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Pranešimas iŠ Romos

imgcent-

Savaitės 
įvykiai

UŽ VĖLINIŲ PROCESIJĄ TREJI METAI
KALĖJIMO iš Lieti K. Bažnyčios Kronikos Nr. 69

Izraelis, atsilygindamas už 
Kipre per arabų teroristų įvyk
dytą pagrobimą trijų Izraelio 
piliečių nužudymą, pasiuntė į 
Tunisą savo karo lėktuvus, ku
rie bombom sunaikino ten bu
vusią PLO bazę ir užmušė apie 
60 žmonių. Arabų valstybės yra 
pasipiktinusios “valstybiniu” te
rorizmu, bet Egiptas ir Jordanas 
nežada dėlto taikos ieškojimo 
nutraukti.

Vakarų Vokietijos miestuose 
per kelias dienas vyko kairių
jų jaunimo sukeltos riaušės, ku
rių metu buvo plėšiami bankai 
ir prabangios krautuvės, pade
gami automobiliai. Riaušės vyko 
protestui prieš neo-nacių veiklos 
atgimimą pareikšti. Dėlto buvo 
areštuota keli šimtai žmonių.

Libano vakariniam Beirute te
roristai pagrobė keturius sovietų 
diplomatus: komercinį atstovą 
Valery Markov, kultūros atache 
Oleg Spirin, ambasados gydyto
ją Michail Virski ir atache Ar- 
kady Katakov už tai, kad Siri
jos remiama kairiųjų mahometo
nų milicija pradėjo puolimus 
prieš dešiniuosius mahometo
nus. Bent vienas iš pagrobtųjų 
buvo nušautas.

Prieš vykdamas į pasitarimus 
su Sov. S-gos valdytoju Gorba
čiovu prezidentas Reagan numa
to pasitarti su sąjunginių vals
tybių vadais, bet Prancūzijos 
prezidentas Mitterand nemano į 
šį pasitarimą atvykti.

Sov. S-ga Ženevos ginklų 
kontrolės derybose pateikė pla
ną, pagal kurį JAV turėtų 50 
proc. sumažinti savo tolimų ir 
vidutinių nuotolių branduolinių 
raketų skaičių, o Sov. S-ga tiek 
pat sumažintų jos turimas, bet 
tik tolimų nuotolių branduoli
nes raketas, jei JAV sutik
tų sustabdyti erdvės ginklų ty
rimus. JAV’ pavadino šį pla
ną tik kiek kitaip pergromuluo- 
tu ankstyvesnių siūlymu.

Prezidentas Reagan mano, kad 
taikos derybos tarp Jordano ir 
Izraelio gali prasidėti gruodžio 
pabaigoje, bet valst. departa
mentui nepatinka Jordano reika
lavimas, kad derybų priežiūra 
būtų pavesta tarptautinei kon
ferencijai. kurioj būtų 
S-ga.

Amerikos Romos 
vyskupų konferencija
6.5 mil. dol. įvairiom pašalpom 
ir paskolom privačių organizaci
jų vykdomai kovai su vargu pa
remti.

Polish-American Congress į 
J.T. atvykusį Lenkijos diktatorių 
gen. Jaruzelski sutiko su NYT 
dienrašty paskelbtu skelbimu, 
reikalaujančiu sustabdyti Len
kijoj vykdomą žmonių priespau
dą ir žmogaus teisių pažeidi
mus ir vykdyti J.T. Žmogaus 
teisių deklaraciją ir Helsinkio 
aktų nuostatus.

Japonija krašto gynybai išlei
džia tik 1.038 proc. visos krašto 
gamybos (GNP), o JAV — 6.4 
proc.

JAV apkaltino Čekoslovakiją, 
kad jos karo lėktuvai paleido 
4 raketas į įprastą pasienio žval
gybą atliekantį JAV armijos ma
lūnsparnį Vakarų Vokietijos pa
sienyj, bet jokių nuostolių ne
padarė.

Indijos Punjab valstijoj vykę 
parlamento rinkimai, nežiūrint 
kraštutinių sikų grąsinimų, pra
ėjo ramiai. Rinkimus laimėjo 
nuosaikiųjų sikų Akali Dal par
tija.

Britanija pardavė Saudi Ara
bijai karo lėktuvų ir įvairių tipų 
raketų už 5.6 bil. dol., nes Sau
di Arabija dėl Kongreso opozi
cijos neturėjo vilties tokių gink
lų pirkti JAV.

ir Sov.

katalikų 
paskyrė

I
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KUNIGO JONO - KASTYČIO 
MATULIONIO IR

JAUNUOLIO t ROMO 
ŽEMAIČIO TEISMAS

1985 sausio 17 - 18 Vilniuje, 
LTSR Aukščiausiame teisme, 
įvyko kun. Jono-Kastyčio Matu
lionio ir jaunuolio Romo Žemai
čio teisminis procesas.

Į “atvirą” teisino parodiją 
buvo įleisti tik patys artimiausi 
teisiamųjų giminės. Pažįstami, 
draugai ir artimieji nuolat stebi
mi saugumiečių ir gatvėje patru
liuojančių milicininkų, meldėsi 
Aušros Vartuose.

Kun. J. Matulionį teismas kal
tino pagal BK 199 str. III d., t.y., 
religinių eitynių organizavmu, 
miesto rimties drumstimi, trans
porto eismo trukdymu. R. Že
maitis buvo kaltinamas pagal tą 
patį 199 str. III d. ir 201 str., 
t.y., pasipriešinimu valdžios pa
reigūnams (R. Žemaitis, tikintie
siems procesijos būdu einant į 
kapines, uždėjo ant peties ranką 
ir tokiu būdu neleido prie kuni
go J. Matulionio prieiti miesto 
vykdomojo komiteto pirminin
kui Gudžiūnui — red. past.).

Prokuroro kaltinimas
Prokuroras Skaudienė kaltino 

teisiamuosius prasižengimu reli
ginių susivienijimų nuostatams, 
akcentavo, kad religinėms eise
noms būtinas"specialus rajono 
ir vietos valdžios leidimas, kad 
procesija drumstė gyventojų 
rimtį, trukdė transporto eismą; o 
R. Žemaitis aktyviai prisidėjo 
prie eisenos organizavimo, kvie
tė į procesiją vaikus ir jaunimą.

Tik keturi liudininkai
Iš tūkstantinės minios, daly

vavusios Vėlinių procesijoje į 
kapines, į teismą buvo pa
kviesti tik keturi liudininkai: 
parapijos klebonas kun. Gintas 
Steponaitis, dėl neaiškių prie
žasčių neatvykęs į teismą, baž
nytinio komiteto pirmininkas ir 
du teisiamo jaunuolio broliai 
— Arvydas ir Edmundas Žemai
čiai. Visi kiti liudininkai — mi
licininkai, draugovininkai, vai
ruotojai, nežinia, kaip tą vakarą 
į bažnyčią patekusi netikinti mo
teris, miesto vykdomojo komi
teto pirmininkas ir kt.

Liudininkai painiojasi
Kaltinamieji atsisakė advo

katų, gynėsi patys. Liudininkai 
kalbėjo nesklandžiai, painiojosi 
savo parodymuose ... Kun. J. 
Matulioniui paklausus vairuoto
jo, kiek laiko jis prastovėjo dėl 
eisenos, pastarasis atsakė, kad 
apie 5 min., kol praleido proce
siją, ir jokios žalos jam dėl tokio 
prastovėjimo nebuvo padaryta.

jog

Kaltinamasis ginasi
Kun. J. Matulionis savo 

nimosi kalboje, pareiškė, 
Vėlinių dienoje jokio nusikalti
mo nėra padaręs, tik kaip kuni
gas kartu su tikinčiaisiais atli
ko religines apeigas, nurody
tas “Apeigyne”.

Teisiamasis stebėjosi, kad 20 
vai. vakaro 20 minučių procesi
ja į kapines, giedant: Visų šven
tųjų litanijų, drumstė rimtį (tik 
neaišku kieno, nes vykdomasis 
komitetas negavo nė vieno skun
do), o dažni girtų asmenų nakti
niai triukšmavimai miestelio 
gatvėmis nesukelia net rimtesnio 
milicijos susidomėjimo.

Į kaltinimą, kad rajono val
džia perspėjo kleboną kun. G. 
Steponaitį, jog eiti į kapines ne
galima ir kun. J. Matulionis tai 
žinojo, kaltinamasis paaiškino, 
kad tai netiesa, jokio išanksti
nio perspėjimo jis nežinojo, ir 

klebonas G. Steponaitis jam nie
ko nėra sakęs.

Kaitu nepripažino
Kun. J. Matulionis ginamo

sios kalbos metu buvo dažnai 
pertraukiamas. Paskutiniame 
žodyje kun. J. Matulionis dali
nai pakartojo gynimosi kalbos 
ištraukas, akcentuodamas arti
mo meilės, tolerancijos tarpu
savio santykiuose stoką. Pami
nėjo grubų pareigūnų elgesį 
suėmimo metu — sumušimo žy
mės ant rankų galutinai neiš
nyko net iki teismo dienų. Kun. 
J. Matulionis kaltu neprisipaži
no, nesigailėjo, kalbėjo, kad 
visur, kur tik jis bus, stengsis 
gerai atlikti savo kaip kunigo 
pareigą žmonėms.

Jaunuolis nori būti 
pavyzdingu kataliku

Jaunuolis R. Žemaitis paskuti- 
niarųe žodyje padėkojo tėvams 
už religinį auklėjimą, pažadėjo 
neužmiršti maldos ir visur ir vi
sada stengtis būti geru, pavyz
dingu kataliku, o patį suėmimą 
traktavo, remiantis Kristaus pa
sakytais žodžiais: “Jei mane 
persekiojo, persekios ir jus ... 
Mokinys ne didesnis už savo 
mokytoją . . .”

Savo kalboje priminė teismui, 
kad jau mokyklos suole už savo 
įsitikinimus ne kartą buvo tekę 
nukentėti, o atsisakius nešti vė-.

jam net Kinijos siena.

Demonstracijos Paryžiuje, kai ten lankėsi Gorbačiovas. Demonstracijose dalyvavo 5,000. 
Plačiai aprašė Paryžiaus spauda. Viduryje šviesiais drabužiais R. Bačkis laiko Į’etu- 
višką vėliavą. Salia jo stovi lietuvaitės su tautiniais drabužiais, toliau į dešinę — Estijos ir 
Latvijos vėliava. Nuotrauką- Darbininko redakcijai iš Paryžiaus atvežė Ričardas Bačkis.

KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJUS
Lietuvių tauta apsikrikštijo 

labai vėlai ir per tris kartus: 
1261 metais — karalius Mindau
gas su savo dvariškiais; 1387 
— aukštaičiai; ir pagaliau 1413- 
17 — Žemaičiai.

Tarp pirmojo — Mindaugo 
krikšto — ir masinio, pravesto 
Jogailos-Vy tauto, praėjo 130 
metų su viršum. Dar ilgiau tru
ko, kol visa tauta pasisavino 
krikščionybės dvasią.

Dėl kaimyninių valstybių po
litinių motyvų krikščionybės ke
lias Lietuvon buvo ilgas ir var
gingas. Bet kartą joje įsitvirti
nus, ji tapo tautos gyvastingu
mo ir stiprybės šaltiniu. Krikš- 
čioniško-katalikiško tikėjimo 
stiprinama, lietuvių tauta iš
tvermingai pakėlė 120 metų su 
viršum užsitęsusią caristinės Ru
sijos genocidinę vergiją bei jos 
vykdomą religinį persekiojimą.

Nepalaužia tautos dvasios ir 
dabartinis ateistinis komuniz-

Teismo nuosprendis: kun. J. 
Matulionis nuteistas trims me- 
metams laisvės atėmimu pagal 
BK 199 UI d., bausmę atlie- 
kai< bendro režimo lageryje. 
R. Žemaitis — pagal BK 199 
str. III d. ir 201 str. 2 m. lais-

geryje.

' '

PERSEKIOJA J. SADŪNĄ
Vitams. — 1984 gruodžio 29 

baigėsi Jono Sadūno lygtinis nu
teisimas laisvės atėmimu, priva- 
loiaai įjungiant į darbą. Pagal 

turi būti laikomas kaip neturin
tis teistumo, bet gyvenime vis
kas satrodo kitaip.

Kai J. Sadūnas Jonavos spec- 
komeudhntūroje tvarkėsi doku
mentus išeiti į laisvę, viena at
sakingas pareigas einanti dar
buotąja pasakė, jog KGB dar
buotojai labai stengėsi, kad jam 
būtų iškelta nauja baudžiamoji 
byla, tik nepavyko tai padaryti, 
nes J. Sadūnas pavyzdingai dir
bo. Trečiojo būrio viršininkė, 
milicijos kpt. Irena Krainova, at
sisveikinant. su Sadūnu, prasi
tarė: “Laisvėje tau bus daug 
sunkiai^ nei pas mus specko- 

mas. Sibiro taigos, vergų lage
riai ir partizanų pralietas krau
jas iššaukia ne beprasmį kerštą; 
o ugdo kilniausius krikščioniš
kos meilės jausmus, kaip liudija 
Nijolės Sadūnaitės žodžiai ją 
pasmerkusiems teisėjams: “Blo
gį turime visu griežtumu smerk
ti, bet žmogų, nors ir klystantį, 
privalome mylėti”.

Krikščionybės Lietuvon įvedi
mo jubiliejų švęsime 1987 me
tais, nes 1387 metų krikštas 
lietuvių tautai turėjo lemiamos 
reikšmės religiniu, tautiniu, kul
tūriniu ir politiniu atžvilgiu. 
Šiuo krikštu Lietuva sėkmingai 
atsiribojo nuo slavų kultūros 
ir Maskvos politinės įtakos bei 
galutinai susirišo su Vakarų Eu
ropa.

politiškai, tautiškai ar kultūriš
kai, 1987 metais Švenčiamas 
krikSčionybės jubiliejus pir- 

adoracijos, procesuos, tautiniai

kongresai. sv< kardinolų, vyskupų ir
Tarptautiniuose euęharisti- kunigų iš įvairių pasaulio kruš

niuose kongresuose paprastai tų. Tai rami ir nuotoli vieta 
dalyvauja daugybė tikinčiųjų " ** *- • '
iš įvairių pasaulio kraštų ir kon
tinentų. Tokių kongresų yra buvę 
43. Pirmasis eucharistinis tarp
tautinio masto kongresas įvyko 
Prancūzįjoj, Lille mieste 1881.

J tokius tarptautinius eucha
ristinius kongresus atskiri kraš-

kusiame 1976 Philadelphįjoj ir 
42-me kongrese, įvykusiame 
1981 Liurde, dalyvavo ir Lietu
vos tikinčiųjų delegacijos.

Taip pat ir šiame 43-me tarp
tautiniame eucharistiniame

Nairobi, Kenijoje, dalyvavo de
legacija iš okupuotos Lietuvos. 
Kaip jau anksčiau buvo Darbi
ninke įrašyta, delegaciją sudarė: 
vysk Juozas Preikšas, arkivysk. 
.Liudo Povilonio augziliaras ir 
delegacijos vadovas, kun. Julius 
Baltušis, Kalvarijos klebonas ir 
Vilniaus arkivysk. Kunigų tary
bos kensultorius, kun. Antanas 
Bitvinskas, Kauno arkivysk. ku
rijos kancleris, kan. Kazimie
ras Gaščiūnas, Plungės klebonas 
ir dekanas (Telšių vysk.), kan. Jo
nas Jonys, Kaišiadorių kurijos 
kancleris, kun. Jonas Juodelis, 
Panevėžio kurijos kancleris ir 
§v. Petro ir Povilo klebonas, 
kun. Vytautas Vaičiūnas, Kau
no arkivysk. tarpdiecezihės ku-

moje vietoje yra religinė sukak
tis ir kaip tokia turi būti at
švęsta!

Dėl dabartinės lietuvių tautos 
padėties, vieši ir iškilmingi mi
nėjimai yra reikalingi ir svar
būs, tačiau jubiliejaus pasiseki
mas priklausys nuo to, kiek 
kiekvienas iš mūsų tapsime są
moningesni krikščionys.

Centrinis Jubiliejaus Komite
tas, sudarytas iš visiems lais
vajame pasaulyje gyvenantiems 
lietuviams atstovaujančių orga
nizacijų bei jo įgaliotas Vykdo
masis komitetas ruošia bendrus 
jubiliejaus šventimo planus ir 
gaires. Paskirų kraštų Kunigų 
Vienybės bei Sielovados centrai 
ir Lietuvių Bendruomenės yra 
kviečiamos sudaryti vietinius 
komitetus tinkamai jubiliejų 
švęsti savo 1- ištų katedrose, 
parapijose, organizacijose, šei
mose.
PAULIUS A. BALTAKIS, OFM

Vyskupas lietuviam katalikam 
išeivijoje

1985 rugsėjo 24 d.

nis kongresas Nairobi prasidė-

Šiomis, kurias aukojo specialus 
popiežiaus atstovas Karachi 

dalyvavusiem dvasiškiam.
Kongreso pagrindinė tema: 

“Eucharistija ir krikščioniško
ji šeima**. Kiekviena kongreso 
savaitės diena turėjo dar savo

pritaikytas maldas bei intenci- 

tema: “Žmonijos, sudarančios 
vieną šeimą; vienybė’’. Ta proga 
buvo meldžiamasi už tautų vie
nybę ir taiką. Gausiai buvo lan
komos adoracijos valandos ir 
procesijos su švč. Sakramentu.

Kongreso metu buvo galima 
išgirsti ne tik įdomių ir aktua
lių konferencijų, bet ir žymių, 
gerų savo srities žinovų ir ge
rai pasiruošusių kalbėtojų.

Rugpjūčio 12, pirmadienio, 
tema: “Dievo tauta”. Ta proga 
kalbėjo Milano kard. Carlo Ma
ria Martini tema: “Eucharisti
ja, šeima ir Bažnyčia”. Austra
lų profesoriai John ir Lynn Bill- 
ings vadovavo seminarui: “Da
bartinė moralinė šeimos krizė”.

Rugpjūčio 13, antradienio, te
ma: “Duonos šeimai”. Pasirinkęs 
savo konferencijai temą: “Duo- 

konferencijos prefektas kard. 
Bemardin Gantin, paliesdamas 
problemas, liečiančias badą, 
skurdą, nelygybę dalinantis že
mės gėrybėmis.

Rugpjūčio 14, trečiadienio, 
tema: “Kančia pasaulyje”. Šia 
proga kalbėjo Chicagos kard. 
Joseph L. Bemardin tema: 
“Kvietimas į taiką”. Čia jis ap
gailestavo, kad pareikalauja
ma daug lėšų apsiginklavimui, 
kai tuo tarpu pasaulyje yra daug 
badaujančių.

Taip pat žodį tarė ir Moti
na Teresė iš Kalkutos. Tai ne
paprastos energijos ir didelio 
pasišventimo artimo meilei vie-

(nukelta į 4 psl.)

KRIKŠČIONYBĖS 
JUBILIEJAUS

VEDAMOJI MINTIS
Lietuvių tauta, dėkodama Die

vui už Jo suteiktą malonę, šven
tu krikštu įsijungusi į krikščio
niškų tautų tarpą, sovietų oku
puotoje Lietuvoje ir išeivijoje 
1987 metais švenčia krikščiony
bės 600 metų sukaktį, kuria sie
kiama:

1. IŠKELTI KRIKŠČIONYBĘ 
kaip didžiąją dvasinę vertybę, 
jos lemiamą vaidmenį lietuvių 
tautos istorijoje, jos įtaką tautos 
kultūrai, mokslui, doriniam gy
venimui bei jos tapimą didžiąja 
tautos atrama sutemų laikotar
piais.

2. ŽADINTI DVASINI ATSI
NAUJINIMĄ, pagilinti savo 
krikščioniškąjį tikėjimą, sustip
rinti lietuvių dvasines pajėgas.

3. PUOSELĖTI GLAUDESNI
JUNGTI su Lietuvos tikinčiai
siais, kovojančiais už savo krikš
čioniškąjį tikėjimą bei laisvę; 
atkreipti laisvojo pasaulio dė
mesį į jų būklę; didesne mora
line pagalba stiprinti Lietuvos 
Bažnvčios ir lietuvių tautos vil
tį. ,

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 
JUBILIEJAUS KOMITETAS
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October 4, 1985

I am happy to send warm greetings to all those 
gathered to celebrate the 70th anniversary of the 
publication of Darbininkas.

Having vritnessed the continuing occupation of your 
beloved ancestral land, you ha ve a special appre- 
ciation of the freedoms which all too many of us take 
for granted. This love of liberty is vividly reflected 
in your patriotic press. By your steadfast devotion 
to the cause of liberty and human rights, you offer 
hope to your brothers and sisters in Lithuania while 
at the šame time you help preserve the cherished 
traditions of our forefathers.

The spirit of St. Casimir lives on among the 
Lithuanian people, a spirit of courage and hope. 
I am confident that this shining spirit, visible on 
every page of Darbininkas, vili ultimately prevail 
over the darkness of Communist totalitarianism. It 
is an honor to express my solidarity with the brave 
people of Lithuania in your resolve to advance the 
cause of freedom and self-determination for your 
beloved homeland.

Nancy joins me in sending best wishes for a 
memorable celebration and for every future success. 
God bless you.

e

Savaitės 0 
įvykiai

Rugpjūčio pradžioj Romoj din
gęs sovietų ambasados patarė
jas ir KGB aukštas pareigū
nas Vitali Jurčenko atsirado
JAV ir išdavė Vakarų valstybė
se veikiančių sovietų šnipų pa
vardes. Dėlto į Britaniją turėjo 
bėgti Britanijos KGB agentų 
viršininkas Oleg A. Gordijevs- 
ki, o iš Vakarų Vokietijos kele
tas jos pareigūnų turėjo bėgti į 
Rytų Vokietiją.

Izraelis pardavė Argentinai 
paskutinės technologijos elekt

Naujų knygų lentynoje.— 
“Vagos” leidykla išleido Myko
lo Karčiausko eilėraščius “Die
nos — Elegijos” (159 p., 10,(MM) 
egz., iliustr. 1. Guobienė), Vy
tauto Petkevičiaus romaną 
“Grupė draugų” (416 p., 20,000 
egz., trečioji rašytojo kūrinių se
rijos knyga), Stasio Angliekio 
eilėraščius “Žiburiuojanti būtis” 
(126 p., 4000 egz., iliustr. A. 
Každailis), Henriko Cigriejaus 
eilėraščius “Rudenio žiedas’ 
(70 p., 7000 egz.), Antano Vie
nuolio “Raštų” I t. (542 p., 
30,000 egz., parengė J. Stonys). 
Jono Šiožinio eilėraščius “Ind- 
rajos giminė” (174 p., 7000 
egz., iliustr. J. Daniliauskas). 
Stasio Krasausko graviūrų ciklo 
“Amžinai gyvi” 2-iyį leid. (23 p. 
36 iliustr. lapai, 8000 egz.k 
Broniaus Radzevičiaus romano 
“Priešaušrio vieškeliai” 1 d. 2įiį 
leid. (439 p., 45,000 egz.) ir II 
d. (576 p., 45,000 egz., parengė 
J. Aputis), rinktinę “Poezijos 
Pavasaris, 1985“ (270 p., 10,000 
egz., sudarė M. Karčiauskas 
Vilhelminos Šulcaitės eilėraščius 
“Gulbine, krentantis . . . ’ (111

p., 10,000 egz., iliustr. J. Dani
liauskas), Juozo Apučio “Kelei
vio, novelės” (196 p., 30,000 
egz.), Pauliaus Drevinio eilėraš
čius “Žaliu žaliuosiu uosiu” 
(69 p., 7000 egz.), Donaldo Kajo
ko eilėraščius “Lapkritis veid
rodyje” (119 p., 7000 egz. 
iliustr. A. Každailis), Rimanto 
Marčėno apysakų ir apsakymų 
“Išrinktoji gentis” (157 p., 5000 
egz., serija “Pirmoji knyga”), 
K. Maroko apsakymus “Paprasta 
istorija” (270 p., 10,000 egz., 
iliustr. V. Lisauskas). Iš versti
nės literatūros pasirodė Nizami 
poema “Leili ir Medžnūnas” 
vertė L. Broga, iliustr. B. Le- 
navičius), Grigorijaus Kanavi- 
čiaus romanas “Kvailių ašaros ir 
maldos” (269 p., 20,000 egz., 
iš rusų kallx>s vertė F. Vaitiekū
nas), Jekaterinos Ševeliovos eilė
raščiai ir poema “Mano žvaigž
dė” (109 p., 5000 egz., vertė 
J. Degutytė ir R. Keturakis), 
Givio Karbelašvilio romanas 
“Sudegusios širdys” (421 p., 
20,000 egz., iš rusų kalbos vertė

(nukelta į 4 psl.)

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
(atkelta iš 1 psl.)

Sunku įsiregistruoti

Pirmieji sunkumai atsirado 
prisiregistruojant. 1985 sausio 3 
kooperatyvo Nr. 9/9 pirmini ti
kas P. Žiupsnys užpildė prisi
registravimui reikalingas for
mas, J. Sadūno žmona -Marytė 
parašė pareiškimą pasų stalo 
viršininkui, kad sutinka priimti 
vyrą.

Ta pačią dieną karinis komi
sariatas atidavė karinį biliete 
Sausio 7 pasininke Eičkova pa
sakė, kad prisiregistravimui be 
J. Sadūno, jo žmonos ir jo se
sers Nijolės Sadūnaitės pasų dj^ 
reikia J. Sadūno ir N. Sadūnai- 
tės gimimo liudijimų. Pasų stalui 
prisireikė net trijų Sadūnaitės 
parašų.

Darbuotojams vis ko nors trū
ko: tai kooperatyvo pirminin
kas blogai užpildė prisiregist
ravimo blankas, tai trūko kokio 
nors parašo. Užpildytą formą 
Nr. 15 pasininke atmetė ir, at
sinešusi naują blanką, užpildė ją 
savo ranka, reikalavo, kad ant 
jos būtų ir Sadūnaitės parašas.

Pasininkės duotą formą Nr. 15

Sov. S-gos gyventojų noras 
pažinti JAV yra toks didelis, kad 
Maskvoj vykstančios tarptauti
nės knygų mugės Amerikos sky-

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghland Btvd., galima Įsigyti 
lietuviškų ir angliškų knygų apie Lietuva, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, baltinukų, medaus, (vairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jąmelca Av*. (prie Foreat 
P*way St), Woodh*ven, N.Y. 11421. Suteikia garbinga* laidotuves. 
Koplyčios parūpinamo* visose miesto dalys*. Tol. 298 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teix*irs, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 428 Lafayette St (Cor. Wilson Av*.), tolei 344 - 5172. Pa-- 
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam ppstatyti.

KENFIELD FUNERAL HOMES — Beach Memorlai Chapel, 301 Corey 
Ava., St. Petersburg Beach, FL 33700. 813 380 - 5577. Pasadena 
Memorlai Chapel, 200 Pasadena Avė. S., St Petersburg, FL 33707. 
813 345-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Ėst a te, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. W Inte r Garden Tavom. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 8440. Salė vestu
vėms ir Irt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

roninės žvalgybos lėktuvą, kuris 
sugebės nustatyti žemėj įrengtas 
raketų bazes, radaro įrengimus 
ir sekti laivus ir oro kovas.

Popiežius Jonas Paulius II 
ir JAV liuteronų Bažnyčios gal
va vyskupas James R. Crumley 
pasikeitė laiškais, raginančiais 
padidinti pastangas šiom Bažny
čiom susijungti.

Sov. S-gos min. pirmininkas 
Nikolai A. Tychonov dėl svei
katos atsistatydino. Į jo vietą 
buvo paskirtas Gorl>ačiovo pa
tikėtinis partijos centro komi
teto sekretorius inž. Nikolai I. 
Ryžkov.

Prezidentas Reagan painfor
mavo Kongresą, kad jis numato 
parduoti Jordanui karo reikmenų 
už 1.9 bil. dol.

rius nepaisant policijos ir slap
tų seklių, buvo visas dienas ap
gultas žmonių.

JAV įspėjo Naująją Zelandiją, 
kad nepanaikinimas jos nutari
mo neįsileisti į uostus branduo
linius ginklus galinčių turėti 
laivų gali privesti prie jos paša
linimo iš AN’ZUS sutarties daly
vių.

Prieš metus išrinktas Pana
mos prezidentas Nicolas Ardito 
Barletta buvo armijos vado gen. 
Manuel Antonio Noriega pri
verstas atsistatydinti, nes jis 
reikalavo ištirti opozicijos vado 
dr. Hugo Spadofora nužudymą.

Salvadoro kraštutinių dešinių
jų Nacionalinio respublikonų 
susivienijimo vadas Robert 
d’Aubuisson, numatydamas savo 
pralaimėjimus, atsistatydino iš 
partijos vado vietos.

Afganistane sovietų ir afganų 
malūnsparniai įvykdė šimtus 
skrydžių apie Kabulą, bet parti
zanai turėjo nežymių nuosto
lių, nors ir buvo užmušti du par
tizanų vadai.

Vokiečių V-2 raketos ir Ameri
kos Satum 5 projekto vadovas 
Arthur Rudolph dėl OSI prime
tamų kaltinimų atsisakęs JAV 
pilietybės dabar apgailestauja 
nekovojęs prieš jam primetamus 
nusikaltimus.

Pagal sovietų spaudos prane
šimus N’alčik kosmetinės įmonės 
vadovas A. Bielopolsky buvo nu
teistas mirti už juodojoj rinkoj 
pardavinėjimą iš suodžių paga
mintos maskaros.

J. Sadūnas netyčia sugadino. 
Gavęs kitą blanką, užpildė savo 
ranka. Kai užpildytus ir pasira
šytus prisiregistravimo doku
mentus nunešė į pasų skyrių, 
pasininke Bičkova pradėjo 
šaukti, kodėl ne jos ranka už- 
užpildyta blanka, grasino nepri- 
imsianti dokumentų. Bet, kažkur 
nuėjusi ir pasitarusi, ramiai 
priėmė dokumentus, tik negrą
žino Sadūnaitės paso, reikalau
dama, kad Nijolė pati ateitų į 
pasų skyrių, atsinešdama įkli- 
javimui į pasą naujas nuotrau
kas.

Sadūnas prisiregistravo per 
tris savaites.

Nepriima į darbą
Tas pats ir su įsidarbinimu. 

Kol neregistruotas, niekas nepri
ima į darbą. Sausio 25 d. 22,30 
vai. į Sadūnų butą atėjo mili
cijos vyr. Itn. Tokranov ir, net 
nepasisveikinęs užsipuolė šeimi
ninką, kodėl šis dar neįsidarbi
nęs. J. Sadūnas ramiai paaiški
no, kad pagal įstatymus jis turįs 
įsidarbinti per tris mėnesius. 
Milicininkas nebesusivaldė ir 
pradėjo šaukti: “Mes tau paro
dysim, ką reiškia nedirbti! .

Pradėjus ieškoti darbo, pra- 
aiškėjo, kad dirbti pagal spe
cialybę kelias užkirstas. Prie 
pašto Nr. 43 kabojo skelbi-
mas, kad trūksta laiškininkų. J. 
Sadūnas kreipėsi į pašto vir
šininkę. Ji priėmė jo dokumen
tus ir prašė užeiti po dviejų 
dienų.

Kai sutartu laiku J. Sadūnas 
nuėjo pas viršininkę, ši, pama
čiusi jį, išsigando ir pasakė, 
kad priimti negali, nes nėra lais
vų vietų, o tos pačios dienos 
vakare Vilniaus “Vakarinės 
naujienos skelbė, kad pašto 
skyriams reikalingi laiškinin
kai.

Galiausiai J. Sadūnas kreipėsi 
į miesto gyventojų įdarbinimo 
biurą, bet vėl ta pati istorijai 
visais duotais adresais darlx> 
niekur negavo.

Negauna laiškų 
IŠ UŽSIENIO

Negana to Sadūnams nelei
džiama gąuti laiškų iš užsie
nio. Nuo 1982 iki 1985 jie ne
gavo nė vieno laiško iš užsie
nio bičiulių. Sadūnaitei per mi
nėtus ketverius metus iš užsie
nio atėjo tik du laiškai: iš 
Milano ir Cisena. Iš Cisena 
laiškas išsiųstas 1984 lapkričio 
9, ant kurio kitoje pusėje už
rašytas — 88 5; iš Milano iš
siųstas lapkričio 19 su numeriu 
989.

Pareigūnai įvairiausiomis 
progomis stengiasi sužinoti, kur 
yra N. Sadūnaitė. J. Sadūnas, 
prisiregistravimo metu užklaus
tas apie seserį, atsakė, kad se
suo yra namuose. Pareigūnai ty
lėjo.

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ 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., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

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

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI ,ip NEMOKAMAI 

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

Tasolino
A NENORIAIS

66-86 80 ST, MIDDLE VILLAGE, OUEEHS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MUSU VIENINTELE VIETA -
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS 

19 33 + 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

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

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

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 -3300
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Mūsų kaimynas “Karys”
Šį savaitgalį Kultūros Židiny

je bus “Kario” žurnalo šventė. 
Bus paminėta 35 metų jo su
kaktis. Kartu bus ir Zigmo Rau- 
linaičio knygos “Kunigaikščių 
sąjunga” sutiktuvės. Visa tai 
sujungta į viena, nes ir ši kny
ga tartum iš “Kario“ išaugo, 
“Kario” ilgamečio redaktoriaus 
parašyta ir išleista.

“Kario” žurnalas yra Darbi
ninko artimiausias kaimynas. Il
gai “Kario redaktorius naudo
josi vienu iš Darbininko redak
cijos stalų, kur buvo kaupiamas 
jo paštas. Visą laiką vyko ir 
glaudus bendradarbiavimas. 
“Kariui" daugiau prireikėjo ko
kių nuotraukų ar klišių, ir jis 
kreipdavosi į Darbininko redak
ciją. Mielai jiem talkino Darbi
ninkas, nes "Kario” leidėjai ir 
redakcija buvo tvarkingi žmo
nės, — nieko nepražudė, viską 
sugrąžino. Taip pat ir Darbi
ninko laikraštis, reikalui esant, 
kreipėsi prašydamas vienokios 
ar kitokios paslaugos. Ir visada 
lengvai susikalbėjome.

Todėl džiugu pasveikinti “Ka
ri jo sukakties proga, pa
sveikinti kaip gerą kaimyną. 
Tokiu atveju dera pasidžiaugti 
ir jo nuveiktais darbais.

-o-
Kai prieš 35 metus pasirodė 

"Karys", suorganizuotas ka
pitono Simo Urbono ir jo tal
kininkų, daug kam Tilo abe
jonės, ar verta toki žurnalą leis
ti? Nepriklausomos Lietuvos lai
kais "Kario" žurnalas buvo lei
džiamas tik Lietuvos kariuome
nei. tarnavusiem kariuomenėje. 
Atrodė, kiek keistokai, kad štai 
imsime ir leisime žurnalą ka
riuomenei, kurios nebėra. Bet 
buvo daug žmonių, kurie tarna
vo Lietuvos kariuomenėje. Tie 
žmonės ir atsišaukė i “Kario” 
balsą. “Kario žurnalas ėmė ap
jungti tuos buvusius Lietuvos 
karius, per juos skleidė patrio
tizmą, ugdė ištvermingumą, 
ištikimybę tautai. “Kario žur
nalas organizavo ir naujus 
straipsnius, ir naujus leidinius.

Editorial Office 71* 827-1352 
Business Office 718 827-1351

spausdinta istorinių straipsnių 
apie nepriklausomos Lietuvos 
laikus, tų laikų kariuomenę, at
skirus įvykius, žymiuosius asme
nis. Ta prasme “Kario” komplek
tai virsta lyg kokia karinė 
lietuviška enciklopedija.

Senosios Lietuvos karų istori
ja buvo lyg apdulkėjusi. Nie
kas ja nesidomėjo, nenupūtė 
dulkių. Ir šioje srityje “Karys” 
nuveikė daug. Kiek jis išspaus
dino vertingų straipsnių apie 
senuosius laikus, karo žygius. 
Siekė tolimiausius laikus ir juos 
atnešė iki dabarties.

Dabar tuo nepasitenkino “Ka
rio“ žurnalas. Jis išleido eilę 
naudingų, reikalingų knygų, 
kurios dar ilgus ilgus metus by
los apie patį leidėją ir jo štabą, 
kokie jie buvo sumanūs ir veik
lūs.

Reikia prašyti “Kari", kad jis 
nesikuklintų ir sudarytų savo 
leidinių sąrašą. Tikrai visi tada 
pamaty s, koks didelis “Kario“ 
įnašas šioje srityje.

Kadaise “Kary s" ėjo kaip Ka
riuomenės Štabo leidiny s, dabar 
jį ant savo pečių išneštė tik Nevv 
Yorko ramovėnai. Vos pradėjus 
eiti, jis ėmė šlubuoti. Tada per
ėmė Nevv Yorko ramovėnų sky
rius ir žurnalą išsaugojo ir iš
ugdė. Tad pagarba šauniem Nevv 
Yorko ramovėnam!

“Kario" žurnalas sutapo ir su 
jo redaktoriaus Zigmo Raulinai- 
čio veikla. Šis Lietuvos karinin
kas mėgo ir mėgsta lietuvišką 
raštą, knygą, mėgsta istoriją. 
Jis ir skyrė “Kario žurnalui vi
są laisvą laiką, su dideliu 
kruopštumu jį redagavo, sutelkė 
labai daug medžiagos. Iš “Ka
rio" redagavimo jis išugdė ir sa
vo istorines studijas ir parašė 
bent kelis istorinius karinius 
veikalus. Juk tai gražus ir dide
lis įnašas į mūsų praeities paži
nimą, į lietuviškos kultūros su
pratimą. Visi esame dėkingi 
ilgamečiu! redaktoriui Zigmui

(nukelta į 5 psl.)

Jungtinių Amerikos Valstybių 
Lietuvių Bendruomenė (toliau 
visur rašysiu JAV LB) kas treji 
metai renka naują krašto tan- 
bą, o ši, susirinkusi į pirmąją 
sesiją, išsirenka naują krašto 
valdybą (kv) ir aptaria sekančiu 
trejų metų veiklos planus. Vie
nuoliktoji JAV LB krašto tary
ba (kt) iŠ 60 asmenų išrinkta 
1985 gegužės 18. Po keturių mė
nesių, 1985 rugsėjo 21 - 22, 
Detroito priemiesty Romulus, 
MI, Airport Hilton Inn patal
pose, įvyko pirmoji šios tarybos 
sesija. Ją globojo LB Michigano 
apygardos valdyba, o faktinuo- 
ju šeimininku buvo šios valdy
bos pirm. Vytautas Kutkus, tech
niškiems darbams pasitelkęs 
Jurgį Ribinską ir Antaną Jonušj.

Iš anksto paruošta ir daly
viams paštu išsiuntinėta darbo
tvarkė suskirstyta į penkis tarps
nius: pirmasis posėdis, antrasis 
posėdis, ir 1.1. Šitokiu paskirs
tymu naudosiuosi ir save repor
taže.

Pirmasis posėdis — atidarymo 
iškilmės

Kai šeštadienio, rugsėjo 21, 
ry te po registracijos šis posėdis 
prasidėjo, laikrodis rodė 9:20 v. 
Vadovavo X tarybos prezid. 
pirm. dr. Kazys Ambrazaitis. Jo 
pakviesti, Jono Vaznelio stipraus 
boso drąsinami, visi daly
viai sugiedojo JAV ir Lietuvos 
himnus. Kun. Viktoras Dabušis 
pasimeldė ištęsta “Tėve mūsų 
malda, kiekvienai frazei pridė
damas savo prasmingus intar-

JAV LB ELITO SUVAŽIAVIMAS DETROITE
XI tarybos pirmosios sėslios reportažas

ALFONSAS NAKAS

pus. Šeimininkų vardu sveiki
nimo žodį tarė Vytautas Kutkus. 
Dviem ar trim sakiniais linkė
jimus išreiškė LB Detroito apyl. 
valdybos pirm. Jonas Urbonas.

Priešais posėdžio dalyvius su
sėdo prezidiumo nariai: Ingrida 
Bublienė, Jonas Kavaliūnas, dr. 
Henrikas Brazaitis, Mykolas 
Drunga, Birutė Jasaitienė, Vy
tautas Kamantus, o kiek vėliau 
ir dr. Antanas Butkus. D.R. K. 
Ambrozaitis, M. Drunga ir B. Ja
saitienė abi dienas pamainom 
pirmininkaus, o B. Jasaitienė 
dar ir rašys protokolą.

Dr. K. Ambrazaičio sveikinimo 
žodyje prisiminta, jog JAV LB 
gyvuoja nuo 1951 lapkričio 18 ir 
per tuos 34-rius metus subrendo, 
jos formos nusistovėjo. Vis dėlto, 
kartais veiklos kryptį tenką keis
ti, taikantis prie aplinkybių. Vi- 
suotiniškumo principas neran
dąs tinkamo atgarsio. “Tapome 
organizacija tarpe kitų ir noras 
apjungti šia idėja visus lietuvius 
dar palieka tik gražia svajone. 
Siūlau ir linkiu, kad LB dirb
ti} ir bendrautų su visomis JAV 
bendrinėmis organizacijomis, 
nes ir jos daugumoje vadovau
jasi tais pačiais veiklos princi
pais ir tikslais. Telydi mus idė
jų įvairumas, bet darbo bendru
mas. Norėčiau, kad ateity je mūsų

Tarybos sesijose kartu sėdėtų 
su mumis ir kitų bendrinių or
ganizacijų tarybų ar vadovybių 
atstovai ir kartu svarstytume, 
nes LB yra visiškai atvira ir 
naujoms idėjoms, ir patari
mams.”

Raštu suvažiavimą sveikino 
vysk. Paulius Baltakis, O.F.M., 
vysk. Vincentas Brizgys, Lietu
vos atst? prie §v. Sosto Stasys 
Lozoraitis, jn., Lietuvos < atst. 
Washingtone dr. Stasys Bačkis, 
Lietuvos gen. konsulai Vytau
tas Čekanauskas, Juzė Daužvar- 
dienė ir Anicetas Simutis, 
Vliko pirm. dr. Kazys Bobelis, 
Alto pirm. Teodoras Blinstru- 
bas, Balfo pirm. Marija Rudie
nė, Lietuvos vyčių pirm. Frank 
Petrąuskas ir vyr. “Draugo” 
red. kun. Pranas Garšva. B. Ja
saitienė perskaitė dviejų sveiki
nimų tekstus. St. Lozoraičio, 
kuriame primenama artėjanti 
Lietuvos krikšto sukaktis ir siū
loma kuo iškilmingiau ją minė
ti bei priminti pasauliui Lietuvos 
kančias, o popiežių prašyti, kad 
Vilniaus vyskupija visiems lai
kams būtų įjungta į Lietuvos 
bažnytinę provinciją. Antrajame 
pabrėžiama didelė LB atsakomy
bė prieš tautą ir žadama, kad 
“Draugas” rems LB darbus.

Pristatęs garbingus sesijos 
svečius PLB pirm. V. Kamantą 
ir Balfo gen. sekretorę Oną 
Jokubaitienę, dr. K. Ambrozaitis 
sustojo ties trečiuoju asmeniu, 
dr. Petru Vileišiu, kuris sėdėjo 
irgi sesijos dalyvių tarpe. Pri
minęs, jog tai JAV LB kūrėjas 
(1951 organizavo Loką), beveik 
visų tarybų narys, LB rėmėjas 
moraliai, darbais ir finansais, 
siūlė jį pakelti į JAV LB tary
bos garbės narius. Ilgais ploji
mais sustojus pirmininkaujan
čiojo pasiūlymas priimtas. Tarp 
kitų, svečių sąraše užsiregist
ravusiųjų buvo ir šie LB vei
kėjai: Algimantas Gečys, Milda 
Lenkauskienė, Gražina Kudu- 
kienė, dr. Vanda ir dr. Vytau
tas Majauskai, Gintaras Grušas, 
Gražina Kamantienė, Marytė 
Ambrazaitienė, Juozas Ardys, 
Vladas Čyvas ir keletas kitų, 
kurių pavardės iškils pranešimų 
metu. Tai svečiai iš toli. Šalia 
jų, dalyvavo ir būrelis detroi- 
tiečių.

Antrasis posėdis — pranešimų 
srautas

Kad pirmasis posėdis baigėsi, 
o antrasis prasidėjo, matėme tik 
darbotvarkėj, nes pertraukos 
nebuvo. Mandatų komisijai at
stovas Vytas Petrulis paskelbė 

registracijos duomenis: iŠ 68 bal
savimo teisę turinčiųjų užsire
gistravę 51, kai kvorumui rei
kalinga 46 (2/3), kad sesija būtų 
teisėta. Darbotvarkėje radom 
netoli 20 pranešėjų. Kiekvienam 
duota po 10 minučių, išskyrus 
vieną, gavusį 20 minučių. De
ja, beveik visi sau laiką šiek 
tiek prasitęsė. Savo pranešimų 
kopijas pateikė tik keletas.

Pirmasis pranešėjas — PLB 
valdybos pirm. Vytautas Kaman
tas. Tai jis gavo 20 minučių, 
bet ir pranešti turėjo ko, sesi
jos dalyviams išdalijęs po 18 
lapų ir 3 lankstinukus. Pabrė
žęs JAV LB ir PLB' bendradar
biavimo svarbą* gausiais statis
tiniais duomenimis pavaizdavo, 
kiek abiejose institucijose dirba 
tų pačių veėkėjų. Aiškino PLB VI 
seimo nutarimus ir jų vykdy
mą politinėje, kultūrinėje, švie
timo bei jaunimo reikalų srity
se. Prisiminė PL Dienas, Litua
nistikos katedrą, PLB finansus, 
lietuvių teisių gynimo reikalus, 
ryšius su kraštų LB-nėm, “Pa
saulio lietuvio” sėkmingą leidi
mą per 22 metus ir keletą kitų 
dalykų. Kalbėjo apie korektiš
kus santykius su Vliku, ruoši
mą veikalo apie nacių okupaci
ją Lietuvoje, planuojamą Kultū
ros kongreso rengimą* Vasario 
16-sios gimnazijos renesansą 
(dabar ten rekordinis mokinių 
skaičius — 93), paramos reika
lą VI PL Jaunimo kongresui 
(1987 Australijoj).

JAV LB kv pirm. dr. Antano 
Butkaus pranešimas bylojo apie 
kadenciją baigiančios valdybos 
nuveiktus darbus: OSI iššaukto 
Žmogaus teisėms ginti komite
to organizavimą, bylą su reor- 
gais, santykius su kitais veiks
niais ir JAV Kongresu, tautinių 
šokių šventės surengimą ir dai
nų šventės planavimą, Lietuvių 
sodybos įkūrimą Clevelande, 
keletą kitų. Akcentavo reikalą 
LB plėsti, balsuotojų skaičių 
bent iki 20,000 pakelti.

Visuomeninių reikalų tarybos 
pirm. J. Urbonas kalbėjo apie 
JAV nusistatymą Jaltos susitari
mų atžvilgiu ir pateikė projek
te organizuoti talkos Lietuvai 
savanorius, pirma iš penkių, vė
liau bent iš dešimties tūkstan
čių žmonių. Švietimo tarybos 
pirm. J. Kavaliūnas pranešime 
užsiminė Lietuvių katedrą Illi
nois universitete ir kaltino PLB 
vadovus už paveržimą JAV LB 
funkcijų šią katedrą kuriant, 
nors 90% lėšų suaukojo JAV lie
tuviai

(Bus daužiau)

Juos tiktai miške augę žmonės tepažįsta. 
Daktarai ir žiniuonys, ką po miškus klysta; 
Jų lapais, jų žievelėm arba šaknia kieta 
Nuo ligų ir padarų gydo visą svietą.
E mum, prastiem žmonelėm, tik žiūrėt patogu. 
Kai juos dengia apveizda žalių lapų stogu;
Kai kožna burbuolytė išsprogsta, suskyla. 
Kai žiedų varške šakos obelų pražyla. 
Kai pervasar žaliuoja tamsaus šilo šone, 
Kai rudeniop lapeliai geltoni, raudoni 
Tartum krauju Marčiupio pakalnes aptraukia 
Ir kai pliki stabarai pavasario laukia. 
E pušelės! pušelės tos nesurokuotos!
Tankios, aukštos ir lieknos, viršūnės kvietkuolos. 
Ir vasarą, ir žiemą kaip rūtos žaliuoja. 
Liemuo liemenį plaka, kaip nendrės siūruoja.

i siaudžia gražiai miškas, nelil kvėpia gardžiai. 
Siaudžia, ūžia ir skamba linksmai, dailiai, skardžiai. 
Vidunaktyj taip tyku, — kad girdi, kaip jaunas

Už pus varsčio nes mato — toksai tankumynas!
Nors nei laužais, nei šiekštom neužgriuvęs, grynas;
Nei šakelės nudžiūvę, neužpynę vietos. 
Pušys aukštos ir lygios, tartum nugenėtos.

kvėpimas, jau ką gi! Čia sakais pušelių, 
Čia vėjelis dvelkteli su kvapu žiedelių: 
Jauti pievos dobilą baltą ir raudoną. 
Jauti ramunes, čėbrus — žoleles dirvonų;
Jauti iš juodo kapčiaus skruzdėlyno kvapą. 
Ir iš medžių, iš šiškų, iš skujų, iš lapų 
Vis kitokį kvėpalai: kaip vėjelis dvelksi, 
Kožno karto kitokiu kvapu užsivelgsi. 
Čia samanos su bruknėm šileliu užpluko; 
Čia medžio žiedų kvapas — lyg sodas pratrūko. 
Tartum miškas kvėpuoja nelyginant žvėris: 
Savo kvapus po laukus kaip berte pabėręs. 
Laukais, pievom atgauna. — Viduj pušynėlių 
Jauti sau gražiai kvapą dirvų ir pievelių.
Ir taip visa sumyšta, vėjeliu praskysta. 
Kad nei nosis šių kvapų visų nepažįsta; 
Tik tartum giria, pieva ir laukas sutarę. 
Iš brangiausių kvėpalų mišinį padarę. 
Dievui ant garbės rūko taip ramiai, taip meiliai. 
Lyg kad skripkuoja, juokias, gieda, verkia gailiai, 
E tie balsai visokį taip krūvon susiaudžia.
Kad jų skyrium nežymu, — ė tik širdį griaudžia.

Lapas arba žiedelis ant šakelių kraunas;
Girdi, kaip Šakom šnibžda medžių kalba šven.a. 
Kaip žvaigždelės plevena, gaili rasa krinta.

(Bus daugiau)
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RUOŠA AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMUI
Lietuvių Katalikų Mokslo 

Akademija XIII-ąįį suvažiavimų 
rengia gruodžio 26 - 30 Los An
geles, Calif. Paskaitininkus kvie
čia centro valdyba, kurios visi 
nariai gyvena Romoje. Visiems 
kitiems darbams atlikti yra orga
nizacinis komitetas, kurio sudė
tis šiuo metu yra tokia: pirm.
— Jonas Motiejūnas; vicepirm.
— prof. dr. Feliksas Palubins
kas; ižd. — Raimonda Kontri
mienė; lėšų teikėjai — dr. Ričar
das Kontrimas, o jo pavad. — 
Pranas Grušas; koncerto rengė
jai — Rimtautas Dabšys ir Anta
nas Polikaitis; pašto ženklų, is
torinių žemėlapių, Akademijos 
leidinių ir meno parodos rengė
jai — dr. Rolandas Giedraitis 
ir jo pavad. Vytautas Tamošai
tis; patalpų ir pokylio reikalų

KULTŪRINIAI RENGINIAI 
PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖJE 
KENNEBUNKPORTE

Kennebunkporte pranciškonų 
vasarvietė pasižymi savo kultū
rine veikla. Nežinau kitos vietos, 
kur kasmet būtų rengiama tiek 
koncertų ir kitų kultūrinių ren
ginių. Taip tęsiasi jau per 25 
metus. Ir šiemet buvo surengta 
gražių koncertų.

Liepos 27 iš Bostono atvyko 
solistas Benediktas Povilavičius 
su savo akompaniatoriumi Je
ronimu Kačinsku. Publika su 
malonumu klausėsi jo sodraus, 
minkšto baritono balso ir žada 
dar daug kartų klausytis.

Liepos 28 koplyčioje mažais 
elektriniais vargonais koncertą 
atliko vargonininkas dr. Vytenis 
Vasyliūnnas, koncertavęs daug 
kur — Europoje, Kanadoje, Aust
ralijoje, Kolumbijoje, Amerikoje. 
Jis grojo pasaulinių kompozito
rių kūrinius.

Liepos 30 didžiojoje salėje 
koncertavo solistas Antanas 
Keblys iš Kanados. Jo progra
ma buvo gerai paruošta. Ją su
darė lietuvių ir kitataučių kom
pozitorių kūriniai. Akomponavo 
dr. Vytenis Vasyliūnas.

Rugpjūčio 1 įvyko vasarotojų 
choro koncertas. Tai yra vasar
vietės metinė šventė. Chorui di
rigavo ir akomponavo dr. Vyte
nis Vasyliūnas. Chore dainavo: 
Genė Petrus iš Amsterdamo, 
N.Y., Bronė Stravinskienė ir Bi
rutė Vindašienė iš Chicagos, III., 
Ieva Skudzinskienė, Elena Okie- 
nė ir Janina Brazauskienė iš 
Baltimorės, Regina Kudžmienė 
iš New Yorko, Elena Vasyliū- 
nienė iš Somerville, Mass., Da
na Eikinienė iš Brocktono, 
Mass., Danutė Rogers iš Nutley, 
N.J., K. Kučiauskienė iš Balti
morės, A. Krikščiūnienė iš Hart
fordo, O. Januškienė iš Dover, 
Mass., B. Brazauskas, I. Ku- 
čiauskas ir J. Buivys iš Balti
morės, V. Eikinas iš Brocktono, 
Mass., Juozas Palonis iš Green- 
brook, N.Y., Julius Veblaitis iš 
Union, N.J.

Solo vietas su choru ir due
tuose atliko Bronė Stravinskie
nė, Igoris Kučiauskas, Janina 
Brazauskienė ir solistas Antanas 
Keblys.

Rugpjūčio 3 koncertavo solistė 
Daiva Mongirdaitė. Jai akompo
navo Vytenis Vasyliūnas. Jos at
liktų veikalų interpretacija buvo 
gerai išieškota, balsas ištobulin
tas. Daugiau tokių koncertų!

Rugpjūčio 4, sekmadienį, Vy
tenis Vasyliūnas visą priešpietį 
praleido koplyčioje. Jis čia 
akomponavo ir tarp mišių grojo 
vargonais. Koplyčioje Julius 
Veblaitis grojo smuiku per 8 ir 
9 valandos mišias. Per 10 vai. 
mišias giedojo solistė Daiva 
Mongirdaitė, 11 vai. Antanas 
Keblys. Per lietuviškas mišias 
smuiku grojo Julius Veblaitis, 
solo giedojo Antanas Keblys, 
baritonas.

Rugpjūčio 7 kavinėje įvyko 
tikrai retas renginys. Vietinio 
laikraščio "Village Gasette” re
daktorius ir poetas Michael Ta- 
rabilda skaitė savo poezijų ir pa
pasakojo apie save. Pasisakė esąs 
lietuviškos kilmės. Nežiūrint, 
kad vakaras praėjo anglų kalba, 
bet jis visiem patiko.

tvarkytoja — Ona Motiejū
nienė.

Parodoje pirmų kartų po stu
dijų užbaigimo Paryžiuje Valsty
binėje Aukštojoje Meno Mokyk
loje savo tapybos darbus paro
dys Ramunė Motiejūnaitė- 
Sarop.

Dr. Zigmas Brinkis bei Rai
monda ir dr. Ričardas Kontri
mai jau paaukojo suvažiavimo 
išlaidoms mažinti po vienų tūks
tantį dolerių. Ir visi kiti esate 
maloniai kviečiami prisidėti sa
vo auka, kurių yra galima nura
šyti nuo valstybinių mokesčių. 
Čekius rašyti: Lithuanian Cath- 
olic Aeadeiny of Sciences.

Kviečiame visus, kurie žada 
nakvoti viešbutyje, užsisakyti 
PER MUS iki gruodžio 1.

. Rezervuotų kambarių kaina — 
po 55 dol. nakčiai, — vienam ąr- 
ba dviese. Komitetas užmokės 
viešbučiui pirmos nakties mo
kestį, kurį svečiai turės grųžin: 
ti atvykę į Los Angeles,. Vieš
bučio adresas: Ambassador Ho- 
tel, 3400 VVilshire Blvd., Los An
geles, CA 90010. Tel.: (213) 
387 - 7041. Jis pasiekiamas iŠ 
tarptautinio aermlromo taxi už 
25 dol., arba “Airport” autobu
su už 6 dol., važiuojančiu į L.A 
Wilshire District. Pokylis bus 
XII. 28 d. tame pat viešbuty
je. Įėjimo kaina 25 dol.

Visais reikalais prašome rašy
ti: Jonas Motiejūnas, 555 N. 
Beachwood Dr., Los Angeles, 
Calif. Tel. 213 464 - 9398.

J. Motiejūnnas
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kun. J. Baltušis, kan. J. Jonys, vysk. J. Preikštas, kun. V. Vaičiūnas, kan. K. Gaščiūnas, kun.
J. Juodelis. Nuotrauka gauta iš Lietuvių Informacijos Centro Brooklyne.

Dar buvo ir porą paskaitų- 
Al mis Kuolas kalbėjo tema |- 
Kompiuteriai lietuvių kalbos 
mokyme. Seselė Paulė iš Putna- 
mo kalbėjo apie dvasinį atsinau
jinimą Lietuvos krikšto sukak
ties perspektyvoje. Dar buvo ro
domi keli filmai: apie Fatimą. 
šv. Kazimiero šventė Romoje ir 
vyskupo Pauliaus Baltakio kon
sekracijos iškilmės. Dar buvo ir 
ketvirtas filmas apie Marijos 
pasirodymą jaunimui Jugosla
vijoje.

Kiekviena diena buvo prade
dama mišiomis, kurias aukodavo 
prel. Vytautas Balčiūnas. Mišio
mis ir buvo baigta ši ateitininkų 
sendraugių kultūrinė savaitė.

Rugpjūčio 31 savaitgalis buvo 
skirtas šaulių sąskrydžiui. Jie irgi 
turėjo savo programą. Dr. K. 
Pautienius iš Floridos skaitė pa
skaitą apie vėžį, K. Česna iš 
VVorcesterio kalbėjo apie parti
zanus. Dar buvo šaudymo varžy
bos, laužas, balius, iškilmingos 
pamaldos koplyčioje. Mišias au
kojo šaulių kapelionas Tėv. Ra- 
faelis Šakalys, OFM.

Šis šaulių kultūrinis savait
galis buvo nuotaikingas ir paki
lus.

Elena Vasyliūnienė

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Rugpjūčio 8 atvyko solistė 
Gina Čapkauskienė dalyvauti 
ateitininkų sendraugių kultūrinė
je savaitėje, kuri prasidėjo rug
pjūčio 10.

Rugpjūčio 9 jau ji atliko pir
mą koncertą. Jai akomponavo 
vietinė pianistė Marta Batistą. 
Koncertas praėjo pakilioje nuo
taikoje. Išvykstantieji vasaro
tojai buvo labai patenkinti įdo
mia programa.

Rugpjūčio 10, šeštadienį, pra
sidėjo ateitininkų sendraugių 
kultūrinė savaitė su specialia 
programa. Ta vakarą koncertą 
atliko kompozitorius Jeronimas 
Kačinskas su instrumentaliniu 
trio.

Rugpjūčio 11, įvyko aktoriaus 
Vytauto Valiuko poezijos vaka
ras, skirtas vysk. Antano Bara
nausko gimimo 150 metų su
kakčiai.

Solistės Ginos Čapkauskienės 
koncertas buvo rugpjūčio 15. 
Akomponavo Vytautas Bakšys.

(atkelta iš 2 psl.)

V. Beržinis), Vilijamo Kuperio 
romanai “Provincijos gyvenimo 
vaizdai; Ne tu vienas” (331 
p., 45,000 etz., iš anglų kalbos 
vertė S. Lomsargytė Pukienė), 
Helmito Dodederio romanas 
“Slunio kriokliai” (324 p., 
30,000 egz., iš vokiečių kalbos 
vertė L. Bareišienė), Luizės Riz- 
ner romanas “Juodasis asilas” 
(277 p., 20,000 egz., iš vokiečių 
kalbos vertė T. Četrauskas), 
“Suomių novelės” (469 p., 45,000 
egz., sudarė D. Sirijos Giraitė, 
E. Stravinskienė), Kolinos Ma- 
kalou romanas “Erškėčių paukš
čiai” (517 p., 45.000 egz., iš 
anglų kalbos vertė K. Miliūnie- 
nė), Georgo Traklio “Eilėraš
čiai” (72 p., 7000 egz. iš vo
kiečių kalbos vertė S. Geda).

Vaikams ir jaunimui skirti 
Henriko Gudavičiaus gamtos 
vaizdeliai ir apybraižos “Rais
telio šviesa” (103 p., 30,000 
egz., iliustr. R. Stasiūnaitė. 
“Mintis” išleido Moriso Driuono 
knygą “Gajaro pilies kalinė: 
1314 - 1315 metais” (213 p. 
20,000 egz., iš prancūzų kalbos 
vertė R. Ramunienė serija “Lais
valaikio skaitiniai”), “Bulgarai 
juokiasi” (231 p., 30,000 egz., 
sudarė ir iš bulgarų kalbos 
vertė B. Želvytė), “Kriminalinės 
paieškos karys” (288 p., 30,000 
egz., sudarė V. Čvanovas ir B. 
Michailovas, iš rusų kalbos ver
tė A. Banevičius, “Laisvalaikio 
skaitiniai”). “Mokslo” leidykla 
išleido Felikso Bieliausko knygą 
“Liaudies žygdarbis nemirtin
gas” (163 p., 8 iliustr. lapai, 
10,000 egz.). “Šviesos” leidyk
los naujienos: Michailo Odinovo 
knyga “Ryžtas: karo lakūno už
rašai” (228 p., 22,000 egz.), Al
gio Kalėdos Adomas Mickevi
čius” (127 p., 4 iliustr. lapai 
25.000 egz., serija “Žinių pasau
lyje”).

— Kauno senamiestyje baie 

ta vienos pagrindinių — Vil
niaus gatvės rekonstrukcija. Bu
vusi judri pusės kilometro ma
gistralė tapo pėsčiųjų gatve.

— Trečioji tarptautinėje ma
žųjų formų grafikos bienalėje, 
vykusioje Lodzėje (Lenkijos 
DR), dalyvavo nemaža lietuvių 
dailininkų — S. Eidrigevičius, 
D. Gražienė, D. Jonkaitytė, R. 
Kepežinskas, E. Kriaučiūnaitė, 
D. Mažeikytė, J. Plikionytė-Bru- 
žienė, E. Poškutė-Pumputienė, 
P. Repšys, R. Sližys, T. Vėbra, 
M. Vilutis. Vienintelis bienalės 
apdovanojimas — garbės meda
lis — atiteko L Daukšaitei- 
Guobienei.

— Lietuvos kino studijos re
žisierius I. Fridbergas pagal 
savo paties scenarijų pastatė 
vaidybinį filmą “Nakties pakly
dėliai”, kuriame analizuojamos 
šiuolaikinio jaunimo gyvenimo 
problemos. Pagrindinis vaidme
nis sukūrė Lietuvos valstybi
nės konservatorijos absolventė
I. Dapkūnaitė ir Maskvos V. 
Majakovskio teatro aktorius L 
Kostolevskis. Filmas “Nakties 
paklydėliai” bus rodomas visos 
šalies ekranuose.

—Rygos leidykla “Liesma” 
šiais metais išleido A. Markevi
čiaus romaną “Žabangai”. Tira
žas 10,000 egz. Iš lietuvių k. 
vertė L. Radzinis. Dailininkas
J. Nikitorovas.

— Leidykla “Prosveščenije” 
1984 m. 500,000 egz. tiražu 
išleido mokslo priemonę — 
chrestomatiją “Vaikų literatū
ra”, kurioje atrinkta geriausių 
Sovietų Sąjungos ir pasaulio ša
lių rašytojų kūryba. Lietuvių 
vaikų literatūrai atstovauja pa
saka “Turtuolis ir vargšas” ir
K. Kubilinsko, E. Mieželaičio, V. 
Palčinskaitės eilėraščiai. Juos į 
rusų kallrą vertė L. Milis, V. 
Tušnova, J. Kovalis.

— Latvijos dailininku sajun-

LIETUVIŲ DELEGACIJA NAIROBI
(atkelta iš 1 psl.)
nuolė, sulaukusi jau 75 m. am
žiaus, atžymėta 1979 m. Nobelio 
premija už taiką. Jos tema: “Bū
ti su kenčiančiais”. Ji trumpai 
nušvietė jos įsteigtosios seserų 
kongregacijos apaštalavimą tarp 
vargstančių ir labiausiai apleistų 
pasaulyje. Ši diena ypač buvo 
skirta maldom už ligonius, se
natvės varginamus, paliegusius, 
už šeimas, reikalingas dvasinės 
pagelbos ir už išblaškytus po 
visą pasaulį tremtinius.

Rugpjūčio 15, ketvirtadienio, 
tema: “Dvasiškių tarnybos Baž
nyčioje”. Tos dienos maldos 
buvo skirtos už pašaukimus. Va
kare Nairobi kard. N. Otunga 
savo “rezidencijoje priėmė kong
rese dalyvaujančius kardinolus, 
vyskupus ir atskirų delegacijų 
vadovus. Šiame priėmime daly
vavo ir Lietuvos delegacijos va
dovas vysk. J. Preikšas.

Tą patį vakarą nuo 9 iki 10 
vai. visose Nairobi bažnyčiose 
vyko Švč. Sakramento adoraci
jos valanda. Seminarijos koply
čioje tokiai valandai vadovavo 
Lietuvos delegacijos nariai. Čia 
pirmą kartą Afrikos kontinente 
suskambėjo lietuviškų giesmių 
melodijos, litanija bei kalbamos 
maldos, šalia keletos lotyniškai 
pagiedotų giesmių. Buvo įjung
tos ir intencijos, liečiančios Lie
tuvos Bažnyčios reikalus. Šioje 
adoracijoje dalyvavo ir kitų 
kraštų delegacijų nariai, kurie 
žavėjosi lietuvių kalba ir lietu
viškų giesmių melodijomis.

Rugpjūčio 16, penktadienio, 
tema: “Jaunimas ir krikščioniš
koji meilė”. Šios dienos paskai
tos lietė aktualias jaunimo pro
blemas, ir tos dienos maldos bu- 

gos grafikos sekcijos kvietimu 
dailės dienų metu Rygoje buvo 
surengta lietuvių grafikos paro
da. Dailininkų rūmuose po devy
nis kūrinius eksponavo I. Dauk- 
šaitė-Guobienė, R. Tarabilda. D. 
Steponavičiūtė, D. Gražienė, R. 
Kepežinskas, E. Saladžius, J. 
Stauskaitė.

— Vilniaus V. Kapsuko uni
versiteto specializuotoje moks
linėje taryboje kandidatinę di
sertaciją apgynė Lietuvos aklų
jų draugijos centro valdybos 
pirmininko pavaduotojas Juozas 
Karlikauskas. Jo mokslinio dar
bo tema “Lietuvos aklųjų drau
gijos susiformavimas ir raida 
1944 - 1975 metais”. Istorijos 
fakulteto mokslinės tarybos po
sėdžių salėje universiteto dėsty
tojai, darbo draugai su dideliu 
susidomėjimu klausėsi disertan
to ir jį oponavusių mokslinin
kų. Juozas Karlikauskas — tre
čias aklasis Lietuvoje, pasirin
kęs mokslininko kelią. Anksčiau 
istorijos mokslų kandidato 
laipsnį įsigijo Vilniaus universi
teto docentas Povilas Vitkaus
kas ir pedagogikos mokslų kan
didato — LAD centro valdybos 
skyriaus viršininkas Antanas 
Grigu tis.

— “Lietuva”, Lietuvos valsty
binis akademinis nusipelnęs 
dainų ir šokių ansamblis, su 
p;isisekimu koncertavęs XII Pa
sauliniame jaunimo ir studentų 
festivalyje Maskvoje, išvyko j 
daugiau kaip mėnesį truksian
čias gastroles po Sibirą ir To
limuosius Rvtus.

S.L.K. 

vo skiriamos už jaunimą, kad jis 
rūpestingai pasiruoštų atsakin
gam ir įpareigojančiam šių die
nų socialiniam gyvenimui.

Rugpjūčio 16 vakare iš Zaire 
į Nairobi atskrido popiežius Jo
nas Paulius II, vykdydamas savo 
trečiosios apaštalinės kelionės 
planą po Afrikos kontinentą. 
Šv. Tėvas norėjo bent keletą 
dienų dalyvauti 43-me tarptau
tiniame eucharistiniame kong
rese iš anksto numatytoje pro
gramoje ir ypač jo iškilminga
me uždaryme.

Šv. Tėvas, vos tik atvykęs į 
Nairobi nuncijaus rezidenciją, 
tą patį vakarą priėmė visus Lie
tuvos delegacijos narius. Trum
pai su kiekvienu iš jų pasi
kalbėjęs, juos palaimino ir prašė 
perduoti jo linkėjimus arkivysk.

PHILADELPHIJOS BALFO 
DARBUOTOJŲ RŪPESČIAI

Pasibaigus vasaros malonu
mams, mūsų kolonijos organiza
cijas, jų tarpe ir Balfą, užgriu
vo visokie rūpesčiai. Artinantis 
spaliui tai yra Balfo mėnesiui, 
šios organizacijos darbuotojai 
sukruto posėdžiauti ir ruoštis, 
kad Balfo piniginis vajus pasi
sektų galimai geriau.

Buvo laikai, kada mūsų balfi- 
ninkai, kaip dar ir dabar daro
ma daugelyje vietovių, tarsi senų 
laikų ubagai, ir saulei šviečiant, 
ir darganam orui esant, ir nak
čiai užgožus miestą, vaikščio
jo nuo durų prie durų prašy
dami išmaldos, tik, žinoma, ne 
sau, o likimo rankos skaudžiai 
paliestiems našlaičiams, sene
liams, ligoniams, tolimon pa- 
svietėn nublokštam ir 
skurdžiai paskutines gyvenimo 
dienas leidžiančiam rašytojui, 
varge patekusių sąžinės kalinių 
šeimos nariams, išmestiems ir 
darbo kitur negalintiems gauti 
tauriems patrijotams tėvynėje. 
Todėl nenuostabu, kad girdėjo
si balsų, jog Balfas yra ubagų 
organizacija. Kiti gi sako, kad jis 
yra visų vargšų didysis bro
lis.

Keičiantis valdyboms ir po 
paskutinio karo atvykusiųjų fizi
nėms jėgoms vis labiau išsen
kant, pradėta bandyti kitas šal
pos reikalams lėšų telkimo bū
das — apeliavimas laiškais į 
gerąširdžių žmonių širdis. Iš 
pradžių rezultatai nebuvo ypa
tingai džiuginantys. Betgi laikui 
srovenant, jie vis gerėjo ir kas 
metais suaukotos sumos vis di
dėja. Tas labai džiugina Balfo 
darbuotojus ir teikia jiems ener
gijos steities darbams. Šia pro
ga Balfo valdyba reiškia gilią 
ir nuoširdžią padėką visiems 
aukotojams.

Baigiantis rugsėjui, visiems 
Philadelphijos ir apylinkių lietu
viams buvo išsiuntinėti laiškai, 
pabrėžiant, kad tik mes, gyve
nantys čia Amerikoje, galime 
šiek tiek praskaidrinti visame 
pasaulyje išblaškytų nelaimin
gųjų varganas dienas. Turint 
omenyje praeitį, Balfo darbuoto
jai viliasi, kad ir šį rudenį 
mūsų kolonijos gy ventojai, kurių 
daugumą geroji Dievo ranka iš
saugojo nuo Sibiro, brutalių 
kankinimų, bado, mirties ir atve
dė, galima sakyti i ši laimės

L. Poviloniui bei kitiems Lietu
vos vyskupam, kunigam ir tikin
tiesiem su jo specialiu apaštali
niu palaiminimu. Priėmime kar
tu dalyvavo kard. A. Casaroli, 
Vatikano valstybės sekretorius, 
arkivysk. E. Martinez, pavaduo
tojas, kardinolas Josepf Tomko, 
Tautų evangelizacijos kongrega
cijos prefektas (buvęs Vyskupų 
sinodo generalinis sekretorius) 
ir prel. A. J. Bačkis.

Rugpjūčio 17, šeštadienio, te
ma: “Vyras ir žmona: vienas kū
nas, viena Duona”. Dienos kon
ferencijos daug dėmesio skyrė 
jaunų šeimų problemom šių die
nų gyvenimo sūkuriuose. Maldos 
buvo skiriamos už besituokian
čius, kad išlaikytų sukurtų šei
mų vienybę.

(Bus daugiau) 

kraštą, įsijaus į nelaimingųjų 
padėtį ir vėl didesnėmis ar rrfa- 
žesnėmis skaitlinėmis čekius siųs 
į Šv. Andriejaus parapijos kle
boniją. Tuo pajus malonų vidinį 
pasitenkinimą, sopulių išspaustą 
vargšo ašarą pavers džiaugsmo 
ašara ir, reikia manyti, jog visų 
nuoširdi auka bus įrašyta į Vieš
paties knygas. Šia proga norė
tųsi pakartoti mano gyvenamo
je apylinkėje Lietuvoje dažnai 
vartotą patarlę: “Duok, kol tavo 
ranka dar šilta. Jei atšalus, viską 
pasiims kiti, gal nė amžiną 
atilsį nepasakę.”

Jei kas dėl kokios nors prie
žasties Balfo laiško būtų ne
gavęs, čekius prašomas rašyti 
United Lithuanian Relief Fund 
of America vardu ir siųsti šiuo 
adresu: St. Andrevv’s Church, 
C/o Re v. K. Sakalauskas, 1913 
VVallace St., Philadelphia, PA.

19130.
Dar norisi pastebėti, kad la

bai gražius rezultatus teikia 
Philadelphijoj Balfui aukų rinki
mas per United Way. Dirbantie
ji lietuviai pareiškia norą, kad 
iš jų uždarbių tam tikra suma 
būtų išskaityta United Way su 
sąlyga, jog pinigai bus persiųs
ti Balfui. Tokiu būdu ateina 
gana stambios aukos, ypač iš 
mūsiškio jaunimo.

Vajui įpusėjus, kas metai Bal
fo valdyba suruošia iškilmin
gus pietus su trumpa menine 
programa. Šiais metais tokie 
pietūs įvyks lapkričio 17, tuojau 
po lietuviškos sumos šv. Andrie
jaus parapijos salėje. Visi malo
niai kviečiami ir laukiami.

Į jubiliejinį Balfo seimą, įvyk
siantį spalio 12 ir 13 VVashing- 
tone, iš Philadelphijos važiuoja 
mūsų Balfo drektoriai Regina 
Raubertaitė, Feliksas Andriūnas 
ir valdybos nariai Bronė Karaš- 
kienė, Marija Raugienė, Česlo
vas Tamošauskas ir Bro
nius Vaškaitis. Prie jų SVashing- 
tone prisijungs dr. Bronius Kas
ias. Visi minėti asmenys su bal
savimo teise atstovaus Phila-. 
delphijos Balfo skyriui. Malonu 
pastebėti, kad M. Raugienė j 
valdybę įsijungė visai neseniai. 
Ji pakeitė negaluojanti nuoširdų, 
ilgametį Balfo darbuotoją Vy
tautą šuopį.

B.V.
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EKONOMINE KONFERENCIJA FLORIDOJE

t

Pažymėtina, kad ekonominės 
konferencijos dalyviai turi tei
sę kelionės ir buto išlaidas nu-

Amerikos ir Kanados lietu
viam rūpi ne tik Lietuvos lais
vinimo ar lietuvybės išlaikymo 
reikalai, bet ir jų pačių indivi
dualinė gerovė bei tos gerovės 

-įtaka bendriem tikslam.
Tai minčiai išryškinti ir jai 

pagvildenti yra ruošiama lietu
vių ekonominė konferencija 
Marco Island, Floridoje. Marco 
Island yra pietinės Floridos va
kariniame pakrašty prie Gulf of 
Mexico įlankos. Vietovė pasie
kiama atskrendant į Fort Myers 
ir iš ten gerą pusvalandį auto
busu ar automobiliu į pietus, 
pro Naples miestelį, tiesiai į 
Marco Island kurortą. Kitas ke
liavimo būdas yra atskristi į 
Miami ir iš ten automobiliu per 
Everglades parką į Marco Is- 
land.

Oficialioji konferencijos dalis 
vyks dvi dienas — lapkričio 9 
ir 10 (šeštadienį ir sekmadienį). 
Esant reikalui, programa bus 
tęsiama ir pirmadienį.

Konferencijos dalyviam ir 
svečiam yra užsakyta eilė kuror
tinių butų Beach Club of Mar
co ir kituose viešbučiuose. Kam
bariai užsakyti nuo lapkričio 6- 
tos iki 13-tos, todėl dalyvaujan
tieji konferencijoj yra kviečiami 
pabuvoti ilgiau ir paatostogau
ti šiltam Floridos pajūry . Atos- 
togaujantiem yra pramatyta 
ekskursijos po apy linkę, žuvavi- 
mo ekspedicijos ir kitos pra
mogos.

Kadangi viešbučio kambarių 
skaičius yra ribotas ir lėktuvo 
kelionės kainos gali neužilgo pa
brangti, patariama kuo greičiau 
užsisakyti kambarius ir nusi
pirkti kelionės bilietus. Abiem 
atvejais kreiptis į Vytis Inter
national Travel Service, 2129 
Knapp St., Brooklvn, N. Y. 11229. 
Tel. 718 769-3300. Dėl kitų in
formacijų kreiptis į “Lito arba 
KASOS įstaigas New Yorke šiuo 
adresu: Litas Investing Co., 86 - 
01 114th St.. Richmond Hill. 
N.Y. 11418. Telefonuoti: 718 - 
441-2814, arba 718 - 441-6799.

Ekonominės konferencijos 
programoj numaty ta informaci
nio pobūdžio paskaitos apie in
vestavimą. privataus biznio 
kompiuterius, oro linijų padė
ti po kontrolės panaikinimo ir 
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Lietuvos vyčių 143 kuopa ir Lietuvių Katalikų Susivieniji
mo 7 kuopa dalyvaus Luzeme County Folk festivalyje, kuris 
vyks spalio 17 - 20 109 F.A. Armory, Market St., Kingston, 
Pa. Nuotraukoje lietuvių atstovės. Sėdi Nellie T. Bayoras, 
stovi Anna VValatkas ir Dorothy Banos. Nutr. Kadish

Musų kaimynas 
“Karys”
(atkelta iš 3 psl.)

Raulinaičiui už tą didelį ir 
kruopštų jo darbą, kurį įdėjo į 
“Kario” žurnalą.

Dabar atėjo naujas redakto
rius — Balys Raugas. Adminis
truoja irgi neperseniausiai tą 
darbą perėmęs — Alfonsas Są
myšis.

Tad širtje šventėje linkime sa-

vo kaimynui “Kariui” vėl pasi
stiprinti naujam ištvermingam 
darbui. Yra prasmė surinkti pra
eitis žinias, kartais net smulk- 
mennas ir jas paskelbti spaudo
je. Yra prasminga ugdyti žmonių 
patriotizmą, skleisti jį visur. 
Yra prasmė sutvirtinti lietuvišką 
veiklą, drausmingumą, tvarkin
gumą ir didinti ištikimylję savo 
tautai. Yra prasmė organizuoti, 
leisti ir platinti lietuviškas kny
gas!

Tad ir toliau būkite tokie ryž
tingi, karingi ir kultūringi.

lietuvių verslininkų lx?i profesio
nalų užduotį išeivijos gyvenime. 
Taip pat bus pašnekesiai apie 
Lemonte kuriamą lietuvių cent
rą, galimybes įsigyti Marco 
Island vasarvietes, ir apie lietu
vių pramonės rūmus (Lithuanian 
Chamber of Commerce).

Prelegentais ir diskusijų ve
dėjais yra numatyti šie atitin
kamų sričių žinovai: arch. A. 
Kerelis, socialinės tarnybos at
stovas V. Kleiza, dr. J. Maldu
tis, dr. T. Remeikis, dr. J. Ulė- 
nas, dr. R. Vaičaitis, ekonomis
tas V. Vebeliūnas, Robertas Za- 
polis, Antanas Rudis ir kiti.

GRIEŽTŲJŲ MOKSLŲ PROGRAMA 

V MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUME

Penktasis Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumas (MKS) įvyks šių 
metų Padėkosdienos savaitgalį, 
lapkričio 27 - gruodžio 1 Jauni
mo Centre Chicagoje. Tokie sim
poziumai organizuojami kas 
ketveri metai. Jų mokslinė pro
grama susideda iš trijų pagrin
dinių dalių, kurios apima griež
tuosius, humanitarinius - socia
linius ir medicinos mokslus.

Griežtųjų mokslų programa 
tikrumoje apima griežtuosius 
mokslus, technologiją ir archi
tektūrą (arba sutrumpinus 
GMTA).

Penktajam simpoziumui 
GMTA programos organizavi
mui vadovauja dr. Bronius Ja- 
selskis, MKS Mokslinės progra
mos komiteto narys ir Loyolos 
universiteto chemijos departa
mento profesorius iš Chicagos. 
Prof. Jaselskis daly vavo visuose 
keturiuose simpoziumuose, o 
ketvirtame MKS buvo pakviestas 
dalyvauti kaip chemijos sesijų 
pirmininkas.

Penktojo simpoziumo 
GMTA programoje numatoma 
turėti 14 tematinių sesijų, 
kurios dėl dalyvių gausumo yra 
suskirstytos i 30 mažesnių 
sesijų. GMTA programoje daly
vaus per 90 dalyvių. Tai didės- 

rašyti nuo valstybinių mokesčių. 
Kurie susidomės ir nusipirks 
Marco Island vasarojimui butą, 
tiem bus apmokėtos visos kelio
nės išlaidos.

Lietuvių ekonominę konferen
ciją ruošia “Lito” investavimų 
bendrovė ir Lietuvių Federalinė' 
Kredito Unija KASA, kurios tar
nautojam ir vadovybei vyks 
darbo ir informacijos semina
ras lygiagrečiai su ekonomine 
konferencija.

Visi lietuviai, kurie domisi fi
nansais, ekonomija ir investa
vimo galimybėmis, kviečiami 
dalyvauti konferencijoj ir susi
pažinti ne tik su ekonomijos už
daviniais, l»et ir su gražiuo
ju Marco Island pajūriu.

Alg. Š.

nis GMTA programos dalyvių 
skaičius negu ketvirtaine MKS 
ir beveik tiek gausus, kiek pir
mųjų trijų simpoziumų GMTA 
programose sudėjus kartu.

Dvi didžiausios tematinės se
sijos GMTA programoje yra ar
chitektūra ir žemės mokslai. Vi
są architektūros programą, susi
dedančią iš šešių sesijų ir jaunų
jų architektų parodos, organi
zuoja afch. Albertas Kerelis. Ar
chitektūros sesijoms vadovauja 
E. Rimavičiūtė, B. Kovienė, A. 
Banelis, H. Lutz (iš Vokietijos) 
ir A. Kerelis. Žemės mokslų sep
tynias sesijas ir kartografijos 
bei geologijos parodas organi
zuoja geologė Birutė Saldukienė.

Gana dideles iš trijų sesijų 
susidedančias programas or
ganizuoja dr. Vytautas Narutis 
chemijos srityje ir inž. Vytautas 
Jautokas elektronikoje. Trans- 
portacijos dvi sesijas organizuo
ja dr. Stasys Bačkaitis, kompiu
terių srityje dvi sesijas organi
zuoja dr. Pranas Zunde ir dr. 
Jonas Ulėnas.

Kitos GMTA programos sesi
jos ir jų vadovai yra:, fizika 
— dr. Darius Slavinskas, mate
matika — dr. Arimas Liulevi- 
čius, jūrų mokslai — dr. Vytau
tas Klemas, gamtos apsauga — 
inž. Valdas Adamkus, vibrotech- 
nika — dr. Rimas Vaičaitis, 
statybos inžinerija— inž. Juozas 
Danys ir energija — dr. Vilius 
Fidleris.

LB PASITARIMAI VOKIETIJOJE
Europos kraštų Lietuvių 

Bendruomenių ir Jaunimo sąjun
gų pirmininkų pasitarimas buvo 
Vasario 16 gimnazijoje rugpjū
čio 10 - 11. Dalyvavo PLB 
vicepirmininkas administraci
niams reikalams dr. T. Remei
kis. Taip pat dalyvavo Didž. 
Britanijos Lietuvių sąjungos pir
mininkas Jaras Alkis, Italijos 
LB — Marija Žemaitytė, Pran
cūzijos — Ričardas Bačkis, Vo
kietijos pirm. — Juozas Sabas. 
Vokietijos bendr. — Marija Šmi
tienė, Vasario 16 gimnazijos— 
Andrius Šmitas, Vokietijos 
bendr. — Justinas Lukošius, 
Anglijos Jaunimo sąj. — Romas 
Juozelskis, Prancūzijos jaunimo 
— Vytautas Bačkis, Pas. Liet.

— Baltų studiją puoselėjimo 
dr-jos (Association for the Ad- 
vancement of Baltic Studies, 
AABS) dešimtoji konferencija į- 
vyks 1986 gegužės 29 - 31 
Wisconsino universiteto Madi- 
sone globoj. Konferencijos pro
gramos direktorium paskirtas 
prof. V. Nollendorfs, rengimo 
komisijos pirmininke — Betty 
Zeps. Pagrindine suvažiavimo 
tema numatyta: “Pabaltiečiai 
už Pabaltijo ribų”, tačiau bus 
paskaitų, pranešimų bei simpo
ziumų ir kitomis temomis. Li
teratūros sekcijai vadovaus dr. 
Violeta Kelertienė.

— Trečiosios Pasaulio Lietu
vių Sporto Žaidynės vyks Aust
ralijoje 1988 gruodžio pabai
goje.

Alicia A. Thomas ir dr. Richard Bagdonas susituokė rug
sėjo 13 Apreiškimo parapijos bažnyčioje. Sutuokė kun. 
Jonas Pakalniškis.

SUSITUOKĖ
Rugsėjo 13 Apreiškimo parapi

jos bažnyčioje susituokė lietu- 
\ iam gerai žinomo muzikanto ir 
orkestro vadovo Joe Thomas- 
Tamašausko dukra Alice su lie
tuviu dr. Ričardu A. Bagdonu. 
Šioje Apreiškimo parapijos baž
nyčioje susituokė ir jaunavedžių 
tėvai. Jie visi trečios ir ketvir
tos kartos lietuviai.

Jaunojo tėvas yra dr. Albinas 
Bagdonas; Jcuris yra chirurgas, 
ir dirba Franklin General, Mer- 
cy, South Nassau Community 
Irgoninėse Long Islande.

Bažnyčia buvo gražiai deko
ruota gėlėmis. Vargonais grojo. 
Paul La Medica, ilgametis Joe 
Thomas ir Albino Bagdono 
draugas. Jis groja trompete, 
akomponuoja, dainuoja, groja ir 
vargonais. Vestuvių metų grojo 
Bacho muziką.

Jaunoji yra baigusi Nassau 
Community kolegiją, mokytoja, 

jaunimo s. iš JAV — Tadas 
Dabšys Vokietijos jaunimo 
pirm. — Inga Bitautaitė, Vo
kietijos jaunimo s. Jokimas Fre- 
teris ir kt. Susirinkimą atidarė 
Vokietijos LB pirm. Juozas Sa
bas, paskiau vadovavo PLB vice
pirm. dr. Tomas Remeikis. 
Pranešimus padarė Lietuvių 
Bendruomenių pirmininkai ir 
Jaunimo sąjungų atstovai. Nu
tarta, kad ateinančių metų su
važiavimas bus Studijų savaitės 
pradžioje. 

NAUJŲ METŲ KELIONĖ

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

Dėl broiiūrot ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

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

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

dėsto šokius, baletą. Dabar dir
ba kaip choreografė New Ha- 
ven, Conn.

Jaunasis dr. Richard A. Bag
donas yra baigęs Dovvnstate 
Medicinos mokyklą, dabar tre
čius metus dirba Bridgeporf 
ligoninėje ir praktikuojasi 
bendroje chirurgijoje. Jauna
vedžiai gyvens Milford, Conn. 
Povestuvinei kelionei buvo iš
vykę į Havajus, Tahiti, Sydnė- 
jų, Australijoje.

Jaunosios motina Teresė Tho
mas mirė 1981 • gruodžio mėne
sį; Tėvas Joe Thomas vadovau
ja orkestrui ir kaip inžinierius 
dirba Sloan Kettering Memorial 
Center.

Jaunojo motina yra Helen 
Bagdonas - Pankus.

Joe Thomas dar kiti vaikai 
yra: dr. Stephen Thomas — 
dantistas, Vicky Thomas — “oc- 
cupational” terapistė, Terri- 
Jo Thomas dar lanko Adelphi 
kolegiją.

Dr. Albino Bagdono vaikai — 
John. Bagdonas — chemijos in
žinierius, Barbara Bagdonas — 
sąskaitininkė.

Vestuvių vaišės buvo Terrace 
on the Park, Flushing Meadovvs 
restorane. Dalyvavo 220 svečių, 
daugiausia medicinos daktarai. 
Iš Scottsdale, Arizonos, buvo 
atvykęs ir Joe Thomas brolis 
Walter su žmona. Taip pat ir 
jaunojo giminės iš Rhode Is- 
land, Chicagos.

Šokiams grojo du orkestrai — 
Ken Roberts ir Joe Thomas. 
Buvo grojama ir lietuviška šokių 
muzika ir dainuojamos lietuviš
kos dainos. Salė buvo dekoruo
ta gėlėmis.
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Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM ir konsulė Juzė Daužvar- 
dienė dalyvaus lietuvių Penkto
jo mokslo ir kūrybos simpoziu
mo iškilmingame atidaryme, 
kuris įvyks 1985 lapkričio 28 
Jaunimo Centro didžiojoje salė
je, Chicagoje.

— Izabelė Blaudžiūnaitė-Mo- 
tekaitienė, sulaukusi 76 m. am
žiaus; buvusi Lietuvos operos 
solistė ir Chicagoje turėjusi savo 
dainavimo studiją, po sunkios li
gos mirė rugsėjo 28 Chicagoje.

— Sydney lietuvių tautinių šo
kių grupė “Sūkurys” rugpjūčio 
11 paminėjo savo veiklos de
šimt metų sukaktį. “Sūkurys” da
bar turi 80 šokėjų, šiai grupei 
nuo pat įsisteigimo vadovauja 
Marina Osinaitė-Cox.

— Kun. dr. Antanas Liutnia, 
Romais Gregorijaus Universiteto 
profesorius Italijoje, dalyvaus V 

‘ Lietuvių mokslo ir kūrybos sim
poziume, Humanitarinių — so
cialinių mokslų programoje, teo
logijos sesijoje jis padarys pra

simą, pavadintą “Humaniz
mo žiedas — šv. Pranciškaus Sa
lezo optimistinė pasaulėžiūra”.

— Dr. Algis P. Kabaila, Aust
ralijos LB tarybos pirmininkas, 
išsiuntė Australijos ministeriui 
pirmininkui R. J. Hawke, opo
zicijos vadui A. Peacock, kitų 

rtijų vadam, visiem 
JRfimų nariam, popie- 

tuš 'Nuncijui L. Barbarito, 
Jungtinių Tautų Dekolonizacijos 
komiteto pirmininkui A. G. Ko- 
roma ir kitiem pareigūnam 
laiškus, raginančius remti pa
stangas atstatyti Pabaltijo vals- 
tybėų nepriklausomybę ir oku
panto sutryptas žmogaus teises.

— Kun. Kazimieras Bėkšta, 
salezietis, jau daug metų dirba 
Brazilijos * Amazonės srityje, 
tarp, pietinių, indėnų. Jis yra išr 
mokęs kelias jų kalbas, sudari
nėja jų žodyną, paruošia grama
tikas, išvertė Šv. Rašto Naująjį 
Testamentą į indėnų tukantu ir 
yanonami kalbas. Ruošia iš jų 
pačių rašytojus, kurie surašy
tų bent savo tautelių — kilčių 
tautosaką. Jis skaito ir lietuviš
kas knygas, kad neužmirštų savo 
kalbos ir nenutrūktų nuo savo 
kultūros.

t

į

— Dinamikos mokslų sesiją 
Penktajame mokslo ir kūrybos 
simpoziume organizuoja dr. Ri
mas Vaičaitis, Columbijos uni
versiteto profesorius ir Guggen- 
heim Air Flight Structures Ins
tituto direktorius. Sesijoje su 
pranešimais dalyvaus dr. A. Kar
velis, inž. A. Liubinskas ir 
prof. R. Vaičaitis. Simpoziumas 
įvyks Padikos dienos savaitgaly
je Chicagoje.

—Lietuvių Fondo metinio va
jaus proga banketas Chicagoje 
bus lapkričio 16.

— Dr. Danguolė Vitkus, Il
linois universiteto College of 
Dentistry Endodontiko klinikos 
direktorė, dalyvaus V Mokslo 
ir kūrybos simpoziumo medici
nos mokslų programoje. Stomo- 
tologijos sesijoje ji padarys pra
nešimą tema “Palyginimas nau
jų danties kanalo užpildymo 
medžiagų, turinčių kalcijaus 
hidroxido”.

“Mūsų Pastogę”, Australijos 
lietuvių savaitraštį, dabar lei
džia NSVV valstijoje įsikūrusi 
Lietuvių Bendruomenės spau
dos sąjunga, kurios pirm. dr. B. 
Vingilis, vicepirm. C. Patašius, 
sekr. V. Augustinavičius, ižd. 
A. Milašas, nariai V. Jaras, A. 
Adomėnas ir B. Žalys.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: H. Strasevičius, Chicago, 
III., L. Sollish, Pomona, N.J. 
Užsakė kitiem: V. Žmuidzinas. 
Rochester, N.Y., — dukrai A., 
X**«>dzin«itei, White River 
Junction, yT. Sveikinam naujus 
skaity tojus ir dėkojam Užsaky
tojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 12 dol. Atnau
jinant — visiem 15 dol. metam.
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NAUJAUSIOS KNYGOS

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

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

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

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

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

A. Baranausko, Piliakalnio še
šėliai, 8 dol.

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

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

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

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

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

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

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS
Kad liktum tu gyva. Chicagos 

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

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

Du gaideliai — 18 lietuviškų 
dainų vaikam. Muzikinė palyda 

^Andriaus Gerškaus ir Pauliaus 
Vyto. Išleista Kanadoje. Kaina 
su persiuntimu 11 dol.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, lietuviškos knygos bei 
suvenyrai gaunama Darbininko 
administracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 1 1207.

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

VERTINGI LEIDINIAI
Broniaus Kviklio monumen

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

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

DEXTER PARK 
® PHARMACY ittj 

Wm. AnastasL B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
IVoodhaven, N.Y. 11*21

WE DELTVER
296-4130

Dramblio vaikas
Onutė: Ar girdėjai, kad vai

kas, maitinamas dramblio pie- 
t nu, per kelias savaites užaugo 

20 svarų?
Jonukas: Kieno tas vaikas?
Onutė: Dramblio.

Koncerte
Vytukas pirmą kartą dalyvau

ja koncerte.
Vytukas: Mamyte, kodėl tas 

ponas grūmoja su lazda anai 
panelei?

Mama: Jis negrūmoja, Vytuk. 
Jis — dirigentas.

Vytukas: Tai kodėl panelė taip 
rėkia?

ASMENIŠKOS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

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

Pasiunčiame jūsų pačių dovanas arba priimame 
užsakymus geros rūšies prekėms už kompeticlngą kalną.

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

Dėl visų smulkių informacijų ir patarimų prašome 
rašyti:

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

BR 1 4HB, England Telef. 01 460 2592

POEZIJOS 
MĖGĖJAMS
Štai mūsų poetų eilėraščių 

rinkiniai:
Kl. Jūra, Diemedžio šakelė. 

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

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

5 dol.
L. Andriekus, Naktigonė. 5 

dol.
P. Gaučys, Lianų liepsna. 

Brazilų poezijos antologija. 9dol.

PLOKŠTELIŲ
IŠPARDAVIMAS

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

Paspės
Keleivis konduktoriui:
— Traukinys vėlinasi visą 

pusvalandį.
— Nesijaudinkit, jūsų bilietas 

galioja tris dienas, — atsako šal
tai konduktorius.

Taupumas
— Tėveli, duok dolerį, eisiu 

naujo filmo pažiūrėti, — prašo 
sūnus.

— Neduosiu, ir tu neisi į kiną. 
Vakar matei automobilio ka
tastrofą, o užvakar aš tave nu
vedžiau pažiūrėti į gaisrą. Pa
kanka pramogų. Gyvenimas su
sideda ne iš vienų malonumų.

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

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

K. Grigaitytė, Tylos dovana
4 dol.

K. Grigaitytė, Marių vėjui 
skambant. 4 dol.

St Santvaras, Buvimo pėdsa- 
jcai. 8 dol.

J. Rūtenis, šventieji dūmai. 
6 dol.

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

dol.
K. Kaminskas, Po svetimu 

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

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

5 dol.
L. Šimkutė, Prisiminimų inka

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

3 dol.
Persiuntimui pridedama už 

kiekvieną knygą po 1 dol.
Užsisakant čia minimas poe

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

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

PUOŠNŪS ALBUMAI
Puošnūs ir meniški albumai, 

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

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

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

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

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

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

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

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

R. Viesulas, Telesforas Valius, 
58 dol.

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

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

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

Nation, 7 dol.
Persiuntimui pridedama po 1 

dol. už kiekvieną knygą.
Šios ir kitos lietuviškos kny

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

SUVENYRAI

Automobiliam lipinukai (de- 
cal), Lietuvos 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 kitį po 1.50 dol. 
Lietuva su Vyčiu, L.T. 2 dol.

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

NAUJAUSIOS 
KASETĖS

Du gaideliai. Vaikučiam 9 dai
nelės. 10 dol.

Ir vėl žydi gėlės. J. N ak u ta- 
vičiaus lengvo žanro šokių dai
nos. 10 dol.

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

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje.

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

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

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

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

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

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

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

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio Ir St. 
Lozoraičio, {vadas R. Sealey. Šešta laida, puoinial išleista. 
Puiki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantlem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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

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

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

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

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

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

Miestar, valstija, Zip ...................................................................—

NAUJAUSIA 
PLOKŠTELĖ

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

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

PLOKŠTELĖS 
VAIKAMS

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

VOICE OF AMERICA

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

VOICE OF AMERICA
OFFICE OF PERSONNEL , ROOM 1192 

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

V.O.A. is an equal opportunity employer

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01 114th St, Richmond H III, N.Y. 11418 
Tai. (718) 441-6799

Skyriai: Chlcagoje, Cicero, St Petersburge

Aktyvas: 43 milijonai dolerių

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

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

Taupymo certifikatų palūkanos nuo 7.15% Iki 9.85%, pagal sumų Ir termini- 
IRA indėlių palūkanos nuo 9.25 Iki 10.25% pagal terminų.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Richmond HIII veikia ieties dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. 
vakaro, Išskyrus penktadieniais Iki 6 v.v. Ir ieitadlenials Iki 5 v.v.

Apie paskolų ir certifikatų palūkanų pasikeitimus prsšoms teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefonų arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios Informacijos.
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Spaustuvė .... 4718)827-1388

(718) 827-7932 *
SaM(kor.)

341 Hightand Btvd. 
BrooHyn, HY. 11267

Redakcija..... 4718) 827-1382 
Administr. .... 4718)827-1381

Darbininko sukaktuvinis kon
certas, turėjęs įvykti spalio 6, 
nukeliamas į balandžio 13. Kon
certas sujungiamas su literatū
ros premijos įteikimu. Kaip ži
nome, Darbininkas yra paskel
bęs literatūrinį konkursą^ kad 
tuo įprasmintų savo sukaktį. 
Konkurso terminas irgi buvo 
prailgintas ir nukeltas į kovo 
1 d. Iki sukaktuvinio koncerto 
dabar konkurso vertinimo komi
sija suspės susipažinti su atsiųs
tais veikalais ir paskirs premiją. 
Tos premijos įteikimas ir sujun
giamas su koncertu, kurio pro
gramą atliks operos solistai Dai
va Mongirdaitė ir Vaclovas Ve- 
rikaitis, o taip pat tarptautinio 
garso pianistas VVilIiam Smiddy.

Sveikinimus Darbininkui jo 
70 metų sukakties proga daug 
kas siunčia, pridėdami ir įvai
rias aukas. Darbininko redakci
ja visus sveikinimus skelbia 
spaudoje. Prašome turėti kantry
bės, — visi sveikinimai bus pa
skelbti spaudoje ir už juos bus 
padėkota per spauda.

Eglė Žilionytė ir Vytautas Du
dėnas susituokė rugsėjo 14 Jung
tinių Tautų koplyčioje Niew 
Yorke.

JAV prezidentas Ronald Rea- 
gan Darbininko laikraščio su
kakties proga atsiuntė redakci
jai sveikinimus ir linkėjimus. 
Visa tai buvo taikyta sukaktuvi
niam koncertui. Sveikinimas bu
vo atsiųstas greituoju ekspreso 
paštu. Darbininko redakcija, lei
dėjai ir skaitytojai įvertina šį 
preziddento dėmesį etninėm 
grupėm ir jų spaudai. Nuošir
džiai dėkoja už sveikinimus. 
Sveikinimo pilnas tekstas spaus
dinamas šio numerio antrame 
puslapyje. Sveikinimą išrūpino 
Baltuose Rūmuose dirbąs Linas 
Kojelis.

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

lU^B MIŠA B 1^8 Bk B 1B Ričardas Bačkis, dr. St. ir Onos
■ H |T||k| B 1^1 1/ . Bačkių sūnus, spalio 5 iš Pan-
■ *JB B£ B^£B B atskrido į New Yorką

B^Fu Bei BJf B I w B I W B Bfbuvo sustojęs pas savo giminai
čius dr. Praną ir Janę Bagdus, 
Douglastone, N.Y. Spalio 7 jis 
apsilankė Darbininko redakci
joje ir papasakojo, kaip buvo 
demonstruojama Paryžiuje, kai 
ten lankėsi Gorbačiovas. Lietu
viai ir kiti pabaltiečiai labai 
aktyviai dalyvavo demonstra
cijose, nešė vėliavas ir plakatus. 
Prancūzų spauda plačiai aprašė 
jų demonstracijas. Svečias iš Pa-

• ryžiaus kaip tik ir atnešė tos 
spaudos ištraukas. Spalio 7 Ri
čardas Bačkis išskrido į Toron
tą, kur dalyvavo prekybinėje 
konferencijoje. Iš ten keliavo į 
Chicagą ir savaitgaliui atvyksta 
į Washingtoną, kur dalyvaus 
Balfo sukaktuviniame seime ir 
savo tėvo, Lietuvos atstovo 
Washingtone, pagerbime. Ričar
das Bačkis yra Prancūzijos Lie
tuvių Bendruomenės pirminin
kas, gi jo sūnus dalyvavo pa- 
baltiečių laisvės žygyje Stok
holme ir Helsinkyje, kur kaip 
demonstrantas buvo policijos 
sulaikytas.

Liet Kat Moterų Sąjungos 29 
kuopos mišios bus spalio 13. 
11 vai. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Visos narės kviečia
mos dalyvauti. Dėl tam tikrų 
aplinkybių vaišės nukeliamos 
vieną savaitę toliau. Jos bus spa
lio 20, tuoj po sumos, Apreiš
kimo parapijos salėje. Vaišėmis 
norima paremti Apreiškimo pa
rapijos remonto projektą. Visas 
pelnas ir skiriamas parapijai. 
Visuomenė kviečiama gausiai 
atsilankyti ir tuo prisidėti prie 
Apreiškimo parapijos bažnyčios 
remonto.

BALFo veiklos 40 metų sukak
tuviniame seime Washingtone 
spalio 12 - 13 New Yorko 100- 
jam skyriui atstovaus Regina Ra
dikienė, Vincas Padvarietis ir 
Bronius Bieliukas. Bus išklau
syti centro valdybos pirm. 
Marijos Rudienės, kitų valdybos 
narių, direktorių tarybos ir sky
rių pranešimai, svarstomi viso 
pasaulio lietuvių kai kur labai 
komplikuoti šalpos reikalai, ren
kama 32 narių direktorių taryba 
ir 3 nariai revizijos komisijon. 
Šeštadienio vakare Grand vieš
butyje iškilmingos vakarienės 

( metu Lietuvos atstovas Vatikane 
ir Lietuvos pasiuntinybės pata
rėjas Washingtone Stasys Lozo
raitis kalbės apie Lietuvos 
diplomatijos šefo ir Lietuvos at
stovą Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse dr. Stasį Bačkį, minint 
jo diplomatinės tarnybos 55 me
tų sukaktį. Šalpai surenkamos 
lėšos nenaudojamos atstovų ir 
kitų šalpai dirbančiųjų seime 
dalyvavimo išlaidoms apmokėti. 
Jos visos pasiunčiamos centro 
valdybai kruopščiai ir labai at
sakingai vargstančių sesių ir 
brolių šalpai.

Vyrų choras Perkūnas spalio 
19 važiuoja koncertuoti į Wor- 
cest'er, Mass. Chorą pakvietė 
Worcesterio lietuvių vyresnių 
skaučių draugovė. Kas norėtų 
kartu su choru važiuoti į Wor- 
cėsterį autobusu, prašom skam
binti Stasiui Karmazinui, tel. 728 
441-1252. Kaina — 10 dol. asme
niui.

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

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

Auka — 5 dol.

SPALI012 D., ŠEŠTADIENį, 7 VAL. VAK.
KULTŪROS ŽIDINYJE ĮVYKSTA 

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

“KUNIGAIKŠČIŲ SĄJUNGA” SUTIKTUVĖS.

PROGRAMOJE:

“Kario” sukaktis — K. JANKŪNAS 
“Kunigaikščių sąjunga” — B. RAUGAS

Dainuoja solo mezzo sopr. RASA KROKYTĖ

Vaišės - vakarienė

Auka —15 doi.

Stalai po 8 asmenis užsakomi pas 
M. Klivečkienę, tel. 718 296 - 0406 
ar K. Bačauską, tel. 718 846-5543 
(čekiai rašomi “Karys” vardu)

Sukaktuvių proga visi maloniai kviečiami pabendrauti

LIETUVIŲ FONDO VAJUS 
prasideda rugsėjo mėn. pradžioje ir tęsis iki 1985 gruodžio 31 

Skatiname visus New Yorko ir apylinkių lietuvius Lietuvių 
Fondą remti Ir savo bei savo giminių pavardes įamžinti. 
LF ruošia nauji leidinį. Todėl kviečiame visus aukotojus atsiųsti 
savo nuotraukas. Nuotraukos turi būti aiškios, juoda-balta.

Prašome užpildyti čia pridėtą atkarpą ir aukas siųsti adresu: 
L Milukienė, 111 Grohmans Lane, P1alnview, N.Y. 11803. čekius 
rašyti Lithuanlan Foundation, Ine. vardu. Gausite pakvitavimus. 
Visos aukos nurašomos nuo mokesčių.

Pavardė, vardas

Adresas

Lietuvių Fondui aukoju $ ___ ..................... ....................................
Sudarant testamentus, prašome {rašyti Ir Lietuvių Fondą 

angliškai: Llthuanian Foundation, Ine., A Not-For-ProfH, Tax 
Exempt, IHInols Corporation, 3001 West 58th Street, Chicago,

Iš anksto visiems aukotojams dėkojame!

LIETUVIŲ FONDO ATSTOVĖ NEW YORKE

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

NAUJAUSIOS KNYGOS
A. Land.six?rgi<), Vaikai gin

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

Rūpintojėli. Eilėraščiai. 6 doi.
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 

, Kronikos, septintas tomas, įriš
tas. 7 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

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

, Brooklyn, N.Y. 11207.

==========
Buvusių Aušros gžmeaztet tjjfll“Lietuvos atsiminimai**, dr. _

J.J. Stuko vadovaujama lietuvis- Kaune mokinių suvažiavimas
ka radijo programa transliuoja- rengiamas gegužės 31 ir birže- T i 
ma WEVD 97.9 FM penktadie- lio 1, dienomis Lietuvių na
mais 10 vai. vak. Nuo spalio 4 muose Toronte, Kanadoje, 
programa sutrumpinta iki pusės Ona Juozėnienė yra susirgusi 
valandos. To paties dr. J. J. Štu- ir yra paguldyta Ertglewobd, 
ko vadovaujama lietuviSkos N.J., ligoninėje, kur ją globoja 
muzikos kultūrinė programa dr. Marija Žemaitienė, Jos tele- - 
transliuojama sekmadieniais 
1:05 - 3 vai. popiet iŠ Seton 
Hali universiteto stoties WSOU, 
89.5 FM.

Rašytojas Algirdas Landsber-

fonas 201 894-3707.

mokytojavusi Lietuvos mokyklo
se, mirė Kaune rugsėjo 20 d. 
Palaidota rugsėjo 22, sekma-

KURI DAINUOS KARIO 
ŠVENTĖJE

salėje kalbės apie Tėv. Leonardo rikoje liko jos sesuo* Marija Lu- B 
Andriekaus, OFM, poezijos kny- šiėnė, kuri gyvena Woodbave- .
gą “Atmink mane, Rūpintojėli”, ne. Mišios už-velionės sielą bus Rasa Krokytė

aukojamos spalio 17, ketvirta
dienį, 9 v.r. pranciškonų vienuo-
lyno koplyčioje. Buvę jos moki- KAS TOJI RASA KROKYTĖ, 
niai, draugai ir pažįstami pra
šomi, prisiminti ją maldose ir da
lyvauti mišiose.

Mišios ųž ptof. Simo Sužie
dėlio, buvusio Darbininko re
daktoriaus, siėfo lietuvių pran
ciškonų koplyčioje bus aukoja
mos, spalio 19, .. šeštadienį,
11 vaJ. ryto. Po rrušių pusryčius 
rengia Marytė Šalinskienė.

Vyr. skaučių židinio Vilijos 
sueiga įvyks, spalio 16, šeštadie
nį, 7:30 v.v. pas Živilę Jurienę, 
109-24 Park Lane So., Richmond 
Hill, N.Y.

gą “Atmink mane, Rūpintojėli'*. 
Iš tos knygos eilėraščius skaitys 
aktorius Vytautas Valiukas ir 
pats autorius.

Liet. Tautodailės Instituto 
New Yorko skyriaus rengiama 
prieškalėdinė rankdarbių mugė 
įvyks gruodžio 7 - 8. Su savo 
darbais dalyvauti jau sutiko: 
Milda Kvedarienė, Mindaugas 
ir Irena Jankauskai ir Regina 
Petrutienė.

Meno paroda Kultūros Židi
nio mažojoje salėje rengiama 
gruodžio 7-8 Lietuvių Fondo 
vardu. New Yorko lietuviai pir
mą kartą bus supažindinami su 
jauna menininke V. Rastonyte- 
Patch iš Cape Cod.

Rasa Krokytė Šiais metais bai
gė mokslus magna eum Įaudė, 
įšigydama bakalauro laipsnį 
meno ir šokio srityje. Studijavo 
Temple universitete Philadelphi- 
joje. Jau trejus metus lavina 
balsą pas solistę Juozę Augaity- , 
tę.

Dabartiniu metu Rasa moko 
baletą^ išraiškos šokį, praveda 
gimnastikos pamokas ir yra 
Nautilus treniravimo direktorė 
Philadelphijos “Exercise and 
Aąuatic Center”.

VEIKLIOS LIETUVAITĖS
Laura ir Roma Reventaitės 

iš Ridgefield, CT, Eglės ir Jono 
dvynukės dukterys, pereitą pa
vasarį baigė aukštesniąją mo
kyklą, vasaros atostogas pralei
do Europoje pas tetą Rasą ir 
Arūną Šiultes ir šį rudenį pra
dėjo studijas Katalikų Universi
tete VVashington, DC. Būdamos 
aukšt. mokykloje abi pasižymėjo 
moksle ir sporte, ypatingai gim
nastikoje: priklausė prie gimnas
tikos rinktinės, keletą kartų da
lyvavo Connecticut valstijos 
mokyklų varžybose, o Laura bu
vo parinkta į Conn. valstijos 
rinktinę (All-FCIAC girls’ gym- 
nasties team). Keliais atvejais 
amerikiečių laikraščiai aprašė 
šių dviejų lietuvaičių sportinius 
pasiekimus, kartu talpindami ir 
jų nuotraukas. Universi-

tete abi pasirinko studijuoti 
kompiuterių mokslą^ gi sporto 
direktorės pakviestos eina parei
gas kaip “life guards” prie di
džiulio univėrsiteto baseino (in- 
door pool).

Be to, dainuoja solo ir due
tuose įvairių pasirodymų metu. 
Ji taip pat vaidina jaunimo 
teatro grupėje Philadelųhijoje.

Ji taip pat dalyvavo jaunųjų 
dainininkų ir instrumentalistų 
konkurse Clevelande spalio 5.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju sūnui Algirdui ir jo žmonai Ramu

tei, dukrai Lindai Šidlauskienei, seseriai Kazei Sirgėdie- 
nei už mūsų pagerbimą 60 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga, suruošiant žymiame restorane vaišes, ir 
visiems kitiems dalyviams už malonius sveikinimus, lin
kėjimus, ypatingai iš Lietuvos seserėčiai Elenai Berno- 
taitienei ir pusseseriai iš Hartfordo Levosei Kriščiokai- 
tienei ir jos vyrui Pranui, gausiai mus apdovanojusiems.

STASĖ IR VYTAUTAS ČESNAVIČIAI

Richmond Hill, N.Y.

LAISVĖS ŽIBURYS
kviečia visuomenę į tradicinį 38-tą

RUDENS KONCERTĄ
- BALIŲ

O šeštadienį, lapkričio 2 d., 
Kultūros Židinyje, 341 Hlghiand Bhrd., Brooklyn, N.Y. 
Pradžia 7 vai. vak. punktualiai

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

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

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

Maistą gamina Euganųa Karionė
Valgių Ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židiniu autose. Turtinga loterija. Baliui 

stalus iš anksto galima užsisakyti pas ŽivBę Jurienę (718) 441 - 7831
Visos vietos numeruotos. BIHoto kaina • dėl. Jaunimai iki 15 motų — 5 dol.,

Ir sau adresuotą su pašto ženklu voką sfesti LHhueMan Radlo Club vardu,

BILIETU PLATINTOJAI:

NEW JERSEY: (Aru® Code 2TI|

(5. Dkttballenė 925-4781 
R. Bttonas 381-7983

NEW YORK: (Arta Code 718)

Visus atsilankyti kviečia

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 V AL. RYTO -
LAISVĖS ŽIBURIO 

RADIJAS

i




