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LIETUVIŲ DELEGACIJA NAIROBI
Pranešimas iš Romos <

Savaitės 
įvykiai

DIDŽIAUSI KALTININKAI
KURIE BUDELIUS PARUOŠIA

JAV pakeitė savo nusistatymą 
dėl paskolų davimo Pietų Ame
rikos valstybėm: anksčiau pa- | 
skolai gauti valstybė turėjo im
tis kartais labai skaudžių tau- , 
pumo priemonių, o dabar užteks 
patikinimo, kad paskola bus su
naudota ūkiniam augimui ska
tinti.

Vakarų Vokietija, susidūrusi 
su gimimų mažėjimo klausimu, 
pailgino karinės tarnybos laiką 
nuo 15 iki 18 mėn.

Gynybos sekretorius Caspar 
VV. W einberger pareiškė, kad 
Sov. S-ga yra atsisakiusi anks
tyvesnės abipusio susinaikini
mo politikos, kuri iki šiol apsau
gojo nuo branduolinio karo, ir 
pradėjo paskutiniu metu vykdyti 
prieš branduolines raketas nu
kreiptą gynimosi sistemą, bet tuo 
pačiu karštligiškai reikalauja, 
kad JAV tokios sistemos atsisa
kytų.

Sov. S-gos gen. sekretorius 
Gorbačiovas pateikė ginklų 
kontrolės planą ir pasiūlė at
skirai tartis su Britanija ir Pran
cūzija branduolinių ginklų pliti
mui sustabdyti. Esą dabar gali
ma būtų susitarti dėl abiejų 
valsty bių raketų skaičiaus Euro
poj sumažinimo, neliečiant erd
vės ir strateginių ginklų.

Bolivijos vyriausybei sutikus 
paleisti areštuotus unijų vadus. 
27.000 sidabro ir cinko kasy klų 
darbininkų užbaigė mėnesį tm- 
kusj streiką ir grižo į darbą.

Zimbabvės min. pirmininko 
Robert Mugabe ir opozicijos 
vado Joshua Nkomo vadovauja
mos partijos nutarė susijungti.

J. T. Saugumo taryba. JAV 
susilaikius, vieningai priėmė re
zoliuciją, pasmerkiančią Izraelį 
už PLO būstinės Tunise sunaiki
nimą. nes šis veiksmas prilygsta 
ginkluotai agresijai ir pažeidžia 
JT. konstituciją, tarptautinius 
įstaty mus ir elgesio normas.

Libano teroristam nužu
džius vieną Sov. S-gos amba
sados pagrobtą pareigūną, Sov. 
S-ga evakuavo iš Libano neesmi
nius ambasados pareigūnus ir 
ambasados pareigūnų Šeimas.

Britanija ir Prancūzija atmetė 
Sov. S-gos gen. sekretoriaus Gor
bačiovo siūlymą atskirai tartis 
dėl vidutinės tolinašos raketų 
skaičiaus sumažinimo Europoj 
tol. kol Sov. S-ga ir JAV susitars 
sumažinti jų turimų branduoli
nių raketų skaičių.

Afganistano partizanai užėmė 
vyriausybės kariuomenės bazę 
ir paėmė Į nelaisvę tos srities 
vyriausią pareigūną ir du šar
vuotus automobilius į rytus nuo 
Kandahar miesto.

Valst. departamentas paskel
bė. kad rasistinės ir teroristi
nės politikos prieš arabus skel
bėjas rabinas Meir Kahane yra 
netekęs JAV pilietybės, nes jis 
yra Izraelio parlamento atsto
vas.

Į erdvę laimingai pakilęs su 
kariniais uždaviniais erdvėlaivis 
Adantis paleido du nuo galimo 
branduolinio sprogimo sukeltos 
radijacijos apsaugotus susižino
jimo satelitus ir, atlikęs kitus 
neskelbiamus uždavinius, grįžo 
į žemę.

Karingai nusiteikęs Naujosios 
Zelandijos min. pirmininkas 
David Lange pareiškė suteik
siąs pirmumą jo vedamai politi
kai, o ne krašto sudarytai kari
nei sąjungai su JAV.

Sirijos kariuomenės daliniai 
įžengė į Libano Tripolio uostą 
ir privertė tarp savęs kovojan
čias mahometonų milicijos gru
pes atiduoti jų turimus sun
kiuosius ginklus. Per paskuti
nes dienas ten yra žuvę apie 500 
žmonių.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 66
O kas .žino, kas būtų buvę 
su mumis jeigu mes visi, kurie 
čia susirinkome melstis ir kurie 
absoliučiai neturime neapykan
tos aniems budeliams, betinums 
jų gaila, kaip nelaimingų Die
vo vaikų, būtume gimę, augę, 
gavę tokį auklėjimą, kokį gavo 
Jie, ..
į Tikriausiai ne juos šiandien 
kabiausiai reikia kaltinti o visus 
^tuos, kurie augina budelius.

IŠ KUN. S. TAMKEVIČIAUS 
KALTINAMOSIOS MEDŽIAGOS

(Pamokslas, pasakytas 1981 
m. Alksnėnų bažnyčioje)

Kristus siųsdamas apaštalus 
į pasaulį, davė jiems kai kurių 
nurodymų, kaip jie turi elgtis. 
Jėzus nurodė, kad pasaulis apaš
talų svetingai nepriims, kad la
bai dažnai pasaulio vaikai bus 
kaip vilkai ir kad apaštalams tų 
vilkų reikės saugotis — reikės 
būti gudriems kaip žalčiams ir 
neklastingiems kaip balan
džiams.

Baigdamas nurodymus, Jėzus 
kalbėjo: "Nebijokite tų, kurie 
žudo kūną, o sielos negali už
mušt, verčiau bijokite to, kuris 
ir kūną ir sielą gali pražudyti 
pragare".

Prisimena 1941 nužudytus 
kunigus

Šiandien, birželio 22 d., dau
gelyje Lietuvos vietų ir kitur 
žmonės renkasi pagerbti aukas, 
nekaltas aukas. Vieni renkasi 
melstis už jas, kiti į ta proga 
organizuojamus įvairius minėji
mus, — bet nesvarbu, kokia pro
ga žmonės susirenka, svarbu, 
kad ta proga visi mąsto.

Šiandien mes susirinkome 
pirmiausia melstis už tris kuni
gus, kurie prieš keturiasdešimt 
metų, birželio 22 d., buvo žiau
riai nukankinti. Daugelis iš jūsų 
tą istoriją žinote, galiu tik glaus
tai pakartoti.

Lankeliškiuose nužudyti 
trys kunigai

1941 birželio 22 d. rytas. Į 
Lankeliškių klebonijos duris pa
sibeldė kareiviai, iš klebonijos 
išsivedė parapijos kleboną ir 
dar du kunigus, kurie buvo at
vykę į svečius. Visus tris kuni
gus kareiviai nusivedė į Buda
vonės miškelį ir ten žiauriai 
nukankino.

Vienas iš jų buvo Marijampo
lės Rygiškių Jono gimnazijos 
kapelionas Jonas Petriką. Kaip 
pasakoja jį pažinusieji, jis tie
siog vadovavo gimnazijai, buvo 
reiklus, geras kapelionas.

Antrasis iš nukankintų buvo 
Vilkaviškio Kunigų seminnarijos 
profesorius, kanonų daktaras, 
klierikų dvasios tėvas Justinas 
Dabrila. turėjęs 36 m. amžiaus.

Trečiasis — Lankeliškių para
pijos klebonas — Vaclovas Bal
sys. 30 metų amžiaus.

Apie kankinimą pasakojama 
daug dalykų, kai kurie jų vieni 
kitiems prieštarauja. Šiandien 
liudininkų, kurie matė, o galbūt 
kurie net patys kankino, tikriau
siai nėra gyvųjų tarpe. Tikėtina, 
kad jie net pabėgt nespėjo, nes 
čia pat girdėjosi vokiečių maši
nų ūžimas, skrido lėktuvai , 
norint pasitraukt, reikėjo 
skubėti.

Žiauriausiai buvo nukan
kintas Lankeliškių parapijos kle
bonas V. Balsys, kiti du — ma
žiau kankinti, kadangi budeliai 
nespėjo, reikėjo skubėti, todėl 
nušovę pasitraukė.

Tą dieną Lietuvoje buvo nu
kankinti ne tik šitie trys kuni
gai . . . Skarulių parapijoje bu
vo nušauti keturi kunigai . . .

Šiandien mes mąstome, už ką 
jie buvo nužudyti? Už nieką, tik
tai beprotis galėjo pagalvoti, 
kad štai šitie kunigai kažkur 
prie savo namų, klebonijos, galė
jo kariuomenei padaryti vieno
kią ar kitokią žalą. Taip galvo
ti galėjo tik beprotis, bet jie 
nebuvo bepročiai, jie buvo bu
deliai, o kunigai jiems buvo

priešai, todėl juos nužudė, nu
kankino.

Joks gyvulys taip nesielgia. 
Gyvulys savo priešą sudrasko 
tuoj pat; žmogus gali būti bai
sesnis už gyvulį, prieš sudras
kydamas, prieš nužudydamas, 
jie gėrisi kito kančia. Kas buvo 
tie budeliai?

Kaip atsiranda budeliai?
Mes šiandien susirinkome ne 

ieškoti jų vardų ir ne tautybę 
nustatyti: lietuviai jie, žydai ar 
rusai. Mums ne tai rūpi. Mes čia 
atėjome ne keršto vedini ir ne 
sąskaitas suvedinėti, kaip šian
dien yra įprasta . . .

Ne tam susirinkome, kad iš
skaičiuotume anuos budelius, 
nustaty tume jų spalvą, kaip jie 
atrodė — mums rūpi kas kita.

Šiandien norėčiau su jumis 
pasidalinti mintimis, kaip atsi
randa budeliai, kaip atsiranda 
tokiė, kurie nužudė anuos tris 
kunigus, kurie, jei tik būtų ga
lėję, būtų šimtus nužudę, gal
būt daugeliui būtų ir liežuvius 
ištraukę, nes ir tokių atsitikimų 
yra buvę.

Kaip atsirado budeliai? Man 
prisimena Nobelio premijos lau
reatas Aleksandras Solženicy
nas. Vienoje savo knygoje jis 
rašo: ”... ir aš galėjau būti toks, 
galėjau būti žiaurus, neteisin
gas, galėjau kankinti žmones, 
bet sąlygos man buvo kitokios, 
todėl aš ir netapau budeliu . . . (nukelta į 2 psl.j

New Yorko filmų festivalyje buvo demonstruojamas prancūzo pagamintas filmas “Hail 
Mary”. Filme pajuokiama Dievo Motina Marija. Filmas buvo demonstruojamas spa
lio 7 Alice Tully salėje. Jį labai stipriai boikotavo ir piketavo įvairios katalikiškos 
organizacijos. Piketavo ir Lietuvos vyčiai. Kairėje Zujus, dešinėje Jonas Adomėnas. Tos 
dienos vakare demonstrantai buvo parodyti televizijoje. Pačioje pradžioje buvo matomi 
ir lietuviai demonstrantai. Nuotr. Wallace B Rodgers.

TELŠIŲ VYSKUPIJOJE
Telšių vyskupas Antanas Vai

čius liepos 13 Kretingoje pa
šventino tris didelius varpus, 
kuriuos Kretingos bažnyčiai pa
gamino pats klebonas dekanas 
kunigas Bronius Bumeikis. Jis 
pats išsirūpino valdžios leidimą, 
pasistatė liejyklą, pats liejo. Bu
vo nuvykęs į Rytų Vokietiją pa
žiūrėti, kaip toks darbas atlie
kamas. Viskas gerai pasisekė. 
Varpai gražiai skamba. Rugpjū
čio pradžioje jie buvo įkelti į 
Kretingos bažnyčios bokštą.

Liepos 13 - 14 vyskupas A. 
Vaičius Kretingoje suteikė su
tvirtinimo sakramentą. Buvo su
tvirtinti 1.300 vaikų ir jau
nuolių. Palyginti nedaug, nes su
tvirtinimas Kretingoje buvo tei
kiamas ir pereitais metais.

Liepos ir rugpjūčio sekmadie-

niais sutvirtinimo sakramentas 
buvo teikiamas įvairiose Telšių 
vyskupijos parapijose: Šilalėje, 
Mažeikiuose, Telšiuose ir kitur.

Telšiuose sutvirtinimo sakra
mentas buvo teikiamas du kar
tus. Vien paskutinį rugpjūčio 
sekmadienį Telšiuose buvo su
tvirtinti apie penki šimtai asme
nų. Toks skaičius buvo pavėla
vusių, kurie ankstesniais sekma
dieniais negalėjo priimti sutvir
tinimo sakramento.

Ypač daug sutvirtinimo sak
ramentą priėmė Mažeikiuose: 
vien šeštadienio vakare buvo 
sutvirtinti apie tūkstantis vaikų.

Iš Telšių vyskupijos šiemet į 
Kauno Kunigų Seminariją buvo 
priimti aštuoni jaunuoliai. Tel
šių vyskupijoje yra skaudžiau
siai jaučiamas kunigų trūkumas.

Jau apie 60 parapijų čia neturi 
savo kunigo.

Šiluvos atlaiduose rugsėjo 8-15 
šiemet, kaip kasmet, dalyvavo 
nesuskaitomos minios tikinčiųjų. 
Paskutinę atlaidų dieną dalyva
vo visi Lietuvos vyskupai, kurie 
koncelebravo iškilmingas mi
šias. Rugsėjo 11 buvo švenčia
ma blaivybės diena. Mišias kon
celebravo apie 40 kunigų, vado
vaujant kanauninkui Broniui 
Antanaičiui.

Naujosios Zelandijos 16 buv. 
karo aviacijos, karo laivyno ir 
armijos vadų, nepaisydami tra
dicijos nesikišti į vyriausybės 
vedamą politiką, kritikavo vy- 
vyriausybės nutarimą neįsileisti 
į uostus branduolinius ginklus 
galinčių turėti laivų, nes tokia 
politika gali privesti prie san
tykių nutraukimo su JAV.

Iš gatvės vaikų 
išauga plėšikai

Daugelio tų, kurie 1941 metais 
buvo budeliai, gyvenimas buvo 
toks: ne vienas jų buvo kom- 
komjaunuolės motinos pagim
dytas ir išmestas. Apie tai rašo 
net mūsų spauda.

Maždaug prieš dešimt metų 
buvo išleista knyga “Šeima ir 
meilė”, ten rasime aprašyta, kad 
nė vienas rimtas vyras Rusijo
je nenorėjo vesti komjaunuolės, 
ieškodavo merginos, kuri niekur 
nebūtų įsirašiusi, nes komjau
nuoles visi laikė prostitutėmis, 
ten taip ir rašo.

Daugelis tokių merginų po 
dvidešimt kartų susimetrikuoda
vo, o po to išsiskirdavo, pa
gimdydavo vaikus ir išmesdavo 
juos į gatvę.

Tokie vaikai, jei nenumirdavo 
kur nors patvory, augdavo vai
ku namuose, vėliau jie buvo va-

(Tąsa ii praeito numerio)

Rugpjūčio 17, šeštadienį, po 
pietų šv. Tėvas aukojo koncele- 
bruotas mišias už jaunimą di
džiuliame Nairobi miesto Nyayo 
stadione, talpinančiame 40,000 
žmonių. Kartu koncelebravo ir 
Lietuvos delegacija. Mišių metu 
šv. Tėvas sutuokė 25 jaunųjų 
poras. Ta proga tartame žodyje 
Šv. Tėvas išryškino krikščioniš
kosios doktrinos principus, lie
čiančius santuokos vienybę it jos 
ryšio neišardomumą.

Toliau Šv. Tėvas pabrėžė, jog 
didelę žalą krikščioniškai san
tuokai daro poligamija — ji vi
siškai nesiderina su Kristaus 
doktrina. Aukojimo metu dau
gelis tėvų vietoj įprastų dovanų 
paaukojo savo kūdikius Dievui. 
Tai nepaprastai gražios reikš
mės veiksmas: iš Dievo gauta 
šeimai dovana — vaikai, vėl pa
aukojami Dievui, prašant Jo 
gausios palaimos šeimai.

Rugpjūčio 18, sekmadienis, 
paskutinė kongreso diena, buvo 
skirta šeimom. Ryte Šv. Tėvas 
aukojo koncelebruotas mišias 
didžiuliame Uhuru parke. Daly
vavo apie 30 kardinolų, 200 vys
kupų, 1000 kunigų, jų tarpe ir 
Lietuvos delegacijos nariai, ir 
šimtai tūkstančių tikinčiųjų iš 
įvairių pasaulio kraštų.

Mišios buvo labai iškilmingos 
ir įspūdingos. Jų metu giedojo 
apie 2000 choristų, pasipuošusių 
savo spalvingais tautiniais dra
bužiais. Taip pat gražų įspūdį 
padarė susituokusiųjų iškilmin
gas sutuoktuvių pažadų atnauji
nimas. Šia proga tartame žody
je Šv. Tėvas pabrėžė, jog Eu
charistija sudaro tikrąjį krikš
čioniškojo gyvenimo centrą. 
Krikščioniškoji šeima yra pa
šaukta būti ištikimos meilės Die
vui ir savai tautai ženklu.

Tuoj po mišių Šv. Tėvas kvietė 
visus bendrai sukalbėti “Vieš
paties Angelą”. Prieš tai dar tarė 

trumpą Žodį, pabrėždamas, jog 
Eucharistinė Duona yra visų 
dorybių versmė, kasdieninio 
mūsų gyvenimo dvasinis mais
tas, pagrindinis krikščioniškos 
šeimos gyvenimo ir meilės šalti
nis.

Pabaigoje Šv. Tėvas padėkojo 
visiem eucharistinio kongreso 
dalyviam: savo legatui kard. J. 
Cordeiro, kardinolam, vysku
pam, o taip pat ir visom dele
gacijom, oficialiai atstovavusiom 
savo krašto tikintiesiem. Jas 
visas išvardindamas, šv. Tėvas 
su ypatingu jautrumu ir dėme
siu paminėjo Lietuvos delegaci
ją. Taip pat Šv. Tėvas su apgai- 
lestayimu priminė ir tuos, kurie 
rtorėjo čia būti kartu, bet įvai
rios kliūtys jiem tai sutrukdė.

Lietuvos delegacija patyrė 
daug nuoširdumo ne tik iš kitų 
delegacijų, bet ir iš vietos bei 
užsienio kongreso dalyvių. Jie 
visi rodė ypatingų dėmesį ir su
pratimą Lietuvos Bažnyčios pa
dėčiai. Taip pat ir tarptautinė 
spauda palankiai paminėjo Lie
tuvos delegacijos dalyvavimą 
kongrese. Tuo labiau, kad kiti 
komunistų pavergti kraštai ne
buvo atsiuntę jokios oficialios 
delegacijos.

Po pietų Šv. Tėvas iškilmin
gai atidarė “Aukštesnįjį Rytų 
Afrikos Katalikų Institutą” 
(Catholic Higher Institute of 
Eastem Africa). Tai tikras Nai
robi teologijos fakultetas. Ins
tituto tikslas: pagelbėti vietinėm 
Bažnyčiom geriau suprasti bei 
išreikšti problemas, liečiančias 
tikėjimą ir kultūrą, prisilaikant 
visuotinės Bažnyčios nustatytų 
bendrų doktrinalinių principų. 
Visa tai vyks bažnytinės vyriau
sybės priežiūroje.

Be to, šis Institutas kartu 
bus maldos ir liturginės prak
tikos vieta. Institutą įkūrė sep
tynių Afrikos kraštų Vyskupų

Malavvi, Sudano, Tanzanijos, 
Ugandos, Zambijos sąjunga.

Šis Institutas yra prie pat 
Nairobi seminarijos, kurioje bu
vo apsistojusi Lietuvos delegaci
ja.

Pasibaigus visom 43-ojo tarp
tautinio eucharistinio kongreso 
iškilmėm, Lietuvos delegacija 
rugpjūčio 18 vakare išskrido na
mų link, bet dar keletai dienų 
sustojo Romoje. Čia ji buvo šiltai 
priimta Romos lietuvių kunigų. 
Bent paskubomis delegacijos 
dalyviai galėjo aplankyti Romos 
šventoves ir buvo pagerbti iš
kilmingais pietumis Šv. Kazi
miero lietuvių kolegijoje.

43-ojo tarptautinio eucharisti
nio kongreso metu Kenija buvo 
krikščioniškojo pasaulio maldų 
ir dėmesio centru. Gal ir dėlto, 
kad šis kongresas pirmą kartą 
vyko Afrikos kontinento širdyje. 
1930 Kartaginoj-Tunise įvykęs 
30-sis tarptautinis eucharistinis 
kongresas buvo pirmasis Afrikos 
kontinento pakraštyje.

Kenija turi 18,780,000 gyven
tojų, iš kurių 3,807,000 yra ka
talikai. Tai sudaro 20.27%. Ke
nijoje yra 17 vyskupijų, 402 
parapijos, 18 vyskupų, per 290 
kunigų ir 621 kunigas-vienuolis. 
Taip pat dar yra 5,343 katechis- 
tai ir misijonieriai pasauliečiai. 
Vietos seminarijoje yra apie 200 
teologijos ir apie 450 filosofijos 
studentų. Kenijos Bažnyčia su 
viltimi žvelgia ateitin.

Panašiai galima pasakyti ir 
apie eilę kitų Afrikos kontinen
to Katalikų Bažnyčių. Jose gali
ma pastebėti Afrikos Katalikų 
Bažnyčios gyvastiškumą ir en
tuziastišką veržimąsi prie Kris
taus.

Šio 43-ojo tarptautinio eucha
ristinio kongreso metu vykusios 
pamaldos, konferencijos bei se
minarai įvairiais ir aktualiais 
klausimais, o net ir paties Šv. 
Tėvo vizitas Afrikos kontinento 
kraštuose, jo pasakytos nepa
prastos reikšmės kalbos - duos 
dar labiau pajusti Afrikos katali
kam visuotinos Bažnyčios pulsą

i



2 • DARBININKAS • 1985 spalio 18, Nr. 41 1915 — DARBININKO SUKAKTUVINIAI METAI — 1985

DARBININKĄ 70 METŲ

SUKS SVEIKINA
Iš Liet, K. Bažnyčios Kronikos

Mielas Kun. Bučmys,
As the new president of the Knights of Lithuania, it is with 

pleasure that I send to you a check in the amount of $70.00 which 
was voted upon and passed at our recent National Convention at 
New Haven, Conn.

The Knights of Lithuania are in dėbt to Darbininkas for the 
many years of good press which we have received. We both are 
working for the Lithuanian cause so we should continue to 
work in good harmony.

My administration vvill be open to new ideas and willbe open 
to dialogue with other Lithuanian organizations in the hope that 
some day we will work together, side by side for the Lithuanian 
cause. We are few in numbers, we mušt work together.

Su pagarba,
FRANK PETRAUSKAS
President
Knights of Lithuania
-o-

Dr. Eugenijus Noakas mirė 1985 m. vasario mėn. 10 d. Jam 
atminti siunčiu 70 dolerių auką Darbininko 70 metų sukaktu
vėms.

EMILIJA N0AKIENE
-o-

Sveikiname “Darbininką” 70 metų sukakties proga, linkėdami 
ilgai gyventi ir niekada nepasenti.

Spaudai skiriame 60 dol.
K. GRAUDIENĖ ir SŪNUS RAIMUNDAS

-o-
Sveikinu Darbininką 70 metų sukakties proga, linkiu ir ateityje 

kuo geriausiai klestėti. Priedas 50 dol.
MARIJA SLAVINSKIENĖ

-o-
Garbingos 70 metų sukakties proga sveikinu Darbininką ir 

linkiu dar daug metų uoliai lankyti savo skaitytojus. Sukakties 
proga skiriu 50 dol.

SIMAS AUGAITIS
-o-

Pagal Philadelphijos Lietuvių Bendruomenės apylinkės valdy
bos nutarimą buvo paskirta Darbininką 70 metų sukakties proga 
paremti 50 dol. auka.

Daug sėkmės tolimesniuose darbuose!
MARIJA SUŠINSKIENĖ, 
LB apylinkės iždininkė 

-o-
Siunčiu Darbininko savaitraščio 70 metų sukakčiai paminėti 

100 dolerių piniginę perlaidą.
Linkiu dar daug sukakčių sulaukti, net ir Laisvoje Lietuvoje.

BRONĖ STRIKAITYTĖ - BATISA
-o-

Darbininkui sulaukus garbingo 70 metų jubiliejaus, nuošir
džiai sveikinu ir pridedu 50 dol. auką.

KUN. SIMONAS MORKŪNAS
-o-

Mano vyro a.a. Alfonso Burneikos atminimui skiriu Darbininkui 
50 dol. jo garbingos 70 metų sukakties proga.

V. BURNEIKIENĖ
-o-

JAV Lietuvių Bendruomenės Cape Cod apylinkės valdyba 
garbingo 70 metų jubiliejaus proga Darbininkui paremti skiria 
25 dol. auką.

Valdyba linki ir toliau sėkmės kilniame darbe.
IRENA A. JANSONIENĖ, 
iždininkė

Mielasis Darbininke,
sveikinu su ištvermingos spaudos darbo 70 metų sukaktimi. 

Ir toliau taip ištvermingai dirbkite mūsų mylimos tėvynės Lietuvos 
labui.

Prie sveikinimo jungiu ir savo 100 dol. auką.

ANTANINA REIVITIENĖ 
Darbininkas už sveikinimus ir aukas nuoširdžiai dėkoja.

(atkelta *.< 1 psl.) \

dinarai besprizomikais; už savo 
bilvji« kovodavo taip, kaip už jį 
kovoja vilkiukas ar tigriukas 
— vogdavo, plėšdavo žmones, 
žinoma, juos gaudydavo, leis
davo, jų buvo pilni lageriai, ir 
nevisi jie lageriuose išmirė.

Nužudyti žmogų jiems 
n leko nereiškė

Lietaiviai po paskutinio karo 
atsidūrę lageriuose, kalėjimuose 
sutikdavo tuos daugiau į žvėris 
panašius žmones. Jie vadinosi 
blaivaisiais, kitokiais vardais 
ir buvo piktesni už žvėris. Nu
žudyti žmogų, jam j kaktą įkal
ti vinį, nupjauti nosį, ausis— 
jiemsraieko nereiškė, netgi teikė 
malonumo. Ir tokiems besprizor- 
ninkams, kai jie augdavo vaikų 
namuose, lankė mokyklą, buvo 
kalbama, kad kunigai yra bai
sūs, jie išnaudotojai, buržujai, 
apgavikai, visokios atplaišos.

Jie pateko į kariuomenę 
ir ten žudė

[jaunas gy venimo sugadintas 
širdis buvo liejami nuodai, ne- 
apyka nta, tiems vadinamie .-

O v 
v

Savaitės S 
įvykiai š

Pasibaigus dėl nuolatinio alie
jaus gamybos augimo arabų 
valstybių gerovės žydėjimo lai
kotarpiui, daugelis Artimųjų Ry
ti; imigrantų neteko darbo ir 
turėjo grįžti į savo kraštus.

Prezidentas Reagan uždraudė 
Kubos pareigūnam, išskyrus 
Kubos reikalų įstaigos ir jos mi
sijos prie J.T. pareigūnus, įva
žiuoti į JAV’, nes Kuba nutrau
kė su JAV padarytą susitarimą 
dėl imigracijos.

Popiežius Jonas Paulius II. 
kalbėdamas Vatikane susi
rinkusiem ukrainiečių katalikų 
vadam Vakaruose, pareiškė, kajd 
jis yra labai nuliūdęs dėl kata
liku persekiojimo ir yra pakarto
tinai raginęs Kremlių leisti lais
vai praktikuoti religiją.

Apie 5000 sovietų karių su 
tankais ir malūnsparniais pra
dėjo didelį puolimą prieš parti
zanus rytinio Afganistano Logar 
provincijoj. Esą buvo nukauti 
24 partizanai ir paimti į nelais
vę.). Be to paimta daug šaud
menų ir ginklų. Partizanai pri
pažįsta netekę 8 nukautų ir 9 
sužeistų, bet kaltina sovietus už 
26žmonių, bandžiusių pabėgti 
į Paki staną, nužudymą.

Bendroj Tarptautinio moneta
rinio fondo ir Pasaulio banko 
konferencijoj buvo nutarta su
daryti 2.7 bil. dol. fondą, iš 
kurio būtų duodamos paskolos 
vargingiausiom pasaulio valsty
bėm jų ūkiui pagerinti, nerei
kalaujant jų greito grąžinimo ir 
griežto taupumo.

Portugalijos parlamento rin
kimus laimėjo centrinė Social
demokratų partija, surinkdama 
per 30 proc. balsų, bet par
lamento daugumos nesudarė. 
Naujuoju ministeriu pirminin
ku turėtų pasidaryti partijos va
das Anibal Cavaco Silva.

Jaunimo metų minėjimo programos dalyviai ir svečiai. Sėdi 
iš k. Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, vysk. P. Balta
kis, OFM, J. Simutienė, dr. A. Janačienė, M. Lepera, 
M. Lušienė, stovi: Pr. Ąžuolienė, kun. J. Pakalniškis, A. 
Lukoševičius, G. Damušytė, L. Jankauskaitė, G. Ivaškie- 
nė, C. Stankūnienė, V. Penikienė. Nuotr. K. Butkaus

siems, klasiniams priešams.
Vėliau daugelis šių vyrų, pas 

kuriuos su žiburiu nesurasi nei 
sąžinės, nei žmogiškumo, buvo 
pašaukti į kariuomenę, į pirmą
sias jos eiles, todėl nereikia ste
bėtis, kad jie galėjo kankinti 
kitus, galėjo su žmonėmis pa
sielgti blogiau nei .su gyvuliu. 
Nereikia stebėtis jų elgesiu ir ne
juos reikia kaltinti.

Jeigu motinos mus būtų iš- 
metusios į gatvę, jei mes būtu
me augę vaikų namuose, kur 
kartais trūkdavo duonos kąsnio, 
jeigu mus būtų auginusi gatvė, 
jei nuo' mažens mums būtų 
sėjama neapykanta ir ta neapy
kanta mūsų širdyse būtų prigi
jus, kas žino, "kokie mes šiandien 
būtume, galbūt ir mes šiandien 
būtume budeliai.

Kas yra tie, kurie 
užaugina žvėris?

Todėl ne tuos šiandien reikia 
kaltinti, kurie tą birželio 22 d. 
buvo žvėrys . . .

Reikia susimąstyti, kas yra tie, 
kurie užaugina žvėris, išauklė- 
ja budelius, pagalvoti, ar ir 
mūsų dienomis nėra tokių, ku
rie lygiai taip pat, net nemirk
telėdami, galėtų nukankinti kitą 
žmogų.

Neretai girdime: Garliavoje 
už rublį užmušė žmogų, kitą už 
kelis rublius, atėję naktį, nu
kankino, ir tai tie, kurie mūsų 
dienomis lankė mokyklą . . .

Šiandien Kaune prasidėjo teis
mas. Bus teisiama grupė nusi
kaltėlių, kurie ilgą laiką siau
tėjo, kankino kunigus, kitus žmo
nes, ir tai jiems nesudarė jokio 
sunkumo, nes prieš akis buvo 
tik rublis, malonumas. Tokį žmo
gų kaip , gy vulį traukia tik jo 
polinkiai, jis gali viską pada
ryti, jis neturi jokios sąžinės, 
nejaučia jokios atsakomybės. 
Jam prieš akis tik baimė — 
nepakliūti, o jei pakliuvai, nu
teis, atsėdėsi ir grįžęs vėl galė
si tą pati daryti.

Kaip tokie budeliai užauga!
Kaip užauga tokie budeliai? 

Kelias paprastas. Pirmiausia 
žmogui yra sugriaunamas tikė
jimas, nėra Dievo, nėra amžiny
bės, nėra jokios atsakomybės, 
tik prieš žmones lieka atsakomy
bė, kurios labai lengva išvengti 
— apsidairyk, kad nematytų 
milicininkas ir daryk ką nori.

Šiandien mūsų vaikams ir 
jaunimui taip griaunamas tikė
jimas. Gal tie, kurie griauna ti
kėjimą, nenori sugriauti sąžinės, 
bet sąžinė sugriūna, ir tai būna 
pirmas laiptelis, kylant į budelio 
karjerą.

Be tikėjimo sugriūva 
pagarba žmogui

Kai sugriaunamas tikėjimas, 
sugriūva pagarba žmogui. Tikė
dami Dievą, į žmogų žiūrime 
kitomis akimis: kiekvienas žmo
gus, ar jis kunigas, ar gatvės 
šlavėja, vaikelis ar senutė, — visi 
jie mūsų akyse yra Dievo vaikai, 
Kristaus broliai, už kiekvieną 
Kristus mirė ant kryžiaus.

(Bus daugiau)

teroristai Viduržemio mer,s

Vai st. departamentas pa
reiškė, kad JAV7 atšaukia Tarp
tautiniam Haagos tribunolui 
suteiktą teisę spręsti politines 
bylas ir paklusti teismo spren
dimam. Tačiau JAV ir toliau su
tiks, kad teismas spręstų abi
šaliu susitarimu jam pavestas 
bylas dėl prekybinių, teisinių 
arsierjų klausimu su kitom vals
tybėm .

Porto Rike dėl lietų sukelto 
žemės slinkimo ir staigių potvy- 
nių yra žuvę kelios dešimtys 
žmon ių ir šimtai liko be pasto
gė.

Britanijos policijai riaušių 
maiši nimo metu buvo leista nau
doti plastikines kulipkas ir aša
rines bombas.

Palestino išlaisvinimo fronto 
(ne Palestinos išlaisvinimo orga
nizacijos)
jūros rytinėj daly pagrobė Ita
lijos prabanginį turistinį laivą 
Achille Lauro su -340 žmonių 
įgula ir keliasdešimt keleivių 
ir re i Lai a uja, kad Izraelis paleis-. 
ty j® kalėjimuose laikomų 50 
palestiniečių. Iki šiol nei viena 
valstybė nesutiko tuo reikalu t 
tartis su teroristais, o preziden
tas Reagan paprašė, kad nei 
viena valstybė nesutiktų pagrob
to laivo įsileisti j savo uostus. 
PLO pirmininkas griežtai atsiri
bojo nuo šitų teroristų.

Nors Izraelis yra neseniai pa
leidęs jo kalėjimuose laikytus 
1150 palestiniečius už 3 savo ka
ro belaisvius, bet Izraelio kalė
jimuose dar tebelaikoma šimtai 
palestiniečių už įvairius nusikal
timus.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld Itoad, East 
Northporth, N.Y. 11731. Tol. 515 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tik Išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorfco ofisas Lito patalpose: 
86 - 01 114th St, Richmond HHL N.Y. 11418. TeL 718 441 - 2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghland Blvd., galima įsigyti 
lietuviškų ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, baitinukų, medaus, įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios psrūpinamos visose miesto dslyse. Tol. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxeira, Jr. laidotuvių direktorių*, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. WH*on Ava.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamo* garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldoma*. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

KENFIELD FUNERAL HOMES — Beach Memorlai Chapel, 301 Coroy 
Avė., St. Petersburg Beach, FL 33706. 813 360 - 5577. Pasadena 
Memorlai Chapel, 200 Pasadena Avė. S., St Petersburg, FL 33707. 
813 345-9393.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. W Into r Garden Tavom. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlniai pietūs. Pirmo* 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver 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 Securities Ine., One State St. Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodMIes, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. W1CN-FM. 90.5 
VVorcester, MA. Treč. 8-9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

NEW JERSEY, 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 Sunllt 
Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

Tasolipo A MEMORIALS66-86 80 ST , MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326 1282 326-3150

TAI MUSU VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS 

19 3 3 + l 97 6

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

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

NAUJAS
KRONIKOS NUMERIS

Iš okupuotos Lietuvos Vaka
rus pasiekė “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” 67-tas nu-

Štai keletas antraščių iš
jo turinio: Palaimintojo Mykolo 
Giedraičio jubiliejaus atgarsiai; 
Dėkojame Šventajam Tėvui už 
Mykolo Giedraičio pagerbimą ir 
prašome, kad Mykolas Giedraitis 
ir Jurgis Matulaitis kaip galima 
greičiau būtų paskelbti šventai
siais; Laiškas Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos redakcijai: 
Sustokim ir pagalvokime; Sau
gumas terorizuoja kun. Joną 
Kastyti Matulionį; Protestai ne
siliauja; Iš teismo salės: Vlado 
Lapienio teismo aprašymas; Me
džiaga iš Kronikos archyvo; 
Mūsųkaliniai; Žinios iš vysku
pijų.

“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos 67-tas numeris yra išė
jęs liepos 16 dieną, apima 31 
puslapį.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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“Aidų” žurnalo sukaktis
Praeitame “Darbininko” nu

meryje prisiminėme “Kario” 
žurnalą, artimiausią “Darbinin
ko” kaimyną. Prisiminėm jo 35 
metų sukakties proga.

“Darbininko” artimas kaimy
nas yra ir kitas žurnalas — “Ai
dai”, artimesnis nei Karys, nes 
ir “Darbininką” ir “Aidus” lei
džia tie patys leidėjai — lietu
viai pranciškonai.

šis “Aidų” žurnalas paminėjo 
40 metų sukaktį ir 35 metų su
kaktį, kaip leidžia pranciš
konai. Tai tikrai nuostabi sukak
tis!’ Anksčiau yra ėję daug žur
nalų, bet nė vienas tiek ilgai 
neišsilaikė, kaip “Aidai”. 40 me
tų! Knygų lentynoje rikiuojasi 
40 didžiulių tomų! Tai lietuviš
kojo gyvenimo enciklopedija, 
mūsų kultūrinio gyvenimo žiny
nas. Kiek ten išspausdinta ge
riausių straipsnių, kiek paskelb
ta naujos kūrybos!

Truputis istorijos
Sukakties proga verta dirstel

ti į žurnalo praeitį. Antrojo Pa
saulinio Karo metu 1944 metais 
iš Lietuvos pasitraukė nemažai 
lietuvių. Jie pasklido visoje Vo
kietijoje.

Tų 1944 metų Kalėdų proga 
Miunchene, Bavarijoje, gyvenęs 
dr. Vytautas Bieliauskas, 
dabar gyvenąs Cincinati, Ohio, 
išleido 4 puslapių mašinėle rašy
ta biuletenį ir kaip laišką iš
siuntinėjo Bavarijos lietuviam. 
Tas biuletenis ir vadinosi 
“Aidai”.

Kitas jo biuletenio numeris 
pasirodė 1945 metais Vasario 16 
proga. Tad numeris atkreipė 
Geštapo dėmesį ir leidėją - re
daktorių ėmė tardyti. Tolimesnis 
Aidų leidimas buvo neįmano
mas. Bet 1945 metų gegužės 
8 kapituliavo Vokietija, Miun
cheną užėmė Amerikos kariuo
menė. Tada dr. V. Bieliauskas 
vėl išleido “Aidų” biuletenį. 
Jis jau buvo 6 puslapių, spaus
dintas spaustuvėje. Nuo 7 nume

rio biuletenis virto žurnalu. Bu
vo leidžiamas 16 puslapių. Ta
da redaguoti pradėjo poetas Ka
zys Bradūnas. “Aidus” jis išug
dė į rimtą kultūrinį žurnalą. 
Leidėjas buvo Jonas Sakevičius, 
dabar gyvenąs Chicagoje.

K. Bradūnas “Aidus” redagavo 
ligi 1948 metų galo, nes 1949 
metų pradžioje jis išemigravo į 
Ameriką. Išvyko ir leidėjas. Visi 
redakciniai ir leidimo reikalai 
atiteko Schwaebisch Gmuendė- 
je gyvenusiems dr. Jonui Gri
niui ir Pauliui Jurkui. Jiedu ir 
redagavo “Aidus”. Leidėju 
pradžioje buvo Povilas Gaučys. 
Jam išvykus, leidėju ir redakto
rium buvo Paulius Jurkus.

Bet lietuviai vis emigravo, ir 
žurnalo leidimas pasidarė beveik 
neįmanomas. Reikėjo jį kur nors 
perkelti. Imta dairytis, ieškoti 
galimybių jį perkelti į Ameriką.

Žurnalo leidimą perima 
pranciškonai

Buvo pranešta Amerikos kul
tūrininkams, kad norima žurna
lą perkelti į Ameriką. Atsiliepė 
du, kurie norėjo perimti žurna
lo leidimą. Vienas buvo Anta
nas Skirius iš Los Angeles, kitas 
— lietuviai pranciškonai.

Tų 1949 metų pavasarį į Eu
ropą buvo atvykęs Tėv. Justinas 
Vaškys, OFM, tuometinis pran
ciškonų provincijolas. Jis buvo 
veiklus žmogus, supratęs lietu
viškos spaudos reikšmę. Svajojo 
suorganizuoti lietuviškos spau
dos centrą. Jis susipažino su 
“Aidų” redaktoriais ir pasiūlė 
leidimą perimti.

“Aidų” redakcija ir leidėjai 
savo posėdyje apsisprendė leidi
mą perleisti pranciškonam. Jie 
galvojo, kad pranciškonai kaip 
kolektyvas ilgiau ištvers ir žur
nalą ilgiau išlaikys. Ir neapsiri
ko!

1949 vasaros metu buvo pa
sirašyti visi perleidimo doku
mentai, sutartys. Pranciškonai

(nukelta į 4 psl.)

(Tąsa iš praeito numerio)

Kultūros tarybos pirm. Ingri
dos Bublienės pranešime švytė
jo keletas didelių darbų, jų 
tarpe LE papildymų tomo spaus
dinimas, išleidimas knygos - va
dovėlio “Praktinė lietuvių kal
bos vartosena”, premijų benu- 
sistovinti tradicija, pasiekimai 
ar planai mokslo, meno, mu
zikos, teatro ir kitose srityse. 
Minėto kalbos vadovėlio po eg
zempliorių ji čia pat įteikė LF 
pirm. dr. Antanui Razmai ir 
“PL” red. Broniui Nainiui. Vė
liau, pietų pertraukos metu, jį 
gavome ir spaudos atstovai.

Kadangi kontrolės komisijos 
atstovė Rasa Šoliūnaitė-Pasko- 
čimienė po pietų turėjo išvykti, 
jai be eilės leista perskaityti 
kontrolės komisijos aktą, kuris 
be eilės ir išdiskutuotas. Šį ak
tą vieni gyrė už atvirumą ir 
tariamų kv veiklos bei ataskai
tos netikslumų išryškinimą, kiti 
peikė už jos ir jos kolegų pada
rytus netikslumus, nekooperavi- 
mą aktą ruošiant. Dr. A. Butkus 
reikalavo šį aktą atmesti, bet 
regis joks nutarimas nepadary 
tas.

Aidų žurnalo viršelis iš 1946 m., rugsėjo mėn., nr. 11. Jau 
buvo leidžiamas trečius metus. Viršelyje dail. V. Petravi
čiaus lino raižinys — Pabėgėliliai.

JAV LB ELITO SUVAŽIAVIMAS DETROITE
XI tarybos pirmosios sesijos reportažas

ALFONSAS NAKAS

Pranešimai tęsti po pietų per
traukos. Pirmoji kalbėjo Sociali
nių reikalų tarybos pirm.. Dan
guolė Valentinaitė. Ji ribojosi 
pasakojimu apie išplėstą veiklą 
Chicagos apylinkėse. Kun. Kazi
mierui Pugevičiui neatvykus, Re
liginių reikalų tarybos praneši
mo nebuvo.

Kazys Žiedonis kalbėjo apie 
kv finansus ir organizacinius 
i v įkalus. Pirmajame pranešime 
nusiskundė, kad aukos LB rei
kalams kasmet mažėja bent po 
du tūkstančius dolerių. Antra
jame priekaištavo krašto tary
bai, kam ši nesuteikia kv balsa
vimų teisės (posėdžio pradžioj 
dėl to stipriai protestavo ir dr. 
A. Butkus). Vicepirm. sporto rei
kalams Algirdas Bielskus iškėlė 
mūsų sportininkų laimėjimus ir 
pasidžiaugė Clevelande sušauktu 
muzikų suvažiavimu bei ta pro
ga Lietuvių muzikų sąjungos 

įsteigimu. Kv vicepirm. spec. 
reikalams dr. Viktoras Stankus 
gyrė D. Valentinaitės veiklą, 
priminė OSI pavojingumą, nau
jąją kv. ragino remti Due Pro- 
cesss komiteto veiklą^ Garbės 
teismo pirm. dr. Edmundas Len
kauskas pranešė apie kadenci
joj turėtas keturias bylas.

PLJ sąjungos pirm. Gintaras 
Grušas padarė platų pranešimą 
apie jaunimo veiklą^ Džiaugėsi 
Anglijos ir Australijos jaunimo 
veikla minėjo Lietuvoj įsteigtą 
Jaunimo Sąjungą, VI PLJ kon
gresą, siūlė į LB veiklą įtrauk
ti lietuviškuosius “jopius”, at
jauninti LB apylinkes.

LF pirm. dr. A. Razma savo 
raštu paruoštą pranešimą skai
tydamas jį gerokai praplėtė, 
įterpdamas eilę LF darbuose nu
sipelniusiųjų pavardžių, teikda
mas kitokių aiškinimų, kodėl ir 
kam LF suteikta vienokia ar ki
tokia parama. Prašymų esą gau
nama daug daugiau, negu paten
kinama. Šiemet išdalinta 181,000 
dol., kai prašyta pusės milijono. 
LF numatęs sutelkti penkių mi
lijonų sumą. Ragino nešvais- 
gyti visuomenės pinigų. Gyrė 
jaunuolius, savo lėšomis atvyku
sius į šią sesiją.

Naujų narių komisijos prane
šimą, paruoštą Igno Budrio ir 
kartu pasirašytą Eduardo Mei
laus, Elonos Vaišnienės bei Vai
vos Vėbraitės-Gustienės, per
skaitė Zina Dresliūtė. Pagal pa
ruoštą planą norima suregist
ruoti 200,000 lietuvių ir bent 
dešimtą jų dalį įtraukti į LB 
veiklą. Planas kainuotų apie 
ketvirtį milijono dolerių (dau
giausia pašto išlaidoms).

Paskutinis pranešimą padarė 
X krašto tarybos prezidiumo 
pirm. dr. K. Ambrozaitis. Pa
aiškinęs, kodėl iš penkių, pre
zidiume liko tik trys nariai, 
papasakojo apie gausius kt dar
bus, ryšius su apylinkėmis bei 
apygardomis ir ypač su kv. At
rėmė dr. A. Butkaus ištarą, kad 
taryba per metus dirbanti tik dvi 
dienas,- kaip nemalonią ir ne
teisingą. Priminė, jog tarybos 
prezidiumo nariai nepateikę 
jokių sąskaitų, noįs B. Jasaitie
nės telefonas LB reikalams kas 
mėnesį kainuojąs po šimtinę, o 
jo paties dar daugiau. Tai 
tik keletas ryškesnių praneši
mo vietų.

Ir dabar pertraukos nedarius 
pasipylė klausimai, atsakymai, 
diskusijos, užtrukę pusantros 
valandos. Po kartą, du ir dau
giau kalbėjo K. Laukaitis, dr. A.

Butkus, Kazys Jankūnas, J. Ko
jelis, Romas Kezys, dr. H. Bra
zaitis, K. Žiedonis, dr. A. Raz
ma, V. Kutkus, dr. Petras Kisie
lius, I. Bublienė, D. Valentinai
tė, G. Grušas, A. Kamienė, Te
resė Gečienė, Aleksandras Vek
selis, J. Urbonas, Algis Rugie
nius, kun. V. Dabuiis, Julius 
Veblaitis. Pranešimai svarstyti 
visu atvirumu. Nuolat iškildavo 
neužbaigiama byla su reorgais, 
kontrolės akto kontroversijos, 
santykių su OSI reikalai ir kitos 
aktualijos. Vis dėlto, didelių 
užsiaštrinimų buvo išvengta.

Trečiadieni* posėdis 
valdžios rinkimai

Su dideliu dėmesiu ir nemaža 
įtampa pasitikti valdomųjų or
ganų kitiems trejiems metams 
rinkimai, ypač krašto valdybos 
pirmininko. Rinkimus pravesti 
pakviestas Romualdas Bublys.

Paskelbtų kandidatų į pirmi
ninkus skaičius sesijos dalyvius 
savotiškai “apvylė”. Paskutinėm 
savaitėm sklido gandai, jog kan
didatuosią penki ar šeši, o pa
skelbti tik trys: Algimantas Ge
čys iš Philadelphidos, dr. Tomas 
Remeikis iš Chicagos ir Jonas 
Urbonas iš Detroito. Kiekvienam 
kandidatui leista po 5 min. kal
bėti — suteikti savo biografi
jos ir pareikšti credo.

Alfabeto tvarka pirmasis kal
bėjo A. Gečys. Nei jo, nei kitų 
dviejų kalbų turinio nesiimsiu 
atpasakoti. Tik turiu priminti 
originalų A. Gečio pareiškimą, 
būtent, kad, jeigu būsiąs išrink
tas, jis kv pirmininko pareigas 
eisiąs 11/2 metų, tad pusę 
kadencijos, o po to pirmininka
vimą perleisiąs savo pavaduoto
jui, irgi Philadelphijoj gyvenan
čiam, žinomam bendruomeni- 
ninkui Vytautui Volertui. Kiti 
du kandidatai žadėjo “valdyti” 
po trejus metus. Visiems trims 
pasisakius, vyko kiekvieno ap
klausinėjimas. A. Gečiui klausi
mus pateikė Raimundas Kudu- 
kis, V. Kutkus, dr. V. Stankus, 
dr. A. Butkus. Buvo klausiama, 
ką pasirinktų į valdybą, kaip 
traktuotų apylinkes bei apygar
das, kaip reaguotu į OSI išpuo
lius, kaip santykiautų su Vil
ku? Dr. T. Remeikį apklausinė- 
jo V. Kutkus (koks v-bos sąsta
tas, programa, santykiai su 
PLB?), R. Kudukis (pusei kaden
cijai ar visai?), dr. A. Butkus 
(kalboje pasigedo konkretumo) ir 
J. Kojelis (“Akiračių” kontrover
sija apie Vytautą Didįjį ir An-

(nukelta į 4 psl.)

Dėl to ir širdyj visos pajautos nutilsią. 
Pajum tykumu, malda dūšia dangun kilsią. 
£ kai jau dienai brėkštant rytai šviesa tvinksta. 
Rasos pilnos žolynų žemyn galvos linksta. 
Tada šilas nubunda, visa yra tyla. 
Prasideda pamažu šventa dienos byla. 
Kas ten šlama? — £ vėjo papūstas lapelis. 
Egi gūžtoj nubudęs sujuda paukštelis.
Kas ten treška? — £ vilkas: dieną, mat, užuodžia. 
Iš naktinės medžionės per pakrūmes skuodžia.
Egi lapė | olą, žąsioką įskandus. 
Egi bariukas bėga, išlindęs ii landos; 
Egi linksmutė stirna per pušyną striuoksi; 
Egi pušin ii puiies voverytė liuoksi; 
Egi, mat, šlrmuonėlis ir kiaunė juodoji 
Ir visokį žvėreliai po mišką ulioja.

Kas ten taukši? — £ stuobrį kapoja genelis.
Kas mekena? — Egi, mat, perkūno oželis.
Kas ten inibžda? — £ šnypščia ii kelmo piktoji, 
Egi srove teškena upelė Šventoji.
Kas ten kalbas? — £ žąsys paupėj gagena;
Egi, mat, lizde starkus pamiškėj klegena;

Egi antys „pry! pry! pry!“ priskridę j liūną;
Egi kukutis klausia savo pačią, sūnų: 
„Ką, ką, ką jums atnešti? Ką jūs kalbat niekus? 
Ką, ką, ką, ką? ar grūdus? ar muses? ar sliekus?“ 
Egi, mat, gegutėlė dairos ir kėtojas:
Čia kukuodama verkia, čia juokias, kvatojas. 
Skamba tik, skamba miškas: čia volungė Ievą 
Trotina: „Ieva, Ieva! neganyk po pievą!“ 
Čia paupėj: „ri-u! ri-u! ri-u!“ tilvikas sušuko, 
Čia vėl balsų visokių — lyg trūkte pratrūko. 
Vis kitoki balseliai, vis kitokios bylos: 
Dagiliai, pečialandos, strazdeliai, čyžylos, 
Kėkštai, Šarkos ir kitos vis saviškai gieda: 
Toj juokias, toj vaitoja, ė toj niekus kliedą. 
E už visus viršesnis lakštingalės balsas:
Pilnas, skardus, griaudingas ir, taip sakyt, skalsus: 
Skamba, ūžia per krūmus, ir vis kitaip mainos. 
Ir vis dūšion įsmenga — lyg Lietuvos dainos. 
Tie visokį balseliai taip krūvon suplaukia. 
Tartum kožnas lapelis čiulba, kliauga, šaukia, 
Ir sutartinę taiso, ir taip gražiai dera: — 
Siaudžia tik, tartum siaudžia — rentavimo nėra; 
Anei tų balsų ausis skyrium nepažįsta. 
Lyg kad ant žalios pievos žolynai pražysta, 
Ir visokį žiedeliai taip tarp savęs pinas — 
Kad iš tolo tik regis gražus margumynas.

1858 m. Anykščiuose
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Nuotrauka R. Kisieliaus

INFORMACIJA SIMPOZIUMO 
DALYVIAMS IR 
LANKYTOJAMS.

VIETA: J aunimo Centras. 
5620 So. CIaremont Avė., Chica- 
go IL 60636, tel.: 312 778-7500.

LAIKAS: 1985 lapkričio 27 — 
gruodžio 1.

Programos santrauka
Lapkr. 27 trečiadienį: Susipa

žinimo vakaras Jaunimo Centro 
kavinėje. Registracija; .simpo
ziumo leidinio platinimas.

Lapkr. 28, ketvirtadienį: 14.00 
vai. popiet: Atidaromasis posė
dis. 16:00 vai. popiet: Paskaitos 
5-iose sesijose. Po paskaitų supa
žindinimas su Lietuvos pokario 
laikų muzikine kūryba.

Lapkr. 29, penktadienį: 9:00 
iki 17:00 vai.: Paskaitos 35-iose 
sesijose, 19:00 vai. popiet: Lite
ratūros - muzikos vakaras, Lie
tuvių Rašytojų Draugijos premi
jos Įteikimas ir koinp. G. Gu
dauskienės kūrinių rečitalis.

Lapkr. 30, šeštadienį: 9:00 iki 
17:00 vai.: Paskaitos 36-iose sesi
jose. 19:00 vai. popiet. Baigminis 
pokylis - banketas Beverly 
Country Club patalpose.

Gruodžio 1, sekmadienį: 
11:15 iki 12:00 vai.: Pamaldos 
Jaunimo Centro koplyčioje ir 
vainiko padėjimas.

PARODOS: Simpoziumo metu 
Jaunimo Centre taip pat vyks 
parodos: Dail. Kaulėno tapybos 
paroda, ruošiama LB Kultūros 
Tary bos ir Dailės Instituto. Kar-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA

1915 — DARBININKO SUKAKTUVINIAI METAI — 1985

Šių metų Aidų viršelis, numeris 4. Dabar rengiamas 5 numeris.

“Aidų” žurnalo sukaktis

VILNIAUS LEGENDA
ROMUALDAS KISIELIUS

Sprogsta vyšnių šakos 
už saulėto lango, 
puošnūs Vilniaus bokštai 
stiebiasi į dangų.

Gatvėj Aušros Vartų 
kužda gyvos lūpos,— 
mūsų tai tėvynė 
meldžiasi suklupus . ..

Lietuvos žemelė
laisvės nesulaukia 
ir vėl girdis kalne— 
senas vilkas kaukia .. .

Šioje Romualdo Kisieliaus nuotraukoje matome vitražą 
iš pranciškonų vienuolyno koplyčios Kennebunkporte. 
Vitražo autorius — dailininkas Zenonas Kolba. Jis buvo 
sukurtas 1953 metais ir tais pačiais metais Įstatytas Šv. 
Antano šventovėje, kuri yra prieš didžiąją vienuolyno kop
lyčią. Tada buvo Įstatyti šeši nauji vitražai. Be šio Aušros 
Vartų Marijos vitražo, kiti vitražai yra: šv. Kazimiero, šv. 
Antano, šv. Pranciškaus, šv. Jurgio ir Tėvynės Sargų. 
Vitražai yra pirmoje koplytėlėje prie didžiųjų durų.

(atkelta iš 3 p si.)

taną Sniečkų). J. Urbonui statė 
klausimus M. Drunga. dr. V. 
Stankus, A. Vakselis, dr. A. But
kus, K. Laukaitis. Prašė pasisa
kyti apie Įtraukimą Į LB lietu
viškai nekalbančiųjų, apie Due 
Process veiklą, apie reorgų trak
tavimą, valdybos sąstatą. Ka
dangi kandidatų atsakymai už
imtų daug vietos, jų neapraši
nėsiu. Norėjau tik skaity toją su
pažindinti, kaip rimtai Į Šiuos 
rinkimus buvo žiūrima.

Dalyvavo rinkimuose 53 bal
suotojai. Korteles Įteikė kiekvie
nas pavarde - vardu iššauktas. 
Po trumpos pertraukos paskelb
ti rezultatai: Algimantas Gečys 
gavo 28 balsus, už dr. T. Re- 
meikį balsavo 16, o J. Urbonui 
teko 7 balsai. Du balsuotojai su
silaikė. Algimantas Gečys pa
skelbtas naujuoju JAV LB krašto 
valdybos pirmininku.

Rinkimai Į kitus organus pra
ėjo greitai ir sklandžiai , balsuo
jant rankų su specialios spal
vos kortelėmis pakėlimu.

Į garbės teismą išrinkti: Ro
mualdas Bublys, Vladas Čyvas, 
dr. Edmundas Lenkauskas, Algis 
širvaitis ir Kazys Žiedonis. Bal
suota beveik vieningai.

Kontrolės komisija išrinkta 
irgi vieningai. Į ją pateko šie 
asmenys: Kazys laukaitis, Rasa 
šoliūnaitė-Paskočimienė ir dr. 
Antanas Razma.

Kiek ilgiau užtrukta su tary
bos prezidiumo rinkimais, nes iš 

karto buvo pasiūlyta rinkti 
visus iš vieno miesto ir pa
teikti du sąrašai. Po trumpų 
diskusijų nuspręsta nepaisyti ar 
kandidatai iš vienos vietovės, ir 
be to floridiškių grupė savo są
rašą atšaukė. Beveik vieningai, 
tik vienam susilaikius, tarybos 
prezidiuman išrinkti: Zina Dres- 
liūtė, Alfonsas Dzikas. dr. Dalia 
Kavaliūnaitė, Algis Rugienius ir 
Vaiva Vėbraitė-Gustienė. Visi iš 
N. Anglijos, išskyrus Algi Rugie
nių — detroitietį. Vėlesniam 
sesijos posėdy paaiškės, kad 
Algis Rugienius išrinktas prezi
diumo pirmininku.

Šis paskutinis rugsėjo 21-sios 
posėdis, turėjęs baigtis 6:00 v.v., 
baigėsi 6:51 v.v.

Iškilmingoj viešbučio vaka
rienėj, kiekvienam kainavusioj 
po 20 dol., man dalyvauti ne
teko. Bet buvau p. Jasaitienės 
informuotas, kas jos metu dėjosi. 

OSI reikalus ten aiškinęs Anta
nas Mažeika iš Los Angeles, 
Koalicijos už konstitucines tei
ses vadovas. Jo veiklai paremti 
čia pat atsiradę stambių sumų 
aukotojų, būtent daktarai K. Am- 
brozaitis, P. Kisielius ir A. Raz
ma sudėję po 1,000 dol., o dr. V. 
Stankus — 500 dol. Antruoju 
kalbėtoju OSI tema buvęs A. 
Gečys. Tadas Dabšys iš L.A. 
parodęs pabaltiečių kelionės-de- 
monstracijos Baltijos jūroj 
skaidrių. Visai vakarienės meto 
programai vadovavęs J. Urbonas.

(Rus daugiau)

PENKTASIS MOKSLO IR 
KŪRYBOS SIMPOZIUMAS

tografijos, gintaro ir jaunųjų 
architektų darbų parodos, ruo
šiamos paties Simpoziumo.

REGISTRACIJA: {ėjimo mo
kestis: $4-00 vienai dienai, $8.00 
dviems arba daugiau dienų. Re
gistracijos metu bus išduodamos 
atlapo kortelės, kurios atstos 
įėjimo bilietą į visas Simpoziu
mo paskaitas ir parodas.

BILIETAI: Prie registracijos 
stalų lankytojai galės įsigyti bi
lietus ir į literatūros - muzikos 
vakarą, ir į baigminį pokylį.

NAKVYNE: Iš tolimų vietovių 
į Chicagą atvykstantieji galės 
apsistoti Simpoziumo Organiza
cinio Komiteto parinktame vieš
butyje, Chicago Midway Airport 
Inn, nepertoliausiai nuo Jauni
mo Centro. Kaina — $37.50 vie
nam arba dviems asmenims. Su 
Jaunimo Centru susisiekti bus 
galima nemokamai, viešbučio 
parūpinamu autobusiuku. Kam
bario rezervacijai prašome 
kreiptis tiesiai į viešbutį — Sim
poziumo vadovybė šiame reikale 
netarpininkauja:

Chicago Midvvay Airport Inn 
5400 So. Cicero Avė.
Chicago, IL

Tel.: 312 581-0500

MAISTAS: Lankytojų patogu
mui, kad nereikėtų išvykti į 
miesto restoranus, Simpoziu
mo metu Jaunimo Centre veiks 
užkandinė ir baras. Ten betku- 
riuo dienos metu bus galima 
gauti šilto maisto.

Metinis Amer. Liet.
Tarybos suvažiavimas

Amerikos Lietuvių Tarybos 
45-tas metinis suvažiavimas 
šaukiamas 1985 lapkričio 2 Lie
tuvių Tautiniuose Namuose, 
6422 S. Kedzie Avė., Chcagoje. 
Suvažiavimo registracija prasi
dės 8:30 v.r. Suvažiavimo ati
darymas 9:30 v.r. Po valdybos ir 
atstovo iš VVashingtono praneši
mų ir po dalyvių pasisakymų bei 
skyrių pranešimų Įvyks naujos 
Amer. Liet. Tarybos valdybos 
sudarymas. ALT posėdyje rūgs. 
13 iš anksto numatytos reikia
mos komisijos, kurios bus pasiū
lytos suvažiavimui priimti. Po 
suvažiavimo, 7:30 v.v. toje pat 
salėje įvyks iškilminga vaka
rienė, kurios metu bus paminė
ta ilgamečio ALT pirmininko 
a.a. L. Šimučio mirties 10 m. 
sukaktis. Garbingąjį velioni 
trumpa paskaita apibūdins jo 
buvęs artimas bendradarbis J. 
Laučka. Vakarienę organizuoja 
Matilda Marcinkienė, Chica- 
gos Lietuvių Tarvbos pirminin
kė.

Akcija prieš konstitucinių 
teisių laužymą

Koalicija už konstitucinį tei
singumą pradėjo plačią akciją, 
kad buvusieji nacių sąjunginin
kai — Sovietai nesimaišytų JAV 
teismuose, kur JAV piliečiai kal
tinami už nacių padarytus nu
sikaltimus. Siekiama, kad būtų 
peržiūrėta Office of Special In- 
vestigations veikla. Reikalauja
ma, kad šiose bylose būtų lai
komasi JAV teisinės tvarkos, lei
džiant pasirinkti jury teismą, 
gaunant valstybės skiriamą gy
nėją ir leidžiant perklausinėti 
bei patikrinti prieš Amerikos 
pilietį nukreiptus liudijimus, 
taip pat pasisakoma prieš trėmi
mą už geležinės uždangos tų, ku
rie prarastų JAV pilietybę. Pla
tesnių informacijų apie šią akci
ją galima gauti kreipiantis į 
Coalition for Constitutional Jus- 
tice, 25108 Marguerite Parkway, 
Suite B 245, Mission Viejo, CA 
92692. Coalition for Constitu
tional Justice apie šią akciją 
painformavo ALTĄ. Amerikos 
Liet. Taryba ir Lietuvių Teisėms 
Ginti Komitetas tai akcijai pri
taria.

ALTO vardas amerikiečių 
dienraščiuose

Du didieji Chicagos dienraš
čiai: "Tribūne” ir “Sun Times

gana dažnai išspausdina kun. 
J. Prunskio laiškus Lietuvos rei
kalais, vis pažymėdami, kad 
gauta iš Amerikos Lietuvių Ta
rybos informacijos. Rugsėjo 10 
"Tribūne” išspausdintame laiške 
kun. J. Prunskis atkreipia dėme
sį, kad daugėja teroro veiksmai 
prieš amerikiečių įgulas Europo
je ir kitur. Dažnai pasisako, 
kad tai Red Brigade — mark
sistų, komunistų darbas. Jie nori 
paveikti, kad būtų atitraukti 
JAV daliniai ir liktų laisva erd
vė Maskvai plėsti savo valdas.

Prez. Stulginskio ir prel. 
Krupavičiaus sukakties 

minėjimas
Chicagoje rugsėjo 15 Tauti

niuose namuose Krikščionys De
mokratai suruošė minėjimą 100 
m. sukakties nuo gimimo Lie
tuvos prezidento Aleksandro 
Stulginskio ir prel. Mykolo Kru
pavičiaus. Paskaitą skaitė prof.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Vokietijos Demokratinės 
Respublikos pramonėje pradėtas 
taikyti cinkavimo procesas, kurį 
sukūrė Lietuvos Mokslų Akade
mijos Chemijos ir cheminės 
technologijos institutas. Ši nau
jovė padės beveik dvigubai pa
didinti metalo konstrukcijų ir į-* 
rengimų atsparumą rūdijimui. 
Dabar vilniškis institutas bend
radarbiauja su dvylika ESPT 
šalių mokslinio tyrimo ir gamy
binių organizacijų, sprendžian
čių 18 užduočių.

— Leningrade atidaryta tarp
tautinė paroda, atspindinti So
vietų Sąjungos, Japonijos, Vo
kietijos DR, Kubos, daugelio 
kitų šalių žvejybos pramonės 
laimėjimus. Lietuvos žvejai pa
rodai pateikė “Progreso” ga
mykloje sukurtą tarą žuvies kon
servam ir prezervam pakuoti. 
Valstybinio žvejybos laivyno 
projektavimo instituto Klaipėdos 
skyrius demonstruoja 1-500 tonų 
galingumo plaukiojančio doko 
maketą. Specialistus sudomino 
klaipėdiečių suprojektuotas ruo
nių gaudymo laivas.

— R. Lankausko romaną Tą 
šaltą žiemą” ir apysaką 
“Šmėkla” išleido Vengrijos lei-

(atkelta iš 3 psl.)

sumokėjo ten susidariusias sko
las ir dar savo lėšomis Vo
kietijoje išleido du numerius.

Aidai Amerikoje
Nuo 1950 metų sausio mėne

sio “Aidai” pradėjo eiti Ameri
koje. Jie buvo spausdinami Bos
tone Darbininko spaustuvėje. 
Redaktoriumi buvo pakviestas 
rašytojas Antanas Vaičiulaitis. 
Redakcijoje nuo pat pirmo nu
merio Amerikoje dirbo Tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM. Jis pra
džioje labiausiai palaikė ryčius 
su dailininkais, telkė iliustraci
jas žurnalui.

Antanas Vaičiulaitis redagavo 
iki 1964 metų. Nuo 1965 iki 
1980 metų redagavo dr. Juozas 
Girnius. Nuo 1980 žurnalo re
dagavimą perėmė Tėv. dr. Leo
nardas Andriekus, OFM, kuris 
šiam žurnalui yra atidavęs net 
35 metus!

Anksčiau žurnalas išeidavo 10 
numerių per metus, dabar 6 nu
meriai per metus. Žurnalas di
delio formato, gausiai iliustru-

Br. Kasias. Gausiai dalyvavo 
įvairių politinių grupių atstovai. 
Amerikos Lietuvių Tarybos var
du kalbėjo Teodoras Blinstru- 
bas. Aukštai vertindamas abiejų 
įnašą į atkuriamą Lietuvą, da
bar visus skatino vieningai dirb
ti laisvinimo pastangose.

dykla “Europa”. Iš rusų kalbos 
vertė J. Arvajis ir E. Rėrig.

— A. Macijausko šešias foto
grafijas bei straipsnį apie šio 
fotografo kūrybą išspausdino 
tarptautinės fotogalerijos (cent
rai Amsterdame, Paryžiuje, Mi
lane) leidžiamas žurnalas “Ca- 
mera International” (1985, 
Nr. 3).

— Maskvos leidykla “Ra- 
duka” pagal prancūzų firmos 
“Mesidor” užsakymą išleido 
prancūzų kalba L. Jacinevičiaus 
romaną “Arbata penktą valan
dą ryto” drauge su apysaka 
“Rūgštynių laukas”. Tiražas 
6000 egz. Vertė K. Stojanova ir 
D. Sanadzė.

— Vilniškė “Mokslo” leidykla 
7000 egz. tiražu išleido Los An
geles, Calif., gyvenančios ar
cheologės, Californijos universi
teto profesorės, Marijos Gimbu
tienės knygą “Baltai priešistori
niais laikais: Etnogenezė, mate
rialinė kultūra ir mitologija”. 
Leidėjų žodyje glaustai apžvel
giamas M. Gimbutienės gyveni
mo ir kūrybinės veiklos kelias, 
pažymima, jog veikalas “Baltai 
priešistoriniais laikais" yra dar 
1963 angliškai paskelbto ir da

tas lietuvių dailininkų ir tarp
tautinių kūrėjų darbais, 72 pus
lapių vienas numeris. Nuo 1951 
metų balandžio mėnesio, kai į 
Brooklyną buvo perkeltas “Dar
bininko” laikraščio leidimas, čia 
buvo atkeltas ir “Aidų” spaus
dinimas. Pastoviai “Aidai” 
spausdinami pranciškonų spaus
tuvėje Brooklyne.

-o-
Dėkojame visiem redakto

riam, kurie įdėjo daug triūso ir 
paskyrė daug laiko, augindami 
“Aidus” ir juos išlaikydami.. Dė
kojame įr leidėjam, kurie taip 
ištvermingai nešė sunkią naštą ir 
organizavo žurnalo leidimą. Dė
kojame ir visiem prenumerato
riam, kurie jautė pareigą palai
kyti kultūrinį žurnalą.

Linkime “Aidų” žurnalui kuo 
geriausios ateities. Kartu prašo
me visus spaudos rėmėjus, di
džiuosius mecenatus auka pa
remti žurnalą, nes tai verta, tei
singa ir būtina, kad žurnalas 
eitų ir palaikytų mūsų tautinę 
gyvybę, puoselėtų lietuviškosios 
kultūros reikalus.

bar papildyto darbo “Baltai” 
(“The Balts”) lietuviškas varian
tas, kad iki šiol nebuvo lietuvių 
kalba taip plačiai baltų gentis 
apimančios knygos.

— Kūrybinės organizacijos 
nuo seno palaiko dalykiškus 
ryšius su Klaipėdos jūreiviais, 
uostininkais, laivų statytojais. 
Kūrybinio bendradarbiavimo 
sutartį neseniai pasirašė respub
likos Dailininkų sąjunga ir Lie
tuvos jūrų laivininkystė. Meni
ninkai įsipareigojo plačiau pro
paguoti laivyne mūsų respubli
kos dailės pasiekimus, rengti 
temines parodas, susitikimus, 
skaityti paskaitas, konsultuoti 
ir teikti metodinę paramą, tvar
kant patalpų interjerą, laivų 
vaizdinės agitacijos stendus. 
Laivyno atstovai savo ruožtu su
pažindins šefus su jūreiviško gy
venimo specifika, dailėtyrinin
kams padės kaupti ir apibend
rinti medžiagą marinistikos 
tema, rengs uoste ir laivuose 
dirbusių dailininkų ataskaitines 
parodas. Numatyta skirti kasme
tinę premiją už geriausią ma
rinistinį kūrinį. Tikimasi, kad 
visa tai dar labiau sustiprins kū
rybinį bendradarbiavimą.

— Vilniaus V. Kapsuko uni
versiteto filologijos fakulteto 
merginų choras — vienas jau
niausių šios mokyklos kolekty
vų. Baigiantis mokslo metams, 
choras pakvietė j koncertus 
Mokslo muziejuje ir Didžiojojė 
auloje. Drauge su universiteto 
kamerinės muzikos ansambliu 
choras atliko S. MoniuSkos, G. F. 
Haendelio, A. Vivaldi, J.S. Bacho 
kūrinius.

S.L.K.
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RŪPINTOJĖLIO POEZIJA
Lietuviškąją knygą mes pasi

tinkame su meile, nežiūrint ar ji 
būtų poezija, proza, ar koks ki
tas žanras. Ji nėra labai daž
nas svečias mūsų bendruome
nėje. O su meile ją reikia pasi
tikti, nes tai yra lyg kūdikis, poe
to pagimdytas, išaugintas ir ati
duodamas mums, skaitytojams, 
knygos fonnoje. Tai yra 
poeto mąstymo, ilgesnio ar 
trumpesnio savo mintyse nešio
jimo ir pagaliau įgavusio užra
šytą formą, vaisius.

Su džiaugsmu pasitinkame ir 
Tėvo Leonardo Andriekaus poe
zijos knygą “Atmink mane, Rū
pintojėli”. Tuo labiau, kad poe
tas yra jau gerai pažįstamas iš 
kitų savo poezijos knygų ne tik 
New Yorko ir apylinkės lietuvių 
visuomenei, bet ir bendrai visai 
lietuvių visuomenei, nežiūrint 
iš kurios kolonijos būtų. Jis taip 
pat pažįstamas ir kaip kunigas 
— vienuolis, pranciškonų vie
nuolyno Brooklyne viršininkas. 
Tačiau šia proga norisi apie jį 
pakalbėti tik kaip apie poetą. Ir 
čia trumpai į jo kūrybą ir bend
rai į poeziją pažvelgsime tik kaip 
poetą, o drauge ir poeziją, ger
biančio žmogaus akimis, o ne 
žinovo.

Ši knyga tai yra poezija Rū
pintojėliui. Kaip poetas pats pa
sisako knygos įžangoje, jis tą 
Rūpintojėlį pažino savo tėviškė
je, kur tą senovę jis jautė ir kuri 
jame pasiliko visam gyvenimui. 
Skaitydami šios knygos eilėraš
čius, tą jo vaikystės Rūpintojėlį 
jaučiame gyvą, kuris saugoja, 
padeda, supranta ir lydi poetą 
visą gyvenimą. Tas Rūpintojėlis 
yra geras, gal kiek graudus, nuo 
kurio poetas nenori skirtis. Tas 
Rūpintojėlis yra iš jo tėviškės, 
iš jo namų, ką poetas prisime
na ir dūmoja savo eilėraščiuo
se. Tą Dievą, lietuviško Rūpin
tojėlio formoje, poetas jaučia vi
sur: ar tai prašydamas patari
mo - pagalbos, ar ieškodamas 
supratimo, ar pagaliau tik taip 
jnatydajnas jį savo mąstymuose, 
savo kasdieninėje dienoje.

Šitas Rūpintojėlis nėra baisus, 
bet susimąstęs, gal kiek liūdno
kas, bet visa suprantantis, visur 
esantis ir geras Dievas. Poetas 
pasaulio be šitokio Rūpintojėlio 
tarsi visai nemato. Jis pažįsta

tik pasaulį, kuriame tas malonus 
Rūpintojėlis yra ir jį saugo. 
Tas žinantis, suprantantis ir 
saugojantis Rūpintojėlis. Toks jis 
ir žvelgia iš poeto eilėraščių. 
Tokį jį poetas mato ir pažysta.

Rūpintojėlio išvaizdoj 
Balandžio mėnesio gale 
Atrodai mums lyg nedrąsus.—

Lyg nedrąsus,
kad vėl pavasaris vėluojasi, 
Pusnynai išgulėjo žiemkenčius 

javus
Ir neparskrido paukščiai.
Jeigu poetas mato šitokį Rū

pintojėlį — Dievą, tai koks gi 
yra jo žmogus? Ir žmonės yra 
savi. Skaitai ir matai juos kas
dieninėje dienoje. Jie visi 
yra iš ano mūsų mažo krašto, 
kuriame ir dauguma iš mūsų 
išmynėme pirmąsias pėdas. Tą 
lietuviškąjį žmogų Rūpintojėlis 
saugoja, lydi, pabara jei reikia; 
bet nepalieka. Skaitai eilėraštį 
po eilėraščio ir matai, kad kitoks 
žmogus čia ir netiktų. Ir žmogus 
yra iš tų pačių namų.

Tas žmogus labai natūraliai 
išplaukia kiekviename eilėraš
tyje, nors poetas ir nepasisako 
apie kokio krašto žmogų jis kal
ba.

Skaitant eilėraštį po eilėraščio 
su malonumu, su savotiška ra
mybe, ir nei nepajunti, kaip jau
ti to Rūpintojėlio buvimą. O 
poetas kalba iš iš tų eilėraščių 
tau, ir visiems, kurie skaitys, 
ramiai, neskubėdami, lyg pagal
vodami ir parodydami Rūpinto
jėlio buvimą.

Būtų gera, kad su šiuo eilė
raščių rinkiniu, mūsų, visuo
menė daugiau susipažintų. Kata
likių Moterų Kultūros D-ja spalio 
27, sekmadienį, 4 vai. po pietų 
Kultūros Židinyje ruoišia su 
knyga susipažinimą. Čia apie 
Tėvo Leonardo knygą kalbės vi
siems gerai žinomas ir pažįsta
mas rašytojas Algirdas Lands
bergis. Poeto eiles mums per
duos aktorius Vytauttas Valiu
kas. Ir pats Tėvas Leonardas 
paskaitys iš savo kūrybos. Visa 
New Yorko irpapylinkių lietuviš
koji visuomenė yra kviečiama 
dalyvauti. Ypač New Yorko vi
suomenė turėtų ta proga sueiti 
ir pasidžiaugti, turėdama savo 
tarpe tą mielą poetą Leonardą 
Andriekų. Tegul ir didžiojo \ew 
Yorko lietuviai sustoja skubėję 
bent kelioms valandėlėms ir pa- 
junga tą poeto perduodamą Rū
pintojėlio ramvbę.

BEL

Kario žurnalo 35 metų sukakties minėjimo rengėjai ir progra
mos dalyviai - paskaitininkai. Iš k. Alfonsas Samušis, Ka
zys Jankūnas, Zigmas Raulinaitis, Balys Raugas, Aleksand
ras Vakselis. Minijimas buvo spalio 12 Kultūros Židinyje. 
Jo aprašymas bus kitame Darbininko numeryje. Nuotr. Tėv. 
Pranciškaus Giedgaudo, OFM.

MAIRONIO MOKYKLA 
IR “JUZĖS FONDAS”

Maironio lituanistinė mokyk
la. pradėdama naujus mokslo 
metus, surengia gegužinę Vy
tauto ir Vandos Vebeliūnų so
dyboje. Praeitais metais per to
kią gegužinę Vytautas Vebeliū- 
nas savo mirusios motinos Ju
zės prisiminimui įkūrė “Juzės 
fondą", kurio tikslas yra remti 
Maironio lituanistinę mokyklą. 
Ta proga jis pats į tą fondą 
įnešė 10.000 dol. Iš to fondo ka
pitalo gaunami procentai yra 
skiriami Maironio lituanistinei 
mokyklai. Pati Vytauto Vebeliū- 
rfo mamytė Juzė buvo nuoširdi 
tos mokyklos rėmėja, nes ją lanko 
jos anūkai.

Šiais metais rugsėjo 8 irgi bu
vo surengta išvyka - gegu
žinė į Vebeliūnų sodybą. Tas 
gegužines taip pat remia ir 
kredito unija Kasa. Šiais metais

iš gegužinės gauta pelno 1252.01 
dol.

Maironio lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas dėkoja p. Ve- 
beliūnams už tokio fondo įkūri
mą, taip pat prašo ir kitus jung
tis į tą fondą. Visi į fondą įneš
ti pinigai lieka tų įnešusių žmo
nių nuosavybė, tik gaunami iš 
įnašų procentai skiriami Mairo
nio mokyklai. Kreiptis į Litą ar 
Kasą.

Maironio mokyklos tėvų ko
mitetas taip pat dėkoja visiems, 
kurie dalyvavo šių metų gegu
žinėje. Kartu kviečia visus rem
ti ir palaikyti lituanistinę mo
kyklą.

Savo auka paremk lietuvišką 
spaudą!

JAUNA LIETUVIŠKA ŠEIMA

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijos bažnyčioj, Elizabeth, 
N J., gegužės 25 buvo sutuokti 
Rūta Melinytė ir Juozas Didž- 
balis. Sutuoktuvines mišias au
kojo ir sutuoktuvių apeigas atli
ko kun. Ronald Marzevvski, pa
dedamas šios parapijos kunigo 
Juozo Pragulbicko. Tokia šventė, 
kada abu sutuoktiniai yra lietu
viai, čia nėra dažna, todėl apei
gų metu bažnyčion susirinko 
neįprastai daug žmonių. Jaunąją 
prie altoriaus palydėjo jos tė
velis inž. Valentinas Melinis, o 
jaunųjtj palydą sudarė: žiedų 
nešėjai Lina Melinytė ir Tomas 
Didžbalis ir pamergės su pabro
liais Linda Didžbalytė su Jonu 
Didžbaliu, Gina Melinytė su Al- 
lan Didžbaliu ir Vida Meli
nytė su Gintaru Grabnicku.

Bažnyčioje jaunuosius sutiko 
muziko Liudo Stuko vargonais 
grojamas vedybinis maršas. Mi
šių skaitymus lietuviškai atliko

vyriausioji pamergė ir jauno
sios sesutė Gina Melinytė, o 
angliškai — vyr. pabrolis ir jau
nojo brolis Allan Didžbalis. Mi
šių metu solo giedojo solistė 
Juliana Liana, vargonais prita
riant muzikui Liudui Stukui. 
Ji pakiliai sugiedojo Liudo Stu
ko Aleliuja, Gounod Avė Maria. 
Frank Panis Angelicus ir tradi
cinę lietuvių giesmę Sveika Ma
rija.

Apeigom pasibaigus, jaunuo
sius nuoširdžiai sveikino ir šei
minės laimės linkėjo visi baž
nyčioje dalyvavę Melinių ir 
Didžbaliu šeimų giminės, drau
gai ir pažįstamieji.

Vestuvinė puota įvyko Lietu
vių Katalikų Bendruomenės 
Centre, Keamy, N.J. Joje daly
vavo per 300 linksmai nusitei
kusių vestuvininkų, nes ir jau
nosios tėveliai Regina ir Valen
tinas Meliniai ir jaunojo tėve
liai Angelė ir Vytautas Didž-,

Iš k. Tomas Didžbalis, Lina Melinytė, Jonas Didžbalis, Lina 
Didžbalytė, jaunieji Rūta ir Juozas Didžbaliai, Gina Meli
nytė, Alan Didžbalis, Vida Melinytė ir Gintaras Grabnic- 
kas.

PADĖKA

Kad KARIO 35 m. sukaktuvių paminėjimas ir knygos 
“Kunigaikščių Sąjunga” sutikimas buvo sėkmingas, tai 
padėka New Yorko ir apylinkęs ramovėnams, birutietėms 
ir šauliams.

Ypač dėkoju programos dalyviams: Tėv. Pranciškui 
Giedgaudui, K. Jankūnui, B. Raugui, sol. R. Krokytei, 
pianistei D. Sakaitei, G. Stankūnienei, dail. P. Jurkui; 
šventės rengėjams: pirm. Al. Vakseliui, M. Klivečkienei, 
K. Bačauskui, L. Tamošaičiui, J. Šližiui, Br. Sutkui ir 
Eug. Kezienei ir jos talkininkėms.

Ačiū visiems šventėje dalyvavusiems.
KARIO ADMINISTRATORIUS

Clevelando skautijos vadovai su svečiu — vidurio raj. va
deiva s. G. Diveikiu (viduryje) stovykloje Lisbon, Ohio. 
Nuotr. V. Bacevičiaus

— Kanados Lietuvių Fondas 
turi sutelkęs apie 700,000 dol. 
Kasmet skiria apie 70,000 dol. 
lietuviškai kultūrai ir švietimui.

— Baltiečių taikos ir laisvės 
žygio dalyvių suvažiavimas Los 
Angeles mieste įvyks gruodžio 
26 - 30. Rengėjai nori tęsti 
vieningą baltiečių kovą; reika
laujančią nepriklausomybės 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Pra
džia- buvo padaryta praėjusią 
vasarą Sovietų Sąjungos nusi
kaltimams skirtame Kopenhagos 
tribunole, demonstracijose, se
minare, išvyka Baltijos jūroje 
“Baltic Star” laivu. Daugiausia 
dalyvių, ypač jaunimo, buvo su
silaukta iš Europos. Dabar jie 
nori atvykti į Los Angeles, pa
sidalinti kelionės įspūdžiais, iš
judinti baltiečių jaunimą Ameri
koje. Į suvažiavimo planus į- 
traukta Pavergtų tautų de
monstracija, susipažinimo vaka
ras su lietuvių visuomene, bend
ras baltiečių pokylis “Gataway” 
restoraną didžiojoje “Starlight” 
salėje Burbanke su menine bal
tiečių programa, bendra politi
kos ir literatūros popiete.

— Vatikane, Šv. Petro bazi
likoje susituokė jauna lietuvių 
pora iš JAV: Julija Jogaitė ir 
Rimvydas Čepulis. Santuoką pa
laimino prel. Antanas Jonušas. 
Jaunuosius Čepulius prie alto
riaus palydėjo jaunosios tėvai, 
jaunojo motina, sesuo ir kiti ra- 
timieji.

— Fizikos mokslų sesiją Penk
tam mokslo ir kūrybos simpo
ziumui organizuoja dr. Darius 
Slavinskas iš AT& T Bell 
Laboratories, Holmdel, N.J. Sesi
joje su pranešimais dalyvaus 
prof. Z. Budrikis iš Australijos, 
dr. A. Gaigalas iš Washingtono, 
DC, dr. J. Žmuidzinas iš Los 
Angeles, CA, ir A. Mačiulaitis 
iš Long Island, N.Y. Simpo
ziumas įvyks lapkričio 27 - gruo
džio 1 dienomis Chicagoje.

— Prof. dr. Jolita Kavaliū-
baliai gali didžiuotis plačia gi
mine.

Jaunoji Rūta yra baigusi 
Matavvan High School, N.J., ir 
Brookdale Community College, 
Lincroft, N.J., ir lankė Kean 
College, Union, N.J., o jaunasis 
Juozas baigė Boca Ciega High 
School, St. Petersburg, Fla., 
ir lankė St. Petersburg Junior 
College, kol pasauko kita kryp
tim ir savanoriu įstojo į JAV 
karo laivyno tarnybą.

Jaunasis kurį laiką gyveno ir 
lankė New Jersey mokyklas. Čia 
būdamas neužmiršo lankyti ir 
lituanistinės Dr. Vinco Kudirkos 
mokyklos Elizabeth. N. J., pri
klausyti prie vietos lietuvių 
skautų ir šokti tautinius šokius 
čia gražiai veikiančioje tautinių 
šokių grupėj Liepsna, kol su tė
vais turėjo išsikelti į Floridą. 
Mat, prieš kiek laiko jaunojo 
tėvai Angelė ir Vytautas Didž
baliai St. Petersburge įsigijo lie
tuvišką kepyklą, pakrikštytą Rū
tos vardu.

Jaunoji Rūta taip pat lankė ir 
baigė lituanistinę Dr. Vinco Ku
dirkos mokyklą, priklausė prie 
čia veikiančių lietuvių skaučių 
ir šoko tautinius šokius Lieps
noje. Atrodo, kad dalyvavimas 
toj pačioj tautinių šokių grupėj 
padėjo jiem suartėti ir pagaliau 
sukurti lietuvišką šeimą.

Vos pasidžiaugę vestuvėm ir 
povestuvine kelione, jaunieji tu
rėjo palikti Amerikos kontinen
tą ir persikelti net į Japoniją, 
kur jaunasis buvo paskirtas at
likti karinę tarnybą.

Vestuvių dalyviai jaunave
džiam linki, kad staiga atsidū
rus tolimuose pasviečiuose, toli 
nuo visų savų artimųjų, jaunie
ji susirastų tarpusaves šilimos ir 
paguodos ir tokio pasiaukojimo 
vienas antram, kokį jie buvo 
vienas antram pažadėję jų di
džiosios laimės valandą.

K.J.

Clevelando skautai ir skautės stovyklavę McKinley stovyk
lavietėje Lisbon, Ohio. Nuotr. V. Bacevičiaus

NAUJŲ METŲ KELIONĖ

No. 126 (15 dienų): gruodžio 26 - sausio 9 — $1,459
10 dienų Lietuvoje, 2 Helsinky, FINNAIR iš JFK.

Dėl brošiūros Ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

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

BALTIC TOURS tvarko:
giminių Iškvietimo dokumentus
nuperkam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

naitė, prancūzų kalbos ir lite
ratūros dėstytoja Akrono uni
versitete, Ohio valstijoje, daly
vavo Prancūzijos kolonijų istori
jos draugijos suvažiavime ir 
skaitė paskaitą “Kolonistai ir jų 
vergai prancūzų Karibų jūros 
salų literatūroje”.

— Šveicarijoje gyvenusių lie
tuvių sąskrydis įvyks lapkričio 
30 Chicagos Jaunimo Centre. 
Apie dalyvavimą prašoma arti
miausioje ateityje pranešti adre
su: Birutė Prapuolenienė, 4335 
S. Maplewood Ave.,Chicago, III. 
Tel. 312 927 - 2989.

— Ieškomas bibliotekininkas 
arba katalogavime nusimanąs 
asmuo Amerikos Lietuvių Kultū
ros Archyvui — ALKA, Putnam, 
Conn. Darbo laikas, atlyginimas 
ir apsigyvenimo sąlygos pagal 
susitarimą. Kreiptis adresu: 
ALKA, P.O. Box 608, Putnam, 
Conn. 06260

— Nauji Darbininko skaityto
jai: D. Sucich, Randolph, N. J., 
Emilija Vilutienė, Chicago, III. 
Užsakė kitiem; Emilija Vilu
tienė, Chicago, III. — Bronei 
Podžius, Richmond Hill, N.Y. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiems 
skaitytojams pirmiem metam 
prenumerata tik 12 dol. Atnauji
nant — visiem 15 dol. metam.

TAUTOS FONDO DIENA 
KALIFORNIJOJE

Rugsėjo 29 Tautos Fondo Los 
Angeles skyrius svarstė savo 
veiklos reikalus. Buvo nutarta 
pagerbti stambesnius aukotojus, 
įteikiant jiem atžymėsimus spe
cialiai surengtuose T. Fondo au
kotojų pagerbimo pietuose lap
kričio 3 Šv. Kazimiero parapi
jos salėje.

Los Angeles Tautos Fondo 
skyriaus pirmininku yra Myko
las Naujokaitis.

A, Sk,
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Lituanistikos Katedra 
The Endowed Chair 
of Lithuanian Studies 
University of Illinois 
at Chicago

AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI

Aukos gautos 1885 m. rugpjūčio menesi:

2,500 doL Dr. Vytautas ir 
Antanina Karobliai, Ripley, Oh — 
ii viso 10,000 doL — GARBĖS 
STEIGĖJAI.

2,040 doL A. a. Jono Kar- 
tano ir Juozo Kartano atminimui 
— Ona Kartanienė, Omaha, NE.

1,000 dol. Gediminas Ba
landa, Warren, MI — iš viso 5,000 
dol. - STEIGĖJAS

1,000 dol. A. a. Vilhelminos 
Kanteilrienės atminimui — Česlo
vas Kanteika, Yagcona, Australi
ja; Stepas ir.Pelagija Leveckiai, 
Edison, NJ (iš viso. 2,000 dol.); 
Pasaulio lietuvių gydytojų są
junga, per dr. Dainių Degesį; Vy
dūno Jaunimo fondas, per Vy
tautą Mikūną (iŠ viso 1,100 dol).

500 dol. Emily C. Gudzevich, 
Worcester, MA; dr. Antanas 
Matukas, Putnam, CT (viso 705 
doL); Jonas ir Veronika Paoviai, 
Grand Rapids, MI (iš viso 600 
doLk dr. Pranas ir Ada Sutkai, 
Homewood, IL (iš viso 2,000 dol.).

300 dol. Alfonsas ir Ona Kin
duriai, Gulfport, FL (iš viso 1,000 
dol.); dr. Viktorija Skrupskelytė, 
Qberlin. OH (iš viso 950 dol.).

250 dol. Andrius ir Stasė Blitt- 
džiai, Southfield, MI (viso 270 
dol.).

200 angį. sv. N. Butkus, 
Bnghton, Anglija.

200 dol. A a. Valerijaus Jasai
čio atminimui — Elena Jasai
tienė, Dės Plaines, IL (iš viso 420 
dol.); dr. Rūta ir Mečys Jauniš- 
kiai, East Northport. NY (iš viso 
300 dol.); Julius ir Liuda Pau- 
lėnai. Cicero, IL.

100 dol. Adelaidės Lietuviu 
katalikių moterų draugija, per 
Rusnę Kubilienę; American Tra- 
vel Service Bureau, A. Lauraitis ir 
W. Rask, Chicago, IL; Stasys Auš
rota, Sun City, CA (iš viso 150 
dol.)*, Antanas Balčytis, Chicago, 
IL (iš viso 200 dol.); Kazimieras 
Bandzeričiua, Los Angeles, CA) 
Kazys Bradūnas, Chicago, IL (iš 
viso 200 dol.); Vytautas Čepas, 
Chicago, IL; Napoleonas Girtau
tas, Wyandotte, MI; Vincas ir 
Petrė Dubauskai, Woodhaven, N Y 
(iš viso 130 dol.); Simas 
Kašelionis, St. Petersburg, FL; 
Gražina Kenter, Danbury, CT (iš 
viso 250 dol.); Antonia King, 
Grand Rapids, MI (iš viso 250 
dol.X a. a. Juliaus Kumpiko atmi
nimui — dr. Giedrė Kumpikaitė, 
Hollis Hills, NY; Adolfas Lekšas, 
Westem Springs, IL (iš viso 200 
dol.); a.a. Prano Lemberto atmi
nimui — Monika Lembertienė, 
Santa Monica, CA; Jonas Lioren- 
tas, Hollywood, FL (iš viso 500 
dol.); Stasys ir Ona Martišauskai, 
Brockton, MA; a.a. Aleksandros 
Masionienės atminimui — An
tanas Masionis, Fai r Lawn, NJ 
(iš viso 225 dol.); a.a. Elžbietos 
Motiejūnienės ir a.a. Petronėlės 
Prižgintienėa atminimui — Jonas 
ir Ona Motiejūnai, Los Angeles, 
CA (iš viso 200 dol.); Kazys 
Račiūnas, Beverly Shores, IN (iš 
viso 350 dol.y, Ona Binkienė, St 
Petersburg, FL (iš viso 150 dol.); 
Mannevillette Sullivan, Washing- 
ton, DC.

75 doL Ignas Kazlauskas, 
Gre at Neck, NY (iš viso 300 doL).

65 dol. Petras ir Anelė Povilai
čiai, Great Neck, NY (iš viso 200 
dol.).

60 dol. Povilas Janušonis, 
Dousman. WI (iš viso 110 dol.).

50 doL Emil ir Elsa Adomat. 
St Petersburg, FL (iš viso 100 
dol.); Kazys ir Valė Barniai, Los 
Angeles, C A (iš viso 100 dol.); 
Juozas ir Edith Blažiai. Hol- 
liston, MA (iš viso 150 dol); Paul 
Blozis, Daytoha Beach, FL; kun. 
Jonas Burkus, Hot Springs, AR 
(iš viso 250 dol.); Stella Cirui, 
Owensboro, KY; Gilbert Gailius, 
Concord, MA; Arturas ir An 
tanina Galinaičiai, Chicago, IL 
(iš viso 150 dol.); Vincas Gele- 
žūnas, St Louis, MO; G. ir P. Juo
dikiai, Chicago, IL; dr. Alfonsas 
Kontvis, Westminster, CA; dr. 
Vinco Kudirkos šaulių kuopa, 
Worcester. MA, per Algirdą 
Zenkų; Adolfas ūngis, Great 
Neck, NY (iš viso 75 dol.y, Jurgis 
Miežaitis, Ormond Beach, FL, Ba
lys ir Genovaitė Narbutai, Vista 
CA (iš viso 300 dol.); dr. Edward 
Peterson, Jr., Birmingham, AL 

a.a. Vytauto Petrausko atmi
nimui — Liudas ir Elena Dovy
dėnai, Lenox, MA: Maria Sla
vinskas, Monticello, NY; Juozas 
Stankūnas, Elizabeth, N J; An
thony ir Helen Yakaičiai, Frank- 
lin Sąuare, NY (iš viso 100 dol.).

40 dol. Kostė Garbauskienė, 
Great Neck, NY (iš viso 120 dol.).

30 doL Marija Cibienė, Gulf
port, FL (iš viso 50 doL>, Jadvyga 
Matulaitienė, Hillcrest, NY (iš 
viso 90 dol.).

25 dol. Aldona Ambrazienė, 
Cleveland, OH; Adomas Ambra- 
ziūnas Los Angeles, CA: Leo 
Bagdonas, Santa Cruz, CA; dr. 
Adolfas ir Stasė Baltrukėnai, 
Dania, FL; Stasys Baniulis, 
Cicero, IL; Jonas Bamiškis, Eu- 
clid, OH (iš viso 50 dol.y, Jonas 
Bujauskas, Detroit, MI (iš viso 70 
dol.); a.a. Algimanto Buko atmini
mui — Jonas ir Jadvyga Bukai, 
Gulfport, FL; Kazys ir Sofija 
Butkai, Jamaica, NY; Arūnas 
Čepas, Urbana, IL Rūta Hoffa, 
Windsor Locks, CT; Stasys Jasu- 
tis, Long Beach, CA (iš viso 35 
dol.); Kristen Johnson, Chicago, 
IL Angelė Kiaušaitė, Harrison, 
N J; Leonardas Kiaušas, Clifton, 
NJ; Knights of Lthuania, Coun- 
cil No. 46, per Anthony 
Yavorosky; dr. Aliau Konce, San 
Frandsco, C A Marija Kučinienė, 
Downers Grove, IL a.a. George ir 
Mary Laukaičių atminimui — 
Mildred Whitney, Brunswick, ME; 
Henrikas Miklas, Great Neck, NY 
(iš viso 175 dol.); a.a. Jonio Moc
kaus atminimui — Nelė Mocku- 
vienė, Yucaipa, C A; dr. Ber
nardas Morkūnas, San Diego, CA; 
Mykolas ir Elena Naujokaičiai, 
Upland, C A; a.a. John K. Pavilo- 
nio atminimui — Edward ir 
Shirley Paviloniai, Racine, WI; 
Stefa Riekutė, Toledo, OH; Jūratė 
Scheffel, Chicago, IL Bronius ir 
Angelė Seliukai, Rancho Palos 
Verdes, CA; kun. Andrius Senkus, 
Lake Worth, FL (iš viso 125 dol.); 
Lilija Sollish, Pomona, NJ; 
Danuta Sucich, Randalph, NJ; 
Rasa Szepelak, Chicago, IL; a.a. 
Joseph Uždavinio atminimui — 
Anna Uždarinis, Canton, MI (iš 
viso 50 dol.); Algirdas Vasi
liauskas, Columbus, OH; Jonas ir 
Irena Vilgahai, Great Neck, NY 
(iš viso 115 dol.); Antanas Virbic
kas, W. Paterson, NJ.

20 dol. Balis Andrews, 
Forestrille, CT; a.a. Pe>rr Azuko 
atminimui — Margaret Koberg, 
Accokeek, MD (iš viso 30 dol.); 
Joeeph Babrys, Gulfport, FL a.a. 
Mr. & Mrs. Frank Bagdonų atmi
nimui — Edvrin C. Bagdonas, San 
Francisco, C A a.a. Anthony 
Bartkaus atminimui — Nashua, 
NH; Kazys ir Jadvyga Šarūnai, 
Ormond Beach, FL (iš viso 85 
dol.); Joseph Budreika, St. Pe
tersburg, FL Vaclovas Butkys, 
Great Neck, NY (iš viso 60 dol.); 
a.a. Antano Cukuro atminimui — 
Janina Cukurienė, Chicago, IL 
Stasys Dūda, Los Angeles C A (iš 
viso 70 dol.); Lina Edelis, 
Phoeniz, AZ; Janet Fleming, Rut- 
land, MA (rišo 35 dol.); a.a. 
Antano Gylio atminimui — John 
Gillies, Austin, TX; Charles Gri
cius, Amherat, MA; Jonas Grika- 
ričius, San Pedro, CA; Alek
sandra Gumbinas, Baltimore, 
MD; Petras Indreika, Pleasanton, 
CA (iš viso 120 dol); a.a. Alex- 
ander Ivaškos atminimui — Algi
mantas Ivaška, Dorchester, MA 
(iš viso 30 dol); Juozas Jackūnas, 
Paterson, N J; Vytautas Janonis, 
Parma, OH; Jonas Janušauskas, 
Chicago, IL; dr. Petras Jonikas, 
Riverside, IL (iš viso 75 dol.y, Pra
nas Jonikas, Danvers, MA Vin
cas Kamaitis, Sutton, MA; Ireni- 
jus Krasauskas, Baltimore, MD 
(iš viso 30 dol.y. Mindaugas 
Katkus, Redondo Beach, CA; 
Frank ir Jean Lekutis, Fruitport, 
MI (iš viso 30 dol.y, V. Lukas, 
Toms River, NJ; a.a. Matthew Lo- 
cas šeimos atminimui — Mr. 4 
Mrs. Louis Rizzo, Baltimore, MD; 
Mykolas ir Elfryda Maksvyčiai, 
Chicago, IL Jonas Martinkus, 
Chicago, IL Joeeph Martunas, 
Minersrille, PA; a.a. Peters ir 
Anna Mathias atminimui — V.
Kirk Bennett, Arlington, VA; Ona 
Mažionytė, Chicago, IL Pranas ir 
Ona Michekričiai. Chicago, IL 
Ona Raštikienė, Melmse Park, IL 
Aldona Rubillo, Wi!low Grove, 
PA; Vytautas Rutclionia, Rock- 
rille, MD; Maija Kmetane-Slesere, 
Waban, MA Jonas Tamulis, Wor- 
cester, MA Ramojus Vaitva. 

Northfidd, IL; dr. Antanas ir 
Konstancija VaHnikiai, Barring- 
ton, RI (ii visti K1C ^ol.); Uršulė 
Vingilytė, Chicago, IL; Balys Vy- 
liaudas, Union, NJ; Dalia Žemai
tytė. Euclid, OH (iš viso 45 dol.).

15 dol. Antanas ir Jadvyga 
Griniau, Detroit, MI; Tadai ir Ina 
Jasaičiai, Great Neck, NY (iš viso
50 dol.); Vincas Levickas, Crowns- 
rille, MD; Vytautai Markevičius, 
Chicago, IL; Stasys Vaškelis, Fra- 
mington, MA Natalie Anne 
Yurickones, St Clair, PA

10 doL Algis Antanavičius, 
East Providence, RI (iš viso 35 
dol.); James ir Elizabeth Aros, 
Philadelphia. PA; Stasys Bal
tušis, Dorchester, MA (iš viso 30 
dol.y, Salomėja Blanford, Wa- 
shington, DC (iš viso 30 dol.); 
Anthony ir Anne Blazie, Pa- 
ųuonock, CT; a.a. Joeeph Budelio 
atminimui — Louise Budelis, 
Baltimore, MD (iš viso 30 dol.); 
Kazimiera Campė, Waterbury, 
CT; Eufemija Cibienė, Great 
Neck, NY (iš viso 50 dol.); Saulius 
ir Daina Cyvai, Salem, MA; A 
Daunys, Port Washington, NY; 
a.a. Sopina Drazdowski atmi
nimui — Anna M. Sheb. Pt 
Pleasant Beach, N J; Anne Heam, 
Westfield, MA; Kazys Jasėnaa, 
Deltona FL (ii viso 60 dol.); A 
Kainauskas, Plainville, CT (iš 
viso 20 dol.); Dennia Kelnhofer, 
Sidney, OH; Kazys Krivickas, 
Clarks Summit, PA Charles 
Kulas, Fairview, NJ; Rimantas 
Liaugminas, Beavercreek, 0H; 
kun. Leo Lumaa, Gallup, NM; A. 
ir E. Merkeliai, Great Neck, NY 
(iš viso 50 dol.); K. ir O. Miklai, 
Great Neck, NY; A Milaknis, 
Santa Monica, CA; Robert Miller, 
Bellerille, NJ; L Nagevičius, 
Parma, 0H (iš viso 20 dol.); a.a. 
Fra s Naujoko atminimui — 
Ca t ..erine Naujokai, Chicago, IL 
a.a. Jacob Nauaėdo atminimui —• 
Joseph Chapulis, Brick Town, NJ; 
Tomas Petroliūnas, Downers 
Grove, IL Stasys Radžionis, Spr- 
ing Grove, IL Arvydas Ramonis, 
Chicago, IL Johana Rokienė, 
Great Neck, NY (iš viso 30 dol.); 
Jonas Salys, 0xnard, CA; Viktor 
Sidabras, Washington, DC, 
Gertrūda Valaitienė, Great Neck, 
N Y (iš viso 40 dol.); Frank 
Zapolis, Evergreen Park, IL; Vy
tautas Žukas, Gr» at Neck, NY (iš 
viso 45 dol.); NN.

5 dol. Ann Arnasbus. 
Woodland Hills, CA (iš viso 15 
doL); a.a. Joseph Cickevičiaus 
atminimui — Nell McKenna, N. 
Providence, RI; Mary D’Am- 
brosia, Fairbanks, AK; a.a. kun.
51 gi' i Tamkevičiaus atminimui, 
J. Fanning, Albany, NY'; 
Theodora Halam, Seattle, W\A (iš 
rišo 10 dol.); Algis Kalvaitis. 
Burke, VA; Arvy Kavaliauskai 
Northrille, MI; William Kess^’ 
Hamburg, NY; Kazys Matonis. 
Ocean, NJ; V. Norkus, Great 
Neck, NY (iš viso 20 dol.); a.a. 
Mary Rogers atminimui - Bruno 
Rogers, Chicago, IL Helen Ann 
Scols, Haddon Heigbts, NJ; Nary 
Tighe, Balto, MD; a.a. Karolio ir 
Valentinos atminimui - Vilius 
Zaikauskas, Washington, IL a a 
Anne Zinke atminimui - Nary 
Zinke, Dunellen, NJ; NN; NN.

Pagal pasižadėjimus gauta:
2,300 dol. Vytautas ir Gražina 

Kamantai, Sparta, MI (įmokėta 
2,170 dol.).

1,000 dol. Kazys ir Stasė 
Urbšaičiai, St Petersburg, FL 
(įmokėta 1,000 dol.); Vladas ir 
Eleonora Velžai, Santa Monica, 
CA (įmokėta 900 dol.).

500 dol. Alg. T. Antanaitis, 
Chicago, IL (įmokėta 550 dol.); 
Bladas Daukantas, St. Pe
tersburg Beach, FL (įmokėta 500 
dol.); Kazys Pabedinskas. Chi
cago. FL (įmokėta 250 dol ); Vin
cas Urbonas, Chicago, IL (įmokė
ta 250 dol.).

400 dol. Vitalis Švažas, 
Bellevue, WA (įmokėta 3<X) dol.).

200 dol. Rimas ir Pranutė Do- 
manskiai, Westem Springs, IL 
(įmokėjo 100 dol.).

150 dol. Marjorie Schuck. St. 
Petersburg, FL (įmokėjo 50 dol.).

100 dol. Albertas ir Genovaitė 
Cizauskai, Falls Church, VA 
(įmokėjo 85 dol.). .

50 dol. Frank Cirilikas, Wel- 
leslrv Hills, MA (įmokėjo 37.50 
dol.).

Aukų rugpjūčio mėnesį sur
inko:

JAV LB Clevelando apylinkė 
264 dol. (iš viso 584 dol.); JAV LB 
East St Louis apylinkė 100 dol. 
(iš viso 350 dol.); JAV LB Great 
Neck apylinkė 300 dol. (i* viso 
1,205 dol.y, JAV LB New Bntam 
apylinkė 50 dol. (ii viso 150 dol.).

Klevelando apylinkės aukotojai: 
Po 20 dol. — M. E. Lenkauskai, L 
Plecharičienė, A J. Šiaučiūnai. 
Po 15 dol. — R. J. Ardiiai. M.T. 
Dulcbos, B. J. Kasperavifiai, I. J. 
Stankaičiai. Po 10 dol. - N. B. 
Gaižiūnai, V. B. Gruzdžiai, A. A. 
Mulioltai, O. V. Račiūnai. Po 5 
dol. — A A. Baliūnai, V. B. Barz-

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, pri
sidėję aukomis už kalendorių, į- 
vairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

Po 25 dol. — M. Saukienė, 
Brooklyn, N.Y., B. Mogenis, Eli
zabeth, N.J.

20 dol. — A. Šeduikis, Brock
ton, Mass.

Po 15 dol. — J. Gaidelis, 
Thompson, Conn., H. Bajalis, 
Los Angeles, Calif., J. Bruožis, 
VVorcester, Mass.

Po 10 dol. — A. Gražulis, 
Clifton, N.J., T. Vainauskas, 
Hamilton, Ont., M. J. Jakulis, 
B. Gaižauskas, St. Petersburg
Beach, Fla., J. Škėma, Sterling 
Heights, Mich., kun. J. Ruokis, 
Putnam, Conn., A. Dūda, St. 
Petersburg Beach, Fla., V. Mi-
siūnas, Elizabeth, N.J., V. Kriš- 
laitis, Brooklyn, N.Y., V. Ketura
kis, So. Boston, Mass., A. Bra
zauskas, VVaterbury, Conn., Ch. 
Vilnis, St. Petersburg Beach, 
Fla., V. Lileika, Old Lyme, 
Conn., P. Normantas, Elizabeth, 
N.J., J. Shatas, VVaterbury, 
Conn., E. Treimanis, Gulfport, 
Fla., A. Dulkis, Newark, N.J., 
dr. J. Songaila, Toronto, Ont.,
J. Iškauskas, Clifton, N.J., R. Bal
sys, New York, N.Y ., A. Macu- 
laitis, Valley Stream, N.Y., V. 
Vilkutaitis, Cleveland, Ohio, A. 
Tumas, Newbury Park, Calif., 
V. Tomkus, Juno Beach, Fla., 
dr. D. Surantas, Rockford, III., 
M. Shirko, Lexington, Mass.

Po 8 dol. — V. Jautokas, 
Chicago, III., V. Povilauskas, 
Astoria, N.Y.

7 dol. — F. Rajeckas, VVa- 
terford, Conn.

6 dol. — A. Miciūnas, New 
Britain, Conn.

Po 5 dol. — O. Mikulskis, Cle
veland, Ohio, A. Skudra, High, 
land, IN, A. Roulinitis, Wood- 
haven, N. Y., S. Beržanskis, 
S. N o r w a 1 k, Conn., kun.

dūkai, J. Dautartas, C. A. Gar- 
iauskai, E. V. Janoniai, J. Kak- 
lauskas, B. Karklius, J. Mačiulis, 
P. V. Matulioniai, A. B. Mažei- 
liai, J. K. Petraičiai, K. Vai- 
čeliūnas, J. K. Zaronskiai. Po 4 
dol. — M. V. Matulioniai, Po 3 dol. 
— A. Astrauskas, J. Balbatas, E. 
Gausys, E. Janulis, V. Kizlaitis, 
S. Pabrinkis, A Rastauskas, B. 
Urbanavičius. Po 2 dol. — A V. 
Benokraičiai, M. Ješmantienė, J. 
E. Stepai, J. B. Steponiai, O. M. 
Vinclovai, Po 1 dol. — S. Jurgai
tis.

Lėšų telkimo vajus sėkmingai 
vyksta. Kviečiame visus prisidėti 
prie Lituanistikos katedros stei
gimo. Už visas aukas nuoširdžiai 
dėkojame, čekius prašome rašyti 
ir siųsti: Lituanistikos katedra 
arba Lithuanian Community 
Foundation, 5620 S. Clare- 
mont Avenue, Chicago, Il
linois 60636.

Vytautas Kamantas 
PLB Fondo pirmininkas

Nijolė Balzarienė
PLB Fondo reikalų vedėja

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA 
v 

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

Skyriai: Chlcagoįo, Cicero, St Petersburge

Aktyvas: 43 milijonai dolerių

KASOJE gaunamos paskolos, reguliarios santaupos, 
IRA ir kiti pelningi certifikatai.

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

Taupymo certifikatų palūkanos nuo 7.15% iki 9.85%, 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 Richmond Hill veikla tešlas dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. 
vakaro, išskyrus penktadieniais Iki 6 v.v. Ir šeštadieniais Iki 5 v.v.

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

Los Ange - 
Garbauskas,

A. Olšauskas, 
les, Calif., A. 
Old Bethpage, N.Y., A. Praščiū- 
nas, Baltimore, Md., S. Klimas, 
Little Falls, N.J., Br. Paliulio- 
nis, Cicero, III., A. Volodkevi- 
čius, Ridgewood, N.Y., J. Ramas, 
Metuchen, N.J., J. Jakubauskas, 
Juno Beach, Fla., A. Damušis, 
Rockport, III., I. Ozalas, Gar- 
wood, N.J., J. Pakalnis, Grand 
Rapids, Mich., J. Lapšys, Ded- 
jam, Mass., R. Lukas, Interlakes, 
N. J., M. Stonis, Maplewood, N.J.,
K. Gudukas, Centerville, Mass., 
P. Molis, Shrewsbury, Mass., 
K. Bugenis, Ringwood, N.J., J. 
Juška, Elizabeth, N.J., P. Staniš- 
kis, Baltimore, Md., R. Waley- 
ko, Bedford, Mass, G. Jasinskas,
South Pasadena, Fla., V. Augus
tinas, St. Petersburg Beach, Fla., 
T. Straukas, Chicago, 111., J.
Dabrega, Brockton, Mass., K. 
Zauka, N. Providence, R.I., C. 
Kulas Fairview, N.J., B. Pra- 
sauskas, Lomita, Calif., A. Alks- 
ninnis, Daytona Beach, Fla., R. 
Balčiūnas, Coraopolis, Pa., K. 
Škėma, Detroit, Mich., S. Baku
tis, St. Petersburg, Fla., K. Šeš
tokas, Rahway, NJ., A. Melai- 
ka, Athol, Mass., E. Pūrelis, 
Hollyvvood, Fla., J. Tamašaus
kas, Worcester, Mass., Ch. Taut
kus, Melrose Park, III., Z. Gavė
nas, E. Hartford, Conn., W. Jan- 
son, Hyannis, Mass., E. Ambro- 
zaitis, Ormond Beach, Fla., K. 
Remeza, Richmond Hill, N.Y., 
D. Grajauskas, Simsbury, Conn., 
A. Buivydas, Carlisle, Mass., J. 
Vidūnas, VVorcester, Mass., L. 
Mathevvs, Flushing, N.Y., O. 
Rinkus, St. Petersburg, Fla., 
A. Lingienė, Redford, Mich., J. 
Mačiulis, Lakevvood, Ohio, M. 
Kušlikienė, Grand Rapids, 
Mich., F. Sloger, Philadelphia, 
Pa., V. Bigenis, Philadelphia, 
Pa., Z. Dičpinigaitis, VVoodha- 
ven, N.Y., E. Davalis, Brooklyn, 
N.Y., A. Špakauskas, Philadel
phia, Pa., K. Vaitaitis, West- 
brook, Conn., F. Trunce, E. Nor- 
walk, Conn., dr. J. Skučas, Hil- 
ton, N.Y’., A. Malinauskas, Wood- 
haven, N.Y., A. Semaška, New 
Britain, Conn.

Po 3 dol. — A. Verbyla, St. 
Petersburg Beach, Fla., P. Petke-

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 journalism or 
reiated experience. such as transiating, interpreting, lectur- 
ing or acting in the Lithuanian language, or teaching the 
Lithuanian language above the high school level. Candida
tes mušt ha v e a voice suitable for shortwave broadeasting. A 
translation and voice examination are reąuired. Starting salary: 
U.S. Ools 21,804 to 26, 381 per year. Interested candidates 
are reąuested to submit detailed resume or other background 
Information, or Standard government appiication SF-171, in-
English to:

VOICE OF AMERICA
OFFICE OF PERSONNEL , ROOM 1192 

330 INOEPENDENCE AVENUE, 
SW. ^/ASHINGTON, D.C. 20547

V J A fis an equal opportunity employer

ŠALFASS-gos
SUVAŽIAVIMAS

Metinis visuotinis š. Amerikos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos suvažiavimas 
įvyks gruodžio 7 Clevelando 
Lietuvių Namuose, 877 East 
I85th St., Cleveland, Ohio 
44119. Telefonas 216 531-2131. 
Suvažiavimo pradžia 11 vai. 
ryto.

Pagal ŠALFASS-gos statutą 
suvažiavime sprendžiamuoju 
balsu dalyvauja sporto klubų 
rinktieji bei skirtieji ŠALFASS- 
gos pareigūnai. Patariamuoju 
balsu kviečiami dalyvauti spor
to darbuotojai, fizinio auklėji
mo mokytojai, sporto veteranai, 
lietuviškų organizacijų bei spau
dos atstovai ir visi lietuvių 
sportiniu gyvenimu besidomį 
asmenys.

Organizacijos ar asmenys, 
norį gauti smulkesnių informa
cijų ar pateikti pasiūlymų, pra
šomi kreiptis į ŠALFASS-gos 
centro valdybos pirmininką 
Praną Bemecką, 32 Rivercrest 
Rd., Toronto, Ont. M6S 4H3. 
Tel. 416 763-4429.

ŠALFASS-gos Centro Valdyba

DEXTERPARK ĮtS PHARMACY
Anaztasi, B. S.

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
DELIVER

296-4130

lis, Yorba Linda, Calif., Z. Dab- 
rila, Worcester, Mass., E. Ur- 
baitis, Wantagh, N.Y.

Po 2 dol. — J. Urbanavi
čiūtė, Spring Valley, N.Y., V. Gu- 
reckas, Oxon Hill, Md., F. Ro- 
gers, Nutley, N.J., L. Buračaitė, 
Baltimore, Md., A. Mažeika, Ja
maica, N.Y., A. Macionis, St. Pe
tersburg Beach, Fla., M. Pakut- 
ka, Brooklyn, N.Y.

1 dol. — H. Bitėnas, Eliza
beth, N J.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.
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Bronius ir Irena Mogeniai

BRONIAUS IR IRENOS MOGENIŲ 
AUKSINĖ VEDYBŲ SUKAKTIS

Irena ir Bronius Mogeniai 
rugsėjo 1 atšventė vedybinio gy 
venimo 50 metų sukaktį. 11 vai. 
ry to Šv. Petro ir Povilo lietu
vių parapijos bažnyčioje, Eliza- 
bethe, sukaktuvininkų intencija 
iškilmingas mišias aukojo ir 
pamokslą pasakė klebonas kun. 
Petras Žemeikis. Su juo koncele- 
bravo kun. J. Pragulbickas ir 
diakonas H. Ketunvitis.

Mišių metu parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Liudo Stri
ko, giedojo kun. G. Šukio mišias, 
parašytas keturiem balsam. So
listai Ch. Daukša su B. Miški
niu per aukojimą atliko duetą: 
Donizetti “Avė Maria”, o per ko
muniją Julianna Liana su B. 
Miškiniu atliko C. Franck “Pa- 
nis Angelicus’ . Jubiliatų pa
gerbti į bažnyčią susirinko apie 
šimtas draugų, pažįstamų ir gi
minaičių.

Po religinių apeigų sukaktu
vininkai su kviestais svečiais 
nuvy ko parapijos salėn į pokylį, 
kurį jiem surengė jų sūnūs: 
Bronius ir Rimantas Mogeniai. 
Bronius Jr. buvo tvarkingas vai
šių ir ceremonijų vedėjas. Už ju
biliatus pakeltos šampano tau
rės, sudainuota “Ilgiausių me
tų . Po kokteilių ir lengvų už
kandžių sūnus Br. Mogenis su
pažindino su garbės svečiais ir 
pakvietė kun. Pragulbicką palai
minti patiekalus.

Visiem gerokai pasistiprinus, 
prasidėjo sveikinimai. Šia proga 
buvo padėkota parapijos klebo
nui kun. P. Žemeikiui, jo asis

A.A. MOKYT. JANINAI 
KARMAZINAITEI - SIKORSKIENEI

tragiškai žuvus Australijoje, skausmo valandose nuo
širdžiai užjaučiame vyrą, dukterį su šeima, brolius: 
Vaclovą, Edvardą, Stasį, Leoną ir seserį Mildą su šeimo
mis.

Donata ir Alfonsas Samuliai
Andielė ir Petras Petraičiai

tentui kun. J. Pragulbickui ir 
diakonui H. Ketunvičiui už gra
žias bažnytines apeigas. Pa
dėkota muz. Liudui Stukui ir jo 
vadovaujamam chorui bei solis
tam už gražų giedojimą. Para
pijos choras jautė pareigą pa
tarnauti to paties choro daly
viam, nes sukaktuvininkai nuo 
1949 gieda ir dainuoja šio cho
ro eilėse, o Irena Mogenienė 
kartu yra šio choro solistė. Abu 
y ra pareigingi choristai, mėgsta 
gerą muziką, meniškai atliekamą 
giedojimą.

Atitinkamai padėkota ir prof. 
dr. Jokūbui Stukui. kuris lietu
viškoj radijo programoj pagerbė 
Mogenius ne vien žodžiais, bet ir 
pritaikyta tai progai daina apie 
auksinį žiedelį. Lietuvių folklo
rinėse dainose žiedelis užima 
labai svarbią vietą.

Po vaišių patiekalų Broniaus 
Mogenio Jr. žmona Christina su- 
raikė ir svečiam išdalino skanų 
tortą, kurį atvežė atvyk dama iš 
\Vashingtono.

Atvykus orkestrui, pirmas šo
kis buvo “Vedybų valsas”, kuri 
sukaktuvininkai gan jaunatviš
kai pašoko. Toliau visi šoko ir 
linksminosi. Dainininkai B. Miš
kinis ir inž. M. Higgins su savo 
repertuaru pasikeisdami links
mino svečius. Padainavo keletą 
populiarių dainų angliškai kal- 
bantiem dalyviam su muz. L. 
Stuko piano palyda. Toliau lie
tuviška publika traukė įvairias 
liaudies dainas, šoko, linksmino

si su pakilusia nuotaika iki vė
lyvo vakaro.

Broniaus gyvenimo kelias
Br. Mogenis yra gimęs 1912 

Latvijoj. Ten pat lankė pradinę 
mokyklą. Vėliau jo tėvai persi
kėlė į Lietuvą ir apsigyveno 
Kaune. Čia baigė Kauno vidu
rinę mokyklą, paskui kurį laiką 
:mokėsi mokytojų seminarijoj, 
vėliau lankė ir baigė pašto vir
šininkų kursus. Nuo 1935 dirbo 
įvairiose pašto įstaigose. Jur
barke tarnaudamas susipažino 
ir pamilo Ireną Rudzitaitę, gai
lestingą seselę. Netrukus juodu 
susirišo jungtuvių ryšiais. Bro
nius iš Jurbarko buvo perkeltas 
į Tauragę pašto viršininko pa
reigom, liet neilgai jaunavedžiai 
galėjo savo gyvenimu džiaugtis. 
Kilus karo audrai, jie buvo pri
versti Lietuvą palikti ir ieškoti 
prieglaudos Vokietijoj..

1949 m. Veronikos Mikutėnie- 
nės dėka Mogeniai atvyko į 
JAV. Apsistojo Elizabethe, New 
Jersey, kur ir dabar gyvena. 
Pradžioj Bronius dirbo kas pa
puolė, įvairiose įmonėse, kol su
rado Grifit Research Laborato
rijoj sau mėgiamą darbą. Čia 
išdirbo 20 metų su viršum iki 
išėjo į pensiją.

Irenos jaunystė
Irena y ra gimusi 1914 Jurbar

ke. Pradžios ir gimnazijos moks
lą baigė vietos mokyklose. Ji pa
sirinko gailestingosios seselės 
profesiją. Vienintelė tokia mo
kykla buvo Kaune, vardu Rau
donoji Kryžiaus Gailestingųjų 
Seserų Mokykla, kurią Irena 
lankė ir 1935 baigė. Grįžusi pas 
tėvus į Jurbarką, susipažino ten 
pašto įstaigoj dirbusį Bronių 
Mogenį ir netrukus juodu sumai
nė aukso žiedelius. Neužilgo 
užsiliepsnojus II-am pasauliniui 
karui, teko jiem bėgti, kaip ir 
daugumai, į Vokietiją ir paskui 
pasiekė Ameriką.

ŠALPA LIETUVIUKAM 
OKUPACIJOJE

Besiruošiant švęsti 1985 metų 
Kalėdas Pasaulio Lietuvių Kata
likų Bendrija kreipiasi į pasau
lio kraštų lietuvių katalikų' fe
deracijas ir į visus lietuvius. 
Bendrija prašo visų — organi-' 
zuotai arba individualiai — Ka
lėdų proga siųsti materialinę 
šalpą pavergtoje Lietuvoje gyve
nantiems vaikams.

Šiuo atsišaukimu Bendrija 
apeliuoja į visus išeivijos lietu
vius, nes šie metai yra Lietuvai 
didelės tragedijos metai. Tai 
pirmieji metai jos istorijoje, kad 
vaikų gimimo skaičius nusmuko 
žemiau mirštančiųjų skaičiaus. 
Nepasikeitus šiam nelaimingam 
stoviui, lietuvių tauta nyks ir iš
nyks.

Mes visi žinome priežastis, 
kodėl ne tik Lietuvoje, bet ir vi
same vakarų pasaulyje jauni tė
vai atsisako gimdy ti vaikus. Čia 
tų priežasčių nenagrinėsime. 
Prisiminkime, kad Katalikų Baž-

Cia ji ant greitųjų pramo
kus kiek anglų kalbos, kaip 
gailestingoji sesuo gavo ligoni
nėj Jamybą. Teko jai dirbti ke
liose ligoninėse ir per tą laiką 
mokėsi ir įsigijo vyresnės sese
lės stažą. Tada gavo tarnybą 
Newarko United Medical Cen- 
ter, N.J. Čia I. Mogenienė iš
dirbo 18 metų prie operacijų 
daktarų asistente iki 70 metų 
amžiaus ir šių metų kovo mėn. 
išėjo į pensiją.

Bronius ir Irena Mogeniai 
gražiai užaugino, išmokslino ir 
lietuviškai kalbėti išmokė du sū
nus: Bronių ir Rimantą.

Bronius Jr. yra baigęs Mary- 
land kolegiją ir dirbdamas tęsė 
studijas toliau. Įsigijo George 
VVashingtono universitete ma
gistro laipsnį" iš Business admi- 
nistration. Pietiniam Califomi- 
jos universitete Lš public ad- 
ministration gavo daktaratą. Yra 
studijavęs dar ir kituose univer
sitetuose, kitose srityse. Tobulai 
kalba trimis kalbomis: lietuvių, 
anglų ir vokiečių. Dabartiniu 
metu dirba federalinės vyriausy
bės tarnyboj, VVashingtone. Jis 
yra vedęs Christiną Heimann, 
turi tris dukras. Julė yra bai
gusi teisę su magistro laipsniu 
Texas universitete. Ona studi
juoja East Carolina universi
tete komercinį meną ir Adrea, 
jauniausioji jo duktė, mokosi 
Virginijos kolegijoj komercinia
me skyriuje.

Rimantas, jaunesnis sūnus, gy
vena Lindene, N.J., yra vedęs 
Nancy Chodak, turi tris vaikus. 
Duktė Corine lanko Keen kole
giją, sūnus Raymondas mokosi 
Rosell kat. aukštesnioj mokyk
loj ir jauniausioji Beth eina 
į Bender Memorial prad. mokyk
lą, Elizabethe, N.J.

Bronius ir Irena Mogeniai, 
švęsdami savo auksinį vedybinio 
gyvenimo jubiliejų, džiaugiasi 
sulaukę tokios gausios šeimos.

Ad multos annos jubiliatam!
J. St.

nyčia visada mokė, kad šalia 
susituokusių tarpusavės meilės 
šeimos pirmaeilis tikslas yra 
gimdyti, ugdyti ir auklėti vaikus. 
Vaisingumą suvaržančios prie
monės yra neleistinos. Kaip 
krikščiony bė draudžia asmeniui 
nusižudyti, taip krikščionybė 
saugoja, kad bendruomenės ir 
tautos nežūtų.

Šis Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendrijos skelbiamas vajus sie
kia šių tikslų: Pirma, su siunčia
ma kalėdine dovana priminti 
tėvams ir vaikams komunistų 
valdomame krašte, kad yra Ka
lėdos, kad Dievas Išganytojas 
atėjo į žemę. Antra, vaikų dra
bužiai primins, kad Dievas Tė
vas siuntė savo sūnų kaip pliką, 
bejėgį kūdikį, prašydamas Mari
jos ir Juozapo jį priimti, globo
ti. aprūpinti. Šventoji šeima 
materialiai buvo neturtinga šei
ma, bet buvo turtinga savo kū
dikiu. Trečia, Marija sąmoningu

Laisvės Varpo koncertas
Bostone ir jo apylinkėse nėra 

kitos lietuvių organizacijos, kuri 
kasmet suorganizuotų du 
aukštesnio lygio lietuvių kultū
rinius renginius, kaip tai daro 
Laisvės Varpas šūkiu: “Pažinki
me ir remkime savo talentus”. 
Jis pavasario ir rudens koncer
tuose iškėlė eilę jaunų mūsų 
talentų, kaip pianistas Vytas 
Bakšys, dainininkė Rūta Pakštai- 
tė, Vilija Mozuraitytė ir kiti, o 
taip pat atskleidė visus mūsų 
iškiliuosius dainininkus, kaip 
Stasys Baras, Dana Stankaitytė, 
Jonas Vaznelis, Arnoldas Vo- 
ketaitis, Aldona Stempužienė, 
Algirdas Brazis, Gina Capkaus- 
kienė ir kiti, kurie po kelis kar
tus yra atlikę jo renginiuose 
programas.

Spalio 20 d. 3 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos salėje,-368 VV. Broadvvay, 
So. Bostone įvyks jau 52-tas tos 
rūšies koncertas, kuriame 
programos atlikėjais yra operų 
solistai — Daiva Mongirdaitė, 
Algis Grigas ir pianistas Wil- 
liam Smiddy. Kiekvienas jų galė- 

sprendimu sutiko priimti kūdikį. 
Pasidariusi Kristaus motina, 
Marija pasidarė visos žmonijos 
dvasine motina. Turime į ją 
kreiptis, kad ji paveiktų jaunų 
tėvų širdis, kad jos su džiaugs
mu ir pasiaukojimu priimtų į 
savo šeimą tiek vaikų, kiek Die
vas jiems siųs.

Tegul šis platus ir dosnus vai
kų dovanų vajus iš viso pasau
lio lietuvių teprimena jauniems 
tėvams kad tauta nori, laukia ir 
prašo daugiau vaikų. Tegul vi
suotinis pasaulio lietuvių maldos 
ir darbo vajus palaiko jaunų 
šeimų dvasią, kad nepavargtų 
sunkiose sąlygose, bet nuolat gy
ventų krikščioniško tikėjimo, vil
ties ir meilės džiaugsmu, ku
riuos mums atnešė pirmosios 
Kalėdos.

Išeivijos lietuviai turi daug 
įvairių progų padėti pavergtoje 
Lietuvoje gyvenantiems lietu
viams. Čia yra puiki proga mums 
dosniai duoti, žinant, kad mum 
grįš tik dvasinės dovanos. Kris
tus savo sekėjus mokė: “Reng
damas vaišes, verčiau pasikviesk 
vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, 
tai būsi palaimintas, nes jie ne
turi kuo atsilyginti ir tau bus 
atlyginta teisiųjų prisikėlime.” 
LK 14, 13 - 14. Išeivijoje lie
tuviškos šeimos galėtų susilaiky
ti arba sumažinti tarpusavinį 
kalėdinių dovanų apsimainymą, 
jų vietoj dovanas skirti vargšams 
ir vargstantiems.

Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendrijos valdyba

Gyvenkime taip, kad ateities 
kartos mūsų nekaltintų, jog 
nesugebėjome aukotis Lietuva* 
ir ją išvaduoti!

tų atlikti visą koncerto progra
mą, bet Laisvės Varpas įjungė 
juos visus tris į vieną koncertą, 
kad programa būtų galimai įvai
resnė, įdomesnė ir patrauklesnė.

Tarp kitų retų dalykų, apie 
kuriuos jau esame rašę, koncer
te daug dėmesio skiriama 1983 
m. sausio 6 mirusiam komp. 
Juliui Gaideliui. Jo bus atlikti 
net trys kūriniai. Tai gražus 
mostas, neužmirštant muziko, 
kuris Bostono ir apylinkės lie
tuvių veikloje išvarė plačią vagą, 
organizuodamas ir vesdamas 
dainos kolektyvus. Šio koncerto 
salėje jo jau nebus, bet skam
bės jo kūriniai, primindami, kad 
žmonės miršta, bet jų darbai iš
lieka.

Kaip visuomet, taip ir šį kartą 
Laisvės Varpo koncertas prade
damas punktualiai, tad patartina 
nevėluoti.

Koncerto salėje veiks lietu
viškų knygų ir plokštelių stalas. 
Tarp kitko ten galima bus gauti 
sol. Algio Grigo naujai išleistą 
plokštelę, įrašytą su simfoniniu 
orkestru.

RENGINIAI

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.

Spalio 26 d. 3 vai. p.p. LMF 
Bostono klubo susirinkimas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėj (už baro). Kalbės dr. Mirga 
Girniuvienė tema: Laisvas žmo
gus ir gamta.

Spalio27sol. Aldonos Stempu- 
žienės rečitalis Lietuvių Piliečiu 
d-jos IlI-čio aukšto salėje.

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

Lapkričio 10 d. Šv. Petro pa
rapijos bazaras So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje.

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

BOSTON MASS — WLYN 13M 
AM bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 
ryto. Veda S. ir V. Minkai, 71 
Farragut Road, So. Boston, Man 
02127. Tetef. 268-2515.

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

I banga 98.0. Vedėjas — Petru 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 585 
7209.

RUGSĖJO 8-OJI BROCKTONE

A.A. PROF. SIMUI SUŽIEDĖLIUI 
mirus, liūdesyje nuoširdžiai užjaučiame žmoną Antaniną, 
sūnus ir jų šeimas.

Kun. Juozas Petraitis, \fJC, 
Andželė ir Petras Petraičiai ir 
Antanina ir Vytautas Stašaičiai

Rugsėjo 8-oji lietuviam yra 
dviguba šventė — religinė ir 
tautinė. Švenčiama Marijos gi
mimo diena ir vyksta didieji 
Šiluvos atlaidai. Dabar okupuo
toje Lietuvoje tie atlaidai yra 
visokiais būdais trukdomi, o 
Tautos šventė — Vytauto karū
nacijai ir didingai Lietuvos pra
eičiai prisiminti, visai panaikin-

Tremtyje šios šventės mini-

A.A.
PROF. SIMUI SUŽIEDĖLIUI

mirus, jo žmoną Antaniną, sūnų Eligijų su šeima bei kitus 
arartlmuosius nuoširdžiai užjaučia

Bronė ir Antanas Regentai

Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje ši šventė buvo iškilmin
gai paminėta. Prieš 10 vai. mi
šias, aukojamas už Lietuvą, Mar
tyno Jankaus kuopos unifor
muoti šauliai ir Šaulės atnešė 
Amerikos, Lietuvos ir kuopos 
vėliavas. Pasipuošusios tauti
niais drabužiais Amerikos Liet. 
R. Katalikių Moterų S-gos 15- 
tos kuopos narės lydėjo savo 
kuopos vėliavą su Marijos pa
veikslu.

Marijos statula, procesijos 
palydėta , buvo pastatyta ant 
Marijos garbei skirto altoriaus.

prie kurio klebonas kun. Petras 
Šakalys atliko pasiaukojimo aktą 
Marijai.

Po šių iškilmių mišias aukojo 
klebonas ir pasakė dvigubai 
šventei pritaikytą pamokslą.

Parapijos choras, vadovauja
mas Vytauto Rastonio, giedojo 
mišių metu ir pabaigoj Lietuvos 
himną ir giesmę Marija, Marija, 
pritariant bažnyčioje esantiem.

Po pamaldų vėliavų eisena, 
vedama šaulių kuopos pirminin
ko Juozo Stašaičio, suėjo į para
pijos salę, kur rinkosi ir pamal
dų dalyviai.

Čia pasivaišinta Irenos ir Sta
sio Eivų paruoštais užkandžiais, 
o kas norėjo galėjo įsigyti nau
jų knygų Antano Šeduikio su
maniai tvarkomam knygų plati
nimo kioske.

Minėjimo šalėje nebuvo, nes 
choras jau anksčiau buvo įsi
pareigojęs 
rengiamam Tautos šventės mi
nėjime. Kas norėjo galėjo nuvyk
ti Bostonan.

dalyvauti Bostone

E. Ribokienė

__  _ MCMOin

‘Arpber Hdidays”
1985 M. EKSKURSUOS Į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE

Rugsėjo 18 — $1393.00
Rugsėjo 23 — 1329.00
Spalio 1 — 1385.00
Gruodžio 26 — 1440.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs maršrutai.

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

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite 1-617-268-8764

TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 WEST BR0ADWAY, P.0. BOX 116 

SOUTH BOSTON, MA 02127

įstaigai vadovauja: Albina RUDŽIŪNAS
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Pfices are based on double occupancy and are subject to 
changes.
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DARBININKAS

341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

Spaustuvė......... (718) 827-1350
Vienuolynas .. .(718) 235-5982 
Vyskupas ... (718) 827-7932 
Salė (kor.)......... (718) 827-9845
Salės adm.......... (718) 235-8388

Tėv. Leonardo Andriekaus, 
OFM, naujosios poezijos knygos 
“Atmink mane, Rūpintojėli”, 
sutikimas bus spalio 27 Kultū
ros Židinyje. Apie knygą kalbės 
rašytojas Algirdas Landsbergis, 
eilėraščius iš knygos skaitys 
aktorius Vytautas Valiukas. Taip 
pat skaitys ir pats autorius. 
Bus išstatyti ir poeto L. 
Andriekaus anksčiau išleisti rin
kiniai. Po programos bus vai
šės ir pabendravimas. Knygos 
sutikimą rengia Liet. Kat. Mote
rų Kultūros Draugija, kuriai da
bar pirmininkauja Birutė Luko- 
šveičienė.

Už a.a. Vytautą Vaitiekūną 
jo mirties pirmųjų metinių pro
ga, mišios bus aukojamos spalio 
26, 10 vai. ryto pranciškonų 
koplyčioje. Po mišių bus kavutė 
Kultūros Židinio mažojoje 
salėje.

Lietuvos atsiminimų radijo 
programa bus girdima, nauju 
patogesniu laiku ketvirtadieniais 
nuo 7 iki 8 v.v. iš naujos sto
ties VVNYM 13.30 kilociklu AM 
banga. Programa jau bus girdi
ma ši ketvirtadienį, spalio 17.

Vytautas Vebeliūnas, Kasos 
banko prezidentas — pirminin
kas, spalio 7 buvo išskridęs į 
Chicagą, kur pasirašė Lemont, 
111., projekto pirkimo dokumen
tus. Kaip buvo skelbta, jis ten iš 
vienuolių, kurie turėjo kunigų 
seminariją, nupirko didelę nuo
savybę ir didelius žemės plotus. 
Ten bus organizuojamos naujos 
sodybos ir gal būt bus įkurtas 
pasaulio lietuvių centras.

Laisvės Žiburio koncertas bus 
lapkričio 2 Kultūros Židinyje. 
Iš Toronto atvyksta Gintaro an
samblis, kuris dainuos ir šoks. 
Ansamblio vadovai yra Rita ir 
Juozas Karasiejai, muzikos, dai
nų ir orkestro vadovė — Gied
ra Paulionienė, solistas -— Rimas 
Paulionis. Šokiam gros Jinai ir 
trys tintarai, ir Brolių Kezių 
orkestras. Kas nori bilietus iš 
anksto užsisakyti, žiūr. skel
bimą.

Naujųjų Metų sutikimas bus 
rengiamas Kultūros Židinyje.

Dr. Adolfas Damušis iš Chi- 
cagos buvo atvykęs pasisvečiuo
ti pas savo dukra Gintę, kuri 
dirba Liet. Religinėje Šalpoje ir 
Lietuvių Informacijos Centre. 
Ta proga apsilankė ir Darbinin
ko redakcijoje. Iš čia išvyko į 
VVashingtoną.

Jinai ir trys gintarai, estradi
nės muzikos vienetas spalio 26 
vyksta į St. Petersgurgą, Fla., 
kur gros lietuviškose vestuvėse. 
Ten susituokia Kristina-Ramo- 
na Grabnickaitė su Marium Ši- 
lingausku. Jaunosios tėvai yra 
Algis ir Milda Grabnickai (Mil
da yra čia esančių Karmazinų 
sesuo), jaunojo tėvai — Česlo
vas ir Birutė Šilingauskai.

Jaunučių ateitininkų susi
rinkimas bus spalio 26, šešta
dienį, po lituanistinės mokyklos 
pamokų, 1:30 v. popiet, Kultū
ros Židinyje. Kviečiami įsijung
ti į jaunučių ateitininkų veiklą 
ir kiti mokiniai nuo pirmo iki 
aštunto skyriaus.

A. a. dr. Juozo Savicko- 
Pelėdos pirmųjų mirties metinių 
proga mišios bus aukojamos 
spalio 20, sekmadienį, 8 v. ryto 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje. Mišias užprašė dukra Regi
na Bork.

Maspetho Lietuvos vyčiai da
lyvavo demonstracijose prieš 
prancūzo pagamintą filmą “Hail 
Mary”. Filmas buvo rodomas 
Lincolno centre, Alice Tully sa
lėje spalio 7. Demonstrantus pa
rodė ir to vakaro televizi
jos programos. Pačioje pradžioje 
buvo matomi ir lietuviai demon
strantai. (Jų nuotrauka įdėta į 
pirmą puslapį).

Putnamo seselių metinis rė
mėjų seimas bus spalio 27, 
sekmadienį. Drauge bus pami
nėta ir poeto Antano Baranaus
ko 150 metų gimimo sukaktis. 
Apie poetą kalbės Paulius 
Jurkus.

Lietuvos vyčių 110 kuopa Mas- 
pethe planuoja keturių dienų 
— lapkričio 8-11 savaitgalį 
praleisti Vermonte. Išvykstama 
trimis autobusais. Vienas išvyks 
nuo VVoodhaven Blvd. ir Jamai- 
ca Avė. sankryžos 7:45 vai. ry to. 
Kiti du autobusai išvyksta 8 
vai. ryto nuo V. Atsimainimy 
bažnyčios. Nakvojama “The 
StrattonMountain Resort” vieš
buty, esančiame 3000 pėdų 
aukšty Amerikos Alpėse. Kote
lis nesęniai išleido 62 milijonus 
dolerių atnaujindamas pastatą 
ir pristatydamas naujus kamba
rius. Kelionės kaina 210 dol. 
Įskaitoma nakvynė, miegant 
dviese kambary, dešimt valgių 
elegantiškame restorane. Joe 
Thomas gros dainom ir šokiam. 
Bus polkos varžybos su premi
jomis. Bus apžiūrimos istorinės 
vietovės, apsipirkimo centrai, 
aplankoma seniausia sūrių ga
mykla Amerikoje. Anksti rezer
vuoti vietas pas Joną Adomėną 
718 497-5212 arba Adelę 
Dauzickas. diemj 212 333-6654 
arba vakarais 718 544-1787. Re
gistruojantis po spalio 10 pri
dedama 15 dol.
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Toronto Gintaro ansamblis. Šio ansamblio vyresniųjų grupė atvyksta į New Yorką ir čia 
koncertuos Laisvės Žiburio radijo koncerte, kuris bus lapkričio 2 Kultūros Židinyje. 
Koncerto pradžia 7 v.v. v

Mišios už prof. Simo Sužie
dėlio, buvusio Darbininko re
daktoriaus, sielą lietuvių pran
ciškonų koplyčioje bus aukoja
mos spalio 19, šeštadienį, 
11 vai. ryto. Po mišių pusryčius 
rengia Mary tė Šalinskienė.

Lietuvių Ekonominėj Konfe
rencijoj Floridoje šalia kitų pa
skaitų bus pranešimas apie Lie
tuvių Prekybos Rūmus, arba 
Lithuanian C Chamber of Com- 
inerce. Jį padary s tos ortaniza- 
cijos Chicagoje pirmininkas Ro
bertas Zapolis ir jam talkins 
Antanas Rudis. Pageidautina, 
kad kuo daugiau lietuvių pro
fesionalų, verslininkų ir preky
bininkų konferencijoj daly vautų, 
nes juos apjungianti organiza
cija yra esminis šių dienų klau
simas. Konferencija įvyks Marco 
Island, Floridoje š.m. lapkričio 
9, 10 ir 11 dienomis. Dėl in
formacijų prašoma kreiptis į 
“Lito” investavimo bendrovę 
Xew Yorke, tel. 718-441-2811 
arba 718 - 441 - 6799. Dėl 
kelionės ir viešbučių rezervaci
jų skambinti į Vytis Interna
tional Travel Service, 718 - 769- 
3300. Kas turės daug, u laiko, 
galės pabuvoti Marco island il-% 
giau. nes viešbučių butai bus už
sakyti visai savaitei, nuo lap
kričio 6 iki 13.

Povilas Dargis, susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje prezidentas 
spalio 17 yra pakviestas į Bal
tuosius Rūmus, kur su prezi
dentu vyks specialios diskusijos 
apie mokesčių reformą, strate
ginės gynybos iniciaty vą ir apie 
prezidento Reagano pasimaty
mą su Gorbačiovu. Apie tai 
Darbininko redakcijai pranešė 
Susivienijimo Liet. Amerikoje 
generalinė sekretorė Genovaitė 
Meiliūnienė.

Los Angeles Liet. Fronto Bi
čiuliai kasmet rengia didesnį 
literatūros vakarą, į kurį pasi
kviečia vieną rašytoją. Šiemet 
toks literatūros vakaras bus 
gruodžio 8. Į jį pakvietė rašy
toją Paulių Jurkų. Gruodžio 7, 
šeštadienį, rengiamas susitiki
mas su Los Angelėje gyvenan
čiais rašytojais.

Sesuo Rose Georgette, gimusi 
Apreiškimo lietuvių parapijoje, 
daugelį metų dirbusi St. Fide
lis parapijoj, College Point, N.Y., 
sulaukusi 68 m. amžiaus, 
mirė spalio 5. Palaidota spalio 9.

Janina Karmazinaitė-Sikors- 
kienė, kuri gyveno Melboume, 
Australijoje, spalio 12 žuvo au
tomobilio katastrofoje. Nuliū
dime paliko vyrą Stasį, dukrą 
Virginiją su šeima, brolius, 
VVoodhavene, N.Y., ir sesutę Mil
dą Floridoje su šeima.

Lietuviškas vaišes rengia Liet. 
Kat. Moterų Sąjungos 29 kuopa 
spalio 20, tuoj po sumos, Apreiš
kimo parapijos salėje. Visas pel
nas skiriamas Apreiškimo para
pijos remontui. Visi kviečiami 
atsilankvti. Įėjomo auka — 5 
dol.

LIET. KAT. MOTERŲ SĄJUNGOS 29 KUOPA 
SPALIO 20, TUOJ PO SUMOS, APREIŠKIMO 
PARAPIJOS SALĖJE RENGIA

VAIŠES
Visas pelnas skiriamas Apreiškimo 
parapijos bažnyčios remontui.
Visi kviečiami dalyvauti ir tuo paremti
Apreiškimo parapijos remontą.

Auka — 5 dol.

N. Y. vyrų choras Perkūnas su dirigentu Viktoru Raliu spalio 19, šj šeštadienį, 7 v.v. 
koncertuoja Maironio parke VVorcesteryje, Mass. Koncerto pradžia 7 v.v. Chorą pakvietė 
vyr. skaučių draugovė. ZNuotr. L. Tamošaičio

POETO TĖV. LEONARDO 
ANDRIEKAUS, OFM, KNYGOS

“ATMINK MANE, RŪPINTOJĖLI”
SUTIKIMAS
bus spalio 27, sekmadienį, 4 v. popiet

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Apie knygą kalbės rašytojas ALGIRDAS 
LANDSBERGIS 
Eilėraščius iš knygos skaitys aktorius VYTAUTAS
VALIUKAS
Taip pat skaitys ir pats autorius

Po programos — vaišės ir pabendravimas.

Įeinant aukojama.

Sutikimą rengia Ir visus atsilankyti kviečia

KAT MOTERŲ KULTŪROS DRAUGIJA

NAUJI LEIDINIAI

Jurgis Jankus — “Klajojančios 
liepsnos”, pasakojimai. Kietais 
viršeliais. 10 dol.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika, 7 tomas, 741 psl., kie
tais viršeliais. Kaina 7 dol.

Juozas Daumantas — “Partiza
nai“. trečias papildytas leidi
mas. Kietais viršeliais, 15 dol.

A. Šapoka — “Lietuvos istori
ja ’, 688 psi., kietais viršeliais. 
18 dol.

NAUJAUSIOS KNYGOS
A. Landsbergio, Vaikai gin

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

Rūpintojėli. Eilėraščiai. 6 dol.
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 

Kronikos, septintas toma.s, 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.

K. Pralelka 256-5224
D. Didžbalienė 925-4761
R. Bltėnas 351-7963

NEW YORK: (Area Code 718)

N. P. BaltruHonis AX 7-0991

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 V AL. RYTO

LAISVĖS ŽIBURYS
kviečia visuomenę į tradicinį 38-t<į

RUDENS KONCERTĄ 
BALIŲ

šeštadienį, lapkričio 2 d., 
Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
Pradžia 7 vai. vak. punktualiai

Programoje: tarptautinio konkurso Londone pirmos vietos laimėtojas, 
tautinių šokių ir dainų ansamblis

GINTARAS
iš Toronto, Kanados, atliks dainų, šokių ir muzikos pynę.

Vadovai: RITA IR JUOZAS KARASIEJAI 
Muzikos, dainų ir orkestro vadovė — GIEDRA PAULIONIENĖ 
Solistas — RIMAS PAULIONIS

ŠOKIAMS GROS JINĄI IR TRYS GINTARAI. VAD. V. DAUGIRDAS 
IR SPECIALIAI JAUNIMUI — BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS

Maistą gamina Eugenija Kezienė
Valgių ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse. Turtinga loterija. Baliui 

stalus iš anksto galima užsisakyti pas Živilę Jurienę (718) 441 - 7831
Visos vietos numeruoto 

gaunami prie įėjimo. Patartina bilietus (s 
Ir sau adresuotą su pašto ž 
217-25 54 Avė., Bayside, N.Y. 11364.

BILIETŲ PLATINTOJAI:

NEW JERSEY: (Area Code 2011

Bilieto kaina 8 dol. Jaunimui iki 15 metų — 5 dol., 
i iš anksto paštu, čekį atitinkamai sumai 

vok<\siųstl Lithuanian Radio Club vardu,

A. Diržys 296-7385 
Ž. Jurienė 441-7831 
E. Kezlenė 296-0798 
R. Kazys 769-3300; 229-9134 
M. Šalinskienė 296-2244 
V. Vaslkauskas Vi 7-1286

Visus atsilankyti kviečia

laisvės Žiburio 
radijas




