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Arkivyskupas Martines Soma* 
to popiežiaus Jono Pauliaus įl
ojo vardu vyskupui Poviloniui

sakytoj kalboj kritikavo žmonių 
žudymų už politinius įaitilcini- 
mus tesukėlė parkaeMo norių

JAV LB Kultūros taryba spalio 
15 d. posėdy nutarė 1981 metų 
muzikos pfenigų skirti lietuvių

--- wA-- •4aK . 1 - —t. uKtnciiyų varau veiegj 
reikštus. linkėjimus §i 
Tėvui greitai pasveikti.

lai* nežiūrėdami draudimo, su
rengė religinę eisena Asyut 
mieste. Policgai jų besklaidant, 
Žuvo 16 policininkų ir 6 funda
mentalistai.

Mas Kampelman, spalio 27 vėl 
p^acsaca aaacon^oo 
savo darbus tarėtų baigti iki 
Kalėdų švenčių.

Ptdestinos išlairitaino <urgs-

Bijutiškis,
1981.1.15.

(Kodėl nebaudžia d religinės 
tikrovės išknlpyrvų?)

V. Vokietijos sostinėj vykusioj 
demonstracijoj, kuri buvo dau
giausia nukreipta prieš JAV ir 
Nato planus išdėstyti V. Europoj 
naujas raketas, dalyvavo apie 
250,000 žmonių.

Lenkijos vyriausybė pasiūlė 
Solidarumo unijai sudaryti miš
rių komisijų maisto produktų ra- 
cionavimui, paskirstymui ir kai
nų reformai kontroliuoti.

Kinge, vykdydama agresyvų 
planų dėl susijungimo su Tai va- 
nu, parutėse nacionalistų perli

pų Martines Somalo padėkojo 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
pirmininkui vyskupui Liudui 
Poviloniui už Lietuvos vyskupų,

vidini — muzikos profesoriui, 
kompozitoriui, dirigentai, vi
suomenininkui, spaudos dar* 
mkndjui, pedagogui tt uetuvių

ne kas kita, kaip ginti vienoj v 
kitoj profesijoj dirbančių žmo
nių gyvybinius interesus. Darbo 
žmonių interesai iš dalies sutam
pa su visos žmonių bendruome
nės interesais. Bet atskiros dar
bo žmonių profesijos gali turėti 
savus skirtingus interesus, ku
riuos apginti galima tik su gerai 
organizuotų profesinių sąjungų 
pagalbų.

Popiežius primena, kad profe
sinių sąjungų užuomazgą galima 
rasti . jau viduramžiais 
veikusiose amatininkų korpora
cijose. Moderniųjų laikų profesi
nės sąjungos nuo anų laikų kor
poracijų skiriasi ypač tuo, kad 
jos yra kilusios iš darbininkų, 
pirmoj eilėj pramonės darbinin
kų, kovos už savo teisių apsau
gojimą nuo darbdavių ir gamy
bos priemonių savininkų ... Pa
tirtis yra parodžiusi, kad laisvos, 
profesinės sąjungos atlieka labai 
svarbų, nepamainomą vaidmenį 
socialiniame tautų gyvenime, 
ypač jos yra nepamainomos su
pramonintose mūsų laikų bend
ruomenėse.

Bet profesinių sąjungų kova 
už darbo žmonių teisių apsau
gojimą ir užtikriniųią nėra tikra 
prasme klasių kova, — pažymi 
popiežius enciklikoj. Tai kova 
už socialinį teisingumą, už tei
singas darbo žmonių teises, atsi
žvelgiant į jų profesinius intere
sus. Ji niekada-negali tapti kova 
prieš kitus. Kova už socialinį 
teisingumą, už visuotinę gerovę 
siekia ne sunaikinti priešininką, 
bet grąžinti jam priklausančią 
vietą bendruomenėj.

Darbas vienija žmones. Ir 
kaip tik čia glūdi jo socialinė 
jėga; jėga kurianti bendruome-

Bet kiekvienam eiliniam tie
sos mylėtojui to per maža. Jau
niškio ir į jį panašiau rašeivų 

kvotos bylos* ir jie nuteisti, pat., -smeižtaraščius ktio greičiausiai 
10 ar 25 metus.lagerio.

Ir dabar, užuot atitaisius tuos 
nusikaltimus, griebiamasi naujų: 
apšmeižti, apjuodinti vienuolius, 
galvojant, kad jaunoji karta pati
kės ir liausis gerbus tuos, ku
riuos gerbė jos tėvai ir seneliai.

Pagaliau “Vagos” atstovas pri
pažino, kad anas mano raštas 
jiems buvęs ir naudingas, nes jis 
parodęs, jog rūpestingiau reikia 
tikrinti spaudai rengiamus raš
tus. Užtikrino, kad ta'Jauniškio 
knygelė antrą kartą nebebūsi an
tį leidžiama.

far al-Numeiry susirūpino, kad 
per Chado valstybę Libija galin
ti užpulti Sudaną, ir paprašė 
iš JAV ginklų. JAV numato Su
danui suteikti prieštankinių 
ginklų ir F-16 lėktuvų.

Sov. S-gos komunistų partijos 
organas Pravda įrodinėja Lenki
jos gyventojam, kad Solidarumo 
unija sudaro pavojų sovietų ordinarų, dvasininkijos ir visų 
bloko interesam, ir todėl Lenki
jos gyventojai tari ją atmesti.

“Jei iš vienos pusės darbas 
imagą Įpatetgry,. jam uždeda' 
pareigą, tai iš kitos pusės dar
bas dirbančiam žmogui yra taip 
pat jo teisių versmė”, — rašo 
popiežius. Šitos'teisės neatski
riamai siejasi su žmogaus pri
gimtinių teisių visuma. Dauge
lis šių teisių jau yra pripažin
tos ir paskelbtos įvairių tarptau
tinių institucijų. Jas vis plates
nėmis garantijomis valstybės 
stengiasi užtikrinti savo pilie
čiam. Pagarba žmogaus teisių vi
sumai yra pagrindinė taikos są
lyga šiuolaikiniame pasauly. 
Nuo pagarbos žmogaus teisėm 
priklauso taika tiek įvairių kraš
tų viduje, tiek tautų ir valstybių 
tarpusavio santykiuose. Tai Baž
nyčia nuolat pabrėžia pastarai
siais laikais, ypač nuo popie
žiaus Jono XXIII enciklikos “Pa- 
cem in terris” paskelbimo. Ry
šium su darbu kylančios teisės 
kaip tik ir priklauso tai pagrin
dinių žmogaus asmens teisių vi
sumai, kuria remiasi žmonijos 
taika. #

« Tarp įvairių darbo žmogaus 
teisių Šv. Tėvas ypač pabrėžia

kovojama su moraliniu chuliga
nizmu.

PREMIJA 
PROF. JUOZUI 
ŽILEVIČIUI

reikia išimti iš knygynų ir bib-’ 
liotekų, kad jie nębemalkintų 
ir nebenuodytų jaunimo. Spau
dos darbuotojų šventa pareiga 
kovoti su visokios rūš ies chuli
ganizmu. Veltui bus kova su 
fiziniu chuliganizmu, jei nebus

jos bendruomenės valstybių gal
vų konferencija savo rezoliucijoj 
paremia 3-ojo pasaulio valstybių 
reikalavimus, kurių dauguma yra 
nukreipti prieš Vakarus.

Lenkijos Solidarumo unija, 
baigdama savo kongresą, priėmė 
planą Lenkijos ūkiui gelbėti ir, 
grasindama streiku, reikalavo 
vyriausybę jį priimti. Taip pat ji 
reikalavo sudaryti tribunolą Ed- 
ward Gierek valdymo metu nu
sikaltusiem komunistam teisti.

Egipto gyventojai referen
dumu didele dauguma patvirti
no naujuoju krašto prezidentu 
Hosni Mubarak.

Egipto prezidento Anwar Sa- 
dat nužudymo fotografijos rodo, 
kad jo apsauga buvo nepakanka
ma, blogai organizuota ir laiku 
nereagavo prieš teroristus.

Nobelio medicinos premija 
buvo paskirta Califomijos tech
nologijos instituto profesoriui 
Roger W. Speny ir dviem Har
vardo universiteto profesoriam 
dr. Torsten N. Wiesel ir dr. Da- 
vid H. Hubel už jų tyrimus 
smegenų srity; ekonomijos 
mokslų premija atiteko Yale uni
versiteto profesoriui James To- 
bin už jo darbus finansinės rin
kos analizėj; taikos premija buvo 
paskirta JT pabėgėlių reikalais 
besirūpinančiai organizacijai.

Naujasis Egipto prezidentas 
Hosni Hubarak paskelbė pagal 
Libijos sieną esančiai kariuome
nei parengties būklę dėl galimo 
Libijos puolimo. JAV dėl to į 
Egiptą pasiuntė du elektroninės 
žvalgybos lėktuvus.

Kun. Jonas Danyla 
(Ciniška užbaiga)

1981 m. kovo 3 d. kun. J. 
Danyla gavo tokį atsakymą:

“Vagos” leidykla, susipažinusi 
su Jūsų atsakymu, į atsakymą, 
ty. antruoju laišku — skundu, 
liečiančiu B. Jauniškio knygą 
“Be iliuzijų”, primena, kad 
minėta knyga buvo rengiama 
spaudai itin atidžiai.

Kadangi leidyklos pozicija 
Jums žinoma, prie šių klausi
mų iš naujo nėra reikalo grįž
ti .. .” (Mūsų pabraukta — red. 
pastaba).

“Elgetaujantieji vienuoliai, ’ 
— grynas Jauniškio išsigalvoja
mas. Jis aiškiausiai meluoja, ra
šydamas, esą Saldutiškyje jis 
pats buvęs siunčiamas elgetauti: 
Jauniškis vienuoliu niekada nę- 
Jnivo, o tik trumpą laiką kaip 
kandidatas gyveno vienuolyne, 
kol saleziečiai, įsitikinę jo netin
kamumu, mandagiai iš vie
nuolyno išprašė, -— tai pripa
žįsta ir jis pats minėtoje kny
gelėje.

BAIGIAMOJI PASTABA
Visas šis kun. J. Danylos gin

čas su “Vagos” leidykla parodo 
sovietinę tikrovę, kaip ten kny
gos rengiamos, kas išspausdina
ma. Jiem rūpi tik antireliginė 
propaganda. Nors surašo melą, 
netiesą, - nors vienuolynai pa
vaizduojami kaip žvėrynai, bet 
— atitaisyti negalima. Šiurpu 
nuskamba leidyklos baigiamoji 
pastaba “minėta knyga buvo 
rengiama spaudai itin atidžiai.

štai kokia šiurpi dvasinė prie
spauda spaudžia mūsų brolius 
lietuvius pavergtoje tėvynėje.

uukų rinkėjų)
Taigi buvo netikrų Tiesos” 

korespondentų, netikrų Valsty
binės leidyklos prenumeratos 
rinkėjų, netikrų revizorių — O 
ar nebuvo netikrų vienuolių, au
kų rinkėjų vienuolynams? Buvo 
ir tokių.

Kun. Kidykas, 1928 m. buvęs 
Kauno jėzuitų gimnazijos bend
rabučio vedėju, pasakojo, jog tų 
metų žiemą, vieną vakarą, į Ute
nos kleboniją atėjo sutanuotas 
jaunuolis ir prisistatė esąs iš 
Kauno jėzuitų gimnazijos — at
vykęs aukų rinkti. To jaunuo
lio elgesys ir ne pagal jo figū
rą sutana pasirodė klebonui į- 
tartini, ir jis, palikęs svečią su 
vikaru, nuėjo į kitą kambarį 
ir patelefonavo į Kauną kun. 
Kipui. Sužinojęs, kad nei tą die
ną, nei kada nors anksčiau nie
kas aukų rinkti nebuvo siunčia
mas, klebonas iškvietė policiją, 
kuri tą netikrą vienuolį areštavo.

Paaiškėjo, jog jis, prieš kiek 
laiko atvykęs į Kauną, užėjo 
į jėzuitų namus ir sakėsi norįs 
stoti į vienuolyną. Padirbėjęs 
kurį laiką prie kiemo valymo 
darbų, minėtas kandidatas vie
ną dieną pasiėmė vieno brolio 
vienuolio sutaną ir iškeliavo au
kų rinkti, tik ne vienuolynui, 
bet sau.

Kas garantuos, kad tik jis vie
nas toks buvo užėjęs? Taigi tik 
tokių apsimetėlių “elgetaujan
čių vienuolių” pasitaikė prieš
karinėje Lietuvoje, o apie tikrus 
elgetaujančius vienuolius niekas 
nieko nežino.

Profesinių sąjungų reikala
vimai niekada neturitaptigm- 
pinio arba klasinio egoizmo iš
raiška, nes tai pažeistų visuoti
nės gerovės reikalavimus. Prieš 
akis turėdamos visuotinę bend
ruomenės gerovę, profesinės są
jungos neišvengiamai susiduria 
ir su politika. Bet jos niekada 
neturi tapti “politinėmis parti
jomis”, siekiančiomis paimti 
valdžią į savo rankas.

Iš kitos pusės, — pabrėžia 
popiežius, — profesinės sąjun
gos neturi tapti partijų ar politi
nių sistemų įrankiais, nukrei
piant jas nuo tiesioginių tiks
lų ... Profesinės sąjungos turi 
rūpintis darbininko asmenybės 
ugdymu, padėdamos jam pilnai 
realizuoti save kaip žmogų, pra
turtinant jį ne tik medžiagiškai, 
bet ir dvasiškai.

Jonas Paulius II enciklikoj 
“Laborem exercens” pripažįsta, 
kad streikas yra teisėta priemonė, 
kurią profesinės sąjungos, tik
ram reikalui esant, gali panau
doti, gindamos darbo žmonių 
teises. Streiko teisę su tam tikro
mis sąlygomis.ir ribomis visa
da darbininkam pripažino kata
likų socialinis mokslas.

(Ar nėnutoras pateisinti 
praeities nusikaltimus?) |

Todėl nenoromis kyla klausi
mas, lęam reikalingi tie viri 
Jauniškio ir kitų ateistų šmeiž- 
raščiai, ko jais siekiame? Ar čia 
nėra noras pateisinti praeities 
nusikaltimus, kai 1940 m. ir vė
liau 1948/49 m. vandališkai buvo 
nusiaubti visi vienuolynai, kon
fiskuotas net asmeniškas vie- 
nuolynan atsineštas turtas, su
naikinta daug meniškų vertybių, 
bibliotekų, išplėšti puikiausi 
vargonai, o patys vienuoliai-ės 
pastatyti už įstatymų ribų — ilgą 
laiką jie negalėjo gauti padores
nio darbo, jei, neatsisakė būti 
vienuoliais. Taip jie buvo pri
versti slėptis su savo įsitikini
mais ir daug kam teko patirti 
tikro skurdo ir'nepelnytos pa
niekos. Kitiems buvo sufabri-

Paskutiniame deširntnrretyje 
sunkiomis bausmėmis buvo nu
teista visa ^ilė žmonių, kalti
nami tarybinės tiknv&s iškrai
pymu ir šmeižimu. 0 už reli
ginės tikrovės iškraipymą ir 
šmeižimą mokami riebūs ho
norarai ir rašomi pagyrimo raš
tai. Stebi žmogus gyvenimą ir 
negali suprasti, kaiptokius daly
kus dalyma suderinti s«j Konsti
tucijos skelbiama visų, piliečių 
lygybe ir sąžinės laisve?! Juk to
kia laisvė tai laisve tiktai sau. 
O laisvė tiktai sau n^ra jokia 
laisvė. Tikra laisvė apima laisvę 
ir kitaip gal vejantiems. Tie žo
džiai ne vien mano, — juos 
daug anksčiau pasakė vokiečių' 
komunistų klasikė Roza Liuk- 
semburg.

laiške arkivyskupas, Šventasis 
Tėvas visus glaudžia prie sa
vo širdies ir prašo Viešpatį, kad 
visada būtų ra jenfe-”

Jonas PąnlfaalM? šia proga

LIETUVOS TIKINTIESIEM
Popiežius Jonas Paulius II- Tėvas nudžiugo ga

ni* per Vatikano valstybės sek- jį meilės ir atsidavimo pa-

■ R*ė^ėėūė
Isnariijos karaliui luan Car- 

los besilankant JAV. preziden- ii praeito numerio)
tas Reagan pažadėjo paremti 
Ispanijos pastangas pasidaryti 
pilnateisiu Nato ir Europos 
bendrosios rinkos nariu.

Norvegijos karalius Olav V 
priėmė darbo partijos vyriausy
bės ir ministerės pirmininkės 
Gro Harlem Brundtland atsista
tydinimą ir patvirtino konserva
torių partijos sudarytą mažumos 
vyriausybę su min. pirmininku 
Kare Willoch.

Maroko karalius Hassan II pa
skelbė, kad kovose su Polisario 
partizanais sovietų raketom bu
vo numušti du Maroko karo lėk
tuvai.

JAV nutarė dalyvauti bendruo
se su Egiptu ir Sudanu karo pra
timuose, kurie buvo suplanuoti 
dar prieš Egipto prezidento nu
žudymą.

Japonijos vyriausybė pareiškė 
ten besilankančiam Palestinos 
išlaisvinimo organizacijos vadui 
Yasir Arafat, kad Japonija remia 
Saudi Arabijos pasiūlytą Art 
Rytų taikos planą, pagal kurį 
Izraelis turėtų pasitraukti į 1967 
m. buvusias sienas.

Britanijos naujoji socialdemo
kratų partija parlamente tufės 
21 atstovą ir pralenks savo didu
mu seną liberalų partiją, kuriai 
parlamente atstovauja tik 11 
narių.

^1‘MELĄ PARENGIAMERŪPESTINGAI
| Iš Liet. Kat. Bažnyčios kronikos | 

,,,^„1 nr. 47. Skyrius “Vagos” leidykla i Vilniuje
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Egipte buvusieji 18,000 sovietų

M
JAV gali
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reiąirpriel lūs pristatyti, ir 
|sakė jiem

puotas arabų žemes. Nepriklau
sydamas nuo sovietų, jis 1973 
kartu su Sirija puolė Izraelį 
per Yom Kippur šventę ir persi-

*1 »!*y

liau ir jo pradėta taikos ofen-'•“* 
zyva su Izraeliu pašetkalavo iš jo 
daug drąsos ir pasiryžimo ne
kreipti dėmesio beveik į viso 
arabų pasaulio panieką Egiptui. 
Jis drąsiai nukeliavo į savo mir
tini© priešo Izraelio patį vidurį 
ir pradėjo neužbaigtą taikos žygį.

Egiptiečio raštininko ir iš da
lies sudanietės motinos sūnus 
gimė 1918 Nilo deltos kaime, 
kur jo senelė švietė jį apie Egip
to kankinius ir britų priespaudą. 
Būdamas religingas, jis lankė ir 
mahometonų, ir koptų krikš
čionių mokyklas. Pasiekęs 7 me
tus, kartu su tėvais persikėlė į 
Kairą, kur lankė aukštesniąją 
mokyklą- ir buvo iš jos paša
lintas už dalyvavimą prieš britus 
surengtoj demonstracijoj. Pade
damas tėvo, jis įstojo į kara
liškąją karinę akademiją Ją bai
gęs, būvą paskirttas į ryšinin- 

>kų korpą ir atsidūrė nuošaliam 
kareivinių mieste Mankabad. t 
Čia jis susipažino su prislėgtos 
nuotaikos leitenantu Gamei Ab- 
del Nasser ir kartu su kitais 8 
karininkais sukūrė slaptą laisvų
jų karininkų organizaciją sie
kiančią Egipto laisvės.

Turėdamas tik 22 metus, jis 
nelaimingai įsimaišė į sąmokslą 
prieš britus ir siekė susisiekti su 
Vokietijos lauko maršalu Rom- 
mel, kurio tankai jau riedėjo per 
šiaurinę Afriką ir pasiūlyti jam 
laisvųjų karininkų organizacijos 
paramą. Dėl to 1942 jis britų . -
buvo uždarytas 2 metam i kalėji- “ .is,8»° ‘nasi‘*

ii Ičuri6 1914 pabėgo. ■' Tais pat metais, sulaužydamas 
arabų tradicijas, jis pasiūlė tai-

Nužudytas Egipto preziden
tas Sadatas

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

PALM BEACH, FLA.

_ — Bene svarbiausia pavergtos 
Lietuvos muzikinė institucija 
yra Lietuvos valstybinė filhar
monija, veikianti nuo 1940 pa-1946 jis dalyvavo sąmoksle 

nužudyti britam parsidavusį* baigos. Filharmonijoje yra sim- 
egiptietį Amin Osmah, vadovą- * - - > . ----- .—
vusį probritiškai atsinaujinimo 
lygai. Ir vėl jis buvo sulaikytas 
ir praleido kalėjime 3 m., daž
nai laikomas vięnutėj. 1948, iš
ėjęs iš kalėjimo, jis vėl įsijungė 

' į armiją ir į pogrindžio veiklą.
1952 Nasser jam įsakė priimti 
Egipto karaliaus Faruko abdika
ciją Aleksandrijos uoste liepos 
26. . -

Per audringus Nasserio valdy
mo laikus Sadatas tik pamažu 
lipo karjeros laiptais. Kelerius 

, metus jis buvo Nasserio islami- 
1 nio kongreso pirmininkas ir išti

kimas Nasserio sekėjas. Kai 1970 
Nasseris buvo pašalinęs visus 
savo buvusius draugus, draugys
tė su Sadatu nenutrūko. 1970, 
Nasseriui mirus nuo širdies ata
kos, kariuomenės vadai Sadatą 
išrinko Egipto vadu, nes tikėjo, 
kad jis bus lengvai manipuliuo
jamas, bet 1971 jis beveik visus 
juos įkalino, apkaltindamas 
bendradarbiavimu su sovietais 
jam nuversti. Jis panaikino Nas
serio vykdytą policinę sistemą

— Praėjusią vasarą šešių sa
vaičių lietuvių kalbos kursus 
Vilniaus universitete lankė 21 
užsienio lietuvių jaunuolis. Kur
suose dėstė universiteto dėsty
tojai J. Balkevičius, Z. Zinkevi
čius, J. Pikčilmgis, J. Palionis, 
V. Mažiulis, D. Sauka, J. Lan
kutis, J: Kabelka, A. Pupkis. Kur
sų dalyviai buvo nuvežti į Drus
kininkus, į Pirčiupį, į Anykš
čius, į Trakus, į Rumšiškių etno- f 
grafinį muziejų, į Kaišiadorių 
medelyną. Kiek tuose kursuose 
buvo sovietinės propagandos, 
tenykštėje spaudoje nekalbama,

Vėlinių minėjimas
Lietuvių Bendruomenės Palm 

Beach apylinkės lietuvių kapų 
sekcija, vadovaujama Jono Jaku
bausko, rengia Vėlinių minėji
mą — mirusių pagerbimą lap
kričio 1, sekmadienį, 3 vai. po
piet, tuoj po lietuviškų pamal
dų, Royal Palm Memorial Gar- 
dens lietuvių kapų sekcijoje.

Kūn. Andrius Senkus atlaikys 
pamaldas už mirusius ir čia pa
laidotus lietuvius: Juozą Papievį, 
Antaną Petaraitį, Juozą Zima- 
travičių, Sofiją Dundurienę, Vla
dą Staškų, Leonorą Binkienę, 
Martyną Jokūbaitį ir dr. Nikolą 
Minkevičių. Ant kiekvieno jų 
kapo bus padėta gėlių <ir už
degta žvakutė.

Po mirusiųjų pagerbimo pa
maldų ten pat įvyks kapų skly
pų savininkų susirinkimas, ku
riame bus aptarti lietuvių kapi
nių einamieji reikalai.

LB gegužinė
Lietuvių Bendruomenės Palm 

Beach apylinkės valdyba rengia 
gegužinę lapkričio 8, sekma
dienį, 1 vai. popiet Singer Is- 
land, prie Ocean Blvd.. ties

rengia gegužines kiekvienais 
metais. Bus paruošti šilti lietu
viški pietūs. Veiks baras su įvai
riais gėrimais ir laimės šulinys. 
Valdyba kviečia dalyvauti visus 
lietuvius iš arti ir toli su savo 
draugais, pažįstamais ir kaimy
nais. Gegužinės pelnas skiria
mas lietuviško švietimo reika
lam. , _

Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
Jadvygai Jokūbaitienei už išrū- 
pinimą iš vietos burmistro lei
dimo nemokamai naudotis šia 
puikia gegužinės vieta, o taip 
pat už policijos leidimą gegu
žinės vietoje vartoti įvairius gė
rimus, nes gegužinės aukos ski
riamos kultūriniam reikalam.

JUOZO ANDRIULIO Rasi Estete, namų pardavimas, visų rūčių apdrau
dimai, Income Tas pūdymas. įstaiga veikla nauįoį vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Avė., Weodhaven, N.Y. Talei. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įataigoį kreiplantto paminėti, kad esate M 
norite būti J. Andrtečio klijentate.______  <- ■ -

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Wlntor Gardart tavam. 
1863 Madteoa St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6448. Salė veste 

• vūnte Ir kt pramogoms. Be to, duodami poialdotuviniai pietūs. Pirmos 
riteles lietuvlikas maistas prieinama kaina.

foninis orkestras, -vadovaujamas 
muziko Juozo Domarko, kameri
nis orkestras, vadovaujamas 
muz. Sauliaus Sondeckio, stygi
nis kvartetas, kuriame groja E. 
Paulauskas, K: Kalinauskaitė, J. 
Fledžinskas ir R. Kalinauskas, 
estradinis orkestras, vadovauja
mas J; Tiškaus. Filharmonijos 
salėje 1963 pastatyti nauji 
koncertiniai vargonai. Filharmo
nija turi ir kelis etatinius solis- kursantų pasisakymų ma
tus. 1981/82 sezoną filharmoni- tyti, kad kursuose jie daug iš- 
ja pradėjo simfoninio orkestro moko -— ypač pagilino lietuvių 
koncertu filharmonijos salėje. 
Talkino ir Kauno valstybinis 
choras, vadovaujamas P. Binge
lio. Programoje buvo G. Sviri- 
dovo “Patetinė oratorija”, A. Re
kašiaus “Penktoji simfonija” ir 
S. Rachmaninovo “Rapsodija 
Paganinio tema” (talkino pianis
tas P. Stravinskas).

— Kauno dramos teatras se
zoną pradėjo Kazia Sajos dviejų 
dalių fantastinės melodramos 
“Sielų mainbi” premjera. Veika-, 
lą režisavo Vilniaus akademinio 
dramos teatro režisierė-Irena

c__ L:___ _n.-_ __

daiLjantna Malinauskaite. 
ziką sukomponavo komp. Min
daugas Urbaitis. Vaidino jauni 
aktoriai: V. Valašinas, N. Radai- 
tytė, L. Rukšnaitytė, V. Žilėnas, 
V. Eidukaitis, A. Vrubliauskas. 
Numatomos teatro gastrolės Le
ningrade. Ten Kauno dramos 
teatras vaidinsiąs M. Gorkio 
“Paskutiniuosius”, H. Ibseno 
“Statytoją Stolną” ir V. Krėvės 
“Šarūną”.

— Jau kuris laikas Lietuvos 
ryšiai su Lenkija yra suvaržyti. 
Bet vis dėlto buvo leista Liet. 
Mokslų Akademijos centrinėje 
bibliotekoje surengti lenkų 
mokslinės knygos parodą. Iš 
Lenkijos atvežta 600 leidinių iš 
fizikos, matemattilcos, ekonomi
kos, gamtos, literatūros ir filoso
fijos mokslų.

— Rugsėjo mėnesį Vilniuje 
lankėsi Graikijos baleto teatras 
'‘Helenų choreodrama”. Aka
deminiame operos ir baleto 
teatre graikai parodė kelis vie
naveiksmius baletus: “Edipas — 
žmogus”, “Medėja”, “Drako
nas”, “Regėjimai”.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bsklng Co. Lietevlika Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, palis ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Bhrd., Corooa, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius,
Vedėjas

MASTERCHARGEVISA
kalbąs mokėjimą _  *

— Vandens sporto europinėse 
varžybose'Jugoslavijoje aukso 
medalį laimėjo Vilniaus pedago
ginio instituto studentas Rober
tas Žulpa, nuplaukęs 200 metrų 
krūtine per 2 min. 16,15 
sekuiidžių. A. Žulpa yra olimpi- z 
nis čempifonas.

— Išleistas Juozo Grušo RAS
TŲ penktas tomas (462 psl., 
20,000 egz.). Jame sudėti “tary
binio” laikotarpio pasakojimai, 
taip pat kritikos straipsniai, pasi- 

Šiepiu.
Giros RAŠTŲ šeštas tomas (294 
psl., 20,000 egz.). Jame yra ro
manas “Kai neliepsnojo tik van
duo” ir apysaka “Lolita Voltare- 
no”.

— Išleista šių metų Lietuvos 
valstybinę -literatūros premiją 
laimėjusio poeto Albino Bernoto 
eilėraščių rinktinė VĖŽĖS (334 
psl., 20,000 egz.).

— Nusipelniusios artistės so
vietinis titulas suteiktas Šiau
lių dramos teatro aktorei Albi
nai Simokaitytei-Tumkevičienei. 
Garbės raštais pagerbti Šiaulių 
dramos teatro aktorėEmilija Da- 
nilevičiūtė-Dapiiene ir to paties 
teatro scenos mašinistas Jurgis 
Zaksas.

— Tas Vargšas rašytojas My
kolas Sluckis! Vargšas dėl to, 
kad, užuot kūręs beletristiką, 
įsikinkė į sovietinio melo veži
mą. Literatūros ir Meno Nr. 38 
M. Sluckis išspausdino straipsnį - 
“Žydinti visatos šakelė”, nu
kreiptą prieš atominio karo pa
vojų^ galintį sunaikinti visą že
mės gyvybę. Tame straipsnyje 
kyšo sovietinis melas teigime, 
kad. tik Amerika yra kalta dėl 
atominio karo grėsmės, kai visai 
nutylima apie,sovietų Rusijos 
atomines bombas, nukreiptas į 
V. Europos miestus, tik Amerika 
kaltinama dėl ' ginklavimosi

METRO DENTAL SERVICE, P:C.

118-06 Myrtie Avenue 
Richmond H UI, N.Y. 11418

Prieinamos kairios, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamalca ir Myrtie Ava. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais Ir šeitadioniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

FLORIDA
Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kalnas

T? Ą TTT7 >70* Boutevord,«. Aetenburų 6coch,FI. 55706 ĮjO 1 Al E Metanai (915) 5*0-2446. Vakare (915) 545-Ž756

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, iečtad. WEVD , 
9-9 vaL vak. 97 J FM. Taip pat “Music of Llthuanla”, trečia*, 6:05- 
7:00 vai. valu, Ii WSOU» 89.5 FM. Dr. J. J. Stekas, Dir. adresas: 
234 Sunllt Dr., Watchung, NJ. 07060. Telef. (201) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kazys, 217-25 54th Avė., Bsyside, 
N.Y. 11364. TeL 212 229-9134.

nei dėl ginkluotų neramumų

tančiomis demonstracijomisniais didiesiems miestams.

išdėstymą^gintis nuo sovietų
. gylio Šulinys. IS jo spindulių

Pr.N.

miesto centro. Miesto augimą 
numatoma plėsti dešiniajame

Vilniuje per Nerį būsią pastaty
ti dar keM tiltai ir automobilių

Akademijos institutuose, Moks
lininkų namuose Verkiuose, 
Kauno politechnikos institute,

sija ginklavimosi srityje jau yra 
pralenkusi Ameriką. Kaltinama 
Amerika ir dėl neutroninės 
bombos, skirtos apsigynimui 
nuo sovietų agresųos, gamybos.
.Suprantama, kad M. Sluckio aša-

jo pabaigoje lankėsi grupė JAV 
lietuvių, vadovaujama bostoniš- 
kioinž. Donato Šato. Ekskur
santai naudojosi “Tėviškės” 
draugijos globa. Jiems buvo su-

se. įstaiga ras Sy. jono kapinių.

Jmriais vanduo nutekėsiąs į po- 6°*» b*t apie tai M: Sluckis 
temius.tr sudarysiąs švaraus nekalba, 
vandens šaltinius, iš kurių van
duo bus teikiamas Kauno mies
tui. PteteHoa vandenvietės esan
čios paštatytos Vilniuje, Si Bu

LIETUVIŠKO STS.IAUS PAMINKLAI 
SUKURtASM ■■ IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK,

asolipo
Naujų Motų sutikimas

Lietuvių Bendruomenės Palm 
Beach apylinkės valdyba, kaip ir 
kitais metais, taip ir šiemet ren
gia Naujų Metų sutikimą gruo
džio 31 Šv. Povilo katalikų para
pijos naujoje salėje. Vėliau bus 
suteikta daugiau informacijų.

P. Mikšys

KVECAS
JONAS 

1933 + 197 0

•

K ~ g

K ' ▼

JT, , J..
v. 1

kad

6648 » ST, MlDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phonet: 326-1282 326-3150

GAUSI PAMOOŲ SAU

MOKĖTI GAUMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES)

• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MASINOS
• VIEŠBUČIAI <
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

| LIETUVĄ

temius.tr


(nukelta į 4 ptl.)

Margučio radijo programos.
Sekantį rytą nuskubėjau ap- 

lankyti Margučio. Radau. Lilįją 
Vanagaitienę dėvinčią gedulo 
drabužius. Antaną* Vanagaiti* 
buvo miręs prieš kelias dienas. 
Pasidarė nyku ir graudu. Jutau, 
kaip kūną šiurpulys kratė. Kita-

čia atvykę ištisom atostogom.
Žmonės mėgsta iRdoMomtis. 

Sėdi tarp gėlių. Tarp tą. keistų 
tropikinių augalą yra ir sedu
la — fontanas. Viskas egzotiš-

Vienas rašytojas pastebi: “Bū
tų gera, kad klebonai tų knygu
čių užsisakytų šimtais, ir su ge
rais savo paaiškinimais padaiin- 
tu ” a.

Daug Šioje srityje nuveikė 
minėtas kua. A. Rubšys, irgi šv. 
Rašto specialistas. Jislietuviškai 
parašė ir išleido jau du tomus —

žiavime, pietų meta solistas 
Kipras Petrauskas paaukojo apie 
savo draugystę sū'Antanu Vana
gaičiu. Pirmaisiais nepriklauso-

Žumalą. Viename kampe už 
spintų buvo Vanagaičio rašoma
sis stalas, knygomis, gaidomis 
ir popieriaus lapais apkrautas. 
Ant vieno pradėto rašyti lapo 
gedėjo plunksnakotis. Kitoje 
sienos pusėje. mačiau didelę 
nuotrauką, Vanagaitį sėdintį 
prie mikrofono.

Dairaus po Įmygu lentynas, 
stoviniuoju, lyg laukdamas, kad 
prasivertų durys ir su vėju at
ūžiu Vanagaitis, dainuodamas 
“Jaunas ir gražus Stasys” arba 
“Dul dul dūdelė”...

mas prigytų, įsitvirtintų.
Padėtis ėmė keistis protestan

tizmo metais. Protestantai rūpi
nosi šv. Rašto vertimu, kad ga
lėtų bažnyčiose skaityti, Dievo 
žodį. Mažojoje Lietuvoje, kur 
protestantizmas smarkiai plito, 
anksti buvo susirūpinta Šv. Raš
to ~ vertimu į lietuvių kalbą 
ir daug buvo padaryta.

Didžiojoje Lietuvoje padėtis 
pagerėjo tik su vyskupu Merke
liu Giedraičiu. Jis pasirūpino, 
kad lietuviškai būtų išverstos 
Evangelųos ar jų dalis. Tai.pą- 
darė Mykolojus Daukša, kanau
ninkas, 199d* išleidęs Postilę, 
kur buvo drauge ir pamokslų 
knyga. .

.Evangelijos į lietuvių kalbą 
buvo išverstos 1647, išleistos 
lietuviškai ir lenkiškai. Ir tas 
vertimas laikėsi bent porą šimtų 
metų. ' .

Žemaičių vyskupas Juozapas 
Arnulpas Giedraitis pats išvertė

Jis vis, kaip mūras, stovės stip
rus- Pasikeisdami rikiuosis ve
dėjai ir pranešėja bei bendra
darbiai, klausytojai atiduos savo 

atverti Širdį ir protą Dieviška- metų tarnybą, bet Margučio pi
jam Žodžiui. Labai haudinga, lis. stovės, kokbus gyva lietuviš- 
tiksli ir patraukli. Turėtų pada
ryti daug gera, jei bus plačiai

nį darbą, k^ądabnm^n Uė- masrftšį, Ir rašyti buvo mato- 
tavos atrfflmoiūlMtitidūbo šuva- geriant kvapnią kavą ir rū- 

kantmgaretę. Mes tada nežino
jot, kad tai buvo nuodai, to, kuo 
daugiau smiDdnom panosėje, 
tuo atrodė sveikiau. Jei tai būtų 
galima palyginti su tuolaikiniu 
pinigų kursu, tai buvo didžiau
sias honoraras, kokio žurnalis
tas gali tikėtis. Mažne grynam 
auksui lygus.

be dvasinės globos. Ko gero, nu- 
taus, ištirps'amerdroąizmo kati
le. Naujai lietuviškai imperijai 
reikia daugiau jaunų karių.”

Vienas iš Margučio imperijos 
didžiūnų buvo Juozas Račiūnas, 
kuris, rėmęs žurnalo leidimą, 
pažadėjo remti ir radįjo progra- 

su mas. Taip 1932 balandžio 11 iš 
WHFC\toties pasigirdo pirmas

ka dvasia.
Antano Vanagaičio sukurta 

Margučio imperija (taip jis ją 
vadino) kūrėsi taip, kaip ir visos 
imperijos. Pirmiausia jis pasi
skelbė vadu 
rinkti karių būrius, 1928 balan
džio I išleido įsakytoą—pirmą
jį Matgučio žurnalo numerį. Kad 
lietuviškos dvasiosdtariai pa
klustų jo imperijai, jis-rašė: 
“Margutis — margintas Velykų 
kiaušinis, MargutisLietuvos 
velykaitis j Margutis ■— linksmas 
laikraštukas, Margutis sve
čiai nsėdutis, .Margutis — juoko

Minėtas kun. A. Rupšys susi
rūpino ir Senąjį Testamentą pri
artinti lietuviškam skaitytojui. 
Jau parašė pirmąjį tomą — Rak
tas į Senąjį Testamentą. *

• Su džiaugsmu ir dėkingumu 
pasitinkame tas knygas, kurios 
taip reikalingos lietuviam. Šv. 
Raštas — biblija — šimtmečius 
keliavo iki lietuvių tautos. Da
bar pirmą kartą jis pasitinkamas 
ir su specialia literatūra, “kuri 
Dievo Žodį labiau priartina prie

Iria sudiev pasakyti pelikanam, ateina ta vyskupo Antano Bara- steigą apačioje nutylą ratų dun- 
Žtatta, tai yra labai svarbu. Ne- amuko parašyta graudi dama — dėjimas. Jauti, kyla, labai staigiai 
atsisveikinęs negali išvažiuoti. “Sudiev, Lietuva, man linksma kyla. Tuoj sugirgždą įtrauktam! 
Reikia dte paryčiam nrikeliimfi buvo gyventi tavo šalelėj”- J» ratai. Stiuardesės skoba ir taiso- 
prae didžfoio Ariate. teikta tada išvyko į Petėrsburgą ir taip si žmonėm duoti valgyti.
bnridytipovaadeitį,Ssiinaudyti. dainavo. Pro langą matau lankus, ilgas
Pettaoaf jau seniai sukilę, bot- Aftftftinųįa ir aš tuo* žodžius citrininių medžių eiles. Lankų 
gęnvo pmuyėtag. tingtataž «*- — Žmonėm, kurie čia lieka. Eilių, kaip kokie

metais Siekto.' Tam leidiniui 
dar trūko tinkamų paaiškinimų, 
komentarų. | lietuvių kalbą visą 
šv. Raštą versti pradėjo tik kun. 
Juozas Skvireckas, vėliau vysku
pas ir Lietuvos metropolitas. Jis 
savo vertimą pradėjo 1901 me
teis ir baigė tik antrojo pasau
linio karo metu.

Šv. Raštas lietuvių tautai liko

senamiestyje turėjo meno klubą, 
kur jie rinkdavosi valgyti bei 
praleisti turimą laisvalaikį. K 
Petrauskas labai mylėjo A. Va- 
.nagaiti, kuris buvo labai moto- 

vū. ta nebodavo - rri 1040 meta tnvasan atvy-
tuviškas AeąžodtS . Kaklus r.im,, tneta pavssmj mvy
na^gtafc pmdSoje tenkinasi t «*“»
15 P"*9"?*- sū pefataę, vis į duris dairy-
augo, u vdiau kasdrnn Ir fag.
•X ■“«**>. d“navo atOŽ<iavo Vanagaitis, nuo jo
skte.dž.^akot ^isus. balso rieuos \taedmm.. Ultek-

W l^bentao Margoj <favl) 

gestų bei kūno judėjimo, kai

H o po minutės kitos juokais plyš
ta /davome. Kartais ateidavo naują 
I ba, sti pintomis sėdėdamas, tik,

I žiūrėk, pakelia akis į lubas ir
I niūniuoji ką nors naujo, negir-
H dėto. Jei man patikdavo, prašy-
I davau pakartoti ir tada aš padai-
H nuodavau. Taip gimė dainos
■ “Dul dul dūdelė”, “Stasys”, ku-
■ rią mes visi išmokę padaina-
■ vmne vardines švenčiančiam
■ Stasiui Šilingui. Gaila, kad Va-
■ nagaitis išvyko į Ameriką, bet
I ten jis buvo labai reikalingas.
| Čia, Kaune, Jis blaškėsi, nerimo,

■ta trūko jam erdvės, benorėjo Iri-
**S^*M*!y ujcJT/8*“ tiems maišytis po kojų. Jis norė-

£■*pSmiafr Arafcfar bOti savas’ Dabar gi jis ten
rjįį*, 6agtautarto^?)taatr Chicagoje sukūrė savo imperiją.



Petrai Petrui 
prie Margučio 
minima ir šiįbi

jas Kazys Deveikis ir prašė už
sukti į Margutį. Jis man parodė 
gautus iš klausytojų 73 laiškus. 
Vieni dėkojo, prašė programą 
tęsti, o kiti, Margučiui įdėję pen
kinę ar kitokį žaliuką, prašė

rys, vieni ateina, kiti išeina. 
Akyse ašaros, liūdesys, dreban 
tys žodžiąi. Atėjusiejireiškia už
uojautą Margučiui,. Vanagai- 
tienei. ' •.

Redaktorius - Linkus kviečia 
rašyti Margučio žurnalui, Vana-

dėdavome Antano Vanagaičių 
melodrama, pritariantkanklėms 
“Yra šalis, graži šalis...” P< 
antro sekmadienio .programo ___ ... „ ......
paskambino Margučio pranešė- laimėjimais. Gyvu žodžiu, daina, 

muzika, magnetiniais, įrašais,- 
skaidrėmis* ir filmu bus per
žvelgta Margučio radijo 50 metų 
veikla.

Po kurio laiko pradėjau pasa
koti v Margutyje savo kelionės 
įspūdžius po. Lietuvą, kuriuos 
pavadinau “Gražioji Nemuno

A.A. DR. ELIZIEJUS DRAUGELIS
Baigėsi gausi Draugelių šeima

p

I

Tolimoje Brazilijoje prie Sao 
Paulo miesto spalio 8 mirė dr. 
Eliziejus Draugelis, paskutinis 
ankstesnės kartos valstybinin
kas, visu nuoširdumu statęs ne
priklausomą Lietuvą ir jai tarna
vęs. Mirė sulaukęs gilios senat
vės — 93 metų. -

Velionis buvo kilęs iš garsios 
Draugelių šeimos. Garsi tuo, 
kad jų tėvas, Petras Draugelis, 
gimęs 1849, miręs 1914, nuo 
1874 metų buvo mokytojas Lie
tuvoje. Mokytojavo bent keliose 
vietose Suvalkijoje. Jis buvo gi
liai religingas ir didis patriotas, 
platinęs draudžiamą spaudą, kė
lęs žmonių švietimą.

Jis turėjo gausią šeimą..Visus 
vaikus išmokslino. Įr visi pasi
žymėjo savo patriotizmu ir giliu 
religingumu. Iš tos šeimos buvo 
kilęs kun. Vladislovas Drauge
lis — kunigas, marijonas, vei
kęs Suvalkijoje, Rusijoje, Ameri
koje; Magdalena Draugelytė- 
Galdikienė, visuomenininkė, 
seimų narė, gyvenusi "New Yor- 
ke, mirusi Putname; Apolonija 
Draugelytė-Čemarkienė — mo
kytoja ir visuomenininkė, 1927 
išvykusi Brazilijon ir ten moky
tojavusi Sao Paulo lietuvių mo
kykloje; Ona Draugelytė-Ku- 
činskienė —dailininkė, kurį lai
ką gyvenusi Pietų Amerikoje, 
Argentinoje; Petronėlė Drau- 
gelytė-Vosylienė, iš Lietuvos iš
vykusi apie 1935 metūs į Brazi
liją. Petronėlė parašė savo kelio
nės įspūdžius, kuriuos 1977 
spausdinome Darbininko atkar
poje.

Tad supranttama, kodėl ir dr. 
Eliziejus, atsidūręs tremtyje Vo- 
Vokietijoje, pasuko į Braziliją, 
nes ten gyveno jo seserys.

Eliziejus Draugelis gimė 1888 0 
balandžio 11 Bardauskų kaime, ą 
Gižų valsčiuje, Vilkaviškio ap- ’ 
skrityje. k

Pradžios mokyklą baigė Bar- 
dauskuose, kur tėvas mokytoja- fo 
vo. Marijampolės gimnaziją bai- M 
gė 1909, o Maskvos universite
te medicinos mokslus baigė I 
1914. ■

Studentaudamas 1910 suor- / 
ganizavo lietuvių katalikų stu
dentų draugiją Rūtą ir buvo jos l 
pirmuoju pirmininku. Jos nariai 
—- Pr. Dovydaitis, E. Endziu- 
laitis, P. Grajauskas, Z. Starkus I 
davė pradžią ateitininkų sąjū- I 
džiui.

Prasidėjus pirmam pasauli- ■ 
niam karai, dr. Eliziejus Drau
gelis buvo mobilizuotas ir ka- I 
riuomenėje ištarnavo 3 metus. 
Vėliau persikėlė į Voronežą, kur 
buvo nemaža lietuvių pabėgėlių. ■ 
Ten buvo Išrinktas vyriausios -■ 
lietuvių tarybos Rusijoje nariu. ■ 
Su kitais tos tarybos dariais I 
bolševikų buvo suimtas ir mė- 
nesį kalintu.

Iš kalėjimo išleistas, 1918 me
tais grįžo j Lietuvą..Tuoj buvo 

' ilrinįtas Marijampolės miesto

tarybos nariu ir pirmuoju bur
mistru. 1918 liepos 23 buvo pa
kviestas nariu į Lietuvos tarybą. 
Raudonojo Kryžiaus pavestas, 
Kaune nenaudojamuose karme
litų pastatuose suofganizaco li^ 
goninę. Nuo 1919 spalio 9‘ iki 
1920 birželio 19 buvo vidausirei- 
kalų ministenu E. Galvanausko 
kabinete. Buvo steigiamojo'sei
mo narys ir vėliau I ir II seimo 
narys. Buvo II seimo sekretoriu
mi'. ‘ Seimuose pirmininkavo 
krašto apsaugos, savivaldybių 
administracijos, darbo socia
linės apsaugos ir kitom komisi
jom.

Grįžęs prie gydytojo darbo, 
iki.,1927 buyo sveikatos departa- 

‘ mento direktoriumi.’ Nūb *1932 
metų iki bolševikų atėjimo buvo 
Suvalkų Kalvarijos psichiatrinėj 
ligoninės direktorius.

Iš Lietuvos pasitraukė 1944. 
Gyveno anglų zonoje, kur buvo 
keliolikos stovyklų vyresniuoju 
gydytoju. J Braziliją išvyko 1947 
metais. Ten dirbo San Paulo 
universiteto medicinos fakulteto 
asistentu, kol išėjo į pensiją.

Buvo ilgametis Liet Ūkininkų 
Sąjungos pirmininkas, Raudonojo 
Kryžiaus vyriausios valdybos 
narys, aktyviai dalyvavo eilėje 
ūkinių organizacijų.

Spaudoje pradėjo bendradar
biauti nuo 1908 metų. Rašė 
Viltyje, Šaltinyje, Ateityje, Gar
nyje, Lietuvoje, Laisvėje, Ryte, 
Ūkininke. Nuo 1920 iki 1921 
redagavo dienraštį Laisvė. Kurį 
laiką redagavo savaitraščius 
Ūkininką, Darbininką (ėjusį 
Lietuvoje). Dažnai pasirašydavo 
K.K. Lizdeikos slapyvardžiu. 
Gyvendamas Brazilijoje, rašė ir 

pasakoti apie jų tėviškę.
Ir taip kas sekmadienį pirmą 

valandą keliaudavau Lietuvos 
laukais, keliais, lankydamas pi
liakalnius, kaimus, miestelius, 
bažnytkaimius. Su Margučiu 
bendradarbiavau penkerius me
tus ir dalyvavau daugiau kaip 
dviejuose šimtuose programų.

Radijo klausytojai, pasiilgę 
savo gimtųjų laukų, prašė pro
gramą tęsti. Tęsiau, kol pasikei
tė darbo.Sąlygos ir turėjau-paim
ti ilgesnes atostogas, nes, pradė
jęs mokytojauti, dėl reikalavimo 
kreditų turėjau Illinois universi
tete išklausyti vieną semestrą.

Margučio patalpas lenkė mira-' 
šiųjų procesijos. Slinko Antano 
Vanagaičio, Antano Olio, dr.. 
Broniaus Dirmeikio, Juozo Ra
čiūno, Kazio Deveikio, Lilijos 
Vanagaitienės, Algimanto Mac
kaus, dr. SteponoBiežio karstai.* 
Tąi j Masčio , ijnp^rijps di
džiūnai. f

Keitėsi vadovai, vedėjai, pra
nešėjai, bendradarbiai, bet Mar
gutis — vanagaitiŠkai šnekutis, 
pleputis, dienžodis, dabar saky
tume -— petratiška mūsų gyveni
mo dalis. Visa, kas gyva mūsų 
visuomeniniame, kultūriniame 
gyvenime, gyva ir Margutyje. 
Koks Margutis gimė, toks ir yra. 
Jis tik puošėsi kitais madingais 
drabužiais. Juokavo Antanas Va
nagaitis, jog jis nevairavo auto
mobilio, nes negi Margučio im
perijos imperatorius sės prie vai- . aukšto meninio lygio ir susilau- 
ro. Nevairavo ir Kazys Devei
kis, ir adv. Antanas Lapinskas. 
Nevairuoja ir Petras Petrutis.
Mylėdami mes jį vežame.

Darbininkui. Parašė dramą 
Vergą ir komediją Slidžiais ta
kais.
. Anais valstybės kūrimosi me
tais jis rašė nemaža faljetonų 
aktualiom dienos temom. 

gučio metai, 1982vasario 28 ren
giamo koncerto programą atliks 
neseniai iš Lietuvos atvykę ir 
Kanadoje apsigyvenę aukšto 
muzikinio išsilavinimo žymūs 
smuikininkai Atis ir Regina Ban
kai.

1982 vasarą atvyks Punsko 
liaudies dainų ir šokių ansamb
lis. Dainininkės yra laimėju
sios daug prizų, medalių, o pas
taruoju laiku — laureatės atžy- 
mėjimą.

1934 Antano Vanagaičio pa
stangomis buvo surengtas pir
masis lietuvių kompozitorių 
simfoninės muzikoskoncertas 
Amerikoje, v Tęsiant ilgametes 
tradicijas, 1982 spalio mėnesį 
planuojama surengti simfoninės 
muzikos koncertą, kuriame pasi
rodys taip pat ir Buenos Aires, 
Argentinoje, gyvenąs, aukštai i§- 
kilęs smuikininkas Aleksandras 
Rutkauskas, 17 metų, vadinamas 
“wpnder ki<:. Dabar jis vęl lai
mėjo premiją ir vertinamas kaip 
pasaulinio masto smuikininkas.

Be to, Margučio radijo 50 

ti gausiai iliustruotu leidiniu. 
Jį redaguos Mykolas Dranga. 
Sis albumirtės formos,-leidinys 
greičiausiai'pasirodys 1982 pa
baigoje.

Margučio radijo programos 
vedėjas Petras Petružis pasižy
mi ir dideliais organiZaciniaSs 
sugebėjimais. Jo rengiami kultū
riniai parengimai visada yra 

kia daug lankytojų. Tikime, kad 
radijo klausytojai atsilankymu 
parems ir tuos keturis būsimus 
parengimus.

Valio Margučiui! Sėkmės už
simojimuose Petrui Petručiui!

LZETCTV/^ BENDRUOMENES
1981 M. LITERATŪROS PREMIJA

Lietūvių Bendruomenės lite
ratūros premija (3000 dol. dy
džio), 1980 metais įsteigta JAV 
LB Kultūros tarybos, Krašto val
dybai pritarus ir pasižadėjus fi- * literatūrą, o trečiuosius (1982) 
nansuoti, 1981 metais skiriama — tik už lituanistinės temati- 
už grožinę lietuvių išeivijos kū- kos humanitarinio turinio moks- 
rybą. Premijos sąlygos sutartos Jo veikalus arba esaistinių 
su Lietuvių Rašytojų draugijos straipsnių rinkinius. Premijos 
valdyba.

1. Premija skiriama atsižvel- , 
giant tik į svarstomojo kūrinio 
meninę vertę. Jei nebūtų gauta 
premįjuotino lygio veikalo, ver
tinimo komisįja pasiūlys Kultū
ros tarybai tris' išeivijos rašyto-
tinimo komisija pasiūlys Kulto- Premijos a^isyMės 
ros tarybai tris' išeivijos tašyto- 1. Rremijos siekiantieji kori
jus, premijuotiiras už bendrąjį niai siunčiami Kultūros tarybai 
įnašą į. grožinę lietuvių litera- jos vicepirmininko adresu: Vik
torą. Vienam iš jų'Kultūros tary- toras MariOnas, 1994 Beverly 
ba skirtų 1981 metų premi- Hiflš Drive, Rfchmond Hts., 
ją, susitaru^ su vertinimo ko- Ohk> 44143, tel. (1-216) 481- 
mMfo. 4534. Apie gautas siuntas bus

2. Lygiomis teisėmis su spaus- pranešta siuntėjams. Už paštuose
dintaisiais veikalais premijuotini užkliuvusias ar dingusias siun- 
ir rankraščiai. tas Kultūros taryba neatsako. Jų

3. Premijai veikalus atsiųsti ieškcjimu rOpinasi patys siuntė- 
paskutinė data — gruodžio 31. jai.

- 4. Lietuvių BendkucMnenės
1981 metų literatūros premijos * 2, Spausdintieji koriniai turi 
vertinimo komisiją sudarys Kul- boti atminėti, 
toros tarfba, susitarusi su Lie- TačMr, kai kiliih4yu
tuvių Rašytojų draugijos valdy- jggo metų data, o į rinką atėjo 
ba. Komisijos sudėtis bus greitu ak 1981 m., tai jis bw laikomas 
laiku paskelbta. 1981 m. kūriniu. Visi rankra*-

VALDAS ADAMKUS 
NAUJOSE PAREIGOSE

Prezidento Reagano admi
nistracija paskelbė, kad Valdas 
Adamkus skiriamas JAV vidurio 
vakarų regijono gamtos apsau
gos (US EPĄ) administratorium. 

Adamkus yra karjeros pareigū
nas, turįs didelę patirtį gamtos 
apsaugos srity. Pranešime sa- ir pramonės atstovai. Didieji 

Chicagos laikraščiai Chicago 
Tribūne ir Sun Times pasisakė 
už Adamkų tų laikraščių veda
muosiuose straipsniuose. Taip 
pat labai teigiamą vedamąjį 
Adamkui paskyrė ir Detroit 
Free Press.

1978 V. Adamkus buvo apdo
vanotas aukščiausiu JAV gamtos 
apsaugos žymeniu r— aukso me
daliu. £i$ įvertinimas buvo skir
tas už jo iškilų darbą JAV-ėse 
ir už įnašą tarptautinėj plotmėj.

Regijono įstaiga su 900 tarnau
tojų yra Chicagoj, Federaliniame 
pastate/

koma, kad jo įnašas yra didžiai 
vertinamas šios srities specialis
tų JAV-ėse ir tarptautinėj bend
ruomenėj.

Jis vadovaus didžiausiam JAV 
regijonui, į kurį įeina Šešios vals
tijos su 45 milijonais gyventojų, 
didieji ežerai ir tarptautinės su
tarties su Kanada reikalai. .Taip 
pat pasiliks ir Amerikos delega
cijos pirmininku prie tarptauti
nės vandens apsaugos komisijos 
su Kanada. Per paskutinius 10 
metų jis buvo regijono vice- 
administratorius, O prieš tai 
vadovavo Ohio baseino regijo
nui Cincinnati mieste.

Prezidento Reagano administ
racija gamtos apsaugai ir toliau 
stengsis, kad padaryta pažanga 
būtų tęsiama. Paskutiniojo de
šimtmečio ekologinio sąjūdžio 
ir darbo dvasia yra gyva, ir ši 
administracija dirbs su tuo pa
čiu entuziazmu, kad apsaugotų 
natūralius gamtos turtus ir už
tikrintų jų išteklius būsimom 
kartom, pąreiškė Anne M. Gor- 
such, US EPĄ administratorė. 
Adamkaus paskyrimas vadovau
ti vienam iš didžiausių JAV re-

Pastaba. įsidėmėtini premijos 
sąlygų pakeitimai. Sutarta, kad 
dvejus metus iš eilės premija 
bus skiriama tik už grožinę .

siekiantieji mokslo veikalai ga
lės būti parašyti arba lietuvių, 
arba'anglų kalba.

gijonų užtikrina ekologinio dar
bo tęstinumą ir sėkmingumą.

Valdo Adamkaus kandidatūrą 
rėmė beveik visi regijono vals
tijų gubernatoriai, senatoriai, 
eilė kongresmanų, valstijų ir 
miestų rinktieji pareigūnai, net

NEW HAVEN, CONN

Miras New Havene aa. kapi
tonui Stasiui Upčitii, būrelis jo 
bičiulių vietoje gėlių aukojo 
Lietuvių Fondui. Iš viso su
rinkta 296 dol. Aukojo: Augusti
ne, Budriai, Dičkienė, Gudaus
kai, Gustai, Januškos, Jony
nai, Ivaškos, Kariai, Kronkaitie- 
nė J.,- Kronkaitis V., Leikai, 
Merkevičiai, New Britain LB 
apylinkės valdyba, Raugaliai, 
Ruminskai, Samuliai, Strimai- 
čiai, Šauliai, Sčiukienė, Švelniai, 
Valiukai, Vaitkai, Vaišniai, Ve
ličkos, Venclauskaitė,-Vėbros ir 
Židoniai.

Už šias nevystančias gėles mi
rusiojo šeimos ir savo vardu dė
koja Lietuvių Fondo įgaliotinis 
J. Šaulys.

čiai bus laikomi 1981 metų kū
riniais.

3. Kiekvieno rankraščio pa
kanka atsiųsti po vieną nuora- 

rinio siunčiama po penkias kny
gas. Jos siuntėjams nebus grą
žinamos.

4. Pageidautina, kad rankrašti
niai kūriniai botų parašyti ma
šinėle. Tačiau bus priimti ir 
lengvai išskaitomi ranka rašyti 
koriniai.

5. Prie kiekvieno korinio pri
dedamas lydraštis su autoriaus 
vardu-pavarde, adresu ir telefo
no numeriu Dalyvavimas varžy
bose dėl premijos — vielas ak-



IEŠKOKIM NAUJŲ KOVOS BŪDŲ
Pokalbis dr. B. Kasiu apie jo dokumentinę
knygą ir Lietuvos klausimus Europoje
F.ANDRIONAS

šių metų pradžioje iš spaudos 
išėjo dr. Bronio Kaslo kapitali
nis veikalas prancūzų kalba — 
La Lithuanie et La Seconde 
Guerre MoncĮiale (Lietuva -ir 
antrasis pasaulinis karas). 
Recueil Dės Documents (doku
mentų rinkinys). ' ■

Knygos autorius—Bronis Kas
ias, teisių daktaras, profesorius 
emeritas Wilkes kolegijoj.

Veikalas - išleistas žinomos 
prancūzų leidyklos G. P. Mai
sonneuve & Larose Paryžiuje. 
Tiražas 2000 egz., 350 pusi., su 
sulenkiamu Lietuvos žemėlapiu. 
Knygos išleidimą finansavo JAV 
Lietuvių Bendruomenė.

Dr. Bronis Kasias yra žinomas 
juristas, teisės mokslų istorikas, 
išleidęs svarbių knygų Lietuvą 
ir Pabaltijį liečiančiais klausi
mais. 1939 metais yra įgijęs 
teisės daktaro laipsnį Strasbour- 
go universitete, apgindamas di
sertaciją ‘L’Entente Baltiųue” 
1941-1943 asistentas VD univer
sitete, 1945-46 lektorius Stras- 
bourgo universitete, Europinių 
studijų instituto narys, prancūzų 
spaudos bendradarbis.

1946 atvyko į JAV-bes, 1947- 
49 dėstė Detroito universitete. 
1949-75 dėstė VVilkes kolegijo
je, Pennsylvanijoje, kur tapo pil
nu profesorium ir vadovavo isto
rijos departamentui. 1975 išėjęs 
pensijon, iš Wilkes kolegijos 
nėra pasitraukęs, kur ir toliau 
dirba tyrinėjimų srityje. Daug 
dėmesio kreipia į Lietuvos ir 
Pabaltijo valstybių padėties ana
lizavimą.

Dr. B. Kasias yra žinomas 
anksčiau išleistais darbais: The 
USSR - German Aggression 
Against Lithuania — 1973, 
The Baltic Nations — 1976.

'Prancūzų kalbia išleistas veika
las “La Lithuanie et La Seconde 
Guerre Mondiale” ateina į pran
cūziškai kalbantį pasaulį su do
kumentine medžiaga, kuri liečia 
Lietuvos teisinę ir politinę pa
dėtį. Po antrojo pasaulinio karo 
dominuojanti ir diplomatinė kal
ba yra tapusi anglų kalba. Vi
suomenei yra kiek neaišku, ko
dėl JAV Lietuvių Bendruomenė 
rado reikalo finansuoti šį veika
lą ir leisti ne anglų, bet pran
cūzų kalba ir ne JAV-bėse, bet 
Europoje, Paryžiuje.

Kad būtų aiškiau, kodėl taip 
padaryta, buvo kreiptasi į auto
rių su keletu klausimų.

Kodėl šį veikalą leidote pran
cūzų kalba? Ar norėjote atkreip
ti Europos politinių centrų dė
mesį į Lietuvą ir į Pabaltijo 
problemas? Ar tai sisteminga 
dokumentacija, kuri liečia Lie
tuvos teisinę ir politinę padėtį? 
Ar veikalas skiriamas akademi
kam, kurie ieško medžiagos Lie
tuvos ir Pabaltijo klausimais? 
Kokia šio veikalo esmė ir paskir
tis?

Veikalas išleistas akademinei, 
politinei ir bendrai Europos rin
kai. Dėl to ir buvo pasirinkta 
prancūzų kalba. Visi klausime 
paminėti motyvai ir nulėmė šį 
apsisprendimą. Čia yra istorinė 
klasifikuota medžiaga, kuri pla
čia prasme apima antrojo pasau
linio karo laikotarpį, kada įvyko 
Lietuvos valstybės tragedija. 
Turime dėti visas pastangas ir 
kaupti kapitalą, kad Lietuvos 
valstybės įvairi dokumentacija 
būtų išleista įvairiomis pasaulio 
kalbomis, pavyzdžiui, net ja
ponų, kinų kalba. Tai turės di
delės reikšmės Lietuvos atei
čiai.

ir slapti, šie išjungti dokumen
tai. knygos esmės nepažeidė, 
tik gal kiek susiaurino diploma
tinių veiksmų apimtį. Šių do- 
kupientų originalai yra saugiai 
laikomi mūsų diplomatinių at
stovybių archyvuose ir ateity 
bus galima jais pasinaudoti.

Ar botų svarbu tokius veika
lus išleisti anglų, vokiečių ir 
ispanų kalbomis?

Minėjau, kad be galo svarbu 
turėti tarptautinę dokumentaciją 
Lietuvos valstybei apginti įvai
riomis kabomis. Anglų kalba 
paruošiau ir Vlikas išleido “Thė 
USSR and German Aggression 
Agamsf Lithuania”. Knyga turi 
per 500 puslapių ir anglų kal
bos spragą užpildo. Bet vokie
čių ir ispanų kalbomis yra bū
tina išleisti išsamią dokumenta
ciją. Reikia taip pat ruošti ir pla
nuoti panašius veikalus kinų 
ir japonų kalbomis. Tolimųjų 
Rytų akademiniai, diplomatiniai 
ir politiniai sluoksniai vis labiau 
lemia pasaulio politiką ir ekono
miją. Jų įtaka ateityje dar la
biau didės. Be to, Tolimųjų Ry
ti] tautos sudaro didžiąją žmoni
jos dalį.

Be tarptautinės srities, mes tu
rime rimtai susirūpinti ir 
kruopščiai surinkti ir išleisti 
mūsų tautos vidaus valstybingu
mo dokumentaciją. Istorinės 
svarbps žingsnis šia linkme ką 
tik buvo padarytas privačios gru
pės iniciatyva. Chicagoje jie su
sirinko ir gražiai išleido 5 kopi
jas bepriklausomos Lietuvos 
“Vyriausybės Žinių”. Jie faktiš
kai išgelbėjo Vyriausybės Žinias 
nuo sunykimo.

Kitas svarbus darbas yra su
rinkti ir nuo žuvimo išgelbėti 
Lietuvos Seimo stenogramas. 
Reikia jas perspausdinti ir su
rišti į, atskirus tomus. Jei Vy
riausybės Žinios yra mūsų tei
sinio funkcijonavimo veidrodis, 
tai Seimo Stenogramos parodo 
mūsų tautos politinius, sociali
nius, kultūrinius ir ekonominius 
rūpesčius. Tai yra mūsų tautos 
siela ir sąžinė.

PUTNAM
Vyskupo A. Deksnio 

pagerbimas

Šie visi tarptautiniai ir vi
daus projektai, manau, atsieitų 
apie 100,000 dol. Atrodo, kad to
kią sumą sutelkti nebūtų sun
ku, nes tie reikalai mum yra 
gyvybiškai svarbūs. Tai būti] 
mūsų tautos valstybingumo į- 
amžinimas ir užrekordavimas 
pasauliniu mastu.

Kaip pavyko sudominti Lietu
vių Bendruomenę šiuo darbu? 
Rinkdamas dokumentaciją, ar 
susilaukėte reikiamos pagalbos?

Apie dokumentacijos išleidi
mą prancūzų kalba 1978 metais 
užsiminiau JAV LB krašto val
dybos vicepirmininkui. Sis tylus, 
bet gilus mintytojas reikalą tuoj 
suprato ir visą finansavimo klau
simą išjudino. Bendruomenės 
pirmininkas Algimantas Gečys 
ir kiti valdybos nariai nuošir
džiai bendradarbiavo ir darbą 
rėmė. Nuoširdžiai bendradarbia
vo ir kiti Bendruomenės veikė
jai, taip pat Vlikas ir Altas, mū
sų diplomatinės atstovybės 
VVashingtone, Europoje, Elta 
Paryžiuje, politinės partijos.

Kaip veikalas bus platinamas? 
Kur turi kreiptis tie, kurie nori 
veikalą įsigyti?

Veikalas yra platinamas Pary
žiaus leidyklos — Editions 
Maisonneuve et Larose, 15 Rue

Dr. Bronius Kasias (d.) ir Feliksas Andriūnas (k-) pasikalbė
jimo metu.

Victor Cousira, Paris 75005, 
France. Jo kaina 75 frankai, arba 
15 dol. Didesnį k'iekį papigin
ta kaina yra įsigijęs Prancūzijos 
Lietuvių Bendruomenės tarybos 
pirmininkas kun. J. Petrošius, 7 
Rue Dės Lions — St. Paul, 
Paris 75OO4.Tikiu, kad jis šiame 
reikale sutiks patarnauti ir Ame
rikos lietuviam. Iš leidyklos 350 
egzempliorių yra gavusi ir JAV 
Lietuvių Bendruomenė. Šios 
knygos bus rūpestingai paskirs
tytos įvairiom institucijom Euro
poje ir kituose kraštuose. Tuo 
reikalu rūpinasi Algimantas Ge
čys, Visuomeninių reikalų tary
bos pirmininkas.

(Bus daugiau)

LIETUVOS PASIUNTINYBES
RŪMŲ ATNAUJINIMO REIKALAI

Kaip surinkote medžiagą šiam 
veikalui?

Visą eilę dokumentų buvau 
surinkęs dar Europoje tuoj po 
karo. Kitus teko surinkti iš įvai
rių institucijų, organizacijų, dip
lomatinių atstovybių ir archyvų. 
Sunkiausias darbas buvo tuos 
dokumentus išversti į prancūzų 
kalbą ir tinkamai stilizuoti. Te
ko susidurti su kai kurių dip
lomatinių dokumentų sunku
mais, reikėjo net juos praleisti, 
nes pasirodė esą per daug nauji

Vyskupas Antanas Deksnys, 
Europos lietuvių vyskupas, lan
kydamasis šiame krašte, atvyko 
ir į Putnamą ir sustojo Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seselių vie
nuolyne. Spalio 2 seselės su
kvietė vietos lietuvius į vysku
po pagerbimą (ypač dar ir dėl to, 
kad jis yra jubiliatas, minintis 
50 metų kunigystės ir 75 metų 
amžiaus sukaktis).

Pagerbimas pradėtas mišiomis 
vienuolyno koplyčioj . Jas kon- 
celebravo pats vyskupas su kuni
gais S. Yla, R. Krasausku, L. 
Budrecku ir J. Ruokiu (pirmieji 
du yra vienuolyno įstaigų kape
lionai, kiti — Matulaičio namų 
gyventojai).

Kun. Yla pamokslo metu iš
ryškino vyskupo reikšmę lietu
viam ir jo darbą. Vysk. A. Deks
nys yra turbūt vienintelis pasau
ly keliaujantis vyskupas, ir jo 
darbas dėl to yra nelengvas. 
Mišių pabaigoj pats vyskupas 
pripažino savo darbo sunkumus, 
bet sakėsi tęsiąs tą darbą, 
kol galėsiąs. Džiaugėsi čia ra
dęs savo seminarijos laikų drau
gus, ypač kun. Ylą. Jis visiem 
suteikė vyskupišką palaiminimą.

Seselių valgomajame, visų 
bendros vakarienės metu, džiau
gėsi vyskupo ^atsilankymu ir 
sveikino jį jubiliejų proga sese
lių vyresnioji Aloyza Saulytė. 
Ji - įteikė jubiliatui ir vaškinę 
žvakutę, kuri yra iš arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio gyventų 
namų. LB ir vietos lietuvių var
du svečią sveikino dr. J. Kriau
čiūnas. Jis prašė vyskupą ir to
liau savo ganomuose ir visur su
tinkamuose lietuviuose skelbti 
ir kelti moralę, dorą ir tikėjimą, 
nes, tik tų.idealų siekdami, pa
dėsim Lietuvai atgauti laisvę.

Pagal ALT ir JAV LB valdy
bų pageidavimą, Lietuvos atsto
vas VVashingtone dr. S.A. Bač- 
kis spalio 11 priėmė šių organi
zacijų atstovus aptarti Lietuvos 
pasiuntinybės rūmų remonto 
klausimam. Kai kurie neatidė
liotini taisymai jau padaryti, o 
kitiem dar šį rudenį reikalingiem 
taisymam pasiuntinybė neturi 
lėšų.

Dr. S.A. Bačkis ALT ir JAV 
LB valdybų atstovų priėmimo 
proga tuo reikalu pateikė šias 
pastabas:

“Esu labai dėkingas ALT ir 
JAV LB-nei už jų ryžtą pagel
bėti pasiuntinybės namo remon
tui, bet kartu apgailestauju, kad 
lig šiol nepavyko konkrečiais žy
giais tai atlikti. Kaip Lietuvos 
atstovas, laikau netinkama kištis 
į JAV’ lietuvių organizacijų tar
pusavio santykius, bet man būtų 
labai malonu, jei lietuvių orga-

Kun. Yla, tęsdamas pamokslo 
mintis, dar pridėjo, kad vysk. 
Deksnys yra jau antras vysku
pas lietuvis, keliaujantis Euro
poj. Pirmasis buvo Kristijonas, 
karaliaus Mindaugo ir Lietuvos 
vyskupas po karaliaus nužudy
mo. Jis paliko ir pėdsakų: kai 
kurios bažnyčios Vakarų Euro
poj buvo jo pašventintos.

Pabaigos žody vyskupas papa
sakojo kai kurių būdingų savo 
jaunystės nuotykių. Suminėjo ir 
priežastis, kurių dėka apsispren
dė tapti kunigu. Jos buvo: padė
ti artimui ir rūpintis žmogum, 
kad jis pasiektų amžinybę. Pra
šė, kad visi skatintų jaunus žmo
nes domėtis žmogaus gyvenimo 
tikslu; tokiu būdu vėl atsiras 
pašaukimų į vienuolynus ir ku
nigus.

Linkim mūsų keliaujančiam 
vyskupui Antanui Deksniui 
sveikatos, sėkmės darbuose ir 
Aukščiausiojo palaimos.

J. Kr.

— Pavergtų tautų ekumeninės 
pamaldos buvo suruoštos Mel- 
boume, §v. Patriko katedroj. Jų 
metu gražiai giedojo lietuvių pa* 
rapijos choras, vadovaujamas P. 
Morkūno. Jų eigą aprašė ir tei
giamai įvertino australų katalikų 
laikraštis "The Advocate”.

nizacijų tarpe būtų geriausi san
tykiai ir būtų pasiekiami susita
rimai visiem lietuviam svarbiais 
reikalais, kaip, sakysim, ir pa
siuntinybes namo remonto klau
simu.

Pasiuntinybės namo išlai
kymo ir eventualaus jo remon
to reikalas yra mano, kaip Lie
tuvos atstovo, pareiga. Dėl to ir 
eventualūs kontraktai su atitin
kamomis firmomis tegali būti 
pasirašyti tik mano.

Kaip jau i§ ankstesnių infor
macijų mūsų organizacijom ži
noma, pasiuntinybė gali priimti 
aukas pasiuntinybės reikalam 
ir namo remontui. Gavusi aukas, 
pasiuntinybė visuomet bus pasi
ruošusi aukotojam pranešti — 
pasiųsti sąskaitas, kiek remontui 
yra išleista.

Pinigų sutelkimo ar aukų rei
kalas pasiuntinybės remontui 
yra grynai organizacijų reika
las. Jei kas galės pasiuntinybės 
remonto reikalu suteikti kokias 
specialistų paslaugas ar patari
mus, man bus labai malonu tai 
priimti.

Svarbiausias dalykas šiuo 
metu yra gauti aukų, pinigų pa
ramai, kad reikalingiausi remon
to darbai būtų atlikti kiek ga
lima greičiam.”

Gi ALT ir JAV LB atstovai, 
matydami, kad tuoj pat skubiem 
remontam jau dabar reikalinga 
sutelkti apie 50,000 dolerių, o 
vėliau — ir daugiau, ir kad šiam 
organizaciniam darbui reikia ne

tik lėšų, bet ir veiklių žmonių, 
padarė šį pareiškimą:

"ALT ir JAV LB atstovai, su
sirinkę 1981 spalio 11 Lietuvos 
pasiuntinybėj, Washingtone, 
dalyvaujant Lietuvos diploma
tinės tarnybos nariam, išklausė 
Lietuvos atstovo pranešimą ir 
sutarė Lietuvos pasiuntinybės 
VVashingtone rūmų atnaujinimo 
darbe bendradarbiauti ir suda
ryti šiam darbui bendrą talkos 
komitetą paritetiniu pagrindu iš 
ALT ir JAV LB paskirtų asmenų. 
Konkrečios veiklos planų aptari
mui bus vėliau sušaukta Ameri
kos lietuvių organizacijų atstovų 
konferencija.

Manoma, kad pasiuntinybei 
atnaujinti bus reikalinga 250,000 
dolerių, iš kurių 50,000 dolerių 
reikalinga tuoj pat pastatui ap
saugoti.

Pasitarime dalyvavo Lietuvos 
atstovas dr. S. Bačkis, genera
linis konsulas A. Simutis, dr. D. 
Krivickas, ALT atstovai G. La
zauskas ir dr. J. Genys, ir JAV 
LB atstovai A. Gečys. V. Na
kas ir A. Gureckas.”

Po pareiškimu pasirašė A.S. 
Gečys ir G.J. Lazauskas.

ALT ir JAV LB atstovai apie 
tai informuos savo valdybas, kad 
toliau būtų tęsiami konkretūs 
darbai. Lietuvos pasiuntinybės 
VVashingtone rūpesčiai, t.y. šiuo 
metu iškilęs neatidėliotinas 
rūmų atnaujinimas, yra ne vie
nos kurios organizacijos, bet visų 
Amerikos lietuvių reikalas bei 
patriotinė pareiga.

Amerikos lietuvių visuomenė 
jau iš seno vieningai ėjo kartu 
su Lietuvos atstovybe VVashing
tone, remdama Lietuvos nepri
klausomybės kovas ir dabar išsi
laisvinimą. Tikimasi, kad ji iš
girs Lietuvos atstovo balsą 
gausiai prisidės savo parama.

ir

Lietuvos pasiuntinybei 
reikalinga skubi parama

Esant skubiam reikalui, pa
geidaujama, kad organizacijos ir 
pavieniai tautiečiai, norintieji 
jau dabar prisidėti prie šiuo 
laiku reikalingiausio ir neatidė
liotino pasiuntinybės rūmų 
VVashingtone remonto, aukas 
siųstų tiesiog Lietuvos pasiunti
nybei (išrašant čekius LITHUA- 
NIAN LEGATION vardu) šiuo 
adresu: Lithuanian Legation, 
2622 16th Street N.W., VVashing- 
ton, D.C. 20009.

ALT Inf.

Vėlinių išvakarėse, lapkričio 1 dienų, Putnam, Conn. 
įvykite Nok. Pr. Marijos Seserų rėmėjų sąskrydis.

Dienon programa: 11 vai. mišios, 12 vai. pietas, 3 
vai. kapinių lankymas Ir mišparai.

Baltikis, OFM, lietuvių prancHkonų provincijolas.

cM|attka Izabeto ZmuMzinien* ii Rochester, N.Y. Ji 
deldineuoe AMo Rotos “VėlUMs” ir atitinkamas dalis 
hi LK. Bažnyčios Kronikos.

Numatyta 3 valandą kapinių lankymas ir po to 
poni lietuviškai, vielom kartu giedant

— Lietuvių tautos sukilimo 
4O-ties metų minėjimas Cleve- 
lande vyks lapkričio 22 DMNP 
parapijos patalpose.

Siaters of tha ImmacalaU Conception 
Patinam, Čonn. 06360 arba telefonu 928-5828

— Vliko seimo, įvyksiančio 
lapkričio 7-8 Clevelande, ren
gimo komitetą sudaro: pirm. V. 
Jokūbaitis, V. Akelaitis, H. 
Idzelis, V. Januškis, K. Kandis, 
A. Kasulaitis, A. Mikulskis, J. 
Stempužis ir J. Virbalis. .Seimo 
vakarienės metu meninę progra
mą atliks sol. Danutė Petronie
nė, akomponuojant muz. Vytau
tui Puškoriui ir Čiurlionio an
samblio instrumentalistai, vado
vaujant O. Mikulskienei.

— Dr. Juozas Girnius su pa
grindinėmis paskaitomis yra da
lyvavęs daugely kongresų ir su
važiavimų. IV Mokslo ir kūry
bos simpoziume, įvykstančiame 
lapkričio 25-28 Chicagoj, jis da
rys pranešimą “Vertybių įtampa: 
žvilgsnis į mūsų dvasinį profilį*’, 
o filosofijos sekcijoje “Filosofi
nis darbas Lietuvoje”.

— Lietuvių fotografų dešim
toji metinė paroda Chicagoj, 
Jaunimo Centro Čiurlionio gale
rijoj, įvyks spalio 23 — lapkri
čio L

— Jolita Kisieliūtė iš Cicero, 
III., rugsėjo 9 Northwestem uni
versitete, Evanston, III., apgynė 
disertaciją iš prekybos srities 
tema “Vividness effects in sočiai 
judgements” ir gavo daktaro 
laipsnį (Ph.D.). Už savo diser
taciją gavo 1981 m. premiją — 
Doctoral disertation award, ku
rią kasmet skiria “Association 
for Consumer Research”. Šiais 
mokslo metais ji pradėjo dėsty
ti Michigano universitete, Ann 
Arbor, prekybos mokslus.

— Lietuvių dienos Cleve
lande, rengiamos LB Cleve- 
lando apylinkės, įvyks spali<k31 
— lapkričio 1 .

— IV Mokslo ir kūrybos sim
poziumo architektūros I sekcijai 
pirmininkaus Alfredas Kulpa- 
Kulpavičius iš Burlingtono, Ont. 
Jis darys pranešimą “Baroko fa
sadas Lietuvoje”. Edmundas Ar- 
bas-Arbačiauskas iš Santa Mo- 
nica, Calif., darys pranešimą 
“Lietuvis architektas tautoje ir 
išeivijoje”, o Algirdas Tamašaus
kas, Schmidt, Garden and Eric- 
son, Ine., prie Chicagos, darys 
pranešimą “Lietuvos gotika”.

— Vilius Bražėnas, Darbinin
ko bendradarbis, pastarųjų ket- 
verių metų laikotarpyje turėjo 
progos apkeliauti visas šio kraš
to valstijas, išskyrus Havajus, 
su paskaitomis, kurias organi
zuoja American Opinion 
Speakers Bureau. Ankstesnės jo 
paskaitų temos buvo “Detente 
su pabaigomis”, “Liaukimės fi
nansavę vergiją”, “Kelrodžiai į 
tironiją”. Kaip “kalbėtojas iš 
Sovietų okupuotos Lietuvos”, 
kaip skelbiama vietos spaudoje 
kur jis kviečiamas kalbėti, V. 
Bražėnas išnaudoja progą prista
tyti amerikiečių visuomenei 
Lietuvos bylą ir surasti tikrų 
draugų Lietuvai tarp visam pa
sauliui laisvės siekiančių antiko- 
munistų amerikiečių.

— Hot Springs, AA, lietuvių 
radijo valandėlė “Leiskit į tėvy
nę” spalio 10 minėjo veiklos 
penkerių metų sukaktį.

— Jonas Vaitkus, Ateitininkų 
federacijos sekretorius, Ameri
kos Balso prancūzų skyriaus tar
nautojas, rugsėjo 20 vakare, grįž
damas iŠ darbo, netoli savo na
mų buvo užpultas, sunkiai su
žeistas ir apiplėštas. Užpuolimas 
įv^ko Hyatsville, Md., Washing- 
tono priemiesty. Prince George 
ligoninėj nukentėjęs penkias 
dienas išlaikytas kritiškos pa
dėties skyriuje. Ligonis dabar 
jau gali kalbėti, nors dar teks il
gokai pabūti ligoninėj.

— Olandijos T jutusių Besuk 
roomenė įkurta birželio 14 Leid- 
schendame. Suvažiavę lietuviai 
ii Amsterdamo, Roterdamo, Ha
gos ir kitų Olandijos vietovių 
išrinko Romą Sinių pirmininku. 
Suvažiavime taip pat buvo sve- 

, čių ii kaimyninės Belgijos.
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pasaulinio karo išdavoj Sov. Są- 

interesai sutampa, nes abi tautos 

lizmo. Japonų delegacijai spalio 
mėnesį lankantis Amerikoj, JAV 
LB yra gavusi jų kvietimą susi
tikti ir pagvildenti galimybes ar
timiau bendradarbiauti.

ruoštas -su tikslu pagerbti

dūrio vakarų apygardos pirmi
ninkas, ir Agnė Katiliškytė, 
sekretorė, kontaktavo JAV kong
resmeną John N. Erlenbom so
vietų įkalinto doc. Vyt. Skuodžio 
reikalu. Į kongresmano pasitei
ravimus valstybės departamente 
laišku atsakė valstybės sekreto
riaus padėjėjas R. Fairbanks. Pa
minėjęs, kas JAV-ių yra daroma 
Skuodžiui pagelbėti, Fairbanks

PADĖKA 
TALKININKAM

Kultūros Židinio Fondo valdy
ba nuoširdžiai dėkoja visiem tal
kininkam, kurie padėjo suruošti 
sėkmingą Maralin Niskos kon
certą ir vaišes.

Pirmiausia padėka tėvam 
pranciškonam, ypač tėv. Leo
nardui Andriekui, OFM, ir tėv. 
Kornelijui Bučmiui, OFM. Di
delis ačiū tėv. Pranciškui Gied- 
gaudųi, OFM, kuris mokestį už 
programų bei bilietų spausdini
mą paaukojo K. Židiniui. Taip 
pat lietuviškom radijo valandė
lėm ir Darbininkui už nuolai
das reklamų garsinime.

Didelė padėka virtuvės perso
nalui: O. Barauskienei, E. Ke- 
zienei, B. Lukoševičienei, M. 
Menčiūnienei, O. Povilaitytei, 
U. Povilaitienei. Baro darbinin
kam — J. Sližiui, M. Povilai
čiai ir J. Jurkuvėnui. Bilietų 
pardavėjom — M. Klivečkienei 
ir J. Vytuvienei. Maralin Nis
kos svečių vaišių šeimininkėm 
— I. Jankauskienei, L. Milukie- 
nei ir D. Šilbajorienei. Šampa
no pardavėjam — O. Ilgūnienei, 
Z. Juriui, S. Karmazinui, V. Ka
lyčiui, I. Nemickienei, K. Ne- 
mickui, A. Ridikaitei, P. Tuti- 
nui ir kitiem. M. Niskos glo
bėjom — A. Jankauskaitei ir D. 
Penikaitei, Taip pat padėka foto
grafui L. Tamošaičiui, šeiminin
kam S. ir G. Kudirkam ir pyra
gų kepėjom: Ąžuolienei, Bal
sienei, Galinienei, Gražulienei, 
Jankauskienei, Kregždienei, Ku
dirkienei, Lukoševičienei, Mi
kalauskienei ir Milukienei. Be 
abejo, padėka ir pačiam talki
ninkų organizatoriui Algirdui 
Česnavičiui. Jūsų visų nuošir
dus darbas mum visiem paliko 
malonų prisiminimą.

LK Fondo valdyba
X

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1982 METAIS
10 dienų kelionė: Vilnius (5 naktys), Leningradas, 

Maskva, livykstama ketvirtadieniais Ii New Yorko: 
balandžio 8, gegužės 13 ir 27, birželio 17, liepos 14, 
rugpIOčio 13, rugsėjo 2 Ir 18, spalio 7.

Ho 28, rugpMčk) 30, rugsėjo 20.

31, rugpMkčio 7.

ORBITAIR INTERNATIONAL LTD. 
NEW YORK, N.Y. 10017 
TEL. 212 008-1500

LITHUANIĄN COOKERY
(In Engltoh, 31* pagM, prie* • M.)

Telefonas: (212) 441-8708

OoL Darbininkas, 341 HlgMsnd Bhrd., Brooklyn, N.Y. 11207.

208-4130

AŠ ČIA — GYVA
įspūdžiai iš Lietuvos vyčių seimo — 3
Penktadienį, rugpiūčio 21, 

nutariau sumažinti savo bet- 
hoveniškas ekskursijas po 
Scrantono gamtą ir rimčiau da
lyvauti seimo programoje.

Septintą valandą iš ryto jau 
pusryčiavau studentų kavinėje, 
čia turiu pabrėžti seimo šeimi
ninkų ypatingą paslaugą. Ne
praėjo nei viena diena, kurioje 
jie nepasiteiravo seimo dalyvių 

buvo pramatyta, kad JAV LB — ar viskas tvarkoje ir ar jie 
turės svarbų balsą ABLL-gos or-

Kojelis ir Philadelphijoj gyve
nantieji JAV LB visuomeniniųJAV* LB visuomeninių reikalų

čys, Rimas Cesonis ir. Aušra 
Zerr. JAV LB krašto valdyba 
principe yra pritarusi ABLL-gos 
tikslam. Rugpjūčio 7 PLB-nės 
pastangomis sukviestame LB ir

kongrese ir demokratus bunmst- ARI f Aarknotoin 
rus. Adv. Raskauskas yra trečios 
kartos Amerikos lietuvis, prieš 
keletą- metų artimiau su
sipažinęs su LB idėja ir ja su
sidomėjęs. Šiuo metu jis talkina 
LB visuomeninių reikalų tary
bai jos kontaktuose su teisingu
mo departamento specialių in- 
vestigacijų įstaigos pareigūnais. 
Profesinėj plotmėj jis gina mini
mos įstaigos iškeltą bylą Lietu
vos sukilimiminės vyriausybės 
paskirtam pareigūnui. Bylą gin
damas, visada pabrėžia JAV-ių 
tebetęsiamą Pabaltijo valstybių 
inkorporavimo į Sov. Sąjungą 
nepripažinimą, pasisako prieš 
priėmimą parodymų iš sovietų 
pateiktų liudininkų ir bet kokį 
teisingumo departamento bend
radarbiavimą su okupanto pasta
tytais sovietiniais pareigūnais.

CSCE Digest, JAV Helsinkio 
komisijos leidžiamas biuletenis, 
rugpjūčio 14 aprašė rugpjūčio 
5 Washingtone vykusį apklausi
nėjimą tautinio ir religinio pa
sipriešinimo Lietuvoj klausimu. 
Biuleteny paliečiama Lietuvos 
Helsinkio grupės ir Tikinčiųjų 
teisėm ginti komiteto veikla, V. 
Skuodžio ir dr. Alg. Statkevi- 
čiaus kalinimai, valstybės sekre
toriaus padėjėjo Stephen E'. Pal- 
mer ir lietuvių VI. Šakalio, kun. 
K. Pugevičiaus ir Rimo Česonio 
liudijimai. Trumpai apibūdinant 
R. Česonio pareiškimą, pabrė
žiama, kad jis atkreipęs dėmesį 
į Madrido konferencijoj padary
tus pareiškimus Pabaltijo valsty
bių inkorporavimo į Sov. Są
jungą nepripažinimo klausimu ir 
dėl pritaikymo šiom pavergtom 
tautom tautų apsisprendimo tei
sės principo. Pažymima, kad 
kun. K. Pugevičius ir R. Česo- 
nis yra JAV LB visuomeninių 
reikalų tarybos ilgamečiai dar
buotojai ir nariai.

JAV LB krašto valdybai nuta
rus, JAV LB-nė padavė prašymą 
įstoti į Jungtinį Baltų Komitetą 
(Joint Baltic American National 
Committee). Tuo tikslu rugsėjo 
8 minimos organizacijos vykdo
majam pirmininkui Maldo Kari 
buvo pasiųstas krašto valdybos 
pirm. Vyt. Kutkaus ir visuome
ninių reikalų tarybos pirm. Alg. 
Gečio pasirašytas raštas. Šiuo 
metu Jungtinį Baltų Komitetą 
sudaro Estų Amerikiečių Tauti
nė Taryba, Amerikos Latvių Są
junga ir Amerikos Lietuvių Ta
ryba.

JAV LB krašto valdyba su
darė šešių asmenų komisiją ir jai 
pavedė nustatyti gaires JAV LB-

los nustatyme.
Kongresmenui Dante Fascell, 

JAV Helsinkio komisijos pirmi
ninkui, pasiūlius, naujasis JAV 
LB ryšininkas Washingtonę Vik
toras Nakas paruošė ir krašto val
dybos vardu įteikė memorandu
mą, nušviečiantį Lietuvoj vyks
tantį tautinį ir religinį pasiprie
šinimą prieš sovietinį okupantą. 
Memorandumas bus išspausdin
tas Helsinkio komisijos leidiny, 
kurio pagrindą sudarys kongr. 
M. Fenwick apklausinėjimai 
doc. Vyt. Skuodžio reikalu. Ten
ka pasidžiaugti, kad minėtai 
Helsinkio komisijai savo ruožtu 
memorandumą taip pat įteikė 
Komiteto išlaisvinti Petkui 
ir Gajauskui pirmininkas Char
les Zerr. Tuo jis vykusiai at
kreipė Helsinkio komisijos dė
mesį į pamiršti pradedamus 
ankstesnius sąžinės kalinius.

Connecticut valstijoj leidžia
mame The Norwich Bulletin 
rugsėjo 6 buvo išspausdintas il
gas Robert Gabordi straipsnis 
“Lietuviai protestuoja prieš ru
siškąją priespaudą”. Straipsniu 
dienraščio skaitytojai informuo
jami apie Putnamo lietuvių pla
nuojamą dviejų dienų pasninko 
ir maldos akciją, kad atkreiptų 
laisvojo pasaulio dėmesį į doc. 
Vytauto Skuodžio kalinimą. Il
gokame straipsny nemažai dė
mesio skirta Lietuvos tragedijai. 
Taip pat supažindinama su dr. paukštis aš skrajoju/ Po mėly- 
Juozo Kriaučiūno, ilgamečio 
Putnamo LB apylinkės pir
mininko, asmeniu.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Pavasaris. Dainuoja dvynukai 
Šalčiai iš Vokietijos: Pavasaris, 
Tyliai vakaras slenka. Ramona, 
Oi aš norėčiau, Noriu dainuot, 
Po stikliuką, Tu prisimink, Ant 
Nėrio kranto, Ant melsvo ežero 
bangų, Daug daug dainelių, Pra
žydo jazminai. Tau įteikiu aš 
gėlytę. Kaina 10 dol.

Putinai. Aidas, Hamiltono 
mergaičių choras, dainuoja: Ge
gužio aitvarai, Tave matau, Be
auštant! aušrelė, Ko liūdi, berže
li, Plaukia sau laivelis, Meilė 
grįžta, Lopšinė, Putinai, Papar- 
tėlis žydį, Prisimink, Serenada, 
Pasėjau dobilą, Pamylėjau va
kar, Trys seselės, Dainuokim po 
du. Vadovas Jonas Govėdas.

Žiemelytė su jumis, solistė 
dainuoja šias dainas: Grąžink 
mus Tėvynėn, Kažkur toli, toli, 
Kad aš našlaitėlė, Štai ji mano 
žemė, Žvaigždelė, Neverk, mo
tule, Malda, Dedikacija, Belais
vis, Kodėl?, Mano dalia, Mirtis 
ir mergaitė, Avė Maria.

Antanas Keblys, baritonas, 
dainuoja: Ko vėjai pučia, Oi 

-griežle, griežlele mano, Tų mer
gelių dainavimas, Jei nori valioj 
būti, Gale tėvo sodo, Stok ant 
akmenėlio, Eik, Jonuli, namo, 
Dėdės Jono Polka, Ar ateis, Kai 
širdį tau skausmas., Marija, Moti
na malonės, Neapleisk mūsų, 
Motinėle, Klajūnui, Rūta, Gar
sus mano Vilnius, Udrio daina. 
Kur bakūžė samanota.

Trys paskutinės plokštelės 
kainuoja po 8 dol. kiekviena. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol. 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

TM1 JAMAIOA A\0rU8 
(O«r. 77tfe Strrat)

ko nepageidavo. Šis jų pašiau-. 
gumas suartino visus į vieną 
šiitą liefuvišką šeimą.

Išėjus po pusryčių laukan, 
pastebėjau dar daugybę vyčių 
tempiant sunkius lagaminus. At
rodo, mūsų skaičius vėl padidė
jo ir kad jau seimo vadovybė 
neturėjo nei vietos kur naujus 
svečius sutalpinti.Dalis turėjo 
apsistoti Scrantono viešbučiuo
se. Mano 12 kuopos kolegų skai
čius taip pat didėjo. Dalyvavo 
beveik vienas trečdalis visos 
kuopos.

Antrą seimo posėdį su malda 
atidarė kun. Bernardas Tolocz- 
ko, 46 kuopos Forest City dva
sios vadas. Vėl perskaityta dau
gybė sveikinimų pradedant 
prezidentu Reaganu. Rezoliucijų 
komitetas pristatė įvairias rezo
liucijas. Seimo sesijos nuotaika 
buvo linksma ir kartu, darbinga. 
Šią atmosferą truputį sudrumstė 
dr. Jokūbas Stukas, pranešdamas 
liūdną naujieną. Talentinga ir 
miela solistė Irena Stankūnaitė- 
Silva sunkiai serga. Profesorius 
Stukas prašė seimo dalyvių — 
melstis į arkivyskupą J. Matu
laitį prašant stebuklo jai išgyti. 
Nors niekad asmeniškai nesu 
sutikusi solistės, daug kartų esu 
girdėjusi jos gražų balsą. Su jos 
tėveliu komp. Juozu Stankūnu 
teko kartais diskutuoti įvariom 
muzikinėmis temomis Darbi
ninko redakcijoje. Vyčiam mel
džiantis prisiminė šie Bernardo 
Brazdžionio žodžiai: “Kaip

nas erdves!/ O ten giesmė mano
ji/ Dangau, pilna tavęs. (“Dai
nininkas”).

Po posėdžio buvo įdomus 
simpoziumas: “Lietuvos vyčiai 
ir lietuviškos parapijos metai”.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Clevelando vyrų oktetas su 

soliste Irena Grigaliūnaite spa
lio 10 labai sėkmingai koncerta
vo Baltimorės Lietuvių na
muose, o spalio 11, sekmadienį, 
giedojo Šv. Alfonso bažnyčioje 
per lietuviškas mišias. Baltimo- 
riečiai liko sužavėti.

40 valandų atlaidai Šv. Alfon
so parapijos bažnyčioj vyko spa
lio 18, 19 ir 20. Prasidėjo spa
lio, 18, sekmadienį, 10 vai. mi- 
šiomis ir procesija, kurioj daly
vavo Šv. Alfonso mokyklos vai
kučiai. Per mišias giedojo Dai
nos choras. Atlaidai baigti spalio 
20 su mišiomis 7 vai. vak. Pa
baigos pamokslą sakė kun. Klo- 
manas Rikliskas Riggie.

Kun. Klomanas Rikliskas Rig
gie, Hagerstown, Md., kalėjimo 
kapelionas, paskutiniame ka
lėjimo kapelionų seime Seattle, 
Wash., išrinktas visos Amerikos 
kalėjimo kapelionų sąjungos pir
mininku.

Lietuvių Postas 154 kiekvie
nais metais pavasarį ir rudenį 

DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ:

MONEY MARKET Cortlflkatų procentai už 5,000 ir 104)00 dolerių Indėlius 8 mėnesiam.

Laisvi nuo mokesčių IRA penalų fondo indėliai.
Paskolos — Namų pirkimo “mortglčlal” — čekių liksit imsi — Pensijos čekių

Moderavo kun. Antanas J urgelai- 
tis, OP. Dalyvavo kun. Albertas 
Cantons iš šv. Petro parapijos, S. 
Boston, ir Aloyzas Astravas. Lie
tuviškų parapijų klausimas yra 
visiem lietuviam svarbus. Mūsų j 
New Yorko 12 kuopai ši tema 1 
yra gyva, nes Aušros Vartų para
pija šiuo laiku išgyvena sunkias 
dienas.

Vidudienio mišių tema — 
Dieve, gelbėk mūsų persekioja- į 
mą Lietuvą. Visi prisiminėm j 
mūsų kenčiančią tėvynę. Buvo I 
prisiminti ir “Kronikose” mini- ' 
mi lietuviai, pergyveną nesibai
giančias kančios dienas. Ir vėl 
Brazdžionio žodžiai skverbiasi: 
“Kartais valandos šviesios ir 
tytos/ Kaip šilkinio šaltinio mal
da,/ Kartais graudžios kaip aša
ros byra,/ Lyg nebūtų šviesiau 
niekada.”

Trečioj seimo sesijoj buvo ap
tariamas docentas Vytautas 
Skuodis, vyčių jubiliejiniai me
tai bei kitos svarbios temos. Tre
čią valandą dalyviai galėjo pasi
rinkti išklausyti vieną iš 3 sim
poziumų: 1 — Lietuviškų reika
lų — kun. Kazimieras Pugevi- 
čius, 2 — Lietuviškos kultūros 
— Anna Klizas Wargo, ar 3 Ri
tualo — Erances Petkus.

Einantiem iš salės vyčiam 
Kazys Šipaila, Newarko 29 
kuopos narys, dalino ilgiausią 
sąrašą — tai buvo Lorettos Stu- 
kienės nuopelnai. Tai pirmas 
ženklas artėjančių vyčių pirmi
ninko rinkimų, kurie šimet pra
ėjo labai gyvai. Nuomonės pasi
dalino kaip Raudonoji jūra.* Va
žiuojant į seimą nujaučiau, kad 
šis seimas bus specialus. Ir buvo!

Sugrįžus į kambarį, raginau 
draugę Antigonę atsikelti ir pa
sidžiaugti gražia Dievulio mum 
duota diena. Bet ji, (tur būt 
pavargusi nuo mūsų vakarykš
čių svečių) apsisuko ant kito šo
no ir vėl užmigo.

Žvalgydamasi po erdvų uni
versitetą, suradau malonią staig
meną — universiteto knygų 
krautuvę ir pasinėriau jos gė
rybėse. Atrodo, tik minutė pra
ėjo, kaip Larry Janonis, mūsų 
kuopos narys (kuris mus prižiū
rėjo kaip viščiukus) ragino mane 

rengia populiarius jaučio keps
nio balius. Ir šio rudens ba
lius labai gerai pavyko.

Šv. Alfonso lietuvių parapijos 
mokykloj dabar mokosi 124 vai
kučiai. Juos tėvai suvežą iš įvai
rių miesto rajonų ir priemies
čių. Vaikučius moko pasišventu- 
sios moterys ir vienuolė sesuo 
Scholastika.

Lietuvių Svetainės šėrininkai 
ir direktoriai kviečia į rudeninį 
kepsnių balių lapkričio 1, sek
madienį, 1 vai. popiet. Bilietus 
jau dabar galima gauti pas narius 
ir Lietuvių Svetainėje. Be jau
tienos bus austrių ir kitų valgių. 
Šokiam gros orkestras. Gordonas 
Matulionis ruošia turtingą lote
riją.

Šv. Alfonso parapijos metiniai 
pietūs įvyks lapkričio 8, sekma
dienį, 1 vai. popiet Šv. Alfonso 

‘ mokyklos salėje. Ši tradicija vyk
doma 30 metų su viršum. Šo
kiam gros geras orkestras, veiks 
turtinga loterija. Visas pelnas 
skiriamas parapijos reikalam.

Jonas Obelinis

Loreta Stukienė, naujoji 
Lietuvos vyčių centro valdy
bos pirmininkė.

vakarieniauti, nes vakaras dar 
nebaigtas — laukė Linksmybių 
naktis.

Šį naktis buvo lyg muzikos ir 
juokų kaleidoskopas. Sunku 
viską prisiminti. Ypač atminty 
liko “vestuvės su šautuvo paly
da”. Jaunosios veidas toks “gra
žus”, kad tik jos motinai galė
jo patikti. Man, arčiau pasižiū
rėjus, nuotaka atrodė truputį 
pažįstama. Vėliau, jaunajai 
smagiai šokant, nukrito jos pe
rukas ir pažinau mūsų kuopos 
juokdarį Al Monkevičių.

Šį kartą tamsioje naktyje lyg 
medžioklinis šuo suradau 
savo guolį. Kitą dieną laukė 
daug darbo — garsinti mūsų 
kandidatę į t pirmininkus — 
Lorettą Stukienę.

(Bus daugiau)
Dalia Bulvičiūtė

NAUJI LEIDINIAI
R. Spalio — Auksinio saulė

lydžio gundymai, 10 dol.
J. Kreivėno — Mirties lage

riuose ir tremtyje, 12 dol.
V. Gidžiūno — Šv. Pranciš

kaus dvasios spinduliavimas, 5 
dol.

K. Grigaitytės — Marių vėjui 
skambant 4 dol.

Leonardas Kerulis — Išvežtų
jų sąrašas, 22 dol.

K. Bradūnas — Užeigoje 
prie Vilniaus vieškelio, premi
juota poezijos knyga, 6 dol.

V. Volerto — Greitkelis, 6 dol.
J. Vizbaro — Alšėnų kuni

gaikštytė, 8 dol.
M. Aukštaitės — Ant marių 

krašto, 10 dol.
A. Šapokos — Lietuvos istori

ja, 18 dol.
A. Maceinos — Asmuo ir isto

rija, 4 dol.
S. Ambrazevičienės — Lem

ties sūkury, 4 dol.
P. Čechovo — Rinktinės no

velės, 8 dol.
J. Prunskio — Lietuviai 

Sibire, 20 dol.
J. Prunskio — Lietuviai bol

ševikų okupacijoje, 6 dol.
J. Prunskio — Bėgome nuo te

roro, 7 dol.
V. Brizgio — Katalikų Bažny

čia Lietuvoje, 7 dol.
J. Kaributo, Teatro vargo ke

liai, buvo 10, dabar 4 dol.
Povilas Kaupas, Paveikslų al

bumas buvo 5, dabar 3 dol.
A. Norvilo — Dvikalbis kūmas 

— palaima ar prakeikimas, 2 dol.
Šios bei kitos knygos ir 

plokštelės gaunamos Dar
bininke, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y., 11207. Persiun
timo išlaidom pridedama 1 dol.
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Šių sukaktuvių proga linkime
A taikėmAntaMn itngrai ugmisių meuį^ 
geriausios sveikatos ir vist; jo 

.xlxu. -II.ibi"*--grazm viiciy issipiKiymo. ..,.

Jis prie jaunųjų jau “netiko” 
ir buvo laikomas ’**nuverstu.

Po kokios Savaitės sutinku

, Spalio 24 Lietuvių Bend
ruomenės Bostono apygardos 
suvažiavimas So. Bostono ffefe- 
čių klube<

Gruodžio 13, sekmadienį, 4 
vai. popiet tradicinė kalėdinė 
vakaronė — kūčios Lietuvių Pi-

Gedimino ordiną ir daug kitokių 
žymeniu, ypač sporto srityje. 
Grūdino Antaną ir tremties gy-

Dr. Vinco Kudirkos kuopos 
sesės ir broliai

vai. vak. Lietuvių B 
nės banketas So. Bos 
čių klube ryšium wr 
sųa teapygardos^tai

šiam. Panašus įvykis 1969 metais 
labai sumažino abonementinių 
klausytojų skaičių. Tada Metro- 

nės karininko uniformą, neužsi- politan opera turėjo 20,000 abo- 
dėjęs ir vokiškosios anų okupa- nementų, ir tas skaičius suma- 
cijos metu, išvyko iš Lietuvos žėjo dvidešimčia nuošimčių, 
laisvu noru, kaip laisvos Lietu- 1981-1982 sezonui artėjant, si- 
vos pilietis. Jis visą laiką yra ti- tuacįjayra visai kitokia. Dėl per- 
kėjęsis, kad vėl galės sugrįžti į eito rudens streikų abonementų 
laisvą Lietuvą ir ne su svr^i- . skaičius ne tik nesumažėjo, bet 
mos, kad ir draugiškos valsty- dar padidėjo visu tūkstančiu 
bės, bet su laisvos Lietuvos

genam. ’ . • ' . \
Šiam koncertui praėjus, mes 

sustojame prie smuikininko. 
Izidoriaus VasyBūno smuiko- 
koncertų ir jo sūnaus Vytenio 
piano ir, vargonų koncertų. Daž
nai koncertus ne atlieka abu kar-

ir paktauŠMųkaip sekasi nauja-, 
jai valdybai. Ir, kai paklausiu, 
kas dabar yra pirmininkas, neti
kiusavomis austais, nes atsaky-

— ateinančiam sezonui jau yra 
28,000 abonementinių Metro
politan operos klausytojų. Tai 
didžiausias abonementų /šitai- 
čius visoj Metropolitan opėros fdttųfllf 
istorijoj. Tokiu būdu iš anksto gąg fe B 
bris išpnktiŠ8 nuošimčiai visų NgątajM

mas: Antanas Rugys.Manau, bū
sią nenugirdęs, ir klausimą pa
kartoju. Atsakymas vėl tas pats. 
Kaipgi tad, sukau, galėjo tai atsi
tikti, kad Aptarus Rugy s net ne-

kad neišdildomą antspaudą, lyg z
kokią tatuiruotę, kuri visad aiš- Kaip visur, taip ir Patersone 
iriai matosi ne tik jo išorinėje savu laiku jaunimas papriekaiš- 
išvaizdcje, bet pasireiškia ir iš tavo, gfodi, vista vadovaująs tik 
vidaus. ' se nimnrte neduodąs pasireikšti

Sukaktuvininkas Antanas gal- jaunimui. Kada gi, anot jų, mes 
būt dar ir dėl to taipgerai iš- išmoksime veikti, jei neturė- 
silaikė, kad ir pats gyvenimas staė galinųybės įsigyti patirties? 
yra kietai jį grūdinęs. Jis yra' Tad, priartėjus apylinkės valdy- 
buvęs laisvės $Bvų savanoris, bos rinkimam, ateina tas jauni- 
kovęsis su Lietuvos priešais prie mas su visu valdybos kandida- 
Giedraičių ir Širvintų, dalyvavęs tų sąrašu ir pristato jį susirin- 
Klaipėdos atvadavimo kauty- ktaui. Kadangi jau ir tada, prieš 
nėse, buvęs šaulys ir fizinės maždaug keturiolika> mėty ne 
kultūros bei sptfrfo vadovas- ka- taip jaft buvo lengva surasti no- 
riuomenėje ir Lietuvoš-mokyk^ rinčių įeiti įvispkias vadovau- 
lose. Už karišką veiklą ps yra jaučias' vįetaš,'tm susirinkimas 
gavęs Klaipėdos atvadavimo Žy- mielai tą suprašą priėmė ir visus 
menį, Dešimties aaetų kariškos juos ęu bloc išrinko. Antano fin

tu — smuikas ir pianas.
Lietuviui muzikui išeivijoj 

rengti koncertus yra labai nuo
stolinga. j amerikiečių didžią
sias sales įeįti reikia būti tam 
tikros tautybės, arba bflti.pajė- mui. Visi lietuviai kviečiami 
giam samdyti binrio agentus, jfo bazaro pastee-
kūne tam padėtų. To nė vienas k Mtoktorih

Negi tu,’Antanai, dar tikiesi UJ9**41*! ****** Medeta. takto
kada nors užimti dr. Stasio Bač- p^ko ilgi ginčai tarp operos va- mišias Š v. Petro Betariu parapi- 

kio ar Aniceto Simučio vietą? 
Ne, jis į tas vietas nesitaiksto.

mo posėdyje niekas nenorėjo 
prisiimti pirnaintako pareigų, 
nutarta“nu verstąjį” vėl atstatyti 
į vietą kooptavimo būdu. Taip ir 
vėl Antanas Rugys buvo grąžin
tas prie vairo ir išvairavo LB 
Patersone apylinkėslaivą dar 14 
metų. X .;

Antanas Rugys Patersouo apy
linkėje yra dar žinomas ne tik 
kaip nenuilstamas visuomenės 
veikėjas, bet ir kaip didelis aL

šitai jis daro kartais net savo 
asmeninius reikalus apleisda
mas. Ir Šiaipjau jis niekam ne- tento M. 
atsisako padėti ir kitokiuose rei- koncertas. Programoje buvo Jo- 

_______ ____ _________ kainose; jei tik kas yra jo pagal- hannes Brahms veikalai var- 
kandidatavo. Buvo paaiškinta bos reikalingas.

Kadangi Antanas nenorėjo, 
kad iš viso būtų apie jį kas nors 
rašoma, net ir savo jokios1 foto
grafijos nenorėjo duoti (ši buvo 
“išvogta” padedant jo dukrai 
Marytei),'tai čia te sustosime. 
Kitos datos ir smulkmenos nėra 
taip jau svarbios. Pagaliau, kas 
gi Antano Rugio nepažįsta ir 
apie jį nežino? Iš. tikrųjų šiuo 
rašiniu buvo norėta lik pranešti, 
kad jam jau tikras M aaetų, 

____ ,________ ________ nes daugelis .žmonių (ypač jo 
truistas ir labdarys. Būdamas . gerbėjos) nenori tuo tijęėti. 
perisinrūkas te turėdamas auto- <
meblKv ri^Uhąr 4aąųs ai.,
teisono lietuvių šoferiu,; ypač 
tų, kurie neturi automobilių' ir 
turi sunkumų su susisiektam. 
Jis, iš nieko neprašydamas jo
kio atiygteimo, tik už “dėkui” 
vežioja žmones į koncertas, į 
gnktakus, į šermenis ir Iridota- 
yes, vienus apsipirkti, kitus iš* 
Šaltinio ..geresnio gėrimui van
dens ptursivežti, trečius į ligo
ninę ligonių aplankyti ir tt ir tt

Mrs. Valentinė Mmkto, 0* 
Lithuanian Radin 'firondemtiaig 
Gbrpk Ine., 592 E. Baųadway, 
So. Boston, Mass. &127.

Vasytiūnų medė muzikai - 
Rugsėjo 20 First & Second 

Church salėje Bostone įvyko V^y-
Vasylifiho vargonų



M?

įiįt tS- >• indėliai yra pilnai valdžios 
apdrausti ir procentai apskai- 
čiuojami nuo padėjimo,iki iš-

. j^tenti' terijoc
Thomas ariju H opera* “Mig- hflj— tun Tiuvn f rri rtainT *w> 

paskendus žieduos. ~ . "". . -

Hartfordo, vyrų kvartetas Vytis ir 
moterų trįjo Paslaptis. Po prog
ramos vakarienė ir šokiai.

. OFM, šįsavaitgalį vyksta į Los

pinigus banke, stovėti eilėse ir 
už santaupas gauti tiktai 6% 
patakanų. Kredito Unija Kasa 
d^bar tikrai pasidarė geriausia 
taupymo įstaiga visiem lietu-

Jie atveža ir A. Tamošaitienę. 
Tiippat'iŠ Bostono atvyksta 
N. Lingertaitis su savo gintaro 
darbais.

New Yarko šachmatininkai, 
atsiųskit šapo piėstinihkus!

mens santaupas mokamas aukš-

paroda vyko spalio 17-18 Kuta
ms Židinyje. Puodą rengė N.Y. 
skaučių tuntas Neringa. Paroda

Aldona Veselkienė,* Genovaitė

pabaigtovA.<£- Anksčiau tėv. K. 
Bučinys ten yra ėjęs vikaro j»- 
reigas. į Btenond HilL N-Y. 11418’

' La&rodū niHlMj.l.1.1 **1-6799
Neva šviesos taupymo sroneB- K- š - - • 1 - į, _

jaunfanas, kuris domisi šach- metų sukakties progaCypress muš
? seta3^ad*epk * "J*0 Jai7re>' matais, renkasi penktadienių HiBs kapinėse pastatytas pa-

Urbonienė, Marija Girčienė^ Alė 
Maciftnienė, Gema Kreivėnaitė, 
Aušra BagdonaričfiHė, Danutė 
Pfiuškonytė, Irena Matonienė,

ŠACHMATŲ ŽAIDYNES “

P ARO DA

w>.

mis, šeštadieniais ir vakarais 
šiuo adresu; 86-01 114th Street,

N.T. VYK. SKAUČIŲ ŽUJSNYS 
VILIJA

BA

dubai. Parodoje buvo išstatyta ' TT s”ae*' 
60 korinių- Pfačiau apie parodą Sonfaias. Visus j 
V-SĮufr -jį-,--a j, M^sunosžiiudi^- *
KJLČ£ .•• r’

mus.

ėmėsi Elena Bublaitienė, kuri Denville,Conn. Čia laukia eilės,

jai kviečia, visuomenę gausiai

ARO KLUBO PIETOS
Žuvautąją ir medžiotojų klu

bas Aras spalio 18, sekmadienį, 
Kutams Židinio mažojoje, salė-

bo narnu,, jų šeimos ir bičiuliai.

- Luite M*1*

kviečia visuoi 
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