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Savaitės 
įvykiai

Prezidentas Reagan, kalbėda-

KAIP SAUGUMAS UŽVERBUOJA 
JAUNĄ KUNIGĄ
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 66

ferencija, kurios dalyviai gvil
dena kultūrines problemas, šia 
proga, VLIKas rugsėjui baigian
tis išsiuntė 28-iųvalstybių, įskai
tant ir Vengrijos, užsienio rei
kalų ministeriams memorandu
mą apie “kultūrinį genocidą 
Sovietų Sąjungos okupuotoje 
Lietuvoje.”

Memorandume kreipiamas dė
mesys į priemones, kurias sovie
tai naudoja lietuvių tautinei ta-

raštus kalinamų lietuvių sąra
šas, kuriame išvardinti Liudas 
Dambrauskas, Gintautas Iešman
tas, Povilas Pečeliūnas, Algirdas 
Statkevičius, Viktoras Petkus, 
Vytautas Skuodis, ir Antanas 
Terleckas.

Rugsėjo 6 JAV Valstybės De
partamento suruoštame pasikal
bėjime su privačių organizacijų 
(NGO) atstovais, ambasadorius 
Walter J. Stoessel, Jr., kuris va

rnas J.T., pareiškė, kad tikroji 
taika yra paremta žmogaus tei
sėm, laisvu apsisprendimu, ge
resniu susižinojimu tarp žmo
nių ir vyriausybių, pasiryžimu 
visus ginčus spręsti taikingu 
būdu, ginklavimosi ir karo grės
mės sumažinimu. Sėkmė ginklų 
kontrolės srity būtų menka, jei 
ji būtų lydima savo žemių plė
timu, nepaisant ar tai būtų 
Agfganistane, Angoloj, Etiopijoj, 
Pietų Jemene, Indokinijoj ar Ni
karagvoj.

Britanijos bendruomenės 
valstybių vadų konferencija su
tarė pavartoti prieš Pietų 
Afriką ribotas ūkines sankcijas, 
kurias dauguma valstybių jau 
buvo anksčiau paskelbusios, ir 
sudaryti iš žymių bendruome
nės asmenų komisiją, kuri pa
drąsintų Pietų Afriką pradėti 
pasitarimus su juodųjų vadais 
aparteido politikai užbaigti.

Prezidentas Reagan susirūpi
nęs blogėjančia politine būkle 
Filipinuose, pasiuntė ten šen. 
Paul Laxalt įspėti prezidentą 
Ferdinandą Marcos apie kraštui 
gręsiantį komunistinių partizanų 
pavojų. Filipinų prezidentas pa
žadėjęs leisti JAV stebėtojam 
sekti ten 1986 ir 1987 m. įvyk
siančius rinkimus ir sumažinti 
savo kontrolę ginkluotom pajė
gom.

Gynybos sekr. Caspar VV. 
VVeinberger apkaltino Sov. S— 
gą, kad ji pradėjo išdėstyti nau
jas tarpkontinentines SS-25 
branduolines raketas ir tuo pa
žeidė 1979 sudarytą sutartį, 
apribojančią strateginius gink
lus. Sov. S-ga teisinasi, kad 
tos raketos yra tik jos anks
čiau išdėsty tų SS-13 raketų pa
la i fa h s .

Arkivyskupui Artūro Rivera 
Y Damas tarpininkaujant, Salva
doro vyriausybė sutiko už kai
riųjų partizanų pagrobtos pre
zidento Jose Napoleon Duarte 
dukters įneš Gvadalupe paleidi
mą paleisti 100 sužeistų parti
zanų ir 22 politinius kalinius.

Italijos ministerių kabinetas, 
vadovaujamas min. pirmininko 
Bettino Craxi dėl įvykių su pa
lestiniečių teroristų pagrobtu 
Italijos turistiniu laivu Achilles 
Lauro atsistatydino. Prezidentas 
Francesco Cossiga vėl jam pa
vedė sudaryti naują ministerių 
kabinetą.

Argentinos prezidentas Raul 
Alfonsin, pasinaudodamas ypa
tingom teisėm įsakė areštuoti 6 
karininkus ir 6 civilinius asme
nis už jų įsivėlimą į dešiniųjų 
vykdomus teroristinius veiks
mus.

Atnaujinti JAV ir Sov. S-gos 
pasitarimai dėl oro susisiekimo 
atstatymo buvo nutraukti dėl 
didelių nuomonių skirtumų eko
nominiais klausimais.

Sovietų KGB areštavo Mask
vos tyrimų instituto mokslinin
ką A.G. Tolkačiovą, dirbusį karo 
lėktuvų elektroninių įrengimų 
srity ir teikusį žinias JAV. Jį 
išdavęs į Sov. S-gą pabėgęs ČIA 
agentas Edward L. Howard.

Pairusiem santykiam su 
Egiptu, Italija ir Tunisu patai
syti prezidentas Reagan pasiun
tė ten valst. pasekretorių John 
C. Whitehead, kuris atsiprašė 
Egipto prezidentą Hosni Muba- 
rak už keleivinio lėktuvo su pa
lestiniečių teroristais nukreipi
mą į Nato bazę Sicilijoj ir Ita
lijos min. pirmininką Benitto 
Craxi dėl Palestiniečių išlaisvi
nimo fronto vadui suteikto lei
dimo išvykti į Jugoslaviją ir kri
tikavo Izraelį už PLO bazės 
Tunise puolimą, per kurį žuvo 
12 Tuniso piliečių.

Kun. R. Puzono 
raštas saugumui

LTSR Saugumo komiteto 
Viršininkui

Nuorašai:
1. Lietuvos vyskupams ir vys

kupijų valdytojams
2. Jo Magnificensijai Kauno 

Tarpdiecezinės Kunigų Semina
rijos rektoriui kun. dr. Viktorui 
Butkui

3. LTSR Saugumo darbuoto
jui Vincui Platinskui

Kunigo Puzono Roko, Juozo s., 
gim. 1956.VIII. 16 gyv., 
Kiaukliuose, Širvintų rajonas

PAREIŠKIMAS
1977 m. gegužės mėn. pada

viau Kauno Tarpdiecezinės Ku
nigų Seminarijos rektoriui kun. 
dr. V. Butkui prašymą priimti 
mane į Seminariją.

Praslinkus maždaug mėnesiui, 
gavau kvietimą į Alytaus Eks
perimentinių Namų Staty
bos kombinato (AENKS) kad
rų skyrių (prieš Seminariją dir
bau kombinato lentpjūvėje). Man 
ten nuvykus, prisistatė Vilniaus 
saugumietis Vincas Platinskas ir 
nusivežė mane pokalbiui į Aly
taus vidaus reikalų skyrių.

Pasiėmęs keletą švaraus popie
riaus lapų ir atsisėdęs priešais 
mane, pradėjo klausinėti ir visą 
laiką kažką žymėjosi.

Pokalbio pradžia buvo graži, 
maloni, teiravosi apie darbą, 
namiškius, ar neturįs kokių nu
siskundimų ir 1.1. Toliau kalba 
pakrypo link tikslo. Saugumie
tis Vincas man nušvietė, kad į- 
stoti į Seminariją yra sunku, 
esąs didelis konkursas, reikia 
turėti pažįstamų, sakėsi, kad jis 
gali man padėti.

Pabrėžęs, kad aš buvęs geras 
ir pavyzdingas pilietis mokyklo
je ir kariuomenėje, tik aštunto
je klasėje pasielgęs negerai, atsi
sakydamas ruošti ateistinę temą, 
išjuokiančią Bažnyčią ir kuni
gus.

Turi parašyti 
pasižadėjimą

“Žinoma, šis vienintelis išsi
šokimas nėra rimta kliūtis įsto
ti”, — dėstė saugumietis Vincas. 
“Bet visa jūsų giminė yra per
siėmusį buržuazinėmis, “antita
rybinėmis nuotaikomis. Negana 
to. du tavo dėdės ir tėvas nuteis
ti už tai, kad palaikė ryšius su 
“banditais”. Jie, atrodo, jau pa
simokė ir suprato savo kaltę. 
Bet mums sunku patikėti ir ga
rantuoti, kad toji antitarybinė 
dvasia nepasireikš tavyje. Jei 
nori įrodyti mums, kad esi ge
ras tarybinis pilietis, lojalus ta
rybinei valdžiai, turi parašyti 
pasižadėjimą”.

“Išdavikas niekada nebūsiu! 
Kaip galima žmoguje sutalpinti 
dvi priešingybes: klieriką ir sau
gumietį”, — atkirtau susijaudi
nęs dėl neteisėtų jo reikalavimų.

Pranešk tik klierikų 
antitarybinius Išsišokimus
“Ką tu išsigalvojai! Juk nie

kas tau ir nesako būti išdavi
ku!” — piktai kalbėjo Vincas. 
"Tu kaip tik gera padarysi, pra
nešdamas savo bendraminčių 
klierikų klaidas, antitarybinius 
jų išsišokimus. Juk ir Biblijoje 
parašyta, jog reikia atiduoti kas 
ciesoriaus —ciesoriui, o kas Die
vo — Dievui”.

“Jūs norite, kad aš būčiau 
Judas, išduočiau Kristų, kiščiau- 
si į kitų žmonių sąžinės reika
lus. Juk tai nesiderina su kata
likiška sąžine. Kokia čia dar gali

būti kalba apie bendradarbiavi
mą! Aš ir be pasižadėjimo bū
siu geras pilietis, geras klieri
kas”.

“Kvaily! Kokį čia dar Judą sau 
įsikalei į galvą! Tu absoliučiai 
nieko neišduodi ir neparduo- 
di” — piktai šaukė saugumie
tis. “Kariuomenėje juk buvai, tai 
turėtum suprasti, kad čia nebus 
jokia išdavystė, o tik garbingas 
tarybinio piliečio pareigos atli
kimas. Kas tau davė tokių keis
tų pamokinimų?!”

Jokios sąžinės nėra
“Mano sąžinė tam priešinosi, 

o ne pamokinimai” — paaiški
nau.

“Kokią tu čia sąžinę išsigal
vojai?! Jokios sąžinės nėra ir ne
kalbėk nesąmonių!” — šaukė 
-sdugumietis Vincas.

“Nežinau, kaip jūs, o aš tai 
tikrai* turiu sąžinę. Ir nesiskai
tyti su ja negaliu” — atkirtau 
jam.

Matydamas, jog aš dar vis ne
sutinku su jo reikalavimais, sau
gumietis nukreipė kalbą į kitus 
dalykus. Teiravosi ar klausau 
“šmeižikiškų” Vatikano, “Lais
vės” ir “Amerikos balso” laidų. 
Atsakiau, kad kartais paklausau. 
Kiek įmanydamas Vincas juodi
no Vatikaną ir Popiežių. Po ilgų 
klausinėjimų saugumietis pa
reiškė:

Mum reikalingas tik tavo 
pasižadėjimas

“Mums reikalingas tik tavo 
pasižadėjimas raštu, jog būsi 
lojalus tarybų valdžiai. Tu pats 
suprask, kad menkas malonumas 
man su tavimi čia ginčytis ir 
leisti veltui laiką. Todėl susitar
kim taip: imk šį popieriaus 
lapą ir rašyk, ką aš tau pa
diktuosiu. Tik tuomet aš garan
tuoju tavo įstojimą į Kunigų 
seminariją”.

“Ne, nerašysiu! Užtenka to, 
kiek pasikalbėjome. Aš noriu tik 
vieno: būti geras kunigas ir tuo 
pačiu pavyzdingas pilietis. Tik 
ne išdavikas. Manau, kad never
ta vėl iš naujo įrodinėti”.

Galėsi ir toliau lentas 
tampyti!

“Tuomet apie įstojimą į semi
nariją nė negalvok!” — šaukė 
saugumietis Vincas. “Galėsi sau 
ir toliau per visą gyvenimą 
tampyti lentpjūvėje lentas. Tu 
nemanyk, kad tik ant tavęs vie
no užsisėdome ir šito reikalau
jame. Juk ir klierikai, ir kunigai 
gy venate tarybinėje visuomenė
je, todėl turite skaitytis su vals
tybės reikalavimais”.

“Bet juk Bažnyčia yra atskir
ta nuo valstybės ir įstojimas į 
Seminariją turi priklausyti nuo

patybei naikinti. Mokslo, techni
kos ir meno kūrybos laisvė, kaip 
ir žodžio ir spaudos laisvė, yra 
subordinuotos komunizmo sukū
rimo tikslams, kurių apimtį nu
stato Komunistų Partija. KP per 
valstybinius organus ir visuome
nines organizacijas visą kultū
rinį gyvenimą kreipia šių tikslų 
įgyvendinimui, panaudodama 
valstybinę kontrolę ir cenzūrą;

Kartu su memorandumu už
sienio reikalų ministeriams iš
siųsti dokumentai apie kultūros 
žalojimą Lietuvoje: Jono Jurašo 
1972 m. rugpiūčio 16 d. laiškas 
Kultūros ministerijai cenzūros 
Idausimu; Tomo Venclovos 1976 
m. gegužės 11d. laiškas Lietuvos 
vos KP Centro komitetui apie 
komunistinės ideologijos daro
mą žalą Lietuvos kultūrai; “Li- 
tuanus” žurnale išspausdintas 
pasikalbėjimas su Venclova 
apie “trilypę” cenzūrą; Glavlito 
įsakymas (1978.V.10) pašalinti 
Venclovos knygas iš bibliotekų 
ir knygynų; - Vladislovo Žiliaus 
1976 m. sausio 23 d. laiškas 
pirmajam LKP Sekretoriui apie 
socialistinio realizmo “pseudo- 
kultūrą”.

Prie memorandumo pridėta 
1981-ais metais Lijone, Prancū
zijoje, įvykusioje Tarptautinio 
PEN Klubo konferencijoje priim
ta rezoliucija, kurioj išreiškiamas

dovaus JAV delegacijai Buda
pešto konferencijoje, pranešė, 
jog vengrų pareigūnai užtikrino, 
kad Budapešto konferencija bū
sianti pravesta panašiai kaip 
ankstesnioji Madride. Pirmąją, 
ir paskutiniąją konferencijos 
savaitę posėdžiai būsiantys at
viri publikai. Vengrai pažadėję 
panašiai kaip Madride akredi
tuoti spaudos atstovus (nors 
Stoessel apie tai pridūrė: “Pa
lauksim ir pamatysim”). Stoes
sel pabrėžė, kad Budapešto kon
ferencijoje bus išsamiai disku
tuojami žmogaus teisių klausi
mai. Kultūrinis Forumas Buda
pešte bus pirma Helsinkio seri
jos konferencija už geležinės 
uždangos ir pirmoji išimtinai 
pašvęsta Baigiamojo Akto kul
tūriniams punktams. Ameri
kiečių delegacijoje dalyvaus 
dramaturgas Edward Albee, 
istorikas Daniel Borstin, profe
sorius Jaroslav Pelikan ir 22 
kiti kultūrininkai.

Valstybės Departamento su
ruoštame pasikalbėjime šiems 
delegatams VLIKo memorandu
mas buvo įteiktas ranka.

(Elta)

“BALTIC
NEVVS”

(nukelta į 2 psl.) kultūroms gręsiančiu pavojumi

Baltų delegacija buvo pakviesta pas ambasadorių Jack Matlock, Tautinio saugumo 
komiteto koordinatorių Ženevos konferencijos reikalam. Iš k. J. Simonson, Estų tauti
nio komiteto pirmininkas New Yorke, dr. D. Krivickas, Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto atstovas, Gintė Damušytė — Lietuvių Religinės Šalpos atstovė, Ojars 
Kalnius, Latvių draugijos atstovas iš Rockville, MD, Avo Piirisild, Baltų Laisvės Lygos 
pirmininkas iš Los Angeles, ambasadorius Jack Matlock, Algirdas Gureckas, Lietuvių Bend
ruomenės atstovas VVashingtone, M.A. Rikkens, estų tarybos narė, dr. Olgierts Pavlovskis, 
Pasaulinio latvių federacijos pirmininkas pirmininkas.

SOVIETŲ KRITIKA

Vos keliom dienom praėjus 
nuo Sovietų Sąjungos aukščiau
sios tarybos prezidiumo pa
reikšto griežto papeikimo Lietu
vos komunistų partijos viršū
nėm už jų apsileidimą įgyven
dinant svarbiuosius vadinamus 
tarybinius ekonominius ir socia
linius uždavinius. Lietuvos ko
munistinė valdžia per vietos 
aukščiausiosios tarybos prezi
diumą, nedelsdama pilnai pripa
žino savo kaltes, pažadėdama 
ateityje geriau veikti atitaisant 
padarytąsias klaidas, nuosekliai 
vykdant Maskvos instrukcijas.

Kalčių pripažinimą ir įsiparei
gojimą jas nedelsiant atitaisyti 
Lietuvos komunistinė valdžia 
paskelbi “Tiesos” dienraščio 
pirmame puslapyje spalio 1 die
ną ilgame pranešime apie Lie-

OKUPUOTAI LIETUVAI

tuvos aukščiausiosios tarybos 
prezidiumo posėdį.

Sovietų vyriausybė buvo ap
kaltinusi Lietuvos komunistinę 
valdžią nesugebėjimu išspręsti 
ekonomines problemas, nepa
kankamu rūpinimusi liaudies 
interesais, apsileidimu kovoje 
prieš kai kurias negeroves, kaip 
alkoholizmas ir jaunimo nusi
kalstamumas. Maskva nelauktai 
buvo taip pat atkreipusi dėme
sį, jog Lietuvoje turinti būti 
labiau remiama žemės ūkio pro
dukcija privačiuose sklypuose.

Patirtis Lenkijoje ir kai ku
riuose kituose vadinamuose so
cialistiniuose kraštuose įrodė, 
jog privačiuose žemės ūkio skly
puose proporcingai yra daugiau 
pagaminama ir geresnių žemės

ūkio produktų, negu kolektyvi
niuose ūkiuose.

Užsienio spaudos agentūros, 
komentuodamos Maskvos kalti
nimus Lietuvos komunistinei 
valdžiai, buvo atkreipusios 
dėmesį, kad aukščiausiosios ta
rybos prezidiumas Maskvoje tik 
labai retais atvejais viešai ir 
tiesioginiai išreiškia kritiką va
dinamųjų sovietinių respublikų 
valdžiom.

Agentūros buvo taip pat pa
žymėjusios, kad vadinamųjų so
vietinių respublikų tarpe Lietu
va užima ypatingą vietą dėl to, 
kad Lietuvos gyventojų daugu
mą sudaro katalikai ir krašte 
yra labai gyva tautinė sąmonė.

Senatorius Alan Cranstton ap
kaltino Kiniją, kad ji padeda ki
tom valstybėm pasiruošti ga
minti branduolinius ginklus.

Izraelis atnaujino su Lenkija 
ribotus diplomatinius santykius, 
kurie buvo nutraukti prieš 18 m.

GIMTADIENIS
Australijoje kovo 1 suėjo ypa

tinga sukaktis — triinėnesinis 
biuletenis Baltic News peržengė 
dešimties metų slenkstį. Biu
letenį leidžia pabaltiečių orga
nizacija HELLP, redaguoja lie
tuvis Algis Taškūnas. Adresas: 
Post Office Box 272, Sandy Bay, 
Tasmania 70005, Australija.

Šis vienintelis periodinis lei
dinys apie Pabaltijį anglų kal
ba visame pietų pusrutulyje pra
dėjo savo kelią kaip kuklus dvie
jų puslapių informacinis lapelis; 
šiandien jis aštuonių puslapių, 
patrauklios išvaizdos, profesio
nalus biuletenis. Jį redaguoja, 
laužo ir platina neapmokami 
“entuziastiški mėgėjai”, kuriems 
talkina Hobarto žurnalistai ir 
spaustuvininkai.

Jubiliejinio numerio (1985, ko
vas, Nr. 1 - 45) vedamajame 
Rod Boucher rašo, kad prieš 
dešimtį metų eilinis australas 
beveik nieko nežinojo apie Pa
baltijį. Kai Australijos minis- 
teris pirmininkas Bob Hawke 
pernai norėjo pagirti lietuvius, 
latvius ir estus už jų vaidmenį 
Australijos “daugiakultūrinės 
visuomenės kūrime”, jis paskel
bė savo pareiškimą pirmame 
Baltic News puslapyje. Šiandien 
biuletenis siunčiamas į 25 vals
tybes, jo informacija naudojasi 
daugelis Australijos ir užsienio 
laikraščių ir leidinių. Visas iš
laidas padengia aukotojai.

Profesionalumas ir objektymu- 
mas yra vienas patraukliausių 
Baltic News bruožų. Biuletenis 
nereklamuoja vienos politinės 
srovės programos, nesinaudoja 
ekstremistinių grupelių Šalti
niais. Jis informuoja visų 
pažiūrų australus, kviečia visus 
padėti Pabaltijui.

(Elta)

Izraelio min. pirmininkas Shi- 
rnon Pėrės, kalbėdamas J.T., pa
reiškė. kad Izraelis yra pasiruo
šęs panaikinti karo būklę su Jor
danu, atvykti į Jordaną tartis’ 
dėl taikos ir sutikti, kad ir Sov. 
S-ga būtų įtraukta į tarptau
tinius pasitarimus dėl Art. Ry
tų taikos.
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DARBININKĄ 70 METŲ 

suk?rogas SVEIKINA

Trys sesutės Antanaitytės — Julytė, Onutė ir Marytė, keliau
damos Oceanic laivu, savo dainavimu sužavėjo keleivius. 
Prisiminusios Darbininko 70 metų sukaktį, siunčia sveikini
mus ir kiekviena prideda 70 dol. auką spaudai paremti.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
— Naujų knygų lentynoje. “Va

gos” leidykla išleido Aleksand
ro Suchovo-Kobylino “Trilogi
ją” (255 psl., 3000 egz., vertė 
J. Tumelis), Aldonos Puišytės 
poemas “Įvardijimai ir sąskam
biai” (127 psl., 7000 egz., 
iliustr. A. Každailis), Adolfo 
Sprindžio romaną “Ne visiems 
lygiai” (308 psl., 20,(XX) egz.), 
Teodoro Dreizerio romano 
“Dženė Gerhart” 2-ą leidimą 
(278 psl., 120,(XX) egz., iš anglu 
kalbos vertė S. Lomsargytė-Pu- 
kienė), Eduardo Mieželaičio 
“Raštų” 7 t. “Nikė” (511 psl.. 
20,000 egz.), Nijolės Miliauskai
tės eilėraščius “Uršulės S. port
retas” (85 psl., 3000 egz., “Pir
moji knyga”), Pauliaus Eriko 
Rūmo eilėraščius “Saulėgrįžos 
šalis” (85 psl., 5000 egz., su
darė D. Sirijos-Giraitė, vertė M. 
Martinaitis ir kiti, “Žvaigždy
nas”), Vytauto Rubavičiaus ei
lėraščius "Eilinė istorija“ (119 
psl., 5000 egz., iliustr. R. (Dren

gtas), Antano Vienuolio "Raštu
2 t. “Vėžys”: apysaka, apsako
mai, atsiminimai (.509 psl., 
30,000 egz., parengė J. Stono s1. 
Vlado Dautarto miniatūras 
“Beržų sulos rinkėjai" (95 psl., 
10,000 egz., iliustr. R. Kepežins- 
kas), Jono Mačiukevičiaus roma
ną "Jūsų ir mūsų kraujas” (331 
psl., 30,000 egz.). “Vyturio nau
jienos — Laimono Inio biogra
finė apybraiža apie J. Janonį 
"Avė, vita ’ (404 psl., 8 iliustr.

E rusto Teodoro Amadėjaus 
Hofmano “Aukso puodas ir kitos 
istorijos” (144 psl., 100,000 egz., 
iš vokiečių kalbos vertė A. Lai- 
gonaitė, iliustr. S. Eidrigevi- 
čius), Vytauto Račicko apysa
ka “Zuika padūkėlis” (149 psl., 
30,(XX) egz., iliustr. H. Ratkevi
čius). “Šviesos” leidykla išleido 
skaitinių vaikams iki penkerių 
metų “Jums, mažieji” 2-rą leid. 
(171 psl., sudarė V. Glebuvienė 
ir A. Matutis, iliustr. G. Gučai
tė). “Minties” leidyklos naujiena 
— Aleksandro Urbono knyga 
“Prietarai neamžini” (169 psl., 
8000 egz.).

— Lietuvos valstybinis aka
deminis operos ir baleto teat
ras pradėjo naują sezoną. Šalia 
klasikinių “Traviatos”, “Boriso 
Godunovo”, “Otelo”, “Sevilijos 
kirpėjo” ir kitų pastatymų, žiū
rovai pamatys ir naują kompo
zitoriaus Algimanto Bražinsko 
operą “Kristijonas”, skirtą būrų 
dainiui Kristijonui Donelaičiui. 
Operai libretą parašė poetas An
tanas Drilinga. Pastatymą reži
savo Lietuvos liaudies artistas 
Rimas Siparis, dirigentas — 
Lietuvos nusipelnęs artistas Vy
tautas Viržonis, dailininkas — 
Algis Kariniauskas.

— “Žmogus ir jūra”. Taip pa
vadinta lietuvių dailininkų B. 
Grušo, E. Malinausko, L ir F. 
Pakutinskų kūrinių paroda 
rugsėjo 26 buvo atidaryta Mask-

VALOAS C. DUOBA, lietuvi* advokates. 357 UrtlIeM Road, Kast 
Northporth, N.Y. 11731. Tol. 515 333-8740. Namų IBtsMte vakarais 
tik Išimtinais atveja* 818 757-2671. Naw Yarito ofisu 8JI» patalpose: 
86 - 01 114th SL, Rlehmond HM, N.Y. 11418. TeL 711(41 - 2811.

, • ' ......... ,r____

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghland BM., galima įsigyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštellii, sveikinimo kor
telių, gintaro, baltinukų, medaus, Įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jųmaici Ava. (prie Forest 
P*way SL), Woodheven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 2N« 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tehelra, Jr. laidotuvių faktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. WHson Avė.), tolti. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

KENFIELD FUNERAL HOMES — Baach Memorial Chmpel, 301 Corey 
Ava., St. Petersburg Beach, FL 33706. 813 360-&S77. Pasadena 
Memorial Chapel, 200 Pasadena Avė. S., SL Pattnburg, FL 33707. 
813 345-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimai, visą rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj rimtoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ava., Woodhaven,N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR S0NUS JONAS, sav. Wlnt»r Gardon Tavam. 
1883 Madlson St, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 8440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

-O-
Sveikinu Darbininką jo 70 metų sukaktuvių proga ir linkiu, 

kad, dar neišėjęs pensijon jis vis būtų toks darbingas kaip iki šiol 
dar ilgus metus.

Jo darbingumui paremti pridedu 70 dolerių auką.

ANTANAS MASIONIS
-O-

Jubiliejaus proga gerb. Darbininko" darbuotojus sveikinu 
ir linkiu Ilgiausių Metų! Pridedu 25 dol. auką.

LIUDAS ŠPOKAS
-O-

Lietuvių Darbininkų Draugijos 7-oji kuopa per pirmininkę 
Bronę Spudienę prie sveikinimų Darbininkui pridėjo ir 30 cffli. 
auką.

-o-
J. Liubinskas, Elizabeth, N.J., mokėdamas metinę prenu

meratą, su ilgų metų linkėjimais atsiuntė 70 dol. auką.
-o-

DARBININKAS DĖKOJA UŽ SVEIKINIMUS IR DOVANAS.

lapai, 20.000 etz.), rusų pasakos 
"Lapė ir strazdas" (24 psl.. 
60,000 egz., vertė K. Boruta ir 
D. Urbas, iliustr. J. Račiovas), 
liaudies dainelė “Atlėkė garne- 
lis” (23 psl., 80,000 egz., iliustr. 
I. Guobienė. “Vyturiukas”),

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. VVICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8-9 PM. Penkt. 7:30 • i:3O PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtls St, Auburn, MA 01501. T. 617753 • 7232.

Nobelio chemijos premija bu
vo paskirta Medicinos fondo 
Buffalo direktoriui dr. Herbert 
A. Hauptman ir karo laivyno la
boratorijos dr. Jerome Karle už 
jų darbus kristalų struktūroj; 
fizikos premija — Vakarų Vo
kietijos Max Planck instituto 
kompiuterių mokslininkui dr. 
Klaus von Klitzing už didelės 
svarbos darbus elektros varžai 
matuoti; literatūros premija — 
prancūzų rašytojui Claude Si- 
mon už jo literatūrinius kūri

nius, vaizduojančius gilų laiko 
pajautimą.

Manoma, kad rytinio pakraš
čio valstijose spalio 19 įvykęs 
žemės drebėjimas buvo sukeltas 
prieš 400 milijonus metų įvy ku
sio tarp Šiaurės Amerikos ir 
Europos - Afrikos kontinentų 
susidūrimo padarinių, nes dėlto 
įvykęs ir staigus žemės plutos 
pakitėjimas, pagal dabar vadi
namą Camerono liniją, einančią 
per pietrytinę New Yorko vals
tijos dalį prie Tappan Zee til
to per Hudson upę, vakarinį 
Connecticutą ir Massachussets.

Sov. S-ga atėmė pilietybę ir 
įsakė iki spalio 30 išvykti į 
Izraelį disidentam Irinai Griv- 
nin ir jos vyrui Vladimirui Nep- 
lekovič.

Popiežius Jonas Paulius II 
paragino J. T. užimti priekines 
linijas kovoj su valstybių įsisko
linimo krize, nes daugelis vals
tybių dėlto yra atsidurusios pa
vojuj sugriūti- L

Rumunija dėl didelių sunkumų 
energijos gamybos srity pašali
no energijos ministerį Nicolae 
Bušui ir visas energijos gami
nimo stotis tvarkyti pavedė ka
riuomenei.

Iš sovietų spaudos skelbiamų 
žinių, kad paskutinio žemės dre
bėjimo metu paliesto fabriko 
naktinėj pamainoj dirbo 1000 
darbininkų, kad fabriko sienos 
ir lubos sugriuvo ir kad darbi
ninkų tarpe kilo didelė panika, 
daroma išvada, kad žuvusių 
žmonių skaičius gali būti labai 
didelis.

vos parodų paviljone (V. Voros- 
kio g. 5). Broniaus Grušo stik
lo plastiko technika (bespalvė 
polimerinė derva, skaidriu ir 
blizgančiu paviršiumi kiek pri
menanti stiklą) atlikti darbai 
labai gerai pažįstami žiūrovam 
iš personalinių parodų respubli
koje. Naujos šiuolaikinės me
džiagos eksperimentai kartu su 
lakia fantazija suformavo origi
nalų dailininko stilių. Parodoje 
eksponuojami kūriniai savitai 
atskleidžia lietuvių liaudies 
papročius, dainas, legendas 
apie gintaro atsiradimą, įpras
mina miško motyvus. Klaipė
dos tapytojo Edvardo Malinaus
ko drobėse dominuoja Baltijos 
jūros stichija ir ramybė, milži
niškos erdvės, kupinos pulsuo
jančios gyvybės. Ekspoziciją pa
pildo žinomų pajūrio liaudies 
meistrų Irenos ir Felikso Paku
tinskų gintaro dirbiniai. Tai su
venyrai, papuošalai, ne kartą 
demonstruoti respublikinėse 
parodose.

S.L.K.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. - Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Sekmad. 
1:05 - 3 vai. popiet iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt., 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 - 10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25541h Avė., Bayside, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

rasolino 
A NENORIAIS

66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones; 326-1282 326-3150

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA - 
— GAUSI PARODŲ SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

KVECA.S
JONAS 

1)33 +1976

Lietuvių atstovai pasisako, kad New Yorko miesto burmistru 
būtų perrinktas Koch. Prie New Yorko miesto valdybos namų 
plakatą laiko Alfonsas Marcelynas ir VVallace B. Rodgers 
(d.) Viduryje stovi New Yorko miesto burmistras Edward 
Roch.

(atkelta ii 1 psl.)

Seminarijos rektoriaus ar vys
kupo, o ne nuo jūsų” — ban
džiau jam aiškinti.

Ir seminarija priklauso nuo 
valstybės

“Kas tau pripumpavo tiek 
daug antitarybinės dvasios?! Tu 
jau spėjai susidėti su kunigais 
“ekstremistais” ir nori jų pėdo
mis sekti. Ne, taip nebus! Apie 
seminariją tuomet užmiršk vi
siems laikams ir niekada nesva
jok, kad priėmimas į seminari
ją nepriklausys nuo valstybės. 
Savo atsisakymu tu nieko nepa
gąsdinsi, tik pakenksi pats sau 
ir Bažnyčiai. Nesikarščiuok, va
dovautas savo protu, o ne pa
mokymais!” — piktai mokė sau
gumietis.

“Kartais neužtenka žmogiškos 
išminties. Geriausia klausyti 
savo sąžinės ir Dievo balso” 
— pasakiau jam.

Pasirašyk, padėsime tau 
iškilti

“Jei visada paisysi tos sąži
nės išvedžiojimų — pražūsi gy
venime, nieko nepasieksi. Tu tik 
geriau pasižiūrėk j vyresniųjų 
kūnigų gyvenimą ir pamatysi, 
kad jie mažai paiso, ką liepia 
sąžinė, o gyvena kaip jiems ge
riau. Mes tau garantuojame pui
kią ateitį, padėsime iškilti į hie- 
rarkus, galėsi dirbti didesnėje 
parapijoje, išvažiuoti į užsienį, 
jei tik būsi protingas. Tad rašyk 
pasižadėjimą, ir viskas bus ge

rai. Išsiskirsime, kaip geriausi 
draugai. Kitaip teks visą gyve
nimą pyktis. Ir apie savo tėvus, 
brolius ir seseris pagalvok, kad 
gali jiems pakenkti. Kada nors 
tu pats man dėkosi, kad gerai 
patariau” — įtikinėjo Vincas.

Išvargintas “smegenų 
plovimo” pasirašiau

Išvargintas beveik tris valan
das trukusio “smegenų plovi
mo”, norėdamas greičiau juo 
atsikratyti ir labai trokšdamas 
būti kunigu, per savo žioplumą 
sutikau pasirašyti pasižadėjimą 
būti lojalus ir teikti valstybės 
saugumo organams informaciją 
apie antitarybinius išsišoki
mus Seminarijoje.

Tai padariau ne savo noru, bet 
tik verčiamas moralinės prievar
tos, kurią panaudojo saugumie
tis Vincas Platinskas. O prie
varta, bet kokį dokumentą daro 
negaliojantį, nes nėra laisvo 
apsisprendimo.

Išsiskiriant Vincas pareiškė, 
kad iki Seminarijos mokslo me
tų pradžios dar teks keletą kar
tų su juo susitikti, nes gali iš
kilti kokių nors neaiškumų. Be 
to, užtikrino neabejotiną mano 
priėmimą j Seminariją, jam tar
pininkaujant per Religijos rei
kalų įgaliotinį Tumėną. Kitą 
susitikimą nurodė, berods, lie
pos 19 d. Alytuje prie “Dzūki
jos" viešbučio. Apie pokalbį už
draudė kam nors pasakoti.

(Bus daugiau)

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, PC.

116-06 Myrtle Avenue 
Rlehmond 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 KREDITOKORTELĖMLS

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA. AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVELSERVICE 
2129 KNAPP STREET

BROOKLYN, N.Y. 11221 
TEL: 718 789 - 3300
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Rudens problemos
Ruduo pakeičia mūsų gyveni

mo ritmą. Rudenį pailgėja vaka
rai, vėsus oras visus uždaro 
kambaryje. Maloniau viduje pa
sėdėti, kur šilta ir gera. Malonu 
su draugu pakalbėti, pasisve
čiuoti, kokią įdomesnę knygą pa
vartyti.

Visiems teko per vasarą dau
giau skubėti, apeiti ir prižiū
rėti namus, rudenėjant teko re
monto darbais užsiimti. Rudenį 
tad pravartu poilsiauti ir dau
giau laiko skirti mūsų butų 
pagražinimui, sutvarkymui, pa
puošimui. Tai patogiausias lai
kas, nes tuoj prasidės švenčių 
laikotarpis su visais pirkiniais 
ir dzinguliukais.

Aptvarkydami butus, stenki
mės juos papuošti lietuviškais 
tautiniais paveikslais. Kartais 
kai kam yra sunku įsigyti lie- 
tavių dailininkų paveikslų, tokiu 
atveju pasinaudokime ir lietu
viškom paveikslų kopijom. 
Nemaža yra išleista įvairių at
virukų, reprodukcijų, Čiurlionio 
paveikslų, tik reikia juos gerai 
įrėminti. O rėmelių galima gau
ti gana pigiai paprastose vadi
namose “dešimtukų” krautuvėse. 
Paprastai rėmų dirbtuvėse rė
mai yra brangūs, o čia galima 
įsigyti už keletą dolerių paken
čiamą rėmelį kokiai reprodukci
jai.

Krautuvės pilnos visokiausių 
paveikslų, kurie tikrai pigūs, 
bet jie padary ti labai komerci
niu būdu, jie nieko neturi lietu
viško, todėl ir nereikia jais net 
domėtis.

-o-
Raskime progos paskaityti 

lietuvišką knygą. Skundžiasi 
kartą pensininkas, kad jam 
nuobodu, neturi ką veikti. Kai 
prisiminėm knygų skaitymą, jis 
numykė, kad nemėgsta. Knygos 
yra pati geriausia pramoga ir 
atvanga. Susidomėkime jom. Pir
miausia susidomėkim lietuviais 
autoriais, jų knygomis. Ten yra 
daug grožio, daug išminties su

dėta, ir visa tai mum artima, 
sava, nes tai parašyta lietuvio.

Teko matyti Chicagoje vieną 
pensininką, kariškį, kuris sakė
si priklausąs knygų skaitymo 
klubui. To klubo nariai visi 
kas savaitę ar kas dvi perskai
to po knygą. Savo susirinkime, 
gerdami kavą, jie ir apkalba tas 
knygas. Kiekvienas papasakoja 
apie savo skaitytą knygą, kaip 
jam atrodo ta knyga ir t.t. 
Tokiu būdu visi klubo nariai 
susipažįsta su ta knyga. Jei ver
ta, jei gerai parašyta, perskaito 
ir kiti klubo nariai.

Ugi vakarai mum duoda gali
mybes labiau išvystyti organi
zacijų veiklą. Patogu planuoti, 
posėdžiauti, šaukti susirinki
mus. Kartais vakare susirinkti 
gali būti sunkiau, nes žmonės 
bijosi judėti, eiti į gatves. To
kiu atveju susirinkimus reikia 
šaukti patogiu laiku, galima ir 
dienos metu.pvz. sekmadieniais.

-o-
Rudens veiklai priklauso ir 

Ralfo vajus. Visi žinome, kaip 
jis reikalingas paramos.Tad ne
atidėliokime ir pasiųskime savo 
auką. Jei greitai veiksime, tai bus 
geriau. Nebereikės nuolat prisi
minti ir graužtis, kad užmiršai, 
nepasiuntei. Gi Balfo skyriai ir 
Balfo centras tegu skelbia spau
doje, kur siųsti aukas.

Lapkričio mėnesį ateina ir 
rinkimai. Gyvename demokrati
nėje valstybėje ir visi pasinau
dokime ta demokratine rinkimų 
teise, kurios neturi pavergtos 
tautos. Laisvų rinkimų neturi 
Sovietų Sąjunga ir kitos dikta
tūrinės valstybės.

Jie su didele pagarba žiūri į 
Ameriką, kad ši moka brangin
ti savo demokratines laisves ir 
jomis net didžiuojasi. Ir jei ga
lėtų, ir jie skubėtų į balsavi
mo būstines ir balsuotų laisvai,

(nukelta į 4 psl.)

Spalio 12 Kultūros Židinyje 
paminėta “Kario” žurnalo 35 
metų sukaktis ir susipažinta su 
nauja ilgamečio “Kario” redak
toriaus Zigmo Raulinaičio kny
ga “Kunigaikščių sąjunga.” Šiam 
renginiui suorganizuoti buvo 
sudarytas specialus komitetas, 
kuriam pirmininkavo Aleksand
ras Vakselis. Daug renginio dar
bų atliko ir Alfonsas Samušis, 
New Yorko ramovėnų pirminin
kas.

Žvilgsnis į “Kario” žurnalą
Dėl techniškų kliūčių minė

jimas pradėtas su pavėlavimu. 
Publika ėmė net nerimauti. Mi
nėjimą pradėjo rengimo komite
to pinu įninkąs Aleksandras 
Vakselis, programai vadovauti 
pakvietė Giedrę Stankūnienę. 
Invokaciją sukalbėjo Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, OFM. 
Sugiedotas Lietuvos himnas.

Apie “Kario” žurnalą kalbėjo 
Kazys Jankūnas. Jis priminė, kad 
galima minėti “Kario” žurnalo 
65 metų sukaktį. Prisiminė to
limą praeitį, kai Lietuvos kariuo
menei buvo pradėtas leisti Ka
rio žurnalas, kokia buvo jo pa
skirtis, kas ji redagavo. Ilgai 
žurnalą redagavo kapitonas Juo
zas Balčiūnas, vėliau leitenan
tas Simas Urbonas. Nuo 1922 
redakcijoje dirbo savanoris Sta- 
sys Butkus.

Simas Urbonas (paskutiniu 
laiku buvęs kapitonas Lietuvos 
kariuomenėje), žurnalą atgaivino 
čia Brooklyne. Pirmą numeri 
išleido 1950 lapkričio 
23. Žurnalas pamažu prigijo ir 
plačiai paplito. 1954 persitvarkė 
Kario redakcija ir administra-

“Kario” sukaktuviniame koncerte dainuoja Rasa Krokytė iš Philadelphijos, jai akompo- 
nuoja Dalia Sakaitė. Nuotr. P. Bivainio

“KARIO” ŽURNALO SUKAKTIS IR 
KNYGOS “KUNIGAIKŠČIŲ SĄJUNGA 
SUTIKIMAS
cija. Redaguoti ėmė Zigmas Rau- 
linaitis, gi jo leidimą perėmė 
New Yorko ramovėnų skyrius. 
Žurnalas metai iš metų gerėjo, 
skaitytojų skaičius augo, apsi
tvarkė ir finansai, nes jo leidi
mą perėmė ramovėnų skyriai. 
Administruoti tada ėmėsi Leonas 
Bileris. Žurnalas tada išleido eilę 
knygų.

1961 mirė redakcijos narys 
Stasys Butkus, o 1966 m. Ka
zys Kepalas, kuris atsidėjęs tal
kino “Kariui”. 1979 mirė ilgame
tis “Kario” administratorius 
Leonas Bileris. Nuo 1981 metų 
“Karį” administruoti perėmė Al
fonsas Samušis. Pasikeitė ir re
dakcija. Norėdamas atsidėti savo 
istoriniams darbams, šių metų 
pradžioje iš redakcijos pasitrau
kė Zigmas Ranlinaitis, redaguoti 
perėmė Balys Raugas.

Kazio Jankūno paskaita užsi
tęsė apie 20 minučių.

Ateina nauja dainininkė
Po paskaitos scenoje pasirodė 

nauja ir jauna dainininkė Rasa 
Krokytė iš Philadelphijos. Ji čia 
dainavo pirmą kartą. Pianu ją 
palydėjo mum gerai pažįstama 
Dalia Sakaitė.

Jaunoji viešnia padainavo: 
Anoj pusėj marelių — liaudies 
dainą, Palaužta rūtelė — St. 
Šimkaus, Išėjo tėvelis į žalią 
girelę — St. Šimkaus.

Apie naująją Zigmo Raulinai
čio knygą “Kunigaikščių są
junga” kalbėjo dabartinis “Ka
rio” redaktorius Balys Raugas.

Pirma jis supažindino su pa
čiu autoriumi. Zigmas Raulinai- 
tis Lietuvos karo mokyklą bai
gė 1934 metais. Tai buvo 16-toji 
laida. Tarnaudamas Lietuvos 
kariuomenėje, dar studijavo
ekonomiją Vytauto Didžiojo 
Universitete Kaune, 
istoriją. Istorinius straipsnius 
rašė “Kariui”, “Kardui”’ “Mūsų 
Žinynui”. Iš vokiečių kalbos iš
vertė “Prerijų plėšikus”. Atsidū
ręs Vokietijoje, pokario metais 
išleido angliškus pasikalbėjimus.

Savo pusę amžiaus praleido 
beredaguodamas “Karį”. Jį reda
gavo nuo 1954 iki 1985 metų. 
Tuo metu vis labiau įsijungė į 
Lietuvos istoriją, specialiai į 
Lietuvos karų istoriją ir iš tos 
srities parašė 10 knygų.

Si naujoji knyga — “Ku
nigaikščių sąjunga” — aprašo 
laikus nuo 1202 metų iki 1232 
metų, tai yra 30 metų laikotar
pis, kuriame jau veikia ir Min
daugas.

Autorius jau yra spaudai pa 
ruošęs šios serijos tąsą apie 
Mindaugą, tomą pavadinęs “Ke
lias į sostą”.

Prelegentas supažindino ir su

Kas ta “Kunigaikščių sąjunga 
ir kas jos autorius?

pamėgo

Kazys

minėjime 
“Karį”. Nuotr. Tėv. 
Giedgaudo, OFM

paskaitė ištraukų iš tos knygos. 
Baigė raginimu, kad šią knygą 
verta įsigyti.

Balio Raugo paskaita užtru
ko apie 25 minutes.

Jaunos dainininkės ateitis
Po paskaitos į sceną vėl grįžo 

jaunoji dainininkė Rasa Kroky
tė. Palydėta Dalios Sakaitės pia
ninu, ji padainavo: Ramunėlė 
— J. Gaižausko, Daina — VI. 
Jakubėno, Žiema — Gied
rės Gudauskienės. Bisui — Ryt
mečio šviesi dukra.

Dainininkė turi gražias že
mąsias gaidas. Ir visas jos re
pertuaras pasirinktas toks, kur 
dainininkė gali plačiai pasireikš
ti žemuose registruose. Balso 
tembras malonus. Laisvai įkopia 
ir į aukštąsias gaidas. Prie tokios 
jaunatvės dirbdama ši mieloji 
viešnia tikrai turėtų iškilti į 
pirmąsias solistes.

Repertuarą ji pasirinko gana 
sudėtingą ir sunkoką^ ypač sun
kus buvo antroje daly. Bet tai 
jaunųjų užsimojimai ir troški
mai nugalėti dideles kliūtis.

Pabaigoje įteiktos gėlės dai
nininkei ir pianistei. Giedrė 
Stankūnienė visus pakvietė į 
apatinę salę, kur buvo vaišės.

Programa buvo įvairi ir ne
nusibodo. Ji užsitęsė tik 1 vai. 
ir 10 minučių.

Sveikinimai vakarienės metu
Apatinėje salėje stalai buvo 

gražiai papuošti vaišėms. Čia 
susėdo per 80 žmonių. Pakeltos 
šampano taurės, sugiedota 11- 

(nukelta į 4 psl.)

Švęsti Lietuvos medžiai nejautę nuogalio: 
Rausvasai žiemos lapas sulaukdavęs žalio. 
Žili buvę kaip seniai, samanom apaugę, 
Stipri buvę ir stambūs kaip vyrai suaugę, 
£ viežlyvi ir gražūs kaip mūsų jaunimas. 
Paskui ilgai šiurpsojęs stuobriuotas lydimas.

uo Puntuko lig Slavei ąžuolų daugybę 
Laikę žmonės lyg kokią didžią Šventenybę. 
Gyvendami vienybėj, dievaičiam (tikę. 
Kurie daugel paminklų po miškus palikę. 
Nešęs velnias akmeni, didumo kaip gryčios, 
Ir sudaužyt norėjęs Anykščių bažnyčios 
Arba užuverst upės: bet kaip tik išvydęs 
Ąžuolyną pašvęstą ir gaidys pragydęs.

P

Tuoj iš nagų paleidęs ir smėlin {mušęs: 
Net žemė sudrebėjus, senos griuvę pušys. 
Paskum ant jo lietuviai dovanas kūrenę. 
Kad juos dievai apsaugo ir dengia, ir peni. 

Ir šiuos čėsuos, nors žemė arklais nugaląsta. 
Daug Puntuke ąžuolo kelmų tebepūsta.

Ė dar dujen prie kelio dabar tebestovi; 
Viršūnės dar žaliuoja, nors jau šakos džiovi, 
šėnavoja juos žmonės, nei ratais netranko; 
Tūlas, ligos suspaustas, iš įžodžio lanko.

o lygumas ir slėnius traukęsis liepynas. 
Kai kur gojais apžėlęs, kai kur viškai grynas, 
Boluodavęs pervasar gelsvu žiedų pienu. 
Uždavęs bičių spiečiais, dvelkęs medum vienu; 
Ir visiem žmonėm meilus ir patogus buvęs, 
Ir laimėtinas visas kaip tikras lietuvis, 
žiedais bites penėjęs, saidų medų daręs. 
Ligas visas lietuvių su prakaitu varęs, 
Ronas su brazdais gydęs, vočių traukęs ugnį; 
Iš liemenio dėl staunių ir lentas, ir dugnį. 
Iš karnų davęs vyžas dėl mūsų autuvo, 
Ir nei šakelės, esą, dykai nepražuvo: 
Dirbę karbijas, lankus arba tvėrę tvoras. 
Nuo šaknies lig viršūnei buvęs Visas doras. 
Kai kur skroblynai buvę, bet skroblus išnyko. 
Tik skroblinės torielkos dar kur-ne-kur liko. 
Kai kur buvę visokių gan navatnų medžių: 
Ir su žiedais skujuotų, lapuotų bežiedžių; 
Tropnais vardais žiniuonys tuos medžius vadinę. 
Visus auklėję žmonės, ne visus pažinę.
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MEDICINOS MOKSLŲ PROGRAMA 
V MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUME

— Kun. dr. Kazimieras Pet
ras širvaitis, Holland, Pa., Šv. 
Kazimiero seserų vedamos Vil
ią Joseph Marie prieglaudos ka
pelionas, spalio 16 staiga mirė 
nuo širdies smūgio. Velionis bu
vo gimęs 1911 gruodžio 20 Va- 
lengiškių km., Marijampoliės 
apskrity. Kunigu buvo įšventin
tas 1935 birželio 16.

— Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos kultūrinė premija šiais 
metais rugsėjo 28 d. metiniame 
susirinkime buvo paskirta dr. 
Rimvydui Šilbajoriui už jo 
straipsnius ir raštus lietuvių li
teratūros klausimais.

— Ateitininkų kongreso pro
ga “Gajos” korporacijos premi
ja buvo įteikta kun. Kazimierui 
Pugevičiui už jo teikiamą infor
maciją laisvajam pasauliui apie 
Katalikų Bažnyčios persekioji
mą okupuotoje Lietuvoje.

— Ateitininkų federacijos val
dyba šiuo metu yra tokios su
dėties: pirm. Juozas Polikaitis, 
gen. sekr. Grasilda Reinytė-Pet- 
kuvienė, ižd. Stasys Tamulio- 
nis, sekr. dr. Danutė Saliklytė. 
Prisideda sąjungų atstovai: sen
draugių — Kazys Pabedinskas, 
studentų — Raminta Pemkutė, 
moksleivių pirm. dr. Dalia Ka- 
tiliūtė-Boydstun ir jaunučių — 
pirm. Ramunė Račkauskienė.

— VVorcester, Mass., Maironio 
Parko mažojoje salėje lapkri
čio 10, sekmadienį, 3 vai. po
piet bus rodomi Amerikos lietu
vių pagaminti filmai apie Lietu
vą. Filmus rodys ir apie juos kal
bės Raimundas M. Lapas iš Mel- 
rose Park, Illinois. Taip pat 
bus jo knygos “Ten, ekrane su
žibus” sutiktuvės. Visi VVorces- 
terio ir apylinkių lietuviai kvie
čiami dalyvauti. Renginiu rūpi
nasi Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės valdyba.

Los Angeles “Spindulys” ru
dens renginį ruošia lapkričio 
10, sekmadienį, tuoj po lietu
viškų pamaldų Šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

— Architektas Albertas Ke
relis, Cook apskrities architek
tas ir Facilities Design LTS 
architektūrinės firmos dalinin
kas, suorganizavo didelę archi
tektūros programą penktam 
Mokslo ir kūrybos simpoziumui 
(MKS), kuris įvyks Padėkos die
nos savaitgalį Chicagoje. Archi
tektūros programa susideda iš 
šešių sesijų ir jaunųjų architek
tų darbų parodos, kuriai vado
vauja arch. Kristina Kovaitė. 
Sesijom pirmininkauja Eglė 
Rimavičiūtė. Bronė Kova, Eigis 
Banelis, Henrikas Lutz - Lut- 
cius (iš Vokietijos) ir Albertas 
Kerelis. Sesijose planuojama tu
rėti 16 pranešimų.

— Ramunė Kubiliūtė sutiko 
būti ateitininkų federacijos val
dybos nare spaudos darbam.

— Dr. Ina Cepėnaitė-Užgirie- 
nė, Clark universiteto VVorces
ter, Mass., psichologijos profe
sorė, “Tautinės Sąmonės išlai
kymo išeivijoje” mokslinėje kon
ferencijoje skaitys paskaitą “Sa
vimonės vystymąsis ir tautišku
mas”. Taip pat ji bus vadovė 
paskaitų ciklo “Tautinis identi
tetas socialinių mokslų švieso
je. Si konferencija bus lapkri
čio 23 - 24 Chicagos Jaunimo 
Centro mažojoje salėje.

— St. Petersburg, Fla., Ro
mo Kalantos šaulių kuopa per 
savo pirmininką Antaną Gudonį 
atsiuntė Darbininkui stiprinti 
25 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

— Ieva Pocienė, Australijo
je gyvenanti lietuvė skulptorė, 
laimėjo konkursą sukurti skulp- 
rai, skiriamai pagerbti vietos 
visuomenės veikėjai Catherine 
Helen Spence. Skulptūra atei
nančiais metais bus pastatyta 
vienoje Adelaidės miesto aikš
tėje. C. H. Spence. mirusi šio 
šimtmečio pradžioje, buvo žymi 
rašytoja, auklėtoja, o ypač mo
terų teisių gynėja ir socialinių 
reformų šalininkė.

Medicinos mokslai yra viena 
iš trijų pagrindinių mokslinės 
programos dalių lietuvių Mokslo 
ir kūrybos simpoziumuose 
(MKS), kurie ruošiami kas ket- 
veri metai Chicagoje. Kitas dvi 
pagrindines programos dalis su
daro griežtieji mokslai — tech
nologija, architektūra ir humani
tariniai — Socialiniai mokslai.

Penktam MKS, kuris įvyks šių 
metų Padėkos dienos savait
galį, lapkričio 27 — gruodžio 1. 
Medicinos mokslų programą or
ganizuoja dr. Jonas Daugirdas, 
MKS mokslinės programos komi
teto nary s, Chicagos Veteranų 
ligoninės gydytojas ir naujai iš
rinktas Lietuvių Gydytojų Są
jungos pirmininkas. Dr. Daugir
das dalyvavo trečiame MKS 
su paskaita apie lytines užkre
čiamas ligas.

Tuos simpozijumuose prie 
medicinos mokslų programos 
taip pat dažnai prijungiamas 
stomatologijos ir biologijos sesi
jos. Todėl penktame MKS medi
cinos mokslų programoje numa
toma turėti šešias medicinos, 
dvi stomatologijos ir dvi biolo
gijos sesijas. Pagal būsimus duo
menis, medicinos programoje 
pramatoma turėti beveik 40 
dalyvių. Tai reliatyviai didelis 
medicinos programos dalyvių 
skaičius, nes jis viršija visų 
buvusių simpoziumų medicinos 
programų dalyvių skaičius, su
dėjus kartu.

Medicinos 1 sesija skirta už
krečiamom ligom. Sesijoje daly
vauja dr. Aldona Baltsch, dr. 

New Yorko ramovenai, atsidėkodami Zigmui Raulinaičiui už 
ilgameti “Kario" redagavimą^ įteikia dail. Česlovo Janušo 
tapytą lietuvišką gamtovaizdį. Paveikslą laiko Zigmas ir Ma
rina Raulinaičiai. \uotr. P. Bivainio

“KARIO” ŽURNALO SUKAKTIS IR 
KNYGOS “KUNIGAIKŠČIŲ SĄJUNGA” 
SUTIKIMAS
(atkelta iš 3 psl.)

giausių metų knygos autoriui 
Zigmui Raulinaičiui ir “Kario” 
žurnalui.

Pradžioje buvo įvairūs šalti 
užkandžiai, paskui šilta vaka
rienė. Kavos metu buvo pasaky
ta eilė sveikinimo kalbų. Svei
kinimams taip pat vadovavo 
Giedrė Stankūnienė.

Philadelpjijos ramovėnų vardu 
sveikino Jonas Stelmokas ir įtei
kė 50 dol. auką. Birutiečių var
du sveikino M. Klivečkienė, šau
lių kuopos vardu — kuopos pir
mininkas Kęstutis Miklas.

Raštu sveikino: Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis, Centro val-

Rudens 
problemos
(atkelta iš 3 psl.)

nevaržomi, už savo pasirinktus 
kandidatus.

Ir mūsų visų pilietinė parei
ga eiti ir balsuoti. Nesvarbu, 
kad šiemet nėra tokie dideli 
rinkimai, nerenkamas preziden
tas, bet renkami kongreso, sena
to nariai, miesto burmistrai, 
valstijų gubernatoriai. Tad ati
duokime savo halsą už tą, kas 
mum labiausiai patinka. Atiduo
dami balsą už savo kandidatus, 
jauskime pagarbą ir kitiem, nes 
tik tokiu būdu sugyvendami su
darysime turtingą ir gražią šio 
didelio krašto mozaiką.

Dalius Briedis, dr. Raimondas 
Strikas ir dr. Antanas Razma.

Medicina 2 — onkologijos 
sesijoje dalyvauja Vaidutis- Vait
kevičius, Algis Sidrys, Gintaras 
Degesys ir Linas Vaitkus.

Medicina 3 — reumatologi
jos sesijos dalyviai yra Jonas 
Juozevičius, Antanas Butkus, Jo
nas Lieponis ir Daiva Banaitie
nė.

Medicina 4 — dirbtinių or
ganų sesijoje dalyvauja Petras 
Kisielius, Viktoras Klimas, Dai
va Bajoriinaitė ir Linas Sidiys.

Medicina 5 sesijos dalyviai 
yra Edvardas Kaminskas, Vy
tautas Pavilanis, Alenas Pavila
nis ir Edmundas Arbas.

Medicina 6 — apvaliojo sta
lo diskusijose dalyvauja L. Sid
rys, A. Pavilanis, L. Mulokie- 
nė ir A. Puškorius.

Dvi stomatologijos sesijas or
ganizuoja dr. Nijolė Remeikie
nė, University of Illinois, Col- 
lege of Dentistry profesorė ir 
endodontrikos departamento 
pirmininkė. Sesijose dalyvauja 
dr. Nijolė Remeikienė, Lina 
Tharp-Kriaučialiūnaitė, Dan
guolė Vitkus, Rimas Karka, Bi
rutė Balčiūnaitė ir Arūnas Vai- 
tiekaitis.

Dvi biologijos sesijas organi
zuoja dr. Jonas Genys, Marylan- 
do universiteto profesorius. Se
sijose dalyvauja: Jonas Genys, 
Zigfridas Vaitužis, Bronius 
Povilaitis, Kuprienė, Teresė Bal
čiūnienė, Jūratė Micutaitė, Arvy
das Stasiukėnnas ir Martynas 
Yčas.

dybos vardu A. Jonaitis, VVater- 
burio ramovėnų pirmininkas A. 
Čampė, pridėjęs 100 dol. auką, 
Eugenija Noakienė, prijungdama 
100 dol. auką, Jurgis Juodis prie 
sveikinimo pridėjo savo paveiks
lų ir spalvotas nuotraukas. De
troito ramovėnas V. Perminąs 
atsiuntė 100 dol. auką, p. Bu
tai iš New Yorko — 30 dol., 
Petras Juknys iš New Yorko — 
35 dol. Taip pat raštu - tele
grama sveikino ir Petras Jurgėla.

Atsidėkodami už ilgametį dar
bą, Zigmui Raulinaičiui ramovė- 
nai įteikė dovaną — dail. Čes
lovo Janušo paveikslą — lietu
višką gamtovaizdį. Įteikė A. Sa- 
mušis ir M. Klivečkienė.

Padėkodamas už sveikinkmus, 
Zigmas Raulinaitis kalbėjo ir 
apie savo darbą — apie Lietu
vos karų istorija, kuri Lietuvoje 
visai nepuoselėjama, bet ji rei
kalinga. Todėl jis triūsia prie 
šios temos, dabar parengė tomą 
“Kelias į sostą” — apie Min
daugą. Rašo ir toliau.

Padėkojo ir visiems bendra
darbiams, spaustuvės persona
lui. šios šventės rengėjams.

Pabaigoje A. Samušis padėko
jo visiems šios šventės rengė
jams, programos dalyviams.

Po visų sveikinimo kalbų pub
lika dar kurį laiką pasišnekučia
vo prie stalų.

Publikos galėjo būti ir dau
giau, nes parama “Kariui tik
rai reikalinga. Buvo platinamos 
ir knygos. Naujos knygos par
duota 18 egzm., senų — 2 egz. 
(PJ-)

Kasos banko direktorius Vytautas Vebeliūnas nupilto buvusią vincentiečių seminariją 
Lemonte, III. Pasirašius pirkimo dokumentus, įteikia čekį. Iš k. Tėv. Hardin, vienuolijos 
iždininkas, Valdas Duoba, V. Vebeliūnas įteikia čekį, tėvas provincijolas, Tėv. John, Šv. 
Vincento mokyklos viršininkas, Harwitz, bendrovės advokatas, Rimas Domanskis. Nuotr.

Algimanto Kezio

NAUJA LIETUVIŠKA TVIRTOVE
Neseniai Chicagoje ir \’ew 

Yorke radijo bangomis nuskam
bėjo žinia, kad Lemont, III., 
DeAndreis Bažnyčia, seminarija 
ir visas 250 akrų sklypas yra 
mūsų.

Gavom daug sveikinimų ir 
komplimentų dėl steigiamo lie
tuviu Centro — Užsienio Lie
tuvių Sostinės. Man siunčiamus 
komplimentus čia norėčiau per
leisti visiems “Lito” akcinin
kams, investuotojams ir bend
radarbiams. Vienybėje yra galy
bė. Man su direktoriais yra ma
lonu prisipažinti, kad sugebėjom 
per 23 metus, būnant prie šios 
organizacijos vairo, išlaikyti 
laisvą kapitalų vienoje grupėje, 
kurio potencialo dėka galėjom 
dabar perimti šią 5 milijonų 
nuosavybę.

Taigi “valio” visiems mums. 
Tegu tai būna vėl kitas pavyz
dys, kad yra labai reikalinga su

LOS ANGELES, CALIF.
Lietuvių "Katalikų Mokslo 

Akademijos Xlll-tasis 
suvažiavimas

LKM A centro v valdybos pirm, 
kun. prof. dr. A. Liuima prane
šė šiuos naujus paskaitininkus:

Prof. dr. Benediktas Vytenis 
Mačiuika: ‘“Lietuvos miestų 
pagrindinės demografinės ir so- 
cio-ekonominės vystymosi kryp
tys 1944 - 1984 m. ; inž. Anta
nas Rudis: “Krikščionių demo
kratų ideologijos kilmė Lietuvo
je”; inž. Antanas Girnius: “Že
mės poliaus judėjimas”; prof. 
dr. Antanas Klimas: “Lietuvių 
kalbos dalyvių sistema ir jų 
funkcijos”; dr. Vincas Vyčinas: 
“žmogaus prasmė aisčių mitinės 
kultūros fone”; prof. dr. Aldona

VVORCESTER, MASS.
Marijos Nekalto Prasidėjimo 

— Putnamo seselių rėmėjai kar
tu su seselėmis Maironio Parko 
didžiojoj salėj lapkričio 3, sek
madienį, vai. popiet rengia kon
certą ir pietus. Koncerto pro
gramą atliks mišrus kvintetas 
“Harmonija” iš New Yorko. Va- , 
dovauja muz. V. Ralys. Pietus 
gamina rėmėjos.

Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikių Moterų Sąjungos seime 
naująja sąjungos pirmininke iš
rinkta Moterų Sąjungos 5-tos 
kuopos, VVorcester, Mass., pir
mininkė A. Sbumvvay. Ji yra 
advokato R. Shumway žmona, 
trijų vaikų motina, VVorcesterio 
LB apylinkės kultūrinių reikalų 
vadovė. Dukros Aldona ir Lori- 
sa lanko kolegijas, sūnus Larry 
— pradžios mokyklą.

Julia Mack, buvusi ilgametė 
Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikių Moterų Sąjungos pirmi
ninkė ir garbės narė. Sąjungos 
seimo metu pakelta į Sąjungos 
Garbės pirmininkę. Ji nuo jaunu 
dienų yra pasišventusi Moterų 
Sąjungai. Jai nesvetimi ir Lie
tuvos reikalai, Ikū Lietuvos žmo
nių kančios komunistinėje ver
gijoje. Kiekviena pasitaikiusia 

jungti savo ūkiškas jėgas — ko 
pasėkoje turtėja ir investuotojas 
ir bendruomenė.

Ko laukiam iš šio lietuviško 
Centro? Esamuose pastatuose 
apie bažnyčią grupuosis organi
zacijos bei rezidencijos, kondo- 
minijumai, jau pagyvenusiems 
mūsų draugams. Kad jų veidus 
nušviesti — aplinkui bus stato
mi apartamentiniai namai ir 
viensėdžiai namai, kur džiaugs
mingas, bet santūrus vaikų ir 
jaunimo žaismas, dėka šeštadie
ninės mokyklos, pranašaus dar 
ilgą mūsų tautos ateitį.

Pirklių bei mainų aikštė 
(Shopping Centers), profesiniai 
bei industriniai kabinetai papil
dys šio viso gyvenimo eigą. 
Mūsų kultūrinės vertybės bus 
čia pat, galerijoje, pastato že
mutiniuose kambariuose.

Klimatas yra labai lietuviš- 
- kas, taip kad padarysim ir ber- 
žyn^Tį’, kur mergelė galės rymo

Šlepety tė-Janačienė: “Pulgis 
Andriušis — Aukštaitijos sū
nus”; arch. Edmundas Arba.s: 
“Architektūrinės išraiškos verty
bės tautų kultūroje”.

Dr. Juozas Girnius sutiko pa
ruošti paskaitą prof. Stasio Šal
kauskio minėjimui, kuris įvyks 
penktadienio (XI 1.27 d.) vakare 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
po parodų atidary mo bei apžiū
rėjimo. Parapijos mokyklos kla
sėse bus šios parodos: dailinin
kių Inos Leškienės, Ramunės 
Motiejūnaitės - Sarup, ir O. 
Paškevičienės tapybos darbai; 
Kazio Karužos —- Lietuvos paš
to ženklų ir pinigų rinkiniai; 
Edmundo Kulikausko — Lietu
vos žemėlapiai ir monetos; dr.

proga, ypatingai per spaudą 
ir gyvu žodžiu skelbia kitatau
čiam apie sovietų naikinamas 
tautas, o ypač Lietuvą.

Rasutė Chiraitė yra pirmoji 
šios kolonijos lietuvaitė, pradė
jusi šį rudenį mokslo metus Va
sario 16-osios gimnazijoj Vokie
tijoj. Ji nuo jaunų dienų yra 
skautė. Prie šios organizacijos 
priklauso ir Vasario 16 gimna
zijoj. Taip pat ji reiškiasi gim
nazijos chore, tautinių šokių 
grupėj.

-J.M. 

NAUJA PLOKŠTELĖ
Mezzoso pranas

ALDONA STEMPUŽIENĖ
kompozitoriai: Švedas, Banaitis, Jakubėnas, Gruodis.
Sasnauskas, Tallat-Kalpia
Liuksusinis leidinys lietuvių Ir anglu kalbomis 
Kaina 12 dol., pašto Išlaidos 1 dol.
Užsakymus siųsti:
Aldona Stempužis
2589 Euclid Hts.Blvd. No. 6
Cleveland Hts., OH 44106

ti kažko belaukdama. Čia tuok- 
simės, gyvensime, barsimės ir 
mylėsimės. Iš čia vienas antras 
ir į dausas iškeliaus, bet vis 
tarp savų, kur džiaugsmais 
ir vargais galėsim dalintis. 
Lauksime didelio ir prasmingo 
kiekvieno prisidėjimo.

Iš tolimesnių vietovių lauksi
me investuotojų, kur jų kapitalas 
praturtins juos ir tautą. Kas no
rės įsigyti gyvenvietę, kreipki
tės į B. Nainį Chicagoj ar į Vy
tautą Alksninį New Yorke.

Bus ir atgarsių, kad vienas ir 
antras sakys — aš niekuo ne
galiu prisidėti prie šios misijos. 
Pastariesiems aš turiu pasiūly
mą arba garantiją: lai jie aplan
ko mūsų būstinę ir aš garan
tuoju, kad surasiu būdą prisidė
ti prie šios Sostinės — ne auka, 
bet investacija. Si garantija ga
lioja kiekvienam lietuviui, nors 
jis nė vieno dolerio kišenėje ne
turėtų.

Vytautas Vebeliūnas

Felikso Palubinsko — lietuviš
kos knygos ir LKMA leidiniai. 
Parodų surengimui pagelbėti 
sutiko ir Juozas bei Laimis 
Venckai.

Šeštadienį (XII.28 d.) pokylio 
metu viešbutyje dainuos visų 
labai pamėgtas Los Angeles vyrų 
kvartetas, kurį sudaro Rimtau
tas Dabšys — bosas, dr. Ema
nuelis Jarašūnas — pirmas te
noras, Antanas Polikaitis — ba
ritonas ir Bronius Seliukas — 
antras tenoras. Kvarteto muzi- 
zikinis vadovas yra muzikas 
Aloyzas Jurgutis. Bilietai į po
kylį jau parduodami po 25 dol.

Primename, kad kambariai 
Ambasador viešbutyje kainuos 
po 55 dol. nakčiai — vienam, ar
ba po 27.50 dol. asmeniui — 
dviese. Užsakyti reikia iki gruo
džio 1 adresu: Jonas Motiejū
nas, 555 N. Beachvvood Drive, 
Los Angeles, CA 90004. Tel.: 
464-9398. Suvažiavimui rengti 
komitetas užmokės viešbučiui 
pirmos nakties mokestį, tuo už
tikrinant kambarių užsakymą. 
Kviečiame visus tautiečius, bet 
ypač LKMA narius, nedelsiant 
tuo pasinaudoti.

Rengimo komitetas

— Clevelando vyrų okteto, 
vadovaujamo muz. Ryto Babic
ko, koncertas Chicagos Jaunimo 
Centro didžiojoj salėj įvyks lap
kričio 10. Ruošia Vasario 16- 
osios gimnazijai remti komite
tas.
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LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRO 
— KULTŪROS ŽIDINIO
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Spalio 12 įvyko jau 10-tas 
Kultūros Židinio rėmėjų metinis 
susirinkimas. Dalyvavo 33 pilna
teisiai nariai, o teisėtų įgalioji
mų buvo 52. Narių registraci
ja buvo tvarkinga, ir susirinki
mas prasidėjo tik su mažu pavė
lavimu.

Tarybos pirmininkui A. Vekse
liui atlikus oficialų atidarymą, 
pranciškonų vienuolyno virši
ninkas Tėvas Leonardas Andrie- 
kus, OFM, sukalbėjo invokaciją, 
prašydamas Dievo pagalbos Ži
dinio darbuose. Po to buvo su
giedotas Lietuvos himnas ir 
pradėta susirinkimo eiga. Buvo 
sudaryta mandatų komisija, 
perskaitytas pereitų metų susi
rinkimo protokolas, o tarybos 
pirm. Aleksandras Vakselis pra
nešė apie pereitų metų veiklą, 
išvardindamas ir dabartinę LK 
Centro, Ine., tarybos sudėtį: 
pinnininkas — A. Vakselis, Vi
cepirmininkai — V. Alksninis, 
adv. M. Jakulis ir V. Kirkyla. 
Nariai — A. Mičiulis, K. Ne- 
mickas, V. Sidas, J. V’ainius ir 
A. Žumbakienė.

Toliau trumpą pranešimą 
davė valdybos pirmininkas An
tanas Mičiulis. Abiejuose prane
šimuose išryškėjo Židinio išlai
kymo rūpesčiai, nuveikti darbai 
ir ateities uždaviniai. Teigiamą 
įspūdį sudarė valdybos ir tary
bos kooperacija, jaunesnių as
menų dalyvavimas vadovybėje ir 
sklandus santykiai su Židinio 
savininkais — Tėvais pranciš
konais. Tarpe neigiamų reiškinių 
pažymėtina sumažėjęs patalpų 
naudojimas lietuvių reikalam, 
nesilaikymas tvarkos ir taisyklių 
užsakant patalpas ir sumažėju
sius Židinio pajamos. Šalia to, 
dideli rūpestį sukėlė bingo žai
dimų padėtis. Kadangi bingo 
žaidimų pelnas sudaro didesnę 
pusę visų Židinio pajamų, grę
siantis vienos bingo grupės už
sidarymas ir iš viso sumažėju- 
sios bingo Įplaukos gali rimtai 
atsiliepti Į Židinio ateiti.

Iždininkui V. Kulpai išvykus 
atostogų, Kultūros Židinio meti
nę apyskaitą ir iždininko pra
nešimą perskaitė A. Mičiulis. Įsi

IŠ L.M.K. FEDERACIJOS VEIKLOS
Dalyvavo tarptautiniame 

suvažiavime
Lietuvių Moterų Klubų Fede

racija priklauso prie tarptauti
nės moterų organizacijos — Ge
neral Federation of VVomen’s 
Clubs — GFWC. Ši moterų or
ganizacija turi per 10 milijonų 
narių iš viso pasaulio, kasmet 
rengia suvažiavimus vis kitoje 
valstijoje. Suvažiavimo metu 
būna paskaitos įvairių sekcijų 
posėdžiai, banketai, priešpie
čiai. Pats įdomiausias suvažia
vimo pokylis yra taip vadina
mas tarptautinis — Internation
al Bancjuet.

Šiais metais suvažiavimas 
įvyko Houston, Texas, birželio 
mėnesį. Lietuvėm atstovavo Lie
tuvių Moterų Klubų Federaci
jos naujai išrinkta pirmininkė 
Aldona Noakaitė-Pintsch. Taip 
pat suvažiavime dalyvavo ir Ga
lia Žilionienė, kuri yra General 
Fed. VVomen Clubs atstovė prie 
Jungtinių Tautų.

Pirmininkė Aldona Pintsch jau 
ne pirmą kartą dalyvauja šiame 
suvažiavime, bet pirmą kartą 
kaip Liet. M. Klubų Federaci
jos pirmininkė.

Tarptautinio banketo metu 
pagrindiniu kalbėtoju buvo 
Dolf Droge. Jis kalbėjo visą va
landą, kaip Amerika turi priešin
tis komunistų įtakai. Aiškino 
apie Pietų Amerikos padėtį, nes 
iš ten jau pasirodęs komunisti
nis šliaužimas į Ameriką. Kal
ba buvo nepaprastai palanki 
pavergtom tautom.

Po šios kalbos buvo duota dvi 
minutės visom kitų kraštų at
stovėm tarti žodį. Jos buvo iš
kviestos prie prezidiumo stalo 
po vieną. Aldona dėvėjo tauti
nius drabužius ir savo žodyje 
sveikino suvažiavimą visų trijų 
Pabaltijo tautų — esčių, latvių 
ir lietuvių vardu. Estės ir lat

gilinus į skaitlines paaiškėjo, kad 
pernai (nuo 1984 liepos 1 iki 
1985 birželio 30) Kultūros Židi
nys turėjo pajamų $54,301.91, o 
išlaidų $53,287.81. Nuo pajamų 
atidėjus 15% į rezervinį fondą, 
fiskaliniai metai buvo baigti su 
$7,750.56 nuostoliu, kuriam pa
dengti jau reikėjo imti lėšas iš 
praėjusių metų santaupų. Nežiū
rint to, 1985 birželio 30 Židi
nio iždo stovis buvo $57,403.51. 
Rezerviniam fonde, kurį kontro
liuoja Tėvai pranciškonai kartu 
su LK Centro Korporacija, jau 
susikaupė $56,745.63. Šie rezul
tatai parodė, kad Židinio finan
sai buvo vedami tvarkingai ir 
konservatyvus, bet saugus ir 
pelningas iždo investavimas į 
KASOS Kredito Uniją atnešė ge
rus vaisius. Per abi sąskaitas 
vien tik nuošimčių priaugo 10 
tūkstančių dolerių su viršum.

Iždo apyskaitos reviziją buvo 
atlikęs ekonomistas Jonas Vai
nius ir čia pat perskaitė pa
tvirtinimo aktą.

Po pranešimų vyko gyvos dis
kusijos, kuriose dalyviai išreiškė 
didelį susidomėjimą Židinio rei
kalais ir rūpesčiais. Ypač daug 
diskusijų buvo iškelta dėl rezer
vinio fondo, bingo padėties ir 
patalpų nuomavimo. Buvo pa
aiškinta, kad rezervinio fondo 
principai ir gairės yra sureda
guoti raštiškam pasiūlyme, kuris 
artimiausioje ateityje bus svars
tomas kartu su pranciškonais. 
Dėl neatsakomingo patalpų už
sakymo buvo nutarta organiza
cijom ir pavieniam užsakytojam 
negrąžinti užstato, jeigu pervė- 
lai susigalvoja renginio nebe- 
ruošti. Taip pat nutarta pakelti 
didžiosios salės nuomavimo už
statą nuo 50 iki 100 dolerių. 
Laiku neįteikus užstatą, patalpos 
galės būti perleidžiamos kitiem. 
Mažėjant lietuvių naudojimui, 
bus stengiamasi patalpas nuo- 
muoti kitataučiam, iš kurių ima
mas daug didesnis mokestis.

Šlubuojant Lietuvių Atletų 
Klubo vedamai bingo sekcijai, 
buvo prašoma ieškoti talkinin
kų, kurie pavaduotų jau eilę 
metų nuolatos dirbančius asme- 

vės savo atstovo neturėjo. Aldo
na pabrėžė, kad šių tautų bend
ras tikslas yra kovoti prieš 
bendrą priešą Sovietų Sąjungą, 
kuri yra užgrobusi jų kraštus ir 
terorizuoja žmones. Likusiems 
tėvy nėje neduoda jokių teisių. 
Šių kraštų moterys, pasklidę 
laisvame pasaulyje, stengiasi 
kalbėti ir dirbti, kad apsaugotų 
žmonių teises ir išlaikytų taiką; 
savo žodžiu ji norinti atkreipti 
suvažiavimo dėmesį, kad laisvė 
yra gyvenimo pagrindas, kad tos 
laisvės neturi už geležinės už
dangos gyveną žmonės.

Pasibaigus banketui, Aldona 
turėjo progos pasikalbėti su po
nu D. Droge, kuris sakė, kad apie 
Lietuvą ir jos reikalus daug 
žinąs iŠ Lino Kojelio VVashing- 
tone, nes jis yra “Freelance 
Consultant to the VVhite House”, 
iš profesijos žurnalistas ir kalbė
tojas (pakvietus jis vyksta su pa
skaitomis).

Kitas suvažiavimas bus Cin- 
cinnati, Ohio, o 1990 metų bus 
New Yorke.

Rengia susitikimą su Jūrate 
Statkute De Rosales

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racija lapkričio 10, sekmadienį, 
4 v. popiet Kultūros Židinyje 
rengia susitikimą su Jūrate Stat
kute De Rosales, kuri yra atvy
kusi iš Venecuelos ir dabar sve
čiuojasi Amerikoje. Ji yra para
šiusi knygą “Baltų kalbų bruo
žai Iberų pusiasalyje”. Pati au
torė kalbės apie savo knygą, kaip 
ji susidomėjo tuo klausimu ir 
kaip parašė knygą. Gi Julius 
Veblaitis apibūdins autorę ir 
dar gros smuiku. Po visos pro
gramos bus vaišės.

Jūratė Statkutė De Rosales 
gyvena Venecueloje ir daug rašo 
lietuviškoje spaudoje, iškeldama 
įdomių klausimų iš lietuvių 
tautos senovės.

nis. Buvo kreiptasi per spaudą, 
asmeniškai ir raštiškai, bet iki 
šiol naujų talkininkų nesusilauk
ta. Padėčiai nepasikeitus, už 6 
mėnesių LAK bingo sekcija gali 
visai užsidaryti. Dar kartą bu
vo apeliuota į organizacijas ir 
grupes, kurios naudojasi Židi
niu, kad atsiųstų bent po porą 
žmonių į talką bingo žaidimam.

Po diskusijų įvyko rinkimai į 
LK centro tarybą. 3-jų metų ka
denciją šiemet baigė A. Mičiulis, 
A. Vakselis ir A. Žumbakienė. 
Visi trys sutiko kandidatuoti ir 
vieningai buvo išrinkti dar 3 
metam. Susirinkimas gausiomis 
katutėmis išreiškė pasitikėjimą 
bei padėką visai Kultūros Židi
nio vadovybei.

Susirinkimą uždarius, daly
viai kurį laiką pabuvojo prie ka
vos ir pyragaičių, o taryba pasi
liko aptarti pareigų pasiskirs
tymą ir planuoti artimiausius 
veiklos uždavinius.

Trumpai apžvelgus metinio 
susirinkimo faktus ir nuotaikas, 
peršasi mintis, kad per 10 metų 
mažai kas pasikeitė. Kai ku
riais atžvilgiais tačiau pastebi
ma, kad laikas vis daugiau dirba 
mūsų nenaudai. Mes galėtume 
tą žalingą progresą sustabdyti, 
jeigu daugiau naujų ir jaunų 
jėgų įsijungtų į Židinio veiklos ir 
išlaikymo darbus. Čia ypatingai 
turima minty mokyklos, sporti
ninkų, skautų, ateitininkų, šokė
jų tėvus, kurių uždavinys yra ne 
tik išlaikyti Lietuvių Kultūros 
Židinį, bet ir savo vaikam jį 
išsaugoti. Laukiame jų visų, kad 
bendromis jėgomis galėtume tą 
uždavinį sėkmingai atlikti.

Alg. S.

NEW YORKE
Poetas Leonardas Žitkevi

čius apalio 25 apsilankė redakci
joje ir pranciškonų spaustuvė
je, kur yra išspausdinta jo nauja 
satyrinės poezijos knyga. Pra
ėjusiais metais rugsėjo 17, atėjęs 
į darbą Darbininko redakcijoje, 
jis buvo ištiktas stiproko kraujo 
išsiliejimo smegenyse. Kurį lai
ką gulėjo ligoninėje, paskui gy
dėsi namie. Pamažu vis stiprėjo 
ir gerėjo. Dabar paralyžiaus 
yra paliesta tik kairioji ranka. 
Mielam Leonardui linkime kuo 
greičiau pasveikti ir vėl stoti 
prie literatūrinio darbo.

N. Y. Filatelistų Draugijos 
biuletenis yra leidžiamas anglų 
kalba, surašomas rašomąją ma
šinėle ir išspausdinamas rotato
riumi. Neseniai pasirodė rūgs - 
jo mėnesio numeris. Kaip įpras
ta, daug vietos skiriama drau
gijos narių veiklai, parodom, 
aprašomi lietuviški pašto ženk
lai. Čia duodama patarimų kaip 
laikyti brangias pažto ženklų 
kolekcijas, plačiau analizuoja 
Lietuvos pašto ženklus, skirtus 
gamtai pavaizduoti. Draugija

PHILADELPH ĮJOS LIETUVIŲ NAMAI RENGIA

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

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

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

RENGĖJAI

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

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

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

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

VARDAS Ir PAVARDĖ ................................................................................................................

ADRESAS............... .....................................  _..................................................
Užsakau Darbininką kaip dovaną:...........................................................................................

Adresas-------- --- —....................J......................................... .........................................-.... ..

Naujoji Kultūros Židinio taryba, kuri buvo sudaryta spalio 
12 per metinį Kultūros Židinio rėmėjų suvažiavimą. Iš 
k. A. Mičiulis, V. Sidas, K. Nemickas, pinnininkas A. Vak
selis, V. Kirkyla, J. Vainius, A. Žumbakienė. Trūksta V. 
Alksninio ir M. Jakulio-Jason.

savo narių turi visoje Ameriko
je ir net užsienyje. Biuletenį 
redaguoja Walter E. Norton, 
gyvenąs Philadelphijoje, viršelį 
dviem spalvom šilko tinklelio 
technika išspausdino Charles 
\latuzas, gyvenąs Ozone Park, 
N.Y. Įdėta prie aprašymų ir 
pašto ženkliukų pavyzdžiai.

Jaun ieji aktoriai, susibūrę 
į “Arts Club Theatre” grupę, 
anksčiau pastatė Antano Škė
mos ‘Pabudimą” angliškai. Da
bar stato vengrų rašytojo Fe- 
ren Molnar komediją “The Play’s 
the Thing”. Režisuoja estė Lin
da Pakri. Grupėje vaidina ir 

Solistė Marytė Bizinkauskaitė, šių metų Metropolitan operos 
jaunųjų dainininkų finalistė, lapkričio 3 dainuoja Hartfor
de, o lapkričio 16 Kultūros Židinyje, kur tada bus koncertas 
Apreiškimo parapijos remontų fondui paremti. Xuotr. P. Stalė
tos.

lietuvis Arūnas Ciuberkis. Veng
riškos komedijos vaidinimai vyks 
nuo lapkričio 15 iki gruodžio 
8 Courtyard Playhouse, 39 Gro- 
ve St. (du blokai į vakarus nuo 
Sheridan Square). Informacijos 
reikalais skambinti 212 673 - 
5636.

Spauda
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant 
dėl mūsų tautos laisvės. 
Paremk ją savo auka!

— Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto seimas įvyks 
gruodžio 6 - 8 St. Petersburge, 
Floridoje.

— Lietuvių Fondas Šiais me
tais paskirstė 181,000 dol. taip: 
Švietimui 89,000 dol. — 49.2%, 
kultūriniam reikalam — 53,200 
— 29.4%, kitiem reikalam — 
38,800 dol. — 21.4%.

— Dr. Edmundas Arimantas 
Arbas, arch. E. Arbo sūnus ir 
Harvardo v universiteto biologi
nių laboratorijų tyrinėjimų da
lyvis, V-tame lietuvių Mokslo ir 
kūrybos simpoziume padarys 
pranešimą apie nervinius 
ritmus.

— Vasario 16 gimnazijai rem
ti Chicagos komitetas lapkričio 
10 Chicagos Jaunimo Centre 
rengia koncertą, kurio programą 
atliks Clevelando vyrų choras, 
vadovaujamas Ryto Babicko.

— “Volungė”, Toronto lietuvių 
jaunimo choras, lapkričio 16 
per savo dešimtmečio koncertą 
supažindins Toronto lietuvišką 
visuomenę su pirmąja savo 
plokštele.

“Puota jūros dugne”— tradi
cinis jūrų skautininkų “Gran
dies” ruošiamas pokylis įvyks 
lakričio 9 Chicagos Jaunimo 
Centre.

— Dr. Ina Užgirienė, Clark 
universiteto psichologijos pro
fesorė ir Ketvirtojo mokslo ir 
kūrybos simpoziumo (MKS) Hu- 
manitarinių-socialinių mokslų 
programos buvusi pirmininkė, 
dalyvaus Penktajame MKS su 
pranešimu apie bendravimo ir 
kalbos ryšius kūdikystėje. Prof:
I. Užgirienės ir J. Hunt knyga 
Assessment in Infancy, išversta 
į italų ir japonų kalbas. Dabar 
verčiama į ispanų kalbą.

— Dail. Telesforo Valiaus mo
nografijos sutiktuvės Chicagos 
Jaunimo Centre įvyks lapkričio 
8, penktadienį, 7 vai. vak. Ruo
šia Jaunimo Centro moterų klu
bas.

— “Aidas”, Kanados lietuvai
čių choras, pradėjo savo dainų 
sezoną. Chorui vadovauja muz.
J. Govedas.

— Daina Kojelytė, Chicagos 
Loyolos universitete šį pavasarį 
baigusi teisės mokslų studijas, 
išlaikė Illinois valstijoje profe
sine praktika verstis egzaminus 
ir įsigijo advokatės teises. Dai
na šiuo metu dirba Property 
Loss Research Bureau teisinin-
kų korporacijoje, Schaumburg, 
III.

“The VVanderer”, plačiai skai
tomas katalikų savaitraštis, spa
lio 7 paskelbė Paul A. Fisher 
straipsnį apie religijos perse
kiojimą Sovietų Sąjungoje. Nau
dojama Keston kolegijos Angli
joje direktoriaus kun. M. Bour- 
deaux medžiaga. Tame pačiame 
numeryje telpa ilgas Baltų Lais
vės Lygos pirmininko laiškas, 
nusakąs tos organizacijos at
liekamus darbus.

— Margutis, Chicagos lietuvių 
radijo programa, patekus į fi
nansinius sunkumus, spalio 7 
pradėjo teletoną. Pirmą vakarą 
radijo laidos metu sulaukta 
3,000 dol. pasižadėjimų, o pen-
kių dienų laikotarpyje beveik 
10,000 dol. Gautais pinigais ly
ginamos skolos radijo stotyje ir 
atliekami Margučio radijo studi
jos aparatūros pataisymai.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: L. Juozapavičius, Santa 
Monica, Calif., R. Bačauskas, 
Marietta, G A, M. Serafinas, Eli- 
zabeth, N. J. Užsakė kitiem: 
Rūta Kavolius. Elizabeth, N. J.— 
V. Kavoliui, Elizabeth. N.J 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiems 
skaitytojams Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 12 
dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.
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Z. Raulinaičio, Kunigaikščių 
sąjunga. Kietais viršeliais. 10 
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. Šimkaus, Atsiminimai. 
Tėviškėje ir nepriklausomoje 
Lietuvoje. Įrišta. 15 dol.

VI. Kulboko, A. Tūly s, 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.

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

POEZIJOS 
MĖGĖJAMS
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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 Čerškaus 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- 
nuoįa R. Strimaičio orkestras. 
Kaina su persiuntimu 11 dol.

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

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

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

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.

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. 9 dol.

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

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

SUVENYRAI

PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

SDBCFER PARK 
PHARMACY 

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

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

WI DEUVER

296-4130

NAUJAUSIOS KNYGOS

Gera 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., Brooklyn, N.Y. 
11207.

T. Venclovos, Tekstai apie 
tekstus. Kietais viršeliais. 10 
dol.

J. Švobos, Šeiminė ir prezi
dentinė Lietuva. 10 dol.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos, septintas tomas, įriš
tas. 7 dol.

A. Landsbergio, Vaikai gintaro 
rūmuose. Kietais viršeliais, dra
ma. 7 dol.

J. Toliušio, Susitikimas prie 
katedros. 7 dol.

C. Gincevičiaųs, Vududienio 
varpai. Pasakojimai. 6 dol.

E. Nazaraitės, Medaus ir krau
jo lašai. Eilėraščiai. 6 dol.

B. Mockūnienės, Saulėlydis, 
pasakojimai. 7 dol.

L. Andriekaus, Atmink mane, 
Rūpintojėli. Eilėraščiai. Kietais 
viršeliais, 6 dol.

A. Veščiūnaitės, Aidinčios 
upės. Eilės. Kietais viršeliais. 
7 dcl.

B. Pavabalio - L. Žitkaus, 
Milžinai ir slibinai. Satyriniai 
eilėraščiai, 5 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos, pokštelės, suvenyrai gauna
ma Darbininko administracijo
je, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

Pastabumas
Jurgis: — Ar girdėjai, Kazy, 

kad tavo draugas ligoninėj?
Kazys: — Ne, kas gi atsitiko? 

Aš mačiau jį vakar linksmai 
bešokant su šviesiaplauke pa
nele”.

Jurgis: — Taigi ir jo žmona 
jį matė bešokantį. . .

Sutaupė „
Žmona: — Pažiūrėk į tą naują 

suknelę, kurią aš šiandien pir
kau už du šimtus dolerių.

Vyras: — 200 dolerių už tai? 
Kodėl tu pirmiau man nepatele
fonavai?

Žmona: — Maniau patelefo
nuoti, bet nenorėjau dykai de
šimt centų išleisti.

Kaina su persiuntimu 11 dol.
Pasakos. Įrašyta 10 lietuviškų 

pasakų vaikam. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

Los Angeles vyrų kvartetas 
įdainavo 12 lietuvių ir tarptau
tinių kompozitorių kūrinių. Kai
na su persiuntimu lldol.

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. 11207.

PLOJCŠTELĖ
Automobiliam lipinukai (de- Kad liktum tu gyva. Plokšte- 

__  cal), Lietuvos Vytis1 su trispalve lę įdainavo ir išleido Chica-
K. Grigaitytė, Tylos dovana^ ** stilizuotas Vytis, lipinama iš ’ gos Lietuvių opera. Turinys:

4 dol. vidaus. Lietuvos Vytis su tri-į ’ 1 v’a’*
K. Grigaitytė, Marių vėjui t spalve ir Amerikos-Lietuvos vė- 

skambant. 4 dol.
S t Santvaras, Buvimo pėdsa

kai. 8 dol.
J. Rūtenis, Šventieji dūmai.

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

dol.
K. Kaminskas, Po svetimu 

dangumi. 4 dol.
E. Jųodvalkė, 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.

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-

liavomis bei Vyčiu, lipinama 
išorėj. Kaina po 1 dol.

Lipinukai išorėj LABAS, 
SVEIKAS ir kiti po 1.50 dol. . 
Lietuva su Vyčiu, L.T. 2 dol. kilo. Su persiuntimu 16 dol.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė Gaunama Darbininko administ- 
■su pastatymo kaladėle (base) racijoje.
— 1.50 dol. Lietuviška ir JAV 
vėliavėlės su pastatymo kaladė
le (base) — 2 dol.

NAUJAUSIOS

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

Pripratusi
Vaikinas: — Aš manau, kad 

turėsiu išeiti. Manau, kad 
per daug sutrukdžiau.

Mergina: — Visai ne. Aš 
vau laidotuvių direktoriaus
dėjėja. tad esu papratus sėdėti 
su negyvėliais.

jus

bu-
pa-

Nuoma
Jaunas ponaitis: — Aš ma

nau, kad, jei pabandytum duo
ti namų savininkui porą bučinių, 
jis nustotų prašyti nuomos pi
nigų.

Jauna ponia: — Ne, brangu
sis. Tas nebepadeda.

Lietuvos vadavimo darbe niekada nėra nei šventų dienų, 
nei atostogų!

PUOŠNŪS ALBUMAI
Puošnūs ir meniški albumai, 

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

A. Rannit, M. K. Čiurlionis, 
25 dol.

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

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

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

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

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

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

R. Viesulas, Telesforas Valius, 
58 dol.

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

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

Odyssey, 15 dol.
F. Whitaker, Puzinas, 25 dol.
Jurgis Juodis, The Way 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.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo modemtikus apdraudė* planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir telkia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičlų.

Norį Įsirašyti kreipkitės Į SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St), Vilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės Į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Eiderts Lane. Woodhaven, N.Y. 11421, tol. Ml 7-6637.

GINKIME LIETUVIŲ TEISES 
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa, čekius rašyti 

“Lietuviu Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lith
uanian Rights Fund Ine.”) ir siųsti adresu: 2638 Wost 
71 st Street, Chlcago, IL 80629

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui.-------- USS —ju!

Pavardė, vardas_______ ..___________ ___ ___________
Adresas_____________________ _____________________

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.

PLOKŠTELĖS 
VAIKAMS

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

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 1*0 dol.

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

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

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

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

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 45, PAGES)

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo ir St 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
1120?.

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

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

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

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

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

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

Užsakau “Lithuanian Cookery" už 8 dol. Persiuntlmas- 
Poatage 50 c.

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas-, valstija, Zip

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01 114th St, Richmond H iii, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-0799

Skyriai: Chicagoje, 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%. Pilnas metų 
prieauglis 7.25%

Taupymo certlflkatų palūkanos nuo 7.15% iki 9.85%, pagal sumą ir terminų.
IRA indėlių palūkanos nuo 9-25 Iki 10.25% pagal terminą.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS (staiga Richmond HM veikla šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. 
vakaro, išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. Ir šeštadieniais Iki 5 v.v.

Apie paskolų Ir certlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefonų arba paštu Jums bus sutelktos vėliausio* Informacijos.
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STAIGA MIRĖ ALGIS GRABNICKAS Tokios netikėtos tragedijos 
buvo pritrenkti visi artimieji ir

Tas nepaprastas įvykis nutiko 
spalio 25, praeitą penktadienį. 
New Yorko orkestras “Jinai ir 
trys gintarai” tą dieną vyko į 
St. Petersburg, Fla., kur jau 
seniai buvo sutikę groti Kristi
nos Grabnickaitės vestuvėse. Al
gis ir Milda Karmazinaitė Grab- 
nickai prieš kelioliką metų iš
sikėlė iš New Yorko į Floridą, 
kur gražiai įsikūrė ir susitvarkė. 
Dabar ištekėjo jo dukra Kristina 
Ramona, ištekėjo už Mariaus 
Šilingausko.

Visas orkestras nuskrido 
ankstyvu lėktuvu, tik pasiliko jų 
vadovas Vytautas Daugirdas. 
Atvykusius orkestro dalyvius 
Grabnickai labai nuoširdžiai

priėmė ir vaišino. Visa popietė 
praėjo labai šviesioje ir džiaugs
mingoje nuotaikoje. Pavakary’ 
jaunosios tėvelis Algis Grabnic- 
kas pasikėlė nuo stalo vykti į 
aerodromą pasitikti atvykstančio 
“Jinai ir trys gintarai” vadovo 
Vytauto Daugirdo.

Bevažiuodamas į aerodromą, 
Algis pradėjo blogai jaustis. iŠ 
greitkelio jis pasuko į šoną ir 
sustojo. Greit atsirado polici
ninkas ir paklausė, ar jis gerai 
jaučiasi, kas nutiko, kad jis su
stojo. Algis jam atsakė, kad esąs 
truputį pavargęs. Tuoj pailsėjęs 
keliaus tolyn. Kai policija nuva
žiavo, jį ištiko didelė širdies ata
ka, ir jis tuoj mirė.

didelis būrys svečių, suvažiavu
sių į vestuves iš arti ir iš toli. 
Daug kas kūkčiodami ir verk
dami klausinėjo ar bus vestuvės, 
ar tik laidotuvės.

dos Grabnickienės vyriausioji 
sesuo — Janė Sikorskienė-Kar-
mazinaitė. Čia Woodhavene gy
vena bent keli broliai Karma
zinai. Visiems šia proga reiškia
me užuojautą.

Vestuvės įvyko šeštadienį, 
spalio 26, įvyko taip, kaip buvo 
suplanuota. Suprantama, tik tų 
vestuvių nuotaika jau buvo visai 
kita.

Grabnickų viena dekra prieš 
metus laiko žuvo automobilio 
katastrofoje. Prieš porą savaičių, 
spalio 12, Australijoje žuvo Mil- gės išdaigų.

Lietuvišką rudens šventę — 
"Oktoberfest” rengė Lietuvos 
vyčių 12 kuopa Aušros Vartų 
parapijos salėje spalio 27. Žmo
nių dalyvavo apie šimtas. Šo
kiam grojo Joe Thornas orkest
ras. Buvo įvairių žaidimų, lai
mėjimų ir kitokių rudens mu-

A.A. 
ALGIUI GRABNICKUI

staiga mirus, jo žmonai Mildai, visai jų šeimai ir kitiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžių užuojautą ir drauge 
liūdime šio didelio ir netikėto skausmo valandoje.

Vytas, Olga ir Pranė 
Jakutavičiai

Dalia ir Rimas Jakai 
Dana Jakienė su šeima 
Sofija Patatnsienė

A.A.
ALGIMANTUI GRABNICKUI

amžinybėn iškeliavus, skausmo prislėgtus tėvus, žmoną 
Mildą, dukras Kristiną ir Linutę, sūnų Gintarą ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir dalinamės skaus
mu.

Galia ŽiHonienė po ilgesnio 
negalavimo namuose yra pagul
dyta New Yorko Universiteto li
goninėje.

Pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus koncertas bus lapkričia.30, 
šeštadienį, 5:30 v.v. Camegie 
Recital salėje Manhattane. Pia
nistas A. Kuprevičius gyvena 
Clevelande ir ten profesoriauja 
konservatorijoje.

IEŠKOMA AUKLĖ lietuviš
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.

Redakcijoje lankėsi kunTTla- 
polaą Krasauskas ir kun, Alfon
sas Petraitis, abu iš Putnamo, 
Conn. Jie bnvo atvykę į Pa
te rsoną aplankyti kun. A. Ber- 
tašiaus. Iš ten juos į redakciją 
ir vienuolyną palydėjo Antanas 
Masionis. Čia jie apžiūrėjo Ado
mo Galdiko vardo galeriją, apsi
lankė ir pas vysk. P. Baltakį, 
OFM, nusipirko įvairių knygų 
Darbininko spaudos kioske.

BOSTON MASS — WLYN 1380 
AM bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 
ryto. Voda S. Ir V. Minkai, 71 
Farragut Road, So. Boston, Mass. 
02127. Telef. 288-2515.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10.00 vai. ryto Iš WCAV- 
/ . I banga 98.0. Vedėjas — Pątras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brocktbn, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

A.A.
ALGIS GRABNICKAS

staiga mirė savo dukros vestuvių išvakarėse. Šio didelio 
skausmo valandoje nuoširdžią užuojautą reiškiame jo 
žmonai Mildai, visai jų šeimai ir visai giminei.

Gertrūda, Juozas, Raimundas ir 
Edvardas Jakutavičiai

A.A.
VACLOVUI LUKOŠEVIČIUI

mirus, jo žmonai Bronei ir dukrai Lilei su šeima 
liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą.

Penktadienio popiečių 
darbuotojai

Australijoj tragiškai žuvus

A.A. JANINAI SIKORSKIENEI,
jos brolius Stasį Krmazinąt mūsų artimą giminaitį, Vac
lovą, Edvardą, Leoną ir seserį Mildą, o taip pat visus 
artimuosius nuoširdžiai ir giliai užjaučiame.

Dr. Juozas ir Aldona Navickai

A.A.
VACLOVUI LUKOŠEVIČIUI

mirus, jo žmonai Bronei, dukrai Lilei Milukienei, jos vyrui

A.A.
JANINAI KARMAZINAITEI- 

SIKORSKIENEI
tragiškai žuvus, nuoširdžiai užjaučia vyrą, dukterį, seserį 
ir jaunų dienų draugus brolius Karmazinus

Stasys Miknius su šeima

Tragiškose aplinkybėse žuvęs

A.A. ALGIS GRABNICKAS, 
vienintelis Marijos ir Zigmo Grabnickų sūnus, paliko 

mūsų visų širdyse didelį liūdesį.
Giliai užjaučiame tėvus Mariją ir Zigmą, žmoną 

Mildą, sūnų Gintarą, dukteris Kristiną ir Aliną ir visus 
gimines bei artimuosius.

Šilbajorių ir Galinių
šeimos.

Vytui ir anūkams- Rasai, Albinui ir Nidai ir visiems 
giminėms bei artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Lietuvių Tautodailės Institutas
J e te York e

JINAI IR TRYS GIVTAFLAI

ALGIUI GRABNICKUI,
taip staiga, savo dukros vestuvių išvakarėse, mirus, 
didelio skausmo prislėgtiems — jo žmonai Mildai, visai 
jų šeimai ir visai giminei reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Vyytautas Daugirdas — vadovas
Dana Summer-Striugaitė

Juozas Jakutavičius
Zenonas Jūrys
Rimas Kezys 
Algis Kezys 
Stasys Jonušas

PADĖKA 
A.A.

JUOZAS MURAŠKA
mirė labai netikėtai šių metų birželio 4 ir buvo palaidotas 
birželio 7 iš Šv. Juozapo bažnyčios lietuvių kapinėse 
Waterbury, Conn.

Nuoširdžiai dėkojame kun. klebonui Jurgiui Vilčiaus- 
kui už sukalbėtą rožančių šermeninėje, už šv. mišias 
ir už paskutines maldas kapinėse.

Gili padėka giminaičiui kun. klebonui Jonui Pakal
niškiui, koncelebravusiam mišias, pasakiusiam pasakiu
siam atsisveikinimo pamokslą ir palydėjusiam į kapines.

Ypatinga padėka choro atstovams: J. Kazlauskui ir 
E. Melninkui už paskutinius atsisveikinimo žodžius, mu
zikui Jonui Beinortui ir visam chorui už gražų giedojimą.

Nuoširdus ačiū ramovėnams už garbės sargybą, 
karsto nešimą: Adolfui Čampei, Jonui Jonaičiui, Viktorui 
Vaitkui, Aleksandrui Keniausiui, Ignui Kraučiūnui ir Vla
dui Varneckui.

Didelė padėka p. A. Čampei, pravedusiam šį patar
navimą ir už pasakytą atsisveikinimo kalbą ramovėnų 
vardu, p. V. Vaitkui už atsisveikinimo jautrius žodžius 
Liet. Bendruomenės vardu ir p. V. Kuzmickui už atsi
sveikinimą Liet. Fronto Bičiulių vardu.

Taip pat dėkojame visiems už pareikštą vienokiu 
ar kitokiu būdu užuojautą didžioje skausmo valandoje.

Nuoširdus ačiū švogeriui dr. Juozui Navickui už pasa
kytą gražią padėkos kalbą pietų metu ir p. Stokes už 
malonų patarnavimą.

Labai dėkoju giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
aplankiusiems velionį koplyčioje, užprašiusiems gausias 
mišias, gėles, aukas Tautos Fondui ir už velionio pa
lydėjimą į amžino poilsio vietą.

Giliai nuliūdę:
7. MO VA JADVYGA IR
SŪNUS ALGIRDAS

VACLOVUI LUKOŠEVIČIUI
mirus, jo žmonai Bronei, pusseserei Lilei Milukienei, 
ir visai giminei bei artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime.

Jakutavičių šeima

A.A.
VACLOVUI LUKOŠEVIČIUI

mirus, jo žmonai Bronei, dukrai Lilei Milukienei su šeima 
ir giminėms gilią užuojautą reiškia

Kęstutis Jonynas

A.A.
MINDAUGUI MARKEVIČIUI

mirus, jo motinai,mūsų mielai Atlanto Rajono vadeivei, 
vs. Tenet Treinienei, visai šeimai, giminėms bei arti
miesiems reiškiame giltą užuojautą.

Netv Yorko J ėringos tunto ir
vyr. skaučių Vilijos židinio sesės

Netekusią mylimo sūnaus

A.A.
MINDAUGO MARKEVIČIAUS, 

motiną Genovaitę Trelnienę ir visus artimuosius nuo

širdžiai užjaučiame.

Bostono Vyr. Skaučių Židinys

A.A.
MINDAUGUI MARKEVIČIUI

m ir us, mot ina i Genova ite i Tre in iene i re išk ia me nuoš irdž ią 
užuojautą Ir kartu liūdime.

LB Cape Cod Apylinkės 
valdyba ir nariai

I
 Mielam dėdei

A.A. 
PULK. JONUI VĖGĖLIUImirus, užjaučiame Angelę Kvetkuvienę ir jos sūnus 

“ Aurimantą tr Arūną. - • .<

Šeštokai

A.A.
PROF. SIMUI SUŽIEDĖLIUI

mirus, skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
Antaniną, sūnus su šeimomis ir visus artimuosius.

Aldona ir Juozas Rugeliai

Buvusiam Ateitininkų Federacijos Vadui ir New Yorko 
kuopos nariui

A.A.
SIMUI SUŽIEDĖLIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Antaniną ir sū
nus su šeimomis.

New Yorko ir apylinkės
ateitininkai

MCMCt'’

‘Ąrpber
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

Paskutinė šių metų ekskursija į LIETUVĄ išvyksta

GRUODŽIO 26 iO. - $1440.00 (su įdomia NAUJŲJŲ 
METŲ programa Vilniuje)
Kelionės maršruttas: Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, 
Helsinkis

1 1986 METŲ EKSKURSUOS į LIETUVĄ PRASIDEDA 
KOVO 26 D. REGISTRUOJAME JAU DABAR.

Registracijos Ir informacijos reikalu skambinkite:
1 - 800 - 722 -1300 (Toli Free)
iš Massachusetts ir Kanados: 1 — 617 - 268 - 8764

TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 WEST BROADWAY, P O. B0X 116 

SOUTH BOSTON, MA 02127

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽI0NAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvertume 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes.
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Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
spalio 27 sekmadienį, lankė
si lietuvių parapijos bažnyčioje 
Maspethe, 11 vai. buvo mišios, 
kurias šalia vyskupo koncelebra- 
vo parapijos klebonas prel. Pra
nas Bulovą, kun. Stasys Raila, 
kun. Vytautas Pikturna, Tėv. An
tanas Prakapas, OFM, Tėv. Ben- 
venutas Ramanauskas, OFM, 
vietinis kaimynas airis kunigas. 
Vyskupas suteikė 72 vaikams 
sutvirtinimo sakramentą. Buvo 
labai spalvinga ir graži procesi
ja, kurioje dalyvavo Lietuvos 
vyčiai, Kolumbo vyčiai. Bažny
čia buvo pilnutėlė žmonių.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo šventė bus švenčiama lap
kričio 24, sekmadienį. Apreiški
mo parapijos bažnyčioje 11 vai. 
bus pamaldos, o po jų parapi
jos salėje — akademija. Kalbės 
dr. Jonas Stiklorius iš Phila- 
delphijos. Tautinius šokius šoks 
Nevv Yorko tautinių šokių an
samblis Tryptinis, vadovauja
mas Jadvygos Matulaitienės.

Jaunimo susirinkimas Įvyks 
sekmadienį, lapkričio 3, Apreiš
kimo parapijoj, tuoj po Gintaro 
Grušo pranešimo apie Pabaltie- 
čių Taikos ir Laisvės laivo eks
kursiją. Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos pirmininkas G. 
Grušas trumpai nušvies Sąjun
gos darbą bei pasiruošimą VI 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kong
resui, kuris Įvyks 1987 Austra- 
joj. Nevv Yorko ir apylinkių jau
nimas yra kviečiamas dalyvauti.

Gintaras Grušas papasakos 
kaip sovietai bandė kliudyti Pa- 
baltiečių Taikos ir Laisvės laivo 
ekskursijai Branduolio rengia
mam pobūvy sekmadienį, lap
kričio 3, 7 vai. vak. Aušros Var
tų parapijoj. Manhattane. Ši jau
nimo ekskursija Baltijos jūra 
susilaukė nepaprasto spaudos 
dėmesio. Kelionėje dalyvavo 
arti 100 spaudos korespondentų, 
kurie savo laikraščiuose aprašė 
jaunimo demonstraciją Hel
sinkyje, programą Kopenhagoj, 
Stockholme bei laive. Kalbą pa
įvairins skaidrės.

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių šešiomis kalbomis leidi
mą. Jie pasiekia visą laisvąjį 
pasaulį informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Visos au
kos Tautos Fondui nurašomos 
nuo federalinių mokesčių. Au
kas siųsti adresu; Tautos Fon
das, Lithuanian National Foun
dation, Ine.. P O. Box 210/3, 
VVoodhaven, N.Y. 11421.

Nevv Yorkers for Koch '85 
siūlo nemokamas transporto 
priemones į balsavimo būsti
nes senesnio amžiaus ir mažiau 
pajėgiem piliečiam lapkričio 5, 
šį antradienį, kai vyks vieši bal
savimai. Asmenys, kuriem tokia 
transportacija būtų reikalinga, 
gali iš anksto dėl rezervacijų 
skambinti savaitės dienomis 
nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. 
popiet telefonu 212 972-8683.

Nevv Yorko žinių dar yra 7 
r 5 puslapiuose.
Pabaltiečių Taikos ir Laisvės 

laivo ekskursijoj šią vasarą da
lyvavo 300 su viršum pabal
tieji^, įskaitant Gintarą Grušą, 
kuris atvyksta iš Los Angeles 
pasidalinti kelionės įspūdžiais 
suNew Yorko ir apylinkių lietu
viais. Iš plataus atgarsio pasau
linėj spaudoj matyti, kad jauni
mui pavyko tikslą atsiekti, bū
tent, atkreipti dėmesį į Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupaciją 
bei ty kraštų žmonių persekio
jimą Gintaras Grušas padaręs 
pranešimą su skaidrėmis sekma
dieni, lapkričio 3, Apreiškioo 
parapijoj, 12:30 vai. popiet, tuoj 
po sumos.
Pianisto Vyto Jono Bakšio 

doktorato laipsniui įsigyti fina
linis koncertas įvyks lapkričio 
H k etvirtadienį, 4 vai. popiet 
rečitalių salėje, Fine Arts Cen- 
ter. SUNY at Stony Brook, N.Y. 
Įėjimas nemokamas. Dėl plates
nę i nformacijų skambinti 516 
242- 5678. Koncerto programo
je bus atliekami kompozitorių 
George Crumb (g. 1929) ir 
Paul Dūkas (.1865 - 1935) kūri
niai.

Solistė Marytė Bizinkauskaitė, 
Metropolitan operos jaunųjų 
dainininkų finaliste, (viena 
i! vienuolikos) lapkričio mėnesį 
turi du didelius koncertus — 
lapkričio 3 dainuoja Hartforde, 
kur jos koncertą rengia L.B. 
apyl inkės valdy ba ir LMK Fede
racijos Hartfordo klubas. Antras 
jos Koncertas bus lapkričio 16, 
šeštadienį, 7 v.v. Kultū
ros Židinyje. Čia jos koncertą 
rengsią Apreiškimo parapija. Šiuo 
koncertu pradedamas tos pa
rapijos remonto fondo vajus.
Dr. A. M. Drukteinis iš Bed- 

ford_ N.H., vietoj metinės pre
numeratos atsiuntė 45 dol. Ad
ministracija dėkoja spaudos pa
laikytojui.

Tėv. Placidas Barius, OFM, 
naujasis pranciškonų provinci
jolas, savaitei buvo atvykęs iš 
Kenuebunkporto, čia dar talkino 
spaustuvės įvairiem darbam. Į 
Kennebūnkportą išvyko spalio 
25. penktadienį.

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

A. a. Vaclovui Lukoševičiui 
prisiminti Regina ir Antanas Pū
rai iš Richmond Hill Tautos 
Fondui paaukojo 25 dol. Tautos 
Fondas dėkoja.

A. a. Simo Sužiedėlio atmini
mui Juozas Stašaitis iš Brock- 
ton, Mass., Tautos Fondui paau
kojo 30 dol. Tautos Fondas už 
auką dėkoja.

Kredito Unija KASA prane
ša laikinai pakeistas darbo va
landas: lapkričio 4, 5 ir 7 įstai
ga bus atidara tik iki 6 vai. va
karo. Lapkričio 6, trečiadienį, 
iki 8 vai. vak., o šeštadienį, 
lapkričio 9, bus visai uždaryta. 
Lapkričio 11, 12 ir 14 įstaiga 
veiks vėl tik iki 6 vai. vak., o 
trečiadienį, lapkričio 13, iki 8 
vai. vak. Po to KASOS darbo va
landos vėl grįš į seną tvarką: 
nuo pirmadienio iki ketvirtadie
nio iki 8 vai., penktadieniais 
iki 6 vai., ir šeštadieniais iki 
5 vai. vakaro.

Aušros Vartų parapijos titulinė 
šventė — atlaidai įvyks lapkri
čio 17, sekmadienį. Ta proga 
bus švenčiama ir parapijos 80 
metų sukaktis. Mišios aukoja
mos 11 vai. ryto. Gros vargo
nininkė Aldona Kepalaitė, giedos 
solistas Mečys Razgaitis ir pa
rapijos chorelis. 12:30 vai. dali
nai atnaujintoje parapijos salė
je banketas.

Ekskursiją į Šv. Žemę orga
nizuoja Darbininko savaitraštis. 
Išvykstama 1986 kovo 6. Kelio
nė truks 9 dienas ir kainuoja 
tik $1,199. Kainon Įskaitoma 
kelionė lėktuvu, nakvynės vieš
bučiuose, kasdien pusryčiai ir 
vakarienė, vietovių apžiūrėji
mai. Lankoma Šv. Žemės tradi
cinės šventovės Jeruzalėje, Na
zarete, Betliejuje, Jeriche. Lie
tuvių ekskursiją globoja kun. 
dr. Kornelijus Bučmy s, OFM. In
formacijų ir registracijos reika
lais kreiptis į kelionių agentū- 
rė Vytis International Travel 
Service, 2129 Knapp St., Brook
lyn, N.Y. 11229. Tel. 718 769- 
3-300.

NAUJA PLOKŠTELĖ
Los Angeles vyrų kvartetas 

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

Taip pat gaunamos plokštelės 
šių solistų: A. Grigo, R. Dau
noro. V. Noreikos, K. Petrausko. 
Visos po 10 dol. Kad liktum tu 
gy va — operų chorai su Lietu
vos himnu— 15 dol. Persiunti
mui pridedami 2 dol. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

Graži kalėdinė dovana, kuri 
jus primins per ištisus 1986 
metus, tai Bridges, Lietuvių 
Bendruomenės leidžiamas ang
lų kalba ir skiriamas lie
tuviškos spaudos nebe- 
skaitantiem. Metinė prenu
merata 7 dol. Užsakant dabar, 
bus pasiųsti ir š.m. lapkri
čio-gruodžio numeriai. Adresas: 
Bridges, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Margaspalvių lietuviškais 
raštais juostų arba lietuviškų 
rankšluosčių galima įsigyti Dar
bininko spaudos kioske. Kaina 
su persiuntimu 20 dol. Kreiptis: 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Parduodami tautiniai drabu
žiai, gauti iš Lietuvos, maždaug 
12 dydžio. Kaina prieinama. 
Skambinti 516 486 - 6663. *

Toronto Gintaro ansamblio dainininkės. Ansamblio vyresnioji grupė atvyksta koncertuoti Į 
Nevv Yorką ir atliks programą lapkričio 2 Laisvės Žiburio rudens koncerte Kultū
ros Židinyje.

Lietuvių Tautodailės Instituto 
Nevv Yorko skyriaus narių susi
rinkimas įvy ks 1985 lapkričio 6 
d. 7:30 v.v. Kultūros Židinio 
posėdžių menėje. Visi kviečiami 
dalyvauti. Šis tautodailės Insti
tutas gruodžio 7-8 dienomis 
Kultūros Židinio didžiojoje salė
je ruošia prieškalėdinę mugę, 
kurioje dalyvaus apylinkės liau
dies meno kūrėjai. Prašome visų 
iš anksto šią datą įsidėmėt ir ją 
rezervuoti.

Marija Slavinskienė, praleidus 
vasarą savo namuose Monticel- 
lo, N.Y., spalio 31 išskrido į 
Floridą, kur Singer Island, Fla., 
turi butą. Ten praleidžia visą 
žiemą.

GINTARAS” NEVV YORKE
Šį šeštadienį, lapkričio 2, į 

Nevv Yorką iš Toronto atvyksta 
pats iškiliaušias Kanados lietu
vių tautinių šokių, dainų ir mu
zikos ansamblis “Gintaras“. 
Kartu su ansambliu atvyksta 
pianistas J. Govėdas, solistas 
R. Paulionis, akordeonistė A. 
Biskytė.

Šie iškilūs menininkai kartu 
su 50-ties narių ansambliu pa
sirodys Kultūros Židinyje, tiki
me, gausiai mūsų apylinkės 
publikai. “Gintarą” pakvietėme 
dėl jo aukšto meninio lygio, o 
taip pat dar ir dėl to, kad šis 
ansamblis Londone tautinių 
grupių pasirodymo konkurse 
laimėjo pirmąją vietą, atstovau

damas ten Kanados valstybei.
Tai didelis laimėjimas, ir 

“Gintaras” už tai nusipelno visų 
lietuvių dėmesio ir pagarbos. 
Tokį jaunimą verta paremti, ir 
verta jį atsikviesti į New Yorką, 
nepaisant stambokų išlaidy.

Tikime, kad mūsų visuomenė 
gausiai atsilankys, tuomi išreikš 
savo pagarbą ir padėką “Gin
tarui“, o taip pat ir paramą 
Laisvės Žiburio radijui. Tos pa
ramos mums kas kart labiau rei
kia, nes radio laikas brangsta, 
o rėmėjų gretos retėja.

Laukiame visų
Romas Kezys
“Laisvės Žiburio radio
Vedėjas

LAISVĖS ŽIBURYS
kviečia visuomenę į tradicinį 38-tą

RUDENS KONCERTĄ
— BALIŲ

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

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

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

AnotTass’o, Sovietų žinių agentūros, 
PABALTIEČIŲ LAISVĖS IR TAIKOS LAIVO EKSKURSIJA Baltijos jūra 

— chuliganų ir ČIA agentų pavojinga provokacija

LB-nės New Yorko apygardakviečia visus New Yorko Ir apylinkių lietuvius, ypač jaunimą, 
išklausyti šioj istorinėj išvykoj dalyvavusio,

V
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininko GINTARO GRUŠO iš Los Angeles

PRANEŠIMO SU SKAIDRĖMIS
sekmadienį, lapkričio 3,12-30 vai. p.p. Apreiškimo parapijos salėje, Brookiyne. 

Po programos E. Kerimnės vaišės (r atskiras jaunimo susirinkimas.

LB- ĖS NEW YORKO APYGARDA

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

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

stalus iš anksto galima užs Sakyti pas Živilę Jurienę (718) 441 - 7831
Visos vietos numeruotos. Bilieto kaina 8 dol. Jaunimui iki 15 metų —5 dol., 

gaunami prie įėjimo. Patartina bilietus įsigyti ii anksto paštu, čekj atitinkamai narnai 
Ir sau adresuotą su pašto ženklu vokę siųsti Lithuanian Radio Club vardu, 
217-25 54 Avė., Bayside, N.Y. 11364.

BILIETŲ PLATINTOJAI:

NEW JERSEY: (Area Code 2011

K. Praktika 256-5224
D. Didžbalienė 925-4761 
R. Bitėnai 351-7963

NEW YORK: (Area Code 718)

N. P. BaRnilionis AX 7-0991

L.

A. Diržys 296-7385
' Ž. Jurienė 441-7831

E. Kezienė 296-0798
R. Kazys 769-3300; 229-9134
M. šalinskienė 296-2244
V. Vaslkauskas VI 7-1286

Visus atsilankyti kviečia

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 VAL. RYTO
LAZSVĖS Ž1BVR1O 
RADIJAS




