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Savaitės 
įvykiai

Prezidento paskirtoji komisi
ja priėjo išvados, kad Pentago
ne turi būti padaryta pagrindi
nių pakeitimų kariuomenės ap
rūpinimui įvairiais reikmenim 
pataisyti, nes dabar tiekiami 
reikmenys dažnai būna menkos 
kokybės ir brangūs.

Tikima, kad Olandijos vyriau
sybė nepaisys Sov. S-gos įtaiga- 
vinio ir viliojimo ir sutiks išdės
tyti savo teritorijoj jai skirtas 
48 skrajojančias JAV raketas.

Vietnamas leido atvykusiai 
JAV komisijai ieškoti per Viet
namo karą ten dingusių JAV 
karių lavonų Hanojaus apylinkė-

Peru finansų ministeris Aiva 
Castro bendroj Pasaulio banko 
ir Tarptaut. monetarinio fondo 
konferencijoj apkaltino JAV, kad 
jos. duodamos kitom valstybėm 
paskolas, ieško tik sau naudos ir 
kad ateity dėl paskolų grąžini
mo Peru tarsis tiesiog su atski
rom valstybėm. jei Tarptaut. 
monetarinis fondas nepakeis 
savo taktikos.

Ekvadoras nutraukė diploma
tinius santy kius su Nikaragva.

Ekvadoras nutraukė diploma
tinius santy kius su Nikaragva.

Sov. S-ga. nors ir pritarė JAV 
žygiui nukreipti Egipto civilini 
teroristus gabenanti lėktuvą i 
Sicilijos Nato bazę, bet kartu ir 
priminė, kad jos dar ir dabar 
globoja sovietų keleivinį lėktuvą 
pagrobusius ir lėktuvo patar
nautoją nušovusius Bražinskus.

Pietų Afrikos opozicinės Pro
gresyvinės federalinės partijos 
pirmininkas Frederik van Zyl 
Seabbert vadovaujama delegaci
ja Zambijoj susitiko su uždraus
to Afrikos tautinio kongreso at
stovais pasitarti dėl taikingu bū
du aparteido politikos pakeiti
mo. bet kongreso atstovai pa
reiškė. kad tokiem pasitarimam 
dar nėra atėjęs laikas.

Vyriausybės statistikos duo
menys rodo. kad. nežiūrint nuo 
1970 m. nuolat augančio gimi
mų skaičius. JAV kūdikių iki 
vienerių metų mirtingumas pa
siekė tik 10.6 mirčių kiekvienam 
tūkstančiui gimusių gyvų 
kūdikių

Egipto prezidentas Hosni \lu- 
barak pasmerkė JAV žygi Egip
to civiliniam lėktuvui su Itali
jos turistinio laivo pagrobėjais 
nukreipti i Nato bazę Sicilijoj ir 
pareikalavo, kad JAV preziden
tas Egiptą atsiprašytų. Prezi
dentas Reagan pareiškė niekada 
neatsiprašysiąs.

Italija neatsižvelgė i JAV rei
kalavimą išduoti Egipto lėktuve 
su Italijos laivo pagrobėjais kar
tu buvusius Palestiniečių išlais
vinimo fronto vadą Mahammad 
Abu ai Abbas ir jo bendrinin
ką ir leido jiem išvykti į Ju
goslaviją. iš kur jie toliau išvy
ko į Pietų Jemeną.

Belgijos parlamento rinkimus 
laimėjo kraštą valdžiusi dešinių
jų partijų koalicija, vadovauja
ma min. pirmininko VVildried 
Martens. Parlamente koalicija 
turės 18 atstovų persvarą. Tiki
ma. kad jam bus pavesta su
daryti ir naują vy riausybę.

Brazilija prieš didelę žemval
džių opoziciją priėmė kiek su
švelnintą žemės reformos įstaty
mą, pagal kuri per ateinančius 
4 metus 2.4 mil. brazilų šeimų 
bus aprūpintos žeme. Nežiūrint 
Brazilijos žemės plotų didumo. 
10.5 mil. žemę dirbančių žmonių 
neturi nei skly pelio žemės.

Sov. S-gos centrinės Azijos 
»ritį į šiaurę nuo Afganistano
ištiko smarkus žemės drebėji-’ ti 
nūs, pagal Richter lentelę sie
kęs 6.1 ir sugriovęs daug namų, 
nušlavęs keliu* ir pareikalavęs 
žmonių aukų.

DIDŽIAUSI KALTININKAI, 
KURIE BUDELIUS PARUOŠIA
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 66

(Tąsa ii praeito numerio)

Ly giai-tokiu pat žvilgsniu mes 
žiūrime ir į 1941 metų bude
lius. Jie yra Dievo vaikai, Kris
tus už juos mirė ant kry žiaus, 
Kristus juos myli begaline mei
le ir. jei būtų reikėję tik už 
juos mirti ant kryžiaus, Kristus 
tikrai būtų miręs.

Toks žmogus, iš kurio širdies 
išplėšiamas tikėjimas, į viską 
pradeda žiūrėti visai kitomis 
akimis. Žmogus jam pasidaro 
daiktu. Daiktu, kuriuo jis gali 
pasinaudoti, daiktu, kurį gali 
sudaužyti, įmesti Į purvą . . .

dingsta pagarba, meilė 
žmogui — tai jau būna 
laiptas Į budelio karje-

Žmogus kaip daiktas
Šiandien mes sutinkame daug 

žmonių, kurie į kitus žiūri kaip 
į daiktą ar net blogiau. Toks 
žmogus gali mylėti šunelį, ka
čiuką, gali pergy venti, jeigu pa
čiam ką nors skauda, bet tuo 
pačiu ramiausiai gali praeiti 
pro kenčiantį žmogų, nes žmo
gus jam niekas, daiktas.

Kai 
kitam 
antras 
rą.

Trečias laiptas būna, kai žmo
gaus širdyje išugdoma neapy
kanta žmogui. Pokario metais 
atrodė, kad mokykla specialiai 
tam ir tiktai tam įsteigta, kad 
žmonėse išugdytų neapykantą. 
Kas pas mus daroma tik poka
rio metais, kitur buvo daroma 
jau nuo 1917 m. — iškelti kumš
čiai, nedovanosim, atkeršysim. 
Tiktai pasakyk, uždėk ant vieno 
ar kito žmogaus etiketę, pasa
kyk. kad jis yra tavo priešas, ir 
visi tie. kurių širdys uždegtos 
neapykanta, nemirkteldami eis 
žudyti.

Ir šiandie turime 
daugybę budelių

Šaky kitę, kas suskaičiuos šian
dien mūsų tautiečius, mūsų jau
nimo atstovus, kurių širdyse tos 
neapykantos jau yra įlieta, ir 
tik vienas Dievas žino, jei susi
darytų tokios baisios sąlygos, 
kokios jos buvo 1941 metais, 
ar nepradėtų lietuvis žudyti lie
si. lupti odą. pjaustyti ausis ir 
nosis.

Mes šiandien turime tūkstan
čius tokių budelių. Su jais ne
susitvarko milicija. teismai. 
Jiems nėra nieko švento, jie 
absoliučiai nieko negerbia.

Kas yra didžiausias budelis?
Padarykime kai kurias išva

das. Didžiausi budeliai yra ne 
tie. kurie žudo, bet tie. kurie 
budelius paruošia. Jėzus Kristus 
sakė: “Nebijokite tų. kurie žudo 
kūnų . . .” Iš tikrųjų tie trys kuni
gai. už kuriuos šiandien mel
džiamės. ką jie pralaimėjo? Nie
ko. Jie pas Viešpati kaip kan
kiniai ir mūsų tautos puošmena, 
juo labiau, kad viena kita nuo
trupa. atėjus iš anų metų, la
bai graži.

Ko Lankeliškių klebonas prašė
Pasakojama, kad Lankeliškių 

klebonas kankinamas kreipėsi į 
budelius, prašė jų sakydamas: 
“Mane, kaip šitos parapijos šei
mininkų, galite kankinti, bet 
anuos paleiskite, jie tiktai buvo 
atvykę, jie tikrai niekuo ne
kalti . .

Kankinamas prašo, kad pa
leistų draugus, ar nepasikartoja 
ta pati scena, kai ir Kristus 
kreipėsi i kareivius, sakydamas: 
“Leiskite apaštalams pasitrauk- 

ir tie pasitraukė.
Deja, šiuo atveju tie du ku

nigai pasibraukti negalėjo. Pri
rišti prie medžių, jie turėjo su
laukti tų mirti, kurių pirmas šil

laukė Lankeliškių klebonas. Di
džiausi budeliai ne tie, kurie 
nužudo kūnų, bet tie, kurie nu
žudo žmogaus dvasių.

Kas ruošia budelius?
Mokytojas, kuris vaikeliui sa

ko: “Jei eisi į bažnyčią ir pirš
tų įdėsi į švęstų vandenį, tai 
pirštas nupūs“, yra didesnis bu
delis už 1941 metų budelius, 
jie ruošia budelius.

Kiekvienas žurnalistas, ku
ris savo straipsniais skleidžia ne
apykantą yra budelis, didesnis 
už anų metų budelius, jis griau
na pagarbą žmogui ir sėja ne
apykantą, jis ruošia ateities bu
delius mūsų tautai.

Kiekvienas, kuris nesiskaito 
su tiesa ir aplink save, nieko 
nebodamas, sėja melą, yra pats 
didžiausias budelis.

Tokie labiausiai turėtų šian
dien šitą liūdną skaudžią dieną 
susimąstyti.

Ryškimės saugoti tikėjimą
Mes susirinkome nepasmerkti 

tų. kurie šiandien sąmoningai 
ar nesąmoningai ruošia bude
lius. Mes susirinkome pamąstyti, 
kad patys gyvenime nepakarto
tume kai kurių nedovanotinų 
klaidų ir kad mokėtume vertinti 
tas vertybes, kurias iš tiesų ver
tinti reikia. Pagerbdami tris 
kunigus kankinius, kurie neiš
davė savo tėvų žemės Tr savct'

Toronto Gintaro ansamblio vyresnioji grupė, kuri atvyksta koncertuoti i N'ew Yorką. Jų 
koncertas bus lapkričio 2 Kultūros Židinyje. Rengia Laisvės Židinio radijas. (Žiūr. 
skelbimą).

PAAUKŠTINIMAI IR APDOVANOJIMAI

Spalio 17 telefonu iš Romos 
vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
Darbininko redakcijai pranešė 
apie naujus paaukštinimus ir 
apdovanojimus.

Kun. Pranas Vaseris. Melbour- 
no lietusių kapelionas Australi
joje, už nuopelnus lietuviškai 
pastoracijai pakeltas į prelatus.

Kun. Algimantas Bartkus, šv. 
Kazimiero kolegijos prorekto
rius. pakeltas prelatu ir nuo spa
lio 20 paskirtas nauju kolegijos 
rektoriumi.

Prrl. Ladas Tulaba. ilgametis 
Šv. Kazimiero kolegijos rekto
rius Romoje, paskirtas šv. Pet
ro bazilikos kanauninku.

Prof. dr. Jokūbas Stukas už 
nuopelnas. 40 metų vadovaujant 
lietuviškai radijo salandėiei. 
skleidžiant religines bei tautines 
mintis, tr už veiklą Lietuvos vy- 

f

tėvų tikėjimo, prie jų kapų, juos 
prisimindami ir už juos mels
damiesi, ryškimės saugoti tikėji
mą kaip uolų, kuris vienintelis 
mums padeda išlikti žmonėmis, 
kuris vienintelis mums padeda 
atleisti, mylėti net tuos, kurie, 
atrodo, niekuo meilės nenusi
pelnė.

Ryškimės skleisti meilę
Prie kankinių kapo, pagerb

dami jų atminimą, ryškimės per 
visą savo gyvenimą skleisti 
meilę ir tik meilę, niekada ne
palaikyti širdyje neapykantos. 
Visi tie, kurie galbūt šiandien 
mūsų nekenčia, tegul žino, kad 
niekada, jei ir turėtume gali
mybę, nebūsime budeliais, mes 
jiems nosių, ausų nepjaustysime 
ir į galvvas, ir į rankas vinių 
nekalsime.

Mes to nedarysime, nes į juos 
žiūrime kaip į Dievo vaikus . . . 
Prie šitų kankinių kapo, pagerb
dami Išganytojo žodžius: “Nebi
jokime budelių” — tikintis žmo
gus niekada negali bijoti bude
lio, to, kuris gali jam atimti 
gyvybę, laisvę, kuris gali jam 
vienokiu ar kitokiu būdu suga
dinti žemišką gyvenimą.

Nebijokime budelių!
Ryškimės niekada, nei moky

klos suole, nei darbovietije, nei 
kur kitur, kur sutiksime didesnį

čiuose, apdovanojamas Šv. Sil
vestro ordinu.

Loreta Stukienė už nuopelnus 
lietuviškai bendruomenei, vei
kiant Lietuvos vyčių organizaci
joje ir jai vadovaujant apdo
vanojama ordinu “Pro Ecclesia 
et Pontifice”.

.Antanas Saulartis. už nuopel
nus, auklėjant lietuviška jauni-

KO MOKOMA SOVIETŲ MOKYKLOSE?

Kad abiejų kraštų mokyklų 
vadovėliuose nebūtų skelbiama 
netiesos apie jų istorijų ir so
cialinę ar politinę santvarkų. 
JAV ir Sov. S-ga 1975 buvo 
pradėję projektų, kuriame daly
vavo abiejų valstybių istorikai 
ir mokytojai ir buvo pasikeista 
mokyklų vadovėliais. Dėl Sov. S-

Prezidentas Ronald Reagan 
atsiuntė sveikinimų “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikai”, 
kuriai Amerikos Baltų Laisvės 
Lyga spalio 5 Los Angeles iš
kilmingai įteikė pirmąjį LAIS
VĖS ŽYMENJ, kaip svarbiau
siam rezistencijas veiksniui pa
vergtosiose Baltijos valstybėse. 
Žymenį “in absentia” priėmė iš 
New Yorko atvykusi Marija Ska
bė ik ienė, Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos ko-direktorė.

Pilnas prezidento sveikinimo 
tekstas skamlia taip:

“Su malonumu siunčiu savo 
nuoširdžius sveikinimus visiems 
Amerikos Baltų Laisvės Lygos 
žymenų įteikimo banketo daly
viams. Ypatingai aš noriu pa
sveikinti LIETUVOS KATALI
KŲ BAŽNYČIOS KRONIKĄ, 
kaip išskirtinai nusipelniusią 
gauti Baltų Laisvės Lygos žy
menį.

“Tiesioginiai patyrę totalita
rizmo rykštę savo mylimose tė
vynėse, jūs ypatingai vertinate 
laisves, kurias daugelis iš mūsų 
čia laiko kaip savaime supran
tamų dalykų. Tų laisvių viršū
nėje yra religijos laisvė. Sutvė
rėjo valia žmogaus dvasia save 
išreiškia laisvėje: laisvėje mels
tis, svajoti, tikėti ir kurti. Į- 
gimtas žmogaus Dievo ilgesys 
negali būti visam laikui uždu
sintas.

“Tarp Lietuvos žmonių tebėra 
gyva šv. Kazimiero dvasia, dva- 

sakys, kad štai tau bus suga
dintas gyvenimas, jų nebijoti.

Ir kartu ryškimės bijoti visų, 
kurie gali ne tik mūsų kūną, 
bet ir mūsų sielą nužudyti. Jų 
reikia bijoti. Čia pats Išganyto
jas nurodė: “ . . . bijokite to, 
kuris, gali ir kūną ir sielą pra
žudyti pragare”. Amen..

mą katalikiškoje dvasioje per 
skautų organizaciją, apdovano
jamas Šv. Silvestro ordinu.

Dr. Adolfas Damušis. už nuo
pelnus. auklėjant jaunimą kata
likiškoje dvasioje per ateitinin
kų organizaciją, apdovanojamas 
Šv. Silvestro ordinu.

Jadvyga DamuŠienė. už nuo
pelnus. auklėjant jaunimą kata
likiškoje dvasioje, apdovanojama 
ordinu “Pro Ecclesia et Ponti
fice".

gos invazijos j Afganistanu 1979 
m. šis projektas buvo sustab
dytas. Bet pasirodė. kad ir 1982 
išleistuose vadovėliuose sovietai 
nepaiso ne? ir tų dalykų kūne 
aiškiai buvo aptarti tuw pni- 
tanmuosc.

X adovėbuoNC teisingai tvirti
nama. kad J XX’ krantus skalan- 

šia drąsos ir tikėjimo. Aš esu 
giliai Įsitikinęs, kad ta žėrinti 
dvasia, prasiveržianti iš kiekvie
no jūsų KRONIKOS puslapio 
galiausiai triumfuos virš tironi
jos tamsybių. Ta pati dvasia 
palaiko visų baltų viltis atgauti 
teisėtai jums priklausančią lais
vę ir valstybinį statusą.

“Kartu su manim ir Nancy lin
ki jums ilgai prisimintinos 
šventės. Dievas telaimina jus.”

Dalyvaujant keliems šimtams 
Amerikos lietuvių, latvių ir estų, 
žymi Lietuvos vyčių veikėja ir 
“Kronikų” į anglų kalbą vertimų 
redaktorė Marian Skabeikis (Ma
rija Skabeikienė), priimdama žy
menį pareiškė tokias mintis:

“LKB Kronikos” vardu priimu 
žymenį su dideliu nusižemini
mu. Šiomis dienomis gavome 
67-jį numerį, kuriame aprašoma 
slaptos kunigų seminaruos auk
lėtinio kun. Kastyčio Matulionio 
auka. Jo drąsi ištikimybė Die
vui ir tautai nuvedė jį į Sibiro 
koncentracijos lagerius.

“Mes nepažįstame tų, kurie 
“Kroniką” radaguoja, leidžia, jai 
renka faktus. Mes nesame matę 
jų veidų. Bet jie yra. Jų balsas 
pasigirdo po slogios Stalino metų 
tylos, kada buvo kankinami ir 
žudomi kunigai ir tikintieji. Jie 
buvo kankinami už tokius “nu
sikaltimus”, kaip vaikų mokymą 
melstis.

“Balsas pasigirdo ir nebenuti- 
lo, ir sudrebino Sovietų Sąjun
gos sistemos pagrindus. Prasidė
jo nauji kunigų areštai, bet tyla 
nebesugrįžo. Kunigai pajuto, kad 
jie ne vieni. Už jų stovi tauta.

“Kronika” skelbia faktus ir 
pasakoja istoriją. Istoriją ne vien 
jų, bet ir mūsų. Jie reikalauja, 
kad mes nepavargtume. Jie rei
kalauja mus veikti: “Mieli bro
liai Vakaruose, kalbėkite apie 
mus. Skelbkite tiesą, nesTmūsų 
priespaudėjai labiausiai tiesos 
bijo.”

“Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa verčia “Kronikas” ir plati
na laisvajame pasaulyje. Išplati
name 6000egzempliorių. Išvers
ti ir išsiuntinėti, — tai nėra di
delis dalykas. Sunkiausia 
problema, — kad “Kronika” pa
siektų viešąją opiniją, kad pa
saulis ją susidomėtų ir Žmonės 
ja patikėtų. Sunku sudominti 
amerikietį jauną redaktorių ir 
publ iką įvykiais, kuriuos jie laiko 
užbaigtais. Pasaulis nori pamirš
ti praeitį. Reikia konkuruoti su 
mus supančiais įvykiais.

“Šioje sunkioje konkurencijo
je mes j talką pakvietėme tech-

(nukelta į 2 psl.)

ja du vandenynai; rytuose — 
Atlantas ir vakaruose — Pacifi- 
kas, liet tuoj pat tvirtinama, 
kad JAV imperialistai savi naši 
pirmavimą pasauly ir, sudarinė- 
damos valstybių blokus, ruošia
si naujam karui.

Paskutiniu metu pradėta tvir
tinti, kad JAV išmetė atomines 
Ijombas į Japonijos Hiroshima ir 
Nagasaki miestus ne dėlto, kad 
greičiau užbaigtų karą su japo
nais, bet kad įbaugintų Sov. S- 
gą iš anksto sutikti su JAV 
diktuojama pokarine pasaulio 
tvarka.

Taip pat tvirtinama, kad JAV 
vyrauja monopoliai, kurie, siek
dami didesnio pelno, išnaudoja 
darbininkus ir nuo JAV priklau
sančių valstybių gyventojus.

Pagal sovietų vadovėlius negrų 
lygybė esanti tik mitas, ne* neg
rai yra laikomi menkesnės ra
sės už baltuosius, jiem moka
mas mažesnis atlyginimas ir 
dažnai jiem neleidžiama pasi
naudoti tramvajais, restoranais 
ir mokyklom kartu *n baJtai- 
oais. Žodžiu. JAV yra tikra 
blogio imperija, su kuria Sov. S- 
ga turi kovoti.

Matyt. kad sovietai mokyklose 
stengiasi paveikti mokinių ga! 
\ ujimą. kad jie ir mokykla* 
l*ajgę. lengviau galėtų priside- 
nnti pne Sov S-gos ’ v.-damos 
politikos tikslų
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Lietuvos Vyčių Vidurinio - Atlanto apylinkės valdyba: (sėdi iš k.): Millie Pietz, Eugenija 
Janonis, Connie Siatsis, Bemice Aviža, Jovita Sleder, Stasė Kraujalis. (stovi) Elena Matulionis, 
Marytė Lepera, Larry Janonis (pirmininkas), Prel. Pranas Bulovas, (Dvasios vadas), Jonas 
Adomėnas, Adelė Dauzickas. Nuotr. D. Bulvičiūtės

br.mduoliniain karui uždrausti. 
Ją suorganizavo JAVdr. Bemard 
Lown ir Sov. S-gos komunistų 
partijos centro komiteto narys 
dr. Evgenij I. Chazov. Prie orga- 
nizacijospriklauso 135,(XX) gydy
tojų iš 41 valstylrės. Medicinos 
premija atiteko Texas universi
teto tyrinėtojam dr. Michael S. 
Brown ir dr. Joseph L. Gold- 
stein už jų atradimus choleste
rolio metabolizmo ir su juo susi
jusių ligų srityse. Ekonomijos 
mokslų premija buvo paskirta 
Massachussets Institute ofTech
nology profesoriui Franco 
Modigliani už finansinių biržų 
veiklos analizes.

Sov. S-gos valstybės planavi
mo viršininkas Nikolai Baiba- 
kov, išbuvęs tose pareigose du 
dešimtmečius, buvo pakeistas. Jo
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VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokajaa. 367, Larkfjuld Road. Eaat 
Northporth, N.Y. 11731. TaL 516 358-3746. Namų tatetanaa vdkarafo* 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
86 - 01 114th St, Richmond HIM, N.Y. 11418.*TeL 718 441 - 2811.
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DARBININKO ADMINISTRACUOJ, 341 Hlghland Blvd., galima įsigyti 
lietuviškų ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, battinukų, medaus, (valdų suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jąmaica Avė. (prie Focost 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 296 - 2244.

DARBININKĄ 70 METŲ

SUK= SVEIKINA
Dear Širs:

Please accept the sincerest congratulations of the Mid- 
Atlantic District of the Knights of Lithuania on the 70th Annivers- 
ary of “Darbininkas”.

Your coverage of news about the Lithuanian community has 
been invaluable all these years and we wish you continued 
success in the future. Ilgiausių Metų!

Enclosed is our donation of $100.00 on this special occasion 
and to help defray your operating expenses.

Sincerely yours.

LARRY JANONIS
District President

Sov. S-gos gen. štabo viršinin
kas maršalas Sergei E. Akrone- 
jev pareiškė, kad Sov. S-ga yra 
pasiruošusi drastiškai sumažin
ti sunkiųjų žemėj išdėstytų bran
duolinių raketų skaičių, jei JAV 
sutiktų apriboti erdvės ginklų 
pasigaminimą tik pagrindiniais 
tyrimaiš.

Kinijos min. pirmininkas Zhac 
Ziyang, sutikdamas ten atvykusi 
JAV viceprezidentą Bush, įspėjo, 
kad normaliem santykiam tarp 
Kinijos ir JAV trukdo JAV Tai- 
vanui teikiama karinė ir politinė 
parama ir kad Kinija galinti im-

vietą užėmė min. pirmininko 
pav. Nikolai Talyzin, kuris ta 
proga buvo paaukštintas į pir
muosius nūn. pirmininko pava
duotojus (tokių yra tik 3).

Ryšium su palestiniečių tero
ristų Italijos turistinio laivo 
Achilles Lauro pagrobimu Bri
tanija atsisakė susitikti su PLO 
atstovais.

Sirijai tarpininkaujant, trys 
pagrindinės Libano milicijos - 
krikščionių, druzų ir šiitų maho
metonų — susitarė užbaigti 10 
metų trukusį tarpusavį pilietinį 
karą, kurio metu žuvo apie 
100,000 žmonių.

Nikaragva paskelbė suspenda
vusi žmogaus teises dėl “bruta
lios JAV agresijos ir dėl krašto 
viduj susidariusios nenormalios 
būklės”.

JAV7 ir Sov. S-ga pradėjo pa
sitarimus normaliam oro susi
siekimui, kuris buvo nutrauktas 
1981 m. uždarius Lenkijos So
lidarumo uniją, atgaivinti.

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

KENFIELD FUNERAL KOMES — Beach Memorial Chapel, 301 Corey 
Avė., St. Petersburg Beach, FL 33706. 813 360 - 5577. Pasadena 
Memorial Chapel, 200 Paaadena Avė. S., St Petersburg, FL 33707. 
013 345-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Reai Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, income Tax pildymas, (staiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ava., Woodhaven, N.Y. Teief. 847-2323 
(namų teief. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klijentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavam. 
1883 Madison St, Ridgewood, N. Y. 11227. Teief. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalie Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Teief. 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, optlons, fondus, commodttles, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus Ir tax shetters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

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

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsiminimai”, 
penkt. WEVD 10 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat sekmad. 1:05 - 3 vai. 
popiet iš WS0U, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, D i rėkt. Adresas: 234 Sunllt

tis jėgos salai atgauti.
Liberijoj pirmą kartą įvyko

prezidento rinkimai, kurių metu
Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

Ir po dvidešimties metų bran
gus, mylimas sūnus ir brolis

grįžta su mumis švęsti 
70-tosios
Darbininko sukakties.

Šiais metais Nobelio premijos 
buvo paskirtos: taikos — Tarp
tautinei gydytojų organizacijai

į tą vietą kandidatavo net 4 
asmenys. Rezultatai bus pa
skelbti už 15 d.

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

A. A.
ANTANAS VAINIUS

IS OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Algimanto Bražinsko ope
ros “Kristijonas” pirmasis spek
taklis Įvyko rugsėjo 26 Lietu
vos valstybiniame akademi
niame operos ir baleto teatre.

— Naujame Kauno Kalniečių 
mikrorajone pradėjo veikti di
džiausias Pakaityje fontanas. 
Čia įrengtas 2000 kv. m. basei-

15 aptartas 300 vietų “Turisto” 
viešbučio uostamiestyje projek
tas, su kuriuo supažindino au
torius — MSPI projektų vy
riausias architektas R. Plyčiu- 
raitis. Naujasis viešbutis bus 
statomas prie pagrindinės Klai
pėdos magistralės — Taikos 
prospekte. Tai vienas iš dauge-

Darbininko būstinė buvo tarsi antrieji jo namai. Ten jis 
išbūdavo valandų valandas betalkindamas įvairiems spaudos 
darbams, besidalindamas su Pranciškonais laikraščio rūpes
čiais ir džiaugsmais ...

Tad ir šios sukakties proga mes visi linkime, kad Darbi
ninkas ilgai ir laimingai tęstų savo nueitą kelią.

EUGENIJA VAINIENĖ SU ŠEIMA 
P.S. Sukakties proga skiriu auką 70 dol.

Darbininkas už sveikinimus ir aukas nuoširdžiai dėkoja.

PREZIDENTAS RONALD REAGAN SVEIKINA 
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKĄ

(atkelta iš l psl.) bu ir vienas antram talkinti.

nologiją. Mes bandome savo pa
reigą atlikti kuo geriausiai, kad 
galėtume akis į akį sutikti mums 
nepažįstamus “Kronikos leidė
jus Lietuvoje. O toks laikas gali 
ateiti. Baltų Laisvės Lygos dar
bas turi susitikti su mūsų dar-

Ponios Skabeikienės žodžiai 
buvo sutikti su šiltais aplodis
mentais ir ji pati pagerbta spon
tanišku atsistojimu. Tai buvo 
gan jaudinantis momentas 
premijos įteikimo šventės prog
ramoje.

Marian Skabeikis iš Baltų Laisvės lygos pirmininko Avo 
Piirisild priima rezistencijos žymenį, skirtą “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikai”, Nuotr. Aivars Jenmumis

nas. Iš jo dugno į 7 metrų 
aukštį vanduo trykšta beveik 
tūkstančių purkštuvų. Tai vie
nas mikrorajone kuriamo parko 
akcentų.

— Vilniuje, Parodų rūmuose 
Lazdynuose, atidaryta respubli
kinė paroda “Žmogus ir miškas”.

— Lietuvos architektų sąjun
gos Klaipėdos skyriuje rugsėjo

Su viešnia iš New Yorko gra
žiais žodžiais supažindino ir pa
vojingą “Kronikos” leidimo 
darbą nusakė Baltų Laisvės Ly
gos teisinis patarėjas adv. Jaak 
Treiman.

Meninę programą atliko spe
cialiai iš New Yorko atvykusi 
estė dainininkė, filmų aktorė 
Viiu Allik, L.A. lietuvių vyrų 
kvartetas ir latvių jaunimo an
samblis “Naujieji balsai”.

Šventės dalyviai priėmė rezo
liuciją, kuria prašomas prez. 
Reagan viršūnių konferencijo
je pareikalauti Sovietų Sąjungą 
pasitraukti iš Baltijos valstvbiu.

J. Kj.

lio pastatų, kurie ateityje sufor
muos naująjį visuomeninį ad
ministracinį uostamiesčio cent
rą pietinėje miesto dalyje.

— Lietuvos dailės muziejuje 
atidaryta tapybos paroda, supa
žindinanti lankytojus su 1907- 
1940 m. dailininkų kūriniais. 
Portretai, peizažai, figūrinės 
kompozicijos parodai pateikta 
iš Dailės muziejaus ir Kauno 
M. K. Čiurlionio dailės muzie
jaus rinkinių.

— Šiaulių dramos teatras, 
baigdamas 54-ąjį kūrybinį sezo
ną, žiūrovus pakvietė į naują 
spektaklį — E. Liegutės “Povi
lą ir Mariją”. Premjera įvyko 
mažojoje teatro scenoje. Spek
taklį režisavo R. Steponavičiū
tė, dekoracijų ir kostiumų au
torius — G. Kličius. Pagrindi
nius vaidmenis sukūrė aktoriai 
E. Jasnauskaitė ir E. Leonavi
čius; taip pat vaidina N. Mironu 
čikaitė, D. Stubraitė, A. Sabo- 
naitis ir J. Žibūda.

S.L.K.

Fa sol i i)o A MEM0RIALS
66-86 80 ST, MIDDLE VILLAGE, ŪUEENS 

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

K.VECAS
JONAS 

1933 + 1976

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, PC.

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

Rezistencijos žymens šventės meninės programos klausosi iš 
k. E. Vidugirienė, J. Jodelė, S. ir K. Sakiai ir Alg. Raulinaitis. 
Nuotr. Aivaras Jr-rurnanis

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

1 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.: 719 799 * 3390
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Ar paroda rengtina?

darbų, kuriuos galima išvesti į 
dienos šviesą, į parodas. O jei 
kuris ir neturi, tai dar yra lai
ko ir gali dar sukurti ne vieną 
paveikslą.

Be to, ateina ir naujoji 
karta. Juk jau yra eilė baigu
sių meno mokyklas, įsijungusių 
kaip dailininkai į amerikiečių 
gyvenimą. Jie ateitų ir į lietuvių 
rengiamas parodas, bet juos rei
kia ieškoti, angažuoti.

New Yorko visuomenėje yra 
balsų, kad tokias parodas reikia 
rengti, kad nereikia išsigąsti dar
bo. Be darbo juk nieko nebus. 
Parodos tikrai pagyvina visą mū
sų gy venimą, pakelia mūsų nuo
taikas ir skatina naujai kūry
bai. Tad ir prašome LB apygar
dos valdybos, kad ji imtųsi ini
ciatyvos tokią parodą surengti. 
Ji turi savo prasmę ir ji tikrai 
visų laukiama. Jei sunkumų su
daro vasario mėnesio nepalan
kūs orai, galima ją nukelti į 
vėlesnę datą. Svarbu, kad ji bū
tų rengiama.

Dabar tikrai patogus laikas 
imtis iniciaty vos. Tegu valdy ba 
klausimą išjudina. Gali valdyba 
sudaryti, ir specialų komitetą 
parodai rengti, bet visa priežiū
ra tegu pasilieka LB vadovy bės 
rankose.

Prie parodos reikia ir premi
jų, kad jos paskatintų dailinin
kų kūrybą. O premijom suorga
nizuoti reikia laiko. Tų premijų 
nereikia daug, bet iš anksto or
ganizuojant, tikrai didesnių sun
kumų nesudarys — sutelkti lėšas 
premijom.

Visada menas labiau klesti 
ten, kur yra didesnis dėmesys 
lietuviui dailininkui, kur yra 
koks nors parodų organizator- 
rius, miniškojo gyvenimo judin
tojas. Paprastai jie būna ne 
dailininkai. Kadaise prieš pirmą-

< nukelta į 8 p si.)

New Yorke eilę metų buvo 
rengiamos dailės parodos, kurios 
buvo lyg papuošalas Lietuvos 
nepriklausomybės šventei. Tos 
parodos vykdavo vasario mė
nesį. Jos sukeldavo nemažą kūry
binį entuziazmą ir tikrai buvo 
kūry bos šventė.

Tačiau praėjusiais metais 
rengėjai atsisakė tos idėjos. 
Rengėjai buvo LB New Yorko 
apy gardos valdyba. Sako, tegu 
patys dailininkai susirengia to
kią parodą. Dar buvo balsų, kad 
nieko naujo mūsų dailininkai 
nebesukuria, esą jie išsekę, tad ir 
neapsimoka rengti tokias paro
das.

Patys dailininkai vargiai tokią 
parodą surengs, nes ji surišta 
ir su nemažu darbu ir su išlai
domis. Dailininkas ir taip skiria 
daug laiko savo kūrybai, savo 
menui. Dažnai jis nebepajėgia 
tokios parodos organizuoti, kur 
yra tik techniškas adminisrtra- 
vimas ir tvarkymas. Paprastai į 
talką ateina įvairios draugijos, 
kurios nori paremti meną. To
kia judri ir jautri visuomeni
niam ir kūrybiniam reikalam 
juk ir yra Lietuvių Bendruome
nė. Ji turi ir jėgų ir finansų. 
Jai lengviau sutelkti žmones 
techniškiem darbam, negu ki
tiem.

Kai tokias parodas rengia di
delės ir veiklios organizacijos, 
savaime išjudina visą aplinką, 
įtraukia į veiklą daugel žmonių, 
telkia dėmesį mūsų menui. To
kios parodos rengėjai patys la
biau susipažįsta su lietuvių dai
lininkų kūry ba ir pačiu rengi
niu labai pasitarnauja meno 
reikalam.

Ar dailininkai yra pavargę ir 
išsekę? Klausimas gali būti Įvai
riai suprantamas. Taip, amžius 
daro savo. Vyresnieji pasidarė 
netoki judrūs, linkę i poilsį. Bet 
vargiai rasime dailininką, kuris 
būtų menus užmetęs ir atsidėjęs 
tik televizijai ar laikraščių skai
tymui. Visi turi dar daugybę

(Ttfsa iš praeito numerio)

Ketvirtasis posėdis — nutarimų 
apdaila

Sekmadienio, rugsėjo 22, pro
grama pradėta pamaldomis ten 
pat, vietoje, Airport Hilton Inu, 
posėdžių salėje. Jas laikė kun. V. 
Dabušis pusėj devintos ry to.

Ketvirtasis posėdis pradėtas 
truputį po dešimtos. Jį atidary
damas M. Drunga pasidžiaugė 
sklandžiai praėjusiais vakary kš
čiais rinkimais ir ypač kad dėl 
pirmininko posto varžėsi net 
trys asmenys. Dr. K. Ambrazai
tis ragino diskutuoti įstatų kei
timo reikalą. Pasisakė A. Vak- 
selis, A. Gečys, dr. T. Remeikis, 
dr. H. Brazaitis. Už pusvalan
džio Daina Kojelytė pasiūlė dis
kusijas apie įstatų keitimą baig
ti ir visas choras šūktelėjo “pa
remta”. Į mano bloknotą nepa
teko, kad, kada, kaip ir ar išvis 
įstatus keis. Tikriausia buvo tik 
išsišnekėta.

K. Laukaitis perskaitė ir prašė 
užprotokoluoti pareiškimą, ku
riuo pasmerkė vakarykščią J. Ko
jelio užuominą apie Antano 
Sniečkaus lyginimą su Vytautu 
Didžiuoju "Akiračiuose”, kai 
dr. T. Remeikis buvo to mėn
raščio red. kolektyve, norint 
nukausti kandidatą į JAV LB 
kv pirmininkus (čia pareiškimas 
tik laisvai atpasakotas).

Prasidėjo ilgai užtrukęs, visus 
varginąs rezoliucijų, arba nu
tarimų šlifavimas bei priėmi
mas. Čia tenka pasaky ti, kad va
karykščiai buvo išrinkta į devy
nių asmenų nutarimų komisiją: 
kun. V. Dabušis, T. Gečienė. 
Angelė Kamiene, Juozas Kojelis. 
CeslovasAIickūnas, Angelė Nel- 
sienė, dr. V. Stankus, A. Vak- 
selis ir Robertas Vitas. Iki pa
ryčių jiems pavy kę suformuluo
ti virtinę nutarimų, kuriuos šia
me posėdy skaityti ir kartu su

Iš JAV LB XI-sios Tarybos pirmosios sesijos Detroite. Sesijos prezidiumas. Iš k. dr. 
Henrikas Brazaitis. Mykolas Drunga, dr. Kazys Ambro^ąitis, Birutė Jasaitienė, dr. Anta
nas Butkus. Bronius Nainys, \uotr. Jono Urbono x

JAV LB ELITO SUVAŽIAVIMAS DETROITE
XI tarybos pirmosios sesijos reportažas

ALFONSAS NAKAS

sesijos dalyviais apiforminti pa
kviesta A. Kamienė. Labai at
sargiai, nuolat kartojant ir lygi
nant, priimta po vieną ar po kelis 
nutarimus jaunimo, socialiniais, 
švietimo, kultūros, organizaci
niais, religiniais, visuomeniniais 
reikalais. Neabejoju, kad, jei ne 
visoje mūsų spaudoje, tai bent 
“Pasaulio lietuvy” visi nutari
mai bus išspausdinti. Mane tik 
išskirtinai sudomino “kultūros 
reikalų” skilty pats pirmas nu
tarimas — įsteigti žurnalisto 
premiją, kurios taisyklėms pa
ruošti bus kviečiama Lietuvių 
žurnalistų sąjunga! Na matot! 
Bent ketvirtį šimtmečio pavėla
vus, kai dešimtis tūkstančių 
valandų, visus savo laisvalaikius 
paaukoję žurnalistai baigia nu
karšti ir . . . išmirti, bet visgi 
susiprasta.

O daugiausia laiko ir kai kam 
nerviį kainavo suformulavimas 
nutarimo tolimesnę Lituanisti
kos katedros realizavimo ini
ciatyvą iš PLB valdybos per
duoti (ar grąžinti) į JAV LB 
kv rankas.

Dar šiek tiek kalbėta apie są
matą, kurios po kopiją, K. Žie- 
donio žodžiais, “vakar kiekvie
nas gavote”. Deja, nė viena są
matos kopija ne tik nepateko ant 
spaudos stalo, bet ir didžiau
sios pastangos vėliau ją gauti 
nuėjo niekais. Negaliu pasakyti, 
ar ji buvo priimta, ar tik apie ją 
pasikalbėta.

Penktasis posėdis — nuo 
OSI iki baigmės kalbų

Kai ankstesniuose posėdžiuose 
dalyvavo po 70 ir daugiau žmo

nių, šio paskutiniojo keliolika 
mandatą turinčiųjų nebesulau
kė : automobiliais namo išvaži
nėjo beveik visi clevelandiškiai, 
o kai kurie ir išskraidžiojo.

Posėdis prasidėjo gerokai po 
antros. Jam pirmininkavo Birutė 
Jasaitienė. Didelė jo dalis teko 
pranešimams bei diskusijoms 
OSI reikalais. Pirmąjį praneši
mą padarė Jonas Urbonas. Jis 
nepaprastai skubėdamas per
skaitė ilgą referatą apie tai, ką 
OSI reikalu iki šiol padarė JAV 
LB Visuomeninių reikalų tary
ba ir ko pageidaujama iš visuo
menės. Antruoju kalbėjo R. Ku- 
dukis. Pagyręs J. Urbono prane
šimą, pabrėžė, kad visi siekia
me to paties tikslo. Gaila, kad 
susiduriame su labai stipriomis 
žydų jėgomis, nestokojančiomis 
nei žmonių, nei resursų. Jie (žy
dai) kalbasi su mumis, kad iš
gautų daugiau informacijų. Jis 
(Kudukis) siūlo: daryti spaudimą 
į JAV Kongresą — taip, 100/; 
kalbėtis su OSI — taip, irgi 
100%. Kreiptis į žydų centri
nes organizacijas? Ne, ačiū!

Dr. V. Stankus, panagrinėjęs, 
kaip mūsų persekiotojai aukštyn 
kojom apverčia faktus, sumaišo 
karo nusikaltėlių sąvokas, džiau
gėsi Antano Mažeikos veikla. Dr. 
T. Remeikis apgailestavo, kad 
(veikloje prieš OSI) neišnaudoja
ma daug galimybių, kad teisi
ninkai — apkaltintųjų gynėjai 
nekooperuoja, o kai kurie pra
džioje užsiangažavę veikėjai 
traukiasi, gal bijodami keršto. 
Problemą siūlė spręsti labai at
sargiai. B. Nainys irgi pabrėžė, 
kad grumtynės labai sunkios, 
nes grumiamės su nelygiais, 
Reikią vieno, išmąsty to plano. 
D. Valentinaitė kalbėjo apie

OSI kaltinamųjų Gynybos 
fondą, kuriame ji su dr. Stan
kum dirba. Tikrai, iš jo kai ku
rie pasitraukė iš baimės. Vilkas 
remiąs labai silpnai, o į meti
nius suvažiavimus atsiunčiąs 
tik atstovo atstovą ... Iš Alto 
gerai dirbąs tik Gražvydas La
zauskas. Tiesa, žmonės tą fondą 
remią aukomis, net vienas pali
kimas gautas, bet jis (Gyn. fon
das) neatliękąs užsibrėžtos funk
cijos.

A. Gečys klausė, ar visi OSI 
paliestieji turi būti mūsų už
tariami, ginami? Esama 
su lietuviais visus ryšius nutrau
kusių. “Ginkime Kairį, Palčiaus- 
ką, kitus nekaltus lietuvius, bet 
ne kiekvieną pasitaikiusįjį”. To
liau A. Gečys siūlė kalbėtis su 
žydais. Ne vieniem, o kartu su 
latviais, estais, lenkais, ukrainie
čiais. Bandyti visus kelius į tiks
lą. A. Mažeika stebėjosi, kodėl 
mūsų veikėjai šį (OSI) reikalą 
tęsia ir tęsia, nieko konkre
taus nedarydami? Jis klausė, 
kas gimė šiame krašte? Pakilus 
keturioms jaunų LB veikėjų ran
koms, Mažeika šaukė: “Beveik 
visi esat natūralizuoti piliečiai. 
Jums gręsia pilietyvės neteki
mas, tai kodėl jos neginat?” 
Priminė, kad jo vadovaujamą 
Koaliciją remia 32 organizacijos, 
bet reikią pinigų, kantrybės ir 
drąsos. Mažeikai buvo ilgiausiai 
ir karščiausiai plojama. Po jo 
dar kalbėjo J. Kojelis (“Kai na
mas dega, griebkim kibirą ir 
bėkim gesinti, o ne bėkim pas 
inžinierių prašyti, kad sukons
truotų gerą gaisrui gesinti ma
šiną . .”) ir K. Ziedonis.

Apie OSI išsikalbėjus, priimta 
pora nutarimų išleisti lankstinu
kus kitataučiams apie bendrą 
lietuvių padėtį ir apie LB, o taip 
pat keletas padėkos bei kitokių 
papildomų rezoliucijų, nespėtų 
priimti ketvirtajame posėdy.

Šeštai .vakakaro valandai ir iš- 
skraidžiojimo laikui artėjant, 
visi didžiūnai pasakė trumpas, 
iškilmingas, taikias atsisveikini
mo kalbeles. V. Kamantas, vi
siems atidėkojęs, išgyrė naująjį 
JAV LB kv. pirm. A. Gečį. A. 
Rugienius siūlė veikloj nenu
krypti nuo įstatų ir nepa
miršti kas savo funkcijų, kurios 
yra panašios į JAV valdžios: A. 
Gečys — mūsų prezidentas, o 
mes, taryba, — tai Kongresas. 
Esą džiugu, kad į įvairių tary
bos komisijų sąrašus jau susire- 
gistravę 44 nariai, o kurie to ne-

(nukelta į 4 psl.)
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i būdavo, būdavo iš mūsų šilelio 
Didžiausio patogumo, gražaus ramumėlio!
E tas visas ramumas po lietuvių dūšias.
Lyg lygumoj vėjelis po žoleles trąšias, 
Plaukydamas lingavo, tamsiom vilnim tvino: 
Dažnai miške lietuvis, ko verkia, nežino.
E tik junta dažniausiai, kad širdis neskaudžia, 
£ tik pilna pajautų labai ramiai griaudžia;
Ir lyg rasos žemčiūgais gausiai atgaivinta. 
Ir lyg rasa per veidą ašarėlės krinta.
Paskum ilgai krūtinėj šilelis kvėpuoja;

ei ant šio išsvilusio po kalnus lydinio 
Taip daug širdyj išželia ramaus atminimo: 
Tartum kelmai supuvę atgyja, žaliuoja, 
Suspynusias viršūnes vėjas plevėsuoja; 
Tartum pliki, išdegę, dirvonai šiškuoti 
Pasipučia samanom, nuo grybų taškuoti; 
Tartum iš tarpu puirių tokie kvapai kilo. 
Lyg kad giria pratrūksta ar pučia iš šilo; 
Tartum visa sušlamo, sučiulbo, supyško, 
Lyg dienai brėkštant viduj paniurusio miško; 
Jei ant šių plikų plotų, kai mislis užlyja. 
Paminklais užvaisytas šilelis atgyja. 
Tai kokio bebūdavo iš seno šilelio 
Meilingo atminimo, gražaus ramumėlio, 
Kai šie plotai apžėlę, apgriūti, aptemę 
Matydavo kelmuotą apylinkėj žemę; 
Kai stuobriai, sieksniais drūti, amžiais įrietėję, 
Valig kalbos senelių, parėjos kyšėję, 
Iš kurių žymu buvę, kad girių čia snausta. 
Tankus iš viršaus stogas viršūnėm suausta. 
Ir netil pulkais meškos ir šernai perėta. 
Bet tankumos tarp raistų ir žėbriai turėta!

Atsidusus krūtinė lyg giria linguoja.
Lyg tarytum ramumas taip dūšion įslinko. 
Kad net dūšia kaip varpa pribrendus nulinko.

Dabar visa prapuolę... tik ant lauko pliko
Kelios kreivos, nuskurdę pušelytės liko...

Iš to, matai, ašaros ir atsidusimas.
Iš to šventos pajautos, iš to giesmės imas.

kur dabar šilelis, bute* miškai šventi. 
Kažin kodėl senobėj visiškai išskinti. 
Mažir vierą įvedęs Jogaila išskynė, 
Kad jau nebetarnautų dievaičiams tėvynė. 
Paskum po šias pakalnes, ant seno stuobryno. 
Buvę pušys suaugę nuo metų šimtyno: 
Tankios, aukštos, lygutės, geltonos kaip žvakės; 
Viršūnės, esą, ūžė ir liemenys plakės. 
Dar atmeną seneliai po šituos smėlynus 
Paskuilakas senobių — gražius ąžuolynus. 
Liekni augę kaip mendrės. žaliavę kaip rūtos. 
Šaknys, liemenys, šakos ir viršūnės drūtos.

t Bus duuguiu)
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ALGIMANTAS KEZYS 
PARVEŽĖ LIETUVA

Okupuotą Lietuvą aplanko 
tūkstančiai lietinių turistų iš 
Vakarų. Tačiau akivaizdžios da
bartinės Lietuvos nei vienas jų 
nebuvo parvežęs. Tiesa, girdė
jom nemažai privačių pasakoji
mų apie tenykšti gyvenimą, skai- 
tėm kai kurių turistų Įspūdžius

Rašytojo Jono Biliūno gimtieji namai, iš Algimanto Kezio 
kny gos “Lithuania through the VVall”, psl. 15.

LB SUVAŽIAVIMAS DETROITE
(atkelta iš 3 psl.)

padarys, bus paskirti i k-jas pre
zidiumo nuožiūra. A. Gečys 
deklaravo per septynerius me
tus pasikeitusias pažiūras i kitus 
veiksnius, būtent i \ liką bei Al
tą. leškosiąs su jais sugyveni
mo, bendros veiklos. \ aldybą 
sudarysiąs Padėkos savaitgaly.

Kitą Tarybos sesiją nutarta 
maždaug už metų šaukti New 
Jersey. Dar su padėkom prabilo 
dr. A. Butkus, \. Kutkus ir dr. 
K. Ambrozaitis. pastarasis nepa
miršęs padėkoti net ir spau
dai . . .

Beveik neįtikėtina, bet pasku
tinysis posėdis baigėsi 6:25 v.v., 
tad tik su 15 minučių pavėla
vimu. Už tai ačiū lėktuvų kom
panijoms! . . .

Užsklandai — pora komentarų
Nepaisant nė kelių čia. minė

tų ir neminėtų aštresnių susi
kirtimų. dviejų dienų penki po
sėdžiai praėjo išskirtinai sklan
džiai. Už tai visų pirma reikia 
pagirti reportaže dažnai minėtus 
programos vadovus dr. K. Am
brazaitį, M. Drungą, ir B. Jasai
tienę’, nepamirštant ir fakto, kad 
jie pirmininkavo kultūringų, 
idealistinio nusiteikimo žmonių 
būriui.

Niekas manęs neįtikins, 
kad Airport Hilton Inn prie 
Detroito Metropolitan aerouos
to buvo tinkamesnė suvažiavi
mui vieta, negu Dainavos jau
nimo stovykla už 38 ar 40 mylių 
į vakarus. Bent pusė sesijos da
lyvių ten būtų suvažiavę auto-

spaudoje. Pati reikšmingiausią 
uždavinį mano manymu atliko 
savo laiku reorgų iškoneveiktas 
ir apspiaudytas žinomas foto 
menininkas Algimantas Kezys. 
|is nuvažiavo į Lietuvą su eks
kursija, ten praleido dešimt die
nu ir keliavo tik ten, kur oficia

mobiliais (iš Chicagos, Clevelan- 
do, Detroito), o likusiems trans- 
portaciją suorganizuoti nuo 
aerouosto ir atgal nebūtų buvę 
sunku. Būtų daug sutaupyta, o 
kas išleista, tai saviesiems.

Kelis sykius sesijoj girdėjau 
vienas kitą skatinant atsigręžti 
veidu į (LB's apylinkes, tad žmo
nes, savąją liaudį. Sesijos metu 
pati lietuviškiausia, didžiausia 
Detroito lietuvių Dievo Apvaiz
dos parapija šventė savo kelio
likos metų sukaktį (nuo persi
kėlimo į naujas patalpas). Kai 
Detroito lietuviai savam Kultū
ros centre rugsėjo 21 vakare 
už 15 dol. puotavo ir džiaugėsi 
lietuviška menine programa, 
JAV LB taryba už 17 ar 16 my
lių. Hilton Inn valgykloj, sėdėjo 
vieni prie stalų, užsimokėję po 
20 dol.

Sesijos metu ne kartą primin
ta taupyti visuomenės pinigus. 
Paskaičius R. Soliūnaitės-Pasko- 
čimienės revizijos aktą, cleve- 
landiškė kr. v-ba barta už išlai
dumą, o kitu atveju girti net ir tie 
jaunikliai. LB XI tarybos nariai, 
kurie savo lėšomis suskrido į se
siją, savo lėšomis mokėjo už 
viešbutį ir maistą. Įdomiausia, 
kad tokių dorybių mokė ir jo
mis džiaugėsi žmonės, kuriems 
kelios šimtinės ar tūkstantinės 
nieko nereiškia. Man rūpi juos 
paklausti, kaip dažnai studentai, 
ir pensininkai, ir keliolika tūks
tančių teuždirbą jauni inteligen
tai, ir skurdžiai gyveną lietuviš
kos spaudos redakcijų nariai į 
konferencijas savo lėšomis galės 
skraidyti, o ten po 20 dol. už 
vakarienę mokėtis? . . .

liai buvo leidžiama. Ir fotogra
favo tai, kas buvo leidžiama.

Tą dabarties Lietuvą Algiman 
tas Kezys apibūdino plačiajai 
skaitytojų masei Loyolos univer
siteto leidyklos Chicagoje išleis
tu menišku albumu anglų kalba 
’- “Lithuania — Through tlie 
Wall”. Tai liuksusiniam popie
riuje atspaustas 105 psl. albu
mas su rašytojo Kazio Almeno 
Įvadu. Sakyčiau, kad šis albumas 
turi dvi svarbias dalis — vaiz
dinę (fotografijos) ir žodinę (Įva
das ir parašai po nuotrauko
mis). Tie parašai taip gabiai 
ir vaizdžiai suredaguoti, kad 
juose atspindi ir praeitis ir 
tas, kai kovėmės prieš armiją, 
kurios kariai nešiojo kryžių, 
dabarties, sakyčiau, politinė 
tikrovė. Pvz. 7 psl. po nuotrau
ka skaitome tokį parašą: “Visi 
mūsų karai buvo šventi, net ir 
Mes. paskutiniai pagonys Euro
poje. Tačiau mes priėmėm krikš
tą mūsų karaliui Jogailai vedus 
Lenkijos princesę Jadvygą. Da
bar mes esame viena iš stipiiau- 

ST. PETERSBURG, FLA.
Visuotinis Lietuvių klubo na

rių susirinkimas įvyko klubo sa
lėje rugsėjo 21. Dalyvavo 101 
nary s. Susirinkimą pradėjo ir 
jam pirmininkavo klubo pirm. K. 
Jurgėla, sekretoriavo A. Kruli- 
kienė. Susikaupimu pagerbti 
mirusieji nariai, susipažinta su 
naujai įstojusiais. Šiemet mirė 
13 klubo narių, naujai įstojo 31. 
Pranešimus padarė: ižd. J. Kir
tiklis, revizijos komi
sijos pirm. J. Žvynys, direkto
rė A. Miliauskienė ir pirm. K. 
Jurgėla. Iš pranešimu paaiškė
jo, kad y ra pertvarkytas klubo 
patalpų vėsinimas, papildomai 
įdėti nauji vėsintuvai, nupirktos 
naujos kėdės, pertvarkyta virtu
vė ir įsigyti nauji įvairūs virtuvės 
reikmenys.

Tautos šventės minėjimas, 
ruoštas LB St. Petersburgo apy
linkės, įvyko rugsėjo 8, sekma
dienį. Šv. Vardo bažnyčioje iš
kilmingas mišias koncelebravo 
4 kunigai, dienai pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. V. Zakaras, 
OFM. Vargonavo muz. A. Matei
ka, solo giedojo A. Kusinskis. 
Organizacijos dalyvavo su savo 
vėliavomis. Lietuvių klube mi
nėjimą pradėjo LB Šv. Peters
burgo apylinkės pirm. A. Dū
da. Visiem sugiedojus Lietuvos 
himną, paskaitą skaitė kun. V. 
Dabušis. Aldutė Bobelytė pia
ninu paskambino du kūrinius, 
O. Petrikienė padeklamavo L. 
Virbicko du eilėraščius. Žmonių 
buvo apie 250.

Romo Kalantos Šaulių kuopos 
gegužinė — piknikas įvyks spa
lio 31. ketvirtadienį, Veterans 
Memorial parko ketvirtame pa
viljone. Pradžia 10:30 vai. ryto. 
Šilti pietūs 12:30 vai. dienos. 
Po pietų bus įvairi programa: 
muzika, dainos ir laimės šulinys. 
Kadangi ši gegužinė yra pasku
tinė šiais metais, šauliai malo
niai kviečia visus gausiai daly
vauti ir gražioje gamtoje malo
niai praleisti laiką. Visas pelnas 
skiriamas kultūriniam reikalam.

LŠST Palangos j. šaulių kuo
pos dešimtmečio minėjimas į- 
vyks lapkričio 10, sekmadienį, 
1 vai. pamaldomis Šv. Vardo 
bažnyčioje, Gulfporte, dalyvau
jant organizacijom su savo vė
liavomis. Lietuvių klube minėji
mas rengiamas lapkričio 13, tre
čiadienį, 3 vai. popiet. Bus įvai
ri dienotvarkė. Meninę progra
mos dalį atliks A. Mateikos vy
rų dainos vienetas. Vėliau bus 
banketas ir šokiai, grojant ge
ram orkestrui.

Vliko seimo proga banketas 
įvyks Don Ce Sar viešbučio 
Grand Ballroom salėje, St. Pe- 
tersburg Beąch, gruodžio 7.

Solistės Daivos Mongirdaitės 
koncertas Lietuvių Fondo 
naudai įvyks lapkričio 8 penkta
dienį, 4 vai. popiet Lietuvių 
klubo salėje.

Kun. dr. Eugenijui Geruliui 
pastoviai apsigyvenus St. Peters- 
burge, numatoma sušaukti lietu
vių evangelikų pasitarimą spa
lio 31. — L.Ž.K.

siu katalikų tikėjimo gynėjų ša
lis, vedanti šventą karą prieš 
bedievius“.

Tokių istorinių ir dabarties 
nuotaikų vedinas keliauji per 
visą albumą. Jame atspindi Lie
tuvos senovė ir dabartis. Praei
tis atsispindi Trakų pilyje, Rum
šiškių muziejuje, kur sugabenti 
senųjų, charakteringų Lietuvos 
sodybų pavyzdžiai,pi atsispindi 
išlikusiuose senuose namuose 
Vilniuje, Kaune, Niūronyse. Ne- 
priklausomyliės laikų liudininką 
— skulptoriaus Zikaro “Lais
vės” statulą — A. Kezys surado 
ir nufotografavo buvusioje 
Įgulos bažnyčioje Kaune įreng
tam skulptūros muziejuje.

Nufotografavęs skulptūrą, A. 
Kezys albume po jos nuotrauka 
pridėjo ir šį parašą: “Nepriklau- 
somylės kovose mes kovėmės 
trijuose frontuose: prieš rusus, 
vokiečius ir lenkus. Po to lais
vės statula ant aukšto pedes- 
talo karo muziejaus sodelyje 
Kaune testovėjo tik dvidešimt 
nepriklausomo gyvenimo metų. 
Dabar ji yra skulptūros muzie
juje bu v. Įgulos bažnyčioje Kau
ne ..

Į A. Kezio foto objektyvą pa
teko Vilniaus katedra, paversta 
paveikslų galerija. Pateko Lietu
vos globėjo švento Kazimiero 
bažnyčia Vilniuje su parašu, kad 
šią buvusią jėzuitų bažnyčią 
sovietai simboliškai pasirinko 
ateizmo muziejui įrengti. Nufo
tografavęs buvusią jėzuitų baž
nyčių Kaune, A. Kezys prideda 
parašų, kad, pasak žmonių, 
dabar bažnyčios viduje esanti 
nebenaudojama krepšinio salė.

Lietuvos tikinčiųjų nuotaikas 
gal geriausia nusako 70 psl. 
įdėta besimeldžiančios senutės 
nuotrauka su parašu: “Jų maldos 
plaukia iš širdies gilumos. Kai 
jie meldžiasi, atrodo, kad jų sie
los verkia.”

Dabarties Lietuva ypač atsi
spindi tokiose A. Kezio nuotrau
kose, kaip modernioji ornamen
tika, sklypininkų suvežtos bul
vės turguje, rusų ateivių veidai, 
Druskininkų įdomybės, keturi 
vyrai stumia sugedusį autobusą 
ir daugelyje kitų, net ir turisto 
iš Vakarų nuotraukoje autobuse, 
kurjis veidą dalinai užsidengęs 
skaito “Tiesą“, pasipiktinęs joje 
skelbiamu dogmatiškumu.

Važiuojant autobusu A. Kezys 
nufotografavo ir savo ekskursi
jos gidę, pridėdamas tokį pa
rašų: “Aš niekad nepamiršiu 
mūsų gidės Raimondos. Jos lie
tuvių kalba mano ausyse skam
bėjo kaip muzika. Daugelį me
tų gyvendami užsienyje, mes 
jau praradom savo gimtosios 
kalbos grožį. Iš esmės aš ne
mėgstu gidų vadovaujamų eks
kursijų. Tačiau ši buvo kitokia”.

Su šiais žodžiais dar labiau 
pasitvirtina tikrovė, kad mūsų

LIETUVIŲ EKONOMINĖ KONFERENCIJA
ĮVYKS FLORIDOJE, MARCO ISLAND KURORTE,

< Š. M. LAPKRIČIO 9 - 10 DIENOMIS
PASKAITŲ TEMOS:
Investavimų filosofija ir praktika.
Kompiuterių pritaikymas privačiam biznyje.
Dereguliacijos pasėkos Amerikos ekonomijai.
Lietuvių profesionalų ir verslininkų užduotis.

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

>
NUMATYTI PRELEGENTAI: Vytautas Vebeliūnas, dr. Tomas Remeikis, dr. Julius 

Maldutis, dr. Jonas Ulėnas, architektas A. Kerelis ir kt.

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

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

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

Dėl viešbučio rezervacijų ir lėktuvo bilietų kreiptis j VYTIS INTERNATIONAL 
TRAVEL SERVICE, 2129 Knapp Street, Brooklyn, N.Y. 11229, arba telefonuoti 718- 
769-3300.

Kelionės Ir pragyvenimo išlaidos kvalifikuojąs! nurašymui nuo valstybinių 
mokesčių.

Ekonomine Konferenciją rengia “Lito” bendrovė ir Federalinė Lietuvių Kredito 
Unija KASA.

Visi lietuviai kviečiami dalyvauti.

Laisvės statula, kurią sukūrė skulptorius Juozas Zikaras, 
kadaise stovėjo Karo muziejaus sodelyje, dabar patalpinta 
skulptūros ir vitražų muziejuje Kaune. Tas muziejus pada
rytas iš buvusios Kauno įgulos bažnyčios. Nuotrauka paim
ta iš Algimanto Kezio knygos “Lithuania Through the VVall”. 
psl. 11.

jaunimui reikia aplankyti Lietu
vą, kad jis akivaizdžiai įsitikin
tų, kokia graži ir turtinga yra 
lietuvių kalba, ir kad ten prie 
Nemuno ir Neries ja kalba try s 
milijonai žmonių.

Iš čia suminėtų nuotraukų, 
tik mažos dalies viso albumo, ir 
parašų po jomis matyti, kad A. 
Kezys Lietuvos nelaisvina, ne
skatina ten revoliucijos, nekei
kia savo gimtojo krašto, bet 
trumpai pasako istorinę ir da
barties tiesą.

Įdomus paskutinis atsisveiki
nimo su Lietuva skyrius: čia 
prabėga Vilniaus senamiestis, 
bažnyčių ir pilių sienos, Vil
niaus universitetas, miškas ir 
Lietuvos peisažo platuma, Ne
munas ir Neris, senos kapinės 
ir toliuose Lietuvos" peisaže pa
siliekanti jo sesutė. Pastarąsias 
dvi nuotraukas palydi parašas: 
“Farevvell once more to the dead 

and to our homeland, perhaps 
never to retum again . . .”

Tik tas, kuris šį albumą įsi- 
gys, pilnai pajus, koks jis įdomus 
ir brangus kiekvienam lietu
viui, kuris tikrai myh Sjjyo tėvy
nę ar tėvų žemę Lietuvą. Algi
mantas Kezys atliko tikrai didelį 
darbą. Lietuviai jį vertina, gau
siai albumą pirkdami. Tuo tarpu 
Chicagos vidurmiestyje esantis 
didysis Kroch-Brentano knygy
nas A. Kezio nuotraukoms per 
visą rugsėjo mėnesį paskyrė iš
tisą sieną, kur kartu pardavinė
jamas bei gausiai perkamas ir 
pastarasis A. Kezio albumas 
“Lithuania — Through the 
VVall”.

VLR

P.S. Šis puošnus albumas gau
namas ir Darbininko spaudos 
kioske. Kaina 16 dol. Persiunti
mui pridedamas 1 dol.

Iš LB XI-sios Tarybos pirmosios sesijos, kuri Įvyko Detroi
te rugsėjo 21 - 22. Sėdi iš k. kun. V. Dabušis, Kazys 
Urbšaitis, Milda Lenkauskienė. \u<>tr |on«> Urbono-
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A.A. VYTAUTĄc.

VAITIEKŪNĄ
PRISIMENANT

Spalio 26 sueina metai; kai 
niekada , atrodo, nepavargstan
tis Vytautas Vaitiekūnas, ištiktas 
širdies smūgio atsiskyrė iš gy
vųjų tarpo. Ilgą laiką būdamas 
labai trapios sveikatos, jis vis 
dėlto beveik iki paskutinės gyve
nimo valandos sugebėjo būti 
naudingas kovai už Lietuvos 
laisvę, už išeivijos tautinį išliki
mą ir už tautos gerovę.

Pirmosios Lietuvos okupacijos 
metais išėjęs i nelygią kovą su 
pavergėju, jis iki paskutinės gy
venimo valandos iš tos kovos 
nepasitraukė, nes tikėjimas į 
atsistaty simą Lietuvą buvo jo 
gy venimo ir veiklos pagrindas. 
Savaime suprantama, kad po
grindininko darbas su visais jo 
netikėtais pavojais ir Vokietijos 
kalėjimuose praleistas laikas, 
kada pavojus būti sunaikintam 
kabojo prieš akis kiekvieną die
ną, negalėjo nepaveikti ir taip 
jau nestiprios jo sveikatos. Jo 
bendro darbo žmonės dar ir 
šiandien stebisi, kaip Vy tautas 
galėjo gy venti ir dirbti per prieš
piečius suvalgydamas tik po apie 
pusę obuolio.

Lietuvoje baigęs studijas, ver
tėsi advokatūra ir įsitraukė į 
visuomeninį gyvenimą, ypač 
sielodamasis Lietuvos darbinin
kijos reikalais, kad ji nesusivi
liotų apgaulingomis komunizmo 
idėjomis. Veikdamas Krikščionių 
darbininkų sąjungoje, jis bolše
vikų okupacijos pradžioj įsijungė 
ir i pogrindžio veiklą ir buvo 
Vliko nary s. Su kitais Vliko na
riais vokiečių areštuotas, jis 
buvo išvežtas i Vokietiją ir gerai

Vytautas Vaitiekūnas, teisi
ninkas, politikas,visuomeni
ninkas, įniręs praėjusiais me
tais spalio 26 d.

LOS ANGELES, CALIF

Gyvenkime taip, kad ateities 
kartos mūsų nekaltintų, jog 
nesugebėjome aukotis Lietuva1 
ir ją išvaduoti!

pažino Bayreutho kalėjimo 
režimą.

1945 m. amerikinių karių iš
gelbėtas nuo sunaikinimo, kuri 
laiką gyveno Vokietijon stovyk
lose ir 1949 atvy ko ĮJAV’,kur ne
trukus Įsijungė į Laisvosios Eu
ropos komiteto lietuvi ii grupę, 
kuri kiek vėliau pasivadino 
Lietuvos Laisvės komitetu. Dir
bant komitete jam teko artimai 
bendradarbiauti suVlikcu, Lietu
vos diplomatine taniySair Altu. 
Būdamas labai įžvalgus teisi
niuose reikaluose,jis buvo ir 
daugelio memorandumų,protes
tų ir rezoliucijų autorius ar 
bendradarbis.

Dar būdamas Vokietijos sto
vyklose, jis aktyviai dalyvavo 
Vliko darbuose kuriant Lietuvių 
Bendruomenę ir buvo Lietuvių 
Chartos autorius. Tvirtai tikėda-

(nukelta i 7 psl _ j

Rudeninis balius, rengiamas 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos naudai, įvyks spalio 27, sek
madienį, 1 vai. savose patalpo
se. Prieš tai 10:30 vai. ryto Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje mišios, kurių metu 
pamokslą pasakys Tėv. Bruno 
Markaitis, SJ. Baliaus metu me
ninę programą atliks operos so
listė Gina Capkauskienė iš 
Montrealio.

Naujos puošmenos Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos baž
nyčioje — tai architekto Ed
mundo Arl>o suprojektuota lie
tuviška ornamentika prie dviejų 
statulų. Už Švenčiausios Jėzaus 
Širdies statulos ornamentiką su
mokėjo mecenatė Dana Paškevi- 
eienė savo a.a. vyro Henriko ir 
a.a. dukrelės Ritos brangiam 
atminimui. Už Marijos statulos 
ornamentiką sumokėjo mecena
tai Antanas ir Kazimiera Mika
lajūnai savo tėvelių brangiam 
atminimui.

Baltų Taikos ir Laisvės Žy
gio dalyvių sąskrydis įvyks Los 
Angeles, Calif., gruodžio 26 - 30. 
Programoje pramatyta susipa
žinimo pobūvis, demonstracija, 
religinės apeigos, pabaltiečiam 
aktualių temų seminaras ir lite
ratūros popietė. Informacijas 
teikia rengimo komiteto vicepir
mininkas Vincas Skirius. Jo te- 
lef. 213 664-2919.

Rasa Ona Draugelytė rugsėjo 
5 Loma Linda Universitete, Lo
ma Linda, Calif., įsigijo mate
matikos daktaro laipsnį (Doctor 
of Philosophy in Mathematical 
Sciences). Rasa Draugelytė anks
čiau yra Įsigijusi du magistro 
laipsnius iš Biomedical En-

Klubo rengiamas rudens Imlius 
įvyks lapkričio9, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Šv. Kazimiero parapi- 

gineering ir Biometry Pietų Ca- jos viršutinėje salėje. Muz. Aloy- 
hfonnjos universitete (USC). — zo Jurgučio paruošta meninė 

Tautos Fondo rėmėjų pagerbi- programa, vakarienė, baras, šo
kiai ir loterija. Bilietus įsigyti 
ir stalus rezervuoti galima iš 
anksto pas H. Bajalį, J. Dzen- 
kaitį, V. Gilį ir kitus valdybos

ino pietūs Įvyks lapkričio 3, 
sekmadienį, tuoj po lietuviškų 
pamaldų Šv. Kazimiero parapi
jos salėje.

Kylanti operos solistė Marytė Bizinkauskaitė, kuri lapkričio 
3 atliks programą Hartforde. Koncertas įvyks 3 vai. popiet 
South Catholic High School Auditorijoj, 215 South Street, 
Hartforde, Koncertą rengia Lietuvių Bendruomenės Hart
fordo apylinkės valdyba ir Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos Hartfordo klubo valdyba, Nuotr. P. Malėtos

VISUS KVIEČIAME Į
METROPOLITAN OPEROS 1985 M. KONKURSO LAIMĖTOJOS

MARYTĖS BIZINKAUSKAITĖS,
SOPRANO,

HARTFORD, CONN.
PAMINĖJO 80 METŲ SUKAKTĮ

Hartforde, Conn., Gray gat
vėje ramiai gyvena Salomėja 
Saliamonienė. Ji rugsėjo 28 mi
nėjo savo amžiaus 80 metu 
sukaktį.

Ta proga jos dukra, dantų 
gydytoja dr. Regina Saldaitienė- 
Ciurlienė iš AVoodhaveno, N.Y., 
jos namuose surengė vaišes ir 
sukvietė būreli svečių. Visi pasi
džiaugė sukaktuvininkės gera 
sveikata, sumanumu tvarkytis 
ir prižiūrėti namus. Palinkėjo jai 
dar daug daug metų taip švęs
ti savo gimtadienius ir būti svei
kai ir ištvermingai.

REČITALĮ
lapkričio 3, sekmadienį, 3 vai. popiet 

South Catholic High School Auditorium 
215 South Street 
Hartford, Conn. 06114

įėjimo kaina $7.00
Bilietus kviečiame Įsigyti pas

Ziną Dresliūtę 
238 Oxford Street 
Hartford, Conn. 06105 
203 236-5501

Rasą Kapeckienę 
637 Hillside Avė. 
Hartford, Conn. 06106 
203 247-6476

Salomėja Saliamonienė, rug
sėjo 28 atšventusi 8Ū metų 
sukaktį.

Rengėjai:

Lietuvių Bendruomenės 
Hartfordo apylinkės valdyba

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
Hartfordo Klubo valdyba

— Vliko taryba, posėdžiavusi 
■ugsėjo 15 Chicagoje, Lietuvių 
Fronto Bičiulių sąjūdžio siūly- 
nu devyniais balsais (iš 15), 
niekam nebalsuojant prieš, pri- 
femė dvi rekomendacijas Vliko 
valdybai: 1) Ryšium su prez. 
Reagano susitikimu su sovietų 
Gorbačiovu Vliko strategijai nu
statyti sukviesti pasitarimą, ku
riame dalyvautų ir praktišką 
patirtį Amerikos politiniame gy
venime turį asmenys. 2) Dėl 
NBC TV padarytų šmeižtų prieš 
lietuvių tautą, kaltinant “lietu
vių SS legionus” žiaurumu, su
kviesti kelių praktikuojančių tei
sininkų pasitarimą.

— Kun. Albinas Spurgis, mari
jonas, lietuvių §v. Kazimiero 
parapijos klebonas, po sunkios 
ligos mirė spalio 7 Adelaidė
je, Australijoje. Velionis buvo 
gimęs prieš 78 metus Šilų kai
me, Panevėžio apskrityje, kuni
gu įšventintas 1932 metais. Ame
rikoje 12 metų ėjo dienraščio 
“Draugas” administratoriaus pa
reigas, o nuo 1971 buvo Ade
laidės lietuvių parapijos klebo
nu.

— Kun. Jonas Uskis, sulaukęs 
78 m. amžiaus, mirė Viekšniuo
se, Telšių vyskupijoje. Kunigu 
buvo įšventintas 1934. Velionis 
yra jau 20-tas šiemet Lietuvoje 
ir 9-tas Telšių vyskupijoje miręs 
kunigas. Telšių vyskupijoje yra 
142 bažnyčios. Iš jų tik apie 80 
turi savo kunigą. Kasmet vis 
naujos bažnyčios lieka be savo 
kunigo. Tuo tarpu vienintelėje 
Lietuvos Kunigų Seminarijoje 
Kaune priimamų auklėtinių 
skaičius vis ribojamas.

— Gintaras Grušas, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pir
mininkas, iš Los Angeles atvyks
ta į New Yorką su skaidrių 
programa apie šią vasarą įvyku
sią ir per pasaulinę spaudą 
plačiai nuskambėjusią Pabaltie- 
čių laivo ekskursiją Baltijos jū
ra. Sekmadienį, lapkričio 3,jis 
kalbės dvejose vietose: 12:30 
vai. popiet padarys pranešimą 
visuomenei, LB-nės apygardai 
kviečiant, po sumos Apreiški
mo parapijoj. Po pranešimo, vai
šės dalyviams ir atskirai jauni
mo susirinkimas. 7 v.v. kalbės 
Aušros Vartų parapijos salėj 
Branduolio rengiamam pobūvy.

New Yorko lietuviai yra kvie
čiami dalyvauti.

-o-
Salomėja Saliamonienė yra 

žemaitė. Ji gimė 1905 rugsėjo 
28 Graužų vienkiemy je prie Kel
mės Raseinių apskrityje. Jos 
mergautinė pavardė buvo Šimu- 
lytė. Buvo vienturtė dukra na
muose.

Gimnaziją pradėjo lankyti 
Kražiuose, paskui persikėlė Į 
Šiaulius, iš ten į Kelmės pro
gimnaziją. Iš progimnazijos ji ir 
ištekėjo už Jono Saliamono, įsi
kūrė tėviškės ūkyje, ir buvo pa
žangūs ūkininkai. Užaugino du 
vaikus — dukrą Reginą ir sū
nų Vytautą.

Karo metai šeimą 1944 iš- 
blokšė iš namų. Atsidūrė Vo
kietijoje, iš kur 1949 metais iš
emigravo į Ameriką ir apsigy

veno Hartforde,Co nn. Vokieti
joje tada pasiliko dukra Regina, 
kuri Tiubingeno universitete 
studijavo odontologiją. Ją baigė 
daktaro, laipsni u. o 1950 metais 
ir ji atvyko į Ameriką.

Mokslus baigusi, dukra Regi
na įsikūrė VVoodhavene, N.Y., 
sūnus Vy tautas išsi kėlė į Cali- 
forniją ir apsigyveno Pasadena 
mieste, prie Los Angeles. Jonas 
Saliamonas mirė L970 birželio 
13.

Likusi viena.su vaikais ryši 
palaiko telefonais ir laiškais. 
Cerai tvarko ir prižiūri namus, 
yra žvali. Moka našų, lenkų ir 
anglų kalbas. Lietuviškai kalba 
su žemaitišku akcentu kaip ir 
visi žemaičiai. ilŽ.)

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ NAMAI RENGIA

SEPTINTĄJĄ METINĘ MUGĘ
LIETUVIŲ NAMUOSE, 2715 E. ALLEGHENY AVĖ.,

LAPKRIČIO 2, ŠEŠTADIENĮ, NUO 12 VAL. DIENOS IKI 12 VAL. NAKTIES 
LAPKRIČIO 3, SEKMADIENĮ, NUO 12 VAL DIENOS IKI 8 VAL. VAK.

Bus galima įsigyti lietuviškų rankdarbių ir lietuviško maisto
Šoks “AUŠRINĖ”, Philadelphijos tautinių šokių grupė
Dainuos PHILADELPHIJOS VYRŲ CHORAS
Kanklėmis skambins KANKLININKĖ VIRGINIJA JUODIŠIŪTĖ iš Clevelando
Šokiam gros orkestras
Visi kviečiami dalyvauti ir pabendrauti

RENGĖJAI

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ MUGĖ
Philadelphijos Lietuvių namai 

rengia savo septintąją metinę 
lietuvių mugę lapkričio 2 - 3. 
Mugė vyks Philadelphijos Lietu
vių namuose, 2715 E. Allegheny 
Avė., du blokai nuo Allegheny 
išvažiavimo iš 1-95 greitkelio.

Mugėje bus galima Įsigyti lie
tuviškų rankdarbių, pasižiūrėti

tautinių šokiu būrelis, 
keletą tautiniųinkių.

Philadelphijos 
palengvins širdis su lietuviško
mis melodijomis.
Virginija Juotlijifttė iš Clevelan-

vyrų choras

Kanklininkė

bus palavinti kojaas, šokiam gros 
orkestras. Mugė*s valandos:

nių apraiškų, pasigardžiuoti 
skaniu lietuvišku maistu. Bus ir 
maisto krautuvėlė, kur bus ga
lima nusipirkti tautiškų skanu
mynų.

“Aušrinė

12 vai. nakties,st“kir*adieni nuo
12 vai. dienosimi 8 vai. vak.

pabendrauti.

Philadelphijc
Rengėjai

KVIEČIAME TALKON!
Darbinindas, minėdamas 70 metų sukaktį, kviečia skaitytojus j talką! Kaip būtų gražu, 

jei kiekvienas dabartinis Darbininko slftritytpjas surastų po vieną naują skaitytoją. 
Nauji skaitytojai nuo užsakymo dienos tuoj pat pradės gauti Darbininką iki šių metų 
galo ir per visus 1986 metus (o taip pat ir 1986 m. kalendorių su dail. č. Janušo viršeliu) 
tik už 12 dol.

Pasinaudokit šiuo papiginimu, užsakydami Darbininką jo dar neskaitančiam draugui. 
Tai bus ir graži Kalėdinė dovana, kuri Jus primimins kiekvieną 1986 metų savaitę.

Kreiptis: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brolklyn, N.Y. 11207.

VARDAS ir PAVARDĖ

ADRESAS ....
Užsakau Darbininką kaip dovaną:

Adresas.... _......... ............................

— Pietų Floridos lietuviam 
lietuviškos pamaldos rengiamos 
kiekvieno mėnesio antrą sekma
dienį 4 vai. popiet Saint Cole- 
man katalikų bažnyčioje, 1200 
S. Federal Hvvy (US 1). Pamal
das laikys kun. V. Pikturna, 
prie vargonų — C. Grigutis. 
LB apylinkei vadovauja pirm, 
dr. inž. L. Bajorūnas. Tel. 941- 
2946.

— Architektas Henrikas Lutz- 
Lutcius, iš Vakarų Vokietijos, 
dalyvaus Penktojo lietuvių 
mokslo ir kūrybos simpoziumo 
architektūros programoje, kurio
je jis vadovaus vienai iš šešių 
architektūros sesijų ir padarys 
pranešimą apie post-modemią 
architektūrą Europoje.

— Ieškomi giminaičiai Albino 
Šepučio, kuris anksčiau gyveno 
VVoodhaven, N.Y., paskutiniu lai
ku Daytona Beach, Fla. Kas ži
notų, prašomi rašyti adresu: 
Mrs. V. Galinienė, 85-00 107 St., 
Woodhaven, N. Y. 11421. Tel. 
718 846-4313.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Kolodny Co., New \ ork, 
N.Y., M. Saulėnas* Valley 
Stream, N.Y. Užsakė kitiem: 
A. Matulaitis, Richmond Kili, 
N.Y. — J. Matulaičiui. Cincin- 
nati. Ohio. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Naujiem skaitytojam Dar
bininko prenumerata pirmiem 
metam tik 12 dol. Atnaujinant 
— 15 dol. metam.

viena.su
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NAUJAUSIOS KNYGOS

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

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

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

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

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

A. Baranausko, Piliakalnio še
šėliai, 8 dol.

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

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

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

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

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

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

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS
Kad liktum tu gyva. Chicagos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, lietuviškos knygos lx?i 
suvenyrai gaunama Darbininko 
administracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. I 12(17.

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

VERTINGI LEIDINIAI
Broniaus Kviklio monumen

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

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

DEXTER PARK 
PHARMACY 

*58* Wm. AnastasL B. S. ” 
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DKLIVEB 
296-4130

Skysti kiaušiniai
Juozukas atostogavo pas mo

čiutę. Jis kasdien nunešdavo 
vandens į vištidę ir pripildavo 
į ten padėtą indelį. Bet vieną 
rytą, kai močiutė išvirė kiauši
nių pusryčiams, jis tarė:

— Močiute, aš daugiau nebe
pilsiu vištoms vandens!

— Kodėl ne, vaikeli? Joms 
reikia gerti.

— Kad. močiute, šie kiaušiniai 
jau ir taip per skysti!

ASMENIŠKOS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų ir taisyklių pakeitimo siunti
niams į Lietuvę siųsti, padėtis stabilizavosi ir dabar ga
lima pasiųsti daug vertingų ir naudingų dovanų savo 
artimiesiems Lietuvoje.

Pasiunčiame jūsų pačių dovanas arba priimame 
užsakymus geros rūšies prekėms už kompeticingę kainę.

SUDAROME TESTAMENTUS, administruojame nuo
savybes, išrūpiname Lietuvoje gyvenančiom žmonoms 
pensijas, PERSIUNČIAME PALIKIMUS Į LIETUVĄ PRAK
TIŠKIAUSIU, NAUDINGIAUSIU IR TINKAMIAUSIU PAVEL
DĖTOJUI BODU.

Dėl visų smulkių informacijų ir patarimų prašome 
rašyti:

Z. JURAS,
11 London Lane, Bromley, Kent,

BR 1 4HB, England Telef. O1 460 2592

POEZIJOS
MĖGĖJAMS
Štai mūsų poetų eilėraščių 

rinkiniai:
Kl. Jūra, Diemedžio šakelė.

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

las. Įrišta. 5 dol.,
T. Andriekus, Šaulė kryžiuose 

5 dol.
L. Andriekus, Naktigonė. 5 

dol.
P. Gaučys, Lianų liepsna, 

Brazilų poezijos antologija. 9 dol.

PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Gera proga įsigyti penkias 
1 ietuviškų dainų plokšteles tik už 
12 dol. (anksčiau jos kainavo 
29 dol.). Tai solistės Lionės Juo
dytės “Mano Lietuvos prisimini
mai” (14 dainų su gitaros paly
da), solistės Lionės Juodytės 
“Dainuojame su Lione” (16 dai
nų), muz. Juozo Stankūno kū
riniai “Sodžiaus garsai” (solistės
I. Stankūnaitės, chorų bei kvar
teto 12 dainų), solisto Kazio Ya- 
kučio “Yakutis” (14 dainų ir ari
jų rinkinys), New Yorko lietuvių 
vyro choro, vadovaujant muz. 
V. Baltrušaičiui, įdainuota 12 
dainų. Šių plokštelių yra likęs 
labili ribotas skaičius. Gaunama 
Darbininko spaudos kioske, 341 
Highldnd Blvd., Brooklvn, N.Y. 
11207.

Geriausi vyrai
— Girdėjau, ištekėjai už ar

chitekto. Ar esi patenkinta?
— Labai. Ir ateityje tekėsiu 

tik už architektų.

Rojus
Automobilio vairuotojas atsi

peikėjo ligoninėj ir klausė:
— Ar aš ne rojuje?
— Ne, mielasis. Aš šalia tavęs,

— atsakė žmona.

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

V. Alantas, Paversmiai. Kie? 
tais viršeliais. 10 dol.

K. Grigaitytė, Tylos dovana^
4 dol.

K. Grigaitytė, Marių vėjui 
skambant. 4 dol.

St Santvaras, Buvimo pėdsa
kai. 8 dol.

J. Rūtenis, Šventieji dūmai. 
6 dol.

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

dol.
K. Kaminskas, Po svetimu 

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

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

5 dol.
L. Šimkutė, Prisiminimų inka

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

3 dol.
Persiuntimui pridedama už 

kiekvieną knygą po 1 dol.
Užsisakant čia minimas poe

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

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

PUOŠNŪS ALBUMAI
Puošnūs ir meniški albumai, 

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

A. Rannit, M. K. Čiurl ionis, 
25 dol.

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

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

A. Kezys, Lithuania through 
the VVall, okupuotos Lietuvos 
vaizdai. 16 dol.

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

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

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

R. Viesulas, Telesforas Valius, 
58 dol.

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

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

Odyssey, 15 dol.
F. VVhitaker, Puzinas, 25 dol.
Jurgis Juodis, The VVay of the 

Nation, 7 dol.
Persiuntimui pridedama po 1 

dol. už kiekvieną knygą.
Šios ir kitos lietuviškos kny

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

SUVENYRAI

Automobiliam lipinukai (de- 
cal), Lietuvos Vytis1 su trispalve 
ir stilizuotas Vytis, lipinama iš 
vidaus. Lietuvos Vytis su tri
spalve ir Amerikos-Lietuvos vė
liavomis bei Vyčiu, lipinama 
išorėj. Kaina po 1 dol.

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

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

NAUJAUSIOS 
KASETĖS

Du gaideliai. Vaikučiam 9 dai
nelės. 10 dol.

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

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

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje.

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

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

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

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

“Introduction to Modem Lithuanian” gramatikos 4 kasetės iš 
viso 20 dol. n

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

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

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 16 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.

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

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

Miestas, valstija, Zip....... . ........~................................................... ......

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

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

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

Vardas, pavarde ...................................................................................

Numeris, gatve ................................................................................

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

NAUJAUSIA 
PLOKŠTELE

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

Pranciškonai leidžia šluos 
laikraščius bei žurnalus: Aldai, 
Darbininkas, šv. Pranciškaus 
Varpelis. Ar visus Juos prenu
meruoti?

PLOKŠTELES 
VAIKAMS

“Pasakos” ir “Du gaideliai” 
— su persiuntimu po 11 dol. 
“Du gaideliai” galima gauti ir 
kasetės formoje — su persiun
timu 10 dol. Gaunama Darbi
ninko administracijoje.

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
nupertam automobilius, kooperatinius butus ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St Petersburge

Aktyvas: 43 milijonai dolerių

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

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

Taupymo certifikatų palūkanos nuo 7.15% iki 9.85%, pagal sumę ir terminę.
IRA indėlių palūkanos nuo 9.25 iki 10.25% pagal terminę.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Rlchmond HHI 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 tetefonę arba paltu Jums bus suteiktos vėliausios informacijos
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A.A.
JANINAI KARMAZINAITEI - 

SIKORSKIENEI
tragiškai žuvus Australijoje, jos vyrui, dukrai su šeima, 
broliams Stasiui, Edvardui, Leonui, Vaclovui su šeimomis 
skausmo valandose reiškiame gilią užuojautą.

Rožė Kondrotienė
Vijtaut as Kundrotas '

A.A.
JANINAI KARMAZINAITEI- 

SIKORSKIENEI
Australijoje žuvus automobilio nelaimėje, jos broliams 
Karmazinams: Vaciui, Stasiui, Edvardui, Leonui ir seseriai 
Mildai Grabnickienei bei jų šeimoms reiškiame nuo
širdžią užuojautą.

N Y. c yru chorus 
P E RKČNAS

A.A.
MOKYTOJAI JANINAI

KARMAZINAITEI - SIKORSKIENEI
tragiškai žuvus Australijoje, skausmo valandose nuo
širdžiai užjaučiame vyrą, dukterį su šeima, brolius: 
Vaclovą, Edvardą. Stasį, Leoną ir seserį Mildą su 
šeimomis. . ..Aniceta ir Damazas tilvikai

Aldonu ir Petras Saikai 
Romu Verba

A.A.
MOKYTOJAI JANINAI 

KARMAZINAITEI - SIKORSKIENEI

tragiškai žuvus Australijoje, nuoširdžiai užjaučiame jos 
brolius Stasį ir Leoną bei kita gimine.

A.A.
JANINAI SIKORSKIENEI - 

KARMAZINAITEI
Australijoje tragiškai žuvus, jos vyrui Stasiui, dukrai 
Virginijai su šeima; jos sesutei Mildai Grabnickie
nei ir jos broliam: Stasiui. Vaciui. Edvardui ir Leo
nui Karmazinam ir jų šeimom gilia užuojautą reiškiame 
ir kartu liūdime.

Gražina -r Vladas Biknevičiai
Genutė ir Petras Šlapeliai
Paulina ir Vytautas Veršeliai

Š.m. lapkričio 5 d. sueina 
penkeri mėtau kaip. 
Viešpaties pašauktas, 
užbaigė šios žemes 
kelionę mano mylimas 
vyras

A.A.
muzikas MYKOLAS CIBAS

ir ilsisi ramybėje Visų Šventų kapinėse Great Neck. N.Y. 
Prabėgo penkeri metai liūdesy, tačiau velionio prisimi
nimas liks gyvas mano širdyje.

Šviesiam jo atminimui prisiminti už jo sielą bus auko
jamos šv. Mišios:

Aušros Vartų bažnyčioje New Yorke lapkričio 3 d. 11 
vai.,

Šv. Aloyzo bažnyčioje Great Neck. N.Y.. — lapkričio 
5 d. 9 v.r.

Tėvų jėzuitu koplyčioje Chicago. II.. lapkričio 5 d.
7 30 v.r.

Taip pat šv. Mišios bus aukojamos Utenos bažnyčioje 
Lietuvoje.

Nuoširdžiai prašau gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Mykolą per šias aukojamas šv. Mišias, kad 
Viešpats suteiktų jo sielai amžiną šviesą.

Lindinti tmena Eufemita.
\rnenkoje tr Lietuvoje

V. VAITIEKŪNĄ PRISIMENANT
(atkelta tš 5 osl.)

mas Lietuvių Bendruomenei 
statomais uždaviniais ir pasiti
kėdamas kiekvieno lietuvio tau
tine sąžine, jis per visą išeiviš- 
ką gyvenimą liko ištikimas Lie
tuvių Bendruomenės idėjai ir 
aktyviai dalyvavo jos veikloje. 
Savo pasirengimu ir veikla įėjęs 
į lietuvių politinės ir kultūrinės 
veiklos elitą, jis nevengė ir mažų 
pareigų Lietuvių Bendruomenės 
vietinėje veikloje. Jis'niekada 
neatsisakė būti renkamas j apy
gardos ar apylinkės valdybas, 
ir, būdamas išrinktas, patikėtas 
pareigas atlikdavo stebėtinu 
kruopštumu. Nuo pat pirmųjų 
dienų Amerikoje jis negailėjo 
darbo, įtikinėjimo ir kitokių pa
stangų, kad ir anksty vesniosios 
imigracijos lietuviai jungtus i i 
Lietuvių Bendruomenę.

Jo širdžiai buvo artimiausi 
Lietuvių Fronto Bičiuliai, bet jis 
nevengdavo jiems pasakyti ir 
kritiškų žodžių. Kurį laiką jis 
buvo žurnalo “Į Laisvę” redak
torius ir artimas bendradarbis, 
pasisakydamas žurnale Lietuvos 
laisvinimo politikos reikalais ir 
Lietuvių Bendruomenės klausi
mais.

Rūpestingai sekdamas pasau-

lio politikos vingius ir pasto
viai dalyvaudamas išeivijos po
litiniuose sluoksniuose, jis 
“Aidų” žurnalui parengdavo pa
saulinis politikos, išeivijos poli
tinės ir kultūrinės veiklos kritiš
kas metines apžvalgas, neveng
damas jose pasiūlyti ir gairių 
ateities veiklai.

Ne be reikalo ir ne dėl pa
gyrų, artimas Vytauto bendra
darbis Balys Gaidžiūnas, išgir
dęs apie jo mirtį, savo užrašų 
knygutėje įrašė: “Ne diemedį iš 
palangės išrovė, bet ąžuolą iš 
mūsų laisvės sodų.”

Siekdami pagerbti jo atmini
mą, mes tik galime maldauti 
Aukščiausiąjį suteikti daug var
go ir sielvarto šiame gyvenime 
pakėlusio kūno sielai dangiškąją 
ramybę, o patys, kol dar gyvi 
esame, pasekti jo darbštumu ir 
įsipareigojimu dirbti, kad laisvė 
vėl užtekėtų mūsų pavergtai tė
vynei.

Vytauto Vaitiekūno mirties 
metinių proga spalio 26 lietuvių 
pranciškonų koplyčioje už jo 
sielą bus aukojamos mišios, ku
riose dalyvauti kviečiami jo bi
čiuliai ir bendradarbiai.

K.J.

Remkime Tautos Fondą ir pa
dėkime finansuoti ELTA biule
tenių šešiomis kalbomis leidi
mą. Jie pasiekia visą laisvąjį 
pasauįį informuodami apie tik
rą padėti ok. Lietuvoje. 
Neužmirškime LIETUVOS 
LAISVĖS IŽDO, pagerbdami 
savo artimuosius ar jų atmini
mą.
Visos aukos Tautos Fondui nu
rašomos nuo federalinių mokes
čių. TAUTOS FONDAS. Lithua- 
nian National Foundation, Ine.. 
P. O. Box 21073. Woodhaven. 
N.Y. 11421.

J. Davnorovv iš VVoodside. 
N.Y.. apmokėdama Darbininko 
metinę prenumeratą, atsiuntė 5v 
dol. Dosniai geradarei’ nuošir
dus ačiū.

Kun. B. Bacevičius, Darbinin
ko skaitytojas Toronte, už pre
numerata atsiuntė 50 dol. Nors 
dėl pašto tingumo laikraštis Ka
nadą pasiekia kiek suvėlinęs, 
geradaris skaitytojas laikraščiu 
domisi. Ačiū už auką.

Pranas Buividis iš Hamilton. 
Ont.. Kanados, nors Drbininką 
gauna kiek pavėluotai dėl JAV ir 
Kanados pašto nerangumo, kant
riai laukia laikraščio ir už me
tinę prenumeratą atsiuntė 50 
dol. Ačiū labai.

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

LMKF New Jersey klubo na
rės su šeimomis buvo suvažia
vusios rugsėjo 22 dr. V. ir J. 
Šernų namuose savo metinėje 
gegužinėje. Smagu buvo ne tik 
pasivaišinti, pabendrauti, bet 
taip pat labai įdomu pamaty ti 
šv. Kazimiero iškilmių eiga Va
tikane video filme, kurį atsi
vežė ir rodė Danutė Rogers. Fil
mas suktas D. Kezienės. Gruo
džio mėn. LMKF klubas daly
vaus kasmet ruošiamame Mor
ris Muziejaus bazare, Morris- 
to\vn, N.J. Kitas susirinkimas 
planuojamas lapkričio mėn. 
pradžioje.

Eltos biuletenio spalio nume
ris išspausdintas pranciškonų 
spaustuvėje ir išsiuntinėtas pre
numeratoriam. Eltą leidžia 
VLIKo Informacinė Tarnyba, 
kurios centrinė raštinė yra 
VVashingtone. Spausdina pran
ciškonų spaustuvė Brooklyne. 
Eltos biuletenis dar leidžiamas 
anglų, prancūzų, italų, ispanų 
ir vokiečių kalbomis. Lietuviš
kos Eltos tiražas yra 4000 egz.

Australijoj tragiškai žuvus
A.A. 

JANINAI KARMAZINAITEI- 
SIKORSKIENEI,

jos liūdinčius brolius Stasį. Edvardą, Vadovą, Leoną, 
seserį Mildą ir jų šeimas giliai užjaučiame.

Modesta, Juozas ir Vaidas 
Blazaičiai 

Raminta ir Walter Hosp

A.A.
VACLOVUI LUKOŠEVIČIUI

mirus, giliai užjaučiame joimoną. dukterį Lile Milukiene 
su šeima, gimines ir kartu liūdime.

Jonė. Vytautas. Janina. Vladas Statkui

VACLOVUI LUKOŠEVIČIUI

mirus, jo žmonai Bronei, dukrai v.s. Lilei Milašienei. jos 
vyrui Vytu L anūkams Rasai. Atrinui ir Nidai ir visiems ■ , 
giminėms bei artimiesiems reiškiame gilia užuojautą.

■
■ i

Aldona Stempužienė, kurios arijų ir dainų rečitalis įvyks 
spalio 27, sekmadienį, 3 vai. p.p., Bostone.

Pagerbiamas kun. A. Jurgelaitis
Kun. prof. dr. Antano Jurge

laičio, OP, jo kunigystės 40 
metų sukakties proga pagerbi
mas su programa ir banketu 
Įvyks Brocktone, Sv. Kazimiero 
parapijos salėje lapkričio 3, sek
madienį, 5 vai. popiet. Norį da
lyvauti vietą užsisako iš anksto 
pas rengėjus. Skambinti 963- 
•5497.

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

Spalio 27 sol. Aldonos Stempu- 
žienės rečitalis Lietuvių Piliečių 
d-jos IlI-čio aukšto salėje.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
AM bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 
ryto. Veda S. ir V. Minkai, 71 
Farragut Road, So. Boston, Mass. 
02127. Telef. 268-2515.

LAISVES VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10.00 vai. ryto Iš WCAV-

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

IEŠKOMA AUKLĖ l ietuviš- 
kai kalbanti, kad darbo dieno
mis šeimos namuose netoli Bos
tono prižiūrėtų 16 mėnesių am
žiaus berniuką. Dėl atlyginimo 
bus tariamasi. Salia atlyginimo 
siūlomas ir maistas. Labai arti 
prie visuomeninio transporto. 
Seimininkas sutiktų tinkamą as
menį kasdieną atsivežti ir par
vežti. Skambinti 617 479- 
1472.

“Ąnjber H©lidays”
1985 M. EKSKURSIJOS 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 Massachuserts ir Kanados skambinkite 1-617-266-8764

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

SOUTH BOSTON, MA 02127
įstaigai vadovauja. Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽlONAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on douo:e occupancy and are subject to
changes.

miik- BV-mmi
Postogepoidbothiuoys
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Laikrodis naktį iš spalio 26 į 27 
atsukamas vieną valandą atgal.

New Yorko žinių dar yra 7 
ir 5 puslapiuose.

Vysk. Paulius Baltakis. OFM, 
buvo išvykęs j Europą, kur lan-

Liet. Moterų Klubų Federaci
jos New Yorko klubo susirinki-

kė Vokietijos lietuvius, taip pat 
lankėsi ir Romoje. Būdamas Vo
kietijoje iš Koenigstein im Tau- 
nus atsiuntė Darbininkui svei
kinimus. Iš savo kelionių grįžo 
spalio 22, antradienį.

Tėv. Leonardo Andriekaus, 
OFM, naujosios poezijos kny
gos “Atmink mane. Rūpintojėli 
sutikimas bus spalio 27, sekma
dienį, 4 v. popiet, Kultūros Ži
dinyje. Apie jo knygą kalbės 
rašytojas Algirdas Landsbergis, 
iš knygos eilėraščius skaitys 
aktorius Vytautas V aliu
kas. Po programos bus vaišės. 
Rengia Liet. Kat. Moterų Kultū
ros Draugija. (Žiūr. skelbimą.)

Tėv. Pranciškus Giedgaudas. 
OFM, pranciškonų spaus
tuvės vedėjas, Kario 35 metų 
sukakties proga žurnalui paau
kojo 400 dol. Kario administra
cija už auką nuoširdžiai dėko
ja.

mas bus lapkričio 20, trečiadie
nį, įprastinėje vietoje, Congre- 
gational bažnyčios salėje, 91 St. 
ir 85 Rd. kampas Woodhavene, 
N.Y.

Iškilminga skautų sueiga ir 
jaunimo mišios įvyks lapkričio 
17, sekmadienį, 12 vai. Kultū
ros Židinyje. Visi skautai ir skau
tės privalo dalyvauti uniformuo
ti, kviečiami dalyvauti skauti
ninkai ir skautininkės, skautų 
tėvai bei svečiai. Sueigoje — 
praeitų metų skautiškos veiklos 
parodėlė ir skautorama.

Apreiškimo parapijos koncer
tas bus lapkričio 16 Kultūros Ži
dinyje. Programą atliks solistė 
Marytė Bizinkauskaitė.

Kalėdinių atvirukų, kurių kai
na 50 c. kiekvienas, galima gau
ti Darbininko administracijoje. 
Jei užsisakoma didesnis kiekis, 
pridedamas 1 dol.

LIETUVIŠKA OCTOBERFEST
BUS

SPALIO 27, sekmadienį, 12:30 VAL. P.P.
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 

SALĖJE.
570 BROOME ST., N.Y.C. 
Gausi loterija, gera muzika ir 
turtingas bufetas bei atgaiva

įėjimo auka $10.00

Visus nuoširdžiai kviečia

LIETUVOS VYČIŲ 12 KUOPA

1985 M. LAPKRIČIO 16 D., ŠEŠTADIENI, 
KULTŪROS ŽIDINYJE

341 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y.
APREIŠKIMO PARAPIJOS

METINIS KONCERTAS
Programoje dalyvauja:
sol. MARYTĖ BIZINKAUSKAITĖ

Koncerto pelnas skiriamas pradžiai darbų - projektų 
parapijos bažnyčiai atnaujinti, besiruošiant paminėti 
Apreiškimo parapijos ateinantį deimantini jubiliejų.

Po koncerto bus puiki proga pasišokti ir abiejose 
salėse pasivaišinti.

Gros populiarus JOE THOMAS orkestras, linksminda
mas jaunuosius ir vyresniuosius jiems pritaikyta šokių 
muzika.

Bilietus iš anksto galite įsigyti: parapijos raštinėje, 
pas vargonininką Viktorą Rali, Pr. Ąžuoiienę, M. Šalinskie
ną, Eug. Kezienę ir kitus parapijos komiteto narius.

Auka —10 dol.
Studentams — 5 dol.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti šioje iškilioje pra
mogoje ir paremti Apreiškimo parapijos pianus ateičiai.

PARAPIJOS KLEBONAS IR TARYBA

Lietuvos atsiminimų radijo 
programa iš senosios WEVD 
stoties paskutinį kartą bus gir
dima spalio 25, šį penktadienį, 
10 v.v. Kaip buvo skelbta, ši ra
dijo programa yra perkelta į ki
tą stotį — WNYM 13.30 kilo- 
ciklų AM banga. Ji girdima ket
virtadieniais nuo 7 iki 8 v. va
karo.

Už a.a. prof. Simo Sužiedėlio 
sielą mišios lietuvių pranciško
nų koplyčioje buvo aukojamos 
spalio 19. Mišias koncelebravo 
naujasis provincijolas Tėv. Pla
cidas Barius, Brooklyno lietu
vių pranciškonų vienuolyno vir
šininkas Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, Darbininko redaktorius T 
Tėv. Kornelijus Bučmys ir Aidų 
administratorius Tėv. Benve- 
nutas Ramanauskas. Pamokslą 
pasakė Tėv. L. Andriekus. Daly
vavo būrys profesoriaus bičiu
lių. Vaišes parengė Marytė Sa- 
linskienė.

Pirmoji lietuvių ekonominė 
konferencija įvyks šiemet lapkri
čio 10 Marco Island, Floridoje. 
Tuo pačiu metu dalyviai ir jų 
svečiai galės paatostogauti šil
tam Golfo įlankos pajūry “Li
to bendrovės Beach Club of 
Marco \ iešbuty je, kur nuo lap
kričio 6 iki 12 yra užsakyti 
kurortiniai butai. Konferencijos 
dalyviai ir svečiai turės teisę 
kelionės išlaidas nurašyti nuo 
valstybinių mokesčių. Nors dar 
nepervėlu, bet prašoma paskubė
ti registruotis, kreipiantis į “Li
tą” tel. 718 — 441 - 2811, arba 
718 *- 441 - 6799. Kelionės į 
konferenciją ir viešbučio re
zervacijos reikalais galimi! 
kreiptis į Vytis International 
Travei 718 - 769 - 3300, arba 
vakarais skambinti Vytautui 
Alksniniai, 718 886-5695.

Apreiškimo parapijos pietuose, 
kuriuos rengė Liet. Kat. Moterį 
Sąjungos 29 kuopa spalio 20, 
sekmadienį, dalyvavo per šimtą 
žmonių. Pietūs buvo ruošiami 
Apreiškimo parapijos remonto 
vajaus proga. Pietų metų šiam 
reikalui pasižadėjimais gauta 
10,000 dol. aukų.

N. Y. vyrų choras Perkūnas 
spalio 19. šeštadienį, koncerta
vo SVorcesteryje, Maironio par
ko salėje. Koncertą rengė vy r. 
skaučių židiny s. Choras važiavo 
autobusu, grižo sekmadienio ry
te apie 5 v.

Žemės drebėjimas buvo jau
čiamas ir Nevv Vieke spalio 19. 
šeštadieni, kelios minutės po 6 
v. r.

A. Antanaitis iš Kings Point, 
L.I.. jau eię metų paremia Dar
bininką stambesne auka. Šiais 
metais, apmokėdamas Darbinin
ko prenumeratą, pridėjo 250 
dol. Taip pat paaukodamas 
Brooklyno ir Kennebunkporto 
vienuolynam, nepamiršo ir vysk. 
P. Baltakio. OFM. Geradariui 
maloni padėka.

Išnuomojamas mažas kamba
rys VVoodhavene, N.Y. Skambinti 
po 6 v.v. tel. 718 847 - ■ 306.

NAUJA PLOKŠTELĖ
Los Angeles vyru kvartetas 

įdainavo 12 lietuviškų dainų: 
Suskyniau skynimą. Gaudžia 
trimitai. Jau žirgelis pakilno
tas, Balnok, tėveli. Jūreivių mar
šas. Tėvynei, Valsas As-Diir. 
Polka. Aguona. Mano mažytė. 
Krantų gėlė, “Čičinsko valsas. 
Kaina 10 dol.

Taip pat gaunamos plokštelės 
šių solistų: A. Grigo. R. Dau
noro. V. Noreikos, K. Petrausko. 
Visos po 10 dol. Kad liktum tu 
gy va — operų chorai su Lietu
vos himnu— 15 dol. Persiunti
mui pridedami 2 dol. Darbinin
kas. 341 Highland BlvcL. Brook- 

, lyn, N.Y. 11207.

Kultūros Židinyje spalio 17 
LB Nevv Yorko apygardos val
dyba buvo sukvietusi būrelį LB 
darbuotojų pasidalinti mintimis 
apie Nevv Yorko bendruomeni
nės veiklos suaktyvinimą. Buvo 
iškelta eilė pasiūlymų kaip tą 
veiklą išjudinti ir išplėsti. Dis
kutuotos ir priežastys, kodėl ta 
veikla šlubuojanti. Būtent — 
nesikeičianti LB vadovybė, kon
krečių veiklos projektų stoka, 
jaunimo nedalyvavimas veik
loje. Susirinkimo dalyviai visa 
tai plačiai diskutavo ir ieškojo 
būdų kaip tas silpnėjančios veik
los priežastis pašalinti. Susirin
kimui vadovavo Aleksandras 
Vakselis, LB Nevv Yorkų apy- 
ggaardos valdybos pirmininkas.

Lietuvos vyčiai turi specialų 
komitetą Lietuvos reikalam. Tas 
komitetas leidžia savo biuletenį, 
kuriame informuoja vyčius, ką 
jie turi daryti, kam rašyti laiš
kus įvairiais lietuviškąis reika
lais. To biuletenio spalio mėne
sio numeris pasiekė Darbinin
ko redakciją. Numeryje sudėtos 
rezoliucijos, kurios buvo priim
tos 72 vyčių seime Nevv Have- 
ne, Conn. Lietuvos reikalų ko
miteto pirmininke dabar yra 
Nancy Pavvauskas - M iro. Ji gy
vena Bridgeport, Conn. Ji ir re
daguoja biuletenį, jai talkina 
John Marcinauskas.

Ar paroda 
rengtina?
(atkelta iš 3 psl.)
jį pasaulinį karą tokios menui 
remti draugijos puikiai veikė 
Lenkijoje — Varšuvoje ir Kro
kuvoje. Tokia meno draugija 
buvo suorganizuota ir Lietuvo
je prieš pirmąjį pasaulinį karą. 
Šalia dailininkų ten buvo ir 
šiaip žmonių, kuriem rūpėjo lie
tuvišką dailę ugdyti ir meną 
puoselėti. Ta draugija surengė 
bent kelias parodas.

Dabar tokią draugiją įkurti 
būtų sunkiau, bet jos vaid
menį visada gali atlikti Lietu
vių Bendruomenė, kuriai lietu
viška kultūrinė veikla yra svarbi.

Tad ir prašome NY LB apy
gardos valdybą imtis iniciaty
vos ir tokią parodą surengti.

Iš Nevv Yorko City operos 
spalio 30, trečiadienį, 8 vai. vak. 
per televiziją bus transliuojama 
Giacomo Puccini opera “La 
Rondine”.

Jūratės de Rosales naujai iš
leistos knygos “Baltų kalbų bruo
žai Iberų pusiasalyje” sutiktu
vės įvyks lapkričio 10, sekmadie
nį, 4 vai. p.p. Kultūros Židiny
je. Autorė pati atvyksta į Nevv 
Yorką ir dalyvaus renginyje. Po
būvį rengia Lietuvių Moterų 
Klubų Federacija.

Jaun ieji aktoriai, susibūrę 
į “Arts Club Theatre” grupę, 
anksčiau pastatė Antano Škė
mos ‘Pabudimą” angliškai. Da
bar stato vengrų rašytojo Fe- 
ren Molnar komediją “The Play’s 
the Thing”. Režisuoja estė Lin
da Pakri. Grupėje vaidina ir 
lietuvis Arūnas Ciuberkis. Veng
riškos komedijos vaidinimai vyks 
nuo lapkričio 15 iki gruodžio 
8 Courtyard Playhouse, 39 Gro- 
ve St. (du blokai j vakarus nuo 
Sheridan Sąuare). Informacijos 
reikalais skambinti 212 673 - 
5636.

Ekskursiją į S v. Žemę orga
nizuoja Darbininko savaitraštis. 
Išvykstama 1986 kovo 6. Kelio
nė truks 9 dienas ir kainuoja 
tik $1,199. Kainon įskaitoma 
kelionė lėktuvu, nakvynės vieš
bučiuose, kasdien pusryčiai ir 
vakarienė, vietovių apžiūrėji
mai. Lankoma šv. Žemės tradi
cinės šventovės Jeruzalėje, Na
zarete, Betliejuje, Jeriche. Lie
tuvių ekskursiją globoja kun. 
dr. Kornelijus Bučmys,OFM. In
formacijų ir registracijos reika
lais kreiptis į kelionių agentū- 
rė Vytis International Travei 
Service, 2129 Knapp St., Brook- 
lyn, N.Y. 11229. Tel. 718 769- 
3300.

Lietuvos vyčių 12 kuopa, Man
hattan, N. Y., savo tradicinį 
rudens pobūvį rengia sekmadie
nį, spalio 27, Aušros Vartų pa
rapijos salėje, 570 Broome St., 
New Yorke. Pobūvis pavadintas 
Oktoberfest. Bus gausus bufe
tas, gausi loterija ir muzika šo
kiam. Pradžia 12:30 v. p.p., tuo
jau po 11 v. sumos.

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 

KA T. MO TER Ų K ULTŪROS D RA UGI J A

Anot Tass'o, Sovietų žinių agentūros. 
PABALTIEČIU LAISVĖS IR TAIKOS LAIVO EKSKURSIJA Baltijos jūra 

— chuliganu ir ČIA agentų pavojinga provokacija

LB-nes New Yorko apygarda kviečia visus New Yorko ir apylinkių lietuvius, ypač jaunintą, 
išklausyti šioj istorinėj išvykoj dalyvavusio.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininko GINTARO GRUŠO iš Los Angeles

PRANEŠIMO SU SKAIDRĖMIS
sekmadienį, lapkričio 3, 12:30 vaL p.p. Apreiškimo parapijos saloje. Brooklyne. 

Po programos E. Kezienes vaišes ir atskiras jaunimo susirinkimas.

LB- ĖS YORKO APYGARDA

LAISVES ŽIBURYS
kviečia visuomenę į tradicinį 38-tą

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

iš Toronto, Kanados, atliks dainų, šokių ir muzikos pynę.
Vadovai: RITA IR JUOZAS KARASIEJAI
Muzikos, dainų k orkestro vadovė — GIEDRA PAULIONIENĖ 
Solistas — RIMAS PAULIONIS

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

Maiste gamina Eugenija Kszienė
Valgių ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse. Turtinga loterija. Baliui 

stalus iš anksto galima užsisakyti pas Žtvig Juriene (718) 441 - 7831
Visos vietos numeruotos. Bilieto kaina 9 dol. Jaunimui iki 15 metu — 5 dol.,

ir sau adresuotą su pašto ženklu voką siųsti Lithusnian Radio Club vardu, 
217-25 54 Avė., Bayskte, N.Y. 11394.

BILIETU PLATINTOJAI: K Diržys 299-7385
NEW JERSCY: (Arės Gode 2S1» 2. Juriene 441-7931

D. Dtdžballene 925-4791
R. Bitenas 351-7913

NEW YORK: (Arsi Gode 718)

N. P. Beftrulionis AX 7-0991 Vi.tu.’J atsilankyti kviečia

I05.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 VAL. RYTO
LAISVĖS ŽIBURIO 

RADIJAS




