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Kristaus gimimo Šventė — Ka
lėdos taip pat ir 1985 metais 
krikščioniškame pasaulyje buvo 
atžymėta giliai religinėje nuo
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Nors Sov. S-ga' visą laiką 
girdavosi, kad ji neturinti ne
darbo problemos, tačiau pasku
tiniu metu dėl gen. sekreto
riaus Gorbačiovo vykdomų re
formų gali atsirasti milijonai 
laikinių bedarbių. Šiai proble
mai palengvinti ji įsivedė tam 
tikrą bedarbiam pašalpos mo
kėjimo, tvarką ir spaudoj pradė
jo svarstyti nedarbo klausimus.

Prezidentas Reagan užšaldė 
visus Libijos turimus indėlius 
Amerikos bankuose ir įsakė Li
bijoj dar tebesantiem ameri
kiečiam iki vasario 1 grįžti į 
JAV, nes kitaip jie vėliau būsią 
baudžiami pinigine bauda.

JAV atsisakė imtis prieš Li
biją karinių priemonių dėl gruo
džio 27 įvykdytų teroro veiksmų 
Romos ir Vienos aerodromuose 
prieš Izraelio oro liniją dėl to, 
kad tai sukeltų nepagaidauja- 
mą ir nepriimtiną pavojų Libi
joj dirbantiem amerikiečiam ir 
arabų pasaulio neapykantą.

Prancūzija numato vykdyti 
Vakarų Vokietijoj didžiausius 
nuo II pasaulinio karo pabai
gos karo pratimus, kuriuose da
lyvaus apie 50,000 prancūzų ir 
apie 100,000 vokiečių karių.

Libijos diktatorius Qaddafi 
pagrasino, kad tebesitęsiantis 
JAV priešiškumas prieš Libiją 
gali ją paskatinti suartėti su 
Sov. S-ga ir paversti Libiją pir
ma komunistine valstybe arabų 
pasauly.

Kinijos šiaurvakarinėje daly 
šalčiai ir audros sunaikino mi
lijoną jakų, arklių, avių ir gal
vijų, o kiti du milijonai gal
vijų kenčia badą.

Britanijos gynybos ministeris 
Michael Haseltine, nesutikda
mas su min. pirmininkės That- 
cher vykdoma politika, pasitrau
kė iš pareigų. Jo vieton buvo 
paskirtas George Younger.

Per 10,000 Bolivijos ūkininkų, 
įpykę dėl vyriausybės vedamos 
kovos su narkotikų gamintojais 
ir pirkliais (jie augina medelius, 
iš kurių lapų gaminamas ko
kainas, ir tai jiem neša didesnį 
pelną kaip javų auginimas) ap
supo 245 policijos pareigūnus, 
atvykusius naikinti esančių ko
kaino perdirbimo įmonių, ir tik 
po kelių dienų apsupimą panai
kino.

Indijos Punjab valstijoj 
kraštutinių sikų keliamos riau
šės vis dar nenurimsta. Pasku
tiniu metu dėl riaušių ten bu- 
.vo nušauti trys sikai ir apie 300 
puvo areštuota.

Rytų Vokietijos vadas Erich 
Honecker pareiškė ten besilan
kančiai JAV kongreso delegaci
jai, kad Berlyno siena galės bū
ti panaikinta tik pakankamai 
pagerėjus Rytų-Vakarų santy
kiam.

Rytų Vokietijos vadas Erich 
Honecker pareiškė ten besilan
kančiai JAV kongreso delegaci
jai, kad Berlyno siena galės būti 
panaikinta tik pakankamai 
pagerėjus Rytų-Vakūrų santy
kiam.

Į prezidento Reagan ragini
mą pritaikyti Libijai ūkines 
sankcijas atsiliepė tik kelios Va
karų valstybės ir sutiko įsivesti 
tik nežymius prekybos su Libi
ja suvaržymus.

Prezidentinė komisija pasiūlė 
paskirti 3.8 mil. dol. stipendi
jom studentam iš Centrinės 
Amerikos valstybių. Anksčiau čia 
galėjo studijuoti tik turtingųjų 
vaikai savo lėšom. JAV tikisi 
šiom stipendijom supažindinti 
būsimus C. Amerikos vadovus 
su Amerikos politikos tikslais ir 
atremti C. Amerikoj sovietų va
romą priešamerikinę propagan
dą.

Atvyko Į šv. Mikalojaus 
bažnyčią

Vilnius. 1985 birželio 19 iš 
Smolensko lagerio po amnesti
jos buvo paleistas kun. Jonas- 
Kastytis Matulionis. Laimingu 
sutapimu tą dieną Šv. Mikalo
jaus bažnyčioje buvo švenčia
mas kun. Stanislovo Valiukėno 
50 metų kunigystės jubiliejus; 
prieš pat sumą į bažnyčią įžengė 
tik ką grįžęs į Vilnių labai su
vargęs kun. J. Matulionis.

Šv. Mikalojaus bažnyčioje jis 
nuo senų laikų dažnai giedoda
vo ir buvo visų mėgiamas. Senu 
papročiu tik ką buvęs lageri
ninkas kun. J. Matulionis giedo
jo per iškilmingas mišias.

Daugelis tikinčiųjų nustėro: 
pažįstamas balsas . . . kun. J. 
Matulionis . . . bet ne... jis kalėji
me... Iš tikrųjų tai buvo jis...

Kadangi kunigas yra rimtas li
gonis, lageryje jam pripažino 
pirmą invalidumo grupę, o be 
to, straipsnis, pagal kurį buvo 
teistas, įėjo į amnestiją —jį pa
leido.

Bažnyčia raudojo
Po iškilmingu mišių, kai dau

gelis jau buvo išsiskirstę, prie 
altoriaus išėjo išvargęs, išsekęs, 
bet dvasingu veidu buvęs kali
nys kun. J. Matulionis. Prisiar
tinęs prie altoriaus, pabučiavo 
žemę ir padėkojęs Dievui už tikė
jimo ir kunigystės dovanas, o 
žmonėms už jų maldas, pradėjo 
1 aiky ti m iš ias.____ .. _

Visiems jautrus iki ašarų per
gyvendavęs dėl kitų nelaimių, 
kun. J. Matulionis stovėjo prie 
altoriaus išsekęs, bet nepalauž
tas. Bažnyčia verkė, ašaros ritosi 
pačios nesulaikomai... Verkė 
moterys ir jaunimas, nesigėdy
dami braukė ašaras vyrai, tyliai 
raudojo senutės. Žodžių nerei
kėjo, — visi matė, ką reiškia 
sovietinio lagerio siaubas.

aš-

Ragino melstis už 
persekiojamus

O jis ten išbuvo dar tik 
tuonis mėnesius... Po Evangeli
jos kunigas pasakė vos keletą 
minčių, bet kiekvienas jo žodis 
buvo tikras, išgyventtas. “Jei 
žmonės tikrai tikėtų ir mylėtų 
Dievą, nebūtų lagerių, nebūtų 
to siaubo, kurį aš mačiau“, — 
kalbėjo kun. J. Matulionis. Pri
siminė kun. Alfonsą Svarinską, 
kun. Sigitą Tamkevičių ir visus 
kenčiančius už tikėjimą, ragino 
žmones melsti jiems Dievo pa
laimos, stiprybės ir laisvės.

Skubėjo lankyti artimuosius
Jaunimas, susirinkęs švęsti ju

biliejų, su džiaugsmu sveikino 
grįžusį kalinį. Po mišių dar daug 
kas norėjo su kun. J. Matulio
niu susitikti, pasikalbėti, bet 
kunigas žadėjo vėliau visus ap
lankyti, nes dabar turįs prisista
tyti į miliciją ir nors kiek pail
sėti.

Jis kalbėjo: “Dar bus laiko, 
susitiksime. Noriu aplankyti ir 
nuraminti seserį, artimuosius, 
jie daug prisikentėjo”.

Birželio 23, sekmadienį, kun. 
J. Matulionis aplankė Kybartus. 
Jaunimas ir suaugę sveikino su
grįžusį savo kunigą, o jis visiems 
dėkojo už maldas ir žadėjo ne
užilgo vėl visus aplankyti. 

Vėl areštavo
Praėjo vos savaitė, ir žinia— 

areštuotas kun. Jonas-Kastytis 
Matui ionis.

Birželio 26 d., apie 12 vai., 
kai kunigas namuose ruošėsi 
laikyti mišias, į butą atėjo du 
nepažįstami vyrai ir užsipuolė 
buvusį kalinį, kodėl jis neprisi
registravęs.

Kun. J. Matulionis paprašė

1986 sausio 24 sukanka 25 
metai nuo Vilniaus arkivyskupi
jos apaštalinio administrato
riaus vyskupo Julijono Stepona
vičiaus neteisėto ištrėmimo. 
Prieš 31 metus įvyko Julijono 
Steponavičiaus konsekracija, 
kurios dėka Lietuvos sostinė, 
1958 mirus vyskupui Kazimierui 
Paltarokui, neliko be savo vys-

nekviestus svečius prisistatyti. 
Atvykusieji parodė dokumentus 
— saugumiečiai! Kunigui paaiš
kinus, kad dokumentai tvar
komi, jau buvęs milicijoje (o visi 
žino, jog sovietinėje santvarko
je per dieną niekas neprisiregist
ruos), čekistai įsakė jam rengtis 
ir eiti su jais išsiaiškinti. Sau
gumiečiai leido šeimininkei įdėti 
vienai dienai maisto, sakė, jog 
pirmą dieną jam niekas neduos.

Buvo aišku, kad kun. J. Ma
tulionis vėl areštuojamas. Dau
gelis dar vylėsi, kad tai nesusi
pratimas, klaida, išsiaiškins ir 
paleis, bet dienos bėgo, o jis sė
dėjo Lukiškio kalėjime. Ir vėl su 
kriminalistais! Saviesiems pasa
kė, kad naujo teismo nebus, nes 
jis jau nuteistas, o už ką paleis
tą kunigą vėl suėmė, taip ir ne
paaiškino, tik vienas iš čekistų 
replikavo: “Vos spėjo grįžti ir 
jau suruošė naują demonstraci
ją”-'

Nejau ir šiltas tikinčiųjų grį
žusio kunigo sutikimas jau lai
komas nusikalstama “demon
stracija”.

Ar gali dar būti didesnis pasi
tyčiojimas — leisti pajusti lais
vės jausmą ir net nepailsėjusį, 
neatgavusi jėgų, labai išsekusį, 
faktiškai vos gyvą grąžinti į la
gerio košmarą?!

Protestai nesiliauja
Lietuvos tikintieji protesto pa

reiškimais nepaliauja kreipęsi 
į LTSR generalinį prokurorą, (nukelta į>2 psl.)

Vysk. Julijonas Steponavičius. Salia jo stovi kun. Sigitas 
Tamkevičius ir kun. Alfonsas Svarinskas (su akiniais). Abu 
kunigai areštuoti 1983 m. Areštuoti už Tikinčiųjų Teisėms 
Ginti Katalikų Komiteto veiklą. Komitetas nuolat prašė 
valdžios, kad vysk. J. Steponavičių sugrąžintų į jo apašta
liškąsias pareigas Vilniaus arkivyskupijoje, \uotr. Lietuvių Infor
macijos Centro

TRYS VYSK. JULIJONO
STEPONAVIČIAUS SUKAKTYS

reikalaudami paleisti nekaltai 
areštuotus: kun. Joną-Kastytį 
Matulionį ir jaunuolį Romą Že
maitį bei išlaisvinti jau antrus 
metus kalinamus kunigus — Al
fonsą Svarinską ir Sigitą Tam- 
kevičių.

Pateikiame keletą pareiškimų 
tekstų:

Paleiskite už tiesą 
kenčiančius

“Mus pasiekė skaudi žinia. 
Vėl suimtas kunigas, uoliai tar
navęs Dievui ir žmonėms, Ky
bartų parapijos vikaras kun. Jo
nas-Kastytis Matulionis ir Ky
bartų parapijos tikintis jaunuo
lis Romas Žemaitis.

Labai prašome nelaužyti LTSR 
Konstitucijos, nepersekioti 
mūsų tikėjimo ir kuo greičiau 
paleisti nepadariusius jokio nu
sikaltimo kunigus: Kybartų pa
rapijos vikarą kun. Joną-Kastytį 
Matulionį ir kleboną kun. Sigi
tą Tamkevičių, Viduklės parapi
jos kleboną kun. Alfonsą Svarins
ką ir uolų Kybartų parapijos 
tikintį jaunuolį Romą Žemaitį 
bei kitus už tiesą kenčiančius 
kalinius”.

Protestuoja ir kunigai
LTSR Prokurorui Vilniaus ar

kivyskupijos kunigų
Pareiškimas

sausio. 18 LTSR Aukš- 
teismas nuteisė trims 
laisvės atėmimu kun.

1985 
čiausias 
metams

kupo. Prieš pat Panevėžio vys
kupo Paltaroko mirtį, popiežius 
Pijus XII 1957 m. paskyrė vys
kupą Steponavičių abiejų vys
kupijų — Panevėžio ir Vilniaus
— apaštaliniu administrato
rium. Bet 1961 vyskupas Stepo
navičius buvo sovietų ištremtas 
už Vilniaus arkivyskupijos ribų 
į tolimą Lietuvos užkampį 2a-

kenčiančiais ir vargstančiaisiais 
dvasioje.

Italijoje kai kurie vyskupai 
kalėdines mišias aukojo kalėji
muose, dalyvaujant kaliniam, 
kurių daugelis priėmė komuniją.

Žmonių meilės apeštalė Mo
tina Teresė iš Kalkutos Kalėdų 
išvakarėse New Yorke atidarė 
naują jos vadovaujamų seserų 
vienuolių centrą^ kuriame yra 
globojami ir slaugomi sergantys 
dabar paplitusia AIDS liga.

Prezidentas Reagan Washing- 
tone keliom minutėm užgesino 
prieš Baltuosius Rūmus pastaty
tos didelės kalėdinės eglutės 
šviesas solidarumo su Libane 
tebelaikomais amerikiečių įkai
tais ženklan.

Popiežiškosios Teisingumo ir 
Taikos komisijos — lustitia et 
Pax — pirmininkas prancūzas 
kardinolas Etchegaray, šventojo 
Tėvo pavedimu Kalėdų dieno
mis aplankė karo belaisvius Ira
ne, jiem išreikšdamas solidaru
mą, tardamas paguodos ir vilties 
žodžius. Prieš Kalėdas kardino
las buvo aplankęs taip pat karo 
belaisvius Irake.

Indijoje, kur krikščionių tėra 
23 milijonai iš bendro 750 mili
jonų gyventojų skaičiaus, Kalė- nolas Fresno, Kalėdų išvakarė- 
dos yra tautinė religinė šventė. 
Indijos respublikos prezidentas 
Singh, Kalėdų proga kreipdama
sis į įvairių Indijos religinių 
bendruomenių narius, juos 
kvietė sekti Jėzaus Kristaus 
mokslą. Kristus, pažymėjo pre
zidentas, skelbė visuotinę meilę, 
skatino vienus kitiem atleisti, 
nes meilė ir atleidimas kuria 
taiką.

Kinijos sostinėje Pekine apie 
10 tūkstančių tikinčiųjų dalyva
vo Kalėdų vidurnakčio pamaldo
se, kurios po 27-nerių metų 
pertraukos pirmą kartą vyko ką 
tik užbaigtoje restauruoti vadi
namoje “Beitang” arba Šiaurės 
bažnyčioje. Restauruotąją baž
nyčią "aidžia dabar atidavė ad
ministruoti vadinamai “kinų 
katalikų patriotinei sąjungai”. 
Romai ištikimi katalikai, kurių 
tikslus skaičius nėra žinomas, 
Kinijoje vis dar yra priversti 
melstis slaptai, dažniausiai pri
vačiuose butuose.

Nikaragvos valdžia nedavė 
leidimo Managvos arkivyskupui 
kardinolui Obando Bravo auko
ti kalėdines mišias vienoje sos
tinės ligoninėje. Ryšium su tuo, 
Managvos arkivyskupija išreiškė 
apgailestavimą dėl valdžios 
vykdomo kulto laisvės varžy
mo, dėl draudimo aukoti mišias 
ligonių intencija. Yra ypatingai

garę, Joniškio rajone.
Vyskupui Steponavičiui už

dėjo namų areštą Žagarėje, nes 
jis atsisakė įvykdyti neteisėtus 
antikonstitucinius ir antihuma
niškos valdžios reikalavimus, 
būtent Religinių reikalų įgalio
tinio įsakymu kunigams už
drausti vaikus ruošti Pirmajai 
Komunijai ir leisti įgaliotiniui 
tvarkyti kunigų skyrimus. Vys
kupas Julijonas Steponavičius 
parašė pareiškimą sovietinės 
ministrų tarybos pirmininkui, 
gindamas religijos laisvę.

Šiemet vyskupas Steponavi
čius švenčia ir dar dvi laimin
gesnes sukaktuvines šventes. 
Birželio 21 sukanka jo 50 metų 
kunigystis jubiliejus, o gim
tadienio dieną, spalio 18, jam 
sueina 75 metai.

Vysk. Julijonas Steponavičius 
gimė 1911 Miciūnų kaime, Ger
vėčių parapijoje, Vilniaus ap
skrityje, neturtingo ūkininko 
šeimoje. Jo tėvas buvo lietuviš
kų organizacijų veikėjas, kovojęs 
už lietuvių kalbą bažnyčioj, mo
kykloj, savivaldybėj. Julijonas 
baigė Vilniuje Vytauto Didžiojo 
gimnaziją ir Vilniaus universi
tetą teologijos magistro laips
niu, kunigu įšventintas 1936 m. 
Buvo paskirtas mokytoju ir ka
pelionu Gardine. Palūšėj, Dau
gėlišky, ėjo Švenčionių dekario 
pareigas.

(nukelto j 2 psl.)

skaudu konstatuoti, pažymi pa
reiškime Managvos arkivyskupi
ja, kad kai kurie valdžios orga
nai neparodo reikiamos pagar
bos vargstančių ir kenčiančių,
kaip kad yra ligoniai, teisėm.

Tūkstančiai tikinčiųjų iš įvai
rių pasaulio kraštų ir kontinen
tų Kalėdas praleido šventojoje 
Žemėje. Kalėdų vidurnakčio — 
Bernelių — mišias Betliejuje 
aukojo Jeruzalės lotynų patriar
chas Beltritti, gaudžiant visų 
Betliejaus bažnyčių varpam. Mi
šių metų maldos buvo skaito
mos lotynų, arabų, prancūzų, 
italų, anglų ir vokiečių kalbo
mis, religines giesmes giedojo 
14 chorų iš vienuolikos pasau
lio kraštų.

Betliejaus burmistro Kalėdų 
proga surengtame oficialiame 
priėmime, tarp kitų dalyvavo ir 
Izraelio ministeris pirmininkas 
Simon Perez. Burmistras išreiš
kė viltį, kad ateis diena, kai 
Šventojoje Žemėje arabai ir 
izraeliečiai taikiai sugyvens lais
vėje, naudodamiesi tomis pačio
mis teisėmis. Izraelio ministeris 
pirmininkas iš savo pusės linkė
jo, kad įvairių religinių bend
ruomenių tikintieji Šventojoje 
Žemėje tarpusavio tolerancijos 
ir pagarbos dvasioje padės įgy
vendinti šiame rajone pastovią 
taiką.

Santjago arkivyskupas kardi-

se aplankė Čilės respublikos 
prezidentą Pinochet, kuriam 
savo ir visos krašto Bažnyčios 
vardu išreiškė susirūpinimą 
valstybės ateitimi. Pokalbio me
tu buvo aptarti įvairūs krašto 
padėtį liečią klausimai.

Lenkijoje, kur katalikai suda
ro didžiausią gyventojų daugu
mą — apie 85 procentus — Ka
lėdų dienomis tikintieji nepa
prastai gausiai dalyvavo religi
nėse pamaldose. Lenkijos pri
mas kardinolas Glemp kalėdi
nes mišias aukojo Varšuvos Šv. 
Jono katedroje, ragindamas ti
kinčiuosius ugdyti savyje arti
mo meilę, krikščioniškomis ver
tybėmis pagrįsti kasdieninį gy
venimą.

Kalėdų išvakarėse kardinolas 
Glemp, susitikime su Varšuvos 
arkivyskupijos augziliarais, ku
nigais ir vienuoliais iškėlė sun
kumus, su kuriais susiduria Baž
nyčia Lenkijoje. Kardinolas 
ypatingu būdu atkreipė dėmesį 
į Lenkijoje neseniai pradėjusių 
dirbti Motinos Teresės seserų 
vienuolių veiklos varžymus. Vie
nuolėm buvo uždrausta lanky tis 
valstybinėje prieglaudoje, ku
rioje yra internuojami klaidžio
jantys girtuokliai, benamiai. 
Vienuolės nueidavo į prieglau
dą paguosti internuotuosius, 
jiem patarnauti, drauge pasi
melsti su tais, kurie norėdavo. 
Dabar valdžia vienuolėm už
draudė ateiti į prieglaudą, nes 
ji esanti valstybinė, o valsty
bė yra atskirta nuo Bažnyčios. 
Bažnyčia pakęs ir šį draudimą, 
pažymėjo kardinolas, tačiau sa
vaime kyla klausimas, kam yra 
reikalingos valstybinės institu
cijos — prieglaudos, kuriose 
draudžiama žmones 
jiem padėti.

Bažnyčia tačidu, 
kardinolas Glemp, 
visų draudimų, niekada neatsi
sakys savo misijos rūpintis žmo
gumi ir jam padėti. Mūsų po
litinėje sistemoje, tęsė Lenkijos 
kardinolas, yra įsivyravęs įsiti
kinimas, jog privalo būti liau
dies priešų. Jei liaudies priešo 
nėra, tai jį sukuria pati siste
ma. Liaudies priešai, kalbėjo 
kardinolas Glemp, yra tie, ku
rie siekia sukurti finansinį fon
dą privačiam žemės ūkiui pa
remti, padėti žemdirbiam, liau
dies priešai yra tie, kurie rū
pinasi sielovada kultūros pasau
lyje arba jaunimo tarpe. Nėra 
reikalo pabrėžti, kad Šiais atve
jais liaudies priešas yra Bažny
čia. Tokia pažiūra yra labai 
klaidinga. Mes nesame niekieno 
priešai. Bažnyčia nėra žmogaus 
priešas. Pati esminė Bažnyčios 
misija yra Kristaus vardu tar
nauti pavieniam žmogui ir vi
siem žmonėm kiekviename tau 
tos istorijos laikotarpyje ir vi
suose kraštuose.

paguosti ir

pažymėjo 
nežiūrint
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Savaitės
Įvykiai

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

JAV ir Graikija pasirašė sutar
tį, pagal kurią Graikija sutiko 
pirkti 40 F-16 kovos lėktuvų ir 
pasižadėjo neperduoti lėktu
vuose esančios aukštos techno
logijos svetimom valstybėm ir 
apsaugoti ją nuo šnipų.

New Yorke sausio 12 - 19 
vyko tarptautinis P.E.N. (Poetų, 
dramaturgų, redaktorių ir rašy
tojų) kongresas, kurį atidarė 
valst. sekr. Shultz. Jo dalyvavi
mas kongrese sukėlė dalies ame
rikiečių rašytojų nepasitenkini
mą ir protestus.

Lenkijos policijai pavyko 
areštuoti pogrindžio Solidaru
mo unijos Gdansko srities vei
kėją Bogdan Borusewicz. Jis bus 
teisiamas už dalyvavimą už
draustoj unijoj ir kėlimą socia
linių nepasitenkinimų.

Afganistano prezidentas Ba- 
brak Karmai atmetė prezidento 
Reagan siūlymą užtikrinti Af
ganistano saugumą, jei Sov. S— 
ga iš jo pasitrauktų.

Pagal vyriausybės pranešimą 
Salvadore veikią kairieji parti
zanai per 1985 m. užmušė 426 
ir sužeidė 1683 vyriausybės ka
rius.

Kongreso pakomitečio ty rimai 
parodė, kad Maisto ir vaistų 
administracija didesni dėmesį 
skyrė veterinarijos gydytojų ir 
galvijų augintojų, o ne vartotojų 
reikalam, ir kad dėlto mėsos ir 
pieno gaminiuose ir kiaušiniuo
se rasta vėžio ligą sukeliančių 
chemikalų.

Irano karo laivas sustabdė 
Persijos įlankoj Amerikos preky
bini laivą ir patikrino, ar laivas 
negabena karinių reikmenų Ira
kui. JAV pareiškė, kad šis Irano 
veiksmas eąs teisėtas, ir svarsto, 
ar nereikėtų JAV karo laivam ly
dėti Amerikos preky bos laivų.

Libija kasdien pagamina 
990,000 statinių aliejaus, bet jai 
trūksta bananų, tualetinio po
pieriaus, degtukų, skalbimo mil
telių ir muilo, mėsos ir švie
žių daržovių. Dėl to turguose 
dažnai įvyksta riaušių.

— M. K. Čiurlionio vidurinė 
meno mokykla jau .keturiasde
šimt metų moko muzikos, šo
kio, dailės gabiausius vaikus iš 
visos Lietuvos. Per tuos metus 
čia mokėsi l>eveik pustrečio tūks
tančio. Kai kurie iš jų tapo ži
nomi respublikoje, šalyje ir už
sienyje muzikantai, baleto šokė
jai, dailininkai. Šiandien mo
kykloje beveik 800 moksleivių, 
kuriuos moko 250 prityrusių pe
dagogų. Neseniai Lietuvos aka
deminiame operos ir baleto teat
re įvyko koncertas, skirtas šios 
meno moky klos 40-meČiui. Teat
ro scena tą vakarą priklausė mo
kyklos auklėtiniams.

— Dailės parodų rūmuose 
lapkričio 26 buvo atidaryta Ki
nijos Liaudies Respublikos tai
komosios dekoratyvinės dailės 
panxla. Daugiau kaip du šimtai 
eksponatų supažindino lankyto
jus su senomis ir turtingomis 
kinų liaudies meno tradicijomis, 
šiandieninių autorių meistrišku
mu. Pirmą kartą Lietuvos gy
ventojai turėjo galimybę pama
tyti tikruosius kinietiškus siu
vinėjimo pavy zdžius, juvelyrinę 
akmens ir medžio drožybą, de
koratyvines rytietiško šilko lėles, 
kitokius suvenyrus. Eksponuoti 
parodoje ir dekoruoti porcelia
no indai, pinti namų apyvokos

reikmenys, originalūs paveiks
lai, kilimai.

— Paštas specialiu leidiniu 
pažymėjo 100 metų sukaktį, kai 
gimė įžymus operos dainininkas 
Kipras Petrauskas. Lapkričio 23 
j apyvartą išleistas memoriali
nei datai skirtas atvirukas su 
originalaus piešinio ženklu. Įžy
mus lietuvių muzikos kultūros 
atstovas K. Petrauskas studi
javo Peterburgo konservatorijo
je, debiutavo Didžiajame teat
re, dainavo Marijos teatrb sce
noje, o nuo 1920 savo kūry
binį gyvenimą susiejo su 
Kaunu, buvo vienas Lietuvos 
operos ir baleto teatro įkūrėjų. 
Daug ir sėkmingai gastroliavo 
Europoje ir Amerikoje, buvo F. 
Šaliapino partneris. K. Petraus
kas dainavo geriausiose opero
se, o už Apsišaukėlio vaidmenį 
Musorgskio operoje “Borisas

—
VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleid Roed, Seat

M - 01 114th St, Richmond HIH, N.Y. 11418. TeL 718 441 - M11.

’----~------ —------------—-- l------
DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghtand Btvd., gaNma Įsigyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvą* plokštelių, svekinlmo kortelių, 
gintaro, baltinukų, juoetų, Įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jąmnlca Ava. (gris' Foreat 
P*way St), Woodheven, N.Y. 11421. Suteikta garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 298 * 2244. -

BUYUS FUNĘRAL HOME. Mario Telseira, Jr. laidotuvių direktorius, Neįt
ark otficeS 426 Lafayette St (Cor. WHson Avė.), tolei. 344 - 5172. Pa
ruošiamo* garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

KENFIELD TUNERAL KOMES — Beach Memorlal Chapel, 301 Coroy 
A ve., St. Petersburg Beach, FL 33706. 813 360 * 5577. Paaadona 
Memotial Chapel, 200 Pasadena Avė. S., St. Petersburg, FL 33707. 
813 345-9393.

TRYS VYSK. JULIJONO
STEPONAVIČIAUS SUKAKTYS
(atkelta iš 1 psl.)

Gilus išsimokslinimas, sielo
vados patirtis, kunigiškas uolu
mas buvo tos savybės, dėl kurių 
kun. Julijonas buvo parinktas 
Lietuvos sostinės vyskupu ir 
konsekruotas 1955 rugsėjo 11.

Visos tikinčiųjų bei kunigų 
pastangos atitaisy ti 1961 ištrė
mimą ir šią Lietuvos bažny
čiai padarytą skriaudą iki šiol 
nedavė jokių vaisių. Tačiau lie
tuvio vyskupo nepalaužiamas ti
kėjimas, jo meilė Dievui, Baž
nyčiai ir Tėvy nei Lietuvai, jo iš
tikimybė tiesai ir vy skupiškai 
misijai, net iš niūrios tremties 
spinduliuoja Lietuvai ir pa
sauliui.

Yra pagristi spėliojimai, kad 
1979 popiežiaus Jono Pauliaus II 
paskirtas kardinolas “in pecto- 
re” yra Vilniaus vyskupas Juli
jonas Steponavičius.

1980 rugsėjo 10 daugy bė jau
nimo, pasipuošiusio baltais ir 
tautiniais drabužiais išsirikiavo 
Šv. Mikalojaus bažnyčios šven
toriuje Vilniuje sutikti vyskupą 
Julijoną Steponavičių ir 25 metų 
vyskupystės jubiliejaus proga.

Pasirodžius Jo Ekscelencijai, 
jaunimas, kuris niekada dar ne
matė savo vyskupo, aukštai iškė
lė tautines juostas ir ąžuolo vai
nikus, sudarydami gy vuosius 
vartus, ir jį jautriai pasveikino.

Vyskupui Steponavičiui buvo 
uždrausta vykti į Vatikaną su 
kitais Lietuvos vyskupais 1983 
m. “ad limina” pasimatymui su 
Šventuoju Tėvu.

1984 į Žagarę pas vyskupą 
J. Steponavičių atvyko Religinių 
Reikalų Tary bos įgaliotinis Pet
ras Anilionis “įspėti” vy skupą 
Steponavičių, kad jis neturi tei
sės pasirašyti po protestais, va
žinėti į atlaidus, jubiliejus ir 
laidotuves, melstis už “nusikal
tėlius” kunigus, raginti kateki- 
zuoti vaikus bei kištis Į Vilniaus 
arkivyskupijos reikalus.

Panevėžio vyskupiją dabar 
administruoja prel. Kazimieras 
Dulksnys, o Vilniaus arkivysku
piją — kun. Algirdas Kazimieras 
Gutauskas.

Sveikinimus vyskupui Julijo
nui Steponavičiui jo sukaktu
vių proga siųsti: 235647 Žaga
rė, Joniškio r., Ždanovo 5-2, 
Lithuania.

—LIC-

Godunovas” jam buvo suteiktas 
Sovietų Sąjungos valstybinės 
premijos laureato vardas. Išleis
to atviruko piešinyje—artisto
portretas. Ženklo siužetas sim
boliškas: lyra, smuiko raktas, 
teatro uždanga ir kaukės. Čia 
pat memorialinis užrašas. Išlei
dimo dieną Vilniaus pašte buvo 
specialiu antspaudu antspau
duojama korespondencija.

— Vilniaus sporto rūmuose 
vyko koncertai “Rudens para
das — 85”. Pramoginėje jų pro
gramoje dalyvavo Vilniaus pe
dagoginio instituto, Vilniaus V. 
Kapsuko universiteto, Kauno kū
no kultūros instituto, Lietuvos 
veterinarijos akademijos, Lietu
vos vidaus reikalų ministerijos 
kultūros ir sporto rūmų ritmi
nės grupės, šoko A. Stravins
ko vadovaujama choreografinė 
trupė. Estradiniam žanrui “Ru
dens parade — 85” atstovavo 
Filharmonijos vokaiinis-instru- 
mentalinis ansamblis “Plius mi
nus”, Šiaulių vokai inis-instru- 
mentalinis liaudies ansamblis 
“Vairas” ir Vilniaus “Erfurto” 
dainininkai. Skąmbėjo nusipel
niusio meno veikėjo V. Telksnio, 
A. Jagelavičiąus, V. Katiliaus, 
L. Vikončiaus ir kitų kompozi
torių dainos. Solistai — A. Sta- 

I soievičiūtė, V. Grigonytė, L Aša- 
kaitė, E. Čibinskas, V. Onaitės, 
V. Malinauskas, S.L.K.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdraų? 
dlmal, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klljentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR S0NUS JONAS, sav. Wlnter Gardon Tavom. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Tolef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuviniai 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 Junction Blvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

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

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
VVorcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM 1330 AM. Sekmad. 
1:05 - 3 vai. popiet iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, D i rėkt, 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

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

11 valstybių 150 mokslininkų 
pareiškimu įspėjo, kad žmonių 
veikla keičia žemės atmosferą, 
o mokslininkai per mažai žino 
apie ilgalaikes tokios veiklos 
pasekmes gyvenamai aplinkai.

Izraelis sutiko, kad nesutari
mas su Egiptu dėl Sinajaus 
pusiasaly esančio 700 jardų 
Taba žemės ruožo būtų perduo
tas spręsti tarptautiniam tarpi
ninkavimui. Egiptas dt* to turė
tų grąžinti j Izraelį savo am
basadorių, kuris anksčiau buvo 
atšauktas, ir užmegsti norma
lius santykius.

Marksistiniam Pietų Jemene 
vy ksta sąmokslas prieš jo pre
zidentą Ali Nasser Moham- 
med al-Hassani, kuris buvęs su
žeistas ir dėl to miręs. Kovos 
tebevyksta Adeno uoste, gatvė
se ir aerodrome. Sąmokslininkai 
esą griežtesnės sovietinės linijos 
šalininkai.

Afganistano vyriausybė 
gruodžio pradžioj Kabule areš
tavo 4 savo armijos generolus 
už partizanam teikimą žinių 
apie sovietų kariuomenės judė
jimą. Partizanams gruodžio pa
baigoj pavyko sunaikinti du so
vietų tankus ir malūnsparnį 
ir Mazar e-Sharif mieste nušauti 
du sovietų karininkus.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

(atkelta iš I psl.)

Joną-Kastytį Matulionį, apkal
tinęs jį šiurkščių viešosios tvar
kos pažeidimu pagal LTSR 3Ž 
B K 199 str.

1984 lapkričio 1 vakare iš Ky
bartų bažnyčios kun. Jonas - 
Kastytis Matulionis kartu su ti
kinčiaisiais nuėjo į netoliese 
esančias kapines pasimelsti už 
mirusius.

Mirusiųjų pagerbimo dieną 
visoje Lietuvoje ir civilinė val
džia organizuoja eisenas į kapi
nes. Tikintieji su nuteistuoju 
kunigu ėjo į kapines tvarkingai, 
netrukdydami nei transporto 
eismui, nei įmonių darbui. Lai
kyti eiseną šiurkščiu viešosios 
tvarkos pažeidimu nėra jokio 
pagrindo. Be to, ir LTSR Kons
titucija 48 straipsniu garantuo
ja gatvės eitynių laisvę.

Tuo pačiu nuosprendžiu buvo 
nuteistas 2 metų laisvės atėmi
mu ir apeigose patarnavęs kaip 
tvarkdarys jaunuolis Romas Že
maitis. Jis apkaltintas pasiprie
šinimu valdžios atstovui pagal 
LTSR BK 201 str.

O buvo taip: eisenos metu 
Kybartų miesto DŽDT Vyk. ko
miteto pirmininkas Gudžiūnas 
norėjo prieiti prie kun. Jono- 
Kastyčio Matulionio ir su juo 
kalbėtis. R. Žemaitis ranka da
vė ženklą leisdamas suprasti, 
kad tuo laiku kalbėtis nepride
ra. Pirmininkas Gudžiūnas savo 
pastabas galėjo pareikšti prieš 
apeigas ar po jų. Tad nėra jokio 
pagrindo minėtą R. Žemaičio 
veiksmą laikyti pasipriešinimu 
valdžios atstovui.

Tuo tarpu pirmininkas Gu
džiūnas, net ir kapinėse trukdė 
religinių apeigų atlikimą, reika
laudamas, kad kun. Matulionis 
iš kapų išvarytų žmones (LTSR 
B K 145).

Todėl prašome panaikinti šį 
LTSR Aukščiausiojo Teismo 
nuosprendį abiems nuteistie
siems, turint dėmesyje dar ir 
tai. kad kun. Matulionis yra sun
kus ligonis — II grupės invali
das.

Vilnius 1985.III.29
Vilniaus arkivyskupijos kuni

gai: Algimantas Keina, Vytau
tas Pūkas, Stasys Markevičius,

Rita Latsons. Baltų Laisvės Lygos biuro direktorė VVash- 
ingtone, susitinka su Amerikos prezidentu Ronald Reagan 
lapkričio 15 Baltuosiuose Rūmuose. Baltu Laisvės Lyga bu
vo viena iš dvidešimt organizacijų, kurios buvo pakviestos
susitikti su prezidentu.

Jonas Boruta, Jonas Vaitonis, 
Jordanas Slėnys, Česlovas Taraš
kevičius, Josifas Aškelovičius, 
Domas Valančiauskas, Edmun
das Paulionis, Aldas Čeponis, 
Ignas Jakutis, Antonas Filipčik, 
Mykolas Petravičius, Jonas Kuk
ta, Antanas Simonaitis, Alfredas 
Kunišauskas, Kazimieras Gai
lius, Marijonas Savickas, Stasys 
Puidokas, Juozas Vertas, Stepo
nas Tunaitis, Leonas Savickas, 
Vytautas Jaskelevičius, Donatas 
Puidokas, Jonas Lauriūnas, Ka
zimieras Žemėnas, Vladas Čer
niauskas, Alfonsas Merkys, Do
natas Valiukonis, Alfonsas Pet
ronis, Albertas Ulickas, Jonas 
Kardelis, Antanas Andriuškevi
čius, Antanas Valatka, Kazimie
ras Kindurys, Mykolas Žemai
tis, Vaclovas Aliulis, Aleksand

ras Kaškevičius, Algis Kazlaus
kas, Petras Purlys, Stanislovas 
Kakarieka, Petras Tarvydas, 
Konstantinas Molis, Vladislovas 
Novickis, Juozas Urbonas, Al
fonsas Tamulaitis, Stanislovas 
Valiukėnas, Kazys Meilius, Pet
ras Daunoras, Justinas Saulius, 
Bronius Sakavičius, Kazimieras 
Pukėnas, V. Verikas.

Traktuojame kaip 
tikėjimo persekiojimą

Prašome paleisti nekaltai su
imtus: Kybartų parapijos kuni
gą Joną-Kastytį Matulionį ir 
Kybartų parapijos tikintį jau
nuolį Romą Žemaitį, taip pat jau 
antrus metus už uolų pareigų 
atlikimą kalinamus: Viduklės 
parapijos kleboną kun. Alfonsą 
Svarinską ir Kybartų parapijos 
kleboną kun. Sigitą Tamkevičių.

Kunigų ir uolių tikinčiųjų 
areštus mes traktuojame kaip 
tikėjimo persekiojimą ir pasity
čiojimą iš mūsų švenčiausių į si
ti kin imu”.

-o-
“1984 m. lapkričio 9 d. buvo 

suimtas Kybartų parapijos vika
ras kunigas Jonas-Kastytis Ma
tulionis, o lapkričio 12 — pa
tarnautojas Romas Žemaitis. 
Taip pat nuteisti po 10 metų 
kalėti Viduklės klebonas Alfon- 
soas Svarinskas ir Kybartų pa
rapijos klebonas Sigitas Tamke- 
vičius.

Mūsų Tėvynei Lietuvai tai ne
apsakomai didelis skausmas ir 
nuostolis. Ypač šiais laikais, ka
da ir taip tniksta kunigų. To
dėl mes, Lietuvos tikintieji krei
piamės j Jus, Prokurore, reika
laudami paleisti neteisingai ap
kaltintus ir nubaustus kunigus 
bei visus kitus, kalinamus už 
tikėjimą. Taip pat reikalaujame 
liautis bauginti ir persekioti ki
tus uoliai ir drąsiai besidarbuo
jančius Lietuvos kunigus bei ti
kinčiuosius”.

Pasirašė 77 parapijų atstovai. 
Iš viso 49,624 tikintieji.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

Tasolino 

A NENORIAIS65-86 80 ST, MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

1933 + l 97 6

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P C.

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

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

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

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Neužmirškime
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė jau čia pat. Daugumoje 
lietuviškų kolonijų ji bus pami
nėta tą pačią dieną — Vasario 
16. Reikia tikėtis, kad visi di
dieji parengimo darbai jau at
likti.

Kad ši šventė būtų mum pras
mingesnė, didesnė, visi turime į 
ją įsijungti. Šventės rengimas 
turi būti pratęstas ir į namus, j 
mūsų šeimas.

Jau lyg dabar savo namus 
papuoškime kuo nors lietuviš
kais atributais, ant stalo padė
kime lietuvišką vėliavėlę, Lietu
vos Vyčiui skirkime daugiau 
dėmesio. Reikia tikėtis, kad dau
gumoje namų kabo lietuviška 
Vytis. Tai visai patogu ir pras
minga ją dabar papuošti, nes 
tuo bus atkreiptas dėmesys.

Visi turime nemažai plokšte
lių. Besirengdami pasitikti Lie
tuvos nepriklausomybės šventę, 
į savo namus įsiveskime lietu
viškos muzikos nors pusvalandį, 
ypač svarbu ten, kur yra jauni
mo. Tegu jaunieji jaučia ir pa
mato, kad ateina kažkas svar
baus. Lietuviška muzika pripil- 
dykime namus tą pačią vasario 
16-tos dieną.

Kadaise buvo mėgiama lietu
viška patriotinė poezija. Ją 
deklamavo ir šeimose. Vaikai 
nori pasirodyti svečiam, kaip jie 
moka deklamuoti. Ta lietuviška 
patriotinė poezija tikrai pritiktų 

padeklamuoti ir savo šeimos 
tarpe ir prie svečių stalo.

Daug kas mėgsta iš anksto 
kritikuoti, girdi, koks čia minė
jimas, koks čia kalbėtojas. 
Neisiu, ir gana!

Viską galima iš anksto sunie
kinti, bet kas iš to bus. Visi 
juk nupeikiame ir tuos žmones 
kurie kitus niekina. Jie yra 
destruktyvūs, dažniausiai egois
tai ir save įsimylėję. Be savęs 
nieko nemato ir visus niekina. 
Jei ten nėra jo, tai viskas blo
gai!

Taip nėra gyvenime. Gyveni
mas yra sudėtingas ir veikla

Tarptautinės Rašytojų Sąjun
gos PEN (Playwrights, Poets, 
Editors, Essayists, Novelists) 
metinis suvažiavimas sausio 12- 
17 vyko New Yorke. Pradėtas jis 
buvo sausio 12 d. Viešojoje bib
liotekoje (Public Library) ir tęs
tas Essex House viešbutyje prie 
pat parko.

Kaip pranešė New Yorko spau
da, į suvažiavimą iš įvairių 
pasaulio kraštų atkeliavo 600 
rašytojų. Kai kurie jų labai gar
sūs — Nobelio premijos laurea
tai. Į šį suvažiavimą atvyko 
rašytojai ir iš komunistų valdo
mų valstybių, kaip Kinijos, Ni
karagvos, Rytų Europos... Nepai
sydami spaudimų iš vidaus, kai 
kurie jų (ypač iš Vengrijos) drą
siai pasisakė už spaudos laisvę, 
pasmerkdami cenzūras. Kiti 
daugiausia tylėjo.

Kartais diskusijose keistai at
rodė, kad vakarietiškos kultūros 
šalių rašytojai puolė Jungtines 
Amerikos Valstybes kaip varžan
čias rašytojus bei pilną spaudos 
laisvę. Tokiais puolimais ypač 
pasižymėjo Vakarų Vokietijos 
žymus rašytojas Guenter Grass, 
kuris teisinosi nesąs komunistas 
ar komunizmo gynėjas. Taip pat 
atsirado ir iš Amerikos rašytojų, 
kurie smerkė savo tėvynę, sukel
dami nusistebėjimo, ypač vadi
namuose egzilų rašytojų sluoks
niuose, patyrusiuose komunisti
nės santvarkos varžtų. .

Šį jau 48-ąjį suvažiavimą or
ganizuoti ir lėšas telkti buvo pa
vesta JAV rašytojams — PEN 
sąjungos nariams, kurių čia yra 
2,000. Jiem vadovauja Norman

sudėtinga. Ją reikia nenupeikti, 
o paremti, pozityviai prisidėti. 
Jei visi taip kritikuosime ir skal- 
dysimės, kas tada bus? Pabir
sime kaip smėlis. O jei visi susi- 
susitelksime, visi bendrus dar
bus remsime, būsime jėga!

Atmeskime kritikas, kurias iš 
anksto mėgstame rengėjam su
fabrikuoti. Jei kas ir nepatinka, 
užmirškime. Iš anksto nusiteiki
me, kad šventės minėjime daly
vausime, drauge paraginsime ir 
kitus.

Neužmirškime pasiimti ir savo 
jaunimo. Nepalikime jo vieno. 
Šeimos, kurios savo vaikus atsi
veda į tokius minėjimus, juos iš
saugoja lietuvybei ir lietuviškai 
veiklai. Vaikai pripranta prie 
lietuviškojo gyvenimo ir į jį 
įsijungia.

Visi žinome, kad bus renka
mos aukos. Jau esame tiek eko
nomiškai pajėgūs, kad galime 
aukoti didesnėm sumom. Prisi
minkime kitas tautas, pvz., žy
dus, kiek jie paaukoja Izraelio 
reikalam, apskritai žydiškai 
veiklai remti.

Ypač kreipiame dėmesį į mūsų 
turtinguosius sluoksnius. Jie yra 
sukaupę didelius turtus, bet ar 
pagal savo turtą ir Lietuvos 
reikalam aukoja? Jie daug išlei
džia savo reprezentacijai, vai
šėm ir kelionėm, o kiek atiten
ka lietuviškiem reikalam? Ar tai 
nėra tik trupiniai?

Minėjimą rengia Amerikos 
Lietuvių Taryba ir kitos orga
nizacijos. Ir gerai, kad organi
zacijos savo tarpe mini šią šven
tę. Jie turi progos arčiau pa
bendrauti. pakalbėti apie Lietu
vą.
' Didžiųjų renginių vadovai 
dar turi apsidairyti, ar visi sve
čiai pakviesti? Dabar yra kong
reso rinkiminiai metai.. Galima 
pritraukti vieną kitą svarbią 
amerikiečių asmenybę. Visada 
verta ieškoti draugų Lietuvai, 
kad Lietuvos reikalus paskui 
palaikytų gyvus ir senate ir 
kongrese.

Daugiau dėmesio skirkime 
minėjimo patalpom, jas papuoš
kime, sulietuvinkime. Turime 
savo tarpe pajėgių žmonių, ku
rie tai gali padaryti, tik mes 
patys dažnai nekreipiame dė
mesio į tai.

Tegu būna Lietuvos nepriklau
somybės šventė iškili, puošni, 
paminėta ne tik salėse, bet ir 
mūsų namuose! Tegu sukelia 
naujus pasiryžimus visiem uo
liau tarnauti Lietuvail

Los Angeles Vyrų kvartetas, atlikęs programą rezistencijos 
žymens įteikimo šventėje. Iš k. R. Dabšys, A. Polikaitis, 
B. Seliukas ir E. Jarašūnas. Nuotr. Aivaras Jerumarns

TARPTAUTINIS RAŠYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS NEW YORKE
Mailer, pasižymėjęs savo libera
linėmis tendencijomis. Bet šiame 
suvažiavime jis buvo labai nuo
saikus, ypač gindamas, suvažia
vimą atidarant, kalbėjusį Vals
tybės sekretorių George Shultzą.

Suvažiavimas buvo įspūdin
gas tiek labai iškilmingo vieš
bučio parinkimu, tiek gausiu 
dalyvaujančių rašytojų skaičiu
mi, tiek paskaitų bei diskusijų 
įvairumu, tiek pagaliau savo 
reikšme Amerikos visuomenei, 
kuri dažnai į savo rašytojus 
žvelgia ne tiek kaip į kūrėjus, 
kiek kaip į žurnalistikos puose
lėtojus, teikiančius medžiagos 
televizijos programoms ar kinų 
filmoms. Yra nemaža tiesos Pie
tų Afrikos rašytojos Nadinės 
Gordimer pastaboje: “Susidariau 
įspūdį, kad Jungtinėse Ameri
kos Valstijose į rašytojus nėra 
žiūrima rimtai. Jie yra laikomi 
žmonių linksmintojais (enter- 
tainers). Įdomu, ką pasakytų šį 
moteris, patyrusi apie lietuvių 
rašytojų kaip fizinių darbininkų 
padėtį išeivijoje.

Šis tarptautinis suvažiavimas 
kaip tik ir iškėlė rašytojų padė
tį valstybėse. Jie ypatingai įver
tinami vadinamuose totalitari
niuose kraštuose, kur prievarta 
pajungiami valdančios grupės 
bei ideologijos tarnybai. Ten jie 
labai globojami ir aprūpinami, 
bet už tai užmokama laisve. 
Šiame suvažiavime buvo itin iš
samiai nagrinėta rašytojų santy
kiai su valstybe ir valstybės 
santykiai su rašytojais.

Išklausius penkių dienų su
važiavimo programą, susidarė į- 
spūdis, kad pasaulio rašytojai 
yra gyva, vadovaujanti žmoni
jos dalis, o ne savo subjek- 
tyviniame kiaute užsidaręs 
elitas. Tai matysime, nors ir 
paskubom peržvelgę suvažia
vimo eigą. Bet prieš tai dar rei
kalinga paminėti Tarptautinės

i '

rašytojų Sąjungos pradžią bei 
pobūdį.

■o l

Ši rašytojų sąjunga savo am
žiumi nėra sena. Ji įsteigta tru
putį vėliau po pirmojo pasauli
nio karo, būtent 1921 metais 
Anglijoje. Steigėja — žinoma 
anglų rašytoja C.'D. Dawson. 
Jai rūpėjo sujungti pasaulio ra
šytojus, kiek tai įmanoma, į 
vieningą sambūrį ir tuo labiau 
iškelti jų vaidmenį formuojant 
žmonijos dvasią. Be to, sąjungos 
steigėjai rūpėjo laisva kūrybi
nė išraiška. Žmonijos visoke
riopai gerovei pasiekti įstatuose 
sugestijuojama kritikuoti valsty
bes bei jų tvarkas. Tai, žinoma, 
veda į konfliktus totalitarinė
se sistemose.

Šiame suvažiavime buvo pa
liesta rašytojų priespauda įvai
riose diktatūrinėse šalyse. Suva
žiavimo dalyviams išdalytas ir 
kalinamų rašytojų sąrašas, su
skirstant pagal valstybes. Iš 
pranešimo paaiškėjo, kad šiuo 
metu kalėjimuose yra 445 rašy
tojai. Daugelis jų kankinami 
tortūromis, žiauriomis kon
centracijos stovyklomis ir 
psichiatrinėmis priemonė
mis. Tarp kalinamųjų pami
nėti ir 8 mums žinomi lie
tuviai disidentai, nors ir nerašy- 
tojai. Tarp jų Balys Gajauskas 
ir Viktoras Petkus. PEN organi
zacija rūpinasi visų jų gelbėji
mu. Tai tiesioginis jos tikslas.

Gal dar verta priminti, kad 
nepriklausomybės laikais lietu
viai rašytojai nepriklausė PEN 
klubui, kai tuo tarpu Latvijos ir 
Estijos rašytojai priklausė. Jie ir 
dabar, nors išeivijoje, įrašyti 
kaip Latvijos bei Estijos tautų 
atstovai. Lietuviai rašytojai to
kios privilegijos neturi. Jie yra 
įsijungę į vadinamą egzilų ra
šytojoj grupę, kuri laikoma JAV 
PEN padaliniu. Mūsų grupei va
dovauja vengrė Clara Gyorgyey 
(pirmininkė), o tarp šešių vice
pirmininkų yra Nobelio premijos 
laureatas Česlovas Miloš ir Al
girdas Landsbergis. Sąjungai 
priklauso tik keli lietuviai rašy
tojai. Kiti nerodo dėmesio. Ta
čiau lietuvių rašytojų atstovas 
kasmet dalyvauja PEN suvažia
vimuose, kurie vyksta vis kitoje 
valstybėje. Delegatais būna pa
kaitom Algirdas Landsbergis, 
Tomas Venclova ir Stasys Goš
tautas. Ten jie šauniai atremia 
kairiųjų rašytojų svaičiojimus 
apie tariamą kūrybinio žodžio 

J

laisvę komunistinėse valstybėse 
ir iškelia Lietuvos vardą.

šį pasaulio rašytojų sąjungos 
suvažiavimą visuomenėje, kuri 
mažai tesidomi rašytojais, gana 
gerai išgarsimo JAV Valstybės 
sekretoriaus apsilankymas 
sausio 12 Viešojoje Bibliotekoje. 
George Shulzą pakvietė kalbėti 
PEN Amerikos rašytojų pirmi
ninkas Ncnraan Mailer, nepra- 
matydamas visų sunkumų. Vals
tybės sekretorius kalbėjo, atida
rant PEN kongresą, labai nuo
širdžiai, iškeldamas šios šalies 
rašytojų laisvę. Bet to neužteko. 
Pasirodo, ka<d sekretorius buvęs 
kviestas tik pirmininko nepasi
tarus su kitais valdybos nariais. 
Kai kuriems atrodė, jog 
Shultzas kaip politinės insti
tucijos atstovas esąs netinkamas 
kalbėti tokioje vietoje. Protesto 
pareiškimą pasirašė 62 dalyviai 
ir reikalavo, kad jis ten pat bu
tų perskaitytas. Vienas svarbiau
sių priekaištų buvo vadinamas 
McCarran-Walter įstatymas, 
kuriuo į JAV draudžiama įva
žiuoti kovingiems komunistams. 
Dėl tų priežasčių Valstybės sek
retorius dalies rašytojų kalbos 
metu buvo trukdomas. Už tai 
pirmininkas Valstybės sekretorių 
atsiprašė, papeikdamas audi
toriją, o Jis ramiai sau dėstė 
Amerikos kaip laisvo krašto ra
šytojų privilegijas kurti, kas 
kaip nori. Palyginus su gausia 
rašytojų kongreso minia, protes
tuojančių buvo tik nežymi kai
riųjų ekstremistų dalelė.

-o-
Pirmoji suvažiavimo diena 

(sausio 13) buvo skirtą nagri
nėti temai: “Kaip įsivaizduoja 
valstybė” ir antrajai temai 
“Kritika”. Pirmajai sesijai vado
vavo žymusis rašytojas Vargas 
Llosa. Tą dieną pranešimuose ir 
diskusijose dalyvavo 22 asme
nys. Svarbiausia kalbėtoja laiky
tina Piety Afrikos rašytoja Na- 
dime Gordimer, pati europietiš- 
kos kilmės, bet savo romanais 
ir novelėmis narsiai kovojanti už 
negrų teises. Jos žodis apie Pie
tų Afrikos, įsivaizdavimą”, kad 
tik baltieji turi teisę gerai gy
venti ir apie socialinių reformų 
būtinybę, buvo labai autoritetin
gas ir nusveriantis kitus kalbė
tojus. Tos dienos programoje 
aukštai iikelta ir rašytojų parei
gą kritikuoti valstybines ydas.

(Bus daugiau)

MELNINKŲ VIKTORAS 
GRĮŽO IŠ ŠKOTIJOS
PR. NAUJOKAITIS, 1984
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Vašarą Albina mane pavaišin
davo ankstyvaisiais saldiniais 
obuoliais ir prinokusiomis 
kriaušėmis, vadinamomis dūlė
mis. Aš ją buvau pasikvietęs į 
mūsų sodą pasivyšniauti. Kai 
kada jiedvi abi su mama užei
davo pas mus pasikalbėti su 
mūsų mama.

Vasara jau ėjo rudeniop, kai 
sėdėdamas ant suolelio tarp aly
vų krūmų ir skaitydamas kny
gą, išgirdau gonkose kalbantis 
mamą su Viktoriene. Net nebu
vau pastebėjęs, kada ji įslinko.

— Darbo aš nebijau, nes žmo
gus juk ir yra Dievo leistas dar
bui t- “savo prakaite valgysi 
duoną”, tik nesmagu, kai esu lai
koma samdine be algos ir savu 
drabužiu. Taip ir abu vaikai. 
Gaila Gedžio, kai parginęs ban
dą, suskirdusias kojas mirkina 
vandenyje. Blogiausia, kad lai
kas bėga, ir vaikai liks be moks
lo, — pro ašaras skundėsi vieš
nia.

— O ką tėvas? Ar jam nerū
pi vaikų ateitis? — įsiterpė ma
ma.

— Viktoras sako, kas dirbs 
ūkyje, jei vaikus išleisim į po
nus? Iš sviesto ir sūrių neuž
teks pinigų mokslams eiti. Man 
rodos, kad tų pinigų užtektų: 
žemė gerą, sodybavietė, viskas 
gerai auga, tik visi ir Jonas 
su prisiplakėle Vanda, ir pats 
Viktoras su Agute pritingi dirb
ti, tai nori turėti neapmokamų 
samdinių. Parašiau laišką savo 
tetai į Kanadą, pasisakiau visą 
padėtį, gal galėtų paimti Albi- 
nutę pas save. Atrašė, kad galė
tų, net į mokyklą leistų, tik 
kiek užtruksią, kol popierius su
rašys valdžios įstaigose. O Gedį 
gal čia kaip nors įstatysiu į 
gimnaziją. Tuos reikalus tikiuosi 
sutvarkyti. Bet didesnė bėdą, 
kad netekau vyro. Škotijoje, ro
dos, pakenčiamai sugyvenom. 
Ir jis stengėsi vaikus auklėti 
lietuviais, leido į mokyklą. Bau
gino mane tik jo bedievybė, 
tų visokių negerų knygų skaity
mas, kurias jam parūpindavo 
tas bedievis Kapsukas. O čia 
prilipo prie savo sesers, ir aš 
jam tik samdinė, ne žmona.

—- Gal tik jums taip atrodo. 
Negi gyvens su seserimi kaip 

su žmona? — nenorėjo tikėti 
mama.

— Tai kad gyvena. Mane su 
vaikais iškraustė į mažąją klėte
lę, o juodu užėmė didžiąją, ten 
miega kartu.

— Tai tikrai baisu, kad į to
kias velnio pinkles pakliuvo 
abudu. Bet turėkit kantrybės..., 
— ramino užjausdama Viktorie- 
nę mama.

-o-
Broliai Akseliniai su Mel- 

ninkų vyrais nuo seno buvo ne
atskiriami draugai. Kol namie 
buvo Feliksas, trys broliai daž
nai vakarais susimesdavo pas 
Melninkus ir dainuodavo iki iš
naktų, daina plaukdavo net iki 
tolumoje dunksančių tamsių gi
rių. Jiems atsiliepdavo mūsų 
kaimo sodybos. Taip varžyda
vosi — kurie patvariau ir gar
siau bei įvairiau sudainuos. 
Grįžęs Viktoras taip pat įsijun
gė į draugystę.

O tie Akseliniai buvo apsuk
rūs vyrukai. Vokiečių okupaci
jos metu jie prasimanė išdirbti 
kailius ir odas. Smurgainių bur
liokai kailiadirbiai Striūpuose 
nuomodavo seną apgriuvusį na
mą, į kurį kas rudenį atvyk
davo apylinkės kailių išdirbti. 
Akseliniai, nugabendami ten 
savo avių kailius, įsižiūrėjo, kaip 
mankštinami išrauginti kailiai, 
kaip paruošiamas raugas, ko
kiam skiediny mirkomos odos. 
Karo metu burliokai neatvykda- 
vo, ir Akseliniai savo darži
nėje patys įsitaisė raugyklą, pa- 

pasidirbo mankštinimo įran
kius. Išraugindavo ir išmankš
tindavo kailius ir odas ne tik 
sau, bet ir plačiai apylinkei.

Ilgais rudens vakarais Vikto
ras su Jonu ilgai sėdėdavo Ak
selinių daržinėje ir grožėdavosi 
karbitinės lempos šviesoje 
sklandžiu brolių darbu.

Tik staiga pasklido apylinkė
je gandas, kad kažkokie pikta
dariai vieną naktį išvogė visas 
Akselinių dirbtuvės odas ir kai
lius. Buvo pašaukta policija. 
Padaryta krata pas įtartus bro
lius Melninkus. Šie įsiuto už 
apvaginimą, grasino atkeršyti.

Pažadą įvykdė. Tikrai. Vieno 
turgadienio pavakare, jau prite
mus, grįžtančius brolius ties Va
lių kapinaitėmis užpuolė vel
nio kaukėmis prisidengę du 
skarmaliai su kuolais rankose. 
Akseliniai buvo stiprūs vyrai, ir 
užpuolikus gerokai apkūlė. Vik
toras su Jonu kokią savaitę 
laižėsi mėlynes ir nedrįso žmo
nėms parodyti ištinusius žan
dus. Tik jauniausiojo Akselinio 
kumščiai gal buvo silpnesni, 
ir jis beveik nešte buvo par
neštas namo su pradurtu šonu. 
Atrodo, kad driskiais persirengę 
buvo apsiginklavę ne tik kuolais, 
bet ir peiliais. Galvatrūkčiais 
parvežtas iš Šakių gydytojas su
stabdė kraują, aptvarstė žaiz
dą, bet liepė ligonį tuoj vež
ti į Kauną: esą perdurti plau
čiai, reikią ęperacijos. Tik po 
trijų/mėnesių vyrukas apgydy
tas gjrįžonaiuo. Akseliniai mėgi
no tėrsybe^-iefckoti teisme. Bet 

nebuvo liudininkų, mačiusių už
puolimą, o vien liudininkų, 
kad Melninkai grasino, teismui 
neužteko.

Su išvogtomis odomis rištinas 
ir kaimyno Vėverio atsilanky
mas pas mus. Jis atėjo su pūp
sančiu maišeliu ir prie klėties 
sutiktam mūsų tėvui ištraukė 
dvi dar nesurėžytas gabalais 
odas.

— Gal, tėvuk, galėtum man 
ir maužei pasiūti kamašiukus?
— prakalbo nedrąsiai kaimy
nas.

Mat, mūsų tėvas batsiuvio 
amato buvo mokęsis pas pagar
sėjusį kurpių Špakauską ir, kol 
dar nebuvo paveldėjęs ūkio, 
vertėsi batsiuvio amatu.

— O iš kur gavai tas skū- 
ras? — gana griežtai paklausė 
tėvas.

— Gal pirkau, gal dovanų...
— mikšiojo Julius.

Julius Vėveris buvo liuteronas, 
bet vokiškai kalbėti nemokėjo. 
Gyveno jis su sena motina ne
vedęs. Kaimynai jį laikė trenk
tu, bet jis sugebėjo žemę dirb
ti, trobas pasitaisyti, kurį nors 
padargą susiręsti. Tik kai kurias 
dirvutes, išsimėčiusias lankose 
ant kalvučių lankose, buvo už
leidęs alksnynėliais ir aviety
nais. Vaikams net nedrausdavo 
juose pasiaviečiauti. Buvo geros 
širdies ir teisingas žmogus.

— Kol nepasakysi, iš kur ga
vai, nė pirštu tų tavo odų ne
prisiliesiu.

— Dovanų gavau, juk rodos 

sakiau, kad gavau.
— Tai Icas tokias dovanas da

lina? Dabar odos brangios, pa
tvoriais nesimėto.

— Melninkai davė. Už talką, 
— darėsi atviresnis Julius.

— Tai vagiant talkinai?
— Taip išeitų. Odos buvo sun

kios, ojaodu tik du vyrai. Ir 
triese kuone patrūkom, kol atvil- 
kom iš daržinės į ant vieškelio 
stovintį vežimą. Bet nesakyk, 
tėvuk, Melninkams, kad jums 
paslaptį išdaviau. '

— Paslaptis ir liks paslapti
mi. Aš moku laikyti prikandęs 
liežuvį, Nebijok, niekam nesa
kysiu. Tik kamašiukų tau nesiū
siu: negaliu aš teršti rankų ir 
sąžinės vogtais daiktais. Tik 
man baisu pagalvoti apie tuo- 
dviejų Meln inkų vyrų sugedi
mą: apvogė, tai apvogė, tik kam 
ir nekaltus žmones dar sužalo
jo. Stebiuosi, kad taip gudriai 
paslėpk jog per kratą policija 
nerado

— Melninkai — nekvaili: jie 
namie nė neslėpė, o tiesiai nu
vežėm į jų lankose, smėlio kal
nelyje, įrengtą kalkėms degti 
krosnį. Apdėjom ten kalkakme
niais. 0 jei ten ir būtų radę, 
kas įrodys, kad mes ten odas pa- 
dėjom? — gudrumu didžiavosi 
Julius.— Kad, tėvuk, atsisakai 
man pasiūti, tai nė nežinau, 
kur dabar galėčiau kreiptisfciu- 
siininė kaimynas. w

i Bus (taukiau)
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TAUTINĖS SĄMONĖS 
IŠLAIKYMAS IŠEIVIJOJE

J Šlajus

/ ęsu iš praeito numerio)

Janina Vabolienė — Australi
joj, LB Švietimo ir kultūros vice
pirmininkė. aiškino apie švieti
mo bei auklėjimo būklę tolima
jam Australijos žemyne, kur žie
mos metu pas mus, ten būna 
vasaros karščiai. Nutautėjimas 
v v ksta panašiai, kaip ir visur, 
bet jaunos šeimos jungiasi į 
lietuvišką veiklą. Mokyklos nau
dojasi JAV Švietimo tarybos 
vadovėliais. Jaunimų lietuviškai 
mokv tis skatina Jaunimo kongre
sai, sporto šventės, Australijos 
lietuviu dienos. Vasario 16 
gimnazija Vokietijoj lanko 4 
Australijos lietuviai mokiniai. 
Kvietė atvykti į Australijos Lie
tuvių dienas 1986 m., i Pasau
lio Lietuvių Jaunimo kongresų
1987 m. ir Sporto šventę —
1988 m.

Tautinio išsilaikymo išeivijoje 
reikalais kalbėjo skautų vado- 

_vai:.-Seserijos — Stefa Gedgau
dienė. Brolijos — Kazys Mato
nis ir Sporto sąjungos (S.AL- 
EASS atstovas — B. Keturakis.

Birute Jasaitienė, pagal gau
tus pranešimus apžvelgė Pietų 
Amerikos lietuvių veiklų. Iš \ e- 
uecuelos su paskaita buvusi 
k\ lesta Jūratė de Rosalės. bet ne
galėjusi atvykti, atsiuntė stu
dija. Ne pakankamai ji supra
tusi mūsų ruošiamos konferen- 
(_’ I b)N I i i11 lt!.

Hcu ri kas \'alav iėius iš Brazi li
jo" atsiuntė pranešimų apie jų 
krašto lietuvių gyvenimą ir 
veiklų. 1923 - 1930 m. iš Lietu
vos į Brazilija atvv ko apie 
10,000 lietuvių imigrantų. Lie
tuvos valdžia tuomet čia pa
statė 3 lietuv iškas mokyklas. ku
rias lankė apie 500 mokinių. Da
bar čia 3 ar 4 kartos už
augę vaikai nedaug bekalba lie
tuviškai. Po II Pasaulinio karo 
čia atvyko tik keletas šimtų lie
tuvių. kurie persikėlė gyventi i 
J.\\ Brazilijoj veikia Lietuvių 
Bendruomenė. Lietuvių Jauni
mo sąjungą, dvi tautinių šokių 
grupės, choras "Volungė . Lie
tuviu Literatūros draugija, 
lietuvi:; katalikiškos organizaci
jos. lietusių kalbos kursai. Lei
džia nas savaitraštis “Mūsų Lie-

siunčia iš JAV ir Kanados lie
tuvių jaunuolių pamokyti lietu
vių kalbos, dainų, tautinių šo
kių.

Vilija Kerelytė, pagal raštu 
gautus pranešimus, trumpai ap
žvelgė Europos kraštų ir Vasa
rio 16 gimnazijos veiklų. Vasa
rio 16 gimnazijų dabar lanko 93 
mokiniai. Iš Amerikos lanko 29 
mokiniai. Gimnazija stiprėja ir 
tampa vienintele visų išeivijos 
lietuvių švietimo ir kultūros 
institucija.

Elena Bradūnaitė-Aglinskie- 
nė, valandų užtrukusioje pa
skaitoje: “Tautinės sąmoningu
mas palyginamoje perspektyvo
je”, stebėjusi JAV-se įvairių et
ninių grupių gy venimų ir jų kul
tūrinę veiklų, apžvelgė jų skir
tingus papročius bei tautinį at
sparumų gyvenamam krašte, iš
eivijoj.

Popietinėje sesijoje, kuriai va
dovavo prof. dr. Jonas Račkaus
kas, buvo nagrinėjama: “Moder
nių metodų ir priemonių taiky
mas tautinio auklėjimo išlaiky
me išeivijoje . Dr. Dalia Kati
liūtė-Boydsun, tema “Motyvaci
ja tautiniam auklėjimui išeivijo
je , aiškino apie metodus ir 
priemones tautinio auklėjimo 
institucijose: mokykloje, orga
nizacijose, šeimoje.

Metodus ir priemones tauti
nio auklėjimo lituanistinėse mo
kyklose ir darželiuose apžvelgė 
mokytojos:

Dr. Danutė Dirvonienė — 
priešmoky klinis auklėjimas (Le- 
monto Montesori m-los vedėja), 
aiškino, su mažamečiais kalbėti 
lėtai ir aiškiai, kad vaikas gerai 
suprastų. Kai vaikas ištaria žodį 
angliškai, prašy ti pakartoti lie
tuviškai. Vaikų darželiai, sakė, 
prisideda prie lituanistinių mo
kyklų išlaikymo.

Dr. Ramunė Račkauskienė, 
profesionalė mokytoja, 15-os

SKRENDAME VIRŠ AMERIKOS STEBUKLO
Viešnagė Los Angeles mieste (2)

PAULIUS JURKUS

JAV’ LB Švietimo Tarybos 
pirmininkas Jonas Kavaliū
nas daro pranešimą PLB 
mokslinei konferencijai 
apie tautinės sąmonės ugdy
mą lituanistinėse mokyklose 
JAV-se. Nuotr. Jono Tamulaičio

VASARIO 16-OJI
X asario 16-osios minėjimai 

kiekv ieueriais metais sudaro pa
grindini lėšų fondų Lietuvos 
laisvinimo darbam. Organizaci
jos ruošia tuos minėjimus pa
gal vietos sąlygas. Kaikur pri
siprašomi dalyvauti ir ame
rikiečių valdžios atsto
vai. Bet bendrai tokie minėji
mai daromi tik sau patiem. Iki
šiol, ačiū Dievui, lietuviai šio
mis progomis v ra gana dosnūs.

Praėjo tie laikai, kai buvo ap
siriko' ,a Kelių organizacijų at
stovų i įvažiavimu i VVashing- 
topj ir pasimatymų su kartais 
sana neįtakingais pareigūnais. 
Tada nedaugelis apie Lietuvą ir
lietuvius žinojo. Tarp daugelio 
tautų ir tautelių.valstybių ir 
valstybėlių, besigrumiančių dėl 
savo nepriklausomybės ar

CONNECTICUTE
priimti ir paminėti. Negalime 
sustoti ir tuo pasitenkinti.

Pereitais metais Connecticute, 
LB Hartfordo apylinkė ėmėsi* 
iniciatyvos ir atsakomybės su
ruošti viešų Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo minėjimų. Ši 
naujovė pavyko puikiai.

Praėjusių metų LB Connecti- 
eut apy gardos suvažiavime nu
tarta tokį minėjimų vėl rengti. 
Tam įpareigota naujoji apygar
dos valdyba.

Apy gardos valdybai reikalin
ga visų apylinkių ir kiekvieno 
lietuvio talka ir parama. Šalia 
savo kasmetinės aukos savo apy
linkėje prisidėkime pagal savo

Birutė Jasaitienė, PLB vice
pirmininkė švietimo ir tauti
nio auklėjimo reikalams, 
dėkoja visiems PLB moksli
nės konferencijos dalyviams, 
besirūpinantiems tautinės 
sąmonės išlaikymu išeivi
joje. Konferencija buvo 
lapkričio 24 Jaunimo Centre 
Chicagoje. Nuotr. Jono Ta- 
mulaičio

anglų kalba knygų autorė, aiš
kino apie pradžios mokyklų dar
bą ir auklėjimų. Ateinančių į 
lituanistinę mokykla vaikų lietu
vių kalbos lygis yra labai že
mas ir nevienodas. Baigę litua
nistines mokyklas mažai bekalba 
lietuviškai. Reikia keisti meto
dus atsargiu evoliuciniu būdu. 
Iš senųjų metodų palikti kas to
bula.*

Rašy toja Danutė Bindokienė, 
ilgametė aukšt. lituanistinės 
mokyklos lietuvių kalbos ir lite
ratūros mokytoja, aiškino, jog 
aukštesnes lituanistines mokyk
las lanko apie 300 mokinių, 
apie pusė yra Chicagoje. Tai tas 
branduolys, kuriuo remsis tau
tinis išlikimas išeivijoje. Apie 
lietuvių kalbos mokymų ir nau
jus vadovėlius pasakė: "Be gra
matikos ir sintaksės lietuvių kal
bos išmokti negalima”. Stovyk
los, sportas, skaitymo varžybos 
yra geros pagelbinės priemonės.

Kuri. Antanas Saulaitis, SJ, 
vaizdinėmis priemonėmis ir 
gyvu žodžiu aiškino apie jauni
mo tautinį auklėjimą lietuvių 
organizacijose. Vaizdžiai paro
dė, kaip vaikus sudominti lietu
vių kalba, istorija, geometrija. 
Jaunimo organizacijos yra prie
monės skiepyti tautinį nusitei
kimą.

Rūta Udriėnė, gyvenanti to
liau nuo lietuviškų šeimų ir li
tuanistinių mokyklų, kalbėjo 
apie vaikų lietuvišką auklėjimų 
šeimoje. Pasakojo gerais pavyz
džiais, kaip savo šeimoje augi
na keturis vaikus puikiais lietu
viukais. Rodos, jog taip papras
ta ir lengva, kai tėvams tai rū
pi, patys nėra pamiršę savo 
kilmės šaknų, tebemyli ir pa
vergtą tėvynę, tėvų jausmai su- 
gestijonuojasi ir į vaikų jaus
mus. Jų šeimos keturi vaikai, 
sako, nuvažiavę į lietuviškus pa
rengimus atlieka lietuviškų pro
gramą.

Kun. Kuzminskas pasiūlė li
tuanistinėms mokykloms LKB 
kronikas. Paminėjo, jog tos 
Bažnyčios kronikos siunčiamos į 
138 kraštus.

PLB valdyba, ruošdama šią 
konferenciją, ne mažai įdėjo su
manaus organizacinio darbo. 
Taipgi ilgą ir kruopštų darbų 
atliko Pasaulio anketos paruo- 
šėjai: kun. prof. dr. K. Trima
kas ir prof. dr. T. Remeikis su 
akademikais talkininkais. Šios 
anketos sumanytojams nemažai 
dar teks padirbėti, kol iš kele
tas tūkstančių atsiųstų anketų 
sukvalifikuos kompiuterų lėtus 
atsakymus bei duomenis, ieško
dami mūsų nutautėjimo prie
žasčių ir priemonių jas apval
dyti.

Konferencijoj aukšto lygio pa
skaitas skaitė mokslinę ir tautinę

bent egzistencijos pasaulio are-

išgales ir prie šio minėjimo auklėjimo patirtį turį kalbėto- 
sėkmingumo. O kad būtume jai. Paskaitų klausėsi negausus 
matomi, dalyvaukime visi, kurie skaičius vietinių lietuvių. Mažai 
tik pajėgiame. Kenčianti Lietuva tesidomėjo jaunimas. Stebėjo ją

Kelionė iš New Yorko į Los 
Angeles yra tikrai didelė, juk 
reikia perskristi visą kontinentą. 
Dar prieš traukinių gadynę 
žmonės mėnesiais plūkėsi, trau
kiniais jau pūkšnojo apie savai
tę. Greitėjant traukiniams, 
trumpėjo ir kelionės dienos. Da
bar gal galima geležinkeliais nu 
skrosti per kokias tris dienas. 
Paskui iš vagono išlipsi suplotas 
kaip kotletas nuo to didelio nuo
vargio.

Kai lėktuvai pakėlė keleivį 
ant savo sparnų, viskas pasikei
tė. Prieš 50 metų kai pradėjo 
kursuoti pirmieji keleiviniai 
lėktuvai DC3, dar skrido 15 va
landų su vienu nusileidimu, nes 
reikėjo papildyti kurą.

Dabar mes esame išdidūs ba
jorai prieš anuos laikus. Kelio
nė įsirėmina tarp 5-6 valandų. 
Lėktuvo greitis yra tikrai dide
lis, bet kartais jis turi nugalėti 
oro kliūtis, — skristi prieš vėjus. 
Tada kelionė prailgėja. O kai 
vėjai pučia iš užpakalio, lėktu
vas net ir tas valandas sutrum
pina.

Kur gražieji vaizdai?
Keliauti per visą kontinentą, 

tai atskleisti Amerikos geografi
jos knygą, atskleisti iš rytų į 
vakarus. Kaip miela sėdėti prie 
lango ir stebėti žemę — tą mie
lą mūsų planetą, kuri mus nešio
ja ir maitina. Kaip keista, — 
atrodo, kad viskas stovi vietoje, 
arba vos vos juda, o tuo tarpu 
lėktuvo greitis kokia 500 mylių 
per valandą.

Taip norėjau pamatyti šį Ame
rikos pakraštį, Pennsylvanijos 
kalniukus, bet kas iš to. Vos 
pakilome, kaip įlindome į pilkus 
pakulinius debesis. Aukštyn, 
aukštyn. Išnirome viršum debe
sų, bet žemelės jau nematyti. 
Ji liko ten apklota debesėlių pa
talais, kad mes svajotume ir jos 
ilgėtumės. Kartais pasimato 
įdomesnės debesų formacijos, 
bet ir debesėliai tokie tingūs, 
nenori keliautojų linksminti 
kaip cirko klounai. Jie nesivar
to, nežongleruoja, tik visi su
gulę ilsis.

Valandos aukštose padangėse
Ir tokiu atveju, kai nieko ne

gali stebėti, tos kelionės valan
dos būna mielos. Turi laiko 
galvoti, turi laiko ir rašyti. Ant 
kelių pasidedi savo lagaminuką, 
ant jo sąsiuvinį, ir tada planuo
ji, rikiuoji darbus, mintis/ Čia 
nereikia skubėti, tai toks darbas 
nenuvargina, bet, priešingai, 
padaro tvirtesnį, išryškina tavo 
padėtį ir svarbiausius reikalus.

Greit atvažiuoja metalinis 
vežimėlis. Jis primena tuos veži
mėlius, kurie gatvėse pardavinė
ja dešreles, kaštanus. Tik šis kur 
kas siauresnis, mažesnis, nes jo 
judėjimo erdvė — takas lėktu
ve. Pirmiausia praveža gėrimus, 
pasiūlo laikraščius, žurnalus, 
jau skelbia, kad tuoj duos 
pietus.

Atveža ir pietus. Lėktuvo pa
lydovės turi tikrai daug dirbti 
ir skubėti. Keleivių nebuvo 
daug, buvo kokie trys ketvirta
daliai, ką lėktuvas gali paimti 
su savim.Buvo nemaža laisvų 
vietų, kurias žmonės panaudo
jo — išdėstė savo popierius, 
drabužius, o kitas sugėbėjo ir 
geriau pamiegoti.

Pietūs iš trijų patiekalų: la- 
zania, kalakutas ir žuvis. Vis
kas taip supakuota, aptraukta 
celiofanu, pašildyta, kad būtų 
kuo lengviau patarnauti.

Kas ta “lazania”, niekaip ne
prisimenu. Sustojau ties kalaku
tu. Yra ir salotas su padažu, 
bulkutė, pyragaitis, Coca eolą, 
kava.

glaudini prie mažo staliuko ir 
tvarkaisi su kalakutu ir su kitais 
valgiais. Niekas neskuba, nes ir 
taip liks daug laiko, kol lėktu
vas pradės leistis.

Rodomas ir kinas, čia reikia 
išsinuomoti ausines, kad galė
tum girdėti, ką šneka ekrane. 
Šiaip be garso filmai primena 
senas gadynes — nebylius fil
mus. Nemėgstu save supančioti 
ausinėmis, prisirakinti į>rie 
ekrano, kai čia pat už lango 
vaizdai, kurie dažnai būna daug 
gražesni nei ekranas rodo.

Ir pavalgėme ir skobnius nu
valėme. Jau ir nusibodo, nes 
visur ta pati pilkuma. Tas pats 
monotoniškas motorų ūžesys.

Staiga kapitonas įsijungė į 
garsiakalbių sistemą ir pranešė, 
kad greitai skrisime per kalnus 
— Grand Canyon.

Skrendame per Amerikos 
stebuklą

Debesys ėmė retėti. Pasirodė 
žemė. Išbraižyta kvadratukais. 
Kai kur pabarstyta sniego. Pa
matai ir upelius. Jie sukiojasi, 
raitosi, blizga, jei paliečia saulė. 
Keliai dažniausiai įbrėžti tiesūs. 
Atsirado kalnų kalnelių virtinės.

Greit pasirodė ir Grand 
Canyon. Tai yra Amerikos ste
buklas. Tokių kalnų niekur nėra 
pasaulyje. Tai ne kalnai, tai su
skaldyta, suaižyta žemės aukštu
ma, kuri yra lygi kaip stalas. 
Atrodo, kad kas ėmė ir perlaužė 
didžiuosius žemės plotus, padarė 
giliausius tarpelius.

Kartais iškyla milžiniški blo
kai į aukštį. Jų sienos stačios, 
rudos. Dažniausiai čia viskas 
ruda, ruda. Laukų laukai aplin
kui ruda, toliau — pilka.

Priminė man mūsų Čiurlionio 
fantastinius pasaulius. Tokių 
vaizdų niekur nėra, tik čia. Ir 
kaip visa tai atsirado, kaip ten 
atrodo žemai, kai keliauji tais 
plyšiais arba aukštumų plokš
tumomis?!

Pamatai kai kur ir gyvenvie
tes. Net šiurpu pasidaro, kaip 
gali gyventi žmonės, atskirti nuo

viso pasaulio. Tik kelias ateina 
per dykumas ir įlenda į tą kai
melį, kur mažyčiai namukai pa
birę. Ir ką ten žmonės veikia? 
Gal yra kokia pramonė?*

Kalnai pradeda raukšlėtis, 
panašėja jau į kitus kalnus. 
Pasirodo ir medžių juostos. Ir 
kitoki ežerai, daug didesni. Taip 
atsisveikiname su gražiausiais 
Grand Canyon vaizdais.

Jau ir Los Angeles
Lėktuve jau skuba stiuarde

sės, jau mirksi visi ženklai — 
prisirišti diržus ir t.t. Vadinas, 
jau greitai būsime Los Angeles 
mieste.

Lėktuvas ima leistis. Pamatau 
ir namus ir gatves. Visa pra- 
skuba pro sparnus, kol pamažu 
nusileidžiame į gražųjį miestą 
Los Angeles, kur praėjusiais me
tais buvo pasaulinė sporto olim- 
pijada. Čia tikrai turi būti visa 
atnaujinta, pagražinta.

Tą grožį tuoj pamatai, vos 
išlipęs iš lėktuvo — kokia mo
derni, švari architektūra. Ir 
pilna palmių.

Svarbiausia jau laukia Juozas 
Kojelis, mielas bičiulis, tos geros 
globos rankos. Jis ir kvietė mane 
pasikelti šiai kelionei. Jis ir pa
sitiko čia.

Aerodrome jis jaučiasi kaip 
namie, gerai jį pažįsta, nes ka
daise čia dirbo. Žino lėktuvų 
tipus, kas ir kiek veža keleivių.

Nustebino tai, kad lagaminus 
reikėjo eiti pasiimti gana toli, 
visai į kitą pastatą. Už jo — 
sustojimo aikštės. Čia pat ir pal
mėm apsodinti keliai. Visai kitas 
pasaulis.

Čia laikrodžiai rodo kokia 15 
minučių po trečios. Popiečio 
metas. Besivydamas dieną, per- 
skridai visą kontinentą ir po
piečio metu pamatai palmių alė
jas, kiparisus. Visa tai maloniai 
nuteikia, nukelia į egzotiškus 
kraštus. Važiuojame į Santa 
Monica, kur gyvena Juozas Ko
jelis.

(Bus daugiau)

LITHUANIA 
LIETUVA

noje pasidarėme nebe taip ma
tomi.

Niekas mūsų neieškos. Patys 
turime ką. nors dary ti, kad bū
tume labiau matomi ir girdimi. 
Jau daug padaryta. Net JAV 
prezidento kelis kartus buvome

meldžiasi už mus ir prašo jai keletas spaudos atstovų, pa
padėti. skelbę spaudoje santraukines

Jungtinis Lietuvos nepriklau- apžvalgas. Žinia, Tautinės są- 
somybės atgavimo mėnėjimas monės išlaikymo konferencija 
vyks vasario 16, sekmadienį, 3 v. tęsėsi dvi darbingas dienas, 
popiet VVest Hartford Roberts Spaudos korespondentai nusiun- 
Center Theater. tė laikraščiams santraukines

Albina Lipčienė apžvalgas. O šios tarpkontinen-

Ko daugiau bereikia. Susi- 
i- -

tinės konferencijos pasiūlyti 
projektai profesionalų paskai
tose, praktiškas jų pritaikymas 
ir įvykdymas lituanistinėje mo
kykloje, šeimoje, organizacijo
je sunkiai spaus pečius PLB 
Švietimo ir tautinės sąmonės 
išlaikymo komisiją.

“Lithuania - Lietuva — tai Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
išleistas, spalvotomis nuotraukomis iliustruotas lankstukas 
anglų kalba. Jis trumpai ir vaizdžiai kitataučius supažin
dina su Lietuva, jos garbinga praeitimi ir tragiška dabartimi. 
Didesnis skaičius lankstukų buvo pasiųstas nemokamai jo 
pageidavusiem Lietuvos konsulam Los Angeles ir Chicagoje. 
Organizacijos ir pavieniai asmenys, kurie nori platinti 
lakstuką kitataučių tarpe, gali jį įsigyti savikaina (10 et., 
plius persiuntimo išlaidos) PLB būstinėje. 5620 So.. Ciane 
mont Avė.. Chieago. III. 60636.
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FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA 

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01 114th SL, Richmond HiU, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-6799

Skyriai: Chicagoje, Cicero, SL Petersburge

Aktyvas: 47 milijonai dolerių *

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

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

Taupymo certifikatų 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 $100.000

KASOS įstaiga Richmond HiU veikia šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto iki I vai. 
vakaro, išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų ir certifikatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios informacijos.

Lituanistikos Katedra 
The Endowed Chair 
of Lithuanian Studiec 
University of Illinois 
at Chicago

AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI

Aukos gautos 1985 m. lap
kričio mėnesį:

1,000 dol. Stasys Povilenskia, 
Toronto, Kanada; a.a. Emest P. 
Rėklio atminimui — Virginia M. 
Rėklia, Danville, IN; Jonas ir Ona 
Vengriai, Osterville, MA (iš viso 
1,075 dol.).

777 doL a.a. Stasio Šilingo 100- 
to metų gimimo sukakčiai 
paminėti — Mykolas ir Laima 
Vansauskai, Lyons, IL.

500 doL Margaret Cary Da vis, 
per John W. Kunca, Export PA; 
a.a..tėvų Jurgio ir Marijos Grau
žinių atminimui — Marija Grau- 
žinytė, Chicago, II. (iš viso 1,000 
dol.), a.a. Peter J. Kilda atmini
mui — per dr. Jack Stoką, Wat- 
chung, NJ; Jerome J. Norton, 
Syosset, NY; Bronė Budreika Ten- 
der, Wellesley, MA (iš viso 1,000 
doL).

200 dol. Dr. Leonas ir Ona 
Sabaliūnai, Ann Arbor, MI (iš 
viso 600 dol.).

138.90 dol. M. V. Klimavičius, 
Como, Australija.

130 dol. Domo ir Gražinos 
Krivickų 50 metų vedybinę sukak
tį minint aukojo — 50 dol. — Povi
las Labanauskas, Bethesda, MD; 
30 dol. — Margareta Samatienė, 
Washington, DC; 25 dol. — Algi
mantas ir Virginija Gureckai, 
Oxon HiU, MD; 25 dol. — Alfon
sas ir Regina Petručiai, District 
Heights, MD.

100 dol. Jonas Juodis, Ger- 
mantown, NY (iš viso 300 dol.); 
prel. John A. Kučingis, Los 
Angeles, CA; Vincas ir Genė Lilei- - 
kai, 01d Lyme, CT (iš viso 200 
dol.); a.a. Sergėjo Reuto atmi
nimui — A Reutienė, Brisbane, 
Australija; A ir K Rožėnai, Bot 
Springs, AR (iŠ viso 300dol.); 
Šakių apskrities klubas, Chicago, 
IL — per A Liūdžiu (iš viso 600 
doL); Balys Trukanavičius, To
ronto, Kanada; Morta Užgirienė, 
Brookfield, IL (iš viso 130 dol.); 
a.a. tėvo Jono Žukausko atmi
nimui — Jonas Žukauskas, Black- 
wood, NJ (iš viso 200 dol.).

80 dol. Elena Jasaitienė, Dės 
Plaines, IL (iš viso 500 dol.).

50 doL a.a. dr. Stasio Baublio 
atminimui — Brigita Baublys, 
Chicago, IL; a.a. Peter Budarf 
atminimui — Vincas ir Aniceta 
Stakniai, Elizabeth, N J; Juozas 
Jakštas, Lakewood, OH (iš viso 
965 dol.); a.a. Lilliam Jonaitis 
atminimui — Therese Roskin, Wil- 
liamsport, PA Juozas ir Giedrė 
Končiai, Westchester, IL (iš viso 
75 dol.); a.a. Adam ir Mary 
Linkievičių atminimui — Helen 
Campbell, Philadelphia, PA; 
Boleslovas Kymantas, Chicago, 
IL (iš viso 135 dol.); Jolanta D. 
S vi pas, Hinsdale, IL

35 doL Gintautas Kazlauskas. 
Oak Park, IL Anthony ir Helen 
Yakaitis, Franklin Sųuare, NY (iš 
viso 135 doL).

25 doL Saulius ir Daina Gyvai, 
Salem, MA (iš viso 55 dol.);

Zigmas Grybinas, O’Fallon, IL (iš 
viso 150 dol.); Romas Masiulio- 
nis, Buffalo, NY (ik viso 100 dol.); 
D. ir A. Misiuliai, Lemont, IL (iš 
viso 75 dol.).

' 20 dol. a.a. tėvų Cazimera Nor
kus ir Dominicus Kazakevicz 
atminimui — Sophia Winicky, 
Sahuarita, AZ; a.a. Adomo ir Ju
lius Macelių atminimui — Al bert 
Macelis, Merchantvilh , NJ; 
Katarina Narkevičienė, Ar- 
lington, MA Antanas Vyčas, 
Calumet Park, IL

15 dol. A girdas ir Amanda 
Mulioliai, Euclid, OH (iš viso 45 
dol.); Naureckai, Lemont, IL (iš 
viso 20 dol).

11 dol. Laima Lanušaitytė 
Almonte, Brooklyn, NY.

10 dol. ZZ, Lemont, IL

Pagal pasižadėjimus gauta:
1,500 dol. Rimvydas ir Milda 

Šilbajoriai, Columbus, OH (įmokė
ta 1,500 dol.).

1,000 dol. Ignas ir Dangira 
Budriai, Collinsville, CT (įmokėta 
1,200 dol.); Juozas ir Eugenija Pa- 
žemėnai, Queens Village, NY 
(įmokėta 4,500 dol.); Vaiva R. 
Vėbraitė, New Haven, CT (įmokė
ta 750 dol.).

600 dol. Jolanta Raslavičiūtė, 
Chevy Chase, MD (įmokėta 400 
dol.).

500 dol. Kęstutis ir Astra Bile- 
nai, Richmond HiU, NY (įmokėta) 
500 dol.); dr. Linas ir Rima 
Sidriai, Palos Hills, IL (įmokėta 
500 dol.); Vincas Urbonas, Chi
cago, IL (įmokėta 425 dol.).

300dol. Rimvydas ir Dalia 
Jakai, Norristown, PA (įmokėta 
200 dol.).

100 dol. Po valas ir Elena Mik
šiai, Juno Beach, FL (įmokėta 100 
dol.); Juozas Ugianskis, Grand 
Rapids, MI (įmokėta 60 dol.).

Aukų lapkričio mėnesį su
rinko:

JAV LB Cicero apylinkė 200 
dol. (iš viso 700 dol.); JAV LB 
Lemont apylinkė 561.61 dol. (iš 
viso 2,789.61); JAV LB New 
Haven apylinkė 250 dol. (iš viso 
1,195 dol.); Kanados LB Sault Ste. 
Mane apylinkė 150 dol.

PLB Fondo vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja visiems Litu
anistikos katedros rėmėjams ir 
linki linksmų šv. Kalėdų ir lai
mingų Naujųjų 1986 metų. Lėšų 
telkimo vajus sėkmingai vyksta, 
šių metų lapkričio mėnesio 30 d. 
Lituanistikos katedros ižde buvo 
$432,713.84. Dar reikia surinkti 
$167,286.16. Čekius prašome rašy
ti ir siųsti: Lituanistikos 
katedra arba Lithuanian 
World Community Founda
tion, 5620 S. Claremont 
Avenue, Chicago, IL 60636.

Vytautas Kamantas
PLB Fondo pirmininkas

Nijolė Balzarienė 
PLB Fondo reikalų vedėja

WORCESTER, 
MASS.

Minėsime Vasario 16-tąją
VVorcesterio Lietuvių organi

zacijų taryba Lietuvos nepri- 
klausęmybės atstatymo 68 metų 
sukakties minėjimą VVorcesteryje 
rengia vasario 16, sekmadienį.

10 vai. ryto mišios Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje. 11 
vai. ryto iškilmingos mišios už 
Lietuvą ir kenčiančius lietuvius 
Aušros Vartų prapijos bažnyčio
je. Giedos Šv. Kazimiero parapi
jos vyrų choras, vadovaujamas 
vargonininkės O. Keršytės. Or
ganizacijos prašomos dalyvauti 
su vėliavomis. Moterys su tauti
niais drabužiais. Po pamaldų 
ten pat salėje Lietuvos vyčių 
116 kuopa visiem pamaldų daly
viam ruošia kavutę.

3 vai. popiet minėjimas Mai
ronio Parko didžiojoje salėje. 
Meninę dalį atliks Šv. Kazimie
ro parapijos vyrų choras, vado
vaujamas vargonininkės O. Ker
šytės.

Tary bos valdyba prašo organi
zacijas ir atskirus asmenis da
lyvauti pamaldose, minėjime ir 
įteikti aukų Lietuvos laisvinimo 
darbam. Aukos skiriamos pagal 
aukotojų pageidavimą: Vlikui, 
Lietuvių Bendruomenei ar Altai. 
Jas galima įteikti minėjime ar 
pasiųsti organizacijų tarybos iž
dininkui Algiui Glodui, 37 San- 
dy Glen Drive, Holden, Ma. 
01520.

Po minijimo toje pačioje sa
lėje taryba rengia visiem vaka
rienę. Pakvietimai gaunami pas 
tarybos valdybos narius, organi
zacijų pirmininkus ir minėjimo 
dieną prie įėjimo.

Visi dalyvaukime pamaldose 
ir minėjime, nes tai kiekvieno 
lietuvio pareiga. Visi vieningai 
ir visomis jėgomis kovokime už 
Lietuvos laisvę ir savo tautos li
kimą, ne žodžiais, bet darbais. 
To iš mūsų prašo pavergtieji 
broliai ir sesės tėvynėje. Jie ve
da žūtbūtinę kovą už tautos, 
tėvynės ir religijos laisvę. Esa
me tautos dalis, todėl mūsų 
teisė, privilegija ir pareiga yra 
ta pati.

Trumpai
Valstijos gubernatoriaus M. 

Dukakio išleistas įstatymas, kad 
visi automobiliuose važiuojan
tieji naudotų apsaugos diržus, 
įsigaliojo nuo sausio 1. Nesi
laiką taisyklių bus baudžiami.

Kovo 23, sekmadienį, vyks 
skautų-čių Kaziuko mugė.

Balandžio 20, sekmadienį, 1 
vai. popiet Maironio Parko di
džiojoje salėje vyrų choro kon
certas ir pietūs.

Gegužės 4, sekmadienį, Šv. 
Kazimiero parapiją lanko vysk. 
Paulius Baltakis, OFM. Suteiks 
sutvirtinimo sakramentą. Pietūs 
su menine dalimi Maironio Par
ko didžiojoje salėje.

Gegužės 31, šeštadienį, 7 vai. 
vak. Dr. Vinco Kudirkos Saulių 
kuopos koncertas. Programą at

liks mišrus choras “Volungė” 
iš Toronto. Jam vadovauja muz. 
Dalia Viskontienė.

Birželio 15 tragiškųjų Lie
tuvių tautos įvykių minėjimas.

J.M.

Uždaroma mokykla
Gruodžio mėnesio pirmą sek

madienį šv. Kazimiero parapijos 
kleb. kun. A. Nficiūnas, MIC, 
prieš visas mišias pa
informavo parapiečius, kad 
1986 sausio 29 bus uždaryta šios 
parapijos per 60 metų veikusi 
Šv. Kazimiero vardo mokykla.

Ši nemaloni žinia daugelį su
jaudino, ypatingai tėvus, kurių 
vaikai dar lanko šią mokyklą. 
Buvo nustatyta, kad mokykla 
bus uždaroma 1986 m. prieš va
saros atostogas. Tėvai turės pa
kankamai laiko nuspręsti į ko
kią mokyklą siųsti savo vaikus, 
bet staiga įvyko pakeitimas.

Pereitų metų pavasarį para- 
piečių tarpe paštu buvo pra
vesti balsavimai ar mokyklą už
daryti, ar ne, nes mokinių skai
čius labai žemas ir tie patys ne 
lietuviai, beveik visi nepriklauso 
prie mūsų parapijos, o mokyk
los išlaikymas, kuris šiuo laiku 
gana daug kainuoja guli ant Šv. 
Kazimiero parapijos parapiečių 
pečių. Beveik 75% pasisakė, kad 
mokyklą uždaryti. Klebonas apie 
tai painformavo vyskupą T. Har- 
rington. Jis paskyrė komisiją, 
kuri ištirtų visas galimybes, kad 
Šv. Kazimiero lietuvių mokykla 
galėtų egzistuoti ir toliau, kaip 
VVorcesterio diecezijos pradžios 
mokykla.

Komisija, savo darbą atlikusi, 
pranešė darbo rezultatus vysku
pui. Jo vardu katalikiškų mo
kyklų direktorius atsiuntė ne tik 
klebonuikun. A. Miciūnui, MIC, 
bet ir visų mokinių tė
vams paaiškinimą laišku, kad 
Šv. Kazimiero mokykla nė 
geografiniu, nė finansiniu at
žvilgiu vyskupijai nėra 
tinkama perimti į savo rankas ir 
ją laikyti egzistuojančią. Ji už
daroma sausio 29. Mokiniai bus 
perkeliami į kitas mokyklas.

Klebonas priminė, kad šiuo 
laiku įskaitant “Darželį” visoje 
mokykloje yra 80 mokinių. Be
veik visi kitataučiai. Lietuvių 
kilmės 2-3. Seselės mokytojos 
taip pat tik 3 šiais mokslo me
tais. Reikia samdyti pasaulie
čius mokytojus. Tokiu būdu tu
rint tiek mokinių neįmanoma 
toliau mokyklą laikyti egzistuo
jančią, nes visas išlaikymas per 
brangiai kainuoja.

VVorcesterio lietuvių Šv. Ka
zimiero parapija ir parapijos 
mokykla pavadinta tuo pačiu 
vardu —du neišskiriami, vie
netai. 1984 lapkričio 25 parapi
ja atšventė 90 metų — mokyk
la 60 metų veiklos sukaktis. Kle
bonas kun. J. Jakaitis (vėliau 
tapęs tėvu marijonu) pastatęs 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čią, ypatingai susirūpino jauni
mo švietimu ir auklėjimu. Šiam 
tikslui buvo jo pašvęsta visa 
širdis ir siela.

1913 vasarą įsteigė vasarinę 
mokyklą, kurioje vaikai buvo 
mokomi religijos ir lietuvių kal
bos. Pats šeštadieniais pamokas 
dėstydavo.

1922 nugriauta parapijos sa
lė VVaverly gatvėje. Jos vietoje 
pradėta statyti mokykla.

1924 pastatyta trijų aukštų 
su rūsiu modemiška mokykla. 
Pastato prieky viršuje Lietuvos 
Vytis, o žemiau lietuviškas už
rašas ŠV. KAZIMIERO LIETU
VIŲ MOKYKLA. Tais pačiais 
metais rugpjūčio mėnesį Spring- 
field vyskupas T. O’Leary iš
kilmingai mokyklą pašventino. 
Rugsėjo mėnesį pradėti mokslo 
metai. Nuo įsteigimo vadovau
ja ir joje dėsto Šv. Kazimiero 
vienuolijos seselės. Mokykloje 
buvo dėstoma ir lietuvių kallxi.

1949 į mokyklą įsijungė naujų 
ateivių vaikai, kurie laisvai kal
bėjo lietuviškai, tad jų ne
galėjo patenkinti išeinamas lie
tuvių kalbos kursas mokykloje. 
Worcesterio apylinkės Lietuvių 
Bendruomenės pirm. P. S ta nelis 
susitarė su parapijos klebonu ir 
mokyklos vedėja sesele M. Char- 
lene ir nuo 1969 kovo 4 mokyki 
loję įvesta lietuvių kalba dėsto
muoju dalyku visiems moki
niams. Mokytoju pakviestas is

torikas Pr. Pauliukonis. 1968- 
70 mokyklos vedėja seselė M. 
Charlene suorganizavo mokinių 
chorą ir jam vadovavo.

Per daugelį metų mokykla 
surengdavo du lietuviškus rengi
nius su lietuviška programa: 
prieš Kalėdas ir mokslo metų 
pabaigoje. Nuo 1960tų renginių 
atsisakyta. Surengdavo tik 
vieną Vasario 16-tos dienos Lie
tuvos Nepriklausomybės paskel
bimo šventei paminėti. Prieš ke
letą metų panaikintas ir šis 
paskutinis prasmingas lietuviš
kas renginys. Paskutiniu laiku 
pęr rengiamus parapijos pietus 
kovo mėnesio pirmą sekmadie
nį, per kuriuos prisimenamas 
Lietuvos, ypatingai jaunimo glo
bėjas šv. Kazimieras, mokykla 
pasirodydavo su kuklia progra
mėle ir tai beveik visa anglų 
kalba.

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

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

diena, Vilniuj 10, Maskvoj 1. Swissalr iš JFK 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 d ienos, 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 į Helsinkį, Maskvoj 
2, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. SAS iš JFK.

10-17 DIENŲ KELIONĖS, 7 DIENOS LIETUVOJE
' 10 DIENŲ - LIETUVAIR 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: gegužes 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 j Vilnių, Vilniuj 7 dienos, 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 RUSUA 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 AUSTRUA 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 klientam bus 
pritašytos pigiausios oro kelionės.

Dėl brošiūros Ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02166
(617) 965-8080 arb«(617) 969-1190 

BALTIC TOURS tvarko:
giminių Iškvietimo dokumentus
nuperkam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpinmkaujam palikimų sutvarkyme j

Per daugelį sietų mokyklos 
gerovei su dideliu pasišventimu 
dirbo Motinų Gildą. Per 60 me
tų Šv. Kazimiero vienuolijos sej 
seselės dirbdamos mūsų mo
kykloje, išleido į gyvenimą dide
lį skaičių gražaus lietuviško jau
nimo. Daug mergaičių įstojo į 
jų vienuolijos eiles, o berniukų 
į Tėvų Marijonų vienuoliją. 
VVorcesterio Šv. Kazimiero lie
tuvių parapija gali didžiuotis, 
neš iš jos daug jaunimo pasirin
ko vienuolinio gyvenimo kelią. 
Kiti baigė aukštuosius mokslus. 
Gavo įvairias tarnybas su atsa
kingomis pareigomis.

Stovėdami mokyklos uždary
mo išvakarėse, lenkiame galvas 
prieš jaunimo auklėtoją ir myli- 
toją kun. J. Jakaitį, kuris savo 
darbu ir pasišventimu jaunimui 
pastatė Šv. Kazimiero mokyklą

(nukelta į 8 psl.)
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Kun. Algimantas Kezys iš Chi- 
cagos atvyksta į New Yorką ir 
sausio 25 dalyvaus savo nuo
traukų parodos atidaryme. Paro
da vyksta “Galerijoje”, 97 Birch 
Hill Dr., Locust Valley, Long Is
lande. Paroda tęsis nuo sausio

Petras Juknys, sunegalavus 
širdžiai, paguldytas šv. Luko 
ligoninėje, 116 St. ir Amsterdam 
kampas, Manhattane, N.Y.

Liet. Atletų Klubo metinis vi
suotinis narių susirinkimas šau
kiamas sausio 24, šį penktadie
nį, 7:30 v.v. Kultūros Židinyje. 
Valdyba prašo, kad susirinkime 
būtinai dalyvautų nariai ir spor
tuojančių jaunuolių tėvai. Bus 
svarstoma tolimesnė klubo 
veikla.

Dr. Jonas Genys, iš VVashing- 
tono, D.C., dalyvaus Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjime va
sario 16 Kultūros Židinyje ir pa
sakys kalbą.

Kun. dr. Valdemaras Cukuras, 
Putnamo seselių vienuolyno ka
pelionas, dalyvaus Lietuvos ne
priklausomybės minėjime 
ir Apreiškimo parapijos bažny
čioje pasakys pamokslą.

New Yorko Altą siuntinėja 
laiškus N.Y. vyskupams ir dėko
ja už vyskupų suvažiavime pri
imtas rezoliucijas. Rezoliuci
jose sakoma apie tikinčiųjų per
sekiojimą Lietuvoje ir reikalau
jama, kad tikintiesiems grąžintų 
Klaipėdos bažnyčią. Taip pat 
ryšium su Lietuvos nepriklauso
mybės švente New Yorko Ameri
kos Lietuvių Taryba išsiuntinėja 
laiškus visiems N.Y. kongres- 
manams, laikraščiams, televizi
jos ir radijo stotims. Visi laiškai 
surišti su Lietuvos nepriklauso
mybės švente.

Apreiškimo parapijos susirin
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 pasiūlymai bei iškelti rūpi
mi klausimai. Visi parapiečiai 
kviečiami dalyvauti.

Kun. dr. V. P a vaikis, Milpitas, 
Calif., ilgametis lietuviškosios 
spaudos mecenatas, ir šiemet, 
atnaujindamas “Darbininko” ir 
“Aidų” metines prenumeratas, 
atsiuntė po 50 dol. Dosniam 
spaudos rėmėjui leidėjai nuošir
džiai dėkoja.

Arkivysk. Jurgio Matulaičio 
mirties metinės bus paminėta 
sausio 26, šį sekmadienį, Ap
reiškimo bažnyčioje. 11 vai. mi
šias aukos vysk. Paulius Balta
kis, OFM, pamokslą pasakys 
kun. Kazimieras Pugevičius. Po 
sumos bus parapijos susirinki
mas.

Vyr. skaučių Vilijos židinio su
eiga bus sausio 29, trečiadienį, 
7:30 v. v. pas Živilę Jurienę, 
109 - 24 Park Lane So., Rich- 
mond Hill, N.Y.

Jaunučių ir jaunių ateitininkų 
sueiga bus vasario 1, šeštadienį, 
tuoj po lituanistinės mokyklos 
Kultūros Židinyje.

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- 
441-6799. Įstaiga veikia šešias 
dienas savaitėje.

M. Šulskienė, Santa Monica, 
Calif., atnaujindama Dąrbinin- 
ko prenumeratą, su linkėjimais 
iš savo kuklių pajamų atsiuntė 
50 dol. Nuoširdus ačiū.

J. Briedis, Tuxedo Park, N.Y., 
vietoj eilinės metinės prenume- 

• ratos Darbininkui atsiuntė 50 
dol. Ačiū labai.

V. Kazlauskas, Chicago, III., 
prie prenumeratos mokesčio 
spaudai palaikyti pridėjo 40 dol. 
Dėkojame rėmėjui.

J. Mačernis, VVoodhaven, N.Y., 
pratęsdama metinę Dar - 
bininko prenumeratą, Darbinin
kui atsiuntė 40 dol. Ačiū labai.

J. Rasys, Cambridge, Mass., 
metinės prenumeratos proga 
spaudai stiprinti atsiuntė 40 
dol. Nuoširdžiai dėkojame.

"VOLUNGĖ” 
DARBININKO KIOSKE

ALGIMANTO KEZIO 
FOTOGRAFIJŲ PARODA
Locust Valley, L.I., veikia me

no galerija, pasivadinusi “Ga* 
lerija” vardu. Galerijos šeimi
ninkas yra Vytautas VebeliOnas. 
Galerijos adresas — 87 Birch 
Hill Rd., Locust Valley, N.Y. 
11560. (Telefonas 516 676-8576).

Toje galerijoje sausio 25 ati
daroma Chicagos fotografo kun. 
Algimanto Kezios, SJ, fotografijų 
paroda, kuri tęsis iki vasario 22. 
Nuotraukos iš autoriaus išleisto 
aplanko “Society’s Man.”

Čia jis vaizduoja žmogų, kuris 
yra apsuptas vienatvės. Jis gy-

Liet. Kat. Kultūros Draugi
jos susirinkimas buvo sausio 19 
pas Birutę ir Antaną Lukoševi
čius. Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM. papasakojo įspūdžius iš 
PEN suvažiavimo, kuris vyko 
New Yorke ir kuriame jis daly
vavo. Taip pat buvo parodyta 
Gerimanto Peniko pagaminta 
vaizdajuostė iš Tėv. Leonardo 
Andriekaus knygos sutikimo, 
kurį kaip tik ir rengė ši Kultū
ros draugiją. Vaizdajuostė pa
dovanota autoriui. Dabar šiai 
Kultūros draugijai pirmininkau
ja Birutė Lukoševičienė.

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.

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

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

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

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

Ekskursiją į Šv. Žemę iš New ( 
Yorko išvyksta 1986 kovo 6. 
Kelionė truks 9dienas ir kainuo
ja 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 
769-3300.

Raidė užmuša, dvasia gai
vina — tokiu vardu iš spaudos 
išėjo nauja knyga. Spausdino 
pranciškonų spaustuvė Brook- 
lyne, išleido Krikščionis gyveni
me leidykla. Jos autorius —kur... 
prof. Antanas Rubšys. Knyga s u- 
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 jj 
dažniau skaityti. Kaina 2 dol. 
Persiuntimui pridedama 50 c. 
Gaunama leidykloje, pas knygų 
platintojus ir Darbininko admi
nistracijoje.

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.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 25, šį šeštadienį, 1:30 
vai. popiet per radiją bus trans
liuojama C. Gounod opera “Ro
meo et Juliette”. Pagrindiniai 
solistai: Catherine Malfitano, 
Hilda Harris, Neil Shicoff, 
Paul Plishka. Diriguoja Sylvain 
Cambreling.

( BALTINUKAI — T SHIRTS, 
trijų spalvų su Lietuvos 
trispalve ir Vytimi bei įrašu 
“Lithuanian and proud of 
it”:suaugusiems(man’ s Iže) 
S (34 - 36), M (36 - 40), 
L (42 - 44), XL (46 - 48). Ka Ina 
su persiuntimu tik 8 dol. 
Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

WORCESTER, MASS.

Spauda yra pats svarbiau
sias ginklas kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Paremk ją savo auka!

(atkelta iš 6 psl.)

ant tvirtų krikščionybės princi
pų, kurių mokyklos vadovybė 
per visus mokyklos egzistavimo 
metus tvirtai laikėsi.

Žvelgiame su skausmo su
spaustomis širdimis į gražų, di
dingą, mūrinį mokyklos pastatą, 
kuris koridoriumi sujungtas su 
seselių vienuolynu, kad 
joms nereikėtų eiti į mokyklą 
per lauką ypatingai žiemos me
tu. Vienuolynas vienu Šonu jun
giasi su mokyklos didele aikš
te. kurioje mokiniai žaisdavo 
per pertraukas. Šių pastatų liki
mas šiandien dar nežinomas.

J. M.

BRIDGES is a monthly newsletter in the English 
language pūblisbed by the Lithuanian American Com- 
munity. It is geared for those Lithuanians who do not 
understand Lithuanian būt are interested in the Lithuanian 
culture. The newsletter is published monthly and the 
subscription rate is 7 dol. per year. The readers of Darbi
ninkas are urged to urge the Lithuanians in their local 
communities to subscribe this newsletter for their sons and 
daughters interested in their heritage. Write to: Bridge^, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

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.

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO 
METINIS VISUOTINIS 

NARIŲ SUSIRINKIMAS
yra šaukiamas sausio 24, penktadienį, 7:38 vak. Ki*

tomą tolimesnė klubo veiklos eiga.

L A K. VALDYBA

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 į Ameriką 
160 dol.

Religion in communist do- 
minated areas organizacija sau
sio 29, trečiadienį, nuo 9 vai. ry
to iki 5 vai. popiet organizuo
ja konferenciją tema “Soviet 
Union update: Religious free- 
dom, human rights and Inter
national relations”. Dešimt kal
bėtojų palies įvairias temas, su
sijusias su Sovietų Sąjungos gy
venimu. Apie katalikų Bažnyčios 
persekiojimą okupuotoje Lietu
voje kalbės Gintė Damušytė. 
Konferencija vyks 475 Riverside 
Dr., New York, N.Y.

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

vena visuomenėje, joje dirba, 
bet jis yra vienišas.

Aplankas yra išleistas ribotu 
tiražu. Jį jau yra įsigiję: Meno 
Institutas Chicagoje, Tarptauti
nis Fotografijos centrąs New 
Yorke, Daytono Meno Institu
tas Daytone, Ohio, Dabarties 
meno muziejus Chicagoj, III., 
Vidurio Vakarų meno muziejus, 
Elkart, IN, Šiuolaikinės fotogra
fijos muziejus —Chicagoje, New 
Yorko viešoji miesto biblioteka 
New Yorke ir kt

Atidarymo priėmimas sausio 
26, šeštadienį, nuo 1 iki 5 v. 
popiet

Galerija atidaryta: antradie
niais — penktadieniais nuo 10 
iki 6 v.v., šeštadieniais nuo 10 
iki 4 v.v.

Visi kviečiami parodą aplan
kyti ir pamatyti įspūdingas nuo
traukas, kurios vaizduoja did
miesčio žmogaus vienatvę.

VERTINGI LEIDINIAI

DEXTER PARK Iri PHARMACY [EI 
Wm. AaastasL B. S.

774)1 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELTVER 

296-4130

Broniaus Kviklio monumenta
lus veikalas apie Lietuvos baž
nyčias leidžiamas atskirais to
mais pagal vyskupijas. Telšių 
vyskupijos tomas kainuoja 30 
dol., Vilkaviškio, Panevėžio ir 
Kauno arkivyskupijų tomai kai
nuoja po 23 dol. Vilniaus ar
kivyskupijos I tomas kainuoja 
20 dol. Visi tomai gausiai iliust
ruoti, įrišti į kietus viršelius, 
didesnio formato. Persiuntimui 
pridedama po 1 dol. už kiekvie
ną tomą.

Prof. Juozo Brazaičio raštų 
jau išleista 5 tomai. Atspaus
dinta gerama popieriuje, įrišta 
į kietus viršelius. I, II, III, IV 
tomas kainuoja po 15 dol., V to
mas — 16 dol. Persiuntimui 
pridedama po 1 dol. už kiekvie
ną tomą.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

POETO LEONARDO ŽITKEVIČIAUS 
NAUJA EILĖRAŠČIŲ KNYGA

Poetas Leonardas Žitkevičius 
rašo įvairaus turinio eilėrraš- 
čius. Neseniai pasirodė jo saty
rinių eilių knyga “Milžinai ir sli
binai”.

Taip pat jis rašo eilėraščius 
vaikams. Yra išleidęs bent kelis 
rinkinius: Cyru vyru pavasaris 
— 1935, Su tėvelio kepure — 
1938, Muzikantų brigada — 
1941, Tarp tūkstančių žvaigžde
lių — 1944, Saulutė debesėliuo
se 1953.

Dabar pasirodė jo nauja 
knyga “Aš nelauksiu, kol už
augsiu” — eilėraščiai vaikams. 
Išleido JAV LB Švietimo taryba, 
leidimą parėmė Lietuvių Fon-

das. Iliustravo Diana Kizlaus- 
kienė. Spaudė Draugo spaustu
vė, Chicagoje.

Iš viso knygoje yra 21 eilė
raštis. Dailininkė kiekvieną eilė
raštį pailiustravo, sukūrė pie
šinį. Piešiniai daugumoje dviejų 
spalvų, pilni vaikiškos fantazi
jos ir patrauklūs.

Šis eilėraščių rinkinys 1983 
buvo premijuotas Juozo Gabės 
vardo poezijos jaunimui kon
kurse. Autorius ir dedikuoja 
knygutę a.a. Juozo Gabės švie
siam prisiminimui.

Knyga tikrai gera ir graži do
vana vaikams. -34 psl., kaina — 
3 dol.

1986 VASARIO 16-TA

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
ATSTATYMO ŠVENTĖ NEW YORKE
11 vai. Apreiškimo bažnyčioje iškilmingos pamaldos. Organizacijos dalyvauja su 

vėliavomis.
Pamokslas — kun. dr. VALDEMARAS CUKURAS

2 v. popiet Kultūros Židinyje — minėjimas — akademija
Gen. konsulo ANICETO SIMUČIO žodis, 

gubernatoriaus MARIO CUOMO Ir burmistro EDWARD K OCH proklamacijos 
DR. JONO GENIO iš Washingtono kalba

Meninę programą a tiks:
Vyrų choras PERKŪNAS ir APREIŠKIMO parapijos choras 
vadovauja VIKTORAS RALYS
TRYPTINIS, tautinių šokių ansamblis, vadovaujamas ' 
JADVYGOS MATULAITIENĖS

įeinant aukojama

\EW YORKO AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
VISUS KVIEČIA DALYVAUTI MI\EjIME




