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IR KALINIUS VERČIA ŠNIPINĖTISavaitės 
įvykiai

Okupuotos Latvijos Jūrmaloj 
vykstančioj JAV ir Sov. S-gos vy
riausybės ir visuomenės atstovų 
konferencijoj Amerikos delega
cijos narys Helmut Sonnenfeldt 
pareiškė, kad Sov. S-gos armija 
veda kruviną karą prieš gyvento
jų masinį pasipriešinimą Afgani
stane, ir kad Sov. S-ga tokius ka
rus vadina “tautinio išlaisvini
mo” karais, bet amerikiečiai juos 
laiko sovietų imperializmu.

Vienoje prasidėjo daugiau 
kaip 13 metų vykstanti konferen
cija Europoj laikomom kariuo
menėm sumažinti. Iki šiol Va
ršuvos pakto valstybės atsisaky
davo paskelbti turimos kariuo - 
menės skaičius ir jos išdėstymą.

Sov. S-gos žinių agentūra 
Tass neįprastu greitumu pa
skelbė apie rugsėjo 20 įvykusį 
lėktuvo pagrobimo bandymą. 
Du ginkluoti teroristai įsiveržė į 
Ufa aerodrome stovintį keleivinį 
lėktuvą su 76 keleiviais, bet sau
gumo organų buvo nušauti. Te
roristai nušovė du policininkus, 
ir du keleiviai žuvo per susišau
dymą.

JAV senatas Aukščiausiojo 
teismo pirmininku, nežiūrint li
beralų vedamos opozicijos, buvo 
patvirtintas to teismo narys \Vill- 
iam H. Renąuist, o į jo vietą tei
smo nariu — Antonin Scalia.

Sov. S-gos vykdytas naujos ra
ketos bandymas vėl nepavyko: 
raketa bandymo metu sprogo. Šį 
raketa, ginkluota 10 branduoli
nių sviedinių, turėtų pakeisti se- 
nesniąją S S-18 raketą.

Paryžiuj per 10 dienų buvo iš
sprogdintos 5 bombos, užmušu- 
sios 8 ir sužeidusios per 170 
žmonių. Teroro veiksmai vykdo
mi reikalaujant paleisti iš 
kalėjimo už teroristinius veik
smus nubaustą libanietį Georgės 
Ibrahim Abdullah.

Libano teroristai mahometo
nų gyvenamame vakariniame 
Beirute pagrobė tarptautinio 
Lions klubo gubernatorių Liba
nui ir Jordanui Sirijoje gimusį 
krikščionį Victor Kenou ir Ame
rikos universiteto buhalterį 
amerikietį Joseph James Cicip- 
pio.

Žinomas rašytojas kun. An- 
drew Greeley įsteigė 1 milijono 
dolerių fondą Chicagos miesto 
katalikų mokykloms remti. Ank
sčiau iš gauto už savo knygas pel
no jis įsteigė 850,000 dol. fondą 
studijoms Chicagos katalikų uni
versitete remti ir 150,000 dol. 
katedrą St. Mary of the Lake ku
nigų seminarijoje, kurią ir jis 
pats yra baigęs.

Austrijos koalicinės vyriau
sybės Laisvės partijai savo vadu 
išrinkus nacionalistą Joerg Hai- 
der, kancleris Franz Vranitzky 
nutraukė bendradarbiavimą su 
šia partija ir paskelbė naujo par
lamento rinkimus lapkričio 23.

Iš sovietų povandeninio laivo 
iššauta neginkluota raketa, 
turėjusi nukristi Kamčatkos ra
ketų bandymų stoty, nukrito Ki
nijos teritorijoj net 1,500 mylių 
nuo jos taikinio.

Pakistanietis Zafar Ahmed, 
dažnai lankęsis sovietų ambasa
doj, kely susistabdė automobiliu 
važiavusį sovietų karo atache pa
vaduotoją pik. Fiodor I. Goren- 
kov su žmona ir dukra ir jį 
nušovė.

Pietų Afrikoj dėl aukso kasyk
loj šachtuose kilusio gaisro žuvo 
177 ir buvo sužeisti 235 žmonės.

Su pašlijusia sveikata
į mano kambarį pradėjo atei

dinėti saugumo felčerė. 
Kalėjimo administracija davė ke
letą švarių pagalvės užvalkalų ir 
liepė sukruvintus pakeisti šva
riais, nelaukiant šeštadienio. 
Kalėjimo viršininkas Petrauskas 
pasiūlė parašyti pareiškimą, kad 
leistų pasivaikščioti papildomai 
dar vieną valandą. Tačiau tokio 
pareiškimo nerašiau, nes, 
nubėgus kraujui, jaučiausi silp
nas. Pasivaikščiojimui ir vienos 
valandos buvo per daug.

1976 gruoidžio 23 rašiau žmo
nai laiške, kad pašlijo sveikata. 
Tačiau negalėjau rašyti, kad 
sveikata pašlijo dėl daromų ek
sperimentų. tokį laišką būtų 
konfiskavę.

Pašlijus sveikatai, nekartą tar
dytoją Urboną klausiau, ar, kali
niui mirus, atiduoda jo kūną na
miškiams palaidoti? Tardytojas 
niekad į šį klausimą neatsakė. 
Mirti nebijojau, nes mirtis man 
būtų tik laimėjimas.

Nors ir neprašiau, tačiau 
mane nuvežė į Lukiškių kalėjimą 
pas gydytoją. Kalėjimo gydytoja 
rusė daugiau klausinėjo apie 
mano nusikaltimą, negu apie 
mano sveikatą. Girdėjau, kaip ji 
saugumo kalėjimo felčerei sakė, 
kad mano kraujo spaudimas per 
žemas. Iki arešto kartais mano 
kraujo spaudimas būdavo per 
aukštas, bet niekados nebuvo 
per žemas. Tą pačią dieną mane 
vėl parvežė į saugumo rūsį.

Peršasi išvada, kad laikas pa
rengtiniam tardymuji skiriamas 
faktinai ne nusikaltumui išaiš
kinti. bet tardomajam išvargin
ti, jo valiai palaužti. Kartais kil
davo klausimas, negi vėl atgyja 
Stalino laiko žiaurūs teisėtumo 
pažeidimai.

Parašiau pareiškimą prokuro
rui ir prašiau imtis įstatymo nu
matytų priemonių. kad 
nebūčiau sužalotas, nes, tapęs 
invalidu, būsiu našta ne tik šei
mai, bet ir valstybei.

Po pareiškimo įteikimo 
praėjus mėnesiui laiko, prokuro
ro vyr. padėjėjas Bakučionis 
atėjo į mano kamerą pasikalbėti 
dėl šio pareiškimo. Paprastai į 
pareiškimą turėjo reaguoti po 
trijų, vėliausiai po 10 dienų.

Gyvendamas vienutėje, bu
vau gerokai sugniuždytas, bet 
neaptemo mano protas, valia ne
susilpnėjo.

Ar dėl mano pareiškimo pro
kurorui, ar dėl to, kad negavo 
norimų rezultatų 1976 gruodžio 
mėn. mane perkėlė į kitą kame
rą, kurios langai buvo į saugumo 
pusę. Tada buvo aišku, kad nuo 
eksperimentų buvo atsisakyta. 
Po to mano sveikata palaipsniui 
ėmė gerėti. Maistas ir kitos gy
venimo sąlygos liko tos pačios. 
Mano laikysena tardymo metu 
irgi liko ta pati — neprisipažinau 
kaltu, neatsakinėjau į klausimus, 
nepasirašiau tardymo protokolų.

Iš okupuotos Lietuvos “Aušros” Nr. 48 (88) 
KALINIO V. LAPIENIO MEMUARAI

(Tąsa iš praeito numerio) bažnyčios. Labai norėjo, kad ir 
aš tas bažnyčias pagirčiau. Aš 
jam nieko nesakiau. Jis patarė ir 
man netylėti, gintis, kalbėti. Jo 
patarimai buvo panašūs į tardy
tojų patarimus. Jis buvo saugu
mo talkininkas.

Jis labai rūkydavo. Sėdėdavo
me per dienų dienas paskendę 
dūmuose. Jis pats vargdavo ir 
mane vargindavo.

Nors ir talkino saugumui, bet 
aš jį mylėjau. Pusę produktų, 
gautų iš namų ir pirktų iš saugu
mo parduotuvės, atiduodavau 
jam. Pirkti leisdavo iki 10 rublių 
per mėnesį, su juo teko gyventi 
apie mėnesį laiko.

Kartą Urbonas paklausė, ar 
gerai mes sugyvename.

— Jis didelis pypkorius ir sau
gumo tardytojams talkina. Sugy 
vename neblogai, — atsakiau 
tardytojui.

—Niekas jo neprašo talkinti.
— piktai atrėžė Urbonas. Kitą 
dieną mane iškėlė j kitą kamerą. 
Atsisveikinant tas vadinamas 
Antanas graudžiai verkė...

Gyvenimas kitoje kameroje
Mane nuvedė j kitą kamerą, 

kurios langai buvo į konservato
rijos pusę. Apgyvendino su kali
niu Luckum, Marijos Jurgu- 
tienės broliu. Marijos vyras, 

Pulk. dr. Juozas Vėbra ir prof. dr. Adolfas Darnusis Lietuvos sukilimo minėjime 
Kultūros Židiny rugsėjo 28. Nuotr. V. Maželio

APIE AVARIJĄ JUODOJOJE JŪROJE

Kalinys - saugumo 
talkininkas

Toje kameroje apgyvendino 
su kitu kaliniu. Jis sakėsi esąs 
Antanas iš Kauno. Jį areštavo už 
valiutą. Gyrėsi esąs geras kata
likas, lankęs basžnyčias, gerai 
pažįstas kun. Zdebskį, buvęs net 
jo teisme Kapsuke. Gražios esa
nčios Kapsuko ir Kybartų

Kaip žinoma, rugpjūčio 31 
Juodojoje jūroje susidūrė du lai
vai - keleivinis Admirolas Na- 
chimovas (kapitonas V’. Marko
vas) ir sausakrūvis “Piotr Vasev”’ 
(kapitonas V. Tkačenka).

Tą vėlų vakarą, pusę dvyliktos 
(11:30 PM) keleivinis laivas iš 
Novorosijisko uosto išplaukė 
Sočį kryptimi. Laive buvo 1234 
asmenys: 888 keleiviai ir 346 lai
vo tarnautojai Susidūrimas 
įvyko 14 - 15 kilometrų atstume 
nuo uosto ir 3,5 km nuo kranto. 
Keleivinis laivas nuskendo per 7 
- 8 minutes.

Vos sužinojus apie avariją No
vorosijisko mieste buvo sukurtas 
gelbėjimo darbų štabas, išvyko 
gelbėjimo laivai, helikopteriai į 
nelaimės vietą. Miesto vieš
bučiuose buvo surastos vietos 
nukentėjusiems. dirbo 18 gydy
tojų brigadų, psichologinės pa
galbos grupė padėjo susirasti pa
simetusius šeimų narius. 
Siuvėjai plušo prie drabužių ku
rie buvo parūpinti iš sandėlių.

konservatorijos dėstytojas Jur
gutis, išvykęs į užsienį, pasi
prašė politinės globos Ameriko
je. Ten jis ir pasiliko gyventi. 
Marija Jurgutienė dirbo konser
vatorijos bibliotekos vedėja. Kai 
tik jos vyra pasiliko Amerikoje, 
Mariją Luckaitę-Jurgutienę 
atleido iš darbo.

Luckus buvo žemo ūgio, ne
turėjo nė 25 metų amžiaus. Prieš 
areštą dirbo spaustuvėje linoti
pininku. Jį teisė Vilniaus miesto 
Spalio rajono liaudies teismas. 
Jis pasakojo, kad, darant kratą, 
pas jį rado pistoletą. Jį tardė vi
daus reikalų ministerijos tardy
tojas. Teismas bylą nagrinėjo ke
letą dienų.

Grįžęs iš teismo, visada pasa
kodavo teismo eigą. Teisėjas jo 
paklausė, kodėl dauguma jo pa
rodymų skiriasi nuo liudytojų 
parodymų ir nuo jo paties paro
dymų, duodamų teismo metu.

Luckus teismui paaiškino, kad 
parengtinio tardymo metu tar
dytojas jam sakydavęs : jeigu 
neprisipažinsi kaltu ir nepasi
rašysi po protokolu, kokius aš pa
rašau, tau bus paskirta mirties 
bausmė, būsiu sušaudytas. Bijo
damas mirties bausmės, pasi
rašydavau tardymo protokolus, 
kokius surašvdavo tardytojas,

(nukelta į 2 psl.)

Laive buvo dvi 62-jų asmenų 
turistinės grupės iš Lietuvos.

Iš Kapsuko miesto šion turi- 
stinėn kelionėn buvo išlydėta 30 
asmenų grupė iš Sakių, Vilkaviš- 
k i o, Kapsuko, Jurkarko ir Ši
lutės. Iš jų trečdalis negrįžo.

Kiti turistai buvo iš Kauno ir 
pusė jų žuvo.

Paskutinėm žiniom remiantis 
35 grįžo, 2 gydosi ligoninėse. 15 
nuskendo ir 10 dar nepavyko ra
sti.

Iki šiol surasta 257 žuvusieji 
ir tolimesnieji įvykio vietoje dar
bai tebevykdomi norint nustaty
ti tos nelaimės priežastis.

Nukentėjusiems ir žuvusiųjų 
šeimoms visokeriopai gelbstima 
vietinių komitetų ir vyriausybės.

Kapsuke ir Kaune 
sugrįžusiems teikiama ne tik vy
riausybinė visokeriopa pagalba, 
bet ir tų įmonių ar fabrikų, ku
riuose jie dirbo. Skiriamos pini
ginės pašalpos , mediciniška 
priežiūra, suteikiamos sąlygos 
pailsėti, pasigydyti.

Dramos aktorius Henrikas Kačinskas deklamuoja Darbininko metinėje 

šventėje prieš kokia 15 metų senajame Kultūros Židinyje.

Nuotr. V. Maželio

MIRĖ DRAMOS AKTORIUS
HENRIKAS KAČINSKAS

Rugsėjo 28, sekmadienį, 6 
v.v. Chypley, Fla., ligoninėje 
mirė dramos aktorius Henrikas 
Kačinskas. Prieš porą savaičių jis 
buvo sunkiau apsirgęs. Jį ištiko 
paralyžiaus priepuolis. Nugabe
nus į ligoninę, priepuolis pasi
kartojo. Taip paskutiniu laiku jis 
gana sunkiai sirgo.

Palaidotas spalio 1 Sunny 
Hills, Fla., kapinėse. Liko 
žmona Sofija ir brolis-kompozi- 
torius Jeronimas Kačinskas su 
žmona Elena Bostone.

Velionis ilgą laiką gyveno Nevv 
Yorke. Į Floridą, į naujai įkurtą 
Sunny Hills koloniją jis buvo iš-

das Privenas, išbuvęs vandenyje 
tris valandas su viršum ir vėliau 
apie katastrofą pasakojęs televi
zijoje. Žmogiškąją pareigą taip 
pat atliko kaunietis Vytautas Sa- 
bulis ir vilkaviškietis Arnoldas 
Sinkevičius.

Spėjama, kad avarija įvyko dėl 
nesilaikymo jūrose plaukiojimo 
taisyklių, keleivinio laivo kapito
no posto patikėjimas padėjėjui, 
neklausymas locmano įspėjimų 
abiems kapitonams ir tarnybinis 
apsileidimas.

Žuvusiųjų skaičių padidino ir 
tas faktorius, kad keleiviai nebu
vo supažindinti, kaip tektų elgtis 
nelaimės atveju: kur gelbėjimosi 
juostos, kaip jas užsidėti irpan.

Paaiškėjo, kad laivas kelionei 
nebuvo tinkamai paruoštas, blo
gai dirbo organizatoriai skirsty
dami kelialapius ir net nėra laivo 
tarnautojų sąrašo.

Abu kapitonai suimti ir laukia 
teismo.

ir kitos sovietiškos spaudos). 

sikėlęs 1979 metų liepos gale.
-o-

Henrikas Kačinskas buvo 
gimęs 1903 sausio 23 Viduklėje, 
kur jo tėvas Jeronimas Kačinskas 
buvo vargonininku. Tėvas 
pasižymėjo giliu muzikos supra
timu ir meno meilę perdavė savo 
vaikams.

Šiaulių gimnazijoje mokėsi 
1911 - 14. Pirmojo pasaulinio 
karo metu tėvai pasitraukė į Ru
siją. Henrikas 1914 - 18 metais 
mokėsi Bronicų gimnazijoje, kur 
gerai išmoko rusų kalbą.

į Lietuvą grįžęs, 1918 - 22 mo
kytojavo Papildėje, Degimuose, 
Šiaulėnuose ir Mažeikiuose. Jau 
tada jis pradėjo reikštis su 
mėgėjų teatrais. 1922 metais 
įstojo į A. Sutkaus vadovaujamą 
dramos studiją Kaune ir ten be
simokydamas 1922 - jau vaidino 
Tautos teatre ir Vilkolakyje.

Uždarius Vilkolakį 1925, nu
sikėlė į Klaipėdą ir ten kaip val
dininkas dirbo Klaipėdos mui
tinėje. 1926 to paties Sutkaus 
buvo pakviestas į Kauno teatrą. 
Čia nuo 1926 to paties Sutkaus 
daugybę vaidmenų, galutinai 
kūrybiškai susiformavo Andriaus 
Olekos — Žilinsko ir režisieriaus 
Mykolo Čechovo teatrinėje va
dovybėje.

Nuo 1936 iki 1938 dirbo 
Klaipėdos teatre su režisierium 
R. Juknevičiumi. 1938 - 40 Kau
no teatre. 1940 - 44 Vilniaus tea
tre. 1944 pasitraukė į Vokietiją 
ir aktyviai reiškėsi tremtinių dra
mos kolektyve Augsburge, Dot- 
molde ir vėl Augsburge.

į Ameriką atvyko 1949, apsi
gyveno Bostone. Čia 1949 - 51 
dėstė lituanistinėje mokykloje, 
vadovavo dramos studijai. J New 
Yorką atsikėlė 1951 metais, čia 
vaidino rusų dramos teatre, 
vėliau pradėjo tarnauti Ameri
kos Balse. Dirbo lietuvių skyriu
je, paskui rusų skyriuje. Buvo 
skaitymo instruktoriumi.

Šalia vaidybos jis reiškėsi ir 
meniniu skaitymu. 1934 moky
tojų kursuose Juodkrantėje 
pradėjo skaityti lietuvių autorius 
ir su pamėgimu juos skaitė, daly
vavo daugely je literatūros vaka
rų. Su giliu įsijautimu jis skaitė 
Baranausko Anykščių Šilelį", 
Donelaičio “Metus“ ir čia yra pa
likęs neužmirštamą įspūdį.

Jis labai mielai talkino ir Dar
bininko laikraščiui. Yra vaidinęs 
ir vakaruose ir daugybę kartų 
skaitė lietuvių autorius. Labai 
dažnai lankydavosi Darbininko 
redakcijoje, pasižymėjo savo 
kultūra, estetika, savo išlaikytu 
taktiškumu ir draugiškumu

\ isieins velionio artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą



2 • DARBININKAS • 1986 spalio 3, Nr. 37 PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI

iŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Amnesty International apkal
tino Izraelio saugumo organus, 
kad jie kankina Vakariniam Jor
dano krante ir pietiniam Libane 
laikomus arabu kalinius.

Amerikos žydų komitetas su 
Austrijos vyriausybės žinia nu
tarė Austrijoj vykdyti gyventojų 
perauklėjimo programą ten besi
reiškiančiam antisemitizmui pa
naikinti.

Afganistano partizanai rake
tom ir minosvaidžiais vykdė jų 
iki šiol didžiausią puolimą j 
šiaurę nuo sostinės. Sov. S-gos 
ir Afganistano armijos daliniai su 
tankais ir lėktuvais stengėsi šį 
puolimą sustabdyti.

Egipto prezidentas Hosni 
Mubarak ir Izraelio min. pirmi
ninkas Shimon Pėrės iš principo 
sutarė, kad Art.. Rytų taikos 
klausimai būtų sprendžiami 
tarptautinės konferencijos.

J.T. gen. sekretorius Javier 
Perez de Cuellar parreiškė, kd 
JAV susilaikymas mokėti organi
zacijai skirtus įnašus žlugdo J.T. 
veiklą.

Lenkijos organai pagal amne-

— Akademiniam operos ir 
baleto teatro kolektyvui po 
sėkmingų gastrolių Maskvoje, 
kultūros ministerija pareiškė 
padėką ir pasky rė piniginių pre
mijų: už baletus A. Rakašiaus 
“Amžinai gyvi” ir L. Dalibe 
“Coppelia paskirta 3000 rublių; 
už M. Musorski “Boris Godu- 
nov” ir V. Klovos “Pilėnus” pa
reikšta padėka ir pridėta premija 
4500 rub., o V. Noreikai už G. 
Verdi operoje Otelio sukurtą 
vaidmenį 500 rublių.

— Lietuvos 1986 metų valsty 
binės literatūros, meno ir archi
tektūros premijos paskirtos Ju
ditai Vaičiūnaitei — poetei, Al
fonsui Zviliui — dailininkui, Sal
vinijai Giedrimienei — dailinin
kei, Justinui Bešinskui — kom
pozitoriui, Lietuvos nusipelnu- 
siam kultūros veikėjui. Pranui 
Piaulokui — Lietuvos liaudies 
artistui Šiaulių dramos teatre, 
Vitaliui Mazūrai — dailininkui. 
Vilniaus "Lėlės teatro dekora
toriui. Kęstučiui Nastopkai — li
teratūros kritikui ir Juozui Vaš
kevičiui — architektui.

— Lietuvos Ministrų Tary bos 
nutarimu įsteigta Kultūros mi-

vos kino studijoje. Pagal prancū
zų rašytojo Jean Paul Sartre 
pjesę-pamfletą filmą sukūrė 
režisierius A. Zembriūnas (jis ir 
scenarijaus autorius). Filmo 
operatorius statytojas — J. Gri
cius, dalininkas A. Šiugžda, 
kompozitorius — L. Vilkončius. 
Filme vaidina ukrainietis akto
rius G. Gladijus, kino ir teatro 
artistai I. Dapkūnaitė, L. 
Achedžakova, R. Adomaitis , A. 
Chadaravičius ir kiti.

— V. Kernagio vadovaujamas 
ansamblis, susikūręs prieš porą 
metų, pelnė žiūrovų simpatijas 
ir tapo festivalio “Baltijos jau
nystė 85 laureatu. Intensyviai 
koncertavo po Lietuvos miestus 
ir miestelius su dviem naujom 
programom kurios buvo atliktos 
ir Vilniuje. Buvo parodyti poeti
niai muzikiniai apmąstymai 
“Liepsnojančio krūmo link 
(scenarijaus autorius ir režisie
rius V. Kernagis, kostiumų daili
ninkė D. Kernagienė). Antroji 
programa vadinosi “Linkime pa
ploti”. Ji buvo skirta dviem an
samblio vadovo kūrybinėms su
kaktim: prieš 20 metų V. Kerna

gis parašė pirmąją dainą, o prieš 
10 metų išėjo į profesionaliąją 
sceną. Kompozicija sudaryta iš 
“linksmų, smagių, nuotaikingų 
senų ir naujų dainų”, rodo V. 
Kernagio nueitą kelią—nuo dai
nuojamosios poezijos (dainos pa
gal D. Saukaitytės, S. Gedos, M. 
Martinaičio eilėraščius), kabare
to dainų (pagal K. Binkį, J. Erlic
ką) iki dainos teatro žanro, kuri 
formuoja šis įdomus, kūrybingas 
kolektyvas.

—Telšiuose dvi savaites veikė 
medalių kūrėjų stovykla. Iš Vil
niaus, Panevėžio, Klaipėdos ir 
kitų miestų susirinkę dailininkai 
įgyyendino savo kūrybinius su
manymus, dalijosi patirtimi. Te
lšių taikomosios dailės techniku
mo atstovai, kiti šeimininkai sve
tingai priėmė jau antrą vasarą 
iš eilės atvykstančius dailinin
kus. S. Žilienė, V. Kisarauskas, 
A. Žukauskas, A. Olbutas, R. 
Ičirauskas ir kiti dirbo su entu
ziazmu. Telšių kraštoty ros mu
ziejui jie paliko geriausius por
tretinius, architektūrinius me
dalius, susijusius su Žemaitija.

— Valentinui Masalskiui, 
Kauno valstybinio dramos teatro 
aktoriui, už nuopelnus lietuvių 
teatro menui ir aktyvų dalyvavi
mą visuomeniniame darbe su
teiktas nusipelnusio artisto var
das. S.L.K.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfieto Road, Esat 
Northporth, N.Y. 11731. Tol. 515 365-3740. Namų telefonas vikarais 
tik Išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
86-01 114th St, Rlchmond H III, N. Y. 11418. Tol. 718 441 - 2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Highland Blvd., salinu įsigyti 
lietuviškų ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveklnlmo kortelių, 
gintaro, baltinukų, juostų, įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Ava. (prk Forest 
P*way SL), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose mleato dalyse. Tol. 296 - 2244.

BUYUS FUNEJtAL HOME. Mario Telieka, Jr. laidotuvių direktoriui, New- 
ark officeh 426 Lafayetto St. (Cor. Wilson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vfetęf.autoįRobiiląm pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Ava., St Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St Petersburg, Fla. 33707.813 345 
- 9393.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. W Inte r Garden Tavam. 
1883 Madlson St., Ridgevvood, N.Y. 11227. Tefef. 821 -. 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuviniaf pietus. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

stiją paleido iš kalėjimo ir pa
grindinį Solidarumo unijos 
veikėją Zbigniew Bujak.

Švedijos lapių auginamos el
nių bandos kasmet buvo prareti
namos ir elnių mėsa naudojama 
maistui, tačiau šįmet dėl Cerno- 
byl katastrofos pasklidusi radia
cija net 90 proc. elnių mėsą pa
darė žmonių maitinimui netin
kamą. Vyriausybė, siekdama 
padėtį dėlto nukentėjusiemsla- 
piam, nutarė radiacijos paveiktą 
mėsą naudoti farmose augina- 
mom lapėm ir minkam šerti, nes 
jų kailių radiacija nepaveikia

Šveicarijos socialistų, pacifi
stų ir kai kurių religinių grupių 
koalicija pateikė parlamentui 
siūlymą panaikinti Šveicarijos 
armiją, kuriai dabar priklauso 
apie 600,000 vyrų. Šveicarija re
guliarios kariuomenės nelaiko, 
bet ją sudadro vyrai karinę 
aprangą ir jiem skirtus ginklus 
laiko savo namuose ir yra visuo
met pasiruošę krašto gynybos 
uždaviniam vykdyti.

Amerikoj įvykusiose svarsty- 
bose Jugoslavijos komunistų 
partijos politbiuro narys Vasil 
Tupurkovski pripažino, kad 
kraštą slegianti 90 proc. infliaci
ja, 20 bil. dol. skola užsieniui ir 
skaudžios varžytinės tarp etni
nių grupių sukėlė didelę krizę.

nisterijos ir Lietuvos rašytojų są
jungos premija už geriausiąjį 
metų dramaturgijos kūrinį.

— Lietuvos liaudies artisto 
garbės v ardai suteikti už nuopel
nus lietuvių muzikiniam teatro 
menui ir aktyvų dalyvavimą vi
suomeniniame gyvenime Irenai 
Milkevičiūtei ir Vladimirui 
Prudnikov ui Lietuvos valstybi
nio akademinio operos ir baleto 
teatro operos solistams Lietuvos 
nusipelntįsiems artistams.

— Centrinė televizija priėmė 
rody ti mažuosiuose ekranuose 
dviejų serijų spalvotą meninį fil
mą "Tiktai tiesa”, sukurtą Lietu-

Prancūzija, siekdama su
griežtinti kovą prieš teroristus, 
įsivedė eilę suvaržymų ir 
pradėjo vėl reikalauti iš kiekvie
no asmens, išskyrus Šveicarijos 
ir Europos bendr. rinkos valsty
bių piliečius, įvažiavimo vizų.

Iš Kubos į JAV atvyko 69 po
litiniai kaliniai, kurių kai kurie 
Kubos kalėjimuose buvo laikomi 
nuo 1959 m., su savo šeimom 
pastoviam apsigyvenimui.

Prezidentas Reagan kovai su 
narkotikų prekyba ir vartojimu 
išleido eilę patvarkymų ir įsakė 
federalinių įstaigų vadovam pa
rengti planus jų tarnautojam tik
rinti, ar jie nenaudoja narkotikų.

Iš “Aušros”
(tkelta iš 1 psl.)

nekreipdamas dėmesio, kas juo
se parašyta. Apklausos protoko
lai buvo tardytojo kūryba.

Luckus sakė, kad prokuroras 
paprašė teismą jam skirti 10 
metų laisvės atėmimo. Kai buvo 
paskelbtas teismo sprendimas, 
Luckus į kamerą nebegrįžo. 
Daugiau jo nebesutikau. Su juo 
vienoje kameroje kalėjome 
drauge daugiau negu mėnesį.

Lucku nuteisus, mane 
perkėlė į kitą kamerą, kurios lan
gai buvo į saugumo pastatų kie
mą. Netrukus į šią^kamerą atkėlė 
Henriką Jaškūną. areštuotą 1976 
gruodžio mėn. prieš pat 
Kalėdas.

Komunistas kalėjime
Prieš areštą Jaškūnas gyveno 

su žmona ir dviem dukrelėm Jo
navoje. Vyresnioji dukra lankė 
Jonavos vidurinę mokyklą, buvo 
vienuoliktoje klasėje, o jaune
snioji — lankė technikumą. 
Jaškūno tėvas gyvenęs Pa
nevėžyje, buvęs batsiuvys, ko
munistas pogrindininkas. Todėl 
ir sūnus Henrikas pokario metais 
dirbo milicijoje Panevėžyje. Ten 
bedirbant ir buvo suimtas. Nu

teistas 25 metams laisvės 
atėmimo. Bausmę atliko Vorku
toje, anglių kasykloje. Po Stalino 
mirties, iškalėjęs apie 10 metų, 
buvo paleistas į laisvę.

Grįžus į Lietuvą, valdžia ne
leido apsigyventi Panevėžyje, 
todėl ir apsigyveno Jonavoje. 
Sakėsi esąs savamokslis, bet 
turėjo literatūrinių gabumų — 
rašydavo lietuviškai ir rusiškai. 
Taip pat mokėjo piešti. Jį tardė 
ypatingai svarbių bylų tardytojas 
papulk. Kovaliovas.

Jaškūnas kameroje kalbėdavo:
— Komunistai eina senosios 

Rusijos carų pėdomis, tik prisi
dengę socializmo skraiste. 
Pradžioje bolševikai paskelbė 
carų sudarytas slaptas sutartis, 
kurių liaudies nežinojo, ir patys 
žadėjo tokiomis priemonėmis 
nesinaudoti. Bet taip buvo neil
gai. Netrukus jie pradėjo veikti 
kaip carai, tik dar stipriau — pa
didėjo sekimas, papirkimas, 
slapti susitarimai, represijos. 
Leninas pripažino mažoms tau
toms teisę savarankiškai ap
sispręsti ir išstoti iš Tarybų Są
jungos. VHI-me partijos su
važiavime vienas iš bolševikų 
partijos vadų pasakė: “Visa 
išpūsta apsisprendimo teisė ne
verta supuvusio kiaušinio”.

Bus daugiau)

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA” — WICN 90.5 FM, 
VVorcester, Mass., girdima tečiadlenlais nuo 8 iki 9 vai. vak. Inž. E. V. 
Meilus, Jr., vedėjas. 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. Tel. 617753-7232.

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

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

MEM0RIALS
KVECAS 

.IGNAS
9 33 +1976

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE. ŲUEF.Vs. X Y 
PHONES (718) 326 - 1282 326 - 31.50

TAI MUSU VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODU SALE

“Lietuviai, burldtės į Lietuvių Bendruomenę!” prieš 25 metus 
tuometinis JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Stasys Barz- 
dukas kalba New Yorko lietuviams buvusiems Lietuvių Pilie
čių klube, klubo salėje, Union Avė. Šalia sėdi Jonas Šlepe
tys, tada buvęs N. Y. Liet. Bendruomenės New Yorko apygar
dos pirmininkas. St. Barzduko mirties 5 metų sukaktis buvo 
prisiminta Darbininko35 numeryje.

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P C.

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

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

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

VYTI S
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTR AK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• įDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229
TEL.: 718 769 - 3300
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Rudens rūpesčiai
Kristijonas Donalaitis savo 

“Metų” poemoje rašė apie ru
dens gėry bes, kaip žmonės, nu
valę derlių, linksminasi ir kelia 
vestuves. Tai buvo ūkininkų 
žvilgsnis į metų laikus. Mes jau 
esame miestų, miestelių gyven
tojai, susiklostė ir kitokie pa
pročiai. Taip ruduo mum atneša 
ir savo rudens gėry bes ir rūpe
sčius.

Tie rudens vaisiai čia lengvai 
pasiekiami visiems. Lengvai jie 
patenka j mūsų namus, o rūpi
mus klausimus reikia mums pa
tiems išjudinti ir mėginti 
išspręsti.

Ruduo yra darbo metas, kada 
ilgi vakarai mums leidžia dau
giau pabūti kambariuose, labiau 
susitelkti ties įvairia veikla, plan
uoti jų ir jį paspartinti.

-o-
Ruduo ir skatina mus visus — 

labiau suaktyvinti visų organiza
cijų veiklų. Apie tai daug kartų 
kalbėjome. Tai tikrai nuobodu, 
bet reikalinga. Net svarbu. Kad 
atgaivinti galima, rodo mūsų pa
tirtis. Kur atsiranda veiklus su
manus žmogus, ten tuoj pradeda 
suktis nauja veikla. Kur atsiranda 
jaunas žmogus, ir ten tuoj viskas 
sujuda.

Visos mūsų organizacijos rei
kalingos tokio veiklos atnaujini
mo. Neveikiame ne dėl to, kad 
neturime laiko, bet dažniausiai, 
kad esame apsileidę. Užmiršta
me savo tiesiogines pareigas. 
Kiek valandų ir kiek vakarų pra
leidžiame socialiniam pabendra
vimui, svečiavimuisi. Supranta
me, tai reikalinga, nes kitaip 
pradėsime dar labiau nykti kaip 
žmonės, bet drauge galima ir su
norminti visų tų laikų. Reikia 
skirti ir organizaciniams reika
lams.

Labai džiaugiamės, kad taip 
sujudo sukruto New Yorko Lie
tuvių Jaunimo Sųjunga. Juos iš
judino jaunimo konferencija 

VVashingtone. Staiga visi pa
matė, kad jaunimas moka dirbti 
ir kad jis gali būti didelė jėga.

Sveikiname New Yorko jauni
mų ir linkime, kad jis tikrai ap
jungtų kuo daugiau į savo sąjun
gų ir kad jų veikla klestėtų. Ren
kite savo konferencijas, savo 
koncertus ir taip pat palaikykite 
ryšį ir su vyresniųjų lietuviško
mis organizacijomis, atskirais 
asmenimis. Ir jų tarpe yra labai 
daug jūsų draugų bei rėmėjų.

Gražiai veikia New Yorko ir 
LMK Federacijos New Yorko 
klubas, rengia net porų renginių 
šį rudenį. Būtų gera, kad į klubų 
ateitų daugiau jaunųjų moterų. 
Tegu jos nesibaido. Ten nebus 
nuobodu, nes visa tai priklausys 
nuo visų nusiteikimo. Tegu ir 
dabartinės klubo narės kontak
tuoja ir kviečia jaunesnes ponias.

Tegu planuoja veiklų ir LB 
apygardos valdyba bei apy
linkės. Gali kitas organizacijas 
paskatinti, kad surengtų vienų ar 
kitų kokį renginį, kuris mums 
reikalingas ir naudingas.

Labiausiai mums visada rūpi 
kultūrinė veikla, kuri dažnai 
užsimirštama, visam kultūri
niam gyvenimui ir patys į jį įsi
junkime. Ruduo ir sudaro gali
mybes po visų darbų aplink 
namų sugrįžti į save. į savo darbo 
kampelį ar kambarį. Žmogus, 
kaip ir kokia mašina, reikalingas 
remonto. Nubėgame pas dakta
rus. kurie ir prižiūrį mūsų kūnų. 
Dvasios reikalai paliekami 
mums patiems. Ruduo ir sudaro 
geriausias galimybe sugrįžti į 
save, pasiskaityti lietuviškų 
knygų.

Vasaros mėnesiais visa tai 
užmirštama. Dabar atsiverkime 
lietuviškai knygai ir spaudai. Su
sipažinkime su įvairiais auto
riais, pasiklausykime lietuviškos 
muzikos. Drauge paskaitykime 
ir religinių knygų, kurios labiau-

Birželio 22 - 26 Hamburgas 
buvo pasaulio rašytojų sostinė 
Ten įvykusiame 49-ajame Tarp
tautinio PEN Klubo suvažiavi
me dalydavo ir būrelis pabal- 
tiečių: latvių bei estų PEN Cent
rų delegatai ir JAV-ėse veikiantį 
egzilų rašytojų centrą atsto
vavęs Algirdas Landsbergis. 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos var
dai dažnai skambėjo posėdžių sa
lėse ir privačių pokalbių metu 
Svečių-stebėtojų iš Sovietų Są- 
jungos šį sykį nesusilaukta.

Suvažiavimo metu buvo pa
skelbtas naujas kalinamų rašyto
jų komiteto pranešimas, kuria
me išvardinti 349 pagrobti, įka
linti, ištremti, namų arešte lai
komi, ar teismo laukiantys rašy
tojai, žurnalistai ir savilaidos 
darbuotojai. Tarp jų yra ir šie

šiai žmogų praturtina. Nesibijo
kime, šito skaitymo nebus per 
daug. Pagalvokime ir apie save, 
kiek mes esame padarę gero sa
vai tautai, savo aplinkai ir kų 
kiekvienas dar galime ir privalo
me padary ti. Tada pamatysime, 
kad patys būsime didesni ir 
stipresni!

Gražieji lietuviški audiniai. Tai Liet. Tautodailės Instituto 
Toronto skyriaus narių darbai, kuriuos matysime parodoje 
spalio 18 - 19 Kultūros Židinyje. Nuotr. St. Dabkaus

LIETUVOS TEMA PEN 
KLUBO SUVAŽIAVIME
lietuviai: Liudas Dambrauskas, 
Gintautas Iešmantas, Vladas 
Lapienis, Viktoras Petkus, Vy
tautas Skuodis, Antanas Terlec
kas, Povilas Pečeliūnas ir Algir
das Statkevičius. Minimas ir Ba
lys Gajauskas, kurio bylų šiuo 
metu tiria PEN Klubas.

Kai kuriuos šių rašytojų savo 
garbės nariais yra priėmę įvairių 
tautų PEN sky riai. Taip Gintau
tų Iešmantų neseniai “įsisūnijo” 
amerikiečių PEN centras. (Bū
dinga,' kad tai įvyko netrukus po 
amerikiečių rašytojų apsilanky
mo Vilniuje praėjusių metų lap
kričio mėnesį). Vytautą Skuodį 
priglaudė” norvegų, o Viktorų 

Petkų — škotų PEN centras. 
Antanas Terleckas yra jau trijų 
— Amerikos, Kanados ir išeivių 
rašytojų centrų — garbės narys. 
Psichiatrinėje ligoninėje kalina
mų Algirdų Statkevičių priėmė 
filipiniečių ir norvegų centrai. 
Kalinamų rašytojų komiteto pra
nešime randame ir latvių Guna

ro Freimanio bei Žanio Skudros 
iresto Marto Niklaus pavardes.

Pirmų sykį PEN Klubo istori
joje šis pranešimas buvo delega
tų priimtas vieningai. Už jį bal
savo ne tik Vengrijos, bet ir, ne
paisant kritiškų pastabų, Rytų 
Vokietijos bei Bulgarijos centrai, 
kurie anksčiau karingai atakuo
davo kalinamų rašytojų komiteto 
nutarimus. Ir šiems centrams 
darosi jau labai neparanku tei
sinti Sovietų Sąjungos, Vietna
mo, Kubos ir kitų šalių vyriausy
bių vykdomą rašytojų persekioji
mą.

Kalinamiems rašytojams buvo 
pašvęstas ir birželio 23 d. Thalia 
teatre įvykęs literatūros vakaras. 
Scenos fone, ekrane, pridengtos 
spygliuota viela, rikiavosi keli 
šimtai pavardžių, įskaitant ir lie
tuvių. Vokiečių aktoriai ir įvairių

SUSTABDYKIM DEPORTACIJAS!
Kalbant apie OSI reikalus mes 

pasiekėm patį svarbiausią punk
tą iki šiol. Jei Supreme Court 
negirdės esto KARL LINNO by
los, tai jis bus deportuotas į So
vietų Sąjungą pirmą savaitę spa
lio mėnesį. Būtinai reikia, kad 
lietuviai gintų Kari Linną. Kiek
vienas lietuvis visoj Amerikoj 
gali padėti šiuo reikalu siųsda
mas telegramą prezidentui Rea- 
ganui. Sustabdykim deportavi
mus į Sovietų Sąjungą!!!

Jums tik reikia skambinti 1 - 
800 325 - 6000, prašyti operator 
No. 9008 ir duoti savo adresą. 
Jie išsiųs paruoštą telegramą 
Prezidentui. Jūs galit skambinti 
nuo rugsėjo 29 iki spalio 13. Jūs 
galit siųsti vieną iš trijų arba vi
sas tris telegramas.

Viena kainuos $4.00 ($0.50 
nuolaida už antrą ir trečią). Tele
gramos kaina bus užrašyta jūsų 
telefono sąskaiton.

Jei estas Kari Linnas bus de
portuotas į Sovietų Sąjungą, jis 
bus sušaudytas. Lietuviai, estai, 
ukrainiečiai... visi, bus greitai 
išvežti iš Amerikos. Skambinkite 
šiandien!! Taip pat raginkit drau
gus, kad jie skambintų.

Tuo pačiu reikalu “Joint Baltic 
American National Committee 
ir “Coalition for Constitutional 
Justice and Security” ruošia de
monstraciją prieš “Supreme 
Court” spalio 5, 11 vai. ryto, VVa
shingtone. Jei jūs galit atvažiuoti 

tautybių rašytojai skaitė iš jų 
poezijos prozos ir laiškų.

Suvažiavimų atidarant, vienų 
pagrindinių kalbų pasakė Vokie
tijos Federalinės Respublikos 
prezidentas von Weizsackeris. 
Kitas kalbėtojas, žymusis vokie
čių romanistas Gūntheris Gras- 
sas, priminė Hitlerio-Stalino 
paktų ir pareiškė, jog budeliai, 
Hitleris kaip ir Stalinas, yra bai
liai. Pabaltijo valstybių užėmimų 
Hitlerio-Stalino pakto pasėkoje 
debatų metu paminėjo ir nese
niai į Vakarų Vokietiją išvykęs 
rusų kitamintis rašytojas Levas 
Kopele vas.

PEN Kongreso metu vyko 
serija paskaitų ir diskusijų apie 
istorinę temą literatūroje ir 
“primirštas literatūras”. Algir
das Landsbergis kalbėjo apie

(nukelta į 4 psl.)

tą dieną — atvažiuokit. Jei ne 
siųskit bent vieną telegramą (Pa
laukit kol skambins 5-6 kartus). 
Galima skambinti 24 valandas 
dienoje, 7 dienas savaitėje.

Norint daugiau informacijos 
liečiant telegramas demonstraci
ja skambinkit: Edis Sabas 1-301 
- 340 - 1954, Mari Ann Rikken 
1 - 701 - 522 - 0345.

Telegramų pavyzdžiai

Telegram No. 1
The Soviets have manufactu- 

red evidence in the Daniloff 
case; they’re also manufacturing 
evidence for the OSI! Stop OSI’s 
ūse of Soviet evidence. Stop de- 
portation of Kari Linnas and ot- 
hers to USSR immediately!

Telegram No. 2
Soviet law presumes guilt. 

American law presumes inno- 
cence. Soviet “justice” manufac- 
tures evidence in Daniloff case 
and for OSI. Mandate an Amer
ican criminal trial for Kari Lin
nas. Stop his deportation to 
USSR immediately!!

Telegram No. 3
Stand up for what is right! 

Equal justice under American 
Law! Mandate American crimi
nal trials immediately. Stop de
portation of Kari Linnas now!!

LF Bičiuliai Dainavoje
Sukaktuvinė studijų ir poilsio savaitė

V. ROCIŪNAS 

— V —

Po jo pranešimo išsivystė di
skusijos, kurių metu dr. Majau
skas, J. Kojelis, J. Baužys, J. 
Pažemėnas, A. Raulinaitis ir kiti 
kėlė pav., klausimu, koks prezi
dentinių kandidatų Kemp ir 
Bush skirtumus (Kemp esąs arti
mesnis Reaganui, didesnis anti- 
komunistas. Bush šiam darbui 
esąs labai pasiruošęs). Bendrai, 
sklandus pranešimas buvo tar
tum vertingas politinis semina
ras.

Kaip Išeivija atrodys 
2010 metais?

LB JAV krašto valdybos pirm. 
Algimantas Gečys savo paskaito
je ėmėsi sunkaus ir pavojingo 
uždavinio — pamėginti būti 
"pranašu”, mėginti nupiešti vai
zdų, kaip LB atrodys po 24 metų.

Kalbėtojui mėginti surasti 
modelį, pagal kurį galėtumėm 
mesti žvilgsnį į ateitį, esu žymiai 
lengviau, nes, anot prof. Vardžio 
įvadinio žodžio, jis išeivijos gy
venimo raidų sekė ir seka ne vien 
stebėtojo, bet ir uolaus vykdyto
jo pareigose: du kartus JAV LB 

krašto valdybos pirmininkas, de
vynerius metus išbuvo Visuome
ninių reikalų tarybos pirminin
ku, daug kartų lankėsi AVashing- 
tone įvairiausiais lietuvių reika
lais, efektingas kaip politikos de
rybininkas, geras kalbėtojas, raš
to žmogus. Iš jaunų dienų ateiti
ninkas, iš profesijos mechanikos 
inžinierius.

A. Gečys prisipažino, kad sun
ku žvelgti į ateitį, bet ieškant 
modelių, galima mėginti. Turi
me LB instituciją, apjungiančią 
visus lietuvius. Praeityje to ne
turėjome. Kalbėdamas apie tris 
imigracijos kartas, pirmininkas 
priminė, kad pirmoji emigracija 

- fš Krašto prasidėjo po nepavyku
sio 1863 metų sukilimo prieš ru
sus. Ji buvo negausi, nors žinių 
daug ir neturime, bet ji buvo po
litiškai susiskaldžiusi,
užsikrėtusi unijos idėjomis. An
troji imigracija vyko 19 a. pabai
goje ir 20-jo amžiaus pradžioje. 
Ji buvo gausi. Imigrantai atvyko 
į šį kraštą ieškodami geresnių gy 
venimo sąlygų. Jų krašto paliki
mo priežastis buvo ekonominė. 
Tai taip vadinamoji duoneliauto
jų karta, kuri pajutusi “virinimo 
katilo" politiką, gan gretai tirpo. 
Mūsų vadinamoji DP generacija 

atvyko Amerikon, jai esant sti
prioje ūkinėje padėtyje. Šv. 
Tėvo dėmesys, ir šio krašto tau
tinio išlikimo-konservacijo- eth- 
nic Heritage idėjos stiprino jau- 
nakurius pajusti savo tautinę 
vertybę.

LB p-kas padarė šias prielai 
das: šiame’ krašte ekonomi 
nio gyvenimo lygis liks panašus, 
santykiai tarp JAV ir Sov. Sąjun
gos daug nepasikeis, nebus ma
sinės emigracijos iš Lietuvos, 
ryšiai su Kraštu ir toliau bus pa
laikomi, gal eventualiai plėsis, 
laisvinimo darbas bus sunkesnis.

Lituanistinių mokyklų 
skaičius iš 5200 nukrito iki 1300, 
iš grynai lietuviškų parapijų nuo 
130 nukrito iki 43 (Vien Chicago- 
je buvo 13, liko 3). LB rinkimuo
se dalyvaujančių skaičius nukrito 
nuo 12,500 iki 7,500. Kris laik
raščių prenumeratoriai (Draugas 
iš 25,000 nukrito iki 8,000). Nors 
LB apylinkių skaičius pakilo iki 
75 (buvo 57), bet jau atsirado 8 
angliškai kalbančios apylinkės. 
Ateity apylinkės bus daugiau ar 
mažiau, kaip koordinuojančios 
institucijos. Mažės chorai, an
sambliai, tautinių šokių grupės. 
Minėjimai vyks pietų, agape for
mose. Daugiau bus vartojama 
anglų kalba. įdomus faktas Lie
tuvos vyčių istorijoje: kai jie 
perėjo į anglų kalbos vartojimą 
savo narių skaičių iš 1.300 padi
dino iki 4,000. VVashingtone jau

nimo sąjungos suvažiavime vyra
vo anglų kalba. Bus leidžiami 
dvikalbiai aplinkraščiai. Tokio 
pobūdžio lituanistinių mokyklų 
gal ir nebebus, veiks lietuvių 
kalbos kursai kasdieniniams po
kalbiams. Išliks tik didelės ir sti
prios parapijos. Lietuvių kunigų 
amžiaus vidurkis 66 metai. Di
delis kunigų trūkumas. Iškils di- 
jakonų paruošimo klausimas. 
Dabartiniai žurnalai Observer ir 
Bridges virš savaitraščiais, dien
raščių nebebus, ryšiai su Lietuva 
pasiliks. Ir angliškai kalbą lietu
viai pasiliks ištikimi Lietuvos 
laisvės idealams. Ideologinės or 
ganizacijos sumenks, ju vaidmuo 
bus sumažėjęs. Lietuviškame 
gyvenime svarbiausia vaidmuo 
teks Lietuvių Bendruomenei ir 
Lietuvos vyčiams. “Paskutinis 
lietuvis bus bendruomeninin- 
kas”.

Iš po paskaitos pasisakymų di
skusijose ryškėjo: reorgų ben
druomenė savo dienas baigs 
natūralia mirtimi; blogai, kad 
trūksta jaunimo organizacijos 
vadų, lietuvių kalbos vartojimas 
— svarbus tautiniam išlikimui; 
politinė veikla gali būti ir gene
racijų jungis; reikia apmokamų 
LB darbuotojų, šiame reikale 
galėtų L. Fondas ateiti į pagelbą, 
perdidelis idealizmas atstumia 
jaunimą, reikia realiai žvelgti į 
įvairias šių dienų problemas.

Moderatorius dr. Vardys pa
sveikino už drąsą pažiūrėti į 
ateitį. Tai reikėjo padaryti 50- 
tųjų metų dekadoje. Svarbu, kad 
ateity vadai būtų labiau realūs, 
negu buvusieji — per dideli 
idealistai. Įvairių klausimų- 
sprendimų esmė glūdi komuni
kacijoje, o jos pagrindinė prie- 
monė-kalba. Gerai, kad prade
dama rūpintis socialiniais klausi
mais.

Prelegentas A. Gečys savo 
užsklandos žodyje kalbėjo: 
norėjau iššaukti naujų minčių, 
visiems klausimams neturime 
atsakymų, neparuošime ateities 
darbams masių, bet gal turėsime 
gilesnę visuomenę. Šeimos, 
tėvų, ir senelių įtaka jaunimui ir 
toliau pasiliks jaunimo tautinio 
formavimosi vienas iš stipriausių 
pagrindų.

Po ilgų dienos paskaitų ir di
skusijų vakare buvo iškilminga 
jautienos vakarienė ir Floridos 
kvarteto programa. Kvartetą su
darė: Dalila Mackialienė, dr. 
Vytautas ir Vanda Majauskai ir 
Juozas Paliulis — visi iš Daytona 
Beach ird apylinkių. Gražių bal
sų savininkai ir aktoriai savo 
žodžio, dainų ir humoro pynėje 
pateikė Floridos pensininkų gy 
venimo charakteringų, nuotai
kingų ntiotmpų O vėliau 
didžiojoje salėje, besivaišinant 
kokteiliais, jaunimas. R. Bu- 

blytė, K. Petrulis, R. Vardytė, 
V. Gražulis, A. Bublytė irakore- 
deonistas A. Polikaitis su savo 
dainomis, rateliais, įtraukus ir 
visus stovyklautojus, paliko mie
lą vakaro prisiminimą.

“Katalikai ir komisarai 
1940 -1941 metais Lietuvoje”

Kai rengiamės minėti 600 
metų krikščionybės sukaktį Lie
tuvoje, visų aky s nukrypsta į šį 
toliausiai Europos šiaurės rytuo
se esančią katalikybės salė, vėlai 
įsijungusią į Kristaus sekėjų šei
mą . Jos šaknis krikščionybės - 
katalikybės srity nebuvo lengva 
įleisti į ano meto Lietuvos gy
ventojų pagonių mintijimą. Jie, 
kaip gamtos garbintojai, ne 
lengvai priėmė Kristaus Evan
geliją, bet priėmę liko jai tvirti 
ir ištikimi. Nei protestantizmas, 
nei provoslavija su caro galybe 
nepajėgė lietuvių daugumos ati
traukti nuo katalikų Bažnyčios. 
Atėjusi ateistinė - sovietinė 
valdžia jau pirmasiais okupacijos 
metais savo vienu iš pirmųjų tai
kinių pasirinko Bažnyčią. Nuo to 
laiko prasidėjęs kenčiančios-ko- 
vojančios Bažnyčios etapas tebe- 
sitęsias iki mūsų dienų. Sunaiki
nus Bažnyčią lengviau bus susi
doroti ir su tautinėmis žmonių 
aspircijomis.

A

(Bus daugiau)

i
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Viktoras Milukas, Plainview, NY (ii 
viso 1,400 dol.); Birut* Pra^mutaitė, 
East Malvern, Australus (iš viso 500 
doLX Alina Skrapskelisnė, Chicago, 

i IL (ii viso 730 dol.k Valentinas ir I 
Jonė Šernai, Bridgewater, N J. 

į 150 doL dr. Jonas Mockus, Derby, 
į Anglys
1 100 doL vysk. Paulius A. Baltakis, 
0T.M., Brooklyn, NY (ii viso 200 

i dol.k Edvardas ir Jadvyga Biskiai, 
Evanston, IL; Andrius ir Stasė Bliū
džiui, Southfield, MI(iš viso 370 doLk

tawa, Kanada )iš viso 2,001.33 dol.k 
Dr. William ir Gintarė Everett, 
Wiliamstown, MA; Alfonsas Jezu- 
kevičius, Worcester, MA; dr. K. J. 
Kemešys, Curtin, Australija; Jonas ir 
Malvina Klivečkos, Woodhaven, NY 
(iš viso 1,000 dol.).

475 doL Juozas ir Pranė Masi- 
lioniai, Chicago, IL (iš viso 1,000 dol A

375 dol. Napoleonas Girtautas, 
Wyandotte, MI (iš viso 475 dol.).

300 dol. Mečys ir Elena Kra
sauskai, S. Pasadena, FL (iš viso 520 
dol.k LŠST Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinė, Chicago, IL (iš viso 1,400

Aukos gautos 1986 rugpjūčio 
mėnesi: -i*

1,000 doL A. a. John Adomonio at* 
minimui — per AI. J. Krisciunas, 
Trans-Atlantic Motors, Hyannis, MA; 
dr. Petras ir Prane Kaladės, S. Bos
ton, MA (iš viso 2,500 dol.); John Kan- 
cevičius, Lawrence, MA (iš viso 1,500

i dol.k Česlovas ir Irena Mickūnai, 
Centerville, MA (iŠ viso 1,050 dol.k 
a.a. Prano Pauliukonio atminimui— 
duktė, Worcester, MA; Juozas ir 
Irena Rasiai, Cambridge, MA (iš viso 
1,075 dol.), Donatas ir Vida Siliūnai, 
Pompano Beach, FL (iš viso 3,000

il.fdr’/viktorija Skrupekeiytė' 

Oberlin, OH (iš viso 1,250 dol.k 
Juozas Stepaitis, Chicago, IL.

250 doL Vytautas ir Bronė Vaičių* 
laičiai, Woodhaven, NY (iš viso 1,100 
dol.). '

230 dol. Algirdas ir Viktoria 
i Karaičiai, Union Pier, MI (iš viso 480 
i dol.).

200 dol. Gintaras ir Valentina 
Čepai, Quincy, MA (iš viso 225 dol.k

ton, D.C.; a.a. Stefos Smulkaitienės 
atminimui — Jonas Smulkaitis, 
Gulfport, FL (iš viso 2,010 doL); dr. 
J. ir M. Uleckai, Toronto, Kanada (iš 
visą 2.000 dol.k Brutenis ir Irena 
Veitai, Milton, MA (iš viso l,075k Ro
mualdas ir Reda Veitai, Milton, MA 
(iš viso 1,035).

500 dol. Edmundas ir Stanislava 
Cibai, Milton, MA; J. V. Danys, Ot-

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi?

a.a. Jono Jagėtos atminimui — Ona 
Jagėlienė, Chicago, IL (iš viso 130 
dol); a.a. Liucijos Naudžiūtės 
Jankūnienės atminimui — 
Kazimieras Jankūnas, Lodi, N J (iš 
viso 225 doLk Stays ir Prudencija 
Jokubauskai, Palos Hills, IL (iš viso 
1,000 dol-k Leonas ir Stasė Kankai, 
Necedah, WI; Antanas ir Veronika 
Kriščiūnai, Chicago, IL (iš viso 300 
dol.k Motiejus Kvedaras, Chicago, IL 
(iš viso 200 dol.k Lietuvių Šaulių 
DLK Kęstučio kuopa — per Petrą 
Petrušaitį, Racine, WI; Jonas Liorec 
tas, Hollywood, FL (iš viso 400 dol.k 
Juozas ir Daila Liubinskai, Chicago, 
IL; a.a. Andriaus Laukaičio atmi
nimui — Regina Sventickienė, 
Livonia, MI; Kazys Šipaila, Hillside, 
NJ; Stasys Tiškevičius, Chicago, II; 
Mykolas Židonis ir Lijolė Židonytė, 
New Haven, CT (iš viso 500 dol.).

90 dol. Elegijos Kaminskas, Chi
cago, IL; Apolinaras Varnelis, Dowa- 
giac, MI (iš viso 190 dol.).

80 dol. dr. Alina ir Vandalinas 
Domanskiai, Palos Park, IL (iš viso

it. 180 dol.).
70 dol. dr. Rimvydas Sidrys, 

t Streator, IL.
60 dofe Bronius Mašiokas, Aurora, 

CO; G. ir Janina Rėklaičiai, W. 
Lafayette, IN.

54 dol. Jonas ir Irena Kapčiai, 
i Daytona Beach, FL (iš viso 64 dol ).

52 doL Rimgaudas ir Audronė 
Gulbinai, Palos Park, IL; kun.

■ Rapolas Krasauskas, Putnam, CT (iš 
viso 202 dol.k, dr. Antanas Matukas,

UEmniHNus UIIIHIH HNUHN
Putnam, CT (iš viso 757 dol.k kun. A.

Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavarde po dvitaškio — aukoto- Petraitis,, Putnam, CT (iš viso 552 
jas, įnj. — įmokėjo, atst. — atstovauja, asm. — asmuo, suma po pavardės dol.).
— įnašų iš viso. 50 dol. Vaclovas Budnikas,

1986 m. liepos mėn.

1 x $10 Gedgaudas Česlovas atm. įn., $10.
2x$20 Ivaška Povilas ir Joana (mirus), $280; Rutkauskienė Julija, atm. 

įn., $20.
2 x 25 Alminas prof. Kazimieras atm. įn.: Vaičienė Marcele, $565; Ur

bonas Vincas ir Ona, $395.
-1 x $30Tažėnėfialmondas atm. įn.: Skaudys Juozas ir Salomėja, $130. ‘

1 x $37 Sprindžiūnas Zenonas atm. įn.: Sprindžiūnienė Liuda, $700.
1 x $50 Vaitienė Giedrė atm. įn.: Adienė Julia, $50.
2 x $100 Bikinis Bernardas atm. įn.: Sprindžiūnienė Liuda, $100; 

Janušonis Povilas, Juzė ir Vytautas, $500.
1 x $127 Daugvydas Kazimieras atm.: Detroito Birutietės $50, LKVS 

Ramovė, Detroito sk. $25 ir 4 kiti asm.
1 x $200 Liorentas Algirdas atm. įn.: Liorentas Jonas, $1,200.
1 x $250 Šapalas Pranas ir Hortenzija, $610.
1 x $335 Jurjonaa Stasys atm. įn.: Flateris dr. A. ir L. $100, Rudis A. 

ir M. $100, Kincinai J. $25 ir 10 kitų asm., $535.
1 x $460 Rutkys Povilas atm.: po $50 Kloris Jonas, Radvenis Egidius 

ir Vida, Radvenis Gregorius ir Janina, po $25 Činga Jpnas ii Aldona, 
Dovydaitis Vincas ir Ema, Grušas Pranas ir Marytė, Kungienė Regina, 
Kungys S. ir E., Mikuckis Vaclovas ir Ona, Remeikis N., Vilkas-Stockus 
Alma, ir 6 kiti asm., $1,085.

1 x $500 Mickeviiius Justinas atm. įn.: Mickevic Mel, $600.
1 x $4,784.63 Sims Maria M. testamentinis palikimas, $4,784.63.
Iš viso $7,073.63.

1986 m. rugpjūčio mėn.

1 x $20 Pakalnis dr. Alfonsas atm. įn., $20.
4 x $25 Adamkavihus Ignas, $175; Dulienė Monika atm. įn.: Baltimorės 

Liet. Festivalio K-tas, $25; Perminąs Viktoras atm. įn.: Detroito Ramovėnai, 
$25; Valiukonis Jodas atm.: Kubilius Viktoras, $225. ’

1 x $45 Laukaitis Andrius atm.: Sventickas Edmundas ir Regina $25 
ir 1 kitas asm., $445.

2 x $50 Lendraitis Valteris ir Jadvyga, $150; Urbonienė Bronė atm. 
įn.: Urbonas Vincas, $325.

1 z $65 Žostautienė Julija atm. įn.: Kašuba Antanas $25, Lapenas 
Gediminas ir Vladė $25 ir 2 kiti ąsip-, $65.

2 x $75 Abromas Nikodemas atm.: Abromienė Bronė $50, Vaitkus V. 
A. $25 $275; Ugėnas Juozas atm. įn.: įm. 7 asm., $75.

2 x $100 Apeikis Vytautas ir Nelė, $400; X, $300.
1 x $130 Kuncaitis Juozas atm.: Kuncaitienė Elena, $1,645.
2 x $200 Daulys Kazys, $500; Šeputa Jonas atm.: Alanta Vytautas ir 

Irena $50 ir 9 kiti asm., $520.
1 x $235 Zalonu Anne (Ona Žalionytė) atm. įn.: LB Putnamo apylinkė 

$50, Vilią Maria namų seselės $50 ir 12 kitų asm.,* $235.
1 x $300 Stfvidus Jonas ir Albina, $600.
1 x $370 Šimėnas Kazimieras atm.: po $30 Rastenis Vytautas ir Augė, 

Žiaugra Vytautas, po$25 Izbickas Lionginas ir Danutė, Izbickas Vytautas 
ir Felicija, Kubilius Viktoras ir Aga, Mickūnas Česlovas ir Irena, Rūtenis 
J. ir V., ir 13 kitų asm., $570.

1 x $381 Aidukas Adolfas atm.: po $25 Amer. Lithuanian Club of

Elizabeth, NJ; Albina Čepenienė, 
Worcester, MA (iš viso 100 dol.); dr. 
V. Dubinskas, Chicago, IL; Aldona 
Griškienė, Chicago, IL (iš viso 250 
dol ); Bronius ir Marija Gurėnai, Hay- 
ward, W:I (iš viso 550 dol.); Alexand- 
ra Gylys, Olympia, WA; Kazys 
Jakštas, Wisconsin Delis, WI (iš 
viso 100 dol.; Birutė Lesevi- 
čienė, ir Aldona ir Irma, Chica
go, IL (iš viso 80 dol.); Maria Moge- 
nis, Belleville, IL (fš viso 150 dol.); 
Julius ir Liuda Paulėnai, Cicero, IL 
(iš viso 250 dol.k dr. Joseph Plikaitis, 
Chicago, IL (iš viso 650 dol.); Pranė 
Prankienė, Chicago, IL (iš viso 1,150 
dol.); Regina V. Taunys, Putnam, CT 
(iš viso 90 dol.k, Marytė Antanaitis 
Shalins, Woodhaven, N Y (iš viso 100 
dol.);* a.a. Kazimiero ir Julijos 
Širvinskų atminimui — Bronė ir Jad
vyga Širvinskaitės, N. Hollywood, 
CA (iš viso 150 dol.); Kazys 
Zemeckas, Indianapolis, IN (iš viso 
450 dol.).

40 dol. dr. Kazys ir Marija Almė- 
nai, College Park, MD (iš viso 240 
doLk, Mega Barniškaitė, Euclid, OH 
(iš viso 90 dol.k Kazys ir Filomena 
Čemiai, Chicago, IL (iš viso 1,090 
dol.k, Petras ir Elena Daliniai, St. 
Petersburg Beach, FL (iš viso 90 dol.k 
Jaunis ir Dalia GilvydŽiai, Franklin, 
MI; Izabelė Jonaitienė, Euclid, OH (iš 
viso 80 dol-k Ignas ir Lilė Juzėną’, Pa
los Heights, IL (iš viso 140 dol.k dr. 
Irena Kyras, Chicago, IL (iš viso 140 
dol.k, dr. Česlovas Masaitis, Thomp
son, CT (iš viso 595 dol.); Juozas 
Mažeika, Chicago, IL; Audronė 
Meškauskas, Wayne, PA; Rimvydas 
ir Genė Rimkai, Western Springs, IL 
(iš viso 1,040 dol.k Vytautas Rute- 
lionis, Rockville, MD (iš viso 60 dol.k, 
Kostas Stankus. Oak Lawn, IL; Mor
ta Užgirienė, Brookfield, IL (iš’viso 
170 dol.).

30 dol. Bladas .Daukantas, St. 
Petersburg Beach, FL (iš viso 530 
dol.); dr. Jurgis Gimbutas, Arlington, 
MA (iš viso 1,03(1 dol.).

27 dol. Juozas Gtamas, Oak Lawn, 
IL (iŠ viso 227 dok).

Francas Kamantauskai, Norvrood, 
MA; dr. Romualdas ir Gražina 
Kriaučiūnai, Lansing, Ml; Romas ir 
Baniutė Kronai, Clarendon Hills, IL 
(iš viso 220 doLk Antanas ir Bena 
Kvedarai, Savannah, GA; Juozas 
Lekas, Chicago, IL; dr. Anthony Mar- 
ciukąitis, Gilloepie, IL; Jadvyga 
Matulaitienė, Hilkrest, NY (iš viso 
110 dol-k Jonas Peštukas, Chicago, 
IL; Albinas ir Gražina Reškevičiai, 
Omaha, NE (iš viso 70 doLk dr. Da
na Saliklytė, Chicago, IL; Bronius 
Sedleckas, Chicago, H (iš viso 40 doLk 
Jonan Šepetys, Fartnington Hill, MI 
(iš viso 150 dol.).

15 doL Laima Almonte, Brooklyn, 
NY (iš viso 30 doLk Bronė An- 
drisunas, Hot Springs, AR; Stefanija 
Barnus, Chicago, IL; Adolphe Ber
notas, Concord, NH; Ona Biežis, Loog 
Valjey, NJ; Paul Blozis, Daytona 
Beach, FL; Juozas ir Ona Bridžiai, W. 
Bloomfield, MI (iš viso 115 dol.k 
Saulius ir Daina Čyvai, Salem MA (iš 
visu 125 dol); Algis ir Stasė Damijo
naičiai, Elmhurst, IL; Ray Gončius, 
Indianapolis, 1N; Jonas ir Albina 
Jakubauskai, Juno Beach, FL (iš viso 
135 dol.k Albinas ir Angelė Karniai, 
St. Petersburg Beach, FL (iš viso 115 
dol.k Jokūbas Kregždė, Cindnnati, 
OH (iš viso 50 dol.k, Edmund Meškys, 
Center Harbor, NH (iš viso 165 dol.k 
Juozas ir Uršulė Mikuliai, 
Westchester, IL; Danutė Mikulskis, 
Woodhaven, NY; dr. Vytautas ir 
Genovaitė Musoniai, Oak Lawn, IL 
(iš viso 515 dol.k, Juozas ir Diana 
Noreikai, Beverly Shores, IN; Pau
lius ir Rasa Ragai, La Grange Park, 
IL; dr. Antanas G. Razma, Palos 
Park, IL; Estelle Rogers, Chicago, IL; 
Vincas ir Vanda Simanavičiai, Hot 
Springs, AR (iš viso 115 dol.k, Julia 
Skirmuntas, Kenosha, WI; Jonas 
Šoliūnas, Chicago, IL; Antanas 
Sprindys, Deltona, FL; Leu Venckus, 
Fennville, MI; Maria Vilutienė, 
Beverly Shores, IN; Gaida Zarkis, 
River Forest, IL.

, 14 doL Petras Giedrimas, Chicago, 
IL.

10 dol. Walter Abramikas, 
Springfield, IL; Vincas Ančiulis, Chi
cago, II; Birutė Bagžiūnienė,

Jonas Siaurušaitia, Balti more, MD, 
Valerija Šimkienė, Chicago, IL; 
Eugenijus ir Irena StevinskaLSt Re- 
tersburg Beach, FL; Bronius Stažas, 
Chicago, IL(jš vtao 35 dol.k Albinas 
Slivinskas, Barbenk. IL; Joan 
Stoškus, Chicago,: IL; Jonas ir t 
Konstancija Strazdai, Sunny Hills, 
FL (iš viso 110 dol.k Aniceta Stro- 
pienė, Chicago, IL; dr. Peter Sūkurys, 
Chicngo, IL; Jonas Totoraitis, Salida, 
CO, dr. Kazimieras Vaičius, St Pe
tersburg Beark, FL; Kazimieras 
Vainius, Msspeth, NY; Genė Valu 
naenė, St. Petersburg, FL (iš viso 130 
dol.k Romas ir Birutė Viskantai, W. 
Lafayette, IN (iš viso 110 dol.k 
Snieguolė Zalatorė, Berwy n, IL; kun. 
dr. Tomas Žiūraitis, Waslungtun, DC 
(iš viso 60 dol.k Bruno Zhatauskaa, 
Chicago, IL (iš viso 30 dol.k, VįdaZub- 
kienė, Potomac, MD.

7 doL Vladas ir Juzė Petrauskai. N. 
Chicago, IL (iš viso 207 dol.).

5 doL Pranas Alseika, Chicago, IL; 
Vladas ir Gražina Biknevičiai, Com- 
mack, NY; Frank Baldauskas, 
Cuyahoga Falla, OH; Albert Bali- 
lonis, Philadelphia, PA; a.a. 
Algimanto Buko atminimui — Jonas 
ir Jadvyga Bukai, Gulfport, FL (iš 
viso 30 dol.k dr. Justinas Dėdinas, 
Elmhurst, IL; Anelė Dulkis, Newark, 
NJ (iš viso 15 dol.k, Vladas Gra
bauskas, Clinton, IN; Jadvyga Gri
gienė, Cos Cob, CT, Victoria Gruodis, 
Monticello, N Y; Paul Ivaška, Upper 
Marlboro, MD; Richard Jakubaus
kas, Peteraham, MA; Kazys Janėnas, 
Deltona, FL (iš viso 65 dol.k, Stasys 
Jurgaitis, Cleveland, OH (iš viso 6 
dol.k, Povilas Karosas, New Britain, 
CT (iš viso 20 dol.k Jonas ir Natalija 
Kiaušai, Harrison, NJ (iš viso 130 
dol.k Edward Kubaitis, Willow 
Springs, IL; Bruno Lukas, Chicago, 
IL; Algirdas Norris, Chicago, IL; V.* 
Petravičius, Kenosha, WI; Jonas 
Pleirys, Chicago, IL (iš viso 15 dol.k, 
Ona Rinkuvienė, St. Petersburg, FL 
(iš viso 240 dol.k, Aušrelė Sakalas, 
Omaha, NE; Aleksas Smilga, 
Chicago, IL (iš viso 105 dol.k Feliksas 
Valaitis, Chicago, IL (iš viso 50 dol.k, 
dr. Daina Variakojis^Chicago, IL (iš 
viso .80 dol.k Aleksas Veri kas,

1,000 doLkKaaye ir Stasė Urbšaičiai, 
St Petersburg. FL (įmokėta 1,030 
dol-)-

500 dol. Alg. T. Antanaitis, 
Chicago, IL (įmokėta 500 dol.).
300 doL dr. A. Gruahnys, Wichita, 
KS (įmokėta 310 dol.).

250 doL Genovaitė ir Gustav Kauf- 
manai, Springfield, VA (įmokėta 270 
dol.).

PLB Fondo vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja visiems Lituanistikos 
katedros rėmėjams ir prašome padėti 
užbaigti lėšų teikimo vąjų iki š.:n. 
rudens. v

1966 m. rugpjūčio 31 d. Lituanis- 
tikoe katedros ižde buvo 549,982.26 
dol. Dar reikia surinkti 50,017.74 dol. 
čekius prašome rašyti ir siųsti: Litu 
anistikos katedra arba IJthua- 
nian World Community Founda
tion, 5620 S. Claremont Avenue, 
Chicago, IL 60636.

Vytautas Kamantas
PLB Fondo pirmininkas

Nįjolė Balzarienė 
PLB Fondo reikalų vedėja

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių šešiomis kalbomis leidi
mą. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ar jų atminimą. Visos aukos 
Tautos Fonduoi nurašomos nuo 
federalinių mokesčių. Tautos 
Fondas, Lithuanian National 
Foundation, Ine., P. O. Box 
21073, Woodhaven, N. Y. 
11421.

— Seselė Margarita Barei
kaitė iš Toronto išvyko į Mon- 
trealį gilinti savo studijų vieti
niuose universitetuose. Būdama 
Toronte, ji daugeli metų vadova
vo Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų Toronto skyriui ir Lietu-

Hillcrest, NY; Voldemaras 
Banevičius, Philadelphia, PA; J. ir U. 
Balskai, Chicago, IL (iš viso 20 dol.k, 
Mečys Balys, Cleveland, OH; Kazys 
Brigą,- Chicago, IL; Juozas ir Edith 
Blažiui, Hollisten, MA (iš viso 160
dol.); Stasys Budas, Ccdar Lake, IN 
(iš viso 1,010 dol.k Joseph Bndr'cika, 
St. Petersburg, FL (iš viso 30 dol.k 
Mikas Cesas, Downers Grove, IL; Vic- 
tor Chainas, Naples, FL (iš viso 260 
dolj; Bronė Čižikaitė, Chicago, IL; 
Kęstutis ir Alexandra Damijonaičiai, 
Deerfield Beach, FL; Stasys Dargis, 
Oak Lawn, IL; Antanas Diržys, 
Woodhaven. NY; Lina Edelis, 
Phoenix, AZ (iš viso 30 dol.k S. M. 
Gabriele, Lemont, IL; Antanas 
Gailiušis, Philadelphia, PA (iš viso 60 
dol-k Pajauta Gaižutis, Rochester, 
MI; Gintautas ir Rūta Gaškai, 
Cleveland, OH; Emilija Gaškienė, 
Chicago, IL (iŠ viso 60 dol.k, Monicė 
Gavcus, Chicago, IL; Jonas 
Grebliauskas, St. Petersburg Beach, 
FL (iš viso 20 dol.); Sofija Holiusa, 
East Chicago, IL; Kazė Jameikienė, 
Rockford, IL; Mečys Javas, Chicago, 
IL; K. Juknelis, Melrose Park, IL; Jo
nas Kaspariunas, St. Petersburg, FL 
(iš viso 30 dol.k, Jonas ir Ona 
Kasperaičiai, Racine, WI; Daina 
Koje’ytė, Addison, IL (iš viso 260 
dol.k Bronė Kova, Chicago, IL; 
Leonas Krąjauskas, New BufTalo, MI; 
Bronius Kručas, Chicago, IL; Jonas 
Kučinskas, Miami Beach, FL(iš viso 
60 dol.k Leopoldas Kupcikevičius, 
Chicago, IL; dr. Juozas Laukaitis, 
Arlington, VA; Elena Legeckis, 
Libertyville, IL; iVincas Levickas, 
Crownsville, MD (iš viso 25 dol.k 
Kazys ir Mėta Linkai,Miami Beach, 
FL (iš viso 55 dol.k, Juozas ir Barbara 
Lukai, Grand Rapids, MI (iš viso 810 
dol.k aa. Algimanto Mackaus at
minimui — Marcelė Mackienė, Cice
ro, IL (iš viso 510 dol.k, Akvilina 
Malėta, Chicago, IL; Joseph Mar
tenas, Minersville, PA (iš viso 30

Racine, WI; Adomas Valiušis, 
Chicago, IL; Juozas ir dr. Ona 
Vitėnai, Oxon Hill, MD (iš viso 130 
doLk Edvardas Žianšys, Amsterdam, 
$IY; Algis Žolynas, San Diego, CA.

3 dol. dr. Jolanda Mickevičius-Ruo- 
kis, Shaker H ta., OH.

2 dol. Pius Brazauskas, North 
Bend, OR; a.a. Kęstučio Jeronimo 
Butkaus atminimui — Antonia 
Butkukvienė, Chicago, IL (iš viso 22 
dol.k Juozas Grinius, Wethersfield, 
CT (iš viso 17 dol.k L. Juskėnas, 
Chicago, IL; Koletta K. Kaspar, Ar
lington, MA (iš viso 102 dol.k Albert 
Kerchowskas, Port Richey, FL; Alfon
sas ir Ona Kinduriai, Gulfport, FL (iš 
viso 1,257 dol.k John Kunčas, Export, 
PA; Alfonsas Leparskas, Warren, MI; 
Antanas Liudžius, Chicago, IL (iš viso 
52 dol.); Antapas Macionis, St. 
Petersburg Beachj .FL; A. Mačiuke
vičius, Waukegan, IL; Katie Mila- 
šauskas, Chicago, IL; Alger 
Mockaitis, Manassas, VA (iš viso 102 
dol.k Adelė Mylashus, La Šalie, IL; 
Vaclovas Nenortas, Manchester, CT 
(iš viso 12 dol.k Edward Pikelis, 
Chicago, IL; Julius Rūkas, Omaha 
NE (iš viso 42 dol.k Juozas Skaudys, 
Woodland Hills, CA; Juozas Skoman
tas, Beverly Shores, IN; Jadvyga 
Skrudzinskienė, Dorchester, MA (iš 
viso 42 dol.); Stanley Strokas, 
Chicago, IL; Stasys Vaitkevičius, 
Chicago, IL (iš viso 12 dol.); kun. Jo
nas Velutis, Čhicago, IL (iš viso 122 
dol.k Antanas Zailskas, Cicero, IL; 
Povilas Žumbakis, Chicago, IL.

i
Pagal pasižadėjimus gauta:

1,000 dol. Arūnas ir Irena 
Draugeliai, Woodridge, IL (įmokėta 
1,0010 dol.k Justinas ir Elena 
Liaukai, St. Petersburg Beach, FL 
(įmokėta 1,052 dol.k, dr. Ignas K. 
Skrupskeiis, Chapin, SC (įmokėta

vių vaikų namams. Taip pat da
lyvavo ir visuomeninėje lietuvių 
veikloje. Savo laiku buvo išrink
ta ir Putnamo seselių vyriausia 
vadove.

Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties medalis, kurį su
kūrė skulptorius Vytautas 
Kašuba. Išleido jubiliejinis 
komitetas. Bronzinis — 30 
dol., persiuntimo išlaidom 
pridedamas 2 dol. Gauna
mas Darbininko administ
racijoje — 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.

dol-k Justas Ir Kosta Mašiotai, Le- 
mont, IL(iš viso 60 dol.k Nikodemas 
ir Kazė Matijošaičiai, Los Angeles, 
CA (iš viso 210 dol.k Angelica

LIETUVOS TEMA PEN 
KLUBO SUVAŽIAVIME

Florida, Gruzdžiai Antanas ir Van^a, Kačinskai Leonas ir Elena ir 26 kiti 
asm., $481.

1 z $600 Šamatauskas Viktoras ir Ona, $500.
1 x $1,63033 Skirka rašyt. Antanas Jonas testamentinis palikimas, 

$1,639.83.
1 z $5,000 Sutkus Viktoras ir Veronika, $27,025. 7 
iš viso $933533.

Lietuvių Foado pagrindinis kapitalas 1986.VII1.31 p;asiekė 3,449,446 
dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką švietimą, kultūrą ir 
jaunimą 1,792,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais gauta 
891,209 dol.

Sudarykime tesUmaptua ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fondui. 
Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC. A NOT FOR-PROFIT TAX 
EKEMPT ILLINOIS CORPORATION, Chkago, IL A

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remiamas 
lietuvybės išlaikymas.

27 doL John Abrizas, Chicago, IL; 
Barškėčių šeima, Chicago, IL; Vytau
tas ir Alfonsą Budrioniai, Crete, IL 
(iš viso 125 dol.k, Casimir Cikctes, 
Delran, NJ; Kęstutis Grigaitis, San
ta Monica, CA; Julius Karsas, 
Chicago, IL (iš viso 50 dol.k, John ir 
Ina Kasiai, Chicago, IL; Aleksas ir 
Vena Lauraičiai, Willow Springs, IL; 
Kazys Markus, Melrose Park, IL; M. 
Momkus, Chicago, IL (iš viso 45 dol.); 
dr. Polius Raslavičius, Lynnfield, MA 
(iš viso 155 dol.k pianas Vaineikis, 
Chicago, IL (iš viso 225 dol.).

22 dol. Genovefa Mitsevitz, Chi
cago, IL (iš vieo 122 dol.).

M dol. Kostas ir Marcelė Arai, St 
Potarsburg, FL (iš viso 120 dol.k, Sau
lius Balsys, WUlow Springs, IL; A. 
Jurjonaa, Officago, IL; Wenceslaus ir

Menciunas, Jamaica, N Y; Kazys 
Mereckis, St. Petersburg Beach, 
FL; Kazys Meškonis, Chicago, IL; 
Veronika Narkienė, Omaha, NE (iŠ 
viso 30 dol.k Marcelė Pakeltienė, Chi
cago, IL (iš viso 12 dol.k, Eugenia 
Pakulis, Rehoboth Beach, DE; 
Alphonse Palaima, Shrewsbury, MA; 
Bronius Paliulionis, Cicero, IL (iš viso 
25 dol.k Birutė Pankienė, Chicago, 
IL; Lfocijas Paulavičius, Davenport, 
IA; Antanas Peštenis, Philadelphia, 
PA (iš viso 70 dol.k Arvydas ir 
Simone Poderiai, Chicago, IL; dr. 
Kazimieras Rimkus, Chicago, IL (iš 
viso 1,010 dol.k, Paul ir Marta 
Ruikiai, Chicago, IL; Boleslovas 
Rymantas. Su Petersburg Beach, FL 
(iš viso 145 dol.k, Jurgis Savaitis, Sun
ny Hįlls, FL; V. Semaška. Miami, FL;

(atkeltu iš 3 vsl.)
Justino Marcinkevičiaus pjesę 
“Daukantas”, kuri “aistringai 
teigia kolektyvinę (tautinę) są
monę ir pabrėžia istorinės at
minties svarbą”. Kadangi ir šian
dien, kaip Daukanto laikais, Lie
tuvos istoriją stengiasi kontro
liuoti svetimieji, todėl tokie 
svarbūs pjesės paskutinieji žo
džiai: "Istorija mūsų!” — tvirtino 
Landsbergis. Su kitomis rytų-vi- 
durio Europos tautų kultūromis 
“Daukantą" sieja bendri istori
niai atsiminimai; tokios pjesės, 
kaip "Daukantas", yra dalis jų

bendros kovos — čekų rašytojo 
Milano Kunderos žodžiais, at
minties kovos prieš užmarštį. Si 
paskaita susilaukė ypač gyvų ko
mentarų iš Rytų Europos dele
gatų. Vėliau, kreipdamasis į Va
karų ir Rytų Vokietijos rašytojus, 
kurie dažnai linksniuoja Čilę ir 
Nikaragvą. Landsbergis ragino 
juos aktyviau pasisakyti apie Pa
baltijo nelaisvę. Hamburgo 
moksleiviams Landsbergis vo
kiečių kalba skaitė ištraukas iš 
savo pjesės “Penki Stulpai’ ir pa
sakojo apie įvykius pokario Lie
tuvoje. (Elta^
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VIDURIO AMERIKOS
SKAUTŲ STOVYKLA

Amerikos vidurio rajono skau- 
tų-skaučių stovykla vyko Rakas 
stovyklavietėje, Cluster, Mich., 
liepos 19 - rugpjūčio 2.

Į šią stovyklą skautai ir skautės 
suvažiavo iš Chicagos ir jos apy
linkių. Taip pat iš Clevelando, 
Detroito, Nebraskos, San Fran- 
cisco, Los Angeles, Pennsylva- 
nijos ir kitų vietovių.

Bendra stovykla buvo pava
dinta “Laisvės Varpo” vardu. 
Tuo vardu stovyklautojams pri
minė, kad Lietuva neturi laisvės 
ir kad jų pareiga prisidėti prie 
laisvės atgavimo. Stovy klos šūkis 
buvo “O skambink per amžius 
vaikams Lietuvos, tas laisvės ne
vertas, kas negina jos”.

vos valdovas krikščionis ir tuo 
pradėjęs Lietuvoje krikščionybe

Seserijos pastovyklė buvo pa
vadinta Sofijos Čiurlionienės 
vardu, prisimenant jos gimimo 
100 metų sukaktį ir drauge ją pa
gerbiant kaip pirmąją Seserijos 
vyriausią skautininkę.

Į stovykla atsilankė Paulius 
Žumbakis, kuris stovyklautojus 
painformavo, kaip OSI bendra
darbiauja su KGB.

Savaiatgalyje stovyklą aplankė 
garbės konsulas Vaclovas Kleiza 
su žmona. Seserijos vyriausia 
skautininke Sofija Gedgaudienė, 
Brolijos vyriausias skautininkas 
Kazys Matonis, Akademikų 
skautų pirmininkas Kęstutis 
Ječius ir daug kitų skautų vadovų 
ir tėvų.

Brolijos pastovyklė buvo pa
vadinta Mindaugo vardu. Tuo 
skautam buvo priminta, kad 
Mindaugas buvo pirmasis Lietu-

Stovykloje buvo surengti lau
žo vadovų kursai, kuriuos lankė 
25 skautai ir skautės. Kursam va
dovavo Edvardas Meilus ir Vilija 
Nasvitytė. A. P.

Akademikų skautų sąjūdžio studijų dienų dalyviai ir dalyvės Dainavos stovykloje. Jų 
tarpe matosi vyr. skn. S. Gedgaudienė, vyr. skn. K. Matonis, ASS pirmininkas fil. K. 
Ječius. Nuotr. V. Bacevičius

EKONOMIJOS 
KONFERENCIJA 

FLORIDOJE

“Lito” investavimų bendrovė 
iš New Yorko praneša, kad šių 
metų lapkričio 8-9 dienomis 
Marco Island, Floridoje, įvyksta 
antroji lietuvių ekonominė - fi
nansinė konferencija. Visi lietu
viai, kurie domisi finansais, bi
zniu ir investavimu, kviečiami 
dalyvauti.

Konferencijos programa 
apims ne tik vien finansų sritį, 
bet taip pat ir ekonominio 
gerbūvio įtaką lietuvių visuome
nei. Kalbėtojais pakviesti: Povi
las Kilius, Albertas Kerelis, Lie
tuvos konsulas Vaclovas Kleiza, 
Stasys Klimas, dr. Julius Maldu
tis, Bronius Nainys, dr. Tomas 
Remeikis, dr. Jonas Ulėnas, dr. 
Rimas Vaičaitis, dr. Elona Vaiš- 
nienė, Vytautas Vebeliūnas.

ir Lemonto lietuvių centro pla
nai. Be to, bus progų pailsėti 
prie jūros ir šeštadienio vakaro 
subuvime pasidžiaugti menine 
programa.

Konferencijos dalyviai kvie 
čiami atvykt su šeimom ir ta pro
ga paatostogaut Marco Island 
kurorte, gražiame Golfo įlankos

pajūry’. Nuo lapkričio 5tos iki 12- 
tos konferencijos svečiams yra su 
didele nuolaida rezervuoti bu
tai, bet reikia nedelsiant užsisa
kyti vietas, kad būtų galima visus 
aprūpinti patogiais ir modemiš
kais kambariais. Norintieji vykti 
į Marco Island konferenciją, 
prašomi registruotis šiuo adresu:

“Litas” Investing Company, 86 
- 01 114th Street, Richmond 
Hiil, N. Y. 11418. Telefonu 
skambinti 718 441-2811, arba 
718 441 - 6799. Dėl papigintos 
kelionės rezervacijų, prašoma 
skambinti į “Vytis International 
Travel Service, 718 769 - 3300.

Taigi, lapkričio 8 ir 9 visi 
kviečiami j lietuvių ekonominę 
konferenciją, kur bus galima ne 
tik pasisemti naujų žinių, bet ir 
pasidžiaugti saule bei jūra ilgo 
rudens ir ateinančios žiemos iš
vakarėse.

Alg. Š.

KAS TOS SESERYS KUPREV1ČIŪTĖS? INTERNATIONAL

Po paskaitų vyks diskusijos ir 
pašnekesiai aktualiomis temo
mis, kurių tarpe bus nagrinėjami

VVATERBURY, CONN.
Bendruomenės vakaras
LB apylinkės valdyba spalio 4, 

šeštadienį, 7:30 v.v. Šv. Juozapo 
mokyklos didžiojoje saleje ren
gia bendruomenės vakarą.

Dainuoja solistas Benediktas 
Povilavičius iš Bostono. Jam 
akomponuoja muzikas Bronius 
Beinorius. Šokiams gros brolių 
Kezių orkestras iš New Yorko.

Bilietų ir rezervacijų reikalu 
kreiptis į Spaudos kioską, 33 
Congress Avė., tel. 756 - 5175, 
arba į Aldoną Raugalienę, tel. 
756 - .5339. Įėjimo auka — 7.50 
dol.. jaunimui — 4 dol. \ akaro 
pelnas skiriamas LB lituanistinio 
švietimo reikalams.

LB apylinkės valdyba visus 
kviečia gausiai atsilankyti.

Spalio 12, sekmadienį, 
Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje bus seserų Kuprevičiū 
čių koncertas. Abi jos atvyksta iš 
Clevelando.

Abi jos mėgo muziką nuo jau
nų dienų. Abi pradėjo skambinti 
fortepijonu. Greitu laiku Ilona 
susidomėjo trompete ir kartu 
mokėsi groti violončele. Trum- 
petė vistiek pasiliko jos pagrindi
nis instrumentas.

Kristina taip pat grojo smuiku, 
klarnetu, tačiau jos mėgiamiau
sias instrumentas buvo ir yra — 
fortepijonas.

Tiek lankydamos pradžios mo
kyklą, tiek gimnaziją, jos visą lai
ką aktyviai dalyvavo įvairiuose 
muzikiniuose pasirodymuose. 
Yra dalyvavusios jaunųjų instru
mentalistų varžybose Clevelan
de ir laimėjo pirmąją vietą.

Ilona ir Kristina taip pat prik
lauso prie Grandinėlės šokių 
grupės: Kristina kaip šokėja, o 
Ilona kaip Grandinėlės muziki
nio vieneto narė. Siame viene
te ji ir šiandien dalyvauja. Su 
Grandinėle koncertavo Ameri
koje, Kanadoje ir Australijoje. 
Tuo pačiu laiku Kristina kaip 
akompaniatorė įsijungė į Nerin
gos vienetą. Su tuo vienetu kon
certavo Amerikoje, Kanadoje ir 
Pietų Amerikoje.

toliau tęsia muzikos studijas. 
Kristina įsigijo muzikos ma
gistrės laipsnį ir dabar mokyto
jauja Cleveland Music School 
Settlement.

Nevv Yorke jų koncertą rengia 
LMK Federacijos Nevv Yorko 
klubas.

N.Y. Liet. Jaunimo Sąjunga 
šaukia organizacinį bendrą susi
rinkimą spalio 17, penktadienį, 
8 v .v. Kultūros Židinio posėdžių 
kambaryje. Bus rodomi filmai ir 
bus aptariama jaunimo veikla. 
Kviečiamas visas jaunimas nuo 
18 iki 35 metų amžiaus. Gyve
nantiems Manhattane bus suda
rytos sąlygos atkeliauti į Židinį. 
Šios sąjungos valdyba jau keli 
mėnesiai stropiai rengiasi plačiai 
jaunimo veiklai ir laukia, kad į 
tą veiklą įsijungtų kuo daugiau 
jaunimo.

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

RŪTA PAUPERIENĖ, Įstaigos vedėja

PASKUTINĖ 1986 METŲ KELIONĖ Į LIETUVĄ

Nr. 8607 Gruodžio 20 — sausio 3, 1987 — Iš New 
Yorko $1,471.00

Kelionės maršrutas: 1 diena Maskvoje, 11 dienų 
Lietuvoje, 2 dienos Helsinkyje.

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) Įskaito visas 
susisiekimo Išlaidas, viešbučius, maistlą, Įvairias 
ekskursijas ir. daug kitų priedų. ■

Kelionės dalyviams bus parūpinami bilietai Į specia
lius naujametinius spektaklius Operos ir baleto teatre 
arba Filharmonijoje.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. 
Kainos:

Volga GAZ 24-10 — 5,600 rb.
VAZ 2107 — 4,470 rb.
VAZ 2106 — 4,130 rb.
VAZ 21003 — 3,900 rb.
VAZ 21013 — 3,360 rb.

Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

G. T. INTERNATIONAL, INC. P.O. BOX 29163 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA, TELEFONAI: 
(312) 471-1700 arba 471-1702.
Skrendame erdviais “FINNAIR” lėktuvais

Šiuo metu Ilona lanko valsty
binį universitetą Clevelande ir

XXXI KANADOS LIETUVIŲ DIENOS

MONTREAL — 1986

BflnKBvmnii 
Pastoge paid both umys

įtart uhot MIMIK-BIHUMb

Donahue 2ta-2500

u.n«n

kuriuo laiku. sluirt* gavo*, bankas tuoj b 
traukia sum< I sąskaitą. PrlsModa Ir užtikrini*

Boston ž 
Savings Banky

Penktadieni, spalio 10
7 vai. vak. Vinco Krėvės literatūros premijos įteikimas. Orkestras, šalta vakarienė, 

baras. Aušros Vartų parapijos salėje, 1465 rue de Seve. S12.5O asmeniui.

Šeštadienį, spalio 11
9 vai. ryto krepšinio rungtynės — Toronto “Aušra”, Hamiltono “Kovas”, Londono 

“Tauras”. Montrealio “Tauras”, Toronto “Vytis”, Verdun Catholic High School, 6100 
Champlain Blvd. Laisva auka.

7 vai. vak. Didy sis balius. Orkestras, šokiai, vaišės, baras, loterija. James Lyng High 
School, 5440 Notre Dame Street VVest. SIO.OO asmeniui.

SekmadienĮ, spalio 12
11 vai. ryto pamaldos katalikams. Mišias aukoja kun. dr. V. Skilandžiūnas Šv. Kazi

miero bažnyčioje, 3426 rue Parthenais.
12:45 vai. popiet pamaldos evangelikams — laiko kun. P. Dilys, Šv. Jono bažnyčioje, 
•3594 rue Jeanne Mance.

’3 vai. popiet koncertas: montažas: Lietuva. Solistai G. Čapkauskienė. A. Keblys, 
Chorai: Ottavvos “Ramunėlės”, Toronto “Aras”. Lietuvos Kankinių ir Prisikėlimo para
pijų chorai, Montrealio vyrų oktetas, “Pavasaris”, Aušros Vartų ir Šv. Kazimiero parapijų 
chorai. Šokių grupės: Toronto “Gintaras , Montrealio “Gintaras . Hamiltono “Gyvata- 
ras'. Dirigentai: L. Marcinkutė, A. Stankevičius, I. Tark ir V. Verikaitis. akomponuoja 
Montrealio liaudies instrumentų orkestras Gintaras” ir muzikai J. Gos ėdąs ir A. Stan
kevičius. CEGEP Andre Laurendeau, 1111 rue Lapiere. $10.00 asmeniui.

7 vai. vak. jaunimo atsisveikinimo vakaras. Orkestras, šokiai, vaišės, baras, šv. Kazi
miero parapijos salėje, 3426 rue Parthenais 34.00.

Viešbučių užsakymui skambinti Chris Bernotui c/o Gerry Lou and Associates 514 
282 - 0101. Bendrą informaciją teikia Arūnas Staškevičius 514 347 - 0583

— Lietuvių Fondas Vasario 
16-osios gimnaziją lankantiems 
užjūrio moksleiviams išlaikyti 
paskyrė 9,500 dol. stipendijų. 
Jas gauna trys argentiniečiai: A. 
Gaidimauskaitė, C. Janulionytė 
ir A. Katinas, venecuelietis S. 
Rosales-Statkus ir iš Chicagos 
Donelaičio mokyklos abitu
rientės — M. Rudaitytė, A. 
Tijūnėlytė ir V. Vėžytė. Stipen
dijoms gauti prašymai kasmet 
paduodami iki balandžio 15.

— Baltimorės , MD, katedra 
(Cathedral of Mary Our Queen) 
išsiuntinėjo 1986 - 1987 metų 
šioje katedroje rengiamų kon
certų programą. Šioje progra
moje yra įtrauktas ir muziko-var
gonų virtuozo Jono Žuko vargo
nų koncertas, kuris įvyks 1987 
vasario 8, sekmadienį, 5:30 vai. 
popiet.

— Solistės Daivos Mongir- 
daites koncertas ir Balio 
Gaidžiūno knygos “Saulėtos ir 
rūsčios dienos” sutiktuvės įvyks 
spalio 4 Dievo Motinos parapi
jos auditorijoje, Clevelande, 
Daiva Mongirdaitė, pianu paly
dint Kristinai Kuprevičiūtei, 
atliks pilną dviejų dalių koncer
tą. Koncerto viduryje, vietoj 
pertraukos, iš naujos knygos bus

Juos 
Edas

Kai-

skaitomi trys eilėraščiai, 
skaitys Auksė Bankaitytė, 
Kijauskas ir pats autorius.

— Rašytojas Anatolijus
rys, gyvenąs Chicagoje, laimėjo 
“Dirvos” novelės konkursą. 
Konkurso vertinimo komisija 
buvo sudaryta Califomijoje. Pir
mininkė Rūta Klevą Vidžiūnienė 
ir nariai Irena Tamošaitienė ir 
Vytautas Plukas. Konkursui 
buvo atsiųstos devynios novelės 
ir vieningai atrinkta Artojo sla
pyvardžiu pasirašyta novelė 
“Laiptai į save”. Premijos 600 
dol. mecenatas — neseniai 
miręs Simas Kašelionis.

— Sonė Tomarienė — no
velės konkurso laureatė. Aloyzui 
Baronui mirus, Lietuvių Rašyto
jų draugija kasmet skelbia jo var
do novelės konkursą. Premijuo- 
tinai novelei parinkti vertinimo 
komisija šiais metais buvo suda
ryta iš Los Angeles ir apylinkėje 
gyvenančių rašytojų. Pirmi
ninkė Alė Rūta ir nariai Rūta 
Klevą Vidžiūnienė ir Pranas Vi
svydas. Buvo gauta dešimt nove
lių. Komisija, išnagrinėjusi visus 
atsiųstus kūrinius, vieningai nu
tarė premijuoti Debesylos slapy
vardžiu pasirašiusio autoriaus at
siųstą novelę “Rozalijos tei
sybė”. Atidarius voką, paaiškėjo, 
kad Debesylos slapyvardžiu 
buvo pasirašiusi rašytoja Sonė 
Pipiraitė — Tomarienė, gyve
nanti Chicagoje. Laimėtojai yra 
skirta 500 dol. premija kurios 
mecenatas yra dr. Kazys Ambro- 
zaitis.

— “Ateities" vakaras įvyks 
Chicagos Jaunimo Centro di
džiojoje salėje lapkričio 8 dieną.

— Ieškomas Parulis Jurgis, 
Karolio sūnus, gimęs ir gyvenęs 
Alytaus rajone. Dabar turėtų gy 
venti JAV. Jis turėjo sūnų ir duk
terų. Ieško jo brolio duktė Paru- 
lutė Genovaitė. Juozo duktė. 
Žinantieji apie jį ir jo vaikus ma
lonėkite rašyti adresu Bronius 
Kovas, 25 Sunset Avė , Nor- 
wood. Mass. 02062

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Vanda Radvil. St. Prter- 
sburg Beach. Fla. Užsakė ki
tiems P. Uknes. Brooklvun,

— A Dargini, Tucson, 
Anz. Sveikinam naujus skaityto
jus ir dėkojame užsakytojams.

skaitytojams Darbi- 
rmmerata pirmiems 

. Atnaujinant 
metams

Naujiem'* 
ninko p r 
metams tik 12
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LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
GINTARAS SU DAINA. Toronto “Gintaro” įdainuota 14 lietuviškų 
dainų, $10.00.
VOLUNGĖ, Toronto “Volungės” choro 15 dainų, 10 dol.
TU MAN VIENA, Los Angeles vyrų kvarteto 12 dainų, 10 dol. 
ŠIRDIS DAR GYVA, Montrealio vyrų okteto 11 dainų, 10 dol. 
LILIJOS ŠUKYTĖS, 17 J. Gruodžio dainų, 10 dol.
KAD TU LIKTUM GYTA, Chicagos lietuvių operos choro 10dainų, 
15 dol.
CLEVELANDO VYRŲ OKTETO—3 įdainuota 12 dainų, 10 dol. 
AŠ ČIA GYVA, Polikaičių-Neverausko 10 modernių dainų, 10dol. 
TAU, MAMA, 14 motinai skirtų dainų, įrašyta Lietuvoje, 10 dol. 
ALGIS GRIGAS įdainavo 8 lietuvių operų arijas. 10 dol.
DAINUOK IR ŠOK, J. Nakutavičiaus - D. Striugaitės 10 dainų, 
10 dol.
HARMONIJA, New Yorko kvinteto 14 lietuviškų dainų, 10 dol. 
ARAS. TOLI NUO TĖVYNĖS, Toronto choro 12 dainų, 10 dol. 
KALĖDOS, Montrealio lietuvių choro 14 kalėdinių giesmių, 10 dol. 
PASAKOS, 10 lietuviškų pasakų, išleista Montrealyje, 10 dol. 
PENKTOJI DAINŲ ŠVENTĖ TORONTE. 8 dol.
BIRUTA GRUNVVALD, 13 dainų įvairiom kalbom, 8 dol.
APIE TAVE SVAJOJU, Los Angeles vyrų kvarteto 12 dainų. 10 dol. 
SOL. V. VERIKAICIO Palik tik dainų man. 10 dol.

Taip pat gaunamos papigintai 4 plokštelės už 12 dol. P. Lem- 
berto dainos, Vyrų okteto — Mes žengiam su daina, A. Stevens 
Aldutės, V. Noreika — dainos, arijos, R. Daunoro, J. Tiškaus, K. 
Jakučio, L. Juodytės ir jos gitara, Dainuojame su Lione, Sodžiaus 
garsai, New Yorko vyrų choro ir kitos. Plokštelės pasiunčiamos su 
sąskaita.

DARBININKAS
341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, N Y 11207

KNYGOS ANGLŲ KALBA

BOOKS IN ENGLISH

Lithuanian Cookery by I. Sinkevičiūtė, One of the largest 
collections of Lithuanian traditional recipes. S8.00

Introduction to Modern Lithuanian by Klimas, Dambriūnas 
and Schmalstieg. Grammar for the Lithuanian language. SIO.OO 

A sėt of 4 cassettes to be used vvith Introduction to Modern 
Lithuanian. $25.00

English-Lithuanian Dictionary by Baravykas S8.00 
Lithuanian-English Dictionary by Piesarskas SS.00 
Lithuania 700 Y'ears by A. Gerutis & others SIS.00 
USSR - German Aggression Against Lithuania by B. Kazlas 

$15.00
History of Lithuania by J. Končius $4.00
Vytautas the Great, Duke of Lithuania by J. Končius $6.00
Lithuanians in America by A. Kučas $6.00
The Baltic Nations by B. Kazlas S12.00
Lithuania Minor by M. Brakas SIO.OO
Samogitia by T. Pichel $8.00
We VVill Conąuer the YVorld by L. Dovydėnas $5.00.
The Lithuanian YVomen by B. Novickienė $5.00
Lithuanian Pioneer Priest by VV. YYolkovich $6.00
The Agony by J. Gliaudą $12.00
The Chosen People. A Look Into the Pastby D. Ralys $13.00
When the Soviets Game by R. Raid $13.00
An Introduction to the History of Lithuania by A. Budreckis 

$5.00
Soviet Evidence in North American Courts by P. Zumbakis 

$15.00
We Lithuanians — Colored Album by C. Šulskis. $45.00
Lithuania — Through the \Vall by A. Kezys $16.00

Lithuanian Family Traditions, in English & Lithuanian. vvith 
pictures by S. Y’la $20.00

M. K. Čiurlionis by A. Rannit $35.00
Amber, the Golden Gem of the Ages by P. C. Rice $29.00
A. Galdikas, A Color Odysssey by Ch. YVillard S16.00
Nature Photographs of US State Parks by A. Kezys S15.O0
My Dictionary. In English & Lithuanian. Colored Illustrations 

by Scarry $12.00
Eastem Lithuania. A Collection of Historical & Ethnographic 

Studies by A. Budreckis S15.00
An Infant Bom in Bondage by K. Pugevičius. $5.00
Soviet Genocide in Lithuania by J. Pajaujis $12.00
T. Valius. Color Album by R. Viesulas. $58.00
Monography color Album by Puzinas S25.00

Encyclopedia Lithuanica by S. Sužiedėlis. 6 vols. S150.00
Mind Against the VVall by R. Šilbajoris $10.00
The Way of a Nation. Album of vvorks by J. Juodis $6.00
Lithuanian Self-Taught by M. Variakojytė. $4.00

Lithuanians We Shall be. Lithuanian languagegrammar vvith VVork- 
book by M. Tamulionytė $25.00.

BRIDGES - Lithuanian-American Nevvs Journal. One Year 
subscription $8.00.

Please add $1.00 for each order.
These and other books, cassettes, records, stickers. flags are 

available at: Darbininkas or Bridges, 341 Highland Blvd.. Brooklyn. 
NY 11207

NAUJAUSIOS 
KNYGOS

Juozas Brazaitis, Raštai. VI 
tomas. Išleido “Į Laisvę” Fon
das. 578 psl. Įrišta į kietus virše
lius. Čia perspausdinama seniai 
išsibaigusi “Vienui Vieni” laida 
— apie lietuvių rezistanciją. 16 
dol.

Vytautas Alantas, Aušra Pa
liūnuose. Premijuotas romanas. 
316 psl. Įrišta į kietus viršelius. 
10 dol.

Petronėlė Orintaitė, Legen
dų liepsnos. Poemos. 91 psl. Į- 
rišta į kietus viršelius. 6 dol.

Br. Raila, Tave mylėti tegali
ma iš tolo. Radijo prakalbos į 
Lietuvą. 8 dol.

Persiuntimui pridedama po 1 
dol. už kiekvieną knygą.

j. Vilčinsko stambus veikalas 
Lietuvos Socialdemokratija ko

voje dėl krašto nepriklauso
mybės . 15 dol. Įrišta į kietus 
viršelius — 20 dol.

P. Čepėno “Naujųjų laikų 
Lietuvos Istorija II tomas. įriš
ta į kietus viršelius. 25 dol.

K. Jūros "Peržengsiu Rubiko
ną . Eilėraščiai. 4 dol.

B. Raugo "Šv. Kazimiero 
penk-
šimtis' . įrišta. Istorinė apžval 
ga. 15 dol.

P. Erklėno "Vėjo vartai . No
velės. 7 dol.

J. Gintario "Žodžiai nuo Ne
muno . Eilėraščiai iš Lietuvos. 
8 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos. lietuviškos plokštelės, suve
nyrai gaunama Darbininko ad
ministracijoje. 341 Highland 
Blvd.. Brooklyn. N.Y’.. 11207.

Broniaus Kviklio monumenti. 
lūs veikalas apie Lietuvos baž
nyčias leidžiamas atskirais to
mais pagal vyskupijas. Telšių 
vy skupijos tomas kainuoja 20 
dol., \ ilkaviškio, Panevėžio ir 
Kauno arkivyskupijų tomai kai
nuoja po 23 dol. Vilniaus ar
kivyskupijos I tomas kainuoja 
20 dol. Visi tomai gausiai iliust
ruoti. Įrišti Į kietus viršelius, 
didesnio formato. Persiuntimui 
pridedama po 1 dol. už kiekvie
ną tomą.

Prof. Juozo Brazaičio raštų 
jau išleista 5 tomai. Atspaus
dinta gerama popieriuje. Įrišta 
i kietus viršelius. I, II, III, IV 
tomas kainuoja po 15 dol., V to
mas — 16 dol. Persiuntimui 
pridedama po I dol. už kiekvie
ną tomą.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn. N.Y. 11207.

Jėzus su mumis, religiniai 
skaity mėliai su iliustracijomis. 
Labai tinka mokyklinio amžiaus 
vaikams. Kaina 4 dol.

A. Paškevičienės, Saujelė 
Trupinių Mažiems ir jaunuo
liams vaidinimo forma skaitymė- 
liai su iliustracijomis. Kaina 8 
dol.

atkūrimo ir jos kad ir trumpo 
žydėjimo.

Emigracinė buitis ir žmonių 
senėjimo procesas neaplenkė ir 
Paterson lietuvių. Gražiai veiku
sios lietuvių draugijos ir klubai 
pamažu menkėjo, jų veikla silpo, 
ir viena po kitos turėjo likviduo
tis.

Lietuvišką gyvenimą atgaivi
no čia 1949 m. pradėję atsirasti 
dėl krašto okupacijos Lietuvą 
turėję palikti nauji imigrantai. Jų 
atsinešti visuomeniniai ir kūry
biniai polėkiai kuriam laikui įlie
jo naujo kraujo į čia veikusias or
ganizacijas, o be to jie kūrė ir 
savas, kol 1950 metų dešimtme
ty susibūrė ir Lietuvių Bendruo
menės apylinkę, kuri pamažu ir 
ne be kliūčių perėmė lietuviško 
tautinio gyvenimo vairavimą į 
savo rankas. Porai dešimtmečių 
vėl suklestėjęs lietuvių visuome
ninis ir kultūrinis gyvenimas taip 
pat pradėjo menkėti: atvykę 
žmonės seno, jų vaikai tolo nuo 
savo tėvų puoselėjamų tautinių 
tradicijų ir telkėsi užmiesčiuose, 
nes į tėvų gyventas vietas 
smelkėsi mūsų gyvenimo būdui 
ir kultūrai svetimas elementas.

75 metus išgyvenusi Šv. Kazi
miero parapija vis dar atkakliai 
kovoja už savo lietuvišką buitį ir 
nesirengia trauktis iš turimų po
zicijų. Jei jos parapijiečiai ir to-

Lithuania Through the VVall, 
A. Kezio fotografijų albumas iš 
okupuotos Lietuvos. Paaiškini
mai anglų kalba. Tinka jaunimui 
susipažinti su lietuviškais vaiz
dais. Kaina 16 dol.

A. Saudargienė, “Naikinamie
ji . Politinio kalinio pasakoji
mas. 12 dol. Įrišta į kietus virše
lius.

F. Neveravičius, “Priešai”. Jo 
rašytos apysakos, romano frag
mentai ir pjesė. Rasta po auto
riaus mirties rankraščiuose. Kai
na 10 dol. Išleido Nidos Knygų 
Klubas.

J. Burkus, “Pietvakariuose”. 
Sielovados sąlygos ten dirbančių 
lietuvių kunigų. 15 dol.

A. Maceina, “Išlaisvinimo 
Teologija . 5 dol. Visuomeninio 
Bažnyčios įsipareigojimo pavo
jai.

J. Vaišnys, SJ, “Praktinė Lie
tuvių kalinis vartosena”. 8 dol. 
Įrišta į kietus viršelius.

Persiuntimui 1 dol. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd., Brook
lyn. NY. 11207. , .

PATERSON, N.J.
Šv. Kazimiero parapijos 

sukaktuvės- Šiam, kadaise 
šilko, garvežių ir įvairių mašinų 
pramone garsėjusiam mieste 
1911 m. įsikūrusi lietuvių Šv. 
Kazimiero parapija gali didžiuo
tis 75 m. arba deimantine sukak
tim, nes jos gyvenimas, ypač pa
staraisiais metais nebuvo nei 
lengvas nei rožėm išklotas.

Jau 1900 m. čia įsikūrę lietu
viai susiorganizavo į Šv. Kazi
miero draugiją ir pradėjo rūpin
tis sava, lietuviška parapija, bet 
parapijos organizavimas dėl įvai
rių priežasčių užtruko net iki 
1911 m.

Parapija buvo pavadinta šv. 
Kazimiero vardu, nes jos 
steigėja buvo Šv. Kazimiero 
draugija. Parapijos organizavi
mas, atrodo, vyko sklandžiai, 
nes jau 1911 m. pradžioj buvo 
pastatydinta kad ir nedidelė me
dinė bažčnyčią, kuri parapijai 
tarnavo tol kol tuometinio klebo
no kun. Jono Kintos rūpesčiu 
buvo pastatydinta dabartinė 
mūrinė bažnyčia tame pat para
pijos turimame žemės sklype, 
Montgomery Place.

Įsikūrus parapijai, labai pa
gyvėjo čia esančių lietuvių 
kultūrinis ir visuomeninis gyve
nimas. Įsisteigė parapijos cho
ras, kuris, įvairiais vardais be
sivadindamas ir gerokai 
sumažėjęs, išliko iki dabartinių 
dienų. Choras tarnavo ne tik pa
rapijos reikalam, bet dalyvavo ir

lietuvių dienose, festivaliuose ir 
kitose šventėse.

Iš senesnių, gražios veiklos 
parodžiusių draugijų, reikėtų 
paminėti ir prieš kelerius metus 
gerokai atgijusią Lietuvos vyčių 
61 kuopą, kuri čia Įsisteigė 1916 
m. ir turėjo net 100 narių.

Veikė čia ir daugiau lietuvių 
draugijų ir klubų, savo veikla ne 
tik palaikydami narių lietuvišku
mą, bet ir savo darbu ir pinigine 
parama daug prisidėjusių prie 
nepriklausomos Lietuvos

liau taip vieningai rūpinsis para
pijos išlikimu, ji galėtų gyventi 
dar ne vieną dešimtmetį, nebent 
netektų lietuvio parapijos dvasi
nio vadovo.

Pasidžiaugti parapijos atliktais 
darbais Bažnyčiai ir savo tautai, 
pasisemti stiprybės darbam 
užtolimesnį parapijos išlikimą ir 
padėkoti Dievui už teikiamą pa
rapijai globėą, spalio 12, sekma
dienį, parapija minės savo veik
los 75 m. sukaktį. Tą dieną 10:30

(nukelta [ 8 psl.)

15 DIENŲ KELIONĖ , 10 DIENŲ LIETUVOJ

Kelionė 126: Naujų Metų sutikimas. Gruodžio 26 - sausio 9 
—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

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

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

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

Aktyvas: 57 milijonai ■ dolerių.

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

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

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA |KI $100.000

KASOS Įstaiga Rlchmond Hill veikla šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. Ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų Ir certlfikatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba-paštu Jums bus suteiktos vėliausios Informacijos.
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DARBININKAS
Tautodailės parodoje, kuri 

bus spalio 18 - 19 dienomis K. 
Židinyje, be minėtų audėjų iš 
Toronto dar dalyvaus Genė Pu- 
pelienė su savo įvairiomis 
prekėmis, medžio dirbiniais, su 
gintarais P. Mikulskienė, Milda 
Kvedarienė su įvairiais audi
niais, p. Jankauskienė su sūriais 
ir duona. Šeštadienį nuo 5 iki 7 
v.v., sekmadienį nuo 12 iki 2 po
piet bus galima paragauti jaunų 
šeimininkų Audronės ir An
driaus Razgaičių kaldūnų. Bus 

taip pat kavos ir pyragaičių.

Lietuvos Vyčių Vidurinio 
Atlanto apskrities suvažiavimas 
įvyks spalio 5, Šv. Kazimiero pa
rapijoje, Amsterdam, N.Y. Šei
mininkauja 100 kuopa. Iš New 
Yorko, Aušros Vartų parapijos, 
Broome St. Manhattane, 7:30 
punktualiai išvyksta autobusas. 
Kelionės kaina 16 dol. Dėl infor
macijos kreiptis į apskrities sek
retorę Eugeniją Janonienę 212 
792 - 8342. Šis susirinkimas yra 
svarbus, nes įvyks metiniai rin
kimai bei bus perduoti repor
tažai iš Allentovvn, PA seimo.

Dail. Marijos Žukauskienės 
tapybos kūrinių paroda rengia
ma spalio 4 ir 5 dienomis 
Kultūros Židinio mažojoje 
salėje. Rengia Lietuvių Atletų 
Klubas kuriam pirmininkauja 
Antanas Mičiulis. Paroda bus 
atidaryta šeštadienį nuo 12 vai. 
iki 9 v.v., sekmadienį nuo 12 iki 
5 v.v. Oficialus parodos atidary
mas bus šeštadienį 7 v.v.

Tėv. Kornelijus Bučmys, 
OFM. Darbininko redaktorius, 
savo vardines šventė rugsėjo 16. 
Tuo metu jis buvo labai 
užsiėmęs, tai vienuolyno ben
druomenėje jo vardinės buvo 
paminėtos rugsėjo 25 specialia 
vakariene vienuolyno valgoma
jame.

Patersono, NJ, lietuvių para
pija švenčia 75 metų sukaktį. 
Pranciškonų spaustuvėje spau
sdinama gausiai iliustruota su
kaktuvinė knyga, kurios tekstą 
parengė Antanas Masionis.

Apreiškimo lietuvių parapijos 
bažnyčios remonto darbai vysto- 
mi tolyn. Jau pereitai bažnyčios 
vidų. Parapijos vadovybė atsi
prašo parapiečių dėl pastolių 
kliūčių. Tikimasi, kad dar prieš 
Kalėdas bažnyčia bus gražiai at
naujinta. Iki šiol remonto išlai
dom padengti surinkta 
90.353.02 dol. Iki galutinių išlai
dų apmokėjimo dar trūksta apie 
50.000 dol. Tikimasi, kad dosnūs 
parapiečiai ir svečiai šią sumą 
padės sutelkti.

Spalio mėnuoi yra skiriamas 
ypatingai rožančiaus maldai. 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
kiekvieną sekmadienį rožančius 
bus kalbamas lietuviškai 15 min. 
prieš 11 vai. mišias, o angliškai 
9:15 vai. ryto. Visi raginami tą 
kilnų maldos paprotį kasdien 
užlaikyti ir privačiuose namuo
se.

Emilija Vydienė iš Kenne- 
bunkport, Maine, vietoj metinės 
Darbininko prenumeratos at
siuntė 40 dol. Geradarei dėkoja
me.

Tautos 1941 metų sukilimo 
minėjimas buvo rugsėjo 28, sek
madienį. Pamaldos įvyko 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je, kur dalyvavo 7 organizacijos 
su vėliavomis. Ypač dalyvavo 
daug jaunimo. Pamokslą pasakė 
Darbininko redaktorius Tėv. 
Kornelijus Bučmys, OFM. 
Žmonių buvo apipilnė bažnyčia, 
antroji minėjimo dalis vyko 
Kultūros Židinyje. 2 vai. popiet. 
Invokacijąsukalbėjo kun. Vytau
tas Pikturna. Paskaitas skaitė 
prof. dr. Adolfas Damušis iš Chi- 
cagos ir prof. Juozas Vėbra iš 
Nevv Haven, Conn, Pianinu 
skambino pianistas virtuozas 
VVilliam Smiddy, N. Y. tautinių 
šokių ansamblis Tryptinis, vado
vaujamas Jadvygos Matulai
tienės pašoko tris šokius. Daina
vo Perkūno choras, vadovauja
mas Viktoro Ralio. Žmonių atsi
lankė apie 150. Plačiau bus kita
me numeryje.

Juozas Audėnas, miręs 1982 
spalio 10, bus prisimintas mišio
se, kurias aukos Brooklyno pran
ciškonai savo koplyčioje spalio 
10, penktadienį, 9 v. r. Šeima 
kviečia savo bičiulius ir artimuo
sius pamaldose dalyvauti.

Brolių Kezių orkestras vyksta 
į VVaterbury, Conn., Spalio 4 
grojo Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės vakare, o spalio 18 — 
Liet. Moterų Klubų Federacijos 
VVaterburio klubo baliuje.

Visi šios apylinkės nariai prašomi 
dalyvauti. Apylinkės ilgametis 
pirmininkas yra Larry Janonis.

“Šeimos portretas” komedija 
vaizduojanti šiuolaikinį Ameri
kos lietuvių gyvenimą. Ją suvai
dins Philadelphijos vaidintojų 
grupė lapkričio 8 Kultūros Židi
nyje. Veikalą parašė ir jį režisuo
ja Julija Dantienė.

Vi. Biknevičius, Commack, 
N. Y., prie metinės Darbininko 
prenumeratos spaudai remti dar 
pridėjo 20 dol. Ačiū labai.

Paukštyčių, vilkiukų, skau
čių, skautų išvyka į Bromo 
zoologijos sodą įvyks ateinantį 
šeštadienį, spalio 4, tuoj po šeš
tadieninės mokyklos pamokų. 
Skautų tėveliai apie dalyvavima 
prašomi pranešti tuntininkei Vi
dai Jankauskienei 849 - 2260.

Padėkos dienos savaitgalį, 
lapkrižio 28, New Yorko skautai 
ir skautės Kultūros Židinyje 
ruošia jaunimo šokius. Gros bro
liu Kezių orkestras.

Vytautas Maciūnas vadovauja 
Philadelphijos vyrų oktetui. Šis 
vienetas lapkričio 8 atvyksta į 
New Yorką ir atliks dalį progra
mos Laisvės Žiburio radijo ru
dens koncerte Kultūros Židiny-

Sportininkams primenama, 
kad sporto treniruotės Kultūros 
Židinyje jau prasidėjo ir vyks šia 
tvarka: antradieniais mergaičių 
tinklinis, trečiadieniais vyrų kre
pšinis, ketvirtadieniais berniukų 
krepšinis. Tėvai, turį sportinio 
amžiaus jaunimo, dar nedaly
vaujančio treniruotėse, kvie
čiami tuo susidomėti. Dalis 
sportininkų išeina į aukštesnes 
mokyklas ir tuo Lietuvių Atletų 
klubo sportininkų gretos 
mažėja. Dėl informacijų kreiptis 
į sporto vadovą A. Jankauską 718 
849 - 2260. Norintieji įsigyti kny
gą “Išeivijos sportas“ ar aukoti 
jos išleidimui, gali kreiptis į A. 
Mičiulį 718 441 - 1131. Knygos 
kaina 25 dol.

NEW YORKO LIETUVIŲ 
JAUNIMO SĄJUNGOS

DAIL. MARIJOS
ŽUKAUSKIENĖS 

TAPYPOS KŪRINIŲ 
PARODA
vyksta spalio 4-5 dienomis 
Kultūros Židinyje

PARODA LANKOMA:
šeštadienį nuo 12 v. iki 9 v.v. 
sekmadienį nuo 12 v. iki 5 v. popiet

Parodos oficialus atidarymas šeštadienį 7 v.v.

Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia

LIETUVIŲ ATLETŲ KLEBĄS

Besiruošiant didžiajam Lietuvos 600 mėty 
krikščionybės jubiliejui.

Pasaulio Lietuvių Katalikių Organizacijų Sąjun
gos valdyba ir New Yorko Lietuvių Katalikių Moterų 
Kultūros draugija maloniai kviečia lietuvių visuomenę 
atsilankyti į

SUSIKAUPIMO IR
APMĄSTYMO DIENĄ

s.m. spalio 5, sekmadienį.

11 vai. Mišios Apreiškimo parapijos bažnyčioje
Brooklyne. Mišias aukoja kun. Jonas 
Pakalniškis, klebon,

12 vai. sesers Onos Mikaila. ?s paskaita tos 
pačios parapijos apatinėj* alėje.

Religinės poezijos skaitymai — Birutė 
Lukoševičienė.

Bendri pietūs.

LAUKIAMI VISI!

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTITUTO 
NEW YORKO SKYRIAUS

PARODA
vyksta spalio 18-19 dienomis
Kultūros Židinyje

Iš Toronto su savo audiniais ir kitais darbais atvyksta 
Tautodailės Instituto narės:

ALDONA BOBĖNAITĖ - VAITONIENĖ
GRETA BALTADUONIENĖ
ONA TASECKIENĖ
ALDONA ZANDERIENĖ

Paroda atidara:
šeštadienį, spalio 18, nuo 12 iki 9 v.v.
sekmadienį — nuo 12 v. iki 3 v. popiet

Oficialus parodos atidarymas — šeštadienį, 7 v.v. 
Visi maloniai kviečiami atsilankyti, pasigėrėti, 
pasidžiaugti

RENGĖJOS

FILMŲ VAKARAS IR 
PIRMAS SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS

Du trumpi filmai:
—Soviet Evidence in North American Courts 

—Americans for Due Procese filmas
— My Lithuania, — Lietuvių Informacijos 

centro video juosta apie disldentlzmą 
Lietuvoje

Bus N.Y.L.J.S. veiklos apibūdinimas, tolimesnis 
veiklos planavimas ir bendras jaunimo 
pasilinksminimas

Kviečiamas visas 18-35 metų jaunimas 
spalio 17, penktadienj, 8 v.v.
Kultūros Židinyje, posėdžių kambaryje.

Auka — 4 dol., tai įsiskaito užkandžiai ir atgaiva 
Gyvenantiems Manhattane bus sudarytos sąlygos 
atvykti.

Informacijos reikalais skambinti:
Janei Sirusaitei dieną 212 493 — 2347, vakare 718 699
- 6672
Jolitai Gudaitytei 718 793 - 2755.

Leonardo Andriekaus nau
jausią eilėraščių knyga Atmink 
mane, Rūpintojėli”, aukštai 
įvertinta lietuvių spaudoje, gau
nama Darbininko ir Aidų admi
nistracijose (341 Highland 
Blvd., Brooklyn. X .Y. 11207). 
Si religinio - patriotinio pobū
džio knyga iliustruota dailininko 
T. Valiaus ir gražiai kietais virše
liais įrišta turi 130 puslapių. Kai
na 7 dol. su persiuntimu.

PATERSON, N.J.
(atkelta iŠ 6 psl.)

vai. ryto parapijos bažnyčioje 
Patersono vyskupas J. E. Frank 
Rodimer aukos padėkos mišias 
(užsieny gyvenančių lietuvių vy
skupas Paulius A. Baltakis 
OFM. dėl gausių kitų įsipareigo
jimų šiose iškilmėse negalės da
lyvauti) anglų kalba su lietuviš
kais skaitymais, Evangelija ir pa
mokslu. o vėliau 1 vai. dieną visi 
rinksimės į The Tides restoraną, 
1245 Belmont Avė.. X’orth Hale- 
don, N.J., pokylio, kur išgirsime 
apie parapijos nueitą kelią, išk
lausysime sveikinimų ir 
pasižmonėsime. Čia taip pat iš
girsime ir- rytiniame pakrašty 
gražiai besireiškiančias Gintaro 
dainininkes, kurias sudaro čia gi
musios ankstesnės imigracijos 
lietuvės Ona Valenčiūtė-Kelly ir 
jos dukra Pat Kelly-Cote iš New 
Britam, Conn. Jų repertuarą su
daro lietuvių liaudies dainos, 
atliekamos lietuvių ir anglų kal
bomis, pritariant gitarai.

Parapijos administratorius 
kun. Antanas Bertašius, parapi
jos taryba ir visi parapiečiai 
nuoširdžiai kviečia visus šios pa
rapijos narius ir draugus daly
vauti šioje neeilinėje parapijos 
šventėje. Iki šiol negavusieji bi
lietų į pokylį restorane yra prašo
mi juos įsigyti parapijos kleboni
joje. 147 Montgomery Place. Pa- 
terson. N.J. 07501. Tel. 201 271 
- 1922.

K.J.

lietuvių Jtatalikų ^Religinės Šalpos jubiliejaus proga, 
valdyba bei direktoriai maloniai kviečia visus kartu su jais 
dėkoti -Dievui už visas per 25'dus metus suteiktas malones, 

pasimelsti už lietuvy per iškilmingas Maišias, kurias atnašaus 
{Religinės Šalpos Qarbės ^Direktorius 
JV. Oklaliomos Vysk. V. Salatka,

'Religinės Šalpos tarybos primininkas J.D. Vyskupas V. Brizgus, 
valdybos pirmininkas J£. Vyskupas P. Baltakis, O.VMR, 
vienas iš jos steigėjų - prelatas protonotaras Jonas Balkūnas, 

buvęs pirmasis reikalų vedėjas kun. Stasys {Raila, bei kiti, 
Sv. Patriko katedroje, 5th cfbve. prie 55rd St., Mero Oį.orke, 

5:50 vai. p.p., šeštadienį, 1980 m. spalio 25 d.
Boliau, kviečiame Jus po Mišių dalyvauti 

J(ard. Bernardin bei 'Religinės Šalpos pionierių pagerbime - 
iškilmingoje vakarienėje, kuri įvyks OValdorf VEstoria viešbutyje. 

Jer Mišias lietuviškai giedos cfEpreiškimo Parapijos Choras.
Prieš vakarienę skambins čDalia Sakaitė. 

Vakarienės metu dainuos SČarmonija.
Miletas j bankiety $125 asmeniui
($00 už vakarienę„
$05 auka Relig. Šalpai, atskaitoma nuo taksų > 
Stalas 10-čiai asmenį; $1000.

Visais klausimais prašome kreiptis į Vitonę Jvaskaitę, 
^Religinės Šalpos adresu, telefonas (718) 847-2454.

Jlietuoių ČKatahkų Religinei Šalpai
551 Jtighland -fioulenard, firooklyn Očįj 11207

Prašau man atsiųsti.................... bilietų J bankietų.

pridedu $...........................sumoje ėelų. ($125 asmenim, $1000 už 10 bilietų.)

Vardas, Pavardė................................................................................

čMumeris, Qatnė .............................................................................. .

Skiestas............................ 'Valstybė........................tip ....................

Telefono Jįumeris......................




