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Aitriai nesutarimų ženkle lap
kričio U Ispanijos sostinėj pra
sidėjo Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencija. 
Tiri prie* penkerius metus Hel
sinky ir prie* dvejus metus Bel
grade įvykusių konferencijų tę
sinys. Jei prie* penkerius me
tus Helsinkio susitarimai dau
geliui buvo pažadinę vilčių, tai 
šiandien Madrido konferencija

vilčių, tai

susirinko ant tų vilčių bei 
iliuzijų griuvėsių. Du mėnesius

ropos saugumui ir bendradarbia-

kio aktų vykdymui peržiūrėti

sutarė pirmas 4 savaites skirti 
žmogaus teisių ir Afganistano 
invazijos klausimam nagrinėti, o 
likusias 9 — sovietų mėgstamai 
propagandinei nusiginklavimo 
temai.

TūttfeL l«0 kovo 9 ir 19 
per Vilniaus televiziją ateisti
nėje laidoje “Argumentai” tarp 
Įrita ko smarkiai buvo puolamas 
Telšių katedros vikaras kųn. Jo
nas Kaunedos. Jis kaltinamas, 
kad savo pamoksluose kursto

vis dar pakibęs ore, nors ir ti
kinama, kad JAV iš principo 
priėmusios Irano sąlygas įkai
tam išvaduoti. Esą tariamasi dėl 
principų įgyvendinimo.

Teigiama, kad ūkinių suniur

nių įstatymų, nuteikia juos prieš 
tarybinę valdžią ir Telšiuose jis 
yra tapęs “tiesios neapykantos 
apaštalu”. Tafiau laidos rengėjai 
nesugebėjo pateikti nė vieno

šiuši JAV suteikti jai per 3 me
tus 3 bil. dol. paskolą, nors 
šiuo metu JAV yra linkusios 
padidinti javų eksportą į Lenki
ją iki 900 mil. dol.,

Nato valstybių gynybos mi- 
nisterių konferencija pritarė 
strateginiam planui, ty. būti 
pajėgiom branduoliniais gink- 
laispulti Sov. S-gos karinius ir 
ūkinius taikinius ir miestus.

Lenkijos vyriausybė sustabdė 
maisto produktų eksportą į už
sienį. Tik pagamintos mėsos 
ji eksportuodavo per metus už
1.4 bil. dol., o javų net už
2.4 biL dol. Lenkijos skolos Va
karam siekia 21 bil. dol.

Popiežius Jonas Paulius II 
per 5 dienas lankė V. Vokieti
ją, buvo priimtas krašto prezi-

konkrečiai įstatymus yra kursto
ma liaudis. Nors laidos rengė
jas žurnalistas Stuina teigė, jog 
redakcija yrajavrisi dau£ tikin
čiųjų nusiskundimą, vis tik ne
rado nė vieno tikančiojo, kad pa
sisakytų per televiziją, ir.net ne
paminėjo nė vieno besiskun-

jaunuolė Nijolė Gedvilaitė buvo 
filmuojama vaiką lopšelyje 
“Saulutė”. Ji iš anksto buvo pa
ruošta, ką turinti kalbėti. Ir fil
mavo ją bene kelis kartus, nes 
vis ji nepataikė pasakyti pagal 
ateistinės laidos rengėjų skonį. 
Štai kokiais “teisingais” meto-

to, šitaip buv> kalbama apie pa
maldas, įvykusias prieš tris me
tus. Rengėja tikėjosi, kad per 
tiek laiko tikintieji bus visa pa-

testantais.
JAV delegacija Madrido kon- 

ferencijoj įspėjo Sov. S-gą, kad 
Atlanto sąjunga niekada nesu
tiks, jog Sov. S-gos karinė ga
lybė pasidarytų vyraujanti, ir 
kad atolydžio politika pasidarys 
bereikšmė, jei vienos pusės ji 
bus suprantama vienaip, o antro
sios kitaip.

JAV susirūpino nauju Sov. S- 
gos branduoliniu povandeniniu 
laivu, ginkluotu raketom ir tu
rinčiu 30,000 tonų talpos; Vaka
rai jį pavadino Typhoon vardu.

dzinskis, nuolat piktai užpuolus 
tikinčiuosius (devočionalijų

bažnyčių tanaurtojus), laidoje 
kalbėjo, kad kum. J. Kauneckas 
apšmeižęs taryfcinius pareigū
nus, bet nenurodė nė vieno nu
kentėjusio pavajdės. Visa laida 
sudaryta šitokio, abstrakčiu fan
tazijos principu, nors pavadinta 
moksline.

Inžinierią Puplauską, beveik 
kasdien priimantį šv. Komuniją, 
nufilmavo svarstant Telšių

vandenį Oscar tipo povandeni
nis laivas, o prieš tai — Alpha. 
Šių laivų greitis siekiąs 40 maz
gų per vai. ir pralenkia JAV pov. 
laivų greitį.

JAV užimtą liniją Madrido 
konferencijoj remia ir kitos Va
karų valstybės, nes JAV nuolat

linijos. Vengrija, Lenkija ir Ru
munija, tuo tarpu tik užkulisiuo-

Lenkuos darbininkų laimėjimą, 
vis dar tebėra pavojaus, kad į 
Lenkuos reikalus gali įsikišti

pajėgs susitvarkyti su darbinin-

kurių 6 yra jau mirę ar žuvę.

padaryti kultūrinės revoliucijos

mieste ir provincijoj ir 34,000

miesto perspektyvas, bet rodė 
jį ateistinėje laidoje. Žurnalis
tas Algimantas Stuina visai Lie
tuvai parodė,' kad neturi nė 
kruopelės sąžinės. Inž. Puplaus
kas giliai įžeistas kreipėsi su 
protesto laišku į televizijos re
dakciją. Vien kovo mėn. redakci
ja gavo iš Telšių apie 20 kolek
tyvinių ir pavienių asmenų pro
testo laiškų. Laidos melagingu
mu pasipiktinę rašė net ir neti
kintieji, teigdami, kad niekas 
nėra girdėjęs kun. J. Kaunecko 
pamoksluose kurstymo prieš

įstatymus. Tikintieji tvirtina,

pabrėžia, kad ir ateistai privalo 
laikytis tarybinių įstatymų, ne
pažeidžiant jų, ir nepersekioti 
tikinčiųjų.

štai keletas laiškų ištraukų 
ateistinės laidos “Argumentai”

“Mes, Telšių tikintieji, pasi
naudodami žodžio laisve, atsi
liepiame į Jūsų pravestą ateis
tinę laidą per televiziją.

(nukelta į 4 psl.)

Stasys Baras (d.), Dana Stankaitytė. Jiem akomponuoja Al
vydas Vasaitis. Nuotr. V. Maželio

MIRĖ PKEL. PR. JURAS
Lapkričio 2L, penktadienį, 

10:40 v.v. Putraamo ligoninėje 
mirė prel. Pranciškus Juras, bu-

parapijos klebonas, lietuviškos 
knygos mecenatas, Alkos muzie-

ir kultūrininkas-

Velionis bvo gimęs 1891 bir
želio 16 Bridų kaime, Šiaulių

džios mokyHą, kurį laiką dirbo 
krautuvėje Šiauliuose, porą

rijos klases Jiamlimose. Į Ameri
ką atvyko 1912. Kun. A. Var- 
nagjrio paremtas, 1913 pradėjo 
studijas Sv, Karolio kolegijoje 
CotonšvilleNf d. Susirgęs džio-

liau mokėsi šv. Vincento Pau- 
liečio universitete Chicagoje,

Mo., šv. |orw seminarijoje

tintas 1922bir2dio 18.

vių parapijoje, 1927 paskirtas

jos kiętww, amo 1929 Lcwren- 
CCj u aiSDCbS*

kaus pmapjN klebonas. I* kle
bono pareitą pasitraukė 1967 
ir apsigyveoo Futimne, Matu-

mieji dalbai nedavė jokių rezul-

iS anksto nustatytos darbų prog
ramos, sovietam griežtai reika-

kurie Vakarų kraštam labiausiai 
rūpi, kaip žmoguas teisių ap
saugojimas ir sovietinė invazija

grindą. Rūpėjo tautų bei valsty
bių tarpusavio santykius parem
ti pastoviomis, nenykstančiomis 
vertybėmis, tarp kurių vieną iš 
pirmųjų vietų turi pagarba pa
grindinėm žmogaus teisėm, 
ypač pagarba žmogaus religinei 
laisvei, kuri yra visų kitų lais
vių garantija. Tai yra giliausias 
Bažnyčios įsitikinimas. Juk, jei 
žmogus yra pagrindinė vertybė, 
tai savaime aišku, kad ši verty
bė. visose socialinio gyvenimo

Apie Madrido konferenciją 
lapkričio 8 kalbėjo popiežius Jo
nas Paulius II, specialioj audien- _ 
cijoj priimdamas antrojo vadina- — yra patekęs pavojun ir neį- 
mų “Romos pokalbių” (Collo- 
ųuium Romanum) tarptautinio 
studijų suvažiavimo dalyvius, 
kurie Madrido konferencijos iš
vakarėse studijavo temą “Žmo
giškosios vertybės Helsinkio 
baigiamajame akte”. Pokalbių 
nutarimuose atsispindį žymiųjų 
Vakarų Europos mokslininkų, 
politikų, žurnalistų visuomenės

se turi turėti jai priklausančią 
vietą. Jeigu šiuolaikinis žmo
gus — ir ypač Europos žmogus

rėmė lietuviškų knygų leidimą, 
veikė įvairiose Amerikos lietu

muziejaus steigėjas, savo lėšo
mis pastatė pirmuosius pastatus 
Putname ir ten sutelkė daug 
vertingų daiktų apsaugai.

Savo lėšomis yra išleidęs per 
40 lietuviškų knygų, rėmė ne-

savo kalboje visų pirmą sveiki
no suvažiavimo dalyvių užmojį 
iškelti tikrąjį žmogaus vaidmenį 
tautų beivalstybių gyvenime. 
Žmogus čia nėra objektas, nėra

pamainomas subjektas, veikė-

stengia surasti kelio iš sun
kios padėties, tai reikia iš nau
jo iškelti jo pirmykštę vertę, kuri 
yra įsišaknijusi jo žmogiškoj pri
gimty, sukurtoj pagal peties 
Dievo paveikslą ir panašumą.

Žmogus yra vienintelis kri
terijus, pagal kurį reikia vertin
ti tarptautinių susitarimų 
vertę bei jų pritaikymo teisin
gumą, — pažymėjo popiežius 
Jonas Paulius II. — Bet dėme
sio! Žmogus yra vienintelis kri
terijus tik tada, kai jis yra atsi
vėręs Dievui. Savo kūrybinę ga
lią jis pailnai atgaus tik tada, kai 
jis atras savo garbės ir savo di
dybės versmę — Dievą.

TOMO VENCLOVOS 
PAREIŠKIMAS SPAUDOS

įįjU- JAV ir Kanados LB-nių kraš
tų valdybų rūpesčiu, talkinant 
New Yorke veikiančiai ameri
kiečių Helsinki Watch organi
zacijai, Lietuvių Helsinkio stei
giamosios grupės narys Tomas 
Venclova yra išvykęs į Madri
dą. Lapkričio 11, kada Madrido 
konferencija buvo oficialiai ati
daryta, specialiai Freedom

Petkus buvo pirmas iš Metu- ' 
vių, kuris suprato, kad sovieti
nėse sąlygose svarbiausia yra 
siekti pagarbos teisingumui ir 
žmogui. Tik tai pasiekus, bus ga
lima siekti tolimesnių tikslų.

lova padarė pareiškimą anglų

nes pats 15 metų buvo Stalino 
ir Chruščiovo Gulago nekalta 
auka. Tai žmogus plačių pa
žiūrų ir neklystamo pilietinio 
pajautimo, garbingas Sacharovo, 
Orlovo ir Ščeranskio draugas.

reiškimo laisvas virtimas.

Visą gyvenimą rėmė pranciš
konus. Dar nepriklausomos Lie
tuvos laikais pranciškonam įkū
rė spaustuvę Kretingoje. Čia 
Amerikoje rėmė pranciškonų 
vienuolyną Kennebunkporte, 
visa pranciškonų veiklą, ypatin
gai palaikė ir rėmė Darbininko 
laikraštį. Rėmė ir Putnamo se-

“Lietuvių Helsinkio grupė 
egzistuoja jau beveik ketveri 
metai. Soy. Sąjungos sąlygose 
tai prilygsta stebuklui. Valdžiai

rėmuose, toj Saly yra žiauriai

teisių gynėjų padėtis Lietuvoj

negu Maskvoj.

žinąs.
Lietuva iki 1940 metų buvo

gynė visus — ir nekatalikus, ir 
nelietuvius. Jis pramatė savo

vėl nubaustas 15 metų laisvės 
atėmimu. Jei per tą laiką išliks

ir nesveikas, gali kalėjime nu
mirti, tai pusė jo gyvenimo, tai 
yra 30 metų, bus praleista 
kalėjime.

£o Petkaus arešto į Lietuvių 
Helsinkio grupę įstojo nauji na-

jos paruosti nauji dokumentai,

ir.net
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kotarpį Izraelio okupuotam va
kariniam Jordano krante žydų

96*1 H4» BLMmmM MM, M.Y. 1U1S. TeL 212 441-2911.

skaičius išaugo nuo 3,200 iki 
17,400. Esą planuojama žydų 
skaičių ten padidinti dar 60 
proc.

JAV staigaus panaudojimo 
junginio 1,400 karių su jiem rei
kalingom priemonėm transporto 
lėktuvais buvo perkelti į Egiptą, 
kur jie atliks dviejų savaičių 
karo pratimus kartu su Egipto 
kariuomenės daliniais

tuva.
Pagrindinėj miesto daly yra

kur dabar vyksta 35 valstybių, 
pasirašiusių Helsinkio susitari
mą, konferencija. Rūmai konfe
rencijos metu aptverti metalo 
tvora, gausių ginkluotų vyrų 
saugomi, kad neįvyktų kokių te
roristų užpuolimų ar pagrobimų.

Toliau Vatikano atstovas ap-

ginti. Prie milžiniško, meniško 
__________________________________ _______ paminklo telkšo platus ežerėlis, 
pom. Nuo Helsinkio sutarties daugybė ispanų plaukioja 

laiveliais. Gagena daugybė žąsų, 
kurias maitina parko lankytojai.

kai kuriom, tarptautinėm įtam-

yra vienas iš rūpesčius kelian
čių reiškinių. Vyksta taip, kad 
kai kurie kraštai beveik visai nu-

SKALINS FUNEAL HOME, Ine., 94-02 Jamaica Ava. (prie Forest 
P*way St), Wocteweiu N. Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves.

skridęs iš Los Angeles su 226 
keleiviais, besileisdamas Seulo 
aerodrome, užsidegė. Žuvo per 
10 žmonių.

Maskvoj buvo areštuotas už 
Sov. S-gos žeminimą žydų kovo
tojas už teisę emigruoti Viktor 
Brailovski.

tele, kurioj įlipinta ir gavusio 
teisę lankytis nuotrauka.

Iš JAV atsivežęs liudijimą, 
kad esu nuolatinis amerikiečių 
laikraščio “Chicago Catholic” 
bendradarbis, gavau kredencija- 
lus lankytis konferencijoj. Atvy
kau čia siunčiamas Alfos.

vis gausesnių ir išradingesnių 
naikinančių ginklų.

Toliau Vatikano atstovas pa-

nio karo. Vidury parko yra pavil
jonas, kuriame įrengta civilinio 
karo paroda, su tada naudotais

MATTHEW P. HILAS FUNERAL HOME — Modami koplyčia, Air* 
condMIoaod, AJ. Baton-BaHrūnas, Liconsed Managor and Notary 
Public, 669 GrairtL. Brooldyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

Busimasis prezidentas
Ronald Reagan savo štabo virši
ninku paskyrė buv. prez. Fordo 
talkininką James A. Baker, o 
savo patarėju su ministerio ran
gu — Edwin Meese.

Turkijos teroristai Ankaros 
gatvėj nušovė JAV seržantą Wil- 
liam C. Herrington.

Time žurnalas, rašydamas 
apie Madrido konferenciją, lap
kričio 24 įsidėjo latvio protestan
to kunigo Maris Kirsons foto
grafiją. Šis latvis, protestuoda
mas prieš sovietų vykdomus 
žmogaus teisių pažeidimus, per
sidūrė rankos veną ir lašino 
kraują ant Sov. S-gos vėliavos.

Jamaikos naujasis min. pirmi
ninkas Edward Seaga pareiškė, 
kad krašte Kuba yra įsteigusi 
šnipinėjimo ir revoliucijos eks
porto centrą visai Karibų jūros 
sričiai, nes įvairiem revoliucijų

laikraštininkų ir valstybinių de
legacijų narių, sutikau du gana 
jaunus kunigus. Iš karto buvo

legacijos nariai. Ir pačioj po
sėdžių salėj, tarp 35 vėliavų, yra 
ir Vatikano vėliava.

Pasisakiau jiem, kad pažįstu 
prel. Bačkį.

— O , jis yra mano viršinin
kas, — atsiliepė vienas.

Buvo įdomu sužinoti, ką Va
tikano atstovas pasakė Madrido 
konferencijoj. Paprašiau tų kuni
gų, ir vienas jų parūpino origi
nalų, italų kalba surašytą tekstą 
kalbos, 
mosios 
vardu 
Achille 
viešųjų reikalų tarybos sekreto
rius.

Savo kalboj jis pabrėžė, kad 
Europos tautos viltingai domisi

kurią bendros atidaro- 
sesijos metu Vatikano 
pasakė monsignoras 
Silvestrini, Vatikano

teroro grėsmėje. Vatikano vardu 
priminė reikalą pagarbos žmo
gaus teisėm ir pagrindinėm lais
vėm, įskaitant minties, sąžinės, 
tikėjimo laisvę, pakartotinai pri
mindamas sąžinės ir religijos

žiaus susirūpinimą, kad būtų 
garantuota religijos laisvė, ir tai 
ne vien katalikų Bažnyčiai, bet 
ir kitų tikybų tikintiesiem, ap
skritai kiekvieno religinei sąži
nei.

Vatikano atstovas pabrėžė rei-

nuotraukų, laikraščių atspaudų. 
Daugelis televizijų rodo vaiz
dus iš karo meto. Mačiau lauke 
beveik porą blokų nusitęsiančių 
laukiančių įeiti žmonių minią. 
Parodoj Franco susilaukia pa
garbos. Ispanai mėgsta siestas. 
Vidurdienį krautuvės ir įstaigos 
uždaromos. Vėliau atidaromos ir 
vėl gana ilgom vakaro valandom.

Prisipažinsiu, kad man patiko 
daug kur gatvėse kepami kašta-

lyje skersgatvių.
Kai atėjo sekmadienis, savo

3UYUS FUNER1HOME, Mario Taboka, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 420 liteyotūe St (Cor. WBson Ava.), telef. 344-5172. Pa

GARSZVOS LAOOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Havon HIM 
Fanerai Hoiro, Ik., 104-39 Jamalca Ave^ Richmond Hlli, N.Y. 11419; 
Ir Garszva Funnl Home, 231 Bedfoid Avė., Brooklyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdviu Br vėsinamos koplyčios. Jau tračia Garszvos šei
mos generacija jra Now York State laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojal. Tol. H1S70. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurtoj miesto dely.

JUOZO ANDRIUTO Red Estata, namų pardavimas, visų rūšių apdrau- 
dtanaL Income 1u pNdyraas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, lnc^D-11 Jamaica Avė., Woodhavon, N.Y. Tėtei- 947-2323 
(namų telef. 9474477) įstaigoj kreipiantis paminėti, kad osate ar

kus savo tikyboj. Klausė, kodėl 
gali būti daromos kliūtys tiem, 
kurie jaučia pašaukimą tapti 
kunigais ir vienuoliais? Kodėl 
kai kur vyskupijos negali turėti 
laisvai Šv. Sosto skiriamų gany
tojų? Kodėl kai kuriais atvejais 
vyskupai neturi laisvės vykdyti 
savo ganytojiškų pareigų?

Savo kalboj Vatikano atstovas 
nesuminėjo Rusijos, bet iš teks
to labai aišku, kuriam kraštui tos 
pastabos taikomos.

das. Dr. J. Genys paskaitė vie
ną skaitymą, dr. K. Bobelis — 
antrą. Aš po evangelijos pasa
kiau iš ketverto sakinių susi
dedantį pamokslą, primenant, 
kad Kristus verkė dėl Jeruzalės 
sugriovimo, Jo krintančios aša
ros pašventino tėvynės meilę. 
Argentinos lietuvis Artūras Mi- 
čiūdas patarnavo mišiom. Pabai
goj tyliai sugiedojom “Marija, 
Marija”.

PREMIJA JAUNIMUI

VYTAUTAS BELEKAS IR SONUS JONAS, sav. Wlntor Gardon Taėara. 
1993 Madtoon SMkflgovood, N.Y. 11227. Totef. 921-9440. Salė vestu
vėms Ir kt praauĮomn Be to, duodami potaidotuvlnlal platūs. Pirmos

SIDABRINIO VAITO KEPYKLA — Siiver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duot Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia Ir Afoefli Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corbna, 
Oueens, N.Y. lIMTeM. 779-5156.

SPARTA—Rašome nmšlrtdiė s jv. kalbomis, radkf, spalv. TV, compiute- 
riai, {v. biznio mėšlui—pigiausiai. Praneškite kuo intorosuąjatės Ir fir
mų autentiškus kaMogui gausite Iš SPARTA sav.: J. L Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northąrt, M.Y. 11731. Tol. (519) 757-0055.

FLORID4
kytįs Jamaikoj kaip Kuboj. San- 
tylųąi su Kuba dėl to negali 
būti normalūs.

Vakarinės Afrikos Guinea-Bis- 
sau min. pirmininkas Joao Ber
nardo Vieira nuvertė prezidentą 
Luis de Almeida Cabral už tai, 
kad pastarasis siekęs susijungti 
su Cape Verde salų respublika.

Sovietų kariniai daliniai už
ėmė šiaurės rytų Afganistano 
Wakhan koridorių ir smarkiai 
iš lėktuvų bombardavo Herat ir 
Kandahar miestus.

Visų tautų ly- 
gybė,. atsižadėjimas spręsti rei
kalus jėga, numatytas ginčų 
sprendimas taikiu būdu, pripa
žįstama tautom laisvo apsispren-

vakariečiai
- teratėba sausi n •

T?Qnp Ą FSOlRPf Ūovitvard/R.fcterteuną
CiO X A A (SI3) >0-2446. Vakare (ąiy)

JAV uždraudė į JAV įvežti 
Prancūzijos Creusot-Loire fir
mos pagamintą plieną, nes ji, 
nežiūrėdama Sov. S-gai taikomų 
ūkinių sankcijų dėl invazijos į 
Afganistaną, pasirašė su Sov. 
S-ga sutartį pastatydinti Novoli- 
petsk mieste plieno fabriką.

bose jau kelios valstybės primi-

Bell savo kalboj net du kaitų

Izraelis vienai savaitei uždarė 
okupuotam Jordano krante ara
bų Bir Zeit universitetą už tai, 
kad jis buvo paskelbęs Palesti
nos savaitę. Studentai dėl to su
rengė demonstracijas, o Izraelio 
kariuomenė, jas sklaidydama, 
sužeidė 11 studentų.

Dr. Leono ir Irenos Kriatrce- 
liūnų šeima savo mirusiam A? 
nui ir broliui prisiminti skiria 
kasmetinę EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO PREMIJĄ, 

Premijai skirti sąlygos yra to
kios :

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų ar kita kalba), veikla, orga
nizaciniu veiklumu, ar jaunimo 
vienetui (sambūriui, imtinių šo- NEW YORK — Liltvkm Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
kių grupei, jaunimo chorui, 
sporto^ būreliui), geriausiai re- 
prėęęfatavusiam lietuvius ir 
Lietuvą vienerių metų laikotar
py;

2. Premijai gauti asmenis 
ar vienetus raštu pasiūlo jauni-

NAUJAUSIUS 1999 ETąj JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kainą; Iii galimybė sutaupyti iki 750 dol, Ir daugiau. Dėl 
informacijos skamIMi: L Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 
TOth St, Maspoth, RY. 41379.

NEW JER8EY, NR YORK — Lietuvos Atsiminimai, šeštad. 4-5 
vaL popiet WEVD13M AM kH, ir 7-9 vaL vak. 97.9 FM. Dr. JJ. 
Stekas, Dk. Nauja Kūrasas: 234 Sunltt Dr., Watchung, N J. 07060.

Nato sąjungai, tačiau jis buvo

partijos vienybę.

mo Sąjungos valdyba ir JAV

tijos vadas Michael Foot nepri
taria Europos bendrajai rinkai,

sija, kurion po vieną atstovą 
skiria Pasaulio Lietuvių Bend-

FMR. Kazys, 2t7-25M» Avė., Baysida, N.Y. 11364. Tol. 2122294134.

nimo grupės, vyresniųjų organi
zacijos ar paskiri asmenys iki 
kiekvienerių metų gruodžio 31 
(pašto antspaudas);

3. Premijuotino asmens ar jau
nimo vieneto tinkamumui įver-

vejų ir rėikalavo, kad provincijos

oposfcttos vadui Kim ir pobūdžio:

KOMISIJAI, 12500

Km hM

UETUV1ŠKO STUUM PAMINKLAI 
SUKURIAM N NEMOKAMAI

PM9TATOMI|V«AIUraNE*NEWYORK. 
NEW JMMEY IR COMECTICirr VALSTIJO
SE, (STAIGA PRIE ŽfJOMO KAPINIU.

MM M ST. RBHUIILKME. OOEEKS 
Phoam: 325-121 326-3150

— GAU9I PAROttl tALt

KVECAS
JONAS 

1133 -M TU

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• IMTUVAI

| LIETUVĄ

MOKĖTI GAUNA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIOEKS1M MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ *

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

TBUttlftTIMMR



Padėkos ryšiai

ria data Padėkos dienai. Tos 
dienos tradicija eina nuo 1621

ateiviai surengė šventę, derlių 
nuėmę, po pirmų vargo metų 
atvykus 1 Ameriką. Gubernato
rius šią šventę patvirtino, o ri

sis prezidentas VVashiagtonas 
1789lapkričio 6.

Tos šventės iniciatoriai skyrė
si nuo šios dienos sluoksnių, 
kurie duoda toną, sudarinėja

šų Apvaizda. Ką žmogus laimė
jo, jis jautė, kad tai buvo ne 
tik jo kruvino darbo vaisius, bet

Dabartinėj Amerikoj tas ryšio

bhddntas. Išlikusioje Padėkos 
dienos tradicijoje sustiprėjo kita 
prasmė — šeimos narių vieny
bės pajautimas. Susirenka tą 
dieną visi šeimos nariai prie tra
dicinio kalakuto vaišių.

Ir ši prasmė yra gili bei aktua
li, kada toną duodantieji išmin
čiai savo idėjom atleidžia, sū

svarbiųjų įsakymų — gerbk 
savo tėvą ir motiną.

Padėka yra rečiau pasitaikąs 
ryšys tarp žmogaus ir Apvaiz- 
dos.'DuŽnesDisyra jaaiym^'

suolas ryšys.
Tiesa, esame visokių padėkų.

supranta gyvenimo vertybes. 
Buvo toks, kuris dėkojo, kad jis 
fariziejus — ne muitininkas Bu
vo toks, kuris dėkojo, kad jis vy
ras — ne moteris. Buvo toks, 
kuris dėkojo, kad jis baltas — ne 
juodas.

Šios šalies iniciatorių padėka 
buvo kilnesnio motyvo — dėko
jo už derlių, už saugumą.

šios dienos čia gyveną lietu-

savo mintyje tarti:

do man būti vienu tų, kbrie pa
kliuvo į šią žemę. Dėkoju la
biausiai už laisvę, kokios nete
ko dauguma mano artimųjų, pa
likusių tėvynėje vargui, prie
spaudai, ištrėmimo daliai, kovai 
ir mirčiai.

— Dėkoju, kad šiame krašte, 
kur yra tiek pagundų virsti sa- 
rinandžiu, leista man išlikti išti
ntam savo tėvų tradicijom ir sa
vo broliam tėvynėje.

— Dėkoju ir už tai, kad mano 
šeimoje išlaikytas tėvų tylus pa

garba tėvam, ir pajautimas, kad 
tėvai sudarė jiem sąlygas išeiti 
mokslus ir pakilti į aukštesnį 
gyvenimo laiptą.

dėkos jausmas sieja mus ir su 
tautiečių mažuma, su tais veikė
jais, kurie aukoja savo jėgas už 
mus, už mūsų vaikų mokymą, 
už atsidūrusių varge gelbėjimą, 
už tėvynės laisvę.

Padėkos ryšys sieja mus ir su 
tom valstybėm, kurios išpažįsta 
teisę, teisingumą ir tuo vadovau
jasi labiau nei politine svetimų 
žmonių ir svetimų žemių preky
ba. Padėka tom valstybėm bei

ririgjran ir Vasario 16 gimna- 
zjjos fineutiVa problemos. Ga
lutinai patvirtinta 1978 m. Pa
saulio Lietuvių Dienų Toronte 
apyskaita ir priimti PLD ir PLB 
Kontroles komisijų raitai. Ap-

nų reikalai, kun. dr. Juozo

dos vajui pasaulio lietuvių tar
pe, ir kiti ateities darbai.

kė, kad pritaria ir remia PLB 
valdybos veiklą Lietuvos laisvi
nimo darbuose, pakėlė PLB 
valdybai skirimų solidarumo 
įnašų dalį iki 15%, iš Krašto 
valdybos iždo paskyrė PLB vai

tuviui” šiais metais 9,500 dol. 
ir pažadėjo 10,000 dol. paramą 
1981 metam. JAV LB tarybos se
sijoje dalyvavo PLB pirminin-

savo valstybės teises, pagerbia 

tiėčįų desperacinius 4 Rfev4 * 

Uus- -•• • 3 ĄI
Padėka Apvaizdai, padėka 

vienas kitam, padėka vyriausy
bėm, gal būt, mus labiau sujun
gia nei prašymai, maldos, kriti
kos žodžiai ar rūstus piktžo
džiavimas.

ką susimąstyti apie padėkos 
reikšmę, pajusti savo širdyje tik
rai padėkos jausmus, tas pajus ir 
daugiau ramybės, taikos ir dau-

Padėkos diena yra daugiau 
nei tik kalakuto diena.

ŽMOGUS - JUDANTI' KRYŽKELĖ

KELIOMS ĮSP0OŽIA1

M 'Amane RubfyS) ___________

Labai patraukli savo ku-

kančią. Metelės Lut-fullah ku
polą turi būti meilės .kūrinys. 
Nors pasiimk ant delno ir par
sinešk į Vihią. Lygiai, kaip Na- 
po it on it DODaptroe norėjo ov. 
Onos dievnaaį parsinešti į Pn-

Lut-fallah mečetė tari apvalų 
maldos karnbtrĮ. Įėjimas Į jį tie
siai prieš inikbrab — krypties į 
Mecca nuorodą. Sienai išklotos 
mozaika, o grindys — kitimais 
Mozaikoje ir kilimuose lyg te- 
randu raštavta% kuris SMm, lie

lyje, išklausiusi PLB pirminin
ko. Vytaute Kamanto praneši- 
mus ir prašymus, priėmė keletu 
nutarimų, liečiančių PLB veiklą. 
Tai kad Kanados LB Krašto važ
dyba prisidėtų prie PLB ruo
šiamų II-jų Pasaulio Lietuvių 
Dienų 1083 metais ruošos ir 
remtų Jaunimo Sąjungos paf- 
stangas besiruošiant V-jam pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
sui; kad Krašto valdyba reni

juoti; kad Krašto valdyba bei 
apylinkių valdybos remtų lėšo
mis ir talkininkais kun. Kazi-

Lietuvių Inkarnacijos Tarny
bą New Yorke; kad visos apy
linkės ruoštų Vasario 16 dienos 
minėjimus ir jų metu telktų lė
šas Lietuvos laisvinimui ir lietu
vybės išlaikymui pagal aukoto-

Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdybos pirmi
ninkas Andrius Šmitas kelis kar
tus kreipėsi į PLB valdybą, 
prašydamas finansinės bei mo
ralinės paramos Vasario 16 gim
nazijai ir jos naujam direktoriui 
Kavaliūnui, ir kad PLB paskirtų 
atstovą į Vasario 16 gimnazi
jos kuratoriją. PLB Valdyba pra-

mėtam ar ilgesniam laikui B 
Lietuvių Fondo gauta 1,000 dol. 
parama jau persiųsta gimnazi
jai. Balfb pirmininkę Marija
Rudienė išvyko į Europą, kur

su direktoriumi Jonu Kavaliūnu. 
JAV ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenių tarybų sesijose buvo

kalsi ir abi tarybos savo nutari-

rio 16 gimnazijos rėmimą pini
gais, mokiniais, mokytojais, 
mokslo priemonimis ir kitais bū
dais.

Italijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdybos pirmi
ninkas prel. Vincas Mincevičius 
per daugelį metų su dideliu 
pasišventimu ir sugebėjimu dir
bo ir dirba Lietuvos bei lietu
vių reikalam, nuolatos iškel
damas pasauliui lietuvių tautos

vę ir valstybinę Lietuvos nepri
klausomybę. PLB valdyba prita
rė Italijos LB narių sumany
mui pakelti prel. Vincą Mincevi-

si! Romoj, popiežiui Jonui Pauliui II įteikė “Pasaulio lietuvį”, numerį, kurio vir

keturias puses atsiveria portalai 
į maldos sales. Portalai yra be 
sienų iš kiemo pusės. Pietinis 
portalas — iškiliausias. Čia yra 
pagrindinė mikhrab — niša, 
krypties į Mecca nuoroda. Be to, 
ir jos šonus puošia du minare
tai. Maldos salės vidus išklotas

Batai tebestovi tarpduryje 
prie slenksčio. Tik dabar atsime
nu, kad buvau užmiršęs baimę 
juos palikti.

Isfiaban turi armėnų krikščio
nių bendruomenę. Ji gana gausi. 
Gyvena būryje — miesto dalyje,

nedaug, bet laimė Šypsosi. Be

Ryšiai tarp persų ir krikščio-

iš Rytų šalies” (Mt 2,1) buvo žy
dams pažįstami.

karalius, nuniokojo rytines Bi
zantijos imperijos dalis ir Pales-

nelietė Betliejaus Gimimo

Kašan mieste, apie du šimtus ki-

legenda apie išminčius, kurie iš-

sų į įtaigos 1 
menės garbės , 
valdyba pasveikino Baigos LB 
gasnes parmminKą pret. vmcą 
Mincevičių ja 65 metų asnžians 
sukakties proga, kuri buvo spa
lio 31.

Urugvajaus I išturiu Kulte—s

Vytautas Dorelis, pakeitęs bn-

ką. Naudasis pirmininką* atsiun
tė gražų laišką PLB valdybai, 
pranešdamas apie pasikeitimus

bei naujo Lietuvių Fondo nario

išrinktas Raimundas Mieželis.

tuvių kultūrinės dienos, į kurias 
PLB lėšomis buvo nuvykusios 
lietuvių tautinio meno kūrėjos

nados ir Aldona Veselkienė iš

kevičiūtė ir Bernardas Prapuo
lenis.

skyrė 1,000 dol. PLB valdybai

lietuvių tarpe 1981 metais. PLB 
valdybos vykdomajam vicepir
mininkui Vaclovui Kleizai pa
vesta paruošti spaudos vąjaus 
taisykles.

PLB valdybos atstovas, nuo 
1980 birželio 23 New Yorke dir
bo kartu su estų, latvių, ukrai
niečių, gudų ir turkestaniečių 
atstovais, ruošdamas Jungtinių 
Tautų 35-jai generalinei asemb- 
lėjai naują memorandumą, 
pakartojantį prieš dvejus metus 
keltą Sovietų Sąjungos dekolo- 
nizavimo reikalavimą ir iške
liant per pastaruosius dvejus 
metus naujai įvykdytus prie-
spaudos ir teroro

Nemickui talkino Bronius Bie- 
liukas, kun. Kazimieras Pu^evf-
čhis ir Gintė Damušytė. Mano

šė PLB Valdybos pirmininkas 
Vytautas Kamantas ir sekretorė 
Daina Kojelytė. Memorandumo 
užbaigimo proga 1980 spalio 23 
New Yorke įvyko spaudos kon
ferencija ir svartybos apie 
dabartinu sovietinės Rusijos im
periją. Svarstybų metu Frank 
Shakespeare, buvęs JAV infor
macijų tarnybos (USIA) direkto
rius, dėstė, kaip dabar yykstan- 

(nukelia į 4 ptl.)

sąžinės laisvę. Įstatymai drau
džia musulmonams skriausti ki
tatikius. Tačiau Julfa nebėra *

Armėnai buvo ir yra nagingi
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LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ
PROBLEMOS
XIV mokytojų savaitė Kennebunkporte — 7

gaminius. Lietuvės šeimininkėsA MASIONIS

Po kiekvienos jau minėtų pa
skaitų buvo duodama proga pa
sireikšti ir klausytojam: klau
simų forma, kad dalykas būtų 
labiau paryškintas, arba diskusi
jų forma, kai iškildavo vienas 
kitas kiek kontroversinis daly
kas, kad jis būtų išsamiau iš
siaiškintas. Nepaisant to, vis dar 
likdavo daug dalykų neišsakytų, 
ypač tokių, kurie tiesiogiai lie
čia mokyklą apskritai ir konkre
tų darbą klasėj. Dėl to studijų 
savaitės gale ir buvo palikta lai
ko pasvarstyti tokiem reikalam.

Programoj buvo įrašyta, kad 
viršuj nurodyta tema svarsty
mus praves Br. Juodelis. Tad jis 
ir pradėjo. Pradžioj jis pastebė
jo, kad čia nebus jokia paskaita, 
o daugiau pačių mokytojų pasi
sakymai ir pageidavimai. Kad 
nebūtų išeita iš ribų, pasiūlė lai
kytis maždaug tokio plano: 1) 
ekonominė ir administracinė lit. 
mokyklų padėtis, 2) mokinys, 
3) mokytojas ir 4) programos. 
Ekonominiai ir administraciniai 

reikalai
Nuo šių reikalų jis pats ir 

pradėjo, dar kartą paaiškinda
mas, ką praėjusių mokslo metų 
Švietimo Taryba buvo išrūpinu
si ir ką kai kurios mokyklos jau 
praktikavo — tai teisė nusirašy
ti nuo mokesčių tas sumas, ku
rias tėvai išleidžia už savo vaikų 
mokslą lituanistinėse mokyklo
se. Jis paaiškino ir kaip tai pada
ryti. Lituanistinės mokyklos, su
rinkusios iš tėvų mokestį už 
mokslą, išrašo čekį Švietimo Ta
rybos vardu ir nusiunčia jį Švie
timo Tarybai kaip auką švieti
mo reikalam. Švietimo Taryba, 
čekį gavusi, perveda jį per savo 
knygas ir grąžina tą pačią sumą 
mokyklai, pridėdama kartu pa
kvitavimus tėvam tokiai sumai, 
kofcfoįįę yra ęuujpkėję mokyklai G. Jackevičiūtė, O. Juodytė, M. 
ųĮLsg^o vaikus. Mironaitė, K. Kymantaitė, M.
0^ juodelis dar pranešė, kad ęhadaravičius, V. Derkintis. 

praėjusiais mokslo metais buvo Teatro branduolį sudarė Kauno 
gauta iš Lietuvių Fondo finansi
nė $16,500 parama, kuri iš
dalinta mokyklom. Šita parama 
buvo mokyklų labai įvertinta. Po 
šių Br. Juodelio pastabų buvo 
proga pasisakyti kitiem.

J. Masilionis, Chicagos aukš
tesniosios lit. mokyklos direk
torius,' nusiskundė, kad LB apy
linkės per mažai remia litua
nistines mokyklas. Rugsėjo 
mėn. švietimo reikalam pra
vedama rinkliava, iš kurios mo
kyklos turėtų gauti pusę surink
tų aukų, Chicagoj nepasinaudo
jama. Jo manymu, aukas švieti
mo reikalam rugsėjo mėnesį tu
rėtų rinkti ne tik tos apylinkės, 
kurios turi mokyklas, bet ir tos, 
kurios jų visai neturi, ir surink
tas aukas turėtų skirti mokyk
lom. Iš tolimesnių diskusijų pa
aiškėjo, kad yra apylinkių, ku
rios taip ir daro, pvz. Hot 
Springs, Ark., apylinkė kiekvie
ną rudenį atsiunčianti nuo 
$600 iki $800, kad tie pinigai 
būtų pasidalinami pagal reikalą.

B. Raugo nuomone, rugsėjo 
mėn. nesurenkama pakankamai 
lėšų mokyklom paremti, rinklia
vai nerodoma daug pastangų. 
Kodėl, anot Jo, jaunimo kongre
sui buvo surinkta $75,000? To
dėl, kad į reikalą buvo pažiūrė
ta rimtai. Taip turėtų būti žiū
rima ir į rinkliavas švietimo rei
kalam. Apylinkėj visi turėtų da
lyvauti rinkliavoj.

Beje, buvo balsų, kad gal rei
kėtų rinkliavai švietimo reika
lam skirti kitą mėnesį, ne rugsėjį. 
Tų, kurie šį pakeitimą siūlė, 
pagrindas buvo tas, kad rugsėjo 
mėnesį žmonės esti ką tik grįžę 
iš atostogų ir gerokai išsilei- 
dę. Be to, šeimos, kurios turi vai
kų, daug jiem išleidžia mokslo 
metų pradžioj, supirkdamos dra
bužius ir kitus reikmenis. Gal 
LB krašto valdyba apie tai pagal
vos ir padarys išvadas.

Jūra Viesulienė paaiškino, 
kaip sutelkti lėšų mokyklai ne iš 
lietuvių, bet iŠ amerikiečių. Jie 
Philadelphijoj turi vadinamą 
Super Sunday, kada etninės gru
pės tari progos pardavinėti savo

suaukoja pyragus, pyragaičius ir 
kitus dalykus bei kavą, o jauni
mas pardavinėja ir patarnauja. 
Vienas toks sekmadienis duoda 
nuo 800 iki 900 dolerių.

Kristijono Donelaičio mokyk
los mokytoja O. Jageiienė iš 
Chicagos papasakojo, kaip jie 
mėgina pasipinigauti mokyklos 
reikalam. Jie rengia madų paro
das. Už įėjimą ima 5 dol. Į tas jų 
parodas tiek susirenka, kad kar
tais sunku visus ir sutalpinti. 
Išlaidų nedaug, o pelnas gražus.

Alicija Rūgytė pasidalino min
timis, kaip telkiamos lėšos Pe
dagoginiam Lituanistikos Insti
tutui. Jie parašo 1200 laiškų, 
prašydami aukų. Instituto lekto
riai gauna po 10 lapų. J. *Gra- 
dinskas surinkęs 370 doL, o A. 
Rūgytė. — $360 dol. Tai tik du 
žmonės, o kur dar kiti? Žodžiu, 
reikia tik iniciatyvos, gero noro 
ir, žinoma, šiek tiek darbo, ir ga
lima sutelkti gražaus pinigo.

Mokytojų trūkumus
Jau pastebėtas lituanistinėse 

mokyklose ne tik mokinių, bet ir 
mokytojų mažėjimas. Senoji kar
ta jau išeina, nes yra pasiekusi 
net daugiau negu pensininko

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Vilniaus lietuviškas akade
minis dramos teatras buvo įkur
tas 1940 spalio 6 jau sovietų 
okupuotoje Lietuvoje. Teatro 
atidarymui tada pastatyta olandų 
rašytojo H. Hejermanso drama 
“Viltis”. Režisavo R. Juknevi
čius, dekoracijas nupiešė dail. 
V. Palaima. Svarbiausius perso
nažus vaidino aktoriai S. Jukna, 

dramos ir Jaunimo teatro žymes
nieji aktoriai. Šių metų spalio 
20 Vilniaus akademinis dramos 
teatras minėjo 40 metų gyvavi
mo sukaktį. Iškilmingame po
sėdyje dalyvavo valdžios atsto
vai L. Diržinskaitė ir Kultū
ros ministras J. Bielinis. Akto
riams Algirdui Šakaliui ir Ro
mualdui Tomkui suteikti nusi
pelniusių artistų garbės vardai. 
Ta proga spaudoje rašoma, kad 
teatrui daug nusipelnė režisie
riai R. Juknevičius, B. Dau
guvietis, J. Rudzinskas, K. Ky
mantaitė. Dabar ryškiai reiškiasi 
rež. H. Vancevičius. Teatras 
galįs didžiuotis tokiais žymiais 
aktoriais, kaip M. Mironaitė, H. 
Kurauskas, R. Adomaitis, L. 
Kupstaitė, L. Noreika, J. Berūkš- 
tytė, J. Kavaliauskas, A. Sabalys, 
V. Tomkus. Teatrras turi ir ga
baus prieauglio. Vis didesnio 
populiarumo sulaukia jaunieji 
aktoriai R. Arbačiauskaitė, E. 
Gabrėnaitė, I. Kilšauskaitė, R. 
Kirkilionytė, J. Kisielius, R. Ra
manauskas.

— Poetas Vytautas Mačiuika 
(g. 1930) yra kartu ir skulpto
rius. Gimtasis Kraštas išspausdi
no nuotrauką jo sukurto antka
pio sovietinio saugumo nužudy
tam kalbininkui J. Kazlauskui. 
Anksčiau V. Mačiuika yra sukū
ręs Dariaus ir Girėno antkapį 
Šančių kapinėse. Vilniuje su
rengtoje V. Mačiuikos skulptū
ros darbų parodoje rodomi jo su
kurti rašytojų A. Venclovos, J. 
Graičiūno, A. Maldonio, A. Bal
takio, Just Marcinkevičiaus 
barelje&i. Atiduota gausi duoklė 
ir “didžiojo tėvynės karo didvy- 

tams. Poezijoje V. Mačiuika dau
giausia reiškiasi kaip gamtos 
grožio dainius.

— šalia Šilutės miesto išliku
siame dvaro* name, kur 1857 
gimė vokiečių rašytojas Her-

memorialinis muziejus. Jo 
eksponatais rūpinasi Šilutės 

venimo ir kūrybos kelią, ypač žaizdos

amžių. Ateina jaunoji mokytojų 
karia. Yra gerų norų ir pasiry
žimo, bet daugeliui trūksta ne 
tik patyrimo, bet ir kalbos žino
jimo. Vienintelis būdas padi
dinti mokytojų prieaugliui yra 
nepraradimas ryšio su mokyk
la, kurią jie baigė, jei gyvena 
ten pat; o jei kur išsikelia, rei
kia, kad jie neprarastų ryšio su

Toks jaunimas ateina padėti. 
Reikia jį lavinti vietoj, jam pa
dėti. Kur atsiranda bent du ar 
trys, reikia surengti vietoj jiem 
kursus. Mokykloj dirbdami, jie 
įgyja praktikos. Reikia tik papil
dyti jų teorines žinias, juos nuo
lat globojant, jiem rūpestingai 
padedant

Kas gali jiem padėti? Vyres
nieji mokytojai, kad ir pensinin
kai, mokykloj jau nebedirbą, ga
li tokius jaunesnius mokytojus 
pamokyti ir kalbos, kitaip sakant, 
pagilinti jų žinias, gali pasi
dalinti savo patirtim ir iš meto
dikos bei pedagogikos. Gali čia 
padėti tėvų komitetai ir LB vie
tinės apylinkės, sudarydamos 
sąlygas tokiem jauniem mokyto
jam nuvykti į Jaunimo S-gos ry
šių centro rengiamus lietuvių 
kalbos ir literatūros kursus tėvų 
jėzuitų vietovėj, Our Lady of 
Lakęs, Ohio. Tai vadinamieji 
Kento universiteto kursai, už 
kuriuos, jei juos lanko kolegijų 
ar universitetų studentai, duo
dami svetimos kalbos kreditai.

(Bus daugiau)

jo santykius su lietuviais, jo lie
tuvišką tematiką.

— Nors Sov. Sąjunga yra di
džiausia neramumų ir karų kurs
tytoja, tautų pavergėja, siekianti 
užvaldyti visą pasaulį (Angola, 
Etiopija, Afganistanas, Pabaltijo 
valstybės, Vengrija, Čekoslova
kija), tačiau taikos žodis ten nuo
lat vartojamas pridengti agresi
jai. Maskva įsteigė net “taikos 
premiją” — “Auksinį Merkuri
jų”, kurį, teikia asmenims ir in
stitucijoms, paremiančioms so
vietinę politiką. “Auksinį Mer
kurijų” gavo ir dvi pavergtos 
Lietuvos gamyklos: Vilniaus 
elektros skaitliukų gamykla ir 
Panevėžio “Ekrano” gamykla. 
Rašoma, kad šių firmų gaminiai 
eksportuojami į Angliją, Italiją, 
Prancūziją, Graikiją, Turkiją. 
Suprantama, kad už tas Lietuvos 
prekes Maskva gauna tvirtos va
liutos. Už tai negaila nė propa
gandinės “taikos” premijos. 
Auksinis Merkurijus įteiktas ir 
diktatoriui L. Brežnevui.

— Jungtinių Tautų rūmuose 
New Yorke dažnai ruošiamos so
vietinės parodos. Neseniai čia 
buvo pavergtos Lietuvos foto
grafo Antano Sutkaus fotografi
jų paroda, vaizduojanti Lietuvos 
gamtą ir “tarybinę pažangą”- Ne
trukus būsiančios atidarytos A. 
Macijausko ir A. Kunčiaus foto
grafijos parodos.

— Šalia Babtų prie Nevėžio 
esančioje bandymų stotyje 

ninkystė% muziejus. Ta proga ra
šoma, kad šiuo metu Lietuvoje 
esą 56,000 ha sodų, duodančių 
kasmet po 200,000 tonų vaisių. 
Bet reikia atsiminti, kad, prievar
ta keliant gyventojus iš viensė
džių į grupines gyvenvietes, 
daugybė senų privačių sodų iš
naikinama. Užtat giriamasi pra- 

niais ir kolchoziniais sodų 
ūkiais. Daugiausia sodų esą 
Kauno, Kėdainių, Panevėžio, 
Jurbarko, Joniškio, Anykščių, 
Kaišiadorių, Prienų rajonuose. 
Naujų sodų esą užsodinta per

Kartu su sodų plėtimu statomos 
ir vaisių saugyklos, išlaikančios 

skelbė sąjunginį konkursą su

giliai sužeidžiama. Net literatū
ros kūriniuose atsispindi tos

NAUJAS

VYTAUTO

KAŠUBOS

KŪRINYS

Skulptorius Vytautas Kašuba 
pamėgo istoriją ir nukeliavo į 
Lietuvos galybės laikus. Pradėjo 
nuo Mindaugo. Su didele mei-
lę praeičiai jis sukūrė bent kelis 
Mindaugus. Į kiekvieną jų vis 
daugiau įdėjo mistikos, senovės 
paslaptingumo ir didybės.

Po Mindaugo ciklo gimė ant
rasis ciklas — svarbieji Lietuvos 
valdovai. Pasirinko jis ir kitą me
džiagą — šviną. Jis iškalė švine 
penkis valdovus — Mindaugą, 
Gediminą, Algirdą, Kęstutį, Vy
tautą. Visi šie medalijonai yra iš
kalti švine ir yra pakabinti Kul
tūros Židinyje viduje prie cent
rinio įėjimo.

Dabar pradėjo trečią ciklą — 
ėmėsi ryškinti Vytauto didybę. 
Neseniai baigė naują kūrinį. Jis 
vadinasi — Vytauto Didžiojo 
medalijonas, nuliedintas iš 
jupdo akmens, jo diametras 15 
colių. Sukurtas šiais 1980 
metais. Tai kuklus skulptoriaus 
prisistatymas, bet pažiūrėkime 
arčiau, kas čia pavaizduota.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

(atkelta ii 1 psl.)

Po šios laidos tariame tvirtą 
žodį: “Ateizmas — tai melas! 
Jūs niekinate šių dienų doros 
ir šviesos nešėjus — kunigus 
(...) Jūsų supurvintas kunigo 
Jono Kaunecko vardas, jo siekiai,, 
kilnumas ir auka mūsų širdyse 
yra aukščiau visko. Mes jį ger
biame už tiesą, už gerą žodį, 
už meilę Lietuvai ( . . .)”.

Pasirašė 1453 Telšių tikintieji.
Kiti Telšių tikintieji rašo: 
“Mes, žemiau pasirašę tikin

tieji, esame pasipiktinę 
198O.III.9 televizijos laida “Ar
gumentai”, kur buvo šmeižiamas 
Telšių katedros vikaras kun. 
Jonas Kauneckas. Ten pasakoja
ma, kad kun. J. Kauneckas kurs
to žmones prieš tarybų valdžią, 
koneveikia numirėlius, kad yra 
neapykantos apaštalas. Prieš jį 
pasisakė tik trys žmonės ir tie 
patys netikintys. Mes nesame

— Sauliaus Sondeckio muzi
kinės veiklos 25-erių metų su
kaktis buvo paminėta Vilniaus 
didžiojoje filharmonijos salėje 
kamerinės muzikos koncertu. S. 
Sondeckis yra vienas iškiliausių 
pavergtos Lietuvos dirigentų.

— Trečioji vaikų knygos 
Šventė šį rudenį buvo surengta 
Alytuje. Ją organizavo Knygos 
bičiulių valdyba. Alytuje lankėsi 

lose buvo surengti literatūros

rengta saugykla, talpinanti 3000
rskteris”. Nurodomi ir tos temos 
literatūriniai šaltiniai — L.

Atgimimas”, “Plėšiniai"). Kon-

tijos
Suprantama, kad rašinys turi 
būti parašytas rusų kalba. Pyją.

Vytautas Didysis, laimėjęs Žalgirio mūšį. Naujas skulpto
riaus Vytauto Kašubos kūrinys, medalijonas, medžiaga — 
liesintas juodas akmuo. Diametras — 15 colių.

Iš pirmo žvilgsnio tave kažkas 
sukrečia, paskui ima ir pagauna 
dėmesį. Pradėjęs nagrinėti, su
randi sukondensuotą didybę ir 
energiją. Pasekime Vytauto vei
do liniją, kaip ji aštriai prabė
ga. Lūpos kietos, prie smakro 
prasideda šarvo ornamentas, to
liau kieti šarvai. Priekyje įsi
rėžia kalavijo rankena su kara
liaus karūna. Kalavijas atrodo 
kaip kryžius. Gilumoje plakasi 
Vytauto plaukai. Galvą puošia 
Lietuvos didžiojo Kunigaikščio 
karūna.

Elementai paprasti, bet jie su
vesti į vieną mintį — į Vytau
to Didybę, jėgą, energiją. Tai 
Vytautas, laimėjęs Žalgirio mūšį. 
Tai vienas svarbiausių mūsų 
istorijos momentų — pergalė 
prieš karingiausią vokiečių ordi
ną.

girdėję kurstant prieš valdžią, 
nors dažnai lankome bažnyčią, 
nesame girdėję koneveikiant 
numirėlius. Kunigas Kauneckas 
liepia būti dorais, sąžiningais, 
darbščiais, blaiviais ir gerai 
mokytis. Netikintiesiems liepia 
laikytis tarybinių įstatymų. Jei 
nurodo ateistų klaidas, ragina 
nepasiduoti bedievybei, tai čia 
jo šventa kaip kunigo pareiga.

Prašome perspėti šmeižikus!” 
Trečiame protesto laiške skai

tome:
“Telšių rajono vykdomojo ko

miteto pirmininko pavaduotojas 
mūsų vikarą pavadino neapy
kantos apaštalu. Mes, tikintieji, 
griežtai protestuojam prieš Jan
kaus išpuolius ir esame pasiryžę 
ginti savo vikarą. Kaip Jūs galite 
tikėti Vendzinsku, kuris už al
koholio stiklelį parduoda save ir 
kitus? Mes pasipiktinę Ven- 
dzinsko, Gedvilaitės ir Viešvie- 
nų aštuonmetės mokyklos direk
torės išreikšta neapykanta. Jūs 
jį kaltinate kaip kurstytoją prieš 
tarybų valdžią. Tai netiesa! Mes, 
tūkstančiai tikinčiųjų, gerbiame

PLB VEIKLOJ
(atkelta ii 3 psl.) 

ti žinių skleidimo revoliucija 

tus Sovietų Sąjungoj, o kiti du

University) ir Andrew S. Ehren- 
kreutz (University of Michi- 

bių politiką ir Rytų Europos 

jų iš priespaudos neišlaisvin-

teks išjos išsivaduoti.

Medalijonas turi klasikinius 
bruožus, bet drauge ir moder
nus. Moderniai išdėstytos rai-‘ 
dės, įrašai, įvestas net ir valdovo 
vaškinis antspaudas, kad pratur
tintų čia susidariusią tirštumą.

Apibūdinti žodžiu puikus, dar 
neužtenka — tai sukrečiantis kū
rinys. Skulptorius jų nuliedino 
kelioliką egzempliorių. Jie visi 
eina originalo teisėmis. Ir jų 
galima įsigyti. O būtų pra
sminga, kad įsigytų viešosios 
lietuvių įstaigos, na ir Vytautai, 
kad galėtų kitiem parodyti, ką 
tas Vytautas reiškia.

Užbaigiant, noris palinkėti, 
kad talentingasis Vytautas Kašu
ba ir toliau keliautų per Lietu
vos istoriją, į naujus ciklus, kur
damas vis naujas garsenybes 
ir jas iš praeities sugrąžintų 
mum papuoštus jau mūsų forma. 
(P-j.) 

ir mylime savo vikarą kun. Joną 
Kaunecką (...).

Kaip gali keletas netikinčiųjų, 
artimai nepažįstančių kunigo, 
net per televiziją neteisingai jį 
apšmeižti?

Nedrįskite daugiau šmeižti 
mūsų Telšių katedros vikaro 
kun. Jono Kaunecko!

Mes, tūkstančiai tikinčiųjų, 
viešai stosime ginti mūsų visų 
gerbiamą vikarą!”

Telšietė Elena Raščiauskienė 
rašo: “Skaudu ir gaila kun. J. 
Kaunecko, kad karti neteisybių 
taurė teko jam išgerti. Ar išdrįs
tų liaudies akyse tie šmeižikai 
išsižioti?! Visi, kas girdi jo pa
mokslus, tūkstančiai pasakytų 
šmeižikams — ne!”

Medicinos sesuo Irena Želvie
nė pasipiktinusi savo laiške: 
“Ši Jūsų laida tikinčiųjų širdy
se padarė gilią žaizdą. Kun. J. 
Kauneckas (...) skaisti saulė 
Telšių ir visos Žemaitijos pa
dangėje!”

Ir, tarsi atsakant į žmonių 
laiškus, 1980 m. balandžio pra
džioje A Stuinai už ateistines 
televizijos laidas buvo paskirta 
Mickevičiaus Kapsuko premija.

Kleiza ir narys sporto reikalam 
Zigmas Žiupsny* lapkričio 8 
buvo nuvykę į Torontą ir daly
vavo ŠALFASS darbuotojų su
važiavime, nes PLB valdyba la
bai remia ir skatina sportinį ju
dėjimą. PLB valdyba kelis kar- 

bei rūpintis naujų sporto vadovų

PLB ir PLJS valdybos sporti- 

10,500 dol sąskaitos, JAV LB 
Krašto valdybai! savo iždo spor-

ŠALFASS tari arti



VLADAS ŠAKALYS 
KANADOS PARLAMENTE

Kanados vyriausybė atsidėjus 
rengėsi Madrido konferencijai 
Parodymam parlamento pa
komisei buvo pakviesta ir Kana
dos Lietuvių Bendruomenė. Gi 
Bendruomenė pakvietė gyvą 
liudininką Vladą šakalį, nese
niai pabėgusį iš Lietuvos. Kvie
tė jį ir Kanados Lietuvių Komi
tetas žmogaus teisėm ginti.

Pakomlaės apklausinėjime
Pakomisė pakvietė apsi

lankyti spalio 7. Pradžioj advo
katė Joana Kuraitė, KLB valdy
bos narė visuomeniniam reika
lam, sutraukė pristatomą me
morandumą ir esantiem parla
mentaram įteikė į anglų kalbą 
išverktą L.K. Bažnyčios Kronikos 
40 numerį ir “The Violations of • 
Human Rights in Lithuania 
(1979)”. Toliau ji pristatė V. ša-

Šis gi pirmiausia perskaitė 
savo anglų kalba paruoštą pasi
sakymų, po to atsakinėjo į par
lamentarų klausimus. Atsakinėjo 
lietuviškai ir angliškai. Vertėju 
buvo Algis Juzukonis, Kanados 
Lietuvių Komiteto žmogaus tei
sėm ginti vicepirmininkas.

Apklausinėjimas truko dau
giau nei valandą laiko. KLB 
delegacijoje dar buvo pirminin
kas J. R. Simanavičius ir J.V. 
Danys, KLB krašto tarybos ir vi
suomeninių reikalų komisijos 
narys.

Parlamentarai prašė dar papil
domos medžiagos.

Užsienio reikalų ministerijoje
Spalio 8 KLB atstovai ir 

Vladas Šakalys lankėsi užsienio 
reikalų ministerijoj ir čia su rytų 
kraštų skyriaus vedėju Paul 
Chapin kalbėjosi daugiau kaip 
pusantros valandos. Dar dalyva
vo kiti penki užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnai.

Ir čia pradžioje V. Šakalys pa
darė pareiškimą. Toliau jį klau
sinėjo apie Lietuvos žmonių 
nuotaikas, įvairius įvykius.

Pasimatymai su 
parlamentarais

Algio Juzukonio pastangomis 
V. Šakalį priėmė visų trijų par
tijų atstovai.

Su konservatorių partijos at
stovu Joe Clark pasikalbėjimas 
truko beveik valandą. New De- 
mocratic (socialistų) partijos va
das Ed Broadbent neseniai lan
kėsi Lenkijoj, kalbėjosi su lenkų

■w

ną. Jam buvo suprantami ša
kalio pasakojimai apie pasienių 
apsaugos tris linijas, labai sun
kų perėjimą. V. šakalys jam, kaip 
ir konservatorių atstovui, įteikė 
dr. T. Remeikio knygą “Oppo- 
sition to Soviet Bule in Lithua- 
nia 1945-1980“. Toje knygoje ra
šo ir apie V. Šakalį.

Parlamentarinis sekretorius 
užsienių reikalų ministeriui 
Louis Dūdos smulkmeniškai 
klausinėjo V. Šakalį apie jo pa
tyrimus ir nuomones. Šis parla
mentaras gerai orientuojasi pa- 
baltiečių reikaluose.

Delegaciją priėmė ir senato
rius Paul Yuzyk. Delegacijoje 
dalyvavo V. Šakalys, J.R. Sima
navičius, Algis Juzukonis, J.V. 
Danys ir Ladas Giriūnas. Sena
torius teiravosi apie resistenci- 
ją Lietuvoj, apie kalėjime sutik
tus ukrainiečius. Senatorius yra 
buvęs rytų Europos politinės 
istorijos profesorius, dabar sena
te eina įvairias pareigas, reda
guoja informacinį biuletenį.

Amnesty International Ir 
Kanados spauda

Amnesty International biu
letenio redaktorius D. Ma- 
lanchuk spalio 7 Ottawoje 
surengė spaudos konferenciją. 
Po konferencijos Canadian Press 
(CP) spaudos agentūra paruošė 
pranešimą ir išsiuntinėjo didie- 
siem Kanados laikraščiam.

Ottawos didžiausias dienraš
tis “The Citizen” įdėjo straips
nį apie žmogaus teises su V. ša
kalio nuotrauka prie parlamento.

Dieną anksčiau spaudos kon
ferencija buvo ir Toronte. Įta
kingiausias Kanados dienraštis 
“Globė and Mail” išspausdino 
ilgesnį straipsnį su nuotrauka. 
Buvo aprašyti V. Šakalio perse
kiojimai, dramatiškas pabėgi
mas. Paminėta, kad į Kanadą 
atvyko liudyti pakomisėj žmo
gaus teisėm ginti.

su grupe lietuvių, papasakojo
savo pabėgimą, atsakinėjo į 
klausimus. Prel. Vytautas Balčiūnas

(Santrauka KLB Informacijos)

MIRĖ KUN. VACLOVAS MARTINKUS
Lapkričio 18 rytą staiga mirė 

kun. Vaclovas Martinkus, Provi- 
dence, R.I., lietuvių Šv. Kazi
miero parapijos klebonas. Prieš

Kanados LB atstovai ir Lietuvos rezistentas Vladas Šakalys lankėsi Kanados sostinėje Ot- 
tawoje būsimos Madrido konrerencijos reikalais. Atsilankymas pas Ed Broadbent, New 
Democratic Party (socialistų) vadą (vidury), J.R. Simanavičius, KLB pirmininkas, kai
rėje ir Vladas šakalys dešinėje. Nuotr. J.V. Danio

SUKAKTUVININKAI

PREL. V. BALČIŪNUI 70 METŲ

Pranciškonų vienuolyne 
Brooklyne praėjusią savaitę 
vyko rekolekcijos. Jas vedė prel. 
dr. Vytautas Balčiūnas, atvykęs 
iš Thompson, Conn. Šioje vie
nuolyno aplinkoje jis lapkričio 
21 paminėjo savo 70 metų su
kaktį.

Jis yra kilęs iš gausios Bal
čiūnų šeimos. Gimė 1910 lapkri
čio 21 Rėčiūnų kaime, Vištyčio 
valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. 
Baigė Kauno kunigų seminariją, 
kunigu įšventintas 1933 liepos 
23.

Priklauso prie Panevėžio vys
kupijos. 1933 buvo Panevėžio 
kalėjimo ir pradžios mokyklų ka
pelionas, 1935 Pasvalio gimna- 

,zijos. kapelionas; 1940 Kauno ku
nigų seminarijos dvasios tėvas ir 
Vytauto Didžiojo Universiteto 
teologijos fakulteto jaunesnis 
asistentas.

tai naktį pasnigo. Jis, anksti at
sikėlęs, išėjo sniego kasti. 
Parėjęs ir sako namiškiam, kad 
esąs labai pavargęs. Tegu sve
čias prel. Jonas Balkūnas mišias 
atlaiko. Atsigulė pailsėti ant so
fos, kur jį tuoj ištiko širdies prie
puolis. Kai subėgo visi namiš
kiai, jau jis buvo miręs.

Ne taip seniai jis buvo nuvy
kęs atostogauti į St. Petersbur- 
gą, Fla., kur iš sesers buvo nu
sipirkęs namus. Atostogaudamas 
jis ir ten bruzdėjo, dalyvavo 
visuomeniniame gyvenime. Pra
eitos savaitės Drauge buvo ra
šyta, kad jis ten dainavo savo 
sodriu ir galingu balsu. Iš Flo
ridos grįžo, drauge parsivežda
mas ir prel. Joną Balkoną. Iš 
vakaro, lapkričio 17, abu lankėsi 
Putname, Conn.

Liko sesuo Akvilija Odinienė, 
gyvenanti arti Chicagos, brolis 
Danielius.

Kun. Vaclovas Martinkus 
buvo gimęs 1909 kovo 15 Vaite
lių kaime, Ylakių valsčiuje, Ma
žeikių apskrityje. Lankė Yla
kių vidurinę mokyklą. Baigęs 
Mažeikių gimnazijos 5 klases, 
1928 įstojo į Telšių kunigų se
minariją. Baigė tos seminarijos 
4-tą laidą, į kunigus įšventin
tas 1935 balandžio 20.

Ši įšventinimo data kitų yra 
netiksliai rašoma. Darbininko 
redakcijoje yra anketa, kurią jis 
pats užpildė 1946 birželio 6, kai 
Hanau, Vokietijoje, vyko lietu
vių kunigų suvažiavimas. Ten 

landžio 20. Tais metais buvo Di
dysis Šeštadienis. Tai yra tik
riausia data. Lietuvių Enciklo
pedijoje pažymėta, kad jis įšven
tintas balandžio 21, tai bū
tų Velykų diena, o per Ve

lykas šventinimų nebūdavo. Pa
saulio Lietuvių Katalikų žinyne 
1979 laidoje pažymėta, kad į

šventintas balandžio 24, trečia
dienį. Trečiadieniais tikrai nie
kas nešventino. Čia irgi klaidin
ga-

Primicijos buvo Truikinuose- 
Aleksandrijoje. Į jas buvo su
kviesta nemaža moksleivių atei
tininkų iš Skuodo, Mažeikių, 
Telšių gimnazijų. Iš Kauno buvo 
atvykęs ateitininkų vadas prof. 
Pranas Dovydaitis.

1935 gegužės 5 buvo paskir
tas Mažeikių vikaru. Tose parei
gose išbuvo iki 1940 gegužės 5. 
Tada perkeltas klebonu į Židi
kus, kur jis išplėtė savo admi
nistracinę, statybinę veiklą. Ži
dikuose vadovavo naujos bažny
čios, klebonijos ir kelių kitų pa
rapijos pastatų statybai. Pagrin
dinai pertvarkė kapines. Kapinė
se 1940 pastatė paminklinę kop
lyčią rašytojai Šatrijos Raganai 
— Marijai Pečkauskaitei, kuri 
Židikuose ilgai gyveno ir ten 
mirė. Projektą koplyčiai padarė 
architektas Jonas Mulokas, da
bar gyvenąs Los Angels, Calif.

Į Vakarus pasitraukė 1944 spa
lio 7. Pradžioje buvo Bavarijo
je. Apsigyvenęs Fuerthe, buvo 
Fuerto, Niurnbergo, Erlange- 
no lietuvių kapelionas. 1946 
birželio 28 persikėlė į Vokieti
jos šiaurę ir buvo Liubeko lietu
vių stovyklos kapelionas.

Į Ameriką atvyko 1950, dirbo 
senelių namuose. 1952 gegužės 
29 persikėlė į šv. Kazimiero 
lietuvių parapiją Providence, 
R.I. Čia buvo vikaru, o mirus 
klebonui kun. Vaitiekūnui, 1963 
buvo paskirtas klebonu. 1979

Kro metu pasitraukė į Vaka
rus, pasiekė Romą. Nuo 1945 
Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos 
dvasios tėvas. Romoje gilino stu
dijas ir 1952 gavo daktaro laips
nį iš teologijos.

Dalyvavo lietuviškoje veiklo
je, buvo Italijos lietuvių atsto
vas I ir II Pasaulio lietuvių sei
me. 1963 pop. Jono XXIII pakel
tas monsignoru. Tais pačiais me
tais atvyko į Ameriką ir apsigy
veno Putname seselių vienuoly
ne. Čia atsidėjęs ėmė organi
zuoti “Krikščionis gyvenime” 
knygų serijos leidimą. Šiai se
rijai pirmuoju leidiniu parūpino 
Vatikano II susirinkimo doku
mentus, vertė drauge su A. Ta
mošaičiu. Šiai knygų serijai jis 
rūpestingai vadovauja. “Krikš
čionis gyvenime” serijoje jau 
pasirodę 18 tomų (penktas ir ke
turioliktas ruošiami spaudai).

Prieš keletą metų jis persikė
lė į seserų vadovaujamą Vilią 
Maria kapelionu. Tai yra ke
lios mylios nuo Putnamo, 
Thompson, Conn.

Ten jis turi geras darbo sąly
gas ir visą laiką skiria naujų 
knygų leidimui, važinėja po 
lietuviškas parapijas, sako pa
mokslus, veda misijas.

Visiem jis visada paslaugus ir 
mielas, patraukiąs visus savo 
giliai persiimta Kristaus dvasia.

Ilgiausių metų sukaktuvi
ninkui!

PENKTASIS TEATRO FESTIVALIS
Penktasis teatro festivalis, su

ruoštas LB Kultūros Tarybos, 
suorganizuotas Anatolijaus Kai
rio, vyksta Chicagoje lapkričio 
26-30.

Lapkričio 26, trečiadienį, 7:30 
v.v. festivalio atidarymas — 
humoro vakaras. Programą atlie
ka Vitalis Žukauskas.

Lapkričio 27, ketvirtadienį, 
7:30 v.v. Chicagos šaulių teatras 
vaidina K. Kielos 3 veiksmų ko- 

ateitininkų stovyklas Vaiteliuo
se, Gondingoje. Atvykęs į Ame
riką, ir čia 1953-56 organizavo 
moksleivių ateitininkų stovyk- 1 
las.

Įsijungė į šalpos darbų, buvo 
Balfo tarybos direktorius, nuo 
1964 buvo Balfo pirmininkas. 
Tas pareigas tįo, kol Balins 1974 
buvo perkeltas iš New Yorko į 

Paskutiniais metais aktyviai
čios veiklos žmogus. Lietuvoje

ėjo visas klebono pareigas. Pro- 
vidence jis išgyveno 28 metus.

penkerius metus, organizavo 
pirmąsias moksleivių žemaičių

mininko pareigas perėmė M. 
Rudienė.

Jis uoliai buvo įsijungęs į 
Klaipėdos bažnyčios statymų,

būris vaidina J. Gliaudės 3

rašė Drauge, Darbininke ir

— Kun. Antanas Siekliuckas 
spalio 28 mirė Žeimių-Jonavos 
rąjone, Kauno arkivyskupijoj. 
Velionis buvo gimęs 1891, ku
nigu įšventintas 1915. šiemet 
šventė 65-rių metų kunigystės 
sukaktį.

— Rašytojas Vytautas Volertas 
yra pakviestas dalyvauti tradici
niame literatūros vakare, kuris 
įvyks gruodžio 6 šv. Kazimiero 
parapijos salėj, Los Angeles, Ca
lif. Literatūros vakarus kiekvie- 
neriais metais organizuoja Los 
Angeles LFB sambūris. Naują 
Los Angeles LFB sambūrio val
dybą sudaro: pirm. J. Kojelis, 
vicepirm. dr. Z. Brinkis ir Ig. 
Medžiukas, sekr. Ed. Arbas ir 
ižd. V. Vidugiris.

— Kanados Lietuvių Kuni
gų Vienybės suvažiavimas įvy
ko lapkričio 5 Prisikėlimo para
pijoj, Toronte. Vysk. A. Ambro- 
zič skaitė paskaitą apie etninių 
parapijų problemas. Naujon vai- 
dybon išrinkti: pirm. Tėv. Au
gustinas Simanavičius, OFM, 
ižd. kun. dr. P. Gaida, sekr. kun. 
J. S taškus. Šiuo metu Kanadoj 
yra 26 lietuviai kunigai.

Parama sportininkam. Gruo
džio pabaigoj į Australiją vyksta 
trys sportininkų komandos: mer
gaičių tinklinio, berniukų krep
šinio ir tinklinio bei 2 lauko 
teniso žaidėjai — iš viso 28 
asmenys. Jų išvykai paremti JAV 
LB krašto valdyba per šALFAS 
Sąjungą paskyrė 2,000 dol. ir pa
sižadėjo per apylinkes talkinti 
Sporto Sąjungos sudarytiem 
vajaus komitetam. Tikimasi, kad 
visuomenė jaunųjų pastangas 
parems.

— Studentų ateitininkų centro 
valdyba per vietines studentų 
ateitininkų draugoves pardavi
nės kalėdines korteles, pagamin- 

ninkių. 10 kortelių kainuoja Ž.3o 
dol. Užsisakant paštu 3 dol. 
Užsisakant paštu, adresas: Da
nutė Balčiūnaitė, 18712 Arrow- 
head, Cleveland, Ohio 44119. 
Jos telef. 216 486-0283.

— Nauji Darbinininko skaity
tojai: K. Giniotis, Juno Beach, 
Fla., kun. V. Radvina, Clover- 
dale, Calif., J. Šoliflnas, Chica- 
go, III. Užsakė kitiem: A. Eiva, 
Chicago, III. — J. Hauser, Lex- 
ington, Ma$s. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Naujiem skaitytojam Darbi
ninko prenumerata pirmiem 
metam tik 10 dol. Atnaujinant 
— visiem 13 dol. metam.

mediją “Jaunystės eliksyras”. 
Režisuoja Juozas Petrauskas.

Lapkričio 28, penktadienį, 2 v. 
popiet Chicagos jaunimo teatras 
vaidina Aloyzo Barono vieno 
veiksmo “Diena prie ežero.” 
Režisuoja Laima Lapinskienė.

mediją “Jeigu mes rasim urani- 
jaus”. Režisuoja Darius Lapins
kas.

Tą pačią dieną 7:30 v.v. Ro- 

3 veiksmų komedijų "Ku-Kfl”. 
Režisuoja Andrius Cieminis.
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Keamy — Hanison, N.J., Ral
fo 7 skyrius ir Šiemet vykdo 
piniginį vąjų vargstantiem mūsų 
tautiečiam sušelpti. Vąjus prasi
dėjo lapkričio mėn. ir tęsis iki 
kitų metų vasario pabaigos.

Lietuvių tremtinių, išblašky
tų po platų Sibirą ir kitus kraš
tus, vargai nesibaigia. Daugelis 
jų jau užmerkė akis amžinai, kiti 
laukia pagalbos iš mūsų.

Šis nariais negausus Ralfo 
skyrius dėl įvairių priežasčių 
— ligų ir senatvės — nebepa
jėgia aktyviau pasireikšti, bet ei
lę metų bendrajai šalpai kasmet 
dar surenkama po 500 dol.

Nariai ir prijaučiu prašomi ir 
šiemet savo auka paremti šį 
svarbų reikalą. Aukom rinkti 
siunčiami aukų lapai, kuriuos su 
auka prašoma grąžinti skyriaus 
pirmininkui Juozui Mėlyniui, 
arba įteikti klebonui kun. Domi
ninkui Pociui ar skyriaus sekre
toriui dr. S. Skripkui, iždinin
kui J. Vaičkui ir J. Kiaušui 
sekmadieniais prieš ar po 10 
vai. lietuviškų mišių.

Ligoniai
Inž. Stasys Skurvydas po ope

racijos sveiksta ir grįžo į namus. 
Dabar yra žmonos priežiūroj. 
Skurvydai yra geri lietuviai pat-

NAUJI
LEIDINIAI

Opposition to Soviet Rule in 
Lithuania 1945-1980, by T. Re- 
meikis — 15 dol.

Lithuanian Pioneer Priest of 
New Engi and, by W. Wolkovich 
— 6 dol.

Eternal dream, by L. Andrie- 
kus — 6 dol.

Merkelis Giedraitis. 7 dol., 
kietais viršeliais 11 dol.

J. Puzinas, Prof. P. Avižonis, 
kietais viršeliais. 15 dol.

A. Budreckis, Rytų Lietuva, 
kietais viršeliais. 15 dol.

N.A. Dičpetris, Trys dienos 
pasauly, kietais viršeliais. 8 dol.

P. Gaučys, Ispanų novelės. 
10 dol.
,”P. Naujokaitis, Kalbininkas J. 
Senkus. 5 dol.

A. Vaičiulaitis, Ir atlėkė vo
lungė, eilės, 4 dol.

V. Frankienė, Pasakų pasaulis. 
3 dol.

Rinktinė jaunimui Nr. 1 ir Nr. 
2 po 1.50 dol. Rašytojų kūry
bos ištraukos.

Persiuntimui pridedama 50 
arba 1 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd. Brooklyn, NY 
11207.

rijotai ir dosnūs mvo aukomis 
lietuviškiem veikslam.

Svaidai serRūirkita* getas lie
tuvis Povilas Tahlhas, Jis gyve
na Newarke, bet prfldanao prie 
Keamy lietuviškų draugių. Jam 
padaryt* sudėtinga vidurių ope
racija Clara Mass ligoninėj, 
N J. Turės ilgesnį laiką gydytis.

MM Albertas Arminas

Negailestinga mirtis pašaukė 
amžinybėn trumpai sirgusį gerą 
lietuvį intelektualą Albertą Ar
miną. Velionis buvo gimęs 
1897 liepos 16, mirė š.m. spalio 
15.

A. Arminas gimė Karklupėnų 
kaime, Vilkaviškio apskr., Virba
lio parapijoj, pasiturinčių ūki
ninkų šeimoj. Iš pat mažens 
linko į mokslą. Baigęs pradinius 
ir vidurinius mokslus, stojo į 
Kauno universitetą ir įsigijo 
Gamtos ir Matematikos fakulte
to diplomą.

Baigęs universitetą, mokytoja
vo Zarasų gimnazijoj ir Kauno 
Aukštesniojoj Prekybos mo
kykloj. 1944 pasitraukęs į Vaka
rus, su pedagoginiu darbu nesi
skyrė. Mokytojavo Wiesbadeno 
ir Kasselio lietuvių gimnazijose.

A. Arminas į šį kraštą atvy
ko 1949. Dirbo braižytoju iki iš
ėjo į pensiją. Savo laisvalaikį 
skyrė menui-scenai ir aliejinei 
tapybai.

Keamy, dar gyvai veikiant 
Bendruomenės Kultūros būre
liui, surežisavo keliolika scenos 
veikalų, pats juose vaidindamas.

Velionis labai mėgo aliejinę 
tapybą. Jo paveiksluose atsi
spindi gražūs Lietuvos gamtos 
vaizdai: pušynai, upeliai, laukai, 
kryžiai ir rūpintojėliai.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Kai skrido baltos burės. Įvai
rūs solistai dainuoja B. Gorbuls
kio 14 estradinių dainų. 8 dol.

Aš tau saulėtos vasros linkiu. 
S. Klimaitė-Pautėnienė dainuoja 
B. Gorbulskio dainas. 8 dol.

Valio jaunystei. Los Angeles. 
LB jaunimo ansamblis Spindu
lys įdainavo 11 įvairių lietuviš
kų dainų. 8 dol.

Lik sveikas. Raiša Urbonienė 
dainuoja B. Gorbulskio 16 estra
dinių dainų. 8 dol.

Visas šias plokšteles išleido 
Gintaras, Hollywood, Calif. Per
siuntimui pridedama 1 dol. Gau
nama Darbininko administraci
joj, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

NEWARKO VYČIŲ SUKAKTIS

Po vasaros atostogų Lietuvos 
vyčių Newarko 29 kuopa nutarė 
iškilmingai atšvęsti savo veik
los 65 metų sukaktį. Sukaktuvi
nį banketą suruošti sutiko M. 
Stonis, talkinama visų narių.

Iškilmės įvyko spalio 11 Švč. 
Trejybės lietuvių parapijos salėj, 
Newarke. Prieš vakarienę apati
nėj salėj vyko kokteiliai.

Švenčių proga “Lfthun* 
nian National Costame” 
knyga labai tinka dovanoti 
t - - f------ f -8------------ - _ž I f <jmnlIniUly cnugam Del K1U-*

Knyga gražiai išleista, 
j —» . — —». i-.i daug mnstractjų, ingių kal
boje. Su pontantfanu kaina 
96 doL Čaktes rašyti:

L. Milukas
111 Grotanans Lene

Hainvi*w, N.Y. 11803

Prieš vakarienę svečius pa
sveikino M. Stonis. Visi svečiai 
kartu sugiedojo Amerikos, Lie
tuvos ir vyčių himnus.

M. Stonis programai vadovauti 
pakvietė prof. J. Stuką. Jis anglų 
ir lietuvių kalbom apibū
dino Newarko vyčių 29 kuopos 
veiklą nuo pat įsikūrimo 1915 
balandžio mėn. Prisiminti pir
mieji kuopos organizatoriai bei 
veikėjai: J. Kanapka, J. Brazaus
kas, B. Vaškas, A. Masanda, 
D. Rupenis, S. Misiūnas, P. 
Paužuvardis ir kiti.

Lietuvių Bendruomenės tau
tinių šokių grupės Liepsna 
vadovė R. Mickūnienė vakaro 
dalyvius supažindino su grupės 
atliekamais šokiais. Visi šokėjai 
yra studentai, kalba lietuviškai, 
žiūrovus žavėjo puikiai atliktais 
šokiais.

Pradedant vakarienę, maldą 
sukalbėjo vyčių kuopos dvasios 
vadas prel. J. Schamus. Jis taip 
pat kuopai padovanojo jo paties 
meniškai pagamintą Lietuvos 
Vytį su gražia dedikacija.

Netvarko vyčių 29 kuopa, 
vadovaujama nenusilstančio 
pirmininko K. šipailos, sutarti
nai veikia, gražiai sugyvena ir 
rodo visiem puikų pavyzdį. 
Šventės proga sulaukta daug 
--- f - S— r - SVeiKmimų.

Svečiai vaišinosi lietuvišku 
maistu, kurį pagamino P. Navie- 
nė iš Ėlizabeth, N.J.

Newarko vyčiai dėkoja pro
gramos dalyviam, svečiam, šei
mininkėm ir visiem, priridėju- 
siem prie šio sukaktuvinio 
banketo pasisekimo.

AX

Nuo pat atvykimo į šį kraštą 
velionis priklausė prie Kearny- 
Harrison Ralfo skyriaus ir Lietu
vių Bendruomenės apylinkės. 
Visada buvo renkamas į valdy
bas įvairiom pareigom, kurias 
kruopščiai Ir tvarkingai atlikda
vo. Priklausė prie Svč. Trejy
bės lietuvių parapijos, Newark, 
N.J.

A. Arminas pasižymėjo gero
mis būdo savybėmis: kuklumu, 
linksmumu. Mokėdavo kitus pa
guosti, nuraminti ir geriau nu
teikti. Todėl buvo mėgiamas ir 
gerbiamas.

Laidotuvių išvakarėse Keamy 
Shaw-Buyus koplyčioj įvyko

Schamus sukalėjo rožančių
Spalio 18 ilga automobilių vilkr MABTLAND: 6MM6—kun. 
tinė palydėjo aa. Albertą įSv gjuiznieras Pupevičius, Merkus

N.J.

dukterys Alina Mikalauskienė 0^$ k Stasė Surdokai, Ri- 
gyvenanti Keamy, N.J., Nųoli Legedds. Aldona Ais- 
Saponara, gyvenanti New Meri
co valstijoj, ir trys anūkai. Gumlinas-Schwarz» Antanas

J. Mėlynu j(Mma Vaičiulaičiai, P. Balta
kis, Al Louis Ripskis. $26.00 — 
Vincas Dailydė. $15.00 — Mari- 

Skaityk ir platink Darbininką! Noreika. $10.00 — Jolanta R.
. Raslavičius, G. ir D. Krivickai,

Virginija Gaila Bird, dr. Kari-
JAV LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS™™ >, duh. čamp*, vy- 

® _ tautas ir Julia Rutelioniai, Jo-
GYNIMO FONDUI AUKOJO: mas ir Marija Vaitkai, Algiman

tas ir Tberesa Landsbergiai, P.
$10.00 — Vincas Mickus, Pra Jackūnas. $5.00 — dr. Jonas Ba- 
nas ir Stasė Staneliai, Mečys ii lys.
Irena Šilkaičiai, Kazys ir Liudvi
ka Jasėnai. $5.00 — Juozas Tau-

.Jad7g‘ Tendfer“'$Ž“00'- J*^

linija Papieris.
GEORG1A: $5.00 — Rimantas 

Genčius.
ILLINOIS: $300.00 — dr. A.B. 

Gleveckas. $50.00 — Daina E. 
Kojelytė, Algis Kiudalas, Dalia 
Šumskytė. $40.00 — A. Razma, 
A. Šležas, P. Kisielius. $30.00 — 
Jonas ir Anelė Juodvalkiai 
$25.00 — Vytautas Šoliūnas, 
Marija Varnas, Alezander ir 
France s Laučka Domansltis, dr. 
Rimvydas ir Giedra Sidriai; Ma
ry Vizgirda, Alfonsas ir Valė 
Kliknai, Kęstutis Trimakas, Jo 
seph ir Vida Meiliai; Raminta ii 
Algirdas Marchertai, dr. Augus
tinas Laucis. $20.00 — Anthony 
ir Ona Juodvalkiai, A. Norkui, 

Antanas ir Leokadija Tverai, 
Justina Nausėdienė, George ii 
Ona Damai, Juozas Vaineikis, 
Peter Juodikis, Anicetas Griga
liūnas, Algis ir Theresa Kazlaus
kai, Jurgis ir Liuda Butikai, 
Snieguolė ir Juozas Masiuliai, 
Vytautas ir Genovaitė Musoniai. 
$15.00 — Oscar Kremeris, Vi
da Tumasonienė. $10.00 — 
Algis A. Regis, Vyt Petrauskas, 
Vyt ir Aldona Cepeniai, Evelyn 
ir Bruno Masiokai, Mary B. Čer
nius, Bronius Andriukaitis, Ka
zys Barzdukas, Kostas Juškai- 
tis, Antanas Kareiva, Birutė Vin- 
došienė, Jonas Vinciūnas, Hen
rikas ir Ilona Lauciuviai, Vac
lovas Orvidas, U. ir J. Balskai, 
Anatalija Kazanaus- 
kas, Feliksas Kasparas, J. 
ir L. Dainauskai, Apolinaras 
Bagdonas, Juozas Baužys, J. So 
liūnas, R. Jautokas, A. Grincai- 
čienė, S. Džiugas, A. Kairys, 
M. Sodonis, B. Juodelis, VI. ii 
R. Stukai, p. Ambromaitienė, 
Tadas Varenka, Raymond ir Lai
ma Kinderiai, Veronika ir, Alfon
sas Gailiai, Petras Jadviršis, A 
Paskoris, Vanda Milavickas, Juo
zas Steponaitis, S. Bražionis, 
Antanas Giniotis. $5.00 — Pet
ras Skėrys, Ant Pauzolis, Danu
tė Augienė, Aleksandra Lekan- 
derienė, S. Budėjus, Juozas Ra
simas, K. Zalminaitis, E. Erin- 
gis, A. Jankauskaitė, Jonas 
Prunsltis, Jonas Jackauskas, V 
Damijonaitis, Steponas Stirbys, 
Meilus Srosilija, p. Martis, Julija 
Šakiuskienė, Zigmas Smilga, p. 
Vasinkevičienė. $1.00 — Paul 
E. Binkis, Jr.

ARKANSAS: $25.00 — Tho- 
mas Dambrauskas. $10.00 — 
Vincas Kaliošas, H. Dūda.

ARIZONA: $25.00 — Marijo
nas ir Marie Louise Dambraus
kai. $10.00 — Vladas Mieželis. 
$5.00 — Albertas Boreišis.

CALIFORNIA: $100.00 - 
Anthony Adomėnas. $60.00 — 
P. A. Raulinaitis, $50.00 — Alex- 
andras Dabšys ir Julė Grikinai- 
tė, dr. George Z. Brinkis, archt. 
Stasys ir Sofia Ada Kudokai. 
$30.00 — Balys Graužinis. 
$25.00 — Angelė ir Celestinas 
Jurevičiai, Leo ir Isabel Oksai, 
Mary Roberts, J.A. Raulinaitis, 
Vincent ir Sofija Tuskeniai, Va
lentinas ir Birutė Varnai, Dana 
M. Mockus, Napoleonas ir Sa- 
lomė Nyerges. $20.00 — Jurgis 
ir Marcelė Uksai, Adonas ir Bi
rutė Jocai, Aleksas ir Melanija 
Maskoliūnai, Gregor ir Janina 
Radveniai, Jokūbas ir Marie Va- 
liukevičiai, Albertina Milius, 
Ona ir Juozas Andriai, Saulius 
Damušis. $10.00 — Ona E Iksus, 
Antanas Bulota, J. Motiejūnienė, 
Pranas ir Marytė Grušai, Jonas 
Kuprionis, Alb. Mitkevičius, 
Pranas ir Izabel Gustai. $5.00 — 
Algirdas Gustaitis, Michael ir 
Magdelena Barauskai, Vincas 
Saras, Jonas, Venckus. į

CONNECTĮČUf:' $100.00 — 
Juozas Dlugauskas, Vytautas 
Trečiokas, Alfonsas ir Stella Ja
rai. $50.00 — Rimvydas Dragu- 
nevičius, Donata ir Augustinas 
Virkučiai. $30.00 — Juozas ir 
Petronėlė Tamašauskai. $25.00 
Pranas ir Prakseda Stirbiai, An
tanas ir Genovaitė Setkai, Emili
ja ir Viktoras Liauckai, kun. Sta
sys Yla. $20.00 — Antanas Kir- 
kutis, Algimantas Dragūnevi- 
čius, Regina Stirbytė, Paulius 
Bernotas, $15.00 — Juozas S. 
Kriaučiūnas. $11.00 — Pranas 
Tidelis, $10.00 — Kostas ir Ka
rolina Vaitaičiai, Pranas ir Salo
mėja Špakauskai, Jadvyga ir 
Henrikas Dapkai, Annelė ir Jur
gis Dragunevičiai, Aleksandra 
ir Jonas Dapkai, Antanas Balsys, 
J. J. Palinkis, Bronė Žilienė, 
Antanas Bakšys. $5.00 — Pranas 
Stankus, Bronius ir Aniceta Kriš
čiūnai. $1.00 — G. Kisielius.

DELAWARE: $20.00 — Eu- 
genia Pakulis.

FLORIDA: $50.00 — Jonas 
Jakubauskas, Victor ir Betty 
Rauckai. $25.00 — Adolfas ir 
Viktorija Andriuliai, Jurgis Janu- 
šaitis, Alice Staseliūnas Lopez, 
Adolfas ir Genė Armalai. $20.00 
— Mečys ir Elena Krasauskai.

KASSACHUSSETTS: 
g100.00 — Bronė Budreika ir I.

Velbasis* Apo d sišitTs ^io^o — j. 
jmrgis, Petras ir Janina Mikšiai. 
£5.00 — Alexander ir Josephine 
LapSiai, Gytis Žiaugra, Rimas 
Manomaitis.

MJCHIGAN: $100.00 — Vy
tautas ir Romaine Jonaičiai, 
£80.00—Vytautas ir Ginas Alan
tai. £40.00 — Barbora Kripkaus- 
kienė. $25.00 — Kastytis K. 
Giedraitis. $20.00 — V. ir M. 
Petruliai, P. ir L. Žemaičiai, 
Jonas Urbopas, Adolfas Damu
šis, K.A. Keblys, Leonas ir Maria 
Bajorūnai. $10.00 — Felicija ir 
Bronė šimukėnaitės, Leonardas 
ix Emilija Kutkai, dr. Justinas 
Piktinas, L. P. Heiningas, Jur
gis Mikaila, Janina ir Jonas Mi- 
kulioniai, Frank ir Jean Leku- 
čiai, Valerija Kundrotas, N. Sma- 
jauslcas, A. Bražėnas, G. ir A. 
Gekauskai, A. ir D. Vėlavičiai, 
B. Trakaitis, A. Petrulis, N. Mi
lerienė, Stasys Garliauskas, A. ir 
B. Astašaičiai, B. Neverauskas, 
G. Kvietys, Antanas ir Aldona 
Paskai, Alfonsas Nakas, Antanas 
ūr Stasė Zaparackai, Jonas Leo- 
raavhčius, Lionginas ir Jūratė 
Pečiūrai, Algis ir Albina At- 
kočaičiai. $5.00 — Marija Jan
kauskienė, Ėlizabeth Brus, P. 
Bumis, česlovvas ir Adelė Sta- 
miuliai, H. Grinius, K. Sragaus- 
kas, E. Baltrušaitienė, S. Sma- 
liuskienė, Julija Duobaitė, Sta
sys Jugenas, S. Vasiulienė, Ka
zys ir Estelle Gogelis.

NEBRASKA: $10.00 — Peter 
Mikalauskas. (Bus daugiau)

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendo
rių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

17 dol. — J. Mačernis, Wood- 
haven, N.Y.

Po 12 dol. — H. Bitėnas, Eli- 
zabeth, N.J., kun. A. Kardas, 
New York, N.Y., R. Nakaniecz- 
na, Kew Gardens, N.Y., K. But
kus, Woodhaven, N.Y., V. šla
pelis, Redondo Beach, Calif., J. 
Gruodis, Monticello, N.Y., A. 
Diržys, Brooklyn, N.Y.

Po 10 dol. — V. Vilkutaitis, 
E. Northport, N.Y., A. Barvicks, 
Arlington, Va., P. Karosas, New 
Britain, Conn.

Po 7 dol. — A. Kondrat, Eli- 
zabeth, N.J., K. Marchus, St. 
Petersburg, Fla., P. Evans, 
Massapeųua Park, N.Y., Mrs. Ar
minas, Waterbury, Conn., J. Bo- 
tyrius, Ridgewood, N.Y., J. Sto- 
nat,Brooklyn, N.Y., V. Biknevi- 
čius, Conunack, N.Y., D. Braz
džionis, Los Angeles, Calif., N. 
Polovinskas, Ėlizabeth, N.J., P. 
Kerdock, Brooklyn, N.Y., A. 
Rimydis, Woodhaven, N.Y., A. 
Bastis, Ozone Park, N.Y.

Po 5 dol. — J. Pupininkas, 
St. Petersburg Beach, Fla., M. 
Karaška, Alexandria, Va., J. Žu
kas, Richmond Hill, N.Y.

Po 3 dol. — E. Treimanis, 
Richmond Hill, N.Y., J. Lau
cevičius, Woodhaven, N.Y., J. 
Klivečka, Woodhaven, N.Y.

Po 2 dol. — M. Kiaunis, Ams- 
terdam, N.Y., J. Pauliukonis, 
Worcester, Mass., A. Wackell, 
Worcester, Mass., kun. I. Ged
vilą, Moore, Mt., T. Jennings, 
Berlin, Conn., C. Krasnakevich, 
So. Boston, Mass., dr. A. Aže- 
lis, Cleveland, Ohio, Urbelis, 
Richmond Hill, N.Y., R. Pund
zevičius, Great Neck, N.Y., J. 
Milius, Woodhaven, N.Y., J. 
Alyta, Flushing, N.Y., A. Jancė, 
Flushing, N.Y., dr. B. Svogun, 
Elmont, N.Y., A. Kilpis, So. 
Boston, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci-

SDEKTBt PARK 
PHARMACY H 

wm. AMrtte^B.6.
77-et JAMAICA AVBRVB

206-4130

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

VISA
VMlOjM 

MASTERCHARGE

METRO OENTAL SERVICE, P.C.

Richmond HM, N.Y. 11416

DOVAMA JAI AAJAM

Prieinamos kainos, modamos įrengimai, patogus prhra-

LORENCE CONTRACTTNG CO-, INC.

LIAUDIES 
INSTRUMENTŲ 

KURSAI 
LIETUVOJ
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Baigiant Darbininko sukaktuvinį koncertą solistai apdovanojami gėlėmis. Iš k Alvydas 
Vasaitis, akcmponavęs solistam, Dana Stankaitytė, Jonas Vaznelis, Stasys Baras ir Darbinin
ko redaktorius Paulius Jurkus. Nuotr. v. Maželio

DARBININKO SUKAKTUVINIS KONCERTAS

J. STANKŪNAS

Darbininko savaitraščio skai
tytojai bei New Yorko apylin
kės lietuviai, gausiai susirinkę 
į Kultūros Židinio salę, lapkričio 
16 iškilmingai atšventė šio laik
raščio 65 metų gyvavimo sukak
tį. Šiam nepaprastam lietuvių 
kultūrinio gyveninio įvykiui at
žymėti buvo suruoštas specialus 
koncertas ir pakviesti trys 
Chicagos Lietuviij Operos solis
tai: Dana Stankaitytė, Stasys Ba
ras ir Jonas Vaznelis. Jie, vykda
mi į New Y orką, atsivežė sa
vo akompaniatorių Alvydą Va- 
saitį.

Išspausdinta programa buvo 
sudaryta išimtinai iš operų iš
traukų — solo, duetų, trio. Bet, 
kai dainininkai pasiekė Brook- 
lyną, bosas JonasVaznelis prara
do savo gražų balsą. Kaip gai
la,, kad negalėjo dainuoti, nes 
buvo Ir^fokių,'Ituriė atvyko' su 
intencija pasiklausyti jo dainavi
mo. Tada prisiėjo visą koncerti
nę programą pertvarkyti. Iškrito 
trio, boso solo ir kai kurių 
duetų numeriai. Ton vieton įdė
ta kiek lietuviškos muzikos.

Koncertą pradėjo tenoras 
Stasys Baras. Jis padainavo 
Vaghissima Senbianza — Do- 
noudy, Liepė tėvelis — Tallat- 
Kelpšos ir Pilu stikliuką — Šim
kaus. D. Stankaitytė atliko Rūtą 
— Gruodžio, Ar atminsi — Ra
čiūno ir Oi, laukiau — Gaile- 
vičiaus. Dar abu kartu davė du 
duetus: vien$ iš “Traviatos” IV 
veiksmo, Violetos ir Alfredo 
Parigi, o cara, kitą — iš “Aidos”

PADĖKA
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis

STASYS ŠUKAS
mirė 1980 spalio 30. Palaidotas lapkričio 3 iš Apreiškimo

Nuoširdžlai dėkojame klebonui kun. J. Pakalniškiui, 
kun. A. Račkauskui, Tėv. K. Žalaliui, OFM, už aukotas 
šv. mttias, p..M Šalinskienel už rūpestingą patarnavi
mą laidotuvių matu. Dėkojama visiems draugams, pažįs
tamiems, lankiusiems koplyčioje, bažnyčioje ir palydėju- 
siems Į amžino poRsio vietą.

Visiems ssamo nuoširdžiai dėkingi ir Mokame giliame 
liūdesy.

PREL. PRANCIŠKUI JURUI, PA.

III veiksmo, Rhadames ir 
Aidos meilės meilės duetą, 
Verdi.

Po ilgos pertraukos, kurios 
metu buvo nustatyta antroji pro
gramos dalis, buvo atliktas Mi- 
chaelos ir Don Jose duetas iš 
operos “Carmen” — Bizet. D. 
Stankaitytė atliko dvi arijas j iš 
op. “Paskenduolė” — Baumilo 
ir iš op. “Butterfly” — Puccini, 
Un bei di, vedremo. St. Baras 
irgi padainavo dvi arijas, iš op. 
“Tosca” — Puccini, III veiksmo, 
ir iš op. “Žydė” — Halevy. 
Koncertą užbaigė abu solistai 
duetu iš op. “Faustas” — Gou- 
nod. Paskutinis numeris tikreny
bėj yra IV veiksmo trio — Mar
garita, Faustas ir Mefistofelis, 
bet iš bėdos Alvydas Vasaitis 
greitosiomis aranžavo duetą.

Visa muzikinė programa buvo 
lietuvių kalba, išskyrus patį pir
mutinį numerį, dainuotą įtąliš- 
kaLiCia -nelaba^ tiko, lietuvi#-, 
kos spaudos garbingą sukaktį 
minint, koncertą pradėti sve
tima kalba. Operų arijų verti
mai į lietuvių kalbą buvo sklan
das, žinovų paruošti, patogūs 
dainuoti. Nuopelnai tenka Iz. 
Motekaitienei, St Santvarai, B. 
Pūkelevičiūtei ir A. Kutkui.

Mūsų muzikos meno akiraty 
pirmą kartą išgirdom Chicagos 
Lietuvių Operos solistą Stasį 
Barą. Jo debiutas Kultūros Židi
ny nepilnai patenkino jo gerbė
jus, prieš keliolika metų jį gir
dėjusius. Jis turi gražaus tembro 
šviesų tenorą, pakankamai iš
raiškos ir minties bei vaidybos, 
bet balso pakilimuose dažnai 
žemino. Ypatingai tai jautėsi

Žmona Teresė 
sūnus Eugenijus ir anūkai

JAV LB Kultūros Taryba 

duetuose, užbaigos kadencijose. 
Gal dainininkui nedėkingas lap
kričio mėnuo, ar gal paveikė ke
lionės nuovargis. Šiaip jis yra 
kompetentingas solistas, turi 
garbingą karjerą.

Dana Stankaitytė yra dramati
nio soprano malonaus balso ša

PATERSON, N J.

Nepaiankūs vėjai lietuvių 
parapijoj

Laiko ratam negailestingai 
riedant pirmyn ir lietuviam, 
ypač jaunimui, bėgant į prie
miesčius, ankstesniosios imigra
cijos lietuvių didelėm pastan
gom ir vargu statytos bažny
čios ir kurtos tautinės parapijos 
pamažu atsidūrė nugyventuose 
miestų rajonuose. Į vakarines 
pamaldas žmonės vengia lanky
tis dėl nesaugumo, o ir sekma
dieniais lietuviškų pamaldų lan
kytojų skaičius nuolat mažėja. 
Mažėjant lietuvių skaičiui, sun
kėja ir tautinių parapijų išlaiky
mas.

Amerikos vyskupai niekada 
didelio entuziazmo tautinėm pa
rapijom nerodė ir jas pakentė 
tol, kol jos pačios sugebėjo išsi
laikyti ir atiduoti vyskupijai skir
tą duoklę. Tautinėm parapijom 
menkėjant dėl lietuvių mažė
jimo, vietiniai vyskupai dėl gry
nai ekonominių sumetimų sten
gėsi įvairiais aplinkiniais būdais 
tokias parapijas sustiprinti, pa
ragindami į jas įsileisti ir kitų 
tautybių žmonių, kad, lietuviam 
išmirus, tokios parapijos neiš
nyktų, bet pereitų ar į kitų 
tautybių rankas ar virstų teritori
nėm parapijom.

Atėjo toks metas ir lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijai Paterso- 
ne. Kol klebonu buvo ispaniš-

CAMBRIDGE, MASS
Miestas atšventė 350 metų 

sukaktį
Universitetų ir profesorių 

miestas Gambridge spalio 5 at
šventė 360 metų įkūrimo sukak
tį-

Minėjimas buvo pradėtas spa
lio 3 vakare Centrinės bibliote
kos salėj. Susirinko miesto aukš
ti pareigūnai, įvairių tautinių 
grupių komisijos. Kalbėjo 
bibliotekos direktorė, mies
to Burmistras ir kiti pareigūnai. 
Prie bibliotekos durų buvo už
degtos žvakės, kad papuoštų 
350 metų atstovaujantį tortą, ku
ris vėliau buvo įvežtas vidun ir 
padalintas.

Iš kalbų sužinojom, kad para
do vadovas bus vienas iš admi- 

bemotorius.
Šeštadienį buvo mažųjų laivų 

paradas Charles upėj — su švie- 

rados. Saulė švietė, ir malonu 
buvo tam paradui ruoštis.

------1 4 a ss — - Ir -A----S—in e kalto rrasKMjuno lietuviu
parapijos klebonas, persirišęs 

lemos dvi vėliavos — lietuviš- 

vininkė. Dainavo muzikaliai, 
tiksliai ir be intonacinių ar tech
nikinių klinčių, su profesionališ
ku polėkiu bei baisingumu. Turi 
platų sceninį ir vokalini patyri
mą. Bet, koncerto formoj atlie
kant operų arijas, jos scenos lai
kysena, mimika bei išraiška bu
vo per santūri. Žinom, kad sta
tistu dainuoti yra daug sunkiau 
negu vaidinant operoj.

Alvydas Vasaitis yra puikus 
akompaniatorius. Turi muziki
nės idėjos jausmą, įgimtą ele
ganciją, gerą užgavimo valdymą, 
ritminį pąjautimą, nepaprastą 
techniką. Dainininkam jis buvo 
gera atrama; preciziškai atliko 
savo uždavinį.

Publikos buvo pilna salė; tai 
retenybė mūsų padangėj. Klau
sytojų reakcija buvo sustingusi, 
šaltoka. Viena, jie nežinojo pro- 
gramos eigos, spausdinta pro
grama negaliojo. Solistai prieš 
dainavimą patylom pranešė savo 
numerius, taip, kad nė pusė sa-
lės negirdėjo. Antra, tikėtasi 
daugiau išgirsti lietuviškos mu
zikos, mūsų kompozitorių kūry
bos, suprantamesnio turinio. 
Mes turim tiek gražios, rimtos 
muzikos, senosios ir jaunosios 
kartos prirašytų įvairaus žanro 
kūrinių. Duokim progą tai kūry
bai viešai pasireikšti — paten- 
kinsim publiką, sulauksim iš jos 
didesnės šilumos ir tuo pasitar- 
nausim savajai kultūrai.

kai nemokąs kunigas, vyskupui 
nebuvo patogu spausti kleboną 
mokytis ispanų kalbos ir aptar
nauti ne tik lietuviškai ir angliš
kai, bet dar ir ispaniškai kalban
čius katalikus. Bet, neseniai čia 
atvykus naujam ir ispanų kalbą 
gerai mokančiam klebonui, vys
kupo spaudimas aptarnauti šioj 
bažnyčioj ir ispaniškai kalban
čius katalikus padidėjo. Jausda
mas savo kunigišką pareigą 
skelbti Dievo žodį bet kuria kal
ba kalbantiem žmonėm, prie to 
prisidėjo ir pats naujasis klebo
nas, tikėdamasis tuo būdu šioj 
bažnyčioj susilaukti ne tik laido
tuvių, bet ir vedybų ir krikštų, 
kurių čia dabar beveik nebėra.

Parapijos taryba per du pasku
tinius savo susirinkimus ilgokai 
svarstė vyskupo ir klebono pa
geidavimą įsileisti į šią jau ir 
taip dvikalbę bažnyčią dar ir is
paniškai kalbančius katalikus. 
Nei pirmosios imigracijos lietu
viai ir jų ainiai, nei paskuti
niosios šiam pageidavimui iš 
principo nesipriešino, nes religi
nis patarnavimas turi būti tei
kiamas bet kuria kalba kal
bantiem katalikam. Bet, jei pir
mosios imigracijos lietuviam is
paniškai kalbančių katalikų įsi
leidimas į lietuvių tautinės para
pijos reikalų tvarkymą ir jos val
dymą nesudarė jokio rūpesčio, 
tai paskutiniosios imigracijos 
lietuviam, norintiem kiek gali
ma ilgiau parapiją išlaikyti lie
tuvių rankose, atrodė, kad ispa
niškai kalbančių katalikų įsilei-

Šeštadienį, gruodžio 13, 7 vai. 
vak., šv. Petro lietuvių parapija 
rengia advento koncertą, kuria
me be kitų kūrinių bus atlie
kamos prof. Jeronimo Kačinsko 
mišios, parašytos Nekaltos Mer
gelės Marijos širdies garbei, 
Mindaugo karaliaus 700 metų 
krikštui paminėti. 1951 kun. Sta
sio Ylos sumanymu, lietuvių ku
nigų grupė su prel. Pranciškum 
Juru priešaky užsakė J. Ka
činskui parašyti tokias mišias. 
Pats prel. Juras finansavo mišių 
išleidimą ir 1952 mišios buvo at
spausdintos.

Kad mišios galėtų būti atlie
kamos salėse, kur nėra vargonų, 
amerikiečių kompozitorius prof. 
John Bavicchi, susitaręs su J. 
Kačinsku, suinstrumentavo jas 
pūčiamųjų orkestrui.

Lietuvių publikos patogumui, 
šis mišių koncertas įvyks S. Bos
tono Lietuvių Piliečių D-jos sa
lėje, 368 W. Broadway, trečiame 
aukšte.

100 asmenų Arlington-Bel- 
mont Chorale atliks W.A. Mo- 

dimas į tautinės parapijos reika
lų tvarkymą yra per ankstyvas ir 
pačią parapiją perduos į sveti
mas rankas. Juk ispaniškai kal
bančių gyventojų skaičius JAV 
nuolat šuoliais auga, o lietuvių 
skaičiaus naujos imigracijos ban
gos nepapildė ir nepapildys, ir 
dėl to jis gali tik mažėti.

Abiejų klebonų, naujojo ir į 
pensįją pasitraukusiojo, įtikinėji
mai, kad parapija ir toliau liks 
tautinė ir lietuvių rankose, di
delio padrąsinimo nesuteikė, 
nes klebonas yra tik laikinis pa
rapijos šeiriiihi’nkas, ‘kūHs "Tjėt 
kada ir dėl įvairių priežasčių 
gali būti vyskupo pakeistas. O su 
nauju parapijos klebonu papras
tai ateina ir kiek kitokia tvarka.

Nors Šv. Kazimiero parapija 
ir nėra turtinga, bet dar pajė
gia išsilaikyti ir vyskupijai skir
tas duokles atiduoti.

Nors parapijos taryba paskuti
niame susirinkime ispanų kalbos 
įsileidimui į šią bažnyčią be jo
kio balsavimo pritarė, tačiau lie
tuviškai nusiteikusių parapiečių 
abejonių dėl parapijos ateities 
nei dabartinio, nei buvusio kle
bono įtikinėjimai neišsklaidė. 
Neturėdami parapijos taryboj 
daugumos, jie pasitenkino tik 
viešu savo rezervacijų dėl toli
mesnės parapijos ateities pareiš
kimu. Ar lietuvio kunigo pasi- 
šovimas sielovadiniais sumeti
mais didinti parapiečių skaičių 
dar ir ispaniškai kalbančiais ka
talikais pasitarnaus ilgesniam 
tautinės parapijos išlikimui, pa
rodys tik ateitis.

KJ. 

šų parapiečįai. Paradui talkino 
vyčiai iš So. Bostono, atsiuntę 
tris asmenis. Lietuviai buvo žiū
rovų labai šiltai priimti, jiem 
buvo plojama.

kas Jakutis, kuris visuomet duo
da dovaną, kada yra ruošiama 
kas nors vieša.

koji ir amerikietiškoji. Toliau 
buvo nešamas didelis plakatas 
su mūsų Vyčiu ir užrašu “Lith- 
uania”, jį sekė lietuvaitės tauti
niais drabužiais, vyrai su gražio-

ną ypatingai šiltai sveikino žiū-

zarto “Venite Populi”, Dvorako 
*Te Deum” dviem solistam ir 
chorui ir J. Kačinsko mišias ke
turiem solistam, chorui ir pučia
mųjų orkestrui. Solistai: Sharon 
Baker — sopranas, Barbara 
Papesch — altas, Arnold Mac 
Kay — tenoras ir Paul Barrien- 
tos — bosas.

šio didelio muzikos įvykio 
globėjas yra šv. Petro parapijos 
kleb. kun. Albertas Kontautas. 
Dirigentas bus kompozitorius 
prof. John Bavicchi, kuris jau yra 
gerai pažįstamas ir lietuviam.

Kalėdinė vakaronė
Lietuvių Moterų Federacijos 

Bostono klubas ir šiais metais, 
kaip jau keli metai iš eilės, ruo
šia kūčias-kalėdinę vakaronę su 
programa. Programą atliks solis
tas Benediktas Povilavičius, 
akomponuojamas prof. Jeronimo 
Kačinsko, aktorė-režisorė Alek
sandra Gustaitienė, jaunas pia
nistas Gregory Dausa ir Ivaškų 
vadovaujamo tautinių šokių 
sambūrio jaunieji šokėjai.

Praeitais metais tokia vakaro- 
nė-kūčios įvyko Tautinės S-gos 
namuose. Pasisekimas buvo 
toks didelis, kad atėję netilpo į 
salę. Kad tas neatsitiktų ir šiais 
metais, moterų klubo valdyba 
nutarė šiais metais vakaronę 
rengti didelėje S. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos salėje, 3- 
čiam aukšte.

Kūčios įvyks gruodžio 14, sek
madienį, 4 vai. popiet Bilietus 
į kūčias-vakaronę galima įsigyti 
iš anksto pas moterų klubo na
res arba pas valdybos atstoves: 
Juzę Matjoškienę, tel. 825-9588 
arba Ireną Ulpaitę tel. 436-5368.

šiais metais bus vietos visiem, 
kas tik atsilankys, ir bus įdomios 
kūčios.

Kūčių šeimininkės yra: Milda 
Norkūnienė ir Ona Vileniškienė, 
o taip pat jom talkins ir kitos 
klubo narės. Tad visi yra kvie
čiami į šias kūčias.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

•. ......."r.1: ,• z .-t
Naujosios Anglijos Šaulių' 

rinktinės suvažiavimas įvyks 
lapkričio 29, šeštadienį, Lietu
vių Piliečių dr-jos trečio aukšto 
salėj, So. Bostone.

Komp. J. Kačinsko parašytos 
Mišios Švč. Marijos Nekaltos 
Širdies garbei bus atliktos Ar- 
lington aukštesniojoj mokykloj 
gruodžio 12, o pakartotos S. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos sa
lėj gruodžio 13. Atlieka Arling- 
ton Chorai Society 100 asmenų 
choras.

LAISVĖS VARPAS Sekma
dieniais 11:30-12:10 vai. 740 
banga iš WCAS 12:10-1 .-00 vai. 
1480 banga iš WBET Vedėjas 
Petras Viščinis 173 Arthur St, 
Brockton, MA 02402 Telef. (817) 
586-7200

BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 bangos sokm. nuo 1 M 
140 vst Veda S. ir V. Minkai, 
502 E. Broadway, So. Boston, 
Mase. 02127. Teief. 268-0489. 
Parduodamas Darbininkas. Di
delis lietuviškų knygų pasirinki
mas.
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KAS BUS VAIŽGANTO
KULTŪROS KLUBO POPIETĖJE’

DARBININKĄ 65 METŲ 
SUKAKTIES PROGA SVEIKINA

Vaižganto Kultūros Klubas 
lapkričio 30, sekmadienį, 4 v. 
je salėje rengia popietę su rašy
toju Liudu Dovydėnu ir jo kny
gos “Vasaros vidudienis“ prista
tymu. v
■ Pradžioje bus pokalbis apie 
rašytoją ir jo kūrybą. Pokalbį 
su autoriumi praves P. Jurkus.

Ajie Įmygą kalbės Alina Stak- 
sie&t- litisi»kąw skaitys pats au
torius ir dramos aktorius Juozas 
Boley-BnleviČtos. Po visos pro- 
gnmas •— kavute.

Autorius atsiveš savo išleistų 
taygų ir bus surengta jo raštų 
parodėlė. Taip pat bus galima 
nuripdrkti ir “Vasaros vidudie
nis’’knygą.

Mmrirdširi mriHesms DARBININKĄ, Švenčiantį savo gražią 
65-kšų metų gyoopfmo rvkaktį.

Linkime ir toliau nemrilrtant būti mūsų lietuvis ko, katalikiško 
gyvenimo remiju ir palaikytoju.

šį savaitgalį Kultoms Židiny
je: lapkričio 30, sekmadienį, 4 v. 
popiet Vaižganto Kultūros Klu
bo popietė — Liudo Dovydėno 
knygos “Vasaros vidudienis“ 
pristatymas. Dalyvauja pats au
torius.

Vitalis Žukauskas, dramos ak
torius, lapkričio 26 išvyksta į 
Chicagą, kur lapkričio 27 atliks 
programą Jaunimo Centre ir tuo 
pradės teatro festivalį.

Kultūors Židinio administra
cijoje įtaisytas automatinis apa
ratas, kuris visada atsakys telefo
ną, jei nebus administratoriaus 
raštinėje. Kas skambins, prašom
pasakyti savo telefono numerį, 
kad administratorius grįžęs ga
lėtų paskambinti.

Kultūros Židinio rudens ba
lius bus gruodžio 6, šeštadienį. 
Programą atliks New Yorko tau
tinių šokių ansamblis Tryptinis 
ir Bostono vyrų sekstetas, vado
vaujamas kompozitoriaus Juliaus 
Gaidelio.

Priėmimas rašytojui Liudui 
Dovydėnui rengiamas lapkričio 
29, šeštadienį, 7:30 v.v. Kultū
ros Židinio posėdžių menėje. 
Kas norėtų su svečiu pasikalbė
ti ir pabendrauti, prašom skam
binti į Darbininko redakciją.

New Yorko skautų bendros 
kūčios bus gruodžio 13, šešta
dienį.

Maironio lituanistinės mokyk
los kalėdinė eglutė ir vaidini
mas bus gruodžio 21 Kultūros 
Židinyje.

Į prel. P. Juro laidotuves Put- 
name lapkričio 24 iš New Yor- 
kn buvo nuvykę Tėv. L. And
riejus, Tėv. V. Gidžiūnas, Tėv. 
P. Barius, Tėv. B. Ramanaus
kas. Pamaldos buvo vienuolyno 
koplyčioje Putname. Tą pačią 
dieną jo kūnas buvo pervežtas į 
Chicagą.

Lietuvos vyčiai rengia Naujų 
Metų sutikimą V. Atsimainymo 
parapijos salėj, Maspethe. Bilie
tus už 20 dol. asmeniui iš anks
to galima įsigyti pas Joną Ado
mėną. Jo telefonas: 212 497- 
5212.

Kalėdines "vaišes su programa 
rengia Europos moterų taryba 
tremtyje. Tos vaišės bus gruo
džio 7, sekmadienį, 4 v. popiet 
Vengrų namuose, 213 East 82nd 
Street, Manhattane. Atsiųstame 
redakcijai kvietime yra kalėdinė 
eglutė, kuri sudaryta iš sveiki
nimų įvairiom kalbom. Yra ir lie
tuviškai įrašyta: Linksmų Ka
lėdų ir laimingų Naujų Metų!

Darbininko kalendorius 1981 
metam lapkričio 14 išsiųstas vi
siem skaitytojam. Jei kas norėtų 
gauti papildomų egzempliorių, 
prašomas atsiųsti po 2 dol.

Nidos leidyklos, išleistas ka
lendorius 1981 metam su kas
dien nuplėšiamais lapukais jau 
gaunamas Darbininko admi
nistracijoj. Su persiuntimu 7 
dol.

Į kuu,V. Martiniams laidotu
ves, kurios buvo lapkričio 22, 
šeštadienį, iš New Yorko buvo 
nuvykę kun. V. Dabušis ir kun. 
St. Raila.* ’

Jaunučių jaunių ir vyresnių
jų moksleivių ateitininkų susi
rinkimai įvyks gruodžio 6, šešta
dienį, tuoj po lietuviškos mo
kyklos pamokų Kultūros Židiny.

Jaunučių ir jaunių ateitininkų 
iškyla į Manhattan Light Opera 
įvyks gruodžio 6, šeštadienį, 
tuoj po susirinkimų. Jaunimas 
matys Babes in Toyland. Norį 
dalyvauti registruojasi pas kuo
pos globėją L. Gudelienę 203

Akvilina Meiliūnaite, dirbanti „ _
vienoj ligoninėj Sydnėjuj, iš ĮSPŪDŽIAI 1$ 
Australijos išvyko prieš aštuonis 
mėnesius ir keliauja po Europą DARBININKO

Sveikiname Darbininką 65 metų leidimo sukakties proga ir 
tinkime, kad laikraštis gyvuotų ir toliau.

LB Woodhaveno apylinkė, 
pirmininkas Vladas Sidas

869-6303 iki lapkričio 26.
Už ll Bronių Radzivaną mi

šios bus aukojamos lapkričio 
29, šeštadienį, 10 vai. ryto lietu
vių pranciškonų koplyčioj, 
Brooklyne. Draugai ir pažįstami 
prašomi velionį prisiminti mal
dose.

N. Y. filatelistų draugija lei
džia savo biuletenį. Per metus 
pasirodo keturi numeriai. Reda
guoja Walter E. Norton, gyve
nąs Philadelphijoje. Rugsėjo 
mėnesio numeryje duodama 
bendrų žinių iš lietuvių fila
telistų gyvenimo, toliau rašo
ma, kaip į pašto tarnybą buvo 
įjungta aviacija, rašoma apie 
knygą “Postage Stamps of Lith- 
uania”, apie mirusį jos redakto
rių Kazimierą Milvydą, apra
šomi Vatikano išleisti šv. Kazi
miero ženklai, piešti dail. V.K. 
Jonyno, tęsiamas aprašymas 
apie paveiksluotus vokus ne
priklausomoje Lietuvoje, skel
biamos lietuviškų pašto ženkit} 
kainos. Prie biuletenio daug dir
ba ir New Yorke gyvenąs Ka
zimieras Matuzas.

Juostų audimo kursus rengia 
Liet. Tautodailės Institutas. 
Kursai bus sausio gale. Mokestis 
už kursus 10 dol. Registruotis ir 
informuotis apie kursus pas Jad
vygą Kregždienę — 846-0510.

Liet. Tautodailės Institutas 
posėdžiavo lapkričio 13, kalbėjo 
apie tautodailės dėstymą Mairo
nio lituanistinėje mokykloje, 
apie juostų audimo kursus, pla
nuojamas paskaitas, parodas. Po 
sėkmingos parodos Tautodailės 
Institutas susilaukė naujų narių. 
Tikimasi, kad narių skaičius dar 
padidės. Kitas Tautodailės Insti
tuto posėdis bus sausio 13 (ant
rą mėnęsio antradienį) Kultūros 
Židiny.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje gruodžio 6, šeštadienį, 
9 ir 10 skyriai bus mokomi, 
kaip pasigaminti šiaudinukus- 
kalėdinės eglutės papuošalus. 
Mokys Lietuvių Tautodailės 
Instituto atstovė.

Pranciškonų spaustuvėje at
spausta nauja knyga — Kalbi-

biografija, prisiminimai, darbai. 
Suredagavo Pranas Naujokaitis. 
Išleido Darbininkas. Leidėjas- 
mecenatas — kun. Kazimieras 
Senkus.

VAIŽGANTO KULTŪROS KLUBO

POPIETĖ SU RAŠYTOJU

LIUDU DOVYDĖNU IR JO KNYGOS 

‘VASAROS VIDUDIENIS” PRISTATYMAS 

hm (Mfcrlkto M. M aekamdieni. 4 v. nootat

Apie knygą kettes Alina ttetaitefiū.
MBraadiM ekeMve aals entortao Ir 
draMMū aktoriee Juozas Botoy-Butevičlua.

Po programos — kavute. 

VM MiaAMHal kvMIamI

ir Ameriką. Kelionėj mano pra
leisti pilnus metus. Būdama 
New Yorke, su savo giminaičiais 
aplankė Kultūros Židinį, Dar
bininko įstaigas ir Adomo Gal
diko vardo galeriją.

Lietuvos vyčių Maspetho 110 
kuopa išsirinko naują valdybą: 
dvasios vadas kun. Stasys Raila, 
pirm. Jonas Adomėnas, vice- 
pirm. Petras J. Yuskevich, sekr.
Adelė Dauzickas, ižd. Nellie 
Skabeikis, Jin. sekr. Edward 
Sirgėdas, jaunių patarėja Marija 
Stungurys, patikėtiniai Karen 
Dagis ir Jonas Lėkštutis, prižiū
rėtojai Tony Yakaitis ir Muriel 
Lėkštutis. Komitetam vadovau
ja: kultūros — Marija Stungurys, 
lietuviškų reikalų — Donatas 
Uzas, programos — Br. Jurgis 
Petkevičius, OFM, informacijos 
— Petras J. Yuskevich ir Kazi
mieras Vainius, ritualo — Ona 
Adomėnas, Elena Yakaitis ir V. 
Žvirblis.

gaunamos Darbininko administ
racijoj. Tautiniais motyvais 3 
kortelės už 1 dol. Religiniais 
motyvais 12 kortelių už 2 dol. 
Persiuntimui pridedama 50 c. 
Daugiau užsisakant, pridedama 
1 ’dol. Darbininkas, 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Kelionė į Las Vegas kai ku
riomis dienomis gruodžio mėn- 
yra nupiginta 100 dol. Dėl infor
macijos kreiptis į kelionių agen
tūrą Vytis 769-3300.

Ilona ir Dalius Brazdžioniai, 
gyveną Los Angeles, Calif., lan
ko Meksikos meno miestus ir 
muziejus. Iš Meksikos sostinės 
atsiuntė Darbininkui sveikini
mus.

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židiny bus gruodžio 7, sekma
dienį. Vaišėmis rūpinasi ateiti
ninkai.

KONCERTO

Gal neįprasta, bet sukaktuvi
niame Darbininko koncerte ne
buvo sveikinimo kalbų. Kon
certą pradėjo Darbininko redak
torius Tėv. Kornelijus Bučmys, 
OFM, šiai progai pasakydamas 
porą sakinių. Toliau vyko pats 
koncertas.

Visi apgailėjo, kad negalėjo 
dalyvauti solistas Jonas Vazne- 
lis. Programa iš pagrindų buvo 
pakeista. Pačiam koncertui buvo 
atspausdinta graži programa su 
programos dalyvių nuotrau
komis. Dabar patys solistai pra
nešinėjo, ką jie dainuos. Kon
certas įvyko. Jis buvo išgelbė
tas ir visiem padarė malonų į- 
spūdį. Stamantrus, kondensuo
tas, gero lygio.

Pabaigoje padėkojo redakto
rius Paulius Jurkus. Merginos 
artistam įteikė gėlių. Čia pasiro
dė ir solistas Vaznelis, kuriam 
publika nuoširdžiai paplojo, lin
kėdama greičiau pasveikti.

Publikos buvo daug, pilna 
salė. Po koncerto dalis klausyto
ji; vyko namo. Kai likusieji už
plūdo mažąją salę, tai ten jau 
buvo sunku net pajudėti.

Čia veikė baras, užkandinė. 
Svečiai buvo pavaišinti. Čia visi 
turėjo progos pasikalbėti, susi
tikti. Buvo suvažiavę daug mu
zikų, dainininkų. Jie pasikalbėjo 
su svečiais iš Chicagos.

Vyko ir loterija. Laimėjimam 
buvo leidžiama įvairūs rankdar
biai, gėrimų krepšys, kurį pa
dovanojo Marytė šalinsldenė. 
Gauta sveikinimų raštu. Gauta ir 
aukų. Autotojai skelbiami atski
rai.

Salės sceną iškilmių proga 
skoningai papuošė Paulius Jur
kus.

Vietoj kalėdinių atvirukų Svečiai iš Chicagos buvo su- 
siuntinėjimo Darbininko skaity- stoję Manhattane. Vieni grįžo 
tojai kviečiami atsiųsti auką tą patį vakarą namo, kiti dar pa
spaudai paremti ir tuo pačiu siliko, lankydami gimines, pa
sveikinti artimuosius ir draugus žįstamus.
per laikraštį. Anksčiau atsiimtu-
šieji anksčiau bus paskelbti laik- K<,ncerto muzjkmj įvertinimą, 
ramtyje- paruostą kompozitoriam J. Stan-

PADĖKA kūno, spausdiname atskirai.
New Yorko lietuvių vyrų cho

ras Perkūnas narių vardu nuošir
džiai dėkoju visiem Baltimorės 
apylinkės lietuviam už šiltą ir 
malonų priėmimą mum atsilan
kius koncertuoti š.m. lapkričio 
15 d. Ypatinga padėka veiklia
jam pirmininkui p. Vytautui 
Eringiui,* Lietuvių salės pirmi
ninkui p. Baliui Brazauskui ir 
salės vedėjai mielai p. Aldonai 
Būdu, kurių malonioj globoj jau
tėm baltimoriškių tradicinį lie
tuvišką draugiškumą ir vaišingu
mą.

Lionginas Drangauskas, 
choro pirmininkas

Lietavė ieško kan^arie. 
Skambinti Darbininko redakci
jai 827-1352.

Namų ifldymo ir kmalhiEBi 
jot reikalais (Heating instaUa* 
tion and repain, plumbing), no
rint pakeisŲ alyvos šildymą | 
gezo sistemą ir pan., galimi 
kreiptis į Antaną Skėrį, Jr. Te W. 
212 847-5642.

MONY — Dr. M. SiemoM«, 
lietuvi*, dnmdžia sveikatą, ne 
darbingumą, pensijas, gyvyby> 
(N,Y, N J. ir Conm) Apsidram 
*■■1 M* Jb Mtoapysit 38MII 
premŲes meitojfaną* Dinudimi 
(vaMos grapūs, kerim galite po 
sirinktt Skambinti sHenąt M1 
M4-3M8. Vak^sendtgriirisi M1 
8S4-37M.

SUKAKTIES PROGA 
DARBININKĄ APDOVANOJO

Darbininko leidėjai kreipėsi į 
savo skaitytojus, prašydami pa
remti laikraštį, 65 metų sukak
ties proga aukojant po 1 dol. 
už kiekvienerius metus. Pirmie
ji aukotojai jau buvo skelbti
ankstesniuose Darbininko nu
meriuose. Dabar vėl skelbiame 
dalį aukojusių:

100 dol. — JAV LB Krašto 
valdyba per pirm. V. Kutkų.

Po 65 dol. — JAV LB Kul
tūros taryba per pirm. I. Bublie
nę, Eglė Žilionytė, New York, 
N.Y., Liucija ir Kazys Jankū
nai, Lodi, N.J., Alina ir Edvar
das Stakniai, Brooklyn, N.Y., 
Lucy Tiškus, Clearwater, Fla., 
Antanina Reivytienė, Middle 
Village, N.Y., Bronius ir Bronė 
Oniūnai, Juno Beach, Fla.

50 dol. — JAV LB Visuome
ninių reikalų taryba per pirm. 
A. Gečį ir ižd. F. Andriūną.

Po 25 dol. — JAV LB Queens 
apylinkė per pirm. J. Zabels- 
kį, Lietuvių Katalikių Moterų 
Kultūros Dr-ja per pirm. dr. A. 
Radzivanienę.

Edvardas Genevičius, 68 
metų, mirė lapkričio 20 Bulvard 
ligoninėje, Astoria. Gyveno 105 
Etna Street, Brooklyne. Paliko 
žmoną Kazimierą ir kitas gimi
nes. Palaidotas lapkričio 22, šeš
tadienį, Cypress Hills kapinėse. 
Į laidotuves buvo suvažiavę gi
minės iš Nevados, Pennsylvani- 
jos, Floridos, Connecticut, 
Ohio, Schenektady, N.Y.

UTHUANIAN COOKERY, 
by iz. Sinkevičiūte
(In English, 316 pages, 8 
dol., postage 50 c.) Graži 
dovana Kalėdų proga lietu
viškai nekalbantiem drau
gam. Darbininkas, 314 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207

(vairių lietuviškų suvenyrų 
galima gauti Darbininko admi
nistracijoje. Skambink 212 827-

Visiem aukojusiem nuošir
džiai dėkoja Darbininko admi
nistracija. Tikimės, kad čia 
skelbiami ne paskutinieji auko
tojai. Visų talka laukiama.

PADĖKA
Dėkojame visiem, kurie prisi

dėjo aukomis, dovanomis ir dar
bu prie Darbininko sukaktuvi
nio 65 m. koncerto pasisekimo.

Dėkojame Liudvikai Koppie- 
nei už gražius rankdarbius lote
rijai, Marytei Šalinskienei už 
brangų gėrimų krepšį, Bronei 
Lukošienei ir p. Gražulienei už 
kitas dovanas.

Dėkojame Alg. Jankauskui už 
gėrimų supirkimą, baro tvarky
tojam J. Sližiui, A. Dėdinui, M. 
Povilaičiui ir V. Steponiui.

Dėkojame valgių gamintojom: 
iš pat ryto su Broliu Kazimieru, 
OFM, virtuvėj plušusiom M. 
Dudutienei, M. Saukienei ir va
karo metu dirbusiom: K. Baraus
kienei, V. Sližienei, E. Kezie- 
nei, B. Lukoševičienei, G. Ku
dirkienei, A. Žukienei.

Dėkojame bilietų pardavėjom 
V. Dėdinienei ir A. Sabalienei, 
bilietų tikrintojui A. Dėdinui, 
loterijos vadovui A. Balsiui.

Dėkojame Pauliui Jurkui, kar
tu su dr. J. Lenktaičiu papuo- 
šusiem sceną.

Dėkojame lietuviškų radijo 
valandėlių vedėjam dr. J. Što
kui ir R. Keziui, o taip pat kun. 
J. Pakalniškiui už garsi
nimą Darbininko koncerto.

Dėkojame iškiliesiem solis
tam D. Stankaitytei, S. Barui ir 
J. Vazneliui bei jų akompania
toriui muz. A. Vasaičiui, atvyku
siem iš Chicagos.

Dėkojame Alice Florist už gė
les ir Silver Bell kepyklai už 
duoną ir pyragus.

Dėkojame visiem aukotojam 
ir spaudos rėmėjam už aukas, 
gausų dalyvavimą koncerte ir 
bet kokią paramą šios sukakties 
proga. — Darbininko administ
racija.
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