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LIETUVOS PASIUNTINYBĖJE 
WASHINGTON, D.C.

Britanija ir Airija pasirašė su
sitarimą dėl šiaurinės Airijos- 
reikalų tvarkymo. Pagal susita
rimą būsianti sudaryta Britani
jos ir Airijos ministerių įstaiga 
su pastoviu sekretoriatu ir pri
imti nauji nuostatai šiaurinės 
Airijos Romos katalikų skundam 
tirti. Šis susitarimas sukėlė di
delį šiaurinės Airijos protes
tantų nepasitenkinimą.

J. T. visumos susirinkimas 
vėl didele balsų dauguma pri
ėmė rezoliuciją, reikalaujančią, 
kad svetima kariuomenė tuoj 
pat pasitrauktų iš Afganistano.

JAV sėkmingai išbandė aukš
tai skrendančio lėktuvo susižino
jimą su 100 pėdų gilumoj plau
kiančiu povandeniniu laivu la- 
ser spindulių pluošto pagelba, 
bet ši susižinojimo sistema ga
lės būti praktikuojama tik už 
kelerių metų.

Prezidentas Reagan. prieš iš
vykdamas į pasitarimus su Sov. 
S-gos gen. sekretorium Gorba
čiovu, pabrėžė ne tik nusigink
lavimo reikalų svarbumą, bet ir 
tarpusavio žmonių santy kiavi
mo ir idėjom pasikeitimą, o y pač 
jaunų žmonių pasikeitimo reika
lus.

Izraelio min. pirmininkas Shi- 
mon Pėrės ir pramonės minis- 
teris Ariel Sharon išly gino savo 
nesutarimus ir pavojus sugriūti 
koalicinei •vyriausybei praėjo.

Sov. S-gos gen. sekretorius 
Gorbačiovas yra įsitikinęs, kad 
JAV yra kontroliuojamos turtin
gų kapitalistų ir konservatyvių
jų biznierių. Esą dešiniosios 
jėgos diktuoja vy riausybės poli
tiką ir niekada nesutiksiančios, 
kad santykiai su Sov. S-ga page
rėtų Pelno ištroškęs karinis ir 
pramoninis kompleksas sudarąs 
jėgą, reikalaujančią vykdyti 
erdvės ginklų ty rimus.

Šiaurinėj Kolumbijoj prasi
veržus sniego padengtam Neva- 
da dėl Ruiz vulkanui, vandens 
ir dumblo srovė staiga užliejo 
pakeliui esančius miestelius ir 
kaimus ir pareikalavo daugiau 
kaip 21,000 žmonių aukų.

Iš Houston uoste pasikrovusio 
Rumunijos laivo Zolan pabėgu
siam jūrininkui Paul Firica buvo 
suteikta politinė globa.

Sov. S-ga sutiko išleisti 10 
vedusių žmonių, kurių vyrai ar 
žmonos gyvena JAV ir kuriem 
iki šiol nebuvo leidžiama susi
jungti. Išleidžiamųjų tarpe yra 
tik viena estiška pavarde mote
ris, visi kiti yra arba rusų ar 
žydų tautybės.

Jungtiniai arabų emiratai už
mezgė diplomatinius santy kius 
su Sov. S-ga.

Vietnamo vyriausybė pareiškė 
pageidavimą, kad JAV atsiųstų 
į Vietnamą aukšto rango dele
gaciją tartis dėl Vietnamo karo 
metu dingusių JAV karių.

Italijos teismas pripažino kal
tais ir kalėjimo bausmėm nuo 
4 iki 9 m. nubaudė penkis pa
lestiniečius, dalyvavusius Itali
jos turistinio laivo Achilles Lau
ro pagrobime.

J. T. visumos susirinkimas 
paragino prezidentą Reagan ir 
gen. sekretorių Gorbačiovą pa
siekti veiksmingų susitarimų 
branduolinių ginklų lenktynėm 
sustabdyti. JAV dėl šios rezoliu
cijos nebalsavo.

Imigracijos ir natūralizacijos 
įstaigos komisionieriaus pava
duotojas Thomas Ferguson pa
siūlė, kad dėl nuo sovietų lai
vo Marshal Konev nušokusio jū
reivio Miroslav Medved prie
vartinio grąžinimo du įstaigos 
pareigūnai būtų nubausti pa
žeminimu tarnyboj ir atlygini
mo suspendavimu vienam 45 ir 
antram 90 dienų.

RAJONO VALDŽIA MOKO KUNIGUS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 66

(Tąsa iŠ praeito numerio)

Kadangi abu įspėjimo raštai 
siųsti ne man asmeniškai, o Ra
seinių rajono Kelmės rajonui ir 
man jie neatiduoti — 
duoda progos abejoti, ar jie ra
šyti RRT įgaliotinio ar tos pa- 
giežiškos saujelės ateistų.

Religijų susivienijimo nuostatai 
daug kam priešingi

Įspėjimuose esu baramas, kad 
prasikaltau, nesilaikydamas Re
ligijų susivienijimo nuostatų 19 
straipsnio. Religijų susivienijimų 
nuostatai yra priešingi Tarybų 
Sąjungos Konstitucijai, Helsin
kio nutarimams, Tarptautinei 
Teisių Deklaracijai ir Bažny
čios kanonams'. Tai ne įstaty
mai, o pagalys, duotas bedie
viams pulti tikinčiuosius, nie
kinti šventoves, laužyti kryžius... 
Prieš juos pasirašė vyskupai ir 
520 kunigų. Jei pasirašiusieji jų 
laiky tųsi, būtų vaidmainiais.

Vykdomieji komitetai linki 
Bažnyčiai tik blogo

Kelmės rajono vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduotoja 
Lapinskienė patarė man suside
rinti su Raseinių rajonu, gauti 
leidimą religiniams patarnavi
mams. tačiau leidimus parapi
joje pagal Bažnyčios kanonus 
duoda parapijos klebonas, o ne 
vykdomieji komitetai. Dar nebu
vo girdėta, kad vykdomieji ko
mitetai ką nors leistų, tai yra 
linkėtų gero Bažnyčiai. Priešin
gai. jie tik draudžia, kiršina 
kunigus, skirsty dami juos į loja
lius ir ekstremistus, siunčia šni
pus į bažnyčias sekti , kokie ku
nigai atlieka religines apeigas, 
kokius pamokslus sako, kas iš 
saikų ir jaunimo dalyvauja pa
maldose, patarnauja mišioms.

Ateistams viskas galima

Taip, ateistams viskas galima.

Šveicarijos Ženevoj vy kstančių 
tarp prezidento Reagan ir Sov. 
S-gos gen. sekretoriaus Gorba
čiovo pasitarimų saugumą ir 
rimtį saugojo 1000 šveicarų ka
rių ir 1400 policininkų.

Graikijos Atėnuose buvo su
ruošta didelės demonstracijos 
prieš JAV bazes Graikijoje. Ki
lusių riaušių metu vienas jau
nuolis buvo policijos nušautas 
ir apie 70 jaunuolių už bankų 
ir krautuvių langų daužymą 
buvo areštuoti.

Izraelio karo lėktuvai nušovė 
du modernius Sirijos MIG-23 
lėktuvus viršum Sirijos erdvės. 
Sirijos lėktuvai buvo pakilę 
trukdy ti Izraelio karo žvalgybos 
lėktuvų veiklą viršum Libano.

Prezidentas Reagan pasitari
muose Ženevoj su Sov. S-gos 
gen. sekretorium Gorbačiovu 
praleido žymiai daugiau laiko 
kaip buvo numatyta, bet apie 
pasitarimų turini dėl abiejų pu
sių susitarimo nieko neskelbti 
buvo nutylėta.

Ispanijos min. pirmininkas Fe- 
lipe Gonzalez patvirtino, kad 
Ispanija sieks sumažinti JAV 
karių skaičių Ispanijoj. Jų dabar 
ten laikoma 12,500.

Italijai yra žinomos pavardės 
16 palestiniečių, kurie buvo įsi
vėlę į turistinio laivo Achilles 
Lauro pagrobimą. Jų vadas 
buvęs Palestinos išlaisvinimo 
fronto varias Mohammed Abbas.

Turkija panaikino karo būklę 
IStambule ir 8 provincijose.

Sov. S-gos žinių agentūra 
Novosti pareiškė, kad gen. sek
retoriaus Gorbačiovo pasitari
muose su prezidentu Reagan 
arabų reikalai nebūsią išduoti.

Nereikiajiems leidimų įžeidinė
ti tikinčiųjų religinius jausmus, 
niekinti šventoves, laužyti kry 
žius bei koplytstulpius, niekin
ti senkapius, sunaikinti juosė 
esančius architektūrinius pa
minklus (kaip Panų kalno ir kt.,). 
Bedieviškai propagandai galima 
gadinti, klaidinti tikinčiųjų vai
kus bei jaunimą, o tikintiesiems 
nieko negalima.

Tikintiesiem viskas draudžiama
Negalima mokyti vaikus tikė

jimo tiesų, negalima vaikams 
lanky tis bažnyčiose, aktyviai da
lyvauti pamaldose, patarnauti 
mišioms, negalima dalyvauti 
giedojime bei procesijose. Už 
tai vaikai persekiojami, bau
džiami baigus vidurinę mokyklą, 
neprileidžiami prieegzaminų . . .

Net laidojant mirusius, ateis
tai mokytojai, padėjus vainikus, 
vaikus išvaiko iš bažnyčios. Ti
kintiesiems yra kliudoma lankyti 
šventas vietas: Šiluva, Žemaičių 
Kalvariją, Kry žių kalną ... Iš 
vairuotojų atimamos teisės už 
tai, kad jie nuveža tikinčiuo
sius į minėtas šventoves bei 
jose vykstančius atlaidus.

Bedieviams per daug 
leidžiama

Man atrodo, kad bedieviams 
per daug leidžiama, net mokyti 
vyskupus, kokios.jų. pareigos bei 
teisės, nurodinėti kunigams, ka-

Vysk. P. Baltakio. OFM, sutikimas Memmingene, Vokietijoje. 
Prie garbės stalo iš k. kun. Vasiliauskas, prel. P. Jatulis, vysk. 
A. Deksnys, vysk. P. Baltakis, OFM, kun. A. Bunga, LB 
Memmingeno apylinkės pirmininkas Kasparas Radzevičius

LIETUVIAI VOKIETIJOJE

Federacinėje Vokietijoje tebe
veikia nemažai lietuvių kultūri
nių, visuomeninių, religinių ar 
labdaros organizacijų bei įstai
gų. Jų tarpe paminėtinos: Vasa
rio 16-osios lietuvių gimnazija, 
vienintelė lietuvių vidurinė mo
kykla laisvame pasaulyje, 1981 
m. įkurtas Lietuvių Kultūros 
Institutas, kuriame yra cent
rinė lituanistinė biblioteka, lie
tuvių archyvas. 1975 įkurta Lie
tuvių Kultūros Draugija, sie
kianti ugdyti ir puoselėti lietu
vių kultūrą ne tik lietuvių, bet 
ir kitataučių tarpe. 1955 įkurta 
Baltų Draugija, besirūpinanti 
pabaltiečių be n dradarb i a v i -
mo plėtimu su vokiečiais. Drau
gijai dabar pirmininkauja dr. 
Jonas Norkaitis.

1957 įkurta Lietuvių Moterų 
Klubų Federacija, akty viai besi
reiškianti tautinėje ir kultūrinė
je plotmėje. "Labdaros" drau
gija šelpianti pagalbos reikalin
gus lietuvius, ypač moksleivius, 
taip pat lietuvius Suvalkų kraš
te.

Vokietijos ateitininkų sąjunga 
jungia šios organizacijos sen
draugius, studentus ir moksle) 

da, už ką, kaip ir kur melstis — 
atlikinėti religines apeigas.

Nesu prasikaltęs bažnyčiai
Viso to akivaizdoje, kai Tary

bų Sąjungos konstitucija,, 
Helsinkio nutarimai, tarptauti
niai susitarimai ir visi Tary bų 
Sąjungos įstatymai užtikrina 
pilną tikėjimo ir religinių apei
gų atlikimo laisvę, aš, kad ir bū
damas vyresnio amžiaus atlik
damas religines apeigas, padė
damas kaimynams aptarnauti 
tikinčiuosius jiems asmeniškai 
prašant, nors ir ne savo parapi
jos bažnyčioje, nesu prasikaltęs 
tikintiesiems, nėi Bažnyčios ka
nonams, ypač kai Lietuvoje jau 
daugiau kaip 160 bažnyčių yra 
be kunigų, kai daugeliui jaunuo
lių, norintiems būti kunigais, 
pastojamas kelias Kunigų semi
narijom

Todėl nesu užsitarnavęs tokių 
griežtų įspėjimų su gąsdinimais 
taikyti griežtesnes priemones, 
tik neparašyta, kokios tos prie
monės bus kaip kun. A. Sva
rinskui, ar kaip kun. Papeliuš- 
kai.

Jei esu kuo prasikaltęs dėl 
kunigo darbo, liturginių apeigų, 
krikščioniškos moralės (net my
lėti priešus, melstis ir nekeikti 
už persekiojimus), maldomis 
remti kalinius ir klystančius, 
prašau įspėti mane per tiesio
ginį vyskupą, o ne per rajonų 
vykdomuosius komitetus".

vius. Pabaltiečių krikščionių 
studentų sąjungos rėmuose, An- 
naberge, netoli Bonnos, veikia 
lietuvių skyrius. Čia rengiami 
ekumeniniai suvažiavimai, lite
ratūros vakarai, įvairūs kultūri
niai renginiai.

Bad VVoerishofene yra įkurtas 

UKRAINIEČIŲ KRONIKA

Panašiai kaip Lietuvoje, taip
pat ir Ukrainoje jau kelerius 
metus slaptai išeina pogrindžio 
leidinys “Ukrainos Katalikų 
Bažnyčios Kronika".

Iki šiol Vakarus yra pasiekę 
devyni šios Kronikos numeriai, 
kurie apima gausią dokumen
tinę ir informacinę medžiagą 
apie ukrainiečių katalikų Bažny
čios ir jos tikinčiųjų žiaurų per
sekiojimą, taip pat apie represi
nes priemones prieš žmogaus 
teisių gynėjus ir šiaip kitamin
čius Ukrainoje.

Neseniai Vakarus pasiekė 
specialus šios ukrainiečių Kroni
kos numeris — trys mašinėle

Baltijos valstybių diplomati
nių atstovų demaršas Valstybės 
departamente

1985.XI.8 Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos atstovai: S.A. Bačkis, 
A. Dinbergs ir E. Jaakson lan
kėsi Valstybės departamente, 
kur juos priėmė Roland K. Ku- 
chel, Rytų Europos ir Jugoslavi
jos reikalų skyriaus direktorius. 
Kartu dalyvavo ir Terry Snejl, 
Baltijos biuro vedėjas. Baltijos 
valstybių atstovai painformavo 
direktorių apie jų tautiečių re
zistencijos veiksmus prieš Sovie
tų priespaudą, kovą dėl žmo
gaus teisių ir pagrindinių lais
vių. Ryšium su prezidento Rea- 
gano ir Gorbačiovo susitikimu 
Ženevoje lapkričio 19 - 20, jie 
įteikė raštą, skirtą Valstybės 
sekretoriui, ir pažymėjo, jog 
pabaltiečiai yra dėkingi JAV7 už 
nepripažinimą Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos prievartinės inkor
poracijos į Sovietų Sąjungą ir 
tikisi, kad reikalai, susiję su 
Baltijos valstybėmis bus turimi 
omenyje įvykstančiose dery bose.

-o-
1985.X.9 Valstybės sekreto

riaus kvietimu Lietuvos atsto
vas S.A. Bačkis dalyvavo JAV’ 
Kongreso jungtinėje sesijoje, 
kur kalbą pasakė Singaporo ini- 
nisteris pirmininkas.

-o-
1985.X. 19 Lietuvos atstovas 

kartu su Ona Bačkiene dalyva
vo ordinacijoje Msgr. Eugenio 
Sbarbaro ryšium su jo pasky
rimu arkivyskupu St. Matthevv 
katedroje. Ordinatorius buvo 
Vatikano valstybės sekretorius 
kardinolas A. Casaroli su koor
dinatoriais arkivysk. Pio Laghi 
ir arkivysk. James Hickey.

Po prdinacijos iškilmių O. ir 
S. Bačkiai dalyvavo nunciatū
roje priėmime, kur pasveikino 
naująjį arkivyskupą ir turėjo 
progos susitikti su kardinolu 
A. Casaroli ir p ron uncijom ar
kivysk. Pio Laghi.

-o-
1985.X.22 Lietuvos atstovas 

su Ona Bačkiene daly vavo pro-

BAŽNYČIOS VIEŠŲJŲ 
REIKALŲ TARYBA

Vatikano spaudos salėje yra 
pradėtas spaudos konferencijų 
ciklas, siekiant arčiau supažin
dinti žurnalistus su svarbiųjų 
Vatikano žinybų ir įstaigų už
daviniais ir veikla. Pirmoji to
kia spaudos konferencija buvo 
skirta susipažinimui su Bažny
čios Viešųjų Reikalų Tary ba. Ją 
pravedė Tarybos pirmininkas 
arkivyskupas Achille Silvestrini. 
Jis priminė, kad jo vadovauja
ma įstaiga buvo įkurta 1794 me
tais nepaprastųjų bažnytinių

Europos lietuvių katalikų sielo
vados centras. Organizuotai vei
kia taip pat lietuviai evangeli- 
kai-liuteronai.

Pagrindinis Vakarų Vokietijos 
lietuvių gyvenimo žinių šaltinis 
yra periodinis leidinys “Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenės val
dybos informacijos”, išeinantis 
kas du mėnesiai. Išeina ir kiti 
įvairūs smulkesni leidiniai.

rašyti puslapiai, kuriuose infor
muojama, kaip sovietinis saugu
mas siekia likviduoti ukrainie
čių tikinčiųjų teisėm ginti komi
tetą, kurio rūpesčiu yra leidžia
ma ir Bažnyčios Kronika.

Pats šio straipsnio autorius — 
Josip Terelia — slapstosi po
grindyje, komiteto pirmininkas 
Kobrys yra areštuotas, sekreto
rius kun. Budzinski drauge su 
savo šoferiu dingo be žinios, ki
ti komiteto nariai yra griežto
je saugumo priežiūroje.

Izraelis pažadėjęs įsileisti 
Sov. S-gą į tarptautinę konfe
renciją dėl Art. Rytu taikos, 
jei Sov. S-ga leisianti žydam 
emigruoti.

nuncijaus arkivysk. Pio Laghi 
priėmime Nunciatūroje minint 
Popiežiaus Jono Pauliaus II-jo 
pareigų perėmimo septintąją 
sukaktį.

-o-
1985.X.26 Valstybės Sekreto

riaus ir ponios Shultz kvietimu 
Lietuvos atstovas ir Ona Bač- 
kienė dalyvavo 25 metiniame 
Jungtinių Tautų koncerte Ken- 
nedy Center ir bankete Wash- 
ington Hilton viešbutyje rengto
se iškilmėse diplomatinių misi
jų šefų ir jų žmonų garbei mi
nint 40 metų Jungtinių Tautų 
ir Pasaulinio Banko sukaktis. 
Iškilmes globoja prezidentas ir 
ponia Reagan ir viceprezidentas 
ir ponia Bush.

Nacionaliniam simfoniniam 
orkestrui koncerte vadovavo 
Mstislaw Rostropovich. Buvo 
pagroti Beethoveno ir Šostakovi- 
čaus kūriniai.

-o-
1985.X.29 Lietuvos atstovas 

S.A. Bačkis dalyvavo Turkijos 
ambasadoriaus ir ponios Elek- 
dag priėmime Turkijos amba
sadoje minint Turkijos respubli
kos 62 metų sukaktį.

-o-
1985.IX.22 pasiuntinybę ap

lankė 45 Pittsburgho lietuviai. 
Jiem vadovavo Lithuanian 
Class of Pittsburgh vedėja 
Margaret Z. Tumer ir vietos 
ALT skyriaus pirm. Vito A. Yu- 
cius. Jie paliko dovanėlę pasiun
tinybei.

-o-
1985.X. 12 pasiuntinybę aplan

kė 85 lietuviai iš Naujosios 
Anglijos — Bostono, Brockto- 
no, VVorcesterio ir Hartfordo, 
vadovaujami Dr. Vinco Kudir
kos šaulių kuopos pirm. A. Zen- 
kaus. Ta proga jis įteikė Lietu
vos atstovui šaulių vardu gra
žią dovaną.

« -o-
1985.X.13 po iškilmingų pa

maldų National Shrine, BALFo 
seimo dalyviai, apie 200 asmenų, 
svečiavosi Lietuvos pasiuntiny
bėje.

reikalų Kongregacijos vardu, 
šį pavadinimą pakeičiant 1966 
metais — Popiežiaus Pauliaus 
Vl-ojo pravestos Romos Kurijos 
reformos metu, į Bažnyčios Vie
šųjų Reikalų Tarybą.

Ši Taryba yra savo rūšies už
sienio reikalų ministerija: ji rū
pinasi Apaštalų Sosto diplomati
niais santykiais su užsienio vals
tybėmis ir visais tais klausi
mais, kurie iškyla santykiaujant 
su civilinėmis valdžiomis. Be 
to, jai taip pat yra patikėti 
ir su Popiežiaus diplomatinėmis 
misijomis susiję reikalai. Taryba 
veikia sutartinai su valstybės 
sekretoriatu.

Arkivyskupas Silvestrini pri
minė, kad Apaštalų Sostas šiuo 
metu palaiko diplomatinius san
tykius su šimtu vienuolika pa
saulio valstybių, išreikšdamas 
viltį, kad diplomatiniai santy
kiai bus užmegzti dar ir su 
kitais kraštais, kaip pavyzdžiui, 
su Izraeliu.

Tarybos veiklos barai yra la
bai platūs, pažymėjo arkivysku
pas, o galimybės ir turimos prie
monės — ribotos: Taryboje iš 
viso dirba tik apie 30 asmenų, 
kurie su' d i dėl iu pasišventimu 
atlieka savo misiją.

Kalbėdamas apie Vatikano 
diplomatinius atstovus, arkivys
kupas pažymėjo, kad jų veikla 
nesiriboja diplomatine sritimi; 
jie, kaip dvasininkai, yra pa
šaukti ir žmonių sielų tarnybai 
— apaštalavimo darbui.

Bažnyčios Viešųjų Reikalų Ta
rybos vicesekretorius y ra lietuvis 
prelatas Audrys Bačkis.

Afganistano partizanai už
puolė tris sovietų tiekimo voras 
ir pagrobė 11 degalus gabe
nančių sunksržinūų. o keletą 
sunkvežimių ir šarvuotų auto 
vežinūų sugadino.
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GRUODIS — SPAUDOS MĖNUO Lietuvių Bendruomenės apy
linkės per savo gausius narius

Lietuvių tautos istorija šalia 
garsios kunigaikščių praeities 
primena mums ir sunkius mūsų 
tautos bandymus be i tamsias 
gadynes, kada lietuviškas spaus- 
dinttas žodis buvo įstatymu už
draustas ir tauta buvo palikta 
dvasinėj tamsybėj ir pasmerk
ta kultūriniai ir tautiškai su
nykti. Sunkūs rūsy caro prie
spaudos laikai mūs ų tautinę 
sąmonę nesužlugdū, o priešin
gai išugdė stiprius tautos ąžuo 
lūs, kaip V. Kudirkų, J. Basana
vičių, J. Maironį ir Įeitus, kurie 
slaptai spausdintu žodžiu ugdė 
ir palaikė gyvą mūsų tautinę 
sąmonę.

Nemažesniu pasišventimu sa
vąja kalba ir raitu, rūpinosi 
ir visa mūsų tauta, kaip antai, 
vargo mokykla prie- ratelio ir 
knygnešiai.

Šiandien lietuviškai knygai ir 
laikraščiui egzistuoti jokių kliū
čių nėra. Turime plačią peri- 
jodinę spaudą, knygių leidyklas 
ir esame ekonomiškai pajėgūs 
šias institucijas išlaik yti.

Tad atverkime tik savo šir
dis ir namų duris 1 ietuviškam 
spausdintam žodžiui-

Pratinkime savo vaikus jau iŠ 
mažens ne tik matyti lietuvišką 
spaudą, bet ją skaityti, gerbti ir 
pamilti.

Žinoma,krašto, kuriame gy
vename, kalba ir kultūra turi 
įtakos į mus ir ypač į mūsų 
jaunimą. Todėl tenka šiandien 
vėl kovoti už lietuvišką žodį 
ir lietuvybės išlaikymą.

Tačiau niekas nekliudo mums 
šią kovą vesti. Įtraukime į šią

kovę jaunimą, lituanistinių mo
kyklų mokinius, pavesdami jiems 
lietuviškos spaudos platinimo 
darbą ir skatinkime juos skai
tyti ir bendradarbiauti mūsų 
spaudoje.

Dalis šio darbo tenka ir mūsų 
lietuviškom parapijom, kurias 
taip pat kviečiame įsijungti į 
lietuviškos spaudos vajų per biu
letenius, pamokslus ir susirin
kimus.

taip pat turėtų talkinti spau
dos vąjui.

Reikalas svarbus. Juk be savo 
spaudos visa mūsų veikla netek
tų akstino, ryžto ir visos pastan
gos išlaikyti svetimame krašte 
lietuvybę nueitų niekais.

Tad nors gruodį skelbiame 
spaudos mėnesiu, tačiau šiam 
gyvybiniam mūsų išeivijos rei
kalui turėtume skirti ištisus me
tus. Naudokimės spaudos lais
ve, palaikykime savo spaudą gy
vą ir stiprią.
JAV LB KULTŪROS TARYBA

VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokatas. 387 Mrfcf Isld Road, lut 
Northporth, N.Y. 11731. Tai. 816 386*3740. Nainy tslafoaia* vakarai* 
tik Išimtinais atvejais 516 757-2671. N*w Yorfco eite* Lito patalpos*: 
06 • 01 1141h St, Rlchmond HM, N.Y. 11415. Tat 79441 - 2011.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 HlgMand Wvd., galima įsigyti 
liet u viikų Ir angliškų knygų apie Lietuvę, plokščių, sveikinimo kor
telių, gintaro, balti n ūkų, medau*, (vairių suvenyrą.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalci Ava. (prie Foreat 
P’way St), Woodhav*n, N.Y. 11421. Sutelkia garbinga* laidotuves. 
Koplyčios parūpinamo* visose miesto dalyse. Tol 296 • 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorių*, New- 
ark Office: 420 Lafayotte St. (Cor. Wil*on Avė.), telof. 344 - 5172. Pa
niekiamos garbingos laidotuyėa. Modernios koplyilo*, oras šaldoma*. 
Daug vietos automoblliąm pastatyti.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTORINIO GYVENIMO

— Pakruojyje rajono vykdo
masis komitetas,knygos bičiu
lių draugija ir “Akiračio” klu
bas paskelbė ekslibrių parodą — 
konkursą, skirtą miesto400 meti] 
sukakčiai. 63 Lietuvos Latvijos, 
Estijos ir Rusijos Federacijos 
dailininkai pateikė 235 eksli
brius, kuriuose meniniais vaiz
dais įprasminta Pakruojo krašto 
istorija ir dabartis. Paroda bu
vo atidaryta rajono vykdomojo 
komiteto salėje. Čia buvo- pa

skelbti ir konkurso laureatai. 
Pirmoji premija paskirta grafi
kei G. Didelytei, sukūrusiai dvy
lika ekslibrių įžymiem rajono 
žmonėm. Antroji premija atite
ko dail. V. Kisarauskui. Tokia 
pat premija pažymėtos ir A. Ki
vio iš Tartu miniatūros. Dvi 
trečiosios premijos paskirtos I. 
Labutytei ir V. Juciui. Ekslib
rio šventę pratęsė kino teatre 
“Svaja” surengta šio ženklo pla
katų ir afišų paroda, rajono 
centrinėje bibliotekoje — ka-

NIJOLĖ SACUNAITES 
ATSIMINIMAI ISPANIŠKAI

Argentinos lietuvi*] rūpesčiu 
yra išleisti lietuvės buvusios są
žinės belaisvės Nijolės Sadū
naitės atsiminimi)"Kaip aš pa
tekau Į KGB objektyvų' ispaniš
kas vertimas. Prisiminimus ispa
nų visuomenei trumpai prista
to kun. Augustinas Steigvila. 
supažindindamas su Nijolės Sa
dūnaitės tauria asmenybe, su 
priežastimis, dėl karių ji buvo 
suimta ir nuteista sunkia lais
vės atėmimo bausme.

Aprašomas jai iškeltas teisino 
procesas Vilniuje.Įžangines pa
stabas pateikia Avellanedos ar-

gentinietis vyskupas Quarraci- 
no, iškeldamas Lietuvos Bažny 
čios ir jos tikinčiųjų dabartinę 
sunkią padėti.

Atskirai yra taip pat patei
kiama trumpų informacijų apie 
Lietuvos istoriją. Į ispanų kal
bą išversti ir atspausdinti Nijo
lės Sadūnaitės prisiminimai yra 
platinami ne tik Argentinoje, 
bet ir kituose Loty nų Amerikos 
kraštuose. Sadūnaitės prisimini
mai jau yra išleisti lietuvių,- 
vokiečių, italų ir prancūzų kal
bomis. Tikimasi netrukus išleisti 
ir jų anglišką vertimą.

talogų ir kitos ekslibrio literatū
ros ekspozicija.

— Prasidėjo tradiciniai Lietu
vos architektų sąjungos “ketvir
tadieniai”. Rugsėjo 5 vyko nau
jų preky bos centrų kaimo vieto
vėse — Šėtoje (Kėdainių raj.) ir 
Žiežmariuose (Kaišiadorių raj.) 
— apžiūra-aptarimas. Juose pro
jektavo Centro sąjungos projek
tavimo instituto Vilniaus filia
lo architektai: E. Beinartas — 
Šėtoje ir V. Putinas, pritaiky
damas E. Beinarto tipinį projek
tą. — Žiežmariuose.

— Modernūs trijų aukštų ry
šių rūmai atvėrė duris Šakiuo
se. Čia įrengtos pašto operacijų, 
tarpmiestinio telefono ir tele-

grafo . salės, įsikūrė “Lietuvos 
sąjunginės spaudos” skyrius, ki
tos tarnybos. Šį penkmetį nau
ji ryšių rūmai iškilo šešiuose 
rajonų centruose, Druskininkų 
kurorte.

— Prof. Jonas Kuzminškis, 
Lietuvos liaudies dailininkas, 
po sunkios ligos mirė rugpjū
čio 19. Velionis buvo gimęs 
1906 gruodžio 14 Raseinių rajo
no Betygalos miestelyje.

— Berlyne (VDR) Brenpunkto 
fotografijos galerijoje veikė 
Lietuvos fotografijos draugijos 
nario vilniečio V7. Butyrino dar
bų personalinė paroda. Parodos 
rengėjai fotografijos mėgėjus su

KENF1ELD VUNERAL HOMES — Boach Memorlal Chapel, 301 Corey 
Avė., St. Peteraburg Beach, FL 33706. 813 380 * 5577. Paaadena 
Memofial Chapel, 200 Paaadena Ava. 8., St Pataraburg, FL 33707. 
013 345-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimai, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikla nau|o| vištoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ava., Woodhavsn, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andr lūšio klijentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnte[ Garden Tavom. 
1883 Madiaon St, Rldgevrood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 5440. Salė vestu
vėm* Ir kt pramogom*. Be tor duodami polakfotuvlnlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

SIOUX CITY, IOWA

Maldosdiena
Šv. Kazimiero lietuvių para

pijos parapiečiai ir jų draugai 
amerikiečiai, lankiu gražią Šv. 
Kazimiero bažnyčią, sekma
dieni rugsėjo 1, meldėsi už pa
vergtuosius Lietuvoje. Sibiro 
koncentracijos stovyklose, psi
chiatrinėse ligoninėse, kalėji
muose ir kitur.

Vietos klebonas levu. Simonas 
Morkūnas aukojo dvejas mišias 
pavergtųjų intencija ir pasakė 
keturis pamokslus. Trečias mi
šias aukojo kun. d r. R. J. Lin- 
nan, diecezijos katalikiškų mo
kyklų direktorius.

Padarius rinkliavą bažnyčioje 
ir kun. S. Morkūnui dalį para
piečių aplankius asmeniškai, 
surinkta 1.500 dol. Į šią sumą 
Įeina ir kun. f>. Morkūno 
asmeniška 300 dol. auka.

Pirma vieta vajuje
Sioux City diecezijos vajus 

vyko rugsėjo 29, sekmadienį.

Aukos buvo renkamos mokyk
lom, labdarai, misijom, kunigų 
seminarijai ir Įvairiem reikalam, 
Šv. Kazimiero parapijai buvo 
paskirta 3,481.50 dol. kvota. 
Dvi savaitės prieš vajaus pra
džią šioje parapijoje jau buvo 
surinkta 10,808 dol. (310 proc. 
pageidautos sumos), iš kurių 91 
proc. gry nais.

Sioux City diecezijos istori
joje ir, reikia manyti Amerikos 
lietuvių parapijose nebuvo atsi
tikę, kad ši mažytė lietuvių pa
rapija, turinti tik 75 šeimas (pa
rapiečiai paprasti darbininkai, 
pensininkai, 10 proc. bedarbių, 
vienuoliktą kartį iš eilės dar 
prieš vajaus pradžią iš 142 
diecezijos parapijų būtų laimė
jusi pirmą vietą.

Vajų vykdė klebonas vienas 
pats. Per tris savaites kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
lankė parapiečius, padarydamas 
1000 mylių su viršum.

Vajaus komitetas įsipareigoji

mų nerinko, tačiau jo nariai 
prieš vajaus pradžią labai dos-» 
niai parėmė vajų, iš karto gry 
nais sumokėdami paskirtą sumą. 
Tuo pasekė klebono pavyzdžiu, 
kuris pirmas paaukojo 1,050 
dol.

Visai diecezijai buvo skirta 
surinkti 863,000 dol. Surinkta 
milijonas su viršum. Šv. Kazi
miero parapiečių dosnumo pa
vyzdys daug prisidėjo prie va
jaus pasisekimo.

Prieš vajaus pradžią vietos 
diecezijos savaitinis laikraštis 
Glove- pirmame puslapyje iš
spausdino vyskupo su kun. S. 
Morkūnu nuotrauką ir straipsnį: 
“Šv. Kazimiero parapija jau 
paruošė dirvą vajui”.

Vajuje dalyvavo 53 proc. ame
rikiečių parapiečių, Šv. Kazimie
ro parapijoje — 100 proc. Ame
rikiečių parapijos 10, 15 proc. Į- 
sipareigojimų nesumoka, o Šv. 
Kazimiero parapija sumoka 100 
proc. ir šiais atvejais yra pir
moji.

Kai surenkama daugiau negu 
kvotoje paskirta, perteklius grįž-

V. Butyrino kūryba supažindino 
iš anksto, pristatydami jį 1985 
m. galerijos parodų kataloge.

— Vargonininkas L. Digrys, 
Lietuvos- liaudies artistas, gast
roliavo Lenkijoj — Elblomke, 
Fromborge, Olivoje ir Košaline 
(liepos 24 - 31).

— Susumuoti praėjusių metų 
sąjunginio Kultūros švietimo Į- 
staigų socialistinio lenktyniavi
mo rezultatai. Nugalėto
jais tapo Jurbarko rajoni
niai kultūros namai, Kau
no IX forto muziejus ir Anykš
čių rajono Svėdasų kaimo kultū
ros namai.

— Vilniaus “Elfos” gamybi
niame susivienijime pradėtas 
gaminti aukščiausios klasės 
magnetofonas - priedėlis “El- 
fa-001 stereo”. Jame trijų motorų 
juostelės pervyniojimo mecha
nizmas su elektronine valdymo 
sistema. Sukurtas taip pat nau
jas magnetofono “Elfa-201-3“ 
modelis.

— Telšių “Masčio” trikotažo 
gamybinio susivienijimo darbi
ninkai, po atostogų grįžę į dar
bą, pateko tarsi į naujus cechus. 
Kol gamybininkai gydėsi sanato
rijose, buvo poilsio namuose, 
dalyvavo ekskursijose, turistinė
se kelionėse, susivienijime šei
mininkavo remontininkai. Jie su
tvarkė gamybines ir buitines pa
talpas, atnaujino interjerus, su
remontavo mašinas, siuvimo 
ceche sumontavo naujus Įrengi
mus.

S.L.K.

ta parapijai. iŠ vienuolikos va
jų Šv. Kazimiero parapija atgal 
gavo 96,056.60 dol.

Didelė garbė Šv. Kazimiero 
parapiečiam, kurie moko ame
rikiečius sėkmingai vykdyti va
jus. Garbė Amerikos lietuviam 
ir pavergtai Lietuvai, kurios

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba ui Thomson McKIn- 
non Securttie* Ine., One State St. Piaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, conunodities, 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. 617753 - 7232.

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

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI j VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. JSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

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

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

Kun. Simonas Morkūnas, Sioux City lietuvių parapijos klebonas, vietos vyskupui 
Lawrence D. Soens dar prieš vajaus pradžią įteikia vajaus rezultatus. Kancleris kun. 
dr. DennisSctinurr skaičiuoja pinigus ir įsipareigojimų korteles.

vardas garsinamas įvairiomis 
progomis.

Šventoji valanda
Rugsėjo 1, pirmadienį, Šv. 

Kazimiero lietuvių bažnyčioj^ 
buvo šventoji valanda dekana
to kunigam. Po to iškilminga
me bankete dalyvavo 4 prela
tai ir 28 kunigai. Vietos vysku
pas negalėjo dalyvauti, nes 
buvo išvykęs.

Kun. S. Morkūnas savo kal
boje pareiškė: “Šis banketas 
yra padėka Dievui ir šv. Kazi
mierui už didelį pasisekimą. Va
kar vajų baigiau. Pilnai tikiu, 
kad diecezijos vajus rugsėjo 29, 
sekmadienį, pasiseks ir bus su
rinktas milijonas su viršum.” 
Jo buvo pramatyta teisingai.

Kun. S. Morkūnas kalbėjo 
apie pavergtuosius Lietuvoje, 
Sibire, kitur. Dalyviam išdalin
ta literatūra: Dalės Grinkevi- 
čiūtės Frozen Infemo, Kova 
prieš Dievą Lietuvoje, Šiandien 
katakombų Bažnyčia Lietuvoje, 
Lietuvos misija Sovie
tuose, Katalikų Bažnyčios Kro-
nika Lietuvoje.

A.P.K.

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenue
Rlchmond HIII, N.Y. 11418

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

SKAMBINTI: (718) 441 • 0909
Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kalnas

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVA
MOKĖTI galima visomis kredito kortelėmis 

JOKIO EKSTRA mokesčio už patarnavimą 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 1122$ 
TEL.: 718 769 -3300
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Padėkos dienos proga
Amerikos Padėkos šventė yra 

labai graži ir prasminga. Jau yra 
ruduo, kai nuimtas derlius. Jau 
ir ilgi vakarai, kai visiems jau
ku prie židinio ar šiaip jauku 
apšildytuose namuose. Susirenka 
šeimos. Visi susiburia prie vieno 
stalo, kuris apkrautas rudens 
gėrybėmis. Žemė davė žmogui 
savo vaisių, kad tas žmogus gra
žiai gyventų. Dabar žmogus 
prie stalo pasilenkia padėkos 
maldai, dėkoja už tai, ką jam 
davė geroji žemė, kad Dievulis 
laimino tą žemę. Miesto namuo
se prie stalo dėkoja, kad tas že
mės derlius pasiekėjų namus.

Toje jaukioje namų aplinkoje 
šeimos nariai jaučia glaudų ryši 
tarp savęs. Visi gyvena tuo 
pačiu — kaip gera būti arti
mųjų tarpe, kaip gera nejausti 
šalčio, vienatvės ir skurdo.

Graži tai šventė — Padėkos 
šventė, kada žmogus pamato 
daugiau negu save, pamato visą 
aplinką ir visą gėrį, kuris ją 
supa ir gaivina. Mes daug kuo 
naudojamės, nepasakę nė ačiū. 
Naudojamės gamtos gėrybėmis, 
žemės vaisiais. Atrodo, kad taip 
turi būti ir kad niekas čia nepa
sikeis. Bet juk patys matėme 
kaip siaučia badas kituose kraš
tuose. Koks didelis skurdas!

Tad jauskime pareigą padėko
ti Dievuliui už tai, ką esame 
gavę gero, kad mes išsilaikėme 
mum duotose sąlygose.

Dėkokime ir šiam kraštui 
Amerikai, kuri priglaudė atei
vius ir davė tokį gerą gyvenimą. 
Savo padėką išreiškime parama 
šiam kraštui. Ginkime ją nuo 
visų negandų, stiprinkime, kad 
ji būtų tvirtesnė.

Padėkokime ir savo draugam, 
artimiesiem už visa gerą ir bi
čiulystę. Kartais žmogus būna 
nusiminęs ir nuliūdęs, nes jis 
neturi artimų draugų, bičiulių. 
Draugai ir bičiuliai padaro mū-
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sų gyvenimą gražesnį, lengves
nį, malonesnį.

Išreiškime padėką visiem mū
sų visuomenininkam, kultūrinin
kam, kurie suka mūsų gyvenimą 
lietuviška kryptimi, kurie tiek 
daug aukojasi, kad mūsų aplin
ka būtų gražesnė, jaukesnė, lie
tuviškesnė. Jie dažnai būna už
miršti. Jie traktuojami kaip ko
kios mašinos. Nesvarbu, kas bus 
bet jie turi taip dirbti ir tar
nauti visuomeniniam interesam. 
Tad dėmesys, padėkos žodis juos 
dar labiau sustiprins ir paskatins 
dirbti bendram labui.

Ir Darbininko laikraštis dė
koja visiem spaudos rėmėjams. 
Tikrai be jūsų dosnios paramos 
Darbininkas negalėtų išsilaikyti. 
Dėkojame visiems, kurie prie 
prenumeratos prideda auką, 
kurie savo aukomis įgalina iš
leisti gražų kalendorių.

Dėkojame visiems, kurie Dar
bininko sukakties proga atsiuntė 
auką ir pasveikino laikraštį. Tai 
rodo, kad skaitytojai ir visuome
nė įvertina mūsų darbus ir juos 
remia. Drauge tai skatina dar 
uoliau dirbti.

-o-

Mūsų tarpe yra ir vienišų žmo
nių, kurie nepritapo nei prie sa
vo artimųjų, nei prie Jcitų “šei
mų. Neužmirškime jų, pasikvies- 
kime juos į savo namus prie 
švenčių stalo ir vaišių. Tegu ir 
jie pajus lietuvišką dėkingumą 
ir meilę. Tegu ne panieka, bet 
meilė palydi vargšus. Kartais 
ligos, nelaimės, nesėkmė nu
skriaudžia žmogų. Mūsų drau
gystė ir artimo meilė tikrai pa
lengvins jo vargą.

Padėkos diena jau uždega di
džiųjų švenčių žiburius. Mūsų 
parodyta meilė ir padėka visiems 
būs gražiausi ir šviesiausi šven
čių žiburiai.

Lietuvių išeivijos švietimui 
vis reikalinga naujų mokslo prie
monių ir metodų perduoti ži
nias. Ypač opus reikalas, nes gy
venimo sąlygos nuolat keičiasi, 
pvz. mažiau vaikų kalba lietu
viškai ar labai silpnai kalba. 
Mišrių šeimų skaičius didėja ir 
gyvenimas tolimuose priemies
čiuose sunkina lituanistinių 
mokyklų lankymo galimybes.

Pedagoginė metodologija irgi 
keičiasi. Vis išvystomi nauji bū
dai žinių perdavimui. Šių dienų 
vaikai yra pripratę prie moder
nių ir profesionalaus lygio pa
ruoštų mokslo priemonių. Todėl 
ir lietuvių švietimo įstaigos turi 
pasirūpinti tokių priemonių — 
kitaip vaikai nebus sudominti. 
Pažanga buvo padaryta 1974 kai 
JAV LB Švietimo taryba išleido 
Richard Scarry Mano žodyną 
lietuvių ir anglų kalbomis. Kny
ga susilaukė teigiamo atgarsio iš 
mokytojų, tėvų ir visuomenės, o 
jau šiemet yra išleista trečioji 
papildyta laida.

Nors visiems tas žodynas pa
tinka, mokytojams nebuvo leng
va jį vartoti lituanistinėse mo
kyklose. Trūko medžiagos žody
no tobulinimo pamokoms. Pasi
darė aišku, kad su pratimais 
mokytojams būtų lengviau 
dirbti. Todėl Pedagoginis litua
nistikos institutas, dirbdamas 
kartu su Švietimo taryba, nutarė 
pritaikyti pratimus Scarry žody
nui, palengvinti mokytojų dar
bą, lavinti lietuvių kalbą.

Prieš trejus metus, mokyt. Ra
munei Račkauskienei iškilo 
mintis ruošti šiuos pratimus. 
Jos iniciatyva darbas buvo pra
dėtas. Po kiek laiko įsijungė 
mokyt. Valerija Sparkytė ir dail. 
Nijolė Mackevičienė. Baigus 
diskusijoms ir bandymams pa
mokose, intensyvus darbas

Antroji tuntininkų ir tiintininkių konferencija įvyko spalio 12 -14 Beamont Res. Rock Creek, 
Ohio. Nuotraukoje matome konferencijos dalyvius su vyriausiais skautininkais — vyr. skn. 
S. Gedgaudiene ir vyr. skt. fil. K. Matoniu. Xuotr. V Bacevičiaus
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DOVANA LIEFUVIUKAM
prasidėjo prieš metus, o tų me
tų rugpjūčio gale pasirodė Mano 
žodyno pratimai, antras leidinys 
Pedagoginio lituanistikos insti
tuto lietuvių kalbos serijoje vai
kams (Lithuanian Lanpiage Se
nes for Children No. 2). Seri
jos redaktorius yra profdr. Jonas 
Račkauskas.
kauskas.

Pratimų knyga yra 64pu slapių, 
didelio formato, gausiai ilius
truota ir paruošta patraukliai 
taip, kad vaikams būtų smagu 
net ir namuose jais užsiimti. 
Pratimų tarpe yra žaidimų, spal- 
vavimas, žodžių pažinimas ang
liškai ir lietuviškai. Pratimai tin
kami visiems pradinis mokyk
los skyriams vartojant kartu ir 
Scarry žodyną. Čia vienas iš pir
mųjų bandymų lietuvių pedago
gų ir mokytojų tarpe pavartoti 
daugiau meniško išreiJkimo kai
po pamokos pagrindą. Su įdo
miais paveiksliukais ir galvo
sūkiais, noras yra sujungti žaidi
mą su mokslu taip, kad būtų 
įdomu mokytis lietuviu kalbą 
besikeičiančiose sąlygose. Vaikai 
turės progos spręsti įdomius už
davinius, kryžiažodžius, žodžių 
lenteles, paslėptus žodžius ir 
t.t.

Šiuos pratimus gali naudoti ir 
lietuviškai kalbą mokiniai per 
žodyno tobulinimo pamokas. 
Patyrimas rodo, kad vaikams šie 
pratimai įdomūs ir patrauklūs. 
Lietuvių kalba visur pirmauja; 
kur tik galima pabrėžtas lietu
viškas žodis, o angly kalba pri
dėta tik tiems, kurie dar negali 
paskaityti lietuviškai Pratimai 
tinka ir vartojimui namuose. Kas 
tik turi Scarry Mano žodyną 
galės tobulinti savo lietuvių kal

bos žodyną bevartodami prati
mus. Pratimai užima vaikų lais
valaikį vasaros metu bei atosto
gose. Net yra žaidimo puslapis, 
kuriam reikia kauliukų. Tokiu 
būdu vaikai gali ir su draugais 
mokytis lietuviškai.

Buvo ypač malonu girdėti pir
mus atgarsius iš kitataučių. Wes- 
tem Publishing bendrovė, kuri 
suteikė leidimą Institutui pa
ruošti pratimus, labai aukštai 
įvertino juos sakydama, kad yra 
profesionalaus lygio. Tai reiškia, 
kad jau prieš leidimą autoriai 
dalinai pasiekė savo tikslą.

Nei vienas spausdintas darbas 
nepasirodo be įtempto darbo ir 
pasiaukojimo, šių pratimų auto
riai yra pripratę prie tokių darbų 
dirbant eilę metų lietuvių leidi
nių paruošime ir mokslo darbe. 
Valerija Sparkytė yra dirbusi 14 
metų mokytojos darbą lituanisti
nėse mokyklose. Ji yra baigus 
University of Illinois su magist
rės laipsniu iš komunikacijos. 
Jos specialybė buvo propagan
dos vaidmuo žmonių įtikinime. 
Ji anksčiau yra paruošusi kon
spektus Lietuvių skaučių serijos 
paukštyčių ir skautų skyriams. 
Dirbo University of Illinois 
Mokslo — švietimo reikalų sky
riuje, tyrinėjo mokslo medžiagą 
bei mokymo metodus. Dabar 
dirba savo srityje reklamų tyri
nėjimuose.

Ramunė Račkauskienė turi 
pedagogės magistrės laipsnį iš 
Chicago State University. Dabar 
tęsia studijas savo srityje North
ern Illinois University. Yra mo
kytojavusi amerikiečių mokyk
lose ir dirbusi Cook County švie
timo įstaigose. Šiuo metu moky
tojauja Dariaus -Girėno žemes

niojoje lituanistikos mokykloje. 
Mokyt Račkauskienė yra ruošusi 
mokslo priemones anksčiau ir 
pernai įsteigė ir dabar vadovau
ja Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės švietimo priemonių tel
kimo centrui, kuris renka įvai
riose laisvojo pasaulio lietuviš
kose mokyklose naudojamą 
mokymo medžiagą ir priemones. 
Prieš metus su dail. Nijole Mac
kevičiene ir mokyt Gailute Va
liuliene išleido Pelenę, ty. Cin- 
derella lietuvių ir anglų kalbo
mis.

Dail. Nijolė Mackevičienė tu
ri pedagogės magistrės laipsnį 
iš DePaul University ir yra dau
gelį metų mokytojavusi valdžios 
mokyklose; taip pat joms pa
ruošusi aukštai įvertintas mokslo 
priemones. Ji yra ruošusi mokslo 
priemones ir lietuviams. JAV LB 
švietimo taryba netrukus išleis 
jos Kas aS esu ir Kalbėkime lie
tuviškai. Yra iliustravus komer
cinę medžiagą.

Lietuvių kalbos serijos redak
torius prof. dr. Jonas Račkauskas 
yra Pedagoginio lituanistikos 
instituto rektorius, Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro steigė
jas ir dabartinis valdybos pirmi
ninkas. Jis yra pedagogikos pro
fesorius ir magistro studijų sky
riaus vedėjas Chicago State Uni
versity. Anksčiau buvęs valdžios 
“Head Start” programos direkto
rius. Tarp įvairių studijų anglų 
ir lietuvių kalbomis jo žy
miausieji veikalai apibūdino 
Lietuvos ir Lenkijos edukacinę 
komisiją XVIII amžiuje ir Lie
tuvos švietimo istoriją. Keli lei
diniai išversti į prancūzų kalbą.

Žinoma, autoriai turėjo pagal
bos iš įvairių asmenų darbo 
ruošimo stadijose. Diana Ge- 
lažiūtė-Kizlauskienė paruošė 
viršelį spausdinimui. Ji pagal 
profesiją yra dailininkė ir yra 
iliustravusi kelias knygas ir lie
tuvių organizacijoms. Įdomu, kad 
ji buvusi Valerijos Sparkytės 
paukštytė ir vyresnė skautė, o 
dabar padeda buvusiai drau- 
gininkei. Gailutė Valiulienė ir 
Mykolas Drunga skaitė korektū
ras ir patarė kalbos reikalais. 
Elena Sparkienė buvo leidimo 
patarėja, t.y. skaitė korektūras, 
patarė kalbos ir švietimo reika
lais. Agr. Stasys Vaičius taip pat 
buvo leidimo patarėjas. Inž. Ro
mas Stakauskas, “Antro kaimo” 
aktorius, prisidėjo tam tikromis 
idėjomis pratimų patobulinimui. 
Robert Fiedler, 35 m. amž. ame
rikietis, ir Saulutė ir Skaidrytė 
Ramanauskaitės, 12 ir 9 m. amž. 
lietuvaitės, buvo apklausinėti ir

(nukelta į 4 psl.)

A. VIENUOLIS

KELIONĖ PAS VYSKUPĄ
Mano kelionė į Seinus pas 
vyskupą Antaną Baroną- 

Baranauską

2
Gardine vėl laukiau visą die

ną. Žinojau, kad ir šį miestą 
yra įkūręs Didysis Lietuvos ku
nigaikštis Vytautas, ir ieškojau 
jo pėdsakų. Bet, deja, Gardine 
lietuviškai ne tik niekas nebe
kalbėjo, bet ir meldėsi visi iŠ 
lenkiškų maldaknygių, nors gat
vėse, ypač rinkoje, visur buvo 
tie patys lietuviški tipai, apda
rai, arklių pakinkiai, vežimai ir 
toji pati nešenia.

Augustavą pravažiavau naktį, 
o Suvalkuose vėl išlaukiau visą 
dieną, nieko lietuviško neradęs.

Pagaliau ketvirtą dieną anks
ti rytą pasiekiau ir Seinus. Su
tiko mane vyskupo rūmų prie
angy liokajus “Juozapas Ruk- 
šia ’. Nors aš šito žmogaus nie
kuomet nebuvau matęs, bet ži
nojau baisią jo paslaptį: žinojau, 
kad jis ne Juozapas ir ne Ruk- 
šia! Žinojau, kad jis gyvena 
svetima pavarde, pasisavinęs 63- 
jų metų sukilime žuvusio žmo
gaus pasą. Išsitarčiau tik kam 
nors vieną žodį apie jo paslap
tį, tuojau pražudyčiau jį patį. 

vyskupą, savo tėvus, senelius; 
o ir pats save! Taip bent man 
buvo įgraudenta iš namų. Žino
jau ir tikrąjį jo vardą ir pavardę 
ir iš kur jis kilęs: jis buvo Anta
nas Šimkūnas iš Miškų.

Jis 63 metais pas vyskupo 
brolį Joną Anykščiuose buvo už 
“daraktorių" ir mokė jo dukteris 
skaityti ir rašyti, lietuviškai ir 
•lenkiškai. Pavasarį jis su dviem 
Baronais, vyskupo broliais, Jonu 
ir Anupru, ir su jų samdiniu 
bernu Juozapu Rukšia, visi ke
turi susitarę, slapta išėjo į “miš
ką”, į sukilimą. Ties Biržais da
lyvavo dideliame su maskoliais 
mūšy, kuriame ir žuvo Baronų 
bernas Juozapas Rukšia, o An
tanas Šimkūnas, pasisavinęs jo 
pasą, o velioniui palikęs savo, at
bėgo Kaunan pas savo geradarį 
kunigą Antaną Baroną ir tylo
mis pas jį apsigyveno už lio
kajų.

Abu vyskupo broliai buvo su
imti ir ištremti į Sibirą, kuria
me ir išbuvo 12 metų. Baronų 
“bernas”. pseudo "Antanas 

Šimkūnas”, valsčiaus knygose 
buvo išbrauktas iš gyvųjų skai
čiaus, kaip žuvęs “meteže”, o 
pseudo “Juozapas Rukšia” ra
miai išgyveno pas kunigą, vėliau 
pas vyskupą, visą savo gyveni
mą. Jis 1902 metais užmerkė sa
vo geradariui ir savo ponui vys
kupui akis. Per visą savo gyveni
mą kas metai Biržų mūšio dieną 
pseudo “Juozapas Rukšia” duo
davo tris rublius mišioms su 
“liberu” už velionies Juozapo 
Rukšios vėlę. Minėdavo jį savo 
maldose ir Baronai, nes tik per 
jų kaltę ir jis išėjęs “į mišką 
ir žuvęs.

Nuo savo motutės žinojau šį 
tą ir iš Šimkūno praeities. Ži
nojau, kad jis jas, visas ketu
rias Baronaičias, mokęs skaityti 
ir rašyti, kad piršosi jos vyres
niajai seseriai Ulei, kad turėjo 
Miškuose 10 “desincinų” žemės 
ir -300 rublių skolos. Bene Uliu- 
tė ir bus paskatinusi jį išeiti į 
“mišką" kartu su jos tėvu ir dė
de Anupru. 63-iųjų metų nepa
vykęs sukilimas sugriovė šito 
žmogaus svajones ir gyvenimą: 
jo žemę, kaip žuvusio “meteže", 
valdžia išdalino rusams, skolą 
jis slapta mokėjo per mano se
nelį, nes bijojo, kad kreditoriai 
jo neįduotų valdžiai. Pasidaręs 
slapuku, liko ir nevedęs.

Pirmučiausia davė man Juoza
pas nusiprausti ir pats išdulki
no mano rūbus ir nušveitė 
batelius. Paskiau jau nuvedė į 
viršų pristatyti vyskupui. Vysku
pas buvo ką tik sugrįžęs iš baž

nyčios ir savo koplytėl ėję ruo
šėsi laikyti mišias. Apie jį suki
nėjos jo kapelionas lun. Lau
kaitis (dabar Tautos atstovas). 
Nei vyskupas, nei kapelionas 
manęs, tarytum, ir nepastebėjo. 
AŠ pastovėjau, pastovėjau prie 
durų ir kai vyskupas užsidėjo 
arnotą, nuošaliau atsiklaupiau. 
Ir po mišių vyskupas manęs 
tarytum nematė. Tik kai su
kalbėjęs poterius pasikėlė nuo 
klaupkos, Juozapas iriane pa
stūmėjo į vyskupą.

— Tegul bus pagarbintas Jė
zus Kristus! — pasveikinau aš 
savo senelį ir pabučiavau jam» 
ranką.

— Na vvieki wiekow. Amen, — 
atsakė man mano senelis ir įsi
siurbė į mane akimis.

Aš sumišau ir nežinojau kaip 
toliau kalbėti.

— A ktos jestes? — lyg nu
stebęs paklausė vyskupas.

Aš pasisakiau jau lenkiškai.
— Aaa! — net išsižiojo vysku

pas, tarytum tik dabar atsimi
nęs, kas aš esu, iriivertė palu- 
bėn akis.

Toliau pradėjo klausinėti, vis 
lenkiškai, kaip aš esąs sveikas, 
kaip laimingai važinėjęs, kaip 
sveiki mano tėvai, jo broliai. Aš 
vis atsakinėjau. Staiga paklausė, 
kodėl jam nepatamavęs per mi
šias, gal nenorėjęs savo gimna
zistiško “munderio sutepti?!

Bet čia mane užstojo liokajus 
Juozapas ir paaiškino vyskupui, 
kad aš per naktį labai vargin
gai važiavęs, ne karetka. o su žy

dais ir t.t. Bet vyskupas ne
norėjo jo klausyti ir vėl mane 
paklausė lenkiškai, kurioje aš 
esąs klasėje.

Aš atsakiau, kad ketvirtoje.
— Kaip ketvirtoje, — nuste

bo vyskupas: — tėvai rašė, kad 
jau pernai buvai ketvirtoje!

Aš ty liai tyliai pasisakiau, kad 
ketvirtoje klasėje pasilikęs ant
rus metus.

Vyskupas ūmai supyko, pa
reikalavo parodyti pažy
mius. AŠ greit atnešiau pa
žymius ir parodžiau. Buvo 
visi dvejetukai, tik tikybos, geo
grafijos, istorijos ir elgesio 
turėjau po 5.

Skaitydamas pažymius, vys
kupas gūžčiojo pečiais ir stebė
jos, kad tokių neturtingų tėvų 
vaikas būtų toks “hultaj“ ir 
“leniuch”. Paskiau, atidavęs 
man pažymius, gan piktai pradė
jo rėžti, kad, kai ponų vaikai, 
tai ir aukštesniuosius mokslus 
eidami pasilieką tokie pat geri 
katalikai, o mužikų vaikai jau 
ketvirtoje klasėje išvirstą į lit- 
vomanus, bedievius, pradedą ne
apkęsti lenkų kalbos ir savo ar
timo!!! Aš pradėjau verkti ir per 
ašaras pamačiau, kad už kape
liono stovįs liokajus Juozapas 
ir pirštais ir galva rodo man į 
vyskupą ir vis bučiuoja sau čia 
vieną, čia kitą ranką.

Aš susipratau ir puoliau prie 
vyskupo rankų. Mano senelis 
tuojau suminkštėjo; pastebėjo, 
kad visgi aš turįs keturis pen
ketukus, kas reiškią, kad netin- 

niavęs, o kad pasilikęs antrus 
metus — tai gal sirgęs, gal daug 
pamokų praleidęs. Pagaliau, kai 
aš pasisakiau, kad vyskupui mi- 
šiomis patarnauti neišdrįsęs, nes 
norėjęs pirma pasižiūrėti, kaip 
kiti patarnaują, — mano senelis 
ir visai atsileido ir net pagyrė 
mane, kad nesikeliąs į puikybę, 
ir lietuviškai pasakė, kad “pui
kybė — visų griekų močia”.

— O kuo norėtumei būti, bai
gęs mokslus? — staiga paklausė 
mane vyskupas.

— Kunigu! — atšoviau aš nė 
kiek nepagalvojęs.

— O ar turi pašaukimą?
—|Turiu.
—'Kokį?
Bet kokį aš turiu pašaukimą 

būti kunigu, taip ir nesugebėjau 
pasakyti, nors Juozapas vėl darė 
man ženklus ir rodė rankomis į 
savo širdį ar į kaktą.

— Žiūrėkite, kunigu nori 
būti! — kreipėsi vyskupas į 

šalia jo stovėjusį kapelioną ir 
dirbtinai nusikvatojęs man pa
sakė:

— Į kunigus mes turime ge
resnių kandidatų: turime 
“zacnych, zdolnych i z powola- 
niem!”

Paskiau nusivedė mane į val
gomąjį. Vyskupui iš dešinės atsi
sėdo kapelionas, iš kairės jo bro
lis Juozapas, žmogus nevisai 
sveikas ir be charakterio. S tai a n 
padavinėjo jaunesnysis liokajus 
Stach. Iš pradžių padavė kiau
šinienės. Kiaušinienės greit pri
trūko.

(Bus daugiau)
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TORONTO VOLUNGĖS 
PIRMOJI PLOKŠTELĖ

Savo gyvavimo dešimtmečio 
proga, Toronto dainos viene
tas VOLUNGĖ ryžosi išleisti 
plokštelę. Po ilgo, pusę metų 
trukusio darbo, šių metų lap
kričio mėn. pasirodė plokštelė, 
kurioje įdainuota 15 dainų. Pir
moje plokštelės pusėje girdimos 
daugumoje liaudies dainos kaip 
pav. “Anoj pusėj Nemunėlio”, 
“Šią naktelę”, “Nuo Birutės kal
no” ir kitos. Antroje pusėje 
— torontiškio Jono Govėdo 11 
minučių ilgumo “Greitai laikas 
bėga” dainų pynė, bei kitos 
naujesnės dainos.

Kaip atsirado dainos vienetas 
VOLUNGĖ ir kaip jam pasise-

meistrų kūrinių atlikimą. Popie
žiaus Jono Pauliaus II-jo apsi
lankymo proga Kanadoje, VO
LUNGĖ buvo pakviesta jungti
niame chore giedoti pasitinkant 
popiežių Toronte.

VOLUNGEI nuo pat įsikūri
mo vadovauja dirigentė Dalia 
Skrinskaitė-Viskontienė. šiuo
metiniai akompaniatoriai: Pau
lius Vytas ir Jonas Govėdas. 
Šiuometinis choras susidaro iš

IŠ LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS VEIKLOS

kė pritraukti prie lietuviškos 
dainos jaunosios kartos žmo
nes? 1975 metais lietuvišką dai
ną pamilusios aštuonios lietu
vaitės pasikvietė dirigentę Da
lią Skrinskaitę-Viskontienę su 
jomis dirbti ir joms vadovauti. 
Pirmoji paskirtis buvo išmokti 
tikrų lietuvių liaudies dainų ir 
jas autentiškai atlikti. Antroji 
paskirtis buvo lavinti savo bal
sus bei lietuvišką žodžio ištar
mę bei bendrai lavintis muzi
kos srityje.

Vienetas greitai padidėjo savo 
skaičiumi ir pradėjo koncertuoti 
Kanadoje bei Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Jis taip pat kon
certavo IV-me Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongrese Europoje ir 
V-me PLJ Kongrese Kanados da
lyje Toronte. Po penkerių metų 
plataus pasisekimo, prie šio 
vieneto prisijungė ir vyrai. VO
LUNGĖ jau tapo didesniu, miš
riu choru. VOLUNGĖS reper
tuaras apima liturginę mu
ziką, lietuvių liaudies bei mo
derniąsias dainas, tarptautinių

Rašytojas Aloyzas Baronas, 
buvęs Draugijos pirmininkas, 
mirė rugsėjo 7. Jo mirties pen
kerių metų sukaktį paminėjo 
Rašytojų draugijos valdyba ir 
spalio 11 Jaunimo Centre suren
gė minėjimą — akademiją. Pa
skaitas skaitė: dr. Aušra Liule- 
vičienė, dr. Kazys Ambrazaitis, 
ir dr. Petras Kisielius. Meni
nėje programoje dalyvavo Juo
zas Raudonis, Zita Dubauskai- 
tė, Vitas Laniauskas ir Vincas 
Olšauskas. Pirmajai programos 
daliai vadovavo Anatolijus Kai
rys, Rašytojų draugijos pirmi
ninkas, paskaitydamas šventei 
pritaikytą nekrologą; antrajai 
daliai — rašytojas Česlovas 
Grincevičius. Taip pat buvo su
ruošta Aloyzo Barono parašy
tų bei redaguotų knygų paroda. 
Svečių dalyvavo pe 200. Mirties 
penkmečiui atžymėti Aloyzo 
našlė Nijolė Baronienė išleido 
pomirtini eilėraščių rinkinį — 
Daiktai kasdieniniai. Eilėraščiai 
buvo likę rankraštyje. Šią knygą 
apibūdino Adolfas Merkelis. Mi
nėjimo ūkinei daliai vadovavo

SKELBIAME, KAD TIK KĄ IŠĖJO PIRMOJI 
DAINOS VIENETO—TORONTO 
VOLUNGĖS
15 DAINOS KŪRINIŲ PLOKŠTELĖ.
Įsigykite Kalėdoms bei kitom progom.
Kaina: $12.00 kanadiškais plius paštas.

$11.00 US, kurie jau įskaito paštą.
Bus galima gauti kioskuose arba 
pas A. Juozapavičių, 68 Princeton Road, 
Toronto, Ont. Canada M8X 2E4.
Telefonas: (416) 239 - 0995.

DOVANA LIETUVIUKAM
(atkelta iš 3 psl.)

įvertino pratimus pagal patrauk
lumą, supratimą, naudingumą. 
KomelijaVenclovytė-Elliot,kuri 
turi bakalaurės laipsnį iš vaikų 
psichologijos, yra Lietuvių ope
ros narė ir veikia Tėviškės evan
gelikų liuteronų parapijoje, ana
lizavo ir išbandė pratimus. 
Violeta Oparinaitė, kuri yra pla
čiai susipažinusi su kitomis kal
bomis ir kultūromis, taip pat pri
sidėjo prie to darbo. O. Andrė- 
jaMackevičiūtė “paaukojo" savo 
Scarry žodyno knygą, kad dar
bas būtų lengvesnis.

Žinoma, už kantrybę autorių 
šeimų nariai ir giminės irgi turi 
būti padėkoti.

Pedagoginis lituanistikos ins
titutas išleisdamas šiuos prati
mus paprašė paramos iš saujelės 
susipratusių ir lietuvišką švie
timą remiančių veikėjų. Mano 
žodyno pratimų garbės mece
natai yra dail. Marija ir dr. Ka
zys Ambrozaičiai, agr. Ignas 
Andrašiūnas, Stefanija ir Kaspa
ras Radvilai. Mecenatai yra Iza
belė ir Aristidas Bičiūnai, Vio
leta O. ir Robert Fiedler, Sofi
ja ir Juozas Graužiniai, dr. Al
dona Juozevičienė, dr. Birutė ir 
Bronius Kasakaičiai, Janina Rač
kauskienė, dr. Kazimieras Rim
kus, dr. Augusta ir dr. Vaclo
vas Šauliai, Antanina ir Juozas 
Vasiukevičiai. Rėmėjų tarpe yra 
dail. Vanda irdr. Gediminas Ba- 
lukai, Romas Bridžius, dr. dail. 
Marytė ir Bronius Gaižučiai, Jo
nas Grigaitis, Teodora ir Alfon
sas Uekiai, Antanas Kareiva, 
Dana ir Henrikas Novickai, Eli- 
zabeth Novickas. Alfonsas Pim- 
pė, Nina ir Bronius Bacevičiai, 
Elana ir dr. Antanas Razmos.

dr. Aldona Rugienė, Aldona ir 
inž. Juozas Rimkevičiai, agr. Sta
sys Vaičius. Lietuvių agrono
mų sąjunga Chicagoje.

Kaip matome iš šių sąrašų, 
daug prisidėjo prie šių naujų 
pratimų ruošimo. Lietuvių visuo
menė, ypač tėvai ir mokytojai 
turėtų paremti šias pastangas 
ir įsigyti vaikams pratimus, kad 
jų lietuvių kalba gerėtų ir lie
tuviška sąmonė didėtų. Reikia 
prisiminti, kad mūsų išsisklai
džiusios išeivijos ateitis yra vai
kų tarpe. Iš jų bus išugdyti ry
tojaus veikėjai, politikai, rašyto
jai, dailininkai, mokytojai, kurie 
turės pasižymėti ne tik lietuvių 
kolonijose, bet taip pat ir kitatau
čių tarpe keldami lietuvių tautos 
vardą ir reikalus. Turime atsi
žvelgti į sunkumus išmokti lie
tuvių kalbą ir kultūrą dabarti
nėse lietuvių mokyklose. 4 va
landų lietuviškų pamokų j savai
tę neužtenka lietuviukų išlavini
mui. Reikia patrauklių priemo
nių, kurias vaikai galėtų ir — 
svarbiausia — norėtų vartoti na
mie. Šie pratimai yra vienas 
žingsnis į tą naują lietuvių švie
timo etapą.

Pratimai netrukus pasklis lie
tuvių mokyklose ne tik JAV’, 
bet ir Kanadoje bei Australi
joje. Užsakymus galima siųsti 
adresu: Lithuanian Institute of 
Education, 5620 South Clare- 
mont Avė., Chicago, III. 60636. 
USA. Taip pat galima užsisaky
ti telefonu312434-4545arba312 
425-4266. Pratimai bus parduo
dami Institute Šeštadieniais 
mokslo metų bėgyje ir lietuviš
kose krautuvėse. Pratimų kaina 
3 dol., pridedant pašto išlaidas.

R. Vitas

26 moterų ir iš 12 vyrų. Am
žiaus vidurkis yra tarp 
25 - 40 m.

Sveikiname VOLUNGĘ ir lin
kime toliau taip sėkmingai iš
laikyti gyvą lietuvišką dainą iš
eivijoje.

Plokšteles jau galima gauti 
per Alfonsą Juozapavičių, 68 
Princeton Rd., Toronto, Ont. 
Canada M8X 2E4. Telefonas: 
(416) 239 - 0995 arba kai jos atsi
ras įvairių kolonijų kioskuose. 
Plokštelių kaina: $ 12.00 kanadiš- 
kais plius pašto išlaidos; arba 
$11.00 US įskaitant pašto išlai- 
dasG.J.P.

rašytojas Apolinaras Bagdonas.
LRD valdyba ruošia naują na

rių sąrašą. Iki šiol buvęs narių 
sąrašas jau yra pasenęs, nes į 
Draugija yra priimti 7 nauji na
riai. Tas sąrašas bus ruošiamas 
vasario — kovo mėnesiais. As
menys, pakeitę savo adresus, 
prašome tuoj pranešti valdybai.

Valdybos klausimas. Dabarti
nės valdybos kadencija baigiasi 
1986 kovo 5. Valdybos pir
mininkas ir kai kurie valdybos 
nariai kreipėsi į keletą rašytojų, 
kviesdami juos savo apylinkėse 
sudaryti kandidatų į LRD val
dybą sąrašą, bet nė vienas jų 
nesutiko. Todėl dabartinė drau
gijos valdyba, nerasdama geres-

Kas tie literatūros vakarai 
Los Angeles mieste?

Toronto Volungės choras, neseniai išleidęs savo plokštelę.

nės išeities, savo posėdyje spa
lio 27 nutarė kandidatuoti dar 
vienai trijų metų kadencijai. Tuo 
klausimu Draugijos valdyba 
praveda balsavimą, nariam iš
siuntinėjo balsavimo lepelius, 
ir jie turi pasisakyti, ar su tuo 
sutinka, ar ne.

Liet. Rašytojų Draugijos pre
mija, kuri yra paskirta rašyto
jui Albinui Baranauskui ir Alo
yzo Barono vardo premija, ku
rią laimėjo rašytojas Juozas To- 
liušius, bus įteiktos literatūros 
vakare lapkričio 29. Vakaras 
yra įjungtas į Mokslo ir kūry
bos simpoziumą.

LOS ANGELES, CALIF.

Los Angeles bene bus vienin
telė lietuviška kolonija, kur taip 
uoliai puoselėjama lietuvių lite
ratūra, kur kiekvieną rudenį 
gruodžio mėnesį rengiamos lite
ratūros šventės — rašytojų susi
tikimas su visuomene. Gruodžio 
8 šiemet bus jau dvidešimtoji 
tokia šventė.

Visa tai rengia ne kokie pro
fesionalai literatai, bet Lietuvių 
Fronto Bičiulių Los Angeles sky
rius, jautriai pajutęs reikalą 
puoselėti meilę lietuviškam kū
rybos žodžiui.

Jie turi ir savo stilių — pasi
kviečia autorių, kuris savo gyvu 
žodžiu paskaito kūrybos. To dar 
negana, pasitelkia aktorius iš 
dramos sambūrio, ir tie jau in
terpretuoja pasikviesto auto
riaus kūrybą. Vienas iš ten gy
venančių rašytojų dar aptaria 
svečio kūrybą, tartum jį supa
žindina su Los Angeles lietu
viais.

Visa tai tikrai suartina rašy
toją su visuomene, ir pačiai 
visuomenei pasidaro paskui 
įdomiau pasekti jau matyto ir 
girdėto autoriaus kūrybą. Šiaip 
lietuvių tautoje yra gana mažas

dėmesys saviem rašytojam, nes 
ir mūsų literatūra jaunutė. Dar 
nesame pripratę prie tokio kil
naus meno. Kitos tautos savo 
literatūrą matuoja šimtmečiais, 
tad tose tautose rašytojas kūrė
jas yra kur kas labiau vertina
mas. Liet. Fronto Bičiuliai Los 
Angeles mieste ir atlieka tą 
kilnią misiją — priartina rašy
toją prie tautos, prie skaitytojo, 
kad augtų visuomenės dėmesys 
savam kūrėjui ir savai kūrybai.

Per tuos 19 metų dalyvavo šie 
rašytojai: Alė Rūta, Danutė Mit
kienė, Birutė Pūkelevičiūtė, 
Danguolė Sadūnaitė, Julija Šva- 
baitė, Elena Tumienė, Rūta Kle
vą Vidžiūnienė, Jonas Aistis, 
Leonardas Andriekus, Aloyzas 
Baronas, Kazys Bradūnas, Ber
nardas Brazdžionis, Jurgis 
Gliaudą, Česlovas Grincevičius, 
Jurgis Jankus, Anatolijus Kairys, 
Juozas Kralikauskas, Antanas 
Vaičiulaitis, Pranas Visvydas, 
Vytautas Volertas.

Šiemet minima 20 metų sukak
tis. Gruodžio 7, šeštadienį, 7:30 
v.v. Šv. Kazimiero salėje bus 
rašytojų susitikimas su visuo
mene, gi gruodžio 8, sekmadie
nį, 12:15 toje pačioje salėje bus 
literatūros vakaras. To vakaro 
programai pakvietė Darbininko 
redaktorių ir rašytoją Paulių 
Jurkų.

3000 DOL. UŽ MOKSLO

JAV LB Kultūros taryba 1985 
metų Lietuvių Bendruomenės 
Literatūros premiją skirs už 
1983 - 1985 metais išleistus 
lituanistinės tematikos humani
tarinio turinio mokslo veikalus, 
arba eseistinių straipsnių rinki
nius.

1. Premijos siekti gali ir ne
spausdinti veikalai, rankraščiai, 
nesvarbu, kada parašyti.

2. Premijai bus priimami ne 
tik lietuvių, bet ir anglų kalba 
parašyti veikalai.

3. Paskutinė data veikalams į- 
teikti — 1985 gruodžio 31.

4. Pageidautina, kad rankraš
tiniai veikalai būtų parašyti 
mašinėle. Tačiau bus priimami 
ir lengvai išskaitomi ranka ra
šyti veikalai.

5. Kiekvieno rankraščio pa
kanka atsiųsti po vieną nuora
šą, bet kiekvieno spausdinto 
veikalo siunčiama po penkias 
knygas. Jas, jei norės pasiliks 
vertinimo komisijos nariai. Visi 
rankraščiai bus grąžinami jų 
autoriams.

6. Apie gautas siuntas bus 
pranešta siuntėjams. Už paštuo-

VEIKALĄ

se užkliuvusias ar dingusias 
siuntas Kultūros taryba neat
sako. Jų ieškojimu rūpinasi patys 
siuntėjai.

7. Prie kiekvieno veikalo pri
dedamas lydraštis su autoriaus * 
pavarde, adresu ir telefono nu
meriu.

8. Premijos siekti gali viso pa
saulio lietuvių išeivijos kūrėjai.

Šios premijos siekiančius vei
kalus siųsti vertinimo komisijos 
pirmininko adresu: Dr. Augusti
nas Idzelis, 17916 Hillgrove 
Road, Cleveland, Ohio 44119.

JAV LB Kultūros Taryba

— “The Sun”, Baltimorėje 
leidžiamas laikraštis, rugsėjo 22 
paskelbė savo Maskvos kores
pondento pranešimą, kad Sovietų 
Sąjunga militariniais ir prekybi
niais sumetimais skubotai stato 
traukiniams keltą 315 mylių 
kelyje tarp Klaipėdos ir Rytų 
Vokietijos salos Rugen. Tuo keltu 
traukiniai bus pervežami per 20 
valandų, kelis kartus greičiau 
negu pravažiuotų sausuma.
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1985 m. rugsėjo mėn.
1 x $20 Dragunevičius Jurgis atm. įn., $301.
1 x $25 Daukantas Bladas ir Zuzana, $225.
1 x $40 Makaras Antanas ir Cecilia, $1,040.
2 x $50 Barmns Leonas atm. įn.: Barmus Bruno ir Ursula; Ri- 

mavičius Vladas atm.: Masaitis Liliana, $400. 0.
1 x $90 Adomaitis Jonas, $700.
9 x $100 Bielinis Vladas, $100; Druseikis Algimantas, $500; Jakš

tas Kazys, $100; Kyras dr., I.G., $300; Sadauskas Aleksas ir Kazi
miera, $100>Samaitis Jonas ir Aleksandra $200; Skiotys Edvardas ir 
Zuzana, $100; Vasiliauskas Donatas ir Laima, $100; Vasiliauskas 
Kazys ir Eugenija (mirus), $100.

1 x $255 Lietuvos Agronomams Sibiro Tremtiniams Pagerbti Sti
pendijų Fondas: Agr. Dagio Jono atm. Dagys Aldona $200, Liet. 
Agronomų Sąjunga $55, $9,095.37.

1 x $270 Vieškalnienė Sbfija atm. įn.: Banevičius Vytas ir šeima 
$100, Mickūnas Česlovas ir Irena $30 ir 9 kiti asm., $270.

1 x $290 Tatarūnas Bronius atm.: Skiotys Zuzana ir Edvardas 
$60, Geldys Danutė ir Stasys $50 ir 14 kitų asm., $390.

1 x $430 Bružas Juozas ir Uršulė, įrašė draugai Juozo 75 m. gim
tadienio proga: Everlinas Stepas ir Genovaitė $50, Idselis Jonas ir 
Bronė $40, Dambrauskas Tomas $25, Straukaą Justinas ir Irma $25 ir 
19 kitų asm., $430.

1 x $500 Dynaįų Ęonstanįinas ir Romualdas Jonas atm. įn.: Dym- 
šienf Marija, $1,500.

1 x $770 Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: Mikšienės Elenos 
atm. Mikšys Povilas $500 ir 20 kitų asm., $4,170.

1 x $2,000 Broniaus Gražulio Fondas Studentų Stipendijų Rei
kalams: Gražulienė Akvilė, $12,000.

Iš viso $5,690.00

1985 m. spalio mėn.
1 x $10 Klimas Antanas ir Danguolė, $220.
1 x $20 Dunajewski-Noakaitė dr. Alicija, $20.
1 x $25 Puzinas dail. Povilai' atm. įn.: Puzinienė Austrą, $600.
3 x $50 Gerulaitis Vitas ir Aldona, $150; Karys Jonas (miręs) ir 

Joana, $820; Rimavičius Vladas atm.: šeima, $450.
33 x $100 X, $1,000; Ambrizas John, $900; Azukas Albert J., $350; 

Babilius Joseph Alex, $200; Bagdonas Vladas atm. įn.: Bagdonas 
Apolinaras P., $100; Bareikienė Eleonora, $100; Bartašius Kazys ir 
Ida, $1,200; Bartoševičius Eugenija atm. įn.: Bartoševičius Eugenija, 
$1,300; Bumeikis Jonas, $1,000; Girvilas Kleopas A., $2,400; Glevec- 
kas Bronius, $300; Gurėnas Bronius ir Marija, $1,100; Jankus Stasys, 
M.D. $1,500; Juodis Jonas, $200; J užeis kis Antanas ir Stasė, $600; 
Kindurys Alfonsas ir Ona, $3,100; L.Š.S.T. Romo Kalantos Šaulių 
Kuopa, $300; Lietuvos Padėkos Paminklo Fondas: Mikšienės Elenos 
atm. įm. Kšečkauskas Ludvikas ir Marija, $4,270; Mariūnas Viktoras 
ir Marija, $100; Markeliūnas Romas ir Konstancija atm. įn.: 
Markeliūnas Bronius, $100; Maskoliūnas Aleksas ir Melanija, $500; 
Mažrimas Pranas ir Konstancija, $900; Nagienė Antanina atm. įn.: 
Nagys Dr. Henrikas, $100; Pakštas Pranas atm. įn.: Pakštienė Bronė, 
$200; Petreikytė dr. L.D., $300; Prižgintas Vacius ir šeima, $2,200; 
Prunskis Jonas, $1,000; Rukštelė Balys ir Ona, $100; Širmulienė Vero
nika, $200; Šlapelis Skaistutis atm. įn.: Šlapelytė-Dilger Rasa, $200; 
Tamkutonis Gerald C., $800; Vieškalnienė Sofija atm. įn.: Vieškalnis 
Antanas, $370; Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinė, $542.

6 x $200 Daulys Kazys, $300; Pranskevičius Augustinas ir Geno
vaitė (mirus), $400; Simaitis, Kun. Kazimieras, $1,400; Statkus Vy
tenis ir Sofija, $400; Stelmokaitis Benediktas, $1,000; Valantiejus dr. 
John atm. : Union Pier Lietuvių Draugija $95 ir 9 kiti asm., $400.

1 x $250 Grikinienė Konstancija atm. įn.: Mamaičiai Vincas, 
Olga ir Judita $100, Bliudžiai Algis ir Angelė $100, Bliudžiai Elena ir 
Albinas $50, $250.

1 x $300 Adomaitis Jonas, $1,000.
2 x $400 Miltakienė Stasė atm. įn.: Rugienius Vitas ir Jurina $50, 

Emig Hans ir Inge $30, Ankus Victor ir Gražina $25, Geldys Stasys ir 
Danutė $25, Plečkaitis Algirdas ir Nijolė $25 ir 16 kitų asm., $600; 
Trečiokas Antanas atm. įn.: Trečiokas Kazys ir Andrius, $400.

3 x $500 Bajorūnaitė dr. Daiva, $1,000; Cibas muz. Mykolas, 
Cibienė Eufemija jo mirties 5 m. prisiminimui, $1,000; Gudonis An
tanas ir Petronėlė, $2,100.

1 x $1,000 Matas Tomas atm. jn.: Matas Aldona (Elda), $1,100.
1 x $1,200 Karoblis dr. Vytautas ir Antanina, $6,000.
1 x $2,000 Broniaus Gražulio Fondas Studentų Stipendijų Rei

kalams: Gražulienė Akvilė, $14,000.
Iš viso $11,755.
Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1985.X.31 pasiekė 3,241,484 

dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką švietimą, kultū
rą ir jaunimą 1,537,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 829,001 dol.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime i .< tuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION. INC., A NOT-FOR PROFTT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION.
3001 Weat 59th Street, Chicago, IL 60629".

Visi statykime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis rcnua 
mas lietuvybės išlaikymas.
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AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA

ALT valdyba perrinkta 
naujai dvejų metų kadencijai
Amerikos Lietuvių Tarybos 

45-me suvažiavime sudarytoji 
valdyba lapkričio 8 susirinkusi 
posėdžio į savo būstinę Chi- 
cagoje pasiskirstė pareigomis. 
Vieningai nutarta, kad ligšiolinė 
valdyba pasiliks savo pareigose 
ir naujam tenninui, kuris, su
važiavimo nutarimu, bus dve
jiems metams.

Tokiu būdu per ateinančius 
dvejus metus Arner. Lietuvių 
tarybos pirmininku bus Teodo
ras Blinstrubas, pirmininko pa
vaduotojas — dr. Jonas Valaitis, 
vicepirmininkai: Stanley Balze- 
kas, Jr., Povilas Dargis, dr. Leo
nas Kriaučeliūnas, inž. Viktoras 
Naudžius, dr. Vladas Šimaitis, 
inž. Jonas Talandis, sekr. inž. 
Gražvydas Lazauskas, protokolų 
sekr. dr. Vytautas Dargis, iždi
ninkas Mykolas Pranevičius, iždo 
sekretorius Petras Bučas, nariai: 
adv. Aleksandras Domanskis, 
inž. Stasys Dubauskas, Daina 
Danilevičiūtė-Dumbrienė, Van
da Gasparienė, Jonas Šiaučiū
nas, Ramunė Tričytė.

Žydų įstaiga užtaria 
lietuvius

Chicagoje veikianti The Na
tional Interreligious Task Force 
on Soviet Jewry savo biulete

niuose dažnai primena kalina
mus lietuvius ir tikinčiųjų prie
spaudą Lietuvoje. Pvz. viename 
iš savo biuletenių, pavadintų 
“Lifeline Letters”, rašo apie B.

Gajauską, kun. Alf. Svarinską, 
kun. S. Tamkevičių. Duodami 
jų kalėjimų adresai.

Ryšiai su mylinčiais Lietuvą-
Į Amerikos Lietuvių Tarybos 

centrą Chicagoje dažnai telefo
nais, laiškais iš įvairių JAV 
vietų, o net ir iš kitų kraštų 
kreipiasi, prašydami informaci
jų apie Lietuvą. Pvz. šiomis die
nomis gautas laiškas iš Cincin- 
nati, Ohio. Rašo Linda Amy 
kaip ji susirūpinusi komunistų 
prispaustais krikščionimis, kas
dien ji juos lanko savo malda. 
Sakosi, kad ji pradėjo studijuoti 
apie Lietuvą. “Tas taip įdomu 
ir aš taip myliu šiuos žmones, 
šitaip pamilusius laisvę“. Amer. 
Lietuvių Taryba taip susiintere- 
savusiems žmonėms perteikia 
informacijų apie Lietuvą ir lie
tuvius.

Jauniausia politinė kalinė
Jungtinio Pabaltiečių Ameri

kiečių Komiteto vardu pirm. 
Ojars Kalnins ir ryšių direkto
rius Algis Šilas pasiuntė prez. 
Reaganui raštą, kuriuo pažymi, 
kad pabaltiečiai remia jo politi
ką. Toliau laiške primena jau
niausią politinę kalinę — dvejų 
metukų estę Kaišą Randpere, 
kuri dabar laikoma įkaitu, kai 
jos tėvai iš Estijos pabėgo į 
laisvąjį pasauli. Prašo paveikti 
Sovietų užsienio reikalų minis- 
terj ir Gorbačiovą, kad ta mažytė 
būtų išleista pas tėvus.

PROVIDENCE, R.I.
Lietuvių bažnyčios sukaktis
Pirmieji lietuviai į Providence, 

R. L, atvyko apie 1898. Dau
guma jų buvo dzūkai. Jų ir kitų 
pirmųjų ateivių dėka šiuo metu 
net sumažėjusios lietuvių gyven
vietės turi galimybę melstis sa
vose bažnyčiose, rengti minėji
mus, švęsti sukaktis. Nors tik 
prisiminimai beteikia džiaugsmą 
bei pasididžiavimą praeitimi, 
minėjimai yra reikalingi ir 
prasmingi.

Prisimindami amžinybėn iške
liavusių artimųjų nepaprastas 
pastangas sunkiose, kuone per
sekiojimo, sąlygose įvykdytus 
didelius darbus tikėjimui ir lie
tuvybei, pajuntame atsakomy
bės pareigą labiau vertinti sa
vąją kilmę.

Lietuvių parapija Providence, 
R.L, buvo įkurta prieš 66 
metus, bet lenkų suklaidintas 
vyskupas neleido lietuviam 
statytis savą bažnyčią. Kai po 
daugelio atkaklių bandymų vie
noje eisenoje dalyvavo 400 lie
tuvių vyrų prieš mažą būrelį 
(apie 50) lenkų kliudymai baigė
si. Naujas vyskupas leido lietu
viam pasistatyti savą bažnyčią. 
Net finansinės krizės metu lietu
viai, sunkiai dirbdami už mažą 
atlyginimą, pasistatė bažnyčią 
ir apmokėjo visas statybos iš
laidas.

Spalio 6 lietuvių Šv. Kazi
miero parapija minėjo 50 metų 
sukaktį nuo savos bažnyčios 
šventinimo. Parapijos klebonas 
kun. Izidorius Gedvilą aukojo 
mišias už parapijos steigėjus, 
mirusius ir gyvus parapiečius. 
Su juo koncelebravo parapijos 
atgaivintojas ir stiprintojas bu
vęs klebonas kun. dr. Valdema
ras Cukuras, šiuo metu dažnai 
pagelbstintis svečias iš Purina
mo. Pamoksle jis pabrėžė nuo
savos bažnyčios reikšmę, nuro
dė gaires tęstinumui užtikrinti, 
įvertinant jos kūrėjus ir 
išlaikant lietuviškumą. Giedojo 
parapijos choras. Bažnyčia buvo 
papuošta F. Kapisko ir E. Tri- 
buišienės.

Popietėj minėjimas buvo tę
siamas bažnyčios statytojo ir il
gamečio jos klebono kun. J. Vai
tekūno vardo parapijos salėje. 
Tarp apie 150 įvairių kartų sve
čių dalyvavo kun. A. Kace- 
vičius, buvęs parapijos vikaru 
nuo 1941, kun. A. Jurgelaitis, 
OP, nepailstantis lietuvybės 
puoselėtojas. Juodu trumpai pa
sveikino dalyvius.

Pagrindinio kalbėtojo kun.

V. Cukuro mintys, tai kelrodis 
parapijos išlaikymui, jos stipri
nimui. Dar sveikino: J. VVaito- 
nis — Lietuvos vyčių ir parapi
jos komiteto vardu, E. Kairie
nė — LB apylinkės, J. Kiela 
— Lietuvių klubo vardu. Mi
nėjimui sklandžiai vadovavo J. 
VValaska, parapijos komiteto pa
tikėtinis.

Akordeonu pagrojo S. Gude- 
čiauskaitė. Jai gitara pritarė J. 
Paulin. Salę papuošė K. Ciury- 
la, N. Grande. L Landansky. 
Darbščiosios šeimininkės daly
vius sočiai pavaišino.

Minėjimo įprasminimui reika
linga: su atsakomybės jausmu 
pasisemti stiprybės iš praeities, 
savai kalbai pripažįstant tas pa
čias teises, kaip kitom kalbom. 
Savaitiniuose parapijos biulete
niuose nerandame lietuvių kal
bos. Jos stipriai pasigenda ne 
vien naujieji ateiviai, bet ir čia 
gimę lietuviai. Vykdant krikš
čioniškas tradicijas, turime pa
dėti pavergtiesiem broliam ir 
sesėm jų žūtbūtinėje kovoje už 
tikėjimo ir lietuvybės laisvę, 
ypač remti Religinę Šalpą, lie
tuvišką spaudą.

A. Valiušfcis

Seserys kazimierietės, šventosios savo auksinę ir sidabrinę sukaktis. Stovi ant vie
nuolyno laiptų prieš eidamos į vienuolyno koplyčią. Iš k. I-je eilėje: Helen Gredd, 
Corona, Bertha, Mary Ferdinand, Auxilia, generalė vyresnioji — sesūo M. Joanel- 
la. II-oje eilėje — Mercedes, Lilia, Dorothy, Viventia; III-oje eilėje — Maria Scholastica, 
Annette, Adele Yutsus, Aureline ir sidabrinį jubiliejų šventanti Rose Marie. Nuot
raukoje trūksta: Sesers Ella, kuri privačiai šventė auksinį jubiliejų, taip pat trūksta 
seserų Joyce Ann ir Juana Nilda, kurios sidabrinį jubiliejų šventė Buenos Aires, Argentinoj, 
kur seserys dirba trijose lietuvių parapijose.

MARYTĖ BIZINKAUSKAITĖ 
KULTŪROS ŽIDINYJE

BRIDGEPORT, CONN.

Msgr. Francis J. Pranokus, 
Šv. Jurgio parapijos, Bridgepor- 
te, įkurtos lietuvių, klebonas 
š.m. gruodžio 1 mini kunigys
tės 40 metų sukaktį. Minėjimas 
pradedamas bažnyčioje mišio- 
mis 12:15 po pietų. Po pamaldų 
priėmimas parapijos salėje. 
Msgr. Pranokus yra kunigu šioj 
parapijoj nuo 1952, tik su 6 
metų pertrauka, kai buvo pa
siųstas į Šv. Ambraziejaus pa
rapiją.

Minėjimo priėmimą ruošia 
įvairios parapijos organizacijos, 
tarp jų: Lietuvos vyčių 141 
kuopa. Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė ir Lietuvių Jaunimo 
draugija.

Į Kr.

Lapkričio 16 vakare Kultūros 
Židinyje buvo iškilus koncertas, 
kurio programą atliko solistė 
Marytė Bizinkauskaitė, jai akom- 
ponavo VVilliam Smiddy. Kon
certas buvo vienas iš geriausių 
ir visais pradžiugino.

Koncertą surengė Apreiškimo 
parapija — jos klebonas ir pa
rapijos tary ba. Tuo koncertu bu
vo pradėtas vajus bažnyčios re
montui.

Koncerto pradžioje trumpą 
žodelį tarė parapijos vargoni
ninkas Viktoras Ralys, kviesda
mas visus pasidžiaugti koncer
tu.

Solistė Bizinkauskaitė Kultū
ros Židinyje dainavo antrą kar
tą. Jau anksčiau ji pagarsėjo kaip 
kylanti dainininkė. Šiemet ji da
lyvavo Metropolitan operos jau
nųjų dainininkų varžybose ir pa
teko į vienuolikos finalisčiu 
skaičių, dainavo finalistų kon
certe Metropolitan operoje ir 
susilaukė gražaus įvertinimo. 
Dalyvavo ji ir lietuvių jaunųjų 
dainininkų varžybose Clevelan- 
de, kur laimėjo pirmą vietą.

Šiame koncerte ji atliko tokią 
programą: Du bist vvie eine Blu- 
me — R. Schumann, Widmung 
— R. Schumann, Ach lieb ich 
muss nūn scheiden — R. Stranss. 
S e tu įn ami — G.B. Pergulėsi, 
Mattinata — R. Leoncaval lo, 
Mano Gimtinė — A. Kačanaus- 
ko, Išauš pavasaris — Br. Bud- 
riūno, Tykiai tykiai — Br. Bud- 
riūno.

Po pertraukos antroje dalyje 
ji atliko: Neplauk, Kastyti, į 
marias — ištrauką iš operos 
“Jūratė ir Kastytis’ — V. K. Ba
naičio, L’altra notte iš ope
ros “Mefistofelis“ — A. 
Boito, Song to the moon, iš ope
ros “Rusalka — A. Dvorak.

Bisui padainavo Musetos val
są iš operos “Bohema” — Puc- 
cini, Irenos valsą — muzika J. 
Stankūno.

Marytė Bizinkauskaitė turi 
stiprų ir gražiai apvaldytą bal
są. Kiekvieną dainą ar ariją dai

nuoja labai giliai įsijausdama, 
įspūdingai perduodama pačias 
subtiliausias vietas, dramatinius 
bangavimus. Repertuarą pasi
rinko sunkų ir jį atliko su retu 
menišku pajėgumu. Publika jai 
ir audringai plojo ir kvietė Ri
snoti.

Jai akomponavo žinomas pia
nistas \ViIliam Smiddy, mielas 
lietuvių bičiulis. Žinome, kaip 
jis puikiai atlieka kūrinius pia
nu. Yra skambinęs geriausiose 
pasaulio salėse, koncertavęs su 
žymiais orkestrais. Būdamas iš
kilus solistas virtuozas, jis nesi- 
didžiuoja ir ateina akomponuo- 
ti. Ir kaip akomponiatorius jis 
buvo tikrai žavus — jautė ir 
solistės stilių ir kūrinio esmę. 
Koncerto pabaigoje parapijos

klebonas kun. Jonas. Pakalniš
kis padėkojo programos daly
viams, palinkėjo jaunajai solis
tei iškilti iki Metropolitan ope
ros žymiųjų dainininkių žvaigž
džių. Dar žodelį tarė ir parapi
jos tarybos pirmininkas Alfon
sas Satnušis, taip pat padėko
damas visiems ir kviesdamas 
toliau pasilinksminti.

Po koncerto salė buvo per
tvarkyta ir parengta šokiams, 
kuriems grojo Joe Thomas ir jo 
orkestras. Geroje ir linksmoje 
nuotaikoje visi pasišoko, pasi
kalbėjo su draugais prie stalų. 
Dar buvo ir įvairių laimėjimų, 
kuriuos suorganizavo ir pra
vedė Marytė Šalinskienė. Iš tų 
visų laimėjimų parapijos remon
to fondui gauta pelno per 400 
dol.

Publikos atsilankė apie 250, 
ir visi pasidžiaugė gražių kon
certu ir nuotaikingu vakaru. 
(P-j.)

RENGINIAI KULTŪROS ŽIDINY
1985
Gruodžio 7-8 — Lietuvių 

tautodailės instituto paroda.
Gruodžio 14 — New Yorko 

skautų Kūčios.
Gruodžio 22 — Maironio mo

kyklos Kalėdų eglutė.
1986
Vasario 16 — Alto rengiamas 

Vasario 16-osios minėjimas.
Kovo 1 -2 New Yorko skautų 

Kaziuko mugė.
Kovo 15 — privatus renginys.
Balandžio 5 — Laisvės Žibu

rio koncertas — balius.
Balandžio 6 . Lietuvių Mote

rų Federacijos New Yorko klu
bo Velykų stalas.

Graži kalėdinė dovana, kuri 
jus primins per ištisus 1986 
metus, tai Bridges, Lietuvių 
Bendruomenės leidžiamas ang
lų kalba ir skiriamas lie
tuviškos spaudos nebe- 
skaitantiem. Metinė prenu
merata 7 dol. Užsakant dabar, 
bus pasiųsti ir š.m. lapkri
čio-gruodžio numeriai. Adresas: 
Bridges, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Balandžio 13 — Darbininko 
sukaktuvinis koncertas.

Birželio 1 — Maironio mokyk
los mokslo metų užbaigimas.

Lapkričio 8 — Laisvės Žiburio 
koncertas — balius.

Gaila, kad Naujų Metų išva
karėse Kultūros Židinio patalpos 
bus tamsios ir tuščios, nes New 
Yorko visuomenė neparodė jokio 
noro surengti Naujų Metų suti
kimą.

Ekskursiją į Šv. Žemę orga
nizuoja Darbininko savaitraštis. 
Išvykstama 1986 kovo 6. Kelio
nė truks 9 dienas ir kainuoja 
tik $1,199. Kainon įskaitoma 
kelionė lėktuvu, nakvynės vieš
bučiuose, kasdien pusryčiai ir 
vakarienė, vietovių apžiūrėji
mai. Lankoma Šv. Žemės tradi
cinės šventovės Jeruzalėje, Na
zarete, Betliejuje, Jeriche. Lie
tuvių ekskursiją globoja kun. 
dr. Kornelijus Bučmys, OFM. In
formacijų ir registracijos reika
lais kreiptis į kelionių agentū- 
rė Vytis International Travel 
Service, 2129 Knapp St., Brook
lyn, N.Y. 11229. Tel. 718 769-
3300.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE *
; VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

J Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir^TV užkandžiai — Kumpiai, įvairiausios 

' mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai %
Užeikite - įsitikinsite!

— Vyrų choras “Aras“ išsirin
ko valdybą dvejiem metam: 
pirm. T. Stanulis, vicepinn. J. 
Las y s, sekr. P. Šturmas, ižd. V. 
Pačiolis, renginių vadovas D. 
Laurinavičius. Revizijos komisi- 
jon išrinkti A. Paulauskas ir J. 
Krištolaitis. Nuolatinis choro 
akompaniatorius yra muz. J. 
Govėdas.
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New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St) — TR 9-3047 
Rldgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
&8toriiQi«: 28-28 Stelnway Street — AS 4-3210 
Florai Perk, L.I.: 250-17 HHI'Me Avė. — 343-6116
E. Northport, L. I.: 25C-A Lark Fletd Rd. 516 757-0801 
Franklln Sq., L. i.: 981 Hempsteed Tpke. — 437-7677 
Fluahlnge: 41-06 Maln Street — Hl 5-2552 
WMte Plelne, N. Y., The Chase Pltt —

200 HamHton Avė. — Te*.: 814-249-0226

Nanuet N.Y., Na n u et Mali Shopplng Cent, 
Route 59 — Tel. 914 623-4265

Farmlngton, Conn: Mane and Frhz Dell 
270 Fermlngton Avė. — 203-677-7000

Danbury, Conn.: Danbury Gourmet. 296 Maln St. — 
Tel.: 203 744-6857

Norwood, Mase.: Meat and Wursthaua —101 Central St 
.Tel: 617 769-2895

Wayne, N.J.: 1234 WMowbrook Mali- 
Tel.: 201 785-0542

— LinasKojelis, iki šiol buvęs 
Baltųjų Rūmų ryšiam su etni
nėmis grupėmis direktorius, 
nuo lapkričio pradžios yra pa
keltas į specialų prezidento 
asistentą, pavedant jam užsienio 
reikalų sritį, šiom pareigom Li
nas buvo rekomenduotas prezi
dentui visais Valstybės saugu
mo tarybos narių balsais.

— Valerijonas Šimkus, vi
suomenininkas, spaudos darbuo
tojas, kovotojas už Lietuvos 
laisvę, lapkričio 9 mirė Chica
goje. Velionis gimė 1907 sausio 
23 Švenčionių apskrityje. Nuo 
pat jaunystės įsijungė į tautinę 
ir kultūrinę veiklą. Išeivijoje V. 
Šimkus įsteigė Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungą. Aktyviai vei
kė Lietuvos Atgimimo Sąjūdyje, 
buvo Laisvosios Lietuvos re
daktorius, įgaliotas leidėjas, 
daug dirbo Lietuvos Šaulių Są
jungoje, buvo Balfo Chicagos 
apskrities pirmininkas, ilgame
tis direktorius.

— Kun. Anicetas Kerpauskas, 
Požerės (Telšių vyskupijoje) kle
bonas, lapkričio 9 mirė Vilniaus 
klinikose. Velionis buvo 64 m. 
amžiaus, kunigu įšventintas 
1949. Tai jau 24-tas šiemet 
Lietuvoje ir dešimtas Telšių vys
kupijoje miręs kunigas. Jau dau
giau kaip 60 bažnyčių Telšių 
vyskupijoje yra likę be savo ku
nigo.

— Margutis kviečia dalyvauti 
gruodžio 1 Chicagos Jaunimo 
Centre rengiamame koncerte, 
kurio programą atliks operos 
solistė Eva Tamulėnaitė, akom- 
ponuojant dr. Ramintai Lamp- 
satytei. Abi gyvena Vakarų Vo
kietijoje.

— Solistė Roma Mastienė, 
inezzosopranas, atliks meninę 
programos dalį Vliko seimo ban
kete gruodžio 7 The Don CeSar 
viešbuty, St. Petersburg Bcach, 
Fla.

— PLB Švietimo komisijos 
paskelbto jaunimo literatūros 
konkurso komisija, kurią sudarė 
pirm. Stasė Petersonienė, sekr. 
Rima Janulevičiūtė, nariai — 
Antanas Masionis, Jonas Kava
liūnas ir Indrė Tijūnelienė, lap
kričio 9 nutarė skirti dvi premi
jas rašytojam Anatolijui Kairiui 
už romaną “Viena širdis” ir 
Andriui Mironui-Norimui už 
romaną “Kelionė į Kauną“. 1000 
dol. premijos mecenatė yra Ro
žė Gražina Mainelytė Jasinskie
nė iš Floridos.

— Solistė Lilija Šukytė ir dr. 
Vytenis Vasyliūnas susituokė 
lapkričio 24 Vokietijoje.

— Vokietijos lietuvių sielova
dos nauju direktoriumi lietuviai 
kunigai išsirinko kun. Antaną 
Bungą, aptarnaujantį Memmin- 
geno ir Miuncheno lietuvius. 
Iki šiol buvęs sielovados direk
torius kapucinas kun. Kazimie
ras Gulbinas tų pareigų atsisa
kė. Vysk. Paulius Baltakis ir 
kun. K. Gulbinas pristatė Vokie
tijos įstaigom kun. A. Bungą 
šiom pareigom patvirtinti.

— Venecuelos LB devyniolik
tasis visuotinis narių suvažiavi
mas rugsėjo 8 išrinko naują val
dybą: dr. Vytautas A. Dainbra- 
va — Venecuelos LB garbės pir
mininkas, Henrikas Gavorskas 
— krašto valdybos pirmininkas, 
Vytautas Korsakas —vicepirmi
ninkas, kooptuoti nariai: inž. 
Antanas Baronas ir Juozas Men- 
keliūnas. Garbės teismo pirm. — 
inž. Antanas Šulcas, kontrolės 
komisijos pirm. — mišk. Vincas 
Baronas, jaunimo sąjungos 
pirm. — Aras Mažeika.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: M. J. Gattuso, Old Brid- 
ge, N.J.. J. Asmutis, Brockton. 
Mass. Užsakė kitiem: B. Spudie- 
nė, Woodhaven. N Y., — N Woi- 
silekou, Woo<lhaven. N.Y. Svei
kinam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. .Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 12 
dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.
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NAUJAUSIOS KNYGOS

J. Statkutės De Rosales, Baltų 
kalbų bruožai Iberų pusiasalyje. 
Su kietais viršeliais. 15 dol.

A. Škėmos Raštai III tomas. 
Kietais viršeliais. 10 dol.

T. Venclovos, Tekstai apie 
tekstus. 10 dol.

Z. Raulinaičio, Kunigaikščių 
sąjunga. Kietais viršeliais. 10 
dol.

A.V. Rinktino, Lietuva ir Mi
kas, 10 dol.

V. Gidžiūno, Šv. Benedikto 
regulos vienuoliai Lietuvoje, 8 
dol.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Aldona Stempužienė įdainavo 
Lietuvių kompozitorių 14 dainų. 
Kaina 12 dol.

Gruodis: Dainos. Dainuoja 
operų solistė Lilija Šukytė Šio
je plokštelėje įdainuota 17 
komp. Juozo Gruodžio lietuviš
kų dainų. Akomponuoja pianistė 
Raminta Lampsatytė. Kaina su 
persiuntimu 11 dol.

Kad liktum tu gyva. Chicagos 
Lietuvių operos choro įdainuo
ta ir išleista plokštelė. Su per
siuntimu 16 dol.

Clevelando vyrų oktetas — 3. 
Oktetas, vadovaujamas muz. 
Ryto Babicko, talkinamas solis
tės Irenos Grigaliūnaitės, įdai
navo 12 lietuvių ir tarptautinių 
kompozitorių dainų. Akompo
nuoja R. Strimaičio orkestras. 
Kaina su persiuntimu 11 dol.

Aš čia gyva. Dariaus, Lino ir 
Audriaus Polikaičių bei Vido 
Neverausko įdainuotos lietuviš
kos ir estradinės dainos. Išlei
do Montrealy Vilnius Records of 
Canada, vadovaujama A. Stan
kevičiaus. Kaina su persiuntimu 
11 dol.

Tau, mama. 14 kūrinių: 7 skir
ti motinai ir 7 mišraus žanro, 
įrašyta Lietuvoje. Išleido 
Montrealy Vilnius Records of 
Ganada, vad. A. Stankevičiaus. 
Kaina su persiuntimu 11 dol.

Los Angeles vyrų kvartetas 
įdainavo 12 lietuvių ir tarptau
tinių kompozitorių kūrinių. Kai
na su persiuntimu lldol.

Gina Čapkauskienė. Solistė, 
akomponuojant muz. Jonui Go- 
vėdui, įdainavo 5 lietuvių kom
pozitorių ir 5 tarptautinių au-

J. Švobos, Šeiminė ir prėzi- 
dentinė Lietuva. 10 dol.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos, septintas tomas, įriš
tas. 7 dol.

J. Sako, Kun. J. Vailokaitis. 
Kietais viršeliais. 8 dol.

J. Daumante,Partizanai. Tre
čias pataisytas ir papildytas lei
dimas. Kietais viršeliais. 15 dol.

V. Šimkaus, Atsiminimai. 
Tėviškėje ir nepriklausomoje 
Lietuvoje. Įrišta. 15 dol.

Vi. Kulboko,A. Tulys, 4 dol.
J. Kralikausko, Ąžuolai pilia

kalnyje. 9 istorini ų romanų gel
menys ir problemos, 8 dol.

M. Krupavičiaus, Visuome
niniai klausimi. Kietais virše
liais. 15 dol.

V. C. Butkienės, Molinis ark
liukas ir kiti apsakymai. Kietais 
viršeliais. 8 dėl.

V. Alanto, Gelmių balsai. Pre
mijuotos novelės- Kietais virše
liais. 10 dol.

A. Landsbergio, Vaikai gintaro 
rūmuose. Kietais viršeliais, dra
ma. 7 dol.

J. Toliušio, Susitikimas prie 
katedros. 7 dėl.

C. Gincevičiaus, Vududienio 
varpai. Pasakojimai. 6 dol.

E. N'azaraitės, Medaus ir krau
jo lašai. Eilėraščiai. 6 dol.

B. Mockūnieiiės, Saulėlydis, 
pasakojimai, i dol.

L. Andriekaus, Atmink mane, 
Rūpintojėli. Eilėraščiai. Kietais 
viršeliais, 6 dol.

A. V’ešči Cinai tės, Aidinčios 
upės. Eilės. Kietais viršeliais. 
7 dol.

B. Pavabalio - L. Žitkaus, 
Milžinai ir slibinai. Satyriniai 
eilėraščiai, 5dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos, pokštelės,suvenyrai gauna
ma Darbininko administracijo
je, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

DEXTER PARK 
PHMNACY

Wm. A’.astasi, B. S.
77-01 JANAICA AVENUE 

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

WE DELIVER
296-4130

BUVUSIEM “AUŠROS” 
GIMNAZIJOS MOKINIAMS-NĖMS

Dažnai girdėdavom dainuojant, 
kad ... “jaunystė ta neamžina” 
..., bet niekas nedainavo, kad 

senatvė būna dar mažiau amži
na.

Ne vienam ankstyvame saulė
leidyje mintys nusėlina į jau
nystės dienas, vietas, prisime
nant draugus, patirtas nesėkmes 
ir padarytas išdaigas.

Daug metų praleidome mo
kyklose, bene dalį vaikystės ir 
didesnę dalį jaunystės. Mokyklos 
dienų nevyksta ištraukti iš prisi
minimų pynės, net ir sapnuose 
tenka prieš mokytoją atsistoti. 
Tose dienose vystėsi draugystės 
ryšiai, mezgėsi pirmosios mei
lės.

Gausų auklėtinių būrį perlei
do Kauno “Aušros” mergaičių 
ir berniukų gimnazijos.

Buvusių mokinių dabar užtik
si daugelyje pasaulio kampelių. 
Ne vienas jau peržengė amži
nybės slenkstį, likusiems šarma 
galvas padabino, užtarnautas 
poilsis atėjo.

Yra nenuoramų, kurie jau du 
kartus pakvietė buvusius auklė- 
tinius-es susirinkti, pasižmonėti, 
atpažinti mokslo draugų-gių 
pasikeitusius veidus.

Trečiasis sąskrydis rengiamas 
Toronte 1986 gegužės 31 ir bir
želio L Gal tai bus paskutinis 
“tango” Toronte.

Tomis dienomis nepasitaikė 
ilgas savaitgalis, bet numatytos 
patalpos Lietuvių Namuose per 
ilgą savaitgalį yra užimtos ir 
visos dėtos pastangos sukeisti 
datas buvo nesėkmingos.

Tikimės, kad dar dirbantieji 
“Aušros” auklėtiniai-ės, po de
šimtmečių, praleistų darbovietė
se, sugebės išsikovoti vieną, ant
rą laisvą dieną iš savo darb
davių ir su pakilusia nuotaika, 
nors trumpam, galės tariamai 
sugrįžti į mokyklos laikus.

Rengėjų pavestas,
B. Stundžia

Norėdami gauti daugiau infor
macijų, pranešti apie dalyvavi
mą, rašykite ar skambinkite: An
tanui Rūkui, 46 Viamede Cr., 
Willowdale, Ont., Canada M2K 
2A8. Telefonas: 416 221-1348.

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

NAUJŲ METŲ KELIONĖ

No; 126 (15 dienų): gruodžio 26 - sausio 9 — 91,459 
10 dienų Lietuvoje, 2 Helsinky, FINNAIR iš JFK.

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:
BALTIC TOURS 

293AUBURNST.
NEWTON, MA 02166

(617) 965*8080 arbd (617) 969-1190
BALTIC TOURS tvarko:

giminių Iškvietimo dokumentus
nuperkam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas
dovanas giminėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

LIETUVIŠKOS KASETĖS

PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Gera proga įsigyti penkias 
lietuviškų dainų plokšteles tik už 
12 dol. (anksčiau jos kainavo 
29 dol.). Tai solistės Lionės Juo
dytės “Mano Lietuvos prisimini
mai” (14 dainų su gitaros paly
da), solistės Lionės Juodytės 
“Dainuojame su Lione” (16 dai
nų), muz. Juozo Stankūno kū
riniai “Sodžiaus garsai” (solistės 
I. Stankūnaitės, chorų bei kvar
teto 12 dainų), solisto Kazio Ya- 
kučio “Yakutis” (14 dainų ir ari
jų rinkinys), New Yorko lietuvių 
vyro choro, vadovaujant muz. 
V. Baltrušaičiui, įdainuota 12 
dainų. Šių plokštelių yra likęs 
labai ribotas skaičius. Gaunama 
Darbininko spaudos kioske, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

PUOŠNŪS ALBUMAI
Puošnūs ir meniški albumai, 

su tekstu lietuvių ir anglų kal
bomis, labai tinka dovanom 
įvairiom progom.

A. Rannit, M. K. Čiurlionis, 
25 dol.

B. C. Šulskis (red.), We 
Lithuanians. Omahos lietuvių 
istorija. Gausu žinių apie Lie
tuvą, lietuvių ir anglų kalbomis. 
Gausiai iliustruota. Yra ir labai 
gražių spalvotų paveikslų. Di
delio formato. Įrišta. 45 dol.

P. C. Rice, Ph.D., Amber, The 
Golden Gem of the Ages. Gau
siai iliustruota, įrišta. 29 dol.

A. Kezys, Lithuania through 
the VValI, okupuotos Lietuvos 
vaizdai. 16 dol.

A. Tamošaitis, Lithuanian Na
tional Costume. Iliustruota, įriš
ta. 25 dol.

R. Scarr, Mano žodynas. Spal
votas, iliustruotas, įrištas. Žo
džiai lietuviškai ir angliškai. 12 
dol.

Aš tau dėkoju , daina — N. Paltinienės, Du gaideliai 
vaikučiams, Kalėdinės giesmės. Šios kasetės po 10 dol.

Dainuokime — A. Šalčio 16 lietuviškų dainų. Gintaras su daina 
— 14 dainų. Estradinės muzikos - šokių kasetės (60 minučių, 10- 
12 (Įainų kiekvienoj): Paklydo ramunė, Gervės skrenda, Myliu, 
Vilniui, Mūsų kaime gegužinė, Šventieji vakarai, Balti balan
džiai, Dainuok ir šok, Ragelių puota, Volungė, Armonika, Nak
ties muzika, Už viską švelniau. Šios kasetės po 10 dol.

Kasetės po 90 minučių: V. Noreika, Tango, Šokime I, Šokime II, 
Akordeono garsai, Broliai Aliukai. Šios kasetės po N) dol.

Komp. J. Stankūno kūriniai, įrašyti kasetėse “Sodžiaus garsai” 
ir “Lithuanian Entertainment”. Dainuoja a.a. Irena Stankūnaitė, 
solistai, duetai, chorai. Šios kasetės po 6 dol.

“Introduction to Modem Lithuanian” gramatikos 4 kasetės iš 
viso 25 doL

Persiuntimui pridedamas 1 dol.
Šios kasetės gaunamos Darbininko administracijoj, 341 High

land Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

KNYGOS ANGLŲ KALBA E. Verloren Van Themaat, Pra
nas Domšaitis, 25 dol.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė.......... -...........-—....................- —----------
Numeris, gatvė .................. ....... .......-—............- —............
Miestas, valstija, Zip.—______ ______________ ______________

torių kūrinius. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

Algis Grigas, baritonas, su 
Philharmonica Hungarica, diri
guojant Alvydui Vasaičiui. į- 
dainavo 8 lietuvių ir tarptauti
nių operų arijas. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

Dainuok ir šok. Dainuoja Juo
zas Nakutavičius ir Dana Sum- 
mers-Striugaitė. palydint or
kestrui “Lietuva”. Estradinės ir 
šokių dainos. Kaina su persiun
timu 13 dol.

Taip pat gaunamos plokštelės: 
R. Daunoro, V. Noreikos, J. Tiš- 
kaus, K. Yakučio, L. Juodytės, 
J. Stankūno kūriniai, Xew Yor
ko Harmonijos, Toronto choro 
Ar?s, Montrealiochoro kalėdinės 
giesmės, Dainos muzika ir gėlės, 
Lauksiu tavęs ateinant. Kur gin
tarai, Laša laiko lašai.

Užsakant 1 plokštelę, persiun
timui pridedamas 1 dol., užsi
sakant daugiau — 2 dol.

Šitos ir kitos lietuviškos 
plokštelės, knygos, suvenyrai, 
kasetės, albumai gaunama Dar- 
bininkok administracijoje, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

BOOKS IN ENGLISH
Lithuanian Cookery by I. Sinkevičiūtė. One of the largest collec- 

tion of Lithuanian traditional recipes. $8.00
Introduction to Modem Lithuanian, by A. Klimas, Dambriū- 

nas, VV. Schmalstieg. Grammar for the Lithuanian language. 
S 10.00

English - Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas. $8.00
Lithuanian -English Dictionary , by Piesarskas, Sve.sevičius. $8.00
Mind Againstthe VVall, by R. Šilbajoris. $10.00
Lithuania 700 Years, by A. Gerutis and Others $18.00
USSR-German Aggression Against Lithuania, B. Kazlas. $15.00
History of Lithuania, by J. Končius. $4.00
Vytautas theGreat Duke of Lithuania, bv J. Končius. $3.00
Lithuaniansin America, by A. Kučas. $6.00
The Baltic Mtions, by B. J. Kasias. $12.00
Lithuanian Minor, by M. Brakas. $10.00
Samogitia, byChas. L. Thourot Pichel. $8.00
Soviet Genocide in Lithuania, by J. Pajaujis. $12.00
VVe vvill Corųuer the VVorld, by L. Dovy dėnas. $5.00
The Lithuanian VVoman. by B. Novickienė. $5.00
Lithuanian Pioneer Priest, by W. SVolkovich. $6.00
The 40 Years of Darkness, by J. Vaišnora. $2.00
Etemal Dream, poetry, by L. Andriekus. $5.00
Encyclopedia Lituanica, by S. Sužiedėlis and A. Kučas 6 vol.

$130.00

Please add 91.00 for postage.
These and other Lithuanian - English books, cassettes, records, 

auto stickers, Lithuanian and US Flags, Amber, various souvenirs 
are available at: Darbininkas, .341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

KVIEČIAME TALKON!
Darbinindas, minėdamas 70 metų sukaktį, kviečia skaitytojus į talką! Kaip būtų gražu, 

jei kiekvienas dabartinis Darbininko skaitytojas surastų po vieną naują skaitytoją^ 
Nauji skaitytojai nuo užsakymo dienos tuoj pat pradės gauti Darbininką iki šių metų 
galo Ir per visus 1986 metus (o taip pat Iri 986 m. kalendorių su daii. C. Janušo viršeliu) 
tik už 12 dol.

Pasinaudokit šiuo papiginimu, užsakydami Darbininką jo dar neskaitančiam draugui. 
Tai bus Ir graži Kalėdinė dovana, kuri Jus primimins kiekvieną 1986 metų savaitę.

Kreiptis: Darbininkas, 341 HighlandBlvd., Brolklyn, N.Y. 11207.

VARDAS Ir PAVARDĖ..................................................................................................................

ADRESAS.... ......... .......................................................................................................................

Užsakau Darbininką kaip dovaną:..........................................................................................

Adresas..................... -.........................-.................

R. V iesulas, Telesforas V7alius, 
45 dol.

E. Jasiūnas, Darius-Girė- 
nas, 25 dol.

Patty C. Rice, Amber, 29 dol
Adomo Galdiko, A Color 

Odyssey, 15 dol.
F. VVhitaker, Puzinas, 25 dol.
Jurgis Juodis, The Way of the 

Nation, 7 dol.
Persiuntimui pridedama po 1 

dol. už kiekvieną knygą.
Šios ir kitos lietuviškos kny

gos, lietuviškos muzikos plokš
telės ir įvairūs suvenyrai gau
nama Darbininko administra
cijoje, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 316 pages, prlce 8 dol.)

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

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

Vardas, pavardė ............................................................................

Numeris, gatvė ...............................................„..................... ............

Miestą*, valstija, Zip ........................................................................

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

Skyriai: Chlcagoje, Cicero, St Petersburge

Aktyvas: 43 milijonai dolerių

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

Reguliarių santaupų palūkanų kursas KASOJE šiuo matu 7%. Pilnas matų 
prieauglis 7.25%

Taupymo certifikatų palūkanos nuo 7.15% iki 9.85%, pagal sumą Ir terminą.
IRA Indėlių palūkanos nuo 9.25 iki 10.25% pagal terminą.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI 9100.000

KASOS Įstaiga Rlchmond HIII veikla šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. 
vakaro, Išakytus penktadieniais Hd 8 v.v. Ir šeštadieniais Iki 5 v.v.

Apie paskolų ir certifikatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios Informacijos.
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ATSISVEIKINANT SESELĘ
M. ANNUNCIATĄ MAŽEIKAITĘ

Jėzaus Nukryžiuotojo ir Sopu
lingosios Marijos kongregacijos 
ilgametė viršininkė seselė M. 
Annunciata Mažeikaitė mirė se
serų motiniškame name Brock
ton, MA, 1985 spalio 9.

Agotos ir Simo Mažeikų 
šeima, gyvenusi Pennsylvanijoj 
turėjo du sūnus — Simoną ir 
Praną ir dvi dukras Salomėją 
ir Teresę. Simonas, vėliau ku
nigas, miręs 1982 sausio 20, ir 
Salomėja — nuo 1930 metų 
vienuolė Marija Annunciata.

Seselė Annunciata pradinį 
mokslą gavo Philadelphijoj. Ko
legiją baigė Scranton, PA, o 
Masters laipsnį įgijo Bostono 
universitete.

Pedagoginį darbą dirbo Ne
kalto Prasidėjimo pa
rapijos mokykloj Cambridge, 
MA, Šv. Kazimiero parapijos 
mokykloj Amsterdam, NY, ir 
“Mater Dei Academy” Brock
ton, MA. Kelerius metus jinai 
buvo kongregacijos vedamų mo
kyklų direktorė.

Su velione atsisveikinti šer- 
meninėn atvyko Bostono die
cezijos arkivyskupas kardinolas 
Bernard Law. Pareiškė užuo
jautą vienuoly no viršininkei se
selei M. Rūtai, visoms seselėms, 
mirusios artimiesiems Pranui su 
šeima ir seseriai Teresei bei 
lietuviams.

Sesuo M.Annunciata 
Mažeikaitė

resė Mažeikaitė ir mirusios 
draugė, su kuria 1930 metais 
davė vienuoliškus įžadus.

MiSių metu giedojo seselių 
choras, vargonais pritariant sės. 
Celestinai.

Iš koplyčios palydėta į vienuo
lyno kapines, kuriose ilsisi kon
gregacijos steigėjas kun. tėvas 
Alfonsas M. Urbonavičius, C.P.,

trys motiniškojo namo kun. J. 
Švagždys, kun. Pr. Manelis ir 
kun. A. Klimas, keliolika sese
lių, gyvenę Šv. Juozapo senelių 
globos namuose ir keli vienuoly
no rėmėjai.

Laidotuvių apeigos baigtos 
giesme Marija, Marija. Dalyviai 
buvo pakviesti gedulo pietums.

E. Ribokienė

ŽINIOS—

MIRĖ KUN. DR. K. ŠIRVAITIS

Taip pat atsisveikinimui atvy
ko vietos vyskupas Daniel Hart, 
daug kunigų, vienuolių ir pasau
liečių.

Spalio 12 Sopulingosios Die
vo Motinos koplyčioje buvo iš-

kilmingos mišios, aukojamos 
vysk. D. Hart, koncelebruojant 
16 kunigų. Koncelebravo kun. 
A. Abračinskas, kun. Austin 
Nagle — vienuolyno kapelio
nas, kun. A. Kontautas, Šv. Pet
ro lietuvių parapijos klebonas 
So. Bostone, kun. Peter Mar- 
tocchio, kun. J. Krivickas, kun. 
R. Krasauskas, kun. A. Petraitis, 
kun. J. Ruokis, kun. R. Meffan, 
kun. S. Saulėnas, klebonas kun. 
P. Šakalys, kun. dr. P. Jurgelai
tis, OP. kun. J. Prūsaitis, kun. 
Alb. Janiūnas, kun. R. Valonge- 
vičius ir kun. R. Crovvley.

Pamokslus sakė kun. P. Mar- 
tocchio angliškai, o kun. A. Kon
tautas lietuviškai.

Šv. Rašto ištraukas skaitė mi
rusio brolio Prano vaikaitis 7 
skyriaus mokinys ir brolio duk
tė. Mišių aukas nešė sesuo Te-

Spalio 16 širdies smūgio iš
tiktas Holland, Pa., netoli nuo 
Philadelphijos, mirė kun. dr. Ka
zimieras Petras Širvaitis, Šv. Ka
zimiero seserų vedamos Vilią 
Joseph Marie kapelionas. Po iš
kilmingų pamaldų vienuolyno 
koplyčioje spalio 18 buvo palai
dotas Prisikėlimo kapinėse, 
esančiose Bensalem, Pa. Laidoji
mo apeigomis rūpinosi Phila
delphijos kurija.

Mišias aukojo vysk. Louis D i 
Simone, koncelebruojant keturių 
parapijų lietuviams klebonams: 
Juozui Anderlioniui, Jurgiui De
gučiui, Pranciškui Statkui ir Eu
genijui Vassel — Vasiliauskui. 
Iš viso laidotuvėse dalyvavo 25 
kunigai, seselės, apylinkės gy
ventojai ir būrys philadelphijie-

Mažosios Lietuvos Patriarcho duktė
A.A.

ELZĖ JANKUTĖ
mirė 1985 m. rugsėjo 9 Toronte, Kanadoje, eidama 92 
metus.

Jos brolio dukrai levai Jankutei ir sūnui Andriui 
Australijoje reiškiame gilią užuojautą. *■? •* » S-
_■ ■ S LA 99 moterų kuopa

Velionis buvo gimęs 1911 
gruodžio 20 Valengiškių km., 
Klebiškio valšč., Marijampolės 
apsk. 1931 baigęs Prienų gim
naziją, įstojo Į Vilkaviškio kuni
gų seminariją, kurią baigus 1935 
birželio 16 buvo įšventintas ku
nigu. Šį pavasarį auksinę kuni
gystės sukaktį atšventė pranciš
konų tvarkomoje vasarvietėje 
Kennebunkport, Maine.

Dirbdamas pastoracinį darbą 
A. Panemunės parapijoj, kartu 
ėjo ir Lietuvių katalikių moterų.

vado pareigas. Atspėjamu laiku 
studijavo Vytauto Didžiojo uni
versitete ir 1938 Įsigijo teologi
jos licenciato laipsnį.

1-938 - 39 sociologiją studija-

Aniceta ir Damazas Tilvikai 
Roma Verba

A.A.
ALGIRDUI GRABNICKUI

staiga mirus, jo žmonai Mildai, dukroms Kristinai ir Alinai, 
sūnui Gintarui, tėvams Marijai ir Zigmui Grabnickams, 
švogeriams Vaclovui, Edvardui, Stasiui ir Leonui Karma
zinams ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškia

JANINAI SIKORSKIENEI 
-KARMAZINAITEI

Australijoje tragiškai mirus, jos seseriai Mildai, broliams 
Vaciui, Edvardui, Stasiui, Leonui ir jų šeimoms reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

Vladas ir Albina Balsiai

A.A.
VACLOVUI LUKOŠEVIČIUI

mirus, jo dukrai, mūsų mielai sesei v.s. fil. Lilei Milu- 
kienei, giminėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir dalinamės skausmu.

LSS Atlanto Rajono 
Brolija ir Seserija

PADĖKA
A.A.

VERONIKA JANUŠKIENĖ-MIKULSKYTĖ
mirė lapkričio 7, palaidota lapkričio 12.

Dėkojame visiems, kurie atsilankė j laidotuves, at
nešė gėlių, užprašė šv. mišias, pareiškė užuojautas. 
Ypatingai dėkojame kun. Jonui Pakalniškiui, kuris atliko 
visas religines apeigas.

Dėkojame laidotuvių direktoriams Marytei Shalins 
ir jos broliui Antanaičiui už malonų patarnavimą.

Lietuvoje neliko jokių giminių, visi (21 asmuo) buvo 
paliesti bolševikų teroro. Visi giminės liko tik Ameri
koje.

Duktė, žentas, anūkai ir sesuo liūdime, netekę 
motinos, močiutės ir sesers.

tete, Belgijoj. Mokslo metams 
pasibaigus, giminių kviečiamas, 
atostogų praleisti atvyko Į JAV.

Įėjo.
Toliau studijas tęsė Katalikų 

universitete VVashingtone ir ten 
įsigijo du daktaratus: vieną iš 
teologijos, o kitą — iš filosofi
jos. Prieš studijas ir po studijų 
pastoracinį darbą dirbo Cleve- 
lande ir Akrone, Ohio. Mirus 
kun. Ražaičiui, 1959 spalio 7 
buvo paskirtas į Vilią Joseph 
Marie kapelionu. Čia išbuvo 26 
m., iki mirties. Eidamas kape
liono pareigas, devynerius metus 
dirbo ir seselių vedamoje gim
nazijoje. Dėstė prancūzų kalbą, 
apologetiką, socialogiją. 1954

parašė knygą “Žodis darbinin
kui”. Joje gvildenamos darbi
ninkų teisės ir nurodoma kaip 
reikia dėl jų kovoti. Gerai mo
kėjo prancūzų, lotynų, anglų kal
bas. Kiek silpniau rusų ir vokie
čių. Paliko nemažą vertingų 
knygų biblioteką.

Studijuodamas vis galvojo, 
kad gal Lietuva atgaus laisvę 
ir ten plačiu mastu galės pa
naudoti įgytas žinias. Taip ne
įvyko ir į kapus nusinešė dide
lius mokslo lobius. Velionis buvo 
ne tik didelis intelektualas, bet 
ir kilni asmenybė: giliai religin
gas, kuklus, santūrus.

Gyvendamas netoli nuo Phila
delphijos, palaikė ryšius su to 
miesto ateitininkais: kurį laiką 
buvo jų dvasios vadas, prašo
mas Šv. Andriejaus parapijoj 
vesdavo rekolekcijas. Kristaus 
Karaliaus šventės metu ateiti
ninkai ruošėsi jubiliatą gražiai 
pagerbti. Deja, staigi mirtis vi
sus planus pakeitė.

A. a. kun. Širvaitis Lietuvoje 
paliko dvi liūdinčias seseris, ne
mažai tolimesnių giminių bei 
draugų kunigų. Laidotuvių me
tu buvo pranešta, kad yra įsteig
tas kun. Širvaičio fondas. No
rintieji i ji gali siųsti savo au-

Palaidota Klara Gečienė
Spalio 26 staiga mirė Klara 

Gečienė, gyvenusi Madijoj, Pa., 
Philadelphijos pašonėje. Po ge
dulingų mišių Šv. Andriejaus 
parapijos bažnyčioje spalio 31 
buvo palaidota Šv. Kryžiaus 
kapinėse.

Velionė buvo gimusi Phila- 
delphijoj. Dar esant mažai, buvo 
parvežta į Lietuvą ir ten už
augo. Gečų šeima, kaip ir dau
gelis kitų, įbauginta komunisti
nio teroro, 1947 grįžo Amerikon 
ir apsigyveno Chesteryje, neto
li nuo Philadelphijos. Iki išėji
mo į pensiją dirbo siuvyklose. 
Priklausė prie LB, Balfo. Rėmė 
lietuvišką spaudą, gimines bei 
artimuosius Lietuvoje, vienuoli
jas. Būdama nuoširdi patrijotė, 
jautriai išgyveno kiekvieną tėvy
nės skaudulį. Labai daug padė
jo vienai sergančiai šeimai.

Liūdesyje paliko sūnų Algį 
su žmona ir keturius vaikaičius. 
Gerasis Dievas teduoda amžiną 
ramybę tauriosios lietuvės sie
lai’ '

Iškilmingai pagerbtas inž. Alek
sandras Chaplikas

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių draugija lapkričio 17 su
rengė iškilmingą pagerbimą 
draugijos salėje. Buvo išleista 
programos knygute su sveikini
mais ir skelbimais. Sveikino 
Mass. senato pirm. VVilliam M. 
Bulger, Bostono burmistras 
Raymond L. Flynn, kongresma- 
nas Joe ir Evelyn Moakley, 
Michael F. Flaherty, miesto 
tarybos narys Jim Kelly, mokyk
lų komiteto nary s Joe Casper ir 
eilė kitų.

Pagerbimas prasidėjo 3 vai. 
susipažinimo dvasioje. 4 vai. 
prasidėjo meninė programa, ku
rią gražiai atliko Baltimorės lie
tuvių kvartetas “Aidas”, Jį su
daro: Jane Brazauskienė, Elaine 
Dulienė, Vytas Dūlys ir Igoris 
Kučiauskas, vedėja ir akoinpa- 
torė Marija Krasauskienė. Jie 
dainavo: Kur tas kelelis, Bran
giausia žemė, Ir pražydo linai, 
Nemunėli, Nemunėli, Pienė, Tyli 
naktis, Eikime mudu abudu, Ar 
vėjai pūtė, Gintaro kraštas, Oi 
kas sodai, 0 atsimenu namelį, 
Rožė, Lauksiu tavęs ateinant, 
Batukai ir Leiskit į tėvynę. Kiek
viena daina buvo palydima gau
siais plojimais. Šis kvartetas pa
našiom progom labai tinkamas 
programų atlikimui, nes jų dai
nuojamos dainos vis grąžina 
klausytoją į gimtuosius namus.

Po meninės dalies vyko pie
tūs, o po pietų inž. Aleksand
ro Chapl ikopagerbimas. Progra
mos vedėju buvo Ričardas Liz
denis, o viso renginio vadovas 
— Lionginas Izbickas. Jis nu
švietė inž. Chapl iko darbus su 
So. Bostono lietuviais ir jo veik
lą So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijoje. Per dešimtmečius 
Chaplikas buvo draugijos valdy
boje ir gal ilgiausiai jos pir
mininku. Jam pasitraukus iš 
pirmininko pareigų, jis buvo iš
rinktas šios draugijos garbės 
pirmininku. L. Izbickas drau
gijos vardu įteikė Chaplikui 
garbės atžymėjimą — lentą. 
Jį sveikino draugijos pirm. Vy
tautas Eikinas lietuviškai, nes 
prieš tai viskas vyko anglų kal
ba. Dr. Algirdas Budreckis (lie
tuviškai) davė trumpą A. Cbap- 
liko biografiją, kaip jis jaunuo
liu atvyko iš Lietuvos, pradėjo 
dirbti ir mokytis. MIT baigė 
inžinerijos mokslus, įlojo pašau-

linio karo metu tarnavo Ameri
kos laivyne vyr. leitenantu, i 
Daug dirbo lietuviškoje veiklo
je — Sandaroje, Susivienijime 
Lietuvių Amerikoje, Amerikos 
Lietuvių Taryboje, So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijoje 
ir kitose organizacijose eidamas 
valdybos nario ir pirmininko 
pareigas.

Dar sveikino Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje pirm. Povi
las Dargis, ukrainiečių atstovas 
Orest Szczudluk, LB Bostono 
apyl. pirm. Brutenis Veitas, Vy
čių 17-tos kuopos pirm. Alex 
Akule, skautų Vytautas Jurgėla, 
Šv. Petro parapijos kleb. kun. 
Albertas Kontautas. Taip pat 
buvo paminėti gauti sveikini
mai raštu.

Eleonora Chaplikienė dėkojo 
visiem už jos vyro prisiminimą 
ir pagerbimą, o <taip pat pats 
garbės pirm. A. Chaplikas nuo
širdžiai dėkojo visiems už tokį 
gražų jo prisiminimą ir pager
bimą.

Pagerbimo komitetą sudarė: 
Danielius Averka, Vytautas Ei
ki nas, Vytautas Jurgėla, Richar
das Lizdenis, Alex Akule, Gedi
minas Ivaška, Frank Markuns, 
Arnold Plevokas, Martynas Dap
kus, Stasys Griganavičius, Ban
keto pirm. Longinas Izbickas 
ir pav. Arnoldas Plevokas, o šei
mininkės — Konstancija Vasi
liauskienė ir Monika Plevokienė.

Po visos programos ir vaišių 
vyko dar ir šokiai.

Graži “Antro kaimo” viešnagė
Lapkričio 16

Skautybės Fondo valdyba pa
kvietė į Bostoną iš Chicagos 
“Antrą kaimą”. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos didžioji salė 
prisirinko pilna, daugumoje 
jaunesniosios ir viduriniosios 
kartos žmonių.

“Antrą kaimą” girdėjom Bos
tone prieš eilę metų. Tada ne
buvo didelio entuziazmo. Šį 
kartą jie pasirodė daug geriau. 
Publika sako, jog svečiai 70 
procentų programos atliko ge
rai, o tik 30 procentų kiek silp- 
niau. Nebuvo pasigailėta jiems 
gausių plojimų.

RENGINIAI

Lietuviškos

B.V.

POPIETĖ SU VIEŠNIA 
IŠ VENECUELOS

Lietuvių Moterų Klubų Federa
cijos valdyba lapkričio 10, sek
madienį, 4 v. popiet Kultūros 
Židinio mažojoj -salėj surengė 
popietę viešniai iš Venecuelos, 
Jūratei Statkutei-de Rosales, pa
gerbti. Viešnia yra šios federa
cijos atstovė Venecueloje. Be to, 
ji išleido knygą — “Baltų pėd
sakai Iberų pusiasalyje”. Tai 
buvo tos knvgos sutikimas, po
kalbi s apie knygą su menine da
limi, kurią atliko smuikininkas 
Julius Veblaitis.

Vakaronę pradėjo dabartinė 
Lietuvių Moterų Klubų Federa
cijos pirmininkė Aldona Pintsch,

Aldona Pintsch pakvietė Julių 
Veblaitį pakalbėti apie viešnią 
ir jos knygą. Julius Veblaitis kal
bėjo tik 10 minučių, trumpai 
nupasakodama, kas toji viešnia, 
kur ji mokėsi, ką veikia dabar 
Venecueloje. Ji gyvena Karake 
ir yra vieno žurnalo redaktorė, 
daug rašo lietuviškoje spaudoje, 
bendradarbiauja Dirvoje.

(nukelta [ 8 psl.)

Skaityk ir platink Darbininką!

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių šešiomis kalbomis leidi
mą. Jie pasiekia visą laisvąjį 
pasaulį informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius 
kos 
nuo 
kas
das, Lithuanian National Foun
dation, Ine.. P.O. Box 21073, 
VVoodhaven, N.Y. 11421.

Gruodžio 1, rankdarbių mu
gė, Liet. Pil. d-jos IV-me aukšte, 
12-4 vai. popiet. Rengia LTI 
skyrius.

Gruodžio 15 — 4 vai. p.p. 
Moterų klubo rengiama tradici
nė kalėdinė vakaronė So. Bosto
no Lietuvių Piliečių D-jos 2 .ro 
aukšto salėje.

Kovo 2 Skautų rengiama tra
dicinė Kaziuko mugė.

Balandžio 20 muzikos ir lite
ratūros popietė.

ir jų atminimą. Visos au- 
Tautos Fondui nurašomos 
federalinių mokesčių. Au- 

siųsti adresu: Tautos Fon-

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

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

‘Anjber Holidays”

Dailės paroda, jau 14-toji, 
rengiama vasario 22 - 23 Kultū
ros Židinyje. Kviečiami dalyvau
ti visi apylinkės dailininkai.

Simą Kudirką vėl prisiminė ir 
televizija ir spauda ryšium su 
sovietų jūrininko Medved inci
dentu. Kad bus nubausti tie pa
sienio sargai, kurie išdavė sovie
tų jūrininką, rašė įvairi spauda, 
rašė ir New York Times lap
kričio 19 ir priminė Simo Ku
dirkos atvejį, kad Coast (Juani 
grąžino ir Simą Kudirką ir už 
tai jie buvo nubausti.

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

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Paskutinė šių metų ekskursija į LIETUVĄ išvyksta

GRUODŽIO 26 D. — $1440.00 (su įdomia NAUJŲJŲ 
METŲ programa Vilniuje)
Kelionės maršrutas: Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, 
Helsinkis

1986 METŲ EKSKURSIJOS J LIETUVĄ PRASIDEDA 
KOVO 26 D. REGISTRUOJAME JAU DABAR.

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

TRAKS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 WEST BROADWAY, P.O. BOX 116 

SOUTH BOSTON, MA 02127

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽlONAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subjeci to 
changes.
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Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
lapkričio 26 grįžo iš Romos ir 
lapkričio 28 išskrido į Chicagą, 
kur padėkos dienos savaitgalį 
vy ksta Mokslo ir kūrybos sim
poziumas.

Pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus koncertas bus lapkričio 30, 
šį šeštadienį, 5:30 v.v. Carne
gie Recital salėje, 154 VVest 57 
Street Manhattane. Bilietų gali
ma gauti kasoje.

Kun. Antanas Račkauskas, iš 
Sunny Hills buvo atvykęs į 
Zuzanos Barvydaitės laidotuves, 
čia pasisvečiavo kurį laiką, lan
kė savo bičiulius, buvo apsilan
kęs ir Darbininko redakcijoje. 
Į Sunny Hills, Fla., grįžta gruo
džio pradžioje.

Antano Maceikos vardo bib
lioteka Kultūros Židinyje Padė
kos dienos savaitgali bus už
daryta.

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo šventė praėjo pakiliai. Baž
nyčioje daly vavo per 250 žmo- 
nię, salėje apie 150. Paskaitą 
skaitė dr. J. Stiklorius, šo
ko tautiniu šokiu ansamblis 

v-y gos Matulaitienės. (Plačiau 
kitą kartą).

Darbininko 1986 metų kalen
dorius su dail. Česlovo JanuŠo 
spalvota “Lietuvos ūkininko so
dybos reprodukcija, išsiuntinė
tas visiem skaity tojam lapkričio 

egzempliorių, prašom atsiųsti 
3 dol. išlaidom padengti. Dar
bininkas. 341 Highland Blvd., 
Brooklyn. N.Y. 11207.

Amerikos tautinių grupių kon
federacijos Nevv Jersey skyrius

nečių centre. 140 Prospect Avė..

kalbės archivaras VVilliam S. 
Turchyn. Bus rodomas JAV ar
mijos filmas apie priverstinę 
iš Ry tų Europos kilusių asmenų 
repatriaciją i Sov. S-gą 1946 m.

ti asmeniui dalyviam bus duo
dama užkanda ir atgaiva.

Pianinas reikalingas Kultūros 
Židinio apatinei salei. Kas galė
tų ji padovanoti, prašom skam
binti Darbininko redakcijai — 
718 827-1352.

GRUODŽIO 8, SEKMADIENĮ,
PO 11 VAL. PAMALDŲ
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
ĮVYKS STUDENTŲ ATEITININKŲ RENGIAMAS

PRIEŠKALĖDINIS
SUSIKAUPIMAS

PROGRAMOJE:

PROF. KUN. ANTANO RUBŠIO PASKAITA
Ateitininkų jubiliejinio kongreso apžvalga su 
skaidrėmis
Pusryčiai

Kviečiami visi ateitininkai — sendraugiai, studentai 
ir moksleiviai su tėveliais. Mielai laukiami svečiai!

Prieškalėdinis susikaupimas 
Apreiškimo parapijos salėje ren
giamas gruodžio 8, sekmadienį, 
po 11 vai. pamaldų. Paskaitą 
skaitys prof. kun. Antanas Rub- 
šys, Manhattan kolegijos profe
sorius. Susikaupimą organizuo
ja studentai ateitininkai ir kvie
čia dalyvauti sendraugius, stu
dentus ir moksleivius su tėve
liais bei svečius. Po paskaitos 
bus pusryčiai, jubiliejinio atei
tininkų kongreso Chicagoje ap
žvalga skaidrėse ir kita.

Lietuviškus pietus prieškalė
dinio apsipirkimo metu bus ga
lima gauti Kultūros Židinyje, 
gruodžio 7, šeštadienį, nuo 5 iki 
7 v.v., pietus gamina Vilija Ka- 
tinaitė, sekmadienį nuo 12 iki 
2 vi. popiet — p. Lukoševičie
nė.

D. ir A. Astravai iš Melrose, 
Mass., lankėsi Nevv Yorke, užsu
ko į Darbininko administraciją 
ir įsigijo leidinių už 100 dol., 
o taip pat paliko auką spaudai. 
Geradariam dėkojame.

Pianistės Aldonos Kepalaitės 
koncertas Carnegie Recital salė-

Dr. Anatolius Krukas, atsily
gindamas už Darbininko prenu
meratą, pridėjo ir 50 dol. auką.

Tėv.dr. Tomas Žiūraitis, OP. 
ro gruodžio 1 iki 10 bus

kolo bažnyčioje, ir praves nove- 
ną. Pamokslus sakys angliškai.

lietuviukai.
B. Macijauskienė. Sunny 

Hills, Fla.. siųsdama metinę 
Darbi ninko prenumeratą, su lin
kėjimais pridėjo 72 dol. auką.

P. Jasienė, Nevv London, 
Conn.. vieton metinės 15 dol. 
prenumeratos, atsiuntė 50 dol.

Elizabetho, N.J., lietinių Sv.

kričio 16 minėjo 90 metų su
kaktį. Buvo iškilmingos mišios ir 
banketas. Dalyvavo ir arki
vyskupas Peter L. Gerety . Diece
zijos laikraštis The Advocate 
lapkričio 20 laidoje įsidėjo nuo
trauką iš tų iškilmių. Nuotrau
koje matosi klebonas Petras F.

rety, Adelė Bartienė ir John Pat- 
rick. .Abu paskutinieji su lietuvių 
tautiniais drabužiais.

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI Į

ANDRIAUS KUPREVIČIAUS

PIANINO KONCERTĄ

kuris bus Carnegie Recital salėje, 
154 Mest 57 St, New Yorke, 
lapkričio 30 d., šeštadienį, 5:30 v.v.

Bilietai gaunami kasoje

Ieškomas 5 - 6 kambarių bu
tas. Pageidaujama VVoodhavene 
arba Richmond Hill. Skambin
ti tel. 827 - 2674.

Margaspalvių lietuviškais 
raštais juostų arba lietuviškų 
rankšluosčių galima įsigyti Dar
bininko spaudos kioske. Kaina 
su persiuntimu 20 dol. Kreiptis: 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Parduodamas Lietuvos pašto 
ženklų rinkiny s už $300. Katalo
go vertė $1000. Jerome Norkus, 
107 - 33 117 St., Richmond 
Hill, N.Y. 11419.

Msgr. Vito J. Martusevičius, 
Sv. Jurgio parapijos klebonas 
Philadelphijoje, lapkričio 27 su
laukia 80 metų. Ta jo sukaktis 
bus paminėta gruodžio 7, šešta
dienį. Iškilmingos mišios bus 5 
vai. šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje. Po to — banketas. Į iš
kilmes yra pakviesta visa Jono 
Antanaičio šeima. Visi šeimos 
nariai ir vyksta pasveikinti su
kaktuvininko. Apie tai praneša 
Marytė Shalins-Antanaitytė.

Vincas Salčiūnas su žmona 
Ona iš Floridos lapkričio 25 
lankėsi Darbininko admi
nistracijoje. Jis atvežė platinti 
Nemuno Publication išleistą 
eilėraščių knygą. Eilėraščiai iš 
Lietuvos. Jų autorius Jonas Gin- 
taris — Žodžiai nuo Nemuno, 
190 psl., kaina 8 dol. Viršelį 
ir vinjetes piešė Paulius Jurkus. 
Gaunama Darbininko administ
racijoje. Tuo metu Ona Šalčiū- 
nienė įsigijo kalėdinių kortelių. 
V. Salčiūnas taip pat aplankė ir 
Darbininko redakciją.
Elena ir Henrikas Andriuškos 

iš VVoodhaveno išvyko atosto
gauti į Singer Island, Fla., sve
čiuojasi pas kun. Vytautą Pik
tumą.

Jadvyga Matulaitienė, lietuvių 
tautinių šokių mokytoja ir Nevv 
Yorko Try ptinio ansamblio va
dovė, vyksta į Mokslo ir kūry 
bos simpoziumą ir lapkričio 30 
skaity s paskaitą tema “Seno
vinis judesys, gamta, žaidimas ir 
šokiai . Paskaita yra įjungta į 
Žemės ir gamtos mokslų sekci
ją, kuriai pirmininkauja Birutė 
Saldukienė.

Antanina Reivytienė iš Juno 
Beach, Fla., kurį laiką svečia- 

sūnų Algį, kuris gy vena VVest- 
minster, Mass., ir lapkričio 20 
išvy ko atgal į Juno Beach, Fla.

Ona Juozėnienė, kurį laiką 
sirgusi ir gulėjusi Engelvvood, 
N J., ligoninėje, grįžo iš ligoninės 
ir dabar stiprėja savo bute.

Kalėdinių atvirukų, kurių kai
na 50 c. kiekvienas, galima 
gauti Darbininko administraci
joje. Jei užsisakoma didesnis kie
kis, pridedamas 1 dol.

Penktadienio popiečių dar
buotojų vakarienė buvo lapkri
čio 23, šeštadienį, Kultūros Ži
dinio mažojoje salėje. Dalyvavo 
per 70 svečių. Atsilankė vienuo
lyno ir Kultūros Židinio vado
vybė. Taip pat svečiavosi ir ket
virtadienio popiečių talkininkai. 
Tėv. Antanas Prakapas, OFM, 
padarė apyskaitinį pranešimą 
apie penktadienio bingo žaidi
mus. Po to buvo puiki vakarie
nė ir bingo žaidimai.

Arūnas Ciuberkis, aktorius, 
vaidina vengriškoje komedijo
je “The Play’s the Thing”. 
Veikalo autorius Ference Mol- 
nar. Veikalas vaidinamas nuo 
lapkričio 15 iki gruodžio 8 
Courty ard Playhouse, 39 Grove 
St. Nevv Yorke. Rež isavo estė 
Linda Pakri. Rezervacijų reika
lu skambinti 212 673-5636.

LIETUVIS OFF OFF BORADWAY 
TEATRE

Arts Club Theatre vardu vei
kia teatralų grupė New Yorke. 
Vadovė — režisierė Linda Pak- 
ri. Prie grupės priklauso lietu
vis .Arūnas Ciuberkis.

Šį sezoną off off Broadvvay 
teatre Courtyard Playhouse, 39 
Grove Street, NYC, nuo gegužės 
31 iki birželio 23 su pasiseki
mu praėjo Antano Škėmos dra
ma “Avvakening” (Pabudimas), 
o nuo lapkričio 15 iki gruodžio 
8 tame pačiame teatre vaidina
ma Ferenc Molnar3 veiksmų ko-
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Lietuvių Moterų Klubų Federacija lapkričio 10 Kultūros Židinyje surengė Jūratės 
Statkutės - de Rosales knygos “Baltų kalbų bruožai Iberų pusiasaly” pristatymą. Nuotraukoje 
valdybos narės, programos dalyvės ir svečiai. Iš k. I-oje eilėje: M. Klivečkienė, J. 
Statkutė - de Rosales, A. Pintsch — Federacijos pirmininkė, F. Covalesky — pianistė, 

J. Veblaitis — smuikininkas; II-oje eilėje: D. Kavaliūnaitė, S. Skobeikienė, E. Donohue, 
V. Sutkuvienė, V. Čečetienė, S. Valiukienė, D. Budrienė, M. Žukauskienė. Nuotr. L. Tamošaičio

LMK Federacijos Nevv Yorko 
klubo susirinkimas buvo lapkri
čio 20. Kalbėta einamaisiais rei
kalais. Klubas gruodžio 21 ren
gia prieškalėdinį pobūvį Kultū
ros Židinyje. Dalyvauja klubo 
narių šeimos ir artimieji. Tra
dicinė Atvelykio popietė bus ba
landžio 6, per Atvelykį.

NUMIZMATŲ KONVENCIJA
Padėkos dienos savaitgalį, lap

kričio 30 ir gruodžio 1, 2 dieno
mis, Nevv Yorke vyksta tarptau
tinė numizmatų konvencija, ku
rioje bus mugė, medalių ir mo
netų ekspozicija, paskaitos. Kon
vencijoje dalyvauja ir lietuviai 
numizmatai ir turės savo atskirą 
susirinki mą su paskaita. Paskai
tos teina — nepriklausomos Lie
tuvos 1918 - 1938 metų ordi
nai, medaliai ir kiti žymenys.

Vincas Alionis. 
pailiustruota

ir paskaita bus

Paskaitą skaito 
Paskaita bus 
skaidrėmis.

Susirinkimas 
gruodžio 1, sekmadienį, 10:30
v.r. Sheraton Center Hotel, 7 
Avė., ir 52 St. Susirinkimo kam
barys bus paskelbtas viešbučio 
vestibiulyje. Lietuvių numiz
matų draugija (L. N. A.( 
kviečia ir svečius apsilankyti su
sirinkime ir paskaitoje.

Tarp kitko, numizmatų savait
raščio — Coin World redakci
ja parašė laišką Vincui Alioniui 
ir priminė tokį faktą, jog Illi
nois kongresmanas Mary Ruso 
pateikė rezoliuciją — HJ Res. 
409, kad ateinančiais metais 
vasario 16 būtų paskelbta Lietu
vos nepriklausomybės diena. 
Apie tai buvo parašyta Cong- 
ressional Record, kurį ir paskai
tė Coin VVorld redakcija. Laik
raščio redaktorius ir klausia, ar 
Alionis žino, kad atstovų rū
muose yra Lietuvos bičiulių?

mediją “The Play’s the Thing”. 
Lietuvoje ši komedija buvo vai
dinta Valstybiniam Dramos 
Teatre Kaune ir vadinosi “Vai
dinimas pilyje”.

Abiejuose veikaluose pagrin
dinius vaidmenis sėkmingai at
lieka Arūnas Ciuberkis. Spektak
liai vyksta 8 vai. vakaro nuo 
trečiadienio iki sekmadienio.

Teatro vadovybė pramato 
ateityje pastatyti pabaltiečių au
torių veikalus.

Jeigu grupėn pavyktų įtraukti 
latvių aktorių, tai beveik ir būtų 
pabaltiečių teatras.

POPIETĖ SU VIEŠNIA 
IŠ VENECUELOS

(atkelta iš 7 psl.)

apibūdindamas autorę ir jos 
knygą.

Autorės žodis
Toliau kalbėjo pati autorė. Ji 

pasakojo, kaip ji susidomėjo šia 
tema — baltų pėdsakais Iberų 
pusiasalyje. Skaitė ispaniškai 13 
amžiuje surašytą kroniką ir ją 
patraukė žodžiai, vardai, išsi
reiškimai, kurie jai atrodė, kad 
yra baltiškos kilmės. Taip ji su
sikūrė teoriją, kad baltai yra 
siekę Ispaniją.

Rodė ir skaidres, ištraukas iš 
minėtos kronikos, žemėlapius, 
kurie vaizdavo baltų apgyven
tus plotus. Viešnia taip pat 
atsakinėjo į klausimus.

Antroje dalyje smuikininkas 
Julius Veblaitis pagrojo keletą 
dalykėlių. Jam »akomponavo 
Frances Kavaliauskaitė. Jis pa
grojo: Gulbė — Saint-Saens, Hu-

GRUODŽIO 7-8 DIENOMIS 
KULTŪROS ŽIDINYJE, 
341 HIGHLAND BLVD., BROOKLYNE, 
VYKSTA RANKDARBIŲ 

PRIEŠKALĖDINĖ MUGĖ
Su savo darbais dalyvauja: 

MINDAUGAS IR IRENA JANKAUSKAI 
REGINA PETRUTIENĖ iš VVashingtono 
MILDA KVEDARIENĖ iš New Jersey 
GINA KUDŽMIENĖ iš New Yorko

ir kiti
Mugė atidara šeštadienį nuo 1 iki 9 v.v. 

sekmadienį nuo 12 iki 4 v.
Laike mugės galima pasivaišinti lietuviškais pietumis

Kviečiame aplankyti mugę ir apsirūpinti meniškomis 
kalėdinėmis dovanomis!

Lietuvių Tautodailės Instituto 
New Yorko skyrius

REMKIME LIETUVIŲ FONDĄ!
LIETUVIŲ FONDAS NEVY YORKE 

MALONIAI KVIEČIA JUS ATSILANKYTI Į
VILIJOS — RASTONYTĖS

PATCH
MENO DARBŲ PARODĄ,
kuri Įvyks gruodžio 7-8 Kultūros Židinyje.

Lankymo valandos:
šeštadieni — 1 - 9 vai. vak. 
sekmadienj — 12 - 4 vai. popiet.

Parodos atidarymas šeštadienj 7 vai. vak.

Menininkė New Yorke dalyvauja pirmą kartę. Parody
kime jai svetingumą Ir gausiai dalyvaukime.

Laukiame visų—

moreska — Dvoržako, Gavotas 
— Guseko, Meilės skausmas — 
Kreislerio, Minuetas — Bocche- 
rini.

Popietė baigta vaišėmis ir ka
vute. Žmonių buvo atsilankę 
apie 70. Buvo svečių ir iš Hart
fordo, iš Nevv Haveno. Tai vis 
Moterų klubų veikėjos, valdybos 
narės, (p.j.)

Antano Baranausko “Anykščių 
šilelį” galima gauti Darbininko 
administracijoje. Tai yra gražus 
Romuvos leidyklos 1961 metais 
išleistas leidinys, gausiai dail. 
Prano Lapės iliustruotas, įrištas 
į kietus viršelius, apie poemos 
literatūrinę reikšmę rašo prof. 
Vincas Maciūnas, žodynėlį pa
ruošė prof. Juozas Brazaitis, 
įrišta į kietus viršelius. Knyga 
tinka dovanom, ypač mokyklinio 
amžiaus jaunimui, nes ji gausiai 
iliustruota. Knygos kaina — 5 
dol. Persiuntimui pridėti 1 dol.
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