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197.7 m. į erdvę išmestas JAV 
satelitas Voyager 2, priartėjęs 
prie Urano per 50,000 mylių, 
pastebėjo, kad apie Uraną skrie
ja daugiau satelitų, kaip iki šiol 
buvo manoma, ir kad jis turi 
magnetinį lauką. Nuostabu, kad 
priartėjimo laikas buvo apskai
čiuotas vienos minutės tikslumu. 
Jei viskas gerai vyks, sate
litas turi dar pasiekti Neptūną 
1989 m. Satelito radijo signa
lai, lėkdami šviesos greičiu, žemę 
pasiekia per 2 vai. 45 min.

Ugandoj Tautinės rezistencijos 
armijos sukilėliai, vadovaujami 
Yoweri Museveni, užėmė krašto 
sostinę Kompalą ir kitus mies
tus ir, atrodo, paims krašto val
džią Į savo rankas. Karinės vy
riausybės prezidento gen. Tito 
Okello armija yra pakrikusi ir 
plėšikauja.

Įvairūs šaltiniai teigia, kad 
buv. Ugandos diktatorius Idi 
Amin savo valdymo metu yra 
nužudęs apie 500.000 žmonių, ji 
nuvertusio prezidento Milton 
Olx)te valdymo metu jo plėši- 
kaunanti kariuomenė likvidavo 
kitus 500,000 žmonių.

Šiaurinės Airijos parlamento 
atstovų rinkimus laimėjo 15 pro
testantų ir tik 1 socialdemok
ratų kandidatas ir dėlto gali su
sidaryti sunkumų vykdyti nese
nai tarp Airijos ir Britanijos 
pasiektą susitarimą dėl šiaurinės 
Airijos valdymo.

Kongreso šaltiniai teigia, kad 
pernai iš Rytų Vokietijos ma
lūnsparniu pabėgo svarbus KGB 
pareigūnas ir šiuo metu esąs 
JAV. bet prezidentūra šią žinią 
neigia.

Libano prezidentui Amin Ge- 
mayel atmetus Libano milicijų 
vadų pasiektą susitarimą su Si
rija dėl Libano ateities, jo val
džia pašlijo, ir i jo šauktą mi- 
ministerių kabineto posėdi padė
čiai apsvarstyti ministeriai ne
atėjo. o mahometonas min. 
pirm-kas ir mahometonų milici
jos vadai reikalauja, kad prezi
dentas atsistatydintų.

Pietų Jemeno sukilėliam 
pavyko užimti krašto sostinę 
Aden ir jie sudarė naują vy
riausybę, kuriai vadovauja buv. 
ministeris pirmininkas Haider 
Abu Bakr al-Attas. Kraštą val
džiusio prezidento Mohammed 
al-Hassani šalininkai savo jėgas 
telkia krašto gilumoj.

Portugalijos prezidento rinki
muose krikščionių demokratei 
partijos kandidatas Diego Frei- 
tas do Ameral surinko 46.6 proc. 
balsų, o socialistų kandidatas ir 
buv. min. pirmininkas Mario 
Soares — 25.5 proc. Nei vienam 
nesurinkus absoliučios daugu
mos, šie kandidatai turės per- 
sirungti vasario 16 Įvyksiančiuo
se rinkimuose.

Kinijoj sunkios bausmės už 
kriminalinius nusikaltimus nusi
kaltimų skaičių sumažino 36 
proc., ir pagal gyventojų skaičių 
kriminaliniai nusikaltimai Kini
joj sudaro tik 0.05 proc., o Japo
nijoj — 1.1, Prancūzijoj — 3.9 ir 
JAV’ — 4.8.

ValsL departamentas įspėjo 
Libiją, kad, JAV paskelbtum 
ūkinėm sankcijom neįtikinus Li
bijos diktatoriaus Ųaddafi atsi
sakyti remti tarptautinius tero
ristus, JAV gali imtis prieš Libi
ją karinių veiksmų.

Italijos min. pirmininkas 
Bettino Craxi pareiškė, kad Li
bijos diktatorius Qaddafi pasiūlė 
padėti sustabdyti arabų taroris- 
tų veiksmus Europoj, jei JAV 
pasižadėtu nepulti Libijos.

JAV ir Sov. S-ga vėl tęsia de
rybas dėl cheminių ginklų gamy- 

■ bos, naudojimo ir laikymo už
draudimo.

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ

Kaip atrodo “Katalikų 
kalendoriaus žinynas”?

Vilnius. Susipažinus su 1985 
m. "Katalikų kalendoriumi ži
nynu”, į akis krenta kai kurios 
klaidos ir skirtumai nuo praėju
sių metų “Katalikų kalendoriaus 
žinyno”.

Pvz., bendrame Lietuvos vys
kupų sąraše nėra pažy mėta jų 
užimamos pareigos kaip anks
čiau (t.p. adm.). Tai pažymima 
tik pradžioje kiekvienos vyskupi
jos dvasininkų sąrašo.

Apie Julijoną Steponavičių ra
šoma tik išvardinant Žagarėje 
esančius dvasininkus, o jo kaip 
Vilniaus apaštalinio administra
toriaus titulas neminimas, nors 
praėjusiais metais jis buvo mi
nimas santrumpa bendrame Vai
niaus Lietuvos vyskupų sąraše. 
Taip padaryta RRT įgaliotinio 
Petro Anilionio nurodymu.

Vilniaus arkivyskupijos teisėjų 
sąraše turėtų būti ir kun. Do
nato Valikonio pavardė — fak
tiškai pareigas jis eina, tačiau 
kalendoriuje pateiktame sąraše 
nepažy mėtas. P. Anilionis tik
riausiai todėl jo nemėgsta, kad 
sutrukdė pravesti nekanoniškai 
rinkimus i Vilniaus arkivysku
pijos Kunigų tarybą.

1984 m. išleistame “Liturgi
niame maldyne” nepažymėtas 
a.a. kun. Pranciškus Masilionis, 
kaip giesmės “Radau Bičiulį” 
autorius. Kun. P. Masilionis taip 
pat bedievių niekuomet nebuvo 
mėgiamas.

Bara už nelegalių kunigų 
šventinimą

Vilnius. 1985 birželio 28 į 
Vilnių RRT įgaliotinis Petras 
Anilionis sukvietė vyskupus ir 
vyskupijų valdytojus. Jiems kal
bėjo pats įgaliotinis, kalbėjo 
piktai ir agresyviai. Pirmas 
klausimas, kuri palietė P. Anilio
nis — kandidatų parinkimas į 
Kauno Kunigų seminariją.

Valsty bė turi teisę kištis — nes 
Bažnyčia veikia valstybėje — 
pabrėžė pradėdamas savo kalbą 
P. Anil ionis. Eilė pristatomų 
kandidatų yra netinkami. Prista
tant kandidatus, reikia žiūrėti, 
kaip jie politiškai nusiteikę, kaip 
elgėsi jų tėvai vokiečių okupa
cijos ir pokario metais. (Dabar 
stojančių kandidatų tėvai tuo 
metu dažniausiai dar tebebuvo 
nepilnamečiai arba vaikai, — 
red. past.), kad nebūtų ekstre
mistai.

Štai, — tęsė P. Anilionis, — 
Soločiuose pas kun. A. Balaišį 
per primicijas vienas iš sveikin
tojų kalbėjęs: “Kunigis turi ne 
tik poterius kalbėti, bet ir būti 
kovotojas už Bažnyčią ir Tėvy
nę “Ko jūs norite turėti, — iro
niškai klausė vyskupų, — kunigų 
ar kovotojų?'

Čia prisimena Kristaus įspėji
mas apie tik poteriaujančius: 
“Ne kiekvienas, kuris sako ‘Vieš
patie, Viešpatie įeis į dangaus 
karalystę . . ." ( red. past.).
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Stulgys, Vidmantas Striukas. 
Lionginas Virbalas, Jonas Vailio
nis ir kiti dėl pažinčių su uo
liais, P. Anilionio žodžiais eks
tremistais, kunigais. Vyskupai 
su tokiais te nesikalba ir tene- 
šventina.

Tai asmeniškai primenama 
vyskupui V. Sladkevičiui, kuris 
nemažai tokių kandidatų pa
šventinęs kunigais. Toliau tai 
nebus toleruojama.'Kiek bus pa
šventinta nelegalių kunigų, tiek 
bus sumažinttas limitas klierikų, 
tais metais priimamų į kunigų 
seminariją.

Pašalino iš Seminarijos už 
dr. J. Girniaus knygas

Vyskupai turi užtikrinti, kad 
busimieji kunigai nebus ekstre
mistai. Reikia bausti tuos klebo
nus, kurie rekomenduoja ekstre
mistiškai nusiteikusius kandida
tus į Kunigų seminariją. Dabar 
nustatytas limitas kasmet pri
imti po 30 kandidatų.

Netikėkite vyskupu Julijonu 
Steponavičiumi, kuris teigia.

"Jei seminarijoje susidarys di
desnė dalis ekstremistiškai nusi- 
kad dėka raštų, kuriuos pasi
rašė, buvo padidintas limitas, 
teikusių klierikų, bus keliamas 
Seminarijos uždarymo klausi
mas, — gąsdino P. Anilionis, — 
štai klierikai V. Liuima ir A. 
Luote nešė antitarybinę litera
tūrą į seminariją (t.y. J. Girniaus 
knygas “Žmogus be Dievo” ir

AMERIKIEČIŲ RAŠYTOJAI VILNIUJE
— IR PROPAGANDOS TINKLE

P. Anilionis išvardino eilę, 
anot jo, netinkamų, kandidatų į 
Kunigų seminariją, kaip pvz., 
Julius Sasnauskas, veikęs A. Ter
lecko ir kun. P. Masilionio gru
pėse ir 1980 metais nuteistas 
(deja, dar jis nė galimybės netu
rėjo paduoti pareiškimą į Kunigų 
seminariją, — red. past.), Saulius 
Kelpšas <— antivalstybinių akci
jų organizatorius (pernai kai ku
rie Seminarijos dėstytojai mė
gino jį apkaltinti Akcijomis prieš 
dvasinę vyriausybę, — red. 
past.), Adolfas Teresius — kun. 
A. Svarinsko emisaras; netinka
mais apšaukti ir Kazimieras

Vilniuje, Meno darbuotojų rii- 
muose, lapkričio mėnesį įvykusį 
TSRS-JAV rašytojų susitikimą 
gruodžio numeryje išsamiai gvil
dena Eltos biuletenis anglų kal
ba. Paminimi amerikiečiu spau
dos pranešimai apie dramatur
go Arthuro Millerionesėkmingą 
mėginimą perskaityti sovieti
niuose konclageriuose kalinamų 
rašytojų sąrašą. ELTA prime
na, kad amerikiečių rašytojai 
buvo nutildyti ir kitu būdu. 
Partinė spauda nepaminėjo nei 
vieno jų kritiškų pastabų apie 
sovietinę sistemą.

“Idealas ir laikas”), jiems už tai
grėsė 7 metai kalėjimo, bet pa
sitenkinome pašalinimu iš Semi
narijos (Seminarijoje įsakyta už
drausti klierikams turėti maši
nėle spausdintą literatūrą; dva
siniam skaitymui tegalima turėti 
spec. disciplinų konspektus ir 
tarybiniais metais išleista groži
nę literatūrą. — red. past.).

P. Anilionis piktinosi, kad į 
seminarijos dėstytojus siūlomi 
netikę kandidatai, o “tinkamų” 
(kun. Br. Bulikos) vyskupas V. 
Sladkevičius nepraleidžia.

P. Anilionis bara vyskupą
Esą vy skupų pasiūlyti kandi

datai kunigai — M. Petkevičius, 
Mintaučkis, J. Tunaitis, B. Straz
das — arba seni, arba ligoniai, 
arba bemoksliai. Čia įsiterpė 
vysk. V. Sladkevičius, už tai P. 
Anilionio buvo grubiai išbartas.

Buvo pasiūlytas V. Aliulis, 
kuris nei ligonis, nei senas, nei 
bemokslis. Į tai Anilionis atsa
kė: “Jūs nepažįstate V. Aliulio, 
jis nemoka bendrauti su klieri
kais. Jis niekuomet nebus įleistas 
į Seminariją. Be to. jis atsisakė 
valdžios siunčiamas vykti į 
Ispaniją, o dabar jam ir taip vis
ko pakanka.”

Reikalauja, kad vyskupai 
nesikištų į seminariją

P. Anilionis reikalavo, kad 
vyskupai nesikištų į Kunigų

(nukelta į 2 psl.)

Anot vilniškės spaudos, ame
rikiečių rašytojai nenuilstamai 
tvirtino, jog jie labai nori tai
kos. ELTOS nuomone, Lietuvoje 
jie galėjo apsieiti l>e to. Karą 
ir dvi totalitarines okupacijas 
pergyvenę* lietuviai taikos gei
džia nemažiau už bet kurią kitą 
pasaulio tautą. Tačiau tai ne
reiškia. kad jie jau patikėjo 
Maskvos propaganda apie “tai
kingą’ Kremlių ir Ameriką — 
“karo kurstytoją." Dauguma lie
tuvių žino, kad pagrindinis pa
vojus taikai kyla iš Maskvos 
militarizmo ir imperializmo.

Iš kol kas negausių amerikie
čių spaudos praneškmų ELTAI 
atrodo, kad kaikurie amerikiečių 
rašytojai suprato į kokį žaidimą 
jie buvo įvelti. Poetas Allenas 
Gi n s Bergas tiksliai pavadino so
vietinius delegatus “pareigū
nais, ne rašytojais”. Trys lietu
vių atstovai — Maldonis, Mie
želaitis ir Sluckis — yra talen
tingi autoriai, o vienas — Lau-
rinčiukas — paprastas partinis 
rašeiva. Tačiau visiems ketu
riems bendros šios savybės: nei 
vienas iš jų niekad nei vienu 
žodeliu nėra pakritikavęs tary bi-

Devyni lietuviai išvardinti 
P.E.N. Klubo kalinamų rašytojų 
komiteto praneMme, kuris buvo 
svarstomas New Yorke įvyku
siame tarptautinės rašytojų or
ganizacijos suvažiavime: koncla
geriuose laikomi Liudas Damb
rauskas, Gintautas Iešmantas, 
Vladas Lapienis, Viktoras Pet
kus, Vytautas Skuodis ir Bėlys 
Gajauskas; ištrėmime esantys 
Antanas Terleckas bei Povilas 
Pečeliūnas; ir prievartinėje psi
chiatrinėje uždarytas Algirdas 
Statkevičius. Komitetas rūpinasi 
ir žurnalistais bei savilaidos 
darbuotojais.

Kaikuriuos šių kalinamų rašy
tojų bei žurnalistų savo garbės 
nariais yra priėmę įvairių vals
tybių P.E.N. centrai. Taip Algir
dą Statkevičių yra “įsūniję” Fi
lipinų ir Norvegijos centrai, An
taną Terlecką — Kanados ir išei
vių rašytojų centrai, Viktorą* 
Petkų — Škotijos, ir Vytautą 
Skuodį — Norvegijos centras.

Balys Gajauskas pranešime 
minimas kaip vienas tų kalinių, 
kurių sveikata šiandien pavojin
gai pašlijusi. Jo žmonai paga
liau buvo leista su juo pasima
tyti gegužės antrą dieną, bet 
juodu skyrė stiklas ir jam ne
buvo leista paliesti žmonos ar 
dukrelės kurią ji buvo atsivežusi 
į konclagerį. P.E.N. Klubo komi
tetas yra gavęs Gajausko 1982 — 
ais metais parašytą ir Va
karus neseniai pasiekusį straips
nį apie taiką. Dėl to straipsnio 

VLIKAS IR “PASAULIO 
ANTIKOMUNISTINĖ LYGA”

“Pasaulio Antikomunistinę 
Lygą” (PAL) prieš apie 30 metų 
įsteigė Taivano ir Pietų Korėjos 
veikėjai. Lietuviam šioje organi
zacijoje atstovavo Amerikos 
Lietuvių Taryba, o nuo 1982

pasirodymo užsienyje, jam buvo 
uždrausti pasimatymai.

Anot pranešimo, gauta naujos 
informacijos apie lietuvį moksli
ninką ir autorių Liudą Dam
brauską. Jis 63-ejų metų am
žiaus, jau 40 metų serga džio
va, ir buvo paguldytas į ligoni
nę su širdies liga. Jo “nusikal- 
-timas” — rašymas' memuarų 
apie savo išgyvenimus Stalino 
konclageriuose ir anoniminių 
straipsnių spausdinimas lietuvių 
savilaidoje. Dambrausko me
muarai, pavadinti “Gyvenimo 
akimirkos,” apima 53 sąsiuvi
nius ir 750 mašinėle rašytų 
puslapių. Teismo metu, Dam
brauskas kreipėsi į savo vaikus, 
kurie buvo salėje. Jis paprašė 
teisėjų, kad jie jį išteisintų arba 
nuteistų sušaudyti, nes lėta mir
tis žiauresnė už staigią. Tai pa
reiškęs, jis apalpo.

Kalinamų rašytojų komiteto 
pirmininkas, anglų autorius 
Michael Scammell, informuoja, 
kad nuo paskutiniojo praneši
mo, pasirodžiusio birželio mė
nesį, rašytojų ir žurnalistų pa
dėtis dar pablogėjo. Jų perse
kiojimu ypač pasižymi Kuba, 
Iranas, Sovietų Sąjunga, Turki
ja ir Vietnamas. “Mūsų pašau
kimas,” rašo Scammell, “ypač 
kaikuriuose pasaulio dalyse, la
bai pavojingas; mūsų paskirtis 
— budėti ir sistemingai reaguo
ti.”

(Elta)

m. VLIKAS. Lietuvos bylai PAL 
naudinga dėl tarptautinių suva
žiavimų metu užmezgamų ryšių 
ir spaudos dėmesio. 1982 m. PAL 
suvažiavime Tokijo mieste daly
vavęs Vliko atstovas net po tri
jų metų jaučia tų ryšių at
garsius. Jo išsamus pasikalbė
jimas su Tokijo dienraščio 
Šigenoku Inone korespondentais 
buvo išspausdintas Sekai Nippo 
(Pasaulio Žinių) 1984 m. kalėdi
niame numeryje. Iš Japonijos 
gauti laiškai rodo, kad VLIKO 
atstovo suteikta informacija pa
sinaudojo keli kiti laikraščiai, o 
1985 m. vasario mėnesį ją trans
liavo Japonijos radijas. Tebepa
laikomi ryšiai su Japohijos ka
talikais, budistais, ir Sofijos 
(Tokijo) universitetu.

“Pasaulio Antikomunistinei 
Lygai” pastaruoju metu paken
kė ryšiai su ultra-konservatyvio- 
mis organizacijomis Anglijoje ir 
Pietų Amerikoje. Daugelis šį 
sąjūdį kritikuoja dėl jo neigia
mo pavadinimo. Australijos de
legacija Tokijo suvažiavime 
1982 m. ir Lietuvos delegacija 
Liuksemburge 1983 m. siūlė 
keisti sąjūdžio pavadinimą ir 
programą. (Elta)

nio režimo už lietuviams ir 
kitoms tautoms padarytus nusi
kaltimus; visi keturi pareigingai 
gamina primityvią antiamerikie- 
tišką propagandaą, kurios ko
kybė nepasikeitė nuo Stalino 
laikų; visi keturi buvo paskirti 
delegatais, nes jie yra patikimi 
okupacinio režimo ruporai.

Lietuviai, rašo ELTA, šiandien 
izoliuoti ir negali laisvai lan
kytis užsienyje. Todėl žinomų 
Amerikos rašytojų apsilankymas 
galėjo jiems būti svarbiu įvy
kiu — gryno oro padvelkimu.
Tačiau lietuviai nori, kad tokie 
svečiai žinotų, kur jie lankosi 
ir ką jie daro. Jei amerikiečių 
rašytojai būti] nuvykę į Prahą 
1939 metų pavasarį, ar į Kabu
lą šią vasarą, jie būtų žinoję, 
kad jie posėdžiauja okupuotuo
se kraštuose. Jie turėtų žinoti, 
kad ir Vilnius. Ryga ir Talinas 
yra okupuotos sostinės.

Pasak ELTOS, partinė spauda 
iškreipi'' amerikiečių rašytojų 
veidus ir mintis, paversdama 
juos Maskvai naudingais nežinė- 

eilė pasisakyti 
apie tuos iškraipymus.

(Elta)

liais. Dabar jų

I
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| Savaitės į
| įvykiai J

Prezidentui Keagan paskelbus 
Libijai ūkines sankcijas, ten vei
kiančios Amerikos korporacijos 
sustabdė jom priklausančio alie
jaus eksportų.

Europos bendrosios rinkos 
valstybės pažadėjo nepasi
naudoti JAV Libijai paskelbti] 
ūkinių sankcijų proga ir neper- 
imti iš Amerikos korporacijų su 
Libija sudarytų užsakymų ir ne
parduoti ginklų tom valstybėm, 
kurios remia teroristus.

Indijos teismas rado tris prieš 
Indijos min. pinnininkę Indira 
Gandhi Įvykdyto sąmokslo daly
vius sikus Satvvant Singh, Kahar 
Singh ir Balbir Singh kaltus ir 
nuteisė juos pakarti.

JAV yra parengusios planus 
perkelti iš Filipinų karo aviaci
jos ir karo laivyno bazes į Gvam, 
Okinawa ir kitas Pacifiko salas, 
jei jos būtų priverstos pasitrauk
ti iš Filipinų.

Somalijos prezidentas Maham- 
mad Siad Barre paskelbė bend
rą amnestiją tūkstančiam užsie
niuose beveik 10 m. dėl vykusio 
karo su Etiopija dėl Ogaden 
provincijos gyvenančių soma
liečių.

Sov. S-ga atleido iš pareigų 
vidaus reik, ministerį Vitali V.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Ilgas Aidas” — apie K. Do
nelaitį. Daugelio menininkų aki
ratyje buvo ir teliėra K. Done
laičio kūrybą, jo asmenybė. 
1985 m. greta A. Bražinsko 
operos “Kristijonas”, Į donelai- 
tianą įrašyta ir J. Ceitlino kny
ga “Ilgas aidas”. Ją rusų kalba 
išleido Kaliningrado knygų lei
dykla. Tai dokumentinė apy
saka apie K. Donelaičio gyveni
mą, kūrybą, apie lietuvių me
nininkų ir mokslininkų pastan
gas Įamžinti mūsų meninio žo
džio pradininko kūrybinį žyg
darbį. Tai du sąsiuviniai Įdo
mios, gausios faktinės medžia
gos, savotiškas autoriaus susi
tikimų su "K. Donelaičio poe
zija, jo ainiais, jo Lietuva die
noraštis”.

— Šiauliuose Įvyko antrasis 
respublikinis diskotekų progra
mų festivalis "Nuo šeštadienio 
iki šeštadienio”. Dalyvauti šia
me renginyje pareiškė norą 40 
diskotekų. Festivalio vertinimo 
komisija, vadovaujama muziko-

voj gyvenančių vyriausybės pa
reigūnų vaikus, suteikdama jiem 
progą lanks ti geriausias moky k
las.

Panžiuj veikianti “Daktarai 
be sienų" organizacija tvirtina, 
kad dėl Etiopijos vyriausybės

logo L. Šaltenio, paskelbė nu
galėtojus. Pagrindine premija 
už programą “Kas išrado dvi
ratį“ apdovanota Šiaulių dvi
račio ir variklių gamyklos “Vai
ras” diskoteka, vadovaujama P. 
Blecherio. Kolektyvas dalyvavo 
XII Maskvos pasauliniame jau
nimo ir studentų festivalyje. 
Tarp laureatų — Vilniaus gele
žinkelininkų kultūros rūmų dis
koteka (vadovas V. Kvieska) ir 
Kauno profsąjungų kultūros 
rūmų atstovai (vadovas R. Po
vilaitis).

— Poeto Justino Marcinkevi
čiaus pirmasis eilėraštis, nu
skambėjęs rusų kalba daugiau 
kaip prieš 30 metų, vadinosi 
"Motina”. Išvertė jį Levas Oze- 
rovas. 1962 Maskvoje išėjo pir
moji poeto knyga rusiškai — 
poema vaikams “Laukinė kriau
šė”. Sovietiniai skaitytojai per 
kelis pastaruosius dešimtmečius 
turėjo nemažai progų susipažin
ti su lietuvių poeto kūryba. 
Rusų kalba y ra išėję Just. Mar
cinkevičiaus eilėraščių rinkiniai, 
jo dramos-poemos “Mindau
gas”, “Katedra , “Mažvydas”. 
“Heroica arba Prometėjo pa
smerkimas”, poemos “Siena . 
“Publicistinė poema”, “ Donelai
tis”, o “Kraujas ir pelenai

susilaukė net septynių laidų ru
sų kalba. Iš viso Just. Marcin
kevičiaus poezijos knygos rusų 
kalba yra išleistos 22 kartus — 
Vilniuje, Maskvoje ir Frunzė- 
j‘‘-

— Didelio dėmesio susilaukė 
jaunųjų Europos fotografų dar
bų konkurssas Frankfurte prie 
Maino. Jame dalyvavo 22 šalių 
713 autorių, kurie atsiuntė 3750 
nuotraukų. Vertinimo komisija 
parodai atrinko tik 15 autorių 
80 fotografijų, šie autoriai lai
mėjo premijas. Tarp jų — ir kau
nietis Romualdas Požerskis už 
6 nuotraukas iš serijos “Kaimo 
šventės”.

— Už nuopelnas lietuvių mu
zikos menui ir aktyvų dalyvavi
mą visuomeniniame gyvenime 
smuikininkui, Lietuvos valstybi
nės konservatorijos docentui, 
respublikos nusipelniusiam ar
tistui Raimundui Katiliui su
teiktas Lietuvos liaudies artisto 
garbės vardas.

— Rygoje vykusiame dešim
tajame sąjunginiame sportinių 
filmų festivalyje Lietuvos kino 
studijos dokumentinė juosta 
“Citius, fortius ir... artimetika’ 
(autoriai V. Starošas, ir F. Kau- 
zonas), pasakojanti apie Kauno 
“Žalgirio” krepšininkų kovas 
dėl čempionų vardo, pelnė aukso 
medalį ir pirmojo laipsnio dip
lomą.

S.L.K.

VALDAS C. DUOBA. lietuvis advokate*. 357 LerfcfIeM Road. Eaat 
Northporth, N.Y. 11731. Tai. 518 358-3740. Narni] telefoną* vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
M - 01 414th SL, Richmond HIII, N.Y. 11411. Tol. 716 441 • 2611.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghland Blvd., galima įsigyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kortelių, 
gintaro, baltlnukų, juostų, Įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jąmilca Avė. (prie Forest 
P’way SL), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. T»L 296 * 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario ToixeIrs, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), tolei. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras laidomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

KĘNFIELD TUNERAL KOMESBeach Memorlal Chapel, 301 Corey 
Avė., St. Petersburg Beach, FL 33706. 813 360 - 5577. Pasadena 
Memorlal Chapel, 2po Pasadena Avė. S., St Petersburg, FL 33707. 
813 345-9393.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Vinter Garden Tavem. 
1883 Madison St, Ridgevvood, N.Y. 11227. Teiel. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami pola Motu viniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

Fedorenko ir jo vieton pasky rė 
šiaurinio Kaukazo partijos vado
vą Aleksandr V. Vlasoy.

Sov. S-ga visą laiką giriasi 
beklase visuomene, bet jos 
Mokslų akademijos ekonomikos 
ir pramonės instituto Novosi
birske direktorė ekonomistė Tat
jana Zaslavskaja “Sovetskaja 
kultūra” laikrašty teigia, kad 
ekonominį žmonių iškilimą dide
le dalim nusprendžia asmens 
socialinė būklė, pažintys ir geo
grafinė vieta; kad patekimą į 
geriausias krašto mokyklas nu
sprendžia tėvų: socialinė būklė 
ir pažinty s ir kad juo aukštes
nė mokslo institucija, juo di
desnis skirtumas tarp socialinių 
grupių, nes sistema proteguoja 
geras pažintis turinčių ir Mask-

vykdomo priverstinio žmonių 
perkeldinimo žus apie 300,000 
žmonių.

JAV armijos Karo kolegiją 
eilę metų ruošusi karininkus 
politikos, diplomatijos ir biu
džeto sudarymo srityse, vėl 
grįžta į savo tradicinį tikslą — 
mokyti jaunus ir gabius pulki
ninkus, kaip vykdyti karo ope
racijas ir kaip karą laimėti.

Aviacijos eilinis Bruce D. ()t- 
to buvo areštuotas bandant per
duoti sovietų konsulato San 
Francisco pareigūnui slapti] 
dokumentų apie karo aviacijos 
žvalgymo lėktuvų veiklą.

JAV žvalgyba tvirtina, kad 
Libija naudoja- Pietų Amerikos 
Surinamo valstybę kaip bazę 
say o veiklai Pietinėj Amerikoj.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

(atkelta iš 1 psl.)

seminarijas, Į klierikų auklėjimą 
bei sprendimą apie auklėtinių 
tinkamumą kunigystei, dėstytojų 
parinkimą, — esą tai tik semi
narijos rektoriaus reikalas.

Seminarija esanti savarankiš
ka įstaiga. (Tuo P. Anilionis 
reikalauja, kad vyskupai nesi
laikytų Bažny tinės teisės kodek
so 253, 259, 263 kanonų, — red. 
past.).

Įgaliotinis piktinosi, kodėl 
vyskupai nesudraudžia ekstre
mistų reiškimosi Bažnyčios gy
venime. Štai vy skupas V. Slad

kevičius nesutvarkąs kun. Roko 
Puzono, vyskupas A. Vaičius 
— kunigų V. Skipario ir A. Be- 
niušio. Žagarės bažnyčioje buvęs 
suorganizuotas spektaklis šv. 
Kazimiero jubiliejui.

Reikės uždarinėti bažnyčias
Girdžiuose buvo renkami pa

rašai, o Viduklėje prie bažny
čios susikūrė antitarybinis liz
das, kuriam vadovauja moteris. 
Jei taip bus, reikės pradėti už
darinėti bažnyčias.

Kun. Jonas Kastytis Matulio
nis suimtas vėl, nes pamoksle 
pasakojo įspūdžius iš kalėjimo.

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

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

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

Liet. Kat. Mokslo .Akademijos suvažiavimo metu mišias aukoja iš k. vysk. A. Deksnys, 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, prel. Vytautas Balčiūnas. Suvažiavimas buvo Los Angeles 
mieste tarp Kalėdų ir N. Metų. Nuotr. Prano Gasparonio

Įgaliotinio žiniomis, kun. Joną- 
Kastytį Matulionį į Kybartus 
pristatė kunigai A. Keina ir D. 
Valikonis. Tai netiesa, sugalvota 
P. Anilionio, kad nuteiktų vys
kupus prieš šiuos kunigus. Ir 
deja, tai pavyko! — vienas iš 
hierarchų čia replikavo: “Ach, 
tie veikėjai”.

Priekaištavo, kad per brangiai 
pardavinėjamos oficialiai išleis
tos maldakny gės, pav. Joniškyje 
ir Žvėryno bažnyčioje Vilniuje, 
o į Taikos fondą mokėti neūori.

Taikos fondo reikalai
Kalbėdamas apie Taikos fon

dą, įgaliotinis skundėsi, kari pa
kenčiama padėtis yra tik Vil
niaus arkivyskupijoje, ten vie
nai parapijai tenka 93,10 rub., 
prasti reikalai Kauno, Vilkaviš
kio vyskupijose, kur parapijai 
tenka tik 46,20 rub., Panevėžio 
— 41,60 rub., Telšių — 40 rub., 
Kaišiadorių — 35,30 rub. Įgalio
tinio nuomone, visoms parapi
joms Taikos fondui reikėtų 
skirti po 100 rub.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

fasolino A MEMORIALS66-88 80 ST MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-6150

TAI MUSU VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS 

193 3 + i 976

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

Pamaldų metu Šv. Kazimiero bažnyčioje Los Angeles. Calif. Iš k. žurnalistas Bro
nius Kviklys, inž. Antanas Rudis, dr. Kazys Eriagis ir teis. Aleksandras Dabšys. Nuotr. Prano 
Gasparonio

Cenzūruoja vyskupų laiškus
P. Anilionis barė vyskupus, 

kad balandžio 17-19 nedalyvavo 
Maskvos pergalės 40-mečio mi
nėjime, kurį organizavo patriar
chas Pimenas. Vysk. A. Vaičius 
pasakė: “Buvo mūsų atstovas 
arkivyskupas L. Povilonis”. Ar
kivyskupas pasakė, kad atsto
vavo tik save.

P. Anilionis barė vyskupus, 
buvo nepatenkintas, kad vysk. V. 
Sladkevičius ne visada praneša, 
kur ir kada į kokią parapiją 
važiuoja. Priekaištavo vysku
pams, kad jie per vėlai pristato 
jam peržiūrėti, t.y. cenzūruoti, 
ganytojiškus laiškus. Neperžiū
rėti laiškai nebus praleidžiami 
į Vatikaną. Jei Vatikanas re
akcingai komentuos apie miru
sius kunigus, tai telegramos apie 
kunigų mirtį taip pat nebus pra
leidžiamos.

Po konferencijos arkivyskupas 
padėkojo RRT įgaliotiniui P. 
Anilioniui “už šį smegenų plo
vimą".

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ.
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO.UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Associated Press religiniais 
klausimais rašantis žurnalistas.

RELIGIJA PO RAUDONĄJA ŽVAIGŽDE

Didžioji šventė
Nėra jokios abejonės, kad va

sario 16-toji yra svarbiausia ir 
didžiausia šventė lietuvių tau
tai. Tauta apsisprendė gyventi 
nepriklausomai, tą nepriklauso
mybę apgynė ir ją įtvirtino. 
Lietuvos nepriklausomybės 
metai buvo paty s gražiausi lie
tuvių tautos metai. Kiek daug 
padaryta per trumpą laiką! Tie 
nepriklausomybės metai mus su
cementavo, sutvirtino ir sun
kiems okupacijų metams.

Tiesa, buvo senoji Lietuvos 
valstybė didelė, galinga. Amžiai 
ją pamažu sudildė, o sudildė tik 
dėl to, kad jos tautinis pradas 
nebuvo tinkamai įvertintas ir iš
ryškintas. Toje valstybėje švie
suomenė ir visi tautos vadai 
nekalbėjo lietuviškai, kalbėjo 
lenkiškai. Lietuviškas buvo tik 
kaimas.

Kai praeito amžiaus pradžioje 
Lietuva buvo prislėgta sunkios 
rusų okupacijos, kaimynai 
manė, kad lietuvių tauta išmirs. 
Jau rinko jos tautosaką, dainas, 
kad išsaugotu bent mokslui tą 
brangią lietuvių kalbą. Tačiau 
Apvaizda mus pravedė pro di
džiuosius pavojus, ir lietuvių 
tauta nemirė. Atėjo vyskupas 
Motiejus Valančius, kurs tautą 
nublaivino, išmokė skaityti ir 
rašyti lietuviškai, subūrė ją i 
tvirtą lietuvišką parapiją. Atėjo 
pirmasis lietuvis istorikas Si- 
manas Daukantas ir lietuviškai 
pasakė: lietuvi, čia tavo žemė.

Panaikinus baudžiavą, iš lietu
viško kaimo ateina lietuviška 
inteligentija, kuri jau pasiprie
šina lenkiškai Įtakai, kuri visu 
užsidegimu kelia ir aukština tai, 
kas yra lietuviška. Prieš šimtą 
metų pasirodžiusi “Aušra”, pir
masis mūsų tautinio atbudimo 
laikraštis, nušvietė tautinę są
monę. Ir taip jau 19 amžiaus 
gale tauta pradeda susivokti, 
kad ir ji turi teisę gyventi lais
vai ir nepriklausomai.

Tos laisvės idėjos ryškėjo ap- 
mažu. Dar vis abejota, ar suge
bėsime vieni tvarky tis. Dar buvo

George W. Cornell, St. Peters- 
burg Times laikraštyje aprašo 
savo dviejų savaičių kelionės 
įspūdžius, kai jis, kartu su 266 
krikščionių-tikinčiųjų ekskursi
ja, lankėsi Estijoj.

Metodistų pastorius, kurio 
kongregacijoj yra 1000 asmenų, 
apie religinę padėtį šitaip išsi
reiškė: “Estijoj yra didžiausia 
laisvė iš visos Sovietų Sąjun
gos. Čia nėra persekiojimų — yra 
tik apribojimai.’• Jo bažnyčia 
kasdieninėm pamaldom buvo 
pilna tikinčiųjų, o prie altoriaus 
6 jaunuoliai gitarom pritariant 
giedojo “Mano siela, garbink 
Viešpatį. Jis mane atpirko, te
būnie šventas jo vardas.”

Jauna moteris pasakojo, kad 
kasdien moko vaikus nuo 7 me
tų amžiaus religijos vieną va
landą. Pusę valandos skiria 
Šventraščiui, o kitą — giesmėm 
ir sako, kad tos pamokos jos mo
kiniam patinka ir jie nori suži
noti apie Jėzų.

Tikriausiai tai yra prieš įsta
tymus, kurie draudžia organi
zuotą religijos instruktavimą 
iki 18 metų, bet šioj protestan

nuomonių, kad mums reikia tik 
autonomijos. Tačiau teisėtu 
būdu išrinkta Lietuvos Taryba 
privedė tautą prie nepriklauso
mybės paskelbimo.

Tokių švenčių metu imi ir pa
galvoji, kad mes nieko nepadary 
sime. Esame maži. Bet teisė yra 
visiems lygi — dideliems ir ma
žiems. Ir mažieji turi teisę lais
vai' gyventi. Tokią teisę turi ir 
lietuvių tauta.

Dažnai pagalvojame, ką aš 
liu padaryti, juk aš esu men- 
s žmogelis. Taip nereikia gal

voti. Kiekvienas y ra labai svar
bus ir labai reikalingas. Pažiū
rėkime į svarstykles. Kai sveria
mo, net mažiausias grūdelis tas 
svarsty klės nusveria tai Į vieną, 
tai ir i kitą pusę. Taip ir tau
tos gy venime. Kiekvienas yra la
bai svarbus, kiekvieno triūsas 
labai svarbus ir reikalingas.

Tik pažiūrėkime į praeitį, kas 
yra atsitikę per tą šimtą metų. 
Tada lietuviškos inteligentijos 
beveik nebuvo. Lietuvių kalba 
buvo suskurdusi, suvargusi. O 
dabar kiek mes turime mokytu 
žmonių. Tūkstančiai. Jie visi ra
šo. skaito ir kuria lietuvių kal
ba. Ta paniekinta lietuvių kalba 
taip ištobulėjo, pagražėjo, kad 
ja gali išreikšti sudėtingiausias 
mintis, karščiausius jausmus.

Visa tai ir sako, kad lietuvių 
tauta jau turi savo profili, savo 
svori ir kad tauta turi teisę 
gyventi laisvai. Mūsų visų triū
sas ir yra taip veikti, taip dar
buotis, kad toji laisvė kuo grei
čiau ateitų.

Kiekvienas esame labai svar
bus ir kiekvienas galime daug 
nuveikti. O nuveiksime, kad pa
laikysime visa, kas lietuviška, 
kad uoliai lankysime lietuviškas 
šventes, gausiai aukosime, palai
kysime lietuviškus papročius.

Pasitikdami Lietuvos nepri
klausomybės šventę, pasiryški- 
me dar uoliau tarnauti Lietu
vai ir jai aukotis. Daugiau dirb
kime, daugiau duokime, ir Lietu
va tikrai susilaus laisvės dienų! 

tiškoj teritorijoj suvaržymai yra. 
lankstesni negu kitose respubli
kose.

Bet yra ir tokių atsitikimų, 
apie kurį vienas pastoriiTs papa
sakojo. Mergaitė mokykloje 
buvo visos klasės akyvaizdoje 
pastatyta į kampą, kai sužinota, 
kad jinai yra praktikuojanti 
krikščionė ir mokytojas išjuok
damas pasakęs: “Žiūrėkite, mes 
turim kitokią negu mes —jinai 
yra religinė”.

“Būti krikščioniu yra visur 
nelengva” — kalbėjo rajono val
dytojas, kuriam priklauso 3200 
metodistų, “sunku ir Ameri
koj . .. Mes turim būt ištikimi 
kariai visur. Kartais jūs mūsų 
gailit, o kartais mums jūsų 
gaila”.

Liuteronų vyskupas Edgar 
Hark, kurio žinioj yra 250 tūkst. 
Estijoj ir 350 tūkst. Latvijos liu
teronų pažymėjo, kad “jų 
kongregacijos turi visišką tikėji
mo laisvę veikimui.”

Toks pakartotinas tvirtinimas, 
tiek vyskupo, tiek kitų, apie re
ligijos būklę, kur vaikų religijos 

Chicagos lietuvių kapinėse pastatytas gražus paminklas pa
gerbti Romą Kalantą, kuris susidegino Kauno teatro sodelyje, 
šaukdamas — Laisvės Lietuvai! Už paminklo garbės sar
gyboje stovi Chicagos šauliai.

mokymas yra nelegalus, rodo, 
kad pagrindinė našta ir atsako
mybė už religinį auklėjimą ten
ka tėvam.

Toliau vyskupas pasakojo, 
kad dabar Estijoj yra 2.5 mil. 
gyventojų, yra 142 liuteronų 
kongregacijos, turi 90 pastorių, 
iš kurių 6 yra moterys, ir 52 
seminaristai — beveik du kart 
daugiau negu prieš 10 metų. Yra 
pagyvėjęs jaunų žmonių lanky
masis bažnyčiose, kad liuteronų 
bažnyčia leidžia naują teologinį 
žurnalą, baigtas Naujojo Testa
mento pataisytas vertimas ir 
minint 800 metų jubiliejų nuo 
Martino Liuterio gimimo išlei
džiamas mažasis katekizmas.

Sov. S-goj yra priskaitoma 
apie 770 tūkst. liuteronų, 3 mil. 
babtistų, 400 tūkst. pentakosta- 
lų ir 150 tūkst. kitų protestan
tiškų sektantų, kaip reformatų, 
metodistų, menonitų ir 7-tosios 
dienos adventistų.

Katalikų yra tarp 6 ir 7 mil. iš 
kurių 2.5 mil. tenka katalikiškai 
Lietuvai.

Bažnyčios ir valstybės santy
kiai Lietuvoje yra įtempti, nes 
tūkstančiai yra pasirašę petici
jas prieš kun. Sigito Tamkevi- 
čiaus suėmimą, reikalavimą re
liginių teisių ir už LKB Kroni
kos spausdinimą.

Protestantiškuose Baltijos 
valstybių kraštuose bažnytinė 
veikla yra pagyvėjusi ir komu
nistų pranašavimas, kad bažny
čios išnyks — nesipildo, o at
virkščiai, vyskupo žodžiais ta
riant, “Bažnyčia yra aktyvi ir 
atsinaujinusi, todėl, kad tai nė
ra žmonių Bažnyčia, o Kristaus 
Bažnyčia. Į ateitį žiūrim opti
mistiškai.”

Bet privačiuose pokalbiuose 
būna ir kitokių pareiškimų.

Po pamaldų liuteronų bažny
čioje, apie 30 metų turinti pora, 
užkalbinta religiniu klausimu, 
vyras taip atsiliepė: “Būti krikš
čioniu yra problematiškas reika
las”, o jo žmona pikčiau pasisa
kė: “Mes krikščionys, bet tai 
klaida, gailiuosi. Kvaila būti 
krikščioniu. Tai ne vaikam.”

Baptistų Šv. Olavs bažnyčia 
-vakarinėm pamaldom buvo pil
na jaunų ir senų žmonių, o jų 
pastorius Ants Rebane sakė, kad 
“Jaunimas eina pas Kristų. Dau
gumas jų nieko nežino apie 
krikščionybę. Jie yra išmėginę 
visą kitą, o dabar, nors auklė
ti, kaip ateistai, nori pamėginti 
krikščionybės. Ir tas judėjimas 
auga ir tai yra paskatinimas.” O 
vienas jaunuolis padėtį taip pa
ryškino: “Kas yra neleidžiama, 

tas populiaru. Todėl jaunimas ir 
eina bažnyčion.”

Pastorius Ants Rebane, augęs 
kaip ateistas, buvęs sovietinės 
aviacijos bokso čempijonas, jūrų 
naras ir inžinierius, o nuo 1960 
metų konvertitas, vadovauja 
apie 1300 narių kongregacijai ir 
ypač daug dirba su jaunimu ir 
net vadovauja 2-jų savaičių va
saros stovyklai, kurioje šalia po
ilsio yra ir Biblijos studijos. Nu
siskundė sunkumais, ypač krikš
čioniškosios literatūros ir Švent
raščio stoka. Pav., evangelisto 
Billy Graliam knygos kopija bu
vo perrašinėjama vienos seny
vos moteriškės mašinėle savaitė
mis ir tik 50 egz. buvo pagamin
ta. Tokį vieną egzempliorių pa
rodė korespondentui, o paklau
sus, kodėl negalima atspausdinti
— buvo atsakyta: “Neleidžiama. 
Bet vistiek mes krikščionys ir 
gyvenam. Turime savo naštą 
nešti. Mėginam daryti, kaip įma
noma geriau, bet žinom ribas. 
Bažnyčios galva Kristus. Jis 
patvarkys.”

Po pamaldų paklausta jau
nuolė, ar turinti kokių sunkumų 
būdama krikščionė, atšovė: “Es
tijoj nėra sunkumų. Ne Estijoj.”

O ligoninės laborantė tuo 
pačiu klausimu, jau kitaip kal
bėjo: “Sunkumų čia nepatyriau. 
Galiu melstis, mokyti, sekti Jėzų, 
apie Jį kalbėti, giedoti. Darbe
— laboratorijoj, ar kitose vieto
se, negaliu apie Jėzų laisvai kal
bėti, nors jie žino, kad esu re
liginga krikščionė. Nieko blogo 
man nepadarė. Aišku, nežinau 
kas gali būt ateity.”

Vyskupas apie valdžios spau
dimą krikščionim nusako taip: 
“Negaliu sakyti, kad spaudimas 
būtų matomas. Gal atskirais at
vejais jo būta. Bet nesakyčiau, 
kad tai spaudimas. Jeigu kas ir 
daroma, ko neturėtų būti daro
ma — tuokart valdžios religi
niam reikalam taryba sprendžia 
disputą tarp Bažnyčios ir val
džios. Taryba yra teisi nurody
dama kas ir kaip turi būt 
daroma.”

Ekskursijos dalyviai beveik 
kiekviename Sov. S-gos mieste 
“Draugystės draugijos” valdžios 
surengtose specialiose konferen
cijose buvo kviečiami dalyvauti. 
Tų draugijų, tam kartui orga
nizuotų, ir tų konferencijų tiks
las parodyti amerikiečiam, kad 
Sovietuos žmonės yra taikos 
šalininkai.

Taline, tokios konferencijos 
metu, kurioje dalyvavo valdžios

(nukelta į 4 psl.)

ATEINA DIDYSIS 100 metų
TAUTOS DAINIUS eilerascio
MAIRONIS išspausdinimo

PAULIUS JURKUS

Visa tai turėjo būti išspaus
dinta praėjusiais metais, nes 
1985 metais suėjo šimtas metų, 
kaip buvo išspausdintas pirma
sis Maironio eilėraštis. Ta su
kaktis verta dėmesio, nes prieš 
šimtą metų į lietuvių literatūrą 
įžengė žymiausias mūsų tauti
nio atgimimo poetas, labiausiai 
išreiškęs tautinio atgimimo idė
jas, sujudinęs, tiesiog prikėlęs 
tautą ir užtraukęs naują gies
mę, kurią suprato jaunimas. Tad 
verta kad ir kiek pavėlavus su
stoti ties sukaktimi ir anuos lai
kus praskleisti, pažiūtėti iš ar
čiau, nes tai buvo tautinio ap
sisprendimo metai. Maironis 
lengvai galėjo nueiti į lenkų li
teratūrą ir ten įsitvirtinti.

A

J. Mačiulis įstoja į 
Kauno gimnaziją

Mūsų įžymusis poetas buvo 
gimęs 1862 metų spalio 21 Pa- 
sadvario dvare, Betygalos vals
čiuje, Raseinių apskrityje.

Tėvas buvo apsukrus žemai
tis, mokėjęs pagauti pinigą, jį 
prispausti ir jį sukaupti, kad net 
skolino neturtingiems bajorams. 
Jis nutarė savo sūnų Joną iš
mokslinti.

Jonas Mačiulis 1873 metais į- 
stojo į Kauno gimnazijos paren
giamąją klasę. Tie pirmieji metai 
jam buvo sunkūs, nes jis nemo
kėjo rusiškai. Taip parengia
mojoje klasėje turėjo pasilikti 
antrus metus.

Paskiau jis buvo geras moki
nys, ypač pasižymėjo matemati
koje. Matematikos mokytojai ne 
kartą sakė, kad čia yra mate
matikos talentas, bet būta drau
ge ir kito talento — jis buvo 
Apvaizdos pašauktas būti poetu.

Rusų įtaka jo nepaveikė, bet 
veikė lenkų kultūros įtaka. Len
kiškai kalbėjo visa Kauno švie
suomenė, lenkiškai čiulbėjo 
Kauno merginos. Ir dvaras ir 
klebonija kalbėjo lenkiškai. Tai 
suprantama — traukė ir viliojo 
jaunuolius.

Jonas Mačiulis jau Kauno 
gimnazijos 6-toje klasėje pradė
jo rašyti eiles lenkiškai. Jam 
tada buvo 18 meti/. Pabudo poe
tas ir prakalbėjo — lenkiškai.

Kauno gimnazija buvo sena
miestyje. kur nepriklausomos 
Lietuvos laikais buvo seimo rū
mai ir vėliau mergaičių Aušros 
gimnazija. Mokinių gyvenimas 

čia ir sukosi aplink tris ratelius 
— rusiškąjį, kurį palaikė val
džia, lenkiškąjį, kuris buvo di
džiausias, ir lietuviškąjį. Šis ra
telis buvo mažiausias. Nei gim
nazijos vadovybė nenujautė, kad 
čia kažkas gimsta ir skleidžiasi, 
ateina naujos idėjos.

Naujų idėjų poveikis
Naujos, jau visiškai lietuviš

kos idėjos, jau buvo žinomos 
visame krašte. Tauta dainavo 
Baranausko revoliucines dainas, 
jau į Sibirą keliavo tremtiniai 
knygnešiai, lietuviškojo žodžio 
sargai.

Pro Kauno gimnaziją jau buvo 
praėjęs kunigas Klemensas Kai
rys, didelis patriotas, buvęs tos 
gimnazijos kapelionas prieš pat 
1863 metų sukilimą, pasiprieši
nęs rusų administracijai ir nau
jus gimnazijos rūmus per naują 
pašventinęs, pasakęs, kad nišų 
stačiatikio šventinimas nega
lioja. Už tai idealistas ir patrio
tas kunigas buvo ištremtas ir į 
Lietuvą daugiau nebegrįžo. Bet 
grįžo jo idealizmas.

Jei anksčiau praeidavo de
šimtmečiai, kol atsirasdavo 
koks žmogus, susidomėjęs Lie
tuvos istorija, lietuvių kalba, 
pasisakęs už lietuviškas idėjas, 
tai dabar kasmet išaugo naujie
ji patriotai.

Toje Kauno gimnazijoje mo
kėsi Antanas Vytartas, tempera
mentingas ir ugningas žmogus. 

vėliau buvęs “Šviesos” redakto
rius. Vytartas ir Mačiulis susi
draugavo. Jonas Mačiulis buvo 
lėtas, viską gerai apgalvojęs, 
pasveriąs, o Antanukas degė 
lietuviškom idėjom. Tas paveikė 
jaunąjį Joną Mačiulį. Jau tada 
jis pajuto, kad lietuvio tikras 
kelias yra tik lietuviškieji reika
lai, tik Lietuvą.

Draugas įstoja į kunigų 
seminariją

Antanas Vytartas matė, kad 
yra tik vienintelė išeitis stoti į 
kunigų seminariją. Tada būsi 
kunigas ir skleisi lietuviškas 
patriotines idėjas, dirbsi savo 
žmonių tarpe. Keturias klases 
baigęs, Antanas Vytartas įstojo į 
Kauno kunigų seminariją.

Tai labai giliai paveikė Joną 
Mačiulį. Idealistiniai pokalbiai, 
jaunuoliškas užsidegimas ir jį 
veikė bei traukė. Taip ir Jonas 
Mačiulis užsimanė stoti į kunigų 
seminariją.

Pasipriešina tėvas

To meto tėvai visi norėjo, kad 
jų vaikai taptų kunigais. Rodos, 
dabar turėjo džiaugtis Mačiu
liai, bet tėvas Mačiulis pasi
priešino — tegu sūnus pirma 
baigia gimnaziją! 

Gal taip galvodamas tėvas 
norėjo būti originalus arba pa-

sirodyti, štai vaiką galiu išleisti 
į bet kokius mokslus.

Taip Mačiulis grįžo į Kauno 
gimnaziją, o jo draugas tuo me
tu lankė netoli esančią kunigų 
seminariją. Jiedu susitikdavo 
bent sekmadieniais. Draugystė 
tęsėsi, Antano Vytarto idealiz
mas veikė busimąjį poetą ir for
mavo jo idėjas — gilų pasiti
kėjimo Apvaizda, gilų religingu
mą, gilią tėvynės meilę, grožė- 
jimąsi Lietuvos praeitimi. Tie 
visi vyrai jau buvo skaitę Dau
kanto raštus.

Atsiranda ant tako bajoraitė

Būsimas poetas buvo gražus 
ir patrauklus, inteligentiškas, 
pasižymėjęs savo gabumais, pil
nas takto. Atostogas praleisdavo 
savo tėvų namuose. Štai ir pasi
maišė jauna graži bajoraitė Tek
lė Navickaitė.

Senoje bajoriškoje santvar
koje tai neturėjo būti, nes ba
joraitė buvo aukštesnio luomo, 
tačiau gyvenimas jau buvo prie
šingai apsisukęs. Poeto tėvas 
nors ir buvo pasivadinęs Ma
ciulevičium, bet visi žinojo jo 
paprastą kilmę. Tačiau tas Ma
ciulevičius turėjo pinigų, o ba
jorėliai buvo apšepę, mokėjo tik 
mozurką ar polonezą šokti ir 
lenkiškai čiulbėti lyg kokios ka
narėlės.

Jauna graži mergina paveikė 
jauną poetą, ir ji£ padarė ne
lauktą sprendimą.

Kauno gimnaziją Maironis 
baigė 1883 metais. Jam tada bu
vo 21 metai. Tėvas dabar lais
vai leido pasirinkti studijas. 
Dabar Maironis nepaklausė 
savo draugo kvietimo į semina
riją. Jis išvyko į Kijevą studi
juoti literatūros.

Svajojo jis, kad ten suras 
naujus pasaulius, kad išsiskleis 
jo poezija, nes vyksta studijuo
ti literatūros. Tačiau jis ten nie
ko nerado. Kijevo universitetas, 
nors ir buvo paveldėjęs daug 
turtų iš Vilniaus uždaryto uni
versiteto, bet nepaveldėjo tos 
romantinės pakilios dvasios. Jo
nas Mačiulis, įstojęs į istorijos 
— filosofijos fakultetą, studijavo 
literatūrą ir studijom nusivylė.

Jį paveikė tik istorijos profe
sorius V. Antonovičius, kuris 
buvo romantikas ir savo paskai
tose plačiai palietė ir Lietuvą. 
Tai stiprino Mačiulio lietuvišką 
nusiteikimą, ir jis, neišbuvęs 
nė metų, metė universitetą, at
vyko j Kauną ir įstojo į Kauno 
ktfnigų seminariją. Įstojo ne ru
denį, ne mokslo metų pradžio
je, bet pavasarį, mokslo metų 
pabaigoje. Seminarija jį priėmė 
ir leido užsidėti sutaną. Su su
tana jis jau parvažiavo atostogų 
į savo tėviškę, ir bajoraitė išsi
gando.

(Bus daugiau)
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PUIKUS STATYTOJAS 
IR ADMINISTRATORIUS

Viešnagė Los Angeles mieste (4)
Atvyko net iš Telšių

Čia Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčia, klebonija ir salė su
daro vienetą. Prie to jungiasi ir 
erdvi aikštė. Čia laksto vaikai, 
čia sustoja mašinos pasipar- 
kinti. Visada čia saulėta ir di
namiška.

Visada čia sutiksi ir to centro 
organizatorių bei kūrėjų preL 
Jonų Kučingį.

Mūsų pažintis siekia Telšių 
miestų, tuos gerus laikus, kai 
dar važinėjom tėviškėlės keliais, 
kai girdėjome jaunimo klegesį 
prie Masčio ežero. Telšiuose jis 
pasirodė prieš pat karų. Grįžo 
iš Italijos, kur mokėsi. Telšiuo
se įsijungė į mokyklas, kurių 
ten buvo gana daug. Buvo jis 
kapelionas. Gyveno, rodos, ap
skrities valdybos namuose, ko
kiame antrame ar trečiame 
aukšte, į ežero pusę.

Teko jo butų aplankyti, pasi
kalbėti dienos klausimais. Butas 
buvo švariai Įrengtas, tvarkin
gas. Tai buvo gero pedagogo 
žymė, kad ir jo turimi daiktai 
būtų tvarkingi ir kitus mokytų. 
Su manim lankėsi ir poetas Vy
tautas Mačernis, kurį su didele 
pagarba prisimena mielasis pre
latas.

Paskui, tą patį Mačernį para
frazuojant, - * ‘paskui likimas 
išskvrė mus, veidams suteikė 
rimtumo . . . Keliavome ir ke
liavome, tartum būtume kokie 
pirkliai. Keliavome, vedami sa
vo nerimo, nes buvome pasi
darę žmonės be vietos. Reikėjo 
kažkur sustoti, prie kokios lie
paitės pastatyti savo dviratį ir 
atrišti savo ryšulėlį su keliauto
jo užrašais.

Buvome Vokietijoje. Iš ten iš
siskirstėme visi. Prel. Jonas Ku
čingis1 atvyko į Amerika gana 
ankstį. Jį čia pasikvietė prel. 
J. Macijauskas, buvęs Švėkšnos 
galybė ir didybė. Pas tą didy bę 
dar prieš 1-inąjį pasaulinį karą 
svečiavosi Kaimo gubernatorius 
su savo svita.

Tas prel. Macijauskas dar 
prieš II-jį pasaulinį karą atvy ko 
į Ameriką, apsigyveno Los An
geles mieste, pradėjo čia kurti 
parapiją. Pokario metais jis ir

RELIGIJA PO RAUDONĄJA 
ŽVAIGŽDE
(atkelta išlpsl.)

pareigūnai ir pilna salė ekskur
santų. A. Rebane baptistų pasto
rius, gerai angliškai kalbėda
mas ir įsakmiai pabrėždamas, 
paklausė tokį amerikiečius kal
tinamąjį klausimą: “Jeigu jūs 
tikite į Kristų — jeigu siekiate 
jo meilės karalystės, jeigu tikite 
į Taikos Princą, kuris įsakė 
mylėti savo priešus, kaip jūs 
būdami krikščionys, tikintieji 
ruošiatės kam i?”

Šituo klausimu pakaltinda
mas Amerikos atominių ginklų 
gamybos įtampą ir nutrūkusius 
tarp Amerikos ir Sov. S-gos 
atominių ginklų pasitarimus iš
šaukė amerikiečių aštrų ir taik
lų atkirtį.

Episkopatų rektorius Lincoln 
Steik iš Gambier, Ohio, ramiai, 
bet įtikinančiai aiškino, kad 
žmonės ir tautos istorijos bėgy
je turėjo gintis. “Kartais nuo 
tikro pavojaus, kartais nuo taria
mo. Tiesą sakant, daug žmonių 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se. tikintieji ir netikintieji, mato 
pavojų iš Sovietų S-gos pusės. Ne 
Amerika norėjo raketas įvežti 
Kubon.” Baigdamas pabrėžė: 
“Reikia geriau suprasti pavojų 
ir apsaugoti tą vieną pasaulį, 
kurį turime.”

Graikų ortodoksė — advokatė 
išGlenview, III., iškalbingai aiš
kino, kad visai priešingai Sovie
tų Sąjungai. Amerikos žmonės 
turi galią ant savo vyriausybės, 
kuri yra atsakinga ir įpareigota 
jiem dirbti. Kalbant apie milita- 
rinį pasiruošimą pasakė: “Žmo
nės turi teisę išsirinkti savo 
valdžių, o valdžios pareiga 
apsaugoti savo tautą, savo žmo

pasikvietė čia iš Švėkšnos para
pijos kilusį kun. Jonų Kučingį.

Išaugino parapijų
Atvykęs iš Telšių miesto, jis 

čia pritraukė ir kitrj žemaičių 
ir ėmėsi darbo. Jis ir buvo tos 
dabartinės lietuviškos parapijos 
organizatorius, kūrėjas. Kur tik 
žvelgsi, čia visur jo triūso pil
na. Sugebėjo jis pamatyti ir su
gebėjo darbi} suorganizuoti. Or
ganizavo planingai, kad parapi
jos nenuskandintų skolos. Taip 
dabar ir turi tikrai gražių baž
nyčių.

Ji nėra didelė, bet pilnai 
užtenka. Telpa apie 400 žmonių. 
Bažnyčioje — švaru, altoriai su
tvarkyti. Jo rūpesčių parapijos 
bažnyčioje yra įtaisytas gražus 
šv. Kazimiero vitražas viršum 
viškų, šventojo medinė statulėlė 
prie altoriaus ir šventojo statu
lėlė lauke viršum stogo.

Ir kas krinta bažnyčioje, tai 
visos aplinkos lietuviškumas. 
Reikėjo bažnyčią perstatyti, 
pertvarkyti. Tai buvo padaryta 
su meile ir su skoniu. Čia daug 
jam dirbo architektas Edmundas 
Arbas. Jis suprojektavo šv. Ka
zimiero statulą prie altoriaus, 
tris kėdes atsisėsti kunigam. Iš
puošė ir didįjį altorių, kur pil
na lietuviškų ornamentų, įdėtas 
net Rūpintojėlis.

Parapija turi ir pirmaeilį cho
rų. kuriam vadovauja kompozi
torius Bronius Budriūnas. Ir 
choro giedojimas tikrai pratur
tina bažnyčią.

Pensininko vaidmenyje
Prel. J. Kučingis pasinaudojo 

teise ir, sulaukęs 75 metų am
žiaus, pasitraukė į pensiją. Jis 
tikrai atrodo labai gražiai, tvir
tai, rodos, galėtų dar triūsti pir
mose linijose, bet nenori kitiems 
įkyrėti. Tegu ir jaunieji perima 
jo sukurtą parapiją ir tegu dirba.

Tas naujasis klebonas yra kun. 
dr. Algirdas Olšauskas, čia pas 
prel. J. Kučingį buvęs ilgus me
tus vikaru. Visa jam žinoma, 
pažįstama. Tad niekas nepasi
keitė, kai klebonai pasikeitė. Liko 
ta pati sistema, tvarka, tik ad
ministracinis darbas ir atsa
komybė dabar teko naujam kle
bonui.

nes. Reikia ieškoti pasitikėjimo. 
Mes turim pasitikėti jumis, o jūs 
mumis — tuomet abi pusės nu
stos ginkluotis.”

Reformatų bažnyčios kunigas 
R. \Vhite aiškino, kad “Ginkla
vimosi lenkty nės yra prieš Dievo 
valią. Mes Amerikoj turime bai
sių, naikinančių ginklų, bet 
daugelis bijosi, kad be jų gali
me nustoti net ir religinės lais
vės. Kaip vysk. Hark taip ir mes 
tikime, kad karas yra savo kraš
to apsaugai. Bet mes turime 
išaiškinti ir mokyti savo žmones, 
kad atominiais ginklais karas 
yra pražūtingas visai žmonijai.”

Oficialūs valdžios dalyviai 
amerikiečiam atsakinėjant į už
metimus nereagavo ir tuoj pat 
užbaigė konferenciją. “Drau
gystės” pirmininkas Kalle Liiv 
perskaitė iš anksto valdžios pa
ruoštą baigiamąjį pareiškimą: 
“Toks atviras nuomonių pareiš
kimas užtikrina, kad Sovietų S- 
gos gyventojai niekad neužpuls 
jokio krašto ir visuomet dirbs 
taikos labui, nes gerai pamena 
praėjusio karo nuostolius.”

Pareiškimas buvo padarytas 
patvirtinti oficialiam konfe
rencijos atidarymo žodžiui, kurį 
atliko II pasaulinio karo vetera
nas — raudonais marškiniais 
vilkintis ir medaliais apsikabinė
jęs — Albert Kariste pasakoda
mas apie karo išgyvenimus, kai 
net 5 vokiečių mestas granatas 
sviedė atgal į priešo linijas, sa
kydamas: “Mes turėjom bendrą 
priešą (suprask Amerika ir Sov. 
S-ga) praėjusiam kare.” O efek
tui sutvirtinti, kumščiu trenkda
mas į stalą sušuko: "Daugiau 
nebus kraujo praliejimo”.

Kun. Algirdo Olšausko brolis 
buvo Telšių kunigų seminarijos 
profesorius, vardu Kazimieras. 
Buvo mokslo ir knygos vyras, 
sugebėjęs pasireikšti moksliniais 
darbais. Jis tarp kitko rinko ir 
retas knygas ir turėjo Valan
čiaus “Žemaičių vyskupystės” 
dar neišpjaustytų egzempliorių. 
Visiems tai rodydavo kaip 
brangenybę. Teko ir man tų se
novės relikvijų matyti. Tas jo 
brolis kun. Kazimieras yra žuvęs 
karuose.

Prel. J. Kučingis pensininko 
vaidmenyje gerai jaučiasi. Pir
miausia jis pasitraukė iš pa
grindinių klebono kambarių. Įsi
rengė sau atskirų butelį, kuris 
išeina į kiemo pusę.

Tai tikrai gražus ir patogus 
butas. Yra čia ir virtuvėlė, ir gra
žus darbo kambary s, sujungtas 
su salonu. Yra ir knygų ir pa
veikslų. O visa tai puošia ir su
šildo butą.

Gražus miegamasis. . Kaip 
naujovę prelatas parodė elekt
rinę lempą, kurį jau nebeturi 
my gtuko. Ją palieti iš lauko, ir 
ji užsidega. Vėl palieti, užgęsta.

Pasitraukęs į poilsio kamba
rius, jis čia ir gy vena, vakaroja 
su savo laikraščiais ir knygo
mis.

Vysk. Vincentas Padolskis, dail. kun. P. Brazausko nutapy
tas paveikslas.

Buvo miela svečiuotis, prisi
minti Telšius ir poetų Mačer
nį. Prelatas norėjo dar kažkur 
pavežti, bet — nebuvo laiko. 
Reikėjo skubėti.

Tuo metu klelx>nijoje buvo vi
durdienis, ir prelatas sako, kad 
būtinai reikia eiti į valgomąjį, 
nors truputėlį užvalgyti.

Ten radome ir kun. dr. Al
girdų Olšauskų ir kun. dr. Vin
centų Bartuškų. Jis atvykęs čia 
iš Vilkaviškio vyskupijos, ilgai 
profesoriavęs New Yorke, čia 
dabar irgi poilsiauja. Visi jie 
susigyvenę, savi. Kun. dr. Bar- 
tuška tuoj ir ėmė klausinėti apie 
New Yorkų. Atsirado ir šeimi
ninkė, ir ji daug ką pažinojo, 
pvz., dr. Paprocką ir jo šeimų.

Buvo kopūstai. Negi neišval- 
gysi kokios vienos lėkštės. Kai 
atėjo kiti valgiai, susilai
kiau. Dar diena ilga, dar teks 
valgyti. Reikėjo skubėti dar į 
kitų vietų, susitikti su kitais 
žmonėmis.

Liko ramios nuotaikos kupini 
klebonijos kambariai ir malonūs 
prisiminimai apie šviesiuosius 
žemaičius, čia įsikūrusius prie 
Pacifiko.

(Bus daugiau)

KUN. DAIL. P. BRAZAUSKAS — SUKAKTUVININKAS
SUVALKIJOS TVIRTASIS ĄŽUOLAS

Kun. Pijus Brazauskas, gyve
nąs North Bend, Oregono valsti
joje, praeiti} metų lapkričio 28 
paminėjo savo 80 metų sukaktį. 
Jis yra tikrai įdomi asmenybė. 
Jis yra dailininkas, sukūręs eilę 
religinių paveikslų, portretų, 
gamtovaizdžių. Jis yra kilęs iš 
gražios ir gausios suvalkiečių 
šeimos. Tai tikrai vienas iš tvir
čiausių Suvalkijos ąžuolų.

Kilęs iš gausios šeimos
Kun. Pijus Brazauskas gimė 

1905 lapkričio 28 Bartininkų 
kaime, Pilviškio valsčiuje, Vilka
viškio apskrityje.

Jo tėvas buvo taip pat Pijus 
Brazauskas (1863 - 1940), o moti
na Kotryna Dičpinigaitytė-Bra- 
zauskienė (1884 - 1970), (VVood- 
havene, N.Y., gyvenančių dr. 
Juozo ir Zigmo Dičpinigaičių 
giminė). Pijus buvo septintas 
vaikas šeimoje. Iš viso toje šei
moje buvo 8 broliai ir 6 seserys. 
Tai tikrai didelė šeima!

Abu jo tėvai taip pat buvo 
kilę iš gausių šeimų. Visi buvo 
turtingi Suvalkijos ūkininkai. Iš 
abiejų šeimų buvo kilę net 18 
kunigų ir vyskupas Juozas Oleka 
(1812 - 1891).

Mokslo keliu
Pradžios mokyklą lankė Bago- 

tojoje, kurią vėliau dail. Pijus 
mėgo vaizduoti savo tapyboje. 
Brolio Jono (vėliau miškinin
ko, gyvenusio ir mirusio Water- 
bury, Conn.,) pamokytas, jis 
1919 metais išlaikė egzaminus į 
Marijampolės gimnazijos antrą 
klasę. Tais pačiais metais įstojo 
ir į ateitininkų organizaciją.

Nepriklausomos Lietuvos gy
venimas tvarkėsi. Iš Seinų Į Gi
žus buvo perkelta kunigų semi
nariją: Į tą seminariją Pijus ir į- 
stojo 1926 metais. Mažuosius 
šventimus jam suteikė arkivysk. 
Jurgis Matulaitis.

Kunigu įšventintas 1930 birže
lio 2. Įšventino vysk. Antanas 
Karosas (1849 - 1947) Vilkaviš
kyje.

Tuoj buvo paskirtas vikaru i 
Kalvarijos parapiją. Ten vika
ravo kun. Vicentas Brizgys, da
bartinis vyskupas, kuris tada iš
vyko mokytis į Romą.

Parapijoje kun. Pijus Bra
zauskas pasireiškė plačia veikla, 
dirbo su jaunimo organizacijo
mis. Visa jo šeima mėgo vaidi
nimus. Tai ir jis Kalvarijoje reži
savo veikalus, pats piešė dekora
cijas.

Kauno mano mokykloje
Gavęs vyskupo leidimą, jis 

1932 įstojo į Kauno Meno mo
kyklą. Jis buvo paskirtas vikaru 
į Aleksotą, į Kauno priemiestį. 
Ten dėstė religiją mokyklose,

Dailininkas kun. Pijus Bra
zauskas, lapkričio 28 pami
nėjęs 80 metų sukaktį.

kapelionavo Sodininkystės ir 
daržininkystės mokykloje Aukš
toje Feedoje.

Kauno Meno mokyklą lankė 
iki 1936 metų. Iš to laikotarpio 
pagarsėjo du jo paveikslai — 
Madona ir Dariaus ir Girėno 
tragedija.

Kai buvo laidojami narsieji 
lakūnai — Darius ir Girėnas, jis 
nutapė paveikslą — kaip giltinė 
iš miško iškelia rankas ir pasi
gauna lakūnus. Paveikslas buvo 
išstatytas Kauno Laisvės alėjos 
vienoje vitrinoje ir susilaukė 
daug dėmesio. Jis ir dabar daug 
kur reprodukuojamas.

Buvo gavęs leidimą išvykti į 
Paryžių ir ten studijuoti religinį 
meną, bet visą sutrukdė karai.

Prieš karą jis buvo nukeltas 
vikaru į Pajevonį, prie Vokieti
jos sienos, kur taip pat pasireiš
kė plačia veikla jaunimo tarpe. 
Ten jis išdekoravo bažnyčią.

Karo audrose
Pirmaisiais bolševikų metais, 

prasidėjus karui su vokiečiais, 
besitraukdami raudonarmiečiai 
nužudė du jo geriausius drau
gus — kun. Vaclovą Balsį ir 
kun. Justiną Dabrilą. Į Sibirą 
buvo išvežtos dvi jo seserys Ona 
ir Magdalena ir brolis Antanas, 
kuris ten ir mirė.

Besiartinant antrai bolševikų 
okupacijai, į Vokietiją pasitrau
kė pats kun. Pijus, sesuo Albina, 
broliai Jonas ir Zigmas. Drauge 
su jais pasitraukė ir kun. Vytau
tas Kazlauskas.

Vargingai keliaudami, pasiekė 
Linzo miestą, Austrijoje, kur jau 

gyveno teta Uršulė Blauzdžiū- 
nienė. Iš ten kun. Pijų vysku
pas pasiuntė į Rossbach, prie 
Bavarijos sienos.

Po karo įsikūrus pabėgėlių 
stovyklom, kun. Pijus buvo 
Glasenbach stovyklos kapelio
nu. Pamaldas laikė gretimos 
parapijos bažnyčioje.

Iškeliauja į Ameriką
Pabėgėlių stovykloje prasidėjo 

emigracija. Jo sesuo Albina sto
vykloje ištekėjo ir išemigravo į 
Kanadą. Taip pat ten išvyko ir 
brolis Zigmas. Į Ameriką išvyko 
miškininkas brolis Jonas su 
šeima ir apsigyveno VVaterbury, 
Conn., o kun. Vytautas Kazlaus
kas iškeliavo į Romą, kur ir da
bar gyvena ir dirba Vatikano 
radijo tarnyboje.

Kun. Pijus Brazauskas 1949 
gavo pakvietimą iš tetos, kuri 
gyveno Brooklyne, N.Y. Jis ir at
vyko pirmiausia į Brooklyną. 
Tuoj buvo pakviestas į St. Louis, 
Missouri. Ten išbuvo 1950 - 
1951 metus.

Įsikuria Oregone
Jo giminaitis kun. prof. Pijus 

Aleksa jau dirbo Portlando vys
kupijos kurijoje. Jis ir pakvietė 
kun. Pijų Brazauską būti vienos 
ligoninės kapelionu Eugene, 
Oregon.

Jis čia atvyko ir toje ligoni
nėje išdirbo 20 metų. Taip pat 
pagelbėjo ir apylinkės parapi
jom.

1971 buvo paskirtas Šv. Kate
riuos prieglaudos kapelionu 
North Bend, Or. Ten jis išdirbo 
10 metų. Sulaukęs 75 metų, 1980 
pasitraukė į pensiją. Dabar

LINAS KOJELIS LAIKINAI 
NAUJOSE PAREIGOSE

Iš Baltųjų Rūmų VVashingto- 
ne sužinota, kad Linas Kojelis, 
specialus prezidento asistentas, 
paskirtas laikinai vadovauti 
Baltųjų Rūmų Public Liaison 
departamentui, kuriame jis 1983 
metais pradėjo dirbti kaip direk
torius ryšiams su tautinėmis 
grupėmis. Tuo metu departa
mentui vadovavo Faith VVhitt- 
lėsey, kuri pernai buvo paskirta 
ambasadore į Šveicariją.

Pagal susidariusią tradiciją, 
šiam departamentui vadovauja 
moterys. Todėl. AVhittlesey išvy
kus, nauja viršininke buvo pa
skirta Linda Chavez, o Linas Ko
jelis pakeltas į specialius prezi
dento asistentus. Linda Chavez 
apsisprendė Maryland valsty
bėje kandidatuoti į JAV senatą, 
todėl iš savo pareigų pasitraukė. 
Kol bus paskirta nauja viršinin
kė, tos pareigos iš 30 su vir

gyvena North Bend, patarnauja 
Holy Redeemer bažnyčioje ir ta
po paveikslus.

Tapybos darbai
Jis yra dailininkas tapytojas. 

Kaip kunigas, savaime susidūrė 
su religiniu menu. Ir jis yra nu
tapęs gana daug įvairių įvairiau
sių religinių paveikslų: keturis 
evangelistus, Kryžiaus Kelio sto
tis ir kt.

PasiUk-ffrrnpas šv. Kazimiero 
jubiliejinrrfs metus, jis sukūrė 
ištisą paveikslų ciklą. Daug reli
ginių paveikslų nutapė savo kai
myninėm parapijom.

Mėgsta jis tapyti ir portre
tus, vaizduoti žmogaus charak
terį, jo būdą. Vienas iš tokių iš
kilių portretų yra vysk. V. Pa- 
dolskio portretas, kur pavaiz
duotas asmenybės taurumas, 
kilnumas.

Jo sukurti gamtovaizdžiai at
skleidžia gamtos romantiką. 
Stengiasi gamtoje surasti gilesnę 
simbolinę mintį.

Jis yra tapytojas realistas. De
talės apibendrinamos, paliekami 
tik būtiniausi kontūrai. Jie daž
nai apvedami tamsesne spalva. 
Tarp tų tamsesnių linijų deda
mos spalvos ramiai, plokščiai, 
neieškant kokių spalvinio ar 
tekstūrinio įvairumo.

Jis yra surengęs ir savo paro
das. Ir dabar jis visą laisvą 
laiką atiduoda menui — atsidė
jęs tapo ir tapo.

-o-
Linkime sukaktuvininkui kuo 

gražiausių, sveikiausių ir ilgiau
sių metų sukurti dar daug lietu
viškų religinių kūrinių, (p.j.) 

šum tame departamente dirban
čiųjų pavestos Linui Kojeliui. 
Jam dabar kasdien tenka daly
vauti pagrindinių Baltųjų Rūmų 
pareigūnų posėdžiuose, kuriems 
pirmininkauja Baltųjų Rūmų 
viršininkas Donald Regan.

Savo kęĮią VVashingtone Linas 
Kojelis pradėjo vasaros darbu 
Califomijos kongresmano 
Alphonzo Bell įstaigoje ir kitą 
vasarą Amerikos ambasadoje 
Atėnuose, Graikijoje. Baigęs 
Princeton universitetą, dvejus 
metus išdirbs senatoriaus 
Schweiker įstaigoje, o 1981 m. 
perėjo į Gynybos departamentą. 
Europos ir NATO diviziją. 
Ten greit buvo paskirtas Švei
carijos. Austrijos ir Airijos 
reikalų skyriaus vedėju. Tiks 
metu jis buvo jauniausias tarp 
visų sky rių s edėjų.

1983 m. Linas Kojelis buvo 
paskirtas į Baltuosius Rūmus



PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI

AMERIKOS LIETUVIŲ 
'taryba informuoja

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdybos posėdis

Chicagoje, savo būstinėje, 
sausio 17 d. Amer. Liet. Tary
bos valdyba buvo sušaukusi 
posėdį, kurį pravedė pirminin
kas Teodoras Blinstrubas. Buvo 
priimtas prot. sekr. dr. V. Dar- 
gio pateiktas pereito posėdžio 
protokolas. Pirmininkas prane
šė, kad paskutiniu laiku jis 
drauge su dr. J. Valaičiu turė
jo pasitarimą su atvykusiu iš 
\Vashingtono Algiu Šilu. Buvo 
svarstomi Jungt. Pabaltiečių Ko
miteto veiklos reikalai. Ameri
kos Balso atstovas R. Sakadols- 
kis įrašė į juostelę Amer. Liet. 
Tarybos pirmininko Naujųjų 
Metų proga sveikinimą Lietuvos 
žmonėms. Užrašyta jo kalba ir 
Vasario 16 proga. Palaikomi 
ryšiai su kongresmanu Fr. An- 
nunzio ir Senatoriumi P. Simon 
dėl Vasario 16 minėjimų Kongre
se. Kreiptasi į Amer. Balso vado
vybę, kad būtų plečiama infor
macija Lietuvai. Kreiptasi Į or
ganizuojamo Holoeaust muzie
jaus vadovybę, kad tame muzie
juje būtų pavaizduotas ir Sovie
tų vy kdytas genocidas. Padėko
ta NBC TV už įspūdingą pro
gramą pie Lietuvą.

Gen. sekretorius inž. Gražvy
das Lazauskas pranešė apie pa
darytus žygius gauti pašto pa- 
piginimus ALT laiškams. Vasario 
16 proga išspausdinta lietuviš
kų ir angliškų sąlankų iš viso 
12,000. Vasario 16 minėjimų rei
kalais išsiuntinėti laiškai sky rių 
pirmininkams, visuomenės at
stovams, kunigams, išsiųsti pro
jektai rezoliucijų ir pranešimų 
spaudai. Siunčiami laiškai kong- 
resmanams ir senatoriams, 
viso paskutinėmis dienomis iš
siųsta apie 3,000 laiškų.

Iš

Dr. J. Valaitis pranešė, kad 
greitu laiku Jungt. Pabaltiečių 
Komitete pirmininko pareigos 
bus perduotos Amer. Liet. Tary-

PEREITŲ METŲ VEIKLA ŽIDINY
1985 metais Kultūros Židiny 

įvyko 26 didesnio masto lietuvių 
renginiai ir eilė kitokių subuvi
mų. Pagal valdybos duomenis, 
buvo suruošti 6 koncertai, 6 
minėjimai, 4 parodos, vienos 
vestuvės, vienos krikštynos, dve
ji Maironio mokyklos kalėdiniai 
renginiai, vienas Kūčių vakaras, 
Kaziuko mugė. Židinio pavasa
rio šventė, Atvelykio stalas, 2 
bingo darbininkų susirinkimai 
su vakariene, trejos jaunimo pa
maldos. Be to užregistruota 32 
organizacijų posėdžiai, 2 suva
žiavimai. 10 kitokių susirinkimų 
ir 10 pomirtinių pietų.

PHILADELPHIA, PA
LAISVĖS ŠVENTĖ

P’niladelphijoje nepriklauso
mybės šventė bus paminėta sek
madienį, vasario 16. Visose tri
jose lietuviškose parapijose bus 
aukojamos mišios už Lietuvą. 
Šv. Andriejaus parapijoje, 19- 
ta ir VVallace Sts., lietuviškų 
mišių metu 10:30 vai. organiza
cijos dalyvaus su vėliavomis. 
Šv. Kazimiero parapijoje mišios 
už Lietuvą bus 10:30 vai., ir Šv. 
Jurgio parapijoje 10:30 vai. Lie
tuvos vyčių 3-čios kuopos pirm. 
Marytė Lepera rūpinasi, kad Šv. 
Kazimiero ir Šv. Jurgio parapi
jose mišių metų būtų paminė
ta nepriklausomybės šventė.

Minėjimo oficiali programa 
bus 1:30 vai. p.p. Lietuvių Na
mų didžioje salėje (Lithuanian 
Music Hali), 2715 E. Allegheny 
Avė. Įsidėmėtinas naujas minė
jimo laikas, pusė valandos anks
čiau nei pereitais metais. Kadan
gi dalyvaus miesto burmistras 
Goode ir gubernatoriaus atsto
vas minėjimas bus pradėtas 
punktualiai.

Antanas Razma, Lietuvių Fon
do valdybos pirmininkas. Angliš
kai kalbės Davė Christian, Viet
namo karo didvvris. labiausiai

kai. Priimtas naujas to komite
to biudžetas.

Iždininkas M. Pranevičius pa
teikė ALT naujo biudžeto pro
jektų kuris buvo priimtas. Taip 
pilt pranešė apie finansų komisi
jos naujus planus lėšoms telkti. 
Gr. Lazauskas painformavo, kad 
Lake County Vasario 16 minė
jime sutiko kalbėti inž. St. Du
bauskas, Detroite — dr. K. Erin-

Fondo valdybų sutiko įeiti Dai
na Danilevičiūtė-Dumbrienė.

Kun. J. Prunskis painforma
vo apie ryšius su amerikiečių 
spauda ir pastangas juos plės-

Posėdyje be suminėtųjų daly
vavo dar inž. Viktoras Nau
džius, dr. Vladas Šimaitis, Pet
ras Bučas, adv. 'Aleksandras 
Domanskis, Vanda Gasparienė, 
Jonas Šiaučiūnas.

Trispalvė iš ALT La Grange 
rotušėje

Veiklus lietuvis Edvardas J. 
Šumanas, neseniai išrinktas Ly- 
ons apskrities asesoriumi, pasi
rūpino, kad Vasario 16 La Gran
ge rotušėje būtų iškelta Lietuvos 
vėliava. Tam reikalui savo tri
spalvę paskolino Amer. Liet. Ta-

Kremliaus veidmainystė
Dienraštis “Chicago Sun-Ti- 

mes” sausio 11 išspausdino kun. 
dr. J. Prunskio laišką, pabrė
žiant, jog Žmogaus Teisių dienos 
minėjimo metu areštavimas 
Maskvoje demonstravusios stu
dentės Irinos Pankratovos yra 
gyvas įrodymas, kad Kremliaus 
kalbos apie žmogaus teises yra 
tik grubi veidmainystė. Prie 
panašių laiškų dienraščių redak
cijos vis prideda informaciją, 
kad laiškas gautas iš Amerikos 
Lietuvių Tarybos.

Etninių grupių konfederacijoje
Amerikos Lietuvių Taryba

L'ž posėdžius, susirinkimus ir 
suvažiavimus neimta jokių mo
kesčių, o iš didesniųjų renginių 
bent 12 taip pat buvo nemoka
mi. Kitataučiam patalpos buvb 
išnuomuotos 15 k rtų su aukš
tesniu mokesčiu negu saviem. 
Taip pat JAV rinkimų metu 
buvo nuomuojamas apatinis 
vestibiulis.

Šalia šių visų įvykių. Židiny 
dar vyko vyrų choro, ir tautinių 
šokių repeticijos, skautų ir atei
tininkų sueigos. Atletų Klubo 
sporto treniruotės bei rungty
nės. Šeštadieniais labai dažnai 
buvo atvira biblioteka, patar- 

apdovanotas Vietnamo vete
ranas, buvęs veteranų reikalų 
vedėjas VVashingtone, o dabar 
kandidatas į kongreso atstovus 
iš Bucks County.

Meninę programą atliks solis
tė Marytė Bizinkauskaitė, perei
tų metų Metropolitan Operos 
konkurso finaliste, ir pereitą ru
denį laimėjusi pirmą vietą LB 
Kultūros tarybos įruoštame 
instrumentalistų ir vokalistų 
konkurse. Programoje daly
vaus tautinių šokių grupė “Auš
rinė”, vadovaujama Eimučio 
Radžiaus ir V yrų Dainos Viene
tas, vadovaujamas Vyto Maciū
no.

Minėjimo išvakarėse, vasario 
15 d., 7 vai. vak. Lietuvių Na
mų Kultūros Centre įvyks 
Philadelphijos visuomenės susi
tikimas su dr. Razma ir pokal
bis Lietuvių Fondo klausimais.

Minėjimo dienos vakarą, 6:30 
vai. per VVFLN-FM radijos stotį 
jau aštuoniolikti metai iš eilės 
bus transliuojama LB Kultūros 
tarybos specialiai šiai progai 
paruošta programa. Visuomenė 
kviečiama programos pasiklau
syti ir stočiai parašyti padėkos 
laiškus šiuo adresu: WFLN-FM 
Radio Station, 82(X) Ridge Avė., 
Pbiladelphia, PA 19128.

yra JAV etninių grupių konfe
deracijos narys. Ten Amer. Liet. 
Tarybai atstovaudamas darbuo
jasi dr. Jonas Genys ir yra net 
išrinktas jos garbės pirmininku. 
Konfederacija ruošiasi leisti savo 
informacijų biuletenį.

Naujojo gen. konsulo laiškas 
Amer. Liet. Tarybai

Naujasis Lietuvos generalinis 
konsulas Chicagoje Vaclovas 
Kleiza atsiuntė raštų Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirm. Te<xlorui 
Blinstrubui, pranešdamas, kad 
nuo sausio 1 jis jau eina šias 
pareigas. Rašte perteikia sveiki
nimus pirm. T. Blinstrubui ir 

pažymėdamas, kad tikisi, jog ir 
ateityje ryšiai tarp Amer. Liet. 
Tarybos ir Lietuvos generalinio 
konsulato Chicagoje bus paženk
linti artimo bendradarbiavimo 
ir talkos dvasia, siekiant visiems 
bendro tikslo — laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos.

JAV senato keliamas Lietuvos 
laisvės reikalas

JAV senate šen. Arlen Spec- 
ter (Resp., PA.) pasiūlė rezoliu
ciją 101, pabrėžiančią Lietuvos 
teisę būti laisva ir nepriklau
soma ir rezoliuciją 102, reika
laujančią iš Pabaltijo kraštų iš
vesti sovietines įgulas ir Mask
vos pareigūnus. Šios rezoliuci
jos buvo perduotos svarstyti Se
nato Užsienio Reikalų Komisijai.

Apje tai patyrusi Amerikos 
Lietuvių Taryba kreipėsi į visus 
17 tos komisijos narius, su 
pirmininku šen. Lugar priešaky, 
pažymėdama, kad tos rezoliuci
jos labai svarbios visam demo
kratiniam vakarų pasauliui, ir 
atkreipdama dėmesį, kad Sovietų 
Sąjunga atkakliai siekia plėsti 

savo kolonialinę imperiją bei 
pabrėždama reikalą paremti pa
vergtų tautų laisvės ir nepri
klausomybės siekimus. Todėl 
paprašė šias rezoliucijas parem
ti iuriinėtame komitete ir balsa
vime Senate.

Įrašai Vasario Šešioliktai
Radijo valandėlėms Amerikos 

Lietuvių Taryba paruošė įrašus 
Vasario Šešioliktos minėjimams. 
Įkalbėjo ALT pirm. Te odoras 
Blinstrubas, dr. KazysELringis, 
adv. Saulius Kuprysir Vilija 
Kerelytė. Kasetes su Įrašais ga
vo radijo valandėlių vėdėjai (ar

dr. Algis Barauskas -Detroite, 
Juozas Jurkus — Rochestery, 
Algimantas Dragūnevicčius —

naudama saujelei knygos mylė
tojų.

Pagal veiklos kalendorių, 
1985 metais Kultūros Židiniu 
naudojosi šios organizacijos: 
ALTas, Apreiškimo parapija, 
Ateitininkai, BALFas, Liet. 
Bendruomenės N.Y. apygarda. 
Kredito Unija KASA, S. Kudir
kos šaulių kuopa, Lietuvių Fon
das, PL Jaunimo sąjunga, Lais
vės Žiburio radijas, Liet. Moterų 
Federacijos N.Y. klubas, Liet, 
karių veteranų sąjunga Ramovė, 
Liet. Katalikių Kultūros Draugi
ja, Lietuvių Tautodailės Institu
tas, Liet. Moterų Klubų Fede
racija, Pasaulio Liet. Katalikių 
draugija, N.Y. skautų ir skaučių 
tuntai, vyr. skaučių židinys Vi
lija, Tėvai pranciškonai, Tautos 
Fondas, vyrų choras Perkūnas, 
tautinių šokių grupė Tryptinis, 
Maironio šeštadieninė mokykla, 
N.Y. Lietuvių Atletų Klubas, 
Židinio parengimų komitetas.

Pajamos už Židiny vykstan
čius renginius buvo nedidelės, o 
dauguma susibūrimų buvo visai 
nemokami. Kai kurios organiza
cijos, nors ir prašomos, už pa
talpas neatsilygino. Žymiai su
mažėjus ir bingo pajamom. Ži
dinio iždas pradėjo eiti į nuos
tolius. Išlaikymo bei priežiūros 
išlaidas jau tenka padengti iš 
ankstyvesniųjų santaupų.

Sios situacijos akivaizdoje 
tenka pagalvoti apie aukštes
nius K. Židinio narystės mokes
čius, didesnius mokesčius už pa
talpų naudojimą ir apie išlaidų 
sumažinimą. Be abejo, tikimasi 
ir dosnesnių aukų iš daugumoj 
jau gerai gyvenančių ir pasitu
rinčių apylinkės lietuvių, ypač 
kad aukos Židiniui gali būti 
nurašomos nuo pajamų valsty
biniam mokesčiam sumažinti. 
Jau laikas visiem susirūpinti Ži
dinio ateitimi, nes ateina kritiš
ki metai, kurie parodys ar New 
Yorko lietuviam Kultūros Židi
nys dar yra reikalingas.

Alg. §.
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Rimas Narbutas ir Audra Nelsaitė, susituokė 1985 gruodžio 
21 Los Angeles šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje. Pojung- 
tuvinio priėmimo metu jaunųjų rankas lietuviška juosta su
rišo Angelė Nelsienė, JAV LB Vakarų apygardos pirmininkė. 
Juosta gauta iš Lieti*vos, Audros seneliams švenčiant 50 
metų vedybinę sukaktį.

Hartforde, Balys Brazdžionis 
— Chicagoje, Salomėja Smaižie- 
nė — Hot Springs, Viktoras Ka- 
žemėkaitis — Racine, Petras 
Viščinis — Brocktone, dr. Jokū
bas Stukas — VVatchung, NJ, 
Kęstutis Laskauskas — Baltimo- 
rėje, Romas Kezys — New Yorke, 
L. Stankevičius, Lietuvių radijo 
programos vadovas Lavaly, Ka
nadoje. Kalbas įrašė Petras Pet- 
rutis. Multiplikavo Anatolis Šlu- 

DARBININKO SUKAKTUVINIS 
KONKURSAS

Kaip buvo rašyta. Darbinin
kas savo 70 meti) sukakties 
proga yra paskelbęs romano ar
ba novelės rinkinio konkursą. 
Konkurso terminas yra 1986 
metų kovo mėn. 1(1. (pašto 
antspaudo data).

Iki šiol yra gautai kūriniai, 
— du romanai, vienas novelių 
rinkinys.

Romane turi būti pavaizduota 
kas nors surišta su lietuviška 
spauda: lietuviško laikraščio 
reikšme* savo tautai, lietuviškų 
laikraščių redaktoriai, leidėjai 
ar žumalistai.

Romano dydis - 200 pus
lapių. Rašyti mašinėle, dviguba 
interlinija.

Novelių rinkinyjebentdvi no
velės skiriamos lievtuviškos 
spaudos temai.

Rinkinio dydis - 200 psl. 
Rašyti mašinėle, dviguba inter
linija.

Premijos mecenatas yra kun. 
•dr. Juozas Prunskis. tam reika-

lui jau pasky ręs 1000 dol.
Premija bus įteikiama balan- . 

džio 13, sekmadienį, Kultūros : 
Židinyje per Darbininko sukak- ! 
tuvinį koncertą.

Kūriniams įvertinti bus suda- ' 
ryta vertinimo komisija. Jos su- ! 
dėtis greit bus paskelbta spau- ' 
doje.

Visi kūriniai pasirašomi sla
pyvardžiu, pridedamas ir vokas, į 
ant kurio yra užrašomas slapy- Į 
vardis, o viduje voko — auto- i 
riaus vardas, pavardė, adresas ir 
telefonas.

- Visa tai primindama. Darbi
ninko redakcija laukia dar dau
giau kūrinių. Tikimasi, kad lie
tuvis rašytojas yra jautrus lietu
viškos spaudos temai, ją gvilde
na savo raštuose ir todėl daly
vaus šiame konkurse.

Premijuotą kūrinį išleidžia 
Darbininkas. Nepremijuoti kūri
niai bus grąžinami autoriams 
pagal slapyvardį ir duotą adre
są.

INTERNATIONAL
SOL. ALGIOGRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

KELIONĖS J LIETUVĄ:
RŪTA PAUPERAS, Mgr.

1986 NEfŲ

Kelionių maršrutas:

KELIONENR. 1 gegužės 29 d. iki birželio 12 d.
Iš Niujorko $1,590.00

KELIONENR. 2 birželio 14 d. iki birželio 28 d.
Iš Niujorko $1,890.00

KELIONENR. 3 liepos 17 d. iki liepos 31 d.
Iš Niujorko $1,895.00

KELIONENR. 4 rugpjūčio 9 d. iki rugpjūčio 23 d.
Iš Niujorko $1,935.00

KELIONENR. 5 rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 26 d.
Iš Niujorko $1,685.00

KELIONENR. 6 spalio 3 d. iki spalio 17 d.
IŠ Niujorko $1,480.00

KELIONENR. 7 gruodžio 20 d. iki sausio 3 d. 1987
Iš Niujorko $1.471.00

1 diena Maskvoje, 11 dienų Lietuvoje, 
2 dienos Helsinkyje

(Nakvojant dvl«w kambaryje), įskaitant visas susisiekimo išlai
das, viešbučiui, maistą, operos, teatro arba baleto bilietus, 
įvairias ekskursija® ir daug kitų priedų. Kelionė nr. 7 suderinta 
su grand įjos iriu Naujų metų sutikimo baliumi.

TarpininkM|inrae perkantiems automobilius (Automobilių 
kainos: Volga GAZ 24-10 — 5,600 rb. VAZ 2107 - 4,470 rb. 
VAZ 2106 — 4,130 rb. VAZ 21003 — 3,900 rb. VAZ 21013 — 
3,360 rb.), kooperatinius butus, padedame sutvarkyti doku
mentus iškvietlnivns. Informacijų ir visais kelionių reikalais 
kreiptis į:
G. T. INTERNATIONAL, INC. P O. BOX 29163 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA, TELEFONAI: 
(312) 471-1700 arba 471-1702.
Skrėndameerdviais “FINNAIR lėktuvais

— JAV Atstovų Rūmai gruo
džio 12 priėmė rezoliuciją (H.J. 
Res. 409), pagal kurią JAV prezi
dentas išleis proklamaciją, pa
skelbiančią 1986 vasario 16 
“Lietuvos Nepriklausomybės 
Diena”. Rezoliucijoje taip pat 
sakoma, kad JAV “priešinasi bet 
kokiai tironijai bei neteisybei ir 
remia laisvos Lietuvos reikalą.” 
(E)

— Montrealyje Vasario 1,6 mi
nėjimas įvyks vasario 16. Iškil
mingos pamaldos 11 vai. ryto 
Aušros Vartų ir šv. Kazimiero 
bažnyčiose. 3 vai. popiet bend
ras minėjimas Verduno katalikų 
aukštesniosios mokyklos salėje. 
Pradžioje sveikinimai ir dr. H. 
Nagio paskaita. Po to — vienos 
valandos meninė programa, ku
rią atliks sol. A. Keblys, mer
gaičių trio, “Pavasaris”, Mont- 
realio vyrų oktetas bei lietuvių 
choras, lituanistinė mokykla ir 
Montrealio “Gintaro” an
samblis.

— Cleveland, Ohio, Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
minėjimas bus vasario 16, sek
madienį. 9:40 vai. ryto vėliavų 
pakėlimas prie Laisvės pamink
lo. 10 vai. mišios Dievo Moti
nos bažnyčioje. 4 vai. minėji
mas Dievo Motinos parapijos 
salėje. Kalbės Ohio valstijos se
natorius G. Suhaldonik ir pro f. 
dr. A. Klimas iš Rochester, N.Y. 
Meninę programą atliks Gran
dinėlė ir Dievo Motinos parapi
jos choras. Minėjimą rengia LB 
Clevelando apylinkės ir ALT 
Clevelando skyriaus valdybos.

— Iš Lietuvių Fondo para
mos pageidaujantieji prašymus 
turi įteikti iki kovo 15.

— Kanados Lietuvių Fondo 
pelnas bus skirstomas balandžio 
mėn. Organizacijų bei pavienių 
asmenų prašymai lietuviškos 
veiklos paramai gauti priimami 
iki vasario 28. Prašymus siųsti: 
Kanados Lietuvių Fondas, 1573 
Bloor St. W„ Toronto, Ont., 
M6P 1A6.

— Lietuvių Bendruomenės 
Socialinių Reikalų taryba Chi
cagoje persikėlė į nuosavus na
mus adresu: 2711 W. 71 St. 
Tel. 312 476-2655.

— Edward Paegle, Mariana- 
polio aukštesnės mokyklos 
Thompson, Conn., vadovauja
mos marijonų vienuolijos, moki
nys, pirmam trimestre buvo at
žymėtas garbės sąraše. Jis yra 
dr. Roland ir Gražinos Paegle, 
gyvenančių Marion, Ind., sūnus.

— “Atžalynas”, Toronto tauti
nių šokių grupė, dalyvaus pa
saulinėje parodoje “Expo 86 
Vankuveryje, Kanadoje, liepos 5- 
11. Calgaryje programą atliks 
liepos 12-13.

— “The Toronto Star” sausio 
6 išspausdino ilgą straipsnį apie 
septynis dabartinio Ontario 
premjero D. Petersono pagalbi
ninkus. Jų eilėje paminėtas ir 
Tomas Žižys, 30 m. amžiaus 
teisininkas, užaugęs Montrealy- 
je. Jis pradėjo dirbti Ontario li
beralų partijos centre 1982 m. 
kaip partijos- vado D. Peterso
no tyrinėjimų skyriaus direkto
rius.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: R. Mikus, VVappingers 
Falls, N.Y., R. J. Misiūnas, New 
York, N.Y., L. Medelis, Sun City, 
Calif. Užsakė kitiem: Ed. Lev- 
goud, San Franciseo. Calif. — S. 
Levgoud, Ellenton. FL.. A. Ruz
gas, VVoodhaven, N.Y. — Cl. 
Arei*, Wispering Woods. N.J 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiems 
skaitytojams Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 12 
dol,, atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.

t
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PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, at

siųsdami prenumeratos mokesti, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:
25 dol. — D. Polikaitis, 

Westlake Village, Calif.
Po 20 dol. — V. Saiminin- 

kas, East Hartford, Conn., A. Si
ntis, Brooklyn, N.Y., J. Molis, 
\Vorcester, Mass., A. Landsber
gis, Upper Marlboro, Md., A. Ja
ras, Kenosha, VVisc., A. Reventas, 
Houston, TX, S. Šatas, Warwick, 
R.L, A. Pocius, Elizabeth, N J.

Po 15 dol. — E. Remeza, 
Hollis Hills, N .Y., P. Šilbajoris, 
Syosset, N.Y., J. Arlauskas, Nevv 
Britain, Conn., A. Kaselis, Pt. 
Pleasant, N .J., D. Leveekis, Har- 
bor Springs, MI, kun. V. Katars
is, Dayton, Ohio. L. Petucho- 
vas, Linden, N.J., B. Zaloom, 
Ramsey, N.J., K. Bružas, Home- 
wood, III., K. Jurkevičius, 
\Vethersfield, Conn., A. Lipčius, 
\ew Haven, Conn., P. Stan- 
čius, East Alton, III., C. Ra
manauskas, Chicago, III., J. Stri
maitis, Simsbury, Conn.. K. Ba
rauskas, VVoodhaven, N. Y., V. 
Incys, VVoodside, N.Y., A. Gar
bačiauskas, Chicago, III., J. Mu- 
raška, VVaterbury, Conn., kun. I. 
Mikalauskas, London, Ont., K. 
Kačkelis, Northampton, Mass., 
G. Stuopis, Sharon, Mass., E. 
Raštikis, Los Angeles, Calif.. 
F. Misunas, Mayvvood, N .J.. J. 
Krištolaitis, Cleveland. Ohio.
M. Liauba, Cincinnati, Ohio, L. 
Oksas, Los Angeles, Calif.,
A. Milčienė. Manchester, Conn.. 
A. Aid ūkas, VVaterford. Conn., 
J. Kardokas, Baltimore, Md., J. 
Mikeiiūnas, East Chicago, Ind., 
A. Ry savy, Jackson Hgts., N.Y.. 
V. Milukas, Plainvievv, N.Y., J. 
Mikonis, Richmond Hts., Ohio,
L. Garsys, Stafford, VA, S. Lat- 
viūnas, VVolcott, Conn., Nl. Juo
daitis, Norvvalk, Conn.. C. Kar- 
bočius, Amsterdam, N.Y., V. 
Gedminas, VVoodhaven, N.Y., S. 
Jankauskas, Hot Springs, Ark., 
F. Stoncius, Nashua, X.H., J. 
Rauba, VVoodhaven. N.Y..C. Nla-

LAIŠKAS REDAKCIJAI

DĖL “DRAUGO” KALENDORIAUS

Čia nenoriu liesti dail. M. 
Dobužinskio kūrinių. Čia noriu 
kalbėti apie “Draugo” kalendo
rių, kurį aprašė V. Bgd. 'Drau
ge”.

Šių metu “Draugo” kalendo
rius išspausdintas su įvairiais 
Nl. Dobužinskio piešiniais. Tie 
piešiniai vieniem patiko, kitiem 
ne.

Pavyzdžiui toks apibūdinimas 
apie Kauno žiema. Bet kuo jis 
skiriasi nuo kitų miškingoje vie
tovėje įsikūrusių miestų. Visada 
bus gražesni vaizdai, kurie vaiz
duos apsnigtas egles. Jei bus kur 
pusė triobos užpustyta, tai dau
geliui bus aišku, kad tai padarė 
vėjas.

saitis,Thompson,Conn., L. Pilis, 
Norvalk, Conn., G. Daunys, 
Syosset, N.Y., A. Daunys, Port 
VVashington, N.Y., T. Grikinas, 
Los Angeles, Calif., B. Kazu- 
kauskas, Silver Springs, Md., S. 
Šlepetienė, Thompson, Conn., F. 
Stankus, Hartford, Conn., S. 
Aleksiejus, Valley Stream, N.Y., 
E. Aleliunas, Pittsburgh, Pa., 
P. Simanauskas, Hartford, 
Conn.

Po 13 dol. — I. Banaitis, 
VVoodhaven, N.Y., D. Pranckevi- 
čius, Rosedale, N.Y., F. Lučka, 
Valley Stream. N .Y., V. Tumpie- 
nė, Chicago. III.

Po 12 dol. — A. Ragnekas, 
Baltimore, Md., J. Bortkevičius,
M. Brunsvvick, N. J.

Po 10 dol. — T. Povilavi- 
čius, Yonkers, N.Y., V. Staš- 
kus, Yonkers, N.Y., O. Rekešius, 
VVest Milford, X.J., V. Tumelis. 
Linden. N.J., B. Prasauskienė, 
Lomita, Calif, R. Kontrimas, 
Mission Viejo, Calif. O. Piešina, 
VVestvvood, Mass., VV. Kaman
tauskas. Norvvood, Mass., B. N ul- 
činskas, Neu Britain. Conn.,
B. Hlava, Noank, Conn., A. 
Radzevičius. Norvvalk, Conn., 
A. Matus. Cleveland, Ohio, V. 
Vilkutaitis, Cleveland. Ohio. A. 
Lauraitis, Maspeth, N.Y., V. Mi
sevičius, Ozone Park, N.Y., E. 
Nainius, E. Northport, N.Y., Nl. 
Birutis, VVayne, N.J., A. Vanee, 
Kennebunkport, Maine. V. N ar
dys, Norman, OK. J. Lukošius, 
Brooklyn. N.Y., V. Naronis, Je
richo. N.Y., J. Vigelis, Cherry 
Hill. N.J., S. Misevičius, Bergen- 
field. N.J., V. Sinkevičius. Chi
cago. III., E. Ijegeckis. Liberty- 
ville. III.. E. Martinėmis. VVal- 
lingford, Conn.. P. Didžbalis. 
VVaterbury, Conn., VV. Rupšys. 
Brockton, Mass.. D. Virkutis, 
VVest Hartford. Conn.. R. Jura- 
lis. VV. Hartford. Conn.. A. She- 
putis, VVoodhaven, N.Y.. S. An
goms, So. Boston. Mass.. N . Sa- 
duikis, So. Boston, Mass., V. 
Stelmokas. Pompano Beach, 
Fla., Nl. Lembertas, Santa Moni- 
ca. Calif.. V. Plečkaitis. Nevv

Štai Šaukėnai. Labai stilizuo
tas piešiny s, kai tuo tarpu turi
me išlikusias geras nuotraukas.

Jokio nuostabumo nesukelia 
Sedos miesto aikštė su senais 
sandėliais. Gi rašytojas V. Bgd. 
būtinai nori įtikinti, kad tai ne
paprastas įnašas.

Kalendorius tai nėra laikraš
tis. Jis kabo ant-sienos, ir į jį 
kasdien pažiūri. Turime visi ne
mažai svečių, dar kitataučių. 
O jie ims ir paklaus, ką šis pa
veikslas vaizduoja. Ką mes galė
sime paaiškinti?

Laikraščių skaitytojai mėgsta 
skaityti aprašymus, bet šitoks, 
kaip rašo V. Bgd., vargiai kam 
pasitarnaus.

V. Dėdinas

Haven. Conn., J. Bei noris, VVa
terbury', Conn., B. Ramanaus
kas, VVoodhaven, N.Y., K. Lakic- 
kas, VVo<xlhaven, N.Y., M. Žilins
kienė, Detroit, Mich., Z. Prū
sas, Chillicothe, Ohio, S. Litinis, 
Meriden, Conn., kun. A. Gra- 
deck, New Haven, Conn., A. Bu
tas, VVoodhaven, N.Y., kun. J. 
Grabys, VVatervliet, N.Y., B. Gir
nius, Allen Park, Mich., J. Suo- 
pys, Detroit, Mich., J. Valuko- 
nis, Huntington Beach, Calif., 
O. Žukas, Glendale, Calif, S. 
Gofensas, Brockton, Mass., St. 
Santvaras, So. Boston, Mass.,
M. Liaukos, Huntington, Conn.,
A. Pakalnis, Manchester, Conn.,
B. Baroniūnas, New Hyde Park,
N. Y., H. Butkus, VVoodhaven,
N. Y., K. Šeštokas, Rahvvay, N.J.,
O. Dovydaitis. Lake VVorth, Fla.. 
E. Baltkus, St. Petersburg 
Beach, Fla., J. Kisielius, Nevv 
Haven, Conn., V. Zdanys, VVest 
Hardford, Conn., J. Rajaus- 
kaitė, Highland Park, N.J., L 
Ozalas, Ganvood, X.J., B. Armi
nas, Richmond Hill, X.Y., J. Bag
donas, AVoodhaven, N.Y., B. 
Stann, Silver Spring, Md., R. 
Gruodis, Mt. Airy, Md., B. Pod- 
leckis, Linden, N.J., L Ceras, 
Jamesburg, X.J., A. Balsis, Regu 
Park, X.Y., A. Matulionis, Platts- 
burg, X.Y., J. Xaujokaitis, Cle
veland, Ohio. E. Katilius, Chi
cago, III., K. Zaronskis, Cleve
land. Ohio, dr. E. Lenkauskas. 
Pepper Pike, Ohio, kun. J. Skir- 
kus, Hayvvard, AVI. V. Juška, To
ronto. Ont., J. Allen, AVhippany , 
X.J.. V. Kinky s. Soinerville, X.J., 
X. Michura, Yonkers, X.Y., J. 
Sakalauskas, AVoodhaven, X.Y.. 
B. Mudėnas, AVorcester, Mass., 
J. Shatas, AVaterbury, Conn., S. 
Kuzminskas, AVaterbury. Conn.. 
L. Žoly nas, Onnond Beach. Fla.. 
S. Vaškys, St. Petersburg Beach. 
Fla., V. Budnikas, Elizabeth. 
X.J., X. Karaša, Denville, X.J., 
J. Vėbra, Xew Haven, Conn.. 
A. Skėry s, AVood.stock, Conn.. 
A. Znotas, Keamy, X.J., A. Dar- 
gis, Flemington, X.J., H. Kulber, 
Brooklyn, X.Y., J. Hasselberg, 
Yonkers, X.Y., R. Bureika, Los 
Angeles, Calif., R. Jurkūnas. 
Lomita, Calif, V. Marijošius. 
AAest Hartford. Conn., S. Pra
puolenis, Reding, Conn., dr. P. 
Žemaitis, Canton, Mich., J. Ra- 
das. Livonia. Mich., B. Palįulio- 
nis. Cicero. III., A. Zailskas. 
Chicago, III., kun. J. Krivickas, 
Putnam, Conn., J. Raugalis, 
AVaterbury, Conn.. L. Reivydas, 
Lis Angeles, Calif.. V Prižgin- 
tas. Los Angeles, Calif. A. 
Kondrat. Elizabeth, X.J., E. 
Dietrich, Elizabeth, X J., Nl. Pet
rauskienė, Hartford, Conn., N . 
Stašaitis, Xewington, Conn., A. 
Revukas. Cramford, X.J.. R. Šle
petys, Bricktown, X.J., J. N irba- 
lis. Cleveland. Ohio, P. Žilins
kas. Ly ndhurst. Ohio. A. Radzi- 
vanienė, Richmond Hill, X.Y., N 
Radzivanas. Perth, Australija, 
E. Pavelites, Brookly n. X.Y., Nl. 
Zinke, Dunellen. X.J., dr. S. 
Kungys, Clifton. X.J.. J. Arlaus
kas, Chicago. UI.. P. Gruodis, 
Chicago. III.. A. Bagdonas, 
Bronx. X.Y.. V. Galinis, Rich- 

mond Hill, N.Y., A. Kvietkaus- 
kas, Linden, N.J., A. Zabela, 
Jersey City, N.J., A. Butas, Falls 
Church, VA, J. Adomaitis, Pres- 
cott, AZ, P. Bielskus, Ridge- 
wood, N.Y., J. Pažemėnas, 
Queens Village, N.Y., K. Trečio
kas, Union, N.J., V. Audėnas, 
Union, NJ.,H. Bagdonas, Chica
go, III., J. Ambrizas, Chicago, 
Ii L, A. Gedminas, Escondido, 
Calif., V. Sunna, Philadelphia, 
Pa., Maironis Park, Shrevvsbury, 
Mass., M. Žiaugra, Sharon, 
Nlass., M. Židonis, New Haveri, 
Conn., J. Žygas, Chicago, III.,
B. Jasaitis, Chicago, III., J. Kava- 
lius, Cleveland, Ohio, A. Bala- 
šaitienėv Cleveland, Hts., Ohio, 
J. Ramanauskas, Metuchen, N.J., 
Nl. Shulin, Lakew<xxl, N.J., E.
C. iirla, \V<xxlhaven, N.Y., P. Min- 
kūnas, \Voixlhaven, N.Y.

Po 8 dol. — A. Griaudzė, 
Avon, Mass., B. Balčiūnas, Bo- 
livar, OH, B. Babušis, Atlantic 
Beach, N.Y., J. Baltrus, Pitts- 
burg, Pa., K. Senulis, Paterson, 
X.J., A. Vilgošas, Philadelphia,

Po 7 dol. — J. Narkevičius, 
Los Angeles, Calif., E. Gaižutis, 
Nliller Place, N.Y., R. Stepanė- 

Po 6 dol. — E. Radzevičiūtė, 
Chicago,' III., T. Grušauskas, 
Nevv Britain, Conn., J. Gelgota, 
Brooklyn, N.Y.

Po 5 dol. — S. Prakapas, To
ronto, Ont., E. Kripaitis, Picton, 
Ont., A. Kupčinskas, Detroit, 
Mich., kun. T. Burkauskas, Doy- 
lestovvn, Pa., K. Barzdukas, 
\\ estehester, III., V. Baukys, 
Dearborn Heights, Mich., B. Su
bačius, Decatur, Mich., E. 
Buškevičius, Hartford, Conn., 
Gliaudys, W. Covina, Calif.,
J. Kojelis. Santa Monica, Calif, 
A. Siaurusaitis, Ellicot City, 
Md., S. Bučinys, Day ton, Ohio, 
A. Masionis, Fair Lawn, N.J., 
E. Antanaitis, Mission Viejo, 
Calif, B. Graužinis, Los Ange
les, Calif. V. Šalčiūnas,, Port St. 
Lucie, Fla., K. Bakšys, Del to na, 
Fla., kun. Z. Smilga, VVestbropk, 
Conn., J. Strungys, VVaterbury, 
Conn., A. Čepėnas, Chicago, III., 
L. Baltrušaitienė, Chicago, III.,
K. Sragauskas, Detroit, Mich., 
J. Pikūnas, Detroit, Mich., A. Du
bauskas, Cambridge, Mass., H. 
Anthaney, So. Boston, Mass.,
L. Rimkus, Parlin, N.J., M. Butri
mas. Nevv Britain, Conn., Terra 
Motei, VVethersfield, Conn., J. 
Virkutis, Bethlehem, Pa., V. Ba
nevičius, Philadelphia, Pa., S. 
Razgaitis, Chicago, IIL, J. Paš
kevičius, Chicago, Iii., V. Kut- 
kus, Dearborn, Mich., I.M. Kus- 
likiai, Grand Rapids, Mich., L. 
Masiliūnas, So. Boston, Nlass., 
dr. NL de SA Pereira, Nevv.Bed- 
ford, Mass., A. Virbickas, NV. Pa
terson, N.J., B. Karaska, Delan-

fieldConn., J. Grinius, \Vethers- 
field. Conn., V. Žižys, VNoodha- 
ven, N.Y., V. Galinienė, Rich
mond Hill, N.Y., G. Balanda, 
VVarren, Mich., J. Nlikulionis, 
Sterling Hts., Mich., J. Spiraus- 
kas, Aubum, Nlass., J. VVolosen- 
ko, Brookline, Nlass., C. Shim- 
kus, VVest Hartford, Conn., J. 
Skobeika. Berlin, Conn., dr. A. 
Razma, Joliet, III., A. Skrups- 
kelis, Chicago, H!., VV. Kazlaus
kas, VVaterbury, Conn. A. 
Ustjanauskas, Hartford, Conn.,
A. Pakštys, Centerville, Mass.,
B. Pov ilavičius, Arlington, 
Nlass., L. Šimkus, Clark, N.J., J. 
Vaičkus, Keamy, N.J., O. Ma
ciukas, VVaterbury, Conn., L. 
Krasauskas, VVaterbury, Conn., 
V. Butvydas, Parsippany, N.J., 
J. Galenskis, Parlin, N.J., M. Ka- 
rechka, VVoodhaven, N.Y., A. 
Žudžius, Richmond Hill, N.Y., 
S. Kaselis, Cincinnati, OH, V. 
Andrušaitis, Richmond Hts. 
Ohio, J. Adomaitis, Ossineke, 
Mich., A. Bražėnas, Royal Oak, 
Mich., B. Budriūnas, Los An
geles, Calif, S. Gorodeckas, Es
condido, Calif, V. Sabaliaus
kas, Colonia, N.J., A. Mankos, 
VVhiting, N.J., J. Rūtenis, Hyan- 
nis, Mass., G. Simonaitis, VVal- 
pole, Mass.. J. Lapšys, Dedham, 
Mass.. J. Šidlauskas. VVaterbury , 
Conn., L Kubilius. Vernon, 
Conn., VV. Kumet, Richmond 
Hill. N.Y.. S. Bobelis. Plainvievv, 
N.Y., kun. A. Abračinskas.
Brockton, Mass., J. Vaitkūnas, 
Lenox, Nlass., B. Vyliaudas,

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 į Vilnių, Vilniuj 7 dienos, Rygoj 3, traukiniu 
iš Vilniaus į Varšuvą, Varšuvoj 2, Frankfurte 1. 
Lufthansa iš JFK ir Bostono.

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

City, N.J., O. Dirgėla, VVater- 
bury, Conn., E. Žiūrys, VVethers- 
fiekl, Conn., Z. Merkevičius, 
New Haven, Conn., M. Lietuv
ninkas/Darien, Conn., P. Mate- 
kūnas, Richmond Hill, N.Y., dr. 
G. Kumpikas, Hollis Hills, N.Y., 
A. Igaunis, VVaterbury, Conn.,
P. Kuras, VVaterbury, Conn., V. 
Matusaitis, Livingston, N.J., V. 
Šaulys, Kinnelon, N.J., J. Meš
kauskas, Brooklyn, N.Y., A. Ma- 
čiulaitis,' Islip, N.Y., M. Mini- 
kauskas, NVestboro, Mass., E. Ri- 
bokienė, Brockton, Mass., J. Pet
ronis, Mount Holly, N J., K. Ja 
kūnas, Lodi, N.J. V. Malduti 
Laite Rankonkoma, N.Y., B 
Kukler, Bridgeport, Conn., O. 
Frano, Ridgefield, Conn., A. Eit- 
manas, West Paterson, N.J., J. 
Binzas, Nevvark, N.J., A. Roza- 
vičius, VVoodhaven, N.Y., S. Ja- 
nušas, Sea Cliff, N.Y., O. Matu
saitis, VVorcester, Mass., J. Sku-

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

14 DIENŲ — LIETUVA IR RUSIJA
Kelionė 716: liepos 16 — 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 DIEK ' — 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.

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.

chinskas, Dorchester, Mass., B. 
Balčiūnas, Manahawkin, N.J., 
J. Marcis, South Amboy, N.J., 
V. Butkys, Great Neck, N.Y., M. 
Kleiza, W<xxlhaven, N.Y., dr. V. 
Mantautas, West Hartford, 
Conn., S. Saliamonas, Hartford, 
Conn., P. Zalubas, Nevvark, NJ., 
L. Znutas, Harrison, N.J., A. Ke- 
palaitė, Nevv York, N.Y., S. Za- 
charka, Corning, N.Y., J. Puteris, 
Toronto, Ont., J. Šileikis, Toron
to, Ont., K. Daugėla, Bedford, 
N.H., O. Audėnas, Wilsonville,
OR, V. Vilčinas, Racine, Wisc., 
A. Vaitekūnas, Providence, R.L, 
Lee Restaurant, Olympia, 
Wash., R. Petkevičius, Levviston, 
Maine, L. Kukanauza, Provi
dence, R.L, S. Veršelis^ Charles- 
ton, SC, V. Ancikas, Kerners- 
ville, NC, V. Bulkaitis, Omaha, 
Nebr., A. Mikėnas, Omaha, 
Nebr. (Bus daugiau)

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 šiuo metu 7%. Pilnas metų 
prieauglis 7.25%

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINES 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.

Apie paskolų ir certifikatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios informacijos.
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WORCESTER, MASS.
Metinis susirinkimas

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopos metinis susirinkimas 
įvyko sausio 4 Maironio Parko 
patalpose.

Susirinkimų pradėjo kuopos 
pirmininkas g.š. A. Zenkus šau
lių malda. Susikaupimo minute 
pagerbti pereitais metais mirę 
kuopos nariai: A. Urbonas ir 
L. Staškienė. Susirinkimui vado
vavo g.š. K. Cėsna, sekretoriavo 
J. Miliauskienė.

Apie kuopos veiklų atskirų 
sekcijų vadovai padarė išsamius 
pranešimus, iždo knygos ve
damos tvarkingai, o apie prama
tytus ateityje atlikti darbus pa
informavo kuopos pirmininkas.

Kuopos valdyba perrinkta 
vieningai kitam terminui, papil
džius revizijos komisijų nauju 
nariu H. Ui riebu.

Apdovanoti Šaulių Žvaigždės 
medaliu sesės — A. Abromavi
čienė ir O. Šarkauskienė, o 
Šaulių Žvaigždės ordinu — g.š. 
Kazys Cesna, pirmasis kuopos 
vicepirmininkas, kuris nuo 1933 
metų yra Lietuvos Šaulių Są
jungos narys.

Perskaityta gauti šventiniai 
sveikinimai iš Lietuvos atsto
vo dr. St. Bačkio ir Ponios, 

A.A.
MARIJAI BUTKIENEI

mirus, jos vyrui Vaclovui Butkiui, dukrai Laimai ir visiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

Regina ir Antanas Pūrai

MARIJAI BUTKIENEI
mirus, jos vyrui agronomui Vaclovui Butkiui, dukrai 
Laimai ir visiems artimiesiems gilią užuojautą reiškiame

Juozas ir Viktorija Bagdonai

A.A.
MARIJAI BUTKIENEI

A.A.
MARIJAI BUTKIENEI

mirus, jos vyrui agronomui Vaciui Butkiui, dukrai Laimai 
Urbonienei ir visiems artimiesiems reiškiame užuojautą 
ir kartu liūdime

mirus, jos vyrui Vaclovui Butkiui ir dukrai Laimutei bei 
visiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

LŠST pirmininko K. Milkovaičio 
ir kitų.

Atsakyta į Čiurlionio ansaml> 
lio monografijai leisti prašymų 
surinktomis aukomis, kurias 
persiųs iždininkė.

Šaulių kuopa dažnai gauna iš 
įvairių organizacijų ir draugijų 
prašymų pageidaujant finan
sinės paramos ir stengiasi juos 
patenkinti.

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa šiais metais minės 15-kos 
metų gyvavimo sukaktį. Per tų 
laikų buvo aktyvi tautinėj ir kul
tūrinėj veikloj: rėmė spaudų, 
knygų leidimų, aktyviai bend
radarbiavai su kitomis organiza
cijomis, ruošdavo metinius kon
certus.

Šių metų pavasarinis koncer
tas įvyks gegužės 31 dienų Mai
ronio Parke, kurį atliks Toronto 
mišrus choras “Volungė”, Vado
vaujamas muzikės D. Viskontie- 
nės.

Kupos nariais dalyvauja Šv. 
Kazimiero parapijos chore, o 
parengimų metu narės pagamina 
pietus ar vakarienes, kad tokiu 
būdu būtii papildytas kuopos 
iždas. Šaulys inž. E. Meilus, 
Jr. nuo 1974 vadovauja lietu
vių radijo valandai “Aušra”.

Vytas Gerulaitis 
Alfonsas Koncė 
Paulius Jurkus

Laisvės Varpas paminėjo 
Klaipėdos sukilimo sukaktį 
Sausio 5 d. Laisvės Varpas 

plačiai paminėjo Klaipėdos su
kilimo 63 metų sukaktį. Tuo 
reikalu kalbėjo programos ve
dėjas Petrras Viščinis, LŠST 
Naujosios Anglijos Trakų rinkti
nės pirm. Vladas Bajerčius ir 
LŠST pirmininkas Karolis Mil-

1983 metais buvo suorgani
zuota ekskursija į Lietuvių Die
nas Chicagon, 1984 — vykome 
į Tautinių Šokių šventę Cleve- 
lande, didelė grupė narių daly
vavai vysk. P. Baltakio, OFM, 
konsekracijos iškilmėse Port- 
land, Maine. 1985 spalio 11-14 
dienomis įvyko didžiulė ekskur
sija, net dviem autobusais, į 
Amerikos sostinę VVashington, 
D.C. "Trakų” šaulių rinktinės 
suvažiavimuose Kennebunkport, 
Maine kasmet mūsų kuopa daly 
vauja gausiausiai, o trys nariai 
yra rinktinės valdyboje.

Paminėta, tik keletas kuopos 
įvykių. Per ištisus metus kuo
pos nariai yra įsijungę i įvairius 
darbus ir noriai juos dirba. J-M. 

A.A.
MARIJAI BUTKIENEI

mirus, jos vyrui agronomui Vaciui Butkiui, dukrai Laimai 
ir visiems kitiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Ona Juozėnienė

A.A.
MARIJAI BUTKIENEI

mirus, jos vyrui Vaciui Butkiui, dukrai Laimai ir visiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime.

kovaitis, Jų kalinis buvo per
pintos dainomis Klaipėdos tema. 
Visa programa buvo sklandžiai 
pravesta ir planingai sudaryta. 
Kallmse nebuvo pasikartojimų 
ir nukrypimų nuo temos.

Petro Viščinio kalbos pagrin
dinė mintis — taikinga lietuvių 
tauta buvo ir tebėra priversta 
kovoti dėl savo etnografinių že
mių sujungimo į vienų valstybę. 
Nepriklausomos Lietuvos sudė
tyje buvo tik tos lietuvių gyve
namos sritys, kurias pavyko ap
ginti krauju. Pasitikinti teisin
gumu ir tarptautinėmis organi
zacijomis, už Lietuvos ribų buvo 
likusi Mažoji Lietuva ir sostinė 
Vilnius. Net už dabartinės oku
puotos, komunistinamos, rusina
mos Lietuvos administracijos 
ribų liko Mažoji Lietuva ir lietu
vių gy venamos sritys prijungtos 
prie Gudijos ir Lenkijos. Šių 
faktų šviesoje Klaipėdos sukili
mas reikšmingas ne tik Mažo
sios Lietuvos dalies prijungimo 
prie Lietuvos, bet taip pat lietu
vių tautos ryžtingumo kėlimu 
ir pasitikėjimo savo jėgomis 
ugdymo.

Vladas Bajerčius nupasakojo, 
kodėl ir kaip vyko Klaipėdos su
kilimas, o Karolis Milkovaitis 
kvietė vieningai kovoti dėl Lie
tuvos laisvės atstatymo visose

Leonilė ir Juozas Giedraičiai

Valerija ir Jonas Lileikiai 
Laima ir John Hood
Aldona ir Marius Marijošiai

jos etnografinėse srityse. Didlie
tuviai ir inažlietuviai yra vie
nos tautos nariai, broliai, ku
riuos reikia ne skirti, liet jung
ti. “Daina apie Klaipėdų”, iš
trauka iš baladės “Aš nusiei- 
čiau į Klaipėdužę” ir daina “Pa
jūriais, pamariais” liejosi į vienų 
išbaigtų visumų su žodine pro
gramos dalimi.

Prie šios programos perdavi
mo išlaidų padengimo prisidėjo 
Vlado Bajerčiaus vadovaujama 
Naujosios Anglijos šaulių Trakų 
rinktinė, Stasio Augio vadovau
jama Jono Vanagaičio šaulių 
kuopa iš Bostono ir Juozo Sta
šaičio vadovaujama Martyno 
Jankaus šaulių kuopa iš Brock- 
tono.

Neruošiant tokių minėjimų 
salėse, jų prisiminimas ir išryš
kinimas radijo programose yra 
labai reikšmingas. Jų organiza
toriai ir visi tie, kurie vienu ar 
kitu būdu prie jų prisidėjo, at
lieka svarbų darbų. Be jų daug 
įvairių sukakčių ir svarbesnių 
įvykių liktų užmarštyje.

Lietuviškos radijo valandėlės
“Laisvajai Lietuvai” paskel

bus vedamuoju žurnalisto Povilo 
Žičkaus straipsnį "Lietuviškos 
lietuvių radijo valandėlės ’,jame 
pareikštos mintys rado gyvų 
atgarsį Laisvės Varpo radijo
programoje. Jos vedėjas Petras 
Viščinis sausio 19 d. laidoje, 
sutikdamas su visomis straips
nio mintimis, aiškino, kad būti
nai reikia toms valandėlėms pa
rūpinti prieauglį, bet tai nėra 
lengvas reikalas šiuo metu, kai 
mūsų visuomenė vis labiau įsi
vyrauja naudos ir malonumo 
nuotaika. Radijo valandėlių va
dovybių dedamos šiuo reikalu 
pastangos turėtų paremti mūsų 
organizacijos, bent bendrinės, 
kurioms rūpi lietuvybės išlaiky
mo reikalai. Jis nurodė, kad ligi 
šiol visi jo mėginimai įtraukti 
jaunimų į radijo tarnybų nedavė 
reikalingų rezultatų. Jis buvo 
įvedęs į savo programų vaikų 
skyrių ir Jaunimo tribūnų, bet 
iš to nieko neišėjo, nes jaunimas 
nenori dirbti, o l>e darbo radijo 
programose nieko nepasieksi. 
Nuo 1976 m. vasario 1 d., jo 
mėginimai Įtraukti į Laisvės 
Varpo darljų LB Bostono apy
gardų su jos apylinkėmis ne
susilaukė reikalingo pritarimo. 
Jam atsakyta, kad LB Bostono 
apygarda su asvo apylinkėmis 
nėra komercinė bendrovė, kuri 
galėtų įsijungti i lietuvių radijo 
programų veiklų. Tai daugiau, 
negu nesusipratimas. Tiesiog 
neįtikėtina, kad taip galėtų gal
voti Lietuvių Bendruomenės 
apygardos vadovybė. Todėl P. 
Viščinis daug kartų anksčiau ir 
dabar pakartojo, kad ne jo bus 
kaltė, kai Laisvės Varpas anks
čiau ar vėliau nustos skambėjęs. 
Jis rūpinsis juo, kol jo sveikata

ir klausytojų parama leis. Bet 
naujo prieauglio Laisvės Varpui 
jie negali parūpinti. Tai visos 
lietuvių visuomenės reikalas. Tė
vai, lituanistinės mokyklos ir 
organizacijos turi tokį prieaug
lį sudaryti.

Vyto Sakalo dailės paroda
Gallery on the Green Ltd., 

Lexington, Mass. vyksta Vyto Sa
kalo dailės paroda nuo sausio 
11 d. iki vasario 15 d. Parodos 
atidaryme dalyvavo apie 100 as
menų. Apie 1/3 sudarė lietuviai. 
Parodoje V. Sakalas turi išstatęs 
27 paveikslus — abstraktas. Kai
nos n nuo 500 iki 3800 dol.

V. Sakalas yra gimęs 1951 m. 
Nevvark, N J. Jis yra studijavęs 
Los Angeles City College, York 
College, City University of New 
York. . Taip pat The School 
of the Museum of Fine Arts 
Bostone. Yra gavęs apdovanoji
mus. V. Sakalas yra vedęs Gra
žinu Treinytę, savanorio kūrėjo 
Stasio Griežės-J urgelevičiaus 
anūkę.

V. Sakalas savo darbų paro
das yra turėjęs Los Angeles, 
\Voodstock Gallery, H. B. Gal
lery U.C.L.A. International Stu- 
dents’ Center, Touchstone Gal
lery, VValker Street Gallery, Ja- 
inaica Arts Gallery ir Razor 
Gallery. Taip pat JAV LB New
Yorko apygardos 9-dailės paro
dos jaunojo dailininko premijų 
gavęs JAV LB New Yorko apy
gardos 11-tos dailės parodos 
M.K. Čiurlionio vardo premijų 
gavo.

Dabartinė paroda vyksta 1837 
Mass. Avė., Lexington, Mass.

RENGINIAI

Vasario 16 d. Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimas.

Kovo 2 d. Skautų tradicinė 
Kaziuko mugė So. Bostono Lie
tuvių D-jos salėje.

Kovo 9 Lietuvos katalikų 
Bažnyčios krorrikos^'knygų su
tiktuvės So. Bostono Liet. Pil. 
d-joj.

Balandžio 6 d. Laisvės Varpo 
pavasarinis renginys.

Balandžio 13 d. Minkų radijo 
valandos 52 metų sukaktuvinis 
renginys.

Balandžio 20 d. muzikos ir li
teratūros popietė.

Vasario 2 d. Baltų draugi
jos koncertai 3 vai. p.p. progra
mų atliks: Endel Kalam, Tunu 
Kalam ir Dona Pomerancaitė.

Kovo 9 d. 3 vai. p.p. progra
mų atliks Anita Grigais Run- 
dans.

Balandžio 27 d. 3 vai. p.p. 
programų atliks Marytė Bizin- 
kauskas.

Visi šie koncertai vyks The 
First and SecondChurch salėje 
66 Marlborough Street, Boston,

A.A.
MARIJAI BUTKIENEI

mims, jos vyrą Vaclovą, dukterį Laimą su šeima Lietuvoje 
ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Bronė ir Antanas Reventai Sofija ir Algis Daukšai

mirus, vyrą Kostą, dukterį ir sūnų bei brolius Grajauskus 
nuoširdžiai užjaučia

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELTVER

296-4130A.A.
ONAI MITINIENEI

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

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

‘Arpber H°JWays”
1986 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Enuna Dietrich

amžinybėn iškeliavus, jos dukrai Eglei ir žentui Vytautui 
Dudėnams bei giminėms reiškiame gilią užuojautą

mirus, jo žmoną Emiliją, dukterį Algutę su šeima ir kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučia

Lietuviu Moterų Klubu /'adoracija 
ir .Neit Yorko Klubas

\

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs maršrutai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: 
1-800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite 1-617-268-8764
TRANS— ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

393 West Broadway, P.O. Box 116
South Boston, Mass. 02127

Kovo 26 —$1247.00 Liepos 21 — $1480.00
Gegužės 7 — 1344.00 Rugpjūčio 14 — 1555.00
Gegužės 14 — 1568.00 Rugsėjo 2 — 1885.00
Gegužės 20 — 1665.00 Rugsėjo 17 — 1421.00
Birželio 18 — 1539.00 Spalio 1 — 1538.00
Liepos 16 — 1731.00 Gruodžio 26 — 1476.00

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS IR ALBINA RUDŽlONAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes.

A.A.
PIJUI DIDŽBALIUI

A.A.
GALIAI ŽIDONIENEI
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Spaustuvė.. 
Vienuolynas 
Vyskupas .. 
Salė (kor.).. 
Salės a dm. .

Vysk. Paulius Baltakis, OFtf, 
sausio 30 išskrido j Pietų 
Ameriką. Ten aplankys lietuviu 
kolonijas Kolumbijoje, Venecue- 
loje, Brazilijoje, Urugvajuje, Ar
gentinoje. Grįžta prieš pat Ve
lykų šventęs.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė drauge ir Valentino die
na per New York Times radijo 
stotis - WQXR FM 96.3 ir 
VVQXR AM 1560 , bus paminėta 
vasario 14, penktadienį, 12:05 v. 
vidurdienį Robert Sherman pro
gramoje “In the Listening 
Room”. Bus transliuojama daug 
muzikos įrašų. Programą pa
rinkti padėjo dr. Jonas Lenkai
tis, kuris eilę metų talkina Šito
je srityje.

Dr. Marija ir Aleksandras 
Žemaičiai vasario 4 išskrido 
į Singer Island, Fla., kur turi 
savo butą gražiame condomi- 
nium name. Grįžta vasario 26.

Tautos Fondui, mirus Galiai 
Žilionienei, po 25 dol. aukojo: 
Marija ir Leonas Noreikai, Vin
cė Jonuškaitė-Zaunienė ir Gied
rė Zauniūtė, Elena ir Kęstutis 
Valiūnai. Tautos Fondas už au
kas nuoširdžiai dėkoja.

Kazimiero Lopo atminimui 
Liuda Gudelienė Tautos Fondui 
paaukojo 20 dol. Už auką nuo
širdžiai dėkoja.

Vitalis Žukauskas, aktorius 
humoristas, vasario 8 skrenda į 
Detroitą ir atliks programą ate i- 
ateitininkų rengiamame kaukių 
baliuje.

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 8, šį šeštadienį, 130 
vai. popiet per radiją bus trans
liuojama Gershwin opera “Porgv 
and Bess . Pagrindiniai solistai: 
Grace Bumbry, Gvvendolyn 
Bradley. Diriguoja James 
Levine.

Jono Aisčio. Įžymaus lietuvių 
poeto eilėraščių rinktinę, pava
dintą POEZIJA, galima gauti 
Darbininko administracijoje. 
Knyga didelė, per 600 psl., 
išleista 1961 metais, išleido Ro
muvos leidykla. Įrišta į kietus 
viršelius. Kiekvienam verta Įsi
gyti. padovanoti jaunimui. Kai
na 6 dol., persiuntimo išlaidom 
reikia pridėti dar 1 dol. Rašy
ti: Darbininkas, 341 Highland 
Blvd.. Brooklyn, N.Y. 1120"

Parduodamas gražus namas
Juno Beach, Fla., 5 minutės nuo 
Atlanto vandenyno, ant kalniu
ko, lietuvių gyvenamame rajo
ne, 3 erdvūs miegamieji, dvi 
vonios, dviejų automobilių ga
ražas, maudymosi baseinas, už
dengtas vieliniu tinklu, aplinkui 
gėlės, vaismedžiai, palmės. 
Skambinti po 3 v. popiet 305 
626-5432.

.(713) 827-1350 

.(718) 235-5982 
(718) 827-7932 
(718)827-9645 

.(718)235-8386

Dr. Vytautas Dambrava iš 
Venecuelos buvo atskridęs į 
New Yorką ir čia sausio 29 
lankėsi pranciškonų vienuo
lyne, kur kalbėjosi su vysk. P. 
Baltakiu, OFM, apie vyskupo 
kelionę į Pietų Ameriką, apie jo 
vizitą Venecueloje. Taip pat 
lankėsi ir Liet. Religinėje Šal
poje, kalbėjosi su kun. Kazimie
ru Pugevičiumi aktualiais bend
radarbiavimo klausimais. Buvo 
ir pranciškonų spaustuvėje, kur 
užsakė išspausdinti porą darbų. 
Apsilankė ir Darbininko redak
cijoje, papasakojo apie Vene
cuelos lietuvių veiklą, apie savo 
darbą Amerikos diplomatinėje 
tarnyboje. Dr. V. Dambrava, 
pasitraukęs į pensiją iš Ameri
kos diplomatinės tarnybos, gy
venti Caracas mieste Venecuelo
je, veikia lietuviškose organiza
cijose, buvo LB krašto valdybos 
pirmininkas, rašo į spaudą, išlei
do stamboką knygą apie Vene
cuelos lietuvius, redaguoja “Tė
vynėn” — Venecuelos Lietuvių 
Bendruomenės žiniaraštį. Tą 
patį vakarą, sausio 29, jis iš
skrido į Los Angeles, kur daly
vavo Liet. Fronto Bičiulių su
ruoštame politiniame savaitga
lyje. Iš ten keliaus į Colora- 
do, Į VVashingtoną, DC, ir vasa
rio 16 skrenda atgal Į Venecuelą.

Lietuviškus pietus vasario 16, 
sekmadieni, Kultūros Židinyje 
bus galima gauti nuo 1 vai. iki 3 
vai. Pietus gamina Vacys S te po
nis.

O. Jankevičiūtė iš New Yorko 
jau kelinti metai iš eilės Dar
bininkui atsiunčia 100 dol. auką 
ir pratęsia prenumeratą. Leidė
jai už spaudos rėmimą nuošir
džiai dėkoja.

Kazė Sirgėdienė iš Richmond 
Hill pratęsė prenumeratą su 60 
dol. auka spaudai paremti. Dar
bininko administracija nuošir
džiai dėkoja.

Bruno Grinius, iš Dania, Fla.. 
atnaujino prenumeratą ir pri
dėjo 50 dol. auką spaudai pa
remti. L'ž auką nuoširdžiai dė
kojame.

Paul Barbatavičius iš Scars- 
borough, Canada, suprasdamas 
lietuviškos spaudos sunkumus, 
pratęsė Darbininko prenumeratą 
su 100 dol. auka. Leidėjai nuo
širdžiai dėkoja.

Studentas ieško mažo, 
atskiro buto su virtuvėle 
Richmond Hill, Woodhaven, 
Kew G arde n s ar kitose kai- 
minystėsė netoli Long 
Island geležinkelio (LIRR). 
Skambinti J.L. 800*524*1244 
arba rašyti: 27 Oakfield 
Avė., Freeport, N.Y. 11520.

Antanina Vedeckienė, sulau
kusi 104 metų be keletos dienų, 
mirė sausio 30 Matulaičio na
muose, Putname. Palaidota Put- 
namo seselių vienuolyno kapi
nėse. Liko dukros: dantų gydyto
ja Bronė Balčiūnienė, dantų 
gydytoja Stasė Škėrienė ir sūnus 
Algis Vedeckas su šeimomis.

A. Ališauskas iš Chesapeake. 
Va., apsimokėdamas Darbininko 
prenummeratą, atsiuntė 40 dol. 
auką spaudai paremti. Leidėjai 
už auką dėkoja.

Americans for Due Process 
yra išleidusi naują knygą anglų 
kalba “Soviet Evidence in North 
American Courts”. Knygos au
torius yra adv. Povilas Žumba- 
kis. Altas yra įsigijęs šios knygos 
didesnį kiekį. Knygos per Alto 
skyrius bus įteikiamos Vasario 
16 minėjimuose dalyvaujantiem 
amerikiečiam pareigūnam. Susi
domėjusios organizacijos kvie
čiamos kreiptis į Americans for 
Due Process. Tel. 516 671-7975.

Rasa Razgaitienė, Americans 
for Due Process koordinatorė, 
vasario 9 St. Petersburgo Lietu
vių Klube supažindins vietos 
lietuvius su nauja adv. Povilo 
Žumbakio knyga “Soviet 
Evidence in North American 
Courts”. Dalyvaus ir pats auto
rius. Po knygos sutiktuvių bus 
rodoma ADP susukta videojuos
ta, kur anglų kalboje nušvie
čiamos problemos su OSI ir So
vietų bendraddarbiavimu.

“Soviet Evidence in North 
American Courts” yra nauja 
anglų kalba išleista knyga apie 
OSI ir Sovietų suokalbį. Auto
rius yra adv. Povilas Žumbakis. 
Leidėjai: JAV-bėse — Americns 
for Due Process, Kanadoj — Uk- 
rainian Canadian Committee. 
Knygos bus įteikiamos Amerikos 
kongresmanam ir valdžios parei
gūnam VVashingtone. Knygos 
kaina 15 dol. Kreiptis adresu: 
Americans for Due Process, P O. 
Box 85, VVoodhaven, N.Y. 11421.

Dr. Antanas ir dr. Janina Snieš- 
kai Darbininkui paremti pa
aukojo 45 dol. Administracija 
nuoširdžiai dėkoja.

Apreiškimo parapijoje vysku
pijos piniginis vajus sėkmingai 
tęsiamas toliau. Iki šiol gauta 
pasižadėjimų 9835.00, vyskupi
jai jau pasiųsta 8789.00 dol. 
Parapijai buvo paskirta 9800.00 
dol. Pasižadėjimų daugiau nebe
reikia.

GERA PROGA
Vasario 16 Kultūros Židinyje 

bus galima įsigyti naujai išleistą 
advokato Povilo Žumbakio kny
gą “Soviet Evidence in North 
American Courts”. Knygą jau 
bus galima įsigyti nuo 1 vai. 
Kultūros Židinyje. Lietuvos ne
priklausomybės šventės rengėjai 
šiai knygos platinimo akcijai 
pritaria.

St. Petersburg Beach, 
Fla., prieinama kaina par
duodamas erdvus 1 miega
mo condominlum antrame 
aukšte, patogioje vietoje 
prie krautuvių, miesto pa
plūdimo ir susisiekimo. Tel. 
813 360-0901.

KAS TOJI 14-OJI DAILĖS PARODA?

Jau eilę metų ryšium su Lie
tuvos nepriklausomybės Švente 
rengiama ir dailės paroda, lie
tuviškuoju kūrybiniu talentu pa
gerbiama lietuvių tautai bran
giausia šventė. Tai nėra eilinis 
įvykis. Tai lyg antroji dalis Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
mo.

Šiemet jau rengiama 14-toji 
tokia dailės paroda — meno 
Šventė. Ją rengia LB New Yorko 
apygardos valdyba. Valdyba 
kantriai neša šią sunkią naštą, 
nes visų parodų surengimas yra 
gana sunkus ir sudėtingas bend
ras darbas. Net amerikiečių di
džiulės, išreklamuotos parodos 
baigiasi su nuostoliais, visada 
sąskaitas turi išlyginti aukoto
jai. Dabar čia neprašoma au
kų parodai surengti. Apsieinama 
gana kukliai, be didesnių išlai
dų. Bet buvo metų, kada tos pa
rodos rengėjam davė nuostolių. 
Ir tai jie kantriai pernešė, 
nes tai buvo auka tėvynei.

Anksčiau buvo kviečiama 
daugiau jaunimo, pradedančiųjų 
menininkų, dabar mėginama 
siaurinti kvietimą, sustota ties 
dailininkais, kūne propaguoja 
ir puostelėja tą lietuvišką dailę,

NAUJA PLOKŠTELĖ
Širdis dar gyva. — Montrealio 

vyrų okteto įdainuota plokštelė, 
11 lietuviškų kūrinių: Ramovė- 
nų maršas, Čia mano tėvynė, 
Onytė, Prie skaidrios versmės, 
Tėvynė, Širdis dar gyva, Naktis 
graži, Mano kraštas, Ką kalbė
jo saulė žiedui. Kaina 10 dol. 
Persiuntimo išlaidoms pridėti 
dar 1 dol.

Taip pat gaunamos plokštelės: 
“Tau mama”, “Pasakos vai
kams”. Persiuntimo išlaidoms 
padengti pridėti 1 dol. Visa gau
nama Darbininko administraci
joje.

VERTINGI LEIDINIAI

Broniaus Kviklio monumenta
lus veikalas apie Lietuvos baž
nyčias leidžiamas atskirais to
mais pagal vyskupijas. Telšių 
vyskupijos tomas kainuoja 30 
dol., Vilkaviškio, Panevėžio ir 
Kauno arkivyskupijų tomai kai
nuoja po 23 dol. Vilniaus ar
kivyskupijos I tomas kainuoja 
20 dol. Visi tomai gausiai iliust
ruoti, įrišti į kietus viršelius, 
didesnio formato. Persiuntimui 
pridedama po 1 dol. už kiekvie
ną tomą.

Prof. Juozo Brazaičio raštų 
jau išleista 5 tomai. Atspaus
dinta gerama popieriuje, įrišta 
į kietus viršelius. I, II, III, IV 
tomas kainuoja po 15 dol., V to
mas — 16 dol. Persiuntimui 
pridedama po 1 dol. už kiekvie
ną tomą.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje, 341 Jlighland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. 

EH 1986 VASARIO 16-TA

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMO ŠVENTĖ NEW YORKE
11 vai. Apreiškimo bažnyčioje iškilmingos pamaldos. Organizacijos dalyvauja su 

vėliavomis.
Pamokslas — kun. dr. VALDEMARAS CUKURAS

2 v. popiet Kultūros Židinyje — minėjimas — akademija 
Gen. konsulo ANICETO SIMUČIO žodis, 

gubernatoriaus MARIO CUOMO ir burmistro EDWARD KOCH proklamacijos 
DR. JONO GENIO iš Washingtono kalba

o ne atsitiktinai su ja susi
tinka.

Parodos lygis bus kur kas ge
resnis ir įvairesnis. Paroda bus 
įvairi kaip visas mūsų gyveni
mas įvairus, — bus nuo realis
tų iki moderniausių abstraktų, 
iki dabarties meno. Bus atsto
vaujamos visos meno srovės, 
visos technikos. Bus ir jaunų, 
neseniai čia meno studijas bai
gusių, taip pat bus ir vetera
nų. Visi jie čia sutilps po vie
no stogu, nes visus juos jungia 
ta pati meilė gimtajam, ar kai 
kam jau ir tėvų kraštui.

Tad visi kviečiami parodą 
aplankyti ir ja pasidžiaugti, 
prie jos prisidėti savo entuziaz
mu, geru žodžiu arba nuper- 
kant kokį paveikslą.

Kūriniai sutelkiami prieš sa
vaitę, vasario 15 ir 16 dienomis. 
Suvežami jie į Kultūros Židinio 
biblioteką. Prieš savaitę sutelkti 
reikia dėl to, kad reikia pareng
ti parodos katalogą, kurį spaus
dina pranciškonų spaustuvė.

Paroda lankoma: vasario 22, 
šeštadienį nuo 1 v. iki 9 v.v.

Lietuvių Enciklopedijos pa
pildomas 37 tomas gaunamas 
Darbininko administracijoje. 
Tomas turi per 680 psl. Kaina 
35 dol., persiuntimo išlaidom 
pridėti dar 2 dol. Rašyti: Darbi
ninkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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

Lietuvių šeimos tradicijo. 
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.

Olympic rašomų mašinėlių su 
lietuvišku šriftu dar galima įsi
gyti kreipiantis adresu: S. Pra- 
kapas, 49 Norseman St., Toron
to, Ont. M8Z 2P7, Canada. Kai
na su persiuntimu į Ameriką 
160 dol.

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

Iškilmingas parodos atidarymas 
bus šeštadienį 7 v.v. Po atida
rymo — kavutė. Atidarymo metu 
bus įteiktos premijos.

Kultūrinė popietė buvo 
rengiama eilėje parodų, taip pat 
ji rengiama ir šioje parodoje. 
Ji bus sekmadienį, vasario 23 d., 
4 v. popiet.

Čia bus prisimintas dail. Pau
lius Augius, grafikas, miręs 
prieš 25 metus, vienas iš ryš
kiųjų Lietuvos grafikų. Bus pa
rodytos jo kūrybos skaidrės. Apie 
jį ir jo kūrybą kalbės Paulius 
Jurkus, kuris yra kilęs iš tos pa
čios apylinkės kaip ir dail. Pau- 
liusAugius.

Aktorius, teatro istorikas Vi
talis Žukauskas kalbės apie da
barties lietuviškojo teatro rūpes
čius, kaip tie teatrai veikia, 
kokie autoriai dabar vaidinami 
ir t.t.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, kalbės apie Aidų žurnalą 
to žurnalo 40 metų sukakties 
proga. Aidai yra vienas iš ge
riausių mūsų kultūrinių žurna
lų, kurie jau peržengė 40 metų 
sukakties slenkstį.

Bus paskaityta ir lietuviškos 
patriotinės poezijos.

Prie lietuviškosios dailės kū
rinių jungiasi ir lietuviškojo žo
džio kūriniai ir sudaro vieną 
gražų vainiką Lietuvai. Tad 
ateikime ir patys dalyvaukime 
šioje kūrybos ir draugystės 
šventėje, (p.j.)

ELIZABETH, N.J.
Šiais metais Vasario 16 iš

puola vasario 16, sekmadieni. 
Minėjimas prasidės 11 v vai. pa
maldomis Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje, Ripley Place, Eliza- 
beth, N.J.

Tuoj po pamaldų visi per.si- 
kelsime į parapijos salę. Čia ati
tinkamą kalbą pasakys JAV7 LB 
Krašto valdybos pirmininkas Al
gimantas Gečys iš Philadelphi- 
jos. Meninėje programoje pasi
rodys solistė Angelė Kiaušaitė, 
baigusi garsiąją Curtis konser
vatoriją. Fortepijonu ją palydės 
Liudas Stukas.

Beje, minėjimo metu bus iš
statyta daug tautodailės medžio 
drožinių ir gintaro gaminių, ku
riuos atveš Genė Popelienė iš 
New Yorko.

Po minėjimo apatinėje salė
je bus galima už prieinamą 
kainą papietauti, atsigaivinti ir 
pabendrauti.

LB Elizabetho apylinkės val
dyba kviečia visus lietuvius ir 
lietuves gausiai dalyvauti šiame 
svarbiausiame metų renginyje 
ir parodyti mūsų tėvynės oku
pantui, kad mes norime ir sie
kiame padėti pavergtai tautai 
atgauti laisvę ir nepriklausomy
bę.

(j-v.)

14-TOJI DAILĖS PARODA
REh (AMA 1986 VASARIO 22-23 KULTŪROS ŽIDINYJE, 
341 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y.

DALYVAUJA APIE 30 DAILININKŲ 
BUS IŠSTATYTA APIE 120 KŪRINIŲ 

PARODA LANKOMA:
šeštadienį nuo 1 iki 9 v.v.
sekmadienį nuo 12 iki 6 v.v.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS: šeštadienį 7 v.v. 
Po atidarymo — vaišės

Sekmadienį, 4 v. popiet, KULTŪRINĖ POPIETĖ 
su aktualia programa. Po jos uždaroma paroda.

Paroda rengiama Lietuvos nepriklausomybės 
šventei pagerbti.

Rengia Ir visus atsilankyti kviečia
JAV LB NEW YOAKO APYGARDOS VALDYBA

Meninę programų attiks:
Vyrų choras PERKŪNAS ir APREIŠKIMO parapijos choras 
vadovauja VIKTORAS RALYS
TRYPTINIS, tautinių šokių ansamblis, vadovaujamas - 
JADVYGOS MATULAITIENĖS

įeinant aukojama

NEW’ YORKO AMERIKOS LIETUVĄ TARYBA 
VISUS KVIEČIA DALYVAUTI MINĖJIME




