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DRAUDŽIA MELSTIS 
UŽ KUNIGUS KALINIUS

NAUJA JAV LB 
KRAŠTO VALDYBA

Budapešte vykusi tarptautinė 
konferencija kultūriniam bend
radarbiavimui pagal Helsinkio 
aktus stiprinti dėl ideologinių 
skirtingumų pasibaigė nepasie
kusi jokio susitarimo. Toks pat 
likimas ištiko ir kiek anksčiau 
Ottavvoj vykusių žmogaus teisių 
konferenciją.

Britanijos parlamentas didele 
balsų dauguma patvirtino tarp 
Airijos ir Britanijos pasiektą 
susitarimą dėl šiaurinės Airijos 
administravimo. Airijos senatas 
taip pat sutarti patvirtino.

Paskutinis Gallup vykdytas 
žmonių apklausinėjimas parodė, 
kad iš keturių trys amerikie
čiai pritaria mirties bausmei už 
svarbius nusikaltimus, o 17 
proc. mirties bausmei nepri
taria ir 8 proc. yra neap
sisprendę.

90 valstybių, sudarančių 
GaTT, arba bendrą sutarimą 
dėl tarifų ir prekybos, sutiko 
ateinančiais metais susirinkti ir 
tartis dėl laisvos pasaulio pre
kybos ir dėl tarptautinio ūkio 
pagyvinimo.

JAV Įspėjo Naująją Zelandiją 
kad JAV nutrauks su ja sudary 
tą bendros gynybos sutarti 
(ANZUS), jei jos parlamentas 
uždraus JAV karo laivam, galin
tiem turėti branduolinių ginklų, 
Įplaukti Į X. Zelandijos uostus.

Lenkijos komunistu partijos 
vadas gen. Janizelski Įspėjo Ka
talikų Bažnyčią sumažinti poli
tine veiklą ir pareiškė, kad 
partijos laukia ilga kova su kraš
to vidaus priešais.

Japonijos kraštutiniai kairieji, 
siekdami paremti geležinkeliečių 
streiką, keliose geležinkelio 
mazginėse stotyse nuplovė gele
žinkelių operavimo laidus ir su
kėlė dideli traukinių susisieki
mo chaosą.

Lenkijos organai Įvykdė uni
versitetų ir kolegijų administra
cinio ir mokomojo personalo va
lymą ir atleido iš pareigų 37 
profesorius.

Europos bendrosios rinkos 
mėsos tikrinimo pareigūnų vyk
dytas Amerikos mėsos gami nimo 
Įmonių tikrinimas parodė, kad 
net 400 Amerikos įmonių neati
tinka 1972 m. rinkos priimtų 
tokiom Įmonėm veikti nuostatų. 
Šie nuostatai Amerikoj įsigalės 
1986 spalio 1. Amerikos įmo
nėm neprisiderinus prie Euro
poj veikiančių nuostatų. Ameri
kos mėsos eksportas į Europą 
gerokai sumažės.

Filipinų trijų teisėjų teismas 
išteisino ginkluotų pajėgų štabo 
viršininką gen. Fabian C. Ver, 
apkaltintą opozicijos vado 
Benigno S. Aquino nužudymu 
1983. Taip pat buvo išteisinti ir 
kiti tuo pačiu kaltinimu sulai
kyti kareiviai.

Europos bendrosios rinkos 
valsty bių vadai savo konferenci
joj rinkos valstybėm suliedinti į 
Europos federaciją po ilgai tru
kusių diskusijų ir nuolaidų pri
ėmė eilę reikšmingų nutarimų 
rinkai sustiprinti: paragino rin
kos valsty bes labiau derinti už
sienio politiką. formaliai Įparei
gojo rinkos narius susijungti į 
Europos monetarinę .sistemą ir 
sudaryti tarpvyriausybinę ko
misiją siūlymam dėl rinkos vals
tybių glaudesnio susijungimo 
paruošti.

Izraelio okupuotam vakari
niam Jordano krante šiuo metu 
gy vena 5I,6(X) žydų kolonistų.

Spėliojama, kad KyXų Vokieti
jos vadas Erich Bonecker lan
kysis Vakarų Vokietijoj. Anksty
vesnis jo vizitas buvo atšauktas 
dėl Maskvos nepritarimo vizi
tui.

Kodėl viršūnės kalba kitaip?
Zarasai. 1985 vasario 16 Za

rasuose buvo laidojama Kales- 
ny kų klebono kun. Jono Vaito
nio motina. Iš Kalesnykų atly- 
dėjusiems tikintiesiems buvo 
užsakyti kuklūs pietūs valgyklo
je.

Susirinkus laidotuvių daly
viams pietų, restorano darbuo
tojai grubiai Įspėjo, kad, jeigu 
tikintieji žegnosis ar melsis prieš 
valgi, bus išvaryti.

Įdomu, kokiomis instrukcijo
mis remdamiesi restorano dar
buotojai turėjo teisę uždrausti 
melstis prieš valgį? Juk visai 
neseniai atvykęs iš Maskvos 
TSRS RRT pinnininkas Konstan
tinas Charčevas Kauno Kunigi! 
seminarijoje padrąsino prie jo 
nedrįstančius prieš valgį žegno
tis dvasiškius.

Kodėl viršūnės kalba vienaip, 
o vadovai gauna kitokias 
instrukcijas?

KRATOSJR TARDYMAI
Įspėja už kapų lankymą

Linkmenys (Ignalinos rajo
nas). 1984 m. Visų Šventųjų 
šventėje Linkmenų klebonas 
kun. Jonas Lauriūnas po pa
maldų bažnyčioje (kaip numaty
ta liturginiam apeigyne) nuėjo 
kartu su tikinčiaisiais pasimelsti 
i kapines, esančias maždaug ur 
200 metrų nuo šventoriaus.

Xetmkus klebonas buvo pa
kviestas i Ignalinos rajono Vyk
domąjį komitetą. Pinn. pavad. 
Stankevičienė įspėjo kleboną, 
kad tokiu elgesiu jis nusikaltęs 
viešajai tvarkai — sulaužęs Įsta
tymą.

“Bet juk ir ateistai eina Į ka
pus pagerbti mirusių!” — aiš
kinosi klebonas. “Tai tikinčiųjų 
diskriminacija!”

“Kokia čia diskriminacija? 
Galite po vieną melstis”, — at
šovė Stankevičienė.

Bandė priversti 
bendradarbiauti su KGB

Šiauliai. 1984 lapkričio 22 j 
Šiaulių KGB pas saugumietį 
Edmundą Jeką buvo iškviestas 
Šiaulių miesto Šv. Jurgio bažny
čios vikaras kun. Vytautas Bri- 
lius.

Saugumieti domino, kokiu 
būdu anksčiau vykęs pokalbis 
tarp jo ir kun. V. Briliaus pate
ko į “Kroniką”. Čekistas Įrodi
nėjo, kad “Kronika —šmeižikiš
kas pogrindžio leidinys.

Į kun. V. Briliaus pateiktus 
konkrečius moksleivių diskri
minacijos faktus saugumietis E. 
Jekas atsakė: “Xėra ko stebėtis, 
kad tikintiesiems kartais reikia 
nukentėti, juk mokykloje jų ma
žuma”.

Čekistas E. Jekas, tai baugin
damas kun. V. Brilių kompro
mituojančiu straipsniu respubli
kiniame laikraštyje, tai žadė
damas jam geresnę parapiją, 
bandė priversti kunigą sutikti 
bendradarbiauti KGB.

Įspėja už parašų rinkimą
Šakiai. 1984 gruodžio 25 Ša

kių bažnyčioje buvo renkami 
parašai dėl kalinių kun. Sigito 
Tamkevičiaus, kun. Alfonso 
Svarinsko, kun. Jono-Kasty čio 
Matulionio ir jaunuolio Romo 
Žemaičio išlaisvinimo.

Praėjus kelioms dienoms, Ša
kių bažnyčios vikaras kun. Juo
zapas Gražulis buvo iškviestas į 
rajono vykdomąjį komitetą. Pir
mininko pavaduotoja Eugenija 
Kasparavičienė priekaištavo

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 66
jam, kad ragino žmones pasira
šyti po pareiškimų tekstais.

1985 sausio 16 į rajono vyk
domąjį komitetą buvo iškvies
tas dekanas kun. Juozas Žemai
tis ir parapijos bažnytinio ko
miteto atstovai: Jeronimas Mar
tinaitis, Juozapas Rakickas.

Pavaduotoja E. Kasparavi
čienė, dalyvaujant rajono vyk
domojo komiteto pirmininkui 
Augoniui, perskaitė RRT Įgalio
tinio Petro Anilionio Įspėjimą, 
kuriame parapijos klebonas 
kun. J. Žemaitis ir bažnytinis 
komitetas griežtai įspėjami, kam 
leido bažnyčioje rinkti parašus.

Draudžia melstis
Už kunigus kalinius

Viduklė. Viduklės klebonas 
Jonas Tamonis jau gavo tris raš
tiškus Įspėjimus iš RRT įgalio
tinio Petro Anilionio už tai, 
kad laikomos mišios už kunigus 
kalinius, jų žodžiais, — “valsty
binius nusikaltėlius .

1985 sausio 17 Raseinių rajo
no saugumo viršininkas Gar- 
dauskas buvo atvykęs Į Viduklės 
kleboniją. Klebonas kun. J. Ta
monis buvo išvažiavęs aplan
kyti savo sergančią motiną. JĮ 
pavadavo kun, Kęstutis Brilius.

Saugumietis pareikalavo ku
nigo paso. PatikriDęs^dokutrien- 
tus, Gardauskas užsipuolė kun. 

Vysk. P, Baltakis, OFM, spalio 5-6 lankėsi Vasario 16 gimnazijoje Vokietijoje. Jis pa
šventino naujo berniukų bendrabučio kertinį akmenį, sekmadieni pamaldų metu suteikė 
trim mokiniam sutvirtinimo sakramentą. Nuotraukoje — vyskupas lydimas Į bažnyčią, to
liau iš k. — kun. Br. Liubinas, kun. P. Ginčius, kun. J. Petrošius, Tėv. A. Bernatonis, 
kun. V. Šarka ir kun. K. Senkus Nuotr. M. Šmitienės

JUNGTINIŲ TAUTŲ SUKAKTIS
Spalio 24 visame pasaulyje 

buvo minimos Jungtinių Tautų 
Organizacijos gimimo 40-tosios 
metinės. 1945 birželio mėnesį 
51-nos valstybės atstovai San 
Francisco mieste, Califomijoje. 
pasirašė Jungtinių Tautų Orga
nizacijos Chartiją, kuri Įsigalio
jo tų pačių metų spalio 24 
dieną.

Šiandien Jungtinių Tautų Or
ganizacijos nariais yra beveik 
visos nepriklausomos valstybės: 
iš viso 159 iŠ maždaug šimtas 
septy niasdešimties valstybių. Iš 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
yra prieš jų valią išskirtos tos 
tautos, kurios po Antrojo pasau
linio karo buvo prievarta Įjung
tos į svetimų valstybių teritori
jas, kaip trys Pabaltijos respub
likos Lietuva, Latvija ir Estija.

Apaštalų Sostas — Vatikano 
valstybė — nuo pat pradžios

rodė didelį susidomėjimą Jung
tinių Tautų Organizacija, ku
rios pagrindinis tikslas yra gin
ti taiką ir žmogaus asmens 
teises. Popiežiai — nuo Pijaus 
XII iki Jono Pauliaus II — nuo
lat skatino Organizacijos veik
lą įvairiose srityse: gyventojų 
maitinimo, sveikatos, darbo, 
auklėjimo, vaikų ir pabėgėlių 
globos ir kitose srityse.

Popiežiai Paulius VI ir Jonas 
Paulius II Įvairiomis progomis 
lankė Jungtinių Tautų Organi
zacijos institucijas New Yorke. 
Ženevoje, Vienoje, Romoje, Pa
ryžiuje, Nairobyje. Neužmiršta
ma liks popiežiaus Pauliaus VI 
kalba, pasakyta Jungtiniu Tautu 
Organizacijos g< iicr.il i . < ■ 
asamblėjoje 1965 spalio 4. Šv. 
levas valstybių atstovam prisi
statė, kaip didžiųjų žmonijos 
problemų žinovas. Nemažiau

svarbi buvo Jono Pauliaus II 
kalba generalinėje asamblėjoje 
19/9 spalio _ Šioje istorinės 
reikšmės kalboje Šv. Tėvas nu
rodė, kad pagarba žmogaus tei
sėm yra teisingumo, pažangos ir 
taikos pagrindas. “Visiem žmo
nėm — kalbėjo popiežius — vi
siem žmonėm, nesvarbu, kokiai 
tautai ir kraštui jie priklausytų, 
turi būti suteikta galimybė pil
nai pasinaudoti savo teisėmis”.

Šimtą s penkiasdešimt dviejų 
viso pasaulio valstybių delegaci
jos ilgais plojimais palydėjo 
ypač paskutinius Jono Pauliaus 
II kalbos žodžius: “Linkiu — 
Iraigė popiežius linkiu, kad visos 
tautos, net ir pačios mažiausios, 
ir tos, kurios dar nesinaudoja 
Pilna laisve, ir tos. kuriom laisvė 
Im ■ smurtu atimta, kad visos 
tautos pilnoje lygybėje1 su kito
mis galėtų atrasti savo vietą 
Jungtinių Tautų Organizacijo
je. Linkiu, kad Jungtinių Tautų

K. Brilių, k<xlėl jis neprisire
gistravęs dirba (nors kun. K. 
Brilius į Viduklę buvo atvy
kęs tik prieš dvi dienas). Sau
gumietis griežtai uždraudė kun. 
K. Briliųi atvažinėti į Viduklę.

1985 sausio 31 bažnyčios ko
mitetui buvo išsiuntinėti kvieti
mai atvykti į Viduklės apylinkę. 
Nuvyko tik penki nariai. Rasei
nių VK pirm. Nacienė ir pavad. 
Stonienė kalbėjo, kad, esą, Vi
duklėje dedasi baisūs dalykai — 
darosi minėjimai, t.y., laikomos 
mišios už kalinius.

Jos reikalavo, kad bažnytinis 
komitetas imtųsi priemonių, iš
vaikytų besirenkančius melstis 
kunigus ir tikinčiuosius.

Be to, siūlė tą dieną užra
kinti Viduklės bažnyčią, kad 
niekas negalėtų Įeiti. Tikintieji 
tam nepritarė.

Draudžia lankytis Viduklėje
Kiaukliai (Širvintų rajonas). 

1985 vasario 25 Kiauklių para
pijos klebonas kun. Rokas Puzo- 
nas buvo iškviestas į rajoną pas 
vykdomojo komiteto pirm, pa
vad. D. Tvirbutą, kuris supa
žindino kleboną su tokio turinio 
įspėjimu: “1985.1.13 Įspėjimas. 
Nustatyta, kad 1985 m. sausio 
26 d. kun. R. Puzonas Viduk-

(nukelta į 2 psl.)

JAV Lietuvių Bendruome^nės 
Krašto valdybos naujai išrink
tas pirmininkas Algimantas Ge
čys Įteikė JAV XI-os tarybos
prezidiumui valdybos narių są
rašą. Prezidiumas pravedė bal
savimą raštu. Patikrinus gautus 
balsus rasta, kad visi pasiūlyti 
asmenys tarybos narių buvo pa
tvirtinti. Tad naują JAV LB 
Krašto valdybą sudaro:

Algimantas Gečys — pirmi
ninkas.

Ingrida Bublienė — JAV LB 
Kultūros tary bos pirmininkė.

Ignas Budrys — JAV LB Vi
suomeninių reikalų tary bos pir
mininkas.

Kun. Viktoras LJabušis —JAV 
LB Religinių reikalų tarybos pir
mininkas.

Algimantas Gureckas — JAV7 
LB Krašto valdybos ryšininkas 
VVashingtone ir įgaliotinis tarp
tautiniam reikalam.

Bronius Juodelis — JAV LB 
Krašto valdybos vykdomasis vi
cepirmininkas finansų reika
lam.

Juozas Kojelis — JAV LB 
Krašto valdybos vykdomasis vi
cepirmininkas i nformaciniam 
reikalam.

Bronius Krokys — JAV LB 
valdybos sekretorius ir reikalų 
vedėjas.

Dr. Jonas Račkauskas — JAV 
LB Švietimo tarybos pirminin
kas.
,. Liuda Rugienienė. — JAV LB 
Krašto valdybos protokolų sek-

retorė ir ryšininkė su media.
Dr. Viktoras Stankus — JAV 

LB Krašto valdybos vicepirmi
ninkas specialiem reikalam.

Jonas Urbonas — JAV LB 
Krašto valdybos vykdomasis vi
cepirmininkas organizaciniam 
reikalam.

Danguolė Valentinaitė —JAV 
LB Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė.

Vytautas Volertas — JAV LB 
Krašto valdybos pirmininko pa
vaduotojas ir Krašto valdybos 
pinnininkas XI-osios LB tarybos 
kadencijos antroje pusėje.

Krašto valdybos pareigų per
davimas įvyko gruodžio 7 ir 8 
Clevelande.

JAV LB XI-osios tarybos
prezidiumas

KUNIGŲ TARYBOS 
KRISLAS AKYJE

Šveicarijoje leidžiamo tarp
tautinio Informacijų biuletenio 
“Glaube in der zvveiten Welt 
(Tikėjimas antrajame pasaulyje) 
naujausias numeis ištisus tris 
puslapius skiria informacijom 
apie tikinčiųjų padėtį Lietuvoje.

Leidinys atpasakoja vienoje 
Vilniaus radijo programoje per
duotą Religijų reikalų tarybos 
Įgaliotinio Petro Anilionio ko
mentarą apie Kunigų Tarybas 
Lietuvos vyskupijose.

Nors Anilionis yra “tarybines 
santvarkos pareigūnas ir pats 
atstovauja religijų reikalų tary
bai, bet pagal bažnytinę teisę 
sudarytos kunigų tarybos jam 
yra tarytum “krislas akyje”, — 
stebisi “Glaube ir der zvveiten 
Welt” biuletenis.

Pasiremdamas kitais Šalti
niais, biuletenis praneša apie 
Įgaliotinio pastangas likviduoti 
Kunigų tarybas Vilniuje ir 
Panevėžyje, mėginant iš jų 
pašalinti jam nepatinkančius 
kunigus.

Kitame skyriuje “Glaube in 
der zvveiten Welt” tarptautinis 
leidinys ištisai pateikia Telšių 
vyskupijos ir Klaipėdos prelatu 
ros kunigų prašymą, kuris priė
jusių metų gruodžio mėnesi 
buvo pasiųstas TSRS Aukščiau 
sios tarybos prezidiumo pirmi
ninkui. Prašyme, kaip žinoma, 
yra išdėstytos svarbiausios Lie
tuvos katalikų Bažnyčios proble
mos: Kunigų Seminarijos apri
bojimai; Klaipėdos bažnyčios 
neteisėtas atėmimas, kurį Lietu
vos katalikai išgyvena kaip 
skaudžią negyjančią žaizdą; val
džios pareigūnų įvairūs anti
konstituciniai veiksmai, truk
dantys religinį vaikų mokymą 
bei auklėjimą, bažnyčios lanky-
iną ir laisvą religijos praktika 
vimą.

Organizacija visada liktų auš 
čiausias taikos ir teisingumo I 
rūmas: Tikrasis tautų ir žmoni > 
laisvės židinys, siekiant geres
nės ateities.”

Spalio 18 Jungtinių Tautų Or
ganizacijos generalinės asamblė
jos akivaizdoje Vatikano valsty
bės sekretorius kardinolas Casa- 
roli perskaitė Jono Pauliaus II 
laišką Organizacijos įsikūrimo 
40-tųjų metinių proga. Laiške 
Šv. Tėvas išreiškia įsitikiu 
kad Jungtinės Tautos daba: 
nėję žmonijos situacijoje \ 
“ nepamai noma i nstitucija”.

Prie Jungtinių Tautų Organi
zacijos — Vatikanas — Apašta
lų Sostas — turi savo nuolat i 
tų stebėtoją, kuris palaiko i\ 
šius su Organizacijos nariais, 
perduodamas jiem Barsčios 
balsą, ginantį kenčiančius, per
sekiojamus ir pavergtuosius

iicr.il
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DARBININKĄ 70 METŲ

suk?rJ'gJ SVEIKINA
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Valstybinės Filharmonijos 
salėje Įvyko Vilniaus Antano 
Vienuolio (seniausios sostinės 
mokyklos) 70-mečio minėjimas. 
Šią mokyklą yra baigę daug

nikos, ekonomikos planavimo ir 
valdymo srityse. Bus keičiama
si specialistais, rengiamos kon
ferencijos, seminarai, ruošiami 
liendri leidiniai.

Daug giedrios nuotaikos, džiaugsmo ir laimės Kalėdų Svep&ų 
ir Naujųjų Metų proga mieliesiems savo pacientams, drau
gams ir pažįstamiems linki

Dr. Juozas Dicpinigaitis

Sveikinu Darbininką, jo redaktorius ir visus darbuotojus 70 
metų sukakties proga. Linkiu Dievo visokeriopos palaimos sulaukti 
100 metų sukakties. Pridedu 100 dol. auką.

KUN. SIMONAS MORKŪNAS
i 

-O-
Sveikindamas Darbininką garbingos 70 metų sukakties proga, 

linkiu, kad jis sulauktų 100 metų ir vis skelbtų lietuvišką žodį. 
Pridedu 40 dol. auką.

JOSEPH ir L. BUTKIEWICZ
-o-

Džiaugdamasis Dąrbininko gražia sukaktimi, linkiu nepavargti, 
bet ir toliau skleisti religinę mintį ir lietuvišką žodį. Pridedu 25 
dol. auką.

KUN. VACYS KATARSKIS
-o-

Sveikinu sukaktuvininką Darbininką ir linkiu stiprybės. Pa
ramai skiriu 25 dol. auką.

ELENA VASYLIŪNIENĖ

DARBININKAS DĖKOJA UŽ SVEIKINIMUS IR DOVANAS.

Šiemetinė Nobelio taikos pre
mija buvo suteikta Amerikos dr. 
Bernare! Lown ir Sov. S-gos dr. 
Evgenij I. Chazov už jų pa
stangom sudarytą Tarptautinį 
gydytojų susivienijimą atomi
niam ginklam uždrausti, bet 
Vakarų Vokietijos krikšč. demo
kratų partijos vadas Helmut 
Kohl ir dešimt kitų Europos 
politinių partijų vadų pasirašė 
kreipimąsi, kad premija dr. 
Chazovui nebūtų Įteikiama, nes 
jis kartu su kitais Sov. S-gos 
Mokslų akademijos nariais 1973 
pasirašė atsišaukimą, smerkianti 
Nobelio premiją gavusį Sacha
rovą.

Suvienyti arabų emiratai nu
tarė Taweelah saloj įrengti karo 
laivyno bazę emiratų aliejaus į- 
rengimam apsaugoti.

Kanados Quebecko provinci
jos parlamento rinkimus didele 
dauguma vėl laimėjo Liberalų 
partija. Provinciją 9 m. valdžiu
si ir siekusi bent iš dalies 
atskirti provinciją nuo Kanados 
Parti Quebeckoi rinkimus pra
laimėjo ir išrinko tik 24 iš 61 
anksčiau turėto atstovo.

Valst. sekr. Shultz pareiškė, 
kad JAV neturi jokio tikslo tie
sioginiai tartis su Nikaragvos 
vyriausybe.

J. T. Žmogaus teisių komisi
jos pavestas Austrijos teisės 
prof. Felix Ermacora savo J.T. 
paruoštam pranešime apie žmo
gaus teisių būklę Afganistane 
apkaltino Sov. S-gą beatodai
rišku bombardavimu, civilinių 
gyventojų žudymu, žmonių žalo
jimu ir kankinimu, priverstiniu 
žmonių kilnojimu, politinių ka
linių kankinimu, be teismo į- 
kalinimu ir religine netoleracija. 
Pagal profesorių tokie veiksmai 
siekia ne tik panaikinti opozi

ciją prieš vyriausybę, bet ir 
palaužti nepriklausomai įpra- 
tuvių žmonių valią ir sunakkin- 
ti šeimų ir genčių struktūrą.

Kinijos komunistų partija, 
siekdama pademonstruoti neša
liškumą kovoj su korupcija, pa
skutiniu metu leido teismam 
nubausti 23 vyriausybės parei
gūnus iki 10 m. kalėjimo už jų 
vykdytus papirkinėjimus, apga
vystes, spekuliaciją ir mokesčių 
nemokėjimą. Bylos buvo trans
liuojamos per televiziją.

Pagal giminių tikinimus No
belio premijos laureatas Andrei 
D. Sacharovas per ilgai truku
sį nuo balandžio 16 iki spa
lio 23 su dviem pertraukom ba
davimą buvo prievarta maitina
mas, o jo laiškai draugam ar 
giminėm būdavo sulaikomi ar 
suklastojami.

JAV įspėjo Rumuniją, kad ji 
neteks jos prekėm taikomų mo
kestinių lengvatų, jei ir toliau 
žmogaus teisių būklė krašte ne
bus pagerinta.

Afganistano partizanai lapkri
čio 25 surengtose pasalose į 
šiaurę nuo Kabulo sunaikino 16 
degalus gabenančių sunkveži
mių ir užmušė 16 civilinių gy
ventojų. kai juos gabenantis au
tobusas pateko i partizanų kryž
minę ugnį.

Olandija už įsileidimą į savo 
teritoriją JAV raketų rengiasi 
atsisakyti karo metu vykdyti jai 
pagal NATO sutartį uždėtus 
įpareigojimus dalyvauti kovos 
lėktuvų ir kovos su pov. laivais 
uždas i niuose.

žymių mūsų kultūros, meno, 
mokslo ir kitų sričių veikėjų.

— Lietuvos valstybinėje kon
servatorijoje Įvyko respublikos 
liaudies artisto, profesoriaus 
Konrado Kavecko kūrybos vaka
ras. Į vakarą gausiai susirinkę 
Konservatorijos dėstytojai ir 
studentai pagerl>ė profesorių 80- 
čio proga. Įvyko didelis šio kom
pozitoriaus kūrinių koncertas. 
Jame dalyvavo liaudies artisto, 
docento A. Krogerto ir vyr. 
dėstytojo T. Šumsko vadovau
jamas Konservatorijos mišrus 
choras, liaudies artistas prof. J. 
Stasiūnas, respublikos nusipel
niusios artistės R. Tamulevičiū
tė, V. Vitaitė ir H. Znaidzi- 
1 aus kaitė.

— Vilniuje, Respublikinėje 
bibliotekoje, atidaryta “Mokslo” 
leidyklos knygų paroda. Ekspo
zicijoje — daugiau kaip 1000 
knygų išleistų per 10 leidyklos 
gy vavimo metų. Leidykla kasmet 
išleidžia 230 - 250 knygų dviejų 
milijonų egzempliorių tiražu. 
Kasmet parengia 35 - 40 vado
vėlių profesinėms technikos mo
kykloms. technikumams ir aukš
tosioms mokykloms.

— Lietuvos Mokslų Akademi
jos prezidentas J. Požėla ir Len
kijos Mokslų Akademijos moks
linis sekretorius Z. Kačmarekas 
spalio 31 Vilniuje pasirašė Lie
tuvos ir Lenkijos Mokslų Aka
demijų bendradarbiavimo sutar
tį. Sutartis sudaryta penkeriems 
metams. Bendrų darbų progra
ma apima tiek fundamentaliuo
sius, tiek ir taikomuosius moks
lus. Joje numatyti bendri pus
laidininkių fizikos, biologijos, 
istorijos bei kiti moksliniai ty ri
mai. kolektyviniai darbai 
elektroninės skaičiavimo tech-

— Kauno fotomeno draugijos 
patalpose surengta dail. V. Dig- 
rytės-Staneikienės keramikas 
par<xla. Joje eksponuojami per 
pastarąjį dešimtmetį sukurti 
darbai.

— Liaudies buities muziejaus 
parodų salone Rumšiškėse ati
daryta latvių liaudies taikomo
sios dailės ekspozicija. Joje - 
daugiau kaip 300 kūrinių, at
spindinčių šio krašto meno tra
dicijas.

— Pirmuosius svečius priėmė 
atnaujintas, neatpažįstamai pa
sikeitęs Vilniaus “Astenijos” 
viešbutis. “Komprojekto” archi
tektai J. Jurginis, A. LukJas, 
A. Sarau s kas sukūrė originalą 
viso pastato projektą. Seną, 
1901 pastatytą namą jie pritai
kė prie šiuolaikinių sąlygų ir 
reikalavimų. Viešbutyje — vien
viečiai, dviviečiai, triviečiai bei 
liukso numeriai.

— Nidoje surengta Lietuvos 
fotografų kūrybinė stovykla-se- 
minaras.
Ją organizavo Lietuvos fotogra
fijos meno draugija. Daugiau 
kaip šimtas fotografų ir meni
nės ^fotografijos teoretikų nagri
nėjo temą “Amžininko portreto 
problema meninėje fotografijo
je”.

— Vilniuje, Valstybinės fil
harmonijos salėje, įvyko koncer
tas, skirtas kompozitoriaus, res
publikos liaudies artisto Antano 
Račiūno gimimo (1905 - 1983) 
80-osioms metinėms. Respubli
kos sostinės Birutės gatvėje, prie 
namo, pažymėto 9-tuoju nume
riu, atidengta įžymiajam lietu
vių kompozitoriui memorialinė 
lenta.

S.L.K.

ROMAS PETRAUSKAS,

akcijų brokeris, sveikina visus savo klijentus Kalėdų 
Šventėse ir linki laimingų Naujųjų Metų.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

MARYTE SHAUNS
-ŠALINSKIENE

84-02 Jalnaica Avenue ’ VVoodhavcn, N. Y.
Tel. 296-2244

■■ ■ ■ } - į . ...................... < - -

Sv. Kalėdų šventėse nuoširdžiausiai sveikina savo 
klijentus ir linki kuo sėkmingiausių Naujųjų Metų

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
DR. DONATAS ALEKSANDRAVIČIUS

vedėjas
116-06 Myrtie Avenue 

Richmond Hill, N.Y. 11418 
718-441-0909

moterų
VIENYBES

valdyba: ir narės sveikina rfciriėjus IF draugus Šv. Kalėdų 
proga ir linki visiems sftkfaingų Naujų Metų.

Męrry Christmas and a Happy New Year

MAPLE HILL CHAPELS
Fanerai Home

380 Maple Avenue Hartford 6, Conn.
Tel. (203) 246-1377

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

— Dr. Kazys Bobelis, Vliko 
pirmininkas, parašė laišką Ant. 
B. Mažeikai, užgirdamas Coali- 
tion for Constitutional Justice 
and Security organizacijos 
veiklą, ir jos darbui paremti pa
siuntė 2000 dol. Vliko auką. 
“Pageidaujame, kad būtų arti
mesnis bendradarbiavimas šiuo 
reikalu”, rašo Vliko pirminin
kas.

(atkelta iš 1 psl.)
lės bažnyčioje (Raseinių rajo
nas), neturėdamas sutikimo iš 
Raseinių raj. VK, organizavo 
ir atliko religines apeigas, kurių 
metu liaupsino valstybinius nu
sikaltėlius — kun. Sigitą Tam- 
kevičių ir kun. Alfonsą Svarins
ką, — bažnyčią panaudojo prie
šiškai propagandai skleisti, o ne 
tikinčiųjų religiniams porei
kiams tenkinti.

Kun. Rokas Puzonas savo 
veiksmais kartu pažeidė ir Re
liginių susivienijimų 19 punktą, 
kuriame nurodyta, kad kulto 
tarnautojų veiklos rajonas apri
bojamas jų aptarnaujamo religi
nio susivienijimo narių gyvena
mąja vieta ir atitinkamų mal
dos namų buvimo vieta.

Reikalauju kun. R. Puzoną 
laikytis tarybinių įstatymų ir 
įspėju, kad už prięšįstatyminę 
veiklą jo atžvilgiu būsime pri
versti imtis griežtų poveikio

priemonių. Religijos reikalų ta
rybos įgaliotinis Petras Anilio- 
nis. 1985.II.8”.

Po Įspėjimu kun. R. Puzonas 
nepasirašė. Vietoje jo pasirašė 
liudininkai — Morkūnienė ir 
Andrikonienė.

Kaip suėmė Vladą Lapienį
Kaunas. — 1985 sausio 4 

pas Teresę Kurtinaitytę, dirban
čią radijo gamykloje, prisistatė 
saugumietis Kalašnikovas. Su
melavęs, jog norįs grąžinti reli
ginio turinio knygą, paimtą kra
tos metu, parvežė T. Kurtinaity
tę iš darbo į namus, tikslu — 
jos ir Onos Dranginytės bute pa
daryti kratą.

Kratai bute vadovavo vyr. tar
dytojas majoras Pilelis. Kratos 
metu O. Dranginytės kambary
je buvo areštuotas Vladas La- 
pietnis. Paėmė: iš V. Lapienio 
rašomąją mašinėlę, atsiminimų 
iš lagerio gyvenimo rankraščius, 
keletą “LKBK” ir “Lietuvos atei

Linksmų §v. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

Juozas Andriušis ir šeima
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477) 

89-11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

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

SEASON’S GREETINGS

EAB EUROPEAN AMERICAN BANK
European American Bank & Trust Company 
80 Jamaica Avenue, Brooklyn, New York 11207 
(212) 437-4742

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS 
sveikina su Šv. Kalėdomis ir Naujais Metais savo mielus 
narius, sportininkus ir jų tėvelius, ketvirtadienio bingo dar
buotojus ir sportą remiančius draugus.

361 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207

Vysk. P. Baltakis, OFM, spalio 6 aukoja mišias Hiuttenfelde. V. Vokietijoje. Iš k. kun. K. 
Senkus, Tėv. A. Bernatonis, kun. Br. Liubinas, Tėv. K. Gulbinas, vysk. P. Baltakis, 
kun. P. Gifčius, kun. J. Petrošius, kun. V. Šarka ir kun. J. Dėdinas. Nuotr. M. Šmitienės

ties” numerių; iš ten gyvenan
čių — dvi rašomąsias mašinė
les, kalinių — kun. S. Tamke- 
vičiaus, kun. A. Svarinsko, J. 
Bieliauskienės — ir kun. V. Jau— 
gelio nuotraukas.

Krata truko tris valandas. 
Apie 15 vai. atvykęs majoras 
Petrauskas T. Kurtinaitytę iš
sivežė į saugumą. Tardymo metu 
čekistą domino, ar dažnai V.La- 
pienis lankėsi pas O. Dranginy- 
tę, ar Dranginytės kambaryje 
nerašoma mašinėle, kada T. Kur- 
tinaitytė įstojo Į vien uolyną, kas 
paskatino tokiam žingsniui, koks 
vienuolyno pavadinimas, T. Kur- 
tinaitytės vienuoliškas vardas, 
kada padarė vienuoliškus įža
dus, kiek perrašius “Kronikų", 
gal žino, kas rašo “Kroniką“ 
ir t.t.

Po pusantros valandos truku
sio pokalbio čekistas Petraus
kas išreiškė viltį, jog T. Kurti - 
naitytė viską supratusi. Į kabi
netą Įėjęs majoras Pilelis pasifi-
lė T. Kurtinaitytei pasirašyti 
po kratos protokolu, tardomoji 
atsisakė.

I

Linksmų ‘Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

VINTER GARDEN TAVERN, Ine. 
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, 

savininkai

1883 Madison St, Ridgewood, N.Y.
Tel. 821-6440.

Kristaus gimimo šventėj sveikina visus parapijos 
dvasininkus, nares ir bendradarbes ir 

linki laimingų Naujų Metų!

L. R. K. Motery S-gos 29 kuopa

Linkimų ŠV. Kalėdų ir laimingų Nanjų Metų

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
SU Bell Baking Co.

LletuvflDm Ir europietiška duona ir pyragai, šventins 
visokį medauninkai, iližikai ir maltos aguonos;

Vestuvėms ir pokvliams tortai
4S-B4 JUNCTION BLVD. CORONA, DUEENS. N.Y. 113SS

Ttlef. 779-515S
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PLB-ės santykiai su KOS ne
nutrūko, o dialogas išsiplėtė 
apimdamas visų lietuvių-lenkų 
santykių kompleksų. KOS savo 
pogrindžio leidinyje Kos juo
dasis strazdas arba organizaci
jos vardo pirmosios raidės) pa
skelbė pilnų VI PLB-ės seimo iš
sisakymo dėl Jaltos tekstų, KOS 
vadovylrės. atsakymų PLB-ei ir 
svarbiausius raštus iš PLB-ės
ir KOS susirašinėjimo (1984 , Trumpate Beis susitarimas su 
rugsėjo 24 d., nr. 60, p. 4-5). 
Vėliau Kos paskellrė PLB-ės pa

.JAV LB PASISAKO JALTOS REIKALU

.•Uūlymų santraukų lietuvių-len
kų santykių išlyginimo klausimu 
(1985 birželio 16 d., nr. 77, p. 5).

Suprantama, kad dialoge su 
Lenkijos pogrindžiu tenka laiky
tis didelio apdairumo, tad apie 
jį čia galima atidengti tik kiek 
pats KOS savo leidinyje yrajia- 
skellręs.

Laisvės statula kviečia ir laukia
Esame ne kartų rašę, kad re

montuojama Amerikos Laisvės 
statula, kuri yra Ellis saloje 
prie New Yorko uosto. Ateinan
čiais metais bus 100 meti;, kaip 
ji Čia pastatyta.

Kaip žinome, Laisvės statulų 
Amerikai dovanojo prancūzų 
tauta. Jų intelektualai žavėjosi 
Amerikos laisve, jos pažanga, 
jie ir sumanė ir atliedino šią 
statulą. Reikiamus pinigus suau
kojo prancūzų tauta. Baigę 
laivais atgabeno į New Yorko 
uostą ir čia pastatė. Statulai 
pedestalą suorganizavo New 
Yorko miesto žmonės. Čia daug 
nusipelnė laikraštininkas, laik
raščio leidėjas Joseph Pulitzer, 
pats būdamas imigrantas iš 
Vengrijos. Tąsyk aukas rinko 
gatvėse, kavinėse. Rinko ne po 
daug — po vieną centą. Iš tų 
aukų ir buvo pastatytas didžiu
lis monumentalus pedestalas 
Laisvės statulai.

Visi darbai buvo baigti 1886 
metais rudeni ir statula su dide
lėm iškilmėm buvo atidengta. 
Statula greit pasidarė visos 
Amerikos vienu iš brangiausių 
paminklų. Ji simbolizavo Ameri
kos laisvę, Amerikos didybę ir 
prakilnumą.

Ir dar daugiau. Statula tapo 
visų vargstančiųjų laisvės ir 
geresnio gy venimo simboliu, pa- 

. vergtų tautų viltimi. Pro ją pra
plaukė tūkstančiai imigrantų ir 
ją matė nušviestą tekančios sau
lės. Ir tiem suvargusiems emi
grantams tada užtekėjo naujas 
gyvenimas.

Statulos fronte yra įrašyta 
— ateikite visi nuskriaustieji, 
visi vargstantieji, aš jus pri
glausiu. O tokie buvo beveik 
visi. Tai buvo vargingi įvairių 
tautų imigrantai, kurie savo su
manumu, darbštumu sukūrė ga
lingą Amerikos tautą.

Prastovėjusi šimtą metų. Lais
vės statula reikalinga remonto. 
Laikas pragraužė ir žalvario sie
nas, daug kur prakiuro, dalys 
pavargo. Taip praėjusiais me

tais ir buvo pradėti dideli re
monto darbai. Statula nuo pat 
žemės iki viršaus yra apstaty
ta metaliniais laiptais. Remon
tuojamos visos dalys — žibin
tas, galvos spinduliai, rankos. 
Dalys pakeičiamos naujomis. 
Tai dideli remonto darbai, taip 
pat ir didelės išlaidos.

Į Šį remonto darbų įsijungė 
visa Amerika. Kaip ir anais lai
kais, taip ir dabar renkamos 
aukos. Sukurta speciali organi
zacija — The Statue of Liberty- 
Ellis Island Foundation. Ine.

Kadangi statula daug reiškė 
visiems imigrantams ir žadino 
geresnio gyvenimo viltis, taip di
delis dėmesys skiriamas etni
nėms grupėms. Jos savo kongre
suose, suvažiavimuose prisi
minė Laisvės statulą ir apsidėjo 
aukomis. Kad būtų šis etninių 
grupių darbas sklandesnis, su
darytas atskiras skyrius; kuriam 
vadovauja Suzanne Nakasian.

Ji ir kreipėsi į lietuvius, 
prašy dama aukų ir nurodydama 
kaip tas aukas siųsti. Savo laiš
ke rašo, kad jau yra gavę para
mos iš Amerikos lietuvių orga
nizacijų. Pačios pirmosios orga
nizacijos buvo Lietuvos vyčiai 
ir Lietuvių Katalikių Moterų 

Susivienijimas. Šios organizaci
jos savo seimuose priėmė spe
cialias rezoliucijas apie Laisvės 
statulos remontą ir apsidėjo 
kontribucijomis. Katalikių mo- ‘ 
terų susivienijimas pažadėjo su
sirinkti 10,000 dol., Lietuvos vy
čiai — 5.000 dol.

Etninių grupių vadovybė ir 
prašo lietuvius aukas siųsti per 
tų dviejų organizacijų įgalioti
nius. Visi aukotojai bus surašy
ti i knygas, kurios bus saugo
jamos Laisvės statulos muzieju
je.

Čekius reikia rašyti: The Sta
tue of Liberty-Ellis 
Foundation. Ine. 
dviem adresais:

Mrs. Alphonse 
tional Treasurer,

Lithuania, 215 Jeflerson Street, 
Fairfield, CT 06432.

Arba:
Mrs. Julia Mack, Liberty Cam- 

paign Coordinator & Honorary 
President, Lithuanian Roman
Catholic Women’s Alliance of mininkas Charles H. Perey pa- 
America, 8 Hartford Rd., 
cester, MA 01606.

Senato ir Atstovų rūmų užsie
nio komisijų pirmininkai atkrei
pė dėmesį j J. Urbono raštus. At
stovi; rūmų užsienio komisijos 
pirmininkas Dante B. Fascell 
aiškiai ir tvirtai pasisakė prieš 
Jaltos susitarimų panaikinimų, o 
Senato užsienio komisijos pir-

Wor-

Laisvės statula kviečia 
etnines grupes prisidėti 
auka, kad statula būti; 
ir išdidi ir .vėl simbolizuotų 
Amerikos laisvę ir palaikytų pa
vergtųjų kraštų viltis, kad ir jie 
bus laisvi. Statula laukia ir iš 
lietuvių aukų!

visas 
savo 

tvirta

vedė savo įstaigai tarpininkau
ti tarp JAV LB-ės ir Pomost 
ieškant abiems organizacijoms 
priimtino sprendimo. Netrukus 
tarp Visuomeninių reikalų tary
bos ir Califomijoj gyvenančio 
Pomost įgaliotinio Adam Kier- 
nik prasidėjo intensyvūs tiesio
giniai telefoniniai pasitarimai, 
nes buvo likę mažai laiko iki 
Kongreso kadencijos pabaigos.

Island
Siųsti šiais

Siekiant Jaltos susitarimų at
šaukimo Pomost niekaip nesu
tiko su bet kokiomis išimtimis 
dėl teritorijų ir sienų. JAV LB-ei 
nenusileidžiant, Kiemik geriau 
sutiko iš rezoliucijos visai iš
braukti Jaltos susitarimų pa
naikinimų ir palikti tik įtakos 
sričių Europoj nepripažinimo 
pareiškimų. Taip ir buvo sutar
ta. Tačiau pritrūko laiko rezo-. 
liucijų pravesti ir nors šen. Per- 
cy jų rėmė, Kongresas išsiskirs
tė nepri'ėmęs Jaltos klausimu jo
kios rezoliucijos.

Šių metų pradžioj susirinkus 
naujai išrinktam Kongresui, šen. 
Kasten ir atstovas Jack F. 
Kemp įnešė naujų rezoliucijų 
dėl Jaltos. Bet tai nebuvo su 
Pomost sutartoji rezoliucija. Pa
sirodo, kad lenkų metodai per 
paskutinius 65 metus daug ne
pasikeitė. Nors Pomost raštu pa
tvirtino, kad siūlys sutartų re
zoliucijų, bet po 6 dienų į 
Kongresų buvo įnešta kita. Nau
joji rezoliucija reikalavo panai
kinti Jaltos susitarimų negaty
vias pasekmes, bet kokios tos ne
gatyvios pasekmės nepasakė. 
Mums Vilniaus atskyrimas nuo 
Lenkijos yra teigiama pasekmė, 
lenkams turbūt neigiama, o ką 
Amerika laikytų neigiamomis 
pasekmėmis sunku pramatyti. 
Pomost aiškinosi, kad susitari
mas esą galiojęs tik praeitam 
Kongresui, kad šen. Kasten nau
ją rezoliuciją įnešęs Pomost ne
atsiklausęs ir kad lietuviai iš 
vis be reikalo dėl Vilniaus rū
pinasi.

Aišku Visuomeninių reikalų 
taryba vėl pasipriešino tokiai 
rezoliucijai. Ji kreipėsi į visus 
senatorius ir mums palankius 
Kongreso atstovus, pasisakyda
ma prieš Kasten ir Kemp re
zoliuciją. JAV LB-ės krašto val
dybos pirmininkas dr. Butkus 
vėl kreipėsi į prezidentą Reaga- 
ną.

ra svarbi?” klausė prezidentas. 
“Ne todėl kad mes čia Vakaruo
se niūrėtume atnaujinti senus 
ginčus dėl sienų. Tikrai ne dėl 
to. Jalta tebėra svarbi, nes Eu
ropos laisvė yra nebaigtas rei
kalas. Kurie teigia, kad tai yra 
sienų ar teritorijos klausimas, 
tikisi, kad tikrieji klausimai, de
mokratija ir nepriklausomybė, 
kaip nors pranysk. Bet taip ne
bus.’*

“Vienintelė siena, kurių Jalta 
simbolizuoja ir kuri niekad ne
gali kfctti pripažinta teisėta, yra 
skiriamoji riba tarp laisvės ir 
priespaudos.”

Knights of Amerikos Laisvės statula Ellis saloje prie New Yorko uosto.

Prezidento Reagano pareiški
mai

JAV7 LB-ės pozicijos labai su
stiprėjo, kai prezidentas Reaga- 
nas pernai ir Šiais metais ke
lis kartus pasisakė dėl Jaltos. 
'Pareiškime lenkams 1984 rug
pjūčio 17, minint 40 metų Var
šuvos sukilimo sukakti, jis at
metė tokią Jaltos susitarimų 
interpretaciją, pagal kurią Ame
rika esą ten sutikusi su Eune 
pos padalinimu Į įtakos sritis. 
Dar aiškiau mums rūpimu sie
nų klausimu prezidentas pasisa
kė 1985 vasario 5 Jaltos konfe
rencijos 40 metų sukakties pro
ga. “Dėl ko Jalta Šiandien tebė-

Vietoj rezoliucijos — įstatymo 
papildymas

Genesnio pareiškimo mums 
negalėjo būti. Lenkai pamatė, 
kad Kasten-Kemp rezoliucija ne
praeis, o jei Kongresas jų pri
imtų, prezidentas jos nepasi
rašys. Todėl šen. Kasten vietoj 
rezoliucijos pasiūlė tuo pačiu 
klausimu Užsienio reikalų auto
rizacijos akto papildymų. Prezi
dentas šio akto negalėtų ne
pasirašyti, nes juo skiriamos lė
šos Valstybės departamentui, 
Amerikos ambasadoms bei at
stovybėms užsienyje, Jungtinių 
Valstybių informacijos agentū
rai ir kitoms su užsienio rei
kalais? surištoms įstaigoms bei 
institucijoms. Tuo būdu būtų 
apeitas prezidento pasipriešini
mas Jaltos susitarimų anuliavi
mui. Tačiau lenkai pajuto, kad 
Kongrese nuotaikos jau pasikei
tė.

Pasiūlymas atmesti Jaltos 
“neigiamas pasekmes” pasirodė 
esąs kontraversinis ir dar pra
džioj metų Kongrese buvęs pla
tus jam pritarimas pranyko. Tad 
Amerikos lenkų kongreso atstovo 
siūlymu šen. Kasten vietoj “nei
giamų pasekmių” savo įneštame 
papildyme įrašė, kad Amerikos 
Jungtinės Valstybės atmeta “bet 
kuriuos bandymus, panaudojant 
Jaltos vykdomąjį susitarimų, į- 
teisinti Sovietų Sąjungos vieš
patavimą Rytų Europos kraštuo
se.”

Šis papildymas Jaltos susitari
mų nenaikino ir teritorinių klau
simų nelietė. Jis mums buvo 
priimtinas, tad buvo nutarta jį 
aktyviai paremti. Pomost taip 
pat jį oficialiai rėmė, bet jau 
be pirmykščio entuziazmo. Net 
ir šen. Kasten Štabas pasidarė 
gana pasyvus, o atst. Kemp to
kio papildymo į Atstovų rūmus 
visai neįnešė. Nors Senatas pa
pildymą priėmė, jis dar turėjo 
būti svarstomas Senato ir

(nukelta į 4 psl.)

A. VIENUOLIS

KELIONĖ PAS VYSKUPĄ
Mano kelionė į Seinus pas 
vyskupų Antanų Baronų-

Baranauskų

4

Mokėjo jas ir vyskupo lioka
jus Juozapas. Kai turėdavo lai
ko, ir jis ateidavo į viršų ir pa
dėdavo mums giedoti. Ypač 
mums sekdavosi “Sudiev, Lie
tuva". Vyskupas giedodavo ją 
ekstazėje: prisimerkęs, pakrei
pęs galvą ir visa savo siela ir 
esybe siekdamas į nepasiekiamas 
aukštybes. 0 kai prieidavome 
prie žodžių "kažin ar grįšiu, gal 
ten supūsiu”, regėdavos, kad ir 
pati fisharmonija pradėdavo 
verkti žmogaus balso tembru ir 
kutendavo mums širdis. Baigę 
v ieną giesmę, ne tuojau pradėda
vome kitą: vyskupas dar pavar- 
gon imdavo, pagraudindavo ir. 
nieko mums nepasakęs , pradė
davo naują. Dėdė ir aš tuojau 
pagriebdavome fisharmonijos 
akordą ir. Iv g susitarę, užtrauk
davome naują. Baigdavome vi
suomet ta pačia šv. giesme:

Mieliausioji Pana mano. Kara
liene dangaus.

Atsiveizėk ir ant manys, ne
gotino Žmogaus.

Neduok visiškai pražūti, bet 
vesk mane iš to smuiko.

Švenčiausia Pana . . .
Šitą giesmę vyskupas su savo 

broliais giedodavę dar pieme
naudami. kai Egliakalnio pa
grioviuose ieškodavę arklių.

Atsisveikindavo vyskupas su 
mumis labai maloniai ir nuošir
džiai: aš ir senelis Juozapas 
bučiuodavome jam ranką, jis sa
vo lūpomis palytėdavo mūsų 
viršugalvius ir nakčiai peržeg
nodavo. Pabučiuodavo į galvą jis 
ir savo liokajų Juozapų. Aš ne 
tuojau eidavau gulti: dažnai 
nusileisdavau apačion. į lioka
jaus Juozapo kambarį. Jo kam
bary buvo jauku ir patogu: ant 
sienų kabėjo Mickevičiaus. Kos
ciuškos, lenkų generolų ir kuni
gų atvaizdai ir misijų reginiai.

Žiburio nedegdavo. Kalbėda
vomės patamsy. Jis atmintinai 
mokėjo ne tik Barono giesmes, 
bet daug ką ir iš Mickevičiaus, 
ir man padeklamuodavo. Be to, 
buvo didelis romantikas ir svajo

tojas, ir dūsavo apie “garbin
gus” Lenkijos Lietuvos valstybės 
laikus. Aukštino Vytautą ir Jo
gailą, gyrė už statų ir atvirą 
būdą Kęstutį, bet kitų Lietuvos 
kunigaikščių, kaip pagonių ar 
surusėjusių nemėgo ir apie juos 
nekalbėdavo. Be kitko, jis man 
pranašavo, kad greit subyrė
sianti rusų carų dinastija, o vi
soje Europoje įsiviešpatausiąs 
Austrijos Vengrijos imperatorius 
katalikas Pranciškus Juozapas, 
jis apimsiąs ir rusų unitų gy
venamas Rusų imperijos sritis. 
Po jo valdžia atsigausianti ir 
Lenkija su'Lietuva. Pasakodavo 
man apie katalikų misijas pago
nių šalyse. Pasakodavo dažniau-’ 
šiai lenkiškai, bet kai kalbėda
vom apie Anykščius ar šiaip 
apie kasdieninius dalykus — vi
suomet lietuviškai. Nuostabu, 
nė karto nebuvo užsiminęs apie 
63-jų metų sukilimą. Tylėjau ir 
aš.

Niekuomet aš neužmiršiu 
vieno vakaro: buvo po didelės 
audros; nuo stogų tebelašėjo 
vanduo, kažkur žaibavo ir girdė
josi tolimo griaustinio atbalsiai. 
Juozapas sėdėjo prie lango, ir jo 
veido profilio bruožai nakties 
tamsoje atrodė padidinti ir la
bai ryškūs. Staiga jis mane pa
klausė, ar aš atmenąs savo tetu
lę Ulijoną Baronaičių, savo moti
nos seserį. Aš pasisakiau, kad 
gerai jų atmenąs gyvų ir mirusių, 
kai ji gulėjo ant lentos pašar
vota kaip verkusi mano motina 
ir jos tėvai . . .

Juozapas klausinėjo mane vis 
daugiau ir daugiau, o aš vis pa
sakojau. Kai jis paklausė, ar 
piršosi kas tetulei iš jaunikių, 
aš griežtai paneigiau ir pasa
kiau, kad vienintelė nebašninkės 
svajonė buvusi tai, kad dėdė vys
kupas pasiimtų ją pas save už 
gaspadinę. Toliau papasakojau 
jam, kaip vieną kartą tetulė 
Uliutė lauke buvo “nuslabusi” 
ir kaip jos tėvas nenorėjo su 
šviesa ligonės vežti namo, kad 
nepamatytų kaimynai ir nepra
dėtų kalbėti, kad ir trečioji Ba- 
ronaičia “sukatomis” serga. 
Mat, mano senelis Jonas Baro* 
nas turėjo keturias dukteris: Uli
joną, mano motinų Rozaliją, 
Liudvikų ir Oną. Ona mirė 
džiova vos tesulaukusi aštuonio 
likos metų. Liudvika ištekėjusi, 
tuojau po mažo. Jos našlaitį 
berniukų vyskupas paliepęs 
savo broliui Jonui pasiimti savo 
šeimon, ugdyti ir mylėti, kaip 
savo vaikų, o kai jis paaugsiąs, 
tai vyskupas pasiimsiąs jį pas 
save mokyti. Bet našlaitėlis ir 
metų neišgyvenęs pas savo sene
lius mirė. Sirginėjo ir vyresnioji 
Barono duktė Ulijona, bet kaip 
tėvai, taip ji pati slėpė tai nuo 
žmonių! Papasakojau Juozapui, 
ir kokia suknele tetulė buvo pa
šarvota, kiek degė žvakių, kaip 
iš namų patiko ir kiek daug žmo
nių į kapus lydėjo.

Juozapas klausė, ty lėjo, o jo 
veido profilis nakties tamsoje, 
regėjos man, vis ilgėjo ir ilgėjo, 
ir. pagaliau, jo galva ir visai nu

sviro ant rankų . . . Kai aš norė
jau jį paguosti, jis švelniai su
ėmė mane už pečių, savo ašarotu 
veidu prisiglaudė prie mano vei
do, pabučiavo į lūpas ir palydėjo 
iš savo kambario. Pasikėlęs vir
šun, išgirdau Juozapo kambarė
ly lyg kėdę virstant ar nuo stalo 
krintant. Pastovėjau vyskupo 
salione, pastovėjau ir galais pirš
tų nuėjau į savo kambarėlį. Il
gai ir aš tų naktį neužmigau. 
Buvau jau 16 metų, skaitęs ro
manų, šį tų nusivokiau ir apie 
meilės problemas. Be to, jaučiau 
kaltas ir perdaug ir atvirai išsi
plepėjęs.

Po to vakaro Juozapas dau
giau manęs nieko nebeklausinė- 
davo; pasidarė susimųstęs, ty
lus, o kai nusileisdavau pas jį į 
kambarėlį, visuomet rasdavau 
kų nors bedirbantį. Su sene
liu Juozapu niekuomet kalbų ne
rasdavau. ir man pasidarė nuo
bodu. Vyskupas rečiau išvažiuo
davo pasivažinėtų ir vis buvo už
siėmęs. Be to. jam daug laiko 
atimdavo vienas dvarponis, ge
nerolas Paškevičius, kuris pas jį 
ateidavo ir. visuomet, kaip saky
davo kapelionas, — ne laiku. 
Juozapas ir kapelionas vadinda
vo jį “Pan Maruda”. Mat. tas 
generolas “kūrė” dvasines gies
mes ir prašė vyskupą parašyti 
joms gaidas. Vyskupas ir rašė. 
Tas gaidų rašymas atėmė mums 
ne vienų giesmių vakarą

1934 metais aplankęs vy skupo 
brolio Anupro palikuonis Telšių 
apskrity, radau klėty šitų jau at

spausdintų giesmių “Spiewnik 
pobožny” didelę stirtą. Keletą 
švaresnių egzempliorių parsive
žiau namo ir parsiunčiau į Kau
ną prof. M. Biržiškai.

Vyskupas keldavos labai 
anksti — 5 vai. ryto. Kalbėda
vo poterius, o paskiau versdavo 
Šv. Raštų. Rašydavo jis arba at
siklaupęs prie stalo arba ant jo 
užsigulęs, ir retai kada sėdėda
mas. Juozapas man sakė, kad 
vyskupas labai kenčiųs nuo 
prietvaro ir gelbstįsis tik su 
tam tikrų vaistų ir prietaisų 
pagalbų. Apie 7 vai. eidavo 
į bažnyčių. Eidavo kalbėdamas 
rožančių. Aš su seneliu ir lioka
jus sekdavome paskui. Parėjęs iš 
bažnyčios laikydavo mišias na
mie, f savo koplytėlėje, o aš jam 
patarnaudavau, šiaip visų dienų 
būdavau laisvas ir neturėdavau 
kur dėtis, juo labiau, kad ir lio
kajus Juozapas, ir senelis Juoza
pas būdavo kuo nors užsiėmę, o 
man jėkio darbo neduodavo.

Laimei, susipažinau su Kai
riūkščiais ir su vyresniuoju jų, 
dabar Kauno žymiu daktaru, 
net susibičiuliavau. Y'pač kas 
mane aukštai stebino, tai kad 
Seinuose kai kurie rasų valdi
ninkai ir šiaip inteligentai vie
šai kalbėjo lietuviškai. Ir Kai
riūkščių tėvas dėvėjo rusų vsrf- 
dininko uniformų ir visur drą
siai kalbėjo lietuviškai. Kartą 
pato' prakalbino lietuviškai jis 
ir nutoe ir pagviė, kad aš išaug-

< nukeltu i 4 psl.}
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LAISVĖS ŽIBURYS
Kalėdų Švenčių proga sveikina visus New Yorko 

apylinkių lietuvius, ypatingai “Laisvės Žiburio” 
rėmėjus ir klausytojus

Vedėjas: ROMAS KEZYS

SEASON’S GREETINGS 
from

Fasolino
Memorials CO.

66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines) 
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Solistė Marytė Bizinkauskaitė dainuoja Kultūros Židinio scenoje. Prie pianino — VVilliam 
Smiddy. Jų koncertą rengė Apreiškimo parapijos vajaus komitetas. Koncerto aprašy
mas buvo Darbininko 47 nr., psl. 5. Nuotr. P. Btainio

Tegul Betliejaus žvaigždė nušviečia ir mūsų tėvų 
žemei Lietuvai naują kelią j laisvę ir nepriklam 
somybę.

DR. JOKŪBAS STUKAS, direktorius 
‘'Lietuvos Atsiminimų” radijas LB PASISAKO JALTOS REIKALU

AIDAI IR 
LIETUVIŠKOJI
ARCHITEKTŪRA

Š. m. Aidų Nr. 5 skirtas lietu
viškos architektūros puoselėto
jui Jonui Mulokui. Jo architek
tūrinių pastatų nuotraukomis 
iliustruotas visas 72 psl. leidi
nys. Muloko gyvenimą ir pas
tangas išskleisti lietuvių archi- . 
tektūrą, atsiremiant į tautodailę, 
apibūdina arch. Jurgis Okunis.

Kiti šio Aidų numerio straips
niai: kun. Valdemaras Cukuras 
rašo apie ateitininkiją kryžke
lėje; Rimvydas Šilbajoris 
straipsnyje “Filosofinių di
mensijų poezija” apibūdina Al
fonso-Nykos-Niliūno LB premi
juotą kūrybą, sutelktą į rinkinį 
“Žiemos teologija”. Vincas 
Liulevičius tęsia savo mono
grafinę studiją apie atsikurian
čios Lietuvos švietėją prel. Vla
dą Butvilą; spausdinama antroji 
dalis dr. Br. Nemicko JAV Vals
tybės departamente atrastų do
kumentų apie vokiečių kėslus į

dingi, bet ir Lietuvos interesams 
kenksmingi. į juos būtų gali-

Daug dtiaugsmo Kalėdų Šventėse!
Daug laimės Naujuose Metuose!

BUVUS FUNERAL HOME
Mario Teiveira, Jr., laidotuvių direktorius 

426 Lafayette S t., Netcark, N.J. 07105

Season’s Greetings

NAMAKSY — ZAMMITO INSURANCE 
AGENCY, INC.

95 Rosemary Street, Norwood, Mass. 02062 

Telephone: 762-6732

(atkelta iš 3 psl.)

Atstovų rūmų konferencijoj. Vi
suomeninių reikalų taryba, ma
tydama lenkų ir šen. Kasten 
štabo pasyvumą, pati ėmėsi ini
ciatyvos papildymą pravesti. Ji 
kreipėsi į kiekvieną Senato ir 
Atstovų rūmų konferencijos 
narį, prašydama jį paremti. Jos 
raginamas pagaliau išsijudino 
ir šen. Kasten štabas. Papildy
mas buvo priimtas ir įrašytas 
Į Užsienio reikalų autorizaci
jos aktą. Prezidentui aktą pa
sirašius jis tapo įstatymu.

kavo Bendruomenės nusistatymo 
Jaltos klausimu prielaidas, bet 
visas tos kritikos pagrindas buvo 
sovietinė Jaltos susitarimų inter
pretacija. Matyt taip jau buvo 
svarbu įrodyti jog Bendruome
nė neišmano ką daro, kad tam 
tikslui Vliko valdybai pasirodė 
priimtinos net ir sovietinės te
zės. Tačiau po prezidento Rea- 
gano pareiškimo, kur jis pasi
sakė prieš sovietai iškreiptą Jal
tos susitarimų interpretaciją, 
Vliko pirmininkas dr. Kazys Bo
belis pasiun^prezidentui pa
dėkos telegramą, pilnai jam pri

ma nekreipti dėmesio, jei šių 
pasisakymų autorius nebūtų 
naujosios Vliko valdybos narys.

Lietuvių-lenkų santykių išlygi
nimo pagrindai

Kongresui priėmus ir prezi
dentui patvirtinus Amerikos ofi
cialų nusistatymą dėl Jaltos, 
Visuomeninių reikalų tarybos 
darbas, kuriuo buvo siekiama 
apginti Lietuvos teises ir politi
nius interesus kiek jie rišasi su 
Jaltos nutarimais, yra baigtas. 
Nebaigtas lieka lietuvių-lenkų 
tarpusavio santykių išlyginimo 
klausimas. Šiuo klausimu toliau

SEASON’S GREETINGS 
from

FRED A. BEHN FRED R. BEHN, Jr.

F.&H. BEHN, Ine.
Automotive Sales and Service

114-20 lOlst Avenue, Richmond Hill, N.Y. 11419
Tel. VIrginia 9-0354

Kristaus Gimimą ir Naujų Metų švenčių proga sveikina 
visus ir linki Kūdikėlio Jėzaus palaimos

Advokatas Antanas J. Young
15 Caryll Street 
Mattapan, MA 02126

Ukrainiečių talka ir baltiečių 
tyla

Nuo pat pradžios visas JAV 
LB-ės pastangas Jaltos klausimu 
pastoviai ir tvirtai rėmė svar
biausia ukrainiečių politinė or
ganizacija — Amerikos ukrai
niečių kongreso komitetas. Vi
suomeninių reikalų tarybai tal
kino to komiteto atstovas VVash- 
ingtone ir Ukrainiečių infor
macijos tarnybos direktorius 
Myron VVasylyk.

JAV LB kreipėsi į centrines 
latvių ir estų organizacijas — 
Amerikos latvių sąjungą ir Ame
rikos estų tautinę tary bą, prašy
dama jų paramos. Jos į mūsų 
prašymą nieko neatsakė, o parė
mė lenkų pastangas.

Vliko pareiškimas ir jo pirmi
ninko telegrama

Tarp mūsų išeivijos veiksnių 
Vliko valdyba pasisakė dėl Jal
tos 1984 gegužės mėn. pareiš
kimu. PLB-ės ir JAV LB-ės ne
minėdamas, VTikas aštriai kriti-

tardamas, ir tuo pakeitė Vliko 
valdybos užimtą poziciją. Pa
stangos “pamokyti Bendruome
nę” subliūško.

Betgi dar ir vėliau iš pačių 
lietuvių tarpo buvo skelbiami 
išvedžiojimai pagal kuriuos 
Bendruomenė Vilniaus klausimu 
klystanti, nes Vilnius esą 
Lietuvai teisėtai nepriklau
sąs, nuo 1923 m. iki Jaltos 
konferencijos jis pagal tarp
tautinę teisę teisėtai pri
klausęs Lenkijai, o po Jaltos nu
tarimo dėl Lenkijos sienų jis 
esą teisėtai tekęs Sovietų Są
jungai (Juozas Vitėnas, “Teisinė 
Vilniaus krašto priklausomybė”, 
Tėviškės žiburiai, 1985 kovo 26 
d., nr. 13. p. 3). Kitaip sakant 
dalinai pripaž.įstamas Lietuvos 
prijungimas prie Sovietų Sąjun
gos.

Nuomonės žinoma yra laisvos, 
tačiau tokie neapgalvoti pasisa
kymai, kurie remiasi melagin
gais ar iškraipytais lenkų ir 
sovietų teiginiais, yra netik klai-

vyksta dialogas tarp Visuomeni
nių reikalų tarybos ir Pomost 
organizacijos, o kitoj plotmėj 
tarp PLB-ės visuomeninių rei
kalų komisijos ir Lenkijos po
grindžio. Bendruomenės nusi
statymas yra aiškus — lenkai 
turi Vilnių pripažinti Lietuvai 
ir atsisakyti bet kokių teritori
nių pretenzijų anapus dabarti
nių Lenkijos sienų. Tai yra pir
moji lietuvių-lenkų santykių iš
lyginimo ir bendradarbiavimo 
prieš bendrą priešą sąlyga. Po
most šiais metais paskelbė pa
reiškimą, kuriame tarp kitko sa
koma: “Vieš priimam ir pilnai 
pripažįstam dabartinį Lenkijos 
teritorinį status quo, kaip tei
singą ir reikalingą sprendimą, 
vedantį į pastovią taiką ir tar
pusavio susipratimą tarp Gu
dijos, Lietuvos, Lenkijos ir Uk
rainos tautų. Be to šį nusista
tymą mes laikome šių tautų 
bendradarbiavimo pagrindu,

lietuvių jaunimą, bandant jį mo
bilizuoti okupacijų laikais; poe
tas Kazys Bradūnas duoda 3 
puslapius savo naujausių eilė
raščių iš ciklo “Krikšto vanduo 
Joninių naktį”.

Apžvalgų skyriuje Elena Va- 
syliūnienė apžvelgia Jono S. 
Bacho gyvenimą ir muzikinę kū
rybą nuo jo gimimo 300 metų 
sukaktyje; Juozas Laučka verti
na ateitininkų kongresą Chica- 
goje; A. L. aprašo A. Škėmos 
vaidinimo pastatymą New Yorke; 
Saulius Pašilis perteikia ameri
kiečių sociologinės studijos apie 
katalikų persekiojimus Lietu
voje pagrindines mintis. Taip 
pat recenzuojamos šios knygos: 
A. K. Cheslovo Milošo “Urlo 
šalyje”, — A. L.; A. Mackaus 
“‘Augintinių žemė” — Marija 
Stankus - Saulaitė; Vidmantės 
Jasukaitytės “Stebuklinga pa
tvorių žolė” — Rasa lešman- 
taitė.

Aidai išeina 6 kartus metuo
se. Prenumeratos kaina — 20 
dol. Adresas: 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N’Y 11207. Da
bar tinkamiausias laika žurna
lui užsiprenumeruoti.

L. A.

siekiant viso jų gyvenimo regi- 
jono išlaisvinimo ir po to lais
vės ir saugumo užtikrinimo.”

Mūsų nuomone, šis pareiški
mas tikrai sudaro tinkamą pa
grindą tarpusavio bendradar
biavimui. Bet tai jau spręs būsi
ma naujoji Visuomeninių reika
lų taryba.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Visuomeninių Reikalų Taryba

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų 5

Lietuviška 
KELIONIŲ 
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Romas Kezys, Pres.
2129 Knapp St, Brooklyn, N.Y. 11229 — Tel. 769-3300

Linksmų Sv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems klijentams, draugams ir 

pažįstamiems linki

Frank Zogas, President
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and Loan Association
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LOEB & MAYER, INC.
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ROCKAWAY BEACH 92, N.Y. NEPTŪNE 4-5200

(atkelta iš 3 psl.)
siąs geras lietuvis. Kairiūkščio 
sūnus taip pat gražiai kalbėjo 
lietuviškai, pataisydavo mano 
aukštaitiškus barbarizmus ir 
klausdavo, kodėl mes sakome 
“pakalnės nuplikę”, o ne “nupli
kusios" ir 1.1. Jie man pasako
jo apie Kriaučiūną, Kudirką. Aš 
gyriaus Biliūnu. Didžiuliu ir. 
žinoma, savo seneliu Baronu. 
Kai po atostogų sugrįžau į Lie
poją, parsivežiau keletą naujų, 
lietuviškų žodžių bei barbariz
mų pakeitimų ir stebinau savo 
draugus lietuvių kalbos nauje
nybėmis.

Išbuvau pas savo senelį vys
kupą svečiuose apie tris savai
tes. Pagaliau parūpo ir namo. 
Mat, dvasininkų seminarijoj 
prasidėjo egzaminai. į Seinus at
važiavo Suvalkų gubernatorius 
su savo palydovais. Pas vyskupą 
rengė priėmimą, ir mane visi lyg 
užmiršo. Ir atsisveikinimas su 
vyskupu buvo labai skubotas. 
Nuėjęs atsisveikinti, vyskupą ra
dau didžiojoj salėj, apsitaisiusį 
išeiginiais rūbais, susijuosusį 
plačia šilkine juosta, rankoje 
laikantį naują pirštinaičių porą 
ir visai jau pasiruošusį važiuoti 
į viešbutį vizituoti gubernato
riaus. Atnulė jis labai iškilmin
gai. 1. i gražiai, kaip paveiksle.

ii lyg pajaunėjęs. Atsisveikin
damas aš jam pabučiavau ran
ką ir žiedą. Vyskupas mane per
žegnojo, pabučiavo į galvą ir lie
tuviškai įsakė man mylėti Poną 
Dievą, tėvus, tėvynę ir ne
apkęsti lenkų kalbos ir artimo, 
kuris ta kalba kalbąs. Čia pat 
stovėjusiam liokajui Juozapui 
paliepė paruošti mane kelionei 
visa, kas reikalinga, ir duoti man 
15 rublių.

Daugiau ai nebemačiau savo 
garbingo senelio. Kai jis mirė, 
aš jau gyvenau tolimoj Rusijoj 
ir savarankiškai verčiaus farma
cijos praktika. Apie jo mirtį 
sužinojau tik iš laikraščių ir vė
liau iš namiškių laiško. Į laido
tuves buvo nuvažiavę visi trys 
vyskupo broliai ir mano motina. 
Kai po laidotuvių vyskupo vy
resnysis brolios Jonas pakvietęs 
liokajų Juozapą, kuris kadaise 
mylėjo jo dukterį ir norėjo ją 
vesti, vykti drauge j Anykščius 
ir pas jį apsigyventi, nes visi se
niai jau ji užmiršę, buvęs suki
lėlis padėkojęs ir atsisakęs. At
sisakydamas tik pasiaiškinęs, 
kad jis esąs menka dulkė, ir kur 
vėjas papusiąs, ten jį dabar ir 
nupilsiąs. Tą pačią dieną jis ir 
išvykęs iš Seinų, bet kur, nie
kas nežinojo. Spėjo, kad su mi
sionieriais į pagonių kraštus mi
sijų skelbtų

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ ;

KAUNAS BAKING COMPANY
DUONA i» KEKSAI

Wedding and Birthday Cakes
304 Olivia Street McKees Rocks, Pa. \

Phone: 331 - 4455
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Lietuvių Fondas dabar turi 
5,669 narius. Fondas dabar tu
ri 3,267,777 dol. Jau yra išdali
nęs finansinės paramos 
1,537,586 dol.

Lietuvių Bendruomenės pa
stangos išgelbėti ukrainietį jū
reivį Jo nesėkmingame šuolyje 
j laisvę.

Istorija, vykusi prieš penkio- 
liką metų Naujosios Anglijos 
vandenyse su Simu Kudirka, vėl 
pasikartojo Mississippi upėje su 
ukrainiečiu Morislavv Medvid. 
Čia vėl išryškėjo Amerikos pa
reigūnų, pradedant su eiliniais 
pakraščiu sargybiniais, einant į 
Imigracijos ir State Departa
mentus ir net Baltuosius Rū
mus, nesiskaitymas su parėdy
mais bei naivus galvojimas, kad, 
paaukodami nelaimingą jūreivį, 
susilauks iš Gorbačiovų nuolai
dų artėjančiuose Ženevos pasi
tarimuose. Bet kaip dabar ryškė
ja, raudonasis meškinas, šypso
damas parodė tik savo aštrius 
dantis ir visi naiviai galvoją 
sugrįžo uodegas nuleidę. Gaila, 
kad į tas pinkles įveliamas ir 
prezidentas Ronald Reagan.

Čia tik suglaustai noriu pain
formuoti lietuvių visuomenę ką 
šiame reikale darė Lietuvių 
Bendruomenė.

Išgirdus apie šį nelaimingą į- 
vykį, JAV7 LB ryšininkas VVash- 
ingtone Algimantas Gureckas 
tuoj pat kreipėsi į įvairias val
dines įstaigas — Imigracijos ir 
Natūralizacijos, JAV’ Pasienio 
sargybos, Valstybės Departa
mentą, iškeldamas Lietuvių 
Bendruomenės susirūpinimą, 
kad nepasikartotų istorija, vy
kusi prieš penkiolika meti] su 
Simu Kudirka.

Akcija JAV Kongrese rūpinosi 
— JAV LB Visuomeninių reika
lų tarybos pirmininkas Jonas 
Urbonas, .Algimantas Gureckas 
ir Michigan kongresmano S. Le
vin įstaigoje dirbanti Asta Ba- 
nionytė-Connors. Buvo kreipta
si į aktyvesnius LB veikėjus, 
LB apylinkių ir apygardų val
dybas, kad kontaktuotų savo 
kongresmanus, o ypač užsienio 
reikalų komisijos narius, kad 
jungtųsi prie kongresmano Tom 
Lantos, iš Califomijos, organi
zuojamų apklausinėjimų ir 
bendros akcijos JAV’ Kongrese ir 
Senate. LB tarybos narys Sau
lius Anužis su broliu Andrium 
darbavosi Michigano valstijos 
Senate ir jų pastangomis buvo

MARYTĖS BIZINKAUSKAITĖS
KONCERTAS HARTFORDE

Connecticut lietuviai lapkri
čio 3 turėjo nepaprastą renginį 
— Mary tės Bizinkauskaitės kon
certą. Jauna ir graži solistė atli
ko Sumano, R. Strauso. Bud- 
riūno, Kačanausko, Banaičio. 
Dvorako ir kitų kompozitorių 
dainas bei operų arijas. Nebū
damas muzikos žinovas, nesi
imu nagrinėti kaip kokia daina 
ar arija buvo atlikta.

Muziką nepaprastai mėgstu ir 
Mary tės dainavimas užbūrė ma
ne. Stiprus balsas užpildė visą 
salę ir žavėjo klausytojus. At
rodo, kad ne tik mane žavėjo, 
liet ir visą susirinkusią publiką. 
Pasibaigus programoje Įrašytam 
repertuarui. Marytė dar net tris 
kartus buvo publikos išprašyta 
ką nors daugiau padainuoti. Ma
rytei akomponavo Susan Ship- 
lett Aschbaker. Jos akompona- 
vimas preciziškai atitiko Mary
tės dainavimui.

Šį puikų koncertą surengė 
Lietuvių Moterį) Federacijos

DAILININKAI KVIEČIAMI J DAILĖS PARODĄ

Kaip buvo pranešta, LB NY 
apygarda, palaikydama tradici
ją, vėl rengia dailės parodą, 
kuri skiriama Lietuvos nepri
klausomybei pagerbti. Apygar
dos valdyba jau eilę metų to
kias parodas rengia. Buvo per
traukusi praeitais metais ir me
tus- prieš tai. Dabartinė paroda 
jau bus keturioliktoji dailės pa
roda, rengiama Kultūros Židi
nyje.

Parodos susilaukdavo didelio 
susidomėjimo, sutraukdavo 
daug publikos. Per jų atidary
mus skiriamos premijos. Daž
nai buvo prijungiami ir literatū
ros vakarai. Tai paroda virstavo 
meno švente. 

priimta speciali rezoliucija, 
kuri buvo pasiųsta preziden
tui ir įvairioms įstaigoms, pra
šant, kad tas reikalas būtų iš
tirtas, jūreivis neišduotas, o at
sakingi asmenys nubausti.

Artimi ryšiai buvo palaikomi 
su Baltuose Rūmuose dirbančiu 
Linu Kojelių, ukrainiečiais ir ki
tais, Šiame reikale besidarbuo: 
jančiais. LB atstovai dalyvavo 
ukrainiečių ruoštose demonstra
cijose, Philadelphijoje ir Detroi
te. Aktyviai reiškėsi LB vei
kėjai Califomijoje, bendradar
biaudami su Baltų Komitetu. 
Amerikiečiams vėl atidavus jū
reivį, skatinome ukrainiečius 
nenuleisti rankų ir kur galėdami 
talkinome jiems savo anksty
vesne patirtimi.

Naujai išrinktas JAV LB pir
mininkas Algimantas Gečys da
lyvavo specialioje spaudos kon
ferencijoje, suorganizuotoje 
kongresmano Don Ritter, kur, 
gausiai dalyvaujant televizijos 
ir spaudos korespondentams, 
buvo priminta Simo Kudirkos 
tragedija.

Gaila, ukrainiečių ir mūsų pa
stangos išgelbėti nelaimingą jū
reivį nedavė teigiamų vaisių. 
Atsimušome į kai kurių Valsty
bės Departamento ir Baltųjų 
Rūmų pareigūnų atbukusias są
žines bei bijojimą, kaip anks
čiau minėjau, nepakenkti artė
jančiam Reagan ir Gorba
čiovo susitikimo pasisekimui. 
Bet pamatėme, kad turime ne
mažai ir draugų, kurie atėjo 
mums į talką, kaip Edvvin 
Meese, ginybos ministeris Cas- 
par \Veinberger, senatorius Jes- 
se Helms, kongresmanai — Lan- 
tos, Ritter, Broomfield ir kiti. 
Taip pat pamatėme, kad dar 
daug turime padirbėti, kad tu
rėtume akcijos tinklą, kuris rei
kalui iškilus nedelsiant imtųsi 
darbo.

Tikiu, kad iš šio skaudaus Į- 
vykio pasimokysime ir ateityje 
būsime pilnai pasiruošę, jeigu 
vėl iškiltų" panašus ar kitokių 
reikalų skubios akcijos reikalau
jąs Įvykis.

Jonas Urbonas
JAV LB VRT-bos buvęs 
pirmininkas

Hartfordo klubas ir Hartfordo 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kė bendromis jėgomis. Pasibai
gus koncertui, šių organizacijų 
pirmininkai Dangira Budrienė 
ir Alfonsas Dzikas įteikė solis
tei gėlių puokštę ir išreiškė 
padėką už taip puikiai atliktą 
programą.
Alfonsas Dzikas dar padarė 

trumpą apžvalgą Mary tės Bizin
kauskaitės muzikoje nueito ke
lio. Jinai nėra pradininkė. Met
ropolitan operos konkurse tarp 
11 finalistų ši pavasarį buvo ir 
Marytė. New Yorko laikraščių 
recenzijos Įvertino Marytę ypač 
gerai. Ter/ka džiaugtis ir dėkoti 
LMF
fordo LB apylinkei už suteiktą 
progą išgirsti tokį puikų kon
certą. Gaila, kad publikos nebu
vo per daug. Atrodo, kad be 
stikliuko ir Šokių sunku sutrauk
ti didesnį skaičių. Tie, kurie da
lyvavo, tikrai neapsivylė.

I.B.

•nka džiaugtis ir dėkoti 
Hartfordo klubui ir Hart-

Ir šiemet norima surengti kuo 
geriausią ir kuo gražiausią pa
rodą. Kviečiami visi New Yor- 
ko ir plačių apylinkių dailinin
kai nepasididžiuoti ir dalyvauti 
su savo kūry ba šioje parodoje. 
Rengėjai iš kiekvieno dailinin
ko prašo apie 5 vidutinio for
mato paveikslus.

Paveikslai sutelkiami Kultūros 
Židinyje vasario 15, paskui bus 
parengiamas katalogas. Pati pa
roda vy ksta vasario 22 ir 23 Kul
tūros Židinyje.

Lietuvos vadavimo darbe 
nėra nei šventų dienų, nei 
atostogų!

New Yorko Lietuvių Gydytojų draugijos metinis susirinkimas įvyko lapkričio 10 Giedraičių 
namuose Northporte. Čia matome dalį to susirinkimo dalyvių. Klūpo — R. Kriaučiū
nas, sėdi — Avižonienė, Jankauskienė, Šnipaitė ir dr. V. Avižonis. Stovi dr. R. Šnipas, 
dr. A. Skripkutė, dr. O. Vilpišauskienė, dr. J. Gintauttas, dr. L. Giedraitienė, dr. B. Jankaus
kas, Šnipas (jun.), dr. K. Paprockaitė-Šimaitienė, dr. A. Matulaitienė, Jauniškis, dr. R. 
Jauniškienė, Šnipienė, A. Matulaitis J. Vilpišauskas, J. Giedraitis ir dr. S. Skripkus. Nuotr.
J. Kriaučiūno

TARĖSI GYDYTOJAI
Lietuviai gydytojai Amerikoje 

yra susibūrę į draugijas, su cent
rais clidesnėse lietuviais apgy
ventose kolonijose. Visos tos 
draugijos susijungusios sudaro 
Amerikos Lietuvių Gydytojų Są
jungą, kuri yra gal svarbiausias 
nary s Pasaulio Lietuvių Gydy
tojų Sąjungos. Į šią įeina ir ki
tų laisvųjų kraštų lietuviai gy
dytojai: Kanados, Vokietijos, 
Australijos ir kit. Viena tokių 
yra Nevv Yorko draugija. Drau
gija apjungia Nevv Yorko, Nau
josios Anglijos valstijų ir viso 
Amerikos Rytų pakraščio valsti
jose gyvenančius lietuvius gy
dytojus.

Nevv Yorko draugija lapkri
čio 10 sušaukė savo metinį susi
rinkimą, kuris vyko dr. Leoni- 
dos ir Juozo Giedraičių namuo
se, Northporte, L.L, N.Y. Daly
vavo tik 17 gydytojų (iš kelių 
dešimčių narių), kai kurie su 
šeimomis.

Susirinkimui vadovavo ilga
metis draugijos pirm. dr. V. Avi
žonis. Susirinkimas pradėtas 
pagerbi'mu-pris įminimu šiais 
metais mirusio nario dr. V. In
ge levičiaus. Tuoj pat buvo pri
statytas naujai draugijon įsto
jęs narys: dr. Jonas Gintautas, 
kuris yra Amerikos valdžios įvai
rių komisijų, sveikatos ir medi
cinos reikalais, narys, pasireiš- 
kiąsne tik pranešimais svei
kata besirūpinančių organizacijų 
suvažiavimuose, bet ir spaudo
je, daugiausiai angliškai. Jis 
visų susirinkusių nuoširdžiai 
priimtas draugijon nariu.

Sekretorės dr. K. Paprockai- 
tės-Šimaitienės perskaitytas 
praėjusio metinio susirinkimo 
protokolas visų priimtas. Iždi
ninkė dr. L. Giedraitienė prane
šė, kad nariai draugijai mokes
čius sumoka laiku, o užjos grei
tą atsiskaity mą su centro valdy
ba ir “Medicinos” žurnalą cen

pirmaujanti deSrų prekyba new yorke 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei iraTV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 

mėsos, lietuviška duona kr kiti produktai 
Užeikite- įsitikinsite!
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tro valdyba ją nurodo pavyz
džiu kitoms draugijoms. Kasoje, 
apmokėjus metų eigoje susi
dariusias išlaidas, liko 819 do
lerių. Revizijos komisija iždinin
kės darbus patvirtino ir Įverti
no.

Iš turimos ižde sumos drau
gijos nariai paskyrė 300 dolerių 
Lietuvių Tautos Fondui. Apie 
Fondo veiklą trumpai pranešė 
Fondo vadovas J. Giedraitis. 
Ypač kad iškelta 60 tūkstan
čių dol. per Vliką išleista su
ma, jaunimo žygiui Baltijos jū
ra. Paaiškėjo, kad žygį paremti 
tikrai reikėjo, nes pasiekta pini
gais nenuperkama nauda: pagar
sinimas Pabaltijo valstybių ir 
Lietuvos pavergimas ir vykdo
mas ten genocidas pasaulio, 
y pač Europos spaudoje, taip pat 
kitomis komunikacijos priemo
nėmis. Vienas šimtas dolerių 
paskirtas Alkos archyvui Putna- 
me, kai dr. J. Kriaučiūnas, vie
nas Alkos vadovybės narys, pra
nešė apie Medicinos skyriaus Al
koje steigimą. Tuo pačiu kai kai- 
kurie gydytojai pažadėjo Medi
cinos skyrių paremti dar iš Lie
tuvos atsivežtais eksponatais, 
ypač tam reikalui tinkamais.

Sekė pokalbis, vadovaujant 
dr. R. Šnipui, apie nepaprastai 
aukštus praktikuojantiems me
dikams apdraudos mokesčius, 
nes teismai dažnu atveju skiria 
milijonines sumas be reikiamo 
pagrindo besiskundžiantiems ar 
gydymu nepatenkintiems, kas 
ypač turtina advokatus. (Teismų 
nuosprendžiai kone išimtinai 
yra advokatų rankose.)

Taip pat aptarta medicinos 
komercilizacija: ligoninės, la- 
baratorijos, klinikos naudojasi 
sergančiuoju gauti kuo didesnį 
pelną, versdamos gydytoją dary
ti ir daug ką nereikalingo. Iš 
kitos pusės, sveikatos apdrau
dos bendrovės (ir Medicare su 
Medicaid), saugodamos lėšas,

— Inž. Juozas V. Danys, gy
venąs Kanados sostinėje Otta- 
woje, yra pastatydinęs du dide
lius švyturius ir suprojektavęs 
per 50, skaitęs daug mokslinių 
paskaitų ir parašęs eilę straips
nių. Kanados paštas 1985 spa
lio 3 išleido specialią 4 pašto 
ženklų laidą, vaizduojančią 
modernius Kanados švyturius. Iš 
jų du patys didžiausi Kanados 
užkrantinio tipo švyturiai, pa
statyti giliame vandenyje, 
Haout-fond Prince ir Pelee Pas- 
sage buvo suprojektuoti J. V. 
Danio.

I

I

I

verčia gydytoją teikti kuo ma
žiausią pagalbą, tuo sudaryda
mos kartais gydytojui daug sun

kenybių. Lietuviai gydytojai ke
lia prieš šias negeroves balsą, 
bet tuo tarpu į tai niekas ne
kreipia dėmesio. Tačiau lietuviai 
gydytojai kels tas negeroves ir 
toliau.

Kitą draugijos susirinkimą 
nutarta šaukti ateinančiame pa
vasaryje kur nors Nevv Yorke, 
gal Kultūros Židinyje.

Draugijos valdyba, kelių narių 
pasiūlymu, o ir patiems pasiū
lytiesiems sutikus, palikta ta 
pati: dr. prof. V. Avižonis pir
mininku, dr. R. Šnipas vice- 
pirm., dr. K. Paprockaitė-Šimai- 
tienė sekretorė, dr. L. Giedrai
tienė iždininkė ir B. Jankauskas 
nariu. Revizijos komisija taip 
pat palikta ta pati: dr. M. Že
maitienė ir dr. A. Goeldnerienė.

Vėl iškeltas reikalas įamžinti 
paminklu dr. prof. P. Gudavi
čių, bet reikalas atidėtas, kol 
paaiškės jo dukters noras ir 
palikimo reikalai.

Primintas reikalas gydytojams 
remti straipsniais ir gydytojų 
veiklos žiniomis sąjungos or
ganą “Mediciną”, aktyviai daly
vauti visuomeninėje veikloje, 
rašyti į populiarią spaudą, nes 
ligi šiol tai daro nedidelis gy
dytojų skaičius.

Susirinkusieji pasiuntė sveiki
nimų ir geriausių linkėjimų kor
teles, su visų parašais: vetera
nui dr. A. Matukui, Putname, 
kurs susirinkiman negalėjo at
vykti dėl silpnėjančios sveikatos, 
ir sergančiai dr. J. Urbanavičiū
tei bei sveikstančiam dr. A. Nar
vydui.

Po susirinkimo posėdžių visi 
buvo pavaišinti ir pabendravo. 
Ačiū šeimininkams dr. L. ir J. 
Giedraičiams už susirinkusių 
globą ir vaišinimą. Ačiū ir susi
rinkusiems, kai kuriems jų rei
kėjo keliauti daugiau 200 mylių 
tik atvykti.

Juozas Kriaučiūnas

— Y The Pittsburg Post Dis- 
patch” laikraštis Califomijoje 
plačiai aprašė kun. Teofilio Pa- 
lio 40tmetų kunigystės sukakties 
minėjimą ir patį kun. T. Palį. 
Laikraštis priminė, kad jis yra 
iš Lietuvos, kuri dabar okupuo
ta Sovietų Rusijos.

— Adolfas Klimas, sulaukęs 
96 m. amžiaus, spalio 9 mirė 
Clevelande. Velionis buvo Lie
tuvių Žurnalistų Sąjungos gar
bės narys ir Šaulių Sąjungos 
garbės narys.

— Vasario 16-osios minėjimas 
Chicagos Marijos aukštesniosios 
mokyklos salėje vyks vasario 16. 
Rengia Chicagos Lietuvių Tary
ba.

i
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— Komedija “Bubulis ir Dun
dulis” Chicagos Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje bus vai
dinama sausio 26. Ruošia Jau
nimo Centras.

— Prisikėlimo parapijoje Ka
nados Lietuvių dienų proga spa
lio 13 pamaldų metu pamoks
lą pasakė kun. B. Pacevičius, 
giedojo “Aro” choras, vadovau
jamas V. Verikaičio, sol. A. Si
manavičius, akomponavo vargo
nais sol. L. Marcinkutė.

i
|
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— “Spindulys”, Los Angeles 
tautinių šokių ir dainų ansamb
lis, vadovaujamas O. Razutienės 
ir jos dukters D. Varnienės, 
gruodžio mėnesį vyksta į Argen
tiną gastroliuoti, kai ten yra va
saros laikas. Priimti svečius su
darytas komitetas, kurin įeina A. 
Mikučionis, J. Mičiūdas, kun. A. 
Steigvilas ir A. Ruplėnas. Vyks
ta 35 asmenys ir 5 palydovai.

— Montrealio laikraštis “The 
Gazette” rugsėjo 27 išspausdino 
M. Heroux straipsnį apie karo 
nusikaltėlių ieškojimą Kanadoje. 
Jis tarp kitko rašo: “Taip, karo 
nusikaltėliai turi būti ieško
mi, bet šmeižimas bei juodini
mas ukrainiečių ir baltiečių (jų 
milijonai mirė nacių rankose) 
primena rasizmą ir sumaniai 
paslėptą KGB ranką, o ne tei
singumą”. Norint pasitarnauti 
teisingumui, reikia bausti visus 
karo nusikaltėlius, o ne tik na
cių, bet ir komunistų bei jų 
bendradarbių.

— A. a. Jurgis Gilvydis, anks
tesnės kartos Argentinos lietuvių 
veikėjas, filmininkas ir filmų 
“Vytis” steigėjas, staiga mirė — 
liepos 10 rastas savo namuose 
negyvas.

— Sunny Hills, Floridoje, sku
biai parduodamas puikus namas 
su trimis miegamaisiais ir “Flo
rida room”, prie pat ežero. Re
ta proga. Teirautis adresu: Al
gis Nakas, 472 Linuood Dr., 
Sunny Hills, Fla. 32428. Tel. 
1-904-773-3323.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Janušonis, Livonia, Mich. 
Užsakė kitiem: M. Balčiūnienė. 
Woodhaven, N.Y. —J. Kennedy. 
Rye. N.Y.. A. Markevičienė. 
Jamaica, N.Y. — A. Jonikui. 
Springfield, N.J. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 
užsakytojam. Naujiems skaityto
jam Darbininko prenumerata 
pirmiem metam tik 12 dol. At
naujinant — visiem 15 dol. 
metam.
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NAUJAUSIOS KNYGOS

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

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

T. Venclovos, Tekstai apie 
tekstus. 10 dol.

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

A.V. Rinkimo, 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 dilinu. 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 Pol įkaičių bei Vido 
Neverausko įdainuotos lietuviš
kos ir estradinės dainos. Išlei
do Montrealy Vilnius Records of 
Canada, vadovaujama A. Stan
kevičiaus. Kaina su persiuntimu 
11 dol.

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

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

Gina Capkauskienė. 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 
Phdharmonica 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 Suiri
me 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. Xew Yor
ko Harmonijos, Toronto choro 
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, suvenyTai, 
kasetės, albumai gaunama Dar- 
bininkok administracijoje, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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 pridedamas 1 
dol.

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

DEXTER PARK
pharmacy

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

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

WE DELIVER

296-4130

KNYGOS ANGLŲ KALBA
BOOKS IN ENGLISH

Lithuanian Cookery by I. Sinkevičiūtė. One of the largest collec- 
tion of Lithuanian traditional recipes. $8.(X)

Introduction to Modem Lithuanian, by A. Klimas, Dambriū- 
nas, VV. Schmalstieg. Grammar for the Lithuanian language. 
S10.00

English - Lithuanian Dictionary. by V. Baravy kas. $8:00
Lithuanian - English Dictionary , by Piesarskas. Svesevičius. $8.(X) 
Mind Against the VVall, by R. Šilbajoris. $10.00
Lithuania 700 Years, by A. Gerutis and Others S 18.00
USSR-German Aggression Against Lithuania, B. Kazlas. S 15.00 
History of Lithuania, by J. Končius. 84.00
Vytautas the Great Duke of Lithuania, bv Į. Končius. $3.00 
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
Soviet Genocide in Lithuania, by J. Pajaujis. $12.00 .
VVe will Gonquer the VVorld. by L. Dovydėnas. $5.00
The Lithuanian VVoman. by B. Novickienė. $5.00
Lithuanian Pioneer Priest, by VV. 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.

VIDEOKASETĖS 
DOKUMENTINIAI FILMAI 

IŠ LIETUVOS
"LITUANIKOS” SPARNAIS — Dariaus ir Girėno skrldys 

per Atlantą
ŠIMTAMEČIŲ GODOS — Pasikalbėjimai su šimtamečiais 
ŠVENTĖN — Pasiruošimai dainų šventei Lietuvoje 
GYVENU SAVO SAPNĄ — Kanados jaunuoliai Lietuvoje 
IEVA SIMONAITYTĖ — Rašytojos gyvenimas
IEŠKOM KLAKSONŲ — Seni automobiliai, Šabaniauskas

Visi f Urnai juodi: balt i, 20 min. ilgio 
$29.95 viena kasetė

($39.95 su angliškais parašais — “subtities”) 
Prašom pridėti $2.50 už kiekvieną kasetę persiuntimo 

išlaidoms.
Siųskite čekius arba money orders “IVI” vardu.

International Video Institute, Ine. 
Dept 102 

c/o Juozas Kazlas 
68 W. 69th Street 
New York, NY 10023

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

PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Gera proga įsigyti penkias 
lietuviškų dainų plokšteles tik už 
12 dpi. (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 Ta
kučio “Yakutis” (14 dainų ir ari
jų rinkinys)-, Xew Yorko lietuvių 
vyro choro, vadovaujant muz. 
V. Baltrušaičiui, įdainuota 12 
dainų. Šių plokštelių yra likęs 
labai ribotas skaičius. Gaunama 
Darbininko spaudos kioske, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

PUOŠNŪS ALBUMAI
Puošnūs ir meniški albumai, 

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

A. Rannit, M. K. Čiurl ionis, 
25 dol.

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

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

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

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

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

E. Verloren VanThemaat, Pra
nas Domšaitis, 25 dol.

R. \ iesulas, 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. VVhitaker, Puzinas, 25 dol.
Jurgis Juodis, The Way of the 

Nation, 7 dol.
Persiuntimui pridedama po 1 

dol. už kiekvieną knygą.
Šios ir kitos lietuviškos kny

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

RAŠINIŲ KONKURSAS
Amerikos Lietuvių Tautinė 

Sąjunga skelbia rašinių konkursą 
jaunimui.

Temos: 1. “Kaip vertinti tau
tybę išeivijoje”, 2. “Tautiniai 
herojai ir jų įtaka lietuvybėje”.

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga kviečia ir skatina visą 
lietuvišką jaunimą iki 35 m. 
amžiaus dalyvauti konkurse.

Rašinys turi bdti bent penkių 
mašinėle spausdintų puslapių. 
Lituanistinių mokyklų mokyto
jai bei įvairių organizacijų va
dovai yra prašomi paskatinti

RENGINIAI KULTŪROS ŽIDINY
1985
Gruodžio 14 — New Yorko 

skautų Kūčios.
Gruodžio 22 — Maironio mo

kyklos Kalėdų eglutė.
1986
Vasario 16 — Alto rengiamas 

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

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. Įvadas 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.............   -.........—...........

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 
plastininiuaplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd.,' Brooklyn, N.Y. 11207.

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

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

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

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

jaunimą rašyti anksčiau minė
tum tautinėm temom.

Konkurse dalyvaujantiem už 
geriausius rašinius bus skiria
mos dvi premijos: I. premija 
500 dol., 11 premija 250 dol. 
Premijom skirti bus sudaryta 
vertinimo komisija.

Konkurso rašiniai turi būti 
atsiųsti iki 1986 vasario 15 d. 
(pašto antspaudas) šiuo adresu: 
Amerikos Lietuvių Tautinė Są
junga, c/o Vida Jonušienė, 12500 
Pawnee Rd., Palos Park, III. 
60464.

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

rio koncertas — balius.
Balandžio 6 . Lietuvių Mote

rų Federacijos New Yorko klu
bo Velykų stalas.

Balandžio 13 — Darbininko 
sukaktuvinis koncertas.

KVIEČIAME TALKON!
Darbinindas, minėdamas 70 metų sukaktį, kviečia skaitytojus j talką! Kaip butų gražu, 

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

Paslnaudoklt šiuopapiginimu, užsakydami Darbininką jo dar neskaitančiam draugui. 
Tai bus Ir graži Kalėdinė dovana, kuri Jus prlmlmlns kiekvieną 1986 metų savaitę.

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

VARDAS Ir PAVARDĖ....... ............................................................ -.............................................
ADRESAS .....................   ................................-..............................................

Užsakau Darbininką kaip dovaną: —...........   -.............................................

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St Petersburge

Aktyvas: 43milijonai dolerių

KASOJE gaunamos paskolos, reguliarios santaupos, 
IRA Ir kiti peln Ingi certlfikatal.

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

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Richmond HIII veikia tešlas dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto iki • vai. 
vakaro. Išskyrus penktadieniais Iki 6 Ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų k certifikatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paltu Jums bus sutelktos vėliausios Informacijos.
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sukakties ap vaikščiojimam s ir 
cskursijai Romon į jubiliejines 
kilmes 1987 metais.
110 kuopa aktyviai dalyvauja 
rčių apskrities suvažiavimuose 
duoda svarstytinų pasiūlymų 

indrai vyčių veiklai. Globoja 
kviečiasi tokius suvažiavimus

Jonas Adomėnas, Lietuvos vyčių Maspeth 110 kuopos pir
mininkas, vyčių metiniame seime New Havene buvo atžy
mėtas už savo veiklą* taip pat buvo apdovanota ir jo va
dovaujama kuopa, kuri yra sutelkusi daugiausia narių. 
Jonas Adomėnas į tą kuopą suverbavo per 500 narių. Pasku- 
tiniose septyniose metinėse konvencijose jis buvo apdova
notas už šią vyrišką veiklą.

MASPETH, N.Y
lš Lietuvos vyčių veiklos

Gausiausia Lietuvos vyčių 
110 kuopa, Maspeth, N.Y., turin
ti 356 narius, 1985 spalio 2 
išsirinko 1986 metams valdybą. 
Vieningai valdybos pirmininku 
perrinktas Jonas Adomėnas, iki 
šiol sėkmingai vadovavęs kuo
pai. Padėkojęs nariams už bend
radarbiavimą, kvietė ir toliau 
uoliai darbuotis vyčių idealams 
ir ruošti naujus kadrus, .curie ga
lėtų pavaduoti pavargstančius.

Naujoji valdy ba savo pirmam

los programą kitiems metams. 
Pasisakyta apie religinę, lietu
višką, kultūrinę ir visuomeninę 
darbuotę.

Apžvelgus pereitų metų veik
lą, kuri buvo sėkminga ir įvai
ri, norima ateinančiais metais tą 
veiklą dar labiau pagyvinti.

Dalyvavimas lietuviškoj At
simainymo parapijoj sekmadie
niais mišiose sumos metu turė
tų būti pagyvintas ir daugiau na
rių lauktina atsilankant. Numa
toma ateinančiais metgTy kuopos 
nariams surengti religinius praty-

bas — rekolekcijas.
Kuopos susirinkimuose, ku

riuose svarstomi einamieji rei
kalai — laukiama naujų pasiū
lymų ir sumanymų iš narių tar
po, kad tai būtų kuopos, o ne 
vien valdybos veiklos darnus 
darbas.

Kultūrinė programa bus vyk
doma ir toliau planingai, kaip 
praeityje. Vėl bus kviečiami kal
bėtojai: gydytojai, teisininkai, 
dvasiškiai, menininkai, visuo
menininkai ir atskirų specialy
bių žinovai. Bus svarstomos 
Amerikos gyvenimo problemos, 
Lietuvos religinė ir politinė pa
dėtis.

Gyvai buvo dalyvaujama vie
šose demonstracijose New Yor- 
ko mieste ar tai užtariant Lie
tuvos laisvės atgavimą, ar ginant 
pavergtųjų žmogaus teises ar re
liginius persekiojimus.

16 vasario proga proga vėl bus 
iškeliama trispalvė prie miesto 
rotušės, dalyvaujant Pavergtųjų 
Tautų renginiuose Šv. Patriko 
katedroje ar žygiuose, Lietuvių 
Dienose Pennsylvanijoj ar kur 
nors kitur.

Svarstoma, kaip geriau pasi- 
niošti Lietuvos Krikšto 600 me

Vyčių metiniuose seimuos 
oliai prisideda prie seimų sėk- 
lės: programų atlikimu, bend- 
adarbiavimu su centro valdyba, 
aujų sumanymų svarstymu ir 
ateikimu ir kaip galima dali
jau narių vyksta į seimus.
Pereitame seime 110 kuopa 

avo premiją už narių daugumą, 
pirmininkas Jonas Adomėnas 

gavo pažymėjimą už daugiausia 
narių įjungimą į kuopą ir jos 
veiklą.

Kuopa finansiškai remia Atsi- 
mainypio parapiją, vyskupą, 

; laikraštį “Darbininką”, Kultūros 
Židinį, lietuviškas radijo valan
dėles, jaunimo ir kitokias or
ganizacijas, Religinę Šalpą, Li
tuanistikos katedrą, vienuoly
nus.

Du kart per metus rengia sa
vo pasilinksminimus — balių su 
šokiais. J juos apsilanko vyčių 
šeimos nariai, jų bičiuliai ir sve
čiai. Surengiamas kalėdinis pa- 
sivaišinimas — kūčios pagal lie
tuviškus papročius.

Vyčių išvykos — ekskursijos 
yra sėkmingos. Turėta 8 dienų 
kelionė laivu į Karibų salas, 
lapkričio 8-11 net keturiais 
autobusiais buvo nuvykę į Ver- 
monto kalnus ir praleido gam
tos prieglobstyje.

Ankstyvą pavasarį pramatyta 
vy kti Floridon, rudenį į Hava
jus.

K.S.R.

Švenčių proga nusipirkime 
lietuviškų knygų ir plokštelių. 
Jų galima gauti Darbininko ad- 
ministraciioie —718 827 - 13ol.

BOSTONO ŽINIOS 
Apsivedė op. solistė Lilija Šukytė 

ir dr. Vytenis Vasyliūnas
Lapkričio 25 kun. Vaclovas 

Šarka, dekanas iš Hamburgo 
Vokietijoj, surišo rankas, pa
šventino žiedus ir sutuokė op. 
solistę Liliją Šukytę ir dr. Vyte
nį Vasyliūną.

Vedybų mišios buvo auko
jamos šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje Lindau Kalberg, Vokieti
joj, kur dr. Vytenis Vasyliūnas 
dirba mokslinį darbą. Mišios 
truko visą valandą, kurių metu 
kun. dekanas V. Šarka prisimi
nė sunkias tremties dienas Vo
kietijoj ir kaip jis tada palaimino 
ir išleidoVasyliūnų šeimą į neži
nomą ateitį per vandenyną. Mi
šių metu solo grojo smuikinin
kas Koller.

Vestuvėse dalyvavo dr. Vyte
nio motina visuomenininkė ir 
kultūrininkė Elena Vasyliūnie- 
nė iš JAV, sesuo Rasa iš Hei
delbergo, Vokietijos, visuomeni
ninkė A. Grinienė iš Muenche- 
no, asmeniški jaunųjų draugai iš 
Grąžo, Austrijos ir eilė jauna
vedžių artimųjų.

Op. solistė Lilija Šukytė dau
gumai lietuvių yra pažįstama iš 
koncertų lietuvių kolonijose. Du 
metu ji dainavo Metropolitan 
operoje New Yorke, o nuo 1969 
yra nuolatinė Muencheno op. 
solistė. Ji gastroliavo didžiuose 
operų teatruose Vak. Europoje, 
Kanadoje, JAV, Japonijoj, o taip 
pat duoda ir atskirus rečitalius. 
Nuo 1984 ji dėsto Grąžo uni
versitete, Austrijoj.

Dr. Vytenis Vasyliūnas yra fizi
kas. Baigė Harvardo universi
tetą, o Massachusetts Institute 
of Technology gavo dr. laipsnį 
ir kelis metus ten dirbo, kaip 
assistant profesorius. Vėliau 
persikėlė j Vak. Vokietiją ir dir
ba Max Planck fizikos institute 
mokslinį darbą. Kaip fizikas, 
dar net ir dirbdamas M.I.T., 
dr. Vytenis su mokslinėmis pa-

Dekanas kun. V. Šarka laimina Lilijos Šukytės ir dr. Vytenio 
Vasiliūno moterystę.

skaitomis mokslininkų suvažia
vimuose yra apkeliavęs tur būt 
visą pasaulį. Bet lietuvių visuo
menei jis daugiau yra žinomas 
ne kaip fizikos mokslininkas, o 
kaip muzikas. Tur būt daug kas 
yra girdėjęs jo vargonų koncer
tus, kuriuos jis atlikdavo su 
tėvu a.a. Izidorium Vasyliūnu.

Linkime sol. Lilijai Šukytei 
ir dr. Vyteniui Vasyliūnui švie
saus ir laimingo šeimininio 
gyvenimo.

mui”. už atvykimą, Bostono ir 
apylinkių lietuviams už dalyva
vimą šventėje, skautų viene
tams, institucijoms ir pramoni
ninkams už atsiųstus sveikini
mus ir talkininkams už prisidė
jimu.

k.n.

Mielai tetai

A.A.
MARIJAI BUKAUSKIENEI

mirus, dr. Marytei ir Aleksandrui Žemaičiams nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Orui } ozėnienė

PADĖKA
Taip netikėtai ir tragiškai spalio 13 mirus tolimoj 

Australijoj mūsų žmonai, motinai ir senelei

JANINAI KARMAZINAITEI 
-SIKORSKIENEI,

visiems, mus spaudoje ir laiškais užjautusiems ir ypatin
gai tiems, kurie užprašė šv. mišias už velionės am
žiną atilsį, nuoširdžiausiai dėkojame. Jūsų maldos veda 
mirusią artyn prie Amžinosios Šviesos, Jūsų užuojautos 
švelnina mums gyviesiems skaudžias valandas.

Velionės vyras Stasys Sikorskis 
ir duktė Virginija su šeima 
Melboume, Australija

PADĖKA
Gertrūda ir Juozas Nakutavičiai dėkoja dr. Antanui 

Snieškai už medicininę pagalbą mūsų motinos ir uoš
vės MĖTOS STANOS ilgalaikėje ligoje ir ją pririūrė- 
jusiai Danai Summers-Striugaitei iki gruodžio 4 pasku
tinės jos gyvenimo dienos. Petrui Rasimu! už suteik
tus patarnavimus.

Esame dėkingi vyrų choro “Perkūnas” pirmininkui 
Stasiui Karmazinui ir vadovui muzikui Viktorui Raliui 
bei visiems choristams, atvykusioms šermenlnėn ir su
giedojusiems giesmę.

Padėka priklauso visiems, mus užjautusiems šioje 
skausmo valandoje ir paraukusiems užuojautas ar at- 
siuntusiems gėles, o ypatingai Marytei šallnskienei, 
tvarkiusiai taip rūpestingai visas laidotuves.

Duktt Gertrūda ir žentas Juozas 
su šeima

P. Žičkus

JURGIUI VAIKUČIUI
mirus, sūnui Vytautui Vaikučiui su šeima užuojautą 
reiškia

Stamfordo Lietuvių Bendruomenė

JURGIUI VAIKUČIUI
Lietuvoje mirus, jo sūnų Vytautą Vaikutį su šeima giliame 
liūdesyje nuoširdžiai užjaučiame.

Aldona ir Juozas Daniliauskai

A.A.
META STANA

po ilgos ir sunkios ligos mirus, Jos dukrai Gertrūdai ir 
žentui Juozui Nakutavičiui, ilgamečiu! Perkūno choro 
nariui, su šeima nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

.V. Y. vyrų choras 
Perkūnas

A.A. 
META STANA

mirus, mūsų mielus draugus, Gertrūdą ir Juozą Nakuta- 
vičlus, nuoširdžiai užjaučiame šioje liūdesio valandoje.

Stasys ir Vanda Karmazinai 
ir šeima

Brangiai mamytei

A.A.
META STANA

m irus, dukteria i Gertrūda i Nakiene i Ir jos še Ima i reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

E. A. Bal tunas
O. J. Raukos

Parama savo bažnyčiai
Visi gerai žinome, kad mūsų 

lietuviškos parapijos silpnėja ne 
tik parapiečių skaičiumi, bet ir 
ekonomiškai. So. Bostono Šv. 
Petro lietuvių parapija kiekvie
nais metais rudenį rengia vadi
namą “Kalėdinį bazarą”. Šiais 
metais toks' bazaras įvyko lap
kričio 10. Gi gruodžio 2 para
pijos kleb. kun. Albertas Kon- 
tautas sukvietė visus, kurie dir
bo tam parengimui į 7-toj gat
vės salę, kur buvo duota bazaro 
apyskaita. Gryno pelno, apmo
kėjus visas išlaidas, parapijai li
ko $12,174.00. Čia ir yra įrody
mas, kad gražaus ir nuoširdaus 
darbo dėka galima daug pada
ryti. Tam bazarui daugiausia 
dirbo ankstesnės kartos ateiviai, 
ypač vyčiai, sodaiietės ir kiti. Iš 
vėlesniųjų ateivių mažai buvo 
dirbančių. Gal reikėtų Čia pami
nėti: Oną Merkienę, Janiną Am- 
braziejienę, Birutę Šakenienę ir 
Mildą Norkūnienę. Ir pačiame 
bazare matėsi daugumoje anks
tesnioji išeivija, nes ji labai ge
rai supranta lietuviškų parapijų 
svarbą.

Po duotos apyskaitos kleb. 
kun. A. Kontauttas pakvietė vi
sus susirinkusius, kurie dirbo 
tam bazarui apie 60 asmenų, 
vaišėm. Tikrai džiugu, kad turi
me savas parapijas ir kad yra 
žmonių, kurie supranta parapijų 
lietuviškame gyvenime.

Rengiamas Naujų Metų 
sutikimas

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-ja rengia tradicinį Naujų Me
tų sutikimą 1985 gruodžio 31, 
kuris prasidės 9 vai. vakaro. 
Kaip ir kiekvienais metais* bus 
malonų sutikti naujus metus 
tarp savųjų ir draugų bei pa
žįstamų. Stalus po 10 asmenų 
galima užsisakyti pas d-jos rei
kalų vedėją A. Šmitą tel., 268- 
9058 arba pas valdybos narius.

Raino-

naują

“Antras Kaimas” Bostone
Daug kam girdėttas “Antro 

Kaimo” linksmosios trupės Chi- 
cagoje vardas. Mažai tačiau kam 
teko scenoje juos matyti. Tokia 
reta proga bostoniečiams iš ar
čiau su jais susipažinti buvo 
lapkričio 16 kada “Antras Kai
mas” atvyko į Bostoną. Juos 
kvietė Lietuviškosios Skautybės 
Fondo valdyba, fondo dešimt
metį minint.

Energinga ir linksma devynių 
asmenų grupė, vadovaujama Al
girdo Tito Antanaičio, juokino 
ir linksmino gausiai susirinkusią 
publiką. Įvairi, neįprasta, kar
tais ir netikėta, programa, susi
dedanti iš trumpų humoristinių 
pasirodymų, užvaldė žiūrovus. 
Vakaras smagiai praėjo, palik
damas gražų prisiminimą ne tik 
vyresnio amžiaus žiūrovams, 
bet ir gausiai susirinkusiam jau
nimui.

Cikagiečiai rengėjų buvo gra
žiai priimti, pavaišinti ir prieš 
išvykstant jiems buvo parodyta 
miesto rotušė.

Prie renginio prisidėjo: V. Dil
ba — puikiai paruošdamas pro
gramos knygelę. V. Sužiedėlienė 
— iškepdama napoleoną, V. Ka- 
zakaitis ir A. Šmidtas — prie 
vaišių artistams, B. Banaitis — 
rekorduodamas, G. Čepas — 
grodamas muziką. A. Zikas — 
fotografuodamas ir daugelis as
menų. platindami bilietus. Rū
binė ir vietų salėje nurodinėji
mas buvo skautų-skaučių 
žinioje.

Skautiškas ačiū "Antram Kai-

Vasario 16 minėjimas
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Bostono skyriaus metinis susi
rinkimas įvyko gruodžio 2 So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos patalpose. Jame daly
vavo Tautinės Sąjungos, Sanda
ros, Katalikų Federacijos, Lie
tuvių Bendruomenės, 
venų, SLA ir Lietuvos 
atstovai.

Susirinkimas išrinko
valdybą, | kurią įeina: inž. Alek
sandras Chaplikas- — pirminin
kas, Bronius Paliulis — vice- 
pirm., Aleksandras Griauzdė — 
iždininkas ir Felicija Grendaly- 
tė — protokolų sekretorė.

Nutarta suruošti pagrindinį 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą 1986 vasario 
16, sekmadienį. 2 vai. popiet 
South Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos auditorijoje, . 
Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Prieš tai, 10:15 vai. ryto bus au
kojamos iškilmingos mišios Lie
tuvos nepriklausomybės inten
cija Šv. Petro lietuvių katalikų 
bažnyčioje.

Penktadienį, 1986 vasario 14, 
įvyks dvi viešos iškilmės mies
te: 11 vai. ryto State House 
(gubematūros) priekyje bus iš
kelta Lietuvos trispalvė. 12 vai. 
įvyks panaši ceremonija Bosto
no rotušės aikštėje. Bostono apy
linkių lietuviai kviečiami gau
siai dalyvauti visose Lietuvos 
nepriklausomybės 68 m. sukak
ties iškilmėse.

RENGINIAI

A.M.B.

Gruodžio 15 d. 4 vai. p.p. So. 
Bostono lietuvių piliečių d-jos 
salėje LMF Bostono klubo ren
giama Kalėdinė vakaronė. Pro
gramą joje atliks mūsų mieli 
menininkai sol. Benediktas Povi- 
lavičius, muz. prof. Jeronimas 
Kačinskas tt aktorė Aleksandra 
Gustaitienė. Visi lietuviai kvie
čiami į šią vakaronę.

Kovo 2 Skautų rengiama Ka
ziuko mugė.

Balandžio 6 Laisvės Varpo pa
vasarinis renginys.

Balandžio 13 Minkų radijo va
landos 52 metų sukaktuvinis 
renginys.

Balandžio 20 muzikos ir lite
ratūros popietė.

BOSTON MASS - WLYN 1360

ryto. Veda S. Ir V. Minkai, 71 
Ferragųt Road, So. Boston. Mass 
02127. Talei. 2M - 2515

LAISVES VARPAS sekmadie- 
niais 9:00-10:00 vai. rvto iš WCAV-

Viščini*, 173 Arthur Št.. Brockton. 
MA 03402. Telefonas (#17) 5M- 
7200.
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DARBININKAS JAUNA DAILININKĖ ŽIDINY

Kultūros Židinyje šį savait
galį: gruodžio 14, Šeštadienį, 
6:30 va skautų tradicinės kū
čios.

Vysk. P. Baltakis, OFM, Padė
kos dienos savaitgali buvo iš
vykęs į Chieagą, kur dalyvavo 
Mokslo ir Kūrybos simpoziume 
ir padarė pranešimą, kaip ren
giamasi Lietuvos krikšto jubilie
jui. Gruodžio 7 savaitgalį buvo 
išv v kęs į St. Petersburgą, Fla., 
kur dalyvavo Miko metiniame 
seime.

Maironio lituanistinė mokykla 
savo tradicinę Kalėdų eglutę 
rengia gruodžio 22, sekmadienį, 
3 v. popiet Kultūros Židinyje. 
Mokv klos įvairūs skyriai stato 

^Meškiuką Rudnosiuką’ . Atsi- 
lankv s ir Kalėdų senelis su dova
nomis vaikams, bus įvairių lai
mėjimų vaikams ir suaugusiems. 
Kviečiami visi mokyklos bičiu
liai pasidžiaugti gražiu mokyk
los renginiu.

Kun. Antanas Račkauskas 
gruodžio 10 buvo pakviestas 
pas Brooklyno vyskupą pietų. 
Vy skupas sukvietė šios v y skupi- 
jos vyresnio amžiaus kunigus, 
norėdamas juo* pagerbti. į Sun- 
ny Hill*. Fla.. kun. A. Rač
kauskas išvyko gruodžio 12.

Apreiškimo parapijos choras 
gruodžio 15. sekmadieni. po 11 
vai. mišių mokyklos didžiojoj 
salėj rengia prieškalėdini po
būvi.

Kun. Algimanto Bartkaus, nau
jojo Šv. Kazimiero lietuvių ko
legijos Romoje rektoriaus, ivilk- 
tuvės į prelato drabužius įvyks 
gruodžio 22. sekmadienį. Apreiš
kimo parapijos bažny čioje. Apei
gas atliks vv sk. Paulius Bal
takis. OFM. Naujasis prelatas 
yra kilęs iš šios parapijos ir 
šioje parapijoje aukojo savo pir
mąsias mišias

Lietuviškas kūėias gruodžio 
22. ketvirtį Advento sekmadie
nį. tuoj po II vai. mišių ren
gia Katalikių Moteris Sąjungos 
29 kuopa.

Kęstutis Miklas \ew Yorko

IŠKILUS KONCERTAS
Vaikelio Jėzaus parapijos 

bažnyčioje Richmond Hill, N.Y. 
(111 St. ir 86 Avė.) gruodžio 22, 
sekmadienį, 3 vai. popiet bus 
adiekama aukšto lygio meninė 
programa. Programoje dalyvau
ja trys solistai iš New Yorko 
City operos — baritonas Craig 
Niin, tenoras Charles Abruz- 
zi ir sopranas Pamela Casella. 
Arfa skambin’s išgarsėjusi šios 
srities instrumentaliste Sylvia 
Kovvalczuk, kuri neseniai adiko 
meninę programą Baltuosiuose 
Rūmuose. Prie pianino bus išti
kimas lietuvių draugas, tarp
tautinio garso pianistas VVilliam 
Smiddy . Šios parapijos mokyk
loje jau daugelį metų veikia 
lituanistinė šeštadieninė mo
kykla. Klebonas kviečia lietu
vius gausiai šiame koncerte da
lyvauti. Įėjimo bilietų nebus.

Prieš penkerius metus gruo
džio 17 iš mūsų tarpo atsisky
rė a.a. Stasy s Lūšys. Už jo vėlę 
mišios bus aukojamos gruodžio 
15 Apreiškimo parapijos bažny
čioje Brooklyne, gruodžio 17 
Bostone, Putname, Romoje ir lie
tuvių pranciškonų koplyčioje 
Brookly ne. Šeima prašo bičiu
lius ir pažįstamus velionį pri
siminti savo maldose.

Už a.a. Eleną Mickeliūnienę 
mirties pirmųjų metinių proga 
lietuvių pranciškonų koplyčio
je Brooklyne gruodžio 7 buvo 
aukojamos mišios, kurias konce- 
lebravo lietuvių pranciškonų 
provincijolas Tėv. Placidas Ba
rius. OFM. Brooklyno vienuo
lyno viršininkas Tėv. Leonardas 
Andriekus. OFM. ‘T arpelio ad
ministratorius Tėv. Rafaėlis Ša
kalys. OFM. iš Kennebunkporto 
ir “Darbininko’ redaktorius 
Tėv Kornelijus Bučmys. OFM. 
Gausūs daly viai užpildė visą 
koplyčią. Po mišių velionės duk
ra Živilė Jurienė visus dalyvius 
pakvietė į Kultūros Židinio po
sėdžių menę karštiem pietum.

Lietuvos vyčių 1 10 kuopa, 
Maspeth, N.Y., Šv. Kalėdų ir

Lietuvių Fondo atstovybė 
New Yorke, vadovaujama Lilės 
Milukienės, gruodžio 7 -8 pasi
kvietė į mūsų tarpą jauną daili
ninkę, gyvenančią ir dirbančią 
Massachussets valstijoje.

Jos pavardė — Vilija Rastony- 
tė-Patch, duktė jau gerai žino
mos menininkės Eugenijos Bau- 
žinkaitės-Rastonienės. Vilija dar 
mum nepažįstama — jaunutė, 
švelni, lyg pavasario gėlelė. Jos 
menas mus nustebino. Gilus įsi
jautimas į gamtą, gerai apvaldy
ta akvarelės technika, žaismin
gas ieškojimas naujų formų — 
viskas trykšta jaunyste ir ramiu 
pasitikėjimu.

Jos paveikslai šviečia ir jau
kia šiluma bei švelnumu. Pa
mėgusi ,Cape Cod pajūrį ir 
gamtą, Vilija įvairiais niuan
sais vaizduoja pajūrio kopas, ra
inius vandenis, laivelius, žvejų 
bakūžes, plaukiančius debesis, 
ilgaspames žuvėdras. Viskas 
persunkta meile, jautrumu, arti- 
timu ryšiu su gamta. Kai kur 
aukštos smėlio kopos dramatiš
kai veržiasi į dangų ir artina 
si tamsesni debesys, bet ramu> 
žuvėdrų sklandymas išbalan
suoja ky lantį nerimą. Žuvėdros 
beveik visur dvi — viena drąsiai 
rodo kelią, kita ne taip ryški 
ir gležnutė, bet vistiek seka iš 
paskos . . . gal mama ir duktė?

Šiltas santykis su gamta ati
tinka cjailininkės švelnų charak
terį. Pajūrio vaizdai daugumoje 
tapyti rudenį, kai žmonės jau iš
sivaikščioję, dailininkė likusi tis. 
viena, o gamta ruošiasi žiemos 
poilsiui. Tematika nekompli
kuota. bet patraukli savo jauku
mu ir ramybe. Net ir niūresni 
prietemos vaizdai horizonte 
rodo brėkštantį rytą ar geresni 
rytojų žadantį saulėlydį.

New England gamtovaizdžiai 
yra labai dėkinga medžiaga dai
lininko kūrybai. Vilija medžia
gą naudoja savo charakterio ir 
kūrybos formos ieškojimui. Ste
bėtojui lieka tik džiaugtis jos 
progresu. Norisi tačiau slaptai 
tikėtis, kad dailininkė nepasi
duos tematikos kartojimuisi ir 
nenustos ieškoti naujų formų

šavo dvasios turtams išreikšti.
Įdomu buvo pastebėti, kad 

Vilija nepasitenkina vien pajū
rio peisažais. Ji myli ir gėles. 
Jos gėlės yra švelnutės, grakš
čios, kai kur pavaizduotos tik 
keliais teptuko mostais. Jos žais
mingai pasirodo ne tik vazonuo
se, bet ir patvory' ar baltų ber
želių papėdėse. Gal ateity Vilija 
praplės savo akiratį ir žiūrovus 
pradžiugins ir įvairesniais niu
ansais, nes gamtoje visur galima 
rasti spalvų, nuotaikos ir dėkin
gos tematikos.

Dėkojame Lietuvių Fondo 
New Yorko skyriui už progą 
susipažinti su Vilija Rastenyte. 
Ši paroda Židiny buvo tik tre
čias jos pasirodymas lietuvių 
tarpe. Tvirtai tikime, kad jų bus 
daugiau. Šių eilučių autorius 
nėra kvalifikuotas meno kriti
kas, bet tikisi, kad perduoti pa
rodos įspūdžiai atitiks ir daugu
mos lankytojų nuomonę. Vilijos 
paveikslus galima įsimylėti tik
tai juos pamačius savo akimis. 
Kita kartą nepraleiskime tos 
progos. Parodoje parduota 18 
paveikslų. Alg. Š.

-o-
Vilijos Rastenytės parodos 

atidary mas įvyko gruodžio 7, 
šeštadienį, 7 vai. vak. punktua
liai. Atidarė Lietuvių Fondo 
New Yorke įgaliotinė Lilė Milu- 
kienė. Pirmiausia buvo įteiktos 
Lietuvių Fondo dovanos lietu
viškai spaudai: 2000 dol. čekis 
įteiktas Tėv. dr. Kornelijui Buč- 
nriui, OFM, redaguojančiam 
“Darbininką’ , kuris šiemet 
švenčia 70 metų sukaktį. 1000 
dol. čekis įteiktas Tėv. dr. Leo
nardui Andriekui, OFM, kuris 
redaguoja kultūros žurnalą “Ai
dus’ , šiemet švenčiančius 40 
metų sukaktį. Abu apdovanotie
ji tarė po keletą padėkos žo
džių, primindami ir sunkias lie
tuviškos spaudos sąlygas. Po to 
Lilė Milukienė supažindino su 
jauna menininke Vilija Rastony
te. sujos lietuviška veikla ir dai
lės studijomis. Po Vilijos padė
kos žodžio vyko parodos apžiū
rėjimas ir vaišės.

STUKŲ PAGERBIMAS
Neseniai Darbininke buvo 

skelbta, kad popiežius Jonas 
Paulius II pagerbė prof. dr. Jo
kūbą Stulą suteikdamas jam Sv. 
Silvestro Riterio Ordino žymėių. 
Gi jo žmonai Loretai Stukienei 
irgi suteikė žymenį už Bažny
čią ir Pontifikatą.

Dr. Jokūbas Stukas yra daug 
nusipelnęs, vadovaudamas lie
tuviškom Lietuvos Atsiminimų

vai. pamaldų Svč. Trejybės lie
tuvių bažnyčioje Newarik, N.J. 
Juos įteiks lietuvių vyskupas 
Paulius Baltakis, O. F. M. Po pa
maldų parapijos salėje bus 
vaišės ir bendras pasižmonėji- 
mas. Šia proga abu mieluosius 
Stukus tenka nuoširdžiai pa
sveikinti bei palinkėti ir toliau 
nuoširdžiai darbuotis Lietuvai 
ir jos garsui.

j.p. veblaitis

lietuvių šaulių metiniame vi
suotiname susirinkime gruo
džio 7 bus o perrinktas pirmi
ninku penktai kadencijai. Valdy
ba perrinkta ta pati, kooptuo
jant Zigmą Dičpinigaitį. Revizi
jos komisija liko ta pati.

Graži kalėdine 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

STUDENTŲ ŽIEMOS KURSAI
Studentų Ateitininkų Sąjun

gos centro valdyba organizuo
ja žiemos kursus Vennonte — 
Bishop Booth t. mfereiice 
Center. Burlington, nuo gruo
džio 26 iki sausio 1. Programo
je paskaitos, slidinėjimas ir 
Naujųjų Metų sutikimas.

Kviečiamas rimtas lietuviškas 
jaunimas Mokestis už savaitę 
tik 1 10 dol.. slidinėjimo išlaidos 
atskirai. Dėl platesnių informa
cijų skambinti Algirdui Lukoše
vičiui — 718 849-6083

Naujų Metų proga sveikindama 
Darbininką. įteikė per savo pir
mininką Joną Adomėną 100 dol. 
Darbininkas Lietuvos vyčiam 
dėkoja.

V Lietuvių Mokslo ir Kūry
bos Simpoziumas sėkmingai vy
ko Padėkos dienos savaitgalyje 
Chicagoje. Kitame Darbininko 
numeryje spausdinsime pasikal
bėjimą su šio simpoziumo moks
linės komisijos pirmininku dr. J. 
Bilėnu.

Darbininko atkarpoje šiame 
numeryje baigiame spausdinti 
rašytojo A. Vienuolio atsimini
mus apie kelionę pas vysk. An
taną Baranauską. Kitame nume
ryje pradėsime spausdinti prieš 
metus įnirusio rašytojo ir uolaus 
Darbininko bendradarbio Prano 
Naujokaičio paskutinį rašinį 
“Melninkų Viktoras grįžo iš Ško
tijos .

Operos mylėtojam gruodžio 
13. penktadienį, 9 vai. vak. per 
televiziją bus transliuojama G. 
Verdi opera “Falstaff’ Trans
liuojama iš Vienos. Dainuoja 
Vienos operos ir Vienos berniu- 
kų chorai, groja Vienos Phil- 
harmonic orkestras. Pagrindinė
je rolėje Gabriel Bacųuier Di
riguoja Sir Georg Solti.

LIETUVIŠKOS KŪČIOS
ruošiamos gruodžio 22, sekmadienį, tuoj po 11 vai. mišių 
Apreiškimo parapijos saloje. Programoje choro ir bendros 
giesmes. įėjimas 6 dol.

Visus maloniai kviečia atsilankyti Lietuvių Katalikių 
Moterų Sąjungos 29 kuopa.

Ekskursiją į Šv. Žemę orga
nizuoja Darbininko savaitraštis. 
Išvykstama 1986 kovo 6. Kelio
nė truks 9 dienas ir kainuoja 
tik SI,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 Bučmy s, OFM. In
formacijų ir registracijos reika
lais kreiptis į kelionių agentū- 
rė \ ytis International Travel 
Service. 2129 Knapp St.. Brook
lyn, N.Y. 11229. Tel. 718 769- 
3300.

iŠ Metropolitan operos rūmų 
gruodžio 14. šeštadienį. 1:30 
vai. popiet bus transliuojama 
Mozarto opera “Figaro vestu
vės . Pagrindiniai” solistai: Rug- 
gero Raimondi. Kathleen Battle. 
Frederica von Stade. Thomas Al- 
len. Diriguoja James Levine.

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, y pač mokyklinio 
amžiaus jaunimui, nes ji gausiai 
iliustruota Kny gos kaina — 5 
dol Persiuntimui pridėti 1 dol.

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

Parduodamas Lietuvos pašto 
ženklų rinkinys už Katalo
go vertė $1000. Jeromr Norkus. 
107 - 33 II, St , Richmond 
Hill, N Y 1 1419

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

radu) laidom, kurios skrieja 
radio bangomis jau 44 metai.. 
Pradžioje jo programa vadinosi 
Lietuvos Garsai, bet jam sugrį
žus iš kariuomenės nuo 1944 
mėty vardas buvo pakeistas į 
Lietuvos Atsiminimus. Atvykus 
po karo gausiam lietuvių būriui, 
dr. Stukui pasisekė suorgani
zuoti Rūtos radio dainos ir šo
kio ansamblį. Ir taip jau 44 me
tai be pertraukos Lietuvos At
siminimai stovi Lietuvos reikalų 
ir jos kultūros sargyboj.

Salia radio laidų lietuviškai, 
taipgi jau 20 metų su viršum 
Jokūbas Stukas vadovauja kul
tūrinei radio programai per 
Seton Hali universiteto stotį 
angly kalba, kuri pavadinta 
Music of Lithuania. Šiame uni
versitete dr. Stukas profesoriau
ja dėstydamas tarptautinės eko
nomijos kursus. Be lietuvių kul
tūros puoselėjimo prof. Stukas 
yra tampriai susirišęs su Lietu
vos vyčiais, kur jam teko būti 
krašto valdybos pirmininku. Gi 
visuomeniniame politiniame 
sektoriuje jis turi pareigas Vil
ko centre.

Dr. Jokūbui Stųkui lapkričio 
24 \'ewarko katedroje arkivys
kupas Peter Gerety įteikė Cari
tas arba Labdarybės -medalį.

Loretai Kaselytei-Stukienei 
taip pat yra atsiųstas žymuo už 
Bažnyčią ir Pontifikatą. Tai at- 
atžymėjimas ir atpildas už dar
bą ir atsiekimus Amerikos lietu- 
viy katalikiškoj veikloj, ypač 
užjos vadovavimą Lietuvos vy
čiams. Nors Loreta iš profesi

jos yra matematikė ir dirba kom
piuterių programavimo srityje, 
tačiau ji buvo ir Vyties žurna
lo redaktorė. Be to ji buvo iš
rinkta ir ėjo vyčių krašto vaidy
bos pirmininkės pareigas.

Dr. Jokūbas ir Loreta per eilę 
dešimtmečių yra paskyrę šimtus 
tūkstančių darbo valandų, kad 
lietuviškos veiklos ratas suktų-

laikyti šią tradiciją, atsiunčiant 
redakcijai pageidaujamą sveiki
nimo tekstą ir auką laikraščiui 
stiprinti.

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.

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.

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

Balys Pavabalys (poetas Leo
nardas Žitkevičius) ką tik išlei
do satyrinių eilėraščių rinkinį 
“Milžinai ir slibinai”. Kaina 5 
dol. Persiuntimui pridėti dar 1 
dol. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn. N.Y. 11207. 
Taip pat galima gauti ir pas au
torių: L. Žitkus, 81 Vennout 
St.. Brooklyn, N.Y. 11207.

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

si nepaliaujamai. Taip yra todėl, 
kad jie abu yra pamilę Lietuvą 
ir nuolat sielojasi nelengva jos 
dalia okupantų priespaudoj.

Popiežiaus žymenys bus ofi
cialiai įteikti gruodžio 15 po 12

Algirdas ir Danutė šilbąįo- 
riai vietoj kalėdinių kortelių 
skiria auką Darbininkui bei 
Kultūros Židiniui ir sveikina vi
sus gimines, draugus ir pažįs
tamus Šv. Kalėdų bei naujųjų 
-Metų proga.

Eleonora ir Alfonsas Urbeliai 
sveikina gimines, draugus, penk
tadienio ir ketvirtadienio visus 
bingo bendradarbius ir linki 
sėkmingų ir sveikų 1986 metų.

Margarita Samatienė iš Wash- 
ingtono, D.C., per Darbininką 
siunčia nuoširdžius Šv. Kalėdų 
ir Naujų 1986 metų sveikini
mus.

Elena Mileris ir VI. Geibavi- 
čius savo gimines, draugus ir 
pažįstamus Šv. Kalėdų ir Nau
jų Metų proga sveikina per 
Darbininką.

V. Gudienė su šeima sveiki
na savo draugus ir artimuosius 
Šv. Kalėdų proga ir linki lai
mingų Naujų Metų.

Marija ir Vaclovas Butkiai 
sveikina draugus ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų proga ir linki visiem 
sėkmingų Naujųjų Metų. Skiria 
auką Darbininkui.

Zigmas Bacevičius sveikina 
savo draugus ir pažįstamus su 
Šv. Kalėdomis ir linki visoke
riopos sėkmės Naujuosiuose 
Metuose.

Joana ir Antanas Vaičiulaičiai 
nuoširdžiai sveikina draugus ir 
pažįstamus Kalėdų šventėse ir 
linki jiems sveikų, laimingų atei
nančių metų.

Irena ir Mindaugas Jankaus
kai švenčių proga sveikina drau
gus bei pažįstamus, linkėdami 
visiems sveikų ir laimingų Nau
jųjų Metų. Vietoje kalėdinių at
virukų skiria auką lietuviškai 
spaudai.

Lietuvių Atletų Klubas sveiki
na sportininkus, klubo narius ir 
rėmėjus su Šv. Kalėdomis ir N'au-

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. 
Moodhaven, N.Y. 11421.

jais Metais.
Lietuvių Atletų Klubas sveiki

na savo bingo grupės darbuoto
jus su Šv. Kalėdomis ir naujais 
Metais. Šia pačia proga Lietuvių 
Atletų Klubo valdyba dėkoja 
bingo darbuotojam už parodytą 
ištvermę per eilę metų.

Kultūros Židinio valdyba svei
kina Kultūros Židinio narius, 
aukotojus, rėmėjus, ketvirtadie- 
nio-penktadienio bingo grupių 
darbuotojus, Darbininko admi
nistraciją ir Tėvus Pranciškonus 
su Šv. Kalėdomis ir Naujais Me
tais.

MAIRONIO MOKYKLOS

KALĖDINĖ EGLUTĖ
RENGIAMA GRUODŽIO 22, SEKMADIENĮ,
3 VAL. POPIET 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Mokykla vaidina VYTĖS NEMUNĖLIO

MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS

Muzika - G. GUDAUSKIENĖS
Režisuoja RAMUTĖ ČESNAVIČIENĖ
Jai taikina GENĖ GEDMINIENĖ

to- ALDONA MARUOŠIENE
Muziką paruošė muz. NIJOLĖ ULĖNIENE

Po vaidinimo su dovanom apsilankys Kalėdų senis, 
veiks įvairūs laipiojimai vaikam ir suaugusiom.

Užkandžiai, baras.
Kviečiami atsilankyti visi ir tuo paremti Maironio 

mokyklą
lojimas — auka




