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Savaitės 
t įvykiai
V

Ispanijos min. pirmininkas

Socialistų partijų pasižiūrėti į 
besikeičiančias pasaulio sąlygas 
ir atsisakvti savo istorinės ideo-

to nariu, nes pasitraukimas iš 
Nato pažeistų Ispanijos saugu
mų ir patikimumą.

Sov. S-gos Politbiuro narys 
Michail S. Gorbačev pareiškė 
Maskvoj besilankančiai JAV - 
Sov. S-gos Prekybos ir ekono
mijos tarybos delegacijai, kad 
Sov. S-ga yra pasiruošusi su
mažinti savo karines išlaidas, 
jei ir JAV padary tų tą patį.

Salvadoro vyriausybė ir prieš 
ją kovoją partizanai sutiko su- 
stabdvti karo veiksmus Kalėdų 
švenčių metu.

JAV įspėjo Belgiją ir Olandiją, 
kad, jom neįvykdžius duoto pa
sižadėjimo išdėstyti JAV bran
duolines raketas savo teritorijoj, 
negalima laukti pažangos dery
bose su Sov. S-ga dėl ginklų 
kontrolės. Jos abi yra pasižadė
jusios priimti po 48 raketas, bet 
dėl viduj esančios opozicijos pa
sižadėjimo vvkdvmą atidėlioja.

Čilė gavo iš Inter-American 
Development banko 48 mil. dol. 
paskolą aliejaus» ir dujų ieškoji
mui finansuoti ir aliejaus rafine- 
rijom tobulinti.

J.T. gen. sekretorius Javier 
Perez de Cuellar aštriai kritika
vo branduolinius ginklus turin
čias valstybes už jų ideologinę 
konfrontaciją, grąsinančią visos 
žmonijos ateičiai ir pabrėžė, 
kad jos yra atsakingos ne tik 
savo, bet ir viso pasaulio gyven
tojam.

Mauritanijos kariuomenė į- 
vykdė pervervpą prieš prezi
dentą Mohanfmed Khouma Ould 
Haidalle, kuris, grįžus iš užsie
nio, buvo areštuotas. Krašto val
džią perėmė karinis komitetas.

kariuomenės štabo viršininkas 
pik. Maouya Quid Sidi Ahmed

Nepasitenkinimas UNESCO 
veikla auga ir V. Vokietijoj. 
Olandijoj. Japonijoj, Kanadoj 
ir Šveicarijoj. JAV žada iš jos 
pasitraukti š.m. pabaigoj.

Amerikos žydų organizacijos, 
stengdamosios atgaivinti anks
čiau buvusią koaliciją su juodą
ja rase, pradėjo jungtis į pas
tarųjų pradėtas demonstracijas 
prieš Pietų Afriką.

Lenkijos vyriausybė oficialiai 
apkaltino 4 savo policijos pa
reigūnus dėl kun. Popieluszko

rowski, Itn. Leszek Pekala ir Itn. 
Waldemar Chmielewski už nu
žudymą, o jų viršininką pik. 
Adam Pietruszka — už jiem teik
tą pagelbą.

JAV ir Izraelio karo laivai 
ir lėktuvai vykdė bendrus pra
timus kaip gintis nuo priešo 
povandeninių laivų rytinėj Vi
duržemio jūros srity.

Popiežius Jonas Paulius II 
savo rašte “Reconciliatio et Pae-

pasmerkė klasių kovą kaip so
cialinę blogybę ir nurodė, kad 
už nuodėmę atsako tik asmuo.

Etiopija apkaltino Vakarus, 
kad jie. žinodami apie gręsianti 
badą, pavėlavo ateiti su pagclba

per 9 pasi- 
pasitrauki-

griežtai atmetė nurodydamos, 
kad Etiopija kanda 
čia ranką.

Izraelis ir Libanas 
tarimus dėl Izraelio
mo iš pietinio Libano nepadarė 
jokios pažangos. Reikalų patai
syti ten išvyko JAV specialus 
atstovas Richard W. Murphy.

BAŽNYČIA LIKO NEPARKLUPDYTA
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 63

Kronikos Nr. 63 pasirodė oku
puotoje Lietuvoje 1984 liepos 1. 
Numeris skiriamas pagerbti 50

tos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Sir

Šiame numeryje yra: Pasvei
kinimas nominuotam vyskupui

mini pasiaukojimo švč. Jėzaus 
Širdžiai 50-metį, Jubiliejinių šv. 
Kazimiero metų atgarsiai, Ar 
yra pagrindo prel. Olšauską 
kaltinti žmogžudyste?, Kun. J. 
Danylos laiškas rajoninio laik-

kojame už auką. Mūsų kaliniai, 
Kratos ir tardymai, Žinios iš 
vyskupijų. Sovietinėje mokyk
loje.

Numeris turi 28 didelio forma
to ir tankiai prirašytus pusla
pius.

-o-
J.E. VYSKUPUI
A. BALTAKIUI

Didžiai Gerbiamas mūsų Tau
tos Vyskupe, nuoširdžiai sveiki
name Šv. Tėvui paskyrus Jus

to\js kilnioms pareigoms — rū
pintis mūsų tautiečių religiniu 
gyvenimu, gyvąja mūsų Tautos 
Bažnyčia.

Katalikiškoji Lietuva meldžia

v o palaimos ir pasiveda Jūsų 
meilei ir rūpesčiui. ’ ; ~

KATALIKIŠKA LIETUVA 
MINI PASIAUKOJIMO 

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDŽIAIS0-MET1
1934 liepos 1 Lietuva buvo 

paaukota Švč. Jėzaus Širdžiai. 
Šiemet sukanka 50 metų, kai Jė
zaus Širdis — Jos Didžioji Mei
lė veda Lietuvą ir jos Bažnyčią 
kietu išbandvmu keliu. Kai atsi- 
gręžiam atgal ir peržvelgiam 
praėjusius metus, su meile turim 
dėkoti Jėzaus Širdžiai, kad to
kioje sumaištyje, sunkumuose, 
persekiojimuose, kokių Lietuvos 
Bažnyčia per 6 šimtmečius ne
buvo patyrusi, ji, Dievo meilės 
remiama, nepasimetė, atlaikė 
bedievių priespaudą ir liko ne- 
parkl updyta.

Žiauri praeitis
Prisiminkim Stalino laikus:

T. Matulionis, vysk. Pr. Rama
nauskas — suimti kalėjimuose, 
vyskupas Borisevičius — sušau
dytas, didelė dalis kunigų eina 
Gulago keliais, atiminėjamos ir 
uždarinėjamos bažnyčios, kuni
gų seminarijos ir vienuoly
nai. Tauta lieka be tinkamų va-

kų katekizacijos.
Kunigams uždrausta ne tik ka

tėki zuoti, bet ir lankyti tikin
čiuosius.

Klebonui, norint per atlaidus 
talkon pasikviesti kunigą, reikia 
kryžiaus kelius apeiti, norint 
gauti valdžios leidimą: vienas 
nelojalus bedieviškam režimui, 
kito pamokslai per geri ir pana
šiai.

Vos porą klierikų kurse
Chruščiovo paskutinių valdy

mo metų ateistinės psichozės 
pasėkoj vienintelėj Lietuvoj vei- 
kiančioj Kauno Kunigui semina
rijoj gali mokytis vos pora klie
riku kurse! C-

Du vyskupai — Julijonas Ste
ponavičius ir Vincentas Sladke
vičius — tremtyje vietoj jų i 
Viibkano 88-jj visuotinį Bažny- 
čioLsusirinkima si u nei am i ka- 
piyfiniai vikarai . . .

Atgimimas
Ir stebuklas! Tokiomis

VIENOS KARDINOLAS KOENIG 
APIE TIKINČIUOSIUS
KOMUNISTŲ KRAŠTUOSE

gomis religinis atgimimas. Po
kario metais persekiojamos tau
tos ir Bažnyčios sūnų ir dukterų 
kančios sėkla nenuėjo veltui — 
ji neša vaisių.

Ir veltui bedievių pastangos... 
Jau istorija virtusio fakto nu
neigti neįmanoma.

mu susiję vardai šiandien gerai 
žinomi plačiajame pasaulyje: 
vyskupai — tremtinys Julijonas 
Steponavičius bei ilgą laiką bu
vęs tremties brolis vyskupas 
Vincentas Sladkevičius, kunigai 
— kaliniai — A. Šeškevičius, 
J. Zdebskis, V. Jaugelis, N. Sadū- 
naitė, V7. Lapienis, G. Stanely- 
tė, A. Janulis, pagrindinių žmo
gaus teisių gynėjai Helsinkio 
grupės, nariai — V. Petkus, V. 
Vaičiūnas, M. Jurevičius — ir 
eilė kitų.

Tai pogrindžio katalikiškoji 
spauda, nelegaliai veikiantys 
vyrų ir moterų vienuolynai, 
neakivaizdinė kunigų semina
rija, Eucharistinis bičiulių są
jūdis, TTGK komitetas, blaivy
bės akcija, maldos eisenos į Ši-.

Ženklas — neužmikime!
Lietu vos pasiaukojimo švč. Jė

zaus Širdžiai 50 m. jubiliejaus 
išvakarėse paaštrėjęs bedievių 
spaudimas tai tarsi dangaus 
ženklas, priminimas ir įpareigo
jimas — neužmikit ant laurų, 
neužmirškit, kad svarbiausia 
auka ir ištikimybė, neužmirš-' 
kit, kad esat Mano tauta ir to
dėl kartu su Manimi jums reikia 
kentėti ir aukotis!

Bedieviai bando sumenkinti
Šiandien bedieviai religinį 

tautos atgimimą bando maž-

Suiminėjami ir teisiami uoliausi

'čius, — mėginama užgniaužti 
kunigų vadovaujamą organi
zuotą vaikų katekizaciją, už
drausti vaikams patarnauti mi
šioms, priversti kunigus prašyti 
leidimo į atlaidus pasikviesti 
vieną ar kitą kunigą, saugu
mas bando įsikišti į kunigų ta
rybų rinkimus, ypač stengiasi, 
kad jų numatyti kandidatai tap
tų konsultatoriais, visais būdais

vėl iš naujo kryžiais pasipuo- Į)ando sumenkinti atlaidų bei 
šusį Meškuičių piliakalnį ... ir 
dar daug gražių faktų iš šio 
50-mečio minės Tėvynės ir Baž
nyčios istorijos.

Žinant kokiomis priespaudos 
sąlygomis visa tai atsirado, 
išaugo ir išsiskleidė, be Jėzaus

pasiaukojusiems, nepaaiškina 
ma.

minėjimų didžiosiose Lietuvos 
šventovėse iškilmes, pvz. RRT 
įgaliotinis P. Anilionis terori- 
zuoja Telšių vyskupą A. Vaičių, 
kad šiais metais Žemaičių Kal
varijoje nebūtų skelbiama kuni
gų diena, kad vyskupas ir kuni- 

‘kartu- su -liaudimi - neitų

(nukelta i 2 psl.)

Garsiajame Westminsterio 
teatre, Londone, lapkričio 13 
gausiai rinktinių asmenybių au
ditorijai apie religinę padėtį 
komunistų valdomuose Europos 
kraštuose kalbėjo Vienos arki
vyskupas kardinolas Franz 
Koenig.

Kardinolas išreiškė didelį su
sirūpinimą dėl tų prievartos 
Metodų, kurie yra be jokios ato
dairos naudojami marksistinėje- 
lenini.stinėje religijos politikoje 
komunistų valdomuose Europos V 
kraštuose. ‘‘Šita politika yra 
nukreipta prieš žmogaus asmens 
laisvę ir orumą, — pabrėžė 
kardinolas Koenig. — Dėl to aš 
keliu balsą vardan tų nesuskai
tomų žmonių, kurie dėl savo ti
kėjimo kenčia priespaudą ir 
persekiojimus komunistų valdo
muose kraštuose”.

Kartu Vienos arkivyskupas 
pažymėjo, kad krikščionim ne
gali būti nenumaldomos kovos 
tarp dviejų didžiųjų Rytų ir 
Vakarų Europos frontų. Kardi
nolas primygtinai ragino neap
vilti persekiojamų Rytų Europos 
krikščionių. Vakarų krikščionys 
turėtų išlaikyti nenutrūkstamą 
ryšį su Rytų krikščionimis, kad 
galėtų tapti viena galinga, vi
suotinę sandorą skleidžiančia 
jėga, kuri — Kristaus žodžiais 
tariant — įsteigtų ir kalnus per
kelti.

Nuolat augantis susidomėji
mas religija Rytų Europos kraš-; 
tuose yra tokia ryški socialinės 
tikrovės apraiška, kad pro ją 
negalės ilgą laiką abejingai pra—• 
eiti ir marksistinės-leninistinės 
vyriausybės, — kalbėjo kardino
las Koenig. — Dėl to komunis
tinės politikos religijos atžvilgiu 
pakeitimas atrodo, turėtų būti 
savaime suprantamas dalykas. 
Juo labiau, kad pasaulio viešo
ji nuomonė asmeninėje tikėji- ž- 
mo laisvėje įžvelgia elementa
riausią žmogaus asmens teisę. 
Kas pastoviai tokią teisę pažei
džia, tas savaime praranda pasi
tikėjimą ir tarptautinį prestižą, 
— kalbėjo Vienos arkivyskupas 
Westminsterio teatre Londone.

Kalbėtojas čia pažymėjo, kad 
sunku esą tikėtis greito komu
nistinės politikos religijos at
žvilgiu pasikeitimo, nes komu
nistinė ideologija religijos atme
timą laiko savo esmine dalimi. 
Ji nesiliauja tvirtinusi, kad atei
ties bendruomenėje religija tu
rėsianti išnykti. Antireliginė ko
va yra taip stipriai supinta su 
visa marksistine-leninistine 
ideologija ir sistema, kad re-

Ilginės politikos pakeitimas yra 
galimas tiktai keičiant visą 
marksistinę-leninistinę sistemą. 
Nedrąsius tokių pakeitimų ženk
lus kol kas galima įžvelgti tik
tai Kinijoje.

Kardinolas Koenig toliau savo 
paskaitoje priminė, kad vi
sos komunistinės konstitucijos 
pripažįsta teisę į sąžinės laisvę. 
Bet mum čia rūpi . ne teori
nis pripažinimas, o prak
tinis to pripažinimo pri - 
taikymas. Kardinolas čia su - 
minėjo konkretų pavyzdį. Sovie
tų Sąjungoje ir jos valdomuose 
kraštuose yra draudžiama mo
kyklose mokyti religijos. Tuo 
tarpu studentai yra priversti 
mokytis vadinamo ‘‘Mokslinio 
ateizmo”, tarytum tai nebūtų 
labai grubus sąžinės laisvės pa
žeidimas.

Vienos arkivyskupas, be to, 
atkreipė dėmesį, kad marksis-

teises, pavyzdžiui, aptaria visai 
kitaip, negu tai yra priimta 
tarptautinėje teisėje. Mes varto
jame tuos pačius žodžius — kal
bėjo kardinolas, — bet juos in
terpretuojame visai kitokiu 
būdu.

Nepaisant ilgų persekiojimų, 
— tęsė kardinolas Koenig, — pa
čioje Sovietų Sąjungoje kyla 
naujas religinis atgimimas. So
vietiniai marksistai turėtų pa
galiau įsitikinti, kad religijai v 
nėra lemta savaime išnykti, kaip 
norėtų marksizmo teoretikai. 
Gyvenimo tikrovė kaip tik yra 
priešinga. Sovietinis valstybės 
ir partijos aparatas stengiasi 
prievartos priemonėmis sulai
kyti religinį atgimimą. Kardi
nolas čia suminėjo daug kon
krečių pavyzdžių, kaip yra areš
tuojami ir teisiami kunigai ir 
pasauliečiai tikintieji, kaip jie 
yra diskriminuojami darbovietė
se ir mokyklose arba naikinami 
psichiatrinėse ligoninėse . . .

Sovietų Sąjunga Helsinkio 
konferencijoje išreiškė norą įsi
jungti į Europos valstybių 
bendruomenę, — baigė paskaitą 
Vienos kardinolas. — Tokia 
bendruomenė bus nereali tol, 
kol pagrindinės žmogaus teisės 
nebus visų vienodai gerbiamos 
ir ginamos.

LIETUVOJE MIRĖ 
KUN. V. ŠIKŠNYS
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Kristaus užgimimas, A. Durerio medžio raižinys

NAUJAS PABĖGĖLIS IŠ 
OKUPUOTOS ESTIJOS

Šiomis dienomis į Švediją pa
bėgo dar vienas jaunas estas, 
Estijos komjaunimo organizaci
jos veikėjas. Pabėgėlis yra 28- 
nerių metų Hilar Raig, kuris, 
pasi naudodamas grupės estų 
komjaunimo nariu turistine ke-

Švedijoje jis pažymėjo, kad jau

gos. Sovietų okupuotoje Estijoje, 
pareiškė jaunas estas, gyveni -

mastvti.
Raig toliau pažymėjo,

jog yra gimęs ir augęs 
nusiu marksistu šeimoje c. c *r
čiau ir aš pats buvau komu
nistas, įsitikinęs, kad komuniz
mas vystysis demokratine 
linkint', gerbs pagrindines žino-

mo tikrovė, betgi, greitai mane 
nuvylė. Komunistinėjo santvar
koje pilietis ne tiktai negali 
laisvai išreikšti savo įsitikinimu, t -
bet jam dargi < 
laisvai pasirinkti i

draudžiama

JAV7 ir Kuba galutinai susi
tarė dėl repatrijavimo į Kubą 
čia atvykusių apie 2500 krimina
listų, ir psichinių ligonių ir dėl 
normalios kubiečių imigracijos 
į JAV7, bet šis susitarimas netu
rės jokios įtakos į tarpusavę 
priešišką politiką.

Jėzuitų ordinas pašalino iš 
savo tarpo’ Nikaragvos vyriausy
bės švietimo minister} kun. 
Fernando Cardenal, nes jis pats 
nesutiko iš vyriausybės pasi
traukti.

Į Japonijoj esančią Yokosuka 
laivyno bazę trumpalaikio vi
zito atvyko branduoline energi
ja varomas lėktuvnešis Carl Vin
son su jį lydinčiais laivais. Tūks
tančiai japonų triukšmingai de
monstravo prieš jo atvykimą.

vietą'.
Vžsienio spaudos agentūros 

primena, kad prieš porą mėne-

t'stii komjaunimo organizacijos 
veikėjas, sienas iš teisingumo 
ministerio 
do su jauna Žmona

Klaipėdos ligoninėje gruodžio . 
8 mirė Gardamo klebonas kun. 
Valentinas Šikšnys. Velionis 
1984 vasarą buvo sulaukęs 70 
metų amžiaus, kunigu buvo Į- 
šventintas 1939. Kun. Valentinas 
Šikšnys palaidotas Nevarėnuose 
gruodžio 12.

Mūsų turimomis žiniomis, tai 
jau 26-tas 1984 metais Lietuvoje 
ir šeštas Telšių vyskupijoje miręs

Liūdint dėl kun. Šikšnio mir
ties. tenka prisiminti, kad Telšių 
vyskupijoje ir Klaipėdos prela- 
tūroje, iš bendro 142-jų bažny
čių skaičiaus, jau apie 60 iš jų 
neturi savo kunigo ir yra ap
tarnaujamos iš kitur.

Su kiekvieno kunigo mirtimi 
be kunigo liekančių parapijų

svarbu. kad būtų galop panai
kintas civilinės valdžios nusta
tytas vieni utėlės Lietuvoje vei
kiančios Kauno Kunigu Semina
rijos auklėtinių limitas, To prieš 
dvejus metus yra prašę ir Tel
šių \ yskupijos kunigai, jų tarpe 
ir velionis kun. Valentinas Šikš-

kime. l ik panaikinus auklėtiniu 
limitą, seminarija bus pajėgi

pakankama kunigu šilaičiu, už

auglio spragą.
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

versiteto Mokslo istorijos mu
ziejuje, odžio 4 atidaryta eks
librio Xiaro
gui ..------- „---------------------
noriška knygii bičiulių draugija, 
išleidusi ta proga dailią minia- 
tūrinę knygutę su Įdomiausiais 
ekslibriais. Stenduose 400 mi- 
niatūrų, kurias sukūrė 49 daili
ninkai. Vilniuje* reguliariai ren
giama tradicinė tarprespubliki
nė ekslibrių vienalė. Apie grafi
kos miniatūrų keturių šimtmečių 
istoriją pasakoja "Mokslo” lei- 
dykl os išleista dail. \ . Kisaraus
ko knyga "Lietuvos knygos ženk
lai." 1518 - 1918”.

— Vilniuje, Lietuvos dailės 
muziejaus parodų salėse K. Požė
los gatvėje, lapkričio 22 atidary
to respublikinė vaizduojamosios 
dailės paroda. Beveik 200 auto-

tį sureilgė Lietuvos sava

Savaitės 
j vykiai

Libano šiitų teroristai pagrobė 
Kuvait oro linijos keleivini lėk
tuvą su 161 keleivių ir nuskrai
dino ji Į Iraną, kur už keleivių 
paleidimą pareikalavo, kad Ku
vait paleistų iš kalėjimo ten nu
teistus už bombų sprogdinimą 
šiitus teroristus. Kuvait atsisakė 
tai padaryti, ir teroristai už tai 
nušovė du amerikiečius diplo
matus. 6 dienom praėjus, Irano 
saugumo daliniai puolė lėktuvą 
ir Įkaitus išvadavo, bet daugelis 
tuo abejoja ir mano, kad puęli- 
mas buvo suvaidintos.

Brazilijos karinė vyriausybė 
ruošiasi perleisti valdžią sausio 
15 elektorių kolegijos išrinksi- 
man civiliniam prezidentui. Pra
našaujama, kad juo bus išrink-? 
tas opozicijos kandidatas Tene-

Amerikos Romos kataliku Ma- 
ryknoll ordino' kunigai, broliai 
ir vienuolės sav o* konferencijoj 

' nutarė ir toliau vykdyti iki šiol 
Jų vestą socialinio teisingumo ir 
išlaisvinimo teologijos misiją 
atsilikusiuose kraštuose.

Švedijos min. pirmininkui 
Olaf Palme viešai suabejojus, ar 
konservatyvi vyriausybė pajėgtų 
išlaikyti Švedijos neutralumą, 
Svenska Daglbladet dienraštis 
pareikalavo, kad jis atsistatydin- 

' tu.
Amerikos Union Carbide kor

poracija. dėl kurios fabriko In
dijoj paleistų nuodingų dujų 
žuvo apie 2500 žmonių, pažadėjo 
paskirti apie 2 mil. dol. dujų

ten gydytojų, kitų ekspertų ir 
medikamentų ir numato ten 
įrengti našlaičių namus.

Irako karo lėktuvai E.xocet 
raketa sužalojo Bah'amoj regist
ruotą tanklaivi Persijos Įlankoj.

JAV ir Britanija Nevados dy
kumos požemy išsprogdino di
delio pajėgumo branduolini už
taisą. C.

Hondūro vyriausybė pateikė 
JAV naujų reikalavimų už teisę 
ten-vykdyti karo pratimus ir ap
mokyti Salvadoro karius. Ji 
dabar siekia, kad JAV priimtų 
pas save 12,000 ten prisiglaudu-

rių eksponuoja joje daugiau • 
kaip 300 darbų: tapybos drobes,

mažosios plastikos pa

— Plungėje lapkričio 30 pra
dėtos Lietuvos valstybinės fil
harmonijos muzikos dienos. Ra
jonu ūkiuose, Įmonėse*, mokyk
lose svečiavosi M. K. Čiurlionio

Armoni-
Plungės 

namų 
an-

valstybinis choras, ' 
kos ansamblis, 
rajon i nių ku Itūros 
šokių ir dainų liaudies
samblis "Suvartukas”, 
harmonijos Klaipėdos filtolo^-2 
muzikantai, žinomi, vokalistai, 
skaitovai.

— Šiauliuose lapkričio 26 bai
gėsi respublikinis nacionalinės 
dramaturgijos teatrų festivalis.4 
Laureatais tapo Kauno dramos 
teatro režisierė N. Karpuškaitė ,

mas”). Panevėžio dramos teatro 
režisierius J. Dautartas (R. Gu
daičio “Atversk, angele, laiko 
knygą”), rusų dramos teatro vy
riausias režisierius I. Petrovas 
(K. Sajos “Jaučio metai”) ir Šiau
lių dramos teatro vyriausias re-

kaitės "Eglės namai”). Už ge
riausius vaidmenis apdovanoji
mus pelnė Akademinio dramos 
teatro aktoriai M. Rasteikaitė ir

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

QUEENS COLLISION CENTER, INC. Expert auto body works-painting- 
welding, etc. John R. Chlcavich, 131-13 Hillside Ave., Richmond Hill, 
N.Y. 11418. Towing phone HI 1-6666. After 6 PM — 843 - 6677.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfield Road., East 
’Horthporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
86-01 114th St., Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. 212 441-2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Highland Blvd., galima įsigyti 
lietuviškų Ir angliškų gų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, baftlnuktf, medaus, įvairių suvenyrų.

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

Per Lietuvių dienas.Clevelande buvo surengta meno dirbinių 
paroda. Nuotraukoje iŠ k. V. Veselka prie jo sukurtų 
Trijų kryžių su kun. G. Kijausku, SJ. Parodą rengė LB Cleve- 
lando apylinkės valdyba, .\uotr. v Bacevičiaus

Paukštė (Juozo Marcinkevičiaus 
"Saulė ir jos žemė”), kaunietės

("Didysis geismas”), šiaulietės 1.

kos trobelė”). Už scenografiją 
diplomai Įteikti dailininkam S. 
Boculai (E; Mikulėnaitės "Visa
da tas pats”, Kauno dramos 
teatras) ir A. Freibergui ("Eg
lės namai”), už muzika — kom
pozitoriui A. Martinaičiui (“Eg
lės namai”).

— Vilniaus jaunųjų rašytojų 
sekcija ir Rygos jaunųjų rašy
tojų studija kultūrini bendradar
biavimą vykdo jau daugelį metų. 
Spalio 23 - 25 Vilniuje viešėjo 
jaunieji latvių poetai — I. Zan- 
dere, H.M. Majevskis, K. Elsber-

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

_ __ ■■ .. - -- ----- -------------------- ---------------— TI-W— ------n^Mr."JBLMW1-f

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

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

WE LITHUANIANS”

Nebraska, 1984 rugsėjo 22 vie
tos visuomenei, banketo metu, 
buvo pristatyta nauja lietuvių 
ir anglų kalbomis išleista kny
ga. Bankete gautas pelnas skir
tos knygos leidimo išlaidom pa
dengti.

Apie ši Įvyki rašo Kathleen 
Brown Sunday World Herald 
laikraštyje rugsėjo 23 raidoje.

Ilgame straipsnyje aprašoma 
kaip buvo toji knyga ruošiama 
supažindinant amerikiečius 
skaitytojus su lietuviais, gyve
nančiais Omahoje. kurių ten yra 
apie 1000.

Pirmieji lietuviai po II-ojo pa
saulinio karo atvažiavo 1949 
kovoji5, .0 tarp 1949 rugsėjo 
mėn. ir 1950 m. pavasario jau 
buvo priskaitoma iki 650. Vė
liau dar daugiau atvyko ir susi
darė nemenka lietuviška koloni-

Metams slenkant mažėja ko
lonija, vyksta jaunesnės kartos 
asimiliacija, baigę aukštesnįjį 
mokslą išsikelia kitur, nyksta 
organizacijos, menkėja lietuvių' 
kalbos žinojimas. Tokie moty
vai ir paskatino imtis šio dar-

Prieš ketvertą metu sumany
ta išleisti abiem kalbom kny
gą apie Šiame mieste gyvena'n- 
čius lietuvius, kad ir amerikie
čiai apie juos sužinotų ir atei
nančioms kartoms liktų imigra-

Buvo sudarytas komitetas. B. 
Šulskis — redaktorius. Alfa Mi
kėnas, Irena Sarka-Matz, Da
nutė Šulskis, Albinas Reskevi- 
čius. Virginija Siciunas ir Nellc 
Sudavicius-MacCSllum. (Pa
vardės. nurašytos minėto 
straipsnio).

tuvos istorija, okupacijos, kal
bama apie lietuvišką meną ir 
kultūra, papročius ir yra infor
macinės medžiagos apie Oma- 
hoje veikusias ir esančias orga
nizacijas.

"Tai lyg mažytė enciklopedi
ja apie Om.ahos lietuvius” — 
sako redaktorius Ben Šulskis at
vykęs .su pirmaisiais. emjgraį^ 
tais Omahon. Čia 1959 Greigh- 
ton universitete gavo magistro 
laipsni iš chemijos ir vėliau 
dar gilino žinias University of 
Omaha. Dabar jis yra finnos 
Blue Star Foods, Inc. vieno skv- 
riaus v; ninkas ir direktorius.

Neturint kolonijoj istoriko,, 
kuris galėtų aprašyti vietos gy
venimo eigą, buvo kreiptasi į at
skirus asmenis ir organizacijas, 
kad bendrom jėgom — talkos 
būdu — būtu atliktas šis neleng- 
vas darbas. Informacija buvo, 
imta iš įvairiu šaltiniu. C c c

1955 minint Omahos miesto 
10O metų jubiliejų, buvo Jero
nimo Cicėno parašyta knyga 
“Lithuanians in Omaha”, kur 
buvo sutelkta žinių apie lietu
viu įsikūrimą šiame mieste, bet c, c- c
tai buvo daugiau taikyta lietu
viams.

Dabar gi, dvikalbė knyga bus 
prieinama platesnėms masėms, 
kurie norės susipažinti su Lietu
va. jos kalba, kitos tautos kul
tūra ir be to ja galės naudotis 
net lietuviškai nekalbantieji, bet 
esantieji lietuviškos kilmės.

Knygos išleista dvi versijos. 
Reguliari, kurios kaina 45 dol.

— Kauno Antano Sniečkaus 
politechnikos instituto Šiaulių 
vakariniame fakidtete šiuo metu 
mokosi per 700 Įvairių įmonių 
ir organizacijų darbuotojų. Jiem 
pastatytuose rūmuose veikia 29 
laboratorijos Fakulteto 25-mečio 
proga primenama, kad daugelis 
absolventų, kurių ja’u išleista 
per 1,300, dirba Įmonių, cechų 
bei padalinių vadovais, vyriau
siais inžinieriais.

Iš Lietuvos 
K. Bažnyčios 
Kronikos
(atkelta iš 1 p si.)

Kryžiaus kelio. Esą tai religinių 
susivienijimų nuostatų laužy
mas.

Kunigams leista tik savo pa
rapijoj melstis; o kartu su žmo
nėmis apmąstyti Kryžiaus kelią 
— jokiu būdu negalima. Liaudis 
Kryžiaus kelią tegul eina viena, 
o kai ji eis viena, .bedieviams 
drąsiau bus' imtis kraštutinių 
priemonių.X c

-Bando kunigą atskirti 
nuo liaudies

Prieš porą metų, kai Panevė
žyje valdžios pareigūnas, susi
kvietęs vyskupijos dekanus, pra
dėjo jiems aiškinti, kad parapi
jų bažnytinių komitetų pimii- 
ninkais gali būti tik tikintieji, 
vienas iš kunigų paklausė: “O 
kas. jei kunigas taip pat tikin
tis?” Tą kartą pareigūnas atsi
prašė. *0 dabar ir vėl visokiau
siais
skirti nuo tikinčiųjų, net melstis 
kartu su jais draudžia.

• Tiesa, jei kunigai bus “geri", 
jei užmirš nuteistus kunigus. —

būdais o kunigą at-

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

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

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5. 
Worcester, MA. 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 WŠt)U, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, DIP. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Teleft(201) 753-5636.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEYIR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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•06-86 80 ST , MIDDLE VILLAGE, QUEENS
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
- GAUSI PARODU SALE

(y

-

kVecas
.JONAS

19 33 + I 97 6
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DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius,

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

laikytų Hondūrą ginče dėl terito
rijos su Salvadoru.

Tikėkimės, kad panašiu kny-

tūkstančiai dok*rių. Aukomis ir 
prenumeratomis gauta 22 tūkst. 
Skolos lieka 14 tūkst. Manoma, 
kad renginiais ir kitokiais bū
dais bus galima skolą išlygin
ti

ir labai reikšmingą ateities kar
toms darbą ir pasitarnauti lie-

riai ir speciali — bibliofilams, 
knygų rinkėjams su drobiniu li
no (slapta išvežto iš okupuotos 
Lietuvos) aplanku. Jų atspausta 

75 egz. ir kainuoja 100

Norintieji knygą Įsigyti gali 
užsisakyti šiuo adresu: Nellie 
MacCulbnn, 1012 Douglas St.. 
Omaha, Nebr. 68102. i ei. (402) 

1 - 4011.
Omahos lietuviai yra puikus 
vyzdys ir kitoms, kad ir ne

gausioms, mūsų kolonijoms.

ro paveikslas nešamas Šv. Kazimiero nunėiune 
Bostone. Šis dail. V. Igno paveikslas buvo padovanotas Bos
tono arkivyskupui Bernard Law šv. Kazimiero šventės proga. 
Nnotr H. Bnčkaus *

čių. — už juos viešai nesimels. 
Įvairiais raštais neprašys juos 
paleisti, valdiški bedieviai žada 
padidinti kunigų seininarijon 
priimamų klierikų limitą.

Ir kas iš to masalo, jei sau
gumas i Seminariją stengiasi

tu . . .
c

Priespaudoje švenčia jubiliejų
l ai tik keletas štrichų pavaiz-

rioje šiandien gyvena ir kovo-

švenčianti Lietuvos paaukojimo 
Šv č. Jėzaus Širdžiai 50-meti.

Kartojame tą pati
Atnaujindami prieš 50 metu 
įdarytą pasiaukojimą. savai

niiosir-

kaip ir prieš 50 metų:
[• ' ejs Širdie, tcatcinie

aukosimės ir
sim!

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

Į LIETUVA

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO Vž PATARNAV1MA

PILNAI APDILU S I A IR AKREDITVOTA AGENTĖ RA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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

Ml
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Iškilius metus išlydint
Baigdami metus, apžvelgiame 

praeiti, — Kas ji buvo, ką įra
šė į mūsų lietuvišką istoriją.

Šie 1984 metai buvo ne eili
niai. Kiek prisimename, jie la
biausiai išryškėja. Šiais metais 
Lietuva susilaukė ypatingo tarp
tautinio dėmesio. Tai teigiamai 
veikė ir pačius lietuvius, stipri
no jų entuziazmą, patriotizmą.

Popiežiaus dėmesys
Tai padarė dabartinis popie

žius Jonas Paulius II, skirda
mas daug dėmesio Lietuvai ir 
lietuviam. Pirmiausia jis su di
delėm iškilmėm Romoje atšventė 
šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, 
500 metų sukaktį nuo jo mirties. 
Pats būdamas lenkas, jis suprato 
šv. Kazimiero reikšmę ir jam 
skyrė daug dėmesio. Norėdamas 
dar labiau užakcentuoti šią su
kaktį, jis rugpjūčio 25 norėjo 
nukeliauti į Vilnių ir pasimelsti 
prie jo karsto. Leidimo šiai 
pilgriminei kelionei iš bedievių 
okupantų negavo. Ir tai dar kar
tą išgarsino Lietuvą visoje pa
saulio spaudoje.

Popiežiaus dėmesys Lietuvai, 
šv. Kazimierui atsiliepė visur. 
Visur lietuviam buvo atidarytos 
katedra duras jų rengiamom šv. 
Kazimiero jubiliejaus iškilmėm, 
kuriose dalyvavo kardinolai, 
arkivyskupai, vyskupai. Tokios 
įspūdingos ir didelės iškilmės 
buvo Hartforde, Bostone, New 
Yorke, Philadelphijoje. Chicago- 
je, Los Angeles, Toronte. Iškil
mės pakėlė visų nuotaikas, su
traukė labai daug žmonių, atsi- 
,liepė “lietuviškosios šaknys”. 
Tai paskatino ir trečios, ketvir
tos kartos lietuvius jungtis į to
kius minėjimus, vėliau su reikia
mu dėmesiu ėmė skaityti jiem 
pritaikytą žurnalą “Bridges”.

Šv. Kazimiero jubiliejus
Šį šv. Kazimiero jubiliejų rū

pestingai organizavo specialus 
komitetas. Jo rūpesčiu išleistas 
medalis, literatūros almanachas, 
parengta knyga — Šv. Kazimie
ras lietuvių dailėje, knyga da

bar renkama. Parengtas leidinys 
ir šv. Kazimiero giesmės. Leidi
nys spaustuvėje. Išleidžiamas 
dokumentininis visų minėjimų 
aprašymas su gausia iliustraci
ja. Komitetas daug prisidėjo, 
kad Vatikano paštas išleistų spe
cialų ženklą šio šventojo garbei.

Komitetas suorganizavo ir pa
saulio lietuvių katalikų kongre
są Toronte, kur vyko paskaitos, 
simpoziumai, lietuviškos operos 
pastatymas.

Visa tai skatino ir lietuviš
kose parapijose minėti šią su
kaktį, giliau vertinti lietuviškas 
pastangas pagyvinti savo pa
rapijų veiklą.

Naujas vyskupas
Lietuviškiem reikalam labai 

daug pasitarnavo ir naujo vys
kupo paskyrimas. Jau pats fak
tas viso pasaulio spaudoje bu
vo tinkamai įvertintas, pažy
mint, kad popiežius paskyrė 
naują vyskupą lietuviam, gyve
nantiem už Lietuvos ribų su 
pilna vyskupo teise.

Ta žinia buvo paskelbta 
birželio 7, kad Tėv. Paulius A. 
Baltakis, OFM, skiriamas tuo 
vyskupu su teise dalyvauti pil
nateisiu nariu Amerikos vysku
pų konferencijoje.

Naujasis vyskupas buvo kon
sekruojamas rugsėjo 14 Portlan- 
do katedroje. Jį konsekravo pats 
popiežiaus pronuncijus, skirtas 
Amerikai. Tai nėra koks atsitik
tinumas, tai yra ypatingas dė
mesys lietuviam ir Lietuvai. 
Paprastą dieną į Portlando ka
tedrą susirinko daugybė žmo
nių iš Bostono, New Yorko, Wa
shington©, Montrealio, Toronto, 
Chicagos. Tai parodė, kaip lie
tuviai įvertina šį paskyrimą ir 
kokią pagarbą parodė naujam 
vyskupui. Susirinko ir daug vys
kupų ir arkivyskupų amerikie
čių, nes jie visi buvo gavę po
piežiaus raštą apie naujojo vys
kupo paskyrimą ir jo pareigas.

Kai naujasis vyskupas pirmą

(nukelta i 4 psl.)

Spalio LIETUVIŲ DIENOS
Pirmajame viršely —■ naujasis 

išeivijos lietuvių vyskupas&Pau- 
lius A. B ai tt akis, OFM, o pas
kutiniajame — pora jo konse
kracijos iškilmių vaizdų. Žurna
le vysk. P.A. Baltakiui skirtuose 
puslapiuose išspausdintas trum
pas jo žodis, tartas konsekraci
jos metu, (p.j.) rašinys apie vys
kupo asmenį bei konsekracijos 
iškilmes ir keletas įdomių, ryš
kių nuotraukų.

Naudodamasi Broniaus Kvik
lio knygos “Panevėžio vyskupi
ja” išėjimo proga, Alė Rūta pri
simena šią ir ankstesnes jo kny
gas apie Lietuvos bažnyčias 
(“Br. Kviklio/'Lietuvos bažny
čios’ ”). Jau išėjusius veikalus 
labai palankiai vertindama, re
cenzente autoriui linki darbą iki 
galo užbaigti, t.y. išleisti pasku
tinius du tomus apie dvi vysku
pijas.

Petras Rimkūnas! . . Rašyto
jas, žurnalistas, etc. Į du LD 
puslapius sudėta (b.b.) “In ine- 
moriam” ir velionio vaizdinga, 
liūdnai užsibaigianti noveletė 
“Skausmas” Proga? Jis prieš 40 
metų žuvo Vienoje, aliantams 
miestą bombarduojant. Teisin
gai “In memoriam” parašyta, 
kad žuvo vos 31-rių metų, bet 
LD spaustuvė įdėjo klaidingus 
gimimo metus: t.b. 1913, ne 
1917. Ir man buvo lemta pa
žinti Petrą Rimkūną, kaip kar
tas tais lemtingais 1944-siais, 
kai jis, ir aš, ir tūkstančiai kitų 
iš Lietuvos “trėmėmės”. Nebe
galiu prisimint, ar ir traukiny 
tarp Virbalio-Oelso (Silezijoj), ar~ 
tik Oelse. Kažkada, tarp 1944 
metų liepos 19 ir rugpjūčio 11. 
Veltui ieškau jo pavardės savo 
dienorašty, nors kaikurias 
bendrakeleivių ir bendro barako 
gyventojų pavardes turiu susi
rašęs. Kaip iš rūkų kyla liek-

Lietuvių Fondo baliuje Kultūros Židiny dainuoja Harmonijos kvintetas. Iš k.: P. Tutinas, 
A. Butkutė, B. Malinauskienė, B. Brittain, vadovas V. Ralys. Akomponuoja F. Kovaliauskas. 
Nuotr. P. Bivainio
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nas, tiesus, bene šatfniiškais, 
aukštyn suverstais plaukais vy
ras, su ūsiukų kuokštele (špun- 
kele) panosėj. Bene sportiniu 
neryškios spalvos švarku, visada 
su kaklaryšiu. Ramus, lėtokas, 
bet labai šnekus. Tik ne su ma
nimi jis anomis egzodo dieno
mis šnekėdavo (ką gi prasidės su 
aštuoneriais metais jaunesniu 
vėjavaikiu?), o su rimtais, sumi
tusiais vyrais, ypač su pedago
gu Ignu Malėnu. Petrą Rimkū
ną Oelse labai įsiminiau todėl, 
kad jis iš ten išskubėjo j Vie
ną, mano svajonių miestą, į kurį 
sesers buvau kviečiamas, bet ge
ležinkelių nacių nebuvau išleis
tas. Į Vieną, į Vieną! Degiau 
pavydu, kai jis ir d ar keli į ten 
iš Oelso išvyko. Ir štai LD 
surado novelę “Skausmas”, ku
rios herojus Petras (sic!) Kimb- 
rys sudraskomas malūno greit- 
račio. . .

Tęsiama ir neužbaigiama Pra
no Pusdešrio kazimierinė drama 
“Ne žemės horizontai”. Šalia ir 
kituose žurnalo rašiniuose gau
sių klaidų, Pusdešrio dramoj 
knibžda ir tokių kalbos šiukš
lių, kaip nedašokęs, pildo vyną, 
nugrimsta, nesėkmė, pritruks; 
vartojamas galininkas, kur rei
kia kilmininko (pvz. “ . . .lie
tuvį lenkas niekuomet ne
skaitys lygiu.”, “lietuvio 
lenkas niekuomet nelaikys ly
giu”).

Spausdinama iš Lietuvos at
siųsta baladė “Ties tėviškės šu
liniu”, sukurta motinos laidotu
vių proga. Primityvi, bet kaž
kuo pagaunanti, primenanti reli
gingą tėvynės kaimą:

Lietuviškoji L D dalis užbai
giama ilgesniu rašytojo Prano

Naujokaičio nekrologu ir “Dux
Magnus” operos pastatymo nuo
traukomis.

Svarbiausi angliškosios dalies 
straipsniai yra Rūtos Skiriutės 
“Introduction to/Lithuania’s 
Wayside Crosses” ir Antano Ši
leikos “Mind Against the Wall”. 
Pirmajame skaitytojai supa
žindinami su dr. Pauliaus Žy- 
go ir Teresos Trainis lietuviš
kųjų kryžių studijomis. Šiame 
numery teišsitenka tik gausiai 
iliustruotos dr. Žygo mintys. 
O A. Šileika recenzuoja dr. Rim
vydo Šilbajorio redaguotą kolek
tyvinį essay veikalą apie nūdie
nės Lietuvos kultūrinį gyve
nimą.

Spalio ir Lapkričio EGLUTĖS
Nors Šios mano apžvalgėlės, 

žinau, joks mažylis neskaitys, 
tebūna viena kita pastaba jų tė
vų, senelių, žurnaliuko bendra
darbių ir . . .redaktorių dėme
siui.

Nuosekliai, pirmą apie spalio 
EGLUTĘ.

Kaip ir kitos EGLUTĖS, pra
dedama eilėraščiu, čia Albinos 
Kašiubienės “Rudens diena”. 
Du gražūs, vaizdūs posmeliai. 
Gaila, kad truputį šlubuoja rit
mas: pirmo posmelio pirmose 
dviejose eilutėse po skiemenį 
reikia išmesti, o II posmelio pir
mos eilutės žodžius “Išgirdo 
mane” — sukeisti vietomis. Kaip 
lengva buvo pataisyti į: “Lie
tutis lyja, debesis svyra/Mano 
langeliai ašarom byra”. O II pos
mely: “Mane išgirdo miegojęs 
vėjas”, ir t.t.

Laimos Sruoginytės “Pasaka” 
visai gera, jeigu autorė 10-12 
metų. Jeigu vyresnė ir ko gero 

studentė, tai pasaka nebelabai 
pasakiška ir, be to, gerokai šlu
buoja kalba. Kalba? štai keli 
pavyzdžiai: susipiaudavo (t.b. 
susipjaudavo), žibintorėliai (ži
bintuvėliai), paėmęs Žingsnį į 
priekį (padaręs žingsnį į priekį, 
žengęs žingsnį), sėkmės (sėkmės) 
pripilsime kibirus vandeniu 
(vandens), išsiskirstėme savo 
keliais (dviese tegalėjo išsiskir
ti, ne išsiskirstyti).

Leonardo Žitkevičiaus eilėraš
tis “Katinėlis”, tai perlas ma
žam, dideliam ir senam . ..

Rašinį “Trys Šventės” Rūta 
Udrienė pradeda šitaip:

“Spalio mėnesį katalikai 
švenčia tris svarbias šventes: 
Šventos Teresės Kūdikėlio Jė
zaus — spalio 1 dieną; ange
lų sargų (Angelų t.b. didžiąja, 
A.N.) — spalio 2 dieną; Mari
jos rožinio karalienės (Rožinio 
ir Karalienės t.b. didžiąja, A.N.) 
— spalio 7 dieną. Tai trys 
reikšmingos dienos lietuviu
kams.” Paskui kiekvieną šventę 
autorė sklandžiai aptaria. Auto
rės norai labai geri. Bet ar gi 
tai visiems privalomos bažny
tinės Šventės? Deja, ne. Lai au
torė paklausia mūsų kunigus, 
keliose lietuvių parapijose šios 
dienos švenčiamos? Jeigu ne, tai 
kam mažylius klaidinti?

Teta Audronė jau kelinti me
tai tęsia pingvino Cepelino nuo
tykių seriją. Šio numerio skirs
nelis pavadintas “Nelaimė”. Man 
čia labai ausį rėžia Ledukų Pat- 
rolė. Ką reiškia Patrolė? Tai tur
būt sargyba, blogesniu atveju 
patrulis, ir tik mažąja raide s ar 
p pradedant. Rašinys “Katės, 
katės ...” supažindina su dau
gelio rūšių katėmis, pradedant 
liūtais, tigrais ir leopardais, 
baigiant mūsų švelniom kamba
rinėm katytėm.

Duodama keletas mįslių, prie
žodžių, galvosūkių. Baigiama į- 
domiais vaikų kūrybos pavyz
džiais, proza bei eilėmis.

Lapkričio EGLUTĖ pradeda
ma Albinos Kašiubienės eilėraš
čiu “Lapkritis”. Šis sklandaus 
ritmo, mažyliams, norintiems 
deklamuoti, bus lengvai išmoks
tamas.

Į vardais negausų pingvinų 
būrelį Teta Audronė įveda nau
ją pingvinuką Šaltuką. Kitą kar
tą jis jau bus Cepelino drau
gas. Bet šiame skirsnely jie 
suartėja tik paskutinėse eilutė
se.

Ada Abromaitienė skaitytojus 
supažindina su medžiais.

Šioje EGLUTĖJE net 13 pus
lapių (iš 32, įskaitant prirašy
tus ar pripieštus viršelius) gau
na Aleksandro Radžiaus “nuoty-

(nukelta į 6 psl.)
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PAULIUS JURKUS

Paskui vėl važiavome. Viskas 
nurimo, nutilo. Nuovargis ir 
miegas palietė kiekvieną.

Kai sustojom, jau buvo ryt
metys. Švietė saulutė. Mes bu
vome prie Šilutės.

Tai buvo spalio 8, sekmadie
nio rytas. Sustojom netoli Šilu
tės, prie didelio kelio kaimo pa
krašty. Kad čia Šilutė, sužino
jau tik iš leitenanto Herbsto. 
Tik viena kelionės diena, o kaip 
toli jau likimas nunešė. Ir širdį 
skauda ir rauda, kaip poetui Ba
ranauskui išvažiuojant iŠ Lietu
vos: — Sudie, Lietuva, man 
linksma buvo gyventi tavo šale
lėj ....

Stoviu papuręs lyg žvirblis 
prie vartelių. Čia leitenantas at
sivedė ir tas dvi studentes, ku
rias buvo paėmęs iš mūsų vie
tovės. Gal todėl ir mane paskui 
paėmė, nes buvau su jom pa
žįstamas.

Čia kūrėsi mūsų leitenanto 
raštinė. Jaunas kareivis rašė ma
ža neaukšta mašinėle, kad bū
tu patogiau kelionėje pasiimti. 
Leitenantas Herbstas greitai 
tvarkėsi. Ir mum pasakė, kad ši

tuo keliu važiuoja daug sunk
vežimių. Jis sutvarkys reikalą ir 
mus paveš.

Jau ir valgyti norėjosi. Tokio
je kelionėje gali kažin kiek neval
gyti, nes per daug rūpesčių. Tu
rėjome pasiėmė kelionei maisto. 
Gavome dar ir šilto rudo van
dens. Tai buvo vadinama kava, 
bet ir to užteko mum.

Ūkininkas kalba lietuviškai
Nustūmęs į šalį savo lagami

ną, ėmiau dairytis aplink. Juk 
čia Klaipėdos kraštas, kurį Hit
leris iš mūsų atplėšė. Čia turė
tų būti lietuviškų sodybų. Juk 
čia Lietuva.

Ateina ūkininkas ir atsiveda 
karvę. Su ja kalba lietuviškai. 
Tuoj įsiklausiau kaip jis kalba. 
Kalba klaipėdiečių tarme, taria 
minkštą “I", dažnai sako “ši- 
šion , bet jis — lietuvis.

Užkalbinau lietuviškai. Jis 
nustebo, apsižvalgė, kas čia de
dasi, ir tikrai buvo kažkuo 
nepatenkintas.

— Kas šišion nutiko, kad tiek 
daug kareivių atsirado? — klau
sė jis.

— Ten vyksta dideli mūšiai, ir 
kariuomenė traukiasi.

— Ir tu pasitraukei. — jis rūs
čiai pažvelgė į mane ir nutilo. 
Apsižvalgė ir baigė sakinį. — 
Aš iš čia niekur nesitrauksiu.

Jis nuėjo su karvutę į savo 
daržinėlę. Ir ką jis tada kalbėjo 
tai karvutei, kad visko čia gaila. 
Tiek metu ramiai gvveno, o dabar 
kas dedasi?'

Supratau, kad senieji čia dau
guma kalba lietuviškai. Jau iš 
veido gali pasakyti, kad jis lie
tuvis. Ir iš trobelės. Jaunuo
sius sumalė miestas ir kariuo
menė, jie nebemoka lietuviškai.

Liekame nakčiai
Nesinorėjo čia likti, nes tikrai 

esi nereikalingas. Reikėjo ke
liauti, bet leitenantas Herbs
tas Įtikino abi studentes, kad ry
toj jis tikrai pasigaus sunkveži
mius. Nuveš dar už Tilžės.

Kad būtu viskas sutvarkyta, 
jis liepė raštininkui išrašyti pa
žymėjimus. kas tokie, kaip čia 
atsirado, kur keliauja. Pasira
šė pats leitenantas, pridėjo sa
vo antspaudėlį. Prašėm, kad 
duotų leidimą i Berlyną, nes bu
vom girdėję, kad Berlyne yra Įsi
kūrusi lietuviška pabėgėlių Į- 
staiga. Turėjom ir jos adresą 
—- Kant Strasse. Fen susitiksi 
daugiau pažįstamų, kitų pasi
traukusių nuo karo, paskui kaip 
nors sukombinuosi išvykti j koki 
mažą provincijos miestelį.

Atėjo ir vakaras. Nežinau, kur 
jis Įkurdino merginas nakčiai.

Mane gi leitenantas Herbstas 
nusivedė į netoli esančią mū
rinę mokyklą. Raudonų plytų, 
vokiška statvba. Namas dabar 
buvo tuščias. įvedė mane i kam- 
barį, kur buvo ilgas didelis sta
las. Sužiuro į jį. Juk patogi vie
ta pabėgėliui nakvoti. Leitenan
tas atsiprašė, kad šiuo metu nie
ko geresnio surasti negalėjęs. 
Na. kaip nors. Juk vyras.

Čia būta geografijos kabineto. 
Buvo gana daug žemėlapių.

— Tai ką, užklosiu žemėlapiu.
— jis pajuokavo.

Atsiguliau ant stalo, po galvą 
pasidėjau portfelinką, o viršum 
manęs uždengė didelį pasaulio 
žemėlapį. Nuleido taip, kad ž<v- 
mėlapio geroji pusė būtų į mane. 
Vandenynai, žemynai, kontinen
tai užklojo mane.

Leitenantas atsisveikino ir iš
ėjo. Likau tamsumoje ir vienu
moje. Ir tuoj sugėlė širdį, kad 
mane štai žemėlapiu užklojo, 
lai teks toli, toli keliauti, 
pasidaryti klajūnu. Nejaugi, Die
vuliau mano!

Naktis buvo šaltoka. Žemėla
pis buvo šis tas, šiek tiek šil^ė 
mane. Miegas buvo varganas, ir 
kaip gi užmigsi po tokių Įvy
kių, tokioj nežinoj.

Rytmetį leitenantas atėjo 
mane pasiimti. Jo būstinėje vėl 
buvo judėjimas, loitenantas pa
sakė, kad gavo Įsakymą keliauti 
Į Klaipėdą, o mes turime pasi
ruošti.

Kėliau jam e tolyn

Ir vėl buvo baimės ir išgąs
čio, kol išjudėjom. Mašinų vi
sokiausių važiuoja daug, bet — 
mes nereikalingi. Bet leitenantas 
įkėlė į kelių sunkvežimių koloną. 
Padėkojom tam geram kariškiui 
humanistui iš Bonnos. Jis liko 
sodybos varteliuose, kur jau 
siautė ruduo.

Pagal saulę spėjom, kad ke
liaujame Tilžės link. Pamatėm 
ir miesto panoramą su didžiuo
ju tiltu. Ant kelio buvo daug 
mašinų ir daug vežimų su ark
liais. Keliai pradėjo užsikimšti. 
Tada rytų pusėje pradėjo šau
dyti priešlėktuvinė artilerija. Ji 
gynė tiltą, kad nepra.siveržtų so
vietų lėktuvai. Sviediniai spro
ginėjo ore, rūko. Keliauti buvo 
nejauku. Girdėjosi ir tolimas pa
trankų gaudimas.

Visi surusėjo, juk reikia per
važiuoti p/f tiltą. Pagaliau užsi
rito™ dėtai ir pervažiavom. Ta
da greitis vėl didėjo.

Žvalgiausi po Tilžę, tokią 
svarbią lietuvių tautiniam atgi
mimui. Kur čia spausdino Auš
rą, Varpą, kitas knygas, kur 
gyvena \ ydūnas. Tikriausiai jo 
čia nebėra.

Ir pynėsi vaizdai — Ievos Si
monaitytės Ankštųjų Šimonių 
likimas, maras, badas. Salzbur- 
go kolonistai, ir suvokietino ši 
lietuvišką kraštą, O čia gyveno 
ir kūrė Kristijonas Donelaitis, 
čia. Karaliaučiuje, pasirodė ir 
pirmoji lietuviška knyga 1547.

Apsidairvti daugiau nėra ka
lia, nes jau važiuojame už mies

to. Lygumos. Prie kelio susodin
ti medžiai, lyg Friedricho Di
džiojo kareiviai. Visur rudenėja 
ir visur liūdna.

Viename mieste sustojo prie ge
ležinkelio stoties ir parodė ran
ka, kad čia reikia išlipti ir sėsti 
į traukinį. Popierinį pinigą jam 
įbrukau i ranka.

Stoties kaktoje buvo įrašyta 
— Vėliau. Taip ir nuskambėjo 
lietuviško žodžio šaknis. Tai bu
vo Vėluva, minima ne kartą kro
nikose.

Biliefo lengvai pardavė. Raš
telis su antspaudu daug reiškė. 
Belaukiant stotyje traukinio, vėl 
išgirdau lietuviškai kalbant. Ir 
čia. taip toli už Tilžės, dar kalba 
lietuviškai.

Atėjo traukinys. Buvo galima 
Į jį Įsigrūsti. Ir štai' pajudėjom. 
Daug kas tuo metu dar vargo, 
keliavo sunkiose sąlygose, o aš 
važiavau traukiniu Į Karaliau 
čiu. Bet nebuvo linksma. Ta ne- c.
žinia, tas negandas slėgė.

Karaliaučiuje slis#ojo trauki 
nys. Jau buvo tamsu. Kažkokiu 
būdu patekau Į požeminę gele- 
ležinkelio stotį ir ten sutikau 
poetę Alę Sidabraitę-Petraus- 
kieno, solisto Kipro Petausko 
žmoną. Ji čia traukėsi su vai 
kais. Ir v iena buvo maža mcv 
gaitė. kaip vėliau paaiškėjo, tai 
smuikininko Pomeraneo duktė 
lė Danutė, kuri paskui jau gu 
žūsi su Petrauskiene, Lietuvoje 
užaugo, pasidarė snunkinuiko u
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Philadęlphijos dramos mėgėjai svečiavosi Kultūros Židinyje ir suvaidino komediją 
“Prie dangaus vartų”. Nuotraukoje dalis aktorių ir režisierė Julija Dantienė. Nuotr. P. 
B i vai n i o

Iškilius metus išlydint

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

v ■ dr. M. ftvelkamklunė sutiko 
ilsins laikraštyj* duoti paaiškinimų 
Ir patarimų teisinis!• klausimais Dar 
blninko skaitytojam. Klausimai siųs* 
tini jos adresu: Dr. M. L. švel- 
kauakaa — Attomay-at-Law, Boston 
Five Bank Bldg., 1895 Contra St, 
Boston, MA 02132

čiau sakiau, vaikai daug kartų £ 
matė, kai jų tėvas mušdavo jų g 
mamą. Ar privalo duktė leisti 
vaikus pas tėvą? f

5. Žentas buvo nuėjęs pas f
dukters advokatą ir su juo kai- T 
bėjosi. Kokią teisę turi dukters j1
advokatas kalbėtis su žentu? J.
Be to, jos advokatas davė jai K 
kitą advokatą, kuris su juo kartu » 
dirba. Mum atrodo, kad čia yra įp 
įveltas kyšis. jį?

(atkelta iš 3 psl.)

kartą dalyvavo Amerikos vysku
pų konferencijoje, jis ten buvo 
sutiktas su meile ir su dėmesiu. 
Visi žinojo jo paskirtį ir kvietė 
aplankyti lietuviškas parapijas 
jų vyskupijose. Taip pat visi 
žinojo apie Lietuvą, nes jie gau
na “Kronikos” anglišką laidą.

Šių metiįgale naująjį vyskupą 
priėmė pats popiežius. Audien
cijoje vyskupas popiežių pakvie
tė iškilmingai surengti Lietuvos 
krikšto 600 metų jubiliejų.

Lietuviška veikla
Šiais metais buvo apstu ir ki

tų didelių renginių. Liepos 1 
įvyko VH-oji tautinių šokių 
šventė. Ji pirmą kartą organi
zuota ne Chicagoje, o Clevelan- 
de. Tai sukėlė platesnį tos apy
linkės entuziazmą. Apskritai šo
kių šventės teigiamai paveikia 
jaunimą, yra viena iš tų priemo
nių, kurios jaunimą pratina prie 
lietuviško darbo.

Su pasisekimu praėjo ir Ame
rikos lietuvių kongresas, Miko 
suvažiavimas.

Tie suvažiavimai mažino 
įtampą tarp atskirų veiksnių 
ir glaudino jėgas bendram dar
bui.

Sėkmingai buvo telkiamos lė
šos Lietuvių Fondui. Tautos 
Fondui. Sėkmingas buvo ir Li
tuanistinės katedros vajus. Tai 
rodo mūsų pajėgumą ir organi
zuotis ir aukoti.

Lietuviškų organizacijų veikla 
riedėjo ir toliau. Į kai kurias, 
pvz. į Liet. Moterų Klubų Fe
deracija, atėjo našaus jaunimo.

Kultūrinė veikla
Planingai skleidėsi ir vystėsi 

kultūrinė veikla. Čia didelį nuo
pelnai priklauso Kultūros tary
bai, kuri organizuoja ir skiria 
premijas už kultūrinę veiklą. Or
ganizuoja ir tų premijų įteiki - 
mą.

Kiek sąlygos leido, kultūrinė 
veikla skleidėsi ir lietuviškose 
kolonijose — buvo rengiami 
koncertai, tautinių šokių pasiro
dymai ir 1.1.

New Yorke pritilo pastangos 
surengti dailės parodas. Jų buvo 
surengta bene 13. Dabar rengė
jai jau atsisako nuo tos idėjos 
— pratęsti parodas. Rengė LB 
New Yorko apygarda. Priežastis, 
kodėl atsisakė — dailininkai ne
parodė didesnio entuziazmo ir. 
pagaliau , rengėjai pavargo. Dar 
neaišku, ar bus bandoma su
rasti naujus parodos rengėjus.

Išsilaikė ir mūsų spauda. Iš
laikė tęstinumą ir savo lygį, 
nors buvo skundų, kad stinga 
lėšų spaudai leisti. Ir čia ateina 
į talką dosnus skaitytojas, kuris 
savo spaudą paremia aukomis.
, Išleista ir .knygų, bet ir čia 

nusiskųsta, kad stinga lėšų. Ieš
kota mecenatų knygom leisti. 
Tęsiamas didelis Br. Kviklio 
projektas — Lietuvos bažnyčių 
albumai.
(Kaip įprasta, paskirtos ir nuo

latinės premijos: Draugo laimė
jo Alė Rūta, Dirvos Aušros su
kakties premiją laimėjo Vytautas 
Alantas, Vinco Krėvės vardo 
premiją — K. Bradūnas, A. Ba
rono novelės — J. Gliaudą. Jau
nimo premija atiteko (rintei 
Damušytei, visuomenininko — 
kun. K. Pugevičiui.

Daug kalbų sukėlė Lietuvių 
Rašytojų Draugijos premija. Ji 
paskirta menkaverčiai eilėraščių 
rinkiniui. Nežinia, kas čia norė
jo pasijuokti iš lietuviškos kū
rybos ar iš pačios Lietuvių Ra
šytojų Draugijos. Nejaugi verti
nimo komisija pasirodė tokia 
nesuprantanti kūrybos, arba ji 
tarnavo jau kitiem tikslam — ne 
geriausiam literatūriniam kūri
niui atrinkti.

Baltųjų Rūmų dėmesys
Ir Baltieji Rūmai — šio krašto 

prezidentas — parodė tinkamą 
dėmesį lietin iams, pabaltie- 
čiams. paskelbė Pavergtų tautų 
savaitę, kvietė tų tautų atstovus 
į Baltuosius Rūmus, raštu svei
kino lietuviškus suvažiavimus ir 
paskirtą vyskupą. Tai įgalino, 
nes Baltuose Rūmuose dirba lie
tuvis Linas Kojelis. Jo įtaka lie
tuviškiem reikalam tikrai teigia
ma ir reikšminga.

Ryšys su tėvyne
Nors yra nemaža varžymų, 

bet vis šiaip taip žmonės aplan
ko Lietuvą, palaiko ryšius su ten 
režimo slopinamais žmonėmis, 
palaiko jų dvasią, atneša naujo 
gaivaus oro. Tie rvšiai reikalin- O
gi jų nuotaikom palaikyti ir 
drauge išeivių lietuviškumui 
stiprinti.

Tauta ir tose sąlygose nepa
simetė. siekė atkakliai savo tiks
lų, kovojo su okupantu, leido 
gausią pogrindžio spaudą. Iš tos 
spaudos gausiausia ir įtakin
giausia yra Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika ir Aušra.

Pradėdamas šiuos metus, Dar
bininkas spausdino 58 Kroniką, 
o baigė pradėdamas 63-čią Kro
niką. Taip pat Darbininkas iš
spausdino ir Nijolės Sadūnaitės 
atsiminimus ir jos pergyvenimų 
kalėjimuose ir tremtyje.

Ta spauda buvo slaptai atga
benta į laisvus Vakarus ir čia ji 
tuoj buvo padauginama, skel
biama lietuviškuose laikraš
čiuose. Tuoj buvo verčiama į ki
tas kalbas ir išleidžiama atski
rais leidiniais. Taip apie lietuviš
kas krašto aktualijas buvo pain
formuotas visas pasaulis.

Ta spauda buvo skaitoma per 
lietuviškas radijo laidas. į 
kraštą. Kai ten žmonės neturi 
progos paskaityti tą spaudą, 
dabar jie girdėjo per radiją ir 
taip pat visa sužinojo.

Tai sutvirtino tautos cįyasią, 
suglaudino ją ir toliau fmkytis 
sunkioje kovoje.

Mūsų mirusieji
Bėgąs laikas iš mūsų tarpo 

išveda ir mum brangius žmo
nes.

Sausio 4 mirė kun. Jonas Kin
ta, buvęs Patersono klebonas. 
Sausio 23 mirė ilgametis Auš
ros Vartų parapijos klebonas 
Jurgis Giirinskas. Sausio 30 — 
Tėv. Viktoras Gidžiūnas. OFM, 
istorikas, S\. Pranciškaus 
Varpelio redaktorius, parašęs 
daug istoriniu straipsnių Liet. 
Enciklopedijai ir šiaip žurna
lam.

Vasario 6 mirė agronomas 
Tadas Taliai Kelpša, veikęs Pa
tersono apylinkėje.

Kovo 13 mirė prof. Juozas 
Eretas, šveicaras, daug nusipel

nęs Lietuvai, profesoriavęs Kau
ne, parašęs lietuviškai daug vei
kalų. Kovo 23 mirė Jonas Ka
rys — numizmatas, parašęs vei
kalus apie lietuviškus pinigus.

Balandžio 21 Lietuvoje mirė 
kun. Alfonsas Lapė, veikęs lie
tuviškose katalikiškose organi
zacijose, buvęs Kauno kunigų 
seminarijos rektorius.

Birželio 9 mirė rašytojas Ste
pas Zobarskas, suorganizavęs 
Manyland Books leidyklą ir jai 
vadovavęs daug metų. Birželio 
13 mirė Petras Montvila, vienas 
iš seniausiu Broooklvno veikė- C *
jų, mirė sulaukęs 97 metus.

Rugpjūčio 12 mirė rašytojas 
ir literatūros istorikas Pranas 
Naujokaitis, uoliai bendradar
biavęs Darbininko laikraštyje.

Rugsėjo 22 mirė Antanas Ru
gys, uolus LB veikėjas, buvęs 
Lietuvos kariuomenės kapito
nas, uoliai dirbęs Patersono lie
tuvių kolonijoje.

Spalio 2 mirė agronomas Jur
gis Sirusas. Spalio 26 mirė teisi
ninkas ir visuomenininkas Vy
tautas Vaitiekūnas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto narys. Spalio 
29 Australijoje mirė rašytojas 
Vincas Kazokas, Tėviškės Pasto
gės redaktorius.

Lapkričio 17 mirė solistas 
Bernardas Prapuolenis.

Gruodžio 11 mirė kultūros 
mecenatė Elena Mickeliūnienė.

Mirusiem reiškiame pagarbą 
ir įvertiname jų darbus, kurie

LOS ANGELES, CALIF.

... Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčioj per 1984 metus 
buvo pakrikštyta 13 kūdikių, 
susituokė 2 poros. Parapijoj 
mirė 20 žmonių; Aleksandra 
Kybartienė, Liudas Balvočius. 
Justinas Naujokas, Kazys Stat
kus,. Rita Paškevičiūtė, dr. Aure
lija Bartkus, Nancy Speecher, 
Jonas Dalbokas? Antanina Sulai- 
tienė, Albinas Dovalgo, Augus
tinas Underhill, Vincentas Mice- 
vičius, Povilas Malžinskas, Jo
nas Mockus. Palmira Graužinie- 
nė, Marytė Stočkutė, Anelė Že- 
maitaitienė ir Jadvyga Chmie- 
liauskienė. Parapijos gretas pa
pildo ne tik gimimai, bet ir nau
jos šeimos, atvykstančios į Los 
Angeles iš kitų kolonijų.

Jaunimo koncertus rengia Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos valdyba ir Los Angeles 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos val-

Rašytojas ir režisierius 
Petras Maželis skaito savo 
kūrybą Los Angeles Liet. 
Fronto Bičiulių surengtame 
literatūros vakare. Nuotr. I.. 
Kanto

VEDYBINIO GYVENIMO NESANTAIKOS

KLAUSIMAS
“Darbininką” skaitome jau 30 

metų. Turime problemą ir pra
šome Tamstos patarimo.

Mūsų duktė ištekėjo už kita
taučio, jugoslavo. Mes labai to 
nenorėjome, bet ji mūsų ne
klausė ir už jo ištekėjo. Jis dir
bo ligoninėj, prie kraujo tyrimo 
ir gaudavo apie 600 dolerių į 
rankas. Be to, jis eidavo dažyti 
namų ir gaudavo pinigus į ran
kas, ne čekiais ir tuos pinigus 
nuslėpdavo nuo žmonos. Jie turi 
du vaiku: 14 ir 11 metų.

Per paskutinius 7 metus jos 
vyras vis kalbėjo, kad reikia 
skirtis. Tik vėliau sužinojome, 
kad jis ją muša, dažniausiai 
prie vaikų. Ji mum apie tai visai 
nepasakojo. Tik vėliau paaiškė
jo. Kai dukteriai atsigrįso vyro 
kalbos apie skyrybas, ji nuėjo 
pas advokatą, kuris yra skyrybų 
specialistas. Jis tuoj pareikala
vo 3,000 dolerių kaip užstatą. 
Tuos pinigus duktė pasiskolino 
iš savo draugės ir sumokėjo ad
vokatui.

Kai prasidėjo teismas, žentas 
atėjo teisman be advokato, sakė, 
kad jis pats sau atstovaus. Į- 

u-— ...............

praturtino visą lietuviškąjį pa
likimą ir sustiprino lietuvybę.

Dėkojame visiem, kurie taip 
nuoširdžiai triūsė per šiuos me
tus ir su tokia meile,’tarnavo 
Lietuvai ir jos reikalam, stipri
no lietuvybę.
* Kviečiame ir ateinančiais me
tais dar uoliau dirbti, sutrum
pinti Lietuvos vergijos dienas, 
padidinti lietuviškąją kūrybą 
ir save labiau įprasminti.

dyba. Darius Polikaitis su bro
liu Andrium ir pusbroliais Vi
du Neverausku ir Linu Polikai- 
čiu padainuos eilę Dariaus pa
rašytu dainų. Dariaus kuri- L C
niuose lietuviška estradinė mu
zika dažnai pritaikoma prie di
džiųjų lietuvių poetų žodžių. 
Pirmas koncertas įvyks sausio 
12, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Šv. Kazimiero parapijos viršuti
nėj salėj. Bus skani vakarienė, 
koncertas, šokiai. Antrasis kon
certas ivvks sausio 13, sek
madienį, 12:30 vai. popiet ten 
pat. Po koncerto bus vaišės.

Koncertas-balius, kurį rengia 
Lietuviu Bendruomenė, įvyks 
sausio 19, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. Šv. Kazimiero parapijos 
viršutiri^j salėj.

Politinių studijų savaitgalis, 
rengiamas Los Angeles Lietuvį 
Fronto Bičiuliu sambūrio, ivvks C c
sausio 26. - 27 Šv. Kazimiero 
parapijos viršutinėj salėj.

Lietuvių Fondo balius įvyks 
vasario 2 Šv. Kazimiero parapi
jos viršutinėj salėj.

Vasario 16-osios minėjimas 
įvyks vasario 17, sekmadienį. 
— L.Ž.K.

— Jean-Ghristophe Mončys 
vadovauja dramos studijai, kuri 
veikia Jaunimo ir kultūros na- 
riiuose Montrouge, Prancūzijoj 
Gruodžio 27 - sausio 2 jis su 
savo trupe vaidina ' Klounu mei
lėje” Maria Stuart teatre, Pary
žiuje. 1984 m. vasarą ir rudenį 
jis su savo trupe gastroliavo po 
visą Prancūziją. Šalia teatrinės 
veiklos J.C. Mončys parašė kny
gą apie bendruomeninį gyve
nini;} šiaurės V’endėjos pelkynuo
se XIX ir XX amžiuje. Knygą 
išleido Perdes leidykla.

sivaizduok Tamsta, kai vyko 
teismas, žentas ten buvo, bet 
mūsų dukters ten nebuvo; jos 
advokatas jai sakė, kad jai nerei
kia būti teisme. Advokatas po 
teisino jai pranešė, kad teismas
įsakė jos vyrui jai mokėti 300 
dolerių į savaitę. Tačiau jis jai 
moka kaip papuola; kartais 150 
dolerių į savaitę, kartais mažiau, 
o kartais — visai nemoka. Jis 
dabar dirba tik po dvi dienas sa
vaitėj. Kodėl taip yra, nežinome.

Jau metai praėjo be jokių re
zultatų: nei “legal separation” 
nei “divorce” duktė negauna. Jos 
advokatas prašė dar 2,000 dol. 
Kai duktė jam paaiškino, kad ji 
neturi iš ko pasiskolinti, jis ža
dėjo ją pamesti ir toliau nevesti 
bylos.

Duktė ir žentas turi abiejų 
vardu namus, iš kurių žentui 
buvo įsakyta išsikraustyti. Jis 
dėl to labai pyko. Gyvena dabar 
kitur, pasiėmęs jam reikalingų 
baldų; kai jis nemoka dukteriai 
pinigų, ji neturi iš ko užsimo
kėti už “mortgage” ir už šilu
mą, šviesą, gązą ir pan.

Kai pirko namus, mes jiem 
davėme 4,000 dol. ir gavome iš 
jų kvitą su*'' notaro paliudiji
mu. Ar toks kvitas ko vertas?

Kas atsitiks, kai namai bus 
parduodami? Ar mes galime rei
kalauti savo 4,000 dolerių, ku
riuos, žinoma, ariddotume duk
teriai.

Prašome atsakyti į šiuos klau
simus:

L Avokatas, kuriam duktė, 
pasiskolinusi iš kitų, jau yra su
mokėjusi 5,000 dol., nieko nepa
darė. Dabar jis reikalauja dau
giau. .Duktė neįstengia mokėti. 
Ar ji gali eiti ant “welfare”, 
gauti iš jų vaikam išlaikyti pi
nigus ir svarbiausia — valdišką 
advokatą, nors ji ir dirba?

2. Kodėl advokatas liepė duk
teriai neiti į teismą, kai jos vy
ras ten dalyvavo?

3. Kodėl advokatas liepė duk
teriai surašyti raštą ir aprašyti 
visą savo gyvenimą su vyru, o Jos 
vyras gavo tos surašytos istori
jos kopiją? Ar Tamsta manai, 
kad advokatas gavo kyšį iš žen
to?

4. Duktė leidžia vyrui pasi
imti vaikus nuo penktadienio iki 
sekmadienio. Kai vaikai grįžta 
namo, jie pasakoja, kad jų tė
vas verkia jų akivaizdoj, sako 
jiem, kad mama jo nemyli. Tai, 
žinoma, vaikai grįžta labai ner- 
vuoti ir nelaimingi. Kaip anks-

DIDYSIS EGZODAS

(atkelta iš 3 psl.)
^atvyko į Vakarus. Ji koncerta

vo ir Kultūros Židinyje. Dabar 
įsikūrusi yra Australijoje, kur 
gyvena viena Petrauskienės duk
ra Goda ir sūnus daktaras Liuką. 
Pati Petrauskienė su dukra Auš
ra grįžo į, Lietuvą, dabar gyvena 
Vilniuje.

Išvažiavom naktiniu traukiniu 
į Berlyną. Ir kaip skaudėjo 
širdį, kad /is tolsti nuo Lietu
vos. Na. bet tuoj baigsis karas, 
tuoj galėsime grįžti į tėviškę.

Karai pasibaigė, o kelionės 
nepasibaigė. Ir Širdį dar labiau 
skaudėjo, kad tax t' vėl nubloš
kia tolyn, tolyn. Tolyn nuo Lie
tuvos.

Ir jau 40 metų nuo tų įvy
kių, o tėviškės klevus ir dabar 
girdžiu šlamant, girdžiu, kaip 
pasilenkia svirtis ir vakarinių 
dūmų kvapą suuodžiu. \ isada, 
kur bebūtum, kur bekeliautum. 
x is šauks tėviškė, šauks Lietux a 
dideliu ilgesiu.

(Pabaigti)

ATSAKYMAS
Šeimyniniai tąsymais! Kper 

teismus, ypatingai, kai yra vai- 
kų, yra labai skaudus ir nema
lonus dalykas. Tokie dalykai 
ypatingai atsiliepia į vaikų dva
sinę gerovę. Tačiau deja tai daž
nai yra neišvengiama. Rezulta
tai visuomet yra skaudūs ir vie
nai ir kitai pusei. Todėl tokiais 
atvejais yra lengva kaltinti ad
vokatus ir versti visą bėdą 
ant jų.

1. Dukteriai yra patartina pa
sikalbėti su “welfare” depart
ment dėl savo bėdų. Nežinau, 
koks jos uždarbis. Todėl nega
liu pasakyti, ar ji gaus pašal
pos ir advokatą. Tačiau many
čiau, kad jei iš vyro gauna
mų pinigų ir jos pačios uždar
bio neužtenka vaikam išlaikyti, 
ji gali gauti pašalpos. Jei ta į- 
staiga duos jai pinigų, jie, o ne ji, 
“gaudys” jos vyrą. Tokiu būdu 
jos pačios gyvenimas pasidarytų 
lengvesnis.

2. Dukters advokatas, matyti, 
nutarė, kad strategiškai yra 
geriau, jei jo klijentė nepasiro
dys teisme šiuo ribotu reikalu 
(temporary alimony and sup
port). Atrodo, kad jis buvo tei
sus, nes dukteriai buvo priteis
ta 300 dol. į savaitę, t.y. pusė 
vyro uždarbio. Faktas, kad žen
tas nustojo dirbęs “pilną” savai
tę, nėra advokato kaltė. Many
čiau, kad jis tai daro tyčia, nes 
jo amato žmonėm, ypatingai 
prityrusiem, darbo netu
rėtų trūkti. Manau, kad 
dukteriai atstovaujantis advo
katas sugebės teismą įtikinti, 
kad žentas “simuliuoja”ir sten
giasi “išsisukti” iš savo pareigos 
vaikus išlaikyti.

3. Matyti, advokatas nutarė, 
kad toks surašymas sutaupys 
laiko ir kadangi jis norėjo pa
naudoti šį raštą teisme, — jis 
privalėjo duoti to rašto nuora
šą žentui (Jei žentas būtų turė
jęs advokatą, Tamstų dukters 
advokatas kalbėtųsi su tuo advo
katu. Tačiau žentas neturi advo
kato ir atstovauja sau; todėl, 
dukters advokatas ne tik turi 
teisę, bet turi pareigą su juo tu
rėti reikalo.). Nesakau, kad to-

« kia situacija yra naudinga Tams
tų duktėiriai, bet esamomis ap
linkybėmis ji yra neišvengiama.

4. Man visuomet sunku su- ' 
prasti kodėl skyrybose abu 
tėvai, o kartais vienas iš jų, 
kaip Tamstų atveju, “panaudo
ja” savo pačių vaikus savo inte
resam siekti. Negi jie nesupran
ta, kad nuodija vaikų širdį ir 
dx asią, kurstydami vieną iš tėvų 
prieš kitą? Toks savanaudiš
kumas vra itin šlykštus, bet daž- 
nai pasitaikantis skyrybose. 
Teismas turėtų apie tai žinoti. 
Jei teismas nutartų, kad vaikų 
gerbūvis to reikalauja, galėtų 
atimti iš tėvo vadinamas “visi
tation rights” arba bent įspėti 
tėvą, kad, jei trip elgsis, negalės 
ateitv “matvti” savo vaiku.
’ 5. Manau, kad Tamstų dukters 

advokatas neskiria jai užtenka
mai dėmesio, bet kad joks kyšis 
čia nėra įveltas. Kas dėl to kito 
advokato, kuris dirba pas jį. ir 
kuriam pavesta tvarkyti Tamstų 
dukters reikalus, galiu tik tiek 
{pasakyti: didelėse firmose to
kia priK'cdūra yra labai įprasta 
ir neišvengiama. Kai duktė sam
dė advokatą, jis gnričiausiai 
Ims ją painformavęs, kad ji daž
nai turės reikalo su jo padė
jėjais. Tačiau kaip Tamstos ma
tote. jis pats . o ne jo jvadėjė- 
jas. ”pasir<xlė” teisint', kai rei
kalas buvo sprendžiamas dėl jos 
ir vaiku išlaikvmo. *

6. Dėl lamstų paskolintų pi
nigų namam įsigyti, jei buvo už
dėtas “mortgage”, skolinant 
pinigus. — tada juos gausite, 
kai namai bus panhiod.mri. Jei 
"mortgage ' nebuvo uždėtas, 
reikalas vra problematiškas.
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JUBILIEJAI IR ŠVENTES CLEVELANDE

IŠ VISUR

£

teli kaip meteorai mūsų padan
gėje ir išnyksta dėl daugelio as
meniškų ar visuomeniškų prie
žasčių. Kiti, išugdę discipliną 
ir ištvermę, ne vien nenyksta,

mos egzistavimo ir jos ilgame
čio vedėjo Juozo Stempužio 35 
metų darbo sukaktis. Juozas 
Stempužis, “Tėvynės Garsų” 
valandėlėje dirbęs nuo jos pir-

Montrealio vyrų oktetas, vadovaujamas muziko Aleksandro 
Stankevičiaus, koncertavo Maironio Parko salėje Worcester, 
Mass., kur buvo paminėta kultūrinės radijo programos 
“Aušra” 10 metų veiklos sukaktis. Nuotr. E. Meilaus

Kiekvienas ruduo į mūsų ko
lonijas atneša grandiozinius 
renginius, kurie ne tik išjudina 
po vasaros atostogų aptingusius 
dvasia ir kūnu mūsų visuome
nės narius, bet taip pat savo iš
kilia reikšme kelionstulpiu nu
žymi už savo tėvynės ribų gy
venančią, atskilusią tautos šakos 
istoriją.

Esame sociali ir kūrybinga vi
suomenė, kurioje kiekvienas 
pagal skonį ir talentą randa 
dėkinga dirvą. Apstu muzikinių 
vienetų, tautinių Šokių grupių,

naitė, savo Švelniu sopranu sa
votiškai “suminkštindama” vyrų 
okteto pobūdį. Oktetas jau yra 
išleidęs tris savo dainų plokš
teles, kurios mūsų muziką mėgs
tančioje visuomenėje turi didelį 
pasisekimą. Pirmosios dvi jau 
seniai išparduotos, o trečioji, 
pasirodžiusi tik lapkričio gale, 
turės ne mažesnį pasisekimą.

Antrasis reikšmingas jubilie
jus bus atšvęstas gruodžio 9.

/

5"

5 -

-5

"i

.-J}

-j

ateitį, retėjant gretoms sugeba 
išlaikyti tęstinumą, perduodant 
savo veiklą iŠ vienų rankų į 
kitas,. j

Clevelando vyrų oktetas, kurį* 
1959 rudenį įsteigė energingas ir 
darbštus jaunas muzikas Rytas 
Babickas, lapkričio 3 Šv. Jurgio 
parapijos sąlėje iškilmingai at
šventė savo dainos kelio 25 
metų jubiliejų ir tuo pačiu davė 
progą svečiams ir visuomenės 
atstovams palinkėti laimingos 
kelionės išvykai į tolimąją Aust
raliją, kurion oktetas yra pa
kviestas dalyvauti Australijos 
Lietuvių Dienų šventės atida
ryme.

Oktetas per savo veiklos metus 
repeticijose praleido 40 tūkstan
čių valandų ir nukeliavo 600 
tūkstančhi mylių su viršum, ap: 
lankydamas artimesnes ir toli
mesnes lietuvių kolonijas JAV ir 
Kanadoje. Tai įdomus, gerai 
muzikaliai paruoštas dainos vie
netas, kurio 150 dainų repertua
re randama dainų kiekvienai 
nuotaikai ir kiekvienai progai, 
nuo religinės giesmės iki humo
ristinio baliaus kupleto, nuo 
sentimentalios 
iki-modernaus, 
čio šlagerio.

Oktetui jau 
talkina solistė

35 metus be jokios pertraukos 
nei vieną savaitę nepertraukti 
programos transliavimo, nežiū
rint tautybių programoms ne
palankių nuotaikų ar sąlygų. 
Išlaviravęs per septynias ko
merciniais pagrindais įsteigtas 
radijo stotis, pagaliau šių metų 
rudenį “Tėvynės Garsus” perkė
lė į naujai įsteigtą viešąją ra
dijo stotį.

Susirūpinęs lietuviškos radijo 
programos ateitimi, Juozas

duoti. Nauji techniški reikalavi
mai verčia ieškoti naujų plokšte
lių, geros gamybos garsinių juos
tų. Pradeda stigti lietuviškų dai
nų. Fondas galėtų finansuoti 
lietuviškų vertingų plokštelių 
leidimą ir jomis aprūpinti radi
jo programas”.

Kaip ilgametė “Tėvynės Gar
sų” valandėlės klausytoja, aš ne
galiu neįvertinti Juozo Stempu- 
žio sunkaus ir kruopštaus dar
bo. Kiekvieną sekmadienį iš sal- 
daug miego pasiražydama, pro 
langą stebėdama savo išsišako
jusio milžiniško klevo viršūnę, 
ar tai sniegu, ar pavasario pum
purais pasipuošusią, tingia ran
ka atsuku radijo stotį, kurioje 
jau ties mikrofonu sėdi Juozas 
Stempužis. Tingiai nusišypsau, 
išgirdusį “Lietuviais esame mes 
gimę” kanklių skambėjimą. Tai 
jubiliejus, kuris atžymi ne gru
pės, bet vieno žmogaus nuopel
nus, kurių neįvertinti neįmano
ma.

WORCESTER, MASS

— Dr. Albertas Gerutis, Ber
ne, Šveicarijoj gyvenąs Lietuvos 
diplomatas, nuo lapkričio 19 
yra ligoninėje, kur jam buvo pa
daryta sudėtinga operacija. Po 
operacijos dr. A. Gerutis jau 
sveiksta.

Aurelija Balašaitienė

AVIŽONIŲ
SUKAKTIS

liaudies dainos 
šokiui kviečian-

daugeli metų 
Irena Grigaliū-

ką turi pasikvietęs Dalitį Staniš- 
kienę, kuri sėkmingai ir jautriai 
yra paruošusi eilę valandėlių. 
Ir pati jauniausioji karta, kaip 
pianistė Kristina Kuprevičiūtė, 
vra ruošiama konkrečiam radi- 
jo darbui.

Juozas Stempužis prisipažįsta 
pamilęs tą darbą, kiekvieno sek
madienio rytą savo gyvenimui 
rasdamas konkretų atramos taš
ką, kuris taip pat jame išugdęs 
gilų atsakomybės ir lietuviško 
įsipareigojimo jausmus. Jis 
džiaugiasi svariu radijo progra
mos įnašu, plačios klausytojų 
masės materialine ir moraline 
parama, tačiau tuo pačiu metu 
apgailestauja, kad lietuviškos 
kultūrinės institucijos, kaip ir 
Lietuvių Fondas, radijo valan
dėlių neremia. ‘'■‘Neužtenka radi
jo programai surasti medžia
gos ir ją suredaguoti bei per- k0leg0s jr bičiuliai, šventadie

niškai nusiteikę, gurkšnojo šam
paną.

Prieš pradedant pokylį dr. Šni
pas šeimos ir dalyvių vardu 
pasveikino sukaktuvininkus ir 
palinkėjo jiem dar kitą 50-ties 
metų vedybinę sukaktį sulaukti.

Ta proga jis perskaitė atsiųs
tas dvi telegramas. Viena iš New 
Mexico gyvenančio jų sūnaus ir 
jo šeimos. Kiti iš JAV prezi
dento Ronald Reagan ir jo

Spalio 28 dukters Zitos ir žen
to dr. Romo šnipo pastango
mis Kultūros Židiny buvo su
ruoštas pokylis dr. Vytauto ir 
Valerijos Avižonių 50-ties metų 
vedybiniai sukakčiai atžymėti.

lėkilmingi pietūs prasidėjo 
tuoj po New Yorko Lietuvių 
Gydytojų Draugijos susirinki
mo, kurs įvyko tame pačiame 
pastate.

Pailgą, balta staltiese apdeng
tą stalą puošė stilingas tauti
niais motyvais išdrožinėtas me
dinis kryžius ir daili rudeninių 
gėlių pokšte. Solenizantai 
džiaugsmo kupinais veidais, su 
baltais gvazdikais prie krūti
nių, sėdėjo savo dukrelės, žento 
ir trijų, puikiai lietuviškai 
kalbančių anūkų tarpe.

Prie apvalių, irgi baltai ap
dengtų stalų, sukaktuvininkų

telkia finansines lėšas, pagelbs- 
tint žmonai Britai.

Koncertas ir paroda
Marijos Nekalto Prasidėjimo 

vienuolijos seselės iš Putnano 
ir jų rėmėjai lapkričio 4 Wor- 
cestery surengė tikrą šventę. 
Maironio Parke buvo surengta 
a.a. dail. Adomo Galdiko meno 
kūrinių parodą, o koncerto pro
gramą atliko solistė Gina Čap- 
kauskienė ir jos vadovaujamas 
mergaičių choras “Pavasaris”. 
Akomponavo M. Roch iš Mont
realio.

10 vai. ryto per mišias, ku
rias aukojo klebonas kun. A. Mi
ciūnas, MIC, giedojo solistė ir jos 
mergaičių choras.

Po mišių persikelta į Mairo
nio Parką. Žemutinėje salėje į- 
vyko A. Galdiko kūrinių paro
dos atidarymas. Su meno kūri
niais supažindino seselė Onutė 
Mikailaitė.

Didžiojoje salėje vyko pietūs 
ir koncertas. Per 300 svečių 
pasveikino rėmėjų skyriaus 
pirm. A. Garsienė. Toliau pro
gramai vadovavo rėmėjų sky
riaus sekr. J. Miliauskienė. Mal-

atliko dą prieš pietūs sukalbėjo iš 
Providence, R.L, su 30 para- 
piečių atvykęs kun. I. Gedvilą. 
Iš Bostono atvyko 20 asmenų, 
iš kitų kolonijų — po mažiau. 
Programos vedėja supažindino 
su garbės svečiais, ypač su solis
te Gina Čapkauskiene, kuri jau 
kelintą kartą'lankosi Worceste- 
rv.

Scenon įžygiavo “Pavasario” 
choro merginos, pasipuošusios 
ilgom mėlynom suknelėm, solis
tė G. Čapkauskiene ir akom- 
paniatorė M. Roch. Solistė kar
tu su choru padainavo: O, Ka
zimiere šventas — A. Stanke
vičiaus, vienas choras: Giesmė 
į šv. Kazimierą — Br. Budriū- 
no, o taip pat liaudies dainų 
Pynę.

Sol. G. Čapkauskiene padai
navo: Oi
Banaičio, Dainos, muzika ir gė
lės — O. Metrikienės, arija iš 
op. “Romeo ir Julija” — C. Gou
nod, Arija iš op. “Rigoletto”— 
G. Verdi, arija iš op. “Pulko 
duktė” — G. Donizetti.

Antroj daly mergaitės, pasi
puošusios baltomis bliuskutėmis 
ir juodais sijonėliais, padainavo: 
Laukiu vis — St. Gailevičiaus, 
Pavasaris ir vaikai — A. Stan
kevičiaus, Lėkit mintys (iš op. 
“Nabucco ) — G. Verdi, Oųgya- 
žios mūs dienelės — V. Vilte- 
nio. Su soliste merginos padai
navo Karvelėli mėlynasis — Č. 
Sasnausko. Bisui — Kaip grįž
tančius namo paukščius — J. 
Strolios. '

Po programos vedėjos išreikš
tų padėkų, akompaniatorė pri
minė. kad šį mergaičių chorą 
Montrcaly įsteigė dabartinė Put
numo vienuolyno viršininkė 

kai ji gyveno
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AUKOS 
LITUANISTIKOS 

KATEDRAI

Aukos gautos 1984 m. 
lapkričio mėnesį:

$2,5p0 ^*0: Dr. Vytautas ir An- 
taniidr Karobliai, Ripley, OH 
(viso $7,500.00).

$500.00: Bronė Budreikaitė 
Tender, W’ellesley, MA; drs. D. ir 
Elena Giedraičiai, South Elgin, IL 
(viso $1,500.00); Algirdas ir Ra
minta Marchertai, Hickory Hills,

$250.00: Anicetas Grigaliū
nas, Chicago ĮL ($1,250.00); Vita
lius Matulaitis, Weston, Canada 
(viso $700.00).

$200.00: LŠST Vytauto Didžio
jo šaulių rinktinė, Chicago, IL 
(viso $900.00); Viktoras Milukas, 
Plainview, NY (viso $600.00); Sa
kių apskrities klubas, Chicago, IL 
(viso $500.00); a.a. dr. Sofijos 
Žaliaduonienės atminimui — Juo
zas Žaliaduonis, New York, NY.

$100.00: Jurgis Budzėika, New 
York, NY (viso $200.00); Julia T. 
Burien, Bowie, MD (viso $200.00); 
Rimas F. Černius, Chicago, IL 
(viso $600.00); Simas ir Ona Pau
liui, Chicago, IL (viso $300.00); Z. 
Prūsas, Chillicothe, OH (viso 
$200.00); Bronius ir Angelė Stan
kaičiai, Paterson, NJ; Stasys ir 
Sofija Vaškiai, St. Petersburg 
Beach, FL (viso $150.00); John E. 
Waylonis, Fairfax Station, VA 
(viso $200.00).

$50.00: Vytautas ir Danutė 
Anoniai, Rego Park, NY '(viso 
$200.00); Aleksandrai Atutis, 
Pleasant Hill, CA; Vladas Jackū
nas, Washington, DC; Juozas 
Jakštas, Lakewood. OH (viso 
$465.00); Elena Mūrelis, West
minster, CA.

$25.00: Julia Lesčinskis, Dor
chester, MA; Stasys Misiūnas, 
Berwyn, IL; Julija Satinakas, 
Chicago, IL.

$15.00: Kęstutis Štepšys, 
Grand Rapids, MI (viso $55.00).

$10.00: Irena Satrienė, Orillia, 
Canada.

Pagal pasižadėjimus gauta:
$1,000.00: Ignas ir Dangira 

Budriai, Collinsville, CT (viso 
$800.00); Antanas, Ona, Eglė ir 
Uosis Juodvaikiai, Chicago, IL 
($1,000.00); Panevėžiečių klubas, 
Chicago, IL (viso $1,060.00).

$500.00: Alg. T. Antanaitis, 
Chicago,. IL (viso -$400.00), dx. Ni
jolė B. Carozza, Baltimore, MD 
(viso $500.00).

$300.00: Bladas Daukantas, 
St. Petersburg Beach, FL (viso 
$275.00).

$250.00: Ramūnas ir Skinna 
Kondratai, Springfield, VA (viso 
$100.00).
$ 100.00: Kun. Matas Gyvas, 
Albany, NY (viso $100.00); Danu
tė Domkus, Los Angeles, CA 
($100.00); Justinas Liaukus, St. 
Petersburg Beach, FL (viso 
$250.00).

Nutilus plojimam, dr. Avižo
nis savo ir žmonos vardu pa
dėkojo dukrai ir žentui už jiem 
suruoštą staigmeną, o svečiam 
už dalyvavimą. Ir trumpam lai
kui nuskendo į praeitį.. . Kiek 
patylėjęs prabilo:

“Prisimenu lyg tai būtų šian
dien, kai prieš 50 metų Kaune,

Aukų lapkričio mėnesį sur
inko:

JAV LB Columbus apylinkė 
$100.00 (viso $300.00); JAV LB 
Detroito apylinkė $100.00 (viso 
$1,658.00).

Už aukas labai dėkojame. Artė
ja Kalėdų šventės. Rengiame do
vanas artimiesiems. I nenykstan
čių dovanų sąrašą įtraukiame ir 
Lituanistikos katedrą. Sekan
čiam įmokėjimui dar trūksta $71,- 
000. Sykį įsteigta, ji tarnaus Lie
tuvai visiems laikams. Be to. 
Katedrai skirtos aukos ir nuo mo
kesčių nurašomos. Čekius prašo
me rašyti ir siųsti: Lituanis
tikos katedra arba Lithuanian 
World Community Founda
tion, 5620 So. Claremont, 
Chicago, IL 60636.

Jonas Kavaliūnas
lXlų telkimo komiteto pirm.

mainėme žiedus. Po vedybinių 
apeigų vežikas nuvežė mus į 
Metropolio restoraną, kur mum 
buvo suruošta puota. Ta proga 
tėvelis padovanojo man auksinį 
parkerį. Spėkite kas jame buvo 
įrašyta?

“Jame buvo įgraviruotas ne
paprastai reikšmingas žodis 
Laboramus.

“Nors parkeris rašymui jau ' 
nebetinka, nes buvo sunkaus ka
reiviško bato suplotas, tačiau 
jį kaipo brangiausi suvenyrą 
iki šiol laikau. Jo dėka “Labo
ramus” pasidarė neatskiriama 
mano profesinio gyvenimo da
limi“.

“Aušros” dešimtmetis
Lietuvių Kultūrinė radijo pro

grama “Aušra” spalio 20 Mai
ronio Parko didžiojoj salėj pa
minėjo veiklos dešimtmetį. Dau
giau kaip 200 radijo klausytojų, 
rėmėjų, bičiulių ir svečių suva
žiavo iš įvairių kolonijų.

Svečius pasveikino šios radi
jo programos vedėjas inž. Ed
vardas Meilus Jr., kuris buvo ir 
šio vakaro vedėjas. Žodį tarė ir 
organizacijų tarybos pirm. P. 
Molis.

Invokaciją sukalbėjo kleb. 
kun. A. Miciūnas, MIC. Svečiai 
vaišinosi, o vedėjas perskaitė 
raštu gautus sveikinimus. Žo
džių sveikino Lietuvių Labda
ros dr-jos pirm. ,A. Adomavi
čius (įteikė 400 dol. auką), Wor- 
cesterio LB apylinkės pirm. S. 
Rudys (75 dol.), Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. A. Mi
ciūnas, MIC (50 dol.), miesto 
valdžios pareigūnas T. Early (20 
dol.).v valstijos atstovas W. Glo- 
dis, radijo stoties WICN, iš ku
rios transliuojama lietuviška 
programa, pagrindinis reikalų 
vedėjas T. Devlin.

Meninę programą
Montrealio vyrų oktetas, vado
vaujamas muz. A. Stankevičiaus. 
Padainavo: Mes žengiam — J. 
Gaidelio, Atėjau prie lūšnos — 
S. Sodeikos, Ką kalbėjo saulė 
žiedui — J. Narvido, Lygioj 
lankelėj, Naktis graži, Onytė — 
liaudies dainos, Širdis dar žy
di — J. ^ertulis, Kai tu žalia 
—■ nežinomo, Šlama šilko vėjas
— K. Žižiūno, Gaudžia trimitai
— M. Petrausko, Neverki — A. 
Ambrozaičio, Subatvakario dai
na — V. Baumilo, Aras, Sugrį
žimas — C. M. von Weber.

Pabaigoj padėkos žodį tarė 
programos vedėjas inž. E. Mei
lus, Jr. Padėkojo visiem už tei
kiamą paramą> Kiekvieną sa
vaitę paruošti dviejų valandij 
programą lietuvių ir anglų kal
bomis pareikalauja daug darbo.

Radijo programą globoja Wor- 
cesterio lietuvių organizacijų 
taryba. 1983 įvykusiame susi
rinkime buvo nuspręsta *>ią ra
dijo programą pavadinti “Lietu
vių Kultūrinė Radijo Progra
ma Aušra”.

Švenčiant veiklos dešimtmetį, 
prisimintina ir šios programos 
pionierė, kuri viena pati 19/4 
rudenį nuvažiavo į WICN radijo 
stotį ir susitarė su jos vadovy
be dėl lietuvių radijo progra
mos. Ta drąsioji iniciatorė buvo 
Anutė Keblinskaitė-Greany. Ji 
pradėjo du kartus savaitėje 
duoti lietuvių radijo progra
mą. Tuoj jai į talką atėjo E. 
Meilus, Jr., tada dar studentas. 
Netrukus jis tapo radijo prog
ramos vedėju. Tas pareigas eina 
ir dabar, talkinamas žmonos Te
resės. E. Meilus Sr. ištisus metus

— “Mūsų Pastoge”, Sydney, 
Australijoj, leidžiamu laikraš
čiu rūpinasi specialiai sudary- 

. ta Lietuvių Bendruomenės spau
dos sąjunga. Redaktoriui Vincui 
Kazokui mirus, ji pranešė bend
radarbiam ir skaitytojam, kad 
naujuoju redaktorium pakvies
tas ir šias pareigas sutiko eiti 
Bronius Žalys.

—Atsargos leitenantas Jonas 
Tomkus gavo Paryžiaus miesto 
medalį, kurį Paryžiaus burmist- 

^ras Jacques Chirac paskyrė už 
J. Tomkaus nuopelnus Paryžiaus 
miestui. J. Tomkus tris metus 
yra buvęs Prancūzijos Lietuvių 
Bendruomenės valdybos pirmi
ninku.

— Ričardas Bačkis, Europos 
solidarumo unijos atstovas, spa
lio 13 - 14 tarptautiniame 
simpoziume “Krikščionys ir 
valstybė Europos kraštuose” 
Strasburge skaitė pranešimą 
apie Lietuvą. Europos solidaru
mo unija buvo įsteigta paskuti
niųjų rinkimų į Europos parla
mentą metu. Ši organizacija gi
na Sovietų Sąjungos pavergtų 
Europos kraštų teises Europos 
parlamente.

— Antanas Mončys lapkričio 
26 - gruodžio 20 rodė savo rel
jefus, piešinius, akvareles ir ko- 
lažus Jaunimo ir kultūros cent
re Montrouge, Prancūzijoje. Jis 
vadovavo skulptūros kursam 
Universitetiniame miestelyje ir 
nuo birželio iki rugsėjo mėnesio 
buvo išstatęs savo ir kursantų 
darbus Paryžiuje.

— Saulius Baronas ir Vy
tas Šulaitis dažnai minimi “Ci
cero Life” laikrašty. Jie pasižy
mi žaisdami Clyde Parko rutu
lio (“Floor Hockey”) lygoje. Pir
masis atstovauja “Bombers” 
komandai, o antrasis — be pra
laimėjimų einančiam “Team 
Cicero” vienetui.
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nėra niekur — K. V.

Pasigirdo gausūs plojimai, il
giausių, laimingiausių ir svei
kiausių metų dainos garsai.

Nutilus dainos aidam, soleni
zantai pjaustė didžiulį raguolį 
ir vaišino svečius.

Po kavutės pakilioje nuotai
koje visi nenoromis skirstėmės j 
namus.

Eidama rudens auksiniais la
pais nuklotais takais galvojau: 
"Tikroji meilė niekuomet nesi
keičia nei praėjus metam, nei 
nustojus grožio".

Dr. K. Paprockaitė-
Šitnaitienč

— Lietuviškoje spaudoje buvo 
skelbta, jog lietuvių saleziečių 
centras Italijoje, vadinamas 
“Vytėnais”, yra likviduojamas. 
Saleziečių generolo sprendimu 
minėtas centras lieka nepakeis
tas lietuvių saleziečių ryšinin
ko kun. M B urbos pastangų 
dika.

— Juno, Fla., susiorganizavo 
vokalinis moterų vienetas "Dai
na”. Jam vadovauja Irena Ma- 
nomaitienė. “Daina” nuo lapkri 
čio mėn. pradėjo giedoti bažny- ly\ iam. 
čioj per lietuviškas pamaldas.

Montrcaly.
Dar kalbėjo choro administra

torė J. Baltuonicnė. labdaros 
jlr-jos pirm. K. Adomavičius, 
provincijolė sesuo Paulė.

Seselės ir jų rėmėjai dėkoja 
Maironio Parko Šeimininkui* 
ir vadovybei, vyriausiai šeimi
ninkei A. Garsienei ir jos talki
ninkėm, abiem klebonam ir E. 
Meilui už renginio garsinimą, vi- 

. sietu programos atlikėjam ir da-

J.M.

— Pranas Gailius su kitais 
dailininkais gruodžio 5-31 
dalyvavo “L’Atelier Lambert” 
galerijos parodoje Paryžiuje.

— Altenberge, Federal i nėję

įvyko Pasaulio Katalikių Moterų 
Organizacijų Unijos suvažiavi
mas, skirtas temai: “Moteris ir 
darbas“. Suvažiavime dalyvavo 
penkiolikos Europos kraštų ka
talikių moterų organizacijų at-? 
stovės, jų tarpe ir lietuvių ka
talikių moterų delegatė Pasaulio

ganizacijų Sąjungos narė Birutė 
Vcnskuvienė. Suvažiavimo rė
muose ji turėjo progos supažin- 
Ttniti įvairių Europos kraštų 
katalikių moterų atstoves su Lie
tuva ir jos dabartine padėtimi. 
Suvažiavime buvo labai konkre
čiai iškeltos ir svarstomos šių 
dienų Europos moterų darbo 
problemos, apžvelgtos priemo
nės moterų teisėm apsaugoti.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: P. Didžbalis. Waterbury. 
Conn. Užsakė kitiem: B. Vyliau- 
das, Union, N.J. — Rūtai Couet, 
Williamstown. Mass.. K. Bačaus- 
kas. \\oodhaven. NA. — Albinui
Rogers. Yardley. Pa. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 
užsuks tojam. Naujiems Darbi
ninko skaity tojams prenumerata 
pirmiem metam tik 12 doL At
naujinant — s isirm 15 doL me
tam.
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DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendo
rių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

20 dol. — F. Jasys, New Lon- 
a

don, Conn.
17 dol. — A. Trainis, Rich

mond Hill, N.Y.
Po 15 dol. — E. Kudirkienė, 

Elizabeth, N.J,, K. Gruzdas, 
Quincy, Mass., kun. A. Pupšys, 
Middletown, Conn., A. Balsys, 
New' York, N.Y., V. Baltutis, 
Chipley, Fla., A. Kepalas, Levit
town, N.Y., D. Kavaliūnas, E. 
Haven, Conn.

Po 10 dol. — M. Manomaitis, 
So. Boston, Mass., kun. V. Cuku- 
ras, Putnam, Conn., kun. P. Pat- 
laba, Hot Springs, Ark., V. No
reika, So. Boston, Mass., A. 
Rugys, Lantana, Fla., V. Tumas, 
Norwood, Mass., S. Griežė, Dor- 
Chester, Mass., V. Sužiedėlis, 
Brockton, Mass., A. Dumbra, 
Saginaw, Mich., B. Andrisunas, 
Hot Springs, Ark., S. Kačinskas, 
Sunny Hills, Fla., R. Juralis, W. 
Hartford, Conn., A. Kupčinskas, 
Detroit, Mich., G. Jasinskas, So. 
Pasadena, Fla., J. Ambrizas, 
Chicago, Ill., K. Vaitelis, St. 
Petersburg Beach, Fla., J. Walen- 
tukewicz, So. Boston, Mass., dr. 
S. Kungys, Clifton, N.J., N. Ka- 
rasa, Denville, NJ., W. Žukaus
kas, Ft. Lauderdale, Fla., A. Ve- 
beliūnas, Richmond Hill, N.Y., J. 
Janušis, Staten Island, N.Y., J. 
Arlauskas, Chicago, Ill., V. Juo- 
zokas, Newington, Conn., N. Mi- 
chura, Yonkers, N.Y., dr. A. Jana- 
čienė, Yonkers, N.Y., M. Shulin, 
Lakewood, N.J., A. Vaiculis, 
West Mifflin, Pa., A. Zailskas, 
Cicero, Ill., dr. P. Žemaitis, 
Canton, Mich., I. Jasukaitis, 
Linden, N.J.

Po 8 dol. — P. Račkauskas, 
Dorchester, Mass., S. Nutautas, 
Woodhaven, N.Y.

Dr. Wilhelm S to rust—Vydū
nas, Sieben Hundred Jahre 

Po 5 dol. — A. Kazlauskas, Deutsch-Litauiseher Beziehun-
Brooklyn, N.Y., A. Radživanie- gen. Įrišta. 14 dol. 
nė, Richmond Hill, N.Y., S. Buč
inys, Dayton, Ohio, E. Buškevi
čius, Hartford, Conn., B. Stri
maitis, Mt. Carmel, Conn., I. 
Kubilius, Vernon, Conn., O. Go- 
bužienė, Maspeth, N.Y., V. Mal
dutis, Lake Ronkonkoma, N.Y., 
W. Kazlauskas, Waterbury, 
Conn., M. Šaulienė, Seminole, 
Fla., A. Deikis, Palm Beach, 
Fla., A. Zupka, St. Petersburg, 
Fla., F. Sprindys, Port Richey, 
Fla., J. Dobužinskas, Woodha
ven, N.Y., A. Simutis, E. Rocka
way, N.Y., A. Venckus, Arling
ton, Mass., G. Balanda, Warren, 
Mich., C. Surdokas, Baltimore, 
Md., A. Radzevich, Amsterdam,

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

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

A. Šapoka, Lietuvos istorija. 
Įrišta. 17 dol.

S. Raštikis, Lietuvos likimo 
keliais. 18 dol.

J. Vitėnas, Oxon Hill, Md., K. 
Laskauskas, Baltimore, Md., V. 
Matusaitis, Livingston, N.J., J. 
Andrusis, Woodhaven, N.Y., J.

lacinas, Amsterdam, N.Y.

nas, Cromwell, Conn., L. Gude-

kis, Chicago, Ill., P. Korla, Sche
nectady, N.Y., N. Shumbris, 
Bayside, N.Y., S. Radę, Melbour
ne, Fla., B. Paliulionis, Cicero, 
III., J. Yerus, Haverhill, Mass., 
J. Miežaitis, Ormond Beach, 
Fla., A. Krulikas, St. Petersburg 
Beach, Fla., G. Valaitis, Great 
Neck, N.Y., A. Račkauskas, 
Brooklyn, N.Y., A. Grigaliūnas, 
Miami, Fla., J. Mikulionis, Ster
ling Hgts., Mich., L. Jankaus
kaitė, Brooklyn, N.Y., A. Sval- 
bonas, Richmond Hill, N.Y., B. 
Kuodis, Arlington, Mass., A. Pa
liulis, Saugus, -Mass., J. Laucevi- 
čit^, Woodhaven, N.Y., A. Mac
kevičius, Jamaica, N.Y., J. Dačys, 
Norwood, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

Žius, Lelija, šv. Kazimiero gro
žinės literatūros antologija. 9 
dol.

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

P. Gudelis, Joniškėlio parti
zanų atsiminimai. II dalis. 6 
dol.

Publius Vergilius Maro, Geor
gikos, vertė A. Nyka-Niliūnas. 
Albumo formatas, įrišta. 10 dol.

P. Razminas, Kražiai. Ilius
truota, įrišta. 12 dol.

O. Mikailaitė, Pumpučio pa
sauliukas, gausiai iliustruota. 3 
dol.

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

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

kų atsiminimai. Red. J. Karka, 
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-

0 Šachmatai
Arūnas Simonaitis

NAUJIEJI ŽURNALAI
(atkelta U 3 pel.)

tinai gerai D. Kizlausldenės 
iliustruotas. Kad visi su Petriu
ku ir dėde Antanu Rimu nepa-

Neseniai turėjau progos lošti 
simultane ir drauge pasikalbėti 
su vienu iš stipriausių šachmatų 
didmeisterių pasaulyje. Tai Bo
ris Spasskis, geriausiai žinomas, 
kai 1972 prieš Bobby Fischer 
pralaimėjo pasaulio šachmatų 
čempijonatą. Bet reikia pažymė
ti, kad jis tą patį titulą laimė
jo 1969, įveikdamas kitą 
Sovietų Sąjungos didmeisterį 
Petrosianą.

Spasskis keleri metai gyvena 
Prancūzijoje. Jis atsisakė Sovietų 
pilietybės ir gavo Prancūzijos 
pilietybę. Jis dabar vieši Ameri
koje, analizuoja su meistrais 
šachmatininkais vykstančias 
šachmatų varžybas tarp Karpo
vo ir Kasparovo. Varžybos 
vyksta dėl pasaulio čempijona- 
to. Jisai sutiko žaisti simultaną 
prieš daug oponentų. Taip vieną 
vakarą sėdėjau prie lentos ir 
bandžiau laimėti prieš didmeis
terį. Atidarymas buvo karaliaus 
gambitas. Spasskis laimėjo.

kių romanas” “Kelionė į Mer
kurijų“. Ne tik puikus žinan
čio nys, bet ir išskir

Po partijos Spasskis pasakojo, 
kad jis daug kartų buvo Lietu
voje. Jam patiko ten žaisti šach
matais. Pasakojo, kad jis tris 
kartus lošė su Mikėnu, pirmą 
kartą buvo lygios, 1957 Sovietų 
pirmenybėse finalo ketvirta
dalyje.

Spasskis taip pat sakė, kad 
Mikėnas buvo estų Povilo Kere- 
so geriausias draugas, ypač 
prieš karą, bet jis negalėjo su
prasti, kodėl didmeisteris Kere- 
sas mirė. Mikėnas nedalyvavo 
laidotuvėse.

Ateinančioje šachmatų olim
piadoje Spasskis sakėsi lošiąs 
už Prancūzijos komandą.

DEXTER PARK

Lauksime

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. Rimkūs, Lietuvių sukilimas 
Vilniuje. Atsiminimai. Įrišta. 6 
dol.

Alė Rūta, Pirmieji svetur. Pre
mijuotas 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, Igarkos

Vytė Nemunėlis. Mažųjų die
nos. Poezija vaikam. 8 dol.

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. Lietuvių 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, Gvvenimo sū
kuriuose. Įrišta. 12 dol.

E. Juciūtė, Pėdos mirties zo
noje. Pergyvenimai Sibire. 10 
dol.

S. Yla, M. K. Čiurlionis kū
rėjas ir žmogus. Įrišta . 15 
dol.

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

Br: Raila, Kitokios Lietuvos

J. Kaributas, Kelionė aplink 
pasaulį. 4 dol.

Šv.. Raštas, Naujasis Testa
mentas. Įrištas. 6 dol.

Vysk. V. Brizgys, K. Kaupai
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 į 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.

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 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 7 dol.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

296-4130

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.

nių gyvenimas Sibire. Įrišta. 10 
dol.

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

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

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo 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

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS, prel. P. Juro paruoš
ta maldaknygė, mažo Idšeninio 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 pages, price 8 dol.) Prašau pratęsti prenumeratą ! 985 metam

Agronomas lz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastinlnlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Vardas Ir pavardė .

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

Užsakau “Lithuanian Cookery" už 8 dol. Peraluntlmaa- 
Postaga 50 c. 

r
z Vardas, pavardė ...............................................................................

Numeris, gatvė

Miestas, valstija. Zip

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

Siunčiu už prenumeratą $...
Už kalendorių $..
Spaudai paremti $...

Kalėdoms?“ Keletas gražių min- B 
čių apie Kūdikėlio Jėzaus garbi- B 
nimo svarbą, Advento reikšmę, Bs 
maldų reikalingumą. Tik man B 
nepatiko šis sakinys: “Mes Lie- ft 
tuvą išvaduosime ne ginldais, o If 
malda”. Ar autorė taip tilcra? K 
Ar EGLUTĖS skaitytojų tėvai M 
irgi tuo tiki ir padės mažy- g 
liūs įtikinti? Ar nebūtų geriau ft 
su 50-50 užuomina: “Lietuvą iŠ- K 
vaduosime ne tik ginklais, bet ir 
malda”. į?

Ir ši EGLUTĖ baigiama vai- 
kų kūryba: eilėmis, proza, pieši- 
niais.

EGLUTĖS vyr. redaktorė, jau 
nežinau kiek . metų, — seselė* 
Ona Mikailaitė, o, administruoji 
Danguolė Sadūnaitė. Leidžia ir 
spausdina Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserys, Pųtname, Con- 
necticut’e. Norintieji savo mažy
liams EGLUTĘ užsakyti, terašo 
šiuo adresu: EGLUTĖ (Imma
culate Conception Convent) 
Putnam, CT 06260. Jos metinė 
prenumerata tik 7 doleriai.

BALTINUKAI — T SHIRTS, 
trijų spalvų, su Lietuvos 
trispalve ir Vytimi bei (ra
šų “Lithuanian and proud 
of it“ : vaikam (boy’s size) 
S (6-8), M (10-12), L (14- 
16)r suaugusiems (man’s 
size) S (34-36), M (38-40); 
L (42-44), XL(46-46). Kaina 
su persiuntimu tik 8 dol. 
Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

FEDERALINE LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

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

Tel. (718) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI

$50,000 IR DAUGIAU — PAGAL SUSITARIMĄ

IRA CERTIFIKATAI:

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

$500

- 20,000

6 mėn.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

10.92%
11.03%
11.14%
11.19%

10.50%
10.60%
10.70%
10.75%

$20,000

$50.000

6 mėn.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

11.19%
11.35%
11.41%
11.46%

10.75%
10.90%
10.95%
11.00%

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100.000

-a
$2,000 • 4,000 

per metus
Nuo 1 

iki 6 metų 11.46% 11%
t.

REGULIARIOS SANTAUPOS:

METINIS PRIEAUGLIS 9.42% 
DABARTINIS KURSAS 9%

APSKAIČIAVIMAS « * 
KASDIEN



Solistė O. Ambrazytė Ferrini dainuoja. Jai 
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MIRĖ STEPAS V. MALĖNAS

Martyno Jankaus šaulių kuopoj
Sandaros salėje Martyno Jan

kaus vardo šauliu kuopa gruo
džio 1 suruošė 30 m. Šaulių 
Sąjungos atsikūrimo tremtyje 
minėjimą — pobūvi.

Minėjiman atsilankė Brock- 
tono Šv. Kazimiero liet. par. 
kleb. kun. P. Šakalys, Provi
dence. R.I., kolegijos prof. dr. 
kun. A. Jurgelaitis. OP. Trakti 
šaulių rinktinės kapelionas kun. 
R. Šakalys, OFM. miesto bur
mistras Carl D. Pitaro su žmo
na, vandens ir kanalizacijos į- 
staigos viršininkas Frank Wai- 
len (Volungevičius) su žmona, 
saugumo, švietimo ir kitokie 
miesto ar valdžios pareigūnai, 
prof. dr. V. Mantautas. Nau
josios Ahglijos Trakų rinktinės 
pirm. V. Bajerčius su žmona, 
trijų šaulių kuopų atstovai ir 
vietos bei apylinkių lietuviai.

.Trakų rinktinę sudaro Bosto
no — Jono Vanagaičio vardo, 
Worcestcrio — dr. Vinco Kudir
kos ir Brocktono — Martyno 
Jankaus šaulių kuopos.

Minėjimui vadovavo inž. Juo
zas Stašaitis. Kalbėjo prof. dr. 
Vaidevutis Mantautas. Sveikini
mo žodi tarė Brocktono bur
mistras. Pagerbtas buvo Frau k 
Wallen.

F. Wallen yra3-čios kartos lie
tuvis, atsargos pulkininkas, už
imantis miesto administravime 
atsakingą vietą. Jo pastangomis 
kasmet Vasario 16-osios proga 
miesto centre. Parkway aikštėj, 
iškeliama^ vėliava ir toji aikštė 
vienai ar dviem savaitėm pava-

eilę metų jis su žmona Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo 
proga surengia savo Įstaigoje 
lietuviškas vaišes, kuriose atsi
lanko miesto burmistras, kitų 
Įstaigų viršininkai ir jo tarnau
tojai.

Už jo lietuvišką veiklumą šau
lių apdovanotas specialiu pa
gerbimo adresu ir sidabriniu šv. 
Kazimiero jubiliejiniu medaliu. 
Dalyviai sugiedojo jam Ilgiausių 
metų. Frank Wallen padėkojo 
už dovanas.

Pobūvio metu burmistrui 
buvo Įteikta knyga “Lithuania 
700 years” ir lietuviška juoste
lė.

Padėkota Onai Gureckienei 
už triūsą rengiant ši minėjimą, 
vaišių ruošėjoms St. Gofensie- 
nei. O. Eikinieh'ei, M. Jurkštie- 
nei ir M. Sadauskienei ir visos 
apdovanotos knygomis.

Gimtadienio proga pasveikin
ta Sofija Stašaitienė ir Įteikta 
jai dovana. Sugiedota Ilgiausių 
metu.

Po oficialiosios minėjimo da
lies buvo meninė, kurią atliko 
3-čios kartos lietuvaitė sol. Ona 
Ambrazytė-Ferrini. Ji padai
navo: Kur bakūžė samanota, 
Šlama šilko vėjas, Tėviškėlė ir 
Daug, daug dainelių. Pianinu 
palydėjo Šv. Kazimiero liet. par. 
vargonininkė Marytė Blažcvičiū- 
tė-Crovvley. Solistė O. Ferrini 
yra parapijos choro dalyvė ir so
lo gieda sekmadieniais lietuviš
ku pamaldų metu bei kitomis 
progomis.

Po vaišiu buvo dovanų skirs
tymas — loterija, kuriai vado-

Washington, DG, ligoninėj 
gruodžio 8 .mirė Stepas Vytau
tas Malėnas (Malinauskas), re
zistentas, laisvės kovotojas, na
cių kalinys, anksčiau gyvenęs 
New Yorke, paskutiniu laiku — 
Gaithersburge, MD, -""netoli 
Washingtono.

Malėnas buvo gimęs 1911 bir
želio 30 Ūdrijos km. ir vis., 
Alytaus aps. 1929 baigė Aly
taus gimnaziją. Studijavo che
minę technologiją Belgijoje, 
paskui Vytauto Didžiojo univer
sitete Kaune, pagaliau 1952- 
54 popieriaus technologiją Syra
cuse univ., JAV. 1955 gavo ba
kalauro laipsnį.

Lietuvoje dirbo Petrašiūnų 
fabrike, pradėdamas 1934 prak- 
tikantu, baigdamas 1944 direk
torium. Iš jo administruojamo 
fabriko popierius pasiekdavo 
pirmoj eilėj jo organizacijos 
spaudą: Laisvės kovotoją, Ap
žvalgą. Iš to pat fabriko jis pa
siekdavo ir kitų srovių pogrin
džio laikraščius: Nepriklausomą 
Lietuvą, Lietuvos Laisvės trimi
tą. Per Geštapo pirmąjį antpuo
lį prieš LLKS-gą 1943 rugpjūčio 
mėn., tarp kitų laisvės kovotojų 
buvo suimtas ir Stepas. Sėdėjo 
jis Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjime.

Išėjęs iš kalėjimo ir 1944 pa
sitraukęs Į Vokietiją, po karo 
akty viai dalyvavo ne tik Lietu
vių Tremtinių Bendruomenėje, 
bet ir Baltų centrinėj taryboj. 
1949 su šeima atvyko Į JAV ir 
apsigyveno New Yorke. Iškilo 
reikalas Įsigyti šio krašto moks
lo įstaigos dokumentus. Tai 
buvo labai sunkus Stasės ir Ste
po Malėnų apsisprendimas. Jis 
išvyko studijuoti popieriaus 
technologiją Į Syracuse univ., o 
žmona pasiliko New Yorke su 
dviem mažametėm dukrelėm: 
Giedre ir Aldona. Tais laikais 
nebuvo tokių šalpos organizaci
jų, kaip dabar. Tačiau šeima ne
pražuvo. Stepas baigė Syracuse 
univ. ir tuoj pat gavo darbą 
Merrimac Paper Co., Inc., Law
rence, Mass. Ten ir persikėlė 
visa šeėma.

Tačiau nerami Stepo dvasia 
nunešė jį vieną Į tada Prancū
zijos okupuotą Vietnamą; iš ten 
atgal Į JAV. Po to į Čilę ir kitas 
Pietų ir Vid. Amerikos valsty- e e
bes. Pagaliau, paskutinis ir ge
riausiai apmokamas jo profesi
jos darbas buvo Jungtinių Tau
tu Žemės ūkio žinvba, kurios 
centras yra Romoje. Jos pavedi
mu Stepas dirbo Turkijoje, ki
tuose Vid. Azijos kraštuose, In
dijoje, net tolimojoje Indonezi
joje. Stasė ir Stepas visur ke
liavo drauge.

Pasibaigus JT darbui, grįžo Į 
JAV ir Įsikūrė kiek Į šiaurę nuo 
Washingtono. gražioje ir naujo
je Gaithersburgo kolonijoj.

Jaunesnioji dukrelė Aldona, 
sukūrusi šeimą su dr. Algimantu 
Galiniu, augina Darių ir Andrių, 
gyvena gana toli — Indianoj. 
Vyresnioji Giedrė, sukūrusi šei
ma su Lee McCandless, augina 
Laurą ir Aliną, gyvena netoliese 
nuo tėvu — Fairfax, VA.

Studentavimo laikais Stepas 
buvo Plieno korp. narys, paskui 
pogrindžio Lietuvos Laisvės 
kovotojas. JAV priklausė prie 
savo profesijos organizacijų. 
Dalvvaudavo tarptautinėse kon- fe

vavo buv. M. Jankaus kuopos 
pirm. Romualdas Bielkevičius, 
ir smagūs šokiai iki vidurnakčio.

Padėka priklauso M. Jankaus 
šaulių kuopos valdybos pirm. J. 
Stašaičiui, visai valdybai ir bro
liams, sesėms šauliams už minė
jimo — pobūvio sėkmingumą.

E. Ribokienė

dinama “Mindaugo gatve”. Per

Stepas Vytautas Malėnas 
Bangkoke, Thailande, 1974 
metais.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 3. ketvirtadienį. 8 vai. 
vak. per televiziją bus transliuo
jama G. Verdi opera “Aida . 
Pagrindiniai solistai: Leontyne 
Price. Fiorenza Cossotto. James 
McCracken. Diriguoja James 
Levine.

Skaitytojai kviečiami ateiti j 
talką Dari liniukui. Gal turite 
draugu ir pažįstamų, kurie dar 
neskaito Darbininko? lrž.sakant 
naujiem skaitytojam, mokama 
tik 12 dol.

ferencijose. Paskutiniais keliais 
metais paruošdavo vertingas JAV 
ekonominio gyvenimo apžvalgas 
Amerikos Balsui. Be .to, savait
galiais pavaduodavo kitus Ame
rikos Balso bendradarbius.

Kur Stasė ir Stepas Malūnai 
apsigyvendavo, ten atsirasdavo 
bičiulių būreliai. Gyvendami 
New Yorke, artimai draugavo su 
Marina ir Zigmu Raulinaičiais, 
Birute ir Vaclovu Paprockais, 
Aldona ir Stepu Mackęvičiais, 
Gražina ir Kazimieru Siliūnais, 
Marija ir Antanu Varnais, Ligi- 
ja ir Bronium Bieliukais, pami
nint tik kelis. Bičiuliškus ryšius 
Stepas palaikydavo šmaikščiai 
parašytais laiškais, apsilanky
mais ir telefoniniais paskambi- 
nimais. Įdomu, kad dėl^skirtiil
gų pažiūrų kartais ir karšti 
pasikalbėjimai bičiuliškumą pa
gilindavo.

Iš Washingtono Stepo Vytau
to Malūno palaikai išvežti į Chi- 
cagą. Gruodžio 12 palaidotas 
Chicagos Tautinėse kapinėse.

Bronius Bieliukas

Gražus lietuviškumo pavyzdys
Stasė ir Kazys Grūzdai, gy

veną Quincy, Mass., yra paau
koję Lietuvių Fondui 5000 dol., 
Lietuvos atstovybės Washing
tone pastatų taisymui 1000 dol., 
o dabar Tautos Fondui 3000 
dol.

Inž. Kazys Gruzdas jau yra 
pensininkas. Stasė Gruzdienė 
jau 16 metų dirba Massachu
setts Mokesčių Departamente. 
Už pasižymėjimą darbe Stasė 
Gruzdienė buvo pagerbta guber
natoriaus ir Atstovų Rūmų, o 
taip pat apdovanota 500 dol. 
premija. Šią premiją Stasė Gruz
dienė paskyrė Tautos Fondui. 
Prie šios 500 dol. sumos Stasė ir 
Kazys Grūzdai dar pridėjo ir 
padidino tą sumą iki 3000 dol. 
Jų žodžiais tariant: Tegu ši 
maža auka pasitarnauja mūsų 
tėvynei Lietuvai. Be to, jie taip 
pat remia savo aukomis Balfą, 
Vasario I6-to gimnaziją, “Alką” 
ir kitur.

Tai yra labai gražus pavyz
dys mum visiem kaip reikia my
lėti ir remti lietuvybės išlaiky
mo ir kitus lietuviškus darbus.

Vakaronę pradėjo pirm. Elena jĮ| - 
Vasyliūnienė trumpu žodžiu 
apie Kūčias. Programoje tauti- 
nių šokių sambūrio, vad. Ono^sjB|| 
Ivaškienės, patys mažieji šokė- 
jai pašoko ir padeklamavo. Ak- jį 
torė-^ežisorė Aleksandra Gustai- 
tienė padeklamavo Leonardo jfe 
Andriekaus, Stasio Santvaro, Ų 
Jono Minelgos ir Danutės Mit- r 
kienės Kūčiom ir Kalėdom para- ? 
šytus eilėraščius. Solistas Bene
diktas Povilavičius, akomp. mu- 
zikos prof. Jeronimui Kačinskui, į 
padainavo: Panelė Šventa, Tylią 
Naktį, Šventa Naktis ir Adeste 
Fidelis. Susirinkusiem stipriai fe... 
plojant, dar padainavo Lietuvos 
laukai. Taip programos atlikėjai 
žodžiu ir daina bei muzika mus 
nukėlė Į tėvynę Lietuvą ir pri
vertė prisiminti, kas ten dabar “U. 
yra draudžiama: meilė Dievui, 
žmogui ir tėvynei.

Dar pirm. E. Vasyliūnienė 
trumpai kalbėjo apie krikščiony- 
b ės plitimą.

Šv. Petro parapijos kleb. kun. 
Albertas Kontautas sukalbėjo 
maldą ir palaimino valgius. Pa
plotėlių laužymu prasidėjo Kūčių 
vakarienė. Visi vakarieniavo, 
Šnekučiavosi ir gražiai leido 

j*? 
laiką. Po vakarienės kleb. kun. 
A. Kontautui ir visiem kartu kai- 
bant maldas, padėkota Aukš
čiausiajam už šias dovanas, visų 
gražų nuoširdumą ir prašyta ||ę

LIETUVIŲ 
TAUTODAILĖS
INSTITUTO
RUDENS
PARODA
NEW YORKE

New Yorke pasidarė tradicija, 
kad kiekvieneriais metais yra 
rengiamos tautodailės parodos. 
Kultūros Židinyje gruodžio 1-2 
įvyko mezginių paroda ir 
prieškalėdinis turgus.

Mezginių parodoje dalyvavo 
New Yorko ir apylinkių garsio
sios mezgėjos su daugiau kaip 
100 darbų. Buvo graži proga pa
matyti, kaip mūsų mezgėjos pri
taiko lietuviškus motyvus prie 
kasdien nešiojamų drabužių.

Parodoje dalyvavo Marija 
Raugienė iš New Jersey su dau
giau kaip 50 darbų: bliuskelės, 
vakarinės suknelės su pritaiky
tais rankinukais, raštuoti megz
tiniai, švarkeliai ir kt. Ypatingai 
buvo Įdomus kaspinų mezgimo 
būdas, iš kurio buvo numegz
tos bliuskelės. Vyriškas paltas ir 
keli megztiniai buvo padary ti
pagal drabužių kūrėjo Ralph 
Lauren megztinių kūrinius.

^.Dešinioji sienos dalis salėje 
priklausė Irenos Alksni n ien ės 
mezginiam, kurie ypatingai pa
sižymėjo gražiais lietus iškaiš 
raštais ir darniomis spalvomis.

B. Kidolienė išdėstė raštuotus 
megztinius ir raštuotas vakari
nes sukneles. Boto, ji su dukra 
Rūta buvo primezgusi kepurių, 
šalikų ir pirštinių komplektus, 
su kuriais dalyvavo ir Manhat- 
tane Peri Ellis mezgimo darbų 
atrinkimo parodoje.

Jadvygos Kregždienės raštuoti 
megztiniai ir ypatingai spalvingi 
afganai-užmetimai viliojo kiek
vieno akį, nes atrodė ly g gė
lėti kilimai.

Dar dalyvavo L. Milukienė ir 
O. Andriulionienė su keliais 
darbais. Labai rengėjos apgai
lestauja, kad S. Kačinskienė pa
rodoje daly vauti negalėjo.

Ypatinga padėka tenka: A.

Kalėdinė vakaronė
Lietuvių Motėm Federacijos 

Bostono klubas jau daug metų 
rengia visiem lietuviam Kalėdų 
vakaronę su programa, paplotė
liais ir kūčių valgiais. Ir tas yra 
labai miela ir gražu, nes yra 
viengungių, kurie neturi kur 
valgyti Kūčių. Visiem yra labai 
miela susirinkti kartu ir gražiai 
lietuviškoj Kūčių nuotaikoj pra
leisti keletą valandų.

Taip ir Šiais metais gruodžio 
16 vakare So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos salėj Moterų klu
bas surengė kalėdinę vakaronę 
su gražia programa. Žmonių 
prisirinko daugiau, negu rengė
jos tikėjosi. Stalai buvo gražio
mis staltiesėmis apdengti, pa
puošti eglučių šakelėmis ir žva- 

•kėmis.

Viešpatį globoti lietuvių tautą. 
Po to, muz. prof. Jeronimui 
Kačinskui skambinant pianu, 
visi susirinkę sugiedojo eilę ka
lėdinių giesmių. Programos atli
kėjai buvo apdovanoti dovano
mis.

Vakaronė buvo gražiai pa
ruošta ir labai mielai praėjo. • 
Padėka priklauso Moterų Klubo 
pirm. E. Vasyliūnienei, visai 
klubo valdybai ir visom narėm, 
kurios nesigaili darbo ir vargo 
ir taip gražiai visus sukviečia to
kiam vakarui. Tai labai gražus 
paprotys, kuris visus jungia nors 
keletui valandų.

BOSTONO RENGINIAI

Gruodžio-31 d. .8 y,.y^ Sq._B.QlS- 
tono Liet. Piliečių D-jos frądiči- 
nis Naujųjų. Metų s įtikimas-ba
lius 3-čio aukšto auditorijoje.

Bartytei ir A. Pesytei už profe
sionalų patarimą ir paruoštus 
stovus, už daiktų išdėstymą — 
R. Česnavičienei ir L Alksni- 
nienei. Dėkojame D. Bobelienei, 
V. Lorai, Z. Jankauskaitei, A. 
Katinienei, p. Bartienei, p. Kviet- 
kauskienei, p. Malinauskienei, 
ir G. Penikui už filmavimą. 
Dėkojame šeimininkėm: B. Lu
koševičienei, V. Šližienei, M. 
Mančiūnienei ir J. Sližiui už gė
rimus ir skanų valgį.

Ypatingai dėkojame visiem 
šią parodą aplankiusiem ir savo
aukomis parėmusiem. Į parodą
atsilankė apie 140 žmonių. Jūsų 
aukos mus Įgalina ir toliau ruoš
ti kursus ar kviesti parodom 
svečius iš kitu vietovių.

C

Lietuvių Tautodailės Instituto 
Skyrius New Yorke

Vakarienė, šokiai, programa.
Vasario 10 d. 3 vai. p.p. so

listės Lilijos Šukytės koncertas 
Jordan Hall Bostone.

Kovo 3 tradicinė skautų ren
giama Kaziuko mugė.

Kovo 24 M inkų radijo valan
dos 51 metų sukakties rengi
nys.

Balandžio 21 Laisvės Varpo 
pavasarinis renginys.

BOSTON MASS — WLYN 1960 
AM bangos aakm. nuo • Ik! 8:45 
ryto. Vada S. Ir V. Minkai, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass.
02127. Talat 260-0480. Parduoda-
mat Darbininkas. Dldolls HotuvMkų 
knygų pasirinkimas.

LAISVĖS VARPAS sakmadlo- 
nlals 9:00 -10:00 vai. ryto Ii WCAV- 
FM banga 88.0. Vodkas — Patras 
Vličlnit, 173 Arthur St., Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

44*4*3 T*t

BnnK-BV-mmi 

Postage paid both ways 
Fast, amuenient,|iriuate, safe,free!
That's what BnnKinG-Bvmnnis
Granai, prlalnamal, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas paitu So. Boston Savings

Bank bodu. Ar jums reikia pinigus padėti j ban 
ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavps, bankas tuoj j- 
traukia sumą j sąskaitą. Prisideda Ir užtikrini

mas, kad JOsų pinigai 
procentus, - 

leidžiamus įstatymų.
Dėl lengvo taupymo bo-.

do per paltą skambinkit Mr. 
Donahue 2SS-2500

arba rašykit paduotais adrėsals.
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Kultūros Židinio vadovybė 
vo pavasariniam parengimui 
kvietė “Aukuro” dramos teat- 
iš Kanados. . e*
“Aukuras” jau trisdešimt metų 

su viršum egzistuoja ir y ra vai
dinęs ne tik Kanados lietuviams, 
bet plačiai gastroliavęs ir Ame- 

■

viai kovo 16 turės progos pa
matyti P. Vaičiūno veikalą "Tė
viškės Pastogė”. Aukuriečiams 
vadovauja nepailstanti vadovė 
ir režisierė Elena Daugu vi ety'tė- 
Kudabienė.

Jon is Malinauskas, turįs savo 
kirpyklą Woodhavene, buvo 
susirgęs ir turėjo sunkesnę ope
raciją. Gydomas dr. Kruko. Jau 
grįžo į namus ir žmonos Biru
tės rūpestingai slaugomas. Dar 
ilgesnį laiką jo kirpykla bus už

ti.
Moterų Vienybės prieškalėdi

nis pobūvis įvyko gruodžio 18, 
antradienį, Congregational pa
rapijos salėje, Woodhavene. At
silankė per 100 viešnių ir svečių. 
Sveikinimo kalbas pasakė New 
Yorko šaulių kuopos pirm. Kęs
tutis Miklas, Laisvės Žiburio ra
dijo vedėjas Romas Kezys, Ap
reiškimo parapijos vardu — Al
fonsas Samušis. Dalydavo vie
tos parapijos klebonas ir kun.

as Račkauskas.
“Bridges”, Lithuanian-Ameri

can News Journal, gruodžio 
mėn. numeris jau pasiekė skaity
tojus. Kalėdų tema rašo redak
torė Dėmi e Jonaitis, Vytautas 
F. Beliajus, *Lpreta Stukienė, 
Josephine Daužvardis, spaus
dinama Vlado Šlaito eilėraščio 
ir Aloyzo Barono novelės verti
mai, Lietuvos istorijos klausi
mais rašo Julius P. Slavėnas, 
apie Rusiją valdžiusias moteris 
(Eleną Glinkaya ir Catheriną) 
rašo Albert C. Cizauskas, recen
zuojama B. Kviklio knyga apie 
Panevėžio vyskupiją, dr. Jokū
bas Stukas rašo apie lietuviš
kus Naujų Metų papročius, Mo
nica Clark dalinasi įspūdžiais iš 
kelionės į Lietuvą, pateikiama 
lietuviškų valgių receptų, Algis 
Šilas rašo apie KGB ir OSI 
draugystę*fc-Žumalą redaguoja 
Demie Jonaitis, jai talkina Dalia 
Bulvičiūtė ir Edmundas Vaičiu- 

niūnas, OFM. Leidžia JAV7 Lie
tuvių Bendruomenė. Per metus 
išleidžiama 11 numerių, metinė 
prenumerata 7 dol. Užsisakoma 
adresu: 341 Highland Blvd.. 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Sflto vadovą Tėvą A\TA\Ą PRAKAPĄ, OFM, Sc. 
Kalėdose sveikina ir linki laimingiausių Naujųjų Metų.
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RAIMUNDAS 
KLIVEČKA 
VĖL COSMOS
TRENERIS

Futbolas (soccer) buvo ir yra 
populiarus Europoje, Pietų 
Amerikoje ir kituose kontinen
tuose, išskyrus Šiaurės Ameriką.

Futbolas yra žaidžiamas Įau

kai kuriuose kraštuose būna ap
tverta aukštoka tvora, aplink gi
lus vandens griovys, o per rung
tynes saugojama policijos, kad 
įsikarščiavę žiūrovai nepersi
mestų į aikštę “rungtyniauti”.

Yra futbolas žaidžiamas ir už
darose sporto halėse ir žinomas 
"indoor soccer” vardu. Žaidžia
ma mažesnėje aikštėje ir su ma
žesniu žaidėjų skaičiumi.

Tik per paskutinius kelis de
šimtmečius Šia sporto šaka ėmė 
domėtis amerikiečiai.

Labiausiai prie šio sporto iš
populiarinimo prisidėjo pasau
linio garso futbolistas Pele, kai 
futbolo klubas Cosmos jį pasi
samdė už 5 mil. dolerių ir pasi
kvietė dar keletą italų, vokie
čių ir kitų tautybių žaidėjų ir 
Cosmos laimėjo Š. Amerikos fut
bolo pirmenybes.

Prie to klubo priklausė lietu
vis Raimundas Klivečka, kaip 
trenerio asistentas, o vėliau net 
kurį laiką, iki 1979, buvo tre
neriu.

Ray Klivečka, kaip spauda ir 
TV komentatoriai jį vadina, buvo 
Buffalo uždaro futbolo koman
dos vyr. treneriu, mokė šio spor
to kariuomenės dalinius, aiškino 
apie futbolą TV programose, o 
dabar vėl pakviestas Cosmos 
uždaro futbolo komandos tre
nerių, nes dabartinis treneris E. 
Firmani atleistas iš pareigų po 
nesėkmingų pralaimėjimų. '•

R. Klivečka bus treneriu iki 
šio sezono pabaigos. Tikimasi, 
kad jo sugebėjimai paveiks 
Cosmos futbolininkus, kaip kad 
jisai išvedė Buffalo klubą į fina
listus.

N.Y. Times gruodžio 11 sporto 
skyriuje, rašydamas apie R. Kli- 
večką, pažymi, kad jis gimęs 
Lietuvoje ir už Long Island Uni
versiteto futbolo komandą 1963 
ir‘64 žaidė puolėjo pozicijoj.

Jo tėvai — Malvina ir Jonas 
Klivečkos gyvena Woodhavene 
ir vra veiklūs bendruomeninin- 
kai.

1984 birželio mėnesyje visus j 
pradžiugino linksma Žinia: šv. - 
Tėvas Jonas Paulius II paskyrė

lio lietuviam. Tai New Yorko , 
lietuvių šeimos narys: žvalus, 
energingas, darbštus, draugiš
kas pranciškonas Tėvas Paulius 
A. Baltakis, OFM. |

Su pasididžiavimu suplakė 
mūsų širdys. Tas prieš 15 metų / 
iš Toronto atkeltas kuklus vie
nuolis savo* apsukrumu ir pasi< 
Šventimu .vienuolynui, tautai,! 
jaunimui užbaigė mums Kultu-; 
ros Židinio statybos darbus, pa
kopė iki vienuolyno viršininku 
ir Pranciškonų Mažųjų Brolių 
Ordino (OFM) provincijolo pa
reigų.

Maža grupė panorome paro
dyti jam mūsų
prisirišimą, pradžiuginti jį do
vanėle. Kadangi vyskupiškas 
žiedas ir kryžius jam buvo paža
dėti pirmtako vysk. V. Briz- 
gio, vysk. P. Baltakis pareiškė 
pageidavimą ganytojo lazdos. 
Numatydamas varginančias ke
liones per visus pasaulio konti
nentus, kur turės lankyli išsi
sklaidžiusius tautiečius, jis pa
prašė praktiškos, lengvos, medi
nės, iš dalių sudedamos lazdos, 
tinkamos ilgom kelionėm. Buvo 
nuspręsta ją puošti liaudies me
ną primenančiais motyvais.

LB pritarimu sudarytas komi
tetas. Vasaros atostogų metas 
užvilkino projektų paruošimą. 
Po kelių bandymų pats vysk. P. 
Baltakis pasirinko Watertown, 
Connecticut, dievdirbio Simo 
Augaičio ir Pauliaus Jurkaus pa
siūlymų kombinacija, pagal

Kun. Petras Stravinskas, New 
Yorko arkivyskupijos kurijos pa
reigūnas, buvo matomas gruo
džio 20, ketvirtadienį, 10 vai. 
vak. televizijos penkto kanalo 
žinių pranešime, kaip ginąs Pra- 
kartėlės demonstraciją Man- 
hattane, Columbus Circle artu
moje. Prieš jį kalbėjo žydų orga
nizacijos atstovas, argumentuo
damas Bažnyčios ir valstybės 
atskyrimu JAV-bėse, nors už jų 
pečių buvo matomas viešai iš
keltas didžiulis žydų religinis 
simbolis žydų sezoninės šventės 
proga.

Bronė ir Bronius Oniūnai, 
anksčiau daugelį metų gyvenę 
New Yorke, o paskutiniu metu 
Juno Beach, Fla., per Šv. Kalė
das gausiame draugų būry at
šventė vedybinio gyvenimo 45 
metų sukaktį.

Dr. Marytė ir Aleksandras Že
maičiai prieš Kalėdas išskrido į 
Juno Beach, Fla., kur turi savo 
kondominium butą. Į Leonia, 
N.J., grįš sausio 6.

Andriui Armonui, statybinin
kui, gimtadienio proga buvo 
sumoštas pokylis, į kurį atsilan-

gš 
tus

Pokylis vyko Armonų naujoj iš
taigingoj rezidencijoj Hunting
ton, Long Island.

Savo vaikams, kurie, 
mokslus, išsikelia gyventi į 
miestus,užprenumeruok D 
ninką. Tai bus jiems geriausia 
dovąna.

kurią Simas Augaitis ir sukūrė 
vyskupo lazdą.

Tiesioginiu kontaktu ir laiš
kais kreiptasi'į New Yorko ir 
apylinkių lietuvius. Net išsikėlę 
į Floridą pensininkai (grupė 
iš St. Petersburg), Massachu
setts Cape Cod bičiuliai parėmė 
tą mintį ir prisidėjo aukomis. 
Aukojo netoli 300 asmenų, šešios 
organizacijos. Talkininkai auko
jo savo talentą, darbą ir išlai
das. Dievas jiem atlygins.

Vyskupo lazda jau New Yorke. 
Apyskaita bus paskelbta po 
Naujų Metų. Liks graži suma, 
kuri bus įteikta vysk. P. Balta
kiui 1985 sausio mėnesyje ren
giamų iškilmių metu.

Esam labai dėkingos visiem 
aukotojam, rėmusiem šį projek
tą. Ypač dėkoju savo bičiuliam 
ir kolegom už paramą pralau- 
žiant “pirmuosius ledus” ir pa
galbą vykdant šį užsimojimą.

Dar kartą visiem ačiū!
Komiteto vardu, '

Amelija Matulaitienė

SVEIKINAME!
Joana Karienė, Bridgeport, 

Conn., užuot siuntinėjus kalėdi
nius atvirukus sveikina per Dar
bininką pažįstamus ir draugus 
su Šv. Kalėdomis ir linki sveikų 
ir laimingų Naujų Metų.

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

Vida ir Algirdas Jankauskai 
su šeima giminėm ir pažįsta
miem linki linksmų Šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujų Metų. Skiria 
auką Darbininkui.

Jonas ir Birutė Malinauskai 
sveikina su Šv. Kalėdomis ir 
Naujaisiais Metais savo gimi
nes, pažįstamus, draugus ir kli- 
jentus, linkėdami visokios sek
inis. X

Jonas ir Valerija Šileikiai iš 
Floridos sveikina draugus ir pa
žįstamus Kalėdų švenčių ir Nau
jų Metų proga, linkėdami visiem 
viso geriausio. Vietoj kalėdinių 
atvirukų siunčia auką Darbinin
kui.

Juozas Stašaitis linksmų Šv. 
Kalėdų švenčių ir laimingų Nau
jųjų Metų linki visiem, kurie 
sunkioje ligoje jį guodė ir už
jautė.

Albina Lipčienė, New Haven, 
Conn., linksmų Šv. Kalėdų ir 
sveikatos pilnų Naujų Metų linki 
Darbininkui ir visiem jo skaity
tojam.
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13ARIUS POLIKAITIS su broliu ir dviem pusbroliais, atvykę į 
Montrealį šia vasarą, užrekordavo plokštelę. Pasaulio 
Lietuviu Jaunimo Sąjunga financavo plokštelės išleidimą.
ALEKSANDRAS STANKEVIČIUS yra plokštelės 
producentas. AŠ ČIA GYVA turi jauną atspalvį su 
modemiškais tonais.
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Kaina: $10.00 su persiųn^mu $12.50 U.S.
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Plokštelę galima įsigyti kjoske jūsų mieste arba galima 
užsisakyti sekančiais adresais:

VILNIUS RECORDS OF CANADA 
2127 rue Guy 
Montreal, Quebec 
H3H 2L9
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SVEIKINAMI SUKAKTUVININKUS!
/ }/ į

Kun. Jon^s Pakalhįškis, Ap
reiškimo lietuvių parapijos kle
bonas Brooklyne, per Naujuosius 
Metus švenčia 70 mėtų amžiaus 
sukaktį. I

Kun. J. Pakalniškis gir^ė 1915 
sausio 1 New Yorke ir buvo pa
krikštytas Aušros Vartų parapi
joje Manhattane. Tėvelių nu
vežtas į Lietuvą, mokėsi Švėkš
nos ir Klaipėdos gimnazijose. 
Baigęs Kauno kunigų seminarią 
ir Vytauto Didžiojo Universite-

įšventintas 1939 birželio 3.
Vikaravo Kauno arkikatedroj- 

bazilikoj iki 1940 ir nuo 1942 
(pertraukos metu buvo Pagirių 
parapijos vikaras). Nuo 1942 
taip pat kapelionavo Kauno 
mergaičių Aušros ir X gimnazi
jose.

1944 pasitraukęs iš Lietuvos, 

vikaravo Apreiškimo lietuvių 
parapijoj Brooklyne. Keletą 
metų buvo vikaru ir V. Atsi
mainymo lietuvių parapijoj

Iš Metropolitan operos rūmų 
gruodžio 29, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet per radiją bus transliuo
jama G. Verdi opera “Simon 
Boccanegra”. Pagrindiniai solis
tai: Sherrill Milnes, Paul Plish- 
ka, Anna Tomowa-Sintow, Vasile 
Moldoveanu. Diriguoja James 
Levine.

DIDYSIS 1985 METŲ

Kultūros Židinyje New Yorke!

Rengia liaudies ir estradinės 
muzikos vienetas 

JINAI IR TRYS GINTARAI 
PROGRAMOJE:

Skanus 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.

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 

'V 516 795-7930 * V

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

, Kun. Jonas Pakalniškis
»•

Maspethe, N.Y. 1978 liepos 7 
paskirtas Apreiškimo lietuvių 
parapijos klebonu, kur ir dabar 
sėkmingai eina šias pareigas. 
Parapijos darbe jam talkina kun. 
Antanas Račkauskas ir kun. Da
nielius Staniškis.
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Paulius A. Baltakis, 
Naujuosius Metus 
metų amžiaus su

Vyskupas 
OFM, per 
švenčia 60 
kaktį. Sveikiname!

Tėv. Placidas Barius, OFM, 
per Naujuosius Metus švenčia 
65 metų sukaktį. Sveikiname!
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