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Prezidentas Reagan, minėda
mas Žmogaus teisių dienos 10 m. 
sukaktį, pagerbė sovietų kalėji
muose mirusį žmogaus teisių 
kankinį Anatoli Marčenko ir aš
triais žodžiais pasmerkė žmo
gaus teisių pažeidinėjimus Sov. 
S-goj ir kitose valstybėse.

Vakarų sąjungininkai, regu
liarių kariuomenių sumažinimui 
Europoj nejudant iš vietos, 
pasiūlė Sov. S-gai sudaryti dvi 
komisijas, kurių viena tartųsi 
Nato ir Varšuvos paktų valstybių 
ir antra — Helsinkio susitarimus 
pasirašiusių valstybių vardu.

Filipinų komunistų partiza
nai, gruodžio 10 pasirašę 60 die- | 
nų paliaubas su vyriausybe, at- j 
siuntė ginkluotų partizanų kuo- , 
pą į kaimą prie JAV7 bazės ir rei
kalauja. kad vyriausybė uždary
tų krašte esančias JAV karo ba
zes.

Popiežius Jonas Paulius II tai
kos dienos proga paskelbtam 
laiške paragino visus teroristus 
atsisakyti ginkluotų veiksmų ir 
pasmerkė tas atsilikusiose val
stybėse vykdomas jų ūkio pagy 
vinimo programas. kurios 
pažeidžia tų valstybių teisėtus 
reikalavimus.

Afganistano partizanai jau 
pradėjo vartoti iš JAV gautas 
Stinger priešlėktuvines raketas, 
privertusias sovietų ir afganų 
lėktuvus skraidyti žymiai au
kščiau ir sumažinusias jų efekty
vumą. Esą vidutiniškai sovietai 
per dieną netenka 1 lėktuvo ar 
malūnsparnio. Pagal Valst. de
partamentą Sov. S-ga nerodo jo
kių žymių karui Afganistane 
užbaigti.

Nato Europos valstybių mini- 
steriai savo konferencijoj nepri
tarė prezidento Reagan siūly mui 
panaikint Europoj turimas vidu
tinės tolinašos branduolines ra
ketas. nes tada JAV nepajėgtų 
sudaryti dabar jai teikiamo sau
gumo.

JAV ir Turkija iš principo su
sitarė dėl ten esančių JAV karo 
bazių veiklos ateity ir dėl abiejų 
valstybių ūkinio bendradarbiavi
mo.

Sov. S-gos keleivinis lėktuvas 
TU-134 skridęs iš Minsko į Rytų 
Berlyną dėl piloto kaltės nukrito 
nepasiekęs aerodromo, ir iš 81 
lėktuve buvusių žmonių tik 12 
liko gyvų.

Pietų Afrikos vyriausybė, 
siekdama sutrukdy ti ten nelega
liai veikiančio Afrikos tautinio 
kongreso šalininkų teroristinius 
veiksmus. įvedė griežtą spaudos

Įspėja dėl vaiky mokymo
Varėna. Šią vasarą į Varėnos 

parapijos bažnyčią atėjęs raj. 
vykdomojo k-to pirm. pav. Lan
kelis įspėjo kleboną, Vilniaus ar
kivyskupijos konsultorių kun. 
Jordaną Šlėnį, kad nemokytų 
vaikus tikėjimo. Jei neklausys, 
gali būti atšauktas leidimas per
dengti skarda bažnyčios stogą.

Panevėžys. 1985 m. balandžio 
11 d. Panevėžio XV-tos- vidu
rinės mokyklos aktų salėje įvyko 
Panevėžio miesto ir rajono reli
ginių bendruomenių atstovų su
sirinkimas.

Vedė susirinkimą RRT įgalio
tinis P. Anilionis. Susirinkimo 
pradžioje įgaliotinis palietė Kau
no Kunigų seminarijos klausimą. 
Prelegentas piktinosi tikinčiųjų 
nusiskundimais valdžia, kad ši 
riboja stojančiųjų į Seminariją 
skaičių. Jo nuomone, kasmet 
įšventinama pakankamai naujų 
kunigų. “Šiemet šventimus gaus 
net 18 klierikų, — aiškino Ani
lionis. — Man atrodo, kad tokio 
skaičiaus turi pakakti visiems 
Lietuvos kampeliams”. —įžūliai 
melavo įgaliotinis.

Toliau buvo išvardinta visa 
eilė “nusižengimų viešajai tvar
kai. “Gaila, bet dar pasitaiko at
vejų. kad bažnyčių šventoriuose 
rengiamos eglutės”, — skundėsi 
Anilionis ir kaip pavyzdį pa
minėjo Alytaus ir Prienų parapi
jas. “Bažnyčia yra maldos namai, 
o ne įvairių renginių salė. — aiš
kino įgaliotinis. — Minėtų ben
druomenių kulto tarnai buvo 
įspėti ir jiems pritaikytos atitin
kamos bausmės. Žinokite ir pri
siminkite. kad tokie dalykai jūsų 
bendruomenėse nepasikartotų, 
nes būsite baudžiami pagal įsta
tymus”, — jau atvirai pakeltu 
tonu gąsdino įgaliotinis.

Savo kalboje jis dar priminė 
vieną “nepataisomą” atvejį — 
Vadoklių parapijoje kun. Juozas 
Janulis pastoviai bažny čioje rodo 
religinius filmus už ką reikėjo 
minėtą kunigą iškelti net iš para- 
niios.

Už tai. kad mišiose patarnauja

nepilnamečiai vaikai ir jaunuo
liai, RRT įgaliotinis numatęs tai
kyti atitinkamas priemones ir 
Šilų parapijos klebonui kun. Juo
zui Balčiūnui bei Miežiškių kle
bonui kun. Kostui Balsiui.

Viešoji tvarka, anot P. Anilio- 
nio. pažeidžiama ir Panevėžio 
bažnyčioje, kur bažnytiniame 
chore gieda ir pastoviai mišiose 
patarnauja 5-7 vaikai.

“Nepilnamečiams tai neleisti
nas dalykas. Kai bus pilna
mečiai. prašau, niekas nedraus . 
— karščiavosi pranešėjas.

Susirinkimo metu tikintieji 
teiravosi liturginio maldyno lei
dimu. Iš atskirų religinių ben
druomenių Anilionis susilaukė 
papildomų nusiskundimų dėl re
liginės literatūros ir maldaknyr 
gių trūkumo.

Atsaky damas į pateiktus klau
simus, įgaliotinis bandė pavai
zduoti. kad tik paskutiniu metu 
išleista didžiuliu tiražu įvairios 
religinės literatūros, anot jo. gal 
net per didelis tiražas tokiai ma
žai Lietuvai.

Susirinkime buvo paliestas ei
tynių klausimas, pvz., laidojant 
mirusiuosius. “Tokios eitynės 
ardo viešąją tvarką, — dėmesį 
patraukia vėliavos, giedoriai, ir 
tai be jokio valdžios leidimo”. — 
kalbėjo toliau, kartu dar įspėda
mas religinių bendruomenių ko
mitetus, kad viso šito nereikia.

išsišo-

įgaliotinis piktinosi Vatikano 
radijo laidomis, kuriose minimi 
tikinčiųjų persekiojimo atvejai. 
Jis visa tai laikė melu.

“Pasitaikantiems
keliams ateityje imsimės griež
tų priemonių. Taip atsitiko 
ir su kunigais — A. Svarinsku ir 
S. Tamkevičiu. Tokių kandidatų 
turime ir daugiau. Tikėjimas 
draudžiamas! Tikėjimas perse
kiojamas'...” — vis negalėjo 
užbaigti kalbą įsikarščiavęs

Buvo kalbama ir apie bažnyčių 
remontus, vaikų katekizaciją. 
“Ruoškite vaikus patys. Turite 
katekizmą, jų yra pakankamai. 
Be to, nenorėkite, kad kiekvie
nas šeimos narys turėtų po atski
rą katekizmą. Knygas reikia 
gerbti ir tausoti.

Perspėju bendruomenių ko
mitetus, kad vaikus tikėjimo ne
mokytų kunigai. Juos turite mo
kyti jūs patys, tėvai. Didesnį 
dėmesį komitetai turi skirti 
valdžios nuostatams vykdyti”.

įgaliotinis vengė tiesiogiai at
sakyti į, tikinčiųjų klausimus. 
Sąžinės laisvės klausimą tapatino 
su materialinio lygio kilimu. Į kai 
kuriuos klausimus^ motyvuoda
mas, kad lapelyje nėra pažymėta 
klausiančiojo pavardė, vardas, 
amžius, išsilavinimas, religinė 
bendruomenė, RRT įgaliotinis 
visiškai neatsakė.

Gruodžio?, sekmadienį, Kau- ] 
no arkikatedroje — bazilikoje ' 
Kauno arkivyskupijos ir Vilka
viškio vyskupijos apaštalinis ad- 1 
ministratorius arkivyskupas Liu
das Povilonis, dalyvaujant ir ki
tiems Lietuvos vyskupam, su
teikė vyskupystės šventimus 
savo augziliarui vyskupui Vladui 
Michelevičiui.

Vyskupas Madas Michele- 
vičius yra 62-jų metų 
amžiaus. Kunigu įšventintas 
1948 metų spalio 31. Kauno teo
logijos fakultete buvo įsigijęs 
teologijos licenciato laipsnį. 
Tarpdiecezinėje Kauno Kunigų 
seminarijoje keletą metų ėjo 
dvasios tėvo pareigas. Paskuti
niu metu buvo lotynų kalbos 
dėstytojas docento titulu. Loty
nų kalbos studijas gilino Sale
ziečių universitete Italijoje. Ša
lia lietuvių ir lotynų kalbų moka 
italų. anglų. vokiečių.

-f”--'

prancūžzų, rusų ir kai kurias ki
tas kalbas. Kauno arkivyskupijos 
tribunole ėjo prosinodinio 
teisėjo pareigas.

Vyskupo Vlado Michele- 
vičiaus šventimų proga po
piežius Jonas Paulius II yra pa
siuntęs telegramą Kauno ir Vil
kaviškio vyskupijų apaštaliniam 
administratoriui arkivyskupui 
Poviloniui. Telegramoje Sv. 
Tėvas išreiškia nuoširdžiausius 
linkėjimus naujajam vyskupui ir 
visai Lietuvos katalikų bendruo
menei linki, kad Viešpatis per 
Nekaltai Pradėtosios Mergelės 
Marijos užtarimą gausiai apdo
vanotų savo malonėmis Lietuvos 
katalikus, kad jie vis labiau 
pažintų savo krikščioniškąjį 
tikėjimą, -p'ėr šešis šimtmečius 
tvirtai įsišaknijusi tautos są 
monėje, ir jį sąmoingai liudytų 
•savo kasdieniniame gyvenime.

POPIEŽIAUS TELEGRAMA
NAUJAM KAUNO VYSKUPUI

Visada jausdamas nuoširdžios 
vienybės ryšį su Lietuvos katali
kų bendruomene, su dideliu ma
lonumu ir tėviška meile atrfauji- 
nu savo sveikinimus šia džiaug
sminga proga, kada Jūsų naujasis 
augziliaras, paskirtas Kauno ar
kivyskupijai ir Vilkaviškio vysku-

OPEC valstybių aliejaus mi- 
nisteriai savo konferencijoj ne
pajėgia susitarti dėl sumažintų 
alieaus gamybos kvotų paskirsty
mo kiekvienai valstybėj ir tuo 
pačiu dėl aliejaus kainų 
pakėlimo.

JAV7 žvalgybos įstaigos pa
skelbė, kad prieš 6 m. Sov. S-ga 
Irano pasieny vykdė karo prati-

Inž. Edis Sabas, ISA aviacijos rezervo leitenantas, (kairėje) demonstracijose neša 
Amerikos vėliavą. Jis laikinai dirba Jungtinio Amerikos Baltų komiteto įstaigoje Wa- 
shingtone.

Prieš kelerius metus
Prancūzijos žydas William Na-

kad partija ir vyriausybė pada
riusios didelių klaidų ir kad

GORBAČIOVAS

pijai, kunigas Vladas Michele- 
vičius priima vyskupystės šven
timus.

Savo mintyse ir eucharistinėje 
aukoje būsiu su jumis, jungda
masis į vyskupų, kunigų, semi-, 
naristų ir visų tikinčiųjų maldą, 
kuria palydėsite iškilmingus vy
skupystės šventimus. Maldausiu 
gausios Viešpaties palaimos nau
jojo vyskupo ganytojiškai tarny
bai Jums patikėtose vyskupijose 
ir Lietuvos vyskupų konferenci
joje.

Drauge siunčiu nuoširdžiau
sius linkėjimus, kad šiuo prieš
kalėdinio pasirengimo laiku 
Viešpats per užtarimą Nekaltai 
pradėtosios Mergelės Marijos 
gausiai apdovanotų savo ma
lonėmis visus Lietuvos katali
kus, kad jie vis labiau pažintų 
savo krikščioniškąjį tikėjimą, per 
šešis šimtmečius tvirtai įsišakni
jusį tautos sąmonėje, ir jį sąmo
ningai liudy tų savo kasdieninia
me gyvenime.

Visiems, dalyvaujantiems iš
kilmėse ir dvasiniai besijungian- 
tiein su jų dalyviais, mielai sutei
kiu apaštalinį palaiminimą, kuris 
tebūna dieviškųjų malonių lai
das. Pasirašęs popiežius Jonas 
Paulius II.

Šventojo Tėvo telegramos 
tekstą paskelbė Vatikano dien
raštis “ L Osservatore Romano 
ir Vatikano radijas įvairiomis kal
bomis.

cenzūrą ir kitus piliečių laisvių 
suvaržymus ir sukėlė juodųjų 
gyventojų demonstracijas.

Argentina ir Brazilija, ilgą lai
ką besivaržiusios dėl politinės 
įtakos, pradėjo bendradarbiauti 
ir siekti, kad jų ūkiai būtų inte
gruoti.

JAV susirūpino, kad Ispanijos 
reikalavimai sumažinti JAV ka
rių skaičių ten veikiančiose ka
rinėse bazėse gali JAV priversti 
visas bazes uždaryti.

Kinijos Beijing universiteto 
studentai iškabino eilę atsišauki
mų, reikalaujančių didesnės de
mokratijos, bet netrukus atsišau
kimai buvo pašalinti. Kiek ank
sčiau provincijos universitetų 
studentai buvo suruošę eilę de
monstracijų už demokratines lai
sves. i

mus susižinojimo priemonių vei
kimui patikrinti.

Irako karo lėktuvai, nesutik
dami jokio Irano pasipriešinimo, 
puolė Irano aliejaus gamybos ir 
pramonės įmones. Iranas, 
trūkdamas JAV karo lėktuvų at
sarginių dalių, gali panaudoti tik 
apie 80 karo lėktuvų.

JAV žvalgybos įstaigos nuo 
1984 m. teikia Irakui žinių apie 
Irano vykdomus karo pasiruoši
mus ir veiksmus ir tuo būdu pa
lengvina Irakui kariauti.

Centrinėj Afrikos respubli
koj vyksta valstybės bu v. impe
ratoriaus J ean Bedel Bokassa tei
smas dėl jo valdymo metu atliktų 
žudynių ir kyšininkavimo.

Egipte buvo areštuoti 'HI 
asmenys, sąmokslavę nuversti 
krašto vyriausybę ir įgyvendinti 
komunistinę tvarką.

kash užmušė ten gyvenusį arabą 
ir buvo Prancūzijos teismo nu
baustas už žmogžudystę, bet 
spėjo pabėgti į Izraelį ir pasida
ryti griežtu judaizmo ortodoksu. 
Dėl su Prancūzija sudarytos nu
sikaltėlių išdavimo sutarties jis 
pr. m. Izraely buvo areštuotas, 
bet Izraelio vyr. rabinui ir reli
ginėm partijom pradėjus įro
dinėti, kad Prancūzijos kalėji
muose Nakash galįs būti 
nužudytas ten laikomų arabų ka
linių, teisingumo ministeris 
įsakė areštuotąjį paleisti, nes nu
sikaltėlis pasidarė Izraelio pi
liečiu ir turi teisę naudotis val
stybės teikiama apsauga. Au
kščiausias teismas įsakė nusi
kaltėlį laikyti kalėjime, kol jo 
byla bus galutinai išspręsta.

Vietname prasidėjo partijos 
šeštasis kongresas kaltinimais

atėjęs laikas tas institucijas išva
lyti.

JAV senato komiteto JAV 
įsivėlimui į Irano reikalus tirti 
pirm-ku buvo paskirtas demok
ratų senatorius Daniel K. Inou- 
ve.

Japonijos piniguočiai pradėjo 
labai uoliai supirkinėti Amerikos 
viešbučius ir kitus komercinius 
pastatus daugely Amerikos mie
stų.

Per Pakistano Karachi miesto 
priemiesčiuose per 3 dienas vy
kusias tarp ten gyvenančių paki- 
stanų ir iš Indijos atsikėlusių mo- 
hajinų riaušes žuvo apie 1.50 ir 
buvo sužeista šimtai žmonių. Be 
to. buvo deginamos krautuvės ir 
įstaigos, o {Milicija buvo bejėgė 
riaušes numalšinti ir turėjo kvie
sti kariuomenę į pagalbą. *

PRIEŠ RELIGIJĄ

\ akarų spaudoje plačiai 
nuaidėjo sovietų lyderio Michail 
Gorbačiovo naujas išpuolis prieš 
religinius piliečių įsitikinimus 
Skrisdamas į Indiją, (Gorbačiovas 
lapkričio 24 dieną buvo kelias v a- 
landas sustojęs Uzbekistano so
stinėje Taškente.

Susitikdamas su komunistų 
partijos vadovais ir valdžios pa
reigūnais, Sovietų Sąjungos ly
deris čia pasakė kalbą, visus 
griežtai įpareigodamas “lie jokių 
nuolaidų ir kompromisų kovoti 
su religinėmis apraiškomis . 
liaudies masių tarpe stiprinti 
"politinę veiklą ir ateistinę pro
pagandą \

Gorbačiovo žodžius cituoija

Uzbekistano komunistų partijos 
organas dienraštis "Pravda \ o- 
stoka", — “Turime būti ypač 
neatlaidūs — pabrėžė Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos 
sekretorius. — turime būti ypač 
griežti su komunistais ir aukštai
siais pareigūnais, kurie sakosi 
giną mūsų komunistinę moralę 
ir mūsų komunistinius idealus, 
o tuo tarpu iš tikrųjų patys — 
anot Gorbačiov o — laikosi atsili
kusių pažiūrų ir dalyvauja reli
ginės** apeigose .

Sis (Gorbačiovo pareiškimas — 
komentuoja užsienio spauda — 
vra įsjiejimas tiem. kurie 
tikėjosi, kad naujasis sovietų Iv- 
deris bus humaniškesnis reli
ginės laisves u žmogaus teisių 
srityje.
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Toks švenčių sveikinimas gautas šiemet iš Lietuvos. Tekstas 
Įrašyta žalių rašalu, o piešinukas iškirptas iš kito sveikinimo 
ir priklijuotas.

— Akmenė. Vienuoliktą kartų 
rinkosi Žemaitijos muzikantai Į 
"Žemaitiško smuikelio” šventę 
Akmenės pušyne. Dalyvavo 
7ilalės, Telšių, Akmenės, Joniš
kio rajonų kaimo kapelų švenčių 
dalyvis kompozitorius Jurgis 
Gaižauskas ir geriausia pripažin
ta Šilalės kultūros namų kaimo 
kapela, kuriai vadovauja Z. Le
vickas. Šventėje dalyvavo Lietu
vos valstybinio akademinio ope
ros ir baleto teatro solistai D. 
Juodikaitytė, P. Zaremba, G. 
Pamakštys ir kt., kuriems akom- 
ponavo komp. J. Gaižausko va
dovaujama kapela. Taip pat daly
vavo svečiai iš Latvijos —Jelga
vos rajono.

— Panevėžio "Tulpės suve
nyrų gamy bos Įmonės kolekty
vas Į parduotuves išsiuntė lini
nes lovatieses, rankšluosčius, 
trijų modelių siuvinėtas moteriš
kas palaidines, margas ir baltas 
siuvinėtas virtuvines užuolaidas 
ir kitokius per 1(M) pavadinimų 
suvenyrus.

— Vilniuje, Meno darbuotojų 
rūmuose, surengtame vestuvi
nių dainų v akare programų atliko 
Daivos Račiūnaitės vadovauja- 

Išleidžiama dar lietuviškai niekur™ moterų ansamblis. Plačių 

neskelbta Maironio poema
Mūsų tautinio atgimimo 

žymusis poetas Maironis rašė ne 
tik lietuviškai, bet ir lenkiškai. 
Jo pirmosios eilės, dar būnant 
gimnazijoje, ir buvo parašytos 
lenkiškai. Vėliau jis rašė tik lie
tuviškai. Įsijungė Į "Aušros 
sąjūdį ir giliu patriotizmu žadino 
tautų.

Norėdamas apaštalauti tarp 
sulenkėjusių Lietuvos bajorų ir 
juos sugrąžinti lietuvių tautai, jis 
lenkiškai parašė lyrinę poemėlę 
"Z nad Biruty" (Nuo Birutės kal
no'. Parašyta dar anais spaudos 
draudimo laikais, kai įtampų tarp 
lietuvių patriotų ir sulenkėjusių 
bajorų vis didėjo. Poemėlė buvo 
išleista 1904 metais, taigi, prieš 
82 metus. Maironis buvo vienin
telis to meto poetas, kuris savo 
dideliu talentu ir grakščiomis 
eilėmis kreipėsi į sulenkėjusius. 
Gal poemėlė vienų kitų ir sulaikė 
nuo sulenkėsimo, gal vienų kitų 
bajorėlį sugrąžino Lieti" ai.

Vėliau poemėlė buvo pakarto
ta Maironio raštuose.

Taip nutiko, kadneiprieš Pir
mąjį pasaulinį karų, nei neprik
lausomos Lietuvos laikais poema 
nebuvo išversta į lietus ių kalbų. 
Senoji inteligentija, kuri gerai 
mokėjo lenkiškai, nejautė parei
gos sustoti ties ta poema ir jų 
išversti į lietuvių kalbų, nes ateis 
naujos kartos, kuriom jau lenkų 
kalba bus labai svetima. Tai su
prato poetas Faustas Kirša 1 891 
- 1964. Poetas buvo per antrąjį 
pasaulinį karų su pabėgėliųbanga 
pasitraukęs iš Lietuvos, per Vo
kietiją atvyko į Ameriką, gy veno 
Bostone ir ten mirė. Gal poemų 
jis buvo pradėjęs versti Lietuvo
je. bet versti baigė Bostone.

Po vertėjo mirties rankraštis 
pateko į poeto Bernardo 
Brazdžionio rankas. Jis ėmėsi

realizuoti vertimų. Jis pats Lie
tuvių Dienų spaustuvėje Los 
Angeles mieste surinko, su
laužė. surado dailininkę. Iliu
stracijas šiam leidiniui sukūrė 
puiki piešėja Ada Korsakaitė- 
Sutkuvienė. Betvarkant leidi
mas kiek užsitęsė. Bern. 
Brazdžionio rūpesčiu buvo sura
sti ir mecenatai, knygos leidėjai, 
Maironio poezijos gerbėjai. 
Bern. Brazdžionis, parašė pa
baigos žodį, leidinį išspausdinti 
atidavė pranciškonų spaustuvei 
Brooklyne.

Tie mecenatai leidėjai yra : 
Monika Lembertienė savo vyro 
poeto Prano Lemberto prisimi
nimui pasky rė 1000 dol., Lietu
vių Fondas davė 500 dol, dail. 
Ada Korsakai tė-Sutkuvienė 
paaukojo savo honorarų, jo atsi
sakydama.

Kita aukų dalis buvo surinkta 
šiame Atlanto pakrašatyje. Čia 
tie mecenatai - leidėjai yra: Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM, — 
100 dol., Nelė Gabienė-Maza- 
laitė — 200 dol. (100 dol. savo 
vyro Juozo Gabės prisiminimui). 
Česlovas Janušas — 50 dol., 
Paulius Jurkus — 100 dol., dr. 
jonas Lenktaitis — 100 dol., 
kun. Juozas Pragulbickas — 100 
dol. (jis buvo Maironio mokinys, 
prie Maironio baigė Kauno kuni
gų seminariją), Antanina Reivy- 
tienė — 100 dol., Alfonsas Sa
musis — 50 dol., Vytautas,\ oler- 
tas — 50 dol.

Leidinyts pilnai paruoštas 
spausdinti ir prie pirmos progos 
keliaus į spausdinimo mašinas.

Tai tikrai bus didelė lite
ratūrinė naujiena, nes didžiojo 
dainiajus poema lietuvių kalba 
išleidžiama pirmą kartą, (p. j.)

programą paruošė buvusios M. 
K. Čiurlionio meno mokyklos 
auklėtinės — dainininkės E. 
Burkšaitytė. D. Čepaitytė- 
Žalėnienė. L Karbauskaitė ir A. 
Nav asaitytė.

Vilniuje gastroliavo Baltijos \ . 
Višnievskio vardo dramos tea
tras. Repertuare — \\ . Sbake- 
speare "The Tamingof the Shre- 
vv”, B. Brecht "Die MutterKu- 
rasch und die Kinder ir V. Do- 
zorcevo"Paskutinislankytojas .

— Panevėžio lėlių liaudies 
teatras su S. Michalkovo pasaka 
"Trys paršiukai gastroliavę 
Korėjoje. Per 20 metų šis lėlių 
teatras yra gastroliavęs Jugosla
vijoj. Čekoslovakijoj, Vengrijoj, 
Rytų Vokietijoj. Teatro vadovas 
kultūros žymūnas dailininkas Al
bertas Stepanka. o teatro 
režisierė nusipelniusi artistė Ju
lija Blėdytė-Stepankienė.

— Vilniuje, Lietuvos meno 
darbuotojų rūmuose įvyko Lie
tuvos valstybinės premijos lau
reato poeto Juozo Nekrošiaus 
kūrybos vakaras "Su daina pa
skui dainų”. J. Tepšys, lite
ratūros kritikas, kalbėjo apie 
poeto kūrybą ir aptarė naujausių 
eilėraščių rinkinį "Klausiu ir 
abejoju”. Skaityta poeto kūryba. 
Muzikalinius kūrinius pagal jo 
eiles atliko nusipelniusi artistė J. 
Miščiukaitė, valstybinės filhar
monijos vokalinis instrumentinis 
ansamblis “Oktdava”, mergaičių 
ir merginų ch oras "Liepaitės’.

— Šiaulių dramos teatro fojė 
sumontuotos dvi Vitolio Trušio 
mozaikos: “Tragedija ir "Kome
dija”. Darbai pradėti 1984 ir 
baigti 1986. padedant R. Vil- 
kauskui įmontuoti arkinėse nišo
se, kurios yra teatro fojė. Dar 
antikiniame teatre susiformavu
sius simbolinius teatro įvaiz
džius — komedijų ir tragedijų — 
T. Trušys pavaizdavo kaip vyro 
ir moters figūras. Vyro figūra — 
tragedija — itin monumentali,

Latvių jaunimas, demonstravęs Vienos konferencijos metu.
Nuotr. J. V. Danio

akcentuotas lėtas, iškilmingas 
judesys, o komedija — dinamiš
ka, žaisminga. Personažai nusi
ėmę kaukes vaizduojami ne 
kaip schematiški simboliai, o 
kaip žmonės, turintys net aiškius 
portretinius bruožus. Naujosios 
mozaikos teatro pastatui suteikė 
papildomo šventiškumo, iškil
mingumo.

— Lietuvos kultūros ministe
rija ir Lietuvos rašytojų sąjunga 
skelbia viešą dramos veikalų vai
kams* ir jaunimui konkursą. Kon
kursui priimami naujai sukurti 
įvairių dramos žanrų kūriniai, 
meniškai įtaigiai atskleidžiantys 
tarybinės jaunosios kartos dva
sinį tobulėjimą, būdingus santy
kius socialistinės visuomenės są
lygomis, reikšmingas moralines 
problemas įvairiose gyvenimo 
sferose, tarybinio patriotizmo, 
socialistinio internacionalizmo, 
tautų draugystės idėjas. Konkur
sui galima pateikti ir savo paties 
arba kitų autorių (gavus jų sutiki
mą) kūrinių inscenizacijas. Pa
teikti kūriniai konkurso metu 
gali būti parodyti teatruose. Pje
ses, perrašytas mašinėle ketu
riais egzemplioriais, siųsti iki 
1988 sausio 1 Lietuvos kultūros 
ministerijos adresu dramos vei
kalų vaikams ir jaunimui konkur
sui. Už geriausius kūrinius nu
matytos premijos.

— Kaunan gastrolėms buvo 
atvykęs Baltarusijos valstybinis 
akademinis Jakubo Kolaso dra
mos teatras. Teatro repertuare 
J. Kolaso draminė baladė “Simo
nas — muzikantas”, K. Sajos ko
medija — sakmė “Klemensas”, 
A. Dudarovo drama “Vakaras”, 
\V. Shakespeare tragedija “Ro
meo ir Julieta’, A. Gelmano 
pjesė “Zinutė” ir E. O’Neill dra
ma “Meilė po guobomis”.

— Vilniuje Lietuvos valstybi
nis akademinis teatras naują se
zonų pradėjo su M. Gorkio “Va
sarotojais . Pirmoji premjera 
numatyta A. Galino pjesė 
“Žana”, kurių režisuoja režisie
rius R. Tuminas. Vyriausias tea
tro režisierius stato N. Michia- 
velli “Mandragola”. Vėliau bus 
parodytas \V. Shakespeare 
“Hamletas", kurį režisuos I. 
Bučienė. Taip pat šį sezoną bus 
parodyta ir V. Krėvės “Skirgai
la”.

— Anykščiuose nuo seno 
garsėja dainininkių trio “Sidabri
niai balsai”, kurį sudaro Jonė 
Marcinkienė, Emilija Petro- 
kienė ir Sofija Pakalnienė. Daug 
metų jos dainuoja vysk. A. Bara
nausko poemų Anykščių šileli s

— Kalvių kaime, Skuodo rajo
ne. Simano Daukanto tėviškėje, 
ant senųjų pamatų atkurta 
klėtelė (originalas perkeltas į 
Lietuvos liaudies buities muzie
jų). kurioje įrengta ir naujai pert
varkyta ekspozicija apie S. Dau
kanto gyvenimų ir jo darbus. 
Klėtelėje įrengta ekspozicija ir 
Jurgiui Pabrėžai — XIX a. 
pradžios botanikui, rašiusiam 
lietuviškai, kurio darbai reikš
mingi ir kalbininkams.

— Šiauliuose švenčiant 750- 
ąsias miesto įkūrimo metines Ta- 
Išos ežero pakrantėje, ten, kur 
kažkada buvo įsikūrusi pirmoji 
gyvenvietė, šiauliečiai įrengė ai
kštę, pavadinę jų Saulės laik
rodžio aikšte. Jos centre — 21 
metro kolona, o kolonos viršuje 
— bronzinė šaulio figūra. 
"Saulės kino tatre iškilmingai 
atidary tas liaudies dailininko Ka
zio Morkūno vitražas “Saulės 
mūšis". Jis atkuria 1236 metų 
rugsėjo 22 dieną, kai šiose apy
linkėse, vadintose Saulės vardu, 
įnirtingame mūšyje buvo su
triuškinta kalavijuočių ordino 
kariuomenė.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Highiand Blvd., galima |»lgytl 
I ietuviškų ir angį iškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikin Imo kortai ių, 
gintaro, baltinukų, juostų, įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Foreat 
P*way St), Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbinga* laidotuves. 
Koplyčios parūpinamas visose miesto dalyse. TeL 296 - 2244.

BUYUS FUNE.RAL HQME. Mario Telxeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office': 426 kifayette St. (Cor. Wil*on Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamo* garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Ra., 
33706. 813 360 - 5577. KENF1ELD WOODLAWN RJNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St Petersburg, Fla. 33707.813 345-9393. W00DLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St Petersburg, Ra. 33707.813 345 
-9393.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪN'US JGftlAS.sav. W Inte r Garden Tarėm. 
1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Te^ėf.421 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogom*. Be to, duodami polaidotuvinial pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non 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. Tet. 617 753 -7232.

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

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

paselino A MEMORIALS
66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, ŲUEEVS. X Y 

PHONES (718) 326 - 1282 326 - 3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. JSTA4GA PRIE SV. JONO KAPINIŲ. KVECAS

JONAS 
19 3 3 + i 97 6

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P C.

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

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

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

S.L.K.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMA 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

BROOKLYN, N.Y. 11229
TEL.: 718 769 - 3300
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Kai rūpesčiai beldžias į duris

- Nors ir šventės , nors ir šviečia 
kalėdiniai žiburiai, bet ir didieji 
rūpesčiai mūs nepalieka. Jie va
karo prieblandoje beldžiasi j du
ris ir prašo įsileisti, prašo, kad 
jie. būtų išspręsti.

Nors ir baigiame metus, bet 
rūpesčiai nesibaigia. Jie neturi 
kiiko ribos. Jie nusiramina tik 
tada, kai juos įveikiame.

Tų rūpesčių būna gana daug. 
Čia paliesime tik keletą. Prie 
kitų sugrįšime vėliau.

Lietuviškos knygos klausi
mas. Praėjo 100 metij nuo Auš
ros, nuo pirmojo tautinio atgimi
mo laikraščio pasirodymo, nuo 
lietuviškojo žodžio prisikėlimo, 
o štai vėl esame pavojuje, kad 
mūsų lietuviška knyga gali nu
mirti. Leidyklos jau nebenori 
leisti lietuvių rašytojų kūrinių, 
nes nebėra skaitytojų. Turime 
daug ir labai daug turtingų žmo
nių. kurie didžiuojasi savo tur
tais bankuose, bet tie žmonės jau 
nebeturi lietuviškų knygų. Jie 
jau nenori skaityti lietuviškai. 
Neturi laiko tokiem niekam.

Knygos yra mūsų kultūros vei
drodis. knygos mūsų dvasios 
šaukliai eiti ir dirbti lietuvybės 
labui, gyventi Lietuvai. Ir kaip 
išeiti iš tos pražūtį nešančios 
padėties.

Visų akys krypsta į Lietuvių 
Bendruomenę - Krašto Valdy
ba, Kultūros Tarybą. Jos turėtų 
imtis iniciatyvos, šį klausimą ge
rai išstudijuoti ir imti propaguoti 
lietuviškąją knygą. Čia daug ne
reikėtų. Reikėtų sūdan ti tik ke
letą klubų, kurie įsipareigotų 
pirkti lietuviškas knygas, kurie 
savo auka palaikytų leidyklas.

Latviai. pavyzdžiui. šiuo 
atžvilgiu kur kas geriau stovi. Jų 
knygų išleidžiama kur kas dau
giau ir daugiau jų išplatinama.

Kaip rodo patirtis, mum reikia 
ir anglų kalba laikraščio, kuris 

rašytų lietuviškais klausimais 
Tokius laikraščius turi ir lenkai, 
ukrainiečiai, žydai, airiai ir kiti. 
Ir mums jau laikas išleisti kokį 
savaitinį, patogaus formato laik
raštį. Jis sutelks aplink save 
tuos, kurie kalba angliškai, bet 
kurie nori pasitarnauti Lietuvai. 
Jų taip palikti negalime. Ir jie 
mums labai brangūs ir svarbūs.

Ir čia turėtų pasirūpinti mūsų 
didžiosios organizacijos.

Lietuviškos mokyklos kasmet 
mažėja. Daug yra priežasčių, 
kodėl taip atsitinka. Gal svar
biausia, kad mes per mažai 
dėmesio skiriame lietuviškai 
mokyklai. Apie ją tik kalbame, o 
konkrečiai mažai ką padarome. 
Ir čia reikia didžiųjų organizacijų 
talkos, kad mokyklos vėl prisipil
dytų lietuviškos kilmės jaunimu.

Vyresniųjų namai. Niekas 
anksčiau nė nepagalvojo, kad 
reikia namų, kur galėtų prisi
glausti vyresnieji ir seneliai,. 
Bet dabar visi tai matome, nes 
kiekvienoje kolonijoje tie reika
lai iškyla. Vyresnio amžiaus 
žmonės dažnai reikalingi pagel
iuos. Dažnai jie būna vieniši. O 
kai gyventų bendruose vyresnio 
amžiaus namuose, visa tai būtų 
padaroma kur kas lengviau. Jie 
nebūtų vieniši, galėtų savo tarpe 
ir pasikalbėti, kortom palošti. Ir 
pagalbą kur kas lengviau suorga
nizuoti.

Tokius namus turi kitos tau
tybės. o mes dar esame atsilikę. 
Nevv Yorke jau senokai kalbama, 
sako, kad esą net užpirkti namai, 
bet kodėl tai daroma tyliai, kodėl 
nerašo apie tai spauda? Kodėl 
taip delsiame?

Ir čia prašome Lietuvių ben
druomenės ir kitų veiksnių pa
skubinti, paskatinti, kad tokie 
namai būtų greičiau įrengti.

Daugiau savisaugos. Pastebi
me. kad kartais mūsų gyvenimą

Jungtinės Tautos žengia į ke
turiasdešimt antruosius metus. 
Žengia, apkrautos rūpesčių ir 
ateities nežinia. Si pasaulinė or
ganizacija, įvairiaspalvis, triukš- 

’mingas ir kartu neefektingas 159 
valstybių junginys, biurokra
tinės aparatūros šedevras, šian
dieną pergyvena finansinę krizę, 
kuri gali privesti prie bankroto 
Didžiausia priežastis — Jungti
nių Amerikos Valstyubių nutari
mas sumažinti Jungtinėm Tau
tom teikiama paramą ir nebe- 
remti jų finansiniai toliau, kaip 
tai buvo remiama iki šiol.

Kas išlaiko Jungtines Tautas?
Jungt. Tautų visa veikla yra fi

nansuojama mokesčiais tų val
stybių; kurios yra nariai tos orga
nizacijos. Tie mokesčiai yra pa
gal skalę, nustatytą JT Genera
linės Asamblėjos, atsižvelgiant į 
kiekvienos valstybės ekonominį 
pajėgumą.

JAV duoklė yra pilti didžiau
sia. Ji siekia per 25 procentus 
Jungt. Tautų biudžeto, kuris 
šiuo metu jau peržentė 4 bilijo
nus dolerių. Taigi, JAV duoda 
beveik 1,1 bilijonų. Iš tos sumos, 
420 milijonų eina reguliariai JT 
administracijai, o 660 milijonų 
vykdymui įvairių projektų ar 
programų pagal JT Generalinės 
asamblėjos nutarimus.

JAV visad įneša savo duoklę 
laiku, kai tuo tarpu kitos val
stybės, ypač Sovietų Sąjunga ir 
jos blokas, taipgi ir eilė Afrikos 

ima kažkas ir sumaišo, ima ir su
griauna veiklą. Tai atsitinka 
todėl, nes nesame pakankamai 
apdairūs, visada atsiminkime, 
kad okupantai tikrai nori suhai- 
kinti mūsų lietuvišką veiklą. Jie 
moka organizuoti, moka siųsti 
žmones į visus kraštus.

Todėl visuomenei ir kelia 
rūpestį, kaip į amerikiečių įstai
gas, kurios mums skirtos, ateina 
jau sovietinio auklėjimo žmonės. 
Juk jau ir dabar Amerikos Balse 
per Australiją , atvykęs sėdi 
“made in the Soviet Union” 
asmuo. Jis išugdytas visai kitoje 
kultūroje, marksistinėje filosofi
joje. kaip jis gali atstovauti šiam 
laisvės kraštui? Jis tik palengvins 
plačiau sklisti sovietinei propa
gandai, kuri siekia sužlugdyti 
Ameriką ir visą demokratinį lais
vąjį pasaulį.

Nejaugi jau nebėra žmonių, 
kurie būtų išauklėti šioje 
kultūroje ir būtų patikimi de
mokratinėm tradicijom?

JUNGTINIŲ TAUTŲ FINANSINĖ KRIZĖ
KĘSTUTIS K. MIKLAS.

Darbininko specialus 
korespondentas Jungt. Tautose

lx*i Azijos valstybių, nesiskubina 
su įmokėjimais arba net nesumo
ka savo dalies pilnai dėl įvairiau
sių priežasčių, lyg liendro 
{Mibūdžio nutarimai jų neliečia 
ar joms nepriimtini.

Sovietų Sąjunga privalo įnešti 
tik 10.54 procentų reguliariam 
biudžetui, maždaug apie 147 mi
lijonus. O visas Sovietų blokas 
JT projektams 1x4 programoms 
skiria tik vieną procentą (19,3 
milijonų dolerių) ir pajėgia tuos 
pinigus atgauti net su kaupu iš 
JT specialaus fondo, skirto besi
vystančių kraštų paramai. Sovie
tai iki šiol nėra įmokėję apie 250 
milijonų dolerių, kurie yra reika
lingi JT karinių dalinių taikai pa
laikyti išlaikymui. Jungt. Tauto
se užsiminama, jei Maskva įneš
tų tuos pinigus, ir tos finansinės 
krizės nebebūtų.

Po Sovietų Sąjungos savo 
įnašais seka Japonija su 10.32 
pr<xentų, Vakarų Vokietija su 
8.54%, Prancūzija — 6.51%. 
Didžioji Britanija — 4.67%, Ita
lija— 3.74%, Kanada — 3.08%, 
Ispanija — 1.93%. Olandija — 
1.78%, Australija — 1.57%, 
Rytų Vokietija ir Brazilija po 
1.39 prtK-ento. Didieji kraštai, 
kaip Kinija su .88 ar Indija su 
.36 procento įnašu, taipgi 78 val
stybės, privalančios mokėti tik 
.01 procento, astuonios tik .02 
ir devynios tik .03 procento. 

Jungtinių Tautų Generalinis sekretorius Javier Perez de Cuellar pasitinka akredituotus 
korespondentus, atvykstančius jjospaudos konferenciją. Nuotraukoje jis sveikinasi su 
Kęstučiu Miklu, Darbininko specialiu korespondentu prie JT.

taipgi irtiartingieji naftos šaltinių 
kraštai, lti*i Saudi Arabija ir Ku- 
vaitas, nu aką žemiau pusės pro
cento, maukt reiškia daug pre- 
tenziji|ir stato gausylaes reikala
vimų, (lai igū*u už tuos, kurie su 
savo ffi procentų įnašu išlaiko 
Jungt. Ta utas.

]i<<. Tautų išlaidumas
Dabar Jungt. Tautos kasmet 

išleidžia per 4 bilijonų dolerių 
visolcieims projektams ir admini
stracijai savo įstaigų Nevv Yorke, 
Ženevoj ir Vienoj lx*i išlaikymui 
visokiariajisių padalinių beveik 
visuose kontinentuose. Tačiau, 
kiek ištikrojų yra išleidžiama, 
atrodo. niekas nežino, kadangi 
nėnbm sol įduoto biudžeto, nie
kas Iii išlaidų nevaržo ir mažiau
siai jas tikrina. Išlaidom nėra 
ribų jei Jungt. Tautose daugu
ma kjnors nusprendžia įgyven
dinti ir jei tai yra įtraukiama į 
biudžetu, visi privalo įnešti savo 
duoklę pagal nustatytą skalę.

Kad Jungt. Tautos yra nepa
prastai i klaidžios, yra visiems ge
rai žinom nas faktas. Prigalvojama 
įvairiiĮĮvairiausių projektų, viso
kiausių studijų, prikuriama eilė 
komisijų, žinoma,- su gausiu au
kštai ^apmokamu personalu, 
dažnailiibai neefektingu ir nieko 
neatliekančiu. Nežiūrint esamo 
deficito, pereitais metais JT 
buvom įtarusios išleisti 73,5 mi
lijonui olerių pastatymui liuksu- 
siniokonferencijom centro bado 
nualintoj Etiopijoj. Laiku buvo 
pakeltais tri ukšmas ir nuo to pro- 
jektobcivo atsisakyta.

Pažiūrėkim į pavyzdžius ir 
kitų išlaidų. Štai, Generalinio 
Sekretoriaus įstaigos blankams, 
oficialiems pakvietimams bei 
menui kortelėms paruošti iš
leidžiama per $82,000, už jo do
vanai kitiems dignitoriams — 
$70,000, už prižiūrėjimą gėlių ir 
krūmų prie JT pastatų ir tik va
saros metu — $92,000, už limu
zinų nuomą — $115,000, už stu
diją, kas turėtų būti daroma su 
šiaudų atmatom, — $15,000, už 
keliones JT projektų filmavimui 
— $210,000, personalui už ke
liones į įvairius posėdžius — 
$186,000, “apskrito stalo” redak
torių patarimams — $77,000, 
kelionės išlaidos iš New Yorko į 
Nairobi, Kenija, delegatams į JT 
Moters 10-čio konferenciją — 
$142,500, kopijavimo popieriui 
ir kitom raštinės priemonėm — 
$537,000 ir 1.1. Atrodo, kad tai 
tik mažutės išlaidos, lyginant su 
milijoninėm -biudžeto sumom. 
Bet tų pavyzdžių būtų galima 
prirašyti gausybę, parodančią 
nuogą besaikiškumą. JT sekreto
riato operavimui kasmet iš
leidžiama per 750 milijonų dole
rių. Tos išlaidos kyla daug aukš
tesniu procentu negu pačiose JA 
Valstybėse.

JT personalo algos yra nepa
prastai išpūstos. To apmokomo 
personalo yra net 11,423. Prieš 
keturiasdešimt metų, kai JT 
kūrėsi, jo buvo tik 1566. Algos 
yra sudarytos, remiantis JAV fe- 
deralinių įstaigų algų principu su

(nukelta į 6 psl.)

KRIKŠČIONYBĖS
yla JVEDIMAS

LIETUVOJE

\vignonc. schizmai, buvo ją ypač sukrėtę. Kai kada 
<’eros Romos pastangos susidurdavo su kita galybe 

- vokiečių imperatoriais, kurių remiamas ordinas 
'abai dažnai nesiskaitydavo su popiežių įspėjimais.

Nežiūrint priekaištų, kurie, pažiūrėjus į juos iš 
anų laikų perspektvvos, netenka didelės savo svo
rio dalies. Lietuvos christianizacijos reikalu Roma 
vis dėlto yra parodžiusi ir daug gražių pastangų. 
Nuo Mindaugo iki Vytauto laikų popiežiai atvejų 
atvejais siūlė lietuviams krikštytis ir tuo reikalu 
siuntė laiškus patiems Lietuvos valdovams, prašė 
-arpininkauti kitus krikščionis valdovus, siuntė ne 
Vartą net pasiuntinius, siūlydami palankiausias 
krikšto sąlygas — ne tik neliečiant Lietuvos suve
renumo. bet dar pakeliant ją į aukštesnį rangą — 
karaliją. Be to, daug kartų popiežiai yra įspėję 
ordinus ir kitus Lietuvos kaimynus nevartoti prieš 
pagonis prievartos ir apskritai karinių konversijos 
priemonių, neatiminėti iš neofitų turtų, neapsun 
kinti jų didelėmis duoklėmis.

Tačiau antra vertus, čia suminėtieji priekaištą. 
Romai gali būti, žiūrint anų laikų aplinkybių, iš da 
lies ir pateisinti. Juk jei aisčių gentys buvo mažai ži 
nomos visiems vakariečiams, tai nedaugiau jas ga 
Įėjo žinoti ir Roma. Todėl dėl nesirūpinimo anks
tybosiomis aisčių misijomis ji negalėtų būti iš viso 
kaltinama, kaip niekas jos nekaltina nesirūpinimt 
misijomis Amerikoje, kol ši dar nebuvo atrasta. 
Tačiau ir vėliau, kai mūsų kraštas Vakarams pasi- 
lare įau labiau žinomas, Roma ne visuomet galėjo 
rinkamai juo rūpintis ar užimti tinkamą poziciją, 
sakysime, kad ir ordinų bei Lenkijos'atžvilgiu, nes 
viena, šie visada stengėsi jos akyse pasirodyti di
deli christianizatoriai, net tikėjimo kankiniai, ir 
kiekvieną savo politinį žingsnį j Lietuvą dengė 
krikščionybės plėtimo skraiste, o antra, dėl to, kad 
anų laikų susisiekimo ir susižinojimo trūkumai ne
įleido jai pačiai tiksliai informuotis ir kitų informa
cijas tinkamai patikrinti. Be to. nereikia užmiršti, 
kad Romos dėmesį nuo Rytų itin atitraukdavo pa- 

tb< Bažnvčios 'niaus sunkumai, kurie, iškilus

3. Lietuvos valdovų nelankstumas

Ne tik išorinių christianizacijos pastangų nepa
kankamumas ar netinkamas pobūdis, bet ir paties 
mūsų krašto, o ypač jo valdovų nusistatymas galėjo 
turėti nemažos reikšmės Lietuvos christianizacijai 
suvėlinti. Juk ne paslaptis, kad Lietuvai, atsidūrus 
prieš įvykusį faktą, būtent — vokiečių ordinų įsi 
kūrimą Lietuvos vakaruose ir šiaurėje, ir negalint 
priimti jo kariniu būdu siūlomos krikščionybės, o 
taip pat negalint pasinaudoti daugiau su politiniai* 
išskaičiavimais susijusiomis lenkų ir rusų christia 
nizaciįos pastangomis, buvo galimi dar kiti christią 
nizacijos keliai. Lietuvos valdovai galėjo kviesti* 
misininkų iš kitur ir jų pagalba christianizuoti 
kraštą arba priimti krikštą iš Rygos arkivyskupo 
bei kitų Pabaltijy įsikūrusių vyskupijų vyskupų 
kurie nesutiko su ordinų imperialistiniais tikslai* 
ir kuriems rūpėjo taikus Lietuvos krikštas; juoba, 
kad šitas taikiąsias Rygos arkivyskupo ir kitų vvs 

kupų pastangas stipriai rėmė ir pati Jeigu 
Lietuvos valdovai, nežiūrint kitų galimi) Lietuvos 
christianizacijos kelių bei būdų, vis dėlf-o ir jai: 
nepasinaudojo, tai ar nebus čia kaltasių pačių ne 
lankstumas ar užsikirtimas?

Tiesa, kalbant apie Lietuvos valdovų poziciją 
krikšto atžvilgiu, reikia išskirti pirmąjį sujungto
sios Lietuvos valdovą Mindaugą. Kad ir politiniais 
išskaičiavimais ir net iš paties ordino trankų, jis 
-.i« dėlto priėmė krikštą (1251) ir jį sumaniai pa
naudojo tiek valstybės, tiek ir naujosios Lietuvos 
Bažnyčios nepriklausomybei patikrintiirsustiprinti. 
Tai padaryti, tiesą sakant, jam buvo daug lengviau, 
nes vokiečių ordinas tais laikais dar nebuvo sudo- 
-ojęs nei prūsų, nei latvių, o, be to, tnilitarišlcai jis 
nebuvo dar išaugęs į tokią pajėgą, nuo kurios Lie- 
mva, priimdama iš jo krikštą, būtų gilė jusi pasi-

• la.fyti priklausoma. Be to, nereikia užmiršti ir 
kito fakto, kurį kai kurie istorikai itin pabrėžia — 
kad tais laikais ordinui, bent livoniškis jojo šakos 
magistrui Andriui von Stirland, dar nuoši rdžiai rū- 
nėjo Lietuvos konversija, nes jis stengusis Min- 
laugui pateikti priimtinas krikšto sąlygas ir net 

nadėti jam išsirūpinti karaliaus (vadinas, ncpriklau- 
•omo valdovo) titulą'1’. Didelės reikšmes Lietuvos 
krikšto reikalą sprendžiant galėjo turėti ir ta ap- 
inkybė. kad tuometinė Lietuvos valstybė dar nebu- 

"O per daug atmiešta rusiškojo elementu, leuris būtų 
mivęs priešingas — kaip tai vėliau yrapvkę — Lie- 
uvos krikštui Romos būdu. Pagaliau i r pati Ro- 
na. tais laikais dar nepatyrusi skandalas lietuvių 
aldosų pažadų netesėjimo, nesvyruojančiu nuošir

durnu ir nedelsiu uolumu rūpinosi patenBdngi visus 
Mindaugo prašymus, liečiančius Lietuvos valstybes 
ir Bažnyčios suverenumą, įspėdama net tuos. kurie 
prieš tą suverenumą kėsintųsi, bausti e lok omu ni- 
kos bausmėmis’.

Tuo kLv'imu ttc*4 sakant vra ir W» si nuumoniii 
|'1k / Sfakaurta' op cit *>s ps| ų t,,|)

Tuo būdu Mindaugo įvykdytas Lietuvos krikš
tas, kaip matyti, yra išimtinis faktas ne tik dėl pa
ties valdovo parodyto lankstumo, bet ir dėl žymiai 
palankesnių to meto aplinkybių.

Nors tos aplinkybės juo toliau, juo sunkesnės 
darėsi, tačiau, kiek atrodo, ir pačių Lietuvos val
dovų lankstumas, krikšto reikalus sprendžiant, kas
kart vis mažėjo. Toks Vytenis, sakysime, net 15 
metų gyvenęs sąjungoje su Rygos arkivyskupu, 
griežtai besipriešinančiu ordino imperializmui, visai 
nepasinaudojo galima šiojo pagalba Lietuvos chri
stianizacijai. Tiesa, apie 1298 m. jis Rygos arki
vyskupui buvo pareiškęs palankumą krikštui, o 
1312 metais, kai į Rygą buvo atkeliavęs popiežiaus 
legatas Pranciškus de Moliano, jis (Vytenis) pats 
atvyko pas jį ir arkivyskupą, prašydamas juos abu 
atsiųsti į Lietuvą du pranciškonus, kuriems žadėjo 
pavesti vienuolyną ir pastatytą bažnyčią, tačiau vė 
liau dėl nežinomų svarbesnių priežasčių nuo šio žy
gio atsisakė.

Taip pat ir Gediminas, norėjęs Lietuvą sueuro- 
pinti — pakelti jos kultūrą, išplėsti prekybą, pa 
kelti žemes ūkį ir iš viso įvesti Lietuvoje tokią so
cialinę santvarką, kokia buvo Vakaruose, ir, be to. 
nuginkluoti Europos akyse ordinus, atrodo, su 
pratęs, kad tiek vienam, bėk ir antram reikalui 
krikščionybe gali labai daug patarnauti (tai matyti 
ir iš jo Vakarų Europoje prieš ordinus vestos pro 
pagandos pobūdžio), vis dėlto nepasinaudojo Ry 
gos arkivyskupo, su kuriuo jis gyveno taip pat są 
jungoje, pasiūlymu apkrikštyti Lietuvą aplenkiant 
ordiną ir tuo tikslu gautu net popiežiaus sutikimu 
^it.i aplinkybe pasinaudodamas. Gediminas būtų 
sukrikščioninęs Lictuvąr%*e pavojaus susirišti su 
ordinu ar bent pas/šfipjtijčrcfvdsinei įtakai. Be to. 
lis būtų pagaliau istaušęs^ordinams ginklus iš ran 
kų. ko jis, kad~rr-<umarųai Vestą prieš juos propa 
gandą, vis dėlto neįstert^padaryti.,

’ Apie <į nuoširdų Romos palankumu Mindaugui ir 1* 
tuvai plačiai rašo J .StaicatiJias, I retuva tr Vakaru Fur.'pa 
XIII mc amžnųc, SI Q* pv|
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Aukot gautos 1986 m. rugsėjo menesį:

1,600 doL Gediminas Balanda, 
Warren, MI (iš viso 6,600 dol.).

1,300 dol. Albinai ir Eugenia 
Šatraičiai, St. Petersbun Beach, FL.

$1,000 dol. A.a Algirdo 
Grybausko atminimui — draugų 
auka, per Stefaniją Grybauskienę, 
Chicago, IL; B. Gediminas 
Mickevičius, Michigan City, IN; 
Petras Mikalauskas, Omaha, NB (3 
viso 2,000 dol.); a.a. dr. Juozo ir 
Emilijos Pajauju atminimui - šeimos 
auka, per Vytautą Anon;. Rego Park, 
N Y; a.a. prof. dr. Prano Aleksandro 
Šveikausko atminimui- dr Mana 
L. šveikauskienė, Boston. MA; Lisa 
Mana Tender, WashingU>n, DC (iš 
viso 1.1O0 dol ).

5UO dol. Julius Čyias, lnglewoud, 
Australija; dr. Vytautas ir Albina 
Gavehai, Collinsville.IL; a_a_ Mari
jos Bagdonaitės Grebliunienes at 
nu m m ui — Vincentas Grebi lėnas, 
Coiurado Springs, CO; Aleksas ir 
Made Kiršoniai, Rancho Palos 
Verdes, CA; Liudas ir Agaes Nor
mantai, Hiram, ME; Eugenija 
Repcyte, Hanulton, Kanada; Pranas 
ir Stase Stanehai, St. Petersburg 
Beach, FL (iš viso 1,000 dol.).

400 dol. A.a dr. Jurgio ir Mari
jos Piaseckaites šlapelių atminimui 
— Aloyzas ir Gražutė Siručiai, San
ta Monica. CA uš viso 500 dolj.

250 dol. Tadas ir Česlovą 
AieKsuniai, Braintree, MA (iš visu 
75u dol.r, Vaidotas ir Rimvydą 
Baipšiai, Costa Mesa.CA; Romas ir 
Nerija Kasparai, Arlingt-on, VA (iš 
viso 530 dolj; Mike Petokas, U pianu, 
CA i iš visu 300 dulj.

235 doL Antanas ir Birute Pociui, 
' Elizabeth, N J (iš viso 510 dol).

200 dot Norman ir OnaKazašai,. 
Denville, NJ; Vincas Klova, Bell 
Gardens, CA (iš viso 1,700 dol ); a.a. 
Prano Lemberto atminimui1' — 
.Monika Lembertiene,Santa Monica, 
C A (iš viso 300 dr. Vytautas ir
ar.. Ina Užgiriai, Worcester,‘ MA (iš 
viso 1,200 dul.l; John E. WUylonis, 
Fairfax Statiun, VA (išviso500dolj.

180 dol. Marija Damijonaityte- 
Dair.as, Napervitte, IL (iš viso 500 
dolj; dr Vacys irdr. Augusta Šauliai, 
Chicago, IL nš viso 1,980 dol.).

150 cįol. Rimvydas ir Dalia Jakai, 
Nurristown, PA (iš viso 405.).

127 dol. A.a. Pranu Liaugaudo at
minimui — Eugenija Liaugaudienė, 
Parsippany. NJ 'iš viso 202" dol.k

120 dol. Bronius Masiokas, 
Aurora, C<) -is viso-180 dul.r

i 10 dol. Alfonsas ir dr. Marija 
Svoteliai. Baltimore,MD (iš viso 160

102
Chicago,

dol. Karolis Dranga, 
IL, kun Juozas Pragul- 
Ehzabelh, NJ; Marija 

Pranskevičiene, Chicago, IL (iš viso 
172 dol.r, kun. Anthony Račkauskas, 
Sunny Hills, FL.

100 dol. Jonas Adomai ti.->, 
Chicago, IL (iš viso 300 dol.y, Algis 
Alantas, Bloomfield Hills, Ml; 
Albinas Azukas, Huhken, NJuš viso 
350 dol.y, Stasys ir Ona Bačkiai, 
^Vashington, DC; a.a Adelės 
Benokraitienes atminimui — Vincas 
Bvnukraitis, Cleveland, 0H (iš viso 
102 dul.r, Vincas ir Petre Dubauskai, 
Woodhaven, NY (išviso 330 dul.r, 
Erdvilis ir Rymanti Janulaičiai, 
Noth Easlon, MA (išviso 170 dol.y 
Mečys ir dr. Rūta Jauniškiai, East 
Northport, N Y (iš viso 400 dol.y. 
Veronika Krašauskiene, Surfside, FL 
(iš viso 550 dol.y kun. Jonas Kuč
ingis, Los Angeles, CA (iš viso 200 
dol.y Petras Lanys, Ašbiiry Park, NJ; 
Edvardas ir Vilhelmina Lapai, 
Meirose Park. IL; Jonas l.iorenta*, 
Hollyvvood, FL (iš viso 600 dol.y, 
Kazimieras Mikalajūnas, Chicago, IL 
(3 viso 1,100 dol . r, kun. Jonas Pakai- 
mškis, Brooklyn, NY (iš viso 200 
dol.y Balys ir Emilija Pakštai, 
Chicago, IL <3 viso 200 dol.); 
Augustinas Paulioms. bhelbyvilie. 
IL, Dr. Justinas ir hgina Pikūnai, 
Detroit, MI; Vytautas ir Danute 
Puiriai, Chicago, IL dr Leonas ir 
Ona Sabaliūnai. Ann Arbor, MI Uš 
viso 700 dol./, Antanas Šeduikis, 
Brockton, MA (3 viso 140 dol k Vy
tautas Sinkus,Chicago. II.. Petronėle 
Staniškiene. Baltirnore. MD. (iš visu 
150 dol y dr Danguole Surantas, 
Rockfurd, IL; Švedija Lietuvių Ben-

druomenes valdyba, per V. Vilkeną; 
V. Vebeliunas, Lattingtown, NY (iš 
viso 200 dol.).

90 dol. Dr. Peter Banys, San 
Franciscu, CA; Anatolijus ir Virgini
ja Butai, Falls Church, VA (iš viso 
340 dol.); dr. A. Lipskis, St. Charles, 
IL; Juozas Paražinskas, Chicago, IL; 
dr.’ Birutė Petrulis-Preikstas, 
Oakhurst, NJ; J. Žaliaduonis, New 
York, N Y (iš viso 290 dol.).

75 dol. J. P. Palukaitis, Haibert, 
MI (iš viso 100 dol.)

52 dol. Kun. dr. Valdemaras 
Cukuras, Putnam, ČT (iš viso 1,052 
dol.); Jonas Vainius, E. Northport, 
NY'.

51 dol. Aldona Činikiene 
Adomėnienė, La Crescėnta, CA.-' 

J50--doL Pranas -Aglinskas, 
Chicago, IL (iš visu 150 dol ); Elena 
Baltrušaitiene, Chicago IL viso 
150 dol.); Kazimieras Bandzc-vįčius, 
Los Angeles, C A (iš viso 150 dol.); 
Eugenia Budelskis, Schiller Purk, IL; 
Antanina Čejauskiene, Omaha, NE 
(iš viso 104.50 dol.); kun. Viktoras 
Dabušis, Seminole, FL; Algimantas 
Druseikis, Rochester, NY (iš viso 150 
dol ); Elena Jasaitiene, Dės Plaines, 
IL (iš viso 550 dol ); Leopoldas ir Vida 
Jeseiskiai, Chicago, IL; Povilas 
Karosas^Nevv Britain, CT (iš viso 70 
dol.); Jonas ir Ona Kavaliūnai, 
Beverly Šliures. l.\ <iš .įso 460 dol.); 
Barbora Kripkauskiene, Canton, MI; 
Bronius ir Regina Latožiai, (iš viso 
100 dol.), Marija Macevičiene, 
Chicago, IL (iš visu 250 dol.); Stasys 
ir Elena Mikšiai, New London, CT, 
dr. Henrikas Nagys, La Šalie, 
Kanada; Leonas ii" Isabule Oksai, Los 
Angeles, C A (išviso 150 dol. r, dr. Ig
nas Povilaitis, Danbury, CT (iš viso 
150 dol ); Nijole Šležiene, Waipole, 
MA; Agota Šuopiene, Chicago, IL (iš 
viso 75 dol ); Viktoras ir Ona Šilėnai, 
Erit, PA (iš visu 200 dol.); Nariman
tas ir Janina Udriai, Brimingham, 
MI; Stasys ir Sofija Vaškiai, St. 
Petersburg Beach, FL.

40 doL P. Baltakis, Silver Spi ing, 
MD; Rimas Černius, Chicago, IL (iš 
viso 690 dol.); Vincas Daįlydė, 
Baltimore, MD (iš viso 90 dol./, An
tanas Gudaitis, Rięhmond Hill, NY 
(iš viso 80 dolJuozas Jakštas, 
Lakewood, OH (iš viso 1,055 dol./, 
Bronius ir Jadvyga Jankauskai, 
Chicago. IL (iš viso 90 dol.); Stasys ir 
Salomėja Jankauskai, Hot Springs, 
AR (iš viso 175 dol.); O. Jankevičiūtė, 
New York, N Y; Anthony Jasys, Col- 
umbus, OH; Kęstutis ir Dalia Ječiai, 
Vilią Park, IL; Jonas ir Stasė Latviai, 
Chicago^ IL (iš viso 105 dol.); 
Magdalena Šermukšnienė, 
Worcester, MA'*(iš viso 75 dol.); 
Gediminas, ir 'Danutė Surdėnai, 
Turnereville, N J (iš viso 60 dol.); Vin
cas Trumpa, Santa Monica, CA (iš 
viso 240 dol.>, Genovaitė Viskantiene, 
Chicago, IL; Valerijonas Vitkus, 
Rochester, N Y (iš viso 240 dol.).

35 dol. Viktoras ir Ona 
Šamatauskai, Miami, FL (iš viso 110 
dol.).

30 dol. Edward. u Genovaitė 
Baranauskai, Schenectady, NY (3 
viso 100 dol.); Kazys ir Marija Česnai, 
Worcester, MA (iš viso 380 dol.); P 
Dambrauskas, Hot Springs, AR (iš 
viso 55 dul.r, Simas Jokūbaitis, 
Chicago, IL (iŠ viso 80 dol.y, Petras 
Kasulaitis, Chicago, IL (iš viso 1,030 
dol.y, Michael! Kirkilas, Beverly 
Shores, 1N; dr. Bromus ir Genė 
Mickevičiai, Dorchester, MAC išviso 
155 dolj; Peter Navickas, Chicago, 
IL, Sofija Ragauskienė, Wood Dale, 
IL; Jonas ir Ona Rugeliai, Maywood, 
IL) iš viso 230 dol.). Jonas Tutoi aitis, 
Salida, CA.

27 dol. Galina Leonas B radiurd. 
NH.

25 dol. Victor ir Marcelis Augus, 
Los Angeles, CA (ii viso 50 dol.); 
Ju<>zas ir Ona Baužiai, Chicago, IL, 
Henrikai Ir Genovaite Bitėnai, 
Elizabeth, NJ (iš viso 125 dol.y 
Algerd ir Aldona Braziai, Justic*, IL; 
Jonas Daugirdas, Chicago, IL; Juozas 
ir Dana Kapačmskai, Chicago, IL, 
Ona Kartaniene. Omaha. NE (3 viso 
2.065 dol.); Albin Kudirka, lala 
Verde, P.R., Vanda Kulikauskas, 
Pompano Beach, FL; Williaxn ir An- 
na Noreikai, Brooklyn, NY (iš viso

Bųjauskas, Detroit, MI ‘(ii viso 803,050 dol.k Alfonsas Petrulis, Distnct 
Heights, MD (3 viso 60 doLk Vacius 
Prižgintas, Hollywood, CA (ii viso 
725 dol.y Kazys Ripsk3, Chicago' 
Heights, IL (iš viso 100 dol.y 
Genovaitė Stančiene, Mt. Vernon, 
NY (3 viso .325 dol.y dr. Stepas 
Sviderskas, Akion, OH; Jonas ir 
Bronė Tamašauskai, Worcesler, MA 
(iš viso 85 dol,*); Petras Uginčius, 
Frederickąburg^VA (iš viso 125 dol.y, 
Birutė Virketieįiė, Northgienn, CO; 
Albert ir Julianhe Zakarka, Chicago, 
IL.

23 dot A .a. Stasio Šilingo at
minimui — Mykolas ir Laima Van- 
sauskai, Lyous, IL (3 viso 1,000 dol.).

22 dol. Eleua Sabalis, Los' 
Angeles. CA.

20 dol. Petras ir Aldona 
Aušiūrai,-New BufTalo, MI (ii viso 
120 dol.); Leonas Babrickas, 
Monterey Park, CA; Vladas ir Mari
ja Bačiuliai, .Willowick, OH; dr. 
Daiva Bajorūnas, New York, N Y; 
Placidas ir Vanda Balynai, Pearborn 
Heights, MI; Zigmas ir Maria 
Dailidėj Brookfield, IL (ii viso 70 
dol.>, PD., Chicago, IL (3 viso 40 dol.y, 
Arturas ir Antanina * Galinaičiai, 
Chicago, IL (3 viso 170 dol /, Kostė 
Garbauskienė, Great Neck, NY (3 
viso 140 dol.y, Alfonsas Juška, Sterl- _ . , - -
ing Heights, MI; Wenceslaus ir NįjoU Lapšiai, Bloomfield. MI; 
Frances Kamantauskai, Norvvood, 
MA; Petrė Kasperavičiūtė, Gulfport, 1 
FL (3 viso 135 dol.y K. Kizlauskas, ; 
Bloomfield, MI; Ona Mieželienė, Sun 
City, AZ (3 viso 220 dol.); A. 1 
Milaknis, Santa Monica, CA (iš viso * 
30 dol.); Balys ir Genovaitė 
Narbučiai, Vista, C A (3 viso 320 
dol.y Mykolas ir Elena Naujokaičiai' 
Upland, CA (iš viso 45 dol.y, Marija 
Pauliukonienė, Worcester, MA (iš 
viso 110 dol.y Sofija Plenienė, Oak 
Lawn, IL; Ona Ščiukaitė, Chicago, 
IL; Antanas Stankus, Stuart, FL; 
Vladas Steponia, Woodhaven, N Y; 
Juozas Turčinskas, Chicago, IL;
Jonas Vąickus, Kearney, NJ; Stasys 
ir Leokadija Vilinskai, Windsor, CT 
(iš viso 520 dol.y, dr. E. Žilinskas, 
Springfield, IL.

17 dol. Jpnas ir Jadvyga 
Kalniečiai, Baltimore, MD (3 viso 42 
dol.y

15 doLVincent Anelauskaa, Los 
Angeles, CA; Danutė Augienė, Put 
nam, CT; Bronius - ir. Veronika 
Aušrotai, J u no Beach, FL (3 viso 565 
dol.y, Laima Baltrėnas, Glendale, CA; 
Albina Šilaitis, Kearn,z NJ; C h este r 
Bogushas, Middleburg, CT; Yadvyga 
Gaudušiene, Chicago. IL i iš visu 215 
dol.); Algirdas ir Stefanija 
Grybauskai, Chicago, IL; John ir 
Anelė Gumbelevičiai, Winston, OR; 
Jurgis Jankus, Rochester, NY; 
Marius Jason, Greenwich, CT; Joana 
Karienė, Bridgeport, CT; Leonardas 
Kerulis, Chicago, IL; Kazys 
Laikunas Chicago, IL; dr. 
Benediktas Maciuika, Storrs, .CT; 
Petras Mariukas, Rochester, N Y; 
Vita Matusairis, Livingston, NJ; 
Juozas ir Marija Mikoniai, Richmond 
Heights, OH (3 viso 1,020 dol.); 
Danute Mikulskis, Woodhaven, N Y; 
Kostas Mitinąs, Fremont, Center, 
N Y; Vytas Paulionis. Chicago, IL (iš 
viso 40 dol.y Česlovą Pliūra, Wyan- 
dottfc, MI; Jonas ir Elena. Radai, 
Livorne. MI; Alfonsas ir Martha Rad- 
will, Trumbull, CT; Ona Razutiene, 
Los Angeles, CA (3 viso 116 dol.y, L. 
Reivydas, Los Angeles, CA; Jonas 
Phoplys ir Ruikis, New Brunswick, 
N J; Jčnas ir Emilija Sauliai, Bran- 
ford, CT (3 viso 40 dol.y, Stasys 
Skripkua, Kearny, NJ; Kazys 
Sragauskas, Detroit, Ml; Steve 
Steikunaa, Arvada, CO; Bronius ir 
Teresė Strimaičiai, Hamden, CT (iš 
viso 20 dol.y, Albertas ir Irena 
Sušinskai, Cleveland, OH (3 viso 75 
dol.); Alfonsas ir Inga Tumai, 
Newbury Para, CA, Aleksas ir Bronė 
Urbonai, St. Petersburg Behch, FL<3 
viso 90 dol.y, J Vailokaiti*, Beverly 
Shores, IN (3 viso 115 dol.y. Jonas ir 
Bronė Venckau Los Angeles. CA (3 
visoūlb dol./ Horace Žiba*. Cincmat- 
uOH.

14 dol. Jonas ir Dalia Pautieniai, 
W. Bamstable, MA (3 viso 49 dol.).

12 doL Petras Bleky*, čhicago, 
IL, Jonas Janušauskas, Chicagu, LL 
(iš visu 32 dol.y, kun. Pranas 
Jokūbams, Chicago, LL (3 viso 112

Bsach. FL; Vytautas ir Joana 
f MUMM, Ctete, tlg Anthony DaUlOTF 
tas, Santa Monica, C A; -Nida 
Degeaytė, Gatės Mills, OH; Kazys 
Gasifinas, York, PA; Vita* K. 
Gerulaitis, Woodhaven, NY; Balys ir 
Marįja Gražuliai, Flint, MI (iš viso 
110* dol.); dr. Mindaugas ir Lydis 
Griauzdės, Chicago, IL<il viso 110 
dolk L. Grunsvas, Detroit, MI; Jonas 
Gudėnas, Euclid, OH (iš viso $110 
doLk Filomena Ignaitis, Woodhaven,. 
NY^ Kymantas Ivaška, Dorchester, 
MA (3 viso 35 dobk Vladas Jackūnas, 
Washington, DC (3 viso 110 dol.k

Jocys, Dearborn Hts., MI; Jeronimas 
Kačinskas, 8. Boston, MA; A.

dol.y Elzbieta Kalvynas, Worcester,' 
MA, Jonas Kardokas, Baltimore, 
MD; B. Kašinskas, W; Henrietta, NY; 
Pranas Kasparas, Gulfport, FL (iš. 
viso 35 dol.y, Jonas Kilčiauskas,- 
Rochester, N Y; Juozas Kirstukas, 
Baltimore, MD (iš viso 301 dol.y 
Bronius Kovas, Norvood, MA (iš viso 
25 dol.k Leonas Krajauskas, New 
Buftalo, MI; S. ir M. Krisčiukaičiai, 
Avon, MA (iš viso 25 dol.k Algirdas, 
Landsbergis, Freeport, N Y; Algis ir" 

‘Vytautas Laugalis, Niantic, CT; 
Karolis Lembartas, Pottstown, PA; 
Bronius Markeliunas.l Centerville, 
MA; Joanne Matuzas, San Diego, CA; 
Stasys Meilus, Colonią. NJ (iš viso 30 
dol-k 
10 dol.

Juozas ir Janina Miliauskai, 
Worcester, MA; dr. Bernardas 
Morkūnas, San Diego, CA (iš viso 35 
dol.); Antanas ir Elena Mosteikiai. 
Detroit, MI (iš viso 50 dol.); A. ir J. 
Mosteikiai, Fallon, NV; Aleksandras 
Norkeliunas, Waterbury, CT; Mari
jonas Naruševičius, Paterson, NJ; 
Juozas Naujalis, Cicero, IL; B. 
Paliulis, Cicero, IL; kun. Teofilius 
Palukaitis, Pittsburg, CA (iš viso 110 
dol.); Sofija Patamsienė, Norristown, 
PA; Regina Petrauskienė, Clarks 
Summit, PA; Millie.Pietz, Bronį, NY; 
Vincas Popeliucka, Baldwin, NY; 
Stasė Prekerienė, San Jose, C A; 
Mečys Pučius, Rochester, NY; 
Vytenis Radzevičius, Norwalk, CT (iš 
viso 45 dol.y, Aleksandras Radžius, 
Baltimore, MD (iš viso 110 dol./, dr. 
Jerry Ramunis, Galesburg, IL; Jonas 
Rauba, Woodhaven, NY; Balys ir 
Marija Raugai, Deiran, NJ (iš viso 
210 dol.); Elzbieta Ribokienė, 
Brockton, MA (iš visi ^2 dol.); Stefa 
Riekutė, Toledo, OH '* Hso 45 dol.k 
Patricia Sidas, Berkeley, CA; Maria 
Skirgaudas, San Diego, C A; Vai. 
Sodeika, Cicero, IL;
Spirauskas, Glendale, C A; Jonas 
Stankus, S. Boston, MA; Maria 
Stankus, Rochester, N Y; Aldona 
Kurapka Stanton, Los Alamitos, CA; 
Vytenis ir Sofia Statkai, N. River- 
side, IL; Zigmas Strasdas. Jupiter, 
FL; Jonas ir Danutė Svirsky, 
Brockton, MA (iš viso 15 dol.); 
Mikolina Šembrotaitė, Chicago, IL; 
Kazys Šeštokas, Rahway, NJ; Jonas

(iš viso 32 dol.y Laima Šimanskytė, 
Elmwuud. CT.

10 dol. Martene Aglinski, 
Philadelphia, PA, Jonas Alyta, 
Elmhurst, N Y, Domicėle Andruhene, 
Hart, MI; Ano Arnashus, Woudland 
Mills C A tiš viso 25 dol.); K. 
Aukštkalnib, Eugene. OR; Jonas 
Bačanskas, Potomac, MD; Elena 
Balčiūnas. Pompano Beach. FL; 
Leonas ir Elena Baltušiu, Chicago, 
IL (iš viso 30 dol.r, Vincas Bartuška, 
Willoghy Hills, OH, Malas Baukys, 
Dearborn Heighti, MI; Joseph 
Bigeiis. Cicero, IL (iš viso 35 dolk 
Romas Biliūnas. Vienna, VA; Jonas

ir Adelė Šiaučiūnai, Cleveland, OH 
(3 viso 30 dol.y Paulius Šimoliūnas, 
Chicago, IL; Elena Tamošiūnienė, 
Tinley Park, IL; Roma Tatarūnienė, 
Cleveliend, OH; Mykolas Tonkūnas, 
Chicago, IL; Kazė Vaičeliūnienė, 
Warrens^lle, Twp., OH (3 viso 55 
dol.k Antanas Vaičiulait3, Bethesda. 
MD (3 viso 40 dol.); Vytautas 
Vaikutis, Bridgeport, CT (3 viso 30 
dol.y Kazys Vaitkevičius, Chicago, 
EL, Mečys ir Eleanora Valiukėnai, 
Chicago, IL; Jonas Vasaris, Barber- 
ton. OH; Frauk Vedugeres, Detroit, 
MI; Danutė Vidžiūnas, Chicago, IL: 
Antanas Vitkunas, Gumee, IL; Balys 
Vyliaudas, Union, N J; Juozas ir 
Marytė Vizgirdai, Aurora, IL (iš viso 
110 dol.y Vladas ir Marija Zidžiūnai, 
Centerville, MA (iš viso 155 dol.y 
Lou3 Zurlis, Chicago, IL (3 viso 210 
dol.y. Jonas Žygas, Cleveland, OH; 
Juozas Žygas, Chicago, IL.

8 doL Vaclovas Valys, Cleveland. 
OH.

7 dol. Antanina Auga-tis. V^u^ Mazohauskas, Lake Worth, 
Chicago, IL.

6 dol. Pranas Leščinskas, Dor
chester, MA (iš viso 16 dolj.

5 doL Audronė Ambrozaitytė, 
Santa Monica, CA; ' Aldona 
Andriušiene, Dorchester, MA (3 viso 
105 dol.y Antanina Cepukaitis, 
Cleveland, OH; Vaclovą Dediniene, 
Worcester, MA (3 viso 30 dol.y, An
tanas ir Jadvyga Ganiai, Detroit, MI 
(iš viso 2U dol.y Jonas Jonynas, 
Meriden, CT; Laima Jurkūnas, La Vunda Prunskiui, (Juk Uwii, IL (3 
Grange. IL; J. ,ir G. Juškai, St. 
Petersburg Beach, FL (3 viso 55 dol.y, 
Kostas Juškaitis, Chicago, IL; Anele 
Kebleris, St. Petersburg. FL; 
Vaclovas Kiukys, Sumerville, NJ; 
Balys Kondratas, Quak< r Hill, CT; L.
ir M. Kšečkauskai, W. Palm Beach, 
FL; Aidus ir Gitą Kupčinskai, 
Wslpole, MA; Algimantas Kuprėnas, 
Rancho Patas Verdes. CA; dr Manus

PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI

Rašytojui Baliui Gaidžiūnui giedama Ilgiausių metų jo 75 
metų gimtadienio proga. Šalia stovi solistė Daiva Mongir- 
daitė. Tai įvyko Clevelande spalio 4 d. Nuotr. V. Bacevičiaus

■-----------------------

ir Eglė Laniauskai, Euclid, OH; 
Charles Lapinskas, Worcester, MA; 
Josephine Lapšienė, Dedham, MA, 
Frances Laurence, San Jose, CA (iš 
viso 80 dol.y, Juozas Mačiulaitis, Red- 
ford, MI; Mykolas ir Ona Naumanai, 
Čląvęląnd, QH (įš.yiąo 55. dol, j; J ui i-į 
ja Palaitienė, Philadelphia, PA;’ 
Natalija Paramskienė, Washington, 
DC (iš viso 55 dol.); Arvydas ir Mar
čia Petravičiai, Encinitas,' CA; 
Vladas Plečkaitis, Richmond Hts., 
OH; Jadvyga Poškienė, Rochester, 
NY (iš viso 15 dol.1; Stasys Radžionis, 
Spnng Grove, IČ (3 viso. 16 dol.k 
Balys ir Ona Rukšleles, Farmington 
Hills, MI (iš viso 15 dol.); John. 
Samaitis, Hot Springs, AR; Algiman
tas ir Lionė Simonaičiai, Hartford, 
CT (iš viso 25 dol.); Liucija 

Regina Stasiūnienė, Chicago, IL; Juozas 
Steinys, Worcester, MA; V. 
Tociiauskienė, Chicago, IL; Vincen
ta Udrienė, Northville, Ml; Daimnic 
Vaičiūnas, Cleveland, OH;.Vytautas 
Vaakys, Crownsville, MD; Pranas 
Visvydas, Santa Monica, CA; 
Romuald Zalubas.Silver Spring, MD. Apolinaras Bagdonas, Chicago, IL

2 dol. Alfonsas Alkas, Tampa,- (įmokėta 400 dol.); Kęstutis ir Astra 
FL; dr. Bronie Apshaga, Chepachet, 
RI (iš viso 27 dol.k Jonas Banionis, 
Hartford, CT; Edmund Bazenas, St. 
Petersburg, FL; dr. Antanas 
Belickas, Evergreen Park, IL; Il
defonsas Bučinys, Dayton, OH, Lynn 
Cannata, Elmont, NY; Vytautas 
Česnavičius, Richmond Hill, N Y; 
Jonas Damauskas, Chicago, IL (iš 
viso 102 dol.); Gintė Damušyte, 
Woodhaven, NY; Ona Deveikis, Los 
Angeles, CA; Ona Didžbalienė, Ad- 
dison, IL; Adelė Duobi iene, Chicago, 
IL (iš viso 102 dol.k Filomena 
Galdikienė, Los Angeles, C A; A. 
Garbačiauskas, Chicago. IL; Mykolas 
Gavelis, N. Andover, MA; Kęstutis 
Germanas, Tesuųue, NM; Stasys 
Gimbutas, Wilmmton, DE (iš viso 7 
do!); Janina Hasselberg, Yonkers, 
N Y; Liudvikas Jagminas, Pawtucket, 
RI, A n tom a Janys, Chicago, IL; dr. P. 
Jonikas, Riverside, IL (3 viso 127 
doL); dr. Bronis Kasias, Wyoming, 
PA (iš viso 1,002 dol.y Algimantas 
Kazakaitis, S. Boston, MA; Stanislo
vas Lukoševičius, Brooklyn, NY;

FL; Alpha Mikenhs, Omaha, NE (iš 
viso 52 dol ); Vaida Mikuckis, Tu- 
junga, CA; P. ir M. Miškiniai, Or- 
chard Lake, MI (iš viso 27 dol.); 
Vytautas Muraska, Philadelphia, 
PA; Kostas Mykolaitis, Detroit, MI; 
Walter Nemunu, McDavid, FL; Jane 
Jevutis O’Neill, Waterbury, CT (ii 
viso 7 dol.); Adakris Petrauskas, Los 
Angeles, CA (iš viso 12 dol./, Kostas 
Podolskis, Worcester, MA; Jonas ir 

viso 102 dol.); Antena* Ragelis, 
Gulfport, FL (iš viso 1,002 dol.y Rim
vydą Reilly, Laramia, WY; 
Kazimieras Sapctka, Waterbury, CT 
(iš viso 127 dol.); Anele Sunkus, Sun 
ny Hills, FL; Teresa Stankūnaitė, S. 
Boston, MA (iš viso 102 dol.K dr. 
Raimundas Strikas, Decatur, GA; 
Aleksandras ir Irena Vekseliai. Rah 
mond Kili, NY (iš viso 52 dol.k, Mary

Eilėn Vaznelis, New Britain, CT.
1 dol. L. Nagevičius, Parma, 0H 

(ii viso 21 dol.).

Pagal pasižadėjimus gauta:

2,000 doL A.a. Laimos Paulienes 
ir a.a. Stasio Gasnerio atminimui — 
dr. Algis ir Vija Paujįai, Elgin, IL 
(įmokėta 2,002 dol.).

1,000 dol. Antanas Dundzila, 
McLean, VA (įmokėta 1,000 dol.); 
Raimundas ir- Danutė Korzonai, 
Chicago, IL (įmokėta 1,200 dol.); Ed- 
ward Leugaud, San Francisco, CA

Makarai, Hot Springs, AR (įmokėta 
1,000 dol./, dr. Antanas ir Elena Raz
mai, Joliet, IL (įmokėta 1,040 dol.); 
Rimantas ir Aldona Vaitkai, 
Paradise Valley, ĄZ {įmokėta 1,015 
dol.).

520 dol. Kun. dr. Kęstutis 
Trimakas, Westchester, IL (įmokėta 
520 dol.).

500 doL Alg. T. Antanaitis, 
Chicago, IL (įmokėta ■ 600 . dol.r.

Bileriai, Richmond Hill, NY (įmokėta 
700 dol.); Bronius ir Bronė Nainiai, 
Lemont, IL (įmokėta 500 dol.); Vin
cas ir Sofija Tuskemai, Palm Springs, 
CA (įmokėta 600 dol.); Vincas Ur
bonas, Chicago, IL (įmokėta 600 dėl).

250 dol. Ramūnas ir Skirma 
Kondratai, Springfield, VA (įmokėta 
250 dol.y Vitalis Švažas, Bellevue, 
WA (įmokėta 355 dol.).

200 dol. Kun. Matas Čyvas, 
Albany, NY (įmokėta 190 dol.k, Milda 
Skučas Napjus, Los Angeles. CA 
(įmokėta 60 dol.).

100 dot Juozas Ugianskis, Grand 
Rapids, MI (įmokėtą 80 dol.).

PLB valdyba ir PLB Fondo 
vadovybė labai dėkinga visiems 
aukotojams už PLB LITUANISTI
KOS KATEDROS įsteigimą, nes 
1986 spalio pradžioje jau turėjome 
reikalingą 600,000 dolerių sumą 
PLB Fondo vadovybė savo darbą 
tęsia toliau ir prašo Jūsų aukų bei 
testamentinių palikimų PLB LI
TUANISTIKOS KATEDROS ateities 
darbams ir papildomoms studijoms 
Dabar gaunami pinigai bus laikomi 
specialiame Stasio Banduke vardo 
fonde ir skiriami Katedros plėtimui, 
kitų lietuvių profesorių atsikvielimui 
specialioms paskaitoms. lituanistikos 
seminarų bei leidinių ruošimui ir 
panašiai.

Visos aukos gali būti nurašomos 
nuo pajamų mokesčių JAV ir 
Kanadoje, ID No 36 3097269. 
Prašom čekius rašyti ir siųsti: 
Lithuanian World Community 
Foundation, 5620 S. Claremont 
Avenue, Chicago, IL 60636

Vytautas Kamantaa
PLB Fondo pirmininkas

Nįjoiė Balzarienė
PLB Fondo reikalų vedcja

Collinsville.IL
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ŠV. ANTANO PARAPIJAI 75 METAI VLIKO VALDYBOS POSĖDIS
Šv. Antano lietuvių parapija, 

įsikūrusi Chicagos vakariniame 
priemiestyje — Ciceroje, lapk
ričio 9 d. atšventė savo dei
mantinį jubiliejų su iškilmingo
mis pamaldomis, kurias atlaikė 
arkivyskupas Paul Marcinkus, 
dalyvaujant Chicagos arkivysku
pui kardinolui Joseph Bemardin 
ir vyskupui Vincentui Blizgiui 
bei porai dešimčių kunigų.

Si parapija buvo įkurta 1911 
m. lietuvių emigrantų ir pir
muoju klebonu buvo kun. Anta
nas Ežerskis. Jau 1910 metais 
nupirktame sklype buvo pastaty
tas namas, kuriame pradžioje 
buvo laikomos mišios, o nuo 
1912 metų įsikūrė pradžios mo
kykla, kuri dar ir dabar tebevei
kia.

Parapijos klebonais yra buvę 
dideli lietuviai patrijotai: kun. 
H. J. Vaičiūnas, prel. Ignas Al- 
bavičius ir kun. Jonas Stanke
vičius. Pastarajam? išėjus į pensi
jų. dabartiniu metu parapijų ad
ministruoja kun. Jurgis Sarau- 
skas, kuris yra Chicagos arkivy
skupijos aukštas pareigūnas.

Sv. Antano parapija buvo vie
na iš didesniųjų lietuvių parapijų 

, Chicagoje ir jos apylinkėse. Ypa
tingai po 1940 metų, kuomet 
atvažiavo nemaža naujųjų atei
vių, čia atgimė religinis bei 
kultūrinis lietuvių veikimas. Pa
rapijos mokykloje lietuvių kalba 
buvo dėstoma reguliariu pamo
kų metu Jos mokėsi apie 200 lie
tuvių vaikų). Taip pat veikė ir 
aukštesnioji lit. mokykla, gyvavo 
vienintelis Chicagos apylinkėse 
vaikų choras.

Sukaktuvines mišias atlaikė iš 
Romos atvy kęs Vatikano banko 
valdytojas, arkivyskupas Paul 
-Marcinkus, gimęs ir augęs Cice- 

^roje ir baigęs Šv. Antano parap.
moky klų. Šv. Mišios buvo atlai
kytos lietuviškai ir angliškai — 
vienų iš maldų arkivysk. Marcin
kus paskaitė lietuvių kalba, kurių 
jis laisvai naudoja.

Evangelijų lietuviškai ir an
gliškai skaitė parapijos admini
stratorius kun. J. Šarauskas, o 
prasmingų pamokslų pasakė kar
dinolas J. Bemardin. Kardinolas 
pabrėžė gražias lietuvių pastan
gas šių parapijų steigiant bei jų 
išlaikant iki šių dienų, nežiūrint, 
jog paskutiniu metu į jų įsijungia
naujų žmonių iš meksikiečių tar
po. Jis prisiminė ir persekiojamų 
Bažnyčių Lietuvoje ir kvietė už 
ten persekiojamus tikinčiuosius 
melstis.

Baigiantis mišioms, kardino
las visiems susirinkusiems (o jų

UTICA, N. Y.
Paminėta parapijos 

75 metų sukaktis
Šv. Jurgio lietuviškos 

bažnyčios 75 metų jubiliejus 
buvo paminėtas spalio 5 iškil
mingomis koncelebracinėmis 
mišiomis. Jas aukojo vysk. Frank 
J. Harrison, Syracuse vyskupijos 
valdytojas. msgr. Conall 
McHugh, konventualų pranciš
konų provincijolas, dabartinis 
klebonas Eugene Zawhl, OFM 
Conv. ir emeritas, buv. šios pa
rapijos klebonu, kun. Edvvard
Lenk. OFM Conv.

Lietuviai imigrantai, atvykę 
Uticon, daugumoje dirlx> med
vilnės apdirbimo pramonėje ir 
buvo susibūrę į pašalpinę drau
gijų, kaip tuo metu išeivijoje 
buvo priimta.

1911 metais įkūrė parapijų ir 
pasistatė bažnyčių. Paprastai, 
pagal senų europiečių paprotį, 
ypač išeivijoje, bažnyčios buvo 
statomos netoli kompaktiškiau 
gyvenančių saviškių ir arčiau 
darboviečių.

Pradžioje parapijų aptarnavo 
lietuviai kunigai, lx*t, metams 
slenkant, mažėjo etninė lietuvių 
grupė. Dabar Sv. Jurgio 
bažnyčia yra pasidariusi šven-

Chicagos kardinolas Joseph Bemardin ir arkivyskupas Pau
lius Marcinkus procesijoje eina į Šv. Antano bažnyčią, kai 
buvo minima tos parapijos 75 metų sukaktis. Nuotr. Ed Šulaičio

Šv. Antano lietuvių parapija Cicero, III., minėjo 75 metų 
sukaktį. Lapkričio 9 jubiliejines iškimingas mišias laikė arki
vyskupas Paulius Marcinkus, specialiai atvykęs iš Vatikano 
tai šventai. Nuotr. Ed. Šulaičio

buvo perpildyta bažnyčia) su
teikė popiežiškų palaiminimų. 
Šiose mišiose dalyvavo ir vysk. 
Vincentas Brizgys bei kelios 
dešimtys kunigų. Gražiai lietu
viškas giesmes giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas Aldonos 
Prapuolenytės.

Po pamaldų parapijos salėje 
buvo priėmimas kardinolui J. 
Bemardin. su kuriuo čia kiekvie
nas galėjo pasisveikinti ir pasi
kalbėti. Sukaktuvinė puota vyko 
vakare Carlisle restorane, kur 
susirinko apie 700 žmonių.

E. Šulaitis

tovė, nes čia kas metai yra 9-ne- 
rių dienų novenos: viena Sv. 
Onos — liepos mėn. ir dvi Šv. 
Judo — gegužės ir spalio mėne
siais.

Novenos įvestos nuo 1950 
kun. Justino Grabovvsky, OFM 
Conv. iniciatyva, kuris jau nuo 
1941 buvo šios bažnyčios klebo
nu. Galima prielaida, kad kun. 
Grabowsky galėjo būt lietuviš
kos kilmes, nes šv. Onos novena 
buvo pradėta todėl, kad jo moti
na turėjo Onos vardų. O kaip 
žinome, Lietuvoje, Onos vardas 
buvo labai populiarus ir daugely
je parapijų būdavo šv. Onos
atlaidai. Ypač garsūs tie atlaidai 
būdavo Alvite. Šv. Judo novenos 
pradėtos, kai buvo sumanyta at
naujinti jau pasenusi bažnyčia, 
kad šventojo užtary mu būtų gau
ta reikiama pagelba^k’apitaliniam 
bažnyčios pertvarkymui.

1960 buvo užbaigta, perstaty
ta naujoji bažnyčia. Bažnyčia ne
didelė, bet puošni. Viršum 
didžiojo altoriaus lietuviškas 
užrašas: Kristus... šiandien... 
rvtoj... amžinai.

Parapijai priklauso apie 100 
seimų ir jų daugumas jau kita
taučiai, lx*t uolūs parapiečiai ir 
gražiai sugyvenantieji savo tar
pe. Dabar klebonu yra kun. Eu
gene Zawhl, OFM Conv. prieš

— Adelaidės lietuviai, Au
stralijoje, įsigijo pensininkams 
namus gana geromis sųlygomis. 
Pradžių padarė testamentinis pa
likimas velionio Jono Birbilo. 
Buvo gauta valdžios parama ir 
likusieji pinigai buvo sudėti au
komis. Pensininkų namais rūpi
nasi patikėtinių komitetas.

Kalėdos Rockefellerio centre. Nuotr. H Kisieliaus

— Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus vadovybė kasmet pa
renka lietuviškoje veikloje ar ku
rioje nors šakoje pasižymėjusį 
asmenį ir pagerbia jį kaip ‘Man 
of the Year . Šiais metais bus o 
parinktas Algirdas Brazis, kaip 
vienas iš populiariausių solistų. 
Pagerbimas įvyko gru<xlži< 6 
naujose muziejaus patalpose, 
Chicagoje

Nuoširdžiai sveikindami brangius išeivijos lietuvius, 
linkime, kad džiaugsmingos Kalėdų šventės ir Nauji Metai
neštų naujas viltis šviesesnių laisvės dienų mūsų brangiai 

į tėvų žemei Lietuvai.

r
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

I ” 2606 West 63rd Street
! Chicago. Illinois 6Q629 -

ketvertų metų- pradėjęs vado
vauti parapijai, anksčiau jisai dir
bo misijose Costa Rica ir kurį lai
kų darbavosi taq> ispaniškai kal
bančių Hoboken, N J.

VLIKo valdylx>s posėdyje 
gni(xlžio 13 d. buvo aptartas lie
tuvių dalyvavimas š.m. lapkričio 
mėn. Vienoje Helsinkio susitari
mų peržiūros konferencijos pro
ga, ir VLIKo seimas Londone. 
Konstatuota, kad visa gerai 
praėjo, ir Vienoje Lietuvos 
laisvės reikalas buvo išgarsintas.

•iTa progadr. j. Stukas pasiūlė, 
kad Europoje būtų įsteigtas 
VLIKo informacijos biuras. Dr. 
K. Bol>elis paaiškino, jog tuo rei
kalu buvo tartasi Pasaulio Pabal- 
tiečių Santalkos posėdyje 
gruodžio 12 d. Latviai ir estai 
norėtų, kad Europoje luitų 
įsteigtas liendras palxdtiečių 
biuras. Dr. Bobelis pažymėjo, 
kad jei su latviais ir estais 
nebūtų susitarta, tada lietuviai 
vieni steigtų savo biurų.

Apie lietuvių veiksnių konfe
rencijos sušaukimų informavo 
dr. D. Krivickas I no reikalu iš 
PLB pirmininko V. Kamanto 
gauti keli laiškai. Parengtas jam 
atsakymas. Konferencijos suren
gimo reikalams palikta ta pati ko
misija, kuri yra paskirta palaikyti 
ryšiams su PLB, būtent, inž. L.
Grinius ir dr. J. Stiklorius pa
skirtų į šių komisijų dar vienų 
asmenį. Buvo svarstyta veiksnių 
konferencijos darbų apimtis.

Iškilus kito VLIKo seimo ren
gimo vietos klausimui, pasiūly ta 
Australija ir Kanada. \ . 
Jokūbaičiui pasiūlius Montrealį, 
pavestajam ištirti galimybes se
kantį VLIKo seimų ten surengti 
ateinančių metų spalio mėnesį.

Buvo pranešta, kad dr. K. 
Jurgėlos knyga apie Amerikos ir 
Lietuvos santykius jau atspau
sdinta.

Dr. Bobelis pranešė, kad gau
ta eilė vyriausybių atsaky mų į
\ LIKo, PLB ir Diplamatinės 
Tarnybos memorandumų, ir taip 
pat į Pasaulio Pabaltiečių Santal
kos memorandumų Helsinkio 
Akto signatarams ryšium su Vie

Caracas mieste, Venecueloje, 
lietuvių pastangomis įsteigtas 
tarpamerikinis informacijos su 
spauda pasikeitimo institutas 
(Interex). Dr. V y tauto Dam- 
bravos teikiama informacija Pie
tų Amerikai ispanų kalba bus su
stiprinta naujomis moderniško
mis priemonėmis.

nos konferencija, kaip pav. D. 
Britanijos, Austrijos,- Švedijos, 
Airijos, Vatikano, Lichtenštei
no, Kanados. Lichtenšteino de
legacijos vadeivas grafas Levedur 
taip rašo: “Jo ekscelencijos Hans 
Brunhart, Lichtenšteino kuni
gaikštijos vyriausybės galvos 
vardu dėkoju jums už 1986 m. 
spalio 1 d. laiškų ir prie jo pri
jungtų memorandumų.

Pabaltijo valstybių aneksija 
tikrai sudaro grubų Principo 
VIII, apsisprendimo, įkūnyto 
Helsinkio Baigminiame Akte, 
pažeidimų. Lichstenšteino kuni
gaikštijos delegacija tai turės 
omeny, dalyvaudama ESB kon
ferencijoje, Vienoje.”

(Elta)

CLEVELAND, OHIO

Renginių netrūksta
Prasidėjus žiemos sezonui, 

Clevelando lietuvių organizaci
jos pradėjo ruošti įvairius rengi
nius. Gruodžio 13 Clevelando 
lietuvių kolonijoj vyko net trys 
gražūs renginiai.

Lietuvos vyčių 25—tos kuo
pos tradicinė Kalėdų šventė Eu- 
rope center, 911 East 185 gatvėj. 
Lietuvių Namų didžiojoj salėj 
Svajonių koncertas, o žemutinėj 
— meškeriotojų klubo narių ir 
svečių balius. Visi trys renginiai 
buvo gražiai suorganizuoti ir 
gausūs svečiais.

Lietuvos vyčių 25-tos kuopos 
tradicinė Kalėdų šventė vyko su 
šilta ir įvairia vakariene, kalėdi
nių dovanų pasikeitimu, muzika 
ir šokiais. Šventėje dalyvavo 
kuopos dvasios vadas kun. G. Ki- 
jauskas, SJ, kun. J. Sukackas, SJ, 
Kalėdų senelis, kuopos nariai su 
šeimomis ir svečiais. Vakaras 
praėjo jaukioj nuotaikoj.

Meškeriotojų arba kaip jie pa
tys save vadina žuvininkų klubo 
renginys taip pat praėjo su pasi
sekimu. Pilnutinėj Lietuvių 
Namų žemutinėj salėj publikų 
sudarė vidurinio amžiaus vyrai 
ir moterys, o taip pat ir gausūs 
amerikiečiai, kurie mėgsta lietu
viškų draugystę ir maistų.

Kiek teko girdėti Svajonių 
koncertas taip pat praėjo labai 
gražiai.

E. Pranckus

—- Vytautas Vidugiris, Palos 
Verdes, Calif., buvo pakviestas 
pagrindiniu kalbėtoju pilietybės 
priėmimo ceremonijose San 
Diego mieste. Jis kreipėsi maž
daug į 600 iš 27 kraštų atvykusius 
naujuosius piliečius, savo pa
vyzdžiu pailiustruodamas gali
mybes, kurios demokratijos glo
boje kiekvienam žmogui suteikia 
Amerika. Vytautas Vidugiris yra 
veiklus respublikonas ir Lietu
vių Bendruomenės tarybos na
rys. Šiuo metu kandidatuoja į 
Amerikos Legijono Califomijoje 
pavaduotojo postų.

— Miami, Floridoje, Lietuvių 
klubo atidaromas naujam sezo
nui įvyko su programa ir muzika. 
Pietų laikas šiame sezone bus 3 
vai. popiet ir juos gamins nauji 
patyrę vyrėjai.

— Saulėta Florida kviečia vy
resnio amžiaus lietuvius apsigy
venti arti St. Petersburg Beach, 
prie pat jūros ir kitų patogumų. 
Kambariai su privačiom voniom 
ir virtuvėm arba su priežiūra ir 
su maistu. Informacijų reikalu 
dėl atvykimo ir apsigyvenimo 
kreiptis į savininkę: Janina 
Vilėniškis, 102 - 162 Avė. E., 
Redington Berach, Fla. 33708. 
Tel. 813 397- 8067.

— Vlado Jakubėno vardo vo
kalinis ansamblis ir lietuviai mu
zikai, instrumentalistai, talki
ninkaujant Tėviškės parapijos 
chorui, sausio 4, kitais metais, 1 
vai. popiet stato Povilo Mieliulio 
trijų dalių oratorijų “Mozė”. 
Tėviškės bažnyčioje. Dalyvaus 
solistai Eglė Rukštelytė Vikto
ras Mieliulis, jr., Aldona Bunti- 
naitė ir Viktoras Mieliulis, snjr.

— Ats. kpt. Ignas Adamke- 
vičius, savanoris - kūrėjas, gyve
nantis Chicagoje, savo giminių 
ir artimųjų tarpe iškilmingai atš-
ventė savo 90-tųjį gimtadieni.

i

— Milwaukee, Wisc., 43-eia- 
jame tautybių festivalyje (Holi- 
day Folk Fair) dalyvavo ir lietu
vių grupė. Turėjo kultūrinių ek
sponatų parodėlę ir maisto patie
kalų pardavimo būdelę. Progra
mose dalyvavo Lemonto lietu
viškosios mokyklos vaikų ratelis, 
Lemonto šokių grupė “Spindu
ly!/” ir pietų VVisconsino šokių 
grupė “Klumpė”. Atidarymo 
dienų žiūrovų buvo per 14,000. 
Festivalis tęsėsi tris dienas.

— Kalėdinį bazarų kasmet 
Londone rengia baltietės mote
rys. Šiais metais bazarui buvo 
parinkti Latvių namai. Lietu
viams atstovavo moterų šalpos 
grupė “Dainava”, kuri remia 
savo lėšomis pagelbos reikalin
gus tautiečius ir skiria dalį 
kultūriniams reikalams. Buvo 
surengta tautodailės parodėlė ir 
loterija, kuri duoda pelno.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Mučinskienė, So. Boston, 
Mass. Užsakė kitiems: L. Visma- 
nas, Rochester, N.Y. — D. 
Mačemytei, Spring Valley, Ca
lif., J. Šaulys, Branford, Conn. 
— M. Jockub, New Haven, 

i Conn., A. Steponienė, Woodha- 
i ven, N.Y. —J. PakniuiirJ. Dab- 
i kui, Kanadoje, J. Antanavičius, 
! Rego Park, N.Y. — M. Antanis, 

Woodside, N.Y. Sveikinam nau
jus skaitytojus ir dėkojam užsa
kytojam. Naujiems skaitytojams 
Darbininko prenumerata pir
miems metams tik 15 dol. At- 
naujinant — visiems 20 dol me
tams.
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KALĖDINĖS 
DOVANOS

Besiartinant Kalėdoms, siū
lome papigintomis kainomis 
šiuos leidinius:

Lithuania 700 Years —15 doi. 
(vietoj 18 dol.), Dail. Puzino 
kūrinių albumas — 20 dol. (buvo 
25 dol.), Dail. J. Juodžio ir J. 
Bagdono albumai — 10 Mol. 
(buvo 14 dol.), J. Gliaudos roma
nas “Kovo ketvirtoji” ir A. Gai- 
liušio “Visaip atsitinka’ už 10 
dol. (buvo 14 dol.), A. Rannit — 
M. K. Čiurlionio albumas — 25 
dol., A. ir A. Tamošaičių — Lit
huanian National Costume — 27 
dol., Straumannio — Fire and 
Night — 20 dol., J. Gliaudos — 
Agony — 12 dol.

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

PAKELIAMOS KAINOS
Lithuanian Cookery pakelia

ma iš 8 dol. j 10 dol.. Lithuanian 
- English žodynas iš 8 dol. j 9 
dol., English - Lithuanian žody
nas iš 8 j 9 dol. 1

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Darbininko prenumerata 
1987 metais kainuos 20 dol. Už 
kalendorių — laisva auka pagal 
skaitytojų nuožiūrą. Visi kviečia
mi savo auka prisidėti ir paleng
vinti laikraščio leidimą.
-Darbininkas. 341 Highland 

Blvd.. Brooklyn. N.Y. 11207.
• y

GRAŽUS KASDIEN 
NUPLĖŠIAMAS 
KALENDORIUS

Sieninis 1987 metų kalendorius, 
su lietuviška vytimi lentelėje su 
kiekvieną dieną 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., Brooklyn. N.Y 
11207.

KNYGOS JAUNIMO 1 
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 
kioską: .341 Highland Blvd., 
Brooklyn. N.Y. 11207.

Lietuvos krikšto 600 metų su
kakties medalis, kurį sukūYė 
skulptorius Vytautas Kašube 
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. 
11207.

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
FINANSINĖ KRIZĖ
(atkelta iŠ 3 p.s7.)

automatiškais kasmetiniais 
pakėlimais, ilgom atostogom, 
sveikatos ir gyvybės draudimais 
ir kitokiom privilegijom dėl 
išėjimoj pensiją. Į jį gulima išei
ti, sulaukus 55 metų amžiaus. Jei 
yra noro, galima dirbti iki 60 
metų amžiaus, kada jau priver
stinai reikia išeiti j pensiją. 
Išėjus į pensiją, yra galimybė 
būti vėl priimtam j JT patarėjo. 
arba konsultanto pareigom už 
papildomą, gan aukštų, dieninį 
atlyginimą, kuris gali siekti iki 
$50,000 per metus. JT neatskai- 
to iš personalo algų uždarbio ir 
socialinio draudimo taksų. Ka
dangi JT neprivalo teikti žinias 
apie savo personalo uždarbius 
nei vienai valstybei. įskaitant ir 
JAV, todėl dirbantysis Jungt. 
Tautose gali nutylėti savo 
uždarbį .ir nemokėti valstybinių 
uždarbio mokesčių, žinoma, iki 
to laiko, kada kas nors įskųs ar 
kitokiu būdu bus pagautas.a

JAV duoklė mažinama
Eilę metų JAV nuolat reikala

vo. kad JT deficitas turi būti su
mažintas ir kad visos išlaidos 
būtų daugiau kontroliuojamos. 
JAV kantrybė priėjo liepto galą. 
Antiamerikietiška pozicija 
Jungt. Tautose yra tiek ryški, 
kad net ir kitos didžiosios,val
stybės stebisi, kodėl JAV yra to
kios naivios, leidžia save'dergti. 

NAUJA SOLISTO 
V. VERIKAIČIO 

PLOKŠTELĖ

Nauja solisto Vaclovo Veri- 
kaičio plokštelė pavadinta — Pa
lik tik dainą man.

Joje įdainuotos šios dainos: Iš- 
kasiu šulinėlį. Idealas. Naktis. 
Vaidilučių malda. Jaunojo bajoro 
daina. Dulksiu tavęs ateinant. 
Laivinė. Marko arija. Namo ir 
Palik tik dainą man.

Plokštelės kaina 1() dol. Per
siuntimui pridėti 1 dol. Gauna
ma* Darbininko administracijoje: 
341 Highland Blvd.. Brooklyn. 
N. Y. 11207.

Bridges" — tai Lietuvių 
Bendruomenės leidžiamas mė
nesinis žurnalas anglų kalba. 
Žurnalas jau leidžiamas dešimt 
metų ir lietuviukai neskaitančius 
asmenis informuoja apie lietu
viškus reikalus okupuotoje Lie
tus oje ir išeivijoje.Žurnalą reda
guoja Demie Jonaitienė. Metinė 
prenumerata tik 8 dol. V /.saky 
mus siųsti adresu: >4 1 11 ighland 
Blvd.. Br(X)klyn, X.V 1120,.
l ai labai graži-dovana įvairioms 
progoms lietuviškai n< skaitan
tieji draugams ir pažįsta
miems.

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 Darbininką, 
atsiunčiant pageidaujamą tekstą 
ir auką spaudai paremti.

Darbininko skaitytojams, 
kaip ir kiekvienais metais, buvo 
išsiųstas 1987 metų kalendorius, 
išsiųstas lapkričio 14 d. Kas nori 
gauti kalendorių papildomai, 
reikia prisiųsti 3 dol. laukiama 
aukų ir iš skaitytojų už kalendo
rių.

remia šią organizaciją ir dar taip 
gausiai Daugiau ir daugiau garsų 
vis atsiranda, kad JAV privalėtų 
turėti daugiau balso ne tik JT 
biudžeto, liet ir pasaulinės poli
tikos reikaluose ir sprendimuo
se.

Yra daug balsų, net ir JAV 
kongrese, kad Jungt. Tautos yra 
neefektingos ir nereikalingos ir, 
kad JAV turėtų iš jų išstoti. Ge
rai, kad tokių balsų yra dar 
mažuma. JT reikalingumo klau
simas yra neginčitinits faktas. Tai 
yra vienintelis pasaulio forumas, 
kur diplomatiniai ryšiai gali būti 
išlaikomi be ypatingų pasiruoši
mų ar, reikalui esant, kontaktų 
sudarymų pasaulinių įvykių rai
doje, JAV vyriausybė įvertina tą 

. JT naudą ir svarbą pasaulinės 
sferos reikaluose, tačiau kartu ir 
sutinka su JAV duoklės su
mažinimu. JAV kongreso spren
dimas, kad kasmetinė parama 
Jungt. Tautom būtų sumažinta 
nuo 25 iki 15 procentų ar dau
giau, suranda pritarimą ir ameri
kiečių visuomenėj. Ir mokėda
mos tik 15 procentų, JAV ir to
liau pasiliktų pirmoj vietoj prie
ky visų valstybių su savo duokle 
Jungt. Tautom.

JT susirūpino savo ateitim
Prieš gerą pusmetį, kai JT 

buvo painformuotos apie JAV 
nutarimus dėl tolimesnio finan
savimo, jos į tai mažai kreipė 
dėmesio. Ieškojo kelių, kaip tei
siškai JAV gali būti priverstos pa
gal esamą susitarimą ir toliau 

°mokėti savo duoklę. JT generali-* 
uis sekretorius Javier Perez de 
Cuellar. matydamas, kad teisiš
kai nėra priemonių priversti JAV 
ir. kad reikia sutikti su susidariu
sia padėtim, nutarė pats savo 
nuožiūra dary ti išlaidų apkarpo
mus įvairiose srityse. Jis išleido 
visą eilę instrukcijų taupimo rei
kalais. Jo potvarkiai lietė tik JT 
sekretoriato admįnistraciją, nu
mažinant žemesnio rango perso
nalą. panaikinant eilė kelionių 
sekretoriato personalui, sūsiau- 
rint dokumentacijos paruošimą 
l>ei jos paskirstymą, atšaukiant 
kaikurias konferencijas ir su
mažinant žemesnio rango perso
nalą. dirbusį prie švaros palaiky
mo ir patalpų aptarnavimo. Iš 
esmės tie apkarpimai yra gan 
maži ir iš dalies mažai pastebimi. 
JT delegatai kaikuriuos apkarpi- 
mus ima justi. Posėdžių metu, 
ant jų staliukų jau nėra stiklinių 
ir ąsotėlių su šaltu vandeniu. 
Reikia dabar patiems nueiti prie 
vandens gertuvių, naujai pasta
tytų JT rūmų koridoriuose.

JT generalinis sekretorius 
rimtai susirūpino gelbėti šią or- 
ganiza^ją nuo galimo bankroto. 
Visam JT biudžeto peržiūrėji
mui jis sudarė specialią 18 ek
spertų komisiją, kuri pasiūlytų

NAUJA PLOKŠTELĖ

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

Šios plokštelės įrašymą galima 
gauti ir (cassette) juostelėse, k.i 
na 10 dol.

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

DEXTER PARK pharmacy B
V Wm. An&stasL B. S.

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER

296-4130

Vėliavos Lietuvos kariuomenės šventės minėjime, kuris buvo surengtas 'lapkričio 23 
Apreiškimo parapijos salėje. Invokaciją kalba klebonas kun. Jonas Pakalniškis. Nuotr. 
L. Tamošaičio

plačias reformas JT administraci
jos struktūroj. Nuostabu, kad ši 
koTnisija, baigusi savo užduotį, 
pasiūlė nepaparastai drastiškas 
reformas įvairiuose srityse, kad 
net ir didžiausi JT išlaidų kritikai 
buvo nustebinti.

Komisija rekomenduoja atlei
sti 1700 tarnautojų ir 25 procen
tus aukštųjų pareigūnų įskaitant 
ir net 20 generalinio sekreto
riaus pavaduotojų, kurių yra 80. 
gaunančių atlyginimą $100,000 
ar Jaugiau. Tai sutaupytų per 60 
nrlijonų dolerių. Komisija irgi 
rekomenduoja panaikinti įvai
rių konsultantų bei taip vadi
namų ekspertų postus, visus 
tarnautojų viršvalandžius, su
mažinti konferencijų skaičių 
įvairiose kraštuose, sustabdyti 
kelionių išlaidas dažniausiai be-, 
verčių faktų rinkimui, panai
kinti arba sujungti kaikuriuos JT 
departamentus į vieną. Reko
menduojama taipgi, kad JT ad
ministracinė struktūra būtų re
formuota, sumažinant, taip vadi
namą. “politinę biurokratiją , 
t.y. pakeičiant aukštuose įvairių 
specialių sričių postuose sėdi
nčius “politikus" tinkamais tos 
srities ekspertais.

Šį 18 ekspertų komisija pa
ruošė labai daug pasiūlymų. Jų 
visų čia neįmanoma suminėti. 
Tačiau ši skaudi, seniai laukta 
operacija Jungtinėm Tautom yra 
būtina, kitaip šios organizacijos 
ateitis yra labai tamsi. Tikėtis, 
kad po JAV rinkimų senatui pa
tekus į demokratų partijos kon
trolę, geresni vėjai papūs, yra 
maža vilčių. Bent dabar atrodo, 
kad užsuktas ratas dėl JAV 
duoklės sumažinimo Jungtinėm 
Tautom rieda be stabdžių.

Daug lietuviškų knygų, plokš
telių ir įvairių suvenyrų turi Dar
bininko administracija. Skam
binti — 718 827-1351.

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

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

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 valkų fondus ir 
atlieka kitus bankinius patarnavimus.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000
KASOS įstaiga Richmond Hill veikia šešias dienas savaitei* nuoŠyal. ryto iki (Tv^l. 

vakavo, išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. ir šeštadieniais iki 5 v.v. J
Apie paskolų ir certiflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 

darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktos vėliausiom informacijos.

ST. PETERSBURG, FLA.
Dosniai aukojo Lietuvos 

krikšto jubiliejui
Prieš kurį laiką vysk. Paulius 

A. Baltakis, O. F. M., laišku 
kreipėsi į visus lietuviškų parapi
jų klebonus bei misijų kapelio
nus, prašydamas padaryti rink
liavą Lietuvos krikšto jubiliejaus 
komiteto užsibrėžtiems darbams 
paremti.

Tam reikalui atspausdinti ir iš
siuntinėti specialūs vokeliai. 
Vietos vyskupai ordinarai tokią 
rinkliavą padary ti leido. Apie tri
sdešimt parapijų jau šią pareigą 
atliko.

St. Petersburgo Šv. Kazimie
ro misija tokią rinkliavą turėjo 
lapkričio 16 d. Sekmadienį prieš 
numatytą rinkliavą kun. V. Da- 
bušis pasakė pamokslą, paaiškin
damas rinkliavos prasmę ir rei
kalą — kam suaukoti pinigai bus 
sunaudoti. Surinkta 2,002.50 
dol.

Stambesnes sumas aukojo: K. 
V. Kleivai — $400.00, J.E. Liau
kai — $300.00, A. O. Kinduriai 
— $100.00, P. S. Staneliai — 
$75.00, T. Bašinskaitė — 
$70.00. Penki po $50.00, penki 
po $25.00, penki po $20.00. Kiti 
po mažiau, viso aukotojų buvo 
160.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

Jau anksčiau tiesiog į Chicagą 
komiteto iždininkui iš St. Peter
sburgo buvo nusiųsta aukų — 
$2,725.00.z

Komitetas visiems aukotojams 
labai nuoširdžiai dėkoja.

KVD

ŠVEDIJOJE
DINGO
PROFESORIUS

Kaip pranešama iš Švedijos, 
yra dingęs Baltijos jūroje 62 
metų išradėjas profesorius Svan- 
te Oden. Jis išrado naują prietai
są svetimiems povandeniniams 
laivams sekti ir, norėdamas iš
bandyti savo išradimą, išplaukė 
iš Stockhohno 10 metrų laiveliu 
į Baltijos jūrą.

Policija rado po dviejų dienų 
jo laivą bet jau be profesoriaus 
ir be išsivežtų bandymams slap
tų prietaisų.

(EL)

.Paskaityki Darbininką, 
Ir žinosi—
Kas ir kur, ir kaip nutinka!
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PRISIMENANT MOKYTOJĄ 
PAULINĄ VALAVIČIŪTĘ

1979 m. liepos 14 d. VVoodha- 
ven, N.Y., pasimirė Kauno Auš
ros gimnazijos mokytoja Paulina 
Valavičiūtė. Palaidota CNpress 
Hills kapinėse. Buv. atišrokė dr. 
Birutė Paprockienė pasirūpino 
paminklu ant jos kapo. Pamink
lui aukas suaukojo buvę Aušros 
gimnazijos mokiniai iš įvairių 
Amerikos valstijų ir Kanados, 
mokytojos A. Skrupskelienė, K. 
Marijošienė. Stambia auka pri
sidėjo šių metų aušrokų suvažia
vimo Kanadoje rengimo komite
tas.

Š. m. lapkričio22d. dr. Birutė 
Paprockienė aušrokų vardu 
užprašė mišias už mokytojos 
Paulinos Valavičiūtės vėlę. 
Mišias aukojo Tėvas Leonardas 
Andriekus pranciškonų ko
plyčioje Kultūros Židinyje, 
Brooklyn, N.Y. Mišiose dalyva
vo įvairių laidų aušrokų būrys. 
Po mišių visi susirinko kavutei 
Kultūros Židinyje. Prie kavos 
puoduko dalinomės prisimini
mais apie savo moky toją. Ji yra 
buvusi įvairių klasių auklėtoja. 
Griežta, reikalaujanti gero elge
sio, tvarkingumo, mandagumo. 
Šiandieną mes tai giliai įvertina- 
me. nes be disciplinos neįmano
ma išauklėti padorų žmogų. Tai 
patvirtina šių laikų mokyklų bet
varkė.

Paulina Valavičiūtė yra gimusi 
1890 m. Anapolio gražioje sody 
boje, netoli Dusetų. Zarasų 
apskr. Tos apylinkės pasižymi 
gražiais gamtovaizdžiais, kva
piais pušynais prie Sartų ežero 
ir Šventosios upės. Mūsų moky
toja buvo svajotoja, pamėgusi 
muziką, dainą. Gimnaziją ji 
baigė Rygoje, kaip daugelis tų 
laikų jaunuolių. Po to Maskvos 
konservatorijoje mokėsi dainavi
mo. turėjo sodrų dramatinį so
praną. Maskvoje lankė kūno 
kultūros institutą. Aktyviai 
reiškėsi Pirmojo pasaulinio karo 
lietuvių pabėgėlių Rusijoje
kultūrinėje veikloje; įvairiuose , 
lietuvių pabėgėlių parengimuo
se dainuodavo koncertuose. Po 
sutarties su Sovietų Rusija ji 
grįžo į Lietuvą įkaitu. Lietuvai 
išsikovojus nepriklausomybę.

reikėjo daug darbo rankų ir pro
tų įvairiose srityuse. Kūrėsi įvai
rios lietuviškos institucijos, or
ganizacijos, mokyklos. Labai 
trūko mokytojų. 1921 m. Paulina 
Valavičiūtė pradėjo mokytojauti 
Kauno Aušros gimnazijoje. Viso
se klasėse dėstė gimnastiką, 
vėliau rusų kalbą. Be to, vis lavi
no balsą. Tapo Kauno operos 
dainininke. Daugelyje operų 
atliko mažesnes roles. 1923 m. 
ji pradėjo studijuoti juridinius 
mokslus Kauno universitete. Ją 
ypač domino nepilnamečių nusi
kaltėlių bylos. Ji tyrinėjo tokių 
nusikaltimų priežastis, galvojo 1 
apie naujus metinius, kad galėtų 
tokius nusikaltėlius perauklėti 
geruoju, bet ne bausmėmis, 
padėti jiems atsiversti j gerą ke
lią. Lietuvoje specialaus teismo 
jaunamečiams nusikaltėliams 
teisti nebuvo. Kalnaberžės dva
re Kėdainių aps. bfivo jsteigti 
nepilnamečių nusikaltėlių 
auklėjimo namai, kur ji dažnai 
lankėsi rinkdama medžiagą savo 
studijai. Baigusi teisių fakultetą, 
ji tapo nepilnamečių nusikaltėlių 
gelbėjimo žinovė.

Mes Woodhaveno aušrokės 
aplankydavome savo mokytoją 
Pauliną Valavičiūtę jos gimtadie
nio progomis. Jaukiai pasivaišin- 
damos, praleisdavome pas ją lai
ką- Ji gyveno pas A. Žukienę, jos 
rūpestingai globojama. Pamenu, 
kartą ji pasikvietė mane pasitarti 
jos verčiamos j lietuvių kalbą 
Solženiceno knygos reikalu. 
Prof. J. Brazaitis peržiūrėjęs jos 
vertimą, gerai įvertino ir drąsino 
jį baigti. Tačiau ji šio vertimo 
neužbaigė ne*- sveikata vis 
silpnėjo. Buvo išvežta į ligoninę, 
kur ją nuolat lankė A. Žukienė.

Šiandieną, rudens vėjams 
siaučiant. Paulinos Valavičiūtės 
kapas užklotas pageltusiais 
medžių lapais, iš kurių kyšo 
nudžiovusių gėlių kupsteliai. 
Bet ateis pavasariai, aušrokės vėl 
puoš jos kapą žydinčiorrti.s 
gėlytėmis, ir mokytoja Paulina 
Valavičiūtė bus visada gyva savo 
auklėtinių atmintyje.

I. Banaitienė

Solistė Daiva Mongirdaitė Clevelande koncertavo spalio 4. 
Solistei rožių puokštę įteikia N. Gelažytė, dešinėje stovi Kri
stina Kuprevičiūtė, kuri akomponavo solistei. Koncertą rengė 
Dievo Motinos parapijos komitetas. Nuotr. V. Bacevičiaus

w1N1V3—

JUOZUI URBŠIUI 90 METŲ
Buvusiam Lietuvos užsienio 

reikalų ministeriui, Sibiro trem
tiniui, sukako 90 metų amžiaus.

Jis gimęs 1896 vasario 29 Ša
teikiuose, Kėdainių apskr. 1914 
baigė Panevėžio realinę mokyklą 
ir 1917 Cugujevo karo moky klą 
Rusijoj. Dalyvavo Nepriklauso
mybės kovose. Iš karinės tarny
bos pasitraukęs kapitono laip
sniu pradėjo dirbti užsienio rei
kalų ministerijoj. 1922-27 Lietu
vos pasiuntinybėje Berlyne, 
1927 - 33 Paryžiuje, 1933 - 34 
Rygoje.

Perkeltas į Kauną, ėjo politi
nio direktoriaus pareigas, o 
vėliau užsienio reikalų ministe
rijos sekretoriaus.

Nuo 1938 iki 1940 birželio 
mėn., Sovietų okupacijos, buvo

užsienio reikalų ministeriu kun. 
dekano Vlado Mirono, gen. Jono 
Černiaus ir ministerio Antano 
Merkio kabinetuose.

Okupavus Lietuvą, kaip ir 
daugelis buv. vyriausybės pa
reigūnų ir kitų lietuvių, buvo 
suimtas ir išvežtas Rusijos gilu
mom Po 16 metų tremties Sovie
tų Sąjungos lageriuose buvo lei
sta grįžti Lietuvon.

Jis bendradarbiavo nepriklau
somos Lietuvos spaudoje, rašy
damas politiniais klausimais 
straipsnius, parašė kelias aktua
lias studijas ir darė vertimus. Yra 
išvertęs iš prancūzų kalbos “Sa- 
lavino dienorašis”. Dabar išėjo 
nauja jo vertimo. “Kola Brenjo- 
nas laida. Išleido leidykla “Va
ga" 1985 Vilniuje.

BATUNo nariai iš Ne^Yorko susitinka Vienoje. Iš k. A. 
Treimanis, G. Damušytė ir J. Riekstins. Nuotr. J. Kuraitės-La- 
sienės

HARTFORD, CONN.
Metinis koncertas

Jau prieš pusmeti buvo kalba
ma, kad rudeni ruošiamas Ben
druomenės balius - koncertas. 
Bendruomenei vadovaująs jau
nimas jau seniai suplanavo, kad 
ne tik vyresnio amžiaus žmonės, 
bet ir jaunimas būtų patenkin
tas.

Ir štai spalio 25 Ukrainiečių 
salė, Hartforde, buvo pripildyta 
lietuviškos publikos. Ne vien iš 
Hartfordo, bet ir tolimesnių apy
linkių suvažiavo dainos mėgėjai. 
Šį koncertą atliko pakviestas 
Clevelando dainos muzikos vie
netas “Uždainuokim .

Šis vienetas įsikūrė 1980 m.

DETROIT. Ml.
DAIL. JURGĮ JUODI 

PRISIMENANT

MARIJAI SVILIENEI

Janina ir dr. Pranas Bagdai

mirus, dukterj dr. Leonildę Giedraitienę ir jos šelmę 
nuoširdžiai užjaučia

Šių metų lapkričio 8 d. 10 vai 
Šv. Antano parapijos bažnyčios 
klebonas kun. Alfonsas Balionas 
aukojo mišias už mirusio spalio 
24 d. St. Petersburge, Fl. a a. 
dail. Jurgio Juodžio vėlę. Vargo
nais grojo ir solo giedojo muz. 
Stasys Sližys. Mišiose gausiai da
lyvavo J. Juodžio draugai ir 
pažįstami.

Po raišių, visi susirinko I para
pijos salę vaišėms, kurias pa
ruošė Angelė ir Petras Bukšniai.

Vytautas Kutkus draugų ir 
pažįstamų vardu tarė atsisveiki
nimo žodį ir papasakojo dail. J. 
Juodžio biografiją ir atliktus jo 
darbus.

Toliau Vytautas Kutkus 
adėkojo klebonui kun. Alfonsui

Babonui už pasakytą bažnyčioje 
gražų pamokslą, muzikui Stasiui 
Sližiui už vargonavimą ir giedo
jimą mišių metu. Angelei ir Pe- Šv. Andriejai^Sėtuvių parapijos 
trui Bukšniams už paruošimą salėje, 396 
pusryčių, Emilijai Kutkienei ir 
kitoms šeimininkėms už talki
ninkavimą ir visiems gausiai da
lyvavusiems mišiose ir pu-

dainininko Pauliaus Nasvyčio 
iniciatyva, o šiandien labai su
stiprėjęs. Scenoje pasirodė de- 
\ \ rfi vyrai ir dvi motery s. Piani
nu akomponuoja Danutė Liau- 
bienė, o Mirga Bankaitytė kaip 
kanklininkė, pranešėja ir solistė.

\ ienetas iš labai jaunų žmo
nių, o vadovas ir dirigentas Al
girdas Bielskus ne tiek jaunas, 
kiek gražus vyras.

Be jokių gaidų, gražia lietuviš
ka tarsena ir švelniais balsais vy
rai padainavo per dvidešimt dai
nų. Tikrai, šis reto grožio kon
certas klausytojų buvo sutiktas 
su pasigėrėjimu. Malonu buvo 
klausytis kaip, kartu su vyrais, 
Mirga Bankaitytė atliko solo par
tiją. Tenka pažymėti, kad Mirga 
ne tik dainuoja, bet yra puiki 
kanklinkinkė — atlikusi solo ke
letą dalykėlių ir kartu pritarda
ma chorui, ji gerai žinoma ne tik 
Amerikoje, bet ir kituose krašto- 
se. kur koncertavo.

Po koncerto choristams buvo 
padaryta staigmena. Vienu metu 
būrys jaunų mergaičių staiga at
sidūrė scenoje ir visiems daini
ninkams prisegė po gėlę, o prie
dų švelnūs pabučiavimai. Nebu
vo pamirštos ir Danutė su Mir
ga. o taip pat ir mielas dirigen-

Naujų Metų sutikimas
South Bostono Lietuvių Pi

liečių dr-jos tradicinis Naujy 
metų sutikimas vyks savų namų 
trečio aukšto salėje. Nuo 8 iki 9 
vai. kokteiliai, o 9 vai. vak, bus 
tiekiama Monikos Plevokienės ir 

• talkininkių paruošta vakarienė
Kiekvieną 10 asmenų stalą 

puoš butelis šampano ir butelis 
pasirinktų gėrimų. Prie baro visi 
gėrimai bus duodami nemoka
mai. Geras orkestras gros nuo9 
vai. vak. iki 2 vai. ryto. Svečiai 
bus aprūpinti tradiciniais pa- 

■ puošniais.
Bilieto kaina — 25 dol. asme

niui. Galima įsigyti iš draugijos 
valdybos (tel. 268 - 9058) ar rei
kalų vedėjo Algio Skabeikio (tel. 
986 - 4363).

Naujai išrinktas į draugijos di
rektorius Juozas Austras 
apsiėmė sudaryti tris jaunimo 
stalus. Neatsilieka ir jaunas 
inžinierius Romas Veitas ir ener
ginga Regina Baikaitė.

Džiugu, kad turime puikius 
keturių aukštų namus su dviem 
puikiom salėm, kurios tinka šo
kiams, banketams, susirinki
mams ir visokiems kultūrinams 
renginiams. Namo rūsy veikia 
lietuviška užkandinė.

Stanley K. Griganavirius 
Kultūriniai rūpesčiai

Laikraščiai turi savo veda
muosius, o Laisvės Varpo radijo 
programos kiekviena laida turi 
savo pagrindinę mintį, kuri 
išdėstoma programos pradžioje. 
Dažniausiai tai atlieka kviesti 
kalbėtojai. Gruodžio 14 per 
Laisvės Varpo radijo programų 
buvo perduotas pokalbis su Mil
da Lenkauskienė, PLB vicepir
mininke kultūriniams reikalams. 
Ji spalio 19 lankėsi Laisvės Varpo 
koncerte Bostone, kur susitiko 
daug kultūros darbuotoju. Ir 
savo kalboje ji palietė kultūri
nius rūpesčius, kalbėjo apie 
kultūros kongresą, kuris busšan- 
kiamas 1988 m.

Nauja valdyba
Gruodžio 7 įvy ko slaptas bal

savimas So. Bostono Liet. Pi
liečių klube. Išrinkta nauja val
dyba 1987 metams. Į ją įeina: 
pirmininkas Vytautas Eiliinas, 
vicepirmininkas — Algis Skabei- 
kis, sekretorius — Vytautas 
Jurgėla, iždininkas — Gedimi
nas Ivaška, finansų sekretorius 
— Arnoldas Plevokas, direkto

 

riai — Raimundas Bačiulis.Juo
zas Auštras, Rudas N eitas, Lion
ginas Izbickajf. DanieliusAver- 

 

ka. Regina Brikaitė ir StasysGri- 

 

ganavičius, tvarkdarys — Marty
nas Dapkus. Revizijos komisiją 
sudaro: Tomas Ašmenskasir Ka-

BROCKTON, MZSS

Sekmadienj choristai dalyva
vo lietuviškose pamaldose ir vėl 
žavėjo visus savo giesmėmis ir 
kanklių muzika.

“Uždainuokim koncertas tiek 
salėje ir giesmės bažnyčioje vi
siems paliko malonų prisimini 
mą.

k

reikos atliekama Maironiopoezi- 
ja. Tai buvo graži ir prasminga 
vakaronė.

Linkime jiems sėkmės.
Ig-

Ramovėnų koncertą
LKVS Ramovės H;

sky riaus nepaprastj
šokiai įvyks 1
dieną, šeštadi

Marty no Jankaus šauliu kuopa 
Brocktone grii<xlžio 13 surengė 
trečią / subatvakarį skil ta 
kūčion/s- Dalyvavo apie 8()apy

 

linkę^ lietuvių. Maldą sukalbėjo 
x>nas kun. Petras Šakalys, 

albėjo kuopos pirmininkasjuo- 
zas Stašaitis ir Irena Eivienė. Po 
vakarienės visi giedojo kalcdii ics 
giesmes, o iš garsajuostės buvo

Zidiniečių vakaras
Vyr. skaučių židinio 25 metų 

veiklos- sukaktis buvo paminėta 
gruodžio 6 gražiu vakaru So. Bo
stono Liet, piliečių draugijos 
trečio aukšto salėje. Atsilankė 
daug Bostono apylinkės lietuvių. 
Vakaijo programą atliko aktorius 
Vitalių Žukauskas, kuris visuo
met yra įdomus ir aktualus savo 
pokštuis. Po programos buvo va
karienė ir pasilinksminimas su 
šokiais.

Prisimintas smuikininkas 
lzx. Vasyliūnas

Gruodžio 14 suėjo jau ketveri 
Inetai, kaip Cambridge nuo šir
dies priepuolio mirė smuikinin
kas Izidorius Vasyliūnas. Sukaktį 
paminėjo Laisvės Varpo radijas 
savo dienos programoje, apie ve- / 
lionį kalbėjo Petras Viščinis, nu-/ 
pasakodamas jo gyvenimą, '/> 
kūrylx>s kelią. Jis su savo sūnumi 
pianistu Vyteniu rengė kasmeti
nius kamerinės muzikos koncer
tus, su jais lankė net tolimas lie
tuviškas kolonijas, leido lietuvių 
kompozitorių gaidas ir plokšte
les, organizavo ir vedė chorus. 
Jis buvo menininkas idealistas, 
kuriam tikrai rūpėjo kultūrinės 
vertybės. Leidžiamų lietuvių 
kompozitorių kūrinių ir plokšte
lių išlaidoms padengti jis ne
prašė visuomenės aukų, o pats 
savo lėšomis jas apmokėjo. Mir
ties sukakties proga per radiją 
buvo perduota jo atlikta ir 
sūnaus pianu palydėta Juozo 
Gruodžio sonatos ištrauka.

Nauja Sandaros 7 kuopos 
valdyba

Gruodžio 7 įvykusiam ALT 
Sandaros 7-tosios kuopos So. Bo
stone narių susirinkime išrinkta 
tokia nauja valdyba: Vladas Baje- 
rčius — pirmininkas, Martynas 
Dapkus — pirmasis vicepirmi
ninkas, Algis Smidtas —antrasis 
vicepirmininkas, Jane Baje- 
reienė — sekretorė, Antanas An
driulionis — iždininkas, Anne ‘ 
Lane — finansų sekretorė. Iki 
šiol ilgus metus pirmininku buvo 
Aleksandras Chaplikas, kuriam 
neseniai padary ta širdies opera
cija. •

A. Chaplikas — garbės 
pirmininkas

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyriaus pirmininku il
gus metus buvo Aleksandras 
Chaplikas. Dėl ligos jis pasi
traukė iš tų pareigų. Už nuopel-

■ nūs skyrius jį išrinko garbės pir
mininku. Laikinai skyriaus pir
mininko pareigas eina vicepir
mininkas Bronius Paliulis. Dėl 
blogo oro ne visiems skyriaus na
riams gruodžio 2 susirinkus, 
naujos valdybos rinkimai atidėti 
kitam posėdžiui.

Vasario 16-tos minėjimas
Altos Bostono skyrius Lietu

vos nepriklausomybės šventės 
minėjimą rengia vasario 15. Per 
I ^ūsvės Varpo radiją bus speciali 
programa, pamaldos Šv. Petro 
lietuvių bažnyčioje, iškilmingas 
minėjimas su menine programa 
bus So. Bostono Liet. Piliečių 
draugijos trečio aukšto salėje. 
Kalbėtoju pakviestas Alfonsas 
Petrutis, buvęs Amerikos balso 
lietuvių skyriaus vedėjas. Me
ninę programą atliks etnografi
nis ansamblis Sodauto, tautinių 
šokių sambūris ir Bostono aukš
tesniosios lituanistinės moky klos 
mokiniai.

RENGINIAI

brdo 
bncertas - 

1 m. sausio 10 
į, 7 vai. vakare,

A.A.

MARIJAI SVILIENEI

Aldona ir Vitas Katinai

mirus, nuošlrdžię užuojautą reiškiame jos dukrai dr. 
Leonlldai ir žentui Juozui Giedralčiams.

Naujųjų Metų sutikimas 
gruodžio.3Ld, 8v.v. So. Bostono 
Liet. Piliečių draugijos trečio 
aukšto salėje.

Nuliūdiine liko dvi duktery/ 
Violeta Juodytė-Kimberly j 
reta bei |xxiukra Kasa Razgai- 
tienė. kuri y patingai labai daug 
padėjo ligoje, ir kt.

A. Grinius

'bure h str., New

nepaprastas tuo, 
atliks muziko Jur- 

vadovaujamas vyrų

Britai n, Con 
Koncertas 

nes program 
gio Petkaiči

prašom užsisakyti iš anksto pas 
Lionginą Kapecką. tel. 247 - 
6476, Hartforde ir Vytautu Stra
zdą, tel. 224 - 3044. Nev Rri- 
tain, Conn.

BOSTONO LIETUVIŲ BALSO 
- MINKŲ RADIJO PROGRAMA 
girdima per radijo *totj WLYN

A.M.

įąrtetg^ATytis su nauja, iki šiol 
negirdėta programa.

Šokiams gros Joe Terri orke
stras. Auka — suaugusiems 7 
dol., jaunimui iki 18 metų — 5 
dol.

Dešimčiai asmenų stalus

Savo va ikams, kurie ijsikel ia 
gyventi! kitu* miestus,užsaky
kite Darbininkę!

Spauda yra pats svarbiau
sias ginklas kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Paremk ją savoauka1

nuo 8 Iki 8:45 vai. ryto. Vado
vauja S. Ir V. Minkai, 71 Farragut 
Road, So. Boston, Maas. 02127. 
Tai. 268 - 2515. Pat Mlnkus gau
namas '‘Darbininkas*’.

LAISVES VARPAS sekmadie
niai* 9:00-10:00 vai. ryto i* WCAV- 
FM banga 99.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 506- 
7209.
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Kultūros Židinyje gruodžio 
25, Kalėdų pirmųjų dienų. Liet. 
Jaunimo Sąjungos rengiami šo
kiai. Gruodžio 31 — .Naujųjų 
Metų Sutikimas, rengia bingo 
popiečių darbuotojai ir LMK 
Federacijos Nevv Yorko klubas.

Apreiškimo parapijos choras. 
Bi nokly n. N Y.. gruodžio 14 
turėjo metinį kalėdinį pobūvį, 
kuriame dalyvavo apie 1(X) cho
ristų ir svečių. Vaišių metu Rasa 
Bobelytė Brittain choro vardu 
pasveikino solistų Fred Lucką, 
pagerbdama jo dalyvavimų cho
re jau 40 metų. Jam buvo priseg
ta .raudona gėlė ir sugiedota il
giausių metų. Muz. Viktoras Ra- 
Ivs. dabartinis choro vadovas, vi
sus balsingus parapiečius kviečia 
įsijungti į parapijos chorų.

Prel. Jonas A. Kučingis, ilga
metis Sv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos puoselėtojas. Los Ange
les. Galit., atnaujindamas Darbi
ninko prenumeratų, atsiuntė 1(M) 
dol. Dosniam ir pastoviam spau
dos rėmėjui nuoširdžiai dėkoja
me. ;

Nevv Yorko skautės ir skautai 
gruodžio 20 Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje buvo surengę 
tradicines Kūčias su turininga 
programa. Aprašymas kitame 
Darbininko numeryje.

Rože Chirokienė. Brockton. 
Mass.. atsiuntė Darbininkui 200 
dol. Dosniai geradarei 
nuoširdžiai dėkojame už spau
dos rėmimų ir linkime visokerio-
pos sėkmės.

LMK Federacijos Hartfordo 
klubas per savo valdybos narę 
Miklų Starėnienę Darbininkui 
paremti atsiuntė 25 dol. aukų. 
Darbininko administracija už 
aukų nuoširdžiai dėkoja.

Darbininko Nr. 48 paskuti
niame puslapyje buvo išspau
sdinta Kezių orkestro nuotrau
ka. Jiems talkino ir Vytautas 
Daugirdas. Po nuotrauka klai
dingai parašyta Vytautas Dauno
ras. Vž klaidų atsiprašome.

Lietuvos vyčių Maspetho 
kuopa rengia išvykų į Atlantic 
City vasario 27. penktadienį. Iš
vykstama 8 vai. ry to nuo Shalins 
Funeral Home. 84r - 02 Jamaica 
Avė.. AVoodhaven. ir nuo A'. At
simainymo bažnyčios 64-14 56th 
Road. Maspeth. Kelionės kaina . 

, tik 5 dol. Atlantic viešbuty nūs 
duodami pietūs ir parodomas 
Broadvvay vaidinimas. Rezerva
cijas priima: Jonas Adomėnas 
718 497 - 5212. Marytė Shalins 
718 296 - 2244, Elena Matulo- 
nytė 718 326 - 3398. Rezervaci
jas reikia daryti iš anksto. »

“LITO” AKCININKŲ ŽINIAI
Šių mėty gruodžio 20 j vy

kusiame “Lito'’ bendrovės 
direktorių posėdyje buvo iš
rinkta nauja bendrovės val
dyba: prezidentė Rima 

1 Bružienė, viceprezidentas 
Antanas Razgaitis, sekreto
rius ir kasininkas Tomas 
Aleksandravičius. ,

Šiuo metu “Lito” ben
drovės direktorių tarybą su
daro: dr. Donatas Aleksan
dravičius — pirmininkas, 
Kvlrinas Aleksandravičius, 
Vytautas Anonis, Aloyzas 
Balsys, Kęstutis Biskis, Rima 
Bružienė, Antanas Razgaitis, 
Rasa Razgaitienė, Vytautas 
Vebeliūnas Ir dr. Vytautas Vy
gantas.

AS SAVO
DAŲ ATLIKAU

Atsisveikinant su a.a. Lie
tuvos vyčiygarbės nariu Lar
ry Janonių

Lapkričio 14 Larry Janonis, 
Lietuvos vyčių Vidurinio Atlan
to apskrities pirmininkas 
sušaukė apskrities valdybos 
mėnesinį posėdį. Visagalis 
posėdį atšaukė ir Larry pa
sišaukė pas save. Tų dienų su di
deliu gailesčiu vyčiai palaidojo 
savo organizacijos garbės narį.

Ta širdis, kuri daugelį metų 
plakė dėl Dievo ir Lietuvos 
meilės, nutilo. Larry Janonis. 
Lietuvos vyčių garbės narys. Vi
durinio Atlanto apskrities ilga
metis pirmininkas. Manhattano 
12 kuopos darbštus veikėjas, 
lapkričio 9paliko šį pasaulį ir nu- 
\ y ko pas savo Tvėrėjų.

Gausus būrys vyčių pripildė 
Castle H iii šermeninę Bronxe. 
Jų buvo iš visos didžiojo Nevv 
Yorko apskrities: Baybnne. Ne- 
vvark. Maspeth, Great Neck, 
Manhattan ir kitų. Vyriškoms at
sisveikinimo apeigoms vadovavo 
apskrities vicepirmininkas Jonas 
Adomėnas. Rožančių bei vyriš
kas maldas sukalbėjo Vid. Atlan
to apskrities dvasios vadas prel. 
Pranas Bulovas. Prieš atsisveiki
nant. Jonas Adomėnas padėjo 
tradicinį baltų gvazdikų ant Lar
ry karsto, kuris skendo gau
sybėje gėlių puokščių, kurių
buvo net iš Chicagos.

Lapkričio 14 daugybė Lietu
vos vyčių pripildė Viešpaties At
simainymo bažnyčių Maspethe. 
Mišias koncelebravo ilgametis 
Larry draugas prel. Pranas Bulo
vas. kun. jonas Pakalniškis, kun. 
\ y tautas Palubinskas ir kun. Ka
zimieras Pugevičius.

Savo pamoksle prelatas Bulo
vas Larry pavadino tikru lietu
višku bei krikščionišku riteriu, 
kuris nuo mažens laikėsi kateki
zmo posakio: "Pažinti, mylėti ir 
pildyti Dievo valių šiame pasau
lyje ir būti laimingu su Juo kita
me . Prelatas pagyrė Larry 
žmonų Eugenijų, kuri yra ne lie
tuviškos kilmės, bet gražus pa
vyzdys visiems veikiantiems 
Lietuvos gerovei. Iš jos Larry 
susilaukdavo gausios pagalbos. 
"Mes niekuomet nematydavo
me Larry be Eugenijos”, kalbėjo 
prelatas.

Jonas Adomėnas, Maspetho 
vyčių kuopos pirmininkas ir 
buvęs Vid. Atlanto apskrities vi
cepirmininkas, dabar pirminin
kas. daug prisidėjo prie laidotu
vių iškilmingumo. Šventoriuje, 
liūdesį pranašavo nuleista Lietu
vos trispalvė, o prie karsto 
bažnyčioje stovėjo apskrities 
vėliava, kuriai Larry taip ilgai ir 
taip uoiliai darbavosi. įnešant 
karstų į bažnyčių, liūdnai gaudė 
varpai, o vyčių narių garl>ės sar
gyba. vadovaujant centro valdy
tais pirmininkui Pranui Petrau
skui, suteikė mylimam nariui pa
skutinę pagarbų.

Larry Janonis į Lietuvos vyčių 
organizaciją įstojo 1937, būda
mas 18 metų, ir iki mirties buvo 
vienas išjos veikliausių narių. Jo 
gausūs darbai nesiribojo kuopo
je, bet skleidėsi į apskrities veik
lų ir į centro valdybų. Nuo 1949 
iki 1955pirmininkavo Manhatta
no 12 kuopai. Čia steigė sporto 
klubus, kurie pasireikšdavo kre- 
pšinyje, tinklinyje bei kėgliavi- 
ine. 1950 pirmininkavo vyčių

New Yorko Harmonija paskutiniame savo koncerte Elizabethe lapkričio 15. Iš k. pia
nistė Frances Kavaliauskaitė, Viktoras Ralys — vadovas, Birutė Malinauskienė, Rasa 
Bobelytė-Brittain, Astra Butkutė, Viktoras Lora. Nuotr. Arūno Bitėno.

Juozas ir Aleksandra Kazickai 
sveikina savo draugus ir pažįsta
mus su Sv. Kalėdom ir linki lai
mingų ir sveikų Naujųjų Metų.

Albina ir Vladas Balsiai, ank
sčiau gyvenę Didžiajame Nevv 
Yorke, dabar St. Petersburg, 
Fla., nuoširdžiai sveikina savo 
senus bičiulius ir draugus Sv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, 
Linkėdami visiems kuo gražiau
sios ateities.

Tautodailės parodoje, kuri buvo Kultūros Židinyje spalio 18. Sienoje iškabinti tautiniai 
drabužiai, kilimai, priekyje — Adelės Katelienės medžio skulptūros. Nuotr. V. Maželio

37tam seimui Nevv Yorke. 1952 
m. buvo išrinktas apskrities pir
mininku ir su mažais tarpsniais 
pirmininkavo iki mirties. 1956 
jam buvo įteiktas dėkingumo 
žymuo, o 1961 pagerbimo ban
kete jam buvo įteiktas trečias 
vyčių laipsnis. 196()Jis buvo iš
rinktas vyčių seimo prezidiumo 
pirmininku. Po to jis pirminin
kavo iki seimo šiais metais Allen- 
tovvn, Pa.

1967. per v y čių 54 seimų Day - 
ton, Ohio Larry Janoniui buvo 
suteiktas vyčių ketvirtas laip
snis. 1977. Providence. R.L, 
jam buvo įteiktas aukščiausias 
vyčių ordinas — garbes narystės 
medalis.

Per jo vadovavimo laikotarpį 
apskritis augo kaip baravykai po 
lietaus. Gausėjo kuopų bei narių 
skaičiai. įsisteigė naujos kuopos 
AVashingon, D.C., Pittston, Pa. 
Riverhead, N Y. bei kitur.

Mes visi jo pasigesime. Cen
tro valdyba jo pasiges, nes jis 
niekuomet nepraleisdavo susi
rinkimų. kartais keliaudamas 
šimtus my lių. Mes pasigesime jo 
drausmingos rankos per mūsų 

Kiek išleidžiame svečiam, 
vaišėm, o kiek skiriame Lietuvos 
vadavimo reikalam?

Lietuvos vyčių Manhattano — Aušros Vartų 12 kuopa. Vidury 
trečioje eilėje I^arry Janonis. Tai buvo paskutinė jo nuot
rauka. Nuotr. Emilijos Kscenaity tės-Pietz

apskrities valdybos posėdžius. 
Kas kitas galės taip džentelme
niškai ir drausmingai vadovauti 
posėdžiams? Bet mes, 12 Man- 
haftano kuopos nariai, jo labiau
siai pasigesime. Visuomet pasi
ruošusi padėti ir patarti. Mes ji 
matydavome ne tik vadovaujant 
posėdžiams, bet ir po posėdžių 
šluojant salę. Ir visur buvo entu
ziastiškas, žvalus ir budrus. Joks 
darbas jam nebuvo per mažas ar 
per didelis.

Mielas Larry, mes visi tavęs 
pasigendami

Dalia Bulvičiūtė

Ina Navazelskytė studijuoja 
žurnalistikų Columbijos univer
sitete, kur vienų savo studijinį 
darbų paskyrė Nevv Yorke 
leidžiamiems lietuviškiems laik
raščiams. Ta proga, rinkdama 
medžiagų, ji buvo apsilankiusi ir 
Darbininko redakcijoje. Ina taip 
pat aktyviai reiškiasi BATU No 
lietuviškoje sekcijoje.

COMPANION
To active vvoman in her 80 s, 

in Richmond Hill, Queens, live 
in. Light housekeeping. Cheer- 
ful personality. References re- 
quired. Salary plūs good bene- 
fits.

Gali Monday thru Friday 9 
AM to 4 PM (212) 823 - 1203. 
Eve/vveekends (212) 861 - 3809.

PATIKSLINIMAS
Balio direktorių suvažiavimo 

aprašyme, kuris. buvo išspau
sdintas Darbininko 45 nr., yra 
įsibrovusi klaida, o būtent: 
turėjo būti parašvta. kad Jono 
Beach Balio 141 skyriaus v-bų 
be visų kitų sudaro ir iždininkas 
Algis Augimas ir valdybos narė 
Albina Pily pavičienė ir kad jie 
abu ir valdybos vicepirmininkas 
Jonas Mildažis už Balfo veiklų 
buvo apdovanoti Balfo ženkliu
kais. (P. M.)

TEIKIAMA PAGALBA

Aldona Rygelė. gy venanti Will- 
iamsburg. Brooklyne, prakti
kuoja Shiatsu Brooklyne, Man- 
hattane ir AA estchester.

Shiatsu yra pagrįstas tais 
pačiais principais kaip ir acu- 
puncture. kiniečių tradicinė me
dicinos praktika, tik Shiatsu da
romas rankom, pirštais, ne ada
tom kaip acupuncture.

Shiatsu galima naudotis daug 
kam, pav yz.cjįpui, paprastam ka- 
sdieniniui nuovargiui ar įtampai 
palengv inti. gydy tis nuo nugaros 
ar galvos skausmų, nervinių ir 
įvairių kitų problemų.

Norintieji gauti Shiatsu a* 
turintieji klausimų, prašome pa
skambinti 718 387 -7237. Jei ne
rasite namuose, prašom palikti 
vardų ir telefono numerį Aidima 
atskambius

Gertrūda Valaitienė iš Great 
Necko, N. Y., sveikina savo gimi
nes, draugus ir pažįstamus Sv. 
Kalėdų proga ir linki sveikų ir 
laimingų Naujųjų Metų.

Antanas Patamsis ir duktė
Gražina iš Lietuvos, viešinti pas 
savo tėvų Fort Myers, Floridoje, 
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus Sv. Kalėdų ir Naujų
jų Metų proga.

Rožė ir Vytautas Kondrotai 
su šeima per Darbininkų sveiki
na su Sv. Kalėdoms savo draugus 
ir pažįstamus, visiems linkėdami 
laimingų Naujųjų Metų.

Henrikas ir Elena Andruškos 
sveikina Sv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga, linkėdami laimės, 
džiaugsmo, ypač sveikatos vi
siems, visiems, visiems!

Danutė ir Liutaveras Siemaš- 
kos, Atlanta, Ga., vietoje siun
tinėjamų kalėdinių kortelių au
koja Darbininkui ir siunčia vi
siems geriausius švenčių linkėji
mus.

Vytautas Daugirdas su šeima 
sveikina savo draugus ir pažįsta
mus Sv. Kalėdų proga .ir per 

~5^rb.ininkų linki visiems laimin
gų Naujųjų Metų.

Antanas ir Juzė Matjoškai iš 
Dorchester, Mass., sveikina 
savo bičiulius, pažįstamus su Sv. 
Kalėdų šventėm ir linki visiems 
laimingų Naujųjų MetųA

Felicija, Algirdas ir Ramunė 
Jasaičiai visiems savo draugams 
ir pažįstamiems linki linksmų 
Šv. Kalėdų ir laimingų 1987 
metų.

Mara ir Vytautas Vygantai su 
dukromis Monika ir Kristina 
sveikina visus savo draugus, 
bičiulius bei pažįstamus Sv. 
Kalėdų proga bei linki visiems 
sėkmingų Naujų Metų. Vietoje 
kalėdinių atviručių skiria aukų 
lietuvių spaudai paremti.

Vincė Jonuškaitė-Zaunienė iš 
Santa Barbara. Calif., sveikina 
savo bičiulius, pažįstamus, y pač 
LAI K Federacijos nares ir visų 
valdybų Sv. Kalėdų proga ir linki 
visiems laimingų ir sveikų atei
nančių 1987 metų.

Vytautas Daugirdas
nuoširdžiai sveikina savo bičiu
lius, pažįstamus. Sv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga ir linki vi
siems daug laimės, džiaugsmo ir 
sveikatos! Ta proga skiria aukų 
Darbi niūku i: v

Donata ir Alfonsas Samušiai 
savo biči ii Iktms-ie^azįstainiem s 
linki jaukių Sv. Kalėdų ir 
sėkmingų Naujųjų Metų.
/ Irena Garunkštienė Kalėdų. 

( švenčių ir Naujųjų Metų proga 
''sveikina savo draugus ir pažįsta

mus linkėdama visokeriopos 
sėkmės. A lėtoj sveikinimo kor
telių paskyrė aukų Darbininkui

Vytautas Daugirdas su šei
ma Sv. Kalėdų proga sveikina 
muzikinę grupę "Jinai ir trys gin: 
tarai . Perkūno chorų ir visus 
draugus l»ei pažįstamus, 
linkėdamas v isiem laimingų 
Naujųjų Metų




