, maldingumu ir uolumu, 
laimėtume amžinąjį džiaugsmą.

Amen.

Tasolino 

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

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEVI JERSEYIR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

KVECAS
JONAS 

I933 + l 97 6

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P C.

109- 22 Myrtle Avenue 
Richmond Hill, N.Y. 11418

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

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

Dėkojame!
Lietuvos tikinčioji liaudis dė

koja Jo Šventenybei popiežiui 
Jonui-Pauliui II už mūsų tautie
čio Mykolo Giedraičio pagerbi
mą laiške Jubiliejinių iškilmių 
dalyviams Krokuvoje.

Prie Šv. Tėvo sosto nuolan
kiai sudedame savo prašymą, 
kad mūsų tautiečiai — Mykolas 
Giedraitis ir arkivyskupas Jur
gis ^fatulaitis, pagal galimybes 
kiek galima greičiau būtų pa- 
skelbtėi šventaisiais.

Katalikiška Lietuva

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: 719 789 - 3300
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Pagarba Lietuvių Fondui

Jau buvom skelbę, kad Lietu
vių Fondas Darbininko laikraš
čiui jo 70 metų sukakties proga 
paaukojo 2000 dol. Tai didelė 
ir graži auka, pati didžiausia, 
paskirta mūsų laikraščiui. Tai ir 
rodo, kaip reikalingas Fondas, 
kad gali tokiom sumom paremti 
Darbininką, drauge ir kitus laik
raščius.

Lietuvių Fondas sėkmingai 
kaupia ketvirtą milijoną dol. 
New Yorko lietuviai pamena, 
kaip čia buvo rengiami vajai, 
kad kaip nors būtų sudarytas 
vienas milijonas, o dabar — kaip 
toli nužengta! Jau dedamas ket
virtas milijonas. Ir Fondo vado
vybė jau skelbia, kad mum 
privalu siekti penkių milijonų 
kapitalo. Ir tai bus pasiekta, nes 
Fondas tvarkosi gražiai ir jo en
tuziazmas nesumažėjo.

Iš gauto pelno Lietuvių Fon
das lietuviškai veiklai yra pa
skyręs jau pusantro milijono 
dolerių. Visiem juk aišku, jei 
neturėtume to Lietuvių Fondo, 
tokių sumų negautume savai 
lietuviškai veiklai puoselėti. Tai 
galėjo padaryti tik savas Lietu
vių Fondas. Vien 1985 metais 
buvo paskirstyta rekordinė su
ma — 181,000 dol.

Ir kam tie pinigai skiriami?
Iš minėtų 181,000 dol. dau

giausia paskirta lituanistiniam 
švietimui, iš viso net 91,000 
dol. Iš jų paminėtini tokie skai
čiai — lituanistinėm mokyklom
— 30,000 dol., vadovėliam ir 
pratimam leisti — 15,800 dol. 
Paremti ir kitokius mokslus stu
dijuojančius — iš viso 19,400 
dol.

Meno paramai išleista 18,000 
dol., — premijom — 7,500 dol., 
meno institucijom remti — 6,000

Mokslo reikalam išleista 
38,400 dol. Iš jų — moksliniam 
veikalam leisti — 18,000 dol., 
Lietuvos istorijos I tomui leisti
— 5.500 dol., Lietuvių Enciklo
pedijos II papildomam tomui 

leisti — 5000 dol., Lietuvos Baž
nyčių V tomui leisti 5,000 dol.

Visuomeniniam reikalam iš
leista 33,500 dol. Iš jų lietuviš
kai spaudai — 12,300 dol., ar
chyvam išlaikyti — 4,700 dol., 
studentų vasaros darbam — 
5,500 dol. Kitos sumos skiria
mos lietuviškom radijo laidom, 
EKB Kronikai leisti ir kt.

Kokios tai didelės ir gražios 
sumos, skiriamos lietuviškai 
veiklai puoselėti, lietuvybę pa
laikyti! Ir tos sumos didės, jei 
didės ir pats Lietuvių Fondas.

Iki šiol Lietuvių Fondą pa
rėmė tik 5,600 aukotojų. Dabar 
kviečiame ir raginame visus lie
tuvius prisidėti prie šio Lietuvių 
Fondo. Kviečiame didinti savo 
įnašus, įamžinti gyvus ir miru
sius artimuosius. Kviečiame pri
siminti Lietuvių Fondą testa
mentuose!

Kai bus sutelkti penki mili
jonai, tai gautij pajamų užteks 
visiem lietuviškiem poreikiam. 
Tada Lietuvių Fondo vadovybė 
numato išleisti antrą Lietuvių 
Fondo leidinį, kuriame tilps visi 
aukotojai, todėl jau dabar kvie
čiami siųsti savo nuotraukas bei 
trumpas biografines žinias.

Visais laikais kultūrinė veikla 
buvo ko nors remiama. Praei
tame amžiaus gale ją uoliai rė
mė turtuoliai, turtingieji di
dikai. Ypač tai buvo žymu Len
kijoje. Jie neturėjo valsty bės, bet 
turėjo susirūpinusius savos kul
tūros dvarininkus, kitus turtuo
lius. Ir šie sugebėjo judinti ir 
ugdyti savo kultūrą.

Mum gali patarnauti tik Lietu
vių Fondas. Ir juo jis bus di
desnis, tuo jis bus dosnesnis 
lietuviškiem poreikiam. Prašy
mų pelno skirstymo komisija 
gauna labai daug. Praeitais 
metais tokių prašymų gavo 115. 
Visų tų prašymų dabar dar ne
gali patenkinti, nes trūksta lėšų.

Dėkojame Lietuvių Fondui už 
šią gražią paramą lietuviškiem

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdybos posėdis

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdytai gnnxlžio 20 posėdžiavo 
savo būstinėje Chicagoje. Pirmi
ninkas Teodoras Blinstrubas 
pravedė pS&dį- Visų pirma pa- 
informaVciąsie pasisekusį Vliko 
seimą, kuriai ne jis pasakė svei
kinimo kulkj, pasidžiaugdamas 
Vliko darini, primindamas glau
dų Vliko ir Alto bendradarliia- 
v i urą, suminėdamas, kad savu 
laiku Altas yra Vlikui suteikęs 
finansinės paramos.

St. PetersBurge vietinis Alto 
skyrius buvo suorganizavęs sim
poziumą, biriame prim. T. Blin- 
stndvas painformavo apie Alto 
veiklą. Pirmininkas taip pat su 
vietinio Alto skyriaus valdytai 
turėjo pasitarimą.

Pirm. Blinstrubas pranešė apie 
išsiųstus raštus, jų tarpe ir 
kongresmmui Fr. Annunzio bei 
senatoriui P. Simon, prašant, 
kad Kongrese jie pravestų Vasa
rio 16 minėjimus. Pasidžiaugė, 
kad Rochestery J. Jurkus, vietos 
Alto skyriaus pirmininkas, per 
radiją informavo apie Alto su- 
važiavimijir jo veiklą.

Alto pini*, pavaduotojas dr. 
Jonas Valaitis pranešė apie 
Jungt. Pabalt iečių Komiteto 
veiklą, patvirtino, kad Vliko su
važiavimas buvo sklandus, dau
giausia konoentruotasi į prane
šimus apie pasisekusį Laisvės 
ir taikos Žygį bei apie Kopen
hagos triburaole svarstytą Lietu-

reikalam! Reiškiaiųe pagarbą 
visidin Fon do organizatoriam, 
darbuotojam, kurių entuziazmas 
tai padarė! Reiškiame pagarbą 
visiem aukotojam, nes tik jų au
ka į gal i no šią plačią veiklą.

Taip pat laukiame ir kitų au
kotojų! Nepasilikime šalia Lie
tuvių Fondo! Visi tapkime jo 
nariais, nes tai palaikys ir ug
dys lietuvišlcą veiklą?

Amerikos Lietuvių Tarybos 45-tojo suvažiavimo darbo prezidiumas. Iš k. Alto pirm. 
Teodoras Blinstrubas, Alto garbės narys kun. Adolfas Stašys, Alto vicepirm. inž. Vik
toras Naudžius, Alto iždininkas Mykolas Pranevičius, Alto vicepirm. dr. VI. Šimaitis, 
Altovicepirm. Povilas Dargis. Xuotr. C. Genučio

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA

vos bylą. Dr. L Kriaučeliūnas 
išryškino Vliko seime vyravusį 
vieningumą, kėlė mintį, kad 
ateityje reikėtų gjliau svarstyti 
apie Lietuvos laisvinimo dar
bus. Palankiai apie Vliko seimą 
kalbėjo ir ten dalyvavę dr. VI. 
Šimaitis l>ei M. Pranevičius.

Sekr. inž. Grožvydas Lazaus
kas papasakojo apie turėjus ry
šius su Bostono, Detroito, New 
Yorko, East Chicagos ALT sky
riais.

Kun. J. Prunskis painforma
vo apie sąlankų ir įrašytų kal
bų radijo valandėlėms sėkmin
gą paruošimą. Pranešė, kad jis 
pakviestas vasario 28 d. kalbėti 
žydų sinagogoje Chicagoje apie 
lietuvių ir žydų santykius. Pa
sišakojo apie sėkmingai praves
tą rašinių konkursą lituanistinė
se mokyklose. Painformavo apie 
jo spaudoje keliamą mintį, kad 
Holocaust muziejuje būtų ir ko
munistų genocido eksponatai.

Buvo svarstoma Alto veiklos 
komisijų sudėtis, aptarti namo 
remonto reikalai. Komisijos bus 
prašomos sudaryti dvejų metų 

^eiklos planus.

Lietuvio invokacija JAV 
Atstovų Rūmuose

“Darbininko” redaktorius 
kun. Kornelijus Bučmys, OFM,
Arner. Lietuvių Tarybos pa
kviestas, sutiko sukalbėti invo- 
kaciją kai JAV Atstovų Rūmuo
se bus minima Lietuvos Nepri
klausomybė.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
1985 - 1987 m. komisijos

Šalia Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininko Teodoro Blin- 
struta), kuris koordinuoja visus 
Alto valdybos ir komisijų dar-

\
bus, ir pirmininko pavaduotojo 
dr. Jono Valaičio, 1985 gruodžio 
20 <L posėdyje Alto veiklai stip 
rinti sudarytos šios komisijos:

Sekretoriatas: pirmininkas- 
valdybos sekretorius inž. Grož
vydas Lazauskas, nariai: Irena 
Blinstrubienė, kun. dr. Juozas 
Prunskis ir dr. Vytautas Dargis.

Politinė komisija: pirmininkas 
dr. Jonas Valaitis nariai: Stan
ley Balzekas, Jr., Petras Bučas, 
adv. Aleksandras Domanskis, 
inž. Jonas Talandis.

Visuomeninė komisija: pirmi- 
ninkas-valdybos vicepirminin
kas dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
nariai: Petras Bučas, Daina Da- 
nilevičiūtė-Dumbrienė.

Alto skyrių komisija: pirmi
ninkas inž. Grožvydas Lazaus
kas, nariai: inž. Stasys Dubaus
kas, inž. Jonas Talandis.

Finansų komisija: pirminin
kas - valdybos iždininkas My
kolas Pranevičius, nariai: Petras 
Bučas, inž. Grožvydas Lazaus
kas, dr. Jonas Valaitis.

Spaudos ir informacijų komi
sija: pirmininkas kun. dr. Juo
zas Prunskis, nariai: Antanas 
______________________________________

VASARIO 16 ATSTOVŲ RŪMUOSE

JAV Atstovų Rūmai vieningai 
priėmė nuostatą, kuriuo Vasario 
16 skelbiama Lietuvos Nepri
klausomybės diena. Tai pasiūlė 
kongresmenas Marty Russo 
(dem., III.), sutelkęs daugiau 
kaip 250 kitų kongresmanų, re

Adomėnas, Irena Blinstrubienė, 
inž. Grožvydas Lazauskas.

Teisių ir statuto komisija: pir
mininkas dr. Vladas Šimaitis, 
nariai: Daina Danilevičiūtė- 
Dumbrienė, dr. Leonas Kriauče- 
liūnas, adv. Aleksandras Do
manskis.

Namų administravimo\^u>nri-\ 
sija: pirmininkas - valdybos vi
cepirmininkas inž. Jonas Talan
dis, nariai: Vanda Gasparienė, 
inž. Grožvydas Lazauskas, Jo
nas Šiaučiūnas, Mykolas Prane
vičius.

Tautinių grupių Vadovų 
suvažiavimas

Amer. Liet. Tarybos pirm. 
Teodoras Blinstrubas, pirm, pa
vaduotojas dr. Jonas Valaitis 
gruodžio 23 d. Alto būstinėje, 
Chicagoje, turėjo ilgesnį pasita
rimą su atvykusiu iš Washing- 
tono Algiu Šilu. Svarbiausia 
buvo svarstyti klausimai, suriš
ti su vasario 1 d. Washingto- 
ne šaukiamu Jungtinį Pabaltie- 
čių komitetą sudarančių tauty
bių vadovų suvažiavimu. Aptar
ti ir kiti bėgamieji reikalai, 
ypač santykiai ir bendri darbai 
su kitais tautiniais junginiais.

miančių šį nuostatą. Kongr. Rus
so, pateikdamas savo siūlymą, 
iškėlė lietuvių tautos ryžtą 
kovoje dėl laisvės ir teisingumo, 
neprarandant dvasios net ir 
esant totalitarinio jungo prie
spaudoje.

Russo toliau kalbėjo: “Turiu 
viltį, kad 68-tos Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
metinės apjungs mus užtikrini
mui, kad ryžtingoji lietuvių tau
ta nėra užmiršta ir kad Ameri
ka yra dailininkė jų brangina
mos Nepriklausomos Lietuvos 
vilčių”.

Kong. Russo pabrėžė, kad JAV 
niekada nepripažino Lie
tuvos įjungimo į Sovietų Sąjun
gą, palaiko diplomatinius ry
šius su Nepriklausomos Lietu
vos atstovais. Priminė masines 
deportacijas Lietuvoje, varžo
mas žmogaus teises, pabrėž
damas, kad laisvasis pasaulis 
palaiko lietuvių tautos pastan
gas atgauti laisvę. Sprendimą 
Atstovų Rūmai padarė gruodžio 
12.

* ‘ ALT Informacija

MELNINKŲ VIKTORAS 
GRĮŽO IŠ ŠKOTIJOS
PR. NAUJOKAITIS, 1984

4
Tai bu

vo vidutinio ūgio, apypilnė, 
skaistaus veido moteriškaitė, 
tamsiais plaukais, supintais į 
vainiką, sudėtomis stambiomis 
kasomis, ir dangaus mėlynumo 
akimis. Kaziukui iš suktinio stai
ga perėjus į pasiutpolkę, netikė
tai į priemenę įžengė Šiūrų 
Vincukas su armonika ant pečių.

— Ot gerai, kad nepasididžia
vai apsilankyti! — pradžiugo 
šeimininkė: — sėsk užkąsti, o 
paskui pagrosi. Kaziuko groji
mas nutilo, o tuo tarpu Vikto
ras, vaikščiodamas tarp svečių, 
pilstė į stikliukus atsivežtos ško
tiškos degtinės.

— Švelni, negraužia gomurio, 
tik mūsų namine trenkia, — ne
iškentė neprabilęs Mažutis, — 
mūsų skaidrioji man labiau pa
tinka.

Viktoras nieku Mažučiui neat
sakė. Atrodo, kad kandi pastaba 
jam nelabai patiko. Laukė pa
gyrimo už lauktuves. O čia 
žiūrėk: skaidrioji geriau pa
tinka ...

Paskubomis užkandęs iralučio 
išgėręs, Vincukas užliurlino val

są. Tokį lėtą, lyg dainuote dai
nuojantį. Lėtai sukosi asloje tos 
pačios poros.

— Gal ir mudu pašoksim?
— paėmė rpane už rankos Albi
na.

— Kad iš manęs menkas šokė
jas: dar kojytę numinsiu, — mė
ginau atsikalbinėti, nes valsą 
šokti man tikrai nesisekė.

Albina buvo lengvutė lyg 
paukščio plunksnelė, šoko leng
vai ir grakščiai. Su tokia šokėja 
ir mano sunkokos kojos ėmė de
rintis į muzikos taktą. 0 kai 
muzikantas perėjo į pasiutpolkę, 
mudu šokova kaip seni šokėjai. 
Staiga Vincukas uždainavo:

— Trinka klumpės kaip pa
trankos:

Šoka Vandą su Jonu, 
O Agutė su Kaziu. ..
Kaziuko Zagso išskobtos ir vi

sokiomis eglutėmis ir paukščiu
kais išrašytos medinės klumpės, 
arba dipkos, tikrai trinkėjo lyg 
patrankos. Ir šoko vyrukas iš 
visos širdies ir jėgos, lėkte lėkė, 
sukosi nuo vieno galo trobos iki 
kito, net Agutės tamsiai mėly
no aksomo sijonėlis pavirsdavo 

skėčiu ir rodydavo šilkinėmis 
kojinėmis aptemptus kelius, o 
stambi krūtinė atrodė iššoks iš 
raudonomis gėlytėmis pamar
gintos balto Šilko palaidinukės. 
Turbūt Viktoro dovana iš Ško
tijos jaunai sesutei. Ir gražu
mas tos merginos! Tik Viktoras 
jau senstelėjęs, gerokai sudribęs. 
Kodėl ji prie šio brolelio taip 
limpa, bučiuoja ir bučiuoja pri
puldama?

Modusu Albina greitai pa- 
ilstava. Ne mudviem lygintis su 
stipruoliu Kaziuku. O žiūrėk jau 
ir tam prakaitas srovėmis teka 
nuo įkaitusios kaktos. Išeinava į 
sodą atsivėsinti. Pro spragą iš- 
lendame prie liepto per Sie- 
sartį. Tas aštriu kirviu lygiai 
nutašytas sienojus nuo mano 
vaikystė dienų tįso ant upės, ir 
daugybė kojų jį yra mindžio
jusios daugelį metų. Per galuose 
iškaltas skyles perkalti stiprūs 
kuolai jj saugojo nuo iškėlimo 
pavasario potvynių metu, kai 
mūsų upė plaukia išsiliejusi 
tikru Nemunu. Dabar vanduo 
tyliai srovena, ir mudu matome 
lyg veidrodyje atsispindinčius 
mūsų veidus. Susikabinę ran
komis džiaugiamės upe ir savo 

.jaunyste. Jaučiu, kad jau susi
draugavome. Čia pat kiek aukšr 
čiau prieš srovę yra brasta- 
kalvieta Į ją nusileidžia keliu
kas, kurs ateina pro mūsų ant
rąjį lauką — Šiūrynę — iš mū
sų kaino sodybųj iš dainininkų 
krašto. Ir Icyla tas keliukas į kal
nelį vėlėmis, išmaltomis pagal

Melninkų sodo šlaitą, pro pla
taus stogo molinę bulvinę, o to
liau jau eina per Melninkų kie
mą, perkerta vieškelį ir nusitie
sia per Valių kaimo laukus į kitus 

J^ęMus, vedančius į girias ir Kli
šių dvaro pievas, kurias Lietu
vai kuriantis, kol dvarai dar bu
vo neišdalinti, nuomodavom ir 
važiuodavom šienauti. Daug šie
no vežimų ir markų bei sieno
jų iš miško esu pagirždinęs tuo 
keliuku ir nusileidęs pakalnėn į 
brastą. Esu išmokęs valdyti ark
lius ir pristabdyti ratus nuo įsi
bėgėjimo pakalnėn. Prisimenu 
tai ir vienu kitu žodeliu prasi- 
tariu Albinai. Ji klausosi su 
dėmesiu ir prašo daugiau papa
sakoti.

Išsirengiame namo jau tems
tant. Šeimininkė dėkoja tėvui už 
lauktuves. Beveik per prievartą 
mamai įsiūlo į popietį suvyniotą 
gabalą pyrago. Paupyje kyla 
migla ir pakvimpa šalta drėg
me. Pasiesarčio karklynuose jau 
pasiskardena laikštingala. Lyg 
nedrįsdama taiso stygas, juk dar 
toks ankstyvas pavasaris, tai 
kas, kad šiltas. Ir griežlė tik po
ra kartų girgžtelėja laukose. Žo
lė dar maža, nėra kur vargše
lei pasislėpti. Žingsniuojame 
per lankas tik mes trys: brolis 
dar pasiliko pas Feliksą — nie
kaip negali atsikalbėti, senokai 
matėsi. Mano žingsniai smagūs, 
vis atsimenu Albiną, jos drau
giškumą. Tik ko ta Agutė taip 
limpa prie Viktoro? Ir Vandos 
žodžiai per drąsūs, lyg seno ber

no, o ne jaunos merginos. Tur
būt Jonas netrukus ją ves. Gir
dėjau, kaip Akseliniai šaipėsi, 
kad ji ir dabar jau kartu miegan
ti su Jonu ant Šieno daržinėje...

Kitą sekmadienį tik mudu su 
broliu išsirengėm į Mažučius. 
Tėvai sakėsi pavargę, norį pa
ilsėti. Mažučių nameliai sodo 
apsupti stovi ant kalniuko, nu
sileidžiančio į Siesartį mūsų pu
sėje, tuoj už to kelelio, kuriuo 
mes einame ir važiuojame į 
savo Šiūrynę. Trobos — nedi
delės, nes Mažučiai teturi tik 
šešis margus žemės. Prie laukų 
derliaus prisiduria siuvėjo už
darbį ir visai gražiai gyvena. 
Trobos naujintėlės, nuo karo ne- 
nukentėjusios. Man patinka jų 
gonkelės ir klėtis su dideliu lan
gu. Jų Šulinio vanduo tyras kaip 
krištolas ir šaltas kaip ledas, iš
traukiamas iš gelmės kibiru, pri
taisytu ant ilgos grandinės, ap
sukamos ant storo medinio volo. 
Ir sode būna skanių kriaušių, 

‘ kuriomis švelniakalbė Mažutie- 
nė, apykūni, dar nesena moteris, 
mėgsta pavaišinti, kai tik pasitai
ko vasarą eiti man pro jų na
mus.

Nuėję jau randame Viktorą 
su Agute, brolius Akselinius, 
Kaziuką su Magrieta. Vincukas 
nežadėjęs ateiti: Šokių nebus. 
Nebuvo matyti ir Albinos. Man 
ji labiausiai rūpėjo. Žadėjo 
ateiti. Ar ateis?.. Diena buvo šil
ta, raini, be vėjo. Užtiestas sta
las stovėjo pašalyje, tarp gonke- 

lių ir šulinio, ant lygios sutrep- 
lentos aikštelės. Mažutis į stikli
nes pilstė putojantį alų. Lėkš
tėse buvo paraikyta sūrio, pyra
go, padėta sviesto. Mažutis vi
sai nebuvo mažas. Net linkte
lėjęs dėl aukšto ūgio, tik tos ran- 

‘kos atrodė neproporcingai ilgos, 
nukarusios į šonus, prie alaus 
ąsočio jos derinosi, lyg tyčia at
rodė pilstytojui išlenktos. Apsi
džiaugiau pamatęs tarp keleliu 
atgūmuojančių moterų ir Albiną. 
Pasisveikinęs šiandien drįsau ją 
kalbinti, klausinėti, ką veikusi 
per visą savaitę. Padėjusi ma
mai liuobos darbuose. O tų dar
bų begalės: kiaulėms ėdalo pa
ruošti, pašerti, žąsis, vištas pale
sinti, karves rytą vakarą pa
melžti. Pirmą kartą karves ir 
aveles išginę į ganyklą pasie- 
sartyje. Per sodybos pievą, kur 
sodri žolė, šienaujama tris kar
tus per vasarą, vyrai užtvėrė 
genestį gyvuliams pravar yti. 
Reikėjo ir Gedžiui pagelbėti. 
Nors broliukas ir turįs rankoje 
botagą, bet jo pliaukštelėjimo 
karvės nebijo, net žiūri atsisu
kusios, koks menkas vyras joms 
šmagoja. Pastatėme vaikui ir 
šiaudais dengtą budelę nuo lie
taus ir šalto vėjo pasislėp
ti.'Tai nė nejutusi, kaip savaitė 
lėkte pralėkė.

— Neduoda jums be darbe 
bent kelias dienas paviešėti?— 
įsiterpiu klausimu į Albinos pa
sakojimą.

(Hus daugiau)
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LIETUVOS VYČIŲ 36 KUOPOS 
70 METŲ SUKAKTIS

Viena iš didžiausių ir veik
liausių Lietuvos vyčių kuopų 
Amerikoje, Chieagos Brighton 
Parko 36-toji kuopa, užsimezgė 
Nekalto Prasidėjimo Švč. Mer
gelės Marijos parapijoj. Pirma
sis susirinkimas įvyko 1915 rug
sėjo 23 ir kuopon įsirašė 16 na
rių. Šiandien kuopa priskaito 
600 narių su viršum.

70 metų sukaktis paminėta 
spalio 18 Chieagos Landmark 
salėje pokyliu. Rengimo komisi
ją sudarė Jonas Paukštis, pir
mininkas, 36-tosios kuopos da
bartinis pirmininkas Bruce Ne- 
berieza ir Aušra Krikščiūnaitė- 
Padalino sekretorė.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
Lietuvos vyčių centro pirminin
kas Pranas Petrauskas iš Syra-

36-tos kuopos steigėjais buvo 
prel. Antanas Briška, Rapolas 
Andreliūnas, Alicia Aušraitė ir 
Petras Kvietkus.

Apie 1922 metus kuopa turė
jo apie 200 narių. Veikė choras, 
debatų skyrius, dramos ratelis, 
orkestrui vadovavo Povilas Si
mutis. Gyvavo bowling, krepši
nio, ristynių ir baseball koman
dos. Kuopos iniciatyva 1923 me
tais buvo suformuota Liet, vy
čių Chieagos apskrities baseball 
lyga iš 10 komandų ir 36-tos 
kuopos komanda laimėjo apskri
ties čempionatą 1924 metais.

Iš įdomesnių kuopos įvykių 
pažymėtina keletas.

1919 m. Šv. Kryžiaus p-joj 
apie 100 choristų koncertas 
su Šv. Cecilijos choru, vadovau
jant vargonininkui V. Daukšai. 
Solo giedojo kuopos narė Ona 
Straliauskaitė. Tais metais su
vaidinta 3 veiksmų drama “Si
biro Žvaigždė”. Režisavo ir vai
dino Ignas Sakalas ir jo žmona 
Sofija Sakaiienė, “Moterų Dir
vos” redaktorė. Stasys Pieža 
sufleriavo.

Žymesnieji kuopos nariai — 
teisėjas Jonas T. Zuris, Dominin-

MIRĖ PREL. DR. P. CELIESIUS

Prel. dr. Petras Celiešius, gy
venęs Los Angeles, Calif., artu
moje, mirė sausio 1 d. 10 v.v. 
Jau kuris laikas sirguliavo šir
dies negalavimais. Los Angelė
je vykusiame Kat. Mokslo Aka
demijos suvažiavimui dar buvo 
parašęs paskaitą, bet pats nepa
jėgė jos perskaityti, bet Akade
mijos suvažiavime dalyvavo. 
Sausio 5 vakare gedulingas pa
maldas už velionį Šv. Kazimiero 
bažnyčioje atlaikė vy sk. Paulius- 
Baltakis, OFM. Sausio 6. pir
madienį, laidotuvių pamaldas 
pravedė vysk. A. Deksnys. Pa
laidotas iš Šv. Kazimiero baž
nyčios Los Angeles kapinėse.

Velionis buvo gimęs 1906 lie
pos 1 Apušoto kaime, Jiezno 
valsčiuje, Alytaus apskrityje. 
1928 baigė Prienų gimnaziją. 
Kauno kunigų seminariją baigė 
1933. Kunigu įšventintas tų me
tų birželio 1. Buvo Kaišedorio 
vyskupijos kunigas.

Jam teko eiti įvairias parei
gas ir daug keliauti. 1933 - 35 
buvo vikaras Giedraičiuose, 
1935-40 progimnazijos ir mer
gaičių ūkio mokyklos kapelio
nas Aukštadvaryje, 1941-44 ka
pelionas ir dekanas Merkinėje.

Antrojo pasaulinio karo metu 
pasitraukė į Vokietiją, kur Bon- 
nos universitete gilino studijas 
ir 1950 gavo filosofijos dakta
ro laispnį.

J Ameriką atvyko 1950. Pra
džioje dirbo East Chicago, 
Ind., lietuvių parapijoje. Kurį 
laiką administravo Dainavos 
stovyklą, nuo 1964 metų vika
ravo Los Angeles, Calif., 1968

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

kas Varnas žuvęs, II-jam pasau
liniam kare, kurio vardu Don 
Varnas Amerikos legiono postas 
pavadintas Chicagoje, Ričardas 
Durbin iš Springfield, IL, US 
kongresmanas, kun. Anastazas 
Valančius, buv. “Vyties” redak
torius, J. Zelis žygiavęs “death 
march” iki Bataan japonų be
laisvėje, kun. Pr. Juškevičius, 
buv. Dievo Apvaizdos parapijos 
klebonu, redaktoriai Ignas Saka
las ir Sofija Sakaiienė, Jovaišų 
šeimos nariai — sūnus dr. Alek
sandras Javois ir dukros Geno
vaitė ir Ona abi buv. mokyto
jos, Jonas Paukštis buv. kuopos 
pirmininku ir Dariaus ir Girė
no Amerikos legiono posto ir 
Amerikos Pirmosios Divizijos 
komandierius ir buv. de La Šalie 
alumnų d-jos pirmininkas. Žur
nalistas Stasys Pieža, buvęs 
kuopos pirm. 1922-23 metais, o 
1961 atžymėtas Immigrant 
Service League už jo darbuotę 
etninių grupių gerovei. Premiją 
įteikė Illinois gubernatorius Ot- 
to Kerne r.

Kuopos dvasios vadais buvo 
prel. A. Briška, kun. Juozas 
Šaulinskas, kun. Povilas Juknevi
čius, kun. Vito Mykolaitis, o da
bar yra kun. F. Kireilis, o kuo
pos rėmėjas prel. D. Mozeris.

Uoliausias rėmėjas buvo vi
suomenininkas Draugo ir Vyties 
redaktorius Leonardas Šimutis, 
o jo sūnus muzikas dr. Leonar
das Šimutis eina tėvo pėdomis. 
Rėmėja ir kuopos narė Šv. Ka
zimiero seserų kongregacijos 
generole seselė Joanella.

36-tos kuopos istorinę medžia
gą suteikė seselė Perpetua, Šv. 
Kazimiero seserų bibliotekos 
vedėja.

Be to, apie kuopi} yra rašy
ta kuopos žurnale Taradaika, 
redaguotame Stasio ir jo žmonos 
Onos Reizgaitės-Piežų, minint 
dešimtmetį ir “Sidą^jo knygoj”, 
redaguotoj James FT.‘,CįFi'erry. pa-, 
minint kuopos 25 metų sukaktį.

S.P.

paskirtas St. Louis lietuvių pa
rapijos klebonu. Ten dirbo iki 
1970. Tada išvyko į Vokietiją, 
1970-80 buvo Vakarų Europos 
Lietuvių Sielovados Centro (Bad 
VVorishofen) vedėjas ir vysk. A. 
Deksnio sekretorius. Tuo pa
čiu metu redagavo sielovados 
leidžiamą religinį žurnalą Kri
vūlė.

Į Ameriką grįžo 1980 ir gyve
no Los Angeles artumoje, gy
veno Santa Monica. Susikompli
kavus širdies ligai, buvo išsikė
lęs gyventi į dykumą, knr jam 
oras buvo geresnis.

Į prelatus pakeltas 1955.
Filosofiniais, literatūros 

meno klausimais daug rašė 
tuviškoje spaudoje, bendradar
biavo Aiduose, Drauge, Tėviš
kės Žiburiuose, Lietuvių Encik
lopedijoje, 1964-66 redagavo 
Lux Christi, parašė didesnį dar
bą “Egzistencializmas krikščio
nybės dvasioje, išspausdintas 
LKMA suvažiavimo darbų V 
tome 1964 m. Parėmė Į Laisvę 
fondą išleisti J. Girniaus knygą 
“Tauta ir tautinė ištikimybė”.

bei 
lie-

Lartsinge “Pro-Life of Michigan” susirinkimo metu: Saulius 
Anužis, kongresmanas Henry Hyde — respublikonas iš 
Illinois ir Andrius Anužis. Saulius Anužis yra “Pro-Life of 
Michigan" direktorius, kongresmanas Henry Hyde yra parašęs 
"Human life Amendment", kuris gina negimusiųjų teises, 
ir Andrius Anužis, naujai išrinktas respublikonų ketvirtas 
vicepirmininkas etniniams reikalams.

PASIRUOŠ IMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKuCltl

Švenčiant Lietuvos vyčių 36 kuopos 70 metų sukaktį, įteiktas “Citation of Recognition” 
žymuo centro valdybos pirmininkui. Iš k.: 36 kuopos pirm. Bruce Neberieza, centro 
valdybos pirm. Frank Petrauskas, Vid. Amerikos apskrities pareigūnė Irene Šankus, seselė 
M. M argą re t ir programos vadovas John Paukštis. Nuotr. JonoTamulaičio

GERIAUSIOJI 1985-JŲ KNYGA
Ankstyvą 1985-jų rudenį JAV 

LB Kultūros tary ba išleido Juo
zo Vai.šnio, SJ, paruoštą 240 
puslapių knygą “Praktinė lietu
vių kalbos vartosena”.

Pirmojoje trumpoje vos 41 psl. 
dalyje, pavadintoje “Lietuvių 
kalbos rašyba" skaitytojas supa
žindinamas su pagrindiniais ra
šybos dalykais. Apie ką čia kal
bama, byloja skyrelių pavadini
mai: Ilgosios ir trumposios bal
sės veiksmažodžių busimojo lai
ko trečiajame asmenyje. Kur y ra 
rašomos nosinės balsės. Prieš
dėliai api- ir apy-, moteriškosios 
giminės linksniuojamųjų žo
džių galūnės, Kai kurių priebal
sių rašyba. Žodžių rašymas 
drauge ir skyrium, Žodelio ne 
rašymas drauge ir atskirai, Da
lelytės nebe rašyba, Aukščiau
siojo laipsnio prieveiksmių rašy 
ba, Didžiųjų raidžių rašymas, 
Kiti didžiųjų raidžių rašymo at
vejai, Skaičių rašymas, Santrum
pos,Žodžių kėlimas, Datos rašy
mas, Lietuvių moterų pavardės, 
Kai kurie skyrybos klausimai, 
Taškas, klaustukas, šauktukas, 
daugtaškis, Kablelis, Tiesio
ginės kalbos skyry ba. Kiti sky ry
bos ženklai.

Antroji dalis — “Nevartotini 
žodžiai ir posakiai”. Į jos 186 
puslapius sudėta beveik pus
antro tūkstančio žodžių bei są
vokų (jei nesuklydau skaičiuo
damas, jų radau 1411). Viskas 
alfabetine tvarka, lengvai suran
dama. Kiekvieną klaidingą žodį 
seka paaiškinimas kodėl jis ne
vartotinas (archaiškas, dirbtinis, 
hibridas, vertinys iš vienos ar 
kitos kalbos, ir 1.1.), nurodoma 
vartotinas pakaitalas ar keli pa
kaitalai, kai kurie, kad nekiltų 
abejonių, įpinami į aiškinamuo
sius sakinius. Bent po puslapį 
skirta linksniams, išskyrus 
šauksmininką, gavusį tik pen
kias eilutes ir vietininką, aiš
kinamo per devynis puslapius.

Grįžtant prie pirmosios da
lies, skyrelį “Lietuvių moterų 
pavardės" (36 p.) turėtų gerai 
įskaityti tos išeivijos inteligen
tės, kurioms knieti gražias lie
tuviškas pavardes keisti taip, 

kaip pakeitė dvi iškilios poetės 
ir keletas jų pasekėjų.

Skyrely “Didžiųjų raidžių ra
šymas” palikta nedovanotina 
spraga: nepaaiškinta, kad ir tau
tinių šokių pavadinimai turi būti 
pradedami didžiąja raide: Ma
lūnas, arba “Malūnas”, Jievaro 
tiltas, arba “Jievaro tiltas”, ir 
t.t. (Lietuvoj visi pavadinimai 
rašomi didžiosiomis ir tarp ka
bučių). Tautinių šokių pavadi
nimus pradėti mažąja raide la
bai pamėgęs mūsų populiarusis 
dienraštis, iš tikrųjų kai kurie jo 
redakcijos nariai. Dėl šios kvai
lybės protestuojant man buvo 
paaiškinta, kad taip rašyti pasiū
lė A. Salys. Deja, didysis kalbi
ninkas čia suklydo. Okupuotoj 
Lietuvoj po mūsų pasitraukimo 
priaugo dešimtys kvalifikuotų 
kalbininkų, bet negirdėta, kad 
kuris siūlytų t. šokių pavadini
mus pradėti mažąja raide, nes 
tai būtų paprasčiausiai nelogiš
ka. Kiek kartų tenka rašyti, kad 
choras dainavo “Ko liūdi, pu
tinėli”, o t. š. šokėjai pašoko 
(ar atliko) “Sadutę”, o randi 
išspausdinta “Ko . . .” ir “sadu

tė” (arba sadutė, be kabučių). 
Tiesiai tragikomiška, kai tą patį 
dalyką atlieka ir choras, ir šokė
jai, pvz. populiariąją “Subatėlę". 
Čia gudragalviai redaktoriai te- 
užsisako specialią s raidę, dides
nę už mažąją, mažesnę ir di
džiąją. . . Kalbėdamas apie Lie
tuvoje atliktas kalbos reformas, 
Juozas Vaišnys teisingai sako, 
kad. išskyrus Dievo ir krikščio
niškų Švenčių rašymą mažąja 
raide, “( . . .) visi kiti rašybos 
pakeitimai ir suvienodinimai 
mums yra visiškai priimtini. 
(...) nes būtų labai keista ir 
nepatogu, jeigu Lietuvoje būtų 
vienokia rašyba, o čia, išeivijo
je, kitokia”, (žiūr. 15 p.). Tau
tinių šokių rašymo didžiąja rai
de nereikėjo naujai įvesti kalbos 
reformatoriams, nes taip buvo 
rašoma ir prieš abu pasaulinius 
karus. Lietuvoje to dėsnio tvir
tai laikomasi. Bet gal išeivijos 
redakcijose dirbantieji neturi 
progų ok. Lietuvos periodiką pa
skaitinėti? Todėl norėjau, kad 
čia aptariamam vadove t. šokių 
rašymas būtų paminėtas, o ne
radęs aps i vyliau.

radau man labai nemalonią klai
dą. Štai ji:

panėšėti — nevart. r. “būti 
panašiam": Jis labai panešėjo 
(buvo panašus) į savo tėvą. (1.54 
p.).

Sakau, klaida man labai nema
loni, todėl, kad veiksmažodį pa
nėšėti (abi ė su taškeliais) esu 
pamėgęs, nė nepajuntu, kaip jį 
esamajam, ir ypač būtajam laike 
pavartojo, o beveik visos redak
cijos arba nuskina tašką nuo 
pirmosios ė, arlva “ištaiso" į 
panašėjo. Turiu abu “Dabar
tinės lietuvių kalbos žodynus": 
1962 išleistąjį Chicagojc ir 1972 
— Vilniuje, štai išrašas iš či- 
kagiškio žodyno, 540 p

1 panėšėti, panėši, — jo 
būti panašiam; Vaikas labai pa
nėšėjo į motiną.

2 panėšėti, panėši, — jo kiek 
panešti: Vandens kibirą panėšė
jo.

Vilniškiam žodyne, 500-jam p., 
tie patys aptarimai ir pavyzdžiai, 
tik prieš jo įterpta skliausteliuo
se (ja), atseit panėšėti, panėši 
(panėšėja), panėšėjo. Tame pa
čiame puslapy randame ir veiks
mažodį panašėti, t.y. darytis 
panašiam (pavyzdys: Juodu vis 
labiau panašėjo).

Žodį panėšėti (su pirmąja e be 
taškelio) visai teisingai Juozas 
Vaišnys nurodo kaip nevartoti
ną, nes tokio jokiam Lietuvos 
žodyne nerasi ir juo operuo
jama tik išeivijos laikraščių re
dakcijose. Visai atsitiktinai man 
teko pažvelgti į 1985 Vilniuje 
išleistą “Kalbos praktikos pata
rimų” II pataisytą (ar papildytą) 
laidą. Ten, bene 91 p. panėšė
ti maždaug šitaip aptariamas: 
nevart(otinas) r(eikšme) panėšė
ti, (ir/ar) būti panašiam: Jis labai 
panešėjo (parffešėjo, buvo pana
šus) į savo tėvą. Klaida gal ap
tariamam vadovėly tik atsitik
tinė, po santrumpų “nevart. r.” 
neapsižiūrint iškritus “panėšėti” 
Bet tiems, kas šiuos veiksmažo
džius esam pamėgę, bus dar 
sunkiau su redaktoriais kovoti.

Beje, vienas redaktorius, ne
sutikdamas panėšėti į savo laik
raštį dėti, barė, kodėl nenoriu 
jam nesuprantamo vieksmažo- 
džio atsisakyti, kodėl jo neap
einu? Jį galima apeiti tik su 
buvo, būti panašiam. Bet veiks
mažodžiu būti esame visi persi
sotinę iki vėmimo, jis — pats 
didžiausias visų stilių susintojas. 
Štai kodėl renkuosi panėšėjo, 
užuot rašęs buvo panašus.

Paliečiau tik porą neigiamy
bių. Kiti gal ras jų daugiau. 
Aplamai. knyga yra pats ge
riausias, pats naudingiausias iš
eivijos 1985-jų leidinys. Ją turė
tų įsigyti ir dažnai paskaitinėti 
ne tik kiekvienas rašytojas, kiek
vienas žurnalistas, bet ir kiek
vienas savo kalbą branginąs lie
tuvis. Laikraščių bei žurnalų 
redakcijų nariai turėtų nevarto
tinus žodžius bei posakius at
mintinai (ne mintinai) išmokti, 
juos iš savo galvų ir vis siau
rėjančių žodynėlių išmesti, tai
syklingais pakeisti. Perdaug jau 
mūsų periodiką ir literatūrą už- 
gožę visoki atsiekimai, atspaus
dinimai, bonkos, bulkutės. elge
siai, išpildymai, lygsvaros, neda- 
tekliai, prieteliai, sėkmės, skait- 
Hūgumai, skiepai, Sriubai, švo- 
geriai. tekinės, vienintėliai, zra- 
žai ir ženatvės, tik keliolika iš 
pusantro tūkstančio išrankiojus.

Redakcijos pastaba. Labai re
tas ir išimtinas atvejis, kad apie 
tą pačią knygą būtų spausdina
mi du vertinimai. Vos dr. A. Kli
mo recenzijai apie J. Vai.šnio, 
SJ, vadovėlį “Praktinė lietuvių 
kalinis vartosena" iš redakcijos 
išeinant į spaudą, gautas ir šis 
Alfonso Nako rašiny s.

ATSIUSTA 
PAMINĖT

LIETUVOS BAŽNŪOS. V 
TOMAS. Bronius Kviklys. ViL- 
niaus arkivyskupija, Halis. Is
toriniai bruožai. Vilniaus miesto 
bažnyčios. Spaudai pirikošė ir 
išleido: Amerikos Lietuviu Bib
liotekos Leidykla—Lithaanian 
Library Press, Ine. 30001 W. 
59th St., Chicago, IL 50629. 
Dailininkas ir techninis redak
torius: Petras Aleksa. Tiražas 
1500 egzempliorių. Spau<dė M. 
Morkūno spaustuvė. Kaina ne
pažymėta.

Tai penktoji iš Lietavo s Baž
nyčių serijos leidžiamų knygų.

Jonas Damauskas paragė Vil
niaus vyskupijos isto ariniu s. 
bruožus. Išvardinti redakcijos 
ir jos artimi talkininkai, foto
grafai, žemėlapių braižytojas ir 
korektorius. Knyga turi432 psl. 
ir gausiai iliustruota. Atžymėti 
knygos mecenatai ir prenume
ratoriai. Yra anglų ir lenlcų kal
bomis įvadas ir pridėtas Vil
niaus miesto planas iš 1940 me
tų.

EASTERN LITHUANLA.Edit 
ed by Algirdas M. Budreckis, 
Ph.D. A collection ofhis torical 
and ethnographic staidies. 
Translation 1985 by the L_ithua- 
nian Association of the Vilnius 
Region.

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos leidinys angly Icalba. 
Spaudė M. Morkūno spaustu
vė, 3001 West 59th Str^e*, Chi
cago, II 60629.

Knygoje 16 autorių straips
niai apie Rytų Lietuty istori- 
niaais ir etnografiniais klausi
mais. Angliškai skaitantiems 
vertingas leidinys.

Lietuvių kalba šis leidinys iš
leistas 1980 vadinosi Rytų Lie
tuva: istorinių ir etnografinių 
studijų-^inkinys.

TEKSTAI APIE TEKSTUS.To
mas Venclova. Išleido Algiman
to Mackaus Knygų Leidinao Fon
das AM & M Publications, 7338 
S. Sacramento AvenueCliicago, 
Illinois 60629. 1985 retais. Ap
lankas: I. Gražutis. Tiražas 800. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė. 
Kaina 10 dolerių.

Knygoje dvi dalys- litua
nistika ir straipsniai apie kitų 
tautų literatūras. Pirmoje daly
je 11 straipsnių, o antroje 12. 
Duodamos bibliografinės pasta
bos ir pavardžių rodyklė.

DAIKTAI KASDIEVINIAI. 
Aloyzas Baronas. Eilėraščiai. 
Pomirtinis eilėraščių rinki nys. 
Išleido Nijolė Baronienė savo 
vyro a.a. Aloyzo penkerių me
tų mirties sukakčiaipa minėti 
1985 m., spaudė Draugo spaus
tuvė, 4545 W. 63rd Street, Chi
cago, UI 60629, tiražas — 500 
egz.. Kaina — $5.00. 'Imstravo 
dail. Ona StankaitytėRaiažienė.

Rinkinyje .54 eilėrafei. Kny
gos gale duodama Aloyio Baro
no literatūrinis palikimas. Bele
tristikos 19 darbų, trys verti
mai į anglų ir trys į latvių 
kalbas, trys knygos vaikams, 
trys humoristinių eiiėaSCių rin
kiniai ir du darbai is torijos. 
biografijos.

MEDAUS IR KRAl'JO LA
ŠAI. Edita NazaraiU Eiferąž- 
čiai. Aplankas ir iliustracijos 
autorės. Išleido Ateities Litera
tūros Fondas, IOOOOwait 8ell 
A ventic. Chicago, ILIM-3.1985 
m. Literatūros serija Nir. 31. 
Spausdino “Draugo"spaatstavė, 
4545 VV. 63rd St.. Chicago, IL 
60629. Kaina 6 dol.

Rinkinyje du skyriai. Pirma
jame 26 eilėraščiai, oantrajaine 
— 24. Poetė eilėraščiinrašo nuo 
1973 metų. Šio rinkinio c* ilt'raš- 
čiai rašyti 1981-1982 m
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PAGERBTUVES PRISIMENANT
i

Su šeima 1949 metais atvy
kus į JAV, pirmų kartų teko iš
girsti per radijų lietuviškų bal
sų. Tai buvo Jokūbas Stukas. 
Vėliau, veikiant su Lietuvos vy
čiais, teko susipažinti asmeniš
kai su Jokūbu ir jo žmona Lo
reta. Tad buvo labai malonu 
gauti kvietimų dalyvauti jų pa
gerbimo iškilmėse.

Iškilmės vyko gruodžio 15, 
sekmadienį,‘Newark, N.J. Iškil
mingas mišias Švč. Trejybės 
bažnyčioje koncelebravo vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, su lie
tuviais kunigais, kurių tarpe 
buvo prelatai J. Schamus, A. 
Bartkus ir V. Balčiūnas.

Pamoksle vyskupas paaiškino 
Jokūbui įteikiamo Sv. Silvestro 
ordino ir Loretai įteikiamo “Pro 
Ecclesia et Pontifice” medalio 
reikšmę. Šiuos pagerbimus į- 
steigė popiežius Gregorijus 1841. 
įvertinant pasauliečių veiklų už 
Bažnyčių ir tautų.

Prie mišių ir ceremonijų įspū
dingumo daug prisidėjo parapi
jos choras, vadovaujamas muz. 
Liudo Stuko. Smuiku solo gro
jo Julius Veblaitis.

Po mišių į parapijos salę susi
rinko per 250 svečių. Invokaci- 
joje parapijos klebonas prel. J. 
Schamus pasidžiaugė parapijos 
adoptuotų sūnaus ir dukters 
švente. Linkėjo Jokūbui artimoj 
ateity per radijų pranešti, kad 
Lietuva vėl laisva. Loretai pa
dėkojo už talkų parapijai, ypač 
švenčiant parapijos 75 m. su
kakti.

Programai vadovavo dr. Al
girdas Budreckis, su humoru 
įpindamas įvairius faktus iš J. 
Stuko gyvenimo. Priminė, kad 
J. Stukas gavo doktoratų už vei
kalų “Avvakening Lithuania”, 
ir kad jo balsas jau yra pažįs
tamas penkiom lietuviškom ge
neracijom, kai jis kiekvienų sa
vaitę sveikina visuomenę per 
Lietuvos Atsiminimų radijų.

Buvo perskaityta daugybė 
sveikinimų, tarp jų Lietuvos ge
neralinio konsulo Aniceto Si
mučio, garbės konsolės J. 
Daužvardienės. Vysk. P. Bal
takis, OFM, padėkojo J. Stukui 
už pagalbų lietuviam pranciš
konam, kai jiem teko kurtis 
JAV. Taip pat sveikino Lietu
vos vyčių centro valdybos pirmi
ninkas Pranas Petrauskas ir kiti.

Pagrindinis kalbėtojas prel. 
Algimantas Bartkus savo kalbo
je pabrėžė, kad Loretai Stukie- 
nei esant Lietuvos vyčių centro 
valdybos pirmininke, Lietuvos 
vyčiai buvo pinna lietuviška or
ganizacija. kuri “pastebėjo" Ro
mos lietuvių Šv. Kazimiero ko
legijų ir jų adoptavo, iki dabar 
jų sušelpdami keliolika tūkstan- 

. čių dolerių.

A. Budreckis priminė, kad Jo
kūbas Stukas nepasitenkino 
vien tik Lietuvos Atsiminimų 
radijo progrrama, kuriai pradė
jo vadovauti būdamas 16 metų. 
Prieš keliolika metų lietuviškos 

Stasys Valatka su Ona Žvirblyte susituokė Sv. Petro ir Po
vilo lietuvių parapijos bažnyčioje, Elizabeth, N.J. Mišias 
aukojo ir vedybų apeigas lietuviškai atliko kleb. kun. Petras 
Žemeikis. Solo giedojo B. Miškinis, vargonais grojo L. Stukas.

melodijos pasigirdo ir per Seton 
Hali universiteto radijo stotį. 
“Kodėl tu taip daug dirbi, Jo
kūbai?”, teiravosi Algirdas. “Tu
riu kantrių žmonų”, paaiškino 
Jokūbas. Žmonų Loretą Keselytę 
1964 jis pakvietė iš Chicagos 
kraustytis į New Jersey ir ji su
tiko. Ji matematikė, baigusi De 
Paul universitetų ir dirba su 
kompiuteriais. Bet to jai neuuž- 
telęefji įsteigė Lietuvos vyčių 
chohĮ, dainavo Žibuoklių dai
nos vietete, daugelį metų reda
gavo Lietuvos vyčių organų “Vy
tis”, tris kadencijas (1981-1985) 
buvo Lietuvos vyčių centro val
dybos pirmininke.

Abu Stukai savo padėkos žo
dyje padėkojo tiem, kurie juos 
padarė “kuo dabar esame” — 
tėvam, šeimos nariam bei Lietu
vos vy čiam, kurie yra jų antroji 
šeima.

VYSK. BALTAKIS BALTIMORĖJE

Šv. .Alfonso parapijos klebo
nas kun. Antanas Dranginis pa
kvietė vysk. Paulių Baltakį, 
OFM, aplankyti Baltimorės lie
tuvių parapijų ir susitikti su 
parapiečiais.

Lapkričio 17, sekmadienį, 
11:30 vai. buvo iškilmingos mi
šios, kurias koncelebravo vy s
kupas kartu su klebonu. Pa
mokslo metu vyskupas kalbėjo 
apie artėjančias Lietuvos krikš
to sukaktuves, ragino jaunimų 
eiti doros keliu. Mišių metu 
giedojo Baltimorės mišrus cho
ras “Daina”.

Po pamaldų parapijos salėj 
vyko susitikimas su garbingu 
svečiu. Klebonas, supažindinęs 
su vy skupu, paprašė Juozų Gai
lų vadovauti susipažinimo po
būviui.

Pirmininkaujantis pareiškė 
du pageidavimus: kad vyskupas 
padėtų sutvarkyti Vilniaus arki
vyskupijos klausimų ir bandytų 
įtaigoti Amerikos vyskupus 
branduolinių ginklų klausimu. 
Anot J. Gailos — komunizmas 
šiuo metu yra pavojingesnis 
žmonijai negu atominiai gink
lai.

Po to vyko draugijų ir or
ganizacijų atstovų sveikinimai: 
Šv. Vardo, Sodaliečių, Suaugu
siųjų ir Atletų klubų. Ateitinin
kų sendraugių, “Dainos’ choro, 
Jaunimo Sųjungos, Lietuvių 
Bendruomenės, Lietuvių Knygy
no, Lietuvių —Amerikiečių karo 
veteranų, Marylando Lietuvių 
Tarybos ir Tautinės Sųjungos.

Vyskupas padėkojo klebonui 
už pakvietimų atvykti Baltimo- 
rėn ir susitikti su jo parapie
čiais bei gražų priėmimų. Atsa
kydamas į pirmininkaujančio iš
keltus pageidavimus paaiškino 
apie daromus žygius tais reika
lais, priminė savo susitikimą su 
prez. Reaganu.

J
Tarp svečių buvo gausi grupė 

iš Chicagos. Tarp jų teta Bar
bora Gaidienė, 91 metų, kuriai 
publika gausiai paplojo. Daly
vavo daug prof. Jokūbo l>endra- 
darbių dekanų ir profesorių iš 
Seton Hali universiteto.

Ypač miela buvo matyti salės 
tvarkų prižiūrint Jokūlx> studen
tus, kurių buvo ir rūbinėje ir 
prie atgaivos ir kitur. Jie savo 
profesoriui triukšmingai plojo.

Reikia priminti ir yaišių pa
tiekalus, kurių gausa tęsėsi nuo 
vėžių iki paršiuko.

Newarko lietuvių parapijos 
salėje kabo didžiulis parašas: 
“Gyvuok ilgai mūsų lietuviško
ji parapija”. Ji ir kitos lietuviš
kos parapijos tikrai ilgai gyvuos, 
jei turėsime daugiau lietuvių 
kaip Loreta ir Jokūbas Stukai.

Dalia Bulvičiūtė

Fo oficialios priėmimo dalies 
vy skupas turėjo progos pasikal
bėti Įvairiais klausimais su at
silankiusiais.

Nežinia ar pokalbių metu 
buvo iškeltas lietuviškos parapi
jos Baltimorėje tęstinumo reika
las? Klebono ir parapiečių rū
pestis ir noras išlaiky ti jų lietu
viams, kad dvasiniai patama- 
vimaį būtų atliekami savo kal
ba. Nors ir yra klebono pagel- 
bininkas, bet jis nemoka lietu
viškai. Reikia jau dabar susirū
pinti šiuo aktualiu reikalu ir 
prašyti vyskupo pagelbos, jei 
norime Bųltimorėje turėti lietu
vių parapijų.

Vyskupo atsilankymas Balti
morėje ilgam liks atmintina die
na. (j.b.)

PUTNAM, CONN.
Ruoša adventui

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno seselės sukvietė Nau
josios Anglijos valstijose gyve
nančius lietuvius, daugiausiai 
vienuolynų dažniau lankančius, 
ir vienuolyno patalpose sudarė 
susirinkusiems galimybę suži- 

• noti Advento prasmę ir reikšmę 
bei Adventui pasiruošti. Daly
vavo per 40 asmenų, kai kurie 
ir iš toliau, pvz.: Bostono, Nevv 
Haveno, VVaterburio. Dienos 
programai vadovavo seselė Igne, 
Šv. Rašto ištraukas skaitė ir aiš
kino seselė Onutė, o koordina
torius buvo prel. V. Balčiūnas.

Į pasiruošimo programų įėjo 
laikotarpiai maldų ir susikaupi
mo bei mišių auka. Buvo gali
mybė atlikti išpažintį.

Susirinkusiems buvo patiekti 
bendri pietūs, kurių metu galė
jo pabendrauti savo tarpe ir su 
seselėm i s.

Paremta Balto veikla
Vietos Lietuvių Bendruome

nės pirm. dr. J. Kriaučiūnas, 
kuris yra ir Balfo įgaliotinis, 
pasistengė pravesti aukų Balfui 
rinkimo vajų per visų lapkričio 
mėnesį. Įgaliotiniui padėjo Anne 
Žalionytė. Iš negausios lietu
vių skaičiumi kolonijos 21 auko
tojas sudėjo 1045 dolerių sumų. 
Didžiausių aukų įteikė kun. J. 
Ruokis, mažesnes — M. Norei- 
kienė, dr. C. Masaitis, Matulai
čio namų seselės, kun. J. Krivic
kas. J. ir M. Kriaučiūnai, dr. B. 
Apshaga, prel. V. Balčiūnas, 
kun. A. Petraitis, kun. V. Cuku- 
ras, R. Taunienė, A. ir S. Skė
riai, kun. R. Krasauskas. Kiek 
mažesnėmis sumomis prisidėjo: 
A. Žalionytė, V. ir M. Kurap
kai, L. Petravičienė, D. Augienė, 
J. ir P. Tamašauskai, dr. A. Ma
tukas, F. Vasaitienė ir E. Abel- 
kienė.

Nuoširdus ačiū visiems auko
tojams.

Sukūrė naują šeimą
Dr. Bronius Apshaga, jau ke

liolika metų pensininkas ir ke
liolika metų našlys, ir Faus
tina V. Jį/fsaitienė, buvusi Na 
riinaitė-Sliesoraitienė, taip pat 
keli metai našlė (jau antrų kar
tą), sukūrė naujų šeimų.

Daktaras yra ankstesnių šitan 
kraštan lietuvių ateivių sūnus.

Rimas Strimaitis ir Vaclovas Verikaitis dainuoja Baltimorėje 
Liet. Bendruomenės koncerte. Pianu palydi Jonas Govėdas.

KONCERTAS BALTIMORĖJE

Baltimorės Lietuvių Bendruo
menės valdyba kiekvienais me
tais lapkričio mėnesio pabaigo
je ruošia tradicinį rudens pa
rengimų.

Šiais metais buvo koncertas, 
kuri atliko iš Toronto atvykę 
solistai Rimas Strimaitis, Vaclo
vas Verikaitis ir muzikas Jonas 
Govėdas.

Nors koncerto dienų ir vaka
re smarkiai lijo, bet Lietuvių 
Namų didžioji salė buvo arti
pilnė.

Programa buvo įvairi ir gerai 
atlikta tiek solo dainavime, tiek 
duetuose palydint puikiu akom- 
panavimu. Lietuvių kompozi
torių dainos ar operų arijos su

Vasaitienė, buvusi “dypukė”, su 
šeima emigravo į Braziliją. Ten 
ji sukūrė šeimų, išaugino lietu
viškoje veikloje pasižymintį sū
nų, vyrui mirus, persikėlė į JAV 
ir vėl sukūrė šeimų su docentu 
A. Vasaičiu. Prieš porų metų 
vyrui mirus, vėl tapo našle.

Bažnytinės jungtuvių apeigos 
vyko Šv. Kazimiero lietuvių baž
nyčioje, Providence, gruodžio 9. 
Jungtuvių mišias koncelebravo: 
kun. V. Cukuras, prel. V. Bal
čiūnas, kun. R. Krasauskas, kun. 
A. Petraitis, kun. J. Ruokis ir Šv. 
Kazimiero parapijos administra
torius kun. I. Gedvilą. Nauja- 
vedžiams asistavo pabroliais, 
pamergėmis ir naujavedę atve
dant prie altoriaus, Vasaičiai 
(mirusio docento vaikai) ir dak
taro sūnus bei jų šeimos.

Po jungtuvių visi dalyviai vy
ko Į Putnamų, kur Stables res
torane vyko vaišės. Jungtuvėse 
ir vaišėse dalyvavo per 40 as
menų.

Naujavedžiai apsigyveno bu
vusiuose Vasaičiu namuose,

RAŠINIŲ 
KONKURSAS

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga skelbia rašinių konkursų 
jaunimui.

Temos: 1. “Kaip vertinti tau
ri Irę išeivijoje”, 2. “Tautiniai 
herojai ir jų įtaka lietuvybėje”.

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga kviečia ir skatina visų 
lietuviškų jaunimų iki 35 m. 
amžiaus dalyvauti konkurse.

Rašinys turi būti bent penkių 
mašinėle spausdintų puslapių. 
Lituanistinių mokyklų mokyto
jai bei įvairių organizacijų va
dovai yra prašomi paskatinti 
jaunimą rašyti anksčiau minė
tum tautinėm temom.

Konkurse dalyvaujantiem už 
geriausius rašinius bus skiria
mos dvi premijos: L premija 
500 dol., II premija 250 dol. 
Premijom skirti bus sudaryta 
vertinimo komisija.

Konkurso rašiniai turi būti 
atsiųsti iki 1986 vasario 15 d. 
(pašto antspaudas) šiuo adresu: 
Amerikos Lietuvių Tautinė Są
junga, c/oV ida Jonušienė, 12500 
Paunee Rd., Palos Park, III. 
60464. 

teikė klausytojams pasigerėjimo 
tiek atlikimo technika, tiek gra
žia teatrališka solistų laikysena 
scenoje, tiek muzikine palyda.

Į koncertų atsilankęs vysk. 
P. Baltakis, OFM, publikos buvo 
pagerbtas atsistojimu ir ilgais 
plojimais.

Po koncerto norintieji šoko 
grojant Charm City orkestrui, 
o laimę galėjo išbandyti loteri
joj, kuri buvo šį kartų gausi ir 
turėjo vertingų daiktų. Veikė 
bufetas.

Šis Lietuvių Bendruomenės 
parengimas tikrai vykęs, nes re
tai tokio lygio koncertų pasitai
ko Baltimorės padangėj.

(j.b.)

Thompsone. Naujavedė ir toliau 
lieka dirbti Aftąlulaičio namuose 
slauge, o daktaro laukiama įsi
jungiant į vietos lietuviškų veik
lų.

Gyvenvietės pakeitimas
Kun. J. Tautkus, pensininkas, 

susilpnėjus sveikatai, persikėlė 
iš vienuolyno kapelianijos, kur 
gyveno keliolikų metų, į Matu
laičio namus. Norintieji jį lan
kyti ar turį reikalų tesikreipia 
nauju adresu.

J. Kr.

ŠV. KAZIMIERO 
PAVEIKSLŲ 
KONKURSAS 
BRAZILIJOJE

Brazilijoje šv. Kazimiero su
kaktuvinių metų komiteto inicia
tyva buvo paskelbtas konkursas 
sukurti paveikslų šv. Kazimiero 
tema. Konkursas buvo paskelb
tas visoje Brazilijos spaudoje. 
Konkursą skelbė Sao Paulo mies
to kultūrinis centras kartu su 
lietuvių šv. Kazimiero jubilieji
niu komitetu. Konkursui buvo 
pasiūlyta tema “Kazimieras — 
pirmas moderniųjų amžių šven
tasis pasaulietis”.

Tokiu vardu yra kun. Pr. Ga
vėno portugališkai parašyta kny
gelė apie šv. Kazimierų.

Konkursu susidomėjo nemaža 
dailininkų. Jam pasibaigus, buvo 
atrinkti 14 kūrinių, kurie buvo 
išstatyti ištaigiame Sao Paulo 
sporto klube Juventus. Premi
jos įteikimas buvo rugpjūčio 25. 
Milijono kruzeirų premija pa
skirta belgų kilmės dailininkei 
Zy van Langendonck. Specialiu 

.žymeniu įvertintas ir esto daili
ninko Robert Zirk paveikslas 
“Sv. Kazimiero vizija”.

4 Atrinktieji kūriniai visų savai
tę buvo išstatyti šiame sporto 
klube.

Premijos įteikimo proga spau
da atkreipė dėmesį į būdingą 
faktą, kad Lietuvoje Vilniaus 
katedra yra paversta į paveikslų 
galerijų ir Sv. Kazimiero bažny
čioje įrengtas ateistinis muzie
jus, gi Brazilijos žymus sporto 
klubas mielai priima ir ekspo
nuoja brazilų menininkų kūri
nius, kurie vaizduoja Lietuvos 
šventąjį.

— Trisdešimtoji iš eilės Lie
tuvių Fronto Bičiulių studijų 
ir poilsio savaitė 1986 metais 
įvyks Dainavoje rugpjūčio 3- 
10. Bičiuliai ir bičiulės prašo
mi sutvarkyti savo atostogų lai
ką, kad galėtų savaitėje dalyvau
ti Daugiau informacijų savaitės 
reikalais pateiks naujai išrink
toji LFB centro valdyba. Ta pa
čia proga primenama bičiu
liams, kad šiuo metu korespon- 
denciniu būdu yra vykdomi nau
jos LFB vadovybės — tarybos ir 
centro valdybos rinkimai. Bičiu
liai prašomi pabalsuoti iki sau
sio 20.

— “Tėvynės prisiminimai”, 
Toronto lietuvių radijo progra
ma šiemet švenčia 35 metų 
veiklos sukaktį. Ta proga sausio 
18 Prisikėlimo parapijos salėje 
vyks koncertas su šokiais. Šiai 
programai po Jono R. Simana
vičiaus mirties vadovauja jo 
dukra Violeta Laurinavičienė, 
51 Patricia Dr., Toronto, Ont. 
M4C 5K2. Tel. 690-3416.

— Toronte, Ont., Mažosios 
Lietuvos Klaipėdos krašto atva
davimo 63-jų metų sukakties mi
nėjimą satfšio 19 Toronto Lie
tuvių Namuose rengia LŠST Jū
rų šaulių kuopa “Baltija”. Mi
šios 11:30 vai. ryto Prisikėlimo 
parapijos bažnyčioje. Minėjimo 
programoje Povilo Vaicekausko, 
buvusio Vorkutos stovyklos ka
linio, paskaita ir dainos viene
to “Sutartinė” pasirodymas.

— “Prie šio paveikslų lietu
viai melsdavosi ir verkdavo” 
— tokia metrika padėta prie Švč. 
M. Marijos paveikslo, kurį Ona 
Prunskienė, grįždama iš Sibiro, 
atsivežė į Lietuvą ir į Ameri
ką. Mirus O. Prunskienei, dabar 
tas paveikslas, vienas nekaltų 
lietuvių kančios liudininkas ir 
relikvija, kun. J. Prunskio per
duotas saugoti Pasaulio lietuvių 
archyvui.

— Australijos LB savaitraštį 
“Mūsų Pastogė dabar leidžia 
beveik prieš aštuonerius metus 
įsteigta ir N.S.W. valstijoje į- 
registruota Lietuvių Bendruo
menės spaudos sąjunga, turinti 
apie 110 narių. Dabartinį sųjun
gos komitetą sudaro: pirm. B. 
Vingilis, vicepirm. V. Patašius, 
ižd. Milašas, sekr. V. Augusti- 
navičius, nariai — V. Jaras, A. 
Adomėnas ir B. Žalys. Sąjungon 
gali įstoti kiekvienas lietuvis, 
padavęs prašymų ir sumokėjęs 
vienkartinį 25 dol. mokestį.

— Prisikėlimo parapija To
ronte, kuriai vadovauja lietuviai 
pranciškonai, ir šiemet išleido 
metinį, knygos pavidalo kalen
dorių. Šiemet jau 12-ta laida. 
Redagavo St. Prakapas, parapi
jos tarybos finansų sekcijos pir
mininkas.

— Lietuvių pensininkų pora 
ieško prižiūrėtojų vietos. Gali 
virti ir išsikelti kitur. Dėl susi
tarimo rašykite ar skambinkite: 
Kazys Kizys, 3739 W. 65 St.. 
Chicago, III. 60629. Tel. 1-312- 
735-1406 (ieškoti Irenos).,.

— St Petersburg Beach, Fla., 
prieinama kaina parduodamas 
erdvus 1 miegamo condominium 
antrame aukšte, patogioje vieto
je prie krautuvių, miesto pa
plūdimo ir susisiekimo. Tel. 813 
360-0901.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Dr. K. Matukas, Putnam. 
Conn. Užsakė kitiem:. E. Liau- 
gaudienė, Parsippany, N.J. — V. 
Liaugaudui, Nęw York, N.Y.; 
Br. Balčiūnienė. Bolivar. OH — 
dr. B. Balčiūnaitei, Ellicott Cit\. 
Md. Sveikinam naujus skaits to
jus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem for
tam tik 12 dol. Atnaujinant — 
visiem 15 dol. metam.
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DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokesti, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudų parėmę:

Po 30 dol. — B. Paprockienė, 
Glendale, N.Y., T. Slyje, Ozone 
Park, N.Y., L.K. Laskauskas, 
Baltimore, Md.

Po 25 dol. — M. Shalins, 
Woodhaven, N.Y., S. Plechavi
čius, Dobbs Ferry, N.YL, J. Lu
kas, New Haven, Conn.

22 dol. — kun. J. Steponai
tis, Athol, Mass.

Po 20 dol. — J. Jacevičius,

Karjera
Kapinėse ant paminklo toks į- 

rašas:
— Čia ilsisi Džiuleta Legran, 

buhalterio žmona.
Praslinkus penkeriem metam, 

našlys padarė karjerą ir antka
pio įrašą pakeitė:

— Čia ilsisi Džiuleta Legran, 
vyresnio buhalterio žmona . . .

Neapsisprendžia
— Nežinau kurį vaikiną pasi

rinkti. Petras gerai uždirba, Jo
nas yra protingas, o Anupras 
gražiai šoka.

— Protingiausiai pasielg
tum išmokydama Petrą šokti.

Kuo būsi?
Tėtis klausia sūnų: — Kuo tu 

būsi, kai užaugsi?
Sūnus; — Aš būsiu kareivis.
Tėtis: Sūneli, tave gali priešas 

nušauti...
— Tai aš būsiu geriau prie

šas.

Pažangus
— Tėte, lituanistinėje mokyk

loje iš dviejų dalykų gavau 
penketuką!

— Labai malonu. Iš kokių 
dalykų?

— Iš istorijos — tris, iš gra
matikos — du.

Ar pyragas iškepęs?
— Pauliute, tarė motina, — 

pradenk krosnį ir pažiūrėk, ar 
pyragas jau iškepęs. Tik įbesk 
peilį ir, kai ištrauksi, pažiū
rėk, ar švarus.

Netaikus sugrįžusi duktė tarė:
— Mama, peilis išlindo toks 

švarus, tai aš subedžiau visus ki
tus nešvarius peilius.

Pavardė
įstaigon atvykusią mergaitę 

tarnautojas paklausė:
— Tamstos pavardė?
— Aš dar neturiu pavardės,

— aiškino mergaitė.
— Kaip tai? — susidomėjo 

tarnautojas.
— Aš dar neištekėjus. Ta pa

vardė, kurią turiu, yra mano tė
velio pavardė, o savo pavardę 
aš gausiu, kai ištekėsiu.

Klaidinanti rodyklė
Eismo policininkas sustabdo 

moterį, važiuojančią vienos 
krypties gatve automobiliu prie
šinga kryptimi. Kai policinin
kas ją sustabdė, ta atkirto:

— Bet ar tamstai niekad ne
atėjo mintis į galvą, kad tos 
rodyklės rodo klaidingą kryptį?

Teisinis patarimas
Teisėjas kaltinamajam:
— Jūs taip neprotirfgai me

luojat, kad nuoširdžiai patariu 
jums pasisamdyti apvokatą .. .

Bulvių košė
Mokytojas: Romuk, jei mama 

turi tik keturias bulves, kaip ji 
gali jas padalinti penkiem vai
kam kad visiems išeitų po ly
giai?

Romukas: Padaryti bulvių 
košę, ponas mokytojau!

Worcester, Mass., O. Kadas, 
VVoodhaven, N.Y., G. Ramonai- 
tis, Wilkes Barre, Pa., G. Sny- 
der, Jamaica, N.Y., M. Puskars- 
kas, Chicago, III., V. Lazaus
kas, Baltimore, Md.

1917 dol. — R Remeika, 
Fords, N.J.

Po 15 dol. — E. Putvytė, 
Lynu Haven, Fla., M. Kulis, 
Middle Village, N. Y., kun. V. Vai- 
kavičius, Nonvood, Mass., M. 
Namomaitis, Boston, Mass., V. 
Jasinskas, Riverside, N.J., S. Ba
ranauskas, Schenectady, N.Y., S. 
Bulovas, Ronkonkoma, N.Y., E. 
Zunaris, VVollaston, Mass., E. Ei
tas, Warehain, Mass., V. Plauši
nis, Ridgew(M>d, N.Y., L. Šileiky- 
tė-Hood, New York, N.Y., K. Nar
kevičius, Arlington, Mass., V. 
Sniuolis, Brockton, Mass., kun. 
S. Raila, Maspeth, N.Y., G. Ši- 
liūnas, Flushing, N.Y., W. Mali
nauskas, Stamford, Conn., dr. A. 
Dunajevvski, Ozone Park, N.Y., 
P. Mackus, Maspeth, N.Y., J. 
Gruodis, Monticello, N.Y., J. Kar
pus, Brooklyn, N.Y., A. Varkala, 
Long Island City, N.Y.

14 dol. — dr. D. Kasakaitis, 
Baltimore, Md.

Po 13 dol. — A. Pumputis, 
Middletovvn, N .Y., V. Kavolius, 
Elizabeth, N.J.

12 dol. — A. Varnas, Maspeth, 
N.Y.

11 dol.: J. Adomonis, Brook
lyn, N.Y.

Po 10 dol. — J. Dabužins- 
kas, VVoodhaven, N.Y., A. Macu- 
laitis, Valley Stream, N.Y., kun. 
A. Babonas, Detroit, Mich., A. 
Kupčinskas, VValpole, Mass., O. 
Vileniškis, Dorehester, Mass., 
E. Urbelis, Richmond Hill, N.Y.,
J. Bortkevičienė, Jamaica, N.Y., 
J. Gasiūnas, So. Pasadena, Fla.,
M. Sprindys, Port Richey, Fla., 
kun. R. Krasauskas, Putnam, 
Conn., A. Svargzdis, Brighton, 
Mass., E. VVilchinskas, Brooklyn,
N. Y., A. Račkauskas, Brooklyn, 
N.Y., A. Grinis, Flošsrppore, III., 
E. Paliulis, Cambridgė/ Mass., 
dr. A. Trojanas, New York, N.Y., 
P. Povilaitis, Great Neck, N.Y., 
V. Beleckas, Sunny Hills, 
Fla., C. Surdokas, Baltimo
re, Md., G. Stancius, Mt. Ver- 
non, N.Y., A. Lileika, Locust 
Valley, N.Y., L. Gudelis, Cos 
Cob, Conn., S. Griežė-Jurgelevi- 
čius, Dorehester, Mass., dr. D. 
Mažeika. Le Roy, N.Y.. E. Vai
nius, E. Northport, N.Y’., A. Jezu- 
kevičius, VVorcester, Mass., G. 
Razvad, Milton, Mass., J. Boty- 
rius, Ridgewood, N.Y7., V. Povi- 
lauskas, Astoria, N.Y., B. Jan
kauskas, Fort Salonga, N.Y., B. 
Dominauskas, Brooklyn, N.Y., B.

0DEXTER PARK 
PHARMACY B

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421

WE DELIVER
296-4130

Macijauskas, Sunny Hills, Fla., 
J. Strazdas, Sunny Hills, Fla., 
A. Kirkilą, Nesconset, N.Y., B. 
Bobelis, VVoodhaven, N.Y., L. 
Strikauskas, Phoenix, AZ, A. 
Andriulionis, So. Boston, Mass., 
J. Pačesa, Brooklyn, N.Y., D. Vai
čius, Hudson, N.Y., A. Mažiulis,
50. Boston, Mass., kun. P. Ša
kai is, Brockton, Mass., P. Evans, 
Massapeųua Pk., N.Y., E. Pre- 
keris, Staten Island, N.Y., V. 
Žiaugra, Roslindale, Mass., J. 
Maskeliūnas, Shrewsbury, 
Mass., L. Drangauskas, W<xxl- 
haven, N.Y., J. Milius, Wo<xlha- 
ven, N.Y., D. Antanavičius, Wor- 
eester, Mass., V. Vozbutas, So. 
Boston, Mass., R. Reventas, Mill- 
wood, N.Y., V. Kilius, Valley 
Stream, N.Y., A. Rinius, Spring- 
field, III., T. Banys, Cambridge, 
Mass., J. Laucevičius, W<xxlha- 
ven, N.Y., A. Skurdenis, Br<x>k- 
lyn, N.Y., J. Hauser, Lexing- 
ton, Mass., V. Noreika, So. Bos
ton, Mass., J. Žaliaduonis, New 
York, N.Y., A. Vebeliūnas, Rich
mond Hill, N.Y., K. Gudas, Ro- 
chester, N.Y., V. Gramsas, Vilias, 
N.J., J. Gailevičius, Baltimore, 
Md.,J. Kunigėlis, VVillsiton Park, 
N.Y’., K. Jonynas, Flushing, N.Y., 
E. Chesnul, Brockton, Mass.,
51. sters at Vilią Maria, Thomp
son, Conn., J. Vastūnas, Rich
mond Hill, N.Y’., T. Paknys, 
Brooklyn, N.Y., L. Parzel, Otto- 
ville, Ohio, A. Arimas, VVood
haven, N.Y’., J. Visockis, Brook
lyn, N.Y., E. Balionas, VVoodha
ven, N.Y., F. Galchus, Flushing, 
N.Y., R. Rajus, Richmond Hill, 
N. Y., M. Kobe r, Port VVashing- 
ton, N.Y.

Po 8 dol. F. Svvilpa, Hot 
Springs, .Ark., P.A. Piliai, Bronx, 
N.Y., E. Pugh, Long Beach, 
N.Y.

Po 7 dol. — F. Valasinas, 
Amsterdam, N.Y., A. Rimydis, 
VVoodhaven, N.Y’., P. Trybe, Dor- 
chester, Mass.

Po 6 dol. — dr. A. Damušis, 
Lockport, III., R. Markavičius, 
VVoodhaven, N.Y.

Po 5 dol. — A. Ramonas, 
Brooklyn, N.Y., A. Baranaus
kas, Maspeth, N.Y., V. Kamai- 
tis, Sutton, Mass., J. Mazalens- 
ki, Haverhill, Mass., H. Bitė-

nas, Elizabeth, N.J., B. Venckie
nė, Newark, N.J., J. Simutis, 
East Rockaway, N.Y., A. Radze- 
vich, Amsterdam, N.Y., S. Augo- 
nis, So. Boston, Mass., V. Tu
mas, Nonvood, Mass., T. Klova, 
Brooklyn, N.Y., B. Bartkus, Rich
mond Hill, N.Y’., M. Samatas, 
VVashington, D.C., B. Saldukas, 
Chicago, III., A. Ruzgas, VVood- 
haven, N.Y’., A. Žukas, VVoodha- 
ven, N.Y’., P. Matulis, Shrews- 
bury, Mass., J. Pauliukonis, VVor- 
cester, Mass., P. Normantas, Eli
zabeth, N.J., S. Rudys, VVor- 
chester, Mass., A. Eidukevičie- 
nė, Richmond Hill, N.Y., B. Spū
dis, VVoodhaven, N.Y., A. John
son, Tigerd, Oregon, K. Bartys, 
Elizabeth, N.J., P. Palys, Rich
mond Hill, N.Y., S. Klevas, Rich
mond Hill, N.Y., J. Gerdvilienė, 
St. Petersburg, Fla., S. Augaitis, 
VVatertown, Conn., L. Vencius,

Haverhill, Mass., E. Rastenis, 
VVoodhaven, N.Y., S. Balsys, 
Bnx)klyn, N.Y., N. Gudelis, As— 
toria, N.Y., J. Mack, Coxsac- 
kic, N.Y., E. Senkus, Astoria, 
N. Y., V. Garsys, VVorcester, 
Mass., D. Banest, Littleton, 
Mass., K. Butkus, Jamaica, N.Y., 
L. Špokas, VVoodhaven, N.Y., 
dr. V. Kaupas, Concord, N.H., 
P. Stanelis, St. Petersburg, Fla., 
W. Umbraziis, Brooklyn, N.Y., 
kun . K. Balčys, Amsterdam, 
N.Y., J. Sakaitis, Aubum, Mass., 
E. Tainalavage, VVorcester, 
Mass., S. Ralys, Amsterdam, 
N.Y., J. Alyta, Ehnhurst, N.Y.,
G. Žemaitaitis, Norwalk, Conn., 
A. Česonjs, Linwood, N.J., A. Če
pėnas. Worcester, Mass., C. La
pinskas, VVorcester, Mass., A. 
Jance, Flushing, N.Y., F. Mi
las, Florai Park, N.Y., V. And- 
riukonis, Arlington, Mass., V. 
Zenkus, VV. Bridgewater, Mass.,
H. Matulionis, Maspeth, N.Y., J. 
Mažiukas, VVoodhaven, N.Y., 
A. Janušis, Livonia, Mich., Sis- 
ters of Jesus Crucified, Brock
ton, Mass., Sandara Club, Ine., 
Brockton, Mass., J. Šiugžda, 
Brooklyn, N.Y., G. Popel, Brook
lyn, N.Y., E. Butkus, Chicago, 
III., V. Grybauskas, Brockton, 
Mass., V. Trinavich, So. Boston, 
Mass., Z. Klivečka, VVoodhaven, 
N.Y., R. Petrauskas, Chester, 
N.Y., A. Birutis, VVoodhaven, N. 
Y., P. Korla, Schenectady, N.Y., 
J. VValentukievvicz, So. Boston, 
Mass., M. Žilinskienė, So. Bos
ton, Mass., J. Kevett, Toms Ri- 
ver, N.J., G. Vidmantas, Roches- 
ter, N.Y., A. Šilbajosis, Rich
mond Hill, N.Y., Č. Kiliulis, 
Lexington, Mass., I. Sirutavi- 
čius, So. Boston, Mass., J. O’ 
Neil, Kettering, Ohio, P. Ri- 
zauckas, New Britain, Conn., 
E. Cibas, Milton, Mass., J. Da- 
čys, Nonvood, Mass., A. Bud
raitis, Richmond Hill, N.Y., V., 
Anonis, Rego Park, N.Y., S. Vi- 
tėnas, Cromwell, Conn., P. Mik
šys, Leicester, Mriss., J. Ajuskas, 
Malden, Mass., S. Nutautas, 
VVoodhaven, N:Y., A. Žuras, Ro- 
chester, N.Y., A. Mockus, Hart
ford, Conn., S. Vaikutis, Bridge- 
port, Conn., P. Tyla, Foxboro, 
Mass., S. Vaškelis, Framingham, 
Mass., D. Bobelis, Massapequa 
Park, N.Y., N. Shumbris, Baysi- 
de, N.Y., V. Brandtneris, Avon, 
Mass., A. Janus, Centerville, 
Mass., kun. J. Tautkus, Putnam, 
Conn., A. Pakalka, Richmond 
Hill, N.Y., V. Gudas, Jamaica, 
N.Y., L. Lendraitis, So. Boston, 
Mass., J. Starinskas, Belmont, 
Mass., C. A. Adomaitis, Rich
mond Hill, N.Y., M. Volskis, 
Brooklyn, N.Y., O. Bački.s, VVash- 
ington, D.C., J. Tamašauskas, 
VVorcester, Mass., S. Račys, Mil
ton, Mass., S. Lukas, Brooklyn, 
N.Y., B. Lukoševičienė, Rich
mond Hill, N.Y., A. Semaška, 
New Britain, Conn., F. Liubers- 
kis, Richmond Hill, N.Y., J. Au- 
gaitytė, Philadelphia, Pa., P. Ži
lionis, Cleveland, Ohio, kun. A. 
Rubšys, Bronx, N.Y., A. Šarka, 
Spring Hill, Fla., prel. J. Balko
nas, St. Petersburg Beach, Fla., 
dr. A. Janačienė, Yonkers, N.Y.,

O. Maciūnas, Woodhaven, N.Y.,
K. Aras, St. Petersburg, Fla.,
L. Balkus, Farmington Hills, 
Mich., M. Leiga, Woodhaven, 
N.Y., A. Balčytis, Chicago, III., 
J. Tričys, Chicago, III., S.Valka- 
vičius, Dorehester, Mass., K. Ci- 
vinskas, Cleveland, Ohio, B. 
Balnius, Detroit Mich.

$4 dol. — B. Kohanski, Fle- 
mington, N.J.

Po 3 dol. — I. Stačius, Rich
mond Hill, N.Y., J. Urbanavi
čiūtė, Spring Valley,N.Y.,J. Lau
kaitis, Torrington, Conn., P. Ži
lionis, New York, N.Y., L Spe- 
rauskas, New York, N.Y.,' K. 
Barūnas, Ormond Beach, Fla., 
J. Treimanas, Brockton, Mass., 
H; Andruška, VVoodhaven, N.Y., 
A. Beard, Forest Hills, N.Y., A. 
Paleckis, St. Petersburg, Fla.,
M. Jankauskas, Wheaton, Md., 
E. Tereinis, Amsterdam, N.Y., 
E. Jankauskienė, Woodhaven, 

1986 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ
14-21 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ

14 DIENŲ — LIETUVA IR RUSIJA
Kelionė 716: liepos 6 - liepos 29 — $1,699. Maskvoj 1 

d iena, Vilniuj 10, Maskvoj 1. Swissair iš JFK ir Bostono
15 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

Kelionė 101: Rankdarbių paroda. Spalio 1 - spalio 15 — 
$1,599.

Kelionė 126: Naujų Metų sutikimas. Gruodžio 26 - sausio 9 
—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 3, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

18 DIENŲ - LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA 
Kelionė 812: rugpjūčio 12 - rugpjūčio 29 — $2,059.

Maskvoj 2 d ienos, Viln iuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

21 DIENA — LIETUVA, ŠVEDIJA, RUSIJA IR SUOMIJA 
Kelionė 514: Jaunimo grupė. Gegužės 13 - birželio 2— 

$1,949. Stockholme 2 dienos, laivu į Helsinkį, Maskvoj 
2, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. SAS iš JFK.

10-17 DIENŲ KELIONĖS, 7 DIENOS LIETUVOJE
10 DIENŲ - LIETUVA IR SUOMIJA

Kelionė 421: balandžio 21 - balandžio 30 — $1,389.
Kelionė 915: rugsėjo 18 - rugsėjo 27 — $1,449. Vilniuj 7 

dienos, Helsinky 1. Finnair iš JFK.

12 DIENŲ -LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA 
Kelionė 512: gegužės 12 - gegužės 23 —$1,439, Traukiniu 

nuo Varšuvos iki Vilniaus, Vilniuj 7 dienos, traukiniu 
nuo Vilniaus iki Varšuvos, Varšuvoj 2, Frankfurte 1, 
Lufthansa iš JFK ir Bostono.

14 DIENŲ — LIETUVA, UKRAINA, RUSIJA IR VENGRIJA 
Kelionė 610: birželio 12 - birželio 25 — $1,669.
Kelionė 708: liepos 10 - liepos 23 — $1,669.
Kelionė 819: rugpjūčio 21 - rugsėjo 3 — $1,669. Kijeve 2 

dienos, Vilniuj 7, Maskvoj 1, Budapešte 2. Swissair 
iš JFK ir Bostono.

15 DIENŲ -LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA 
Kelionė 506: gegužės 6 - gegužės 20 — $1,599. 
Kelionė 603: birželio 3 — birželio 17 — $1,849. 
Kelionė 701: liepos 1 — liepos 15 — $1,849.
Kelionė 929: rugsėjo 29 — spalio 13 — $1,599. Maskvoj 

2 dienos, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2, Finnair 
iš JFK.

17 DIENŲ - LIETUVA, LATVIJA, LENKIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 506A: gegužės 6 - gegužės 22 — $1,599.
Kelionė 617: birželio 17 - liepos 3 — $1,799.
Kelionė 916: rugsėjo 16 - spalio 3 — $1,699. Traukiniu 

iš Varšuvos įVilnlų, Vilniuj 7 dienos, Rygoj 3, traukiniu 
iš Vilniaus j Varšuvą, Varšuvoj 2, Frankfurte 1. 
Lufthansa iš JFK ir Bostono.

13-14 DIENŲ KELIONĖS, 5 DIENOS LIETUVOJE 
13DIENŲ -LIETUVA, RUSIJA, ITALIJA

Kelionė 511: gegužės 11 - gegužės 23 — $1,799.
Kelione 920: rugsėjo 21 - spalio 3 — $1,799. Maskvoj 2 

dienos, Vilniuj 5, Romoj 4, Florencijoj 1. Alitalia iš 
JFK ir Bostono.

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, AUSTRIJA, BAVARIJA 
Kelionė 611: birželio 11 - birželio 24 - $1,829.
Kelionė 722: liepos 22 - rugpjūčio 4 — $1,829. Maskvoj 2 

dienos, Vilniuj 5, Vienoj 2, Miunchene 3, Lufthansa 
iš JFK Ir Bostono.
Kelionės kainos nustatytos pagal tarifus, veikusius 

1985 gruodžio 1. Kelionių kainos gali keistis, besikei
čiant kelionių lėktuvais kainom. Visiem klijentam bus 
pritaikytos pigiausios oro kelionės.

Dėl brošiūros Ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

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

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

N.Y., P. Kurapka, So. Boston, 
Mass., O. Milunaitis, Baltimore, 
Md., V. Romaška, Staten Island, 
N.Y., M. Noreika, Nescanset 
N.Y., A. Kairys, Rego Park, N.Y.

Po 3 dol. — C. Genevich, 
Brooklyn, N.Y., S. Aleksiejus, 
Valley Stream, N.Y., S. Dzikas, 
Indialantie, Fla., A. Girlys, VVor

cester, Mass., L. Kasiuba, Brook
lyn, N.Y., A. Liukonis, Mid
dle' Village, N. Y., E. Ta

mašauskas, Brooklyn, N.Y., V. 
Karalius, Baltimore, Md., A. 
Ruggles, Holyoke, Mass., E. Sta- 
nulis, Lavvrence, Mass., H. Ka
zimieraitis, Florence, Mass., V. 
Židžiūnas,Centerville, Mass., E. 
Strazdas, Centerville, Mass.

1 dol. — A. Liepinaitis — Kew 
Gardens, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St Petersburge

Aktyvas: 47 milijonai dolerių

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

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

Taupymo certifStatų palūkanos nuo 7.15% IKI 9.25% pagal sumą ir terminą. 
IRA indėlių palūkanos nuo 9.00% iki 9.75% pagal terminą.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Richmond Hill veikia šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro, išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. Ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apiė paskolų ir certifikatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba pašturJums bus suteiktos vėliausios informacijos.
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Kiekvienų kartų, kai Aukščiau
sias pasikviečia savo tarnų pas 
save iš šios žemės, primena 
mums, kad ir mes čia esame tik 
svečiai. Vieni anksčiau, kiti vė
liau ir mes iškeliausime amži
nybėn.

Ruduo. Lapkričio 9-oji diena. 
Oras vėjuotas ir lietingas. Tos 
dienos 12:55 vai. po pietų La 
Grange ligoninėje, negailestin
gas mirties angelas išsinešė di
dį patriotų, taurų Lietuvos sū
nų, spaudos mylėtojų, patrioti
nių organizacijų narį, vargšų 
globėjų Valerijonų Šimkų.

Velionis buvo Vilniaus krašto 
sūnus. Pasaulį išvydo 1907 sau
sio 23 Švenčionių apskr., Tve
rečiaus valsč., Lekiškės kaime. 
Nuo pat jaunystės įsijungė į 
tautinį kultūrinį darbų ir veiklų. 
Buvo Vilniaus Šv. Kazimiero 
draugijos uolus ir rūpestingas 
veikėjas. Vilniaus krašte plati
no slaptai iš Lietuvos įgabena
mų spaudų.

Sužinojęs, kad lenkų okupaci
nė valdžia Įtaria ir gali suimti, 
laimingai pasitraukė į nepri
klausomų Lietuvų. Čia įsijungė į 
Vilniui vaduoti sąjungą, Įsirašė 
Į šaulius ir atliko karinę prie
volę. Tarnaudamas Lietuvos ka
riuomenėje, baigė ugniagesių 
kursus. Pasiliuosavęs iš kariuo
menės, trumpai tarnavo Kauno 
miesto policijoje. Trokšdamas 
mokslo pradėjo lankyti Kauno 
suaugusių gimnazijų.

Pasitraukęs iš policijos gavo 
darbų Kauno miesto savivaldy
bėje. Kaip baigusi ugniagesių 
kursus velioni pasky rė Į Kauno 
miesto ugniagesių komandų. Ap
sivedė Onutę Belozoraitę ir 
laimingai gy veno. Susilaukė sū
naus Kęstučio. Baigė gimnazijų.

Vilnių grąžinus Lietuvai, per
sikėlė gyventi ir dirbti Į Vilnių, 
įsijungė į Vilniaus miesto ugnia
gesių eiles. Kiek sąlygos nuo tar
nybos leido, organizavo švieti
mo ir lietuvių kalbos kursus, į- 
sijungė^ Vilniaus šaulių rinkti
nės vadovybę. Pirmaisiais bol
ševikų okupacijos metais turėjo 

A.A.
SIMONUI KONTRIMUI

mirus, jo žmonai Jadvygai ir sūnui dr. Ričardui su šeima 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Cape Cod apylinkės valdyba ir nariai

A.A.
JONUI ADOMONIUI

mirus, žmonai Aldonai ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią ir gilią užuojautą.

Cape Cod apylinkės valdyba ir nariai

A.A.
MOTIEJUI POVILAIČIUI

mirus, žmonai Uršulei, dukroms Onutei, Silvija i ir Marytei 
bei kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Jurgis ir Vitalija Sližiai

A.A.
SIMONAS KONTRIMAS,

sulaukęs 83 m. amžiaus, po sunkios ligos mirė gruodžio 
23 Ormond Beach, Ra., ligoninėje. Mirties metu šalia jo 
buvo susirinkusi visa šeima. Velionis prieš mirtį pa
geidavo, kad vietoj gėlių ir užuojautų pinigai būtų 
skiriami Lietuvių Religinei Šalpai.

Po atsisveikinimo su Ormond Beach lietuviais, velio
nis buvo palaidotas Putnamo seselių kapinėse gruodžio 
27. Apeigos baigtos su Lietuvos himnu.

Nuliūdime liko žmona Jadvyga, sūnus dr. Ričardas 
su žmona, penki anūkai, taip pat dvi seserys Lietu
voje.

ANTANINAI BOBELIENEI
mirus, jos sūnums Antanui ir Sigitui, jų šeimoms, gimi
nėms ir artimiesiems reiškiame mūsų gilią užuojautą.

Aleksandra, Julius, Aleksandras
ir Marius Maldučiai
Apolonija ir Andrius Butai

A.A.
ANTANINAI BOBELIENEI

mirus, sūnums Sigitui ir Antanui su šeimomis reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Algimantas, Teresė, Gintarė
irAu.įra Gečiai
Antanas Masionis

A.A.
ALFONSUI STEPONAVIČIUI

mirus, žmonai Erika i, broliu i Zigmui su šeima ir visiems 
giminėms užuojautą reiškia

LB Stamfordo, Conn., apylinkė

slapstytis. Vienoje pasaloje 
buvo užpultas, sužeistas ir su
imtas.

Tardy muose ir kalėjime teko 
iškentėti žiaurius kankinimus. 
Iš kalėjimo išsivadavo prasidė
jus vokiečių rusų karui. Vokie
čių okupacijos metais Vai. Šim
kus buvo Vilniaus Priešgaisri- 
nės-Priešlėktuvinės apsaugos 
viršininkas. Jis nepaprastai 
daug padėjo jaunimui ir studen
tijai. Dirbantieji šios apsaugos 
komandose jaunuoliai buvo at
leidžiami nuo vokiečių privalo
mo darbo grupių. Šimtai jaunų 
studentų buvo išgelbėti nuo 
transporto tarnybos, nuo pri
verstino darbo Vokietijos karo 
pramonėje.

Antrą kartą komunizmo siau
bui atslenkant Į Lietuvą, velionis 
su šeima pasitraukė į Vakarus. 
Tačiau prieš palikdamas Vilnių, 

velionis Priešgaisrinės ir Prieš
lėktuvinės tarnybos tūrėtom su
sisiekimo priemonėm leido pasi
naudoti tiem, kurie neturėjo jo
kių pasitraukimo priemonių, bet 
desperatiškai stengėsi pa
sitraukti.

Manoma, kad laisvuose kraš
tuose yra nemažai lietuvių, ku
rie velionio dėka ir drąsa jo 
duotomis priemonėmis pasitrau
kė iš Vilniaus ir kas norėjo ir i 
Vakarus. Atsidūręs tremtyje, ve
lionis labai skaudžiai pergyve
no Lietuvos okupaciją ir skau
džias brolių ir sesių kančias.

"Vakarų Vokietijos tremtmj 
stovyklose velionis dirbo štC 
skautais ir pasiekė skautininko 
laipsnį. 1950 metais persikėlęs 
į Ameriką ir apsigyvenęs Chiea- 
goje, sunkiai dirbo šeimos išlai
kymui Įsijungė į patriotines or
ganizacijas, jose dirbo ir veikė 
pagal savo išgalę.

Aukomis geriem darbam ir 
pavergtos Lietuvos išlaisvini
mui mažai kas galėjo ji pra
lenkti. Tokiu velionis pasiliko ir 
iki savo mirties valandos. Mi-

A.A.
. ALGIUI VALIUŠAIČIUI

mirus, visiems giminėms reikšdami užuojautą kartu 
liūdime.

LB Stamfordo, Conn., apylinkė

rė neatlaikęs stipraus Širdies 
smūgio. ,

Tremtyje velionis įsteigė Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjungų, 
aktyviai veikė Lietuvos Atgimi
mo Sąjūdyje, buvo Laisvosios 
Lietuvos įgaliotas leidėjas ir 
redaktorius. 1985 m. vasarų LAS
tarybos seniūnų suvažiavime 
Chicagoje, dėl sveikatos pasi
traukus iš LL leidėjo pareigų, 
buvo pakeltas j garl>ės leidėjus, 
c> savo pareigas perdavė žmonai 
Onutei.

Nepaprastai daug dirlx> Lietu
vos Šaulių Sąjungos Tremtyje 
padaliniuose, buvo BALFo Chi
cagos apskrities pirmininkas ir 
ilgametis direktorius, šalia savo 
darlx> velionis buvo dosnus au
kotojas, genį darbų rėmėjas, 
knygų leidėjas..

Nuliūdime liko visų jo darbų* 
rėmėja ir talkininkė Ona Belo- 
zoraitė-Šimkuvienė. Turėjo sūnų 
Kęstutį, kuris mažas mirė Lietu
voje.

Velionis buvo šių organizaci
jų garbės nariu: Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sąjungos, Lietuvos 
Šaulių Sąjungos Tremtyje, Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio, 
BALFo.

1985 lapkričio 12 d. 7 vai. 
vakaro Petkaus Marųuette Par
ko laidotuvių koplyčioje susirin
ko iš Chicagos ir apylinkių 
tiek gausiai lietuvių su velioniu 
atsisveikinti, kad ir erdvi salė 
vos sutalpino susirinkusius. Ro
žančių sukalbėjo kan. Vaclovas 
Zakarauskas. Ats i sveiki nim ui 
vadovavo iš Clevelando atvy kęs 
LAS centro valdybos pirminin
kas Vytautas Jokūbaitis.

Prie velionio karsto koply
čioje atsisveikino: Lietuvos Šau
lių Sąjungos Tremtyje pirminin
kas Karolis Milkovaitis, BALFo 
centro valdybos pirmininkė Ma
rija Rudienė, VLIKo pirminin
ko dr. K. Bobelio ir visos val
dybos vardu atsisveikino V. Jo
kūbaitis. Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjungos Vardu A. Lekas, 
Vytauto Didžiojo šaulių rinkti
nas — Juškevičius, Krivūlės var- 
<Ių,.Ą, .Ręivytis, Tautos Fondo 
Chicagos padalinio vardu A. 
Repšienė, Laisvosios Lietuvos 
redakcinės kolegijos vardu K. 
Tautkus, Žurnalistų sąjungos 
Chicagos skyriaus vardu Ig. 
Andrašiūnas, Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdžio vardu atsisveiki
nimo žodį pasakė V. Jokūbaitis 
ir Įteikė Laisvosios Lietuvos lei-

Sekmadienis Kalėdų dvasioje 
radijo bangomis

Paskutinis sekmadienis prieš 
Kalėdas gražiai pradėtas. Stepo
nas ir Valentina Minkai savo ve- 
damoj radijo programoj perdavė 
eilę sveikinimų, o Kalėdų diena 
jie turėsią specialią dviejų va
landų kalėdinę programą, (kuri 
prasidėsianti 8 vai. ryto iki 10 
vai.

Laisvės Varpo vedėjas Petras 
Viščinis perskaitė Lietuvių Fon
do, Lietuvių Bendruomenės, 
Diplomatinės tarnybos šefo ir 
eilę kitų sveikinimų ir linkėji
mų Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga. O tada perdavė labai 
gražią Kalėdų giesmių ir gyvo
jo žodžio pynę, kurioje girdėjo
me aktorius: Henriką Kačinską, 
Aleksandrą Gustaitienę, Eleną 
Dauguvietytę-Kudabienę ir so
listą Stasį Liepą. Šioje gyvojo 
žodžio ir dainos pynėje jie mus

dėjai ii garbės narei bei LL ad
ministratorei O. Šimkuvienei 
naujai išleistą LAS pirmąjį me
dalį. Atsisveikinimą užbaigė gi
minių atstovas Jurgis Voldema
ras.

1985 lapkričio 13 d. 9 vai. 
ryto iš laidotuvių koplyčios ve
lionio karstas nulydėtas į Šven
čiausios Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčią, kurio- ’ 
je kan. V. Zakarauskas atlaikė 
gedulingas pamaldas ir pasakė 
pamokslą.

Po pamaldų arti mylios ilgu
mo mašinų vilkstinė velionį pa
lydėjo į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. Nors lynojo skalsus lie
tus, bet visi pridengę lietsar
giais sa savo galvas, kartu su 
kan. V. Zakarausku, kun. Kuz
minsku atkalbėjo prie duobės 
maldas ir sugiedojo vieną posmą 
giesųCe^Kfąrija, Marija. Amžinai 
su velioniu atsisveikino laido
tuvių dalyviai sugiedotu Lietu
vos himno garsais.

Nuoširdžiausia užuojauta 
žmonai Onutei, giminėm, arti
miesiem ir pažįstamiem.

Velionis suspėjo parašyti savo 
atsiminimų knygos pirmąjį dalį, 
kuri 1985 m. rudenį išėjo iš 
s naudos.

K. T-kus

AMSTERDAM, N.Y.
Kalėdinis renginys

Šv. Kazimiero parapijos salėj 
gruodžio 15 įvyko Lietuvos vy
čių 100-sios kuopos kalėdinis 
renginys — kūčios su plotkelė- 
mis ir tradiciniais valgiais.

Invokaciją sukalbėjo kuopos 
dvasios vadas parapijos klebo
nas kun. Robertas K. Balčys.

Vakarui vadovavo Vincent 
RpssL Buvo Įteikta kalėdinės 
dovanos klebonui ir kun. A. Gri
gaičiui. Vakarienė buvo paruošta 
Irenos Tice ir jos pagelbinin- 
kių.

Prof. J. Gravrogkas pranešė, 
kad Hudson Valley Community 
kolegijoj buvo dėstoma lietuvių 
kalbos kursas ir 22 studentai tą 
kursą baigė. Tai pirmas atsiti
kimas, kad šioj kolegijoj buvo 
lietuvių kalbos paskaitos, kurių 
instruktorė buvo G. Baranaus
kas. 100-sios kuopos nariai Ber- 
nice Aviža ir A. Bagdon su žmo
na lankė tą kursą.

Lietuviškų ir angliškų kalėdi
nių giesmių giedojimą vedė Re
gina Kot, pianu palydint kle
bonui.

Steve Raila su žmona vykdė 
■ * žaidimus ir dovanų traukimą. 

Ypatingas dovanas — kalėdinę 
keramikos eglutę, padarytą Ha- 
rold ir Irene Tice, laimėjo Mrs. 
Charles Karbočius, o angelą, 
darytą Olgos Wilkewitch, lai
mėjo Helen Saunders iš Sche- 
nectady, N.Y.

Vakaro vedėjas padėkojo atsi
lankiusiems, rengėjams ir jų pa
dėjėjams už tokį puikiai suor
ganizuotą renginį, kurį malda 
užbaigė kun. A. Grigaitis.

G. Gobis

nuvertė į tėvynę, į gimtuosius 
namus, kur pro apšarmojusius 
medžius ir Šalčio ' gaivinami 
žmonės traukė į bažnyčias pa- 

► sveikinti gimusį Kūdikėlį Jėzų, 
j Su nostalgija pabuvom tą pus 

valandį toli už mėlynojo Atlanto
savo tėviškėse ir savose šeimo
se-

Ir tikrai labai džiugu ir mie
la girdėti ir prisiminti tą .di
džiąją šventę gimtuoju lietuviš
ku gyvu žodžiu. Ir jeigu pribū
tų tų lietuviškų radijo , valandė
lių ir gerai paruoštų programų 
panašiomis progomis, mūsų iš- 
ei viškas gyvenimas tautiniu po
žiūriu dar labiau blėstų. <• r

“Aras” apie savo viešnagę 
Bostone

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo 67 metų sukaktį minint, 
Bostono ramovėnai turėjo pasi
kvietę didelį chorą; “Aras” iš 
Toronto, Kanados. Klausytojai 
Bostone labai gėrėjosi jų daina
vimu ir parinktomis dainomis, o 
ir jiem išvykus, dar vis jie yra 
prisimenami.

O štai kaip jie patys apie tą 
viešnagę Bostone rašo Tėviškės 
Žiburiuose 1985X11.10. ~

“Aro” koncertas Bostone.
“Aro” choras lapkričio 24 d. 
koncertavo Bostone. Chorą buvo 
pakvietus LKV Sąjunga “Ramo
vė” ten atlikti meninę progra
mą jų rengiamamę^Lietuvos ka
riuomenės sukakties minėjime. 
Į Bostoną autobusu važiavo 49 
choristai, chorvedys sol. V. Ve
rikaitis ir choro akompaniato
rius muz. J. Govėdas. Sekma
dienį per pamaldas Bostono 
lietuvių Šv. Petro par. šventovė
je choras pagiedojo giesmių, o 
sol. V. Verikaitis — solo. Po
piet Amerikos lietuvių piliečių 
dr-jos namų salėje įvyko iškil
mingas minėjimas, kur Toronto 
“Aras” ir sol. V. Verikaitis atli
ko meninę programą. Per du 
išėjimus su visais išprašytais 
pakartojimais choras padainavo 
26 dainas. Sol. V. Verikaitis 
padainavo solo dvi programoj 
įrašytas dainas ir, publikaipsa- 
šant, turėjo dar vieną pridėti.

Salė buvo pilnutėlė entuzias
tingos publikos. Tai buvo ne 
taip dažnai sutinkama lietuviš
kos dainos mylėtojų publika, 
parodžiusi mūsų chorui tiek 
daug entuziazmo. Savo reper
tuare choras turėjo įvairių pat
riotinių ir karinių dainų, dau
giausia lietuvių kompozitorių. 
Iš Bostono “Aras” parsivežė 
geriausius prisiminimus. Bosto
niečiai, kaip koncerto publika, 
taip ir patys kvietėjai bei 
organizatoriai, paliko torontiš
kiams gilų įspūdį. Jie buvo jų 
gražiai sutikti, priimti, pavai
šinti ir išlydėti. “Aras” dėkin
gas chorą pakvietusiam LKV 
Sąjungos skyriaus pirm. J. Sta- 
rinskui, programos pranešėjui 
inž. J. Stašaičiui, Amerikos pi
liečių d-jos namų ved. K. Smi
tui ir visom šeimininkėm.”

Taip gražiai apie Bostoną at
siliepė “Aras”. Malonu tai gir
dėti.

Lituanistinės mokyklos eglutė
Bostono šeštadieninė lituanis

tinė mokykla gruodžio 21 Šv. 
Petro parapijos salėje surengė 
Kalėdų eglutę. Įdoprioji šios Eg
lutės dalis buvo vaidinimėlis 
“Sigutės eglutė ir Stebuklinga
sis vanduo”, kurį atliko patys 
mokiniai. Ir vaikučių tėveliai, 
atsilankę į šį vaidinimėlį, ir sve
čiai, o ypač patys vaidintojai ir 
visi mokiniai buvo graži ir miela 
popietė mūsų kasdieniniame, bet 
jau amerikonėjančiame gyve
nime.

Vasario 16 Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimas.

Kovo2 Skautų rengiama tradi
cinė Kaziuko mugė.

Kovo 9 3 vai. p.p. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos patalpose 
Lietuvos Bažnyčios kronikos su
tiktuvės.

BOSTON MASS - WLYN 1360 
AM bango* aokm. nuo • *1 6:45 
ryto. Veda t. Ir V-MInkai, 71

OŽUT/Tatot. 266 - 251S.
LAISVtS VARPAS 

nlals fcBO- 1B*B veL ryto M WCAV- 
CM tabu** M A
VMBInls, 173 ArNtur St, Brockton, 
MA 02402. Totofoooa (017) 506- 
7200.



8 • DARBININKAS • 1986 sausio 10, Nr. 2 PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI

OARBINMKAS
_____"  ■ '   ■ ' '   —-

Kultūros Židinyje šį savait
galį: sausio 11, šeštadienį, 7 v.v. 
Klaipėdos krašto atvadavimo, 
minėjimas. Rengia šauliai, ra- 
movėnai, birutietės, M. Lietuvos 
rezistencijos sąjūdis.

Liet. Kat. Moterų Sąjungos 
29 kuopos susirinkimas šaukia
mas sausio 12, sekmadienį, 1 
vai. popiet pas E. Kezienę, 80- 
69 90 Avė., Woodhavene. Vi
sos narės kviečiamos dalyvauti. 
Bus gera proga susimokėti na
rio mokestį. Po susirinkimo — 
pasivaišinimas.

Klaipėdos krašto atvadavimo 
minėjimas bus sausio 11, šešta
dienį, 7 v.v. Kultūros Židinyje. 
Paskaitą skaitys klaipėdietis Jo
nas Vilgalys, invokaciją sukal
bės Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, žodį tars ir Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis. Me
ninėje dalyje Irena Veblaitienė 
ir Tadas Alinskas paskaitys iš
traukas iš operos “Jūratė ir Kas
tytis” libreto. Programai vado
vauja šaulė Vida Jankauskienė. 
Po programos pabendravimas ir 
kavutė. Visuomenė kviečiama 
kuo gausiau atsilankyti.

Kęstutis Miklas, šaulių 
kuopos pirmininkas, su iš Lietu
vos atvykusia pussesere, buvo 
išvykęs į Floridą, kur aplankė 
įvairias vietoves ir savę/Tūnų, 
gyvenantį Marcos salojė. Naujus 
metus sutiko Juno Beach, Fla., 
kur sutikimą rengė LB apylinką. 
Į New Yorką grįžo sausio 8.

Rasa Razgaitienė, Americans 
for Due Process koordinatorė, 
sausio 11 vyksta į Juno Beach, 
Fla., ir ten 2 vai. popiet Me
todistų bažnyčioje kalbės rūpi
mais klausimais ir rodys fil
mą iš OSI veiklos. Po susirin
kimo — kavutė. Šį pranešimą 
rengia Juno Beach lietuvių pen
sininkų klubas.

Harmonijos vienetas vyksta į 
Los Angeles koncertuoti. Vie
neto vadovas Viktoras Ralys iš
vyksta sausio 14, kiti nariai 
— porą dienų vėliau. Jie ten 
turės du koncertus, — sausio 18, 
šeštadienį, ir sausio 19, sekma
dienį. Abu koncertai bus Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Po kon
certo Harmonija savaitės pra
džioje grįžta atgal. Koncertus 
rengia Liet. Bendruomenės apy
linkė.
Kūdikėlio Jėzaus parapijos 

mokykloje jau keliolika metų 
veikia ir lituanistinė Maironio 
mokykla. Šią mokyklą nuo
širdžiai globoja tos parapijos 
klebonas. Jis paprašė, kad mo
kykla parengtų savo mokyklos 
aprašymą, kurį įdės į parapijos 
biuletenį.

Apreiškimo parapija jau siun
tinėja laiškus ir prašo aukų pa
rapijos atnaujinimo fondui.

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
ATVADAVIMO
63-ųjų metų sukaktis minima z 
1986 m. sausio mėtų 11 d., šeštadienį, 
7 vai. vak. Kultūros Židinyje,
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 
PROGRAMOJE:
Tėv. Leonardo Andr tekaus, OFM, invokacija
Lietuvos Gen. Konsulo Aniceto Simučio žodis
Jono VNgalio paskaita
Meninėj daly Irena Veblaitienė ir

Tadas Alinskas
Programai vadovauta i. sesė Vida Jankauskienė 
Po programos pabendravimas prie kavutės.
Minėjimų ruošia Ir visuomenę dalyvauti maloniai kviečia:

L.S.S.T. SIMO KUDIRKOS ŠAULIŲ KUOPA
L. K. V. RAMOVE N.Y. SKYRIUS
D. L. K BIRUTĖS DRJOS N.Y. SKYRIUS
MAŽOSIOS LIETUVOS REZISTENCINIS SĄJŪDIS 

— Įeinant aukojama —

Naujų Metų sutikimą Kultū
ros Židinyje suruošė Lietuvių 
Atletų Klubo bingo grupė. Su
tikimas buvo grynai šeimyniš
ko pobūdžio, nes patys dalyviai 
pasirūpino maistu ir gėrimais. 
Žinoma, kas nors turėjo norin
čius dalyvauti suburti, paruoš
ti salę ir atlikti kitus parengi
mo darbus. Naujų Metų sutiki
mas nebūtų įvykęs be pasiauko
jimo šių trijų asmenų: B. Mika
lauskienės, J. Mikalausko ir V. 
Vaičiulio. Dalyviai susidariu
siom išlaidom padengti suau
kojo 306 dol. Sumokėjus sąskai
tas ir už salės sutvarkymą, li
kusius 100 dol. bingo grupė pa
aukojo Kultūros Židiniui. Lietu
vių Atletų Klubo bingo grupė 
dėkoja visiem atsilankiusiem.

L. ParzeI, Ottoville, Ohio. ir 
šiais metais vieton metinės 15 
dol. Darbininko prenumeratos 
atsiuntė 100 dol. Dėkojame 
spaudos geradariui.

A. Žvinys iš Medford, N.Y., 
jau keletas metų atsiunčia- 
už Darbininko prenumera
tą ir spaudai paremti po 50 dol. 
Ačiū labai.

K. Novolauskas, Coventry, 
R.I., atsiųsdamas prenumeratos 
mokestį už 1986 metus, iš viso 
atsiuntė 40 dol. Dėkojame.

Jonas ir Irena Vilgaliai su 
šeima, sveikindami švenčių pro
ga savo bičiulius ir pažįsta
mus per Darbininką, laikraš- 
raščiui stiprinti pridėjo 50 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū-

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė bus paminėta vasario 16 
Kultūros Židinyje. Minėjimą 
rengia New Yorko Altas, kuriam 
šiemet pirmininkauja Petras 
Ąžuolas.

Lietuvių Atletų Klubo metinis 
visuotinis narių susirinkimas 
yra kviečiamas sausio 24, penk
tadienį, Kultūros Židinyje. Na
riams ir sportuojančio jaunimo 
tėvams, nors ir ne nariams, da
lyvavimas yra būtinas, nes bus 
svarstoma tolimesnė klubo veik
los eiga. — Kviečia L.A.K. val
dyba.

Ekskursiją į Šv. Žemę iš New 
Yorko išvyksta 1986 kovo 6. 
Kelionė truks 9 dienas ir kainuo
ja tik $1,199. Kainon įskaitoma 
kelionė lėktuvu, nakvynės vieš
bučiuose, kasdien pusryčiai ir 
vakarienė, vietovių apžiūrėji
mai. Lankomos tradicinės Šv. 
Žemės šventovės Jeruzalėje, 
Nazarete, Betliejuje, Jeriche. 
Informacijų ir registracijos rei
kalais kreiptis i kelionių agen
tūrą Vytis International Travel 
Serv ice, 2129 Knapp St., Brook
lyn, N. Y. 11229. Tel. 718 
769-3300.

P. Algis ir Angelė Raulinai- 
čiai, Burlkink, Calif., pastovūs 
lietuviškos spaudos mecenatai, 
ir šiais metais atnaujindami 
“Aidų” ir “Darbininko” prenu
meratas, atsiuntė po 100 dole
rių. Leidėjai nuoširdžiai dėkoja.

KASA rūpinasi lietuvių taupy
tojų gerove ir nuolatos sten
giasi duoti kuo aukščiausius 
procentus už terminuotus certi- 
fikatus bei paprastas santau
pas. Š. m. sausio mėnesio pra
džioj kiek pakeitus certifikatų 
struktūrą, buvo žymiai padidin
ti nuošimčiai už 10,000 dolerių 
bei aukštesnius certifikatus. Da
bar už 6 mėnesių certifikatus 
galima uždirbti 8.243% pilnų 
metų prieauglį, už 12 mėn. — 
8.615%, už 24 mėn. — 9.415% 
ir už 3 metų certifikatus 9.576%. 
Anksčiau tokie nuošimčiai buvo 
duodami tik už 20,000 dol. ar 
didesnius certifikatus, o dabar 
užtenka 10,000 dol. šiem nuo
šimčiam uždirbti. KASOJE taip 
pat duodami labai geri procen
tai už IRA certifikatus ir už 
reguliarias einamąsias sąskai
tas. Paskambinę į įstaigą, su
žinosite vėliausią procentų kur
są. Tel. 718 441-6744.

KASOS narių ir taupytojų dė
mesiui pranešama, kad dabar 
geras laikas padėti dalį santau
pų į 1986 metų IRA sąskaitą. 
Visa suma gale metų bus nu- 
rašonla nuo bendro uždarbio ir 
tuo būdu sumažės 1986 metu 
valstybiniai mokesčiai. Per me
tus priaugę procentai taip pat 
bus laisvi nuo mokesčių. Ge
riau pinigus įnešti anksti, nes 
tada gaunamas pilnų metų pro
centų prieauglis. Siekiant su
mažinti valstybinius mokesčius 
už pereitų metų algą, dar ga
lima padėti indėlius į 1985 
metų IRA sąskaitą, bet ne vė
liau, kaip iki š.m. balandžio 15 
dienos. Kuo anksčiau pinigai 
bus padėti, tuo didesnė nauda. 
KASOJE IRA indėlių procentai 
yra aukštesni, negu kituose ban
kuose ir visi indėliai NCUA 
federralinės agentūros apdrausti 
iki 100.000 dolerių sumos. Dėl 
informacijų apie IRA indėlių 
sąlygas, terminus bei procen
tus skambinkite į KASĄ 718- 
441-6799. Įstaiga veikia šešias 
dienas savaitėje.

NAUJAUSIOS KNYGOS

J. Vaišnio, Praktinė lietuvių 
kalbos vartosena. Kietais virše
liais. 9 dol.

A. Gustaičio, Kelionės neži
nomuose kraštuose. 10 dol.

K. Olšauskas ir jo teismo by
la, 5 dol.

A. Budreckio, An Introduction 
to the Historv of Lithuania. 5 
dol.

R. Raid, When the Soviets 
came. 12 dol.

A. Šešplaukio, Lietuva pasau
linėje literatūroje. 8 dol.

Elėno (Australija), Vėjo vartai.
Novelės. 7 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios bei kitos naujos lietuviš
kos knygos ir lietuviškos mu
zikos plokštelės bei įvairūs su
venyrai gaunami Darbininko
administracijoje, 341 Highland Velionio šeimai reiškiame gi- 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. lią užuojautą.
------------------------ - --------------------------------------------1

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas Šis lapelis. Prašomąjį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS. 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumerata 1986 metam

Vardas k pavardė _________________________________

Adresas

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

Siunčiu už prenumeratą $---------
Už kalendorių $.—...
Spardai paremti t- 

Simonas Kontrimas, 83 metų, 
ilgai ir sunkiai sirgęs, mirė 
gruodžio 23 Onnond Beach, Fla. 
Liko žmona Jadvyga, sūnus dr. 
Ričardas su žmona ir 5 anūkai. 
Palaidotas gruodžio 27 vienuoly* 
no kapinėse Putnaine. Nepri
klausomos Lietuvos laikais jis 
tarnavo Lietuvos banke Tel
šiuose. Kadaise gy veno Brookly- 
nc, iš čia nusikėlė į New Jer- 
sey, iš ten į Cape Godų, kur tu
rėjo savo namus. Jis pats pagei
davo, kad vietoj užuojautų au
kos būtų siunčiamos Liet. Reli
ginei Šalpai.

Darbininko skaitytojai, siųs
dami metinį prenumeratos mo
kestį, dažnai nesitenkina tik 
15 dol., bet prideda spaudai 
stiprinti ir auką: 100 dol.— T. 
Bčikšinskaitė, Gulfport, Fla., 80 
dol. — V. Katinas, Richmond 
Hill, N.Y., 60 dol. — E. Baltrū
nas, Brooklyri, N.Y., 50 dol. 
prel. M. Ožalas, Scranton, Pa., 
po 40 dol. — J. Karienė, Brid- 
geport, Conn., H. Vaitaitis, Old 
Saybrook, Conn., P. Juška, Ho 
Ho Kus, N.J., J. Milčius, Keamy, 
N.J. Visiem geradariam nuošir
džiai dėkoja Darbininko admi
nistracija.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 11, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet per radiją bus transliuo
jama Janaček opera “Janufa”. 
Pagrindiniai solistai: Robertą 
Alexander, Mignon DunrųTimo- 
thy Jenkins. Diriguoja Vaclav 
Neumann.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 11, šį šeštadienį, 11 vai. 
vak. per televiziją bus trans
liuojama Gioacchino Rossini 
opera “L’Italiana in Algeri”. 
Pagrindiniai solistai: Marilyn 
Home, Allan Monk, Diane Kes- 
ling. Diriguoja James Levine.

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

Įvairius spaudos darbus at
lieka pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne. Skambinti 718 827- 
1350.

TRAGIŠKAI ŽUVO 
CHARLES ZERR

Charles Zerr, uolios visuome- 
nininkės Aušros Zerr-Mačiulai- 
tytės vyras, su visa šeima buvo 
išvykęs slidinėti į Vermontą. 
Jis pats buvo patyręs ir geras 
slidinėtojas.

Sausio 2, ketvirtadienį, jis vie
nas pats leidosi nuo aukšto kal
no ir atsitrenkė į medį. Iš ten 
dar nukrito žemyn ir galva pa
taikė į uolą. Taip galva buvo la
bai sužalota. Skubiai buvo nu
vežtas į ligoninę, kur, neatgavęs 
sąmonės, sausio 3, penktadienį, 
mirė.

Jo šeima gyvena prie Phila- 
delphijos ir labai aktyviai daly
vauja lietuviškame visuomeni
niame gyvenime. Jis buvo pri
pratęs prie lietuvių ir su jais su
tapęs, lietuviškuose parengi
muose dirbo įvairius darbus ir 
talkino. Jis buvo vieno banko 
viceprezidentas, su labai šviesia 
ateitimi, nes pasižymėjo kaip 
geras finansistas. Liko žmona ir 
du vaikai.

Remkime Tautos Fondą 4r 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių šešiomis kalbomis leidi
mų. Jie pasiekia visą laisvąjį 
pasaulį informuodami apie tikrų 
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 21073, 
Woodhaven, N.Y. 11421.

I
Raidė užmuša, dvasia gai

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

Balys Pavabalys (poetas Leo
nardas Žitkevičius) ką tik išlei
do satyrinių eilėraščių rinkinį 
“Milžinai ir slibinai”. Kaina 5 
dol. Persiuntimui pridėti dar 1 
dol. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Taip pat galima gauti repas au
torių: L. Žitkus, 81 Vermont 
St., Brooklyn, N.Y. 11207.

“VOLUNGĖ” 
DARBININKO KIOSKE

Į Darbininko spaudos ir 
plokštelių kioską iš Kanados 
atskrido “Volungė” — nauja 
“Volungės” choro išleista plokš
telė.

Pirmoje plokštelės pusėje yra: 
Anoj pusėj Nemunėlio — harm.
J. Švedo, Tupėjo vanagas — 
harm. K. V. Banaičio, Daigų 
šilkai — A. Raudonikio, Tu gi
ruže — harm. V. Kairiūkščio, 
Vėjužėlis — A. Vanagaičio, Šią 
naktelę — liaudies daina, Be
auštant! aušrelė — harm. M. K. 
Čiurlionio, Nuo Birutės kalno —
K. Kavecko, Darželyje rūtelė 
pražydo — harm. Vyt. Jančio, 
Aviža prašė — sutartinė.

Antroje pusėje: Apie Joną ir 
molio uzboną — harm. J. Gai
žausko, Prie Nemuno vingio — 
M. Noviko, Ar ateisi — G. Gu
dauskienės, Metų laikai — G. 
Gudauskienės, Greitai laikas 
bėga — dainų pynė — J. Go- 
vėdo.

Volungės chorui vadovauja 
Dalia Skrinskaitė - Viskontienė, 
akomponuoja Jonas Govėdas ir 
Paulius Vytas. Plokštelė gauna
ma Darbininko administracijoje. 
Jos kaina — 10 dol., persiunti
mo išlaidoms pridėti 1 dol.

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.

Lietuvos vyčių 110 kuopa, 
Maspeth, N.Y., gegužės 1-6 
organizuoja ekskursiją į Clear- 
water Beach, Fla. Informacijas 
teikia Jonas Adomėnas — 718- 
497-5212 arba Adelė Dauzickas 
— 718 - 544-1787.

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

būtina padėka
"-i"'’ •?? į- ‘

Gruodžio 25, Kalėdų dien% 
per NBC televizijos tinklo 4- 
tą lanalų,7 vai. Vakarinių ži
nių metu, buvo perduotas Gaiv 
riek Utley specialaus korespon
dento reportažas apie Lietuvą* 
užtrukęs apie 5 minutes bran
giausiai apmokamu televizijos 
žinioms skirtu laiku (prime 
time). Tai buvo pati geriausia 
ir tiksliausia informacija apie 
Lietuvos dabartinę padėtį, pa
ryškinta Vilniaus vaizdais ir ko
mentarais.

Mūsų politiniai veiksniai ir vi
suomenė, kurie matė tų repor
tažų ar ir jo nematę privalėtų 
parašyti padėkos laiškus TV 
stoties vadovybei ir korespon
dentui Garrick Utley tokiu ad
resu:

NBC NEWS 
30 ROCKEFELLER Plaza 
New York, N.Y. 10112 
Nebūtinai rašyti ilgą laiškų — 

pakaktų bent ir tokio turinio at- 
žymėjimo: Dear Mr. Utley,

thank you very much for your 
recent report about Soviet - oc- 
eupied Lithuania. Respectfully,..

Tokiu testu parodysime įverti
nimą asmenų, kurie propaguoja 
Lietuvos vardą tokiu plačiu 
mastu.

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.

Darbininko 70 metų sukaktu
vinis koncertas rengiamas ba
landžio 13 Kultūros Židinyje. 
Programą atliks solistas Vacys 
Verikaitis ir solistė Daiva Mon- 
girdaitė. Koncerto metu bus 
įteikta Darbininko paskelbto 
konkurso premija.

PADĖKA

Lietuvių Tautodailės Instituto 
skyriaus New Yorke ruoštas 
prieššventinis apsipirkimas praėji 
su dideliu pasisekimu. Dalyvavo 
iš VVashingtono atvykę Irena ir 
Mindaugas Jankauskai, Regina 
Petrutienė su talkininkėmis; 
Milda Kvedarienė iš New Jer- 
sey, E. Jankauskienė iš New 
Yorko su savo gamintais sū
riais ir kepta duona, J. Kregž- 
dienė su įvairiomis švenčių do
vanomis ir kt.

Buvo tikras prieššventinis ap
sipirkimas, nes per kelias valan
das išpirko visus gražiausius 
darbus. Tie, kurie atvyko vėliau 
buvo kiek nusivylę. Mūsų dova
nų dirbėjai nėra kokie fabri
kantai, todėl ir negali daug eks
ponatų pagaminti.

Mes dėkojame jaunai pietų vi
rėjai Vilijai Katinaitei ir jos tal
kininkėms už šeštadienio pietus 
ir B. Lukoševičienei, V. Šležie
nei, p. Miciūnienei už sekma
dienio priešpiečius. Taip pat dė
kojame A. Bartienei iŠ N’ew Jer- 
sey, paaukojusiai butelius lie
tuviškos giros, kuri buvo par
duodama, A. Kvietkauskienei už 
paaukota labai gardą pyragą, 
mūsų Instituto narei E. Jurevi
čiūtei dėkojame už paaukotą 
dail. A. Petrikonio paveikslą 
loterijai.

Liet. Tautodailės Instituto na
rės dėkoja visiems New Yorko 
ir apylinkių rėmėjams, atsilan
kiusiems į prieššventinę mugę, 
mus parėmus iems ir drauge pra- 
leidusiems kelias akimirkas su 
mumis.

Dėkingos Rengėjos

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO 
METINIS VISUOTINIS 

NARIŲ SUSIRINKIMAS 
yrą Saukiamas sausio 24, penktadienį, 7.30 vai vak. Kul
tūros Židinyje* Nertame Ir sportuojančio jaunimo tėvams, 
nors Ir no nartams, dalyvavimas būtinas, nes bus tvers* 
tome tolimesnė klubo veiklos eiga.

LAK VALDYBA




