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JAV OFICIALAUS PAREIGUNC 
PAREIŠKIMAI LATVIJOJE

JAV delegacija vis dėlto nuvy
ko į Latviją susitikti ir diskutuoti 
įvairiomis temomis su grupe 
Kremliaus atstovų, o taip pat ir 
su vietiniais latviais. Pagal spau
dos pranešimus tas susitikimas

vyko ir daugiau dalykų. Jame da
lyvavo 7 jauni latviai iš JAV. Jų 
daugumas yra žemiau 30 metų 
amžiaus. Šie jauni latviai — 
skundžiasi sovietų pareigūnai 
— kelia pasipiktinimą savo veik-

Sov. S-ga išleido be teismo ten
sulaikytą ir šnipinėjimu apkal-

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

(Tąsa iš praeito numerio) te antitarybine agitacija. Mes jus
tintą amerikietį žurnalistą Ni- sutvarkysime. Pasodinsime j

neiškentęs paklausiau:

iki šiol buvo daug įdomesnis 
negu buvo galima tikėtis. JAV 
grupės pirmininkas, prezidento 
Reagano patarėjas sovietų reika
lam, Jack Matlock pačioje susiti
kimo pradžioje viešai pareiškė 
rusų ir latvių auditorijai, kad 
Maskva prijungė Pabaltijo val-
stybes 1940 m. prieš daugelio

smais, kurie pakertą sovietų au
toritetą Latvijoje. Sovietų pa
reigūnai pareiškė ameri
kiečiams, kad jie negali šiems 
jauniems latviams garantuoti 
saugumo dėl jų veiksmų.

O ką tie latviai jaunuoliai 
darė? Jie dalino žmonėms ameri-
koniškas ir latviškas tautines

cholas Daniloff, o JAV sulaiky- karcerį! te?
— Apie kokią Adelę čia kalba- gyventojų valią. J. Matlock pri-

minė, kad JAV nepripažįsta Lat-
vėliavėles ir sveikino praeivius
latviškai “sveiks”.

tam sovietų šnipui J. T. pa
reigūnui Gennadi Zacharov, tei
sme neužginčijusiam jam iškelto 
kaltinimo, buvo leista išvykti į 
Sov. S-gą. Be šito pasikeitimo 
Sov. S-ga sutiko leisti išvykti 
tremties bausmę atliekančiam 
Juri Orlov su žmona. Orlovas 
kartu su kitais buvo sudaręs Sov. 
S-goj Helsinkio aktų vykdymui 
sekti komitetą.

JAV prezidentas Reagan spa
lio 11 - 12 Islandijoj susitiks su 
Sov. S-gos gen. sekretorium 
Gorbačiovu.

Italijos Assisi mieste įvyko Pa
saulio gynimosi fondo 25 m. su
kaktuvių minėjimas, kuriame 
dalyvavo visų didžiųjų religijų, 
kaip budizmo, krikščionių, hin- 
dų, islamo ir judaizmo atstovai, 
išreikšdami atitinkamos religi
jos pažiūras į pagarbą gamtai.

Europos bendrosios rinkos 
valstybių vidaus reikalų ministe- 
riai tarėsi apie būdus kovai prieš 
terorizmą pagerinti.

JAV numato peržiūrėti savo 
Lenkijos politiką, nes, paskelbus 
politinių kalinių amnestiją ir pa
leidus politinius kalinius iš 
kalėjimų, ūkinės sankcijos nete
ko prasmės.

Vakarų Vokietija numato 
peržiūrėti savo nusistatymą dėl 
azylio teisių suteikimo 
pabėgėliam iš Varšuvos pakto 
valstybių, nes daugelis tokių 
pabėgėlių pasilieka Vokietijoj tik 
dėl geresnių uždarbių, o jų išvy
kimas, ypač iš Lenkijos ir Ven
grijos, yra beveik nevaržomas. 
Šiuo metu V. Vokietijoj yra 
170.000 azylio teisių neturinčių 
pabėgėlių, kurių net 100,000 yra 
lenkai.

Pagal sovietų spaudos žinias 
okupuotoj Latvijoj, bandant prie 
Kegumo hidroelektrinės stoties 
per Dauguvą pastatyto tilto pa
keliamąją jėgą, tiltas su ant jo 
užvažiavusiais 14 žvyro prikrau
tais sunkvežimiais sugriuvo, 
užmušdamas 10 ir sužeisdamas 
14 žmonių.

Afganistano partizanai rake
tom numušė 3 sovietų

Dienos karštoje kameroje
Mūsų kamera buvo apie 5 me

trus ilgio ir apie 3 metrus pločio. 
Joje buvo karšta ir tvanku. Nors 
būdavom išsirengę kaip vasaros 
metu, bet vistiek buvo per karš
ta. Nuo tvankumo ir šilumos 
būdavome kaip apsvaigę. Nesu
prantu, kodėl tą kamerą žiemą 
ir vasarą taip kaitindavo. Mes 
prakaitavome nuo karščio ir nuo 
vargingo gyvenimo. Dvokė

Iš tardytojų reikalavimų man 
buvo aišku, kad esu kaltinamas 
ne už patį tikėjimą, bet už savo 
įsitikinimų išpažinimą viešai, 
garsiai. Vadinasi, aš galiu melstis 
laisvai, bet kad girdėtų vien tik 
Dievas... Savo tikėjimą turiu 
slėpti net nuo artimųjų. Bet jei 
aš nenutylėsiu tų neteisybių ir 
persekiojimų, kuriuos kenčia to 
paties tikėjimo žmonės — katali
kai, esu kaltinamas šmeižikiškais

— Jus vaidinate, kad nežino
te. Tai jūsų gera pažįstama Ru
zgienė iš Utenos. Ji jums viską 
perrašydavo rašomąja mašinėle, 
— atsakė man Urbonas.

Tardytojas kalbėjo netiesą. 
Pirmiausia, ji man rašė labai 
mažai. Ir tai, ką ji man perrašė, 
daviau per savo pažįstamą, kuris 
ją geriau pažinojo, negu aš. Aš 
žinojau tik jos pavardę, bet jos 
vardo nežinojau.

vijos, Lietuvos ir Estijos kaip So
vietų Sąjungos dalies. Vienas iš 
ten dalyvavusią Maskvos atstovų 
atkirto, kad tokie J. Matlock pa
reiškimai yra visų sovietinių pi
liečių įžeidimas.

Mums gi atrodo, kad toks Bal
tųjų Rūmų atstovo viešas pareiš
kimas, klausant Kremliaus atsto
vams ir tūkstantinei latvių publi
kai, pačioje Latvijoje yra labai 
reikšmingas ir svarbus įvykis.

malūnsparnius rytiniam Afgani
stane.

Prezidento patarėjas Pa- 
trick Buchanann savo VVashing- 
ton Post rugsėjo 28 paskelbtam 
straipsny įrodinėja, kad Izraelio 
teisme apkaltintas ukrainietis 
John Demjanjuk yra tapęs netei
singų kaltinimų ir teisingumo 
pažeidimų auka, nes yra daug 
daugiau liudininkų, paneigia
nčių, kad Demjanjuk buvęs 
“Ivan the Terrible” Treblinkos 
koncentracijos stovykloj, už 
tuos, kurie tvirtina, kad jis toks 
buvęs. Be to. sovietų pristatytas 
asmens liudijimas esąs suklasto
tas, nes jo originalo sovietai nie
kam nerodę.

Lenkijos Solidadrumo unijos 
vadai sudarė tarybą, kuri, viešai 
veikdama, stengsis atkurti uniją.

Kinija sutiko leisti JAV karo 
laivam lanky ti jos uostus. Pirmas 
vizitas įvyks dar spalio mėn. ry
tinės Kinijos jūros Qingdao uo
ste.

JAV po daugelio metų per 
traukos yra pasiryžusios parduo
ti Indijai sprausminių lėktuvų 
motorų, radaro įrengimų ir kitų 
aukštos technologijos reikmenų 
Indijos armijai sumoderninti.

mūsų prakaitu visas oras. Karš
tyje ir drėgmėje mūsų kalinių 
duona ir mėsa pelėjo ir gedo. 
Turėjome pakankamai duonos, 
bet mums stigo oro.

Kartą per mėnesį kameron 
ateidavo kalėjimo viršininkas ir 
paklausdavo:

— Gal turite kokių klausimų, 
pageidavimų0

— Kameroje labai karšta, 
tvanku, ventiliacija neveikia! — 
sakydavom jam.

Jis palinguoja galva, apsižval
go ir išeina.

Kodėl mes nesusikalbame?
Kartą tardytojas Rimkus man 

kalbėjo: - ------ ——— —
— Jeigu norite leisti laikraštį 

ar kitokį leidinį, kreipkitės į Mi
nistrų tarybą, prašykite leidimo, 
o ne pasislėpę pogrindyje rašo
mąja mašinėle rašyti “LKB Kro
niką“ ar kokį kitą leidinį, — 
mokė mane Rimkus. — Tarybų 
Sąjungoje yra pilna religijos 
laisvė, niekas tikinčiųjų bei dva
sininkų nepersekioja.

— Kodėl su jumis taip sunku 
susikalbėti? — kitą kartą klausė 
tardytojas Urbonas. Pavyzdžiui, 
man teko atlikti parengtinį tar
dymą dėl valiutos operacijų tai
syklių pažeidimo, tai daug leng
viau su jais galima susikalbėti.

— Aš tarnauju Dievui, o jūs 
ir jūsų valiutininkai tarnauja tai 
pačiai mamonai, todėl jums ir 
lengviau su jais susikalbėti. Kai 
jūs žmonių nediskriminuosite ir 
neniekinsite dėl religijos, ir 
mums bus nesunku susikalbėti. 
Mes norime taikingai gyventi su 
visais žmonėmis — paaiškinau

prasimanymais, žeminančiais ta
rybinę santvarką, siekimu silp
ninti Tarybų valdžią.

Kaltina dėl kažkokios 
Adelės

1977 metų pradžioje mano 
adresu pasipylė nauji kaltinimai. 
Tardytojas lyg susirūpinęs man 
sako:

— Esi katalikas, tikintis, no
rintis kitiems padėti, padaryti 
gera žmonėms. Dabar kaip tik 
yra gera proga krikščioniškam 
gerumui parodyti. Dėl jūsų gali 
skaudžiai nukentėti Adelė. Jeigu 
jūs nepapasakosite apie ją, ką 
žinote, ji tikrai nukentės.

Nesupratati, apie kokt^ Adelę 
jis kalbėjo, kodėl ji turi nu
kentėti ir kuo aš čia dėtas. Todėl

Urbonui.
Kartą, kai Rimkus aiškino apie 

religijos laisvę mūsų šalyje, 
bandžiau paneigti jo neteisingus 
samprotavimus:

— Kokia čia gali būti kalba 
apie religijos laisvę, kai uždrau
sta religinė spauda, katalikiškos 
organizacijos, vienuolynai, kai 
konstitucijoj paneigta religinės 
propagandos teisė, kai religinės 
bendruomenės neturi nuosa
vybės teisės, kai maldos namai, 
kulto reikmenys ir visas tikinčių
jų religinės bendruomenės tur
tas nusavintas valstybės, o jos 
pačios neteko juridinio asmens 
teisių, kai uždaryta daugel Vil
niaus ir Kauno bažnyčių, jos pa
verstos galerijomis, muziejais, 
sandėliais, kai neleidžiama staty
ti naujos bažnyčios, nei užbaigti 
pradėtosios, kai griaunami 
kryžiai ir naujų neleidžiama sta
tyti, kai nuolat valdžia kišasi į 
Katalikų Bažnyčios vidaus gyve
nimą bei Kunigų seminariją, kai 
visaip diskriminuojama tiki
nčiuosius...

Man taip bekalbant, Rimkus 
išėjo iš kambario. Urbonas su
pykęs pradėjo bartis:

— Jūs ir čia būdamas užsiima-

Tardytojas mane graudino , 
kad ji esanti senyva pensininkė 
menkos sveikatos, dažnai ser
ganti, labai gera...

— Bet jeigu jūs apie ją nieko 
nepasakosite, mums nieko kito 
nebeliks, kaip ją suimti. Ji bus 
suimta tik dėl jūsų kaltės, nes 
jums talkino, ką tik davėte, viską 
perrašinėdavo, o dabar nenorite 
jai padėti, traukiate į kalėjimą.

Aš vis tylėjau. Rimkus ir Ur
bonas Ruzgienę vadino tiesiog 
Adele, graudeno mane, mėgino 
paveikti mano plepumą, o aš bu
vau kietas kaip akmuo ir nepra
tariau nė žodžio, nes žinojau, 
kad savo kalba tik pakenksiu 
Ružgfėhei. Be to, nieko antitary
binio nebuvau jai davęs perrašy-

Galima įsivaizduoti kokį, tren
kiantį įspūdį toks JAV pareigūno 
pareiškimas galėjo palikti jį 
girdėjusiems latviams.

Tokiu pareiškimu JAV admi
nistracija parodė, kad ji nesiribo
ja aneksijos nepripažinimo pa
reiškimu vien mūsų organizacijų 
vadovybėms ir vien mūsų orga
nizacijų rėmuose, bet ji išeina su 
tokiu pareiškimu į pasaulinę are
ną, kad jį girdėtų ir Kremliaus 
pavergtieji ir laisvieji.

Šį J. Matlocko pareiškimą lai
kome labai reikšmingu. Jį net 
New Yorko Daily News komen
tavo savo vedamajame rugsėjo 
17 dienos laidoje. Tas vedamasis 
pagyrė Jack Matlock už atvirą 
tiesos žodį, tartą Maskvai.

Tame susitikime prie Rygos

N.Y. Times net 4 straipsnius 
išspausdino apie šią konferenci
ją, pateikdamas daug detalių. 
Jie, pav. sako, kad Jūrmala, mie
stelis į vakarus nuo Rygos, yra 
išgražintas ir viskas blizga, kad 
tik amerikiečiams sudarytų gerą 
įspūdį. Viešbučiuose, kur ameri
kiečiai gyveno, nebuvo jokių 
problemų ar nepatogumų, ku
riais pasižymi viešbučiai visoj so- 
vietijoj. Siame miestelyje nebu
vo jokių eilių prie krautuvių, pil
na šviežit) maisto, telefonai 
veikė, kelneriai mandagūs ir 
viešbutyje “Latvija” veikė auto
matiškos durys, koridoriai kili
mais iškloti ir sienos kvepia 
šviežiais dažais.

Tokie pagerinimai, rašo NY 
Times korespondentas yra sovie
tų tradicija negailėti jokių pa
stangų idant padaryti gerą įspūdį 
svetimtaučiams. Vienas Rygos 
gyventojas, nustebęs tokia pre
kių gausa, išsitarė — “valdžia 
liepė mums nestovėti eilėse prie 
krautuvių”.

LŽR

(nukelta i 2 psl.)

BATUNo 20 metų sukaktuviniame baliuje, kuris buvo š.m. rugsėjo 12 Jungtinių Tautų 
rūmuose. Nuotr. Aina Balgalvis

KAUNO “ŽALGIRIS” LAIMĖJO 
PASAULINĮ TURNYRĄ
Rugsėjo 9-14 dienomis 

Kauno “Žalgirio” krepšininkai 
dalyvavo XX Tarpkontinentinia- 
me krepšinio turnyre, Argenti
noje, kur buvo išaiškinta geriau
sia pasaulio klubinė komanda. 
Lietuviai ten pateko laimėję II 
vietą Europos šalių nugalėtojų 
krepšinio taurės varžybose, kur 
pirmą vietą užėmė Jugoslavijos 
“Cibona", kuri taip pat žaidė Ar
gentinoje.

Iš viso čia rungtyniavo 8 ko
mandos iš įvairių pasaulio konti
nentų. Jos buvo paskirstytos į du 
pogrupius po 4 komandas. Savo 
pogrupyje, kurio rungtynės 
vyko Kordovoje, “Žalgiris” 
užėmė II vietą (su tiek pat taškų 
kaip ir pirmoje vietoje išėjusi 
Buenos Aires Ferokaril Oeste).

Pusfinalyje Buenos Aires mie
ste lietuviai susitiko su be pra
laimėjimų ėjusia (Buenos Aires 
pogrupio nugalėtoja) “Cibona”. 
Jeigu Europos pirmenybių su
perfinale buvo laimėję jugosla
vai, tiek šį kartą lietuviai pelnė

įtikančią pergalę 104 - 77. Fina
lai suvedė lietuvius su Buenos 
Aires penketuku, prieš kurį 
mūsiškiai buvo pralaimėję po
grupio susitikime. Šį kartą žalgi
riečiai žaidė užtikrintai ir 
laimėjo 84 - 78 tuo gaudami V. 
Johnsono vardo taurę, skirtą ge-

riausiai pasaulio klubinei ko
mandai.

Lietuviai rungtyniavo tokios 
sudėties: V. Chomičius (kapito
nas), A. Sabonis, S. Jovaiša, R. 
Kurtinaitis, A. Brazys, G. Krapi- 
kas, R. Civilis, A. Visockas, M. 
Lekerauskas, V. Jankauskas.

Dalis žalgiriečių atvyksta į 
JAV kartu suSov. Sąjungos rink
tine, kuri Amerikoje pradės žai
dimus spalio 30 d. ,

E. Šulaitis

VLIKO SEIMAS LONDONE
Vyriausio Lietuvos Išlaisvini

mo Komiteto Seimas įvyks š.m. 
lapkričio 7-9 dienomis Londo
ne, Russell viešbuty. Seimą glo
boja Didž. Britanijos Lietuvių 
Sąjunga.

Seimo darbotvarkėje be meti
nių Vliko tarybos, valdybos ir 
Tautos Fondo kraštų atstovų 
praneši mų, yra numatytas sim
poziumas tema: “Kaip geriausiai 
konsoliduoti pasaulio lietuvių 
politinę veiklą bendram Lietu
vos laisvinimo darbui" —dr. S. 
Kuzminskas, dr. D. Krivickas, 
inž. A. Venskus, A. Taškūnas,

A. Klimaitis irkiti. Moderuos Jo
nas Jurkūnas.

Lapkričio 9 iškilmingos pa
maldos lietuvių bažnyčioje. 
Mišias aukos vysk. Antanas Dek- 
snys. Po mišių2 vai. banketas ir 
koncertas Lietuvių Sodyboje.

Visais seimo rengimo klausi
mais kreiptis į seimo komitetą, 
Lithuanian Hotise, 2 Ladbroke 
Gardens, London, W11 2 PT. 
Tel. 01-460-2592, arba į Vliko 
būstinę, 1611 Connecticut Ave- 
nue, N.W. Suitež, Washington, 
D C. 20009 Tel. 202 667 -1980 
(Elta)

KATALIKIŠKAME 
GYVENIME

Australijoje Lietuvos Krikšto 
sukaktis bus paminėta iškilmin
gomis pamaldomis Melboumo 
katedroje 1987 kovo 1d. Pagrin
dinis celebrantas bus Melbour- 
no arkivyskupas Sir Thomas 
Francis Little. Pamokslą pasakys 
kun. Gregory Jordan, S.J., Šv. 
Jono Fisher kolegijos rektorius. 
Iškilmes organizuoja Australijos 
Lietuvių Katalikų Federacija.

Popiežius Jonas Paulius II 
lankysis Amerikoje 1987 rugsėjo 
10 - 18 d. Aplankys pietines val
stybes Floridą, Louisianą, Ari
zoną ir Califomiją. Miami arki
vyskupas McCarthy paskelbė 
ateinančius metus religinio atsi
naujinimo metais.

Vatikanas pradėjo priveržti 
tai vienur tai kitur atsilaisvinu
sius varžtus. Nesenai uždraudė 
dėstyti teolgiją Katalikų Univer
sitete pasižymėjusiam teologui 
kun. Curran. Seattle arkivysku
pui R. Hunthausen apkarpė tei
ses ir kai kurias pareigas priskyrė 
jo pagelbininkui vyskupui 
Wuerl. Įspėjo vienuolijų virši
ninkus neišeiti iš ribų kritikuo
jant ar neigiant bažnyčios autori
tetą. Visa tai iššaukia kai kurių 
elementų ir spaudos reakciją ir 
protestus.

Pasaulio taikos kongresas 
Asyžiuje įvyks spalio 27 dieną. 
Dalyvaus visų krikščionių gru
pių atstovai ir iš kitų religijų, bu
distų, muzulmonų, žydų, afri
kiečių ir k. Kongreso iniciatorius 
— popiežius Jonas Paulius Ii — 
tikisi, kad tuo bus pažadintas no
ras daugiau dirbti ir melstis už 
pasaulio taiką, dovaną, kurią tik 
Dievas gali duoti.

Prancūzijos vyriausybė turin
ti įrodymų, kad į paskutiniuosius 
Paryžiuj įvykdytus sprogdini
mus yra įsivėlusi Siriia.

Vakarinės Afrikos Togo val
stybėj buvo bandytas sąmokslas 
nuversti krašto prezidento 
Gnassingbe Eyadema vyriau
sybę. Sąmokslas nepavyko.
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Savaitės 
Įvykiai I

JAV kongresas priėmė gink
luotų pajėgų vadovybės perorga
nizavimo įstatymą, suteikiantį 
didesnių teisių jungtinių pajėgų 
štabo pirmininkui ir ginkluoto 
konflikto metu — karo veiksmų 
srities kariniam vadui. Šiom re
formom siekiama sumažinti 
tarp atskirų ginklų rūšių vadų at
sirandantį trynimąsį.

J. T. gen. sekretorius Javier 
Perez de Cuellar pagrasino ati
traukti iš pietinio Libano J.T. 
taikos priežiūros dalinius, nes 
prieš juos vykdomi teroristiniai 
veiksmai žymiai padidėjo, ir 
pasiūlė Saugumo tarybos nariam 
imtis žygių, kad Izraelis pasi
trauktų iš pietinio Libano.

Sovietų dezertyras N ik oi ai 
Ryžkov, 1983 pabėgęs iš kariuo
menės Afganistane, atvykęs į 
JAV ir 1985 grįžęs į Sovietų S-gą, 
buvo apkaltintas valstybės išda
vimu ir nubaustas 12 m. sunkių
jų darbų kalėjimo, nors tuometi
nis Sov. S-gos ambasadorius Do- 
brynin patikino, kad “ Ryžkov 
nebūsiąs baudžiamas.

Demokratų partijos paskelbti 
politiniai dėsniai kaltina Sov. S- 
gą sukūrus totalistinę imperiją, 
įrodinėja ginklavimosi reikalin
gumą ir pabrėžia šeimos vaid
menį.

JAV pasiūlė sumažinti Euro
poj turimų vidutinės tolinašos 
branduolinių raketų skaičių iki 
200.

Lenkijos saugumo organai yra 
areštavę eilę kariuomenėn 
pašauktų vyrų už tai, kad jie at
sisako prisiekti kovoti kartu su 
Sov. S—gos kariais.

JAV armijos generolas Robert 
E. Wagner tikina, kad armijos 
rezervo ir Tautinės gvardijos da
liniai nėra tinkamai paruošti karo 
veiksmam. Karo metu šių dali
nių vyrai turės papildyti regulia
rios kariuomenės dalis.

Irako ir Irano karas jau 
įžengė į septintuosius metus. 
Iranas, sutelkęs 650,000 karių, 
ruošiasi naujam puolimui, bet 
Irakas vyrauja savo karo aviacija, 
o be to JAV su kitom arabų val
stybėm neleis, kad Irakas šį karą 
pralaimėtų.

JAV7 Atstovų rūmų narys Tom 
Lantos numato prašyti kongresą 
paspausti abiejų Vokietijų vy
riausybes, kad jos pripažintų, 
jog Hitlerio valdymo metu 
buvo išžudyti ir čigonai, ir kad 
jų palikuoniam būtų bent simbo
liškai atlyginta.

GATT (organizacija tarptau-
tinei prekybai reguliuoti) prik
lausančių valstybių atstovai su
tarė konferencijoj svarstyti iki 
šiol atskirų valstybių vartotų 
bankų, draudimo ir prekių per
siuntimo suvaržymų ir žemės 
ūkio gaminiam valstybių teikia
mų subsidijų panaikinimą.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Kapsuke, buv. Marijam
polėje, pradėjo veikti pilnu 
pajėgumu nauja automatizuota 
pieno pilstymo technologinė li
nija. Dabar dvigubai daugiau 
pieno bei kefyro per tą patį laiką 
pagamina pieno konservų kom
binatas. Linija gauta iš Vokieti
jos Demokratinės Respublikos. 
Jos pajėgumas — dvylika tūks
tančių butelių per valandą. Na-

Spalio 27 Italijos Assisi mieste 
įvyks popiežiaus Jono Pauliaus 
vadovaujama ekumeninė maldos 
diena už taiką.

Egiptas pasisiūlė būti Art. 
Rytų tarptautinės konferencijos 
organizatori um.

Sov. S-gos kalėjimuose 
bausmę atliekąs ukrainietis Ana- 
toli T. Marčenko slapta išgaben
tam ir New York Times rugsėjo 
24 paskelbtam laiške painfor
muoja, kad jis pradėjęs badauti 
ir badausiąs iki Vienos konferen
cijos pabaigos, reikalaudamas 
uždrausti kalinių mušimą ir kan
kinimą bei baudimą šaltom 
celėm, nubausti jį kankinusius 
kalėjimo prižiūrėtojus ir pa
skelbti politinių kalinių amnesti
ją

Rytų Vokietija pažadėjo su
stabdyti nuolatinį 3-jo pasaulio 
valstybių žmonių plūdimą į Rytų 
Vokietiją, iš kur jie vėliau persi
kelia į Vakarų Vokietiją.

Stockholmo konferencijoj 
netikėto karo pavojam sumažinti 
Nato ir Varšuvos pakto valstybės 
po 2 m. trukusių derybų susitarė 
painformuoti vieni antrus apie jų 
kariuomenių judėjimus nuo 
Atlanto iki Uralo kalnų ir leisti 
svetimais lėktuvais daryti patik
rinimus vietoj. Turės būti pain
formuojama apie maždaug divi
zijos dydžio kariuomenės dalių 
judėjimą ar apie tokio pat dydžio 
kariuomenės dalių vykdomus 
karo pratimus.

Europos bendrosios rinkos ir 
Sov. S-gos vadovaujamo Come- 
con pasitarimai ūkiniais reikalais 
vėl buvo atnaujinti. Prieš 6 me
tus Sov. S-ga tokius pasitarimus 
nutraukė, nes atsisakė pripažinti 
rinką legaliu vienetu.

Lenkijos buv. Solidarumo 
unijos vadai ir minia unijos su
kaktuvių proga, išklausę Wrocla- 
vo kardinolo Henryk Gulbino- 
vicz aukojamų mišių, Jasna 
Gora vienuolyne, demonstravo 
pritardami vyriausybės paskelb
tai politinių kalinių amnestijai ir 
reikalaudami didesnių politinių 
laisvių.

Ir Sov. S-gos mokyklose 
didėja narkotikus vartojančių 
mokinių skaičius. Šiuo metu 
37,(XX) mokinių yra gydomi vai

šūs įrengimai taip pat švariai iš
plauna butelius ir metalinę tarą. 
Miesto ir apylinkių gyventojai 
gauna šviežesnius pieno produk
tus, o įmonė — 12 tūkstančių 
rublių per metus ekonomiją.

— Palangos vasaros koncertų 
salėje vyko estradinės muzikos 
festivalis “Baltijos jaunystė — 
86”. Per 16 vakarų savo meistriš
kumą demonstravo geriausi pro
fesionalūs ir saviveikliniai leng
vosios muzikos kolektyvai bei 
dainininkai. Atvykę buvo ir 
svečių: vokalinis - instrumenti
nis ansamblis “Plamia” (Mask
va), “Lyra” (Leningradas), 
“Kobza” (Ukraina). Autorinį va
karą turėjo Totorijos M. Džalilio 
operos ir baleto teatro solistas 
Renatas Ibrahimovas ir jo vado
vaujamas Kazanės instrumenti
nis ansamblis.

— Šiauliuose vy ko profesiona
lių pučiamųjų orkestrų sąskry
dis. Koncertuose dalyvavo or
kestrai iš Vilniaus, Kauno, Klai
pėdos, Panevėžio ir Šiaulių.

— Maskvoje vykstančiame 
VIII tarptautiniame P. Čaikovs
kio konkurse dalyvavo daugiau 
kaip 400 atlikėjų iš 46 pasaulio

šalių: pianistai, smuikininkai, 
viobnačelistai ir dainininkai. Iš 
Lietuvos nedalyvavo nei vienas 
atlikėjas, bet Lietuvos konserva
torijos profesorius J. Kamavičius 
pakviestas pianistų jury komisi
jos sekretoriumi, o profesorius 
S Sondeckis — smuikininkų ju- 
ry nariu.

Klaipėdos liaudies meno mu
ziejuje tapytojų mėgėjų klubas 
“Viltis” surengė peizažų, natiur
mortu ir portretų parodą, {vairių 
profesiją atstovų drobėse atsi
spindi pajūrio gamta, jūreivių, 
žvejių, Laivų statytojų gyvenimo 
akim irkos. Uostamiesčio jūrų 
prekybos kultūros rūmuose yra 
Įrengta savo jėgomis studija, ku
rioje yra aptariami naujausi dar
bai — geriausi jų eksponuojami 
nuolat veikiančioje parodoje.

— Radviliškio rajono 
“Šušvės” kolūkyje atidarytas vi
suomeninis muziejus. Jis įsikūrė 
senoje sodyboje, kurią restoravo 
ūkio meistrai. Dauguma ekspo
natą - senosios valstiečių darbo 
reikmenis jam surinko kraštoty
rininkai. Čia eksponuojama plati 
medžiaga apie kolūkio istoriją, 
pirmuosius kolūkiečius, darbo 
veteranus.

S.L.K.
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VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 367 Lsrfcfteld Reed. Best 
Northporth, N.Y. 11731. ToL 513 333*3740. Namų toiefonee vakarais 
tik Išimtinais stvsjels 513 757-2871. New Yorko oftees LBo petMpoee; 
88 - 01 114th St, Rlchmond HM, N.Y. 11410. ToL 710 441 • 2011.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 HlgMend Bhfd., galima Įsigyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveklnlmo kortelių, 
gintaro, bsltinukų, juostų, (vairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamateo Avė. (prie Forost 
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. ToL 203 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tekelto, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office. 425 Lafayette St (Cor. WHson Avo.), telef. 344 - 5172. Ps- 
ruošlarųos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos autonpbHIam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avo^ 8L Petersburg Beech, Ra., 
33708. 813 380 - 5577. KENRELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadona Avo., S, St Petersburg, Ra. 33707.813 345-9303. WOOOLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St Potersburg, Ra. 33707.813 345 
-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrpųr 
dlmai, Income Tax pildymas, (staiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamatea Avė., Woodhavon, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). (ataigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlntor Gardon Tavom. 
1883 Medlaon St, Ridgewood, N.Y. 11227. Tėtei. 821 - 6440. Salė vestu- 
vėma ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuviniat pjetūa. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

stybės klinikose.
Izraelio min. pirmininkas 

Shimon Pėrės, dalyvaudamas J. 
T. visumos posėdžiuose buvo su-
sitikęs su Sov. S-gos užs. reik, 
ministeriu Eduard Ševardnadze 
ir tarėsi santykių užmezgimo rei
kalais.

Iš “Aušros”
(tkelta iš 1 psl.)

ti, todėl nebuvo man prasmės 
kalbėti ir aiškintis.

Panašia klasta ir pinklėmis če
kistai prigavo ir Ruzgienę — 
dorą, sąžiningą moterį. Ji pasi
sakė čekistam, kad turi rašomąją 
mašinėlę, kuri šiuo metu esanti 
padėta pas giminaičius. Čekistai 
nuėjo ten ir, padarę kratą, 
mašinėlę konfiskavo. Ją pačią 
kaip liudytoją kelis kartus kvietė 
į saugumą Vilniuje ir į teismą.

Tardytojo už melavimą 
nebaudžia

Tardytojas reikalauja viską pa
sakyti teisingai, nemeluoti, už 
melagingus parodymus net pri
mena atitinkamus straipsnius ir 
nurodo bausmę. Jis pats gi kiek 
įmanydamas meluoja ir jam ne
taikomi jokie straipsniai. Mums 
nė į galvą neateina, kad paklau- 
stumėm, kas gi jam už melavi
mą?

Jis mums meluoja kiek tik 
nori, pateikia melagingus liudy- 
mus, suranda liudytojus, kurie 
sutinka meluoti, gali klastoti fak
tus, gali kloti protokolus su pa-

dirbtais parašais, ir visa tai vadi
nama sumaniu parengtinio tar
dymo metodu.
U ardytojas melavo tvirtinda

mas, kad aš leidžiu ir redaguoju 
LKdE Kroniką. Melavo, kad aš 
talkinu leidžiant kitus po
grindžio leidinius. Melavo saky
damas, kad aš pirmomis karo 
dienomis kovojau prieš besitrau
kiančius tarybinius karius ir net 
verste vertė prisipažinti, kad 
taip dariau. Melavo sakydamas, 
kad aš gyvenau jėzuitų vienuoly
ne Kakėse. Melare-teigdamas, 
kad. antitarybinės literatūros pla
tini mui panaudojau savo rašo
mąją mašinėlę, kurią vėliau per
dariau Ruzgienei. Melavo tardy
tojais tvirtindamas, kad Lietuvo
je yra pilna religinė laisvė ir nie
kas tikinčiųjų nepersekioja ir 1.1.
f statymais juk yra visiems. Jis 

įpareigoja ir tardymo organus jų 
laikytis. Melais yra visiems melas 
-jis žemina ir čekisto autorite
tą. -Ar nebūtų teisinga, kad ir tar
dytojam pritaikytų paragrafus ir 
nubaustų. Tikriausiai tada tardy
tojai ir prokurorai, pabuvę už 
grotų ar spygliuotų vielų po ke
letą m etelių, patys paklustų įsta
tymams.

(Bus daugiau)

SIOUX CITY, IO\Vi
Lietuvl o vyskupo vizitas Vietos vyskupas ordinaras 

Lavvrence D. Soens pakvietė
Vysk. Paulius A. Baltakis, 

OFM, Šv. Tėvo Jono Pauliaus II
paskirtas laisvojo pasaulio lietu
viams, rugsėjo 12 ir 13 lankėsi 
lietuvių Šv. Kazimiero parapijo
je, Sioux City, Iowa. Šiai parapi
jai daugelį metų sėkmingai vado
vauja kun. Simonas Morkūnas.

Mišių pradžioje iš k. kun. Simonas Morkūnas, vysk. Paulius A. Baltakis, OFM, kun.
Viktoras Ramaeker, katalikų aukštesnės mokyklos direktorius.

svečią lietuvį vyskupą su kun. S. 
Morkūnu pietums, kuriuose da
lyvavo ir generalinis vikaras kun. 
Roger Augustine.
Šeštadienį ., 7 vai. vak., Pau

lius Baltakis lietuvių parapijos 
bažnyčioje koncelebravo mišias 
su Jdebonu kun. S. Morkūnu ir 
katalikų aukštesniosios mokyk
los direktoriumi kun. V.F. Ra- 
maeker. Svečias pasakė įspūdin
gą pamokslą. Mišių metų labai 
gratžiai solo giedojo studentė E. 
Sumklaidaitė, trečios kartos lie
tuvaitė.
Po mišių vysk. P. Baltakis iš

vyko lankyti Omahos, Nebraska, 
lietuvių.

lovvas diecezinis laikraštis 
Globė ir dienraštis Sioux City 
Journal, kun. S. Morkūno asme
ninių pastangų dėka išspausdino 
ilgus svečio lietuvio vyskupo gy
venimo aprašymus. Parapiečiai 
katalikai ir svečiai nekatalikai 
bu'vo labai gerai informuoti apie 
svečio atvykimą ir misiją lietuvių 
tarpe pasaulyje. Vietos vyskupas 
taip pat buvo labai patenkintas 
turėdamas tokį mielą svečią.

^Atsisveikinant, kun. S. 
Morkūnas svečiui vyskupui savo 
ir parapijos vardu įteikė du do
snius čekius.

A. V. K.

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA “AUŠRA” — WICN 90.5 Riš, 
VVorcester, Mass., girdima tečiadlenials nuo 8 Iki 9 vai. vak. Inž. E. V. 
Meilus, Jr., vedėjas. 70 Curtis St, Aubum, MA 01501. Tol. 617 753 - 7232.

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

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

* MEMORIALS
66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, QUEĖNS, N.Y. 11379 

PHONES (718) 326 - 1282 326 - 3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

KVECAS
jeSAS

Į933 + l 97 6

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE , 
METRO DENTAL SERVICE, P C.

109 - 22 Myrtle Avenue 
Richmond H iii, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs {rengimai, patogus priva
žiavimas Jamatea ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vŠ karai s ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (718) 441 - 0909
Susitarti dėl (alko ir pasitikrinti kalnas

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
ęiLN AI-APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪR A

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BRŲOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 789-^>300
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Balfas iš visų laukia aukų
Vienas iš Amerikos lietuvių 

didžiųjų veiklos stebuklų yra 
Bendras Amerikos Lietuvių 
Fondas — Balfas, suorganizuo
tas Antrojo pasaulinio karo metu 
ir dabar dar sėkmingai tebevei
kiąs.

Amerikos lietuviai veikėjai, 
kai Lietuva jau buvo okupuota, 
susirūpino jos likimu. Jie nu
jautė, kad po karo daug bus nu
kentėjusių žmonių. Jiems bus 
reikalinga greita pagelba. Jie ir 
suorganizavo šį šalpos fondą.

Po karo Vakarų Vokietijoje at
sirado daug lietuvių pabėgėlių. 
Fondas ir siuntė savo žmones, 
kad susipažintų su padėtimi ir 
išvystytų šalpos veiklą. Tada Bal- 
fo pirmininkas kan. J. Končius 
lankė pabėgėlių stovyklas Vokie
tijoje ir suorganizavo plačią šal
pą. Siuntė drabužius, maisto 
siuntinius, aprūpino studentus 
pašalpomis ir stipendijomis.

Prasidėjus emigracijai, Balfas 
vėl pagelbėjo visiems. Tikėtasi, 
kad tuo ir bus baigta Balfo misija, 
bet pasirodo, kad toje Vokietijo
je liko dar nemaža lietuvių, liko 
ir j vargą patekusių. Jiems buvo 
ir toliau reikalinga pagalba.

Šalia Vokietijos atsirado dar ir 
kiti kraštai. Pateko į vargą ir iš
vykę j kitus kraštus. Tuo pačiu 
metu paaiškėjo, kad vargsta ir 
Lenkijos lietuviai, ypač Punsko 
krašte. Ir jiems buvo suteikta di
delė pagalba.

Nors ir buvo sunkios šalpos są
lygos, bet Balfas pasiekė ir lietu
vius pavergtoje Lietuvoje ir net 
ištremtus j Sibirą. Ir ten nemaža 
žmonių pateko j vargą, ypač 
buvo tremtiniai, kaliniai. Ir 
jiems buvo ištiesta pagalbos ran
ka.

Apie šią veiklą niekas nekalba, 
nerašo, ją tik liudija gauti laiškai. 

kurie su ašarom dėkoja už su
teiktą paramą.

Balfo centras dabar veikia 
Chicagoje. Atskiruose miestuo
se veikia Balfo skyriai. Visi tie 
skyriai ir skelbia rudens vajų, 
kad vėl būtų pilni aruodai, kad 
vėl būtų lėšų labdaros šalpai.

Padėkime Balfui! Juk daug kas 
yra gavęs tos paramos, kai po 
karo buvo pabėgėlių stovyklose. 
Dabar esame visi gerai įsikūrę, 
lengva kitą pašelpti, tik kartais 
tai užmirštame.

Tuoj atsakykime į Balfo laiš
kus, pasiųsdami kiek galint di
desnę auką. Be to, dabar Balfo 
veiklai kartais stokoja žmonių. 
Kitur jau skyriai yra užgęsę, 
užsidarę. Atgaivinkime tuos sky
rius, į veiklą įtraukime vis naujų 
žmonių.

Ypatingą dėmesį kreipkime į 
jaunimą, kad jis priprastų prie 
labdaros ir šalpos. Per jaunimo 
organizacijas išaiškinkime, kas 
tas Balfas, kaip jis veikia. Įtrau
kime į darbą ir mokyklas. Tegu 
mokiniai padaro vadinamuosius 
“projektus”, tegu sugalvoja įvai
rius piešimus, šūkius. Ir dar dau
giau. Reikia klasėse padaryti 
rinkliavas Balfui. Tegu mokiniai 
pratinasi aukoti. Gal tai bus tik 
centai, bet tai bus jaunųjų auka 
vargstančiam lietuviui. Tai bus 
jaunųjų pratinimas prie šalpos 
darbų.

Ruduo. Ir tokį rudenį Balfas 
šaukia mus ir kviečia prisiminti 
vargstančius brolius lietuvius. 
Aukokime. Aukokime dosniai. 
Balfas laukia iš visų aukų, nes jo 
darbai dideli.

Floridoje gyvena dvidešimt 
du lietuviai kunigai. Jų didelė 
dauguma pensininkai ir glau
džiasi prie lietuvių bendruo
menių ir su j o m i s veikia. Jie 
yra lyg kokie švyturiai, kurie 
rodo kelią bažnytinei, tautinei, 
visuomeninei veiklai. Vienas to
kių švyturių yra ir kun. dr. Vin
cas Andriuška, gyvenas didžiu 
liame Miami mieste, Sv. Petro 
ir Povilo parapijoje, ir šiemet 
Švenčius savo kunigystės 50 
metų sukaktį.

Jis yra kilęs iš Worcesterio, 
Mass. Ten jis gimė 1913 sausio 
13 iš tėvų Aleksandro ir Vincen
tos Siniškevičiūtės-Andriuškų. 
Šeimoje buvo sesutė Ona ir bro
lis Jurgis. Ona mirė kūdikystėje, 
o Jurgis tapo kunigu Scrantono 
vyskupijoje, kur jis mirė, kuni
gavęs 27 metus.

Vincuką pakrikštijo Sv. Kazi
miero bažnyčioje Worcester, 
Mass. Baigęs parapinę pradžios 
mokyklą, įstojo į klasikinę aukš
tesniąją mokyklą. Lietuvių kal
bos mokėsi dr. Jono Šliupo vardo 
mokykloje. Jaunutis, septynerių 
metų amžiaus, tarnaudavo 
mišioms. Tada ir pajuto pašauki
mą būti kunigu. Jam sutvirtini
mo sakramentą suteikė arkivy
skupas Jurgis Matulaitis 1926 
metais Šv. Kazimiero bažnyčio
je, gi Vincas dar patarnavo ir vi
soms ceremonijoms. Turėjo 
gražų balsą ir mėgo giedoti cho
re, dalyvauti ir vaikų šokėjų 
grupėje. Visa tai rišo su lietuviu
ku jaunimu ir su parapijos dar
bu.

Dalis Kojelių šeimos Lietuvių Fronto Bičiulių studijų savaitėje Dainavos stovykloje. 
Iš k. Juozas Kojelis — tėvas, Daina Kojelytė — dukra, Linas Kojelis — sūnus. Nuotr. 
V. Maželio

ŠVYTURYS PRIE

Andriuškų šeima Buvo religin
ga. Abu sūnūs palinko į dvasinin
kų luomą. {takos jiems turėjo Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. Jonas Jakaitis, veiklus kuni
gas, geras organizatorius. Jo pa
veikti, nemaža jaunuolių vyrų ir 
moterų, kilusių iš Jo parapijos 
aukojosi Dievo ir Tautos tarny
bai. Pats kun. Jonas Jakaitis įsto
jo į marijonų vienuoliją ir padėjo 
jiems įsigyti Marianapolį, vėliau 
buvo net marijonų provincijolu.

Vincas Andriuška 1929 įstojo 
į parengiamąją marijonų semina
riją Marian Hills, Hinsdale, III. 
1931 marijonai jį išsiuntė filoso
fijos mokslams į filosofijos semi
nariją Montrealyje, Kanadoje. 
1933 jis išvyko teologijos mok
slams į Lietuvą. Ten Vytauto 
Didžiojo Universitete jis studija
vo ketverius metus. Teologijos 
licencijatą gavo 1937.

•
Į kunigus buvo įšventintas 

1936 lapkričio 1 Marijampolėje. 
Įšventino arkivyskupas Pranciš
kus Karevičius, marijonas. Koks 
buvo sutapimas, kad į kunigus 
buvo šventinamas šalia karsto 
Dievo Tarno arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio, kuriam vaikystėje 
patarnavo.

Kun. Vincas Andriuška buvo 
vienas iš pirmųjų Amerikoje gi
musių lietuvių kunigų, kurie 
mokėsi Vytauto Didžiojo Uni
versitete. Be jo dar tokie buvo

ATLANTO

Kun. dr. Vincas Andriuška

a. a. kun. Kazimieras Vengras ir 
kun. Romanas Klumbis.

Iš Lietuvos į Ameriką grįžo 
1937 metais rugsėjo mėn. ir pir
mąsias iškilmingas mišias aukojo 
Šv. Kazimiero bažnyčioje Wor- 
cestesr, Mass. Marijonai jaunąjį 
levitą išsiuntė į parapijas misi
joms bei rekolekcijoms. Čia pa
sireiškė jo iškalba. Jo gerai pa
ruošti pamokslai žmonėms darė 
įtakos. Kaip pamokslininkui jam 
įtakos darė kun. Pijus Andziulis, 
MIC, kuris Lietuvoje garsėjo 
kaip geras pamokslininkas, 
mokėjęs žmones uždegti. Tokias 
pareigas, lankydamas lietuviškas 
parapijas, jis ėjo 15 metų. Pa- 
mokslininkavo daugiausia Nau

jojoje Anglijoje. Pamoksluose jis 
pabrėžė pašaukimų svarbą ir pa
reigą remti Marianapolio mo
kyklą. Taip buvo p a r e n g ta 
nemaža kunigų, kurie dirba lie
tuviškose parapijose. Jis lietuviš
kose parapijose rinko pinigus 
marijonų klierikams.

Teko jam dirbti ir parapijoje. 
Klebonu buvo Aušros Vartų pa
rapijoje Chicagoje, Šv. Petro pa
rapijoje Kenosha, Wisc., Šv. Ka
zimiero Racine, Wisc., ir Šv. 
Juozapo Niagara F a 1 1 s, N. Y. 
Čia pasireiškė kaip gabus staty
bininkas, fondų organizatorius. 
Kenoshos parapijos kompleksas 
kainavo 600,000 dol., o Racine 
klebonija — 60,000 dol. Kiek 
žinau, ir dabar jis sugeba organi- 
zuoiti fondus ir surinkti šimtus 
tūkstančių įvairiems pagerini
mams.

Būdamas Chicagoje, be para
pijos darbo talkino “Laivo” re
dakcijai ir ilgus metus Marijonų 
rėmėjų draugijai padėjo organi
zuoti fondus “ Draugo” namų sta
tybai, buvo tos draugijos dvasios 
vadas.

Tuos gabumus paveldėjo iš 
savo namų ir iš gyvenimo Wor- 
cestery, Mass. Visa ta aplinka 
davė taurių asmenybių. Svar
biausia, kad jis gyveno ketverius 
metus Lietuvoje ir ten mokėsi. 
Jis pamilo Lietuvos laukus ir 
miškus, dainas ir pasakas. Jis ir 
dabar gyvena tais brangiais prisi
minimais, nors jau 18 metų dirba 
kitataučiams.

Marijonams jis tarnavo 30 
metų, ėjo įvairias aukštas parei
gas, buvo Marijanapolio 
vedėjas, teologijos profesorius 
seminarijoje, Šv. Kazimiero pro
vincijos iždininkas. Bet tėve
liams vis labiau senstant, jis liko 
vienintelis jų globėjas. Todėl 
teko skirtis su marijonais Tada 
su tėvais išsikėlė gyventi į Fort 
Lauderdale, Fla. 1978 metais 
persikėlė į Miami, kai ten 1977 
mirė kun. Jurgis Razutis.

Lietuviai daug kartu prašė 
Miami arkivyskupiją, kad jie 
turėtų pamaldas lietuvių kalba. 
Leidimas buvo duotas tik tada, 
kai asmeniškai atsilankė delega
cija, kurią sudarė: prel. J. 
Balkūnas, prel. Bryan Walsh ir 
kun. Vincas Andriuška. Arkivy
skupas Edward McCarthy leido 
tik vieną kartą per mėnesį Šv 
Petro ir Pauliaus bažnyčioje lai
kyti lietuviams pamaldas su lietu- 
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Politinių mokslų profesorius 

dr. Vytautas Vardys Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakties proga 
yra parašęs - redagavęs dviejų 
tomų veikalą “Krikščionybė Lie
tuvoje 1387 - 1987 metais”. Vei
kalas bus išleistas lietuvių ir an
glų kalbomis. Apie vieną trumpą 
tos istorijos laikotarpį profeso
rius kalbėjo ir LFB stovykloje 
paskaitoje, pavadintoje “Katali
kai ir komisarai 1940 - 1941 me
tais Lietuvoje”.

Moderatorius Juozas Kojelis 
supažindino su prelegentu.

Dr. Vardys prisipažino, kad 
jam neįprasta kalbėti istorine 
tema, jo pagrindinis dėmesys 
k r y p sta į sovietinę politiką į 
Lietuvą. Ir ilgesnėje, negu pa
prastoje akademinėje valandoje 
dr. Vardys gražų klausytojų 
būrtį nukėlė į 1940 - 41 m. oku
paciją ir chronoligine eile pa
teikė okupanto ir Bažnyčios san
tykių raidą.

Paleckio vadinama liaudies 
vyriausybė jau birželio 25 d. pa
reikalavo valstybę atskirti nuo 
Bažnyčios, o sekančią dieną nu

traukė konkordatą su Vatikanu, 
įsakė popiežiaus nunciui Cento- 
ze išvykti iš Lietuvos. Išbrauktas 
tikybos dėstymas, išmesti visi 
religiniai simboliai mokyklose, 
atleisti karo kapelionai, nebemo
kamos algos mokyklų kapelio
nams ir t.t.

Spauda laikėsi septynias savai
tes. Rugpjūčio 10 buvo uždary
tas katalikų dienraštis “XX 
amažius”. Įvedama civilinė me
trikacija, panaikintos religinės 
šventės . konfiskuotos bažnyčių 
ir vienuolynų žemės. Savinin
kams pradžioje palikta 30 ha. 
plotas. Žemės reforma sugriovė 
žemės ūkį. Nors liepos 7 d. Ven
clova teigė, kad nebus varžoma 
religija, bet spalio 2 slaptoji po
licija traukė dvasiškius atsako
mybėn įsakyta padaryti religijų 
nuosavybių inventorizacija. 
N KVD įsakyta būti pasiruošusiai 
kontra-revoliucijos sąjūdžiui 
užgniaužti. Mėginta užverbuoti 
informatorių kunigų tarpe. Areš
tuoti 24 kunigai, 9 deportuoti, 
39 įkalinti, 21 nužudytas. Bet tai 
lašas jūroje, palyginant su 1941 
metų išvežimais birželio 15 - 16 
dienomis. Kun. M. Krupavičius 
mėgino užmegzti ryšius su so
vietine valdžia, kreipėsi į Pa
leckį., Be rezultatų, viskas buvo 

daroma, kad tikintieji būtų izo
liuoti nuo dvasiškių. Iš pradžių 
vyskupai kalbėjo atsargiai neišei
dami į aiškią opoziciją, nuolat 
pabrėžiant, kad kunigų daugu
ma esą kilę iš dirbančiųjų, kvietė 
kunigus stiprinti apaštalavimą.

Sovietinė Paleckio valdžia ne
trukdė konsekruoti vyskupą V. 
Padolskį, o vysk. M. Reinį per
kelti į Vilnių arkivyskupo pagel- 
bininku. Atmetė arkiv. J. Skvi
recko prašymą palikti daugiau 
žemės parapijoms ir vienuoly
nams. Uždarytos Telšių ir Vilka
viškio kunigų seminarijos. Palik
ta Kauno seminarija su 180 stu- 
dentų-klierikų. Komunistų at
stovas, neva žurnalistas iš Mask
vos ragino Krupavičių kurti pro
gresyvią Bažnyčią. Bažnyčia kai 
kur darė neesminių nuolaidų, 
bet negalėdama atsisakyti nuo 
religinio mokymo, susikirto su 
valdžia.

Po keturių komunistinės oku
pacijos mėnesių krašto ekonomi
ja blogėjo: iškilo kainos, trūko 
prekių, žemės reforma nepadi
dino komunistų šalininkų, kaip 
okupantas tikėjosi. Rugsėjo 8 d. 
Stalinas įsakė Paleckiui kietai 
elgtis su savo žmonėmis — “me
daus mėnuo" pasibaigęs. Kateki
zmus buvo įsakyta sunaikinti. 
Gedvilą visokiais melais klaidino 
bažnytinę vadovybę. Gruodžio 1 
d. Lietuvos teisynas pakeistas 
sovietiniu, kuris buvo žymiai 

griežtesnis. Bažnyčiai atimtos 
juridinio asmens teisės. 1941 m. 
sausio mėnesį išvaikyta Kauno 
kunigų seminarija, užimtos jos 
patalpos. Mėginta susitaikinti su 
padėtimi, studentai apgyven
dinti privačiuose butuose.

Vyskupai savo konferencijoje 
suredagavę skundą įteikė Gedvi
lai, nurodant visus paragrafus, 
kuriais buvo susitarta su valdžia, 
ir kurie buvo sulaužyti. Reika
lauta paleisti 24 įkalintus, 
gatvėje pagrobtus kunigus, pro
testuota prieš uždraudimą lan
kyti ligonius ligonėnėse, uždrau
dimą katalikiškos spaudos, apk
rovimą didesniais mokesčiais. 
Sovietai ignoravo vyskupų me
morandumą — grąsino uždary ti 
seminariją.

Sunkūs buvo pirmieji okupa
cijos metai kraštui ir Bažnyčiai. 
Birželio 15 prasidėjo trėmimai į 
Sibirą. 25,000 buvo areštuoti. 
Trėmimo neišvengė nei kūdi
kiai, nei seneliai, paliestos visos 
gyventojų grupės.

Tai puikiai paruošta paskaita, 
palikusi klausytojams gyvą to 
meto Lietuvos vaizdą.

Vakare stovykos dalyviai buvo 
pakviesti į Clevelando sambūrio 
rengiamą vakaronę. Buvo prisi
minta ir V. Rociūno 70 metų 
amžiaus sukaktis.

Km naujos pas 
LF bičiulius?

Visose studijų ir poilsio 

vaitėse paprastai kelios ar kelio
lika valandų yra skiriamos 
sąjūdžio organizaciniams reika
lams. Su ta nerašyta taisykle ne
buvo prasilenkta ir 30-je stovyk
loje. Posėdžiui vadovavo LFB 
tarybos pirm? Algis Raulinaitis iš 
Califomijos.

C. V. pirm. J. Mikonispainfor
mavo nario mokesčio reikalu. 
Plačiau sustota ties rengiama 
LFB konferencija rugsėjo 26 - 
28 Chicagoje.

Išklausyti sambūrių praneši
mai iš Toronto, Los Angeles, 
Clevelando, Nevv Yorko, Flori
dos, Philadelphijos, New Jer- 
sey, Detroito. Efektingiausią 
veiklą išvysto Los Angeles 
sambūriai. Jis garsus su savo me
tiniais literatūros vakarais, su 
politinių studijų savaitgaliais. 
Kitų sambūrių veikla ribojasi 
daugiausiai talkinant LB apy
linkėms bei kitoms bendrinėms 
organizacijoms.

Kur bus 31-oji stovykla, galu
tinai nenutarta. Dauguma pasi
sakė už Dainava, bet nemažai, 
ypač iš Rytinio pakraščio, vėl 
norėtų susitikti pas lietuvius 
pranciškonus, Kennebunkpor- 
te. Palikta centro valdy bai pada
ryti sprendimą. Nors buvo bal
sų, kad studijų dienas sutrum
pinti iki 3 - 4 dienų, bet pasisa
kyta už’visą savaitę. Buvo priim
ta. kad centro valdyba, dary da
ma sprendimą, turės atsižvelgti 

į kitais metais vykstančias Lietu
vos 600 metų krikščionybės iškil
mes Romoje, kur rengiasi skristi 
ir nemažai frontininkų.

“J Laisvę fondo” reikalais 
kalbėjo dr. K. Ambrozaitis. Fon
das įsteigtas 1960 metais. Užda
vinių tarpe yra knygų leidimas 
— viena knyga per metus ir kiti 
rezistencijos reikalai. Šiemet jau 
išleistas Vl-si Juozo Brazaičio 
raštų tomas. Su šia knyga tas pro
jektas ir užbaigtas. Jau surinkti 
Juozo Keliuočio atsiminimai ir 
dr. K. Girniaus “Lietuvos parti
zanų kovos”. Dėl dr. J. Girniaus 
ligos Juozo Brazaičio monografi
ja vėhiojasi. Norima išleisti Vy
tauto Vaitiekūno raštai

“Į Laisvę redaktorius Juozas 
Baužys, kalbėdamas redakcijos 
ir administracijos vardu, kvietė 
rašyti|ir remti žurnalą Kaip visa 
lietuviškoji periodika, taip ir “Į 
Laisvę" be C. V. ir mecenatų pa
galbos finansiškai nebūtų stipri. 
Ir šioje savaitėje bičiuliai pa
siuntė 850 dol. žurnalo admini
stratoriui J. Prakapui.. Padėkojo 
buv. redaktoriui V. Rociūnui.

Tarp kitų reikalų akcentuotas 
ryšių Kraštu aktualumas. Vie
ton J. Baužio. "Į Laisvę" tarybą 
pakviestas Stasys Džiugas.

Pasitarimas baigtas Lietuvos 
himnu.

[Bus daugiau
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LOS ANGELES, CALIF.

— Vyskupas Liudvikas Povi
lonis ir kun. Viktoras Butkus 
buvo atvykę iš okupuotos Lietu
vos į Aacheną dalyvauti tarptau
tiniame mariologijos kongrese 
rugsėjo 10 - 14 dienomis.

— Demonstracijų rengiamą 
Vienoje tvarko VLIKo įpareigo
tas atstovas Algis Klimaitts, Bal
tų Santalkos informacinio biuro 
vedėjas Vienoje. Jis tvarko at
sišaukimo lapelių vokiečių kalba 
paruošimą, susisiekia su baltams 
palankiomis organizacijomis Au
strijoje. Austrijos jaunieji kri
kščionys demokratai, “Chartos 
77” nariai tremtiniai iš Čekoslo
vakijos, “Pan-Europos Unijos” 
skyrius, “Christian Solidarity In
ternational” skyrius, Jaunų Eu
ropiečių moksleivių ir studentų 
iniciatyva ir su lenkiškuoju “So- 
lidamošč” komitetu Austrijoje. 
Dalyvaus ir Vasario 16 gimnazi
jos mokiniai.

— Kristijono Donelaičio mo
kykla Washingtone lapkričio 8, 
šeštadienį, Latvių namuose, 
Rockwell, M D, rengia koncertą, 
kurio programą atliks Clevelan- 
do dainos vienetas “Uždainuo
kim”.

Šv. Kazimiero lietuvių para
pija, įkurta Los Angeles mieste 
prieš 45 metus, spalio 19, sek
madienį, mini rudeninę parapi
jos šventę. Mišias su kitais kuni
gais koncelebruos vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, pamokslą pasa
kys kun. Kornelijus Bučmys, 
OFM, Darbininko redaktorius. 
Salėje iškilmingų pietų metu 
meninę programą atliks Los An
geles vyrų kvartetas, sėkmingai 
gastroliavęs daugelyje lietuvių 
kolonijų, o paskutiniu metu 
sugrįžęs iš gastrolių Australijoje. 
Kvartete dainuoja Rimantas Da- 
bšys, Bronius Seliukas, Antanas 
Polikaitis ir Emanuelis Ja- 
rašūnas. Jiems akomponuoja 
muz. Raimonda Apeikytė. Kvar
teto vadovas — akt. Petras 
Maželis.

Lietuvių Religinės Šalpos va
jus jau artėja prie pabaigos. Šiais 
metais jau šiam tikslui surinkta 
11,007 dol.

Šv. Kazimiero šeštadieninė li
tuanistinė mokykla rengia mo
kyklos metinį balių, kuris įvyks 
lapkričio 22. Šv. Kazimiero para
pijos viršutinėje salėje.

Poezijos, muzikos ir meno po
pietę spalio 12, sekmadienį, 
12:30 vai. popiet Šv. Kazimiero 
parapijos viršutinėje salėje ren
gia Kunig. Gražinos Vyr. 
Skaučių būrelis. Programai va
dovauja rašytoja Nijolė Jankutė- 
Užubalienė. Dalyvauja viešnios

poetės V. Bogutaitė, Ona Mikai- 
laitė, Danguolė Sadūnaitė ir Ju
lija Švabaitė. Čelistė Jūratė Rau- 
linaitytė ir pianistė Raimonda 
Apeikytė atliks naujausius muz. 
Giedros Gudauskienės muzikos 
kūrinius. Salę puoš menininkių 
Nijolės Kentienės ir Rimos Ken- 
taitės skulptūros ir piešiniai. Po 
programos vaišės ir susitikimas 
su rašytojom, muzikėm ir meni
ninkėm.

Lietuvių Radijo klubo rengia
mas metinis balius Šv. Kazimie
ro parapijos viršutinėje salėje 
įvyks spalio 25, šeštadienį, 7:30 
vai. vak.

Tautos Fondo pietūs ruošiami 
spalio 26, sekmadienį, 12 vai. 
dienos Sv. Kazimiero parapijos 
viršutinėje salėje.

Lietuvių Fondo metinis poky
lis - koncertas įvyks lapkričio 9, 
sekmadienį, 12 vai. dienos Šv. 
Kazimiero parapijos viršutinėje 
salėje. Iš Bostono atvyksta so
listė Daiva Mongirdaitė, kuriai 
talkins solistas Rimtautas Da- 
bšys. Jiems akomponuos pia
nistė Raimonda Apeikytė. Šia 
proga bus prisimintas prieš 35 
metus žuvęs vienas iš žymiausių 
rezistentų, žurnalistas Julijonas 
Butėnas.

Lietuvos Dukterų balius 
įvyks lapkričio 16, sekmadienį, 
12 vai. dienos Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. — L.Z.K.

Jonas Urbonas (stovi paskutinis dešinėje), JAV LB Krašto Valdybos vykdomasis vicepirmi
ninkas organizaciniams reikalams, birželio 27 - 29Tautinių grupių respublikonų konvencijoje 
Los Angeles ir to proga susitiko su vietos lietuviais. Nuotr. J. Urbono

RELIGINĖS ŠALPOS 
SUKAKTIES IŠKILMĖS

— Agota Milčienė, sulaukusi 
88 m. amžiaus, sunkiai sirgusi 
ištisus metus, rugsėjo 17 mirė 
Manchester, Conn. Kaune buvo 
veikli katalikė, ypač reiškėsi lab
darybės srityje.

— Romo Kalantos šaulių kuo
pa, St. Petersburg, Fla., per 
savo pirmininką Antaną Gudonį 
atsiuntė 25 dol. auką Darbinin
kui stiprinti ir gražius sveikini
mus: “Linkime, kad artimo 
meilė ir gražus sugyvenimas išsi
vystytų visų lietuvių tarpe. Vie
ningai dirbdami, vaduokime 
Lietuvą iš vergijos.”

— Lietuvių Tautinės Sąjun
gos valdyba spalio 19 Tautiniuo
se namuose Chicagoje ruošia vi
suomenės supažindinimą su 
Jono Švobos knyga “Šeiminė ir 
prezidentinė Lietuva”.

— Lietuvių Fondas turės savo 
metinį balių Chicagos Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje spalio 
25. Bus programa.

— Julija Švabaitė — Gilienė 
spalio 12 dalyvaus Los Angeles 
literatūros popietėje ir ten skai
tys savo poeziją ‘ Nešu tau 
eilėraštį”.

— Sidney lietuviai paminėjo 
Dariaus-Girėno skrydį liepos 13 
prel. P. Butkaus aukotomis

Mišių metu per 1985 metų sąskrydį neša auką P. Zičkus, 
Sesuo M. Paulė ir A. Garsienė.

SĄSKRYDIS VĖLINĖSE
Putnam, Conn., Marijos Ne

kalto Prasidėjimo seserys spalio 
26, sekmadienį, kviečia visus 
savo draugus ir artimuosius į 
rėmėjų sąskrydį, kuris skiriamas 
maldai už dalyvių artimuosius ir 
vienuolyno mirusius geradarius.

Šių metų sąskrydis yra ypatin
gas, nes jis jungiamas ir su mūsų 
padėka, kad Dievas atvedė šio 
vienuolyno seseles į šį kraštą 
prieš 50 metų ir tuo būdu gausiai 
palaimino lietuvių visuomenę ir 
visų mūsų asmeninį gyvenimą 
gausiais seselių apaštalavimo

vaisiais.
Sąskrydis prasidės 11 vai. ryto 

mišiomis. Po mišių vyks bendri 
pietūs. 1:15 vai. popiet skaidrių 
pagalba susipažinsime su seselių 
darbo praeitimi. Talentingos 
muzikės Ilona ir Kristina Kupre- 
vičiūtės pateiks koncertinę pro
gramą.

Po koncerto kapinių lanky
mas, paminklų šventinimas, o 
tuoj po to koplyčioje gedulingi 
mišparai už mirusius artimuo
sius ir seselių geradarius.

Č. Masaitis

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos 25 metų sukaktis bus pa
minėta spalio 25 New York. Sv. 
Patriko katedroje 5:30 vai. po
piet prasidės iškilmingos mišios. 
Po to pokylis vyks Waldorf-Asto- 
ria viešbuty, Manhattane — 7 
vai. vak. kokteiliai, 8 vai. vak. 
banketas.

Viešbutyje banketo metu bus 
pagerbtas didelis Lietuvos ke
nčiančios ir kovojančios 
Bažnyčios bičiulis — Chicagos 
arkivyskupas kardinolas Joseph 
Bemardin. Taip pat bus pagerb

ti: prel. Jonas Balkūnas, P.A., 
ilgametis Religinės Šalpos buv. 
reikalų vedėjas kun. Stasys Raila 
bei kiti Religinės Šalpos pionie
riai. Taip pat bus pagerbtas Re
liginės Šalpos naujai išrinktas 
pirmininkas vysk. Paulius Balta
kis, OFM.

Viešbuty įvyksiančiam banke
tui jau pusė vietų užsakyta. Sta
lus jau užsisakė renginio komite
to pirmininkas dr. Juozas Kazic
kas su ponia, Lietuvių Fondas, 
lietuviai pranciškonai, Putnamo 
seselės, Marija Šalinskienė, dr. 
Adolfas ir Jadvyga Damušiai,

Ateitininkų federacija.
Iš Romos į iškilmes specialiai 

atvyksta Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos rektorius prel. Algi
mantas Bartkus.

Iš Dalias, Texas atvyksta dr. 
Vytautas Vygantas su ponia. Dr. 
Vygantas sutiko būti vakaro tost- 
meisteriu. Vakarinei programai 
vadovauš žymus sovietologas dr. 
Thomas Bird iš Queens kolegi
jos.

Pavieniai bilietai į renginį— 
po 125 dol., stalas 10 asmenų — 
1000 dol. Dėl informacijos ir bi
lietų rezervacijos kreiptis į Ri- 
tonę Ivaškaitę Lietuvių Reli
ginės Šalpos įstaigos adresu: 351 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207. Tel. 718 647 - 2434.

DIDYOUR 
ttANNKIlIER 

TELLTHE 
WHOLETRUTH 

WHEN K FLEDTO 
AMERICA?

mišiomis ir minėjimu. Jį pradėjo 
Australijos LB Sidney apylinkės 
pirm. A. Giniūnas ir apie lakūnų 
gyvenimą ir siekius paskaitą 
skaitė dr. A. Mauragis. Eilėraštį 
“New York — Kaunas” skaitė A. 
Šarkauskas. Minėjimą baigus 
Lietuvos himnu, buvo rodomnas 
filmas “Laisvės žygis Baltijos 
jūroje”.

— Akademikas skautas Julius 
Vytautas Sakas, iki šiol buvęs 
Copilot Northwest Airlines lėk
tuvų bendrovėje, išlaikė egzami
nus ir gavo kapitono laipsnį. Da
bar jis skraidys naujausiu, lėktu
vu Boeing 757į tolimus kraštus.
—Vytauto ir Aurelijos Paukš-’ 

telių duktė Vito baigė dar vieną 
fakultetą, įsigydama bakalaure- 
atės laipsnį iš biznio admini
stracijos Wisconsin - Parkside 
universitete. Vito tame pačiame 
universitete jau yra gavusi baka- 
laureatą iš antropologijos. Ji ak
tyviai dalyvauja lietuviškame gy
venime. Šoka lietuviškus tauti
nius šokius, dalyvauja rengi
niuose ir susirinkimuose. 
Pradėjo dirbti IRS, federalinių 
mokesčių įstaigoje, Milwaukee, 
WI.

ŠVYTURYS PRIE ATLANTO
(atkelta iš 3 psl.)

višku pamokslu ir lietuviškomis 
giesmėmis. Ir pirmiau retka
rčiais būdavo tokių pamaldų, kur 
gyvendavo lietuvis kunigas. Da
bar susiorganizavo ir “Bangos” 
choras, kuriam vadovauja Algis 
Šimkus, žymiojo kompozitoriaus 
Stasio Šimkaus sūnus. Kun. V. 
Andriuška dažnai pasirodo lietu
vių renginiuose Lietuvių klube, 
pavyzdžiui Nepriklausomybės 
šventėj, Birželio minėjimuose, 
per Kūčias, Velykas.

Kun. Vinco Andriuškos pen
kiasdešimt metų kunigystės su
kaktis bus paminėto lapkričio L 
Šv. Petro ir Pauliaus parapija 
tinkamai pasirengė šią sukaktį 
atšvęsti. Visa Miami lietuvių ko
lonija ruošiasi tai šventei. Lapk
ričio 1 yra šeštadienis. Jubilie
jinės mišios Šv. Petro ir Pauliaus 
bažnyčioje bus laikomos 2:30 v.

Tik Ii mūsų darbo ir aukų 
kelsis Lietuvai

popiet. Mišias aukos drauge su 
vyskupu Paulium Baltakiu, 
OFM, ir svečiais kunigais. An
gliškai pamokslą pasakys kun. 
Vincent Kelly, o lietuviškai 
vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
Vyskupas taip pat kalbės ir vaka
rienės metu. Vakarienė gi bus 
parapijos salėje 5:30 v. v. Mišių 
metu giedos solistė Nerija Lin- 
kevičiūtė-Kasparas, o vaka
rienėje — solistė ir “Bangos” 
choras. Moterys prašomos daly
vauti su tautiniais drabužiais.

Tos parapijos, kur vikaru yra 
kun. V. Andriuška, klebonas, 
kun. Gilberto Femandez yra 
draugiškas lietuviams. Jis 
kviečia visus lietuvius iškilmėse 
dalyvauti, Kuris nori dalyvauti 
vakarienėje, prašomi rezervuo- 
tis sau vietas., Rašyti: St Peter 
and Paul Church, Jubilee com- 
mittee, 1900 S. W 26th Rd. Mia
mi, Fla., 33219. Arba skambinti 
telefonu: 305 858 - 2621.

Sveikiname sukaktuvininką ir 
linkime sveikatos ir sėkmės!

Vincas Juronis

The answer for most Amencans descended from 
ramigrants - and that means aimost ai of us - s 
NO. Mosi of us tave stone* ai gramtfathers or ocher 
reiauves who tad detads of their past to escape per- 
secution and find safe taven n Amenca. Detali* were 
sumetime* changed. bke wtare they were boro or 
when, that «ouid tave meant techncal exdu*ton at 
Elta Istaid and a retum - to wtat?

Today, for techocai onassaom on ratagrauon ap- 
pocauons mote than forty years ago. some Amen
cans are beng stnpped ai tta ataenshp they tave 
worn take a proud tadge for four decade*. They are 
bemg sttaped out take conraon cnmmafs to the 
U.SSR. for eaecuoons. They are Amencan* who 
came here "yeanang.to be free." onfy to be betrayed 
by their fanh m the pratašęs ai Mus Liberty and the 
Consutution oi the United States oi Amenca.

These Amencans are the vsctuns of a partnersiap 
bet ween the KGB Soviet secret pobce and Amenca* 
own Jusoce Department Here b ta* tta pan- 
nerstap works:
• The KGB seiects its nctra*. prepares "evidence" 

and produces "eye vntnesses."
• The Jusoce Department, through ils Office oi Spe- 

ciat Investigations, fortned ai 1979 to find and pros- 
ecute any Naa *ar cnmmab ladmg ai the Utaed 
States, retas on KGB produced evidence to find 
and proaecute its targets m cml proceedmgs.

• These Amencans are not tned for «ar etane*. 
They ae accuaed m cnort of lymg on ttar anna- 
grauon apptaations. There ta no ngtt l» tnal b?
W>o n^bt to ctMrt-pntn^td itįti tutinti tmd no 
ngltt to tu Ffti AMeadmmt
WHER£ IS THE DUE PROCESS OF LAW 

GUARANTEED BY OCR CONSTITUT1ON?

WW SMK MECTNC 4MONSS Mf:
"President Reagan ate* 'the Soviet threat' a* the 

reaaon for the baggest mtaary bota* a U.S. his- 
tory. wtae at the šame ome the Department ofjus- 
tice cooperate* «Kh the Soviet secret potae to tand

some naturahzed .Amencans over to the Kremta 
on the basas oi dubious evidence. mdudmg the Joe 
McCarthy vanety"

VtUran /ounuhst Wanm Kagm 
Tkt Ptul^tlpknilnouinr

“Under the Soviet-U.S. agreement. Soviet oi- 
izensmay be puesoooed by U.S. lanvyers būt onfy at
speciai beanngs presaded over by a Soviet govem- 
ment offioal?

Beporttr Warm Biduy 
Tit Cbnstm Soma Momior

“A Soviet offiaal confided to an Amencan thpiomat 
that some Soviet witnes*e* were beaig coached n 
their tęsamony for days before beng afiowed to gtve 
deposioons to U.S. prosecutors. apparendy tomake 
their tesomony mare cretabie and ncnmmaong."

Ktporttr Kobtrt Giliom 
Lot Angtks Tona

“1 ttaik it s Onrefan and Ka&aespue to deport 
an Amencan otizen to the Soviet Uruon to stand tnal 
for codaboration wnh Adoif HUer when the pmapal 
colabocator w«h Hitler m startng Worid War II was 
that sek-šame Sonet govemment."

MMt Bochauo 
u n Tbt Htaho*** Put

volvement m the proeurement of the deposition tesu- 
rnony senously undermmed its tnistworthmess." ‘

U.S. CMrtofApptaU - Sinti Gintui
Lafaudn m INS

VHtfTTMEKfiaittSTOSAY:
'Our cooperation with U.S. judinai bodies brmgs 

US SMM&CtMNt”
Natafya foksfukova
SfiuorProstaiior oį thr U S S.R

YOU CM STOT THK MMMEMCM BUUSTKE
You can make a difterence between tfe and death 

for some oi your fehow-Amencans. One letter. one 
madgram. one telephone cal - that can ta the 
d^erence.

TELL THE PRES1DENT YOU OPPOSE 
SENDLNG A.NYONE TO THE U. S. S. R FOR 
EXECUTION.

Wnte: The President. The White House. Wash- 
mgton. D.C 20500 Telephone: (202) 456-7639

WMF SOME H< MNE SNO:
The Scanet cnmaul and judaaal System is struc- 

tured to tador evidence and produce resuits whadi 
wil further the raportam potocal ends of the Soviet 
State at the eupense, i need be. of jusoce m a pame- 
utar cate.**1

Ft0tniįu4ttD Mtmu 
U.S. u. Kmfft

i-------------------------------------------------------------------------------------- i
[ G I vuuk! bke to eonenbute to Amencans tor Į

Due Procesą to taip defray the cosu of 
tha ad.
C$10 G$2S GSSO CS1UU

| □ I wodd bke nore ormatra

~When tha* Amencan ouzen. Kowalchuk. at
tempted to prepare a delense to these Soviet 
msogated charites, ta foamd the Soviet f oi to be the 
keeper at the dactan baise"-

Ctutfloin AMsert

"We are a0*i faced wah a cooperative effort 
among the OSl and the Sonet authonnes Soviet ■>-

Amerlcans for Due Procese tokj politlnj skelbimą jdėjo per visą puslapi 
vieno jtakingiauslŲ laikraščių Amerikoje — THE CHRISTIAN SCIENCE 
MONITOR. ADP nori vis plačiau skelbti OSl kolaboravimą su KGB, kad Ir plačioji 
Amerikos visuomenė pradėtų protestuoti prieš OSl ruošiamas deportacijas j 
Sovietų Sąjungą. TAM REIKALINGA JŪSŲ PAGALBA!

Noriu prisidėti prie tolimesnių skelbimų.

Pridedu auką: □ $10 □ $25 □ $50 □ $100

Pavardė, vardas 

•••••••••••••••••••••••••••a
Adresas

Aukas siųsti: Amsrlcans for Due Procoss/Skelblmas 
POBoxS5 
Woodhavon, New York 11421
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PABALTIEČIŲ 
DEMONSTRACIJA 
WASHINGTONE

Spalio 5, sekmadienį, prie Au- : 
kščiausiojo teisino rūmų Wa- 
shingtone susirinko apie 500 pa- 
baltiečių ekumeninėm pamal
dom maldauti Dievą, kad tei- ! 
smui suteiktų tikros teisingumo 
dvasios.

Pamaldom vadovavo iš Wa- 
shingtono, D.C., rusų stačiati
kių vyskupas Basil Rodzianko, 
ukrainiečių stačiatikių vyskupas 
Petro Budnij, kun. Kazimieras 
Pugevičius, ukrainiečių stačiati
kių kun. Hryohory Podhurec iš 
Washingtono, D.C., bei estų 
evangelikų pastorė iš Toronto 
kun. Kersti Kimmel.

Vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, negalėjo tose pamaldose 
dalyvauti, nes buvo iš anksto įsi
pareigojęs tuo metu būti Kenne- 
bunkporte.

Po pamaldų, sugiedoję prie 
Aukščiausio teismo porą giesmių 
anglų kalba, apie 500 asmenų 
tvarkingai žygiavo mylią Cons- 
titution Avė. Buvo nešamos 
Amerikos vėliavos. Vadovavo 
vysk. Rodzianko ir kun. K. Pu- 

BATUNAS ATŠVENTĖ 
DVIDEŠIMTMETI

Jau suėjo 20 metų kaip įsi
steigė Batuno organizacija. Ši or
ganizacija kelia lietuvių, latvių ir 
estų rūpesčius prie Jungtinių 
Tautų, Ženevoje, Europos 
užsienio reikalų ministerijose.

Prie Batun darbų prisidėjo 
eilė lietuvių. Tarp jų Kęstutis 
Miklas, prel. Jonas Balkūnas bei 
Romas Kezys. Šiuo metu Batune 
lietuviams atstovauja Lietuvių 
Informacijos Centro vedėja * f2 pe^dj^enį 
Gintė Damušytė, Tautos Fon
do ir Kultūros Židinio teisinis 
patarėjas Marius Jakulis-Jason, 
Batuno žiniaraščio redaktorė Ina

Mielam Vyru!

Irena ir Jonas Vilgaliai

A. A. 
ALGIRDUI KURAUSKUI

mirus, žmoną Iną nuoširdžiai užjaučia

A. A. 
EMILIJAI NOAKIENEI

mirus, Jos dukterims Aldonai Pintsch, Giedrei 
Stankūnienei ir Jų šeimomis reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Ramovėnai New Yorke

DANUTEI SENIKIENEI 
mirus, seserims Aldonai Alytienel su šeima ir Gražinai 
Slllūnienei nuoširdžią užuojautą reiškia

HENRIKUI KAČINSKUI
miras, jo žmono Sofijs, brofl kompozitorių Jeronimo 
Kačinsku tu žmona Elona Ir visus artimuosius giliai 
užjaučia

Algis ir Sofija Daukšai

gevičius. Visi nužygiavo iki Tei
singumo ministerijos — Justice 
Department — rūmų, kur buvo 
sakomos kalbos ir giedamos 
giesmės.

Šiomis dienomis esto Karlo 
Linno šeima per advokatą Ram- 
sey Clark yra įteikusi formalų 
prašymą aukščiausiam teismui 
peržiūrėti Linno bylą. Už tech
niškus prasižengimus prieš 
Amerikos įstatymus jam imi
gruojant, Linnui atimta Ameri
kos pilietybė, ir jis deportuoja
mas į sovietų okupuotą Estiją, 
kur jis jau už akių teismo seniai 
nuteistas mirties bausme už ta
riamus “karo nusikaltimus”.

Pamaldas, eiseną bei demon
stracijas prie Teisingumo mini
sterijos rūmų suorganizavo pa- 
baltiečių JABANC koalicija. Visa 
Mažeikų šeima atskrido iš Kali
fornijos, kad dalyvautų demon
stracijose. Washingtono lietuvių 
tarpe matėsi ir architektas Arvy
das ir Daiva Barzdukai, inž. A. 
Dundzila, Amerikos Balso pa
reigūnas Kęstas Čižiūnas, 
Arūnas Pemkus, J. Buivys ir kiti.

Nevazelskytė; nariai Lietuvos 
vyčių veikėja Dalia Bulvičiūtė, 
New Yorko Lietuvių Jaunimo są
jungos skyriaus vicepirmininkė 
Jane Sirusaitė, Apreiškimo para
pijos vikaras kun. Danielius Sta- 
niškis, revizorė Lito bendrovės 
pareigūnė ir New Yorko LJS sky 
riaus iždininkė Indrė Biskytė.

Dvidešimatmečio proga iškil
mingas banketas įvyko rugsėjo

tinėse Tau-.£ 
tose, diplomatų valgomajame. 
Dalyvavo apie 100 svečių. Tarp 
lietuvių buvo kun. Kazimieras 
Pugevičius, Audra ir Asta Lu-

Izabelė Kumpikienė 
Dr. Giedrė Kumpikaitė

Jvairių įvairiausi audiniai, medžio drožiniai. Tai Liet. Tautodailės Instituto Toronto 
skyriaus darbai, kuriuos matysime tautodailės parodoje spalio 18 -19 Kultūros Židinyje. 
Nuotr. St. Dabkaus

koševičiūtės, Marian Skabei- 
kienė, Andrius Adams, Gintė 
Damušytė, Helen Kulber bei 
kiti.

Sveikinime Batuno preziden
tas Heino Einso, priminė kad 
prie mūsų banketo, šio vakaro 
iškilmėse mėgino prisidėti, Ban- 
quo šmėkla iš Shakespeaaro 
Macbeth. Nežinomos jėgos 
norėjo, bet neįstengė šią Batuno 
šventę sustabdyti. Pokylis galėjo 
liūdnai baigtis, bet laimingai 
JAV misija prie Jungtinių Tautų 
apsiėmė parengimą globoti.

Bendra visų kalbėtojų tema 
buvo vieningumas veikloje, ku
ris ypatingai šiomis dienomis 
atrodo dingęs. Ludmilla Thorne 
iš Freedom House aiškino apie 
šią instituciją, kaip ji jau daugiau 
kaip 46 metus dirba stengdamasi 
padėti įvairiems kaliniams visa
me pasaulyje.
- Pagrindinis kalbėtojas, jaunas 
fkdvokatas William Hough III.
oesiaomįs bei rašąs apie Palįal- 
tiečius ir jų problemas, nusi
skundė, kad šiuo laiku mažai tai
syklių yra vykdomos. Tik 
pažiūrėkime mūsų traukinius, 
aprašytus "grafitti”. Solženicyn 
yra pasakęs kad tol nebus taikos, 
kol mes nesirūpinsim mūsų arti
mu, reikalingu mūsų pagalbos. 
Priminė įvykį prieš II Pasaulinį 
karą kada 1938 metais, vien tik 
maža Meksika protestavo prieš 
nacių Vokietiją kai ji aneksavo 
Austriją.

Parengime dalyvavo Pirmas 
Sekretorius iš Trinidad Tabago 
misijos Daryk Murray, atstovė 
iš Granados bei kiti.

Nors bilietai buvo nepigūs — 
100 dol. asmeniui, publika su
prato reikalą paremti Batuną ir 
jo kilnius darbus, keliant Pabal
tijo reikalus tarptautiniuose fo
rumuose.

Dalia Bulvičiūtė

BROCKTON, MASS.
Pirmas subatvakaris

Pirmasis subatvakaris, rengia
mas Martyno Jankaus šaulių 
kuopos, įvyks spalio 11 d., 6:30 
vai. vak. Sandaros salėje, 30 In- 
terval gatvėje.

J. Bružas iš Connecticut paro
dys jo paties paruoštą filmą iš 
vysk. Pauliaus Baltakio konsek
racijos apeigų, kurios vyko Mai
no valstijoje.

Po filmo vaišės, pašnekesiai, 
dainos ir šokiai, grojant muzikai.

Rengėjai su kultūrine ir pasi
linksminimo dalimi 1986 m. yra 
pramatę suruošti subatvakarius 
spalio 11, lapkričio 15 ir 
gruodžio 13. Lietuviams tokie 
susibūrimai labai naudingi, ypač 
jaunimui.

Į subatvakarius įėjimo moke
sčio nebus. Kadangi tokių vaka
rų surengimas surištas su neiš
vengiamomis išlaidomis, tad pa
geidaujamos laisvos aukos.

Iki malonaus susibūrimo pir
mame subatvakaryje visų kartų 
lietuviams: iš Brocktono, Bosto
no ir plačios apylinkės.

Rengėjai

RUOŠA j IŠKILMES ROMOJE
Minint Lietuvos krikšto 600 

m. sukaktį, Romoje vyks didelės 
iškilmės 1987 m. birželio 
mėnesį, visi galės tose iškilmėse 
dalyvauti už prieinamą kainą. 
Taip pranešė centrinio ruošos 
komiteto pirmininkas dr. Linas 
Sidrys rugsėjo 25 d. įvykusiame 
komiteto posėdyje Jaunimo 
Centre, Chicagoje.

Stengiantis maldininkus ap
tarti už pigiausią kainą (išven
giant agentūrų komiso) ir norint 
sudaryti kiek lėšų komiteto išlai
dom mažinti, centrinis komite
tas Chicagoje įsteigė šiam tikslui 
savo kelionių biurą Chicagoje. 
Su komitetu nemokamai galima 
susisiekti iš bet kokios JAV vie
tovės skambinant telefonu 1 - 
800 - 331 - 3903. Illinois gyven
tojai turi skambinti telefonu 312

Cen trynis komitetas siūlo trijų 
rūšių keliones:

Sheraton Roma arba panašia
me liuksusiniame viešbuty — 
septynios naktys $1200.00.

Pirmos klasės viešbuty netoli 
Vatikano — $950.00.

Pensionates arba kuklesniame 
viešbuty — $775.00.

J minėtas kainas įskaitoma 
skridimas iš New Yorko į Romą 
ir atgal patogiui 747 sprausminiu 
lėktuvu Alitalia linija, pusryčiai 
kasdien, Romoje liuksusinis ir 
vėsinamas autobusas, prityrę gi
dai.

Minėtos kainos yra vienam 
asmeniui, jei kambary miegama 
dviese. Asmuo, miegodamas 
kambary tik vienas, prideda 
$140.00. Skrendant iš Chicagos, 

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, Jstalgos vedėja

PASKUTINĖ 1986 METŲ KELIONĖ J LIETUVĄ

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

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

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) jskaito visas 
susisiekimo išlaidas, viešbučius, maistlą, jvairias 
ekskursijas ir daug kitų priedų.

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

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. 
Kainos:

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

Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

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

pridedama po $50.00, o iš Los 
Angeles — po $200.00.

Birželio 14, sekmadienįą, iš
kilmingas mišias aukos popiežius 
Jonas Paulius II, koncelebruo- 
jant lietuviams vyskupams. 
Mišių metu palaimintuoju bus 
paskelbtas arkivysk. Jurgis Ma
tulaitis. Pamokslą pažadėjo pasa
kyti pats Šv. Tėvas. Paprastai 
per popiežiaus mišias gieda gar
susis Sikstinos choras. Giedos ir 
lietuviai.

Planuojamas pokylis lietu
viams istorinėje ir puošnioje Ca- 
stel Sant’Angelo pilyje, Vatikano 
artumoje. Ten pat numatyta lie
tuviško religinio meno paroda.

Pirmadienį įvyks lietuvių au
diencija pas popiežių.

Specialios mišios palaimintojo 
arkivysk. Jurgio Matulaičio gar
bei bws aukojamos istorinėse Ro- 
iTaOy~Bazlh'kose.

Maldininkai, norį rezervuoti 
sau vietą, prašomi išrašyti čekį 
“Lithuanian Christianity Jubi- 
lee" vardu ir pasiųsti adresu: 
2636 W. 71st St., Chicago, III. 
60629.

Xew Yorko apylinkėje dėl in
formacijų galima kreiptis į kun. 
Kazimierą Pugevičių, Krikščio
nybės jubiliejaus centrinio ko
miteto narį, tel. 718 647 - 2434.

— Dvidešimt dailininkų iš
statė savo kūrinius meno paro
doje Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus naujoje galerijoje 
(6500 S. Pulaski Rd.). Čia yra 
tapybos, skulptūros, keramikos, 
gobelenų vitražų, mozaikos, gra
fikos, ir kt. darbų.

— Kun. dr. J. Sakevičius, 
MIC, Londono lietuvių Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas pa
skirtas naujuoju lietuvių katalikų 
sielovados vadovu Didžiojoj Bri
tanijoje, iš šių pareigų pasitrau
kus kun. dr. S. Matuliui, MIC.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
46-tasis metinis suvažiavimas 
įvyks spalio 18 Lietuvių Tauti
niuose Namuose 6422 South 
KedzieAve., Chicago, III. Su
važiavimo vakare Tautiniuose 
Namuose įvyks iškilminga vaka
rienė pagerbiant Alto veikėjo 
Antano Olio atminimą.

— Balfo direktorių suvažiavi
mas įvyks lapkričio 15 ir 16 Juno 
Beach, Floridoje. Suvažiavimo 
posėdžiai vyks lapkričio 15 Me
todistų bažnyčios salėje. 
Posėdžiuose dalyvauja direkto
riai arba jų įgaliotiniai. Suvažia
vimą globoja Juno Beach 141 
skyrius.

— Antras Kaimas* pasirodo 
Chicagos Playhouse su nauja 
programa spalio 11 ir 12, 18 ir 
19 sezoną užbaigdamas — spalio 
25. Vaidina Jūratė Jakštytė, Vida 
Gilvydienė, Indrė Toliušytė, 
Eugenijus Butėnas, Edvardas 
Tuskenis, Arvydas Vaitkus ir Ro
mas Stakauskas — svečias 
žvaigždė.

— Monika Kripkausldenė - 
Andrejausldenė atvyksta iš Flo
ridos į 25-tą Putnamo seselių 
rėmėjų ruošiamą madų parodą. 
Ji pati daugelyje parodų arba 
modeliavo arba savo suprojek
tuotais drabužiais puošė Nijolę 
Voketaitienę ir kitas modeliuo
tojas. Jos drabužiai visuomet ste
bino žiūroves, nes jie yra tikri 
rankų darbo šedevrai. Paroda 
bus spalio 12 Jaunimo Centre 
Chicagoje.

—Lituanistikos katedros iždą 
ir piniginės atskaitomybės doku
mentus rugpjūčio mėnesį patik
rino viešosios atskaitomybės 
specialistų Hoffman & Lekutis 
firma (Certified Public Accoun- 
tants). Jie rado, kad PLB Fondo 
iždininko Juozo Luko ir reikalų 
vedėjos Nijolės Balzarienės ve
dama atskaitomybė yra tvarkoje. 
Tikrintojų firmos raportas buvo 
pasiųstas Illinois valstijos įstai
goms, kaip to reikalauja įstaty
mai,’nes Lituanistikos katedros 
iždą tvarkantis PLB Fondas yra 
Illinois valstijoje įregistruotas 
kaip pelno nesiekianti instituci
ja, tiirinti visus atleidimus nuo 
mokesčių pagal IRS nuostatus 
501/c/3. Todėl JAV ir Kanados 
aukotojai gali nurašyti visas au
kas nuo savo pajamų mokesčių

— Komp. Vi. Jakubėno 10 m. 
sukakčiai prisiminti norima išlei
sti knygą apie šį vieną iš žymiau
siųjų mūsų kompozitorių. Yra 
renkama įvairi jį liečianti 
medžiaga. Ją prašoma siųsti Vi. 
Jakubėno Draugijos pirmininko 
adresu: Ed. Šulaitis, 1330 S. 51 
Avė., Cicero, 11. 60650.

Poetas Stasys Santvaras 
baigė versti B. Smetonos operą 
"Parduotoji nuotaka", kuri bus 
statoma Chicagos Lietuvių ope
ros 1987 m. pavasarį.

YRA IR LIETUVIS
Kaip praneša New York Post 
spalio 4 d. numeryje, tarp 11-kos 
ypatingųjų šnipų, kurių pa
vardės anksčiau nebuvo skelbia
mos — yra ir lietuvis Leonardas 
Janavičius — rašomas I^eonardas 
Yanasicbs us. Jisai pažymėtas 
antruoju sekretorium. l>et nepa
sakyta kokios įstaigos. Amerikos 
federalinės valdžios FBI kartote
koj įvass tas. kaip KGB kariniu 
kas.
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LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
GINTARAS SU DAINA. Toronto “Gintaro” įdainuota 14 lietuviškų 
dainų, $10.00.
VOLUNGĖ, Toronto “Volungės” choro 15 dainų, 10 dol.
TU MAN VIENA, Los Angeles vyrų kvarteto 12 dainų, 10 dol. 
ŠIRDIS DAR GYVA, Montrealio vyrų okteto 11 dainų, 10 dol. 
LILI JOS ŠUKYTĖS, 17 J. Gruodžio dainų, 10 dol.
KAD TU LIKTUM GYVA, Chicagos lietuvių operos choro 10 dainų, 
15 dol.
CLEVELANDO VYRŲ OKTETO—3 įdainuota 12 dainų, 10 dol. 
AŠ ČIA GYVA, Polikaičią-Neverausko 10 modernių dainų, 10 dol. 
TAU, MAMA, 14 motinai skirtų dainų, įrašyta Lietuvoje, 10 dol. 
ALGIS GRIGAS įdainavo 8 lietuvių operų arijas. 10 dol. 
DAINUOK IR ŠOK, J. Nakutavičiaus - D. Striugaitės 10 dainų, 
10 dol. .
HARMONIJA, New Yorko kvinteto 14 lietuviškų dainų, 10 dol. 
ARAS. TOLI NUO TĖVYNĖS, Toronto choro 12 dainų, 10 dol. 
KALĖDOS, Montrealio lietuvių choro 14 kalėdinių giesmių, 10 dol. 
PASAKOS, 10 lietuviškų pasakų, išleista Montrealyje, 10 dol. 
PENKTOJI DAINŲ ŠVENTĖ TORONTE, 8 dol.
BIRUTA GRUNWALD, 13 dainų įvairiom kalbom, 8 dol.
APIE TAVE SVAJOJU, Los Angeles vyrų kvarteto 12 dainų, 10 dol. 
SOL. V. VERIKAICIO Palik tik dainą man. 10 dol.

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

DARBININKAS
341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, NY 11207

KNYGOS ANGLŲ KALBA

BOOKS IN ENGLISH

Lithuanian Cookery by L Sinkevičiūtė, One of the largest 
collections of Lithuanian traditional recipes. $8.00

Introduction to Modern Lithuanian by Klimas, Dambriūnas 
and Schmalstieg. Grammar for the Lithuanian language. $10.00 

A sėt of 4 cassettes to be used with Introduction to Modem 
Lithuanian. $25.00

English-Lithuanian Dictionary by Baravykas $8.00 
Lithuanian-English Dictionary by Piesarskas $8.00 
Lithuania 700 Years by A. Gerutis & others $18.00 
USSR - German Aggression Against Lithuania by B. Kazlas 

$15.00
History of Lithuania by J. Končius $4.00
Vytautas the Great, Duke of Lithuania by J. Končius $6.00 
Lithuanians in America by A. Kučas $6.00 
The Baltic Nations by. JL.Kazlas $12.00 
Lithuania Minor by M. Brakas $10.00 
Samogitia by T. Pichel $8.00
We Will Conąuer the World by L. Dovydėnas $5.00.
The Lithuanian VVomen by B. Novickienė $5.00 
Lithuanian Pioneer Priest by W. Wolkovich $6.00 
The Agony by J. Gliaudą $12.00
The Chosen People. A Look Into the Pastby D. Ralys $13.00 
When the Soviets. Came by R. Raid $13.00
An Introduction to the History’ of Lithuania by A. Budreckis 

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

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

Lithuanian Family Traditions, in English & Lithuanian, with 
pictures by S. Yla $20.00

M. K. Čiurlionis by A. Rannit $35.00
Amber, the Golden Gem of the Ages by P. C. Rice $29.00 
A. Galdikas, A Color Odysssey by Ch. Willard $16.00 
Nature Photographs of U S State Parks by A. Kezys $15.00 
My Dictionary. In English & Lithuanian. Colored Illustrations 

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

Studies by A. Budreckię $15.00
An Infant Bom in Bondage by K. Pugevičius. $5.00 
Soviet Genocide in Lithuania by J. Pajaujis $12.00 
T. Valius. Color Album by R. Viesulas. $58.00 
Monography color Album by Puzinas $25.00 

Encyclopedia Lithuanica by S. Sužiedėlis. 6 vols. $150.-00
Mind Against the Wall by R. Šilbajoris $10.00
The Way of a Nation. Album of works by J. Juodis $6.00 
Lithuanian Self-Taught by M. Variakojytė. $4.00

Medical Dissertation - Kidney and Bladder Stones, by Dr. A.

NAUJAUSIOS 
KNYGOS

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

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

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

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

Persiuntimui pridedama po 1 
dol. už kiekvieną knygą. _

J. Vilčinsko stambus veikalas 
“Lietuvos Socialdemokratija ko
voje dėl krašto nepriklauso
mybės”. 15 dol. Įrišta į kietus 
viršelius — 20 dol.

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

K. Jūros “Peržengsiu Rubiko
ną”. Eilėraščiai. 4 dol.

B. Raugo “Sv. Kazimiero 
penk- 
šimtis”. Įrišta. Istorinė apžval 
ga. 15 dol.

P. Erklėno “Vėjo vartai”. No
velės. 7 dol.

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

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

Broniaus Kviklio monumentą 
lūs veikalas apie Lietuvos baž
nyčias leidžiamas atskirais to
mais pagal vyskupijas. Telšių 
vyskupijos tomas kainuoja 2.0 
dol., Vilkaviškio, Panevėžio ir 
Kauno arkivyskupijų tomai kai
nuoja po 23 dol. Vilniaus ar
kivyskupijos I tomas kainuoja 
20 dol. Visi tomai gausiai iliust
ruoti, įrišti į kitetus viršelius, 
didesnio formato. Persiuntimui 
pridedama po 1 dol. už kiekvie- 

..ną tomą.
Prof. Juozo Brazaičio raštų 

jau išleista 5 tomai. Atspaus
dinta gerama popieriuje, įrišta 
į kietus viršelius. I, II, III, IV 
tomas kainuoja po 15 dol., V to
mas — 16 dol. Persiuntimui 
pridedama po 1 dol. už kiekvie
ną tomą.

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

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

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

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

LITUANISTIKOS 
JUOSTELĖS
Jau pagamintos juostelės prie 

Danguolės Tamulionytės va
dovėlio “Lietuviais norime ir 
būt.** Juostelių komplektą suda
ro dvi juostelės po 45 min. ant 
kiekvienos pusės. Eš viso 3 vai. 
laikas. Tekste - feodžių ištari
mas, gramatika, klausimai ir at
sakymai, skaitymai. Keletas dai
nų, giesmių ir poezijos, iš viso 
30 pamokų. Kiekviena pamoka 
atskirta muzikos gabalėliu — tai 
liaudies instrumentų muzika, 
“Kiškučių polka”. Komplekto

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

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

Bdexb park
PHZMACY

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

(Cor. TMi Street) 
Woodhavefl, 1N.Y. 11421

WE DEUVER
2964-130

kaina — 15 dolerių.
Vadovėlis ir juostelės tinka 

lietuviškai besimokantiems, pra
dedantiems ir pažengusiems. 
Tai didelė pagelba studentui ir 
mokytojui. Pasiryžę išmokti lie
tuvių kalbą gali mokytis ir na
muose. Imą už akių dėstymo 
kursą taip pat galės pasinaudoti 
juostelėmis ir vadovėliu.

Juostelių ir vadovėlių galima 
gauti Liet. Bendr. Švietimo Ta
ryboje, 5620 South Claremont 
Avė., Chicago, Hl. 60636.

B. K.
Upauda 
yra pats svarbiausias 
piftĮdas, kovojant' 
dėl mošų tautos laisvibtf 
Paremk ją savo auka! ~

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norj įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės j organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts La ne, Woodhaven, N.Y. 11421, tel. Ml 7-8837.

ASMENINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Po pakeitimo taisyklių siuntiniams į Lietuvą siųsti, dabar 
muitą turi sumokėti siuntinių gavėjai, siūlome praktiškus 
mažus siuntinius, kurie siunčiami oro paštu ir pasiekia 
Lietuvą per labai trumpą laiką.

1986 — 3.
Sportinis kostiumas, vyriškas arba moteriškas, „Adidas” 

firmos, vyriškas arba moteriškas bliusonas, labai pa
geidaujami Lietuvoje, puiki bliuskutė arba išeiginiai marški
niai, gėlėta vilnonė skarelė. $150.00.

Sportiniai batai, vyriški arba moteriški, vyriškas arba 
moteriškas nertinis, bliusonas-striukė. $143.00.

1986 — 5.
Anorakas-striukė, vyriška arba moteriška, 1p. velvetinių 

džinsinių kelnių, vyriškas arba moteriškas megztukas, nailo
no skarelė. $150.00.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir nau
dingiausiu Paveldėjimo būdu.

Z. JURAS
11 London Lane, Bromley, Kent, 

BR1 4HB, England.
Telef. 01 480.2592.

15 DIENŲ KELIONĖ , 10 DIENŲ LIETUVOJ

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

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST. 

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

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

C. Cursius — $4.00
Russian Imperialism and Messianism by J. Ehret. $1.00
Tannenberg by C. Jurgėla $2.00
The Living Testament by L. Jankus $5.00
The War Against God in Lithuania by J. Savasis $2.00
The 40 Years of Darkness by J. Vaišnora $2.00
Mąnyland Presents Their Best by S. Zobarskas $5.00
Catholics in Soviet- Ocpupied Lithuaniaby M. Skabeikis $2.00
St. Casimir by A. Contons $1.00
The Foundation of the University of Vilnius by P. Rabikauskas 

$4.00
Map of Lithuania, Colored $7.00

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

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

J. Burkus, "Pietvakariuose”. 
Sielovados sąlygos ten dirbančių

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Lithuanians VVeShall be. Lithuanian language grammar withWork- lietuvių kunigų. 15 dol. 
book by M. Tamulionytė $25.00. A. Maceina, “Išlaisvinimo

Please add $1.00 for each ordėr.

BRIDGES — Lithuanian-American News Journal. One Year 
subscription $8.00.

Teologija”. 5 dol. Visuomeninio 
Bažnyčios įsipareigojimo pavo
jai.

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

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

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge, Detroite, Waterbury|e

Aktyvas: 57 milijonai • dolerių.

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Securlty indėliai, Išduodami Mo- 
ney Orderi Ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas.

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

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar valkų fondus ir 
atlieka kltua bankinius patarnavimus.

These and other books, cassettes, records, stickers, flags are 
available at: Darbininkas or Bridges, 341 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207 ,

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS Į staiga Rlchmond Hill veikla šešias dienas savaitėj* nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. 
vakaro, Hikyrus penktadieniais iki 6 v.v. Ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų Ir cortlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valindomla. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios Informacijos.
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DANUTEI ŠLIURAITEI - SENIKIENEI 
mirus, jos seserims: Aldonai Alytienei su šeima, 
Gražinai Biliūnienei Ir Daivai Kezienei su šeima reiš
kiame gilię užuojautę.

Magdalena Liemenė
Baniutė Mačiūnienė 
Irena Banaitienė I

HENRIKUI KAČINSKUI, 
didžiajam Lietuvos teatro Vaidilai, mirus, jo žmonę 
Sofiją, brolį kompozitorių Jeronimą ir kitus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučia

EMILIJAI NOAKIENEI
mirus, jos dukroms Aldonai ir Giedrei su šeimomis 
gilię užuojautę reiškia

Kazimieras Jankūnas
Gražina ir Algirdas 

Šimukoniai

KLIAUDMUI ŠAKENIUI 
mirus, žmonai Birutei ir artimiesiems gilię užuojautę 
reiškia

Jonė ir Antanas Pumpučiai

HENRIKUI KAČINSKUI
mirus, jo žmonai Sofijai Ir broliui kompozitoriui 
Jeronimui su šeima nuoširdžią užuojautą reiškia

Eugenija Donohue su šeima

Lietuvos valstybinio teatro iškiliajam dramos aktoriui

HENRIKUI KAČINSKUI
mirus, jo žmonai Sofijai, broliui kompozitoriui Jeroni
mui su žmona Elena ir kitiems artimiesiems gilią užuo
jautę reiškia

Sunny Hills Antrosios Jaunystės choristai 
ir vadovas V. Varnaitis

HENRIKUI KAČINSKUI
mirus, jo žmonai, mūsų choro narei Sofijai, jo broliui 
su šeima ir artimiesiems reiškiame gilię užuojautę ir 
kartu liūdime.

Lietuvos Valstybinio Dramos teatro žymiajam aktoriui
GEORGE A. BOBELIUI III 

tragiškai žuvus, jo tėvus Elenę Ir Jurgi Bobelj, seseris 
Rasę ir Sigitą ir broli Vlktorę didžiame skausme 
užjaučiame Ir kartu liūdime.

Alinskų šeima, 
Ligija Simanbvičienė ir 
Julija Babarskienė

Antanina Reivitienė 
Paulius Jurkus

PADĖKA

Š.m. Kristaus Atsimainymo šventėje Viešpatyje 
užmigo

ANASTAZIJA JUREVIČIENĖ.
Dėkojame dr. John Hamiey, ilgus metus rūpestin

gai bei nuoširdžiai teikusiam priežiūrą, o taip pat ir 
poniai Hamiey.

Dėkojame Alexian Brothers ligoninės daktarams, 
intensyvios priežiūros personalui bei dvasiškiams; 
Jim Gordon už šermeninį patarnavimu.

Dėkojame klebonui kun. Petrui Zemeikiul, ,kun. 
Juozui Pragulbickui, diakonui Antanui Samalioniui, 
diakonui Henrikui Keturvičiui už 
šermenų vakarą, specialias maldas 
Šv. MIšIų auką Šv. Petro ir Povilo 
atly dėjimą j kapines.

Dėkojame visiems giminėms,
pažįstamiems, kurie taip gausiai dalyvavo su mumis 
asmeniškai, laiškais, telefonu, užuojautomis 
spaudoje; Moterų Sąjungai; Romui Keziui, Laisvės 
Žiburio vedėjui; Darbininko redakcijai; aukojusiems 
Kultūros Židiniui, o ypatingai už Šv. Mišių maldas.

Leonardas, Zenonas ir Emilija 
Jurevičiai

rožinio maldę 
laidotuvių rytą, 
bažnyčioje, bei

draugams ir

“Maldauju, nepamiršk 
mane tardo
Tarp daugelio gyvų
negytų vardų..."

15 METŲ

A.A.

MYKOLAS

LIUBERSKIS

ir

nė

(g. 1901.111.6 Chlcagoje, miręs 1971.X.12 New Yorke) 
Savanoris - kūrėjas, muzikas, ryšly bataliono, 
Perkūno, Lietūkio, Šančių šaulių, Aušrinės, Skautų 
vyžių Ir Operetės ansamblių chorų vadovas, Angelų 
Karalienės p-jos Brooklyne vargonininkas, prieš 15

Jam atminti Šv. Mišios aukojamos X.5 pas Tėvus 
Jėzuitus Chlcagoje Ir X.12 Apreiškimo bažnyčioje 
Brooklyne.

Giminės , artimieji Ir pažįstami prašomi prisiminti 
mūšy Mykolą maldose.

Visada jo pasigendantieji: žmona, dukterys su 
šeimomis, anūkė, seserys ir brolis.

HENRIKUI KAČINSKUI,

Lietuvos Dramos aktoriui, mirus, jo žmonai Sofijai ir 
_ artimiesiems gilię .užuojautę reiškiame ir kartu 

liūdime.

Baltučių šeima

Mielam Bičiuliui, Lietuvos Dramos teatro aktoriui,

HENRIKUI KAČINSKUI

mirus, jo žmonai Sofijai ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautę ir kartu liūdime.

Renata ir Tadas Alinskai

Dramos aktoriui
A. A.

HENRIKUI KAČINSKUI

mirus, jo žmoną Sofiją nuoširdžiai užjaučia

Jane ir Pranas Bagdai

Mokytojai, rašytojai, Sibiro tremtinei

ELENAI JUCIŪTEI

užbaigus sunkią šios žemės kelionę, jos sesutei Tek
lei Bogušlenel reiškiame nuošlrdžlę užuojautę Ir kartu 
liūdime.

Povilas ir Stasė Jančauskai 
sūnus Donatas.
dukra Kristina

Brangiam Sūnui ir Broliui
JURGIUI BOBELIUI III

staiga iš mūšy tarpo išsiskyrus, tėvelius Elenę ir Jurgj 
Bobelius, sesutes Slgltę ir Rasę, brolj Vlktorę ir dr. 
Kazj Bobelj su šeima ir kitus artimuosius gilaus 
skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Elena Grudzinskienė
Eugenija Treimanienė 
Nijolė ir Valentinai *Kentai 
Aldona ir Gidas Griniai 
Rima ir Antanas Gudaičiai 

su šeimomis

Mylimam sūnui

JURGIUI ALGIRDUI BOBELIUI 
netikėtai amžinybėn iškeliavus, skausme likusius 
tėvus inž. Jurg] Ir Elenę Bobelius, Jų šelmę ir gimines 
nuoširdžiai užjaučiame.

Birutė ir Adulis Venskai 
Aldona ir Kajetonas Janačiai

DANUTEI SENIKIENEI

mirus, seseris Gražinę Slllūnienę, Aldoną Alytlenę ir 
jos šelmę ir kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

. Marija Slavinskienė
Viktorija ir Juozas Gruodžiai

Krikšto duktė 
Danutė Miklaitė

mirus, jos seserims Gražinai Ir Aldonai ir kitiems gi
minėms reiškiu gilię užuojautę

DANUTEI SENIKIENEI
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: spalio 11, šeštadienį, 
Kultūros Židinyje narių susirin
kimas; spalio 12, sekmadienį, se
serų Ilonos ir Kristinos Kupre- 
vičiūčių koncertas didžiojoje 
salėje.

Seserys Kuprevičiūtės, Ilona 
ir Kristina, žymaus pianisto An
driaus Kuprevičiaus dukros, at
vyksta iš Clevelando ir spalio 12, 
sekmadienį, 3 v. popiet koncer
tuoja Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje. Ilona groja fleita, Kristina 
skambina pianinu. Koncertą 
rengia LMK Federacijos Nevv 
Yorko klubas.

Antano Maceikos vardo bi
blioteka Kultūros Židinyje po 
vasaros atostogų yra atidara kiek
vieną sekmadienį nuo 12 iki 2 v. 
popiet. Biblioteką tvarko ir 
prižiūri Vlada Sidas.

Kun. Jonas Pakalniškis, 
Apreiškimo parapijos klebonas, 
trumpų atostogų yra išvykęs į 
Chicagą ir sustojęs jėzuitų vie
nuolyne. Parapijoje jį pavaduoja 
kun. Vytautas Pikturna.

Apreiškimo parapijos
bažnyčios remontui gauta aukų 
90,823 dol. Dabar remontuoja

mas bažnyčios vidus. Už remon
to darbus jau sumokėta 70.000 
dol. Iš viso remonto darbai at
sieis 140,000 dol. Darbai bus 
baigti prieš Kalėdų šventes.

Henrikas Kačinskas, ilgai gy
venęs Nevv Yorke ir iš čia į Sunny ronto atvyksta garsios audėjos ir 
Hills Fla.. išsikėlęs 1979 metų 
liepos mėnesį, miręs rugsėjo 28. 
iškilmingai palaidotas spalio 1 
Sunny Hills naujose kapinėse.

Stalus. Religinės Šalpos po
kylyje, kuris bus spalio 25 po iš
kilmingu mišių Šv. Patriko kate
droje, jau užsisakė renginio pir
mininkas ir pirmininkė dr. Juo
zas ir Aleksandra Kazickai, Ma
rytė Šalinskienė jau organizuoja 
antrą stalą, dr. Nijolė 
Bražėnaitė-Paronetto, pranciš
konai, Lietuvių Fondas per Lilę 
Milukienę, Antanas Razgaitis ir 
Americans for Due Process di
rektorė Rasa Razgaitienė.

Vitalis Žukauskas, dramos ak
torius humoristas, spalio 25 vyk
sta į Chicagą, kur atliks progra
mą Lietuvių Fondo baliuje.

Dail. Marijos Žukauskienės 
tapybos kūrinių paroda sėkmin
gai praėjo spalio 4-5 dienomis 
Kultūros Židinyje. Buvo išstaty
ta 34 tapybos darbai. Parduota 
12. Parodą rengė Lietuvių Atle
tų Klubas. Iškilmingas atidary
mas buvo spalio 4, šeštadienį. 
Kalbėjo Paulius Jurkus. Atidary 
mui vadovavo Atletų Klubo pir
mininkas Antanas Mičiulis. Į ati
darymą atsilankė apie 70 svečių. 
Trumpą žodelį tarė ir pati dail. 
M. Žukauskienė. Po atidarymo 
kalbų buvo kavutė.

Pranciškonų vienuolyne šią 
savaitę vyksta rekolekcijos, ku
riom vadovauja Tėv. Antanas 
Saulaitis, jėzuitas iš Chicagos.

Tautodailės paroda bus spalio 
18-19 Kultūros Židinyje. Iš To-

čia išstatęs savo austus kilimus, 
juostas, tautinius drabužius. 
Taip pat bus galima gauti ir 
medžio bei odos dirbinių.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTITUTO 
NEW YORKO SKYRIAUS

vyksta spalio 18-19 dienomis 
Kultūros Židinyje

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

ALDONA BOBĖNAITĖ - VAITONIENĖ 
GRETA BALTADUONIENĖ 
ONA TASECKIENĖ 
ALDONA ZANDERIENĖ

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

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

RENGĖJOS

SESERYS
K U P R E V I Č I Ū T Ė S

koncertuoja 
Kultūros Židinyje 
spalio 12, sekmadienį, 3 v. popiet

ILONA — fleita 
KRISTINA — pianinas

Po koncerto — kavutė
įėjimo auka — 5 dol., mokeisi via ms ir 

tudentams — 3 dol.

Koncertą rengia ir 
atsilankyti kviečia

visus

LMK Federacijos 
New Yorko klubas

Newarko lietuvių parapijos 
salėje įvyko Lietuvos krikšto 600 
metų sukakties New Jersey ko
miteto posėdis. New Jersey val
stijoj iškilmės įvyks gegužės 31, j 
sekmadienį. Pamaldos vyks Švč. 
Jėzaus Širdies katedroje, daly
vaujant Nevvarko arkivyskupui, 
bei vyskupams ir vysk. Pauliui 
Baltakiui. Po religinės dalies 
Town and Country restorane, 
West Orange, N.J., bus iškil
mingas banketas su menine pro
grama. Komiteto garbės pirmi
ninku yra prel. Jonas Schamus. 
Vykdomajam komitetui vado
vauja dr. Jokūbas Stukas, sekre
toriauja Rita Sussko, ižd. prel. 
Domininkas Pocius. Kitoms pa
komisėms pirmininkauja: muzi
kos — Liudas Stukas, banketo 
— Harold Kaminskas, banketo 
bilietams — Bernaras ir Viola 
Skripatai, spaudai ir leidiniui — 
Loreta Stukienė. Kitas komiteto 
posėdis numatytas lapkričio 16, 
sekmadienį, 4 vai. popiet Ne- 
warko parapijos salėje.

Į Liet. Kat. Religinės Šalpos 
iškilmes, kurios bus spalio 25. iš 
Chicagos atvyksta Ateitininkų 
Federacijos vadas Juozas Poli- 
kaitis su žmona Irena. Amerikos 
Liet. Kat. Federacijos pirminin
kas Saulius Kupry s su žmona 
Roma, inž. Antanas Rudys ir 
Balfo pirmininkė Marija Ri 
dienė. dr. Adolfas ir Jadvyga Da- 
mušiai. Lietuvių Fondo 
steigėjas dr. Antanas Razma su 
žmona Elena.

Algimantas Gečys JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas, iš
reikšdamas solidarumą Reli
ginės Šalpos vykdomiems dar
bams, organizuoja jau antrą stalą 
Religinės Šalpos sukaktuvinia
me bankete.

Lietuvių Katalikų Šalpos sida
brinio jubiliejaus iškilmės bus 
spalio 25 šeštadienį. Iškilmėse 
ruošiasi dalyvauti nemažas 
skaičius dvasiškių ir pasauliečių 
ne tik iš New Yorko, New Jer- 
sey, bet ir iš Washingtono, Chi- 
cagos, Clevelando. Iš Califomi- 
jos atvyksta žurnalistas Juozas 
Kojelis. Iš Texas dr. Vytautas ir 
Mara Vygantai. Iš Romos atvyk
sta Sv. Kazimiero kolegijos rek
torius prel. Algimantas Bartkus. 
Tą dieną 5:30 mišios bus Šv. Pa
triko katedroje, po iškilmingų 
mišių banketas VValdorf Astoria 
viešbutyje.

Per “Lietuvos Atsiminimų” 
radiją rugpjūčio mėnesio pabai
goje buvo transliuojamas direk
toriaus dr. Jokūbo Stuko pasi
kalbėjimas su prel. Algimantu 
Bartkum, Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos Romoje rektoriumi. 
Prel. Bartkus prašė talkos lėšų 
telkime, kad galėtų atnaujinti 
kolegijos pastatą. į prelato krei
pimąsi pavyzdingai reagavo Lie
tuvos vyčiai, kurie prieš keletą 
metų apsiėmė globoti šią vienin
telę lietuvių seminariją laisvaja
me pasaulyje, 
riaus prašymu 
kolegijos butą, 
dol., atsiliepė
garbės nariai Jokūbas ir Loreta 
Stukai ir Kazys Šipaila. Newarko

Radijo direkto- 
atnaujinti vieną 
aukojant 1,450 
Lietuvos vyčių

vyčių dvasios vadas prel. Jonas 
Schamus, Brooklyno vyčių dva
sios vadas kun. Jonas Pakalniš
kis, Nevvarko vyčių 29-oji kuopa, 
Newarko vyčiai Antanas ir 
Emutė Gražuliai, Nevvarko 
vytė, kuri prašė pavardės ne
minėti, Elizabetho vytės Anna 
Baronas ir Mary Mackelis, Mar
celė Garolienė iš Floridos ir ra
dijo direktoriaus kaimynai Ri
chardas ir Barbara Bladis, Atlan
tic Metals bendrovės savininkai. 
Laukiama ir daugiau aukotojų, 
kad visas Šv. Kazimiero kolegi
jos remontas būtų baigtas iki 
ateinančiais metais vykstančių 
Lietuvos krikšto 600 metų su
kakties iškilmių.

NEW YORKO LIETUVIŲ 
JAUNIMO SĄJUNGOS

TAUTODAILĖS PARODA 
NEW YORKE

Lilija Kiaušaitė-Sollish š.m. 
su aukščiausiais pažymiais baigė 
Richard Stockton State College, 
Pomona, N. J., ir įsigijo Bachelor 
of Arts (BA) laipsnį kompiuterių 
srityje (Information and Systems 
— Computer Science). Ateityje 
sieks magistro laipsnio Stock
ton College. Pomona, N.J. 1974 
ji yra baigusi Associate of Arts 
(AA) ir Sočiai Science Atlantic 
Community College ir įsigijo di
plomą AA laipsnio. Ji dirba Betty 
Bacharach Rehabilitation ligo
ninėje, Pomona, N.J., kaip kom
piuterių koordinatorė. Jos duktė 
lanko farmaciją ir sūnus Business 
major Rutgers College. New 
Brunswick, N.J.

Lietuvos vyčiai ateinančių 
metų birželio mėn. ruošia dvi 
dideles ekskursijas į Romą, kur 
dalyvaus Lietuvos krikšto ir arki- 
vysk. J. Matulaičio beatifikacijos 
iškilmėse. Pirmoji išvyka 
dviem sav aitėm: birželio 11 - 23. 
Po Romos iškilmių vykstama į 
Vieną ir Salzburgą Austrijoje. 
Miuncheną Vokietijoje ir pagal 
pageidavimą į Budapeštą Ven
grijoje. Romoje apsistojama 
liuksusiniame Cavalieri Hilton 
viešbutyje. Kaina, įskaitant vi
sus aptamvimus, autobusus, pus 
ryčius ir keletą pietų geruose 
restoranuose — 1,799dol. asme
niui. dviem kambaryje. Antroji 
išvyka vienai savaitei: birželio 11
- 19. Apsistojama 4 žvaigždžių 
viešbuty Cicerone, netoli St. 
Angelo pilies, kur vyks banke
tas. Po Romos norintieji galės 
vykti į Neapoli, Capari ar Sor- 
rento miestus. Vienos savaitės 
išvyka 1109 dol. asmeniui, 
dviem kambaryje. 100 dol. 
užstatas siunčiamas iki lapkričio 
pabaigos vadovui dr. J. Stukui. 
Čekius rašyti “Holidaze Tours 
vardu. Dėl informacijų kreiptis 
adresu: 234 Sunlit Dr., Wat- 
chung, N.J. 07060. Tel. 201 753
- .5636.

Rasos Razgaitienės laiškas re
dakcijai buvo išspausdintas The 
Washington Post laikraštyje. 
Laiškas kritikuoja buvusi OSI 
advokatą Eli Rosenbaum ir jo 
teigimą, kad esto Kari Linno 
byla yra Amerikos teismų išklau
syta ir jį galima deportuoti j So
vietų Sąjungą. Anot Razgai
tienės, reikia turėti ne civilines 
apklausas, bet kriminalines. Ji 
primena, kad jei KGB galėjo 
suimti amerikietj reporterį Ni- 
cholas Daniloff KGB gali reika
lauti ir Linno.

Lietuvių Tautodailės Instituto 
New Yorko skyrius spalio 18-19 
dienomis Kultūros Židinyje ren
gia savo rudens parodą. Iš To
ronto pakviestos prityrusios me
nininkės. Su savo darbais at
važiuoja: Aldona Vaitonienė, 
Greta Baltaduonienė, Ona Ta- 
seckienė ir Aldona Zandarienė. 
Josišstatys savo austus tautinius 
drabužius, kilimus, juostas, tau
tines lėles. Bus ir verbų, medžio 
drožinių ir p. Pacevičienės kera
mikos darbų.

Visiems bus paroga pasi
grožėti darbščiųjų torontiečių 
darbais ir įsigy ti dovanų artėja
nčioms šventėms. Be parodos, 
darbus įprastinė mugė, loterija, 
kava, užkandžiai.

Paroda lankoma: šeštadienį 
nuo 12 vai. iki 9 v.v., oficialus 
parodos atidarymas šeštadienį 7 
v.v. Sekmadienį parodą galima 
lankyti nuo 12 vai. iki 2 v. po
piet.

Rengėjos kviečia visus atsilan- 
kvti.

FILMŲ VAKARAS IR 
PIRMAS SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS

Du trumpi filmai:
—Soviet Evldence in North American Courts

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

centro video juosta apie disidentizmę
Lietuvoje

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

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

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

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

Lietuviu Kataliku ‘Religinės Šalpos jubdiejaus proga, 
valdyba bei direktoriai maloniai kviečia visus kartu su jais 
dėkoti TJievui už visas per 25-rius metus suteiktas malones, 

pasimelsti už Lietuvę per iškilmingas Afisias, kurias atnašaus

J.CE. Oklaftoma City’ Arkivyskupas J. C. Salatka,

valdybos pirmininkas J A. Vyskupas ‘T. ^Baltakis, O.V.Ai., 
vienas iš jos steigėju - prelatas protonotaras Jonas Valkūnas, 

buvęs pirmasis reikalu vedėjas kun. Stasys ‘Raila, bei kiti,

5; jo vai. p.p., seštadienj, t g S 6 m. spalio 25 d.
'Toliau, kviečiame Jus po Afisiy dalyvauti 

Kard. ‘Bernardin bei ^Religinės Šalpos pionierių pagerbime — 
iškilmingoje vakarienėje, kuri įvyks TValdorf Astoria viešbutyje. 

(Ter Abisias lietuviškai giedos Apreiškimo 1 Parapijos Choras.
‘Prieš vakarienę skambins TJalia Sakaitė. 

Vakarienės metu dainuos .Harmonija.
‘^BilietasJ bankely $125 asmeniui
(S60 uz vakarienę*
S65 auka ‘Relię. Šalpai, atskaitoma nuo taksy) 
Stalas 10-čiai asmeny $1000.

Visais klausimais prašome kreiptis į ‘Ritonę l va skaitę, 
‘Religinės Šalpos adresu, telefonas (718)

Zietuviy .Kataliky ‘Religinei Šalpai
351 .Jiighland ‘Boulevard. ‘Brooklvn JYY /1207 

‘Prašau man atsiysti 
•Pridedu 5.............

Vardas, ‘Pavardė

Numeris, cjatvė . 

iestas...........

‘Telefono Numeris

sumoje čekj. ($125 asmeniui, 51000 už 10 bihctp?

l ’alstvbė ip ....




