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Savaitės 
įvykiai

Italijos teisėjas nutarė kelti 
teismo bylą trim bulgaram ir 
keturiem turkam už jų įsivėli
mą į sąąmokslą 1981 nužudyti 
popiežių Joną Paulių II. Šioj 
byloj bus taip pat teisiamas už 
pasikėsinimą jau nubaustas ir 
Italijos kalėjime laikomas Meh
met Ali Agca.

Valst. sekr. Shultz pasiūlė, 
kad JAV liautųsi grasinti ir pra
dėtų naudoti karines pajėgas 
prieš teroristų grupes, neatsi
žvelgdamos į galimus amerikie
čių ir civilinių gyventojų nuo
stolius.

Graikijos min. pirmininkas Pa
pandreou, grįžęs iŠ Lenkijos, iš
gyrė Lenkijos min. pirmininką 
gen. Jaruzelskį, pavadindamas jį 
patriotu, ir laikydamas uždary
tą Solidarumo uniją pavojin
ga, nes JAV ir jų sąjungininkai 
stengėsi per ją susilpninti sovie
tinį bloką.

Lenkijos Vidaus reikalų mi
nisterija, vienuolikai dienų pra
ėjus nuo Varšuvos bažnyčios ku
nigo Jerzy Popieluszko pagrobi
mo prie Toninės, atrado jo la
voną Wloclawek vandens rezer
vuare prie Vislos upės. Dėl šio 
įvykio buvo sulaikyti vienas po
licijos kapitonas ir du leitenan
tai. Kunigas Popieluszko nuo 
Solidarumo, .unijos, uždarymo 
vieną sekmadienį per mėnesį 
aukodavo mišias už tėvynę ir 
sakydavo ugningus pamokslus.

Šiaurinėj Airijoj atsilankę JAV 
R. Katalikų vyskupas James Ma
lone, arkivysk. John O’Connor ir 
vyskupas Mark Hurley pareiškė 
savo susirūpinimą dėl ten vyks
tančių žmogaus teisių pažeidi
nėjimo ir viltį, kad JAV spaus 
Britaniją surasti šiam reikalui 
politinį sprendimą.

JAV pasistatydino penktąjį 
branduoline energija varomą 
96,300 tonų lėktuvnešį ir pava
dino jį Theodore Roosevelt.

Septynių Nato priklausančių 
Europos valstybių užs. reikalų 
ir gynybos ministerial, siekda
mi pabrėžti karinio bendradar
biavimo europinį charakterį, ta
rėsi dėl Europos vaidmens pra
plėtimo darant sprendimus ir 
parenkant ginklus.

Bolivijos prezidentas Hernan 
Šilęs Zuazo, protesduodamas 
prieš kongreso atsisakymą pa
remti jo nusistatymą pradėti 
pasitarimus su narkotikų pirk-
liais, paskelbė bado streiką.

JAV nutarė pasiųsti Etiopijos 
badaujantiem žmonėm maisto 
už 45 mil. dol.

Aftanistano prezidentas Ba- 
brak Karmai amnestavo 18 m. 
kalėti nubaustą Prancūzijos te
levizijos žurnalistą Jacques 
Abouchar ir leido jam grįžti į 

J i Prancūziją.
OPEC kartelio aliejaus 

gamybą tvarką ministerial buvo 
susirinkę nepaprasto posėdžio

" č f *apsvarstyti po Norvegijos, Bri
tanijos ir Nigerijos aliejaus kainų 
sumažinimo susidariusią būklę 
ir sutarė sumažinti aliejaus 
gamybą apie 9 proc. ir paskirs- 
tė atitinkamas kvotas kiekvie- 
nam nariui.

Į j Trys teroristai sunkiai sužeidė 
prie jos namų Indijos min. pirm- 
kę Indira Gandhi, ir ji operuo
jama mirė. Vienas pasikėsinto- 
jas buvo nušautas, o kitas sulai- " t*"-

I' kytas. Ji buvo aštriai kritikuo
jama dėl kariuomenės pasiunti
mo į sikų labai branginamą 
šventovę Punjab valstijoj ir dėl 
šios valstijos vyriausio ministc- 
rio laikinio pašalinimo.

| Jung. Tautos jau šeštą kartą 
paragino Vietnamą pasitraukti 

fe iš Kambodijos.

F

PROTESTAI NESILIAUJA
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 62
(Tąsa iš praeito numerio)

Skaudžiai išgyveno 
nacių laikus

Į Lietuvą Kipas atvyko 1923 
metais liepos mėn., kada apie na
cionalizmą Vokietijoje niekas 
nežinojo. Kipas, kaip ir visi vo
kiečių jėzuitai labai skaudžiai 
išgyveno nacių atėjimą į valdžią. 
Jų bedieviška pasaulėžiūra buvo 
žinoma ir anksčiau, prieš 1933 
metus, o paėmę valdžią į savo 
rankas, jie pasirodė dar žvėriš- 
kesni, ne tiktai persekiodami žy
dus, bet ir savo tautos tikin
čiuosius.

Jie greitai likvidavo visas re
ligines organizacijas, uždarė ir 
nacionalizavo katalikiškas mo
kyklas, ligonines, uždarė daugu
mą vienuolynų, palaipsniui lik
vidavo visą religinę spaudą, 
daugybę kunigų sukišo į konc- 
lagerius ir ten daugiau kaip 
4000 jų nužudė. Vien Dachau 
lageryje žuvo 1120 kunigų — 
tai didžiausias kunigų kapiny
nas pasaulyje. Pats J. Kipas, 
1941 metų pradžioje repatrija
vęs į Vokietiją, karo metu ilgo
kai sėdėjo nacių kalėjime. Tai
gi, kada gi jis buvo fašistiniu 
karininku?!

Ir čia rašo netiesą
6. Apie kun. Gusto kabine

tą aš žinau iš kitų, bet labai 
patikimų žmonių, kaip saldutiš- 
kiečio kun. Broniaus Bulikos ir 
paties Br. Jauniškio gerbiamo 
kun. J. Žemaičio, kuriems netikė
ti aš negaliu. Be to, mačiau tik 
labai kukliai įrengtus gyvena
muosius kambarius — prabanga 
nesuderinama su neturto įža
du: valgo tą patą maistą visi 
vienodai, iš to paties puodo 
pasemtą, ir Br. Jauniškis čia vėl 
rašo netiesą, jog, jiems sugrį
žus iš bažnyčios, valgykloje “ku
nigai gavo baltintos kavos su 
dešros sumuštiniais, broliukai 
— juodos kavos su sūrio svies
tainiais, o mes naujokai. — ar
batos su miežine koše (“Be iliu
zijų” 37 psl.).

Nebuvo elgetaujančių 
vienuolių.

7. Tas pats pasakyta ir dėl 
Jauniškio tėvo pasipiktinimo el
getaujančiais veltėdžiais vienuo
liais. Jokių elgetaujančių velt
ėdžių vienuolių prieškarinėje 
Lietuvoje nebuvo. Ir iš kokio gi
vienuolyno Rytų Lietuvoje galė
jo būti tie vienuoliai? Iš Saldu
tiškio vienuolyno juk niekas 
nėjo elgetauti. Nėjo ir Jauniš
kis, nes jis vienuoliu niekada 
nebuvo. “Jis vienuolio titulą sa- 
vinasi, kai reikia paremti savo 
žodžius”, — teisingai rašė kun. 
J. Žemaitis.

Taigi kuris čia melavo? Bro
nius Jauniškis ar jo tėvas? Bro
niaus tėvo aš nepažinojau, o 
apie nepažįstamą žmogų neigia
mai rašyti būtų neteisinga, bet 
jo sūnų Bronių daugelį kartų 
sugavau meluojantį.

Ir ne tik aš, bet ir Julius Bu
tėnas, ir kun. J. Žemaitis, kun. 
Br. Bulika, dėl to aš ir tvirti
nau, kad Broniaus tėvas nega
lėjęs kalbėti apie elgetaujan
čius vienuolius, nes jis tikrai jų 
nematęs. Be to, vienuolynuose 
veltėdžių nėra, ten visi dirba, 
ir daug dirba . . .

Svaido purvus 
| geradarius

8. Jauniškis klausia, kodėl aš 
nekalbu apie jo iliuzijoje apra
šytų asmenų pergyvenimų ob
jektyvias priežastis, dėl kurių 
jie turėjo atsisakyti dvasininko 
kelio ir tiek kentėti.

O gi kad tie Jauniškio va-

jų nebuvo nuskriausti. Į vienuo
lyną jie atėjo ne tiek vedami 
noro tapti vienuoliais, kiek pasi
naudoti proga mokytis. Mokslą 
gavę išėjo, o atsidėkodami svai
do purvus į savo geradarius.

Čia norėčiau paklausti, kodėl 
tiek daug mokytojų tarybiniais 
metais turėjo palikti pamėgtą 
pedagogo darbą vien dėl to, kad

kai? Prisiminkim tiktai prof. 
Šivickį, Vilkaviškio mokytoją 
Brilienę ir daug daug kitų. Kiek 
studentų buvo pašalinta iš aukš
tųjų mokyklų, kiek vaikai ken
čia mokyklose pajuokos, pasity
čiojimo. barimo, net elgesio pa
žymio mažinimo iki patenkina
mo už tai. kad eina į bažnyčią, 
patarnauja šv. Mišioms, barsto 
gėles ir gieda chore . .., 
ką blogo jie tuo daro, už ką jie 
baudžiami ir niekinami?

Ar tai nėra plūdimas?
9. Jauniškis rašo: “Aš nieka

da nešantažavau kitų . . . Ateis
tai neplūsta nė vieno tikinčio 
žmogaus, kad jis tiki.. . Tad 
kam šauktis dangaus keršto 
prieš aktyvius ateistus”?

Ne prieš ateistus aš protes
tuoju, bet prieš jų skleidžia-

APIE KLAIPĖDOS BAŽNYČIĄ 
RAŠO KARDINOLAS BERNARDIN

nūs. Pagaliau pats faktas, kad 
ateistai religiją vadina prieta
rais, o tikinčiuosius prietarin
gais, tamsuoliais, tamsybinin
kais, šventeivomis, neatsikračiu- 
siais religinių prietarų ar, visa 
tai nėra tikinčiųjų įžeidinėji
mas? Ar žmogų vadinti tamsy
bininku nėra jo plūdimas ir 
paniekinimas, lyg kad jis būtų 
nenormalus?

Chicagos kardinolas Bemar- 
din dieceziniam laikrašty “The 
Chicago Catholic*’ spalio 19 
parašė vedamąjį apie Klaipėdos 
bažnyčią. Jame jis iškelia Klai
pėdos bažnyčios liūdną istoriją, 
išryškindamas, kad tai vienintelė 
bažnyčia, kuri buvo pastatyta 
Lietuvoj po sovietų okupacijos. 
Tikintiesiem pastačius’ bažny
čią savo lėšomis bei darbo jėgo
mis, sovietai ją konfiskavo ir pa
vertė filharmonijos sale.

Kardinolui prašant, Lietuvių 
Informacijos Centras jo straips
niui suteikė medžiagos apie Klai
pėdos bažnyčią, įskaitant ir nau
jausias žinias iš LKB Kronikos

Kas tie tamsybininkai?
Jauniškis rašo, jog “ateistas 

privalo padėti žmonėms atsikra
tyti klystkelių”. O tie klystke
liai, pagal Jauniškį, religija. Ko
kią teisę religiją turite vadinti 
klystkeliais, kai jos laikosi daug 
žymiausių pasaulio mokslinin
kų? Pagal jus, jie visi tamsy
bininkai, neatsisakę religinių 
prietarų.

Praėjusiais metais gegužės 
9 d. pagerbdami dabartinį po
piežių aplankė daugiau kaip 
500 žymiųjų pasaulio mokslinin
kų iš visų kontinentų, jų tarpe 
apie 30 Nobelio premijos lau
reatų. O prieš keletą metų tas 
pats popiežius, lankydamasis 
Amerikoje, buvo pakviestas pra
bilti Suvienytųjų Nacijų Organi
zacijos posėdyje. Visa Asamblė
ja išklausė jo ilgokos kalbos su 
dideliu dėmesiu ir pakilia nuo-

Bernardin suglaustai aptaria 
Lietuvos dabartinę būklę, iškel
damas kasdienines gyvenimo 
realybes: “Užbažnyčios lankymą 
gali prarasti darbą, gali būti 
užblokuotas kelias į aukštąjį 
mokslą ar net būti priežastis 
įkalinimui. Ateistinė propagan
da yra valstybinis reikalavimas 
vaikam, o religinis švietimas 
yra uždraustas. Trūksta papras
čiausios religinės literatūros.

gyvenimo diena”. Taigi tamsybi
ninko vardas tinka kai kam 
tam, tik jau ne popiežiui.

ki-

Moralinis bankrotas
10. Pabaigoje Jauniškis rašo: 

“Džiaugiuos visu tuo, ką pada
riau ir darau”.

Šie žodžiai — tai moralinis 
bankrotas. Jauniškis džiaugiasi 
paskleidęs daug melo, klastočių, 
apdrabstęs purvais niekuo ne
kaltus žmones, net savo gerada
rius. Yra tokių, kurie už jo šmeiž
tus moka honorarus ir tais 
šmeižtraščiais nuodija skaity
tojų, ypač jaunimo, nepatyru
sio ir nenusimanančio, sąmonę.

linis sekretorius Vaidheimas pa- Bijutiškis
sakė, jog “Popiežiaus apsilanky- 1984 m. sausio 26 d.
mas — tai laimingiausia mano J’ Danyla

Žmonės net neturi Naujojo Tes
tamento. Katalikiška spauda ne
egzistuoja. Vienuolynai užda
ryti. Saugumas dažnai tardo bei 
šantažuoja kandidatus į vienin
telę krašto seminariją... Bažny
čių uždarymas ir jų desekracija 
yra nuolatinis okupanto prie
spaudos priminimas.*'

Toliau jis tęsia. “Klaipėdos 
bažnyčios atvejis pavaizduoja 
šią problemą, šiandien ji yra fil
harmonijos salė... Klaipėdos 
ir Lietuvos tikintieji jau 28 me
tus apeliuoja į sovietinę vyriau
sybę, kad sugrąžintų jų bažny
čią. 1979 m.. 150,000 pasirašė 
peticiją... 1981 ir 1982 m. de
legacija vyko į Maskvą ir įteikė 
peticijas Sovietų Religinių Rei
kalų įgaliotiniui V.A. Kuroyedo- 
vui. Jis pripažino, kad valdžia 
neteisėtai atėmė bažnyčią, ir pa
žadėjo duoti naują statybos lei
dimą. Iki šios dienos nieko ne
padaryta.”

Kardinolas tada cituoja Klai
pėdos tikinčiųjų pareiškimą, 
kuris pasirodė LKB Kronikos 
Nr. 63: “Pasitenkinti pasiūlymu 
rekonstruoti dabartinę bažny
čią negalime, kadangi ir po per
tvarkymų ji negalės sutalpinti 
visų tikinčiųjų. Be to, rekon
strukcijos metu keletą metų lik
tume visiškai be maldos namų . .. 
Bažnyčią statėmės patys. ,N e tu
rėdami reikiamų darbo įrankių 
sausinom balas, kastuvais kasė
me pamatus, rankomis nešiojo
me plytas ir kitas statybines me
džiagas.”

Straipsnyje paaiškėja, kad 
Klaipėdos tikintieji nepritaria 
esamųjų maldos namų pertvar
kymui, nes tai per mažos patal
pos. Nors Klaipėdos tikintieji 
reikalauja grąžinti jų pastatytą 
bažnyčią, vėliausiame pareiš
kime jie prileidžia, kad, negalint 
jos sugrąžinti, Jie nori_ turėti 
tokio pat dydfiri'ba^yČt^'IŠip

skaitytojų apgaudinėjimą ir 
žmonių mulkinimą, kai ateistai 
vienuolynus vaizduoja lyg žvėry-

dalyvės.
Nuotr. A.

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos suvažiavimo 
Suvažiavimas buvo spalio 27 Kultūros Židinyje.
Reivvtienės

ir atimtoji.
Kardinolas savo straipsny 

priduria, kad Chicagoj veikianti 
tarpkonfesinė organizacija ren
ka parašus peticijai, kuri reika
lauja sugrąžinti Klaipėdos 
bažnyčią. The Interreligious 
Task Force on Soviet Jewry, 
kuriai vadovauja katalikė vie
nuolė seselė Ann Gillen, siekia 
atgauti Klaipėdos bažnyčią Klai
pėdos tikintiesiem 1987 m., kad 
jie galėtų ten atšvęsti Lietuvos 
krikšto 600 metų sukaktį.

“Aš gerbiu Klaipėdos tikinčių
jų nepailstamą ryžtą atgauti, 
kas yra teisėtai jų,” baigia kar
dinolas. “Jei Jūs norite jiem pa
dėti, kaip ir aš noriu, galite 
gauti daugiau informacijos iš 
Interreligious Task Force, 1307 
South Wabash Avenue, Chicago, 
IL 60605.“

Lietuvių Informacijos Cent
ras, bendradarbiaudamas su 
interreligious Task Force, pa
ruošė biuletenį apie Klaipėdos 
bažnyčią su peticijos tekstu.

Padėkos laiškus kardinolui 
galima siųsti The Chicago Cath-
olic redakcijos adresu: 155 East 
Superior Street, P.O. Box 1181, 
Chicago, IL 60611.

LIUDAS DAMBRAUSKAS 
NUTEISTAS VILNIUJE

Gauta žinia iš Lietuvos, kad 
Liudas Dambrauskas buvo nu
teistas pusketvirtų metų griežto 
režimo lageriu ir dviem metam 
tremties už antitarybinę veiklą 
ir agitaciją pagal Baudžiamojo 
Kodekso 68 str., nors trūko 
“kaltės įrodymų. Jo teisinas 
įvyko spalio 1 - 3 Vilniuje.

Lietuvių Informacijos Centras 
anksčiau pranešė, kad Dam
brauskui buvo uždėtas namų 
areštas po 1984 kovo 20 įvy
kusios namų kratos. Kratos metu 
saugumiečiai konfiskavo Dam
brausko mašinėle rašytus atsi
minimus iš Stalino laikų kalė
jimo bei priverčiamųjų darbų 
stovyklos.

Vėliausiomis Lietuvių Infor
macijos Centro žiniomis teisme 
dalyvavo Dambrausko keturi 
vaikai ir žmona. Dambrauskui 
pasakius savo baigiamąją kalbą, 
jis susmuko. Tuoj visi išlakstė 
iŠ teismo salės, išskyrus šeima.

Dambrausko sveikata labai pa
blogėjo nuo rugpjūčio mėn. Ba
landžio mėn. jį ištiko širdies 
smūgis nuo kasdieninės įtampos: 
saugumas jį nuolat tardė ir gra-

sino. Ligoninėj taip pat patirta, 
kad Dambrauskas serga džčiova.

Draugai ir giminės bijo, kad 
Dambrauskas dėl silpnos svei
katos neišlaikys pusketvirtų me
tų bausmės. Jis dar spalio vi
dury buvo laikomas Vilniaus 
kalėjime.

AUSTRALIJOJE MIRĖ
RAŠYTOJAS VINCAS KAZOKAS

Sydnėjuje, Australijoje, spalio 
29 mirė rašytojas, poetas ir žur
nalistas, “Mūsų pastogės” re
daktorius Vincas Kazokas. Palai
dotas lapkričio 3. Liūdesy liko 
žmona dr. Genovaitė Kazo- 
kienė, dukra Ugnė ir sūnus Ka
jus.

Velionis buvo gimęs 1919 sau
sio 15 Mėčiūnų kaime, Kapčia
miesčio valsčiuje, Seinų apskri
tyje. Mokėsi Lazdijų gimnazi
joje, kur už ateitininkišką veik
lą buvo iš gimnazijos pašalintas. 
Brandos atestatą įsigijo prie 
švietimo ministerijos 1938. Stu-

d i javo germanistiką Vytauto 
Didžiojo universiteto teologijos, 
filosofijos fakultete, vėliau stu
dijas tęsė Vilniaus, Kauno, Tiu
bingeno imi versi totuose. 1949 iš
emigravo į Australiją, ten akty
viai reiškėsi visuomeninėje, kul
tūrinėje veikloje, buvo LB Krašto 
tarybos nuolatinis narys, kultū
ros tarybos narys. “Mūsų pasto
gę” redagavo nuo 1961.

Eilėraščius pradėjo spaus
dinti Ateityje, Studentų dieno
se, Aiduose. 1953 išleido eilėraš
čių rinkinį Sapnų pėdomis, iš
vertė A. Koestlerio Nulis ir be-

Nutrūkus JAV santykiam su 
Iranu, amerikiečiai buvo pateikę 
Iranui 3500 ieškinių, bet iki šiol 
Tarptautinis Haagos tribunolas 
išsprendė tik 151 ieškinį.

Popiežius Jonas Paulius II 
paskyrė BuchareŠto diecezijos 
apaštaliniu administratorium 
prelatą Ioan Robu. Ši vyskupija 
buvo netekusi savo valdytojo 
1954, kada mirė jos vyskupas 
Alexandru Cisar, kuris nuo 1948 
buvo laikomas kalėjime.

Kubos prezidentas Fidel Cast
ro ten vykstančiam pasaulio ko
munistų partijų vadų suvažiavi
mui pareiškė, kad JAV stengiasi 
nušluoti komunizmą nuo žemės 
paviršiaus.

galybė, F. Tiinmermanso Kai
mietiškąją psalmę. A. Gide'o 
Sūnus ivdaidūnas, F. Dostojevs
kio Didysis Inkvizitorius (prie 
A. Maceinos Didžiojo Inkvizito
riaus knygos).
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IS PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— "Ąžuoliuko” choro kame
rinė grupė ir Pardubcės vaikų 
choras iŠ Čekoslovakijos spa
lio 11 atliko lietuvių, rusų ir Čekų 
kūrinius Vilniaus Valstybinės 
filharmonijos salėje. Tai čekų 
vaikų choro atsakomasis vizi
tas, nes. “Ąruoliukas” ne kartą 
su pasisekimu koncertavo Če
koslovakijoje.

— Lietuvos dailės muzieju
je, Vilniuje, spalio 11 atidaryta 
Lietuvos nusipelniusio meno 
veikėjo Aloyzo Stasiulevičiaus 
tapybos darbų paroda. Ekspozi
cijoje — 70 mažųjų drobių, 
sukurtų per pastaruosius pen
kerius metus. A. Stasiulevi
čiaus, prieš tris dešimtmečius 
baigusio Vilniaus dailės insti
tutą, pagrindinė kūrybos tema 
—•. Vilnius, jo senamiestis ir 
naujieji kvartalai.

— Kauno dramos teatre Juozo 
Montvilos dviejų dalių dramos 
“Didysis geismas” premjera (šio 
sezono pirmąja )debiutavo ir pje
sės autorius, ir jauna režisierė 
Neris Karpuškaitė. J. Montvila 
savo dramoje paliečia aktua
lias mūsų amžininkam dvasines 
problemas. Pjesės veiksmas 
vyksta onkologinės ligoninės pa
latoje, kurios ligoniai, atsidūrę 
kritinėje situacijoje, pervertina 
gyvenimiškas vertybes, ieško 
būties prasmės.
' — Vilniuje, Lietuvos liaudies 

ūkio pasiekmių parodoje, atida
ryta respublikinė paroda “Jau
nimo mokslinė techninė kūry
ba”. Ekspozicijoje savo darbus 
pateikė daugiau kaip pustrečio

liųjų vidurinių l>ei profesinių 
technikos mokyklų auklėtiniai. 
Jų pasiekimus moksle, techni
nes naujoves, įdiegtas įvairiose 
liaudies ūkio šakose, vaizdžiai 
iliustruoja sudėtingi prietaisai, 
veikiantys modeliai, gaminių 
pavyzdžiai, mokslinės monogra
fijos.

— Seniausiai popieriaus įmo
nei Lietuvoje — Naujųjų Ver
kių popieriaus fabrikui — 150 
metų: 1834 m. Naujųjų Verkių 
gyvenvietėje buvo pastatyti pa
grindiniai fabriko pastatai. Po 
trejų metų — 1837-aisiais — šio
je manufaktūroje 40 darbinin
kų per metus pagamino apie 
34 tonas rašomojo popieriaus. 
Šiuo metu per tą patą laiką be
veik 500 fabriko darbininkų 
pateikia vartotojam daugiau 
kaip 20,000 tonų 6 rūšių popie
riaus.

“Kelionė į kalnus ir atgal” iš
trauka. Vertė A. Vlčkova. Tame 
pačiame žurnale, einančiame 
prancūzų (1984, Nr. ^)7), len
kų (1984, Nr. 7) kalbomis, pub
likuojama minėto romano iš
trauka ir G. Gerasimovo straips
nis apie M. Sluckį. | prancūzų 
kalbą vertė F. Rusakas, į len
kų — D. Vavilova ir O. Usen- 
ka.

— Klaipėdos dramos teatre 
Lietuvos nusipelnęs meno veikė
jas P. Gaidys pastatė Juozo Mar
cinkevičiaus trijų dalių dramą 
“Saulė ir jos Žemė”. Spektaklio 
dailininkas — A. Kepežinskas, 
kompozitorius — Lietuvos nusi
pelnęs meno veikėjas B. Kuta
vičius. __ — ■ ■ ■ ■

DARBININKO 
lietuviškų Ir 
tolių, gintaro, b

VA LDAŠ C. DUOBA. lietuvis advokatas. 357 LarkfMd Road.. East 
‘.torthporth. N.Y. 11731. Tol. 516 348-3740. Namų teletoaas 
tik Išimtinais atvejais 616 757-2671. Npw Yorke oHoesLito patpipose - 
86-01 114th St, Richmond HIM. N. Y.1U18. TeL21>441-2811. / į

SHALINS FUNERAL HOME, Inc., 84-02 Jamaica Ave. (prie Forest • 
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421r Suteikia garbingas laidotu v e s.j 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244. ‘

QUEENS COLLISION CENTER, INC. Expert auto body workopalntlng-: 
welding, ate. John R. Chlcavlch, 131-13 HMalcte Ava., Richmond HW,*. 
N.Y. 11418. Towing phono H11-6666. After 6 PM — 843 - 68H.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New
ark office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Ave.), telef. 344-5172. Pa- 

~ ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas.
Daug vietos automobiliam pastatyti.

Mokslų Akademijos ir mokslinio 
tyrimo institutų, įmonių ir žiny
bų specialistai, aukštųjų, specia-

— Žurnale “Tarybinė Litera
tūra” (1984, Nr. 5), einančiame 
čekų ir slovakų kalbomis, iš
spausdinta M. Sluckio romano

Savaitės 
Įvykiai JUNGTINIŲ TAUTŲ 

MINĖJIMAS WASHINGTONE
Izraelio infliacija dėl jo kari

nės naštos Libane, žydų kolo
nijų steigimo Judėjoj ir Samari- 
joj ir stengimosi gyventi ne pa
gal krašto ūkinį pajėgumą gali 
pasiekti 1000 proc.

Čilės vyriausybė, siekdama 
sumažinti protesto demonstraci
jas, ištrėmė į krašto vidų 140 
žmonių.

Britanijos darbo unijų gen. 
sekretorius Norman Willis pa
smerkė angliakasių unijos vado 
Arthur Scargill vykdytus pasi
tarimus su Libijos pareigūnais, 
kad Libija paremtų finansiškai 
unijos vykdomą streiką.

JAV tarėsi su Kinija dėl JAV 
karo laivų lankymosi Kinijos 
uostuose.

Nato gen. sekr. Lordas Car
rington pareiškė, kad Europos 
valstybės atsakytų į JAV kriti
ką pasistengdamos patobulinti 
savo karo aerodromus, kuriais 
galėtų reikalui ištikus pasinau
doti JAV karo aviacija, arba pa
gerinti savo karines pajėgas, 
kad jos galėtų ilgesnį laiką prie
šintis prieš galimą užpuolimą.

Sov. S-ga vėl pirko iš JAV 
600,000 metrinių tonų javų.

Pasaulinio garso boso Feodo- 
ro Šaliapino palaikai iš Pary- mimo sukaktį 
žiaus, kur jis, nuo 1922 gy
vendamas, mirė 1938, buvo at
gabenti į Sov. S-gą ir palaidoti 
Maskvos Novodeviči kapinėse 
šalia pasaulinio garso kompozi
torių Skriabino, Prokofjevo ir 
Šostakovič.

Ispanijos “žaliosios taikos” 
vadas Xavier Pastor ir kiti du 
sąjūdžio nariai, protestuodami 
prieš Sov. Srgos nepritarimą 
tarptautinei banginių gaudymo 
suvaržymo sutarčiai, įlipo į Gib
raltaro sąsiaury buvusį sovietų 
laivą ir prisirakino laivo stiebo 
viršūnėj.

Bene didžiausias Washingtono 
diplomatiniam korpusui pagerb
ti koncertas ir banketas, tapęs 
jau 24 metų tradicija, yra Jung
tinių Tautų steigimo sukakties 
minėjimas. Šiais metais šalia 
Jungtinių Tautų 39 meti,} su
kakties drauge buvo paminėta 
ir Tarptautinės Civilinės Aviaci
jos Organizacijos 40 metų su
kaktis.

Pirmoji jo dalis, koncertas, bu
vo John F. Kennedy Centre, 
koncertų salėje. Jį atidarydamas 
šių iškilmių rengimo pirminin
kas Joseph G. Gavin, Jr. trum
pai aptarė minėtas sukaktis ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Jungrinių Tautų draugijos, šių 
renginių organizatorės, veiklų.

buvo gynybos sekretorius Casper 
Weinberger, sveikatos ir žmonių 
tarnybos sekretorė Margaret M. 
Heckler ir kiti.

Tada Valstybės pasekretorius 
Kenneth V. Dam savo kalboje 
paminėjo Eleonoros Roosevelt 
veiklą Jungtinių Tautų organiza
cijoje minint jos 100 metų gi-

‘ V S
Šis renginys buvo ruoštas pa

gerbti prie Jungtinių Valstybių 
akredituotus diplomatinių misi
jų šefus, prie Amerikos valsty
bių organizacijos akredituotus 
ambasadorius ir misijų šefus prie 
Tarptautinės Civilinės Aviacijos 
Tarybos. Jį globojo prezidentas 
ir ponia Reagan ir viceprezi
dentas ir ponia Bush.

Koncertinę minėjimo dalį at
liko Pittsburgho simfoninis or
kestras, vadovaujamas naujo pa
saulinio garso dirigento Lorin 
Maazel. Paskutiniuosius 7 me
tus Maazel yra buvęs prancū-

zų valstybinio orkestro Paryžiu
je muzikos direktorius ir diri
gentas. Jo diriguojamas orkest
ras įspūdingai atliko Barberio 
overtiūrą “The School for 
Scandal,” Op. 5, Britteno “Sim- 
fonia da Requiem,” Op. 20 ir 
Berliozo “Symphonic fantasti- 
que,” Op. 14a.

Po koncerto Sheraton Wash
ington viešbutyje buvo banke
tas, kurio metu kalbėjo vicepre
zidentas Geroge Bush. Savo kal
boje viceprez. Bush prisiminė, 
kad jis yra buvęs ambasa
dorium prie Jungtinių Tautų 
ir kad jis supranta ir vertina 
Jungtines Tautas, nežiūrint sun
kumų su kuriais joms tenka su
sidurti.

Šiame bankete dalyvavo per 
11200 asmenų,.’kurių, tarpę bdgp 
apie 140 užsienio valstybių «- 
stovų su žmonomis. Svečių są
rašas buvo atspausdintas minė
jimo leidiniuose “1984 UN Con
cert and Dinner” ir “Seating 
List”. Pažymėtina, kad į šiuos 
minėjimus visados yra Valsty
bės sekretoriaus kviečiami- ir 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
atstovai. Tai dar vienas įrody
mas Jungtinių Valstybių vyriau
sybės tvirto nusistatymo nepri
pažinti šių kraštų okupacijos. 
Šiame minėjime dalyvavo Lietu
vos atstovas ir Ona Bačkienė. 
Koncerte taip pat dalyvavo ir 
Stasė ir Cezaris Surdokai.

J.S.

— Tarptautinę “Autoeurop 
84” fotoparodą surengė Pary
žiaus geležinkeliečių klubas. Pa
rodoje norėjo dalyvauti 300 foto
grafų, iš 20 valstybių atsiuntu
sių 1,588 nuotraukas. Parodai 
buvo atrinktos 38 fotografų 162 
nuotraukos. Trečią šios parodos 
premiją — taurę laimėjo Lietu
vos fotografijos meno draugijos 
Panevėžio skyriaus sekr. Sau
lius Saladūnas. Parodoje taip 
pat buvo išstatytos vilniečių 
V. Bubelytės, V. Butyrino ir 
klaipėdiečio A. Maldučio nuo
traukos.

— Pabaltijo sporto žurnalistų 
tradicinis sąskrydis šį kartą įvy
ko Lietuvos pajūry. Svečius iš 
Latvijos ir Estijos, o taip pat 
Lietuvos atstovus su sporto plė
tojimu Palangoje, kūno kultūros 
renginiais poilsiautojam, kurorto 
ir jo sporto bazės augimo per
spektyvomis supažindino Pa
langos miesto vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotojas F. 
Užpelkis sir sporto komiteto 
pirmininkas D. Kepenis. Buvo 
parodytas naujas dokumentinis 
Lietuvos kino studijos filmas 
apie Palangą. Vydmantų agro- 

«■_ prekybiniame kolchoze są
skrydžio dalyviai susipažino su 
jojimo sporto sekcijos veikla. 
Klaipėdoje žurnalistai lankėsi 
Lietuvos jūrų laivininkystės 
“Meridiano” sporto kolektyve ir 
Jūrų muziejuje.

—Respublikiniuose profesinių 
sąjungų kultūros rūmuose susi
rinko Vilniaus, Kauno, Panevė
žio, Pasvalio, Jurbarko, Rasei
nių, Klaipėdos esperantininkai, 
suvažiavo nemaža svečių iš 
Minsko, Leningrado, Charkovo, 
Liepojos, Talino ir kitų miestų, 
atvyko Bulgarijos delegacija. 
Dvi dienas Vilniuje vyko tradi
cinė Literatūrinės-muzikinės es- 
perantiškos -kūrybos konkursinė 
apžiūra.

POPIEŽIAUS RASTAS 
LIETUVIUI VYSKUPUI 
PAULIUI BALTAKIUI

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdraū-. 
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaioa Ave., Woodhaven, N.Y, Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio kl.ijentais.

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuvišku ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor? 
tai: Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin
non Securities Inc., One State St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksų 

ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5. 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St, Aubum, MA 01501. T. 817 753-7232.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt. WEVD 
10-1T vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WS0U, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, DIP. adresas; 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tetek (201) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10' 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas KezyŠ, 217-25 54th Ave., Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

! :. LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI — 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK, 
- NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO

SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

Ta sol i įjo 

A MEMORIALS v66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, QUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAJ MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
.JONAS 

1933 '+ I 976

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C

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

Vienas iš Portlando vyskupijos kurijos kunigų rodo publikai 
popiežiaus bulę, kad Tėv. Paulius Baltakis, OI* M, skiriamas 
lietuvių vyskupų išeivijoje. Bulė buvo paskaityta anglų 
kalba, originalas parašytas lotyniškai, išlaikant visas seną
sias formas.

Jonas Paulius, vyskupas, 
tarnas Dievo tarnų.

Mūsų mielajam sūnui Pauliui 
Baltakiui, mažesniųjų brolių 
ordino nariui, pakeltam į titulia- 
rinį vyskupišką Egaros sostą ir 
tuo pačiu laiku paskirtam pas
toraliniam darbui užsienio lietu
viams — sveikatos ir apaštališ
kas palaiminimas.

Nuo mūsų pontifikato pra
džios didžiausias interesas yra 
ne tik užtikrinti atskirų diece
zijų komitetus mūsų ištikimųjų 
visame pasaulyje, kad būtų 
tinkamai valdomi ir klestėtu, 
bet taipogi, kad bažnyčios skir
tingomis kalbomis ir savo tauty
bėmis, įvairios pasaulio tautos 
taip pat būtų apsaugotos ir jo
mis rūpintųsi savi ganytojai, tu
rintieji reikalingus įgaliojimus.

Dabar mes norime skirti to
kį vyskupą, kurio uolumas ir 
energija gali sustiprinti ir tobu
linti, mokyti ir vadovauti lietu
vių katalikiškoms bendruome
nėms siekiant pilnesnio savo 
pareigų atlikimo paveldėtame 
tikėjime ir šventume.

Todėl žinant Jūsų kunigišką 
uolumą ir prisirišimą prie ka
talikų tikėjimo, o taip pat ir lie
tuvių tautos meilę ir Jūsų turi
mas dorybes. Mūs, apaštališka 
galia, skiriame Jus tituliariniu 
vyskupu Egaros sosto, kuris buvo 
valdomas garbingojo brolio Juan 
Francisco Jaramillo, dabar per-

kelto į Barrancabermejos kated
rą, o Jumis visiškai pasitikė
dami, Mes, tuo pačiu metu pa
vedame rūpintis įvairiuose kraš
tuose gyvenančių lietuvių pasto
racija.

Taipogi, Mes, sakome, kad 
Jums suteikiamos visos teisės ir 
pareigos, kurios reikalingos vys
kupiškam orumui ir pastora
liniam atsakomingumui.

Be to, Mes leidžiame būti 
konsekruotam už Romos miesto 
ribų bet kurio vyskupo, pagal 
liturgines apeigas, pirmiausiai 
išpažįstant katalikų tikėjimą ir 
duodant ištikimybės priesaiką 
Mums ir mūsų įpėdiniams. Tuo
met Jūs užtikrinsite, kad abi for
mulės, pasirašytos vyskupo, ku
ris tai girdėjo ir patvirtintos 
atitinkamu antspaudu bus nu
siųstos šventajai vyskupų Kong
regacijai.

Ir pagaliau, mylimas Sūnau, 
iš visos širdies, Mes, raginame 
Jus, kad atliekant vyskupiškas 
pareigas tikintiesiems lietuviams 
visame pasaulyje, nuolat pasiti- 
kėtumėt Dievu, kuris Jumyse 
pradėjęs tokį gerą darbą tobu
lins jį iki Jėzaus Kristaus dienai 
(Pilyp. 2,6).

Duota Romoje, prie šv. Petro 
karsto, birželio 1 d. V'ieŠpa- 
ties, 1984, šeštaisiais mūsų pon
tifikato metais.

Jonas Paulius II

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTCRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN. N.Y' 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Ginkime savo teises

New Yorko mieste, federali
nės valdžios pastate, penktadie
nį, spalio 26-tą, įvyko Jungti
nių Amerikos Valstybių Imigra
cijos Departamento trumpa ap
klausa (“hearing”) ryšium su 
JAV-ių Teisingumo Departa
mento Office of Special Investi
gations (OSI) pastangom depor
tuoti estą Kari Linną į Sovietų 
Sąjungą už tariamus “karo nusi
kaltimus”.

• Apklausos metu, p. Linno ad
vokatas Ivars Bėrzinš kvietė 
OSI direktorių Neal M. Sher, 
drauge su juo prašyti teismo, 
kad p. Linnas nebūtų depor
tuojamas į Sovietų Sąjungą. OSI 
direktorius atsisakė tai padary
ti, teigdamas, kad OSI laukia 
Valstybės departamento galuti
nio pasisakymo šiuo klausimu. 
Valstybės Departamentas yra 
paprašęs šešiasdešimt dienų 
spręsti šios deportacijos prob
lemą. Tokiu būdu teismas atidė
tas iki sausio 8-tos dienos.

Advokatai Ivafs Bėrzinš ir Po
vilas Žumbakis tvirtina, kad 
tai yra teigiamas reiškinys ta 
prasme, kad iki šiol OSI tvirti
no, kad kaltinamasis, kaip estas, 
yra be krašto (“stateless) asmuo 
ir kaip toks gali būti deportuo- 
jąmas į Sovietų Sąjungą. Tai 
būtų pripažinimas Sovietų oku
pacijos.

<•

*. OSI dabar taip drąsiai nebe
kalba. Advokatas Žumbakis 
praneša, kad OSI direktoriaus 
Sher viršininkas, JAV-ių Genera
linio prokuroro pavaduotojo pa
dėjėjas (Deputy Assistant At
torney General) Mark M. Rich
ard, susilaukė iš Valstybės De
partamento spalio 16-tos dienos 
laiško, kuriame Valstybės De
partamentas perspėja Teisingu
mo Departamentą, kad šioj by- 
slypi užsienio politikos aspek
tai, su kuriais OSI privalo skai
tytis. Čia, aišku, yra pabrėžia
ma JAV-ių nepripažinimas So
vietų pagrobimo Pabaltijo vals
tybių.

10.—

44-TŲ METŲ VASARA
Didysis egzodas

PAULIUS JURKUS

Pokalbiai su kun. V. Taškūnu
T- Tas kun. Taškūnas buvo tikis '. . jrai retas ir įdomus žmogus. 

Jis džiaugėsi, kad vokiečiai jį 
nubaudė, ištrėmė iš parapijos 
administravimo ir uždarė vie
nuolyne. Jis nebeturėjo jokių 
ūkiškų rūpesčių ir galėjo išti
sas dienas skaityti ir filosofuo
ti.

Vienuolyno pirmame aukšte 
jis turėjo kambariuką. Čia jis 
skaitė ir rašė mašinėle. Daug 
vertė iš prancūzų kalbos 
filosofinių raštų. Visa ta i 
lietė “Gyvąją dvasią”, krikščio
nybės dinamizmą, žmogaus at
sinaujinimą.

Jis rūkė. Mokėjo pats pasiga
minti tabaką rūkymui. Mokėjo 
jį taip fermentuoti, kad jo taba
kas maloniai kvepėdavo. Jį laikė 
metalinėje dėžėje. Ir kai dėžę 
atidarė, tuoj ir pakvipo malo
nus kvapas. Pats susisukdavo 
cigaretę, “druliuką”, užsidegda
vo ir rūkydamas žiūrėdavo pro 
langą tai j sodą, tai j švento
rių. Ir šis dūmas turėjo malonų 
kvapą.

• v 1

Tokiu būdu, turime dabar 
nemažą laimėjimą sunkioj kovoj, 
kurioj nukenčia ne tik pabaltie- 
čiai, bet ir eilė kitų rytų euro
piečių. Šis Valstybės Departa
mento perspėjimas OSI parei
gūnų, tiesa, yra nemažas laimė
jimas kovoje, kurioje iki šiol ma
ža laimėjimų esame turėję. Tai 
įvyko dėka politinio spaudimo, 
kuris buvo daromas iš įvairių 
krypčių. Tiesa, ne visi, kurie ga
lėtų ir turėtų šiais reikalais 
energingai rūpintis, savo užda
vinių imasi.

Reikia prisiminti, kad minėtas 
laimėjimas yra tik laikinas. Nie
kas negali iš anksto sakyti su 
kokiais naujais argumentais OSI 
grįš po Naujų Metų. Veiksniam, 
Americans for Due Process, ir 
visiem, kuriem rūpi teisybė ir 
Lietuvos okupacijos nepripaži
nimo principas, privalo ateinan
čius pora mėnesių gerai išnau
doti. Negalima sakyti, kad Lin
no byla nesaisto lietuvių. Jeigu 
OSI pavyks Linną deportuoti į 
Sovietų Sąjungą, tai bus praktiš
kas nubraukimas per 45-ius me
tus apginto nepripažinimo prin
cipo. Durys tada bus atviros ir 
lietuvius išduoti Sovietam.

Negalime leisti, kad tai atsi
tiktų. Mes, gyvendami lais
vame krašte, turime pilną teisę 
ir privilegiją išreikšti valdžios 
pareigūnam savo nepasitenkini
mą OSI darbais ir pastangom 
sunaikinti senai skelbiamą ne
pripažinimo principą. Pasinau
dokime ta teise ir privilegija.

— LKB Kronikos septinto lie
tuviško tomo sutiktuvės Chica- 
gos Jaunimo Centro didžiojoj 
salėj įvyks lapkričio 25.

— Chicagos Jaunimo Centro 
tradicinė vakarienė šiais metais 
bus gruodžio 2, sekmadienį. Va
karienės rengimo komitetui pir
mininkauja Matilda Marcin
kienė.

Jis mėgo mane ir poetą Vy
tautą Mačernį. Sakydavo, vyrai, 
kokias turiu knygas, visos jūsų, 
imkite ir skaitykite. Jis mokėjo 
su mumis kalbėti nekasdieniš
kai. Mokėjo skleisti gėrį, paro
dyti žmogaus gerąją pusę. Jis 
nuolat kartodavo, kad esame 
krikščionys ir visur turime liu
dyti Kristų.

Vakarai, rytai
Ėmiau ir paklausiau jo, ką 

daryti, karo grėsmė čia pat, 
ar trauktis nuo karo ir naujos 
okupacijos, ar likti čia?

Išėjom pasivaikščioti. Ten prie 
vienuolyno buvo vienas senas 
sodas, o kiek atokiau prie tven
kinio buvo naujas, jaunas so
das. Ten būdavo miela pasi
vaikščioti smėliu išbarstytais ta
kais tarp jaunų obelaičių.

Kun. Taškūnas dabar įsileido į 
filosofiją. Kas Vakarai, kokia jų 
begęstanti kultūra! Kas Amerika 
— grynas materializmas! Ten 
maža aukos. Niekada nenoriu 
ten grįžti ir taip gyventi tuš
čiai, be aukos. Aš liksiu čia.
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Vaiva Vėbraitė-Gustienė, pirmininkavusi Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos suvažiavimui, kuris buvo spalio 27 
Kultūros Židinyje. Nuotr. A. Reivytienės

Spalio 27, šeštadienį, Kultū
ros Židinyje įvyko Lietuvių Mo
terų Klubų Federacijos suvažia
vimas. Prasidėjo 8:30 v.r. mišio- 
mis pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje. Mišias už įnirusias 
nares aukojo vienuolyno virši
ninkas Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, OFM. Mišiose dalyvavo 
gausus atstovių būrys.

Po mišių visos nuskubėjo pus
ryčių, kuriuos paruošė New 
Yorko klubo narės M. Ulėnienė 
ir S. Skobeikienė. Darbo posė
dis prasidėjo
vai. Jį pradėjo Federacijos pir
mininkė M. Noreikienė. Į pre
zidiumą pirmininkauti pakvietė 
Vaivą Gustienę, sekretoriauti

Valiušaitienę. Į mandatų komi
siją pakviesta: J. Vytuvienė, V. 
Šileikienė ir A. Pintsch, į rezo
liucijų komisiją — L Banaitie
nė, V. Čečetienė, D. Špokevi- 
Čiūtė.

Praeito suvažiavimo protokolą 
paskaitė A. Ustjanauskienė. 
Protokolas priimtas be pataisy
mų. Po to Federacijos pirmi- 

tų pranešimą apie savo veiklą. 
Pirmininkė raštais, peticijomis 
reagavo įvairiais lietuviam rū
pimais atvejais. Rašė JAV prezi
dentui dėkodama už nepripaži
nimą Lietuvos inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą.' Rašė prezi
dentui ir dėl apkaltintų lietuvių, 
kurie neva kolaboravo su naciais 
Antrojo pasaulinio karo metu.

LMKF klubų pirmininkės su Federacijos pirmininke. Sėdį 
iš k.: Danutė Veclauskaitė - Waterburio klubo pirm., Federa
cijos pirm. Marija Noreikienė, Vaiva Gustienė — New Ha- 
veno klubo pirm., Jolanta Kerelienė — Chicagos klubo pirm., 
stovi: Eug. Šliogerienė — Hartfordo klubo pirm. dr. Ma
rija Žukauskienė — New Yorko klubo pirm., Aldona Pintsch 
— New Jersey klubo pirm. Trūksta: Adelės Kozmos — 
Stamfordo-Norwalk klubo pirm., Bronės Sldrienės — Los 
Angeles klubo pirm., Elenos Vasyliūnienės — Bostono klu
bo pirm., Snieguolės Jurskytės — Philadelphijos klubo pirm. 
Nuotr. A. Reivytienės

nes reikia Kristų nešti į Rusiją, 
į Maskvą. Rusija labiausiai ken
čia, nes jai atėmė Kristų. Mano 
idealas, mano troškimas ir yra 
ten nešti Kristų, į Rytus. Rytai 
turi idealizmą ir pasišventimą, 
“Gyvąją dvasią”.

sus ir lieknas kunigas, eida
mas pro seną tvenkinį, kur buvo 
auginami karpiai. Pagalvojau, 
gera jam būti tokiu idealistu, 
kai viskas aišku. Jis man nieko 
negalėjo patarti. Apsispręsti rei
kia pačiam. Jei tave ten traukia, 
jauti būtinumą, tai keliauk.

Už humanizmą ir laisvę 
Kun. Taškūnas toks ir išliko.

Jis niekur nesitraukė. Kai kraštą 
užėmė sovietu kariuomenė ir C*
vėl įsitvirtino komunistinė san
tvarka, jį padarė Telšių katedros 
klebonu, nes jis buvo nukentė
jęs nuo vokiečių, sėdėjęs jų ka
lėjime. Atrodė, kad jis bus sau
gus, nes jį kankino fašistai. 
Bet jis liko ištikimas savo idea- 

atkakliailam. Jis ir toliau 
kovojo už humanizmą, už žmo
gaus tikėjimo laisvę, už Kristų.

To nebuvo gana. Jis iš sakyk
los viešai sukritikavo komuniz
mą, bedievybę, visą santvarką. Ir 
pasibaigė tuo, kad greitai vėl jį 
įkišo į kalėjimą, paskui ištrėmė 
į Sibirą, kur jis vargo, prarado 
sveikatą. Palėgęs šiaip taip grį
žo į namus, apsigyveno kaip al
tarista Laukuvoje ir ten mirė 
apie HM i metus. Gaila, kad jis 
nesutvarkė ir neišleido visų savo 
filosofiniu raštu. Gal iii* ir ne-

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ 
FEDERACIJOS SUVAŽIAVIMAS

Dėkojo dr. Otto Habsburg už jo 
akciją Europos parlamente, 
larptautiniam Raudonajam 
Kryžiui Ženevoje, Šveicarijoje, 
rašė lietuvių belaisvių Afganis
tane reikalais.

Laukėsi du kartu Europoje, 
kur tarėsi su ten veikiančių 
klubų valdybomis, aplankė Va
sario 16 gimnaziją ir jos di
rt ktorių A. Šmitą. Grįžusi į Ame
riką, ragino Federacijos klubus 
remti Vasario 16 gimnaziją. 
Anglijoje aplankė lietuvių mote
rį) šalpos draugiją Dainavą, ku
ri taip pat yra šios Federaci
jos narė. Lankėsi New Haveno 
klube, kur buvo sudaryta maža 
konferencija ir kur buvo disku
tuojami organizacijos reikalai. 
Kiekvieneriais metais dalyvavo 
General Federation of Women’s 
Clubs metiniuose suvažiavimuo
se, kur išdalindavo daug infor
macinės literatūros apie Lie
tuvą.

Pranešimus taip pat padarė 
Federacijos iždininkė, revizijos 
komisija ir žmogaus teisių ko
misija. Toliau buvo atskirų klu
bų pranešimai. Kiekviena atsto
vė turėjo tik tris minutes laiko. 
Iš tų pranešimų matėsi plati 
klubų veikla. Nuostabiai gražiai 
klubai reiškiasi savo kolonijo
se, neraginami organizuoja kul- 

turėtų didesnės vertės, bet jie 
taurino ir gerino žmogų 
drauge pagilino krikščionybę.

ir

Sergančio broliuko mintis
Tas nerimas, — ką daryti, — 

visus draskė. Visi kalbėjom ir 
vienas kito klausėm. Niekas iš 
mūsų nebuvo pergyvenęs atsi
skyrimo nuo savo namų, šei
mos ir nuo tėvynės. Niekas ir

Kartą tų pačių minčių gena
mas užėjau į vienuolyną ir kal
bėjausi su kun. Yliumi. Rodos, 
jo vardas buvo Antanas. Jis buvo 
įdomus tuo., kad mėgo lietuvių 
kalbą, ją studijavo, mėgo kalbo
tyros dalykus. Tai duodavo pro
gos naujiem pokalbiam, nes tos 
sritys man buvo nesvetimos.

Jam buvo aišku, kad jis nesi
trauks. Jo pareiga likti Čia, pa
tarnauti žmonėm. Geriau būti 
su tauta varge, nei iškeliavus 
kur gyventi prabangoje ar pana
šiai.

Ir su juo išėjome pasivaikš
čioti į tą patį jaunąjį sodą. Ten 
buvo pastatytas naujas Šiltna
mis. Ten viršuje, jau palėpėje 
buvo patiestas patalas ir ten gy
veno džiova sergantis broliu
kas vienuolis, sodininkas. Liga 
buvo paskutinėje stadijoje. Ne
norėjo jis niekam kliudyti, ko
kiu užkrėtimu kitus gąsdinti, tai 
apsigyveno prie savo gėlių, ant 
paprastų lubų užsitempęs čiu
žinį ir pasiklojęs lovytę. Kokių 
sanatorijų nebuvo aplink. Jis 
kantriai nešė savo dalužėlę ir 
laukė geresnių laikų. Jį ten lan- 

tūrinius pobūvius, minėjimus 
koncertus, išvystė efektingą šal
pą, stipriai reiškiasi tarptau
tinėje viešumoje. Savo apylin
kėse tie klubai kaip žiburėliai 
šviečia ir palaiko kultūrinę veik
lą, stiprina lietuvybę. Klubų 
narės, pasipuošusios tautiniais 
drabužiais, dalyvauja bendrose 
demonstracijose ir kitų tautų 
žmonėm primena apie lietuvių 
kultūrinį įnašą šiam kraštui. Kai 
kurie klubai pasižymi jaunomis 
pajėgomis. Jų narės jau čia eina 
mokslus, o kai kurios jau ir bai
gę aukštuosius mokslus. Fede
racijos valdyba yra labai paten
kinta klubų veikla ir pasiektais 
laimėjimais. To pasiekiama tikT’ 
tada, kai organizacijoje yra 
tvarka, kai suprantama savos 
organizacijos svarba.

Po pranešimų buvo gyvos dis
kusijos, pasisakymai, pasiūly
mai. Visom labai rūpėjo Fede
racijos ir jos klubų papildy
mas jaunom pajėgom. Įdomiai 
kalbėjo jauną, dar tebestudijuo- 
janti Yale universitete New Ha- 
vene klubo narė Danguolė Špo- 
kevičiūtė. Ji siūlė naujų narių 
verbavimą. Ji mano, kad reikia 
specialiai kviesti naujas nares, 
jas asmeniškai kalbinti. Visi klu
bai pageidavo dažnesnių tarpu
saviu kontaktų, apsilankymų 
vieni pas kitus. Susirūpino, kad 
klubai gautų atleidimą nuo fe- 
deralinių mokesčių. Nutarė, kad 
naujoji valdyba pasirūpins šiuo 
reikalu. Taip pat nutarta į klu
bus priimti ir kitatautes, ku
rios sudarė šeimas su lietuviais.

kydavo visi vienuolyno gyvento- 
. jai, aprūpindavo ir maistu ir at

gaiva. Jam čia gryno oro ir ra
mybės nestigo.

Tuoj supratau, kur mes 
einame. Reikia jį aplankyti. Jo 
veidas degė keistu nesveiku rau
donumu. Greitai alsavo, labai 
jautriai į visą reagavo. Ėmė iš 
kalbos ir išėjo toks sakinys,

fe

ras čia, ar nesitraukti į Vakarus.
Jis greitai reagavo:

— Gyvenimas man baigiasi, 
bet jis toks gražus, toks svar
bus. Jei sveikas būčiau, skubė
čiau ten, kur galėčiau saugiai 
gyventi.

Jis ilgėjosi gyvenimo, troško 

nrielas jaukus ir kuklus sodi
ninkas už kokios savaitės paliko 
savo sodą, savo gėles ir iške
liavo į Viešpaties didžiuosius so
dus. Skambėjo visi varpai ir skel
bė jo dangišką kelionę, o man li
ko tas alsuojantis duslus prane
šimas — gyvenimas gražus ir 
svarbus.

Ir mano gyvenimas buvo pa
prastas, kuklus. Turėjau tik šiek 
tiek kpygų, ir daugiau nieko. 
Jokios materijos nerišo manęs 
su tuo mažu kampeliu, kuris 
vadinamas tėviške. Rišo tik tas 
begalinis ilgesys, kuris nuolat 
šaukė sugrįžti į namelį, prie 
stalo, kur buvo padėta kokia 
pušies Žievė, koks akmenukas, 
knyga, pieštukas ir popieriaus

Marija Noreikienė, buvusi 
Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos pirmininkė, kalba 
klubų suvažiavime. Nuotr. A. 
Reivytienės

Priešpiečiam buvo skirta pus
antros valandos; Tada vėl buvo 
tęsiamas darbo posėdis. Manda-

(nukelta į 4 psl.)

Visur neramu
Frontas buvo sustojęs ilges

nį laiką. Keletą mėnesių buvo 
ramu, nieko ypatingo. Paskui 
gyvenimas ėmė drumstis. Miš
kuose atsirado banditų ir sovie
tinių partizanų. Pasidarė labai 
nesaugu keliauti. Kartą, tai galė
jo būti rugpjūčio gale, nušovė 
važiuojantį Telšių komendantą 
lietuvį. Važiavo jis iš Telšių kaž
kur Varnių link. Kelio užsisuki
me miškelyje būta bandito, ir jis 
paleido seriją šūvių. Nušovė 
komandantą, šoferį ir dar kaž
ką. Visa tai vertė susimąstyti

Atvyksta vyskupas
Vieną dieną atvažiavo auto

mobilis ir atvežė Telšių vysku
pą Vincentą Borisevičių. Kaž
kaip pasidarė nejauku, kodėl jis 
čia atvažiuoja. Greitai jis atsa
kė, kad čia Marijos šventovė, ir 
čia jis atvyko tokiose sunkiose 
dienose. Jis čia gyvens, kol mus 
pasieks taika.

Vienuolyne visada buvo vie
nas kambarys, skirtas vysku
pui. Jis ir buvo vadinamas vys
kupo kambariu, nes ten susto-

M

M

Pranciškus BuČys. Tais laikais 
vysk. Bučys gyveno Romoje, ir 
kambary s laukė naujo vyskupo. 
Ten ir įsikūrė vysk. V. Borise- 
vičius. (beit išaiškėjo, kad jam 
Tol šiuose nesaugu. Ėmė ir atva
žiavo į mūsų mažą miestelį.

( Bus daugiau)
V
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IŠ VISUR
— Vatikane, vyskupų sinodo

pasaulio tautinių liturginių 
komisijų pirmininkų ir sekretorių 
suvažiavimas. Tema: “Pirmasis 
liturginės reformos dvidešimt
metis: balansas ir perspekty
vos”. Dalyvaujančių delegacijų 
sąrašuose įrašyti ir Lietuvos 
vyskupijų liturginės komisijos 
atstovai: pirm. kun. Vaclovas 
Aliulis ir kun. Vytautas Masys. 
Pirmame suvažiavimo posėdy su 
apgailestavimu pranešta, kad iš 
Lietuvos 
komisijų 
atvykti.

delegacijos negalėjo

lietuvių kultūrinių 
bei organizacijų at-

- JAV 
institucijų 
stovų pasitarimas įvyks Padėkos 
dienos savaitgaly, lapkričio 24, 
šeštadienį, 10 vai. ry to Chicagos 
Jaunimo Centre. Svarstybose 
bus ryškinamas JAV lietuvių iš
eivijos kultūrinės situacijos vaiz
das, ieškoma sprendimų tautinės 
kultūros gyvybei globoti bei ug
dyti per kultūrinio darbo veiks
nių tarpusavio talką, derinant 
planus bei veiksmus.

— $v. Rašto seminaras, kurį 
organizuoja Toronto Prisikėlimo 
parapijos tarybos religinė sek-

. įcija, |vyksdapkričio 24 - 25 
t parodų^M^g/^Įėminaru i vadę- 

vaus4rirtar^>n5f?*'Antanas Rubšys 
ir sesuo Onutė Mikailaitė.

— Chicagos Jaunimo Centro 
naują 1984 - 85 m. valdybą 
sudaro: pirm. Irena Kriaučeliū- 
nienėį vicepirm. Henrikas Lau- 

< cius, nariai — Dalia Dundzi- 
lienė, Gražina Micevičiūtė, Vik
toras Lesniauskas ir Birutė Ja
saitienė.

— Manigirdo Motekaičio pia
no rečitalis Chicagos Jaunimo 
Centro didžiojoj salėj įvyks lap
kričio 11.

— Derliaus šventė Chicagos 
Lietuvių Tautiniuose namuose 
įvyks lapkričio 11. Rengia Lietu-

tūros draugijos nauja valdyba 
pareigomis pasiskirstė taip: 
pirm. Algirdas Palavinskas, vi- 
cepirm. dr. Alina Plechavičiūtė- 
Veigel, sekr. Paulina Ivinskienė, 
ižd. Ričardas Tendzegolskis ir 
narys dr. Ričardas Palavinskas. 
Kandidatas dr. Jonas Norkaitis. 
Kontrolės komisijon išrinkti An
tanas Veršelis ir Eduardas Voro- 
neckas.

— Anglijoje leidžiamas žurna
las “Index on Censorship” š.m. 
nr. 4 paskelbė platų pašnekesį 
su Tomu Venclova “I am grate
ful to Orwell: On language, 
literature and Lithuania”. Tekstą 
parengė Ina Navazelskytė. Stam-

estado de S. Paulo” taip pat pa
sirodė T. Venclovos straipsnis 
“O censor sovietico impoe o seu 
jogo”. Straipsnis verstas iš anglų 
kalbos. Anksčiau jis buvo 
spausdintas “The New York Re- 

. view of Books”, taip pat lietu
viškai “Akiračiuose” ir lenkiškai 
Paryžiaus žurnale “Zeczyty Li- 
terackie”.

— Nauji .Darbininko skaity to
jai: D. Sniečkus, Thompson, 
Conn. Užsakė kitiem: Ed. Mci-

Seškevičius, Westwood, Mass. — 
B. Seškcvičiūtei, Boston. Mass. 
Sveikinam naujus skaitytojus

jiem skaitytojam Dubininko 
prenumerata pirmieji metam 
tik 12 Dol. Atnaujinai 
15 dol. metam.

— visiem

KEPALAITĖS ODISĖJA 
RUDENIO SEKMADIENIO 
POPIETĘ NEW YORKE

Šeši preliudai — M.K. Čiurlio
nio, Sonata C-dur, K. 330 — 
VV.A. Mozarto, Sonata F-rnol, 
op. 57 — L. v. Beethoveno, 
Baladė G-mol. op. 23 — F. 
Chopino, Baladė F-dur, op. 38— 
F. Chopino, Andantė spianato 
et Grande Polonaise briliante. 
Es-dur, op. 22 — F. Chopino

Ir vėl pianistė Aldona Kepa- 
laitė savo menu praturtino lietu
viškąjį kultūrinį gyvenimą 
Manhattane, suruošdama sek
madienio popietės koncertą 
rugsėjo 16 Aušros Vartų parapi-

ga programa susidėjo iš Čiur
lionio, Mozarto, Beethoveno ir 
Chopino veikalų.

Neabejotinai, visi dalyviai 
juto, kad čia skleidėsi svarbus 
pergyvenimas. Visi suprato, kad 
yra atėję klausytis didelės meni
ninkės atliekamų kūrinių. Vienas 
po kito jie jaudino klausytojus.

aiškumo jr ritminio vitališkumo, v* T

Beethovenas buvo per- 
'Atfldarnas aistringai ir iškalbiai, 
nesidrovint atskleisti gyvenimo 
agoniją ir ekstazę. Tai buvo bra- 

: vūrinis atlikimas, kokį retai ten
ka išgirsti, bet tada, kai toks pa
niekiamas, jis yra kvapą sulai
kantis. Chopino visi atlikti kūri
niai perteikė jo romantiškumą, 

pačios"tai'ixu-apijai p2^amm>’( n»ykad neužgožiant visos veikalo 

pagalba — tai buvo pergyveni-j 
mas, kuris vertė nusikratyti visir 
pretenzijų, surištų su New Yor- 
ko didžiosiomis koncertų salė
mis. Klausytojas buvo verčia
mas pasiduoti pirminiam tos 
popietės susibūrimo tikslui -— 
aukščiausio laipsnio muzikiniam 
rečitaliui.

Sėdėti kuklioj parapinėj salėj 
nuostabiai gražią sekmadienio 
popietę ir klausytis kaip meni
ninkė atskleidžia muzikos sielą " 
seno, nudėvėto fortepijono, jos

konstrukcijos. Kiekvienas kūri- 
į nys buvo vystomas visiškai ap

valdytas, apsupantis klauso- 
tojus įvairuojančiom nuotaikom, 
ramiai tampantis didžiule, ky
lančia banga, išliejančią savo 
energiją krante.

kauskas — Attorn«y-at-Law, Boston 
Five Bank Bldg., 1895 Centro St, 
Boston, MA 02132

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. dr. M. ivdlkausktofto sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų 
Ir patarimų teisinio to Mausimais Dar 
blnlnko aka Rytojam- Klausimai slųs-

PO SUSISIEKIMO NELAIMES

lizuoti Kepalaitės atlikimą, nes 
jis visada vyksta ne kaip iš 
atskirų dalių susidedantis, o 
kaip visuma. Kiekvieno kūrinio 
esmė, Kepalaitės perteikiama, 
užvaldo klausytoją.

Mozarto kūrinys, pavyzdžiui, 
nuskambėjo kaip aukščiausios, 
klasikinės muzikinės kūrybos 
pavyzdys, stumiamas į priekį

iŠ tikrųjų atrodė kad Kepalai- 
tė tebuvo įrankis, kuriuo dides
nė jėga, negu ji pati, siekė per
teikti muzikos prasmę. Toji po
pietė bus prisimenama, bent šio

nantis pergyvenimas.

Dėkojame Kepalaitei. Laukia
me jos Carnegie Recital Hall 
koncerto 1985 metų pavasarį.

Kazys Yakutis

Naujoji LMK Federacijos valdyba ir revizijos komisija. Iš 
k. sėdi: Aldona Pintsch, Vaiva Gustienė, Viktorija ČečetiėneT 
Eugenija Treimanienė, Il-je eilėje.Dangira Budrienė, Giedrė. 
Kulpienė, Dalia Kavaliūnaitė, Sofija Skobeikiehė, Jadvyga 
Vytuvienė, dr. Marija Žukauskienė ir Malvina Klivečkie
nė. Nuotr. A. Reivytienės

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ 
FEDERACIJOS SUVAŽIAVIMAS

(atkelta iš 3 psl.)
tų komisijos vardu pranešimą 
padarė Jadvyga Vytuvienė, Ji 
pranešė, kad suvažiavime daly
vauja 45 atstovės. Vėliau atvy
ko daugiau. Buvo ir kelios vieš
nios.

Nauja valdyba
Labai gyvai praėjo naujos Fe

deracijos valdybos rinkimai. 
Nauja valdyba išrinkta tokia: 
Aldona Noakaitė-Pintsch, Salė 
Valiukienė. Vaiva Vėbraitė- 
Gustienė, Jadvyga Vytuvienė, 
Eugenija Treimanienė, Dalia 
Kavaliūnaitė. Marija Žukauskie-

beikienė.
Revizijos komisijon išrinkta: 

Viktorija Čečetienė, Dangira 
Budrienė. Malvina Klivečkienė.

Į pabaigą rezoliucijų komisi
jos vardu I. Banaitienė per
skaitė šios komisijos suredaguo
tą raštą Amerikos prezidentui 
Ronald Reagan. Rašte rašoma, 
kad prezidentas paveiktų Ameri
kos prokurorą Wm. F. Smith, 
kad jis atkreiptų dėmesį į OSI 
ir KGB bendradarbiavimą. Su
važiavimas nutarė šio rašto ko
piją dar pasiųsti pačiam proku
rorui Wm. F. Smith, Valsty
bės sekretoriui G. P. Shultz, 
General Federation of Women s 
Clubs pirmininkei.

Suvažiavimas priėmė pasiū
lymą padėkoti JT ambasadorei 
Jeanne Kirkpatrick už jos pui
kias kalbas įvairiomis progo
mis. Ji keliais atvejais yra kal
bėjusi apie sovietų agresyvią 
politiką,suminėdama ir Idetuvos 
okupaciją.

Nutarta suvažiavimo proga 
pasveikinti lietuviškus veiksnius 
ir jiem pranešti apie naujos val
dybos sudarynm ir pareigu pa
siskirstymą. Tokie raštai bus 
pasiusti Lietuvos gen. konsului 
A. Simučiui, vyskupui P. Balfa-

kiui, Diplomatinei tarnybai. ir 
visiem lietuviškiem veiksniam.

Tenka pabrėžti, kad suvažia
vimo darbo posėdis praėjo pa
kilioje nuotaikoje, buvo gerai 
organizuotas. Visą laiką labai 
sumaniai pirmininkavo Vaiva 
Gustienė-Vėbraitė. Ji griežtai 
laikėsi priimtos dienotvarkės ir 
visa pravedė parlamentarine 
tvarka. Suvažiavimas taip pat

skelbti Federacijos garbės 
pirmininke, o L Banaitienė suva
žiavimo dalyvių vardu jai įteikė 
gėlių puokštę. Suvažiavimas 
baigtas 6 v.v., visom sugiedojus 
Lietuvos himną.

I. Banaitienė

Dr. Marija Žukauskienė, 
LMK Federacijos New Yor- 
ko klubo pirmininkė, daro 
pranešimą Federacijos su4 
važiavime. Nuotr. A. Rrivytirnės

IEŠKOMOS 
NUOTRAUKOS

“Lietuvos bažnyčių” knygų 
autoriui reikalingos nuotraukos 
šių Kaišiadorių vyskupijos ku
nigų: Juozo Andrikonio, Alfonso 
Ažubalio, Juozo Bakšio, Zenono 
Baužio, Petro Bertulio, Juozo 
Bučio, Prano Cibulskio, Mato 
Cijūnaičio, Stanislovo Čelkaus, 
Grigonio, Juozapo Gusto, And
riaus Juknevičiaus, Stanislovo 
Kiškio, Kazimiero Lajausko, Ka
zimiero Liesevičiaus, Donato 

- Linarto, Petro Liutkaus, Petro 
■ Lygnugario, V. Mazurkevičiaus, 
.Antano Mažeikos, Juozapo Mei- 
daus, Jono Mikučionio, Juozo 
Mincevičiaus, Zigmo Neciunsko, 
Konstantino Paulavičiaus, Mari
jono Petkevičiaus, Alfonso Pet
rulio, Liudo Puzono, Juozo Ra- 
kicko, Kazimiero Ribikausko, 

' Stepono Rudžionio, Antano 
Slapšio-SIapširisko, Stanislovo 
Smolinskio, Juozo Stasiūno, 
Adolfo Stasevičiaus, Zigmo 
Stančiausko, dr. Jono Steponavi
čiaus, Alfonso Šato, Romualdo 
Šalčiūno, Antano Šeškevičiaus, 
Jono Tutino, Petro Valadkos.

Reikalingos nuotraukos šių 
bažnyčių: Varėnos I, Aukšta
dvario (Domininkonų), Riliškių, 
Kiauklių (prieš gaisrą), Strė
vininkų koplyčios.

Pageidaujamos nuotraukos iš 
religinio gyvenimo.

Jeigu kas turėtų ir galėtų pa
skolinti, prašomi atsiųsti adre
su: Br. Kviklys, 5747 So. Camp
bell Ave., Chicago, IL 60629.

KLAUSIMAS
Turėjau automobilio nelaimę. 

Mūsų valstijos įstatymai leidžia 
prie šviesos sukti į kairę, jeigu 
iš priešingos pusės niekas neina 
ar nevažiuoja. Atvažiavau prie 
šviesos, gerai apžiūrėjau ir, ma
tydamas atvirą kelią, pasukau 
į kairę. Pavažiavęs kelias pė
das, pamačiau vyrą ant motocik
lo prieš mano automobilį. Jis 
staigiai pasuko savo motociklą 
ir daužė į mano automobilio 
kairįjį sparną. Dėl smarkaus at
simušimo jis su savo motociklu 
apsivertė gatvėje. Buvo nuvež
tas į ligoninę.

Policija mane kaltino, kad aš 
gerai neapsižiūrėjau ir kad ne
daviau motociklui kelio (right 
of way). Vėliau buvau patrauktas 
į teismą ir nukentėjęs reikalau
ja atlyginimo iš manęs už savo 
susižeidimą ir už motociklą.

Draudimo bendrovė mano, kad 
nukentėjęs perdaug reikalauja 
už savo susižeidimą ir nenori 
taikintis. Aš turiu “bodily inju
ry” (asmens sužeidimas) ir 
“property damage” (turto suža
lojimas) draudimą. Draudimo 
bendrovė paskyrė advokatą ma
no reikalui ginti.

Aš norėčiau Tamstos paklaus
ti: 1) kodėl nukentėjęs skundžia 
mane, o ne mano draudimo 
bendrovę; 2) ar draudimo bend
rovės paskirtas advokatas gali 
reikalauti iš manęs atlyginimo 
už savo darbą, nes aš jo ne
samdžiau.

ATSAKYMAS
Kai kuriose valstijose leidžia

ma traukti pačią draudimo 
bendrovę teisman tiesioginiai. 
Tačiau daugumos valstijų įsta-

tymai reikalauja, kad apdrausta
sis būtų “pirmon eilėn” trau
kiamas teisman. Jei teismas pri
pažįsta, kad apdraustasis asmuo 
yra teisiškai atsakingas už nu
kentėjusiojo asmens įrodytus 
nuostolius, tada draudimo bend
rovei tenka už tuos nuostolius 
apmokėti. Žinoma, turimo drau
dimo ribose (insurance limits).*

Jei teismas būtų tos nuomo
nės, kad akcidentas įvyko ne 
dėl Tamstos kaltės arba kad 
akcidentas įvyko tik dalinai dėl 
Tamstos kaltės (tose valstijose, 
kurios turi vadinamuosius “pa
lyginamosios kaltės” — com
parative negligence — įstaty
mus), — tada Tamstos draudi
mo bendrovei gali tekti nieko 
nemokėti arba mažai mokėti. 
Todėl jie neskuba “taikintis”.

Beje, reikia žinoti, kad Tams
tos aprašomu atveju, yra dvi 
bylos: viena — kriminalinė (bau
džiamoji), kita — civilinė — su
žeistojo asmens iškelta byla, 
prašant jam atlyginti už jo 
turėtus nuostolius. Kai policija 
Tamstą “kaltino” ir patraukė 
atsakomybėn, — tai yra bau
džiamoji byla. Baudžiamoji byla 
teoretiškai draudimo bendrovės 
neliečia, nors iš esmės baudžia
mosios bylos rezultatas (disposi
tion) draudimo bendrovei yra 
svarbus, nes rezultatas gali atsi
liepti į-civilinio ieškinio eigą.

Kas dėl draudimo bendrovės 
paskirto Tamstos bylai vesti ad
vokato, — civilinėje byloje jam 
atlygins draudimo bendrovė. 
Tamstai nereikės Jam primokėti. 
Tačiau, jei jis apsiėmė, Tams
tai prašant arba sutinkant,Tams
tą ginti kriminalinėj byloj, — 
kad ir draudimo bendrovei re. 
komenduojant, jis, esu tikra, 
Tamstai prisius sąskaitą.

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 

liūnų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti skiria

DAINOS 
KONKURSAS

JAV LB Kultūros Taryba, at
siliepdama į mūsų išeivijos mu
zikiniame gyvenime jaučiamą 
originalių, naujų kūrinių choram 
stoką, skelbia dainos kompozi
cijos konkursą.

Bus skiriamos dvi premijos 
po 500 dol. Mecenatas — Lie
tuvių Fondas.

Pirmoji 500 dol. premija ski
riama už geriausią religinio po
būdžio ir bažnytinės paskirties 
kompoziciją.

Antroji 500 dol. premija už 
geriausią koncertinio-estradinio 
stiliaus kompoziciją.

Premijų komisijos atrinktos 
geriausios premijuotos kom
pozicijos bus viešai atžymėtos 
ir ieškoma būdų jų atspausdini
mui.

Dainos gali būti parašytos 
“a cape 11a stiliuje arba su var
gonų ar fortepijono palydėjimu.

Rankraščiai, pasirašyti slapy
vardžiu ir su uždarame voke pri
dėta reikalinga informaciją 
siunčiami Šiuo adresu: Audrins

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO PREMIJĄ.
Premijai skirti sąlygos:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 

1000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų ar kita kalba), veikla, or
ganizaciniu veiklumu, ar jauni
mo vienetui (sambūriui, tautinių 
šokių grupei, jaunimo chorui, 
sporto būreliui), geriausiai rep
rezentavusiam lietuvius ir Lie
tuvą vienerių metų laikotarpy;

2. Premijai gauti asmenis ar 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jauni
mo grupės, vyresniųjų organiza
cijos ar paskiri asmenys iki kiek- 
vienerių metų gruodžio 31 
(pašto antspaudas).

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma komisija, ku
rion po vieną atstovą skiria Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo reikalų vadovas, Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdyba ir JAV Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga, o du atstovus paskiria 
Kriaučeliūnų šeima;

4. Komisija, aptarusi asmens 
ar vieneto tinkamumą premijai, 
ją skiria balsų dauguma iki atei
nančiu metu vasario 15 ir susi-

c. c

taria su Kriaučeliūnų šeima dėl 
premijos įteikimo laiko ir pobū
džio;

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant tiks
liai premijai tinkamumo moty
vus, ir siunčiami: EUGENI
JAUS KRIAUČELIŪNO PRE
MIJOS KOMISIJAI. 12500 Paw
nee Rd., Palos Park. Illinois 
60464.

DAINININKŲ - INSTRUMENTALISTŲ 
KONKURSAS

JAV LB Kultūros Taryba skel
bią antrąjį jaunųjų dainininku 
bei instrumentalistu konkursą.

4 <L.

Ohio. 1985 kovo 16 Dievo Moti
nos parapijos salėje.

tuvių kilmės jaunieji meninin
kai. Amžius — nuo 16 iki 30 
metų.

Pkwy., Cleveland Hts. Ohio 
44106. Tel. 216 321-1710.

Visi rankraščiai turi būti 
siųsti iki 1985 kovo 15.

pri-

Premijos bus skiriamos trijtvse 
kategorijose — dainavimo, sty
ginių ir pučiamųjų instrumentų 
fortepijono.

Speciali premija kanklių kate
gorijoj.

Norintieji dalyvauti prašomi

30. pridedant trumpą biografi
nę apybraižą ir pavyzdinę juos
telę (nebūtinai iš konkursinio 
repertuaro).

Konkursui repertuaras suda
romas laisvu pasirinkimu. Dai
nininkų programa turi būti neil
gesnė 15 minučių, visų kitų — 
ligi 20 minučių ilgumo.

Pirmajame Kultūros Tarybos 
konkurse (1982 m.) pirmas pre
mijas laimėjusieji šiame konkur
se dalyvauti negalės.

Registruotis šiuo adresu: 
■Aiujrius Kuprevičius. 2166 N. St 
James l'kw\., Cleveland llts..
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' Lietuvių Bendruomenė 
Z ir jaunimas
• Darosi liūdna, kai tenka ra

šyti apie negrįžtamai iškeliau-
į jančius, bet netenka dėl to nusi- 
’ minti, nes dar yra pakankamai 
i jaunų jėgų, tik reikia juos orga

nizuoti ir pritraukti prie kokios 
nors lietuviškos veiklos. Jauni-

• mas gražiai įsijungia į sportą ir
• tautinius Šokius. New Jersey 

Lietuvių Bendruomenės apygar
doje gražiai veikia apygardos 
pirmininko Kazimiero Jankūno 
globojamas tautinių šokių viene
tas “Liepsna”, kurios beveik 
trečdalį sudaro Patersono ir 
apylinkės jaunimas, būtent, Ra
sa ir Linas Eitmanai, Vincas ir 
Tomas Šauliai, Denis ir Rai
mondas Meižiai. Robertas Stan
kaitis ir Teresė Augulytė.

‘’Liepsna” yra gana aktyvi 
grupė, pasirodo ne tik lietuvių, 
bet ir kitataučių renginiuose. 
Praėjusią vasarą ši grupė daly
vavo Tautinių šokių festivalyje 
Clevelande. Šitokios įdomios iš
vykos, susitikimas su kitų ko
lonijų ir net kitų kraštų lietu
vių jaunimu pakelia jaunimo 
dvasią, jį suartina ir parodo, 
kad, iš tikrųjų, mes turime 
“Lithuanian power”, kai visi 
įsitraukiame vieningai į kokią 
nors veiklą. Tėvai, kurie tai 
supranta, mielai šiam reikalui 
pasiaukoja ir vežioja jaunimą į 
repeticijas ir visokius renginius, 
nors atstumai yra ir nemaži, 
pvz., kaip patersoniškiam net 
25 mylios į Elizabethą, kur pa
prastai vyksta visos šokių repe
ticijos.

LB Patersono apylinkė yra iš
sirinkusi naują valdybą. Angelė 
Stankaitienė yra pirmininkė, 
Gediminas Klimas — sekreto
rius ir Vytautas Gružas — iždi
ninkas. Į kontrolės komisiją įei
na Vidmantas Matusaitis — pir
mininkas, Petras Juška — sekre
torius ir Juozas Jackūnas — na
res. Šiuo metu renkamos aukos 

J*

švietimo reikalam.

Studijuojantis jaunimas
Patersono apylinkėje yra ne 

tik šokančio, bet ir siekiančio 
aukštojo mokslo jaunimo. Šį 
rudenį New Jersey technologi
jos institute-studijuoja pirmus 
metus Robertas Paulis civilinę 
inžineriją, trečius metus kom
piuterių mokslą ir elektro-inži- 
neriją Ramunė Rygelytą, pas
kutinius metus elektroinžineriją 
Linas Eitmanas ir taip pat pas
kutinius metus architektūrą 
Raimondas Paulis. Tame pačia- 

. me institute dar studijuoja ant
rus metus biznį Rasa Eitmanai- 
tė. Montclair valstybinėje kole
gijoje studijuoja pirmus metus 
biznį ir antrus metus politinius 
mokslus Vita Rygelytė. Rensse- 
lear politechnikos institute, 
Troy, N.Y., Marius Gudelis stu
dijuoja trečius metus inžineriją.

BALFO
KELIAS

Sakoma, jei nori smarkiau 
eiti į priekį, retkarčiais pažvelk 
atgal. Balfo 40 metų veiklos su
kakties metais, žvilgterėkim 
šiek tiek atgal, kad jo veikla 
eitų smarkiau, tvirčiau.

Balfo organizacija įsteigta 
prieš 40 metų to laikotarpio vi
sų lietuviškų organizacijų suta
rimu ir rėmimu. Metam bėgant, 
Balfe dirbą žmonės keitėsi, bet 
organizacijos tikslai ir darbai 
nesikeitė, o didėjo, plėtėsi, nors 
Balfo šalpos būdai pagal būti
numą šiek tiek kitėjo.

Per 40 metų Balfo akys už
matė visur, kur tik buvo reika
linga parama lietuviam. Neskai
čiuosiu kiek Balfas gerų darbų 
atliko, kiek sušelpė, nes visiem 
tai gerai žinoma. Balfo praei
tis — didi, darbinga, veikli, 
rūpestinga.

Ne vienas gal pagalvojame 
ką reiškia žodis Balfas. Tame 
žodyje, mielas lietuvi, telpame 
mes visi. Balfas yra tiek pajė
gus ir efektyvus, kiek visi jį 
palaikome, prisidedame savo 
aukomis, darbu, dalyvaudami 
jo veikloje ir rūpesčiuose.

(nukalta į 8 psL)

Taip pat inžineriją, bet pirmus 
metus, studijuoja Vincas Šaulys 
Stevens technologijos institute 
Algis česonis Delaware univer
sitete. Gi Jolanda česonytė, tre
čius metus studijuojanti biznį 
(marketing) Marymount kole
gijoj, Tarrytown, N.Y., šiuo me
tu yra išvykusi vienam semest
rui į Angliją, į Londono uni
versitetą.

Yra patersonlškių jau ir 
karjerą padariusių

Toks asmuo yra Vincas Justas, 
Vinco ir Marijos Justų sūnus. Jo 
tėvas, buvęs šv. Kazimiero para
pijos vargonininkas, vra Šv. 
Vardo draugijos nary s, o motina 
yra veikli sodalietė. Sūnus, kol 
gyveno kartu su tėvais irgi pri
klausė prie Šv. Kazimiero para
pijos.

Gimęs Patersone, sūnus 
Vincas lankė čia Our Lady 
of Lourdes pradinę mokyklą, 
paskui įstojo į Seton Hall uni
versiteto high school. Ją baigęs, 
studijavo Seton Hall universi
tete. Būdamas šiose mokslo įstai
gose, jis naudojosi jam už gabu
mus duotomis stipendijomis. Po 
to studijavo Rutgers universite
te teisę.

Baigęs teisės mokslus ir priim
tas į advokatų kolegiją, t.y., iš
laikęs atitinkamus egzaminus ir 
gavęs teisę praktikuoti advoka
tūrą, įstojo į kariuomenę. Iš 
pradžių tarnavo kaip kariuome
nės teisėjas advokatas Virginijo
je, paskui buvo perkeltas į To
limuosius Rytus. Tarnavo iš pra
džių Korėjoje, paskui Japonijo
je, Okinavoje, o dabar vėl dirba 
Korėjoje, Seulo mieste. Toli
muose Rytuose yra jau išbuvęs 
apie 5 metus.

Tarnaudamas kariuomenėje, 
jis, kaip gabus teisininkas, pra
dėjo greit kilti savo karjeroje. 
Paskutinis jo pakėlimas į aukš
tesnį laipsnį įvyko š.m. liepos 18.

LOS ANGELES, CALIF.
Metinis Šv. Kazimiero lietuvių 

parapijos balius įvyko spalio 21. 
Dalyvavo 360 žmonių, kuriuos 
gardžiai pavaišino V. Dudo- 
rienės vadovaujamos Šeiminin
kės. Tvarką prižiūrėjo parapijos 
komiteto vyrai, vadovaujami 
Prano Speecher. Meninę progra
mą atliko solistė Angelė Kiau- 
šaitė iš Harrison, NJ. Jai akom- 
ponavo pianistė Raymonda 
Apeikytė. Programai vadova
vo Vita Polikaitytė-Vilkienė. Šis 
balius ir loterija davė 6,400.60 
gryno pelno, kuris buvo skirtas 
mokyklos naujų grindų ir lietu
viškų knygų lentynų įrengimo 
išlaidom padengti.

Lietuvių Katalikų Religinei 
Šalpai Šv. Kazimiero parapijoj 
šiemet surinkta 10,185 dol.

Vaclovas Prižgintas prie Šv. 
Kazimiero parapijos salės per 
daugelį metų ištikimai platino 
kiekvieną sek madienį lietuviškas 
knygas ir plokšteles. Jo sveika
tai sunegalavus, šį lietuviško 
knygnešio darbą perėmė Petras 
Domkus. Jo adresas: 1865 Le
moyne, Los Angeles, Calif. 
90026. Tel. 664-7937.

Mykolas Oksas, išbuvęs Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčios zakristijonu 16 metų, 
nuo rugsėjo 1 pasitraukė į už
sipelnytą pensiją. Zakristijono 
pareigas perėmė Stanislovas 
Domkus.

Palmira Graužinienė, su
laukusi 81 m. amžiaus, po il
gos ligos mirė spalio 4. Nuliū
dime liko vyras Balys ir sūnus 
Valdas. Velionė priklausė prie 
Katalikių Moterų Sąjungos, Ka
talikų Susivienijimo ir Ateitinin
ku.

Marytė Stočkutė, 25 m. am
žiaus, Edvardo ir Bronės Stoč- 
kų dukra, vėžio ligos pakirsta, 
mirė spalio 9. Marytė neseniai 
buvo baigusi architektūros stu
dijas magistro laipsniu. Marytės 
laidotuvėse dalyvavo visa lietu
vių kolonija, ypač dalyvavo daug 
jaunimo.

Los Angeles Dramos sam
būris šį rudenį švenčia 30 me
tų veiklos sukaktį. Šia proga 
sambūris stato Algirdo Lands
bergio dviejų veiksmų kome
diją “Onos veidas". Veikalas bu

Pulkininkas Vincas Justas

Tą dieną jis buvo pakeltas į 
pulkininko leitenanto laipsnį. 
Prieš pakeliant karininką į 
aukštesnį laipsnį, paprastai 
aukštesnio rango karininkai, jo 
viršininkai, turi įvertinti jį, jo 
darbą, jo charakterį ir jo atsie- 
kimus jo einamose pareigose ir 
jį rekomenduoti tam pakėli
mui. Man kaip tik yra patekęs 
į rankas jo viršininkų vertini
mo nuorašas to rašto, kurį jie 
pateikė vyriausiam Korėjoj esan
čios JAV kariuomenės štabui. 
Tame rašte yra 14 klausimų, 
į kuriuos vertintojai turi apie 
vertinamąjį atsakyti, pvz., kaip 
jis atlieka pareigas protinės ir 
fizinės įtampos atveju, ar jis 
moka trumpai ir aiškiai formu
luoti raštu savo potvarkius ir 
sprendimus, ar siekia tolimesnio 
pasitobulinimo, ar daro pažangą 
savo profesijoje, ar jo sprendi
mai yra teisingi ir nešališki, 
ar jis gerai atrodo fiziškai, kaip 
jis atrodo iš viso karininko uni
formoje ir t.t, iš viso 14 klau
simų. Vertinimas atliekamas 5 
taškų arba pažymių sistema. 1 
yra geriausias pažymys, 5 — blo-

vo premijuotas LB Kultūros ta
rybos.’ Šios komedijos režisierius 
ir dekoratorius yra buvęs Cle- 
velando Vaidilos teatro meno 
vadovas, Kauno Valstybinio 
Operetės Teatro solistas akt. 
Petras Maželis. “Onos veido” 
premjera įvyks lapkričio 17 Tho
mas King Star Jr. aukštes
niosios mokyklos salėje.

Dr. Jonas Kregždė lapkričio 
18, sekmadienį, 12 vai. dienos 
Šv. Kazimiero parapijos viršu
tinėj salėj skaitys paskaitą “Šir
dies kraujo indų aterosklerozė 
ir jos išvengimas”. Paskaitą 
rengia Califomijos Lietuvių Gy
dytojų Draugija ir LB socialinis 
skyrius.

Lietuvos kariuomenės atstaty
mo sukaktis bus minima lapkri
čio 25, sekmadienį. Bažnyčioj 
mišios už žuvusius savanorius 
ir partizanus, o viršutinėj para-

SUNNY HILLS, FLA.

Lietuvių Bendruomenės Sun
ny Hills apylinkė spalio 22 
surengė vakarą, pakviesdama 
programą atlikti aktorių Vitalį 
Žukauską.

Renginį atidarė LB apylinkės 
pirmininkė Viktorija Dėdinienė. 
Programai vadovauti pakvietė 
Valeriją Zubavičienę, kuri labai 
gražiai supažindino su aktorium 
Vitalių Žukausku. Daugiau apie 
aktorių humoristą ir jo scenos 
darbą pakalbėti pakvietė aktorių 
Henriką Kačinską.

Aktorius Henrikas Kačinskas 
Vokietijoje kartu su aktoriumi 
Vitalių Žukausku dirbo “Klum
pės“ vienete. Su savo progra
momis aplankė kuone visas išei- 
vijų stovyklas. Tai Henrikas Ka
činskas turėjo progos gerai pa
žinti Vitalį Žukauską. Taip jis 
ypatingai gražiai įvertino Vita
lin nuveiktus darbus scenoje.

Visą programą atliko aktorius 
Vitalis Žukauskas, prijuokinda
mas Sunny Hills žmones iki 
ašarų.

Dainų programą atliko Sunny 
Hills choro-dainininkės: Genė 
Beleckienė, Julija Ciapukienė, 
Bronė Motuzienė ir akordeonu

gūrasias. Vincas Justas visuose 
14 khuaimų gavo pačius geriau-

Yra vertinimų ir žodžiu. Vie
nas jo viržininkas rašo: “Nepa
prastų gabumų karininkas-teisi- 
ninkas visose srityse, kur tik jam 
koks uždavinys pavedamas. Ašt
raus teisinio proto, toks asmuo, 
kurio atsakymas visuomet yra 
“gerai, galiu padaryti”. Jo ži
nios administracinės teisės sri
tyje yra tiesiog enciklopedinės. 
Jis ’yra tobulas vadovas ir in
struktorius. Duok jam pačius 
sunkiausius uždavinius, ir /jis 
atliks juos kuo puikiausiai. Jo 
potencialas neturi jokių ribų. 
Jis bus puikiausias vyresnio 
rango kariuomenės advokatas ir 
teisėjas.”

Kitas vėl rašo: “Šis karinin
kas yra vienas iš tokių, kuris 
pasižymi nepaprastu talentu 
teisės srityje ir kuris stebina 
kitus štabo karininkus ir karinės 

teisės advokatus nepaprastais 
savo gabumais ir analitiniu pro
tu. Justas buvo asmeniškai mano 
rekomenduotas tvarkyti labai 
komplikuotus ir labai opius tei
sinius reikalus aukštesnėse in
stancijose, ypač darbo ir kariuo
menės aprūpinimo ir ginklavimo 
teisiniuose reikaluose. Jis pasi
žymėjo nepaprastu pareigin
gumu ir atsakingumo suprati
mu. Jis yra rekomenduotinas 
Armijos kariškajai kolegijai, 
pakėlimui į aukštesnį laipsnį ir 
vykdyti tokiem uždaviniam, ku
rie atitiktų jo nepaprastus ga
bumus ir talentą.”

Po šitokių rekomendacijų Vin
cas Justas ir buvo liepos 18 
pakeltas į pulkininko laipsnį, 
įsigijęs kartu ir vyr. advokato 
ir teisėjo titulą.

Linkime mūsų buvusiam para- 
piečiui Vincui Justui geriausios 
sėkmės jo karjeroje ir toliau.

A. Masionis

pijos salėj vyks iškilminga aka
demija.

Anelė Žemaitaitienė - Gra- 
jauskaitė mirė po ilgos, vargi
nančios ligos spalio 30 Los An
geles, Calif., kur prieš kelerius 
metus mirė ir palaidotas jos vy
ras Juozas. Lietuvoje kilę iš Ku
dirkos Naumiesčio apylinkės, 
Žemaitaičiai, raudonojo tvano 
išblokšti iš tėvynės, pokario me
tus praleido tremtinių stovyk
lose Vokietijoje, 1949 atkeliavo 
Amerikon ir įsikūrė Waterbury, 
Conn. Čia buvo veiklūs lietuviš
kame gyvenime, ypač rėmė ir 
talkino Putnamo seselių darbuo
se. Vaikam suaugus ir išsisklai
džius po plačią Ameriką, Žemai
taičiai pensininkų dienom pa
sirinko saulėtą Califomiją. Nu
liūdime liko duktė Dalia Jasiu- 
konienė ir sūnus Algis su šei
momis Los Angeles, sūnus Gin
tas su šeima Stamford, Conn., 
ir Aldona Žemaitaitytė South- 
bury, Conn.

L.Ž.K.

palydėjo.Boleslovas Čiapukas.
Visi vakaro dalyviai susinešė 

skanių valgių ir šaunių gėrimų 
ir gražiai pasivaišino. Buvo su
rinkta ir aukų. Pelnas bus pa
skirtas choro einamiem reika
lam.

V.

Solistės Marytės Bizinkauskai- 
tės koncertas įvyks gruodžio 1, 
šeštadienį, 6 vai.’ vak. Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos salėje, 
New Haven, Conn, {ėjimas — 
laisva auka. Po koncerto bus vai
šės. Vakarą rengia Lietuvių Mo
terų Federacijos New Haveno 
klubas.

— “Gintaro”, Toronto jaunimo 
tautinio ansamblio, koncertas 
Chicagos Jaunimo Centro di
džiojoj salėj įvyks lapkričio 24. 
Rengia Chicagos jaunimo tauti
nis ansamblis “Grandis”.

DEXTER PARK

77-01 JAMAICA AVENUE
(Ger. ntH etrwt) 

Wtodlmn, N.Y. 11481 
WBDBUVBR

296-4130
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DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS, preL P. Juro parooi- 
ta maldaknygė, mažo kišeninio formato, su daugybe asai* 
dų, litanijų, novenų. Tinka ir patiem pasimelsti ir kitiem 
padovanoti, kurie tokių maldaknygių neturi. Kaina 4 dol. 
Gaunama Darbininko administracijoje: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

SUVENYRAI
o

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

Lipinukai išorėj LABAS, 
SVEIKAS ir kiti’ po 1.50 dol. 
Lietuva su Vyčiu, L.T. 2 dol.

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

trijų spalvų, su Lietuvos 
trispalve ir Vytimi bei įra
šu “Lithuanian and proud 
of it” : vaikam (boy’s size) 
S (6-8), M (10-12), L (14- 
16), suaugusiems (man’s 
size) S (34-36), M (38-40), 
L (42-44), XL 146-48). Kaina 
su persiuntimu tik 8 dol. 
Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

BRIDGES is a monthly newsletter in the English 
language published by the Lithuanian American Com
munity. It is geared for those Lithuanians who do not 
understand Lithuanian but are interested in the Lithuanian 
culture. The newsletter is published monthly and the 
subscription rate is 5 dol. per year. The readers of Darbi
ninkas are urged to urge the Lithuanians in their local 
communities to subscribe this newsletter for their sons and 
daughters interested in their heritage. Write to: Bridge^,’ 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyt8 J- Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo Ir St. 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai Išleista. 
Pulki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantlom tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 16 dot Persiuntimas 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė
Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zip—........

Numerla, gatvė ...................      .......

Miestas, valstija. Zip *............................ ........................... ......... .

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

Agronomas Ii. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga au 
plastlnlnlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 318 pusk Kalne 8 
dol. Derbinlnkae, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

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

INTRODUCTION TO 
MODERN LITHUANIAN by L 
DambrtOnas, A Kllmat, W.R. 
Schmalstleg. You’ll enjoy 
owning this Grammar and 4 
Cassettes with an orchestral 
version of the Lithuanian and 
USA National Anthems. Gram
mar — $10.00, Cassettes — 
$20.00. Postage and handling 
$1.00. Ava Hable at Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

ST. CASIMIR’S JUBILEE 
COMMEMORATIVE MEDAL 
(actual size shown). Bronze 
$10.00. Add $1.00 for postage 
and handling. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.
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KNYGOS ANGLŲ KALBA - 
BOOKS IN ENGLISH

Lithuanian Cookery, by L Sinkevičiūtė. One of the largest 
collections of Lithuanian traditional recipes. 18.00

Introduction to Modem Lithuanian, by A. Klimas, Dambriflnas, 
x W. Schmalstiėg. Grammar for the Lithuanian language. 110.00 
English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas >8.00 
Lithuanian-English, by Piesarskas, Svesevičius. >8.00
Lithuanian Self-Taught, by Variakojytė >4.00
Lithuanian for Beginners, by A. Rinkūnas. >4.00, Teacher's manual 

$3.00, Workbook A >2.50, B >3.00 and C >3.00
Lithuanian record with text >6.00
Mind Against the Wall: Essays on Lithuanian Culture, by 

Rimvydas Šilbajoris. >10.00
Saint Casimir, by Ph. Skabeikis. >1.00
Lithuania 700 Years, by Dr. A. Gerutis and others. >16.00
Violations of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania, 1982. 

$5.00
700 Jahre Deutsche-Litauischer Beziehungen (in German), by 

W. Storost-Vydūnas. $14.00
Wenn die Sovjets kommen (in German), by R. Raid. >12.00
Lithuanians we shall be. Lithuanian language Grammar with 

workbook, by M. B. Tamulionytė. $25.00
The USSR-German Aggression Against Lithuania, by B. Kasias. 

$15.00
Lithuania: the Outpost of Freedom, by C.P. Jurgėla. >15.00
Telesforas Valius, Color album by R. Viesulas, >58.00
History of Lithuania, by J. Končius >4.00
Vytautas the Great Duke of Lithuania, by J. Končius >3.00 
The 40 Years of Darkness, by J. Vaišnora. >2.00 
Lithuanians in America, by Dr. A. Kučas. >6.00 
Lithuanian Pioneer Priest, by W. Wolkovich >6.00 
The Baltic Nations, by B. J. Kasias. >12.00 
Lithuania Minor, by M. Brakas. $15.00.
Encyclopedia Lituanica, by S. Sužiedėlis & A. Kučas. 6 vol. 

$130.00.
The Living Testament of Faith & Courage in Siberia. >5.00
Samogitia, by Chas. L. Thourot Pichel. $8.00
Lithuania die European Adam, by J. Ehret. $3.00
Manyland Presents Their Best, by S. Zobarskas, $6.00
Eternal Dream, by L. Andriekus. $6.00
We Will Conquer the World, by L. Dovydėnas. $5.00
The Sonata of Icarus, by J. Gliauda $5.00
The Lithuanian Woman, by B. Novickienė. $5.00
Basanavičius: the Patriarch of Lithuania, by A.E. Senn. >10.00 
Soviet Genocide in Lithuania, by J. Pajaujis. $11.00.
Lithuania Under Soviet Occupation , by J. Prunskis. $9.00.
Lithuanian Easter Eggs by A. Tamošaitis, $25.00
Lithuanian National Costume, by A. and A. Tamošaitis. $26.00 
Puzinas, Color Monography, Album. $25.00
A Color Odyssey, Album — A. Galdikas $16.00 f. -r
The Way oFNfttfehs, Album — J. Juodis. >8.00 ' i į |
An Infant Bom in Bondage — Meditations on Liberty frotn 

the Siberia. $7.00
Archbishop George Matulaitis, by Dr. A. Kučas. $15.00
My Lithuanian Coloring Book. Vol. 1 and 2, $2.50 each. 
Map of Lithuania. $6.50.
Amber (Lithuanian Gold), by Patty C. Rice. $29.00
Catholics in USSR occupied Lithuania. $4.00
Darius - Girėnas, album by E. Jasiūnas, $25,00
Mano žodynas, color dictionary, by R. Scarry , $10.00
Russian Imperialism & Messianism, by J. Ehret $1.00
Tannenberg, by G. Jurgėla, $2.00

Please add $1.00 for postage and handling.
These and other Lithuanian-English books, records, auto 

stickers, Lithuanian and USA Flags, T. Shirts with Lithuanian 
Emblems and various other souvenirs are available at:

DARBININKAS ADMINISTRATIVE OFFICE 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS 
PLOKŠTELĖS

LONG PLAYING — STEREO — HI Fl 
LITHUANIAN RECORDS

Ar atminsi, lietuviškos dainos-kūriniai. Dainuoja D. Stankaitis 
— 10.00

Dainuokit, vyturiai, N. Paltinienės, 12 liaudies dainų — $10.00 
V. Noreika, 13 dainų ir operų arijos —8.00
Dainos, muzika ir gėlės, 12 kūrinių-dainų, įdainuota solistų, 
chorų. A.A. Lemberto prisiminimui — 8.00
Dainos 10-ties kalbų, B. Grunwald dainuoja ir lietuviškai — 10.00
Aras, Toronto vyrų choro 12 dainų — 10.00
Pavasaris, Šalčių 12 lietuviškų duetų —10.00
Nauja diena, Šalčių 12 lietuviškų duetų —10.00
Kur bakūžė samanota, R. Daunoro 15 dainų —10.00
Dainuok ir šok, J. Nakutavičiaus*Strlugaitės 20 dainų —• 12.00 
Vytis I. Mažeikaitės Ir Vyties orkestro 10 dainų —12.00 
Harmonija, New York© kvarteto 14 liet dainų —10.00
Kalėdos, Montreallo lietuvių choro 14 liet dainų —10.00 
Gina Čapkas-Čapkausklenės 10.00
Pasakos vaikučiams, įkalbėta 10 pasakų — 10.00
Penktoji dainų Šventė Toronto 2 plokštėtas —10.00
K. Yakutis, solisto 10 dainų-arljų — 8.00
Sodžiaus garsai, 12 J. Stankūno kūrinių, solo ir choras — 5.00 
Laša laiko lašai, Brocktono choro 8 dalnja su kantata — 8.00 
Anoj pusėj Nemunėlio, 12 šoklų Ir dainų — 8.00
Užaugau Lietuvoj, 11 lietuviškų dainų —8.00
Dainuojam su Lione. Sol. L. Juodis 18 dainų — 5.00
Lietuvos prlslmlnimsl, Sol. L. Jodls 14 dainų su gitara — 5.00 
New Yorko vyrų choro 18 dainų — 4.00
Kur banguoja Nemunėlis, A. Brazio 12 dalnų-glesmlų — 8.00 
Dainos Ir arijos, J. Armonlenės 15 dalnų*ar|ų — 5.00 
Lithuanian Language Record Course su žodynėliu — 8.00

Kasetės gaunamos: G. Capkauskienės — 10.00, Sodžiaus 
garsai — 6.00, Dainuok ir šok J. Nakutavičiaus • Striugaitės — 
10.00 dol.

Persiuntimui pridedamas >1.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA
341 HIGHLAND BLVD. BROOKLYN, N.Y. 11207

MUZIKINIS GYVENIMAS 
NEW JERSEY LIETUVIUOSE
J. STANKŪNAS

(Tęsinys ii Nr. 36)

- o -
Muz. Klemensas Bagdonavi

čius, Newarko švč. Trejybės 
lietuvių parapijos vargonininkas, 
netrukus žada išeiti į pensijų. 
Ateinančiais metais jis švęs 30 
metų vargonininko sukaktį. Iš 
visų čia buvusių vargonininkų 
jis išsilaikė ilgiausiai ir išlaikė 
iki Šiol šv. Cecilijos bažnytinį 
chorų. Nors choras labai suma
žėjo, tačiau dar pajėgia šventė
mis gražiai sugiedoti. Čia didelė 
dalis nuopelnų tenka klebonui 
prel. Jonui Schamui, kuris la
bai juo rūpinasi ir jį palaiko.

Gegužės mėn. 40 valandų at
laidų proga su Elizabetho cho
ristų talka susidarė 30 asmenų 
stiprus vienetas ir meniškai atli
ko J. Žilevičiaus parašytus miš
parus. Pradžioj Ch. Daukša ir B. 
Miškinis pagiedojo Donizetti 
koncertinę “Avė Maria”. Įtarpe 
“Rūtos” buvusio choro solistė 
Juliana su choro pritarimu at
liko C. Francko “Panis Angeli
cas”. Svečiai kunigai ir žmonės 
bažnyčioj gėrėjosi gražiu giedo
jimu.

Prie sėkmingo giedojimo 
daug prisideda ir vargonininko 
žmona Ona Dulkytė - Bagdona
vičienė. Ji nuo vaikystės dienų 
dalyvavo savo tėvo vargoninin
ko Prano Dulkės choruose 
Brooklyne ir dabar tebegieda. 
Turi stiprų alto balsų.

- o -
Prof. dr. Jokūbas Stukas, Lie

tuvos Atsiminimų radijo valan
dos direktorius, gegužės mėnesį 
turėjo tradicinį koncertų - ban
ketų. Šiuo kartu meninei pro
gramai atlikti pakvietė muz. V. 
Daugirdo vadovaujamų estradi
nės muzikos vienetų “Jinai ir 
penki gintarai”. (Padidėjus dai
nininkų grupei, rašant tenka ir 
gintarų skaičių padidinti).

Programa buvo pritaikyta ren
ginio dvasiai. Publikai linksmos 
dainos bei kupletai patiko. Dau
giausia klausėsi pensininkai ir

vyko namo patenkinti. Publikos 
buvo pilna Newarko parapijos 
salė.

- o -
Pianistė Julija Rąjaiukaitš- 

Petrauskienė kas metai turi savo 
fortepijono klasės mokinių pia
nino rečitalį, šiemet jis įvyko 
balandžio 29 jos muzijos studi
joj, Highland Park, N.J. Čia susi
renka nemažas būrys klasinės 
muzikos mėgėjų. Jų tarpe būna 
ir muzikų profesionalų. Progra
mą atlieka tik progresyvūs stu
dentai. Užbaigai pati mokytoja 
su geriausiu savo mokiniu at
lieka kokį nors koncertinį kūri
nį.

Julija Rajauskaitė yra gera 
pedagogė, talentinga pianistė. 
Jos favoritas yra Fr. Lisztas. 
Todėl ji, išleisdama fortepijono 
muzikos plokštelę, visų joj sudė
tą programų sudarė vien iš Lisz- 
to fortepijoninių kūrinių. Jo mu
ziką interpretuoja su nepaprasta 
technika, bravūra, aistra ir tem
peramentu.

Julijos Petrauskienės studija 
per 30 metų yra įnešusi stambų

VIENINTELIAI LIETUVIAI NEW YORKE, 
AUKSO SUPIRKĖJAI ir PARDAVĖJAI, 
TURĮ DIDELĮ PATYRIMĄ.
Suportam auksą, sidabrą, platiną. Mokamo aukičlausiaa 
kainas. Apmokėjimas grynais. Niokur noraslto tokio 
patarnavimo kaip pas mus. Nemokamai patariame apie 
investavimą į auksą, sidabrą su seli-back garantija. 
Kalbame lietuviškai. Dėl smulkesnės Informacijos 
skambinti:

212 354-2044

212 354-2067

nuo 9:30 vai. ryto iki 4:30 vai. popiet.

KLAUSTI: AMUS (GENE) BORK

Galite kreiptis raštu:

SUPREME GOLD REFINERS 
52 W. 47th ST. 2nd Floor 
NEW YORK, N.Y. 10036

1984 KELIONĖS Į LIETUVĄ
No. 117: lapkričio 7 - 21 ................. >1,349.00

10 dienų Vilniuj, 2 Helsinky
No. 128: Naujų Metų sutikimas Lietuvoj 
gruodžio 28 • sausio 11 ............................................ 81,448.00

10 dienų Vilniuj, 2 Helsinky

Dėl brošiūros Ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02168
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190

BALTIC TOURS tvarto:
giminių Iškvietimo dokumentus
nupertam automoblllua, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme
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indėlį į jaunos sielos muzikinį 
auklėjimų. Ji pratina jaunimų 
prie gero muzikinio skonio. Su
pažindindama su pasauline for
tepijono literatūra, ji sugeba sa
vo mokiniams suteikti taisyklin
gus fortepijoninės technikos 
pradus.

- o -
Muz. Vytautas Strolia, gyve

nus Fairlawn, N.J., kartkarčiais 
per Romo Kezio lietuvišką ra
dijų transliuoja iš savo turtin
gos diskologijos sudarytus muzi
kos fonomontažus. Ryšium su 
VH-ųja lietuvių tautinių šokių 
švente, įvykusia liepos 1 Cleve- 
lande, per minėtų radiją kalbėjo 
ir pademonstravo iŠ plokštelių 
bei garsajuosčių trumpą lietuvių 
šokamų šokių istoriją.

Labai įdomiai jis įrodė, kad 
mes neskubėtume spręsti apie 
vadinamų lietuviškų šokių au
tentiškumą, nes galim labai 
apsirikti.

Laukiam ir daugiau tokių ver
tingų reportažų iš lietuvių mu
zikos pasaulio.

- o -
Orkestrantas Jonas Kevett, gy

venus Irwingtone, N.J., yra di

delis orkestrinės muzikos mėgė
jas. Jis keletu metų lietuvių 
muzikologijos archyve tvarkė or
kestrinį skyrių. Pas save turi ne
mažų rinkinį veikalų, jų tarpe 
yra keli Broniaus Jonušo mar
šai. Savo laiku J. Kevett daug 
dirbo lietuviškos orkestrinės 
muzikos puoselėjime. Prof. J. 
Žilevičiaus dėka buvo sueita į 
kontaktą su New Yorko dūdų 
orkestro kapelmeisteriu Gold-, 
man, kuris panoro įsigyti mūsų 
maršus. Br. Jonušo partitūros 
buvo parašytos buvusiem Lie
tuvos mažiem orkestram, o 
Goldmano orkestras turi apie 60 
narių. Reikėjo specialios orkes- 
tracijos. J. Kevett už ačiū paruo
šė tris Jonušo maršus ir dvi Kar- 
navičiaus rapsodijas.

Etninių grupių šventėmis ir 
kartais kitomis progomis Gold
mano dūdų orkestras įtraukia į 
savo programas ir lietuviškus 
maršus bei muziką. Mūsų mar
šai neblogiau skamba už pagar
sėjusio kapelmeisterio J. Ph. 
Sousos amerikietiškus maršus. 
John Philip Sousa gimė 1854 
Washingtone, D.C., portugalų 
emigrantų šeimoj, kuri 1852 iš 
Brazilijos atvyko į JAV. Yra pa
rašęs apie šimtą maršų, kelias 
komiškas operas. Mirė 1932.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai^ įvairiausios 
mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite - įsitikinsite!

New Yorke: 1854 2nd Ave. (M-86 St) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 5ė44 Myflh Avenue — VA 1-7068 
Ąatorfloie: 28-2> Steinway Street — AS 4-3210 
Florai Park, U.: 25M7 HMsWe Ave. — 343-6116 
E. Northport, L I.: 2SO-A Lark Held Rd. 516 757-0801 
Franklin Sq., L I.: Ml Hempstead Tpke. — 437-7677 
Flushings: 41-06 Main Street — Hi 5-2552 
White Plains, N. Y., The Chose Pitt —

200 Hamilton Ave. — Tai.: 914-246-0226

13 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 13
Nanuet, N.Y., Nanuet Mall Shopping Cent, 

Route 59 — Tel. 914 623-4265
Farmington, Conn: Hans and Fritz Dell 

270 Farmington Ave. — 203-677-7000
Danbury, Conn.: Danbury Gourmet 296 Main St —

Tel.: 203 744-6857 , *
Norwood, Mass.: Meat and Wursthaus —101 Central St 

Tel: 617 769-2895 ____ _____
Wayne, NJ.: 1234 Willowbrook Mall— 

Tel.: 201 785-0542

AIDAI — vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoje 
Ar juos prenumeruoji?

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION 
86-01 114 Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 

Tel. (718) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

>500

-20,000

6 mėn.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

10.92%
11.03%
11.14%
11.19%

10.50%
10.60%
10.70%
10.75%

>20,000

>50.000

< —— $50,001

6 mėn.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

) IR DAUGIAU

IRA CEF

11.19%
11.35%
11.41%
11.46%

— PAGAL SUSIT

ITIFIKATAI:

10.75%
10.90%
10.95%
11.00%

ARIMĄ -----

>2,000 - 4,000 
per metus

Nuo 1 
iki 6 metų 11.46% 11%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100.000.

METINIS PRIEAUGLIS 9.42% 

DABARTINIS KURSAS 9%

APSKAIČIAVIMAS

KASDIEN
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MIAMI, FLA

Wynnewood, Pa.

liūdino P. Leonas, o jo charak
teristiką — Vyt. Semaška.

ANELEI ŽEMAITAITIENEI - 
GRAJAUSKAITEI

mirus, jos vaikams Aldutei, Dalytei, Gintui, Algiui, jų 
jų Šeimoms ir giminėms širdingą užuojautą reiškia

Gintaras ir Carol Deikis

mirė spalio 30, antradienį, 12:16 v; dieną LosAngefes 
mieste. Buvo gimusi 1906 metais Lietuvoje.

Giliame nuliūdime liko sūnūs: Algimantas su šeima, j 
Gintas su šeima; dukros: Dalia Jasiukonienė su šeima, 
Aldona ŽemaRaitytė ir 7 anūkai.

Taip pat Los Angeles mieste liko sesuo Teresė 
Žemaitaitienė su savo vyru Bronium ir jų vaikai su šeimo
mis.

Mylimai Motinai ir Močiutei

ANELEI ŽEMAITAITIENEI

mirus, jos vaikams: Gintautui, mūsų mokyklos ilgame
čiu! tėvų komiteto pirmininkui ir mokytojui, Algimantui, 
Daliai Jasiukonienei ir Aldonai, jų šeimoms ir artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Maironio lituanistinės mokyklos 
mokytojai, mokiniai ir tėvai

ANTANAS RUGYS, 
mylimas tėvas, netikėtai mirė š.m. rugsėjo 22 d.

MIRĖ ANTANAS STONGVILA
Antanas Stongvila, gyv. Coral • 

Gables, Miami, Floridoje, po 
trumpos ligos mirė spalio 28. 
Buvo pašarvotas Lithgow šer
meninėje. Šauliai stovėjo garbės 
sargyboje, nes velionis buvo 
Miami šaulių kuopos “Aušros” 
narys, šauliai vadovavo ir at
sisveikinimui su velioniu: ro
žančiaus maldas atkalbėjo Tėv. 
Pr. Giedgaudas, pranciškonas, 
iš New Yorko tam tikslui čia 
atvykęs; velionio biografiją api-

Epiphany bažnyčioje So. Miami 
aukojo kun. V. Andriuška ir T. 
Pr. Giedgaudas. Buvo palaidotas 
Our Lady of Mercy katalikų 
kapinių mauzoliejuje. Daug gi
minių, bičiulių ir pažįstamų pa
lydėjo velionį į kapus. Buvo 
atvykusių iŠ Chicagos, New 
Yorko, New Jersey, Connecticut, 
net iš Kolumbijos, P. Amerikos.

A. Stongvila buvo gimęs 1901

A.A.
ANELĖ ŽEMAITAITIENĖ

mūsų
ir buvo palaidotas rugsėjo 26 d. iš Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčios Patersone Šventojo Kapo kapinėse Totowoje.

Reiškiame nuoširdžią padėką Šv. Kazimiero parapi
jos administratoriui kun. Jokūbui Pallivathukkal už 
pamaldas laidotuvių koplyčioje ir Aušros Vartų parapijos 
administratoriui kun. Vytautui Palubinskui už atkalbėjimą 
Rožinio. Taip pat abiem šiem kunigam dėkojame už 
koncelebracines šv. mišias laidotuvių dieną Ir kun. V. 
Palubinskui už palydėjimą {kapus ir už atliktas pamaldas 
kapinėse.

Dėkojame už gražius atsisveikinimo žodžius, pasaky
tus laidotuvių koplyčioje LB Patersono apylinkės pir
mininkei Angelei Stankaitienei, buvusiom ginklo drau
gam karininkam Baliui Raugui, Kazimierui Jankūnui, 
dėdei Broniui Babušiui Ir mūsų šeimos draugui Antanui 
Masioniui.

Reiškiame giliausią padėką visiem, lankiusiem mūsų 
velionį tėvą laidotuvių koplyčioje, dalyvavimą šv. mi
šiose ir palydėjimą į kapus, ypač už užprašymą tiek 
daug šv. mišių ir taip gausiai vietoj gėlių aukojusiam 
Lietuvių Fondui ir Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai. Nuo
širdžiausiai dėkojame visiem giminėm, mūsų velionio 
tėvo draugam ir pažįstamiem, pareiškusiem mums užuo
jautą žodžiu, raštu Ir spaudoje ir už visokeriopą pa-* 
galbą mūsų gilaus liūdesio valandoje.I

Dūkti' Marija ir sfinfis Algis ir Vytautas su šeimomis 

ziją, įstojo į Karo mokyklą, ku- i 
rią baigęs išėjo į atsargą leįte- J 
nanto laipsniu. rfl T

Sukorė Šeimą su .^Aurelija J 
Tirkšlevičiūte ir išaugino atris į 
dukteris ir vieną sūnų. Lietu- į 
voje tarnavo įvairiose įstaigose 1 
iki 1944, kai su šeima pasi
traukė į Vakarus. į Ameriką at- | 
vyko 1949.

Giliam nuliūdime liko žmona | 
Aurelija, dukterys Irena ir Aure- | 
lija, sesuo Sofija Jankauskienė, | 
6 anūkai ir 1 proanūkas.

Ilsėkis ramybėje, mielas An
tanai!

Žemiau dedama V. Semaškos 
velionio charakteristika, sakyta 1 
šermeninėje spalio 31 atsisvei
kinant su A. Stongvila.

— o —
Ne Floridos šlamančios pal

mės, bet Žemaitijos pušynai, ne 
Floridos lygumos, bet Žemaiti
jos kalvos ir slėniai, ne Atlanto 
banguojantys vandenys, bet Bal
tija ir Minija subrandino Antanų 
Stongvilą, kuris, atlikęs jam pa
vestą žmogaus pareigą, tyliai 
iš mūsų tarpo pasitraukė.

Šioje rimtimi dvelkiančioje 
aplinkumoje simboliškai atsto
vaujantis karstas mums primena, 
jog išlydimas žmogus iš mūsų 
tarpo ir Kūrėjo dėsnis išimčių 
nedaro. Jeigu ši realybė galėtų 
pasilikti mūsų pasąmonėse il
gesnį laiką, mūsų filosofija, bū
das, įgautų visai kitokį atspalvį.

Išsireiškimai, jog žmogus — 
galiūnas, tėviškės ąžuolas, ne
būtinai apibūdina fizinę asmens

Antanas Stongvila

išvaizdą, nes raumenų krūva ar
ba atletinė povyza yra nepil
nas žmogaus atvaizdas. Dvasinė 
pakopa, charakterio bruožai, nu
sistatymas, atlikti darbai, išryš
kina žmogų ir padaro jį pilnu, 
patraukiančiu, nepamirštamu . . . 
taip, kaip ir Antanas Stongvila 
išryškėdavo jį ilgiau pažinusiam, 
giliau Į jo dvasinius lobius pa
žvelgusiam . . .

Velionis nebuvo tas asmuo, 
kuris savo balsu kitus nustelb
tų; neteko jo matyti skverbian
tis Į vadovaujančias vietas, bęt 
jo kukliame būde glūdėjo gra
žiausios žmogaus savybės. Jis 
sielodavosi lietuviškais reika
lais, ir matydamas jiems daromą 
žalą, giliai, bet tyliai, pergyven-

a:a.
DR. JUOZUI SAVICKUI-PELEDAI

Lietuvoje mirus, jos dukraiįReginai Bork ir vyrui Geniui 
su šeima reiškiame gilią užuojautą.

Gz|zžiną ir Vitalis Dragūnevičiai
i

r ; TEKLEI DZIKIENEI
t -■ > \ -*S ? ’’ y-i*. ■ ' - - -

mirus, nuoširdžiai užjaučiame Jos vyrą Stasį Dziką ir 
sūnų Alfonsą su šeima.

Genovaitė ir Henrikas Bitėnai
ir šeima

ANTANUI STONGVILAI
mirus, jo žmonai Aurelijai, dukroms Irenai ir Aurelijai, 
anūkams, marčiai Julijai ir visiems giminėms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Genovaitė, Henrikas Bitėnai 
ir šeima.

Mylimam vyrui, tėvui ir seneliui

ANTANUI STONGVILAIANTANUI STONGVILAI

mirus, skausmo valandose, nuoširdžią užuojautą reiš
kiame žmonai Aurelijai, dukterims: Irenai ir Aurelijai, 
sesutei Sofijai Jankauskienei Chicagoje ir jos dukrai 
Bronei Žilevičienei, marčiai Julijai ir anūkams: Birutei, 
Vytautui ir Juozukui ir kitiems artimiesiems. Mes liūdime 
drauge su Jumis.

mirus, skausmo valandose, nuoširdžią užuojautą reiš
kiame žmonai Aurelijai, dukterims: Irenai ir Aurelijai, 
sesutei Sofijai Jankauskienei Chicagoje ir jos dukrai 
Bronei Žilevičienei, marčiai Julijai ir anūkams: Birutei, 
Vytautui ir Juozukui ir kitiems artimiesiems. Mes liūdime 
drauge su Jumis. ';

■ ' H '

‘Albina ir Vytas Žumbakiai‘Albina ir Vytas Žumbakiai

D.G. Selingenstadto gimnazijos direktoriui

JURGIUI SIRUSUI

mirus, jo žmonai mokytojai Elenai Slrusienel ir jos šeimai 
giliausią užuojautą reiškia įr kartu liūdi

Visa Kruiinskw
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iš muziejų ir privačių asmenų, 
o vėliau parduodami už aukštas 
kainas. Meno vagys atsiradę 1 
ne mūsų* dienomis, o jų Buvę

Žiną ką if kaip vogti) 
Gruodžio 16, sekmadienį, 4

tradicinę1 kalėdinę vakaronę So. 
Bostono Lietuvių Piliečių dr- 
jos 3-čio aukšto salėje.

davo. Jo asmenybėje atsispindė
jo kųnkrętį ir bląįyi galvosena, 
pavyzdingas pavestųpareigų at
likimas. >*,

Santūraus žmogaus'būdas nė
ra lengvai ir greitai ’ išslcaitb- 
mas knygos lapas ir tik ilgiau 
stebint bei su tokiu asmeniu vai. popiet moterų klubas rengia 
bendraujant, atrandami tie pa
slėpti deimančiukai, kurie be 
jokių reklamų ar rampos švie
sų, savo spindesiu imponuoja 
juos atradusįjį.

Šio skubaus, irzlaus ir nepa
stovaus gyvenimo kelyje, laikau 
sau už privilegiją galėjęs pažin
ti, l>endrauti bei dirbti organi
zacinį darbą su Antanu, su ku
riuo daugelį valandų teko pra
leisti diskutuojant bei pasikei
čiant nuomonėmis gyvenimo 
klausimais. Puikiai atsimenu 
kada befilosofuojant paėmiau ir 
paklausiau: “Na; o kaip,’ ger-' 

šiuo pasauliu. . . Ar bijai mirti?” 
Visiškai nedvejodamas, su šyp
sena lūpose, tuojau ir atsakė: 
“Kodėl aš turiu bijoti mirti? 
Aš tam ir gimiau, kad laikui 
atėjus mirčiau . .

Aųtanas Stongvila, atsiskirda
mas iš mūsų tarpo, mums pri
mena ir mūsų gyvenimo laiki
numą. Kartu jis įpareigoja li
kusius užpildyti atsiradusią spra
gą, ir suglaudus gretas dirbti, 
mūsų kenčiančios Lietuvos la
bui taip, kaip ir velionis Anta
nas, kad ir širdimi negaluoda
mas, be jokių kompromisų, visą 
savo gyvenimą dirbo. Jis sekė 
mūsų tautos žadintojo Vinco 
Kudirkos raginimais ir nenuėjo 
į kapą be likusio ženklo, kad 
žmogumi yra buvęs . . . Tegu 
Antano tauri asmenybė lieka . 
mums visokeriopu akstinu, o 
Jam Pačiam, Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio nariui, tenka pasakyti 
— Iki Pasimatymo!

Inž. Br. Galinis negaluoja
Inž. Bronius Galinis, egzeku- 

tyvinis Amerikos lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos di
rektorius, sunegalavo su akimis. 
Jam bus padaryta operacija.

Rimas M. Ambraziejus 
baigė universitetą

Rimas Mi Ambraziejus, Jani
nos ir Gedimino Ambraziejų sū
nus baigė University of Mas
sachusetts bakalauro laipsniu iš 
business administration. Specia
lybė — Public Management. Ri
mas Ambraziejus priklauso prie 
JAV armijos rezervo dalinių. 
Šiuo metu jis yra išsiųstas į San 
Antonio, Texas, tolimesnėm stu
dijom. Vyresnysis Rimo brolis 
Andrius jau keleri metai eina 
atsakingas pareigas William 
Morrow bendrovėje New Yorke.

Linkime Rimui geros sėkmės 
jo pasirinktoje profesijoje, o taip 
pat nepamiršti savo tėvų ir pro
tėvių žemės — Lietuvos.

Rimas M. AmbraziejusI0S—
Iš "kelionės po Rusiją

Kultūriniame subatvakary, į- 
vykusiame spalio 27, Gintė Da- 
mušytė pasakojo savo įspūdžius 
iš kelionės po Sovietų Sąjungą. 
(Jos įspūdžiai anksčiau buvo ap
rašyti ir Darbininke).

inž. Edmundas Cibas. Su pre
legente supažindino rašytojas 
Stasys Santvaras.

G. Damušytės įdomiii pasa
kojimų klausytis prisirinko pil
na Tautinės S-gos namų salė.

Pabaigoje buvo pagerbta Ona 
Vileniškienė,'kuri spęr 25 subat- 
vakarių veiklos metus visa savo 
energija padeda ir dirba jų pa
sisekimui. ’ ■ -

BOSTONO RENGINIAI
Lapkričio 11 — Sv. Petro pa

rapijos bazaras.
Lapkričio 17 įvyks Lietuvių 

Bendruomenės Bostono apy
gardos suvažiavimas Maironio 
Parke, 52 Quinsigamond Ave., 
Shrewsbury7, Mass.

Lapkričio 25 kariuomenės 
šventės minėjimas. Rengia Lie
tuvių Karių S-gos Bostono sky
rius.

BOSTON MASS — WLYN 1M0 
AM bangos aokm. nuo 8 kl 8:45 
ryto. Voda S. Ir V. Minkai, 562 E.

Moterų klube

Bostono klubo susirinkime spa
lio 27 pirm. Elena Vasyliūnie- 
nė kalbėjo tema “Meno vagys”. 
Vertingi paveikslai esą vagiami

Viščinis, 173 Arthur BL, Brockton,

7209.

mas Darbininkas. Didelis lietuviškų 
knygų pasirinkimas.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10:00 vaL ryto iš WCAV-

Arpber Holidays”
MEMBER

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

Paskutinė šių metų ekskursija į LIETUVĄ išvyksta 
GRUODŽIO 26 d, — $1247.00 (su jdomla NAUJŲJŲ METŲ 
programa VILNIUJE)

Kelionės maršrutas: Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, 
Helsinkis

1985 METU EKSKURSIJOS | LIETUVĄ prasideda 
BALANDŽIO 17 d. REGISTRUOJAME JAU DABAR.

Registracijos ir informacijos reikalu skambinkite: 1 - 800- 
722-1300 (Toll Free) Iš Massachusetts Ir Kanados: 1- 
617 - 268 - 8764.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, p.o. box 116 

South Boston, Mass. 02127

Įstaigai vadovauja:
Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽlONAS

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject 
to changes. .
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DARBININKAS

Kultūros Židinyje šį savaitgalį: 
lapkričio 10, šeštadieni, Lietu-- 
vių Fondo vajaus koncertas ir 
balius. Programų atlieka 
Harmonija.

Naujų Metų sutikima rengia 
dainuojantis vienetas "Jinai ir 
trys gintarai”. Vienetas taip pat 
gros šokiam.

Motėm Vienybės mišios už 
mirusias organizacijos nares 
bus lapkričio 11, sekmadieni. 
11 vai. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Po mišių parapijos 
salėje pusryčiai. Valdyba prašo 
visas nares dalyvauti.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas bus lapkričio 
14, trečiadienį, 7 v.v. įprastinė
je vietoje, Congregational baž
nyčios salėje, 91 St. ir 85 Rd. 
kampas, Woodhavene. Visos 
narės prašomos dalyvauti susi
rinkime.

Lietuvių Tautodailės Institu
tas New Yorke giuodžio 1 - - 
Kultūros Židinyje rengia mezgi
nių parodą ir prieškalėdinį ap
sipirkimą. Su mezginiais daly
vaus garsios mezgėjos: Marija 
Raugienė iš Delran, N.J., Sofija 
Kačinskienė iš Sunny Hills, Fla. 
ir kitos. Apsipirkimo skyridje 
bus lietuviškais motyvais pa
darytų dovanų, megztų pirš
tinių, kaklaraiščių, šiltų koji
nių, juostų, kilimėlių ir namie 
keptų lietuviškų pyragų. 
—--------- -—•— - ---
SOLISTĖS
G. ČAPKAUSKIENĖS
KONCERTAS

Iškilioji solistė Gina Čapkaus- 
kienė jau senokai lankėsi New 
Yorke, senokai dainavo Kultūros 
Židinio scenoje. Jau būtų pats 
laikas išgirsti ją, susipažinti su 
jos nauju repertuaru, dar kartą 
išklausyti nostalgiškas dainas, 
kurios mum primena tėvynę.

Jos koncertas rengiamas lap
kričio 18, sekmadienį. 4 v. po
piet Kultūros Židinyje. Pianinu 
ją palydės mums gerai jau pa 
žįstamas pianistas William 
Smiddy. Jis taip pat atliks kelis 
žinomus fortepiono kūrinius. 
Tai tikros muzikos ir gražios 
dainos koncertas.

Koncertą rengia ir visus atsi
lankyti kviečia LMK Federacijos 
New Yorko klubas.

MALONIAI KVIEČIAME JUS ATSILANKYTI Į

LIETUVIŲ FONDO VAJAUS 
BALIŲ
kuris įvyks 1984 m. lapkričio 10 d. Kultūros Židinyje

Programą sudaro: 
kokteiliai — 7 v.v. 
programa — 8 v.v. — dainuoja HARMONIJA 
vakarienė — šokiai 
šokiams gros visų mėgiamas Amour orkestras 
loterija — dail. V. Igno paveikslas, gintaro saga, 
krepšys atgaivos

Bilietus nusipirkti ir stalus užsisakyti prašome pas: 
Malviną Klivečkienę —718296-0406 
Zina Jankauskaitę — 718 441-5215 
(Skambinti po 6 v.v.)
Lilę Milukienę — 516 681-6172 po 4 v.v.

įėjimo auka — 15 dol.

Kviečiame ir laukiame visų New Yorko ir apylinkės 
lietuvių.

LIETUVIU FONDO VAJAUS 
KOMITETAS

Lietuvių Fondas remia: šeštadieninės mokyklas, 
sporto Ir jaunimo organizacijas, tautinių šokių ir dainų 
šventes, lituanistinę katedrą ir kitas sritis, surištas su 
lituanistika ir lietuvių kultūros išlaikymu.

Todėl remkime Lietuvių Fondą!

čekius už bilietus j balių ir aukas rašyti — Lithuanian 
Foundation, Ine. Čekius siųsti LF vajaus iždininkui A. 
Šilbajor »! — 85 - 00 107th Street, Richmond Hill, N.Y. 
11418.

Redakcija .....  (718) 827-1352
Administr.......  (718) 827-1351
Spaustuvė ....  (718) 827-1350
Vienuolynas .. (718) 235-5962
.K 2. salė .... ,(718)827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN. N.Y. 11207

Laisvės Žiburio tradicinis ru
dens balius praėjo labai sėkmin
gai, sutraukęs apie 500 žmonių. 
Programą atliko Philadelphijos 
jaunimas. Jie dainavo ir suvai
dino komediją "Prie dangaus 
vartų”. Komediją parašė ir sure
žisavo Julija Dantienė. Ji taip 
pat paskaitė ir humoristinių ei
lių. Šokiam grojo "Jinai ir trys 
gintarai”. Plačiau kitame Darbi
ninko numeryje.

Kun. Antanas Račkauskas lap
kričio i išvyko atostogauti į 
Sunnv Hills, Fla., kur jis turi 
savo namus. Į Apreiškimo para
piją grįžta prieš Kalėdų šventes.

Jaunimo šokiai bus lapkričio 
16. penktadienį. Kultūros Židi
ny, Brooklyne. Pradžia 9 vai. 
(tuoj po "Tryptinio” tautinių šo
kių repeticijos). Gros brolių Ke- 
zių orkestras. Veiks užkandinė 
ir bufetas. Įėjimas nemokamas. 
Visas šios apylinkės lietuviškas 
jaunimas kviečiamas dalyvauti.

Pianisto Vyto Bakšio koncertas 
bus lapkričio 9, penktadienį, 
4 v. popiet Stony Brook uni
versitete. Fine Arts centre. Pro
gramoje Johann Sebastian Bach, 
Luigi Dallapiccola, Johannes 
Brahms, Robert Schumann ir 
Ludwig van Beethoveno kuri- 
niai. Vytas Bakšys šiame - uni
versitete studijuoja muziką ir 
yra dabar kandidatas daktaro 
laipsniui gauti.

Lietuvių Tautodailės Instituto 
narių susirinkimas įvyks lapkri
čio 15, ketvirtadienį, 7:30 v.v. 
Kultūros Židinyje. Visos narės 
kviečiamos būtinai dalyvauti, 
nes bus planuojamas prieškalė
dinis apsipirkimas.

Lietuvos vyčių Maspetho 110 
kuopa organizuoja ekskursiją 
S.S. Oceanic puikiu laivu į Ber
mudų ir Nassau. Išvykstama 
1985 gegužės 4 ir grįžtama ge
gužės 11. V yčių grupei suteikia
ma speciali nuolaida. Jei kelion
pinigiai pilnai sumokami prieš 
kovo 15. tai bus dar su
teikta 200 dol. nuolaida dviem 
kabinos keleiviam. Taip pat 
duodamas 10 procentų kelionių 
agento nuolaida. 150 dol. de
pozitas turi būti sumokėtas da
bar. kad būtų užtikrinta norima 
kabina. Dėl informacijų skam
binti Jonui Adomėnui: 718 497- 
5212.’

VYSK. P. BALTAKIS 
ĮSIKŪRĖ BROOKLYNE

Spalio 31 iŠ Kennebunkporto 
vienuolyno persikėlė vyskupas 
Paulius Baltakis, OFM, ir apsi
gyveno Brooklyno pranciškonų 
vienuolyne. Jo darbo raštinė bus 
pirmame aukšte, priešais vie
nuolyno koplyčią, antram kam
bary nuo kampo. Vyskupo tele
fonas: 718 827-9732. Drauge at
vyko ir jo sekretorius — dija- 
konas Edis Putrimas.

Plati vyskupo veikla
Lapkričio 3 - 4 dalyvauja Lie

tuvių Bendruomenės Tarybos 
suvažiavime Hartforde, lapkri
čio 11 lankosi Aušros Vartų pa
rapijos jubiliejuje, Manhattane. 
Tą pačią dieną išvažiuoja į \Va- 
shingtoną, D.C., kur dalyvaus 
Amerikos vyskupų konferenci
jos suvažiavime, kuris užsitęs 
iki lapkričio 18. Washingtone 
taip pat susitiks su lietuviais. 
Sutikimą rengia Tėv. dr. Tomas 
Žiūraitis, OP.

Lapkričio 19 - 25 dalyvauja 
Katalikų Federacijos seime Chi- 
cagoje, kur bus darbo posėdžiai, 
Cicero Sv. Antano bažnyčios 
rededikacija, Liet. Kat. Bažny
čios Kronikos 7 tomo pristaty
mas.

Gruodžio 2 dalyvauja Pater- 
sono Šv. Kazimiero parapijos

BALFO
KELIAS
(atkelta iš 5 psl.)

Šalpos Fondo kelias ilgas ir 
varginas, todėl reikia padėti jam 
keliauti. Balfas yra prieš 40 metų 
visų veikiančių lietuviškų orga
nizacijų sukurtas, todėl ir šian
dieną visos gyvuojančios orga
nizacijos privalo tą suvienytą 
šalpą stiprinti, ugdyti, remti.

Balfas buvo įsteigtas vakar ir 
tų vakarykščių žmonių daug iš
keliavę į amžinybę. Šiandieninis 
Balfas yra mūsų ir mes jį turi
me tokį, kiek mes jam aukoja
me ir padedame įvykdyti jo tiks
lus. Kad būtų rytojaus Balfas, 
reikia, kad lietuvių jaunesnioji 
karta susidomėtų Balfu ir tęstų 
jo veiklą. Kad Balfas žygiuotų 
rytojaus labdaros keliu, reikia 
jaunti rankų, minčių ir gailes
tingų širdžių, kurios vestų Bal
tą tolyn ir tolyn.

Dar gautos stambesnės aukos: 
500 dol. aukojo Vasario 16 gim
nazijai KASA — federalinė lie
tuvių kradito unija, Richmond 
Hill, N.Y., 200 dol. — dr. Daiva 
Bajorūnas, Manhattan, N.Y. (iš 
šios sumos 50 dol. skyrė Va
sario 16 gimnazijai), 100 dol. 
aukojo Vasario 16 gimnazijai 
Elena ir Liudas Dovydėnai, Le
nox, Mass., po 100 dol. — A.K.. 
Woodhaven, N.Y. (iš jų skyrė 
50 dol. Vasario 16 gimnazijai), 
Leokadija ir Viktoras Milukai, 
Plainview, N.Y., dr. Auksė Troja
nas. Manhattan, N.Y7., po 50 dol. 
— Elena ir Will Barnet, Man
hattan, N.Y.. Vladas Kalytis, 
Great Neck, N.Y7.. Aleksandra ir 
dr. Juozas Kazickai, Greenwich. 
Conn., Dana ir Algirdas Šilba- 
joriai, Richmond Hill, N.Y., 40 
dol. — Aušros Vartų parapija, 
Manhattan, N.Y. Kaikurie iš šių <_ 
aukotojų dalį savo aukos skyrė 
Vasario 16 gimnazijai.

Balfo 100-tojo skyriaus valdy
ba yra dėkinga šiem ir visiem 
aukotojam.

A. Pumputis
Balfo 100-tojo skyriaus 

iždininkas

PRANEŠIMAS. Lietuviu En- C.
ciklopedijos leidykloj galima 
dar gauti pilnų komplektų Lie
tuvių Enciklopedijos, 36 tt., kai
na $366.00, Encyklopcdia Litua- 
nica. 6 tt., — $125.00, V. Krė
vės Raštu. 6 tt. — $32.60. Už- 
susakykite šiandien. Leidyklos 
adresas: J. Kapočius Co., P.O. 
Box 95. South Boston. MA 
02127; telef. vakarais: (617)282- 
2759.

Išnuomojamas erdvus butas 
prie* Clearwater, Fla., 20 my lių 
nuo St. Petersburg. Visai arti 
vandens. Yra laiveliui prieplau
ka. Sezono metu 550 dol. į mė
nesį. Skambinti 813 786-2053.
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New Yorko "Harmonijos” vienetas. Iš k. Petras Tutinas, Rasa Bobelytė-Britain, Bi
rutė Ralytė-Malinauskienė, Astra Butkutė ir Viktoras Ralys, šio vieneto vadovas. Nuotr. P.
Bivainio

naujo klebono sutikime. Taip 
pat suteiks Sutvirtinimo sakra
mentą.

Gruodžio 8 dalyvauja Putnu
mo seselių įžadų šventėje, o 4 v. 
popiet Cambridge, Mass., kur 
lietuvių Nekalto Prasidėjomo 
parapija mini savo 75 metų su
kaktį.

Gruodžio 11 išvy ksta į Romą, 
iš ten į Vokietiją, grįžta prieš 
Kalėdas.

Ateitininkų jaunių moksleivių 
iškyla į South Seaport įvyks 
lapkričio 10, šį šeštadienį. No
rintieji dalyvauti išvykoje, ren
kasi prie lituanistinės mokyklos 
12 vai. Dėl tolimesnės informa
cijos skambinti Andriui Razgai- 
čiui 718 939 - 8348 arba Loretai 
Vainienei 516 261 - 3780.

Už Teklės Dzikienės sielą 
mišios bus aukojamos lietuvių 
pranciškonų vienuolyno koply
čioje lapkričio 17. šeštadienį, 
10 vai. Mišias užprašė jos vyras 
Stasys Dzikas ir visus kviečia 
į jas ateiti.

Jinai ir trys gintarai, New Yor
ko lietuvių dainuojantis viene
tas, atliks meninę programą 
lapkričio 17 Chicagos Jaunimo 
Centre, kai ten vyks Lietuvių 
Fondo vajaus banketas.

Bridges žurnalas, leidžiamas 
JAV7 LB krašto valdybos, reda
guojamas Demie Jonaitienės ir 
administruojamas Tėv. Petro 
Baniūno, OFM, Darbininko ad
ministratoriaus. vis labiau įsi
tvirtina ir vis auga jo prenu
merata. Žurnalo prenumerata 5 
dol. metam. Rašyti Darbinin
ko adresu— 341 Highland Blvd.,
Brooklyn. N.Y. 11207.

Parduodami vienos ir dviejų 
šeimų namai Valley Stream, 
Elmont. Lynbrook rajonuose. Jei 
jūs manote parduoti savo na
mus Woodhavene ar Richmond 
Hill, aš nemokamai padarysiu 
jūsų namų įvertinimą. Kvieskite 
Ray Kivita. Įstaiga: 516 825- 
6511. namai: 516 872-8796.

LIETUVIŲ FONDO KONCERTAS 
IR BALIUS NEW YORKE

Lietuvių Fondo vajus New 
Yorke prasidėjo rugsėjo mėnesį 
ir tęsis iki šių metų galo.

Lapkričio 10, šį šeštadienį, 
Kultūros Židinyje rengiamas 
šaunus balius, kurio tikslas vra 
padėkoti visiem aukotojam ir 
drauge priminti tiem, kurie dar 
nesuspėjo Lietuvių Fondui pa
aukoti.

Spaudoje buvo paskelbta, 
kaip Lietuvių Fondas remia 
įvairią lietuvišką veiklą: litua
nistinėm mokyklom ir apskri
tai švietimui paaukojo 95,000 
dol., studentų stipendijos ski
riamos pagal palikimus, kultū
ros apraiškom — 10,000 dol., 
studijų paruošimui — 7,500 dol. 
lituanistiniam raštam ir knygom

JAUNIMO KURSAI
Jaunimo kursai, ruošiami 

Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos, vvks Padėkos dienos savait- 
galį Vermonte, Neringos stovyk
loje. Kursų vyriausia vadovė bus 
dr. Mirga Girniuvienė.

Informacijos reikalais skam
binti: Bostone — M. Girniuvie- 
nei 617 692-4625, New Yorke — 
D. Kuolienei 914 739-8296, Con- 
neetieute — D. Dzikienei 203 
521-6028.

Kviečiamas visas jaunimas — 
gimnazistai ir studentai.

LMK FEDERACIJOS VAKARIENĖ

Spalio 27 Kultūros Židinyje 
vyko Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos suvažiavimas. Die
nos metu vyko darbo posėdžiai, 
o vakare 7 v. prasidėjo iškil
minga vakarienė. Vakarienėje 
dalyvavo 73 asmenys — suva
žiavimo dalyvės ir svečiai.

Atidarymo žodį tarė Marija 
Noreikienė, tolimesniam vado- 

LMK Federacijos su,važiavi
mo vakarienėje kalba Janina 
Simutienė. Nuotr \ \ liriH'v

paruošti — 38,000, visuomeni
niams reikalam — 5,350, lietu
viškai spaudai — 32,000 dol. ir 
kt.

Ši parama mūsų veiklai nebū
tų galima, jei mes visi nebūtume 
Lietuvių Fondo rėmę.

Kviečiu vyresniuosius ir ypač 
jaunesniosios kartos jau dirban
čius savo auka prisidėti prie 
Lietuvių Fondo. Jūs augdami 
lankėte šeštadieninę mokyklą, 
dalyvavote tautiniuose šokiuo
se, dainų šventėse, sporto šven
tėse, lietuvių dienose, naudojo
tės įvairiais vadovėliais, knygo
mis, kurių išleidimą parėmė Lie
tuvių Fondas.

Lietuvių Fondo baliuje daly
vauja garsioji New Yorko dai
nos grupė — Harmonija, vado
vaujama muziko Viktoro Ralio. 
Skanų valgį pagamins rengimo 
komiteto ponios, šokiam gros ži
nomas Amour orkestras. Veiks 
loterija. Laimėjimam bus lei
džiamas dail. V. Igno paveiks
las, Giedrės Kulpienės gintarinė 
saga ir atgaivos krepšys.

Maloniai kviečiame New’ 
Yorko ir apylinkės lietuvius da
lyvauti baliuje, paremti Lietu
vių Fondą ir maloniai su mumis 
praleisti vakarą. Prašom vietas 
iš anksto užsisakyti. (Žiūr. skel
bimą)

LF baliaus rengimo komitetas 

vavimui pakvietė Aldoną 
Pintsch. Maldą sukalbėjo Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM.

Vakarienė buvo puikiai pa
ruošta, gražiai patarnauta, sta
lai gėlėmis papuošti.

Aldona Pintsch supažindino 
su garbės svečiais ir vadovavo 
kalbų programai. Pirmas pasvei
kino Lietuvos gen. konsulas Ani
cetas Simutis. Jis taip pat per
davė ir Lietuvos atstovo Wash
ingtone dr. St. Bačkio sveikini
mus. Dar žodžiu sveikino LB 
New Yorko apygardos pinu įnin
kąs Aleksandras Vakšelis, Tau
tos Fondo pirmininkas Juozas 
Giedraitis. Danutė Venclauskai- 
tė. Watcrburio klubo pirminin
kė. Vincė Jonuškaitė-Zaunienė, 
buvusi ilgametė Federacijos pir
mininkė. dabar gy venanti Santa 
Barbara. Calif., specialiai atvy
kusi i ši suvažiavima.

Vakarienės metu kalbėjo Ja
nina Simutienė. Ji papasakojo, 
kaip, būdama konsulo žmona, 
dalyvauja įvairiuose diplomatų 
priėmimuose, kaip ten susitinka 
įvairių tautu žmonės, kaip susi
tiko ir su Sovietų atstovo žmo
na ir kaip jos pasikalbėjo.

Dar kalbėjo ir Marija Norei
kienė. Ji apž.velgė Federacijos 
istoriją, kaip prieš 37 metus į- 
sikūrė Vokietijoje, kaip ten vei
kė. kaip persikėlė į Ameriką, 
kaip susikūrė dabartinė P'edera- 
eijos klubinė mganizamja. Da
bar Federacijoje y ra i 1 klubų.

Papasakojo ir apie savo veiklą, 
kam rašė kokius raštus, kur ke
liavo. prisiminė bu\ usias l'ede- 
racijos pirmininkes, kaip sustųs- 
rčjo klubų veikla.

Visa vakarienė su kalbom už
sitęsė apie porą valandų. įp-id




