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Vienoj parasidėjo Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencija, kurioj dalyvauja 
visos Helsinkio susitarimus pasi
rašiusios valstybės. Sov. Sąjunga 
į šią konferenciją atvyko gerai 
pasiruošusi ir turinti beveik 
kiekvienam jai nepatogiam klau
simui paruoštą atsaky mą ir tos 
srities žinovą. Atrodo, kad Sov. 
S-ga yra pasiryžusi nurodyti kai 
kurių asmenų emigracijos vilki
nimo priežastis, kad teisintis kad 
cenzūrą Gorbačiovas beveik pa
naikinęs, ir ji taikoma tik krašto 
saugumo sumetimais ir kad bal
tai esą patenkinti dabartine 
būkle ir pan.

Pakistanas paskelbė, kad šiais 
metais Sov. S-gos ir Afganistano 
lėktuvai vis dažniau pažeidinėja 
Pakistano erdvę, ir dėlto Paki
stanas siekia gauti iš JAV elektro
ninės žvalgybos lėktuvų, kurie 
galėtų iš anksto įspėti apie 
gręsiantį pavojų.

Saudi Arabijos karalius paša
lino iš aliejaus ministerio vietos 
šeiką Ahmed Žaki Yamani, kuris 
per 20 m. vadovavo krašto alie
jaus gamybai ir sukūrė aliejų ek
sportuojančių valstybių (OPEC) 
kartelį.

Britanija, siekdama sustabdy
ti Argentinos skverbimąsi į Falk- 
lando' salų Sritį,“ paskelbė, kad 
150 mylių platumo zona yra žuvų 
konservavimo zona, kurioj žve
jyba yra draudžiama. Argentina 
šį potvarkį atmetė.

Sov. S-ga, stiprindama savo 
propagandos išpuolius, sukvie
tė kai kurių valstybių rašyto
jus ir kultūrininkus į centrinėj 
Azijoj esančio Issyk-Kul ežero 
vasarvietę pasitarimam, kur so
vietinis rašytojas Cingis Altma- 
tov supažindino svečius su sovie
tų pažiūrom į nusiginklavimą. Iš 
amerikiečių ten dalyvavo rašyto
jai Arthur Miller, James Baldvvin 
ir aktorius Peter Ustinov. Susi
rinkusieji savo samprotavimus 
pasiuntė prezidentui Reagan ir 
gen. sekretoriui Gorbačiovui, 
kuris visą grupę pakvietė pas 
save.

Valdiški bedieviai siekia 
vyskupijų valdytoju

Valdiški bedieviai nuolat įti
kinėja pasaulį ir mūsų liaudį, kad 
jie nesikiša į Bažnyčios kanoninę 
veiklą. Kai kurioje nors vyskupi
joje netekusioje ordinaro, renka
mas valdytojas, įtikinėjama, kad 
rinkimai laisvi, kanoniški, kad iš 
civilinės valdžios pusės nebuvo 
kišamasi į jų eigą ir rezultatus.

Bet štai, š.m. “Švyturio” žur
nale (Nr. 12, p. 10) ateistas V. 
L. Balkevičius, puldamas kun. 
Joną Danylą, nesigėdindamas 
teigia, kad bedieviška valstybė 
ne tik turi teisę, bet ir privalo 
kištis į vyskupijų valdytojų rinki
mus. Esą ir nepriklausomoje 
Lietuvoje konkordatas leidęs.

Deja, V. Balkevičius suklydo. 
Konkordatas reikalavo, kad Vati
kanas skirdamas rezidencinį vy
skupą, atsiklaustų civilinę 
valdžią, ar prieš skiriamąjį neturi 
politinio pobūdžio priekaištų. 
Nei apaštalinių administratorių, 
nei vyskupų augziliarų, tuo la
biau vyskupijų valdytojų kandi
datūrų su civbiline valdžia de
rinti nereikėjo.

Savo melagingais demagogiš
kais išvedžiojimais šis ateistas 
aiškiai įrodo, ko vertas teiginys, 
kad Lietuvoje bedieviška civi
linė valdžia nesikiša į Bažnyčios 
kanoninę veiklą.

kad terminas “prietarai” bedie
vių pirmoje eilėje taikomas reli 
gijai charakterizuoti.

Šiems gudruočiams reikėtų 
priminti, kaip mokė mūsų liaudį 
vysk. Motiejus Valančius sun
kiais carinės priespaudos laikais: 
“Turite būti pasiruošę kentėti 
kančias, kaip senovės katalikai. 
Nors viršininkai už tvirtybę kata
likų tikėjime atimtų gyvenimą, 
sodintų į kalėjimus, plaktų ar ka
potų. Visai tai turite iškentėti, 
nes verta to yra dangaus kara
lystė. Jūsų vėlės yra vertos to, 
idant dėl jų išganymo truputį pa- 
kentėtumėte, todėl, mano vai
kai, nesigailėkites nei savo 
namų, nei turtų, nei gyvybės. 
Tikėkitės, vaikai mano, turėkitės 
savo tikėjimo, nors jus ir visus 
užmuštų... ”

Platinamas pasmerktas 
katekizmas

Kaip skaudu girdėti, kai, no
rint išvengti daug mažesnių 
kentėjimų, nei vysk. M. Vala
nčius mini, raginama “gudriai” 
išduoti savąjį tikėjimą. Tikintysis 
neturėtų ir tokioje situacijoje pa
simesti.

Bažnyčia nesugriuvo, nors 
vienas iš paties Jėzaus pasirinktų 
apaštalų ir nuėjo išdavystės ke
liu.

Liūdna, kai mūsų tikintieji, 
neturintys rimtos religinės spau
dos, kun. Bronius Bulikos imami

Persekiojamos vienuolės
Civilinės valdžios pareigūnai 

terorizuoja neoficialiai veikia
nčių vienuolynų seseris, įti
kinėdami: "Galite būti vie
nuolėmis. Melskitės kiek norite, 
tik mums praneškite, ką jūsų vy
resniosios įsakinėja jums daryti, 
kokie kunigai pas jus lankosi, ką 
jie kalba. Tada nenusikalsite nei 
Bažnyčios, nei valstybės įstaty
mams”. Tačiau toks bendradar
biavimas su bedieviais, kovoja
nčiais prieš Bažnyčią, yra nusi
kaltimas Bažnyčios kanonams, 
reikalaujantiems kad vienuolijos 
reikalai nebūtų išnešti už kon
gregacijos ribų.

maitinti Bažnyčios pasmerkto 
“Olandų katekizmo” pirmosios 
laidos vertimu.

Gerai bent tai, kad kunigija ir 
tikintieji rimtai sureagavo.

Saugumas palaužė kunige
Nenustebino Lietuvos tiki

nčiųjų kun. Roko Puzono atviras 
laiškas atsisakant bendradarbia
vimo su saugumu. Stebina tik kai 
kurių kunigų ir tikinčiųjų laiky
sena šio teisingo gesto atžvilgiu.

Ypatingai kai šio pasirinkto 
būdo teisingumą liudija jam 
priešingas atvejis, kai vienas 
gražiai pragarsėjęs kunigas, pa
našiai saugumo supančiotas, ty
liai nutraukęs su jais ryšius, 
tačiau neišdrįsęs viešai to pa
skelbti, vėliau saugumo buvo pa
laužtas ir priėjo iki to, kad beieš
kodamas išeities metė kuni
gystę.

Kun* R. Puzono pavyzdys
Keista, kad ne tik Lietuvoje, 

bet ir Vatikanui skleidžiami gan
dai, jog su kun. R. Puzonu bus 
taip, kaip su anuo metusiu kuni
gyste. Kam smerkti ir pranašauti 
iš anksto? Ateitis parodys. Nie
kas negarantuotas nuo puolimų.

“Kas stovi, težiūri, kad ne
kristų”, o už kun. R. Puzoną, 
išdrįsusį viešai išeiti prieš galin
gą jėgą, nebijojusi apkaltinti

— Niet, niet soviet, Da, da 
Lietuva!

Net kai kurie austrų laikraščiai 
tuoš šūkius pakartojo.

Demonstracijai pasiekus Šv. 
Stepono aikštę, kalbėjo Vliko 
pirmininkas dr. K. Bobelis, šve
dų buvęs ministeris Ahlmark, 
Prancūzijos parlamento narys 
Daillet. Visi jie pabrėžė Lietu
vos, Latvijos, Estijos teises į 
laisvę. Pabrėžė, kad tylėjimas 
tepadeda tik okupantams. Žadi
no laisvės viltis. Priminė, kad ir 
Austrija juk buvo sovietų oku
puota, o sovietai buvo išstumti, 
bus išstumti ir iš Pabaltijo.

Žiūrovų ir televizijos dėmesį 
atkreipė Šv. Stepono aikštėje 
Vasario 16 gimnazijos mokslei
vių sušokta audėjėlė ir abrūsėlis 
bei latvių tautiniai šokiai.

Po demonstracijų Sv. Stepono 
katedroje įvyko ekumeninės pa
maldos. J presbite riją buvo 
.įneštos Lietuvos, Latvijos, 
Estijos tautinės vėliavos. Muzi
ko J. Ebenbauer rankose gaudė 
vargonai. Kiekvienas dalyvis 
gavo giesmių tekstus vokiečių, 
estų, latvių kalbomis. Skambėjo 
Kyrie, Gloria melodijos, buvo 
giedama šventas Dieve, Sabaot, 
Teesie garbė ir padėka, Tauti
niais drabužiais pasipuošusios 
moksleivės atliko skaitymus, 
buvo bendros Tikiu ir Tėve 
mūsų maldos. Estų arkivyskupas 
K. Veem pamoksle priminė pa
vergimo slėgulį ir žadino laisvės 
šviesos viltis. Nuskambėjo ir lie
tuviškas Šventas Dieve. Lietu
vių maldoms vadovavo kun. J. 
Vaišvilas, gyvenąs Vokietijoje.

Pamaldos buvo giliai įspūdin-

Austrijos sostinėje nuo lapkričio 
4 d. pradėjo savo posėdžius at
stovai 35-ldų valstybių pasirašiu
sių Helsinkio sutartį.

Siekdami pabrėžti Pabaltijo 
valstybių teises į laisvę, 
suvažiavo į Vieną apie 200 lietu
vių iš JAV, Kanados, Anglijos, 
Šveicarijos, Vokietijos, Pietų 
Amerikos, net Tasmanijos. Nie
kada lietuvių nebuvo tiek su
važiavusių į panašią konferenci
ją. Norėdami priminti pavargtų 
Pabaltijo valstybių šauksmą į 
laisvę, lietuviai, latviai, estai 
Vienos konferencijos dieną, 
lapkričio 4, surengė demonstra
ciją. Žygiavo nuo operos rūmų 
iki Šv. Stepono aikštės. Dėmesį 
kreipė tautiniais drabužiais Va
sario 16 ir estų Miunsterio gim
nazijų moksleiviai. Buvo neša
mos lietuviškos trispalvės. Dau- . 
gelio rankose plevėsavo lietuviš
kos vėliavėlės. Buvo nešama 
daugy bė plakatų vokiečių ir an
glų kalbomis:

- Šalin Hitlerio - Stalino pak- 
" tą!

— Austrija buvo okupuota, 
dabar laisva, ir mes norime 
laisvės!

— Šalin sovietų atomines iš 
Pabaltijo!

— Vakar Pabaltijys, šiandien 
Afganistanas, rytoj — visas pa
saulis!

Demonstraciją filmavo Euro
pos, Amerikos žinių agentūros, 
net ir sovietų filmininkai. Kai 
kurie lietuviai gerokai šūktelėjo 
prieš juos. Vėliau buvo rodoma 
Vienos televizijoje. Matė milijo
nai žmonių. Demonstracijų 
metu garsiai skambėjo dr. V.

■ Dargio vadovaujami šūkiai.. gos. Joms pasibaigus, lietuviai 
sugiedojo Lietuvos himną prie 
katedros.

Pabaltiečių pasireiškimas rado 
atgarsio televizijoje ir spaudoje. 
Televiziją matė milijonai Euro
pos gyventojų. Erdvių Vienos 
sostinės rūmų salėse nuo pat 
lapkričio*4 vyksta Helsinkio aktą 
pasirašiusių valstybių konferen
cija. Pirmuose posėdžiuose da
romi atskirų valstybių pareiški
mai. Jau pirmą dieną kalbėjo Va
tikano delegacijos pirmininkas 
arkivysk. A. Silvestrini. Iškėlė 
Vienos konferencijos reikšmę. 
Pažymėjo, kad ir popiežius aukš
tai mano apie šios konferencijos 
reikšmę. Priminė reikalą užtik
rinti pagrindines žmogaus teises 
ir žmogaus laisves, religijos 
laisvę. Pažymėjo, kad dar yra 
šąli, kur jos laužomos.

JAV ilgesnio vizito buvo at
vykęs Sov. S-gos Religinių reika
lų tarybos pirmininkas Konstan- 
tin M. Karčev, kuris čia turėjo 
tartis su New Yorko, Atlanta ir 
VVashingtono žydų, R. katalikų, 
rytų ortodoksų ir protestantų re
ligijų vadais. Spaudos konferen
cijoj jis tikino, kad sovietuose 
vykstąs revoliucinis demokrati
zacijos procesas, kad bažnyčiom 
būsią leista turėti nuosavybę, 
kad religininkai yra baudžiami 
tik tada, kai peržengia nustatytas 
ribas, kad religijų vadam 
leidžiama pasirodyti radijuj ir 
televizijoj ir kad kitais metais 
būsią išspausdinta 100,000 egz. 
Šv. Rašto.

Nikaragvos partizanai plan
uoja įsigyti stiprią radijo stotį, 
kurios transliacijos galėtų pa
siekti visą Nikaragvą.

Indijos min. pirmininkas Ra- 
jiv Gandhi pareiškė, kad sociali
stinių principų pažeidinėjimas 
sukūrė pažangos nerodančią pra
monę ir tinginiaujančią ir nepro
duktyvią darbo jėgą, vyriausybė 
netoleruosianti aukštų kainų ir 
žemos kokybės gaminių ir nesu-

Pasmerktas pataikavimas 
bedieviškai doktrinai

Skaudu, kad bedieviškai de
zinformacijai skleisti panaudoja
mi kai kurie kunigai ir net sakyk
los. Šiais metais Vilniaus kuni
gams vestų rekolekcijų vadovas 
įrodinėjo, kad Vatikanas pa
smerkė ‘ išsilaisvinimo teologi
ją”, pasmerkė ir Bažnyčios bei 
tikinčiųjų teisių gynimą, t.y. tą 
veiklą, kuria užsiėmė mūsų ku- 
nigai-kaliniai — A. Svarinskas ir 
S. Tamkevičius.

Esame dėkingi Vatikano radi
jui. kad prasklaidė bedieviškos 
dezinformacijos debesį, perduo
damas prel. Vyt. Kazlausko pa
skaitos fragmentus šia tema. Iš 
laidos paaiškėjo, kad pasmerkta 
ne kova ir veikla už teises ir lai
sves, bet pataikavimas bedieviš
kai marksistinei doktrinai.

Vysk. Valančiaus 
pamokymas

Nerimą kelia kai kurių “gu
driųjų ", su bedieviška valdžia 
sugyvenančių kunigų pamoky
mai tikintiesiems (net iš sakyk
los), kaip gudriai galima atsakyti

(nukelta į 2 psl.)

New Yorko Waldorf Astoria viešbutyje spalio 25 buvo paminėta Religinės Šalpos 25 
metų sukaktis. Prie garbės stalo iš k. Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, A. Rudis, 

M. Rudienė, kun. S. Raila, prof. T. Bird, vysk. C. Salatka, vysk,. P. Baltakis, kardinolas 
J. Bemardin, už pulto vysk. V. Brizgys, S. Lozoraitis, dr. J. Kazickas, A. Kazickienė, 
C. Pezzullo, ponia Pezzullo, L. Kojelis, D. Greer, kun. B. Hruby, ponia Hruby. 
\uotr Liet. Informacijos Centro

Vienos konferencija su Kalėdų 
pertrauka nusitęs iki sausio 
mėnesio. Bus dedamos pastan
gos iki 1987 liepos 31 paskelbti 
bendrą baigimo dokumentą.

Lietuviai iš Vienos lapkričio 7 
d. skrenda į Londoną, kur daly
vaus Vliko seime.

DU LEIDINIAI APIE LIETUVĄ 
VIENOS KONFERENCIJAI

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės visuomeninių reikalų ko
misija išleido Vienos konferenci
jos proga du leidinius, kurie yra 
skirti Helsinkio baigiamąjį aktą 
pasirašiusiom valstybėm, užsie
nio spaudai, žmogaus teisių or
ganizacijom bei kitiems susi
domėjusiems okupuotos Lietu
vos būkle.

Medžiagą, leidiniams atrinko 
PLB-nės kolektyvas, susidedan
tis iš Juozo Danio, prof. Tomo 
Remeikio ir Gintės Damušytės, 
o PLB-nei prašant ir finansuo
jant, leidinių surašymą, redaga
vimu ir išleidimą tvarkė Lietuvių 
Informacijos Centras New Yor-

Tamybos memorandumo bei 
kaip papildoma medžiaga PLB- 
nės pirm-ko Vytauto Kamanto 
lydraščiui Helsinkio signatarams 
suglaustai anglų kalba peržvelgia 
opius okupuotos Lietuvos rūpe
sčius.

Pirmasis leidinys, 40 psl. ilgu
mo, iliustruotas su ryškių Lietu
vos kovotojų nuotraukomis, nuš
viečia pagal Helsinkio akto sep
tintą principą sovietų prasižen
gimus prieš žmogaus teises. 
Jame yra duodama eilė pa
vyzdžių surinktų iš pačios po
grindžio spaudos bei žmogaus 
teisių organizacijų duomenų. 
Taip pat pateikta gyvų liudijimų

Informacijos Centro vedėja 
Gintė Damušytė.

Antrasis 48 psl. ilgumo leidi
nys yra skirtas Helsinkio akto aš
tuntam principui, kuris na
grinėja tautos apsisprendimo 
teisę. Jame aptariamas lietuvių 
tautos pasipriešinimas sovietų 
okupacijai ir imperializmo pa
sekmėm, pvz. rusifikacijai. Svar
bus dokumentų rinkinys 
vaizdžiai papildo PLB-nės vice
pirmininko prof. Tomo Remei
kio mokslinę įžangą.

Abu leidinius, puikiai tinka
nčius kitataučių švietimui apie 
kovojančios lietuvių tautos rūpe
sčius, galima užsakyti iš Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
būstinės, 5620 So. Claremont 
Avė., Chicago 11 60636, USA. 
Tel. (312) 778 - 2200.

Sov. S-gos kino teatrai 
pradėjo rodyti anksčiau cenzorių 
atmestus filmus, kuriuose netik
rais vardais iškeliama Stalino. 
Berijos ir kt. vykdytas teroras ir 
kiti nusikaltimai.

t

J. T. pareikalavo, kad Izraelis 
pavestų visų savo branduolinių 
įmonių priežiūrą tarptautinei 
atominės energijos kontrolės 
agentūrai.

Valst. sekretorius Shultz 
dviejose kalbose pareiškė, kad 
susitarimas ginklų kontrolės rei
kalais su Sov. S-ga būsiąs įmano
mas tik tada, kai Sov. S-ga žymiai 
pagerins jos dabar praktikuoja
mą žmogaus teisiu būklę.

Laos prezidentas princas 
Souphanouvong dėl ligos pasi
traukė iš-pareigų. Nuo 1975 m

tiksianti padėti negaluojančiom 
pramonės šakom, nes didžiausią 
naštą dėlto turi pakelti neturtin- 
giausieji žmonės.

į bedieviškų anketų klausimą — 
“Ar tiki Dievą?” Esą galima atsa
kyti: “Netikiu prietarais”, nors 
šiais laikais Lietuvoje visi žino,

ke.
Abu leidiniai, parengti kaip 

priedai prie jungtinio PLB-nės, 
VLIKo ir Lietuvos Diplomatinės

ir atsakymų į Lietuvių Informa
cijos Centro pravestą anketinę 
studiją Vienos konferencijos 
proga. Reportą parašė Lietuvių

Libano Šventojo karo terori
stai paleido 18 mėn. nelaisvėj iš
laikytą amerikietį įkaitą David P. 
Jacobsen.

jis buvo susidėjęs su komunistai 
ir kovojo prieš savo pusbrolio 
princo Souvanna Pbouina vy - 
riausybę.
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Savaitės 
įvykiai H

Mozambiko prezidentuvietoj 
žuvusio Samora M. Machel 
marksistinio išlaisvinimo fronto 
centro komitetas išrinko buv. 
užsienių reikalų ministeiį Joa- 
quin A. Chissano.

Vakariniame Pacifike esančių 
Mariana salų gyventojai pasidarė 
JAV bendruomenės nariais ir pi
liečiais, o federacinės Mikrone
zijos valstijos ir Marshall salos 
pasirinko laisvą sąjungą su JAV.

Sov. S-gos ambasada Wa-

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Šilutė. Naujo virtuvės kom
plekto “Šilutė” gamybą pradėjo 
Šilutės baldų kombinatas. Pir
mosios jų siuntos jau pasiekė 
miestų specializuotas parduotu
ves. Komplekto projektą pa
ruošė baldų ir popieriaus pra
monės ministerijos baldų pro
jektavimo biuro specialistai. 
Komplektų fasadų apdailai pa
naudotos skirtingų spalvų deko
ratyvinės detalės, o spintelės ir 
stalai labiau tinka komponuoti 
įvairaus ploto virtuvėse. Šiais 
metais šilutiškiai baldžiai

mašauskui Broniui — operos so
listui, Tamulevičienei Lidijai — 
baleto artistei. Nusipelnusio 
kultūros darbuotojo garbės var
das suteiktas direktoriui tvarky
tojui Kregždei Arvydui. Garbės 
raštais apdovanojo: Aleksą Joną 
Dainių — vyriausiąjį dirigentą, 
Lietuvos liaudies artistą, Arminą 
Anicetą — vyriausiąjį chormei
sterį, Lietuvos nusipelniusį 
meno veikėją ir artistą, Ašldnį 
Liudviką — direktoriaus pava
duotoją, Lietuvos nusipelniusį 
kultūros švietimo darbuotoją,

aprašų — atsiminimų. Iš socialo-
gų grupės vadovaujamos etno
grafo J. Mardosos, surinktos 
medžiagos matyti, kad apylinkės 
ūkiuose nemažai dėmesio skiria- jr ____________ __
ma socialiniams ir kultūriniams DArbININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghtond Blvd., galima Įsigyti 
klausimams. Etnografinės lietuviškų Ir angUMcų knygų aplaLietuvą, pfokitollų, avaktatamkortelių,

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokate*. >17 LarkfleM Road, East 
Morthporth, N.Y. 11731. TąL 516 >16-3740. Namų tototoMS vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2871. Nev Yorto ofisas Lito patalpa*■; 
M - 01 114th St, Rlchmond HM, N.Y. 11418. TsL 718 441 - 2811. .

medžiagas rinkėjai, vadovauja- gintaro, baltlnukų, įuostų, Įvairių suvenyrų.
mi V. Miliaus, aprašė 570 liau- - — . ■ ■■ -■■■—■-■ ■ .. —.-------------
dies kultūros objektų, juos piešė SHALINS FUNERAL HOME, Ine., M - 02 Jamatea Avė. (prie Forost 
ir fotografavo. Apie pusantro 
tūkstančio tautosakos, daugiau

P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuvės. 
Koplyčios parūpinamo* visose miesto daly**. ToL 208 - 2244.

sia pasakojamosios, vienetų BUYUS puhErAl HOME. Mario TokoIra, Jr.teldotuvių direktorius, Now- 
uzrasė P. Knksciūno vadovauja- artc Offlcėi 426 Lafayette St (Cor. WHson Are.), tolei. 344 - 5172. Pa
ini rinkėjai. Kraštotyrininkams ruošlanjos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras laidomas, 
talkino Ylakių etnografinio an- Daug vretęs autontobUiam pastatyti.
samblio dainininkai, ypač jų va
dovė E. Miltenienė. Vertingų 
eksponatų šiose apylinkėse rado 
Lietuvos liaudies buities muzie-

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey A v*., St Petorsburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WO0DLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, SL Petorsburg, Fla. 33707.813 345-9303. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St Petorsburg, Fla. 33707. 813 345

shingtone paskelbė turinti kelio
likos iš jos emigravusių ir dabar 
norinčių grįžti asmenų sąrašą.

JAV pradėjo kaldinti investa
vimo reikalam sidabrines l dol. 
monetas, turinčias vieną unciją 
.999 prabos sidabro.

Sovietų rašytojas Anatdi Ry- 
bakov parašė romaną “Arbato 
vaikai”, kur Stalinas ir jo era 
būsią vaizduojama taip, kaip iš 
tikrųjų buvo. Romanas pasiro
dys pavasarį literatūriniam žur
nale “Družba narodov”.

Etiopijos užs. reik, ministeris 
Goshu Walde apkaltino savo vy
riausybę diktatoriškumu ir pasi
traukė iš pareigų.

Filipinų komunistų partizanų 
vadai pasiūlė vyriausybei 100 
dienų paliaubų planą, pagal kurį 
paliaubos prasidėtų gruodžio 10, 
jei vyriausybė paleistų vietos ci
vilinės apsaugos karius ir perkel- 
dintų kai kurias kariuomenės da
lis.

Bulgarijoj prie Varnos uosto 
esančiam chemijos fabrike įvyko 
sprogimas, užmušęs 17 žmonių. 
Sprogimas įvykęs dėl apsileidi
mo.

Pagal Vakarų Vokietijos žval
gybos žinias Sov. S-gos ir jos sa
telitų specialiai paruošti smogi
kai, persirengę sunkvežimių šo
feriais, turistais, jūrininkais ir 
kt., apžiūri vakarų valstybių 
jiems rūpimus strateginius taiki
nius.

Švedija paskelbė, kad jos am
basados Maskvoj pastate nuo pat 
jo naudojimo pradžios 1972 m. 
veikė elektroninio pasiklausymo 
įrengimai, kurie ten galėjo atsi
rasti tik su sovietų vyriausybės 
žinia.

Korėjos karo metu į Kinijos 
nelaisvę patekęs amerikietis ka
rys Harold H. Webb belaisvių 
pasikeitimo metu atsisakė grįžti 
į JAV ir 6 m. gyveno Kinijoj, pa
skui išvyko į Lenkiją, kur vedė 
lenkę ir pasidarė Lenkijos pi
liečiu. Dabar, atvykęs pagal vizą 
į JAV, norėtų čia ir pasilikti, bet 
Valsty bės departamentas nelai
ko jo JAV piliečiu.

J. T. gen. sekretorius Javier 
Perez de Cuellar taupumo su
metimais įspėjo 5 gen. pasekre- 
torius ir 6 sekretorių pavaduoto
jus, kad jų darbo sutartys nebus 
atnaujintos.

pirkėjams pateiks 9000 keturių 
varijantų virtuvinių komplektų.

— Vilniaus valstybinio uni
versiteto folklorinis ansamblis 
“Ratilis”, kurio sąstatą sudaro 
studentai ir dėstytojai, dalyvavo 
XII-tame tarptautinio folkloro 
festivalyje, kurį globojo tarptau
tinė folkloro federacija. Festiva
lio direktorius pareiškė, kad Lie
tuvos ansamblis buvo geriausias 
iš tų, kurie čia koncertavo pasta
raisiais metais. Prancūzijos 
žiūrovai entuziastingai sutiko 
Vilniaus kolektyvą ir buvo malo
niai nustebinti, kad nė viena 
“Ratilio” programa nebuvo pa
naši į kitą. Po pasirodymų festi
valyje ansamblis gastroliavo su 
pasisekimu Prancūzijos pietuo
se.

— Lietuvos nusipelniusio ar
tisto garbės vardai, už nuopel
nus lietuvių muzikiniam teatro 
menui, suteikti Lietuvos valsty
binio akademinio operos ir bale
to teatro darbuotojams: Batovui 
Aleksandrui — orkestro artistui, 
Dautartienei Gražinai — baleto 
artistei, Dišlerei Lianai — peda
gogei repetitorei, Domarkui Eli- 
gijui — režisieriui statytojui, 
Markauskui Arvydui — operos 
solistui, Povilaičiui Romanui 
Jaunučiui — choro artistui, Ta-

Brazdylį Vytautą — vyriausiąjį 
baletmeisterį, Lietuvos nusipel
niusį artistą, Ciparį Henriką — 
vyriausiąjį dailininką, Minde- 
rienę Ireną Giedrę — vyriausioji 
režisieriaus padėjėją, Noreiką 
Virgilijų Kęstutį — direktorių — 
meno vadovą, liaudies artistą. 
Siparį Rimantą Edmundą — vy 
riausiąjį režisierių, Lietuvos 
liaudies artistą ir Zeniauską Če
slovą — teatro gamybinių dirb
tuvių direktorių.

— Ignalinos rajono centrinė 
biblioteka įsteigė rajono krašto
tyrininkų darbų fondą, į kurį pa
teks brandžiausi metų darbai. 
Aplankai eksponuojami parodų 
vitrinose, įtraukti į kartoteką, 
prireikus jais gali pasinaudoti 
bet kuris bibliotekos skaitytojas.

Vilniaus valstybinio universi
teto kraštotyrininkai surengė 
kompleksinę ekspediciją Skuodo 
rajono Ylakių apylinkėje. Istori
kai, vadovaujami mokslinio ben
dradarbio, surinko 160 istorinių

jaus darbuotojai.
— Į Lietuvos liaudies bui

ties muziejaus liaudies muzikos 
teatro trupę rugsėjo pradžioje 
nuolatiniam darbui papildomai 
buvo priimami įvairaus profesi
nio pasiruošimo aktoriai, daini
ninkai, instrumentininkai ir kiti 
asmenys, turį gabumų sceninei 
praktikai. Patikrinimo metu 
reikėjo padainuoti, pašokti, pa
sakyti poezijos ir prozos ištrau
kų, o instrumentininkai pri
valėjo pagroti instrumentu, ku
riuo galėtų parodyti savo pasi
ruošimo lygį.

— Lietuvos Ministrų Taryba 
pavedė Kauno miesto vykdoma
jam komitetui, siekdama 
įamžinti Lietuvos nusipelnusio 
meno veikėjo, kompozitoriaus 
ir dirigento Jono Dambrausko 
atminimą, įrengti memorialinę 
lenta prie namo Kaune, Rotušės 
a. Nr. 2. kuriame gyveno J. 
Dambrauskas ir pastatyti ant
kapį ant jo kapo.

S.L.K.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos.

-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Ėst ate, namų pardavimas, visų rūšių apdraų; 
d Ima i, Income Tax pildymas. Įstaiga veikto naujoj 'vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Ave.tWoodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namu tslaf. 847 - 4477). Įstaigoj kreipianti* paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo klIĮentot*.

VYTAUTAS BELECKAS IR SūrrJS JOBAS^mv. Winter Garden Tavam. 
1883 Madison St, Rldgewood, N.Y. 11227. T*fef.«21 - 6440. Salė veatu- 
vėms ir kt pramogom*. Ba to, duodami polaldotuvfnial platūs. Pirmo* 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA” — W1CN 90.5 FM, 
VVorcester, Mass., girdima tečiadienlals nuo 8 iki 9 vai. vak. Inž. E. V. 
Meilus, Jr., vedėjas. 70 Curtls St., Aubum, MA 01501. Tel. 617 753 -7232.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos AtsimL 
n ima i”, k e tvirta d. nuo 7 iki 8 vai. vak. išVVNYM 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, sekmadieniai* 9 - 10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayąide, 
N.Y. 11364. Tel. 718 229 - 9134.

BYLA PRALAIMĖTA

VVashington Times laikraščio 
tvarkytojas atsisakė spausdinti 
skelbimą, kurį buvo paruošusi 
Antano Mažeikos vadovaujama 
organizacija Coalition for Con- 
stitutional Justice and Security.

Skelbimas lietė OSI ir KGB 
bendradarbiavimą ieškant nacių 
koloborantų JAV-bėse. Tas skel
bimas buvo atspausdintas perei
tos savaitės Darbininke ir kituo
se lietuviškuose laikraščiuose.

Coalition patraukė į teismą 
Washington Times, kad šis laik
raštis sulaužė kontraktą, nes 
buvo paėmęs pinigus ir sutikęs 
skelbimą išspausdinti.

Pereitą antradienį teisėjas 
nusprendė, kad Washington Ti
mes nesulaužė kontrakto ir tokiu 
būdu Coalition bylą pra
laimėjo. Teisėjas, kuris tą 
sprendimą padarė, yra Richard 
Sulzman.

(atkelta iš 1 psl.)

tiktų arkivysk. J. Matulaičiu 
žodžiai, kuriuos jisai užrašė savo 
primicijų paveikslėliuose: “Man 
nebaisūs neteisingi užpuldinėji
mai. tik baisu, kad mūsų širdyse 
neimtų mažėti Dievo Bažnyčios 
ir idealų meilė”.

Dailininkas Romas Viesulas

Nepasitikėkime bedieviu 
gerumu

Nerimą kelia ir tas faktas, kad 
sovietinė valdžia tik Lietuvos 
delegacijai leido dalyvauti Nai
robio tarptautiniame kongrese, 
kai ten nebuvo nei vienos dele
gacijos iš komunistinių kraštų — 
nei Lenkijos, nei Vengrijos, nei 
kitų, net iš Latvijos.

Jei jau valdiški bedieviai duo
da kokią nors privilegiją, tai tik 
jau negero linkėdami Bažnyčiai, 
bet regzdami kokią nors naują 
klastą. Sąmoningi katalikai su 
nerimu svarsto, kas slepiasi po 
šituo “gerumu”.

Tuo labiau, kad Maskvos pa- 
triarchijos žurnale “1986, Nr. 7, 
p. 2” randame panašiai skam
bančią žinutę, kas Maskvos pa
triarcho Pimeno 75 metinių ir jo 
apdovanojimo Darbo Raudono
sios vėliavos ordinu minėjime 
Maskvoje nedalyvavo Latvijos 
katalikų Bažnyčios delegacija,

kai tuo tarpu iš Lietuvos “aišku 
nebe įgaliotinio spaudimo”, da
lyvavo uet arkivyskupo vadovau
jama delegacija.

Ar už visas šias “geradarybes” 
bedieviška valdžia nepamėgins 
pareikalauti pereiti Maskvos pa
triarcho globon, kaip savo laiku 
buvo mėginama pasiūlyti Čeko
slovakijos katalikams. Nepasi
tikėkime kovojančių prieš 
Bažnyčią gerumu, nuoširdumu'.

Maironio žodžiai
Kad nepasisektų netikriems 

pranašams suklaidinti šiandien 
žemėje gyvenančių mūsų tautos 
vaikų, reikia aukos dvasios, 
meilės ir maldos.

Norisi baigti Maironio 
žodžiais:

“Pasimelskime karštai, kad 
mus saugotų Dievas 
nuo nelaimių, nuo audrų

šalnų (...)
Kad vienybei gyventų 

Šeimynos vaikai.
Nesipeštų lyg sau svetimi.

O paskui tekini su palaima 
maldos,

Pasiskirstę kiekvienas sau dalį
Eisme dirbti ir vargt dėl 

bendrosios naudos,
Kas kaip moka, numano ir 

gali."

MIRĖ DAIL. ROMAS VIESULAS

Romoje, Italijoje, lapkričio 7 
rytą širdies priepuoliu mirė 
dailininkas Romas Viesulas, 
Temple universiteto profeso
rius. Palaidotas lapkričio 10 Ro
moje. Liko žmona Jūra, du 
sūnūs Tauras ir Vytautas, dukra 
Austė.

Velionis buvo gimęs 1918 rug
sėjo 11 Latvijoje. Baigė Rygoje 
lietuvių gimnaziją ir ten porą 
metų studijavo teisę. Į Lietuvą 
persikėlė 1941, lankė teatro me
no studiją Vilniuje ir porą metų 
vaidino Vilniaus miesto teatre 
kaip jaunasis aktorius. Pagreičiui 
tęsė teisės studijas Vilniaus uni
versitete. 1944 pasitraukė į Va
karų Vokietiją, 1947 - 49 studija-

vo grafiką Feiburgo meno mo
kykloje. Studijas dar gilino 
Paryžiuje. į Ameriką atvyko 
1951 ir čia subrendo kaip rimtas 
dailininkas-grafikas.

Kaip grafikas labai plačiai 
reiškėsi, dalyvavo įvairiausiose 
parodose, yra laimėjęs visokiau
sių premijų, stipendijų.

Nuo 1960 metų dirbo Temple 
universiteto Tyler meno moky
toje Philadelphijoje, dėstė grafi
ką.

Prieš metus buvo išvykęs į 
Romą, kur unversitetas turi savo 
padalinį. Ten vadovavo visai 
meno mokyklai. Po metų žadėjo 
pasitraukti iš profesūros, išeiti 
pensijon ir atsidėti tik menui.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

-P R4 STATOM VĮ VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ISTAJGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

A NENORIAU
66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, ŲUEENS, N.Y. 

PHONES (718) 326 - 1282 326 - 3150
TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — >
— GAUSI PARODŲ SALE ,

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas 

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, PC.

G

a
KVECAS

J0NA.S
19 3 3 + 1 97 6 

11379

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

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

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

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

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 
PILN AI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪR A

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 3300
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Lietuvos krikšto sukaktį pasitinkant

LIETUVIŲ RELIGINĖS ŠALPOS 
SUKAKTUVINĖS IŠKILMĖS

Kun. Stasys Yla buvo produk- 
tingiausias mūsų rašytojas, pa
rašęs kelias dešimtis knygų. 
Knygų tematika — įvairiausia. 
Didesnė jų dalis rėmėsi į dienos 
reikalavimus, nagrinėjo tas te
mas, kurios tuo metu buvo ak
tualios, net būtinos.

Kai buvo švenčiama Lietuvos 
krikšto 550 metų sukaktis, jis 
jautė reikalą parašyti knygą apie 
Lietuvos krikštą. Pats buvo jau
nas ir uolus kunigas, buvo ir di
dis patriotas, troškęs Lietuvą 
kuo gražiausiai papuošti, su
kultūrinti, sukrikščioninti. Taip 
jis ir atvertė Lietuvos istoriją ir 
aprašė, kaip ten atėjo “Lux Chri- 
sti” — Kristaus šviesa. Kaip kny
gos įžangoje mini, prijungė ir 
nepriklausomos Lietuvos laikus, 
nes 1938 metais Lietuva šventė 
savo nepriklausomybės 20 metų 
sukaktį. Visa tai derinosi į vieną, 
kad Lietuva būtų krikščioniš
kesnė.

Parašytą veikalą išleido tada 
žinoma knygų leidykla — Saka
las. Išleido 1938 metais. Knyga 
parašyta sklandžiai, lengvu sti
liumi, neperkrauta smulkme
nom, išryškintos pačios pagrin
dinės idėjos, sustamantrinta. 
Knyga turi 154 puslapius.

Pasirašė jis tik — Stasys Yla, 
be žodelio “kunigas". Tuo metu 
buvo mada pasirašyti tik pa
vardę. be “kunigo” titulo Žodis 
“kunigas" galėjo kai ką atbaidyti. 
Tai geriau knyga tegu būna be 
autoriaus titulo, kad ji tik plačiau 
sklistų.

-o-
Pasitikdami Lietuvos krikšto 

sukaktuvinius metus, jaučiame 
būtenybę j sukakti įsijungti 
konkrečiu darbu. Darbininko 
redakcijai pasisekė surasti šią 
knygą, ją nuziraksuoti, nukopi
juotą puslapių dydį šiek tiek su
mažinant, pritaikant prie mūsų 
laikraščio formato. Šią knygą 

perspausdiname ištisai. Si 
medžiaga daug kam bus reikalin
ga paskaitom ar šiaip informaci
jai. Patariame iškarpas iškirpti, 
sudėti į atskirą aplanką. Tai bus 
ištisa knyga svarbiu klausimu.

Spausdiname nieko nepakei- 
sdami, nei rašybos, nei gramati
kos, nei sintaksės, nei žodyno. 
Nepataisome nei įžangos, kur 
minima 550 metų sukaktis, jis tai 
sukakčiai sky rė šį veikalą, tegu 
taip ir lieka.

Pats kun. Stasys Yla rašė visą 
gyvenimą, pradėjo jau kunigų 
seminarijoje. Būdamas jau kuni
gas, beveik kas metai parašė po 
naują originalią knygą. Si knyga 
buvo aštuntoji jo parašytų knygų 
sąraše.

Jis buvo gimęs 1908 sausio 5 
Luciūnų kaime, Kurklių valsčiu
je, Ukmergės apskrityje. Į kuni
gus įšventintas 1932 metais. Nuo 
1935 metų profesoriavo Kauno 
kunigų seminarijoje.

Per pirmą bolševikmetį, pa
jutęs, kad jį nori suimti, pasi
traukė į Vokietiją ir gyveno Ber
lyne. Vokiečiams užėmus Lietu
vą, vėl grįžo į Kauną, vokiečių 
geštapas jį areštavo 1943 metais 
kovo mėnesį ir išvežė į Studhofo 
koncentracijos stovyklą. Iš ten 
kalinius išvadavo Sovietų Rau
donoji armija. Kiek pabuvęs Va
ršuvoje, pasiekė laisvuosius Va
karus, apsigyveno Vokietijoje ir 
dirbo Popiežiaus III-osios misi
jos lietuvių tautinėje delegatūro- 
je. Į Ameriką atvyko 1950 metais 
ir visą laiką buvo Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seselių vie
nuolyno kapelionas Putname, 
kur jam buvo geros sąlygos rašy
ti.

Atlikęs savo pareigas vienuo
lyne, jis rašė ir rašė ir veikė su 
jaunimu, ypač su ateitininkais. 
Šioje veikloje jis sukūrė tiesiog 
savo epochą.

(Tąsa iš praeito numerio)
Reprezentacinis Waldorf 

Astoria viešbutis netoli Šv. Pa
triko katedros. Ten ir nuskubėjo 
iš katedros nemaža svečių, visi 
kėlėsi į 18 aukštą, į Starlight Roof 
patalpas. Čia buvo didoka salė, 
du fojė kambariai ir priėmimų 
salė.

Ten pirmiausia ir rinkosi 
svečiai, būriavosi, šnekučiavosi. 
Gretimam prieškambaryje — 
fojė pianistė Dalia Sakaitė skam
bino pianinu, sudarydama jaukią 
atmosferą.

Tolimieji svečiai
Čia ir buvo proga susitikti 

pažįstamus ir tolimus svečius. 
Tolimiausias svečias bene buvo 
prel. Algimantas Bartkus, at
vykęs šiom iškilmėm net iš Ro
mos. Taip pat iš Romos buvo Sta
sys Lozoraitis jr., šiuo metu re
ziduojąs Washingtone, D.C. Iš

Šiaip buvo netvirtos sveika
tos, buvo bent kelis kartus ope
ruotas. 1983 metais nuvyko į 
Chicagą, į politinių kalinių su
važiavimą kur atlaikė pamaldas 
ir pasakė gražų pamokslą. Chica- 
goje buvo ruošiamasi spausdinti 
ir jo naują knygą Čiurlionis — 
žmogus ir kūrėjs. Chicagoje jis 
apsirgo ir mirė 1983 metų kovo 
24 dieną. Palaidotas Putnamo 
vienuolyno kapinaitėse. Jo pa
skutinį veikalą jau atbaigė kiti, 
surašydami vardyną. Šis veikalas 
buvo išleistas 1984 metais.

-o-
Tad kviečiame keliauti į se

nuosius laikus, į šventąsias Lie
tuvos girias ir pasekti, kaip ten 
ateina Geroji Naujiena — Kri
staus evangelija!

Waldorf Astoria viešbutyje per Liet. Religines Šalpos 25 metų 
sukakties minėjimą. Iš k. kun. S. Raila, buvęs reikalų vedėjas, 
prof. T. Bird, pravedęs programą, ir ukrainiečių katalikų 
vyskupas B. Loson. Nuotr. Liet. Informacijos Centro

Los Angeles buvo atvykęs Juozas 
Kojelis su žmona specialiai į šias 
iškilmes ir pasimatyti su sūnumi 
Linu, kuris atvyko iš Washingto- 
no.

Iš Chicagos atvyko eilė 
svečių: Balfo pirmininkė Marija 
Rudienė ir jos vyras inž. Antanas 
Rudis, Lietuvių Fondo pirmi
ninkas dr. Antanas Razma, to 
Fondo tarybos narys dr. Kazys 
Ambrazaitis su žmona Marija, 
dr. Adolfas Damušis su žmona 
Jadvyga, Juozas Baužys, žurnalo 
“J Laisvę” redaktorius; iš Dalias 
Texas, dr. Vytautas Vygantas su 
žmona Mara, architektas Arvy
das Barzdukas iš VVashingtono, 
iš Clevelando dr. Edmundas 
Lenkauskas su žmona Milda, iš 
VVaterburio —uolusis visuome
nininkas dr. Petras Vileišis ir 
Bendruomenės veikėjas Vikto
ras Vaitkus, iš Philadelphijos — 
LB krašto valdybos pirm. Algi
mantas Gečys su žmona Terese. 
Iš viso svečių buvo apie 250.

Daug svečių buvo iš New 
Yorko ir jo apylinkių. Ten atėjo 
ir Chicagos kardinolas Joseph 
Bernardin. su raudonu iškilmin
gu apsiaustu papuošdamas visą 
salę.

Pradedama puota
Prie ilgo stalo buvo sudėtos 

kortelės su svečių pavardėm ir 
su stalo numeriu. Taip lengvai 
visi susigaudę, kur kas sėdi.

Graži iškilmių salė su garbės 
stalu. Ties jo viduriu — 
kalbėtojų pultas ir didelė gėlių 
puokštė, ant sienos įrašyta an

gliškai, kad tai Lietuvių Reli
ginės Šalpos 25 metų sukaktis.

Prie garbės stalo susėdo vy
skupai, Lietuvos gen. konsulas 
ir kiti nusipelnę asmenys, įvairių 
įstaigų atstovai, svečiai. Iš viso 
apie 20 asmenų.

Puotą pradėjo šio renginio 
garbės komiteto pirmininkas dr. 
Juozas Kazickas, visus pasvei
kindamas supažindindamas, kas 
ta Lietuvių Religinė Šalpa yra ir 
ką ji nuveikė. Visas banketas 
buvo praavestas anglų kalba, nes 
salėje buvo daug lietuvių draugų 
amerikiečių.

Tolimesniam vadovavimui 
pakvietė dr. Thomą Bird, 
Queens kolegijos slavistikos pro
fesorių. Vadovavo jis tikrai pa
sigėrėtinai, labai tiksliai ir jau
kiai apibūdino kiekvieną 
asmenį, kalbėtoją, iškėlė pačias 
svarbiausias idėjas. Svarbiausia, 
jis ištarė lietuviškas pavardes be 
priekaišto, net ir ištekėjusių mo
terų pavardes gerai atskyrė nuo 
vyrų ir ištarė. Tai parodė aukštą 
šio asmens kultūrą.

Invokaciją sukalbėjo ukrai
niečių vyskupas Basil Losten. 
Amerikos prezidento sveikinimą 
perskaitė Linas Kojelis. Sveiki
nimas baigiamas lietuviškai — 
Telaimina Jus Dievas! Linas Ko
jelis dar ir nuo savęs tarė žodį 
apie persekiojamą Lietuvą, apie 
išsivadavimoi viltis.

Į statę ateina valgiai
Po prezidento sveikinimo pra

sidėjo vakarienė. Į salę įėjo dau
gybė patarnautojų ir visi skubėjo 
prie stalų, nešė bandutes, svie
stą, vandenį. Tuoj pakeitė lėkš
tes ir atnešė salotas, puikų jau
tienos kepsnį, atnešė ir balto, ir 
raudono vyno, kuris tikrai 
pasižymėjo gera kokybe.

Kai atnešė tortą, pyragaičius 
ir kavą, prasidėjo šio banketo an
troji dalis— sveikinimai, kalbos.

Pagerbti Šalpos 
darbuotojai

Programos vedėjas suminėjo 
pavardes asmenų, kurie dabar 
dirba Lietuvių Religinės Šalpos 
įstaigoje ir paprašė atsistoti. Taip 
buvo pagerbta Marian Skabeikis 
ir Gintė Damušytė. Taip pat su
pažindino su visu garbės stalu ir 
su salėje sėdinčiais svarbesniais 
asmenimis.

Pirmiausia pagerbti pirmieji 
Lietuvių Religinės Šalpos talki

ninkai — kun. Stasys Raila, 
vysk. V. Brizgys. Turėjo būti pa
gerbtas ir prel. Jonas Balkonas, 
bet Jis iš Floridos neatvyko. 
Jierrts įteiktos ant sienos kabina
mos plokštės su atitinkamais 
įrašais.

Dainuoja Harmonija
J sveikinimo kalbas įsiterpė 

dainuojantis vienetas Harmonija 
ir, vadovaujamas Viktoro Ralio 
padainavo keletą dainų. 
Pradžioje buvo dainų pynė, kur 
buvo sudėtos šios dainos: Mer
gyte jaunoji, Atskrend sakalėlis, 
Kur' bėga Šešupė, Vaikščioja, 
Trys Harmonijos moterys padai
navo Tykiai Tykiai, paskui vėl 
visa Harmonija — Pražydo ja
zminai po langu, Prie gintaro 
jūros, pabaigai — Muzika, muzi
ka.

Harmonijoje dainavo: Rasa 
Bobejytė - Brittain, Astra But
kutė, Birutė Malinauskienė, 
Viktoras Lora ir Viktoras Ralys, 
vieneto vadovas. Akomponavo 
Frances Kavaliauskaitė.

Preieš kiekvieną dainą Rasa 
Bobelytė - Brittain angliškai su
pažindino su dainos turiniu ir jos 
pobūdžiu.

Pagerbtas kardinolas
Chicagos kardinolas Joseph 

Bernardin yra geras lietuvių 
draugas, mielai kviečiamas atei
na pas lietuvius. Ir į šią šventę 
buvo specialiai atvykęs iš Chica
gos.

Kardinolo pagerbimą pravedė 
dr. Vytautas Vygantas. Dar 
kalbėjo ir vysk. Vincentas Bri
zgys. Visos kalbos išryškino kar
dinolo nuopelnus lietuviams, o 
dovaną kardinolui įteikė vysk. 
Paulius Baltakis, OFM.
, Kardinolas savo šiltoje kalboje 
kalbėjo apie religijos ir žmogaus 
persekiojimą okupuotoje Lietu
voje. Jei čia piktinamės žmogaus 
teisių pažeidimu Pietų Afrikoje, 
tai dar labiau reikia piktintis 
žmogaus persekiojimu Lietuvo
je, prisiminė kunigą Virgilijų 
Jaugelį, kaip jis buvo persekioja
mas. Savo kalbą baigė šviesesnio 
ateities gyvenimo viltimi.

Kalbėtojų ir sveikintojų tarpe 
buvo viena juoduke, atėjusi iš 
Manhattano vyskupijos įstaigų. 
Baigiamąją maldą sukalbėjo kun. 
Blahoslav Hruby, direktorius ir 
redaktorius laikraščio “Religija

t (nukelta į 4 psl.)
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KRIKŠČIONYBĖS
JVEDIMAS
LIETUVOJE 1

daugiau valstybiniais sumetimais įvedė pas mus 
krikščionybę ir nustatė glaudžius santykius tarp 
jos ir valstybės. Jeigu šitie santykiai negalėjo tverti 
ištisus 500 metų ir tiek valstybei, tiek Bažnyčiai 
atnešti palaimingų vaisių, tai čia buvo kaltos ne
lemtos istorinės sąlygos, labiausiai — valstybinio 
ir tautinio mūsų pajėgumo ir savarankiškumo suny
kimas.

Naują šios valstybės ir krikščionybės santykių 
problemos sprendimo bandymą galima buvo paste
bėti prieš 50 m., būtent — tuomet, kai mūsų tautoje 
prasidėjo stipresnė tautinio atgimimo srovė. Tiesa, 
šis sprendimas (iš pradžių tik teorinis) nebuvo 
vieningas. Čia pasireiškė keletas srovių su skir
tingais bandymais, tačiau apskritai galima įstebėti 
krikščionybės izoliavimo nuo tautos ir valstybės 
kryptis.

šį kartą mums rūpi pirmoji krikščionybės ir mū
sų tautos bei valstybės santykių fazė, būtent — 
kada pagoniškoji mūsų valstybė laikėsi izoliacijos 
nuo krikščionybės taktikos ir kaip tik dėl to pa
vėlavo ją priimti kokius 4—5 šimtus metų.

šitos izoliacijos priežasčių, pasėkų ir kitų ar
timų klausimų svarstymas, mūsų manymu, ir yra 
vienas pagrindinių krikščionybės ir mūsų tautos 
santykių problemos punktų.

Bandydamas šitą problemos punktą spręsti, 
autorius nepretenduoja būti naujas. Ypač jis ne
žada duoti naujos istorinės medžiagos — naujų 
faktų. Naujų faktų ieškojimas šio darbo paskir
čiai net neatrodė reikalingas. Vis dėlto šio darbo 
paskirtis nebuvo ir vien žinomų istorinių faktų 
pakartojimas. Svarbiausia, ko šiuo darbu siekta, 
tai į žinomus istorinius faktus pažiūrėti nauju po
žiūriu, ypač imti juos kiek galima neišskaidytus 
ir laiko perspektyvoje ir, be to. ieškoti kiek ga
lima logiškesnio jų ryšio.

Tai, berods, nulėmė ir šio darbo pobūdį: vietoje 
analitinio metodo, įprasto istoriniuose darbuose, 
teko griebtis sintetinio, žinomo daugiau istorioso- 
fijoj. šis pastarasis darbo metodas, atrodo, kiek 

ĮŽANGINĖS pastabos

šiemet švenčiame dvigubą jubiliejų; krikščio
nybės įvedimo 550 m ir valstybės nepriklausomy
bės atgavimo 20 m. Vieno šių jubiliejų prasmės ne
dera visai atsieti nuo kito. Bent pati krikščionybė 
ir mūsų tautos valstybinė nepriklausomybė nėra 
du svetimi dalykai. Jųdviejų santykių problema 
tarsi raudonu siūlu tęsiasi per visą mūsų tautos 
istoriją, ir tai yra bene pati seniausia ir pati gi
liausia mūsų tautos problema. Ją sprendė kiekviena 
praėjusių nepriklausomybės laikų mūsų valdovų 
karta — pradedant Mindaugu ir baigiant Vytautu. 
Ji tebesprendžiama ir šiandien.

Mūsų praeityje būta įvairių šios problemos 
sprendimo bandymų. Niki IX iki XIV šimtmečio, 
vadinas, apie 500 metų, mūsų tautos gentys, iš da
lies vn’is.ybiniais tautini i- r r metimai.s, buvo izo
liavusios nuo krikšičonybcs. Dėl to jos gavo daug 
kovoti, užleisti kai kurias savo sritis kitiems ir net 
viena nuo kitos nutolti.

XIV šimtmečio pabaigoj Vytautas ir Jogaila

mažiau reikalingas ir pirmųjų šaltinių naudojimo, 
kas yra būtina gryname istoriniame darbe. Žino
mąją istorinę literatūrą teko naudoti taip pat kiek 
kitokiu būdu: joje ieškota daugiau istoriosofinių 
minčių, nors kai kada nevengta ja paremti ir pla
tesnei visuomenei mažiau žinomus ar iki šiol kiek 
kitaip interpretuotus pačius istorinius faktus. Pa
čias istoriosofines nuomones, užtinkamas istori
nėje literatūroje, teko itin stipriai respektuoti, nes 
jos, būdamos gimusios iš istorinės analizės, atro
dė, gali būti labai reikšmingos autoriaus įrodomai 
tezei paremti.

Autorius yra didžiai dėkingas istorikui Dr. Ze
nonui Ivinskiui už šio darbo peržiūrėjimą bebai
giant jį ruošti spaudai ir už reikšmingus nuro
dymus.

I. KRIKSClONYBES ĮVEDIMO 
REIKALINGUMAS

Lietuvai kriketas buvo neiivengiamas dėl 
sunkios Lietuvos politinės ir kultūrinės būk
lės, kuria sudarė izoliuotas nuo Vakarų Eu
ropos ir krikščioniškojo pasaulio lietuvių gy
venimas.

5 Suiiedėlis

Nors klausimas, ar Lietuvai buvo reikalinga 
krikščionybė, ar geriau lietuviams būtų buvę likti 
pagonims, mūsų lūpose šiandien, po 550 m. krikš
čionybės epistencijos, skamba kažkaip keistai, ta
čiau verta ties juo sustoti. Sprendžiant krikščiony
bės įvedimo pavėlavimo ir kitas problemas, pro šį 
klausimą, kad ir metodiniais sumetimais (norint pa
čią problemą geriau nušviesti), praeiti nebūtų gali
ma. Juk jeigu krikščionybės įvedimas mūsų tautai 
būtų buvęs nereikalingas, tai beprasmiška būtų 
svarstyti ir jos Įvedimo pavėlavimo, reikšmės, kla: 
dų ir kitus klausimus.

Sprendžiant krikščionybės reikalingumo klau
simą. mūsų manymu, geriausia jį imti santykyje su 
mūsų tautos politiniu, kultūriniu ir religiniu anų 
laikų gyvenimu.

1. Pagonybė, kaip politinės izoliadjos veiksnys

Ar Lietuva kad ir vien dėl politinių ano meto 
sąlygų galėjo likti pagoniška, ar ne? Rodos, ne
sunku suprasti, kad Lietuvos pasilikimas pagony
bėje tuo metu, kada ne tik Vakarų, bet ir visa 
Europa, net artimiausi Lietuvos kaimynai, buvo 
tapę krikščionys, politiškai negalėjo būti jai nau
dingas. Lietuva, kaip vienintelis pagoniškas kraštas, 
iš krikščioniškų savo kaimynų ir net visos Euro
pos turėjo laukti tik pelitinės izoliacijos.

Nors viduramžiais tokia izoliacija dėl menkų 
susisiekimo priemonių, mažiau tobulos karo tech
nikos ir menkai teišplėtotų tarpusavinio kaimyninių 
kraštų ekonominio bendradarbiavimo buvo mažiau 
pavojinga, tačiau per ilgesnį laiką ji vis tiek galė
davo izoliuotąją valstybę palaužti. Politinė anų lai
kų izoliacija gali būti palyginta su tada vartota 
karo strategijos priemene pilims ir miestams imti. 
Norėdami paimti miestą ar pilį, priešai juos izoliuo
davo nuo aplinkos ir laikydavo tol, kol išsibaigda 
vo apsuptųjų maistas it jėgos.

Jei Lietuva šitos izoliacijos nejautė X—XI šimt
metyje, kada jos kaimynai buvo dar neofitai ir ka
riškai nestiprūs, tai XIII, o ypač XIV š. ji jau 
skaudžiai tai gavo patirti. Iš pradžių (XII š.) Lie
tuvą puldinėjo rusai ir lenkai iš rytų ir pietų, o 
XIII š. pradėjo ją puldinėti kryžiuočiai ir kala
vijuočiai iš vakarų ir šiaurės. Šie pastarieji gal ne
būtų buvę taip pavojingi, jeigu žygiuose pneš pa 
goniškąją Lietuvą nebūtų buvę remiami beveik vi
sos Europos kariais, ginklais ir manta.

Salia karų ir užpuldinėjimų, ordinai ir kiti kai
mynai varė visoje Europoje propagandą pneš Lie
tuvą, kaip vienintelį pagonišką kraštą, ir kliudė jai 
palaikyti normalius prekybinius rvšius su kitais 
kraštais.

( Bus daugiau'
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46-SIS ALTO METINIS SUVAŽIAVIMAS
46-sis Alto metinis suvažia

vimas įvyko spalio 18 Chicagoje, 
Tautiniuose namuose. Dalyvavo 
54 Tarybos nariai, 13 organizaci
jų atstovų, 3 spaudos bendradar
biai ir 35 svečiai, — iš viso 105 
asmenys. Pereitų metų suvažia
vimas buvo nutaręs prailginti 
Tarybos kadenciją nuo vienų iki 
dviejų metų, todėl Taryba pasi
liks tokia, kokia yra dabar viene
rius metus. Rinkimų nebuvo.

Taip pat yra pakeistas statutas, 
ir į Tarybą dabar įeina po vieną 
atstovą iš kiekvieno skyriaus. 
New Yorko atstovas yra Petras 
Ąžuolas.

Siame suvažiavime ypatingas 
dėmesys buvo atkreiptas į sky
rius. Prezidiumas buvo sudary
tas iš skyrių atstovų: Alf. Šukys 
iš St. Petersburgo, Vladas 
Soliūnas — Chicagos, Antanas 
Norus—Detroito, Algis Pautie- 
nus — Clevelando ir Stasys Su- 
rantas — Rockfordo. Juozas Jur
kus iš Rochesterio kalbėjo apie 
skyrių vaidmenį Lietuvos laisvi
nimo darbe. Ir visi skyrių atsto
vai padarė pranešimus, iš kurių 
išryškėjo skirtingos darbo sąly
gos vietovėse, skirtingi žmonių 
ir organizacijų santykiai, išradin
gi veiklos metodai. Skyriai 
atvežė ir aukų šešis tūkstančius 
dolerių su viršum.

Sis suvažiavimas nutarė, kad 
ten, kur nėra organizacijų, Alto 
skyrių gali sudaryti pavieniai 
asmenys.

Buvo gana daug sveikinimų. 
Galima paminėti keletą jų. Svei
kino Vliko vicepirm. Vyt. 
Jokūbaitis, Lietuvos garbės kon
sulas V. Kleiza, Ralfo pirm. M. 
Rudienė. P. Ąžuo las perdavė 
vysk. P. Baltakio sveikinimą. 
Raštu sveikino: vysk. Vincentas 
Brizgys, PLB pirm. Vyt. Ka- 
mantas, krašto valdybos pirm. 
Alg. Gečys ir daug kitų.

Paskaitą tema “Mūsų įsiparei
gojimai okupuotos Lietuvos 
atžvilgiu” akaitė dr. Kazys 
Eringis.

Pranešimus apie savo darbą 
metų bėgyje padarė Alto pirm. 
Teodoras Blinstrubas, vicepirm. 
dr. Jonas Valaitis, sekr. ir Lietu
vių teisėms ginti komiteto pirm. 
Gr. Lazauskas, ižd. M. Prane
vičius, Alto įgaliotinis Washing- 
tone dr. J. Genys ir informacijos 
vedėjas kun. dr. Prunskis. kon
trolės komisijos pranešimą per
davė dr. Alg Budreckis. Valdyba 
dirbo efektyviai, išnaudojo kiek
vieną progą, ir kur reikėjo reaga
vo greitai ir veiksmingai. Buvo 
taupūs.

Pažymėtina, kad Altas išsive
rčia su labai kukliu biudžetu. Pa
jamų turėjo 64,160.13 dol., o iš
laidų 61, 853.41 dol. Savuose na
rnose Chicagoje Altas turi savo 
įstaigą su sekretoriatu, bibliote
ka. informacijos vedėjo kamba
riu. posėdžių kambariu. įstaigos

LIETUVIŲ RELIGINĖS ŠALPOS 
SUKAKTUVINĖS IŠKILMĖS

(atkelta ii 3 psb)

komunistų dominuojamuose 
kraštuose”.

Tada žmonės jau skirstės. 
Laikrodžių rodyklės jau rodė ke
letą minučių po vienuoliktos.

Leidiniai šventės proga
Abiem šventės dalim buvo iš

leisti specialūs leidiniai. Kate
droje visiem išdalijo leidinį, kur 
buvo giesmių tekstai lietuviškai 
ir angliškai, maldų tekstai. Taip 
pat surašyta smulkmeniškai, kas 
dalyvauja iškilmingose mišiose ir 
kokias atlieka pareigas.

Antras leidinys buvo skirtas 
banketui. Čia buvo įdėta gana 
daug iliustracijų, pradedant po
piežium, baigiant vyskupais, 
svečiu kardinolu. Įdėti Lietuvių 
Religinės Šalpos organizatoriai, 
talkininkai, dabartiniai darbuo
tojai, išleistų leidinių nuotrau
kos, veikla kituose miestuose.

vedėja yra p. Blinstrubienė. Wa- 
shingtone Altas drauge su lat
viais ir estais turi įstaigą Joint 
Baltic National Committee 
(JBANC), kurios išlaikymui ir 
vasarą ten dirbančių studentų 
apmokymui išleido 16,000 dol.

Alto pajamos ateina iš aukų. 
Nuošimčius nešančio fondo ne
turi. Chicaga sutelkia apie 
10,000 dol., Los Angeles 5,000, 
St. Petersburgas — 4,500, maža 
kolonija Racine, Wisc., kurį Va
sario 16 minėjimą ateina 80 žmo
nių, surenka 2,000, o New Yor- 
kas džiaugiasi galėdamas įnešti 
vieną tūkstantį.

Pažvelgus į suvažiavimo daly
vius salėje, iš karto galėtų susi
daryti netikras įspūdis: dauguma 
vyresnio amžiaus žmonės. Bet 
beklausant pranešimų vis dau
giau ir daugiau imi pajusti tų 
žmonių neišsemiamą energiją ir 
jėgą, su kuria jie vieningai su 
tikėjimu ir pasitikėjimu žygiuoja 
į vieną tikslą — Lietuvos išlaisvi-

VYSK. P. BALTAKIS, OFM, 
LANKO PALM BEACH, FLA.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
lapkričio 1 buvo Miami, kur da
lyvavo kun. Vinco Andriuškos 50 
metų kunigystės jubiliejuje. 
Lapkričio 2 jis vyko aplankyti 
Juno Beach lietuvių. Ten jam 
priėmimą surengė Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė.

Kadangi tai buvo Vėlinių die
na, pirmiausiai visi lietuviai nu
vyko į kapines, kur turi savo lie
tuvišką skyrių su granito pa
minklu. Pagerbę mirusiuosius ir 
pasimeldę, grįžo į Šv. Pauliaus 
nuo Kryžiaus bažnyčią, kur pa
prastai būna lietuviškos pamal
dos. Čia mišias koncelebravo vy
skupas, kun. Vytautas Pikturna 
ir kun- Andrius Senkus. Per 
mišias gražiai giedojo Dainos 
choras, kuriam vadovauja p. Ma
nomai tienė.

Po pamaldų visi susirinko į pa
rapijos salę, kur buvo surengtas 
priėmimas vyskupui. LB apy
linkės pirmininkas yra išvyks, tai 
vaišes pradėjo vicepirmininkas 
Linas Staškūnas trumpu žode
liu. Jis pakvietė visom vaišėm 
vadovauti Vincą Salčiūną. Vaišės 
gi buvo suneštinės. Tuo rūpinosi 
A. Staškūnienė.

Vincas Salčiūnas garbingąjį 
svečią pasveikino LB apylinkės 
vardu, papasakojo, kaip čia gy
vena lietuviai.

Be to, vyskupą dar sveikino: 
Elena Zitkienė Balfo vardu, Da
lia Augūnienė — Lietuvos duk
terų vardu, Alicija Solienė — re
spublikonų vardu, pensininkų 
vardu pasveikino kun. V. Piktur
na.

Vyskupas savo kalboje pa- 

įdėtas net ir kompiuteris. Virše
lis sidabrinis, ant jo užspausti 
lietuviškų kryžių siluetai.

Visos šios šventės architektas 
buvo kun. Kazimieras Puge- 
vičius, viską suplanavęs ir 
įvykdęs. Jis ieškojo daugiau 
dėmesio persekiojamai Lietuvos 
Bažnyčiai, ieškojo Religinės Šal
pos įstaigai daugiau draugų. Ir 
visa tai jis laimėjo. Tačiau jis 
neieškojo sau kokio dėmesio, pa
garbos. ir bankete, būdamas šios 
įstaigos direktorius, jis nesėdėjo 
prie garbės stalo, bet su visais 
kibus prie paprasto apskrito sta
lo. Nesiverežė ir kalbėti. Visa tai 
gražiai atliko kiti draugai ameri
kiečiai ir lietuviai.

Visi dalyvavę šioje šventėje 
pasidžiaugė jos puošnumu, 
gražumu, pakilumu ir palinkėjo 
šiai įstaigai kuo geriausios 
sėkmės — plėsti savo šalpą ir in
formaciją apie Lietuvą, (p.j.) 

nimą. Jie eina įvairiais keliais, 
prisitaikydami prie vietos sąly
gų, surasdami tinkamiausius 
metodus, kad tik laimėtų Lietu
vai geresnes pozicijas ir keltų jos 
vardą.

Suvažiavimas pagerbė du ilga
mečius veikėjus. Pirm. T. Blin- 
strubui pasiūlius, Albertas Vini- 
kas ir Eufrozina Mikužiūtė buvo 
pakelti į garbės narius.

Suvažiavimo nutarimuose 
buvo išreikštas pritarimas prezi
dento Reagan politikai, jo tvirtai 
laikysenai Sovietų atžvilgiu ir 
dėkota už jo paramą Lietuvos 
laisvės bylai.

Suvažiavimas pasveikino Vli
ko pirmininką dr. Kazį Bobelį, 
kuris yra ir Alto garbės pirminin
kas, vienintelį lietuvį, gavusį su
kaktuvinį Laisvės Statulos me
dalį.

Po ilgos darbo dienos vakare 
toje pačioje Tautinių namų 
salėje įvyko iškilminga vaka
rienė, skirta Antano Olio pager
bimui.

Petras Ąžuolas

sidžiaugė Juno Beach lietuviais, 
ypač Jameikių šeima, kurių vai
kai gražiai kalba lietuviškai. To
liau vyskupas prisiminė Lietu
vos krikšto jubiliejų, rengiamas 
iškilmes Romoje. Kvietė kuo 
daugiau lietuvių ten keliauti. 
Dar buvo ir keletas klausimų vy
skupui.

Vaišėse dalyvavo apie šimtinė 
žmonių, užtruko pora valandų. 
Pabaigai garbingą) am svečiui 
visi sugiedojo Ilgiausių metų.

Vyskupas dar pasiliko savaitei 
pailsėti pas kun. V. Piktumą. 
Lapkričio 9 jis išvyko į Washing- 
toną, į Amerikos vyskupų kofe- 
renciją. (ap)

PATERSO.NO PARAPIJOS
DEIMANTINĖ SUKAKTIS

Čia 1911 m. įsisteigusi lietu
vių šv. Kazimiero parapija 
minėjo spalio 12 savo veiklos 75 
m. sukaktuves. Nuo 50-jų metų 
pabaigos priklausant šiai parapi
jai, teko stebėti jos žydėjimo lai
kotarpį, kada didesnių švenčių 
metu reikėdavo stengtis patekti 
į bažnyčią bent pusvalandžiu 
anksčiau, kad gautum sėdimą 
vietą, ir su susirūpinimu dabar 
žvelgti į vos tik du trečdalius 
užimtų sėdimų vietų per dide- 
sniąsias iškilmes. Bet nežiūrint 
parapijiečių skaičiaus mažėjimo, 
pensijos amžių pasiekę žmonės 
arba keliasi į šiltesnes vietas ar 
būna palydimi į kapines, — pa
rapija su tam tikru užsispyrimu 
stengiasi išlikti gyva ir veikli. 
Atrodo, kad didžiausias rūpestis 
dabar būtų ne žmonių mažėji
mas, bet pavojus netekti lietuvio 
kunigo. Sumažėjusį žmonių 
skaičių atsveria padidėjusios li
kusiųjų aukos parapijai išlaiky ti 
taip, kad parapija ne tik kad ne
turi jokių skolų, bet pajėgia fi
nansiniu atžvilgiu neblogai išsi
laikyti.

Ir dabar, ruošiantis deimanti 
nių sukaktuvių iškilmėm, para
pijiečiai savo bažnyčią išpuošė 
kaip nuotaką vedybų dieną. Ne
tolimose apylinkėse tvirtai 
įsikūrusio inžinieriaus architek
to Vytauto Pauliaus ir jo šeimos 
rūpesčiu bažnyčia buvo 
išdažyta, išklota kilimais ir 
aprūpinta naujom priekinėm du
rim. Prie jų įstatymo kurį laiką 
dirbo inž. Juozo Rygelio vado
vaujami parapijiečiai: Algirdas 
Eitmanas, Gediminas Klimas ir 
Klemensas Praleika. Prie kitų 
švaros darbų kelias dienas inten
syviai dirbo Bruno Stankaitis ir 
Frappolli ponios. Bažnyčios so
deliu. kur dar tebestovi rašytojo 
ir dailininko Pauliaus Jurkaus su
projektuotas ir padarytas lietu
viškas kryžius, gėlėm ir gyvatvo

—

Amerikos Lietuvių Tarybos 46. -tasis metinis suvažiavimas įvyko spalio 18 Chicagoje. 
Suvažiavimo atidarimo metu invokaciją skaito kun. dr. Juozas Prunskis. Nuotr. J. 
Tamulaičio

Amerikos Lietuvių Tarybos 46-tąjį suvažiavimą sveikina Vliko vicepirmininkas Vytautas
Jokūbaitis. Nuotr. J. Tamulaičio

re daug metų be jokio užmokes
čio rūpinasi meniškais sugebė
jimais apdovanotas Vytautas 
Gružas. Salia pavienių žmonių 
didesnių aukų ir darbo parapijai 
išlaikyti ir bažnyčios nuolatine 
priežiūra ir švara daug rūpinasi 
prie parapijos veikiančios Švč. 
Mergelės Marijos sodalietės ir 
Lietuvos Vyčių 61 kuopos narės 
ir nariai.

Tokiu būdu parapija su pasi
didžiavimu galėjo priimti savo 
bažnyčioj Patersono diocezijos 
vyskupą Frank Rodimer, kuris 
iškilmių dieną teikėsi koncele- 
bruoti padėkos mišias. Janinos 
Meižienės rūpesčiu šešios tauti
niais rūbais pasipuošusios tauti
nių šokių grupės Liepsna šokėjos 
vyskupą pasitiko prie bažnyčios 
durų ir eilės kunigų lydimą 
įvedė į bažnyčią.

Šią dieną nedidelis parapijos 
choras susilaukė gražios Šv. Pe
tro ir Povilo lietuvių parapijos 
vargonininko muziko Liudo Stu- 
ko talkos. Jis ne tik pats aktyviai 
dalyvavo, bet dar atsivežė ir savo 
choro solistus Juliana Liana, Ire
na Mogenienę ir Ben Miškinį, 
kurių solo ir su choru giedamos 
giesmės žymiai praturtino šven
tinę nuotaiką. Mišias kartu su 
vyskupu koncelebravo vyskupi
jos vikaras sielovadai miestuose 
kun. Louis J. Beihr, vyskupo 
sekretorius Edvvard J. Kurtyka. 
Sopulingosios Dievo Motinos 
lietuvių parapijos klebonas pre
latas Dominikas Pocius, pranciš
konų vienuolyno Brooklyne vi
ršininkas Tėv. I^eonardas An- 
driekus, O. F M., šioje parapijo
je gimęs ir pirmąsias mišias čia 
aukojęs Tėv Pranciškus (Ged
gaudas, O. F. M . Apreiškimo 
parapijos klebonas Brooklyne 
kun Jonas Pakalniškis, buvęs 
šios parapijos ilgametis klebonas 
kun Viktoras Dabušis, kun Vy
tautas Pikturna, buvęs šios para

pijos administratorius kun. Ja- 
cob Pallivathukkal, kun. Mark 
Giordani ir dabartinis admini
stratorius kun. Antanas Ber- 
tašius.

Mišios buvo aukojamos anglų 
kalba, bet choras giedojo lietu
viškas giesmes. Pamokslą anglų 
kalba pasakė vyskupas Rodimer, 
ilgiau sustodamas prie okupuo- 
toj Lietuvoj spaudžiamų ir per
sekiojamų, bet persekiotojui ne
nusilenkiančių katalikų lietuvių 
ištvermingumu ir pasidžiaugda
mas gražiai veikiančia, nors ir 
nedidele lietuviška parapija. 
Lietuvių kalba pamokslą pasakė 
kun. Vytautas Pikturna, 
pabrėždamas parapijos vaid
menį ir reikalą ją remti ir išlaiky
ti.

Mišioms pasibaigus, kun. 
Bertašius nuoširdžiai padėkojo 
vyskupui, visiems koncelebran- 
tams, choristams, jų tarpe ir var
gonininkei Eleonor \Villiams, 
kuri dideliu rūpestingumu 
kiekvieną sekmadienį mišias 
paįvairina vargonų muzika ir 
choro giesmėm, visiems para
pijiečiams ir svečiams, atvyku- 
siems į šias iškilmes. Jis reiškė 
viltį, kad parapijiečiai, rodydami 
tiek rūpestingumo ir meilės savo 
parapijai sugebės parapiją išlai
kyti tol, kol ji susilauks ir šimt
metinių sukaktuvių.

Apeigoms bažnyčioj pasibai
gus, visi rinkosi įTides restoraną 
pietų. Čia programai vadovavo 
parapijos tarybos pirmininkas 
George Yesolitis ir LB apylinkės 
pirmininkė Angelė Stankai- 
tienė. Visiem užvalgius buvo pa
siklausyta iš New Britam, Conn. 
atvykusių Gintaro dainininkių 
Onos Valenčiūtės-Kelly ir jos 
dukros Pat Kelly-Cote atliekamų 
populiarių lietus iškų dainų, pri
tariant gitarai Publika jas šiltai 
priėmė ir net įsijungė į jų atlie
kamas melodijas.

Be to, Algirdo Bražinsko va
dovaujama tautinių šokių grupė 
Liepsna, akordeonu pritariant 

šauniai akordeonistei Rūtai Rau
dytei,' sklandžiai pašoko kelius 
tautinius šokius. Be grupės va
dovo, dar šoko: Rasa Eitmanaitė, 
Kristina Fehn, Ilona Meižytė, 
Gina ir Vida .Melinytės ir Dorot- 
hy Murphy; be to: Denis ir Ray- 
mond Meižiai, Edmundas Rokas 
ir Vincas Šaulys.

Pagal puotoje dalyvavusių 
lenkų Šv. Kazimiero parapijos 
Riverside, N.J. atstovių surink
tas žinias visoj Amerikoje esa
nčios 36 parapijos, turinčios Šv. 
Kazimiero vardą. Reikia ma
nyti, kad jų daugumą sudarys 
lenkų parapijos. K.J.

— Muz. Rytas Babickas, 
Čiurlionio ansamblio, okteto ir 
Šv. Jurgio parapijos chorų vado
vas, paguldytas Clevelando Kli
nikų ligoninėn operacijai.

— Tilžės akto paskelbimo su
kakties minėjimas Chicagoje 
ruošiamas lapkričio 16, sekma
dienį, 2 vai. popiet Saulių na
muose. Ruošia Mažosios Lietu
vos rezistencinio sąjūdžio Chica
gos skyrius.

— Lietuvių tautinių šokių ra
telis “Lietutis” iš Seattle, Wa- 
shington valstijos, pasirodė 
dviejose programose EXPO 86 
pasaulinėje parodoje Vancouve- 
ry, Kanadoje. Šoko Tautų aikštės 
(Plaza of Nations) atviroje sceno
je, prie pagrindinių EXPO var
tų.

— Lietuvių kredito koopera
tyvas “Taupa" Cle ve landė 
pradėjo trečią milijoną. Taupy
tojai šiame kooperatyve laiko 
daugiau nei du milijonus dolerių 
ir jų indėliai didėja.

-Filatelistų draugijos “Lietu
va biuletenis, gegužės - rugsėjo 
nr. 2. išijo iš spaudos Numerį 
redagavo E. Jasiūnas. viršelį api
pavidalino L. Kairys Pirmajame 
puslapyje įdėta ilgamečio lietu
vių filatelistų pirmininko a.a 
leno Sakalo n notaru ka
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Tautybių festivalis
Prie N.J. gubernatoriaus vei

kianti etninių grupių atstovų ta
ryba kiekvienais metais rugsėjo 
pradžioj Liberty State parke su
ruošia vis daugiau dėmesio su
laukiantį etninių grupių festivalį 
su tautinių grupių eisena, aukštų 
valdžios pareigūnų kalbom, me
ninių vienetų pasirodymu, et
niško maisto pardavinėjimu ir 
įvairių tautinių grupių kultūri
nių laimėjimų pademonstravi
mu.

Šįmetinis festivalis įvyko 
rugsėjo 6 ir 7, ir per abi dienas 
jį aplankė per 10,000 žmonių.

Lietuvių dalyvavimų organi
zavo LB NJ apygardos valdybos 
narė ir Lietuvos vyčių 29 kuopos 
Newarke veikėja Emilija Sado- 
nienė. Ji pasirūpino pakviesti iš 
Brooklyno įspūdingų tautodailės 
darbų rinkinį turinčius p. Pope
lius ir parsigabenti iš bostoniškio 
Gintaro Karoso įvairių lietuviš
kom temom dirbinių kuriuos ji, 
rūpestingai išdėsčiusi, per dvi 
dienas kartu su savo vyru Rober
tu ir odontologijos studente Rita 
Gražulyte žmonėm pardavinėjo 
ir aiškino.

Tačiau didžiausių ir nedėkin
giausių darbo naštų buvo 
pasiėmę Lietuvos vyčių 29 kuo
pos Newarke narės ir nariai, ku
rie ne tik gamino lietuviškus val
gio patiekalus, bet juos per abi 
dienas ir pardavinėjo. Tai atliko 
Margie ir Walter Brazaitis, 
Adelė Matthevvs, Betty Luciw, 
Rita ir Mike Sussko, Helen Ra- 
disch, Antanina Skruodienė, 
Jennie Miklasavige, Nellie Ne- 
chiporuk ir Kazys Sipaila. Jų ir 
kitų tos kuopos narių už par
duodamų maistų surinktais pini
gais anksčiau buvo paremta Li
tuanistikos katedra Chicagos 
universitete, gavusi tam reikalui 
per 1,200 dol., o dabar gautas 
pelnas per 800 dol. kartu su 
asmeniškom aukom bus pasiųsta 
Sv. Kazimiero kolegijos Romoj 
reikalam. Tai gražus Lietuvos 
vyčių darbas, užsitarnavęs visų 
mūsų padėkos ir įvertinimo.

Tautybių eisenos metu lietu
viai taip pat buvo gražiai atsto

Ramiojo vandenyno rajono skautų “Rambyno” stovykla
vietėje. Iš k. v. sk. V. Varnas, fil. K. Grigaitis, rajono vadė 
sk. M. Butkienė, Tarybos pirm. v. sk. Petras Molis, V. sk. 
V. Vidugiris. Nuotr. sk. L. Jarašūnienės

Los Angeles skautų būklo knygyno atidarymo proga iš k. v. sk. 
V. Vidugiris, lietuvių tautinių namų direektorius J. Petronis, 
sk. rajono vadė sk. M. Butkienė, Lietuvos gen. konsulas V. 
Čekanauskas, J. Čekanauskienė, v. sk. V. Varnas, buvęs 
rajono vadas v. k. M. Naujokaitis. Nuotraukoje trūksta 
gražiniečių vadės sk. V. Gedgaudienės, B. Brazdžionio, sk. 
V. Svidersko, Nuotr. B. V.

vaujami. Amerikos ir Lietuvos 
vėliavas nešė Popelis ir Jonas Pe
trikas, o jų palydų sudarė tauti
niais drabužiais pasipuošusios 
Rita Gražulytė ir Emilija Sado- 
nienė. Vėliavas lydėjo 
mūsų tautiečių būrys. Beje eise
nos prieky, Viktorija, Bernardas 
ir Edvardas Skripatai nešė pa
ruoštus plakatus, kuriuos paga
mino Peter Savage.

Tokie festivaliai tarnauja ne 
tik atskirų tautybių savigarbai 
patenkinti, demonstruojant savo 
kultūrinius pasiekimus, bet ir 
sudaro progų, suradus darbščių 
ir pareigingų žmonių, pasidaryti 
ir pinigo įvairiem bendriem ir 
niekada nesibaigiantiem darbam 
paremti.

Meninės programos metu lie
tuviam atstovavo New Jersey 
veikianti tautinių šokių grupė 
Liepsna, kuriai šiuo metu vado
vauja Algis Bražinskas. Grupė 
pašoko kelius šokius ir susilaukė 
plojimų. Šokius akordeonu pa
lydėjo Emilija Sadonienė, o 
šoko: Rita Gražulytė, Claudia 
Lucke, Gina ir Vida Melinytės, 
Dorothy Murphy, Dennis ir 
Reymond Meižiai, Edmundas 
Rokas ir Vincas Šaulvs.

K. J.

CIURLIONIECIAI KONCERTAVO
CHICAGOJE

“Čiurlionio” ansamblis pirmų 
kartų koncertavo Chicagoje 1950 
metais. Į tų prieš 36 metus įvy
kusį koncertų Opera House pa
talpose apsilankė apie 4,000 
žmonių. Šį kartų pasitenkinta 
kuklesnėmis ir mažesnėmis pa
talpomis— Jaunimo Centru, ku
rio apie 650 vietų turinti salė 
buvo užpildyta lietuviškos dai
nos išsiilgusiais tautiečiais.

Iš tiesų jau nedaug turime vie
netų, kurie išeivijoje propaguo
tų grynai lietuviškų dainų ir mu
zikų. Šių tarpe “Čiurlionis” groja 
pirmuoju smuiku.

Buvo nuogastaujama, kad 
“Čiurlionio” veikla pasibaigs su 
jo ilgamečio vadovo ir dirigento

Dr. Antanas Razma, Lietuvių Fondo pirmininkas, kalba Kultūros Židinyje spalio 26 
d. Dešinėje — Milda Lenkauskienė, PLB vicepirmininkė kultūros reikalams. Kairėje 
Lilė Milukienė, Liet. Fondo atstovė Nw Yorke. Nuotr. V. Maželio

LIETUVOS FONDO PIRMININKAS 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Lietuvių Fondo pirmininkas 
Antanas Razma lankėsi Bostone 
ir grįždamas užsuko į X’ew Yor- 
kų, Spalio 25 dalyvavo Liet. Re
liginės Šalpos iškilmingame ban- 

muz. A. Mikulskio mirtimi. 
Tačiau taip neįvyko, nes į jo vietų 
stojo dar palyginus jaunas vyras 
— Rytas Babickas, kuris nėra 
naujokas nė “Čiurliony je nė ki
tuose muzikiniuose vienetuose.

Rugsėjo mėn. 20 d. “Mar
gučio” surengtame čiurlioniečių 
pasirodyme buvo atlikta daugiau 
negu 20 dainų. Porų kūrinių atli
ko kanklininkės (vienų — tik trys 
seserys Geležytės), vad. Onos 
Mikulskienės. Pasirodė mišrus 
choras, vyrų ir mdterų chorai at
skirai, kanklių orkestras, moterų 
choras su kanklių palyda ir paga
liau — mišrus choras su kanklių 
orkestru.

Taigi programa buvo įvairi ir 
nenuobodi. Kai kurie choristai 
atliko solo partijas. Tokių tarpe 
buvo L. Čaplinskienė, V. Žilio- 
nytė-Leger, A. Gylys ir kt.

Savo programų pradėjo lietu
vių liaudies daina (harmonizuota 
A. Mikulskio) “Mes padainuo
sim”, svečiai iš Clevelando jų 
užbaigė tradicine “Namo".

Gausi chicagiečių publika ne
pagailėjo dainininkams plojimų, 
o šie dar pridėjo kelias dainas. 
Nuskambėjus paskutinėms dai
noms, čiurlioniečiai ir svečių iš 
Chicagos būrys susirinko į Jauni
mo Centro kavinę bendroms 
vaišėms.

Pažymėtina, jog šių “Čiurlio
nio ansamblio į Chicagų išvykų, 
per JAV LB K ultūros tarybų, 
parėmė Lietuvių Fondas.

Tiek “Margutis su jo vadovu 
P. Petručiu, tiek Lietuvių Fon
das nusipelno padėkos už šių ma
lonių progų pamatyti čiurlio- 
niečius Chicagoje. (eš.)

— Dr. Bronius Kazėnas. 
Cuyahoga aps. komisionierius. 
daugelį metų glaudžiai dir
bančio su lietuviais. Virgil E. 
Brown rekomenduotas, buvo 
paskirtas į Cleveland Music 
Scbool Settlement patikėtinių 
tarybų (Board of Trustees). Dr. 
B. Kazėno kandidatūra toms pa
reigoms buvo paremta vienbal
siai.

— Pasaulio lietuvių kultūros 
kongresas bus rengiamas Toron
te 1988 metais prieš PLB seimų. 
Jo rengimu rūpinasi PLB kultū
rinių reikalų komisijos pirmi
ninkė Milda Lenkauskienė, gy
venanti Clevelande. Tautinių 
šokių šventė įvyks 1988 m. Ha
miltone.

kete VValdorf Astoria viešbutyje, 
o spalio 26, sekmadienį, 3 v. po
piet pokalbyje su Lietuvių Fon
do nariais, gyvenančiais New 
Yorke. Pokalbis įvyko K. Židiny
je^

Šį pokalbį sukvietė Lilė Milu
kienė. Lietuvių Fondo įgaliotinė 
New Yorke. Susirinko apie 50 
žmonių. Pradėjo Lilė Milukienė 
trumpu įvadiniu žodžiu, į prezi
diumų pakvietė svečius dr. Anta
nų Razmą. Lietuvių Fondo pir
mininką, ir Mildų Lenkauskienę 
PLB vicepirmininkę kultūros 
reikalams.

Dr. Antanas Razma papasako
jo apie Fondo veiklų. Fondas 
pradėtas organizuoti prieš 26 
metus, šiemet jau kultūriniams 
reikalams Fondas paskyrė 
250,000 dol. paramos. Dabarti
nis organizatorių tikslas — su
rinkti 5mil. dolerių. Suma jau 
įpusėta. Paminėjo, kaip Fondas

SOUTH ORANGE, N.J

LB apylinkės pasižmonėji- 
mas

Jau rudenėjantį rugsėjo 28 
sekmadienį į inž. arch. Algirdo 
Bražinsko sodybų rinkosi ne tik 
LB apylinkės nariai, bet ir kituo
se miesteliuose gyvenų lietuviai 
į čia jau eilę metų vykstantį ru
deninį pažmonį.

Šiais metais tarp dažniau su
tinkamų tautiečių buvo malonu 
po kelerių metų pertraukos vėl 
čia pamatyti iš Chicagos, III. at
vykusią kadaise buvusių šių 
namų šeimininkę Sofijų Savic
kienę. kuri, palaidojusi čia savo 
vyrų Jonų ir ištekinusi vaikaitę 
Regina Brazinskaitę, išsikėlė gy
vent pas dukrų į Chicagų, Anks- 
sčiau toki ų progų metu jai tekda
vo daug dirbti pažmoniui pa
rengtim susirinkusiem pavaišin
ti. bet šį kartųjį buvo čia tik vieš
nia. Taip pat senų namų šilimos 
pasigedusi atvyko čia savo jau
nystę praleidusi Regina Brazin- 
skaitė Collins su vyru. Kaip 
dažnai nutinka, ji ištekėdama 
turėjo išsikelti į daugelio 
pamėgtų atostogų kraštų — Ver- 
monto valstijų.

Atvyko čia ir visa grupė Yon- 
kers, X.Y. lietuvių: architekto 
motina Janina Hasselberg su 
vyru, Janina Staškutė, broliai 
inžinieriai Staškai ir gyvų gėlių 
vazelėm ratuotas Henrikas Ja
nuškevičius, kasmet loterijoj 
laimėjusius jo gėles paverčiantis 
gėlių mėgėjais. Paprastai Yon- 
kers lietuviai čia atvyksta su pa
ruošto maisto patiekalais ir įvai
riarūšiais gėrimais.

Pažinomo lankytojus šį kartų 
pamargino išsiilgę savos lietuviš
kos aplinkos viešnia iš kaimyni
nio miestelio, Violeta Farina su

dirba, kaip investavo pinigus, 
kaip skirsto pelnų, kiek gauna 
prašymų ir kiek gali jų patenkin
ti.

Apie Fondo veiklų ir apskritai 
kultūrinę veiklų trumpai kalbėjo 
ir Milda Lenkauskienė.

Paskui atsakinėjo į klausimus. 
Visi jie daugiausia lietė pelno pa
skirstymų, kaip jis skirstomas, ar 
gali gauti kokie atskiri žmonės, 
sugalvoję kokį vertingų projektų.

Pirmininkas, visada nusi
teikęs optimistiškai ir visada ge
roje nuotaikoje, palinkėjo, kad 
šis tikslas — 5 milijonai būtų kuo 
greičiau surinkti. Tada 
pažiūrėsime, kų darysime, o gal 
rinksime ir toliau? Visa tai pagy
vino mūsų kultūrinį gyvenimų, 
padeda išlaikyti lietuviškas mo
kyklas, padeda surengti dainų ir 
šokių šventes. Tad visi visi savo 
auka prisidėkime prie Lietuvių 
Fondo augimo!

Po pašnekesio visi buvo pa
vaišinti kavute ir vynu, visi 
turėjo progos konkrečiai su pir
mininku pakalbėti apie Fondo 
problemas, (p.j.)

ko Kęstutis Jonynas, ir jauna 
Rūtos ir Viktoro Šeštokų šeima, 
su šiais metais lituanistinę mo
kyklų pradėjusių lankyti dukrele 
ir dar į jos mokinius tebeau
gančiu sūneliu.

Bet greta linksmesnių įvykių 
čia teko atsisveikinti su Onute ir 
Nerimantu Karašomis, kurie, 
sulaukę ankstyvosios pensijos, 
likvidavo čia turėtų ištaigų namų, 
išsikelia į šiltesnius ir pensinin
kam mažiau išlaidų pareikalauja
nčius Floridos kraštus. Tai buvo 
gyva lietuviška šeima, lankiusi 
įvairius rengusius ir šventes, mo
kytojavusi šeštadieninėj mokyk
loj ir uoliai dalyvavusi kultūrinėj 
veikloj. Tai nuostolis ne tik 
pažįstamiem, bet ir visiem apy
linkių lietuviam.

Pažinomo metu apylinkės 
iždininkė Danutė Roger.s rinko 
aukas lituanistiniam švietimui ir 
solidarumo įnašus, o apylinkės 
pirmininkė Danguolė Didžba- 
lienė ir valdybos narė Liucija 
Alinskienė rūpinosi viešnių ir 
svečių vaišėm, kad būtų ko į 
lėkštes įsidėti ir kad kavos puo
das neištuštėty.

Loterijų pravedė apylinkės 
pirmininkė ir Vladas Audėnas. 
O ji, kaip paprastai buvo turtinga 
ir įvairi.

Tautinių šokių grupė Liepsna, 
vadovaujama jaunojo Algirdo 
Bražinsko, pašoko keletu tauti
nių šokių. Be grupės vadovo dar 
šoko šie grupės nariai: Rasa Eit- 
manaitė. Ilona Meižytė, Gina ir 
Vida Melinvtės ir Dorothv 
Murphy; be to, Raymundas 
Meižys, • Edmundas Rokas ir 
Vincas Šaulys.

lapkričio 6 Mississauga, 
Ont., Kanadoje. Buvo gimęs 
1906 sausio 16. Į kunigus įšven
tintas 1932 gegužės 21. Yra pa
rašęs bent keletą religinio turi
nio knygų.

Vaciui Kavaliūnui, rašytojui ir 
buvusiam Clevelando Pedagogi
nių lituanistikos kursų direkto
riui, paskirta Lietuvių klubo 
1986jn. premija. Praeityje Lie
tuvių klubo 1000 dol. premijas 
yra gavę: Vacys Rociūnas — 
1977, Ona Mikulskienė — 1978, 
Jurgis Malskis — 1979, Rytas 
Babickas —1980, Tomas Brazai
tis ir Juozas Žilionis —1983, Ste
fanija Stasienė — 1985.

Balfo direktorių suvažiavimai 
šiemet bus lapkričio 15 Juno 
Beach, FL, metodistų bažnyčios 
salėje. Šeštadienį nuo 9 vai. ryto 
vyks posėdžiai, o vakare Holiday 
Inn bus vakarienė. Sekmadienį 
mišios bus aukojamos St. Paul of 
the Cross bažnyčioje.

— “Grandis” rengia vakarų 
lapkričio 22 Chicagos Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje.

— JAV LB Socialinių reikalų 
tarnybai iš Illinois gubematūros 
atsiųstas pažymėjimas už ypatin
gus nuopelnus. Pažymėjimai 
skiriami mieste pasireiškusioms 
organizacijoms ir Chicagoje to
kių tųrpe buvo parinkta Sociali
nių reikalų tarnyba. Žymenį pa
sirašė gub. t James Thompson ir 
Prekybos bei Bendruomenės 
reikalų ^departamento direkto
rius Jay Hedges.

—Pasaulinė lietuvių tautinių 
šokių šventė įvyks 1988 liepos 3 
Hamilton, Ont., Kanadoje.

— JAV čekų laikraštis “Ndel- 
ni Hlasatel” rodo daug palanku
mo lietuviams, mielai spausdin
damas Lietuvų liečiančias infor
macijas. Savo 31-mame numery
je pirmame puslapyje išspausdi
no išsivertęs kun. J. Prunskio 
“Chicago Tribūne” dienrašty til- 
pusį straipsnį apie naujųjų Mask
vos komunistų partijos progra
mų, įšryškinant kiek ji liečia pa
vergtas tautas.

— Hamiltono Aušros Vartų 
parapija ateinančių metų kovo 1 
minės Lietuvos krikšto įvedimo 
600 metų sukaktį. Į minėjimų at
vyks vysk. Paulius Baltakis, 
OFM. Tikimasi, kad ta pačia 
proga vyskupas suteiks ir Sutvir
tinimo sakramentų šios parapijos 
vaikams ir šio sakramento dar 
nepriėmusiems.

— "Seattle, Wash., Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės valdy
bų šiuo metus sudaro: pirmi
ninkė Ina Bertulytė-Bray, vice- 
pirm. Virginija Strasevičiūtė- 
Metz, sekr. Marija Petrulytė-

• Strickland, ižd. Gediminas
• Morkūnas. Bendruomenės biu- 
! letenf “Tulpė Times , išeinantį 
i tris kartus per metus, redaguoja
■ Violeta Sandra Kuprėnaitė ir 
i Zita Petkienė.

Dr. Dalia ir dr. Leonas Šulai
1 iš Portage, Wisc., susilaukė pir- 
i magimės dukrelės Dianos-Dai- 

nos. Jiedu anksčiau gyveno Chi
cagoje ir Pittsburge. kur special
izavosi įvairiose ligoninėse. Dr. 
Dalia medicinos mokslus yra 
baigusi Vilniuje, o dr. Leonas 
— Vienoje. Naujagime džiaugia
si ir dr. Dalios tėvai Digriai. ku
rie. atvykę iš Vilkaviškio svečia
vosi Amerikoje.

— Vokietijos Lietuvių Jauni
mo Sąjungos suvažiavime Ro
muvoje bus renkami Vokietijos 
atstovai j Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresų Australijoje
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Lietuvos krikščionybės jubiliejaus
darbams remti aukojo (1986.VIII.5-X.4)

$2,000.00: Lietuvių R. katalikų 
susivienijimas Amerikoje, Wilkes- 
Barre, PA. ,

Po $1,000.00: dr. Kazys ir Marija 
Ambrozačiai, Chesterton, IN; Petras 
Mikalauskas, Omaha, NE.

$600.00: Albinas ir Melanija Verby- 
los, St. Petersburg Beach, FL.

Po $500.00: kun. dr. Ignas Ur
bonas, Gary, IN; Antanas ir Viktori
ja Valavičiai, Chicago, IL; Julius G. 
Vilčiauskas, Waterbury, CT.

Po $300.00: kun. Antanas 
Račkauskas, Sunny Hills, FL; Lie
tuvos vyčių centro valdyba, Fairfield, 
CT.

$200.00: Detroito ateitininkai, Det
roit, MI.

$175.00: Domas ir Ada Misiuliai, 
Lemont, IL

Po $100.00: Jonas Adomaitis, 
Chicago, IL; dr. Stasys ir Ona 
Bačkiai, Washington, D.C.; Vytas ir 
Aldona Biliūnai, Lake Park, FL; 
Charles ir Teresė Burneikos, Dayton, 
OH; Antanas Dundzila, McLean, VA; 
Emily C. Gudzevich, Worcester, MA; 
Stasys Jasutis, Long Beaph, Ca; 
Petras Juška, Hohokus, N.J.; Vin
cas Kamaitis, Sutton, MA; Michael & 
Barbara Kartanowicz, Ozone Park, 
N Y; Alfonsas ir Veronika Kriščiūnai, 
Chicago, IL; Jonas Krištolaitis, 
Cleveland, OH; Karolis Lambertas, 
Pottstown, PA; Edward F. Lavan, 
Worcester, MA; Pranas ir Rožė 
Mačerniai, Chicago, IL; Jonas ir Ona 
Motiejūnai, Los Angeles, C A; Povilas 
ir Ona Norvilos, Chicago, IL; 
Pasaulio lietuvių katalikių organi
zacijų sąjunga, Yonkers, NY; Vacius 
Prižgintas, Hollywood, CA; Petras ir 
Zuzana Pupiai, St. Petersburg Beach, 
FL; Antanas Rimvydas, Detroit, MI; 
Kazys ir Rožė Ražanskai, Detroit, MI; 
St. Josephs Lithuanian B.V.M. Socie- 
ty, Lowell, MA; Ignas ir Birutė 
Saldokai, Chicago, IL; Alina 
Skrupskelienė, Chicago, IL; Manne- 
villette Sullivan, Washington, D.C., 
dr. Vacys ir dr. Augusta Šauliai, 
Chicago, IL; Joseph & Anna Shukis, 
Rochester, NY; N. Varnienė, Slidell, 
LA; Bessie Waitiekus, Gardner, MA; 
Stasys ir Zuzana Žilevičiai, Chicago, 

»IL; Joseph &'Josephine Žukas, Port 
'■ Washington, NY; Klemensas ir 

Anelė Žukauskai, Sunny Hills, FL.
$75.00: Marija Noreikienė, Put- 

nam, CT.

MD; Antanas ir Irena Sprindžiai, 
Deltona, FL; Jonas ir Rūta Spurgiai, 
Chicago, IL; Jonas ir Konstancija 
Strazdai, Sunny Hills, FL; Walter & 
Angelė Steponiai, Woodhaven, NY; 
Veronica A. Shimkus, Newton, PA; 
Ray ir Živilė Tamoshunas, Webster, 
NY; Aleksas ir Bronė Urbonai, St. 
Petersburg Beach, FL; Juozas Vailo
kaitis, Beverly Shores, IN; Jonas ir 
Birutė Vasariai, Barberton, OH; 
Stanley & Sofija Vashkys, St. Peters
burg Beach, FL; Ruth A. Wallash, 
Aldon, PA; Helen M. Yaytosh, Rah- 
way, NJ.

Po $20.00: Stanley & Elena Baku
tis, St. Petersburg, FL; Mr. & Mrs. 
Theodor Bentram, W. Hartford, CT; 
Peter J. Bullett, Chicago, IL; Mar- 
cella Grebliunas, Munhall, PA; 
Severinas Janulis, Beverly Shores, 
IN; Bruno Jasevičius, Dearborn, MI; 
A. Kainauskas, Plainville, CT; Kazys 
A. Katilius, Vilią Park, IL; K. 
Klimavičius, Farmingdale, N Y; 
Jonas ir Julija Kučinskai, Miami 
Beach, FL; Romas ir Aldona 
Masilioniai, Buffalo, NY;Ona Minia- 
tienė, St. Petersburg Beach, FL; 
Antanas Musteikis, Detroit, MI; Algi
mantas ir Elvyra Ošlapai, Old Green- 
wich, CT; Sofija Patamsis, Nor- 
ristovvn, PA; Antanas ir Emilija 
Paužuoliai, Chicago, IL; Jonas ir 
Valerija Pleiriai, Chicago, IL; Henry 
& Judith Prask, Gaithersburg, MD; 
Balys ir Marija Raugai, Delran, N. J.; 
Zigmas ir Martha Strazdai, Jupiter, 
FL; Lionginas Švelnys, Needham, 
MA; Juozas ir Jadvyga Tamaševičiai, 
Chicago, IL; Stefa Vaišvilienė, 
Chicago, IL

Po $15.00: Kostas Mačiulis, Mt, 
Morris, NY; Jonas Prunskis, Oak 
Lawn, 11

Po $10.00: Jonas Arlauskas,

$66.00: Jurevčių šeima, Landen, 
NJ.

Po $50.00: Gediminas Balanda, 
Warren MI; Kostas Bmias, Home- 
wood, IL; Antanas Bulota Los Ange
les, CA; Albina Dumbrieteir- Nijolė 
Dumbrytė, Chicago, R;Riznas ir 
Dalia Jakai, Norristown, PA; Bronis 
J. Kasias, Wyoming, PA; Koletta 
Kaspar, Arlington, MA; John R. 
Kleponis, Reading, PA; Kazys 
T likimas, Chicago, IL; Kffiys ir Mėta 
Linkai, Miami Beach, FL Myliotas ir 
Alisė Pakščiai, Centenille, MA; 
Bronius ir Eleonora PalinJioniai, 
Cicero, IL; Jonas ir Ona Rugeliai, 
Maywood, IL; Aleksas Smilga, Chi
cago, IL; Vacys ir Stasė Urbonai, St. 
Petersburg Beach, FL; K® Y aičeliū- 
nienė, Warrensville Twp_, OH; 
Feliksas Valaitis, Chicago, L.; Jonas 
Vasys. Dedham, MA.

Po $30.00: Wenceslaus4F'rances 
Kamantauskai, Norwood,PA.; Anelė 
Lukoševičiūtė, Grand Rapids, MI; Be
nediktas ir Vita Neverauskai, Sterl- 
ing Hts., MI; Antanas Zailskas, 
Cicero, IL; Ramojus P. Vaitys, Nor- 
thfield, IL.

Po $25.00: Petras ir Ona 
Abromaičiai, Lemont, IL; T adais ir 
Renata Alinskai, Ridgefood, NY; 
James & Elizabeth Aras, Pliiladel- 
phia, PA; Stasys ir Uršulė Astrai, 
Grand Rapids, MI; Stanley.A.ugonis, 
So. Boston, MA; Albert Austin, 
Tunkhannok, PA; Edward W. Bara
nauskas, Schenectady, M; Stasys ir 
Sofija Džiugai, Chicago,!; Jadvyga 
Gaidušas, Chicago, IL; AntZhony & 
Helen Jakaitis, Franklin Sęuare, 
NY; Mečys ir Valerija Javas, Chica- Chicago, JL; Lucille Baltrush, Wa- 
go, IL; Bronius ir Birutė Kasakaičiai, 
Chicago, IL; Vitas ir Regina Kazlaus
kai, Chicago, IL; Albert Kishkis, Pitt- 
ston, PA; Vaclovas ir Asta Kleizos, 
Chicago, IL; Vincentas ir* Sofija 
Klevai, Richmond Hill, NY; Motiejus 
Kvedaras, Chicago, IL; "Vaciits ir Ada 
Lėliai, Sterling Hts., Ml;dr. Vladas 
Lelis, S. Rochester, NY; Kazys ir 
Elena Majauskai, Chicago. L.; Juozas 
ir Janina Miliauskai, Womster, MA; 
Rita Durickas Moore, Galffx>rt, FL; 
Anthony Nockūnas, Plano, EL; Mark 
Pakalnis, West Union, OH; Antanas 
Pesys, Dearborn Hts., M;Antanina 
Pranevich, Braddock, PA; Aleksan
dras ir Genovaitė Radžiai,Baa.ltimore, 
MD; Jonas Siaurusaitis,Ba.ltimore,

terbury, Ct; Vytautas ir Danutė Bin- 
dokai, Chicago, IL; Ranceford Blair, 
Rosedale, N Y; Anna B. Bleming, 
Willow Grove, PA; Hedwig Burin- 
skas, Southwick, MA; Kazys ir Sofi
ja Butkai, Jamaica, NY; Bladas 
Daukantas, St. Petersburg Beach, 
FL; Herald & Helen Fleming, Cam- 
bridge, MA; Mrs. J. Grigas, Coscob, 
CT; Paul Ivaška, Upper Marlboro, 
MD; J. Jankus, Woodhaven, NY; 
Monica L. Gaucus, Chicago, IL; Ana
tolijus Kairys, Chicago, IL; Povilas ir, 
Emilija Kantai, Chicago^ IL; Ben 
Kapočius, Calumet City, IL; Mary 
Kleponis, So. Boston, MA; Aniceta 
Kriščiūnas, Hartford, CT; Balys ir 
Elena Kundrotai, Quaker Hill, CT;

Albina Lietuvninkas, Chicago, IL; 
John Litvaitis, Toms River, NJ; Peter 
Lokitus, Biscayne Park, FL; Jonas ir 
Albina Martinkai, Chicago, IL; Mr. 
& Mrs. W. Mickie, Cicero, IL; Aldo
na Milmantienė, Southfield, MI; 
Vytas ir Olga Nakutavičiai, Fishkill, 
FL; Sės. Euphenia Papell O .P., Grand 
Rapids, IL; Kazys ir Aldona 
Stašaičiai, Redford, MI; Michael J. 
Stroff, McLean, VA; Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje, 99 kuopa, New 
York, NY; Juozas ir Petronėlė Ta
mašauskai, Putnam, CT; Jonas 
Vasaitis, Cicero, IL; Bernardas ir 
Jadvyga Vilčinskai, New Britain, 
CT; Peter & Mary Volane, Yonkers, 
NY; Algirdas ir Dorotėja Zenkai, 
Webster, MA; Martha Žiemelis, Tor- 
rance, CA.

Po $5.00: Antanas Baziliauskas, 
Worcester, MA; Mary Berecka, 
Utika, N.Y.; Mr. & Mrs. Joe Gerulis, 
Bristol, Ct; Bronė Juršėnaitė-Feliss, 
Denver, CO; Mary Levcoe, New Bri
tain, CT; John Lukomski, Greenfield, 
WI; Juozas A. Matonis, West Sad- 
burry, PA; Stefa Mereckis, Brockton, 
MA; Elda V. Plunge, Windsor, Ct; 
Juozas Skomantas, Beverly Shores, 
IN; Raymond & Bernice Wojenik, 
Franklin Sąuare, NY.

Parapijos aukojo

$500.00: St. Peter & Paul Church, 
Chicago, IL.

$402.00: St. Peter & Paul Church, 
Elizabeth, N.J.

$400.00: St. Casimir Lithuanian R. 
C. Church, Pittston, PA.

$125.00: St. Vincent De Paul 
Church, Girardville, PA.

$120.00: St. Joseph R.C. Church, 
Duryea, PA.

$109.00: St. George’s Church, 
Brooklyn, NY.
Už aukas labai nuoširdžiai 

dėkojame. Biudžetas $289,000.- Ligi 
1986.X.2 gauta aukų 75,573 dol. ir 
išleista sąskaitoms mokėti 59,213 
dol. Dauguma sąskaitų dar prieš 
akis, o jubiliejus nebetoli. Todėl 
branginame kiekvieną auką, didelę 
ar mažą. Malonėkite rašyti čekius 
Lithuanian Christianity Jubilee, 
Ine., vardu ir siųsti: Br. Polikaitis, 
7218 So. Fairfield Avė., Chicago, IL 
G0629. Aukos nurašomos nuo pajamų 
mokesčių.

Jonas Kavaliūnas, 
vykdomojo komiteto pirus 
Kun. Viktoras Dabušis, 

lėšų telkimo vadovas
Bronius Polikaitis, 

iždinnkas

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, įstaigos 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) įskaito visas 
susisiekimo Išlaidas, viešbučius, maistlę, įvairias 
ekskursijas Ir daug kitų priedų.

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

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. 
Kainos:

Volga GAZ 24-10 — 5,600 rb.
VAZ 2107 — 4,470 rb.
VAZ 2T06 — 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

Atvirukai ir lai/kam popieti/ įvairiom progom.
III |/"| II I™ 385 Elliot Street Echo Bndge Office Park|-< Į LJ Į Newton Upper Palte, MA 02164 -

P . e S G N S □ PLEASE SENO MEORDER1NG INFORMATION

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

NAUJAUSI LEIDINIAI

J. Gliaudą — Kovo Ketvirtoji 
premijuotas romanas. 6 dol.

A. Gailiušis — Visaip atsitin 
ka. 3 dol.

A. Tymolis — Vainikas 
kryžius, lelija, 9 dol.

Vytė Nemūnėlis — Mažųjį 
dienos, eilėraščiai vaikams, 
dol.

A. Šapoka — Lietuvos Istori 
ja. 18 dol.

A. Škėma — Raštai, III tom.
10 dol.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUSČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV’ užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 

mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite - įsitikinsite!

13 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 13
New Yorke: 1654 2n<f Avė. (85-86 St) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-51 Kyrtle Avenue — VA 1-7068 
Ąstorijoje: 28-28 Stei nway Street — AS 4-3210 
Fioral Park. L.I.: 259-17 Hlllslde Avė. — 343-8116 
E. Northport L. I.J50-A Lark Field Rd. 516 757-0801 
Franklin Sq.. L. i.. 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Aushinge: 41-06 Malt, Street — Hl 5-2552 
White Plains. N. Y..The Chese Pltt —

200 Hamilton Avė. — Tel.: 914-249-0226

Nanųet N.Y.. Nanuet Mali Shopping Cent.
Route 59 — Tel. 914 623-4265 

Farmlngton, Conn: Hans and Frttz Deli
270 Farmlngton Avė. — 203-677-7000

Danbury, Conn.: Danbury Gourmet, 296 Main St. —
Tel.: 203 744-6857

Norwood, Mass.: Meatand Wursthaus —101 Central St.
Tel: 617 769-2895

Wayne, N.J.: 1234 Willowbrook Mali—
Tel.: 201 785-0542

15 DIENŲ KELIONĖ , 10 DIENŲ LIETUVOJ

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

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:
BALTIC TOURS 

293 AUBURN ST. 
NEVVTON, MA 02166 

(617) 965-8080 arba (617) 969-1190
BALTIC TOURS tvarko:

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

\. Alantas — Paversmiai. 10 
dol.

P. Čepėnas. II-Xnijiįjų laikų 
Lietuvos istorija. 25dol.

Sv. Raštas — Naujasis Testa
mentas, 6 dol.

J. Sakas — J. Vailokaitis. 8 
dol.

J. Daumantas — Partizanai. 
15 dol.

A. Rinkūnas — Lietuva ir \ li- 
kas, 10 dol.

J. Karvelis — Prekybininko 
keliu, 15 dol.

M. Blynas — Tikroji praeitis, 
straipsnių rinkinys,6dol. ir Gy
nybinių Vilniaus sienų nugriovi
mas, 3 dol.
Persiuntimo išlaidom pridėti 1 
doh

DEXTER PARK ® PHARMACY @
Wm. Anastal, B. 3.

77-01 JAMAICHVENUE
(Cor. 77th Street)

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER

296-4130

Sv. Kazimiero medalis, išleis
tas jubiliejui rengti komiteto, 
gaunamas Darbininko administ
racijoje. Medalis bronzinis, įdė
tas j plastikinę dėžutę. Kaina 10 
dol. Persiuntimui pridedamas 
dar 1 dol.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

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

Aktyvas: 57 milijonai • dolerių.

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

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

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

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

Apie paskolų ir certiflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefonu arba paštu Jums bus sutelktos vėliausios Informacijos.
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JONUI PAKNIUI 
mirus, jo žmonai Liucijai ir kitiems artimiesiems 
reiškiu gilią užuojautą ir kartu liūdžiu.

Juozas Matiukas

VERONIKAI BELECKIENEI 
mirus, sūnų Vytautą ir žmoną Genutę bei kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame.

"Antrosios jaunystės” choras 
su vadovu Vincu Mamaičių

Dailininkui ROMUI VIESULUI

mirus, gerbdami jo prisiminimą, darbą Ir įnašą j mūeų 
dalią, jos garbingą atstovavimą tarptautinėje mano

Sunny Mills, Fla. užuojautą jo žmonai Jūrai, sūnums TauruI Ir Vytautui, 
dukrai Austei, broliui Ir seseriai Lietuvoje Ir visiems 
giminėms bei artimiesiems.

A. A.
Chemikui JONUI PAKNIUI

mirus, mūsų mielai narei Liucijai dėl vyro mirties, 
broliui Juozui su šeima, Teklei Paknienei ir kitiems 
artimiesiems reiškia gilią užuojautą ir kartu liūdi.

DR. PETRUI VILEIŠIUI
mirus, dukrai Birutei, sūnui Petrui, seserims Alenai ir 
Ritai bei kitiems velionio artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Beniutė Mačiūnienė
Živilė Ratienė

Kolegos dailininkai:

V. Dragūnevičius A. Kašubienė
G. Dragūnevičienė V. Kašubu
A. Elskus V. Krištolaitytė
V. Ignas P. Lapė
V. K.Jonynas E. Urbaitytė
E. Kepalaitė E. Varnelis

V. Vizgirda

SLA 99-tos moterų 
kuopos narės

Didis Visuomenininkas, Kasos skyriaus VVaterbury 
pradininkas

DR. PETRAS VILEIŠIS

Didžiajam Lietuviui
A.A.

DR. PETRUI VILEIŠIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.

Eglė Žilionytė-Dudėnienė 
Vytautas Dudėnas

A. A.
ELENAI ČIURLIENEI

mirus, jos dukrai Janinai Simutienei, žentui Lietuvos 
gen. konsului Anicetui Simučiui, kitai dukrai Elenai 
Bamet su šeima ir visiems giminėms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

iškeliavo amžinybėn. Jo dukrai, sūnui, seserims ir jų 
šeimoms bei visiems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą ir drauge liūdime.

KASOS direktoriai, valdyba ir 
\Vaterburio skyriaus vadovybė

ELENAI ČIURLIENEI
mirus, jos dukrai Janinai Simutienei, žentui, Lietuvos 
gen. konsului Anicetui Simučiui, kitai dukrai Elenai 
Bamet su šeima ir kitiems artimiesiems reiškiu gilią 
užuojautą. Brangiai Mamytei

Eglė Žilionytė - Dudėnienė 
Vytautas Dudėnas

A. A.
DRAMOS AKTORIUI

HENRIKUI KAČINSKUI

mirus, jo žmonai Sofijai, broliui kompozitoriui 
Kačinskui su šeima nuoširdžią užuojautą reiškia

Irena ir Stasys Ilgūnai

Juozas Matiukas

ELENAI ČIURLIENEI
mirus, jos dukrai Janinai Simutienei, mūsų klubo 
garbės narei, žentui Lietuvos gen. konsului Anicetui 
Simučiui, dūkrai Elenai Bamet su šeima ir kitiems 
artimiesiems gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi.

LMK Federacijos 
Netc Yorko klubas

A. A.
ELENAI ČIURLIENEI

mirus, dukroms Janinai Simutienei Ir mūsų mielai 
“Aušros” mergaičių gimnazijos klasės draugei Elenai 
Bamet bei jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

Dr. Marija Arstikaitytė-Dleckienė
Dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto
Vida Bražėnaitė - Vaitiekūnienė
Dr. Jūratė Jasaitytė
Dr. Danutė Katelytė - DeCezare
Dr. Birutė Kukaitytė - Petrulienė

PADĖKA

AKTORIUS HENRIKAS KAČINSKAS, 
mano mylimas vyras, mirė rugsėjo 28 d. ir spalio 1 d. 
buvo palaidotas Sunny Hilis Kalvarijos kapinėse, 
Floridoje.

Dėkoju klebonui kun. Francis Szczykutawicz, 
suteikusiam paskutinį patepimą ir už lankymą ligo
ninėje, kunigams: L. Musteikiui, A. Kardui ir A. 
Račkauskui už velionio lankymą ligoninėje ir maldas 
koplyčioje. Nuoširdi padėka visiems kunigams už at
našavimą gedulingų mišių, palydėjimą J Kalvarijos 
kapines *r už atsisveikinimo žodžius. Ačiū muzikui V. 
Mamaičiui ir jo vadovaujamam chorui už vargonų 
muziką ir giesmes bažnyčioje ir kapinėse. Ačiū Ben
druomenės pirmininkui A. Velavičiui už nuoširdų at
sisveikinimą Bendruomenės vardu, K. Žukauskui — 
viekšniškių vardu, V. Dėdlnienei — Brooklyno vaidin
tojų vardu ir F. Bočiūnui — draugų vardu.

Didi padėka karsto nešėjams: Jurgiui Blekaičiui, 
Vyt. Beleckui, M. Lukui, A. Arlauskui, F. Bočiūnui ir 
A. Velavičiui.

Dėkoju visiems, kurių deja negaliu per daugumą 
išvardinti, už užuojautas, pareikštas spaudoje, 
laiškais ir žodžiais. Dėkoju visiems draugams Ir 
pažįstamiems už atsilankymą koplyčioje, bažnyčioje, 
kapinėse, už atsiųstas gėles, užprašytas mišias ir 
paguodos žodžius.

Ypatingą padėką reiškiu Jurgiui Blekaičiui, kuris 
ne tik specialiai atvyko iš Washlngtono atsisveikinti 
su velioniu, bet ir už mišias Ir gėles, taip pat visiems 
Amerikos Balso bendradarbiams ir draugams už 
gėles ir mišias. Mano didžiausia padėka priklauso 
Elenai Lukianai, kuri su didele meile ir pasišventimu 
slaugė velionį ligoninėje Ir meistriškai pravedė 
laidotuvių ceremoniją. Taip pat Aldonai Ir Dovui 
Dulaičiam, mane broliškai globojusiems ir rėmusiems 
mano sunkiausioje gyvenimo valandoje.

Teatlygina Jums visiems Visagalis už Jūsų 
nuoširdumą!

Liūdinti žmona

Sofija Kačinskienė

■■■ ■

K. A.
ELENAI ČIURLIENEI

mirus, Lietuvių Moterų Klubų Federacijos vardu reiš
kiu gilią užuojautą LMK Federacijos garbės narei Ja
ninai Simutienei ir Elenai Bamet su šeimomis. Dangus 
velionės sielai tegu būna šviesi, rami pastogė.

Aldona Pintsch
LMK Federacijos pirmininkė

ELENAI ČIURLIENEI

mirus, jos dukrai Janinai Simutienei, žentui, Lietuvos 
gen. konsului, Anicetui Simučiui, dukrai Elenai Bamet 
su šeima bei kitiems giminėms reiškia gilią užuojautą.

Janina ir Pranas Bagdai

A. A. 
ELENAI ČIURLIENEI

mirus, jos dukrai Janinai ir žentui, Lietuvos gen. kon
sului Anicetui Simučiui, su šeima ir dukrai Elenai Bar- 
net su šeima gilią užuojautą reiškia

Kazimieras Jankūnas
BnnK-Bv-mniL
Postogepoid both umys

A. A.
DAIL. ROMUI VIESULUI

mirus, jo žmonai Jūratei, sūnums Taurui ir Vytautui, 
dukrai Austei ir visiems kitiems artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia

.Veu' Yorko Lietuvių Dailininkų Sąjunga n
Kūrybingajam

ROMUI VIESULUI,
A. G. galerijos Great Necke vienam pradininkų, mirus, 
šeimą, dailininkus užjaučia

Nijolė, Almus ir sūnūs
Šalčiai
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Kun. Danielius Staniškis, 
New Yorko Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos dvasios vadas, lapk
ričio 30, sekmadienį, 11 vai. au
kos mišias sąjungos intencija. 
Mišių metu giedos iš Australijos 
atvykęs dainos vienetas “Sva
jonės”.

Už a. a. Pauliną Valavičiūtę 
mišios bus aukojamos lapkričio 
22, šeštadienį, 10 vai. pranciško
nų vienuolyno koplyčioje. Po 
mišių bus pašventintas pamink
las ant jos kapo. Velionė ilgus 
metus buvo Aušros mergaičių 
gimnazijos kūno kultūros moky
toja. Mirė Woodhavene 1979 
metais. Iniciatyvos ėmėsi buvu
sios jos mokinės ir pastatė pa
minklą.

Darbininko atkarpoje, trečia
me puslapyje, pradedame spau
sdinti Stasio Ylos parašytą veika
lą “Krikščionybės įvedimas Lie
tuvoje”. Spausdiname ry šium su 
Lietuvos krikšto 600 metų su
kaktimi. Buvo pramatyta spau
sdinti rašytojo Mykolo Vaitkaus 
dar niekur neskelbta apysaka, 
bet redakcija nutarė ją atidėti 
vėlesniam kartui, nes šios kny
gos medžiaga yra aktualesnė. 
(Ziūr. vedamąjį straipsnį).

Redakcijoje lankėsi iš Balti- 
morės atvykę Albertas J. Juškus, 
lietuviškos radijo valandėlės 
vedėjas, ir Jonas Lekavičius. 
Taip 
ninko administracijoje, kur įsigi
jo nemažai lietuviškų knygą

Jogailos paminklas yra Cen
tral parke, prie 79 gatvės Man- 
hattane. Paminklą atnaujino. At
naujinto paminklo atidengimas 
buvo lapkričio 10. Buvo primin
ta, kad jis buvo Lietuvos ir Len
kijos karalius, bet niekas nepa
minėjo, kad jis pats buvo lietu
vis.
NAUJA PLOKŠTELĖ

APIE TAVE SVAJOJU - Los 
Angeles vyrų kvarteto įdainuota 
plokštelė. 12 lietuviškų kūrinių:

pat jie apsilankė ir Darbi-

Nemunas atves. Sulaukt negalė
siu, Nemunėli, Nemunėli, Pa
bučiavimas, Gvazdikai. Vaka
ruškos, Tėviškėlė, Auksinės 
žvaigždės, Kur gimta padangė. 
Tamošiaus pagavimas. Užstalės 
daina. Polka — lietuvių liaudies 
daina. Kaina 10 dol. Persiunti
mui 1 dol.

Šios plokštelės įrašymą galima 
gauti ir (cassette) juostelėse, kai
na 10 dol.

Darbininkas, 341 Highland 
Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207.

Larry Janonis, Lietuvos vyčių 
organizacijos garbės nary s, Vi
durinio Atlanto apskrities ilga
metis pirmininkas ir Manhatta- 
no 12 kuopos nary's, staiga mirė 
lapkričio 9 d. Paliko liūdinčią 
žmoną Eugeniją, šeimos narius 
bei visą Lietuvos vyčių organiza
ciją.

Aušros Vartų parapijos titu- 
liarinė šventė įvyks lapkričio 23, 
sekmadienį. Dalyvaus vysk. 
Paulius Baltakis, OFM. Po iškil
mingų 11 v. mišių bus banketas. 
Mišių muzikinę dalį ruošia mu
zikė Aldona Kepalaitė. Jai talki
na kun. Danielius Staniškis. Da
lyvaus svečių solistų bei chori
stų. Klebonas kun. V. Palubin
skas prašo reservacijas banketui 
padary ti iki lapkričio 20. Klebo
nijos telefonas: 212 255 - 2648.

Korp! Neolithuania 64 metų 
minėjimas šiais metais bus ren
giamas su Lietuvos respublikos 
kariuomenės atkūrimo švente. 
11 vai. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje iškilmingos koncele- 
bracinės mišios. Po pamaldų 
mokyklos žemutinėje salėje bus 
minėjimas. Kalbės JAV Karo 
aviacijos pulkininkas Donatas 
Skučas. Korporantai kviečiami 
gausiai dalyvauti.

Pagerbiant a. a. Elenos Čiur- 
lienės atminimą. Kultūros Židi
niui aukojo: po 50 dol. — B. Pa- 
prockienė. E. ir V. Bemėzai. B.
ir V. Sutkai, 40 dol. — P. ir J. 
Bagdai, po 25 dol. — G. Zabel- 
skis, G. Meiliūnienė, 20 dol. — 
\ . ir L. Milukai, Kultūros Židi
nio administracija už aukas šir
dingai dėkoja.

Laisvės Žiburio rudens kon
certas — vaidinimas lapkričio 8, 
šeštadienį, Kultūros Židinyje 
praėjo labai sėkmingai. Progra
mą atliko jaunimas iš Philadelp- 
hijos • Plačiau kitame Darbinin
ko numeryje.
PROGA PRALEISTI ŽIEMĄ 
FLORIDOJE BE IŠLAIDŲ
Žiemos sezonui kunigas-pen

sininkas ieško vyresnio amžiaus 
šeimininkės - virėjos, kuri galėtų 
gaminti lietuviškus valgius ir 
prižiūrėti butą. Sąlygos tokios: 
apmokėtos atvykimo ir išvykimo 
išlaidos, turėtų atskirą kambarį 
ir maistą nemokamai. Jeigu pa
tiktų, galėtų likti Floridoje ilge
sniam laikui. Prašom rašyti: Rev. 
Andrius Senkus, 614 North

M Street, Lake \Vorth. FL 
33460. Arba skambinti telefonu 
po šeštos vai. vakaro (305) 582 - 
5007

NEW YORK O SKAUTAI IR SKAUTĖS

ruošia jaunimui

RUDENS ŠOKIUS

Lapkričio 28 d., penktadienį, 
8 vai. vakare Kultūros Židinyje

Gros Brolių Kerzių orkestras 
auka 3 dol.

VĖLINIŲ POPIETĖ

Lapkričio 2, sekmadienį, 2:30 
v. popiet A. Radzivanienės na
muose susirinko Lietuvių Katali
kių Kultūros Draugijos narės ap
tarti draugijos einamųjų reikalų 
ir kartu praleisti Vėlinių vakarą.

Susirinkimą pradėjo pirmi
ninkė Birutė Lukoševičienė ir

Sieninis kalendorius 1987 me
tams su kasdien nuplėšiamais la
pukais jau išleistas Londone. Iš
leido Europos Lietuvis ir Nidos 
knygų klubas. Kalendorius jau 
gaunamas ir Darbininko admini
stracijoje. Nuplėšiamų lapukų 
antroje pusėje kasdien duodama 
ar tai lietuvių rašytojų ar poetų 
kūrinių ištraukos, primenamos 
įvairios sukaktys ir istoriniai įvy 
kiai. Kalendoriaus kaina 8 dol 
Persiuntimui pridedama 1 dol. 
Kreiptis: 341 Highland Blvd.. 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Svajonės, Australijos lietu
vaičių populiari vokalinė grupė, 
koncertuos Kultūros Židinyje 
lapkričio 30, sekmadienį, 3 v. 
popiet. Estradinių tradicinių ir 
liaudies dainų koncertą rengia 
Ne\v Yorko Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga, kad galėtų paremti jau
nimo kongresą Australijoje. Si 
“Svajonių” grupė lapkričio 29. 
šeštadienį koncertuos Bostone, 
iš ten atvyksta į New Yorką, pa
skui koncertuos visoje Ameriko
je ir Kanadoje. Po koncerto 
Kultūros Židinyje veiks “kon
gresinė kavinė ir australiška 
aludė.

Filmas, pavadintas “Dead 
End kids” yra rodomas Film Fo- 
rum 1 teatre New Yorke. Daily 
News lapkričio 5 išspausdino šio 
filmo recenziją. Filmo režisierė 
yra JoAnne Akalaitis. Ačiū Rasai 
Bobelytei Brittain už iškarpos at
siuntimą redakcijai.

Elizabeth. N.J., Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioj metinės 
Padėkos mišios bus koncele- 
bruojamos kleboiyo kun. Petro 
Žemeikio ir kun. Juozo Pragul- 
bicko lapkričio 23, sekmadienį, 
8 vai. ryto. Po mišių bendri pu- 
sryučiai parapijos salėje.

Brockton, Mass., Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos chorui 
reikalingas vadovas ar vadovė. 
Dėl sąlygų skambinti tel. 617 - 
586 - 2226 klebonui ketvirtadie
niais, penktadieniais ar šeštadie
niais.

pasveikino nares P. Ąžuoiienė 
perskaitė jubiliejinę maldą. To
liau buvo apsvarstyti visi reika
lai.

Antroje dalyje kun. St. Raila, 
mūsų dvasios vadas, kalbėjo apie 
Vėlines, jų turinį ir prasmę. Taip 
susikaupę pradėjome melstis. 
Kalbėjome rožančių, susėdusios 
ratu, narės iš eilės kalbėjo Sveiką 
Mariją. Taip visos maldoje 
jungėsi su savo artimais miru
siais, šeimos nariais. Dvasios va
das mus dar įjungė į keletą mal
dų. Taip užbaigėm Vėlinių vaka
rą, kuris Lietuvoje taip gražiai 
buvo švenčiamas kapinėse.

Praturtindama Vėlinių vaka
rą, 'Stasė Bobelienė jausmingai 
paskaitė rašytojos O. Ba
lčiūnienės - Audronės tam vaka
rui pritaikytą, iš dzūkų krašto pa
pročių novelę “Debesėlių supi
me”. . A

Pabaigus programą, pirmi
ninkė pakvietė mus ir vyrus prie 
linksmesnės dalies — prie 
vaišių, toks jau gyvenimas: čia 
dirbi, čia liūdi ir vėl džiaugies.

Vaišes pagamino pačios narės. 
Visi pabendravo, pasikalbėjo ir 
pasijuto vienoje jaukioje šeimo
je.

A. T. K.

Kalėdinių atvirukų su lietu
višku sveikinimo tekstu galima 
gauti Darbininko administraci
joje. Atvirukų yra keturių rūšių. 
10 atvirukų su persiuntimu kai
nuoja 7 dol.

Graži kalėdinė dovana, kuri 
gavėjui jus primins per ištisus 
1987 metus, tai Darbininko 
(arba Bridges — anglų kalba) 
metinė prenumerata. Naujiems 
skaitytojams Darbininkas 15 
dol., Bridges — 8 dol. Užsakyki
te dar šių laikraščių neskaitan
tiems.

Kalėdų ir Naujų Metų 
šventėms artėjant, skaitytojai 
kviečiami sveikinti savo draugus 
ir pažįstamus per Darbininką, 
atsiunčiant pageidaujamą tekstą 
ir auką spaudai paremti.

Darbininko skaitytojai, kaip 
ir kiekvieneriais metais, gaus 
1987 m. sieninį spalvotą kalen
dorių. Užsisakant pavieniui — 3 
dol. Skaitytoijai prideda laisvą 
auką laikraščio paramai. Taip pat 
gaunamas lietuviškas, kasdien 
nuplėšiamas sieninis kalendo
rius su lietuviško Vyties herbu. 
Kaina su persiuntimu 9 dol. Dar
bininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

SVEČIAS IŠ AMERIKOS AVIACIJOS 
PULK. LEIT. DONATAS SKUČAS

Lapkričio 23 bus minima Lie
tuvos kariuomenės šventė. Po 
pamaldų Apreiškimo parapijos 
salėje bus akademinė dalis. Ten 
paskaitą skaitys Amerikos aviaci
jos pulkininkas leitenantas Do
natas Skučas. Paskaitos tema — 
Kariuomenė ir valstybė Lietuvo
je ir Amerikoje.

Kas tas pulkininkas leitenan
tas Donatas Skučas?

Gimė jis Klaipėdoje. Jo abu 
tėvai buvo suvalkiečiai, kilę iš 
Veiverių. Karo audros 1944 šei
mą išbloškė į Pietų Vokietiją. 
Gyveno Neuffene, o paskui 
Schwaebish Gmuendėje, lietu
vių stovykloje. Su tėvais į Ame
riką atvyko 1949 metais ir apsi
gyveno Plainfield, N.J. Ten jis 
baigė gimnaziją, inžineriją studi
javo Inžinerijos kolegijoje Ne- 
warke. Ten įsigijo mechanikos 
inžinerijos bakalauro laipsnį. Pa
greičiui studijavo R.O.T.C. kur
są. Kai baigė kolegiją, buvo pa
keltas į Amerikos aviacijos leite
nantus. Vėliau inžinerijos magi
strą įsigijo Southern Illinosi uni
versitete.

Donatas baigė JAV aviacijos 
lakūnų mokyklą, yra išskraidęs 
daugiau kaip 8200 valandų 
sprausminiais lėktuvais, įskai
tant didžiulį C-5 transporto 
lėktuvą. Atlanto vandenyną yra 
perskridęs daugiau kaip 120 kar
tų. Tuos savo skridimus jis yra 
aprašęs 1980 metų Kario žurnalo 
balandžio - gegužės numeriuo-

ELIZABETH, N.J.
Harmonijos paskutinis 

koncertas

Lapkričio 15, šeštadienį, 7 
v. v. Šv. Petro ir Pauliaus lietu
vių parapijos salėje, 211 Ripley 
Place, Elizabeth, N.J., LB Tary
bos suvažiavimo metu koncer
tuoja New Yorko vokalinis pen
ketukas Harmonija, vadovauja
mas Viktoro Ralio. Akomponuo- 
ja Frances Covaleski - Kovaliau- 
skaitė. Tai bus paskutinis Har
monijos koncertas, nes grupės 
vadovas grįžta tolimesnėm mu
zikos studijom.

Koncerte taip pat programos 
dalį atliks gabių akordeonisčių 
grupė, vadovaujama Rūtos Rau
dytės.

Bilietai gaunami prie įėjimo. 
Po koncerto užkandžiai už priei
namą kainą. Koncertą rengia LB 
Elizabeth apylinkė.

Suvažiavime ir koncerte taip 
pat dalyvaus garbingi svečiai iš 
VVashingtono — Stasys Lozorai
tis jr. ir Linas Kojelis.

Aviacijos pulkininkas leite
nantas Donatas Skučas 
kalbės Lietuvos kariuo
menės šventėje lapkričio 23 
Apreiškimo parapijos 
salėje. Žiūr. skelbimą.

se. Turi aukščiausią karo lakūno 
rangą.

Taip pat jis yra Vietnamo karo 
veteranas. Septynerius metus 
skraidė tarp JAV ir Vietnamo. Jo 
sritis buvo tiekimas. Aštuntais 
metais dirbo štabe Vietname ir 
Tailande ir vadovavo apsuptų 
įgulų tiekimui. Buvo dienų, 
kada pulk. Skučo vadovaujami 
lėktuyvai oru skraidinėdavo dau
giau tonų, nei Berlyno tilto lai
kais pačių jų geriausią dieną.

Po tarnybos Pietų Azijoje tar
navo JAV aviacijos štabe Vokieti
joje, pritaikydamas kompiute
rius karo veiksmams.

Baigė pulkininkų akademiją 
Montgomery, Alabamoje. Ten 
būdamas, archyvuose surado do
kumentus, kurie lietė vokiečių - 
sovietų karą 1941 metais, kain 
vokiečių aviacija bombardavo 
Lietuvą. Tuos karo veiksmus jis 
aprašė 1978 metų Kario žurnalo 
sausio numeryje.

Yra apdovanotas 14 medalių. 
Ištarnavęs Amerikos karo aviaci
joje 25 metus, išėjo į pensiją ir 
dabar dirba kaip inžinierius vie
noje elektronikos bendrovėje 
prie Washingtono, pritaikyda
mas kompiuterius karo reika
lams.

Pulk. D. Skučas yra vedęs 
Giną Purelytę, gyvenusią 
Woodhavene, ir turi du vaikus. 
Sūnus yra priimtas į JAV aviaci
jos akademiją Colorado Springs, 
Colorado.

-o-
Taigi, šis įdomus žmogus at

vyks į New Yorką ir lapkričio 23, 
sekmadienį, 12 vai. bus Apreiš
kimo parapijos salėje ir ten 
kalbės Lietuvos kariuomenės 
minėjime. Nepraleiskime pro
gos išgirsti jo įdomią paskaitą. 
(P-Ė)

LIETUVOS KARIUOMENES ATKŪRIMO 
68 M. SUKAKTIES MINĖJIMAS 

NEW YORKE

lapkričio 23 d. Apareiškimo parapijoje

11 vai. — iškilmingos pamaldos parapijos 
bažnyčioje už žuvusius kovotojus 
dėl Lietuvos laisvės

12:30 — parapijos salėje akademija: 
paskaita pik. Itn. DONATAS SKUČAS 
meninė programa: deklamacijos ir 
muzikinis priedas.

Po programos — pabendravimas, kavutė.

Būtų prasminga, kad organizacijos šventėje dalyvau
tų su vėliavomis.

įėjimo auka — S dol.

Rengėjai. N’Y ramovėnei. birutietės 
šauliai, -ės

NEW YORKO SKAUTĖS IR SKAUTAI

MALONIAI KVIEČIA JUS ATSILANKYTI

gruodžio 7, sekmadienį, 3 v. popiet
Kultūros Židinyje į

Lietuvių Skautijos Pirmūno 
v.s. PETRO JURGĖLOS
PAGERBIMĄ

Jo 85 mėty jubiliejaus proga

Po oficialios dalies bus karšti pietūs, 
paruošti p.Belecko.

Asmeniui $12.50
Visi norintieji dalyvauti prašomi skambinti:

Aldonai Katinienei 718 - 848 - 1210, arba 
Živilei Jurienei 718 * 441 - 7831

LAPKRIČIO 30, SEKMADIENJ, 
KULTŪROS ŽIDINYJE
ESTRADINIŲ IR LIAUDIES DAINŲ

KONCERTAS
PROGRAMĄ ATLIKS
AUSTRALIJOS POPULIARI VOKALINĖ GRUPĖ

Pradžia 3 vai. popiet.

Po koncerto “kongresinė kavutė“ ir 
“Australijos alutis“.

įėjimo auka — 10 dol., jaunimui iki 15 metu — 6 dol.

Pelnas skiriamas paremti pasaulio lietuvių jauni
mo kongresu, kuris bus 1987 motais Australijoje 

Koncertu rengia ir visus maloniai kviečia atsilankyti

XEU YORKO LIETI VIŲ JAUNIMO ŠĄJU.VGA




