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Savaitės 
Įvykiai ?
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Izraelio griežtos priemonės 
prieš jo okupuotų arabų žemių 
palestiniečius privertė JAV kei
sti savo nusistatymą Izraelio 
atžvilgiu—susilaikyti nuo balsa
vimo, bet ne vetuoti J. T. saugu
mo tarybos priimtą rezoliciją, 
smerkiančią Izraelį už jo veik
smus okupuotose žemėse. Pagal 
dabartinį JAV nusistatymą Izrae
lio veiksmai yra nepriimtinai 
žiaurūs, nes, malšinant arabų 
jaunuolių demonstracijas, buvo 
nušauta 21 jaunuolis.

Tarp Nikaragvos vyriausybės 
ir prieš ją veikiančių partizanų 
atstovų pasitarimų dėl taikos an
trasis ratas buvo suspenduotas 
neribotam laikui.

Izraelis, nekreipdamas dėme
sio į pasaulio pasipiktinimą dėl 
jo elgesio su palestiniečiais oku
puotose arabų žemėse, demon
stracijom numalšinti atsiuntė 
daugiau kariuomenės ir pradėjo 
masinius jaunuolių areštus. Iki 
šiol buvo sulaikyta per 1000 jau
nuolių, kurie tuoj pat bus teisia
mi Izraelio karinių teismų.

Sov. S-gos ir Afganistano ka
riuomenė vykdė .didelio masto 
puolimus partizanų apsuptai 
Khmost miesto įgulai išvaduoti.

buvo nuo praeito pavasario nu
trauktas, nes ir aerodromas dėl 
partizanų turimų Stinger raketų 
negalėjo būti naudojamas.

Didžioji * spauda pripažįsta, 
kad prieš Nikaragvos vyriausybę 
kovojančių partizanų puolimai 
prieš tris šiaurrytinės Nikarag
vos miestus buvo sėkmingi, nors 
partizanai ir turėję iš jų pasi
traukti.

Kelios dešimtys Amerikos 
žydų organizacijų vadų, atsilan
kiusių valstybės departamente, 
gynė Izraelio veiksmus prieš pa- 
lestiniečjBS okuputose arabų 
žemėse ir skundėsi’ dėl admini
stracijos padarytų priekaištingų 
pareiškimų Izraeliui dėl kovos 
ginklų naudojimo prieš demon
struojančius palestiniečius.

JAV vėl pardavė Sov. S-gai 
vyriausybės remiamos kainom 
342,000 metrinių tonų kviečių.

J.T. visumos susirinkimas di
dele balsų dauguma pasmerkė 
Sov. S-gą už įsiveržimą į Afgani
staną ir - už rėmimą Vietnamo 
okupacijos Kambodijoj.

Popiežius Jonas Paulius II 
Kalėdų švenčių proga suteikto 
palaiminimo “urbi et orbi” metu 
įspėjo žmoniją neieškoti visų pa
saulio problemų išsprendimo 
technologijos pažanga, bet 
žvelgti giliau į Kristaus gimimo 
prasmę, nes Kristus, gimdamas 
Betliejuj, suteikė žmonėm galią 
pasidaryti Dievo vaikais, ko jokia 
technologijos pažanga negali su
teikti. Jis ta proga perdavė ir 
Kalėdų švenčių sveikinimus 52 
kalbom.

Persijos įlankoj veikiąs JAV 
karo kovos laivas Iowa yra 
aprūpintas 8 iš tolo valdomais 
žvalgybos lėktuvais, kurie gali 
būti paleisti nuo laivo denio ir 
bet kuriuo metų specialiais tink
lais pagauti ore. Televizijos ir ki
tais sekimo aparatais aprūpinti 
lėktuvai atlieka jiems skirtus 
žvalgybos uždavinius.
- PLO vykdomasis komitetas 

svarsto egzilinės vyriausybės su
darymą Izraelio okupuotam ara
bų sritim. Jis galėtų atstovauti 
palestiniečių reikalus.
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DRAUDŽIA KUNIGAMS LANKYTI TIKINČIŲJŲ NAMUS 
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios‘Kronikos Nr. 71

Bažnyčioje filmavo

Rumšiškės (Kauno raj.) 1985 
M. spalio mėn. kun. Juozo 
Žemaičio leidimu Rumšiškės 
bažnyčioje buvo filmuojami ka
drai kino filmui “Paskenduolė”. 
Vienoje bažnyčios pusėje sėdėjo 
apie 100 aktorių; o kitoje — ti
kintieji.

Pamaldų metu, per pamokslą 
klebonas aiškino, jog prie 
“kultūros” reikia prisidėti ir 
Bažnyčiai. “Argi mūsų pareiga 
sunkinti darbą tiems kuriems ir 
taip sunku”, — užjautė filmo 
kūrėjus kun. J. Žemaitis.

Filmo bedieviškų perlenkimų 
grubumu piktinosi net savaitraš
tis “Literatūra ir menas”.

raj.).

Neleidžia įsigyti 
autobuso

Mikoliškiai (Kretingos 
1986 m. kovo 11 d. Mikoliškių 
parapijos bažnytinis komitetas 
prašymu padėti kreipėsi į LTSR 
Aukščiausios Tarybos Prezidiu
mą: “1978 liepos 28 d. LTSR Au
kščiausiosios Tarybos Prezidiu
mas įsaku patvirtino Religinių 
susivienijimų nuostatus. Trety
sis nuostatas garantuoja: “Reli
ginė bendruomenė turi teisę įsi-

Mūsų parapijai šis nuostatas 
yra labai praktiškas, mums 
būtina įsigyti maždaug 26 vietų 
autobusą arba bent “Latviją" 
kolūkiečiams iš kaimų šventa
dieniais atvežti į bažnyčią ir par
vežti, nes jie gyvena 4-11 km 
nuo bažnyčios, o kursuojančių 
autobusu negalima nei nuvykti, 
nei parvykti-netinka maršrutų 
laikas. Pagyvenusiems žmonėms 
pėsčia nueiti ir grįžti neįmano
ma, o prie bažnyčios tegyvena 
trys šeimos.

Prašėme autoparką, kad sek
madieniais pakeistų autobusų 
maršrutų laiką, bet nesiteikė to 
padaryti, nors ir nebuvo sunku. 
Kurį laiką samdėmės autobusus 
iš įvairių įstaigų, bet vietinė 
valdžia tai uždraudė.

Prašėme “J. Janonio” kolūkio 
vadovybę, kad sekmadieniais už 
atlyginimą savo kolūkiečius 
nuvežtų į bažnyčią ir parvežtų 
— atsisakė.

Ką mums daryti? Esame pri
versti pasinaudoti jūsų duota tei
se —įsigyti savo transporto prie
monę. Kreipėmės į LTSR Mini
strų Tarybą, ar galėtų mums par
duoti padėvėtą autobusą arba 
bent “Latviją”. Atsakymas buvo 
teigiamas, tik reikalavo Religijų 
reikalų tarybos įgaliotinio sutiki
mo.

O šis aiškina, kad nuostatuose 
žodis “transportas” reiškia tik 
lengvąjį automobilį (pradžioje ir 
įgaliotinis leido įsigyti autobusą, 
bet greitai šį .nuostatą pradėjo 
aiškinti savaip).

Pareiškime Mikoliškių parapi
jos tikintieji pastebi, kad įgalio
tinio Anilionio poelgiuose nėra 
logikos: “įsigyti lengvam auto
mobiliui nereikia jokio leidimo", 
o nuostatuose aiškiai pasakyta, 
kad bendruomenė turi teisę įsi
gyti transporto priemones.

į Tai nehumaniška, — rašo ti- 
. kintieji, — specialiai stengiama

si kolūkiečiams apsunkinti gyve
nimą. Kai tuo tarpu tarybinė 
Konstitucija teigia: “TSKP egzi
stuoja liaudžiai ir tarnauja 
liaudžiai” (6 str.).

----- - — Tikimės sulaukti teisingo ir

humaniško atsakymo ir leidimo retorini drg. M. Gorbačiovui, 
nusipirkti, kad ir nenaują auto
busą, — baigia savo pareiškimą 
Mikoliškių parapijos bažnytinis 
komitetas.

1986 m. balandžio 19d. Miko
liškių bažnytinis komitetas pa
kartotinai kreipėsi į RRT įgalio
tinį P. Anilionj su prašymu pa
lengvinti susisiekimą. Mikoliš- 
kiečiai savo pareiškime išvardina 
eilę įstaigų bei 
LTSR Automobilių Transporto 
ir Plentų Ministeriją, Kretingos 
ir Klaipėdos autoparkus, “J. Ja
nonio” kolūkio administraciją, 
— kurios visos atsisakė jiems jie nėra už tai nė baudžiami, nė 
padėti.

“Kaip žmogaus nepriversi ne
valgyti ir negerti, taip tikinčiojo 
nelankyti bažnyčios, — rašoma 
pareiškime. Todėl visų vardu 
prašome jus savo tarpininkavi
mu mums padėti. Jūs turite pa
kankamai galios kreiptis į atitin
kamas įstaigas (...) Padėkite išsi- 
nuomuoti autobusą, nes tai 
galbūt yra lengviau. Už parodytą 
humaniškumų būsime dėkingi”.

RRT įgaliotinis P. Anilionis 
padėti Mikoliškių tikintiesiems 
atsisakė.

Draudžia kunigam 
^lankyti ramus

Prienai
TSKP CK Generaliniam sek- (nukelta į 2 psl.)

Los Angeleje popiežiaus apsilankymo metu išleido specialų medalį pagerbti popiežių 
ir prisiminti jo paskelbtus Marijos metus. Kas įdomiausia, kad Marijos metam prisiminti 

panaudota Aušros Vartų Marijos paveikslas. Įrašyti Marijos metų datos ir pavadinta 
Gailestingoji Motina. Popiežiaus pusėje įrašyta lotyniškai — Visas Tavo.

PETKAUS LITERATŪRINIS DARBAS 
KONFISKUOTAS LAGERYJE

Kaip Lietuvių Informacijos 
Centras praneša, dar vienas iš 
Viktoro Petkaus raštų buvo kon
fiskuotas Permės 36-1 lageryje, 
kur jis atlieka 15m. bausmę. La
geryje konfiskavo pasaulinės li
teratūros enciklopediją, kurią 
Petkus rašė su administracijos 
žinia.

Keli šaltiniai teigia, kad Pet
kus buvojau surinkęs 33 tomams 
medžiagos po 100 puslapių, api
mančių 45,000 rašytojų biografi
jas.

Lietuvių Informacijos Centrui 
kontaktavus Petkaus buvusi kar
cerio draugą Natan Sharansky 
Izraelyje paaiškėjo, kad Petkus 
pradėjo šį darbį rašyti Chistopo- 
lio kalėjime, kur jiedu kartu 
sėdėjo.

“Aš neturiu jokios abejonės, 
kad Petkus pajėgė tokio mąsto 
darbą parašyti ”, sakė Sharanskis 
Lietuvių Informacijos Centrui. 
“Per tuos 16 mėnesių, kai mes

Nuorašai: Lietuvos vysku
pams ir valdytojams, RRTįgalio
tiniui P. Anilioniui

PRIENŲ PARAPIJOS 
TIKINČIŲJŲ PAREIŠKIMAS

Jau eilė metų mūsų parapijos 
kunigai terorizuojami už apsilan
kymus tikinčiųjų butuose (1986 
m. Prienų m., T. Armijos g-je).

organizacijų Mes patys juos pasikviečiame, o 
bedieviai mokytojai neprašyti 
lankosi mūsų namuose ir čia 
mėgina vesti agitaciją prieš 
mūsų religinius įsitikinimus ir

terorizuojami.
Argi tai suderinama su tiki

nčiųjų ir netikinčiųjų lygybės 
prieš įstatymą principu, kurį 
skelbia mūsų Konstitucija?

Koks įstatymas draudžia 
mums kunigą (kaip pilnateisį 
TSRS pilietį) pasikviesti į savo 
namus? Mes norime gyventi na
muose, kurie pagal mūsų katali
kiškas tradicijas būtų kunigų kas 
metai pašventinami. Negi šis 
mūsų kuklus noras gali sukelti 
grėsmę tarybinei santvarkai?

Prašome patvarkyti, kad Prie
nų rajono valdžios organai nu
trauktų mūsų kunigų terorizavi
mą ir netrukdytų jiems lankytis

kartu kalėjom, jis pripildė 3-4 
storus sąsiuvinius... Kai aš jo 
paklausiau, kodėl jis šį darbą 
rašo, jis man atsakė, kad tuo 
metu dar neegzistavo tokios 
apimties literatūrinė enciklope
dija Lietuvoj, ir, kad jam tas dar
bas suteikė daug malonumo.”

Bet Sharanskis pabrėžė, kad 
Petkus buvo priverstas viską 
rašyti rusų kalba, kad rusiškai 
kalbantys sargai galėtų tekstus 
patikrinti. Jei turinys jiems buvo 
priimtinas, medžiaga buvo su
grąžinta autoriui.

Petkus tyrinėjimams naudojo
si biblioteka bei savo surinkto
mis knygomis. Kaliniai gali gauti 
ribotą skaičių knygų bei prenu
meratų, aiškino Sharanskis, ku
rios paskui dažniausiai yra laiko
mos sandėly. Kaliniai dalijasi 
savo literatūra, kuri keliauja iš 
rankos į ranką.

Tuo tarpu neabejotina, kad 
kiti jam stengėsi padėtines Pet-

SU VYTAUTU SKUODŽIU PASIMACIUS
Kai rugsėjo mėnesio pradžioje 

į JAV atvyko žmogaus teisių ko
votojas Vytautas Skuodis su savo 
žmona Irena ir dukra Daiva, jis 
išeivijos tarpe tapo dienos sensa
cija. Jis yra kviečiamas lankytis 
visose didesnėse lietuvių koloni
jose, dalyvauja spaudos konfe
rencijose su lietuviškos ir vie
tinės spaudos atstovais. Jo atvy
kimas neliko nepastebėtas ir vie
tinės spaudos, kuri paprastai di
delį dėmesį kreipia tik į žydų 
kilmės disidentus, daugiausia 
ignoruodama kitų tautų disiden
tus ar pabėgėlius, ypatingai kilu
sius iš Pabaltijo kraštų.

Vytautą Skuodį j Clevelandą 
pakvietė gruodžio mėnesio 
pradžioje Clevelando Alto sky
riaus valdyba, o jį asmeniškai 
globojo Vytautas ir Ona 
Jokūbaičiai, taip pat sudarydami 
sąlygas savo namuose susitikti su 
pavieniais asmenimis, kuriems 
Vytauto Skuodžio buvimas yra 
svarbus. Tokio specialaus pak
vietimo dėka teko ir man pralei
sti apie porą valandų visiškai ne
trukdomai dviese su garbinguo
ju svečiu ir įdomiai pasikalbėti, 
išvengiant viešos salės atmosfe
ros, kuri dažnokai ir patį drąsiau
sią asmenį, atsidūrusį jos dėme
sio centre, gerokai suvaržo.

Gruodžio 5, šeštadienio vaka
re, Clevelando Lietuvių Na
muose buvo surengti pietūs-su- 
sitikimas su visuomenės ir kitų 
tautybių atstovais. Sekmadienį, 
Vytautas Skuodis padarė viešą 
pranešimą apie sovietų vykdomą 
Katalikų Bažnyčios persekiojimą 
ir paneigimą žmogaus teisių oku
puotoje Lietuvoje. Pirmadienį 

kaus žmoniškumą pamėgo visas 
lageris. Lietuvių Informacijos 
Centro žiniomis, Petkus atsisių
sdinęs sėklų, apsodino visas pa
langes gėlėmis, o iš sutaupytų 
bulvių kepęs visiems kaliniams 
ir prižiūrėtojams kugelį.

Petkus rašė vakarais, po sun
kaus lagerio darbo.

Bijomąsi, kad Petkaus darbas 
bus sunaikintas, ar perduotas 
Mokslo Akademijai, nepri- 
pažinus autoriaus ar jo teisių. 
Todėl iš Lietuvos apeliuojama, 
kad iš Vakarų būtų daromas 
spaudimas, ypač lagerio admini
stracijai, grąžinti darbą autoriui.

S.mtai tūkstančių Pakistane 
gyvenančių Afganistano
pabėgėlių 8 m. karo sukaktuvėm 
paminėti surengė demonstraci
jas.

Sov. S-gos komunistų partijos 
organas “Pravda” įspėjo mie
stuose plintančius neoficialius 
politinius klubus, kad jų skelbia
mos pažiūros dažnai nusižengia 
prieš krašto įstatymus ir todėl 
yra priešsovietinės. 

garbusis svečias dalyvavo miesto 
rotušėje suruoštose žmogaus tei
sių dienos iškilmėse ir vėliau 
buvo priimtas populiaraus mie
sto burmistro George Voinovich 
bei susitiko su kitais įtakingais 
asmenimis. . Antradienį, 
gruodžio 8, kartu su būriu cleve- 
landiečių jis autobusu išvyko į 
Washingtoną dalyvauti antiso- 

;vietinėje demonstracijoje La- 
fayette parke sovietijos vado 
Gorbačiovo vizito pas preziden
tą proga.

Pokalbio metu išryškėjo kai- 
kurie mažai žinomi jo gyvenimo 
faktai, būtent, kad jis, gimęs 
Amerikoje (Chicagoje), būda
mas vos pusantrų metų, su savo 
tėvais išvyko į Lietuvą. Nepra
radęs Amerikos pilietybės, jis vi- 
stik siekė normalaus gyvenimo 
Lietuvoje, baigdamas Vilniaus 
universitetą su geologo diplo
mu. Jam Jeko dirbti kaip ty
rinėtojui ir panavimo inžinieriui 
prie Vilniaus hidrologijos insti
tuto, o tarp 1969 ir 1980 metų 
jis buvo lektorius ir profesorius 
Vilniaus universiteto hidrologi
jos ir geologijos fakultetuose.

Savo asmeniškame gyvenime 
jis giliai pergyveno Lietuvos 
okupaciją, žmogaus teisių sunie- 
kinimą, ir, rizikuodamas savo 
sveikata ir savo šeimos gerove, 
tapo įvairių pogrindžio leidinių 
autoriumi, jų tarpe ir knygos 
“Dvasinis Lietuvos genocidas”. 
Tuo pačiu metu jis buvo aktyvus 
Helsinkio grupės narys ir prik
lausė prie tikinčiųjų teisėms gin
ti katalikų komitetą. <•-, .

Pagaliau 1980 metų sausio 9 
dieną jis buvo sovietinių pa
reigūnų suareštuotas ir apkaltin
tas “antisovietine agitacija ir pro
paganda”. To kaltinimo išdavoje 
jis buvo nuteistas septyneriems 
metams griežto režimo lageriu, 
kaip “ypatingai pavojingas nusi
kaltėlis prieš valstybę”. Atlikus 
bausmę lageryje, jam buvo dar 
priteista penkerius metus gy
venti tremtyje.

Gandui pasklidus apie jo 
suėmimą, 1980 metais Amerikos 
atstovai ir konsulato pareigūnai 
reikalavo leidimo susitikti su kal
tinamuoju, kaip su Amerikos pi
liečiu, kurio teisės yra apsaugo
tos Amerikos - Sovietų Sąjungos 
tarpkonsularine su
tartimi, tačiau leidimas nebuvo 
gautas. Sovietų pareigūnai aiški
no, kad Skuodžio atveju Ameri
kos pilietybė neturinti jokios rei
kšmės.

1987 metų vasario mėnesį, 
Amerikos kongresui ir aukštiems 
plareigūnams darant spaudimą į 
sovietų administracinį aparatą, 
Skuodis buvo paleistas ir jam bei 
jo šeimai buvo išduotas leidimas 
išvykti į Ameriką.

“Aš visą savo gyvenimą iš tolo 
domėjausi Amerika ir jai jutau 

. pagarbą”, kalbėjo profesorius 
Skuodis. “Esu nepaprastai nu
stebintas lietuviškąja išeivija — 
tokia gausi ir veikli. Jei jos 
nebūtų, Lietuvos padėtis būtų 
žymiai liūdnesnė, nes okupantas 
yra priverstas skaitytis su išeivi
jos veiklos faktu. Lietuvoje spau
da tyčiojasi iš išeivijos, ją niekina 
ir nieko pozityvaus apie ją ne
rašo. Atrodė, kad ji ne egzistuo
ja, bet vegetuoja. Toks buvo 
įspūdis. Čia atvykęs iš karto pa
keičiau savo nuomonę — čia visi 
tokie veiklūs, tokia gausi 
kultūrinė, tautinė, socialinė ir 
politinė veikla, visi vitališki ir 
pajėgūs kovoti su propaganda, 
kuri tvirtina, kad Lietuvoje nėra 
priespaudos.”

Ilgoko pokalbio metu Vytau
tas Skuodis su nepaprastu 
susižavėjimu pasakojo apie savo

(nukelta į 2 psl.)



Š OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO gyvenimo
— Kaišiadorių miesto centre, 

ietoje vienaaukščio pastato, yra 
įdarytas triaukštis naujas vieš- 
utis. Vienu metu jame gali ap
gyventi 62 svečiai.
— Lietuvos valstybinio aka-

eminio operos ir baleto .teatre 
. Čaikovskio balete e ga
bioji gražuolė” pagrindiniame 
uroros vaidmenyje apsirodė 
irmų kartų Jolanta Valeikaitė. Ji 
•a baigusi M. K. Čiurlionio vi- 
.irinės meno mokyklos baleto 
asę, vadovaujamų Ados Nasvy- 
snės, ir nuo 1981 metų šoka 
atre.
— Širvintiškis liaudies daili- 
nkas Jonas Strazdas surengė 
igaslaviškyje, Širvintose ir Vil- 
uje savo tapybos darbų pare
is. Eksponavo per šimtų darbų, 
Lygiausia peizažų, portretų ir 
Ltiurmortų. Per dešimtį metų 
lilininkas yra sukūręs apie 800 
ntus darbų, surengęs penkia- 
esimt savo individualių paro- 
|. Jo kūrinius yra įsigiję muzie- 
, jU tarpe M. K. Čiurlionio 
uziejus Kaune ir kultūros įstai- 
s.
— Lietuvos kamerinis orke- (atkelta iš 1 psl.) 
•as, vadovaujamas liaudies ar- ,musu butuose.

Savaitės 
įvykiai ?

Maskvoj ir Leningrade buvo 
rengtos demonstracijos prieš 
•ganistano karų jo 8 m. suka- 
■iai paminėti. Demonstrantai 
ikalavo pasitraukti iš Afgani- 
mo. Policija desnonstruoja- 
?ius labai žiauriai sumušė ir 
sklaidė, o kitus sulaikė pake
li. * Buvo areštuota kelios 
išimtys žmonių.
Lenkijos vyriausybeiįkalinus 

>ie 100 atsisakiusiųjų tarnauti 
iriuoimenėj jaunuolių, 20 
jūdžio prieš tarnavimų kariuo- 
enėj narių paskelbė bado strei-
L.

Ispanijos teroristų išsprog- 
nta bomba Barcelonoj prie 
iV karių klubo sužeidė 6 jūri- 
nkus, kurių vienas nuo žaizdų 
irė, ir smarkiai sužalojo klubo 
įtalpas.
Jeruzalės apie 2000 žydų su- 

•ngė demonstracijas prieš 
:raelio vyriausybę ir reikalavo, 
id vyriausybė vietoj baudžia- 
ųjų priemonių prieš palesti- 
iečius stengtųsi įgyvendinti tai - 
)s programų. Policija demon- 
ruojančius išsklaidė.
Persijos įlankos arabų valsty- 
ų galvos susirinko konferenci- 
is karui tarp Irano ir Irako 
zbaigti, nes pagal Saudi Arabi- 
>s karalių Fahd užsitęsęs karas, 
įdaro didelį pavojų jam iš
plėsti į kitas valstybes ir trukdo 
rabų pastangom savo visų 
ėmesį nukreipti į problemų su 
rraeliu išsprendimų.
Kinija paleido iš kalėjimo\|ėl 

iipnos sveikatos “keturių gau- 
>s” narę Jiang Quing, Man Zo- 
ong žmonų. Manoma, kad ir 
iti gaujos nariai būsiu paleisti.
Nežiūrint JAV pastangų 

imažinti biudžeto deficitų ir 
ilstybės departamento prieši- 
imosi senatoriaus Daniel K. 
iouye pastangom bu$b paskirta 
mil dolerių žydų mokyklom 

rancūzijoje statydinti. Mokyk
is esančios reikalingos iš 
iaurės Afrikos į Prancūziją per
kėlusių žydų vaikam.
Jaunas sovietų mokslininkas 
leksander Babi, išėjęs apsipirk- 
New Delhi mieste Indijoj, din- 

o be žinios. Manoma, kad jis 
asiprašė Vakarų valstybių glo- 
os ar buvo pagrobtas Afganista- 
o partizanų.
Pietų Korėjos prezidentu iš- 

inktas Rob Tac Woo pareiškė
asitrauksiųs, jei gyventojų at- 
iklausimu jis nebus patvirtintas 
rezidentu.

tisto ir valstybinių premijų lau
reato S. Sondeckio, parengė ke
lių koncertų ciklų atliekant J. S. 
Bach kantatas. Koncertai vyko 
Vilniuje ir Kaune. Juose dalyva
vo Estijos filharmonijos kameri
nis choras, dainininkė iš Ecua- 
dor, Talino, Rygos, Leningrado 
ir kitų miestų. “Šiuolaikinės mu
zikos vakarų” koncertuose buvo 
atliekama amerikiečių kompozi
toriaus Charles įves kamerinė 
kūryba — sonata smuikui ir for
tepijonui Nr. 1 ir trio: smuikui, 
violančelei ir fortepijonui, kurį 
atliko nusipelnę artistai A. Vai- 
niūnaitė, A. Vasiliauskas ir pia
nistas A. Vasiliauskas. Kitame 
koncerte, gruodžio 9 Vilniuje ir 
gruodžio 11 Kaune, skambėjo

Iš Lietuvos 
Katalikų 
Bažnyčios 
Kronikos

Pasirašė 1670 tikinčiųjų

Net bažnytinio komiteto
„ pirmininkas puola 

tikinčiuosius
Pašilė (Kelmės raj.). 1986 m. 

balandžio 13 d. Pašilės tikintieji 
— suaugę ir vaikai — po Sumos 
sveikino savo klebonų kun. Sta
nislovų Anužį jo vardo dienos 
proga. Vaikų montažų užbaigė 
choristų pagiedota “Ilgiausių 
metų ...

Tai nepatiko valdžios palaiko
mam bažnytinio komiteto pirmi
ninkui Antanui Pa'laitinskįui. jis, 
kaip išmanydamas koliojo cho
ristus, vaikus ir bažnyčios sargų 
Antanų Saunorių.

Balandžio 14 d. apie kunigo 
pasveikinimų A. Pakutinskis pra
nešė rajono vykdomajam komi
tetui. Grįžęs iš rajono, 
bažnyčios sargui A. Saunoriui už 
“nusikaltimų” grasino saugumu, 
vadino valstybiniu nusikaltėliu ir 
1.1.

Neleidžia skaityti lekcijos

Indūra. (Gardino sritis). Gar
dino srities RRT įgaliotinis pa
reikalavo iš Indūros klebono 
kun. Kazimiero Žilio, kad is ge
dulingose Mišiose neskaitytų 
lekcijos iš laiško Filipiečiams, 
kuri prasideda žodžiais: “Mūsų 
tėvynė danguje...” (Fil. 3, 20).

Gardino įgaliotinio nuomone, 
tai antitarybinis išsireiškimas, 
žodžiai: jei tėvynė danguje, tai 
reiškia Sovietų Sąjunga jau nėra 
tikroji tikinčiųjų tėvynė.

Tas pats įgaliotinis priekaišta
vo kun. K. Žiliui, kam gyvenan
tiems be santuokos sakramento 
asmenims neduoda nuodėmių 
išrišimo. Esu tai jau bausmės 
rūšis, taikoma tikintiesiems, o 
Religijų susivienijimų nuostatai 
neleidžia kunigams skirti bau
smių tikintiesiems. 

Prof. Vytautas Skuodis pokalbio metu su poetu Bernardu 
Brazdžioniu Katalikų Federacijos kongrese, Chicagos Jauni
mo Centre lapkričio 27.

kompozitoriaus Jeronimo Kačin
sko instrumentinės muzikos 
kūriniai.

— Kauno muzikinio teatro so
listai — nusipelniusi artistė V. 
Sagaitytė ir G. Maciulevičius bei 
teatro dirigentas — nusipelnęs 
artistas S. Domarkas su Filhar
monijos simfoninių orkestru atli
ko populiarių J. Strauss, E. Kai
man ir F. Lehar valsų, polkų ir 
operečių fragmentų programų.

— “Lietuvos” valstybinio aka
deminio dainų ir šokių ansam
blio dainininkai, šokėjai bei in
strumentalistai, operos ir baleto 
teatro baletininkai, Gintauto 
Abariaus džiazo trio, vargoninin
kas D. Sverdiolas dalyvavo Va
karų Vokietijos Kolno, Dūssel- 
dorf ir kituose miestuose 
kultūros dienose atlikdami pro
gramas.

— Vilniaus zonos istorijos mo
kytojų seminare buvo nagrinėja
ma Lietuvos istorijos dėstymo 
klausimai. Pranešimus padarėįir 
į klausimus atsakinėjo Vilniaus 
universiteto prof. K. Navickas, 
universiteto visuotinės istorijos 
katedros vedėjas prof. R. 
Žiugžda, docentas S. Laurinai
tis. Tokie istorijos mokytojams 
seminarai vyko Kauno, 
Klaipėdos, Kapsuko ir Šiaulių 
zonuose.

KAS BUVO TA LIETUVIŠKOJI 
DIVIZIJA RAUDONOJOJ ARMIJOJ
Antrojo pasaulinio karo metu 

sovietai buvo sudarę Lietuvišką
ją diviziją, kuri kovojo ir Sovie
tų Sąjungoje ir atžygiavo į Lie
tuvą, pasiekė net Klaipėdą. Di
vizija buvo suplanuota 1941 me
tų gruodžio mėnesį Balakhna, 
prie Volgos. ’ Ją sudarė lietu
viai, pasitraukę tada karo metu 
išįKietuvos. 'K^sjĮtetuviur<su- 
rinko Iš kitų dalinių ir ten nu
siuntė.'

Iš Lietuvos buvo pasitrauku
sių daug žydų. Ir jie tūkstan
čiais stojo į šią diviziją. Žydų 
buvo daugiau nei pusė kitų ka
rių. Kautynėse prie Aleksejevka 
Orei fronte žydų žuvo labai 
daug. Ten esančios kapinės, kur

SU VYTAUTU SKUODŽIU PASIMACIUS Adresas

(atkelta iš. 1 psl.)

artimų pažintį su Nijole 
Sadūnaite, kuriai tiktų lietuviš
kos “Orleano Mergelės” titulas. 
“Ji žino aukos kainų ir veržte 
veržiasi į kalėjimų, kaip disi
dente. kaip vienuolė, kaip žmo
gaus teisių gynėja. Tai idealus 
disidento tipas. Ji degte dega 
noru save paaukoti dėl tautos ir 
tikėjimo laisvės, ir nieko nebi
jo”, su dideliu pasigėrėjimu pa
sakojo Vytautas Skuodis. Jis taip 
pat ypatingai pabrėžė Kronikos 
vaidmenį, supažindinant pasaulį 
su Lietuvos tragedija. “Ne
žiūrint didelių sovietų pastangų, 
jiems nepavyko lietuvių tautos 
sukurstyti prieš tikėjimų; rieapy- 
kantos tikėjimui nėra. O tie, ku
rie kovoja už tikėjimo teises, tik 
vykusiai užmaskuoja savo patrio
tizmų, kaip kovotojai uz laisvę 
tautai.

— Raseinių rajonoPikčiūnų 
devynmetėje mokykloje, esa
nčioje- greta Maironio tėviškės, 
susikūrė Lietuvos Kultūros fon
dui remti klubas “Prie šaltinio”. 
Jis rūpinsis didžiojo poeto gim
tinės vietų tvarkymu, rinks atsi
minimus apie dainių.

— Veiveriuose susibūrė 
Kultūros fondo rėmimo grupė, 
kuri nutarė pasirūpinti čia buvu
sia mokytojų seminarija, visu jos 
ansambliu ir padaryti iš jo 
kultūros įstaigų. Dabar semina
rijos patalpose veikia vidurinės 
Veiverių mokyklos bendrabutis. 
Restauravus seminarijos patal
pas manoma ten įrengti Pedago
gikos muziejaus, esančio Kaune, 
filialų, kuriame veiktų Sūduvos 
švietimo ir kultūros ekspozicija.

— Klaipėdoje pradėjo veikti 
naujausias sveikatingumo cen
tras — “Klaipėdos statybos” tre
sto sanatorija — profilaktoriu
mas Giruliuose. Jame vienu 
metu gali gydytis 50 ligonių, dar 
25 gali būti aptarnaujami ambu
latoriškai.

— Alytaus Panemunės mikro
rajono dviejuose šešiaaukščiuose 
namuose neseniai įrengtuose 
butuose apsigyveno daugiau 
kaip 300 šaldytuvų gamyklos 
darbuotojų ir jų šeimos. Šalia 
statomi da- du namai.

S. L. K.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld Road, East 
Northporth. N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tik Išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas LHo patalpose: 
86 - 01 114th St, Rlchmond Hill, N.Y. 11418. Tel. 718 441 - 2811.

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Forest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxelra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti..

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Ra., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD W00DLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Ra. 33707. 813 345 
- 9393.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavern. 
1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai 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-FM. 90.5 
VVorcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

žydų karių daugiausia nei bet 
kur palaidota. Divizijos 249 žydų 
pulkas buvo labiausiai pasižy
mėjęs, labiausiai dekoruotas į- 
vairiais medaliais.

Kai šie žydai pasiekė Lietuvą, 
jie labai nusivylė. Neberado na
mų, draugų, artimųjų. Visa 
buvo sunaikinę naciai. Nebera
do savo tėviškių, tad šiej 
kariai, iš$ję iš kariūorftiffiės, 
stengėsi ts Lietuvos išvažiuoti.

Ši divizija plačiai aprašyta Ha- 
dassah savaitiniame iliustruota
me laikraštyje, kurį leidžia sio- 
nisčių moterų organizacija Ame
rikoje. Išleidžiamas New Yor- 
ke. Lietuviškoji divizija aprašy
ta 1980 metų vasario mėn'., nr. 6.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimink 
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. PIrm±d. 
6 - 7 vai. vak. iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlrekt, 234 Sunltt 
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. 11384. Tel. 718 229-9134.

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St., Brockton,MA 02402. Tel. 
617-586-7209.

DARBININKO SKAITYTOJAM
UfciuiSj.l; ->>X. fl>. Į iO 61;'. v :

SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratų de
damas šis lapelis. Prašome jj iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.
Prašau pratęsti prenumeratą 1987 -1988 metam.

Vardas Ir pavardė

Garbusis svečias įdomiai ir 
realiai nušvietė okupuotos Lie
tuvos visuomenės padėtį ir papa
sakojo įdomių faktų apie aukštas 
vietas užimančius lietuvius, ku
rie, reikalui iškilus, gina Lietu
vos reikalus labai drąsiai. Jis net 
pasakojo apie Justo Paleckio pa
skutines gyvenimo dienas, kai 
buvęs prezidentas-marijonėtė, 
dažnai stipriai nugėręs, galvų 
daužydamas į sienų, atgailauda
mas vaitojo “Aš esu Lietuvos iš
gama”. ..

Pokalbio metu jis aiškiai ir pa
prastai išvedė paralelę tarp išei
vijos ir Lietuvoje esančios visuo
menės nuotaikų, į viskų su
gebėdamas pažvelgti pozityviai 
ir matydamas tik tai, kas mus 
vienija, o ne kas skiria, tikėda
mas į vienybės galių.

Baigdamas dar pabrėžė, kad 
restauruotoji Trakų pilis esanti 
lietuvių tautos simbolinė šven-

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius me
tus kainuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata 
— 20 dol. metam.

Siunčiu už prenumeratą S.
Už kalendorių $.
Spaudai paremti $■

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU,

66 - S6 SO ST. MIDDI.I-: VILI AG E. Ql EI.\S \ Y 
PIIONES (VIS) 3215 - I2S2 326 - 3150

TAI MUSU VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODU SALE

asolipo 

NENORIAIS
K.VECAS

JONAS 
.1933 + 1 976

tovė ir ta proga įdomiai papasa
kojo apie pilies restauravimo 
sunkumus ir sovietų trukdymus, 
ypatingai Chruščiovui lietuvius 
viešai iškeikus už pastangas Tra
kų pilį restauruoti.

“Ir gaila, kad “Gimtasis kraš
tas” viską iškreipia, norėdamas 
sukiršinti išeiviją, kiekvienų pri
vatų pokalbį paskelbdamas kaip 
‘apskritojo stalo’ oficialų pasitari
mų”. Čia, matomai garbusis 
svečias turėjo mintyje mūsų 
spaudos atstovų lankymąsi ir po
kalbius su "Gimtojo Krašto” re
daktoriais ir kitais pareigūnais.

Deja, įdomų ir turiningų po
kalbį teko nutraukti, nes Vytau
tas Skuodis turėjo ruoštis į Lie-
tuvių Namus, kuriuose jau jo 
laukė didelis būrys klausytojų.

Aurelija Balašaitienė

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TĖAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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



Naujų metų rūpesčiai
Naujųjų metų naktį triukš

mingai sveikinome draugus ir 
linkėjome kuo geriausių ateina
nčių metų. Džiaugsmingai 
šaudė šampano butelių ka
mščiai, skambėjo pakelti stiklai. 
Tų valandėlę gyventa pakiliai, 
atrodė, kad baigėsi visi rūpe
sčiai, kad naujieji metai tikrai 
bus skaidrūs ir linksmi.

Deja, nors metai nauji, rūpe
sčiai seni. Ir šiais 1988 metais 
turime atlikti tuos pačius dar
bus, turime taip pat aukotis ir 
aukoti, kad tie metai būtų geres
ni.

Visų didžiausias rūpestis lieka 
tas pats — pavergta Lietuva ir 
jos laisvinimas. Tad ir linkime 
visoms organizacijoms, kad būtų 
skiriama kuo daugiau laiko ir 
lėšų tam reikalui. Linkime vi- 
siems darniai dirbti šioje srityje. 
Reikia palaidoti nesantaikas, pa
vydus, kad tas- ar anas veržiasi į 
mano darbų, tėvynės vadavimas 
yra toks didelis ir toks painus 
darbas, kad čia reikia kuo dau
giau protų, rankų ir kuo daugiau 
lėšų. 19

Rūpestį kelia ir mūsų organi
zacijos, ar jos nesilpnėja? Taip, Linkime jaunimo organizaci- 
,daugelis organizacijųsusilpnėjo, _ joms, kad.kup daugiau pritrauk-Į 
jpavargo^aipHtraukta tų A^crjtį'WSrtUf3a^b»<?iteš ir kuo
Tad ir linkime visoms organiza
cijoms, kad jos šiais metais su
stiprėtų ir atsinaujintų, reikia tik 
pasiryžti, skirti daugiau dėmesio 
ir meilės.

Rūpestį sudaro ir lituanistinės 
mokyklos. Ir jos mažėja. Esame 
dėkingi tiems tėvams, kurie su 
tokia kantrybe ir meile vežė ir 
veža savo vaikus į mokyklų, tegu 
jų pavyzdys patraukia ir kitus.

Pačioms mokykloms linkime 
įtraukti daugiau jaunimo į mo
kytojavimo darbų. Vyresnieji 
jau savo yra atidavę. Tegul dalį 
naštų perima jaunesnieji. Jie 
puikiai sugeba savo pareigas

atlikti, jei reikalas yra, jei juos į 
darbų pakviečia.

Linkime parengti daugiau 
mokytojų, įsteigti mokytojams 
kursus, kur galėtų pasilavinti, 
įsigyti naujų žinių.

Mūsų spauda, kuri irgi neša 
lietuviškų gyvenimų ant savo 
pečių, jį palaiko ir stengiasi for
muoti, irgi turi nemaža rūpe
sčių. Kaip išsilaikyti? Brangsta 
popierius, darbo jėga. Brangsta 
pašto patarnavimas. Kaip būtų 
gera surasti daugiau naujų pre
numeratorių, kurie pakeistų 
išeinančius negrįžtančiai. Tad ir 
linkime laikraščiams nepavargti, 
nepailsti. Linkime visiems ir 
kviečiame visus kuo daugiau 
skaityti ir domėtis lietuviška 
spauda — laikraščiais ir žurna
lais.

Vargsta ir lietuviška knyga. 
Mažėja jos skaitytojai. Tad norė
tume atkreipti dėmesį, kad visi 
įsipareigotų pirkti daugiau lietu
viškų knygų. Jos visiems yra bū
tinos, nes tik tokiu būdu palaiky- 
sįjne savo kūrybinį dinamišku
mų.

daugiau pasisavintų įvairios li
tuanistikos, labiau pažintų ir pa
miltų lietuviškus reikalus ir į 
juos įsijungtų.

Kaip būtų gražu ir prasminga, 
kad šiais metais būtų kuo iškil
mingiau ir prasmingiau pa
minėtos visos lietuviškos 
šventės, pradedant nuo Vasario 
16-osios. Švenčiant Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 70- 
ųsias metines, pasistenkime, kad 
ši šventė būtų paminėta ir ame
rikiečių spaudoje.

Tegu Dievo palaima būna per 
visus šiuos metus visuose mūsų 
darbuose ir pasiryžimuose!

Kad svetimtautis, išmokęs lie
tuvių kalbų, domėtųsi jos raštija, 
jų tyrinėtų, apie jų rašytų moksli
niuose žurnaluose, dėstytų uni
versitete ir palaikytų su lietu
viais nuolatinius santykius, yra 
retas atvejis. Toks buvo vokietis 
Viktoras Falkenhanas (Viktor 
Falkanhan), miręs 1987 ba
landžio 16 R. Berlyne.

Gimęs 1903 vasario 11 Katen- 
hofe, Rytprūsiuose (Dabar ši sri
tis priklauso prie Ščecino vaiva
dijos, Lenkijoj), mokėsi Tilžės 
gimnazijoj, studijavo Kara
liaučiaus universitete indų filo
logijų ir slavistikų. Čia jis dėstė 
ir lietuvių kalbų (1935 - 1944); 
buvo paskutinis lietuvių kalbos 
lektorius šiame universitete. 
1945-1948 V. Falkenhanas buvo 
Hamburgo universitete žymaus 
lituanisto prof. Emst Frenkelio 
asistentas. 1948 pakviestas į Ber
lyno Humboltų universitetų, ku
riame 1959 pakeltas ordinariniu

Laokoono ir sūnų tragedija. Laokonas buvo Apolono kunigas. 
Pasak graikų mito, jis įspėjo Trojos gynėjus neliesti medinio 
arklio, kurį padarė graikai Trojos karo metu. Du slibinai, 
staiga išnirę iš jūros, sutraiškė Laokooną ir sūnus aukos Po
seidonui metu. Trojos gynėjai palaikė ženklu, kad dievams 
nepatiko Laokoono įspėjimas, — jie medinį arklį įsitempė į 
miestų. Troja žuvo, nes medinis arklys savo pilye slėpė grai
kus, kurie, nakčiai atėjus, sunaikino miestą. Trys graikų 
skulptoriai — Agesandras, Atenodoras, Polidoras — šią tra
gediją įamžino marmure. Nūdien ši skulptūra yra Vatikano 
muziejuje. Nuotr. kun. A. Rubšio

PROF. VIKTORĄ FALKENHANĄ PRISIMENANT

profesorium; buvo baltistikos ir 
polonistikos katedros vedėju.

Dirbdamas mokslinį darbų, V. 
Falkenhanas rašė įvairiais lietu
vių literatūros klausimais leidi
nyje “Lexicon der Weltliteratu- 
re” ir kitur. 1968 jis išvertė į vo
kiečių kalbų “Lietuvių liaudies 
pasakų” rinkinį. Daugelį metų 
V. Falkenhanas propagavo Pa
baltijo tautų kultūrinius laimėji
mus, organizavo susitikimus su 
šių tautų mokslo ir kultūros dar
buotojais. Pats dažnai lankyda
vosi Vilniaus universitete.

Pažintis su Vydūnu

Jo tėvas, vokiečių gimnazijos 
mokytojas, pastebėjęs, kad 
sūnus bando lietuviškai kalbėti 
su namų patarnautoja lietuvaite, 
nupirko jam Vydūno parašytų 
“Vadovų lietuvių kalbai pramok

ti”. Dar jaunas būdamas V. Fal
kenhanas susipažino su pačiu 
Vydūnu, kuriam padėjo 1924 iš
leisti šio vadovo II laidų. Jam di
delės įtakos padarė Vydūnas, 
pratęsdamas senųjų Mažosios 
Lietuvos kultūrininkų — 
Bretkūno, Donelaičio, Rėzos, 
Zauerveino — tradicijas, ypač jį 
užimponavo Vydūno veiklos 
kryptis ir nusistatymas, kad lie
tuvybės stiprinimas turi būti pa
remtas moraliniais pagrindais; 
lietuviams reikia kultūriškai ir 
morališkai pakilti, kad savo verte 
būtų aukštesni už vokiečius ir 
todėl nusipelnytų pagarbos.

Pažinties su Vydūnu įtaigoja
mas, jis susidomėjo senovės lie
tuvių raštija, o tokių raštų 
nemažai buvo Karaliaučiaus ar
chyvuose. Radęs čia gausios 
medžiagos, jis 1939 parašė mok
slo daktaro laipsniui gauti diser-
tacijų apie lietuvių raštijos 
Mažojoj Lietuvoj pradininkų 
Jonų Bretkūną.

Prikeltas iš užmiršties

1941 V. Falkenhanas, 
praplėtęs savo disertacijų, išlei
do vokiečių kalba veikalų “Der 
Ubersetzer der litauischen Bibel 
Johannes Bretke und seine Hel- 
ier” (Lietuviškos Biblijos 
vertėjas Jonas Bretkūnas ir jo tal
kininkai), kuriame, pasirėmęs 
kruopščiai surinktais duomeni
mis, iškėlė nuopelnus šio lietu
vių raštijos pionieriaus. Sis vei
kalas laikomas iki šiol vienas iš 
geriausių senosios lietuvių rašti
jos tyrinėjimų.

Praėjusiais metais Jono 
Bretkūno 450 metų gimimo su
kaktis buvo beveik nepastebėta, 
nors jo atlikti darbai, atsižvel
giant į to meto sąlygas, didžiai 
vertingi. Kaip žinome, Jonas 
Bretkūnas, gimęs 1536 prie 
Friedlando, iš vaikystės mokėjo 
lietuvių kalbų, mokėsi Kara
liaučiaus ir VVittembergo uni
versitetuose. Baigęs evangelikų 
teologijos studijas paskirtas į 
Labguvų, jis buvo pirmasis evan
gelikų parapijos klebonas, 
mokėjęs lietuviškai sakyti pa
mokslus. Bet čia jis materialiai 
skurdo, nes matyti buvo 
užsiėmęs knygų rašymu, o ūki
ninkavimu mažai domėjosi, nors 
turėjo pragyventi iš klebonui pa
vesto nemažo ūkio. Tik perkeltas 
į Karaliaučių lietuvių parapijos 

klebonu, turėdamas nuolatines 
pajamas, galėjo gyventi ir at
sidėti lietuvių raštijai, nejausda
mas nedateklių. Čia jis ir mirė 
1602, spėjama užsikrėtęs tuo 
metu siautusia maro ligų.

Lietuvių kalba tuo metu 
Mažojoj Lietuvoj buvo vartoja
ma paprastų kaimo ir miesto 
žmonių. 1591 J. Bretkūnas Kara
liaučiuje išleido didelės apimties 
(1000 pusi.) pamokslų rinkinį 
“Postilę”. Jis dar yra išleidęs du 
giesmynus ir maldaknygę (vie
name leidinyje); kiti jo raštai, 
likę rankraščiuose, yra dingę. 
Bet pats reikšmingiausias jo 
atliktas darbas — Martyno Liu
terio vokiškojo teksto Senojo ir 
Naujojo Testamento Biblijos 
vertimas į lietuvių kalbų. Netu
rint tuo metu žodynų, tai buvo 
atliktas milžiniškas užmojis.

Vertimo likimas
Labai gaila, kad šis vertimas 

nebuvo išspausdintas, kaip 
spėjama, dėl pasikeitusios politi
kos lietuvių kalbos atžvilgiu. 
Nors vertėjui už darbų buvo atly
ginta, bet vertimas, pareikalavęs 
tiek daug pastangų ir darbo, 
padėtas į archyvų ir šiuo metu 
yra Gettingeno universiteto bi
bliotekoje. Tuo buvo padaryta 
didelė moralinė skriauda ne tik 
vertėjui, bet visai lietuvių lite- 
tatūrai, kuri buvo tik užuoma
zgoje, nes, kaip žinome, dauge
lio tautų literatūra prasidėjo ti
kybiniais leidiniais.

J. Bretkūno raštų kalba — pa
prasta, stilius retoriškas, vai
zdingas, išsireiškimai panašūs 
tiems, kokius vėliau raštuose 
vartojo mūsų klasikas Kristijonas 
Donelaitis. Charakteringa, kad 
vertėjas ne kartų iškelia susirūpi
nimų lietuviškais raštais, 
pabrėžia lietuviškumų, ragina “ 
valstiečius reikalauti dvasinin- ( 
kų, kurie rašo lietuviškas kny
gas, kėliųjų tautinę sųmonę. Čia 
galima įžiūrėti autoriaus pirmąjį 
žingsnį pasipriešinti krašto ger
manizacijai.

Kalbant apie prof. V. Falken- 
hanų, dar pažymėtina, kad jis se
natvėje rašė romanų, kurio vy
riausiu veikėju buvo pasirinkęs 
senstantį Labguvos evangelikų 
klebonų. Prikeldamas J. 
Bretkūnų iš užmiršties, prof. V. 
Falkenhanas nusipelnė mūsų 
tautos pagarbų ir dėkingumų.

Ig. Medžiukas

Iš kelionės tik asilas
negrįžta arkliu

APAŠTALAS PAULIUS
ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

Tiksliai atpažinti šio poslinkio 
priežastis yra sunku. Be abejo, 
daug žydų buvo paimti į nelaisvę 
ir tapo vergais. Kiti keliavo į sve
timus kraštus, norėdami pabėgti 
nuo skurdo Palestinoje.

Krikščioniškosios eros 
pradžioje skaičius žydų, gyvenu
sių už Palestinos ribų buvo dide
lis. Spėliojama, kad galėjo siekti 
3,500,000. Palestinoje gyveno 
tik apie 500,000.

Išeiviai sudarė diasporą — 
“išblaškymo”, arba emigracinę 
bendruomenę. Būdinga, kad 
žydai kūrėsi miestuose. Vargu ar 
buvo koks nors didesnis rytinio 
Viduržemio jūros krašto miestas 
be judėjų naujasėdijos. 
Dažniausiai jie vertėsi prekyba 
ir amatais. Tuometinė raštija ne
rodo, kad jie būtų buvę turtingi. 
Disaporos judėjai garbino Dievų 
sinagogose ir palaikė glaudų ryšį 
su Jeruzale, savo pasaulio dvasi
niu centru. ,
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“Kai atvykome į Romą...” 
(Apd. 28, 16). Antroji Apaštalų 
darbų knygos dalis yra krikščio
niškoji odisėja. Norėtųsi apaštalą 
Paulių pakrikštyti krikščioniš
kuoju Odisėju. Roma Pauliui 
buvo jo odisėjos tikslas. Būda
mas Korinte 57 m., jis rašė savo 
laiške Romiečiams: “...bepalio
vos jus prisimenu, visuomet 
savo maldose prašydamas, kad, 
Dievui leidus, man pavyktų kaip 
nors atkeliauti pas jus. Aš trokštu 
jus pamatyti, kad galėčiau jums 
perduoti šiek tiek dvasinių dova
nų jums sustiprinti, tai yra drau
ge pasiguosti bendru jūsų ir 
mano tikėjimu. Noriu, kad žino
tumėte, jog ne kartų ketinau at
vykti pas jus, — deja, iki šiol 
pasitaikydavo kliūčių...” (Rom.
l, 10-13).

Apaštlžis Paulius buvo atvežtas 
į Romų kaip kalinys. Judėjų 
skundu aresštuotas Jeruzalėje 58
m. , dvejus metus'kalintas Ce- 
zarėjos kalėjime Palestinoje, 

Paulius apeliavo į imperatoriaus 
teismų. Imperatoriumi tuo metu 
buvo Neronas. Apeliuoti į impe
ratoriaus teismų apaštalas galėjo,
— jis buvo Romos pilietis. 60 m. 
rudenį. Paulius pradėjo kalinio 
grandinėse iš Cezarėjos uosto.

į Apijaus vieškelį— 
via Appla antica

Apaštalo Pauliaus pėdsakai 
Romoje slypi jo vardo šven
tovėse ir vieškelių bei gatvių 
grindinyje.

— Einam ieškoti šv. Pauliaus
— kreipiuosi į kun. Vladą Deli- 
ninkaitį.

— Kur galvoji pradėti?
Kun. Vladas D. yra vienas 

žiningiausių Romos žinovų. Čia 
jis gyveno jau daugiau negu tri
sdešimt metų. Romų lankė ir 
lanko ne turistų autobusais, 1x4 
vietos priemonėmis, —dažniau
siai pėsčiomis.
—• Ar nebūtų gudru pradėti 

nuo via Appia antica? — garsiai 
galvoju.

Apijaus vieškelį pasiekti pla
nuojame autobusu, o juo eiti 
pėsčiomis. Rytas jau vėlyvas. 
Dabar autobusu važiuoti pato
giau, nes anksti rytų autobusai 
būna sausakimši. Autobuso sto
telė ant via Appia Nuova gatvės. 
Per Laterano vartus įvažiuojame 
į miestų. Autobusas šliaužia palei 
Laterano bazilikų, aplenkdamas 
aikštės obeliskų, suka kairėn Me- 

tronia vartų linkui. Romos 
gatvės skiriasi nuo gatvių šiuolai
kiniuose miestuose. Jos dažnai 
labai siauros. Be to, sukaliojasi.

Gatvės, planuotos kadaise 
arklių karietoms, turi nelauktą 
paskirtį — tarnauja sunkiems au
tomobiliams ir milžiniškiems au
tobusams. Prie Metronia vartų 
maišatis. Automobiliai, kone 
bučiuodamies, nebegali pa
judėti. Vairuotojai ne tik signali
zuoja, bet ir, iš automobilių gal
vas kišdami, vienas kitų bara. Po
licininkas, su kepure po pažas
tim, šluostosi veidą. Mūsų auto
busas pasuka į laisvą gatvelę 
dešinėje.

Paliekame maišatį. Gatvė įkal
ni. Po kaire Geografų parkas. Pa
lei gatvę kairėje stovi Santa Ma
ria in navicella (Sv. Marija laive
lyje), o po dešine pasirodo San 
Stefano rotondo (Apvalioji Sv. 
Stepono) šventovė. Pastaroji'yra 
viena iš seniausių Romos šven
tovių. Užeiti į jų nūdien neįma
noma, nes laikoma uždaryta. Tik 
per šv. Stepono šventę — antrą
ją Kalėdų dienų —ji atidaroma. 
Pravažiavus Marijos šventovę, 
matosi San Giovanni e Paolo — 
garsi Romos Kankinių šventovė 
ir Tėvų pasionistų vienuolynas.

Mudviejų autobusas “671” 
veža į Romos naujamiestį — 
Eur. Reikia persėsti į “118". Sis 
nuveža į Apijaus vieškelį. Iš sto
telės matosi Kolizėjus. Esame 

kone senovinės Romos centre.

Apijaus vieškelis 
prasideda Romoje

118-asis autobusas kursuoja 
retai — bene tik kas pusvalandį. 
Stotelė pažymėta “Fermata” 
žodžiu. Be to, matau ir “Capo 
linea” — linijos pradžia. Auto
busas “118” jau stovi. Pakeleivių 
dar tik keletas. Ženklas, kad au
tobusas ką tik čia atsirado. Pake
leiviai—ne vietiniai, bet turis
tai. Vienas kitą kalbų mišiniu 
teiraujasi ar šis autobusas tikrai 
veža į via Appia antica.

Autobusas pajuda pakalniui. 
Kolizėjus čia pat. Tai gladiatorių 
kovoms ir romėnų pramogoms 
statytas daugiaaukštis stadionas 
su arena. Flavionai-Vespazianas 
ir Titas —jį pastatė, panaudoda
mi belaisvius iš Palestinos po 66- 
70 m. sukilimo numalšinimo. 
Nuo Fori imperiali gatvės jis dar 
ir nūdien šauniai atrodo.

Iš autobuso matau tik jo rytinę 
pusę. O ji labai apgriuvusi. Ir 
krikščionių kankiniai palaistė 
savo krauju Kolizėjaus arenos 
smėlį. Kruvinos pramogos Ko- 
lizėjuje buvo sustabdytos tik 
Teodozijaus amžiuje — IV a. 
užsklandoje. Tai padaryti pri
vertė vienas krikščionis. Gladia
torių kovos metu jis nušoko į are
ną ir čia nusižudė su šauksmu

"Jau gana!”
Gatvė nuo Kolizėjaus link Cir- 

co Massimo pustuštė. Vos spėju 
užmesti akį ant senovinio Api
jaus vieškelio grindinio likučių 
su imperatoriaus Tito arka prie 
Foro Romano. Autobusas 
praūžia pro atnaujinamų Kon
stantino Didžiojo arkų. Jau ke
linti metai jos likimu miesto ta
ršoje rūpinasi archeologai.

Oro tarša yra labai kenksmin
ga marmurui. Net aikštė tarp 
Konstantino arkos ir Kolizėjaus 
atkasinėjama. Grindinys jau 
nuimtas. Jo nebūta storo. Kai 
kur tik keleto sprindžių. Nūdien 
aikštė atrodo lyg aptvaras su pa
matų kontūrais ir aslų bei seno
vinių gatvės grindinių properšo
mis. Palatino kalva šliejasi prie 
Foro Romano. Jos atšlaitės šie
met itin žalios, o kepurėtos 
pušys smaginasi saulėje.

Vakarinėje Palatino kalvos 
pašonėje yra Circo Massimo. 
Kadaise čia lenktyniavo iškilūs 
raiteliai ir eiklių žirgų traukiami 
vežimai. Nūdien ji tuščia ilga 
stačiakampė aikštė su vos mato
ma spina — “kuprele” viduryje. 
Autobusas staiga suka į kairę — 
pietų linkui.

Gatvių sankry žoje stovi juodas 
ol>eliskas iš Aksum’o Etiopijoje. 
Benito Mussolini jį parsigabeno 
prieš II pasaulinį karų.

(Bus daugiau)

*



Prel. Jono Balkūno pagerbimas. Iš dešinės: prel. Pranas Bulovas, kun. Antanas Rač
kauskas, Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, OP, Tėv. Placidas 
Barius, OFM, prel. Jonas Balkūnas, P.A., Tėv. Vytautas Zakaras, OFM, kur. Leonar
das Musteikis, kun. Jonas Gasiūnas, kun. Viktoras Dabušis, kun. Andrius Senkus.

PREL JONO BALKŪNO, P.A., SUKAKTIS
Ilgai lauktas prel. Jono 

Balkūno 85 m. jubiliejus jau isto
rija. Spalio 21 St. Petersburgo ir 
apylinkių lietuviams buvo didelė 
šventė: turėjome . progos pa
sidžiaugti šio kilnaus tautiečio 
nuveiktais darbais, pabendrauti 
ir palinkėti jam geros sveikatos 
ir dar daug saulėtų dienų.

Savo jaunystę ir darbingiau
sius metus praleidęs New Yorke, 
prelatas poilsiui pasirinko 
saulėtąją Floridą, St. Petersbur
go miestą, kuris nebe juokais 
pradeda konkuruoti New Yorką 
ir net Chicagą, ypač pensininkų 
skaičiumi. Pamilome mes prela
tą nuo jo atvykimo dienos, sielo- 
jomės jo negalavimais, džiaug-
smais, kai jį matėme mūsų tarpe 
sveiką, nuolat besišypsantį.

Spalio 21-osios rytą prel. Jo
nas Balkūnas savo 85-jį gimta
dienį pradeda iškilmingomis 
misiorriiS' GūifpOrto Šv. Vardo 
b^žn^ibye; vienuolikai kdnfra- 
trų k'oncelebruojant. Solistas 
Stasys Citvaras, muz. Albertui 
Mateikai pritariant vargonais, 
atliko porą giesmių.

Erdvi bažnyčia pilnutėlė lie
tuvių, net iš tolimesnių vietovių. 
Visi stebisi prelato energija, 
klausosi turiningo pranciškonų 
provincijolo T. Placido Bariaus 
pamokslo, vaizdžiai nušvietusio 
prelato kaip kunigo ir visuome
nininko nueiti kelią, jo plačius 
ir šakotus dhrbo barus.

Dalis minios po mišių skirstėsi 
į savo namelius, bet didžioji dalis 
pasuko į puošnų Kapok Tree re
storaną Madeira Beach mieste ir 
pripildė erdvią salę.

Prie jubiliato stalo matėme 
prel. Pr. Bulovą iš Maspeth, 
N.Y., pranciškonų provincijolą 
T. Placidą Barių ir T. Jurgį Gai- 
liušį iš Kennebunkport, M E, T. 
Tomą Žiūraitį ir Juozą Laučką iš 
Washington, DC, kunigus Leo
nardą Musteikį ir Antaną Rač
kauską iš Sunny Hills, FL, kun. 
Andrių Senkų iš Lake Worth, 
FL, be to garbės komiteto narius 
dr. Kazį Bobelį su ponia, kuni
gus Vytautą Zakarą, Viktorą Da- 
bušį, Joną Gasiūną, dr. Epg. Ge
rulį su ponia ir Viktoriją Jacob- 
son, aktyvią ryšininkę su ameri
kiečiais.

Akademijai-banketui suma
niai vadovavo Liet. Bendruo
menės St. Petersburgo apygar
dos ir šio jubiliejaus rengimo 
pirm. Adolfas Armalis. Kalbos, 
sveikinimai žodžiu ir laiškais, 
net iš prezidento Reagano su 
žmona ir kongresmano Bil 
Young, Alto Liet. B-nės, Vliko, 
Lietuvių ir Tautos Fondų vado
vų ir gausių viętos lietuvių orga
nizacijų. Keliamos šampano 
taurės sugiedant jubiliatui “Il
giausių Metų”, sol. S. Citvaras 
vėl padainuoja keletą nuotaikin
gų dainelių, akomponuojant 
muz. A. Mateikai.

Sulaukęs eilės, prelatas, nu
galėdamas silpną mikrofoną, aiš
kiai ir garsiai, su trupučiu jumo
ro, padėkojo visiems. Banketui 

pasibaigus, dar matėme prelatą 
svečių apsuptą geriausioje nuo
taikoje, lyg ilgos dienos įvykiai 
jo visai nevargintų.

Kitą dieną prelatas surengia 
pietus Brown Derby restorane 
savo giminėms, jubiliejaus ren-

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi?

300h W. 59th Street 

Chicago, IL 60629 
(312)471-3900

imi mus /< uiiihuu Himnu
Santrumpos; atm. įn. —atmi

nimo įnašas, pavardė po dvitaš
kio— aukotojas, įm. —įmokėjo, 
atst. — atstovauja, asm. — 
asmuo, suma po pavardės — 
įnašų iš viso. .

1987 m. rugsėjo mėn.
1 x $10 — Greičius Anthony 

$10.
3 x $25 — Marijošienė Kotry

na atm. įn.: Urbonas Vincas $25; 
Matulionis Vladas ir Marcelė 
$245; Rakauskienė Petronėlė 
atm. įn.: Buivys Justas, $25.

4 x $50 — Gudauskas dr. Ge
diminas atm. įn.: Tumas Laimas 
$435; Lietuvių Padėkos Pamink
lo Fondas: Kšečkauskas L. ir M. 
$4,975; Morkūnas Leonas $300; 
Tumas Alfonsas ir Inga $450.

2 x $75 — Laukaitienė Elena 
atm. įn.: įm. 5 asm. $520; Va- 
nagūnas Arvydas M D $75.

17 x $100 — Bačanskas Kazys 
ir Birutė $100; Bakšys Jonas ir 
Petronėlė atm. įn.: Pumputienė 
Joana $100; Bartoševičius Euge
nijus atm. įn.: Bartoševičius Eu
genija $1,800; Černius Rimas 
$1,100; Girnius Saulius A. $100; 
Grigaliūnas R. $100; Gulbinskas 
Ilmara Gersovitz-Grakauskas 
Asta $540; Gylys Paulius ir Bi
rutė $800; Kriščiūnas Antanas ir 
Veronika $600; Kronas Romual
das ir Baniutė $100; Prižgintas 
Vacius ir šeima $2,600; Prunskis 
Jonas ir Vanda $1,200. Šalčiūnas 
Vincas ir Ona $200; Vaitkus An
drius ir Marija $1,200; Varnelis 
Apolinaras ir Jadvyga (mirus) 
$3,600; Vanckus Adomas $100 
Vepštas Vytautas ir Henrietta 
$100.

1 x $195 — Aukštuolis Mantas 
Rapolas atm. įn.: Mrs. Aukštuo
lis H. R. $150, Dorr-Oliver $30 
ir 1 kt. asm. $195.

5 x $200 — Beiga Kazys ir So
fija $200; Bumelienė-Ivinskytė 
Janina atm. įn.: Bumelis Ignas 
$400; Čižikas Balys atm. įn.: 
Čižikaitė Bronė $1,500; Šimutis 
dr. Leonardas ir Zita $200; Stakė 
Petras atm. įn.: Misiūnienė Au
dronė $300.

1 x $250 — Basiulis Bronius 
ir Petronėlė atm. įn.: Petrulis 
Vytas ir Marija $60, Petrulis Al
girdas ir Gražina $50, Petrulis 
Mindaugas ir Soraya $50, Petru
lienė Ona $50 ir 2 kt. asm. $350.

1 x $275 — Matioška Antanas 
atm. įn.: Matioškienė Juzė $210, 
Rasys Juozas $50 ir 1 kt. asm.

gimo komitetui ir dar neišsiskir- 
sč'ŲJsiems kunigams ir keletą va
landų praleidžia prie vyno taurės
ir gardžių užkandžių, besišne
kučiuodamas ir besiklausydamas 
savo seserėčios dainų.

Skirstomės palinkėję prelatui 
sveikatos ir dar ilgų metų.

P. Jančauskas

$1,995.
1 x $400 — Wamer-Vamas 

Teklė ir Joseph atm. įn.: Ado
maitis Jonas $500.

1 x $625 — Atlamkavičius 
Ignas atm. įn.: Adamkus Valdąs 
ir Alma $318, Lauraitis Alex ir 
Vena $75, Šaulys Vacys ir Vikto
rija $57, Ošlapas Raymond ir Re
gina $30, Baras Stasys ir Elena 
$25, Butikas George ir Liuda 
$25, Paškevičius Henry ir Maria 
$25, Šulaitis Joseph ir Aldona 
$25, Karalis Alfred ir Mary $25, 
ir I kt. asm. $905.

1 x 750 — Obolėnienė Inge
borga testamentinis palikimas 
$29,152.00.

2 x $1,000 — Brizgys Juozas 
ir Aldona $1,000; X atm. įn. 
$1,000.

1 x $1,500 — Klygis Mindau
gas ir Aldona $1,500.

1 x $2,400 — X $3,000.
1 x $3,700 — Brencius Kazi

mieras testamentinis palikimas 
$4,700.

1 x 5,500 — XY $140,000.
1 x $10,470 — Stankūnaitė Te

resė atm. įn.: Leščinskienė Julija 
$10,000, Adomaitis Jonas $50, 
Lesčinskas Francis $50, Dacys 
Juozas ir Aldona $25, Izbickas 
V. $25, Keturakis V. $25 ir 24 
kt. asm. $10,995.

Iš viso — $31,200.00.

1987 m. spalio mėn.
2 x $5 — Baranauskas Edward 

$5; Lopez Alice $5.
10 x $10 — Balčius Jonas $10; 

Brakas Ramūnas $10; Česna Juo
zas atm. $210; Klosis Walter$ 10; 
Lokitus Peter $10; Matiukas Po
vilas $10; Navikas John ir Eliza- 
beth $10; Sadonienė Emilia$10; 
Sved Dana $10; Vasiliauskas Vla
das ir Stefanija $10.

4 x $20 — Baukys Vytautas 
$20; Juška Juozas ir Rasa $20; 
Nakutavičius Vytas $20; Venclo
va Tomas $240.

6 x $25 — Čerkeliūnas Kęstu
tis $25; Kareiva Frank $25; Lau
kaitis Juozas M D $25; Martiniais 
Pranas atm. įn.: Martinkienė Bi
rutė $315; Stankūnaitė Teresė 
atm. įn.: Juozas Rasys $10,995; 
Uknevičius A. $25.

2 x $30 — Dunajevvski Noa- 
kaitė dr. Alicija $50; Jakštas J. 
$30.

1 x $40 — Bagdonas Kazys 
atm.: įm. 3 asm. $140.

8 x $50 — Grikinienė Kon
stancija atm. įn.: Bliūdžius Algis 
ir Angelė $450; Jonas Ona $50; 

Kvedaras Antanas ir Elena $550; 
Račiūnienė-Vailokaitytė Pe
tronėlė atm. įn.; Keblinskienė 
Kunegunda 50; Sakas Alexandra 
$50; Švilpienė-Vailokaitytė Ago
ta atm. įn.: Keblinskienė Kune
gunda $50; Vacbergas Petras 
atm. įn.: Robinas Feliksas ir Jau
nius $25, Ramonas Stasys $25; 
Zdanavičius maj. Kazys atm. įn.: 
Jurkūnienė Laima $200.

1 x $65 — Noreikienė. Marija 
$200.

40 x $100 — Alantas Vytautas 
ir Irena $100; Alinskas Tadas ir 
Irena $200, -Augustinavičius 
Vincas $200; Bakšys Bronius 
$100; Baleišienė Amelija $400; 
Bitėnas Henrikas ir Genovaitė 
$100; Blažys Juozas $100; Dami
jonaitis Kęstutis $100; Gimžau
skas Kazys ir Eugenija $1,400; 
Harmon dr. Danutė S. $100; 
Jankauskas Bronius ir Jadvyga 
$100; Jokubauskas Stasys ir Pru- 
dencija $100; Jurkūnas Algis ir 
Laima $700; Kalkauskas Juozas 
ir Julija atm. įn.: Brazaitienė Ali
cija $200; Kezienė Eugenija 
$900; Klimienė dr. Aleksandra 
atm. įn.: Klimas Edvardas $100; 
Krasauskas kun. Rapolas $100; 
Macevičius Bronius atm.: Mace- 
vičienė Marija $400; Mačionis 
Antanas J. ir Irena $200; Martin
iais Antanas atm. įn.: Martiniais 
Klemensas $100; Narušis maj. 
Simas atm. įn..: Mikaila Jurgis 
ir Regina $100; Navickas Peter 
$100; Palionis Tadas ir Gailutė 
$100; Petreikytė dr. L. D. $400; 
Pupelis Adolfas ir Jadviga atm. 
įn.: Jurkūnienė Laima $4,605; 
Pupius Petras ir Zuzana $1,000; 
Račkauskas kun. Antanas 
$1,825; Rugelis Jonas ir Ona 
$500; Ruigys Albinas ir Laima 
$300; Skomantas Juozas $100; 
Špokas Liudas $200; Staniškis 
Julius atm.: Staniškienė Pe
tronėlė $1,520; Unibri’Pfer Lie
tuvių Draugija $1,100; Vaštkus 
Andrius ir Marija $1,300; Vilin- 
skaitė Julė MD $1,100; Vilinskas 
Stasys ir Leokadija $800; Zenkus 
Algird L. $100; Žilinskienė Da
nutė atm. įn.: Žilinskas Algiman
tas $100.

2 x $150 — Matioška Antanas 
atm. įn.: Matioška Edvardas 
$100, Chesnulienė Apolonija 
$50, $2,145; Šležas Adolfas M D 
ir Algė $1,550.

10 x $200 — Ambrozaitis dr. 
Kazys ir Marija $5,880; Černius 
Kazys ir Filomena $2,800; Dau
noras Juozas ir Jane $2,000; Mar
tiniais Klemensas ir Stasė $200; 
Matkevičius .Klemensas $1,400; 
Navasaitis Kazys (miręs) ir Ona 
$440; Pliuškonis Adolfas atm. 
įn.: Pliuškonis Kęstutis $200; 
Prialgauskas Bronius ir Stasė 
$400; Ragauskas Aleksandras 
atm. įn.: Ragauskienė A. $200; 
Vitkus Aleksas ir dr. Danguolė 
$1,400.

1 x $225 — Bemotavičienė 
Irena Regina atm. įn.: Bemota- 
vičius Petras $225.

1 x $250 — Užupis Juozas ir 
Sigutė $250.

1 x $300 — Balčiūnas Valerijo
nas atm. įn.: Balčiūnienė Elena 
$1,595.

1 x 400 — Vizgirda Rimtautas 
ir Birutė $700.

1 x $500 — Grėbliūnienė — 
Bagdonaitė Marija atm. įn.: 
Grėbliūnas Vincas $500; Pelda 
Vytas $500; Ugėnas Juozas atm. 
įn.: Ugėnienė Malvina $500.

1 x $513.28 — Šimkus Stasys 
$6,477.05.

2 x $600 — Andrašiūnas Bro
nius VMD ir Polė $1,000; Plikai- 
tis dr. Juozas ir Barbara $6,600.

1 x $907 — Ausiejienė Adelė 
atm.: A. L. T. S-gos Bostono sky
rius $100, Baluta Pranas ir Bronė 
$50, Adomaitis K. ir O. $40, 
Bielkevičius R. ir E. $30, Slepa- 
vičius A. ir O. $30, Balmat Joel 
ir Veronica $25, Čepas V. ir G. 
$25, Griauzdė A. ir N. $25, Jan
sonas Eduardas ir Irena $25, Ja
nuškevičius A. ir J. $25, Jucėnas 
Ant. ir Bronė $25, LB Cape Cod 
apylinkė $25, Moncy Margaret 
$25, Vasys Jonas ir Bronė $25 ir
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EILĖRAŠČIAI IŠ LIETUVOS 
Visi parašyti švenčių proga

Žiauriojoj šalčių karalijoj 
Sukaustęs viską laiko gruodas, 
Kad net ir lūpos šiandien bijo 
Ištart nors kiek šiltesnį žodį

Tik širdyje, kur nieks nemato 
Lyg pumpurėliai viltys pinas: 
Išaus pavasaris ir jo verpetuos 
Sutirps šaltų dienų grandinės.

Bus šilta, gera ir saulėta, 
Pražys visų svajų žiedeliai------
Tik leiski, Dieve, iškentėti 
Kol prasikals pirmi daigeliai.

Prakartėlės Kristau, 
Dieviškas Vaikeli, 
Tau šiandieną,skamba 
Gloria gyva— 
Prieš Tave ant kelių 
Klaupėsi karaliai, 
Klaupias piemenėliai, 
Aš ir Lietuva.

Dovanų Tau auksą, 
Smilkalus ir myrą 
Nešė Prakartėlėn 
Vedini žvaigždžių — 
Aš; gi — savo širdį — 
Gintarėlį tyrą — 
Sklidiną kaip taurę 
Meilės ir vilčių,

O kartu ir gyvą, 
Savo gimtą žodį — 
Šešis amžius lydi 
Jį globa Tava — 
Paklausyk, kaip gieda, 
Kupina paguodos 
Tavo Prakartėlėj 
Mūsų Lietuva.

27 kt. asm $1,007.
9 x $1,000 — Cibas muz. My

kolas atm.: Cibienė Eufemija 
$2,000; Kudirka Albin $1,000; 
Kuodys Vladas ir Emanuelė 
$1,000, Kuprėnaitė-Gelažaus- 
kaitė Stasė atm. įn.: Kuprėnas 
Zigmas ir Jadvyga $1,000; Mika
lauskaitė Kuprėnaitė Anelė atm. 
įn.: Kuprėnas Zigmas ir Jadvyga 
$1,000; Razma Antanas G., M D, 
$2,700; Sapetka Kazimieras 
$4,000; Smilga dr. Zigmas atm. 
įn.: Smilgienė Julija$1,050; Ver- 
byla Albinas $1,000.

1 x $2,040.30 — Kraszewski 
Veronica testamentinis paliki
mas $2,441.33.

1 x $2,772.38 — Aukštuolis 
Mantas Rapolas atm. įn.: 
$2,722.38 Aukštuolis Mrs. H. R. 
$50; Kazlauskas Mr. & Mrs. G. 
$2,957.38.

1 x $5,000 — Nalivaika John

DARBININKO premiją 
laimėjusi rašytojos

ALĖS RŪTOS apysaka

MARGU
RAŠTO
KELIU

Tai vienintelis toks kūrinys lietuvių literatūroje 
nes apysaka paremta biografiniais atspindžiais ir 

vaizduoja peotą BERNARDĄ BRAZDŽIONį 
ir jo aplinką bei kūrybą.

Šia premija atžymėta Darbininko 70 metų sukaktis_

• Išleido Darbininko redakcija.
• Spaudė Pranciškonų spaustuvė Brooklyne.
• 281 psl.
• Kaina — 10 dol.

Užsisakyti šiuo adresu:
Darbininkas
341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207
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$5,200..,, . ..

1 x $42,531.10 — Vaške- 
vičiūtčs-Vaškas dr. Onos stipen
dijų fondas: Griniūtė-Šmulkš- 
tienė dr. Laimutė $42,531.10.

Iš viso — $73,844.09.
Lietuvių Fondo pagrindinis 

kapitalas 1987.X.31 pasiekė 
3,821,986 dol. Gautomis palūka
nomis parėmė meną, lietuvišką 
švietimą, kultūrą ir jaunimą 
2,047,586 dol.

Sudarykime testamentus ir 
bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime 
šį tikslų pavadinimą: “LITHUA- 
NIAN FOUNDATION, INC., 
A NOT-FOR-PROFIT TAX 
EXEMPT ILLINOIS CORPO
RATION, CHICAGO, IL.”

Visi remkime Lietuvių Fon
dą, nes gautomis palūkanomis 
remiamas lietuvybės išlaiky
mas.

MARGU
RASTO

KELIU



GARSŪS NEMATOMIEJI
Garsūs — taip, nes jie gieda 

bažnyčioje. Nematomieji, ka
dangi jie būna bažnyčios gale, 
aukštai prie vargonų ir jų ten 
niekas nemato, o tik girdi. Dau
geliui neateina net ir mintis į gal
vą, kas tie giesmininkai ir gie
smininkės, kurie savo giedojimu 
praturtina pamaldas. Jos tampa 
iškilmingesnės, o pamaldose da
lyvaujantieji būna maldiniau nu
teikiami.

Tai mūsų, vis dar daugelyje 
bažnyčių, tebegyvuoją bažnyti
niai chorai. Juos (choristus) gali
ma drąsiai vadinti užsispyrėliais, 
kurie nelinkę pasiduoti.

Mat, po paskutinio Vatikano 
susirinkimo, papūtus naujiems 
vėjams, nemaža dalis chorų 
sumažėjo, o kiti net ir visai nu
stojo egzistavę.

Vienas iš tų užsispyrusių cho
rų, kuris atlaikė visus vėjus, yra 
Apreiškimo parapijos Brookly-
ne, N.Y. bažnytinis choras. Jis 
stiprus —jokių silpnėjimo ženk
lų nerodo. Vadovautas rimtų 
muzikų (A. Sakas, VI. Baltrušai
tis, A; Kačanauskas), šiuo metu 
yra stiprios gabaus ir pasišiven- 
tusio muziko Viktoro Ralio ran
kose. Jis šiam chorui vadovauja 
jau per dešimtį paskutiniųjų 
metų.

Sis choras kiekvieną sekma
dienį (o tai jau beveik retenybė), 
žiemą ar vasarą, šilta, šalta ar lie
tus lyja, per 11-tos valandos 
mišias iškilmingai gieda. Turi 
gan nemažą repertuarą. Gieda 
(lotiniškas) garsių kompozitorių 
(Ch. Gounod, W. C. Peters) o 
jų tarpe ir (lietuviškas) G. Šukio 
sukurtas mišias “Karalienės gar
bei”. Taip pat turi ir daug įvairių 
giesmių.

Teko nugirsti iš kitataučių-,-at--. 
silankančių į pamaldas, kad jie 
jautėsi kaip koncerte To pasiekta 
tik buvusių ir dabartinio chor
vedžio Viktoro Ralio nenuilsta
mo rūpesčio dėka ir tų nenugali
mų užsispyrėlių, giesmės (o ir 
dainos) mylėtojų ilgų valandų 
darbu.

Sunku būtų apskaičiuoti kiek 
brangaus laiko jie turi paaukoti. 
Juk jie visi dirba. Kada kiti grižę 
iš darbo ramiai sau ilsisi su laik
raščiu, knyga ar prie TV, kai tuo 
tarpu choristai repetuoja! Be jo
kio užmokesčio, be jokios rekla
mos, be plojimų...

Jie ištvermingai ir kantriai dir
ba, kad pamaldos būtų iškilmin
gesnės, kad jose būtų maloniau 
melstis, kad Dievui garbės dau
giau būtų... Gal tik vienintelis, 
šios parapijos klebonas kun. Jo
nas Pakalniškis, kuris šį chorą 
didžiai vertina ir globoja, neretai 
iš sakyklos, juos mielu žodžiu pa
mini ir jiems ačiū pasako.

Šie nematomieji, bet nenuil- 
stantieji pasiryžėliai, giesmės (ir 
lietuviškos dainos) mylėtojai, yra 
užsipelnę nemažos padėkos ir 
pagarbos. Verta, kad mes juos 
pažintume.

Tai prašau su jais susipažinti. 
Štai jie: Choro vadovas — Vikto
ras Ralys, pirmininkas — Rai- 
mond Kazlas. SOPRANAI: Ni-
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NAUJA DIENA - SENA DAINA
Kas iš to, kad nauji metai,
Jei atgal važiuoja ratai,
Jei senuosius palydėjom
Su iliuzinėm idėjom!..

Susitiko dvi galybės, 
Ir neliko realybės. 
Tuoj pusiausvyros nustojom 
Ir apvirtam aukštyn kojom.

J detentę vėlei sukam, 
Teikiam garbę politrukam. 
O taikos entuziastai 
Telkia talką senai klastai.

Balys Pavabalys

jolė Baltrulionis, Rasa Bobelytė- 
Brittain, Astra Butkutė, Birutė 
Karmazinienė,. Asta Lukoše- 
vičiūtė, Audrė Lukoševičiūtė, 
Elizabesth Hyon, Kay Paulin, 
Laura Satinskas, Irena Senken, 
Josefina Senken, Gina Simonai
tytė, HelenaZedar ir Janina-Da
nutė Mošinskytė. ALTAI: Indrė 
Biskytė, Ramutė Cesnavičienė, 
Mildred Dulkė, Rose Krištapo- 
nis, Frances Gagas, Jadvyga 
Gražulis, Birutė Malinauskas, 
Agnės Milius, Vilija Juris ir Isa- 
belle Amitis. TENORAI: Petras 
Baltrulionis, Algirdas Česna- 
vičius4 Paul Dulkė, Jonas Jan
kus, Edvardas Karmazinas, 
Constantine J. Kazlauskis, Peter 
Lenk ir Charles Senken. BO
SAI: Lionginas Drangauskas, Al
fonsas Kantakevičius, Bruno
Krištaponis, William Kučinskas, 
Joseph Levenas, Fred Lučka, 
Algirdas Lukoševičius, Vito Šen-
ken, Edvvard Senken, Kazimie
ras Skobeika ir Vincent Skrip- 
kus.

Šis choras Kalėdų naktį pusę 
valandos prieš Bernelių mišias 
atliko eilę kalėdinių giesmių. 
Šiuo metu choras pradėjo inten
syviai dirbti besiruošdamas reli
giniam koncertui, kuris įvyks 
kovo 27, Verbų sekmadienį.

p. palys

KEARNY, N.J.

Šeštadieninės mokyklos 
Kalėdų eglutė

Čia, Sopulingosios Dievo Mo
tinos lietuvių parapijos pradinės 
mokyklos patalpom besinaudo
janti Dr. Vinco Kudirkos šešta
dieninė mokylda-^rrddžioT9 su
rengė Kalėdų eglutęi.įkurią ap
silankė gražus būrelis apylinkės 
lietuvių, buvusių mokinių, para
pijos klebonas prel. Domininkas 
Pocius ir parapijos mokyklos 
vedėja seselė Klarita.

Neilgą programą atliko moki
niai: patys mažieji, Kovas Juška 
ir Aleksas Šeštokas padeklamavo 
kun. K. Žitkaus eilėraštį “Pas 
Jėzulį”, o Danutė Šeštokaitė — 
Vytės Nemunėlio “Kalėdas”. 
Vyresniosios grupės Lina Meli- 
nytė, Rimas Mykolaitis ir Vincas 
Sruoginis sklandžia kalba pa
skaitė apysaką “Sniego senio 
klaida”. Toliau vieni mokiniai ir 
kartu -su svečiais sugiedojo pora 
kalėdinių giesmių. Žinoma, ir 
Kalėdų senis nepamiršo aplan
kyti šios nedidelės mokyklos ir 
apdovanoti jos uoliuosius lanky
tojus dovanėlėm.

Programai vadovavo ir mo
kyklos vardu svečius pasveikino 
Vincas Sruoginis, o mokyklos va
dovė Liucija Alinskienė 
padėkojo svečiam ir parapijos 
klebonui už apsilankymą ir suti
kimą leisti naudotis mokyklos 
patalpom.

Reikia pagirti nedidelio 
skaičiaus tėvų pasiryžimą išlai
kyti mokyklą, veikiančią nors ir 
su nedideliu mokinių skaičium. 
Savaime suprantama, kad be vai-

J
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Washingtone įvykusios lietuvių politinės konferencijos metu ryšių su Lietuvos kaimy
nais klausimą svarsto Algimantas Gureckas. Salia jo Gintė Damušytė. Konferencija 
sulaukė per 130 dalyvių ir apie 70 svečių stebėtojų.

ŠAULIŲ KULTŪRINIS SAVAITGALIS
Rugsėjo 5-7 Pranciškonų va

sarvietėje Kennebunkport, Mai
ne, įvyko L.Š.S.T. Trakų šaulių 
rinktinės kultūrinis savaitgalis. 
Šeštadienio rytą prasidėjo šaulių 
registracija.

2 vai. popiet kuopos su vėlia
vomis ne tik Trakų rinktinės, bet 
ir svečių Romo Kalantos iš Flori
dos. Dalyvavo pirm. V. Ged- 
mintas ir jo žmona šaulė A. Ged- 
mintienė. Visi, vadovaujant ko
mendantui dr. Vinco Kudirkos 
kuopos šauliui, rinktinės vėliav
nešiui H. Ulrichui, atžygiavo į 
aikštę. Rinkinės pirm. g. š. A. 
Zenkus ir rinktinės kapelionas 
kun. R. Šakalys, OFM, visus pa
sveikino. Iškelta Lietuvos tau
tinė vėliava, sugiedotas himnas.

Pievoje vyko kietos šaudymo 
varžybos, kurioms vadovavo dr. 
V. Kudirkos kuopos šaulys J. 
Blagy$. '•••’ JB1(. ,

Šaulės, vadovaujamos šeimi
ninkės dr. V.-Kudirkos kuopos 
šaulės I. Parulienės, paruošė 
vaišes, prie kurių prisidėjo ir 
kitų kuopų šaulės. Vaišės buvo

Solistas R. Kulunis, atlikęs 
koncertą Šaulių Sąjungos 
Trakų rinktinės kultūrinia
me savaitgalyje rugsėjo 5 d. 
Kennebunkporte, Maine.

kų vežiojimo šeštadieniais į mo
kyklą jiems dar prisideda ir pa
didėjusios mokyklos išlaikymo 
išlaidos. Mokyklos finansiniai 
reikalai nebuvo džiugūs, nes 
mokykla, pradėdama mokslo
metus, išteklių neturėjo, todėl 
ir mokytojai dirbo nemokamai ir 
parapija turėjo laukti nuomos, 
kol mokyklos finansai pagerės. 
Gražu, kad jai į talką atskul>ėjo 
vietinės LB apylinkės: Nevvarko 
apylinkė, kaip ir kiekvienais me
tais, su 200 dol. auka, o Eliza- 
beth ir N.J. apygardos valdyba 
po 100 dol.

Programai pasibaigus visi šios 
kuklios šventės dalyviai buvo pa
vaišinti tėvelių ir mokytojų pa
ruoštais užkandžiais ir kava su 
nealkoholiniais gėrimais.

Be mokyklos vedėjos mokyk
loj dar dirba ir nauja mokytoja 
LB tarybos narė Rasa Ardytė 
Juškienė. Mokyklos patalpos 
puikios, ir santykiai su mokyklos 
šeimininkais — gražūs ir 
sklandūs.

K.J.

Jono Vanagaičio kuopos šaulys 
S. Urbonas nuo pat pradžios iki 
pabaigos visas dienas šį kultūrinį 
savaitgalį filmavo ir tą filmą pa
rodė.

Rinktinės pirmininkas 
padėkojo visiems, kurie kokiu 
nors darbu prisidėjo prie šio sa
vaitgalio. Ypatingą padėką iš
reiškė komendantui H. Ulri
chui, rinktinės vėliavnešiui dr. 
V. Kudirkos kuopos šauliui. Jis 
tikrai pasigėrėtinai gražiai atliko 
savo pareigas.

Trumpą žodelį tarė rinktinės 
kapelionas, kuris tikrai tėviška 
meile šaulius globoja ir savo 
nuoširdžiais patarimais padeda 
mūsų sprendimuose.

Romo Kalantos kuopos pirm. 
V. Gedmintas perdavėjų kuopos 
vardu sveikinimus.

J. M.

PAVADINKIME 
KALĖDAS ' ’
IR VELYKAS 
LIETUVIŠKAI
Man atrodo, kad mums, lietu

viškai tebekalbantiems lietu
viams, nenormalu didžiąsias 
šventes vadinti svetimais var
dais. Kalėdos ir Velykos, kaip 
terminai, lietuviui nieko nesako. 
Jie mums yra be turinio, be sąvo
kos ir be prasmės. Tie svetimųjų 
primesti vardai neapibūdina nei 
pačių švenčių, nei jų minties. 
Tikrai yra atėjęs laikas surasti 
tinkamus pakaitalus toms 
šventėms pavadinti lietuviškai.

Gaila, kad tuo metu, kai buvo 
atlietuvinama religinė kalba, 
Kalėdos ir Velykos nebuvo pa
keistos lietuviškais vardais. Jei 
tai būtų buvę padaryta, šiandien 
jau būtų pamirštas reikalas.

Švenčių metu Kalėdinė sveti
mybė kartojama tūkstančius kar
tų bažnyčiose, namuose, spau
doje be jokio sąžinės priekaišto, 
kaip normalus liėtuviškas ž<xlis. 
Argi nekeista?

Kol mes dar kalbame sava kal
ba, pasistenkime surasti tinka
mus pakaitalus brangiosioms 
šventėms pavadinti, kad ateina
nčios kartos galėtų jais pa
sidžiaugti ir didžiuotis kasdie
ninėje kalboje.

Be ilgų kalbų tiesiog norėčiau 
pasiūlyti: Kalėdas, Kristaus gi
mimo dieną, pavadinti Kri- 
stinėmis arba Kristinių 
šventėmis, kaip kad lietuviškai 
vadiname Jonines, Petrines, 
Šeštines, Sekmines ir 1.1.

Velykas siūlyčiau vadinti Auš
rinėmis, Aušrinių šventėmis, 
pagal faktą, kad Kristus prisikėlė 
dienai auštant, aušros metu. Tai 
būtų ir logiška ir gražu.

Kūčioms pavadinti, deja, ne
randu tinkamo pakaitalo 
pasiūlyti.

Kas turėtų geresnių idėjipiuo 
klausimu, tegu pasisako spaudo
je. Gal tuo būdu galėtume išju
dinti visuomenę pageidaujama 
kryptimi.

Balys Vyliaudas

po koncerto vakare ne tik šau
liams, bet ir svečiams.

Koncertą atliko jaunas solistas 
— tenoras Randall Kulunis iš 
Worcester. Tai jaunas trečios 
kartos Amerikoje gimęs lietuvis. 
Akom ponavo L. Papatopoli. 
Programa susidėjo iš garsių pa
saulio kompozitorių sukurtų 
operų, kurių ištraukas dainavo 
pasigėrėtinai gražiai. Padainavo 
tris lietuvių kompozitorių dai
nas. R. Kulunis visus sužavėjo 
puikiai skambančiu tenoru bal
su.

Po vaišių prasidėjo šokiai, pa
bendravimas ir dovanų paskir
stymas laimėjimų būdu vado
vaujant Martyno Jankaus šaulių 
kuopos pirm. S. Gofensienei.

Sekmadienį organizuotai su 
vėliavomis dalyvauta mišiose, 

Jupąs ąųk^ojįnktmps kapelio
nas kun. R. Šakalys, OFM,. Jis 
pasakė pamoksą, supažindinda
mas su arkiv. J. Matulaičiu, kuris 
šiais metais buvo paskelbtas pa
laimintuoju. Mišių skaitymus 
skaitė Romo Kalantos kuopos 
pirm. V. Gedmintas (iš Floridos) 
ir dr. Vinco Kudirkos kuopos 
sekretorė J. Miliauskienė. Visi 
giedojo lietuviškas giesmes.

Popietė buvo labai užimta. 
Moterų šaulių susirinkimas. Va
dovavo moterų vadovė g.š. J. 
Bajerčienė. Paskaitą — Lietuvos 
krikštas — skaitė kun. J. Bace
vičius, OFM. įvyko bendra rink
tinės sueiga, o 8 vai. vakaro — 
laužas.

Vakaro programą pradėjo 
rinktinės pirm. g. š. A. Zenkus, 
tardamas trumpą žodį. Tolime- 
sniai programai vadovavo rink
tinės kapelionas kun. R. Šakalys, 
OFM. Čia kiekvienas galėjo pa
sirodyti su savo talentu. Pabai
goje, visi sustoję į ratą, sudaina
vo Lietuva brangi.

Rinktinės pirmininkas, nu
skambėjus paskutiniems dainos 
žodžiams, pakvietė į rato vidurį 
vasarvietės šeimininkę B. Chla- 
mauskienę, pasveikino vardo 
dienos proga, įteikė gražią lietu
viškų juostą ir rinktines vardu su
teikė jai Garbės Šaulės titulą. Su
giedota Ilgiausių Metų.

B. Chlamauskienė per eilę 
. metų rodo šauliams didelį 
nuoširdumą ir pagelbą.

Pirmadienio rytą dalyvauta 
mišiose, kurias aukojo kapelio
nas. Po pusryčių, susirinkus 
salėn rinktinės pirmininkas pa
sveikino laimėtojus šaulius ir 
įteikė trofėjas. Jono Vanagaičio 
kuopos pirmą vietą šaudymo 
varžybose laimėjo M. Dapkus, 
antrų — S. Urbonas. Dr. V. Ku
dirkos kuopos pirmą vietą — A. 
Šarkauskas, antrą — H. Ulri- 
chas. Martyno Jankaus kuopos 
— pirmą vietą S. Norkūnas, an
trą — A. Šeduikis. Svečiams 
skirtų trofėjų laimėjo Romo Ka
lantos kuopos pirm. V. Gedmin
tas. Viena trofeja buvo skirta tai 
kuopai, kurios trys šauliai ge
riausiai .šaudė. Teko dr. Vinco 
Kudirkos kuopai.

LIŠ VISUR-1
— Neseniai iš Varšuvos į 

Romą sugrįžo Vatikano delega
cija iš keturių asmenų, kurių tar
pe buvo ir Bažnyčios Viešųjų 
Reikalų Tarybos sekretoriaus pa
vaduotojas prel. Audrys Bačkis. 
Su Lenkijos civilinės valdžios 
pareigūnais ir Lenkijos vysku
pais buvo tariamasi klausimais, 
liečiančiais santykių normaliza
vimą tarp Bažnyčios ir valstybės 
Lenkijoje.

— Inž. Vytauto Čekanausko, 
Lietuvos generalinio garbės 
konsulo, konsularinės tarnybos 
dešimtmetį Los Angeles, Calif., 
lietuviai iškilmingai paminės 
sausio 17. Šios šventės rengimo 
komitetą sudaro: Jonas Petronis 
— pirmininkas, Rimtautas Da- 
bšys, dr. Rolandas Giedraitis, 
Vladas Gilys, Vincas Juodvalkis, 
Albinas Markevičius, Antanas 
Mažeika, Liucija Mažeikienė, 
Julija Petronienė, Rūta Šakienė 
ir Alfonsas Tumas.

— Lietuvių Fondo įstatai nu
mato, kad tarybos, valdybos ir 
komisijų pirmininkai renkami 
vieneriems metams, bet negali 
būĮLperyinldi.i^jau» kąL.trejus 
metus.: iCųdės—Šių pirmininkų 
kadencija pasibaigė su kalendo? 
riniais metais. Nuo 1988 sausio 
1 Lietuvių Fondo tarybos pirmi
ninku išrinktas Stasys Baras, val- 
dylx>s pirmininke antram termi
nui perrrinkta Marija Reinienė, 
o taryljos sekretore — Daina Ko- 
jelytė. Kitų komisijų pirminin
kai bei nariai bus išrinkti arti
miausiame Lietuvių Fondo tary- 
lx>s posėdyje.

— Laisvojo pasaulio lietuvių 
tautinių šokių šventės vadovams

• suvažiavimas ir kursai vyko Ha
miltone lapkričio 26 - 29. Prak
tiškai vadovai buvo supažindinti 
su patalpomis ir pačiais šokiais 
bei jų išdėstymu didžiulėje 
salėje. Kursams vadovavo tauti
nių šokių šventės vadovai R. ir 
J. Karasiejai, G. Breichmanienė

! ir L. Sagys.

— J. š. Mykolas Abarius yra 
išrinktas naujuoju Lietuvių Šau
lių sąjungos Tremtyje centro val- 
dylx)s pirmininku.

— Dr. Zigmas B rinkis, Los 
Angeles. Calif., rugsėjo 12 meti
niame susirinkime išrinktas nau
juoju Lietuvių Fronto Bičiulių 
Los Angeles sambūrio pirminin
ku. Kiti valdybos nariai: E. Kun- 
gienė, S. Šakienė, J. Pupius ir 
L. Valiukas. Praėjusios kadenci
jos pirmininku buvo Vytautas 
Vidugiris.

— Šv. Antano gimnazijos, 
veikusios Kennebunkport, Mai
ne, 1968 metų abiturientų klasė 
ruošia susivienijimą, kuris įvyks 
1988 m. liepos 7-9 lietuvių pran
ciškonų sodyboje, Kennebunk- 

>rt, M E. Dėl rezervacijų ir in- 
tormacųui skambinkite P. Striu- 

j paičiui 312 767 - 1090 arba P. 
j Bražioniui 312 362 - 7834 po 6 
• vai. vak.

— Nauji Darbininko skaityto- 
; jai: E Sinsinas, Glen Ridge, 
I Nii. Anoa K. Wargo, St. Claire,

Pa. Sveikiname naujus skaityto
jus ir dėkojame užsakytojams 
Naujiems skaitytojams Darbi
ninko prenumerata pirmiems 
metams tik 15 dol. Atnaujinant 
— visiems 20 dol. metams.



Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

NEWTON, MA 02166 
(617) 965-8080

I Palangę ir j Klaipėdą ekskursijos su pernakvo- 
jlmu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžj Ir j Druskininkus.

1988 M KELIONĖS J LIETUVĄ
21 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
21 dienu — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 755 — liepos 5-25 — $2,459
Kelionė 855 — rugpjūčio 9-29 — $2,459
Kelionė 955 — rugsėjo 6-26 — $2,459
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuje — 11, Rygoje 4, Vilniuje 1, 
Varšuvoje 2
20 DIENŲ KELIONĖ SU 15 DIENŲ LIETUVOJE
20 dieny — Lietuva, Rusija, Šveicarija
Kelionė 526 — gegužės 26 — birželio 14 — $2,279
Vilniuje 16 naktų, Maskvoj T^Ziuriche 1
20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE .
20 dienu — Baltijos valstybės, Suomija, Rusija
Kelionė 620 — birželio 20 — liepos 9 — $2,649
Jaunimo grupės kelionė — Gaudeamus — universiteto 
studentų festivalis, Vilnius, liepos 1-3, Helsinky 1, M/S 
George Ots iki Tallino, Talline 2 naktys, Rygoj 2, Vilniuj 
11, Leningrade 2
20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienu — Lietuva, Rusija, Švedija, Suomija
Kelionė 705 — liepos 5-24 — $2,769
Kelionė 809 — rugpjūčio 9-29 — $2,769
Maskvoj 2 naktys, Vilniuj 10, Leningrade 2, Stokholme 2, 
nakties kelionė laivu j Helsinki, Helsinky 1
17 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
17 dienu — Lietuva, Lenkija, Šveicarija
Kelionė 510 — gegužės 10-26 — $1,949
Kelionė 607 — birželio 7-23 — $2,049
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 11, ^Varšuvoje 2, Ziuriche 1
16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE 
16 dienu — Lietuva, Lenkija, Šveicarija
Kėlid'nė 555 — 'gegužės TO'-' 25, $1,899 .....
ATršnvojc ,’ Varšuvoje 1, Krokuvoj 2,Var
šuvoj 1, Ziuriche 1
15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
15 dienu — Lietuva, Šveicarija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039
Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2
Kelionė 106 — spalio 6-20 — $1,899
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2
15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
15 dienu — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio 14-28 — $2,399
Kelionė 712 — liepos 12-26 — $2,399
Kelionė 816 — rugpjūčio 16-30 — $2,399
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinkyje 2
14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
14 dienu — Lietuva, Suomija
Kelionė 303 — kovo 3 - 16 — $1,349
Teatrai Klaipėdoje, Panevėžy, Vilniuje, Kaune ir Kaziuko 
mugė
Kelionė 103 — lapkričio 3-16 — $1,349
Kelionė 128 — gruodžio 28 — sausio 11 — $1,629
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1
15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
15 dienu — Lietuva, Šveicarija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039
Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2
15 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė 106 — spalio 6 — 20 — $1,899
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2
15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
15 dienu — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio 14 — 28 — $2,399
Kelionė 712 — liepos 12-26 — $2,399
Kelionė 816 — rugpjūčio 16-30 — $2,399
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2
13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
13 dienu — Lietuva
Kelionė 512 — gegužės 12-24 — $1,869
Kelionė 915 — rugsėjo 15-27 — $1,969
Vilniuje 11 naktų
13 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
13 dienu — Lietuva, Rusija
Kelionė 516 — gegužės 16-28 — $1,969
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2
10 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
10 dienu — Lietuva
Kelionė 999 — rugsėjo 15-24 — $1,729
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Pastoge pairi bath mays 
f ost, convrauent.pnuate, safe,free! 
That's uihat BnnHinG-BVfllRIL š
Greitai, prieinamai, privačiai, aaūgiai, nemoka-- 
mal. Tai taupymas paltu So. Boston Savings IĮ J 

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti jban- 
ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj j-
S, 5 x traukia sumą | sąskaitą. Prisideda ir užtikrini-

V P,n,8al Mv :P*ln°
T į procentus, /

z W leidžiamus Įstatymų. \ t
lengvo taupymo bū- .♦

do per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

LIETUVIŲ KATAUKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos pianus.

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

Norį įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St.), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitesį organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELJ, 212 Elderts Lane, Woodhaven, N.Y. 11421, tel. Ml 7-6637.

LITHUANIA 700 YEARS
Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St. 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.. , .. .

Užsakau “L-ithuania 70B'¥ears” už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol. no^ Jl

Vardas, pavardė ............-............... .. .......................................................

Numeris, gatvė ............................_..... .. ........................ ........ .................

Miestas, valst’ia, Zip......... ....................................................................

NAUJI LEIDINIAI
A. Balašaitienės, Skeveldros, 

romanas, 10 dol.
J. Gliaudos, Ganytojas ir vil

kai, 11 dol.
J. Gliaudos, Kovo ketvirtoji, 

romanas, 4 dol.
K. Pažėraitės, Svetimi vėjai, 5 

dol.
A. Gustaičio, Pakelėje j 

pažadėtąją žemę, eilės, 10 dol.
S. Ylos, Jurgis Matulaitis, 5 

dol.

A. Maceinos, Orą et lahora, 
10 dol.

A. Rubšio, Islamas — religija, 
kultūra, valstybė, 5 dol.

P. Jurkaus, Kai Vilniaus liepos 
žydi, 10 dol.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos, muzikos plokštelės bei 
įvairūs suvenyrai gaunama Dar
bininko administracijoje, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Lithuanian Heritage — Jig- 
saw puzzle. Seniem ir jauniem 
įdomus žaidimas — iš spalvotų 
gabaliukų sudėstyti Lietuvą su 
jos didvyriais, jūrą, miškais, 
ežerais, upėmis ir laukais. Pri
dėtas istorinis katalogas anglų 
kalboje. Tinkama dovana vi
siem. Dėžutė siunčiama visur 
tik už 12 dol. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Bdexter park 
PHARMACY K) 

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

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

> WE DELIVER
296-4130

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aukos Tau
tos Fondui nurašomos nuo fede- 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
Exempt No. 51-0172223). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

LITHUANIAN COOKERY
in Engllsh, 316 pages, price 10 dol.

Agronomėslz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptu knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastikiniu aplanku. Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 10 dol. Persiuntimas 
ir Postage 1 dol.

Vardas, pavardė.......................................................................

Numeris, gatvė...........................................................................

Miestas, valstija, Zlp ...................................................................

INTERNATIONAL

RITA PAUPERIENĖ, Įstaigos vedėja

G.T. INTERNATIONAL dėkoja visiems klientams, 
kurie prisidėjo prie sėkmingo kelionių j Lietuvę sezo
no.

G. T. INTERNATIONAL tvarko visus kelionių reika
lus oro, vandens Ir sausumos keliais. Turizmui ar 
biznio kelionei kreipkitės pas mus.

G.T. INTERNATIONAL padeda sudaryti iškvietimo 
dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

NORI PASAULIO PAMATYTI?
KREIPKIS J G.T.

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 S. ROBERTS ROAD 

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 
TELEFONAS: (312) 430 - 7272

G.T. INTERNATIONAL 
1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8800/SA

Nr.8801

Nr. 8802/F

Nr. 8803/M

Nr. 8806/F

Nr. 8807/M
Nr. 8808/F

Nr. 8809/M

Nr. 8810/F

Nr. 8811/M

Piety Amerika: 5 d., Rio, Iguassu Falls, 
4Buenos Aires birželio 7-18
Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės - 
16-birželio 3
Lietuva 10 d., Maskva I d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d., birželio 13-29.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 
14-2 6
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 18 — 
rugpjūčio 3.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d. rugpjūčio 15 - 31. 
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 
16-28.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
ld., Vakarų Vokietijoje (Octoberfest) 
5d., rugsėjo 19 - spalio 7.
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugsėjo 20 - 
spalio 2.

KASOS narių ir visuomenės žiniai pranešame, kad jau galima užsisakyti VISA kredito 
korteles. Jos yra gražios, lietuviškos ir patogios visiems, kurie nori naudotis šiuo praktišku 
patarnavimu.

Dėl informacijos apie VISA korteles kreipkitės į KASOS įstaigą darbo valandomis.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01 114th St, Richmond Hill, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-8799

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

Aktyvas: 65 milijonai dolerių

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

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

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Rlchmond Hill veikla šešias dienas savaitėje: pirmadieniais Ir ket
virtadieniais nuo 9 iki 7:30 v.v., antradieniais, trečiadieniais Ir penktadieniais nuo 9 
iki 5 v.v., šeštadieniais nuo 9 Iki 2 vai. popiet

Anie paskolų ir certifikatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
dartx> valandomis. Per telalon, arba pairu Ju«bu« aut.lktos vėllau.loa Inlormaclloa.

< I



Vladas Filius su prezidento Reagano laišku.

GAVO LAIŠKĄ IŠ PREZIDENTO

Arbutus, Md., prie Balti- 
morės, gyvenąs Vladas Pilius jau 
nuo prezidento Eisenhovverio 
laikų vis laiškus rašo Amerikos 
prezidentam, primindamas Lie
tuvos padėtį ir prašydamas Ame
rikos pagalbos. Bet nė vienas 
prezidentas jam neatsakė asme
niškai.

Rugsėjo mėnesį jis parašė laiš
ką kitaip. Jis kaip tik atkreipė 
dėmesį, kiek gero daro Amerika. 
Amerika esanti laisva ir palai
minta. Priešingai, Sovietų Są
junga pavergtą Lietuvą labai iš
naudoja.

Spalio 2 jis gavo laišką iš Ame
rikos prezideto Ronald Reagano. 

^Prezidentas asmeniškai pasi
rašė, pagyrė Vlado Piliaus pa
triotizmą ir pažymėjo: “Your 
Story has touched me deeply”. 
Prezidentas taip pat prisiminė, 
kad Amerika nepripažino Lietu-

DARBININKUI
PAREMTI AUKOJO

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

Po 30 dol. — J. Matiukas, 
Woodhaven, N.Y., G. Daunys, 
Bay Harbor Islands, Fla., A. Zi
karas, Woodhaven, N.Y.

25 dol. — A. Sruoginis, Nor- 
wood, N.J.

Po 20 dol. — A. Prizginte, 
Brockton,Mass., A. Juškys, 
Bricktown, N.J., P. Palys, Rich
mond Hill, N.Y., K. Narke
vičius, Arlington, Mass.

Po 15 dol. — K. Barkauskas, 
Philadelphia, Pa., M. McGo- 
wan, Clarks Summit, Pa., V. 
Staškus, Yonkers, N.Y., A. Rad- 
zevich, Amsterdam, NkY., J. 
Walentukiewicz, So. Boston, 
Mass., E. Vasyliūnas, Somervil- 
le, Mass., V. Baltutis, Sunny 
Hills, Fla., A. Grigaliūnas, Mia- 
mi, Fla., P. Stankus, Hartford, 
Conn., A. Stankaitis, Wether- 
sfield, Conn. A. Ragauskas, Ma- 
nahawkin, N.J., J. Skladaitis, 
Philadelphia, Pa., S. Verter, 
Doylestown, Pa., L. Oksas, Los 
Angeles, Calif., S. Kuzminskas, 
VVaterbury, Conn., C. Kulas, 
Southbury, Conn., I. Serapinas, 
Clųcago, III., A. Garbačiauskas, 

A. A.
PIJAUS DIDŽBALIO

dviejų metų mirties atminimui skiriame aukę palaikyti 
spaudai, kurių jis labai vertino ir skaitė.

Žmona E. Didžhalienė
Duktė Algutė, žentas Vytis Virbickai
Anūkai Dainius, Vidas, Rima ir Linas

vos okupacijos, bet daugiau nie
ko nesą padaryta.

Prezidentas Reaganas 1984 
birželio 14 paskelbė Baltų 
laisvės dieną. Tais pačiais metais 
jis pagyrė lietuvius už jų kovą 
atgauti nepriklausomybę ir kovą 
už Dievo duotas teises.

Vladas Pilius sako, kad čia 
buvo lyg kokioje didelėje loteri
joje, kai tik vienas laimi. Ir jam 
iš daugelio gautų laiškų prezi
dentas atsakė asmeniškai. Sis 
laiškas ir paties Piliaus nuotrau
ka buvo įdėta į “Arbutus Times”, 
pridėtas ir straipsnis, kuris 
paaiškino visą padėtį.

Vladas Pilius į Ameriką atvyko 
1949. J Baltimorės apylinkes at
sikėlė 1979 ir apsigyveno Arbu
tus, Md.

JūTyra uolus Darbininko skai
tytojas ir lietuviškos veiklos bei 
spaudos rėmėjas.

Chicago, III., kun. A. Babonas, 
Detroit, Mich., A. Morgalis, 
Minersville, Pa., J. Kontautas, 
Centerville, Mass., V. Saiminin- 
kas, E. Hartford, Conn.

14 dol. — A. Dragūnevičius, 
Farmington, Conn.

11 dol. — B. Naras, Shrevv- 
sbury, Mass.

Po 10 dol. — J. Lukošius, 
Brooklyn N.Y., B. Sutkus, 
Richmond Hill, N.Y., P. 
Grušas, Agbura, Calif., O. Paš
kevičius, Santa Monica, Calif., 
J. Waitelis, St. Petersburg 
Beach, Fla., M. Kleinaitis, St. 
Petersburg, Fla., A. Ukne- 
vičius, VVoodhaven, N.Y., P. 
Bagdas, Douglastovvn; N.Y., V. 
Audėnas, Union, N. J., J. 
Kiaušas, Harrison, N. J., G. 
Schuksta, Glendale, Calif., P. 
Sandanavičius, Santa Monica, 
Calif., J. Hasselberg, Yonkers, 
N.Y., F. Valasinas, Amsterdam, 
N.Y., F. Račkauskas, Dorche- 
ster Ctr., Mass., I. Vileniškis, 
Dorchester, Mass., S. Bakutis, 
St. Petersburg, Fla., V. Balsys, 
St. Petersburg Beach, Fla., A. 
Gruodis, Wappingers Falls, 
N.Y.,J. Sakalauskas, VVoodha- 
ven, N.Y., A. Vaikutis, Stam- 
ford, Conn., R. Kepenis, Gro- 
ton, Conn., S. Plechavičius, 

Dobbs Ferry, N.Y., S. Zachar- 
ka, Corning, N.Y., K. Brazau
skas, Lighthouse Pt., Fla., R. 
Strazdis, Sunny Hills, Fla., dr. 
O. Vilpišauskas, Brooklyn, 
N.Y., P. Povilaitis, Great Neck, 
N.Y., E. Vilutienė, Chicago, 
III., A. Zailskas, Chicago, Ilk, 
E. Liaugaudas, Parsippany, 
N.J., V. Šernas, Bridgewater, 
N.J., S. Veršelis, Nevvton Cen- 
ter, Mass., A. Zideikienė, 
Brockton, Mass., V< Vasikau- 
skas, Richmond Hill, N.Y., E. 
Gaižutienė, Miller Place, N.Y., 
J. Tamašauskas, Putnam, 
Conn., E. Norvilas, VVaterbury, 
Conn., R. Mack, Coxsackie, 
N.Y., P. Waskes, Brooklyn, 
N.Y., V. Kinkys, Somerville, 
N.J., K. Bartys, Elizabeth, N.J., 
J. Baltrus, Pittsburgh, Pa., D. 
Sulmar, Springfield, Pa., A. Ri- 
mydis, VVoodhaven, N.Y., B. 
Bobelis, VVoodhaven, N.Y., A. 
Semaška, New Britain, Conn.,
M. Orentas, W. Hartford, 
Conn., dr. A. Revukas, Cran- 
ford, N. J., O. Balčiūnienė, Ma- 
nahawkin, N.J., A. Vakselis, 
Richmond Hill, N.Y., B. Spu- 
dienė,\ VVoodhaven, N.Y., J. 
Juodis, Beverly Hills, Fla., J. 
Kučinskas, Miami Beach, Fla., 
B . Bartkus, Richmond Hill,
N. Y., E. Baranauskas, Schenec- 
tady, N.Y., V. Bruce, Shrew- 
sbury, Mass., A. Austras, Brain- 
tree, Mass., J. Bortkevičius, N. 
Brunsvvick, N.J., B. Venckus, 
Newark, N.J., V. Valukas, New 
Haven, Conn., A. Lazdauskas, 
Bridgeport, Conn., B. Užemis, 
Hot Springs National Park, 
Ark., V. Jackūnas, Washington, 
D.C., P. Narkevičius, Somervil- 

Kaziuko mugė
Lietuvių skautų Baltijos ir Žal

girio tuntų tradicinė Kaziuko 
mugė įvyks kovo 6 So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos patalpo
se. Kaip paprastai, mugėje bus 
įvairūs skautų rankdarbiai, lietu-

le, Mass., J. Starinskas, Bel
mont, Mass., J. Simutis, East 
Rockavvay, N.Y., C. Yurszis, 
Sun City Center, Fla., J. Urbo
nas, Clavvson, Mich., A.
Bražėnas, Royal Oak. Mich.. _ . _ , _
LendSHs“Šo. Boston,' ’Mhss- J.-Maras, S.
J. Raškauskas, Toronto, Ont., A. 
Skudzinskas, Baltimore, Md.

Po 8 dol. — A. Griaudzė, 
Avon, Mass., S. Medžiukas, Oak 
Ridge, N.J.

Po 7 dol. —V. Blazaitis, Bald- 
win, N.Y., C. Tamašauskas, Phi
ladelphia, Pa.

Po 6 dol. — J. Davis, Ply- 
mouth, Mass., VV. Kronkaitis, 
New Haven, Conn.

Po5dol. —VV. Dirma, Ridge- 
vvood, N.Y., C. Matuzas, Rich
mond Hill, N.Y., T. Strimaitis, 
Mt. Carmel, Conn., Z. Snarskis, 
Thompson, Conn., G. Johnson, 
Yonkers, N.Y., S. Marcinke
vičius, Glenn Falls, N.Y., M. 
Šaulienė, Seminole, Fla., K. Pa- 
Ičiauskas, St. Petersburg Beach, 
Fla., L. Dovydėnas, Lenox, 
Mass., J. Pauliukonis, VVorce- 
ster, Mass., P. Šlapelis, Com- 
mack, N.Y., J. Mankus, Bin- 
ghamton, N.Y., G. Vidmantas, 
Rochester, N.Y., B. Vyliaudas, 
Union, N. J, V. Lukas, Toms Ri- 
ver, N.J., J. Grinius, Wether- 
sfield, Conn., J. Liudžius, New 
Britain, Conn., P. Korla, Sche- 
nectady, N.Y., A. Kazlauskas, 
Brooklyn, N.Y., J. Grigalus, Bo
ston, Mass., A. Zagurskis, So. 
Boston, Mass., A. Budzinau- 
skas, VVaterbury, Conn., Z. 
Gavėnas, E. Hartford, Conn., 
A. Vaitekūnas, Providence, R. 
L, I. Tamašiūnas, Belmont, Ca
lif., S. Mazilis, Fishkill, N.Y., 
Z. Ratas, Merrick, N.Y., V. Ši
leikis, Port Orange, Fla., P. Ru
daitis, Miami, Fla., T. Baka- 
nienė, Chester, Pa., J. Augai- 
tytė, Philadelphia, Pa., S. Lu
kas, Brooklyn, N.Y., E. Ta
mašauskas, Brooklyn, N.Y., J. 
Karys, Putnam, Conn., M. Bu
trimas, New Britain, Conn., V. 
Matusaitis, Livingston, N.J., 
Vaičiūnai, Roselle, N.J., I. Jan
kauskas, Germantown, M D., J. 
Laučka, Bethesda, Md., F. Re- 
dikis, VVoodhaven,. N.Y., V. La- 
kickas, VVoodhaven, N.Y., V. 
Vaitkus, VVorcester, Mass., M. 
Burbienė, Brockton, Mass., H. 
Armanas, Baltimore, Md., M.

Amboy, N.J., J. Milcius, Kear-

Vildžius, Bethesda, Md., A. 
Daunys, Port VVashington, 
N.Y., G. Valaitienė, Great 
Neck, N.Y., A. Kvietkauskas, 
Linden, N. J., K. Jankūnas, 
Lodi, N.J., V. Gedmintas, St. 
Petersburg Beach, Fla., A. Ano- 
nis, Rego Park, N.Y., dr. D. 
Mažeika, LeRoy,. N.Y., C. Sa
kas, VVilliamsville, N.Y., A. 
Adams, Brooklyn, N.Y., S. 
Rede, Melboume, Fla., P. Ru
daitis, Miami, Fla., J. Norušis, 
Allentovvn, N.J., O. Linartas, 
Elizabeth, N.J., V. Ziaugra, Ro- 
slindale, Mass., St. George Rec- 
tory, Norvvood, Mass., L. Kasiu- 
ba, Brooklyn, N.Y., V. Butkys, 
Great Neck, N.Y., Sandara 
Club, Brockton, Mass., S. Vaš
kelis, Framingham, Mass., A. 
Giniotis, Chicago, Ilk, B. Paliu
lis, Cicero, 111., M. Volskis, 
Brooklyn, N.Y., P. Jurgėla, 
Uniondale, N.Y., M. Eidimtas, 
Avon, Mass., J. Mazalenski, Ha- 
verhill, Mass., V. Karalius, Bal
timore, Md., J. Laskauskas, Bal
timore, Md., Sr. M. E. Mar
kas, Amitiyville, N. Y., J. 
Adomėnas, Brooklyn, N.Y., J. 
Gelumbauskas, VVatesrbury, 
Conn., VV. Kazlauskas, VVater
bury, Conn., N. Pierce, Roche- 
stesr, N.Y., Z. Sipaila, Way- 
land,N.Y., J.Širvinskaitė,

viški valgiai ir atitinkama progra
ma.

Lietuviškos kūčios
Elenos Vasyliūnienės vado

vaujamas Moterų Federacijos 
Bostono klubas kasmet surengia 
lietuviškas kūčias. Šiemet jos 
vyko gruodžio 19 So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos užkan
dinėje.

Pasivaišinta tradiciniais kūčių 
valgiais, išklausyta programa, į 
kurią įėjo pirm. Elenos Vasy
liūnienės kalba, akt. Aleksan
dros Gustaitienės atlikta poezi
jos pynė ir Mildos Norkūnienės 
vadovautos Kalėdų giesmės.

Kun. A. Baltrušūno 
jubiliejus

Auksinė kun. Antano Bal
trušūno kunigystės sukaktis iš
kilmingai paminėta gruodžio 20. 
Padėkos mišias sukaktuvininkas 
aukojo Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje So. Bostone, daly
vaujant daugeliui kunigų ir vie
tos bei apylinkės lietuvių. Mišių 
metu giedojo komp. Jeronimo 
Kačinsko vadovaujamas parapi
jos choras, solistai Benediktas 
Povilavičius ir Randall Kulunis, 
vargonais grojo komp. Jeroni
mas Kačinskas.

Pagerbimo banketas įvyko 
Lantanos restorane Randolphe. 
Pasakyta eilė kalbų ir išklausyta 
meninė programa, kurią atliko 
sol. Randall Kulunis, akompo- 
nuojamas komp. Jeronimo 
Kačinsko.

Kun. Antanas Baltrušūnas yra 
buvęs vikarų Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijoje Brocktone, o 
klebonu — Nekalto Prasidėjimo 
lietuvių parapijoje Cambridge ir 
Šv. Petro lietuvių parapijoje So. 
Bostone. Išėjęs į pensiją, jis te- 
besireiškia lietuviškoje veikloje, 
lankydamas įvairius renginius, 
būdamas Balfo direktoriumi,‘tal
kindamas Šv. Petro lietuvių pa
rapijos klebonui kun. Albertui 
Kontautui.

Dėl savo malonaus ir taikaus 
būdo bei paslaugumo kun. A. 
Baltrušūnas yra visų mėgstamas 
ir gerbiamas.

Nauja valdyba

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos nariai slaptu balsavimu 
gruodžio 13 išrinko naują valdy
bą: Vytautas Eikinas — pirmi
ninkas, Algis Skabeikis — vice- 
pirm., Vytautas Jurgėla — sekr., 
Regina Baikaitė — ižd. Ilona Ba
ranauskaitė— finansų sekr., Bi
rutė Skabeikienė, Juozas Auš- 
tras, Stasys Griganavičius, Lion
ginas Izbickas, Aleks^jndra Ča
plikas, Martynas Šerelis ir Gedi
minas Ivaška — direktoriai, 
Martynas Dapkus — maršalka. 
Kontrolės komisijon išrinkti To
mas Ashmenskas ir Kazys Bačan- 
skas. Balsavo 141 narys, o drau
gija turi apie 1,500 narių.

Draugijos užkandinė veikia 
normaliai šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo vidudienio iki vi
durnakčio. Jos vedėjas Jonas 
Stankus gamina skanius, sveikus 
ir pigius lietuviškus valgius. 
Užkandinės bare gaunami 
įvairūs gėrimai. Užkandinė yra 
vienintelė lietuviška užeiga, ku
rioje susitinka vietos ir apylinkės 
lietuviai.

ny, N.J., V. Dubauskas, Miami, 
Fla., A. Kaselis, St. Petersburg, 
Fla., S. Markavage, Milford, 
Conn., I. Simonaitis, Bloom- 
field, Conn., A. Janušis, Livo
rną, Mich., kun. J. Adomaitis, 
Ossineke, Mich., S. Bobelis, 
Plainvievv, N.Y., J. Freimanas, 
Brockton, Mass., A. Ruggles, 
Holyoke, Mass., I. Straukas, Le- 
mont, III., E. Legeckis, Liberty- 
ville, 111., J. Balčiūnas, New Bri
tain, Conn., J. Puodžiūnas, Phi
ladelphia, Pa., A. Levonovvich, 
Kenosha, VVI, J. Valiušaitis, 
Stamford, Conn., kun. A. Olšau
skas, Los Angeles, Calif., J. Pa- 
levičius, Hudson, N.H., kun. J. 
Bacevice, Cleveland, OH, A. 
Janūnas, Las Vegas NV, J. Da
nys, Ottavva, Ont., E. Balanda, 
Cleveland, OH, P. Žilinskas, 
Lyndhurst, OH, S. Kligys, Sto
ne Mountain, GA, A. Cižauskas, 
Falls Church, VA, O. Audėnas, 
VVilsonville, OR, A. Matus, Cle
veland, OH.

Po 4 dol. — H. Kulber, 
Brooklyn, N.Y., A. Pumputis, 
Middletovvn, N.Y.

Po 3 dol. — J. Zadavičius, 
Fountain Hills, AZ, A. Sabalis, 
Rochester, N.Y., J. Klivečka, 
VVoodhaven, N.Y., C. Drazdau- 
skas, Moscow, PA, H. Andru- 
ska, VVoodhaven, N.Y., M. Na
ruševičius, Paterson, N.J., C. 
Matonis, Ocean, N. J, A. 
Gražulis, Pittsburgh, Pa., A. 
Verbyla, St. Petersburg Beach, 
Fla., A. Lizys, Chicago, IL, N. 
Kanapka, VVaterbury, Conn., V. 
Dainys, So. Boston, Mass., P. 
Ablomienė, VV. Hartford, 
Conn., H. Trucilauskas, Hawt- 
home, N.J., S. Rimas, Lavvren- 
ce, Mass., B. Galinaitis, VVest- 
minster, M D, B. Kukler, New 
Haven, Conn.

Po 2 dol. — I. Peciukevičius, 
Nashua, N. H., J. Cechana- 
vičius, Chicago, 111., H. Shields, 
Philadelphia, Pa., A. VValters, 
Towson, Mds.

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkoja Darbininko 
administracija.

Sandaros kuopos 
susirinkimas

Sandaros 7-osios kuopos narių 
visuotinis metinis susirinkimas 
įvyko gruodžio 12. Išklausytas 
veiklos pranešimas, priimta fi
nansinė apyskaita, aptarti ak
tualūs reikalai. J naują valdybą 
išrinkti: Vladas Bajerčius — pir
mininkas, Martynas Dapkus — 
vicepirm., Jane Bajerčienė — 
sekr., Anna Lane — ižd. ir finan
sų sekr. Aukų paskirta: Sandaros 
laikraščiui 50 dol., Altui — 25 
dol. Šiuo metu kuopa turi 23 na
rius. Jos kasoje yra apie 6,000 
dol.

Organizacijų 
persitvarkymas

Iki šiol Brocktone veikiančiam 
Sandaros klubui ir Montellos 
Lietuvių Tautinianf klubui vado
vavo ta pati valdyba. Bet tai dvi 
skirtingos organizacijos, kurių 
pirma yra verslo organizacija, o 
antroji — pelno nesiekianti orga
nizacija. Todėl nuo sausio 1 toms 
organizacijoms vadovaus naujai 
išrinktos skirtingos valdybos.

Sandaros klubui vadovaus: Jo
nas Rinkus — pirmininkas, Jo
nas Platkauskas — vicepirm., 
Jane Karpavičienė — sekr., Jo
nas Pašakarnis — ižd., Vytautas 
Zenkuš — finansų sekr., Petras 
Suraučius, Jonas Grigaitis ir Pra
nas Čepkauskas — direktoriai. 
Klubas veikia kiekvieną dieną. 
Jame gaunami įvairūs gėrimai, o 
savaitgaliais gaminami lietuviški 
valgiai ir kepama pizza.

į Montellos Lietuvių Tautinio 
klubo valdybą išrinkti: adv. VVill- 
iam Pribušauskas — pirminin
kas, Frank Wallen — vicepirm., 
Stasė-.Gofensienė — sekr., Pe
tras Viščinis — ižd., Janušas — 
finansų sekr., Ona Eikinienė, 
Juozas Dabrega ir Jonas Šuopys 
— direktoriai.

Sis klubas turi namą, kurą nuo
moja Sandaros klubui, o taip pat o 
nemaža santaupų, kuriomis re
miami įvairūs lietuviški reikalai. 
Pav., Vasario 16-osios proga ski
riamos aukos Altui, Lietuvių 
Fondui, Tautos Fondui, Lietu
vių Bendruomenės krašto valdy
bai ir kitoms organizacijoms. Tai 
pati dosniausia organizacija lie
tuviškiems reikalams Brockto
ne.

Kalėdos Lietuvoje

Tokiu pavadinimu Alfonso Pe- 
tručio radijo vaizdelį perdavė 
Laisvės. Varpas gruodžio 20j 
Jame pavaizduota, kaip Lietuvos 
laisvės laikais nepriklausomybė# 
kovų savanoris, įsikūręs gauta
me žemės sklype, džiaugėsi 
Kalėdomis, kaip tada visoje Lie
tuvoje ūkininkai skubėdavo į 
Bernelių mišias padėkoti Au
kščiausiajam už suteiktas gėry
bes, kaip galingai ir iškilmingai 
bažnyčiose skambėdavo
giesmės.

Visa tai daugelis mūsų jau esa
me pamiršę, o jaunoji karta apie 
tai gal net nėra girdėjusi. Vai
zdelis gerai paruoštas, panaudo
jant įvairius efektus, kurie 
atkūrė Lietuvos žiemą ir pakilią 
Kalėdų nuotaiką. Atitinkamos 
muzikos įjungimas daug pri
sidėjo prie reikalingos nuotaikos 
sudarymo.

Saulių solidarumas

Stasės Gofensienės vadovau
jama Martyno Jankaus šaulių 
kuopa, Brocktone susirinko ir pa
siuntė 275 dol. Vilniaus šaulių 
rinktinės Montrealyje. Kanado
je, statomo Žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės paminklo fondui.

į paminklo statymą atitinka
mais įnašais įsijungė taip pat 
Jono Vanagaičio šaulių kuopa 
Bostone ir Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopa VVorcesteryje.

RENGINĮ A I
Sausio 10 Brocktone komp. J. 

Gaidelio 5 metų mirties sukak
ties minėjimas. 10 val.Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos 
bažnyčioj mišios. Po jų parapi

jos salėje minėjimas. Rengia pa
rapijos choras.

Kovo 6 So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos patalpose tradicinė 
Kaziuko mugė, rengiama Balti
jos ir Žalgirio skautų tuntų.

Kovo 13 d., 3 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių Piliečių dr-jos 
trečio aukšto salėje Laisvės Var
po koncertas, kuriuo minima 
Laisvės Varpo 34 ir Lietuvių 
Fondo 25 metų sukaktys. Pro
gramoje — sol. B. Vizgirdienė, 
sol. R. Daunoras ir pianistas dr.. 
S. Cibas.
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Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
sausio 10, šį sekmadienį, 3 vai. 
popiet prel. Mairinio gimimo 
125 metų sukakties minėjimas.

Prel. Maironio gimimo 125 
metų sukakties minėjimą Kultū
ros Židinyje sausio 10, sekma
dienį, 3 vai. popiet rengia Lietu
vių Katalikių Moterų' Kultūros 
Draugija. Programoje rašytojo 
Pauliaus Jurkaus paskaita. Mai
ronio poeziją perduos aktoriai 
Juozas Boley-Bulevičius ir Liu
cija Kašiubaitė-Paknienė.

Politinis simpoziumas apie 
Holocaustą ir lietuvius įvyks sau
sio 24 Kultūros Židinyje. Kalbės 
adv. Povilas Žumbakis, prof. Ro
mas Vaštokas, Ginta Palubin
skaitė. Modernios dr. Elona 
Vaišnienė.

Klaipėdos krašto atvadavimo 
65 metų sukakties minėjimas 
įvyks sausio 17, sekmadienį, 3 
vai. popiet Kultūros Židinio 
mažojoje salėje. Pagrindinę kal
bą pasakys Vytautas Volertas, 
meninę programą atliks Tadas 
Alinskas. Minėjimą rengia ir vi
sus atsilankyti kviečia organiza
cijų jungtinis komitetas. (Žiūr. 
skelbimą 8 psl.)

MAIRONIO 125-ŲJŲ 
GIMIMO MĖTINIŲ 
MINĖJIMAS

įvyks 1988 sausio 10 
3 vai. po pietų 

Kultūros Židinyje

Programoje: “'Maironio reikšmė lietuvių tautai” 
skaitys rašytojas PAULIUS JURKUS

Maironio kūrybą perduos
aktorius JUOZAS BOLEY-BULEVIČIUS 
ir 
aktorė LIUCIJA KAŠIUBAITĖ-PAKNIENĖ

Po programos vaišės.

Įeinant aukojama.

Visi kviečiami dalyvauti.

RENGIA LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ 
KULTŪROS DRAUGIJA

KLAIPĖDOS KRAŠTO
65 METŲ ATVADAVIMO SUKAKTIES

MINĖJIMAS
jvyks sausio 17, sekmadienį, 3 vai. popiet 

Kultūros Židinio mažojoj salėj
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

PROGRAMOJE
Atidarymas — KĘSTUTIS MIKLAS, NY šaulių kp. pirm. 
Invokaclja — Tėv. LEONARDAS ANDRIEKUS, OFM 
1923 m. manifestas — VIDA JANKAUSKIENĖ 
Įžanginis žodis — Kapitonas PETRAS JURGĖLA 
Paskaita — VYTAUTAS VOLERTAS

JAV Liet. Bendruomenės 
krašto valdybos pirm.

Meninė dalis — TADAS ALINSKAS 
dailiojo žodžio menininkas

Programos vadovė — šaulė VIDA JANKAUSKIENĖ

Po programos — pabendravimas prie kavutės 
Įeinant aukojama
Minėjimą rengia Ir visus atsilankyti kviečia:

LŠST NEW YORKO ŠAULIŲ KUOPA 
LKVS RAMOVĖS NEW YORKO SKYRIUS 
DLK BIRUTĖS D-JOS NEW YORKO SKYRIUS 
MAŽ LIETUVOS REZISTENCIJOS SĄJŪDIS 
MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIŲ DRAUGIJA

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 70 metų sukaktis bus 
paminėta vasario 21, sekma
dienį. Minėjimą rengia New 
Yorko Amerikos Lietuvių Tary
ba, talkinama Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos New Yorko skyriaus. 
Pamaldos vyks Apreiškimo para
pijos bažnyčioje 11 vai. ryto. 
Akademija vyks 3 vai. popiet 
Kultūros Židinyje.

Palaimintojo arkivysk. Jurgio 
Matulaičio pirmoji šventė 
Apreiškimo parapijoje įvyks sau
sio 24, sekmadienį. Per 11 vai. 
mišias pamokslą pasakys prel. 
dr. Vytautas Balčiūnas. 12:30 
vai. popiet akademija vyks para
pijos salėje. Seselė Ona Mikai- 
laitė iš Putnamo demonstruos 
skaidres iš palaimintojo arki
vysk. J. Matulaičio gyvenimo. 
Aktorius Vitalis Žukauskas skai
tys iš arkivyskupo raštų. Bus 
užkandžiai. Visi kviečiami daly
vauti.

O. Kindurys iš Gulfport, Fla., 
mirus vyrui, perėmė prenume
ratą ir padidino paramą spaudai, 
atsiųsdama 40 dol. Atjausdami 
mūsų skaitytojos liūdesį, dėkoja
me už spaudos palaikymą.

Už Vlado Kalyčio vėlę bus au
kojamos mišios mirties metinėse 
sausio 14 pranciškonų koplyčio
je, Kultūros Židinyje 7 vai. ryto. 
Prašoma prisiminti jį maldos?*.

* t -

Marijos Butkienės antrųjų 
mirties metinių mišios bus auko
jamos sausio 23 pranciškonų ko
plyčioje 10 vai. ryto Kultūros 
Židinyje. Giminės, draugai ir 
pažįstami prašomi velionę atsi
minti savo maldose.

Lietuvių Krdito Unija KASA 
dėkoja visiems nariams už pasi
tikėjimą ir dalyvavimą lietuvių 
bankinės institucijos veikloje 
per praėjusius metus. Kasos va
dovybė visiem linki laimingų 
Naujųjų Metų ir kviečia pasinau
doti Kasos patarnavimais. Pel
ningi indėliai, paskolos, čekiai, 
įvairūs taupymo certifikatai ir 
Kasos VISA kredito kortelės yra 
prieinami ne tik seniem, bet ir 
naujai įstojantiem Kasos nariam.

Emilija Čekienė, žurnalistė, 
Lietuvių Tautinės Sąjungos cen
tro valdybos buv. pirmininkė, 
Kalėdų ir Naujų Metų šventes 
praleido Los Angeles, Calif., kur 
teko patirti šaltesnių dienų.

Naujų Metų sutikimo balius 
Kultūros Židiny praėjo su dide
liu pasisekimu. KASOS Kredito 
Unija New Yorke rengėjams 
buvo paskyrusi 500 dolerių auką, 
kuri, buvo įteikta baliaus metu. 
Kasos vadovybė džiaugiasi, kad 
balius gerai pavyko ir tikisi, jog 
ir kitos lietuvių organizacijos bei 
fondai paskirs daugiau dėmesio 
bei lėšų jaunimo veiklos tik
slams.

Elena Legeckienė-Plecha- 
vičiūtė, gyvenanti Liberty Ville, 
IL, yra atvykusi New Yorkan ir 
švenčių metu lanko savo pažįsta
mus ir draugus. Pramato 
svečiuotis iki sausio pabaigos. 
Apsistojo pas Vandą Bagdcv 
nienę. 

s
KASA nuolatos remia lietuvių 

jaunimo veiklą. Pernai Chicagos 
skyriuje apmokamą vasaros dar
bą atliko du jauni lietuviai — 
Aušra Jasaitytė ir Jonas Račkaus
kas. Pagal sutiktas sąlygas ir kva
lifikacijas, Kasa abiem jaunuos 
liam paskyrė po 1000 dolerių ke
lionei į Pasaulio lietuvių Jauni? 
mo Kongresą Australijoje, kuris 
įvyko Kalėdų atostogų metu.

Darbininko 1988 metų kalen
dorius visiems skaitytojams iš
siųstas gerokai prieš Kalėdas: 
Spalvotame viršelyje Sv. Tėvo ir 
lietuviško jaunimo nuotrauka 
primena Lietuvos krikšto 600 
metų sukakties minėjimą Romo
je. Kas norėtų gauti daugiau kax 
lendoriaus egzempliorių, prašo
mas kreiptis j administraciją^ 
pridedant bent 4 dol. auką u? 
kiekvieną kalendorių. Ypatingi 
padėka tiems skaitytojams, ku; 
rie, suprasdami sunkią lietuviš
kos spaudos padėtį, už kalendo
rių prideda ir stambesnę auką. 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Lietuvaitė gali slaugyti serga
nčius, senelius ar pabūti su tais, 
kurie jaučiasi vieniši. Skambinti 
tel. 718 441 - 4491. •

Išnuomojamas 5 kambarių bu
tas pirmame aukšte prie pat 
Highland Parko, Gali būti ir su 
vaikais. Mėnesiui nuoma tik 450 
dol. Skambinti 5:30 - 9:30 vai. 
vak. 827-2272.

Išnuomojamas vienam asme
niui trijų kambarių butas Rich- 
mond H iii šiauriniame rajone, 
prie gero susisiekimo. 
Leidžiama įsidėti ojp vėsintuvą: 
Skambinti savaitgaliais visą die
ną, darbo dienomis po 7 v.v. — 
718 441 - 5846. Pageidaujama 
dirbantis vyras.

HIRING! CGovernment jobs 
— your area. Many immediate 
openings without waiting list or 
tęst. $15,000 - $68,000. Galt 
(602) 838 - 8885. Ext. 6057.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 9, šį šeštadienį, 2 vai. po
piet New Yorko laiku per radiją 
bus transliuojama Johann 
Strauss .operetė “Die Fleder- 
maus”. Pagrindiniai solistai: 
Barbara Daniels, Judith Blegen, 
TatianaTroyanos. Diriguoja Ma
li nei Rosenthal. Sausio 16, atei
nantį šeštadienį, 2 vai. bus tran
sliuojama Richard Wagner opera 

J'Das Rheingold”.

Lietuvių Atletų Klubo metinis 
visuotinis narių susirinkimas 
šaukiamas 1988 sausio 15. penk
tadienį, 7:30 vai. vak. Kultūros 
Židinyje. Klubo nariams ir spor- 
tuojančic^jaunimo tėvams daly
vavimas būtinas.

Ekskursiją j Vieną, Budapeš
tą, Zagrebą, Dubronviką ir Ste 
buklingą Medjugorie vietą 1988 
gegužės 19 organizuoja “Drau
go” dienraštis. Kreiptis į Amer
ican Travel Service Bureau, 
9727 So. Western Avė., Chica- 
go, III. 60643, Tel. 312 238 - 
9787.

Kelionę į Pietų Ameriką 1988 
balandžio 20 organizuoja “Laiš
kai Lietuviams” žurnalas, bus 
aplankyta Rio de Janeiro, Sao 
Paulo, Iguassu Falls ir Buenos 
Aires. Kreiptis į American Tra
vel Service Bureau, 9727 So. 
Westem Avė., Chicago, 111. 
60643. Tel. 312 238 - 9787.

A. Kepalas iš Levittown, 
N.Y., rėmęs Darbininką vis 50 
dol., 1988 m. atsiuntė 75 dol. 
sumą. Nuoširdus ačiū dosniam 
rėmėjui.

New Yorko Ateitininkų Są
jungos pavasarinis balius įvyks 
balandžio 9, šeštadienį, 
Kultūras Židinyje.

Bessie ^Vaitiekus iš Gardner, 
Mass., gyvai atjaučia lietuviškos 
spaudos reikalus ir savo paramą 
ateinantiems metams padidino, 
atsiųsdama su prenumerata 50 
dol. Labai dėkojame tokiems 
mūsų rėmėjams.

C. Ramanauskas iš Chicagos, 
III., atsiuntė 50 dol. atnaujinda
mas prenumeratą ir apmokėda
mas už Darbininko kalendorius 
vaikams kituose miestuose. Ačiū 
rūpestingam Darbininko palai
kytojui.

Wm. J. Markalonis iš Rei- 
noldsville, Pa., pasiryžėlis spau
dos palaikytojas, kasmet siuntęs 
Darbininkui po 50 dol., tą para
mą atnaujino ir 1988 metams. 
Darbininkas buvo ir bus dėkin
gas tokiems ištikimiems 
rėmėjams.

Vytautas Gintautas iš Moun- 
taindale, N.Y., vis didinąs savo 
paramą spaudai, 1988 metams 
.pakėlė iki 55 dol. Nuoširdus 
ačiū.

G. Stančius iš Mt. Vemon, 
N. Y., savo paramą spaudai p’atri- 
gubino, atsiųsdamas su regulia
ria prenumeratą 50 dol. Labai 
dėkojame.

Dalilė Polikaitienė iš Westla- 
ke Village, Calif., sveikindama 
Sv. Kalėdų proga Darbininką, 
džiaugiasi ir gražiu 1988 m. Dar
bininko kalendoriumi. Jį užsakė 
dar ir savo artimiesiems. Ateina
nčių metų prenumeratai at
siuntė 50 dol., tuo paremdama 
lietuvišką spaudą. Ačiū labai.

Vaclovas Žostautas iš Inver- 
nis, Fla., sąžiningas Darbininko 
rėmėjas, atnaujindamas prenu
meratą, atsiuntė 40 dol., o dar 
taip pat auką spaudai palaikyti 
dar pakėlė. Ačiū labai.

Alina Žukas iš Rochester, 
N.Y., atsiuntė Darbininkui 40 
dol. prenumeratai ir spaudai pa
remti. Už padidintą paramą ir 
sveikinimus administracija 
dėkoja.

Sutinkant Naujus Metus 
Kultūros Židinyje buvo pamesta 
vertinga sagė. Radusiam asme
niui bus atlyginta. Skambinti 1- 
201-261-3505.

NAUJI METAI KULTŪROS ŽIDINYJE 
t * . *

" Po trijų metų pertraukos lie
tuvių Kultūros Židinio didžioji 
salė gruodžio 31 vėl sužibėjo 
puošniomis dekoracijomis ir pri
sipildė linksmais svečiais. Tradi
cinis Naujų Metų sutikimo poky
lis sugrįžo į New Yorko lietuvių 
namus. Tai geras ženklas nešąs 
vilčių, kad visa lietuviška veikla 
vėl pagyvės ir Židinio kalendo
rius vėl bus užpildytas lietuvių 
renginiais. Čia mūsų centras ir 
mūsų namai. Naudokimės sava 
pastoge, kol ją turime, nes ją pa
likę daug greičiau ištirpsime 
aplinkos srovėse.

Pasiryžimas išjudinti abejingą 
publiką ir suruošti Naujų Metų 
balių Kultūros Židinyje buvo 
įvykdytas beveik tik vieno 
asmens iniciatyva. Tas asmuo 
yra ilgametis sportininkas, veik
lus sporto vadovas ir nepataiso-’

Ruth N. Remeika iš Fords, 
N.J., gerai suprasdama spaudos 
sunkumus, atnaujindama prenu
meratą, atsiuntė 45 dol. Nuošir
dus ačiū už spaudos įvertinimą.

Sieninis kalendorius 1988 me
tams su kasdien nuplėšiamais la
pukais, papuoštas spalvotų vy
tim, išleistas Londone “Nidos” 
spaudos klubo, gaunamas ir Dar
bininko Administracijoj^. 
Nuplėšiamų lapukų antroj pusėj 
kasdien duodama ar tai lietuvių 
rašytojų ar poetų kūrybos ištrau
kos, primenamos sukaktys. Ka
lendoriaus kaina su persiuntimu 
10 dol. Kreiptis: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn 
N.Y. 11207.

Lietuvos Atsiminimų radi
jas, vadovaujamas dr. J. Stuko, 
ruošia ekskursiją į gamtos grožiu 
žavingą Aliaską. Ekskursantai 
išskris 1988 rugpjūčio 21, sek- - - „ . - .
madienį, į Vancouverį, Kanadą. j** seiriem ir^ 
Ten įlips į liuksusinį “Regent 
Star” laivą ir 7 dienas ir naktis 
plauks Aliaskos pakraščiais. Lai
vui pasiekus Anchorage miestą, 
bus apsistojama vieną parą. 
Grįžtama rugpjūčio 29. Kaina 
1945 dol. asmeniui, du kambary
je. Keliautojas, netrukus at
siuntęs 200 dol. užstato, gauna 
50 dol. nuolaidą. Kelione rūpina
si Holidaze agentūra: 810 Bel- 
mar Plaza, Belmar, N.J. 07719. 
Tel. 201 280 - 1120.

niem.
Maironio mokyklos komitetas 

ir Atletų Klubo talkininkai pa
ruošė ir pravedė sutiktuvių balių 
be priekaištų. Nežinia, nei kam 
dėkoti, nei ką pagirti, tas viskas 
gal paaiškės vėliau, bet negalima 
jau dabar nepaminėti ištaigingo 
salės ir stalų papuošimo. Spin
duliuojančių snaigių motyvais 
dekoracijas sukūrė ir pagamino 
Ramutė Cesnavičienė, o stalus 
puošė ponia J. Senken. Gražūs 
papuošimai padėjo sukurti nuo
taiką, kurios jau seniai ne
matėme Kultūros Židiny. Va
karas buvo puošnus ir turtin
gas. Daugiau negu ketvirtis šim
to dalyvių nesigailėjo šiemet 

_____________ ____ ________ Naujuosius metus sutikti savųjų 
Laisvės statula. Kaina 10 do^-^T^ Kultūros Židinyje. Linki- 
Persiuhtimui 2 dol. Gaunama: me ir tikimės, kad ir kitais metais 
Darbininkas, 341 Highland tradicija bus išlaikyta.
Blvd., Brooklyn. , N.Y. 11207. ^8* S.

Joe Thomas, populiarus lietu
viško orkestro vadovas, daugybę 
kartų grojęs vestuvėse, įvairiuo
se renginiuose, išleido lietuviš
kų šokių kasetę. Viršelis papuoš
tas lietuviška trispalve, Vytimi ir 

“LAISVĖS ŽIBURIO” REIKALU

WNWK radijo stotis, per ku
rią perduodamos“ Laisvės Žibu
rio” programos, pereis į kitų va
dovų rankas. Jie pareiškė, kad 
panaikins etnines programas, iš
skyrus ispaniškas. Tai įvyks 
maždaug už dviejų metų.

Dabartiniai šios stoties 
vedėjai yra pasiryžę nepasiduoti 
ir etnines programas išlaikyti. Jų 
planas yra turėti vieną radijo 
stotį New Yorko apylinkėje. To
kia stotis tarnautų tik etniniams 
reikalams. Tai būtų galima įgy
vendinti pravedus atitinkamą 
įstatymą JAV kongrese. Tada et
ninėms programoms nebūtų jo
kios grėsmės.

Šiai minčiai iš esmės pritaria 
ir šios apylinkės senatoriai: Lau- 
tenberg iš New Jersey ir D’Ama- 
to iš New Yorko.

Kad ši idėja būtų įgyvendinta 
reikia šiems ir kitiems senato
riams bei kongresmanams pade
monstruoti visuomenės susi
domėjimą tokia stotimi. Tad 
kreipiuosi į radijo klausytojus, o 
taip pat ir į visus mūsų apylinkės

mas nenuorama — Pranas Gvil
dys. Su žmonos kantrybe ir pa
galba perleidęs visus keturis 
savo vaikus per Maironio lituani
stinę mokyklą ir beveik visus iš
siuntęs studijuoti mediciną, Pra
nas kažkaip tapo Maironio mo
kyklos administratorium. * Ne
spėjęs nei kojų apšilti, su
kurstė mokyklos tėvų komitetą 
rengti Naujų Metų balių. Ka
dangi jis labai šališkas jaunimo 
reikalams, o dar labiau sporti
niam lavinimui1, tai į talką pasik
vietė ir Lietuvių Atletų Klubą. 
Pritarimo, paskatinimui surado 
baliaus ruošimui dvigubą moty
vą — paramą Maironio mokyklai 
ir lėšų telkimą lietuvių sporti
ninkų kelionei 1988 metais į Pa
saulio Lietuvių Sporto Šventę 
Australijoj.. Ilgai netrukus, net ir 
patys abejingiausieji kapituliavo 
Gvildžio entuziazmui. Baliaus 
ruoša išjudino ir komitetus ir pa
vienius asmenis.

Visiems taip įsisiūbavus, Nau
jų Metų sutikimo balius 
Kultūros Židiny tapo realybe. Ir 
nebuvo tai tik taip sau vakaruš- 
ka, su liesa užkanda, kurios kitais 
atvejais ne visada ir užtekdavo. 
Maisto pasirinkimas buvo tiesiog 
stebėtinas. Gėrimai buvo pir
mos rūšies, ne tik prie baro, bet 
ir ant stalų. Gaila tik, kad kuriem 
ant stalų padėtų neužteko, patys 
savo “kontrabandą” atsinešė, 

. vietoj to, kad iš rengėjų nusi
pirktų. Nežiūrint to, visi pavalgę 
poškino šampano kamščius, su
giedoję himną, ėjo nuo stalo prie 
stalo ir sveikino artimuosius nau
jo rytojaus iškilmių proga. Po ka
vutės ir kulinarinio meno tortų, 
pakilo visi šokti. Nors ir sunku 
buvo Naujų Metų vakarui gauti 
orkestrą, bet Kezio jaunimas * 
padėtį išgelbėjo ir davė progos .

lietuvius su prašymu ateiti į tal
ką.

Mes turime apipilti laiškais 
mūsų atstovus Washingtone ir 
įtikinti juos, kad etninė radijo 
stotis New Yorko - New Jersey 
apylinkėje yra būtina. Konk
rečiai — prašau visų — pavienių 
asmenų, organizacijų, klubų, 
parapijų ir pan. rašyti laiškus 
mano adresu, pareiškiant kaip 
svarbu jum čia turėt lietuvių kal
ba radijo programą, kaip malonu 
girdėti lietuvišką dainą radijo 
bangomis, pranešimus apie 
mūsų organizacijų veiklą, apie 
socialinę, politinę, religinę, jau
nimo ir kitokią veiklą.

Laiškuose paminėti, kad 
kreiptumėmės į atitinkamas in
stitucijas, kad etninė radijo stotis 
New Yorke būtų įsteigta. Laiš
kus rašyti anglų kalba ir siųsti 
adresu: Lithuanian World Re- 
view Radio, Mr. Romas Kezys, 
217 - 25 54 Avė., Bayside, N.,Y. 
11364.

Romas Kezys

.»


