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Sov. S-ga, pralaimėjusi kovų 
su privatininkais, priėmė įstaty
mu, leidžiantį nuo gegužės 1 at
skiriem asmenim ir šeimom 
verstis privačia gamyba, kaip 
siūdinti rūbus, gaminti baldus, 
taisyti automobilius ir pan., bet 
ir toliau draudžiantį šiam reika
lui naudoti samdytų darbo jėgų. 
Visa tai syko ir anksčiau, bet ne
legaliai, ir už šituo būdu uždirb
tas pajamas valdžia negaudavo 
mokesčių, o dabar galės jas ap
mokestinti. Pagal pačių sovietų 
šaltinius į nelegalių gamybų buvo 
įsivėlę apie 20 mil. žmonių, 
uždirbdami per metus daugiau 
kaip S bil. dol.

Apie JAV įsivėlimą į ginklų 
pardavimų Iranui kasdien iškyla 
vis naujų žinių ir įtarimų. Pasku
tiniu metu dėlto atsistatydino 
prezidento patarėjas saugumo 
reikalams viceadm. John M. 
Poindexter. Jo pareigas laikinai 
perėmė Alton G. Keel. Jo štabe 
dirbęs pik. Itn. Oliver L. North 
buvo atleistas.
Sovietų kalėjimuose daugiau 
kaip 20 m. laikomo Anatoli Ma- 
rčenko žmona Larisa Bogaraz 
pareiškė, kad KGB verčia ją pa
duoti šeimos vardu prašymų 
emigruoti, bet ji atsisako tai pa
dalyti, jei jai nebus leista tuo rei
kalu pasitarti su savo vyru, kuris 
jau du kartu buvo atsisakęs emi
gruoti.

Pietų Afrikos didžiausios juo
dųjų genties Zulu vadas Gatsha 
Buthalezi buvo priimtas prezi
dento Reagan ir jam pareiškė, 
kad P. Afrikai paskelbtos sankci
jos ir investavimų atšaukimas su
kels dar daugiau neramumų.

Sov. S-gos gen. sekretorius 
Gorbačiovas atvyko į Indiją 4 
dienų vizito ir buvo labai šiltai 
sutiktas.

Izraelio prezidentas Chaim 
Herzog planuoja kitais metais 
aplanky ti V. Vokietijų. Tai būtų 
pirmas Izraelio prezidento vizi
tas į šį kraštą.

Irako karo lėktuvai padarė di
delių nuostolių Irano atsargi
niam aliejaus transporto uostui 
Larak saloj ir padegė tris tanklai
vius.

Pasaulio bankas suteikė Mek
sikai 300 mil. dol. ir Čilei — 250 
mil. dol. paskolas jų skolų 
mokėjimam palengvinti.

Pagal ČIA Iranui suteiktas 
žinias ajatola Ruhollah Khomei- 
ni įsakė 1983 m. likviduoti nele
galiai veikiančios komunistų Tu- 
deh partijos per 200 agentų ir 
įsakė išvykti 18 sovietų diploma
tų- .

Švedija pranešė, kad prieš 2 
m. į Švediją atbėgusio estų ko
munistų jaunimo vadovo Valdo 
Randpare ir jo žmonos Leila Mil- 
ler dukrelei Raiša Miller buvo 
leista atvykti pas tėvus.

JAV per Izraelį pardavė Ira- 
nui per 2000 TO\V prieštankinių 
ir per 200 priešlėktuvinių rake
tų.

Nablus universiteto prof. dr. 
Mohammad Shadid vykdytas va
karinio Jordano kranto gyvento
jų apklausinėjimas parodė, kad 
71.1 proc. ten gyvenančių arabų 
remia PLO ir jos pirm-kų Yasir 
Arafat. Dėl apklausinėjimo 
Izraelio organai atėmė iš jo dar
bo leidimų, ir profesorius turės 
išvykti.

Popiežiui Jonui Pauliui II lan
kantis N. Zelandijoj, čiabuvių 
Meori genties katalikai paprašė 
jį paskirti vyskupu jų genties ku
nigų.
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Pavėlavo j laidotuves
1985 m. rugpjūčio mėnesį A. 

Terleckas gavo leidimų atvykti į 
brolio laidotuves Vilniuje. Na
miškiai nujausdami sunkią ir to
limų kelionę iš tremties, penkias 
paras uždelsė laidotuves, tačiau 
A. Terleckas vis tiek pavėlavo at
vykti, brolį rado jau palaidotą, 
nes kelionėje pasitaikė įvairiau
sių trukdymų: vietoje lėktuvo — 
sunkvežimis ir pan. Štai ką reiš
kia būti politiniu kaliniu tremti
niu. o ne mėlynanosiu simu
liantu!

Kodėl ateizmas 
įtvirtintas?

V. Balkevičius, begindamas 
ateizmą, tikriausia ir pats netiki, 
kaip ir nemaža dalis ateistų (kad 
ateizmas — tai tik žmogaus 
sąžinės reikalas. Jei tai reikštų 
pasirinkimą tikėti ar netikėti, tai 
ateizmas nebūtų įtvirtintas Tary 
bų Sąjungos vidaus politikos 
rėmuose tokios valstybinės in
stancijos, kaip milicija ir saugu
mas. nesiimtų ateizmo gynėjo 
vaidmens, tuo tarpu dabartinė 
valstybinio saugumo praktinė 
veikla labiausiai nukreipta prieš 
tikinčiuosius nė viena religinė 
šventė, nė vienas ypatingesnis 
mirusiųjų minėjimas, nė vienas 
tikinčiųjų susibūrimas neapsei- 
na be saugumiečių dalyvavimo, 
neskaitant gausaus milicijos bei 
autoinspekcijos darbuotojų 
būrio gal tai ir yra tikroji tary
binės sąžinės laisvės konstitu
cinė garantija!

Tokios apsaugos ir garantijos 
gali pavy dėti net ir žymiausi ta
rybiniai vadovai bei veikėjai.

V. Balkevičius rašo: ... Atei
zmas — tai humanizmas, tai ko
vos su blogiu pasaulėžiūrinė iš
raiška. Ateistai nelaukia gėrio iš 
dangaus, — jie patys kovoja 
prieš blogį. Jie stengiasi pakelti 
ir išaukštinti žmones, kuriuos 
jūs, klebone, visą laiką klupdėte 
ir dar tebeklupdote...

Aiškiau ir nebepasakysi, kad 
tas, didžiausias blogis — tai 
tikėjimas ir tikintieji. Tačiau ar 
gali V. Balkevičius ir kt. nurody
ti, kiek tikinčiųjų nuteista už 
žmogžudystes, vagystes, plėši
kavimus, prievartavimus, kiek
jų priverstinai gydoma veneri
nių ligų dispanseriuose arba nuo 
alkoholizmo, kiek atleidžiama iš 
gamyklų ar įstaigų už pravaikštas 
ir kt. nusikaltimus, kiek religin
gų šeimų vaikų “tobulinasi" pri
verčiamųjų darbų kolonijose?
įdomus būtų palyginimas su 
“humnanistinio ateizmo auk
lėjimo rezultatais'

Žmogaus išaukštinimo 
meškerė

Ką reiškia pakelti ir išaukštinti 
žmogų gali pasakyti tas. kuris 
turėjo kokių nors reikalų su tary 
binėmis teisėtvarkos ir teisėsau
gos organais, ypatingai saugu
mu. Tai ne žmogaus išaukštini
mas. o pastanga paversti jį bai
liu. išdaviku, veidmainiu, pa
stanga per prievartų įbrukti jam 
savo tiesas, iškreipti mąstysenų 
bei supainioti sųvokas. 
Skaudžiausia, kad ant šios žmo
gaus išaukštinimo meškerės su
sipainioja ne tik pasauliečiai, bet 
ir kunigai, klierikai, jų dėstyto
ji, bei vadai...

Kaip gudriai ir painiai sufor
muluotas šėtoniškas gundymas 
apie tiesų, artimo meilę, meilę 
priešams, apie Kristaus pasaky

tus žodžius: “Kas Dievo— Die
vui, kas ciesoriaus — ciesoriui”, 
apie rūpestį visos Lietuvos Kata
likų Bažnyčios likimu, apie kom
promisinių sprendimų būtinu
mų ir 1.1.

Neįvertinimas visų šių gundy 
mų ir nusilenkimas jiems — tai 
pasėka asmeniškos puikybės bai
lumo, egoistinio požiūrio ą daik
tus ir reiškinius, tai neišmintin
gas pasitikėjimas vien savo jėgo
mis, atsisakant Dievo pageltais, 
atmetant Kristaus Evangelinę 
tiesą.

Tai apsidraudėlio filosofija — 
man taip saugiau, man taip pato
giau. “Bailumas — išdavystės 
pradžia ’. — pasakė Nijolė 
Sadūnaitė. O poetė Janina De
gutytė šaukte šaukia:

Neprarask tiesos satolūpose, 
neprarask tiesos, 
kuri žydi tavo kraujuje 
kaip erškėtis, 
kuri — vienintelė varinėja 

kraujų
nuo kojų ligi galvos.
ligi slapčiausių smegenų 

kertelių,—
nes kas gi daugiau?..

Kuri dar liepia akims
atsimerkti 

ir žiūrėti—būti liudininku.— 
kuri įsako kojoms eiti tolyn, 
tolyn—nesvarbu . ar jėgų 

y va
kari priverčia rankas atriekti (nukelta į 2 psl.)

Pabaltiečių demonstracijos Vienoje. Nešama Lietuvos vėliava, už jos eina Miko pirm, 
dr. K. Bobelis. N uotr. L. Tamošaičio

INSPEKTORIAUS PRATURTĖJIMO KELIAS
Prie Kaspijos jūros, kur Volga 

išlieja savo vandenis, esančiam 
Trusovo kaime veikė žvejybos 
Įmonė pasaulyje išgarsėjusiem 
ikram paruošti. Ikru paruošai ir 
jų kiekiui tikrinti buvo paskirtas 
inspektorius RudolfV. Astachov. 
Nežiūrint kad buvo du kartu 
baustas už vagystes,jis vis dėlto 
buvo pasamdytas į šitą labai 
viliojančią ir pelningą vietą. At
likdamas bausmę kalėjime, jis 
gyveno dviejų kambarių bute, 
nes buvo pavyzdingas kalėji
mo darbininkas.

Inspektorius gyventi mokėjo: 
pasistatydino trijų aukštų namą 
su trim garažais, pirtim ir k< 
liais kambariais jo mėgiamiem 
svečiam. Netoliese laikomo jo 
laivo kabinose žmonės naktim 
girdėdavo juokaujančių ir šū
kaujančių moterų balsus, nes 
laivo bare niekada netrūko nei 
Marteli nei Napoleon konjako. 
Savo išvykom turėjo net tris au
tomobilius, o savosfmui taip pat 

duonų, išrauti piktžolę, įsiūti 
sagų, — nes gal kažkam 
kada nors prireiks to gyveni

mo,
tos tiesos, kuri žydi kaip 

erškėtis

tavo kraujuje...

Tik neprarasti tiesos,
Viešpatie,

tik neprarasti tiesos savo 
lūpose.

Tegul ji atsiveria kaip šuli
nys,

Tegu praeinantis pamato jame 
savo veidų, tegu žvaigždė 
pamato savo blyksnį, o 
medis savo šešėlį...

Tegu ji atsiveria
kaip erškėtis, 

tegu pražysta
kaip žaizda...

Kas pastatė miestus 
ir fabrikus

Nagrinėdamas žmogaus hu
manistinį išaukštinimų, V. Bal
kevičius rašo: “...Mūsų visuo
menėje jaunimas ir nauja žmo
nių karta natūraliai ir normaliau 
elgiasi, jiems nebūdingas skystas 
krikščioniškas altruizmas, jie 
drąsesni ir savarankiškesni, ir 
draugiškesni, ir pan. nes argi 
moraliai ištižę žmonės galėtų

nebuvo šykštus — aprūpino už
sieninėm eilutėm, laikrodžiais ir 
rekorderiais.

į žvejų skundus, kad inspekto
rius neužrašo tikro jų pagautų 
žuvų ikrų svorio, niekas nekrei
pė dėmesio. Nieko nedarė ir vie
tos policija, kai tėvai skundėsi, 
kad inspektorius tvirkina jų sū
nus ir dukteris.

Bet vienų kartą neramios ži
nios pasiekė Maskvą, ir iš ten

STATYDINAMAS MILŽINIŠKAS 
RADIJO TELESKOPAS

Amerikos Radijo astronomijos 
observatorija statydina pasauly 
didžiausią radijo teleskopą 
astronomų pastebėtiem sprogi
mam erdvėj tirti. Į šį teleskopą 
bus sujungta 10 lėkštės pavidalo 
antenų sistema, kuri bus išdėsty
ta JAV 5000 mylių ilgumo juos
toj nuo Havajų iki Virginijos sa
lų ir bus baigta Įrengti 1990 m.

Antenų veikimas bus derina
mas iš Naujosios Meksikos ne
gyvenamos plokštumos. Antenos 
yra statydinamos nuošaliose 
vietose, kad jų veikimas būtų 
mažiausiai trukdomas televizi
jos ar radijo stočių, automobi
lių ir kitos elektromagnetinės 
taršos.

Turimom priemonėm moksli-

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet Kristaus Vietininkas 
specialiu laišku kreipiasi į viso 
pasaulio vyskupus, iškeldamas 
krikščioniškos šeimos sutinka
mus sunkumus, susijusius su 
plačiai vykstančių žmonių per- 
sikėlinėjimu.

I
Kilnojimasis, koks jis bebūtų: 

paskirų individų ar grupių; dėl 
kokių priežasčių jis bevyktų: 
ekonominių ar politinių, neiš
vengiamai yra skaudus reiški
nys, bet ypač skaudžiai ir pavo
jingai paliečia šeimų. Šių proble
mų Jo Šventenybė plačiai pa
liečia šiuometiniame savo laiške 
Migracijos Dienai.

Labai dažnai kilnojimasis yra 
ardomas veiksnys šeimos židi
niui. Labai dažnai atsitinka, kad 
vyras vyksta svetur ekonomi
niais sumetimais, būtent, ieško
damas geresnių gyvenimo- sųly- 
gų. Bet bent pradžioje vyksta 
vienas. Trumpesniam ar ilge
sniam laikui įvyksta atsiskyri
mas nuo žmonos ir vaikų, kas 
neišvengiamai atneša skausmo, 
sukelia pavojų. Dar didesni sun
kumai kyla, kai turima reikalo su 
tremtiniais ar politiniais 
pabėgėliais, tuo atveju neretai 
šeimos židiniai nesugrąžinamai 
išardomi.

O ir tuo atveju, kai pavyksta 
visai šeimai persikelti ir tapti 
ateiviais svetimam krašte, atsi- 
stojama prieš didelius sunku
mus: medžiaginius ir dvasinius, 
reikia išgauti įvairius leidimus; 
pasirūpinti susirasti butų; nu
galėti svetimos aplinkos ir ypač 
kalbos kliūtis; išspręsti vaikų 
mokymo klausimą. Visa tarneiš- 
vengiamai atsiliepia neigiamai į 
normalų šeimos gyvenimų.

atvažiavo aukštesni inspektoriai 
tikrinti. Inspektorius Astachov 
buvo nuvainikuotas ir sušaudy
tas, o jo bendradarbiai nubausti 
ilgom kalėjimo bausmėm, bet 
Komsomolskaja Pravda šituo ne
pasitenkino. Ji pati pažadėjo iš
tirti šito inspektoriaus krimina
linių veiksmų pridengėjus, nes, 
jų nenubaudus, nesą garantijos, 
kad neatsiras antras toks inspek
torius.

Bet tai dar neviskas. Neretai 
ateiviai sutinka dar kitų kliūčių:
nepalankus vietinių gyventojų 
nusistatymas; nepakankama tei
sinė globa, kuri neapsaugoja nuo 
tam tikros diskriminacijos.

“Visa šitai, — pastebi Jo Šven
tenybė, — gali lengvai paveikti 
šeimų užsidaryti savyje, neatsi
verti pilnai į naujų bendruome
ninį gyvenimų ateivijoje.” Atsi
tinka, kad, nugalėjus pirmuosius 
sunkumus ateivijoje, visas 
dėmesys nukreipiamas į medžia
ginius reikalus, užmirštant bei 
paliekant kultūrinio ir dvasi
nio gyvenimo siekius.

“Ateivių šeima, — tęsia toliau 
Popiežius, — labai dažnai sutin
ka kliūčių vaikų auklėjime, ypač 
kas liečia savos kalbos ir kultūros 
perdavimų.” Mokyklos perteikia 
vaikams skirtingas pažiūras ir 
kultūrų nuo tos, kuri vyrauja šei
moje. Šiuo būdu vaikai pamažu 
yra atskiriami savo pažiūromis 
bei nusistatymu nuo tėvų, kad 
tarp tėvų ir vaikų atsiranda ne 
tik skirtumai, bet tiesiog 
atitrūkimas vienų nuo kitų.

II
Nurodęs neigiamas puses, ku

rios liečia krikščioniškų šeimų 
išeivijoje, Kristaus Vietininkas 
primena atsakomingumų ir tei
kia nurodymų, kaip atsakingieji 
veiksniai turėtų saugoti šeimų 
teises išeivijoje ir laiduoti joms 
galimai lengvesnį įsijungimų į 
vietinį gyvenimų naujame kraš
te.

“Bažnyčia, — teigia Šv. 
Tėvas, — primygtinai primena, 
jog ant teisinio pagrindo stovinti 
valstybė yra įpareigota globoti 
šeimas, ypač ateivių, kurios su
tinka ir turi pakelti specifinius 
sunkumus”. Vyriausybė privalo 
laiduoti ateivių šeimoms lygias 
teises ir saugoti, kad nebūtų to
leruojama jokia diskriminacija.

Bažnyčia visada mokė ir 
moko, reikalavo ir reikalauja, 
kad būtų pašalinta visa, kas ardo 
šeimas, ir vykdoma tai kas jas 
veda į vienybę. Viešpaties įspėji
mas — “žmogus teneišskiria, kų 
Dievas sujungė” (Mt. 19, 6) — 
netiesioginiai įspėja ir smerkia 
tuos, kurie dvasinių vertybių 
kaina siūlo medžiagines gėry
bes. Tokių politikų visomis iš
galėmis turi stengtis atmesti visi: 
valstybių valdžios, ekonominiai 
veiksniai ir patys emigrantai.

Imigracijos kraštų vyriau
sybės, pabrėžia Šv. Tėvas, priva
lo daryti visa, kad ateivių šeimos 
neatsidurtų izoliacijoje; kad 
turėtų visas sąlygas pilnai įsi
jungti, kaip lygūs su lygiais. į 
krašto teisinį, socialinį ir moky
mo bei auklėjimo gyvenimų, pa
silaikant tačiau savo atsineštą 
tautinį ir kultūrinį lobynų.

(Bus daugiau)

GIRTUOKLIAVIMO
AUKOS LIETUVOJE

Rugsėjo 17 New Yorko ameri
kiečių laikraščiai paskelbė žinių, 
gautų iš Maskvos, kad Lietuvoje 
mažiausiai 15 žmonių mirė, o 15 
buvo nugabenta į ligoninę, nes 
jie gėrė “antifreezų vietoje na
minės degtinės — “samagono”. 
Tų “antifreezų" kaip namie ga
mintų degtinę pardavinėjo mo
teris Agafija Zvijavičienė, pensi
ninkė, 64 metų amžiaus, kuri 
per paskutinius 15 metų nei die
nos nebuvo blaivi.

Šių žinių paskelbė sovietų 
laikraštis “Socialinė industrija 
Amerikoje ji taip pat buvo plačiai 
pakartota.

ninkai pastebėjo, kad erdvėj 
vyksta nuolatiniai sprogimai ir 
kad tai esąs normalus dalykas, 
ta't tuometinėm priemonėm ga
lima buvo tokius sproginėjimus 
stetaMi tik palyginti negilioj erd
vėj, o naujasis teleskopas lei\ 
astronomam Įsiveržti i Žvmiai 
gilesnės erdvės paslaptis.
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PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI

Savaitės 
įvykiai

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Buv. Britanijos slaptosios po
licijos M. 1.5 agentas Peter 
\\ right, išsikėlęs gy venti į Au- 
stralijų, parašė knygų apie sovie
tų agentų įsifiltravimų į Britani
jos slaptųjų policijų ir kad jau 
miręs tos policijos direktorius 
Sir Roger Hollis buvo sovietų 
agentu. Britanija stengiasi šios 
knygos spausdinimų sulaikyti.

Austrijos parlamento rinki
muose didžiosios partijos, kaip 
socialistų ir liaudies, surinko 
mažiau balsų kaip anksčiau buvo 
gavusios, bet vyravimų išlaikė: 
socialistai surinko 43.33, liau
dies partija 41.39, laisvės partija 
9.72 ir žalieji 4.63 proc. Naujų 
vyriausybę sudaryti prezidentas 
pavedė dabartiniam kancleriui 
Franz Vranitzla.

Sov. S-ga baigė statydinti ga
lingo radaro įrengimus centri
niam Sibire, į šiaurę nuo Krasno
jarsko. Pagal JAV šis radaras, 
būdamas valstybės viduj, o ne 
pakrašty, pažeidžia 1972 antiba- 
listinių raketų apribojimo su
tartį.

Kanados vyriausybė suteikė 
politinę globų ir atsigabeno į Ka- 
nadų 5 iš sovietų armijos Afgani
stane pabėgusius ir su afganų 
partizanais bendradarbiavusius 
karius. Besikalbėdami su Sov. S- 
gos ambasados pareigūnu, jie 
visi atsisakė grįžti į Sov. S-gų, 
nors buvo pažadėta jų už tai ne
bausti.

Filipinuose kariuomenės 
ruoštas perversmas neįvyko, bet 
prezidentė Corazon Aąuino iš 
pareigų atleido gynybos mini- 
sterį Juan Ponce Enrile ir į jo 
vietų paskyrė ats. gen. Rafael M. 
lieto.

Amerikos modernios techno
logijos reikmenų pramonininkai 
yra susirūpinę, kad Izraelis įvai
riom priemonėm išgaudamas 
slaptos technologijos paslaptis 
savo gynybai stiprinti ir tarptau
tinio ginklų maklerio pozicijai iš
laikyti moderniausius ginklus 
pardavinėja kitom valstybėm ir 
tuo būdu sutrukdo JAV gynybos 
įstaigom išlaikyti modernių 
ginklų technologijos kontrolę 
savo rankose.

Sov. S-ga. stengdamasi Afga
nistane sunaikinti partizanų 
veiklos užnugarį, pradėjo gyven
tojų perkeldinimų iš trijų prie 
Pakistano esančių provincijų į 
provincijas prie Irano sienos.

Afganistano prezidentu vie
ton pasitraukusio Babrak Kūr
inai buvo paskirtas vienos gen
ties vadas Haji Mohamman 
Chamkani.
Sov. S-gos krautuvėse, išskyrus 
užsieniečius aptarnaujančias, 
jau prieš mėnesį išnyko kava, 
nes. nukritus aliejaus kainom, 
žymiai sumažėjo tvirtos valiutos 
atsargos.

— Vilniaus Lietuvos aklųjų 
draugijos tarprajoninių kultūros 
namų salėje įvyko aklųjų savi
veiklinių kompozitorių kūrybos 
vakaras. Jame taip pat dalyvavo 
Lietuvos kompozitorių sąjungos 
sekretoriato nariai T. Makačinas 
ir V. Bagdonas, (kuisiai susi
rinkę žiūrovai išgirdo nemažai 
dainų, instrumentinės muzikos 
kūrinių. Maloniai nuteikė A. 
Adomaičio Lietuvos nusipelniu
sio kultūros švietimo darbuotojo 
J. Kairio. A. Kasparavičiaus, R. 
Milašausko, R. Stalausko kūri
niai. kuriuos atliko liaudies artis
to, profesoriaus A. Jozėno vado
vaujamo Lietuvos aklųjų draugi
jos kamerinio choro artistai, 
kultūros namų liaudies kaimo 
kapela "Linksniuotė" (vadovas 
— Lietuvos kultūros žymūnas 
V Petrikas! ir pučiamųjų instru
mentų orkestras (vadovas — R. 
Jonavičius). Brandumu pasižy
mėjo A. Adomaičio maršas "Ke
lionė į \ ilnių . J. Kairio dainos 
“Žinia J. Strielkūno žodžiai), 
“Prisimenu aš. mylimoji” (S. Je
senino žodžiai, lietuviškas teks
tas — B. Puzino). R. Milašausko 
choriniai kūriniai “Mamai (V. 
Areimos ž.), "Dovanok šakelę 
(O. Mikelionienės ž.), A. Kaspa
ravičiaus estradinės dainos "Ma
rių daina V. Keimerio ž.). ir 
“Baltijos bangelė į Kubilinsko 
ž.). Jau anksčiau sukurtus A. 
Adomaičio kūrinius "Idilija ir 
"Tėvy nei . J. Kairio "Serenada 
ir "Galbūt ne meilė (visi tekstai 
A. Jonyno įsigijo Lietuvos kul
tūros ministerija, o J. Kairio dai
nas "Meilei (J. Degutytės ž. . 
"Saulėlydžio sonetas (A. Balta
kio ž. — profsąjungų meno savi
veiklos namai.

— Lietuvių Folkloro Teat
ras atliko savo tūkstantąjį spek
taklį parodydamas žiūrovams 
Skriadžių kaimo ir jo apylinkių 
folkloro apybraižą "Mano kank
lės paauksuotos nuolatinėje 
teatro vasaros scenoje Liaudies 
buities muziejaus klojimo teatre 
Rumšiškėse. Spektaklis sukurtas 
Prienų ir Kapsuko rajonuose su
rinkto folkloro pagrindu, panau
dojant istorijos faktus. Daili
ninkės scenografės, Lietuvos 
nusipelnusios veikėjos Dalios 
Mataitienės dekoracijos, indivi
dualizuoti kostiumai sudarė ne
atskiriamą vienovę su režisie
riaus sprendimu, aktorių vaidy
ba teikė visam spektakliui tauru
mo. Čia įtaigiai veikė žodis, dai
nos melodija, muzika, vaizdas.

Teatro meno vadovas, režisie
rius ir dirigentas P. Mataitis, 
kurdamas šį teatrą, su dailininke 
suteikė naują kryptį perkelda
mas į sceną autentišką liaudies 
kūrybą ir autentišką atlikimą. 
Per lieveik dvidešimt metų (į- 
steigtas 1968 m.) turėjo savitą 
charakterį: “XIX a. pabaigos — 
XX a. pradžios lietuvių etnogra
finių regijonų dainos, šokiai, ins
trumentinė muzika , "Baudžia
vos laikų dainos, šokiai, pasako
jimai". “Scenos vaizdeliai“. 
"Naujoji gadynė jau švinta . 
"Lietuvių gaidos , "Mano 
kanklės paauksuotos ir kt. \ aša
ros metu teatro spektakliai vyks- 
ta Rumšiškėse, o rudenį, žiemą 
ir ankstyvą pavasarį teatras gast
roliuoja. Apsilankė Ukrainoje. 
Moldavijoje. Užkaukazėje, Va
karų ir Ry tų Sibire. Pavolgyje. 
Urale ir Užuralėje, senuosiuose 
Rusijos miestuose, daly vavo mu
zikinio auklėjimo asociacijos \ II 
kongrese Maskvoje, liaudies 
muzikos festivaliuose Lenkijoje 
ir Suomijoje, koncertavo Bulga
rijoje. Koncertų programos 
įrašytos "Melodijos firmos plo
kštelėse ir sukurtas filmas "Lie
tuvių etnografinis — tai mes .

Trupėje yra per dvidešimt akto
rių, kurie dainuoja senąsias liau
dies dainas, šoka senolių šokius, 
groja anos gadynės muzikos in
strumentais. N no pirmųjų teatro 
žingsnių dirba aktorė Regina 
Kazlauskaitė. Antrą dešimtmetį 
trupėje aktoriai Albinas Bataitis, 
Albinas Batavičius, Antanas Fo
kas, Audronė Gurskienė, Roma
nas Savickas, Emilija Siurkienė, 
Miglė Tarabildaitė, Vanda Ži
linskaitė. Spektakliuose nuolat 
matoma gabaus jaunimo. Jaunie
ji aktoriai ruošiami prie teatro 
veikiančioje studijoje. Dalis 
gražių darbų padaryta, o dar 
daugiau liaudies meno lobių lau
kia naujuose spektakliuose.

Vilniuje įvyko tradicinė kino 
šventė “Vilnius - 86”. Tai naujų 
filmų premjeros, teminiai vaka
rai, susitikimai su ekrano mei
strais. Šios šventės programoje 
buvo penkių naujų lietuviškų 
vaidybinių filmų premjeros. 
Ypač šiltai buvo sutikta dviejų 
serijų Lietuvos telefilmo juosta 
"Žalčių karūna” apie M. K. Čiur
lionį.

— Vaclovui Daunorui, Lietu
vos valstybinės konservatorijos 
katedros vedėjai, už didelius 
nuopelnus vystant tary binį mu
zikos meną suteiktas Sovietų Są
jungos liaudies artisto garbės 
vardas- S. L. K.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios 
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VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfiold Road, East 
NorthportK, N.Y. 11731. Tel. 513 363-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atveįais 516 757-2671. New Yorko ofisas LMo patalpose: 
86 - 01 114th St, Richmond Hill, N.Y. 11418. TeL 718 441 - 2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghiand Blvd., galima įsigyti 
I ietuviškų ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kortelių, 
gintaro, baltinukų, juostų, įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamelce Ava. (prie Forest 
P’way SL), Woodhavan, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark officet 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), tolei. 344 - 5172. Pa- 
ruošlamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vletgs automobiliam pajtatyfi.\------------- --- U---------------- --—
BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Ra., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELp WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345 
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų teief. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪL'US JOMAS, sav. Wlnter Garde n Tavom. 
1883 Madlson St., Ridgewood, N.Y. 11227. Teief. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami poiaidotuviniai pietus. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA” — WICN 90.5 FM, 
Worcester, Mass., girdima tečiadieniais nuo 8 iki 9 vai. vak. inž. E. V. 
Meilus, Jr., vedėjas. 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. Tel. 617 753 - 7232.

Afganistane po kelias dienas 
trukusių kovų sovietam pavyko 
užimti partizanų bazę rytiniam 
Afganistane, bet partizanai pasi
traukė į kalnus. Sostinėj buvo iš
sprogdinta didelė bomba prie 
partijos būstinės, kur dirba val
stybės vadas Najibulah. '

(atkelta iš 1 p si.)

pastatyti didžiulius miestus, fa
brikus. tiesti gerus kelius, ga
minti sudėtingas mašinas, šiuo
laikinis žmogus vis labiau pats 
sprendžia kaip pasielgti, o ne ak
lai vy kdo išorines komandas ar 
vadinamuosius Dievo įsaky
mus...

Deja, eilinis žmogus V. Balfe- 
vičiaus minimą jaunimo “natūra
lumą ir drąsumą mato tik kaip 
begėdišką glebėsčiavimąsi auto
busuose. gatvėse, skveruose. li
guistai iškreiptą požiūrį seksuali
niais klausimais, į šeimą, į negi
musių kūdikių žudymą, į savo 
pareigas žmogui ir pagalbą vi
suomenei. Argi pareiga žmogui 
ir pagalba silpnesniam — tai jau 
“skystas krikščioniškas altrui
zmas ’?! Kokia gali būti kalba 
apie altruizmą, jeigu nuolatos 
skiepijama akla neapy kanta kla
siniam priešui (suprask. — kitaip 
mąstančiam), jeigu dauguma 
vaikams skirtų filmų vis dar ku
riama karo tematika — mušk, 
žudyk priešą! Jeigu be jokios pa
pildomos didaktikos vaikiška są
monė nuodijama tokiomis ir pa
našiomis knygomis kaip "Lapi
nas Rainikis”. kur visada trium
fuoja ir laimi blogis, kur niekšai 
tampa nugalėtojais ir didvyriais. 
Ar ne todėl jauno žmogaus širdv- 
je įsišaknijusi tokia nežabota 
neapykanta’ kitam žmogui.

Vliko seime, kuris buvo Londone, Kanados Tautos Fondo atstovybės pirmininkas A. 
Patamsis įteikia 60.000 dol. (Icanadiškų) čekį Vliko veiklai finansuoti. Iš k. dr. K. 
Bobelis, A. Patamsis, J. Giedraitis. Nuotr l. Tamošaičio

žvėriškas sadizmas ir nejautru
mas kito skausmui?

Studentu keiksmai
\. Balkevičius puikiai žino, 

kad net šiandieniai studentai — 
visuomeninio, politinio ir eko
nominio valstybės gyvenimo 
ateitis — nesugeba (ar nenori) 
suregzti paprasčiausio sakinio 
nepagražinę jo šlykščiausiais 
keiksmažodžiais. Pro tokią vul
garybių sriautą dažnai sunku net 
sakinio prasmę suvokti.

Klausimas, “ar gali morališkai 
ištižęs žmogus statyti didžiulius 
miestus fabrikus?” V. Balke
vičius kažkodėl nutyli, kad greta 
tų visų “sparčiųjų komjaunuoliš
kų ar “svarbiausių penkmečio 
statybų kuriasi ir kiti miestai, ap
supti spygliuotomis vielomis,y 
kuriuose vegetuoja “moralinio 
tobulumo” pavyzdžiai. visgi 
reikėtų prisiminti, kad ir jų ran
komis statyti bamai (LIC pasta
ba: Baikalo Amūro magistralė — 
geležinkelio linijos), hesai (LIC 
pastaba: hidroelektrinės stotys), 
neišskiriant Kauno, Kėdainių. 
Mažeikių. Sniečkaus. Alytaus, 
Elektrėnų ir kt. gamyklos bei 
įmonės. Taigi, kas šitas dehuma
nizuotas elementas — “saldus 
krikščioniškojo altruizmo” ar 
pragaikštingos ateistinės veiklos 
rezultatas? Nors ano meto jauni- 
mas 'daugiausia žiūrėjo į gena
mos karvės pasturgalį”, — kaip 
rašo V. Balkevičius, bet jo sąžinė 
buvo švari, jo kalbos “nepuošė 
importuoti epitetai, jo neauklėjo 
už spygliuotų vielų užtvarų bei 
kalėjimo grotų.

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

rasolino A MEM0RIALS
66 - 86 80 ST. MIDDI.E VILLAGE. (Jf.T' 

PHONES 718 326 - 1282
TAI MUSU VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 - 10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 718 229 - 9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

KVECAS

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 damaica ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

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

Nepilnamečių auklėjimo 
kolonija

Daugelis puikiai atsimena, 
kad visoje Lietuvoje buvo tik 
viena nepilnamečių auklėjimo 
kolonija Kalnaberžėje. O da
bar? Dabar panašios įstaigos 
perpildytos ir neribotai plečia
mos. Ateistai, atstovaujantys 
“demokratiškiausių pasaulio val
stybę su jos aukščiausios komu
nistinės moralės įstatymais, nie
ko tobulesnio jaunimo auklėjime 
nesugalvojo be priverčiamųjų 
darbų stovyklų, auklėjimo kolo
nijų ar spec. internatų. O juk da
bartinis tarybinis jaunimas tai ne 
buržuazinio gyvenimo atplaišos, 
bet pačių ateistų vaikai ir anūkai.

Pagal Dievo suteiktos laisvos 
valios įstatymų visi turi teisę pa-
sirinkti: amžiną tamsą ir puvėsių 
krūvą ar amžiną šviesą ir pra
smingą gyvenimą!

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

I LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PAT.ARN.AVIM \ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN. N.Y. 11229
TEL.. 718 769 - 3300



PASIRUOSlMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI 1986 gruodžio 5, Nr. 46 • DARBININKAS • 3

DARBININKAS p"b,“h*a
341 Highland BI v d. Editorial Otflca 71* *27*1352 
Brooklyn, N. Y„ 1 1 207 Businaas Otttea 71* 827-1351

Publication No. USPS 146-360
Sacond class postage paid at Brooklyn, M.Y., Post Otlice 
Subscriptton per year $20.00. Single Copy 50 cento

p POSTMASTER: Send Address Change to DARBININKAS, 341 
•r Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. l9SN oon_6637

Redaguota REDAKCINE KOMISIJA

Katedros rūpesčiai
Jaunimo Centre Chicagoje 

spalio 4 su nemaža pompa vyko 
lituanistinės katedros įkūrimo 
užbaigtuvės. Pasidžiaugta nepa
prastai dideliu darbu — surinkta 
600,000 dol. ir įteikta universite
tui. Surinko tie, kuriems rūpi 
lietuviškas švietimas ir lietu
vybės išlaikymas.

Viso projekto vykdyme daly
vavo daug įvairių žmonių, kurie 
savo dinamizmu, savo sumanu
mu sugebėjo atbaigti šį didelį 
darbų. Tokį iškilmių vakarų ir 
derėjo pasidžiaugti, kad darbai 
įveikti, kad švenčiamos pabaig
tuvės. Katedra veikia jau trečius 
metus, tik dabar ji bus jau 
"užantspauduota — pilnai įtei
sinta. Užsiregistravę net 32 stu
dentai, keletas iš jų nori pasiekti 
doktoratų.

Jau ir to vakaro kalbose buvo 
nuomonių, kad čia tik didelio 
darbo nauja pradžia. Reikės 
padėti dar daug pastangų, kad 
katedra virstų tikrai lietuv išku 
centru. O tai nebus taip lengva. 
Štai ir katedros organizatoriai, ir 
aukotojai, ir ten esu mokytojai 
profesoriai jau stovi prieš naujus 
rūpesčius. Ir visuomenei rūpi, 
kas gi nutiks su ta katedra?

Prie katedros steigiamas St. 
Barzduko vardo tyrimų fondas, 
į tų fondų jau įnešė Aušra Bar- 
zdukaitė ir Rytas Babickai 5000 
dol. Šiam fondui yra likę ir iš 
bendrųjų sumų. Laukiama ir 
daugiau aukų.

Jau pačioje šventėje kalbėta, 
kad reikia katedrų užpildyti lie
tuvišku jaunimu, kad institucija 
būtų tikrai gyva, o ne tuščios sie
nos.

O tai nebus taip lengva. Gal 
net sunku. Lituanistinės studijos 
šiame krašte, kur išvystyta tech
nologija ir sukaupta tiek daug 
mašinų, yra tikrai nepraktiška. 
Kų jaunuolis gali daryti, baigęs 
lituanistines studijas? Jis neturi 

visai ateities. Tik kitus mokslus 
baigęs ir įsigijęs profesijų, jis gali 
jau ateiti ir studijuoti lituanisti
kų. Tokie buvo ir pirmieji mūsų 
profesoriai, dažniausiai teisinin
kai, rečiau daktarai, inžinieriai. 
Tik į tų profesijų atsirėmę, jie 
galėjo jau pasirūpinti ir lituani
stinėm studijom.

Sakoma, kad reikia stipendijų 
parūpinti jauniems studentams. 
Vargiai ir tai gali padėti, nes jau
nuoliui tuoj rūpės kų jis su tokiu 
mokslu darys, kur jis gaus darbų, 
kur jis savo mokslų pritaikys.

Lituanistikos yra eilė šakų. 
Čia tikriausiai suprantama lietu
vių kalba ir paskui lietuvių lite
ratūra. Kalbos studijos reikalin
gos kalbininkams, bet kiek jų 
universitetai parengia ir kiek jų 
reikia. Mokslas yra labai specifi
nis. siauras, su mažu pareikalavi
mu, bet lyginamai kalbotyrai 
svarbus. Gal atsiras studentų 
kalbininkų, lyginamosios kalbo
tyros specialistų.

Rūpesti kelia ir profesūros 
klausimas. Jie atėję iš kitų fakul
tetų, vertėsi kitais dalykais, jie 
nėra tikrieji lituanistai, gal kada 
išaugs į tokį lygį. Senoji lituani
stų karta jau yra pasitraukusi. 
Čia dabar jau nebėra to moksli
nio kietumo ir gilumo, kai buvo 
anksčiau.

Rūpestį kelia ir tai kad visa ta 
profesūra yra linkusi nagrinėti 
okupuotoje Lietuvoje išleistas 
knygas, jų autorius, nes jiem jie 
artimesni, ten jie patys lankėsi, 
mokėsi. Ar nebus taip, kad su
telktos lėšos bus panaudotos so
vietinei literatūrai nagrinėti ir jai 
skleisti čia Amerikos pasaulyje? 
O tai būtų didelė skriauda vi
siems aukotojams. Jie nenorėjo, 
kad čia būtų įkurta prosovietiška 
katedra

Tai ir kelia rūpestį, ar toji pro
fesūra bus pajėgi kalbėti ir na
grinėti laisvajame pasaulyje gy-

Algimanto Rugieniam vado
vaujamas tarybos prezidiumas, 
skelbdamas antrųjų sesijų, ėmėsi 
ir tam tikros rizikos, nes pirmų 
kartų LB istorijoje sesijai buvo 
skirta ne įprastinės dvi savaitga
lio dienos, bet trys. Kai kurių 
nuogųstavimai, kad penktadienį 
pradedant sesijų, gali nebūti 
kvorumo, neišsipildė: posėdį 
pradėjus, jame dalyvavo 42 tary
bos nariai. Tad tarybos narių ne
išgąsdino nei darbo dienos pra
leidimas, nei padidėjusios išlai
dos. Pareigingumo LB egzaminų 
jie yra šį kartų išlaikę.

Prasideda posėdžiai

Trumpu įvadiniu žodžiu po
sėdį pradėjo Algimantas Rugie
nius. Buvo sugiedoti Amerikos 
ir Lietuvos himnai. Dėl lėktuvo 
vėlavimosi invokacija turėjo būti 
atidėta vėlesniam laikui. Jų 
vėliau sukalbėjo tarylx>s religi
nių reikalų komisijos pirminin
kas kun. Viktoras Dabušis.

Neseniai iš gy vųjų tarpo išsi-<‘ 
skyręs veiklus ir ryžtingas bend- 
ruomenininkas ir tarybos garbės 
narys dr. Petras Vileišis buvo pa
gerbtas LB \Vaterburio apy
linkės pirmininko Viktoro Vait
kaus atsisveikinamuoju žodžiu. 
Velionis visų laikų sielojosi LB 
reikalais, buvo vienas jos pradi
ninkų Amerikoj ir turbūt nėra 
praleidęs nei vienos tarybos sesi
jos ar svarbesnio renginio. Jis 
dažnai savo lėšom sugebėdavo 
visiem matomu būdu priminti 
laisvajam pasauliui Lietuvos 
okupacijų ir jos kančias. Jau ne- 
begirdėsime iš jo širdies gelmių 
besiveržiančių. Lietuvos ir jos 
žmonių meile persunktų kalbų, 
nematysime jo giedria nuotaika 
besišy psančio veido.

venančių lietuvių rašytojų 
kūryba. Nety rinėta ir senoji lite
ratūra, kiek ji liečia senuosius 
emigrantų laikus. Jų Lietuvoje 
gyvenų profesoriai netyrinės. 
Tai turėtų atlikti jau čia suorga
nizuoti žmonės. '

-o-

Parody ta daug pastangų, giliai 
suprastas pats reikalas, tai reikia 
manyti, kad šie iškelti rūpesčiai 
bus nugalėti, kad katedros virs 
spinduliuojančiu lietuviškos 
kultūros židiniu.

J AV LB XI-sios Tary bos antroje sesijoje buvo pagerbtas “Lituanus” žurnalo administra
torius Jonas Kučėnas. Iš k. JAV LB KB pirmininko pavaduotojas inž. Vytautas Volertas, 
Kultūros Tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė ir “Lituanus” administratorius Jonas 
Kučėnas. Nuotr. L. Tamošaičio

LB XI-SIOS TARYBOS ANTROJI SESIJA
K. JANKŪNAS

Keičiama tarybos 
darbo forma

Naujasis prezidiumas šioj sesi
joj l>andė ir naujų tarybos darbų 
eigų. Nors jau iš seno sesijos dar
bai vyko atskirom tik vienos sri
ties švietimo, finansų, politinių, 
kultūrinių, religinių, socialinių, 
organizacinių ir jaunimo reikalų 
komisijose, bet dabar komisijos 
turėjo ne tik išsirinkti tarybos ka
dencijos metui pirmininkų ir 
sekretorių, bet susirašinėjimo 
būdu svarstyti jom pavestus rei
kalus ir ne sesijos metu. Be to, 
komisijų posėdžiam buvo skirta 
žymiai daugiau laikų, ir kiekvie
na komisija buvo įpareigota susi
telkti tik į keletu jos sritį liečia
nčių problemų svarsty mų. Ko
misijų prieitos išvados vėliau pa
tiekiamos sesijos plenumui svar
styti. Taip pat jos buvo paragin
tos padaryti tarytum sųžinės są
skaitą — peržiūrėti ankstyves
nių tarybų savos srities komisijų 
priimtus nutarimus ir patikrinti 
jų vykdymų. Tokiu būdu buvo 
pabrėžtas ne nutarimų gausu
mas, bet jų vykdymas.

Išklausomi LB organų pra
nešimai

Komisijų posėdžiui skirtam 
laikui pasibaigus, buvo išklausy
ta įvairių LB institucijų veiklos 
pranešimai. Kontrolės komisijos 
pirmininkas dr. Antanas Razma 
perskaitė švietimo, kultūros, so
cialinių reikalų tarybų ir paskuti
niosios tautinių šokių šventės 
kontrolės aktus, kurie su 7-tos 

taut. šokių šventės rengimo ko
miteto pirmininko dr. Antano 
Butkaus pateiktoin pastabom 
buvo priimti.

Savo metu dr. Butkui būnant 
socialinių reikalų tarybos pirmi
ninku, Clevelande LB vardu su 
federalinės valdžios parama 
buvo pastatydinti vyresnio 
amžiaus žmonėm 82 butų namai, 
kur dabar gyvena tik 18 lietuvių 
šeimų ar pavienių asmenų. Buvo 
tikėtasi didesnio lietuvių 
skaičiaus, tačiau gyventojų 
netrūksta, ir, norint j juos patek
ti, reikia laukti eilės. Namus ad
ministruoja rinkti patikėtiniai. 
Tarybos nariai pageidavo, kad ne 
tik šių namų, bet ir kitų LB var
du veikiančių institucijų priklau
somybė būtų formaliai sutvarky
ta taip, kad LB galėtų jaustis tik
ru jų savininku.

Lietuvių Fondo 
pranešimas

Jį padarė Fondo valdybos pir
mininkas dr. Antanas Razma, 
pasidžiaugdamas fondo nuolati
niu augimu. Jo pagrindinis kapi
talas lapkrity siekė 3,518,450 
dol. Fondo vajai vyksta gerai, 
tačiau vis dėlto jaučiamas didelis 
trūkumas pinigų visiem mūsų 
kultūriniam poreikiam paten
kinti. Iš dabar gaunamo pelno 
patenkinama tik apie pusę prašo
mų sumų, todėl yra labai gy’vas 
reikalas artimniausiu laiku pa
kelti fondo pagrindinį kapitalų 
iki 5 mil. dol.

Garbės teismas
neparodė jokios veiklos, nes 

iš niekur jokio skundo negavo.

Jo pirmininko dr. Edmundo 
Lenkausko vardu tokį pranešimų 
padarė PLB vicepirmininkė Mil
da Lenkauskienė.

Pasaulio Lietuvio 
reikalais

pranešimą padarė šį žurnalą 
iki dabartinio lygio iškėlęs jo re
daktorius Bronius Nainys. Šį 
kartą jis kalbėjo apie kelią, kurį 
gauti rašiniai turi nukeliauti, kol 
pavirsta žurnalu. Tas kelias yra 
ilgas ir reikalaująs kruopštaus ir 
nuoseklaus redaktoriaus darbo. 
Gautus rašinius tenka ne tik skai
tyti, bet ir taisyti, o vėliau bent 
du kartus skaityti spaustuvės pa
gamintus atspaudus ir juos tinka
mai sulaužyti į puslapius.

PLB veikla
JAV LB yra tik vienas PLB šei

mos narys, todėl tarybos sesijų 
metu visada su dėmesiu išklau
soma ir PLB veiklos pranešimo. 
Jį padarė PLB pirmininkas Vy
tautas Kamantas, pasidžiaugda
mas Lituanistikos katedros įgy
vendinimu, PLB fondo ir Stasio 
Barzduko mokslinės stipendijos 
fondo įsteigimu. Pasaulio lietu
vių kultūros kongresas numato
mas sukviesti 1988 birželio 25- 
27, o PLB seimas birželio 28-30 
Toronte, Kanadoj. Dalyvauta 
tarptautinėse konferencijose 
Berne ir Vienoj, bendradar
biaujant su Vliku ir Šveicarijos 
LB. Santykiai su Vliku gerėja, 
susitarta dėl veiksnių konferen
cijos, kuri turėtų įvykti 1987 ba
landžio 26-27, tačiau susiduria
ma su sunkumais dėl pasaulio 
pabaltiečių Santalkos. VI-sis pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
sas įvyks 1987 - 88 m. Australijoj. 
Netrukus numatoma turėti PLB 
žymenį. Vis dar susiduriama su 
finansų trūkumu, nes JAV LB vis 
dar neištęsi PLB seimo nutarimo 
— skirti 30 proc. savo pajamų 
PLB veiklai paremti.

Vienos konferencijai be ben
dro su Lietuvos diplomatija ir 
Vliku paruošto memorandumo, 
PLB paruošė du leidinius, kurių 
vienas iškelia sovietų prasižengi
mus prieš žmogaus teises, o an
tras nagrinėja tautos apsispren
dimo teisę ir iškelia lietuvių tau
tos pasipriešinimų sovietų oku
pacijai. Šiuos leidinius galima 
užsisakyti per PLB būstinę.

(nukelta į 3 psl.)

lų skepticizmą savajai religijai ir apskritai 
religinį indiferentizmą bene labiausiai parodo 
jų vedybos. Jie patys ir jų vaikai veda be
veik išimtinai tik krikščiones, o jų dukros teka daž
niausiai taip pat už krikščionių. Net Kęstutis, ku
ris tuo atžvilgiu sudaro laimingą išimtį, kitu atžvil
giu (vesdamas vaidilutę) nevengia skaudžiai prasi
lenkti su savo pagoniškosios religijos principais. 
Savo kalbos, papročių, o kai kada net ir savo krašto 
išsižadėjimas, kurio pagoniškoji mūsų religija ne
galėjo nesmerkti, taip pat buvo neretas atsitikimas 
mūsų didikų tarpe. Šitoks mūsų valdovų ir didikų 
pavyzdys, aišku, negalėjo neveikti neigiamai ir vi
sos mūsų tautos.

Taigi pagonybės pakeitimas nauja, labiau pa
grįsta, istorinę atramą turinčia religija buvo pasi 
daręs reikalingas jau gana anksti. Delsimas tai pa 
daryti buvo nemažiau pragaištingas mūsų tautai 
dvasiškai, kaip politiškai ir kultūriškai. Religinis 
skepticizmas, pradėjęs reikštis nuo Mindaugo lai
kų, iki Lietuvos krikšto turėjo juk tiek išaugti, kad 
naujajai krikščioniškajai religijai turėjo būti nepa

prastai sunku sukelti konvertitų religinį karšti. Jo 
kaip tiktai mes ir nematome net pačiuose Lietuvos 
christianizacijos vykdytojuose — Jogailoje ir vpač 
Vytaute. Kaip krikščionybės Įvedimas, taip ir pati 
naujoji religija jiems labai dažnai buvo tik prie
monė politiniams tikslams realizuoti.

Ne geriau naująją religiją traktavo ir didikai bei 
bajorai. Juk jeigu už naujos religijos priėmimą vai 
dovai rado reikalą pažadėti jiems privilegijų, tai 
ši (religija), matyti, jau nebebuvo jiems pati ver
tybė, bet tik privilegijų priedas.

Visai kas kita, reikia manyti, būtų buvę, jeigu 
pagonybė būtų buvusi pakeista krikščionybe žv- 
miai anksčiau, bent tada, kai ir pačioje pagoniškoje 
mūsų visuomenėje dar nebuvo religinio skepticiz
mo ir pačioje krikščionybėje dar tebedegė didesnis 
religinis karštis. Tada pešta krikščionybe, gal. 
būtų galėjusi išplėtoti dvasines mūsų tautos galias 
taip, kaip tai u vra padariusi Vakarų Europos 
kraštuose.

Taigi šiaip ar taip kalbėsim, krikščionybe, tiek 
žiūrint politinių anų laikų sąlygų, tiek didelės jos 
kultūrinės misijos, tiek ir objektyvaus jos pranašu
mo prieš pagoniškąją mūsų religiją, kuri, be to, ir 
taip jau pergyveno gilią krizę. Lietuvai buvo rei
kalinga. Jos reikalingumą Lietuvai neigti galima 
išeinant tik iš tam tikro asmeniniu pažiūru, bet ne 
iš mūsų tautos interesų taško.

II. KRIKŠČIONYBĖS ĮVEDIMO 
PAVĖLAVIMAS

(PRIEŽASTYS!

Lietu vii, tauta bu\o pu per daug pavėlavusi 
priimti krikščionių tikėtinu Ištisi keturi amžiai 
skyrė nekrikštytąją Lietuvį nuo ll’mc aminiu- 
krikštvtu kaimvnu rusu ir lenkų
' Ih. 7 h'intkt.i

Jeigu krikščionybe anų laikų sąlygų per 
spektyvoje Lietuvai buvo reikalinga, tai kyla 

klausimas, kodėl ji nebuvo įvesta anksčiau. 
Kokios priežastys galėjo versti Lietuvą atidėlioti 
krikščionybės priėmimą iki XIV amž. pabaigos ir 
kokios galėjo būti to pasėkos? Ypatingai svarbu 
nustatyti priežastis, sukliudžiusias anksčiau priimti 
krikščionybę. To nepadarius, būtų sunku spręsti, 
kas kaltas ir atsakingas už tas skaudžias pasėkas, 
kurios dėl krikščionybės pavėlavimo kilo mūsų tau 
tos politiniame, tautiniame ir kultūriniame gyve- 
nime, nekalbant jau apie religinius nuostolius.

Nustatyti visas krikščionybės įvedimo pavela 
vimo priežastis, aišku, nėra lengva, nes įų buvo 
daug ir įvairių. Juo sunkiau nustatyti, kurios iš jų 
lobiausiai bus nulcmusios krikščionybės įvedimo 
pavėlavimą. Palikdami pilnesnį ir tikslesnį klau
simo išsprendimą ateičiai ir atitinkamiems specia
listams. mes pasitenkiname tik kai kurių priežasčių 
konstatavimu.

1. Geografinė Lietuvos izoliacija

Krikščionybės plitimas iš jos centru į kitus 
kraštus, kaip žinoma, ėjo ne taip jau sparčiai. Juo 
toliau į Europos šiaurę ir rytus, vadinas, juo giliau 
i .pati kontinentą ir juo nuošaliau nuo įprasto ir tais 
Lukais labiausiai įmanomo susisiekimo — jūros, 
upių ir romėnų išvestų kelių, juo pamažiau ėjo pats 
Lnkščionvbės įsigalėjimas. Kai, sakysime. Romos 
imperijos kraštuose krikščionybė buvo oficialiai 
pripažinta IV amžiaus pradžioje, tai Frankijoj ji 
buvo priimta tik V amž. pabaigoj. Britanijoj — tik 
VI amž. pabaigoj. Germanijoj — VIII amž. antro- 
ioj pusėj, Bulgarijoj. Moravijoj ir Čekijoj — IX 
amž.. Lenkijoj ir Rusijoj — tik X amž.

Aisčiu kraštas, esąs dar labiau j rytus ir šiaurę 
nuo slavų, natūralia dalykų tvarka einant, turėjo 
ią priimti dar vėliau, mažiausiai po šimto metų. 
Icigu tačiau ii buvo priimta pernelyg vėlai — tik 
po 400 metų. — tai čia, be kitko, galėjo turėti įta
kos ir vpatinga geografinė aisčių krašto padėtis 

Būdamas ir taip nuošalus, šis kraštas, ypač iš slavų 
puses buvo, be to. apsuptas nepaprastai pelkėtų 
girių ir ežerų juostos. Sakysime, nuo mozūrų, len
kų ir voluiniečių (rusų) pietuose aisčius skyrė ne
pereinamos girios ir pelkės, ypačiai gausios jot
vingių gyvenamųjų sričių pietinėse ir šiaurinėse da 
lyse ir didesnėje prūsų žemių dalyje. Be to, šios 
sritys iš viso labai retai tebuvo gyvenamos, taip, 
kad galimumai kontakto su artimaisiais kaimvnais 
turėjo būti dar mažesni. Nuo gudų iš rytų puses 
aisčius izoliavo taip pat didžiulės girios ir ištisa 
eilė ežerų, besitęsiančių nuo Mozūrų pasienio ligi 
Peipaus ežero. Nuo vakarų kaimynų skandinavų 
aisčiai buvo atskirti natūralios sienos — Baltijos 
jūros. Net pačios aisčių giminės tarpusavyje, šaky 
sime, aukštaičiai ir padauguviečiai (latviai) buvo 
taip pat atskirti didžiulėmis giriomis apaugusių 
pelkių.

Būdami šitaip iš visų pusių izoliuoti, aisčių kraš 
to gyventojai negalėjo turėti normalių rvšįų su 
savo kaimynais, o juo labiau palaikyti su jais arti 
mesnio kontakto, kuris krikščionybės Idėjoms per 
duoti buvo būtinai reikalingas. Tiesa, susidūrimų 
su pietų, o taip pat ir su rytų ir net užjūrio katmv 
nais aisčiams netrūko, ir tai gana anksti — prade 
dant IX amžiumi. Tačiau šie susidūrimai buvo 
labai atsitiktiniai ir dažniausiai karinio pobūdžio. 
Su pietų ir rytų kaimvnais aisčiai susitikdavo tik 
grobimų žygiuose, o su vakarų — skandinavais — 
tik tiek, kiek šie. prekybiniais tikslais vvkdami i 
pietus (Bizantiją). naudojosi Dauguvos upe ir jos 
pakraščiais buvo įsikūrę savo sodvbų 1 ačiau i; 
šitokie atsitiktiniai santykiai, sakysime, su skandi 
nav.us nutrūko gana anksti, būtent — X amžiuje, 
kai aisčiai sunaikino visas įų sodybas, esančias Pa 
Jaugusiais Vadinas, galimumai pasireikšti skan 
dmavų įtakai aisčių, bent Padauguvio genčių, chns 
tiamzacnoi išsisėmė anksčiau, negu jie patvs galu 
tinai tapo krikščionys (1002 m.)

Bus daugjau
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Švietimo reikalai
Tuo reikalu informacijų pa

teikė Švietimo tarytas pirminin
kas dr. J. A. Račkauskas. Siekia
ma iš pagrindų patikrinti lituani
stinių mokyklų programas ir jas 
priderinti mokinių lietuvių kal
bos mokėjimo laipsniui; būsiąs 
kreipiamas dėmesys į priešmo- 
k\ klinį auklėjimą ir bandoma su
stiprinti jaunų šeinių lietuvių k. 
mokėjimą, būsią paruošta lietu
vių k ir literatūros vaizdajuosčių 
moks kloni ir šeimom ir išleidžia
ma naujų vadovėlių, skaitymo 
knvgų ir darbo sąsiuvinių. Taip 
pat ims siekiama sustiprinti tau
tinį auklėjimą mokyklose ir jau
nimo organizacijose, panaudo
jant tautinius simbolius ir LKB 
kroniką.

stniinio reikalais, pranešimas. 
Šio žurnalėlio reikalai gerėja, 
bėda r nepasiekė tokios būklės, 
kad gidėtų pats išsilaikyti.

Kultūrinės prošvaistės
Kultūros tarybai vadovaujanti 

neišsenkančios energijos pirmi
ninkė Ingrida Bublienė painfor
mavo apie Chicagoje vyksiantį 
jau net 7-tą teatro festivalį, apie 
iki šiol vis dar nebaigtą sudaryti 
solistų, muzikų, ansamblių ir 
teatrinių vienetų sąrašą ir kvietė 
i.B apylinkes paskubinti su
teikti reikiamas žinias. Taryba 
siekia. kad įvairios mūsų 
kultūros apraiškos išsilaikytų čia 
kiek galima ilgiau. Tam reikalui 
organizuojamos premijų
šventės, rūpinamasi pačiomis 
premijomis ir jų organizavimu. 
Paruoštas spaudai anglų k. leidi
nys apie Lietuvą, kurio redakto
rium v ra Mv kolas Drunga. Tary
ba išlaiko Pasaulio lietuvių ar
chyvą ir bendradarbiauja su “Al-

Religiniai rūpesčiai
Religinių reikalų tarybos dar

biu- nupasakojo jos pirmininkas 
kun \ iktoras Dabušis. Taryboj 
dalyvauja ir lietuvių protestantų 
kunigas teologijos dr. Eugenijus 
Gerulis, seselė vienuolė Igne 
Marijošiūtė ir du p asauliečiai: 
Dalia Staniškienė ir Algis Kaz
lauskas 
rūpinasi 
ruošimu

Garbės svečiai ir 
sveikinimai

Sesi ją aplankė ir kurį laiką joje 
dalyvavo vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, Lietuvos atstovas prie Va
tikano Stasys Lozoraitis, jr., 
gen konsulas New Yorke Anice
tas Simutis, prezidento asisten
te tautybių reikalam Linas Ko
jelis ir Lietuvos vyčių pirminin
ku Frank Petrauską atstovavu
sios vytės Marytė Lepera ir jos 
draugė. Raštu sesiją sveikino 
Lietuvos garbės gen. konsulai 
Vaclovas Kleiza ir Vy tautas Če
kam skas. Vliko ir Altos pirmi
ninkai. JAV LB garbės pirm, 
prel. Jonas Balkonas ir kt.

1'pa.č šiltai buvo sutiktas vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, taręs ir 
padrąsinantį ir LB pasitikintį 
žodį Su dėmesiu buvo išklausy
tas ir gen. konsulo Aniceto Si
mučio. praleidusio sesijoj visą 
šeštadienį, žodis. Prezidento 
Reigano vardu sesiją sveikino jo 
asistentas Linas Kojelis, pabėręs 
eilę svarių minčių apie politinės 
įtakos susidarymą Amerikos po
litikoj . Sveikino žodžiu ir Lietu
vos atstovas prie Vatikano Stasys 
Lozoraitis.

Su Lietuvos krikščionybės 600 
ni.su. Laktu vių minėjimo komite
to darbais, užmojais ir pačia 
minėjimo eiga supažindino to 
komiteto pirmininkas Jonas Ka
valiūnas. o apie artėjančią VIII- 
jįtantinių šokių šventę ir paren
giamuosius darbus informavo jos 
pimrn. kanadietis dr. Vaidotas 
Kvedaras.
Sesijos darbam sklandžiai va

dovavo prezidiumo pirm. Algi
mantas Rugienius su savo talki- 
nink«ais Vaiva Gustiene - Vebrai- 
te.Zina Dresliūte, dr. Dalia Ka
valiūnaite ir Alfonsu Dziku.

veik laiku, nors ir teko rilx>ti 
kalbėtojų laiką ir nutraukinėti 
įsismaginusias diskusijas. Prezi
diumo pirmininkui vis dėlto teko 
apgailestauti kai kurias diskusijų 
metu apraiškas, liet apskritai 
posėdžiai vyko susiklausymo ir 
deramos pagarlx>s lygyje. Prieš 
baigdamas 
padėkojo 
nininkam 
Danguolei

sesiją, pirmininkas 
vietos liendruoine- 
Liucijai Alinskienei, 
Didžbalienei, Emai

Gražulienei, Emilijai Jure
vičiūtei, Danutei Rogers, Emili
jai Sadonienei, Arūnui ir Riman
tui Bitėnams, Algirdui Bražins
kui, Antanui Gražuliui, Kazi
mierui Jankūnui ir Juliui Ve- 
blaičiui už jų darbą, kad sesijos 
dalyviai galėjo jaukiai praleisti 
tris įtempto darta dienas.

Nuskambėjus ilgesingo pasi
didžiavimo giesmės “Lietuva 
brangi” ž<xlžiam, sesijos dalyviai 
išskuliėjo į savo namus ir į ka
sdieninius darbus.

LOS ANGELES, CALIF
Baltų Laisvės Lyga, veikianti 

Los Angeles, Calif, pereitais 
metais metinį savo žymenį įteikė 
Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos 
leidėjams. Šiemet tokį žymenį 
lyga įteikė Vilniaus vysk. Julijo
nui Steponavičiui, nuo 1961 m. 
ištremtam į Žagarę. Jo vardu 
žymenį priėmė vysk. Paulius 
Baltakis, OFM. Iškilmės vyko 
latvių salėje, dalyvaujant apie 
200 svečių. Perskaityta prez. R. 
Reagano sveikinimo telegrama. 
Californijos gubernatoriaus var
du sveikino dr. John McCarthy, 
arkivyskupo Roger Mahoney 
vardu — prel. Armando Ochoa. 
šen. Alau Cranston vardu — 
Kimberly Marteao, kongr. Ed 
Zachay — Kevin \Vhite. Dar 
sveikino lygos pirm. Avo Piiri
sild. estų konsulas JackTreiman. 
Už 75 m. sukaktį švenčiantį 
vysk. J. Steponavičių žymenį 
priėmė vysk. P. Baltakis. OFM. 
ir tarė padėkos žodį. Meninę 
programos dalį priėmė vysk. P. 
Baltakis ir tarė padėkos žodį. 
Meninę programos dalį atliko 
estų, latvių ir lietuvių solistai 
(Birutė Vizgirdienė).

Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos rudens šventė paminėta 
pamaldomis bažnyčioje ir

vaišėmis salėje. Mišias koncele- 
bravo vysk. Paulius Baltakis, 
klebonas kun. dr. Algirdas 
Olšauskas ir Darbininko redak
torius kun. Kornelijus Bučmys. 
Jis ir pamokslą pasakė, ryškinda
mas lietuvių vyskupo ir lietuviš
kos parapijos reikšmę. Parapijos 
salėje po gausių vaišių meninę 
programą atliko vyrų oktetas, 
akomponuojant R. Polikaičiui. 
Kvartete dainuoja inžinieriai E. 
Jarašiūnas, B. Seliukas, A. Poli- 
kaitis ir R. Dabšys. Akomponia- 
torė R. Apeikytė, o režisierius 
— P. Maželis. Antroj daly pa
grindiniam kvartetui talkino ir 
jaunuolių kvartetas. Visiem 
padėkojo parapijos klebonas 
kun. dr. A. Olšauskas.

Kalėdinę vakaronę gruodžio 
20. šeštadienį, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje rengia L. A. Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga. 
Giesmės, programa, papročiai, 
instrumentalistai. Režisuoja Da
nutė Mažeikienė, chorvedė — 
Vita Polikaitvtė-Vilkienė.

Šiuo metu tary ba ypač 
religinių programų pa- 
lituanistinėm mokyk- 

B apylinkių įsijungimu
į Lietuvos krikščionybės 600 m. 
sukaktuvių minėjimą. Tam rei
kalui siūloma suruošti bent vieną 
paskaitą krikščionybės reikšmei 
lietuvių tautai išaiškinti.

Politinė veikla
Vicepirmininkas tarptauti-

Pagerbti nusipelnę
Si sesija buvo panaudota ne 

fili L B. bet ir visai mūsų išeivijai 
misipeln tįsiem asmenim pa
gerbti. Pagerbti buvo preziden
to Ronald Reagan patarėjas tau
tybių reikalam Linas Kojelis, 
saro darbu ir ry žtu iškilęs į svarią 
vietą dabartinėj JAV administra
cijoj ir niekada neužmiršęs savos 
tautos gyvybinių reikalų, ir Jo
nas Kučėnas. per 20 metų uoliai 
rūpinęsis “Lituanus". vieninte
lio akademinio žurnalo anglų 
kalba išlaikymu ir jo tęstinumu.

Lietuviai esame visi — 
Lietuvą Fonde ėr esi7

moms
jas.

3 x $10

atu
at

niam reikalam Algimantas Gu- 
reckas savo pranešimu supažin
dino tarytas narius su krašto val
dybos veikla Ženevos ir Latvijos 
Lielupės konferencijos ir latvių

Pa. gerbiamųjų nuopelnus
traimpa kalba iškėlė Krašto val
dybos pirmininkas Algimantas 
Gečys ir įteikė jiem meniškai pa
gamintas plaketes su atitinka-

organizacijų vadovybės nesitari- 
niu tos konferencijos reikalais 
nei su lietuviais, nei su estais, 
nors ir veiklapabaltiečių vadina
ma Santalka. Daryti žygiai prieš 
Rejkijaviko konferenciją išlai
svinti Skuodį, prašyta nesiaurin
ti Ainer. Balso lietuviškų pro
gramų. skųstasi dėl išpilietintų 
asmenų trėmimo į Sov. S-gą ir 
dėl ukrainiečio jūrininko Med- 
vid išdavimo. Pasiekta, kad En- 
ęyclopedia Britannica, The Con- 
cise Colombia Encyclopedia ir 
The Times Atlas of the VVorld ir 
kiti leidiniai atitaisė eilę apie 
Lietuvą ankstyvesnėse laidose

iriais įrašais. Sesijos dalyviai savo 
padėką ir pritarimą nusipelnu- 
sierr* išreiškė šiltais plojimais.

Sekmadienio pamaldos
Prezidiumui pageidaujant, kad 
tarybos nariai savo sesijų metu 
jungtųsi į vietos lietuvių parapi- 
jiĮpamaldas, sekmadienį tarybos 
nariai samdytu autobusu buvo 
nuvežti į Sv. Petro ir Pauliaus 
parapijos bažnyčią Elizabethe, 
kuriom. Viktoras Dabušis, kon- 
celeloniojant vietos parapijos 
klebnui kun. Petrui Žemeikiui, 
Imn. Kazimierui Pugevičiui, 
Tėv. Petrui Baniūnui, OFM.

Baltų Laisvės Lyga savo žymenį paskyrė vyskupui Julijonui 
Steponavičiui, kuris yra iš Vilniaus ištremtas į Žagarę. Jam 
negalint atvykti, žymenį priėmė vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
Žymenį įteikia Baltų Laisvės lygos pirmininkas Avo Piirisild. 
Įteikimo iškilmės buvo spalio 18 Latvių kultūros centre Los 
Angeles, Calif.

Balfo vajaus iškilmingi pietūs 
su programa rengiami gruodžio 
14. sekmadienį, 12:15 vai. po
piet. Sv. Kazimiero parapijos 
salėje. Programą atliks pianistė

3001 W 59th Street 

Chicago. IL 60629 
(312)471-3900

LITHU ANIAN HIIUHIN
as. pavardė po dvitaškio — aukoto- 
išm. — asmuo, suma po pavardes

1986 m. rugsėjo men.

1 x $20 -JAV LB Wuuke ? Countv Apylinke. $2.790.

DARBININKO 
KALENDORIUS

Darbininko kalendorius vi
siem šio laikraščio skaitytojams 
išsiuntinėtas lapkričio 14. Daug 
kas gavo ir atsiliepė, atsiųsdami 
auką kalendoriaus spausdinimo 
išlaidoms padengti.

Kalendorius mėnesinis. Jo 
lentelę puošia spalvota Lietuvos

Raimonda Apeikytė ir vyrų kvar
tetas.

Skautų pavasario balius ren
giamas po Velykų, balandžio 25, 
šeštadienį, Šv. Kazimiero para
pijos salėje.

Šaulių kuopos tradicinės 
kūčios įvyks gruodžio 21, sekma
dienį, Šv. Kazimiero parapijos 
apatinėje salėje.

Naujų Metų sutikimą Šv. Ka
zimiero parapijos viršutinėje 
salėje rengia Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga. — L.Ž.K.

krikšto medalio nuotrauka. Tą 
medalį sukūrė žymus lietuvių 
dailininkas — skulptorius Vytau
tas Kašuba. Vienoje medalio 
pusėje vaizduojami Lietuvos kri
kštytojai: Mindaugas, Jogaila, 
Vytautas, antroje pusėje — Vil
niaus katedra su atitinkamais 
įrašais, kurie liečia krikštytojus. 
Medalis padėtas ant lietuviškos 
juostos ir nufotografuotas. Juosta 
— žalia, jos viduryje — raudonų 
tulpių ornamentas.

Kalendorius skaitytojams 
siunčiamas kaip dovana, bet lau
kiama ir aukų spausdinimo išlai
doms padengti.

Kas norėtų gauti papildomą 
1987 metų kalendorių, prašom 
prisiųsti 3 dol. persiuntimo išlai
doms.

Darbininko
Administracija

Savo auka paremk lietuvišką 
spaudą!

ir Angele. $350; Gumbelevičius Jonas ir Anele, $300; Jakštas Kazys, $200; 
Kisielius dr. Petras V.' įrb. Dočkus Kostas, $100; Mačiulis Julius ir Paulina, 
$100: Mackus poetas' Algimantas atm.įn.: Mackienė Marcele, $500; Ma
jauskas Kazys ir Elena, $300: Manelis pulk. Juozas M.D. atm.įn.: Macke- 
vičienė-Manelis Faustina, $100; Mingela a.a-. Gabrielius ir Robertas, $100; 
Narutis-Kisieliūtė Jolita: im. Dočkus Kostas, $200; Neverauskas Juozas, 
$300; Noreika Antanina: im. Adomaitis Jonas. $100; Norns Nina: jm. 
Adomaitis Jonas, $100; Norvilas Povilas ir Ona, $600; Pakštas Pranas 
atm.jn.: Pakštiene Brone, $300; Palys Petras ir Marta. $300; Petkevičienė 
Justina, $100; Plėnys Kazimieras atm.jn.: Plenienė Sofija. $1,250; Prekeris 
Felicijus atm.jn.: Prekerienė Stasė. $1,095; Pnžgintas Vacius ir šeima. 
$2.400; Račkauskas kun. Antanas, SI.725; Širvinskaitė Brone. $100; Staniu
lis Česlovas atm.: Staniuliene Ada, S700; Šukys,Zenonas, $100; Šuopys 
Vytautas atrn.: Šuopys Algimantas, S200; TamkutonisGerald C.. $1,000; 
Tverijonas Steponas atm.įn.: Tverijonas-Tiškevičienė Marcele, $400; 
Varnelis Apolinaras ir Jadvyga (mirus). $3,400; Vidžiūnas Jonas ir Rūta- 
Kleva. $500; Vvtauto Didžiojo Šauliu Rinktine. $642; Warner-Varnas Tekle 
ir Joseph atm.jn.: Adomaitis Jonas. $100.

1 x $150 Dirda dr. Liuda ir Petras, SI.000.
8 x $200 Brazis Algirdas ir Aldona. S400; Černius Kazys ir Filomena,

3 x S25 Adamkevicius Ignas. >200. Daukantas Bladas ir Zuzana. $300; 
Vaišvila Stase. $325

1 x $35 Žalmeriūnienc Teofile aini jn.. im. 3 asm.. S35.
1 x S50 Zdanavičius maj Kazv> atni in.. Jurkūnicnė Laima. SI50.
1 x S70 Valiu-kytė Elena Gaja. Valiuškis Antanas. $105.
9 x $100 Bara-iu- Kazy- ir Ida. $1.400: Butkys Povilas atm.: jm. po

$50 Eilncr Davi i n Vid.*. SLipt-Imi Petras ir Gene. $1.185; Dailide Bronius 
atm.jn.: Dailidė V v tautas ir Joana. $1.150: Juodikis Leonas (miręs) ir 
Geneviev. $300; Jurkūnu- Algis ir Laima. $600: L.Š.S.T Romo Kalantos 
Šaunu Ku<>pa. $ JOO Prunski- Jonas n Vanda $1.100: Prunskių semia, jm. 
Prunskis Jonas. $106: Pupelis Adolfas a Jadmgr atm in.: Jurkūniene 
Laima. >4.505

1 x 110 h -m-tu-Kien.- Vei.-ntka atru in ;m Stelmokas Vytautas ir 
Scholastika >•'(’. V'-ita^ Roma-, ir Rtda $50. ir 1 Kt. asm.. $110.

1 x $200 J;ai n šis Jonas n Angele. $500.
1 x $348.47 X 12.519.53
2 x $1,000 Ba>/.duk<i- St - atm n Babickas Rvtas ir Aušra, Barz 

dūkas Arvyda- ir Daiva. Barzduk.is Gyti - ir Vida. $2.040. D< dinas Jonas 
atm.įn.: Dėdinas dr. -Justinas. >2.0<)0.

1 x $1,057.73 Gi nj.iliūn.;- <it Anicetas testamentinis palikimas, 
$21.615 95

1 x $10.000 Jablonskis B v ‘iitūras testamentinis palikimas, $10.000 
Iš viso $14.901.20.

1986 m. spalio men.

$2,200: Daugėla Stasys ir Ona. $600; Kučingis msgr Jonas. $1.200: Mikšys 
Povilas, $800; Simokaitis Mykolas atm.jn.; Sirnokaitienė Regina, $400; 
Skėrys Petras ir Kazimiera, $500; Šležas dr Adolfas ir Algė. $1.400.

1 x S256 Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas Akrone 50 m. sukakties 
proga: im. Lucas Stanley ir Helen $100. Cathell Mr. & Mrs Richard $25 
ir 26 kiti asm . $256.

1 x $285 Vaitkus Andrius ir Marija. $500
5 x $300 Elsberga- Antanas ir Vince atm.jn.: Adomaitis Jonas, $500, 

Daunoras Juozas ir Jane. $1.800; Digris dr Vytautas atm.įn., $300. 
Matulaitis Jonukas A.: im Matulaitis Antanas ir Amelija, $1.300; Židžiūnas 
Viadas ir Marija, jų vedybinio gyvenimo 50 m. sukakties proga jm. 
Matusaičių šeima. $600.

1 x $310 Mosinskas Vytautas atm.įn.: Aušrotas V ir B $35, 
Liutermozienė Ona $25. Malko Andrevv $25 ir 19 kt. asm . $310.

3 x $400 Adomaitiene Konstancija atm.įn : Adomaitis Jonas. $500; 
Januškevičius Vincas atm.įn.: Janys Antonia. $400; Kaunas dr. Ferdinan 
da- ir Vanda. $8.000.

1 x $455 Jasutis Stasys atm Prasauskas Birute $100. Sodeika Min 
tautas ir Dalia $50. Kontvis dr. Alfonsas ir Stella $50. Viskanta Zigmas 
ir Birute $40, Korius Zislovas ir Stase $30. po $25 Basiulis Algirdas ir 
Birute. Činga Jonas ir Aldona. lx>ng Beach Lietuvių Klubas. Vilkas Eugeni
jus ir Irena, ir 4 kt. asm.. $955.

2 x $500 Jurkenas Juozas ir Elena. $500; Volertas Vytautas ir Brone.
$1.000.

1 x $600 Birulis dipl mz. Nikolojus ir Lydija atm.jn.: Dolles Nina,$600
l x $822.10 Šauliene Elena atm : jm po $50 Dirgėla A . Šaulyte Dalia

padary tų klaidų.

Savi reikalai
Pirmoj šios tarytas sesijoj ren
kant krašto valdytas pirmininką. 
\lgimantas Gečys buvo susitaręs 
pirmininkavimą perleisti Vytau
tui Volertui praėjus pirmajai val
dybos kadencijos pusei, kuri 
ateis 1987 m. gegužės pabaigoj. 
Tai ir buvo padaryta formaliai 
pagal galiojančius nuostatus. Su
rasta išeitis dėl PLJ sąjungos 
Amerikoj tarpusavio bendradar
biavimo su JAV LB krašto valdy
ba. nors šis klausimas ir pareika
lavo abupusių nuolaidų. Išldau- 
svtas Tėv. PetroBaniūno, OFM. 
kuris rūpinasi ’ Bridges admini-

l(iin- Juozui Pragulbickui ir dija- 
Unt n Antanui Samalioniui auko
jo mišias ir pasakė pamokslą, iš
veliantį Lietuvos krikščionybės 
fiOO m. sukaktuvių prasmę ir jų 
minėjimo tvarką 1987 m. 
birželio 28 Romoj, VVashingtone 
irkt. Kun. Šukio Angelų Kara
lienės Mišias vargonais palydėjo 
muzikas Liudas Stukas, giesmes 
pakiliai giedojo solistai Irena 
Mojgenienė, Juliana Liana ir Ba
lys Miškinis ir parapijos choras, 
smuiku grojo Julius Veblaitis.

Užsklandai
Prezidiumui nuolat sekant 

(larlnitvarkėj nustatytą laiką, se
sijos darbus pavyko užbaigti be-

3x$10 (4eny< Bronius. Emilija ir Jonas. $119 Jasinskiene Gražina Rožė. 
$160: Nagevičių- Leonidas ir $23')

5 x $20 Cinku- Krank atm jn $20. Ivaška Povilas ir Joana (mirus). $-300; 
Jonikas dr Petras ir Ona. $320: Marchertas Algirdas ir Raminta. $265; 
Venclova Tomas. $170

3 x $25 Butkys Vilija. $155; Radvih-ne Janina atm.įn . Černiauskiene 
Valentina. $25; Urbonas Vincą- ir Ona. $420

5 x 50Chaina- Viktoras, $150; Morkūną- Leonas. $250; Pemkas Domas 
atm jn.: Pemkas Teodora. $400; Puzinas dail. Povilas atm.jn Puzinas 
Austrą, $650; Vai.-nys Juozas ir Elona. $550

1 x 70 Sutkus dr Pranas n Ada. $2.420
44 x $100 Ambrizas John. $1.000; Ambrozaitis dr Kazys ir Marija. 

$4,680; Bagdonas Antanas ir Apolonija: im Bagdonas Apolinaras P . $100; 
Baras Stasys ir Elena. $2.600 Barškėtyte Ofelija: im Barškėtienė Eugenija. 
$100; Bartoševičius Eugenijus atm.jn.: Bartoševičius Eugenija. $1.500; 
Bikinas J uozas ir Kotrtna atm jn : Mikalauskiene Bikinaite Emilija. $100; 
Bohimenė Konstancija atni in Bobmas Feliksas ir Jonė. $100; Bružiene 
Elena atm in : Bohinas Feliksas ir Jone. S100; Butėnas Julijonas atm.jn 
Ciplijauskaite Birute. $320. Bytautas Ramūnas atm jn jm Emilijos 
Bytautaites Šilinienės dukros. $100; Dovvdaitis prof Pranas atm jn 
Mažiulis Antanas. $600 Gaška \ntana- atm Gaškienė Emilija, $<00; 
Grikinienc Konstancija atm in 1 nm mirties metimų proga Kliudžius Algis

R., šeima, ir 9 kt asm.'. $1.202.10
3 x $1,000 Adomaitis-Jonas. $2.000; Garbenis Algisatm jn Olšauskas 

Stase. $1,000; Plukus Paskalis. $3.000.
2 x $2,000 Lietuvos savanorio Janonio Fulgento (miręs) ir žmonos Man 

jois stipendijų fondas. $25.000. Maciūnas dr. Algirdas K : jm Central Com 
munity HospitaL $2.000

1 x $14.000 Povilaitis Vaclovas testamentinis palikimas. $14,000
1 x $20,000 Mandeikių Felikso ir Marijos stipendijų Fondas, $40.000

Iš viso $54.103,10.

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1986 X 31 pasiekt* 3.518.450 dol 
Gautomis palūkanomis parėmė mefia. lietuvišką švietimą, kultūrų ir 
jaunimų 1.792,586 dol

Palikimai sudaro svarbių Lietuvių Fondo dalj Išviso palikimais gaut* 
936.267 dol

Sudary kime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fondui 
Testamente įrašykime šj tikslų pavadinimų

1.HHUANIAN FOUNDATION. INC A NOT FOR PROFTT TO’ FX 
EM!*?ILLINOIS CORPORATION. Chicago. 11.

Visi remkime Lietuviu Fondų, nes gautomis palūkanomis remiamas 
lietuvybės išlaikymas

ni.su
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ANTROJI EKONOMINĖ KONFERENCIJA

Pietinės Floridos vakarų pak
rantėje, labai gražioj, bet daug 
kam negirdėtoj Marco Island sa
loj, įvyko antroji lietuvių ekono
minė konferencija. Jai pastogę 
suteikė "Lito’ bendrovės part
nerių nuosavybėj esantieji vieš
bučių butai, kur už nedidelę 
kainų buvo patalpinti konferen
cijos dalyviai ir svečiai.

Konferencijos programa vyko 
dvi dienas — lapkričio 8-tą ir 9- 
tą. Iš viso buvo suvažiavę apie 
150 asmenų, beveik dvigubai 
daugiau, negu pernai. Pirmų 
dienų Club Regency patalpose 
buvo keletą įdomių paskaitų 
bendromis ir specialiomis temo
mis. Apie Lietuvos konsulatus 
Amerikoje kalbėjo specialus 
svečias, garbės konsulas Chica- 
goje Vaclovas Kleiza. Turbūt 
pirmų kart visuomenė buvo taip 
įdomiai supažindinta su Lietu
vos konsulatų tarnyba ir pareigo
mis.

Apie idėjų ir verslo rinkos ga
limybes išsamiai papasakojo Yale 
universiteto profesorė daktarė 
Elona Vaišnienė. Ji davė intry- 
guojančių minčių ir lietuvių 
veiklos atgaivinimui, reikalauja
nčių drųsos ir pozity v aus entu
ziazmo.

PHILADELPHIA, PA.

Viešnagėje su pianiste

Daug kartų svečiavausi sena
me ir istoriniame Philadelphijos 
mieste. Čia. Šv. Kazimiero para
pijoje veikia Lietuvos vyčių 
trečia kuopa, kuri dažnai rengia 
įvairius organizacijos suvažiavi
mus ir man kaipo apskrities val
dybos narei tenka dalyvauti. Sį 
kartų, lapkričio 9 d.. Philadelp- 
hiįoje pasisvečiavus, pamačiau 
' kita pusę lietuviškos veiklos. 
Su pianiste Dalia Sakaite 
aplankėme Šv. Andriejaus para
pijų. Baltas pianistę kvietė atlikti 
meninę programų organizacijos 
metinėje popietėje.

Po malonios kelionės, 
grožėjantis Nevv Jersey ir Penn- 
sylvanijos kalneliais, numargin
tais rudeninėmis spalvomis ir 
kalbantis apie muzikus nuo Ban

Pianistė Dalia Sakaitė. Nuotr. Algio Norvilos

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriauče

liūnų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti skiria 
kasmetinę

EUGENIJAUS 
KRIAUCELICNO PREMIJĄ.

Premijai skirti sąlygos:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 

1000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų ar kita kalba), veikla, or
ganizaciniu veiklumu, ar jauni
mo vienetui (sambūriui, tautinių 
šokių grupei, jaunimo chorui, 
sporto būreliui), geriausiai rep
rezentavusiam lietuvius ir Lie
tuvą vienerių metų laikotarpy;

2. Premijai gauti asmenis ar 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jauni
mo grupės, vy resniųjų organiza
cijos ar paskiri asmenys iki kiek- 
vjenerių metų gruodžio 31 
(pašto antspaudas).

Vėliau žurnalistas ir rašytojas 
Bronius Aušrotas padarė įdomių 
Vytauto Vebeliūno ir "Lito 
bendrovės išsivystymo bei augi
mo apžvalgų, o po to visos temos 
nukrypo į naujai kuriamų lietu
vių centrų Chicagos priemiesty
je, Lemonte. Illinois Cook 
County architektas Albertas Ke
relis vaizdžiai pristatė Lemonto 
projekto planus bei jų progresų, 
o jį papapildė projekto advokatas 
Romas Domanskis.

Susidomėjimų Lemonto cen
tru įrodė du prelegentai iš vado
vaujančių Lietuvių Bendruo
menės sluogsnių. Pirmas kalbėjo 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininko pavaduoto
jas, politinių mokslų daktaras 
Tomas Remeikis. Savo temoje 
jis pritarė naujo centro steigi
mui, bet kartu iškėlė' abejones 
Bendruomenės pajėgumu paim
ti ir išlaikyti centro didžiulius pa
status.

Antruoju kalbėtoju buvo 
žymus Bendruomenės veikėjas, 
žurnalistas ir "Pasaulio Lietu
vio redaktorius inž. Bronius 
Nainys. Jis nuodugniai išgvilde
no lėšų telkimo galimybes. kartu 
pabrėždamas, kad Lemonto pro
jektas turi būti nedelsiamas, nes 

delio iki Levine, pasiekėme 
\Vallace gatvę ir gražių Šv . An
driejaus bažnyčių. Greit atsira
dome salėje ir susitikome su Bal
to pirmininku Feliksu An
driumi. Salė skendo įvairių spal
vų rudeninėse gėlėse. Iš vir
tuvės veržėsi gardūs kva- 
p ii Dalia tuojau nuskubėjo prie 
pianino ir su juo greitai 
pradėjo "rimtų pokalbį . Aš pa
sukau į bažnyčių, kur mišias au
kojo klebonas kun. Kajetonas Sa
kalauskas.

Po mišių popietę atidarė Fe
liksas Andriūnas. kuris pakvietė 
kun. Sakalauskų sukalbėti mal
dų. Visiems pasistiprinus, buvo 
susipažinta su Dalia Sakaite. 
Rengėjai pianinų pastatė salėje 
tarp svečių, ne ant scenos. 
Jautėsi lyg Bydn o ar Mozarto 
laikais daly v aujant intimiame ka- 

3. Premijuoti no asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
Įvertinti sudaroma komisija, ku
rion po vieną atstovą skiria Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo reikalų vadovas. Pasau
lio Lietuviui Jaunimo Sąjungos 
v akly ba ir J A\ Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga, o du atstovus paskiria 
Kriaučeliūnų šeima;

4. Komisija, aptarusi asmens 
ar vieneto tinkamumą premijai, 
ją skiria balsų dauguma iki atei
nančių metų vasario 15 ir susi
taria su Kriaučeliūnų šeima dėl 
premijos įteikimo laiko ir pobū
džio;

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant tik
sliai premijai tinkamumo moty
vus, ir siunčiami: EUGENI
JAUS KRIAUČELIŪNO PRE
MIJOS KOMISIJAI, 13400 Par
ker Road, Lockport, III. 60441.

gausiausia Marųuette Parko lie
tuvių kolonija jau pradeda rūpin
tis kur susirasti naujų pastogę.

Paskutiniu pirmos dienos 
kalbėtoju buvo "Lito lx*n- 
drov ės prezidentas ir šios konfe
rencijos šeimininkas Vytautas 
Vebeliūnas. Savo kalboje jis 
džiaugėsi rodomu dėmesiu šiai 
konferencijai ir Lemonto projek
tui ir ragino tiek Bendruomenės 
vadus, tiek ir visus lietuvius op
timistiškai bei pozityviai pri
sidėti prie naujo lietuvių centro 
įgyvendinimo.

Šeštadienio pavakary, pasibai
gus paskaitoms, erdviame Vebe- 
liūnų bute įvyko susipažinimo ir 
kokteilių valandėlė. Vėliau, 
viešbučio žemutinėse patalpose 
visi suvažiavę svečiai buvo pa
vaišinti šilta v akariene. Jaukioje 
nuotaikoje dar iki vėlumos vyko 
pokalbiai ir protarpais skambėjo 
lietuviškos sutartinės.

Kitų dienų programų užpildė
i it iikcltu i 7 p.sl.)

Švenčių proga nusipirkime 
lietuviškų knygų ir plokštelių. 
Jų galima gauti Darbininko ad
ministracijoje — 718 827 - 1351.

meriniame koncerte, nors salėje 
buvo daugiau kaip šimtinė 
svečių. Pati aukštalubė salė, 
savo architektūra ir puošnumu 
prisidėjo prie šios atmosferos. 
Priminė Mindaugo ir Gedimino 
laikų lietuviškų menę, mano 
kuklia nuomone, taip pat turi
nčių neblogų akustikų..

Kaipo muzikos mėgėjai ne
lengva apibūdinti Dalios atliktų 
koncertų. Garsus pianistas Art- 
hur Rubinstein paklaustas, ar jis 
y ra geriausias pasaulyje, atsakė:
Ne. ne geriausias, tik skirtin

gas”.
Taip pat Sakaitė y ra skirtinga. 

Instrumentų valdo pasigėrėti
nai. Muzikinės frazės liejasi lyg 
vanduo. Programų pasirinko 
tarptautinių kompozitorių nuo 
Chopeno iki Čiurlionio, kiekvie
nam suteikdama aiškų muzika
lioj charakterį. Apibūdino skir- 
tings kūrinio nuotaikas. Atrodo, 
kad Lisztas ir Chopenas geriau
siai patiko klausytojams, kurie 
kaip "kultūros lopšio — Phila
delphijos gy v entojai. juos iš
klausė ypač atidžiai. Liszto 
kūrinį Dalia keliais žodžiais 
apibūdino ir tas suteikė baladei 
jaukia pasakos atmosferų, kuri 
didino klausytojo malonumų. 
Koncertų baigė Bacev ičiaus Suk
tinio variacijomis. Programos 
atlikimas parode pianistės tech
nikų ir įgimtų muzikalumų. Pu
blika atsistojus pianistei plojo ir 
apdovanojo gėlėmis.

Buvo malonu susitikti su Phi
ladelphijos lietuviais. Mielai pri
simenam šeimininkų Feliksų An
driulių. kuris su gausia pagalba 
taip sklandžiai vadovavo popie
tei ir mus abi Šiltai globojo. Iš
važiuojant atrodė ly g paliekame 
senus bičiulius. Dalia sutiko 
gausų būrį giminių bei draugų, 
kurie taip pat prisidėjo prie mie
los viešnagės.

Man teko susipažinti su auto
rium Antanu Gailiušių kuris 
prieš keleris metus pas pranciš
konus išleido novelių rinkinį 
“Visaip atsitinka Taip pat suti
kau "Kario redaktorių Balį Rau
gų. kuris nepraleisdamas gerų 
progų įteikė man glėbį “Kario" 
rankraščių parvežti į spaustuvę.

Pasukus šiaurėn link Nevv 
Yorko. Daliai ir man muzika dar 
nenutilo. Pirma analizavome 
koncertų, paskui grojom muzikų, 
grožėjomės nepaprastai spalvin
gu saulėleidžiu. Abi nutarėm, 
kad pasaulyje nėra nieko gere
snio kaip gamta, muzika ir malo
ni viešnagė Ačiū Jums, malonus 
Philadelphijos lietuviai, nuo 
abiejų Dalių.

Dalia Bulvičiūtė

Lietuvių Kredito Unijos Kasos direktoriai Marco saloje Flo
ridoje. Iš k. A. Šilbajoris iš New Yorko, St. Klimas iš Detroito, 
prezidentas V. Vebeliūnas, V. Alksninis, Z. Jurys — visi iš 
Nevv Yorko, dr. T. Remeikis iš Chicagos, garbės konsulas V. 
Kleiza iš Chicagos, dr. R. Vaičaitis iš Nevv Yorko. Trūksta 
Romo Kezio iš Nevv Yorko

PRIE TAUTODAILĖS 
PARODOS SUGRJŽTANT

Lietuvių Tautodailės Instituto 
Nevvs Yorko skyriaus surengtoji 
paroda paliko gražų įspūdį vi
siem parodos lankytojam. Jos 
aprašymas tilpo Darbininko 41 
numeryje.

Tame aprašyme buvo nepa
minėtos dvi pavardės, nes jų ne- 
buv o ir parodos kataloge. Tų ne
paminėtų žmonių darbai buvo 
vertingi, tad ir noris sugrįšti prie 
parodos.

Prie šoninės salės sienos į kie
mo pusę ant stalo buvo eilė 
skulptūrų, kurias sukūrė Adelė 
Katelienė, gyvenanti Toronte. 
Skulptūros vertos dėmesio. Tai 
ne eilinio mėgėjo drožiniai. Jų 
kūrėja jau žino, kų daro, gerai 
apvaldo savo medžiagų ir turi 
savo individualų pasaulį.

Skulptūros iš tamsaus medžio, 
daug kur pasinaudota gamta *— 
medžio šaknim, šakų išlenki
mais. Ten natūralias medžio da
lis skulptorė atbaigia pagal savo 
planų. Skulptūros daugumoje 
surrealistinės nuotaikos, kur pa
gal autorės vaizduotę pakeičiami 
jų vaizdavimo būdai.

įspūdingiausias buvo Rūpin
tojėlis. Jis pasodintas prie 
medžio, kurio viena šaka prieky 
je išsilenkia ir virsta paukščio 
galva. Už Rūpintojėlio nugaros 
medis kyla aukštyn ir užsilenkia.

VYR. TEISMAS ATMETĖ 
LINNO BYLĄ

Americans for Due Process 
praneša, kad Amerikos vyriau
sias teismas atsisakė išklausyti 
esto Kari Liūno bylų. Pagal emi
gracijos įstatymus ir JAV pagei
davimų. jis bus deportuojamas j 
Sovietų Sąjungų. Šių akcijų su
stabdyti gali tik prezidentas Rea- 
ganas. Valstybės sekretorius 
Schultz. ir vyriausias prokuroras 
Meese. Iš 9 teisėjų 3 balsavo už 
by los išklausymų. 6 prieš. Buvo 
reikalinga 4 balsų už. 

Maloniai kviečiame visus iš visur dalyvauti 
Juno B e a c h , Fla.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIME 
gruodžio 31 d., 8 v. v.

St. Paul of Cross auditorijoje
10970 State Rd., 103
N. Palm Beach. Fla. 33408
Tel. 305 626-1873

PUIKI VAKARIENĖ, ŠAMPANAS, ORKESTRAS, 
LAIKAS NERIBOTAS, GERA NUOTAIKA

Tik 20 dol., moksleiviams — 10 dol.
Skubėkite rezervuoti stalus.

Skambinkite šiais telefonais, kurių kodo numeris 
yra tas pats 305: — A. Augūnas — 744-6788;
A. Jucėnas - 622-4332, I. Manomaltlenė — 626- 
6071; A. Solienė - 694-2110.

Rengimo komitetas, pirmininkas
L. Stankūnas

Tel. 305 626-2443

sudaro lyg kokių pastogę Rūpin
tojėliui. Bet ta pastogė primena 
vandens didelę bangų, kuri nori 
užlieti ir paskandinti Rūpin
tojėlį.

Kų norėjo pasakyti šia 
skulptūra pati autorė? Išsilenkęs 
paukšatis savo judesiu primena 
pelikanų — Eucharistijos sim
bolį. Kaip žinome, tame Eucha
ristijos simbolyje pelikanas 
perplėšia savo krūtinę ir maitina 
vaikus. Ir šioje skulptūroje glūdi 
ta pati mintis — Rūpintojėlis 
aprūpina visus savo begaline 
meile. O banga simbolizuoja da
bartinę religijos padėtį Lietuvo
je. Juk ten tų lietuviškų Rūpin
tojėlį nori sunaikinti valsty binis 
ateizmas.

Antras nepaminėtas meninin
kas yra Jurgis Daugvila, gyvenus 
Chicagoje. Jis yra Freiburgo 
dailės moky klos auklėtinis. Ank
sčiau, maždaug prieš 30 metų, 
buvo kilimų meisteris, su savo

(nukelta i 7 psl.j

— Lietuvių Tautinių Šokių 
Institutas praneša, kad tautinių 
šokių grupės, turinčios pilnų są
statų (nemažiau 8 poras šokėjų) 
ir šiuo metu akty viai veikiančios, 
bet dar nėra pranešusios apie 
savo veiklų Tautinių Šokių Insti
tutui, maloniai prašomos suteik
ti apie save žinias artimiausiu lai
ku. Žinias siųsti adresu: Galina 
Gobienė, 6849 N. Vernon St., 
Dearborn Beights, Mieli. 
48127.

— Aktorė Elena Dauguvie- 
tytė-Kudabienė, gyvenanti Ba- 
miltone, Kanadoje, vaidino 
“Prairie Theatre Exchange tea
tre VVinnipege ir mažesniuose 
Monitobos provincijos miestuo
se. Veikale ’ Primrose School 
District 109' turėjo pagrindinį 
vaidmenį ir kritikos labai gerai 
įvertinta.

Vienos konferencijos proga 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos at
stovai VVashingtone įteikė Val
stybės Departamentui bendrą 
raštą, kuriame jie primena esa
nčią padėtį okupuotose Baltijos 
valstybėse, iškelia nuolat tebe- 
pasikartojančius, grubius žmo
gaus teisių pažeidimus ir prašo, 
kad JAV delegacija konferencijo
je darytų viską kas šiuo metu yra 
galima, kad Helsinkio Baigiama
sis Aktas, kurį tarp kitų valsty
bių, pasirašė taip pat ir Sovietų 
Sąjunga, būtų pilnai respektuo
jamas.

— Tadas Margis, MIC, spalio 
29 sulaukė 75 m. amžiaus, gimęs 
Gary, Ind., augęs Montanoje, 
daugelį metų dirbo “Draugo 
spaustuvėje prie įvairių darbų. 
Marijonų vienuolyne yra ir jo 
brolis kun. Juozas Margis, misi- 
jonierius Argentinoje. Šv. Kazi
miero seserų vienuolijos narė, jo 
sesuo s. Damiana mirė šių metų 
pradžioje.

Lietuvių katalikų sielovados 
vadovvas Britanijoje kun. dr. S. 
Matulis, MIC, pasitraukė iš šių 
pareigų. Ten viešėjęs vysk. P. 
Baltakis, OFM, naujuoju vado
vu paskyrė kun. dr. J. Sakevičių, 
MIC, Londono lietuvių Šv. Ka
zimiero parapijos kleboną. V 
Vokietijoje kardinolas J. Boeff- 
ner lietuvių katalikų sielovados 
vadėju kun. A. Bungą penkerių 
metų laikotarpiui.

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muziejus, minėdamas 20 metų 
veiklą, tradicinio metinio banke
to metu specialiai pagerbs solistą 
Algirdą A. Brazį. Banketas vyks 
gruodžio 6, šeštadienį, 6:30 vai. 
v ak. Amber Ballroom, Balzekas 
Museum, 6500 So. Pulaski Rd., 
Chicago, III.

— Chicagos organizacijų ko
mitetas, Jaunimo Centro ka
vinėje, surengė vakaronę su Lie
tuvos generaliniais konsulais. 
V akaronės tikslas buvo supažin
dinti ne tik visuomenę, bet ir 
jaunimą su praeities, dabarties 
ir ateities Lietuvos konsulatų 
darbais ir rūpesčiais.

— Lietuvių krikščionių demo
kratų konferencija įvyko Chica
goje rugsėjo 20-21 Tautiniuose 
namuose. Pirmąją dieną vyko 
posėdžiai, centro komiteto rinki
mai ir pobūvis. Naujan centro 
komitetan išrinkti: pirm. inž. 
Antanas Rudis, nariais — Sofija 
Blažienė, Stasys Dubauskas. Ka
zys Ėringis, Pranas Povilaitis, 
Justinas Šidlauskas. Vladas Šo- 
liūnas, Algimantas Žukauskas ir 
Europos liet, krikšč. dem. tary
bos pirm. Adolfas Venskus. 
Kultūrinę programą pobūvyje 
atliko: sol. Dalia Polikaitytė. 
deklamatorė Andreja Keblytė, 
akomponavo Manigirdas Motie- 
kaitis ir programą vedė Ramunė 
Tričytė. Antrąją dieną buvo pa
maldos Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje. Mišias au
kojo ir pamokslą pasakė kun. \ . 
Zakarauskas. Lietuvių krikščio
nių demokratų konferencijos 
rengiamos kas treji metai.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: C. Čiurinskas, St. John. 1N. 
J Siuckas, Seymour. (T. 
Užsakė kitiems: E. Cibiene, 
Great Neck, N. Y — S. Wam. 
Great Neck, NA., O. Osinol- 
skienė, Richinond B iii. N V — 
A. Osmolskiui. Gardner. N X , 
P. Blavečiftnas, Rochevter, N X 
— L. Pierce, Rochester. N 1 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik 15 dol Atnaujinant —■ u 
siems 20 dol metams
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KALĖDINĖS 
DOVANOS

Besiartinant Kalėdoms, siū
lome papigintomis kainomis 
šiuos leidinius:

LithuaniaTOO Years — 15 dol. 
(vietoj 18 dol.), Dail. Puzino 
kūrinių albumas — 20 dol. (buvo 
25 dol.), Dail. J. Juodžio ir J. 
Bagdono albumai — 10 dol. 
(buvo 14 dol ), J. Cliaudos roma
nas Kovo ketvirtoji” ir A. Gai- 
liušio “Visaip -atsitinka už 10 
dol. (buvo 14dol.), A. Rannit — 
M. K. Čiurlionio albumas — 25 
dol., A. ir A. Tamošaičių — Lit- 
huanian National Costume — 27 
dol.. Straumannio — Fire and 
Night — 20dol., J. Gliaudos — 
Agony — 12 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol. Darbininkas. 341 Highland 
Blvd.. Brooklyn, N. Y. 11207.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

Po 5 dol, — F. Liuberskis, 
Richmond Hill, N.Y., A. Petrai
tis, Richmond Hill, N.Y'. S. Mi
sevičius, Promton, Pa., E. 
Venckus. Hawley, Pa., S. Nau
jokaitis, Omaha, Nebr., kun. V. 
Memenąs, Joliet, 111., V. Paulau
skas, Beverly Hills, Fal., S. Ku- 
dulis, Onnond Beach, Fla., L. 
Špokas, VVoodhaven. N.Y., V. 
Geibavičius, Glen Cove, N.Y., 
E. Dubickas, Los Angeles, Ca
lif., 
Md.

ska, D. Grajauskas, Orlando, 
Fla., V. Vilkutaitis, Cleveland, 
Ohio.

Po 3 dol. — J. Špakevičius, 
Westwood, Mass., J. Švedas, St. 
Petersburg, Fla., 
Bagdžiūnas, Derry, N.H. 
Jazukaitis, Gulfport, Fla., 
Pakutka, Bnniklyn, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko adininistni-

P.

M

AUKOS 
DARBININKUI

\ os gavę* 1987 metų kalendorių 
ir laiškų su prašymu, kad reikia 
savo spaudų paremti, keli skaity
tojai tuoj atsiliepė su savo auka.

Po 100 dol. atsiuntė (ir tai ne 
pirmų kartų) la*onardas Parzel, 
Ottoville, OH, ir A. J. Bražin
skas iš So. Drauge, N.J.,

40 dol. atsiuntė V. Vizbarą iš 
Cambria Heights, N.Y.

Spaudos rėmėjams — talki
ninkams Darbininko administra
cija nuoširdžiai dėkoja.

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, Įstaigos vedėja

PASKUTINĖ 1986 METŲ KEUONĖ J LIETUVĄ

Nr. 8607 Gruodžio 20 — aa^ 3, 1987 — iš New 
Yorko $1,471.00

PAKELIAMOS KAINOS
Lithuanian Cookery pakelia

ma iš 8 dol. j 10 dol., Lithuanian 
- Englisb žodynas iš 8 dol. Į 9 
dol.. English - Lithuanian žody
nas iš 8 j 9dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Darbininko prenumerata 
1987 metais kainuos 20 dol. Už 
kalendorių— laisva auka pagal 
skaitytojų nuožiūrų. Visi kviečia
mi savo auka prisidėti ir paleng
vinti laikraščio leidimų.

Darbininkas. 341 Highland 
Blvd.. Brooklyn. N.Y. 11207.

ASMENINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Kubilius,

Po pakeitimo taisyklių siuntiniams į Lietuvą siųsti, dabar 
muitą turi sumokėti siuntinių gavėjai, siūlome praktiškus 
mažus siuntinius, kurie siunčiami oro paštu ir pasiekia 
Lietuvą per labai trumpą laiką.

1986 — 3.
Sportinis kostiumas, vyriškas arba moteriškas. „Adidas” 

firmos, vyriškas arba moteriškas bliusonas, labai pa
geidaujami Lietuvoje, puiki bliuskutė arba išeiginiai marški
niai, gėlėta vilnonė skarelė $150.00.

Sportiniai batai, vyriški arba moteriški, vyriškas arba 
moteriškas nertinis, bliusonas-striukė. $143.00.

Keiionės maršru*o^r diena Maskvoje, 11 dienų 
Lietuvoje, 2 dienos linkyje.

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) Įskaito visas 
susisiekimo išlaidas, viešbučius, maistię, Įvairias 
ekskursijas ir daug kitų priedų.

Kelionės dalyviams bus parūpinami bilietai Į specia
lius naujametinius spektaklius Operos ir baleto teatre 
arba Filharmonijoje.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. 
Kainos:

Volga GAZ 24-10 — 5,600 rb.
VAZ 2107 — 4,470 rb.
VAZ 2106 — 4,130 rb.
VAZ 21003 — 3,900 rb.
VAZ 21013 — 3,360 rb.

Padedame sutvarkyti dokumentus Iškvietimams.

GRAŽUS KASDIEN 
NUPLĖŠIAMAS 
KALENDORIUS

Sieninis 1987 metų kalendorius, 
su lietuviška vy timi lentelėje su 
kiekvienų dienų nuplėšiamų la
pelių. Kitoje lapelio pusėje su
rašyti Įvairūs ir Įdomūs skaiti
niai. Dienų skaičiai dideli, ištolo 
matomi. Kalendoriaus kaina 8 
dol.. persiuntimui dar reikia 
pridėti 1 dol. Gaunama Darbi
ninko administracijoje: 341 
Highland Blvd.. Brookly n. N.Y. 
11207.

KNYGOS JAUNIMO 
SKAITYMAMS

Pasakos ir padavimai iš Lietu
vos — 5 dol.

Močiutės pasakos — 5 dol.
Jėzus su mumis — 4 dol.
Pratimai religiniais klausimais 

— 4 dol.
Pasikalbėkime. Dieve — 2 

dol.
Sv. Kazimieras — 2 dol.
Visos knygos tik dabar gautos. 

Kreiptis Į Darbininko spaudos 
kioskų: 341 Highland Blvd.. 
Brooklyn. N.Y. 11207.

M. Vildžius, Bethesda, 
S. Klimas, Little Falls, 
S. Zebertavičius, Parlin, 
A. Keniausis, VVaterbury, 

Conn.. D. Draugelis, Hartford, 
Conn.. R. Markevičius, \Vood- 
haven, N. Y., E. Kezienė, 
\Voodhaven. N.Y., M. Navic
kas, Burbank, Galit.. M. Saita
ms, Montreal, Que., S. Augo- 
nis, So. Boston, Mass., L. Davi- 
donis, Athol, Mass., S- Gruzdys, 
New York, N.Y., A. Kiveta, Sta- 
ten Island, N.Y., A. Čepulis, 
Philadelphia, Pa.. V. Bartkus, 
Omaha, Nebr., R. \Valeyko, 
Bedford, Mass.,
\Vestwood, Mass.. E. Ramonis, 
Brooklyn, N.Y., P. Petrolūnas, 
Jamaica, N Y., E. Svėgždienė, 
Toronto, Ont.. T. Domeika, Du- 
rand. IL. G. Zaunius, Cranford, 
N. J., F. Borušis. Lakewood. 
N.J., J. Bliznikas. Spring Hill, 
Fla., A. Rinkus. St. Petersburg, 
Fla.. A. Lauraitis, Linden, N.J., 
B. Plioplys, N. Bruns\vick, N.J., 
F. Valentukevičius, Nashua, 
N H.. V. Rukšėnas. Downey, 
Calif.. K. Krivickas, Richmond 
Hill. N Y.. A. Skurdenis, Brook
lyn, N.Y., J. Valentukewic. So. 
Boston, Mass., A. Žitkus. Au- 
burn, Mass., J. Norusis. Allen- 
tovvn, N.J., M. Darey, Golonia, 
N.J., S. Kligys, Stone Mtn., GA, 
J. Misevičius, Baltimore, Md., 
E. Jankus, NVoodhaven. N. Y., 
V. Labutis, Jamaica, N.Y., dr. 
D. Surantas, Rockford. III., J. 
Malskis, Cleveland, Ohio, V. 
Kligys, Edison, N.J., A. Stanis, 
Toms River, N. J., M. Ankudas, 
Baltimore, Md., K. Zauka, No. 
Providence, R.L, K. Aras, St. 
Petersburg, Fla., G. Jasinskas. 
So. Pasadena. Fla., S. Urbon, 
Dorchester, Mass., S. Straukas. 
Lemont. III., L. Balaišis. La Šal
ie. Que.. S. Olekienė. Toronto, 
Ont., R. Katinas. Homer. Ala-

Bridges

1986 — 5.
Anorakas-striukė, vyriška arba moteriška, 1p. velvetinių 

džinsinių kelnių, vyriškas arba moteriškas megztukas, nailo
no skarelė. $150.00.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir nau
dingiausiu Paveldėjimo būdu.

Z- JURAS
11 London Lane, Bromley, Kent, 

BR1 4HB, England.
Telef. 01 460.2592.

G. T. INTERNATIONAL, INC. P.O. BOX 29163 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA, TELEFONAI: 
(312) 471 -1700 arba 471 -1702. z 
Skrendame erdviais “FINNAIR” lėktuvais

RASINIŲ KONKURSAS
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia Rašinių 

Konkursą jaunimui. Tema — NE LIETUVOJE GIMUSIO 
JAUNIMO PAREIGA LIETUVAI.

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga kviečia ir skatina visą 
lietuvišką jaunimą (iki 35 m amžiaus) dalyvauti konkurse. 
Tema turi būti bent penkių (5) mašinėle spausdintų puslapių. 
Lituanistinių mokyklų mokytojai, bei įvairių organizacijų 
vadovai, yra prašomi paskatinti jaunimą rašyti anksčiau 
minėta tema.

Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos trys premijos:
‘ I - $250.00

ii — $150.00 
Ui — $100.00

Premijų paskirstymu', jury komisija bus sudaryta ir 
paskelbta vėliau.

Tema turi būti pasirašyta slapyvardžiu. Kartu su tema, 
prisiųsti užklijuotą voką su vardu, amžiumi ir adresu. Konkur
so rašiniai turi būti prisiųsti iki sausio mėn. 15 d , 1987 m. 
sekančiu adresu: Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, 
c/o Vida Jonušienė, 12500 Pawne Rd., Palos Park, 
Illinois, 60464.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

KLAUSYK
Atvirukai ir lai/kam popierlr įvairiom progom.

□ PLEASE SENO ME OROERING INFORMATION

385 EHkX Street Echo Bndge Office Parfc 
Newton Upper Palte. MA 02164 -

15 DIENŲ KELIONĖ: , 10 DIENŲ LIETUVOJ

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

Blvd.. Brooklvn. 11207

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgiciu.

Nori įsirašyti kreipkitės i SUSIV. CENTRĄ. P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St.). Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės i organizatorių Susiv. direktorių BRONIU 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane. VVoodhaven. N.Y 11421. tel. Ml 7-6637.

brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:
BALTIC TOURS 

293 AUBURN ST. 
NEVVTON, MA 02166 

(617) 965-8080 arba (617) 969-1190
BALTIC TOURS tvarko:

giminių iškvietimo dokumentus 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

Dėl

NAUJA PLOKŠTELĖ

Lietuvos krikšto 600 metų su
kakties medalis, kurj sukūrė 
skulptorius Vytautas Kašuba. 
3 colių bronzinis — 30 dol. 1 
colio bronzinis — 15 dol. 1 
colio gryno sidabro - 50 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 
dol. Gaunama Darbininko 
administracijoj: 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. j 
11207.

Kalėdinių atvirukų su lietu
višku sveikinimo tekstu galima 
gauti Darbininko administraci
joje. Atvirukų yra keturių rūšių. 
10 atvirukų su persiuntimu kai
nuoja 7 dol.

Graži kalėdinė dovana, kuri 
gavėjui jus primins per ištisus 
1987 metus, tai Darbininko 
(arba Bridges — anglų kalba) 
metinė prenumerata. Naujiems 
skaitytojams Darbininkas 15 
dol., Bridges — 8dol. Užsakyki
te dar šių laikraščių neskaitan
tiems.

Kalėdų ir Naujų Metų 
šventėms artėjant, skaitytojai 
kviečiami sveikinti savo draugus 
ir • pažįstamus per Darbininkų, 
atsiunčiant pageidaujamų tekstų 
ir aukų spaudai paremti.

Darbininko skaitytojai, kaip 
ir kiekvieneriais metais, gaus 
1987 m. sieninį spalvotų kalen
dorių. Užsisakant pavieniui —3 
dol. Skaitytoijai prideda laisvų 
aukų laikraščio paramai.

APIE TAVE SVAJOJU - Los 
Angeles vyrų kvarteto Įdainuota 
plokštelė. 12 lietuviškų kūrinių: 
Nemunas atves. Sulaukt negalė
siu. Nemunėli, Nemunėli. Pa- 
oučiavimas, Gvazdikai, Vaka
ruškos, Tėviškėlė, Auksinės 
žvaigždės. Kur gimta padangė. 
Tamošiaus pagavimas. Užstalės 
daina, Polka — lietuvių liaudies 
daina. Kaina 10 dol. Persiunti
mui 1 dol.

Šios plokštelės Įrašymų galima 
gauti ir (cassette) juostelėse, kai
na 10 dol.

Darbininkas. .341 Highland 
Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207.

DEXTER PARK PHARMACY Kį
Wm. Aliutui, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11 <21
WK DELIVER

296-4130

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge, Detroite, VVaterburyje

Aktyvas: 57 milijonai * dolerių.

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Security indėliai, išduodami Mo- 
ney Orders ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas.

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs ir certifikatus, negu kiti 
bankai.

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar vaiky fondus ir 
atlieka kitus bankinius patarnavimus.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

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

Apie paskolų ir certifikatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefone arba* paštu Jums bus suteikto* vėliausios informacijos.
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: gruodžio 7, sekmadienį jau
nimo mišios, iškilminga skautų 
sueiga, skautų pirmūno Petro 
Jurgėlos pagerbimas jo 85 metų 
sukakties proga.

Vysk. P. Baltakis. OFM, 
gruodžio 2-4 dalyvaus emigrantų 
kongrese \Vashingtone. Taip pat 
dalyvaus čekoslovakų, slovakų, 
lenkų, vengrų vyskupai. Gi 
gruodžio 6, šeštadienį, 9 v. r. 
Sv. Patriko katedroje Nevv Yorke 
į kunigus šventins dijakonų Eu
genijų Savickį, kuris yra gimęs 
Brookly ne. čia pradėjęs lankyti 
kunigų seminarijų ir porų metų 
studijavęs Romoje.

Dail. Romas Viesulas, miręs 
Romoje. bus prisimintas 
gruodžio 6. šeštadienį. 11 vai. 
mišiose, kurios bus aukojamos 
pranciškonų vienuolyno ko
plyčioje. Mišias aukos Tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM. Dail 
Romas Viesulas ilgų laikų dirbo 
Temple universitete Tyler meno 
mokykloje. Tas universitetas 
turi savo padalinį Romoje. Itali
joje. Dail. R. Viesulas bu\o pa
gal sutartį dviem metam išvykęs 
į Romų vadovauti tam padali
niui. Jo žmona Jūra irgi dirbo to 
padalinio administracijoje. Da
bar jam mirus, jo darbų perima 
žmona Jūra ir vadovaus universi- 
teto padaliniui, kol baigsis jų su- 
t irtis.

etro Jurgėlos. lietuvių skali
ojo- pirmūno. pagerbimas 
r- šn --i jo 85 metų sukaktimi 
bu- _ idžio 7. sekmadienių. 3 
\.č popiet Kultūros židinyje 
Rengia Nevv Yorko skautės ir 
'k tai. Po oficialios dalies bus

i pietūs. Visi norintieji daly - 
prašom skambinti Aldonai

■ . menei — 718 846-1210 arba 
z v ilei Jurienei — 718 441-7831.

Kun. Antanui Rubšiui. Sv
Rašto ilgamečiam profesoriui 
Manhattan kolegijoje. Bronx . 
N.Y., už veikalų "Raktas į Senąjį 
Testamentų ateitininkų federa
cija paskyrė 2000 dol. premijų. 
Vertinimo komisijų sudarė kun. 
\' Bagdanavičius. Alina Skrups- 
kelienė ir Aldona Zailskienė. 
Mecenatas — kun. dr. Juozas 
Prunskis.

Pianistas \Villiam Smiddy. 
dažnai talkinus ir lietiniams, 
gruodžio 3 kartu su Nevv York 
City Operos solistu Craig Nūn 
koncertuoja Champs Elisee 
salėje Paryžiuje. Koncertų ren
gia muzikos lyga Columbia. Pia
nistas Smiddy atliks Chopino. 
Liszto ir Schuberto kūrinius.

KASOS IŠVYKA
Gruodžio 6, šeštadienį. Kasos 

direktoriai, tarnautojai ir jų šei
mos rengia išvy kų į Atlantic City, 
kur visų dienų praleis žaidimų 
rūmuose.

PRIEŠKALĖDINIS SUSIKAUPIMAS 
PROF. KUN. ANTANO RUBŠIO

PASKAITA

sekmadienį, gruodžio 7
Apreiškimo parapijoje
11 vai. pamaldos
12 vai. prof. kun. A. Rubšio paskaita:

“/vardinti Dievą Betliejaus ėdžiose"
Skaitymai iš Šv. Rašto
Skaidrės Iš profesoriaus kelionių

apaštalo šv. Pauliaus keliais
Užkandžiai Ir kava

Visus atsilankyti kviečia
ATE/7MNKA/

Jaunimo mišios įvyks 
gruodžio 7, sekmadienį 12 vai 
Kultūros Židinyje. Po mišių 
skautų tuntų iškilminga sueiga

LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas bus gru<xlž.io 
16. antradienį, 7:30 v.v. įpra
stinėje vietoje, Congregational 
bažnyčios salėje, 91 St. ir 85 
Rad. kampas, VVoodhavene. N i
šos narės prašomos dalyvauti.

Naujų metų sutikimą rengia 
bingo darbuotojai ir LMK Fede
racijos Nevv Yorko klubas, sutiki
mas bus suneštinis, visi susineša 
savo valgius ir gėrimus, patys su
siorganizuoja stalus. Registruo
tis vakarais pas Birutę Mikalau
skienę — 846 - 4041, Marijų 
Žukauskienę — 296 — 5907, 
dienos metu pas N ikturijų Gali
nienę: 846 - 4313.

Vitalis Žukauskas, aktorius 
humoristas, gruodžio 6 vyksta į 
Bostonų, kur atliks programų 
vyr. skaučių židiniečių vakare, 
kuris yra skirtas jų veiklos 25 
metų sukakčiai atžymėti.

Kennebunkporte, pranciško
nų vienuolyno sodyboje, prie 
Liurdo grotos, gruodžio 5 bus 
giedamos kalėdinės giesmės. 
Gieda vienuolyno klierikai ir 
vienuoliai. Tuo pradedamas 
Kalėdų sezonas.

Britų išvary mo diena iš Nevv 
Yorko buvo švenčiama lapkričio 
25 miesto valdybos namuose. 
Prisimenant įvykius prieš 2(X) 
metų, buvo speciali programa, 
grojo ano meto drabužiais apsi
rengęs orkestras, kalbose buvo 
prisiminta, kaip kūrėsi Amerikos 
nepriklausomybė, kaip buvo iš 
Nevv Yorko išvary ti britai, kurie 
turėjo gražias uniformas, o besi
kuriančios Amerikos respublikos 
kariai buvo suskurdę ir blogai 
apsirengę, bet jų dvasia buvo di
delė —jie norėjo būti laisvi. Kal
bose buvo prisiminta ir pirmasis 
Nevv Yorko mokytojas lietuvis 
Aleksandras Kuršius. Į šį 
minėjimų buvo pakviesti įvairių 
etninių grupių atstovai, jų tarpe 
dalyvavo ir LB apygardos pirmi
ninkas Aleksandras Vakselis.

Žinios, tokiu vardu leidžia 
savo biuletenį Lietuvių Katalikų 
Religinė Šalpa ir Lietuvių Infor
macijos centras. Dabar pasirodė 
š.m. nr. 2. Jame plačiai aprašo
ma Liet. Religinės Šalpos 25 
metų sukaktis, skelbiami kardi
nolo Casaroli. Amerikos prezi
dento Ronald Reagano sveikini
mai. Apaštališkojo pronuncijaus 
NVashingtone sveikinimai, ir kit. 
Skelbiama eilė pasisakymų iš 
laiškų. Biuletenis 8 puslapių di
desnio formato, surinktas jų 
įstaigos turimais kompiuteriais, 
spausdintas sapustuvėje.

Prieškalėdini susikaupimą su 
prof. Antanu Rubšio paskaita 
rengia Nevv Yorko ateitininkai 
gruodžio7. Apreiškimoparapijos 
bažnyčioje 11 vai. bus mišios, po 
pamaldų 12 vai. parapijos -salėje 
prof. kun. A. Rubšio paskaita 
tema "Įvardinti Dievų Betl iejaus 
ėdžiose . Bus rodomos ir 
skaidrės iš profesoriaus kelionių 
šv . Pauliaus keliais. Bus skaito
ma iš Sv. Rašto. Po to — 
užkandžiai ir kava.
N. Y. moksleivių ateitininkų iš
kyla bus gruodžio 13. šeštadienį, 
tuoj po lituanistinės mokyklos 
pamokų. Moksleiviai vyks pas 
pianistę Dalią Sakaitę, kuri su
pažindins su lietuviais kompozi
toriais. Atvyksta viešnia iš Phila- 
delphijos — solistė Rasa Kro- 
kytė. kuri atliks jaunimui pritai- 
ky tų trumpų programų. Mokslei
viai kviečiami atsivesti savo 
draugus.

Kun. Algimanto Kezio, SJ, 
plačiai pagarsėjusio fotografo, 
nuotraukų paroda rengiama Ja
ponijoje.

Algis Balsys, mūsų žinomų vi
suomenininkų Aloyzo ir Reginos 
Balsių sūnus, yra pasižymėjęs fo
tografas. jo nuotraukų paroda 
rengiama Buenos Aires nuo 
gruodžio 5 iki gruodžio 21.

Užbaigus Apreiškimo parapi
jos bažnyčios atnaujinimo dar
bus, sausio 18, 1987, sekma
dienį. bus iškilmingosparnaldos, 
kuriose dalyvaus ir Brooklyno 
vy skupas Fr. Mogavero. Po pa
maldų parapijos salėjebus darbų 
užbaigimo pietūs su specialia 
programa.

Lietuvos vyčių Vidurio Atlan
to apskrities pirmininku, mirus 
Larry Janonis, dabar yra Jonas 
Adomėnas iš Maspeth. N.Y.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė bus minima vasario 15. 
Be kalbėtojo, bus ir plati meninė 
programa, kurioje dalyvaus ir 
Nevv Yorko tautinių šokių an
samblis Tryptinis. vadovaujamas 
Jadvygos Matulaitienės.

Kalėdiniai sveikinimai jau 
pradeda plaukti į Darbininko re
dakcijų ir jau jie pradedami 
skelbti Darbininke.

Dail. Juozo Bagdono žmona 
Nikturija jau kuris laikas sirgu
liuoja Praeitų savaitę ji buvo 
išvežta į Jamaica ligoninę.

Iš Metropolitan opperos 
rūmų gruodžio 6, šį šeštadienį, 
pradedamas naujas sezonas tran
sliacijų per radijų ir televiziją. Šį 
šeštadienį 2 vai. popietbus tran
sliuojama Charles Gounod opera 

Romeo et Juliette . Pagrindi
niai solistai: Alfredo Kraus, Ce- 
cilia Gasdia, Paul Plishka. Diri
guoja Placido Domingo.

PAKELIAMA DARBININKO 
PRENUMERATA

Laikraščio išleidimo išlaidos 
nuolat didėja, o skaitytojų 
skaičus kasmet mažėja, todėl ad
ministracija yra priversta pakelti 
Darbininko metinę prenumera
tą.

Nuo 1987 metų pradžios Dar
bininko prenumerata metams — 
20 dol.

Taip pat prašome tų, kurie 
dar nėra prenumeratos su
mokėję už 1985 - 1986 metus, 
paskubėti ir susimokėti, kad ne-
reikėtų sustabdyti laikraščio 
siuntimo.

Laukiame talkos ir paramos iš 
visų skaitytojų, nes tik tokiu 
būdu yra galima laikraštį gerai 
išlaikyti, o jis reikalingas. Jis 
mūsų lietuviška gyvybė!

Darbininko 
administracija

NAUJOS 
POEZIJOS KNYGOS

J. Rūtenio — Vaivos juosta. 6 
dol.

P. Orintaitės — Legendų 
liepsnos, 6 dol.

J. Malerytės, S. Kubiliaus. V. 
Aleksos ir G. Remeikytės — Ke
turi, 7 dol.

Kariuomenės šventės minėjime iš k. pulk. Donatas Skučas, 
skaitęs paskaitą, Nida Stankūnaitė ir Aleksandras Maldutis, 
deklamavę eilėraščius. Nuotr. L. Tamošaičio

PRISIMINTA LIETUVOS 
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo šventė paminėta lapkričio 
23. Apreiškimo parapijos bažny
čioje 11 vai. buvo iškilmingos pa
maldos. Organizacijos dalyvavo 
su vėliavomis, kurios su ceremo
nijom ir su šaulių palyda buvo 
įneštos į bažnyčių. Iš viso 7 vėlia
vos. Iškilmingas mišias koncele- 
bravo klebonas kun. Jonas Pakal
niškis, kun. K. Pugevičius ir 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM. Jis ir pamokslų pasakė., 
prisimindamas Lietuvos karių 
aukų įprasminimų. Mišios drau
ge buvo aukojamos ir už neoli- 
tuanus. nes tų dienų buvo Korp.! 
Neo Lithuania šventė. Giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
muziko V iktoro Ralio.

Apreiškimo bažnyčia jau 
didžiąja dalim išdažyta, atre
montuota. Jau išimti laiptai iš 
pačios bažnyčios, atnaujinimo 
darbai baigti, restauruotos lu
bos, sienos, kolonos. Dabar laip
tai pastatyti prie didžiojo alto
riaus, presbiterijoje. Ten restau
ruoja lubas, sienas ir patį altorių.

Po pamaldų žmonės perėjo į 
parapijos didžiųjų salę. Jų čia pri
sirinko gerokai per šimtinę. Sce
noje buvo pakabintas ramovėnų 
ženklas ir Gedimino stulpai.

Minėjimų pradėjo ramovėnų 
pirmininkas Alfonsas Samušis. 
Su maršų paly da įneštos vėliavos 
į scenų, sugiedotas Lietuvos 
himnas. Pritaiky tų momentui in- 
vokacijų sukalbėjo klebonas kun. 
Jonas Pakalniškis. Po maldos 
scenoje buvo paliktos tik Ameri
kos ir Lietuvos vėliavos stovuo
se. o kitos išneštos, taip pat gro
jant maršų muzikų.

Tolimesniame žodyje pirmi
ninkas A. Samušis prisiminė 
laisvės kovas, prisiminė savano
rius ir pakvietė į scenų salėje bu
vusius du savanorius — kapitonų 
Jonų Jankų ir Alfonsų Koncę.

STUDENTŲ 
ŽIEMOS KURSAI

Studentų Ateitininkų Sąjun
gos centro valdyba organizuoja 
žiemos kursus Neringoje nuo 
gruodžio 28 iki sausio 2. Progra
moje: paskaitos, slidinėjimas ir 
Naujųjų Metų sutikimas.

Kviečiamas rimtas lietuviškas 
jaunimas. Mokestis už savaitę tik 
80 dol. Slidinėjimo išlaidos atski
rai.

Informacijos reikalais ir užsi
registruojant skambinti Algirdui 
Lukoševičiui 718 849-6083 \ isi 
nariai kviečiami dalyvauti.

PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI

Jiems buvo prisegtos gėlės, o pu
blika nuoširdžiai paplojo.

Taip pat į scenų buvo pakvie
stas Zigmas Raulinaitis, ilgame
tis Kario redaktorius. Jam įteikė 
Ramovės garbės pažymėjimų, 
kurį paskyrė ramovėnų centro 
valdyba. A. Samušis perskaitė ir 
pažymėjimo paskyrimo aktų.

Įspūdinga Amerikos 
pulkininko kalba

Bene pirmų kartų tokiame 
minėjime kalbėjo Amerikos 
ginkluotų pajėgų iškilus kariškis, 
aviacijos pulkininkas leitenantas 
Donatas Skučas. Paprastai gal
vojama, kad tokių kariškių lietu
viška kalba kiek šlubuoja. Čia da
bar prabilo gražiausia, taisyklin- 
giausia lietuvių kalba, kurių jis 
išmoko iš pat jaunystės, iš savo 
tėvelių.

Pradėjo lyriniais prisimini
mais, kad jam teko šioje salėje 
buvoti ne kartų prieš 30 metų, 
kai buvo studentas. Esu malonu 
grįžti į jaunystės prisiminimus.

Toliau jis nagrinėjo valstybės 
ir kariuomenės santykį, kaip 
Amerika po Antrojo pasaulinio 
karo taupumo sumetimais nusi
ginklavo, o Sovietų Sąjunga, 
priešingai, vis didino savo utili
tarinę galybę. Amerikos militari- 
nei galybei išaugti trukdė “bu
halteriai , tie. kurie taupė val
stybės iždo lėšas. Tik dabar pre
zidentas Reaganas atstatė Ame
rikos mil i tarinę galybę. Tik ga
linga Amerikos kariuomenė ga
rantuos Amerikos saugumų ir pa
saulio taikų.

Prelegentas paskaitų buvo la
bai gerai paruošęs, logiškai ir 
įdomiai dėstė savo mintis, viskas 
buvo aktualu. įdomu, prasminga 
ir naudinga. Jis skatino, kad jau
nimas čia eitų į karines mokyk
las, nes ateities Lietuvai reikės 
kuo daugiau vakarietiškai išla
vintų karininkų.

Paskaita tikrai visiems padarė 
labai gražų įspūdį. Gerai, kad ra
movėnų pirmininkas jį surado, 
prikalbino ir atviliojo čia su pa
skaita. Ir kitos lietuviškos koloni
jos turėtų jį pasikviesti, nes jis 
tikrai rimta pajėga ir žino, ką jis 
kalba. Dabar šis pulkininkas yra 
išėjęs iš kariuomenės į pensiją, 
atitarnavęs 25 metus Amerikos 
karinėje aviacijoje. Dabar jis 
kaip kompiuterių inžinierius dir
ba NVashingtone kariškiems rei
kalams. Jo sūnus jau vra priimtas 
į Amerikos karo av iacijos akade
miją.

Po paskaitos padėkos ženklai!

Birutė ir Vytautas Kidoliai su 
šeima sveikina Sv. Kalėdose ir 
Naujuose Metuose savo draugus 
ir pažįstamus per Darbininkų ir 
skiria auką spaudai paremti.

Dr. Kęstutis Valiūnas su šei
ma nuoširdžiai sveikina bičiulius 
ir draugus Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga, linkėdamas visiems 
kuo gražiausios ateities. \Tetoje 
sveikinimo atvirukų lietuviškai 
spaudai skiria 100 dol.

Aleksas Daunys siunčia iš 
Australijos kalėdinius sveikini
mus draugams bei pažįstamiems 
ir linki geros kloties Naujuose 
metuose.

Aleksandras ir Genovaitė Ra- 
džiai sveikina savo bičiulius bei 
pažįstamus su Kristaus gimimo 
švente ir Naujais 1987 metais, 
linkėdami džiaugsmo ir Dievo 
palaimos.

Kazimieras ir Kastytis Jankū
nai sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus, linkėdami gražių 
Kalėdų švenčių ir laimingų Nau
jųjų Metų.

V. Gudienė su šeima sveikina 
savo draugus ir artimuosius Sv. 
Kalėdų proga ir linki laimingų 
Naujų metų.

Regina ir John Mack sveikina 
savo bičiulius ir pažįstamus Sv. 
Kalėdų proga ir visiems linki lai
mingų Naujųjų Metų. Ta proga 
skiria aukų Darbininkui.

A. Samušis jam įteikė Lietuvos 
krikšto medalį, gi Nida 
Stankūnaitė iš Maironio mokyk
los padeklamavo Putino "Lietu
vių giesmė eilėraštį.

Į minėjimų negalėjęs dėl ligos 
atvykti Lietuvos gen. konsulas 
A. Simutis. Jį čia pavadavo LB 
apygardos pirmininkas A. Vak
selis ir pasveikino konsulo ir LB 
N Y’ apygardos vardu. Taip pat 
Maironio mokyklos mokinys 
Aleksandras Maldutis įspūdingai 
padeklamavo Antano Miškinio 
eilėraštį Dairia*ypie Lietuvą.

Gi pirmininkas A. Samušis 
pranešė, kad juos sveikina ra
movėnų centro valdyba ir per
skaitė sveikinimo patį galų. Jis 
privedė, kad šiandien ir Korp! 
Neo Lithuania švenčia savo su
kaktuves. Ta proga žodį tarė 
neolituanas dr. Jonas Lenktaitis, 
palygindamas savanorių ir pir
mųjų karių šūkį su Korp! Neo 
Lithuania šūkiu, prisimindamas 
korporacijos praeitį.

Minėjimo pabaigai buvo pak
viestas Paulius Jurkus. Jis 
kalbėjo apie 1919 Amerikoje iš
leistų knygų Lietuvos kariuo
menė ir apie tais pačiais metais 
Nevv Y’orke išleistų pirmojo Lie
tuvos prezidento A. Smetonos 
medalį. Visa tai padarė Ameri
kos lietuviai, norėdami kuo 
greičiau įteisinti Lietuvos ne
priklausomybę, parodydami 
savo meilę gimtajam kraštui ir 
savo didį sumanumą bei 
veržlumą.

Minėjimas baigtas visiems su
dainavus Lietuva brangi, mano 
tėvynė.

Toliau buvo vaišės, kavutė su 
pyragais. Visi susėdo už stalų ir 
gerą valandą poilsiaudami pasi
kalbėjo. Prie durų buvo stalas su 
ramovėnų išleistomis knygomis. 
Kario žurnalo išleistais pavie
niais numeriais.

Sis minėjimas buvo tikrai pa
kilus. pasibaigęs 2 v popiet Visi 
buvo sužavėti paskaita (p. jd




