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Savaitės 
Įvykiai

PALAIMINTĄ GIEDRAITĮ
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

sintą prezidento Reagano ir gen. »e neparemtomis priemonėmis, 
sekretoriaus Gorbačiovo susitiki- Demokratinės valstybės iki Šiol
mą Lietuvių Bendruomenė pasi- nepripažįsta Pabaltijo valstybių 
stengė kuo stipriau panaudoti aneksijos į Sov. Sąjungą. Remian- 
Lietuvos ir Pabaltijo valstybių lis 1979 m. 45 baltų pogrindžio 
padėčiai nušviesti. Šiuo straips- darbuotojų pareiškimu ir tuo

klausimu 1983 m. Europos Par
lamento priimta rezoliucija, prez.

niu siekiama supažindinti su ko
ordinuota, PLB, JAV LB ir Švei
carijos LB veikla minėto tikslo 
siekiant

Sov. S-gos komunistų partijos 
gen. sekr. Gorbačiovas tenai su 
didele Amerikos biznierių dele
gacija atvykusiam JAV Komerci
jos sekretoriui Malcolm Bald- 
ridge pareiškė, kad padidėjusi 
abipusė prekyba gali suvaidinti 
svarbų vaidmenį ateities santy
kiuose. Tačiau delegacija grįžo 
nepadariusi jokių susitarimų.

Areštavus už šnipinėjimą Iz
raeliui karo laivyno analizuo
toją Jonathan Jay Pollard ir jo 
žmoną, JAV’ suvaržė žvalgybos 
informacijų perdavimą Izrae
liui.

N ikaragvos partizanam pavyko 
įsigyti sovietų priešlėktuvinių 
SA7 raketų k^vai prieš atsira
dusius Nikaragvoj sovietų gamy
bos malūnsparnius.

Kubos ambasados Madride 4 
pareigūnai bandė pagrobti ten 
atvykusį Kubos ministerio pava
duotoją ekonomistą Manuel An- 
tonio Sanchez, kuris prieš kelias 
dienas buvo pasiprašęs politinės 
globosi bet miniai pavy'ko jį 
išvaduoti, o įsivėlusiem diplo
matam Įsakyta išvykti.

Kinija ir Sov. S-ga numato 
ateinančiais metais pasikeiti 
užs. reikalų ministerių vizitais.

JAV’ ir Sov. S-gos meno mu
ziejai susitarė pasikeisti impre
sionistų ir vėlesniųjų dailinin
kų kūrinių parodom: Sov. S-ga 
parinks 40 kūrinių iš Ermitažo 
ir Puškino muziejų, o JAV iš Na
cionalinės galerijos ir 40 pa
veikslų iš privataus pramoninin
ko Annand Hammer rinkinio.

Popiežius Jonas Paulius II 
Pasaulio taikos dienos proga pa
skelbtam atsišaukime paragino 
JAV ir Sov. S-gą ir toliau tar
tis ir pašalinti nelygybę tarp 
turtintųjų ir neturtingųjų valsty
bių ir respektuoti žmogaus tei-

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos Nr. 67 okupuotoje Lie
tuvoje pasirodė 1985 liepos 16 
data.

Numeryje yra šie straipsniai 
ir kita kronikinė medžiaga: Pa
laimintojo Mykolo Giedraičio 
jubiliejaus atgarsiai, Dėkojame, 
Laiškas Kronikos redakcijai — 
sustokime ir pamąstykime, Sau
gumas terorizuoja kun. Joną 
Kastytį Matulionį. Protestai ne
siliauja, Iš teismo salės, Medžia
ga iš Kronikos archyvo, Mūsų ka
liniai, Žinios iš vyskupijų.

Numeris turi 29 puslapius; 
rašyta mašinėle suglaustom eilu
tėm.

Šiuo ir pradedame skaitytojus 
supažindinti su šiuo nauju Kro
nikos numeriu. Kronika, tarp 
kitko, eina nuo 1972 metų.

Pala imlotojo Mykolo Giedra ičio 
jubiliejaus atgarsiai

Kai žvelgiam į praeitį, į Baž
nyčios istorijos lopšį, neretai su 
pagrindu stebimės, kaip dar to
kia silpna, mažamokslių kaimo 
žvejų rankose Kristaus palikta 
Bažnyčia sugebėjo atlaikyti 
dviejų tūkstantmečių audras, kai 
per tą laiką daug gabesnių, ta
lentingesnių, kur kas galingesnių 
žmonių kurtos imperijos, kara
lystės-, valstybės, įvairios par
tijos bei organizacijos.subyrė
jo ir išnyko, nepalikdamos nė 
pėdsako.

Sv.n^ hM* .**»!*>**. - neb-vo

Nesuklysime tvirtindami, kad f togų semiųąrijos, nei paka 
Katalikų Bažnyčios žemėje stip- ‘ mai kunigų, galinčių Dievo 
rybė — tas Evangelijoje mini- .skelbti liaudžiai supran 
mas garstyčios grūdas — šven- ^calba, — atsilaikė prieš pr 
tieji, jos sūnūs ir dukros, suge- tantizmo audrą, kar tuo t

Dievo rankose.
Todėl ir Kristus ne to meto 

galinguosius paliko savo Baž-

gaiingų Lietuvos didikų.

Ku-

galinguosius paliko savo Baž- Tikėjimą MHbBcš llsudis 
nyčios kertiniais akmenimis, | Tikėjimą išlaikė paprasta 
bet, pasaulio akimis Žiūrint,^^au<^*s> kuri sąlygų neturė- 
silpnus apaštalus, su kurių var- J° sąmoningai pažinti Kristaus 
dais neatsiejamai susijęs žodis mokslą ir laiku tinkamai susi- 
“šventas” — šventas apaštalas orientuoti.
Petras, šventas apaštalas Povi
las ir t.t.

Šventųjų estafetė Bažnyčios 
istorijoje nepasibaigė apašta
lais, ji buvo ir tebėra perduo
dama iš kartos į kartą, iš tau
tos į tautą.

Kas išlaikė Bažnyčią 
Lietuvoje?

Lietuvos Krikšto 600 metų ju
biliejaus išvakarėse žvelgiam į 
Katalikų Bažnyčios kelią, nueitą 
mūsų tautoj. Vėl klausiame ir 
laike ieškome atsakymo — kas 
turėjo ir turi lemiamos reikš
mės Katalikų Bažnyčiai Lietuvo
je išsilaikyti per 600 metų ir 
mūsų laikais, kai, galingų šali
ninkų remiami, jos vieton įnir
tingai brovėsi protestantizmas 
ir provoslavįja, o .šiandien ko- 

, .naunistinis ateizmas-

Žvelgdami iš laiko perspekty
vos, drąsiai galime tvirtinti, 
kad XV amžiuje katalikybės iš
silaikymą Lietuvoje prieš pro
testantizmo audrą sąlygojo tai, 
jog tauta pirmajame savo krikš
čionybės amžiuje turėjo šventų 
žmonių, kurie dvasinį kilnumą 
ir grožį instinktyviai jautė, buvo • 
moraliai sveika mūsų liaudis.

Šventumas nesensta
Šventumas nesensta ir neblės

ta, jis priklauso amžinybei, lai
ko tėkmė nepajėgi jį apnešti 
užmaršties dulkėmis...

Todėl, kai šiandien mūsų tau
tai vėl mėginama išplėšti tikė
jimą, jo vietoje prievarta bru
kant bedievybę, nenuostabu, kad 
bedievybės nešėjams nepagei
dautinas ir net pavojingas atro- 
do tikinčias liaudies troškimas 

Stebėtina, kaip tokiomis sąly
gomis jauna ir silpna. Lietuvos

Posėdis Baltuose Rūmuose
Baltųjų Rūmų specialaus pre

zidento asistento Lino Kojelio 
rūpesčiu spalio 22 d. baltų atsto
vai buvo pakviesti atvykti į Bal
tuosius Rūmus ir ambasadoriui 
John Metlock ir Tautinio Saugu
mo Tarybos nariui John Pu mėli 
pareikšti savo nusistatymus bei 
pageidavimus ryšium su Reaga- 

' no - Gorbačiono susitikimu.
Kviestų devynių baltų atstovų 
tarpe būta JAV LB Washingtono 
ryšininko Alg. Gurecko ir Lie
tuvių Informacijos vicedirektorės 
bei PLB Visuom. Rkl. komisijos 
vicepirm. Gintės Damušytės.

Apie minėtą posėdį mūsų spau
doje keliais atvejais buvo rašyta. 
Gaila, kad rašant nebuvo iškelta 
to posėdžio ypatinga reikšmė. 
Be mūsų laisvinimo veiksnių pa
stangų, ar tik ne piimą kartą lie
tuvių išeivijos istorijoje, JAV ad
ministracija rado reikalą į Baltuo
sius Rūmus sukviesti baltų veiks
nių atstovus, kad išgirsti jų rū
pesčius, pageidavimus, bei tie
sioginiai gauti žinių apie padėtį 
ir nuotaikas Pabaltijo valstybėse.

Svarbiausia, kad faktas surinkti 
atvyko ne koks valdininkėlis, bet 
ambasadoriaus titulu pasipuošęs 
sovietinių reikalų specialistas 
John Metlock. Neskaitant tiesio
ginių Reagano - Gorbačiovo po
kalbių, kuriuose dalyvavo tik ver
tėjai, John Metlock teko būti vie
nam iš penkių amerikiečių pata
rėjų, dalyvavusiam šalia prezi-

vo - Ribbentropo pakto ir iš jo 
išplaukiančių tiesioginių išdavų 
atšaukimo.

Pritarta 45 baltų pareiškimo 
minčiai, Skandinavijos ir Pabal
tijo kraštus įtraukti į nuo bran
duolinių ginklų laisvąjęoną. Lie
čiant žmogaus teises; prez. Rea- 
ganas prašytas specaalMPužtarti 
už tautinę veiklą įkalintus akty
vistus B. Gajauską, V. Petkų ir V. 
Skuodį.

Veikla Ženevoje
Šveicarijos LB pirm. N. Prie

laida ir iš New Yorko specialiai 
Ženevon atvykusi Gintė Damu- 
šytė prez. Reaganui skirtą JAV 
LB memorandumą asmeniškai į- 
teikė JAV delegacijos nariui 
Terry Schroeder. N. Prielaida 
PLB valdybai atsiųstame raporte 
rašo: “Mes jo (Schroederio) bu
vome priimti labai maloniai, tu
rėjome ilgą pasikalbėjimą ir pa
žadą, kad jis perduos mūsų įteik
tą memorandumą tiesiogini; 
Reagano patarėjams”. i

Abiems LB atstovams turint 
specialią korespondentų akredi
taciją, susidarė galimybė 
dalyvauti ne tik spaudos konfe
rencijose (įskaitant ir baigiamąją 
Reagano - Gorbačiovo konferen
ciją), bet taip pat prieiti prie ko
respondentų ir išdalinti įvairią in
formaciją Lietuvos klausimu. G. 
Damušytės rūpesčiu buvo pa
ruošta JAV LB memorandumo 
santrauka. Santrauka buvo išda
linta gausiai atvykusiems kores
pondentams kartu su Lietuvių

iŠ

Nato valstybių užs. reik, mi- 
nisteriai parėmė JAV nusistaty
mą dery bose su Sov. S-ga dėl 
branduolinių ginklų kontrolės.

JAV painformavo J.T., kad jos 
yra pasirengusios užtikrinti Af
ganistano saugumą, jei Sov. S-ga 
atitrauktų iš ten savo kariuo
menę.

Filipinų prezidentas Ferdi- 
nand Marcos apkaltino opozici
jos kandidatę i krašto prezi
dentus Corazon Aąuino, kad ji 
yra Įtaigaujama komunistų ir 
amerikiečių ir kad jos išrinki
mas sukels krašte kruvinas riau-

Kanada, kuri teritorijos atžvil
giu yra didesnė už JAV. kraštui 
ginti laiko tik apie 83,(XM) karių, 
1S tankų,' ir jos turimų povan
deninių laivų skaičius yra ma
žesnis už Edmonton pramogų 
parko turimų pov. laivų žmonėm 
vežioti skaičių. Naujasis min. 
pirmininkas Mulroney yra pasi
ryžęs ginki įlotąsias pajėgas pa
didinti ir krašto gynybą su
stiprinti.

Valst. sekr. Shultz. pake
liui sustojęs Vakarų Berlyne pne 
komunistų pastatydintos sienos, 
pareiškė, kad Vokietijos ir Ber
is no padalijimas yra nena
tūralus ir nežmoniškas.

Izraeliui viešai paskelbus, Si
rija prisipažino išdėsčiusi 
priešlėktuvines sovietų raketas 
pagal sieną su Libanu savo erd- 
vei nuo viršum Libano skraidan
čių Izraelio lėktuvų apsaugoti.

Penki buvę Kolombijos prezi
dentai bendru pareiškimu pa
rėmė dal^artinio prezidento Be- , 
lizario Brtaneur sėdamą politika 
irjo veiksmus pneš Teisingumo 
rūmus užėmusius teroristus. Ko- 
\ ų su teroristais metu buvo už
mušta apie 100 žmonių.

(nukelta į 2 psl.)

Naujoji JAV LB krašto valdyba. Sėdi iš k. Jonas Urbonas — vykdomasis vicepirm. 
ir organizaciniams reikalams. Ingrida Bublienė — Kultūros tarybos pirmininkė, Algi
mantas Gečys — pirmininkas. Danguolė Valentinaitė — Socialinių reikalų -tarybos 
pirmininkė, Vytautas Volertas — pirmininko pavaduotojas. Liuda Ruginienė — sekreto
rė ir informacijos reikalams; stovi Bronius Juodelis — vykdomasis vicepirmininkas 
finansų reikalams, Ignas Budrys — visuomeninių reikalų tarybos pirmininkas, dr. 
Viktoras Stankus — vicepirmininkas specialiems reikalams, Algimantas 
Gureckas ryšininkas Washingtone ir narys tarptautiniams reikalams dr. Jo
nas Račkauskas — Švietimo tarybos pirmininkas, kun. Viktorras Dabušis — re
liginių veikalų tarybos pirmininkas, Bronius Krokys — sekretorius ir reikalų vedė
jas. Trūksta Juozo Kojelio — vykdomojo vicepirmininko .informacijai Algirdo Biels- 
kaus — vicepirm. sporto reikalams. Naujoji valdyba posėdžiavo gruodžio 7 Clevelande. 
Nuotr. Jono Urbono '

sovietais. L. Kojeliui už sudarytą 
galimybę Baltuose Rūmuose pri
statyti Pabaltijo valstybių bylą 
priklauso ypatinga padėka.

JAV LB memorandumas 
Reaganui

Kas treji metai keičiantis JAV 
LB Krašto valdybai, taipjau nu
tinka, kad tris ar keturias savai
tes esama lyg be vadovybės. Bu
vusioji valdžia ruošiasi poilsiui, 
o naujoji Krašto valdyba dar tvir
tinama ir formaliai nėra perėmu
si pareigų. Pasiruošimo d^bai 
Reagano - Gorbačiovo susiriki
mui kaip tyčia sutapo su tuo 
“interregnumo" laikotarpiu.

Būta pavojaus, kad Į Ženevą 
vykstančiam prez. Reaganui JAV 
LB memorandumas nebus laiku 
paruoštas. Padėti išgelbėjo pa
reigoms oficialiai dar nepatvirtin
tas naujosios Krašto valdybos na
rys. Naujai išrinktas JAV LB Kraš
to valdybos pirm. inž. .Mg. Ge
čys skubiai paruoštą memorandu
mą pasirašė “president-elect” ti
tulu ir pasiuntė Į Baltuosius Ru

APIE REZISTENCIJĄ LIETUVOJE
Olandijoje yra ruošiama spmi- laikotarpiu, su kuriuo laisvasis mėta. Tai svarbiausia įvyko dėl 

dai plačios apimties dokumenti- pasaulis dar nėra pakankamai to, kad komunistiniai vadovai 
nė studija apie rezistehcinius susipažinęs. nugali savo opoziciją žiauriai ir
sąjūdžius Sovietų Sąjungoje ir Pokario rezistencija Lietuvo- .beatodairiškai, griebdamiesi to

mus.
Antras memorandumo origina

las, prie jo prijungus PLB val
dybos pirm. inž. Vyt Kamantų 
lydraštį, buvo pasiųstas Šveica
rijos LB Krašto valdybos pirm. 
Narcizui Prielaidai. įteikti Žene
von atvykusiai JAV delegacijai. 
Tuo siekta apsaugoti memoran
dumą nuo biurokratų, dažnai ne
praleidžiančių medžiagos pas 
aukštesniuosius valdžios sluoks
nius. Jei memorandumas įkliūtų 
Washingtone. jis aukštuosius 
prez. Reagano patarėjus pasiekti 
galėtų Ženevoje.

JAV LB memorandume prez. 
Reagano prašyla iš Gorbačiovo 
reikalauti Pabaltijo valstybėm ne
priklausomybės. paremtos tali

jos valdomuose kraštuose. Ne
maža veikalo dalis bus skirta 
lietuvių rezistencijai prieš so
vietinį režimą pokario metais.

Studijos autorius yra Šveicari
joje gimęs jaunosios kartos 
mokslininkas Alės Sęhmid. da
bar dirbąs Leideno, Olandijoje, 
universiteto socialinių konfliktų 
studijų centre Lietuvių rezis
tencines kovas pokario metais 
prieš sovietus jis laiko vienu 
heroiškiausių Lietuvos istorijos

je, lietuvių partizanų kovos, 
priminė jis spaudai duotame pa
sikalbėjime, užtruko net aštuo
nerius metus, nežiūrint labai 
kuklių ginklų išteklių prieš ga
lingą stalininę imperiją, turėju
sią savo dispozicgvje neribotus 
tankų ir. aviacijos kiekius, armi
jas. administracinį aparatą ir 
nežmoniškumą.

Nelygi, beviltiška kova Dovy
do prieš Galijotą, pažymėjo to
liau Alez Schmid, buvo pratai

kių priemonių, kurios visur kitur 
sukeltų pasaulinio masto protfcę- 
tas.

Prieš partizanus buvo dargi 
panaudota beveik genocidinė 
taktika. Be to. ir Lietuvos teri
torija ne buvo “laisvės kovom taip 
palanki, kaip, pavyzdžiui. Afga
nistane. Ir vis dėl to, partiza
ninės kovos Lietuvoje užtruko 
net ištisus aštuonerius metus. il
giau negu bet kuriame kitame 
Europos krašte .

tų laisvo apsisprendimo teise. 
Priminus, kad Sov. Sąjungos 
įvykdyta Pabaltijo valstybių 
aneksija rišasi su Molotovo - Rib
bentropo paktu, konstatuota. kad 
F-----------------------------------------

Sov. S-gos karo laivyną išug
dęs laivyno admirolas Sergei 
G. Gorškov buvo atleistas iš ka
ro laivyno vado pareigų Jo.vie
ton buvo paskirtas karo laivyno 
štabo viršininkas admirolas Ma
diniu N. Cemavin

Veržli Šveicarijos LB
Nors Šveicarijoje nuolatiniai 

gyvenama tik apie 50 lietuvių, 
politinėje srityje Šveicarijos LB 
yra viena iš veržliausių ir veik
liausių PLB tarpe. Tai nuopelnas 
jau mirusių prof. J. Ereto, dr. A. 
Geručio, ir nepaprastai energingo 
ir įžvalgaus Šveicarijos LB Kraš
to valdybos pirm. irPLB Visuom. 
Rkl. komisijos nario Narcizo Prie
laidos. PLB valdybos^pageidavi- 
mu, Reagano - Gorbačiovo susi
tikimo Ženevoje proga Šveicari
jos LB paruošė specialif memo
randumą. Jį įteikė Šveicarijos vy
riausybe, Ženevoje veikiančių 
tarptautinių institpuijų korespon
dentams, šveicarų laikraščių 
redakcijoms. Prancūzų kalba pa
ruoštas memorandumas buvo į- 
duotas ir prez. Reaganui per 
anksčiau minėtą T. Schroeder.

Šveicarijos LB taip pat prisi
dėjo prie Ženevoje antisovietinių 
organizacijų ruoštos demonstra
cijos - eisenos. Nešta mūsų tau
tinė vėliava. Šveicarijos irVokie-
tijos televizija perdavė demons
tracijos eigą. Paminėjo Lietuvos. 
Latvijos ir Estijos atstovų daly
vavimą. Šveicarijos radijo prane
šimuose taip pąt buvo minimi 
Pabaltijo valstybių vardai.

Šveicarijos Federalinio Užsie
nio Reikalų departamento vardu 
į Šveicarijos LB įteiktą memo
randumą atsakė pirmojo politinio 
skyriaus viršininkas F. Pianca. 
Prielaidai adresuotam laiške rašo
ma:

"Departamento šefo prašomi 
mes patvirtiname jūsų kreipimosi 
į Šveicarijos valdžią gavimą. 
Reagano - Gorbačiovo susitiki
mo Ženevoje proga”.

“Šveicarijos vyriausybė daž
nais atvejais yra pabrėžusi vertę, 
kurią ji teikia asmenų ir tautų 
laisvės gerbimui. Kaip Jūs kons
tatavote savo pareiškime. Šveica
rija nepripažino baltų respubli
kų inkorporacijos į Sov. Sąjungą 
To nkisi statymo nebus atsisaky
ta. Susitikimuose su gen. Sekre
torium Gorbačiovu. Konfedera 
c gos prezidentas nepraleido pro
gos priminti artimą ir neatpalai- 
duojamą ryšį, kuris egzistuoja 
tarp pagarbos laisvei u garanti
jos tarptautiniam saugumu C.
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Gruodžio 10 (1985) prezidentas Reaganas' dalyvavo žmogaus teisių dienos ceremoni
jose ir pasirašė proklamaciją, kuri skiriama pasauliniam žmogaus teisių deklaracijos pasi
rašymui. Už prezidento iš k. stovi: viceadmir. John M. Poindexter — patarėjas prie 
prezidento tautinio saugumo reikalams, Linda Chavez — prezidentūros viešųjų ryšių 
direktorė, šen. Clairbome Pell (D-RI), kongresm. ChristopherH. Smith (R-NJ), kong- 
resm. John Porter (R-IL), Morris Abram — sovietų žydų tautinės konferencijos pir
mininkas.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
(atkelta iš 1 psl.)

PA.MIU <)Sl\I \S LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI

VALDAS C. DUOBA. lietuvis adv
Hortbporth, N.Y. 11731. Tai. 515 
tik išimtinais atvejais SIS 757-2571. _ 
86 - 01 114th SL, Rlchmond HM, N.Y. 11418. TaL 718 441 - 2811.

357 Larkfield RMd, Eaat

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 HlgMand Blvd., galima Įsigyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvą plokštelių, eve Itin Imo kortelių, 
gintaro, baftinukų, juestų, Įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jąmalca Ava. (prie Forest 
P’sray St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tai. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tolaoira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 428 Lafayotta St (Cor. WUson Avė.), tolei. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras Saldomas. 
Daug vietos automobiliam pąstatytl.

KENF1ELD TUNERAL KOMES — Beach Memorlal Chapel, 301 Corey 
Ava., St. Petersburg Beach, FL 33706. 813 360 - 5577. Pasadena 
Memorlal Chapel, 200 Pasadena Avė. S., SL Petersburg, FL 33707 
813 345-9303.

JUOZO ANDRIUŠIO Roal Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas, (staiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
■RUGGIERE, Ind^ 89 -11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef/847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušio klijentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS. JONAS, sav. Whrter Garden Tavom. 
1883 Madison SL, Ridgewood, N.Y. 11227. Teief. 821 - 6440. Sale vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas pritinama kaina.

iškilmingai minėti garbingų 
tautos sūnų — šventojo Kazi
miero ir palaimintojo Mykolo 
Giedraičio 500 metų mirties ju
biliejus.

Ateistai slopina minėjimą
Pernai šv. Kazimiero jubilie

jaus minėjimas, o dar labiau šie
met palaiminto Mykolo Giedrai
čio 500 metų mirtiess jubilie
jaus minėjimas buvo stengia
masi kiek įmanoma prislopinti.

Skaudu, kai bedieviams pa
vyksta suklaidinti ir kai kūrins 

mo^u*occooooooooooou^ 

| Savaitės |
I įvykiai

Kinija sutiko pirkti savo 
branduolinės energijos Įmonėm 
Prancūzijos reaktorius ir Britani
jos turbinas.

Sov. S-ga paleido i pensiją 20 
m. Anglies ministeriją valdžiu
sį Boris H. Bratčenko ir j jo vie 
tą paskyrė buv. jo pavaduotoją 
Michail Ščadov. Anglies ministe
rija buvo kaltinama dėl blogos 
vadovybės ir blogai užlaikomų i- 
rengimų.

JAV kongresas priėmė įstaty
mus, suteikiančius Pacifiko van
denyno Mikronezijos salom tei
sę pačiom valdytis. JAV pasilie
ka teise tenai ginti savo gyny
binius interesus. Naujosios 
valstybės pasivadino: viena — 
Mikronezijos federalinėm vals
tybėm, o antra — Maršalo salų 
respublika.

Žmogaus teisių dienos proga 
apie 100 Maskvos gyventojų 
bandė demonstruoti prie Puški
no paminklo, bet gauja rau
meningų vyrų juos tuoj pat iš
sklaidė.

Kinija, siekdama parodyti at
virų durų politikos poveiki kraš
to ūkiui, suteikė atsilikusiai Hai- 
kou salai mokestinių lengvatų 
ir padidino investavimus, bet sa
los ūkio tvarkytojai pasirinko 
skubų kelią praturtėti: vieton il
galaikių investavimų jie pasirin
ko liuksusinių prekių importą ir 
jų pardavinėjimą tų prekių 
neturinčiom sritim už žymiai 
brangesnias kainas. Greito pelno 
suvilioti į šią prekybą įsijungė 
šimtai kitų prekybos--įmonių, 
bet kartu atsirado ir spekulia
cija valiuta, papirkinėjimai pas
kolom gauti ir kt. Atvykę tik
rintojai rado, kad apie 700 mil. 
dol. reikės nurašyti į niekada ne
atgausimus nuostolius. Pelninga 
prekyba išvyko, ir salos gyveni
mas sustojo: statybos liko stovė
ti neužbaigtos, prekybiniai lai
vai Austojo lankyti salos uos
tus. restoranai ištuštėjo, o kie
muose rūdija tūkstančiai ne
naudojamų automobilių. Si 
afera pasibaigė laimingai — tik 
trys buvo areštuoti, keletas per
keltų žemesnėm pareigom, o sa
los partijos vadas — įspėtas.

nimui invalidu, šis mūsų kuni- 
gaikštukas, dar jokios teologijos 
nei krikščioniškos filosofijos ne
studijavęs, nepaveiktas vie
nuolyno, kai bendraamžiai šai
pydavosi iš jo luošumo, karto
davęs: “Dėkoju Tau, Dieve, už 
tą ligą ir kūno luošumą, tuo Tu 
manę apsaugojai nuo didesnės 
nelaimės, būdamas kunigaikš
čiu, aš būčiau iengvai pasikėlęs 

į puiky bę ir tapęs dvasios luo
šiu, o dabar mane apsaugojai".

Kodėl viena moteris 
atmetė Dievą?

Tuo tarpu vie na mūsų amžiaus 
tikėjimą praradusi moteris liau
džiai skirtoje Ateistinėje propa
gandinėje knygoj taip agituoja 
už bedievybę: “ . . .visą gyveni
mą aš taip karštai tikėjau, mels
damasi nuolat prašiau vieninte- 
Inddalyiko sav>-<> einami —"sveik< 
tos. Tai kodžl^gi tas įsivaizduo
jamas Dievas neišklausė mano 
maldų? Kodėl gi Jis atėmė iš 
manęs vaikus: vieną pačiame 
jaunystės žydėjime, o kitą .vos 
pradėjusį gyventi? Kiek yra li
gotų, luošų žmonių, ištisus me
tus prikaustytą prie patalo, praj 
Šančių Dievą atsiųsti jiems 
mirtį! Bet jie kankinasi ir gyveį 
na. Tai kodėl gi šitaip? Kur tek 
singumas? Taip mūsų namuose 
ir neliko nė vieno švento pa? 
veikslo, iš rnūsy namų Dievas iš
nyko visiems laikams .. .”

tikinčius. Kalbant apie palai
mintąjį Mykolą Giedraitį, kar
tais tenka išgirsti ir tokią nuo
monę: “Keisfas* ir nemotyvuo
tas noras minėti šį vienuolį! 
Nebent tuo galima pateisinti. 
— retenybė iš archy vų. Gal jis ir 
didis amžinybėj — na, bent jau 
nemokėtume perteikti jo kaip 
sektino pavy zdžio. Teilsis jis sau 
Krokuvoj, svetimas Lietuvai ir 
mums .

Siūlo kitus minėti
Ir siūloma minėti tik tuos, ku

rie pasižymėjo kilnia išorine 
veikla — vyskupą Merkelį Gied
raitį, pirmųjų Kunigų seminari
jų organizatorių#- lietuviškos 
raštijos pradinirmą,4 subūruaį 
apie save jaunus kunigus ir pa
skatinusi juos rašyti lietuviškai, 
vy skupą Motiejų Valančių, Lie
tuvos nublaivintoją, spaustuvės 
Tilžėje organizatorių, knygnešių 
rėmėją, vyskupą Antaną Bara
nauską ir kitus.

Į Šiuos pasiūlymus galima 
atsakyti Evangelijos žodžiais: 
‘ Reikia šitai dary ti ir ano ne
apleisti" (Lk. 11. 42). Aktualus 
mums šiandien ir anų kilnių 
tautos vy rų pavyzdys, bet nema
žiau aktualus ir nuolankaus pa
laimintojo My kolo Giedraičio.

Kuo jis mum aktualus?
Ir vis tik kuo konkrečiai šis

XV šimtmetyje gyvenęs luošas 
invalidas, augustijonų broliu
kas, aktualus mūsų katalikiškai 
XX amžiaus Lietuvai, kuo jis 
pavojingas šio amžiaus valdiš
kų l>edievių užmačiomis?

Atverskim 1868 m. Tilžėje 
sunkiomis lietuviškos spaudos 
draudimo sąly gomis išleistą vy s
kupo' M. Valančiaus knygutę 
“Givvenimai Szvventuju Dievva . 
Pęrskaitykim šio didžiojo mūsų 
vyskupo katalikiškojo tikėjimo 
gynėjo, parašytą palaimintojo 
Mykolo Giedraičio biografiją, 
pęrskaitykim šiandieninės Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios padė
ties kontekste.

Šventųjų pavyzdžiu statyti 
nesugriaunamą bažnyčią

Kai neturim jokių galimybių 
statyti naujas bažnyčias, steigti 
taip reikalingas Kunigų semi
narijas, spaustuves, organizuoti 
labdarybės draugijas, kai mūsų 
matoma išorinė veikla bedievių 
apribota iki Jais vės melstis jų 
supratimu, kalbėti poterius, lie- 

-*ka pats svarbiausias dalykas 
— šventųjų pavyzdžiu savo ir 

• tautiečių širdyse statyti nesu
griaunamą gyvąją Bažnyčią.

Ar neišskrtinai brangus ir ar
timas tokiose sąlygose tampa 
palaimintojo Mykolo Giedraičio 
gyvenimo pavyzdys...

Dėkoju Dievui už 
luožumą

Jo biografijoje“ randame, kad 
ankstyvoj vaikystėj, sunkios li
gos paveiktas, tapęs visam gyve

Ir šiandien jis griauna 
bedievių priekaištus

Liūdna ir graudu, kad mes, 
600 metų gaivinami krikščio
niškos tradicijos nesugebame 
kartais taip krikščioniškai žvelg
ti į skaudžius šio laikino gy ve
nimo momentus, kaip dar pago
nybe alsuojančioj XV amžiaus 
Rytų Lietuvos provincijoje au
gęs Mykolas Giedraitis. Savo gi
liai krikščioniška išmintimi jis 
ir šiandien griauna bedievių 
mūsų tikėjimui daromus prie
kaištus.

Šiandien Lietuvoje valstybės 
remiama bedievybė įstengia to
leruoti tik "plytinę” — medžio 
ar mūro bažnyčia besirūpinan
čią “pastoraciją”, o kiekvienas 
kunigas ar aktyvus pasaulietis, 
išdrįstantis parodyti nuoširdes
nio rūpesčio gyvosios Bažnyčios 
žmonių sielose, ypač jaunimo 
ir vaikų širdyse, ugdy mu, apšau
kiamas religiniu ekstremistu, 
valstybiniu nusikaltėliu, truk
dančiu “normalių valstybės ir 
Bažnyčios santykių vystymuisi.

Tokia ir j ją panaši bedievių 
peršama pažiūra neretai brau
nasi ir į bedieviškai valdžiai 
lojalių kunigų tarpą, kai uolūs 
gyvosios Bažnyčios ugdytojai 
vadinami "veikėjais”, chunvei
binais, išsišokėliais ir panašiai.

(Bus daugiau)

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

IŠ OKUPUOTOS 
LIETUVOS 
KULTŪRINIO
GYVENIMO

— Salzburge spalio 11 - lap
kričio 3 vyko Lietuvos kultūros 
dienos. Renginių programa buvo 
labai įvairi ir turtinga. Koncerta
vo vargonininkas L. Digrys, Vil
niaus kvintetas, V. Ganelino džia
zo trio. Lietuvos kompozitorių 
sąjungos pirmininkas V. Laurušas 
svečiavosi vietos aukštojoje mu
zikos mokykloje. Muzikinę pro
gramą papildė V. Koreškovo ir 
R. Požerskio foto paroda. Salz- 

P burgu gyventojai turėjo galimybę 
susipažinti su šiuolaikine lietu
vių grafika, M. K. Čiurlionio dar
bais. Spalio 12 atidaryta paroda 
‘Inkliuzai Baltijos gintare”.

— Tris menines programas pa
nevėžiečiams buvo atvežęs Lie
tuvos valstybinis akademinis nu
sipelnęs dainų ir. šokių liaudies 
ansamblis “Lietuva”. Savaitės 
viešnagę jis pradėjo “Derliaus
daina” miesto sporto rūmuose, o 
užbaigė “Šventiniu koncertu” 
pilnutėlėje salėje, kur susirinko 
apie 3000 ži ūrovų. Atskirą progra
mą ansambliečiai paruošė Pane
vėžio moksleivių bei gamybinin
kių auditorijai — įvyko 15 tokių 
koncertų - susitikimų.

Pirmajai okupuotos Lietuvos 
žvejybinei organizacijai — okea
ninio laivyno bazei — šiemet su
kanka 40 metų. Per šį laikotar
pį respublikos žuvies pramonė 
išaugo nuo burinio laivyno iki 
galingų autonomonių laivų-fab- 
rikų, kuriuose darbuojasi iki 200 
žmonių, nuo mėgėjiškos žūklės 
iki moksliškai pagrįstų pramo
ninės žvejybos metodų, nuo Bal
tijos — iki Ramiojo vandeny
no, nuo bemokslių jūreivių — 
iki aukštos kvalifikacijos specia
listu, nuo šviežios žuvies — iki i , . . . .
plataus asortimento maistinės, 
.pašarinės, pramoninės produkci
jos gamybos. Šiuo metu Lietu
vos žuvies pramonės susivieni
jimas — tai kompleksas žūklau
jančių, perdirbančių, transpor
tuojančių,. ruošiančių, organiza
cijų, kurios dirba konvejerio 
principu.

— Vilniuje, Meno darbuotojų 
rūmuose, įvyko vakaras, skirtas 
žymaus rusų poeto Sergejaus 
Jesenino gimimo 90-osioms me
tinėms. Jį surengė Lietuvos meno 
darbuotojų rūmai ir Lietuvos 
rašytojų sąjunga. Respublikinėje 
bibliotekoje atidaryta S. Jesenino 
kūrybos paroda.

— Kapsuko senamiestyję, prie 
Karolio Požėlos aikštės, atidary
ta nauja parduotuvė — jaunave
džių salonas. Erdvioje prekybos 
salėje įrengti kosmetikos, parfu
merijos, juvelyrinių dirbinių ir 
kiti skyriai. Rekonstruotuose sena
miesčio namuose taip pat įsikū
rė parduotuvės “Dovana”, “Dai
lė”.

— Didžiausio Malaizijos Ma- 
iajos universiteto koncertų salė
je su dideliu pasisekimu koncer
tavo Lietuvos meno meistrai 
Koncerte dalyvavo Lietuvosnusi- 
pelniusio meno veikėjo- Prano 
Budriaus vadovaujamas Lietuvos 
valstybinis akademinis nusipel
nęs dainų ir šokių liaudies an
samblis “Lietuva”, dainininkai 
Sovietų Sąjungos liaudies artis
tas Virgilijus Noreika ir Lietuvos 
nusipelniusi artistė Irena Milke
vičiūtė, pianistė Eglė Perkumaitė.

— Siekdama paskatinti groži
nės literatūros vertimus į lietuvių 
kalbą, Lietuvos Ministrų Taryba 
įsteigė Valstybinio leidyklų, pu
ti grafijos ir knygų prekybos rei
kalų komiteto kasmetinę Antano 
Venclovos 1000 rublių premiją 
grožinės literatūris vertėjams į 
lietuvių kalbą.

— Lietuvių kalbos ir literatū
ros instituto vyresnysis moksli
nis bendradarbis Albertas Zala
torius apgynė filologijos mokslų 
daktaro disertaciją “XX amžiaus 
lietuvių novelė. (Ikitarybinis lai
kotarpis. Semantinis aspektas)’’.

— Vilniuje, Dailės parodų sa
lone P. Cvirkos gatvėje, savo ta
pybos, grafikos ir akvarelės.dar
bus eksponavo Alytaus ir Drus
kininkų dailininkai. S I K

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securtties Ine., One State St. Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, optlons, fondus, commodlties, auksą 
Ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

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

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

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR . NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. įstaiga prie šv. JONO KAPINIU.

BĮ 
__ _ K? | G

l<asoliRO A nenoriais
K.VĖČAS

JONAS 
1933 +1976

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

s. TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PAROOŲ SALE ' /

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P C.

109-22 Myrtle Avenue
Richmond Hill, N.Y. 11418

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

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

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Redaguota REDAKCINE KOMISIJA

Svarbiausias Naujųjų Metų 
uždavinys

Pradedame naujus 1986 me
tus. Dera tokia proga išryškin
ti svarbiausius to meto rūpes
čius, kur labiausiai reikės su
telkti jėgas.

Tokia proga rašėme ne kartą, 
ryškinome visokias visuomeni
nes, kultūrines idėjas, skatinome 
lietuviškų organizacijų veiklą, 
rūpinomės lietuvišku švietimu 
ir jaunimu.

Nėra abejonės tie reikalai 
mum ir dabar rūpi. Rūpi veik
la visų vienetų, kurie taip ištiki
mai ir rūpestingai kovoja dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. Ta
čiau pro tuos visus rūpesčius, 
reikalus išryškėja vienas daug 
svarbesnis visų mūsų uždavinys.

Jau girdėjome, jau skaitėme, 
kad 1987 metais bus švenčia
mas Lietuvos krikšto 600 meti} 
jubiliejus. Lietuvos vyskupai 
paskelbė ir specialią programą 
— 1985 ir 1986 metus pasky 
rė jubiliejaus pasirengimui.

Iš čia ir išplaukia šių 1986 
metų svarbiausias uždavinys - 
tinkamai pasirengti šiai didžiai 
Lietuvos krikšto sukakčiai.

Tai sakome dėl to, kad mum 
labai rūpi ši sukaktis. O to 
pasirengimo kol kas labai ne
daug. Kažkur kažkas posėdžiau
ja, skelbia žinias, skelbia kon
kursus, bet visa tai mūsų pa
prasto gyvenimo neliečia. Nei 
lietuviškos parapijos, nei religi
nės bei katalikiškos organizaci
jos dar nejaučia, kad mes stovi
me prieš labai svarbią sukakti. 
Tai ir ima baimė, kad šis svar
bus jubiliejus bus per menkai 
paminėtas.

Nedelsiant reikia sudaryti vie
tos komitetus, apimant kuo 
daugiau žmonių, organizacijų, 
įvairių specialistų. Jau dabar 
reikia ieškoti būdų, kad minėji
mą būtų galima perkelti j mies
tų katedras, į didžiąsias sales. 
Tokios iškilmės taip lengvai ne
surengiamos, nes, jas rengiant, 
reikia nugalėti daug forma
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lumų, apeiti daug kliūčių.
Reikia planuoti ir minėji

mus savo parapijose, organiza
cijose, lietuviškose salėse. Bus 
tikrai menkas minėjimas, jei štai 
lakoniškai parapijos klebonas iš 
sakyklos paskelbs, kad už mėne
sio minėsime krikšto jubiliejų. 
Minėjimas turi sukelti visos pa
rapijos sąjūdį, turi visus pakelti 
ir atgaivinti. O kad tai įvyktų, 
turi vykti ir visokios rekolek
cijos, novenos, turi veikti drau
gijų komitetai, turi chorai moky
tis naujų giesmių.

■i Į minėjimą turi įsijungti ir 
atskiros^draugijos. Jos savo tar
pe turi paminėti sukaktį, pa
minėti įdomiai ir pakiliai. O kad 
to pasiektume, reikia dirbti ir 
planuoti.

Centrinis komitetas jau turi 
pilnai sukrusti, raginti, organi- 
uoti. Jie turi sudarę savo pla

ną, leidžia pašto ženklą Vati
kane, nukaldins gražų memo
rialinį medalį, paskelbė dramos 
konkursą. Paskui organizuosis 
iškilmėm Romoje.

Krikšto sukaktis atidaro tokias 
galimybes, tokias platumas, kad 
reikia visa tai išnaudoti. Juk ga
lime išleisti daugybę religinių 
knygų ir jas dedikuoti šiai su
kakčiai. Prašosi ir įvairios spe
cialios monografijos apie Lietu
vos šventoves, senuosius ^vie
nuolynus, didžiuosius krikščio
nybės apaštalus Lietuvoje.

Norime paraginti, kad susida
rytų komitetai ir rengtų religi
nio meno parodas. Tokias paro
das galima surengti Chicagoje, 
New Yorke, Clevelande, Toron
te, gal ir kitur. Suraskime me
cenatų ir organizuokime įvai
rius meno kūrinius šios sukak
ties proga. Ir čia šimtai viso
kiausių galimybių, tik reikia ini
ciatyvos. Dailininkai patys to 
nepadarys, jiems reikia paspir
ties iš šalies.

Planuokime lietuviškų gies
mių. lietuviškos religinės poezi-

(Tąsa iš praeito numerio)

Griežtųjų ir medicinos mokslų 
programose buvo daug mažiau 
lietuviškų temų, nes šie moks
lai daugumoje nėra lietuviški. 
Tačiau kai kuriose srityse 
(elektrotechnika, biosfera, archi
tektūrą) buvo keli apžvalginiai 
pranešimai apie tų šakų padėtį 
Lietuvoje arba apie lietuvišką 
architektūrą užsienyje. Daug 
daugiau lietuviškos tematikos 
turėjo mikrokompiuterių, žemės 
mokslų ir fizinio lavinimo se
sijos.

Norėtume išgirsti apie MKS 
mokslinės programos dalyvius. 
Kas jie ir iš kur? Koks jų tau
tinis užsiangažavimas? Ar jų 
kelionės išlaidos apmokamos?

Laikantis MKS tradicijos, da
lyvių išlaidos neapmokamos. Iš
imtys tačiau kartais daromos, 
bandant dalinai sumažinti 
transportacijos išlaidas atvyks
tantiems iš tolimų kraštų. Tam 
reikalui skiriamos sumos yra pa
lyginus labai mažos. Kai kurie 
MKS dalyviai, priklausant nuo 
asmeninės situacijos, gavo pa
ramos iš savo darboviečių arba 
bent pasinaudojo JAV federali- 
nių mokesčių lengvatomis.

Norint apibūdinti mokslinės 

jos ir apskritai religinės litera
tūros vakarus. Ir juos galima su
rengti.

Paįnaud^kime naujais laimė
jimais video juosta — vaizda
juoste, pagaminkime juostų, ku
rias galėtume panaudoti jauni
mo susirinkimuose, mokyklose 
ir namuose.

Dideli Lietuvių tautos šven
tieji metai artėja į mus. Sku
bėkime ir renkimės juos tinka
mai pasitikti, juos įprasminti 
ir įamžinti!

Nauja ir sena JAV LB krašto valdybos, posėdžiavusios gruodžio 7-8 dienomis Clevelande. 
Trečias iš k. naujasis LB krašto valdybos pirmininkas Algimantas Gečys, už jo į d. bu
vęs pirmininkas dr. A. Butkus. Nuotr. V. Bacevičiaus

PENKTAJAM MOKSLO IR KŪRYBO 
SIMPOZIUMUI PRAĖJUS

Pokalbis su dr. Jonu Bitėnų, Penktojo lietuvių 
mokslo ir kūrybos simpoziumo (MKS) mokslinės 
programos komiteto pirmininku, kuris gyvena Long 
Island, N. Y., ir yra Grumman Aerospace korpo
racijos Infrared Countermeasures projektų virši
ninkas.

programos dalyvius, tenka pa
stebėti, kad daugumai iš jų 
MKS-ai yra gana patrauklūs 
dėl sudaromos progos tarpu
savio ryšių užmezgimui ir suar
tėjimui su lietuvių visuomene. 
Todėl simpoziumo rengėjai ne
turi sunkumų sudaryti stiprias 
mokslines programas iš talentin
giausių mūsų intelektualinių 
pajėgų. Dalyviai taip pat kvie
čiami ir iš tolimesnių kraštų 
(Europos, Pietų Amerikos, Aust
ralijos ir net Lietuvos), nes sten
giamės stiprinti ryšius tarp viso 
pasaulio lietuvių mokslo-kūry- 
bos darbuotojų.

Norint laiduoti simpoziumų 
tęstinumą, į programas taip pat 
atrenkami gan nauji ir jauni 
profesionalai ir tie, su kurių 
profesiniais pasiekimais vi
suomenė dar nėra susipažinusi. 
Tokiu būdu Penktame simpo
ziume, kaip ir ankstesniuose, 
beveik pusė dalyvių dalyvavo 
pirmą kartą. Atseit, jie yąa nau
ji veidai. Taigi per 16 metų iš 
viso pasaulio į simpoziumus su
traukti visų profesijų ir kartų 
mokslo kūrybos darbuotojai su
daro dinamišką intelektualų bū
rį, kuris kas ketveri metai at

naujina tarpusavio ryšius ir yra 
papildomas naujais veidais ir 
naujomis lietuvybės jėgomis.

Nežiūrint to, kartais iškyla 
klausimas, ar tie simpoziumų 

dalyviai suvažiuoja kas ketveri 
metai į Chicagą vien savo.tar- 
pusavio ryšių atnaujinimui ir 
tada vėl dingsta ketveriems me
tams iš lietuviško gyvenimo? 
Daugumas jų gal dingsta iš 
Chicagos, bet ne iš lietuviško 
gyvenimo. Mūsų įsitikinimu, visi 
simpoziumų dalyviai yra jaut
rūs lietuvių tautai ir tautinės 
bendruomenės aspiracijoms. 
Gal nevisiems iš jų yra įmano
ma įsijungti į kasdieninę veiklą. 
Tačiau, atsižvelgiant į jų gan ri
botą skaičių, tenka pripažinti, 
kad lietuviškoje veikloje daly
vauja vienokiu ar kitokiu būdu 
gana didelis nuošimtis profesio-
nalų (mokslo-kūrybčs darbuoto
jų). Mes juos randame palygi
nus dideliais nuošimčiais lietu
viškose organizacijose, spaudo
je, lituanistinių bei bendrinių 
mokslų puoselėjime, kultūri
niame — visuomeniniame dar
be ir finansinių rėmėjų eilėse.

Atrodo, kad be grynai moks- 
linių-kūrybinių pasiekimų jūs 
taip pat bandote ryškinti simpo
ziumų netiesioginį įnašą lietuvy
bei.

Iš dalies bandau, nes MKS-ų
pagrindinė prasmė ir nauda 
lietuvybei išplaukia iš to, kad į 
lietuvišką gyvenimą įtraukiami 
po visą pasaulį išsiblaškę lietu
viai mokslo-kūrybos darbuoto- 

Dr. Jonas Bilėnas kalba 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mo atidaryme lapkričio 27 
Jaunimo Centre Chicagoje. 
Jis buvo šio simpoziumo 
mokslinės komisijos pirmi
ninkas. Nuotr. Ed. šulaičio

jai. Savo kasdieniniame gyveni
me jie dirba profesinį darbą,
kuris daugumoje nėra lietuviš
kas ir neretai atliekamas toliau 
nuo lietuviškų centrų. Taigi jų 
nebuvimas tarpusavio ryšiui, 
kaip minėta, ir suartėjimui su 
lietuvių visuomene yra pozityvus 
reiškinys. Nes mūsų manymu, 
tautinės visuomenės gyvenimas 
gal neturėtų ribotis vien tik 
įprastomis veiklos formomis. 
Tam gyvenimui taip pat reikia 
ir mokslinio-kūrybinio darbo 
dimensijos. Todėl kuo mūsų 
veikla bus įvairesnė, moksliniu- 
kūrybiniu požiūriu bendresnė ir
kuo gausiau joje dalyvaus visų 
šakų ir visų kartų profesiona
lai, tuo daugiau ji pagyvins 
išeivijos lietuvių gyvenimą ir tuo 
stipriau ji atkreips dėmesį į mū
sų tautą ir mūsų kraštą.

Ar simpoziumo dalyviai ir jų 
mokslinės paskaitos yra užre
gistruojami kokiose nors leidi
niuose, kad jų darbai ir pasitik 
kiniai išliktų ateičiai?

Penktojo MKS 542 puslapių 
leidinys išleistas lietuvių ir ang
lų kalbomis. Jis pateikia daly
vių suglaustas biografijas, jų 
nuotraukas ir paskaitų san
traukas. Taip pat šiame leidi
nyje aprašomos parodos, kultū
riniai renginiai, simpoziumo 
bendriniai bruožai ir organiza
cinė struktūra. Programos tvar
karaštis, sveikinimai ir finansi
nių rėmėjų sąrašai irgi įtraukti 
į šį leidinį. Sunkiau yra su pa
skaitų pilnais tekstais, nes jų 
surinkimas ir išspausdinimas

(nukelta į 4 psl.)

MELNINKŲ VIKTORAS 
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Sekmadienį, grįždamas iš baž

nyčios, vis dėlto parsinešė vals
tybinės skaidriosios butelį. Negi 
eisi tuščiomis rankomis kai 
žmonės kviečia ir tave vaišins 
iš visos širdies. Brolis Juozas 
kartu su Feliksu grįžo iš baž
nyčios. Nuo seno juodu neper
skiriami draugai. Ir laiškų Felik
sas dažnai iš kariuomenės drau
gui parašydavo. Ir tos jo rašy
senos gražumas: liesa, Feliksas 
buvo baigęs dviklasę Šakių 
miesto mokyklą dar prieškari
niais laikais. Tą mokyklą buvo 
baigęs ir vyresnysis Viktoras, 
tik jo rašysena negalėjo lygin
tis su Felikso. O mūsų Juozas 
tebuvo mokęsis tik pas kaimo 
daraktorių, ir jo^rašysena buvo 
sunki, kampuota, su daugybe 
klaidų, be* mintis reikšti, vaiz
dus kurti ir jis mokėjo nuosta
biai vaizdžiai. Felikso atsilan
kymu tėviškėje džiaugėsi ir Juo
zas. Aš su mama ir tėvu nu
žingsniavom per lankas į vaišes 
paskutiniai.

Melninkų gyvenama troba bu
vo didelė. Be šeimyninės turėjo 

dar kambariukų — svečiui ir 
savųjų poilsiui. Pats Jeronimas 
ją statė pagal savo galvą ir iš
monę. Langų nepagailėjo, pa
puošė gonkomis ir baltomis lan
ginėmis. Virš šiaudinio stogo ki
lo du raudonų plytų kaminai. 
Iš priemenės į šeimyninę durys 
buvo atdaros. Žmonių jau buvo 
pilnas erdvus kambarys, kuriame 
nuo kerčios iki durų buvo išties
tas sudurtinis stalas, su suolais 
ir kėdėmis iš abiejų pusių. Se
nasis Dakauskas pilstė iš didelio 
ąsočio alų į stiklines. Papjaus
tytas skilandis, išvirtas didelis 
kumpis ir dubenyje padaže ga
ruojanti šutinta šviežia veršie
na glostė nosį savo kvepėjimu, 
viliojo liežuvį ir gomurį savo 
gražumu. Stovėjo lėkštės pilnos 

^pyragų, šviežios juodos duonos
ir saldžių pyragaičių. Melninkie- 
nė su Jonieškute sodino sve
čius prie stalo ir ragino valgy
ti. Mus atvykusius pristatė Vik
torui, sėdinčiam kertėje gale 
stalo. Prie jo šono prigludusi 
sėdėjo Melninkų Agutė,jauniau
sias šeimos narys, sako, net ne

atsimenanti brolio išvykimo. Ar
čiau durų užstalėje sėdėjo ne ką 
vyresnis už Agutę brolis Jo
nas. Šalia jo, beveik prisiglau
dusi, čiaukškėjo linksma jaunu
tė mergina, dėvinti labai ap
temptą suknutę. Ją jau ne kartą 
buvau matęs Melninkuose ir 
žinojau, kad tai Vanda Kapliaus- 
kytė, Jono prisijaukinta mer
gina. Viktorienė su Gedžiu buvo 
pasodinta užstalėje iš Viktoro 
dešinės. Kitoje stalo pusėje prieš 
juodu moterys pasodino mano 
mamą su tėvu. Norėjo ir mane 
ten sodinti, bet aš pareiškiau 
pageidavimą atsisėsti arčiau 
durų.

— Lyg norėtum tuoj smukti 
pro duris. Neištrūksi, nepalei- 
sim, — juokavo Melninkienė. 
— Gerai, sėsk, kur patinka. 
Duosim tau Albinutę, galėsit 
susipažinti, pasikalbėti.

Ir tuojau greta atsirado liesa, 
gerokai ūgterėjusi, skaistaus 
veido, mėlynų akių mergaitė. 
Drąsiai paėmė mano ranką ir 
tarė:

— Spėju, kad būsi Justinas. 
Sėskim, pasišnekėsim ir būsim 
pažįstami.

Aš nežinojau, ką jai sakyti, 
nuo ko kalbą pradėti. Iš viso 
buvau nedrąsus ir mažakalbis. 
Bet mano varžymasis ir baimė 
greitai pranyko. Albina buvo 
drąsi ir labai kalbi. Ji statė 
klausimą po klausimo apie ma
no mokslą, darbą namuose, pra
mogas, net svajones. Ji moka
mai įterpdavo prisiminimus apie 

jos gyvenimą Škotijoje, apie pir
muosius įspūdžius Lietuvoje, 
kurios iki šiol nebuvo mačiusi. 
Mergaitė kalbėjo švariai lietu
viškai, nors sakėsi lankiusi ang
lišką mokyklą. Mamytė ir tėve
lis neleidę namuose kalbėti ang
liškai, tai ir lietuviškai gerai 
išmokusi. Norėtų ir čia mokytis 
mokykloje, tik tėvelis vis sakąs, 
kad ūkyje esą daug darbų, už
teksią to, ką iki šiol išmokusi. O 
esanti išmokusi dar nedaug,- 
ypač lietuviškai rašanti su klai
domis, nes šios kalbos tesimokiu
si tik namie, kiek tėvai pamo
kydavo. Angliškai tai mokanti 
neblogai. Ir valgyti Albina su
gebėjo paraginti, net pati į ma
no lėkštę įdėdavo kokį kumpio 
gabalėlį ar kitokį skanėstą.

Albina sugebėjo taip mane 
užimti, kad beveik nebuvo kaip 
pasidairyti į kitus svečius, susė
dusius abiejose pusėse ilgojo 
stalo. Mačiau Feliksą su Juozu, 
apie kažką įdomaus šnekančius, 
mačiau mūsų artimiausią kai
myną Vėverį, ilgarankį siuvėją 
Mažutį, artimus Felikso draugus 
tris brolius Pyragių Akselinius, 
Viktoro ir kitų Melninkų pus
brolius garbanotais plaukais, 
truputį žvairą stiruolį Kaziuką 
ir raudonplaukę jo seserį Ma
gnetą. Senoji Melninkienė su 
Jonieškute vis naujus patiekalus 
nešė iš virtuvės ir nuolatos ra
gino: tik valgykit, sveteliai, nesi
didžiuokit. Viktorėlis grįžo, vi
siems tebūna džiaugsmo! Ir at
rodė lyg atjaunėjusios, tokios 

miklios, kiekvienam tinkamą 
žodį surandančios. Ir mudviejų 
su Albina, nepamiršta, lyg bū
tume labai svarbūs svečiai.

Kol svečiai pasisotino, prie 
stalo girdėjosi tik prislopintas 
šlamesys, šakučių ir peilių tarš
kėjimas, negarsūs tarpusavio 
pašnekesiai, beveik pašnabždo
mis tariami žodžiai. Mačiau, 
kaip Agutė apsikabinus bučiavo 
kelis kartus Viktorą. O jo plau
kai jau buvo kiek sidabru pa
barstyti, plati kakta turėjo įrėž
tų raukšlių, ir stambūs, raukš
lėti žandai buvo kiek pakritę, 
pablyškę. Nelengvas buvo kasyk
lų darbas, — pagalvo
jau. Tuo tarpu Viktoras patarš- 
kino šakute į lėkštę ir atsistojo.

— Brangūs giminės ir svečiai,
— prabilo kiek pridusintu balsu,
— Škotijoje tokiuose pasivaiši- 
nimuose sakydavom prakalbas. 
Tai ir tėviškėje nuo to papročio 
nenoriu atsisakyti. Grįžau iš 
ten, kur dirbdavom įlindę į tam
sias žemės gelmes, kur ir žemės 
paviršiuje mažai buvo žalumo, 
mažai žiedų, mažai paukščių 
giedojimo. Čia tėviškėje mus pa
sitiko žydintis pavasaris, žali 
laukai ir pievos, daug vaikystės 
atsiminimų turinti mūsų Siesar- 
tis. Bet ypač malonūs yra na
miškiai, giminės, ypač mamytė 
su teta Jonieškute, mylima sesu
tė Agutė ir abu broliukai, mie
li kaimynai, vaikystės ir jaunys
tės draugai. Ačiū, kad taip gra
žiai priimat, vaišinat. Tikiuosi, 
kad dažnai susitiksime, kad bus 

laiko papasakoti ir apie gyveni
me kitose šalyse. Jei kas norės, 
galėsiu ir įdomių pasakų 
pasekti.

— Ačiū už pažadą įdomių da
lykų papasakoti, — netikėtai 
prabilo įgimta iškalba pagarsė
jęs siuvėjas Mažutis. — Tai atei
nantį sekmadienį kviečiu pas 
mus. Mano namas ne toks erd
vus kaip Melninkų, bet sutilp- 
sim, o jei ne, tai susėsim ant 
Siesarties kranto irzklausysimės 
Viktoro perinimo. Mano Magdu- 
tė turi padžiovinusi skanių sū
rių, o aš užmerksiu 
salyklą alučiui su apynėliu. Tai 
kviečiu visus pas mus.

Į Mažučio pakvietimą visi at
siliepė garsiu paplojimu. Tik se
noji šeimininkė mėgino paprieš
tarauti. Girdi ir čia pat galėtu^ 
me susirinkti ir kitą sekmadie
nį — užbaigtume valgyti liku
čius. Bet daugumas svečių buvo 
linkę rinktis naujoje vietoje.

Tuo tarpu Kaziukas išsitraukė 
iš kišenės j popierių suvyniotą 
lūpinę armonikėlę su skambu
čiais ir užgrojo'suktinį. Jonas su 
Vanda pirmieji išėjo šokti, 
paskui juos — ir Viktoras su 
Agute. Feliksas šokdino pussese
rę’ Margaritą, o broliai Akseli
niai griebė Jonieškutę, senąją 
šeimininkę ir Viktorinę. Tada 
pirmą kartą geriau galėjau įsi
žiūrėti i Viktoro žmoną.

I S

« (Bus daugiau^

%
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Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavime Chicagoje. Prie garbės stalo sėdį iš k. kun. Stašys, 
kun. Dr. J. Prunskis, vysk. V. Brizgys, inž. L. Grinius, gen. kons. J. Daužvardie- 
nė. Alto pirm. T. Blinstrubas, A. Trikienė, vysk. A. Trakis. N'uotr. C. Genučio

SIMPOZIUMUI PRAĖJUS
_ (atkelta iš 3 psl.)

KETVIRTOJI KUN. BOLESLOVO 
PACEVIČIAUS KNYGA

PENKTAJAM MOKSLO IR KŪRYBOS'?.-Al"^ ir p‘‘ul;y nkus, Daną Bilienę. Svečių tar
pe taip pat sutikome anksčiau 
gyvenusius Kazį ir Marytę Am
brazaičius, Joną ir Jonę Valan
čius, Žadeikius, Reginą Ošlapie- 
nę, Legeckienę, Praną Lapę, Ro
mualdą Kašubą, Aldoną Kanau- ' 
kaitę*Naudžiuvienę, seseris Švi- 
paites, Dadį ir Jolitą Biručius, 
Arvydą ir Dalią Taurus.

MKS rėmėjų sąrašuose iš šios 
apylinkės matėme Lietuvių Kre
dito uniją Kasa — 500 dol., 
Joną Kiznį — l()0 dol., Vytau
tą Jony ną — 50 dol., Viktorą 
Dabušį — 50 dol.. Aliną Stak
nienę — 25 dol., A. Antanaitį 
— 15 dol., M. Kvedarą — 10 
dol.

Mielas Daktare, ačiū už gausią 
informaciją apie Penktąjį Mokslo 
ir Kury bos simpoziumą.

simpoziumo darbų leidiniuose 
pareikalauja nemažai laiko ir iš
laidų. Todėl tas darbas papras
tai yra atliekamas trijų didžių
jų lietuvių profesinių organiza
cijų pastangomis. Gautus pilnus 
aprašymus profesinės organiza- 
jos spausdina savo žurnaluose 
ir tik vėliau (po poros metų) 
išleidžia atskiruose simpozijumo 
darbų leidiniuose. Penktojo 
MKS griežtųjų mokslų, technolo
gijos ir architektūros pranešimų 
išleidimą koordinuoja Pasaulio 
Lietuvių inžinierių ir architektų 
sąjungos (PIIAS) leidžiamo 
“Technikos žodžio” žurnalo vyr. 
redaktorius Viktoras Jautokas, 
•5859 So. Wipple St., Chicago, 
fll. 60629. Tel. 312 778-0699.

Medicinos programos paskai
tų išleidimą per Pasaulio lietu
vių gydytojų sąjungos (LGS) žur
nalą “Medicina” koordinuoja 
Jonas Daugirdas, 6717 So. Map- 
lewood, Chicago, III. 60629. Tel. 
312 476-1224.

Humanitarinių-socialinių pa
skaitų išleidimui koordinuoti Li
tuanistikos Institutas (LI) pa
skyrė Algį Norvilą, 4036 W. 91st 
St., Oak Lawn, IL 80453. Tel. 
312 636-2595.

Be mokslinės programos Penk
tasis MKS taip pat turėjo ir kul
tūrinę programą ir įvairių rengi
nių. Ar galėtumėt tai apibū
dinti?

Penktame MKS buvo keturios 
mokslo ir kūrybos parodos (jau
nųjų architektų, Lietuvos karto
grafijos, Lietuvos žemės turtų 
ir dail. Petro Kiaulėno darbų 
paroda).

Dail. P. Kiaulėno parodą su
organizavo Lietuvių dailės insti
tutas ir LB Kultūros Taryba, 
o kitas tris — pats simpoziu
mas.

Lapkričio 27, trečiadienį, su
sipažinimo vakaronėje Chicagos 

* Antro Kaimo vaidintojų grupė 
pastatė specialiai MKS skirtą 
spektaklą. Ketvirtadienį, po Li
tuanistikos Instituto suvažiavi
mo, įvyko MKS atidaromasis po
sėdis su vysk. Pauliaus Balta
kio, OFM, invokacija. Penkta 
dienio literatūros muzikos va
kare Lietuvių Rašytojų Draugi
jos premijos įteikimas rašyto
jams Albinui Baranauskui ir 
Juozui Toliušiui. Antroje vakaro 
dalyje kompozitorės Giedrės 
Gudauskienės fortepijono kūri
nių koncertą atliko pianistė Rai
monda Apeikytė ir Mangirdas 
Motekaitis. Šeštadienį — banke
tas su menine programa Bever- 
ly Country Club patalpose. Sek
madienį —^katalikų ir liutero
nų pamaldos, padedamas vai
nikas už mirusius ir Penktojo 
MKS uždaromasis posėdis.

Kas dalyvavo Penktame MKS 
iš mūsų New York o, New Jer- 
sey, Connecticut apylinkių?

Esu tikras, kad tūkstantinėje 
minioje neįmanoma visų paste

bėti, bet, kiek galėsiu, bandy
siu juos suminėti.

Simpoziume, kaip minėta, da
lyvavo vysk. Paulius Baltakis, 
OFM. Sesijoms pirmininkavo 
Rimas Vaičaitis, Jonas Ulėnas, 
Darius Slavinskas, Romualdas 
Misiūnas. Griežtųjų mokslų 
technologijos ir architektūros 
programoje dalyvavo Rimas 
Vaišnys, Algirdas Mačiulaitis, 
Kazimieras Pugevičius, Marian 
Skabeikienė, Jadvyga Matulai
tienė, Alinis Kuolas. Medicinos 
programoje — Daiva Bajorū
naitė, Jonas Lieponis, Jonas Juo- 
zevičius, Aldona Gravrogkienė, 
Humanitarinių-socialinių 
mokslų programoje — Benedik
tas Mačiuika, Valdemaras Cu- 
kuras, Rimas Kalvaitis, Leonas 
Adamkevičius-Lėtas, Ona Mikai- 
laitė, Aldona Jonaitis, Vincas 
Steponaitis, Austė Pečiūraitė, 
Rasa Razgaitienė, Rasa Mažei
kaitė.

Taip pat programoje dalyvavo 
anksčiau čia gyvenę Rimvydas 
Šilbajoris, Leonas Sabaliūnas, 
Algimantas Gureckas, Edvardas 
Kaminskas, Raimundas Ošlapas.

Svečių ir lankytojų tarpe iš 
musę apy linkės matėme Vytau
tą Jonyną, Joną Kiznį, Aliną 
Staknienę, Nastutę Umbrazai-

LENKIŠKAI APIE 
M. K. ČIURLIONĮ

Norėdamas plačiau supažin
dinti lenkiškai skaitančią visuo
menę, Andrius Markevičius 
(Andrzej Markiewicz) ruošia 
platesnės apimties knygą apie 
kompozitorių ir dailininką Mi
kalojų Konstantiną Čiurlionį. Jo
je bus atskleista jo gyventi Var
šuvoje 1905 - 1907 metai.

Naudota Čiurlionio artimų 
draugų ir bičiulių palikti prisi
minimai: autoriaus tėvo Petro 
Markevičiaus pasakojimai ir už
rašai, autoriaus tetų — Valeri
jos Dobračinskos ir Viktorijos 
Hemplosv ir tetų jaunystės drau
gių Stefanijos Podhorskytės- 
Okolow ir Jadvygos Sienkevi- 
čiūtės - Komilovičienės. Jos pa
žinojo jį ir bendravo su kompo
zitorium jaunystės metais.

Pasinaudota ir lietuvių kalba 
knygomis “Mykalojus Čiurlionis 
— apie muziką ir dailę, laiškai 
etc.”. Vilnius 1960 ir “Vainikas 
Čiurlioniui”, Vilnius 1980.

Aprašydamas Čiurlionio ir jo 
bičiulių gyventą laikotarpį, au
torius naudojasi eilę knygų ir 
studijinių darbų. Nori atkurti to 
meto Varšuvos atmosferą.

Varšuvoj, Žuraviej gatvėje 
prie 45 numerio yra memoria
linė lenta, kurioje matomas vy
riškas veidas, o po juo parašas: 
“Čia 1905 - 1907 metais gyveno 

. Mikalojus* Konstantinas Čiurlio
nis lietuvis dailininkas ir kom
pozitorius.”

(ž.v.)

420,000 DOL. PER KETVERIUS METUS
1985 spalio 2 PLB Fondo iž

dininkas Juozas Lukas įteikė 
ketvirtą 100,000 dolerių įmokėji- 
mą už Lituanistikos Katedrą 
Illinois universiteto Chicagoje 
vadovybei.

Prieš maždaug ketverius me
tus, būtent 1981 lapkričio 20, 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės atstovai pasirašė sutartį su 
Illinois universitetu Chicagoje, 
įsteigiančią pirmąją ir pastoviai 
veikiančią laisvajame pasaulyje 
Lituanistikos Katedrą, pasižadė
dami surinkti 600,000 dol. iš 
pasaulio lietuvių per penkerius 
metus. Dabar, ketveriems me
tams praėjus, Lituanistikos Ka
tedros ižde yra 420,489 dol., 
tad dar liko surinkti apie 180, 
000 dol.

1985 birželio 6 LB Kontrolės 
komisija, susidedanti iš Marijos 
Reinienės, Rasos. Šoliūnaitės- 
Poskočimienės ir Mečio Šilkai- 
čio, PLB būstinėje Chicagoje 
patikrino Lituanistikos Kated
ros atskaitomybės knygas ir 
rado, kad: “ . . .Bankų praneši-

Lituanistikos katedros reikalais Illinois universitete Chicagoje posėdžiauja iš k. PLB Fondo 
direktorė bei PLB vicepirmininkė švietimo reikalams Birutė Jasaitienė. PLB Fondo 
direktorius Kazys Laukaitis ir PLB Fondo iždininkas Juozas Lukas. Nantr J. Tamuhirio

Kun. B. Pacevičius, gyvenda
mas Toronte pas lietuvius pran
ciškonus, yra parašęs ir išleis- 
dinęs jau keturias knygas. Pir
moji — “Bevardis”. Tai jo dra
minės ir lyrinės kūrybos sutelk
tinė.

Antroji atsiminimų knyga 
“Žingsniai prieš neviltį”, turbūt, 
plačiausiai skaitoma ir komen
tuojama, nes atsiminimų skaity
mas daugumos mėgiamas.

Trečioji —“Gėlės Marijos ran
kose”, skirta Fatiinos apsireiš
kimams prisiminti, yra grynai 

• religinė su pamokslėliais, mal
ėjomis, litanijomis.

Ketvirtoji, pasirodžiusi š.m. 
birželio mėnesį, “Pasilik su mu
mis” taipgi religinė. Ją, kaip 
naujausiąją vertėtų kiek plačiau 
paminėti.

Knygą sudaro trys dalys. Pir
moji susideda iš maldų, pamoks
lėlių, Marijos tartų žodžių apsi
reiškimų metu, paraginimų, net 
tam tikrais šūkiais skambančių 
sakinių. Tai tarsi platokas- įva
das sukelti tinkamai nuotaikai. 
Apstu pasikartojimų, supoetintų 
frazių. Galima spėti, kad tai visa 
tam, jog labiau įstrigtų skaity
tojo širdin.

Ar tokiu būdu tikslas pasie
kiamas, sunku būtų spręsti. Pri
klauso nuo to, kaip iš viso min
tys priimamos, arba net pats au
torius.

Antroji knygos dalis — Mari
jos apsireiškimai Meksikos Gua- 
dalupėje ir patys vėliausieji Ju
goslavijoje. Skyrelis iliustruotas 
piešiniais ir nuotraukomis, įdo
mus pasiskaity ti visiems.

Trečiojoj daly skaitome apie 
apaštalų paniką Kristaus aukos 
metu. Pagal Nikodemo laiškus 
pasak ojamąja-beletristine forma 
nusakoma Kristaus mirtis, prisi
kėlimas ir pasirodymas apašta
lams.

Knyga įprastinio formato, 

mai ir balansai atitinka sumą 
dokumentuose . . . Pajamų ir iš
laidų knygos vedamos tvarkin
gai, pavyzdingai ir pateisina
mieji dokumentai bei kvitų Šak
nelės atitinka įtraukas knygo
se . . .” Po šios kontrolės buvęs 
iždininkas Stasys Jokubauskas 
iždo tvarkymą perdavė naujam 
iždininkui Juozui Lukui. Su bu
vusiu ir naujuoju iždinin
kais visą laiką daug ir rūpestin
gai dirba reikalų vedėja Nijolė 
Balzarienė.

Pagal sutartį Lituanistikos Ka
tedra pradėjo veikti 1984 rugsė
jo mėnesį su trim lituanistikos 
sričių aspirantais, siekiančiais 
aukštojo mokslo laipsnių. 1985- 
86 mokslo metais Lituanistikos 
Katedroje lituanistikos magist
ro ar daktaro laipsnių jau siekia 
net aštuonios aspirantės: Alma 
Jakimavičiūtė, Danutė Račiū
naitė, Dalia Kučėnienė, Nijolė 
Kupstaitė, Vita Li nkevičiūtė- 
Storey, I>anutė Rupšytė, Rita 
Dapkutė ir Raminta Pemkutė. 
Katedrai sėkmingai vadovauja

268 psl. Rinko Type Master Gra
phics, spausdino Litho-Art Ltd., 
abi lietuvių firmos. Kai kam į 
akis krinta daugybės bendrinių 
daiktavardžių, būdvardžių, net 
įvardžių spausdinimas pirmo
mis didžiosiomis raidėmis, kaip 
pvz. Neatpažintas Jėzus, Mo
kiniai, Dieviškumas, Duona, Žo
džiai, Nekaltybės Dovana ir pan. 
Reikia manyti, kad autorius^ai 
sąmoningai parašė, norėdamas 
minimiems daiktams ar asmenų 
ypatybėms suteikti išskirtinu
mo, padidintos pagarbos, nors 
tiesioginiu požiūriu gali atrodyti 
kaip gramatinės klaidos.

Norintieji šią knygą įsigyti 
prašomi rašyti autoriui: Rev. B. 
Pacevičius, 1011 College St., To
ronto, Ont. M6H 1A8.

MALDOS DIENA 
UŽ LIETUVĄ

Brazilijoje yra 219 vyskupijų 
ir 369 vyskupai. To krašto vys
kupų konferencija savo iniciaty
va paskelbė ir pravedė visoje 
Brazilijoje maldos dieną už Lie
tuvą. Vyskupai buvo surašę ir 
specialią maldą.

Apie tai buvo painformuotas 
popiežius. Ir popiežius labai į- 
vertino šią iniciatyvą, kad mel
džiamasi už kraštus, kur per
sekiojami tikintieji ir Bažnyčia. 
Paprašė Vatikano nuncijų Brazi
lijoje, kad jis perduotų popie
žiaus padėką vyskupų konferen
cijai.

Apie tai buvo painformuotas 
ir kun. Pranas Gavėnas, SDB, 
Brazilijos lietuvių kunigų vieny
bės pirmininkas.

Balfas laukia Jūsų aukos!

profesorius dr. Bronius Vaškelis.
Lituanistikos Katedros teisi

niais, organizaciniais, lėšų tel
kimo ir kitais jos reikalais visą 
laiką rūpinasi Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Fondas (arba 
Lithuanian VVorld Community 
Foundation), kurio dabartinę 
vadovybę sudaro pirmininkas 
Vytautas Kamantas, direktoriai 
Birutė Jasaitiėnė, Stasys Joku- 
bauskas, Kazys Laukaitis, dr. 
Antanas Pacevičius, dr. Antanas 
Pacevičius, dr. Antanas Razma 
ir dr. Tomas Remeikis, reikalų 
vedėja Nijolė Balzarienė, iždi
ninkas Juozas Lukas ir teisės pa
tarėjas adv. Saulius Kuprys.
Jiems talkina.kraštų Bendruo
menės, įvairūs lėšų telkimo ko
mitetai ir įgaliotiniai, stengda
miesi kiek galima greičiau už
baigti lėšų telkimą. Lituanisti
kos Katedrą remia viso pasau
lio lietuviai, už ką jiems priklau
so didžiausia padėka. Jie įam
žina lietuvių kalbą ir lituanis
tiką.

VJC.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
MOKSLO AKADEMIJOS SUVA
ŽIAVIMO DARBAI X TOMAS. 
LKM Akademijos leidinys 1984 
m. Piazza della Pilotta 4, Ro
ma, Redagavo A. Liuima, SJ. 
Spausdino “Pliniana” spaus
tuvė Selci Umbro miestelyje (Pe- 
rugia, Italia). Kaina 30 dol.

Dešimtasis LKM Akademijos 
suvažiavimas įvyko 1976 lapkri
čio 24 - 28, Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos Kultūros 
Centre, Southfield, Mich.

Leidinyje pilnaties posėdžių 
paskaitos, teologijos, filosofijos, 
istorijos, lietuvių kalbos ir lite
ratūros, architektūros ir meno
tyros, medicinos ir politinių 
mokslų sekcijų paskaitos.

Aprašyta suvažiavimo darbų 
eiga ir paduota asmenvardžių 
ir vietovardžių rodyklė.

Besidomintiems LKM Aka
demijos suvažiavimais ir jų 
metu skaitytomis paskaitomis 
yra vertas dėmesio leidinys.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
MOKSLO AKADEMIJOS MET
RAŠTIS VI. Redagavo A. Liui
ma, SJ, LKM Akademijos leidi
nys, Piazza della Pilotta 4, Roma 
1985 m. Spausdino Pontificia 
Universita Gregoriana* spaus
tuvė Romoje. Kaina nepažymė-

Metraštyje dvi studijos iš mū
sų tautos tolimesnės praeities. 
Rašo Viktoras Gidžiūnas, OFM, 
apie šv. Benedikto regulos vie
nuolius Lietuvoje ir P. Rabikaus
kas, SJ, apie Vilniaus Akademi
jos rektorius 1569-1773. Kitos 
studijos liečia artimesnės praei
ties laikus ar asmenis ir yra 
bendresnio pobūdžio darbai. 
Petras Daugintis, SJ, išsamioj 
studijoj nušviečia Urugvajaus 
lietuvių istorinę eigą. Aldona 
Slepetytė-Janačienė — Lietuva 
O.V.L. Milašiaus kūryboje, Pet
ras Maldeikis — Prelatas My
kolas Krupavičius, Knut-Olaf 
Falf — studijos apie Suvalkijos 
vandenvardžius tyrinėjimų 
santrauka, Antanas L. Rubšys — 
Šv. Rašto vertimai, Judras Go- 
bis — Tautybė ir kūryba ir Vin
cas Vyčinas — Žmogus ir tech
nika.

Autorių kruopščiai parengtos 
studijos Metraštį daro tikrai ver
tingu ir moksliniu atžvilgiu la
bai reikalingu.

LIETUVOS LAISVĖS VAI
NIKAS. Steponas Matulaitis, 
MIC. Bažnytinės provincijos į- 
steigimas ir konkordatas. ŠAL
TINIO leidinys 1984 Šv. Kazi-
miero metais. 19 nr. 16 Hound 
Rd., West Bridgford, Notting- 
ham NG2 6AH Great Britain. 
Kaina 1.50 svarai ($3.00) Leidi
nys dedikuotas vilniečių Šv. Ka
zimiero ir Jurgio Matulaičio pa
garbai.

Šiuo leidiniu, autorius sutei
kia išsamesnių žinių apie Lietu
vos bažnytinės provincijos stei
gimą, santykius su Apaštališkuo
ju Sostu ir konkordato sudary
mą. Gana plačiai, remdamasis 
istoriniais šaltiniais, aprašo fak
tus ir to laikotarpio įvykius.

Šis leidinys yra vertingas įna
šas Lietuvos Bažnyčios istorijai.

Priede yra žemėlapiai vaiz
dai, popiežiaus, vyskupo raštai ir 
asmenų bei vietovių nuorodos. 
Paduota ir Šaltinio leidinių są
rašas.

VIDUDIENIO VARPAI Čes
lovas Grincevičius. Pasakojimai 
ir pasakos. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas 1985 m. Spaudė 
“Draugo” spaustuvė 4545 VV. 
63rd St, Chicago. IL 60629 
Aplankas ir viršelis dail. Adus 
Sutkuvienės. Kaina nepažy mėta.

C. Grincevičius šį kartą patei
kia skaitytojams poilsinio pasi
skaitymo savo pasakojimais. Tie 
pasakojimai žaismingi. įdomūs 
ir primena netolimos praeitis 
pergyvenimus Sklandi kalba, 
gražus stilius įvelka pasakojimus 
į išbaigtą vaizdingą kūrinį

Knygoje yra 10 ilgesnių ir 
trumpesnių pasakojimų.
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KUN. A. MICIŪNAS, MIC — SUKAKTUVININKAS

1985 metais Worcester Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijps kle
bonas kun. Antanas Miciūnas, 
MIC, sulaukė dviejų sukakčių: 
geegužės 26 buvo 45 metų ku
nigystės jubiliejus, o 70 metų 
amžiaus spalio 9.

Parapijos taryba, prisiminda
ma šias sukaktis, lapkričio 17 
Maironio Parke surengė klebo
nui kun. A. Miciūnui, MIC, di
dingą pagerbimą.

Atsilankė beveik 400 asmenų 
ne vien parapiečių,- bet ir sve
čių, jų tarpe kunigų, vienuolių, 
seselių ir klierikų, atvykusių iš 
kitur.

Sukaktuvininkas gimė 1915 
spalio 9 Oglesby, IL. Mokėsi 
Hinsdale, IL, Marianapoly, 
CT, ir Marijonų seminarijoje. 
1940 įšventintas kunigu. Studi
jas gilino Lavalio universitete 
Kanadoje, o Marųuette univ. 
Milvvaukee, WI, gavo magistro 
laipsnį.

Buvo žurnalo “Laivas” redak
torium, "Draugo” administrato
rium, Chicagos marijonų namo 
viršininku, Provincijos tarybos 
nariu, Kenosha lietuvių Šv. Pet
ro parapijos klebonu net du kar
tus, gyvendamas Romoje (1963- 
1969) buvo marijonų vienuoli
jos provincijos generalinis tarė
jas. Sugrįžęs Amerikon paskir
tas vienuolijos viceprovincijolu 
ir iki dabar yra šiose pareigo
se.

Nuo 1972 sausio mėnesio pa
skiriamas VVorcester lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos klebonu.

Naujai paskirtasis klebonas 
imasi energingai parapijos tvar
kymo ir administravimo darbų. 
Pastatyta nauja klebonija, ap
tvarkoma mokykla, jo sumany
mu ir iniciatyva, dr. Vinco Ku
dirkos šaulių kuopai efektingai 
remiant. 1978 metais bažnyčios 
šventoriuje pastatytas žuvu
sioms už Lietuvos laisvę pa
minklas.
.. Šaulių kuopos vadovy bė įver

€

Clevelando skautininkės savo sueigoje turėjo viešnią iš 
Anglijos — vyr. skautę V. Gasparienę (sėdi viduryje). Nuotr. 
V. Bacevičiaus

Clevelande Lietuvos kariuomenės šventės minėjime progra
mą atliko Čiurlionio ansamblio vyrų choras, vadovaujamas 
R. Babicko. Minėjimą rengė LKVS Ramovės Clevelando 
skyrius. Minėjimas buvo lapkričio 23. Nuotr. V. Bacevičiaus

Clevelando DLK Birutės draugija suniošė Antaninos Jony- 
nienės iš Detroito lietuvių liaudies darbų parodą. Apie 
menininkę kalba LB Kultūros Tarybos pirmininkė Ingrida 
Bublienė, \uotr. V. Bacevičiau,

tindama klebono sumanymą su
teikė jaip^arbės šaulio titulą.

Pagerbiant parapijos globėją 
Šv. Kazimierą, kasmet rengiama 
parapijos šventė pirmąjį mėne
sio sekmadienį.

Vasaros pabaigoje rugsėjo 
mėn. antrąjį sekmadienį rengia
ma parapijos gegužinė — pikni
kas prie ežero, kad parapiečiai 
turėtų progos pabendrauti ir tuo 
pačiu parapija gautų finansinės 
paramos. Tik gaila, kad ta graži 
vietovė pavasarį parduota ir ne
tekome tos idealios vietos.

Eilę metų buvo Amerikos Lie
tuvių R-Kat. Moterų S-gos cent
ro ir 5-tos kuopos dvasios va
das. Rašydavo s-gos žurnale 
“Moterų Dirva” įdomių straips
nių.

Bendrai per Savo kunigystės 
45-rius metus yra atlikęs daug 
ir įvairių darbų, kurių neįmano
ma čia išvardinti. Paminėta tik 
keletas. *

Visa tai įvertinant surengta 
klebonui pagerbti šventė, kurią 
pradėjo tarybos narys A. Mini- 
kauskas-Miner pasveikindamas 
susirinkusius. Invokaciją sukal
bėjo Aušros Vartų parapijos kle
bonas kun. A. Volungis. Rengi
mo komiteto pirmininkas P. Mo
lis pakvietė pakelti vyno taures 
už solenizantą, sugiedota Ilgiau
sių metų ir buvo supažindinta 
su garbės stalo svečiais.

Po vaišių meninę programą 
atliko solistas, fleitistas ir para
pijos choras, vadovaujamas O. 
Keršytės.

Apie solenizantą kalbėjo 
mokslo draugas kun. V. Paru
lis, MIC, parapijos tarybos pir
mininkas.P. Molis ir įteikė lietu
viškais raštais išaustą stulą. 
Sveikino vyčių 26 kuopa, skau
tai, mokiniai, choras.

Miesto valdžios atstovas T. 
Early sveikinimo žodyje priminė 
įdomų nuoty kį- iš 1972 metų, 
kai jisai buvo burmistru.

Vieną dieną sekretorė prane

šė, kad yra atėjęs kunigas ir 
nori užeiti pas mane. Pasakiau 
įleisti. Įėjo nepažįstamas kuni
gas (beveik visus Worcester die
cezijos kunigus pažinojo) ir 
sako: “Noriu susipažinti su ju
mis. Esu atvykęs iš Chicagos ir 
tėvų Marijonų vadovybės pa
skirtas Šv. Kazimiero parapijom 
Noriu susipažinti su kokiu nors 
miesto pareigūnu. Viena para- 
pietė sakė, kad jūsų žmona lie
tuvaitė, todėl pirmiausia čia 
atėjau.” Nuo tos dienos netikė
tos pažinties šilta draugystė 
tęsiasi iki dabar, o miesto val
džia įvertindama klebono darbus 
suteikia jam simbolinį miesto 
raktą.

Pobūvio pabaigoje solenizan- 
tas prabilo, sakydamas, kad jo 
sieloje šiandien šventė ir dėko
jo Dievui už visas suteiktas 
malones ypač pašaukimą kuni
gystėn. Paminėjo kas brandino 
jo religinį gyvenimą, priminė 
esamą parapijos padėtį, kurioje 
vienam tenka darbuotis ir ja rū
pintis. Padėkojo parapijos tary
bai ir rengimo komitetui už su
rengta pagerbimą ir visiems 
prie to prisidėjusiems..

Po to daugelis asmeniškai 
sveikino kleboną ir linkėjo jam 
gražios darbuotės parapiečių 
tarpe ir sulaukti auksinio kuni
gystės jubiliejaus, kurį teks pa
minėti \Vorcestery.

J.M.

PAREIŠKIMAS IŠ VARŠUVOS
Varšuvoje 1984 gruodžio 16 

buvo padarytas įdomus pareiš
kimas, kuriuo kreipiamasi i 
“brolius ukrainiečius, baltasu- 
sius ir lietuvius”. Po pareiški
mu pasirašo Laisvės. Teisingu
mo, Nepriklausomybės organiza
cija, Politinis Išlaisvinimo Judė
jimas, Liberalinė Demokratų 
partija “Nepriklausomybė” ir 
Politinė Grupė “Valia”. _ t _  -

Tame pareiškime proponuo- tam jokių įsipareigojimų ląiky- 
jamas dialogas bendru reikalu 
— sienų klausimu — tarp Len
kijos ir Ukrainos bei Baltarusi
jos ir Lietuvos.

Norint glaudaus bendradar
biavimo tarptautinėj plotmėj 
reikia pilno dėl sienų išsiaiški
nimo tarp Lietuvos, Baltarusijos 
ir Lenkijos su Ukraina. Spren
dimas tuo reikalu turi būti 
padarytas geros valios ir abi
pusiu sutarimu ir siūloma suin
teresuotoms šalims prisidėti prie 
šio pareiškimo vykdymo. Tai 
palengvins ateityje daromus 
sprendimus ir prives prie sutar
tino sprendimo.

Bendrame pareiškime sakoma:
Teritoriniai klausimai ne kar

tą skyrė, pykino ir labai sun
kino santykius tarp lietuvių, 
lenkų, ukrainiečių ir baltarusių. 
Vienintelis būdas tuos konfliktus 
nugalėti yra sienų pripažini
mas. Tai svarbiausias kovo
jančių už išlaisvinimą tautų 
interesas.

Siekdami projekto įgyvendi
nimo, sieksime, kad aukščiau pa

ŠOKĖJAI PRIEŠ OLIMPINI KOMITETĄ

Los Angeles olimpinis komi
tetas prieš 1984 m. olimpinius 
žaidimus skatino Los Angeles 
jaunimo tautinių šokių ^grupes 
—. Spindulį (lietuvių), Perkonitį 
latvių) ir Kivikasuką (Estų) — 
dalyvauti oficialiose atidarymo 
ceremonijose. Vėliau baltų daly
vavimą palaikė “too political” 
ir jiems pasirodyti neleido. Vi
sos trys grupės, finansiškai ir 
moraliai remiant Baltų Laisvės 
lygai, LA Olimpinį komitetą per 
teismą bandė priversti savo nu
sistatymą pakeisti. Tačiau že
mesnysis teismas du kartu atsi
sakė tą bylą spręsti. Tuo būdu 
baltų jaunimas ceremonijose da
lyvauti negalėjo.

Baltų Laisvės lygos skatina
mos jaunimo grupės apsispren
dė tą klausimą iš esmės išriš
ti Califomijos valstybiniame 
teisme. Bylą veda estų kilmės 
advokatas Jaak Treiman, kurio 
nuomone Olimpinis komitetas 
yra sulaužęs vadinamą Califor- 
nijos Unruh civilinių teisių aktą.

metus. Klebono pareigas eina 16 
su puse metų. Savo parapijoje 
turi 1100 šeimų, bet dirba tik 
vienas.

Clevelande skautininkių iniciatyva buvo pastatyta lietuviška 
šiaudinėliais papuošta eglutė. Papuošalus pagamino E. Abel- 
kienė iš Putnamo. Eglutė stovi The VVestem Reserve History 
bibliotekoje. Šalimais J. Balbata. Nuotr. V. Bacevičiaus

minėtas principas būtų visapu
siškai patvirtintas per tautinius 
atstovus.

Tiems, kurie norėtų mums pri
mesti, kad aprobuojame jėgą ir 
prievartą, kad sutinkame su 
Helsinkio 1975 konferencijos nu
tarimais ir Jaltos patvarkymų 
konsekvencijomis mūsų Euro
pos dalyje, atsakome:

— smerkiam juos ir nepripažįs- 

lis bet kokių sutarčių, nutari
mų, aneksijų, okupacijų, “pasi
dalinimų sferų įtakomis” ir kito
kiais prievartavimais mūsų že
mėse, o ypatingai niekšiškus Sta
lino darbus — įskaitant visus 
paktus ir susitarimus jo sudary
tus su bet kuo. Apie mūsų rei
kalus niekas neturi teisės da
ryti sprendimų be mūsų suti
kimo.

— kartu pareiškiame, kad sie
nų revizijos tarp mūsų tautų 
teritorijų būtų išspręstos protin
gai ir geroj valioj. Jokie spren
dimai šiuo atžvilgiu nepatenkins 
visų ir visuomet kas nors ir vi
sada kitas bus nepatenkintas ir 
nuskriaustas.

— pareiškiame, kad negalima 
vykdyti teisingumo naujų 
skriaudų kaina. Tradicijos dau
gelio miestų ir kaimų šiandien 
jau kitokios nei buvo per šimt
mečius, o norint grąžinti seną 
pavidalą reiktų sunaikinti jų 
dabartinę išvaizdą, vėl nu
skriausti visą masę žmonių, iš
vartyti naujo gy venimo pamink

Tikimasi bylą laimėti.
Labai įdomu, kad susidomėji

mas šia byla auga. Pav., Kata
likų universiteto teisių fakul
teto profesorius Robert A. Dest- 
ro, JAV Civilinių teisių komisi
jos narys, susipažinęs su abiejų 
pusių argumentais, advokatui 
Treiman parašė: “Man jūsų ar
gumentai labai įtikinantys”, ir 
paprašė papildomos informaci
jos.

Dėmesį atkreipė ir Valstybės 
departamentas, kuris linkęs bal
ti] šokėjų grupių naudai pateik
ti “Statement of Interest”.

Byla susidomėjo- ir lilierali 
teisininkų Amerikos Civilinių
Laisvių Unija; tos organizacijos ' 
Pietinės Califomijos vadovyliė 
pareiškė, kad Baltų šokių gru
pių “keliami klausimai mus yra 
suintrigavę", ir paprašė teikti 
jiems tuo reikalu informaci
ją.

Advokatas Treiman tikisi, kad 
byla bus sprendžiama šį rudenį.

Baltų Laisvės lygos inf.

lus.
— todėl pareiškiam, kad tai, 

kas įvyko — turi likti, nors 
smerkiame piktą, kuris tai pa
gimdė. Kai kurios sienos turi 
likti todėl, nes taip suprantame 
savo tautų gėrį ir tokia yra mū
sų sutartina gera valia.

Žinoma, sienos turi būti atvi
ros ir turėtų būti užtikrinta 
laisvė apsigyventi prisilaikant 
įpareigojančių nuostatų abiejo
se pusėse. Kraujo^jūros, ašarų 
ir neįkainuojamų civilizacijos ir 
kultūros vertybių 'naikinimo, 
begalinė bendra žmonijos trage
dija, kurią tiek kartų patyrė mū
sų kraštai ir pa^/eniai, kaip 
pasėka žudynių, išvietinimo ir 
kitų tautinių persekiojimų tegul 
niekuomet nepasikartoja, net ir 
mažiausia dalele arba sušveb 
nintam pavidale. Lenkų mažu
mos tiek Ukrainoj, Baltarusijoj 
ir Lietuvoj, tiek ukrainiečių, 
baltarusių ir lietuvių mažumos 
Lenkijoj turi turėti visišką lais
vę išlaikyti tapatybę ir vystyti 
tautinę kultūrą, o praeities 
kartų laimėjimai nebūtų griau
nami, bet būtų apsaugoti.

Kas buvo nereikia pamiršti, 
bet reikia žiūrėti į ateitį. Rei
kia mūsų tautoms — nemažiau, 
kaip oro ir šviesos — pagarbos 
ir sutarimo, kad būtų stiprios 
ir galėtų įkūnyti kilnius Euro
pos idealus.

Iš suinteresuotų laukiame at
sakymų — sutikimo, naujų siū
lymų arba polemikos. Tiktai per 
susitarimus — ne vienašališkom 
deklaracijom — galima ir ręi- 
kia eiti prie trokštamos santai
kos.

Taip baigiamas pareiškimas.
(Šis pareiškimas lenkų kalbo

je gautas iš Paryžiaus įtartu su 
“Kontakt” žurnalo Nr. 7/8, 
1985).

— 1986 m. Š. A. Pabaltiečių 
ir lietuvių slidinėjimo primeny- 
bės įvyks vasario 1 Devil’s El- 
bow Ski Resort, Bethany, Ont. 
(apie 60 mylių į šiaurės rytus nuo 
Toronto). Varžybas vykdo lietu
viai — ŠALFASS-gos slidinėjimo 
komitetas. Registruotis iki sausio 
25 pas komiteto vadovą adresu: 
Mečys Empakeris. 6 Robinhood, 
Rd., Islington, Ont., M9A 2VV7. 
Tel. 416 231-1487.

— Kaziuko mugė Chicagoje 
įvyks kovo 2 Jaunimo Centre. 
Rengia Chicagos skautai ir 
skautės.

— Australijos Lietuvių dienos, 
jau keturioliktos iš eilės, ruošia
mos 1986 metais Sydnėjuje. 
Šiam reikalui sudarytas specia
lus komite tas. ♦

— Kun. Teofilis Palis, Pitts- 
burg, Calif., Oaklando vyskupi
joje, vietinės parapijos klebonas, 
gruodžio 8 vyskupo buvo apdova
notas Benemerenti medaliu tarp 
kitų devynių kunigų. Tą medalį 
suteikia popiežius už nuopelnus 
pastoracijos darbuose. Kun. T. 
Palis yra gimęs 1919 lapkričio 
10 Lietuvoje, įšventintas kunigu 
1945 liepos 29 Vokietijoje. Oak
lando vyskupijoje dirba jau 33

— Inž. Kazys Oželis, laikraščio 
'‘Laisvoji Lietuva” redakcijos na-' 
rys, Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
atstovas Vlike ir Alte, aktyviai 
dalyvavęs lietuviškoje veikloje, 
po sunkios ligos lapkričio 16 mi
rė Chicagoje.

— Muz. Alfonsas Gečas kartu 
su Lietuvių Opera mini šiame 
sezone 30-ties metų sukaktį Chi
cagos Lietuvių Operos chormeis
terio pareigose. Jis kasmet ruošia 
vyrų chorą operų spektakliams. 
Prieš sausio 19 įvyksiantį Mari
jos aukštesniosios mokyklos salė
je koncertą A. Gečas repetuoja 
su vyrų choru, kuris koncerte at
liks chorines dianas iš įvairių 
operų.

— Kun. Jonas A. Kuzinskas, 
buvęs Šv. Baltramiejaus parapijos 
VVaukegan ir Our Lady of Vic- 
tory parapijos North Chicagoje 
klebonas, paskirtas klebonu į 
Chicagos lietuvių Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapiją Brighton 
Parke vieton į pensiją išeinančio 
prel. D. Mozerio. Naujasis klebo
nas kunigu įšventintas 1952 ge
gužės 1.

— Komedija “Bubulis ir Dun
dulis” Chicagos Jaunimo Cent
ro didžiojoje salėje bus vaidi
nama sausio 26. Rengia Jaunimo 
Centras.

— Vasario 16-osios minėjimas 
Šv. Antano parapijos salėje, Ci
cero, III., įvyks vasario 9. Ren
gia Alto Cicero skyrius.

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

— VVashington, D.C., Lietuvių 
Moterų Klubas pradeda naujus 
veiklos metus. Į valdybą išrink
tos: dr. Danutė Staknytė Harmon 
(pirmininkė), Audronė Pakštienė, 
Eugenija Genienė ir Elvyra Vo- 
dopalienė.

— Anita Pakalniškytė, jauno
sios kartos solistė, šį rudenį buvo 
apdovanota Toronto universiteto 
operos skyriaus buvusio direkto
riaus dr. Ernesto Vinci 1000 dol. 
stipendija Ji skiriama velionio 
atminimui Kanados solistam bei 
solistėm, kurie pasižymi ypatin
gais balsiniais gabumais.

— Muzikos ir literatūros po
pietė Bostono lietuviam rengia
ma 1986 balandžio 20. Savo 
poeziją skaitys Bernardas Braz
džionis. Muzikinę dalį paruoš 
kompoz. Jeronimas Kačinskas 
su Berklee muzikos kolegijos 
kameriniu orkestru ir choru. Bus 
atlikta Jeronimo Kačinsko kan
tata Bernardo Brazdžionio žo
džiais “Ateities giesmė”.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: M. Ugėnas, St. Petersburg. 
Kla. Užsakė kitiem: A. Dubaus
kas, Cambridge, Mass. — Vyt. 
Dubauskui. Miami, Fla., dr. R. 
Čiurlienė, VVoodhaven, N.Y. — 
L. Mikelk. San Diegų, Calif. ir 
V. Saliamonas, La Canada, Ca
lif. Sveikinam naujus skaitytojus 
ir dėkojam užsakytojam. Nau
jiem skaitytojam Darbininko pre
numerata pirmiem metam tik 12 
dol. Atnaujinant— visiem 15dol. 
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. t

A V- Rinkūno, Lietuva ir Vli- 
kas,l() dol.

;V. Gidžiūno, Sv. Benedikto 
regulos vienuoliai Lietuvoje, 8 
dol.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS
Aldona Stempužienė įdainavo 

Lietuvių kompozitorių 14 dainų. 
Kaina 12 doL

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

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

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

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

Tau. mama. 14 kūrinių: 7 skir
ti motinai ir 7 mišraus žanro. 
Įrašyta Lietuvoje. Išleido 

. Aluntrealy 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 11 dol.

Gina Čapkauskienė. Solistė, 
akomponuojant muz. Jonui Go-

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. Jrišta. 15 dol.

VI. Kulboko, A. l ulys, 4 dot.
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 AVĖ NU E 

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

Vv01 .J v k:R

296-4130
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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 būti bent penkių 
mašinėle spausdintų puslapių. 
Lituanistinių mokyklų mokyto
jai bei įvairių organizacijų va
dovai yra prašomi paskatinti 
jaunimą rašyti anksčiau minė- 
tom tautinėm temom.

Konkurse dalyvaujantiem už 
geriausius rašinius bus skiria
mos dvi premijos: I. premija 
500 dol., II 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.

PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

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

Kaulai nesikeičia
Studentas medikas bibliote

koj:
— Ar jus turit naujausią ana

tomijos vadovėlį?
Bibliotekos vedėjas:
— Nejaugi jūs manot, kad 

pastaruoju metu žmogaus griau
čiuose atsirado nauji kaulai?

Susigriebė
Garsieji artistė Sahra Bem- 

hard vaidino elgetos rolę. Kai 
vaidindama pradėjo kartoti:

— Aš mirsiu iš bado ... — pa
stebėjo ant savo rankos bran
gia aukso apyrankę, kurią už
simiršo nusiimti. Tai pastebėjo 
ir žiūrovai; vienas iš jų rikte-
Įėjo:

— Parduok apyrankę!
— Bandžiau — atsakė nesu- 

mišusi aktorė. — bet pasirodė, 
kad ji netikra.

Dėl vedybų
Onutė penketą metų draugavo 

su Juozu. Pagaliau jai pritrū
ko kantrybės:

— Ar nemanai, kad mum 
abiem jau būtų metas tuoktis?

— Taip tai taip, — pripaži
no Juozas. — Bet kas už manęs 
tekės, ir kas tave ims?

Skotai
Vieną kartą skotas nuvyko pas 

draugą ir klausia:
— Ką tu čia darai?
— Mokausi aklųjų raštą 

skaityti.
— O kodėl jis tau reikalin

gas? Jau blogai matai?
— Ne. Galėsiu skaityti ne

naudodamas elektros.

Taika
Zoologijos sodo narve ramiai 

guli vilkas ir ėriukas.
— Nuostabu! — žavisi lan

kytojai. — Tokių dalykų dar 
nebuvome matę. Kaip jūs to pa
siekėte?

— Labai paprastai. Tris kar
tus per dieną keičiame ėriuką.

Mažas berniukas su tėveliais 
atvyko aplankyti broliuko ir se
sutės vasaros stovykloje. Nuo 
tėvų atsiskyręs paklydo ir vieno 
vadovo klausia:

— Ar Jūs matėte kur nors tė
vą ir motiną be berniuko, tokio 
kaip aš?

Kas sukasi
Žmona: — Man atrodo, kad 

tau nuo degtinės ir alaus galva 
sukasi!

Vyras: —Senovės laikais buvo 
irgi taip manyta; bet mokslinin
kai išaiškino: žemė sukasi, o gal
va vietoj stovi.

Viskam yra riba
Jaunavedžių pora sėdi už stalo 

nekalbėdama, lyg susikaupusi.
—Kodėl sėdi taip nuliūdęs?

— klausia žmona. — Argi pa
miršai, kas mum buvo pasakyta 
susituokiant? Meilė viską perne
ša, viską pakenčia ...

— Taip, — atsako vyras. — 
Tačiau nepasakyta, ar meilė 
viską valgo . ..

PUOŠNŪS ALBUMAI
Puošnūs ir meniški albumai, 

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

A. Rannit, M. K. Čiurlionis, 
25 dol.

B. C. Šulskis (red.), We 
Lithuanians. Omahos lietuvių 
istorija. Gausu žinių apie Lie
tuvą, lietuvių ir anglų kalbomis. 
Gausiai iliustruota. Yra ir labai 
gražių spalvotų paveiksli^ 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.

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 PO 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 doi.
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. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudoĮantiem 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---------------------------------------------------------------------
vėdui. įdainavo 5 lietuvių kom
pozitorių ir 5 tarptautinių au
torių kūrinius. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

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

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

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

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

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

KNYGOS ANGLŲ KALBA 
BOOKS IN ENGLISH

Lithuanian Cookery by I. Sinkevičiūtė. One of the largest collec- 
tion of Lithuanian traditional recipes. 38.00

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

English - Lithuanian-Dictionary, by \. Baravykas. 38.00
Lithuanian - English Dictionary. by Piesarskas. Svesėvičius. $8.00 
Mind Against the Wall. by R. Šilbajoris. S10.00
Lithuania 700 Years. by A. Gerutis and Others S18.00
USSR-German Aggression Against Lithuania. B. Kazlas. S 15.00 
History of Lithuania. by J. Končius. -34.00
Vytautas the Great Duke of Lithuania. bv L Končius. $3.00 
Lithuianians in America, by A. Kučas. S6.00
The Baltic Nations, by B. J. Kasias. -312.00
Lithuanian Minor. by M. Brakas. -310.00
Samogitia, by Chas. L. Thourot Pichel. -38.00
Soviet Genocide in Lithuania. by J. Pajaujis. 312.00
\Ve will Conquer the VVorld. by L. Dovydėnas. -35.00
The Lithuanian VVoman. by B. Novickienė. $5.00
Lithuanian Pioneer PriesL by W W olkovich. $6.00
The 40 Years of Darkness. by J. A aišnora. -32.00
Etemal Dream, poetes. by L. Andriekus. $5.00
Encyclopedia Lituanica. by S. Sužiedėlis and A. Kučas 6 vol.

S 130.00

Please add -31.00 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.

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

R. Viesulas, Telesforas Valius, 
45 dol.

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

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

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

Nation, 7 dol.
Persiuntimui pridedama po 1 

dol. už kiekvieną knygą.
Šios ir kitos lietuviškos kny

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

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

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

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

Užsakau "Lithuanian Cookery" už 8 dol. Persiuntimas- 
Postage 1 dol.

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

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

Miestas, valstija, Zip _____________ ________

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

GINKIME LIETUVIŲ TEISES 
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa, čekius rašyti 

“Lietuvių Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lith
uanian Rights Fund Ine.”) k siųsti adresu: 2636 West 
71 st Street, Chicago, IL 60629

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui......... ..USS -—• -
Pavardė, vardas ____ __ _____________________________
Adresas................................ ....................................................

SUVENYRAI

Automobiliam lipinukai (de- 
cal). Lietuvos Vytis su trispalve 
ir stilizuotas Vytis, lipinama iš 
vidaus. Lietuvos Vytis su tri
spalve ir .Amerikos-Lietuvos vė
liavomis bei Vyčiu, lipinama 
išorėj. Kaina po 1 dol.

Lipinukai išorėj LABAS, 
SVEIKAS ir kiti po 1.50 dol. 
Lietuva su Vyčiu, L.T. 2 dol.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (base) 
— 1.50 dol. Lietuviška ir JAV 
vėliavėlės su pastatymo kaladė
le (base) — 2 dol.

Centras: M - 01 1141h St, Rtchnond HM, N.Y. 11410 
Tol (710) 441-0700

Skyriai: ChleagoH. Cicero, St Petersburg, 
t •*

Aktyvas: 47 mHįonai dolerių

KASOJE gaunamos paskolos, reguliarios santaupos, 
1$A Ir kiti pelningi certlflkatai.

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

Taupymo certiftcaių palūkanos nuo 7.15% IKI 9.25% pagal sumą ir terminą.
IRA tedėHą palūkanos nuo 9A0% iki 9.79% pagal terminą.
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J. P. KEDYS, News Digest- 
Intemational redaktorius Diktatūrų grupės

Visus minėtus 75% pasaulio 
nedemokratinius režimuos būtų 
galima apytikriai’ suskirstyti į

PASAULINĖ KOALICIJA LIKVIDUOTI 
PIETŲ AFRIKOS REŽIMĄ m 

1ISTOS_

Jeigu jūs sekate žinių agentū
rų pranešimus, tai galite paste
bėti pažymėtiną politinį reiš
kinį, kurio nebuvo nei šiame 
Šimtmetyje, nei praėjusiais am
žiais. Tarptautinės organizaci
jos, kaip Jungtinės Tautos, Af
rikos vienybės organizacija, Bri
tų Commonvvealth organizacija, 
kapitalistų ir bolševikų indivi
dualios vyriausybės, įskaitant 
net kapitalistų opozicijas, NATO 
ir Varšuvos pakto nariai, raudo
noji žinių tarnyba su Tasso, 
Pravda, Izvestija ir 1.1., Vakarų 
liberalų mediją, daugelių bažny
čių vadai ir jų seni priešai 
ateistai, plius homoseksualai bei 
lezbijietės susijungė Į dar nie
kad negirdėtą koaliciją nuversti 
4.5 milijonų Pietų Afrikos baltų
jų režimą!

Per visus 1985 metus dėl minė
tos koalicijos veiklos susidarė 
vaizdas, kad šiuo metu pasau
linei taikai grūmoja ne tūkstan
čiai sovietų tankų bei raketų, 
ne Fidel Castro Pietų Ameriko
je vykdomas teroras, bet 4.5 
mil. baltųjų valdžia Pietri Ame
rikoje.

Koks yra P. Afrikos režimas?
Taigi, pabandykime valan

dėlei nuošaliai palikti visus 
savo politinius-partinius bei ra
sinius įsitikinimus ir visai beša
liškai paanalizuokime, koks yra 
Pietų Afrikos režimas, kur jis 
politiškai priklauso pasaulio ir 
Afrikos kontinento režimų tarpe.

Šiuo metu Jungtinėse Tauto
se yra 159 valstybės ir apie 
pusę tuzino nepriklauso joms. Iš 
tų 159 narių tik apie 25% yra 
valdomi demokratinių valdžių, 
taip, kaip mes suprantame de
mokratija Vakaruose. Likusios 
valstybės, arba 75%, yra valdo
mos įvairiausio tipo diktatorių.

A. A.
MOTIEJUI POVILAIČIUI

mirus. jo žmoną Uršulę, dukteris ir visą šeimą bei 
gimines nuoširdžiai užjaučiame jų liūdesio valandoje.

Vyrų choras Perkūnas

A.A.
ANTANAS BALČIŪNAS

mirė 1983 gruodžio 20. Antrųjų mirties metiniųproga už 

jo sielą mišios bus aukojamos gruodžio 22 Šv.Teresės 
bažnyčioje Sunny Hills, Fla., Pranciškonų vienuolyne, 
Kennebunkport, Maine, Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, 
Elizabeth, N.J., ir Warrington. Fla.

Draugų ir pažįstamų prašau pasimelsti už a.a. Antano 
vėlę.

Aš visiems prašau nuo aukščiausio linksmų Šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.

Liūdinti žmona Marija

tokias grupes:
a komunistinės diktatores, — 

tai režimai, kurie totalia.! varžo 
žmonių politines, religines, eko
nomines ir tautines laisves.

b. Militarinės diktatu vos ne
turi spaudos, politinių partijų, 
susirinkimų laisvės ir viešpatau
ja protekcijonizmas.

c. Genčių (tribes) diktatūros 
labai populiarios Afrikos konti
nente. Jos varžo politines ir tau
tines laisves visų genčių, išski
riant valdančiąją, kartais tas 
varžymas pasiekia genocidinį 
laipsnį, kaip dabar vyksta Ugan
doje, arba prieš kelioliką inetų 
vyko Nigerijoje su IBO gimine.

d. Religinė diktatūra — tai re
žimas, kuris bando valstybinį 
aparatą sukurti, prisilaikant re
liginių dogmų. Tokioj sistemoje 
valstybinė religija vanžo arba 
persekioja kitas religijas ir 
bendrai piliečių asmenines lais
ves. Pavyzdžiu galėtą būti Ira
nas.

e. Absoliutinė monarchija — 
valstybinė santvarka,kur kara
lius valdo kraštą be demokrati
niu būdu išrinkto parlamento. 
Tokioj valstybėj piliečių teisės 
priklauso grynai nuo valdovo 
malonės. Ten viešpata-uja pro- 
tekcijonizmas.

f. Rasinis režimas.Jis gal i būti 
dviejų rūšių: 1. kai rasi nė kate
gorija nustatoma i! žmogaus 
odos ir 2. kai rasinė klasifika
cija nustatoma iš kitu gentinių

Taigi Pietų Afrikos režimas 

ir priklauso rasinių valdžių ka
tegorijai ir tai pažymėtina nr. 
1, nes Pietų Afrikos vai džia kla
sifikuoja savo piliečius pagal jų 
odos spalvą.

Čia, pat tenka pabrėžti, kad 
šio straipsnio fikslasiieTa a.ggin-

Kas valdo Pietų Afriką, tas kontroliuoja alyvos kelią į Europą gražiai išPuošta-. Susirinko gal 
ir į Ameriką.

ti Pietų Afrikos režimo silpną
sias puses, bet pavaizduoti jį 
tokį, koks jis yra — su jo juo
dom ir baltom vietom. Reikia jį 
palyginti su kitais Afrikos ir li
kusio pasaulio režimais ir 
žiūrėti, ar jis iš tikrųjų 
graso pasaulio taikai."

pa
jau

Kuo kaltina P. Afrikos 
valdžią?

Pagrindinis juodųjų gyvento
jų nusiskundimas Pietų Afrikos 
valdžia, kad jie neturi teisės į 
baltųjų valdžios rinkimus. Bet 
reikia prisiminti, kad visi Afri
kos juodukai y ra valdomi kari
nių arba genčių diktatūrų, jie 
neturi jokių balsavimo teisių. 
Tai pietų Afrikos juodukai ly
giai politiškai stovi su kitų juo
dukų valsty bių gy'ventojais.

Ki|as nusiskundimas yra , kad 
juodieji darbininkai gauna že
mesnes algas negu baltieji. Čia 
ir vėl tenka pasaky ti, kad Pietų 
Afrikos juodi darbininkai gauna 
didžiausią atlyginimą už darbą, 
palyginus su lx?t kokia kita juo
dųjų valstybe. Pietų Afrikos juo
dųjų gyventojų Standartas yra 
aukščiausias už visas Afrikos 
juodųjų valstybes. Tai liudija 
nuogas faktas, kad P. Afrikoje 
yra subėgę juodukų ir iš kitų 
valstybių. Tokiu nelegalių imi
grantų yra per milijoną. Jie čia 
atbėgo, nes čia gyvenimas kur 
kas geresnis nei,, kitose negrų 
valstybėse.

Skundžiamasi, kad Pietų Afri
koje esą skiriamos juodukams 
apsigy venti teritorijos. Čia yra 
dvi priežastys. Pietri Afrikoje 
yra per tuzinas stambesnių gi
minių - tribes, kurioms valdžia 
paskyrė teritorijas, kad galėtų 
jas labiau šviesti ir sukurti jų 
autonomijas, o vėliau ir ne
priklausomas v a 1 s t y- 
bes. Antras motyvas — jei tos 
genty s apsigyventų mišriai, tai 
jos tarp savęs kariautų, ir Pietų 
Afrikos valdžiai reikėtų išlaikyti 
specialiai armiją joms numalšin
ti.

Nusiskundžiama, kad Afrikos 
juodukams esą atskiri restora
nai, teatrai, atskiros išvietės. 
Tas faktas gi rodo, kad toje 

NEWS DIGEST - INTERNATIONAL 
A OUARTERLY MAGAZINE IN ENGLISH 

PUBLISHED AND EDITED BY LITHUANIANS 
IM AUSTRALIA

WHY EVERY LITHUANIAN FAMILY SHOULD READ 
NEWS DIGEST - INTERNATIONAL

baltųjų valdžioje yra pasiekę 
Vakarų kultūros lygį, nes bend
rai Afrikos kontinente teatrai, 
restoranai yra tik valdančiai 
klikai ir jų tarnautojams, b ma
sės juodukų neturi pinigų duo
nai. Jie badauja ir apie teatrus 
bei restoranus negalvoja.

Pietų Afrikos juodieji turi dar 
kai kurias politines ir ekonomi
nes teises, apie kurias juodųjų 
valstybių gyventojai net nepa
galvoja. Pietų Afrikos juodieji 

turi pilną teisę į nuosavybę, 
savo gyvenamojo teritorijoje, 
gali sukurti kokį nors biznį. 
Jie turi ir savo unijas su teise 
streikuoti. Turi ir savo politines 
organizacijas, savo spaudą ir 
visa kita, kas reikalinga švies
tis ir ugdyti savo genčių išsi
lavinimą, kati vėliau galėtų 
organizuoti autonomiją ir 
nepriklausomą valstybę.

su- 
net

Tos “priespaudos” 
pavyzdys

Gal geriausiai pavaizduoja P. 
Afrikos juodųjų “priespaudą’ 
jų pačių vyskupo Tutu religinė 
ir politinė veikla. Šis žmogus 
ne tik P. Afrikoje, bet ir visame 
pasaulyje važinėdamas karčiai 
kritikuoja Pietų Afrikos valdžią, 
organizuoja demonstracijas, kir
šina žmones, siunčia ultimatu- 
,uaus; valdžiai, o jam ta valdžia 
nįękįo nedaro. Iki- šiai dienai jis 
laisvas vaikštinėja po visą Pie
tų Afriką.

Jeigu tas vyskupas Tutu pana
šiai pasielgtų kitoje juodųjų 
valstybėje Afrikoje, tai drąsiai 
galime teigti, kad jis tuoj sau-

Tai toks yra skirtumas tarp 
Pietų Afrikos “priespaudos“ ir 
likusiosio Afrikos laisvių.

Šiandien pasaulyje yra apie 
100 diktatūrinių rėžinių, iš jų 
apie 50 yra Afrikoje. Žiauriau
si režimai yra komunistiniai 
— Sovietų Sąjunga, Raudonoji 
Kinija, Albanija, Kuba, Kampu- 
čia, Vietnamas, genčių režimai 
Ugandoje, Nigerijoje, 
Simbabwėje, kariniai
Etijopijoje, Angoloje, Burundėje 
ir dešimts kitų. Visi tie režimai

Zaire, 
režimai

Graži kalėdinė vakaronė
Lietuvių Moterų Federacijos 

Bostono klubas jau eilė metų kaip 
prieš Kalėdas surengia kalėdinę 
vakaronę — Kūčias. Šiais metais 
tokia vakaronė buvo surengta 
gruodžio 15 So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje. Salė buvo 

apie 100 lietuvių vyrų ir moterų, 
kurie norėjo lietuviškoje aplinko
je ir dvasioje prisiminti Kūčias.

Vakaronę pradėjo LMF Bosto
no klubo pirmininkė Elena Vasy- 
liūnienė. Ji kalbėjo apie Kūčių 
atsiradimą ir jų tradicijas. Aktorė 
Aleksandra Gustaitienė paskaitė 
Kūčių vakarui parinktus eilėraš
čius: Kalėdų naktį, Kūčių vaka
ras, Šventoji naktis, Piligrimas ir 
prie Kūčių stalo (eilėraštis iš Si
biro). Tada solistas Benediktas 
Povilavičius, akomp. muz. prof. 
Jeronimui Kačinskui padainavo: 
Visur tyla, Grįžtant namo, Tylią
ją naktį, Adeste Fidelis, Miegu- 
žėlio noriu. Po šios meninės 
programos kun. kleb. Albertas 
Kontautas palaimino valgius ir ta
da visi dalijosi Kūčių paplotė
liais ir vaišinosi Kūčių valgiais, 
kuriuos paruošė vyr. šeimininkė 
Milda Norkūnienė, Jonas Stankus 
ir eilė ponių.

Bostoniškiai turime būti dėkin
gi LMF Bostono klubui su jos 
pirmininke Elena Vasyliūniene, 
kad pakviečia mus tokiam gra
žiam susibūrimui. Bet taip pat tu
rime džiaugtis, kad savo tarpe 

daug kartų žiauresni už Pietų 
Afrikos režimą, tačiau dėl tų 
režimų ana pasaulinė koalicija 
nei demonstruoja . nei boikotuo
ja, neorganizuoja nei sankcijų. 

Išvados:

eliūryjt, kadPietų'Afr i- 
kos režimas' nėra pilnai demo
kratinis, tačiau noras šį režimą 
nukryžiuoti nėra pateisinamas, 
nes pasaulyje yra apie 100 žiau
resnių režimų.

b. Dabartinė pasaulinė kam
panija prieš P. Afriką gali pri
vesti prie revoliucijos po ku
rios atsiras gry nai marksistinis 
režimas, kaip įvyko su Pietų 
Afrikos kaimynais ir kitais to 
kontinento kraštais. Arba ateis 
režimas, kuris bus stiprioje So
vietų Įtakoje.

c. Kas valdys Pietųų Afriką, 
tas galės kontroliuoti gy vybines 
alyvos transporto linijas, ku
rios aptarnauja Vakarų pasau
lio ekonomiją ir karo mašiną. 
Dėl to ir sovietai nori sugriau
ti dabartinį režimą ir įtvirtinti 
sau palankų.

d. Pakeitimas dabartinio Pie
tų Afrikos režimo į marksisti
nį gali sukelti Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms ir Vakarų pa
sauliui tragiškas pasekmes.

turime tokius puikius meninin
kus: Aleksandrą Gustaitienę, 
Benediktą Povilavičių ir Jeroni
mą Kačinską. Be jų mūsų gyve
nimas Bostone ir jo apylinkėse 
būtų niūrus ir šaltas.

Dar viena tūkstantinė
Kalėdinės vakaronės proga Sta

sė ir Kazys Grūzdai iš Quincy 
perTautos Fondo atstovą Antaną 
Janušką įteikė Tautos Fondui 
1000 dol. Gi praeitais metais tam 
pačiam fondui jie davė 3000 dol.

Iš amerikiečių spaudos
Daily News gruodžio 5 d. 

straipsnyje “White House tree a 
treat for hero kids” įdėta ir 7 
metukų Betsy Balchunas iš 
Mendham, N.J., kuri davė savo 
kaulų smegenų (bone marrow) 
savo sesutei, kad išgelbėjus jos 
gyvybę. Ji kartu su kitais vaikais 
“herojais” buvo pakviesta į Bal
tuosius Rūmus ponios Reagan 
prie Kalėdų eglutės.

St Petersburg Times lapkričio 
17 d. skyriuje “The Soviet inind” 
deda tokį punktelį: “An ano- 

’nymous Soviet wit defines the 
Soviet system as follows: ‘Nobo- 
dy is unemployed, būt nobody 
vvorks. Nobody works, būt every- 
body is paid. Everybody is paid, 
būt there is nothing to buy. There 
i s nothing to buy, būt nobody 
lacks for what he needs. Nobody 
lacks for vvhat he needs, būt 
everybody complains. Every
body complains, būt when it 
comes to vote, everybody votes 
yes’ ”.

The New York Post lapkričio 
29 d. straipsnyje “The spirit of 
Geneva doesn’t extend to propa
ganda ainvaves” be kita rašo: 
dvi specialios radijo stotys, ypač 
Radio Free Europe su savo po
puliaria žinių perdavimo tarny ba 
esančios: “lifeline of hope, sani- 
ty and solidarity for oppressed 
Poles, Czechs, Bulgarians, Lat- 
vians, Ukrainians and all the 
restive nations ofthe Soviet Ein- 
pire”.

RENGINIAI

Vasario 16 Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimas.

Kovo 2 Skautų rengiama tradi
cinė Kaziuko mugė.

Kovo 9 3 vai. p.p. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos patalpose 
Lietuvos Bažnyčios kronikos su
tiktuvės.

Balandžio 6 Laisvės Varpo pa
vasarinis renginys.

Balandžio 13 M inkų radijo va
landos 52 metų sukaktuvinis ren
ginys.

Balandžio 20 muzikos ir litera
tūros popietė.

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

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

PADĖKA
1985 gruodžio 6 d. Englewoodo, N.J., ligoninėje po 

sunkios ligos mirė mūsų mylima teta

A. A.
MARY GRAŽIENĖ-BUKAUSKIENė 

(GRYBAUSKAITĖ)
sulaukusi 84 m. amžiaus. Buvo palaidota gruodžio 10 d. 
iš Apreiškimo parapijos bažnyčios BrooklyneŠv Marijos 
kapinėse Flushing. N.Y.

Dėkojame visiems, kurie lankė ją šermeninėje, siun
tė gėles, užprašė šv. mišias už jos vėlę.

Taip pat dėkojame Apreiškimo parapijos kunigams 
ir laidotuvių direktoriui A. Bolton už gražų paskutinį 
patarnavimą, o taip pat kun. Kęstučiui Baldui už pa
aukotas mišias.

Liko liūdinčios dukterėčios Amerikoje dr. Marija 
Žemaitienė su vyru Aleksandru, Alfce Jchnion su 
dukra Nancy Ir kiti giminės Lietuvoje.

NEWS DIGEST-INTERNAT1ONAL IS A OUARTERLY MAGA
ZINE OF 66 PAGES PUBLISHED IN ENGLISH FOR THE LAŠT 
20 YEARS AND IT IS DEVOTED TO INTERNATIONAL POLITICS 
GENERALLY AND IN PART1CULARLY ON ANTI-COMMUNIST 
CAUSE.

THE MAIN FEATURE OF ND-I IS THAT IT PUBLISHES 
INFORMATION GENERALLY NOT APPEARING IN THE DAILY 
PRESS, BECAUSE WE HA VE OUR 0WN ADDITIONAL SOURCES 
OF INFORMATION IN ALL FIVE CONTINENTS, INCLUDING 
THE INFORMATION FROM BEHIND THE IRON CURTAIN.

NEWS DIGEST - INTERNATIONAL SHOULD BE SUB- 
SCRIBED BY EVERY LITHUANIAN FAMILY FOR THE FOLLOW- 
ING REASONS:

1. UTHUANIANS, LIKĘ THE RĘST OF CENTRAL-EAST 
EUROPEANS ARE THE VICTIMS OF INTERNATIONAL POLITICS 
AND COMMUNISM. ND-I SPECIALISES IN JUST THIS FIELD.

2. ND-I REGULARLY INFORMS ABOUT EVENTS IN 
LITHUANIA.

3. THE' YOUNG GENERAHON PREFERS READING IN 
ENGLISH. ND-I IS THE RIGHT MAGAZINE TO BRING IT CLOSER 
TO POLITICS AND TO LITHUANIAN AFFAIRS.

4. ND-1 IS PUBLISHED IN ENGLISH AND THIS IS THE 
BEST OPPORTUNITY TO SPREAD THE MESSAGE OF SUF- 
FERING UTHUANIANS AND THE DANGER OF COMMUNISM 
AMONG AMER1CANS AND OTHER NATKJNALfflES.

TO PROVE THAT THE ABOVE MENTIONED FACTS ARE 
RIGHT YOU MAY ORDER A SAMPLE COPY OF ND-I FREE OF 
CHARGE, OR SUBSCRIBE TO THE MAGAZINE FOR 1983-84 
BY SENDING A CHEOUE FOR 86 00 TO THE FOLLOWING 
ADDRESS:

NEWS DIGEST - INTERNATIONAL
P.O. BOX 535, PARRAMATTA, N.S.W. 2150, AUSTRALIA
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Iš New Yorko į Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademijos suva
žiavimą, vykstantį tuoj po Ka
lėdų Los Angeles, Calif., išvyko 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, ir 
Brooklyno pranciškonų vienuo
lyno viršininkas kun. dr. Leo
nardas Andriekus, OFM.

Šv. Kalėdų naktį lietuvių pran
ciškonų koplyčioje Brooklyne 
prie Kultūros Židinio konceleb- 
ruotas mišias aukojo vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, Lietuvių Re
ginės Šalpos reikalų vedėjas kun. 
Kazimieras Pugevičius iri lietu
vių parapijas neišvykę pranciško
nai. Koplyčioje mišiose dalyvavo 
lietuvių pranciškonų rėmėjų ir 
bičiulių būry s.

“Branduolys” rengia pošven
tinį pobūvį sausio 4, šeštadienį, 
7 vai. vak. Aušros Vartų lietuvių 
parapijos salėje, 570 Broome St., 
New York City, prie Holland 
tunelio. Dalyvauja Andriaus Ra
jecko estradinės muzikos grupė 
“Wake-up Call”. Įeinant aukoja
ma 5 dol.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 4, šeštadienį, 1 vai. po
piet per radiją bus transliuo
jama G. Rossini opera “L'Italia- 
na in Algeri”. Pagrindiniai so
listai: Marilyn Home, Gail Ro- 
binson, Douglas Ahlstedt, Allan 
Monk, Spiro Malas. Diriguoja 
James Levine.

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.

Lietuvos vyčių 110 kuopa, 
Maspeth, N.Y., gegužės 1-6 
organizuoja ekskursiją į Clear- 
water Beach, Fla. Informacijas 
teikia Jonas Adomėnas — 718- 
497-5212 arba Adelė Dauzickas 
— 718 - 544-1787.

Ekskursiją į Šv. Žemę iš Nevv 
Yorko išvyksta 1986 kovo 6. 
Kelionė truks 9 dienas ir kainuo
ja tik SI,199. Kainon įskaitoma 
kelionė lėktuvu, nakvy nės vieš
bučiuose, kasdien pusryčiai ir 
vakarienė, vietovių apžiūrėji
mai. Lankomos tradicinės Šv. 
Žemės šventovės Jeruzalėje, 
Nazarete, Betliejuje, Jeriche. 
Informacijų ir registracijos rei
kalais kreiptis į kelionių agen
tūrą Vytis International Travel 
Service, 2129 Knapp St;. Brook
lyn, N. Y. 11229. Tel. 718 
769-3300.

KLAIPĖDOS KRAŠTO
ATVADAVIMO
63-ųjų metų sukaktis minimi 
1986 m. sausio mėn. 11 d., šeštadienį, 
7 vai. vak. Kultūros Židinyje,
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
PROGRAMOJE:
Tėv. Leonardo Andriekaue, OFM. invokacija 
Lietuvos Gen. konsulo Aniceto Simučio žodis
Jono Vilgalio paskaita
Meninėj daly Irena Veblaitienė ir

Tadas Al Inskas
Programai vadovauja š. sesė Vida Jankauskienė 
Po programos pabendravimas prie kavutės.
Minėjimą ruošia ir visuomenę dalyvauti maloniai kviečia:

L.Š.S.T. SIMO KUDIRKOS SAULIŲ KUOPA
L. K. V. RAMOVĖ. N.Y. SKYRIUS
D. L. K. BIRUTĖS DR-JOS N.Y. SKYRIUS 
MAŽOSIOS LIETUVOS REZISTENCINIS SĄJŪDIS
S — įeinant aukojama —

Apreiškimo parapija tuoj po 
Naujų Metų išsiuntinės laiškus 
visiems parapiečiams, prašyda
ma aukų bažnyčios remontui. 
Bus priimami ir pasižadėjimai. 
Didesni aukotojai bus įrašyti 
memorialinėje lentoje. Bus iš
leista ir speciali knyga, kur 
bus surašytos aukotojų pavar
dės. . ■

Iš Nevv Yorko Filharmonijos 
— Avery Fisher Hali — sausio 
6, pirmadienį, 8 vai. vak. per 
televiziją ir daugelį radijo sto
čių tiesioginiai bus transliuoja
mas ypatingas koncertas “Pava- 
rotti Plūs!” Su garsiuoju tenoru 
solo, duetuose ir įvairiose kom
binacijose dainuos: sopranai 
Kathleen Battle, Susan Dunn, 
Mary Jane Johnson ir Carol 
Vaness, mezzosopranas Deloi 
Ziegler, tenoras Jerry Hadley, 
baritonai Simon Estes ir Alan 
Titus, bosas James Morris. Nevv 
Yorko City operos orkestrui di
riguos Emerson Buckley. Ši pro
grama bus girdima ne tik Nevv 
Yorke, bet ir įvairiose Ameri
kos vietovėse. Pasitikrinkite te
levizijos ir radijo žiniaraščiuose.

Kredito Unija KASA praneša, 
kad nuo gruodžio 1 yra pa
keisti santaupų procentai. Dau
gumoj bankų procentų dydis yra 
labai sumažintas, bet KASA ir 
toliau siekia išlaikyti aukštesnį 
lygį, negu kur kitur. KASOJE 
paprastos banko knygutės indė
liai tebeduoda aukštą 7% divi
dendą, o pasikeitė tik taupymo 
certifikatų nuošimčiai, kurių vė
liausią kursą galite sužinoti pa
skambinę į įstaigą 718 441-6799. 
Taip pat pranešama, kad ya su
mažinti ir paskolų procentai, 
todėl finansuojant automobilio 
ar namo pirkimą, pirmiausia 
kreipkitės į KASĄ. įstaiga atida
rą savaitės dienomis nuo 9 vai. 
ry to iki 8 vai. vakaro, o penk
tadieniais iki 6 vai. vak. ir šeš
tadieniais iki 5 vai. vakaro. Nau
jų Metų išvakarių dieną KASOS 
įstaiga veiks tik iki 1 vai. po
piet, o Naujų Metų dieną bus 
visai uždaryta. KASOS direkto
riai ir personalas linki visiems 
daug laimės 1986 metuose.

N.Y. lietuvių filatelistų drau
gijos gruodžio mėn. biuletenis 
išsiuntinėtas draugijos nariams 
ir spaudai. Pradžioje skelbiamos 
filatelistų parodos, draugijos 
narių veikla, aprašoma Lietuvos 
pašto istorija, supažindinama 
su atskiromis pašto ženklų lai
domis, įdėtos ir tų ženklų ilius
tracijos, skelbiami kainoraščiai. 
Biuletenį redaguoja W.E. Nor
ton, gyvenąs Philadelphijoje, 
viršelį šilko tinklelio technika 
atspaudė K. Matuzas. Biuletenis 
leidžiamas anglų kalba. Surašo
mas mašinėle.

Lietuvos nepriklausomybės 
Šventė New Yorke Imis paminė
tą jos tikrąją dieną — vasa
rio 16. Tą dieną 11 vai. Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
bus pamaldos. Pamokslą pasa
kys kun. dr. Valdemaras Cuku- 
ras, Putnamo seselių vienuolyno 
kapelionas. Minėjimo akademija 
bus 3 vai. popiet Kultūros Židi
nyje. Čia pagrindinę kalbą pa
sakys dr. Jonas Genys iš Wash- 
ingtono. Meninę programą .at
liks Apreiškimo parapijos choras 
ir Perkūno choras. Abiem cho
ram vadovauja muzikas Viktoras 
Ralys. Taip pat programoje, da
lyvauja ir N.Y. tautinių šokių 
ansamblis Tryptinis, kuriam va
dovauja Jadvyga Matulaitienė. 
Minėjimą rengia Amerikos 
Lietuvių Tarybos New Yorko
skyrius, kuriam pirmininkauja 
Petras Ąžuolas.

Pauliaus Jurkaus apžvalginė 
dailės ir apskritai jo kūrybos 
paroda bus kovo 22-23 Kultūros 
Židinyje. Bus išstatyta paveiks
lų iš įvairių laikotarpių, jo ta
pybos ir grafikos darbai. Taip 
pat bus išstatyti ir jo sukurtų 
knygų viršeliai. Jis yra nupiepęs 
apie 100-tui knygų viršelius, 
daugybę programų ir kitų pieši
nių. Taip pat bus susipažinta 
su jo literatūrine kūryba, gal 
pasiseks iki to laiko išleisti ir 
naują jo knygą. Tarp kitko. 
Draugo spaustuvėje jau yra lau
žomas jo stambus veikalas — 
“Šv. Kazimieras lietuvių dailė
je ir lietuvių bažnyčiose”. Pran
ciškonų spaustuvėje jau yra su
rinkta ir poema jaunimui “Kiš
kis Piškis pas Gediminą”. Rank
raštyje yra parengta pasakojimų 
knyga apie Vilnių — “Kai Vil
niaus liepos kvepia”. Šį pobūvį 
ir Pauliaus Jurkaus kūrybos ap
žvalgą organizuoja specialiai 
sudarytas komitetas iš tų viene
tų bei organizacijų, su kuriom 
jis yra dirbęs, jiems vienokiu 
ar kitokiu būdu talkinęs. To 
komiteto pirmininku yra Romas 
Kezys.

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

Dr. D. Aleksandravičiaus dan
tų gydymo kabinetas, kurio skel
bimai pastoviai spausdinami 
antrame Darbininko puslapyje, 
nuo 1986 sausio 6 pakeitė ad
resą. Naujas adresas: Metro 
Dental Service, P.C., 109 - 22 
Myrtle Avenue, Richmond Hill, 
N.Y. 11418.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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

Norį įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
VVashington St), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts La ne, Woodhaven, N.Y. 11421, tel. Ml 7-6637.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1986 metam

Vardas Ir pavardė _______ _________________________

Adresas ----------------------------------------------- .4._______
DARBlftpKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
kainuoja tik 12 dol. Visiem kitiem prenumerata — 15 dol. 
metam.

Siunčiu už prenumeratą $._____
Už kalendorių S.... 
Spardai paremti t._____

14-toj i dailės paroda, kurią 
rengia LB NY apygardos valdy
ba, bus vasario 22-23 Kultūros 
Židinyje. Paroda susilaukė gyvo 
susidomėjimo dailininkų tarpe. 
Joje bus ir jaunųjų dailininkų 
kūrinių. Bus prisiminti ir daili
ninkai sukaktuvininkai. Parodos 
iškilmingas atidary mas bus šeš
tadienio vakare vasario 22, gi 
sekmadienį, vasario 23, norima 
suorganizuoti literatūrinę šven
tę, su įdomia ir įvairia progra
ma. Visais parodos reikalais rū
pinasi LB apygardos pirminin
kas Aleksandras Vakselis ir apy
gardos valdybos pakviestas ir į- 
galiotas Paulius Jurkus.

Muziko Vlado Baltrušaičio, 
buvusio Apreiškimo parapijos 
vargonininko, prisiminimas bus 
rengiamas balandžio mėnesio 
antroje pusėje. Bus rengiama 
Apreiškimo parapijos salėje, nes 
jis čia veikė, čia vadovavo savo 
chorui. Minėjimas rišamas su jo 
mirties dešimtmečiu ir su nau
jos plokštelės išleidimu.

Prie Kultūros Židinio vartų 
yra dekoratyvi sienelė, ant ku
rios buvo užrašyta, kas čia per 
namai. Gražios raidės buvo pri
tvirtintos prie plytų. Bet ir čia 
atsirado vandalų, kurie raides 
nulupinėjo. Gruodžio 16, pirma
dienį, pritvirtinąs naujas įrašas. 
Čia įrašyta “Lithuanian Cultu- 
ral Centre Franciscan Monast- 
ery.”

Antano Maceikos vardo bib
lioteka įsigijo naujas spintas, 
kurias padarė meisteris Kazimie
ras Visockis. Dvi ilgos spin
tos pastatytos bibliotekos vidu
ryje, knygos sudedamos iš abie
jų pusių. Bibliotekos lentynų 
ilgis padidintas apie 60 procen
tų.

Darbininko 70 metų sukaktu
vinis koncertas rengiamas ba
landžio 13 Kultūros Židinyje. 
Programą atliks solistas Vacys 
Verikaitis ir solistė Daiva Mon- 
girdaitė. Koncerto metu bus 
įteikta Darbininko paskelbto 
konkurso premija.

PRIEŠŠVENTINIS
Klubo popietė

Lietuvių Moterų Federacijos 
New Yorko Klubo pirmininkė 
dr. Marija Žukauskienė sukvie
tė nares su šeimomis ir svečiais 
gruodžio 21, šeštadienį, 5 vai. 
popiet į Kultūros Židinio posė
džių menę.

Prieš pradedant stiprintis gau
siomis vaišėmis maldą sukalbėjo 
Brooklyno pranciškonų vienuoly
no viršininkas kun. dr. Leonar
das Andriekus, OFM.

Vaišėm baigiantis visus pra
linksmino niekad nepavargstan
tis ir visiem tinkamų žodį suge
bąs pritaikyti’humoristas Vitalis 

Žukauskas.

Rektoriaus įvilktuvės
Naujasis Šv. Kazimiero Popie

žiškosios Lietuvių Kolegijos Ro
moje rektorius kun. Algimantas 
Bartkus popiežiaus buvo pakeltas 
į prelatus. Kai naujasis prelatas 
Kalėdų švenčių proga atvyko į 
New Yorką aplankyti savo moti
nos ir sesers šeimos, oficialaus 
pakėlimo rašto perskaitymas vyko 
gruodžio 22, sekmadienį, Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje. Nau
jasis prelatas yra kaip tik gimęs 
šioje parapijoje ir joje aukojęs 
pirmąsias savo mišias.

Oficialų popiežiaus raštą per
skaitė irtai progai pritaikytą žodį 
tarė vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
Su naujuoju prelatu sumą kon- 
celebravo Apreiškimo parapijos 
klebonas kun. Jonas Pakalniškis, 
pranciškonų vienuolyno viršinin
kas kun. dr. Leonardas Andrie
kus, OFM, Lietuvių Religinės 
Šalpos reikalų vedėjas kun. Ka
zimieras Pugevičius ir Darbi
ninko redaktorius kun. Korneli
jus Bučmys, OFM.

Po sumos parapijos salėje vyko 
Lietuvių Katalikių Moterų 29 
kuopos paruoštos kūčios ir naujo
jo prelato pagerbimo vaišės. Pro
gramai vadovavo parapijos komi
teto pirm. Alfonsas Samušis. Cho
ras pagiedojo kalėdinių giesmių,

Darbininko rėmėjai, atnaujin
dami metinę prenumeratą, šven
čių proga parėmė spaudą ir au
ka. Aukojo: po 45 dol. — J.
Malinauskas, VVoodhaven, N.Y.,
K. M. Čėsna, VVorcester, Mass.;
42 dol. — M. Slavinskas, Sin-
ger Island, Fla.; po 40 dol. —
G. Žymantienė, NewYork, N.Y., ;
A. Ragauskas, Brockton, N.J.,
K. Gruzdąs, Quincy, Mass., kun.
A. Petraitis, Putnam, Conn., F. i
J. Monchun, W. VVindsor, Conn., I
A. Lazdauskas, Bridgeport,
Conn. Visiem geradariam 
nuoširdžiai dėkoja Darbininko 
administracija. Tik rėmėjų dos
numu buvo įmanoma išlaikyti 
Darbininką 70 metų ir žengti 
viltingai į naujus metus.

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. 1 1207.

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

SAVAITGALIS
o Marytė Šalinskienė paaukojo 
milžinišką tortą.

Didysis koncertas
Lietuvių apgyventame Rich

mond Hill rajone yra Holy Child 
Jesus parapija. Jos mokyklos pa
talpomis naudojasi New Yorko 
lietuvių šeštadieninė mokykla.

Šiai parapijai švenčiant 75 me
tų sukaktį, prieš Kalėdas, gruo
džio 22, sekmadienį, 3 vai. popiet 
bažnyčioje surengtas didžiulis 
koncertas, kurio programą atliko 
keletas tarptautinių garsenybių.

Sopranas Pamela Cassella ir jos 
vyras bosas Craig Heath Nim 
giedojo ir dainavo solo ir due
tus. Keletą kūrinių giedojo teno
ras Charles Abruzzo, kai kuriem 
kūriniam pats pritardamas pia
ninu.

Amato Wind kvintetas atliko W. 
Mozarto “Figaro vestuvių” uver
tiūrą ir C. Bizet “Suite from 
Carmen”.

Labai maloni staigmena buvo 
solistė arpistė Sylvia Kowalczuk, 
viena ir su fleitistės Margaret 
Svvinchoski talka atlikusi Haen- 
delio, Ravelio ir kitų autorių 
kūrinius.

Be abejo, viso koncerto širdis 
buvo tarptautinis virtuozas pia
nistas Theodor Prostakoff, lietu
viam labiau pažįstamas VVilliam 
Smiddy vardu. Koncertui išsitę- 
sus ir artėjant vakarinių mišių 
laikui, pianistas koncertą baigė 
Chopino Polonaise in A-Flat.

Pertūkstantį žmonių talpinanti 
bažnyčia buvo pilna klausytojų, 
jų tarpe nemaža lietuvių.

Kalėdų eglutė
Kultūros Židinio didžiojoj sa

lėj gruodžio 22, sekmadienį, 2 
vai. popiet vyko Maironio -šeš
tadieninės mokyklos Kalėdų 
eglutės programa — įvairių sky
rių mokiniai suvaidino Vytės 
Nemunėlio “Meškiuką Rudno- 
siuką”.

Muziką šiai poemai parašė 
komp. Giedra Gudauskienė. Re
žisavo Ramutė Cesnavičienė, 
talkinama Genės Gedminienės 
ir Aldonos Marijošienės. Muzi
ką paruošė muzikė Nijolė Ulė- 
nienė.

Vincė Jonuškaitė-Zaunienė iš 
tolimosios Santa Barbara Ca
lif., sveikina savo bičiulius, visus 
pažįstamus švenčių proga ir lin
ki laimingų Naujųjų Metų.

Irena ir Aleksandras Vakseliai 
sveikina Tėvus Pranciškonus, 
savo draugus ir pažįstamus su 
Šv. Kalėdomis ir Naujais Me
tais. Linki daug laimės ir iš
tvermės siekiant Lietuvai ir lie
tuviams laisvės.

R. G. Jasinskienė. S. Pasade- 
rra, Fla.. visiems draugams, bi
čiuliams ir “Darbininko" dar
buotojams linki džiugių šv. Ka
lėdų ir laimingų Naujų Metų'

AIDAI yra vienas iš geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoje. Ar 
juos prenumeruoji?




