
DARBININKAS UŽ TOBULĄ TAIKĄ
Pirmąją naujųjų metų dieną 

visame katalikų pasaulyje yra 
atžymima Taikos Diena, tuo bū
du kas kartą vis iš naujo iš
kilmingai ir visuotiniu mastu

prasidedančius taikai skirtus 
metus. Moteris, laikanti glėbyje 
vaiką. Motina ir Sūnus. Ar tai 
nėra pati gražiausia taikos iš
raiška, pats iškalbingiausias tai-

Vol. LXXI, Nr. 5
Sausio - January 31, 1986 Pęnktadaems-Fnday

SECOND-CLASS 341 HigMand Blyd.
Postage paid at Brooklyn, N.Y. Brooklyn, N. Y. 11207 centų

pabrėžiant Bažnyčios ir visų ti
kinčiųjų įsipareigojimą tarnau
ti taikai, ugdyti taiką ir ją stip
rinti visame pasaulyje, mel-

Savaitės 
įvykiai

NUTEISĖ 79 METŲ SENELĮ LAPIENĮ
.Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 67

I

i

i

Libano krikščionių, mahome
tonų ir druzų milicijų Sirijoj 
pasirašyta sutartis nuginkluoti 
visas milicijas ir pertvarky ti 
krašto politinę sistemą taip, kad 
krikščionių ir mahometonų val
dymo* galia būtų sulyginta, su
birėją^ nes prezidento Aini n 
Gemayel vadovaujama falangis- 
tų milicija nesutiko su sutarties 
sąlygom ir kautynėse nugalėjo 
sutartį pasirašiusią Elie Hobei- 
ka vadovaujamą krikščionių mi
licijos atplaišą. Vyksta kovos 
tarp Sirijos remiamų ir prezi
dento Gemayel vadovaujamų 
milicijų.

Sov. S-ga paskutiniu metu 
pradėjo vykdyti nuolatinę nusi
ginklavimo propagandos akciją. 
Gen. sekr. Gorbačiovas neseniai 
pasiūlė kartu su JAV’ per 5-8 m. 
sumažinti strateginių branduoli
nių ginklų arsenalus 50 proc. 
taip, kad kiekvienai šaliai liktų 
tik po 6000 sviedinių, o viduti
nės tolinašos branduolinės rake
tas Europoj visai išmontuoti. 
V’ėliau apie 1990 m. tokius pat 
ginklus išmontuotų Britanija, 
Prancūzija ir Kinija ir apie 1995 
m. būtų pradėta naikinti visus 
kitus branduolinius ginklus. Už 
tai JAV turėtų atsisakyti erd
vės ginklų bandymų ir jų iš
dėstymo.

Ispanija užmezgė diplomati
nius santykius su Izraeliu.

Pietų Jemene prieš keliolika 
dienų prasidėjęs sukilimas prieš 
į nuosaikumą linkusį marksisti
nį prezidentą Ali Nasir Vlu- 
hammad ai Hassani dar tebe
vyksta. Sov. S-gos pastangos 
tarpininkauti ir sustabdyti karo 
veiksmus buvo nesėkmingos.

JAV vetavo J. T. Saugumo 
tarybos priimtą rezoliuciją, 
smerkiančią Izraelį už jo vykdo
mus prievartos veiksmus prieš 
pietinio Libano gy ventojus.

Prezidentas Reagan. siek
damas atgaivinti įstrigusias tai
kos tarp Izraelio ir Jordano 
derybas, pasiuntė specialų įga
liotinį Richard VV. Murphy tar
tis su Jordano karalium Hus šei
riu ir Izraelio min. pirmininku 
Shimon Pėrės.

JAV. Britanija. Prancūzija. Va
karų Vokietija ir Japonija susi
tarė sumažinti procentus už pa
skolas ir tuo būdu sumažinti 
dolerio vertę ir pagyvinti kraštų 
ūkį.

Sov. S-ga pagal Amerikos 
Lockhead korporacijos pagamin
tą milžinišką transporto lėktu
vą C-5 Galasy pasistatydino 
karinio transporto lėktuvą An- 
124, galintį pakelti iki 190 t. 
krūvį.

Sov. S-gos Aukščiausias so
vietas, susirinkęs tradicinio po
sėdžio išklausyti vy riausybės su
darytų planų, paragino JAV 
kongresą priimti gen. sekr. Gor
bačiovo pasiūlytą nusiginklavi
mo planą.

Nigerijos “karinės demokra
tijos" prezidentas gen. Ibrabirn 
Babangida pareiškė, kad iki 
1990 spalio 1 krašto valdymas 
būsiąs perduotas civilinei 
valdžiai.

Iš teismo salės
1985 m. kovo mėn. Vilniuje 

įvyko Vlado Lapienio teismas. 
Teisiamojo žmonai Elenai Lapie- 
nienei apie vyro teismą oficia
liai nebuvo pranešta. Savo pa
stangomis susižinojusi apie į- 
vyksiantį teisminį procesą, atė
jusi į salę, rado ją pilną žmo
nių, laisvų vietų nebuvo. E. La- 
pienienei buvo atnešta papil
doma kėdė ir taip pastatyta, 
kad nieko nematytų ir blogai 
girdėtų.

Kaltinamas antitarybine 
veikla

Teismo prokuroras — Muraus
kas, advokato teisiamasis atsi
sakė. Teismo procesas vy ko visą 
dieną. Pradžioje buvo perskaity
ta kaltinamoji medžiaga, kurią 
sudarė 7 tomai. Skaitė taip grei
tai ir tyliai, kad salėje nebuvo 
nieko girdėti. V. Lapienis buvo 
kaltinamas antitarybine propa
ganda ir šmeižtu.

Teisme liudininkais buvo Ona 
Dranginytė, gyvenanti Kaune, 
pas kurią buvo suimtas Vladas 
Lapienis, ir moky tojas Juozas 
Puodžiukas.

Liudininkė O. Dranginy tė pa
aiškino, kad nežinojo, jog V. La
pienis yra ieškomas milicijos, o 
kokiu tikslu pas ją užėjo, ne
spėjo sužinoti. J. Puodžiukas liu
dijo prieš teisiamąjį, tvirtinda
mas, kad V. Lapienis jo sodo 
namelyje laikė savo knygas ir 
siūlė jas skaityti. Teismui už
teko vieno liudininko, kad galė
ti} teisiamąjį apkaltinti antitary
bine propaganda.

Su didžiausiu džiaugsmu einu 
kalėti už Kristų ir tautą

V. Lapieniui sakant paskuti
nį žodį, saugumiečiai įvairiais 
būdais trukdė žmonai, kad ji 
kiek galima mažiau girdėtų vyro 
kalbos. Teisiamasis, nuolat teisė
jo pertraukiamas, kalbėjo apie 
10 minučių. Jis sakė: “Didžiau
sias įrody mas, kad Tarybų Są
jungoje laužomos žmogaus tei
sės, yra tai, kad esu teisiamas. 
Pagal tarptautinius susitarimus 
neturėčiau būti teisiamas, nes 
niekuo nenusikaltau. Su 
džiaugsmu einu kalėti už 
Kristų ir tautą ”. Teismo metu V. 
Lapienis laikėsi labai ramiai.

Lapienis juokavo, kad 
nuteisia senelį

Teismas nuteisė V. Lapienį 
(79 metų senelį) pagal BK 68 
str. I d. 4 m. lagerio ir 2 
tremties. Nuteistasis pajuokavo, 
kad teismas tokiu savo sprendi
mu pratęsia jo žemišką gyveni
mą, nes neatlikus paskirtos 
bausmės, t.y., esant skolingu 
valsty bei, nepatogu keliauti am
žinybėn.

Pasimatymo metu V. Lapienis 
vidiniai buvo ramus. Žmonai 
pasiskundus, kad ji naktimis ne
miega, dažnai verkia, ją ramino: 
“O ko tau verkti? Jei jau tikrai 
negali ir taip būtina verkti, pa
verk dieną, o naktį ramiai 
miegok".

Sėdėjęs prie jų saugumietis
Britanijos min. pirauininkė nuolat trukdė kalbėtis. Pasibai-

MŪSŲ KALINIAI

Suėmė už slaptą spaustuvę
Klaipėda. 1985 m. pradžioje 

apkaltinti nelegaliu verslu buvo 
suimti klaipėdiečiai — Muraus
kas ir Jonulis. Gargžduose, pri
vačiuose patalpose, jie spausdi
no religinius paveiksliukus Kalė
dų, Velykų švenčių progoms, 
krikšto, sutvirtinimo, pirmos 
komunijos dienai atminti, Že
maitijoje giedamus Kalvarijos 
Kry žiaus kelio kalnus.

Suimtieji laikomi Vilniaus ka
lėjime.

Rašo Kovaliovas
Rašo iš tremties grįžęs Sergie- 

jus Kovaliovas:
... Iš Magadano grįžau gruo

džio pradžioje. Jau po dviejų 
savaičių tapau oficialiai apšauk
tas vietos milicijos kaip pasų 
režimo pažeidėjas, net gi val
kata, nors nė karto namuose 
neišgyvenau pilnų 3 parų. Net ir 
mano žmona yra pavojinga įsta
tymų pažeidėja — leido pernak
voti nepriregistruotam savo vy
rui.

Gyvenu Kalinine, namelis kai
me, turiu savo kampelį, kuri pa
laikau ir remontuoju. Po ilgų 
vargų pagaliau įsidarbinau. Štai 
jau mėnuo, kaip dirbu statybo
se naktiniu sargu. Mano dabar
tinis adresas: 170007, Kaliniu 
oblactnoj, 2 aja Hovozavodska-

ja ui., dom 114. Kovaliovu Ser- 
gieju Adomovičiu.

1985 m. balandžio mėn.

V. Skuodis badauja
Mordovija. 1981 m. birželio 

13 d. doc. Vytautas Skuodis sa
vo laiške TSRS Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumo pirmininkui 
Leonidui Brežnevui ir TSRS ge
neraliniam prokurorui A.M. Re- 
kunkovui motyvuotai išdėstė, 
kad jis savo įsitikinimus reikš 
bado streikais sekančiomis die
nomis: birželio 15 — Lietuvos 
valstybės suvereniteto praradi
mo dieną, spalio 30 — TSTS po
litkalinio dieną ir gruodžio 10 
— tarptautinių žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių dieną; doc. 
V. Skuodis yra paskelbęs, jog ba
daus pasirinktinai vieną dieną 
savaitėje tol, kol gaus iš Lietu
vos KP CK patenkinamą atsa
kymą į laišką, kuriame, remda
masis tarptautinės teisės doku
mentais, yra išdėstęs, kad Lietu
vos religinių susivienijimų nuo
statai yra neteisėti.

Paskutiniu metu Mordovijos 
lageryje protesto badavimai pa
sidarė “šiurkščiausiu disciplinos 
pažeidimu”, už ką kaliniai bau
džiami karceriais, o lagerio pro- 
kuroroas teigia, kad kalinius už 
bado streiko skelbimą kankinti 
izoliatoriuose ir karceriuose yra 
visiškai normalus dalykas, ati-

(nukelta į 2 psl.)

džiant Visagalį Dievą, kad pra
sidedančiuose naujuose metuo
se taika pasaulyje tikrai įsivieš
patautų, kad būtų pagaliau su
kurta tokia tarptautinė santvar
ka, kuri būtų pagrįsta visų 
žmonių ir tautų santarve, bro- 
brolišku solidarumu ir nuo
širdžiu bendradarbiavimu, nu
galint smurtą, neapykantą ir 
vargą. Kaip tik siekdamas pa
brėžti, jog taika yra nedaloma, 
jog didžioji taikos dovana yra 
paties Dievo skirta visiem žmo
nėm ir visom tautom be išim
ties. Popiežius Jonas Paulius II- 
sis šių metų Pasaulinei Taikos 
Dienai parinko temą: “Taika 
yra vertybė, viršijanti Šiaurės ir 
Pietų, Rytų ir Vakarų sienas: 
Taika yra viena ir nedaloma. 
Toji viena ir nedaloma taika 
jungia visus žmones ir visas tau
tas. Taikos ženkle žmonija tam
pa viena šeima.’

Pasaulinės taikos Dienos pro
ga sausio pirmąją Popiežius 
Jonas Paulius II-sis Šv. Petro 
bazilikoje taikos intencija auko
jo mišias, dalyvaujant maldinin
kam iš viso pasaulio kraštų, 
diplomatinio korpuso nariam, 
Romos Kurijos atstovam, kardi
nolam. Savo rūpestį taika ir jos 
įgyvendinimu pavienių žmonių 
ir tautų santykiuose Popiežius 
išreiškė pamaldų metu tartame 
žodyje.

Pirmoji naujųjų metų diena 
Bažnyčios liturgijoje yra pažy
mėta Išganytojo Gimimo-Kalė- 
dų, ir dieviškosios Marijos mo
tinystės ženklu: “Dievas atsiun
tė pasauliui savo Sūnų, gimusį 
iš moters“. Tad Popiežius už
gimusio Dievo Sūnaus ir Jo Mo
tinos globai kaip tik ir pavedė

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 13-to suvažiavimo moterys paskaitininkės. Iš k. Alė 
Rūta, prof. dr. E. Tumienė, prof. dr. A. Janačienė (literatūros sekcija), doktorantė 
Rasa Mažeika (istorijos sekcija), Birutė Saldukienė (gamtos ir matematikos sekcija). 
Nuotr. Onos Motiejūnienės

APIE LIETUVĄ ŠVEICARIJOJE

Tarptautinės “Glaube in der 
zweiten VVelt” (Tikėjimas antra
jame pasaulyje) sąjungos Švei
carijoje leidžiamas mėnesinis 
žurnalas, skirtas informacijai 
apie religinę laisvę ir žmogaus 
teises, gruodžio mėnesio nume
ryje vėl pateikia keletą straips
nių apie Lietuvą.

lionis buvo iš lagerio atleistas 
pagal naują amnestijos įsta
tymą.

Tai buvo tiktai trumpa laisvės 
prošvaistė. Tuoj sunkiai sergan
tis kun. Matulionis vėl buvo su
imtas ir uždarytas Lukiškių ka
lėjime. Mat, nuoširdus ir šiltas 
grįžtančio kalinio priėmimas ti-

“Academica”, kurį leidžia naujai 
įsikūrusi pogrindinė Lietuvos 
jaunimo sąjunga.

Rašo apie rusų mokslininkų 
Sergiejų Kovaliovą, kuris dešim
tį metų iškentėjęs lageryje, su
grįžo atgal pas safo šeimą. Ko
valiovas — pirm e na laikraštis — 
buvo nuteistas vien dėl to, kad 
bendradarbiavo su Lietuvos ka
talikais, pradėjusiais leisti “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni-

Margaret Tbatcher ir Prancūzi
jos prezidentas Francois Vfitter- 
and paskelbė, kad privačios fir
mos staty dins dviejų geležinkelio 
linijų tunelį per kanalą, kuris 
jungs Britanijos Dover sritį su 
Prancūzijos Galais sritimi.

Libijos aukštesniųjų mokyklų 
mokiniai šalia mokslinių daly
kų yra mokomi ir karinių veiks
mų, kaip šaudyti iš raketsvai- 
džių, mėty ti granatas, naudotis 
susižinojimo priemonėm, šau
dyti iš kulkosvaidžių ir vykdyti 
teroristinius veiksmus.

gus pasimatymo laikui, žmona 
norėjo pabučiuoti vyrą, bet če
kistas atsistojo tarp jų. Atsiskir
dama E. Lapienė palaimino vy
rą.

Kasdien kantriai nešiu kryžių
Prieš išeinant iš pasimatymo 

kambario, V. Lapienis žmonai 
pakartojo giesmės žodžius: “Imu 
ir aš su Jėzumi savo kryžių, 
kurį man davė Viešpaties ranka, 
kasdien kantriai jį nešti pasiry
šiu, ant jo kasdien aukosiuos 
kaip auka”.

Pirmiausia laikraštis pamini'
vieną iš savo bendradarbių, ne
seniai Šveicarijos sostinėje miru
sį lietuvį diplomatą dr. Albertą 
Gerutį.

Kitame straipsnyje yra apra
šomas kunigo Jono Kastyčio Ma
tulionio antrasis suėmimas. 
Kun. Matulionis buvo pirmą 
kartą suimtas 1984 lapkričio 9 
ir už Vėlinių procesijos organi- 
zaavimą nuteistas trejus metus 
kalėti, — primena laikraštis —Po 
kelių mėnesių jam buvo pripa
žintas pirmo laipsnio invalidu
mas. Kaip invalidas, kun. Matu-

kinčiųjų tarpe buvo palaikytas
nauja antisovietine demonstra
cija. Ar gali būti gėdingesnis 
pasityčiojimas iš kenčiančio 
žmogaus? — klausia šveicarų 
laikraštis.

Toliau šveicarų žurnalas 
“Glaube in der zvveiten VVelt" 
aprašo įvairius sunkumus, su 
kuriais ateistinės valdžios parei
gūnai stengiasi išlaikyti savo 
griežtoje kontrolėje.

Atskiru straipsniu laikraštis 
pristato neseniai Lietuvoje pasi
rodžiusį mokslus einančio jauni
mo pogrindinį leidinį “Juventus

ką".

Laos atmetė JAV kongreso 
delegacijos kreipimąsi paleng
vinti dingusių JAV karių Vietna
mo karo metu ieškojimą.

Nepaisant gen. sekretoriaus 
Gorbačiovo vykdomos nusigink
lavimo ir taikos propagandos, 
Sov. S-ga sustiprino modernių 
ginklų tiekimą Angolai, Nikarag
vai. Libijai ir kitom trečiojo pa
saulio valstyliėm, nes tiki, kad 
tai nesukels konfrontacijos su 
JAV.

kos simbolis, kalbėjo Popiežius. 
Mūsų ausyse dar tebeaidi šven
tąją Kalėdų naktį išgirsti žo
džiai: “Garbė Dievui aukšty
bėse ir taika Jo mylimiem žmo
nėm žemėje”. Atsižvelgdama į 
kiekvieno žmogaus Širdyje glū
dintį taikos troškimą^ kalbėjo 
Jonas Paulius II-sis, Bažnyčia 
kiekvienų naujų metų pirmąją 
dieną skelbia Pasauline Taikos 
Diena. Tuo būdu 'Bažnyčia 
trokšta vis iš^Mujo pareikšti 
ir r^brčjttf. rfU rtanimą vi
siem tiemžmoeėmkmie didžia
dvasiškai ir kupini pasiaukoji
mo tarnauja taikai ir dirba jos 
labui.

Bažnyčia, pažymėjo Popie
žius nuoširdžiai ir besąlyginiai 
remia visas pastangas, kurio
mis yra siekiama sukurti ir į- 
tvirtinti pasaulyje pastovią ir 
tikrą taiką. Bažnyčia tad karštai 
pritaria Jungtinių Tautų Organi
zacijos iniciatyvai šiuos 1986- 
uosius metus paskelbti “Tarp
tautiniais Taikos Metais”.

Bažnyčia aukštai vertina 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
užsibrėžtus kilnius tikslus, ku
riuos ji vykdo suderinamai su 
prieš keturiasdešimt metų pa
skelbtos jos Chartijos princi
pais. Ši Chartija buvo paskelb
ta ką tik pasibaigus Antrajam 
pasauliniam karui, kai tautos ir 
kraštai ryžosi bendromis jėgo
mis įgyvendinti pasaulyje pasto
vią taiką, teisingumą ir visuoti
nį solidarumą. Jei šios didžio
sios vertybės pažymėjo Popie
žius, deja, dar ir dabar nėra 
pilnai įgyvendintos tai neturi 
sukelti neviltį; priešingai, tai 
turi dar labiau paskatinti visus 
geros valios žmones ir tautas 
su dar didesniu pasiryžimu už 
jas kovoti.

Esu giliai įsitikinęs, kalbėjo 
Popiežius, kad taika yra verty
bė, kurios ilgisi ir trokšta visa 
žmonija ir visos tautos, jauni ir 
seni žmonės, vyrai ir moterys. 
Todėl šiandien ypatingu būdu 
kreipiuosi į juos visus karštai 
ragindamas su nauju pasiryžimu 
pasišvęsti taikos kūrimui ir stip
rinimui, veikti ir kovoti, kad 
žmonija taptų tikrai vieninga 
šeima, solidariai tarpusavyje 
bendradarbiaujanti, kad nebe
būtų susiskaldymų ir išnaudoji
mo. Šioje plotinėje ypatinga at
sakomybė atitenka krikščionim. 
Nesant jokios vilties, patikėda
mi viltimi, kaip sako apaštalas, 
krikščionys yra pašaukti nugalė
ti visus ideologinius ir politi
nių sistemų barjerus, yra pa
šaukti užmegzti ir palaikyti dia
logą su visais geros valios 
žmonėmis, iš pagrindų pakeisti 
pavienių žmonių ir tautų tarpu
savio santykius juos pagrin
džiant nauju savitarpio solida
rumu.

Popiežius čia pastebėjo, kad 
ir nekrikščionių tarpe nuolat 
girdisi balsai, nurodantys, jog 
tik broliškumo dvasioje gali 
būti kuriama taika. Indijos ne
priklausomybės kūrėjas Mahat
ma Gandhi yra teisingai pasa
kęs, kad neapykanta gali būti 
nugalėta vien tik meilės jėga.

Kreipdamasis į įvairių kraštų 
diplomatinius atstovus, daly
vaujančius pamaldose Šv. Petro 
bazilikoje, Popiežius, įvertinęs 
jų veiklą, pažymėjo, jog Apašta
lų Sosto palaikomu diplomati
niai santykiai su pasaulio vals
tybėmis suteikia progą Bažny
čiai ugdyti santarvę tarptau
tinėje plotmėje, ginti žmogaus 
teises ir paremti visas pastan
gas, kuriomis yra siekiama kur
ti tautų pažangą.

Kad taika tikrai taptų visiem 
bendra vertybė, pažymėjo Po
piežius, yra būtina, kad visi 
žmonės be išimties, visos tautos 
ir valstybės vienodai trokštų 
įgyvendinti ir vienodai supras
tų taikos vertę, bet kurioje pa
saulio dalyje, bet kurioje poli
tinėje sistemoje, bet kurioje vi
suomeninėje santvarkoje.. Tai
kos reikšmė privalo būti vieno
dai suprasta kiekvieno žmogaus 
širdyje.
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DARBININKĄ 70 METŲ

sukproga SVEIKINA
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO gyvenimo

— Vilniaus valstybinio peda
goginio instituto aktų salėje j vy
ko iškilmingas susirinkimas, 
skirtas instituto 50-mečiui ir 
Tautų draugystės ordino įteiki
mui. Vilniaus pedagoginis insti
tutas — pagrindinė aukštoji 
mokykla okupuotoje Lietuvoje, 
ruošianti kvalifikuotus pedago-
gų kadrus, šiuo metu septyni 
instituto fakultetai ruošia 21-os 
specialybės mokytojus. Institute 
mokosi apie 7,000 studentų. Per 
visus pokario metus jame pa
ruošta kone 27,000 mokytojų 
bendrojo lavinimo ir profesinėm 
technikos mokykloms. Dabar 
beveik kas antras respublikos 
pedagogas yra Vilniaus pedago
ginio instituto auklėtinis. Savo 
žinias ir patirtį busimiesiems 
mokytojams perteikia 26 mokslų 
daktarai ir profesoriai, iš kurių 
2 yra išrinkti į Sovietų Sąjun
gos mokslų akademiją, per 230

A. a. Petro Kildos vėliausia . 
nuotrauka 1984 m.

Prot. J«ck J. Stukas. PhD 
Adrmnisuator

"Darbininkas* - Franciscan Fathers
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Dear publishers of ’Darbininkas"

On the occasion of the 70th anniversary of the publishing of your 
paper, so widely read by Lithuanian-American Catholics, it gives 
me much pleasure to congratulate you, and to enclose a check for $500. 
as a donation to help you in your tnost worthy work, as a donation 
from the Peter J. Kilda Fund, in his memory.

mokslų kandidatų ir docentų.
— Pas Panevėžio jaunuosius 

rašytojus lankėsi Lietuvos rašy
tojų sąjungos valdybos sekreto
rius R: Klimas. Sekcijos nariams 
jis papasakojo apie vyresniųjų 
rašytojų teikiamą paramą jau
niesiems literatams. Jaunųjų ra
šytojų sekcijos pirmininkas K. 
Paulauskas supažindino svečią 
su panevėžiečių darbais ir pla
nais. Knygų leidimo klausimais 
kalbėjo V. Račkaitis, R. Urbo
nas ir J. Medžius.

— Knygos ženklo bienalė. 
Apie penkiasdešimt dailininkų 
pateikė grafikos miniatūras Vil-
niaus V. Kapsuko universiteto

Su geriausiais linkėjimais,
< / ■

A dari nistrator/Executor

muziejuje atidarytai tradicinei 
penktajai Vilniaus tarprespubli
kinei ekslibrio bienalei. Sten
duose trijų Pabaltijo respubli
kų, taip pat Leningrado daili
ninkų sukurti kny gos ženklai.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

Atidarant ekspozicijų paskelbti 
bienalės laureatai: V. Vinas- 
Estija, P. Upitis — Latvija,! 
Venslovaitė-Gintalienė — Lietu
va. Bienalės proga surengta 
mokslinė-teorinė konferencija 
“Ekslibrio idėjinės-estetinės 
funkcijos”.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld Read, Šast 
Northporth, N.Y. 11731. TaL 515 355*3740. Namų telefonas vakarais 
tik Išimtinais atvejais 515 757-2571. Naw York© ofisas Lito patalpos»: 
15 - OI 114th St, Rlchmond HM, N.Y. 11410. TaL 710 441 - 2011.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Highland Blvd., galima (atgyti 
lietuviškų Ir angį Iškų knygų apie Lietuvą plokštelių, svsklnlmo kortelių, 
gintaro, baltinukų, (uostų, (vairių suvenyrų.

SMALINS FU NE RA L HOME, Ine., 54 - 02 Jgmafca Avė. (prie Forost 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamo* visose miesto dalyse. ToL 200 - 2244.

— “Karalius Motiejukas Pir
masis” — taip vadinasi spek
taklis, kurį pagal J. Korčako — 
lenkų rašytojo, antifašisto, žuvu
sio hitlerininkų koncentracijos 
stovykloje — to paties pavadi
nimo knygą pastatė Lietuvos t 
jaunimo teatras. Spektaklį reži
savo profesionalioje scenojede-
biutuojanti Baltarusijos teatro 
ir dailės instituto absolventė D- 
Salytė. Inscenizacijos autorius— 
J. Pocius, muziką sukūrė kom
pozitorius F. Latėnas, dailinin
kė — N. Gultiajeva.

— Sukako penkiasdešimt me
tų, kai buvo išleistas Ievos Si
monaitytės romanas “Aukštąją 
Šimonių likimas“. Ta progaPrie- 
kulėje, rašytojos memorialinia
me muziejuje, surengta literatū
rinė popietė. Apie romano reik
mę, jo menines vertybes kal
bėjo knygų bičiuliai — Prie
kulės mokytojos Lolita Baraus
kienė, Aldona Datkūnienė, klai
pėdiškis žurnalistas Bernardas 
Aleknavičius. Apie susitikimą 
su Ieva Simonaityte 1936 metais 
Šiauliuose papasakojo gargždii- 
kis Jonas Kudžma.

S.L.K.

BUYUS FUNĘRAL HOME. Mario Tolaolra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark offlceS 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Ava.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automoblllųm paptatytl.

KENRELD "FUNERAL KOMES — Beach Memorlai Chapel, 301 Corey 
Ava., St. Petersburg Beach, FL 33706. 813 360 - 5577. Pasadena 
Mamoflal Chapel, 200 Pasadena Avė. S., St Petersburg, FL 33707. 
FI3 345-9303.

JUOZO ANDRIUšlO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamalce Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). (staigoj kreipiantis paminėti, kad esats ar 
norite būti J. Andrlušio klljentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavom.
1883 Madlson St., Ridgewood, N.Y. 11227. Teief. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlniai pietūs. Pinuos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. 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 WNYM1330 AM. Sekmad.

Sov. S-gos užs. reik, ministe- 
ris Šavardnadze buvo atvykęs 
į Japoniją santykių gerinti ir pa
sitarti taikos sutarties reikalais, 
bet grįžo mažai ką laimėjęs, 
nes Japonija reikalauja grąžinti 
Sov. S-gos nuo II pasaulinio ka
ro pabaigos okupuotas keturias 
Kurilų grandies salas, kuriose ji 
jau yra pasistatydinusi karinius 
įtvirtinimus.

JAV įstaigos, paveiktos KGB 
agento Vitali S. Jureenko neti
kėto grįžimo į Sov. S-gą. suda
rinėjo planus, užtikrinančius 
vertingii pabėgėlių pragyvenimą 
visam jų gyvenimui ir paleng
vinti pilietybės įsigijimą.

Pagal sovietų skaičiavimus 
Sov. S-goj apie 17-20 mil. žmo
nių verčiasi privačiais darbais 
ir per metus uždirba iki 6 bil. 
rublių.

Daimler-Benz, A.G., gaminan
ti Mercedes autovežimius. vykdo 
privačius tyrimus apie privers
tinio darbo naudojimą jos įmo
nėse Hitlerio valdy mo laikais ir 
numato tokius darbininkus kom
pensuoti.

Prezidentas Reagan yra pasi
ruošęs prašyti kongresą suteikti 
Nikaragvai apie 100 mil. dol. 
karinės paramos.

J. T. pareigūnai tvirtina, kad 
Etiopijos gyventojai, norėdami 
išvengti vyriausybės prievarta 
vykdomo gyventojų perkeldini- 
mo, bėga į Somai ija.

Filipinų prezidentas Ferdi- 
nand Marcos suvaržė svetim
šalių rinkimų stebėtojų veiklą 
ir uždraudė jiems dalyvauti bal
savimo būstinėse.

Į Čilę atvykusį JAV senato
rių Edward M. Kennedy sutiko 
didelės demonstracijos, kurių 
dalyviai apmėtė jo palydovus 
kiaušiniais ir akmenimis, o jis 
pats turėjo būti iš aerodromo iš
gabentas malūnsparniu.

New Yorke vykęs PEN kong
resas pareikalavo paleisti iš ka
lėjimų rašytojus ir žurnalistus, 
jų tarpe ir Gintautą Iešmantą.

(atkelta iš 1 psl.)
tinkantis TSRS pataisos darbų 
kolonijų kodekso principus ir 
apskritai tarybinės teisės nor
mas.
Dar labiau nubaudė V. Skuodį

1984 spalio 30 doc. V. Skuo
dis “Už nepagrįstą bado streiko 
paskelbimą” buvo 10 parų užda
rytas karceryje, iš kurių 5 paras 
visiškai tie maisto. Rugsėjo mėn. 
lagerio administracija doc. V. 
Skuodį nušalino nuo darbo skal
bykloje ir paskyrė dirbti valgyk
loje indų plovėjų ir valytojų be 
teisės turėti išeigines dienas ir 
švęsti šventes. Paskutiniu metu 
V. Skuodžio nepasiekia daugu
ma jam adresuojamų laiškų bei 
atvirlaiškių. Kalinio rašomi pa
reiškimai ir skundai Aukščiau
siajai vadvybei dėl panašių la
gerio administracijos savivalia
vimų iš lagerio neišsiunčiami 
arba “ištyrimui ir atsakymo 
davimui" persiunčiami lagerio 
prokurorui.

Vienos vengrės istorija
Mordovija. Barac Galina Iva- 

novna, vengrė, gimusi Užkarpa
tėje. Iki 1977 m. dirbo Mask
vos Valstybinio Universiteto 
istorijos katedroje. Jos vyras Va
silijus Barac — inžinierius, 
kompiuterių specialistas, buvęs 
Generalinio štabo karininkas. 
1977 metais dėl nepagrįstų KGB 
persekiojimų (V. Barac 3 kartus 
buvo priverstinai “gydomas’ 
psichiatrinėse ligoninėse, nuo 
aminazinio injekcijų Vasilijų išti
ko dešinės pusės paralyžius).

Galina ir Vasilijus Barac iš
stojo iš Kompartijos, atsisakė 
tarybinės pilietybės ir prašė lei
dimo išvykti Į bet kurią neso
čiai ištinę valstybę. Politbiuro 
narys Grišinas asmeniškai kal-

bėjo su G. Barac, kaip su buvu
sia komuniste, ir pažadėjo leisti 
išvykti į užsienį. G. Barak iš ka
tedros buvo pervesta dirbti į to 
paties universiteto apželdinimo 
skyrių už 70 rub. atlyginimą. 
Vyras nedirbo, tik po metų įsi
darbino vienoje skalbykloje 
darbininku.

1982 m. rugpjūčio mėnesį V. 
Barac nuvažiavo į Rovno mies
tą emigracijos reikalais, kur KGB 
darbuotojų buvo iki sąmonės 
netekimo sumuštas.

Nežinojo, kur dingo vyras
Dešimt parų Galina nežinojo, 

kur dingęs jos vyras. V. Barac 
paskelbė bado streiką (vadavo 
13 parų), reikalaudamas areštui 
prokuroro sankcijos. Po 13 parų 
jį išvežė į Rostovą prie Dono, 
kur uždarame teisme nuteisė 9 
metams griežto režimo lagerio. 
V- Barac kalinamas Permės la
geryje.

Nuteisė ir žmoną
G. Barac iš Maskvos atvyk į 

Rostovą prie Dono sužinoti,kada, 
buvo vyro teismas, bet čia pat 
buvo areštuota ir (kaip ir jos 
vyras) uždarame teisme nuteista. 
6 metam griežto režimo lagerio 
ir trims metams tremties.

Atvežę į lagerį, Galinai be
veik mėnesį laiko nedavė dra
bužių, nors išrengta buvo iki 
baltinių. 1983 m. G. Barac atar
tus ilgai badavo (iš viso 58 
paras). 1984 m. sausio 9-19 ji 
buvo uždaryta karceryje. G. Ba
rac serga reumatizmu, artritu, 
negali naudoti cheminių vaistų. 
Akiniai jai buvo grąžinti, bet 
paskutiniu metu jie yra per silp
ni. Vyro laiškai G. Barac beveik 
nepasiekia, į pareiškimus proku
rorui atsakymų taip pat nejau
na, į pasimatymus iš giminiu 
niekas neatvažiuoja. Vasilijus ir 
Galina Barac eilėje laikraSfiiį. 
apšmeižti; abu tikintys, pen
kiasdešimti ninkai.

Viskas bus kaip reikia Dievui
Iš G. Barac laiško: “Betvis

kas bus taip, kaip reikia Die
vui, nes žmogus planuoja, o Die
vas tvarko. Ir dar, ką mums pa
darys žmogus, jei su mumis Die
vas, nes žinome, kad Dievą my
lintiems, Jo valia pašauktiems, 
viskas išeina į gera. Gyvenkime 
su Dievu, melskitės už mus,te
laimina jus Dievas”.

UŽ TOBULĄ TAIKĄ

1:05 - 3 vai. popiet iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 
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.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

Tasolino A NENORIAIS
66-86 80 ST, MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

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

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

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

Sov. S-gos transibirinis trau
kinys su 4 degalų cisternom 
Chita srity nuėjo nuo bėgių ir 
sprogo. Sprogimas padaręs nuo
stolių už 1 mil. dol.

Nežiūrint Libijai taikomų ūki
nių sankcijų, jos studentam ir 
toliau bus leidžiama studijuoti 
Amerikos universitetuose, kur 
jų šiuo metu yra apie 1200.

(atkelta iš 1 psl.)

Visiem yra vienodai skirti 
iškalbingi “Pamokslo nuo kal
no” žodžiai, kuriais yra palai
minami taikdariai, visi kovojan
tieji už teisingumą, kurie tuo 
būdu kuria saugumą ir taiką. 
Yra svarbu ir būtina, pabrėžė 
Jonas Paulius II-sis, kad žmo
gus galėtų pasitikėti žmogum, 
kad kiekviena tauta pasitikėtų 
kita tauta, kad už žodžio “tai
ka” niekada nesidangstytų pikta 
valia, joks taikai priešingas už
mojis, jokia taikai priešinga 
veikla.

Toks taikos supratimas, pa
žymėjo Popiežius, turi lydėti 
visų mūsų žingsnius naujuose 
metuose ir visada ateityje. Ka
lėdų paslaptyje, baigė savo žo
dį Jonas Paulius II-sis, mes ieš
kome ir atrandame tikrąją 
taikos reikšmę. S į mūsų taikos 
supratimą stiprina Betliejaus 
naktį paskelbti žodžiai “Garbė 
Dievui aukštybėse ir ramybė 
Dievo mvlimiem žmonėm”, gero*

valios žmonėm. Taip, geros va
lios žmonėm.

Dievo Gimdytojos Motinystė 
skelbia visam pasauliui lieke - 
vieno žmogaus gyvybės šventu
mą ir orumą, šaukte šaukia pa
sauliui — Nežudyk. Mes gi, liu
dydami, kad tikrai esame Dievo 
vaikai, artinamės prie altoriaus, 
šaukdami: Aba, Tėve. Mes ne
same visa naikinančių jėgą ver
gai, mes esame sūnūs Sūnuje, 
esame Dievo karalystės pavel
dėtojai. Mes artinamės prie al
toriaus, melsdami Dievą Tėv/ą 
laiminti šiuos naujuosius meti* s, 
prašydami, kad suteiktų žmoni
jai taikos palaimą.

Pamaldom pasibaigus, vidu
dienį, Popiežius Jonas Pauli vi s 
II-sis dar pasveikino Šv. Petro 
aikštėje gausiai susirinkusią ti
kinčiųjų minią, visiem palinkė
damas gausios Dievo palaimos 
naujuose metuose. Šiuos savo 
linkėjimus Popiežius skyrė taip 
pat viso pasaulio žmonėm ir 
tautom.

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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Daugiau dėmesio

Vasario 22-23 dienomis Kultū
ros Židinyje vyksta 14-toji dai
lės paroda. Tokios parodos pra
dėtos rengti prieš 16 metų. 
Tikrumoje, šiemet turėjo būti 
jau 16-toji, bet porą metų yra 
praleista.

Visą laiką parodas rengia Lie
tuvių Bendruomenės New Yorko 
apygardos valdyba. Jai talkina 
dailininkai, visuomenininkai. 
Parodos rengiamos suryšium su 
Lietuvos nepriklausomybės 
švente. Tai kūrybinis vainikas 
nepriklausomybei atžymėti.

Dailės parodos virto savotiška 
kultūros švente. Šalia parodų 
rengiami ir literatūros vakarai, 
koncertai. Visa tai dinamina 
mūsų apylinkę, ją kultūrina.

Dailininkai padeda daug 
triūso, kurdami tą savo meną, 
dalyvaudami parodose. Nepali
kime jų pastangų nepastebėtų. 
Pirmiausia padėkime tą parodą 
kuo geriau įrengti, kad ji būtų 
gražiai sutvarkyta.

Svarbiausia — kuo gausiau 
aplankykime pačią parodą. Pa
raginkime ir kitus. Paroda bus 
didelė ir įvairi, nuo realistinio 
meno iki abstrakto, nuo grafi
kos, skulptūros iki tapybos. Vis
ko bus pasižiūrėti ir pasidžiaug
ti.

Iš tos daugybės kūrinių tikrai 
rasite, kas jums labiau patiks. 
Tai raginame nusipirkti ir pasi
puošti savo namus. Paveikslai 
yra labai gera dovana mūsų 
draugams, kitų tautų žmonėms. 
Ir tai turėkime galvoje.

Mūsų tautinė dailė prasidėjo 
tik šio amžiaus pradžioje. Dai
lės tradicijos dar nėra senos. 
Tai kartais ir mūsų santykiai su 
lietuviškuoju menu pasilieka 
gana šalti.

Ir dailę reikia ugdyti, puose
lėti, skirti jai dėmesį ir skirti 
lėšų. Mūsų kaimynai lenkai pra
eitame amžiuje, kai buvo pada
lyti ir okupuoti austrų ir rusų, 
buvo Įsikūrę dideles draugijas 
savo dailei ugdyti bei menui 

lietuviškai dailei

remti. Tos draugijos veikė Kro
kuvoje ir Varšuvoje. Jos turėjo 
po keliasdešimt tūkstančių na
rių. Narys susimokėjo nario mo
kestį. Iš tų surinktų ponigų 
draugija jau rėmė savo daili
ninkus ir ugdė pačią dailę. 
Draugija surengdavo parodas ir 
nupirkdavo visus paveikslus, 
visus kūrinius ir paskui juos 
išdalindavo viešosiom vietom, 
pvz., valščiaus raštinei, mokyk
lai, klebonijai.

Be to, jie sugebėjo sukurti di
delę istorinę tapybą. Jie pasi
samdė dailininkus, juos pilnai 
išlaikė, kad jie kurtų paveikslus 
Lenkijos istorijos temomis. Toks 
vienas dailininkas buvo Matei
ka, sukūręs ir mum gerai žino
mą Žalgirio kautynių paveikslą.

Lenkų istoriją vaizdavo bent 
keli dailininkai. Lenkų dvarinin
kai buvo patriotai ir jautė pa
reigą tokią dailę kurti ir daili
ninkus išlaikyti.

Ar mūsų tarpe atsirastų tokių 
turtuolių, kurie stambias sumas 
skirtų lietuviškai dailei ugdyti, 
užsakytų istorinius paveikslus. 
Gal ir atsirastų. Mes turime 
dideles organizacijas, kurios 
gali atstoti šį turtuolių vaid
menį. Turime ir įvairių fondų, 
kurie gali skirti bent dalį lėšų 
lietuviškai dailei paremti.

Lietuviškosios institucijos, 
kad ir Kultūros Taryba, galėtų 
išleisti ir lietuviškų atvirukų, 
kurie reprezentuotų lietuvišką 
dailę. Dabar atvirukų leidimu 
rūpinosi daugiau privatūs žmo
nės, tokia kun. Algimanto Kezio 
įkurta Galerija. Ji yra išleidusi 
tikrai gražių reprodukcijų.

Tegu ši paroda pakelia visų 
mūsų kūrybines nuotaikas, tegu 
susilaukia kuo daugiau dė
mesio iš mūsų lankytojų pusės. 
Tegu naujais lietuvišką^ kūri
niais pasipuošia mūsų privatūs 
butai ir mūsų lietuviškos įstai
gos.

Beveik vieno mėnesio būvyje 
turėjome du aukšto lygio kultū
rinius renginius, kurie tikrai tei
kia garbės visai mūsų išeivijai. 
Tai Mokslo ir kūrybos simpo
ziumas, įvykęs praėjusių metų 
Padėkos savaitgalyje Chicagoje 
ir Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos XIII suvažiavimas 
Los Angeles mieste gruodžio 
26-29 d. Abu jie liudija, kad, ne
paisant sunkių tautinės veiklos 
aplinjcybių, dar tebesame gana 
pajėgus. To niekas ųegali pa
neigti, peržvelgęs šių dviejų su
važiavimų turiningas progra
mas. Čia išryškėja ne tik mūsų 
mokslininkų pajėgumas, bet ir 
organizacinė energija. Be jos ne
būtų galima atlikti tokių žygių.

Dabar mesime žvilgsnį į LKM 
Akademijos suvažiavimą.

Jis rengiamas kas penkerį me
tai vis kitoje vietoje. Pasirenka
mas Amerikos kontinentas, nes 
čia daugiausia lietuvių ir taip 
pat mokslo žmonių. Valdyba nu
mato vietą ir suranda uolių 
Akademijos narių, kurie nesibai
do organizacinių sunkumų. Tai 
matant, ypač didelė pagarba 
teiktina Akademijos daugiame- 
čiui pirmininkui kun. Antanui 
Liuimai, S.J., kuris savo kruopš
čiu triūsu Akademijoje, duoda 
svarų mokslinį įnašą mūsų išei
vijai. Jis parenka paskaitų te
mas, suranda kompetentingus 
asmenis, pats dalyvauja visuose 
suvažiavimuose ir paskui išlei
džia storus paskaitų tomus. 
Mokslinei literatūrai ypač sunku 
rasti, mecenatus, nes ji nėra po
puliari plačioje visuomenėje.

PO MOKSLO AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMO
šią mokslinę programą pa-Bet uolusis LKM Akademijos 

pirmininkas nepasiduoda. Jam 
sėkmingai pavyksta įveikti vi
sas kliūtis. Ir šįmetinis suva
žiavimas Los Angeles mieste 
aiškiai paliudija pirmininko bei 
jo pasirinktų pagalbininkų su
gebėjimus. Programa buvo 
įdomi ir įvairi — 6 sekcijos ir 
28 paskaitininkai. Teologijos 
sekcijoje: prel. dr. V. Balčiū
nas, prel. dr. P. Celiešius, kun. 
dr. A. Liuima; gamtos ir mate
matikos mokslų sekcijoje: inž. A. 
Girnius, prof. B. Saldukienė; 
lietuvių literatūros sekcijoje: 
dr. A. Janačienė, kun. dr. P. 
Ragažinškas, dr. E. Tumienė, 
AlėRūta Arbienė; lietuvių kalbos 
sekcijoje: dr. A. Klimas; politi
nių ir ekonominių mokslų sek
cijoje: inž. A. Rudis, dr. V. Var
dys; psichologijos ir pedagogi
kos sekcijoje kun. dr. A. Paškus, 
dr. A. Matulis, kun. J. Krivickas; 
filosofijos sekcijoje: dr. J. Gir
nius, (jo paskaita paminėta prof. 
St. Šalkauskio 100 m. gimimo su
kaktis), dr. J. Zaranka, dr. V. 
Vyčinas, A. Valevičius; istorijos 
sekcijoje: dr. B. Makauskas, dr. 
L. Andriekus, O.F. M., dr. P. Ra
bikauskas, S.J., R. Mažeikaitė; 
socialinių ir teisės mokslų sek
cijoje: dr. B. Mačiuika, dr. V. 
Dambrava; architektūros ir me
notyros sekcijoje: arch. E. Arbas, 
A. Tamošaitis. Prie to dar rei
kia pridėti prel. dr. V. Kazlaus
ko paskaitą, skaitytą suvažiavi
mo atidarymo vakarą. 

XIII-toji Liet. Kat. Mokslo Akademijos suvažiavimo pamaldos Šv. Kazimiero bažnyčioje 
Los Angeles, Calif. Iš k. kun. dr. Antanas Paškus, kun. prof. dr. Povilas Aloyzas 
Ragažinskas, Tėv. dr. Leonardas Andriekus, OFM, Stasys Domkus, prel. dr. Petras Celiešius 
(tai paskutinė prieš mirtį jo nuotrauka), Gintaras Grušas — skaitytojas. Nuotr. Prano Gasparonio

puošė 3 parodos: lietuviškų isto
rinių senienų (eksponatai iŠ Br. 
Kviklio rinkinio, E. Kulikausko 
ir L. Venckaus parūpinti istori
niai Lietuvos žemėlapiai), fila
telijos (K. Karužos pašto ženklų 
rinkinys) ir dailus (O. Dokals- 
kaitė-Paškevičienė, I. Leškienė, 
R. Motiejūnaitė-Sarup). Dr. F. 
Palubinskas surengė LKM Aka
demijos ir kai kurių kitų lietu
viškų leidinių parodėlę. Jos visos 
vyko šv. Kazimiero mokyklos 
patalpose. Paskaitos gi “Am- 
bassador” viešbutyje, miesto 
centre. Ten buvo ir pabaigos 
vaišės labai gražioje salėje. Da
lyvavo apie 150 asmenų.

Suvažiavimas oficialiai už
baigtas sausio 29 d. konceleb- 
ruotomis mišiomis, kurioms va
dovavo vyskupai A. Deksnys ir 
P. Baltakis. Jis pasakė ir pa
mokslą. Po mišių parapijos salė
je, į kurią susirinko apie 400 
žmonių, buvo dr. P. Rabikaus
ko, S. J., paskaita “Lietuvos 
krikštas ir krikščionėj imas” ir 
Raimondos Apeikytės piano 
rečitalis.

Vertinant šį LKM Akademi
jos suvažiavimą dalyvių atžvil
giu, reikia atsiminti, kad jis vy
ko daugiau kaip 3000 mylių 
atstu nuo gausiųjų Lietuvių 
kolonijų. Jis buvo arti tik Los 
Angeles bei jos apylinkių tautie
čiams. Visiems kitiems gi reikė
jo įveikti didelius nuotolius, su

rištus su žymiom išlaidom. Dėl 
tos , priežasties nebuvo daug 
klausytojų paskaitose. Vietiniai, 
išskyrus parodas ir pamaldas, 
paskaitose menkai tesilankė.

Bet paskaitininkai, kurie bu
vo iš toli, parodė nemaža kul
tūrinio pasišventimo, rengdami 
paskaitas, ir atlikdami tolimas 
keliones savo lėšomis. Panašaus 
pasiaukojimo darbu bei kantry
be parodė šio suvažiavimo ren
gimo komiteto pirmininkas inž. 
Jonas Motiejūnas. Jis surado la
bai gražų ir saugų “Ambas- 
sador” viešbutį, gavo žymią nuo
laidą nuo kambarių ir kantriai 
pakėlė visą suvažiavimo eigos 
naštą. Tai paskatinantis pavyz
dys visiems, kurie, ypač šiuo me
tu, kiek begalėdami, kratosi vi- 
suomeninio-organizacinio va
dovavimo.

L. A.

PRANCŪZIJOJE
APIE LIETUVIUS

Prancūzijoje leidžiamas mė
nesinis žurnalas “Catacombes’ 
pastoviai informuoja prancūziš
kai skaitančią visuomenę apie 
tikinčiųjų persekiojimą sovietų 
valdomuose kraštuose ir krikš
čionių pastangas išsikovoti jiem 
priklausančias teises. Beveik 
kiekviename laikraščio numery je 
yra pateikiama informacijų apie 
Lietuvą, Lietuvos Bažnyčią ir jos
tikinčiųjų dabartinę sunkią 
būklę.

Dviejuose paskutiniuose laik
raščio numeriuose informuoja
ma apie įvairius tikinčiųjų dis
kriminavimo faktus Lietuvoje. 
Ta proga prisimenamas Miela
gėnų parapijos tikinčiųjų pareiš
kimas sovietinei valdžiai, pra
šant netrukdyti kunigam aptar
nauti jų ir kitas parapijas.

Remiantis “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” žiniomis,, 
pateikiamas sovietų kalėjimuos^, 
bei koncentracijos stovyklose 
nukankintų Panevėžio vyskupi
jos kunigų sąrašas su atitinka
ma metrika. Yra minimi 14 
kun igų.

— Kun. Juozas Tautkus, gyve
nęs seserų vienuolyne Putname, 
Conn., mirė sausio 27, pirma
dienį, 11 vai. Laidojamas sau
sio 30, ketvirtadienį, 10:30 vie
nuolyno kapinėse. Velionis buvo
gimęs 1901 balandžio 1, į ku
nigus įšventintas 1924 birželio 
14. Priklausė prie Telšių vysku
pijos.

MELNINKŲ VIKTORAS 
GRĮŽO IŠ ŠKOTIJOS
PR. NAUJOKAITIS, 1984
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— Šakiuose yra daugiau bat

siuvių. Gal jie nė neklaus, iš 
kur odas gavai. Bet aš, matai, 
negaliu. Gali nebijoti: nei tavęs, 
nei Melninkų aš neįskųsiu, nei
nu aš seklio ar policininko pa
reigų. Ne mano reikalas!

Nuo Viktoro sugrįžimo prabė
go jau treji metai. Dar kelis kar
tus jis buvo pakvietęs pasakų 
pasiklausyti. Nusliūkindavau ir 
aš, bet žinodamas jo asmens 
silpnybes ir nuodėmes, nė pasa
komis jau nebegalėjau taip ža
vėtis, kaip žavėjausi pirmą kar
tą jam pasakojant. Buvau jau 
baigęs gimnazijos penkias kla
ses, ėjau aštuonioliktus metus, 
daug gyvenimo reiškinių jau 
pradėjau giliau suprasti ir kritiš
kai įvertinti. Ir Albina jau buvo 
penkiolikos metų, nebe vaikas, 
išaugo, pagražėjo, darėsi įdomi 
ir paslaptinga. Vasarą gavau 
Šakiuose pamokų, rengiau že
mesnių klasių pataisininkus. Ei
damas pro kiemą, dažnai sutik
davau Albiną, pasilabindavom, 
vienu kitu žodeliu persimesda- 
vom, kartais ir ilgiau pasikal- 
bėdavom. Su ja dalinausi iš 

gimnazijos bibliotekos pasiimto
mis skaityti knygomis.

Vieną popietę grįždamas, su
tikau Albiną ant keliuko prie 
bulvinės. Atrodė, kad tyčia lau
kė manęs.

— Turiu, Justinai, daug nau
jienų. Norėčiau pasikalbėti.

— Gerai, sėskime čia ant pie
vutės ir kalbėkimės.

— Dabar neturiu laiko: šei
mininkė keps pavakariams bul
vinių bitynų, turiu bėgti bulvių 
skusti. Aš užbėgsiu pas jus pava
karėje, tik niekur neišeik.

— Gerai. Lauksiu, Albina.
Palankyje Juozas kirto rugius. 

Griebike buvo pasamdyta Ma- 
grieta. Tėvas statinėjo gubas. 
Manęs prie darbų šią vasarą ne
vertė: mat, užsidirbu pinigų 
mokslui tęsti. Tarp gubų nutū
pė gandras, dar suplasnojo kelis 
kartus sparnais, užvertęs galvą, 
pakaleno snapu ir ėmė varlinė
ti.

Saulutė buvo arti laidos, kai 
lankų takeliu pamačiau ateinant 
Albiną. Iš tolo mėlynavo jos 
nauja suknelė. Ir kam lyg iškil
mėms pasipuošė mergaitė? . .

— Neatsigrožiu tavimi, Albi- 
nute, jau iš tolo gėrėjausi, — gi
riančiais žodžiais pasitinku prie 
vartų mergaitę, — spindi lyg ne
užmirštuolė, švieti lyg rugia
gėlė . . .

Albina truputį nurausta ir 
sako:

— Negaiškime tuščiomis kal
bomis laiko. Sakiau, kad turiu 
naujienų. Noriu tau jas pasaky
ti. Po poros dienų išvažiuoju į 
Kanadą. Teta atsiuntė reikalin
gus popierius ir pinigų kelionei. 
Liepė pasiimti tik reikalingiau
sius daiktelius, Kanadoje visko 
esą, ko reikės, nupirksianti. Ža
da į mokslą leisti.

— Ir taip staiga! Nežinau, kur 
aš dingsiu be tavęs čia pasili
kęs, — sakau tikrai susigraudi
nęs.

— Ir man gaila palikti tave. 
Gaila pasiliekartčios mamos, 
broliuko — piemenėlio vargše
lio. Gal ir tėvo? Jis man buvo 
geras, tik jo silpnybių ir nuodė
mių turbūt niekados nemokėsiu 
jam atleisti. Gaila ir Siesarties, 
mūsų liepto, gražiųjų lankų, to 
didelio sodo . . . Kanadoje nie
ko nepažįstu, net nežinau, kokio 
teta būdo. Bet labai noriu mo
kytis, dėl to ir važiuoju. Ti
kiuosi mokslus baigusi vėl su
grįžti — juk čia mūsų tėvynė, 
nors ir esu gimusi svetimam 
krašte.

— Rašyk. Albinute, laiškų. 
Ar pažadi?

— Rašysiu, dažnai rašy siu, tik 
ir tu pažadėk rašyti...

Saulei leidžiantis palydžiu 
Albiną iki liepto. Dar užbėg
sianti rytoj vakare atsisveikinti. 
Trečiadienio ry tą mama palydė- 
sianti į Šakius iki autobuso. 
Gerai, kad autobusai bėga į Vil
kaviškio stotį, iš ten traukiniu 
per Vokietiją į Bremeno uostą, 
paskui per jūras-mareles iki 
Montrealio. Atrodo, kad abu no
rime kiek ilgiau kartu pabūti. 
Stovime rankomis susiėmę. Žiū
riu į mėlynas mergaitės akis. 
Norėčiau ją priglausti prie šir
dies, išbučiuoti veidelius, lūpu
tes. Bet nedrąsa laiko lyg sura
kinusi: o gal mergaitė supyks? 
Pabėgs net neatsigręždama?..

Rytojaus pavakare Albina tik
rai atėjo kaip buvo žadėjusi. 
Visi mūsų buvo jau grįžę iš 
lauko darbų. Albina vėl trumpai 
visiems pakartojo, ką vakar man 
buvo sakiusi apie savo išvyki
mo priežastį ir graudžias at
siskyrimo nuotaikas. Mama net 
apsiverkė atsibučiuodama mer
gaitę, atrodo lyg dukrelę išlei
džianti į užjūrio šalį.

Vėl palydėjau Albiną iki liep
to. Kažkokia nenugalima vi
daus jėga nejučiomis privertė 
abiejų mūsų rankas apsikabinti, 
stipriai prisiglausti, lūpoms su
sitikti. Tai buvo šventa atsisvei
kinimo valandėlė. Turbūt abudu 
jautėme, kad tai paskutinis mū
sų susitikimas, nors ir nuošir
džiai žadėjome vienas kito neuž
miršti, kalbėtis laiškais... Lyg ta
kas iš po kojų būtų išnykęs, 
taip netikru žingsniu grižau na

mo. Namiškiai turbūt jautė ma
no praradimo nuotaiką ir man 
nepratarė nė žodžio. Atsigulusį 
mane užplūdo brangūs atshni- 
nimai, o ašaros liejosi lyg šal
tinio vanduo . . .

Po dviejų dienų, taip pat pa
vakare, įslinko pas mus Vikto- 
rienė — apsirengusi išeiginiais 
drabužiais, miestiškai pasirišusi 
šilkinę skarelę. Mūsų visi buvom 
susėdę gonkose prie šutintų bul
vių ir rūgusio pieno. Palinki- 
jusi sočios ir skalsios vakarie
nės, Viktorienė žemu tonu pra
bilo:

— Išleidau Albinutę, dabar ir 
aš atėjau atsisveikinti brangius 
kaimynus . . .

— Nagi kur išskėti sparnelius? 
— lyg juokaudamas įsiterpė tė
vas.

— Mano sparneliai pakirpti, 
neaukštai kelia. Bet čia pasilik
ti ilgiau neleidžia širdis. Juk 
turbūt žinot, kad aš jau seniai 
neturiu vyro, esu čia reikalinga 
tik darbams dirbti. Mėginau 
kalbėtis su Viktoru ir su Agute 
— geruoju ir piktuoju ... Ir 
auksinės širdies Jonieškutė, ir jų 
motina norėjo man padėti. Jied
vi kalbėjo ir kalbėjo. Dievo rūs
tybe, pragaro ugnimi grasino, 
mišias užprašė, net žydų rabinui 
nunešė gaidį, kad pasimelstų, 
nes jos tikėjo, kad žydo malda 

. esanti galingesnė ten kur velnias 
yra pristojęs. Bet visų pastan
gos* nieko negelliėjo, o man 
liko tik neviltis ir širdies gėla. 
Buvau nuvažiavusi į savo tėviš

kę prie Virbalio. Tos mūsų že
melės tik šeši hektarai, brolis 
jau penkis vaikelius augina. Dar
bininkų jau nereikia, ir duonu
tės kąsnį kai kada reikia pa
taupyti. Bet sužinojęs mano pa
dėtį, sako: grišk, išsiteksim, stu- 
belaitėje pamūrysiu krosnelę, 
kad žiemą nešaltuinėt, o darbų 
vasarą pas stambesnius ūkinin
kus visada, žiemą pešios tų 
pačių stambių šeimininkių vil
nas, linus galėsi verpti. Kaimy
nas Račiukaitis —<■ račius — de
javo, kad negauna gizelio. Gė
dis galės amato pas jį išmokti, 
lai rytoj ir išvažiuoju. Jonas 
žadėjo pavėžyti nuo namų iki 
namų . . .

— Pasigesim visi jūsų, gaila 
geni žmonių ... — pro ašaras 
kalba mama.

— Ir man gaila geni kaimy
nų. kurie visada mane atjautė, 
geni žodžiu kalbino, ramino, 
guodė. Bet Viktoras ir Agutė tik 
džiaugsis, kad niekas neprikai
šios jiems jų nepadoraus gy ve
nimo. Gal ir Vandai teks mano 
darbai? Gal pasiges neapmoka
mo piemenuko? . . .

Mama palydėjo Viktorienę iki 
mūsų beržynėlio. Ten dar pasto
vėjo moterys valandėlę. Ma
čiau, kaip atsibučiavo ir abi 
nutoldamos šluostėsi ašaras.

Tuščia atrodo, kai einu į vieš
kelį pro Melninkų kiemą. Ta tuš
tuma graudina ir slegia širdį.

(nukelta i 4 psl '
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GRAŽI, VEIKU ŽEMAIČIŲ ŠEIMA
Viešnagė Los Angeles
PAULIUS JURKUS

Žemaitis nuo Šatrijos kalno
Juozas Kojelis gimė ir augo 

Šatrijos kalno artumoje. Legen
dos ir pasakojimai apie tą kal
ną tikrai veikė visą apylinkę, 
nukėlė į senus laikus, kai ten 
kūrenosi šventoji ugnis, suvedė 
ir raganų būrius. Veikė ir tai, 
kad Šatrijos Ragana buvo pa
sivadinusi rašytoja Marija Peč- 
kauskaitė, mokytoja, romantikė, 
idealistė. Ji skatino ir apylinkės 
jaunimą siekti kilnių idealų, 
puoselėti artimo ir Tėvynės meilę

Kojelių šeima buvo gana gau
si. Tėvai buvo pasiturį ūkinin
kai, sugebėję vaikus išmokslinti. 
Pamenu Kauno panoramoje tris 
brolius studentus Kojelius. Vie
nas studijavo mediciną, kitas 
teisę, Juozas gi humanitarinius 
mokslus, klasikines kalbas. Visi 
jie buvo ateitininkai, judrūs vi
suomenininkai. Dar buvo ir dau
giau brolių bei seserų. Chicago- 
je dar gyvena vienas brolis, ir, 
atrodo, kad gyvena ir sesuo.

Mokytojas visuomenininkas
Juozas Kojelis mokytojavo 

Kretingos gimnazijoje ir vokiečių 
okupacijos metais už pogrindinę 
veiklą pateko į geštapo kalėji
mus. Buvo kalintas Klaipėdoje, 
Ragainėje ir Kaune. Artėjant 
frontui, 1944 buvo paleistas iš 
kalėjimo ir paliktas geštapo prie
žiūroje.

Po karo jis Miunchene ėmė 
mokytojauti lietuvių gimnazijo
je, ėjo net direktoriaus parei
gas. Į Ameriką atvyko 1949. Pir
moji sustojimo vieta buvo New 
Yorkas. Paskui gyveno Chica- 
goje, iš ten persikėlė į Los An
geles. Visur jis mokytojavo ir 
reiškėsi kaip uolus visuomeni
ninkas. Plačiausiai veikė ateiti
ninkuose, Liet. Fronto Bičiulių 
sambūriuose, redagavo “Į Lais
vę” žurnalą, bendradarbiavo 
spaudoje.

Keliautojas
Los Angelėje lankė vakarines 

mokyklas ir baigė inžineriją, 
dirbo net kaip inžinierius. Pas
kui perėjo dirbti Į lėktuvų lini
jas, dirbo United oro bendrovė
je. Iš ten pasitraukė į pensiją. 
Šis darbas jam suteikė galimybę 
plačiai ir pigiai keliauti. Turbūt 
yra apkeliavęs visą pasaulį. Apie 
savo keliones rašė spaudoje, ra
šė ir Darbininke. Ir dabar nori 
keliauti, aplankyti tolimus kraš
tus.

Jo žmona yra Elena Trum- 
paitė, istoriko Vinco Trumpos 
sesuo. Jie gi kilę nuo Kėdainių. 
Jiedu išaugino ir išmokslino dvi 
dukras ir sūnų Liną. Viena duk
ra gyvena ten pat Los Angeles, 
yra ištekėjusi ir augina dukrelę. 
Antroji dukra, Daina, gyvena

MELNIKŲ VIKTORAS 
GRĮŽO IŠ ŠKOTIJOS

(atkelta iš 3 psl.)

lyg sunkus akmuo būtų ten į- 
verstas. Gaunu laiškų iš Kana
dos: jie šilti ir viltingi.

Feliksas, pasitraukęs iš ka
riuomenės, gautą žemės sklypą 
pardavė, o pats įsitaisė pasienio 
policininku — kažkur prie de
markacijos linijos ties Vilniumi. 
Retai į tėviškę parvažiuoja. Tai 
ir mūsų Juozas yra netekęs gero 
draugo. Nenueinam nė Viktoro 
pasakų klausytis, tik sodas dar 
vis kvepia kriaušėmis ir obuo
liais . . .

Epilogas. Albinos laiškai vis 
retėjo. Juos visai nutraukė Lie
tuvą užgriuvusios okupacijos. 
Per karą sudegė tėviškė, kartu 
ir mano knygos su adresų kny
gute. Likimo atblokštas į Ameri
ką, Albinos ieškojau pasiskelb
damas lietuviškuose laikraščiuo
se, bet mergaitė neatsiliepė: gal 
jau nutolusi nuo lietuvių ir mū
sų laikraščių nė neskaito. Nė 
pažįstami Kanados lietuviai nie
ko apie Albiną nežinojo. O kad 
sugrįžtų ta. jaunystės romanti
ka prie liepto! . . .

Ir iš Melninkų sodybos nieko 
nebeliko. Senosios moterys mirė

mieste (3)

Chicagoje. Sūnus Linas gyvena 
Washingtone.

Liną tikriausiai žino visi lietu
viai, nes jis dirba Baltuosiuose 
Rūmuose Washingtone. Yra gi
męs Los Angeles, ten baigęs 
istorijos ir ekonomijos mokslus, 
studijavęs Princetone tarptauti
nius visuotinius mokslus, ak
tyviai dalyvavęs jaunimo sto
vyklose, buvęs jų rengėju. Gra
žiai kalba ir rašo lietuviškai, 
bendradarbiauja spaudoje. Taip 
pat jis mėgsta piešti, piešia laik
raščiams karikatūras. Jo karika
tūrų ne kartą buvo “Pasaulio 
lietuvyje”.

Tai tikrai dinamišką, šviesi 
asmenybė, kuri yra apsispren
dusi sąmoningai veikti Lietuvos 
labui, iš Baltųjų Rūmų yra iš
gavęs eilę įvairių pareiškimų 
bei raštų.

Visuomenininko rūpesčiai
Juozas Kojelis yra reta asme

nybė ta prasme, kad jis mėgs
ta visuomeninį darbą, jį ver
tina ir jį sugeba dirbti. Visuo
meninės pareigos nėra jam ko
kia našta, tai tik proga panau
doti savo gabumus ir padaryti 
aplinką šviesesnę bei geresnę. 
Ir savo pokalbiuose jis tuoj 
suveda į visuomeninį tašką, 
klausimą nagrinėja gry nai visuo
meninio pobūdžio šviesoje.

Tad nenuostabu, kad jis San
ta Monicoje ir apylinkėje yra 
labai judrus visuomenininkas, 
laikraštininkas, žurnalistas.

Jis gyvena tokioje gatvėje, ku
ri pavadinta skaičiumi. Netolie
se gyvena ir architektas Ed
mundas Arbas su žmona rašy
toja Ale Rūta. Visi jie bičiu
liaujasi, daugel planų vykdo 
drauge.

Namelis nedidelis, vienaaukš
tis. Visi jie čia panašūs. Ka
daise jų kaina buvo prieinama, 
o paskutiniu laiku — kainos pa
kilo labai ir labai. Ir tie namai 
jau verti šimtais tūkstančių.

Namuose suradome žmona 
Eleną su dukrele ir anūkėle. 
Jau mūsų laukė. Įsikūriau sūnaus 
Lino kambaryje. Čia pilna nuo
traukų iš jo mokslo baigimo 
metų, iš jo veiklos, iš ateitinin
kų stovyklų. Sudėti ir visokie 
užrašai, planai. Visa taip nese
niai naudota. Palikta čia pat pa
viršiuje, o gal dar reikės nau
doti.

Juozas Kojelis dabar yra įsi
traukęs į Liet. Fronto Bičiulių 
veiklą, reiškiasi ir Baltų Laisvės 
Lygoje. Savo veiklą namuose jis 
sukoncentravo į darbo kambarį, 
i biblioteką.

Gražu, kad visos lentynos ap
linkui pilnos knygų. Bičiuliškai 
kalba j tave, primena laikus, 
kada skaitei, primena ir pastan
gas, kada norėjo tai skaityti ir 
pasisavinti idėjas.

Čia jo rašomoji mašinėlė, su 

senatve dar laisvės laikais, 
Agutė mirė vėžiu, Feliksas žu
vo masinėse Červenės žudynėse, 
kurias surengė bolševikai 1941 
metais, Viktoras, apšauktas 
buože ir liaudies priešu, nes 
“savanoriškai" nesirašė į kol
chozą, buvo ištremtas į Vorku
tos kasyklas. Tik Jonas, jau su
simetrikavęs su Vanda, paskir
tas kolchozo karvių šėriku, o 
Vanda tapusi melžėja, tebėra 
gyvi ir įsikūrę naujoj gyvenvie
tėj. Kaziukas, tapęs laukininkys
tės brigadininku, engia darbi
ninkus ir didžiuojasi esąs ištiki
mu sovietiniu varovu. Siuvėjas 
Mažutis žuvo karo metu nuo 
sviedinio skeveldros.

Ir Siesartis nukentėjo: jos va
gą melioratoriai ištiesino 
biauriu grioviu. Tik kelvietos 
vietoje pastatė potvynių metu 
apsemiamą tiltuką. Nebėra nė 
didžiosios kriaušės, nei obelų, 
nei Melninkų sodybos trobų. 
Nėra nė kam žiūrėti į pro sodą 
tekančią vasaros saulę. Išnyko 
lankų, liepto, upės ir jaunystės 
romantika, tik gilus praradimo 
skausmas pasiliko širdyje, ir jis 
negęsta, nenyksta, nemažėja . . .

Šalčio abstraktas. Nuotr. R. Kisieliaus

BALTASIS MENININKAS

ROMUALDAS KISIELIUS

Ant lango šaltis paišo 
abstraktus ir gėles, 
žiemos laukų snieguoles, 
kristalo žvaigždeles...

Jis ledinius vitražus 
sudėsto iš balų, 
o ledines skulptūras 
iš ledo gabalų ...

Jis kuria baltą meną 
čia žemėj jau seniai, 
žiemos muziejuos kabo 
jo meno kūriniai. ..

Jis menininkas senas, 
patinka jam tyla, 
žiemos šaltasis menas 
tai jo darbų siela . ..

kuria jis dažnai padraugauja. 
Yrišką iš anksto susirašo, su
planuoja.

Ir šis mano apsilankymas šia
me mieste buvo suplanuotas, 
jau “suprosytas”, be jokių 
raukšlių. Tokią valandą turiu 
būti ten, o kitą valandą kitur.

Su istoriku apie kasdienybę
Dar iš V’okietijos laikų pažįs

tu Vrincą Trumpą. Pažįstu ne iš 
istorinių raštų, bet iš vertimų. 
Jis buvo išvertęs vieno autoriaus 
ilgesnę novelę apie depresijos 
laikus. Y'ertimas buvo išspaus
dintas Memmingene ėjusiame 
laikraštyje Mintyje. Tą jo verti
mą skaičiau, man padarė gerą 
įspūdį. Apie tai ir kalbėjau su 
juo kartą Reutlingene.

Šį kartą sustojome ties ak
tualijomis, ties ry šiais su Lietu
va, ties apsilankiusiais rašyto
jais iš Lietuvos. Žvelgėme ir į 
kitus kasdieny bės reikalus. Isto
rijos taip ir nepalietėm. Žinau, 
kad jis parašė studiją apie Na
poleoną ir Baltijos valstybes. 
Mielai būtų apie tai kalbėjęs, 
bet praeitin nenukeliavom.

Valandėlė lietuviškoje 
mokykloje

Šios lietuviškos mokyklos ve
dėjas Juozas Pupius buvo skam
binęs i New Yorką ir buvo pra
šęs, kad aplankyčiau lietuvišką 
mokyklą. Sutikau, bet čia realy
bė buvo sunkesnė už pažadą. 
Reikėjo šeštadienį toli keliauti, 
reikėjo ir skubėti.

Moky kla pažįstama, nes čia 
buvau buvęs 1979 metais. Tada 
atsivedė Bernardas Brazdžionis. 
Ši kartą buvo ir jis, bet mane 
globojo mokytojas ir poetas Pra
nas Visvydas.

Tuoj mane nuvedė į bendrą 
salę kur buvo susirinkę kokia 
60-70 vyresnių klasių mokinių. 
Ten ir pristatė mane, kas aš, iš 
kur keliauju, ko čia atvykau. 
Mokiniai labai atidžiai klausėsi.

Ir ką tokiu atveju pakalbėti, 
kas visus apjungtų? Pakalbėjau 
apie lietuvių kalbą, kaip ja su
sidomėjo mokslininkai, kaip pa
rašė mokslines gramatikas, kad 
kas tik nori būti geras kalbinin
kas, turi pramokti lietuviškai. 
Kaip dabar žiūrime į lietuvių 
kalbos studijas. Paminėjau ir tai, 
kad verta ir garbinga mokėti 
šią kalbą ir ja kalbėti, nes ji 
tikrai graži ir sena.

Pabaigoje dar paskaičiau sa
vo eilių apie Kiškį Piškį.

Mokiniai ir mokytojai tikrai 
mielai manęs klausėsi, pabaigus,

POLITINĖS STUDIJOS 
LOS ANGELES

Vasario 1-2 d.d. Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
įvyksta aštuonioliktosios politi
nės studijos, kurių bendrinė 
tema" yra: “Atsiliepiant į laiko 
problemas”.

J politines studijas iš Vėnecue- 
los specialiai atvyksta dr. Vy
tautas Dambrava, Amerikos dip
lomatas, buv. Venecuelos Lietu
vių Bendruomenės Krašto valdy 
bos pirmininkas ir Y'enecuelos 
didžiosios spaudos bendradar
bis. Studijų užbaigimui jis skai
tys pagrindinę paskaitą “Tikroji 
Nepriklausomybės šventės 
prasmė tremtyje”.

Bendrinė tema bus nagrinėja
ma keturiose paskaitose ir sim
poziumuose:

1. “OSI — kur mes stovime?” 
pranešimą padarys Danutė Ma
žeikienė, Koalicijos konstituci
nėm teisėm ginti sekretorė. Mo- 
demos P. Algis Raulinaitis.

2. “Dvigubas evidencijos dės
nis išeivijos bendravime su Lie
tuvos lietuviais” (arija “Bendra
vimas be iliuzijų). Šiuo klausi
mu kalbės dr. Jūratė Izokaitė 
ir Juozas Kojelis; moderatorius 
Rimtautas Dabšys.

TARPTAUTINIS RAŠYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS NEW YORKE
(Tąsa iš praeito numerio)

Antrosios dienos (sausio 14) 
pagrindine tematika buvo “Ati
tolimas ir valstybė” (Alienation 
and the State). Centrinis kalbė- 
jas — amerikietis rašytojas No
belio premijos laureatas Saul 
Bellow, kuris “atitolimą” palai
kė JAV rašytojų savybe. Jo pa
lankus žvilgsnis į Jungtinių Ame
rikos valstybių santvarką bei 
kaip žydų emigranto vaikystės 
prisiminimai susilaukė gausių 
plojimų. Jį kritikuoti šoko Va
karų Vokietijos rašytojas Gunter 
Grass, prikišdamas šio krašto 
varguomenės padėtį, be to, kad 
Amerika esanti palanki diktatū
roms. Bet apskritai Bellow visų 
kitų buvo pagirtas kaip žodžio 
laisvės šauklys. Tuo klausimu 
ypač svarų žodį tarė rusų disi
dentas rašytojas Vassily Aksyo- 
now, kuris Stalino laikais areš
tavus tėvus, nuo ketverių metų 
augo našlaityne, šiaip taip tapo 
gydytoju, bet'vėliau viešai pro
testavo dėl Sovietų įsikišimo į 
Čekoslovakijos valstybės reka- 
lus ir 1980 metais emigravo į 
Vakarus. Jis stebėjosi, kad Eu
ropoje ir dažnai Amerikoje prez. 
Reaganas laikomas diktatorium. 
Aksyonov po 5 metų gyvenimo 
šiame krašte PEN suvažiavime 
pripažino JAV “demokratijos 
pavyzdžiu”!

Tą dieną pietų metu kongresą 
aplankė ir UNESCO pirminin
kas M’Bow, kuris, kalbėdamas 
prancūziškai, nusiskundė, jog 
nebegalės efektyviai remti rašy
tojų, nes, iš UNESCO išstojus 
Amerikai ir Anglijai, sumažėju- 
sios pajamos. Nors jo vadovauja
ma organizacija nėra palanki 
Vakarų stiliaus spaudos laisvei, 
joks kairysis rašytojas dėl jo vizi
to neprotestavo ir jam kalbėti 
netrukdė. Paklausti protestuo
tojai, kodėl toks skirtumas tarp 
priėmimo Shulzo ir M’Bovv, ne
vykusiai teisinosi. Tą dieną, 
dar buvo viena sesija, nag
rinėjusi ispanų literatūra Angli
joje ir Amerikoje.

audringai plojo ir net asmeniš
kai padėkojo, kad juos aplan
kiau.

Kiekvienas susitikimas su jau
nimu yra mielas, jauti kad juos 
pakėlei, bet taip pat jauti, kad 
ir jie tave pakėlė.

Suskambo skambutis, šaukda
mas juos į kitas pamokas, o aš 
išėjau į kiemą aplankyti čia gy
venančio šviesaus kunigo ir di
delio statytojo prel. Jono Kučin
gio, kurį gerai prisimenu iš Tel
šių miesto.

(Bus daugiau)

3. “Dabartiniai Amerikos lie
tuvių visuomeniniai-politiniai 
rūpesčiai, kaip jie atsispindi 
JAV LB, ALT ir VLIK 1985 
metiniuose suvažiavimuose”; re
ferentai dr. Kazys Ambrozaitis 
ir V7incas Skilius. Referentams 
klausimus statyti pakviesti žur
nalistai: Klevą Rūta Vildžiūnie
nė, Ignas Medžiukas ir V’ladas 
Bakūnas; moderatorius dr. Vy
tautas Dambrava.

4. “Veiksniai, apsprendę mano 
lietuviškumą” — simpoziumas. 
Tuo klausimu pasisakys Ginta
ras Grušas., Tadas Dabšys ir 
keli kiti jaunosios kartos veikė
jai. Moderuos PLB vicepirmi
ninkė Milda Lenkauskienė, at
vykusi iš Clevelando.

Už kovojančius, kenčiančius 
ir žuvusius Lietuvos laisvės ko
votojus bus aukojamos mišios 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje vasario 2 su skaitymais 
ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikų.

Politines studijas organizuo
ja JAV LB apygardos valdyba, 
jaunimas, frontininkai ir Baltų 
Laisvės lygos lietuvių sekcija.

Kor.

Šios dienos vakarą egzilai ra
šytojai suvažiavimo dalyviams 
surengė priėmimą, į kurį atsi
lankė nemaža garsių žmonių.

Trečiadienį (sausio 15 d.) dvie
jose sekcijose gvildenta tema 
“Tautinio identiteto proble
mos”. Buvo 15 kalbėtojų. Čia 
keistai skambėjo Amerikos negrų 
rašytojo Toni Morrison pastaba: 
“Aš savo gyvenime niekad nesi
jaučiau esąs amerikietis”, ir 
vengrų rašytojo George Konrad 
pripažinimas, jog be Sovietų pa
galbos nebūtų buvę komunisti
nės santvarkos Vengrijoje ir ji 
šiandien neišsilaikytų be Varšu
vos pakto varžtų. Tos dienos 
sekcijoje ryšium su valstybine 
cenzūra JAV daugiausia kalbėta 
apie jau minėtą McCarran-Wal- 
ter įstatymąį liečiantį komunistų 
įsileidimą ir apie bibliotekas bei 
mokyklas, neįsileidžiančias kai 
kurių knygų. Paliestas ir klausi
mas laisvai leisti pornografi
nius spaudinius. Pagaliau gra
žiai apginta JAV dabartinė lai
kysena šiais atžvilgiais.

Ketvirtadienį (sausio 16 d.) 
gvildenta trilypė tematika — 
“Opozicija”, “Amerikiečių bele
tristika ir poezija” ir “Utopi
nis įsivaizdavimas”. Labiausiai 
pasisekusia laikytina ši paskuti
nė tema su ją ryškinusiomis 
diskusijomis. Tai pripažino net 
dienraštis New York Times gėrė
damasis Česlovo Milošo ir Tomo 
Venclovos kalbomis. Jų abiejų 
nuotraukos buvo išspausdintos 
sausio 17 dienos laidoje. Milošas 
savo paskaitoje, kalbėdamas, 
kaip valstybėse utopijos dažnai 
tampa realybėmis, pažymėjo, jog 
visuomenė, įskaitant ir šio PEN 
kongreso dalyvius, mano, kad 
rašytojai stovi priespaudų opo
zicijoje. Tačiau tikrovė esanti 
kitokia. Šių laikų pažangieji 
rašytojai remią utopinių valdžių 
priespaudas, su jomis bendra
darbiaują ir cenzūromis perse
kioją savo kolegas rašytojus. To
mas V'enclova pasisakė esąs lie
tuvis, gimęs utopijoje ir joje 
praleidęs 30 metų. Jo tėvynė 
Lietuva ne tik tapusi tos uto
pinės priespaudos auka, bet ir 
nustojusi egzistuoti kaip nepri
klausoma valstybė. Klausant to
kių atvirų kaltinimų, buvo aišku, 
kodėl Sovietų Sąjunga neišleido 
savo rašytojų į šį PEN kongre
są. Neseniai juk Sovietų žinių 
agentūra Tass pareiškė, jog pa
našiuose suvažiavimuose dėl 
disidentų rašytojų esančios ne
įmanomos “kūrybingos ir kon
struktyvios” diskusijos (žr. NYT 
sausio 14 d. laida).

M ilošo ir Venclovos teigimams 
mažai kas besipriešino, nes jie 
laikomi šios srities autoritetais. 
Bet ir čia nelaimingai įsikišo 
minėtasis Gunter Grass, kuriam 
gal netyčia išsprūdo; kad jis la
biau pasisakytų už Gulagą negu 
už kapitalizmą. Tai visus didžiai 
nustebino. Paskui, kalbėdamas 
privačiai, jis išsigynė tai sakęs.

Baigiant gal dar reikėtų pri
minti kongrese dalyvavusių mo
terų nepasitenkinimą, kad jos 
per silpnai buvusios įjungtos į 
suvažiavimo planavimo, rengimo 
ir vykdymo darbus. Pažadėta 
ateityje daugiau dėmesio rodyti 
moterų reikalams.

PEN klubo pirmininku išrink
tas anglų rašytojas Francis King. 
Ateinantį suvažiavimą nutarta 
rengti Hamburge, Vokietijoje. 
Šis suvažiavimas baigtas penk
tadienio vakarą iškilmingomis 
vaišėmis St. Moritzo viešbutyje, 
kuriame savaitės būvyje atlikta 
ir dalis programos. Iš lietuvių 
suvažiavime dalyvavo Tomas 
V7enclova, Stasys Goštautas, 
Leonardas Andriekus ir Kazys 
Almenas.

Leonardas Andriekus

— Spaudos balių surengė 
“Mūsų Pastogės” savaitraštis 
Sydnėjaus lietuvių klube. Daly
vavo 250 svečių. Programą at
liko Sydnėjaus "Linksmieji bro
liai”. Šiuo metu savaitraštį 
redaguoja Rita Juzėnaitė- 
Omsby.
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Lietuvių Bendruomenės veikloje

Prieš keletą metų JAV LB 
Krašto valdybos rūpesčiu ir lėšo
mis prancūzų kalba buvo išleis
tas stambus dr. Bronio Kaslo 
veikalas “La Lithuanie et la Se- 
conde Guerre Mondiale” (Lietu
va ir II-sis Pasaulinis Karas). 
Pereitų metų rudenį, to meto 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
komisija, vadovaujama Jono Ur
bono, iš prancūzų leidyklos nu
pirko 500 leidinio egzemplio
rių su tikslu knyga aprūpinti 
prancūziškai kalbančių Euro
pos ir Afrikos kraštų bibliote
kas. Tokiu būdu 367 veikalo 
egzemplioriai buvo pasiųsti 
Prancūzijos, Belgijos, Šveicarijos 
ir Luxemburgo bibliotekoms, 49 
egz. Alžyrijos, Moroko irTunizi- 
jos bibliotekoms, ir 84 egz. pran- 
cūzų kalba knygų kolekcijas tu
rinčioms V. Vokietijos bibliote-
koms. Šiuo metu JAV LB pasie
kia gausios bibliotekų padėkos 
už padovanotą leidinį.

-o-
Gintė Damušytė, PLB Visuo

meninių reikalų komisijos vice
pirmininkė ir Lietuvių Infor
macijos Centro- New Yorke vice- 
direktorė, suredagavo “Viola- 
tions of Human Rights in Soviet 
Occupied Lithuania” raportą, 
apimanti žmogaus teisių panei
gimus 1983/1984 metais. JAV LB 
Visuom. rkl. komisija yra įsipa
reigojusi finansuoti minimo vei
kalo išleidimą. Tikimasi išleisti 
1986 metų pavasarį. Pažymėti
na, kad šį eile jau dvyliktą met- 
raštinį LB leidinį šiomis dieno
mis į savo katalogą įtraukė bib
liotekas aprūpinanti Bovvker 
įstaiga.

-o-
Dr. Bronius Nemickas, PLB 

Visuomeninių reikalų komisijos 
vicepirmininkas, National 
Archives VVashingtone papildo
mai užtiko naujos dokumentinės 
medžiagos, liečiančios vokiečių 
nesėkmę II-jo Pasaulinio karo 
metu Lietuvoje suorganizuoti 
SS legijoną. Tai esama dviejų 
slaptų telegramų, pasiųstų į 
JAV Valstybės departamentą iš 
JAV ambasados Švedijoje.. Pla
nuojama šių dokumentų turinį 
ištisai paskelbti “Aidų” žurnale.

-o-
JAV LB Krašto valdyba Va

sario 16-sios proga atspausdino 
brošiūrą, kurioje visuomenę su
pažindina su JAV LB atliktais 
darbais švietimo, kultūros, so
cialinio gerbūvio ir visuomeni
nės — politinės veiklos srityse 
1985 metais. Brošiūra skoningai 
išleista, pailiustruota nuotrau
komis.

-o-
Naujai visuotiname narių su

sirinkime išrinkta Sunny Hills, 
Florida. LB apylinkės valdyba 
pareigomis pasiskirstė taip: Al
fonsas Vėlavičius — pirm., Da
na Arlauskienė — vicepirm., 
•Marija Balčiūnienė — kultūros 
reikalų vadovė, Vladas Adoma
vičius — kasininkas. Jonas Zu- 
bavičius — sekretorius.

-o-
Jonas Matulaitis, JAV LB Va

karų apygardos vicepirmininkas 
ir Baltų Laisvės Lygos narys, 
JAV’ LB Krašto valdybai atsiun

tė iš Europos Parlamento nario 
Otto von Habsburg gautą laišką. 
Laiške pranešama, jog Europos 
Parlamento biudžete yra prama
tytos nedidelės sumos Europos 
baltų mokyklų šalpai. Pastebi
ma. kad tai gali būti pradžia 
į didesnę paramą ateityje. Tiki
masi, kad Vasario 16-sios Gim
nazija kvalifikuosis biudžete 
pramatytos paramos gavimui.

-o-
JAV LB Krašto valdyba gavo 

V asario 16-sios Gimnazijos krei
pimąsi paremti lėšomis naujai 
pradėto berniukų bendrabučio 
statybą. Siekiant pastangas šiuo 
tikslu glaudžiai koordinuoti, 
JAV LB Krašto valdyba priėmė 
kvietimą į PLB globoje veikian-

— Jean-Christopher Mončys 
vadovauja vienai Paryžiaus 
teatro studijai. Studija yra Pa
ryžiaus priemiestyje Montrouge. 
Jis 1985 pastatė vieną pjesę su 
pasisekimu.

tį Vasario 16-sios Gimnazijai 
Remti centrinį komitetą paskir
ti savo atstovą. Apie Krašto val
dybos nutarimą buvo painfor
muotas Centrinio komiteto 
pinnininkas Karolis Milkovaitis 
Chicagoje.

JAV LB Krašto valdyba ir 
Pasaulio LB valdyba šiomis die
nomis patvirtino susitarimą^ 
kuriuo abi institucijos įsiparei
gojo artimai bendradarbiauti 
rūpinantis Illinois universitete 
veikiančia Lituanistine Katedra. 
Pradedant 1986 gegužės 1, PLB 
Fundacijos direktoriatą sudarys 
3 PLB, 3 JAV LB ir vienas Ka
nados LB paskirti atstovai. Li
tuanistinės Katedros Patariamą
ją komisiją sudarys 3 PLB val
dybos ir 3 JAV LB Krašto val
dybos nominuoti asmenys. Bai
giantis dabartinės PLB valdybos
kadencijai, abi institucijos susi
tarimą persvarstys dėmesin 
imant to laiko reikalavimus.

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Są
junga (ŠALFASS) paskyrė Cle- 
velande gyvenantį inž. Algirdą 
Bielskų atstovauti Sąjungą JAV 
LB Krašto valdyboje. Krašto 
valdyba paskyrimą ilgamečio 
sporto darbuotojo A. Bielskaus 
su džiaugsmu priėmė. Jis eis 
vicepirmininko sporto reikalams 
pareigas. E.x officio ŠALFASS 
atstovo įvedimas į JAV LB 
Krašto valdybą dar labiau su
artina šias dvi jaunimo veikla 
besirūpinančias mūsų instituci
jas.

Galina Gobienė, Lietuvių Tau
tinių Šokių Instituto pirminin
kė, JAV LB Krašto valdybai 
pristatė keturis Instituto atsto
vus į Folk Dance Festivals, Ine. 
direktoriatą 1986 metų kadenci
jai. Instituto atstovais yra Sta
sė Bacevičienė, Galina Gobienė, 
Nijolė Pupienė ir Frank Zapolis. 
Likusius šešis direktorius pa
skirs JAV LB Krašto valdyba. 
Dabartiniu metu jau vyksta pir
miniai Instituto, Krašto valdy
bos, ir Kanados LB Krašto val
dybos pasitarimai dėl 1988 me
tais įvyksiančios VHI-sios Tau
tinių Šokių Šventės ruošos.

JAV LB Krašto valdybos pinu, 
inž. Algimantas Gečys 1985 
gruodžio 10 dalyvavo Baltųjų 
Rūmų ceremonijose, skirtose 
paminėti 37-ją sukaktį nuo Vi
suotinos Žmogaus Teisių dekla
racijos pasirašymo. Ceremonijų 
metu kalbėjo Baltųjų Rūmų san
tykių su visuomene įstaigos di
rektorė Linda Chavez, Valstybės 
sekretoriaus padėjėjas žmogaus 
teisių reikalams Richard Schif- 

VASARIO 16-OSIOS 
RADIJO PROGRAMOS

JAV LB Krašto valdyba deda 
pastangas, kad su Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės su
kaktimi kuo plačiau būtų su
pažindinta angliškai kalbanti vi
suomenė. Tuo tikslu jos Visuo
meninių reikalų ir Kultūros ta-
rybų darbuotojai šiais metais 
Vasario 16-jai yra paruošę spe
cialias magnetofoninėse juos
telėse įrašytas radijo programas. 
Visuom. rkl. tarybos nario inž. 
Eduardo Meilaus rūpesčiu yra 
paruoštos dvi visuomeninio — 
politinio pobūdžio programos, 
15 minučių ir 27 minučių ilgio. 
Kultūros tarybos narių Juozo 
Stempužio ir Algio Rukšėno rū
pesčiu yra ruošiama 25 minu
čių kultūrinio pobūdžio radijo 
programa. V’i sos programos yra 
paįvairintos lietuviška vokaline 
ir instrumentaline muzika. Tu
rintieji galimybę programas 
klausytojams perduoti radijo 
bangomis, dėl programų yra 
kviečiami kreiptis žemiau pa
teiktais adresais:

Lithuanian-American Com- 
munity ofUSA, Ine., Public Af- 
fairs Council Radio Program, 
c/o Mr. E. Meilus, 70 Curtis 
Street, Auburn, MA 01501.

Lithuanian-American Com- 
inunity of USA, INC., Cultural 
Concil Radio Program, 9660

Kun. Antano Miciūno, MIC, šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebono Worcestery, 
Mass., pagerbimas įvyko lapkričio 17 Maironio Parke, Shrewsbury, Mass. Iš k. Maironio 
parko vicepirm. A. Glodas, Maironio paiko pirm. K. ir T. Adomavičiai, kun. A. Miciūnas, 
Mass. valstijos seimo atstovas Wm. Glodis, programos vedėjas A. Miner ir pagerbimo 
vedėjai P. ir R. Moliai. w

ter ir pats JAV prezidentas R 
Reagan, kuris pasirašė rezoliuci
ją, paskelbiančią Tarptautinę 
Žmogaus Teisių dieną. Savo kal
boje L. Chavez specifiniai pami
nėjo žmogaus Teisių panei
gimą Baltijos valstybėse ir Uk
rainoje. Visą ceremonijų eigą 
koordinavo prez. Reagano spe
cialus asistentas Linas Kojelis. 
Iš lietuvių be A. Gečio daly
vavo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pinu. Gintaras Grušas 
ir JBANC reikalų vedėjas Algis 
Šilas. ‘

-o-
Aušros M. Zerr, JAV LB Vi

suomeninių reikalų tary bos na
rės, rūpesčiu, vienas iš įtakin
gųjų Amerikos dienraščių “The 
Christian Science Monitor“ 1985 
lapkričio 7-8 dienų laidose iš
spausdino du štabo nario VVar- 
ren Richey straipsnius Specialių 
Kvotų Įstaigos (OSI) klausimu. 
Straipsniuose išsamiai paliesta 
OSI ir ry tų Europos kilmės žmo
nių užimtos pozicijos sovietų 
įrodomosios medžiagos naudoji
mo JAV teismuose reikalu. Ne
abejotinai tai esama pačio ob
jektyviausio mūsų turimo nusi
statymo dėl sovietinės dokumen
tacijos naudojimo pristatymo 
Amerikos didžiojoje spaudoje. 
Ryšį su \V. Richey Richey Auš
ra Zerr užmezgė jam paskam
bindama ir vėliau jam pasiųs
dama JAV LB Krašto valdybos 
memorandumą OSI klausimu. 
Žurnalistą sudominus, ji nu
kreipė jį pas kitus šioje srityje 
dirbančius lietuvius. Tenka pa
stebėti, kad iki šiol LB memo
randumas OSI klausimu yra tei
siniu požiūriu pats rimčiausias 
OSI reikalus nušviečiantis do
kumentas. Krašto valdyba yra 
davusi leidimą “Lituanus" žur
nalui memorandumą ištisai pa
skelbti.

Pine Road. Philadelphia, PA. 
19115.

Užsisaky ti prašome ne vėliau 
kaip iki š.m. vasario 9. Kultū
rinės radijo programos juostelių 
skaičius šiais metais bus ribo
jamas.

JAV LB Krašto valdyba

KONKURSAS
Rengiantis 1987 metais švęsti 

Lietuvos krikšto atnaujinimo su
kaktį, pratęsiamas jubiliejaus 
ženklo konkursas.

Lengvai suprantamas ženklas 
(logo) turi tikti laiškams popie
riui, vokams, metalinei sagai, 
lipinukams, plakatams, medžią? 
giniams ženkliukams, marškinė
liams ir kitiems gaminiams.

Konkursui siunčiamas origina
las 18 x 18 cm (7x7 colių) 
plote telpantis ženklas ir to pa
ties ženklo fotokopija, telpanti 
2.5.x2.5 cm plote. Abu turi turėti 
4 cm (1.5 colių) (vaitus kraštus. 
Daryti vienos spalvos arba ligi 
trijų spalvų, bet projektas turi 
tikti tik vienos spalvos gaminiui. 
Įrašyti tris krikšto datas: 1251. 
1313 ir dabartinio jubiliejaus 
metus — 1987. Galima įpiešti 
su jubiliejumi susijusius žodžius 
lietuvių ar kita kalba.

Skiriamos dvi premijos: pir-

JAV LB Visuomeninių rei
kalų komisija laišku padėkojo 
prez. R. Reagan už pakvietimą 
į Baltuosius Rūmus vysk. P. Bal
takio ir kun. K. Pugevičiaus ir 
atsiklausimą jų nuomonės prieš 
leidžiantis kelionei į Ženevą, 
kur įvyko susitikimas su Gorba
čiovu. Į minėtą laišką gautas M. 
Parris, Sov. Sąjungos skyriaus 
Valstybės departamente direkto
riaus, atsaky mas. Laiške jis tei
gia, kad JAV7 nuolat smerkė so
vietų vykdomą rusifikacijos pro
cesą prieš baltus, ir žmogaus 
teisių bei rusifikacijos klausimus 
kėlė Ottawoje, Budapešto kultū
riniam forume ir pokalbių su 
Gorbačiovu metu.

-o-
JAV LB Visuomeninių reikalų 

komisija keliais atvejais parėmė 
JAV7 kongresmano Frank R. VVolf 
pastangas neleisti į JAV7 įvežti 
Sov. Sąjungoje kalinių pagamin
tas prekes. Šiomis dienomis 
gautame iš kongr. Wolf laiške 
rašoma, kad nors jo pasiūlytas 
įstatyminis papildymas Atstovų 
Rūmų - Senato nuomones deri
nančiame pasitarime buvo at
mestas, JAV7 Iždo departamentas 
yra pažadėjęs šiam klausimui 
rodyti rimtą dėmesį.

BALTIMORES ŽINIOS
Šv. Jono N'eumanno novenos 

pamaldos vyko nuo gruodžio 28 
iki sausio 5. Žmonių minios 
daly vavo tose pamaldose. Sv. 
Jonas Neumannas Šv. Alfonso 
parapijoj klebonavo 1851 - 1852. 
Lietuviam garbė, kad jų bažny
čioj klebonavo Šventasis. Tokios 
pamaldos vyksta Šv. Alfonso 
bažnyčioj du kartus metuose 
— žiemos metu ir prieš jo ka
nonizacijos sukaktuves birže
lio 19.

Alberto Juškaus ir Kęsto Las- 
kausko vadovaujama lietuvių 
tarpe populiari radijo valandė
lė sausio 11 minėjo 38 metų 
veiklos sukaktį. Ne vienas Balti - 
morės lietuvis, giliai įvertinda
mas lietuviško radijo svarbą, 
prie valandėlės išlaikymo prisi
deda savo aukomis.

Lietuvių svetainės šėrininkų 
metinis susirinkimas įvyks sau
sio 26, sekmadienį, 2 vai. po
piet Lietuvių Namuose. Visi na
riai raginami gausiai dalyvauti. 
Per susirinkimą bus padaryti 
apyskaitiniai pranešimai, ren
kami direktoriai ir aptariami 
veiklos ateities planai. Po susi
rinkimo bus užkandžiai.

Keturių kapelionų minėjimas 
įvyks vasario 2, sekmadienį, 
11:30 vai. ryto. Mišias aukos 
Amerikos karo veteranų Mary- 

moji $400.00 ir antroji $250.00. 
Vertinimo komisija bus sudaryta 
vėliau. Premijuoti projektai 
tampa konkursą skelbiančio ko
miteto nuosavybe, o nepremi
juotus galės autoriai atsiimti.

Projektus, pasirašytus slapy
vardžiu su tikra pavarde ir ad
resu atskirame voke, siųsti ligi 
1986 kovo 1 (pašto antspaudas) 
šiuo adresu: Lietuvos krikš
čionybės jubiliejaus ženklas. 
5620 So. Claremont Avė., Chi- 
cago, IL 60636,

Kun. Antanui Miciūnui, 
MIC, Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebonui
VVorcester, Mass., jo pagerbi
mo metu skautai ir Lietuvos 
vyčiai įteikė dovaną — de
koratyvinę lėkštę.

lando valstijos kapelionas kun. 
A. Dranginis. Lietuvių Postas 
154 kartu su kitais veteranais 
kasmet pagerbia tuos kapelio
nus: katalikų kunigą, žydų ra
biną ir du reformatų ministe- 
rius, kurie 1941 vasario 3, 
vokiečiam torpedavus S. S. 
Dorchester laivą, savo gelbėji
mosi priemones atidavė karei
viam. Per pamaldas giedos ve
teranų choras Balladiers. Pa
maldose dalyvaus ir Baltimorės 
burmistras VV. Donald Schaefer.

Šv. Vardo draugijos vyrai va- 
sario2, sekmadienį, rengia 
jautienos kepsnių balių, 
Amerikos veteranų salėje Rose- 
dale, Baltimorės priemiesty). Šo
kiam gros popularus Continen- 
tals orkestras. Be jautienos bus 
ir kitų skanių valgių. Bilietus
galima įsigyti klebonijoje. Pel
nas skiriamas bažnyčios remon
tui.

Lietuvos nepriklausomybės 
akto paskelbimo 68-metų su
kakties minėjimą rengia Balti
morės Lietuvių Taryba ir Lie
tuvių Bendruomenės apylinkė. 
Vasario 16. sekmadienį, 8:30 v. 
ryto Šv. Alfonso bažnyčioje bus 
aukojamos mišios už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės ir kenčian
čius brolius ir seses. Sibire ir 
okupuotoje Lietuvoje. Per mišias 
giędos Dainos mišrus choras. 
Klelxmas kun. Antanas Drangi
nis aukos mišias ir pritaikys 
pamokslą. Lietuvių Namuose 
1:30 vai. popiet pokylis,. į kuri 
pakviestas Marylando guliema- 
torius Harry Hughes, senato
riai. kongresmanai, Baltimorės 
miesto burmistras. Įžanginė kal
bėtoja bus Loreta Stukienė, kuri 
atvyks kartu su savo vyru dr. 
Jokūbu Stuku. Visi lietuviai ra
ginami kuo gausiau dalyvauti 
minėjime.

Jonas Obelinis

— Prieš 65 metus, 1921 vasa
rio 16 buvo įsteigtas Vytauto 
Didžiojo karo muziejus Kaune. 
JAV LB Kultūros Taryba padarė 
magnetofono juostos kopiją, 
kurioje buvęs Kauno valstybinio 
radijofono pranešėjas Jonas Sto
nis savo reportaže prisimena Vy
tauto Didžiojo karo muziejaus 
įsteigimą ir taip pat žuvusiųjų 
dėl Lietuvos laisvės apeigas prie 
Nežinomojo kareivio kapo karo 
muziejaus sodelyje. Juostos 
trukmė — 10 minučių, tinka 
transliuoti Lietuvos nepriklau
somybės šventės proga. Radijo 
programos, norinčios gauti juos
tos kopiją, prašom kreiptis pas 
Kultūros Tarybos pirmininkę 
Ingridą Bublienę, telef. 216481- 
8854.

— Balio Sruogos drama “Ka
zimieras Sapiega” angliškai ne
trukus žada pasirodyti spaudoje. 
Tos istorinės dramos vertimą 
eilėmis paruošė Kristina Sabaly
tė, leidžia prof. Alfreds Strau- 
manis rinkinyje “Fire and 
Night”, Five Baltic Plays. Greta 
B. Sruogos kūrinio ten pat 
spausdinama Justino Marcinke
vičiaus “Mindaugas ”, taip pat 
trys latvių bei estų rašytojų 
dramos.

— Rita Dirsytė garsėja Mont- 
realyje kaip filmuotoja ir tech
ninė filmų asistentė. Ji jau yra 
aplankiusi daugelį kraštų, kaip 
Kiniją, Rusiją, Latviją, Lietuvą. 
Visur yra padariusi gerų filmų. 
Apie ją plačiai rašo Montrealio 
laikraštis “The Gazette” spalio 
mėnesį. Jos brolis Edis vadovau
ja tabako ūkiui ir augina lie
tuvišką šeimą. Jos tėvai Bronius 
ir Birutė Dirsės gyvena Phoenix, 
Arizona.

— Prof. dr. Algirdas Grei
mas, gyvenąs Prancūzijoje, jau 
išėjo į pensiją, bet ir toliau 
vadovauja bendrosios semanti
kos seminarui aukštojoje mo
kykloje. 1985 metais jis skaitė 
daug paskaitų Kanados universi
tetuose ir JAV-bėse. Suomių folk
loro knygos “Kalevala” 150 m. 
sukaktį minint skaitė paskaitą 
apie folklorą ir mitologiją — me
todines problemas.

— Vl-ąjį Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresą nutarta su
rengti 1987 pabaigoje Australi
joje, Kongreso darbai ir rengi
niai vyks keturiuose Australi
jos miestuose: Sydnėjuje įvyks 
kongreso atidarymas ir studijų 
dienos, sostinėje Canberroje bus 
ruošiami įvairūs susitikimai su 
Australijos valdžios atstovais ir 
parlamentarais, Adelaidėje bus 
surengta jaunimo stovykla, Mel- 
boume jaunimas susitiks iškil
mingam kongreso užbaigimui.

— Joanos Jurkšaitydės - Sta- 
siulienės Šveicarijoj įsteigta tau
tinių šokių grupė "Viltis” šie
met švenčia sidabrinę veiklos 
sukaktį. Pokario metais susibū
rusi mergaičių tautinių šokių 
grupė iširo, nes pabėgėliam rei
kėjo emigruoti. Išvykusį lietuvių 
jaunimą J. Stasiulienė pakeitė 
akademiniu šveicarų jaunimu, 
susidomėjusiu tautiniais lietuvių 
šokiais. “Viltis” pasirodė ne tik 
Šveicarijoje, bet ir V. Vokieti
joje, Austrijoje ir Italijoje.

— Nauji Darbininko skaity to
jai: S. Šilinski, Du Bois, Pa., 
A. Levonovvich. Kenosha. WI, 
A. Gelažius. Chicago, ILL. Už
sakė kitiem: O. B. Mačiūnienė, 
VVoodhaven, N.Y. —savo anūkėm 
Rūtai ir Daivai Bobelytėm. F. 
Swilpa, Hot Springs, Ark. — Ire
nai Donovan, Boulder. Colo.. 
V, Trinavich. So. Boston, Mass. 
— A. Zagurski. So. Boston, Mass. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 12 
dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.
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1986 M.
ŠALFASS-GOS 
VARŽYBINIS
KALENDORIUS

Skelbiamas 1986 m. SAL- 
FASS-gos varžybinis kalendorius 
pagal 1985 gruodžio 26 d. stovį.

S. A. lietuvių Biathlono (Bia- 
thlon) pirmenybes — 7 1/2 per
bėgimas slidėmis su 3 šaudymo 
stažais .22 kai. šautuvais — nu
matoma išvesti iš Ohio pirmeny
bių, kurios įvyks sausio 12 
ORCO Sportsmen’s Assn. 
Range, Geneva, Ohio (apie 50 
mylių į rytus nuo CIevelando). 
Atsarginė data — sausio 19.

Antros Biathlono pirmenybės, 
kuriose perbėgimas slidėmis bus 
10 km, įvyks ten pat vasario 9 
Atsarginė data — vasario 16.

Š. A. pabaltiečių ir lietuvių 
alpinistinės slidinėjimo pirme
nybės įvyks vasario 1 Devils’s 
Elbow Ski Resort, Bethany, Ont. 
Rengia — ŠALFASS-gos slidinė
jimo komitetas.

36-osios S. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės įvyks gegužės 
2-4 Hamiltone, Ont. Vykdo Ha
miltono LSK Kovas. Programoje 
krepšinio, tinklinio, ledo ritulio, 
stalo teniso, raketbolo, kėgliavi- 
mo ir medžioklinių šautuvų šau
dymo pirmenybės. Vykdo Hamil
tono LSK Kovas ir Hamiltono 
L ŽMK Giedraitis.

S. A. lietuvių didžiųjų kalibrų 
šautuvų (centrinio sprogiklio) 
pirmenybės įvyks gegužės 17 
ORCO Sportsmen’s Assn. 
Range, Geneva, Ohio. Programo
je — karinis šautuvas (service 
rifle) ir “match rifle”. Rengia 
ŠALFASS šaudymo komitetas.

S. A. lietuvių individualinės 
lauko teniso pirmenybės numa
tomos pravesti vasaros pabaigo
je.

S. A. lietuvių individualinės 
ir komandinės golfo pirmeny
bės įvyks rugpjūčio 30 - 31 
Toronto, Ont. Vykdo Toronto 
Lietuvių Golfo klubas.

Individualines šachmatų 
pirmenybes praves Toronto Lie
tuvių šachmatų klubas rugpjū
čio 30 - rugsėjo 1 Toronte, 
Ont.

S. A. lietuvių smulkaus ka
libro šautuvų ir pistoletų pir
menybės bus išvestos iš pabal
tiečių pirmenybių, kurios įvyks 
rugsėjo 13 ir 20 Kanadoje. Vy k- 
do latviai.

Š. A., lietuvių lengvosios 
atletikos ir plaukymo pirmeny
bės bus išvestos iš pabaltie
čių pirmenybių, kurių datos ir 
vietos dar nenustatytos.

Pirmosios lietuvių softbolo 
varžybos numatomos surengti 
vasarą.

Pabaltiečių Sporto Federaci
jos varžybinis kalendorius, iš
skyrus slidinėjimo ir šaudymo 
pirmenybes, dar nepaskelbtas. 
Jis numatomas sudaryti sausio 
11 Toronte įvykstančiame PSF- 
jos vykd. komiteto posėdyje.

Šis kalendorius apima tik me
tines pirmenybes. Apygardinės 
bei lokalinės varžybos nėra į- 
trauktos.

ŠALFASS-gos centro valdyba

Blaivybė
Airių klebonas bara savo pa- 

rapietį Patriką:
— Sakyk, Patrikai, kaip tu ga

lėjai vakar taip prisigerti ?
— Pakliuvau į blogą kompa

niją. o, be to, parapijos bazare 
išlošiau butelį viskės.

— Blogą kompaniją? Tave 
mačiau sėdinti su Maiku ir Mor- 
fiu, o jie juk iš viso negeria.

— Taigi, dėl to aš ir pasigė
riau.

Daktarai
— Šiandien buvau pas dakta

rą, — sako žmona vyrui. — pa
tarė paimti mėnesį atostogų 
Italijoje. Ką man daryti?
— Eik pas kitą daktarą.

Taupumas
Škotas atėjo j futbolo stadi- 

joną, priėjo prie kasos ir pa
prašė pusės kainos bilieto.

— Kodėl pusės? — paklausė 
bilietų pardavėjas.

— Žiūrėsiu tik vienos koman
dos žaidimą.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

23 dol. — D. Kayaliūnaitė, 
East Haven, Conn.

Po 20 dol. — P. Mikšys, Ju- 
no Beach, Fla., kun. T. Palis, 
Pittsburg, Calif., A. Keršis, Wor- 
cester, Mass., dr. A. Flateris, 
Bethesda, Md., J. Vilpišauskas, 
Brooklyn, N.Y., J. Straukas, Le- 
inont, III.

Po 15 dol. — F. Salpukas, 
Flushing, N.Y., R. Vaičaitis, 
VVest N y ak, bl.Y., A. Re i vyti s, 
Juno Beach, Fla., A. Rugys, 
Lantana, Fla., E. Meilus, 
Shrevvsbury, Mass., A. Slėnia, 
VVorcester, Mass., R. Graudušy- 
tė, Media, Pa., E. Liaugaudas, 
Parsippany, N.J., A. Trainis, 
Richmond Hill, N.Y., M. McGo- 
wen, Clarks Suinmit, Pa., J. 
Skladaitis, Philadelphia, Pa., J. 
Skudzinskas, Baltimore, Md., 
S. Mankas, Philadelphia, Pa., 
dr. J. Gustaitis, Scranton, Pa., 
E. Bačanskas, Olney, Md., Kasa, 
St. Petersburg Beach, Fla., A. 
Valiušaitis, St. Petersburg 
Beach, Fla., J. McClosky, Spring- 
dale, Pa., S. Butan, Shilington, 
Pa., A. Stankaitis, KVethersfield, 
Conn., kun. A. Kardas, Sunny 
Hills, Fla., L. Tiškus, Clear- 
vvater, Fla., M. Karaška, Frede- 
rieksburg, VA, E. \ ydas, Ken- 
nebunkport, Me., B. Chlamaus- 
kas, Kennebunkport, Me.

Po 13 dol. — Ž. Ratas, Mer- 
rick, N.Y., O. Baltutis, Chip- 
ley, Fla., J. Kazlauskas, Stam- 
ford, Conn.

Po 12 dol. — A. Šimkus, Sun
ny Hills, Fla., G. Klimas, Bris
to!, Conn.

Po 10 dol. — A. Zideikienė, 
Brockton, Mass., M. Burbienė, 
Brockton, Mass., kun. dr. M. Gy
vas, Albany, N.Y., B. Kondra- 
tas, Quacker Hill, Conn., A. Gri- 
nis, Flossmoor, III., S. Zaeharka, 
Corning, N.Y., N. Gimys, Brook
lyn, N.Y., P. Radvila, San 
Francisco, Calif., O. Paškevi
čius, Santa Monica, Calif., R. 
Strazdis, Richmond Hill, N.Y., L. 
Vaitkevičius, Richmond Hill, 
N.Y., V. Svalbonas, Delta, Pa., 
dr. VV. Burokus, Honesdale, Pa. 
A. Ralys, Richmond Hill, N.Y., 
P. Beleckis, Ravena, N .Y., V. Dė
dinas, Jacksonville, Ar., C. Ta
mašauskas, Philadelphia, Pa., J. 
VVanat. Ozone Park, X.Y.,C. Kaz
lauskas, Xew Hyde Park, \.Y., 
J. Puodžiūnas, Philadelphia. Pa., 
M. Lepera, Plymouth Mtg., Pa., 
V. Alones, Florai Park, X.Y., 
L. Kasilevicz, Methuen, Mass., 
A. Vaičiulis, Ėst Miff, Pa., A 
Radžius, Baltimore, Md., K. Va- 
siliauskas, Baltimore, Md., P. 
Normantas, Elizabeth, N.J.. E. 
Karanauskas, Bogota, B. Jakniū- 
nas, Silver Spring, Md., M. An- 
kudas, Baltimore, Md., A. Ba-

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. 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 indelių palūkanos nuo 9.00% iki 9.75% pagal terminą.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Richmond Hill veikia šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro, išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. ir šeštadieniais iki 5 v.v.

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

rius, Bridgeport, Conn., V. Ba
rius, Bridgeport, Conn., B. Lio- 
gys, Lanham, Md., dr. H. Ar- 
manas, Baltimore, Md.,Z. Steph- 
ens, Danbury, Conn., R. Verba, 
St. Petersburg, Fla., R. Ukunas, 
Sarasota, Fla., dr. K. Čampė, 
Highland, Md., A. Pristernik, 
Rockaway, N.J., A. Kindurys, 
Gulfport, Fla., A. Liorentas, 
Hollywood, Fla., B. Oniūnas, Ju
no Beach, Fla., K. Brazauskas, 
Lighthouse Pt., Fla., J. Gliau
dą, VVest Covina, Calif., A. Šid
lauskas, So. Boston, Mass., A. 
Krulikas, St. Petersburg Beach, 
Fla., J. Jamack, Broomall, Pa., 
A. Slepevičius, Hyannis, Mass., 
S. Bakutis, St. Petersburg, Fla., 
R. VVaitelis, St. Petersburg 
Beach, Fla., A. Budreckis, VVoll- 
astovvn, Mass., E. Urbelis, Rich
mond Hill, N.Y., S. Kačinskas, 
Sunny Hills, Fla., J. Chapukas, 
Sunny Hills, Fla., L. Dovydė
nas, Lenox, Mass., P. Narkevi
čius, Somerville, Mass., V. Žos
tautas, Ivverness, Fla., G. Jasins- 
kas, So. Pasadena, Fla., Z. Snars- 
kis, VVorcester, Mass., dr. P. Vi
leišis, VVaterbury, Conn., kun. A. 
Senkus, Lake VVorth, Fla., J. 
Miezaitis, Onnond Beach, Fla., 
H. Stasevičius, Chicago, III., V. 
Sužiedėlis, Brockton, Mass., B. 
Mackiala, Onnond Beach, Fla., 
J. Janušaitis, Port Orange, Fla., 
dr. R. Zalubas, Silver Spg., 
Md., L. Gudelis, Hot Springs, 
Ark., P. Budriūnas, Sarasota, 
Fla., J. Mikaila, Seminole, Fla., 
\ . Banevičius, Philadelphia, Pa., 
J. Babilius, So. Pasadena, Fla., 
A. Bačanskienė, Pompano 
Beach, Fla., P. Brazauskas, Pa
ramos, N.J., P. Uknes, Brook- 
lyn, N.Y., A. Šermukšnis, Mor- 
ningdale, Mass., J. Janiūnas, 
Stratford, Conn., S. Sirutis, Hot 
Springs, Ark., B. Andrisunas, 
Hot Springs, Ark., R. Kundro
tas, Richmond Hill, N.Y., F. Mar- 
cis, Reno, N.Y., M. Karaitis, St. 
Petersburg, Fla., V. Jautokas, 
Chicago, III., A. Dabrila, Do
ver, XH, G. Rathmanri, Brook- 
Ivn. N.Y., E. Libus, Chicago, 
III.

Po 9 dol. — B. Naras, Shrevvs- 
bury, Mass., E. Siloalis, Balti
more, Md.

Po 8 dol. — F. VVerkitskas, 
Granby, Conn., A. Dulskis, Co- 
coa Beach, Fla., F. Laukaitis, 
Lynbrook, N.Y., T. Alinskas, 
Ridgevvood, N.Y., B. Aponavi- 
čius, Easton, Pa., O. Kreivė
nienė, Media, Pa.

Po 7 dol. — J. Slivinskas, 
Indialantic, Fla., L. Virbickas, 
St. Petersburg Beach, Fla., J. 
Valiūnas. Shrevvsbury, Mass., B. 
Victor, Shrevvsbury, Mass., K. 
Balaišis. Cleveland, Ohio.

Po 6 dol. — M. AukŠtaitė, 
Port Hope, Ont., A. Fedronas, 
New Hyde Park. N.Y., J. Kat
kus, Brooklyn, N.Y., A. Senkus, 
Easton. Pa.

Po 5 dol. — J. Masilionis, 
Chicago, III., M. Damas, Naper- 
ville. III.. P. Butkus, Cleveland 
Hts., Oh, S. Girard, Phoenix,

AZ, a. Stepaitis, Arlington Hts., 
III., A. Juodvalkis, Chicago, III., 
R. Viliamas, Camp Springs, Md., 
V. Rutelionis, Rockville, Md., 
J. Studra, East Chicato, Ind., 
P. Kiškftnas, Levviston, Me., J. 
Vitėnas, Oxon Hill, Md., C. Lau
kaitis, Baltimore, Md., A. Šilei
ka, Philadelphia, Pa., A. Sparke- 
vičius, Philadelphia, Pa., G. Elu- 
how, Arlington, Va., V. Senuta, 
Alexandria, Va., V. Vaškys, 
Crownsville, Md., A. Petrutis, 
District Heights, Md., B. Krokys, 
Philadelphia, Pa., S. Bagdonavi
čius, Philadelphia, Pa., G. Miku
žis, Baltimore, Md., J. Laučka, 
Bethesda, Md., J. Blazaitis, Le- 
vvisburg, Pa., V. Kiaunė, Easton, 
Pa., A. Čižauskas, Falls Church, 
VA, dr. G. Skučas, Hampton, 
VA, B. Tvarkūnas, Bensalem, 
Pa., R. Petrauskas, Clarks Sum- 
mit, Pa., S. Eiva, Brockton, 
Mass., D. Kasper, Brockton, 
Mass., A. Sabataitis, Brockton, 
Mass., dr. D. Harmon, Falls 
Church, VA, A. Šergalis, VVes- 
ton, Ont., J. Širvinskaitė, Brock
ton, Mass., J. Miliauskas, VVor
cester, Mass. , S. Būga, Scran
ton, Pa., V. Muraška, Philadel
phia, Pa., V. Čekanauskas, 
VVestlake Village, Calif., J. Bur- 
dulis, VVorcester, Mass., kun. A. 
Janiūnas, Lavvrence, Mass., R. 
Jakas, Norristovvn, Pa., J. Bur- 
nelis, Pittsburgh, Pa., J. Gailiū- 
nas, Athol, Mass., A. Venckus, 
Arlington, Mass., R. Dalangaus- 
kas, Bakersfield, Calif., P. But- 
kys, Monterey Park, Calif., M. 
Eidimtas, Avon, Mass., A. Zikas, 
Gan ton, Mass., J. Naujokaitis, 
Claremont, Calif., Mrs. Armi
nas, VVaterbury, Conn., R. Chiro- 
kas, Brockton, Mass., A. Girnius, 
Roslindale, Mass., A. Budzinau.s- 
kas, VVaterbury, Conn., J. Kazicr 
kas, Greenvvich, Conn., A. Var
nas, No. Miami Beach. Fla., B. 
Stundis, Seminole, Fla., M. Vi- 
dūnas, VVorcester, Mass., J. 
Stundza, Methuen, Mass., V. 
Kulbokas, Gulfport, Fla., S. 
VVenckus, Gulfport, Fla., H. Bu- 
rinskas, Torrington, Conn., B. 
Bernotienė, VVest Hartford. 
Conn., E. Treimanis, Gulfport, 
Fla., M. Šaulienė, Seminole, Fla., 
A. Visockis, Paterson, N.J., V\ 
Vielinis, Matavvan, N.J., V. Ma
mai tis, Sunny Hills, Fla., K. Urb- 
šaitis, St. Petersburg, Fla., B. 
Banaitis, Arlington, Mass., S. 
Rimas, Lawrence, Mass., L. Jan
kauskas, St. Petersburg Beach, 
Fla., J. Vaičaitis, St. Petersburg, 
Fla., J. Gendrolis, Dorchester, 
Mass., A. Prižgintaitė, Brockton, 
Mass., B. Kovas, Norwoood, 
Mass., K. Gimžauskas, St. Pe
tersburg Beach, Fla., H. Gi
neitis, St. Petersburg Beach, 
Fla., J. Prapuolenis, Rahvvay, 
N.J., S. Vaičiūnas, Roselle, N.J., 
M. Pautienis, VV. Barnstable, 
Mass., M. Grabnickas, Lake VVa- 
les, Fla., K. Bileris, Richmond 
Hill, N.Y., S. Mackevičius, Ja- 
maica, N.Y., S. Medžiūnas, Oak 
Ridge, N.J., V’. Dreseris, St. Pe
tersburg, Fla., R. Kudžmienė, 
Great Neck, N.Y., J. Snieška, 
Great Neck. N.Y., J. Kučinskas,

Miami Beach, Fla., J. And re w s, 
Inverness, Fla., J. Juodis, Ger- 
mantown, N.Y., C. Valaitis, 
Great Neck, N.Y., J. Babravi
čius, St. Petersburg Beach, Fla., 
A. Grigaliūnnas, Miami, Fla., 
A. Gasiūnas, Carinei, N.Y., B. 
Paprockienė, Glendale, N.Y., A. 
Survila, Binghamton, N.Y., K. 
Motuzas, Richmond Hill, N.Y., 
E. Binkius, VVestbuiy, N.Y., A. 
Mikohitis, Amityville, N.Y., V. 
Popeliučka, Baldvvin, N .Y., M. 
Petrus, Amsterdam, N.Y.

Po 4 dol. — G. Jezukaitis, 
Gulfport, Fla., J. Palevičius, 
Hudson, NH.

fo 3 dol. — M. Milauskas, 
New Kinsington, Pa., J. Jalins
kas, VV. Hartford, Conn., A. Sval
bonas, Richmond Hill, N.Y., B. 
Kuodis, Arlington, Mass., E. Už- 
purvis, N. Easton, Mass., kun. C. 
Batutis, Darby, Pa, C. Draz- 

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

14DIENŲ — LIETUVA IR RUSIJA
Kelionė 716: liepos 16 — liepos 29 — $1,699. Maskvoj 1 

diena, Vilniuj 10, Maskvoj 1.Swissair 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 išJFK.

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

Maskvoj 2dienos, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. 
Finnair išJFK.

21 DIENA -LIETUVA, ŠVEDIJA,"RUSIJA 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 — LIETUVA IR SUOMIJA

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

dienos, Helsinky 1. Finnair iš JFK.

12 DIENU — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA
Kelionė 512: gegužės 12 - gegužės 23 — $1,439, T raukiniu 

nuo Varšuvos iki Vilniaus, Vilniuj 7 dienos, traukiniu 
nuo Vilniaus iki Varšuvos, Varšuvoj 2, Frankfurte 1, 
Lufthansa iš JFK ir Bostono.

14 DIEN ' — 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 d ienos, 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 Varšuvosį Vilnių, Vilniuj7dienos, Rygoj3,traukiniu 
iš Vilniaus į Varšuvą, Varšuvoj 2, Frankfurte 1. 
Lufthansa iš JFK ir Bostono.

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

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

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

14 DIENŲ -LIETUVA, RUSIJA, AUSTRIJA, BAVARIJA 
Kelionė 611: biržei k) 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"!. Kelionių kainos gali keistis, besikei
čiant kelionių lėktuvais kainom. Visiem klijentam bus 
pritaikytos pigiausios oro kelionės.

Dėl brošiūros Ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST. 

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

BALTIC TOURS tvarko:
giminių Hkvietimo dokumentus
nuperkan automobilius, kooperatinius butus ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimu sutvarkyme

dauskas, Moscow, Pa., K. Pal- 
čiauskas, St. Petersburg Beach, 
Fla., A. Deikis, Palm Beach, 
Fla., O. Keturakis, Brockton, 
Mass., R. Bagdonas, Ormond 
Beach, Fla., A. Gražulis, Pitts
burgh, Pa.

Po 2 dol. — A. Gečys, St. 
Petersburg, Fla., Z. Stanaitis, 
Monrovia, Calif., B. Sudzinskas, 
Hellertown, Pa., A. Pestenis, 
Philadelphia, Pa., V. Budrecki, 
VVoodbine, Md., K. Keblys, Ba- 
tonRouge, LA, P. Puidokas, Ro- 
chester, N.Y., J. Glaser, VVood- 
cliff Lk., N.J., J. Dialtuva, 
Providence, R.I.

Po 1 dol. — V. Jurgelevi
čius, Napa, Calif., VV. Senkus, 
Linden, N.J., V. Kasniūnas, Be- 
verly Shores, Ind.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija. ‘
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AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI
Aukos Kultūros Židiniui

Laikui bėgant New Yorko lie
tuvių Kultūros Židinio iždas ima 
vis labiau nykti. Išlaidos tebėra 
tos pačios, o pajamos vis mažėja. 
Per eilę metų svarbiausios pa
jamų įplaukos ateidavo iš bingo 
žaidimų, bet paskutiniuoju laiku 
bingo lošimų pelnas drastiškai 
sumažijo. Vis daugiau Židinys 
turi pasikliauti pajamomis už 
patalpų naudojimą, nario mo
kestį ir aukas, bet ir tos vis 
rečiau ateina.

Su tikslu padėkoti ir paskatin
ti kitus, laikas nuo laiko yra 
skelbiamas aukotojų sąrašas. Čia 
paminėtos aukos yra gautos nuo 
1984 liepos 1 iki gruodžio 31. 
Norėtųsi, kad sąrašas būtų bent 
dvigubai didesnis.

KATALIKŲ
IR ŽYDŲ
SANTYKIAI
Popiežh} Joną Paulių II-ąjį 

aplankė katalikų Bažnyčios ir 
žydų religinės bendruomenės 
atstovai, dalyvaują tarptauti
niame komitete katalikų ir žydų 
santykiam palaikyti ir plėsti.

Ta proga Jonas Paulius II- 
sis pakartojo, jog katalikų Baž
nyčia nuoširdžiai trokšta toliau 
vystyti ry šius su žydų religine 
bendruomene savitarpio susi
pratimo ir pagarbos dvasioje, 
nurodė, jog privalo būti palaips
niškai šalinami dar užsilikę tar
pusavio nesutarimai; dar kartą 
griežtai pasmerkė antisemitizmo 
apraiškas pasaulyje, išreiškė vil
tį, kad katalikų ir žydų bend
radarbiavimas religinėje plot
mėje bus toliau ugdomas, nes 
šiandien, labiau negu bet kada

į vieną Dievą vienybės.

a. a. Vaclovo Lukoševičiaus 
atminimui po 20 dol. aukojo: A. 
Budraitienė, H. ir R. Miliai, 
K. Milukas, J. ir G. Nakutavi- 
čiai, T. Penikas, E. ir V. Remė- 
zos, J. ir O. Vilpišauskai. 10 
dol. aukojo K. Bačiauskas.

Židinio iškabos raidžių atnau
jinimui Jurgis Bobelis paaukojo 
1,500 dolerių.

Bibliotekos praplėtimui Tėvai 
Pranciškonai paskyrė 1,000 
dolerių.

Įvairiomis progomis aukas Ži
diniui davė šie asmenys ir orga
nizacijos: J. Kiznis 100 dol., S. ir 
D. Biručiai, 75 dol., V. ir P. Du
bauskai, Katalikių Moterų Kul
tūros Draugija ir Lietuvių Ka
talikų Susivienijimas po 50 dol., 
A. ir D. šilbajoriai 35 dol., 
Liudvika Koppienė ir R. bei V. 
Penikaipo 30 doL, V. ir D. Ano- 
niai, A. Daukšą, L. Drangaus- 
kas, A. Garbauskas, A. Ošla- 
pas ir L. Siemaška po 25 dol., 
A. Diržys ir A. Janačienė po 15 
dol., kun. V. Balčiūnas, p. Re- 
mezienė, p. Tamauskas, A. Ur- 
belis ir S. Vaškys po 10 dol.

Tai tiek per visą pusmetį au
kų. Židinio valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiem aukotojam ir ragi
na kitus atnaujinti savo narystę 
metiniu 10 dol. mokesčiu bei 
pastiprinti Židinio išlaikymą au
komis.

Šalia asmeniškų aukų buvo 
gauta 768 doleriai iš Lietuvių 
Kredito U n Įjos KASOS skyrių. 
Naujai įstojantieji į KASĄ yra 
prašomi paskirti bent 5 dolerius 
K. Židinio išlaikymui. Per porą 
metų iš KASOS narių tuoi būdu 
jau surinkta netoli 4,000 dolerių.

Lietuvių Atletu Klubo veda
mų bingo žaidimų pelnas, ski
riamas Židinio išlaikymui, per 
pereitą pusmetį siekė 4,000 do
lerių. Tėvų pranciškonų rėmėjų 
būrelio bingo žaidimai davė 
4,213 dol. Pažymėtina, kad tai 
yra tik pusė pranciškonų bingo

pelno sumos. Kita pusė skiriama 
vienuolyno išlaikymui. Turime 
būti dėkingi tėvam pranciško
nam, kad jų dėka ne tik buvo 
pastatytas Kultūros Židinys, bet 
jų teikiamos lėšos padeda ir Ži
dinio fondui išlaikyti mūsų lie
tuvišką kultūros centrą.

Didžiausia padėka priklauso 
abiejų bingo grupių vadovam 
ir darbininkam. Jų pastangos, 
pasiaukojimas ir ištvermė yra 
neapsakomi. Padėkime jiem ištę- 
sėti Kultūros Židinio gyvybės 
išlaikymo darbą.

Lietuvių Kultūros Židinio 
Korporacijos Valdyba

svarbu, 
gyveni-

IN MEMORIAM 
TO OUR DEAR FRIEND 

GALIA ŽILIONIS
Honorary President and longtime President of the Baltic 
Womens Council. Board Member of the General 
Federation of Women’s Clubs and its Representative to 
the United Nations

Baltic Women s Council

Bičiuli Vaclovą Butkį, išlydėjusįmylimą žmoną
A.A.

MARIJĄBUTKIENĘ
amžinybėn, nuoširdžiai užjaučia

Liūdna tikrovė Bostone
Bostonas ir amerikiečių vadi

namas Amerikos kultūros lopšiu. 
Bostone ir jo priemiesčiuose 
yra garsieji universitetai: Har
vardo, Tufts, M.LT., Bostono 
universitetas. Bostono kolegija, 
Northeastern un., Brandeis un., 
Massachusetts ir eilė mažesnių 
universitetų ir kolegijų, kuriuo
se studijuoja per du šimtus tūks
tančių studentų. Yra 
meno galerijos ir pan.

Bet mums ne tas 
Mums rūpi lietuviškas
mas ir lietuviška veikla. Bosto
ne buvo ir lietuvių gražūs kul
tūriniai židiniai ir gyva lietuviš
ka veikla. Kai po II-jo Pasauli
nio karo naujieji ateiviai atvy
kom į Bostoną, čia radome lei
džiamus du lietuviškus laikraš
čius, buvo gausi Šv. Petro lietu
vių parapija, veikė kelios radijo 
valandėlės, Onos Ivaškienės va
dovaujamas tautinių šokių sam
būris. Naujieji ateiviai irgi gražų 
įnašą davė Bostono lietuvių gy
venimui. Buvo suorganizuotas 
Kultūros klubas, Kultūriniai su
batvakariai, dramos teatras, net 
du geri ir dideli chorai. įsteig
ia lituanistinė mokykla, veikė 
eilė organizacijų. Bostone buvo 
statomi vaidinimai, rengiami 
koncertai ir eilė kitokių susibū
rimų. Tada parapijos bažnyčia 
sekmadieniais per mišias būdavo 
pilna žmonių, o per didžiąsias 
šventes net nesutalpindavo. 
Bostone buvo pastatytas visai 
lietuvių išeivijai garsus kultūri
nis paminklas — Juozo Kapo
čiaus išleista 37 tomų Lietuvių 
enciklopedija ir 6 tomų Encyklo- 
pedia Lituanica, o taip pat 
eilė knygų.

Naujieji ateiviai Bostone pra
dėjo gyvenimą iš nieko. Dirbo

paprasčiausius ir žemiausiai at
lyginamus darbus, bet jie buvo 
turtingi lietuviška dvasia. Kiek 
geriau iš pat pirmųjų dienų kū
rėsi inžinieriai. Tačiau laikas bė- 
go ir viskas keitėsi ir lietuviš
kos veiklos gyvenime. Bostonas 
neteko abiejų lietuviškų laikraš
čių. Vienas užsidarė, o kitas per
sikėlė į Brooklyną, N.Y. Sustojo 
ir dvi radijo valandėlės, o kitos 
dvi dar tebeveikia. Užsidarė 
Kultūros klubas ir Kultūriniai 
subatvakariai, nebeveikia dra
mos teatras, išnyko abu chorai, 
išnyko ir eilė organizacijų. Pa
rapijos bažnyčia sekmadieniais 
per mišias apytuštė, o mažai 
geriau ir per didžiąsias šven
tes. Jei per didžiąsias tautines 
šventes pripildy davom So. Bos
tono aukštesnios mokyklos di
džiąją auditoriją, tai dabar ne- 
beužpildom nedidelės So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos salės. 
Tiesa, gražiai tebeveikia Onos ir 
Gedimino Ivaškų vadovaujamas 
tautinių šokių sambūris ir skau
tai.

Tame pasikeitime Bostone ir 
apylinkėse lietuvių skaičius ne
sumažėjo. Dauguma turi gra
žias rezidencijas ir puikiai gy
vena. Tačiau po truputi nutrūks
ta lietuviškas ryšys ir nyksta 
lietuviška veikla. O juk orga
nizacijos ir visokie susibūrimai 
jungia žmones, atsiranda bend
radarbiavimas, o tuo pačiu ir 
veikla. Bostonas dar nėra visai 
numiręs, tik reikia gerų lietuviš
kų norų ir truput} pastangų. 
Gal reikia pradėti nuo bažny
čios, kad sekmadienį ji būtų 
pilna. Kad tautinių švenčių mi
nėjimuose salės būtų pilnos. Ta
da Bostonas vėl pradės šviesti 
kaip gražus lietuviško gyveni
mo židinys.

Nauji metai
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

d-ja gruodžio 31 surengė šaunų 
Naujųjų Metų sutikimo balių. 
Gražiai papuoštoj salėj stalai 
buvo apkrauti maistu. Susirin
ko per šimtą tautiečių. Buvo 
svečių iš New Yorko, Worceste- 
rio, Cape Cod. Jaunimo atsto
vai susėdo prie dviejų stalų.

Šokiam grojo penkių asmenų 
orkestras su soliste. Sunku bu
vo skirstytis ir apie 3 vai. ryto, 
nes buvo labai puiki nuotaika.

Klubo valdyba dėkoja visiem 
atsilankiusiem, nes malonu ką 
nors ruošti, kada svečiai renginį 
įvertina. Klubo valdyba taip pat 
dėkoja šeimininkėms. K. Vasi
liauskienei, M. Plevokienei ir I. 
Botikienei su talkininkėmis, ku
rios visuomet paruošia karališką 
vakarienę. Ačiū visiem. (L.I.)

S.L.A. 100 metų sukaktuvių 
proga Minkų radijas sponsoruoja 
vaikų grupės įrašymą į SLA nuo 
1 metų iki 12 metų. Lietuviška
sis radijas užmokės pirmus me
tus įstojimo duokles. Tolimesnės 
informacijos reikalais skambin
ti 268-2515.

Seniausia lietuviška radijo 
programa Naujoje Anglijoje, 
vadovaujama Stepono J. ir Va
lentinos Minkų, rengiasi švęsti 
savo 52 metų sukaktį balandžio 
13 So. Bostono Lietuvių piliečių 
klubo trečio aukšto salėje. Pra
džia 3 v. popiet. Dalyvau
dami šiame parengime paremsi- 
te lietuvišką radijo valandą.

Liet. F r o nto B iči u l i ų 
Neto Y o rko sa m bū ris

A.A.
MARIJAI BUTKIENEI

mirus, jos vyrui Vaclovui Butkiui, dukrai ir jo seseriai
Marijai Karečkienei gilią užuojautą reiškia

LB Queens apylinkės valdyba ir
nariai

A.A.
MARIJAI BUTKIENEI

mirus, jos vyrui Vaclovui Butkiui, dukrai ir visiems arti
miesiems gilią užuojautą reiškia

Albinas ir Melanija 
Verbylai

ONAI KERBELIENEI
Lietuvoje mirus, jos sūnui Vytautui (terbeliui ir jo šeimai 
gilią užuojautą reiškiame

Gražina, Vladas ir Audronė
Bikneviėiai

Rita, Raimundas ir Derikas 
Balionai

vių klubas paaukojo $300. 
Visi susirinkę pensininkai buvo 
skaniai pavaišinti. O po vaišių 
buvo giedamos Kalėdų giesmės, 
nes tai vyko dar Kalėdų dva
sioje. O vėliau buvo dainuoja
mos ir lietuviškos įvairios dai
nos. Padėka parapijos klebonui 
kun. Kontautui, kad jis neuž
miršta vyresnio amžiaus žmo
nių, juos sukviečia ir leidžia 
gražiai praleisti keletą valandų.

RENGINIAI

Vasario 16-osios 
minėjimas

Minint Vasario 16-ąją, tauti
nių vėliavų pakėlimas vyks va
sario 14, penktadienį, 11 vai. 
ryto prie State House, o 12 
vai. prie City Hali.

Vasario 16, sekmadienį, 10:15 
vai. mišios Sv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje So. Bos
tone.

2 vai. popiet minėjimas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje. Pagrindinis kalbėtojas 
inž. Jaunutis Nasvytis iš Hart
ford, Conn. Meninę programą 
atliks sol. Benediktas Povilavi- 
čius ir komp. Jeronimas Kačins
kas, lituanistinės mokyklos mo
kiniai, tautinių šokių ansamb
lis ir “Sodouto’ ansamblis. Visos 
lietuvių organizacijos kviečia
mos dalyvauti su vėliavomis.

Pensininkų balius
Jau eilė metų kaip Šv. Petro 

parapijos kleb. kun. Albertas 
Kontautas surengia pensinin
kams vadinamą pensininkų ba
lių, kurio rengimu rūpinasi 
vyčiai ir sodalietės. Šiais metais 
toks balius įvyko sausio 12. Ren
gimo komiteto vadovai buvo 
Ona Norinkevičienė ir 
Aleksandras Akulė. Prisirinko 
pilna 7-tos gatvės parapijos salė. 
Šiam baliui Cambridge lietu-

Vasario 16 d. Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimas.

Kovo 2 d. Skautų tradicinė 
Kaziuko mugė So. Bostono Lie
tuvių D-jos salėje.

Kovo 9 Lietuvos katalikų 
Bažnyčios kronikos knygų su
tiktuvės So. Bostono Liet. Pil. 
d-joj.

Balandžio 6 d. Laisvės Varpo 
pavasarinis renginys.

Balandžio 13 d. Minkų radijo 
valandos 52 metų sukaktuvinis 
renginys.

Balandžio 20 d. muzikos ir li
teratūros popietė.

Vasario 2 d. Baltų draugi
jos koncertai 3 vai. p.p. progra
mą atliks: Endel Kalam, Tunu 
Kalam ir Dona Pomerancaitė.

Kovo 9 d. 3 vai. p.p. progra
mą atliks Anita Grigais Run- 
dans.

Balandžio 27 d. 3 vai. p.p. 
programą atliks Marytė Bizin- 
kauskas.

Visi šie koncertai vyks The 
First and SecondChurch salėje 
66 Marlborough Street, Boston,

BOSTON MASS — WLYN T360 
AM bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 
ryto. Veda S. Ir V. Minkai, 71 
Ferragut Road, So. Boston, Mass. 
02127. Telef. 268 - 2515.

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

BnnK-BV-mniL 
Postuge pnid both urays

Eugenijus Butėnas vairuoja “Lietuviškame automobilyje”.
N’uotr. Č Kiliulio

Antrojo kaimo aktoriai po pasisekusio spektaklio su Lietu
viškosios Skautybės Fondo valdyba, \uotr C. Kiliulio

ThoriuiiMitranKiiiirBVinniiijgfę:^
GralMi, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka* 3—Jį
mal. Tai taupyme* paltu So. Boston Sevlngs /

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti i ban- 
ką * Juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet

’LZ/ kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj J-
traukis sumą Į sąskaitą. Prisideda Ir užtikrini-

Ocmes, p’n'o*’ p>,rvo
T/ m* proc.rvtus, —

f Ltjlr leidžiamus {statymų. \ » J .£7^
ŪMI lengvo taupymo bū- .»

do per paltą skambinkit Mr.
Donatoue 268-2500 FMKTTj

arba račykit paduotais adresais. -* MB

ĮSouth Boston^ 
’Savings BankV

iztrzrs r ne teioeR

“Anjber H©»Waysw ||
1986 M. EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO
Kovo 26
Gegužės 7
Gegužės 14
Gegužės 20
Birželio 18
Liepos 16

—$1247.00
— 1344.00
— 1568.00
— 1665.00
— 1539.00
— 1731.00

Liepos 21 
Rugpjūčio 14 
Rugsėjo 2 
Rugsėjo 17 
Spalio 1 
Gruodžio 26

— $1480.00
— 1555.00
— 1885.00
— 1421.00
— 1538.00
— 1478.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs maršrutai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: 
1-800-722-1300 (Toli Free)

Ii Massachusetts ir Kanados skambinkite 1-617-268-8764
TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

393 West Broadway, P.O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS IR ALBINA RUDŽlUNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prlces are based on double occupancy and are subject to 
changes.
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341 Highland Blvd.
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.(718) 827-1352

.(718) 827-1351

Spaustuvė.........(718) 827-1350
Vienuolynas .. .(718) 235-5962 
Vyskupas ... (718) 827-7932 
Salė (kor.).........(718) 827-9645
Salės adm. . ...(718)235-8386

Valentina ir Steponas Minkai 
iš So. Bostono, Mass., radijo 
valandėlės vedėjai, gėlių ir 
spaudos krautuvės savininkai. 
Darbininkui atsiuntė gražius 
linkėjimus 70 metų jubiliejaus 
proga ir atsiuntė taip pat 70 
dol. auką. Leidėjai dėkoja už 
auką.

Tadas Klimas, teisininkas, iš 
Rochesterio, N. Y., atsikėlė į New 
Yorką, kur gavo valdžios darbą. 
Jis yra pro f. dr. Antano ir Da- 
nos Klimų sūnus. Gerai kalba 
lietuviškai, aktyviai reiškėsi 
jaunimo organizacijose, vaidino

Lietuviškas užgavėnes rengia 
Liet. Kat. Moterų Sąjungos 29 
kuopa vasario 9, sekmadienį, 
Apreiškimo parapijos salėje, 
tuoj po 11 vai. mišių. Bus bly
nai, pončkos ir kiti gardumy
nai. Veiks baras ir loterija. Pel
nas skiriamas tos parapijos re
monto fondui. Auka 5 dol. Visi 
kviečiami gausiai atsilankyti.

Marija Butkienė, paskutiniu 
laiku sunkiai ir ilgai sirgusi, 
mirė sausio 23, ketvirtadienį, 2 
v. popiet. Palaidota sausio 25 
iŠ Šv. Alloyzo bažnyčios Great 
.\ecko katalikų kapinėse. Liko 
jos vyras agronomas Vacys But- 
kys ir dukra Laima, kuri yra at
vykusi iš Lietuvos slaugyti savo 
motinos. Velionė mėgo poeziją, 
pati rašė eilėraščius. Apie tai ir 
apie laidotuves parašysime kitą 
kartį.

Lietuvių Atletų klubo meti
niame visuotiname narių susi
rinkime sausio 24 išrinkta nau
ja klubo valdyba ir revizijos 
komisija, Naujoji valdyba parei
gomis pasiskirstė taip: pirmi
ninkas Antanas Mičiulis. vice
pirmininkas - sporto vadovas 
Algis Jankauskas, sekretorius 
Vacys Steponis, Iždininkas V y
tautas Kulpa, iždo sekretorius 
Stasy s Lingys. Valdybos nariai: 
Juozas Milukas ir Edvardas 
Stakny s. Revizijos komisija: Jo
nas Rauba, Stasys Prapuolenis. 
Vytautas Vaičiulis.

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

Kun. dr. Valdemaras Cukuras. 
Putnamo seselių vienuolvim ka
pelionas. dalyvaus Lietuvos r. 
priklausomybės minėj ime 
ir Apreiškimo parapijos bažny
čioje pasakys pamoks; ■.

VERTINGI LEIDINIAI
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 
i kietus viršelius. L H. 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.

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

Aušros Vartų lietuvių parapi
jos Nevv Yorke 80 metų sukak
ties aprašyme (Darbininkas, 
1985 gruodžio 20, Nr. 50) pra
leistas faktas, kad ten kun. An
tanas Kardas darbavosi nuo 
1963 iki 1973 m. Straipsnio au
torė Dalia Bulvičiūtė dėkoja 
kun. A. Kardui už informaciją ir 
atsiprašo už praleidimą.

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 1, šį šeštadienį, 1:30 
vai. popiet per radiją bus trans
liuojama Mussorgsky opera 
“Khovanshchina”. Pagrindiniai 
solistai: Florence Quivar, Vla- 
dimir Popov, Martti Talvela. 
Diriguoja Neeme Jarvi.

Ildefondas Bučinys, iš Dayton, 
Ohio, apsimokėdamas prenume
ratą, pridėjo gražius linkėjimus 
laikraščiui ir 50 dol. auką. Nuo
širdžiai dėkojame mielam gera
dariui.

Algirdas Rimas, iš kVashingto- 
no, DC., sumokėjęs savo prenu
meratą, dar pridėjo 50 dol. auką. 
Darbininko administracija nuo
širdžiai dėkoja.

So. Bostono ramovėnų sky
riaus valdyba per M. Dapkų at
siuntė 25 dol. auką Darbininkui 
paremti. Leidėjai nuoširdžiai dė
koja.

Teresė Šlikas, iš VVoodhaveno, 
N.Y., jubiliejinių metų proga 
atsiuntė -50 dol. auką, kartu pra- 
tęsdama ir prenumeratą. Leidė
jai nuoširdžiai dėkoja.

Petras Skikūnas, iš Miami, 
Fla., pratęsdamas prenumeratą, 
pridėjo ir .50 dol. auką spaudai 
paremti. Leidėjai nuoširdžiai 
dėkoja.

“VOLUNGĖ” 
DARBININKO KIOSKE

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

Pirmoje plokštelės pusėje yra: 
Anoj pusėj Nemunėlio — harm.
J. Švedo, Tupėjo vanagas — 
harm. K. V. Banaičio, Daigų 
šilkai — A. Raudonikio, Tu gi
ruže — harm. 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.

DEXTER PARK 
Iflį PHARMACY B 

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

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

w H* DSL.IVER

296-4130

lietuviškus veikalus. Atvykęs jau 
įsijungė į Apreiškimo parapiją, 
apsilankė ir Darbininke, užsisa
kė laikraštį ir Darbininko ad
ministracijoje įsigijo lietuviškų 
knygų už 75 dol.

Jono Aisčio, įžymaus lietuvių 
poeto eilėraščių rinktinę, pava
dintą POEZIJA, galima gauti 
Darbininko administracijoje. 
Knyga didelė, per 600 psl., 
išleista 1961 metais, išleido Ro
muvos leidykla. Įrišta į kietus 
viršelius. Kiekvienam verta įsi
gyti, padovanoti jaunimui. Kai
na 6 dol., persiuntimo išlaidom 
reikia pridėti dar 1 dol. Rašy
ti: Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Jurgis Kruzė, iš Brooklyno, 
N.Y., nuolat remia spaudą. Ap
mokėdamas prenumeratą, pri
dėjo ir 50 dol. auką Nuoširdi 
padėka.

Lietuvių Enciklopedijos pa
pildomas 37 tomas gaunamas 
Darbi pinko administracijoje. 
Tomas turi per 680 psl. Kaina 
35 dol.. persiuntimo išlaidom 
pridėti dar 2 dol. Rašyti: Darbi
ninkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn. N.Y. 11207.

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

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 kūdiky stės 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.

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.

IŠVYKA Į BEAR MOUNTAINS
Vasario 2, sekmadienį, Nevv 

Yorko skautai ir skautės rengia 
išvyką į Bear Mountains čiuo
žyklą ir kviečia visą lietuvišką 
jaunimą popietę praleisti gam
toje.

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 —

PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI

Taip nutiko Bayonnėje, N.J. Apie tai prašom čia paskaityti.

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.

NEW YORKO BALFO 
SKYRIAUS VEIKLA

Nevv Yorko Balfo 100-ojo sky
riaus vadovybės dalis — Bronius 
Bieliukas, Zigmas Dičpinigaitis 
ir Vincas Padvarietis posėdžiavo 
sausio 25 ir apžvelgė praėjusių 
metų veiklą. Aukotojai jautriai 
atsiliepė į Balfo vajų.

Valdyba nutarė užbaigti vajų, 
padaryti apyskaitą ir aukas tuoj 
persiųsti Balfo centro valdybai, 
kuri labai taupiai ir s ciningai 
vykdo šalpos darbą, net nugalė
dama kai kuriuose kraštuose 
esamas labai sunkias kliūtis.

Valdyba taip pat nori papil
dyti aukotojų kartoteką, kad bū
tų galima pasiekti kiekvieną po
tencialų aukotoją. Pasitarime 
nedalyvavo Regina Padvarie- 
tytė-Ridikienė ir Antanas Pum
putis, nes buvo išvykę.

Praeitų metų pabaigoje sky
riaus pirmininkas Vincas Padva
rietis ir iždininkas Zigmas Dič
pinigaitis Darbininke paskelbė 
aukotojų sąrašą ir padėką. 1985 
metai Nevv Yorko Balfo 100- 
jam skyriui buvo ypatingi, nes 
gavo Vinco Micevičiaus, gyvenu
sio Kalifornijoje, palikimo dalį 
— 2,260.00 dol.

Balfas aukas priima visada, 
nes visada yra vargstančių lie
tuvių. Adresas: BALFas, 87-40 
127th St., Richmond Hill, N.Y. 
11418. Tel. 718 847-5619.

Br. B.

BAYONNE, N.J.
§v. Mykolo parapijoje, kleb. 

kun. Albertui Matuliui nuosta
biai sėkmingai apaštalaujant, 
1974 m. pastaty ta (ir jau seniai 
išmokėta) labai moderni klebo
nija, 1977 m. — nauja, meniška 
ir Vatikano II dvasią atitin
kanti bažnyčia, o jau 1982 m. 
pastatyta didinga, turinti 300 su 
viršum vietų parapijos salė, ofi
cialiai pavadinta Parapijos 
centru (“Parish Center”), iš da
lies apšildomu net saulės ener
gija.

TaiŠv. Mykolo parapijos cent
ras, kurio (išmokėtos skolos) 
įkaitinis raštas (“the mortgage”) 
sudegintas 1985 m. gruodžio 
mėn. Ši nuotrauka vaizduoja to 
įkaitinio rašto tam tikrą tradi
cinį deginimo procesą. Šio pro
ceso dalyviai ir stebėtojai, anot 
tos nuotraukos, žiūrint iš kairės 
dešinėn: Šv. Mykolo’parapijos

komiteto nariai — F. Dombraus- 
kas, Anthony Miskevvitz, tos pa
rapijos klebonas kun. Albertas 
Matulis (ryžtingai ir susikaupęs 
laukia, kada degtuko liepsnelė 
pasieks ir pelenais pavers tą 
įkaitini raštą — “the mort
gage”)... Šalia klebono — aukš
čiau minėto komiteto pirminin
kas Edvvard Miskevvitz; kiti 
veiklūs parapijos asmenys — G. 
Lorenzo, Philis Pirislubsky, Fe- 
lix Warsh ir toje parapijoje re
ziduojąs kun. James Tortora.

Turėdamas savo statybos pla
nams visus leidimus, kleb. kun. 
Albertas Matulis netaikus padi
dins tą Parapijos centrą, padary
damas jį dviejų aukštų. Šio 
centro antrame aukšte bus kata
likiškojo auklėjimo ir lavinimosi 
pamokos, biblioteka, mokyto
joms kabinetas su visais patogu
mais ir auklėjimui bei mokymui 
esmingos modernios priemonės.

V.T.Ž.

--------------------------------------- ----------------------------------------- ---------
BRIDGES is a monthly nevvsletter in the English 

language pūblisbed by the Lithuanian American Com- 
munity. It is geared for those Litbuanians who do not 
understand Lithuanian būt are interested in the Lithuanian 
cnlture. The nevvsletter is published monthly and the 
subscription rate is 7 dųl. per year. The readers of Darbi
ninkas are urged to urge the Litbuanians in their local 
communities to subscribe this nevvsletter for their sons and 
daughters interested in their heritage. VVrite to: Bridges, 
.341 Highland Blvd., Brookly n. N.Y. 11207

22 dol. Kreiptis į Darbininko ad
ministraciją — 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

St. Petersburg Beach, 
Fla., prieinama kaina par
duodamas erdvus 1 miega
mo condominkim antrame 
aukšte, patogioje vietoje 
prie krautuvių, miesto pa
plūdimo ir susisiekimo. Tel. 
813 360-0901.

PATĘRSON, N.J.

Nepriklausomybės šventės 
minėjimas

Vietos Lietuvių Bendruome
nės apylinkė, pirmininkaujama 
Angelės Stankaitienės, ir vietos 
Lietuvos vyčių kuopa, kuriai šiuo 
metu vadovauja Juozas Balutis, 
bendrom jėgom ruošia Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
šventės minėjimą, kuris įvyks 
sekmadienį, vasario 16, Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje ir sa-

Oiympic 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.

Įėję (147 Montgomery PI.) šia 
tvarka:

10:30 vai. ryto parapijos ad
ministratorius kun. Antanas 
Bertašius aukos mišias Lietuvos 
intencija ir pasakys šventei pri
taikymą pamokslą, o pamaldom 
pasibaigus, minėjimas bus tę
siamas parapijos salėje. Čia į 
susirinkusius kalbės Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos parei
gūnė Mariau Skabeikis ir meni
nę programą atliks Algio Bra
žinsko vadovaujama tautinių šo
kių grupė Liepsna.

Programai pasibaigus, daly
viai bus pavaišinti.

Minėjimo metu bus renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimo reika
lam pagal aukotojų pasirinkimą 
— Lietuvių Bendruomenei, Vyr. 
Lietuvos išlaisvinimo komitetui 
ar Lietuvių Tarybai.

CiO 1986 VASARIO 16-TA

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
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 KOCH proklamacijos 
DR. JONO GENIO iš Washingtono kalba i

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

Įeinant aukojama

NE U YORKO A Vf ERIKOS LIETIMU TARYBA 
VISUS KVIEČIA DALYVAUTI MlNfylVE




