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CHICAGOS KARDINOLAS 
LIETUVIŲ JAUNIMO CENTRE

Prezidentas Reagan valst. sek
retoriaus Shultz patarėju nusi
ginklavimo reikalam paskyrė 
ginklų kontrolės specialistų 
Paul H. Nitze.

Amerikos gydytojų sąjungos 
konferencija priėmė rezoliucija, 
raginančių įtaigauti, kad profe
sinis ir mėgėjinis boksavimasis 
būtų uždraustas.

Prezidentas Reagan įsakė pa
pildomai pasiųsti Afrikos badau- 
jantiem žmonėm 300.0(H) tonų 
kviečiu už 50 mil. dol. ir maisto 
už 50 mil. dol. JAV yra-nutaru
sios įsteigti Kenijoj ir N i gėry javų 
sandėlius, kad ateity, Afriką išti
kus badui, būtų greičiau pasiųsta 
reikalinga pagelba.

Britanijos parlamentas patvir
tino Britanijos su Kinija suda
ryta sutartį dėl Hong Kongo 
teritorijos perleidimo Kinijai 
1997, '

Egipto užs. reik, ministeris 
Abdal Meguid paragino JAV 
aktyviau įsijungti į Arabų-Izra- 
elio konflikto likvidavimą ir 
priimti PLO į vyksimus pasitari
mus.

Kanados vyriausybė pasiūlė 
parlamentui panaikinti daugelį 
užsienio investavimus varžančių 
nuostatu.

Prancūzijos prezidentas atlei
do iš pareigų užs. reik, ministerį 
Claude Cheysson ir paskyrė jį 
Europos bendrosios rinkos vyk
domosios tarybos nariu, o į jo 
vietą — buv. Europos reikalam 
minister! Roland Dumas.

Lenkijos vyriausybė pagal 
anksčiau paskelbtą amnestiją 
paleido iš kalėjimo pogrindžio 
solidarumo unijos vadus Bog
dan Lis ir Piotr Mierzejexvski.

Prezidentas Reagan, nepaisy
damas padažnėjusių demon
stracijų prieš Pietri Afrikos įstai
gas, pareiškė pas jį atsilankiu
siam P. Afrikos vyskupui Des
mond Tutu, kad JAVnekeis savo 
"tylios" politikos prieš P. Afri
kos vedamą aparteido politiką.

Marshall salų (į pietvakarius 
nuo Havajų) Kxvajalein atolo že
miu savininkai iškėlė TAX' fede- C ~
raliniam teisme bylą, siekiančią 
panaikinti su JAV7 sudarytą su
tartį dėl karinės bazės, kurioj 
vra vvkdomi raketų bandvmai. - • c. *

6 JAV Atstovų rūmų nariai, 
grįžę iš badaujančios Etiopijos, 
pareiškė sieksią, kad JAV badau
jančiai Afrikai paskirtų 1 bil. 
dol. pagelbos.

Zimbabvė. Tanzanija. Bost- 
vana. Mozambikas ir Zambija 
atmetė JAV planą dėl pietvaka
riu Afrikos ateities, nes reikalą- c
vimas. kad iš Angolos pasitrauk
tų Kubos kariai, esąs "arogan
tiškas kišimasis į Angolos vidaus 
reikalus."

Surinamo ministeriu kabinę- <-
tas, norėdamas paskatinti Olan
diją suteikti jam 90 mil. dol. pa
ramos. priėmė planą 31 atstovo 
parlamentui rinkti.

Milicija įsiveržė į butą
Kaunas. — 1984 sausio 21 

Buikevičių bute (K. Giedrio 1-51) 
pasisx ečiuoti, pasidalinti minti
mis apie tikėjimų ir kitais klau
simais buvo susirinkę apie 50 
žmonių, daugumoje jaunimas.

Pasigirdus skambučiui, namu 
šeimininkė atidarė duris. Tuo 
metu pirmieji į kambarį įsi
brovė milicininkai. Norėdamas 
išgąsdinti susirinkusius, vienas 
iš milicininkų suriko: "Niekas nė 
iš vietos!’’

Paskui milicininkus į butą į- 
x irto Kauno miesto saugumo vir
šininkas Bagdonas, dvi kviesti
nės moterys, čekistas Matulevi
čius ir dar keletas saugumiečiu.

<r-

Iš jų nė vienas neprisistatė.
Milicininkai visiems griežtai 

įsakė pateikti pasus, o kurie ne
turi, skubiai rengtis ir važiuoti į 
skvriu. Svečiai, norėdami išsiaiš- * v
kinti, klausinėjo: "Kas nutiko? 
Juk ne karo metas, paaiškinki
te. ko jūs norite, pagaliau pri- 
sistatykite, kas jūs tokie?!”

Pareigūnai atkirto, kad prisi
statyti jiems nebūtina. Vienas iš 
milicininkų paaiškino: "Mes 
nieko nežinom, mums įsakė jus 
atvežti į miliciją”.

Kai kurie dar bandė išsiaiš
kinti milicijos apsilankymo 
priežastis, tačiau pareigūnai 
nesileido i kalbas, tik graibstė

V- ' < -

žmones ir liepė kuo greičiau 
rengtis.

Kūdikio laukianti moteris iš
balo ir pradėjo drebėti. Civiliai 
apsirengęs vyriškis svaidėsi ne- 
cenzūriškais žodžiais. Garliavie
tis Saulius Kelpšas pabandė jį 
sudrausti, už ką buvo pasiūlyta 
10 parų. Pagaliau atvyko opera
tyvinė grupė.

Šeimininko tėvas gydytojas 
Buikevičius. pamatęs tokį vaiz
dą, susirgo. Prireikė medicininės 
pagalbos. S. Kelpšas pasiūlė 
iškviesti greitąją, bet milicinin
kai jį įgrūdo į mašiną. Į tą 
pačią mašiną nuvedė ir svečiuose 
buvusi kun. Albina Deltuvą.

Taip visus paeiliui sukaišioję 
į mašinas, nuvežė į Požėlos rajo
no milicijos skyrių, kur saugu
mo viršininkas Bagdonas, čekis
tai: Matulevičius. Raukys ir kiti 
pradėjo tardymus. \ isi buvo ver
čiami rašytis pasiaiškinimus. Ke
letas atsisakė rašyti, o kiti pasi
aiškinimuose išreiškė pasipikti
nimą tokiu oareigūnu elgesiu.

Tardymuose čekistai stengėsi 
organizavimu apkaltinti kaunie
tę Aldoną Raižytę ir garliavietį 
Saulių Kelpšą. Pasityčiodami 
kalbėjo apie ten buvusius — vil
nieti Petrą Cidziką ir gydytoją 
Buikevičių. Žmonės milicijoje 
buvo išlaikyti iki 18 vai. vakaro.

V ilnius. 1984 vasario mėn. če
kistai V ilniuje suėmė Šv. Onos 
bažnvčios vargonininką Igną

Šimoni ir mokytoja Puodžiuką. 
Iie aini laikomi KGB izoliatoriu- 
ja.

Sulaikė prie teismo rūmų
Vilnius. 1983 lapkričio 29 Vil

niuje, teisiant kun. Sigitų Tam- 
kev ičių, prie Aukščiausiojo teis
mo rūmu buvo sulaikvta Kauno

miesto gyventoja Giedrė Strio- 
kaitė. Milicijos darbuotojai 
merginą nuvežė į Vilniaus V’a- 
lakumpių rajone esančią "Jau
nesniųjų bei vyresniųjų vado
vaujančių darbuotojų mokyklą”, 
kur išlaikė iki 17 v. Apie tris va
landas ja tardė pavardės nepa
sisakęs saugumietis.

Lapkričio 30 Kauno miesto 
greitosios pagalbos darbuotoja 
felčerė G. Striokaitė buvo iš
kviesta pas vyr. gydc'toją Sas
nauskienę. Čia jos laukė Kauno 
miesto Sveikatos apsaugos sky
riaus darbuotojas Jankaitis. Jis 
sakėsi gavęs pranešimą dėl inci
dento prie Vilniaus Aukščiau
siojo teismo rūmų ir privalo 
Giedrę perspėti, kad ateityje 
panašūs dalykai nepasikartotų. 
Patarė nevažinėti ir “nesikišti 
kur nereikia”. G. Striokaitė nesi
jautė kalta, todėl pareiškė nesu
prantanti iš ko ji turi taisytis, 
juo labiau, kad vyr. gyd. Sas
nauskienė tvirtina, jog darbe 
pareigas atlieka labai sąžinin
gai.

Kaltino, kad priklauso 
pogrindžio vienuolynui

X ilnius. 1983 gruodžio 1 kun. 
Sigito Tamkevičiaus teisino 
im tu Xzilniuje prie Aukščiausio
jo teismo rūmų buvo sulaikyta 
ir nuvežta į milicijos mokyklą 
kaunietė Joana Bukaveckaitė, 
dirbanti Kauno miesto vaikų po
liklinikoje registratore. Jų tardė 
pax ardės nepasisakęs saugumie
tis. Kaltino priklausymu pogrin
džio vienuolynui, laiško kun. 
Alfonsui Svarinskui rašymu. 
Laiško turinį čekistas puikiai 
citavo. Pasityčiojimui pareiškė: 
“Jūs taip mylit kun. Alf. Sva
rinską, tokį solidarumą laiške 
jam reiškiat, tik gaila, kad viskas 
\ eltui, — jūsų laiško jis negavo 
ir negaus!”

Paklausus, kodėl kun. Alf. Sva
rinskas negaus jam adresuotų 
laiškų, saugumietis paaiškino, 
kad iš aukščiau yra nustatytas 
bendras laiškų skaičius, kurį gali 
gauti kalinys. (Pagal kalėjimo 
administracijos nurodymus kali
nys i laisvę artimiesiems per mė
nesį gali išsiųsti du laiškus, o 
gaunamų laiškų skaičius neribo
jamas). Tuomet J. Bukaveckaitė 
pasrteiraxo, kodėl 'laiškas ne
buvo grąžintas jaį, kai ant voko 
yra atgalinis adresas, kokią teisę 
saugumietis turi pasisavinti 
svetimus laiškus ir juos skaityti?

(nukelta į 2 psl.)

Kristaus užgimimas, dail. Albrecht Aldorfer paveikslas

Jau daug metų Jaunimo Cent
ras Chicagos arkivyskupijos ži
nyne vadinamas "Lithuanian 
Catholic Center” ir jo bei lietu
vių jėzuitų veikla vyskupijoje 
gerai žinoma. Tačiau nėra pasi
taikiusi proga Chicagos arkivys
kupui šią lietuviam reikšmingą 
įstaigą aplankyti.

Naujai ketveriem metam lie
tuvių sielovados Chicagos vys
kupijoje paskirtas vedėjas kun. 
Jurgis Barauskas, Šv. Antano 
parapijos Ciceroje klebonas, 
pasirūpino, kad kardinolas 
Joseph Bernardin susitiktų su 
vysk. P. Baltakiu ir su lietuvių 
visuomene Jaunimo Centre. 
Amerikos Lietuvių katalikų fe
deracijos pirm. Saulius Kuprys 
su savo valdyba įtraukė šį ren
ginį į ALRKF kalendorių vysk. 
Baltakio apsilankymo proga, iš- 
siuntinėdami pranešimus Chica
gos apylinkitj lietuviam ir parū
pindami plakatus parduotuvėse 
ir įstaigose.

Nors kardinolas su vysk. Bal
takiu jau buvo du kart susitikę 
XVzashingtone lapkričio viduryje, 
Amerikos vyskupų konferencijo
je, o asmeniškai dar lapkričio 21 
vyskupijos centre, šios iškilmės 
davė progos lietuvių vyskupą 
sutikti lietuviškoje krikščioniš
koje įstaigoje.

Kardinolas atvyko su vysku
pijos generaliniu vikaru ir kuri
jos moderatoriumi Turi. James 
Roach ir čia pat susitiko su 
lietuvių sielovados vedėju ir 
arkivyskupijos planavimo bei 
tyrimo įstaigos direktoriumi 
kun. J. Šarausku. Vysk. Vin
centas Brizgys ir vysk. Paulius 
Baltakis taip pat sutiko Chica
gos arkivyskupą. Jaunimo Cent
ro didžiojoje salėje buvo arti 
400 asmenų. Scena papuošta 
dail. Onutės Varaneckienės kū
riniu — krvžiumi ir žaliomis 
šakomis.

Iškilmes pradėjo LRKF pinu. 
Saulius Kuprys džiaugdamasis 
kardinolo atvykimu ir kviesda
mas kun. A. Saulaitį tolimesnei 
programai vesti. Pirmoji susiti
kimo dalis buvo pranešimai iš 
tos dienos svarstvbu — iš vvsk. C
Baltakio sudaromu talkos komi- c.
sijų posėdžių. Anglų kalba 
trumpi pranešimai apibūdino 
lietuvių padėtį, patirtį, planus 
ir galimybes, kiek jos tą dieną
buvo išvystytos, kad visi svars-

Kiniją vargina milijonai tokias 
pat pavardes turinčių gyvento
jų, pax. Zhang pax ardę turi 100 
mil. žmonių. Taip jxyksta dėlto, 
kad žmonės yra linkę pasirink
ti laimę nešančias pavardes.

Austrijos vyriausybė paskelbė 
parduosianti iš saržytinių 39(H) 
meno kūrinius, nacių konfiskuo
tus iš privačių žmonių. Žydų 
organizacijos reikalauja. kad 
gautas pelnas būtų paskirstytas 
jom.

Britanija tyliai perleido Čilei 
vien;) savo Antarktikos bazę 
Adelaidės saloj.

Kun. Walter Ciszck, išlaikytas 
sovietų kalėjimuose 23 metus ir 
1963 išsivadavęs, mirė gruodžio 
8 Bronx, N.Y., turėdamas 80 m.

ŠIS TAS APIE BADĄ ETIJOPIJOJ
JA\ spaudai ir televizijai is- 

garsinus Etiopijos badaujančius 
žmones ir vpač vaikus, spaudoj 
atsirado straipsniu, nagrinėjan
čių bado priežastis. Nesenai 
Etiopijos žemės ūkio ministeri
ja pripažino, kad tem kasmot 
netenkama 494,000 akrų miško, 
o I48,(XX) akrui dirbamos že
mės jxivirsta dykuma del neap-

JAV susitarė su Kanada, kad 
ten nuo 1985 būtu bandomos i
JA\ skrajojančios raketos.

Tanzanijos prezidentas Julius 
Nyererę, pareiškė ateinančiais 
metais pasitrauksiąs iš pareigų.

dairaus miškų kirtimo. Javų der
lius nuo 19/0 iki 1980 nukrito 
1 I proc.

X ra xalstybiu, kurios politi
niais ir ūkiniais sumetimais vie
toj maistiniu javu remia kavos, 
arbatos ar tabako auginimą, nes 
už jų pardax ima gaunama t\ ir- 
tos užsienio s alintos. Paw, Zam
bija koncentiax'osi į \ario ir kitu 
mineralų kasimą, bet. jų kainom 
kritu*', už gaunamus pinigus ne
pajėgė apmokėti už. maistinių 
jas ų importą, ir žmonės turėjo 
badauti. Be to, daugelis Afri
kos xalstybiu protegavo miestu 
gyxentojus, mokėdami labai ž<*-

mas kainas ūkininkam už jų 
gaminamus produktus, kad 
miestiečių pragyvenimas būtų 
pa ke Ii amas.

Etiopija, įsivedusi marksistinę 
ūkio sistemą, proteguoja kolek- 
tyxinius ūkius, aprūpindama 
juos trąšom ir žemės ūkio maši
nom, bet kolektyviniai ūkiai 
pagamina tik 6 proc. visos že
mės ūkio gamybos.

Pati Etiopijos vyriausybė bu
vo labiau susirūpinusi iškilmin
giau paminėti 10 m, sukaktuvėm 
nuo impi'ratoriaus Haile Selas
sie nuvertimo ir tam reikalui iš
leido net iipie 200 mil. dol., 
\isai užmiršdama badaujančius 
g\ x entojus.

tybų dalyviai, visuomenė, vysk. 
Baltakis ir kardinolas išgirstų 
lietuvių katalikų padėtį ir dv'a- 
sią apšviečiantį turinį.

Pranešimus skaitė; jaunimo — 
Raminta Peinkutė, suaugusių 
švietimo ir parapijų atnaujini
mo — Aldona Kamantienė, pas
toracinio planavimo ir parapijų 
atnaujinimo — dr. Algis Nor
vilas, mišrių šeimų —John Utz, 
pašaukimų — diakonas Edis 
Putrimas, krikščionybės sukak- 
ties — kun. Kazimieras Pugevi- 
čius, radijo religinių programų 
— kun. Gediminas Kijauskas, 
ŠJ.

Kard. Bernardin buvo iš 
anksto sutikęs pasidalinti savo 
mintimis apie pranešimus ir 
apie kitus religinius klausimus, 
liečiančius lietuvius katalikus 
vyskupijoje. Visų pirma arkivys
kupas dėkojo lietuviam už jų 
įnašą vyskupijos gyvenime pra
eityje ir dabar, o labiausiai 
lietuviam Lietuvoje, kurių padė
tį jis gerai pažįsta ir yra kelis 
kart.rašęs ir viešai kalbėjęs (kaip 
Chicagos arkivyskupijos laikraš
tyje "Chicago Catholic” prieš 
mėnesį apie Klaipėdos bažny
čią). Kardinolas prašė jam pra
nešti apie svarbius įvykius ir 
žadėjo Lietuvos tikinčiųjų bylą 
užtarti viešai raštu ar žodžiu. 
Kardinolas per pranešimus susi
rašė kelis puslapius užrašų bei 
pastabų ir toliau atsiliepė į 
kai kuriuos juose iškeltus klau
simus, vis primindamas, kad 
kaip tik dėl rūpesčio lietuviais, 
kaip ir kitomis etninėmis gru
pėmis, paskyrė savo atstovą kun. 
Jurgį Šarauską pareigom, ku
rios angliškai yra "Director of 
the Lithuanian apostolate”.

Jaunimo klausimais kardino
las pastebėjo, kad lietuvių jau
nimo reikalai labai panašūs į 
bendrai JAV jaunimo padėtį ir 
į tai, ką kituose susirinkimuose 
ar pasitarimuose girdėjo. Čia ir 
kelis kart priminė vyskupijoje 
vykstančias programas ar sąjū
džius žmonėm įtraukti, parapi
jom atgaivinti, dvasingumą' ka
talikų tarpe kelti.

Kai mišrių šeimų būrelis iš- 
rvškino lietuviu kultūros bei in- * c
formacijos šaltinių reikalin
gumą, kardinolas paaiškino sa
vo įsitikinimą, kad kiekviena 
tautybė praturtina kraštą ir vys-

(nukelta į 2 psl.)

Džiugių Kristaus Gimimo švenčių

Dievo palaimos 
Naujuose 1985 Metuose!

PAULIUS A. BALTAKIS, O.F.M.
Vysku-fias Lietuviams Katalikams Išeivijoje

m

Džiaugsmingu Kalėdų Švenčių 
ir Viežpaties palaimintų Naujųjų Metų 

visiems pranciškonų rėmėjams ir visame pasaulyje 
esantiems lietuviams.

TĖV. AUGUSTINAS SIMANAVIČIUS, OFM
Pranciškonų Provincijolas

KRISTAUS GIMIMO ŠVENTEJE
MIELIEM MŪSŲ SKAITYTOJAM. BENDRADARBIAM 
IR RĖMĖJAM LINKIME KALĖDŲ DŽIAUGSMO IR LAI
MINGŲ NAUJŲ METŲ.

Redakcija ir Administracija
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CHICAGOS KARDINOLAS 
LIETUVIŲ JAUNIMO CENTRE
(atkelta iŠ 1 psl.)

noras būti arti Viešpaties ir ug
dyti maldingumą, visi kuriem 
lietuviai jėzuitai patarnauja 
Viešpaties vardu. Po Tėve mūsų

g
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posmelius valau-

1484 - ŠV. KAZIMIERO METAI — M**

prisiimdama tai, kas visus 
jungia ir tobulina.

Pastoracijos komisija beveik 
išimtinai ir kaip bendrą pavyz
dį pabrėžė Chicagos pietvaka
riuose gyvenančiu lietuviu tikv - 
binius reikalus, siūlydama misi
jos ar kitokio pobūdžio centro.

antifoniniu būdu buvo kalbamos 
psalmės — 34-toji 1 ir II dalis). 
Gintė Daniu.Švtė perskaitė skai- 
tv nia iš Apaštalui darbų kny
gos kaip krikščionys vieni kitus

kardinolas visus palaimino.

Kardinolas trumpai pažiūrėjo 
į Sibiro madoną, jau 16 metų 
lietuvių gerbiamą koplyčioje. 
Tada skubėjo į kitą renginį 
naujai paskirtam amerikiečiui 
vyskupui pagerbti.

A. Saulaitis, S J

literatūros premija

jinių i pa
Lietuviu Bendruomenės 1984 V

metų literatūros premijos kon
kurso vertinimo komisiją sudaro

Diakonas E. Putrimas p<*rskaitė

valdas C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfield Road, East 
4orthporth, N.Y. 11731. Tel. 516 366-3740. Namy telefonas vekerel*; 

lik ikimtinals aliejais 516 757-2671. New York© ofisas Lito patalpose: 
96-01 114th St, Richmond Hilt, N.Y. 11418. Tel. 212 441 2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Highland Blvd., galima įsigyti 
lietuviškų ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, baltlnukų, medaus, įvairių suvenyrų.
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^iasi jo vardu kun. Barauskas, 
ir kad pirmasis žingsnis būtų 
surasti vietą pamaldom net daž
niau negu tik kartą per mėne
sį. Vėliau reikėtų išsamiai aptar
ti kitas galimybes, praplečian- 
čias grynai tik mišių patarnavi
mą.

Iš kelių komisijų ar būrelių 
išryškėjo, kiek svarbus v ra dva
sininkų vaidmuo lietuvių religi
niame gyvenime, net konkrečiai 
prašyta, kad į parapijas būtų 
skiriami kunigai, kurie jaučia 
ir užjaučia lietuvių kultūrinius 
bei kalbinius poreikius. Arki-

reikia turėti, kurie galėtu lietu- 
vių parapijose dirbti, kai skai
čius mažėja ir kunigų amžius 
kyla.

Krikščionybės Lietuvoje 600

užtikrina, kad šventė būtu ne 
tik grynai lietuvių tarpe, bet \ i- 
sos vyskupijos įvykis i

Vyskupui Baltakiui žadėjo 
pilnai padėti ir su juo tartis bei 
susitarti dėl reikalu, kurie lietu-

C •

vių pastoracijoje būtų reikalin
gi ir planuojami.

giedojo tris “Marija, Marija"

Po Bronius

Pagrindinės
no. Išeinant buvo giedama gies-

Lietuv iu Bendruomenės

do\ c idėlę paruošė 
parapijos \ i-

1984 m. literatūros premija 
(3000 dol.) skiriama už grožinę 
kūrybą: prozą, poeziją, dramą.

2. Premijos siekti gali viso pa-
\ v skiup.ii su arkivv skupu išė

jo procesijoje, kurią vedė jėzui
tas brolis Petras Kleinotas, neši-

žvakes, o kiti ėjo procesijoje per 
kiemą i jėzuitų koplyčią.

Čia su jėzuitais broliais ir ku
nigais, vyskupais ir kun. Šaraus- 
ku bei kun. Roach buvo maldos 
valandėlė. Vyresnysis kun. A. 
Saulaitis pasveikino svečią ir 
kardinolas kalbėjo maldą. Kun. 
Jonas Borevičius perskaitė laiš
ko Efeziečiam ištrauką, kun. A. 
Saulaitis — 63-iąią psalmę, kun. 
G. Kijauskas — evangeliją pa-

vyskupas dėkojo jėzuitam už jų 
darbą, paminėjo Jėzaus Draugi
jos uždavinį padėti Bažnyčiai 
atsinaujinti. Ilgamete ištikimvbę 
vienuolijoje, pasitikėjimą Die
vu, kuris reikalingas, kai mažiau

kinčiųjų maldoje prisiminti visi, 
kurie Bažnyčioje vadovauja,

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
bažnyčios komiteto pirmiiūnkas 
Ignas Paulauskas.

(atkelta iš 1 p si.) •

16 v., paso

darbovietės 
vertė J. Bu-

Čekistas tylėjo.
Iš milicijos mokyklos J. Bu- 

kaveckaitę išleido 
negrąžino.

Sekančią savaitę 
vedėja Palaimienė
kaveckaitę rašyti pasiaiškinimą, 
kodėl 1983 gruodžio 1 nebuvo 
darbe. J. Bukaveckaitė rašyti 
pasiaiškinimą atsisakė, moty
vuodama, kad ne dėl savo kal
tės neatvyko į darbą ir paaiš
kinimą tegul rašo tie, kas ją su
laikė.

1983 gruodžio 19 J. Bukavec-

Pavaduotoja Stonienė juos 
perspėjo, kad sausio 26 neskelb
tu mišių už kun. Alf. Svarins- 
ka, kad ta diena atvažiavusiems 
kunigams neleistu laikvti mišių 
ir sakyti pamokslų, reikalavo, 
kad iš bažnytinių rūbu skal- * c
bejos pareigų būtų atleista bu
vusi kun. Alf. Svarinsko šeimi
ninkė Monika Gavėnaitė.

Melstis už kunigus— 
nusikaltimas

jai.

toriai ar jų leidyklos su 1984 m.

darbuotojų posėdyje. Buvo ke
liamas klausimas dėl atleidimo 
iš darbo, tačiau atsižvelgiant į 
jauną J. Bukaveckaitės amžių, 
sprendimą atidėjo. Pasą jai grą
žino kadrų skyriaus viršininkė.

1983 lapkričio 28 - 29 ir 1984 
sausio 23 į Raseinių saugumą 
pas viršininką Gardauską 
buvo iškviesta viduklietė Moni
ka Gavėnaitė. Čekistas Gardaus-

laikė nusikaltėle ir grasino suim-

Bijosi kun. Svarinsko 
arešto sukakties

Viduklė. (Raseinių raj.). 1984 
. sausio mėn. pabaigoje pas Ra

seinių vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotoją Stonienę 
buvo iškviesti: Viduklės parapi
jos klebonas kun. J. Tamonis ir

tės nusikaltimas. Gardausko iš
sireiškimu, yra tai kad, bažny
čioje užprašydama mišias, ji 
remia pavojingus valstybinius 
nusikaltėlius — kun. Alfonsą

Paskutiniu metu čekistai ypatin- 
dažnai akcentuoja, jog vie- 
melstis už suimtus kunigus 
valstybinis nusikaltimas.

šai
v ra

išleistomis knygomis arba su lxjt 
kada parašytais rankraščiais, 
pasirašytais tikromis pavar
dėmis.

4. Knygų siunčiama kiekvienos 
po penkias, rankraščių pakanka 
po vieną. Rankraščiai bus grą
žinami jų siuntėjam.

5. Siunčiama gavėjo parašo 
ncreikalaujaučiu būdu adresu: 
Viktoras Mariūnas, 1994 
Beverly Hills Dr., Richmond 
Hts., Ohio 44143 arba: Adolfas 
Markelis, 1836 S. 49th Ave., 
Cicero, Ill. 60650.

Terminas: 1984 gruodžio 31

ŽURNALAS“KONTAKT

Paryžiuje v ra leidžiamas len
kų kalba mėnesinis žurnalas 
“KONTAKT". Redaguoja 
“Solidarnošč” grupės asmenys, 
gyvenantieji užsienyje.

Žurnalas plačios apimties ir 
jame telpa nemažai straipsnių, 
liečiančių politiką, kultūrą, 
įvykių analizę Lenkijoj. Yra 
poezijos recenzijos, politiniai 
feljetonai, pogrindžio spaudos 
apžvalga, kronika, apžvelgiami 
pasaulio įvykiai, polemikos ir 
diskusiniai pasisakymai. Yra 
taip pat ir iliustracijų, karika
tūrų.

Spaudos apžvalgoje minimas 
“Europos Lietuvis,’. Rašoma

Tardo dėl maldų už 
k u n. S va r i n s k ą

Raseiniai. 1984 m. vasario 11 
d. 10 vai. i Raseinių VRS buvo

nanti Kelmėje, Laisvės H. Ją 
tardė vyr. tardytojas Leipus. 
Tardymo metu buvo pateikti šie 
klausimai: Kokiu tikslu sausio 
29 į Viduklę buvo suvažiavęs 
tikintis jaunimas bei suaugusie
ji, ką jie veikė, kas visa tai orga
nizavo; kodėl meldėsi už kun. 
Alf. Svarinską, kuris saugumie
čio žodžiais tariant, yra nusi
kaltėlis, kiek žmonių po pamal
dų buvo susirinkę pas Moniką 
Gavėnaitę ir pan.

kaltino įžeidus M. Gavėnaitės 
bute milicijos pareigūnus. Mer
gina kaltinimą atmetė ir papra
šė pakviesti bent vieną iš pa
reigūnų, kurį ji įžeidusi, tačiau 
tokių neatsirado. Po dviejų va
landų trukusio tardymo tardyto-

jo, kad ateityje nesimelstų už 
suimtus kunigus ir nevažinėtų

Tą pačią dieną apie 15 vai.

sulaikyta Viduklės autobusų 
stotelėje. Prišokę pareigūnai rei-

I

I
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Prie Sovietų atstovybės New Yorke gruodžio 10 vyko demonstracijos už A,. Sacharovą- Prieky 
dalis lietuvių dalyvių; kun. K. Pugcvičius, Edis Putrimas, Gintė DaniuŠytė, Mečys 
Razgaitis. Nuotr. L. TamoSaiCio

įSl

JAV7 LB Kultūros taryba

apie Lietuvoje veikiantį “Tikin
čiųjų teisėms ginti komitetą”, 
Kronika, suimtuosius.

Žurnalas platinamas JAV, Ka
nadoje, Australijoj, Austrijoj, 
Danijoj, Norvegijoj, Švedijoj

— Danutė Krištopaitytė-Her- 
mann, Paryžiuje gyvenanti ak
torė, talentingai reiškiasi televi
zijai skirtuose filmuose. Ji jau 
vaidino trijuose filmuose — “Ža
lioji brigada”, “Paskutinės pen
kios minutės” ir “Jaunamartė”. 
Tuos filmus dar šiais metais ro
dys Prancūzijos televizija.

kalavo. kad mergina sėstų į 
mašiną; tačiau ši paklusti parei
gūnams kategoriškai atsisakė. 
Kadangi aikštelėje buvo nemažai 
žmonių, pareigūnai pavartoti jė- 

neišdrįso.

Bara ir vargonininką
Gardamas (Šilutės raj.). 1983 

gruodžio 28 Gardamo apylinkės 
pirmininkas Buivydas išsikvietęs 
bažnyčios vargonininką Genį, 
reikalavo, kad bažnyčioje negie
dotų jaunimo choras. -Vargoni
ninkas priminė pirmininkui, jog 
konstitucija visiems piliečiams 
garantuoja tikėjimo ir sąžinės

vavimą bažnytiniame chore ne
laiko jokiu nusikaltimu.

Pirmininkas Buivydas pagra
sino vargonininkui Geniui, kad 
ateityje turės nemalonumų rajo
ne, o jei ir tai nepadės, gali 
atsidurti teisme.

SHALINS FUNERAL HOME, Inc., 84-02 Jamaica Ave. (prie Forest 
Pway St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves.
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

QUEENS COLLISION CENTER, INC. Expert auto body works-pa Inti ng- 
wWdlng, etc. John R. Chicsvlch, 131-13 Hillside Ave., Richmond HHI, 
N.Y. 11418. Towing phone H11-6666.' 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 laidotuves. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namu 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 kl.ijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden Tavern. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Sale 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 SL Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksą 

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

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

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt. WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WS0U, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, DJf. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

.Si

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.

1

Kun. A. Svarinsko laiškai
Iš kun. A. Svarinsko per 7 

kalinimo mėnesius artimuosius 
pasiekė vos 3 laiškai, nors ka
linys mėnesio-laikotarpyje įįali į 
laisvę parašyti 2 laiškus. Kun. . 
Alf. Svarinską laiškai iš Lietuvos 
taip pat nepasiekia. Iš brolio ir 
sesers rašytų 24 laiškų kun. A. 
Svarinskas gavo tik 6 laiškus. Iš 
kalėdinių sveikfnimų, kurių buvo , 
pasiųsta šimtai, kun. A. Svarins
ką pasiekė 7 laiškai.

Giminės rašė skundus lagerio 
viršininkui ir gavo atsakymą, 
kad iš lagerio kun. Alfonsas 
Svarinskas pasiunčia jam lei
džiamą rašyti laiškų kiekį. Tik
riausiai laiškai dingsta Lietu
vos saugume.

Lietuvi, nepamiršk!
L Kun. Alfonsas Svarinskas,
2. Kun. Sigitas Tamkevičius,
3. Jadvyga Bieliauskienė,
4. Sergiejus Kovaliovas,
5. Viktoras Petkus.
6. Balys Gajauskas,
7. V?ytautas Skuodis.
8. Gintautas Iešmantas,
9. Povilas Pečeliūnas,

10. Antanas Terleckas.
1 L Julius Sasnauskas
ir kiti neša nelaisvės pančius, 
kad tu galėtum laisvai gyventi ir 
tikėti!

-o-
Siuo ir baigiame Liet. Kat. 

Bažnyčios Kronikos 62 numerio 
spausdinimą. Kitame numeryje 
pradedame 63-čią Kroniką.
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DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

asolipo 
MEMORIALS

66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE. QUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MUSU VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS .

116-06 Myrtle Avenue 
Richmond Hill, N.V. 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

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

J LIETUVA

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO VŽ. PATARNAVIMĄ

PILNAI APDILUSIA IR AKREDITVOTA AGENTĖRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN. N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300

'į
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Pasijuskime viena šeima
Vvsk. P. Baltakio. OFM. 

kalba, pasakyta per Vatikano ra
diją i Lietuvą gruodžio 24 
Mieli Broliai ir Sesės.

ŠĮ vakarą mes sėsime prie tra
dicinio Kūčių stalo laužvti ka-

V

ledinės plutelės — dieviškosios 
meilės ir vienybės simbolio.

Sėdime mes visi: gyveną tė
vynėje, vargstą Sibiro — Man- 
džiurijos tundrose, išsiblaškę 
penkiuose laisvojo pasaulio kon
tinentuose.

Čia, prie Kūčių stalo, mes 
pasijusime labiau negu kuriuo 
kitu laiku esą vienos Kryžiaus 
kelią einančios, bet tikėjimo 
Į Dievą ir vilties i pilną nepri
klausomybę nepraradusius tau
tos vaikai.

Skirtingi charakteriai ir nevie
nodi siekiai kiekvienoje šeimoje 
mettj bėgyje neišvengiamai at
neša nesusipratimų ir ginčų. Gy
venimo aplinkybės, nevieno
das išsilavinimas ir igvtos skir- 
tingos pasaulėžiūros sukelia 
mūsų tautinėje šeimoje nesuta
rimų, ginčų. Įtarinėjimų.

Prie Kūčių stalo, laužvdann 
tą pačią kalėdinę plotkelę. Kris
taus ir tėvynės meilėje, mes at
leidžiame ir pamirštame pra
eityje turėtus asmeninius ir ideo
loginius nesusipratimus.

Iš -tikrųjų, Kristaus gimimo 
šventė negalėjo turėti gražesnių, 
prasmingesnių išvakarių, kaip 
lietuviškos Kūčios.

Lietuviškos Kūčios — tai sa
votiškas dieviškosios meilės imi
tavimas. Lietuvis krikščionis, 
stebėdamas tą žmogiškam protui 
nesuprantamą Dievo meilę, iš
reikštą Kalėdų naktį, panoro 
kuo išreikšti jam savo padėką ir 
meilę, sekdamas Išganytoją, ku
ris su savo mokytiniais Pasku
tinės Vakarienės salėje laužė 
duoną, bei prisiminęs pirmųjų 
krikščionių broliškos meilės vai- 
-šes.— agapes, lietuvis su visa 
savo Šeima sėdosi valgyti Kū
čių vakarienės. Visa, kas jam 
yra miela ir brangu, visa, kas 
turi reikšmės ir Įtakos jo gyve
nimui, jis suriša su šia savo Iš

The Lithuanian Weekly Published 
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ganytojo gimimo švente, kad 
viskas |o gvvenime rastu Kris- 
tujų savo pradžia ir palaima.

hį \akarą visa jam turi pri
minti Kūdikėlį Jėzų, atėjusį jo 
išganyti, atnešusį pasauliui tai
ka ir broliška muilu, c *• *•

Štai jis apdengia savo Kūčių 
i u ■ * • *. • • •st aut k\ e piane t u sienų, Į) ris imi li

ti Kūdikėlio giminią Betliejaus 
gyvuliu tvarte. Tas pats šienas 
turi nulemti ir jo šeimos narių 
likimą. Kiekvienas traukia šieno 
šiaudelį, nekantriai žiūrėdamas, 
kurio bus ilgiausias, nes tas il
giausiai gyvens. Tuo pačiu šie
nu. ant kurio gulėjo Kūdikėli 
simbolizavusi kalėdinė plotkelė, 
jis pašers ir savo gyvūnėlius, 
nes ir jie turi dalyvauti jo kalė
diniame džiaugsme. Balta dro
binė staltiesė jam primena Kū
dikėlio nekaltybę ir vystyklus.

Pats Kūdikėlis turi būti jo šei
mos tarpe, ne vien dvasiniu — 
mistiniu, bet ir simboliniu, jo 
akims ir jausmams apčiuopia
mu būdu. Negalėdamas į namus 
atsinešti pakonsekruotos ostijos, 
talpinančios prisikėlusį ir iš
aukštinta IšganvtoĮa. lietuvis 
nasirūoino bent pašventinta 

plotkelę. primenančią Kristaus 
meilę Sv. Eucharistijoje.

Susėdus visai šeimai, dide
liems ir mažiems. prie Kūčių 
stalo, tėvas, prisiminęs maldoje 
mirusius šeimos narius, ima i 
rankas kalėdine nlotkele ir lei- A. C
džia kiekvienam iš jos laužti, 
kad kiekvienas turėtu dali Kū- c c c
dikėlio Jėzaus ir šeimos meilė
je.

Mieli Broliai ir Sesės, šių me- V
tu mūsų Kūčių stalas gal nebus 
apdengtas kvepiančiu Lietuvos 
laukui šienu, gal daugelis pasi- 
gesime tėvelio, mamos, brolio ar 
sesutės, tačiau tai negali suma
žinti Kūčių jaukumo ir kalėdi
nio džiaugsmo, nes Betliejaus 
Kūdikėlyje mes susitiksime visi. 
Laužydami kalėdinę plotkelę. 
pasijusime vėl vienakančiančio.s. 
no visa pasauli išsklaidvtos. bet A U A k-

tikėjimo ir vilties nepraradu-

Spaiio KARYS
Kas, žurnalo nematęs, atspėtų, 

ką konkrečiai reiškia L. Kerulio 
rašinio antraštė “Pokario Lietu
vos partizaninį judėjimą prisi
menant”, juoba, kad partizani
nių temų gali rastis dešimtys? 
Ogi autorius detaliau pažvelgia 
Į Dainavos ir Tauro apygardų, 
Geležinio Vilko ir Žalgirio apy
linkių kai kuriuos vadus, pateik
damas jų tikras pavardes (jei ži
nomos) bei slapyvardžius, apra
šydamas ir nuotraukomis pa
vaizduodamas jų naudotus ant
spaudus, suteikdamas po žiups
nį didvyrių biografinių faktų. 
Įdomus ir didžiai vertingas L. 
Kerulio darbas.

Kitas savaip įdomus rašinys 
— (istoriko, dr.) Algirdo Bud- 
reckio “Lietuvos kavalerija/ 
1791 - 1794 m./Jos sudėtis, ap
ranga ir ginkluotė”. Tai refera
tas apie Lietuvos kariuomenę 
po 1792 Lenkijos-Lietuvos pa
dalinimo. Referate liūto dalis 
tenka aprangai, kuri ne tik smul
kiai aprašoma ir aptariama, bet 
ir pavaizduojama kavalerijos 
brigados generolo, kavalerijos 
karininko ir avangardo ulono 
piešiniais. Iš raštų žinodami, 
kad to meto Žečpospolita laikė
si didžiausia netvarka, galėjome 
vaizduotis, kad kariuomenė dė
vėjo skudurus. Pasirodo, priešin
gai. būta puošnių, geros medžia
gos uniformų.

Tęsdamas Lietuvos laivyno 
aprašymus, R. Vilkas šiame nu
mery trumpai aptaria laivus 
"Klaipėda”, “Palanga” bei “Hol
land” ir atskleidžia jų nelemtą 
likimą.

Tęsiami Stasio Griežės atsimi
nimai "3-čias dragūnų ‘Geleži
nio Vilko’ pulkas”. Kaip perei
tam KARIO numeną taip ir da
bar St. Griežė pateikia detalių, 

sios tautos šeima.
Susiburkime visi prie lietuviš

kų Kūčių stalo, šeimos, pri
imkime į savo tarpą viengun
gius ir šeimų netebekusius, kad 
jų ir jūsų džiaugsmas būtų 
pilnesnis. Atšvęskime Kūčias tik
rai lietuviškai ir krikščioniškai, 
nesudrumsdami jų šventos nuo
taikos alkoholiniais gėrimais.

Atšventę Kūčias savo namuo
se, savo šeimos tarpe, ateikime 
visi į Dievo namus, į Piemenė
lių mišias, pagarbinti iš naujo 
malonės būdu į pasaulį ateinan
čio Išganytojo ir priimkime Jį 
šv. Komunijoje.

Teranda jis kiekvieno mūsų 
sieloje jankią ir malonią meilės

Džiugių Kristaus gimimo 
švenčių ir Dievo palaimos Nau
juose 1985 metuose.

NAUJIEJI ŽURNALAI
ALFONSAS NAKAS

rodančią, kokia baisi buvo Lie
tuvos kariuomenės (gal I i č 
dalinių?) formavimosi pradžia.

Nesunku nuspėti, ką slepia Br. 
Krištopaičio straipsnio antraštė 
"Kryžiuočių ainiai grįžta Klai- 
pėdon”. Taip, tai 1939-jų kovo 
įvykiai, nepriklausomos Lietu

vos didžiosios tragedijos pra
džia. Autorius, tuo metu buvęs 
prekybos laivo "Kaunas” kapi
tonu, Klaipėdos prijungimo prie 
Trečiojo Reicho kai kuriuos epi
zodus aprašo vaizdžiai, beletris- 
tiškai. I.abai Įdomu, kad apie 
Klaipėdos atplėšimą nuo I.ietu- 
vos iš anksto pranešusi . . . Mask
va, po to visom dūdom ėmęs 
trimituoti Berlynas ir kitų V o
kietijos miestų radijo stotys, 
paskui jau naciai šokę Klaipė
dos gatvėse, o Kaunas ty lėjęs, 
tylėjęs. Įdomus autoriaus susi
tikimas su lenkų žurnalistais 
Gdynėje. Ryški, graudi žemai
čio ūkininkaičio. į jūrą negrįž
tamai išplaukusio, istorija.

Ištisus metus testu Mariaus 4. C.
Tytuvenioatsiminimų "Lietuvos 
karininko keliai” šiame numery 
užbaigiama pirmoji dalis. Tai 

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM, gruodžio 11 išvyksta iš 
New Yorko tarptautinio aerodromo į Romą pirmam oficia
liam vizitui pas §v. Tėvą. Kairėj kun. K. Pugevičius. 
dešinėj — dijak. Edis Putrimas. Xuotr. L. Tamošaiti-'

pasakojimas iki išsilaisvinimo iš 
Kauno kalėjimo sovietų-nacių 
karui prasidėjus 1941 birželio 
22. Nepasakytu, ar atsiminimai 
bus tęsiami.

Nežinau, kodėl taip ilgai del
sus, Įdėtas prieš metus mirusio 
Petro Lėlio trumpas rašinys 
“Okupantams keičiantis”. Rašo
ma apie šiurpius Įvykius Pane
vėžyje 1941 birželio antroje pu- t * •
sėj, kai traukdamiesi bolševikai 
nužudė tris gydytojus ir vieną 
gailestingą seserį. Straipsnio 
gale redakcijos pastebėta, kad 
jis gautas 1983, prieš autoriaus 
mirtį.

B.B. rašinyje tarptautinės ka
rinės strategijos tema, pavadin
tame "Spraga prieštankinėje gy
nyboje Nato kariuomenėje”, la
biausia stebėjausi šiomis nuolat 
kartojamomis kalbos klaidomis: 
atsiekti (t.b. pasiekti), tampriai 
(glaudžiai), nedavertini - 
mas (nepakankamas Įver
tinimas), daleiskim (leiskim, 
duokim, sakykim), sekinės (sėk
mės).

Labai turiningas šiame KARY 
"Tremties trimito" skyrius. Pra-

dedama pasigėrėjimo vertu Sta
sio Santvarų referatu “Juozas 
Tumas-Vaižgantas/1869 - 1933”. 
Girdėjome, kad šen ir ten Šį 
referatą autorius skaitė pernai, 
Vaižganto mirties 50-metį mi
nint. Gerai, kad KARYS bent 
šiemet jį savo skaitytojams pa
teikė. Spausdinamas penkių še- 
šiaeilių posmelių Petronėlės 
Orintaitės eilėraštis “Miško bro- 
lis/(Partizanas)”, paimtas iš jos 
eilėraščių rinkinio “Šulinys so
dyboj”. Plačiai aprašomas To
ronto lietuvių visuomenininkas, 
šaulys Stasys Jokūbaitis jo 65- 
rių metų amžiaus sukakties pro
ga. Jautriu Balio Gražulio 
nekrologu pagerbiamas prieš 
metus miręs muzikas, garbės 
šaulys Alfonsas Mikulskis (“Vie- 
neri metai be Alfonso Mikuls
kio”). Man išskirtinai įdomus 
buvo Stepo Jakubicko rašinys 
“Lenkų klastos”, su paantrašte 
"(Epizodas iš Nepriklausomy
bės kovų su lenkais spalio de
vintosios progai)”. Šalia visiems 
žinomų įvykių priminimo apie 
sutarties dėl Vilniaus pasirašy
mą, jos sulaužymą, Vilniaus už
ėmimą, bei lenkų veržimąsi į 
Lietuvos gilumą ir jų sulaiky
mą, autorius aprašo ir labai 
didelį savo paties žygdarbį. Jei
gu tikrai visa, ką autorius ra
šo, liudininkų būtų patvirtinta, 
jį reiktų paskelbti tautos didvy
riu. Nesvarbu, kad nuo Įvykio 
greit bus 65-ri metai. Amerikie
čiai aukščiausius garbės ženklus 
dar ir dabar retkarčiais teikia 
I pasaulinio karo herojams.

— Dr. Jonas Genys dalyvavo 
Amerikos Ukrainiečių Kongrese, 
kuris lapkričio 23 - 25 vyko 
Waldorf-Astoria viešbuty, New 
Yorke. Laike iškilmingo banke
to, kur pagrindinė kalbėtoja bu
vo Jean Kilpatrick, JAV ambasa
dorė prie Jungtinių Tautų, dr. 
Genys pasveikino kongresą Alto 
pirmininko T. Blinstrubo ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
vardu. JAV prezidento laišką 
perskaitė ir Baltųjų Rūmų lin
kėjimus perdavė Linas-Kojelis.

— Dr. A. Stanevičius, tauti
nių šokių specialistasdUrugvajuj 
reiškiasi ir kaip dailininkas. Jis 
išstatė “Club Uruguayo” paro
doje keletą paveikslų. Taip pat 
jis yra išsiuntęs keletą paveikslų 
Į Ispaniją, kur Cadaques vieto
vėje vyksta žymiųjų pasaulio 
dailininkų paroda,

— Juozas Peleckis iš Detroit, 
Mich., persikėlė gyventi Į Sun
ny Hills, Fla. Dabartinis jo 
adresas: 507 Ambasador Ct., 
Sunny Hills. Fla. 32428. Jis yra 
ilgametis Darbininko skaityto
jas .
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S t o v ė d a m a s a n t g i m t < i j o 
peizažo ribos, dar karta pažiū
rėjau į plačią, kalnuotą pano
ramą. Ten ir mano tėviškė, kle
vų apglėbta. Ten rudeniniai so
dai. Ten bažnyčios bokštai, lyg 
iš dramblio kaulo išdrožti. Ten 
girdėjosi karo trenksmas. Karas 
juk mus ir varė iš gimtų namu! 
Baimė išvarė. O atsisveikinti 
taip graudu.

Tėviškės kalneliai, sudie! Ma
šinos suburzgia. Keista, kad čia 
įsibrukau į vokiečių sunkvežimi. 
Jų kolona važiuoja pustuštė, pa
siėmus kelis telefono stulpus, 
vielos kelis ritinius. Buvau jau 
pavargęs. Svarbu, kad važiuoji, 
kad už tavęs didėja kilometru 
skaičius.

jvažiavom i Platelius. (!ia 
didedis žmonių sujudimas. \’a- 
žiuoja, eina, skuba. Skalia \ isi 
vakaru link. O kas Ims su mūsų 
kolona? Prieina puskarininkis, 
šaltas, abejingas. Nuo jo šaltu
mo aš trankiuos j kamputį.

Jis man sako, kad toli.m manęs 
su dviračiu negalįs paimti. No 
patogu. Jei nori dviratį iškelti.

gali važiuoti. Jie keliauja į Plun
gę. °

Keikia atsiskirti su dviračiu. 
Ir su kuo keliausiu paskui? 
Plungėje gal kaip nors. Gal su 
traukiu i u. Sūri zi k uoj u. Iškeliu 
dvirati ir pastatau miestelio 
aikštėje pri<‘ teltdono stulpo. \ ėl 
grįžtu į mašiną. Pats matau, 
kaip greitai vienas vyriukas pa
čiumpa dvirati ir nuvažiuoja 
linksmas. Kam jis bus reikalin
gas? Gal didžiai kelionei? (»al 
taip sau p<įgriebė.

1 ogu. I egu |<im sekasi.
Kolona pajudėjo. Kelyje daug 

vežimu. Pilna Žmonių. \ a- 
žiuojam pro Beržorą, tikrai gra
žu sem)\ iška kampelį, per Beržo-

matau \ i r n.i pažįstamą žinouų
\ .indą Burnei kaitę iš Sume

lės kaimo. Ii ji mane pamato. 
Pamojau) \ ienas kitam rankom. 
|i sėdėjo le/iine. kur važiavo 
keli Žmonės. I labai Vanda Bur- 
iie< kaitė \adiu.isi Bagdoniene ir 
ipxi'iia Veil 'i <nke, liei/o I arki) 
I.ijOlie. ■

Daugiau paži štai nu nemaniau.

nesutikau.

Vakaras Plungėje ’
Plungė yra tikrai šaunus mies

tas. miestas su didele garsia pra
eitimi. Daug kartų čia buvau 
buvęs, svečiavęsis. Apie Plungę 
rašiau rudens reportažus. Vie
nas taip patiko Vilniaus dien
raščio redaktoriui, kad jis man 
išmokėjo didelį honorarą.

Dabar.; Įvažiuojant Į Plungę, 
jau temo. Kaip viskas greitai 
baigiasi. Tokia didelė, tragiška 
diena. O mūsų vargai ir rūpes
čiai nesibaigia. Ka darvsime to
liau?

Mieste labai gyvas judėjimas. 
Daugybė vežimų, mašinų traukia 
Salantu link. Mūsų telefonistai C c
sustojo miesto aikštėje. Dairausi 
pilnas negandos, o kas bus to
liau? Kai važiuoja, pasidaro 
geriau. Nereikia galvoti, kas bus. 
ką darysime. Kai sustoji, tuoj 
ir prislegia tie baisus klausi
mai.

Miestelio aikštės pakraštyje 
staiga pamatau vilkini šunį. At
pažįstu jį. lai leitenanto Herbs- 
to šuo. Pamatau ir ji prie leng
vos mašinos. Taigi, jis pasitrau
kė iŠ Kalvarijos, jau pasiekė 
Plungę.

Greit iššoku iš savo sunkve
žimuko ir pribėgu prie 
leitenanto. Jis šyptelėjo ir pasa
kė:

— |au tu čia. Dabar vietos 
tumi. Gal iii tavi' paimt i.

Ir koks buvo mano džiaugs
mas. Jis yra pažįstamas, jis ge 

ras, ramus žmogus. Su juo bus 
geriau keliauti, nei su nepa
žįstamais.

Bėgu tekinas prie savo sunk
vežimio, ištraukiu lagaminą ir 
portfelį ir dėkoju puskarinin
kiui, kad tiek atvežė. Parodau 
jam. kas mane toliau paims.

— Laimingos kelionės , —jis 
pasako man ramiai ir šaltai.

Mano lagaminas parengtas il
gai kelionei. Sunkus, lenkia i 
vieną pusę. Turi nešti išsilenkęs 
į priešingą pusę. Sustoju prie 
leitenanto lengvosios mašinos. 
Jis dabar eina prie savo maši
nos. Jų daug. Sustojusios gatvės 
pakraščiais. Pažiūri į vieną, pa
žiūri i kita. Suranda man vieta. <- — 
Čiumpu vėl savo lagaminą ir 
atvelku jį. Leitenantas žiūri į 
mane ir supranta, kad as jau pa
vargęs, išsekęs. Po tokių baisiu 
pergyvenimų. Prieš didelę neži
nią.

Jis paėmė mano lagaminą ir 
įkėlė į sunk\ ežimį. Viduje buvo 
tamsoka, bet įžiūrėjau kelis ka
reiviukus. I a'i tenant as pasakė, 
kad šis ktdeivis jam pažįsta
mas, kad jis pavargęs. Ir dar 
kažką pasakė, ko aš negalėjau 
suprasti. Neišgirdau.

Kareiviukai tuoj paklojo kaž
ką ant sunkvežimio glindų ir 
liepė man atsigulti. Pailsėsi. 
Taip besitaisant, grižo vėl hute4 
nantas ir padavė man išųeiii 
kažka iš kareiviško metalinio 
butel ink o. Ta i I m v o Kava nu ka> 
kokiu gėlimu, mi rovmG Kav<i\ 
buvo koks puodelis. Isgėtiaii.

padėkojęs grąžinau.
Lauke jau visai sutemo. O ka

reiviai vis laukė, kol aš išsi
tiesiu. Jiem buvo įsakyta mane 
paguldyti. Kai išsitiesiau ant 
grindų, pasidėjęs portfeliuką po 
galvą, jie nuleido brezento 
skvernus ir taip visai uždarė 
sunkvežimį. Jie įsikūrė prie an
gos, palikę mane vieną.

Greit išvažiavome.
Ir niekaip negalėjau surinkti 

savo minčių — kas čia nutiko, 
kaip gi patekau į karišką ma
šiną. kuri tikrai važiuoja anapus 
Kretingos. Ir kaip ir kodėl mane 
veža?

Mama man nuolat sakydavo, 
kad sunkiose' gy vėmimo \ alando- 
se' pasitikėk geruoju žmogum. 
Jų visur yra. jie' tau padės. 
Ir man lie'pė visada kitieun padė
ti. patarnauti, v pač. kai žmogus 
v ra vargtų lai buvo dideli jos 
žodžiai, skaudžiai pergyventi. 

I as patarnavimas kitiem vos 
ne'pražudė mūsų v imi. Po pirmo
jo pasaulinio karo užėjo karo 
be'laisv is grįždamas. Ir mama tė
vas visada priimdav o Mdeiv uis. 
vargstančius žnumes. (aa dar 
karciv itilas. is karės grįžta. Kaip 
m'priimsi. Apnakv vdmo. I as 
kareivis atnesč4 šiltinę į mūsų 
namus. \ isi namai susirgo. Ir 
pt'i \ iena s.naitę mirt' ketini. 
\ ieną naktį mne mano tėvas u 
valiausias mano bnJh. kūnam 
i'uxt) 1S metu- As buvau ma>v 
to. to nopriMUmnu. tik paskui 
m įdėjau \ įsas stomas.

Mama u po takui p< i y\mmh 

mų visada kartojo tą patį— 
padėk kitiem. Gyvenime juk yra 
kažkoks balansas. Kai padarai 
kam nors gera, žiūrėk, tas geras 
paskui ir sugrįžta — ir tau pa
daro kažkas gero.

Ir šia liūdna atsiskyrimo va
landą tas vokietis leitenantas 
padarė gera. Jis buvo visai ki
toks vokietis. Jis buvo iš Reino 
krašto, iš Bonuos. Ten vokiečiai 
visai kitoki. Jie draugiški. Paty- 
tyriau tai pats, kartą keliauda
mas Reino upe. Jie draugiški, 
linksmi. Juos paveikė artima 
prancūzų kultūros Įtaka.

Kelionė naktį
Kur mes esmine? Nieko nega

lėjau pasaky ti. ywfm.e pasiekti 
Salantus. l’askuT^refingą. Iš 
Kretingos tuoj už_kaVw6 ir Klai
pėdos kraštas. Nesvarbu, per 
kur mes važiuojame. Xtes grei
tai važiuojame. Kai išauš nauja 
diena, sekmadienis, aš nelauktai 
netikėtai būsiu jau Klaipėdos 
krašte.

Kažkur sustojome. Ėjo. kalbė
jo, bildėjo. Prit' mūsų sunkve
žimio priėjo. Ir ten sėdėję ka
reiviai tuoj pakėlė Iirezentą.

— Nieko čia nėra. — sakė jie.
\eha, čia pravažiuojame sie

li,i. Patikrina, kas čia atvažiuo
ja, km važiuoja. Tikrino labai 
paviršutiniškai. Šioje radistų ko 
lonoie via daug mašinų, ir dūle 
Im sunkvežimių. Jie tuvi greitai 
vėl km noi'. Mistoti it pasieta 
tv 11 s.iv o radijo stoti'.
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Kun. PASKALIS J. SABAS, klebonas 
§v. Jurgio parapija 
Shenandoah, Pa.
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Linksmų Šv, Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems parapijiečiams ir Darbininko skaitytojams linki

t
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Kun. ALBERTAS CONTONS, klebonas 
Kun. JONAS KLIMAS

Šv. Petro parapija 
Boston, Mass.

Šv. Kalėdų ir N’aujtyų Metų proga 
nuoširdžiai sveikina visus parapiečius

Kun. JONAS PAKALNIŠKIS, klebonas
Kun. ANTANAS RAČKAUSKAS
Kun. DANIELIUS STANIŠKIS

Apreiškimo parapija, Brooklyn. N.Y.

Linksmų Sv. Kalėdų ir laimingų Saujųjų Metų 
visiem parapiečiam linki

g
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SVEIKINAME!
Nuotaikingų S v. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų Metų 

visiem geradariam, rėmėjam. Tikintieji Lietuvoje perduo
da savo sveikinimus ir padėkų visiem, kurie juos atsimena, 
užtaria ir gelbsti savo maldomis, minėjimais ir aukomis.

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Valdyba,
Vysk. Vincentas Brizgys, pirm.

Kun. Kazimieras Pugevičius, reikalų vedėjas
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Skaidraus Sc. Kalėdų džiaugsmo 
visiem parapieėiam linki

Kun. ANTANAS BERTAŠIJJS, klebonas

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems parapijiečiams

Paterson, N.J. Kun. JONAS RIKTERAITIS, klebonas
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

New Britain. Conn. i
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Kristaus Gimimo šventėje
Ramybės ir Taikos visiems parapiečiams linki
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Prei. PRANAS BULOVAS, klebonas
Kun. STASYS RAILA
Prel. J. BALKONAS. P.A., klebonas emeritus

V.l. ATSIMAINYMO PARAPIJA
i

I Širdingai sveikiname visus parapijiečius, geradarius bei draugus

Kristaus Gimimo šventėje nuoširdžiai sveikina

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
kunigai

Kun. Dr. ALGIRDAS OLŠAUSKAS, klebonas
Prel. Dr. VINCAS BARTUŠKA
Prel. JONAS A. KUČINGIS, kelbonas emeritus

Los Angeles, Calif..

sulaukus
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų
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Kun. BRUNO KRUZAS, klebonas
ŠV. JURGIO PARAPIJA 

Brooklyn, N. Y.
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Kalėdų Švenčių proga sveikinu mielus parapijiečius, 
linkėdamas visiem Dievo palaimos bei globos.

Kun. JURGIS VILČIAUSKAS, klebonas
Kun. JONAS MOSKUS
Kun. PAULIUS P. SABULIS

ŠV. JUOZAPO PARAPIJA 
Waterbury, Connecticut
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Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų sulaukus 
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams linki

Prel. JONAS J. SCHARNUS, klebonas 
Tėv. dr. KLEMENSAS ŽALALIS. OFM

ŠVČ. TREJYBĖS PARAPIJA. Newark, N.J.
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ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS KLEBONAS 
linki visiems parapijiečiams 

linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS 
klebonas

Lowell, Massachusetts
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Šv. Kalėdą ir Naujųjų Metų proga 
Ramybės ir Taikos 

visiems parapijiečiams linki

Kun. VYTAUTAS PALUBINSKAS, klebonas -

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ PARAPIJA

fi

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų 

linkiu visiems parapijiečiams
Kun. JOSEPH ANDERLONIS, S.T.L.. klebonas
Msgr. VITAS J. MARTUSEVIČIUS, klebonas emeritas 
Šv. JURGIO PARAPIJA. Philadelphia. Pa.

Kalėdų nakties rami/hė tegu a 
Metai atneša taikos ir laisves rytą. 

!Kun. Dr. VALDEMARAS M. CUKURAS 
Nekalto Prasidėjimo M. Marijos 
seserų kapelionas. Putnam. Conn.

Sveikindamas* savo parapijiečius linkiu linksmų

klebonas
BETONAS SAKALAUSKAS
ANDRIEJAUS PARAPIJA

Philadelphia, Pa.

l.irikwin Šr. Kalėdų įj' laimingų \aujųjii Metų 
visiem parapieėiam linki 

Kun. IZIDORIUS GEDVILĄ
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA. Providence, R l.

S

l

d?.
ft

§ 
p.

&

$

§
&

$

&

f

&

G

r.

r»‘.

į&
i

ft

’7 ft 
f 
f

<4
£

ĮSA 

si 
S 
5

ft 
a

%

sii
F

Skaidraus Šu. Kalėdų džiaugsmo 
visiem pa ra piečiam linki

Kun. PETRAS A. SHAKALIS, klebonas 
§v. Kazimiero parapija 

Brockton. Mass.

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
Kearny, N. J.

Kunigai sveikina ir linki linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujų Metų

Kun. DOMININKAS POCIUS 
klebonas
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Rochester™ Šv.J^irHio lietuvių parapija
Sveikiname visus parapiečius, organizacijų vadovus ir pran-

I cirkonų rėmėjus. Parapijos kunigai: į
f
t
i

T. JUSTINAS VAŠKYS. OFM

t
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Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linki visiems parapijiečiams

Kun. WILLIAM L. WOLKOWICH, klebonas

Šv. JURGIO PARAPIJA. Norwood. Mass.
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Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius, seseles mokytojas, 
chorą su jo vedėju, visus parapijos rėmėjus ir linkiu visiems 

džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų.

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS
klebonas

NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA 
Cambridge, Massachusetts

ŠVČ. TREJYBES PARAPIJOS KUNIGAI 
maloniai sveikina visus parapijiečius 

Kalėdų šventėse

Kun. JUOZAS J. MATUTIS 
klebonas

Hartford, Connecticut
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Giedraus Kalėdų džiaugsmo linkime 
visiems parapijiečiams

Kun. KĘSTUTIS R. BALČYS, kleboną 
’ Kun. A. GRIGAITIS

KAZIMIERO PARAPIJA

ir linki daug laimes Naujuose Metuose

ft
Kun. PETRAS ŽEMEIKIS, klebonas
Kun. JUOZAS PRAGULBICKAS
Dijak. ANTANAS SAMALONIS
Dijak. HENRIKAS KETURWIT1S
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Kun. A. MATULIS

%

Kun. ANTANAS MICILINAS. M I C.

§

Kristaus gimimo šventėj

Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams 
ir Darbininko skaitytojams link;

iitki Šr. Ktih'thf ir luhnhu’n 
Saitjųh! Metu!

S\, Kazimiero parapija 
WOUCES l EH, MASS.
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IUOZAS BUCEVIČIUS
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ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
klebonas nuoširdžiai sveikina mielus parapijiečius, 

sulaukus linksmų Sv. Kalėdų ir laimingi! Naujųjų Metų 
linkėdamas visiem Dievo palaimos bei globos.
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Linkiu savo nitrilams parapiečiam*

Kun. ALBINAS F. JANIŪNAS

Mass.
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1484 _ §V. KAZIMIERO METAI — 1984

kultOros darbuotojų konferencija

NEW YORKE

temos buvo diskutuojamos visų 
dalyvių, apvalaus stalo diskusi
jų principu. Pirmoji tema buvo: 
Kūrybinio darbo skatinimas ir 
rėmimas. Jai įvadų patiekė prof.

nušvietė Lituanistikos tyrimo ir 
Studijų centro pastangas surink
ti mūsų kultūrines vertybes išei
vijoje ir kvietė visus į talką. 
Diskusijose buvo paliestos kul-

Labai šakotas lietuvių kul
tūros puoselėjimo ir išlaikymo 
darbas išeivijoje tęsiasi jau dau-

Kultūros darbuotojų konferenciją Chicagoje padėkos žodžiu 
užbaigia JAV LB Kultūros tarybos pirm. Ingrida Bublienė. 
Greta sėdi prof. dr. Br. Vaškelis, Milda Lenkauskienė, dr. A/ 
Razma ir Br. Juodelis. Nuotr. Z. Degučio

nės globoje, su Lietuvių Fondo 
finansine parama. Didieji lietu- dr- Bronius Vaškelis, iškelda- 
vių kultūros išlaikymo darbai 
daugumoje vyksta JAV, kur yra 
mūsų kultūrinių institucijų 
centrai, kur gyvena didžiausias 
mūsų kultūros darbuotojų skai
čius, daugiausia susibū
ręs Chicagos ir apylinkių lietu
vių kolonijoje.

Mūsų kultūrinio gyvenimo iš
laikymu nuolat besirūpinanti 
JAV7 LB Kultūros taryba lap
kričio 24 Chicagos Jaunimo 
Centre sukvietė mūsi^ kultūri
nėm institucijom vadovaujančių 
asmenų pasitarimą-konferenci- 
ją su tikslu analizuoti mūsų 

. kultūrinio gyvenimo padėtį, pa
svarstyti jame iškylančias pro
blemas ar naujas apraiškas, pa
žvelgti į esamas ir ateinančias 
naujas aplinkybes, kad ateities 
kultūriniai darbai ir pastangos 
būtų našesni.

Konferenciją atidarė JAV7 LB 
Kultūros tarvbos pirmininkė In
grida Bublienė, iškeldama mūsų 
kultūros institucijų, ir kultūri
ninkų reikšmę mūšų išeivijos 
gyvenimui, sveikindama susirin
kusius 48 dalyvius, atstovau
jančius mūsų kultūrinėm insti
tucijom, leidyklom, fondam ir 
spaudai. Tolimiausi dalyviai 
buvo Los Angeles dramos sam
būrio režisierius Petras Maželis

mas 6 pagrindinius punktus, 
liečiančius mūsų spausdinto žo
džio kūrybos pagerinimą, jau
nųjų rašytojų paskatinimą, kū
rybos darbam finansų padidi
nimą ir amerikiečių institucijų 
talkos suradimą. Diskusijose 
buvo pabrėžtas lietuviškos dai
nos ir chorų atgaivinimo reika
las, mūsų teatro prieauglio bū
tinybė, premijų išplėtimas kūry
binio darbo paskatinimui, mūsų 
kūrybos gausesni vertimai į sve
timas kalbas ir didesnė mūsų 
kūrybos reprezentacija laisvaja
me pasaulyje.

Antroji tema buvo: Kūrybinių

laikymo ir finansavimo proble
mos.

Ketvirtoji tema buvo: Kultūri
nių Lietuvos vertybių naudoji
mas. Jai įvadą patiekė’dr. Au
gustinas Idzelis, Jis konstatavo, 
kad mūsų išeivijai neturint ofi
cialaus ryšio su Lietuva, toks 
ryšys palaikomas privačiai. So
vietų valdžiai uždėjus visokius 
apsunkinimus ryšium su vaka
rais, bei suvaržius išeivijos 
lietuvių bendravimą su Lie-

dejas Juozas Kapočius iš Bosto
no.

Kon fe r e ncij o s mode rato r ium i 
buvo Juozas Stempužis, Kultūros 
tarybos narys ir CIevelando 
"Tėviškės Garsų’ radijo progra
mos vedėjas, sumaniai ir sklan
džiai pravedęs visą penkių va
landų konferenciją.

Konferencija turėjo keturias 
pagrindines temas, su įvadus

tinimo svarbą iškėlė Bronius 
Juodelis, pabrėždamas, kad be 
platintojų, kūrėjų darbai liktų 
nežinomi. Kūrėjų įnašas 'mūsų 
kultūriniam gyvenimui ateina 
ne tik per spaudos, dailės ar 
muzikos platintojus, bet ir per 
operos, teatro, koncertų, festi
valių, švenčių, kongresų ar sim
poziumų rengėjus. Jų pastangom 
reikalinga visų mūsų parama. 
Diskusijose iškilo leidinių ir 
renginių pritaikymas publikai, 
kuri keičiasi. Buvo iškeltas mū
sų reprezentacinių leidinių rei
kalingumas angliškai kalbančiai 
visuomenei ir geresnio platintojų 
tinklo organizavimas. •

Trečioji tema buvo: Kūrybos 
darbų apsauga — archyvai. Ją 
referavo Robertas Vitas, Litua
nistikos Tyrimo ir Studijų cent
ro bibliotekų vedėjas. Jis pabrė
žė, kad mūsų kultūrinių verty
bių surinkimui ir išsaugojimui 
ateities kartom išeivijoje yra bū
tini mūsų pačių tvarkomi ar
chyvai, bibliotekos, nes krašto 
universitetais ar bibliotekomis 
pasitikėti negalime. Jis plačiau

......  1 T

abipusis kultūrinis ryšys. | Lie
tuvą įvairiais keliais yra gali
nama išeivijos spauda, plokš
telės ir kitokios kultūrinės gė
rybės. Iš Lietuvos taip pat neofi
cialiai atkeliauja spauda, plokš
telės, kurias naudoja visos mū
sų radijo valandėlės, įvairūs 
dailės darbai ir visokiausi tauti
niai suvenyrai. Grupių ir pa
vienių kelionės daugėja ir kultū
rinis bendravimas nuolat ple
čiasi. Diskusijose buvo pabrėž
ta \is didėją Sovietų valdžios 
suvaržymai kultūrinių vertybių 
pasikeitimui, nors tauta labai 
vertina išeivijos lietuvių kūry
bą ir kultūrines apraiškas. Mū
sų kultūrinis bendravimas yra 
naudingas ir tautai ir išeivijai, 
tik jis neįmanomas tol, kol Sovie
tai naudoja vienos krypties gat
vės politiką, nuolat mirksėdami 
raudona šviesa.

Konferenciją žodžiu sveikino 
PLB vicepirmininkė kultūriniam 
reikalam Milda Lenkauskienė ir 
Lietuvių Fondo pinti, dr. An
tanas Razma. Padėkos žodžiu

Ar bus galima pelningai 
aukoti 1985 metuose?

Palikite savo pėdsakus mūsų 
išeivijos istorijoje! Įamžinkite 
save ir savo artimuosius Lietu
vių Fonde. Šiandien aukos yra 
pilnai nurašomos nuo visų vals
tybinių mokesčių. Tai naudingą 
ir Lietuvių Fondui ir aukotojui.

Kaip bus su aukomis 1985 
metuose? Prezidento Reagano 
administracija šiomis dienomis 
paskelbė savo planą pravesti 
naujų mokesčių įstatymą, pagal 
kurį dauguma žmonių daugiau 
nebegalės tokių aukų nurašyti 
nuo mokesčių. Kol dar tai neį-

Iš Metropolitan operos rūmų 
gruodžio 22, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet bus transliuojama W.A. 
Mozarto opera “Cosi Fan Tut- 
te”. Pagrindiniai solistai: 
Cornell MacNeil, Carol Vaness, 
Ann Murray. Diriguoja Jeffrey

Bronė J.P. Apshaga, MD, iš 
Charlestown, RI" atsilygindama 
už metinę Darbininko prenume
ratą, atsiuntė 70 dol. Spaudos 
rėmėjai nuoširdžiai dėkojame.

Dr. A. Goeldnerienė, Flush
ing, N .Y., atnaujindama Darbi
ninko prenumeratą, spaudai pa
remti atsiuntė 50 dol. Administ
racija nuoširdžiai dėkoja.

Mieli skaitytojai,
Kalgario Lietuvių Bendruo

menės Valdyba kviečia Jus įsigy
ti jų išleistą valgių knygą anglų 
kalba „Lithuanians Cook in 
Calgary”.

Tai gera dovtana bet kokia pro
ga savo kaimynams, draugams, 
vaikams, kurie nesupranta lietu
viškų maisto parengimų lietuvių 
kalba.

Šioje knygoje yra labai reti lie
tuvių receptai gauti iš Austra
lijos, Europos, Rytų ir Vakarų Ka
nados lietuvių.
, Gražiai iliustruota dail. V. 
Savicko.

Didelis dėmesys buvo atkreip
tas į medžiotojo ir žuvautojo 
maisto parengimą.

Knygos kaina $10.00, persiunti
mas $1.95.

Čekius ar pašto perlaidas Ka
nados pinigais prašome siųsti šiuo 
adresu:

m

Kultūros tarybos pirmininkė In
grida Bublienė, pasidžiaugdama 
visų pozityviu dalyvavimu.

Konferenciją tenka laikyti pa
sisekusia. Nors ji nepriėmė jokių 
rezoliucijų, kas labai madinga 
visokiem suvažiavimam, tačiau 
ji bus labai naudinga JAV7 LB 
Kultūros tarybai planuojant ir 
vykdant mūsų kultūrinio gyveni
mo darbus.

są vo auka.
Čekius rašykite: Lithuanian 

Foundation, Incv vardu -ir siųs
kite Lietuvių Fondo vajaus New 
Yorke iždininkui adresu: A. Šil
bajoris, 85-00 107th Street, 
Richmond Hill, N.Y. 11418.

Visiem aukojusiem dėkoja
L.F. vajaus komitetas

New Yorke

Kun. dr. V. Pavalkis, Milpitas, 
Calif., siųsdamas Darbininko ir 
Aidų metines prenumeratas, jau 
eilę metų prideda didesnę auką 
spaudai paremti. Šiais metais 
Darbininkui ir Aidam paaukojo 
150 dol. Leidėjai reiškia nuošir
džią padėką.

r-

Br. Juodelis

Prel. Petras Butkus, Sydney, 
lietuvių kapelionas ir Australi
jos lietuvių sielovados vadovas, 
jau eilę metų prieš Kalėdų šven
tes išleidžia gražius atvirukus 
su jo paties sukurtu eilėraščiu. 
Ir šiemet neseniai Darbininko 
redakciją pasiekė jo šventiniai 
sveikinimai iš pietinės Australi
jos, kur dabar yra vidurvasario 
karščiai.

Cecilija Kancis iš Valley 
Stream, N.Y., visada paremia 
spaudos darbus. Ir šiemet at
siuntė 40 dol. Geradarei nuošir
di padėka.

Lietuvių Darbininkų Draugi
jos 7 kuopa švenčių proga Dar
bininkui skiria 15 dol. Pirminin
kė B. Spudienė asmeniškai pri
deda 10 dol. Administracija dė
koja už spaudos paramą.

Siuntėjo vardas ir pavardė

Siuntėjo adresas ir postal code

Siųskite „Lithuanians Cook in Calgary”-------- egz
1 egz. kaina $10.00, plius $1.95 persiuntimo išlaidoms.

Kanados pinigais siunčiu iš viso $ už

Čekį rašyti: Calgary Lithuanian Canadian Community, 
c/o Aldona Condon.

AUKOKIME LITUANISTIKOS KATEDRAI
Artėja Kalėdos. Rengiame dovanas artimiesiems. Į 

nenykstantį dovanų sąrašą įtraukime ir lituanistikos 
katedrą. Sekančiam mokėjimui dar trūksta 71,000 dol.

Sykį įsteigta, ji tarnaus Lietuvai visiems laikams. 
Aukos nurašomos nuo mokesčių. Čekius prašom 
rašyti ir su šia atkarpa siųsti:

Lituanistikos Katedra C? 
arba

Lithuanian World Community Foundation
5620 So. Clairmont Ave.
Chicago, III. 60636

/x'šų telkimo komitetas, 
jonas Kavaliūnas pirmininkas

Vardas, pavardė ...

Adresas

BALFAS — DĖKINGAS

Yorko Balfo vajus praėjo. Visi 
aukotojai parodėte gražiausią 
artimo meilės žiedą — užjauti
mą, pagelbėjimą vargstantiem. 
Lietuviai, kurie gauna paramos, 
negali padėkoti tiem, kurie juos 
šelpia, todėl Balfo 100-ojo sky
riaus valdyba reiškia savo ir jų 
didelį dėkingumą visiem auko
tojam (pavieniam ir organiza
cijom), kurie atsiliepėte į šį 
vajų.

Labai ačiū Darbininko redak
toriam už taip prasmingus ve- "• Į935. \'uo 1937 iki 1940 studi- 
damuosius, skirtus Balfo veiklai.
Ačiū ir už žinučių patalpinimą 
apie vajų. Dėkojame Pranciško

Viktoras Ralys ir Rasa Brittain

Garden Club surengtame kalėdi
niame pobūvyje, kuris vyko 

Manhasset viešosios bibliotekos 
patalpose. Rasa skaitė paskaitą 
apie lietuviškus Kūčių papro
čius. Abu svečiai pagiedojo lie
tuviškų kalėdinių giesmių.

T. Šlikas iš Staten Island kiek- 
vieneriais metais apdovanoja 
Darbininką. Tai pastovus spau
dos rėmėjas. Darbininko leidė
jai nuoširdžiai dėkoja.

Viktoras Ralys, Apreiškimo pa
rapijos vargonininkas, praneša, 
kad šiemet Kūčių plotkelės nebus 
siuntinėjamos. Jas bus galima 
atsiimti sekmadienį prie bažny
čios.

Dail. Vaclovas Kosciuška 
mirė V ilniuje lapkričio 1. Buvo 
gimęs 1911 Geranainiuose, Ly
dos apskr. Į Kauno meno mo- ' 
kyklą įstojo 1929, mokyklą baigė

javo menų Paryžiuje. Buvo gra
fikas ir tapytojas. Iliustravo

Giedgaudui, OFM, ir jo talki
ninkėm už išspausdinimą bend- 
ralaiškio-prašymo nemokamai.

Stambesni aukotojai besibai
giant vajui: po 100 dol. — Vik
torija Kisielienė, Somerville, 
N.J., W.J. Markalonis, Reynolds
ville, PA, 50 dol. — Nelė Ma

40 dol. — Angelika Menciū- 
nas, Woodhaven, N.Y.

Šv. Kalėdų proga visiem Bal
io geradariam, įuikotojam tesu
teikia Kūdikėlis Jėzus džiaugs
mo, ramybės, o Naujieji 1985 
Metai teatneša nesibaigiančią 
laimę, sveikatos.

Balfo 100-ojo skyriaus valdyba

Darbininko kalendorius buvo 
visiem išsiusiąs lapkričio 20,

Brooklyno pašte. Kai ku - 
rie skaitytojai gavo greičiau, o 
kiti vėliau. Šiom dienom jau be
veik visi yra gavę. Jei kurio 
laiko kalendoriaus kas dar 
nebus gavęs, malonėkite pra- 

administra-nešti
vijai, kad būtu galima pasiųsti
pakartotinai. ,

kam. 1979 buvo atvykęs i Ame-

Buvo apsilankęs ir Darbininko 
redakcijoje ir parodė jo sukurtą 
gražų Vilniaus universiteto'’ 400 
metų sukakties medalio projek
tą. Medalis taip ir liko tik pro-

Janina Bezumavičiūtė-Bra- 
zinskienė-Hasselberg gruodžio 
15, šeštadienį, So.,Orange, N.J., 
savo sūnaus sąrėh. Algirdo 
Bražinsko namuose atšventė aš- 
tuoniasdešimts mėtų sukaktį. J. 
Bražinskui sukaktuvinį pobūvį 
suruošti padėjo jo uošvė Sofija 
Sav ickienė, dukra Regina, sūnus 
Algirdas, Jr. su žmona Diana ir 
kai kurios šeimos draugės. Vai
šintas!, įteiktos dovanos. Be to, 
įvertinta Janinos gera širdis, pa
dedanti kitiems, kurie reikalingi

valdžiai jis buvo nepriimtiuas.

ir Lenkijoje. Kaip paprastai, Ja
nina Hasselberg buvo judri, 
energinga ir gerai atrodanti.

Lietuvos Diplomatinės Tarnybos ir Lietuvos Pasiunti
nybės vardu nuoširdžiai Sveikinu visus lietuvius Šv. Ka
lėdų ir Naujųjų 1985 Metų proga.

Labai dėkoju spaudai, veiksniams, organizacijoms ir 
visiems geros valios lietuviams už ryžtinga veikla Lie
tuvos laisvės bylos reikalais ir už gražią atodaira Lie
tuvos diplomatinei ir konsularinei Tarnybai.

Linkiu, kad Naujieji Metai būtų visiems .sėkmingesni 
ir naujomis prošvaistėmis pasireikštų.

DR. STASYS A. RAČKIS
Lietuvos atstovas

Skaidrus Kalėdų džiaugsmas tegu mus vi.vti.v gaivina, 
padėdamas apjungti jėgas ryžtingoms pastangoms, kad 
Nauji 1985 melai neštų naujas laisvės viltis mūsų paverg
tai tautai.

AMERIKOS I 1I TVVIV TARYBA

U

- <=

rašė žmogaūl teisių dienos dek
laraciją, kartu paskelbdamas 
žmogaus teisių savaitę. Savo 
deklaracijoje bė kitų dalykų 
prezidentas priininė žmogaus 
teisių suvaržymą ir laisvo apsi
sprendimo teisės atėmimą Rytų 
Europos ir Pabaltijo valstybėse.

— Ambasadorius Richard 
Schifter Jungtinėse Tautose pa
sakė kalbą ryšium su keliamu 
klausimu dėl PortOriko atsisky
rimo nuo JAV. Priminęs, kaip 
ten laisvuose balsavimuose dide
lė gyventojų dauguma pasisako 
už jungtį su JAV, ambasadorius 
paklausė ar Estijai, Latvijai ir 
Lietuvai duodama teisė balsavi
mų urnose laisvai pasisakyti 
apie savo nepriklausomybę?

— Kun. dr. Juozas Prunskis, 
daugelio premijų mecenatas ir 
lietuviškų reikalų rėmėjas, įneš- 
damas 5,000 dol. auką į Lietu
vių Fondą, kasmet tos sumos su
daromus nuošimčius skiria 
skautiškųjų konkursų laimėtojų 
premijom. . <; •

— Lietuvių Fondo tarybos 
posėdy lapkričio 30 Chicagoj 
išrinkta nauja vadovybė: tarybos 
pirm. Povilas Kilius, tarybos 
sekr. Daina Kojelytė, valdybos 
pirm. dr. Antanas Razma.

“Draugo” romano konkurso 
vertinimo komisiją šiemet su
daro Danutė Bindokienė, Dalia 
Kučėnienė, Aušra Liulevičienė, 
Adolfas Markelis ir Andrius 
Naudžiūnas. Sprendimą darys 
sausio pradžioje. 2000 dol. pre
mijos mecenatas Juozas Ka
ributas iš Los Angeles.

—Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademija, kurios centras šiuo 
metu yra Romoje, dabar turi 
263 narius. Jų tarpe yra 17 
narių mokslininkų-akademikų 
ir du garbės nariai. Akademija 
sutelkė 196 bendradarbius, pa
sireiškusius savo moksliniais 
darbais.

* — Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras (Pasaulio lietuvių Y 
archyvas ir Pedagoginis litua
nistikos institutas) mokslo stu
dijų reikalam dabar renka kny
gas, rašytas pokarinėje Lietuvo
je. LTSC darbuotojai atvyks į 
knygų aukotojų namus, jei taip 
aukotojam lengviau. Knygų au
kos irgi nurašomos nuo valdžios 
mokesčių. LTSC pateiks užpil
dytą mokesčių formą. LTSC 
adresas: 5620 So. Claremont, 
Chicago, IL 60636 USA. Telefo
nas (312)434-4545.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: Arūnas Ciuberkis, New 
York, N.Y. Užsakė kitiem: A. Bal
sys, Naugatuck, Conn. — Biru
tė Aukštuolis, Naugatuck. 
Conn., R. Saldaitienė, Richmond 
Hill, N.Y. — S. Saliamonas, 
Hartford, Conn. Sveikinam nau
jus skaitytojus ir dėkojam užsa
kytojam. Darbininko prenume
rata naujiem skaitytojam pir
miem metam tik 12 dol. Atnau
jinant — visiem 15 dol..

NAUJAUSIA PLOKŠTELĖ
Algis Grigas, baritonas, su 

Philhannonia Hungaricu orkest
ru, diriguojant Alvydui Vasai- 
čiui, yra įdainavęs 8 lietuvių ir 

\ ■ į m ŠEtaiptautuuų operų arųas. Kama 
10 dol. Persiuntimui pridedamas 
1 dol. Gaunama Darbininko 
administrac(j<>k'>
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DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, at

siųsdami prenumeratos mokes
tį, prisidėję aukomis už kalen
dorių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudų parėmę:

30 dol. — D. Brazdžionis,

20 dol. — G. Snyder, Jamai-

Po 15 dol. — E. Baranauskas, 
Schenectady, N.Y., E. Wilchins- 
kas, Brooklyn, N.Y., G. Mikužis, 
Baltimore, Md., K. Barauskas, 
Woodhaven, N.Y., K. Navakaus- 
kas, Coventry, R.I., A. Ragaus
kas, Brickton, N.J., K. Sirgedie- 
nė, Richmond Hill, N.Y., B. Jan
kauskas, Fort Salonga, N.Y., S. 
Aleksiejus, Valley Stream, N.Y., 
A. Kirkilą, Nesconset, N.Y., G.

12 dol. — B. Paprockienė, 
Richmond Hill, N.Y.

Po 10 dol. — M. Petrikas,

kas, So. Dennis; Mass., kun. J. 
Tautkus, Putnam, Conn., M. Bu
kauskas, Brooklyn, N.Y., M. Jau-

liaduonis, New York, N.Y., J. 
Tamašauskas, Locust Valley, 
N.Y., K. Narkevičienė, Arlington, 
Mass., S. Šatas, Warwick, R.I. 
V. Bakūnas, Pembroke, Ont., 
A. Kondrat, Elizabeth, N.J., B. 
Liogus, Lanham, Md., dr. A. Tro
janas, New York, N.Y’., J. Pačė- 
sa, Brooklyn, N.Y., B. Maciū
nas, Woodhaven, N.Y., D. Jonai
tis, Woodhaven, N.Y7.

8 dol. — R. Rajus, Richmond

Po 7 dol. — J. Sakalauskas, 
Woodhaven, N.Y., D. Šileikis, 
Hillcrest Estates, N.Y., B. Vy- 
liaudas, Union, N.J., A. Bortke- 
vičius, No. Brunswick, N.J.

Po 5 dol. — A. Birutis, Wood
haven, N.Y7., R. Meseika, Rich
mond Hill, N.Y., J. Mikaila, 
Troy, Mich., A. Bertulis, Hot 
Springs, Ark., E. Juzumas, Sea-

NAUJAUSIOS 
KNYGOS
J. Gliaudą, Kovo ketvirtoji. 

Romanas šv. Kazimiero tema. 8 
dol-

J. Kralikauskas, Ąžuolai pilia
kalnyje. 8 dol.

J. Gliaudą, Baltos vėliavos. 
Romanas..Įrišta. 10 dol.

A. Saudargienė, Vėjas iš rytų. 
Įspūdžiai. Įrišta. 6 dol.

V. Rimkus, Lietuvių sukilimas 
Vilniuje. Atsiminimai. Įrišta. 6

v'dol.
Alė Rūta. Pirmieji svetur. Pre- 

jnijuotas romanas. 12 dol.
B. Kviklys, Panevėžio vyskupi- " 

ja. Gausiai iliustruota. Didesnio 
formato. Įrišta. 23 dol.

J. Karvelis, Prekybininko ke
liu. įrišta. 15 dol.

A. P. Bagdonas, Lietuvių Fon
das. Didelio formato. Gausiai 
iliustruota. 20 dol.

, Vyt. Alantas, Gėlių balsai. 
Novelės, Įrišta. 10 dol.

VI. Butkienė-Čekonytė. Moli
nis arkliukas. Apsakvmai. Įrišta. 
8. dol.

J. Puzino, Rinktiniai raštai.
I ir II tomas. Įrišti į kietus vir
šelius'. Už abu tomus 35 dol.

B. Kviklio, Kauno arkivysku
pija. Gausiai iliustruota, įrišta.. 
23 dol.

E. Juciūtė, I g a t k o s 
Naujamiestis. Lietuvių tremti
nių gyvenimas Sibire. Įrišta. 10 
dol.

M. Blynas, Lietuvos senovės 
paminklai. Iliustruota . 10 dol.

M. Krupavičius. Visuomeni
niai klausimai. Įrišta. 18 dol.

Dr. Wilhelm Storo st—Vydū
nas, Sieben Hundred Jahre 

C. Sakas, Williams- Deutsch-Litaui.scher Beziehun-

New Britain, Conn., J. Vaičai-

monas, Centerport, N.Y., G. Vid
mantas, Rochester, N.Y., O. Do
vydaitis, Lake Worth, Fla., I. Si- 
rutavičius, So. Boston, Mass., J. 
Mariukas, Woodhaven, N.Y., J. 
Botyrius, Ridgewood, N.Y., P. 
Stončius, Nashua, N.H., V. Og
den, Pennsboro, W.V., S. Palio
nis, Brooklyn, N.Y., A. Ramonas,

A. Grauslys, Jieškau tavo vei
do. Religinių straipsnių rinki
nys. Antra laida. 10 dol.

K. Ostrauskas, Gundymai, 
Kietais viršeliais. 8 dol.

S. Raštikis, Lietuvos likimo 
keliais. 18 dol.

So. Boston, Mass., E. Dubickas

Jamaica, N.Y., S. Klevas, Rich-

sapequa Pk., N.Y., P. Stanelis,

Paliulis, Cambridge, Mass., P. 
Pillat, Bronx, N.Y., A. Arūnas, 
Woodhaven, N.Y., K. Aras, St.

Milford, N.J., kun. J. Pallivat- 
hukkal, Paterson, N.J., A. Šil
bajoris, Richmond Hill, N.Y., 
M. Povilaitis, Woodhaven, N.Y., 
A. Giniotis, Chicago, Ill., F. 
Pempė, Philadelphia, Pa., G. 
Klučinikas, Manalapan, N.J., M. 
Lūšys, Woodhaven, N.Y., R. Ma- 
siulionis, Buffalo, N.Y., M. Kase
lis, Cincinnati, Oh., B. Strimai
tis, Hamden, Conn., Mr. N.

žius, Lelija. Šv. Kazimiero gro
žinės'literatūros antologija. 9 
dol.

Prof. J. Eretas tarnyboj Lie
tuvai. Straipsnių rinkinys. 4 
dol.

P. Gudelis, Joniškėlio parti
zanu atsiminimai. 11 dalis. 6 
dol/

ius Maro, Geor-

Albumo formatas, įrišta. 10 do],
P. Razminas, Kražiai.. Ilius

truota, įrišta. 12 dol.
O. Mikailaitė, Pumpučio pa

sauliukas, gausiai iliustruota. 3 
dol.

Gynybių Vilniaus sienų nu
griovimas, vertė M. Blvnas. 3 
dol.

Korp. Ramovė, V.D. Universi- 
eto studentų atsargos karinin-

Dumčius, Watertown, Conn., M. kų atsiminimai. Red. J. Karka. 
Balčiūnienė, Woodhaven, N.Y., 
S. Balsys, Brooklyn, N.Y., A. Vai
čekauskas, Fairview Hgts., III., 
V. Trečiokas, Wethersfield, 
Conn., J. Vaičkus, Keamy, N.J.

Po 3 dol. — E. Urbaitis, Wan-

Hyde Park, N.Y., A. Pakalka, 
Richmond Hill, N.Y., A. Bara
nauskas, Maspeth, N.Y.

Po 2 dol. — A. Kairys, Rego 
Park, N.Y., R. Kazlas, Hollis 
Hills, N.Y., S. Razgaitis, Chica
go, Ill., P. Zuyus, Maspeth, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

'didesnio formato. 10 dol.
Br. Kviklys, Telšių vyskupija. 

Įrišta. 20 dol.
Br. Kviklys, Vilkaviškio vysku

pija. Įrišta. 23 dol.
J. Puzinas, Petras Avižonis. 

Įrištas. 10 dol.
St. Yla, Jurgis Matulaitis. Bio

grafija. 5 dol.
J. Kaributas, Kelionė aplink 

pasaulį. 4 dol.
Šv. Raštas, Naujasis Testa

mentas. Įrištas. 6 dol.

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. JCaina 10

"Dainuok ir Šok" — J. Na- 
kutavičiaus su D. Striugaite- 
Summers, palydint orkestru, 
įdainuota 10 lietuviškų dainų ir

kasetės — 10 dol.
“Gina Čapkauskienė” — lie

tuvių kompozitorių dainos ir

kasetės kaina lt) dol.
“Pasakos” — 10 lietuviškų pa

sakų vaikam. Vainius Records 
of Canada leidinys. Kaina 10

Persiuntimui pridedama I dol. 
Šios ir kitos lietuviškos mu-

rai gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd.,

PROF. ST. YLOS KNYGA 
APIE M. K. ČIURLIONĮ

Ką tik atspausdinta knyga 
"M. K. Čiurlionis kūrėjas ir žmo
gus". Ją rašyti prieš pat mirtį 
užbaigė prof. kun. St. Yla. Į- 
rišta kietais viršeliais. Kaina 15 
dol. Taip pat dar gaunama to 
paties autoriaus parašytas 
“Ateitininkų vadovas” — 8 dol. 
ir "Jurgis Matulaitis”, biografi
ja — 6 doL Persiuntimui pri
dedamas 1 dol. Kreiptis: Dar
bininkas, 341 Highlarfd Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Mounted on a maroon 
background within a 
14 X 18 matboard__ $15.00
Unmatted Print$10.00

Postage is included

VYTIS
Ideal 

Christmas Gift

SEND TO:
R. KAČINSKAS
900 ST. CHARLES AVĖ.
BALTIMORE, MARYLAND 21229
NAME___________________________________________

ADDRESS

4-

S

Vytė Nemunėlis. Mažųjų die
nos. Poezija vaikam. 8 aol?

J. Matulaičio kelias į Vilniaus 
vyskupo sostą. 4 dol.

A. Gailiušis, Visaip atsitinka. 
Novelės, 6 dol.

V. Kavaliūnas, Dalia. Roma
nas, kietais viršeliais, 7 dol.

Sese, budėk. Lietuviu skaučių 
seserija. Įrišta. 20 dol.

A. Budreckis, DLK Algirdas. 
Istorinis veikalas, įrištas. 16 
dol. ' ' ,

A. Rukša, Kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. III tomas, 
įrištas. 19 dol.

M. Karaša, Gyvenimo sū
kuriuose. Įrištą. 12 dol.

E. Juciūtė, Pėdos mirties zo
noje. Pergvvenimai Sibire. 10 

do,; . J -S. Yla, M. K. Čiunionis kū
rėjas ir žmogus. Įrišta . 15 
dol.

G. Tautvytis, Gyvenimas oku- 
puotoj Lietuvoj. 10.00 dol.

Br. Raila, Kitokios Lietuvos 
ilgesys. 5 dol.

R. Raid, Wenn die Sowjets 
kommen. Vokiečių kalba apie 
sovietų žiaurumus okupacijos 
metu Pabaltijo kraštuose. 12 dol.

Laisvės besiekiant. Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjungos įna
šas į antinacinę rezistenciją. 
Minkštais viršeliais 12 dol.

Prof. Z. Ivinskis, Šv. Kazi
mieras. 4 dol.

Prof. J. Brazaitis, Raštai, I, II,
III ir IV tomai. Įrišti. Po 15 
dol.

A. Musteikis, Dangaus ir že
mės šaknys. Romanas. 10 dol.

tė, motina Marija. 5 dol.
J. Dainauskas, Aušra, 1980 

kovo — 1980 gruodžio 6 dol.
P. Gaučio vertimas. Pirmasis 

stebuklas. Azorin. 5 dol.
K. Pažėraitė, Svetimi vėjai. 6 

dol.
A. Landsbergis, Muzika įžen

giant i neregėtus miestus. 6 
dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos nau
jos knygos, lietuviškos muzi
kos plokštelės ir įvairūs suveny
rai gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland 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 11 
kartų per 1985 metus ir primins 
Jūsų sveikinimą. Visa tai tik už
7 dol. Gauta daug gražių atsi
liepimų iš Bridges skaitytojų, 
kurie didžiuojasi esą lietuviais. 
Nepagailėkime lietuviškam 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. 11207. 
Metinė prenumerata tik*“ dol.

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.................................................................x--

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS, prel. P. Juro paruoš
ta maldaknygė, mažo kišeninio formato, su daugybe mal
dų, litanijų, novenų. Tinka ir patiem pasimelsti ir kitiem 
padovanoti, kurie tokių maldaknygių neturi. Kaina 4 dol. 
Gaunama Darbininko administracijoje: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

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

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 316 psges, price 8 dol.) Prašau pratęsti prenumeratą metam

Agronomė* Iz. Sinkevičiūtė* parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga au 
plastlnlniu aplanku, nugarėlė patogiai auverta. 316 pual. Kaina 8 
dol. Darblnlnkaa, 341 Highland Blvd.. Brooklyn. N.Y. 11207.

Vardas Ir pavardė

Adresas ................

Užtekau “Lithuanian Cookery" už 8 dol. Pet*luntlma*- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė

Numeri*, gatvė

M letter, valstija. Zip

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
kainuoja tik 1> dol. Visiem kitiem prenumerata — 15 dol. 
metam.

Siunčiu už prenumeratę $
Už kalendorių S
Spaudai paremti $

STATE ZIPCITY

'-y

DEXTER PARK

B

1

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

296-4130
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BALTINUKAI — T SHIRTS, 
trijų spalvų, su Lietuvos 
trispalve ir Vytimi bei įra
šu “Lithuanian and proud 
of it” : vaikam (boy’s size) 
S (6-8), M (10-12), L (14- 
16), suaugusiems (man’s 
size) S (34-36), M (38-40), 
L (42-44). XL (46-48). Kaina 
su persiuntimu tik 8 dol.
Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 34T High- in
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Šv. Kazimiero medalis, išleis
tas jubiliejui rengti komiteto, jau 
gaunamas Darbininko administ
racijoje. Medalis bronzinis, įdė
tas į plastikinę dėžutę. Kaina 10 
dol. Persiuntimui pridedamas 
dar 1 dol.

Kiek knygų įsigijai praeitais 
metais? Vieną, dvi, tris? O gal 
akis uždengęs praėjai pro lis* 
tuvišką knygą, kad tik nereikė* 
tų jos nusipirkti. Žinoma, tokiu 
būdu I ietuviškos knygos iisilab 
kymo neparemsi.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

0

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

Tel. (718) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

$50,000 IR DAUGIAU

SUMA TERMINAS« i
METINIS 

PRIEAUGLIS
KURSAS

6 mėn. 10.92% 10.50%
$500

12 mėn. 11.03%- 10.60%
24 mėn. 11.14% 10.70%

• 20,000
36 mėn. 11.19% 10.75%

6 mėn. 11.19% 10.75%
$20,000

$50.000

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

11.35%
11.41%
11.46%

10.90%
10.95%
11.00%

— PAGAL SUSITARIMĄ

IRA CERTIFIKATAI:

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100.000.

$2,000 - 4,000 
per metus

Nuo 1
Iki 6 metų 11.46% 11%

REGULIARIOS SANTAUPOS:
---------  --- —-........ .. —11,11——

METINIS PRIEAUGLIS 9.42% 

DABARTINIS KURSAS 9%

APSKAIČIAVIMAS

KASDIEN

&
fe
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t
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ELENĄ MICKELIŪNIENĘ ATSISVEIKINANT
.♦

■v Žinoma New Yorko lietuvė fi
lantrope Elena Mickeliūnienė, 
paskutiniu laiku ilgai ir sun
kiai sirgusi, mirė gruodžio 7 
vėlų vakartį ligoninėje. Buvo pa
šarvota M. Shali ns šermeninėje.

Gruodžio 10 atsisveikinti su 
velione susirinko daug žmonių. 
Rožančių sukalbėjo kun. A. 
Račkauskas ir Tėv. L. Andri e- 
kus, OFM. Atsisveikinimui va
dovavo šaulių kuopos pirminin
kas Kęstutis Miklas. Savo žody
je jis apibūdino velionę, sumi
nėjo, kam ir kiek ji aukojo, kaip 
rėmė lietuviškų veiklų. LB New 
Yorko apygardos vardu ir Kul
tūros Židinio tarybos vardu at
sisveikino Aleksandras Vakse- 
lis. Marija Žukauskienė atsisvei
kino Liet. Moterų Klubu Fede- 

Ar 

racijos ir New Yorko klubo \ ar
du. Sugiedotas Lietuvos him
nas. Prie karsto stovėjo šaulių 
garbės sargyba su vėliava.

Mišios Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje

Gruodžio 11 velionės karstas 
buvo pervežtas j Apreiškimo pa
rapijos bažnyčių. Čia, vadovau
jant vysk. P. Baltakiui, mišias 
koncelebravo šie kunigai: kun. J. 
Pakalniškis, kun. A. Račkaus
kas, kun. K. Pugevičius ir Tėv. 
Antanas Prakapas, OFM. Pa
mokslų pasakė vysk. P. Balta
kis, iškeldamas jos labdaros 
nuopelnus.

Po pamaldų palydėta į Cy
press Hills kapines ir palaidota 

‘'šalia savo vyro Vinco Mickeliū- 
no. Jos karstas buvo apdengtas 
Lietuvos vėliava, kurių kapinėse 
šaulių kuopos vadas K. Miklas 
nuėmė ir padovanojo dukrai Ži

vilei Jurienei.
Gražūs polaidotuvių pietūs 

buvo J. Belecko Winter Garden 
svetainėje.-

Iš mokytojos j labdarę
Velionė buvo gimusi 1905 va

sario 15 Šiauliuose. Buvo mo
kytoja, buvo ištekėjusi už Lietu
vos kariuomenės karininko ka
pitono Vinco Mickeliūno.

Atvykusių Ameriką ir gyven
dama Brooklyne, daug kuo ver
tėsi, daug ir sunkiai dirbo, kol 
sutaupė pinigų. Paskui Įsigijo 
keletu namų. %

Sutelkusi nemažų kapitalų, ji 
pasireiškė kaip didelė labdarė. 
Neužtenka pasakyti, kad ji au
kojo, bet ji aukojo dosniai. Kas 
tik kreipėsi i jų, tuoj buvo su
šelptas, paremtas.

Čia suminėsime bent didžių- 
sias jos aukas.

Kultūros Židinio statybai pir
mų kartų paaukojo 10,000 dol., 
paskui jos aukos vis kilo ir artė
jo prie 20,000 dol. Apreiškimo 
parapijai 1973 paaukojo 1,500 
dol. Vysk. V. Blizgiui- šven
čiant savo kunigystės 50 metų 
sukakti, paaukojo 1,000 dol., 
rėmė saleziečių Įsikūrimų Fras
cati, prie Romos, Liet. Kat. Baž
nyčios Kronikom išleisti —2,000 
dol..Buvo Balfo 100-tojo sky
riaus narė, nuolat uoliai rėmė 
Balfų, rėmė jaunimo kongresus, 
Batuno veiklų, LB New Yorko 
apygardų. Kai apygarda reng
davo parodas, ji ilgų laikų skyrė 
nemažas sumas premijom, apy
gardai nemokamai surengdavo 
vaišes, finansavo Kat. Mokslo 
Akademijos 5 didžiulių knygų 
išleidimų. ' ■«. ••
. Nuo pat pradžios buvo šau

lių kuopos narė, paskutiniu lai
ku buvo valdybos antroji vice
pirmininkė, parėmė Elenos Ju- 
ciūtės knygos “Pėdos mirties zo
noje” ir A. Budrecko “DLK Al
girdo” išleidimus, šauliai, ja pa
gerindami ir Įvertindami jos lab
darų, apdovanojo šaulių žvaigž
dės ordinu. Ji buvo Kultūros 
Židinio garbės fundatorė, Kat. 
Mokslo akademijos garbės narė 
mecenatė. Lietuvių Religinė Šal
pa jai paskyrė net du kartus 
garbės narės pažymėjimų.

Ji pasižymėjo-kaip vaišių ren
gėja, Šeimininkė, surengdavo 
daug kam vaišes, dažniausiai 
nemokamai, kad tik galėtų pa
remti bendrinę veiklų. Kiek leido 
sveikata, skubėjo dirbti, patar
navo, dirbo net prie bingo, kad 
tik Kultūros Židinys išsimokė
tu skolas ir geriau verstųsi.

Sį plati ir dosni labdara i- 
prasmino jos gyvenimų. Paliks 
ji visada kaip šviesus filantro
pijos pavyzdys. Ji sugebėjo pra
turtinti ir papuošti savo gyveni
mų labdara.

-o-
Liko dukra Živilė Jurienė, dvi 

anūkės — Daiya ir Vilija ir anū
kas Mindaugas ir proanūkas. 
Sirgdama pas dukrų ji ir gy veno, 
nes buvo reikalinga nuolatinės 
priežiūros.

Mielai Živilei, jos šeimai ir vi
siem artimiesiem reiškiame už
uojautų. (p.j.)

NEW YORKE
Juozas Matiukas yra narys 

“International Association of

Dvi naujai Darbininko išleis
to knygos tik už 12 dol. Tai 
Jurgio Gliaudės “Kovo ketvir
toji — romanas iš Šv. Kazi
miero gyvenimo ir Antano Gai- 
liušio “Visaip atsitinka” — įdo
mių novelių rinkinys.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y.

Prof. Simo Sužiedėlio parašy
ta biografija “Šventas Kazimie
ras”, išleista patrauklia forma 
ir gausiai iliustruota. Tinka: 
šventiniam pasiskaitymui jau
nimui ir vyresniesiem. Kaina tik 
3 dol. Gaunama Darbininko ad
ministracijoj, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Juozas Giedraitis, Tautos Fon- 
valdybos pirmininkas, su žmona 
dr. Leonilda išvyko ilgesnėn ke
lionėn. Lankysis Naujoj Zelandi
joj ir Australijoj lietuviškose 
kolonijose. Dalyvaus ir Australi
jos lietuvių Dienose Camber- 
roje.

LMKF New Yorko klubas, 
mirus narei Elenai Mickeliūnie- 
nei, vietoj vainiko, paskyrė 25 
dol. aukų Darbininkui paremti.

Junior Museum of Bay Coun
ty, Panama City, Floridoj suruo
šė Įvairių kraštų kalėdinių eglu
čių parodų. Lietuviškoji eglutė 
buvo papuošta šiaudinukais, 
kuriuos padarė Sunny Hills ko
lonijos 4 lietuvės, vadovaujant 
Elenai Lukienei, kuri parodos 
metu lankytojams, pasipuošusi 
tautiniais drabužiais, aiškino 
apie mūsų kalėdinius papročius. 
(Panama City News Herald)

Lietuvos vyčių Maspetho 110 
kuopa organizuoja ekskursijų

KALĖDINĖM DOVANOM
LIETUVIŠKOS KNYGOS
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Mylimai Mamytei

ELENAI MICKELIŪNIENEI
n- “ .

mirus, dukrą Živilę Jurienę su šeima liūdesio valandoje ' 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Regimi, Jonas, Nomeda ir Romas Mack

Chiefs of Police”. Draugija da
bar jį pakėlė į nuolatinės glo
bos narius ir suteikė daug privi
legijų. Jis gali nemokamai skam
binti į šios draugijos įstaigų, 
visada gaus 3000 dof. paskolų, 
jei reikės. Jo identifikacijos nu
meris yra įregistruotas visoje 
Amerikos policijos įstaigose. Jei 
bet kur jis pames kokį daiktų ar 
bus apvogtas, tuoj policija jam 
sugrąžins. Taip pat. jo namai 
turės specialių apsaugų nuo įsi
laužimų. Visada atsiųs naujus 
lipinėlius, kad šie namai turi

Visuomenininke!, lietuviškų organizacijų rėmėjai ir 
mecenatei

įsilaužimų. Suteiks paskolų 
gaisro atveju.

S.S. Oceanic puikiu laivu Į Ber
mudų ir Nassau. Išvykstama 
1985 gegužės 4 ir grįžtama ge
gužės 11. Vyčių grupei suteikia
ma speciali nuolaida. Jei kelion
pinigiai pilnai sumokami prieš 
kdvb ' 15, tai ’ bus dar : su
teikta 200 dol. nuolaida dviem 
kabinos keleiviam. Taip pat 
duodama 15 procentų kelionių 
agento nuolaida. 150 dol. de
pozitas turi būti sumokėtas da
bar, kad būtų užtikrinta norima 
kabina. Ekskursijos kapelionas 
bus kun. S. Raila ir kasdien 
lietuviškai aukos mišias. Dėl in
formacijų skambinti Jonui Ado
mėnui 718 497-5212.

ELENAI MICKELIŪNIENEI
amžinybėn iškeliavus, dukterį Živilę Jurienę, vyrą, šeimą 
ir gimines nuoširdžiai užjaučia

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
New Yorko Židinys

POVILUI ŠLAPELIUI
mirus, žmoną Stasę, sūnų Vytautą, dukras Aldoną ir 
Nijolę su šeimomis ir gimines nuoširdžiai užjaučiame.

Verutė ir Jonas Rūteniai
Margarita ir William Primavera

Ilgamečiu! LB apylinkės valdybos sekretoriui

ELENAI MICKELIŪNIENEI
mirus, jos dukrą Živilę Jurienę ir artimuosius nuoširdžiai 

užjaučia ir kartu liūdi

Giraitės kaimynai
A.D. Alksniniai

V. I. Alksniniai

POVILUI ŠLAPELIUI
mirus, jo žmonai Staselei, sūnui Vytautui su šeima, 
dukroms Aldonai ir Nijolei su šeimomis ir visiems gimi
nėms bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Cape Cod LB apylinkės 
valdyba ir nariai

Mirė P. Šlapelis
Povilas Šlapelis, Cape Cod 

LB apylinkės sekretorius ir Įvai
rių organizacijų veikėjas, mirė 
gruodžio 8 Cape Cod. Nuliū
dime liko žmona Stasė, sūnus 
Vytautas su šeima, dukros Al
dona ir Nijolė su šeimomis ir 
daugelis giminių ir bičiulių. — 
I.J.

Adv. P. Žumbakis radijo 
bangomis

Gruodžio 10 d. 11 vai. ryto iš 
radijo stoties WTTP AM banga 
1060 Talk Show programoje 
kalbėjo adv. Povilas Žumbakis 
iš Chicagos.

Talk Show vedėjas klausinėjo, 
o adv. Žumbakis atsakinėjo. Kal
ba buvo apie OSI ir nacių ieš
kojimų bei bendradarbiavimų 
su KGB. Adv. Žumbakis labai 
ramiai ir gražiai nušvietė, kaip 
OSI bendradarbiauja su sovietų 
KGB. OSI yra sudariusi sutartį 
su sovietų KGB, bet kas toje su
tartyje surašyta, nerodoma nie
kam. Esu Osi remiasi KGB su
falsifikuotais duomenimis ir jų 
įtariamus žmones nuteisia dar 
jų neapklausinėjus ir be teismo.

Jie paskelbia, kad tas ar tas 
asmuo yra bendradarbiavęs su 
naciais ir tas žinias paskelbia 
per šimtus ar tūkstančius laik
raščių. Tuo sudaroma opinija, 
kad tie žmonės tikrai yra kalti. 
Tų apkaltintų žmonių apsigini- 
mui reikia labai daug pinigų. 
Adv. Žumbakis sakė, jog tokia 
įstaiga kaip OSI esanti reikalin
ga tikrų nacių medžiojimui, bet 
ji neturinti remtis sovietų KGB 
pagamintais įrodymais nekaltų 
žmonių pasmerkimui.

Adv. Žumbakis priminė Stali- 
no-Hitlerio susitarimų pradėti 
II-ji pasaulinį karų ir pasidali
nimų Europos. Lietuva esanti 
vienintelė, kuri karo metu nepa
kluso naciam ir nesuorganizavo 
lietuvių SS legiono nacių tarny
bai.

Adv. Žumbakis kalbėjo tele
fonu iš Chicagos ir kažin kas 
pradėjo trukdyti jo kalbų, o vė
liau net visai pertraukė. Radijo 
vedėjas atsiprašė už tai, kas at
sitiko.

Lituanistinės mokyklos vakaras
Bostono aukštesniosios litua

nistinės mokyklos tradicinis va
karas įvyko gruodžio 9 So. Bos
tono Lietuvių Pilie
čių D-jos auditorijoje. Progra
moje buvo J. Grušo vieno veiks
mo komedija “Nenuorama žmo
na”. Režisavo Aleksandra Gus- 
taitienė, o vaidino Bostono dra
mos sambūrio nariai: Gitą Kup
činskienė#^- parketo fabriko 
direktoriaus žmonų, Aidas Kup
činskas — parketo fab r i ko_d i rek
torių, Vytautas Jurgėla — chemi
jos -kvepalų fabriko vyr. buhal
terį, Jurgis Jašinskas — girtau
jantį siuvėją^ Rikanta Girniutė — 
tarnaitę ir Ramūnas Girnius — 
daktarų. Visa komedijos intryga 
vyksta dėl prašmatnios parketo 
fabriko direktoriaus žmonos. Ji 
meili, diktuojanti, norinti 
puoštis ir viską daranti už vyro 
nugaros net ir fabriko sąs
kaitom

P. N. Baltruliofiiai

E. Jurevičiūtė
R.D. Keziai

A. Pesytė
G. Rajeckas 

A. Tamošiūnas
Inž. POVILUI ŠLAPELIUI

amžinybėn iškeliavus, jo žmonai Stasei, sūnui Vytautui, 
dukroms Aldonai ir Nijolei ir jų šeimoms reiškiame 
giliausią užuojautą ir kartu liūdime.

Vladas ir Danutė Jančauskai

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

Komedija parašyta okupuotoje 
Lietuvoje. Visi aktoriai suvaidi
no puikiai, o kai kurie tinka ir 
į profesionalus.

Publikai plojant, režisoreL 
Aleksandrai Gustaitienei buvo 
įteikta gražių raudonų rožių 
puokštė, o visiem aktoriam po 
raudoną rožę. Režisorė Gustai- 
tienė pasakė, kad Žara Girniutė, 
turėjusi vaidinti, esanti ligoni
nėj, tad visas rožes siunčiame 
jai. Žaros vietoje vaidino jos se
sutė Rikantė.

Po vaidinimo buvo rodomas 
filmas “Senolių godos” ir bale
tas. Pagaminti okupuotoje Lie
tuvoje. Senolių godose senutės 
skundžiasi, kaip seniau ponai 
jas mušdavę.

Susirinkę buvo vaišinami įvai
riais užkandžiais. Maloniai pa
tarnavo jaunos ponios ir moki
niai, nešiodami užkandžius po 
salę.

Iš inž. architektų veiklos
Inžinierių ir architektų s-gos 

Boston skyrius gruodžio 7 turėjo 
metinį susirinkimą pas inž. 
Kęstutį Devenį, Waltham, Mass, 
į susirinkimą atsilankė 25 nriai. 
Inž. V. V. Dabrila skaitė paskai
tų, kaip sustiprinami pastatai 
žemės drebėjimo jėgom.

Susirinkime išrinkta nauja 
skyriaus valdyba: pirm. Brute- 
nis Veitas, sekr. R. Manomaitis 
ir ižd. G. Banaitis. Susirinkime 
taip pat buvo paminėta buv. 
ALIAS pirmininko Juozo Dačio 
80 metų sukaktis.

Įdomu, kada daug lietuviškų 
organizacijų silpnėja ar nyksta, 
inž. ir arch, s-ga yra gyva ir tebė
ra ant gero kelio.

Nauja So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos valdyba

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos valdybos rinkimai įvyko 
gruodžio 9. Išrinkti: pirmininku 
Vytautas Eikinas, vicepirm. 
Lionginas Izbickas, protokolo 
sekr. Vytautas Jurgėla, finansų 
sekr. Arnoldas Pl'evokas, ižd. Ge
diminas Ivaška, maršalka Mar
tynas Dapkus. Revizijos komisi
ja: Tomas Ašmenskas, Danutė 
Izbickienė ir Romas Veitas. Di
rektoriai: Alex Akule, Antanas 
Andriulionis, Danielius Aver- 
ka, Henrikas Čepas, Stasys Gri- 
ganavičius, Vytenis Izbickas ir 
Ričardas Lizdenis.

Rima Bričkienė naujoj vietoj
Ocean Street Associates — 

namų pirkimo ir pardavimo į- 
staiga, kuriai vadovauja Rima 
Bričkienė, persikėlė į naują 
vietą. Dabartinis adresas — 206 
Minot St., 3 čias aukštas, kam
pas Adams ir Minot St., Dor-' 
Chester.

Rima Bričkienė ir toliau žada 
patarnauti lietuviam ne tik namų 
pirkimo-pardavimo reikaluose, 
bet ji visai be užmokesčio 
gali apkainuoti namus ir pan.

BOSTONO RENGINIAI

Gruodžio 31 d. 8 v.v. So. Bos
tono Liet. Piliečių D-jos tradici
nis Naujųjų Metų sutikimas-ba- 
lius 3-čio aukšto auditorijoje. 
Vakarienė, šokiai, programa..

BOSTON MASS — WLYN 1M0 
AM bangos Mkm. nvo • Bei S:45 
ryto. Voda 8. Ir V. Minkai, M2 C 
Broadway, So. Boaton, Mata. 
•2127. Tolaf. 2SM4SI. Fartkioda* 
mat OarbMInkaa. DMallt IMovliku 
knygą patlrlnklmaa. •

LAISVĖS VARFAS aokmadlo- 
nlalt 9:00-10:00 vaL ryto IS WCAV* 
FM banga M.0. Vad0|a« — Fotras 
Vlttlnla, 173 Arthor BL, Brockton, 
MA 02402. Tototonat (S17) M0- 
7200.

Cape Cod

ALFONSUI VILNIŠKIU!
okupuotoje Lietuvoje mirus, jo brolį, mūsų artimą bi
čiulį, Kazimierą ir jo žmoną Eleną nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Vanda ir Antanas Gruzdžiai 
Konstancija ir Ignas Podėliai 
Ona ir Jonas Pupininkai
Genė ir Albinas Satraičiai 
Salomėja ir Antanas Yupkai

JUOZUI PETRUŠKEVIČIUI
Li^tqMoje mirus, jo dukrai Janinai Gerdvlllenel reiškiame

Florida
M. K. Arai
(t. .A Armaliai
E.K. Gitniauskai

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikina 
tavo mielus klientus

MCMfUH

‘Arpber Holidays”
" d

TRANS-ATLANTIC
TRAVEL SERVICE, INC.

393 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 
Tol. (617) 268-8784

Aldona Adomonienė, Albina Rudžiūnlenė Ir 
bendradarbiai

k WSi ii?.'* HM WWi MUS
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“YORKE?

Tyro kalėdinio džiaugsmo ir Dievo palaimos Naujiesiems 
metams linkime ketvirtadienio ir penktadienio parengimų 
talkininkams, Lietuvių Kultūros Fondo vadovybei ir nariams 
bei visiems mūsų 
dariams.

vienuolyno ir Kultūros Židinio gera-

BROOKLYNO PRANCIŠKONAI

Lietuvių Moterų Federacijos 
New Yorko klubas gruodžio 22. 
šį šeštadienį, 5 vai. vak. Kultū
ros Židinio posėdžių menėje 
rengia privatų prieškalėdinį 
pasisvečiavimą.

Vysk. Pauliui A. Baltakiui spe
cialiai išdrožta vyskupiška lazda . 
lietuviškais motyvais jam bus į- 
teikta sausio 13, sekmadienį. 
1 vai. popiet Kultūros Židinio 
didžiojoj salėj mišių metu. Po iš
kilmių vyks Maironio mokyklos 
kalėdinė eglutė, skirta vyskupo 
garbei.

Lietuvių Katalikių Moterų Są
jungos 29 kuopti gruodžio 23. šį 
sekmadienį, 12:30 vai. Apreiški
mo parapijos salėje rengia tra
dicines Kūčias. Vadovaujant 
Viktorui Raliui, choro ir visų 
bendras giedojimas. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. Įėjimo au
ka 6. dol.

Teodoras 
žigus, mirė 
pašarvotas

Slapšys, 78 m. am- 
gruodžio 13. Buvo 
Stutzmanno ir sū

naus laidotuvių namuose. New 
Hyde Park, Queens Village, NA. 
Rožančių atsisveikinimo proga 
gruodžio 15 sukalbėjo kun. A. 
Račkauskas.

New Yorko žinių dar yra 7 
ir 5 puslapiuose.

KULTŪROS ŽIDINIO VALDYBA sveikina Kultūros 
Židinio narius , aukotojus, rėmėjus, ketvirtadienio-penk- 
tadienio bingo grupių darbuotojus, Darbininko admi
nistraciją ir Tėvus Pranciškonus su Šv. Kalėdomis ir 
naujais metais.

. New Yorko lietuvių vyrų choro Perkūnas valdyba 
sveikina su Šv. Kalėdom visus choro narius ir jų artimuo
sius, buvusius narius, choro talkininkus bei rėmėjus, 
lietuviškos dainos mylėtojus ir gerbiamus lietuviškų or
ganizacijų vadovus, kurie supranta ir Įvertina mūsų 
darbo svarbą ir savo paskatinamu dėmesiu Įgalina mus 
propaguoti mūsti mielą lietuvišką dainą, kad ji niekad ne
pritiltų, o skambėtų kuo garsiau ir plačiau! Nuoširdžiai 
linkime visiems tvirtos sveikatos, ištvermės darbe ir jo 
džiaugsmingo derliaus 1985 metuose.

Choro valdybos pirmininkas

DR. ANASTAZIJA GOELDNERIENĖ sveikina savo 
draugus Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga.

Redakcija ...... (718) 827-1352
Į Administr........ (718) 827-1351
(Spaustuvė ..... (718) 827-1350
I Vienuolynas .. (718) 235-5962
Vyskupas ......... (718) 827-7932

341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, N.Y. 11207

.SVEIKINAME!.
Lietuviu Atletu Klubas sveiki

na sportininkus, klubo narius ir 
prijaučiančius su Šv. Kalėdomis 
ir Naujais Metais.

Lietuvių Atletų Klubas sveiki
na savo bingo grupės darbuoto
jus, pilnus ištvermės ir pasišven
timo su Šv. Kalėdomis ir Nau
jais Metais. Šia pačia proga 
Lietuvių Atletų Klubo valdyba 
dėkoja bingo darbuotojam už 
parody tą ištvermę per eilę metru

Juozas ir Aleksandra Kazickai 
sveikina Šv. Kalėdų proga savo 
draugus ir pažįstamus ir linki 
laimingų ir sveikų Naujųjų

Aldona irVainutis Zikarai svei- * 
kiną gimines, draugus ir pažįs
tamus su Šv. Kalėdomis ir linki 
jiems laimingų, sveikų Naujų 
Metu. . C

Kotryna ir Vytautas Marijošiai 
savo bičiuliams nuoširdžiai lin
ki malonių Šv. Kalėdų ir laimin
gų Naujųjų Metų.

Stasė ir Cezaris Surdokai 
Švenčių proga nuoširdžiai svei
kina draugus ir visus Darbinin
ko skaitytojus.

Vidmas ir Vita Matusaičiai 
su šeima linki visiems drau
gams ir pažįstamiems sveika
tos ir ramybės švenčių proga.

ga Tėv. Pranciškonus, Darbinin
ko redaktorius. Apreiškimo pa
rapijos kunigus, gimines, drau
gus, pažįstamus ir geros \alios 
žmones. Vietoj kalėdinių at
virukų skiria auką Darbininkui 
paremti.

ir kartu linki sveiku

Šv. Kalėdų proga nuoširdžiai 
sveikina gimines, draugus ir pa
žįstamus U
ir linksmu ateinančiu metu, č- C-

Dr. Leoni Ida ir Juozas Gied
raičiai sveikina visus draugus ir

aukotojus, linkėdami maloniu 
Šv. Kalėdų švenčių ir laimingų

Lilė ir Vytautas Milukai s\ ei
ki na savo draugus ir artimuo
sius Šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
proga.

Vytautas ir Genovaitė Belec- 
. kai, Sunny Hills, Fla., Šv. Ka

lėdų ir Naujų Metų proga svei
kina visus Sunny Hills lietuvius, 
gimines ir draugus New Yorko 
apylinkėje bei visus Darbininko 
skaitytojus.

Dr. Pranas ir Janina Bagdai 
Kalėdų švenčių proga sveikina 
gimines ir pažįstamus linkė
dami Naujiems Metams visoke
riopos sėkmės. Skiria auką spau
dai paremti.

Irena ir Jonas Vilgaliai su 
šeima sveikina draugus ir bičiu
lius Šv. Kalėdų proga ir linki 
kuo sėkmingiausių Naujųjų Me
tu. C

Marija ir Vacys Butkiai iš 
Great Neck, N.Y., sveikina visus 
draugus ir pažįstamus Kalėdų 
švenčių proga ir linki laimingų 
Naujųjų Metų. Ta proga skiria 
auką Darbininko laikraščiui.

Danutė ir Liutaveras Siemaš- 
kos iš Atlanta, GA, švenčių 
proga sveikina draugus, ir pa
žįstamus. Vietoj kalėdinių atvi
ruku Darbininko laikraščiui ski- C
ria auką.

Mara, Vytautas, Monika ir 
Kristina Vygantai sveikina visus 
savo draugus ir pažįstamus Šv. 
Kalėdų proga ir linki sėkmės ir 
džiaugsmo Naujuose Metuose. 
Vietoj kalėdinių sveikinimų ski
ria auką lietuviškai spaudai.

Skaitytojai kviečiami ateiti i 
talką Darbininkui. Gal turite

neskaito Darbininko? Užsakant 
naujiem skaitvtojam, mokama 
tik 12 dol.

KASOS įstaiga praneša, kad 
švenčių metų KASA bus užda
ryta gruodžio 24 ir 25, o paskui 
gruodžio 29, 31 ir sausio 1. 
KASOS tarnautojai linki visiem

Give Christmas to our Indian 
children and elderly. Prayers, 
donations needed. Father Me 
Neill, St. Bonaventure Indian 
Missions, Thoreau, Neu; Mexico 
87323.

Uknevičių šeima iš Wocxlha- 
veno sveikina savo pažįstamus, 
draugus ir artimuosius Šv. Ka
lėdų ir Naujų Metų proga ir ski
ria auką Darbininkui paremti.

Dr. Marija ir Vitalis Žukaus
kai Kalėdų šventėse sveikina 
savo draugus ir pažįstamus ir 

juose Metuose.
Birutė ir Vytautas Kiduliai 

su šeima sveikina savo draugus 

linki sėkmingų Naujų Metų, Ski
ria auką Darbininkui.

nuoširdžiai sveikina visus savo 
artimuosius ir pažįstamus Šv.

mės Naujuose 1985-tuose me
tuose.

Arnoldas ir Elena Pristemik

Metų proga savo draugus ir pa
žįstamus, o taip pat ir Tėvus 
Pranciškonus.

Stefa Mikulskienė ir Danutė 
sveikina gimines ir pažįstamus 
su Šv. Kalėdomis ir linki jiems 
Dievo palaimos Naujuose Me
tuose.

Kazimieras ir Kastytis Jankū
nai sveikina savo gimines, drau
gus ir pažįstamus Kalėdų šven
čių ir Naujųjų Metų proga ir lin
ki visiem geriausios sėkmės jų 

nimu skiria auka Darbininkui.
Margarita Samatienė, Wash

ington, D.C., visoms-visiems 
draugams, bičiuliams, skaitan
tiems “Darbininką”, siunčia 
nuoširdžius Šv. Kalėdų sveikini-
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mus ii linki Aukščiausiojo pa
laimos 1985 metuose.

Liudas Špokas siunčia savo 

nimus ir geriausius linkėjimus 
1985 metuose.

Dr. Antanas ir Janina Snieškai 
Šv. Kalėdų proga sveikina Tėvus 
Pranciškonus, Darbininko dar
buotojus, savo draugus ir bi
čiulius. Visiem linki gerų kūry
bingų Naujtįjų Metų. Skiria auką 
Darbininkui paremti.

Eugenija Vainienė, sūnus Jo
nas ir sūnus Petras su šeima 
sveikina gimines, draugus ir pa
žįstamus Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga, visiem linkėdami 
sveikatos, sėkmės ir Dievo pa
laimos. Vietoj atvirukų aukoja 
Darbininkui ir Kultūros Židiniui.

A. Radzivanienė Kristaus gi
mimo šventės proga sveikina 
savo draugus, kaimynus ir pa
žįstamus, linkėdama visiem Die
vo palaimos ir sveikatos, sulau
kus 1985 metu. C

Petras Jurgėla Kalėdų švenčių 
ir Naujų Metų proga sveikina 
visus lietuviškojo ginklo drau
gus — savanorius, karius ir šau- 
lius-es, 1 ietuviškąją skautiją, 
ateitininkus-es ir kitus savo bi
čiulius bei pažįstamus.

Donata ir Alfonsas Samušiai, 
dėkodami Darbininkui, visiem 
linki jaukių Šv. Kalėdų ir pra
smingų 1985-irjų Metų.

Gertrūda Valaitienė iš Great 
Neck sveikina gimines, draugus 
ir pažįstamus su Šv. Kalėdomis 
ir linki visiem laimės ir sveika
tos Naujuose Metuose.

Gintarė Ivaškienė su šeima 
siunčia auką Darbininkui ir per 
spaudą sveikina visus savo arti
muosius ir draugus, linkėdami 
jiem gausios Dievo palaimos 
Šv. Kalėdų proga.

V. Gudienė su šeima sveikina 
savo draugus ir artimuosius Šv. 
Kalėdų proga ir linki laimingų 
Naujų Metų. Skiria auką Darbi
ninkui. "k-

Felicija ir Vytautas Izbickai 
linki visiems savo draugams ir

Taip pat dėkoja visiems už svei
katos linkėjimus ir visokeriopą 
paramą A'ytauto sunkaus susir
gimo metu.

Angelė ir Bronius Stankaičiai 
sveikina gimines, draugus ir pa

laimingų Naujųjų Metų. \ ietoj 
kalėdiniu atviruku — skiria 
auka Darbininkui.

Vida ir Romualdas Penikai 
sveikina gimines, draugus ir pa
žįstamus Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga visiems linki daug 
džiaugsmo, sveikatos ir sėkmės.

Alfonsas ir Genovaitė Valad- 
kevičiai sveikina gimines, drau
gus ir pažįstamus Kalėdų šven
čių ir Naujųjų Metų proga. 
Skiria auka Darbininkui.

DIDYSIS 1985 METŲ

Kultūros Židinyje New Yorke!

Rengia liaudies ir estradinės 
muzikos vienetas

JINAI IR TRYS GINTARAI
PROGRAMOJE:

Skabus maistas (su garuojančia sriuba) 
Kilnūs gėrimai 
Šampanas 
Lietuviškas midus 
Puošni salė 
Ir, žinoma, linksma nuotaika

Šokiam groja JINAI IR TRYS GINTARAI 
Programoj dalyvauja VITALIS ŽUKAUSKAS

Puotos pradžia 9:30 v.v. iki........
Kaina asmeniui 25 dol., porai — 45 dol. '3_

Stalus ir vietas užsakyti iš anksto iki 
gruodžio 27 pas:
Romą Kezį — dienos metu — 718 769-3300
S. Karmaziną dieną ir vakare — 718 441-1252 
J. Naką — dienos metu 516 549-5441, vakare 
— 516 795-7930

Taip pat iš anksto reikia sumokėti. Čekius siųsti: Mr. 
Juozas Nakas, 236 Normandy Rd., Massapequa, N.Y. 
11758

Danutė ir Kazys Krivickai, 
Clarks Summit, Pa., sveikina 
draugus ir pažįstamus Šv. Kalė
dų proga ir linki sveikatos ir lai
mės Naujuose Metuose. Darbi
ninkui paremti siunčia auką.

Danutė ir Antanas Bobeliai, 
sveikindami draugus ir pažįsta
mus Kalėdų švenčių proga ir lin
kėdami laimingų 1985 metų, 
kortelių siuntinėjimo vietoje 
skiria auką lietuviškai spaudai 
narernti.

Irena ir Aleksandras Vakseliai 
sveikina Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga savo draugus, pažįs
tamus ir bendradarbius. Linki 
sveikų ir sėkmingų Naujų Metų 
ir daug džiaugsmo Šv. Kalėdose. 
Vietoj tradicinių atvirukų siun
čia auką Darbininkui ir Kultūros

Eleonora ir Alfonsas Urbeliai 
sveikina visus penktadienio ir 
ketvirtadienio bingo darbuoto
jus, draugus, bičiulius su šventė
mis ir linki geros sveikatos 1985 
metuose.

Gražina ir Vitolis Dragunevi- 
čiai sveikina savo draugus ir pa
žįstamus su Šv. Kalėdom ir Nau
jais Metais.

Pulcherija Turulienė linksmų 
Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų 
Metu linki visiems savo drau- C
gams ir pažįstamiems.

Vytautas Maželis Šv. Kalėdų 

savo bičiulius ir pažįstamus lin
kėdamas visokeriopo pasise
kimo.

Lietuvių Katalikų Federacija praneša, 
kad už 100 amerikietiškų dolerių auką galima 
įsigyti oficialiai Vatikano televizijos paga
mintą šv. Kazimiero mirties 500 metų su
kakties iškilmių Romoje video juostą. Spal
vota, 45 min. ilgio, VHS formato video juosta 
apžvelgia Šv. Tėvo mišias, jo kalbą lietu
viškai, Grandinėlės ansamblio ir Sikstinos 
choro programą Šv. Petro bazilikoj. Su lie
tuvišku arba anglišku komentaru. Čekius 
rašyti:

Lithuanian RC Federation of America 
St. Casimir Jubilee Committee 

351 Highland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207

V*_NtUS RE<

DARIUS POLIKAITIS su broliu ir dviem pusbroliais, atvykę į 
Montrealį šia vasarą, užrekordavo plokštelę. Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungą financavo plokštelės išleidimą. 
ALEKSANDRAS STANKEVIČIUS yra plokštelės 
producentas. AŠ ČIA GYVA turi jauną atspalvį su 
moderniškais tonais.

Plokštelę galima įsigyti kioske jūsų mieste arba galima 
užsisakyti sekančiais adresais:

VILNIUS RECORDS OF CANADA 
2127 rue Guy 
Montreal, Quebec 
H3H 2L9

arba

PUS
5559 Modena P!.
Aqoura. C A
91301
USA

Kaina: S10.00 su persiuntimu S12.50 U.S




