
ANTISATELITINIAI GINKLAI
Prieš 25 m. Sov. S-gai išme

tus į erdvę savo pirmąjį sateli
tą, tarp JAV ir Sov. S-gos pra
sidėjo varžybos erdvei užvaldy
ti. JAV vis tebetobulina savo

Sis 4 bil. projektas buvo sėk
mingai išbandytas, bet niekada 
nebuvo nukreiptas į satelitą. Ir 
dabar jis vis dar yra tobulina
mas.
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Gynybos departamentas pa-

GUNDYMAI, KURIUOS PRIVALOME
ATMESTI Iš Liet. K. Bažnyčios Kronikos Nr. 66

skelbė, kad Sov. S-ga pastoviai 
ir sistematiškai kopijuoja tūks
tančius iš Vakarų valstybių pa
vogtų ar kitais būdais gautų 
aukštosios technologijos doku
mentų ir pagal juos gaminasi 
tokius pat prietaisus. Daug to
kių dokumentų j sovietų rankas 
patenka ir vykdant mokslininkų 
pasikeitimo programą.

Valst. sekr. Shultz, kalbėda
mas JT. sesijoj, pareiškė, kad 
JAV ir Sov. S-ga turi istorinę 
progą karo pavojui sumažinti, 
bet kartu kaltino Sov. S-gą 
įžūliai kartojant vienašališkus 
pareiškimus, stabdančius Žene
vos derybų progresą.

Prezidentas Reagan pareiškė 
čia besilankiusiam Egipto prezi
dentui Hosni Mubarak, kad JAV 
sutiktų tartis ir su PLO, jei ji 
viešai paskelbtų vykdysianti J.T. 
rezoliucijas, pripažįstančias Iz
raeliui teisę egzistuoti.

Peru prezidentas Alan Gar- 
cia Perez pagrasino pasitraukti 
iš Tarptautinio monetarinio 
fondo, jei jis nepakeis savo po
litikos ir nepalengvins paskolų 
davimo ir jų grąžinimo sąlygų. 
Valst sekr. Shultz privačiai pa
barė prezidentą Perez už tokias 
pažiūras.

Pakistano prezidentas Zia ui 
Haq pareiškė, kad karo būklė 
bus panaikinta gruodžio 31 ir 
kad uždraustos partijos galės 
vėl pradėti veikti.

Gynybos departamentas pa
skelbė, kad dėl Kongreso nusi
statymo sumažinti gynybos iš
laidas, ginkluotų pajėgų aprū
pinimas paprastaisiais ginklais 
perateinantį penkmetį bus sulė
tintas.

Britanija pakvietė bendrą Jor
dano ir palestiniečių delegaciją 
atvykti ir pasitarti taikos su Iz
raeliu reikalais.

Kinijos komunistų partija iš
rinko į politbiurą 6, o į centrinį 
komitetą 29 pilnateisius ir 35 
pavaduojančius narius, kurių 
amžiaus vidurkis yra tik per 
50 m.

Per 5 metus vykstantį karą 
tarp Irako ir Irano Iranas nete
ko 420 - 580,000, o Irakas apie 
300,000 žuvusių karių.

Popiežius Jonas Paulius II 
paragino visus įsijungti į tarp
tautines pastangas padėti per 
Meksikos drebėjimą nukentėju-

• šiem gyventojam.
JAV įspėjo Tarptautinę ato

minės energijos agentūrą, kad
jos sustabdys savo veiklą agen
tūroj, jei Izraeliui nebus leista 
joje dalyvauti. Agentūra reika
lauja, kad Izraelis pasižadėtų 
nepulti savo kaimynų branduo
linių įrengimų, bet Izraelis ne
sutinka.

Sov. S-gos užs. reikalų mi- 
nisteris Eduard Šavardnadze 
J.T pasakytoj kalboj pareiškė, 
kad Sov. S-ga tikisi susitarti su 
JAV dėl erdvės ginklų uždrau
dimo ir tada būsiąs pasiektas 
“tikrai radikalus” branduolinių 
ginklų arsenalų sumažinimas.

Keturiais atvejais JAV F-15 
karo lėktuvai turėjo įsikišti, 
kad Sov. S-gos 8 modernūs bom- 
bonešiai nepažeistų Aliaskos 
oro erdvės.

JAV, Japonijos, Vakarų Vo
kietijos, Britanijos' ir Irancūzi- 
jos finansų ministeriai ir cent
rinių bankų vadovai slaptame 
pasitarime sutarė stengtis suma
žinti dolerio vertę ir kovoti su 
kai kurių valstybių vartojamu 
prekybos protekcionizmu. Visi 
sutarė, kad JAV deficito suma
žinimas sudaro pagrindinę sąly
gų pasaulio monetariniam ba
lansui išlaikyti.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos N r. 66 okupuotoje Lie
tuvoje pasirodė š.m. balandžio 
7, tai buvo Velykų dieną.

Numeris paskirtas Vladui 
Lapieniui, antrą kaitą pradėju
siam sunkų kalinio kelią.

Numeryje randame šiuos 
straipsnius: Gundymai, kuriuos 
privalome atmesti, Sveikiname, 
Kun. Jono Kastyčio Matulionio 
ir jaunuolio Romo Žemaičio 
teismas, Iš kun. Sigito Tam- 
kevičiaus kaltinamosios medžia
gos, Kun. Roko Puzono pareiš
kimas Saugumo komiteto virši
ninkui, Žinios iš vyskupijų, Kra
tos ir tardymai, Mūsų kaliniai, 
Sovietinėje mokykloje, Nauji 
pogrindžio leidiniai.

Šiuo ir pradedame susipažin
ti su Kronikos 66 numeriu.

“. . . .velnias (...) viena akimir
ka parodė jam visas pasaulio 
karalystes ir tarė: “Duosiu Tau 
visą šią karalysčių valdžią ir 
didingumą; jos man atiduotos, 
ir kam noriu, tam jas dovanoju. 
Taigi, jei, parpuolęs ant žemės, 
pagarbinsi mane, visa bus Tavo”. 
(Lk., 5 - 1).

Jei Kristų išdrįso gundyti vel
nias, tai nenuostabu, kad gun
dymų ir bandymų naštą tenka 
pergyventi ir mums.. Gundomi 
ne tiktai eiliniai tikintieji, gun
domi ir sielų ganytojai, ir išti
sos bažnytinės bendruomenės.

Išbandymų ir klastingų gun
dymų naktį išgyvena šiandien 
ir Lietuvos Bažnyčia; jos vado
vai ir eiliniai Bažnyčios vaikai. 
Ir nėra lengva likti ištikimiems 
Kristui, Jo Evangelijos dvasiai.

Katalikiškoji Lietuva užjaučia 
lenkų katalikus ir visą Tautą, 
sukrėstą piktadariško kun. J. Po- 
pieliuško nužudymo. Teisinga 
Šventojo Tėvo mintis, kad tokie 
įvykiai ryškiai liudija, kaip ne
lengva šiandien būti lenku kata
liku.

Nelengva būti lietuviu kataliku
Nelengva būti ir lietuviu ka

taliku. Dar sunkiau šiandien 
būti Lietuvos Katalikų Bažny
čios medžio gyvąja šakele. Tai 
ne vien netolimos praeities įvy
kių — persekiojimų šviesoje iš
ryškėjanti tiesa, tai skaudi ir 
sunki šiandiena. Nors valdiški 
bedieviai ir bando sušvelninti 
padėtį savo pažadais, vilionė
mis, nuolaidomis antraeiliuose 
dalykuose, tačiau iš tikrųjų vis 
klastingesnėmis priemonėmis 
bando giliau įsibrauti į Bažny-

bauda, o šiandien už tai 2 -3 
metai kalėjimo.

Stengiasi užverbuoti klierikus
Naujasis Maskvos Religijų rei

kalų tarybos įgaliotinis Konstan
tinas Charčevas (Konstantin 
Charčev), lankydamasis Lietu
voje, žadėjo vyskupams padidin
ti Kunigų seminarijos auklėti
nių skaičių iki 150, jeivyskupai 
pasižadės būti “geri” bedieviš
kai valdžiai — pasižadės ne
šventinti į kunigus tų jaunuo
lių, kurių saugumas nepajėgs 
užverbuoti tarnauti bedieviš
kiems tikslams.

Seminarijoje visu smarkumu 
vyksta verbavimo darbas: beveik 
kasdien kas nors iš klierikų šau
kiamas į karinį komisariatą ar 
panašiai, kur jų laukia saugu
mo pareigūnai — gundytojai.

Šį baisų moralinį prievarta
vimą puikiai atskleidžia pasku
tiniu metu Lietuvoje paplitęs 
jauno kunigo Roko Puzono at
viras laiškas saugumui apie tai 
kaip jis buvo užverbuotas KGB.

Kovoja, kad neatsirastų 
kandidatų

Valdiški bedieviai žada padi
dinti kandidatų į Kunigų semi
nariją limitą, o visomis jėgomis 
veda kovą, kad tų kandidatų 
neatsirastų, veda sustiprintą an
tireliginę propagandą mokyklo
se, persekioja bet kokią veiklą 
katalikiškoje jaunimo tarpe; vos 
užsiregistravus jaunuoliam ka

riniame komisariate, jau reika
laujama įrašyti į anketą tikintis 
ar ne. Be to, “lojaliųjų”, “nuo
saikiųjų” kunigų lūpomis smer
kiami ir niekinami kunigai, dir
bantys vaikų ir jaunimo tarpe.

Naujasis TSRS Religijų reika
lų tarybos įgaliotinis K. Char
čevas, lankydamas Lietuvos vys
kupus, nuolat gyrė rusus, kurie, 
esą, daug gero padarę, ir neri
mavo, kad Lietuvoje neįvyktų 
panašių dalykų kaip Lenkijoje.

Padėtis Lenkijoje
“Valstiečių laikraštis” 1985.1. 

26 d. atspausdino filosofijos 
mokslų kandidato J. Tichonovi- 
čiaus straipsnį, pavadintą “Ka
talikų Bažnyčia Lenkijoje”. Ja
me tarp kitko rašoma: “LLR 
yra apie šimtas periodinių lei
dinių, atstovaujančių įvairioms 
katalikų pakraipoms. Be jų dar 
apie 20 biuletenių ir rinkinių, 
kuriuos leidžia katalikų moks
linės draugijos, visuomeninės 
organizacijos, mokslo ir moky
mo įstaigos . . . LLR vyriausybė 
išdavė leidimą statyti apie 600 
naujų ir išplėsti daugiau kaip 
300 bažnyčių . . .”

Klaipėdos bažnyčios 
neatiduos

O Lietuvoje tikinčiųjų prakai
tu pastatyta bažnyčia iki šiol 
vis negrąžinama. Paklausus įga
liotinį K. Charčevą apie Klai-

12 x 13 inčų didumo cilinderį, 
kuriame yra sukoncentruota 64 
mažytės raketos, aštuoni didelio 
pajėgumo teleskopai ir nepa
prastai jautrūs taikymo įrengi
mai, galį jausti net ir iš tolimų 
žvaigždžių spinduliuojančią 
šilumą. Tai yra taikinį suran
dąs prietaisas, arba MHV 
(miniature homing device), su
darąs 18 pėdų ilgumo raketos 
viršūnę.

Pati raketa yra nešama spe
cialiai įrengto F-15 naikintuvo, 
kuris, vedamas priešo satelitus 
iš žemės sekančių stočių, paky
la į kelių mylių aukštį ir iš
šauna raketą. Dviejų laipsnių 
raketa savo sviedinį išmeta už 
atmosferos ribų į erdvę, o tada 
sviedinio MHV smaigaly esą te
leskopai pagauna iš priešo sate
lito skleidžiamus infraraudo- 
nuosius spindulius ir sviedinio 
tolimesnį vedimą perleidžia šili
mą pagaunančiam įrengimui, 
kuris yra įdėtas į mažytį šaldy
tuvą. Mat, kaip šviesa yra leng
viau pastebima iš tamsaus kam
bario, taip ir šilima yra leng
viau pajaučiama iš šaltos aplin
kos. Sprausminiai prietaisai 
vairuoja sviedinį į susidūrimą 
su taikiniu. 17,000 mylių per 
valandą skriejančiam satelitui 
sunaikinti sprogstamosios me
džiagos neveikia, nes jis, susidū
ręs su 35 svarų 10,800 mylių 
per valandą priešinga kryptim 
skriejančiu ‘ sviediniu (MHV), 
pavirs skeveldrom.

Sov. S-ga taip pat turi anti- 
satelitinį ginklą, bet, palyginus 
su amerikietišku, gana primity
vų. Tai yra 150 pėdų 2 tonų 
raketa, galinti pasiekti orbitą ir 
vytis satelitą aplink žemę. Pa
siekus taikinį, raketa sprogsta ir 
sunaikina satelitą. Bet F-15 nai
kintuvas reikalingą aukštį gali 
pasiekti per valandą, o Sov. 
S-gos raketa turi laukti, kol jos 
pasirinktas sunaikinti priešo sa
telitas perskris viršum pastoviai 
įtvirtintos raketos. Tai gali už
trukti net iki 12 vai., o ameri
kiečių sviedinys satelitą gali pa
siekti per 10 min. nuo jo pa
leidimo. Sov. S-ga taikiniui su
rasti naudoja radarą, kuris gali 
būti lengviau susekamas ir lai
ku išvengiamas. Bet jis taip pat 
bando tam reikalui panaudoti 
inffaraudonųjų spindulių savy
bes. Net šeši jos vykdyti šios 
srities bandymai yra nepavykę.

Ir JAV ir Sov. S-ga gali pa
gauti tik žemoj orbitoj, kelių 
šimtų mylių aukštumoj skriejan
čius satelitus. Todėl žvalgybos 
satelitai yra pažeidžiami, nes 
geresniam žemės vaizdui pagau
ti jie turi skristi pačiu atmosfe
ros pakraščiu, bet anksti įspė
jantieji ir susižinojimo satelitai, 
skirti kovai su branduoliniu ka
ru, skrieja net iki 24,000 mylių 
aukšty ir negali būti dabar tu
rimais ginklais sunaikinti, ne
bent būtų pagamintas dar efek
tyvesnis kovai su satelitais nau
jas ginklas.

VYKSTA NAUJA 
PRAMONĖS REVOLIUCIJA

LB Ohio apygarda pagerbė Šv. Kazimiero lituanistinę mokyk
lą baigusius abiturientus. Sveikinimo žodį taria N. Balčiū
nienė. Sėdi iš d. A. Taraška. N. Marcinkevičiūtė, L. Vyš- 
nionytė, V. Majorovaitė, L. Biliūnas, D. Steponavičius, S. 
Puškorius. Nuotr. V. Bacevičiaus

Britų delegatas užtaria 
latvių nacionalizmą

Henry Ford ištobulinta nuo
lat judanti gamybos juosta šio 
amžiaus pradžioj įgalino vyk
dyti masinę-*gamybą ir-paten- 
kinti vartotojų reikalavimus, bet 
pajungė darbininkus gamybos 
juostos greičiui ir privertė juo 
eiti kartu su mašina.

Šiuo metu, atsiradus lenkty
niavimui su užsieniu ir vartoto
jų nepsitenkinimui dėl gaminių 
kokybės, pramonininkai pradeda 
atsisakytė pagrindinio pramonės 
ramsčio — gamybos juostos.

Darbininkai dabar yra paruo
šiami atlikti sudėtingesnius ir 
galvojimo reikalaujančias naujo 
gamybos proceso operacijas. 
Darbininko darbas dėlto paleng
vėjo, nes jis buvo atpalaiduotas 
nuo gamybos juostos greičio. 
Dabar dažnai darbininkai dirba 
grupėm ir darbo nuobodumui 
išvengti tarp savęs keičiasi dar
bais. Nuobodžius ir nemėgia
mus veiksmus atlieka mechani
niai robotai. Palengva pereina
ma prie labiau suautomatintos 
ir sužmonintos gamybos siste
mos.

Tokios sistemos ryškus pavyz

dys yra General Motors dabar 
įrengiamas Satur automobilių 
fabrikas, kuris numato visai at
sisakyti judančios ir darbinin
kus varginančios gamybos juos
tos.

Industrinė revoliucija reikala
vo, kad gamybos procesas bū
tų suskaldytas į daugybę atski
rų, protavimo nereikalaujančių, 
veiksmų. Protinis darbas, kaip 
planavimas ir pan., buvo visai 
atskirtas nuo fizinio.

Nauji gamybos metodai leng
vai gali būti panaudojami masi
nio pareikalavimo nesudėtin
giem gaminiam, kaip automobi
liai, šaldytuvai, skalbiamosios 
mašinos ir pan. gaminti. Naudo
dami robotus ir kitas automati
nes mašinas gamybos išlaidom 
sumažinti ir gaminio kokybei 
pakelti, pramonininkai patyrė, 
kad sudėtingos mašinos gali at
likti tobulai tik specialius už
davinius, bet kad jų negalima 
panaudoti kitom gamybos ope
racijom. Todėl dabar prie gamy
bos juostos telpa ir darbininkas 
ir robotas. Suautomatinta gamy
ba patį darbą padaro malones
niu ir nenuobodžių.
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čios vidaus gyvenimą ir ją 
griauti iš vidaus. Tai daug bai
siau negu atvira kova.

1985 sausio 17 Vilniaus dra
mos teatre buvo iškilmingai mi
nima vysk. Antano Baranausko 
150 metųų gimimo sukaktis. Da
lyvavo bedieviškos valdžios at
stovai. Kuo ne gražiausias Baž
nyčios ir valstybės sugyvenimo 
pavyzdys! Minimas Lietuvos 
poetas, vyskupas, kuris praėju
siame šimtmetyje drąsiai kovo
jo prieš rusų caro varžymus 
katalikiškai veiklai; vyskupas, 
kurį ano meto valdžia baudė už 
tai, kad organizavo katalikiškas 
procesijas katalikiškoje Lietuvo
je net už šventoriaus vartų.

Caro valdžia 
baudė švelniau

Ir tą pačią dieną tame pačia
me Vilniuje kaip viešosios tvar
kos pažeidėjai už tai, kad Visų 
Šventųjų dieną su tikinčiųjų‘mi
nia tvarkinga eisena nuėjo iš 
bažnyčios į kapines pasimelsti 
už mirusius, buvo teisiami: kun. 
Jonas Kastytis Matulionis ir 
katalikas jaunuolis Romas Že
maitis. Caro valdžia panašiais 
atvejais pasitenkindavo pinigine

Gegužės 28 d. britų atstovas 
Ottawos konferencijoje, Sir 
Anthony VVilliams, atkreipė dė
mesį į latvių nacionalisto Janio 
Barkanso atvejį. VVilliams pa
reiškė, jog jam sunku tikėti, kad 
Sovietų Sąjunga su visa savo ka
rine galybe jaučia reikalą imtis 
baudžiamųjų priemonių prieš 
“tyliausią skirtingos nuomonės 
sumurmėjimą."

Janis Barkans 1979 - 1980 m. 
sėdėjo kalėjime už mėginimą iš
kelti Latvijos tautinę vėliavą ant 
Rezeknės miestelio vykd. komi
teto būstinės. 1983 m. birželio 
mėn. jis vėl buvo nuteistas už 
“antikomunistinę agitaciją ir 
propagandą.” Laisvųjų Latvių 
Pasaulinė Federacija Ottawos 
konferencijoje paskleidė išsamų 
aprašymą, kaip Barkansas abie
jų suėmimų metu buvo bruta
liai sumuštas ir kankinamas.

VVilliams paklausė: “Kodėl ša
lis, kuri paraduoja raketas ga
linčias sunaikinti beveik visą 
žmoniją, turi areštuoti, įkalinti, 
ir beveik iki mirties sumušti jau
nuolį, kurio vienintelis nusikalti
mas buvo iškelti savo kadaise 
nepriklausomos valstybės vėlia

vą?” Britų delegatas pridūrė, 
kad Sovietų Sąjunga nesėkmin
gai mėgina užtvenkti informaci
ją, atidarinėdama laiškus ir 
traukdama atsakomybėn žmo
nes, kurie galėtų paskleisti pra
nešimus.

Atsigręžęs į Sovietų delegatą^ 
VVilliams pareiškė: “Žinios apie 
naujus žmogaus teisių pažeidi
nėjimus visad pasieks pasaulį ir 
jūs nesugebėsit jų sustabdyti.” 
(Elta)

SOVIETAI ĮSIGALI JŪROSE

Britanijai Falklando salų ka
ro metu atšaukus iš keleivių 
patogumam skirtą prabanginį 
Queen Elizabeth II laivą ir pa
vertus jį karinių transporto lai
vu, Sov. S-gos keleivinių laivų 
prabangios kelionės per 2 metus

Kinija paskelbė, kad ji su
tinka leisti tarptautiniam in
spektoriam tikrinti kai kuriuos 
branduolinės energijos civilinius 
įrengimus.

Visą mėnesį trukusios kovos 
tarp sovietų ir afganų karių 
prieš partizanus prie Pakistano 
sienos Paktia provincijoj pasi
baigė, ir sovietų ir afganų pa
jėgos pasitraukė iš pagrindinių 
pozicijų ir grįžo į nuolatinę būs
tinę Khost mieste. Partizanai 
tvirtina, kad sovietų pastangos 
atkirsti partizanų susisiekimo 
su Pakistanu kelius nepavyko.

Meksikoj per rugsėjo 19 ir 21 
įvykusius žemės drebėjimus žu
vo keli tūkstančiai žmonių, dau
gybė pastatų buvo sugriauta ir 
šimtai tūkstančių žmonių liko be 
pastogės. JAV pažadėjo visoke
riopą pagalbą ir tuoj pat pradė
jo ją vykdyti.

Paaiškėjus, kad Prancūzija 
yra įsivėlusi į Greenpeace sąjū
džio laivo Rainbow Warrior nu
skandini mą Naujojoj Zelandijoj, 
jos gynybos ministeris Charles 
Hemu atsistatydino, o karinės 
žvalgybos viršininkas buvo at
leistas.

Sov. S-ga netikėtai prisipaži
no, kad biržely vienas jos bom
bonešis pažeidė Švedijos erdvę 
ir įvykį apgailestavo.

iš 10 proc. pakilo net iki 42 
proc. Prancūzijos reikalam 60 
proc. reikalingo aliejaus yra at
gabenama sovietų tanklaiviais. 
Sov. S-ga sugebėjo net ir iš Ja
ponijos paveržti 10 proc. preky
bos tarp Japonijos, Australijos 
ir Naujosios Zelandijos.

Dabar Sov. S-ga su 2,500 pre
kybos laivų užima pasauly 6-tą 
vietą. Pagal laivų tonažą valsty
bės taip rikiuojasi: Liberija, Pa
nama, Graikija, Japonija, Norve
gija, Sov. S-ga, Britanija, JAV, 
Prancūzija ir Italija.

Sov. S-ga sugeba konkuruoti 
su kitom valstybėm dėlto, kad 
jos laivus apdraudžia valstybė, 
kad ji vartoja vietinį pigų kurą 
laivam varyti ir kad jos jūri
ninkų atlyginimas siekia tik 0.25 
JAV prekybos laivyno jūrininkam 
mokomo mėnesinio atlyginimo 
(1100 dol.). Sovietų laivai per 
1984 m. uždirbo Sov. S-gai *2 
bil. dol. tvirtos valiutos. Sov. 
S-ga dabar turi 36 keleivinius 
laivus, turinčius po 1000 t. ir 
daugiau, o JAV — tik 6.
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DARBININKĄ 70 METŲ

skXXeas SVEIKINA
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfield Road, .Esat 
Northporth, H.Y. 11731. TeL 515 363*3740. Namų telefonas vakarais 
tik Išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
86 - 01 114th St, Rlchmond HM, N.Y. 11416. ToL 718 441 • 2811.

Dr. Marytė ir Aleksandras Žemaičiai nuoširdžiai sveikina Darbi
ninką 70 metų sukakties proga ir aukoja 1000 dol. Darbininkas 
už sveikinimus ir sėkmės linkėjimus bei dosnią auką nuoširdžiai 
dėkoja.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

— Palangoje, “Neringos” sa
natorijos klube, savo darbų pa
rodą suorganizavo Palangos fo
tomenininkai. Nuotraukos — 
kaimo, jūros, jaunimo, saviveik
los temos.

— Kauno M. K. Čiurlionio 
dailės muziejuje suruošta tapy
tojo Vinco Vasiliausko darbų 
paroda. Ji skirta autoriaus gi
mimo 90-osiom metinėms. V. Va
siliauskas tapyti pradėjo nuo 
1970. Sukūrė daugiau kaip 500 
d?"bų akvarele, guašu, aliejumi. 
Dalis šio liaudies menininko 
darbų saugoma M. K. Čiurlio
nio dailės muziejuje, kiti buvo 
eksponuoti tradicinėje parodoje 
Vilniuje, Pilies skersgatvyje, zo
ninėse liaudies meno parodose.

— Kijevo lėlių teatras, baig
damas sezoną, pakvietė žiūrovus 
į spektaklį “Prometėjo poema”. 
Scenoje atgimė Just. Marcinke
vičiaus filosofinio kūrinio per
sonažai. Tokio žanro veikalas 
Ukrainos sostinės lėlių teatre 
suvaidintas pirmą kartį.

— Baigusi lietuvių kalbos stu
dijas Vilniuje, ukrainietė Nadija 
Neporožnia vis aktyviau savo 
respublikoje propaguoja lietu
vių literatūrą. Ji daug verčia 
— supažindino skaitytojus su

(atkelta iš 1 psl.)

pėdos bažnyčios likimą, Maskvos 
atstovas griežtai atkirto, kad 
Klaipėdos bažnyčia niekados 
nebus grąžinta.

Toks pats likimas ištiko ir 
kitas bažnyčias: Gaurės (Taura
gės rajonas) bažnyčia neatstato - 
ta, Batakiuose tikintieji nau
dojasi varpine — jų bažnyčia 
taip pat sudeginta. Kai prie 
mažutės varpinės jie pristatė

priestatą — stoginę su laukiniu 
brezento stogu nuo lietaus, pa
reigūnai “statinį” įsakė tuoj pat 
nugriauti.

Ką ir bekalbėti apie katali
kišką spaudą, periodinius leidi
nius, biuletenius, jei” Lietuvos 
kunigai net liturginius kalendo
rius gauna kelis mėnesius pavė
luotai.

Kokia kaina vyskupai 
vyksta j Romą

Ateistinė valdžia Lietuvos

i Savaitės J
i. įvykiai |

Valst. sekretoriaus Shultz 
ir N. Zelandijos min. pirminin
ko pavaduotojo Geoffrey Pal- 
mer pasitarimai dėl santykių iš
lyginimo nedavė jokių vaisių. 
Pasitarimai bus vykdomi ir to
liau.

Ženevoj vykstanti 90 valsty
bių konferencija branduolinių 
ginklų plitimui sustabdyti pa
ragino JAV ir Sov. S-gą sustip
rinti nusiginklavimo pastangas.

Popiežius Jonas Paulius II 
žada 1987 vėl aplankyti JAV.

Piniguočius Charles Cox nu
mato pradėti spausdinti Sov. 
S-gos komunistų partijos orga
no Pravda angliškąją laidą ir ją

siuntinėti valdžios įstaigom, bib
liotekom, kalbų ir politikos de
partamentam universitetuose ir 
privatiem asmenim už nustatytą 
mokesti.

Saudi Arabija, siekdama pri
versti kitus OPEC narius laiky
tis nustatytų aliejaus gamybos 
kiekių ir kainų, padidino alie
jaus gamybą iki 3.5 mil. statinių 
per dieną.

Argentinos prokuroras parei
kalavo kalėjimo iki gyvos galvos 
bausmės penkiem buv. Argenti
nos kariniam valdovam už jų 
valdymo metu įvykdytus žudy
mus, kankinimus ir pagrobimus, 
o likusiem keturiem kalėjimo 
nuo 10 iki 15 m.

Šveicarijos gyventojai nedidele 
balsų dauguma priėmė vyriau
sybės paskelbtą įstatymą, su
teikiantį moterim lygias teises 
vedybose.

Kun. Simonas Morkūnas, Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas, Sioux City, Iowa, paaukojo Lietuvių Katalikų 
Religinei Šalpai 10,000 dol. kaip kraitį neturtingiem lietu
viam jaunuoliam, siekiantiem kunigystės. Pagrindinis kapi
talas neturi būti liečiamas, o minėtam tikslui naudojami 
tik procentai. Mecenatas tai paskyrė prisiminti jo tėvam 
Jonui ir Nastazijai, seseriai Stasei Balžekienei, komunistų 
kankiniam broliui Juozui, o žmonai Stasei, 6 mėnesių 
dukrai, seseriai Apolonijai ir Morkūnų giminei.

vyskupams kartas nuo karto lei
džia nuvykti į Romą pas Šven
tąjį Tėvą, bet, kaip liaudis pa
stebi, paskutiniu metu už kiek
vieną tokį vizitą Lietuvos Baž-, 
nyčiai tenka mokėti labai bran
giai — naujo kunigo areštu.

O ir Romoje mūsų vyskupų 
nepalieka be savo agentų. RRT 
pareigūnas, liūdnai pagarsėjęs 
Juozėnas, nuvykęs į Romą tuo 
pat metu kaip vyskupas, nuro
dinėja, ką ir kaip vyskupas pri
valo kalbėti.

Naujas TSRS Religinių reikalų 
tarybos įgaliotinis Lietuvos vys
kupams kalbėjo, jog planuoja
ma suimti dar keletą kunigų, 
kad Lietuva nenueitų Lenkijos $ 
pavyzdžiu.

Bedievių pastangos
Dar viena bedievių pastanga 

— pasiekti, kad “lojalieji” ku
nigai pasmerktų uoliuosius Lie
tuvos vyskupus bei kunigus. Ir 
atsiranda kunigų, kurie išdrįsta 
viešai—per pamokslus, re
kolekcijas — niekinti pavyzdin
gus kunigus, o ypatingai kuni
gus kalinius. Prieš Vilniaus vy s- 
kupą Julijoną Steponavičių ir to
liau vedamas nešvarus anoni
minių laiškų karas.

“Kronika nemato reikalo at
sakyti į tokius raštus, nes jų 
autoriai perdėtomis ar nepagrįs
tomis, iš piršto išlaužtomis pa
negirikomis, o kitų pernelyg 
naiviais apsurdiškais niekini
mais tik patys save suniekina 
ir įžeidžia giriamuosius.

Gandai pasiekia net Romą
Gaila tik, kad atsiranda net 

Romoje kunigų, kurie patiki 
Lietuvoje anonimų skleidžiamais 
gandais ir saugumiečių propa
guojama “išmintimi” ir sakosi 
vaizdą apie tikrąją padėtį Lie
tuvoje susidarą iš “lojaliųjų 
laiškuose pateikiamos informa
cijos. Iš patirties žinome, kad 
laiškai su valdžiai nenaudinga 
informacija niekados nepatenka 
į užsienį. Tad ką galima laiške 
parašyti apie tikrąją padėtį Lie
tuvoje?

Norime tik gerų vyskupų
Katalikiška Lietuva visada su 

dideliu dėmesiu klauso Vatikano 
radijo laidų. Bet labai skaudu, 
kad ir ten pakliūva dezinfor
macija. Pvz.: pasirodo, kad yra 
suklaidintas ir Lietuvoje didžiai 
gerbiamas diplomatas Lozorai
tis: “Kronika” niekada nerašė, 
kad Lietuva turinti būti be vys
kupų, tik “Kronika savo laiku 
ir dabar buvo ir yra susirūpi
nusi, kad vyskupais, dėl klaidin
gos informacijos netaptų netin
kami kandidatai, kurie labai 
daug pakenktų Katalikų Bažny
čiai Lietuvoje.

Mums lieka melstis, kad klas
tinga bedievių taktika nesuklai
dintų tų, kurie kenčiančiai Lie
tuvos Bažnyčiai nuoširdžiausiai 
nori padėti.

V. Bubnio apsakymų ir apysa
ką knyga “Baltas vėjas”, V. Ži
linskaitės “Mano neapykanta 
stipresnė”, kitų lietuvių rašy
toji] kūryba, lietuvių patarlėmis 
ir priežodžiais. Periodinėje spau
doje paskelbė straipsnių apie 
lietuvių meninį žodį. Naujausias 
\. Neporožnios vertimas — V. 
Mykolaičio-Putino romanas “Al
torių šešėly”. Jį šiemet 50,000 
egzempliorių tiražu išleido lei
dykla “Dnipro”. Šį kūrinį paly
di įžanginis J. Lankučio straips
nis apie V. Mykolaičio-Putino 
gyvenimą ir kūrybą. Šiandien 
Altorių šešėly” skaitomas rusų, 

estų, latvių, čekų, lenkų, vengrų 
ir kitomis kalbomis.

— Vilniaus elektros matavimo 
technikos gamyklos kolektyvas 
vykdo Maroko firmų užsakymą 
— pirmą kartą šiai šaliai ga
mina elektros skaitiklius. Da
bar vilniškė įmonė aptarnauja 
12,000 užsakovų Europos, Azi
jos ir Afrikos žemynuose.

— Statybininkai atidavė nau
doti vaikų lopšelius-darželius 
Utenos rajono “Nemuno”, T. Til
vyčio ir “Už taiką” kolchozuo
se. Dabar ikimokyklines įstai
gas turi visi šio rajono ūkiai.

— Televizijos programos Ni
dos gyventojams perduoda dirb
tinis Žemės palydovas. Ant Urbo 
kalno sumontuotas pirmasis 
respublikoje kosminių ryšių re
transliatorius.

— Vilniuje, Respublikinėje 
bibliotekoje, surengta literatūros 
paroda, skirta Durbės mūšio 
tarp lietuvių ir Kryžiuočių bei 
Livonijos ordinų, įvykusio Kur
šiu žemėje, 725-osioms meti
nėms. Stenduose — istorikų dar
bai, schemos, žemėlapiai, pieši
niai.

— Kaune, M. K. Čiurlionio 
dailės muziejuje, atidaryta bal
tarusių šiuolaikinės tapybos pa
roda. Lankytojai čia gali susi
pažinti su naujausiomis V. Cvir
kos, G. Vaščenkos, O. M ai išgys
iąs, N. Kazakevičiaus ir kitų 
autorių drobėmis. Paroda su
rengta pagal M. K. Čiurlio
nio ir Baltarusijos valstybi
nio dailės muziejų bendradar
biavimo programą.

S.L.K.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghiand Blvd., galima įsigyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, baltlnukų, medaus, įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jąmaica Avė. (prie Forest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 206 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tolaelra, Jr. laidotuvių direktorius, Nev
erk Office*. 426 Lafayette St (Cor. WMson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, ores šaldomas. 
Daug vietos automobUlam pastatyti.

KENF1ELD FUNERAL KOMES — Beach Memorial Chapel, 301 Corey 
Avė., St. Petersburg Beach, FL 33706. 813 360 - 5577. Pasadena 
Memorial Chapol, 200 Pasadena Avė. S., St Petereburg, FL 33707. 
813 345-0393.

JUOZO ANDRIUŠK) Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikla naujo] vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, ked esate ar 
norite būti J. Andrlūšio klijentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sev. Wlnter Garden Tavem. 
j 1883 Madlson St, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu

vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA “AUŠRA“. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8-9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtls St, Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

NEW JERSĖY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsiminimai”, 
penkt WEVD 10 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat sekmad. 1:05-3 vai. 
popiet iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, D i rėkt. Adresas: 234 Sunlit 
Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

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

LOS ANGELES
Šv. Kazimiero lietuvių para

pijos rudens balius įvyks spalio 
27 savose salėse. Meninę progra
mą atliks visada mielai lau
kiama solistė Gina Čapkaus- 
kienė iš Montrealio. Jai akom- 
ponuos muz. Raimonda Apei- 
kytė.

Antras Kaimas, humoristinis 
vienetas iš Chicagos, spalio 5-6 
gastroliuoja Los Angeles, suteik
damas vietos lietuviam du spek
taklius. Šeštadienį spektaklis 
prasideda 7:30 vai. vak. Vaišės 
prie stalų. Sekmadienį po su
mos, 12:30 vai. antras spektak
lis koncerto formoje. Svečius 
pakvietė Akademinis Skautų 
Sąjūdis.

Komp. Broniaus Budriūno kū
riniai bus perduodami su simfo
niniu orkestru (Brentwood - 
kVestvvood) šio sezono pirmojo 
koncerto proga. Koncertas įvyks 
spalio 6. Orkestrui diriguoja Al- 
vin Mills. Į programą įtraukti 
šie Br. Budriūno kūriniai: Rauda 
su solistu smuikininku Hope 
Jaųuith, Dainos gimimas su so
liste Birute Vizgirdiene ir Mano 
protėvių žemė — su soliste B. 
Vizgirdiene ir vyrų kvartetu.

Vasario 16-osios gimnazijon 
Vokietijoj šiais mokslo metais iš
vyko šios lietuvaitės: Viltis Ja
nutaitė, Nida Gedgaudaitė ir 
Dalytė Navickaitė. Ten seniau 
mokytojauja ir dirba kaip bend
rabučio vedėjos padėjėja losan- 
gelietė Lidija Lapaitė-Batai- 
tienė.

Petras Sakas, sulaukęs 72 m. 
amžiaus, po sunkios ligos mi
rė rugsėjo 10. Velionis buvo la
bai švelnaus ir gero būdo. Tad 
ir į paskutinę jo žemišką kelionę 
į Forest Lawn kapines jį paly
dėjo labai gausus būrys draugų 
ir vienminčių. — L.Ž.K.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

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

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS 

19 33 + l 97 6

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P C.

116-06 Myrtle Avenue 
Rlchmond Hill, N.y. 11418

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

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

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 PATARNAVIMA 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Sveikiname Balfo seimą
Spalio 12 - 13 dienomis Wash- 

ingtone, šio krašto sostinėje, 
vyksta Balfo seimas, skirtas Bal
io veiklos 40 metų sukakčiai pa
minėti.

Sostinė pasirinkta todėl, 
nes, kai Balfas organizavosi ir 
kūrėsi, sostinės įstaigos labai 
daug pagelbėjo — padėjo įtei
sinti, gauti iš valdžios nemažą 
paramą pinigais ir produktais. 
Visa tai buvo labai reikalinga, 
nes Balfas galėjo pradėti savo 
veiklą gana efektingai. Be to, 
seimo dalyviai turės progos ar
čiau pažinti ir pačią sostinę, 
kur sutelkta tiek daug gražių 
pastatų, kur pilna muziejų, kur 
veikia ir Lietuvos pasiuntinybė.

Balfo seimo rengimo darbus 
atliko VVashingtono ir Balti- 
morės Balfo skyriai, o seimo 
dalyviai suvažiuos iš viso krašto. 
Kiti atvažiuoja net autobusais.

-o-
Bendras Amerikos Lietuvių 

Fondas — Balfas — įsikūrė 
antrojo pasaulinio karo metu. 
Amerikos veiklūs lietuviai pri
siminė Pirmąjį karą, jo eigą 
prisiminė metus po karo. Tada 
atsikuriančiai Lietuvai buvo rei
kalinga didelė parama.

Ir Antrojo pasaulinio karo 
metu Amerikos lietuviai budėjo 
ir stebėjo, kaip klosty sis karo 
eiga. Viena buvo aišku, kad 
Lietuva bus paliesta karo, kad ji 
pokario metais turės nemažai 
vargti.

Dar prisidėjo ir tai, kad karo 
metu iš Lietuvos pasitraukė ne
maža žmonių. Jie atsidūrė Vo
kietijoje, kur sulaukė karo pa
baigos. Tai buvo pabėgėliai, ku
riem buvo reikalinga Įvairi pa
galba.

Tada Amerikos Lietuvių Ta
rybos iniciatyva ir buvo suor
ganizuotas Bendras Amerikos 
Lietuvių Fondas viso pasaulio 
lietuviam šelpti. Balfas 1944 m. 
balandžio 1 buvo įregistmotas 
Illinois valstybėje ir tuoj pradė
jo planuoti savo veiklą, telkti 
lėšas. Pokario metais entuziaz
mas buvo didelis, visose lietuvių

kolonijose įsikūrė Balfo skyriai. 
Balfas labai uoliai šelpė Vokie
tijoje likusius lietuvius, rūpinosi 
jų emigracija, padėjo atvažiuoti 
į šį kraštą.

Kai praėjo didžioji imigraci
jos banga, tikėtasi, kad tuo 
baigsis ir Balfo veikla, bet taip 
nebuvo. Vokietijoje buvo dar 
likę lietuvių. Dalis jų buvo pa
tekę į vargą. Atsirado ir kituo
se kraštuose vargstančių lietu
vių. Taip Balfas vėl Įprasmino 
savo metus, plėsdamas veiklą, 
šelpdamas žmones. Balfo gera 
ranka pasiekė labai toli, pasie
kė net Sibirą ir Lietuvą ir daug 
kam pagelbėjo.

Balfas paskutiniais metais 
y pač pagelbėjo naujiem bėg
liam, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu pasitraukė iš Sovietų Są
jungos. Čia Balfo veikla buvo 
efektinga, — padėjo žmonėm 
sunkiosesąlygose, padėjo įva
žiuoti Į Ameriką.

Balfą suorganizavo ir išlaikė 
tie Amerikos lietuviai patriotai, 
kuriem tikrai rūpėjo padėti sa
vam žmogui. Išlaikė 40 metų! 
Juk tai gražus amžius vienai or
ganizacijai.

Dėkojame vi šiem Balfo steigė
jam, veikėjam ir dabartinei val
dybai, visiem direktoriam, ku
rie nesigaili laiko, lėšų ir vysto, 
palaiko Balfo veiklą. Balfas bus 
dar ilgai reikalingas. Todėl rei
kia jį atjauninti ir palaikyti jo 
veiklą.

Gražūs jūsų darbai, gražus 
ir jubiliejus. Tad tegu gyvuoja 
ir Balfas ir jo seimas!

Balfo iškilmingos puotos 
metu bus pagerbtas dr. Stasys 
Bačkis, Lietuvos diplomatijos 
šefas, Lietuvos atstovas VVash- 
ingtone. Jau 55 metai, kaip jis 
dirba Lietuvos diplomatinėje 
tarnyboje. Ir 25 metai kaip jis 
VVashingtone.

Sveikiname dr. Stasį BačkĮ 
šių sukakčių proga ir linkime 
jam sveikatos, sėkmės visuose 
darbuose atstovaujant Lietuvai 
svetingo krašto gražioje sostinė
je!

Ateitininkai, viena iš veikliau
sių katalikiškų lietuviškų orga
nizacijų, Chicagoje surengė ju-, 
biliejinį 75 metų kongresą, į 
kurį suvažiavo daug atstovų iš 
įvairių Amerikos ir Kanados 
miestų, taip pat iš Italijos, Vo
kietijos, Australijos, Brazilijos.

Ateitininkų Federacija savo 
kongresus šaukia kas penkeri 
metai, šis kongresas buvo spe
cialus — jubiliejinis. Ir jis buvo 
vienas iš įspūdingiausių iš visų 
ateitininkų kongresų.

Kongresas vyko Chicagoje 
rugpjūčio 30 - rugsėjo 2 dieno
mis.

Kongresas pradėtas 
savoje pastogėje

Atokiau nuo Chicagos, Le- 
monte, yra Ateitininkų namai, 
kur ir rinkosi kongreso dalyviai. 
Taip ir dera, kad jubiliejinis 
kongresas būtų pradėtas savoje 
pastogėje. Tai buvo rugpjūčio 
30, penktadienį.

Čia vyko registracija ir pir
masis darbo posėdis, kurį ati
darė Ateitininkų Federacijos 
vado pareigas einąs J. Polikaitis. 
Maldą sukalbėjo kun. P. Pat- 
laba.

Posėdis skirtas įvairiem pra
nešimam, kuriuos padarė: Atei
tininkų Federacijos valdybos — 
J. Polikaitis, sendraugių —dr. C. 
Masaitis, studentų ateitininkų 
— A. Pemkus, moksleivių — D. 
Katiliūtė-Boydstun, jaunučių — 
R. Račkauskas, federacijos iždi
ninkas St. Tamulionis, Ateities 
šalpos fondo — Jonas Gobužas, 
Ateities žurnalo redaktorė St. 
Petersonienė, Ateities leidyklos 
dr. A. Norvilą, Ateities literatū
ros fondo dr. A. Liulevičius.

Atidarytos parodos
Tą penktadienio vakarą Jau

nimo Centre atidarytos dvi pa

Budrio vardo Lietuvių Foto Archyvo darbuotojai, susirinkę 
aptarti besiartinančios Lietuvių fotografų parodos reikalų. Iš 
k. Raminta Jelionytė, kun. Juozas Prunskis, dr. Milda Bud
rienė ir Algimantas Kezys. Paroda vyksta Čiurlionio galeri
joje Chicagoje nuo spalio 25 iki lapkričio 3. Visi lietuviai foto
grafai kviečiami dalyvauti. Nuotr. J. Tamulaičio

ĮSPŪDINGAS ATEITININKŲ 
JUBILIEJINIS KONGRESAS

rodos — ateitininkų leidinių ir 
dailės paroda.

Ypač gausi buvo ateitininkų 
leidinių paroda. Jaunimo litera
tūros salėje buvo išstatyta 74-rių 
autorių darbai; religijos, ideolo
gijos, mokslo, publicistikos sa
lėje — 72-jų darbai, spaudos sa
lėje — 28 autorių darbai.

Meno paroda vyko Čiurlionio 
galerijoje. Atidarymo žodį tarė 
D. Kučėnienė. Pagrindinę ati
darymo kalbą pasakė kun dr. 
Kęstutis-Trimakas.

Parodoje buvo išstatyta 19- 
kos dailininkų darbai. Štai tie 
parodos dalyviai: P. Augius, M. 
Ambrozaitienė, P. Aleksa, V. Ei- 
vaitė, A. Galdikas, M. Gaižu- 
tienė, D. Juozevičienė, J. Ka
minskas, A. Krištolaitytė, D. Kol- 
baitė, R. Laniauskas, J. Pautie- 
nius, J. Palubinskas, R. Pikū- 
naitė, R. Končiūtė-Saliklienė, St. 
Smalinskienė, K. Trimakas, G. 
Žumbakienė.

Po visų atidarymų didžiojoje 
salėje buvo žodžio ir muzikos 
koncertas, programą atliko jau
nieji. Suvaidino net ištraukas 
iŠ V. Ramono “Kryžių”.

Vakaras buvo gerai organi
zuotas ir visam kongresui su
teikė daug rimtumo ir kilnumo.

Antroji diena — kongreso 
atidarymas

Antroji kongreso diena, rug
pjūčio 31, šeštadienis, pradėta 
pamaldomis Jaunimo Centre. 
Mišias koncelebravo ir pamoks
lą pasakė vysk. P. Baltakis, 
OFM. Žmonių buvo nepapras
tai daug, netilpo net Jaunimo 
centro koplyčioje.

Po pamaldų didžiojoje salėje 
įvyko kongreso atidarymas. Pir
mas kalbėjo kongreso rengimo 
pirmininkas dr. J. Meškauskas. 
Prisiminęs praeitį, linkėjo kong
resui sėkmės nustatant veiklos 
planus. Kongresui vadovauti 
pakvietė ateitininkų tarybos 
pirmininką J. Po 1 įkaitį. Suneštos 
vėliavos į sceną; Giedant ateiti
ninkų himną, penkios mergaitės 
scenoje šokdamos judesiais ryš
kino idėjinius himno bruožus. 
Invokaciją sukalbėjo vysk. V. 
Brizgys. Sudarytas prezidiumas. 
Pirmininkais pakviesta A. Barz- 
dukas, V. Kleiza, dr. O. Gus
tainienė (iš Kanados), sekreto
riais — M. Bankaitytė, I. Cup- 
linskaitė (iš Kanados), G. Liu
levičius. Sudarytos komisijos: 
mandatų, vado rinkimo, rezoliu
cijų.

Iškilmingo atidarymo metu 
paskaitą skaitė Ateitininkų fe
deracijos dvasios vadas kun. dr. 
Valdemaras Cukuras “Ateitinin- 
kija kryžkelėje“ . Kalbėjo apie 
žvilgsnį į praeitį ir į ateitį, 
kaip prie jos prisiderinti, skati
no nesumaišyti pagrindinių ver
tybių eilės, išlaikyti gilų ryšį 
su Kristumi.

Atskirų sąjungų posėdžiai
Po iškilmingo kongreso atida

rymo vyko atskirų sąjungų po
sėdžiai. Ateitininkų Federaciją 
sudaro sendraugių, studentų, 
moksleivių ir jaunučių sąjungos. 
Jos ir kalbėjo apie savo rū
pesčius.

Popiet vyko antroji kongreso 
paskaita — dr. Kęstutis Skrups- 
kelis skaitė “Krikščionybės ir 
marksistinės kultūrų konfron
tacija”.

Čia iškėlė, kaip marksizmas 
atėjo į gyvenimą, kaip palietė 
socialines sritis ir kaip į tai 
reagavo Bažnyčia.

Vado rinkimai
Federacijos vadas dr. Kazys 

Pemkus iš savo vado pareigų 
pasitraukė dar gerokai prieš 
kongresą. Tai dabar jo kaden
cijai užbaigti ir buvo renka
mas naujas Federacijos vadas. 
Balsų dauguma juo išrinktas 
Juozas Polikaitis. Kitas kandida
tas buvo P. Narutis.

Tėvynės vakaras
Kongreso bene įspūdingiau

sias įvykis buvo suorganizuo
tas Tėvynės vakaras. Jis vyko 
Šv. Kazimiero seserų vienuoly
no sodyboje. Vakaras buvo skir
tas laisvės kovotojų, partizanų, 

žuvusių Sibire ir dabar tebe
kenčiančių ateitininkų prisi
minimui.

Sodelyje dalyvavo per pusant
ro tūkstančio žmonių. Pradžio
je jaunimas skaitė paruoštus 
tekstus, kurie priminė skau
džiausius tautos komentus. Juos 
palydėjo atitinkamo turinio dai
nos, į kurias įsijungė visa pub
lika.

Sutemus išsirikiavo visa pro
cesija. Priekyje nešė didelį me
dinį kryžių. Jį nešė ateitininkų 
pirmūnai, sendraugiai, studen
tai. Už jų ėjo vėliavos ir žmo
nės, užsidegę žvakutes ir giedo
dami. Procesija nusitęsė kelis 
blokus.

Visi suėjo į SvČ. M. Marijos 
Gimimo bažnyčią^ kur juos pasi
tiko galinga vargonų ir kelių 
pučiamųjų instrumentų muzika. 
Bažnyčioje buvo skaitomi pa
žus {Mietiniai tekstai apie lietu
vių tautos kančias ir viltis. Apei
gos baigtos Švenčiausiuoju pa
laiminimu, kurį atliko vysk. P. 
Baltakis, OFM. Išeinant iš baž
nyčios, vėl buvo graži koncerti
nė muzika, paįvairinta ir kitais 
muzikos instrumentais.

Kongreso Iškilmingas posėdis
Iškilmingas jubiliejinis kong

reso posėdis buvo rugsėjo 1, 
sekmadienį, 10 vai. ryto Jauni
mo Centro salėje. Įnešus vėlia
vas, sugiedojus ateitininkų 
himną, sudarytas garbės pre
zidiumas. Į jį pakviesti: vysk. P. 
Baltakis, vysk. V. Brizgys, gen. 
konsule J. Daužvardienė, PLB 
vicepirm. dr. T. Remeikis, Alto 
pirm. T. Blinstrubas, kun. dr. V. 
Cukuras, inž. A. Rudis, prof. 
V. Vardys, federacijos vadas J. 
Polikaitis, Balfo pirm. M. Ru
dienė, Australijos atstovas J. 
Stepanas.

Įteikta Prof. St. Šalkauskio 
vardo premija prof. Vyt. Var- 
džiui. Savo kalboje naujas fe
deracijos vadas išreiškė ryžtą 
tęsti ateitininkijos kovą už 
krikščioniškuosius ir tautinius 
idealus naujose sąlygose.

Sveikinimai
Iš prezidiumo kongresą svei

kino PLB vardu dr. T. Remei
kis, Alto — T. Blinstrubas, Bal
fo — M. Rudienė, Kęstučio kor
poracijos inž. A. Rudis ir įtei
kė 100 dol. kongresui.

Labai daug gauta sveikinimų 
raštu. Sveikino pop. Jonas Pau
lius II. Jo sveikinimą — palai
minimą atsiuntė apaštalinis de-

(nukelta į 4 psl.)

iškan, būdavo, eini — tai net akį veria;
Vat taip linksmina dūšią, užu širdies tveria. 
Kad net, širdžiai apsalus, ne kartą dūmojai: 
Ar miške aš čia stoviu, ar danguj, ar rojuj?! 
Kur tik žiūri, vis gražu: žalia, liekna, gryna! 
Kur tik uostai, vis miela: giria nosį trina!
Kur tik klausai, vis linksma: šlama, ūžia, siaudžia!
Ką tik jauti, vis ramu: širdį glosto, griaudžia!

jūsų grožei senobinei tiki? 
toj puikybė jūsų pasidėjo? 
rainus jūsų ūžimas nuo vėjo, 
balto miško lapeliai šlamėjo

alnai kelmuoti, pakalnės nuplikę! 
Kas 
Kur 
Kur 
Kai
Ir senos pušys siūravo, braškėjo?
Kur jūsų paukščiai, paukšteliai, paukštytės. 
Katrų čiulbančių taip ramu klausytis? 
Kur jūsų žvėrys, gyvuliai, žvėreliai?
Kur žvėrių olos, laužai ir urveliai? 
Visa prapuolę: tik ant lauko pliko 
Kelios pušelės apykreivės liko!.. 
Skujom, šakelėm ir šiškom nuklotą 
Kepina saulė nenaudingą plotą, 
( kurj žiūrint taip neramu regis: 
Lyg tartum rūmas suiręs, nudegęs, 
Lyg kokio miesto išgriuvus pūstynė. 
Lyg kokio raisto apsvilus kemsynė!..

I t'VaI inkštučiukai samanų patalai ištiesti 
| Į Į 2 I Galvą į save traukia ir liula užliesti. 
LmmJ Uogienojai kaip rūtos kelmais kelmais želia,

Juodas, raudonas uogas išsirpusias kelia. 
Ant žalio, rausvo, balkšvo dugno taškai grybų 
Tarp medžių marguliuoja iš savų sodybų. 
Voveruškų lelkelės kur-ne-kur pro plyšį 
Iš po samanų marškos sarmatlyvai kyšt 
čia paliepių torielkos po mišką išklotos, 
čia kiauliabudės pūpso lyg pievos kemsotos, 
čia po eglėm šeimynom sudygę ruduokės, 
čia pušyne iš gruodo išauga žaliuokės, 
čia rausvos, melsvos, pilkos ūmėdės sutūpę, 
Linksmutės, gražiai auga, niekas jom nerūpi, 
čia kazlėkai pakrūmėm ant piemenų tako, 
Tartum kupkeliai kniūpšU, kaip Mickevčlus sako, 
čia nemunės iš kelmo, lepšiai tarp alksnyno, 
čia šalpionai tarp stuobrių dygsta iš skiedryno, 
čia musmirės raupuotos, veršiakiai gleivėti. 
Čia grybai ir šungrybiai vardais nežymėti; 
Anei jų žmonės renka, anei žvėrys graužia, 
Jėg bėgdami per mišką galvijai išlaužia, 
Arba patys savaime suglebę supūsta; 
Iš jų trąšos želmenim aplinkom išplūsta.

E iš visų viršesnis auga baravykas, 
Valig dainuškos žodžių — „grybų pulkaunykas“: 
Platus, storas, paspūtęs, lyg tartum užklotas 
Ant kieto, drūto koto bliūdas palivotas. 
Greit auga, ilgai esti giminių visokių: 
Paąžuolių, raudonikių ir kitų kitokių.

ali ėgliai kaip kvietkai po dirvonus keri; 
Tarpu jų kiškiai guli, kurapkos vaikus peri. 
Krūmai, žole barzdoti, kraštais mišką riečia, 
Ir linijos parėjos skersai mišką šviečia. 
Alksniai, lepšių sodyba, palaukėm sužėlę, 
Sakom kekes riešučių lazdynai iškėlę 
Atokaitoj brendina. £ karklai po slėni 
Tarp liulančių paversmių pamėgo pavėnę. 
Putinai krauju varva, serbentai po Slavę 
Ir paliūnėm kur-ne-kur prieglaudą sau gavę. 
Baltasai miškas kalnais, kaip tik padaboji: 
Čia berželiai kaip meldai Pašlavj apstoję, 
Čia visais lapais dreba epušės nusgandę, — 
Kožnoj klaiką nekantrios žalktyČios atrandi. 
Čia ąžuolai ir uosiai prie eglių sustojo, 
Lyg tartum čia žalktienė patj apraudojo, 
Kai pienp putos vietoj kraujo puta plūdo 
Ir su vaikais iš savo motiniško sūdo
Medžian gailys ta virto — pati egle tapo, 
Jaunučiukus aptaisė vaikus rūbais lapo. 
Ieva, gluosna ir blendis, grūšia, obelėlė; 
Savo seserį skundžia liekna sedulėlė. 
Vinkšnos, šaltekšniai, liepos ir nesuskaityti 
Kitokių medžių skyriai tarp jų išsklaistyti.

(Bus daugiau)
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DAIL. D. TARABILDIENĘ PRISIMENANT

(1912.IV.26 - 1985.IX.8)

Rugsėjo 8 Lietuvoje mirė dai
lininkė Domicėlė Tarabildienė- 
Tarabildaitė, viena iš žymiausių 
lietuvių grafikių, knygų iliustra- 
torių. Taip pat buvo ir skulp
torė ir tapytoja, bet labiausiai 
pasireiškė kaip aukšto lygio kū
rybinga grafikė.

Velionė buvo gimusi 1912 ba
landžio 26 Andrioniškio mies
telyje, Utenos apskrityje. Mokėsi 
Kauno Meno mokykloje ir 1935 
metais baigė skulptūros studiją, 
1937 - 39 studijas gilino Pary
žiuje Aukštojo dekoratyvinio 
meno mokykloje. Ten irgi studi
javo skulptūrą.

Parodose dalyvavo nuo 
1935 su grafikos, tapybos 
ir skulptūros darbais. Jau 
tada visi pastebėjo jos grakštų 
ir lengvą piešinį, lakią vaizduo
tę ir tuoj pat ją angažavo iliust
ruoti vaikų knygas. Vienas iš 
pirmųjų ją angažavęs buvo Ste
pas Zobarskas.

Vaikų knygų iliustratorė

Kaip iliustratorė, ji greitai pa
gaudavo teksto vedamąsias 
mintis ir mokėjo jas perduoti 
grakščiais, lengvais piešiniais, 
kur buvo daug psichologinio tik
rumo, daug fantazijos ir daug 
meilės, šilumos. Puikiai piešė 
žvėrelius, vaikus, mokėjo juos 
apjungti į bendrą kompoziciją, 
sukurti gražų optimistinį pasau
lį. Mokėjo ji sukurti ir dra
matines scenas, bet jos darbuo
se vyrauja giedras optimizmas, 
jauki vidinė šiluma.

Ji yra iliustravusi apie treje
tą šimtų knygų. Iš jų pažymė
tinos: Vytės Nemunėlio — Kiškio 
kopūstai 1936, J. Ambraškos ir 
St. Zobarsko Aušrelė I 1937, 
Vytauto Tamulaičio Vy tuko už
rašai 1937, D. Čiurlionytės Šu
niukas padauža ir sumanioji Al
dutė, Kalėdų senelio šalis 1939, 
Kiškis Piškis, Baltasis bajoras 
1940, St. Zobarsko Pabėgėlis, 
Mano tėviškėje 1939, Ganyklų 
vaikai ir Gerasis Aitvaras 1940, 
K. Borutos — Dangus griūva 
1955, Maironio Jūratė ir Kasty
tis 1957, P. Cvirkos Nemuno 
šalies pasakos ir Cukriniai avi
nėliai, Tiešio Neringa ir Naglis, 
ir kt.

— Linas Dambrava neseniai 
gitara atliko klasikinius kūri
nius, palydint Caracas simfoni
niam orkestrui. L. Dambravą 
Chicagoje bus galima pirmą 
kartą išgirsti spalio 6 Jaunimo 
Centre, atliekant Margučio kon
certo programą.

Dail. Domicėlė Tarabildienė savo studijoje

Lietuviški grafikos bruožai
Be knygų jaunimui ji iliust

ravo ir šiaip kitas knygas. Vie
na iš pirmųjų buvo J. Balio 
"Šimtas liaudies baladžių”, kur 
grafikė atsiskleidė visu savo kū
rybiniu pajėgumu. Šias lietuviš
kas liaudies balades ji iliust
ravo lietuviškame stiliuje, seno
sios liaudies grafikos tradicijas 
perkeldama į savo kompozicijas.

Tą lietuviškos grafikos bruožą 
ji pademonstravo beveik visuo
se savo darbuose. Pasinaudoda
ma liaudies skrynių motyvais, 
dekoratyviniais piešiniais, senai
siais medžio raižiniais, ji sukūrė 
savitą dekoratyvų pasaulį, 
kur pilna paukščių, žvėrelių, 
augmenijos ornamentų.

Ji buvo tikra knygos puošė
ja, tai knygai sukurdama tituli
nius puslapius, daugybę iliust
racijų tekste, kiekvienam sky
riui gražias pradines raides ir 
kiekvienam puslapiui ornamen
tą viršuje. Visa knyga mirgė
te mirgėjo jos piešiniais, kurie 
buvo pilni lietuviškos grafikos 
nuotaikos.

Technikėnės savybės
Labiausiai ji mėgo vadinamą

ją grotažo techniką kur specia
lus popierius padengiamas tušu 
ir paskui aštrais peiliukais iš
braižomas. Taip gaunamos bal
tos skambios linijos. Tokia tech
nika kurdamas, gali sudaryti 
net Įspūdį, kad tai medžio rai
žiniai ar graviūros.

Šia technika dirbo labai grakš
čiai, sklandžiai, balansuodama 
kompoziciją, išry škindama pie

šinį, sukurdama grakščių, skam
bančių linijų ansamblį.

Be to, ji kūrė ir didelius te
matinius grafikos darbus pasi
naudodama linoleumo medžia
ga. Čia sukūrė pažymėtinus cik
lus — Žvejai, Motery s ir jūra. 
Vilniaus moterys.

Vėlesniuose darbuose didėja 
įtampa, gausėja ornamentai. 
Taip pat ji sukūrė portretų ir 
tapybos darbų. Skulptūros pasi
žymi subtilia moduliacija, o ta
pyba — tonų sodrumu.

Taip pat sukūrė ir daug eks
librisų.

Dail. Domicėlės Tarabildienės linoleumo raižinys — Kank
lininkė

ĮSPŪDINGAS ATEITININKŲ 
JUBILIEJINIS KONGRESAS
(atkelta iš 3 psl.)

legatas VVashingtone. Sveikino 
ir Amerikos prezidentas R. Rea- 
ganas. Abu sveikinimai buvo 
palydėti ilgais plojimais.

Taip pat raštu sveikino Lie
tuvos diplomatinės tarnybos še
fas dr. St. Bačkis, konsulai — 
J. Daužvardienė, A. Simutis, dr. 
J. Žmuidzinas, V. Čekanauskas, 
PLB pirm. V. Kamantas, Vliko 
pirm. dr. K. Bobelis, Kanados 
LB pirmininkas adv. A. Pace vi- 
čius ir daugel kitų.
Paskaitą skaitė prof. Vytautas 
Vardys — “Lietuva ir išeivija”. 
Labai vaizdžiai ir įdomiai jis 
išryškino dabarties gyvenimą 
Lietuvoje ir nusakė ateitininkų 
uždavinius. Ateitininkija turi 
reikštis drąsiai ir kūrybiškai, 
religinį pradą jungti su visuo
meniškumo nepartine prasme.

Po paskaitos 6 studentai

Parodos ir premijos
Jau Paryžiaus pasaulinėje pa

rodoje 1937 ji apdovanota dip
lomu, Berlyno tarptautinėje pa
rodoje 1938 apdovanota me
daliu. Savo individualinių paro
dų suruošė Kaune ir Maskvoje. 
Jos darbų įsigijo Vilniaus, Kau
no, Maskvos muziejai.

Šeimos likimas
Ji buvo ištekėjusi už Petro Ta- 

rabildos, gimusio 1905 Raguvo
je, Panevėžio apskrityje, taip pat 
dailininko, grafiko. Jis irgi studi
javo Paryžiuje, dėstė dailės 
dalykus įvairiose vidurinėse mo
kyklose ir specialiose mokyklo
se, 1946 - 50 dėstė piešimą ir 
grafiką Kauno dailės institute. 
Jis mirė prieš kokia 10 metų.

Jų sūnus Arūnas buvo vienas 
iŠ jaunosios kartos žymiausių 
grafikų. Jis vaizdavo lietuvių 
liaudies legendas, padavimus ir 
sukūrė savo herojinį stilių. Jo 
žmonės — tai senovės milžinai, 
didvyriai, nežiną pralaimėjimų. 
Savo intensyvia grafika jis darė 
įtakos žmonėm, pakėlė jų dva
sinį pajėgumą.

Arūnas mirė 1969 metais. Sa
ko, kad jo galvoje augęs aug-
lys, ir jis buvęs vėžio prigim
ties.

Liko dar sūnus Rimtas, dai
lininkas, ir dukra Giedrė — ar
chitektė. Jauniausias sūnus Ra
monas mirė prieš pusmetį.

Jai teko nemažai vargti, kol 
vaikus išmokslino ir atvedė į 
meno pasauli, bet visada ji ne
prarado savo optimizmo, savo 
giedrios nuotaikos.

Nemaža jos grafikos darbų 
yra patekę ir į Ameriką, o jos 
iliustracijos kny gose dar ilgai ir 
ilgai gy vens ir ją primins kartų 
kartom, (p.j.) 

davė įžodį. Iškilmingas posėdis 
baigtas Lietuvos himnu.

Kardinolo mišios
Rugsėjo 1, sekmadienį, 3 vai. 

popiet, kongreso dalyviai susi
rinko į Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos šventovę Brighton Parke, 
kur klebonauja prel. Mozeris. 
Čia mišias koncelebravo Chica- 
gos kardinolas J. Bernardin. 
Drauge koncelebravo mūsų vys
kupai ir eilė kunigų. Pamaldos 
buvo gražios, įspūdingos. Kardi
nolo pamokslas taip pat buvo 
įspūdingas.

Vakare buvo didžiulis ban
ketas, kuriame dalyvavo labai 
daug žmonių. Dainavo solistai: 
Dalia Kučėnienė, Dana Stankai- 
tytė ir Jonas Vaznelis. Ištraukų 
iš savo plokštelės “Aš čia gy
va” padainavo Andrius ir Darius 
Polikaičiai bei Vidas Neveraus- 
kas (trūko Lino Polikaičio). Šo
kiam grojo Aido orkestras.

3001 W. 59th Street • Chicago, IL 60629 •(312) 471-3900

Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio
— aukotojas, įm. — įmokėjo, atst — atstovauja, asm. — asmuo, įgal.
— įgaJiotinis, suma po pavardės — įnašų iš viso.

1985 m. liepos mėn.
1 x $15 Ivaška Povilas ir Joanna (mirus), $245.
1 x $20 Lietuvos Agronomams Sibiro Tremtiniams Pagerbti Sti

pendijų Fondas, Puodžiūnas Mindaugas atm.: įm. 1 asm., $8,840.37.
2 x $25 Adamkevičius Ignas, $125; Raštikis gen. Stasys atm.. 

Korius Z. ir S., $1,715.
1 x $50 Urbonienė Bronė atm. įn.: Urbonas Vincas, $275.
1 x $60 Muraška Juozas atm. įn.: įm. 6 asm., $1,070.
1 x $65 Akavickas Vladas atm.: kaimynai $40, Maciukevičiai Ą.' 

ir I. $25, $165.
6 x $90 Sekančius įrašė seneliai Bronius ir Paulė Andriukaičiai 

savo vedybinio gyvenimo 50 m. sukakties proga: Andriukaitis Paul 
Bernardas, $100; Andriukaitis Peter Dana, $100; Andriukaitis Steven 
John, $100; Andriukaitytė Kristina Marija, $100; Jakubauskas Alek
sas Vytas, $100; Jakubauskaitė Astra Regina, $100.

7 x $100 Berenschot (Jakubauskaitė) Aldona Marija ir Daniel 
Raymond: įm. B. ir P. Andriukaičiai savo vedyb. gyv. 50 m. sukakties 
proga, $100; Černius Kazys ir Filomena, $1,600; Jakubauskaitė 
Audronė: įm. B. ir P. Andriukaičiai savo vedyb. gyv. 50 m. sukakties 
proga, $100; Mackus poetas Algimantas atm. įn.: įm. Mackienė 
Marcelė, $400; Pautienis dr. Algimantas Kazimieras atm. įn.: G. Juo
deika ir I. Jodelė, $100; Šlekys Petras (miręs) ir Julija, $300; -Vi** 
niauskas Juozas ir Emilija ir Savulia Antanas ir Viktorija atm. įn.: 
Wisnauskas W. ir B., $200.

4 x $200 Sekančius įrašė tėvai Bronius ir Paulė Andriukaičiai 
savo vedybinio gyv. 50 m. sukakties proga: Andriukaitis Bronius ir 
Suzanne, $400; Andriukaitis Daumantas Jonas ir Nancy, $200; Jaku
bauskienė Aldona Teresė, $200, Bumeikis Jonas, $900.

1 x $250 Gasparonienė Monika atm.: Dičius Anatolijus $50, Braz- 
džioniai A. ir B. $25, Milius Albertina $25, Radveniai J. ir G. $25 ir 11 
kitų asm., $450.

1 x $360 P.L.P. Karo Mokyklos XVII Laida 1935 m.: Janulevičie- 
nė Janina $50, Mišelis Antanas $50, Norus Lucy M. $50, Gasparaitis 
Kostas $35, Ir likis Valentinas $35, Lendraitis L. $35, Rutelionis Vy
tautas $35, Valiuškis Antanas $35, Vilkutaitis Vytautas $35, $360.

1 ą $500 Andriukaitis Bronius ir Petrė savo vedyb. gyv. 50 m. su
kakties proga, $1,000.

1 x $525 Rūgytė Alicija atm.: Ambrozaitis dr. Kazys ir Marytė, 
$50, Labanauskas dr. ir Mrs. $50, Kutkus Vytautas $30, Baras Stasys 
ir Elena $25, Dapkus Alg. ir Regina $25, Gaudušas Jadvyga $25, Juo- 
zevičienė dr. A. $25, Polikaitis Bronius ir Aurelija $25, Šležas A. ir A. 
$25 ir 22 kiti asm., $3,525.

1 x $1,000 Plukas Paskalis, $2,000.
1 x $2,000 Broniaus Gražulio Fondas Studentų Stipendijų Rei

kalams?* GraŽuIienė Akvilė, $6,000.
1 x $5,000 Jablonskis Boneventūras, Pranė (mirus) ir Aleksandra 

Marija (mirus): Jablonskis Boneventūras, $5,600.
1 x $16,058.22 Grigaliūnas vet. gyd. Anicetas testamentinis pali

kimas, $20,558.22.
1 x $20,000 X stipendijų fondas, $20,000.
Iš viso $47,993.22

1985 m. rugpjūčio mėn.
1 x $10 Sims-Šimoliūnas Marija atm.: įm. 1 asm. $170.
1 x $14.76 Zovė Marcelė atm. įn.: įm. 1 asm., $14.76.
1 x $25 Kriščiunevičius kun. Viktoras, $125.
1 x $40 P.L.P. Karo Mokyklos XVII Laida 1935 m.: Gamziukienė- 

Abromienė Bronė, $400.
1 x $50 Puzinas dail. Povilas atm. įn.: Puzinienė Austrą, $575.
1 x $75 Dryžienė Sofija atm.: įm. 7 asm., $1,075.
1 x $81 Dragunevičius Jurgis atm.: Dragunevičius Rimvydas $40, 

Pakštys Mykolas ir Alisa $40, $281.
2 x $100 Kemežaitė Birutė, $100; Šlapelis Skaistutis atm. įn.: 

Šlapelytė-Dilger Rasa, $100.
1 x $1,025 Brazdžionis Dalius atm.: Adomėnas Ant. $100, Gustai

tis Alg. ir Jutta $100, Lembertienė Monika $100, Lebertas Vitalis ir 
Dana $50, Daugėla Stasys ir Onutė $30, Tamošaitis I. V. $30, Arbas 
Erini, ir Alė $25, Balsienė Adelė $25, Činga Jonas ir Aldona $25, Di
čius Anatolijus $25, Grušas Pr. ir M. $25, Gustaitis Algis ir Mary $25, 
Milienė Alb. $25, Raulinaitis Julius ir Irena $25 ir 31 kiti asm., $1,125.

1 x $3,000 Griežė-Jurgelevičius Stasys, $5,200.
1 x $4,000 Broniaus Gražulio Fondas Studentų Stipendijų Reika

lams: Gražulienė Akvilė, $10,000.
Iš viso $8,520.76.
Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1985.VIII.31 pasiekė 

3,224,039 dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką 
švietimą, kultūrą ir jaunimą 1,537,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 829,001 dol.

Sudalykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, 
3001 West 59th Street, Chicago, IL 60629”.

Visi statykime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remia
mas lietuvybės išlaikymas.

Paskutinė kongreso diena
Rugsėjo 2 buvo paskutinė 

kongreso diena. Paskaitą skaitė 
dr. Vytautas Vygantas — “Žvel
giant į paskutinį šimtmečio ket
virtį”. Pradžioje maldą sukal
bėjo kun. K. Pugevičius. Paskai
tininkas palietė daug dabartinio 
gyvenimo aspektų, ryškino, kad 
avangardinėje pozicijoje nerei
kia virsti tik stebėtojais, bet rei
kia būti veikliais ir kūrybingais. 
Ateitininkai sukūrė Lietuvių 
Fondą, vadovavo Tautos Fondo 
kūrime. Dabar laikas sukurti 
ateitininkų milijoninį fondą sa
vo veiklai finansuoti.

Priimta rezoliucija pasveikinti 
Lietuvos jaunimą, taip pat nu

tarta pasveikint pop. Joną Pau
lių II, Amerikos prezidentą R. 
Reaganą. Perskaitytos rezoliu
cijos.

Ateitininkų Federacijos vadas 
pateikė veiklos gaires. Ateinan
čiais metais šaukiama nepapras
ta konferencija. Joje bus svars
toma konstitucija ir organiza
cinei veiklai paruošti punktai.

Kongresas turėjo daug gražių 
momentų, pakėlė visų nuotai
kas ir ryžtą daugiau aukotis ir 
dirbti ateitininkijos bei Lietuvos 
labui. Visi džiaugėsi jo tvarkin
gumu ir dėkojo rengėjam, kurie 
įdėjo tikrai daug darbo.

O pačiai ateitininkųai linkime 
sėkmingai veikti.

P.P.
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RUOŠA AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMUI
Los Angeles mieste 1985 

gruodžio 26 - 30 yra rengia
mas Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos XIII-tasis suvažia
vimas. Paskaitos ir pokylis vyks 
gerame Ambassador viešbutyje 
netoli miesto centro, o parodos 
ir koncertas — lietuvių §v. Ka
zimiero parapijos patalpose. 
Viešbučio kaina po 55 dol. vie
nam kambaryje nakčiai, ir po 
27.50 dol. asmeniui po du kam
baryje nakčiai. Mums yra rezer
vuota 17 kambarių iki gruodžio 
3, gi po to reikės mokėti nor
malią kainą, jeigu dar bus lais
vų kambarių.

Rengimo komitetas labai pra
šo visus, kurie ruošiasi daly
vauti ir nakvoti viešbutyje, pra
nešti iki gruodžio 1 savo pa
geidavimą Jonui Motiejūnui, 555 
N. Beachvvood Dr., Los Angeles, 
C A 90004. Tel.: 213 464-9398. 
Taip pat pranešti apie dalyva
vimą pokylyje, kurio kaina bus

VYSK. PAULIUS BALTAKIO, OFM, 
ARTIMOS VEIKLOS KALENDORIUS
1985 m.

Rugsėjo 7 - spalio 12 — Va
karų Vokietijos lietuvių lanky
mas.

Spalio 14 - 19 — II Pasauli
nis pastoracinės emigracijos 
kongresas Vatikane.

Spalio 20 — Pontifikalinės Sv. 
Kazimiero kolegijos 40 metų ju
biliejus ir naujo rektoriaus Į- 
vesdinimas.

Spalio 27 — Sutvirtinimo sak
ramentas Maspeth. N.Y.

Lapkričio 2-3 — Pamaldos 
S v. Juozapo parapijoje Du- 
bois, PA.

Lapkričio 9-10 — N.C.C.E.
— Evangelizacijos kongresas 
VVashington, D.C.

Lapkričio 11-15 — N.C.C.B.
— Amerikos vyskupų rudeninis 
suvažiavimas VVashington, D.C.

AUKOS LIETUVIŠKAM ŠVIETIMUI
Rugsėjo mėnesi prasidėjo 

nauji mokslo metai visose mo
kyklose, taigi ir lietuviškose. 
Krašto mokyklose pasitaiko 
streikų, nes mokyklų vadovybės 
nesusitaria su mokytojų pro
fesinėmis organizacijomis dėl 
atlyginimo. Niekas negirdėjo, 
kad lietuviškų mokyklų mokyto
jai streikuotų dėl atlyginimo, 
nes jie dirba iš meilės savam 
kraštui. Jei lietuviškų mokyklų 
mokytojai imtų tokius atlygini
mus, kokius ima šio krašto mo
kytojai, visos lietuviškos mo
kyklos užsidarytų.

Lietuviškos mokyklos sunkiai 
verčiasi materiališkai. Nors 
gauna iš Lietuvių Fondo daugiau 
paramos, tačiau toli gražu jos

— Adelaidėje, Australijoje, 
pradėjo veikti Lietuvių Infor
macijos Biuras. Jo pagrindinis 
tikslas — platinti informacinę 
medžiagą apie dabartinę Lietu
vos padėtį, ypatingą dėmesį at
kreipiant Į Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios būklę ir ateistinės 
valdžios Lietuvoje vykdomus 
religinės laisvės varžymus. Turi
mos žinios bus siunčiamos Aust
ralijos laikraščiam, to krašto 
vyskupam ir religinėm institu
cijom. valdžios įstaigom, žmo
gaus teisių gynyba besirūpi- 
nančiom organizacijom.

LB HARTFORDO APYLINKĖS VALDYBA 
VISUS KVIEČIA į

RUDENS VAKARĄ - BALIŲ
spalio 19, šeitadienj, 7 vai. vak.

Ukrainiečių salėje,

961 Wethersfleld Avė., Hartforde.

Programoje HARMONIJA iš New Yorko. 
Puikus orkestras.šokiai Bufetas. Kiti malonumai.

Stalus rezervuoti pas Z. Dresliūtę 236-5501, R. Stankaltytę 
563-4266, L Simonaiti 242-2168 
Auka 10 dol., studentam — 5 dol.

25 dol.
Jau yra žinomi šie paskaiti

ninkai ir jų nurodytos temos: 
prel. dr. Petras Celiešius: Die
vo ir žmogaus sąveika Apreiš
kime; prel. dr. Vytautas Kaz
lauskas: Žmogaus teisių teologi
nis pagrindas; dr. Bronius Ma
kauskas: Lietuvių mokyklos Vil
nijoje ir Pietų Suvalkijoje 1920- 
1939 m.; doktorantė Rasa Ma
žeika: Kunigaikščių Algirdo ir 
Gedimino laikysena krikščiony
bės atžvilgiu; T. dr. Leonardas 
Andriekus, OFM: “Aidų” 40 me
tų kelionė per tremtį: Žvilgsnis 
į praeitį, dabartį ir ateitį; Bi
rutė Saldukienė, M.S.: Lietuvos 
žemės gelmių amžius; prof. kun. 
dr. Matas Mankeliūnas: Episte- 
mologinės problemos dabartinė
je psichologijoje; prof. dr. Juozas 
Zaranka: Pikto problema Plato
ne; dr. Barbora Vileišytė: Pet
ro Vileišio kultūrinė ir tautinė 
veikla; prof. kun. dr. Paulius 
Rabikaus kas, S J: Lietuvos krikš-

Lapkričio 17 — Pamaldos §v. 
Alfonso parapijoje Baltimore, 
MD.

Lapkričio 28 - gr. 1 — Moks
lo ir kūry bos simpoziumas Chi- 
cagoje.

Lapkričio 28 — Krikščionybės 
jubiliejaus centrinio komiteto 
posėdis Chicagoje.

Gruodžio 6-9 — VLIKo sei
mas St. Petersburg, Fla.

Gruodžio 26 - 30 — L.K. 
Mokslo Akademijos suvažiavi
mas, Los Angeles, CA.

1986 m.
Sausio 31 - vas. 11 — N ene- 

cuelos ir Kolumbijos lietuvių 
lankymas.

Vasario 11 - kovo 4 — Bra
zilijos lietuvių lankymas.

Kovo 4 - 12 — Urugvajaus 
lietuvių lankymas.

neužtenka. Didėja pajamos, bet 
didėja ir išlaidos, nes infliacija 
didėja. Mažėja mokinių skaičius, 
mažiau gaunama mokslapinigių.

Mokyklos norėtų įsigyti mo- 
demiškesnių mokymo priemo
nių, trūksta pinigų. Daug kas 
kritikuoja mūsų mokyklas, bet 
nepagalvoja apie pagalbą. Moks
lo metų pradžioje geriausia pro
ga ištiesti pagalbos ranką. Au
kojasi mokytojai, aukojasi tėvai, 
veždami iš tolimų priemiesčių 
savo vaikus į lietuviškas mo
kyklas, laukiame aukos ir iš lie
tuviškos visuomenės. Tik solida
rumo dėka mes galime išsilaikyti 
kaip tautinė bendruomenė.

Nereikia aiškinti apie mūsų 
krašto padėtį, matome nutautė
jimo pavojų ir čia. Ar galima 
šaltai žiūrėti į tokią padėtį? 
Ne! Reikia artėjantiem pavo
jam užbėgti už akių, kad vėliau 
netektų gailėtis.

Lietuvių Bendruomenės apy
linkės ir apygardos paprašys 
pasirašyti į aukų lapą, neatsisa
kykite. Kam toli Bendruomenės 
apylinkės, siųskite aukas tiesiai 
į Švietimo Tarybą. Didesnę su
mą paaukoję galėsite nusirašyti 
nuo savo mokesčių. Švietimo 
Tarybos adresas: Lithuanian 
Educational Council of USA, 
Ine., 18204 Canterbury, Cleve- 
land. Ohio 44119. Čia duotas 
Švietimo Tary bos iždininko Vin
co Akelaičio adresas. 

tas ir krikščionėjimas (600 m. 
jub. minėjimas); dail. Antanas 
Tamošaitis: Lietuvių liaudies 
skulptūra; kun. Jonas Krivic
kas: Kompiuteris mokymo ir 
auklėjimo tarnyboje; rašyt. Alė 
Rūta-Arbienė: Pažintinė erdvė 
novelėse, K. Barėno “Dvidešimt 
viena Veronika” ir VI. Dautarto 
“Senojo gluosnio pasaka”; kun. 
prof. dr. Povilas Ragažinskas: 
Romantizmo pėdsakai tremtinių 
literatūroje; prof. dr. Vytautas 
Vardys: Nepriklausomos Lietu
vos politinės kultūros bruožai; 
kun. prof. dr. Antanas Paškus: 
Psichoterapijos vaidmuo religi
niame asmens brendime; dr. 
Anatolijus Matulis: Nauji žmo
gaus smegenų tyrinėjimai ir jų 
svarbumas mūsų ateičiai.

Dar yra daugiau pasižadėju
sių paskaitininkų, kurie tačiau 
dar nenurodė savo paskaitų te
mos. Juos pranešime visuome
nei vėliau.

Rengimo Komitetas

Kovo 12-26 — Argentinos 
lietuvių lankymas.

Balandžio 13 — Sutvirtinimo 
sakramentas Lemont, IL.

Balandžio 27 — Sutvirtinimo 
sakramentas, Elizabeth, NJ.

Gegužės 4 — Sutvirtinimo 
sakramentas Sv. Kazimiero 
parapijoje VVorcester, MA.

Gegužės 11 — Sutvirtinimo 
sakramentas, Cambridge, MA.

Gegužės 17 — Kunigi} šven
timai Kennebunkport, ME.

Gegužės 18 — Sutvirtinimo 
sakramentas, Brockton, MA.

Gegužės 23 - birž. 16 — Ang
lijos ir Škotijos lietuvių lanky
mas.

Birželio 16 - 30 — Belgijos, 
Prancūzijos, Šveicarijos lietuvių 
lankymas.

Kai kurie galvoja, jei jų apy
linkėje nėra lietuviškos mokyk
los, nereikia siųsti aukų. Tegu 
aukoja tie, kurie turi mokyk
las. Klaidingas galvojimas. Švie
timo taryba, gavusi pinigus, 
skirsto visom mokyklom. Kiek
vieno lietuvio auka padeda iš
laikyti lietuvybę išeivijoje. Gy
ventojų surašyme užsiregistravo 
apie 800,000 lietuvių kilmės as
menų. Jei visi aukotų po 1 
dol., lietuviškos mokyklos kles
tėtų. Kad ir nedideles sumas, 
aukokite visi.

J. Plačas

LIETUVIŲ EKONOMINĖ KONFERENCIJA 
ĮVYKS FLORIDOJE, MARCO ISLAND KURORTE, 

Š. M. LAPKRIČIO 9 - 10 DIENOMIS
PASKAITŲ TEMOS:

Investavimų filosofija ir praktika.
Kompiuterių pritaikymas privačiam biznyje.
Deregunacijos pasėkos Amerikos ekonomijai.
Lietuvių profesionalų ir verslininkų užduotis.

Taip pat bus pašnekesiai apie kuriamą lietuvių centrą Lemonte, investavimo 
galimybes Marco Island ir t.t.

NUMATYTI PRELEGENTAI: Vytautas Vebeliūnas, dr. Tomas Remeikis, dr. Julius 
Maldutis, dr. Jonas Ulėnas, architektas A. Kerelis ir kt.

MODERATORIAI: dr. prof. Rimas Vaičaitis ir visuomeninės tarnybos žinovas 
Vaclovas Kleiza.

Konferencijai yra užsakyti butai BEACH CLUB OF MARCO kurortiniam viešbutyje, 
kuriame dalyviai galės pasisvečiuoti porai dienų, arba ilgiau paatostogauti. Laikui 
paįvairinti, numatytos įvairios ekskursijos ir kitos pramogos.

Dėl smulkesnių informacijų prašoma kreiptis į “Lito” bendrovės įstaigą New Yorke: 
LITAS INVESTING CO. 86 - 01 114th Street, Richmond HIN, N.Y. 11418. Telefonas: 
718 - 441 - 2811, arba 718 441 - 6799.

Dėl viešbučio rezervacijų ir lėktuvo bilietų kraiptis į VYTIS INTERNATIONAL 
TRAVEL SERVICE, 2129 Knapp Street, Brooklyn, N.Y. 11229, arba telefonuotl 718- \ 
769-3300.

Kelionės ir pragyvenimo iilaidos kvalifikuojasi nurašymui nuo valstybinių 
mokesčių.

Ekonominę Konferenciją rengia “Lito“ bendrovė ir Federalinė Lietuvių Kredito 
Unija KASA

Visi lietuviai kviečiami dalyvauti.

Putnamo seselių “Dangaus Vartų” kapinėse susimąstę vei
dai 1984 metų sąskrydyje.

PUTNAM, CONN
Seselių rėmėjų sąskrydis
Putnamo seselių rėmėjų są

skrydis šiais metais įvyks spa
lio 27, sekmadienį prieš Vėli
nes. Sąskrydis pradedamas 11 
vai. ryto mišiomis. vienuolyno 
koplyčioje už mirusius. Mišias 
aukoja ir pamokslą sako kun. 
dr. V. Cukuras.

Tai jau tradicinis Putnamo 
vienuolyne susitikimas, skirtas 
prisiminti mirusius artimuosius 
bendra malda koplyčioje ir ka
pinėse. Kartu tai yra ir mūsų 
solidarumo pareiškimas savo 
broliam Tėvynėje, kur nepaisy
dami bedievių trukdymų, laiko
si šios ilgi} amžių krikščioniš
kos ir lietuviškos tradicijos, lan
kant kapines ir malda bendrau
jant su mirusiais.

Po mišių pietūs vienuolyno 
valgomajame. Taip pat vyks ir 
didžiojo lietuvio vyskupo A. Ba
ranausko 150-ųjų gimimo meti
nių minėjimas. Paskaitą skaitys 
rašytojas Paulius Jurkus iš New 
Yorko, o A. Baranausjo poezi

ją skaitys I. Žmuidzinienė iš 
Rochesterio.

Po minėjimo bus vykstama į 
kapines pasimelsti už mirusius 
artimuosius ir vienuolyno gera
darius. 4 vai. popiet maldos už 
mirusius bus tęsiamos mišparais 
koplyčioje. Pasimeldę ir po to 
vienuolyno valgykloje užkandę, 
skirstysimės namo.

Nepraleiskime progos pabend
rauti su seselėmis ir tarpusavy, 
bendrai pasimelsti už mirusius 
artimuosius ir pasiklausyti įdo
mios paskaitos bei įspūdingo 
poezijos skaitymo.

Česlovas Masaitis, 
rėmėjų pirmininkas

PADĖKA
Rugsėjo mėn. 15 d. sugrįžus namo iš bažnyčios, 

mano nustebimui radau suruoštas vaišes atšvęsti mano 
75 metų gyvenimo sukaktį.

Už šią staigmeną reiškiu didelę padėką savo vyrui Sta
nislovui, dukroms Danutei Surdėnienei ir Genei Gedmi
nienei, jų vyrams ir šeimoms, anūkėms L. Bagdana- 
vičienei ir jos vyrui, A. Mačiūnienei jos vyrui ir šeimai, 
anūkui Vytui Surdėnui ir anūkei Danai Surdėnaitei.

Už nuoširdų sveikinimą, linkėjimus ir gėles iš toli
mosios Kanados dėkoju mano dukrai Aldonai Kvedarie
nei, jos vyrui ir šeimai.

Reiškiu gilią padėką vyskupui Pauliui Baltakiui už 
dalyvavimą, sukalbėtą maldą ir prasmingą dovaną.

Visiems dalyvavusiems svečiams, už atsiųstus sveikini
mus, gražius linkėjimus, gėles ir dovanas visados lieku 
dėkinga.

ANELĖ NUTAUTIENĖ

— Memmingeno miesto dien
raštis gražiai aprašė lietuviškų 
tautinių šokių grupę, kuriai va
dovauja Alma Neumann. Grupė 
turi 23 mergaites ir berniukus. 
Naujų šokių išmoko Alina Gri
nienė iš Miuncheno. Memminge
no grupė jau šoko katalikų die
nose Miunchene ir Bochume.

4
— Amerikos vyskupai kviečia 

visus pagelbėti nukentėjusiems 
nuo žemės drebijimo Meksikoje. 
Aukas siųsti: Catholic Relief 
Services, Mexican Earthquake 
Fund, P. O. Box 2045, Church 
Street Station, New York, N Y 
10008.

— Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Fondas įteiks ketvirtąjį 
$100,000 įnašą Lituanistikos ka
tedrai įkurti. Iškilmės įvyks Il
linois universitete, Jane Addams 
Hull House pastate, spalio 2 d., 
5 vai. p.p. Įteikimo proga daly
vaus PLB Fondo pirmininkas 
Vytautas Kamantas, Lituanisti
kos katedros vedėjas prof. dr. 
Bronius Vaškelis ir universiteto 
kancleris Donald L. Langenberg.

— “Mūsų Pastogės ”, Sydney 
leidžiamo Australijos lietuvių 
savaitraščio, redaktore pakviesta 
Rita Juzėnaitė-Homby.

— Bronius Jodelis, buvęs JAV 
LB Švietimo tarybos pirminin
kas, šiuo metu pirmininkauja 
komitetui, kuris rengia “Tauti
nės sąmonės išlaikymas išeivijo
je” mokslinę konferenciją, kuri 
įvyks lapkričio 23-24 Chicagos 
Jaunimo Centre.

— Kun. Petras Urbaitis, sale
zietis, buvęs Kinijos misijonie- 
rius, aplankęs Brazilijos lietu
vius, išvyko į Venecuelą pava
duoti sunkiai sergantį salezietį 
kun. Antaną Perkumą.

— Vasario 16 gimnazijon, Vo
kietijon, šiem mokslo metam iš
vyko Alain Gromašauskas iš 
Domininkonų respublikos ir 
Danielius Aglinskas iš Argenti
nos. PLB Švietimo ir tautinio 
auklėjimo komisijos pirmininkės 
Birutės Jasaitienės rūpesčiu Lie
tuvių Fondas jiem paskyrė sti
pendijas.

— Vilniaus Dienos minėjimas 
ir knygos/'Rytų Lietuva” anglų 
kalboje sutiktuvės vyks spalio 
13 Chicagos Šaulių namuose. 
Rengia Chicagos vilniečiai.

— Kun. Albinas Spurgis, MIC, 
Adelaidėje gyvenąs jau eilų me
tų, atšventęs 78-ąjį gimtadienį, 
sunkiai susirgo ir buvo pagul
dytas ligoninėn.

— Pabaltiečių vakaras Cleve- 
lando Lietuvių Namuose įvyks 
lapkričio 2. Ruošia Amerikos 
Lietuvių Taryba, Latvių Sąjun
ga ir Estų Taryba.

— Rašytojo a.a. Aloyzo Ba
rono mirties penkerių meti} su
kaktuvės minimos spalio 11 Chi
cagos Jaunimo Centro kavinėje. 
Rengia Lietuvių rašytojų drau
gija-
— Dvidešimtasis literatūros va
karas, ruošiamas Lietuvių Fronto 
bičiulių Los Angeles sambūrio, 
šiais metais įvyks gruodžio 7 
Šv. Kazimiero parapijos salėje.

— Brazilijos lietuvių spaudos 
istoriją, dvejus metus skelbtą 
“Mūsų Lietuvos” laikraštyje, 
rengiamasi papildyti ir išleisti 
atskira knyga. Tai bus pasitar
nauta Lietuvos ir lietuvių isto
rijai emigraciniuose kraštuose.

— “Dirvos novelės konkurso 
premijai skirti vertinimo komisi
ja — pirm. Balys Auginąs, na
riai dr. Danguolė Tamulionytė 
ir Vacys Kavaliūnas — savo po
sėdyje rugsėjo 7 svarstė atsiųs
tus 13 rankraščių ir nerado nė 
vieno kūrinio, kuris būti} vertas 
mecenato Simo Kašelionio 600 
dol. premijos.

— Pik. Albertas Siaudžionis, 
48 m. amžiaus, yra paskirtas 
Brazilijoj, Kumbikos karo avia
cijos bazės Sao Paule komen
dantu. Jis yra lietuvių kilmės, 
mokyklą lankęs V. Žolinoje, pir
muoju baigęs karo aviacijos aka
demiją. Dirbo prezidentūroje, 
pastaruoju metu generaliniame 
štabe.

— Ieškomas Eugenijus Ali
šauskas, 1950 studijavęs St. 
Francis Seraphic seminarijoje, 
Lovvell. Mass. Jis pats arba 
apie jį žinantieji laliai prašomi 
pranešti Darbininko retlakcijai
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NAUJAUSIOS KNYGOS

A. N. Niliūno, Žiemos teologi
ja. Premijuotas eilėraščių rinki
nys. 8 dol.

A.V. Rinkūno, Lietuva ir Vil
kas, 10 dol.

V. Gidžiūno, Šv. Benedikto 
regulos vienuoliai Lietuvoje, 8 
dol.

J. Sako, Kun. J. Vailokaitis. 
Kietais viršeliais. 8 dol.

V. Volerto, Jaučio ragai. Ro
manas, 8 dol.

A. Baranausko, Piliakalnio še
šėliai, 8 dol.

J. Daumanto, Partizanai. Tre
čias pataisytas ir papildytas lei
dimas. Kietais viršeliais. 15 dol.

V. Ališo, Anapus marių. Poe
zijos rinktinė. Kietais viršeliais. 
7 dol.

VI. Kulboko, A. Tulys, 4 dol.
J. Kralikausko, Ąžuolai pilia

kalnyje. 9 istorinių romanų gel
menys ir problemos, 8 dol.

M. Krupavičiaus, Visuome
niniai klausimai. Kietais virše
liais. 15 dol.

V. C. Butkienės, Molinis ark
liukas ir kiti apsakymai. Kietais 
viršeliais. 8 dol.

V. Alanto, Gelmių balsai. Pre
mijuotos novelės. Kietais virše
liais. 10 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

šios ir kitos lietuviškos knygos 
lietuviškos muzikos plokštelės 
bei suvenyrai gaunama Darbi
ninko administracijoje, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

VERTINGI LEIDINIAI
Broniaus Kviklio monumen

talus veikalas apie Lietuvos 
bažnyčias leidžiamas atskirais 
tomais pagal vyskupijas. Telšių 
vyskupijos tomas kainuoja 20 
dol. Vilkaviškio, Panevėžio ir 
Kauno arkivyskupijų tomai kai
nuoja po 23 dol. Visi tomai gau
siai iliustruoti ir įrišti kietais 
viršeliais. Persiuntimui prideda
ma po 1 dol. už kiekvieną 
tomą.

Prof. Juozo Brazaičio raštai 
leidžiami atskirais tomais, 
spausdinama gerama popieriuje, 
įrišti kietais viršeliais. I, II, III 
ir IV tomas kainuoja po 15 
dol. V. tomas. — 16 dol. Per
siuntimui pridedama po 1 dol. 
už kiekvieną tomą. Gaunama 
Darbininko administracijoje, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anast&si, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS
Kad liktum tu gyva. Chicagos 

Lietuvių operos choro įdainuo
ta ir išleista plokštelė. Su per
siuntimu 16 dol.

Gruodis: Dainos. Dainuoja 
operų solistė Lilija Šukytė Šio
je plokštelėje Įdainuota 17 
komp. Juozo Gruodžio lietuviš
kų dainų. Akomponuoja pianistė 
Raminta Lampsatytė. Kaina su 
persiuntimu 11 dol.

Du gaideliai — 18 lietuviškų 
dainų vaikam. Muzikinė palyda 
Andriaus Čerškaus ir Pauliaus 
Vyto. Išleista Kanadoje. Kaina 
su persiuntimu 1 1 dol.

Clevelando vyrų oktetas — 3. 
Oktetas, vadovaujamas muz. 
Ryto Babicko, talkinamas solis
tės Irenos Grigaliūnaitės, įdai
navo 12 lietuvių ir tarptautinių 
kompozitorių dainų. Akompo
nuoja R. Strimaičio orkestras. 
Kaina su persiuntimu 11 dol.

Gintaras su daina. Toronto 
“Gintaro” ansamblio dainos 
vieneto įdainuota 14 lietuvių 
kompozitorių dainų. Kaina su 
persiuntimu 11 dol.

Aš čia gyva. Dariaus, Lino ir

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

WE DELTVER
296-4130

Teisme
— Teisiamasis, ar jūs prisi

pažįstate padaręs nusikaltimą?
— Ne, pone teisėjau. Mano 

advokatas įtikino mane, kad aš 
nekaltas.

Audriaus Polikaičių bei Vido 
Neverausko įdainuotos lietuviš
kos ir estradinės dainos. Išlei
do Montrealy Vilnius Records of 
Canada. vadovaujama A. Stan
kevičiaus. Kaina su persiuntimu 
11 dol.

Tau, mama. 14 kūrinių: 7 skir
ti motinai ir 7 mišraus žanro. 
Įrašyta Lietuvoje. Išleido 
Montrealy Vilnius Records of 
Canada, vad. A. Stankevičiaus. 
Kaina su persiuntimu 11 dol.

Pasakos. Įrašyta 10 lietuviškų 
pasakų vaikam. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

Ar atminsi? Dainuoja solistė 
Dana Stankaityti, akomponuo- 
jant muz. Alvydui Vasaičiui. Į- 
dainuota 14 lietuvių kompozito-
rių kūrinių. Kaina su persiunti
mu 11 dol.

Gina Čapkauskienė. Solistė, 
akomponuojant muz. Jonui Go- 
vėdui, įdainavo 5 lietuvių kom
pozitorių ir 5 tarptautinių au
torių kūrinius. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

Algis Grigas, baritonas, su 
Philharmonica Hungarica, diri
guojant Alvydui Vasaičiui, į- 
dainavo 8 lietuvių ir tarptauti
nių operų arijas. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

Dainuok ir Šok. Dainuoja Juo
zas Nakutavičius ir Dana Sum- 
mers-Striugaitė, palydint or
kestrui “Lietuva”. Estradinės ir 
šokių dainos. Kaina su persiun
timu 13 dol.

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, lietuviškos knygos bei 
suvenyrai gaunama Darbininko 
administracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 1 121)7.

POEZIJOS 
MĖGĖJAMS
Štai mūsų poetų eilėraščių 

rinkiniai:
Kl. Jūra, Diemedžio šakelė. 

6 dol.
Kl. Jūra, Kauburėliai, 8 dol.
A. N. Niliūnas, Vyno stebuk

las. Įrišta. 5 dol.
L. Andriekus, Saulė kryžiuose 

5 dol.
L. Andriekus, Naktigonė. 5 

dol.
P. Gaučys, Lianų liepsna, 

Brazilų poezijos antologija. 9 dol.

PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Gera proga įsigyti penkias 
lietuviškų dainų plokšteles tik už 
12 dol. (anksčiau jos kainavo 
29 dol.). Tai solistės Lionės Juo
dytės “Mano Lietuvos prisimini- 

, mai” (14 dainų su gitaros paly
da), solistės Lionės Juodytės 
“Dainuojame su Lione” (16 dai
nų), muz. Juozo Stankūno kū
riniai “Sodžiaus garsai” (solistės 
I. Stankūnaitės, chorų bei kvar
teto 12 dainų), solisto Kazio Ya- 
kučio “Yakutis ’ (14 dainų ir ari
jų rinkinys), Ne\v Yorko lietuvių 
vyro choro, vadovaujant muz. 
V. Baltrušaičiui, įdainuota 12 
dainų. Šių plokštelių yra likęs 
labai ribotas skaičius. Gaunama 
Darbininko spaudos kioske, 341 
Highland Blvd., Brooklvn, N.Y. 
11207. ‘

A. Tyruolis, Žvaigždynų so
natos. Kietais viršeliais. 9 dol.

V. Alantas, Paversmiai. Kier 
< tais viršeliais. 10 dol.

K. Grigaitytė, Tylos dovana.
4 dol.

K. Grigaitytė, Marių vėjui 
skambant. 4 dol.

St. Santvaras, Buvimo pėdsa
kai. 8 dol.

J. Rūtenis, Šventieji dūmai.
6 dol.

K. Bradūnas, Prierašai. 6 dol.
Pr. Naujokaitis, Saulėleidis. 4 

dol.
K. Kaminskas, Po svetimu 

dangumi. 4 dol.
E. Juodvalkė, Pas ką žiedas 

žydu 6 dol.
A. P. Bagdonas, Žodžiai į tolį.

5 dol.
L. Šimkutė, Prisiminimų inka

rai. 6 dol.
F. Kirša, Šventieji akmenys. 

3 dol.
Persiuntimui pridedama už 

kiekvieną knygą po 1 dol.
Užsisakant £ia minimas poe

zijos knygas, administracija pri
dės dovanai dar kitą poezijos 
knygą, kuri čia neminima.

Visos šios knygos, lietuviš
kos muziko's plokštelės ir suve
nyrai gaunama Darbininko ad
ministracijoj, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

PUOŠNŪS ALBUMAI
Puošnūs ir meniški albumai, 

su tekstu lietuvių ir anglų kal
bomis, labai tinka dovanom 
įvairiom progom.

A. Rannit, M. K. Čiurlionis, 
25 dol.

Loterija
— Pirkite loterijos bilietą. Gal 

išlošite pusę milijono.
— O kam man tie pinigai?
— Na, tai vis tiek pirkite. 

Greičiausiai nieko neišlošite.

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS, prel. P. Juro paruoš
ta maldaknygė, mažo kišeninio formato, su daugybe mal
dų, litanijų, novenų. Tinka ir patiem pasimelsti ir kitiem 
padovanoti, kurie tokių maldaknygių neturi. Kaina 4 dol. 
Gaunama Darbininko administracijoje: 341 Highland 
Blvd.. Brooklyn, N.Y. 11207.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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.), Wilkęs Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės j organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBEL|, 212 Elderts Lane, Woodhaven, N.Y. 11421, tel. Ml 7-6637.

GINKIME LIETUVIŲ TEISES 
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti 

“Lietuviu Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lith
uanian Rights Fund, Ine.”) ir siųsti adresu: 5620 So. 
Claremont Avė. Chicago, Illinois, 60636

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui............USS...... a.!

Pavardė, vardas..........................................................................
Adresas.......................................................................................

VOICE OF AMERICA

seeks candidates with fluency in Lithuanian and English to 
work in Washington, D.C. as foreign language broadeasters. 
Positions reąuire a background in broadeast journallsm or 
related experience, such as translating, interpreting, lectur- 
ing or acting in the Lithuanian language, or teaching the 
Lithuanian language above the high school level. Candida
tes mušt have a voice suitable for shortwave broadeasting. A 
translation and voice examination are reųuired. Startinę salary: 
U.S. Dols 21,804 to 26, 381 per year. Interested candidates 
are requested to submit detailed resume or other background 
Information, or Standard govemment appiication SF-171, irv 
English to:

VOIQE OF AMERICA 
OFFICE OF PERSONNEL , ROOM 1192 

330 INDEPENDENCE AVENUE. 
S.W. WASHINGTON, D.C. 20547

V.O.A. is an equal opportunity employer

B. C. Šulskis (red.), We 
Lithuanians. Omahos lietuvių 
istorija. Gausu žinių apie Lie
tuvą, lietuvių ir anglų kalbomis. 
Gausiai iliustruota. Yra ir labai 
gražių spalvotų paveikslų. Di
delio formato. Įrišta. 45 dol.

P. C. Rice, Ph.D., Amber, The 
Golden Gem of the Ages. Gau
siai iliustruota, įrišta. 29 dol.

A. Tamošaitis, Lithuanian 
Easter Eggs. Iliustruota, įrišta. 
25 dol.

A. Tamošaitis, Lithuanian Na
tional Costume. Iliustruota, įriš
ta. 25 dol.

SUVENYRAI

Automobiliam lipinukai (de- 
cal), Lietuvos Vytis* su trispalve 
Ir stilizuotas Vytis, lipinama iš 
vidaus. Lietuvos Vytis su tri
spalve ir Amerikos-Lietuvos vė
liavomis bei Vyčiu, lipinama 
išorėj. Kaina po 1 dol.

Lipinukai išorėj LABAS, 
SVEIKAS ir kiti- po 1.50 dol. 
Lietuva su Vyčiu, L.T. 2 dol.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (base) 
— 1.50 dol. Lietuviška ir JAV 
vėliavėlės su pastatymo kaladė
le (base) — 2 dol.

NAUJAUSIOS 
KASETĖS

Du gaideliai. Vaikučiam 9 dai
nelės. 10 dol.

Ir vėl žydi gėlės. J. Nakuta- 
vičiaus lengvo žanro šokių dai
nos. 10 dol.

Aš tau dėkoju, daina. Nelly 
Paltinienės įdainuotos estradi
nės dainos. 10 dol. Siunta 1 dol. 
nos. 10 dol. Siunta 1 dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje.

R. Scarr, Mano žodynas. Spal
votas, iliustruotas, įrištas. Žo
džiai lietuviškai ir angliškai. 12 
dol.

E. Verloren Van Themaat, Pra
nas Domšaitis, 25 dol.

R. Viesulas, Telesforas Valius, 
•58 dol.

E. Jasiūnas, Darius-Girė- 
nas, 25 dol.

Patty C. Rice, Amber, 29 dol.
Adomo Galdiko, A Color 

Odyssey, 15 dol.
F. \Vhitaker, Puzinas, 25 dol.
Jurgis Juodis, The Way of the 

Nation, 7 dol.
Persiuntimui pridedama po 1 

dol. už kiekvieną knygą.
Šios ir kitos lietuviškos kny

gos, lietuviškos muzikos plokš
telės ir įvairūs suvenyrai gau
nama Darbininko administra
cijoje, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

NAUJAUSIA 
PLOKŠTELĖ

Kad liktum tu gyva. Plokšte
lę Įdainavo ir išleido Chica
gos Lietuvių opera. Turinys: 
Lietuvos himnas, Lietuviais 
esame mes gimę, De profundis, 
už jūrelių, Augo kieme kleve
lis, Už jūrų, už kalnų, Krivio 
arija ir choras, Raudotojų cho
ras, Ant marių, Saulė motina pa
kilo. Su persiuntimu 16 dol 
Gaunama Darbininko administ
racijoje.

Pranciškonai laidžia šiuos 
laikraščius bei žurnalus: Aidai, 
Darbininkas, šv. Pranciškaus 
Varpelis. Ar visus Juos prenu
meruoji?

PLOKŠTELĖS 
VAIKAMS

“Pasakos” ir “Du gaideliai'’ 
— su persiuntimu po ll\dol. 
“Du gaideliai” galima gauti ir 
kasetės formoje — su persiun
timu 10 dol. Gaunama Darbi
ninko administracijoje.

LIETUVIŠKOS KASETĖS
Dainuokime — A. Šalčio 16 lietuviškų dainų. Gintaras su daina 

-14 dainų. Estradinės muzikos - šokių kasetės (60 minučių, 10- 
12 dainų kiekvienoj): Paklydo ramunė, Gervės skrenda, Myliu, 
Vilniui, Mūsų kaime gegužinė, Šventieji vakarai, Balti balan
džiai, Dainuok ir šok, Ragelių puota, Volungė, Armonika, Nak
ties muzika, Už viską švelniau. Šios kasetės po 10 dol.

Kasetės po 90 minučių: V. Noreika, Tango, Šokime I, Šokime II, 
Akordeono garsai, Broliai Aliukai. Šios kasetės po 1*0 dol.

Komp. J. Stankūno kūriniai, įrašyti kasetėse “Sodžiaus garsai” 
ir “Lithuanian Entertainment”. Dainuoja a.a. Irena Stankūnaitė, 
solistai, duetai, chorai. Šios kasetės po 6 dol.

Tntroduction to Modem Lithuanian” gramatikos 4 kasetės iš 
viso 20 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 dol.
Šios kasetės gaunamos Darbininko administracijoj, 341 High

land Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 16 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė.......... . ...............-.............................................
Numeris, gatvė .................. ...........................................................
Miestas, valstija, Zlp...... . ................................................................

LITHUANIAN COOKERY
(ln English, 316 pages, price 8 dol.)

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastininiu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery" už 8 dol. Persiuntlmas- 
Postage 50 c.

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

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

Miestas-, valstija, Zip ......................................................................

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras; M 01 114th St, Rlchmond HIII, N.Y. 11418 
Tai. (718) 441-6799

Skyriai: Chlcagoje, Cicero, St. Petersburge

Aktyvas: 43 mili|onai dolerių

KASOJE gaunamos paskolos, reguliarios santaupos, 
IRA Ir kiti pelningi certlflkatal.

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

Taupymo certiflkatų palūkanos nuo 7.15% iki 9.85%, pagal sumų Ir terminų.
IRA Indėlių palūkanos nuo 9.25 iki 10.25% pagal terminų.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS Įstaiga RlchmondHIII veikla šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. 
vakaro, Išskyrus penktadieniais Iki 6 v.v. Ir šeštadieniais Iki 5 v.v.

Apie paskolų Ir certiflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefonų arba paltu Jums bus sutelktos vėliausios lnformacl|os.
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Metinėje šventėje sesuo Dovydą padovanojo keliasdešimt jos numegstų pagalvėlių. 
Iš k. viršininkė sės. Rūta, McKenow, R. Dilis ir pagalvėlių dovanotoja sės. Dovydą.

BROCKTON, MASS.
Seselių sukaktuvinė šventė
Darbo Dienos savaitgalyje — 

rugsėjo 2 — gražioje Jėzaus Nu
kryžiuotojo Sopulingosios Dievo 
Motinos seserų motiniškojo na
mo sodyboje atšvęsta 40-ji meti
nė šventė, kurios ruošimui va
dovavo seselė M. Elena Ivanaus
kaitė talkinant kitom seselėm ir 
šventės rengėjom.

Šventė pradėta motiniško na
mo koplyčioje iškilmingomis 11

kun. V. Jaskevičius, SJ, kun. S. 
Saulėnas, kun. J. Steponaitis, 
kun. A. Nagle, kun. Ed. Sviok- 
la, kun. J. Žuromskis.

Mišių metu giedojo seselių 
choras, vargonais palydint se
selei Conceptai. Giedojo angliš
kai ir lietuviškai pritariant ti
kintiesiem.

Po pamaldų dalyviai vaišino
si net keliose vietose skaniai 
paruoštu maistu.

Orui prablaivėjus rinkosi vis
no rėmėjam, gerbėjam ir seselių 
artimiesiem susirinkus, nors ir 
nelabai palankus oras buvo

Mišias aukojo kun. dr. Anta
nas Jurgelaitis, OP. Su juo kon- 
celebravo kun. A. Kontautas,

bių vienuolijų atstovų Į šį metini 
subuvimą. Atvažiavo kunigų ly
dimas vysk. Daniel Hart. Pra
sidėjo malonus svečiavimasis: 
galima buvo sutikti seniai maty-

tu s pažįstamus, pabendrauti su 
seselėmis ir paremti auka šį 
židinį.

Vaikam ir paaugliam buvo su
daryta proga pas įvažinėti poros 
arklių traukiamu vežimu.

Suaugusieji grupavosi prie 
loterijos bilietų pardavinėjimo 
stalo, nes loterijon leidžiama: 
1986 Plymouth-Reliant automo
bilis, video-cassette rekorderis 
ir TV aparatas. Traukimas bus 
lapkričio 15.

Iš loterijos gautas pelnas bus 
panaudotas vidaus įrengimam 
apmokėti seselių, pastate, kuria
me bus seserų miegamieji, mu
ziejaus, bibliotekos ir svečių 
priėmimo kambariai.

40-toje šventėje iš 15-kos lai
mėjimų stambiausia suma $1000 
atiteko John Hussey, Rockland, 
MA, o kiti džiaugėsi laimėję 
po mažiau.

So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos žinios

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-ja yra viena iš gausiausių sa
vo nariais organizacija tur būt 
visoj Naujojoj Anglijoj. Be to, 
tur būt ir turtingiausia. Joje tu
ri savo būklą skautai, draugi
jos patalpose yra įsikūrusi Lie
tuvių Enciklopedija, kredito uni
ja Taupa, draugijos salėje vyksta 
įvairūs lietuvių susirinkimai, o 
pati draugija savo lėšomis re
mia lietuviškus reikalus.

Vasaros metu klubo užkandi
nė būna uždaryta. Bet dabar 
nuo rugsėjo 14 ji vėl atidaryta. 
Šiais metais valgyklos maisto 
gaminimą perėmė daug patyręs 
virėjas Jonas Stankus. Tad da
bar valgių įvairumas padidės. 
Bus gaminami įvairūs lietuviški 
pietūs: blynai, kugelis, pizza 
ir skanūs tortai. Jonas Stankus 
daugumai yra žinomas kaip pui
kus virėjas ir lietuviškų tortų 
kepėjas. Valgykla yra atidaryta 
penktadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 12 vai. Tor
tus ir pizza galima užsisakyti ir 
telefonu 268 - 1055.

Šiuo metu draugija sparčiai 
ruošiasi savo metiniam banke
tui, kuriame bus pagerbtas gar
bės pirmininkas Aleksandras 
Čaplikas. Banketas įvyks-lapkri
čio 17 d. 3 vai. p.p. draugi
jos salėje. Banketo Šeimininkės 
yra Konstancija Vasiliauskienė 
ir Monika Plevokienė. Kaip ir 
kiekvienais metais jos paruoš 
skanius pietus iš kelių patieka
lų. Stalai bus papuošti gėlėmis 
ir atsilankę galės pasijusti kaip 
puikiame restorane. Vakaro pro
gramą atliks Baltimorės kvarte-

tas su įdomia programa. Bus 
svečių iš visos Amerikos.

Stalus- galima užsisakyti po 
10 asmenų pas klubo vedėja Al
gį Šmitą, tel. 268-9058. Reikia 
užsisakyti iš anksto, nes vietų 
skaičius ribotas.

Draugijos narių susirinkimai 
vyksta kiekvieno mėnesio trečią 
ketvirtadienį d-jos valgykloje. 
Draugijos valdyba ragina visus 
narius dalyvauti susirinkimuose, 
nes juose yra aptariami visi rei
kalai, draugijos veikla ir jos 
ateitis.

Iš amerikiečių spaudos '
Didysis dienraštis The Boston 

Sunday Globė, kuris yra labai 
liberalus ir dažniausiai sten
giasi pasisakyti prieš Amerikos 
prezidentą Reagan ir jo vedamą 
politiką ir nutylėti apie rusų 
blogus darbus, rugsėjo 15 įdėjo 
straipsnį “The Stalin Years, A 
Soviet-created ordeal by hunger, 
7 million Ukrainians died need- 
lessly”. Straipsnis parašytas 
Charles E. Claffey. Straipsnyje 
recenzuojama knyga “Execution 
by Hunger”, parašyta Miron 
Dolot slapyvardžiu.

Miron Dolot šeima Ukrainoje 
1932 - 1933 kentėjusi baisų ba
dą, kuris buvęs Stalino sukurtas 
ukrainiečių numarinimui. 
Straipsnis iliustruotas fotografi
jomis. Vienoje rusiškas užrašas 
ant aukšto stulpo, kad čia ka
tegoriškai draudžiama laidoti 
mirusius, kitoje — lavonai guli 
ant šaligatvių, o žmogus eina 
pro juos.

Straipsnyje rašoma, kad tas 
genocidinis teroras ir badas So
vietų Rusijoj buvęs, kaip Nacių 
Vokietijos Holocaust. Ir tas bai
sus badu marinimas ukrainiečių 
tautos buvęs nutylimas vakarų 
spaudos, bet po 50 metų to 
baisaus bado sukakčiai prisimin
ti Amerikos ukrainiečiai pradė
ję plačią akciją, kaip kad yra 
rašoma apie Afganistaną, Kam
bodiją, Etiopiją. US kongres- 
manas 1983 spalio mėnesį pasa
kęs kalbą Jungtinėse Tautose, 
kad tai šiame šimtmetyje yra tie 
baisūs kriminaliniai nusikalti
mai vykdomi totalitarinių reži
mų. Jau esąs sudarytas kongre
sinis komitetas tų baisių įvykių 
tyrimam. Harvardo universi
tete tyrimų institute James 
Mace irgi darąs tyrimus apie tų 
septynių milionų urkainiečių iš
žudymą, ką atlikusi Sovietų Ru
sija.

Puikus pasisakymas
Rugsėjo 24 Bostone per TV 

5-tą kanalą net du kartu žinių 
laiku, atsakydamas į televizijos 
vedamąjį, jaunas vyras Thomas 
Meloney, sakė, kodėl kalbate 

•apie Pietų Afriką, o tylite apie 
Afganistaną, Kambodiją, Etiopi
ją, apie Estiją, Latviją ir Lie
tuvą, kur rusai komunistai daug 
baisiau elgiasi su žmonėmis, ne
gu Pietų Afrikos valdžia.

Pasisakymas labai puikus.

RENGINIAI

? A.A.
PROF. SIMUI SUŽIEDĖLIUI

mirus, jo žmoną Antaniną, sūnus Vytautą, Antaną, 
Eligijų, Remigijų ir Saulių, bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučia

Dr. Leonilė ir Juozas Giedraičiai

A.A.
PROF. SIMUI SUŽIEDĖLIUI

mirus, didžio skausmo prislėgtai žmonai Antaninai ir 
sūnums gilią užuojautą reiškia

Jėzaus Nukryžiuotojo Sopulin- 
: gosios Motinos šeimą sudaro 
per 80 seserų. Visos pagal įgy
tąsias specialybes dirbo ar tebe
dirba rytinėse Amerikos valsti
jose — parapinėse mokyklose 
jaunimą auklėdamos, senelių 
globos namuose slaugydamos ar 
kitokius gerus darbus atlikda- 
mos.

Dabartinė šios kongregacijos 
generalė virlininkė yra sės. M. 

I Rūta Daugininkaitė, jos asisten
tė — sės. M. Mercedes Petkū- 
naitė, generalėsekretorė sės. M. 
Celestina Statkutė . Patarėjos — 
sės. M. A minei ata Mažeikaitė, 
sės. M. Amadeu s Barkauskaitė.

Bent vieną lietuvišką knygą 
perskaityk kas mėnesį!

Marija Melynienė

Katalikiškame, kultūriniame 
gyvenime, kaip ir visur, nėra 
darbui ir tobulumui ribų. Sese
lės vis tobulinasi ir vasaros 
atostogų metu lanko vasarinius 
kursus universitetuose ir sten
giasi eiti sugyvenimo diktuoja
mais reikalavimais. Jų plati 
veikla gražiai pasireiškia šiose

IEŠKOMA AUKLĖ lietuviš
kai kalbanti, kad darbo dieno
mis šeimos namuose netoli Bos
tono prižiūrėti^ 16 mėnesių am
žiaus berniuką. Dėl atlyginimo 
bus tariamasi. Šalia atlyginimo 
siūlomas ir maistas,
prie visuomeninio transporto. 
Šeimininkas sutiktų tinkamą as
menį kasdieną atsivežti ir par
vežti. Skambinti 617 479- 
1472.

Labai arti

©r INTERNATIONAL
/ SOL ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

'—' 1985 METŲ KELIONĖS l LIETUVĄ:
KELIONĖS Nr. 4 GRUODŽIO 20 D. IKI SAUSIO 4 D.

11- dienų VILNIUS, 3 dienos Helsinkis 
Iš 
Iš

New Yorko 
Montrealio

$1,467.00
$1,835.00 Kanadiškais

DVIEM KAMBARYJE), {SKAITANT VISAS(MIEGANT DVIEM KAMBARYJE), {SKAITANT VISAS 
SUSISIEKIMO IŠLAIDAS, VIEŠBUČIUS (PRESIDENTT1 HOTEL— 
HELSINKYJE), MAISTĄ, OPEROS, TEATRO, ARBA BALETO 
BILIETUS, {VAIRIAS EKSKURSIJAS IR DAUG KITŲ PRIEDŲ.

TARPININKAUJAME NUPERKANT AUTOMOBILIUS, KO
OPERATINIUS BUTUS, BEI SUTVARKANT DOKUMENTUS 
IŠKVIETIMAMS, TOLIMESNĖM INFORMACIJOM IR VISAIS 
KELIONIŲ REIKALAIS PRAŠOME KREIPTIS Į:

G.T. INTERNATIONAL, INC.
P.O. Box 29163
CHICAGO, ILLINOIS 60629 
TELEFONAI: (312) 471-1700 ARBA 
471-1702

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAI
LĖKTUVAIS

Spalio 5-6 dail. Prano La
pės kūrinių paroda Lietuvių 
Piliečių d-jos Il-ro aukšto salėje.

Spalio 20 (ne 13 kaip buvo 
skelbiama) Laisvės Varpo ru
dens renginys.

. Spalio 21 d. Ievos Janukėnie- 
nės dailės darbų paroda Cam- 
bridge viešojoj bibliotekoj. Pa
roda tęsis dvi savaites.

Spalio27 sol. Aldonos Stempu- 
žienės rečitalis Lietuvių Piliečių 
d-jos Ill-čio aukšto salėje.

Lapkričio 9 Balfo 72-ro skyr. 
vakarienė Sandaros klube 
Brocktone.

Lapkričio 16 Amerikos Liet. 
Piliečių draugijos salėje So. Bos
tone rengiamas “Antrojo kaimo” 
iš Chicagos pasirodymas. Rengė
jai — Lietuviškos Skautybės 
Fondo valdyba.

Lapkričio 17 So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos ilgamečio 
pirmininko, o dabar garbės pir
mininko Aleksandro Čapliko 
pagerbimo banketas draugijos 
salėje.

Lapkričio 24 Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėje.

&FINNniR
Til»|4r rlr»»*ur by ėragn

PROFESORIUI SIMUI SUŽIEDĖLIUI 
mirus, siunčiame gilią užuojautą jo žmonai Antaninai 
Sužiedėiienei, sūnums, jų šeimoms ir giminėms.

L. B-nės Brocktono Apylinkės Valdyba: 
Povilas Jančauskas — pirmininkas
Dr. Petras Bizinkauskas — vicepirmininkas
Stasys Eiva — sekretorius
Birutė Banaitienė —kasininkė
Jonas Gedraitis —jaunimo reikalai
Antanas Šeduikis —spaudos platinimas

Rugsėjo 8 Marijos gimimo ir 
Tautos šventės metu buvo pri
siminti metinės šventės rengėjai- 
remėjai. Tjdieną koplyčioje 
kun. Albertas A. bračinskas auko
jo mišias, o po pamaldų buvo

pietūs, kuriuose dalyvavo per 
50 asmenų.

Linkime seselėm visuose dar
buose ir sumanymuose sėkmės 
ir stiprybės.

BOSTON MASS — WLYN 1340 
AM bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 
ryto. Veda S. ir V. Minkai, 71 
Farragut Road, So. Boston, Mase. 
02127. Telef. 268-2515.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10.00 vai. ryto iš WCAV-

4 banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

E. Ribokienė

MtMOl"

‘Anjber HdHays” O
RENGINIAI KULTŪROS ŽIDINYJE

ANTANINAI KAUŠIENEI
po sunkios Ilgos Chicagoje mirus, brolį Mamertą Erčių 
Ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

A. ir B. Bagdžiūnai 
P- ir B. Bagdiiūnai 
G. ir B. Bagdiiūnai 
J Matulaitienė
B. ir D. Sileikiai 
D. ir R. Vounaziai

Spalio 5-Privatus.
Spalio 12- Kultūros Židinio 

narių metinis s usi rinkimas. “Ka
rio” žurnalo sukakties minėji
mas.

Spalio 26- Privatus.
Spalio 27- Katalikių Moterų 

Kultūros Draugija.
Lapkričiož —“Laisvės Žibu

rio” koncertas.
Lapkričio 1 <5 — Apreiškimo 

parapijos koncertas. .
Lapkričio 23 — Privatus.
Lapkričio 30 — Koncertas ir 

paroda.
Gruodžio! — Koncertas ir pa

roda.
Gruodžio 7-8 — Lietuvių 

Tautodailė Instituto paroda.
Gruodžio 1-4 — New Yorko 

skautų Kūte.
Gruodžio22 — Maironio mo

kyklos kaldų eglutė.

1986 m.

Vasario 16 — Alto rengiamas 
Vasario 16-osios minėjimas.

Balandžio 5 — “Laisvės Žibu
rio” koncertas.

Birželio 1 — Maironio mokyk
los mokslo metų užbaigimas.

Užsakant Kultūros Židinio 
sales renginiam, būtina užpildy
ti ir pasirašyti užsakymo lapą ir 
su atitinkamu užstatu (50 dol. už 
didžiąją salę, 25 dol. už mažą
ją salę) grąžinti Kultūros Židi
nio administracijai. Telefoniniai 
užsakymai galioja tik septynias 
dienas. Per tą laiką negavus už
stato, patalpos gali būti perlei
džiami kitiem. Užsakant patal
pas posėdžiam, susirinkimam, 
ar repeticijom privaloma iš 
anksto pranešti Kultūros Židinio 
administracijai.

1985 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE

Rugsėjo Al
Rugsėjo 23 
Spalio 1 
Gruodžio 26

— $1393.00
— 1329.00
— 1305.00
— 1440.00

Kelionių ilgis nuo 10 Iki 16 dienų — {vairūs maršrutai.

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite 
1-800-722-1300 (Toli Free)

Ii Messachusetts ir Kanados sksmbinklte 1-617-268-8764

TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 WEST BR0ADWAY, P.O. BOX 116 

SOUTH BOSTON, MA 02127

{Maigai vadovauja: Albina RUDŽIŪNAS
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkomo 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes.
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341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
rugsėjo 27 išskrido į Vokieti
ją, kur iki spalio 12 lankys lie
tuvių kolonijas. Paskui vyksta Į 
Romą, kur nuo spalio 14 iki 19 
dalyvaus antrame pasauliniame 
pastoracinės emigracijos kong
rese. Spalio 20 dalyvaus Šv. Ka
zimiero kolegijos 40 metų jubi
liejaus iškilmėse ir naujo rek
toriaus Įvesdinime. Tada grįžta 
atgal Į New Yorką.

Birutė Lukoševičienė dabar 
pirmininkauja Liet. Kat. Moterų 
Kultūrovs Draugijai. Ilgą laiką 
tos draugijos pirmininke buvo 
Apolonija Radzivanienė.

Liet. Kat. Moterų Kultūros 
Draugijos susirinkimas buvo 
rugsėjo 29, sekmadienį, pas Apo
loniją Radzivanienę. Aptarė 
Įvairius einamuosius reikalus 
ir daug kalbėjo kaip praves po
pietę, kurioje bus supažindinta 
suTėv. Leonardo Andriekaus, 
OFM, nauja poezijos knyga “At
mink mane, Rūpintojėli”.

Tėv. Leonardo Andriekaus, 
OFM, naujos poezijos knygos 
“Atmink mane. Rūpintoje!’ su
tikimas bus spalio 27, sekmadie
nį, 4 v. popiet Kultūros Židi
nio mažojoje salėje. Apie knygą 
kalbės rašytojas Algirdas Lands
bergis, eilėraščius skaitys akto
rius Vytautas Valiukas. Taip pat 
skaitys ir pats autorius poetas 
Leonardas Andriekus.

Laisvės Žiburio tradiciniame 
rudens koncerte programą atliks 
Gintaro ansamblis iš Toronto. 
Koncertas bus lapkričio 2, šeš
tadieni, Kultūros Židinyje.

Pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus koncertas rengiamas lap
kričio 30 Camegie Recital salė
je, Manhattane.

New Yorko Harmonijos vienetas. Rugsėjo 8 jis dainavo Tautos šventės minėjime Apreiškimo 
parapijos salėje, Brooklyne. Spalio 12 dainuos Newarko Lietuvos vyčių 29 kuopos sureng
tame koncerte, kuris bus Švč. Trejybės parapijos salėje. Koncerto pradžia 7 v.v. Iš k. Vikto
ras Lora, Astra Vilija Butkutė, Birutė Ralytė-Malinauskienė, Rasa Bobelytė-Brittain ir 
Viktoras Ralys, Harmonijos vadovas.

GERBIAMI LIETUVIŲ KULTŪROS ŽIDINIO 
FONDO NARIAI,

Vykdant Lietuvių Kultūros Centro, Ine. įstatus, esate 
maloniai kviečiami atsilankyti į METINĮ NARIŲ SUSIRINKI
MĄ, kuris įvyks ŠEŠTADIENĮ, 1985 METŲ SPALIO MĖN. 
12 D. Lietuvių Kultūros Židinyje.

9 vai. ryto bus dalyvių registracija, o 10 vai. prasidės 
susirinkimo eiga. Numatyta pranešimai apie K. Židinio 
padėtį, rinkimai į LK Centro Tarybą ir kiti dienotvarkės 
punktai.

Susirinkimas yra labai svarbi organizacijos funkcija, 
todėl visi nariai yra kviečiami asmeniškai dalyvauti. Kas 
negalės dalyvauti, prašomi pasirašyti ir atsiųsti įgaliojimo 
lapelius Kultūros židinio adresu. Pažymėtina, kad tik pil
nateisiai Židinio nariai gali kitus įgalioti ar būti įgalio
jami susirinkimo balsavime.

Tikimasi susilaukti gausaus narių dalyvavimo.

Redakcija.........4718)827-1352
Adminlstr............(718) 827-1351

Spaustuvė.........(718) 827-1350
Vienuolynas .. 4718) 235-5962 
Vyskupas ... (718) 827-7932 
Salė (kor.)......... (718) 827-9045
Salės adm......... (718) 235-8386

Darbin inko koncertas, turėjęs 
Įvykti spalio 6, nukeliamas Į pa
vasarį, kai bus Įteikiama Dar
bininko romano konkurso 
premija.

Už Simo Sužiedėlio, profeso
riaus, visuomenininko ir ilgame
čio Darbininko redaktoriaus, 
sielą mišios pranciškonų koply
čioje Brooklyne bus spalio 19, 
šeštadienį, 11 vai. Šiomis mišio-' 
mis brangų velionį dėkingai pri
simena pranciškonai ir visus 
kviečia atsilankyti.

Juozo Audėno trijų metų mir
ties metinės bus minimos spa
lio 10. Mišios pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje bus 9 v.r. 
Žmona Olga ir dukra Daiva 
Banaitienė su šeima kviečia ve
lionio draugus dalyvauti pamal
dose, prisiminti jį savo maldose 
ir taip pat prisiminti jo nuveik
tus darbus lietuvių tautai.

Dail. Reginos Ingelevičienės 
paroda Chicagoje vyksta du 
savaitgalius — spalio 11 - 13 ir 
18 - 20 dienomis. Paroda bus 
Čiurlionio galerijoje. Parodos 
proga išleidžiamas gražus kata
logas, kurį spausdina pranciško
nų spaustuvė Brooklyne. Bus į- 
dėta ir 4 spalvoti paveikslai.

MANAGER
Tubular Steel display fixture 

manufacturer, importer, and dis- 
tributor in the Bronx. has opportun- 
ity for ųualified Manager of Opera- 
tions. Shirt-sleeve experience in 
metai fabrication, produetion 
scheduling and warehouse manage- 
ment helpful. Excellent growth 
potential for a bright, energetic or- 
ganized, hands-on person. Send 
resume and salary reųuirements to: 
Encore Corp.; 707 VVestchester 
Avė.; VVhite Plains, NY 10604; Attn: 
Personnel Director.

Apreiškimo parapijos koncer
tas bus lapkričio 16 Kultūros 
Židinyje. Programoje dalyvau
ja solistė Marytė Bizinkauskaitė, 
Perkūno ir Apreiškimo parapijos 
chorai, kuriems vadovauja muzi
kas Viktoras Ralys.

Kario žurnalas mini 35 metų 
sukaktį. Minėjimas bus spalio 
12, Šeštadienį, 7 v.v. Kultūros 
Židinyje. Apie žurnalo sukaktį 
kalbės Kazy s Jankūnas. Drauge 
bus naujos Zigmo Raulinaičio 
knygos “Kunigaikščių Sąjunga” 
sutikimas. Apie knygą kalbės 
Balys Raugas. Meninę programą 
atliks solistė Rasa Krokytė iš 
Philadelphijos. Po programos 
bus vaišės — vakarienė. Stalus 
reikia užsisakyti iki spalio 10 
pas M. Klivečkienę ir pas K. 
Bačauską. (Žiūr. skelbimą.)

Kalėdas ir N. Metus sutikime 
Lietuvoje. Ekskursija išvyksta 
gruodžio 20, grįžta sausio 4. Su
interesuoti prašomi skambinti 
Vito Gerulaičio kelionių agentū
rai: 718 647-5522.

Apreiškimo parapijos 75 metų 
sukaktį rengiamasi švęsti atei
nančiais metais. Prieš parapijos 
jubiliejų norima dar bažnyčią 
atremontuoti.

Lietuvos vyčių 12 kuopa savo 
rudeninį pobūvį Oktoberfest 
rengia spalio 27, sekmadienį,
I vai. p.p. Aušros Vartų para
pijos salėje. Bus gausus bufe
tas, loterija ir šokiam gros mu
zika. Įėjimo auka 10 dol.

t

Lietuvos vyčių Vidurinio At
lanto apskrities rudens seimas 
įvyks sekmadienį, spalio 6, Auš
ros Vartų parapijoje. Prasidės
II vaL mišiomis. Po mišių po
sėdžiai, kuriuose bus renkama 
kitų metų valdyba. Apskritis 
kiekvienais metais sušaukia tris 
seimus: kovo, birželio ir spalio 
mėnesiais įvairiose vietovėse. 
Apskrities pirmininkas yra Larry 
Janonis.

Joe Thomas su savo orkestru 
tikrai yra vienas iš geriausių 
šios rūšies muzikantų. Jis groja 
ritmingai, spalvingai, pakelda
mas visų nuotaiką. Bent keli 
klausė jo telefono. Štai jį gali
ma pasiekti šiais telefonais darbe 
— 212 794 - 7343, namuose 516 
536-4484.

NAUJAUSIOS KNYGOS
A. Landsbergio, Vaikai gin

taro rūmuose. 7 dol.
L. Andriekaus, Atmink mane. 

Rūpintojėli. Eilėraščiai. 6 dol.
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 

Kronikos, septintas tomas, įriš
tas. 7 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos, plokštelės, suvenyrai gau
nama Darbininko administra
cijoje, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Moteris ieško mažo buto ar 
kambario su galimybe naudotis 
virtuve. Tel. 386-1293.

§v. Petro Bazilikoje Romoje choro koplyčioje rugpjūčio 26 prel. Antanas Jonušas pa
laimino moterystės ryšį tarp Virginijos Jakštaitės Kelly ir William F. Kelly Jr.. Po 
vedybinių apeigų visi nuėjo pasimelsti į lietuvių Aušros Vartų koplyčiąj esančią 
tos bazilikos rūsy. Prie Aušros Vartų koplyčios altoriaus iš k.: VVilliam F. Kelly 
Sr., Shirley M. Burke, VVilliam F. Kelly, Jr., Virginija Jakštaitė- Kelly, prel. Antanas Jonušas.

Dr. Bronius Nemickas Kario 
žurnale išspausdino išsamų 
straipsnį — “Lietuvių tauta at
metė SS legioną”. Surinkta me
džiaga iš vokiečių įvairių istori
nių leidinių, archyvų, pridėta 
dokumentų sumažintos nuotrau
kos ir tie dokumentai išversti į 
lietuvių kalbą. Straipsnis išsa
mus, užima net 12 žurnalo pus
lapių.

NAUJAS KARIO ŽURNALO 
NUMERIS

Rugsėjo Kario žurnalo numeris 
jau išsiuntinėtas skaitytojam. 
Numeryje rašo: Bronius Nemic
kas — Lietuvių tauta atmetė 
SS legioną, B.B. — 575 metų 
sukaktis nuo Žalgirio mūšio, 
Algirdas Budreckis — Prieš 550 
metų Įvyko Pabaisko mūšis, Jo
nas Abraitis — Mobilizacija ir 
žygis Į sostinę Vilnių, R. Vilkas 
— Lietuvos laivynas ir jo liki
mas, J. Žemaitis — Gen. St. Dir- 
manto miYties 10-mečio paminė

jimas, J. Žygas — Lietuvos kuni
gaikščių kilmė, Karinės žinios, 
šaulių skyrius — Tremties Tri
mitas. Spausdinamas Anato- 
liaus Kairio vaidinimas — Ug
nies daina. (Apie Romą Kalantą). 
Žurnalą redaguoja Balys Raugas, 
administruoja Alfonsas Samušis.

New Jersey Dr. Vinco Ku
dirkos vardo lituanistinė mokyk
la pradėjo naujus mokslo metus 
Šeštadienį, rugsėjo 21, Keamey, 
N. J., Sopulingosios Dievo Moti
nos parapijos mokykloje.

Šį rudenį, dėl dabar vykstan
čio pagrindinio remonto mo
kykla negalėjo pradėti darbo 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
mokyklos patalpose Elizabethe, 
kur mokslas vykdavo kiekvienais 
metais nuo mokyklos Įkūrimo.

Mokyklos vadovybė yra la
bai dėkinga klebonui kun. D. 
Pociui, pranciškietėm seselėm, ir 
ypatingai parapijos mokyklos 
vedėjai Sister Clarida už suteik
tą privilegiją naudotis jų patal
pomis.

Pamokos vyksta šeštadieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po
piet. Mokykla yra suskirstyta Į 
tris grupes: 1) Vyresniųjų gru
pę, kurią lanko 8 skyriaus ir

KVIEČIAME TALKON!

Darbininkas, minėdamas 70 
metų sukaktį, kviečia skaitytojus 
į talką! Kaip būtų gražu, jei kiek; 
vienas dabartinis Darbininko 
skaitytojas surastų po vieną nau
ją skaitytoją Nauji skaitytojai nuo 
užsakymo dienos tuoj pat pradės 
gauti Darbininką iki šių metų 
galo ir per visus 1986 metus (o 
taip pat ir 1986 m. kalendorių su 
dail. C. Janušo viršeliu) tik už 
12 dol.

Pasinaudokit šiuo papigini- 
mu, užsakydami Darbininką jo 
dar neskaitančiam draugui. Tai 
bus ir graži Kalėdinė dovana, 
kuri Jus primins kiekvieną 1986 
metų savaitę.

Kreiptis: Darbininkas, 341 
Higbland Blvd.. Brooklyn, N.Y. 
11207.

Antano Baranausko “Anykščių 
šilelį”, apie kurį rašėme Dar
bininke, galima gauti Romuvos 
knygyne (Jamaica Avė., netoli 
M. Shalins šermeninės) ir Dar
bininko administracijoje. Knygą 
gražiai iliustravo dail. Prąpds 
Lapė. Išleido Romuvos leidykla. 
Kaina 5 dol.

Olympic rašomų mašinėlių su 
lietuvišku šriftu dar galima įsi
gyti kreipiantis adresu: S. Pra- 
kapas, 49 Norseman St.. Toron
to, Ont. M8Z 2P7, Canada. Kai
na su persiuntimu į Ameriką 
160 dol.

DR. VINCO KUDIRKOS LITUANISTINĖ . 
MOKYKLA PERSIKĖLĖ Į KEARNY, N.J.

gimnazijos amžiaus mokiniai. 
Šiai grupei mokytojauja mokyk
los vedėjas, Rutgers universite
to profesorius, dr. Valentinas 
Šernas ir inž. Kazys Matonis. 
2) Vidurinę grupę sudaro aukš
tesniųjų pradžios mokyklos sky
rių mokiniai. Jai vadovauja Va
lerija Klygienė ir Liucija Alins- 
kienė. L. Alinskienė yra buvusi 
ilgametė šios mokyklos mokyto
ja ir šiais metais sutiko grįžti 
mokytojauti po keletos metų per
traukos. 3) Pradedančiųjų grupę 
moko Jonė Šemienė ir Laima 
Sruoginytė.

Mokyklos vadovybė nuošir
džiai kviečia apylinkės lietuvius 
leisti vaikus lankyti lituanisti
nę mokyklą. Mokykla yra ant 
Kingsland Avenue ir Bergen 
Avenue kampo, 2 blokai nuo pa
rapijos bažnyčios. Mokyklą gali
ma lengvai pasiekti nuo N.J. 
Tumpike Exit 15W. Informaci
jos reikalais prašoma skambin
ti dr. V. Šernui 201 526-9396.

A.S.
Savo auka paremk lietuvišką 

spaudą!

SPALIO 12 a, ŠEŠTADIENĮ, 7 VA L. VAK. 
KULTŪROS ŽIDINYJE ĮVYKSTA 

ŽURNALO “KARYS” 35 M. SUKAKTIES 
MINĖJIMAS IR Z. RAULINAIČIO KNYGOS 

“KUNIGAIKŠČIŲ SĄJUNGA ’ SUTIKTUVĖS.

PROGRAMOJE:

“Karto” sukaktis — K. JANKŪNAS 
“Kunigaikščių sąjunga"— B. RAUGAS

Dainuoja solo mezzo sopr. RASA KROKYTE

Vaišės - vakarienė

Auka — 15 dol.

Stalai po 8 asmenis užsakomi pas 
M. Kllvečklenę, tel. 718 296 * 0406 
ar K. Bačauską, tel. 718 848-5543 
(čekiai rašomi “Karys" vardu)

Sukaktuvių proga visi maloniai kviečiami pabendrauti




