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TRUMPAI APIE BALĮ GAJAUSKĄ

| Savaitės |
| Įvykiai i

JAV stengėsi paveikti savo 
sąjungininkus, kad jie paskelb
tų bent ūkines sankcijas Libijai, 
kuri neabejotinai remia visokio 
plauko teroristus, bet nepaisant 
prieš 5 m. JAV parodyto pavyz
džio nutraukiant diplomatinius 
santykius ir Libijos aliejaus im
portą ir suvaržant prekybą — 
sąjungininkai, glaudžiai bendra
darbiaudami su Libija ūkinėj 
srity, nėra linkę prisidėti prie 
Libijos izoliacijos.

Sov. S-gos gen. sekretorius 
Gorbačiovas patikino laišku 
Britanijos kairųjį politiką Ken- 
neth Livingstone, kad Sov. S- 
ga gerbs laisvas nuo branduo
linių ginklų valstybes, nenu
kreips į jų teritorijas branduo
linių raketų ir niekada jų ne
puls branduoliniais ginklais, 
nežiūrint į tai, kuriem blokam 
jos priklausytų.

Prezidentas Reagan, susitikęs 
su Meksikos prezidentu Miguel 
de la Madrid, tarėsi finansiniais 
ir Nikaragvos reikalais. Prezi
dentas pažadėjo paremti Meksi
kos pastangas gauti iš tarptau
tinių šaltinių 4 bil. dol. pasko
los procentam už jos 96 bil. dol. 
skolas apmokėti, bet nepajėgė 
Meksikos įtikinti remti JAV 
pastangas Nikaragvoj.

Grupė sovietų kultūrininkų

į TIESOS ŽODŽIAI SAVIESIEMS
' Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 67

Laiškas “Kronikos' 
redakcijai

Sustokime ir 
pamąstykime

Beveik prieš 2000 metų įvyko 
didžiausia žmogaus išdavystė: 
žmogus išdavė savo Brolį, nusi
dėjėlis — Gelbėtoją, mokinys — 
Mokytoją, kūrinys — savo Kūrė
ją. Jau pats išdavystės būdas — 
Judo pabučiavimas — paliko gi
lią, simbolinę reikšmę visiems 
laikams.

Judo pabučiavimas
Pabučiavimu žmogus išreiškia 

savo meilę, prisirišimą, padėką 
ir draugiškumą, savo atsidavimą 
ir džiaugsmą. Judo pabučiavi
mas, deja, neišreiškė nė vieno 
šių jausmų. Tai veidmainystės, 
puikybės, išdidumo bei pavydo, 
žmogaus nupuolimo išdavikiškas 
pabučiavimas. Tai Adomo nuo
dėmės dublikantas, kai žmogaus 
puikybė, kurstoma pavydo, ne
gali pakęsti dieviškojo priorite
to ir didybės.

kuino sutartis, tikėdamiesi per
gudrauti jį? Bet už apgaulę 
jis keršija, o mums tada jau sun
ku kalbėti apie sveikatą, kai sie
loje įsiveisęs piktybinis auglys.

Argi ne mes taip bejėgiškai 
ir vergiškai paklusome reikala
vimui, kad pašalinės ir nepagei
dautinos jėgos tvarkytą mūsų 
Bažnyčios vidaus reikalus?

Ar ne dėl mūsų kaltės Kunigų 
seminarija, vaikų katekizacija, 
religinės literatūros leidyba, ku
nigų pastoracijos apribojimai, 
bažnytinės hierarchijos kandi
datūrų atranka ir daugelis 
opiausių problemų atsidūrė pa
saulietiškos valdžios kontrolėje?

Pamąstykime
Tikėjimo broliai ir seserys, 

atgailos ir susikaupimo valan
doje atsigręžkime į save, apmąs
tykime savo santykius su Kris- 

bendru pareiškimu pasisakė himl- stt šavo pašatrkrnro irtfltė^ 
prieš vyriausybės planą nukreip
ti į šiaurę tekančių Onegos ir 
Pečoros upių tėkmę į pietus, į ' 
Volgos upę, nes tada būtų už
tvindyti dideli derlingos žemės 
plotai ir sunaikinti daugy bė se
nų kaimų ir miestų. Šis planas 
jau buvo pradėtas vykdyti 
1985 m.

Lenkijos vyriausybė pakeitė 
savo ambasadorių S<5v. S-gai 
Stanislaw Kociolek, kuris buvo 
stalininės linijos šalininkas, dip
lomatu VVlodzimierz Natorf. 

Libijos keliuose miestuose 
buvo surengtos didelės demonst
racijos prieš JĄV.

Amerikos konservatyviųjų de
šiniųjų veikėjas, protestantų 
kunigas Jerry Falwell jo vado
vaujamą Morai Majority organi
zaciją įjungė į platesnių užda
vinių politinę organizaciją, ku
rios uždavinys būsiąs suorgani
zuoti milijonus jo pažiūras vi
daus ir užsienio politikoj re
miančių konservatyviųjų.

Sirija, JAV įtaigaujama, ati
traukė iš Libano kilnojamas 
priešlėktuvines raketas ir kiek 
sumažino tarp jos ir Izraelio su
sidariusią įtam;ą.

Kinija, siekdama Vietnamui 
sutrukdyti sausros metui atėjus 
galimus puolimus prieš parti
zanus, pradėjo dažniau puldinė
ti Vietnamo pasienio punktus.

JAV kariuomenės Europoj sa
nitarijos aukštas pareigūnas 
gen. VVilliam H. Greendyke pa
reiškė, kad ten yra paruošta 
12 specialių sanitarijos dalinių 
nukentėjusiem per teroristų 
puolimus medicininei pagalbai 
teikti.

Švedija paskelbė,, kad pasau
ly per 1985 m. buvo išsprog
dintas 31 branduolinis užtai
sas, arba perpus mažiau kaip 
1984 m. JAV išsprogdino 15 
užtaisų, o Sov. S-ga ir Pran
cūzija — po 8. Kinija, Indija 
ir Britanija-tokių sprogdinimų 
visai nevykdė.

Libijos diktatorius Qaddafi pa
neigė, kad ten veikia palesti
niečių ir kitokių teroristų apmo
kymo stovyklos ir kartu įspėjo 
JAV, kad jų kariniai atsikeršiji
mo veiksmai prieš Libiją už 
Romoj ifr Vienoj įvykdytus te
roristinius sprogdinimus gali su
kelti III pasaulio karą.

jimo broliais su savąja Tauta, 
savąja Bažnyčia. Atverkime savo 
sielos langus bei duris ir patik
rinkime, ar netūno kur dvasios 
kertelėje užsislėpusi Judo dva
sia, belaukianti momento mus 
galutinai pavergti ir apvaldyti.

Argi ne mes....
Ar ne mes kartais atsisako

me tikinčiuosius su kryžiumi 
palydėti į Šventą kalną arba pa
tariame, jeigu bus sunku, pa
leisti* kryžių? •

Ar ne mes bijome garsiai iš
tarti savo brolių, sąžinės be
laisvių, garbingų kunigų — Al
fonso, Sigito, Jono-Kastyčio — 
vardus? Bijome paraginti vieni 
kitus melstis už juos, nes tai ne
patinka tamsos viešpačiui.

Ar ne mes įvairiais mūsų 
manymu diplomatiniais sumeti
mais vedame ne lygiateisius dia
logus su abejotinos sąžinės žmo-

tinės Lietuvos tikinčiųjų padė
ties arba bent nuslepiame tie
są? .
t Argi ne mes raginame nekal
bėti apie dabartį, nematyti mū
šių Bažnyčios žaizdų ir sopulių?

Argi ne mes savo broliams 
ir sesėms duodame klaidingus 
bei sėjančius paniką patarimus 
atitinkančius Bažnyčios priešų 
interesus?

Argi ne mes ...?
Taip, Viešpatie mes! Tavo at

pirktieji vaikai, Tavo broliai 
ir seserys, Tavo mokiniai!...

Mes, kurie einame greta Ta
vęs, bet Tavęs nepažįstame, mes, 
kurie panorome Adomo nuodėme 
ir Judo dvasia atsikratyti vien 
tik savo jėgomis, pamiršę Tavo 
žodžius: “Be manęs jūs nieko ne
galite padaryti”.

Mes leidome veidmainiams
Mes, Viešpatie, leidome pirkė

jams ir veidmainiams apsigy
venti Tavo namuose. Mes tie, 
kurie bėgame nuo Tavo kryžiaus, 
nors pasižadėjome jį nešti kartu 
su Tavimi.

Jeigu mus persekios ir šmeiš, 
Tu, Viešpatie, žadėjai mums 
gausų atlyginimą danguje. Bet 
kol aš delsiau pasitikėti Tavo 
pažadais, kiti pasirūpino mani
mi,

Jįieno šiuolaikinio poeto žo-
kad mus apgavo? džiais jie pasiūlė man:

Ar ne mes sąmoningai klaidi- “Postas, pinigai, pripažini- 
name Šventąjį Sostą d«l dabar- (<wlkdta i 2 psl.)

Šėtono priemonės
Šėtonui nesvarbu žemiškieji 

žmogaus nuopelnai ar titulai, 
jam svarbi žmogaus siela. Jo 
tikslas, kad žmogus parpuolęs 
pagarbintų jį, bijotų jo ir tik 
jam tarnautų. Šiam tikslui pa
siekti šėtonui visos priemonės 
priimtinos.

Jis ateina pas mus kaip drau
gas, bičiulis, apsaugojantis nuo 
įvairių nesėkmių, kaip nuošir
džiausias patarėjas ar gelbėto- . 
jas. Jis ateina kaip turtas, kaip 
aukštas postas, kaip hierarchinė 
pakopa.

Jis ateina kaip šaltas praktiš
kas protas, kaip tariamoji iš
mintis, kaip baimė prarasti savo 
laisvę ir žemiškąjį gerbūvį. Pa
galiau jis ateina “kaip priešta
ravimas pažintai Tiesai”, kaip 
vergiškas nuolankumas blogiui 
ir visiškas aklumas gėriui ir gro
žiui.

Kai žmogaus protą aptemdo
Šėtonas taip supainioja ir ap

temdo protą, kad žmogus meilę 
tiesai ir teisingumui priešinimą
si blogiui pradeda laikyti nusi
kaltimu, nes tai nepatinka šėto
nui.

Kaip taikliai šį momentą dra
maturgas Kazys Saja pavaizdavo 
savo “Devynbėdžiuose”, kur 
žmonės nustojo juoktis, dainuo
ti, nes taip norėjo jų stabas — 
jautis. ;

Net ir mūsų tarnavimas Die
vui ir Kristaus Bažnyčiai turi 
atitikti piktojo valią. Mums, 
apakusiems nuo velnio pinklių, 
atrodo, kad ir nuolaidžiavimas 
šėtonui turi pasitarnauti Dievo 
garbei, Bažnyčios bei tikinčiųjų 
gerovei. Judas tiesiogiai netroš
ko Kristaus mirties ir tik vėliau 
pamatė siaubingas savo niekšiš
kos išdavystės pasekmes.

Sutartys su tamsos 
kunigaikščiu

Ar ne panašiai ir mes 
lengvai sudarinėjame su tamsos
kunigaikščiu vergiškas ntiolan-

taip

Balys gimė 1926 vasario 26. 
Dar esant gimnazistu, vokiečiai 
jį metus išlaikė kalėjime už re
zistencinę veiklą^ Kai atėjo so
vietai, Balys gimtajame Kaune 
vadovavo jaunimo pasipriešini
mo organizacijai, kuri skleidė. 
atsišaukimus, vedė tautišką agi
taciją; Apie 1948 jis užmezgė 

^jryšius su suaugusiųjų pasiprieši- 
^^nimo sąjūdžiu, ir už tai buvo su

imtas ir nuteistas 25 metams. 
Anot Michailo Cheifeco, buvusio 
sovietų kalinio, kuris sutiko Balį 
etape, Gajauskas pasakojo: 
“Baigęs 25-rių metų bausmę, 
negalėjau įsiregistruoti Kaune. 
Be įregistravimo neduoda dar
bo, o kai neturi darbo — ne
registruoja. Tik per stebuklą pa
vyko ištrūkti iš to užburto rato 
ir gauti įregistravimo antspau
dą. Bet įsidarbinti nespėjau, nes 
tuojau pasą paėmė ir antspaudą 
išbraukė. Tuomet saugumo ‘iš
minčius’ leido man gyventi Kau
ne be įregistravimo, o vėliau ap
kaltino pasų nuostatų pažei- 
mu”.

Tuo metu po ilgosios bausmės, 
sugrįžęs į Lietuvą pas savo se
nutę motiną, Balys rinko archy
vinę medžiagą apie Lietuvos pa
sipriešinimo istoriją bei vertė 
Solženicyno “Gulag Archipe
lago”. KGB vėl pradėjo jį tero
rizuoti. Aukščiausias sovietinis 
teismas Vilniuje 1978.VI.14 nu
teisė Gajauską 10 metų griežto 
režimo lagerio ir 5 metus trem
ties. Balys yra kalinamas Per
mės regione Uralo centro kalnų 
vakarinėje dalyje, kur žiemą per 
6 mėnesius temperatūra nukrin
ta — 45 laipsnius Celsijaus šal
čio. Balio sveikatą palaužė sun
kios gyvenimo sąlygos lageryje; 
jo regėjimas labai nusilpo, ir jį 
kankina aukštas kraujo spaudi
mas bei pilvo opos.

Cheifecas, dabar gyvenantis 
Izraelyje, toliau prisimepa: “Ko
dėl saugumas^ neKJflėdamas įkal
čių, taip persekiojo Gajauską?... 
Pirmiausia, saugumiečiai įtarė 
ir, manau, teisingai, kad Gajaus-

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vadovybė mokslinės konferencijos tautinės sąmonės 
išlaikymo posėdžiuose. Iš d. valdybos pirm. Vytautas Kamantas, Gražina Kamantienė, vice
pirmininkė kultūros reikalams Milda Lenkauskienė ir pirmininko pavaduotojas dr. Tomas 
Remeikis. (Straipsnį žiūr. 3 pusi.). Nuotr. Jono Tamulaičio

REAGAN UŽ ŽMOGAUS TEISES

Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentas Reagan, kalbėda
mas VVashingtone Pasaulinės 
Žmogaus Teisių Dienos proga, 
griežtai pasmerkė visus tuos 
kraštus, kuriuose yra pamina- 

' mos po kojomis žmogaus teisės 
bei laisvės.

Prezidentas primygtinai para
gino Pietų Afrikos vyriausybę 
atsisakyti nuo nežmoniškos ra
sistinės “aparteido” politikos ir 
siekti susitaikinimo su juodai
siais, kurie sudaro krašto gy
ventojų daugumą.

Apžvelgdamas žmogaus teisių 
pažeidimus pasaulyje, preziden
tas paminėjo Kubą, Filipinus, 
Čilę, Lenkiją ir Iraną, atkreipė 
dėmesį į afganų tautos paver
gimą, pažymėdamas, kad sovietų 
okupacinė kariuomenė jau še
šerius metus yra Afganistane 
prieš afganų tautos valią. Si

okupacinė kariuomenė yra įvyk
džiusi daug sunkių nusikaltimų 
prieš krašto gyventojus.

Galop prezidentas Reagan 
pažymėjo, kad susitikime su 
Gorbačiovu Ženevoje jis atkrei
pė sovietų valstybės vadovo dė

mesį į tai, jog sovietų vykdo
mi žmogaus teisių pažeidimai 
kelia amerikiečių tautoje didelį 
susirūpinimą ir neigiamai atsi
liepia į amerikiečių-sovietų san
tykius. Žmogaus teisių apsaugo
jimas amerikiečių įsitikinimu, 
pažymėjo prezidentas, yra esmi
nė sąlyga, pastoviai taikai pa
saulyje įgyvendinti.

SABONIS GARSINA LIETUVĄ

Kauno “Žalgirio” komandos 
pirmūnas Arvydas Sabonis yra 
neprilygstamas geriausias 1985 
metų Europos krepšininkas. Sa
bonio talentas užtikrino “Žalgi
rio” pergalę. Taip rašo pagrin
diniai italų laikraščiai sporto 
puslapiuose, apžvelgdami Mila
no “Simac" ir Kauno “Žalgirio” 
rungtynes.

“Žalgirio” Žaidėjai italų slpau- 
. dos nuomone priklauso prie pa

kas organizavo nuolatinę pagal
bą lietuviams politiniams kali
niams Mordovijoje ir Urale. Net 
žydams, pagarsėjusiems savo 
vieningumu, pagalba lageriuose 
neateidavo taip tiksliai — visa
da laiku ir kiekvienam, kaip lie
tuviams. Daugelis senų lietuvių 
kalinių buvo sujaudinti, kad jie 
neužmiršti ... Pagalba atęidavo 
iš visuomeninio politkalinių šel
pimo fondo, kuriam vadova
vo Aleksandras Ginzburgas, bet 
saugumas įtarė, kad Ginzburgui 
talkino Gajauskas ...”

“Antra”, tęsia Cheifecas, 
“saugumas pyko, kad Balys ne
davė parodymų apie kitus asme
nis. Manė, kad iškalėjęs 25-rius 
metus, jis pabūgs ir padės 
“nuskandinti” jei ne lietuvius, 
ne savuosius, tai bent svetimą 
Ginzburgą. Tačiau Balys nieka
da nebijojo ir nepataikavo . ..” 
Moralinį jo asmenybės potraukį 
jautė daugelis jo Hkimo draugų. 
Ne vienas kalinys yra sakęs, kad 
Balio dvasia virto moraliniu lie
tuvių disidentų centru.

1978 liepos 27, nors ir su kliu
dymais, Baliui buvo leista la
geryje susituokti su savo suža
dėtine Irena Dumbryte. Jis pasi
rodė “išeiginiu kostiumu” — su 
dryžiuotais lagerio drabužiais, o 
Irena atėjo pasipuošusi baltais 
vestuviniais drabužiais. Neleista 
sutvirtinti registraciją bažnytine 
santuoka. Trumpam pasimatyme 
prie prižiūrėtojų privalėta kal
bėti tik rusų kalba. Nei pasi
matymo pradžioje, nei jam pasi
baigus, jaunavedžiai negalėjo 
vienas kitam net rankos paduoti 
pasisveikinti.

Po didelių fizinių ir moralinių 
kančių Balys visvien už laisvę 
kovoja, net lageryje įstodamas į 
Lietuvos Helsinkio Grupę. Bū
damas kaliniu, jis taip pat 
parašė eilę pareiškimų ir straips-^ 
nių įvairiais klausimais, pvz. 
“Taika menama ar tikroji?”, ir 
pan. 1981 Rothko fundacija Va
karuose Gajauskui paskyrė pre
miją už jo ištikimumą tiesos ir 
laisvės principams.

Balio teta Bemice Gajauskie- 
nė iš Los Angeles pakartoti
nai yra davusi prašymus leisti 
jos sūnėnui emigruoti su žmona 
Irena ir penkerių metų dukrele 
Gražina pas ją į JAV-bes. 1984 
lagerio administracija neleido 
Baliui dalyvauti jo mamos lai-. 
dotuvėse Kaune.

Pogrindžio “Aušra” apie Balį 
rašo — “Iš barbarų ir kanibalų 
negalima laukti malonės. Balio 
Gajausko asmenybė gėdina ne
veiklumą, smerkia abejingumą 
Tėvynės likimui, šaukia kovoti!”

Organizacijos bei asmenys 
yra raginamos iki lapkričio 19, 
Reagano - Gorbačiovo susitiki
mo proga, rašyti laiškus, prašant 
Balį Gajauską paleisti ir leisti 
jam ir jo šeimai emigruoti į JAV- 
bes. Laiškus siųsti:

Mr. Ronald Reagan, Prezident 
of the United States, The White 
House, Washington, DC 20500.

Mr. Anatoly Dobrynin, Soviet 
Ambassador to the US, Embas- 
sy of the USSR, 1125 16th Street, 
NVV, VVashington DC 20036.

JAV Senatoriams ir Kongres
menams (US Senąte, VVashing
ton DC 20510, ir US House of 
Representatives, VVashington 
DC 20515).

LIC

Per 1985 m. į Izraelį imigra
vo tik 11,298 žmonių, arba ma
žiausias nuo Izraelio įsikūrimo 
skaičius. Izraelis yra susirūpi
nęs, kad ten gyveną arabai, ku
rių gimimų skaičius yra dvigu
bai didesnis kaip žydų, gali pra
lenkti ten gyvenančių žydų skai
čių.

čių stipriausių ir talentingiau
sių Europoje. Sabonį savo greto
se norėtų turėti ne viena ameri
kiečių komanda, rašo Milano 
dienraštis “H Giornale".

Sabonio impulsyvus ir kovin
gas chrakteris atspindi kovingos 
tautos bruožus. Čia Milano laik
raštis skaitytojam primena lie
tuvių tautos ryžtingą kovą už 
savo tikėjimą, už šventąjį glo
bėją Kazimierą, už savo bažny
čias.

Kauno “Žalgirio” nuoskaudąs 
ir laimėjimus,, tęsia “H Gior
nale", pergyvena visa Lietuva, 
į šią komandą tauta yra sukau
pusi nepriklausomybės troški
mą.

Laikraštis primena, kad ne
priklausomos Lietuvos laikais 
lietuvių krepšinio komanda du 
kartus — 1937 ir 1939 metais 
— buvo išsikovojusi Europos 
čempijono titulą.
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Senato žvalgybos komiteto vi- 
pinnininkas senatorius Patrick* 
J. Leahy pareiškė, kad Qaddafi 
pareiškimas, jog Libijoj nėra te
roristų apmokymo stovyklų, yra 
neįtikinantis.

Arabų lygos valstybės specia
liu pareiškimu pasmerkė JAV 
grąsinimą imtis karinių veiks
mų prieš Libiją dėl teroristrųių 
veiksmų Romos ir Vienos aero^ 
dromuose.

JAV karo laivyno operacijų 
viršininkas adm. James D. \Vat- 
kins savo straipsny teigia, kad 
JAV didel io nebranduolinių 
ginklų karo atveju gali nebran
duoliniais ginklais pulti Sov. S- 
gos strateginius, t.y. branduoli
niais ginklais ginkluotus, povan
deninius laivus Sov. S-gos bran
duolinių ginklų persvarai suma
žinti.

JAV vyriausybė teigia, kad Li
bijoj yra net 15 teroristų apmo
kymui skirtų stovyklų.

Popiežius Jonas Paulius II 
Trijų Karalių šventės proga kon
sekravo 7 vyskupus, kurių tarpe 
ir Seattle vyskupijos pavaduo
toją Donald \Vuerl.

JAV delegacija, vadovaujama 
gynybos sekretoriaus pavaduo
tojo Richard L. Armitage, tarė
si su Vietnamo užs. reik. min. 
pavaduotoju Nguyen Xien 
apie Vietname dingusių JA\ ka
rių ieškojimo pagreitinimą, bet 
Vietnamas siekia, kad kartu 
būtų tariamasi ir dėl santykių 
tarp Vietnamo ir JA\ pagerini
mo.

- TNaujų kny gų lentynoje. 
— “Vigus’’ leidykla išleido Ele- 
mis Bu kelionės monografiją 
“Juozas Paukštelis’ (192 psl., 
15,000 egz.), Sauliaus Tomo 
Kundroto romana “Ir apsi
niauks žvelgiantys pro langą” 
(llšpsl.. 45,000 egz.. “Populia
rioji l»ibl ioteka”). Michailo Sa- 
dovianaus romaną “Siretu at
plaukė malūnas” (331 psl., 
20,1)0 egz.., iš rumunų kalbos 
vertė A. Adamovičienė), Mi
chailo Bulgakovo romaną 
“Meistras ir Margarita (373 
psl. 17,000 egz. vertė A. Mi
kniai. Ngo Tat To romaną 
“Varžybos imperatoriaus rū
muose? (270 psl., 10,(XX) egz., 
išrasti kalbos vertė V. Volsky- 
tė!A eseuiiai "Vaga išleido V. 
Kubiliaus monogrrafiją “Kazio 
Borutos kūry ba (2-ras leidimas, 
215psl., 16,(XX) egz.), A. Balt
rūno apysakų ir apsakymų rin
kini “Šviesos gimimas (389 
psl.,2().< XX) egz.. iliustr. L. Puč- 
ktiriiitė'. S. Lygutaitės-Bucevi- 
tifiiės eilėraščių rinkini “Dan
guje kaštonas žydi (247 psl., 
7(00 egy.. iliustr. V. Jurkūnas),

Egipto prezidentas Hosni \lu- 
barak yra Izraeliui pasiūlęs tar
tis dėl santykių pagerinimo, bet 
reikalauja, kad Izraelis sutiktų 
pasienio ginčus atiduoti spręsti 
tarptautiniam tarpininkavi
mui.

Amerikos žydai planuoja su
rengti prieš Sov. S-gą dar iki 
šiol nematytas demonstracijas, 
jei Sov. S-ga nepalengvins žy
lių emigracijos prieš gen. sekre
toriui Gorbačiovui atvvkstant i 
JAV.

Jugoslavijos prezidentinė ta- 
nba. kurią sudaro 8 nariai, 
]»il>aiigus dabartinės min. pir- 
niinir įkės Milka Planine 4 m. ka
dencijai. nauju min. pirmininku 
yru parinkusi griežtos linijos 
prieš Vakaru idėjas šalininką 
kmtii Brauko Mikulic.
Dienraštis EI Paso Herald- 

Post gruodžio I laidoj Įdėjo 
ten Hon oy age Trave! kęlio- 
iiiidoiuro verslu besiverčiančio 
JAV ats. pulk, lt n. Vito Keršu- 
lid’ot'igirafiją ir aprašą, kaip jis 
Milingai ri z; ivo popiežiui Jonui 
tiuliui H Tėvas pagarsėjusių 
Tu i ama aulinių batų Įtei
kia k nu rikos kelionių biuro 
iijen tų s-gos vardu’.' Vito K'eršū- 
iioS-4 tts motina Ein&rtija Ker- 
šnlienė y ra -ik dicinos gydytoja
ir,prieš kelerius metus atvykusi 
iūilcup. Lietuvos, gy vena kartu 
Misfinaus šeima. Pats Keršulis
ir,i baigęs Jėzuitui gimnaziją 
kam ie.

Grandies šokėjos iš Chicagos šoka per Lietuvių dienas Cleve- 
lande. Nuotr. V. Bacevičiaus

Chicagos Grandies šokėjai atliko programą per Lietuvių 
dienas Clevelande. Xuotr. V. Bacevičiam

Per Lietuvių dienas Clevelande su viešnia iš Chicagos 
Grandies vadove I. Smieliausk lene. Iš k. LB apygardos 
pirmininkas V. Gyvas, I. Smieliau skienė ir L. Sag's — Gran
dinėlės vadovas, Nuotr V Bacctfim*

V. Mizero apysaką “Skambutis 
Šaukia” (206 psl., 10,000 egz.), 
V. Rimkevičiaus apsakymų rin
kinį “Namai” (319 psl., 30,(XX) 
egz.), V. Rudoko eilėraščius “Vė
jas j veidą” (141 psl., 10,000 
egz., iliustr. E. Kriaučiūnaitė), 
J. Strielkūno eilėraščių rinkinį 
“Lapkričio medis” (127 psl., 
1(),(XX) egz., iliustr. A. Ginta- 
lienė), K. Inčiūros knygą “Beržai 
už sodo” (439 psl., 7000 egz., 
parengė E. Matuzevičius), Dž. 
Londono romaną “Smokas Bel- 
ju” (228 psl., 90,000 egz., iš anglų 
kalbos vertė J. Stonys), eilėraš
čių rinkinį “Mano Lietuva” (95 
psl., 10,000 egz., sudarė S. Bud
rytė). Vaikams ir jaunimui “Vy
turio” leidykla skiria Vytauto 
Misevičiaus romaną “Tėviškėlė 
dega” (341 psl., 30,000 egz.), 
Kamilos Mikvic knygelę “Jaso- 
nas ir Piktoji Vyvi” (31 psl., 
60,(XX) egz., iš suomių kalbos 
vertė V. Norušaitienė, iliustra
vo K. Mikvic), Miklošo Vidoro 
romaną “Finalas sekmadienį” 
(253 psl., 20,(XX) etz., iš vengrų 
kalbos vertė V. Agurkis, iliustra
vo K. Reichas), Anri Burdeno 
knygą “Tragiška kelionė” (229 
psl., 30,(XX) egz., iš prancūzų 
kalbos vertė A. Gudaitis; “Ho
rizontai ), Andrejaus Platonovo 
apsakymus “Bevardė gėlė” (261 
psl., 20,000 egz., vertė V. Viz
girda).

— Knygos bičiulių draugijos 
rajono valdyba Šilutės kraštoty ros 
muziejuje atidarė savo kraštietės 
dailininkės Ievos Labutytės ak
varelės ir ekslibrių parodą. Eks
pozicijos atidaryme dalyvavus 
autorė papasakojo apie savo kū
rybą, pasidalijo mintimis apie 
ateities darbus.

— Į pirmąją tapybos darbų pa
rodą pakvietė žiūrovus Klaipėdos 
jūrų prekybos uosto kultūros rū
mų marinistų klubas. Jūros pei

zažai, uostamiesčio žvejų, laivų 
statytojų dad>ai ir šiokiadieniai 
atsispindi E. Krištopaičio, P. Dir
gėlos, J. Tarasevičiaus, V. Ged
mino, V. Valiaus drobėse. Klubas 
vienija marinistine tema tapan
čius liaudies meistrus.

— Jurbarko sveikatos rūmų 
kompleksą papildė nauja centri
nės ligoninės poliklinika. Ji pa
statyta šalia centrinės ligoninės. 
Triaukščiame pastate įrengti gy
dytojų darini kabinetai, čia pat 
vaistinės punktas. Per pamainą 
poliklinikoje bus galima aptar
nauti 400 pacientų.

— Vilniuje iškilmingai atida
ryta nauja Respublikinė aukštoji 
agropramininio komplekso val
dymo mokykla. Joje savo kvali
fikaciją kels į šią liaudies ūkio 
sistemą įeinančių ministerijų ir 
žinybų, rajonų agropramoninių 
susivienijimų vadovai ir vyriau
sieji specialistai, taip pat ūkių 
vadovai. Mokykla padės klausy
tojams geriau susipažinti su 
mokslinių - techninių naujovių 
diegimo būdais gamyboje, pla
čiau naudoti efektyvias darbo 
organizavimo formas.

— Vilniuje, Dailės fondo sa
lone, lapkričio 5 įvyko tradici
nis politinio plakato ir atviru
ko konkursas, kurį kasmet or
ganizuoja Lietuvos valstybinis 
leidyklų, poligrafijos ir knygų 
prekybos reikalų komitetas, Dai
lininkų sąjunga ir “Minties” lei
dykla. Pirmąją premiją vertini
mo komisija paskyrė dailininko 
S. Balčiūno plakatui antialko
holine tema, antrąją — R. Sta
siūnaitės plakatui “SOS, 
SOS...“ Trys trečiosios premi
jos atiteko V. Puloko darbui 
“1945 - 1985”, R. Cerškaus ir 
L. Rimkaus plakatui taikos 
tema, R. Cerškaus ir R. Norvi- 
los “Laikys!” Atviruko konkur
se pirmoji premija nepaskirta. 
Dviem antrosiomis pažymėti G. 
Šlektavičius ir G. Bugajeva 
(atvirukų komplektas vaikams). 
Trečiosiomis premijuoti A. Žilio 
darbai. S.L.K.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

(atkelta iš 1 psl.)
Suraskime tiesos kelią 

Ir vis tik yra daugybė nuo-

VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokatas. 357 Larkfleld Road, East 
Northporth, N.Y. 11731. Tai. 515 368-3740. Namų teMonaa vakarai* 
tik Išimtinai* atvejai* 515 757-2571. New Yorko ofisu Lito patalpose: 
M - 01 114th SL, Richmond HHI, N.Y. 11418. Tel. 718 441 - 2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hightend Bhd., galima Įsigyti 
lietuvlikų Ir angį Iškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kortelių, 
gintaro, baltinukų, juostų, Įvairių suvenyrų.

SHALINS FU NE RA L HOME, Ine., 84 - 02 Jąmalca Avė. (prie Forest 
P*way SL), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbinga* laidotuves. 
Koplyčios parūpinamo* visose miesto dalyse. Tsl. 294 • 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teiaelra, Jr. laidotuvių direktorius, Mew- 
ark Office: 428 Lafayette SL (Cor. WHson Avė.), telef. 344 - 5171 Pa
ruošiamo* garbingo* laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldoma*. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

KENF1ELD TUNERAL KOMES — Beach Memorial Chapel, 301 Corsy 
Avė., St. Petersburg Beach, FL 33706. 813 360 ■ 55 77. Pasadena 
Memorial Chapel, 200 Pasadena Avė. S., St. Peteriburg, FL 33707. 
813 345-0393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Eatate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas, (staiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 • 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavom. 
1883 Madison SL, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 • 6440. Salė vestu
vėm* ir kt. pramogom*. Be to, duodami polaidotuvlniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA“. WICN-FM. 90.5 
VVorcester, MA. Treč. 8-9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtls St., Auburn, 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, D i rėkt., 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201753-5636.

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

mas ... ir didelė garbė,—
Viskas bus pasiūlyta šia nak

tį tau
Už palygint be galo mažą 

kainą—
Už tikėjimą, kuriuo tu gyve

nai.
Už tikėjimą, kurs nedavė tau 

nieko,
Be žaizdų, be sielvarto ir 

skausmo . ..”
Ir aš sutikau, nes man primi

nė:
“Tu žinai, kas lauks tavęs 

šią naktį...”
Jeigu tu ramiai atsisakysi vis

ko . . .”
Žinoma, mane truputį nera

mina įspėjimas:
. . . Bet, ar tu žinai, kas lauks 

tavęs,
Jei visa tai tu pasiimsi?...”

Dažnai sutinkame smilkyti 
svetimam stabui

Savajam atpirkimo kelyje Tu, 
Viešpatie, nesinaudojai jokiais 
diplomatiniais triukais, nepasi- 
davei piktosios dvasios vilio
nėms, neparpuolei ir nepagarbi
nai savo gundytojo, nors jis ža
dėjo Tau visus žemės turtus, 
džiaugsmus ir malonumus. O 
mes pamiršę pirmųjų krikščio
nių dvasią ir atsidavimą Tau, 
neretai labai lengvai sutinkame 
smilkyti svetimam stabui.

Sekdami Kristaus kančios ke
lią, tikėdami Šventosios Dvasios 
veikimu, mūsų nuodėmių atlei
dimu, amžinojo gyvenimo vilti
mi, nebūkime akli ir kurti iš
ganingam kvietimui: “Ateikite 
pas mane visi”.

Mes dažnai meldžiamės, kad 
mūsų Tautos sūnus arkivysku
pas Jurgis Matulevičius greičiau 
būtų paskelbtas šventuoju, ta
čiau nenorime suprasti jo žo
džių, kaip palaiminga būti pa
prastu skuduru, išvalančiu nors 
ir nedidelę Bažnyčios kertelę... 
mes panašiai kaip kadaise 
šv. Pranciškus dar nesuvokiame 
raginimo: “Atstatyk griūvančią 
mano Bažnyčią” prasmės.

stabiai gražių pavyzdžių, kada 
suklupę vėl pajėgia atsikelti, 
praradę tiesos kelią su atgailos 
ašara akyse, su sunkiu atodū
siu dėl beprasmiškų klaidžioji
mų vėl jį suranda.

Mes Viešpatie, trokštame būti 
kartu su Tavimi! Ateik, padėk 
mums! Savo dieviškosios šviesos 
spinduliu išsklaidyk Judo dva
sios šešėlius. Nusiplovę klystke
lių dulkes ir išvalę sielos kerte
les, mes vėl trokštame "būti 
prie Tavo stalo ir girdėti Tavo 
balsą: “Aš esu Gyvoji Duona! 
Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyve
nimas. Sek mane!”

Kam visa tai taikoma?
Jau ankstybesniuose Kronikos 

numeriuose buvo pastabų, kad 
pasitaiko kunigų, kurie labai 
nuolaidžiauja bedieviškai val
džiai, tikėdami, kad tuo pasi
tarnaus Bažnyčiai. Tačiau vėliau 
viskas pasidaro kitaip, visada 
bedieviška valdžia apgauna to
kius nuolaidžiautojus. Bedieviš
kai valdžiai svarbu bet ko
kiom priemonėm sužlugdyti 
Bažnyčią, jos įtaką žmonėm. 
Todėl jie ir veda dialogus, viso
kiais būdais aori palaužti kuni
gų ir visų tikinčiųjų vadų ko
vingą nuotaiką, kad paskui leng
vai laimėtų.

Sis laiškas ir parašytas tiem, 
kurie per daug nuolaidžiauja, 
tikėdamiesi, kad tuo padės savo 
tautai ir Bažnyčiai. Laiškas ska
tina, kad reikia nebijoti nei ken
tėjimų, nei vargo ir ištikimai 
tarnauti Kristaus Bažnyčiai.

Kunigai aktyvistai ne kartą 
nusiskundė, kad juos išduoda tie 
kunigai, kurie išsigąsta bedie
viško režimo grasinimų. Tokiem 
svarbiau šilta vieta, bedieviškos 
valdžios pagarba, o ne tremtis, 
kalėjimai ir kentėjimai dėl Kris
taus Bažnyčios. Tuo keliu eida
mi, jie ir tik kenkia Bažny
čiai.

Šio laiško tikslas ir yra pa
budinti jų sąžinę, kad ir jie įsi
jungtų į kovą už Bažnyčios ir 
Tautos idealus. (Darb. red.)

Va sotino 

A MEMORIALS
66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE. OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

KVECAS
JONAS 

1933 4-197 6

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, PC.

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

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

SKAMBINTI: (718) 441 - 0909
Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti 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 PATARNAVIMA 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

BROOKLYN, N.Y. 11229
TEL.:718 769 - 3300 į
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Kai jura mus šaukia
Visi žinome pasaką “Eglė žal

čių karalienė”. Ten figūruoja 
karaliūnas Žilvinas, kuris gyve
na Baltijos jūroje. Šį pasaka 
yra viena iš gražiausių, seniau
sių ir virto mūsų tautine pasaka. 
Ji ir kalba apie mūsų santykius 
su jūra. Žmonės gy vena prie jū
ros, mergaitės nubėga maudytis 
į jūrą ir ten į marškinius įsi- 
rango žaltys. Senojoje lietuvių 
religijoje žaltys buvo labai ger
biamas. Tai buvo savotiškas die
vaitis. Taigi, į marškinius įsi- 
rango ne paprastas žaltys, bet 
karaliūnas, didžiūnas.

Visi šie pasakos elementai yra 
sulietuvinti, įjungti į lietuvišką 
buitį. Tai ir rodo, kad lietuviai 
nuo senų senovės gyveno prie 
jūros.

Prisiminkime ir dainas apie 
jūrą. Ten minimi žvejai, laivai, 
tinklai, mergelė ir bernelis. Pri
siminkime ir gražią legendą 
apie Jūratę ir Kastytį. Iš tos le
gendos Maironis sukūrė gražią 
baladę, o vėliau kompozitorius 
Kazys Viktoras Banaitis sukūrė 
ir to paties vardo operą.

Kadaise lietuviai turėjo būti 
geri jūrininkai ir turėti savo ge
rus laivus, nes lietuviškas žodis 
“laivas” nukeliavo į suomių kal
bą ir reiškia tą patį. Suomių 
kalboje jis yra skoliny s, o žo
džius skolinimąsi iš tos tautos, 
kuri tą daiktą turi geresnį, įspū
dingesnį. Jei suomiai pasiskoli
no žodį “laivą” iš lietuvių kal
bos, tai ir sako, kad senų seno
vėje lietuviai pasižy mėjo savo 
laivininkyste.

Tačiau vėliau lietuviai aptingo 
ir užmiršo jūrą, pasidarė sėsli 
žemdirbių tauta. Jūra pasiliko 
tik pasakose, dainose, padavi
muose.

Nežinome, kodėl taip nutiko, 
bet šis nusigręžimas nuo jūros 
buvo mum labai lemtingas, mus 
visai kitaip suformavo. Visos 
pajūrio tautos, kurios grūmėsi 
su jūra ir turėjo savo laivynus, 
išaugo tvirtesnės, sukūrė dides
nę savo kultūrą.

Kai lietuvių tauta įžengia į 
istoriją, jau ji yra žemdirbių 
tauta. Ik1 laivyno, su mažu nedi
deliu priėjimu prie jūros.

Visa tai prisimename su Klai
pėdos krašto prisijungimu prie 
Lietuvos. Tai įvyko 1923 sausio 
15. Kaip žinome iš istorijos, vi
są Prūsiją ir Klaipėdos kpištą 
užkariavo vokiečių ordinas kry
žiuočiai. šiaurėje, Rygos miesto 
rajone, įsikūrė kitas vokiečių 
ordinas kalavijuočiai. Jie ir supo 
Lietuvą iš visų pusių ir net 
kontroliavo mūsų pajūrį. Kad 
greičiau suspaustų žemaičius 
ir lietuvius, jie pastatė net Klai
pėdos pilį 1252. Apie i00 metų 
atplėštoji Klaipėda buvo vokie
tinama, niokojama. Taip pat ir 
Klaipėdos kraštas ir visa Mažo
ji Lietuva.

Mažoji Lietuva, visa buvusio
ji Prūsija, yra senos lietuviš
kos žemės. Jos labai daug davė 
lietuvių tautai. Čia buvo iš
spausdinta pirmoji lietuviška 
knyga — Mažvydo Katekizmas 
1547, čia gy veno ir pirmasis lie
tuvis poetas - rašytojas — Kris
tijonas Donelaitis (1714-1780). 
Jo kūrinys “Metai” buvo pirma
sis mūsų klasikinis kūriny s.

Kai Didžioji Lietuva buvo 
Rusijos pavergta, Mažojoje Lie
tuvoje skleidėsi gražus lietuviš
kas kultūrinis gyvenimas, kol ir 
jį apnaikino vokiškas naciona
lizmas. Iš Tilžės ir kitų Mažo
sios Lietuvos miestų spaudos 
draudimo metais sklido lietuviš
ka knyga. Čia pasirodė ir pir
masis mūsų tautinio atgimimo 
laikraštis “Aušra”. Mažoji Lie
tuva, ten sudarytos sąlygos, pa
dėjo Didžiajai Lietuvai išugdyti 
savo tautinį atbudimą, savo na
cionalizmą. Kiek ten buvo šaunių 
veikėjų, didelių patriotų, kurie 
puoselėjo lietuvybę! Apie juos 
šiandien mažai kalbame, net juos 
užmiršome.

Ir juos prisimenama šios 
Klaipėdos krašto šventės proga. 
Skatiname ir raginame Lietu
vių Bendruomenę ir kitus veiks-

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba, išrinkta 1983 m. 
VI seimo, pasiskirsčiusi veiklos 
darbius ir koordinuodama 17 
kraštų LB veiklą, jau artėja prie 
kadencijos puslaikio. Tarpkonti- 
nentinėje išeivijos veikloje val
dyba atlieka ųe mažai lietuviš
kos gyvybės tęstinumo darbų.

Birutė Jasaitienė, Švietimo ir 
tautinio auklėjimo valdybos 
vicepirmininkė, pasikvietusi pa
reigingų talkininkų, rūpinasi 

nius atkreipti dėmesį į anuos lie
tuvius patriotus, jų draugijas, 
prisiminti juos, išleisti studijas 
apie anuos laikus ir jų žmones. 
Jie yra to verti!

Visa tai prisimename Klaipė
dos šventės proga. Vėl mus šau
kia jūra, Šaukia mus labiau ją 
pažinti, pažinti tuos pajūrio 
kraštus ir žmones.

Dabar prie Lietuvos prisijun
gė tik Klaipėdos kraštas, bet ir 
Mažoji Lietuva yra mūsų istori
nės teisėtos žemės. Ir jos turi 
būti neužmirštos. Ir jos turi įsi
jungti į Lietuvos teritoriją, kad 
būtų viena nedaloma Lietuva!

Vaizdas į Kuršių marias. Džiūsta žvejų tinklai, kitas laivas 
poilsiauja prieplaukoje.

TAUTINĖS SĄMONĖS 
IŠLAIKYMAS IŠEIVIJOJE
J. ŠLAJUS

lituanistinio švietimo, Vasario 
16 gimnazijos rėmimo, Pietų 
Amerikoje kiūtinės sąmonės iš
laikymo ir kitais reikalais. B. Ja
saitienė, kontaktuodama 17-os 
kraštų LB valdybas, ėmėsi pla
čios apimties pirinkartinio dar
bo — suruošti mokslinę konfe
renciją “Tautinės sąmonės išlai
kymas išeivijoje”. Pasikvietifsi 
darbštų visuomenininką Bronių 
Juodelį konferencijos ruošimo 
pirmininku,į komitetą dar pasi
kvietė Viliją Kereiytę sekretore, 
kun. dr. K. Trimaku — anketos 
organizatoriumi, prof. dr. T. Re-, 
ineikį — PLB valdy bos vykdom, 
vicepirm., pedagogą J. Kavaliū
ną, Kanados švietimo tarybos 
vicepirm. V. Biretą (dalyvavo ir 
Australijos Švietimo ir kultūros 
tarybos vicepirm. Janina Vabo- 
lienė), prof. dr. Br. Vaškelį, prof. 
dr. J. Račkauską ir talkininkė

mis'— Lietuvių Moterų Federa
cijos Chicagos klulxą.

Paskaitininkais mokslinėn 
konferencijon buvo pakviesti 
visų kraštų švietimo ir kitų 
mokslo sričių akademikai. Kon
ferencija įvyko 1985 lapkričio 
23 ir 24 Jaunimo Centre, Chi- 
cagoje, Mažojoje salėje (buvo 
apypilnė) sveikinimo žodžiu 
konferenciją pradėjo komiteto 
pirm. Bronius Juodelis, parei
gingai atlikęs konferencijos 
rūošos darbą, pirmuoju kalbėto
ju pakvietė PLB valdybos pirm. 
Vytautą Kamantą. Savo svei
kinimo žodyje pirmininkas ap
žvelgė PLB kontinentuose iš
sisklaidžiusių lietuvių paskirtį. 
Paminėjo, kad PLB Il-osios val
dykis pirm. Juozas Bačiūnas su
organizavo pirmąjį Pasaulio 
Lietuvių jaunimo kongresą, įvy
kusį 1966 ir pradėjo leisti kuk
lų “Pasaulio Lietuvį”, kurį da
bar redaktorius Br. Nainys iš
ugdė į pavyzdingą žurnalą. Be 
to, Nainio IV-os valdybos ka
dencijoj 1976/77 m. buvo su
ruoštas III PLJ kongresas Pie
tų Amerikoje. To kongreso pir
mininkas Romas Sakadolskis 
yra čia. Sėkmingai buvo suruoš
tos dvejos Pasaulio lietuvių die
nos ir kiti darbai. Vl-is PLJ 
kongresas ruošiamas Australi
joje gruodžio/sausio mėnesyje 
1987. Dėkojo dr. Tomui Remei- 
kiui ir Birutei Jasaitienei už 
šios konferencijos suorganiza
vimą. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės tikslas — ugdyti tau
tinę sąmonę, kad mūsų kova ne- 
silpnėtų dėl lietuvių tautinės 
laisvės pavergtam krašte ir siek
tume Lietuvai valstybinės ne
priklausomybės.

Švietimo tarybos vardu svei
kino B. Jasaitienė ir perdavė 
generl. konsulės J. Daužvardie- 
nės nuoširdų sveikinimą. Kon
ferencijos dalyvius žodžiu svei
kino: PLB Kultūros vicepirm. 
M. Lenkauskienė, JAV Kultūros 
tarybos vicepirm. L Bublienė, 
Australijos LB valdybos Švieti
mo ir kultūros vicepirm. J. Vabo- 
lienės tardama: “Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę mes laikome 
vyresniuoju 'broliu”. Skautų va
dovas B. Molis supažindino su 
dalyvaujančiais skautų vado- 
vais-ėmis S. Gedgaudiene, L. 
Matulaitiene ir K. Jenčiumi.

Sekr. Kerelytė perskaitė raštu 
gautus sveikinimus iš visų LB 
kraštų, Lietuvių Fondo, ŠAL- 
FASS, Tautinių Šokių instituto 
ir kt.

Pirmoji sesija pradėta Pasau

lio lietuvių anketos duomenų 
analize, kuriai vadovavo prof. 
dr. Tomas Remeikis. Įvadiniu 
žodžiu supažindino su jos tikslu 
bei paruošiamais darbais. Iki 
šios konferencijos pradžios an
ketų gauta daugiau, kaip 3000. 
Jos buvo siųstos į visus kraš
tus, kur veikia LB. Užpildytų 
gauta iš visų kraštų, daugiausia 
iš JAV. Iš kompiuterių spėta 
surinkti duomenis tik iš 860 an
ketų, kadangi darbas yra lėtas. 
Bet koeficento duomenys mažai 
tepasikeis. Duomenys renkami 
naudojant kompiuterius univer
sitetų įstaigose. Komisija yra: 
prof. dr. T. Remeikis, PLB vai. 
vykd. vicepirm. kun. dr. K. Tri
makas, B. Jasaitienė, PLB Švie
timo ir tautinio aukl. v.p. prof. 
dr. Jolita-Kisieliutė-Narutienė, 
prof. dr. Dalia Katiliutė-Boyds- 
tun. Ąnketps duomenų analizei 
skaitytuvu yra pakviesti Alfre
das Juška, M. A. Savo patari
mais daug padeda skaitytuvų- 
kompiuterių specialistė dr. Ma
rija Norušytė. Apie anketą ko
misija aiškino rodydami ekrane 
ir išdalinta schema. Gautieji at
sakymai rodo, kad lietuviškai 
geriausiai kalba Vakarų Vokie
tijos lietuviai, šeimose daugiau
siai lietuviškai kalba Australi
jos lietuviai. Blogiau kalba ir 
rašo Pietią Amerikos lietuviai.

Daugiausiai laiko lietuviškiem 
reikalam skiria JAV ir Kanados 
lietuviai. Gryniausia tautinė są
monė rodoma vyresnio amžiaus 
anketose, silpniau — 21-29 rn. 
amžiaus, o 10-20 m. amžiaus at
sakiusieji rodo gerėjimo kreivę. 
Lietuviškus renginius daugiau- 
sialanko: Kanados lietuviai, to
liau JAV lietuviai. Mažiausiai 
Brazilijos ir Vokietijos. Daugiau 
detalių bus skelbiama spaudoje 
vėliau.

Po pietų pertraukos buvo nag
rinėjama “Tautinis identitetas 
socialinių mokslų šviesoje”, va
dovaujant prof. dr. Inai Užgi- 
rienei. Dr. R. Petrauskas, dir
bąs Kanados Katalikų Švietimo 
ministerijoje, kalbėjo apie kon- 
centravimosi į tautinio identite
to vysty mąsi psichologijos teori
jų šviesoje.

Prof. dr. V. Černius kalbėjo 
tema “Akultūrizacijos teorija ir 
vėliausi tyrimų duomenys”. Aiš
kino, jog gyvenamoji aplinka 
keičia žmogų. Esame apspren
džiami aplinkos, darbovietės. 
Amerikos sulydymo katilas norė-

(nukelta į 5 psl.)

MELNINKŲ VIKTORAS 
GRĮŽO IŠ ŠKOTIJOS
PR. NAUJOKAITIS, 1984

5
— Tai kad nėra kam dirbti! 

Agutė neatsidžiaugia grįžusiu 
broliu, lipte prilipusi. Nei Jonas, 
nei Vanda tik varomi šio to grie
biasi, močiutė, nors ir tebelai
koma šeimininke, galvos skaudė
jimu skundžiasi ir vis nulikusi 
nuo virtuvės darbų prigula. Tik 
tetulė Jonieškutė visur prispėja, 
kruta, bėginėja, visiems talkina, 
visus gražiai pakalbina.

Visiems susirinkus ir kiek 
pasivaišinus, Viktoras pradėjo 
pasakoti apie darbą kasyklose ir 
gyvenimą Škotijoje. Vaizdingai 
lyg piešte nupiešė, kaip darbi
ninkus keltas nuleisdavo į po
žeminius urvus, kaip ten pasi
šviesdami ant krūtinės kaban
čiomis stikle uždarytomis lem
putėmis, aštriu kabliu ir laužtu
vu ardydavo kaip akmuo kietą 
anglį, kaip į plaučius lįsdavo 
juodos dulkės, kaip pavojingos 
požemiuose atsirandančios du
jos. Kitoje vietoje įvykęs spro
gimas,' užgriovęs darbininkus. 
Pasakojo vaizdžiai ir iškal
bingai. Buvo įdomu. Tik aš jau 
buvau skaitęs knygą apie ka

syklas, tai tie dalykai buvo be
veik žinomi. Vis laukiau, kada 
baigs ir pradės tikras pasakas, 
kurių aną dieną sakėsi daug 
žinąs.

Staiga Viktoras nutilo, atsiko
sėjo ir tarė:

— Užteks kalbėti tuos praėju
sius vargus ir sunkumus. Jūs nė 
vienas ten nevažiuosite ir tų 
vargų nematysite, nes čia jau 
laisvas kraštas, sava valdžia, 
ir jūs turbūt skaitėt kelių spal
vų plakatą ant mūsų tvarto sie
nos prie kelio: “Pirk bonus, duo
nos bus”. Jos bus gal ir be to 
pirkimo. O dabar keliaukime į 
tikrų pasakų kraštą. Jas aš iš
mokau iš didelės knygo, pava
dintos “Tūkstantis ir viena nak
tis”. Lietuviškai turbūt iš anglų 
kalbos ją perguldė ir išleido 
Amerikoje knygų leidėjas ir laik
raštininkas Domininkas Tomas 
Bačkauskas. Tą knygą užgulę 
skaitydavom Škotijoj po darbo. 
Vienas garsiai skaitydavo, kiti 
klausydavo. Aš ją perskaičiau 
du kartus. Ten surašytos įvai
rių tautų pasakos: daugiausia 

arabų, indų, kiniečių, apie viso
kius karalius, jų haremus, plėši
kus, garsaus jūrininko Sindbado 
nuotykius. Knygoje rašoma, kad 
visas tas pasakas pasekė savo 
karaliui gudri jo žmona Šehere- 
zadė per tūkstanti ir vieną nak
tį. O tas jos vyras, Indijos ka
ralius, šahriaras buvo žiaurus 
ir ištvirkęs. Nužudęs savo neiš
tikimybe įtartą žmoną, jis kas 
vakarą veda kitą žmoną, o rytą 
atiduoda ją budeliams nužudy
ti. Už to karaliaus turėjo tekė
ti ir vizirio dukra Šeberezadė. 
Ji buvo gudri ir pradėjo sekti 
karaliui įdomią pasaką. Išaušo 
ry tas, o pasaka dar nebuvo baig
ta. Karalius norėjo sužinoti jos 
pabaigą ir paliko žmoną nenu
žudytą, kad galėtų pasaką pa* 
baigti kitą naktį. Tą baigusi, ši 
pradėjo kitą ir vėl iki ryto ne
baigė. Ir taip prabėgo tūkstan
tis ir viena naktis. Gudrioji vi
zirio duktė per tą laiką pa
gimdė karaliui tris sūnus, ir po 
tūkstančio ir vienos nakties jos 
nenorėjo žudyti.

Po tos įžangos Viktoras leido
si į kitų pasakų pasaulius. Ke
liavo jūromis, kovėsi su piratais, 
gelbėjosi iš audros sudaužyto 
laivo, jojo arabiškais bėgūnais 
nuo Damasko į Bagdadą, ke
liavo kupranugarių karavanais 
per dy kumas, grožėjosi haremų 
gražuolėmis, dalinosi maha- 
radžių brangenybėmis, kovėsi 
su slibinais. Pasakojo taip leng
vai ir sklandžiai, jog atrodė, 
kad pats ten yra buvęs, pats 

savo akimis matęs, ausimis gir
dėjęs, rankomis lietęs. Visi klau
sėme išsižioję ir nė nepajutome, 
kad saulutė jau prie pat laidos. 
Keikės dar daug sykių susirink
ti, kol visas tos didelės knygos 
pasakas išgirsime.

-o-
Sekminių rytą gerokai pami

gau. Nespėsiu į mokinių pamal
das, į kurias eidavau kiekvieną 
sekmadienį. Mama, išvirus pus
ryčius uždangsčiusi ant viryk
les, jau išėjusi į bažnyčią. Tė
vas troboje prieš veidrodį sku
tasi barzdą, tik Juozas dar mie
ga: jam šiandien eilė daboti na
mus.

Saulė jau pakilusi į vėlybus 
pusryčius, kai išsirengiu iŠ na
mų. lankose rasa beveik išdžiū
vusi, ir rūkas iš pasiesarčių 
beveik ištirpęs, išsisklaidęs. Kop
damas takučiu į kalnelį, ties 
Melninkų bulvine pamatau ge- 
nesčiu iš lankų pareinančias Vik- 
torienę su Albina. Moteris su 
naščiais ant pečių tempia du 
kibirus, Albina neša įsireižusi 
trečią kibirą. Palabinęs 
mėginau juokauti:

— Argi šulinyje vandens pri
trukote, kad tempiate iš upės?

— Juokdarys! Užeinam: tuojau 
iškošin, galėsi išgerti puodeliti- 
ką, dar šiltas. — juokdamosi 
atsikerta Viktorienė. Ii visada 
man draugiška, einantį per 
kiemą dažnai mane pakalbina. 
Ji mato, kad aš draugauju su 
Albina . . .

Žinau, kad Melninkai laiko 

keturias karves. Įsitaisė centra- 
fūgą, pasidirbdino muštuvą su 
rankena ir skylėtais sparneliais. 
Jų sumuštą sviestą nesiderėdami 
išperka miesto žydai ir valdinin
kai. Ir jų gaminti sūriai — ska
nūs ir turguje mielai perkami.

— Kur kiti jūsų žmonės, kad 
tik judvi darbais apsikrovusios?
— klausiu, pykdamas ant tų 
kitų, kurie visus liuobos darbus 
primetė motinai ir mergaitei, 
kurios dar turėtų būti viešnio
mis.

— Kur čia sužiūrėsi tų kitų! 
Senosios jau iškiūtino į bažny
čią, o vyrai su savo draugė
mis miegojo iki pusryčių, o da
bar ant gonkelių jau aviną plie
kia. Kur tik nulikę, tuoj ir prie 
kortų. Pamatysi . . .

Ir tikrai gonkose susėdę aplink 
stalą Viktoras su Agute ir Jo
nas su Vanda laikė rankose kor
tas, sudėtas lyg į vėduoklę. Į 
mano palabinimą garsiai atsakė 
visi keturi.

— Einam į bažnyčią! Juk šian
dien Sekminės! — drąsiai para
ginau, nors mano jaunam am
žiui toks raginimas ir netiko.

— Mūsų nepasigęs kunigas, 
tokie šventoriaus tvorų rainsty- 
tojai kunigams nereikalingi! — 
atšovė Viktoras.

— Kunigai gal irnepasigęs,bet 
Dievas mato ir žino žmonių 
maldas ir nuodėmes, — tęsiau 
pradėtą pokalbį.

— Ir Dievui, jei jis iš viso 
yra. visai nerūpi tokie atkri- 
tėliai: jis turi pakankamai nuo

lankių garbintojų.
— Kam tokios bedieviškos 

kalbos? — lyg mane palaikyda
ma įsiterpė Agutė.

— Dievą susikūrė žmogus, o 
ne Dievas — žmogų, — jau lei
dosi į bedievybės teologiją Vik
toras.

— O iš kur tu tai žinai? 
— nepasidavė Agutė.

— Skaičiau knygose. Girdėjau 
išmintingų žmonių aiškinimus. 
Tokių mokytų, kaip Vincas Kap
sukas, kurs mus mokė ir mūsų 
“Rankpelnį” redagavo keletą 
metų.

Mačiau, kad kortuotojų nepri- 
kalbinsiti eiti į bažnyčią, atsi
sveikinau ir išėjau į vieškelį, 
kuriuo jau traukė būreliai mal
dininkų, moterys su bijūnų 
puokštėmis rankose, daugumas 
basos. Batukus apsiaus priartė- 
jusios prie miesto.

Ir grįždamas namo, dar radau 
kortuotojus sėdinčius gonkose. 
Dabar jie užkandžiavo: buvo 
papjaustyta kumpio ir juodos 
duonos, stovėjo ir pustuštis bu
telis su stikliukais. Visi buvo į- 
kaitę ir linksmi. Kvietė ir mane 
prisėsti, bet aš atsisakiau. Eida
mas lieptu, girdėjau lankose 
Kaziuko padovanotu rageliu 
Gedžio grojamas melodijas. Tik 
.Albinos šu mama niekur nema
čiau. Gal ir jos nuėjo pas Ge- 
dį, kad vienišas vaikelis nenuo
bodžiautų. Juk Sekminės — pie
menėlių diena . . .

(Hux (laukiau
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LIETUVIŲ LITERATŪROS PUOSELĖTOJAI
Viešnagė Los Angeles mieste (1)

PAULIUS JURKUS

Kas tie Los Angeles literatūros 
vakarai?

Los Angeles lietuvių kolohija 
bus bene vienintelė visoje Ame
rikoje, kur pastoviai gruodžio 
pradžioje rengiami literatūros 
vakarai, į juos pakviečiant net ir 
toliau gyvenančius rašytojus. 
Tai yra didis darbas ir didis rū
pestis, nes literatūros vakarai 
nepritraukia tiek žmonių, kaip 
solistų koncertai, vaidinimai ar 
kokios kitos sceninės išdaigos.

Literatūros vakarai turi savo 
gilių prasmę, — jie puoselėja 
lietuviškąją kūrybą, jie suarti
na rašytoją su visuomene. Klau
sytojai literatūros vakare įsisa
vina rašytojo idėjas, jo pasaulį, 
pagilina savo meilę lietuviškajai 
kūrybai, lietuviškam žodžiui.

Los Angeleje tuos literatūros 
vakarus rengia Lietuvių Fronto 
Bičiuliai. Ši veikli ir dinamiška 
organizacija mūsų visuomeni
niame gyvenime daug kur paro
do sveikos iniciatyvos, įtvirtina 
naujas idėjas. Jie ir suprato rei
kalą, kad reikia rengti literatū
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Motto for 1986: 1985 — never again
Anyvay you look at it, 1985 was not a 

good year for the Ukrainian community 
in North America.

Recall and conudcr what happened 
to u».

“Quiet Neighbors” author Allan 
Ryan tnveled around America pushing 
his book and the notion that the Dis- 
piaced Persona Act of 1948 was “a 
brazeniy discriminatory act written to 
exdude as many concentration camp 
survivors as possible" and to “cxtend 
the Stitue of Liberty’s hand to the 
followen and practitioners of Nazism." 
Among those foltowers and practitioners, 
Mr. Ryan contended, were Ukrai nians 
and Balts, “thousands” of whom settled 
in the United States after the war. it is 
these Ukrainian and Balne “Nazis” that 
the Office of Special Investigations 
(OSI) — which Mr. Ryan headed for a 
ūme — iscommitted to find, prosecute, 
and either deport to the USSR or 
extradite to Israel where, presumably, 
“justice" will prevail. During interviews 
with reporters and radio and TV 
commentators, Mr. Ryan made little 
effort to dispel the 40-year-old Soviet 
canard that all refugees who refused to 
retum to the Soviet Union at the end of 
World War 11 were, in fact, Nazi 
collaborators.

A book titled “American Swastika“ 
appeared in 1985 escalating the Nazi 
mania initiated in Moscow and intensi- 
fied in the United States by the OSI. 
Written by Charles Higham — who 
borroired freely from “Sabotage: The 
Secret War Against America,“ a 1942 
book authored by Staiinists Michael 
Sayersind Albert Kahn — “American 
Swasūk»" contnbuted to the Soviet 
disinformation campatgn in the United 
States by painting the entire Ukrainian 
natiomlist community fascist black. 
Svobodt, for example, was identified 
by Mr. Higham as “the offciai Ukrainian 
Fascist newspaper.“

in an articie titled “Reagan and the 
War Critnes Lobby“ which appeared in 
the Villige Voice, Joe Conason further 
intensifed the defamation campaign 
against Ukrainians and Balts by making 
it dearthat the prime OSI targets were 
East European communities which 
represented “a bulwark of Reagan s 
hard-core political coalition."

Three Jewish American organiza- 
tions - the Sirnon Wiesenthal Center 
for Holocaust Studies, the World 
Jewish Congress (WJC) and the Anti- 
Defaraation League (ADL) of B’nai 
B'rith — joined the KGB-initiated 
conspiracy by accusing those of us who 
questioned OSI sources and investiga- 
tory oethods of obstructing justice. The 
ADL report was especially scurnlous, 
suggetting that Ukrainians and Balu 
who Utw the banner of anti-commu- 
niim’nere “using tactics reminiscent of 
those med by Hitkr himaeif“ to justify 
Idilini Jews.

Reiponding to Jewish Canadian 
politini press u re, Prime Minister Brian 
Mulrooey estabiished the Deschenes 
Comnittion to investigate the existence 
of Nari ivarcritninals in Canada. Using 
doeuroentation supplied by the KGB, 
Sol Littman of the Sirnon Wiesenthal 
Center for Holocaust Studies imme- 
diately accased all members of the 
Ukrainian SS division Galicia of being 
war chminala.

ros vakarus. Pirmasis literatu-, 
ros vakaras buvo surengtas 1966 
gruodžio 10. Jame dalyvavo vie
tiniai rašytojai: Alė Rūta, Jurgis 
Gliaudą ir Pranas Visvydas. Iš 
Chicagos dar atsikvietė Aloyza 
Baroną.

Praėjusių (1985) hietų gruo
džio mėnesio 8 dieną jau buvo 
surengtas dvidešimtas litera- 
tūūros vakaras. Kokia tų rengė
jų ištvermė ir koks jų didelis 
nuveiktas darbas!

Rašytojai, dalyvavę šiuose 
literatūros vakaruose

Toje lietuviškojo žodžio šven
tėje per devynioliką metų daly
vavo šie rašytojai:

Alė Rūta, Danutė Mitkienė, Bi
rutė Pūkelevičiūtė, Danguolė Sa- 
dūnaitė, Julija Švabaitė, Elena 
Tumienė, Rūta Klevą Vidžiū- 
nienė, Jonas Aistis, Leonardas 
Andriekus, Aloyzas Baronas, 
Jurgis Gliaudą, Česlovas Grince- 
vičius, Jurgis Jankus, Anatolijus 
Kairys, Juozas Kralikauskas, 
Antanas Vaičiulaitis, Pranas 
Visvydas, Vytautas Volertas.

Į kiekvieną literatūros va
karą buvo kviečiamas vienas ra
šytojas iš toliau. Vietiniam ra-

The finai blow of Ukrainian pride 
and dignity came early in November 
when Ukrainian seaman Myroslav 
Medvid was denied asylum in America 
despite two obvious attempts to defect 
from a Soviet grain ship docked near 
New Orleans. Ukrainian American 
protests, overwhelming media support, 
and efforts by various U.S. senators, 
most notably jesse Helms (R-N.C.)and 
Gord’on Humphrey (R-N.H.) did 
nothing to dissuade the Reagan admi- 
nistration from allowmg the Soviet ship 
to leave American waters with Mr. 
Medvid abroad

The Ukrainian community was ill- 
prepared for the challenges presented 
by the KGB. Allan Ryan, Charles 
Higham. the Simon Wiesenthal Center, 
the World Jewish Congress, the ADL, 
the Deschenes Commission, the Reagan 
White House. the State Department 
and the Justice Department. Herculean 
efforts by various individuals *ho 
quickly mobilized avaiiable resources 
werenY enough to save Mr. Medvid.

As we reflect back on the past year. 
what can we do to prevent a repeat in 
1986?

Five things: energize, mobilize, 
systematize, politicize and aggrandize

We need to energize our establish- 
ment leaders, many of whomareaslecp 
at the wheel. blissfully beiieving that if a 
problem is ignored long enough, it wiil 
go away.

All segments of our community need* 
to be mobilized. Our future in North 
America is being threatened by the 
KGB and its collaborators and unless 
we all fight back today, weli all suffer 
tomorrow. Anyone who believes the 
OSi has finished defaming our commu
nity is a dreamer. The OSI has just 
begun.and 1985 was merely a prelude to 
what lies ahead

Our community needs to systematize 
our strategy through better coordina- 
tion and cooperalion. There’s no need 
for duplkation because there s plenty of 
work for everyone. Let’s get together 
and divide the labor.

We need to politicize our community 
and inerease our presence in Washing- 
ton and Ottawa. Hardlya week goesby 
in Washington during which some 
Jewish group isnt lobbying for some 
issue. We can Y mateh ihat yet, būt we 
can sėt goals for 1986 that would 
include monthly visits to our national 
capitals. Working with the Balts, we 
could inerease our visits substantiaiiy.

Finaily. we need to aggrandize our 
wealth by raising funds for political 
action. Let’s learn from the Jews and 
defeat our enemies by financially sup- 
porting our friends. Congressional 
eleetions will be held in 1986 and 
presidential eleetions in 1988. It’s not 
too early to begin making pians.

There you have it. Easy suggestions 
to conceptualize; not so easy to realize. 
Būt l'm optimistic. Lašt year wasnt a 
complete wash because. if nothing else, 
Ukrainians demonstrated that neither 
will we be intimidated nor wiil we roll 
over and play dead to satisfy ancient 
vendettas.

In the Medvid case we came that etose 
to wmning. In 1986 we can win ii our 
motto for the year becomes ”1985 —

- Never Again!" 

šytojain teko dažnai dalyvauti 
programose su savo kūryba arki 
supažindinant svečią.

Tie vietiniai rašytojai yra: Alė 
Rūta, Bernardas Brazdžionis, 
Jurgis Gliaudą, Pranas Visvy
das, Rūta Klevą Vidžiųnienė, 
Elena Tumienė.

Svečius rašytojus daugiausia 
apibūdino ir jų kūrybą aptarė: 
Bernardas Brazdžionis, Alė Rū
ta, Jurgis Gliaudą, Elena Tu
mienė, Klevą Vidžiūnienė.

Kiti programos taNcininkai
Be pačių autorių, dar į pro

gramą buvo įtraukta eilė žmonių 
iš vietinio dramos sambūrio. 
Štai tie aktoriai, interpretavę 
įvairių autorių kūrybą: Vincas 
Dovydaitis, Ema Dovydaitienė, 
Dalila Mackialienė, Saulius Ma
tas, Rasa Matienė, Viltis Jatu- 
lienė, Ramunė Vitkienė, Ginta
ras Grušas, Mantvydas Prišinan- 
tas, Valerija Baltušienė, Inga 
Tumienė, Raiša Urbonienė. In
scenizavo ir jaunimo grupė. 
Taip pat dalyvavo aktorė ir so
listė Elena Blandytė iš Chica
gos.

Į programas įjungiami ir mu- 
zikai-vokalistai. Jie buvo: Gied
rė Gudauskienė, Ona Metrikie- 
nė, Raimonda Apeikytė, Stasė 
Pautienienė, Birutė Dabšienė. 
Ona Pliuškonienė, Maureen Vai- 
vadaitė, Rimtautas Dabšys, An
tanas Polikaitis.

Sceną dekoravo: Rita Burei- 
kienė. Linas Kojelis, Pranas Gas- 
paronis.

Programas apipavidalino: Ed
mundas Arbas, Linas Kojelis, Al
gis Raulinaitis. Plakatus piešė: 
Edmundas Arbas, Valentinas

POEZIJOS KONKURSAI 
LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 
SUKAKČIAI PAMINĖTI

Lietuvos krikščionybės 600 
metų jubiliejui paminėti, to jubi
liejaus organizacinio komiteto 
paprašyta, Ateitininkų Federaci
ja kartu su “Ateities” žurnalu 
skelbia poezijos rinkinio ir 
atskirų poezijos kūrinių konkur
sus.

Visa konkursams atsiųsta 
poezija (tiek rinkinys, tiek ir at
skiras eilėraštis) savo turiniu tu
ri atspindėti Lietuvos krikščio
nybės temas nuo Mindaugo lai
kų iki šiandien, arba išreikšti 
įvaizdžius, kurie sukeltų Lietu
vos sukrikščionėjimo ir tuo pa
čiu atsikreipimo į Vakarus pri
minimą, arba parodyti krikščio
nybę, kaip didžiąją dvasinę ver
tybę, ypač mūsų tautos okupa
cijos laikotarpiu.

Poezijos rinkinio konkursui 
skirti rankraščiai, rašyti mašinė
le, siunčiami iki 1986 spalio 31 
(pašto antspaudas) žemiau 
nurodytu adresu. Rankraš
čiai turi būti pasirašyti slapy
vardžiu, pridedant uždarą vo
kelį su autoriaus pavarde ir ad
resu. Konkurso dalyvių amžius 
neribojamas. Rinkinio apimtis — 
nemažiau 75 psl. Už poezijos

Clevelande buvo surengta dail. Prano Domiaiėio kūrinių 
paroda. Vieną vertingą paveikslą įsigijo I. Venclovienė. 
Iš k. dr. G. Balukas, L Venclovienė, M. Lenkauskienė ir 
L. Avižienis. Nuotr. V’. Bacevičiaus «

Varnas, Alfa Pažiūrienė.

Pakvietė ir mane
Spalio mėnesio viduryje gau

nu laišką iš Juozo Kojelio. Laiš
ke rašo, kad štai Los Angeles 
Lietuvių Fronto Bičiuliai į su
kaktuvinį dvidešimtą literatūros 
vakarą kviečia mane, gyvenantį 
New Yorke. Toks nuotolis. Ko
kios išlaidos, o jie vistiek žada 
sumokėti kelionės išlaidas.

Sutikau pasikelti į šią didžią 
kelionėlę. Be literatūros vakaro 
dar vilioja ir gražus Los Angeles 
miestas, kur gyvena daug pa
žįstamų ir bičiulių. Vilioja pal
mių krašto egzotika.

Paskui smulkesnes istrukcijas 
atsiuntė Bernardas Brazdžionis, 
kuris ten ne vieną autorių yra 
aptaręs ir pristatęs publikai. 
Paaiškėjo, kad šalia literatūros 
vakaro gruodžio 7 bus sukaktu
vinė vakarienė, kur teks vėl 
dalyvauti, gi literatūros vaka
ras bus gruodžio 8, sekmadie
nį, tuoj po pamaldų, Šv. Ka
zimiero parapijos salėje.

Prie aerodromo lango
Išsirengiau į kelionę. Čia 

reikia kaip tam muzikantui — 
pasiimti raštų pluoštą, juk vyksti 
“žodžio sakyti”. įsidėjau savo 
parašytas knygeles, “Juodvar
nių” poemos net priklojau laga
minėlio dugną.

Gruodžio 6, penktadienį, pusę 
vienuolikos atvyko bičiulis Al
fonsas Samušis ir nuvežė į JF 
Kennedy aerodromą, privežė prie 
United oro linijos ir palinkėjo 
laimingos kelionės.

Greit susitvarkiau visus rei
kalus, prie lango gavau vietą, 
kad galėčiau apsižvalgyti. Juk 
skrendu per visą kontinentą, yra 
ko pamatyti. Mano skridimo 
numeris. 705. Vartai 6. Prie jų 

rinkinį bus skiriamos dvi premi
jos: I — S1-500 ir II — $750. 
Premijuoti rankraščiai, pagal 
susitarimą su autoriumi, galės 
būti išleisti “Ateities literatūros 
fondo leidyklos.

Eilėraščio konkurse gali daly
vauti asmenys iki 30 metų am-
žiaus. Eilėraščiai, parašyti 
mašinėle, atitinką nustatytas te
mos gaires, pasirašyti slapyvar
džiu, pridedant uždarame vo
kelyje autoriaus pavardę ir adre
są, siunčiami iki 1986 spalio 31 
(pašto antspaudas) žemiau nu
rodytu adresu. Už eilėraščius 
skiriamos tokios premijos: viena 
I — $100, dvi II — po $75 ir 
dvi III — po $50. Premijuoti 
eilėraščiai galės būti spausdina
mi “Ateityje”.

Konkurso vertinimo komisja, 
kurios sudėtis bus paskelbta 
vėliau, neradusi tinkamo premi
juoti kūrinio, turės teisę atitin
kamos premijos neskirti.

Visi konkursui skirti rankraš
čiai siunčiami šiuo adresu: Poe
zijos konkursas, c/o Česlovas 
Grincevičius, 7132 S. Mozart St., 
Chicago, III. 60620.

Ateitininkų Federracija

, ■ 1.1.1— ——..l, —n. ,

didelėm raidėm parašyta — 
Ocean to ocean. Va, kad nori! 
Kaip moka reklamuotis, savo 
didybę pasakyti.

Yra dar valanda laiko. Atsi
sėdu prie didelio lango, kad 
galėčiau matyti aerodromo ju
dėjimą. Pažįsti geležinkelių, au
tobusų stotis, čia gi lėktuvai 
stumdosi. Aplink juos žmonės 
tik skuba, juda, veža, krauna.

Amerika tikrai praktiškas 
kraštas, štai atveža mažas vilki
kas tris platformas, ant kurių 
sudėtos dėžės. Ten yra pakrauti 
mūsų lagaminai. Viskas mecha
nizuota. Dirba tik vienas 
žmogus. ‘

Mūsų lėktuvo gale yra atida
rytos durys. Jos pakeltos į viršų. 
Atrodo lyg kokia plėšri gerklė. 
Prie tų durų sustoja tas vilki
kas ir pasistato savo platfor
mas. Paskui šoferis išlipęs pake
lia vieną savo atvežtą dėžę.

1986 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ
14-21 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ

14 DIENŲ — LIETUVA IR RUSIJA 
Kelionė 716: liepos 6 - liepos 29 — $1,699. Maskvoj 1

d iena, Viln iuj 10, Maskvoj 1. Swissalr Iš J FK ir Bostono
15 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

Kelionė 101: Rankdarbių paroda. Spalio 1 - spalio 15 — 
$1,599.

Kelionė 126: Naujų Metų sutikimas. Gruodžio 26 - sausio 9 
—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 3, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

18 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA 
Kelionė 812: rugpjūčio 12 - rugpjūčio 29 — $2,059.

Maskvoj 2 dienos, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

21 DIENA — LIETUVA, ŠVEDIJA, RUSUA IR SUOMIJA 
Kelionė 514: Jaunimo grupė. Gegužės 13 - birželio 2— 

$1,949. Stockholme 2 dienos, laivu j Helsinkį, Maskvoj 
2, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. SAS iš JFK.

10-17 DIENŲ KELIONĖS, 7 DIENOS LIETUVOJE
10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA 

Kelionė 421: balandžio 21 - balandžio 30 — $1,389. 
Kelionė 915: rugsėjo 18 - rugsėjo 27 — $1,449. Vilniuj 7 

dienos, Helsinky 1. Finnair iš JFK.
12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA 

Kelionė 512: gegužės 12 - gegužės 23 — $1,439, Traukiniu 
nuo Varšuvos iki Vilniaus, Vilniuj 7 dienos, traukiniu 
nuo Vilniaus iki Varšuvos, Varšuvoj 2, Frankfurte 1, 
Lufthansa Iš JFK ir Bostono.

14 DIENŲ — LIETUVA, UKRAINA, RUSIJA IR VENGRIJA 
Kelionė 610: birželio 12 - birželio 25 — $1,669.
Kelionė 708: liepos 10 - liepos 23 — $1,669.
Kelionė 819: rugpjūčio 21 - rugsėjo 3 — $1,669. Kijeve 2 

dienos, Vilniuj 7, Maskvoj 1, Budapešte 2. Swissair 
iš JFK ir Bostono.

15 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA 
Kelionė 506: gegužės 6 - gegužės 20 — $1,599. 
Kelionė 603: birželio 3 — birželio 17 — $1,849. 
Kelionė 701: liepos 1 — liepos 15 — $1,849.
Kelionė 929: rugsėjo 29 — spalio 13 — $1,599. Maskvoj 

2 dienos, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2, Finnair 
iš JFK.

17 DIENŲ — LIETUVA, LATVIJA, LENKIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 506A: gegužės 6 - gegužės 22 — $1,599.
Kelionė 617: birželio 17 - liepos 3 — $1,799.
Kelionė 916: rugsėjo 16 - spalio 3 — $1,699. Traukiniu 

iš Varšuvos į Vilnių, Viln iuj 7 d ienos, Rygoj 3, traukiniu 
iš Vilniaus Į Varšuvą^ Varšuvoj 2, Frankfurte 1. 
Lufthansa iš JFK ir Bostono.

13-14 DIENŲ KELIONĖS, 5 DIENOS LIETUVOJE 
13DIENŲ -LIETUVA, RUSIJA, ITALIJA '

Kelionė 511: gegužės 11 - gegužės 23 — $1,799.
Kelione 920: rugsėjo 21 - spalio 3 — $1,799. Maskvoj 2 

dienos, Vilniuj 5, Romoj 4, Florencijoj 1. Alitalia iš 
JFK ir Bostono.

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, AUSTRIJA, BAVARIJA 
Kelionė 611: birželio 11 - birželio 24 — $1,829.
Kelionė 722: liepos 22 - rugpjūčio 4 — $1,829. Maskvoj 2 

dienos, Vilniuj 5, Vienoj 2, Miunchene 3, Lufthansa 
iš JFK Ir Bostono.
Kelionės kainos nustatytos pagal tarifus, veikusius 

1985 gruodžio 1. Kelionių kainos gali keistis, besikei
čiant kelionių lėktuvais kainom. Visiem kiljentam bus 
pritaikytos pigiausios oro kelionės.

4 Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST. 

NEWTON, MA 02166
(617) 965-6080 arba (617) 969-1190

BALTIC TOURS tvarko:
giminių iškvietimo dokumentus
nuperkam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

Pakelia tik pasukęs kažkokią 
rankeną ar paspaudęs mygtuką. 
Pati mašina užkelia dėžę į viršų 
ir įstumia į lėktuvą. Pakrovus 
bagažą, durys kaip kokie milži
niški žiaubtai nusileidžia pama
žu ir visa tvirtai uždaro.

Atvažiuoja vežimėliai su mais
tu. Ir juos taip pat iškelia 
ir įstumia į lėktuvą. Sukrauna 
bent kelias didžiules dėžes. Ten 
yra viskas parengta, kas reika
linga keleivių pietums.

Į lėktuvą įleidžia pagal tam 
tikrą tvarką. Pirma šaukia tuos 
numerius, kurie yra toliausiai, 
pačiam lėktuvo gale. Paskutinie
ji įsėda, kurie sėdi arčiausiai 
prie durų. Tie paskui pirmuti
niai išeina. Mano vieta dar prieš 
sparną. Patogiai įsitaisau. Ly
giai dvyliktą valandą mus pa
sveikina pats kapitonas, o jau 
12:15 pakilome.

(Bus daugiau)

Myron B. Kuropas yra buvęs JAV prezidento specialus asisten
tas etniniam reikalam.
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PRISIMINTAS KLAIPĖDOS 
SUKILIMAS

Sausio mėn. vidurys sukviečia 
į sales prisiminti Klaipėdos at
vadavimo dieną. Tai įvyko 1923 
sausio 15. Čia New Yorke at
vadavimo minėjimą rengė šaulių 
kuopa sausio 11 Kultūros Židi
nio mažojoje salėje.

Minėjimą pradėjo šaulių kuo
pos pirmininkas Kęstutis Miklas, 
sutrauktai papasakodamas suki
limo eigą ir priežastis. Sukilė
lių manifestą paskaitė Vida Jan
kauskienė. Susikaupimo minute 
pagerbti visi žuvusieji dėl Klai
pėdos atvadavimo.

Toliau minėjimui vadovavo 
šaulė Vida Jankauskienė.

Lietuvos gen. konsulas Anice
tas Simutis savo kalboje irgi pri
siminė anuos sunkius metus, 
lenkų pastangas prijungti 
Klaipėdą prie Lenkijos arba pa
daryti jį “Laisva valstybe“, kol 
pagaliau lietuviai sukilo ir, pa
dedami šaulių, perėmė krašto 
valdymą.

vingi, prisirišę prie savo papro
čių. Visa, kas nedora, buvo vo
kiška, visa, kas iš miesto, nes 
miestai buvo vokiški.

Trumpai prisiminė ir direkto
rijų, rinkimus, pagaliau kaip 
Hitleris atplėšė Klaipėdą nuo 
Lietuvos tais pačiais metais, kai 
pradėjo pražūtingą karą. Visus 
jaunus žmones mobilizavo, ir jie 
daugiau nebegrįžo j Klaipėdą.

Eilėraščiai Klaipėdai
Toliau Irena Veblaitienė vaiz

džiai paskaitė Putino ilgoką eilė
raštį “Baltijos jūrai” ir Petro 
Vaičiūno eilėraštį, skirtą Klaipė
dos sukilėliams, parašytą 1923 
sausio 18, tris dienas po Klai
pėdos atvadavimo ir išspaus
dintą Trimite — “Sveiki, klai
pėdiečiai ”, gražiai išreiškė ano 
meto pakilias nuotaikas.

Klaipėdos krašto sukilimo minėjime rengėjai,"programos dalyviai ir svečiai. Iš k. sėdi: K. 
Miklas — šaulių kuopos pirmininkas, J. Vilgalys, I. Veblaitienė, Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis, P. Jurkuvėnienė, T. Alinskas, V. Jankauskienė; stovi: J. Vilpišauskas, M. Klivečkienė, 
P. Jurkus, A. Jankauskas, A. Sakalas, J. Jurkuvėnas, A. Bortkevičienė, V. Butkys, V. Vasikaus- 
kas, J. Sližys, C. Janušas. K. Bačiauskas.

— Vaclovą Klaizą paskyrus 
Lietuvos generaliniu konsulu, 
naujas Lietuvos generalinio 
konsulato Chicagoje adresas 
yra*. 10000 South Bell Avenue, 
Chicago, III. 60643. Tel. 312 233- 
9122. Visais reikalais į konsu
latą prašoma kreiptis darbo die
nomis po 6 vai. vak. ir šešta
dieniais.

Jono Vilgalio paskaita
Inž. Jonas Vilgalys yra klai

pėdietis, gimęs ir augęs kaime 
netoli Kretingalės. Jis savo žody
je paliko nuošalyje visas didžią
sias politikas, sukilimo veiks
mus ir persikėlė į kaimo gyve
nimą, kaip atrodė tas Klaipėdos 
krašto kaimas. Pradėjo nuo savo 
kaimynų. Jie visi buvo lietuviai, 
ir visi kaimų pavadinimai lietu
viški. Ir taip ėjo per visą Klai
pėdos kraštą. Tik karčiamų sa
vininkai, malūnininkai, mokyto
jai, valsčiaus tarnautojai buvo 
vokiečfąi.

GražiaY-pavaizdavo krašto re
liginį gyvenimą, kaip ten įsivy
ravo “žodžio sakytojai“, kaip 
pas stambesnius ūkininkus su
sirinkdavo žmonės bendrai mal
dai, giesmei. Jie meldėsi ir gie
dojo tik lietuviškai. Su Dievu 
susikalbėjo lietuviškai, be vokie
čio kunigo pagalbos.

Tiadcaim iečiai ūkininkai buvo 
tvirtos aukštos moralės, doro-

Kelionė į Ragainę
Toliau Tadas Alinskas sklan

džiai ir vaizdžiai paskaitė Jo
no Remeikos legendą apie Ra
gainę. Legenda daug kam negir
dėta, įdomi, su šiaurės krašto 
milžinais ii" viena dukra.

Pabaigoje abu skaity tojai pa
skaitė ištraukas iš operos libre
to “Jūratė ir Kastytis ”. Libreto 
autorė — Bronė Buivydaitė — 
Tyrų duktė, operai muziką pa
rašė čia miręs muzikas Kazys 
Viktoras Banaitis.

Pabdigos žodį tarė kuopos pir
mininkas Kęstutis Miklas, padė-

kojęs visiems rengėjams, progra
mos daly viams. Šiam minėjimui 
galinę sieną padekoravo Paulius 
Jurkus, gražias vaišes dovanai 
paruošė Živilė Jurienė ir Ona 
Juožėnienė. Žmonių atsilankė 
apie 80. Visi vaišių metų drau
giškai pasišnekučiavo ir pava
karojo.

Minėjimas buvo gerai organi
zuotas, sklandžiai praėjo, įdo
mus visa pateikta medžiaga. N i
ša programa be vaišių užsitęsė 
apie porą valandų, ir niekam ji 
nepabodo, mielai išklausyta. 
(P-j-)

SUSIKAUPIMAS PUTNAME
bausio 25 Putname pas Ne

kaltai Pradėtosios Marijos Sese
ris įvyks jau tradicija tapęs 
Naujosios Anglijos ir New Yor
ko apylinkėse gyvenančių lietu
vių susikaupimas, pagerbiant 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
mirties metines. Šiais metais šio 
susikaupimo tema ta pati, kaip 
ir krikšto jubiliejaus pasiruoši
mo metų: sąmoningas tikėjimas.

TAUTINĖS SĄMONĖS 
IŠLAIKYMAS IŠEIVIJOJE
(atkelta iš 3 psl.)

jo sukurti naują žmogų, bet ne
pavyko. Tapatybė išlaikyti ge-

tautu emigrantam. Prof. Černius 
stebėjęs 24 bėtmAritlA Marijos 
aukšt. mokyklos mokines, kurios

RYTAS VILGALYS —
GRYBŲ MOKSLO DAKTARAS

Rytas, gimęs 1958 sausio 16, 
yra vyriausias Irenos ir Jono Neį
galių, gyvenančių New Yorko1 
miesto pašonėj — Great Necke, 
sūnus. Tai gana kuklus ir maža
kalbis mokslo vyras. Tačiau Ry
to vidaus pasaulis plačiai atsi
veria kai pašnekesy palieti jo už
sibrėžtų interesų sritį. Tokia 
proga pasitaikė praeitų mehi Ka
lėdų išvakarėse.

Pradžios ir vidurinį mokslą 
baigė savo gimtajame Great 
Necke. Tuo pačiu laiku sėkmin
gai baigė ir Maironio lituanistinę 
mokyklą. Taip pat buvo įsijun
gęs į lietuvių skautų veiklą. Da
lyvaudavo jų ir bendrinėse ber
niukų vasaros stovyklose, kar
tais būdamas jų vadovu.

1975 Rytas įstojo į Geneseo, 
N.Y., valstybinę kolegiją. Bū
damas linkęs į tiksliuosius 
mokslus, pagrindine studijų 
šaka joje pasirinko biologiją. Ko
legiją baigė per trejus metus, 
įsigydamas bakalauro laipsnį. 
Siekdamas aukštesnių mokslo 
žinių, 1979 įsiregistravo į Virgi- 
nia Tech (Virginia Polyteehnic 
Institute), Blacksburg, VA. Čia 
magistro studijoms pasirinko 
siauresnę biologijos šaką, būtent 
botaniką — augalų mokslą. Pa
rašęs darbą jau specialiai apie 
grybus, 1982 gavo magistro 
laipsnį.

Rytas siekdamas toj pačioj 
aukštojoj mokykloj doktorato, 
šias studijas sutelkė vien į mi
kologiją, t.y. įvairios rūšies gry
bų, kaip sporinių augalų moks
lą. Atsimintina, kad mikologija 
tyrinėja ne tik populiariai žino
mus valgomus grybus, bet ir pe
lėsius, kerpes (jos kerojasi ant 
akmenų, medžių žievės), kūles — 
javų grybus, paverčiančių grū
dus, juoda mase, dumblius ir 1.1.

Norėdamas praktiškai šių gle
bių ir bežiedžių augalų gyveni
mo reiškinius pažinti. Rytas ne
retai nukildavo į miškus, juose 
rinkdamas įvairių grybų pavyz
džius.

Dr. Rytas Vilgalys

Gavęs specialios finansinės 
paramos, 1984 buvo nuvykęs į 
Europą^ Tenai susipažino su 
Prancūzijos, Vokietijos, Šveica
rijos, Austrijos, Olandijos, Dani
jos ir Švedijos grybų institutų 
darbais. Pažymėtina, kad siek
damas aukštesnių mokslo laips
nių, Rytas visą laiką naudojosi 
dėstyto o asistento stipendija. 
Tuo pa 
žurnaluose paskelbė keletą stu
dijinių straipsnių.

Virginia Tech, labai gerai įver
tinęs Ryto grybine teina para
šytą disertaciją, 
mėn. įteikė jam daktaro diplo
mą.

Šiuo metu jis
JAV Žemės Ckio Departamento 
grybų tyrimo laboratorijoj. Abu 
su žmona Elzbieta augina jau 
metus pasiekusį sūnų Rimantą.

Įdomu, kad Ryto automobilio 
registracijos plokštelė (licenset- 
plate) neturi skaitmeninio nu
merio. Joje tėra didelėmis raidė
mis įrašas — GRYBAI.

Ir taip iš šio įrašo sužinosi, 
kad čia keliauja grybų moksli
ninkas lietuvis.

čiu laiku specialiuose

1985 gruodžio

s pečiai izuojasi

per 15 metų daugiau pradėjo 
persiimti papročius, maistą, 
kalbą, daugiau pažengė į ame-

Susitelkimas prasideda 10 vai. 
ryto salėje po koplyčia atidaro
mąja malda. Po to bus prel. V. 
Balčiūno paskaita: "Lietuvos 
krikštas“ ir rėmėjų pirmininko 
C. Masaičio žodis: “Sąmoningo 
tikėjimo metai“.

Po paskaitos bus bendri pie-

tūs, o 1 vai. 30 min. po pie
tį] — kun. R. Krasausko paskai
ta: ark. J. Matulaičio įnašas į 
mūsų bažnyčią.

2 vai. 30 min. popiet — susi
kaupimas koplyčioje, pasiruoši
mas išpažinčiai ir išpažintis.

3 vai. 15 min. popiet — kon- 
celebniotos mišios.

Šis susikaupimas yra gera pro
ga peržvelgti, ar mes pakanka
mai pasinaudojame tikėjimu 
savo džiaugsmams paryškinti ir 
sunkioms gyvenimo valandoms 
įprasminti, ir taip pat įsijungti 
į mūsų pasirengimą didžiajam 
krikšto jubiliejui minėti. Visi 
kviečiami daly vauti šiame susi
kaupime ir juo praturtinti sa
vo kasdienybę.

— ‘Dr. Domas Krivickas, Vy- 
| riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
j Komiteto valdybos vicepirmi- 
I ninkas gruodžio 22 atšventė 80 

metų amžiaus sukaktį. Gimęs 
Šeduvoje, studijavo Kaune.

I Prancūzijoje ir Vokietijoje. Pran
cūzijoje gavo tarptautinės teisės 
doktoratą. Buvo profesorius 
Kauno Vytauto D. ir vėliau 
Vilniaus universitetuose, Užsie
nio reikalų ministerijos juris
konsultas. Kaip tarptautinės tei
sės specialistas, dalyvavo dau
gelyje derybų tarptautinių teis
mų ir sutarčių darymo komisi
jose. Dabar jis paruošia teisi
nius memorandumus, kuriuos

Į Vlikas įteikia JAV vyriausybei 
Į ar tarptautinėm institucijom.

— Kun. Juozui Juozevičiui, 
dirbančiam Chicagos Švč. M. 
Marijos Gimimo lietuvių parapi
joje, sausio 5 sukako kunigys
tės 50 metų sukaktis. Sukaktu
vininkas gimė 1909 lapkričio 
3. Priklausė prie Panevėžio vys
kupijos ir dirbo įvairiose vie
tovėse.

Moderatorė, dr. Ina Užgirie-

profesorė, kalbėjo tema

Tautiškumas žmogui

16 metų vaike jau formuojasi 
pasaulėžiūra, vertybių suprati
mas. Vaikam galima įdiegti lie
tuviškumą tik patiem tuo gyve
nant.

Prof. dr. Liucija Baškauskaitė 
kalbėjo apie "Tautinių mažumu 
identiteto ribų išlaiky mą’ . Lie
tuviai turi tikslą identiteto iš
laikymui, nes turi tikslą — prie
šintis rusiškajam komunizmui.

Šeštadienio vakare JC kavinė
je vyko kultūrinė vakaronė, ku
rioje buvo įteiktos premijos jau
nimo literatūros konkursą laimė- 
jusiem rašytojam. Programai 
vadovavo V. Kerelytė. Kalbėjo

PLB valdybos Švietimo ir tauti
nio auklėjimo vicepinn. Birutė 
Jasaitienė. Komisijos aktą per
skaitė Rima Janulevičiūtė. Me
cenatė Rožė Gražina Mainelytė- 
Jasinskiėnėįteikė premijas rašy
tojam: Anatolijui Kairiui 
Andriui Mironui-Norimui. 
premijas padėkos žodį tarė 
šytojas Anatolijus Kairys.

Lituanistikos katedros vedė
jas prof. dr. Bronius Vaškelis 
kalbėjo švietimo ir Lituanisti
kos katedros reikalu. Skatino 
skirti daugiau premijų studen
tam, studijuojantiem lituanis
tiką.

Pedagoginio 
Instituto lektorės 
gai tės-By laiti enės

ra-

Sekmadienį, lapkričio 24, po 
pamaldų sesija vyko JC Čiurlio- 

Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybų švietimo 
vadovai kalbėjo tema: “Tautinio 
sąmoningumo ugdymas išeivijo
je". Prelegentams buvo siūlyta 
kalbėti po 20 min., bet reikš
mingi pranešimai užsitęsė il
giau.

Lituanistikos 
Dalios Sruo- 

pan loštą 
programą atliko PLI studentai:

S. Gudas. M. Katilius-Boystund 
ir Darius Šilas. Studentai skai
tydami suvaidino Balio Sruo
gos dramos ištrauką "Baisioji 
naktis“.

NEVV BRITAIN, CONN.
Klubo veikloje

Lietuviškas Gintaro Klubas 
(Amber Club) New Britain tu
rėjo savo patalpas nuo 1938 
metų netoli Šv. Andriejaus pa
rapijos. Nuo 1963 Klubo namas 
yra 90 John Streeet. nors nedi
delis, bet patrauklus. Daugelis 
narių, kurie buvo neaktyvūs, 
dabar dažnai a silanko klube. 
Prie klubo priklauso ir tolimes
nių miestų, kaip Hartfordo, VVa
terburio ir kitų vietovių lietu
viai. Klubo kapelionu yra Šv. 
Andriejaus parapijos klebonas 
kun. J. Rikteraitis.

Neseniai įvykusiame Klubo 
susirinkime valdyba perrinkta 
ta pati. Pirmininkas Aleksas No
reika, vicepirmininkas dr. Do- 
nald Smith, sekretorius Juozas 
Balčiūnas, iždininkas Jonas Va- 
lengavich, patikėtinis (trustee) 
Adomas Sadauskas. Kiti patikė
tiniai Stanley Nevers ir Geor
ge Hicks.

Apsilankantieji lietuviai New 
Britain kviečiami užeiti klubam

Daina klesti
Šv. Andriejaus lietuvių pa

rapijos choro metinis parengi
mas įvyko lapkričio .30 parapijos 
salėje, 396 Church St., New Bri
tai n, CT.

Buvo sudary ta Juozo Raškio 
nuotaikinga programa pavaiz
duojanti “Joninių laužą . Salė 
papuošta gėlėmis, paparčio la
pais, o scenoje įrengtas “degan
tis“ laužas.

Choras, vadovaujamas Geral- 
dine Sintautaitės Ganzer, dai
navo “Mylėjau mergelę”, “Ty
lus vakaras”, “Gražių dainelių 
ir kitas mūsų melodingas daine
les. Atskirai padainavo moterų 
grupė. Solo dainavo Jonas Va- 
lengavichir Elizabeth Ona Liu- 
džiuvienė, o duetą Irena Balan- 
ger ir Julie Ganzer.

Publika atsidėkojo choristams 
plojimais už gražų dainavimą.

Po programos, buvo šokiai, 
grojant “Rhythm” orkestrui ir 
loterija.

Parengiman atvykusių buvo iš 
Hartford, New Haven, VVater- 
bury ir kitur.

Lapkričio 23 mūsų choristai 
buvo nuvažiavę į VVaterburio 
choro parengimą.

Dabar choras ruošiasi Vasa
rio 16 minėjimui ir bendram 
apylinkės chorų pasirodymui 
Hartfordo katedroje gegužės 
mėnesį.

Choras kiekvieną sekmadienį 
gieda 11 vai. mišiose.

Juozas Balčiūnas

Jonas Kavaliūnas, JAV LB 
Švietimo tarybos pirmininkas, 
savo paskaitoje apžvelgė litua- J 
nistinių mokyklų būklę. Šiuo 
metu yra 1324 mokiniai. Prieš 
30 m. buvo arti 5000. Pastaruo
ju metu mokinių skaičius darosi 
pastovesnis. Esą ir gražių pro
švaisčių — i lituanistines mo- ’ 
kyklas pradeda grįžti 3 ir net 4 
vaikai. Daug dėmesio skiriama 
vaizdinėms priemonėms, skaiti
niam ir pratimam. Prie tauti
nio sąmoningumo ugdymo daug 
prisideda organizacijos ir sto
vyklos, bet svarbiausia priemo
nė yra šeima. Lituanistinė ka
tedra laikosi, stiprėja ir auga, 
jau turi 7 praktikantus. Taipgi 
geras ženklas — daugėja prieš
mokyklinio amžiaus vaikų dar
želiuose. Iniciatyva yra —trūks
ta lėšų Reiškė padėką Lietuvių 
Fondui už teikiamą paramą mo- 
kvklom.

\\ tautas Bireta, Kanados LB 
valdybos Š vietimo vicepirminin
kas, kalbėjo, kad Kanados litua
nistinis auklėjimas yra panašus, 
kaip jAV-se, tik mažesniu mas
tu. Naudojasi JAV LB Švietimo 
tarybos išleistomis bei savo iš
leidžiamom kny gom ir Kanados 
valdžios parama. Turi apie 400 
mokinių. Geriausiai veikia To
ronto šeštadieninė lituanistikos 
mokykla. Be to, veikia aukšt. 
lietuvių kalbos kursai. įjungti j 
Kanados Švietimo institucijas ir 
yi finansuojami. Vedėja — mok. 
Giedrė Paulionienė. Kursus lan
ko ir mišrių šeimų nariai. Mo
kyklą apsunkina tėvų nesidomė- 
jimas mokykla ir nerodymas pa- 
garlx>s moky tojam. Dažnai tėvai 
su vaikais kalba angliškai, nors 
draudžiama. Patarė ruošti nau
jus vadovėlius ir lietuvių kallią 
pradėti dėstvti kaip svetimą kal
bą.

i Bus daugiau >

— A. a. Kazys Barzdukas, su
laukęs 77 m. amžiaus, buvęs 
Lietuvių Fondo ir Lietuvių 
Bendruomenės . .darbuotojas, 
staiga mirė gruodžio 22 savo 
namuose NVestchester, III. Buvo 
gimęs Meškučių km., Marijam
polės apskr.

— A. a. kun. Jonas Gaudzė, 
anksčiau dirbęs Hamiltono ir 
Montrealio lietuvių parapijose, 
spalio 10 mirė Meksikoje. Velio
nis buvo gimęs 1921 lapkričio 
23, kunigu įšventintas Romoje 
1964 kovo 14. Paskutiniu metu 
jis kūrė savo vienuolyną. Palai
dotas Guadalupėje.

— “Chicago”, mėnesinis žur
nalas, kuris visada meno reika
lam skiria daug vietos, sausio 
mėnesio laidoje praneša apie 
Lietuvių Operos koncertą — Li- 
thuanian Opera Benefit Con- 
cert, kuris vyks sausio 19 Ma
rijos aukštesniosios mokyklos 
salėje, paminėdamas dainuosia- 
mų operinių kūrinių kompozito
rius ir pažymėdamas to koncer
to dirigentą bei akompaniato
rių.

— A. a. Bruno Macianskis, 
Bruno kepyklos savininkas Chi
cagos Bridgeporte, staiga 
gruodžio 31. Buvo gimęs 
kovo 2.

mirė
1911

— Lietuvių pensininkų 
ieško prižiūrėtojų vietos, 
virti ir išsikelti kitur. Dėl

‘ tarimo rašykite ar skambinkite:
Kazys Kizys, 3739 W. 65 St., 
Chicago, UI. 60629. Tel. 1-312- 
735-1406 (ieškoti Irenos).

pora

susi-

— SL Petersburg Beach, Fla.. 
prieinama kaina parduodamas 
erdvus 1 miegamo condominium 
antrame aukšte, patogioje vieto
je prie krautuvių, miesto pa
plūdimo ir susisiekimo. Tel. 813 
.360-0901.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: R. Karosas, Quincy, Mass. 
Užsakė kitiem: A. Kalvaitienė. 
Rochester, N.Y. — K. Puodžiū
nui, Rochester, N.Y., E. Liau- 
gaudienė, Parsippany, N.J. — V. 
Liaugaudui, New York City 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiems 
skaitytojams Darbininko pre
numerata pirmiem metam tik 12 
dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.
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PASIKLOSIMAS LIETIKRIKŠTO SUKAKČIAI

NAUJAUSIOS KNYGOS

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

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

T. Venclovos, Tekstai apie 
tekstus. 10 dol.

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

A.V. Rinkūno, Lietuva ir Vil
kas, 10 dol.

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

NAUJAUSIOS
PLOKŠTELĖS
Aldona Stempužienė įdainavo 

Lietuvių kompozitorių 14 dainų. 
Kaina 12 dol.

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

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

Clevelando vyrų oktetas — 3. 
Oktetas, vadovaujamas muz. 
Ryto Babicko, talkinamas solis
tės Irenos Grigaiiūnaitės, 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 
N'everausko įdainuotos lietuviš
kos ir estradinės dainos. Išlei
do Montrealy Vilnius Records of 
Canada, vadovaujama A. Stan
kevičiaus. Kaina su persiuntimu 
11 dol.

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

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

Gina Čapkauskienė. Solistė, 
akomponuojant muz. Jonui Go-

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

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

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

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

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

VI. Kulboko, A. Tūlys, 4 dol.
J. Kralikausko, Ąžuolai pilia

kalnyje. 9 istorinių romanų gel
menys ir problemos, 8 dol.

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

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

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

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

J. Toliušio, Susitikimas prie 
katedros. 7 dol.

č. 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. ’ f 
7 dol.

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos, pokštelės, suvenyrai gauna
ma Darbininko administracijo
je, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 1 1207.

Negausi Brocktano su apylin
kėmis lietuvių kolonija, bet gy-

Centre šv. Kazimiero lietuviš
ka parapija* kur . klebonu yra

taikina proCdr. kun. A. Jurge
laitis, OP. Mišrus choras, va
dovaujamai M. Crowley — Bla- 
žeivičiūtės, gieda 10 vai. sek
madieniais lietuviškas mišias ir 
giesmes, dalyvauja minėjimuose 
Brocktone ir kaimyninėse vieto
vėse.

Prie parapijos veikia 8 skyrių, 
su vaikų darželiu, mokykla, su

maniai vedama Jėzaus Nukry
žiuotojo kongregacijos seselės 
vedėjos Conceptos ir seserų mo
kytojų pagelbstiat pasaulie
čiam*. Be to, yto lietuviška mo
kykla su menkai lietuviškai kal
bančiais, kur be kalbos dar su
pažindinamą . ąu lietuviškom 
tradicijom, liaudies menu ir pan. 
: Lietuvišką spaudą ir knygas 

" atkakliai piktina naujų laikų 
knygnešys A. Šeduikis.

■’* (nukelta į 7 peL),

IŠPARDAVIMAS

i fi
Wm. Amatui, B. S. 

77-01 JAMAICA AVENUE
(Coc.Hth Strmt) 

Woodh*ven, N.Y. 11481

296-4130

Gera proga įsigyti penkias 
lietuviškų dainų plokšteles tik už 
12 dpi. (anksčiau jos kainavo 
29 dol.). Tai solistės Lionės Juo
dytės “Mano Lietuvos prisimini
mai” (14 dainų su gitaros paly
da), solistės Lionės Juodytės 
“Dainuojame su Lione” (16 dai- 

. nų), muz. Juozo Stankūno ko
riniai “Sodžiaus garsai” (solistės 
I. Stankūnaitės, chorų bei kvar
teto 12 dainų), solisto Kazio Ya- 
kučio “Yakutis” (14 dainų ir ari
jų rinkinys), New Yorico lietuvių 
vyro choro, vadovaujant muz. 
V. Baltrušaičiui, įdainuota 12 
dainų, šių plokštelių yra likęs 
labai ribotas skaičius. Gaunama 
Darbininko spaudos kioske, 341 
Highland Blvd., BrookĮyn, N.Y. 
11207.

SPORTO ISTORIJAI 1 
DAR REIKIA ŽINIŲ

• Nežiūrint paskutinio (1985 m. 
pradžioje) ir viešo prašymo ži
nių Sporto Istorijai, esame pri
versti dar kartą kreiptis į spor
tinę visuomenę ir darbuotojus.

šiuo metu trūksta sąrašo as
menų, kurie buvo išrinkti ir su
darė ŠALFASS-gos Garbės Teis
mus ir Revizijos Komisijas 1952 
m., 54, 56, 59, 61 ir 1968 me
tais. Iki dabar kreipimasis į mū
sų dabartinius ir buvusius vyr. 
sporto organus ir taip vad. 
“generalinį sekretoriatą” buvo 
bergždžias.

Drįstame dar kartą viešai 
kreiptis į Bostono ir Clevelando 
sportu besidominčią visuomenę, 
prašydami bent kokių informaci
jų apie Bostone ir Clevelande 
esančių mūsų sporto klubų veik
lą.

Prašome žinių apie buvusią 
veiklą Brocktone, Wdrcesteryje, 
Philadelphijoie ir Omahoje.

Žinių ir nuotraukų (tiktai su 
parašais) laukiame iki 1986 
kovo 1. Žinias prašome siųsti 
šiais adresais:

Pranas Mickevičius, 4831 S. 
23rd St., Milwaukee Wisconsin, 
53221, USA. arba Sigitas Kra- 
šauskas, 32 Pasadena Gardens, 
Toronto, Ontario, M6S-4R5, 
Canada.
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. Č. Šulskis (red.), We 
Lithuanians. Omahos lietuvių 
istorija. Gausu žinių apie Lie
tuvą, lietuvių ir anglų kalbomis. 
Gausiai iliustruota. Yra ir labai 
gražių spalvotų paveikslų. Di
delio formato. Įrišta. 45 dol.

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

A. Kezys, Lithuania through 
the Wall, 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.

NAUJAUSIOS

KNYGOS

J. Vaišnio, Praktinė lietuvių 
kalbos vartosena. Kietais virše
liais. 9 dol.

A. Gustaičio, Kelionės neži
nomuose kraštuose. 10 dol.

K. Olšauskas ir jo teismo by
la, 5 dol.

A. Budreckio, An Introduction 
to the History of Lithuania. 5 
dol.

R. Raid, When the Soyiets 
came. 12 dol.

A. Šešplaukio, Lietuva pasau
linėje literatūroje. 8 dol.

Elėno (Australija), Vėjo vartai. 
Novelės. 7 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios bei kitos naujos lietuviš
kos knygos ir lietuviškos mu
zikos plokštelės bei įvairūs su
venyrai gaunami Darbininko 
administracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

BALYS PAVABALYS

Sat(l)yfinUi efl*ra(k)UUi

Balio Pavabalio (Leonardo, 
Žitkevičiaus) naujas satyrinių 
eilėraščių rinkinys — Milži
nai ir slibinai. Gaunama 
Darbininko administracijoje. 
Kaina — 5 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 1, Šokime II, 
Akordeono garsai, Broliai Aliukai. Šios kasetės po N) dol.

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

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

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

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

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St. 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Pulki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol. '
Vardas, pavardė.......... -...................................... . .........~—--------
Numeris, gatvė............ ......    ..............-...........

vėdui, įdainavo 5 lietuvių kom
pozitorių ir 5 tarptautinių au
torių kūrinius. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

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

Dainuok ir šok. Dainuoja Juo
zas Nakutavičius ir Dana Sum- 
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. $8.00

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

English - Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas. $8.00
Lithuanian - English Dictionary, by Piesarskas, Svesevičius. $8.00 
Mind Againstthe VVall, by R. Šilbajoris. $10.00
Lithuania 700 Years, by A. Gerutis and Othets $18.00 
USSR-German Aggression Against Lithuania, B. Kazlas. $15.00 
History of Lithuania, by J. Končius. $4.00 .
Vytautas the Great Duke of Lithuania, by J. Končius. $3.00
Lithuanians in America, by A. Kučas. $6.00
The Baltic Nations, by B. J. Kasias. $12.00
Lithuanian Minor, by M. Brakas. $10.00
Samogitia, byChas. L. Thourot Pichel. $8.00
Soviet Genocide in Lithuania, by J. Pajaujis. $12.00
We will Conąuer the World, by L. Dovydėnas. $5.00
The Lithuanian Woman. by B. Novicldenė. $5.00
Lithuanian Pioneer Priest, by W. Wolkovich. $6.00
The 40 Years of Darkness, by J. Vaišnora. $2.00
Etemal Dream, poetry, by L. Andriekus. $5.00
Encyclopedia Lituanica, by S. Sužiedėlis and A. Kučas 6 vol.

$130.00

Please add $1.00 for postage.
These and otber Lithuanian - English books, cassettes, records, 

auto srickers, Lithuanian and US Flags, Amber, various souvenirs 
are available at: Darbininkas* • 34L'-HigMand' Blvd.jf’Brjpoidyn, 
N.Y. 11207.

Hamiltono teatralai Clevelande iuvaidino A. Škėmos pjesę , 
“Viena vakarą” ir A. Rūko 3 veiksmų komediją “Vieno 
kiemo gyventojai”. Režisavo Elena Kudanienė-Dauguvietytė.
Nuotr. V. Bacevičius

SUVENYRAI
•' lAj&S .

Automobiliam lipinukai (de- 
cal), Ltetovor Vytis sa trispalve 
Ir stilizuotas Vytis, lipinama ii 
vidaus. Lietuvos Vytis su tri
spalve ir Aflsertikoa-Liatuyo* vė- 
ntvoflni Del vyčiu, lipinama 
ilortj. Kaina po 1 dol

Lipinote* HoNJ LABAS, 
SVEIKAS ir įriti po 1 JO dol. 
Lietuva su Vyčiu, L.T- 2 dol.

f t A i šUmmaLU * -ai*-----Alą.Uietuvisni tnipaive venaveie 
su pastatymo kaladėle (base) 
— 1 JO dol. Lietuviška ir JAV 
vėliavėlė* su pastatymo kaladė
le (base) — 2 dol.

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

R. Viesulas, Telesforas Valius, 
45 dol.

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

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

Odyssey, 15 dol.
F. Whitaker, 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, price 8 dol.)

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastlniniu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. 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

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

Skyriai: Chlcago|a, Cicero, St Patersburge

Aktyvas: 47 milijonai dolerių

KASOJE gaunamos paskolos, reguliarios santaupos, 
IRA Ir kiti pelningi certlflkatal.

Reguliarių santaupų palūkanų kursas KASOJE šiuo metu 7%. Pilnas metų 
prieauglio 7JS%

Taupymo cartifkatų palūkanos nuo 7.15% IKI 9.25% pagal sumą Ir terminą.
IRA Indėlių palūkanos nuo 9.00% Iki 9.75% pagal terminą.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI 9100.000

KASOS (etalga Rlchmond NNI veikla šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto Iki 9 vai. 
vakkro, Išskyrus penktadieniais Iki 8 v.v. Ir šeštadieniais Iki 5 v.v.

Apie paskolų Ir certlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus sutelktos vėliausios Informacijos.
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A. A. DR. VLADAS BUBLYS
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Vašu,

Visuomenininkas, agrono
mijos daktaras Vladas Bublys, 
daugelį metų gyvenęs Detroite, 
o paskutinius devynerius metus 
Binninghame, MI, nuo širdies 
priepuolio staiga mirė 1985 
gruodžio 28 vidudienį.

Buvo pašarvotas
Rodgers & Connell laidojimo 
namuose, Royal Oak’e, MI. Lai
dotuvėmis rūpinosi Jolanda Za- 
parackienė.

Gruodžio 30, pavakary, rožan
čiui susirinko jo idėjos draugai 
ateitininkai ir meldėsi kun. Al
fonsui Babonui vadovaujant. Tą 
patį vakarą plataus masto atsi
sveikinime dalyvavo šimtai 
Detroito bei apylinkių lietuvių. 
Kartu su kun. Viktoru Kriščiū- 
nevičium sukalbėjus rožančių, 
labai įspūdingai ir graudžiai su 
savo tėvuku atsisveikino keturios 
velionio dukraitės ir vienas sū
naitis, sūnų Romualdo ir Algi
manto vaikai. Nepaprastai gilų 
įspūdį visiems gedėtojams paliko 
Antano Jasmanto eilėraštis “Ne
kropolis”, kurį, su pavėluotu ka- 
lėdiniu Antano Maceinos sveiki
nimu, Bublių šeima gavo kaip tik 
gruodžio 28, už poros valandų 
po Vlado mirties. Tai mirties ir 
kapinių temos poezija. Eilėraštį 
jautriai perskaitė dukraitė Vili
ja. Dukraitės Aida, Gaja ir Mil
da bei sūnaitis Tauras rečitavo 
B. Brazdžionio ir kitų poetų 
posmus bei giesmių dalis, vieto
mis ašarų nesulaikydami. Įvairių 
organizacijų vardu kalbėjo: J. 
J. Zaparackienė (pateikė glaustą 
velionies biografiją), Algis Ru
gienius, dr. Jonas Mikuls
kis, Vytautas Čižauskas, 
Vytautas Kutkus ir Vytau - 
tas Petrulis. Visi išryškino tau
rią velionies asmenybę, krikš
čioniškumą, demokratiškumą, 
patriotizmą, o taip pat priminė 
jo atliktus didelius darbus.

Gruodžio 31 velionies kūnas 
nulydėtas į lietuvių Dievo Ap- 

: i 

GALIAI ŽILIONIENEI
mirus, jos dukrai Eglei ir žentui Vytautui Dudėnams gilią 

užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Branduolys

PADĖKA

ALGIMANTAS GRABNICKAS 
staiga mirė spalio 25, savo dukros vestuvių išvakarėse, 
ir buvo palaidotas Lake Wales kapinėse, Floridoje.

Nuoširdžiai dėkojame kun. klebonui Jonui Pakalniš
kiui ir kun. Viktorui Dabušiui, koncelebravusiems mišias 
ir palydėjusiems j kapines, kun. klebonui Jonui Pakal
niškiui, pasakiusiam tokį gražų ir jautrų atsisveikinimo 
pamokslą^

Ypatinga padėka muzikui Mateikai ir St. Petersbur- 
go vyrų chorui už gražų giedojimą.

Nuoširdus ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems 
už vienokiu ar kitokiu būdu pareikštą užuojautą di
džioje skausmo valandoje, užprašiusiems gausias mi
šias, gėles ir velionio palydėjimą j amžino poilsio vietą.

Mylimas mūsų Algi, tegul tau bus lengva Amerikos 
žemė.

Giliai nuliūdę

imona Milda, tėvai Zigmas ir Marija, 
dukra Kristina su vyru Marium, dukra 
Alina ir sūnus Gintaras

SIMONUI KONTRIMUI;

mirus, jo žmonai Jadvygai ir sūnui dr. Ričardui su Šeima 
reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą. '

V. Gudienė ir dukterys

Mielam Draugui,
AiA.

JONUI ADOMONIUI

-J

Bernas, Šveicarija

mirus, žmonai Aldonai ir avimiesiems reiškiame nuo
širdžią ir giliausią užuojautą

Kazystir Jurgis Bobeliai 
su šeimomis

rBmnfBV-mniL 

■ Pastoge midbothujavs

vaizdos bažnyčią. Gedulingas 
pamaldas koncelebravo klebo
nas kun. Viktoras Kriščiūneyi- 
čius su kunigais Alfonsu Babo- 
nu, Kazimieru Simaičiu ir Juo
zu Vaišniu, SJ. Kun. V. Kriš- 
čiūnevičius pasakė pamokslą. 
Vargonais grojo Vidas Neveraus- 

-kas. Solo giedojo Pranas Zaran- 
ka. Solo smuikavo Marius Gra
žulis. Solo trompete grojo Rimas 
Kasputis. (Praleidau: koplyčioje, 
ir atsisveikinimo vakarą, ir lai
dotuvių rytą kanklėmis įvairias 
giesmes bent keliais atvejais 
skambino Vija Bublytė). Ilga 
automobilių vilkstinė velionies 
karstą nusekė į Holy Sepulchre 
kapines. Kun. V. Kriščiūnevičiui 
sukalbėjus paskutines maldas, 
visi dalyviai sugiedojo “Marija, 
Marija” giesmę. Karstas, visiems 
stebint, nuleistas į duobę.

Vladas Bublys gimė 1903 spa
lio 12 Narbučių kaime, Svėda
sų valsčiuje, Rokiškio apskrity , 
netoli nuo Tumo-Vaižganto gim
tinės. Brandos atestatą gavo Ro
kiškio gimnazijoje, agronomo 
diplomą — Dotnuvos žemės ūkio 
akademijoje, o doktoratą, už 
disertaciją apie kooperatyvinės 
Lietuvos pieno produktų gamy
bos bei paklausos organizaci
jas, — Bonnos universitete, Vo
kietijoje. Lietuvoje aukštas val
diškas agronomo pareigas ėjo 
Radvilišky bei Tauragėje, o vo
kiečių okupacijos metu buvo Pie
no Centro direktorium. Aktyviai 
dalyvavo Lietuvos kooperatinėje 
veikloje ir bendradarbiavo 
spaudoje, rašydamas žemės ūkio 
temomis.

Nuo jaunystės ateitininkas, 
politiškai krikščionis demokra
tas, tiek Lietuvoje, tiek ypač 
išeivijoje, jungėsi į visuomeninę 
veiklą. Įvairias pareigas ėjo 
LRKF, LRKSA, Balfe ir kitose 
organizacijose. Buvo vienas iš 
LB apylinkės steigėjų Detroite 
1953 ir pirmosios valdybos na- i

PADĖKA
Mano brangiam vyrui

Elena Gerutienė

.'r t 'tjr

rys. Vienas iš Dainavos jaunimo 
stovyklos steigėjų, ten- atlikęt 
daugelį įvairių darbų ir apie 20 
metų vedęs sąskaitybą. Ilgai ir 
kruopščiai sąskaitybą yedė taip 
pat Dievo Apvaizdos parapijo
je, Lietuvių Fondo narys. Lietu
vių enciklopedijos bendradar
bis. Tikras demokratas, toleran- 
tas, krikščionis, gerbęs kiekvie
no įsitikinimus bei nuomones*, 
nors savo principų niekada neiš
sižadėjęs. O jo kuklumą,, nesi- 
veržimą į pagarbinimus,'vaiz
duoja kad ir štai kas: nors iki 
1954 m. jis jau buvo atlikęs daug 
didelių darbų, o svarbiausia, 
prieš pustuzinį metų . studijas 
apvainikavęs PhD laipsniu, LE 
trečiajame tome jo biografijos 
veltui ieškosi; labai kukli, trum
pa biografijėlė patekusi tik į’ 
XXXVI (papildymų) LE tomą. 
Devynerius metus (nuo 1976. 
XII.14) buvęs Vlado gretimo j^a- 
mo kaimynu, jo kuklumą ir dau
gelį kitų gerų savybių turėjau 
tiek ir tiek progų pažinti.Jo 
toks staigus išėjimas sukėlė dide
lę širdgėlą.

Velionis paliko našlę Stasę 
(Užupytę), sūnų Romualdą. (su 
žmona Ingrida ir vaikaičiais 
Tauru, Vija, Rama, Aida bei 
Gaja, sūnų Algimantą, su žmona 
Birute bei dukraitėmis Milda ir 
Lina, o taip pat daug savo bei. 
žmonos giminių Amerikoje^ Ka
nadoje ir tėvynėje Lietuvoje-"

Po prasmingo žemiško gy veni
mo, ilsėkis, Vladai, Viešpatyje! , 

t Alfonsas Nakas

įMM

; Kalėdos. Roątpfto.ir ąpyltokjų 
Uętuvįai' Ęęrųeliųt mišiorųs tini 
kusi vai. ną^tips. Ppeš mišias 
apie j,5(painp^ių,įy lajke mišių

BROCKTON, MAS S
(atkelta iš 6 psl.)

Po 9 ir 10 vaL mišių, sek
madieniais, parapijos salėje 
“vaišina” kava ir kepsniais Ir. ir 
Stasys Eivos ne .tik parapie- 
čius, bet ir svečius, Kurie turi 
progos pabendrauti savitarpyjer 
Iš_tų ‘Gaišių” gautos ipajairios 
papildo parapijos kasą. 11 »> " ’

“Laisvės Varpo”, sekpaądienio 
rytais lietuviška radijo .progrą-; 
ma visuomet maloniai nuteikia,; 
Jau eilę metų tai kultūrinei va
landėlei vadovauja teisininkas,.

ALBERTUI GERUČIUI
mirus, dėkoju Jo Ekscelencijai vyskupui dr. A. Deksniui ir 
kun. dr. J. Juraičių i už dalyvavimą laidotuvėse ir atsi
sveikinimo žodžius.

Negalėdama šiuo metu asmeniškai ar laiškais padė
koti, prašau, visų draugų, pažįstamų Ir organizacijų 
priimti mano giliausią padėką už pasiųstus vainikus, gėlei 
Ir jautrius paguodos žodžius.

Gili mano padėka spaudai, prisiminusiai ir pagerbu
siai mano mylimo vyro atminimą.

«’KnI ari . .
Kalėdų dvasioje ir Naujų Metų

orkestras, geras maistas, šam
panas ir kiti gėrimai, kiekvie 
natri kas tik kiek norėjo, čia 
buvo susirinkę per šimtą asme
nų. Kas džiugu, kad apie treč
dalį sudarė jaunimas Toliau di
delis būrys viduriniosios kartos 
ir vyresnioji. Buvo atvykusių i! 
Cape. Cod ir kitų apylinkių 
Džiugu, kad nors ir tokiomis 
progomis visos lietuvių kartos 
susirenka sutikti Naujus Metus 
kartu. Bendravimas savųjų lie
tuvių tarpe, yra labai svarbus, 
nes jis prisideda prie lietuvybė 
palaikymo. ,

Kitas gražus Naujų Metų suti
kimas vyko Aldonos ir Da 
niaus Buivydų sodyboje Čarlis- 
le. Čia irgi susirinko kelios de
šimty sjų bičiulių, kuriuos šeimi
ninkai gražiai priima ir gražiai 
vaišina.

Šiąje Ęuivydų sodyboje jau 
lyg ir tradicija, kad kasmet 
vyksta Naujų Metų sutikimas, 

j kuris praleidžiamas dar Kalėdų
; dvasioje. Pirmiausia visi svečiai
, šnekučiuojasi, vaišinasi, vėliau

vakarieniauja. Pusvalandį prieš 
t I2-tą valandą nakties, visi susi

rinkę kviečiami ; pirmą aukštį, 
kur solistai: Daiva Mongirdaitė 
ir Benediktas Povilavičius, var-

Žmoną* susj^nko gerokai dau
giu neLsekjųadieniais.

t.Nąuji MetąL Bostono miestas 
jau dešimti metai iš eilės ren- 
gi* ^įdingą Naujjį. Ketų su- 
tįkimą^ kušį rengčyai; pavadino 
“First Night”. Pagal reporterių 
ptarhešimūs'-į Šią naktį šuva- 
Žnldja žmonės ne tik iš įvairių 
Amerikos vietovių, bet 'net ir iŠ 
Kanados. Cupley ’aikštėje kelios 
difenos prieš Naujuš MėhiS 
skulptoriai daro milžiniškas ledo 
skulptūras. ‘ Naujųf Mėtų' įšvaka- 
fčse 9 VhK ntfo čia prasideda 
paradas šu gražiais’ iliuminuo
tais ir papuoštais vežimais, žy- 
giuoja šu Orkestrais, d vėliau 
net devyniose vietose — miesto 
aikštėje, uoste ir salėse groja or
kestrai, leidŽiarhtos raketos, lie
jasi šampanas, šokama ir t.t.
"'Eiėtuviaf Naujus Metus surik
ti rinkosi į Bo8tori>TJetu-f 
vių Piliečių draugiją. Čia nebu
vo jokių -karoų, bet* buvW’gferžts

Pętras Viščinis, o jam pagelbsti 
Birutė Dųobaitė-Sįlvia.; Anglų 
kalba programos; dalį perduoda 
Jonas Gedraitis. šioje valandėlė
je. pfogpąrnofv- yrą. įdomios, per
pintos, lietuviu dainomis ir mu
zikiniais ■’ kūriniais^ -paskaitomis 
ij įvąjrioinis žiniomis. .... .

JĄXiiU*ėtun 
vių, Bendruomenė, Lietuvių Ta- 
ryba^LRKat. Moterų Sąjungos 
15 kuopa, Mąrtyno Jankaus šau
lių. kuftpa, Sandaros klubas, Su- 
sįYipnijjmo kuopa ir kitos drau
gijos.

Per 1985 metus kolonija gy
vai reiškėsi .įvairiose srityse ilsi 
jų pabaigos.

Lapkričio 3 prof. dr. kun. A. 
Jurgelaičio, OP, 40 metų kuni
gystės pagerbimas.

Lapkričio 9 Balfo 72-jo sky
riaus renginys su paskaita., pra
nešimais ir vakariene. Balfo 
seimo metu Washingtone skyriui 
atstovavo St. Gofensienė ir 0. 
Eikinienė. Skyrius turi 100 na
rių ir į Balfo direktorius seimo 
metu buvo išrinkta Stasė Gofen
sienė. Sveikiname.

JGrtrč>džioT Šv. Kazimiero pa
rapijos naudai bazaras — lėšų 
telkimo turgus. Suaukota daug 
gerybių, vyko loteriją, paruošta 

s turėjo
^jĘJįYktį, pasivaišinti, 

pįjos''iŠTaidoms padengti
tokie baząrai — turgai didelė 
pągelba. .

* Gruodžio- 8 įvyko naujo ]ė-
RENGINIAI

zaus Nukryžiuotojo seselių moti
niškojo namo pašventinimo iš
kilmės dalyvaujant vysk. Daniel 
A. Hart, dvasiškiams, vienuolyno 

y t,«ėfnėjąms ir visuomenei. Dabar 
seselės turi biblioteką, muziejų 

įfctpu£ki£š?gyvenamas patalpas.
Gruodžio 24, 11:30 vakaroti- 

ki n tieji rinkosi į lietuvišką pa- 
'rapijos bažnyčią. Choras giedo
jo kalėdines giesmes, o 12 vai. 
nakties: prasidėjo iškilmingos 
Bernelių mišios, aukojamos 
klebono kun. P. Šakalio kartu 
su kun. A. Jurgelaičiu, OP. Šven
tinę nuotaiką sukėlė turiningas 
klebono pamokslas ir gražus 

■ choro giedojimas. Ne vienam 
priminė paliktą Tėvynę, joje 
kenčiančius ar suradusius arnži-

> poilsį Sibiro taigose.
, Tikimės gerų 1986 metų lietu- 
L viškom organizacijom, lietuviš- 
I kai spaudai ir skaitytojam.

' ... E. Ribokienė 

gonėiiais grojant stud. Romui 
Buivydui, gieda Kalėdų giesmes. 
Kartu su solistais gieda ir visi 
susirinkę. Taip čia rodos pasi
junti esąs savųjų tarpe lyg toli 
už Atlanto savo tėvynėje.

Muzikų prisiminimas ir 
pamaldos

Sausio 5 Laisvės Varpo radi
jo programoje gražiai prisimin
tas komp. Julius Gaidelis jo 3-jų 
metų mirties sukaktį minint. 
Apie komp. Julių Gaidelį kalbė
jo rašytojas Stasys Santvaras. 
Jis prisiminė jo vaikystę, moks
lus ir darbus, kurie pasiliks Lie
tuvos meno istorijoj kaip dide
li darbai. Santvaro kalba buvo 
perpinama Juliaus Gaidelio su
kurtomis dainomis ir muzika, 
kuri buvo atliekama chorų ir or
kestrų įvairiose vietovėse net ir 
amerikiečių.

So. Bostone Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje buvo 
aukojamos mišios už smuikinin
ko Izidoriaus Vasyliūno sielą 
(žmonos auka). Po mišių visi 
buvo pakviesti į parapijos salę 
vaišėm. Čia kalbėjo velionio 
našlė Elena Vasyliūnienė. Ji 
trumpoje, bet labai prasmingo
je kalboje prisiminė Izidorių 
Vasyliūną ir Julių Gaidelį, kaip 
panašiai ėjo jų gyvenimas ir net 
mirtis. Gaidelis buvęs 10 metu
kų, kai mirę jo tėvai. Tada jis 
buvęs atiduotas į našlaityną. 
Izidorius Vasyliūnas buvęs 10 
metukų, kai mirusi jo motina ir 
buvęs paimtas auginti giminių. 
Gyvenime Julius Gaidelis rašęs 
kompozicijas, o Izidorius Vasy
liūnas stengęsis jas atlikti. Su
sitikęs Gaidelį jis visada pra
šydavęs — parašyk ką nors 
smuikui ir pianui, kad aš galė
čiau atlikti. Ir taip jų abiejų 
gyvenimas buvęs grožiui — mu
zikai, kad kiti galėtų džiaug
tis. Nei vienam iš jų nerūpėjo 
tvirtas ir asmeninis gerbūvis. 
Jie ir mirė — Vasyliūnas gruo
džio 14 o Gaidelis sausio 6 
— visai artimose datose. Po šios 
trumpos Vasyliūnienės kalbos, 
visi buvo pavaišinti užkandžiais.

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 Minkų radijo va
landos 52 metų sukaktuvinis ren
ginys.

Balandžio 20 muzikos ir litera
tūros popietė.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 

ryto. Veda S. ir V. Minkai, 71 
Ferragut Road, So. Boston, Mass. 
02127. Tolef. 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.
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N. ¥. miesto burmistras Ed 
Koch pasirašys ir įteiks Vasa
rio 16-tos proklamaciją vasario 
14, penktadienį, 3 vai. popiet 
garsiajame “mėlynajame” kam
baryje, miesto valdybos rūmuo
se. Nevv Yorko seimo rezoliuci
ja ir gubernatoriaus proklama
cija rūpinasi šen. Martin J. 
Knorr. Kongresinės Helsinkio 
komisijos pirmininkas Senato-

Lietuvių Atletų Klubo metinis 
visuotinis narių susirinkimas 
yra kviečiamas sausio 24, penk
tadienį, Kultūros Židinyje. Na
riams ir sportuojančio jaunimo 
tėvams, nors ir ne nariams, da
lyvavimas yra būtinas, nes bus 
svarstoma tolimesnė klubo veik
los eiga. — Kviečia L.AK. val
dyba.

Apreiškimo parapijos susirin-
rius Alfonse D’Amato yra pa
kviestas padaryti pranešimą iš 
savo patirties Ottavvoje ir Buda
pešte.

Dr. Alberto Geručio prisi
minimui, Birutė Paproekienė 
Darbininkui paaukojo 50 dol. 
Darbininkas už auką nuoširdžiai 
dėkoja.

Galia Žilionienė, uoli visuo
menininke, veikusi moterų orga
nizacijose, staiga mirė sausio 8. 
Palaidota sausio 13 iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios 
Cypress Hills kapinėse. Liko 
dukra Eglė Žilionytė-Dudėnie
nė. Velionės vyras Petras Žilio
nis mirė praėjusių metų kovo 
30.

Elena Gerutienė. neseniai mi
rusio dr. Alberto Geručio žmo
na, serga ir yra paguldy ta li
goninėje j Berno mieste, Šveica
rijoje.

Kazys Vasiliauskas, aktorius, 
gyvenąs Baltimorėje, M d., sau
sio 15 išvyko Į Romą, kur Šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijoje 
dėstys lietuvių kalbą Amerikos 
ir Kanados klierikam ir taip pat 
talkins Vatikano radijo lietuvių 
kalbos programose. Anksčiau K. 
Vasiliauskas gyveno Nevv Yorke. 
Išėjęs į pensiją, išsikėlė į Balti- 
morų, kur gyvena jo sūnus.

Prel. Jonas A. Kučingis, Los 
Angeles, Calif., Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonas 
emeritus, ilgametis lietuviškos 
spaudos rėmėjas, ir šiemet, at
naujindamas Darbininko prenu
meratą, atsiunti 100 dol. Nuo
širdus ačiū.

Prel. dr. Vytautas Kazlauskas, 
Vatikano radijo lietuvių sekcijos 
vedėjas, gruodžio 26 Los Ange
les, Calif., Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos try likto su
važiavimo atidaromajame pilna
ties posėdyje skaitė paskaitą 
“Žmogaus teisių teologinis pa
grindas”. Po akademijos suva
žiavimo aplankė savo gimines ir 
pažįstamus įvairiuose JAV mies
tuose. Į Romą išskrido sausio 
11, šeštadieni, iš Nevv Yorko. 
Prieš tai. savo giminaičių lydi
mas, aplankė lietuvių pranciš
konų vienuolyną. Darbininko 
Įstaigas ir dail. Adomo Galdiko
vardo galeriją.

Liet. Kat. Moterų Kultūros 
draugijos narių susirinkimas 
įvyks sausio 19, sekmadienį, 2 
vai. popiet Antano ir Birutės 
Lukoševičių namuose. 87-38 95 
Street VVoodhaven, N.Y. Tel.718 
849-6083. Susirinkimas svarbus 
ir įdomus. Visų narių dalyvavi
mas būtinas. Po susirinkimo — 
vaišės.

Iš Metropolitan operos riitnų 
sausio 18. šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet per radiją transliuojama 
G. Puecini opera “Tosca . Pa
grindiniai solistai: Montserrat 
Caballe, Luciano Pavarotti, Cor- 
nell MacNeil, Italo Tajo. Diri
guoja Carlo Felice Cillano.

kimas šaukiamas sausio 26 po 
11 vai. mišių Apreiškimo para
pijos salėje. Bus išklausyti para
pijos klebono ir tarybos pirmi
ninko pranešimai, išrinktas 
naujas parapijos komitetas. Taip 
pat bus išrinktas komitetas, ku
ris rūpinsis Lietuvos krikšto 
600 metų jubiliejaus minėji
mu. Bus padaryti ir kiti svar
būs pasiūly mai bei iškelti rūpi
mi klausimai. Visi parapiečiai 
kviečiami dalyvauti.

Apreiškimo parapiečiai per 
trumpą laiką sudėjo 35,000 dol. 
aukų. Iš jų 19,000 parapijos 
bažny čios remontui, 8,000 vys
kupo vajui ir 8,000 parapijai 
Kalėdų proga.

Arkivysk. Jurgio Matulaičio, 
garbingojo Dievo Tarno, mirties 
diena (mirė 1927 sausio 27) bus 
paminėta iškilmingomis pamal
domis Apreiškimo parapijos 
bažny čioje sausio 26, sekmadie
ni. Mišias aukos vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, pamokslą pasa
kys kun. Kazimieras,Pųgevičius. 
Po pamaldų salėje bus pasirašo
mas laiškas Šv. Tėvui Jonui 
Pauliui II, prašant paskelbti ar
kivyskupą Jurgį palaimintuoju 
Lietuvos krikščionybės jubilie
jaus proga.

Apreiškimo parapija bažnyčios 
remonto fonde jau turi 17,934 
dol. Greitai visiem parapiečiam 
bus siuntinėjami laiškai, pra
šant aukų šiam reikalui.

Lietuvos vyčių 41 kuopa, 
Brooklyn, N. Y., veikianti Ap
reiškimo parapijoje, sausio 19, 
sekmadienį, po 11 vai. mišių pa
rapijos mokyklos patalpose šau
kia susirinkimą. Pagrindinė kal
bėtoja bus Marian Skabaikis 
iš Lietuvių Informacijos Centro. 
J i kalbės apie Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikas.

Apreiškimo parapijos choras 
jau pradeda ruoštis religiniam 
koncertui, kuris bus Verbų sek
madienį. Į choro eiles prašo įsi
jungti ir muzikos bei dainos mė
gėjus. Ypač prašomas jaunimas.

Lietusių šeimos tradicijos, 
kun. St. Ylos parašyta knyga, 
ėjo su dideliu pasisekimu. Da
bar išleista antroji laida. Knyga

KASOS narių ir taupytojų dė
mesiui pranešama, kad dabar 
geras laikas padėti dalį santau
pų į 1986 metų IRA sąskaitą. 
Visa suma gale metų bus nu
rašoma nuo bendro uždarbio ir 
tuo būdu sumažės 1986 metų 
valstybiniai mokesčiai. Per me
tus priaugę procentai taip pat 
bus laisvi nuo mokesčių. Ge
riau pinigus įnešti anksti, nes 
tada gaunamas pilnų metų pro
centų prieauglis. Siekiant su
mažinti valstybinius mokesčius 
už pereitų metų algą, dar ga
lima padėti indėlius į 1985 
metų IRA sąskaitą, bet ne vė
liau, kaip iki š.m. balandžio 15 
dienos. Kuo anksčiau pinigai 
bus padėti, tuo didesnė nauda. 
KASOJE IRA indėlių procentai 
yra aukštesni, negu kituose ban
kuose ir visi indėliai NCUA 
federralinės agentūros apdrausti 
iki 100,000 dolerių sumos. Dėl 
informacijų apie IRA indėlių 
sąlygas, terminus bei procen
tus skambinkite į KASĄ 718-

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.

Parduodamas gražus namas 
Juno Beach, Fla., 5 minutės nuo 
Atlanto vandenyno, ant kalniu
ko, lietuvių gyvenamame rajo
ne, 3 erdvūs miegamieji, dvi 
vonios, dviejų automobilių ga
ražas, maudymosi baseinas, už
dengtas vieliniu tinklu, aplinkui 
gėlės, vaismedžiai, palmės. 
Skambinti po 3 v. popiet 305 
626-5432.

441-6799. Įstaiga veikia šešias 
dienas savaitėje.

Vietoj šventinių sveikinimų 
Laisvės Žiburio radijui aukojo 
ir savo pažįstamus radio bango
mis sveikino šie asmenys: A. ir 
J. Alytai, E. ir J. Andriušiai, 
E. ir H. Andruškos, O. ir K. Bar- 
čiai, G. ir V. Beleckai, D. ir dr. 
J. Bilėnai, A. ir A. Butai, E. 
Dėdinienė, I. ir dr. J. Dičpini- 
gaičiai, G. ir A. Diržiai, V. Ge
rulaitis, P. ir J. Jurkuvėnai, V. ir 
S. Karmazinai, E. Kezienė, M. 
Kulis' V. ir K. Lakickai, P. Ma
cijauskas, J. Matiukas, V. Maže
lis, G. Meiliūnienė, O. Milman- 
tavičienė, D. ir A. Samušiai, T. 
Šlikienė, dr. K. ir dr. J. Šimai
čiai, V. ir B. Sutkai, G. ir K. Tre
čiokai, E. ir A. Urbeliai, M. ir dr. 
V. Vygantai, K. ir V. Žvirblis.

Antanina Bobelienė mirė 
gruodžio 23 Coney Island ligo
ninėje. Palaidota gruodžio 27 
iš Apreiškimo parapijos bažny
čios Cypress Hills kapinriėse. 
Liko du sūnūs: Antanas ir Sigi
tas. Buvo gimusi 1904 metais 
Dzūkijoje.

KASA rūpinasi lietuvių taupy
tojų gerove ir nuolatos sten
giasi duoti kuo aukščiausius 
procentus už terminuotus certi- 
fikatus bei paprastas santau
pas. Š. m. sausio mėnesio pra
džioj kiek pakeitus certifikatų 
struktūrą, buvo žymiai padidin
ti nuošimčiai už 10,000 dolerių 
bei aukštesnius certifikatus. Da
bar už 6 mėnesių certifikatus 
galima uždirbti 8.243% pilnų 
metų prieauglį, už 12 mėn. — 
8.615%, už 24 mėn. — 9.415% 
ir už 3 metų certifikatus 9.576%. 
Anksčiau tokie nuošimčiai buvo 
duodami tik už 20,000 dol. ar 
didesnius certifikatus, o dabar 
užtenka 10,000 dol. šiem nuo
šimčiam uždirbti. KASOJE taip 
pat duodami labai geri procen
tai už IRA certifikatus ir už 
reguliarias einamąsias sąskai
tas. Paskambinę į įstaigą, su
žinosite vėliausią procentų kur
są. Tel. 718 441-6799.

Nijolė Zobarskaitė 1985 lap
kričio 27 buvo automobilio su-

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO 
METINIS VISUOTINIS 

NARIŲ SUSIRINKIMAS
yra šaukiamas sausio 24, penktadienį, 7:30 vai. vak. Kul
tūros Židinyje. Nariams Ir sportuojančio Jaunimo tėvams, 
nors Ir ne nariams, dalyvavimas būtinas, nes bus svars
toma tolimesnė klubo veiklos eiga.

L A K. VALDYBA

N. Y. Liet Dailininkų Sąjun
gos susirinkimas bus 14-tos pa
rodos metu vasario 22 Kultū
ros Židinyje. Visi prie Sąjun
gos priklausą dailininkai iš 
anksto prašomi dalyvauti.

Pianistės Aldonos Kepalaitės 
koncertas Camegie Recital sa
lėje bus kovo 1, šeštadienį, 5:30 
v.v. Programoje - Chopino kū
riniai.

J. W. Salinis, iš Livonia, MI, 
ilgametis mūsų rėmėjas, sveiki
na Darbininką 70 metų sukak
ties proga ir šį kartą atskubėjo 
su 100 dol. parama. Nors turi 
ir savų problemų, bet spaudos 
nepamiršta. Nuoširdžiai dėkoja
me mielam geradariui.

S. Miknius, iš Nevv London, 
C7f, jau keletas metų kaip at
siunčia didesnę sumą ir apmoka 
keletą Darbininko, Bridges, Ai
dų ir Varpelio prenumeratų. 
Šiais metais gavome 120 dol. 
su 28 dol. priedu spaudai. Dė
kojame.

ŠVENTIŠKAS BRIDGES NUMERIS

Gruodžio mėn. Bridges nume
ris jau išsiuntinėtas skaityto
jams. Jis skirtas Kalėdų šven
tėms. Pirmame puslapyje įdėtas 
Leonardo Andriekaus eilėraštis
— Piemenėlių mišios, išvertė De- 
mie Jonaitis. Įdėtas didokas dail. 
Juozo Bagdono grafinis piešinys
— Kalėdų naktis, kaip su rogė
mis važiuoja į Bernelių mišias. 
Ir toliau visam numeryje yra 
įdėti dar keli to paties daili
ninko piešiniai, tik jie jau visi 
abstraktai. ,

Tolimesniuose puslapiuose 
aprašomi švenčių papročiai, val
giai, Albertas Cizauskas rašo 
apie Kalėdas Brooklyne, spaus
dinama Lietuvių Informacijos 
Centro medžiaga apie pavergtą 
Lietuvą ir laisvąjį pasaulį. Spaus
dinama “Palangos Juzės” ištrau
ka, vertė Victorįa Ąžuolas. Ra
šoma apie senuosius muzikos 
instrumentus. Albertas Cizaus

kas padarė pasikalbėjimą su au
torium pagarsėjusios knygos 
“The Hunt for Red October”, 
kurioje veikia lietuvis jūrinin
kas. Vytautas F. Beliajus rašo 
apie Naujų Metų sutikimą pra
eityje ir dabar. Skelbiami 
įvairių valgių receptai, skaityto
jų laiškai ir kt.

Numeris gausiai iliustruotas, 
patraukliai suredaguotas, su
tvarkytas. Redaguoja Demie Jo
naitienė, jai talkina Dalia Bulvi- 
čiūtė ir Edmundas Vaičiulis. 
Leidžia JAV LB Krašto valdyba. 
Administruoja Tėv. Petras Ba- 
niūnas, OFM.

Bridges prenumerata nuolat 
auga. Kviečiame ir kitiem už
sakyti šį plačios informacijos 
ir įdomų biuletenį. Metams — 
7 dol. Rašyti: Bridges, 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

žeista ir visą savaitę buvo gy
doma ligoninėje. Dabar na
muose, bet negali dar vaikščio
ti, nes nulaužta koja ir smarkiai 
sužeistas nugarkaulio slankste
lis. LB Savitarpės pagalba pa
siūlė jai savo pagalbą, tačiau 
šiuo tarpu ja rūpinasi giminės.

Kalėdų švenčių ir Naujųjų 
Metų proga Savitarpės pagalbos 
vardu buvo pasiųsta keliem ne- 
galuojantiem asmenim sveikini
mo kortelės, išreiškiant paguodą 
bei viltį į šviesesnį rytojų.

Marija Aukštaitė, Kanados lie
tuvių rašytoja-poetė, yra para
šiusi šias knygas: Rožių vasara, 
eilėraščiai — 7 dol., Išeivės ke
liu — . autobiografija — 5.50 
dol., Išeivė — kelionių aprašy
mai — 6 dol., Ant marių kraš
to, romanas — 10 dol., Nuban
gavę kūdikystės dienos, autobio
grafija — 7 dol., Lyrika, eilė
raščiai, posakiai — 8 dol. Šias 
knygas dar galima užsisakyti 
minėtom kainom, pridedant 1.50 
dol. persiuntimo išlaidom, šiuo 
adresu: Marija Aukštaitė, 46 
Arthur Mark Dr., Port Hope, 
Ont., Canada L1A 3X1.

Kęstutis ir Eleonora Raman- 
čioniai, iš Woodhaven, N.Y., ap- 
simokėdami prenumeratą, svei-t 
kiną su jubiliejiniais metais ir 
linki gražios ateities. Priee- 
da ir 60 dol. auką; Nuoširdi 
padėka.

Zenonas Krasauskas, iš Ghica- 
gos, III., nuolat paremia spau
dą. Šiemet su linkėsimais at
siuntė 35 dol. Nuoširdžiai dėko
jame.

Vaclovas ir Valė Kuzmickai, 
iš VVaterburio, Conn., jubilieji
nių metų proga Darbininkui at
siuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Vytautas Česnavičius iš-Rich- 
mond Hill, N.Y., Darbininko 70 
metų sukakties proga atsiuntė 
70 dol. auką. Nuoširdžiai dėko
jame.

Liudvikas Jurkūnas, iš VVood- 
haven, N.Y., eilę metų remia 
Darbininką. Ir šiais metais, pra
tęsdamas prentimeratą, įteikė 
50 dol. auką ir palinkėjo Darbi
ninkui gražiai gyvuoti. Leidėjai 
nuoširdžiai dėkoja.

Bernadeta Tutinaitė-Rimku- 
vienė, iš Ellicott City, MD, 
pratęsdama prenumeratą, pridė
jo 50 dol. auką spaudai pa
remti. Leidėjai nuoširdžiai 
dėkoja.

Vytautas Bruzgys, iš VVollas- 
ton, Mass., pratęsė prenumera
tą su 50 dol. auka. Jau kelinti 
metai, kaip jis tai daro. Dar
bininko administracija nuo
širdžiai dėkoja.

J. A. Milukas, iš Garden City', 
N.Y., sveikina Darbininką su ju
biliejiniais metais ir su 100 dol. 
pratęsia Darbininko prenumera
tą. Leidėjai nuoširdžiai dėkoja.

Kun. V. Radvinauskas, iš Clo- 
verdale, Calif, daugel metų be 
pertraukos dosniai remia Darbi
ninką. Ir šiemet atskubėjo su 
75 dol. prenumeratos auka. Nuo
širdi padėka jam.

J. Turulienė, iš VVilloughby, 
Ohio, kad ir toliau išvykusi iš 
Nevv Yorko, Kalėdų švenčių pro
ga su sveikinimais atsiuntė Dar
bininko spaudai 75 dol. Nuošir
di padėka.

Ekskursiją į Šv. Žemę iš New

PENSININKŲ ŽINIAI
N.Y. LB Socialinių reikalų 

tarnyba (Savitarpės pagalbos 
komitetas) praneša, kad iš Nevv 
Yorko miesto “Dapartment for 
the Aging — HEAP Mail Pro
cessing Unit” yra gautas raštas, 
kad HEAP turi specialią prog
ramą, kuri vadinasi “Home 
Energy Assistance Program”. 
Jį skiria piniginę paramą už iš
laidas kurui — už alyvą, elekt
rą, gazą, malkas, anglis. Tokią 
paramą gali gauti nepasiturin
tieji namų savininkai ir nuomi
ninkai, ne jaunesni kaip 60 me
tų amžiaus. Praeitais metais 
HEAP išleido $23,600 šiem rei
kalam, parėmusi 158,000 asme
nis, kuriem ši parama buvo rei
kalinga.

Norintieji pasinaudoti šia pro
grama, turi raštu kreiptis į De- 
partament for the Aging HEAP

— Mail Processing Unit, 280 
Broadway 5th Floor, New York, 
N.Y. 10007-1892, ir prašyti, kad 
atsiųstų aplikaciją. Rašyti taip: 
Home Energy Assistance Mail— 
Processing Unit. Dear Širs: 
Please send me Application 
DFTA-1/8/85/ for Home Energy 
Assistance. (Jūsų parašas).

Aplikaciją būtina labai tiksliai 
užpildyti. Kas turi pakvitavi
mus; kad asmeniškai moka už 
kurą, gali gauti $305.00 ar 
$200.00 metam, atsižvelgiant už 
kokios rūšies kurą moka. Tie, 
kas nuomoja butą ar kambarį 
ir už kurą nemoka (buto nuo- 
mon įskaitomas ir kuras), tačiau 
moka už elektrą, gali gauti iki 
$160.00 metams.

Apie tai smulkiai paaiškina
ma atsiunčiamame kartu su apli
kacija HEAP rašte.

PENSININKŲ NAMŲ REIKALAI
Lietuvių pensininkų bendra

bučiui įsigyti sudarytoji Direk
torių tąryba 1985 gruodžio 6 
pareigomis pasiskirstė taip: 
pirm, architektas Edas Babušis, 
vicepirm. Aleksandras Vakselis, 
sekretorė Eglė Dudėnienė, Fi
nansų reikalam — kun. Vytau
tas Palubinskas, Vytautas Alks
ninis, Romas Kezys. Vėliau bus 
sudarytos dar kelios komisijos.

Direktorių taryba nutarė Nevv 
Yorke įsteigti non-profit korpo
raciją, kuri rūpinsis senjorų 
namų įsteigimo reikalais.

Direktorių taryba gavo leidi
mą iš LB Centro Socialinių rei
kalų tarybos Chicagoje įsteigti 
New Yorke minėtą korporaci
ją. Šiuo metu Direktorių tary
ba rūpinasi reikalingais doku
mentais,-leidimais.

Yorko išvyksta 1986 kovo 6. 
Kelionė truks 9 dienas ir kainuo
ki tik $1,199. Kainon įskaitoma 
kelionė lėktuvu, nakvynės 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 
769-3.300.

Antano Baranausko “Anykščių 
šilelį“, apie kurį rašėme Darbi
ninke, galima gauti Romuvos 
knygyne (Jamaica Avė., netoli 
M. Shalins šermeninės) ir Dar
bininko administracijoje. Knygą 
gražiai iliustravo dail. Pranas 
Lapė. Išleido Romuvos leidykla. 
Kaina 5 dol.

Olympic rašomų mašinėlių su 
lietuvišku šriftu dar galima įsi
gyti kreipiantis adresu: S. Pra- 
kapas, 49 Norseman St., Toron
to, Ont. M8Z 2P7, Canada. Kai
na su persiuntimu j Ameriką 
160 dol.

Jonas ir Ona Keraminai, iš 
Rockford, III., su sveikinimais 
ir prenumeratos mokesčiu at
siuntė Darbininkui 40 dol. auką. 
Leidėjai nuoširdžiai dėkoja.

Bronius ir Angelė Stankaičiai, 
iš Paterson, N.J., sveikina Dar
bininką su jubiliejiniais metais 
ir prailgina prenumeratą su 50 
dol. auka. Nuoširdi padėka jiem.

Jurgis Valaitis, iš Stainford, 
Conn., linki Darbininkui ilgai 
gyvuoti, gi prenumeratos mokes
tį papuošė su 50 dol. dovana. 
Nuoširdi padėka jam.

Br. J. P. Apshaga, MD, ir Faus
tina, Thompson, Conn., prie pre
numeratos mokesčio pridėjo 75 
dol. auką ir linkėjimus Darbi
ninkui jubiliejaus proga. Nuo
širdi padėka jam.

Jonas, Strijauskas, iš St. Pe- 
tersburgo, Fla., atnaujino Dar
bininko prenumeratą, laiške 
sveikina Darbininką jubiliejaus 
proga ir spaudai paremti pridė
jo 50 doh auką, Darbininko 
leidėjai nuoširdžiai dėkoja.

J. G. Rūtenis, iš Chesterfield, 
MO, atnaujino prenumeratą su 
50 dol. priedu spaudai paremti. 
Nuoširdžiai jam dėkojame.

Petras Uginčius, iš Fredericks- 
lj>urg. Va., nuolatinis mūsų rė
mėjas, atsiuntė mokestį už pre
numeratą ir pridėjo 50 dol. auką 
spaudai paremti. Nuoširdi 
padėka.

Albinas Jankauskas, iš Elkton, 
M D, ir K. Kalvaitis, iš Gaither- 
hurg, M D., kiekvienas atsiuntė 
po 40 dol. auką ir atnaujino 
prenumeratą. Nuoširdi padėka 
aukotojams.
\ Vytautas Gintautas, iš Moun- 
taindale, N.Y., jubiliejinių metų 
proga pratęsė Darbininką su 40 
dol. auka. Nuoširdi padėka.

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

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

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

Kur tik žmones susirinko.
Tuoj Ir Ieško Dsrblninkot




