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ITALŲ IR RUSŲ SPAUDA
DOMISI LIETUVOS GYVENIMU

Savaitės 
įvykiai

mi-

UŽKLIŪVA IR KALĖDINĖS EGLUTĖS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 62

Lenkijos Vidaus reikalų 
nisterija paskelbė, kad dėl kun. 
Jerzy Popieluszko pagrobimo ir 
nužudymo yra apkaltinti poli
cijos kpt. Grzegorz Piotrowski 
ir du Itn. Waldemar Chmie
lewski ir Leszek Pekala. J ie buvo 
pažeminti į eilinius ir išmesti 
iš komunistų partijos. Dėl šio 
įvykio yra taip pat kaltinamas 
religinių reikalų departamento 
direktoriaus pavaduotojas pik. 
Adam Pietruszka, o to paties de
partamento direktorius gen. Ze
non Platek buvo suspenduotas 
už nepakankamą savo valdinių 
priežiūrą.

Indijos ministeriu pirminin
ku, žuvus Indirai Gandhi, buvo 
paskirtas ir parlamento patvir
tintas jos sūnus Rajiv Gandhi. ■

J.T. paskelbė, kad Izraelio ir 
Libano karinės komisijos pradė
jo pasitarimus dėl Izraelio pasi
traukimo iš Libano ir Izraelio 
šiaurinės sienos saugumo.

FBI Floridoj susekė sąmokslą 
nužudyti Hondūro prezidentą 
Roberto Suazo Cordovą ir areš
tavo du kolumbiečius ir vieną 
kubietį.

Indijoj, nužudžius jos min. 
pirmininkę Indirą Gandhi, per 
kelias dienas vyko žiaurus indų 
atsiskaitymas su ten gyvenan
čiais sikais. Buvo puolami sikų 
gyvenami namai ir deginami, o 
patys sikai įvairiais būdais 
kankinami ir užmušami. Kariuo
menė ir policija buvo bejėgės 
riaušes sustabdvti. Yra žuvę 
apie 1000 žmonių.

Nikaragvos prezidento rinki
mus pasiskelbė laimėjęs sandi- 
nistų Tautinio išlaisvinimo 
fronto kandidatas ir dabartinis 
juntos koordinatorius Daniel 
Ortega Savedra, surinkęs apie 
62 proc. balsų. Kitos dvi parti
jos surinko 21 proc. balsų. Rin
kimuose dalyvavo septynios par
tijos, o >5 partijos dėl vyriausy
bės vykdomų suvaržymų atsisa
kė dalyvauti.

J.T. paragino Britaniją ir Ar
gentiną pradėti pasitarimus dėl 
Falkland© salų.

Angolos vyriausybė pasiūlė 
sumažinti ten esančiu Kubos 
karių skaičių nuo 30,000 iki 
10,000 ir juos atitraukti nuo 
pietinės Angolos sienos, jei Pie
tų Afrika suteiktų nepriklauso
mybę Pietvakarių Afrikai.

Kinijos faktinasis valdovas 
Deng Xiaoping nusiskundė kad, 
nepaisant jo vedamos karinės 
politikos, Kinijos armija vis dar 
kenčia nuo persenusių generolų, 
nemokšiškumo ir gramozdiš- 
kumo.

Irano prezidentas Hojatolis- 
lam Ali Khamenei pareiškė, kad 
Iranas nesivaržys kirsti smūgį 
JAV interesam bet kurioj pasau
lio daly.

Kinijos ir Sov. S-gos penktą
sias derybas tarpusaviem san
tykiam pagerinti Kinija pavadi
no naudingom ir pareiškė, kad 
abi pusės yra pasiruošusios pa
gerinti ekonominius, prekybos, 
mokslinius ir kultūrinius mai
nus.

Valst. sekr. Shultz, dal yvau- 
damas Indijos min. pirmininkės 
laidotuvėse, susitiko su Sov. S- 
gos min. pirmininku Tichonovu 
ir pareiškė jam energingą pro
testą dėl Sov. S-gos užuominų, 
kad į Indiros Gandhi nužudymą 
yra įsivėlusios JAV.

Čilės ministeriu kabinetas dėl 
vykusių politinių neramumų at
sistatydino. Opozicijos vadai 
mano, kad dabar vyriausybė im
sis griežtesnių priemonių prieš 
disidentus. Netrukus buvo su
darytas naujas ministeriu kabi
netas, ir krašte paskelbta apgu
los būklė.

Vyskupus verčia pasirašyti
1983 gruodžio 14 į Vilnių pas 

RRT Įgaliotinį Petrą Anilionį 
buvo sukviesti visų Lietuvos 
konfesijų vadovai: Katalikų 
Bažnyčios vyskupai — Kauno 
arkivyskupijos ir Vilkaviškio 
vyskupijos vyskupas Liudas Po
vilonis, vyskupas Vincentas 
Sladkevičius, Panevėžio vysku
pijos valdytojas prelatas Kazi
mieras Dulksnys, Vilniaus arki
vyskupijos valdytojas Gutaus
kas (Telšių vyskupijos vyskupas 
Antanas Vaičius nedalyvavo dėl

Viktorinas, sentikių aukščiausios 
tarybos pirmininkas S.S. Jegoro- 
vvas ir evangelikų vyskupas Kai- 
vanas.

Buvo pasiūlyta pasirašyti po 
iš anksto paruoštu tekstu už 
taiką, smerkiančiu amerikiečius 
ir aukštinančiu Sovietų Sąjungos 
KP CK generalinį sekretorių 
Jurijų Andropovą. Vyskupas L. 
Povilonis ir vyskupas V. Sladke
vičius atmetė paruoštą tekstą, 
siūlydami kiekvienam pasirašyti 
po savo tekstu.

Su tokiu vyskupų pasiūlymu 
nesutiko ir pasipriešino stačiati
kių arkivyskupas Viktorinas bei 
sentikių aukščiausios tarybos 
pirmininkas Jegorovas. Tada P. 
Anilionis pasiūlė pasirašyti 
švelnesnio turinio raštu.

po

išbarė vyskupą
1983 rugsėjo mėnesį Kaišia

dorių vyskupas Vincentas Slad
kevičius buvo iškviestas pas RRT 
įgaliotinį Petrą Anilionį ir iš
bartas, kam suteikęs kunigystės 
šventimu Janui Sutkevičiui “Tam 
esanti Kunigų seminarija Kaune, 
tegul stoja ir gaus šventimus, 
kito kelio nėra ir negali būti”, 
— mokė vyskupą P. Anilionis.

Slapta pogrindinė grupė 
tikėjimui ginti

Yra žinoma, kad pradėjo veik
ti TTGK komiteto pogrindinė 
grupė. Ji tęs veikusio TTGKK 
pradėtą darbą. Susidariusiomis 
sunkiomis sąlygomis, dėl KGB 
represijų ir grasinimų, TTGK ko
mitetas viešai veikti negali, to
dėl, kaip ir buvo pramatyta, ku
riant šį komitetą, tarybinių įstai
gų dėmesys į tikinčiųjų diskri
minacijos faktus bus atkreipia
mas anoniminiais dokumen
tais.

TTGKK pogrindinė grupė yra 
parašiusi protestų, pvz., Nr. 2 
TSKP generaliniam sekretoriui 
Černenkai dėl pareigūnų elgesio 
1984 sausio 21 Kaune Butkevi
čių bute, 1984 sausio 26 ir 29 
Raseiniuose bei Viduklėje bei tų 
pačių metų sausio 28 Kapsuke 
Genovaitės Navickaitės bute.

Nr. 3 dokumente protestuoja
ma dėl tarybinių pareigūnų pa
stangų sumenkinti ir trukdyti 
šv. Kazimiero jubiliejaus mini- 
jimą Vilniuje ir visos Lietuvos 
mastu.

Dėl kun. P. Račiūno interviu
Praėjusių metų rudenį žurna

le “Soviet Life“, o po to ir 
Amerikos Lietuviu komunistu C. C-
laikraštyje “Laisvė“ buvo iš
spausdintas Alytaus klebono 
kun. Prano Račiūno interviu. 
Formaliai žiūrint, interviu ne
pasakyta netiesos. Tačiau, ka
dangi pateikta tik maža dalis 
tiesos apie 
I .ietuvoje,
aktualią jos dalį, šio interviu 
sąžiningu pavadinti negalima.

Kun. P. Račiūnas teigia, kad 
“viską dar atliekame pagal ka
talikiškas tradicijas", sakomi 
pamokslai, teikiamas Santuokos 
sakramentas, lankomi ligoniai. 
Bet juk katalikiškos tradicijos

Bažnyčios padėtį 
nutylint skaudžią.

reikalauja kur kas daugiau, į jas 
įeina ir vaikų katekizacija, ti
kinčiųjų lankymas jų namuose 
— kalėdojimas, Vėlinių procesi
ja į kapines ir t.t. Interviu nuty
li, kad už šių tradicijų atliki- 
nėjimą kunigai kaltinami teis
muose, baudžiami administraci
nėmis baudomis, perspėjami 
oficialiais įspėjimais.

Kun. P. Račiūnas kalba jog 
“yra bažnytinis komitetas”, bet 
ar užsienio skaitytojas supras, 
kad tą komitetą siekiama pa
versti priemone, leidžiančia be
dieviams kištis į grynai bažnyti
nius reikalus.

Toliau kun. P. Račiūnas teigia: 
“Vykdome liturgines reformas 
pagal II-ojo Vatikano susirinki
mo nutarimus”, — deja, ar ne 
per ilgai tai tęsiasi? Kitos kata
likiškos tautos tai atliko kur kas 
greičiau. Tokia padėtis Lietuvoje 
susidarė ne be bedievių pagal
bos.

Kun. P. Račiūnas prieštarauja 
pats sau, teigdamas, kad religinė 
bendruomenė gyvena ir veikia 
normaliai, tačiau, deja, “tikinčio 
jaunimo nėra daug“. Ar gali būti 
kalba apie normalų religinės 
bendruomenės gyvenimą, kai 
bedieviai visokiausiais būdais 
kišasi į Bažnyčios vidaus gyve
nimą, trukdo tikintiesiems ka-

kai Aukščiausio Teismo pirmi
ninko pavaduotojas Ignotas te
levizijos laidoje oficialiai tvirti-

na, kad Bažnyčia neturi teisės 
savintis žmonių ir jaunimo auk
lėjimo funkcijos.

Užsienio skaitytojus derinfor- 
muoja ir prie interviu pridėtos 
nuotraukos, kur matyti kun. P. 
Račiūnas bažnyčioje su būriu 
vaikų — patarnautojų ir ado
ruotojų. Šį kartą bedieviai žur
nalistai “užmiršo” skaitytojams 
priminti, kad pagal Religinių 
susivienijimų nuostatus drau
džiama vaikams ir jaunimui ak
tyviai dalyvauti Bažnyčios 
gyvenime — patarnauti šv. Mi
šiose, adoruoti ir kad nuotrau
koje matomi vaikai ir jaunimas 
“pažeidžia” tuos įstatymus, už 
ką mokykloje, o neretai ir sau
gume juos galima terorizuoti.

O Alytaus bažnyčios išorės 
vaizdas su būriu devocianali- 
jų pardavėjų (lyg tai būtų ofi
cialiai leidžiama)... Kaip tai 
vaidmainiška, kai prisimeni, kad 
tą pačią 1983 vasarą RRT įga
liotinis Petras Anilionis ultima
tumo forma pareikalavo Lie
tuvos vyskupų ir vyskupijos val
dytojų tokius pardavinėtojus 
(beje, jie vienintelė galimybė 
tikinčiai liaudžiai apsirūpinti

iš šventorių.
Melas ne tik tada, kai tiesio

giai sakoma netiesa, melas ir ta
da, kai tiesa, skaudi, aktuali 
tiesa. nutylima.' ' '

tybių įjungimo į Sovietų Sąjun
gą, užakcentuotas ir JAV esan
čių Pabaltijo pasiuntinybių eg
zistavimas. Pažymėtas ir prez. 
Reagano 1982 liepos 15 “Pabal
tijo valstybių laisvės dienos“ 
proga priminimas apie narsius 
pabaltiečius, trokštančius savo 
teisių.

Kad tai atsverti — sekančią 
dieną lenkų episkopalinėje kon
ferencijoj Varšuvoje, buvo šven
čiama šv. Kazimiero — Lietu
vos globėjo — diena. Buvo pa
skelbta, kad kita konferencija 
bus ne Varšuvoje, bet Balsto
gėje, kurios jurisdikcijoje yra 
ir Vilniaus vyskupija.

Maskva neduoda reikšmės 
Amerikos nepripažinimo Pa
baltijo valstybių inkorporavimo 
retorikai, bet niekaip negali pa
laužti lietuvių tautinių ir religi
nių nusiteikimų. Nepasitenkini
mas Maskva apima vis didesnes 
gyventojų mases, nors Maskva ir 
skelbia šiokias tokias nuolaidas 
religinio kulto vykdytojam. Bet 
tai yra tik žodinės ir propa
gandos tikslam nuolaidos.

Kaip žinia, 75-tas Kodekso pa
ragrafas draudžia “antisovietinę 
veiklą”. Ir šituo paragrafu re
miantis baudžiami visi disiden
tai.

Lietuvoje šiam paragrafui ati
tinka 199 parag. 1 skyrius, ku
riame sakoma “draudžiama ne
pagrįstai skleisti kalbas politi
niais ir socialiniais klausimais 
apie sovietinę sistemą“.

Kad būti nubaustam pagal 
šį paragrafą, užtenka surengti 
kokį nors suėjimą ar eiseną, 
pan., kad ir į Šiluvos atlaidus, 
ar viešai pašnekėti ar pagaliau 
savitarpy padiskutuoti dienos 
klausimais ar bėgamaisiais rei
kalais. Kaip pavyzdį mini Me
čislovo Juravičiaus nubaudimą

“Dėkojame, mum pakanka 
savų dvasiškių“. Tokia antrašte 
buvo paskelbtas straipsnis apie 
Lietuvą “Europeo” Žurnale. 
Straipsnio autorius — Franco 
Pantarelli.

Rašoma, kad Lietuva yra ma
ža respublika Sovietų Sąjungos 
teritorijoj. Lietuviai yra karingi, 
ištvermingi ir ištikimi katalikų 
tikėjimui. Ypatingo dėmesio Lie
tuva susilaukė pasaulyje, kai 
popiežiui Pauliui Jonui II nebu
vo duotas leidimas atvykti Lie
tuvon.

Lietuvio vardas yra virtęs 
sinonimu Žmogaus, kuris veikia 
nežiūrint nepalankių sąlygų, 
greitai užsidegąs ir puola priešą 
ypatingu įnirtimu.

Sovietiškoje spaudoje randa
ma tiesiog mitologinio pasakoji
mo apie lietuvių diviziją, kovo
jančią prieš afganistaniečius 
partizanus. (Red. pastaba: iš kur 
tokia žinia?)

Lietuvių vardas Sovietijoje 
yra taip pat rišamas su religi
niu sąjūdžiu, ir nežiūrint Mask
vos ateistinio spaudimo religija 
Lietuvoje gyva.

Pagal Vatikano statistikos 
duomenis iš 3,178,000 Lietuvos 
gyventojų 2,524,000 yra katali
kai.

Toliau straipsnyje primena
ma, kad Lietuva yra kariavusi 
su Rusija, kad Lietuvon bėgo ru
sų politiniai emigrantai, kaip 
kunigaikštis Andrius Kurbskis.

Literatūroje rusų autoriai yra 
rašę apie lietuvius, pav., Ler
montovas “Litvinka”, Puškinas 
mini lietuvių karingumą, iš Lie
tuvos kilusi didžio rusų rašy
tojo Dostojevskio giminė, kuni
gaikščiai Golicinai — Gedimino 
palikuoniai.

Istoriniai faktai paduoda
mi teisingai aprašant Nepriklau
somybės paskelbimą, Moloto- . 3 metam ir pažymi Vytauto Vai- 
vo-Ribbentropo paktu Lietuvos 
perleidimą sovietam. Vakariečių 
nepripažinimas Pabaltijo vals-(nukelta į 2 psl.)
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Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimą sveikina gen. konsulė J. Daužvardienė. Iš k. dr.
J. Valaitis, M. Pranevičius, dr. L. Kriaučeliūnas, inž. Gr. Lazauskas. Nuotr. P. Maletos

VOKIEČIŲ SPAUDA APIE NELEIDIMĄ 
POPIEŽIUI LANKYTIS LIETUVOJE
Vokiečių spaudos nuomone, 

Maskva nedavė leidimo popie
žiui Jonui Pauliui II-jam aplan-

me pasaulyje šiuo metu vyrauja 
netikrumas ir apsisprendimo 
stoka — popiežiaus vizitas so
vietuos “katalikų centre“ sudary-

NAUJI POGRINDŽIO 
LEIDINIAI

Darbininko redakciją pasiekė 
nauji pogrindžio leidiniai: Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos 64 nr. ir Aušros 35 (75) 
numeris.

LKB Kronika išleista okupuo-

meris skiriamas Vilniaus arki
vyskupijos apaštališkam admi
nistratoriui tremtiniui vyskupui 
Julijonui Steponavičiui. Aušros 
35 numeris išleistas okupuotoje 
Lietuvoje 1983 metų vasario 
mėn.

tų perdidelių problemų komu
nistiniam režimui.

Maskva ėmėsi šio žingsnio:

Die Welt rugpjūčio 27 veda
majame, pavadintame “Bijosi 
piligrimo“, rašo: “Ši pasaulinė 
galybė atsitveria nuo asmens, 
apie kurį Stalinas juokaudamas 
klausė, kiek jis turi divizijų . .. 
Šis silpnybės pademonstravimas 
neliks nepastebėtas anapus so
vietinės galybės ribų, jį pastebės 
ir (SSRS-os) viduje, nuo Lietu
vos, per Ukrainą su jos už
drausta Unitų Bažnyčia, Lenki
joje ir kitose katalikų apgyven
tose Rytų valstybėse. Ideolo
giniu atžvilgiu tai daug sako, bet 
ir pavojinga . . . Reikalui esant, 
Stalino įpėdiniai gali užsigeisti 
panaudoti tikras divi^Bs |wteš

sukėlęs neramumų ne tik Lietu
voje, bet visame Pabaltyje, 
Lenkijoje, ir gal net rusų sta
čiatikių tėvynėje, kur pradedama 
ruoštis krikščionybės įvedimo 
Rusijoje tūkstančio metų sukak
čiai. Popiežiaus pasirodymas So
vietų Sąjungos teritorijoje galė
jo sugriauti Kremliaus tikrosios 
politikos pagrindus — kietą 
discipliną viduje ir atsitvėrimą 
nuo visko, kas svetima“.

Sucddcutschc Zcitung rugpjū
čio 28 išspausdintame straips
nyje mėgina išaiškinti, kodėl

Die Zeit rugpjūčio 31 cituoja 
popiežiaus žodžius: “Mes tiki
mės, kad dar atsiras proga". 
Savaitraštis klausia: “Kokia pro
ga? Kremlius nesutiko su Vatika
no Sovietu vadovvbei siūloma 

¥ r

alternatyva: pasirinkti tarp užsi
rūstinusių ar nuramintų lietuvių. 
Carams niekad nereikėjo popie
žiaus nuraminti rusų imperiją".
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Tiiūnddviejų Tf pusės metų baus
mę.

Susikirtimai tarp tikinčiųjų ir 
režimo vis dažniau pasitaiko. 
Prieš pusantrų metų iš komjau
nimo buvo pašalinta 19 už lan
kymąsi bažnyčiose.

Vilniuje priskaitoma apie pu
sė milijono gyventojų, o bažny
čių yra daugiau nei Maskvoj, 
kur gyvena 8 mil. — ironizuoja 
korespondentas.

Kiekviename kolūkyje yra ku
nigas! (red. kur tokią žinią gavo 
korespondentas — neaišku, ne
bent iš Billy Graham?)

Nežiūrint visų spaudimų, ku
riuos naudoja valdžia prieš reli
giją ir mėgina gyventojus “glos
tyti“ įvairiais būdais, neseniai 
2 kunigai nubausti po 6 metus 
priverstino lagerio ir 2 vysku
pai suspenduoti nuo savo parei
gų-

Šv. Kazimiero bažnyčia pa
versta Ateistiniu muziejumi, o 
netoliese kabo plakatas: “Kata
likai ir vietiniai ekstremistai, 
Vatikano padedami naudoda
miesi šv. Kazimiero kultu, ruo
šiasi ideologinei diversijai ir 
skelbimui antisovietinės propa- 

- gandos“.
“Lenkiškasis sindromas”, pa

aiškiai matomas. Ant sienų 
šūkiai: “Rusai — lauk!” — “Rus- 
kie — ubiraities von!”

Naudotasi "Novoje Ruskoje 
Stovo” 1984 rugsėjo 29 Andrei- 
na d’Albi aprašymu.

DAR VIENA BYLA
PRIEŠ LIETUVĮ

Lapkričio 9 Bostone buvo 
iškelta OSI byla prieš Norwood© 
gyvenantį Motiejų Katinauską. 
Norime atimti iš jo JAV pilie
tybę. Kaltinamas jis, kad daly
vavęs dvyliktame “Impulevi- 
čiaus” savisaugos batalijone 
Antrojo pasaulinio karo metu.

įskaitant šią bylą, Šiuo metu 
yra 6 bylos, kurios kaltina vy
rus kaip dalyvavusius dvylikta
me batalione. Iš viso yra 14 
OSI iškeltų bylų prieš lietuvius.

Popieluszko prieš nužudymą 
buvo sumuštas, jo rankos ir ko-

kimšta.
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

jas apibendrino Lietuvos archi
tektų sąjungos valdybos pirmi
ninkas A. Rasteika.

— Solistė Aleksandra Staške-
— Druskininkuose, prie M.K. 

Čiurlionio paminklo, spalio 25 
pradėtas respublikinis lietuvių 
muzikos festivalis — “Muzikos 
ruduo”. Liaudies artistui, kom
pozitoriui J. Juzeliūnui buvo į- 
teikta “Kultūros Barų” žurnalo 
premija, kuria jis apdovanotas 
už simfoniją “Lygumų giesmės”. 
Čiurlionio memorialiniame mu
ziejuje atlikti B. Dvariono, J. 
Gruodžio, J. Karnavičiaus, A. 
Vainiūno ir kitų kompozitorių 
kūriniai. Vakare dideli lietuviš
kos muzikos koncertai įvyko 
“Dainavos” ir “Vilniaus” sana
torijose.

JAV Iždo departamentas 
numato kitais metais pakeisti 
JAV pinigam spausdinti popie
rių taip, kad banknotų padirbi
nėjimas moderniom kopija
vimo mašinom būtų neįmano
mas.

Sov. S-gos prezidentas Čer
nenka apkaltino JAV ir jų sąjun
gininkus dėl paaštrėjusios poli
tinės būklės ir pareiškė, kad 
Sov. S-ga nesutiks su JAV ka
riniu pirmavimu.

Filipinų valstybės prokuroras 
pareikalavo, kad dėl opozicijos 
senatoriaus Benigno S. Aquino 
nužudymo atsistatydinęs kariuo
menės štabo viršininkas gen. 
Fabian C. Ver ir 25 kiti įta
riamieji turės atsakyti į jiem 
pateiktus kaltinimus.

Amerikos Bažnyčių tarybos 
komisijos paskelbta studija pa
taria, kad taryba daugiau atsi
žvelgtų į ją sudarančių Bažny
čių nusistatymą ir sutelktų jos 
aukščiausiam organui didesnių 
teisių, ir nepaklustų tarybos šta
bo ‘politikai, kuri paprastai 
buvo palanki kairiųjų politiniam 
sąjūdžiam.

— Vilniuje, revoliucijos mu
ziejuje, spalio 25 atidaryta lat
vių knygos ir plakato paroda. 
Stenduose daugiau kaip 700 
leidinių: visuomeninė-politinė, 
mokslinė-techninė, grožinė lite
ratūra, knygos jaunimui ir vai
kam, dailės ir loto albumai. 
Eksponuojamos taip pat knygų 
iliustracijos, ekslibriai, meninės 
nuotraukos. Atskiras stendas 
supažindina su kaimynų išleis
tais lietuvių autorių kūriniais.

— Solistas Virgilijus Norei
ka festivalyje "Taškento muzikos 
ruduo”, įvykusiame rugsėjo 10- 
15, surengė asmeninius koncer
tus. Koncertmeisteris — P. Ja- 
raminas.

— Lietuvos kinematografi
ninkų sąjungoje spalio 2 įvyko 
lietuviškų dokumentinių filmų, 
sukurtų šių metų pirmame 
pusmetyje, aptarimas. Filosofai 
K. Stoškus, G. Vaitkūnas, muzi
kologas L. Šaltenis, kinemato
grafininkai L. Tapinas, P. Pukys, 
A. Tumas, A. Žebri tinas, R. Ver
ba, nagrinėjo filmus "Prezidento 
gimtadienis”, "Kas ten bel
džias”, “Močiutės pyragas”, 
“Laikas neskvla i atomus”, “Ge
ležinės kaukės galas”. "Buvome 
greta”.

— Kompozitorių namuose 
rugsėjo 24 įvyko muzikologų 
ir muzikos kritikų sekcijų susi
rinkimas. Svarstytos muzikos 
publikacijos spaudoje, aptarti J. 
Gruodžio jubiliejinės konferen
cijos reikalai. Buvo demonstruo
jamas Lietuvos kino studijos 
dokumentinis filmas "Buvome 
greta”, “Ir vėl drauge” (rež. R. 
Šilinis), pasakojantis apie Kiprą 
Petrauską ir Fiodorą Šaliapiną.

— Architektų sąjungoje spalio 
4 buvo aptartas Druskininkų 
“Eglės” sanatorijos naujo kor
puso su poliklinika projektas. 
Pranešimą padarė Kauno MSPI 
architektas A. Valinta. Diskusi-

vičiūtė, Lietuvos valstybinės 
konservatorijos profesorė, mirė 
spalio 19. Velionė buvo gimusi 
1899 gruodžio 22 Kaune. 1930 
Prahoje baigė konservatoriją ir 
buvo priimta soliste į Kauno 
valstybės teatrą. Sukūrė eilę 
pagrindinių soprano vaidmenų 
ir pasižymėjo aukštu profesiona
lumu.

— Lietuvos Mokslų Akademi
joje spalio 23 - 24 vyko respub
likinė mokslinė konferencija 
"Lietuvių tarybinio meno aktua
lios idėjinės estetinės proble
mos”. Konferenciją atidarė 
Mokslų Akademijos akademikas 
J. Gaudrimas. Jis akcentavo su
stiprėjusį lietuvių menotyros 
mokslinį pamatą, menotyrininkų 
indėlį, rengiant įvairius leidi
nius, jų įnašą į kultūros pa
likimo vertinimą. Filosofai, lite
ratūros mokslininkai ir kriti
kai, teatrologai, dailėtyrininkai 
bei muzikologai padarė 21 pra
nešimą, kuriuose buvo analizuo
jamas meninės kultūros vaid
muo internacionalinio ir patrio
tinio auklėjimo sistemoje, kūry
binės veiklos problemos. Tai 
pirmoji respublikinė menoty
rininkų mokslinė konferencija, 
kurią organizavo Lietuvos Moks
lų Akademija, istorijos institu
tas, Lietuvių kalbos ir literatū
ros institutas bei Mokslinė ko
ordinacijos taryba "Lietuvos 
meno istorija”.

— Akademinis dramos teat
ras parodė atnaujintą P. Cvir
kos “Meisterio ir sūnų” spek- 
taklą (režisierė — liaudies artis
tė J. Kymantaitė), skirtą respub
likos nusipelniusio artisto Juozo 
Kanopkos gimimo 80-osiom ir 
60-osiom kūrybinio darbo meti
nėm. Jubiliatas atliko altaristos 
vaidmenį.

— Kauno kolekcionierių klubo 
filpkartijos sekcijos nariai, va-

KARDINOLAS KENNEBUNKPORTE
Americare Foundation of New 

Canaan, Conn., rūpesčiu į JAV 
buvo atgabenti 7 sunkiai sužeisti 
afganų sukilėliai gydyti. Juos 
atlydėję Pakistano gydytojai 
bus čia per 3 mėn. apmokomi.

JAV satelitas pastebėjo, kad 
iš Juodosios jūros uosto į Ni
karagvą plaukiantį laivą buvo 
pakrautos dėžės, panašios į so
vietų MIG-21 karo lėktuvam 
gabenti skirtas dėžes. JAV įspė
jo Sov. S-gą nesiųsti tokių kare 
lėktuvų į Nikaragvą.

Lenkijos vyriausybės ap
klausinėjimam dėl kun. Popie- 
luszko nužudymo gilėjant, par
tijos politbiuras pavedė vidaus 
reikalų ministerijos vadovavimą 
generolui Jaruzelskiui.

1983 pašalintam už korupciją 
Sov. S-gos vidaus reikalų mi- 
nisteriui Nikolai S. Ščelkovbuvo 
atimtas g generolo laipsnis už 
sovietų generolo garbės paže
minimą.

Rugsėjo 22 - 23 Kennebunk- 
porto vienuolyne lankėsi aukštas 
Vatikano pareigūnas — kardino
las Mario Ciappi, OP.

Kardinolas Ciappi vasarą tu
rėjo įvairių įsipareigojimų Ame
rikoje ir Kanadoje. Prieš grįž
damas Romon panoro aplanky
ti Kennebunkporto lietuvių

Į Britaniją gruodžio mėn. at
vyksta Sov. S-gos Aukščiausios 
tarybos delegacija, vadovaujama 
galimo Černenkos įpėdinio 
Michail S. Gorbačev.

Stalino duktė Svetlana Alilu- 
jeva, 1967 apsigyvenusi JAV, 
su savo 13 m. Amerikoj susi
laukta dukterim spalio 22 grįžo 
vėl į Sov. S-gą.

Indija, Irakas, Libija, Izrae
lis, Argentina, Brazilija ir Pietų 
Afrika yra toli pažengusios bran
duolinių ginklų pasigaminimo 
srity.

pranciškonų vienuolyną. Jis sek
madienį atlaikė iškilmingas kon- 
celebruotas mišias, pilnai koply
čiai žmonių pasakė gražų anglų 
kalba pamokslą. Klierikai ir no- 
vicai giesmėmis didino iškilmę, 
o tikintieji buvo labai sujaudin
ti, nes pirmą kartą čia pamatė 
kardinolą.

Per pietus buvo pasikeista kal
bomis, Vienuolyno viršininkas 
T. Jurgis Gailiušis sveikino aukš
tąjį svečią, o visi vienuoliai gie
dojo jam “Ilgiausių metų”. Kar
dinolas yra iš domininkonų ordi
no. Savo žodyje jis dėkojo už gra
žų jo priėmimą ir priminė pran
ciškonų su domininkonais visuo
met artimą draugystę.

Po vaišių jis apžiūrėjo visas 
vienuolyno šventoves, domėjosi 
lietuvių pranciškonų veikla ir 
tik pavakariais, lydimas būrio 
draugu, išvvko toliau.

J.G.

dovaujami pirmininko Jono Lip- 
nicko, surengė parodą “Filokar- 
tija — 84”. Paroda veikė Lie
tuvos Mokslų Akademijos Fizi- 
kinių-Techninių energetikos 
problemų institute.

— Vilniuje, “Vagos” knygyne, 
atidaryta latvių grafiko Viestu- 
ro Granto darbų paroda. Eks
pozicijoje — meninės variaci
jos įvairiomis temomis, iliustra
cijos G.- Flobero knygai “Sa- 
lambo”. V. Granto lakštai pa
rinkti iš dailininko personalinės 
parodos, kuri neseniai buvo su
rengta Rygoje.

— šiauliečiai gausiai lankė 
parodų rūmuose eksponuojamą 
Panevėžio miesto dailininkų 
darbų ekspoziciją. Neseniai 
šiauliečių vaizduojamosios dai
lės paroda surengta Panevėžy. 
Parodomis keičiamasi ir su 
kitais kaimynais. Draugiškus ry
šius šiauliečiai palaiko su Lat
vijos Jelgavos miesto dailinin
kais — su jais ne katrtą apsi
mainyta parodomis. Kaimynam 
savo parodą rengia šiaulietis E. 
Juchnevičius. Neseniai pasikeis
ta parodomis su Klaipėda.

— Lietuvos dailės muziejaus 
centriniuose rūmuose atidaryta 
respublikos nusipelniusio meno 
veikėjo L. Tuleikio tapybos pa
roda. Prieš du dešimtmečius 
baigęs Lietuvos dailės institutą, 
L. Tuleikis aktyviai dalyvauja 
bendrame meniniame gyvenime. 
Jo darbai sistemingai eksponuo
jami respublikinėse ir sąjungi
nėse parodose, reprezentuoja 
lietuvių tapybą užsienio šalyse.

— Vilniuje, Respublikinėje 
bibliotekoje eksponuota Lietu
vos nusipelniusio architekto Ro
mualdo Šilinsko paveikslų paro
da. Tai daugiausia improvizuoti 
vaizdai Vilniaus architektūros 
tema. Sujungęs grafišką linijinį 
piešinį su virpančiu tapybišku 
fonu, autorius sugeba perteikti 
projektuotojo akimi suvokiamą 
miesto plastinę ir erdvinę struk
tūrą.

— Muziko Balio Dvariono 
aštuoniasdešimtmetį pažymint, 
surengtas penktasis jaunųjų 
pianistų konkursas, vasaros 
koncertų ciklas Palangoje, vaka
ras Vilniaus paveikslų galerijo
je. Neseniai kompozitoriaus_at- 
minimas būvb pagerbtas simfo
niniais koncertais Kaune ir Vil
niuje.

S.L.K.

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

Kardinolas Mario Ciappi su pranciškonais po mišių prie ką tik pastatyto klierikų namo Ken
nebunkporto vienuolyne.

Nubaudė už Kalėdų eglutę
Alytus. Alytaus bažnyčios kle

bonas kun. Pranas Račiūnas ir 
vikaras kun. Antanas Gražulis 
po Kalėdų švenčių surengtos 
bažnyčios šventoriuje eglutės iš 
miesto vykdomojo komiteto gavo 
tokio turinio raštą:

Administracinės bylos Nr. 13 
NUTARIMAS

1984.1.5d.
Administracinė komisija prie 

Alytaus miesto liaudies deputa
tų tarybos vykdomojo komiteto:

Pirmininkas — B. Butvilienė, 
Sekretorius — A. Zėlienė, 
Nariai: A. Petraitienė, J. Smi- 

čienė, išnagrinėjusi viešame po
sėdyje administracinę bylą Nr. 
13, nustatė, kad Račiūnas Pra
nas, Jurgio, ir Gražulis Antanas, 
Antano, darbovietė Alytaus II 
kataliku bendruomenės klebo- C.
nas ir vikaras 1983 gruodžio 25 
apie 7:30 vai. vak. maldos namų 
šventoriuje per garsiakalbį 
transliavo pamaldas ir tuo 
trukdė aplinkiniams gyvento
jams rimti.

Alytaus miesto tarybos 1984 
sprendimas. Vadovaudamasi 
administracinių baudų skyrimo 
ir išieškojimo nuostatais, patvir
tintais TTSR Aukščiausiosios 
'karybos Prezidiumo 1982.L19 
įsaku, komisija nutaria:

Skirti piliečiams Bačiūnai 
Pranui, Jurgio, ir Gražuliui An
tanui, Antano, administracinę 
baudą 10 rub. Šį nutarimą, per 
dešimt dienų įteikus jo nuorašą 
pažeidėjui, jis turi teisę apskus
ti ,\lytans raj. liaudies teismui.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokates. 357 Larkffeld Road., East 
torthporth, N.Y. 11731. Tel. 516 366-3740. Namų telefonas vakarais 

tik Išimtinai* atvejais 516 757*2671. Now Yorko ofisas Lito patalpose: 
86-01 114th St., Richmond Hill, N.Y. 11418. Tol. 212 441-2611.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Highland Blvd., galima įsigyti 
lietuviškų ir angliškų knygų apie Lietuvę, plokftslki, sveikinimo kor
telių, gintaro, baltlnukų, medaus, įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica AYe. (prie Forest 
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

QUEENS COLLISION CENTER, INC. Expert auto body works-palntlng- 
weldlng, etc. John R. Chlcavlch, 131-13 Hillside Ave., Richmond HNI, 
N.Y. 11418. Towing phone Hl 1-6666. After 6 PM — 843 - 6677.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New
ark office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Ave.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

, —. . ........................................... -I—-I    ■ ■' ........................ ....................

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden Tavern. 
1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai 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., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin
non Securities inc., One State St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksų 

ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5. 
Worcester, MA. Tree. 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 — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt. WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM4 Taip pat “Music of Lithuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WŠ0U, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, DJP. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telet(201) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas KezyŠ, 217-25 54th Ave<, Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEYFR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

asolino
MEMORIALS66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, QUEENS 

Phenes: 326-1282 326-3150
TAJ MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

■

1/. ■.
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KVECAS
JONAS

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE 

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVA

MOKf.TI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO V Z PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAI STA IR AKRED1TI OTA AGENTCRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

* BROOKLYN. N.Y. 11229
TEL.: (212) 769-3300
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Ar “Darbininkas”
Kartas nuo karto Darbininko 

redakciją pasiekia skundai, kad 
laikraščio negavo tas ar anas ra
jonas, kad pasivėlino net kelias 
dienas. Žmonės skambina tele
fonais ir teiraujasi, kas nutiko, 
ar Darbininkas neišėjo.

Dabar gavome ir raštišką 
skundą, kuriame sako, kad laik
raštis pasivėlina net penkias 
dienas. Sako, gal dėl gaisro ne- 
suspėjate laiku išleisti laikraš
čio, gal ten kas nors serga.

Laikraštis visada punktualiai 
išleidžiamas. Visi jo suredagavi- 
mo, surinkimo ir sulaužymo 
darbai baigiami antradieni apie 
3 - 4 v. popiet. Tada laikraš
tį išveža spausdinti į komercinę 
spaustuvę. Čia veikianti pran
ciškonų spaustuvė Darbininko 
nespausdina, neturi tokios ma
šinos, kuri reikalauja labai di
delių patalpų. Nuveža į tokią 
spaustuvę, kur nėra rinkyklos ir 
kuri teturi tik spausdinimo ma
šiną. Ta mašina atspausdina 
apie 40 laikraščių, panašių į 
Darbininką. Darbininką iš
spausdina naktį iš antradienio į 
trečiadienį. Ekspedicijai jį atve
ža apie 10 vai. ryto. Tada vyksta 
ekspedicija.

Pagal pašto nustatytą tvarką, 
laikraščiai sudedami į maišus. 
Ant kiekvieno maišo yra užra
šyta, kur jį reikia nuvežti, į ko
kį paštą. Maždaug trečią valan
dą popiet yra baigiama ekspe
dicija, ir laikraštis visas išve
žamas į paštą. Iš ten jis iške
liauja pas skaitytojus.

Taigi, Darbininko laikraštis į 
paštą išvežamas visada tvarkin
gai ir punktualiai. Tolimesnis jo 
likimas jau priklauso nuo pašto 
tarnautojų.

Atrodo, kad iš vietinio pašto 
įstaiga jį greitai išveža į Brook
lyn© kitus paštus, nes Darbinin
ką labai dažnai gauna Woodha- 
veno rajonas, gauna ketvirtadie
nį. Ketvirtadienį gauna ir toli
mesni rajonai, gauna net Bos
tonas.

Bet būna atsitikimų, kad kokį

The Lithuanian Weekly Published 
by Franciscan Fathers

vėlinasi?
maišą su Darbininku ima ir 
nudeda, nustumia į šalį. Tada, 
žinoma, laikraštis vėlinasi.

Reikia atsiminti ir tai, kad 
esame etninė spauda. Jos Ameri
koje yra nemaža, bet pašto įstai
gose savaime dėmesys nukrypsta 
į amerikoniškąją spaudą. Jai ir 
duodama pirmenybė. Priklauso 
ir nuo pašto viršininkų, kurie 
instruktuoja ir prižiūri, kad ten 
viskas funkcijonuotų tvarkingai.

Apskritai paštas visur vėlina
si. Į Darbininko redakciją ateina 
daug laikraščių. Žiūrėk, kokią 
dieną nėra nė vieno lietuviško 
laikraščio. Kitą dieną ateina du, 
trys, o kartais net ir penki 
Draugo numeriai. Savaime 
aišku, kad jie kažkur užkliuvo 
pašte. Darbininko redakcija 
kartą gavo Dirvos numerį, kuris 
vėlinosi net tris mėnesius.

Labai vėlinasi laikraščiai iš 
Kanados. Vėlinasi savaitėmis, 
mėnesiais. Sako, kad Kanados 
paštas juos labiausiai sulaiko. 
Gal. ten pasitaisys reikalai ir 
taip nesivėlins.

Darbininko administracija 
yra skambinusi į vietinius paš
tus, skundėsi, kad žmonės toje 
sekcijoje punktualiai negauna 
laikraščio. Paštai dažnai būna 
perkrauti darbu, dažnai nesusi
gaudo, kur tie laikraščiai, kodėl 
jie vėlinasi. Pašto viršininkas 
klausimą tyrinėja, ir daugel 
atvejų kuriam laikui padėtis pa
gerėja.

Viena skaitytoja, negaudama 
laikraščio tvarkingai, parašė 
skundą s avo paštui. Pašto virši
ninkas ėmėsi akcijos, reikalą iš
tyrė ir jai raštu atsakė, kodėl 
kai kada pasivėlina, nes ir į jo 
paštą nebuvo laiku pristatyta. 
Toliau tai skaitytojai labai retai 
kad laikraštis pasivėlindavo.

Suglaudus reikalą, patariame 
kreiptis į vietos paštą. Prašom 
kreiptis ramiai ir mandagiai, 
nes gerumu daugiau laimėsi, nei 
Įžūlumu.

Toronte, prieš įvykstant Pa
saulio lietuvių katalikų kongre
sui, rugpjūčio 29 vyko JAV lietu
vių Kunigų Vienybės metinis 
seimas Royal York viešbučio pa
talpose.

Koncelebracinių mišių metu 
vysk. Vincenttas Brizgys pa
moksle ryškino lietuvio kunigo 
paveikslą praeityje ir dabartyje.

Seimą pradėjo kun. Albertas 
Kontautas, JAV Kunigų Vienybės 
centro valdybos pirmininkas. 
Seimo pinnininkais pakviesti 
kun. dr. Juozas Grabys ir kun. 
Jonas Pakalniškis, sekretorium 
kun. dr. Valdemaras Cukuras, 
rezoliucijų komisijon kun. dr. 
Pranas Gaida, kun. Viktoras 
Dabušis ir kun. Vytautas Pik
turna.

Centro valdybos pirmininkas 
ir iždininkas pranešimus paruošė 
raštu ir išdalino dalyviam, ku
rių buvo 33. Iš pranešėjų su
žinota, kad Lietuvos K. Bažny
čios Kronikų leidimas anglų kal
ba (atskirais numeriais) kainavo 
100,000 dol. su viršum. Kronikos 
visame pasauly išgarsino Lietu
vos kančias ir lietuvių tautos 
troškimus. Centro valdyba siūlė 
LKB Kronikų leidimą perleisti 
Lietuvių Religinei šalpai. Sei
mas siūlymą parėmė. Padėkota 
kun. Kazimierui PugeviČiui už jo 
didelį įnašą Kronikas verčiant į 
anglų kalbą ir pasirūpinant 
technišku knygučių išleidimu. 
Išreikšta padėka leidimo mece
natam — organizacijom ir pa
vieniam asmenim. Iš iždininko 
pranešimo paaiškėjo, kad Kroni
kų leidimui lietuviai kunigai su
dėjo 70,000 dol. su viršum.

Pasidžiaugta šv. Kazimiero 
sukaktuvinių metų renginių 
komiteto darbais.

Amerikos Lietuvių Kongrese Chicagoje iš k. A. Devenienė, p. Kasaitis, A. būkys, 
kun. A. Stašys, dr. J. Genys, evangelikų vysk. A. Trakis, J. Kreivėnas, inž. A. Ru
dis, Eug. Smilgys, M. Rudienė. N'uotr. M. Maletos.
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TORONTE TARĖSI LIETUVIAI KUNIGAI
Kun. Gediminas Kijauskas, SJ, 

liturginės komisijos pirminin
kas, seimo dalyviam išdalino ei
lę jo paruoštų paraliturginių 
apeigų brošiūrų.

Prel. Vytautas Balčiūnas pa
ruošė, išspausdino ir lietuviam 
kunigam išsiuntinėjo Advento, 
Gavėnios ir Velykų laikotarpių 
kasdieninių mišių tekstus.

Kun. Vytautas Zakaras, eilę 
metų buvęs Kunigų Vienybės 
centro valdybos nariu, liturgi
nių leidinių spausdinimui paau
kojo 30,000 dol. Seimo nariai iš
reiškė jam padėką.

Pirmininkas pranešė, kad šiuo 
metu spaudai ruošiamas "Di
džiosios Savaitės mišiolėlis” ir 
kun. Vytauto Pikturnos parašy
ti pamokslai.

Dr. Petras Kaladė, vadovau
jąs Mėlynosios Armijos lietuvių 
sąjūdžiui, per centro valdybą 
siūlė Marijos statulą, kurią pa
šventino popiežius Pijus XII, 
pasiųsti į Pietų Amerikos lietu
vių parapijas. Ši statula buvo 
vežama po visas lietuvių parapi
jas JAV, Kanadoj ir Europoj.

Pranešta, kad iš Romos gau
tas šv. Kazimiero sukaktuvinių 
iškilmių, vykusių Romoje, video
tape. Pagaminimas kainavo 
10,000 dol. Juostos nuorašą gali
ma gauti pas ižd. kun. dr. Zeno
ną Smilgą.

Lietuvių Kunigų Šalpos Drau
gijos reikalais kalbėjo tos drau
gijos iždininkas kun. Jonas Pa
kalniškis. Draugijos ižde šiuo 
metu yra 30,000 dol. su viršum.

Seimas perrinko Kunigų Vie
nybės centro valdybą. Iždininko 

pareigas iš kun. V. Dabušio per
ėmė kun. dr. Z. Smilga, šiuo 
metu Kunigų Vienybės centro 
valdybos sudėtis yra ši: pirm. 
Albertas Kontautas, vicepirmi
ninkai kun. Juozas Matutis, kun. 
Kazimieras Pugevičius, kun. Jo
nas Rikteraitis, kun. Paskalis 
Sabas, sekr. kun dr. Valdemaras 
Cukuras, iždininkas kun. dr. Ze
nonas Smilga. Kandidatai į val
dybą: kun. Rapolas Krasauskas 
ir kun. Alfonsas Petraitis. Revi
zijos komisijon išrinkti kun. dr. 
Juozas Grabys, kun. dr. Matas 
Gyvas ir kun. Justinas Steponai
tis.

Seimas baigtas bendra vaka
riene.

-o-
Laisvojo pasaulio lietuvių ku

nigų suvažiavimas vyko rugpjū
čio 30. Dalyvavo atstovai iš Bra
zilijos, Urugvajaus, Italijos, 
Prancūzijos, Vokietijos, Angli
jos, Kanados ir JAV — iš viso 
46 asmenys. Dalyvavo trys vys
kupai: V. Brizgys, A. Deksnys ir 
P. Baltakis.

Valdybos pirm. kun. A. Kon
tautas pakvietė vysk. A. Deksnį 
sukalbėti maldą. Į prezidiumą 
pakviesti: pirmininkauti kun. A. 
Simanavičius, OFM, iš Toronto 
ir kun. J. Petrošius iš Paryžiaus, 
sekretoriauti kun. dr. V. Cukuras 
ir kun. J. Staškus. Rezoliucijų 
komisijon pakviesti kun. dr. P. 
Gaida, kun. V. Dabušis ir kun. 
V. Pikturna.

Suvažiavimą sveikino vysk. A. 
Ambrosic Toronto kardinolo ir 
savo vardu. Buvo perduoti žodi
niai sveikinimai iš pavergtos 
Lietuvos vyskupų A. Povilonio 

ir A. Vaičiaus. Sulaukta sveiki
nimų raštu iš {vairių pasaulio 
kraštų.

Suvažiavimo dėmesys visų 
pirmą buvo skirtas dabartinės 
Lietuvių išeivijos sielovadai. 
Vysk. V. Brizgys kalbėjo apie 
Šiaurės ir Pietų Ameriką bei 
Australiją, o vysk. A. Deksnys 
apžvelgė Vakarų Europos lietu
vių sielovados darbus. Abu vys
kupai džiaugėsi, kad šiuo metu 
pasaulyje išsisklaidę lietuviai 
pakankamai aptarnaujami dva
sinio gyvenimo srityje. Kyla 
rūpestis dėl ateities.

Atskirus pranešimus padarė 
JAV Kunigų Vienybės pirminin
kas kun. A. Kontautas, apie Ka
nadą — kun. A. Simanavičius, 
OFM, apie Urugvajų — kun. J. 
Giedrys. Iš kitų kraštų gauta 
pranešimų raštu.

Apie Škotijos lietuvius raštu 
painformavo kun. Andrušis (Mc 
Andrew). Anglijos lietuvių reli
ginį gyvenimą raštu apžvelgė 
kun. J. Sakevičius. Apie lietuvius 
Lenkijoj kalbėjo kun. P. Gaida. 
Jį papildė kun. dr. V. Rimše
lis, kuris ateinančios gavėnios 
metu Suvalkų trikampio lietu
viam vadovaus gavėnios reko
lekcijose. Pranešė, kad tarp Sei
nų ir Punsko bus statoma baž
nyčia lietuviam. Reikalinga pa
galba, nes plytas galės pirkti tik 
už dolerius.

Apgailestauta pasyvi Chicagos 
lietuvių kunigų laikysena, jų 
nedalyvavimas Kunigų Vienybės 
veikloje.

Stipresnės pagalbos reikalinga 
P. Amerika, Žymiai geresnė būk
lė yra Australijoje.

Po trumpos pertraukos , vyko 
pranešimai iš lietuvių vienuolijų 
veiklos.

Apie jėzuitų vienuoliją kalbė
jo lietuvių jėzuitų provincijolas 
kun. A. Saulaitis, SJ. Apie ma
rijonus kalbėjo provincijolas 
kun. V. Rimšelis, o apie pranciš
konus — provincijolas kury. A. 
Simanavičius. Jų vienuolijų dar
bai platūs, bet ir rūpesčiai dide
li. Daug jėgų pareikalauja dar
bai spaudos, švietimo, sielova
dos ir administracijos srityse, gi 
turimos jėgos mažėja, o prieaug
lis labai mažas.

Kun. S. Šileika, Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas Monrealyje, 
pranešė apie lietuvių saleziečių 
darbus.

Naujas dalykas lietuvių kuni
gų suvažiavime buvo gausus 
seselių vienuolių dalyvavimas. 
Apie Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rų vienuoliją kalbėjo vyriausia

(nukelta į 4 psl.)

PAULIUS JURKUS

Vyskupo Vincento Borisevi- 
čiaus pasirodymas vėl mus nu
smelkė nerimu. Jam Telšiuose 
jau buvo nesaugu. Pasirinko mū
sų mažą miestelį dėl dviejų prie
žasčių. Svarbiausias motyvas, 
atrodo, buvo grynai religinis. 
Čia, Žemaičių Kalvarijoje, yra 
religinė šventovė. Čia Dievo Mo
tinos stebuklingas paveikslas. 
Kryžiaus Kelių stotys. Čia daug 
maldų, apmąstymų. Kiek atsi
menu, jis buvo išleidęs ir gany
tojišką laišką, skatindamas pa
maldumą į Mariją. Visa tai ir 
derinosi, kad jis tais neramiais 
laikais nori pasilikti prie Di
džiosios Ramintojos, prie Dievo 
Motinos altoriaus. Jis buvo kuk
lus, asketiškas ir labai rimtas 
žmogus. Matydavom jį susimąs
čiusį. Tai ir įtempė mūsų pas
kutines dienas tėvynėje.

Atvyko jis čia ir dėl to, kad 
užkampis, gana ramu, tuščia. Čia 
galėsi geriau sulaukti frontų 
perėjimo, nei Telšiuose, kur gali 
būti gatvių kautynės.

Gaudome žinias
Ėjome vienas pas kitą ir vis 

klausėme, ką jis girdėjo. Vieni 
ištisai klausėsi Londono radijo 
žinių. Tos buvo geriausios, tiks
liausiai viską pranešė. Praneš
davo ir vokiečių kontroliuoja
mos stotys, bet, suprantama, 
ten viskas jau buvo cenzūruota. 
Liepojos mieste buvo suorgani
zuotos lietuviškos radijo laidos. 
Jos bent kelis kartus per die
ną perdavė žinias, bet ir tos 
žinios buvo cenzūruotos ir gana 
bendro pobūdžio.

Klausydavom radijo ir iš so
vietiniu stočių, bet ir ten 

C

buvo daug pasigyrimo. Bet visi 
dar tikėjome, kad kažkas atsi
tiks. Turi atsitikti, negi dabar 
ims ir paliks mus priešam su
trypti.

"Lietuvos gynėjas”
Pradėjus man rašyti apie 

anuos laikus, Vacius Prižgintas 
iš Los Angeles atsiuntė ziraksi- 
nes kopijas trijų “Lietuvos Gy
nėjo” numerių. Gal ir buvau to
kį laikraštį matęs, gal apie jį ir 
girdėjau, bet dabar visa tai bu
vo man nauja.

" Tėvynės (Jynėją leido 1 ėvy- 

nės Apsaugos Rinktinė, redaga
vo Simas Miglinas. Buvo spaus
dinamas Telšiuose. Gerai pa
žįstamas šrifas ir antraštės, nes 
teko bendradarbiauti Telšiuose 
leidžiamuose laikraščiuose. At
siųsti trys numeriai turi šias da
tas: n r. 1 — rugpjūčio 18. nr. 2
— rugpjūčio 30. nr. 3 — rug
sėjo 7.

Pirmame numeryje pažymėta
— Telšiai, o kituose dviejuose 
numeriuose — Bolševikų neuž
imtoji Lietuvos dalis. Spausdi
nami bendro pobūdžio patrioti
niai straipsneliai, atsišakikimai. 
rašoma ir apie karo veiksmus, 
apie aštrias kautynes Prancūzi
joje. minima ir tai. kad vokie
čiai pasitraukė iš Paryžiaus, jo 
negindami. Sakoma, kad Lietu
voje karo veiksmai stabilizavosi, 
kad kažkur fronto linijose yra 
Pinnasis lietuvių savanorių pul
kas. bet kur tas pulkas, nepažy
mėta vietovė. Aprašoma, kaip 
buvo paimti Šiauliai, kaip su
degė Aušros muziejus, kaip ap
degė Sv. Petro ir Povilo bažny
čia. Sunaikinti mergaičių gim
nazijos rūmai.

Šiaip bendrinio pobūdžio 
straipsneliai neįdomūs. Įdomios 
tik konkrečios žinios. Radau ir 
apie Telšių komendantą, kuri 
esu prisiminęs. .kaip jis žuvo. 
"Lietuvos Gynėjo pirmame nu
meryje taip rašoma:

“Rugpjūčio 1 I d. Rietavo miš
kuose. netoli Girėnu kaimo, ban
ditai nužudė buv. Telšių komen
dantą pulk. Itn. Budraitį, jo 

sūnų, kpt. Kontrimą ir mašiną 
vairavusį šoferį Gailiūną”.

Apie šį įvykį tada girdėjau, 
užsukęs į Telšius. Pasakojo, kas 
geriau pažino komendantą ir 
minimus asmenis. Pasakojo, ro
dos Kazys Mockus, “Žemaičių 
Žemės” redaktorius. Komendan
tas labai nenorėjęs važiuoti, bu
vęs labai nuliūdęs, sumišęs. Ir 
pasakotojas pridėjo, kad tai ko
mendanto nuojauta. Jis kažką 
jautė, kad gali blogai atsitikti. 
Tuose miškuose buvo pilna de
santininkų. Važiuojant per miš
ką. kelias sukosi. Tame pasisu
kime. kai mašinos greitis su
mažėjo, iš priekio ir buvo pa
leistą serija šūvių.

Apie tai kalbėjo ir Telšiuose 
ir kitur, nes tokios žinios grei
tai sklido.

Nerimas vis didėja
Buvo kalbų, kad dienos metu 

pasirodė sovietiniai lėktuvai, 
apšaudė net laukuose dirban
čius. Mūsų apylinkėje to nebu
vo. bet lėktuvai pasimaišė dėl 
kitų priežasčių —jie žvalgė mu
su iškastus ir dar kasamus ap
kasus. ar ten nėra pritrauktos 
kariuomenės ar kokių sunkiųjų 
ginklų. Apkasai buvo tušti, tušti 
grioviai, kur vaikščiojo nuliūdęs 
rudeninis vėjas. Ir mes vaikš
čiojom nuliūdę.

Kurie buvo iŠ toliau atvažia
vę, tie jau kraustė daiktelius ir 
dauginosi į Vakarus, o mes — vis 
galvojom, ką daryti, ką darvti: 
Galvojom ir nieko nedarėm.

Baisioji naktis
Fronto linijos buvo šiaurės 

rytų pusėje. Ten kartas nuo 
karto dunksėdavo tolimi griaus
mai. Paskutiniu laiku tie artile
rijos aidėjimai vis gausėjo. 
Ypač gausėjo naktimis. Atrodė, 
kad kažkur toli toli griaudžia 
perkūnija.

Tai buvo spalio 7, penktadie
nį. Pavakarėje į mūsų kieme
lį trumpam įsuko leitenantas 
Herbst ir sako: Sovietai pradėjo 
ofensyrvą. Daug tankų veržiasi į 
Sedą ir į mūsų pusę. Taigi, at
simenat. ką sakiau. Mes trauksi
mės.

Jis išskubėjo, o mes likę vėl 
kalbėjom, kad mum trauktis ne
reikės. Kalbėjom ir nieko ne
darėm, jokio ryšulėlio nesusi- 
rišom.

Juk negali taip būti!
O vis dėl to taip gali būti. 

Tą naktį užsidegė visas dan
gus. Spalio vakarai Lietuvoje 
jau ilgi ir tamsūs. Rudeniniai 
sodai visada ošia liūdnai. Gera 
jau šiltoje trobelėje sėdėti ir kny 
gas skaityti.

Bet aną vakarą, vos tik sute
mo. tuoj visa padangė ėmė švy
tėti. Ten kilo raketa po rake
tos, kilo ir kilo. Lyg aštriais 
peiliais supjaustė nakties tamsą. 
Iš tos nakties tamsos liejosi 
raketų ugnys, vienos skaisčiai 
šviesios, baltos, kitos raudomis, 
mėlv uos. l ai nebuvo tajen erkas 
per kokias iškilmes, l ai buvo di 
dv sis puolimas. PasiŠv ietė rake
tom kelius, kad maurodami tan

kai pamatymų kur griautis. Tai 
buvo mūsų kampelio laidotuvės, 
laidotuvės su “fajerverku”, su 
begaliniu trenksmu. Trenksmai, 
sprogimai garsėjo, susiliejo į 
vieną.

Kelis kartus išėjau ant kal
niuko tą naktį ir žiūrėjau į 
šiaurę, į šiaurės rytus, kur buvo 
fronto linijos. Buvo siaubinga ir 
išgąstinga. Raketų liepsnos kaip 
žarijos taškėsi į visas šalis. At
rodė, kad ten žemė pakurta taip 
užkaito, kad dabar verda ir taš
kosi į visas šalis.

Laimingi tie, kurie nematė 
ano nakties degimo, to baisaus 
trenksmo negirdėjo. O mes turė
jom visa tai pakelti ir pergy
venti.

Tai buvo be miego naktis, 
naktis pilna rūpesčių ir baimės. 
Ir tai buvo paskutinė naktis 
tėviškėje, tuose nameliuose, kur 
ir slenkstis mane pažįsta ir kie
mo obelaitė mano draugė. Su ta 
žemele sutapau, čia gimiau ir už
augau, čia knygas skaičiau ir ei
les rašiau, o dabar — apšvie
čia padangę, kad aš dar labiau 
raudočiau. Ir trankosi ir griau
džia, ir gąsdina mane, kad aš 
negirdėčiau lauko vėjelio kužde
sių. Juk tai vėjas iš mano lau
kų, paskutinį kartą sutiktas 
vėjas.

lai buvo paskutinė naktis 
brangioje, neužmirštamoje tėviš- 
kėje. Naktis pasibaigė, ir prasi
dėjo diena. Dundesiai Ivg pa
vardę aprimo.
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“Draugo”, “Mokslas, Menas, Li
teratūra” dalyje skaitėme Mari
jos Stankus-Saulaitės recenzijų, 
antrašte: “Kotrynos Grigaitytės 
aidas”. Joje vertinama nauja šios 
autorės knyga "Tylos dovana”.

Trumpai aptarusi kiekvienų 
knygos skyrių, be jokių citatų, 
recenzente pradeda savo vertini
mu

Aplamai paėmus, eilėraščiai 
skaitytojo neprisileidžia, gilų 
pergyvenimų atitolindami bend
rybėmis, sentimentalumu, neryš
kiais įvaizdžiais. Atrodo, kad 
poetė nedrįsta tiksliai pasakyti 
tai, ką ji mato, pažvelgusi į pa
saulį ir gyvenimų tokius, kokie 
jie jai yra”.

Recenzentės žodžiais tariant, 
eilėraščiai skaitytojo neprisilei
džia. Žodis “neprisileidžia” 
stipriai nustebina. Tai specifi
nis žodis, ūkiuose, kai suveda 
gyvulius prieauglio tikslu. Be to 
sakoma: karvė spiria, melžėjos 
neprisileidžia, šuo kanda, glosty
tojo neprisileidžia. Poezija gi 
nei spiria, nei kanda, tad ir šis 
žodis neturėtų būti čia vartoja
mas.

“Neužtenka skambesio. Pa
sigendama minties” — sako M. 
Stankus-Saulaitė.

Kam ieškoti to, kas neabejo
tinai yra. Taip ieškant, niekad 
“nerasi”.

Cituoju toliau vertintojos žo
džius: “Reikėtų drįsti pažiūrėti į 
gyvenimų dabar, o ne tik prieš 
trisdešimt penkerius metus: kas 
ypatingo, kas skaudu, neaišku,

Massachusetts gubernatorius Michael Dukakis pasirašo proklamacija, skelbiančių spalio 
14 šv. Kazimiero diena. Tai pirmas atvejis, kad valstybės gubernatorius taip pagerb
tų Lietuvos globėją šv. Kazimierų. Lietuvių delegacija iš k. dr. A. Budreckis, inž. 
J. Vasys. I. Vaitienė, J. White, P. Žičkus, gubernatorius Dukakis, B. Paliulis, O. Ivaš- 
kienė. kun. S. Saulėnas, F. Grendelytė, J. Vembrė ir B. Bajerčius.

TORONTE TARĖSI 
LIETUVIAI KUNIGAI

(atkelta iš 3 psl.)

jos vadovė sesuo Maria Ruth iš 
Brocktono. Apie Šv. Kazimiero 
seseris pranešė vyriausia vadovė 
M. Joanella Fayert. apie Šv. 
Pranciškaus seseris — Felicija 
Jociutė iš Pittsburgho, o apie 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seseles — provincijole sesuo 
Paulė Savickaitė.

Iš jų visų pranešimų ryškėjo 
mažėjantis seselių skaičius, rū
pestis vyresnio amžiaus seserų 
globa. Sudėjus visų tų vienuo
lijų darbus lietuvių išeivijai, ryš
kėja didelė mozaika. Jų veikla 
tebėra didelė parapijose, mokyk
lose, stovyklose, ligoninėse, prie
glaudose. vaikų darželiuose.

Po pietų pertraukos svarsty
tas pašaukimų klausimas. Pir
masis kalbėjo kun. Algimantas 
Bartkus, Šv. Kazimiero kolegijos 
Romoje prorektorius. Remdama
sis žymių dvasiškių pareiški
mais, rišo mintį apie pašauki
mų stokos priežastis. Pagrindi
nė jų esanti dabartinė tikėjimo 
krizė. Šeimose nesidomima dva
siniais pašaukimais.

Tuo pačiu klausimu kalbėjo 
seselė Ona Mikailaitė. Parapijo
se reikalinga speciali pašaukimų 
ugdymo programa, iškelianti 
pašaukimu reikšmę, apeliuojanti 
į jaunimų ir šeimas.

Liturginiais klausimais kalbė
jo kun. J. Staskus ir kun G. Ki- 

kas sava? Ieškoti vaizdžios de
talės, tikslaus palyginimo.” Ar
ba: “Poezija retai gali remtis įsi
vaizduotu, nespecifiniu, api
bendrintu jausmu”.

Iš kur vertintoja žino, kad 
poetų jausmai įsivaizduoti, o ne 
tikri? Argi pastovumas jausmuos 
laikui bėgant praranda tikruma? 
Ar prieš trisdešimt penkerius 
metus parašytos knygos jau yra 
netikros?

K. Grigaitytė, išleisdama (dar 
Lietuvoje) pirmąjį poezijos rin
kinį “Akys pro vėduoklę“, 
pirmame puslapyje įrašė eilėraš
tį “Na tai kas”. Tuo eilėraš
čiu autorė išsakė jaunystės ne
rūpestingumų, o visais kitais 
meilę, džiaugsmų, svajingų lū
kesį. Knygų, parašytų išeivijoje, 
tematika pamažu keitėsi. Įsiter
pė Šešėlių, nostalgijos. Dar vė
lesnė} poezijoj jau atsigręžta į 
gyvenimo trapumų, net ir į 
pačių mirtį. Taigi Grigaitytė ei
na su laiku, pasirinkdama sa
vitų fonną išreikšti tam ar ki
tam eilėraščiui. Ji, tiesa, nera
šo to paties žodžio per pusę 
puslapio (kų praktikuoja kiti). 
Tai primena bulvių metimų į va
gų. Kiek jų beprimesi, vistiek 
bus tik — bulvė.

Su tais skyrybos ženklais, ku
riuos poetė ne taip sudėjusi, 
kai kur gal ir yra teisybės. Mat, 
poezijų nejučiomis lydi muzika. 
Kartais klavišas stipriau paspau
džiamas, kartais silpniau. Tai 
vėl lyg neužbaigiama. Pauža tai 
ilgesnė, tai trumpesnė. Sakysite 
gal tai sauvaliavimas? Jei taip.

jauskas, SJ. Kanados Lietuvių 
Kunigų Vienybės valdyba pa
ruošė specialų leidinį, kurin su
telkė reikalingiausias maldas 
bei apeigas.

Spaudos reikalu kalbėjo kun. 
dr. P. Gaida. Priminė, kad yra 
36 periodiniai leidiniai lietu
vių kalba. Dvidešimt jų yra ka
talikų pasaulėžiūros. Kun. P. 
Gaidos teigimu esanti teologinė, 
apologetinė, moralinė, kalbinė 
ir egzistencinė kryžkelė. Kol bus 
skaitytojų, tai lietuviška spauda 
išsilaikys, nes ji ne komercinė, 
o idėjinė, tad vis atsiranda ją 
paremiančių asmenų. Spaudos 
klausimais dar pasisakė kun. J. 
Vaišnys. SJ. ir kun. V. Rimšelis. 
MIC.

Apie pagalbą Lietuvai kal
bėjo Gintė Damušytė. Pranešė 
apie Lietuvių Katalikui Religinės 
Šalpos komiteto darbus, apie 
tos įstaigos teikiamą pagalbą 
Lietuvos tikintiesiem.

G. Damušytė kalbėjo apie 
būdus teikti pagalbą Lietuvai: 
veikti į pasaulio sąžinę, rasti 
įtakingų draugų, remti paverg
tą tautą moraliai ir materialiai, 
ugdyti sąmoningus vadus lietu
vių visuomenei. Įvairių kongre
sų metu rengiamos parodos, 
vaizduojančios dabartinę Lietu
vos okupaciją bei priespauda, 
randa naujų draugi). Palaikomi 
santykiai su vyskupijų taikos ir 
flcisingmno komisijų nariais. Jie 

tai kaip su ta poezija, kuri ra
šoma visai be ženklų, be jokios 
atsakomybės?

Grįžkime atgal. Recenzente 
rašo: “Keistai skamba dažnai 
sutrumpinami pusdalyviai, pvz. 
nešdams (psl. 55) ir kitur.”

"Nešdams” ir kiti sutrumpi
nimai, tai suvalkiečių tarmė. Jie 
vartojami kalbant ir rašant. Kam 
neteko apie tai girdėti, patartina 
pasiskaityti Vinco Ramono raš
tus. Jie parašyti tarmiškai.

Recenzente pataria "Ieškoti 
vaizdžios detalės, tikslaus paly
ginimo”.

Tiesa, dabarties jaunesniųjų 
poečių kūryboj yru labai vaiz
džių, "specifiškų” detalių. Nusi
vokus marškinėlius viešai čiupi
nėtis savo kūno detales, tikrai 
reikia drąsos.

Šia proga reikėtų recenzentei 
priminti, kad jos kai kurie saki-

DAYTON, OHIO
Antra vakaronė

Prieš keletu metų susiorgani
zavo Daytono lietuvių kultūros 
būrelis tikslu rengti lietuvių 
tautos švenčių minėjimus su ge
romis programomis, dalyvauti 
tautybių festivaliuose su lietu
viškais valgiais, kultūrinėmis 
parodomis. Prieš porų metų nu
tarė rudeniop rengti kita kultū
rini renginį, i kuri būtu kvie
čiami lietuvių dainos ir muzikos 
menininkai, kurie atliktų prog
ramų šeštadienio vakare, o 
sekmadienį praturtintų lietuviš
kas pamaldas Šv. Kryžiaus baž- 

rašo raštus i Maskva, infer- 
muoja amerikiečius. Bendradar
biaujama su Amnesty Interna
tional organizacija.

Ši diena baigta koncelebraci- 
nėmis mišiomis Prisikėlimo pa
rapijos bažnyčioje, Toronte. 
Koncelebravo 3 vyskupai ir 40 
kunigų. Pamokslą pasakė vysk. 
A. Deksnys. Giedojo jungtinis 
šv. Kazimiero sukakties kongreso 
choras, vadovaujamas \. Veri- 
kaičio.

Vakarienės metu, kurią parū
pino Kanados Lietuvių Kunigų 
Vienybė, kun. V. Dabinsi.s per
skaitė preh Jono Balkono pa
ruoštą paskaitą, apžvelgiančią 
Amerikos Lietuvių Kunigų Vie
nybės 75 metų veiklą. Taip bu
vo atžymėta Kunigų Vienybės 
veiklos deimantinė sukaktis.

-o-
Trcči ą d i e n ą. n i gpj ū či o 31. 

lietusiai kunigai susirinko Ana
piliu. Mississaugoje. netoli To
ronto. Čia diena pradėta konce- 
lebracinėmis mišiomis.

Darbo posėdžio pradžioje iš
klausyta vysk. Pauliaus Balta
kio kalba, kur naujasis vvskupas 
išdėstė savo pramatytu darbu 
planą.

Kalbėta apie Šv. Kazimiero 
lietuviui kolegiją Romoje.

Baigiant suvažiavimą, priimta 
eilė nutarimu, kuriuos perskaitė 
kun. \ . Pikturna.

Nutarta padėkoti Šv. Tėvui už 
jo nepaprastą palankumą, rodo
mą. lietuviam, už jo iniciatyvą 
ir pastangas kuo iškilmingiau 
atšvęsti Šv. Kazimiero sukaktį 
kovo 4 Romoje. Taip pat padė
koti už popiežiaus lietuviškai 
aukot.is mišias ir pasakvtą pa 

niai sunkokai sulipdyti. Norėtų
si, kad jie plauktų sklandžiai, į* 
tikinančiai. Sintaksę ir gramati
ką mokėti yra gerai, bet to dar 
negana, vertinant kitų kūrinius.

“Svarbiausia Kotrynos Gri
gaitytės knyga dar neparašy
ta” — sako recenzentė. Ir už
baigia paskutiniu sakiniu:

“Laukiame tikrosios Kotrynos 
Grigaitytės poezijos knygos”.

Ačiū, kad laukiate. Tobulėti 
niekad nevėlu. Kaip minėjau, 
einu su laiku, pasiimdama iŠ 
jo savo poezijai kas prasminga, 
gražu, skaudu ir tikra. Visa ki
ta palieku tiems, kurie sėdasi 
nors ir į purvinas geldas, kad 
tik išplauktų į plačiuosius van
denis.

Man gana tyrųjų mano žemės 
šaltinių.

Kotryna Grigaitytė

nyčioje. Kultūros komitetas ne 
tik organizuoja renginius, bet 
taip pat ir globoja pagal turi
mas lėšas, sutelktas tautybių 
festivaliuose.

Šiais metais į kultūrinę šeš
tadienio vakaronę buvo pakvies
tas Detroito Moterų Kvartetas, 
kuriam vadovauja muzikas Sta
sys Sližys. Jie visi maloniai 
sutiko mūsų vakaronėje daly
vauti. Kvartetą sudaro Birutė Ja
nuškienė, Česlovą Pliūrienė, Na
talija Sližienė ir Aldona Tamu- 
lionienė. Programoje atliko: Į 
dainą aš jausiu — Z. Venckaus, 
Nemuno mergelė — harm. S. 
Sližio, Lino žiedas — J. Švedo, 
Sugrįžt negalim — S. Sližio, 
Siūbau, lingau paukštelis — 
harm. S. Sližio, Laisvės vasaris
— B. Budriūno, Už jūrų, už 
kalnų — J. Gaidelio, Serenada
— F. Schubert, Barkarolė — J. 
Offenbach, Humoreska — A. 
Dvorak, Undinės daina iš operos 
“Jūratė ir Kastytis” — V. Ba
naičio. Dainininkės gerai pasi
ruošusios ir susidainavusios, su
teikė klausytojam malonaus 
pasitenkinimo, buvo šiltai sutik
tos. Jų vadovas Stasys Sližys 
yra išbaigtas muzikas, jo paly
da džiugino klausytojus.

Vakaronė buvo pradėta pietu
mis ir užbaigta šokiais. Antro
ji šeštadienio vakaronė suteikė 
daug džiaugsmo dalyviam. Jie 
skirstėsi, laukdami trečiosios — 
1985.

Programa nesibaigė šeštadie
nio vakaru. Moterų kvartetas 
sugrįžo sekmadienio lietuviškom 
pamaldom, kurių metu pagiedo
jo 7 lietuviškas giesmes, girdė
tas pirmą kartą Dayton e. Mo
terų turtingi ir sultingi balsai, 
palydėti muziko Sližio valdo
mais naujais vargonais, pripildė 
mūsų bažnytėlę pakilia muzika 
Dievo garbei ir žmonių dvasi
niam pasigėrėjimui.

Prieš pamaldas talentingasis 
kvarteto vadovas S. Sližys 
meistriškai pagrojo Bach’o Fugą 
D-Moll. Po mišių atliko antrą 
kūrini vargonais, bet neteko su- 
žinoti jo vardo.

Po pamaldų visi mišių daly
viai ir svečiai buvo pakviesti 
parapijos svetainėn užkan
džiam. Mūsų moterys tikrai daug 
pasitarnavo. paniošdamos 
gardžius ir sočius valgius. Prieš 
išvažiuojant namo, mūsų vieš
nios dainininkės padainavo dar 
tris dainas, kvarteto vadovui 
supažindinant publiką su daino
mis. Dainininkės nerodė nuovar
gio. skambėjo pasigėrėtinai. Taip 
ir baigėsi, nekantriai lauktas, 
kultūrinis savaitgalis Daytone.

mokslą, per Vatikano radiją 
rugpjūčio 25. Atskiru raštu pa
dėkoti popiežiui už.Tėv. Pauliaus 
Baltakio. OFM. paskyrimą vys
kupu lietuvių reikalam už Lie
tuvos ribų.

Padėkota Toronto kardinolui. 
Nutaria raštu padėkoti arkivysk. 
Pauliui Marcinkui ir prel. Aud
riui Bučkiui Romoje.

Pritarta inž. A. Astravo siūly
mui per pamaldas s<'kmadi<miais 
skaityti ištraukas iš Lietuvos 
Kataliku Bažnvčios Kronikų. « * 4.

Suvažiavimas baigtas kun. I. 
Staskaus parūpintomis vaisomis 
Anapilyje'.

Kun. Vytautas Pikturna

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. dr. M. sutiko
šlamo la lkraftty}« duoti paaiiklnlmų 
Ir patarimų teisiniais klausimais Dar
bininko akaltytoiam. Klausimai slųs- 
tlni Jos sdrssu: Dr. M. L. šval- 
ksuskss •— Attomoy-at-Law, Boston 
Five Bank Bldg., 1895 Centre $t, 
Boston, MA 02132

PENSIJA IR PILIETYBE

KLAUSIMAS

Esu nuolatinis “Darbininko” 
skaitytojas ir su įdomumu skai
tau Jūsų atsakymus teisiniais 
klausimais. Šį kartą ir man pri
sieina kreiptis į Tamstą su kele
tu klausimų.

L Šiame krašte, t.y. Ameri
koj, gyvenu apie 34 metus. Jau 
kelinti metai nebedirbu, gyvenu 
iš gaunamos pensijos. Niekuo
met nebuvau nei sulaikytas, nei 
baustas. Norėčiau sužinoti: jeigu 
išvykčiau į užsienį, pav. į Eu
ropą arba į Lietuvą, ir laikinai 
arba pastoviai ten apsigyven
čiau, ar man nebūtų sulaikoma 
pensija ir ar aš galėčiau toliau 
ją gauti įprasta tvarka?

2. Būtų svarbu žinoti ar yra 
koks didesnis skirtumas tarp as
mens, turinčio šio krašto piliety
bę ir neturinčio? Aš nesu pri
ėmęs Amerikos pilietybės.

Tautodailės paroda Dayton, Ohio

Tautybių festivalis
Šiais metais tautybių festi

valyje buvo atstovaujami 36 
kraštai. Visi vaišino savo val
giais, šoko tautinius šokius. Lie
tuviai irgi neatsiliko. Gausiai 
turėjo lietuviškų valgių. “Vėje
liai” žavėjo tautiniais šokiais, 
ypatingai visų dėmesį patraukė 
priešvestuvinė lietuviškų papro
čių scena, kur 6 menikenai buvo 
aprengti lietuviškais tautiniais 
drabužiais: jaunavedė, jos moti
na, kvieslys-piršlys, vaikučiai 
atrodė taip natūraliai, kad keli 
lankytojai norėjo juos prašne
kinti, taip pat matėsi kraičio dė
žė ir kiti dalykai, atsivežti iš 
Lietuvos. Ši scena — paroda lai
mėjo pirmąją premiją “Superior 
Award”. Šią sceną sukūrė su ki-

APIE SVETLANĄ

Kaip žinoma, Stalino dukra 
Svetlana sugrįžo Sov. S-gon ir 
išsivežė iš paskutiniųjų vedybų 
13 metų dukrą Olgą. Grįžimo 
motyvas — pasiilgo savo dviejų 
suaugusių vaikų iš ankstesniųjų 
\ edybų ir dviejų anūkų.

Josios buvęs vyras amerikietis 
\V. Peters dabar prašei Sovietų 
valdžios leisti jo dukrai grįžti 
į Vakarus, nes tenai jai bus sun
kus gyvenimas nemokant rusų 
kalbos ir pripratus prie vakarie
tiškų patogumų.

Prieš išvažiuojant Sovietijon 
Olga gyveno Vakarų Vokietijoj 
ir Anglijoj, kur lankė privačią 
mokyklą.

Svetlana buvo ištekėjusi 6 
kartus.

19-13 ištekėjo už žydo lilmu 
režisieriaus Aleksei Kapler, kurį 
supykęs Stalinas išsiuntė Sibi
ran.

Po metų įsimylėjusi teisių stu
dentą, taip pat žydiškos kilmės, 
(Ivigori Morozov už jo ištekėjo

ATSAKYMAS
Seniau Lietuva ir iš viso Pa- 

baltijos kraštai buvo įtraukti į 
tam tikrą Finansų Ministerijos 
(Treasury Dept.) sąrašą kraštų, į 
kuriuos nebuvo leidžiama siųsti 
federalinių pinigų. Taigi ir pen
sijos čekiai nebuvo ten siun
čiami. Tačiau prieš maždaug 
10 metų tas Finansų Ministeri
jos (Treasury Dept.) nusistaty
mas, dėl tik jiem vieniem su
prantamų priežasčių, pasikeitė. 
Nors anksčiau jie buvo tos nuo
monės, kad į Pabaltijos kraštus 
siunčiami čekiai negali būti “iš
keisti už pilną vertę” (negotia
ted at full value), jie vėliau 
nutarė, kad tokio pavojaus nėra 
ir “išėmė” Pabaltijo kraštus iš to 
sąrašo. Taigi dabar, jei Tamsta 
nutartum išvažiuoti į okupuotą 
Lietuvą, gautum ten savo pensi
jos čekius.! Pensijos gavimo 
atžvilgiu nėra jokio skirtumo 
tarp Amerikos piliečio ir nepi- 
liečio. Yra kai kurių užsiėmimų, 
kur reikalaujama Amerikos pi
lietybė. Tačiau esu tikra, kad 
Tamstos tai neliečia.

tų pagalba ir daug darbo įdėjo 
Mrs. Elinor Sluzas. Didžiuoja
mės!

Aukos
Lietuvių Religinės Šalpos va

jus šiais metais buvo pats ge
riausias. Organizacijos, lietuviai 
ir amerikiečiai draugai suauko
jo $761.60. Procentiniai skamba 
labai gerai, nes Daytonas yra 
viena iš mažiausių susibūrusių 
lietuvių vietovių.

Taip pat ir naujai įšventintam 
lietuviui vyskupui Pauliui Bal- 
tkiui, OFM — jo naujai misi
jai padėti — pasiųsta dosni au
ka ir didelis koplytstulpis nuo 
Šv. Krvžiaus parapijos.

AK.

Stalinui sutinkant, bet su juo 
išsiskyrė 1947.

1949 ištekėjo už Juri Ždanov. 
generalinio partijos sekreto
riaus. Stalino patikėtinio ir net 
galimo jo įpėdinio, sūnaus. Po 
metų ir su juo išsiskyrė.

1951 ištekėjo už savo pusbro
lio Ivan Svandze. kuri Stalinas C 
isakė likviduoti — nušauti.

1963 ištekėjo už Indijos siko 
Braješ Singh, kuris 1967. neiš
laikęs šaltos rusiškos žiemos, 
mirė.

Tais metais Svetlana atvežė 
jo pelenus Indijon palaidoti ir 
atsisakė grįžti namo, pasilikda
ma \ akaruose. Čia ji parašė 
knygą apie Staliną ir gyvenimą 
Sov. S-goje. kritiškai apie tai at
siliepdama.

l$)70 ištekėjo už architekto 
Peters, susilaukė su juo dukters 
(Ilgos ir 1974 vėl išsiskyrė.

Įdomu ar humanistiniais su
metimais sovietai išleis Svetla
nos dukrą. Amerikos pilietę, ar
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LAISVĖS ŽIBURIO
RUDENS KONCERTAS
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Svečiavosi Philadelpjljos 
jaunimas

Laisvės Žiburio radijo pro
grama, kuriai vadovauja Romas 
Kezys, kasmet surengia du dide
lius koncertus — rudenį ir pa
vasarį. Romas Kezys paieško įdo
mesnės, retesnės programos ir 
taip į savo koncertus sutraukia 
daug publikos. Ir šiame koncerte 
— Baliuje buvo apie 500 svečių.

Šį kartą iš kaimyninės Phila- 
delphijos pasikvietė dainos vie
netą ir vaidintojų grupę, pasi
kvietė todėl, kad ten dalyvauja 
daug jaunimo. Tai jaunimo gra
žus pasirodymas. Be to, šis 
vienetas be Philadelphijos jau 
sėkmingai gastroliavo ir kitur.

Vyrų dainos vienetas
Programą pradėjo Philadel

phijos vyrų dainos vienetas, 
vadovaujamas Vyto Maciūno. 
Vienete dainuoja devyni vyrai. 
Dominuoja jaunimas. Akompo- 
navo Birutė Šnipaitė.

Vienetas padainavo šias dai
nas: Dainavos tango — S. Sližio,
Vėl šviesk — A. Franklino, Sau
lėlydis tėviškėje — B. Gorbuls- 
kio, Motinos valsas — P. Gau
lės (į šią dainą įsijungė ir dvi 
merginos — D. Rukštytė ir R. 
Krokytė ir dainą gražiai paįvai
rino, supoetino), Kada mirties 
nėra — P. Gaulės, Nemunėli, 
Nemunėli, — programoje para
šyta, kad muzika ir žodžiai V. 
Bložės. V. Bložė yra poetas, bet 
ne muzikas. Muziką parašė A. 
Raudonikis.

Bisui vienetas padainavo — 
Išaušo dienelė, išaušo diena. 
Ši bisui skirta daina geriausiai 
ir nuskambėjo. Vieneto triūsą ir 
dainos meilę reikia vertinti tei
giamai, jis jaunimą nuteikia lie
tuviškam darbui.

Julijos Dantienės humoristika
Išspausdintoje programoje 

buvo praleista šis Julijos Dan
tienės pasirodymas. Romas Ke
zys viešai atsiprašė ir ją prista
tė publikai.

Ji paskaitė tris eiliuotus felje
tonus. Pirmasis buvo — Opero
je, kaip moteris prisimena na
mus, kas ten paliko, dar jai pasi
vėlinęs užmynė ant kojos. Ant
rasis buvo pasakojimas apie du 
gaidžius — vieną rimtą, kitą 
nerimtą, kaip jie abu pateko į tą 
pačią krosnį. Trečias feljetonas 
buvo kaip vyras ir žmona pri
simena savo draugystės pirmą
sias dienas, kurios jau buvo 
prieš 25 metus. Nueina į tas 
vietas, kur jie šokinėjo per upelį, 
mėgina ir dabar šokti, bet — ne
išeina.

Šis paskutinis skaitinys labiau
siai ir patiko publikai. Autorę 
šiltai priėmė ir nuoširdžiai pa
plojo.

Aktuali komedija
Vienaveiksmės komedijos au

torė ir režisierė yra Julija 
Dantienė. Komedija yra pava
dinta “Prie dangaus vartų“. To
kiu pat vardu yra komiškas vai
dinimas ir žvmaus lietuviu ra- * c.
šytojo Vinco Krėvės. Ten prie 
dangaus vartų ginčijasi Gugis ir 
Kukis. Šį veikalą prieš kokią 
dvidešimt metų pastatė režisie
rius Vytautas Valiukas. Spek
taklis buvo Franklin K. Lane 
mokyklos salėje.

Paprastai vengiama pasinau
doti kito autoriaus sukurtu pa
vadinimu. Gal reikėjo kur pro
gramoje rasti tarpelį ir primin
ti, kad komediją inspiravo Vin
co Krėvės veikalas “Prie dan
gaus vartų“.

Komedijai paimtos dabarties 
aktualijos. Prie dangaus vartų 
ateina Cezaris, Kastytis. Geras 
vyras, LB pirmininkas. Alto pir
mininkas, lietuvė motina ir 
žmona. Visi jie nori patekti į 
dangui, bet vyresnysis angelas 
sulaiko, kol galų gale įleidžia tik 
vieną lietuvę motiną ir žmoną, o 
kitus vėl grąžina į žemę.

Be tų minėtų asmenų, dar 
veikia Meilė, Laimė, Pagunda, 
Pasakotoja, įvesta angeliukų 
pulkelis.

Komedija surežisuota sklan
džiai ir išradingai. Viskas spal- 

virigai keičiasi, eina iš scenos į 
sceną. Į pastatymą įdėta daug 
darbo. Dekoracijos ir kostiumai 
— Gemos Kreivėnaitės, Šviesos 
technika — Vyto Bagdonavi
čiaus, režisūros padėjėja Vida 
Šalčiūnienė, scenos technika — 
Kazys Razgaitis.

Komedijoje vaidino: Jūratė 
Krokytė - Stirbienė, Algis šal- 
Čiūnas, Danutė Rukšytė, Eimutis 
Radžius, Audrius Dragūnas, 
Vidmantas Rugšys, Virgos Vo- 
lertas, Rimantas Stirbys, Rasa 
Krokytė ir Danutė Surdėnienė. 
Toks Algis Šalčiūnas — Ange
las vyresnysis — savo didelį 
vaidmenį tikrai puikiai suvaidi
no. Ir visi kiti atliko savo roles 
gerai, pvz., kaip dėl vietos 
ginčijosi LB pirmininkas — 
Virgus Volertas ir Alto pirmi
ninkas — Rimantas Stirbys.

Gražiausia šioje komedijoje 
buvo tų aktorių jaunystė ir jų 
graži lietuvių kalba!

Padėkos žodžiai
Pabaigoje į sceną suėjo visi 

aktoriai. Visiem padėkojo Ro

PUTNAM, CONN.

Rėmėjų sąskrydis ir a.a. kun.
Stasio Ylos prisiminimas- 

akademija

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
Seserų vienuolyno rėmėjų Są
skrydis įvyko spalio 28 vienuo
lyno sodyboje, kur buvo prisi
mintas ir paminėtas vienuolyno 
buv. kapelionas kun. Stasys Y’la.

Suvažiavimas-minėjimas pra
dėtas mišiomis vienuolyno baž
nyčioje. Mišias aukojo ir pa
mokslą sakė kun. dr. Voldema
ras Cukuras. Koncelebravo 
prel. V. Balčiūnas ir du kunigai. 
Visą bažnyčia gražiai giedojo 
kun. Ylos parašytas (Br. Budriū- 
no muzika) giesmes. Pamoks
las buvo skirtas kun. Ylos gy
venimui ir darbam prisiminti.

12 vai. pietūs. Valgius palai
mino prel. V. Balčiūnas. Po pie
tų provincijole seselė M. Paulė 
trumpu žodžiu padėkojo rėmė
jam už paramą ir darbus, o ypač 
rėmėjų valdybai. Tada paprašė 
patvirtinti tą pačią valdybą ki
tiem metam. Visiem gausiai plo
jant buvo patvirtinta. Dar trum
pai kalbėjo rėmėjų valdybos 
pirm. dr. Česlovas Masaitis.

1:30 vai. kitoje salėje vyko 
akademija kun. Stasiui Ylai pri
siminti. Buvo sugiedota giesmė 
“Gloria” — muzika Br. Markai- 
čio, SJ. Inž. Almis Kuolas skai
tė paskaitą apie kun. Ylos gyve
ni mą ir darbūs. Jis gyvenęs ne 
sau, o žmonėm. Labai mylėjęs 
jaunimą ir dirbęs su juo.

Sugiedojus “Credo”, Izabelė 
Žmuidzinienė padeklamavo iš 
kun. Stasio Ylos kūrybos. Ypač 
visus jaudino iš jo gyvenimo 
koncentracijos stovykloje. Tie 
pasikalbėjimai su likimo drau
gais, slaptos maldos, komunija, 
ypač mirštančiųjų žodžiai labai 
jaudino besiklausančius. Ponia 
Žmuidzinienė turi Dievo dovaną 
perduoti tai, kas kitų išgyventa. 
Ji taip jautriai pati išgyvenda
ma deklamavo, kas daugeliui iš
spaudė ašaras.

Po šios akademijos vykome i 
kapinaites. Ten buvo pašventin-

NAUJA LITUANISTIKOS 
INSTITUTO VADOVYBĖ

Lituanistikos Instituto nariai 
korespondentiniu būdu išrinko 
Instituto prezidiumą trejų metų 
kadencijai. Naująjį Ll prezidiu
mą sudaro: pirmininkas — prof. 
Bronius Vaškelis (Chicago), lite
ratūros kritikas. Lituanistinės 
katedros vedėjas; vicepirminin
kas — dr. Janina Rėklaiticnė (W. 
Lafayette*, Ind.), kalbininkė; sek
retorius — dr. Jurgis Gimbutas 
(Arlington, Mass.), inžinierius, 
kraštotyrininkas; iždininkas — 
dr. Romas Misiūnas (New York, 
N.Y.), istorikas; narys — dr. Algis 
Norvilas (Chicago), psichologas.

Dabartinis Instituto prezidiu

mas Kezys. Ir Julija Dantienė 
iškvietė tuos, kurie dirbo už sce
nos. Įteiktos gėlės. Visiem pa
dėkota ir pasidžiaugta viešnage. 
Ir palinkėta jiem keliauti į kitas 
lietuviškas scenas . ir ten pra
linksminti visus. Sėkmės ir dai
nos vienetui ir vaidintojų gru
pei!

Kaip įprasta, koncerto metu 
publika sėdi kėdėse. Pertrau
kos metu visa salė pertvarko
ma, sudedami stalai ir paruo
šiama vaišėm. Šokiam grojo “Ji
nai ir trys gintarai” vienetas, 
vadovaujamas Vytauto Daugir
do. Ne kartą šis vienetas pasi
rodė Židinio scenoje. Jau dabar 
atsiliepia jų ilgametė praktika 
— vienetas kaskart sklandžiau, 
rafinuočiau dainuoja ir groja. 
Sėkmės jam!

Grojo ir brolių Kezių orkest
ras, kuris šokiui pakėlė visą 
jaunimą.

Besidžiaugiant šia Philadel
phijos viešnage, reikia skatinti 
ir New Yorko jaunimą pasikel
ti į panašią veiklą. Kiek ten 
džiaugsmo ir prasmės suran
dama ir kiek daug gaunama ir 
duodama. Tegu atsiranda entu
ziastų ir New Yorke, kurie jau
nimą suburtų panašiam darbui. 
Visi to laukia! (p.j.)

Kun. Stasio Ylos paminklas 
Putnamo vienuolyno kapinė
se. Paminklą suprojektavo 
architektas Jurgis Okunis. 
Paminklas šventinamas spa
lio 28. Tą dieną bus ir kun. 
St. Ylos paminėjimas — aka
demija Nekalto Prasidė
jimo vienuolyne Putname, 
Conn.

tas kun. Stasio Ylos, seselių 
— Felicijos ir Beatričės, dr. Pet
ro Kazio ir kitų paminklai. Šven
tino kun. V. Cukuras. Pasimel
dus ir sugiedojus “Viešpaties 
Angelas” vykome prie Mindau
go pilaitės, pastatytos kunigo 
Ylos karaliaus Mindaugo 700 
metų krikšto prisiminimui. Pi
laitės vidus dekoruotas skulpto
rių Vytauto ir Aleksandros Ka
šubų. Tai tikrai istorinė pilaitė. 
Dr. J. Kriaučiūnas supažindino 
su pilaitės statyba, jos reikšme 
ir kunigo Y’los idėja ją statyti.

Po to buvo mišparai, vaka
rienė ir tada visi skirstėsi į 
namus.

Tegu Dievas laimina ir pade
da mūsų darbščiosiom seselėm 
jų dideliuose darbuose, kuriuos 
dirba Dievui, tėvynei bei mum 
visiem.

P.Ž.
" ■ ...... |_ 1 ”
Kas aukoja,
Tas Lietuvą vaduoja!

mas, kuriam nuo 1981 vadova
vo dr. Rimvydas Šilbajoris, šiuo 
metu perduoda pareigas naujai 
išrinktai vadovybei.

Lituanistikos Institutą su
daro apie 140 lietuvių moksli
ninkų, gyvenančių JAV, Kanadoj 
ir kituose vakarti pasaulio kraš
tuose. Šalia individualaus nariu 
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mokslinio darbo Instituto veik
la reiškiasi kolektyviniais pro
jektais, konferencijomis ir moks
lo darini leidimu. Kitas Lituanis
tikos Instituto suvažiavimas nu
matomas 1985 Chicagoj<\ Moks
lo ir Kūrybos simpoziumo metu.

Dalis Kultūros Židinio narių metiniame suvažiavime spalio 13. rė visus
BALTIMORĖS ŽINIOS

Maldininkų kelionė į Mt. 
St. Mary’s kolegijos Liurdą, Em
mitsburg, Md., gražiuose 
Blue Mountain kalnuose įvyko 
spalio 28. Liurde kun. Antanas 
tanas Dranginis aukojo mišias 
ir ragino melstis už taiką, už 
kenčiančius ir pavergtuosius. 
Kelionė baigta su palaiminimu 
Švč. Sakramentu Šv. Elzbietos 
Onos Seton šventovėj.

Baltimorės knygynas surengė 
linksmą vakarą ir pietus lapkri
čio 10 Lietuvių Namuose. Pub
liką linksmino neseniai sudary
tas kvartetas, kuriame dalyvau
ja Vytas Dūlys ir jo žmona Ei
leen, Igoris Kučinskas ir Jane 
Brazauskienė. Jiem akomponavo 
Marija Krasauskienė.

Šv. Alfonso parapijos metiniai 
pietūs įvyko lapkričio 11 Šv. Al
fonso mokyklos salėje.

Atgal prie Dievo — “Back 
to God” — ypatingos pamal
dos Lietuvių posto 154 ir vetera
nų padėjėjų iniciatyva vyko lap
kričio 11 Šv. Alfonso bažny
čioje. Kun. Antanas Dranginis, 
veteranų kapelionas, 10 vai. 
aukojo mišias ir pasakė pa
mokslą.

LB Baltimorės apylinkės val
dyba visus kviečia atsilankyti į 
rudens renginį, kuris įvyks lap
kričio 17, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. Lietuvių Namuose. Meninę 
programą atliks solistė Marytė 
Bizinkauskaitė, čia pasirodanti 
pirmą kartą. Jai akomponuos 
pianistė Elizabeth Manus. Po 
programos veiks valgių ir gė
rimų .bufetas. Šokiam gros 
Charm City orkestras.

Danielius Kerdokas, gimęs ir 
užaugęs Pennsylvanijos kasyk
lose, per antrąjį karą atvyko į 
Baltimorę ir dirbo laivų gamy
boje. Kaip susipratęs lietuvis 
dalyvaudavo lietuviškuose ren
giniuose. Po ilgos ir sunkios li

JURGIS GLIAUDĄ

KETVIRTOJI
Jurgio Gliaudos naujo romano "Kovo keri irtoji viršelis. 
Piešė Paulius Jurkus. Romanas vaizduoja šv. Kazimiero 
paskutines dienas. Išleido Darbininkas, paremtas eilės me
cenatu. Knyga gaunama Darbininko administracijoje. Kaina, 
8 dol.

gos mirė Šv. Agnietės ligoninėj 
spalio 29. Gedulingos mišios už 
jo sielą aukotos šv. Alfonso 
bažnyčioje lapkričio 2. Palaido
tas Loudon Park kapinėse. Nu
liūdime liko žmona Pranciška, 
dukros Arleen ir Alicia, brolis 
Liudvikas ir eilė giminių.

Fatimos Marijos statula per 
ypatingas pamaldas lapkričio 
24, šeštadienį, 7 vai. vak. bus 
priimta Šv. Alfonso bažnyčion. 
Maldininkai bažnyčioj melsis 
visą naktį. Sekmadienį statula 
bus pastatyta prie didžiojo al
toriaus per visas mišias. Svečias 
kunigas kalbės apie Marijos ap
sireiškimus Fatimoje. Po pasku
tinių mišių statula bus vežama 
į kitą bažnyčią. Jonas Obelinis

PABALTIEČIŲ 
JAUNIMO
SAVAITGALIS 
ANGLIJOJ

Didžiojoj Britanijoj rugsėjo 
28 - 30 vyko antrasis pabaltie- 
čių jaunimo savaitgalis. Čia bu
vo atvykę jaunuoliai iš Pran
cūzijos, Federacinės Vokietijos 
ir visos Didžiosios Britanijos.

Programoje, šalia kultūrinių 
bei pramoginių renginių, ne
mažai laiko užėmė paskaitos ir 
diskusijos politiniais klausimais. 
Pagrindiniai kalbėtojai buvo 
latvis Guntars Beržinš ir Alek
sandras Štromas. Jie gvildeno 
sovietų politines problemas, 
įvairius klausimus, susijusius su 
Pabaltijo kraštų suvereninių 
teisių gynyba tarptautinėje plot
mėje.

Pabaltiečių jaunimo savaitga
lio paskutinę dieną, sekmadienį, 
buvo aiškinama pabaltiečių tai
kos ir laisvės kelionės laivu pro
grama. Kelionė laivu nuo Ko
penhagos iki Helsinkio Baltijos 
jūroje vyks 1985 vasarą. Bus sie
kiama atkreipti pasaulio viešo
sios opinijos dėmesį į Pabalti
jo kraštus.

— Australijos Lietuvių Die
nos įvyks gruodžio 26-31 Can- 
berroje. iŠ JAV vyksta muz. Ry
to Babicko vadovaujamas Cle- 
velando vyrų oktetas, kuris su 
koncertais aplankys keturias pa
grindines lietuvių kolonijas. 
PLB valdybai Australijos Lietu
vių Dienose atstovaus pirm. Vy
tautas Kamantas.

— “Antras Kaimas”, Chicagos 
humoristinis vienetas, lapkričio 
17 gastroliuoja Toronte, o lap
kričio 18 — Hamiltone. Daly
vauja Vida Galvydienė, Jūratė 
Jakštytė, Indrė Toliušytė, Euge
nijus Būtėnas, Juozas Kapačins- 
kas ir Arvydas Vaitkus. Talkina 
Vincas Lukas ir Algis T. An
tanaitis — prievaizda.

— “Gintaro”, Toronto jaunimo 
tautinio ansamblio, koncertas 
Chicagos Jaunimo Centro di
džiojoje salėje įvyks lapkričio 
24. Rengia Chicagos jaunimo 
tautinis ansamblis “Grandis”.

— Katalikų Federacijos Tary
bos suvažiavimas įvyks lapkričio 
23 Chicagos Jaunimo Centre.

— Dainavos stovyklai pa
remti paroda ir loterija įvyks 
lapkričio 17 - 18 Clevelande, 
Dievo Motinos parapijos salėj.

— Kariuomenės šventės mi
nėjimas Clevelande, Lietuvių 
Namų salėje, rengiamas lapkri
čio 17. Žodį tars lietuvių res
publikonų lygos pirmininkas 
Anatolijus Milūnas iš Chica
gos. Meninę programą atliks 
Algirdo Bielskaus vadovaujamas 
dainos vienetas “Uždainuokim”.

— Kun. Vytauto Memėno, 
Joliet, Ill., policijos departamen
to kapeliono, malda-pamokslas 
už pareigose žuvusį policininką 
Marin Murrin, kongresmano O’ 
Brien pastangomis buvo at
spausdinta “Congressional Re
cord” spalio 9 laidoje.

—Cleveland© Lietuvių dienos 
įvyks lapkričio 24 - 25 Dievo 
Motinos parapijos salėse. Šešta
dienį 7 vai. vak. koncerto pro
gramą atliks Volungės choras iš 
Toronto, vadovaujamas D. Vis- 
kontienės. Sekmadienį 11 vai. 
ryto tautodailės paroda, kurioj 
dalyvauja menininkai V. Vesel
ka ir J. Jasiūnas iš Detroito.

— Rinkimai į JAV LB Ni
tą tarybą bus 1985 gegužės 
18- 19.’

— Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio seniūnų tarybos suvažiavi
mas vyko Delhi, Ont. Suvažia
vime trejiem metam buvo iš
rinkta sąjūdžio seniūnų tanba, 
kurios pirmininku išrinktas Ste
pas Jakubickas. pavaduotoju 
Andrius Usvaltas, sekretorium 
Gediminas Rugienius. Valdybon 
išrinkti: pirm. Kazys Oželis, 
pavaduotojai Bronius Macians- 
kis. Valerijonas Šimkus. Vytau
tas Jokūbaitis, ižd. Stefanija 
Kaulakienė, sekr. Kęstutis Dir- 
kis. Į garbės teismą išrinkti 
Marijus Blynas. Liudas Tamo
šaitis ir Antanas Bertulis. Kont
rolės komisijon išrinktas Jonas 
Virbalis, kuris išsirinks vieną 
ar du narius iš savo skyriaus.

— "Muzikos Žinios“ praeitų 
metų nr. 1. išėjo iŠ spaudos. 
Leidžia Lietuvių \ argonininkų- 
muzikų sąjunga. Redagavo J. 
Kreivėnas. Administruoja A. 
Giedraitis, 7310 So. California 
Ave., Chicago. Ill 60629. Plačiai 
aprašytos dainų ir tautinių šo
kių šventės. Prietlas — Viltenio 
giesmės: Ateik, Kazimierai
šventa*.“, "Himnas Kazimierui”, 
"Marijos ašaros“.
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SPORTE PRIEŠ 35 METUS
Pirmasis JAV lietuvių naujųjų 

ateivių įsteigtas sporto klubas 
buvo Cicero ‘‘Tauras”. Jo įsikū
rimo data yra 1949 rugpjūčio 13.

Reikia pažymėti, jog nuo jo 
nedaug atsiliko ir Chicagos 
“Grandis”, kuri buvo įsteigta 
1949 lapkričio 5. Šio klubo (jo 
pilnas vardas — Lietuvių Trem
tinių Sporto Klubas — Gran
dis) laikiną valdybą sudarė: V. 
Adamkevičius (dabartinis Adam
kus) — pirm., E. Vengianskas — 
sekr., V. Karpuška (jau miręs) 
— iždininkas, S. Zubkus — 
reik, vedėjas. Kitais metais buvo 
išrinkta pirmoji klubo valdyba, 
kurion vieton S. Zubkaus įėjo L. 
Kriaučiūnas, o vietoje E. Ven- 
giansko — V. Ragauskaitė.

Šis klubas pasireiškė krepši- 
nyje, o ypatingai gerai užsire
komendavo šachmatuose.

Bet jo amžius, kaip ir Cicero 
"Tauro”, buvo neilgas. 1951 jie 
susijungė (prie jų prisidėjo ir 
Chicagos futbolininkų "Lituani- 
ca”) ir buvo sudarytas naujas 
sportinis vienetas, kuris pasiva
dino “Perkūno” vardu. "Perkū
no” pirmąją valdybą sudarė:

Karpuška, A. Milašiūtė ir A. Zu- 
jus.

Grįžtant prie Cicero “Tauro’ 
reikia pažymėti, jog šio klubo 
steigiamajam susirinkimui 1949 
rugpjūčio 13 pirmininkavo jau 
miręs rašytojas Aloyzas Baronas, 
o jo veikloje reiškėsi taip pat jau 
mirę rašytojai Adomas Vilai nis- 
Šidlauskas ir Algimantas Pegė- 
gis-Mackus.

Šiam klubui yra pirmininka-

vę: Juozas Sulaitis, Jonas Vaičiū
nas ir Edvardas Sulaitis (iŠ jų 
J. Vaičiūnas irgi jau miręs).

SUNNY HILLS, FLA.

Aukos Baltui
Jau antri metai čia vykdoma 

rinkliava Balfui. Šiemet tautie
čiai aukoja dar gausiau negu 
pernai.

Šiemet Balfui aukojo:
50 dol. — A. ir K. Žukauskai.
Po 20 dol. — L. ir V. Ado

mavičiai, O. ir V. Baltučiai, 
B ir F. BoČiūnai, B. Motuzienė,

tikai, V. ir J. Zubavičiai.
Po 10 dol. — D. ir A. Arlaus

kai, G. ir V. Beleckai, A. ir D. 
DulaiČiai, S. Estkienė, J. ir P. Ja-

V. MamaiČiai, E. ir M. Milu
kai, J. ir E. Sadauskai, A. ir V.

Po 5 dol.
sandravičiai,
J. Baužys, J.
Dėdinienė, P. Grigalauskas, kun.
A. Kardas, M. Kardauskaitė, S.
Paulauskas, D. ir A. Vėlavičiai,

• J. Zoruba.

— S. ir K. Alek-
M. Balčiūnienė,

aukotojam nuoširdi

Daug lietuviškų knygų ir su
venyrų turi Darbininko admi
nistracija. Skambink 212 827- 
1351 ir prašyk, kad pasiųstų 
knygas į namus.

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 316 ptges, price 8 dol.)

Agronomes iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastininiu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dot Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery’’ už 8 dol. Persiuntimas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas; valstija. Zip

ASMENIŠKOS DOVANOS GIMINĖMS 
LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų ir pakeitimų siuntiniams Į 

Lietuvą siųsti, nuo dabar muitą už dovanas turės su

mokėti patys siuntinių gavėjai, siūlome ir toliau pasi
naudoti mūsų patyrusiu ir praktišku tarpininkavimu.

KALĖDINĖ DOVANA — SIUNTINYS NO. 4, 1984 m. 
1 vyriškas arba moteriškas megstinis, 1 vyriški 

išeiviniai marškiniai, 1 bliuskutė, 2 p. vyriškų kojinių, 
2 p. moteriškų nailoninių kojinių, vilnonė arba šilki
nė gėlėta* skarelė, 40 angliškų arba amerikietiškų ci
garečių, 1/2 sv. arbatos, 1 sv. grynos pupelių kavos, 
1 p. džinsinių kelnių, denim arba rumbuoto aksomo, 
firmų “Wrangler” arba “Levi”, 1 vyriška arba moteriška 
žieminė striukė — anorak.

Šio siuntinio kaina su pašto ir dokumentų su
tvarkymo išlaidomis — $225.00. 

Jei kas pageidauja gali ir pats sudaryti siuntinį, 
savo nuožiūra, iš pageidaujamų Lietuvoje dalykų, ku
riuos žemiau išvardiname. 
Sportiniai batai, vyriški arba moteriški firmos “Adidas” 
..................$33.00. Siuntinyje gali būti 2 poros ...55.00 

“Olympus”......... 22.50
.45.00 
.38.00 
60.00 
.20.00 
.45.00

Džinsinės denim arba rumbuoto aksomo kelnės...... 24.00
Žieminiai moteriški ilgi batai su šiltu pamušalu......... 90.00
Vyriški kostiumai ........................................................150.00
Moteriški kostiumėliai .... ..........................................110.00
Moteriški arba vyriški megstiniai ..............................30.00
Normalūs vyriški arba moteriški geri batai ............ 45.00
Vyriški išeiginiai marškiniai.......................................18.00
Bliuskutės ......................................................................18.00
Vilnonės arba šilkinės skarelės ...................................7.50
Vyriškos arba moteriškos striukės-anorakai .......... 90.00
Sudarant siuntinį savno nuožiūra reikia pridėti 
pašto ir apdraudimo Išlaidom ................................. $42.00
Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles. 
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus prekėmis arba valiuta.

Sportiniai kostiumai, firmos “Adidas”

“Olympus

Z. JURAS,
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BRI 4HB, 

ENGLAND
TEL. 01 460 2592

DARBININKUI
PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, at
siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalen
dorių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudų parėmę:

mond Hill, N.Y., T. Vainauskas, 
Hamilton, Ont., A. Januška, Mil
ton, Mass., S. Sližys, Ridgewood, 
N.Y., V. Vaičiūnas, Islington, 
Ont., M. Garolis, Verona, N.J.,

Santa Barbara, Calif., dr.

Po 15 dol. — O. Fidleris, 
Deep River, Ont., E. Remėza, 
Hollis, N.Y.

Po 10 dol. — V. Labutis, Rich-

Po 5 dol. — E. Garlienė, 
Woodhaven, N.Y., A. Keniaušis, 
Waterbury, Conn., D. Mitkus,

<0 ŠACHMATAI

t

1984 metų pasaulio šachmatų 
korespondencijos Čempijonu 
tapo išeivijos lietuvis — Vik
toras Palčiauskas, gyvenąs Ame
rikoje. Ta proga jį telegrama pa
sveikino prezidentas Reaganas.

Viktoras Palčiauskas gimė 
1941 spalio 3 Kaune. Jo tėvai

gyveno netoli Augsburgo. Visa 
šeima 1949 atvvko i Amerika. 
Jis labai jaunas išmoko iš dėdės 
lošti šachmatais, jau šešiolikos 
metų jis pasiekė eksperto įver
tinimo, už penkerių metu tapo 
meisteriu.

Dr. V. Palčiauskas anksčiau 
profesoriavo Illinois Universite
te, dabar su žmona Aurelija gy
vena Fullerton, Calif. Čia patei
kiu jo partiją prieš Jakovą Es- 
triną, kuris 1975 buvo korespon- 
dencinių šachmatų pasaulio 
čempijonas.

Evanso gambitas
Baltais: J. Estrinas — Sovietų 

Sąjunga, juodais — V. Palčiaus
kas — JAV7.

1. e4...e5 2. Žf3...Žc6 3. Rc4...

d4...d6 7. Vb3...Vd7 8. de5... 
Rb6 9. Žbd2(Kereso ėjimas) ... 
Ža5 10. Vc2...Žc4 11. Zc4...D5 
Naujas ėjimas ir stiprus, kadangi 
juodi pradeda užimti Baltus 
langelius 12. Žb6....ab6 13. o-o...

16. Žd4 0-0 17. h3...Vg6 18. 
f4...c5! 19. Žb5...Bd8 20. Žd6... 
Žf5 21. Žc8...8...Ba-c8 22. Vf3...h5

Va4...Bd3 26. Bbl...Bh3 27 e6 
...BeG 28. Vc4 Vg3, Balti pasi
davė (Matas bus neužilgo.).

Arūnas Simonaitis

Dubois, Pa., J. Krivickas, Rich
mond Hill, N.Y., M. Jasėnas, 
Jackson Hts., N.Y., K. Remėza, 
Richmond Hill, N.Y., A. Keniau- 
sis, Waterbury, Conn., A. Naujo-

Montreal, Que., V. Palubinskas, 
Cleveland, Ohio, L. Bukauskas, 
Staten Island, N.Y., M. Lepera,

Colonia B. Žiogas, Ore-

delphia, Pa., A. Alksninis, Day
tona Beach, Fla., A. Gruodis, 
Wappinges FIs., N.Y., A. Law
ler, Westminster, Md., P. Kiškū- 
nas, Lewiston, Me., E. Vydas, 
Kennebunkport, Me., J. Kavaliū-

, nas, Beverly Shores, Ind., A. Le- 
sinskas, Salem, N.H., M. Tho
mas, Morgentown, W. Va., S. Si
rutis, Hot Springs, Ark., G. Kad- 
dis, Largo, Fla., J. Bliznikas, 
Spring Hill, Fla., V. Morkū
nas, Hamilton, Ont., J. Caesar, 
Windsor, Conn., V. Stasiūnas, 
St. Petersburg, Fla., A. Lioren- 
tas, Hollywood, Fla., J. Ruš- 
kys, Newington, Conn., A. Dai- 
dynas, Escondido, Calif., L. Ka- 
peckas, Hartford, Conn., P. Ma- 
leckas, Hillside, N.J., S. Zeber- 
tavičius, Parlin, N.Y., V. Alan
tas, Redford, Mich., prel. dr. V. 
Bartuška, Los Angeles, Calif., 
kun. I. Gedvilą, Providence, R.I., 
J. Bastys, Birrong, Australija, 
V. Bruzgys, Wollaston, Mass., J. 
Šaras, Plymouth, Mass.

Po 5 dol. — F. Davalis, Brook
lyn, N.Y., M. Balčiūnienė, Wood
haven, N.Y., T. Gedvilas, Wor
cester, Mass., V. Jokūbaitis, Hill
side, N.J., D. Ellner, Anaheim, 
Calif., V. Krištolaitis, Brooklyn, 
N.Y., V.. Sadauskas, Brooklyn, 
N.Y., J. Šišas, Glendale, Calif., 
J. Mulokienė, Santa Monica, Ca
lif., A. Roulinitis, Woodhaven,

J. Birutis, Orlando, Fla., kun. L.
Budreckas, Providence, R.I., R-

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

Markevičius, Woodhaven, N.Y.,
A. Borloff, Woodhaven, N.Y., dr.
B. Svogun, Elmont, N.Y., dr. 
D. Surantas, Rockford, Ill., dr. 
J. Masilionis, Dayton, Ohio, A. 
Skurdenis, Brooklyn, N.Y., J. 
Malskis, Cleveland, Ohio, A. 
PraŠčiūnas, Baltimore, Md., V. 
Volertas, Philadelphia, Pa., M. 
Marijošius, Port Washington,

Po 3 dol. — S. Kligys, Bal
timore, Md., A. Liutkevičius, 
Norwood, Mass., A. Šliogeris, 
Marlborough, Conn.

2.50 dol. — O . Peleckis, 
Detroit, Mich.

Po 2 dol. — J. Budzinauskas, 
Waterbury, Conn., F. Gagas, 
Brooklyn, N.Y., kun. J. Baltrū
nas, Esperance, N.Y., J. Byla, 
Pittston, Pa., T. Vitkauskas, 
Brockton, Mass., B. Karaska, 
Delran, N.J., M. Noreika, Nes
conset, N.Y.

1 dol. — A. Mateika, St. 
Petersburg Beach, Fla.

Po 1 dol. — M. Plevok, 
Dorchester, Mass., F. Kukaus- 
kas, Brockton, Mass., T. Ra- 
monis, Cleveland, Ohio.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

SCHALLER & WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 
mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite - įsitikinsite!

New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue 
Astorljoie: 28-28 Steinway Street 
Floral Park, L.I
E. Northport, L. L: 250-A Lark Held Rd. 516 757-0801 
Franklin Sq., L. I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Flushinge: 41-06 Main Street — HI 5-2552 
White Plains, N. Y., The Chesa Pitt —

200 Hamilton Ave. — Tel.: 914-249-0226

13 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 13
Nanuet, N.Y., Nanuet Mall Shopping Cent, 

Route 59 — Tel. 914 623-4265
Farmington, Conn: Hans and Fritz Deli 

270 Farmington Ave. — 203-677-7000
Danbury, Conn.: Danbury Gourmet 296 Main St — 

Tel.: 203 744-6857
Norwood, Mass.: Meat and Wursthaus — 101 Central St 

Tel: 617 769-2895
Wayne, NU.: 1234 Willowbrook Mali- 

Tel.: 201 785-0542

VA 1-7068 
AS 4-3210 

259-17 Hillside Ave. — 343-6116

DEXTER PARK AIDAI
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER

296-4130

vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj 
Ar juos prenumeruoji?

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St. 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 16 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė......................................................................
Numeris, gatvė ........................................................................
Miestas, valstija, Zip..................................................................

BALTIC 
TOURS

1984 KELIONĖS Į LIETUVĄ
No. 117: lapkričio 7-21 ................................

10 dienų Vilniuj, 2 Helsinky

No. 128: Naujų Metų sutikimas Lietuvoj 
gruodžio 28 - sausio 11 .................................

10 dienų Vilniuj, 2 Helsinky

$1,349.00

$1,449.00

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

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION 
86-01 114 Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 

Tel. (718) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

$50,000 IR DAUGIAU — PAGAL SUSITARIMĄ

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

6 mėn. 10.92% 10.50%
12 mėn. 11.03% 10.60%

$500
24 mėn. 11.14% 10.70%

- 20,000
36 mėn. 11.19% 10.75%

6 mėn. 11.19% 10.75%
$20,000

12 mėn. 11.35% 10.90%
$50.000

24 mėn. 11.41% 10.95%
36 mėn. 11.46%

i
11.00%

IRA CERTIFIKATAI:

$2,000 - 4,000 
per metus

Nuo 1 
iki 6 metų

------------ 1
11.46%

1--------
11%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100.000.

METINIS PRIEAUGLIS 9.42% 

DABARTINIS KURSAS 9%

APSKAIČIAVIMAS

KASDIEN
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ROCKTON, MASS.
Seselių metinė Šventė

Jėzaus Nukryžiuotojo Sopulin
gosios Motinos seserys Darbo 
dieną, rugsėjo 3, surengė 39- 
ąją metinę pramoginę šventę 
erdvioje motiniško namo sody
boje, Brocktone, šių metų Šven
tės vyriausia planuotoja buvo 
sės. Elena Ivanauskaitė.

Nors tą dieną Brocktono pa
dangę klojo debesėliai, susirin
ko gausus lietuvių ir kitataučių 
rėmėjų būrys.

11 vai. seserų koplyčioje iš
kilmingas padėkos mišias auko
jo ir turiningą pamokslą pa
sakė kun. Valteris Jaskevičius, 
SJ, Fordhamo universiteto pro
fesorius. Su juo koncelebravo: 
kun. Austin Nagle — vienuoly
no kapelionas, kun. Albertas Ab- 
račinskas — gyv. vienuolyne, 
kun. Albertas Janiūnas — šv. 
Pranciškaus parapijos, Lawren
ce, Mass., klebonas, kun. Jonas 
Žuromskis—šv. Juozapo parap. 
Lowell, Mass., klebonas, kun. Si

monas Saulėnas — Nekalto Pra
sidėjimo parapijos, Cambridge, 
Mass., klebonas, kun. Edmundas 
Sviokla — Nekalto Prasidėjimo 
parapijos, Everett, Mass., klebo
nas.

Seselių choras pakiliai giedo
jo mišias, o su visais tikin
čiaisiais giesmes: Jėzau, pas 
mane ateiki, ir Marija, Marija.

Po pamaldų svečiai galėjo pa
sistiprinti seselių ir jų rėmėjų 
pagamintais pietumis, susitikti 
pažistamus plačioje sodyboje, o 
taip pat aplankyti turtingai 
įrengtas “sodybėles”.

Šiemet seselėm parama ypa
tingai reikalinga, nes jos su rė
mėjų pritarimu pradėjo statybą. 
Dalis motiniškojoe seno namo 
nugriauta ir vykdoma priestato 
statvba. Ten bus vienuolvno 4 *

muziejus, biblioteka, naujoky
nas ir seserų gyvenamos patal
pos.

Po vaišių vyko loterijos lai
mėjimų traukimas. Piniginėje

Mylimai Motinai, Močiutei ir Uošvei
A.A. 

ANELEI ŽEMAITAITIENEI
mirus, mūsų mieliems draugams, Gintui ir Irenai Žemaitai- 
čiams, su šeima ir visiems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Nijolė, Jonas, Vaiva ir Aras Ulėnai

ANELEI ŽEMAITAITIENEI
mirus, sūnums Gintautui ir Algimantui, dukroms Aldonai 
ir Daliai, jų šeimoms ir visiems artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą.

Danutė ir Antanas Bobeliai

loterijoje laimėjo: 1000 dol. — 
Janine Couture, 250 dol. — 
Bob Menley, 100 dol. — Bill 
Battye, po 50 dol. — K. Šešto
kas, J. Lola, kun. A. Abračins- 
kas, A. Volongevičius, M. Durec- 
kas, po 25 dol. — Jim J. Tom, 
K. Preston, J. Kračūnas, B. La- 
noue, J. Vanick, A. Strazdas, 
J. Norkus.

-o-
Šiai kongregacijai nuo 1982 

liepos 1 vadovauja: generalinė 
viršininkė sės. M. Rūta Dau- 
ginskaitė, jos asistentė M. Mer
cedes Petkūnaitė, gen. sekr. M. 
Celestina Statkutė, tarėjos sės. 
M. Anunciata Mažeikaitė ir 
sės. M. Amondeus Barkauskaitė. 
Visos valdybos narės yra baigu
sios aukštuosius mokslus. Šiuo 
metu Jėzaus Nukryžiuotojo So- 
polingosios Motinos kongregaci
joj yra 84 seserys.

Seserys rūpinasi jaunimo švie
timu ir senelių globa. Jos ad- 
minstruoja įstaigas ir moko jau
nimą Šiose mokyklose: Brockto
no, Mass. — Šv. Kazimiero pa
rapijoj, So. Bsoton, Mass. — Šv. 
Petro parapijoj, East Hartford, 
Conn. — Šv. Kristupo parapi
joj, Frackville, Pa. — Holy Fa
mily School (trijose parapijose: 
lietuvių, lenkų ir Šv. Juozapo), 
Carbondale, Pa. — Our Lady of 
Mt. Carmel mokykloj, Scranton, 
Pa. — Šv. Onos vienuolyno 
mokykloj, Wilkes - Barre, Pa. 
— Šv. Pranciškaus CCD centre, 
Hoban gimnazijoje, Norwood, 
Mass., — Šv. Jurgio parapijos 
CCD centre.

Taip pat šios seserys išlaiko 
dvejus senelių globos namus: 
Šv. Juozapo Brocktone, Mass., 
ir Šv. Marijos Villa, Elmhurst, 
Pa. Abiejuose namuose yra po 
120 lovų.

Jėzaus Nukryžiuotojo Sopulin
gosios Dievo Motinos seserų 
platūs darbo laukai. Deja, pa
šaukimų į vienuolyną kol kas 
mažai.

R. Ribokienė
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ANELEI ŽEMAITAITIENEI
mirus, jos sūnui Gintui Žemaitaičiui ir jo šeimai, taip pat 
ir kitiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi

Vladas ir Patricija Sidai su šeima

ANELEI ŽEMAITAITIENEI
mirus, sūnų Gintą su šeima ir kitus artimuosius giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Stasė Prekerienė
Lietuvninkų šeima

ANELEI ŽEMAITAITIENEI

mirus, sūnų Gintą su šeima ir visą giminę, gilaus liū
desio prislėgtus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Vidmantas, Audra, Vytas, 
Alina Valiušaičiai, 
Janina Valiušaitienė

Pranešame savo pažįstamiems, kad mūsų Mama

ELZBIETA KLYBIENĖ,

Puikus V. Vasyliūno koncertas
Kai klausai dr. Vytenio Vasy- 

liūną grojant vargonais, pergy
veni tam tikrą muzikinio patiki
mumo jausmą. Esi tikras, kad šis 
atbaigto pasiruošimo meninin
kas saugiai perves klausytoją per 
įvairius stiliaus, technikos ir 
grojamų kūrinių forminio sudės
tymo įmantrumus.

Spalio 21, sekmadienį, 3 vai. 
popiet teko maloniai pasigėrėti 
V. Vasyliūno vargonų rečitaliu 
“First and Second” bažnyčioje 
Bostone.

J. S. Bacho Tokata ir Fuga bu
vo atskleista savo grožio didingu
me. Vargonų balsų kaita sklan
džiai derinosi su Bacho kūri
nio garsų blokais, kaip savo 
spalvingumu, taip ir dinamiš
kumu.

L. Vierne Cathedrales \ asy- 
liūnas gana įtikinančiai nukėlė 
klausytojus į katedralinės rim
ties erdvę. Ramios vargonų bal
sų spalvos atitiko kūrinio cha
rakteriui.

Įdomi naujiena buvo J. Juze
liūno trijų dalių koncertas var
gonam. Šis daugelio muzikinių 
idėjų turtingas rinkinys pasižy
mi plačia kompozitoriaus vaiz
duote ir originaliu formos išdės
tymu. Kiekviena dalis pakanka
mai skirtinga ir gabiai atbaigta. 
V. Vasykūnas nesunkiai nugalė
jo kūrinio techniškus reikalavi
mus ir per visas tris dalis iš
laikė veržlią modernaus veikalo 
nuotaika.

Mozarto Andante jis parinko 
švelnių fleitų balsus, valandė
lei nukreipdamas publiką nuo į- 
tempimo, klausant sudėtingą J. 
J u ze 1 i ū no m u z i k ą.

i

sulaukusi 93 su viršum metų, mirė šių metų spalio 30 
dieną ir buvo palaidota Cypress Hills kapinėse.

Vida Vambutas
Kostas Klykąs

Koncertas baigtas efektingu 
C. Franck’o Chorale in A 
minor. Tai gana populiarus kū
rinys vargonam, dažnai groja
mas vargonų solistų. Šiam kū
riniui V. Vasyliūnas suteikė ro
mantinį charakterį, vadovauda
masis daugiau ekspresyviniais 
Šio veikalo elementais.

Atsilankę į šį aukšto meninio 
lygio muzikos popietę karštai

1984 lapkričio 16, Nr. 45 • DARBININKAS • 7

New Yorko lietuvių vyrų choras Perkūnas atliks programą Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjime Bostone.

priėmė atlikėją ir nuoširdžiai 
jam dėkojo už suteiktą retą pro
gą išgirsti vargonų muziką pilno 
rečitalio pavidale. — J.K.

Susirgo Stasys Santvaras
Lapkričio 3 vakare staiga šir

džiai sušlubavus, Stasys Santva
ras buvo nuvežtas į artimiau
sią ligoninę. Rašant šią žinutę, 
jo sveikata jau kiek gerėjo. Guli 
Quincy ligoninėje.

Linkime stiprybės ir greit su
grįžti į mielus namus.

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimas

Lapkričio 25 Lietuvių Karių 
Veteranų Sąjungos “Ramovė” 
Bostono skyrius rengia Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo minėji
mą. 10:15 vai. ryto iškilmin
gos pamaldos už žuvusius ir mi
rusius karius Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje So. Bos
tone. Giedos solistas Benedik
tas Povilavičius. Prie vargonų 
prof. Jeronimas Kačinskas.

3 vai. popiet So. Bostono 
Lietuvių Piliečių D-jos 3-čio 
aukšto salėje kita minėjimo da
lis, kurioje bus pagerbti ir at- 
žvmėti Bostono ramovėnu skv- > c
riaus nariai — savanoriai kū
rėjai dalyvavę Lietuvos laisvės 
kovose, antikomunistinės ir an- 
tinacinės rezistencijos kovoS da
lyviai, kentėję sovietų ir vo
kiečių kalėjimuose ir koncentra
cijos stovyklose.

Apie Lietuvos kariuomenės 
atkūrimą 1918 metais ir jos ko
vas su Lietuvos priešais pa
skaitą skaitys istorikas dr. Al
girdas Budreckis.

Meninėje dalyje New Yorko 
lietuviu vvru choras “Perkūnas” C * C
ir Ivaškų vadovaujamas tautinių 
šokiu sambūris.

New Yorko lietuviu vvru cho- O C
ras “Perkūnas” buvo įsteigtas 
1963 gegužės mėn. Chorą orga
nizavo ir jam vadovavo Lietu
vos Valstybės Operos solist. Vla
das Baltrušaitis. Nuo- 1979 cho
ro dirigentu yra Viktoras Ralys. 
Chorą sudaro apie 30 vynu 
bet jis yra spalvingas savo narių 
įvairumu. Jo eilėse vra įvairaus 
amžiaus ir įvairių profesijų dai
na mėgstančiu dainininku, c. < < <-

Choro repertuaras šiuo metu
turi 135 lietuviškas liaudies dai
li.is ir lietuviškų kompozitorių 
kūrinius, pritaikytus vyrų cho
rui, o taip pat daug ištraukų 
iš klasikinių operų. Per 20 savo 
gyvenimo metų choras yra davęs 
apie 100 koncertų ir viešų pasi- 
rodvniu. iš kuriu 60% kainiv- 
ninėse valstijose nuo Washing- 
tono iki Hamiltono ir nuo Bos
tono iki Clevclando.

Minėjimo rengėjai maloniai 
kviečia visus Bostono ir apy
linkės lietuvius dalyvauti šiame 
1 aeetuvos kariuomenės atkūrimo 
šventės minėjime'. Organizaci
jas kviečia dalyvauti bažn\ čio- 
jc ir salėje' su vėliavomis.

Pagerbkime tuos, kurie' dirbo 
ir aukojosi Lietuvos ir lie'tuviu 
laisve'i.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos žinios

Met inis draugijos Šurunvbu- 
rum Įvyks lapkričio LS nuo 2:30 
iki 10 vai. vakare*. Bilietai 5 dol. 
asmeniui.

Draugijos valdvbos ir kontro
lės komisijos nominacijers \ \ k s 
lapkričio 15 nuo 6 iki S vaL 

5 Vakaro, o po to narių mėne
sinis susn ink imas.

Valdybos ir kontrolės komisi
jos rinkimai-balsavimas vyks 
gruodžio 9, sekmadienį, nuo 12 
iki 4 vai. p.p. 2-ro aukšto salėje.

Tradicinis Naujų Metų sutiki
mas įvyks gruodžio 31 d. 3-čio 
aukšto salėje. Pradžia 9 vai. va
karo.

BOSTONO RENGINIAI

Lapkričio 17 įvyks Lietuvių 
Bendruomenės Bostono apy
gardos suvažiavimas Maironio 
Parke, 52 Quinsigamond Ave., 
Shrewsbury, Mass.

Lapkričio 24 d. 2:30 vai. LMF 
Bostono klubo susirinkimas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
direktorių kambary. Kalbės Ele
na Juciutė.

Lapkričio 25 kariuomenės 
šventės minėjimas. Rengia Lie
tuvių Karių S-gos Bostono sky
rius.

Gruodžio 1 Lituanistinės mo
kyklos tėvų komiteto rengiamas 

‘Aipber Holidays”
EKSKURSIJOS l LIETUVĄ

MEMBER

Paskutinė šių metų ekskursija į LIETUVĄ išvyksta 
GRUODŽIO 26 d. — $1247.00 (su įdomia NAUJŲJŲ METŲ 
programa VILNIUJE)

Kelionės maršrutas: Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, 
Helsinkis

1985 METŲ EKSKURSIJOS į LIETUVĄ prasideda 
BALANDŽIO 17 d. REGISTRUOJAME JAU DABAR.

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

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 West Broadway, p.o. box 116

South Boston, Mass. 02127

įstaigai vadovauja:
Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject 
to changes.

BnnKBvmmi
Rjstoge paid both ways

That's lutint BMlKinGBVmfllis
Greitai, prlalnamal, privačiai, saugiai, nemoka-- 

maI. Tai taupymas paltu So. Boston Savings
Bank būdu. Ar Juma reikia pinigus padėti | ban-

^-*7' M *r luoa atsiimti, tai galite atlieti namie bot

kuriuo laiku. Jūsų skintą gavęs, bankas tuoj j- 
traukia sumą j sąskaitą. Prisideda Ir užtikrini

mas, kad jūsų pinigai 
procentus, ~~~- 

loldžlamus įstatymą.
001 lengvo taupymo bū-.» 

do per paltą skambinkit Mr.
Donahue 26S-2500

erba rašykit paduotais adresais.

tradicinis balius. Programoje J. 
Grušo 1 veiksmo komedija “Ne
nuorama žmona”. Vaidins Bos
tono dramos sambūris, vado
vaujamas akt. rėžis. Aleksand
ros Gustaitienės.

Gruodžio 16 d. 4 vai. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėje kalėdinė vakaronė. Rengia 
Lietuvių Moterų Federacijos 
Bostono klubas. Programą at
liks: akt. Aleksandra Gustai- 
tienė, solist. Benediktas Povila
vičius, prof. Jeronimas Kačins
kas ir Ivaškų vadovaujami tau
tinių šokių jaunieji šokėjai.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
AM bangos sekm. nuo 6 kl 8:45 
ryto. Voda $. Ir V. Minkai, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Tolof. 268-0488. Parduoda* 
mas Darbininkas. Didolls I Muvltkų 
knygą pasirinkimas.

LAISVĖS VARPAS aotonadla* 
nlais 9:00 > 10:00 vaL ryto Ii WCAV- 
FM banga 08.0. Vedėja* — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Tolsfonas (617) 586- 
7209.
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DARBININKAS

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
lapkričio 18, sekmadienį, solistės 
Ginos Capkauskienės koncertas. 
Pradžia 4 v. popiet. Rengia 
Lietuvių Moterų Klubų Federa
cijos New Yorko klubas.

Prof. Juozas Brazaitis, ilga
metis Darbininko redaktorius ir 
žymus visuomenininkas, mirė 
1974 lapkričio 28 — t.y. prieš 
10 metų. Šios sukakties proga 
mišios bus aukojamos lapkričio 
24, šeštadienį, 10 vai. pranciš
konų vienuolyno koplyčioje. Mi
nėjimas — akademija bus su
rengta vėliau.

Solistė Gina Čapkauskienė iš 
Montrealio atvyksta lapkričio 
16, penktadienį, ir sustos pas sa
vo gimnazijos dienų draugę Ži
vilę Jurienę. Solistės koncertas 
bus lapkričio 18, sekmadienį, 4 
v. popiet Kultūros Židinyje.

LMK Federacijos New 
Yorko klubas kasmet rengia Įvai
rius kultūrinius renginius. Šie
met klubas pasikvietė solistę 
Giną Čapkauskienę iš Montrea
lio. Jos koncertas bus lapkričio 
18, sekmadienį, 4 vai. popiet 
Kultūros Židinyje. Be solistės 
dar programoje dalyvauja mum 
žinomas pianistas William Smid- 
dy. Jis akomponuos ir solo pa
skambins. Po koncerto — 
kavutė. Taip pat bus galima į- 
sigyti solistės naują plokštelę.

Leonardas Žitkevičius, Darbi
ninko redakcijos narys, rugsėjo 
17 ištiktas lengvo suparalyžavi- 
mo, yra labai sustiprėjęs. Lapkri
čio 9 iš Brooklyno ligoninės bu
vo, pervežtas į Long Islande 
esančią stiprėjančių ligonių 
mankštos įstaigą. Adresas: Nas
sau County Medical Center, 
2001 Hempstead Tpke., East 
Meadow, N.Y. 11552. Tel. 516 
542-0123. Kambarys 525. Lanky
mo valandos kasdien nuo 12 iki 
2 vai. popiet ir nuo 6 iki 8 vai. 
vak.

Jaunimo šokiai bus lapkričio 
16, penktadienį, Kultūros Židi- 
nv, Brooklvne. Pradžia 9 vai. 
(tuoj po “Try ptinio” tautinių šo
kių repeticijos). Gros brolių Ke- 
zių orkestras. Veiks užkandinė 
ir bufetas. Įėjimas nemokamas. 
Visas šios apylinkės lietuviškas 
jaunimas kviečiamas dalyvauti.

Pantomimikas Paulius Rajec
kas turėjo Riverside bent kelis 
pasirodymus. Jį gražiai įvertino 
New York Times spalio 30 lai
doje.

REDAKTORIUS DĖKOJA
Mano rašinys apie lietuvišką 

operą “Dux Magnus”, spaus
dintas Darbininko 42 numeryje 
ir pavadintas “Didysis apvyli
mas”, susilaukė gana didelio 
pasisekimo. Kiekvieną dieną 
gaunu padėkos laiškų ir taip pat 
skambina telefonais. Atsiuntė 
net dovanu.

Dėkoju.visiems už tą paramą 
ir padrąsinimą pasakant tiesos 
žodį. Dėkoju visiem ir už laiš
kus ir dovanas.

K. Bučmys.

Neringos ir Tauro tuntų iškil
minga sueiga įvyks lapkričio 17, 
šį šeštadienį, 1:45 v. popiet Kul
tūros Židinio mažojoje salėje. 
Visi skautai ir skautės daly
vauja uniformuoti. Kviečiami 
dalyvauti ir tėveliai. Sueigos 
metu bus paminėta Lietuvos ka
riuomenės šventė, taip pat paro
dys nuotraukas ir Įvairius dar
belius iš šios vasaros stovyklų 
ir suvažiavimu. V

Solistės Marytės Bizinkauskai- 
tės rečitalis įvyks gruodžio 1, 
šeštadienį, 6 vai. vak. Šv. Ka
zimiero parapijos salėje, 339 
Greene St., New Havene, Conn. 
Jai akomponuos George Cyb- 
riwsky. Bus lietuviškos, operi
nės ir kalėdinės muzikos. Rengia 
Lietuvių Moterų Federacijos 
New Haveno klubas.

Pagal lietuvišką paprotį šelpti 
padegėlius, aukų atsiuntė Z. Ju
ris, Kew Gardens, N.Y., T.Z. 
Slye, Ozone Park, N.Y., J. Lu- 
gauskas, Woodhaven, N.Y., B. 
Paprockienė, Richmond Hill, 
N.Y., A. Grybauskas, Bridge
view, Ill. Visiem dėkoja T. Pet
ras Baniūnas.

Marija Slavinskienė, pralei
dusi vasarą Monticello, N.Y., 
lapkričio 7 išskrido į Singer 
Island, Fla., kur ji turi kitus 
namus. Ten praleis visą žiemą.

Jinai ir trys gintarai šį savait
galį vyksta į Chicagą, kur gros 
Lietuviu Fondo metiniame C
baliuje.

Lietuviu Fondo koncertas ir 
balius Įvyko lapkričio 10 Kultū
ros Židinyje. Programą atliko 
Harmonija, vadovaujama Vik
toro Ralio. Programos metu kal
bėjo viešnia iš Clevelando Mil
da Lenkauskienė, ryškindama 
Lietuvos Fondo paskirtį ir jo 
veiklą. Vajaus komitetas pa
skelbė, kad jau esą surinkta per 
5.000 dol. Komitetui pirminin
kauja Lilė Milukienė, ji ir vado
vavo koncertui. Po programos 
buvo šokiai. Plačiau kitame Dar
bininko numeryje.

Maironio lituanistinės mokyk
los 10 skyrius lapkričio 10, šeš
tadienį. aplankė A. Maceikos 
vardo biblioteka Kultūros Židi- 
nyje ir susipažino su pačia bib
lioteka ir su žodynais. Skyrių Į 
biblioteką palydėjo mokytojas 
Alfonsas Samušis.

Lietuvos vyčių Maspetho 110 
kuopa organizuoja ekskursiją 
S.S. Oceanic puikiu laivu Į Ber
mudų ir Nassau. Išvykstama 
1985 gegužės 4 ir grįžtama ge
gužės II. Vyčių grupei suteikia
ma speciali nuolaida. Jei kelion
pinigiai pilnai sumokami prieš 
kovo 15, tai bus dar su
teikta 200 dol. nuolaida dviem 
kabinos keleiviam. Taip pat 
duodama 15 procentai kelionių 
agento nuolaida. 150 dol. de
pozitas turi būti sumokėtas da
bar. kad būtu užtikrinta norima C
kabina. Dėl informacijų skam
binti Jonui Adomėnui: 718 497- 
5212.

SOLISTĖS 
GINOS CAPKAUSKIENĖS 
KONCERTAS

lapkričio 18, sekmadienį, 4 v. popiet 
Kultūros Židinyje

Programoje: lietuvių liaudies dainos, lietuvių kompozi- 
zitorių iškilūs kūriniai, operų arijos

Akomponuoja Ir solo skambina 
WILLIAM SMIDDY

Bus galima įsigyti solistės naujų plokštelę. 
Po koncerto — kavutė 
įėjimo auka — 5 dol.

Koncertų rengia ir visus atsilankyti kviečia

LMK HŽDERACIJOS NEW YORKO KLIKAS

LIETUVA
TELEVIZIJOJE
Padėkos dieną, lapkričio 22, 

ketvirtadienį, 10 vai. vak. per 13- 
tą kanalą bus rodomas doku
mentinis filmas “The World of 
Tomorrow” — Rytojaus pasau
lis. Filmas yra apie 1939 metų 
pasaulinę parodą New Yorke. 
Filmas buvo rodomas New Yor
ke ir buvo spaudos teigiamai 
įvertintas. Taip pat buvo rodo
mas ir Bostone, kur irgi susi
laukė gražių atsiliepimų.

Filme rodoma ir Lietuvių die
na, kuri įvyko toje parodoje. 
Ją gražiai apibūdina garsus 
Amerikos aktorius Jason Ro
bards. Jis žiūrovam primena 
Lietuvos tragediją, kuri įvyko 
netaikus, kai sutarė Stalinas su 
Hitleriu pasidaly ti tautas.

Lietuviai turėtų nepraleisti šio 
filmo. Ten yra daug pažįstamų 
veidų iš Šios apylinkės ir iš ki
tur. Kas tą dieną negalėtų ma
tyti Šio filmo, jis bus pakarto
tas už poros dienų, lapkričio 
24, šeštadienį, 3 vai. popiet.

Kat. Moterų Kultūros draugi
jos koncertas bus gruodžio 8. 
šeštadienį, Kultūros Židinyje. 
Programą atliks vyrų choras 
Perkūnas ir tautinių šokių an
samblis Tryptinis.

Skaitytojai kviečiami ateiti į 
talką Darbininkui. Gal turite 
draugų ir pažįstamų, kurie dar 
neskaito Darbininko? Užsakant 
naujiem skaitytojam, mokama 
tik 12 dol. Užsakius dabar, 
tokie nauji skaitytojai gaus Dar
bininką iki šių metų galo ir per 
visus 1985 metus ir kiekvieną 
savaitę džiaugsis Jūsų dovana.

KALĖDŲ DOVANOM — 
LIETUVIŠKOS 
PLOKŠTELĖS

Paskutiniu laiku išleistos lie
tuviškos muzikos plokštelės, ku
rias malonu ir pačiam paklausy
ti ir kitiem, ypač Kalėdų pro
ga, padovanoti:

“Ar atminsi” — Danos Stan- 
kaitytės įdainuota lietuvių kom
pozitorių 14 dainų. Kaina 10 
dol.

“Dainuok ir šok” — J. Na- 
kutavičiaus su D. Striugaite- 
Summers, palydint orkestru, 
įdainuota 10 lietuviškų dainų ir 
šokių. Plokštelės kaina 12 dol.. 
kasetės — 10 dol.

“Gina Čapkauskienė” — lie
tuvių kompozitorių dainos ir 
operų arijos. Plokštelės arba 
kasetės kaina 10 dol.

“Pasakos” — 10 lietuviškų pa
sakų vaikam. Vilnius Records 
of Canada leidinvs. Kaina 10 
dol.

Persiuntimui pridedama 1 dol.
Šios ir kitos lietuviškos mu

zikos plokštelės, knygos, suveny
rai gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Kun. dr. A. Paškus kalbės 
Kristaus Karaliaus Šventės mi
nėjime Apreiškimo parapijos sa
lėje lapkričio 25, sekmadienį, 
tuoj po sumos. Taip pat bus ro
domas televizijos filmas iš šv. 
Kazimiero iškilmių Romoje.

J. Liubinskas, Darbininko 
skaitytojas iŠ Elizabeth, N.J., 
atsilygindamas už metinę prenu
meratą, atsiuntė 60 dol. Ačiū 
už savos spaudos palaikymą.

Solistas Mečys Razgaitis lap
kričio 11 Aušros Vartų para
pijoje, kai ten lankėsi vysk. P. 
Baltakis, OFM, pagiedojo Panis 
Angelicas ir savo sukurtą giesmę 
šv. Kazimiero garbei.

Patiksliname. Lapkričio 2 
Darbininke, nr. 43, skelbime, 
kur raginimą balsuoti už Rea- 
geno-Bush pasirašė per 100 lie
tuvių, įsibrovė korektūros klai
dų, kurias patiksliname. Turi 
būti: Dubauskas Vincas, Mika
lauskienė Birutė, Ignaitienė Fi
lomena.

Klaipėdos krašto prie Lietu
vos prisijungimo 62 metų sukak
tis bus paminėta sausio 19 d. 7 
v.v., šeštadieni. Kultūros Židinio 
mažojoje salėje. Minėjimą 
rengia New Yorko šaulių kuo
pa su kitom draugiškom orga
nizacijom.

Klaidos pataisymas. Pereitame 
Darbininko numeryje pranešant 
vysk. Pauliaus Baltakio telefo
no numerį, Įsivėlė korektūros 
klaida. Jo telefono numeris yra 
toks: 718 827-7932.

Lietuvių Fondo vajaus komite
tas New Yorke yra išsiuntinėjęs 
laiškus ir prašo aukų. Aukos nu
rašomos nuo mokesčių. Vajaus 
komitetas prašo visus prisiminti 
Lietuvių Fondą ir atsiųsti savo 
auką, nes iš Lietuvių Fondo 
procentų yra remiama kultūrinė 
veikla ir lituanistinės mokyklos.

Liet. Kat. Religinė Šalpa lei
džia savo informacinį biuletenį 
pavadintą Žinios. Čia aprašomi 
Religinės Šalpos Įvairūs žygiai, 
surinktos ir kitokios žinios, ku
rios derinasi Į jų veiklą. Taip 
pat Religinė Šalpa išleido sąlan- 
ką, kur anglų kalba supažindi
nama su pačiais svarbiausiais 
Šalpos reikalais, sudėtos nuo
traukos iš religijos persekioji
mo Lietuvoje, sąžinės kalinių 
nuotraukos. Sąlanka dviejų spal
vų, gražiai suredaguota ir iš
spausdinta. Ji siuntinėjama 
amerikiečiam ir prašoma aukų 
Religinei Šalpai paremti.

KALĖDINĖ DOVANA 
VAIKUČIAMS

K. ŽIDINY KONCERTUOJA 
SOLISTE GINA ČAPKAUSKIENĖ
Kultūros Židinio scenoje jau 

seniai seniai bedainavo solistė 
Gina čapkąuskienė. Dabar ją su 
koncertu palietė LMK Federa
cijos New Yorko klubas. Jos kon
certas bus lapkričio 18, šį sek
madienį, 4 v. popiet didžiojoje 
Kultūros Židinio salėje.

Solistė Gina čapkauskienė 
yra apkeliavusi ir Kanadą, ir 
Ameriką, ir P. Ameriką, ir Aust
raliją bedainuodama, belinks- 
mindama žmones. Ji turi gražų 
ir stiprų koloratūrinį soprano 
balsą. Y'ra dainavusi daugely 
lietuviškų operų pastatymų, 
nuolat dainuoja Montrealio 
muzikiniuose renginiuose.

Šiam koncertui ji pasirinko 
lietuvių kompozitorių kūrinius. 
Tie kompozitoriai yra O. Metri- 
kienė, J. Gruodis, J. Govėdas, 
J. Gaidelis, B. Budriūnas. Ant
roje dalyje bus arijos iŠ operų, 
iš Romeo ir Julija, iš Rigolet- 
to, iš Pulko duktė.

Jai akomponuoja mum jau ge
rai pažįstamas William Smiddy. 
Jis taip pat paskambins Griego, 
Chopino, Scrjabino, Schumanno, 
Rachmaninoffo kūrinių. Jis yra 
koncertavęs garsiausiose pasau
lio muzikinėse scenose.

Tai tikrai bus gražus koncer-

Solistė Gina Čapkauskienė 
lapkričio 18, šį sekmadienį, 
koncertuoja Kultūros 
Židinyje.

tas, graži popietė, skirta muzi
kai ir dainai. Solistė taip pat at
siveža ir naują plokštelę, kurią 
bus galima įsigyti.

RENGINIAI KULTŪROS ŽIDINY
Lapkričio 16 — Jaunimo šo

kiai.
Lapkričio 17 — Privatus.
Lapkričio 18 — Koncertas —

L.M. Federacijos New Yorko 
klubas.

Lapkričio 24 — Privatus.
Gruodžio 1-2 — Paroda 

— Tautodailės institutas.

STUDENTŲ ŽIEMOS
KURSAI

Studentų Ateitininkų Sąjun
gos centro valdyba organizuo
ja žiemos kursus Neringoje nuo 
gruodžio 26 iki sausio L

Programoje — paskaitos, sli
dinėjimas ir Naujųjų Metų su
tikimas.

Kviečiamas rimtas lietuviškas 
jaunimas. Mokestis už savaitę 
tik 75 dol. Slidinėjimo išlaidos 
atskirai.

Informacijos reikalais skam
binti: Algirdui Lukoševičiui — 
718 849-6083 arba Ramintai 
Pemkutei — 312 426-2120.

JONO VELIČKOS 
ĮPĖDINIŲ DĖMESIUI

Prieš trylika metų Los Ange
les, Calif., mirė Jonas Velička, 
palikdamas Global Associates 
žinioje nedidelę sumą santaupų. 
Bendrovės vadovai kreipėsi į lie
tuvių organizacijas prašydami 
surasti jo artimuosius.

Giminės arba apie juos žinan
tieji malonėkite rašyti Lietuvos 
Generaliniam Konsulatui New 
Yorke: Consulate General of 
Lithuania, 41 West 82 Street. 
New York, N.Y. 10024.

Parduodami vienos ir dviejų 
šeimų namai Valley Stream, 
Elmont, Lynbrook rajonuose. Jei 
jūs manote parduoti savo na
mus W’oodhavene ar Richmond 
Hill, aš nemokamai padarysiu 
jūsų namų įvertinimą. Kvieskite 
Bay Kivita. Įstaiga: 516 825- 
6511, namai: 516 872-8796.

PRANEŠIMAS. Lietuvių En
ciklopedijos leidykloj galima 
dar gauti pilnų komplektų Lie
tuvių Enciklopedijos, 36 tt., kai
na $366.00, Encyklopedia Litua- 
nica, 6 tt.. — .$125.00, V. Krė
vės Raštų, 6 tt. — $32.60. Už
sisakykite šiandien. Leidyklos 
adresas: J. Kapočius Co., P.O. 
Box 95, South Boston, MA 
02127; telef. vakarais: (617)28'2- 
2759.

Montrealyje Įsikūrusi plokšte
lių leidykla “Vilnius” ką tik iš
leido plokštelę vaikam: “PASA
KOS”. Plokštelėj Įrašytos šios 
pasakos: Dangus griūva, Gu
žučio ir gervės piršlybos, Mil
žinai, Našlaitėlis ir milžinas, 
Slibinas devyngalvis, Kuriu, ku
riu pečiuką, Ein saulelė aplink 
dangų. Perkūno ginčas su velniu, 
Plungės pilies kalnas, Eglė žal
čių karalienė. Plokštelės virše
lis papuoštas vaikų kūryba. Kai
na su persiuntimu 11 dol. Gau
nama: Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y 
11207.

Bridges — tai tiltai tarp vy
resnės kartos ir jaunųjų, kurie 
nepaskaito lietuviškos spaudos. 
Kalėdų proga geriausia dovana 
užsakyti jaunimui Bridges. Žur
nalas aplankys jaunuosius 10 
kartų per 1985 metus ir primins 
Jūsų sveikinimą. Visa tai tik už 
5 dpi. Gauta daug gražių atsi
liepimų iš Bridges skaitytojų, 
kurie didžiuojasi esą lietuviais. 
Nepagailėkime liehiviškam jau
nimui progos susipažinti su lie
tuviškais klausimais, gyvenimu 
okupuotoje Lietuvoje. Tuoj pat 
užsakykite Bridges, kreipda
miesi adresu: Bridges,341 High
land Blvd.. Brooklyn, N.Y. 1120/. 
Metinė prenumerata tik 5 dol.

KALĖDINĖM DOVANOM 
LIETUVIŠKOS KNYGOS

JAUNIMO KURSAI
Jaunimo kursai, ruošiami 

Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos, vyks Padėkos dienos savait
galį Vermonte, Neringos stovyk
loje. Kursi] vyriausia vadovė bus 
dr. Mirga Girniuvienė.

Informacijos reikalais skam
binti: Bostone — M. Gimiuvie- 
nei 617 692-4625, New Yorke — 
D. Kuolienei 914 739-8296, Con- 
neetieute — D. Dzikienei 203 
521-6028.

Kviečiamas visas jaunimas — 
gimnazistai ir studentai.

Gruodžio 8 — Koncertas — 
L. K. Moterų Kultūros Draugija.

Gruodžio 15 — Kūčios — New

Yorko skautai. Vakarienė — Per
kūno choras.

Gruodžio 29 — Privatus.
Gruodžio 31 — Naujų Metų 

sutikimas — “Jinai ir trys gin
tarai”.

1985
Sausio 6 — Kalėdų eglutė— 

Maironio mokykla.
Sausio 19 — Klaipėdos minė

jimas — Šaulių kuopa.
Vasario 9 — Kaukių balius — 

New Y'orko ateitininkai.
Vasario 17.— Vasario 16-osios 

minėjimas — Altas.
Kovo 3 — Kaziuko mugė — 

New Yorko skautai.
Kovo 16 — Koncertas — Kul

tūros Židinys.
Kovo 30-31 — Paroda — 

Vyr. skaučių židinys “Vilija”.
Balandžio 13 — Koncertas — 

“Laisvės Žiburio” radijas.
Balandžio 14 — Atvelykio sta

las — L.M. F ederacijos New Yor
ko klubas.

Balandžio 28 — Madų paroda 
— Balfas.

Gegužės 4 — Tautos Fondo 
suvažiavimas.

Gegužės 12 — Kultūros Ži
dinio pavasario šventė.

Gegužės 18 — Perkūno choro 
koncertas.

Gegužės 25 — Sezono užbai
gimas — “Tryptinis”.

Birželio 2 — Maironio mokyk
los mokslo metų užbaigimas.

Birželio 22 — Privatus.

I)\i naujai Darbininko išleis
tos knygos tik už 12 dol. Tai 
Jurgio Gliaudos “Kovo ketvir
toji — romanas iš Sv. Kazi
miero gyvenimo ir .Antano Gai- 
liušio “Visaip atsitinka' — įdo
miu novelių rinkinys.

(raunama i darbininko admi- 
nt st racijoj. 311 Highland Blvd.. 
Brooklyn. \.V.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ATKŪRIMO SUKAKTIES

MINĖJIMAS
lapkričio 18 d., sekmadienį, 

Apreiškimo parapijoj

11.00 vai. iškilmingos mišios už mirusius ir žuvusius 
už Lietuvos laisvę karius, savanorius, 
partizanus

12:30 vai. (tuoj po pamaldų) parapijos salėje
minėjimas:
Paskaitę skaitys Tėv. Placidas Barius, OFM. 
Kūrėjų - savanorių pagerbimas.
J. Matulaitienės vadovaujamas tautinių šokių 
ansamblis TRYPTINIS.
Deklamacijos.
Po programos vaišės.

Organizacijos prašomos dalyvauti su vėliavomis.
Visus maloniai kviečia

L.K.V.S. RA.MOVES,
K. Birutės d-jos 

skyriui Neu? Yorke,
S. Kutfirkos šoulių kuopa ir
I,. kūrėjui — surunoriu!

h'jirno auka —$4.00




