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Savaitės 
įvykiai
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Prezidentas Reagan praleido 
apie 5 vai. pasikalbėjimuose 
su Sov. S-gos gen. sekretorium 
Gorvačiovu, bet nuomonių skir
tumai pagrindiniais klausimais 
liko neišspręsti. Buvo susitarta, 
kad Gorbačiovas aplankys JAV 
1986 m., o prezidentas Reagan 
— Sov. S-gą 1987 m. Be to, 
buvo pasirašyta eilė mažareikš
mių susitarimų, kaip kultūrinių 
ir mokslinių pasikeitimų, oro 
saugumo šiaurinio Pacifiko sri
ty, civilinio oro susisiekimo tarp 
JAV ir Sov. S-gos atnaujinimo, 
konsulatų Kijeve ir New Yorke 
įsteigimo, bendradarbiavimo 
magnetinės fuzijos tyrimuose ir 
aplinkos apsaugoj.

Šiaurinės Airijos protestantai, 
įniršę dėl Britanijos susitarimo 
su Airija šiaurinei Airijai tvar
kyti, surengė milžiniškas de
monstracijas prieš susitarimą ir 
apstumdė į Belfastą atvykusį 
Britanijos valstybės sekretorių 
šiaurinei Airijai.

Per Etiopijos vyriausybės 
vykdytą priverstinį žmonių per- 
keldinimą iš bado paliestų sri
čių žuvo iki 100,000 žmonių.

Libijos šalininko palestinie
čio Abu Nidai grupės teroristai 
pagrobė iš Atėnų į Kairą skren
dantį Egipto keleivinį lėktuvą 
su 120 keleivių ir privertė jį 
skristi į Maltą. Čia jie pradėjo 
šūviais į galvą žudyti amerikie
čius ir žydus keleivius. Iš Egip
to atskridę specialaus Balinio ka
riai puolė lėktuve esančius te
roristus. kurių vienas buvo su
žeistas ir paimtas į nelaisvę. 
Kiti teroristai ir apie 60 kelei
vių žuvo per susišaudymą ir lėk
tuve kilusį gaisrą.

JAV pasirašė sutartį su Sey- 
cheles salų vy riausybe dėl sate
litų sekimo stoties tolimesnio 
laikymo Make saloj. JAV per 
metus sumoka 2.5 mil. dol. nuo
mos.

Irano ajetolos Ruhollah Kho- 
meini įpėdiniu buvo paskirtas 
ajetola Hissein Ali Montazeri.

Vakaru Vokietijoj teroristų iš
sprogdintas sprogmenų pri
krautas automobilis prie Frank
furto esančiam amerikiečių apsi
pirkimo centre sužeidė 34 žmo
nes.

Popiežius Jonas Paulius II, 
atidarydamas pasaulio vyskupų 
sinodą Vatikano II tarybos nu
tarimam apžvelgti, paragino vys
kupus būti atviriem naujom Ka
talikų Bažny čios misijos idėjom.

NYT/CBS vykdytas žmonių 
apklausinėjimas parodė, kad 
dauguma jų: popiežių Joną Pau
lių II laiko visų žmonių, o ne 
tik katalikų vadovu, kad pritaria 
gimimų kontrolei, kad palankiai 
žiūri į moterų šventimą kuni
gais ir į kunigų vedybas.

Po penkerių metų pertraukos 
grupė didžiųjų Amerikos ir Ka
nados bankų sutiko labai žemais 
procentais paskolinti Sov. S-gai 
400 mil. dol. Amerikos ir Kana
dos javam pirkti.

Romos vyskupo, kuriuo yra 
pats popiežius, pavaduotojas 
vyskupas elemente Riba perda
vė dviem kardinolų kolegijos 
nariam tūkstančių žmonių pasi
rašytą peticiją, prašančią, kad 
vyskupų sinodas nutartų prašyti 
Dievo ir žydų atleidimo už per 
šimtmečius krikščionių vykdy
tas žydų žudynes ir jų persekio
jimą.

JAV susitarė su Ghana pasi
keisti šnipais: JAV atidavė čia 
už šnipinėjimą Ghanai 20 m. ka
lėjimo bausme nubaustą jos pi
lietį Michael Agbotui Soussou- 
dis, o Ghana už tai išleido 8 
savo piliečius, dirbusius JAV 
ambasadoj ir apkaltintus šnipi
nėjimu JAV.
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BIJOSI KALĖDŲ EGLUTES
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 66

DAR DĖL PREL. K. OLŠAUSKIO 
TEISMO

VYRIAUSIAM LIETUVOS 
PROKURORUI

Nuorašai: Lietuvos Vysku
pams ir Valdytojams;.

RRT įgaliotiniui Petrui Ani- 
lioniui;

Saugumo komiteto pirminin
kui;

Kun. Antano Yliaus, Joniškio 
bažnyčios altaristos, 
1909.IV.21 gyv. Joniškis 
bų 2 c.

PAREIŠKIMAS
1974 m. Šiaulių miesto 

jono prokuroras Leonavičius 
man tvirtino, kad prokuroras 
prižiūri ir budi, kaip vykdomi 
įstatymai. Įstatymai gi draudžia 
šmeižtą, melą. Už tuos veiksmus 
baudžia.

Tai turėdamas galvoje, krei
piuosi į vyriausiąjį Lietuvos 
Prokurorą, prašydamas atkreipti 
dėmesį į šiuos dalykus: “Lietu
vos Tary binėje enciklopedijoje”, 
Vilnius 1981 m., VIII t. 319 p. 
parašy ta: “Už meilužės nužudy
mą prel. Konstantinas Olšaus- 
kis 1929 m. nuteistas penkiems 
metams kalėti. 1931 m. amnes
tuotas".

Pagal knygą J. Kauneckis 
“Prelatas Olšauskis”, Vilnius 
1962 paruoštas filmas “Devyni 
nuopolio ratai”. Minėtos encik
lopedijos ir knygos leidėjams 
būtų nedovanotina gėda, jei jie 
nežinotų,'kad prelato K. Olšaus- 
kio byla buvo ne kriminalinė, o 
politinė. Juk prelatas K. Olšaus
kis nuteistas be jokių nusikalti
mų įrodymų. Tai pripažino 
buvęs ministras Žilinskas; aukš
čiausiojo teismo pirmininkas 
Grigaitis ir teismo patarėjai, 
kad jie nuteisė prelatą K. Ol- 
šauskį be jokių nusikaltimo įro
dymų.

Jis nuteistas pagal jam ir Ka
talikų Bažnyčiai priešiškos spau
dos sukeltą psichozę, kuriai pri
tarė tuometinė valdžia.

Tai bjaurus ir nedovanotinas 
šmeižtas, klaidinantis ir gadi
nantis visuomenę, o ypač jauni
mą. Dėl to prašau ir reikalau
ju teisės, teisybės bei teisingu
mo vardu įpareigoti atitinka
mas instancijas išbraukti iš en
ciklopedijos minėtą žinutę, už
drausti demonstruoti sukurtą 
filmą ir išimti iš apyvartos mi
nėtą knygą apie prelatą K. Ol- 
šauskį, atitaisyti teismo, knygos 
bei filmo padarymą moralinę 
žalą. Tokios knygos ir filmai 
tarybų valdžiai tikrai garbės ne
daro.

Jūs, kaip įstatymų saugotojas, 
turite budėti, kad tarybų val
džios prestižas nebūtų žemina
mas tokiomis knygomis ir fil
mais. Istorija tokių dalykų ne
dovanos”.

1984.X.25

gim.
Tary-

organizuojamą eglutę.
Nežiūrint trukdymų, vaikų ir 

jaunimo prisirinko keletas tūks
tančių. Nemaža jų dalis ėjo iš
pažinties ir priėmė šv. Komuni
ją-

Tuo laiku, kai vyko pats rengi
nys, iš kiekvienos mokyklos į 
bažnyčią buvo atsiųsta po kelis 
mokytojus sekti savo mokyklos 
mokinius. Saugumo ir civiliai 
apsirengę milicijos darbuotojai 
nuo renginio pradžios iki jo pa
baigos budėjo šventoriuje.

1985 vasario 14 administraci
nė komisija prie Alytaus miesto 
Liaudies deputatų tarybos vyk
domojo komiteto: pirmininkas 
— B. Butvilienė, sekretorius — 
J. Lelienė, nariai — J. Smil- 
čienė, A. Petraitienė, A. Iva
nauskas, išnagrinėjusi viešame 
posėdyje administracinę bylą 
Nr. 124, nustatė, kad kun. An
tanas Gražulis, Antano, 1984 
gruodžio 15 ar 18 (neįskaitoma, 
nors iš tikrųjų tai įvyko gruo
džio 26) Alytaus bažnyčios 
šventoriuje surengė ikimokyk
linio amžiaus vaikams Kalėdų 
eglutę ir tuo sukėlė triukšmą 
ir pažeidė viešąją tvarką.

Tuo būdu pažeidė Lietuvos 
TSR Aukščiausios Tarybos Prezi
diumo įsaką 1966.5.12. Vadovau
damasi Administracinių baudų 
skyrimo ir išieškojimo nuosta
tais, patvirtintais Lietuvos TSR 
Aukščiausios Tarybos Prezidiu
mo 1962 
komisija

Triukšmas dėl Kalėdų eglutės
Alytus. 1984 m. Šv. Kalėdoms 

II Alytaus bažnyčios šventoriu
je buvo ruošiama kalėdinė eglu
tė. Renginys nors ne ne pirmi 
metai kaip ruošiamas, nepatiko 
miesto valdžiai. Alytaus miesto 
vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotoja Laukienė klebonui 
kun. P. Račiūnui šaukė: “Tary
bų valdžia galinga! Mes prie
monių turime, susitvarkysime!” 
Galiausiai valdžios pareigūnai 
sutiko leisti ruošti bažnyčioje 
kalėdinę eglutę.

Tą dieną, kai vyko šventė, 
Alytaus miesto mokiniams buvo 
daromi įvairiausi tnikdymai: 
mokyklose buvo rengiami įvai
rūs renginiai, mokiniai iki vaka
ro buvo išlaikyti mokyklose, bu
vo grasinama neiti į bažnyčioje

Gražuliui Antanui, Antano, ad
ministracinę nuobaudą 50 rub.

Kimba dėl automobilio
Alytus. 1985 sausio 14 Alytaus 

miesto ir rajono autoinspekci
jos darbuotojai atvyko į II Aly
taus bažnyčios kleboniją ir pa
reiškė, kad klebono kun. Račiū
no automašinai “Niva” vakar, 
t.y., sausio 13 prie parduotuvės 
“Žuvintas” buvo padaryta ava
rija. Kartu su autoinspekcijos 
darbuotojais išsiaiškinimui į 
autoinspekciją važiavo jaunuolis 
Petras Gražulis. Jam buvo pa
aiškinta, kad reikia važiuoti į vi
daus reikalų skyrių.

MIRĖ DIPLOMATAS 
DR. ALBERTAS GERUTIS

Šveicarijoje Berno mieste 
gruodžio 1 mirė dr. Albertas 
Gerutis, Lietuvos diplomatas ir 
žurnalistas.

Velionis buvo gimęs 1905 lie
pos Rygoje. Lietuvių pra
džios mokyklą lankė Rygoje 
progimnaziją Samaroje, 1918 grį
žo į Rygą, gimnaziją baigė 1924. 
Rygoje veikė lietuviškose orga
nizacijose, redagavo Rygos Bal
so vidaus skyrių. 1924 išsikėlė 
į Kauną, kur studijavo teisę Lie
tuvos universitete, daug rašė lįe- 
tuvįškoje spaudoje. 1928 rudenį 
išsikėlė į Berlyną, kur buvo Lie
tuvos Aido korespondentas ir 
studijavo Berlyno universitete. 
1932 pasitraukė iš tarnybos ir 
išvyko į Šveicariją, įstojo į Berno 
universitetą, kur 1933 gavo dak
taro laipsnį.

1933 buvo paskirtas Klaipėdos 
krašto gubematūros spaudos pa
tarėjas. Daug rašė lietuviškoje

Suvedė sąskaitas
Alytus. VRS teismo pirminin

kas P. Gražulį nubaudė dešim
čia parų už tariamą chuliganiz
mą. Tokiu būdu saugumo dar
buotojai suvedė sąskaitas su 
jaunuoliu P. Gražuliu, nes jis 
rinko parašus už kunigus — Al
fonsą Svarinską, Sigitą Tamke- 
vičių, Joną-Kastytį Matulionį ir 
jaunuolį Romą Žemaitį.

Atėmė laiškus, vežamus 
kaliniams

Leipalingis (Lazdijų rajonas).
Respublikos Prokurorui
Pil. Roberto Grigo, Antano 

s., gyv. Lazdijų raj., Leipalin
gyje, Naujosios 13.

spaudoje, dalyvavo visuome
niniame gyvenime, buvo vienas 
iš Prekybos instituto steigėjų. 
1936 įstojo į užsienio reikalų 
ministeriją, kur dirbo tarptauti
nių organizacijų skyriuje, 1937 
paskirtas Lietuvos delegacijos 
prie Tautų Sąjungo sekretoriu
mi. Dėl karo sugriuvus Tautų 
Sąjungai, 1940 paskirtas pasiun
tinybės patarėju Berne. Daug 
rašė lietuviškoje spaudoje ir 
šveicarų spaudoje rašė Lietuvos 
reikalais.

1947 - 54 dirbo šveicarų pre
kybos firmoje. Dalyvavo lietu
vių diplomatinėje veikloje, po 
dr. J. Šaulio mirties 1948 buvo 
paskirtas jo vietoje. Nuo 1954 
perėjo į aktyvią diplomatinę tar
nybą — paskirtas pasiuntinybės 
patarėjas ryšiam su V. Vokieti
jos valdžios įstaigomis palaikyti. 
1969 suredagavo anglišką leidi
nį “Lithuania 700 years”.

AMERIKOS VYSKUPAI UŽ 
OKUPUOTĄ LIETUVĄ

Jungtinių Amerikos Valstybių 
Vyskupų Konferencija generali
nėje asamblėjoje priėmė atskirą 
rezoliuciją, kurioje kviečia so
vietinę vyriausybę pripažinti 
Lietuvos katalikų religines tei
ses ir grąžinti Klaipėdos “Tai
kos Karalienės” bažnyčią.

Rezoliuciją pasiūlė lietuvių 
išeivių vyskupas Paulius Balta
kis, OFM, kuris yra pilnateisis 
Amerikos Vyskupų Konferen
cijos narys.

Rezoliucijoje Amerikos vys
kupai rašo: Mes protestuojame 
prieš besitęsiantį neteisingumą 
Lietuvoje ir kviečiame sovieti
nę vyriausybę laikytis Helsinkio 
nutarimų, kurie garantuoja lie
tuvių tautai teisę laisvai prak
tikuoti savo tikėjimą.

Toliau Jungtinių Amerikos

m. sausio 19 d. Įsaku, 
nutaria: skirti kun. (nukelta į 2 psl.y*
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Simas Kudirka liudija JAV kongrese lapkričio 7 apie ukrainiečio Miroslav Nfedvid pabė
gimą nuo sovietinio laivo. Šalia jo Arkadi Shevchenko ir ukrainietė vertėja Irene 
Patoch. Nuotr. Daivos Kezienės

VĖL PUOLA KUNIGUS
Vakarus pasiekė žinia, kad 

rugpjūčio 22 Lietuvoj buvo ban
dyta nužudyti buvusį Tikinčiųjų 
Teisėms Ginti Katalikų Komite
to narį kun. Vaclovą Stakėną.

Patikimi šaltiniai praneša, 
kad rugpjūčio 22 naktį pas Kro
kialaukio kleboną kun. Stakėną 
atvyko dvi moterys, kurios pra
šė greitai su jom taksi važuoti 
pas ligonę. Nors klebonas ką tik 
buvo aplankęs ligonę, jos įrodi
nėjo, kad ji turinti dar ką pa
sakyti. Klebono seserei, jo šeimi
ninkei protestuojant, jis visvien 
išvyko, nes anot pačio klbono, 
— “jo kaip kunigo pareiga”.

Pakeliui taksi sustojo ir į jį 
įlipo du vyrai. Nors kunigas sa
kė, kad nepatogu priimti dau
giau keleivių nes veža Šven- 
čiausį, vyrai nekreipė dėmesio. 
Kiek pavažiavus, taksi miške su
stojo. Vyrai tada ištraukė ku
nigą iš automobilio, surišo 
rankas už nugaros ir kojas gu
minėm virvėm, burną užkimšo 
kojinėm ir jį tempė tolvn 
H-

į ba-

Valstybių vyskupai prašo, kad 
sovietai nelegaliai atimtą Klai
pėdos “Taikos Karalienės” baž
nyčią grąžintų tikintiesiem iki 
1987 metų, kai visa lietuvių 
tauta minės krikščionybės įve
dimo Lietuvoje 600 metų su
kaktį.

Vysk. P. Baltakis, supažindin
damas su rezoliucija Amerikos 
Vyskupų Konferencijos asam
blėją, kad visame pasaulyje pa
reiškimus, reikalaujančius grą
žinti koncertų sale paverstą ka
talikų bažnyčią, yra pasirašę 
daugiau kaip 25 milijonai žmo
nių.

Sovietai Lietuvoje yra uždrau
dę, tęsė vysk. P. Baltakis, bet 
kokį Bažnyčios dalyvavimą švie
timo, socialinės pagalbos ir 
spaudos. veikloje, yra uždarę 
vienuolynus ir įkalinę uolius 
Bažnyčios vadovus.

Rezoliucijos klausimu taip pat 
kalbėjo Oklahoma City arkivys
kupas Karolis Salatka. Jis pa
žymėjo, kad jei sovietai pajėgti^ 
nutildyti Bažnyčią, jie sužlugdy
tų stipriausią dvasinio pasiprie
šinimo jėgą Lietuvoje.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
amerikiečiam vyskupam prisi
statė kaip vyskupas, kurio pas
kirtis — būti bebalsės tautos 
balsu.
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Gerokai patempus, taksi vai
ruotojas pasakė “gana”, ir taip 
paliko kunigą neįtemptą į balą. 
Paskui visi skubiai nuvažiavo.

Likęs kunigas vienas bandė 
gelbėtis, trynė surištas rankas 
ir kojas į medį. Kiek atsipalai
davęs, nušliaužė iki kelio. Šau
kėsi pagalbos, bet mašinos va
žiavo ir nesustojo. Tačiau po ku
rio laiko važiavo vienos para- 
pietės sūnus motociklu su ja, ir 
jie, pastebėję kunigą, tuoj susto
jo. Jie paėmė kunigą ir nuvežė 
į miliciją. Milicija nedėjo dide
lių pastangų surasti kaltininkų.

Miške bandė surasti Švenčiau
sią, bet nesurado. Liudininkai 
matė nutrintą medį, į kurį kuni
gas trynė rankas, bandydamas 
jas atpalaiduoti.

Kun. Vaclovas Stakėnas yra 
51 metų amžiaus, buvo stiprios 
sveikatos, tarnavęs kariuomenėj. 
Prieš paskiriant klebonu į Kro
kialaukį, jis buvo vikaru Gar
liavoj, kur sėkmingai dirbo su 
jaunimu. 1980 m. jis įstojo į TTG 
Katalikų Komitetą. Kunigų areS-

tams bei valdžios grasinimams 
ir likusiųjų narių tardymams 
padidėjus, galimybės Komiteto 
veiklai pablogėjo, ir Katalikų 
Komitetas nuėjo pogrindin.

Anot liudininkų, klebonas, 
kiek po šio užpuolio atsigavęs, 
išvyko savaitei į Šiluvą padė
koti Dievui už stebuklą, kad iš
ilgo gyvas.

NEVALIA 
ATSTUMTI 
LAISVĖS 
IEŠKANČIO

LIC

Brangūs lietuviai,

Ukrainiečio jūrininko 
slav Medvid, nurėjusio pabėgti 
nuo komunistinės prievartos, 
grąžinimas atgal į Sovietų laivą, 
reiškia jam ilgų metų kalėjimą 
arba ir mirtį vergų darbo lage
riuose. Reikia imtis energingos 
akcijos užkertant kelią, kad dau
giau tokių nežmoniškų veiksmų 
nepasikartotų su bėgančiais 
nuo Sovietų teroro lietuviais.

Miro-

POPIEŽIAUS 
PALAIMINIMAS 
LIETUVIŠKAI 
ANTOLOGIJAI

Rašytojas Alfonsas Šešplaukis 
-Tyruolis, kazimierinės grožinės 
literatūros antologijos “Vaini
kas, kryžius, lelija” redaktorius, 
kreipėsi į popiežių Joną Paulių 
II, prašydamas ypatingo apašta
linio palaiminimo sau ir visiems 
autoriams.

A. Tyruolis iš Vatikano gavo 
lietuviškai ranka įrašytą palai
minimo tekstą: “Šviesiausias 
ponas (Šv. Tėvas Jonas Paulius 
II) apaštalinį palaiminimą su
teikia iš Vatikano Rūmų 1985 
m. spalio 23 d.”

Palaiminimo kopija gauta p« r 
vysk. P. Baltakį, OFM.

ukrainiečiais, latviais, estais ir 
kitais.

Kreipiamės į laisvę mylinčius 
lietuvius ir skatiname rašyti laiš
kus savo senatoriams ir kongres- 
manams, kad kongresas šį įvykį 
ištirtų. Ukrainiečiai, latviai, es
tai jau tos akcijos imasi. Mes, 
lietuviai, į tą akciją taip pat tu
rime įsijungti. Tuo reikalu ra
šykime laiškus ir siųskime te
legramas senatoriams ir kongres- 
manams. Laiškams pavyzdžių 
galima gauti Amer. Lietuvių Ta
rybos centro būstinėje. 2606 \\ 
W. 63rd Street, Chicago. II. 
6:629, tel. 778-69(X).

’ AMERIKOS U E Tl V IĮ
TARYBA



2 • DARBININKAS • 1985 gruodžio 6, Nr. 48 1915 — DARBININKO SUKAKTUVINIAI METAI — 1985

I1ABBININKA 70 METŲ

SUKproga SVEIKINA
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

jūreivių tradiciją buteliuose su-

Amerikos lietuvių R. K. Moterų Sąjungos delegatės, susirin- 
kuisios Grand Rapids, Mich., sveikina Darbininką 70-jų gyvavimo 
metų proga ir su geriausiais linkėjimais siunčia 50 dol. auką.

JULIA MACK, seimo pirm.
DALE MURRAY, seimo sekr.

-0'
Lietuvos vyčių Nevvarko, New Jersey, 29-ta kuopa sveikina 

Darbininko redakciją ir administraciją jų veiklos 70-ties metų 
sukakties proga ir linki sėkmės bei ištvermės tęsiant tautinių 
tradicijų ir kultūros puoselėjimo darbus. Prideda 70 dol.

VALDYBA IR NARIAI

— Vilniaus inžinierinio ir • 
vandens ūkio projektavimo insti
tutų specialistai sudarė atlasą, 
kuris skirtas kolchozam ir tary
biniam ūkiam, savo teritorijoje 
tiesiantiem nedidelius vidinius 
kelius. Mokslininkai pateikė ke
liasdešimt tokių kaimo kelių pa
vyzdžių.

— Miniatūrinę įvairių amžių 
burlaivių flotiliją galima pama
tyti Klaipėdos jūrų muziejuje- 
akvariume. Tai Latvijos nusi
pelniusio meno veikėjo, Rygos 
kino studijos dailininko V. Šild- 
knechto burlaivių modelių ir ta
pybos darbu paroda. Ekspozici
joje galima, pamatyti pagal seną

konstruotus laivų modelius. 
Nuolatinei ekspozicijai daili
ninkas sukūrė keliasdešimt bur
laivių modelių. ■

— Palangoje, vasaros estrado
je, vyko estradinės muzikos festi
valis “Baltijos jaunystė — 85”. 
Ši tradicinė muzikos šventė tru
ko dvi savaites. Joje dalyvavo 
Lietuvos estradinės muzikos 
kolektyvai ir svečiai iš kitų res- 
respublikų. Palangos miesto 
vykdomojo komiteto įsteigtą pa
grindinį festivalio prizą pelnė 
Vytauto Kernagio vadovaujamas 
ansamblis.

S.L.K.

iVALDAS C. DUOBA, lietuvis advokato*. 987 LmMIsM RmE, Kast 
Northporth, N.Y. 11731. TaL 818 388-3740. Namų IsHipnaa vakarala 
tik Mltaitiaala atvejais 818 787-2871. New Yorico ofisas LMo patalpose: 
M - 011141h 8L, Rlchmond HM, N.Y. 11418. TeL 718 441 > 3811.

" J ■ ................ ....... ------------------- .
DARBININKO ADMIM8TRACIJOJ, 341 HlgMeM BNd., pNIma jelgytl 
UstuviMoi IranolEku knvou sale Lietuva, olok*tellu. sveBcHilmo kortsUu. 
gftittafo, bslUnukų, juostų, įvairių suusfiyrų.

• .................. —... • ,
SKALIUS FUNERAL HOME, Imu, 84 - 02 .lamstės Avė. (prie Foreet 
PMay St), Woodheven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. ToL 208 - 2244.

BUYUS FUNRRAL HOME. Mario Tetaolra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark otflce: 428 Lafayette 8L (Cor. WHson AvoJ, tolei. 344 - 8172. 
root lamos gatblngos laidotuvOs. Modsmlos koplyčios, oras čeMomae. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

t ____

KENFIELO YUNERAL HOMES — Beacb Mamertai Chapol, 301 Corey 
Avė., St Petorsburg Beach, FL 33708. 813 300 • 8877. Pasadena 
Momorial Chapol, 200 Pasadona Avė. 8^ St Petorsburg, FL 33707. 
813 345-9383.

- 0-
Lietuvos vyčių 152 kuopa, Riverhead, N.Y., 70 metų su

kakties proga sveikina Darbininką ir linki visokeriopos sėkmės 
ateityje. Skiria 50 dol. auką.

-0-
Darbininkas už sveikinimus ir aukas dėkoja.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

Per Hondūre vykusius prezi
dento rinkimus valdančios Li
beralų partijos kandidatai surin
ko daugiausia balsų ir pagal 
rink nų nuostatus prezidentu 
turėtų tapti to> partijos daugiau
sia balsų gavęs kandidatas Jose 
\zcona Hoyo. bet opozicinė 
Tautinė partija tokia rinkimų 

arka y ra labai nepatenkinta, 
ries jos kandidatas Rafael Leo
nardo Callejas yra surinkęs dau
giau balsų už Hoyo.

Paskutiniu metu padažnėjo 
I W veikusių svetimų valstybių 
inipų išaiškinimų: karo laivyne 
buvo susektas šnipinėjimu Izra
eliui kontržvalgybos analizuoto- 
ias Jonathan Jay Pollard ir jo 
žmona Anne L. Henderson- 
Poi'ard. pasitraukęs į pensiją 
G1A analizuotojas Larry Wu-Tai 
Chm apkaltintas šnipinėjimu 
K rujai, o buv Valstybės saugu- 
■: - agentūros <•-sižinojimo spo 

ciabstas Rouald W Pelton buvo 
apkaltintas šnipinėjimu Sov

Sov. S-gos komunistų parti
jos politbiuras, siekdamas pagy
vinti nuolat negaluojanti krašto 
ūki, sujungė penkias žemės ūkio 
reikalais bes irū pinančius mi
nisterijas (žemės ūkio, vaisių ir 
daržovių pramonės, žemės ūkio 
konstrukcijos, mėsos ir pieno 
produktų ir maisto pramonės) 
Į vieną milžinišką Agro-industri- 
nio komplekso valstybės komi
tetų kurio vadovu buvo paskir
tas Gorbačiovo patikėtinis pir
masis ministerio pirmininko pa
vaduotojas Vsevolod S. Mura- 
ėov ski.

Nežinomi Libano teroristai 
nušovė maronitų vyskupo pava
duotoją Bulos Jreiss as-Sahala- 
my ir jo giminaiti prie jų namų.

Sov. S-gos komunistų partijos 
politbiuras pareiškė, kad prezi
dento Reagan ir gen. sekreto
riaus Gorbačiovo susitikimas yra 
didelės riekšmės tarptautinis 
ivvkis. galis turėti Įtakos poli
tiniam ir .psichologiniam klima
tui pagerinti.

Metropolitas Filaretas. New 
Y >rko ir Rytinės Amerikos ar
kivyskupas ir rusų ortodoksų 
Bažnyčios už Rusijos ribų pri
mas, mirė Manhatane, turėda
mas S2 m.

DAIL. PAULIUS AUGIUS
25 metai nuo jo mirties

Chieagoje 1960 gruodžio ~ 
■nrė dailininkas grafikas Pau
lius Augius - Augustinavičius. 
•.vairių knygų iliustratorius. su
kūręs grafikos darbų ciklą — 
Žemaitijos simfoniją.

Buvo gimęs 1909 rugsėjo 2 
Žemaičių Kalvarijoje. Mokėsi 
Teisių gimnazijoje. 1935 baigė 
Kauno meno mokyklą, dar stu- 
dras gilino Paryžiuje ir ten bai
gė dvi mokyklas.

Aktyviai 'eiškėsi lietuvių dai
le e. nuo 1933 buvo jaunųjų 
mero solektyvo narys Forma, 
•m o ž -?35 Lietuvos dailės insti- 
tu4-; nary*, nuo 1934 dalyvavo 
pamc. _-se Lietuvoje ir užsienyje, 
sauo metu su šeima buvo pasi
traukęs į Vokietiją, apie 1949

atvyko i Ameriką, apsigyveno 
Chicagoje.

Medžio raižiniais iliustravo 
Žemaitės Petrą Kurmelį — 1936. 
M. V alančiaus Žemaičių vestu
ves — 1937. S. Neries Žalčio 
pasaką — 1947. sukurdamas net 
100 iliustracijų. Spalvotomis 

lustracijomis iliustravo Pupos 
pasaką — 1947; sukūrė Žemaiti
jos simfoniją, kur pavaizdavo 
Žemaičių Kalvarijos atlaidus. 
1938 gavo valstybinę premiją

Vienas iš paskutinių darbų 
buvo V Mačernio Poezijos ilius
travimas. Knyga pasirodė po jo 
mirties 1961. Jo monografija iš
leista 1967. kur dail. T. Valius 
aprašo jo gyvenimą, o dali. A 
Kurauskas nagrinėja jo kūry bą

(atkelta Lš 1 psl.)

PAREIŠKIMAS
Šių metų spalio 12 turėjau iš

skristi iš sostinės aerouosto 
reisu Vilnius-Novosibirskas. 
Kontrolės punkte mane sulaikė 
milicijos ir saugumo darbuotojai, 
padarė asmeninę ir rankinio ba
gažo kratą. Jos metu pareigū
nai neaptiko nieko, ką drau
džia pervežti oro laivyno taisyk
lės. Vietoj atsiprašymo neprisi- 
statęs civilis pareiškė konfis
kuojąs laiškus, adresuotus:

618801 Permės sritis. Cusov- 
kos ^rajonas. Polovinka. VS 
389 39 kun. Sigitui Tamkevi- 
čiui;

618801 Permės sritis, Cusovs- 
kos rajonas. Polovinka. VS 
389,36. kun. .Alfonsui Svarins
kui;

431200 Mordovijos ATSR. 
Tenguševo rajonas, Baraševas. 
ŽŽ 3853—4. Jadvygai Bieliaus
kienei.

Šiem žmonėms aš kartu su 
didele lietuvių tautos dalimi esu 
dėkingas už gėri, pasėtą širdyje 
Neteko girdėti, kad rašyti laiš
kus politiniams kaliniams oficia- 
iiai būtę uždrausta. - -<*

Atsakydami Į protestais, kru
tėjai paskelbė, kad laiškas esą 
turi būti siunčiamas iš ten. kur 
jis parašytas . . . Kadangi 54 
Konstitucijos straipsnis, garan
tuojantis susirašinėjimo slap
tumą, iki šiol nėra atšauktas, 
prašau paaiškinti, kokiu juridi
niu pagrindu vyksta grubus pa
reigūnų savivaliavimas.

1984 m. spalio mėn. 15 d.
R. Grigas

Tardo dei laišku kaliniams
1984 gruodžio 24 R. Grigas 

gavo raštišką kvietimą pas Laz
dijų rajono prokurorą Žiauti. 
Kviečiamajam neatvykus, gruo-

Akadetniko Sacharovo žmona 
Jelena Bonner pareiškė, kad jai 
buvo leista išvykti i užsieni gy
dytis tik raštu pasižadėjus nekal
bėti su užsienio koresponden
tais. nes kitaip jai nebūsią leis
ta grįžti. Be to. ir pats Sacha
rovas turėjo nutraukti bado strei
ką ir atšaukti savo pasitraukimą 
iš Sov. S-gos Mokslų akademi
jos.

džio 26 buvo gautas pakartoti
nas kvietimas.

Prisistačius prokuroras pir
miausia pasiteiravo, kodėl R. 
Grigas neatvyko pagal pirmą 
iškvietimą. Iškviestajam paaiš
kinus, kad tokią dieną jis nie
kada kviečiamas neatvyks, pro
kuroras Žiautys pareiškė, kad 
tikintiesiems sudarytos visos są
lygos švęsti religines šventes, 
pagal prokurorą, už religinių 
švenčių dienas tikintieji gali ati
dirbti kitomis dienomis. R. Gri
gas nesutiko su prokuroru, jo 
žodžiais, nei prokuroras Žiauty s, 
nei jis pats nėra maži vaikai ir 
puikiai žino, kad už religinių 
švenčių Šventimą žmonės atlei- 
dinėjami iš darbo.

“Ieškote, ko nepametę. Pa
ties tėvas, kol dirbo mokytoju, 
buvo reikalingas ir kun. Juozui 
Zdebskiui, ir kun. Ignui Plio 
raičiui. o kai išmetė iš darbo, 
niekam nereikalingas. Toks liki
mas laukia ir tavęs”.— aiškino 
R. Grigui prokuroras Žiauty s.

R. Grigui paprašius kalbėti 
apie iškvietimo tikslą, prokuro
ras Žiautys perskaitė Vilniaus 
prokuratūros atsakymą Į R. 
Grigo skundą dėl laiškų, adre
suotų kun. Sigitui TamkeviČiui, 
kun. Alfonsui Svarinskui ir J. 
Bieliauskienei, konfiskavimo. 
Prokuroras Bakučionis savo 
raštu pranešė, kad R. Grigo 
laiškai, konfiskuoti Vilniaus ae
rouosto kontrolės punkte, išimti 
neteisėtai, muitinės tarnybos 
pagalbiniai darbuotojai įspėti 
ir ateityje nurodyta griežtai lai
kytis darbo taisyklių, o patys 
laiškai pasiųsti adresatams, 
Žiautys kaip garantiją nurodė 
prokuroro Bakučionio at
sakymą Į skundą. Pasirašyti 
atsakymo tekstą ar duoti jo 
kopiją prokuroras atsisakė, 
vietoj leidimo atsakymą perskai
tė antrą kartą. Prokuroras 
Žiautys, motyvuodamas tuo, kad 
jo kabinete ir jo kėdėje paša
linių asmenų nebūna atsisakė 
R. Grigui parodyti savo asmenį 
liudijanti dokumentą, bet tai 
buvo netiesa paskui R. Grigą į 
Oibinetą įėjo neprisistatęs dar
buotojas. kuris tylomis stebėjo 
visą pokalbio eigą.

(Bus daugiaui

JUOZO ANDRIUKO Real Estate, namų paidavlmas, visų rtkčlų apdrau- 
dlmal, Income Tax pildymas. Įstaiga veidą naujoj vietoj OHLERT- 
■RUGGIERE, 80-11 Jamaica AvoM Woodhavon, N.Y. Telef. 047-2323 
(namų teist 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis pamlnčti, kad oeoto ar 
norite boti J. Andriučlo Idijontate.

VYTAUTAS BELECKAS IR S0NUS JONAS, sav. Wlntor Gardon Tavom. 
1883 Madison St, Rldgovood, N.Y. 11227. Teisi. 821 - 8440. Said vootu- 
včms Ir M. pramogoms. Be to, duodami poiaidotuvinlal pietos. Pirmos 
rities Hetuvičkas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver BeN Sakinų Co. UetuvUka Ir 
europietlika duona Ir pyragai, čventOms, vestuvėms bei pokyliams tor- 
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

ROMAS PETRAUSKAS, risčių brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securlties Ine., One Stato St Plaza, N.YX^ N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti Ir parduoti ategas, bonus, optlons, fondus, commodtties, aukse 
Ir sidabrą. Atidaryti IRA pianus ir tas shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-8982-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINE RAOUO PROGRAMA “AUŠRA”. W1CN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8-9 PM. Penfct 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St, Aubum, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Ateimi- 
ntmaF’, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Sekmad. 
1X5 - 3 vaL popiet iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 
234 Sunlit Dr., Watchung, NJ. 07060. TeL 201 753-5636.

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

56-® 3C ST. MIDOLE VILLACE. CUEES:
Phanes 326-1282 226-3I5C

TAI MUSU V1ENIMTELE VIETA — 
- GAUSĮ PARODU SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI I VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT V AUSTUO
SE IŠTAIGA PRIE ŠV JONO KAPINIU

asoliijo KVECAS
JONAS 

933 -r

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius.
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE. P C.

116-06 Myrtie Avenue
Richmcnd HM, N.Y. 11418

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

SKAMBINTI: (718) 441 - 0909
Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

Dsd. Pauliu.* Augius — Žemaičių Kalvarija, medžio raižinys, 
sukurtas 1938.

BALYS P.AV.ABALYS

IŠ TŲ ŠIAUDŲ NEBUS GRŪDŲ
VaZio naujam sovietų carui: 
Jis gimęs taikai, o ne karui'. 
Nors ir žvėris, bet nebaisus
Velniop jau Stalinus visus'/

Net prezidentui šito krašto 
Jisai atrodė kitu masto.
Tai ne Brežnevas ar kiti.
Tiesiog iŠ pragaro spirti.

Tarp intymiai abu kalbėjo.
Kad sužibėjo net garbė jo.
Žiūrėk, žmogau. koks tai žmogus: 
Net savo priešams mandagus.

Deja, žmogau, tas mandagumas 
Tik prirpagandai skirtas dūmus. 
(J proougandos mašinų 
Labai išgverus tr sena:

Vors r naujai kas dieną mala. 
Bet vis tą pati se,ną melą.
Joks Gorbačiovo blizgesys 
Jus niekada nesutaisųs.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKMNA* (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOJ MAŠINOS
• mr/Lri a**! 81
• ĮDOMIŲ vietų lankymas
• GRUPINĖS KELIONĖS

J LIETUVA
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO C2 PATARNaVTMA
PILVU APDRAUSTA IR VKREDITLOTA AGEMTCRA

VYTIS INTERNATIONAL TNAVEL SERVICE 
2129 KMAPP STREET 

BROOKLYN. M Y. 11229
TEL.. 719 789-3309

i
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803 Skyrius : Nusistatymas dėl 
Jaltos susitarimo taisymo
(a) Konstatavimai, r- Kongre

sas randa, kad—
(1) Antrojo pasaulinio karo

r i • v- • - metu Jungtinių Valstybių, Bri-Ltetuviska spauda kviečia VISUS tanuos ir Sovietų Sąjungos at
stovai dalyvavo sudarant susi
tarimus, kurie lietė kitas Euro
pos tautas ir valstybes;

(2) Sovietų Sąjunga nesilaikė 
1945 Jaltos susitarime prisi
imtų įsipareigojimų garantuoti 
laisvus rinkimus susitarimo lie
čiamuose kraštuose, ypač 
pažado ‘‘kaip galima grei
čiau laisvais rinkimais sudaryti 
vyriausybes, atitinkančias žmo
nių valią ir palengvinti, kur bū
tų reikalinga, tokių rinkimų į- 
vykdymą”;

(3) po 1945 m. daugeliu at
vejų Vidurio ir Rytų Europos 
tautos įrodė stiprų savo troški
mą atgauti valstybinę nepriklau
somybę ir apsisprendimą, įskai
tant ginkluotąjį pasipriešinimą 
prieš sovietų prievarta įvykdytą 
Baltijos respublikų užėmimą ir 
pasipriešinimą Ukrainoj, taip 
pat Vokietijos Demokratinėj 
Respublikoj 1953 m., Vengrijoj 
1956 m., Čekoslovakijoj 1968 m. 
ir Lenkijoj 1956, 1970 ir po 
1980 m.;

JAV LB Kultūros taryba pa- kas pakeisti spausdinimo maši- 
skelbė, kad gruodžio mėnuo 
skiriamas lietuviškai spaudai. 
Labai patogus mėnuo: baigiame 
metus, tai labai svarbu apžvelg
ti padėtį ir išryškinti pagrindi
nius mūsų gyvenimo veiksnius.

Be jokios abejonės, tai mūsų 
spauda! Esame su ja apsipratę 
ir negalvojame, ką ji mum reiš
kia. Net nuobodžiai nusižiovau
jame išgirdę, kad vėl skelbia
mas vajus.

Tik pagalvokime, juk dabar
tinė mūsų spauda palaiko mūsų 
tautinę gyvybę ir tą gyvybę iš
reiškia. Spauda apžvelgia visus 
mūsų gyvenimo klausimus. Ji 
panaši į tą ant laivo denio 
budintį jūrininką, kuris pastebi 
pavojus ir tuoj įspėja laivo įgu
lą, kad reikia reaguoti. Ji prime
na veiksniam įvairius reikalus, 
išryškina jų svarbą. Ir tai ji at
lieka labai efektingai, vienaip 
ar kitaip nuteikdama žmones.

Spauda ryškina mūsų tauti
nius interesus ir mus labiau su
cementuoja, išryškina lietuvius 
patriotus, kurie savo pavyzdžiu 
veikia bendruomenę.

Tikrai spauda yra mūsų jėga ir 
pasididžiavimas. Ir tose sąlygo
se, be valstybės paramos, savo 
sumanumu esame sukūrę tokią 
didelę ir įvairią spaudą, todėl ir 
reikia ją išlaikyti.

Spauda mus. ir informuoja 
apie lietuviškų-draugijų, koloni
jų, parapijų ir lietuviškų bankų, 
kredito unijų veiklą. Sėdėdami 
kambaryje, mes apžvelgiame vi
są lietuvišką gyvenimą.

Spauda ir yra mūsų lietuviško
jo gyvenimo pulsas.

Kad tas svarbus veiksnys būtų 
ir toliau veiksmingas, jis reika
lingas paramos. Taip yra. šian
dien net dideli Amerikos laik
raščiai neišsilaiko ir bankrutuo

ja. Tai ką bekalbėti apie mažus 
etninių grupių laikraščius. Jų 
padėtis yra dar sunkesnė.

Paskutiniu laiku nuolat kyla 
popieriaus kainos, kyla ir dar
bas. Svarbiausia, kad atėjo lai-

The Ltthuantan W*ekly Publtohed 
by Franctecan F«th*r*

Editorlal Office 710 327-1352 
Busine** Office 71S 827-1351

nas. Senosios nusidėvėjo, jų ir 
pataisyti nebuvo galima, nes fab
rikai nebegamino dalių. Spaudai 
reikia pereiti į naujas rinkimo 
sistemas, ofsetinį spausdinimo 
procesą. Tai pareikalauja daug 
pinigų. Reikia parengti ir nau
jus žmones tom mašinom val
dyti. '

Kiti sako, kad lietuviškų "laik
raščių esą per daug. Nieko nėra 
per daug, kai rūpinamasi savo 
tautos gerove ir jos ateitimi. 
Reikia kuo daugiau balsų, kurie 
šauktų — laisvės, laisvės! Anks
čiau buvo kur kas daugiau lie
tuviškų laikraščių. Jau bus kokia 
30 metų, kai nusistovėjo ta pa
dėtis, kaip išeina mums gerai 
žinomi laikraščiai. Tad ir verta 
ir prasminga juos išlaikyti ir pa
remti.

Mūsų parama gali būti dvejo
pa: surasti prenumeratorių ir 
surasti aukų.

Prenumeratoriai labiausiai rū
pi, nes senieji skaitytojai išmirš
ta. Juos turi pakeisti nauji. Tai 
kiekvienas surastas naujas skai
tytojas laikraščiui yra didelė do
vana. Nepatingėkime ir savo ap
linkoje suraskime skaitytojų sa
vo pamėgtiem laikraščiam. Šiuo 
atveju prašome surasti Darbi
ninkui naujų skaitytojų.

Laikraščiai laukia ir aukų. Su
raskime aukotojų, pridėkime au
ką prie prenumeratos mokesčio. 
Tegu paaukoja ir organizacijos, 
kurios visada naudojasi spaudos 
patarnavimais.

Lietuviška spauda gyvuoja 
per 100 metų. Ji atliko labai 
svarbų vaidmenį. Ji buvo pa
grindinis veiksnys mūsų tauti
niame atbudime, paskui ji vedė į 
nepriklausomybę, ryškino mūsų 
tautos paskirtį ir okupacijų me
tais palaikė mūsų patriotizmą 
ir vėl būrė naujiem uždaviniam. 
Okupuotoje Lietuvoje nėra 
spaudos laisvės, ten rašoma tik 
tai, ką Įsako partija, kas nau
dinga okupantui. Todėl mes, gy
vendami laisvėje, turime atremti

Prezidentas Reaganas š.m. JAV LB PASISAKO JALTOS REIKALU 
rugpjūčio 17 pasirašė Kongreso

- priimtą Užsienio reikalų autori
zacijos aktą, kuris jo parašu 
tapo įstatymu. Tarp daugelio ki
tų dalykų, vienas šio įstatymo 
skyrius, išreiškia Amerikos Jung
tinių Valstybių oficialų nusista
tymą Jaltos susitarimų atžvilgiu, 
štai jo pilnas tekstas:

jų spaudos iškraipymus, turime 
dar labiau įtaigoti ir kovoti su 
mūsų priešais. Iš čia ir išplau
kia toks svarbus mūsų spaudos 
vaidmuo.

Todėl ir nepalikime nė vie
nas, neprisidėjęs prie šio spau
dos vajaus. Tai mūsų pareiga ir 
tautinė gyvybė!

l 000 M AJUŲ LIETO FILI 
darmtotk? 

SAJŪSOAI 
na 

SEIMO

Ne 70 112įj Į OfgMtei Ąą. Lieturin Rytn^. -j šv. JuozapoĮDarbininkn Sajongos

audaLietuvoje vėl uždrausta?!
Laimejtaas. ?ATV“

Darbininko laikraščio pirmo puslapio vinjetė iš 1916 metų birželio 17 d. Tai buvo I-mojo 
pasaulinio karo metai. Apie tai rašoma daug pirmame puslapyje.

(Bus daugiau)

(4) yra tinkama, kad Jungtinės 
Valstybės išreikštų savo tautos 
viltis, kad Vidurio ir Rytų Eu
ropos tautoms būtų sudaryta ga
limybė be sovietų trukdymo 
vykdyti savo valstybinį suvere
numą ir apsisprendimą;

(5) yra tinkama, kad Jungti
nės Valstybės atmestų bet kokį 
aiškinimą ar pritaikymą, pagal 
kurį 1945 m. Jaltos vykdomojo 
susitarimo pasėkoje Jungtinės 
Valstybės esą priimančios ir 
pripažįstančios sovietų viešpa
tavimą Rytų Europos kraštuose.

(b) Nusistatymas.

(1) Jungtinės Valstybės nepri
pažįsta teisėtomis bet kokių įta
kos sričių Europoje ir patvirti
na savo atsisakymą tokias sri
tis dabar ar ateityje pri
pažinti, atmesdamos bet kuriuos 
bandymus, panaudojant Jaltos 
vykdomąjį susitarimą, įteisinti 
Sovietų Sąjungos viešpatavimą 
Rytų Europos kraštuose.

(2) Jungtinės Valstybės dekla
ruoja viltį, kad Rytų Europos 
tautos taikingu būdu atgaus 
savo apsisprendimo teisę, kad 
jos atgaus teisę pasirinkti savo 
valdžią ir kad pagal Atlanto 
chartos pažadus ir Jungtinių 
Tautų chartos nuostatus bei Eu
ropos saugumo ir bendradarbia
vimo konferencijos Helsinkio 
baigminio akto nuostatus joms 
bus sugrąžintos jų suvereninės 
apsisprendimo teisės.

Baltijos tautų ir Ukrainos par
tizanų karas Amerikos (statyme

Šis Užsienio reikalų autoriza
cijos akto skyrius buvo įterptas 
JAV LB-ės Visuomeninių reika
lų tarybai jį aktyviai remiant, 
o Baltijos kraštų ir Ukrainos 
partizanų ginkluotas pasiprieši
nimas prieš antrąją sovietų oku

paciją įrašytas JAV LB-ės pasiū
lymu. Tai berods pirmas kartas, 
kad šių tautų ginkluota kova iš
keliama tokiame oficialiame 
Amerikos Jungtinių Valstybių 
akte, gre^i su kitų Vidurio hei 
rytų Europos tautų pasipriešini
mo prasiveržimais.

mos Jaltos susitarimų panaiki
nimui

PLB-ei ir JAV LB-ei jau iženai 
rūpėjo Amerikos nusistatymo 
dėl Jaltos išiyškinimas ir su tuo 
surišti pavojai, kad lenkai gali 
šia proga pasinaudoti savo pre
tenzijų į Vilnių atnaujinimui. 
Todėl VI PLB-ės seimas 1983 m. 
Chicagoj vieningai priėmė pa
reiškimą dėl Jaltos susitarimų, 
kur sakoma, kad “ .. .kai kuriuo
se lenkų išeivijos sluoksniuose, 
o kartais ir pačioj Lenkijoj, pa
sigirsta balsų už prieškarinių 
Lenkijos rytinių sienų -atsta
tymą, už panaikinimą Jaltos 
susitarimų, kuriais buvo nusta
tyta dabartinė Lenkijos rytinė 
siena. Jaltos susitarimų panai
kinimas reikštų Vilniaus ir dide
lių Vakarinės Ukrainos ir Vaka
rinės Gudijos plotų pripažinimą 
Lenkijai.” Ir toliau išvada: 
“Gindamas Lietuvos teise į Vil
nių ir siekdamas išlaikyti ge-

Tuo pačiu klausimu netrukus 
užsimezgė dialogas tarp PLB-ės 
Visuomeninių reikalų komisijos 
ir Lenkijos pogrindžio organiza
cijos KOS — Komitet Opom 

. Spolecznego (Visuomenės pasi
priešinimo komiteto). Šis ko
mitetas susirūpino sužinojęs VI 
PLB-ės seimo pasisakymą dėl 
Jaltos ir ėmėsi išsiaiškinti lietu
vių ir lenkų priešingų nusista
tymų priežastis, ieškant abejoms 
tautoms priimtino sprendimo. 
Ryšium su tuo dialogu JAV 

rus santykius su mums drau- LB-ės visuomeninių reikalų ta- 
giška ukrainiečių tauta, Seimas 
atsiriboja nuo pasiūlymų panai
kinti Jaltos susitarimus.”

Netrukuspasirodė, kad seimas 
teisingai pramatė lenkiu užma
čias. Dar tų pačių metų lapkri
čio mėn. ir 1984 m. vasario 
mėn. naujos, aktyvios lenkų or
ganizacijos Pomost prašomi 
Kongreso atstovas Tom Corcoran 
ir senatorius Robert W. Kasten 
įnešė į Kongresą rezoliucijas, 
pagal kurias Amerikos Jungti

nės Valstybės būtų turėję Jaltos 
susitarimų atsisakyti. JAV LB, 
vykdydama VI PLB-ės seimo nu
tarimą, šioms rezoliucijoms pa
sipriešino. JAV LB-ės krašto val
dybos pirmininkas dr. Antanas 
Budrus kreipėsi į prezidentą, o 
Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas Jonas Urbonas į 
Valstybės departamentą ir Se
nato bei Atstovų rūmų užsienio 
reikalų komisijas su pasisaky
mais prieš Jaltos susitarimų pa
naikinimą, nes tai iš naujo į- 
žiebtų Vidurio ir Rytų Europos 
tautų teritorinius konfliktus, jas 
vėl tarpusavyje sukiršintų ir tuo 
padėtų sovietams jas visas leng
viau, kontroliuoti.

PLB-ės dialogas su Lenkijos 
pogrindžiu

ryba' sutiko pritarti Jaltos susi
tarimų panaikinimui, jei iš to 
anuliavimo bus įsakmiai išskir
tas nutarimas, pagal kurį buvo 
nustatyta dabartinė Lenkijos 
rytinė siena ir kuris tuo būdu 
patvirtino Vilniaus Vakarų Gu
dijos ir Vakarų Ukrainos at
skyrimą nuo Lenkijos. KOS ta
čiau to nepakako. Jis būtinai 
norėjo Jaltos panaikinimo be jo
kių išimčių. Susitarimo pasiekti 
nepasisekė.

Lenkijos pogrindis betgi šiuo 
klausimu nebuvo vieningas. Po
grindžio* organizacija Niepodleg- 
losc (Nepriklausomybė) paskel
bė pareiškimą, kuris atitiko 
JAV LB-ės nusistatymui: “Nie- 
podieglosc organizacijos pozici
ja tuo klausimu yra išreikšta 
mūsų ‘Programos pagrinduose’, 
pagal kuriuois atmetame “Jaltos 
diktatą’, bet pripažįstame jo te
ritorines pasekmes.... Niepodleg- 
losc redakcija ir organizacija” 
(pogrindžio mėnesinis politinis 
leidinys Niepodleglosc, Varšu- 
va-Krokuva, 1984 rugsėjis, nr. 
33, p. 4).

A VIENUOLIS

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

Baranauską

3
— Ar nori daugiau? — paklau

sė mane vyskupas.
— Noriu, — nieko nepagalvo

jęs atsakiau aš, nors, tiesą pasa
kius, buvau išalkęs.

— Zrob vvięcej. — paliepė vys
kupas patarnautojui Stachui.

Bet Stachas vietoj kiaušinie
nės ir man atnešė arbatos.

— Kodėl neduodi kiaušinie
nės? — staiga pastatęs akis pa
klausė jį vyskupas.

— Virėjas sako, Jasny Panie, 
kad kiaušinių pristigęs, — atsa
kė Stachas.

— Tak dai zakąski! Czego 
stojesz cymbal ty przeklienty! 
— ūmai užsidegė vyskupas ir 
visas paraudo.

Aš persigandau, nuleido akis 
kapelionas, o mano senelis Juo
zapas Baronas susigaužė, tary
tum į galvą šertas.

Kai atnešė užkandžio, taip aš, 
taip kapelionas, taip mano sene
lis Juozapas paėmėme jo tik dėl 
vyskupo akių. Visi buvome kaip 
pritrenkti. Tylomis valgė ir vys

kupas. Po pusryčių visi atsistoję 
sukalbėjome tylomis maldeles. 
Paskiau aš padėkojau už pusry
čius, pabučiavau vyskupui ran
ką ir su ašaromis akyse atsi
prašiau, kad aš savo netaktu iš
vedžiau jį iš kantrybės.

Vyskupas į mane šaltai pažiū
rėjo ir nieko nepasakęs greit 
nuėjo į savo kabinetą. Nuėjo sau 
ir kapelionas ir senelis Juozapas. 
Aš netekęs galvos nubėgau apa
čion pas liokajų Juozapą. Jis jau 
visa žinojo: jo kambarėly radau 
virėją su savo žmona. Juozapas 
juos barė, virėjas teisinosi, jo 
žmona verkė. Kai jiedu išėjo, 
Juozapas mane nuramino ir pa
sakė, kad vyskupui tokie pykčio 
priepuoliai užeiną gan dažnai, 
kad tai jam esą nuo vidurių 
užkietėjimo, kad nereikią jo bi
joti ar nusigąsti, nes vyskupas 
esąs labai geras, mane norėjęs 
pamatyti ir mylėsiąs . .. Kalbė
damas su manimi, jis skubiai 
ruošė vyskupui vaistus ir prietai
sus. Aš pasilikau Juozapo kam
bary visą pusdienį; jo lovoje ir

išsimiegojau.
Per pietus vy skupas iš tikrųjų 

buvo visai kaip kitas: kalbino 
mane tik lietuviškai, klausinėjo 
apie mano senelį savo brolį 
Joną, apie mano tėvus, Anykš
čius ir vis ragino mane dau
giau valgyti ir net pats savo 
ranka įdėdavo man į lėkštę val
gio. Malonus jis buvo ir su pa
davėju Stachu, juokavo su kape
lionu ir žujo savo brolį Juo
zapą už poniškumą, kad jis iš Su
valkų į Seinus parvažiuojąs “ka- 
rietka” už 3 rublius, tuo tarpu 
aš parvažiavęs už 75 kapeikas.

Po pietų visi važiavome į toli
mą mišką pasivažinėti. Tai buvo 
kasdieninė vyskupo ir jo palydo
vų, kapeliono ir jo brolio Juo
zapo, o nuo tos dienos ir mano 
mankšta. Kapelionas sėsdavo 
karietoje greta vyskupo, senelis 
Juozapas priešaky , o aš ant bukų, 
prie vežėjo. Važiuojant visi vys
kupą sveikino, kėlė kepures; aš 
prieš kiekvieną kryžių pakelėje 
nusiimdavau savo kaškietą. Taip 
man buvo įsakyta iš namų. O 
kryžių buvo daug, ir kai aš užsi
žiopsodavau, vežėjas, su kuriuo 
aš susibičiuliavau iš pirmos die
nos, man tai primindavo savo 
koja. Nuvažiavę į mišką, visi iš
lipdavome. Vyskupas paglosty
davo arklius, pašiurpindavo jų 
karčius ir, pasiėmęs knygą ir ro
žančių. eidavo pėsčias pirma ka
rietos ir melsdavosi, kaip ir visą 
kelią, o aš, senelis Juozapas ir 
kapelionas sprukdavome į mišką 
ir išdykaudavome: eidavome 

lenkčių, imčių ir šokinėdavome 
per griovį.

Po poros valandų grįždavome 
atgal. Vyskupas vėl melsdavos. 
Tarp maldų pasikalbėdavo su 
kapelionu, paklausdavo ko nors 
vežėją, savo brolį Juozapą, o kai 
kada pakalbindavo ir mane.

— O kurioje vietoje Užupie- 
čių lauke geležinkelis perkerta 
Valaukį? — kartą paklausė 
mane vyskupas, grįžtant iš miš
ko namo.

— Ties Šumyliokų dirvelėmis.
— Ar prieš Brastelę, ar už?
— Dar prieš Brastelę — tuo

jau už Vengrio.
— O Valaukis ar dar gilus? 

Kelbukų (grumzdžių) dar yra?
— Gilus, tik kelbukų tai jau 

mažai maišosi.
— O kodėl — mažai — pie

menys išgaudo?
— Ne, neišgaudo: Šventosios ir 

Valauldo santakoj žydai pastatė 
garbamią ir visas sutras į van
denį suleidžia, o kelbukai ne
švaros nemėgsta... — aiškinau 
aš ir norėjau, kad dar ko klaus
tų. Bet vyskupas su manimi 
mažai kalbėjo.

— O Zigmanto Augusto laikais 
Šventosios ir Valaukio santa
koj Anykščių uosto būta, — pa
aiškino vyskupas kapelionui ir 
mane paklausė:

— O šumyla Mataušas ar dai 
gyvas?

— Mataušas dar gyvas, o Jur
gis mirė.

— Jau mirė?! — nustebo vysku
pas.

— Taip, mirė — pernai.

Vyskupas pakėlė skrybėlę, nu
lenkė galvą ir tyliai sukalbėjo 
maldelę. Nusiėmė savo skrybėles 
ir kapelionas ir senelis Juoza
pas; buvau nusiėmęs ir aš, bet 
vežėjas nežinia kam bakstelėjo 
man koja, ir aš, sumišęs, vėl už
sidėjau.

— O Pulika ar dar gyvas? — 
po valandėlės vėl paklausė vys
kupas.

— O, Pulika dar gyvas, tik jau 
labai pasenęs.

Aš ir vėl girdėjau, kaip vys
kupas sakė kapelionui, kad jis 
savo gyvenime pažinęs tik du 
tikrai protingus žmones — tai 
Užupečių kaimo ūkininkus — 
Matau šą Šumylą ir Puliką. Be 
to, vyskupas čia pat išdėjo kape
lionui, kaip Mataušas Šumyla 
pats vienas be advokatų pripro- 
vojęs žydų pirklius ir laimėjęs 
savo bylą net senate. Apie tą 
bylą žinojau ir aš, kalbėjo ir 
visa Anykščių apylinkė. Buvau 
girdėjęs iš savo motinos, kad kai 
Šumyla nuvykęs Kaunan i apy
gardos teismą, tai užėjęs ir pas 
vyskupą.

Pas vyskupą buvę daug 
svečių kunigų ir ponų, ir visi 
stebėjęsi, kad prastas kaimietis, 
vos tesusikalbąs lenkiškai, taip 
sąmoningai samprotautų apie 
teisę ir būtų toks išmintingas. O 
kai Šumyla pralošęs ir apygar
dos teisme, tai ir pats vysku
pas pataręs jam ieškoti teis' !><•$ 
aukščiau — senate. Mat. per 
Anykščių miestelio gaisru su 
degė Mafaušo Sumyks trobos u 
kviečiai, kurie jau buvo parduoti 

žydui už grynus pinigus. Po 
gaisro žydas pirklys pareikala
vo pinigų atgal. Šumyla atsa
kė, kad “pas mane pinigai, pas 
tave kviečiai”, o kad jie sudegė, 
tai sudegė mano trobos, o tavo 
kviečiai. Žydas padavė į teismą. 
“Mirave” ir “okružname” teis
me, kaip kalbėjo žmonės žydas 
papirkęs teisėjus, ir Šumyla pra
lošęs. bet senate, kur pirklys pa
statė ir advokatą, Šumyla lai

mėjęs.
Toliau girdėjau, kaip vysku

pas aiškino kapelionui, dėl ko 
vieną Šumylą v vadiną Šumyla, 
o kitą Šumylioku, nors abu esą 
jau pasenę vyrai.

Kitąsyk paklausdavo apie 
Puntuko akmenį, Marčiupį, 
Šventuosius ąžuolus — ar jie dar 
tebežaliuoją. Vakarais mane ir 
savd brolį Juozapą pasikviesda
vo pas save į viršų jo naujai 
sudėtų šv. giesmių giedoti. Aš 
turėjau menką balsą, nekokį ir 
senelis Juozapas, bet vyskupas 
ir tokio neturėjo. Giedodavome 
pritariami fisharmonijos, kurią 
■naigydavo pats vyskupas. Už vis 
geriau sekdavosi mums senos 
dainos ir giesmės, paties vysku
po parašytos, kaip tai: “Sudiev, 
Lietuva", “Anykščių šilelis", ir 
dainos iš jo kelionės Peterbur
gan Ir aš ir senelis Juozapas 
mokėioine jas atmintinai. nes tas 
dainas nuolat dainuodavo mano 
motina. mano seneli* • yskupo 
bn>|h Jonas Madoje jos buvo ir 
visoje Anvkščių padangėje.

(Bus daugiau)
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BAIDYKLIŲ NAKTIS
— 3 SKYRIUS

Kristina Šilbajorytė — Mano 
brolis apsirengs kaip moliūgas, 
sesuo kaip juoda katė, o aš bū
siu ragana.

Litui Penikaitė — Baidyklių 
vakarui apsirengsiu kaip mer
gaitė, kuri šaukia šūkius per 
sporto rungtynes. Užsidėsiu 
megztini su dideliu numeriu ir 
su mano vardu.

Monika Pintsch — Būsiu ge
nys. kuris vadinasi “VVoody 
\\ oodpecker”. Mano kostiumas 
bus raudonas su baltu ir mėly- t 
nu.

Rytas Stankūnas — Apsireng
siu su džinsiniu švarku, nusi- 
skusiu plaukus kaip mohikanas 
ir juos apipurkšiu dažais. Įsi
kišiu plunksnų i plaukus. BŪSIU 
VĖSUS!'.! “ !

Aušra Siminkaitė — Būsiu 
punko muzikos mėgėja su įvai
riom spalvom nudažytais plau
kais ir užsidėsiu džinsų sijoną.

Jūra Vainiūtė — Būsiu “Tin- 
kerbell iš filmo “Peter Pan”. 
Apsirengsiu baltai su laumių 
dulkių kišene drabužiuose.

penėjom juos ir nuėjome toliau. 
Matėme daug uogų ir jas val
gėme. Netoli genys kalė medį. 
Po krūmu tupėjo kiškis. Jis pa
matė mus ir nukūrė į miško gi
lumą. Viename medyje pama
tėme drėvę, bet ji buvo tuščia. 
Draugas pakvietė užeiti pas jį. 
Užkandom ir žaidėm kieme. Bu
vo labai smagu!

Marius Maldutis,'4 sk.

Ėjau, ėjau ir pamačiau vieną 
nykštuką, ir jis sakė kažką ki
tam nykštukui. Aš greitai pasi
slėpiau po krūmu. Tada dar vie
nas nykštukas atėjo, po jo dar 
daugiau ir daugiau ir iš viso bu
vo milijonas jų. Mačiau kad jie 
kažką statė. Aš ten išbuvau iki 
septintos valandos, o kai sute
mo, jie užbaigė. Nykštukai smar
kiai statė, bet aš negalėjau pa
matyti, ką jie darė. Išgirdau tė

tę šaukiant, bet vistiek žiūrėjau 
ir pagaliau pamačiau, kad nykš
tukai pastatė miestą. Nuo tos 
dienos aš visą laiką žiūriu, ką 
jie daro.

Darius Penikas, 4 sk.

Ėjau miške ir sutikau dvasią 
be galvos, ant arklio. Ta dvasia 
buvo dvidešimt pėdų aukščio 
ir nešiojo “snykerius”. Aš ma
niau kad ji buvo bloga, bet 
pamačiau, kd kad ji buvo gera. 
Ji manęs paklausė, ar aš noriu 
pažaisti krepšinį, ir aš atsakiau 
taip. Mes nuėjome pas dvasią ir 
ten buvo kitų dvasių. Jos ten tu
rėjo krepšinio aikštę ir teniso, ir 
tinklinio aikštes. Mes ten labai 
daug žaidėme. Kai buvo šešta 
valanda, turėjau eiti namo. Man 
ten labai patiko ir ten aš kas
dien ėjau.

Arvidas Remeza, 4 sk.

RUDENĖLIS
ATKELIAVO

Rudenį naktys šaltos, o dienos 
šiltos, Medžių lapai keičiasi į ki
tas spalvas. Paukščiai į pietus 
skrenda. Mes lapus grėbiame. 
Važiuojame obuolių skinti.

Rytas Stankūnas, 3 sk.

Penkto skyriaus mokiniai klausosi mokytojos Giedrės Stan
kūnienės pasakojimų. Nuotr. P Bivainio

LAIŠKAI 
į LIETUVĄ

Miela Aldona,
Lalias! Kaip tau? Pereitą 

penktadienį, spalio 27-tą dieną, 
buvo baisi audra. Audros vėjas 
buvo labai, labai stiprus. Mūsų 
pats didžiausias medis buvo nu
verstas kieme. Kai jis krito, visos 
vielos buvo nutrauktos, bet 
mes dar vis turėjome elektrą. 
Audros vardas buvo “Uraganas 
Gloria”.

Turiu dvi žuvytes. Jų vardai 
yra “Amy” ir “Solo”. “Solo” 
reikėjo užmigdyti, nes ji turėjo 
kirminu. Man buvo labai liūdna.

Mokykloje sekasi man gerai. 
Man patinka mano mokytojos. 
O dabar jau turiu bėgti. Prašau, 
parašyk man greitai!

Tavo pusseserė Sandutė.
Sandutė Simanavičiūtė, 7 sk.

Miela Teta Zinaida,
Ačiū labai už laišką ir dova

nas! Atvažiuokite pas mus pama
tyti Ameriką. Mes galėtumėm 
apžiūrėti visą New Yorką, tik 
ne Laisvės Statulą. Ją dabar 
tvarko!

Mama galvoja važiuoti į Lietu
vą ir gal mane vešis kartu. Kaip 
gyvena mano pusbrolis? Aš suti
kau Virgilijaus kitą pusbrolį Si
mą. Jis mano klasėje!

Visi siunčia linkėjimus. Para-
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Maironio lituanistinės mokyklos 8 skyrius su mokytoja
Aldona Marijošiene. Nuotr. P. Bivainio

Oras yra šaltas, ir medžių 
lapai keičiasi. Paukščiai skrenda 
kur nors kitur.

Kristina Šilbajorytė, 3 sk.

Šaltas oras. Medžių lapai kei
čia spalvas. Grėbiam lapus. 
Paukščiai skrenda į pietus. Mes 
einame į mokyklą.

Litui Penikaitė. 3 sk.

VASAROS ATSIMINIMAI

Man patinka rudens oras, nes 
nėra per šalta nei per šilta. Me
džiu lapai pasidaro spalvoti. 
Paukščiai išskrenda į šiltespius 
kraštus. Mes rudenį einame į 
mokyklą ir padedam tėveliams 
grėbti lapus.

Jūra Vainiūtė, 3 sk.

Rudenį oras atšala. Medžiai 
numeta lapus. Paukščiai skren
da kur yra šilčiau. Mes turime 
padėti lapus sugrėbti.

Monika Pintsch. 3 sk.

Rudenį oras yra gana vėsus. 
Medžiai numeta lapus. Paukš
čiai išskrenda į pietus. Mūsų 
Darbai yra užbaigti.

Aušra Siminkaitė, 3 sk.

KĄ SUTIKAU
MIŠKE

Ėjau, ėjau miške ir sutikau 
meškiuką. Aš susidraugavau su 
juo. Jo vardas buvo Rudnosiu- 
kas. Jis man pasakė, kad jis ne
turi mamos. Aš jam pasakiau, 
kad aš jį prižiūrėsiu, kol jis 
užaugs. Mes žaidėm ir praleidom 
laiką labai gražiai ir maloniai. 
Kai Rudnosiukas užaugo, jis ėjo 
gyventi su kitom meškom 
miške.

Lina Matusaitytė. 4 sk.

Ėjau, ėjau miške ir sutikau 
draugą. Mes pasisveikinom ir la
bai apsidžiaugėm. Mes radom .. 
lizdą su penkiais paukščiukais, 
ir jie čiulbėjo. Suradom sliekų, 
supiaustėm ir su šakute įdėjom 
paukščiukams į burneles. Pa-

Šią vasarą, kaip ir pernai, aš 
išvažiavau i Neringą. Ten buvo 
labai smagu, nes buvau kartu 
su Vaiva. Rūta ir Austina. Ne
ringoje suruošė seselės karą, ir 
aš buvau Penikų šeimoje. Mano 
namelio numeris buvo ketvirtas. 
Po stovyklos buvo seselių pik
nikas. į kurį atvažiavo mama, 
tėtis ir močiutė manęs pasiimti.

Mes važiavome į Maine. Ten 
aš daug plaukiau dideliame ba
seine ir porą kartų jūroje. Kartu 
buvo ir mano krikšto tėvai ir 
Austina su šeima. Mes valgėme 
daug vėžių ir dažnai ėjome į 
miestą apsipirkti. Vieną dieną 
mes vieni vaikai važiavome 45 
min. kelionę, kuri vadinosi 
"trolley tour .

Vasaros atostogos praėjo labai 
greitai, bet buvo labai smagu!

Julytė Lankytė. 5 sk.

Per atostogas važiavau į viso
kias stovyklas. Buvau skautų sto
vykloje, Neringoje, Camp Alver- 
nia ir krepšinio stovykloje. Man 
geriausiai patiko krepšinio sto
vykla. Ten išmokau visokių 
“dribbles ir žaidžiau visokius 
žaidimus. Neringa man irgi la
bai patiko. Man Neringoj pati
ko visi žaidimai kur mes žai
dėme.

Vėliau važiavau pas krikšto tė
vus. Ten aš mačiau “Rudy ’. 
Jis yra šuo. Man jis labai patiko. 
Aš ten mačiau daug filmų su 
draugu Algiu. Ten smagiai pra
leidau laiką.

Antanas Garbauskas. 5 sk.

Vasarą nuskridau į Califomiją. 
Ten aplankiau San Diego zo
ologijos sodą. Vieną dieną pra
leidome Los Angeles ir apžiū
rėjome UniversaI Studios. To
liau vykome į San Francisco, 
kur man labai patiko. Čia visa 
šeima pavažinėjo tramvajais. 
San Francisco 'm labai gražus 
ir kalnuotas miestas. Iš San 
Francisco skridome į Portland, 
Oregon ir savaitę praleidome pa v

pas pusseseres Svają ir Andreą 
\Vashingtono valstijoje. Jos turi 
du šuniukus.

Vasaros gale praleidau kelias 
dienas Montauk, Long Island. 
Kitoje pusėje gatvės matėsi van
denynas. Tėtis, mama ir aš jodi
nėjome arkliais ant pliažo ir ma
žais takeliais. Buvo labai smagi 
ir įdomi vasara.

Krista Vaičaitytė, 5 sk.

Per vasaros atostogas aš va
žiavau į Neringą stovyklauti. 
Taip pat buvau Kennebunkport, 
Maine. Ten buvo labai smagu. 
Julytė irgi buvo ten. Kartais 
mes eidavom pėsti į miestą, o 
kartais eidavome pasivaikščioti į 
mišką. Miške buvo labai gražu.

Mūsų visa šeima taip pat va
žiavo prie jūros. Man labai pa
tiko eiti į vandenį ir žaisti su 
smėliu. Man labai patiko šios 
vasaros atostogos.

Austina Vainiūtė. 5 sk.

Šią vasarą aš važiavau į New 
Harnpshire, Vermont ir Floridą. 
Man geriausiai patiko N'ew 
Harnpshire. Ten aš su tėvais 
važiavome pamatyti labai daug 
Įvairių vietovių. Mes aplankėme 
\Vashingtono kalną, į kurį va
žiavome su senovišku traukiniu. 
Mes nakvojome ponų šetikų 
“Stony Brook” motelyje. Jie turi 
didelį baseiną, prūdą, ir pro šalį 
teka upelis, pilnas didelių ir ma
žų akmenų. Man ten labai, labai 
patiko. Kitą metą aš vėl norėčiau 
ten nuvažiuoti atostogauti.

Vėliau buvau Neringos sto
vykloje. o po stovyklos važiavau 
į Floridą. Ten aplankiau Walt 
Disney Wodd ir Epcot Center, 
kuris man labai patiko. Taip ir 
praėjo mano vasara.

Rūta llgutytė, 5 sk.

Vasarą važiavau į Atlantic Ci
ty ir mačiau Rolls Royce iš 
Rimos “Annie”. Man ten labai 
patiko. Mačiau cirką ir gavau 

nėti su drambliais. Vėliau

šykite mums!
Sūnėnas Tomas. 

Tomas Gedminas, 7 sk.

Miela Vaiva,
Labas! Kaip tau? Man visai 

gerai. Atsiprašau, kad greičiau 
neparašiau. Ką jūs dabar moko
tės mokykloje? Aš savo mokyk
loje dabar esu sporto koman
doje. Mes treniruojamės kiek
vieną dieną po pamokų! Labai 
nuobodu. Ar tu žaidi kokį žai
dimą?

Kokia muzika tau geriausiai 
patinka? Man patinka greita, 
o ne Beethoven ar Mozart. Ma
no mamai tie kompozitoriai pa
tinka. Gal kada nors atvažiuosiu!

Tavo pusseserė
Nida 

(12 metų iš Connecticut) 
P.S. Gal atvažiuok pas mane. 
Čia turbūt geriau negu Lietu
voje, nes čia nėra rusų gatvėse!

Nida Stankūnaitė, 7 sk.

Miela Teta Ona,
Kaip pas Jus viskas? Jūs tur

būt manęs nepažįstat, bet aš 
esu Jūsų dukterėčios Birutės 
sūnus Tomas. Aš norėčiau žino
ti, kaip Lietuva atrodo. Ar ten 
labai gražu, ar šiaip sau? Ar Jūs 
turite sūnų ar dukrelę? Mano 
mama tiek daug apie Jus kalba. 
AŠ tikrai turiu daug klausimų, 
bet nenoriu perdaug klausti.

Kaip atrodo Jūsų kiemas? Ar 
Lietuva yra tokia, kaip visi sako? 
Ar yra daug miškų?

Norėčiau žinoti, ar galėtumėt 
atsiųsti man porą paveikslų?

Su nuoširdžiais linkėjimais, 
Tomas
Tomas Liogys, 7 sk.

Miela Viktorija,
Jūs manęs nepažįstate, bet 

mano vardas yra Gina. Kaip 
oras Lietuvoje? Čia oras yra 
gan šaltas. Porą dienų lijo, o 
pereitą savaitę mes turėjome 
uraganą. Mums nieko neatsiti
ko, bet kitur buvo blogai. Pas 
mus tik pora šakų nukrito, bet

KAS MAN PADARĖ 
ĮSPŪDĮ ŠIĄ VASARĄ

Šią vasarą aš su šeima va
žiavau per Ameriką. Iš viso mes 
važiavome per septynias valsti
jas. Mačiau labai daug įdomių 
dalykų. Bet man viena vieta pa
darė labai didelį įspūdį.

Tai buvo “Grand Canyon’’. 
Esu matęs daug nuotraukų tos 
vietos, bet nei viena neparodė, 
kokia didelė yra “Gran Ca
nyon .

Kai iš viršaus žiūri į apačią, 
tai žmonės ant laivų ar ant asilų 
atrodo kaip maži spuogiukai. 
Mes “Grand Canyon" praleido
me dvi savaites ir matėme sau
lėleidžius kiekvieną vakarą.

Vieną naktį buvo laužas ir rp- 
dė skaidres. Kitą dieną važiavo
me autobusu apžiūrėti įdomy
bes. Man buvo labai smagu ir 
įspūdinga.

Tomas Matusaitis, 7 sk.

RUDENS LAPAI

Lapai, lapai esame 
Per laukus mes skrendame.
Šaltą orą mėgstame, 
Visą žemę prispalvinsime.

Lauke visi bėgioja, 
Visi vaikai sportuoja. 
Visi negali sulaukti, 
Kol žiema atkeliaus.

Matas Nemickas, 8 sk.

RUDENĖLIS
JAU ATĖJO

Dienos trumpos, lapai krenta, 
Vėjas pučia Šaltą orą.
Beisbolas pasibaigė, futbolą 

pradėjo, — 
» Pas mus rudenėlis jau atėjo.

Jau praėjo graži vasara, 
Tuoj ateis šalta žiema.

Vincas Giedraitis, 8 sk.

Ruduo yra smagus laikas. La
pai krenta nuo medžių, ir pra
sideda futbolo sezonas. Man pa
tinka futbolas, nes labai smagu 
jį žaisti. Pasidaro šalčiau, o mo
kykloje vis duoda daugiau dar
bo. Ruduo yra pasiruošimas 
žiemai. Lapus reikia sugrėbti 
ir išnešti. Man nelabai patinka 
ruduo, nes reikia užsidėti daug 
drabužių, kad nesušalčiau.

Antanas Kulys, 8 sk.

RUDENS SPALVOS

Šermukšnio uogos raudonos, 
o kaštano rudos — 
Klevo lapai geltoni 
nukrito į prūdą.
Arbūzai, uogos, riešutai 
Kviečia visus į puotą. 
Pro debesėlį pamatai — 
skrenda ragana ant Šluotos.

Mindaugas Jūrys, 8 sk.

Geltona, raudona, ruda — 
Tai rudens spalvos.
Lapai krenta, 
Visiems smagu.

Mokykla jau prasidėjo 
Gaunam daug pamokų. 
Bet kai viskas paruošta, 
Bėgame į lauką.

Rasa Adams, 8 sk

MANO NAUJAS DVIRATIS

Man naujas dviratis labai pa
tinka. Jis yra juodas ir pilkas 
“English Racer”. Jis gali gan 
greit važiuoti. Su juo aš galiu 
labai toli nuvažiuoti ir nepa
vargstu. Mano dviratis visiems 
labai patinka. Aš jį gavau kaip 
dovaną gimtadienio proga, ir 
jis vadinasi "Ros.s Grand Tour".

Mano tėtei naujas dviratis 
irgi labai patinka, ir jis nutarė

(nukelta į 5 psl.)
nieko kito baisaus neįvyko.

Man yra 12 metų ir aš esu 
7-tame skyriuje angliškoje ir lie
tuviškoje mokykloje. Mūsų lie
tuviškoje mokykloje nėra daug 
mokinių.

Dabar nežinau ką rašyti, tai 
atsisveikinsiu.

Sudiev,
Gina Ona Jankauskaitė,

7 sk.
New Tarkas

važiavau į Neringą, į krepšinio 
stovyklą ir į skautų stovyklą, 
kur gavau žalią šlipsą.

Vėliau važiavome į Great Ad- 
venture, kur važinėjome “log 
ride" ir visi sušlapome. Aš va
sarą labai gerai praleidau.

Deivis Bark. 5

Grybai auga, saulės nėra, 
Paukščiai jau visi išskrido.

Mokytoja Ona Adams su šešto skyriaus mokiniais. \,„<r
P B t vanuo
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Renginio komitetas maloniai 
kviečia visus lietuvius dalyvau
ti Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto seimo darbuose, 
kurie įvyks 1985 gruodžio 6-8 
The Don CeSar Beach Resort, 
3400 Gulf Blvd., St. Petersburg 
Beach, FL 33706. Svečiam, iš 
toliau atvykusiem, viešbučio 
kambario kaina dviem asmenim 
75 dol. parai. Už papildomą 
lovą reikia . damokėti 15 dol.

Seimo išvakarėse, penktadie
nį, gruodžio 6, 7 vai. vak. bus 
seimo atstovų ir visuomenės pa
šnekesys, kuris įvyks Lietuvių 
klubo salėje ir kur yra laukia
mi visi lietuviai.

Seimo visi posėdžiai, neišski
riant gruodžio 8 d., kur bus 
nuo 9:00 iki 12:00 vai. ryto 
— VLIKo užbaigiamasis posė
dis ir seimo uždarymas, vyks 
The Don CeSar viešbučio 5- 
tame aukšte.

Banketas prasidės 6:30 vai. 
vakaro draugiškom vaišėm (kok
teiliais), The Don CeSar lauko 
terasoje. 7:30 vai. vak. meninė 
dalis, kurią atliks solistė Roma 
Mastienė — mezzo sopranas ir 
trumpą žodį tars dr. K. Bobe
lis. Bilietus ir stalus prašoma 
užsisakyti iš anksto pas L. Zvy-

SVARBI REZOLIUCIJA 
LAUKIA MŪSŲ PAGALBOS

Atrodo, kad ukrainiečio jūri
ninko Miroslav Medvid tragiš
kas likimas dar neišdilo iš Ame
rikos kongreso atminties.

Praeitą savaitę senatorius 
Gordon Humphry iš New 
Hampshire valstijos išsiuntinėjo 
visiems Amerikos senatoriams 
taip vadinamą “Dear Colleague” 
laišką, kuriame prašo paremti jo 
ir senatoriaus Dixon rezoliuci- 
ją. Toji rezoliucija siūlo įsteigti 
specialią komisiją, kuri išsamiai 
tyrinėtų Amerikos valdžios tai
sykles. taikomas pabėgėliams iš 
komunistinių kraštų ir prašan
tiems politinio prieglobsčio. Į

J UNO BEACH, FLA.

LB mini 10 metų 
sukaktį

Lietuvių Bendruomenės Palm 
Beach County apylinkė šiemet 
gruodžio 14 - 15 švenčia 10 metų 
veiklos suakktį. Skyriaus valdy
tuos pirmininkas J. Garlas deda 
pastangas, kad veiklos dešimt
metis būtu iškilmingai paminė
tas.

Šventės programa susidės iš 
šios vietovės talentų, parodos, 
tautodailės parodos, akademi
nės dalies, kurioj bus pagerbti 
visi buvę pirmininkai, rašytojai, 
kultūrininkai, visuomenės vie- 
kėjai. Bus koncertas, vakarinės 
pamaldos ir vieša paroda kita
taučiam.

Iškilmės vyks St. Paul of the 
Cross parapijos salėje, Singer 
Island. Atidarymas gruodžio 14 
d. 12 vai.

Visus šių ir tolimesnių apy
linkių lietuvius valdyba malo
niai kviečia dalyvauti.

VIlNELĖ
(atkelta i.i 4 psl.)

su juo važiuoti į krautuvę nu
pirkti pusryčių. Kai jis grįžo 
su mano nauju dviračiu, dvira
tis buvo sulaužytas. Dabar man 
reikės jj pataisyti. Tada, kai pa
taisysiu, neleisiu tėtei daugiau 
dviračio naudoti. Tik aš galėsiu 
naują dviratį vartoti.

Dainius Remeza, 8 sk.

NAUJAS LĖKTUVAS
Aš gaunu visokių mokslinių 

žurnalų. Neseniai aš skaičiau 
apie naują lėktuvą. Apie jį ir 
parašysiu.

Sis lėktuvas vadinasi X-29A. 
Pereitų metų gruodžio mėnesį 
jis turėjo pirmą skutimą.

nienę — te!. 367-1286 ar T. Liut- 
kienę — tel. 360-0925. Auka 20 
dol. asmeniui. Stalai bus pa
dengti dešimčiai asmenų ir salės 
administracija tos tvarkos nesi
ruošia keisti. 8 vai. vak. vaka
rienė. Po to šokiai grojant Gib- 
by Lowe orkestrui.

Iškilmingos mišios, kurias au
kos vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, vyks gruodžio 8, sek
madienį, 1 vai. popiet šv. Var
do bažnyčioje, 5824 — 15th Avė. 
S., Gulfį>ort, Florida, 33706.

Seime dalyvaus ir Lietuvių 
evangelikų vyskupas Ansas T ra
kis.

VLIKo seimas yra atviras. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti 
visuose renginiuose. Seimo ei
goje gausus ir aktyvus visuo
menės dalyvavimas daug prisi
dės prie seimo pasisekimo.

Seimo rengimo komitetas jau 
yra sudarytas: dr. I. Mačio- 
nienė — pirm., V. Urbonas — 
sekr., A. Tauginas — ižd., vice- 
pinn.: inž. A. Šukys, K. Mik
lius, K. Vilnis, V. Mažeika, A. 
Krulikienė, valdybos nariai: J. 
Žvynys, L. Žvynienė, V. Gruz
dys ir T. Liutkienė.

V.U.

tai įskaitoma ir Miroslav Medvid 
byla.

Iš pokalbių su žmonėmis Wa- 
shingtone susidaro vaizdas, kad 
ši komisija prilygtų “VVatergate” 
komisijai, tik ji daugiau kon
centruotųsi į Valstybės departa
mento kontaktus su Sovietų Są
junga.

Šie senatoriai jai yra prisidėję 
prie Humphry - Dixon rezoliu
cijos: Grassley, Denton, Kerry, 
Reagle, Bradley ir Lautenberg 
iš Xew Jersey, Sims ir New 
Yorko senatorius D'Amato.

Kad ši rezoliucija būtų sėk
mingai pravesta, reikia, kad ją 
paremtų bent 51 senatorius. Tad 
visuomenė bei visos Rytų euro
piečių organizacijos turi tuoj pat 
kreiptis į savo senatorius, kad 
jie kuo greičiau paremtų šią re
zoliuciją.

Laiko nedaug. Tai visa reikia 
atlikti iki gruodžio 13. Visi New 
Yorko lietuviai raginami tuoj pat 
parašyti senatoriui Moynihan, 
kad jis taip pat prisijungtų. Ang
liškai tai skambėtų taip: Please 
support the Humphry-Dixon 
resolution calling for the estab- 
lishment of a special Investi- 
gative panel on Defection and 
Political Asylum granting from 
communist controlled countries 
and in particular the review of 
handling of the Miroslav Med
vid case”.

Jeigu kam nors yra neaiš
kumų, prašom kreiptis į Laisvės 
Žiburio vadovus.

D. K.

Reikalinga ir pritinka— 
Paskaityti Darbininką.

šitas lėktuvas atrodo labai 
juokingai: sparnai nėra pasukti 
užpakalin, kaip kitų lėktuvų, bet 
priekin. Sparnai yra taip padary
ti, kad oras nesustabdytų lėktu
vo. Jis gali skristi greičiau negu 
garsas.

Antra, jei lėktuvas skristų 
greitai, tai sparnai nulūžtų. Lėk
tuvo sparnai padaryti iš specia
laus metalo, kuris yra labai stip
rus ir nedaug sveria. Šitas me
talas yra beveik kaip plastika. 
Ant sparnų yra maži raveliai, 
kad oras lengviau pereitų. Lėk
tuve yra trys kompiuteriai, ku
rie 40 kartų per sekundę 
pakeičia sparnų linkmę. Žmo
gus šito negalėtų padaryti. 
Žmogus pasako kompiuteriui, 
ką jis nori padaryti, o kompiu
teris įvykdo įsakymą.

šis lėktuvas yra pastatytas 
Grumman bendrovės.

Aleksandras Maldutis, 9 sk

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER & WEBER

Lemonto projekto bažnyčia, kuri yra Lito nuosavybė. Pamaldas lietuviams laiko jėzuitų 
provincijolas kun. Antanas Saulaitis ir kun. J. Kidykas (k.). Bažnyčia bus pavesta lie
tuviams ir bus lietuvių misijos bažnyčia. Nuotr. Vytauto Alksninio

LEMONTO LIETUVIŠKAS CENTRAS
Lapkričio 23 Lemonto mies

telyje, Chicagos priemiestyje, 
įvyko lietuvių visuomenės susi
pažinimas su naujuoju Lito 
bendrovės kuriamu centru, su 
įsigy ta nuosavybe.

Susirinko arti 400 žmonių. 
Mišias aukojo jėzuitų provin
cijolas kun. Antanas Saulaitis, 
jam asistavo kun. Jonas Kidy
kas, taip pat jėzuitas.

Po mišių kitoje salėje Lito at
stovai padarė trumpus praneši
mus apie šio pirkinio ateitį, apie 
galimybes čia įkurti lietuvių 
centrą, apie būsimas gyvenvie
tes ir k. Po pranešimų buvo 
keletas klausimų, o po to vai
šės, kurias apmokėjo Lito bend
rovė, o jas paruošė Daiva Ju- 
rys Caterers.

Dieną prieš tai Lito atstovai 
buvo susitikę Jaunimo Centre 
su Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės ir Lietuvių Fondo vado
vybėmis. Buvo pasidalinta min
timis apie galimybes šį turtą pa
naudoti lietuvių reikalams.
Susirinkimo dalyviai principe 

sutiko, kad dabar esantį pasta-

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 

liūnų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti skiria 
kasmetinę EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO PREMIJĄ,

Premijai skirti sąlygos yra to
kios :

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų ar kita kalba), veikla, orga
nizaciniu veiklumu, ar jaunimo 
vienetui (sambūriui, tautinių šo
kių grupei, jaunimo chorui, 
sporto būreliui), geriausiai re
prezentavusiam lietuvius ir 
Lietuvą vienerių metų laikotar- 
py;

2. Premijai gauti asmenis 
ar vienetus raštu pasiūlo jauni
mo organizacijų vadovybės, jau
nimo grupės, vyresniųjų organi
zacijos ar paskiri asmenys iki 
kiekvienerių metų gruodžio 31 
(pašto antspaudas); 

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI
Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir*TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 

mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite - įsitikinsite!

13 DIDŽIULIŲ
New Yorke: 1854 2nd Ava. (85-86 St) — TR 9-3047 
RMgevroade: 58-54 MyrOe Avanue — VA 1-7068 
Aatorljoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Florai Perk, L.I.: . 259-17 H melde Avė. — 343-6116 
E. Nortfipoft L I.: 250-A tark Retd Rd. 516 757-0601 
FraflMIn 8q., L. L: 961 Hempeteod Tpke. — 437-7877 
Fluehlnge: 41-08 Maln Street — Hl 5-2552 
WNt« Plalns, N. Y„ The Chaae Pttt —

200 HamMon Avė. — Tol.: 914-249-0228

KRAUTUVIŲ 13
Nanųet N.Y., Nanuet MaN Sbopplng Cent, 

Route 59 — Tel. 914 623-4265
Farmlngton. Conn: Hane and Erta Dell 

270 Farmlngton Avė. — 203-677-7000
Denbury, Conn.: Denbury Oourmet 266 Maln Si — 

Tel.: 203 744-6657
Norwood. Maea.: Meet and Wursttiaua —101 Certrat St

Jei: 617 769-2895
Wayne. MJ.: 1234 WINowbrook MaN—

Tat: 201 785-0542

tą (apie 100,000 kvadratinių pė
dų plotą) perimtų PLB ir jį 
paskirstytų įvairioms organizaci
joms bei institucijoms.

Netolimoje ateityje bus pa
ruoštas konkretus šio perėmimo 
planas ir sąlygos. Lietuvių 
Bendruomenei šiame posėdyje

FINANSINĖM TEMOM
Per Laisvės Žiburio radiją 

sveikinu visus ir noriu prabilti 
i tuos, kurie nespėjo atvykti 
į Marco Island ekonominį sei
mą. Pasigedom jūsų. Po metų 
bus kitas panašus seimas ir vėl 
bus proga pabėgioti pajūriais ir 
kartu paplanuoti.

Šį rytą noriu atkreipti jūsų 
dėmesį į valiutą liečiančias ži
nias, kurias plačioji spauda ma
žai liečia.

Atrodo, kad JAV valdžios iž
dą? ruošiasi pakeisti dabar esa
mą dolerio banknotą į naują do
leri. Tai daroma stengiantis už
kirsti kelią netikriem bankno
tam. taip sakant Counterfit.

3. Premijuotino asmens ar jau
nimo vieneto tinkamumui įver
tinti sudaroma vertinimo komi
sija, kurion po vieną atstovą 
skiria Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės vadovai jaunimo rei
kalam, Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos valdyba ir JAV 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga, o du 
atstovus paskiria Kriaučeliūnų 
šeima;

4. Vertinimo komisija, aptaru
si asmens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų daugu
ma iki sekančių metų vasario 15 
ir susitaria su Kriaučeliūnų šei
ma dėl premijos įteikimo laiko 
ir pobūdžio:

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo mo
tyvus ir siunčiant; EUGENI
JAUS KRIAUČELIŪNO PRE
MIJOS KOMISIJAI, 12500 
Pavvnee Road, Palos Park, Il
linois 60464.

atstovavo: V. Kamantas, dr. T. 
Remeikis, B. Nainys, B. Jasai
tienė, M. Lenkauskienė, K. Lau
kaitis, V. Šoliūnas. Lietuvių 
Fondui atstovavo dr. A. Razma, 
Lito atstovai buvo V. Vebeliū- 
nas, V. Alksninis, R. Bružienė, 
Z. Jurys ir R. Kezys. Litolnf.

Tačiau šis ėjimas turės didelių 
šalutinių bangavimų bei suvar
žymų.

Šiuo laiku dar nežinome ar 
naujas doleris bus vienas prie 
vieno — — ar kitokia bus jo 
vertė. Yra žinoma, kad naujas 
banknotas bus ant labai chemiš
kai ir elektroniškai inpregnuotų 
popierių.

Reikia spėti, kad išmainant 
senąją valiutą, jeigu turi grynais 
— reikės paaiškinti iš kur ji 
buvo gauta. Taigi tiems mtsms, 
kurie kaip voverėlės norėjome 
taupy ti vieną dolerį prie kito — 
dabar reikės vėl iš naujo už san
taupas duoti atskaitomybę. Šių 
klausimų akivaizdoje geriausias 
būdas savo žaliukus tvarkyti yra 
šis:

1. Padėti juos į banką, pri
jungiant prie ten esamų išteklių.

2. Nupirkti aukso, sidabro ar 
monetų iš taurių metalų, kaip 
antai: Kanados klevo lapai (Ca- 
nadian maple leaves), Austrijos 
auksinai, Meksikos 1 oz. mone
tos, Pietų Afrikos krugerandas, 
Amerikos St. Gaudens arba 
double eagle.

3. Investuoti dar dabar į U.S. 
Treasury bills arba notes, kol 
dar galima padaryti be klau
simų.

Mano žvalgas sako, kad šis 
žingsnis, Švelniai vadinamas pi
nigų apsaugojimu, kvepia tam 
tikra valiutos reforma. Ji gali 
būti net pinigo nuvertinimas. 
Toks žingsnis turėtų tendenciją 
apsaugoti Amerikos turtą, bet 
galėtų nukentėti tie, kurie pri
vačiai saugoja didesnes sumas 
grynais pinigais.

Tai dar nėra tragedija, bet 
turėkit tai galvoje, kai sekma
dieniais po pamaldų skaitote 
laikraščius. Vytas VebeliCnas 

— Kun. Povilas Jančauskas, 
Garliavos altaristas, mirė lapkri
čio L Velionis buvo sulaukęs 
81 m. amžiaus. Kunigu buvo 
įšventintas 1929. Tai jau 23-čias 
šiemet Lietuvoje ir 4-tas Vilka
viškio vyskupijoje miręs kunigas. 
Vilkaviškio vyskupijoje iš 94 
bažnyčių 20 neturi savo kunigo. 
Šiais metais okupuotoje Lietu
voje jau mirė 23 kunigai, o pa
vasarį buvo įšventinta tik 19 
naujų kunigų.

— Kun. dr. Juozas Prunskis 
Lietuvių Religinei šalpai paau
kojo. 25,000 dol., kad priaugan
čios palūkanos būtų naudojamoj 
kasmetinei premijai už religinį 
veikalą. Gavo vysk. P. Baltakio 
ir vysk. V. Blizgio bei kun. K. 
Pugevičiaus raštu užtikrinimą, 
kad tokia premija bus kasmet 
teikiama. Pusė sumos numato
ma skirti autoriui, pusė leidyk
lai.

— Solistės Aldonos Stempu- 
žienės naujos plokštelės sutiktu
vės Chicago Jaunimo Centro 
mažojoj salėj įvyks gruodžio 7. 
Rengia Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondas.

— Lietuvių tautodailės insti
tuto Toronto skyrius yra Toron
to Folk Art Council pakviestas 
dalyvauti North York miesto ro
tušėje su kalėdine programa. 
Ten kasmet dalyvauja 20 - 30 
įvairių tautybių su parodėlėmis 
bei šokių - dainų pasirodymais. 
Šiais metais lietuvių skyriuje 
bus papuošta Kalėdų eglutė, 
įvairių kepinių stalas, bus rodo
mas šiaudinukų darymas, tauti
nės* lėlės bei kiti dalykai. “Ka
lėdos pasaulyje” programos 
bus gruodžio 7-8.

— Dainavos ansamblio stato
mo veikalo “Lietuviškos vestu
vės” spektaklis amerikiečių vi
suomenei bus gruodžio 8 Mor
ton East auditorijoj, Cicero, III. 
Veikalo meninė vadovybė — 
skripto autorė rašyt. Danutė Bra- 
zytė - Bindokienė, muzikos va
dovės Rasa Paskočimienė ir Ni
jolė Kupstaitė, režisierė Liuda 
Ambrosini, dekoracijos dail. Jur
gio Daugvilo, tautinių šokių va
dovė Rasa Paskočimienė, drabu
žių projektai Dianos Kizlauskie- 
nės, pasakotojas Vitas Laniaus- 
kas, medžio darbai Kazio Lau
ciaus.

— Muziko ir kompozitoriaus 
Broniaus Jonušo lituanistinė 
stipendija šiais metais atiteko 
Omahoje studijuojančiai Gailu
tei Reškevičiūtei. Stipendija iš 
eilės jau devintoji. Ją įsteigė 
B. Jonušo našlė Emilija Jonu
šienė, kasmet tam reikalui skir
dama po 1000 dol.

— Dail. Dagys, savo 80 metų 
amžiaus sukakties proga, gruo
džio 15 Toronto Lietuvių Na
muose rengia savo skulptūrų 
parodą. Ten bus ir jo naujos 
skulptūrų knygos sutiktuvės bei 
sukaktuvinis pobūvis.

— Tautos Fondo Chicagos ko
mitetas spalio 27 Tautiniuose 
Namuose surengė pietus, ku
riuose dalyvavo apie 300 asme
nų. Pietų metu surinkta 12,815 
dol.

— Argentinos Lietuvių orga
nizacijų ir Spaudos Tarybos pir
mininku išrinktas arch. Artūras 
Kaminskas, kuris pareigas pra
dėjo eiti nuo rugsėjo 13. Anks
čiau pirmininku buvo Antanas 
Mikučionis, Susivienijimo Lie
tuvių Argentinoje atstovas.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Davis, Lindrn. N.J.. A. 
Gudeczauskas, Coventry, R.I. 
Užsakė kitiem: dr. R. Saldai- 
tienė, VVoodhaven. N.Y. — L. 
Mikelk, San Diego, Calif. ir V 
Saliamonas. La Canada. Calif.. 
A. Daniliauskienė. Stamford. 
Conn. — P. Lapinskui, No. Mia- 
mi, Fla. Sveikinam naujus skai
tytojus ir dėkojam užsakytojam 
Naujiems skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem metam 
tik 12 dol. Atnaujinant — visiem 

, 15 dol. metam
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NAUJAUSIOS KNYGOS

J. Statkutės De Rosales, Balti] 
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. Rinkūno, Lietuva ir Vil
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 Recordsiof 
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 
Canada, vad. A. Stankevičiaus. 
Kaina su persiuntimu II 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
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
ine rs-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, N’ew Yor-

J. Švobos, Šeiminė ir prezi
dentinė Lietuva. 10 dol.

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

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

J. Daumanto, 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 istorinių romanų gel
menys ir problemos, 8 dol.

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

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

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 dol.

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

E. Nazaraitės, Medaus ir krau
jo lašai. Eilėraščiai. 6 dol.

B. Mockūnienės, Saulėlydis, 
pasakojimai. 7 dol.

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

A. Veščiūnaitės, Aidinčios 
upės. Eilės. Kietais viršeliais. 
7 dol.

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

Persiuntimui pridedama^ 1 
dol.

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

NAUJA PLOKŠTELĖ
Mezzosopranas

ALDONA STEMPUŽIENĖ
kompozitoriai: Švedas, Banaitis, Jakubėnes, Gruodis, 
Sasnauskas, Tallat-Kelpša
Liuksusinis leidinys lietuvių ir anglų kalbomis 
Kaina 12 dol., pašto Išlaidos 1 dol.
Užsakymus siųsti:
Aldona Stempužis
2589 Euciid Hts. Blvd. No. 6
Cleveland Hts., OH 44106

GINKIME LIETUVIŲ TEISES 
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti 

“Lietuviu Te Iešme Ginti Fondas” (arba “American Lith
uanian Rlghts Fund Ine.”) Ir siųsti adresu: 2636 West 
71 st Street, Chlcago, H_ 60629

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondul...^„.„.,ŲS$.—
Pavardė, vardas__ __________________ .......____ .....
Adresą s

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELTVER
296-4130

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo modemiškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
VVashington St), Wilkes Barte, Pa. 18793; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatoriai* siv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts La ne, Woodhaven,N.Y. 11421, tel. Ml 7-6637.

ko Harmonijos. Toronto ch^ro 
Aras, Montrealio choro 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.

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

PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Gera proga įsigyti penkias 
lietuviškų dainų plokšteles tik už 
12 dųl. (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.

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

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 
Litbu anians. Omahos lietuvių 
istorija. Gausu žinių apie Lie
tuvą, lietuvių ir anglų kalbomis. 
Gausiai iliustruota. Yra ir labai 
gražiu spalvotų paveikslų. Di
delio formato. Įrišta. 45 dol.

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

A. Kezys, Lithuania through 
theVVall, okupuotos Lietuvos 
vaizdai. 16 dol.

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

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

LIETUVIŠKOS KASETĖS
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 dainų 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 1*0 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.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St. 
Lozoraičio, {vadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Pulki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
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 ---------------- -------------■■—.............  —...........

KNYGOS ANGLŲ KALBA 
BOOKS IN ENGLISH

Lithuanian Cookery by I. Sinkevičiūtė. One of the largest collec- 
tion of Lithuanian traditional recipes. $8.00

Introduction to Modern Lithuanian, by A. Klimas, Dambriū- 
nas, W. Schmalstieg. Grammar for the Lithuanian language. 
S 10.00

English - Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas. $8.00
Lithuanian - English Dictionary, by Piesarskas, Svesevičius. $8.00
Mind Against the 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 the Great Duke of Lithuania, bv L Končius. S3.00
Lithuanians in America, by A. Kučas. $6.00
The Baltic Nations, by B. J. Kasias. $12.00
Lithuanian Minor, by M. Brakas. $10.00
Samogitia, by Chas. L. Thourot Pichel. $8.00

E/Verloren Van Themaat, Pra
nas Domšaitis, 25 dol.

B. Viesulas, Telesforas Valius, 
45 dol.

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

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

Odyssey, 15 dol.
F. \Vhitaker, 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, I ietrųviškos muzikos plokš
telės ir įvairūs suvenyrai gau
nama Darbininko administra
cijoje, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Miestas, valstija, Zip

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

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

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

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

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

Miestas-, valstija, Zip .... ......................................................................

Soviet Genocide in Lithuania, by J. Pajaujis. $12.00
VVe wil) Concjuer the VVorld, by L. Dovydėnas. $5.00
The Lithuanian VVoman. by B. Novickienė. $5.00
Lithuanian Pioneer Priest, by W. VVolkovich. $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 $1.00 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 skaitytoja. 
Nauji skaitytojai nuo užsakymo dienos tuoj pat pradės gauti Darbininką iki šių metų 
galo Ir per visus 1986 metus (o taip pat ir 1986 m. kalendorių su dali. C. Janušo viršeliu) 
tik už 12 dol.

Pasinaudoklt šiuo papiginimu, užsakydami Darbininką jo dar neskaitančiam draugui. 
Tai bus Ir graži Kalėdinė dovana, kuri Jus prlmlmlns kiekvieną 1986 metų eavaltą.

Kreiptis: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brolklyn, N.Y. 11207.

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

ADRESAS..............-.............................-....................-..................................................................
Užsakau Darbininką kąip dovaną:.......................................................................-...................

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01 114th St., Rlchmond Hill, 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 certlflkatal.

Reguliarių santaupų palūkanų kursas KASOJE šiuo metu 7%. Pilnas metų 
prieauglis 7.25%

Taupymo certlfikatų 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 $100.000

KASOS įstaiga Rlchmond HIII veikla šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. 
vakaro, Išskyrus penktadieniais Iki 6 v.v. Ir šeštadieniais Iki 5 v.v.

Apie paskolų Ir certlfikatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
4artx> valandomis. Per telefoną erbe paštu Jums bus sutelktos vėliausios Informacijos.
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Prof. dr. kun. A. Jurgelaitis, O.P., dėkoja Veronikai Kielienei 
UŽ dideli puošnų tortą, Nuotr. Roberto Dilio

PAGERBTAS
KUN. DR. A. JURGELAITIS

su Antanu Janavičium.
Pagerbimui rengti buvo suda

rytas specialus organizacijų 
atstovų komitetas, kuriam vado
vavo kun. klebonas P. Šakalys.

10 vai. parapijos bažnyčioje 
padėkos mišias aukojo Jubilia
tas, asistuojant klebonui, kuris 
pasakė ir turiningą pamokslą.

Mišių aukas nešė seselės M. 
Baptistą ir M. Paulina.

Choras lietuviškai giedojo 
Taikos Karalienei skirtas mišias, 
vargonais pritariant M. Blaževi- 
čiūtei — Cravvley. Solo ir duetus 
atliko O. Ambrasaitė - Ferrini ir 
Irena Radzevičiūtė - Lewin.

5 vai. buvo Jubiliatui pagerb
ti banketas, j kurį susirinko ku
nigų, seselių vienuolių ir daug 
svečių.

Sugiedota Ilgiausių metų. 
Sveikinimo kalbas pasakė Liet. 
Bendruomenės apylinkės pirm. 
Povilas Jančiauskas, Liet. Vyčių 
I-mos kuopos pirm. Jonas Stat
kus, ALR Katalikų Moterų 15 
kuopos pirm. O. Eikinienė, Mar
tyno Jankaus šaulių kuopos 
pirm. inž. Juozas Stašaitis, Liet, 
vyčių Naujosios Anglijos apyl. 
vardu kalbėjo Al Jaritis iš Bos
tono, lietuvių kalbos studentas 
iš Providence kolegijos Victor 
Mathew ir Liet. Bendruomenės 
Providence apylinkės atstovas 
dr. Valiuška.

Apie Jubiliatą išsamiau pakal
bėjo kun. klebonas P. Šakalys, 
prel. Vyt. Balčiūnas iš Putnam, 
Conn., ir Providence kolegijos 
profesorius Francis Nealy.

Įspūdingas kun. dr. Antano 
Jurgelaičio, OP, jo 40 metų 
kunigystės jubiliejaus proga, pa
gerbimas įvyko lapkričio 3 Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje ir salėje, Brockton, 
Mass.

Nors kun. dr. A. Jurgelaitis, 
OP, profesoriauja Providence. 
R.L, kolegijoj, bet per 15 metų

savaitgaliais atvyksta Į Sv. Ka
zimiero parapiją dvasiniams sa
vo tautiečių patarnavimams.

Domininkonas tėvas A. Jurge
laitis augo tarp trijų seserų, ku
rių dvi yra Jėzaus Nukryžiuo
tojo vienuolyne — sės. M. Bap
tistą ir sės. M. Paulina, o tre
čioji sukūrusi pavyzdingą šeimą

Jubiliatas savo žodyje išreiškė 
gilią padėką rengėjams ir banke
to ruošėjams, už dovanas ir at- 
vykusiems jį pagerbti.

Banketo metu choras gražiai 
padainavo įvairių dainų,, suteik
damas iškilmingumo . švenčiant 
tokią garbingą kunigiško jubilie
jaus šventę.

E. Ribokienė

Lietuvos kariuomenės 
minėjimas

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo 67 metų sukaktis Bostone 
labai gražiai ir didingai paminė
ta lapkričio 24.

Minėjimas susidėjo iš trijų da
lių. Pirmojoj daly Laisvės Varpo 
radijo valandoje vedėjas Petras 
Viščinis montaže kalbėjo apie 
kariuomenės reikšmę ir ką ji 
davė Lietuvai — nepriklauso
mybę. Didingai skambėjo ko
mandos ir malda Kaune Karo 
muziejaus s<xlelyje, nuleidžiant 
kas vakarą vėliavą.

Antroji dalis vyko Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje So. 
Bostone. Mišias už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės aukojo ir pa
mokslą pasakė kleb. kun. Alber
tas Kontautas. Per mišias labai 
gražiai giedojo Toronto vyrų 
choras “Aras”, vadovaujamas 
solisto - dirigento Vaclovo Ve- 
rikaičio. Organizacijos dalyvavo 
su vėliavomis.

Trečioji dalis vyko So. Bos
tono Lietuvių piliečių d-jo,s sa
lėje. Čia minėjimą pradėjo ra- 
movėnų Bostono skyr. pirm. Jo
nas Starinskas. Jis pakvietė inž. 
Juozą Stašaitį vadovauti progra
mai. Buvo įneštos vėliavos, su
giedota Lietuvos ir Amerikos 
himnai. Kun. A. Kontautas su
kalbėjo maldą. J. Stašaitis pa
aiškino, kodėl Amerikos himnas 
negiedamas pirmuoju. Esanti 
tradicija, kad Amerikos vėliava 
turi būti dešinėje pusėje kitų

vėliavų arba viduryje tik aukš
čiau iškelta, o himnas gieda- 
mas paskutiniuoju. J. Stašaitis 
kiek daugiau kalinėjo apie šau
lius ir l>endrai apie karius, kurie 
dirl>a tėvynės gynimui ir apsau
gai. Tada buvo iškviesti savano
riai - kūrėjai: Stasys Griežė
ju rgelevičius, Juozas Liutkonis 
ir rašytojas Stasys Santvaras. 
Kiekvienam buvo prisegta po 
l>altą gėlę. Buvo paminėtos' Si
biro kankinės Elena Juciutė ir 
Ona Mileikienė, liet jos negalė
jusios atvykti. Tada Vokietijos 
nacių kankinti ir kalinti pogrin
džio veikėjai: Lietuvos Laisvės 
Kovotojų S-gos pirm. PoVilas 
Žičkus ir sąjungos iždininkas 
inž. Jonas Vasys. Jiem irgi buvo 
prisegta po baltą gėlę.

Buvo iškviesti du Brocktono 
Martyno Jankaus šaulių kuopos 
nariai, kuriem J. Stašaitis įteikė 
Šaulių sąjungos išeivijoj ordinus 
už jų veiklą Brocktono šaulių 
kuopoje.

Prelegentas Jonas Rūtenis 
kalbėjo apie karių pareigas ir au
kas. Jeigu ne Lietuvos savano
riai kariai, tai nebūtų buvę ir 
nepriklausomos Lietuvos. Jie 
ant savo pečių ir savo net gy
vybės aukomis atnešė Lietuvai 
nepriklausomybę.

Meninėje programos dalyje 
Toronto vyrų choras “Aras” pra
dėjo daina — Lietuviais esame 
mes gimę. Toliau: Lietuva bran
gi, Kalniškės mūšis, Leiskit į tė
vynę, Stoviu aš parimus, Pražy
do jazminai, Širdis dar žydi, dar 
jauna. Choro dirigentas ir solis
tas Vaclovas Verikaitis solo dai
navo Oi, neverk, motušėle. Ta
da vėl choras: Ant kalno kark
lai siūbavo, Sutrinko keleliai, 
Keleivio daina, Lopšinė gimti
nei ir motinai, Visos žmonos

HARTFORD, CONN.

tokios pačios, | Tėvynę grįžt 
norėčiau, Lėkit mintys, Atžy
giuoja mūsų pulkas, Jūra ir kran
tas. Ir vėl solistas Verikaitis solo 
— Ūdrio daina (iš op. “Pilėnai”), 
o taip pat dar arija iš Komevi- 
lio varpų. Choras ir solistas Ve
rikaitis — Kvietimas į Sūduvą, 
Mano gimtinė, Mano kaimas ir 
pabaigai mirusio komp. Juliaus 
Gaidelio atminimui maršų py
nė: Mes žengiam, Žygis į Vil
nių, Pajūriais, pamariais, Jūrei
vių daina ir Ramovėnai žygiuo
ja. Be to, labai ilgiems ploji
mams nenūtilstant, padainavo ir 
dar eilę dainų, kurios neįrašytos 
į programos knygutę. Po to vyko 
vaišės, loterija.

Tai buvo vienas iš gražiausių 
Lietuvos kariuomenės švenčių 
minėjimų Bostone. Rengėjai ne
pasibijojo išlaidų atkviesti tokį 
didelį chorą iš Kanados, kuris 
nepaprastai gražiai atliko meni
nę programą. Už visą šį gražų 
minėjimą didžioji padėka tenka 
ramovėnų Bostono skyr. pirmi
ninkui Jonui Starinskui, sekreto
riui Antanui Andriulioniui ir 
ižd. Martynui Dapkui. Jie su
rengė minėjimą, kokio seniai 
neturėjome.

Mirė inž. Rimas Karosas
Lapkričio 21 staiga mirė inž. 

Rimas Karosas. Vokietijoj, Augs
burgo tremtinių stovykloje jis 
baigė gimnaziją. Atvykęs su tė
vais, broliu ir seserimis į Ame
riką, Northeastem universitete 
Bostone baigė inžinerijos moks
lus. Dalyvavo Korėjos kare. Grį
žęs iš kariuomenės dirbo Thay- 
er Scale bendrovėje. Rimas Ka
rosas buvo tos bendrovės vice
prezidentas. Yra užpatentavęs 
net 18 patentų. Staigi ir netikė
ta jo mirtis sukėlė Bostono ir 
apylinkės lietuviuose liūdesį.

Buvo pašarvotas Joe Casper 
šermeninėje, kurią atsisveikini
mui su velioniu lankė daug žmo
nių.

JONAS KIAUŠAS — SUKAKTUVININKAS
Iki šiol vis dar nepavargstąs 

LB Keamy apylinkės veikėjas ir 
ilgametis LB N.J. apygardos 
kontrolės komisijos narys Jonas 
Kiaušas spalio 23 sulaukė 80 
metu amžiaūs.

Gimė jis 1905 Anykščių apy
linkės ūkininkų gana gausioj 
(4 seserų ir 3 brolių) šeimoj. 
Vidurini mokslą ėjo Anykščių 
vidurinėj mokykloj ir Ukmergės 
valstybinėj gimnazijoj. Besimo
kydamas susipažino su skautai 
veikla ir. būdamas Ukmergės 
gimnazijoj, pritariančius skauti- 
jai berniukus suorganizavo į 
skautų draugovę ir kelerius me
tus jai vadovavo kaip drauginin
kas.

Nuolat tobulindamasis skau
tuos veikloj, pasiekė paskauti- 
ninko laipsni. Nors tuo metu 
skautų veikla dar nebuvo vals
tybės remiama, bet Ukmergės 
skautai buvo gana veiklūs: ren
gė kad ir netolimas ir trumpa
laikes iškylas, organizuotai da
lyvaudavo gimnazijos rengi
niuose ir valstybinių ar tautinių 
švenčių minėjimuose ir įvairiais 
įmanomais būdais stengėsi pa
dėti artimui.

Baigęs Ukmergės gimnaziją, 
sukaktuvininkas, ruošdamasis 
miškininko profesijai, 1929 bai
gė Aukštesniąją miškų mokyklą 
Alytuj ir dirbo miškininko darbą 
įvairiose girininkijose Susida
rius palankiom sąlygom, buvo 
pradėjęs studijuoti ekonominius 
mokslus Vytauto Didžiojo uni
versiteto Teisių fakultete, bet 
dėl tarnybinių pareigų ir kil
nojimo šių studijų nebaigė. Dėl 
sąžiningai atliekamų pareigų ki
lo užimamoj vietoj ir pasiekė 
miškų urėdo vietą.

Būdamas Palangos girininku, 
susipažino su Klaipėdos Preky
bos instituto studente Natalija 
Staknyte ir 1936 ją vedė. Dar 
nepriklausomoj Lietuvoj susi
laukė dviejų dukrelių — Lili- 
jos ir Rūtos.

Kaip ir daugelis kitų, artėjant 
antrajai bolševikų okupacijai, 
pasitraukė iš Lietuvos į Vokieti
ją, iš kur^dėl permainingų karo 
aplinkybių atsidūrė Lenkijoj, 
nes buvo sustoję Pomeranijos 
provincijoj, kuri pagal karo są
jungininkų sprendimą buvo per
duota Lenkijai. I^aimingu suta

pimu ir lenkų valdžia jam leido 
dirbti profesinį darbą iš pradžių 
girininku, o kiek vėliau miškų 
urėdu ir miškų inspektorium. 
Čia dirbdamas taip pat nesiten
kino tik tarnybiniu darbu, bet 
lankė Varšuvos universitetą ir, 
jį baigęs. įsigijo miškų inžinie
riaus diplomą. Gyvendama 
Lenkijoj, šeima susilaukė dar 
trijų vaikų — sūnaus Leonar
do ir dukrelių Angelės ir Danu
tės.

1960 JAV gyvenančios gau
sios Staknių šeimos kvietimu ir 
rūpesčiu atvyko į Ameriką ir 
sustojo Harrison, N.J. mieste. 
Visi penki vaikai yra baigę mu
zikos mokyklas ir aukštuosius 
mokslus, o Angelė, baigusi ope
rinio dainavimo Curtis institutą 
Philadelphijoj, išaugo į pajėgią 
koncertinę solistę, savo daina
vimu žavėjusią daugelį lietuvių 
kolonijų.

Gyvendami Amerikoje. Kiau
šai jungėsi į lietuvių visuome
ninį ir organizacinį darbą. Dar 
ir dabar, nors būdami abu pen
sininkai, iš šių darbų nepasi
traukė. Natalija Kiaušienė buvo 
suorganizavusi šeštadieninę 
mokyklą Keamy, N.J., ir jai va
dovavo tol. kol buvo ją lankan
čių vaikų.

Dukros ir sūnus su šeimom, 
atsidėkodami tėvam už rūpestį 
jų ateitim, spalio 26 restorane

surengė tėvų vedybų 49 m. ir 
tėvo 80 m. amžiaus sukaktim 
paminėti vaišes, į kurias atsi
lankė per 50 Kiaušų ir Staknių 
šeimų giminaičių ir draugų. Vai
šių metu Angelė Kiaušaitė pa
dainavo solo, o inž. Vytautas 
Staknys skambino pianu. Buvo 
perskaitytas JAV prezidento 
Reagan sveikinimas sukaktuvi
ninkui. Dalyviai pakiliai sugie
dojo “Ilgiausių metų”.

Spalio 27 sukaktuvininkų in
tencija Keamy lietuvių Sopulin
gosios Dievo Motinos bažnyčioj 
mišias aukojo ir pamokslą pa
sakė tos parapijos klebonas kun. 
Domininkas Pocius. Mišių metu 
vargonais grojo parapijos var
gonininkė Genovaitė Mazur.

Dar daug darbingų metų mie
liem sukaktuvininkam. K. J.

Organizuojasi inžinieriai
Vietinių lietuvių inžinierių 

iniciatyva organizuojamas Con- 
necticut valstijoje Amerikos Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos (ALIAS) skyrius. Stei
giamasis pirmas viešas susirin
kimas šaukiamas gruodžio 15 d., 
3 vai. po pietų New Britai n 
lietuvių Šv. Andriejaus parapi
jos mažojoje salėje, Stanley St., 
New Britain. Visi Conn. ir kitų 
artimesnių vietovių lietuviai 
profesionalai-ės mielai kvie
čiami jungtis į naujai steigiamą 
ALIAS skyrių.

Pagal ALIAS statutą tikruoju 
nariu gali būti kiekvienas lie
tuvis inžinierius, architektas ir 
technikas, baigęs atitinkamas 
mokyklas ar turįs tolygų paty
rimą. Organizatoriai ypač no
rėtų savo eilėse matyti jaunes
nius narius, mokslus baigusius 
išeivijoje.

Pagal ALIAS statutą ir tradi
cijas į tikruosius narius taip pat 
priimami ir kitų griežtųjų moks
lų kolegos, kaip, pav., fizikai, 
chemikai, matematikai ir pan.

Norį gauti daugiau informaci
jų, gali kreiptis į steigėjus ko
legas: J. A. Starėną — tel. 203 
677-7723 ar J. P. Nasvytį — tel. 
203 673-6803.

JAS

Malonumai ne visiem
Hartfordo Lietuvių Bendruo

menės rudens vakaras - baliui 
jau praėjo. Visiem paliko ma
lonius įspūdžius ir prisiminimus. 
Šio vakaro programą atliko pui
kusis New Yorko muzikos vie
netas “Harmonija”. Publika bu
vo sužavėja ne tik dainomis, bet 
kartu ir vieneto dalyvių išvaiz
da ir vaidyba. Tai reto grožio 
koncertas, kuris visada laukia-

mas. Reikia tikėtis, kad ateityje 
ir daugiau panašių renginių ma
tysime. Nepaprastai darbštūs ir 
energingi Lietuvių Bendruome
nės apylinkės valdybos nariai 
savo užsibrėžtą tikslą pasiekė.

Neužtenka šiais maloniais įs
pūdžiais gyventi, bet reikia ne
pamiršti ir tų, kuriem bet kokie 
malonumai nepasiekiami. Su 
gailesčiu tenka priminti, kad 
mūsų veikliosios narės Zinos 
Dresliūtės mamytė labai sunkiai 
serga ir guli Bostono ligoninė
je. Jai reikalinga sunki operacija.

Skaudu, kad mūsų kolonijai 
tiek daug nusipelniusi Kotryna 
Marijošienė jau kelinti metai dėl 
ligos niekur nebegali dalyvauti. 
Gaila ir mielos Aleksandros 
Dapkienės, kurią liga labai kan
kina. Visiem žinomas mokytojas 
Jonas Bernotas ir jo žmonelė, 
senatvės slegiami, turi gyventi 
prieglaudoje.

Kaip būtų visiem gera, kad 
šie mūsų kolonijos nariai kuo 
greičiau pasveiktų, įsijungtų į 
normalų gyvenimą ir pajustų 
šviesesnes dienas.

Ig. S-tis

Palaidotas lapkričio 25 po mi
šių Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje, Blue Hill kapi
nėse. Nuliūdime liko žmona 
Birutė, sūnus Algis, dukterys 
Daina ir Rūta, motina Felicija, 
brolis Gintaras, sesuo Giedrė 
Budreckienė su šeima ir eilė 
kitų giminių ir draugų.

RENGINIAI

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.

BOSTuN 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 9:00-10:00vai. ryto iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arttnir St., Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

BnnKBvmniL
Postogepoid both 111095

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

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

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207

Šį savaitgalį Kultūros Židiny
je: gruodžio 7 ir 8, šeštadienį 
ir sekmadienį, didžiojoje salėje 
Lietuvių Tautodailės Instituto 
prieškalėdinė mugė, mažojoje 
salėje dail. Vilijos Rastenytės - 
Pateh paroda, kurių rengia Lie
tuvių Fondas.

Prieškalėdinė mugė rengiama 
gruodžio 7 ir 8 Kultūros Ži
dinio didžiojoje salėje. Bus iš
statyti įvairūs rankdarbiai. Paro
doje dalyvauja Mindaugas ir 
Irena Jankauskai, Regina Petru- 
tienė, — visi trys iš SVashingto- 
no, Milda Kvedarienė iš New 
Jersey, Gina Kudžmienė iš \e\v 
Yorko ir kiti. Mugė atidaryta 
šeštadienį nuo 1 iki 9 v. v., 
sekmadieni nuo 12 iki 4 v. po
piet. Mugės metu bus galima 
gauti lietuviškus pietus. Rengia 
Lietuvių Tautodailės Instituto 
Nevv Yorko skyrius.

Dail. Vilijos Rastenytės 
Pateh paroda bus gruodžio 7 ir 
8 Kultūros Židinio mažojoje sa
lėje. Dailininkė atvyksta iš Cape 
Cod, Mass. Paroda lankoma šeš
tadienį nuo 1 iki 9 v. v., sekma
dienį nuo 12 vai. iki 4 vai. 
Parodos atidarymas 7 v. v. Paro
dą rengia Lietuvių Fondo va
jaus komitetas, kuriam pirmi
ninkauja Lilė Milukienė.

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

“VOLUNGĖ 
DARBININKO KIOSKE

Į Darbininko spaudos ir 
plokštelių kioską iš Kanados 
atskrido “Volungė' — nauja 
“Volungės” choro išleista plokš
telė.

Pirmoje plokštelės pusėje yra: 
Anoj pusėj Nemunėlio — harm.
J. Švedo, Tupėjo vanagas — 
harm. K. V. Banaičio, Daigų 
šilkai — A. Raudonikio, Tu gi
ruže — harm. \ . Kairiūkščio. 
Vėjužėlis — A. Vanagaičio, Šią 
naktelę — liaudies daina. Be
auštant! aušrelė — harm. M. K. 
Čiurlionio. Nuo Birutės kalno —
K. Kavecko, Darželyje rūtelė 
pražydo — harm. Vyt. Jančio. 
Aviža prašė — sutartinė.

Antroje pusėje: Apie Joną ir 
molio uzboną — harm. J. Gai
žausko. Prie Nemuno vingio — 
M. Noviko, Ar ateisi — G. Gu
dauskienės, Metų laikai — G. 
Gudauskienės, Greitai laikas 
bėga — dainų pynė — J. Go- 
vėdo.

Volungės chorui vadovauja 
Dalia Skrinskaitė - Viskontienė. 
akoinponuoja Jonas Govėdas ir 
Paulius Vytas. Plokštelė gauna
ma Darbininko administracijoje. 
Jos kaina — 10 dol., persiunti
mo išlaidoms pridėti 1 dol.

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

PRIEŠKALĖDINĖ MUGĖ
Su savo darbais dalyvauja:

MINDAUGAS IR IRENA JANKAUSKAI 
REGINA PETRUTIENĖ ii Washingtono 
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!

Lietučių Tautodailės Instituto 
N etų Yorko skyrius

Redakcija......... (718) 8^7-1352
Admlnistr..........(718) 827-1351

Spaustuvė........ (718) 827-1350
Vienuolynas .. .(718) 235-5982 
Vyskupas ... (718)827-7932 
Salė (kor.)........ (718) 827-9845
Salės adm.........(718) 235-8388

Adventinis susikaupimas Ap
reiškimo parapijos salėje rengia
mas gruodžio 8, sekmadienį, po 
11 vai. mišių. Paskaitą skaitys 
prof. kun. Antanas Rubšys, Man
hattan kolegijos profesorius. Su
sikaupimą organizuoja studentai 
ateitininkai ir kviečia dalyvauti 
sendraugius, studentus ir moks
leivius su tėveliais bei svečius. 
Po paskaitos bus pusryčiai, ju. 
biliejinio ateitininkų kongreso 
Chicagoje apžvalga skaidrėse ir 
kita.

Nuo a. a. Elenos Mickeliū- 
nienės mirties vienerių metų 
sukaktis sueina gruodžio 7 d. 
Tą dieną, šeštadienį, 11 vai. 
mišios bus laikomos pranciško
nų vienuolyno koplyčioje 
Brooklyne. Prašoma dalyvauti ir 
pasimelsti.

Tradicinės N. Y. skautų kū
čios Įvyks gruodžio 14. šeštadie
ni, 6:30 v. v. Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje. Kūčių maistą 
ruošia vyr. skaučių židinio Vi
lijos seserys. Kviečiami dalyvau
ti abiejų tuntų visi skautai ir 
skautės (uniformuoti). Taip pat 
kviečiami skautų tėveliai bei jų 
artimieji. Židinietės prašo visus 
prisidėti pinigine auka. Unifor
muoti skautai — 1 dol., tėvai bei 
giminės po 6 dol. Apie dalyva
vimą prašom pranešti iki gruo
džio 11 Aldonai Katinienei — 
tel. 718 846-1210.

Kun. Algimanto Bartkaus, Šv. 
Kazimiero kolegijos rektoriaus. 
Įvilkimas į prelato drabužius 
bus gruodžio 22, sekmadienį, 
per 11 vai. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje. Įvilktuvių apei
gas atliks vysk. P. Baltakis, OFM.

Artėjant Kalėdų šventėm ir 
Naujiem Metam, kai kurie skai
tytojai savo draugus ir pažįsta
mus sveikina per Darbininką 
užuot siuntinėję šventinius at
virukus. Kviečiame ir šiemet pa
laikyti šią tradiciją, atsiunčiant 
redakcijai pageidaujamą sveiki
nimo tekstą ir auką laikraščiui 
stiprinti.

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.

Ona ir Kazys Adomavičiai, 
kurie ką tik persikėlė gyventi į 
Centerville. MA., lankydami 
dukras Nevv Yorke, buvo užsu
kę Į Darbininko administraciją, 
kur Įsigijo lietuviškos literatū
ros. plokštelių ir kitų suvenyrų 
už 80 dol. Ta pačia proga, svei
kindami Darbininką 70 metų su
kakties proga, pridėjo auką 
spaudai. Geradariams Darbinin
ko administracija dėkoja.

Lapkričio 24 Brooklyne įvy
ko Lietuvos kariuomenės at
kūrimo minėjimas. Minėjimas 
pradėtas koncelebracinėmis 
mišiomis Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Organizacijų vėlia
vom išsirikiavus prie altoriaus, 
mišias aukojo parapijos klebo
nas kun. Jonas Pakalniškis, 
pranciškonų vienuolyno virši
ninkas Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, OFM, ir svečias iš Sunny 
Hills, Fl., anksčiau čia buvęs 
vikaras, kun. Antanas Račkaus
kas.

Pamokslą pasakė Tėv. L. And- 
riekus, OFM, aptardamas dviejų 
minėjimų (Kristaus Valdovo ir 
Liet, kariuomenės) reikšmę. Mi
šių metu parapijos choras (pil-

Klaipėdos krašto sukilimo mi
nėjimas bus sausio 11, šeštadie
nį, Kultūros Židinyje. Kalbą pa- 
sakvs klaipėdietis Jonas Vilga- 
lys.

Lietuvos vyčių 110 kuopa Mas- 
pethe organizuoja du autobusus 
Į Atlantic City (Atlantic Casino 
Hotel) gruodžio 13, penktadienį. 
Vienas autobusas išvy ks 10 vai. 
nuo Shalins šermeninės, 84-02 
Jamaica Avė. Aitras auotbusas 
išvy ks 10 vai. ryto nuo V. Atsi
mainymo lietuvių parapijos sa
lės. Nemokamai duodama kelio
nė puikiu autobusu, priešpiečiai 
ir spektaklis. Susidomėję asme
nys prašomi pranešti Jonui Ado
mėnui telef. 718 497-5212.

Pabaltijo plaukimo pirmeny
bėse, kurios Įvyko lapkričio 23 
Toronte, Nevv Yorko Lietuvių 
Atletų Klubui atstovavo broliai 
Darius ir Davis Bork. Darius lai- 
laimėjo 2 pirmąsias ir vieną tre
čią vietą, o jo jaunutis brolis 
penkias antras vietas ir dvi tre
čias vietas.

R. ir J. Leimonai iš Jamaica 
Plain, MA., siųsdami metinę 
prenumeratą. Darbininkui at
siuntė 50 dol. auką. Adminis
tracija nuoširdžiai dėkoja.

Pianistas Vytas J. Bakšys da
lyvauja dviejuose koncertuose. 
Gruodžio 3 Stony Brook univer
sitete dailiųjų menų centre at
liko dviejų piafiHių koncertą su 
Terry Kovval, gi\gruodžio 15 
toje pačioje salėje 3w. popiet su 
smuikininku Darei Ssark atlieka 
20 amžiaus amerikiečių muzikų 
koncertą. Informacijos reika
lais skambinti 516 246-5678.

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

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, žody nėlį pa
ruošė prof. Juozas Brazaitis, 
įrišta Į kietus viršelius. Knyga 
tinka dovanom, ypač mokyklinio 
amžiaus jaunimui, nes ji gausiai 
iliustruota. Knygos kaina — 5 
dol. TforSiuntimui pridėti 1 dol.

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.

Darbininko 1986 metų kalen
dorius su dail. Česlovo Janušo 
spalvota “Lietuvos ūkininko so- 
dybos" reprodukcija, išsiuntinė
tas visiem skaitytojam lapkričio 
22. Kas norėtų įsigyti daugiau 
egzempliorių, prašom atsiųsti 
3 dol. išlaidom padengti. Dar
bininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Parduodamas Lietuvos pašto 
ženklų rinkinys už $300. Kata
logo vertė $1000. Jerome Nor
kus, 07-33 117 St., Richmond 
Hill, N.Y. 11419.

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

Pageidaujama VVoodhavene
Skambin-

noje savo sudėtyje) gražiu gie
dojimu suteikė kilnią, maldingą 
nuotaiką. Choro vadovas — Vik
toras Ralys. Mišioms pasibai
gus, choras ir visi pamaldų daly
viai sugiedojo giesmę “O Kris
tau, pasaulio Valdove”, muz. K. 
Kavecko ir tautos himną.

Po pamaldų visi skubėjo į 
parapijos viršutinę salę, kur vy
ko akademinė minėjimo dalis. 
Sugiedojus tautos himną, šio mi
nėjimo dalį pradėjo Kario ad
ministratorius Alfonsas Samušis, 
kuris minėjimo rengėjų vardu 
visus susirinkusius pasveikino, 
pakviesdamas kun. Joną Pakal
niškį sukalbėti invokaciją.

Tolimesnei programos daliai 
vadovavo Vida Penikaitė.

Paskaitą skaitė svečias iš Phi- 
ladelphijos dr. Jonas Stiklorius. 
Jis kaip teisininkas, savo paskai
toje pažvelgė į Lietuvos kariuo
menės istorinę ir praktinę pusę. 
Klausytojai džiaugėsi, kad pa
skaita nebuvo ištęsta, bet vis 
dėlto gili ir turininga. Dr. Jo
nas Stiklorius įrodė, kad ir san
tūriu žodžiu galima daug ką 
pasakyti.

Trumpą žodį tarė ir LB apy
gardos pirmininkas Aleksandras 
\ akselis. Jis dėkojo rengėjams, 
kad jie per eilę metų nepa
vargsta nešdami aukštai iškėlę 
Lietuvos kariuomenės vėliavą.

Visus džiugino Jadvygos Ma
tulaitienės vadovaujamas, o žiū
rovų labai mėgiamas tautinių 
šokių ansamblis Tryptinis. An
samblio šokėjai pašoko šiuos šo
kius: “Gyvataras”, “Landyti- 
nis”, “Abrūsėlis - Rakšluostė- 
lis”, “Karklas” ir “Kubilas”. Šo
kius palydėjo Rimo Kaspučio 
tobulai Į juostą akordeonu įgro
ta muzika. Šokių metu rekor
derį kontroliavo šokių vadovės 
pagelbininkas Raimundas Bal-

Šokėjai buvo apdovanoti gau
siais plojimais, o vadovė J. Ma
tulaitienė — gražia gėlių puokš
te. Ji iš puokštės ištraukusi rožę 
Įteikė savo pagelbininkui Rai
mundui Balsiui.

Akademinė minėjimo dalis 
buvo baigta visiems sugiedant 
“Lietuva brangi”.

Po to buvo persikelta į apa
tinę salę pasivaišinimui. Vai- 
šės buvo pradėtos kun. Antano 
Račkausko malda.

ŠĮ puikiai suorganizuotą mi
nėjimą rengė N.Y. Kūr. - Sa
vanoriai, Ramovėnai, Birutie- 
tės ir Šauliai.

p. palys

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- 
3-300.

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.

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

Tėv. Leonardo Andriekaus knygos “Priglausk mane, Rū
pintojėli” sutikime spalio 27 kalba pats knygos autorius. Suti
kimas buvo Kultūros Židinyje. Nuotr. K. S. Butkaus

LITERATŪROS POPIETĖ
Malonią rudens sekmadienio 

popietę į Kultūros Židinio ma
žąją salę rinkosi poezijos mėgė
jai. Čia Lietuvių Katalikių Mo
terų Kultūros Draugija ruošė 
lietuvių pranciškonų Brooklyno 
viršininko ir poeto Tėvo dr. 
Leonardo Andriekaus, OFM 
naujausio poezijos rinkinio “At
mink mane, Rūpintojėli” sutik
tuves.

Apie šį rinkinį Darbininke 
buvo gana plačiai rašyta rug
pjūčio 30, Nr. 34, papuošiant 
straipsnį viršelio iliustracija ir 
pora eilėraščių. Tačiau Kultūros 
Židiny vyko naujos knygos su
tiktuvės su gyvais asmenimis, ir 
tai ne su eiliniais. Čia dalyvavo 
dramaturgas Algirdas Landsber
gis iš aktorius Vytautas Valiukas.

Popietę pradėjo dr. A. Radzi- 
vanienė. Pasveikinusi dalyvius, 
trumpai ir aiškiai supažindino 
su reikalu. Programai vadovauti 
pakvietė B. Lukoševičienę. Ši 
grakščiai supažindino su progra
mos atlikėjais.

Apie poetą Leonardą Andrie- 
kų kalbėjo dramaturgas Algirdas 
Landsbergis. Jis dailiai rašo, 
bet dar maloniau kalba. Švelniu 
balso tembru pagauna klausy
toją ir vedžioja po poezijos lau
kus. Nepaprastai sklandžia lie-

Lietuvių šeimos tradicijos, 
kun. St. Ylos parašyta knyga, 
ėjo su dideliu pasisekimu. Da
bar išleista antroji laida. Knyga 
gausiai iliustruota, iliustravo 
dail. Zita Sodeikienė. Knyga 
gaunama ir Darbininko admi
nistracijoje, su persiuntimu — 
22 dol. Kreiptis į Darbininko ad
ministraciją — 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 

REMKIME LIETUVIŲ FONDĄ!
LIETUVIŲ FONDAS NEW YORKE 

MALONIAI KVIEČIA JUS ATSILANKYTI Į
VILIJOS — RASTONYTĖS 

PATCH 
MENO DARBŲ-PARODĄ, 
kuri įvyks gruodžio J- 8 Kultūros Židinyje.

Lankymo valandos:/ 
šeštadienį —J * 9 vai. vak. k— 
sekmadienį— 12 - 4 vai. popiet.

Parodos atidarymas šeštadienį 7 vsL vak.

Menininkė New Yorke dalyvauja pirmų karti. Parody
kime jai svetingumų ir gausiai dalyvaukime.

Laukiams visų—

tuvių kalba ir nenudėvėtais žo
džiais dramaturgas kalbėjo apie 
šio vakaro poetą, jo ankstesnes 
ir naujausią knygą. Visa tai pa
įvairino ir kitų lietuvių bei kita
taučių kūrybos citatomis. Tik 
klausykis ir klausykis . . .

Aktorius Vytautas Valiukas, 
svečias iš kaimyninės Connec- 
tičut valstijos, rečiau girdimas 
Nevv Yorko klausytojam. Tad 
gal dėl to ir pasivelijo L. And
riekaus eilėraščių deklamavime 
jų pasirinkti daugiau kaip tuzi- 
mą. Ką gi — žmogus tiek toli 
važiavo negi tik dėl kelių eilė
raščių . . .

Pats rinkinio autorius L. And- 
riekus santūriai pakalbėjo šios 
knygos atsiradimo tema ir pa
skaitė tik vieną eilėraštį apie 
nuotaką.

Programos atlikėjam ir daly
viam padėkojo Pr. Ąžuolienė. 
Ji taip pat visus pakvietė prie 
vaišių stalo.

Šalia pulpito buvo du stalai. 
Ant vieno aplink Rūpintojėlio 
statulą, atvežtą iš okupuotos 
Lietuvos, buvo išdėstyti dail. 
Telesforo Valiaus iliustracijų 
originalai, kurių reprodukcijos 
panaudotos šiame poezijos rin
kiny. Ant kito stalo aplink So
pulingosios Dievo Motinos sta
tulą, taip pat gautą iš okupuo
tos Lietuvos, buvo išdėstytos 
poeto Leonardo Andriekaus 
poezijos knygos, išleistos lietu
vių ir anglų kalbomis. Ir jų su
sirinko nemaža.

Tą popietę naujausio poezi
jos rinkinio “Atmink mane, Rū
pintojėli” parduota per 50 egz. 
Autorius mielai visiem autogra- 
favo.

Daly viai dėkingi rengėjom už 
gražią kultūrinę popietę, (kbč)
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