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VLIK01981 M. SEIMAS

>QC9O OOP

Savaitės 
Įvykiai

Švedijos teritoriniuose vande
nyse įstrigusiam Sov. S-gos po
vandeniniam laivui po 11 dienų 
buvo leista išplaukti į tarptauti
nius vandenis, kur jį sutiko 11 
sovietų karo laivų armada. Šve
dija paskelbė, kad tas laivas 
buvo ginkluotas branduoliniais 
užtaisais, ir pareiškė dėl to pro
testų.

Britanijos užsienio reikalų 
sekretorius lordas Carrington 
pareiškė, kad Saudi Arabijos 
planas Art. Rytuose taikai pa
siekti turi tuos pačius pagrindus, 
kaip ir Europos bendrosios rin
kos valstybių planas.

Kanados devynios provincijos 
pritarė min. pirmininko Trude- 
au pasiūlytam naujos konstituci
jos planui, bet Quebeco pro
vincija dėl to protestavo, nes esą 
konstitucija, kuri numato abiejų 
kalbų lygybę, apribosianti pro
vincijos įstatymų leidžiamąją ga
lią. Dabar Kanados parlamentas 
galės prašyti Britanijos parla
mentą perleisti 1867 priimtą Bri
tanijos šiaurės Amerikos aktą 
Kanadai su teise jį pakeisti.

Saudi Arabijos tautinės gvar
dijos vadas princas Abdullah 
ibn Abdul Aziz pareiškė ten be
silankančiai amerikiečių delega
cijai, kad didžiausią pavojų Sau
di Arabijos saugumui sudaro 

• -jAiV- teikiama parama Izraeliui. 
Esą jei JAV ir toliau vykdys 
Izraelį proteguojančią politiką, 
laimėtoju pasidarys tik Sov. S- 
ga. Dėl gaunamos karinės para
mos Izraelis pasidaręs grėsmin
gas visiem. JAV7 suradus savo 
tikruosius draugus Art. Rytuose, 
nereikėtų nei staigaus panaudo
jimo junginio, nei kitų karinių 
priemonių.

Stockholme dėl Sov. S-gos 
pov. laivo atsiradimo Švedijos 
vandenyse buvo surengta de
monstracijų, per kurias buv. min. 
pirmininkas Olaf Palme reikala
vo, kad Sov. S-ga nelaikytų 
branduolinių ginklų Baltijos sri
ty, kurią sovietai stengiasi pa
skelbti laisva nuo branduolinių 
ginklų zona. Taip pat ir Rytų 
Europos solidarumo komitetas 
surengė demonstracijas, kuriose 
baltai nešė plakatus su šūkiais 
“Miegok, Europa, kol sovietų 
raketos tave pabudins” ir kt.

Sov. S-gos gynybos ministeris 
Dmitri F, Ustinov per revo
liucijos šventės minėjimą pa
reiškė, kad Sov. S-ga niekada 
nesutiks, kad ją kas nors pra
lenktų ginklavimosi srity.

Švedijos, Norvegijos ir Dani
jos ambasadoriai Maskvoj atsisa
kė dalyvauti revoliucijos šven
tės parade už tai, kad Sov. S-ga 
nedavė patenkinamo atsakymo 
dėl jos pov. laivo įstrigimo Šve
dijos teritoriniuose vandenyse, 
o JAV delegacijos pirmininkas 
Madrido konferencijoj Max 
Kampelman pasmerkė Sov. S-gą 
už Švedijos neutralumo pažei
dimą. Tą patį padarė ir Švedi
jos delegacijos pirmininkas.

JAV susitarė su Čekoslovakija 
dėl 18.4 tonų aukso grąžinimo 
Čekoslovakijai ir dėl 2,500 ame
rikiečių atlyginimo už Čekoslo
vakijoj konfiskuotus jų turtus, šį 
susitarimą turės patvirtinti JAV 
kongresas.

J. T. saugumo taryba per 8 
balsavimus negalėjo išrinkti J.T. 
gen. sekretoriaus. Dabar
tinio gen. sekr. Kurt VValdheim 
kandidatūrą blokuoja Kinija, rei
kalaudama, kad gen. sekr. būtų 
išrinktas iš 3-jo pasaulio valsty
bių tarpo, o pastarųjų kandida
tą Tanzanijos užs. reik. min. Ša
lim a Šalim blokuoja JAV dėl jo 
radikalumo.

NEGALIME RAMIAI LAUKTI 
TĖVYNĖS MIRTIES
Iš Liet. Kat. Bažnyčios Kronikos Nr. 47
" 1 --------- -----

Šiame rašte Inž. Vytautas Vaičiūnas labai taikliai atsako 
tiems, kurie širsta dėl maldininkų kelionių Į Šiluvą. Tos 
kelionės stiprina jaunimą, šaukia į tautos blaivinimo 
darbą, šaukia sugrąžinti prarastas vertybes. Ateizmas 
sugriovė žmogaus prasmę, todėl žmogus ant savo griu
vėsių ir griebiasi girtuokliavimo. Tauta serga. Moksli
nės ateistinės pasaulėžiūros prirašytas vaistas netinka 
jos prigimčiai. Didvyriai tie, kurie Šiluvoje galingai 
šaukiasi dangaus pagalbos.

Kaunas. 1981 m. sausio 
mėn. inžinierius Vytautas Vai
čiūnas, gyvenąs Kaune, Hipo
dromo g. Nr. 46, bt. 35, pasiun
tė pareiškimą Lietuvos KP CK 
sekretoriui P. Griškevičiuis 
(nuorašus Raseinių raj. “Naujas 
Rytas” ir “Komjaunimo Tiesos” 
laikraščių redakcijoms), kuriame 
pasisako prieš minėtuose laik
raščiuose išspausdintą straipsnį 
“Atviras pokalbis su jaunimu”, 
aprašant procesiją — eiseną iš 
Tytuvėnų į Šiluvą.

Pirmosiomis straipsnio eilu
tėmis autorė E. Skudrienė tei
gia, jog “tiems, kurie dalyvavo 
toje sumaištyje, o juo labiau or
ganizatoriams, širdies neskaudi
na sunkiai dorojamas derlius 
laukuose. Šiandien jie sotūs.” 
Savo pareiškime inž. Vytautas 
Vaičiūnas įrodo, jog tikintieji 
Lietuvoje sudaro didesnę pusę 
gyventojų, jie dirba gamyklose, 
žemės ūkyje, tuo pačiu straips
nio kaltinimai tampa nepagrįsti.

(Negalima žiūrėti į žmogų kaip 
į darbinį jautį)

Tūkstantinė minia, sausakim
šai užpildžiusi Šiluvos bažnyčią, 
liudija, kad “žmogus gyvas ne 
vien duona. Reikia arti, sėti,

Vliko seimo, įvykusio lapkričio 7-8 Clevelande, prezidiumas. Kalba Antanas Rinkūnas. 
Prie stalo iš k.: Mykolas Pranevičius, Antanas Mažeika, dr. Jonas Stiklorius, Algir
das Kasulaitis, Marijus Blynas. Nuotr. VI. Bacevičiaus

MIRĖ PULK. JONAS ŠLEPETYS

Lapkričio 15, sekmadienį, 10 
v.r. dukros Aldonos Janačienės 
namuose Yonkers, N.Y., mirė Jo
nas Šlepetys, teisininkas, pulki
ninkas, visuomenės veikėjas. Li
ko žmona Teodora, dukros — 
Birutė Venskuvienė, gyvenanti 
Paryžiuje, ir prof. dr. Aldona 
Janačienė, gyvenanti Yonkers, 
N.Y. Bus pašarvotas M. Šalins- 
kienės šermeninėje. Atsisveiki
nimas lapkričio 20, penktadienį, 
8 v.v. Laidojamas lapkričio 21, 
šeštadienį, 10 vai. iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios Cypress 
Hills kapinėse.

-o-
Velionis buvo gimęs 1894 va

sario 27 Narvydžių kaime, Dau
gailių valsčiuje, Utenos apskri
tyje. 1914 baigė aukštesniąją 
mokyklą Petrapilyje! 1916 karo 
mokyklą Odesoje. Dalyvavo ko
vose su vokiečiais. 

pjauti, bet negalima į žmogų 
žiūrėti kaip į darbinį jautį ar pe
nimą kiaulę”.

(Jaunimas kviečiamas į blai
vinimo darbą)

Vytautas Vaičiūnas nesutinka 
su straipsnio autore, jog pamoks
lo metu buvę išvardinti blogiau
si jaunimo darbai. Tai grynas 
prasimanymas. Pamoksle buvo 
kalbama apie besaikį girtuoklia
vimą ir moralinį palaidumą.

Jaunimas buvo raginamas 
būti šių dienų Valančiais, įsi
jungti į tautos blaivinimo dar
bą, susigrąžinti prarastas verty
bes: jaunuomenės skaistumą ir 
šeimų patvarumą. Argi tautos 
nublaivinimo ir nuskaistinimo 
darbą reikia nustumti kažkur į 
kalno papėdę? Ar tai kenkia vi
suomenės ir valstybės intere
sams? — klausia Vytautas Vai
čiūnas.

(Negalima eiti prieš liaudies 
valią)

Į priekaištą, kad eisenoms 
reikia gauti leidimą, t.y. sude
rinti jas su atitinkamomis orga
nizacijomis, pareiškimo autorius 
atsako, jog leidimai, visų pirma, 
neduodami, be to, žmonės į šią

Į Lietuvą grįžo 1918 vasario 7. 
Savo gimtinėje įsteigė pradžios 
mokyklą, suorganizavo vakari
nius kursus jaunimui ir juose 
pats dėstė. Vokiečiam traukian
tis iš Lietuvos. 1918 Utenos 
apskrityje suorganizavo piliečių 
apsaugos miliciją, iš vokiečių 
okupacinės administracijos išrū
pino ginklų, amunicijos ir kitų 
reikmenų.

<\
1919 metų pradžioje įstojo }į 

Lietuvos kariuomenę ir buyo 
paskirtas sunkiųjų kulkosvaidžių 
kuopos vadu Kauno įguloje. Da
lyvavo kovose su bolševikais ir 
bermontininkais. Už pasižymėji
mą kautynėse buvo apdovano
tas Vyčio kryžium su kardais.

1919 lapkričio 1 buvo paskir
tas Mažeikių karo komendantu. 
Tose pareigose išbuvo iki 1923 
sausio 1. Perkeltas komendan

eiseną atvyko savo noru, niekas 
jų nevertė. Tai judėjimas, kilęs 
liaudies gelmėse, ir tie, kurie 
"egzistuoja liaudžiai ir tarnauja 
liaudžiai” (LTSR Konstitucija, 6 
str.) turėtų žinoti, jog negalima 
eiti prieš liaudies valią.

(Maldininkų kolona nesukėlė 
darbo pažeidimo)

Vytautas Vaičiūnas rašo, jog 
kaltinti eiseną Lietuvos TSR BK 
199 1/3 straipsniu būtų didžiau
sias nesusipratimas, nes maldi
ninkų kolona, eidama dešine 
vietinės reikšmės kelio puse, 
negalėjo sukelti “transporto ir 
valstybinių visuomeninių įmo
nių ar įstaigų darbo pažeidi
mo”, juo labiau, kad eisenos tapo 
tradicija — pareigūnai tai žino iš 
anksto. Ir vis tik, pažymi au
torius, 1980 m. gruodžio mėn. 
LTSR Aukščiausias teismas nu
teisė pereitų metų procesijos 
dalyvę Jadvygą Stanelytę.

(Valstybinis ateizmas viską 
sugriauna)

Savo pareiškime Vytautas Vai
čiūnas ieško atsakymo, kodėl 
mūsų šalyje tiek daug geriama, 
ir atsako: “Valstybinis ateizmas 
užgesino amžinojo gyvenimo 
viltį, viską sugriauna ir nieko 
nesugeba pastatyti . . . Žmogus 
ant savo moralinių griuvėsių ieš- 
~ko suraminimo butelio dugne”.

(Mokslas negali atsakyti 
įprasminimo klausimo)

Pareiškimo autorius kelia 
žmogaus gyvenimo įprasminimo 
klausimą. Cituojami Jaselskio

(nukelta į 2 psl.)

to pareigom į Šiaulius, kur iš
buvo iki 1927. Baigė aukštuo
sius karininkų kursus 1929 ir 
1930 buvo paskirtas į kariuome
nės vyriausią štabą, kur ėjo įvai
rias pareigas iki 1936. Pakeltas 
į pulkininkus leitenantus ir pul
kininkus.

(nukelta į 8 psl.)

Jonas Šlepetys

BR. BIEUUKAS

Besibaigiant Vokietijos 
okupacijai Lietuvoje, 1943 lap
kričio 23 “politinės lietuvių gru
pės, kaip tautos politinės min
ties reiškėjos ir vykdytojos, nu
tarė sujungti visas savo jėgas 
bendram darbui ir sudarė Vy
riausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą — VLIK’ą” (VLIKo 
1944 vasario 16 atsišaukimas į 
lietuvių tautą). Dabar, po tris
dešimt septynerių metų, VLI- 
Kas veikia užsieniuose, “kaip 
seimas, kaip taryba ir kaip val
dyba” (VLIKo statuto 3 str.).

Seimas
VLIKo seimas, kurį sudaro 

Lietuvos politinių grupių 45 
atstovai (po tris nuo kiekvienos 
grupės) posėdžiavo Clevelande 
lapkričio 7-8. Seime dalyvavo 
42 atstovai. VLIKo seimo pa
grindiniai tikslai (pagal statutą): 
“a)išklausyti ir patvirtinti VLIKo 
tary bos ir valdybos atliktų darbų 
apyskaitas ir b) svarstyti Lietu
vos laisvinimo problemas ir lais
vinimo veiklos programą”.

Seimo posėdžius pradėjo sei
mo rengimo komiteto pirminin
kas Vytautas Jokūbaitis, pa
kviesdamas valdybos pirmininką 
dr. Kazį Bobelį atidaryti seimą. 
Prel. Jonui Balkūnui sukalbėjus 
maldą, seimui išrinkus prezidiu
mą, reikalingas komisijas, iš
klausius sveikinimų, — pereita 
prie VLIKo tarybos, valdybos, 
kraštų įgaliotinių, Tautos Fondo 
pranešimų ir kitų darbotvarkėje 
numatytų reikalų. Seimui pakai
tomis spalvingai pirmininkavo 
Algirdas Kasulaitis, Marijus Bly
nas ir dr. Jonas Stiklorius.

VLIKo taryba
VLIKo tarybą sudaro 15-kos 

grupių- atstovai (po vieną nuo 
kiekvienos). Ji posėdžiauja kas 
du mėnesiai Chicagoje. Taryba 
(pagal statutą): “studijuoja ir 
planuoja Lietuvos laisvinimo 
uždavinius”, kas treji metai ren
ka valdybą ir prižiūri jos veiki
mą.

Pastarųjų vienerių metų tary
bos veiklą pranešė tarybos pir
mininkas Gražvydas Lazauskas. 
Būta 5-kių tarybos posėdžių. 
Apie valdybos darbus tarybą 
informuodavę vald. pirm. dr. K. 
Bobelis, L. Grinius ir dr. E. Ar- 
manienė.

Taryba turi dvi komisijas: Lie- 
vos studijų, arba sienų, komisiją 
ir teisių bei politikos komisiją. 
Pirmajai pirmininkauja kun. An- 
sas Trakis, antrajai — Jonas Jur
kūnas. Sienų komisija esanti 
sutelkusi daug medžiagos ir su
teikusi keletą rekomendacijų ta
rybai ir valdybai Mažosios Lie
tuvos ir Rytų srities reikalais. 
Politinė ir teisių komisija paruo
šusi seimui svarstyti VLIKo sta
tuto pakeitimų projektus. Be to, 
taryba esanti priėmusi kom. 
pirm. Jono Jurkūno kukliai pa
vadintas, bet labai plačias “Pa
stabas VLIKo ateities ir veiklos 
klausimais”.

Taryba į savo posėdžius kar
tais kviečianti prelegentus. Pav., 
praeitame tarybos posėdyje 
buvo išklausyta svečio iš Didžio
sios Britanijos dr. Stasio Kuz
minsko du pasisakymai: 1) Šių 
dienų politinė situacija Europo
je ir 2) Ateities Lietuvos terito
rinės problemos. Svarbiam rei
kalui esant, tarybos pirmininkas 
dalyvaująs valdybos posėdžiuo
se patariamuoju balsu.

Sienų komisijos sekretorius 
Algis Regis ryškino sienų ko
misijos darbą, atkreipdamas dė
mesį, kad jau kukakę 750 metų, 
kai vykstąs Mažosios Lietuvos 
lietuvių ir jų giminaičių prūsų 
žudymas, kad jau lenkai ir vo
kiečiai reiškią pretenzijų į Ma
žąją Lietuvą. Mes esą neleisti
nai kuklūs, nors turime pagrin
do atvirai ir drąsiai reikšti pre- 
tencijas į tas Mažosios Lietuvos 
sritis, už kurias amžius kovo
jo mūsų protėviai. Mažosios Lie
tuvos organizacijos ir jų politi
niai centrai.

VLIKo valdyba
Valdyba (pagal statutą): “a) 

organizuoja ir vykdo Lietuvos 
laisvinimo uždavinius; b) repre

zentuoja VLIKą ...”. Ji yra 
VLIKo vykdomasis organas. 
Apie valdybos veiklą skaitė pra
nešimą jos pirmininkas dr. Ka
zys Bobelis. Pranešimas lietė 
šiuos du pagrindinius klausi
mus: a) Bendrą Lietuvos politi
nės veiklos išplėtimą bei koor
dinavimą ir b) Tarptautinį Lie
tuvos atstovavimą.

a) Bendras Lietuvos politi
nės veiklos išplėtimas bei koor
dinavimas.

Dr. K. Bobelis aiškino, kad 
visi Europos, Pietų Amerikos 
kraštai ir Kanada buvę aplanky
ti net po keletą kartų, ir VLIKo 
valdyba esanti nuolatiniam ryšy
je su tų kraštų lietuvių organi
zacijų valdybomis ar tiesioginiai 
su VLIKo atstovais. Esą numa
tyta vykti į Australiją. Šešiomis 
kalbomis ELTOS Informacijų 
leidžiamų biuletenių tiražai esą 
padidinti. Lietuvos laisvės reika
lais esą kalbama per Vatikano 
ir Romos radiją. Vasario mėn. 
dalyvavęs Pietų Amerikos lie
tuvių kongrese. VLIKo ir dr. 
Juozo Pajaujo šeimos lėšomis 
esanti išleista knyga “Soviet 
Genocide in Lithuania”. Esą 
tartasi du kartu su Alto valdy
ba: dėl Skuodžio, Petkaus bei 
kitų kalinimo, ir dėl kaltinimų 
lietuviams už jų nepadarytus 
nusikaltimus. VLIKo valdyba 
paruošusi memorandumo pro
jektą, kurį perredagavusi ALTos 
valdyba įteikusi JAV prezidentui 
ir vyriausiam gynėjui W.F. 
Smith. Dabar valdyba ruošianti 
specialų memorandumą tuo pa
čiu reikalu JAV prezidentui.

Kartu su ALTu JAV kong
reso rūmuose buvęs surengtas 
Amerikos Balso lietuvių skyriaus 
30-ties metų sukakties paminėji
mas. Santykiai ir bendradarbia
vimas su Diplomatine Tarnyba, 
ALTu, Balfu ir Reorganizuota 
LB esą geri, bet su PLB valdy
ba 1981 metais jokių ryšių ne
buvę. Valdyba atmetusi, “kaip 
nerealų”, Los Angeles grupės 
Pabaltijo Amerikiečių Laisvės 
Lygos projektą. VLIKo valdybos 
nariai parašę eilę straipsnių 
į lietuvių spaudą.

b) Tarptautinis Lietuvos inte
resų atstovavimas

Esą turėta keli pasitarimai su 
JAV valstybės departamento pa
reigūnais ir su JAV kongreso 
nariais. Argentinoje valdybos 
pirmininkas matęsis su Argenti
nos valdžios ir kariuomenis pa
reigūnais ir su La Prensa ir Te- 
lam redaktoriais. VLIKo atstovas 
Europoje A. Venckus turįs ryšių 
su Europos parlamentu.

1980 rudenį VLIKo valdyba 
drauge su Lietuvos Diplomatine 
Tarnyba parengusi atitinkamą 
memorandumą Madrido konfe
rencijos proga. Madride aktyviai 
dalyvavusi VLIKo delegacija. 
1981 rugpjūčio 5 valdyba įtei
kusi pareiškimą JAV Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
kongresinei komisijai apie Lie
tuvoje vykstantį religinį ir tauti
nį pasipriešinimą (pareiškimas 
esąs atspausdintas 1981 rugpiū- 
čio 5 d. biuletenių XV tome). 
VLIKo valdybos atstovai daly
vavę Europos Saugumo ir 
Kooperacijos komisijos informa
ciniuose pasitarimuose ir ap
klausinėjimuose. 1981 spalio 22 
esąs įteiktas papildomas memo
randumas Madrido konferenci
jos 27-nių valstybių vyriausy
bėm. Savo pranešimą pirminin
kas baigė žodžiais: “Širdingai 
dėkoju visiems lietuviams, nes 
tik bendromis jėgomis atsieksi
me mūsų didžiausiąjį tikslą — 
Nepriklausomą Lietuvą”. Val
dybos pranešimą papildė vice- 
pirm. politiniams reikalams dr. 
Kostas R. Jurgėla.

Kraštų įgaliotinių pranoilmal
Henrikas Gavorskis, VLIKo 

įgaliotinis Venecueloje (dalyva
vo seime su savo sūnum), pra
nešė, kad Venecueloje VLIKo 
atstovybės ir Venecuelos Lietu
vių Bendruomenės santykiai esą 
labai geri ir kad abi organi
zacijos aktyviai dalyvaujančios 
visur ten, kur tik galima pri
minti lietuvių tautai Sov. Sąjun
gos padarytą skriaudą.

(nukelta į 6 psl.)
■
t
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULT0RINIO GYVENIMO

jos. Tačiau inžinierius mėgina 
pateisinti kai kurių upelių 
sužalojimą, sodybinių medžių 
iškirtimą, nes tai esą buvę rei-

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkffold Road., East 
Northporth, N.Y. 11731. Tol. 515 365-3740. Namų telefonas vakarais 
tik Išimtinais atvejais 515 757-2571. Naw Yorko ofisas Lito patalpose: 
05-01 114th St, Richmond HM, N.Y. 11415. TsL 212 441-2511.

Sov. S-goj prie Volgos gyve
ną vokiečiai, naudodamiesi bo
sima Sov. S-gos prezidento ke
lione į V. Vokietiją, registruo
jasi įvairiais bodais V. Vokieti
jos ambasadoj, tikėdamiesi, kad 
jiem bosią leista emigruoti į 
V. Vokietiją. Daugelis jų grąžina 
sovietų pilietybės dokumentus 
ir už tai susilaukia iš sovietų or
ganų trumpalaikių bausmių.

Čekoslovakijos min. pirmi
ninkas Lubomir Strougal parti
jos centro komiteto posėdy pa
reiškė, kad Čekoslovakija turi 
sunkumų atsiskaityti ne tik su 
vakarų valstybėm, bet ir su savo 
komunistiniais kaimynais.

Belgijos parlamento rinki
muose visos trys žymesnės par
tijos — socialistai, krikšč. demo
kratai ir liberalai — išrinko po 
maždaug tą patį atstovų skai
čių, bet Belgiją valdžiusios 
krikšč. dem. partijos atstovų 
skaičius nuo 82 atstovų nusmu
ko iki 61 atstovo.

Kinija apkaltino Sov. S-gą dėl 
jos dviveidiškos branduolinių 
ginklų politikos — ji remia V. 
Europoj vykstančias demon
stracijas prieš branduolinius 
ginklus, o pati tokius pat gink
lus įveda į Švedijos vandenis.

Izraelio gynybos min. Ariel 
Sharon pareiškė, kad Izraelis 
imsis karinių priemonių Libano 
Bakka slėny išdėstytom Sirijos 
raketom pašalinti, jei JAV nepa
vyks diplomatiniu keliu jas ati
traukti.

Lenkija atleido iš pareigų savo 
generalinį prokurorą gen. Lu- 
cian Czubinski ir į jo vietą pa
skyrė Franciszek Rusėk. Atleidi
mo priežastis neskelbiama, bet 
solidarumo unija jo veiklą kri
tikavo. Burmos parlamentas 
nauju krašto prezidentu vietoj 
sirguliuojančio Ne Win išrinko 
ats. generolą ir politiką U San 
Yu.

Į Pakistaną atbėgo 21 Afganis
tano kariuomenės karys, kurių 
tarpe buvo ir brig. gen. Shahzad 
Ahmadzai Waziz, su daugybe 
ginklų ir šaudmenų.

Saudi Arabija pranešė, kad jos 
karo lėktuvai išvijo į jos erdvę 
įsibrovusius Izraelio karo lėktu
vus. Esą tai atsitikdavę ir anks
čiau, bet Saudi Arabija dėl to 
tylėdavo.

Libija pradėjo atitraukti savo 
kariuomenę iš Chado, bet ten 
dar esančios Libijos kariuome
nės vadas pik. Radvvan Salah 
pareiškė, kad pasitraukimą už
baigus Chade vėl kilsiąs pilie
tinis karas.

Britanijos ir Airijos minis-

— Spaudos pranešimu, Laz
dijuose neseniai atidaryta nauja 
penkių aukštų 250 vietų ligoninė 
su įvairiais gydymo įrengimais.

— Į Prancūziją koncertuoti 
Sov. Sąjungos vardu išsiųsti: so
listė Gražina Apanavičiūtė, sol. 
Sofija Jonaitytė, Romualdas Ve- 
šiota, birbynininkas Antanas 
Smolskus, kanklių trio — Lina 
Naikelienė, Narutė Karčiauskie
nė ir Danutė Šimakauskaitė. 
Gastrolių programoje — lietuvių 
kompozitorių B. Dvariono, B. 
Kutavičiaus, R. Žigaičio, V. Bag
dono, J. Juozapaičio, A. Bražins
ko kūriniai.

— Sovietiniais garbės diplo
mais apdovanoti Lietuvos muzi
kiniai kolektyvai, ku
rie dalyvavo komunistų partijos 
XXVI suvažiavimo meninėje 
programoje: Lietuvos kamerinis 
orkestras, vadovaujamas- S. Son
deckio, filharmonijos simfoninis 
orkestras, vadovaujamas J. Do
marko, ir Kauno valstybinis cho
ras, vadovaujamas P. Bingelio. 
Diplomais apdovanoti ir kom
pozitoriai V. Juozapaitis ir J. Ta- 
mulionis. Pirmo laipsnio diplo
mą gavo šokių ir dainų an
samblis “Lietuva'’, vadovau
jamas P. Budriaus. Diplomą ga
vo ir Panevėžio dramos teatras 
už V. Vrublevskajos veikalo “Ka
tedros posėdis” pastatymą.

— Kuršėnų miestas neseniai 
paminėjo savo 400 metų įkūrimo 
sukaktį. Iškilmėse dalyvavo 
Šiaulių rajono partijos ir admi
nistracijos pirmūnai, iš Vilniaus 
buvo atvykęs ministerių tarybos 
pirmininko pavaduotojas A. 
Česnavičius. Poetui Vaciui Kei
meriui buvo suteiktas Kuršėnų 
miesto garbės piliečio vardas. 
Buvo dovanų ir pramonės, že
mės ūkio ir kultūros veikėjams. 
Anksčiau Kuršėnuose yra pasta
tytas paminklas Laurynui Ivins
kiui.

— Maskvos dailės parodoje 
; ir žmogus” dalyvavo ir 

keli Lietuvos dailininkai: S. 
Džiaukštas, B. Uogintas, V. Nor
kus, A. Surgailienė, B, Stanči- 
kaitė, B. Zalensas, A. Šiškas.

J. T. tarptautinio teisingumo 
teismo nariais 9 m. terminui 
buvo išrinkti Britanijos , Prancū
zijos, Indijos, Senegalo ir Argen
tinos atstovai. Teismas turi 15 
narių, kurių 1/3 renkami kas 3 
metai.

Olandijos min. kabinetas, va
dovaujamas Andries van Agt, 
buvo prieš kurį laiką atsistaty
dinęs, bet dabar, pašalinus ne
sutarimus, atsistatydinimą 
atšaukė.

Salvadoro Farabundo Marti
teriai pirmininkai sutarė suda- partizanai išsprogdino per
ryti tarpvyriausybinę tarybą ar- Lempa upę vedantį tiltą ir nu- 
timesniem santykiam tarp abie- kirto tiesioginį susisiekimą su 
jų valstybių ugdyti. rytine sritimi.

Teodoras Blinstrubas, pedagogas ir visuomenininkas, tauti
nių organizacijų veikėjas, buvęs Lietuvių Fondo valdybos 
pirmasis pirmininkas, buvęs LB tarybos narys ir PLB seimų 
atstovas, buvęs Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmininkas, 
Alto vicepirmininkas, lapkričio 26 švenčia 75 m. gimtadie
nį. Sveikiname veiklų Sukaktuvininką!

— Varėna auga į didelį mies
tą. Seniau buvo dvi Varėnos 
Senoji Varėna dešiniąjame Mer
kio krante buvo nedidelis nepri
klausomos Lietuvos miestelis. 
Antroji, arba Naujoji Varėna, 
kūrėsi prie Varėnos geležinkelio 
stoties ir buvo daug didesnė už 
senąją Varėną. Antroji Varėna 
buvo lenkų okupuota ir tapo vie
tos administraciniu centru. So
vietinė valdžia abi Varėnas su
jungė į vieną administraciją ir 
pavertė rajono centru. Auganti 
pramonė — konservų gamykla, 
pašarų fabrikas, pūkų ir plunks
nų fabrikas ir daug mažesnių 
dirbtuvių — traukia į augančią 
Varėną vis daugiau gyventojų, 
statomos mokyklos, yra nemaža 
ligoninė. Nors tarp abiejų Varė- 
nų seniau buvo 5 km nuo
tolis, tačiau dabar tame miestų 
tarpe statomi nauji namai, ir abi 
miesto dalys viena prie kitos ar
tėja. Sujungtoje Varėnoje dabar 
esą apie 6000 gyventojų, bet nu
matomas spartus augimas. Sau
sas klimatas yra tinkamas sana
torijoms. Nepriklausomybės lai
kais Varėnoje veikė džiovininkų 
sanatorija. Dabar sovietiniuose 
šaltiniuose apie sanatoriją ne
kalbama, tik skelbiama, kad Va
rėnoje esanti 310 vietų ligoni
nė.

— Kad pavergtos Lietuvos 
melioratoriai, vykdydami val
džios nustatytus žemės pavir
šiaus pertvarkymus, žaloja Lie
tuvos gamtos grožį ir pakeičia 
klimatines sąlygas, jau buvo ke
lis kartus rašyta šioje skiltyje. 
Apie gamtos žalojimą šių metų 
liepos mėnesį Literatūros ir Me
no laikraštyje prabilo net dvi 
gamtos apsaugos įstaigos parei
gūnės — I. Pilypienė ir L. Ab- 
raitytė. Į jų priekaištus tik spa
lio 10 to paties laikraščio nu
meryje atsiliepė melioratorių 
vyriausias inžinierius Algi
mantas Kiburis. Jis pripažįsta* 
kad daug gražių upelių pavessta 
tiesiais grioviais, kad net nusau
sintos ir aukštosios pelkės, ku
rios buvo reikalingos aplinkai 
kaip vandens išteklių saugoto

ji inga kai kurių žemumų nu
sausinimui, ariamų dirvos plotų 
išlyginimui, kad traktoriams ir 
kombainams būtų patogiau dirb
ti. Inžinierius tyli apie tai, kad 
sovietinei valdžiai rūpi iš Lietu
vos iščiulpti kuo daugiau žemės 
ikio gėrybių, o ne Lietuvos 
gamtos grožio išsaugojimas.
— Tenykštėje spaudoje pami

nėta 1963 mirusio žymaus Lietu
vos teatro režisieriaus Romual
do Juknevičiaus 75-erių metų 
giiraimo sukaktis. Verkių moksli
ninkų rūmuose specialiu vakaru 
paminėta buvusio profesoriaus 
Jono Vabalo-Gudaičio 100 
metų gimimo sukaktis. Kaunie
čio dailininko Algirdo Lukšto 
60 metų amžiaus sukaktis pami
nėta jo kūrinių paroda, sureng
ta Šiaulių parodų rūmuose.

— Spaudoje džiaugiamasi, 
kad Tryškių miestelyje pastaty
ta nauja ambulatorija, kurioje 
medicinos pagalbą galėsią gauti 
apylinkės žemdirbiai. Esąs net 
vaikų gydymo skyrius, tyrimų 
laboratorija, vaistinė ir net butai 
medicinos personalui.
— Biržuose esąs pastatytas 

naujas erdvus knygynas su ketu- 
rionrais prekybos salėmis. Ironiš
kai atrodo tos keturios knygų 
prekybos salės. Gal jose bus 
siūlomi Lenino ir Brežnevo raš
tai, bet lietuviškos geresnės 
knygos tikrai negausi ir tose 
naujose salėse — Lietuvoje 
siaučia lietuviškos knygos badas.

— Spaudoje skelbiama, kad 
Vilniuje išleista prof. Tado įva
iraus ko “Pasaulio paukščių” ant
roji papildyta laida (236 psl., 
■10,000 egz.).
- Vilniuje keturias dienas tru

ko “"lėlių teatrų šventė”. Čia, 
kKZauno ir Vilniaus profesinių 
lėlių teatrų, dalyvavo ir smul
kesni saviveikliniai lėlių teatrai.

Pr.N.

I$L. K. Bažnyčios 
Kronikos Nr. 47
(atkalta iš 1 psl.)

žodžiai: “Mokslas dar negali at
sakyti į šiuos dalykus, būtent:

AUCE*S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gelių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 545-5454. 107-04 Jamaica Avė., 
Richmond Hill, N.Y.

SH ALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 290-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, uicensed Manager and Notary 
Public, 650 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-S043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Toizeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
srk Office: 425 Lafayette St (Cor. Wilson Avė.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio kiijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden Tavern. 
1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenue 
Richmond Hill, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica Ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais Ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laikę Ir pasitikrinti kalnas

FLORIDA 
REAL ra

Rezidencinės ir Komercinės Nuosavybės 

Apartmentai • Kondominiurnai • Nuomavimas 

Angelė E. Karnienė 
KEALTOR • • • BROKU ase MOT AUT

Nepaisant JAV protesto, tarp
tautinis monetų fondas suteikė 
Indijai 5.8 bil. dol. paskolą ūki
niam sunkumam nugalėti.

Lenkijos komunistų partijos 
politbiuras pritarė partijos vado 
ir min. pirmininko gen. Wojciech 
Jaruzelski planui sudaryti tauti
nės vienybės frontą, kuris pa
skirstytų nekomunistinėm gru
pėm paskirtą parlamento atstovų 
ir vyriausybės narių skaičių 
ir kurį sudarytų be komunistų 
partijos dar ir darbo unijos ir

gyvenimo įprasminimo, asme
nybės tobulėjimo, mirties ir ne
mirtingumo klausimus.” “Tai ar 
turi teisę kelti kitiems prasmės 
klausimą tie, kurie patys nežino 
atsakytino, ar turi teisę veržtis į 
žmogaus vidinę šventovę, su
griauti aukos ir meilės aukurą 
— Di«vo altorių, sunaikinti se
nąjį 'vertybių skalę, jei neturi 
kuo Jos pakeisti? Ir kuo gi 
keisti 10 Dievo įsakymų, jei ant 
jų pastatyti moraliniai žmogaus 
pamatai?” — klausia Vytautas 
Vaifiūinas.
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NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, šeštad. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Muslc of Lithuania”, trečia d., 6:05- 
7:00 vai. vak., iš WS0U, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dir. adresas: 
234 Sunik Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

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

vyriausybės satelitinės partijos. 
Solidarumo unija šiuo klausimu 
savo nusistatymo dar nepareiškė.

Sov. S-gos žinių agentūra Tass 
paskelbė, kad Švedija elektro
niniais įrengimais seka Sov. S- 
gos veiksmus ir surinktas žinias 
perduoda Atlanto sąjungai.

Sudano prez. Gaafar al-Ni- 
meiry paleido ministerių kabi
netą ir ėmėsi griežtų taupumo 
priemonių krašto ūkiui nuo sui
rutės apsaugoti.

Sov. S-gos į Gorkį ištremtas 
fizikas Andrei D. Sacharovas ir 
jo žmona Jelena Bonner numato 
lapkričio 22 pradėti bado streiką 
dėl to, kad sovietų organai nelei
džia emigruoti į vakarus anks
čiau emigravusio Bonner sūnaus 
Aleksęi Semionov sužadėtinei 
Jelezaveta Aleksejevai. Tuo rei
kalu jie pasiuntę telegramas Sov. 
S-gos ir Sovietų mokslo akade
mijos prezidentam ir akademi
jos viceprezidentui.

JAV paskelbė, kad jos turi 
naujų įrodymų, jog Vietnamas 
naudojęs cheminius ginklus 
prieš Laos ir Kambodijos gyven
tojus.

5 metus vykdyta Senojo Tes
tamento Genezės knygų kom
piuterinė lingvistinė 20,000 žo
džių analizė parodžiusi, kad yra 
82 proc. tikimumo, jog šios kny
gos esančios parašytos vieno au
toriaus. Iki šiol vyravo Julius 
Wellhausen hipotezė, kad 5 Mo
zės knygas sukūrė 2 ar 3 auto
riai.

flaivalstybinio ateizmo vaisiai)
Pareiškime raginama sustoti, 

suskaičiuoti beprotnamius, ve
neriniu ligų dispanserius, kalėji
mus, nepilnamečių kolonijas ir 
padaryti atitinkamas išvadas — 
juk tai valstybinio ateizmo vai- 
siaiMepatogu šių dienų statis
tikas palyginti su prieškarinė
mis, tačiau užmerkti akis irgi 
pražūtinga.

(Tauta serga)
Vytautas Vaičiūnas pažymi, 

jog ne užtenka spaudoje disku
tuoti apie veršelių ir paršelių 
auginimą ir jų priesvorio didini
mą. Tauta serga — reikia ją 
gydyti. “Mokslinės ateistinės” 
pasaulėžiūros prirašyti vaistai 
netinka jos prigimčiai — negy
do, o nuodija dar sveikas ląs
teles. Negalima ramiai laukti tė
vynes mirties.

(Šių dienų didvyriai)
Dalyvavusius eisenoje iš Ty

tuvėnų į Šiluvą pareiškimo auto- 
riusvacdina šių dienų didvyriais, 
išdrįsusiais išeiti į kovą su blo
gio pabaisa ir galingai šauktis 
dangaus pagalbos. Vytautas Vai
čiūnas išreiškia įsitikinimą, kad 
jų balsas, tarytum stebuklinga 
J. Biliūno žiburio šviesa, palies
ta drąsuolio, pasieks kiekvieno 
tautiečio širdį.

InL Vytautas Vaičiūnas 1981 
vasario mėn. įstojo į lietuvišką
ją Helsinkio grupę.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

rasolino 

A MEMOBIALS
66-86 80 ST. MIDDLE V1LLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS 

19 33 -1-197 6

G

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMA 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL: (212) 769-3300
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Simpoziumui susirenkant
Lapkričio 25—28 dienomis 

Chicagoje susirenka IV-tas 
Mokslo ir kūrybos simpoziumas. 
To simpoziumo įvairiose sekci
jose būsią 182 kalbėtojau Ir jie 
kalbės lietuvių kalba, kalbės į- 
vairių mokslo Sakų įvairiom te
mom. Ar tai nėra stebuklas?! 
Juk taip dar neseniai buvo sako
ma, kad lietuvių kalba netinka 
nei mokslui, nei kūrybai, nes ja 
negalima išreikšti sudėtingi] 
minčių ir subtilių jausmų. Tai 
esanti piemenų kalba! Ir štai ta 
paniekinta kalba kalbės moksli
ninkai ir išdėstys savo kompli
kuotas mintis bei sąvokas.

Daugely šalių klestėjo moks
las ir vyko kūryba, o Lietu
voje nebuvo “anei rašto, anei 
druko ”. Ir,dar daugiau — tikro
sios nacionalinės tautos sampra
tos nebuvo. Atstovavę tautai ba
jorai nuėjo tarnauti kitiem — su
lenkėjo, o likusi liaudis — “be 
idėjos, be vado”, — anot Mairo
nio, — žengė tiesiai į pražūtį. 
Ir gal būti] ji pražuvus, jei ne du 
praeito amžiaus vyrai, abu kilę 
iš tos pačios liaudies. Tai Sima- 
nas Daukantas ir Motiejus Va
lančius.

Praeito, amžiaus pradžioje Si- 
manas Daukantas, pasiėmęs duo
nos kapalėlį, pėsčias nukeliavo 
iš Žemaičių Kalvarijos į Vilnių, 
kad ten galėtų siekti mokslo, su
sipažinti su Lietuvos praeitimi 
ir ją atidengti lietuviam lietuvių 
kalba. Čia ir prasideda lietuviš
kasis mokslas. O vysk. Motiejus 
Valančius išmokė tautą skaityti, 
rašyti, nublaivino, nutiesė ke
lius knygnešiam ir pats parašė 
svarbius literatūrinius kūrinius 
ir mokslo veikalus. Parašė ne 
lenkiškai, o lietuviškai. Dėl savo 
“Žemaičių vyskupystės” susi
laukė daug priekaištų, kodėl ji 
parašyta ne lenkiškai. O tai buvo 
vienas iš pirmųjų mokslo veika
lų, parašytų lietuviškai; veikalas, 
kuris ir šiandien turi savo vertę.

Ant šių vyrų palikimo ir augo, 
plėtėsi tautinė kūryba ir lietuviš

kas mokslas. Jau per Aušrą, per 
Varpą, Tėvynės Sargą lietuviš
ku prabyla daugel naujų lietu
vių patrinti]. Šviesėja jų protai, 
gausėja pokalbių temos, gilėja 
mintys. Ir svarbiausia — visa tai 
pasakoma lietuvių kalba. Tiesa, 
ta kalba dar buvo primityvi, ne
išdailinta. Atėjo laikas, ir lietu
viai kalbininkai dailino, gražino, 
tobulino lietuvių kalbą, įvedė 
daugylię naujų sąvokų, kad bū
ti] galima išreikšti naujo gyve
nimo naujas sudėtingas mintis.

Visa tai tiesė kelius tolimes
nei veiklai ir kūrybai. Ir štai 
1922 metais buvo įkurtas Lietu- 
tuvos universitetas su dėstomąja 
lietuvių kalba. Koks tai buvo ne
girdėtas, nelauktas stebuklas!

Tą naktį, tą gūdžią naktį, kai 
Daukantas vienas su maišeliu 
ant nugaros išėjo siekti mokslo, 
jis buvo beveik tik vienas lietu
vis, kuris taip atkakliai siekė 
mokslo. Ir mokyti] žmonių buvo 
taip maža. Iš jų buvo dar ma
žiau tokių, kurie rūpintųsi tautos 
reikalais. O šiandien kiek tu
rime mokytų žmonių ir Lietuvo
je ir čia! Kiek lietuvių profe
soriauja, dėsto įvairiausius 
mokslus!!!

Tad ir sveikiname šį IV-tąjį 
Mokslo ir kūrybos simpoziumą. 
Jis duoda progos kalbėti lietu
viškai, rašyti naujus mokslo vei
kalus ir tuo pačiu turtinti lietu
vių tautą, gilinti lietuvių pažini
mą ir protus.

Griežtųjų mokslų šakas, 
praktiškųjų mokslo šakas remia 
universittetai, atskiros bendro
vės. Šiuo atveju norime atkreip
ti dėmesį į lituanistikos mokslą. 
Jis nepaprastai svarbus, nes tik 
čia jis turi laisvo augimo sąly
gas. Tad tegu tokiuose simpo
ziumuose pačioje svarbiausioje 
vietoje būna išryškinti lituanis
tiniai mokslai. Tegu rengėjai, 
įvairūs mecenatai jaučia būteny- 
bę tą mokslą visokeriopai remti 
ir ugdyti.

rylx>s simpoziumas. Simpoziu
mą ruošia iš JAV Lietuvių 
Bendruomenėm krašto valdybos, 
Lituanistikos instituto, Pasaulio 
lietuvių gydytojų sąjungos ir Pa
saulio lietuvių inžinierių ir ar
chitektų sąjungos sudaryta tary
bą, kurion įeina Titus Antanai
tis, dr. Gediminas Batukas, dr. 
Domas Giedraitis, Stasys Joku- 
bauskas, Alliertas Kerelis, dr. Ja
nina Rėklaitienė, dr. Tomas Re- 
meikis ir dr. Viktoras Rimšelis, 
MIC. Organizaciniam komitetui 
vadovauja inž. Juozas Rimkevi- 
’ius.

Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas — ne eilinis įvykis lietu
vių išeivių gyvenime. Sakytume, 
turįs ir ypatingos reikšmės.

Pokario metais įvairiuose 
laisvojo pasaulio kraštuose išsi
mokslino ir aukštus, vadovau
jančius postus užėmė nemaža 
lietuvių. Jų randam visose 
mokslo šakose. Žinoma, jie dir
ba tų kraštų visuomenei, tačiau 
mums, lietuviams, didelė garbė.

Lapkričio 5 Margučio patalpo
se organizacinio komiteto pirmi
ninkas ir kai kurių sekcijų vado
vai pasidalino mintimis ir su lie
tuvių spaudos l>ei radijo atsto
vais.

Inž. J. Rimkevičius plačiau 
apžvelgė šio simpoziumo pasi
ruošimo eigą ir tikslus. Svar
biausias tikslas yra tai, kad mūsų 
mokslo žmonės turi progos su
važiuoti, pasidalinti mokslo ži
niomis ir pasiekimais įvairio
se mokslo šakose. Nepamiršta
mas ir mūsų kultūrinis momen
tas, o taip pat ir tai, kad moks
lininkų glaudesni tarpusavio ry
šiai, be abejo, pasitarnauja ir 
lietuvybės išlaikymui.^ - -.

Į šį simpoziumą iš laisvojo pa
saulio kraštų suvažiuoja apie 170 
mokslininkų ir įvairių mokslo 
šakų specialistų. Programoj nu-

Mokslo ir kūrybos simpoziumo organizacinis komitetas pokalbyje su spaudos ir radijo atsto
vais. Iš k. į d. Jurgis Janušaitis, Stasys Juškėnas, Algirdas Pužauskas^ organ. komit. I. 
Kerelienė, archt. A. Kerelis, organz. komiteto pirmininkas inž. Juozas Rimkevičius, inž. 
St. Jokūbauskas, archt. B. Kovienė, Margučio radio vedėjas Petras Petrutis, Antanas 
Juodvalkis ir Juozas Šlajus. Nuotr. P. Malėtos

SUVAŽIUOJA ŠIMTAS SEPTYNIASDEŠIMT
MOKSLININKŲ
JURGIS JANUŠAITIS

matyta 52 sesijos ir keturi bend
ri posėdžiai, kur kalbės 160- 
180 kalliėtojų.

Visi posėdžiai vyks Jaunimo 
Centre. Gi kavinėj veiks užkan
dinė, kur simpoziumo dalyviai 
ir svečiai galės užkąsti ir atsi
gaivinti.

Simpoziumo mokslinės pro
gramos pirmininkas yra prof. dr. 
Pranas Zundė. Technikos ir ar
chitektūros — dr. Jonas Bilė- 
nas. Medicinos mokslų — prof. 
dr. Rimgaudas Nemickas. Hu
manitarinių ir socialinių mokslų 
— prof. dr. fna Užgirienė. Kiek
viena sekcija savo poskyriuose 
apima tų sričių įvairias mokslo
šakas. Paskaitos bus skaitomos 
lietuvių kalba, išskyrus atvejus, 
kada kalbėtojas (vienas antras) 
bus nelietuvis. Temos įdomios 
ne vien tik mokslininkams 
bei atskirų mokslo šakų specia
listams, bet ir plačiajai visuo
menei.

Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas pradedamas lapkričio 25 
susipažinimo pobūviu, kurį glo
boja V. Plepienė.

Lapkričio 26 įvyks Lituanisti
kos instituto ir PLIAS ir ALIAS- 
gų suvažiavimai su specialiomis 
programomis. Tą pačią dieną 
po pietų bus simpoziumo atida
rymas, kur kalbės organizacinio 
komiteto pirmininkas inž. Juozas 
Rimkevičius, prof. dr. P. Zundė, 
sveikinimo žodį tars Lietuvos 
generalinė konsulė Juzė Dauž- 
vardienė, o invokaciją sukalbės 
vyskupas Vincentas Brizgys.

Po oficialaus atidarymo prasi
dės sesijos visose Jaunimo Cent
ro patalpose.

Mokslo ir kūrybos simpoziumo organizacinio komiteto pir
mininkas inž. Juozas Rimkevičius (dešinėje) ir archt. A. 
Kerelis (kairėje) informuoja spaudos ir radijo atstovus apie 
simpoziumo eigą spalio 5 Chicagoje. Nuotr. P. Maktos

Simpoziumo dienomis įvyks 
ir kiti renginiai. Turėsim progos 
pasigėrėti moterį] dailininkių 
kūryba — meno paroda, kuri bus 
atidaryta jau lapkričio 20 
Čiurlionio galerijoj. Parodos 
organizavimu rūpinasi dail. Z. 
Sodeikienė.

Pedagogikos institutas organi
zuoja mokslinių, mūsų moksli
ninkų parašytų knygų parodą, 
kurioj numatoma eksponuoti 
apie 150 knygų. Parodos orga
nizavimu rūpinasi B. Tainuly- 
naitė.

Be abejo, didelio dėmesio su
silauks technikos ir architektū
ros paroda, kurios organizavimu 
rūpinasi arch. B. Kovienė, o pa
rodą organizuoja ir globoja 
PLIAS. Lietuvių tautodailės ins
titutas suruoš gintaro dirbinių 
parodą, kuria rūpinasi S. Šatie
nė.

Penktadienį, lapkričio 27, Jau
nimo Centro didžiojoj salėj į

vyks literatūros ir dramos vaka
ras. Čia bus įteikta Lietuvių 
rašytojų draugijos (mecenatas 
Lietuvių Fondas) literatūros 
premija poetei Kotrynai Grigai- 
tytei. Programoj dalyvaus Ni
jolė Martinaitytė. Dramą repre
zentuos V. Krėvės “Raganius”, 
kurio pastatymu rūpinasi akto
rius Jonas Kelečius.

Kiekvienas didelis įvykis ar 
suvažiavimas, kaip jau įprasta, 
baigiamas pokyliu. Taigi ir ket
virtasis mokslo ir kūrybos sim
poziumas bus baigtas šauniu 
pokyliu lapkričio 28, šeštadienį, 
Beverly Country klube.

Atvykę į simpoziumą galės 
įsigyti specialų leidinį, kuriame 
bus detalizuota programa ir su
glaustos visų prelegentų paskai
tos. Taigi pats leidinys bus ver
tingas kiekvienam lietuviui.

Pažymėtina, kad į šį simpo
ziumą pirmą kartą atvyksta apie 
.50 procentų mokslininkų, dau
giausia jau išeivijoj išėjusių 
aukštuosius mokslus. Visi vyksta 
savomis lėšomis. Tik atskirais 
atvejais kai kuriems nepasiturin
tiems bus iš dalies išlaidos ap
mokamos.

Organizacinio komiteto pirmi
ninkas inž. Juozas Rimkevičius, 
sekcijų pirmininkai — arch. A. 
Kerelis, B. Kovienė, inž. St. Jo- 
kubauskas, L Kerelienė ir dr. T. 
Remeikis spaudos ir radijo atsto
vus supažindino su kai kuriais 
mokslininkais bei pasiruošimo 
darbais, teigdami, kad viskas 
vyksta labai sklandžiai, sėkmin
gai ir kad ketvirtasis mokslo ir 
kūrybos simpoziumas bus našus 
ir liudys išeivijos lietuvių di
džiuosius pasiekimus mokslo ir 
kūrybos srityse.

ATOSTOGŲ PUOKŠTĖ
I

ALĖ RŪTA

3
Autobusu pasiekiau Bostoną, 

Mass., kaip ir pagrindinį mano 
visų atostogų tikslą. Ten gyvena 
sūnaus Arimanto šeima, o devy
nių mėnesių anūkė Alia-Jūra dar 
nebuvo man pažįstama, taigi ar
tėjant stipriau plakė širdis.

Bostonas — audringas miestas. 
Ten būdama apie dešimt dienų, 
pergyvenau gal 4 ar 5 dideles 
audras su perkūnija, lietum, vėt
ra ... Kaip dr. St. Jasaitis sakė: 
“Nemėgstat oro? Tik palaukit 
vieną valandą ...” Taip ir buvo: 
čia tylu, saulė, šilta, tai vėl — 
audra, lietus, vėjai ...

Su anūkėle ir jos tėvais buvo 
daug džiaugsmo; ir ką ten dau
giau apie šeimą gali pasakoti .. . 
Bet yra Bostone ir draugų. Apie 
juos — kas kita.

Bostonas, Kennebunkportas, 
Maine, Cape Cod . .. Prisisky
niau puokštę prisiminimų ... Ir 
kvapių gėlių, rūtų ir mėtų, pa
kliuvo gal ir dilgėlių . . . Supai
sysi! Į didelę puokštę visko rei
kia, ir iš tolo viskas gražu.

Buvo, regis, paprasta sekma
dienio popietė. Sėdėjom, vaiši
nomės ponios Aleksandros dėka, 
šnekučiavomės ... O buvo kaž
kas daug daugiau. Sėmėm, lyg iš 

gilaus šulinio, minčių klodus, 
vartėm, svarstėm, prisiminėm 
bendrus brangiuosius žmones; 
o visa tai — skaidrios draugys
tės nuotaikoj, su juokais ir su 
rimtumu, svarbiausia — su žmo
giška meile ir ištikimybe. Tai 
Gustaičių namuose, kur, be An
tano ir Aleksandros, buvo ir Ele
na, Jeronimas Kačinskai ir Zig
mas Gavelis.

Labiausiai mane jaudino, kaip 
pensininkai be mašinos pasi
stengė viešnią parsivežti ir par
vežti į tolimą, klaidų rajoną . . . 
Nebūtų menininkai! Trūks-plyš, 
o susitikti turim! Su poetu-dra- 
maturgu Antanu Gustaičiu dar 
teko ne kartą ir telefonu pasi
šnekėti, nes Califomijoj yra jo 
gerų draugų, kurių pasiilgsta
ma...

Buvo gera svečiuotis pas Lai
mą ir dr. St. Jasaičius, pas dr. 
Juozą ir Onutę Girnius, Ireną 
ir Juozą Rasius, pas prof. dr. Juo
zą ir Aldoną Navickus, kurie ma
ne gerokai ir pavedžiojo ... Vie
nas malonumas lankytis tokiuo
se namuose, kur ne sidabro ser
vizai, kristalas ar baldai pagrin
dinai puošia kambarius, o sko
ningai sukabinti meno paveiks

lai bei pilnos spintos knygų. 
Stebiesi, kaip Girniai, rodos, ir 
neužtrokšta savo trečiame aukš
te, kur knygos, rankraščiai, kny
gos ... Ir vėl pagalvoji : o gal 
tuo jie ir gyvi? . .

-o-
Iš Bostono ekskursavau į Ken- 

nebunkporto vienuolyną (“Ten 
labai aukštas dangus ir labai šal
ta jūra...” — rašė poetas L. 
Andriekus) ir į Cape Cod vasar
vietę. Kennebunkporte — labai 
malonūs šeimininkai, tėvai 
pranciškonai, ir graži vieta bei 
daug vertingų meno paminklų 
bei paveikslų (koplyčioj ir visoj 
vasarvietėj). Kas dar nėra tenai 
buvęs (aš irgi pirmą kartą už
klydau). turi būtinai apsilankyti; 
gera- vieta atostogauti: erdvūs 
nakvynei kambariai, gera lietu
viška valgykla, puiki suvenyrų 
krautuvė ir t.t. Tik reikia būti 
“apsiginklavusiam” prieš uo
dus . . .

Iš mano kelionių puokštės 
reikia paminėti ir sudilginusius 
lapelius. Nežinau, ar teko bent 
vienam rašytojui būti pakvies
tam į literatūros vakarą, kurio 
nebuvo ir kuris net nebuvo pla
nuotas. Man — teko! Buvo sa
votiškas jausmas: tave pakviečia, 
rodos, oficialiai, nuvažiuoji sa
vomis lėšomis ir sužinai, kad tu 
programoj nereikalingas, nenu
matytas, ir tau tenai ne vieta ... 
Žinoma, gerai, kad turi draugų. 
Geri draugai visaip gelbsti, “į- 
spraudžia" į programą, net gėlė
mis apdovanoja ... Tada mėgini 
“sušilti" ir pamiršti apjuokimą.

moralinę nuoskaudą.
Kitas “dilginąs” įvykis, kai 

tave išbara už kitų “nuodėmes”! 
Kažkokie muzikai ar solistai bu
vę nepakankamai įvertinti, šaltai 
sutikti, — o tu kalta, nes kalifor- 
nietė! Prispyrė į kampą ir išba
rė. Atsikeršijo.

Apsimesti kvaila? Kaip mano 
marčios katytės, Lapė ir Gry
bas, murkia kampe sėdėdamos, 
lyg niekur nieko, ir tiek; žmogus 
taip “murkti”, lyg niekur nieko, 
negali . . .

O solistės Marytės Bizinkaus- 
kaitės ir J. Gaidelio kvarteto 
koncertas Kennebunkporte buvo 
labai įdomus. Čia gimusi lietu
vaitė solistė turi gerų duomenų 
iškilti į muzikos žvaigždes. Kvar
tetas — jaunatviškas, nuotaikin
gas ir gerai paruoštas muzikiniu 
atžvilgiu.

-o-
Su Irena ir inžinierium Bro

nium Galiniais, apžiūrėję gra
žius jų namus nemažo miškelio 
plote, lėkėm į Cape Cod, Mass. 
Ten pavažinėjom po gražią At
lanto įlanką, anapus vandens 
matėm Hyannis Port, Kenedžių 
rūmus, rodė Bronius Galinis ir 
St. Francis Xavier bažnyčią, į 
kurią 91 metų amžiaus Rose 
Kennedy vis dar atvažiuojanti 
kasdien išklausyti mišių.

Buvo ne tiek įdomu po Ca
pe Cod važinėtis, kiek apsilan
kyti pas svetingus menininkus: 
dailininką Viktorą ir Eleną Viz
girdos (jų namuose) ir poetą 

Stasį ir Alę Santvaros (Kuncai- 
čių vasarvietėj). Vizgirdai — tik
ri menininkai, “Dievo paukšte
liai”: nedidelis, bet gražus ir 
tvarkingas namas, gėlės, pa
veikslai, paveikslai . . . San
tvarai, kad ir ne savoj pastogėj, 
sukvietė keliasdešimt svečių ir 
ne tik gausiai pavaišino (ponios 
Alės talentas!), bet ir “po dan- 
aus žvaigždėmis” poetas Stasys 
suruošė literatūros vakarą ar 
popietę, kur leido pasireikšti 
svečiams, o pats kukliai susilai
kė nuo poezijos skaitymo, tik, 
ratu susitvėrus, pravedė gražią 
melancholišką dainą “Lietuva 
brangi” . . .

Su visais jautriai atsisveiki
nus, jau važiuoju mašina iš New 
Haveno į New Yorką, kur pasku
tinę dieną sutarta dar pasimatyti 
su artimesniais pažįstamais. 
Žvilgsniu geriu sodrias pakelės 
žalumas (kurių Califomijoj nė
ra ir gal ilgai nematysiu), žvil
ga po lietaus medžiai, lyg sidab
riniai . . . Dar užvažiuojam pa
matyti mano Draugės namų 
Greenwich mieste. Turėjom 
raktą, nors šeimininkų tenai 
nebuvo. Dar pasigrožim jų pa
veikslais, ypač tuoj prieš duris — 
didžiuliu ir labai įdomiu Kasiu
lio kūriniu, saulėtu ežeriuku, 
gėlėmis prie terasos, pačiais 
namais, prabangiais ir skonin
gais, ir vėl skubam pro žalius 
sodus ir ežerėlius bei miške
lius . . . Štai ir vėl milžiniškame 
New Yorke!

Susirandam Highland Blvd. 
ir Darbininko redakciją bei visą 
pranciškonų sodybą. Susitin
kam Simą Kudirką. Jis priglau
džia mano bagažą, nes turiu lai
ko nuo ryto iki vakaro, apie de
šimt valandų . . .

Ten du nemaži malonumai: 
susitikau su rašytoja Nele Ma- 
zalaite-Gabiene ir prie vaišingo, 
poeto Leonardo Andriekaus su
organizuoto, stalo mačiausi su 
brangiais mokslo draugais ir ko
legomis.

Nelė Mazalaitė yra viena ma
no mėgstamiausių lietuvių pro
zos rašytojų. Su ja per knygas 
bei retus laiškus palaikydavom 
dvasinį ryšį, nors niekada nebu
vom akis į akį susitikusios. Da
bar jos kukliame, rašytojiškame 
kambary mes turėjom porą va
landų ar daugiau — išsikalbėti, 
pasitarti, pasiguosti. . . Rašytoja 
Mazalaitė-Gabienė jau metai 
kaip našlė, bet, nežiūrint liūdno 
vienišumo, ji stipri dvasioj ir turi 
daug kūrybinių planų.

Mano Vilniaus universiteto 
laikų kolega Paulius Jurkus ap
vedžiojo ir parodė visa, ką tik 
galėjo kultūra turtingoj pranciš
konų sodyboj parodyti: Kultūros 
Židinį, meno galeriją. Darbinin
ko ir Aidų redakcijas, spaustu
vę, biblioteką, spaudos ir kultū
rinių suvenyrų kambarį... Tė
vas Leonardas Andriekus ap
rodė ir koplyčią, ir vienuolyno 
kambarius, susikaupimo ir dis
kusijų kambarį, valgyklą.. . Su-

( nukelta j 5 pil.)
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JUOZAS ZIKARAS
Prieš 100 metų, 1981 lapkričio 18, gimė 

žymusis skulptorius Juozas Zikaras, sukūręs Lais
vės statulų, Knygnešį, daug medalių, monetų, žy
miųjų žmonių portretų, biustų.

Gimė Paliūkų kaime, Pampėnų valsčiuje, Pane
vėžio apskrityje. Besimokant teko patirti daug 
vargo. Jo gabumus pastebėjo rašytoja Gabrielė 
Petkevičaitė-Bitė. Jos ir kalbininko J. Jablonskio 
remiamas, 1904 išvyko mokytis į Vilnių. Vėliau 
mokėsi Petrapily, kur 1916 spalio 24 gavo skulp
toriaus diplomų, kai jis pats tarnavo rusų kariuo
menėje.

Grįžęs į Lietuvą 1918 m., mokytojavo Panevė
žy, o nuo 1929 gyveno Kaune ir dėstė skulp
tūrų Kauno Meno Mokykloje. Mirė Kaune 1944 
lapkričio 10. Liko trys sūnūs ir dukra. Du sūnūs 
gyvena Amerikoje, vienas — New Yorke, o kitas 
— New Jersey. Trečias sūnus Teisutis yra skulp
torius ir gyvena Australijoje. Dukra gyvena Lietu
voje.

Kristus, medis, 1934-38, Kaunas

Anelės Zikarienės, skulptoriaus žmonos, port
retas, medis, 1934-36, Kaunas

Karininko Juozapavičiaus žuvimas ant Alytaus tilto. Bronzinis 
reljefas buvo ant Alytaus tilto, kuri vokiečiai 1944 susprogdino.

Svajonė, gipsas, 1926 m., Panevėžys. 
Pozavo Panevėžio gimnazijos mokinė 
Stasilionytė. Dabar yra Vitražo ir 
skulptūros galerijoje Kaune.

Tėvo biustas, tonuotas gipsas, 1904- 
1906 m.. Paliukai. Tai vienas iš jo anks
tybesniųjų darbų.

SKULPTORIUS JUOZAS ZIKARAS 
1881.XI.18 — 1981.XI.18

Vytautas Didysis prie Juodųjų marių, gipsas, 1930 m., Kaunas

Mąstytojas, gipsas, 1910 m. Petrapilis. 
Dabar yra Vitražo ir skulptūros gale
rijoje Kaune.

Kairėje — Laisvės statula, bronza, 
pusantro žmogaus dydžio, sukurta Pa
nevėžy 1921. Iki 1948 stovėjo Karo 
muziejaus sodelyje Kaune, dabar — 
Vitražo ir skulptūros galerijoje.

Pirmoje eilėje — Lietuvos nepri
klausomybės dešimtmečio medalis, 
sukurtas 1928 Panevėžy. Bronza. 
Dydis — 3,6 cm.

Antroje eilėje — dešimties centų 
moneta suprojektuota 1924 Panevėžy, 
dysis — 2,1 cm., ėjo nuo 1925 iki 
1936 m.

Trečia eilė — sidabrinė vieno lito 
moneta, suprojektuota 1924, ir 10 litų 
moneta, išleista 1938.

Dešinėje — Knygnešys, bronza, 
1939 m. Stovėjo Kauno Karo muzie
jaus sodelyje. Ir dabar ten tebestovi, 
tik pats sodelis pavadintas — Kauno 
valstybiniu istorijos sodeliu.
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LOS ANGELES LIETUVIŲ 
SUKAKTUVINĖJ ŠVENTĖJ

Prie Ramiojo vandenyno kran
tų prieš 40 metų pradėjo gyve
nimą labai veržli lietuviška pa
rapija. Prel. Juliui Maciejauskui 
suorganizavus pirmą branduolį, 
netrukus pribuvęs jo npokinys 
kun. Jonas A. Kučingis, dabar
tinis prelatas, klausimą judino 
ir puoselėjo. Iš pirmųjų pionie
rių parapiečių nbdaug beliko gy
vųjų tarpe. Jie, pasitraukdami 
amžinybėn, gali pasakyti, kad 
niekad nesitikėjo pamatyti šios, 
parapijos tokio išsiplėtimo ir iš- 
tobulėjimo.

Praleidęs kelerius metus Los 
Angeles Sv. Kazimiero lietuvių 
parapijoj jos besivystymo įkarš
ty, prieš 20 metų perėjau į 
lietuvių pranciškonų veiklą ir 
dirbu skleisdamas lietuvišką 
spausdintą žodį. Tame laikotar
py keletą kartų teko grįžti į Los

ciejausko prisiminimui. Tai M. 
Okso ir Scheaffer šeimos funda
cija.

Apie bažnyčią ir parapijos mo
kyklą esančiuose plačiuose plo
tuose paliekami automobiliai, 
savaitės dienomis žaidžia mo
kyklos vaikai, o sekmadieniais 
švelniame CalifomijOS ore 
mėgsta pasižmonėti vietos lietu
viai, kurių tarpe netrūksta ir sve
čių turistų, šis 40,000 kvadra
tinių pėdų plotas šios vasaros 
metu buvo naujai išasfaltuotas. 
Tai pareikalavo 47,000 dol. su
mos.

Ant tų- erdvių kiemų išdės
tyti parapijos pastatai: bažnyčia, 
mokykla, klebonija, senelių na
mai. Jokių skolų nebėra. Taigi 
lieka tik plėstis ir tobulėti.

40 metų sukakties minėjimas 
baigtas spalio 25. Iškilmingas

Angeles. Ir vis teko būti liudi
ninku įvairių pasikeitimų į gerą
ją pusę. Pažanga buvo ir tebė
ra prel. J.A. Kučingio šūkis.

mišias koncelebravo klebonas 
prel. J.A. Kučingis, jo vikarai 
kun. dr. Algirdas Olšauskas ir 
kun. dr. Vincas Bartuška, atsi

bos Angeles, Calif., šv. Kazimiero lietuvių parapijos 40 metų sukaktį minint pamokslą sako 
tėv. Bruno Markaitis, SJ. Sėdi mišių koncelebrantai. Iš k.: kun. K. Simaitis, tėv. K. 
Bučmys, OFM, kun. A. Olšauskas, prel. J. Kučingis, kun. V. Bartuška, tėv. S. Kulbis, SJ. 
Nuotr. L. Kanto

Nenuostabu, kad tokios gyvas
tingos lietuviškos parapijos su
kaktis atšvęsta neeiliniu būdu. 
Sukakties iškilmės pradėtos bir
želio 21 tradicine Lietuvių 
diena, Šv. Kazimiero parapijos 
rengta jau 28-tą kartą. Po iš
kilmingų mišių specialioj akade
mijoj šalia R. Polikaičio paskai
tos išklausytas solistų iš Kana
dos Ginos Čapkauskienės ir Ri
mo Strimaičio koncertas, pasi
džiaugta gausia lietuvių daili
ninkų jungtine paroda.

Sukakties proga atnaujinta pa
rapijos bažnyčia, parapijos aikš
tės naujai išasfaltuotos, įrengti 
pagerinimai salėje.

Džiugu, kad lietuviškoj baž
nyčioj patobulinimus atlikti pa
vesta lietuviui — architektui 
Edmundui Arbui. Na, jo ir pa
dirbėta: lietuviškų motyvų di
džiulis kryžius puošia presbite
rijos sieną, o tulpių ir panašūs 
motuvai įvesti ir sakykloj, ir 
komunijos priestaliuose bei al
toriuje. O ką bekalbėti apie nau
jai sukurtas lietuviškas presbi
terijos kėdes. Patraukia dėmesį 
ir arch. E. Arbo sukurtas amži
nosios lempelės pritvirtinimas. 
Tai nestambus, bet toks mielas 
lietuviškos kūrybos atsiskleidi
mas.

Presbiterijoj didžiojo kryžiaus 
šonuose pritvirtintos šv. Juozapo 
ir šv. Kazimiero medinės statu
los, gamintos Italijoj. Tai Edv. 
ir Elenos Bartkų ir Juozo Kari
buto fundacija.

Bažnyčios fasade įrengtas 
spalvotas langas su šv. Kazimie
ro atvaizdu, skirtas prel. J. Ma-

ATOSTOGŲ PUOKŠTĖ
(atkelta iš 3 psl.)

sipažinau su administraciniu 
personalu, radau ir senų pa
žįstamų (K. Šventoraitienė). Ap
lankiau ir vyriausio Darbininko 
redaktoriaus Tėvo Kornelijaus 
Bučmio darbo kambarį, kur vyko 
skubūs planai ir darbai prieš- 
atostoginio Darbininko numerio 
paruošimui, nes red. Bučmys po 
poros dienų žadėjo pakilti į di
delę kelionę, ekskursiją po Ry
tus (Kiniją, Japoniją . ..).

Buvo išskirtinai malonu susi
pažinti su Tėvu Pranciškum 
Giedgaudu, kuris eilę metų rū
pestingai dirba kaip spaustuvės 
vedėjas; kai spausdinau čia savo 
“Laiškus jaunystei”, buvo vie
nas tik malonumas su Tėvu 
Giedgaudu susirašinėti, susi
skambinti knygelės paruošimo 
reikalais; jo sąžiningumas bei 
rūpestingumas mūsų spaudai — 
nepaprastas. Gaila, kad šį bran
gų žmogų mačiau tiek trumpai, 
kad neteko pasikalbėti, padisku
tuoti.

Buvo gera susitikti ir su 
aukštaičiu iš mano motinos kraš
to — Tėvu Petru Baniūnu, ku
rio balse dar jautėsi svėdasiš- 
kių tarmės gaidos ...

Priešpiečiai prie skoningai 
(Genutės) paruošto stalo buvo 
“per trumpi”, nors tęsėsi keletą 
valandų ... čia vėl buvo kole
gė Nelė, ir Paulius, ir Leonar
das Žitkevičius ... šeimininkas 

lankę svečiai Tėv. Stasys Kul
bis, SJ, iš Montrealio, buvęs 
Detroito lietuvių parapijos kle- 
bonas kun. Kazimieras Simaitis 
ir Tėv. dr. Kornelijus Bučmys 
iš Brooklyno. Prieš pradedant 
procesiją į bažnyčią, buvo pa
šventintas arch. E. Arbo sukur
tas kryžius, pritvirtintas prie 
bažnyčios galinės sienos iš lau
ko pusės. Kryžiaus fundatoriai: 
F. Speeeher ir J. Krosky.

Mišių metu pamokslą pasakė 
Tėv. Bruno Markaitis, SJ, svars
tydamas lietuviškų parapijų 
klausimą, o taip pat būtinumą 
lietuviam prasimušti į amerikie
tiškos visuomenės veiklą. Gie
dojo parapijos choras ir solistė 
Karen Vidžiūnienė. Vargonais 
grojo Rimas Polikaitis. Kai cho
ras atliko “Šventas”, “Tėve mū
sų” ir “Dievo avinėlis” iš lietu
viškų, komp. Broniaus Budriū- 
no sukurtų, mišių, vargonais 
pritarė pats maestro, jau gerokai 
sustiprėjęs po jį varginusių šir
dies negalių.

Po mišių padaryta bendra da
lyvių nuotrauka prie bažnyčios 
priekinių durų.

1 vai. popiet parapijos salėj, 
gražiai išdekoruotoj Prano Gas- 
paronio, prie apvalių stalų ir ne
ilgo garbės stalo susėdo 335 
žmonės. Parapijos komiteto pir
mininkui Fr. Speeeher tarus ati
darymo žodį, maldą sukalbėjo 
Tėv. S. Kulbis, SJ. Visi svečiai 
buvo vaišinami sočiu ir gausiu 
lietuvišku maistu bei Chateau 
Concannon vynu.

Žodžiu sveikino tik trys as
menys. LB Vakarų apygardos 
pirm. R. Dabšys padėkojo už ge-

Tėvas L. Andriekus daug teira
vosi apie savo draugus ir kole
gas Califomijoj, mėgino temas 
ir apie poeziją; bet prie gausių 
vaišių ir gana gausaus būrio sun
ku buvo išsilaikyti “sunkesnė
se” temose. Bet kalbėtis mums 
visiems, atrodo, sekėsi; bent 
man buvo nepamirštamai miela 
ir įdomu. Žmogus atsiveri, ir 
išklausai, ir mokaisi. .. Kelios 
valandos praskrido kaip kelios 
minutės.

Humoristas poetas Leonardas 
Žitkevičius (taip pat žymus ra
šytojas ir poetas jaunimui) buvo 
tada tylus, beveik kukliai rimtas. 
Ir man tada momentą kilo min
tis: iš kur tie humoristai (kaip 
Antanas Gustaitis, taip ir Leonar
das Žitkevičius), būdami rimti ir 
gilūs kultūrininkai, “ištraukia” 
tas eilutes, tokias taiklias, kartais 
net kandžias ... Iš kokio šaltinio 
šis jų talentas? Antanas Gustai
tis — bent žaismingas, links
mas ir “kasdienėj” kalboj; o Leo
nardas Žitkevičius, o, būdavo, 
Aloyzas Baronas, regis, tik rim
tai... Bet ar taip lengva atspėti 
žmogaus dvasinę metamorfo
zę? —

Geri žmonės palydėjo į lėktu
vą, ir dar prieš saulėlydį paki
lau — į Los Angeles.

Taip su gražiu draugystės ir 
prisiminimų žiedu (Brooklyne) 
užbaigiau savo atostogas.

Los Angeles, Calif., Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 40 metų sukaktuvių proga spa
lio 25 pamaldų dalyviai prie bažnyčios. Nuotr. L. Kanto

ras sąlygas organizacijų veiklai 
ir priminė, kad 1982 metai Lie
tuvių Bendruomenės ir Kunigų 
Vienybės skelbiami Lietuviškos 
parapijos metais. Alto pirm. F. 
Masaitis, atstovaudamas 25 lie
tuviškom Los Angeles organiza
cijom, užgyrė tvirtą ir pastovią 
šios parapijos vadovybę, paža
dėdamas solidarumą. Lietuvos 
gen. konsulas V. Čekanauskas 
savo nuoširdžiame sveikinime 
iškėlė ne tik lietuviškos, bet ir 
žemaitiškos stiprybės reikalą.

Prel. J.A. Kučingis savo kal
bos pradžioj pristatė iš toliau at
vykusius svečius. Peržvelgęs su
kakties proga įvykdytus darbus, 
padėkojo parapiečiam už talką. 
Padėkos ženklan buvo pagerbti 
įvairūs asmenys, atstovaują skir
tingom šios parapijos darbuoto
jų kategorijom. Klebonas per
skaitė atskiros kategorijos eilę 
kandidatų, o scenoj V. Polikaity- 
tė, atidariusi voką, paskelbdavo 
simbolinį laimėtoją. Pagerbti šie 
atstovai: parapijos komiteto — 
Frank Speeeher, choro — Juli
ja Grikinaitė, parengimų šeimi
ninkių — Violeta Dudorienė, so
listų — Birutė ir Rimtautas Dab- 
šiai, instrumentalistų — Ray- 
monda Apeikytė, profesionalų
— Kazimieras Rakūnas, šeimų
— Dajilės ir Antano Polikaičių 
šeima, mokytojų — Ona Razu- 
tienė, motinų — Regina Kun- 
gienė, jaunimo — Gintaras Gru
šas. Stilingas medines statulėles 
visiem įteikė Lietuvos gen. kon
sulas V. Čekanauskas.

Solistė Karen Vidžiūnas iš 
Tucson, Ariz., įvairiomis kalbo
mis padainavo Mozart, Gersh- 
win, Arditi, Lehar, Delibes ir 
Puccini kūrinių. Bisui dar pri
dėjo “Caro nome” iš Verdi Ri- 
goletto operos ir lietuviškai 
Onos Metrikienės “Vyturėlį”. 
Šis paskutinis kūrinys ypač iš
šaukė publikos malonų įvertini
mą. Svečiai plojo net sustoję.

Pokylį baigė prel. J.A. Kučin
gis padėkos žodžiu. Taip pat 
perdavė sveikinimus raštu ir 
stambesnes aukas, gautas šia

Los Angeles, Calif., Šv. Kazimiero lietuvių parapijos kle
bonas prel. Jonas A. Kučingis kalba sukaktuvių bankete. 
Sėdi Lietuvos gen. konsulo žmona Janina Čekanauskienė, 
svečias tėv. Kornelijus Bučmys, OFM, svečias tėv. Stasys 
Kulbis, SJ. Nuotr. L. Kanto

LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ AKCIJA 
VYTAUTUI SKUODŽIUI GELBĖTI

JAV lietuvių respublikonų fe
deracija tęsia ir toliau aktyvią 
akciją prof. Vytauto Skuodžio 
gelbėjimo reikalu.

Illinois atstovų rūmai spalio 
14 priėmė rezoliuciją Nr. 492, 
kurią, lietuviam respublikonam 
prašant, pateikė Illinois atsto- 

proga. Visi sugiedojo Lietuvos 
himną.

Tiesa, meninės programos 
vidury ir man teko pasakyti 
sveikinimo kalbelę. Pasveikinęs 
šios šventės vykdytojus, šei
mininkus ir dalyvius, dar pri
miniau ir lietuviškos parapijos 
išsilaikymo pagrindus. Kai iš 
mūsų protėvių Kražių skerdynė
se ar iš kenčiančių brolių oku- 
puotoj Lietuvoj reikalaujama 
didelių aukų lietuviškos parapi
jos išlaikyme, laisvajame pasau
ly mum užtenka tik lankyti ir iš
laikyti savas parapijas. Tai taip 
lengva, bet neretai labai sunkiai 
vykdoma.

Visas iškilmes filmavo Povilas 
Jasiukonis.

Kornelijus Bučmys 

vė Judy Topinka. Joj plačiai 
pasakojama apie V. Skuodžio gy
venimą, apkaltinimus ir dabar
tinę padėtį.

Rezoliucija siunčiama JAV 
valstybės sekretoriui, abiem 
kongreso rūmų vadovam ir visai 
Illinois valstijos delegacijai 
Amerikos kongrese, reikalau
jant, kad būtų imamasi žygių 
greitam V. Skuodžio išlaisvini
mui.

Rezoliucijoj minima, jog jos 
kopijos būtų taip pat įteiktos 
JAV lietuvių respublikonų fede
racijos pirmininkui Anatolijui 
Milūnui ir baltų-slavų politinės 
organizacijos pirmininkui Algiui 
Regiui (kuris yra taip pat Illi
nois lietuvių respublikonų lygos 
pirmininkas), iškeliant jų pa
stangas kovoj prieš sovietų prie
spaudą pavergtose tautose, iš
reiškiant viltį, jog tos pastangos 
su laiku bus sėkmingos.

Panašios rezoliucijos laukia
ma ir Illinois valstijos senate, 
kur lietuvių respublikonų fede
racija yra dariusi šiuo reikalu 
žygių.

— Dr. Owen C.J. Norem, pas
kutinis JAV pasiuntinys Lietu
vai, spalio 25 mirė Port Beach, 
Calif. 1943 jis parašė ir išleido 
knygą “Timeless Lithuania”.

— Los Angeles, Calif., Šv. Ka
zimiero lietuvių parapija, vado
vaujama prel. J.A. Kučingio, ir 
šiemet Lietuvių Religinei Šalpai 
surinko rekordinę sumą— 10,178 
dol. Jau eilę metų Los Angeles 
lietuviai pirmauja šios rinkliavos 
aukotojų tarpe.

— Lietuvos Laisvės Komitetas 
papildytas naujais nariais. Pas
taruoju metu. į jį įsijungė Simas 
Kudirka, Vladas Šakalys, Tomas 
Venclova ir Bronius Kviklys. 
Lietuvos Laisvės Komitetas su
sideda iš Lietuvos piliečių. Be 
naujai įsijungusiųjų narių, komi- 
tetan įeina Bronius Bieliukas, 
Viktorija Čečetienė, Paulius Jur
kus, dr. Bronius Nemickas ir Vy
tautas Vaitiekūnas.

— Korp! Neo-Lithuania su
važiavime lapkričio 7 Chicagoj 
buvo išrinkta nauja korporacijos 
vyr. valdyba, kuri pareigomis 
pasiskirstė taip: pirm. Antanas 
Juodvalkis, vicepirm. Švitrius 
Gotceitas, sekr. Vida Kriauče- 
liūnaitė-Jonušienė, ižd. Valenti
na Mažeikienė ir arbiter elegan- 
tiarum Rimas Gulbinas. Pirmi
ninko adresas: A. Juodvalkis, 
6620 So. Rockwell, Chicago, 111. 
60629. Telef. 312 925-0035.

— PLB ir Illinois universite
tas lapkričio 20 pasirašys sutar
tį dėl lituanistikos studijų kated
ros minėtame universitete (Uni- 
versity of Illinois at Chicago 
Circle).

— Lietuvos laisvės sukilimo 
minėjimas Clevelande, Dievo 
Motinos parapijos salėj rengia
mas lapkričio 22. Minėjimo aka
demijos laikinosios vyriausybės 
narys dr. A. Damušis ir vienas 
iš paskutiniųjų laisvės kovotojų 
VI. Šakalys apibūdins mūsų ryž
tą, taip pat šiuo metu daromas 
pastangas Lietuvos laisvei at
gauti. Meninę programą atliks 
Laima Rastenytė-Lapinskienė, 
Darius Lapinskas ir jų sūnus. 
Minėjimą rengia Clevelando 
lietuvių organizacijų atstovų iš
rinktas komitetas: A. Mikulskis, 
pirmininkas, ir nariai — V. Čy- 
vas, V. Jokūbaitis, J. Stempu- 
žis ir J. Žilionis. Pamaldų metu 
Dievo Motinos bažnyčioj giedos 
LTM Čiurlionio ansamblis, va
dovaujamas muz. Alfonso Mi
kulskio.

— Šiauliečių Sambūris Toron
te lapkričio 26 Lietuvių Na
muose, Vytauto Didžiojo menė
je, rengia sambūrio 20-čio su
kakties proga “bendros jaunys
tės prisiminimų vakarą”.

— IV Mokslo ir kūrybos sim
poziume psichologijos I sekci
jai vadovaus dr. Kęstutis Trima
kas. Dr. Rimo Petrausko iš To
ronto pranešimas: “Lietuvių 
jaunimo padėtis išeivijoje— jau
nimo studijinių anketų analizė”. 
Dr. Algio Norvilo iš Chica- 
gos pranešimas: “Kaip pasiren
kame vartoti vieną kalbą vie
toj kitos”. Vitos Aukštuolienės 
pranešimas: “Kaip dvikalbiai 
vaikai atsimena žodžių sąrašus 
vienoje ir dviejose kalbose”.

— The Cleveland Press spa
lio 24 pirmą puslapį papuošė 
spalvota dviejų Grandinėlės šo
kėjų nuotrauka. Tai Renė Mo
tiejūnaitė ir Audra Giedrytė. 
Laikraštis pirmena, kad Grandi
nėlė pasirodys su savo šokiais 
South High School, 7415 Broad- 
way. Grandinėlė tame tautų fes
tivaly yra šokusi ir anksčiau.

— Draugo dienraščio romano 
premijos įteikimas ir koncertas 
įvyks kovo 20-21 Clevelande.

— Jonas B. Genys, Marylando 
universiteto profesorius, IV 
Mokslo ir kūrybos simpoziume 
darys pranešimą “Lietuvos me
džių genetinių savybių studijos 
Amerikoje. Dr. Genys jau 20 
metų daro tyrinėjimus su baltom 
pušim.
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VLIK01981 M. SEIMAS
(atkelta U 1 psl.)

Leonardas Sruoga VLIKo at
stovybės Argentinoje vardu savo 
laiške rašo, kad, norint pagyvin
ti Argentinoje ir gretimuose 
kraštuose Lietuvos išlaisvinimo 
veiklą, 1979 liepos 12 esąs įkur
tas Lietuvai Išlaisvinti Komite
tas Argentinoje. Vienam iš stei
gėjų — Aleksandrui Artūrui Mi- 
čiūdui artimas žurnalistas ir ra
dijo programų vedėjas Martin 
Allica savo straipsniais visoje 
eilėje laikraščių ir radijo progra
mų nušviečiąs mūsų tautos liūd
ną padėtį, tautinį bei religinį 
persekiojimą ir kovą už išsilais
vinimą. Jau esą kai kurių laimė
jimų. Pav., laikraštyje “Convic- 
cion” atspausdintas platus poli
tinis straipsnis su šiaurės Euro
pos žemėlapiu, kuriame Lietuva, 
Latvija ir Estija žymimos kaip 
atskiros valstybės. L. Sruoga 
savo pranešimą baigia viltimi: 
“Tikimės, kad pasisekimas ir to
liau lydės mūsų žingsnius”.

Apie Seinų trikampio lietuvių 
religinius vargus kalbėjo Alber
tas Misiūnas, Algis Regis ir kiti.

Tautos Fondas
Juozas Giedraitis, Tautos 

Fondo valdybos pirmininkas, 
savo ramaus tono (bet neven
giant ir kritiškų pastabų) pra
nešime visų pirma paaiškino, 
kad T. Fondas esanti savaran
kiška not-for-profit korporacija, 
kurios suvažiavimų sprendime 
VLIKas dalyvaująs 45 proc. balsų 
svoriu. TF renkąs lėšas VLIKo 
veiklai finansuoti. Turįs pada
linį — Lietuvos Laisvės Iždą, 
kurin esą kaupiamas kapitalas 
tik nepriklausomai Lietuvai 
(VLIKo reikalams esą naudoja
mi tik %%, gaunami už LL Iždo 
kapitalą). TF turįs apie 700 
narių. Rugsėjo 30 kasoje buvę 
daugiau 89,000 dol., Liet. Lais
vės Ižde — daugiau 43,000 dol. 
TF turįs surinkti apie 8,000 
dol. per mėnesį, arba beveik 300 
dol. per dieną. Geriausiai vei
kianti TF atstovybė Michigano 
valstijoj. Kituose kraštuose sėk
mingiau veikią Kanados, taip 
pat gana gerai Australijos ir Ang
lijos atstovybės. Paminėjo, kad 
kai kurios VLIKo grupės 100 
dol. VLIKo statute numatyto į- 
našo įmokėjimą nuvilkinančios 
2-3 metus. Per šiuos metus atsi
radę keli tūkstantininkai: Paga-

MONTREALIO LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGA 
KVIEČIA VISUS STUDENTUS 

DALYVAUTI

19-je ŽIEMOS SLIDINĖJIMO

STOVYKLOJE

“L’AUBERGE DE LA PERDIERE” viešbutyje,

St Donat Ouebec, Canada TeL: (819) 424-3052 (3060) 
GRUODŽIO 28 — SAUSIO 2 DIENOMIS

REGISTRACIJA prasidės 3 vai. p.p. pirmadienį stovykloje.
KAINA: $135 . kanadiškals arba $114. amerikietiškais dol.

Skirtumas įmokėtinas registracijos laiku, 
(FIRST COME FIRST SERVED)

į šią kainą įeina: kambarys, pusryčiai ir vakarienės 5 dienoms, 
“ski liti” bilietai, “ski rantais” ir “miscoHaneous expens«s”.

Atskira kaina:
IŠKILMINGAI NAUJŲ METŲ VAKARIENEI ir ŠOKIAMS

Dėl informacijų ir (mokėjimų kreiptis:
JONAS BRIKIS

815 Leduc, VHIe St Lauram, Oue., Tol. (514) 744-4543

arba

GYTIS NIEDVARAS
5217 Ponsaro Avo. Montreal, Ouebec H3W 2A9 1 (514) 487-4934

LITHUANIAN COOKERY
(In EngIMi, 31» pagM. prie* t dol.)

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
piastlninlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 31$ pusi. Kalnai 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Ltthuanlan Cookery” už 8 dol. Pereluntlmas- 
Postago 50 c.

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

Numeris, gatvė -------

Miestas, valstija, Zlp 

jus, Pletkeliai, Tonikai, Sniulkš- 
tienė, broliai Ročiai (iš Austra
lijos). Pirmininkas paskelliė, kad 
TF taryba, valdyba, teisiniai pa
tarėjai mięlai keikią informacijas 
ir padedą sudaryti tinkamus tes
tamentus, kad nelengvai uždirb
tos santaupos tektų Lietuvos rei
kalams, bet nenueitų svetimie
siems.

Antanas Firavičius, Kanados 
TF atstovyliės pirmininkas, savo 
gal kiek sentimentalų, bet labai 
nuoširdų pranešimą palydėjo 
50,000 Kanados dolerių čekiu. 
A. Firavičius yra pats atkakliau
sias aukų rinkėjas T. Fondui. 
Sakosi praleidęs 25,000 valandų 
tam darbui.

Paskaita
Prof. dr. Domas Krivickas 

skaitė kruopščiai paruoštą pa
skaitą: “VLIKo veiklos gairės 
besikeičiančioje tarptautinės 
politikos konjunktūroje”.

Kiti reikalai
Iškilmingos vakarienės metu 

dainavo iš Detroito atvykusi so
listė Danutė Petronienė, .įkom
ponuojama muz. Vytauto Puško- 
riaus; Čiurlionio Ansamblio in
strumentalistai grojo Alfonso 
Mikulskio kūrinius.

Lapkričio 8 iškilmingų pamal
dų metu prel. Jonas Balkūnas 
pasakė labai gerai paruoštą ir 
sodrių minčių kupiną pamokslą.

Baigiamajam seimo posėdžiui 
savo pasiūlymus pateikė rezo
liucijų ir statuto komisijos. Pir
majai pirmininkavo Liūtas Gri
nius, antrajai — Jonas Jurkūnas. 
Atstovai pateikė pastabų ir nau
jų pasiūlymų. Pavesta valdybai 
rezoliucijas galutinai sureda
guoti ir paskelbti ELTOS In
formacijų biuletenyje.

Priimti statuto pakeitimai. Iš 
jų kiek reikšmingesnis liečia 
VLIKo valdybos sudarymą. Su
stiprinta VLIKo valdybos pirmi
ninko galia: jis dabar tarybos 
renkamas atskirai ir pristato tvir
tinti valdybą.

Seimas baigėsi valdybos pir
mininko dr. K. Bobelio padė
kos žodžiu ir Lietuvos Himnu.

Seime dalyvavo ir jo darbus 
stebėjo su žmona vienas VLIKo 
steigėjų Balys Gaidžiūnas. Ta 
proga jis apdalino atstovus nau
jai išėjusia savo poezijos knyga 
“Mano kartos likiminiai metai” 
su autoriniu įrašu.

Vliko seimo, įvykusio lapkričio 7-8 Clevelande, dalyvių dalis. Pirmoj eilėj iš k.: Juozas 
Giedraitis, dr. Kęstutis Valiūnas, Juozas B. Laučka, prel. J. Balkūnas, Henrikas Ga- 
vorskas, Cavorskas Jr. Nuotr. Vi. Bacevičiaus

CLEVELAND, OHIO
Vtel kviečiamu 

sukilimo minėjimą

1941 metų birželio mėnesį 
Lietuvoj įvyko sukilimas, pa
skeltas laisvos Lietuvos atstaty
mų ir sudaręs laikinąją jos vy
riausybę. Šis sukilimas iš mūsų 
tautos pareikalavo daug aukų.

Laisvojo pasaulio lietuviai tų 
įvykių nepamiršta, ypatingai 
šiais metais, nuo sukilimo praė
jus 40 metų.

Clevelande prieš eilę metų 
buvo visuomenės organizacijų 
išrinktas mūsų tautos sukilimui 
minėti specialus komitetas, 
kurį šiais metais sudaro šie as
menys: pirm. Alfonsas Mikuls
kis, vicepirm. Juozas Žilionis, 
sekretorius Vladas Čyvas, iždi
ninkas Vytautas Jokūbaitis, na-

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

A. Kairio — Po Damoklo kar
du, I dalis 5 dol., II dalis 9 dol.

M. Mėlinienės — Kryželiai 
Arktikoje. Suėmimas ir gyveni
mas bolševikų rojuje, 6 dol.

M. Aukštaitės — Nubangavę 
kūdikystės dienos, 7 dol.

Ed. Cinzo — Mona, romanas, 
8 dol.

Liūnės Sutemos — Vendeta, 
eilės, 6 dol.

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 — Dvikalbiškumas 

— 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. 

riai Juozas Stempužis ir P. Ta- 
inulionis.

Lapkričio 22 abiejose lietuvių 
ixirapijo.se bus iškilmingos pa
maldos DM N P parapijos bažny
čioj. Pamaldų metu giedos Al
fonso Mikulskio vadovaujamas 
Čiurlionio ansamblis, o Šv. Jur
gio bažnyčioj — Ryto Babicko 
diriguojamas parapijos choras. 4 
vai. ix> pietų DMNP parapijos 
salėj įvyks iškilmingas minėji
mas, kurio programoj kalbės 
prof. dr. Adolfas Damušis, vie
nas iš sukilimo organizatorių 
ir laikinosios vyriausybės na
rių, ir politinis pabėgėlis Vla
das Šakalys. Meninę programos 
dalį atliks Darius Lapinskas ir 
Laima Rastenytė iš Chicagos, 
pristatydami žodžio ir dainos 
montažą “Vienų vieni”. Bus 
skaitomos Brazaičio, Mačernio, 
Putino ir Šlaito kūrybos ištrau
kos ir dainuojamos Čiurlionio, 
Vanagaičio ir Lapinsko dainos.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Užaugau Lietuvoje. Lietu
viškų dainų rinkinys: Kaip gi 
gražus rūtelių darželis, Užaugau 
Lietuvoje, Karvelėli mėlynasis, 
Lietuva brangi, Užaugai pas tė
velį, Saulėlydis tėviškėj. Balti 
balandžiai, Mylėk ir lauk, Kopų 
balsai, Vien tik tau, Gimtinė. 
Kaina 8 dol.

Motulės dainos, “Sodauto”, 
Bostono lietuvių ansamblio įdai
nuota: Išleido močiutė, Susisėdę 
baudžiauninkai, Vai dariau, da
riau lysveles, Vaikų šokis — 
“Šeinis”, Vai tu rugeli, An kalno 
malūnėlis, Išgėriau vieną, Vai 
skauda, skauda, Statyčia lai
velį, Augo kaime mergelės, Tri
jų seselių jaunas brolelis, Oi liū, 
liū, Šėriau žirgelį, Mūs Mariutė 
bėdoje, Vai tu motinėle, širdele, 
Ėd ralio, Puolė vuods iš aržuo- 
lo, Kam tie ratai, Vai jojau, jo
jau, Dega ugnys už ežerų, Už 
jūrių marių, Polkutė, Kur bakū- 
rė samanota. Kaina 6 dol.

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.
Persiuntimui pridedamas 1 dol. 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ:
9% palūkanų už paprastas

taupomąsias sąskaitas.

12% už Skara Certlflcatos 500 dol. sumomis.

MONEY MARKET CertMIkatų procentai už 5,000 ir 10,000 dolerių Indėlius 6 mėnesiam.
“ALL — SAVERS” Certffikatal 1 metam su laisvomis nuo mokesčių palūkanomis.
Laisvi nuo mokesčių IRA pensijų fondo Indėliai.
Paskolos — Namų pirkime •‘mortglčlsl" — čekių Iškeitimai — Pensijos čekių 
Indėliai Ir Lt
KASOS adresas: 86-01 114th Street, Rlchmond HM, N.Y. 11418
Telefonas: (212) 441-6798
Darbo valandos: nuo 9 Iki 9 kasdien; penktadieniais k šeštadieniais nuo 9 Iki 5 vai. p>>
Patarnavimas lietuvių k anglų kalbomis.

Vįsa Clevelando visuomenė 
yra kviečiama pamaldose ir mi
nėjime kuo gausiau dalyvauti. Į 
minėjimą įėjimas — minimali 2 
dolerių auka minėjimo išlaidom 
p<idengti ir neseniai laisvę pasie
kusiam Vladui Šakaliui pa
remti. Komitetas, kaip laikina 
specifiniam reikalui tarnaujanti 
organizacija, neturi iždo ir pasi- 
kliauna visuomenės aukomis. 
Negalintieji, minėjime dalyvauti 
ar norintieji savo auka prisidėti 
prie minėtų tikslų skatinami au
kas siųsti Juozui Žilioniui, 
17809 East Park Drive, Cleve- 
land, Ohio 44119, arba po pa
maldų įteikti DMNP parapijos 
svetainėj.

Reikia tikėtis, kad mumyse 
dar neužgeso gilusis senti
mentas ir pasididžiavimas mūsų 
kovos žygdarbiais. Tame minė
jime turėsim progą išgirsti ir su
kilimo dalyvį, ir šių dienų lais
vės ieškotoją, ir lietuviško 
žodžio bei dainos menišką in
terpretaciją.

Aurelija Balašaitienė

BALTIMORĖS ŽINIOS
{domų vakarą rengią,.‘.‘Jota 

Lamda Sigma” draugija, kurioj 
stiprų vaidmenį turi Algis Grin- 
talis. Vakaras Lietuvių namuo
se lapkričio 20 prasidės 7 vai. 
vak. su lietuviškais valgiais. Kul
tūrinei vakaro programai vado
vaus Jerry W<xxl. Garbės svečiu 
dalyvaus miesto burmistras W. 
Donald Schaffer, geras lietuvių

PRAŠOME pagal savo išgales aukoti TAUTOS FONDUI: 
savo uždaviniams vykdyti, Lietuvos Laisvės 
iždui — laisvajai Lietuvai padėti atsistatyti, 6 kalbomis 
ELTOS informacijoms leisti, radijo transliacijoms j okupuo
to Lietuvą finansuoti ir politiniam kaliniams gelbėti.

Nepamirkite tam tikrą procentą ir savo testamente Įra
šyti: not-for proflt, tax exempt Corporation — Ltthuanlan 
National Foundation P.O. Box 21073, Wodhaven, NY11421.

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

Maskva. Išvykstama ketvirtadieniais iš New Yorko: 
balandžio 8, gegužės 13 ir 27, birželio 17, liepos 14, 
rugplūčio 13, rugsėjo 2 Ir 18, spalio 7.

15 dienų kelionė: Vilnius, Leningradas, Maskva Ir Roma. 
Išvykstama pirmadieniais iš Now Yorko: gegužės 3, birže
lio 28, rugplūčio 30, rugsėjo 20.

15 dienų kelionė: Vilnius, Maskva, Leningradas ir Ryga. 
Išvykstama šeštadieniais Iš Now Yorko: birželio 12, liepos 
31, rugplūčio 7.

Jonas Adomėnas, vadovas 
ORBITAIR INTERNATIONAL LTD. 
NEW YORK, N.Y. 10017 
TEL. 212 986-1500

Lake Worth, Fla.
Klubo įkurtuvės

Lietuvių L.W. klubas iš Car- 
penters Hali persikėlė į Senior 
Citizen Centro naujai įrengtas 
patalpas, kurios yra prie Dixie 
Highway ir Second Avė. North 
sankryžos, Lake Worthe. šiose 
patalpose birželio 13 įvyko klu- 
lx> įkurtuvės, kuriose dalyvavo 
didelis būrys narių ir kviestų 
svečių. Visi buvo pavaišinti ska
niais valgiais, kuriuos pagamino 
narės: St. Augūnienė, A. Mažei
kienė, L. Stulpinienė ir O. 
Dovydaitienė, o klubas apmokė
jo visas vaišių išlaidas. Dalyviai 
buvo sužavėti naujomis patalpo
mis ir puošniais baldais, kuriais 
klubas naudojasi nemokamai. 
Visi linkėjo klubui ilgai ir lai
mingai gyvuoti. Ateityje klubo 
susirinkimai, minėjimai ir šiaip 
subuvimai bus kiekvieno mėne
sio, išskiriant liepos, rugpjūčio 
ir rugsėjo mėnesius, antrą šeš
tadienį nuo pirmos vai. p.p. (ne
vėluojant, nes salė uždaroma 5 
vai. p.p.).

Lietuviškos Kūčios
Narių susirinkimas spalio 10 

nutąrė ir šiais metais suruošti 
Kūčias, prisilaikant lietuviškų 
papročių. Kūčios įvyks gruodžio 
19, šeštadienį, 1 vai. p.p. — ne
vėluojant. Įėjimas — 7.50 dol., 
vaikams — 3 dol. Norintieji 
dalyvauti Kūčiose prašomi iki 
gruodžio 13 pranešti telef. 585- 
2676 ar 585-9298. Eilinis klubo 
narių susirinkimas gruodžio 12 
neįvyks.

Zan.

draugas. Programoj dalyvaus 
škotų, prancūzų, ispanų, italų, 
austrų, vokiečių, lenkų, ukrai
niečių, estų ir lietuvių artistai, 
norį išlaikyti savo muziką ir kul
tūrą. Po programos šokiam gros 
geras orkestras.

Antanas Grigaliūnas, anks
tesnės kartos lietuvis, po ilgos 
ir sunkios ligos mirė lapkričio 
5 Šv. Agnietės ligoninėj. Anta
nas, kol sveikata leido, da
lyvaudavo lietuviškuose rengi
niuose. Gedulingos mišios už 
jo sielą aukotos Šv. Alfonso baž
nyčioj lapkričio 9. Palaidotas 
Holy Redeemer kapinėse. Nu
liūdime liko duktė Ruth ir gimi
nės.

Jonas Obelinis

ixirapijo.se
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Mietai
A.A.

SOFIJAI JASAITIENEI
mirus, brangios motinos netekusius Li Valiūnienę ir dr. 
Stasį Jasaitį, jų šeimas ir jos seserį H. Poškiene 
Lietuvoj skaudžiame liūdesy gilia) ir nuoširdžiai užjau
čiame ir drauge liūdime.

S t e fa n ija Skučienė
Biruti' Sidzikauskienė

Petras Jurgėla, lietuvių skautuos įkūrėjas ir skaidinių 
knygų autorius, Lietuvos kariuomenės kūrėjas-savano- 
ris ir kapitonas, ilgametis Amerikos Lietuvių Le
giono vadas, rašytojas, rugsėjo 30 sulaukė 80 metų 
amžiaus. Ta proga jį pirmas pasveikino prezidentas 
Ronald Reaganas ' ponia Reaganienė, reikšda
mi geriausių linkėjimų sukaktuvininkui, jo giminėms 
ir artimiesiem. Vysk. Antanas Deksnys atsiuntė Sv. 
Tėvo palaiminimo aktą, lietuviškai rašytą gražiomis 
spalvotomis raidėmis, su spalvota popiežiaus nuotrau
ka.

P. Žičkus stiprėja
Nuoširdžiai sveikiname mūsų 

pastovų bendradarbį Povilą 
Žičkų, sėkmingai pakėlusį sun
kią širdies operaciją ir jau stip
riai sveikstantį. Jo dėka ir Dar
bininke Bostono žinių skyrius 
vėl bus pilnesnis. Ačiū jam už 
pastovią talką. — Darbininko 
redakcija.

BOSTONO PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Martyno Jankaus šauliai ruošia 
banketą lapkričio 21, šeštadienį, 
6:30 vai. vak. Sandams salėj, 
30 Interval St., Brocktone.

Kardinolas Medeiros aukos 
mišias Sv. Petro lietuvių parapi
jos liažnyčioj So. Bostone lapkri
čio 22. sekmadienį, 10:15 vai. 
ryto.
Gruodžio 5, šeštadienį, vaka

rai su tai ima ir Darium Lapins
kais. Rengia vyr. skaučių židinys.
Gruodžio 13, sekmadienį, 4 

vai. popiet tradicinė kalėdinė 
vakaronė — kūčios Lietuvių Pi
liečių klulx> salėj. Ruošia Mote
rų Federacijos Bostono 
klubas.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 11:30-12:10 vai. 740 banga Iš 
WCAS, 12:10-1:00 vai. 1460 banga 
li WBET. Vedėjaa Petraa Viščinis, 
1?3 Arthur St, Brockton, MA 02402 
Telef. (617) 586-7209.

BOSTON, MASS. — WLYN 1360 
bangos sokm. nuo 1 iki 1:30 vai. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
nay, So. Boston, Msss. 02127.
Talei. 268-0489. Parduodamas Dar- 
blralnkat. Didelis lietuviškų knygų 
pasirinkimus.

‘Arpber Į-Jelidays” 

1982 M. EKSKURSIJOS 
j LIETUVĄ 

iš Bostono/New Yorko 
Kaina nuo$995.00 

Grupės Išvykite 
kovo 24 l«px>s 5

balandžio 7 liepos 19
gegužės 5 mgpiūčio 4
gegužės 12 (su Ryga) mgpiūčio 18 (su Ryga) 
gegužės 24 mgsėjo 6
birželio 2 mgsėjo 15
birželio 16 mgsėjo 27

spalio 6 
gruodžio ll

VISAS GRUPES LYDĖS VADOVAI. Me šių grupių galima jungtis

A.A.
IRENAI STANKŪNAITEI-SILVA

mirus, jos šeimą ir tėvelį, kompozitorių Juozą Stankūną, 
nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

Astra Vilija Butkutė

Nepriklausomos Lietuvos pulkininkui
A.A.

JONUI ŠLEPEČIUI
mirus, žmoną Teodorą, dukras — Pasaulio Lietuvių 
Katalikių Organizacijų Sąjungos pirmininkę dr. Aldoną 
Janačienę ir Birutę Venskuvienę, gyvenančią Paryžiuje, 
mūsų atstovę prie Pasaulio Katalikių Moterų Unijos, ir jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučia . , - * '

...i J
PLKOS valdyba

iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ.

REGISTRUOJAME JAU DABAR:

MEMBER

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broaduay, p.o. box 116, 

South Boston, Mass. 02127, Tel. (617) 268-8764

Trans-Atlantic Travel Service, Inc.ąlda us ir užsienio agentūra, jau 
nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų į 
LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis.

M »./ ih.., 
įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽlONAS

Mylimai dukrai, solistei
A.A.

IRENAI STANKŪNAITEI

A.A. 
JONUI ŠLEPEČIUI

mirus, jo žmoną Teodorą, dukteris — Birutę Venskuvienę 
ir dr. Aldoną Janačienę su šeimomis nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime

L.KA7. S(fju ngos Ramovė, 
Neto Yorko skyriaus ramovėnai

mirus, širdgėlos prispaustam tėvui kompozitoriui Juozui 
Stankūnui ir artimiesiems gilią ir nuoširdžią užuojautą 
reiškia

.V. Y. Lietuvių Vyrų Choras 
Perkūną s

A.A.

VACLOVUI STEPONAVIČIUI

mirus, jo brolį mielą Zigmą Steponavičių su šeima ir 
gimines užjaučiu skausmo valandose.

Aldona A. Liutienė

A.A. 
FELIKSUI RUGIUI

mirus Lietuvoje, reiškiame gilią užuojautą jo broliams 
Antanui Rugiui, Jonui Rugiui ir seseriai Onutei Babušie- 
nei su šeimomis.

Liūdime su Jumis.

BnnK-HHnniL 

Pastoge paidlioth ways 
Fost, unwBrient,piiKite, sofe,freEl 
įtars uitis mmnirMiii»i5
Greitai, prieinamai, privačiai, sauglil, nemoka- -1 
mai. Tai taupymas paštu So. Boiion Savlngs Į

Bank būdu. Ar jums reikli pinigu* padėti j ban
kų ar juos atsiimti, tai gilto atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų urnų bankas tuoj j-
\ x traukia sumų j niki i V*. Prisideda ir užtikrlnl- 

mes, kad jūsų pinigai /SV.’’ P*,no aukščiausius
jflkjBį procentus,
E3IF leidžiamus Įstatytą 
j^Dei lengvo taupymo In

do per paštų skambinkit Mr.
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

Ona ir Jonas Liorentai
Pieną Purelienė
Nina ir Pranas Urbučiai

South Boston 
Savings Bank

ALVVTS THf I OJtDEIt

NEWARK, N.J.
Kultūrinė popietė 

mokyklai remti
JAV LB IX-osios tarytais su

važiavime buvo skaityta paskai
ta "‘Apylinkė-bendruomcnės 
veiklos tvirtovė”. LB Nevvarko 
apylinkė šiuo principu vadovau
jasi nuo įsikūrimo dienos-remia 
kultūrinę veiklą. Remia N.J. 
apygardos rėmuose veikiančią 
šeštadieninę mokyklą, Eliza- 
beth, N.J. Todėl ir šiais metais 
lapkričio 29, sekmadienį, po 12 
vai. mišių, Newarko parapijos 
salėje ruošia kultūrinę popietę. 
Meninę programą atliks tos mo
kyklos mokiniai, o užkandžius 
ir bufetą parūpins mokyklos tė
vų komitetas ir LB apylinkės 
valdyba. Tuo pačiu laiku veiks 
tapybos, meno ir liaudies dirbi
nių paroda. Pasisekimui užtik
rinti prašome visus apylinkės 
lietuvius tą datą įsidėmėti ir 
gausiai atsilankyti.

V.A.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&VVEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

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

mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite - įsitikinsite!

13 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 11
New York*: 1664 2nd Avė. (85-86 8t) — TR 6-3047 
Rldg*waode: 56-64 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
ĄttoriMe: 28-28 8telnway Street — AB 4-3216 
norui Perk. LX: 290-17 HMalde Avė. — 343-4118 
L Nofdiport. L. I.: 2S6-A Lart ReM Rd. 616 787-0801 
FranMIn tą., L. L: 981 Hempeteed Tpke. — 437-7877 
nuatilege: 41-66 Metei Btroet — Ml 5-2662 
Whtt* Platele, M. Y„ The Cho** ntt —

200 HemlNen Avė. — TeL: 914-240-0226

Nsuvstų M. Y IW
Raute 60 — Tai. 1110342*6

Farslngtoa. Cema Hmued Frta Dell 
278 Farstetga** Ah — 263-677-7860

Oanbury, Ceaa.: Oetag*ewRta. 296 Metei *L - 
Tel: 2*3 744-6867

Notaoed, Ma**.: MoMiMtaumtamto-IOI Central*. 
Tel: 617 7*6-2886

Waywe, M.J.: 1234 WNwbreok teitai—
TeL: 2*1 786-0642
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DARBININKAS
NEW

YORKE
Kultūros Židiny šį savaitgalį: 

šeštadienį, lapkričio 21, 7 vai. 
vak. mažojoj salėj Algirdo mono
grafijos pristatymas. Rengia 
Simo Kudirkos šaulių kuopa.

Anicetas Simutis, Lietuvos 
generalinis konsulas, su žmona 
lapkričio 12 dalyvavo Chase 
Manhattan banko prezidento W. 
Butcher suruoštose vaišėse pa
gerbti Jungtinių Tautų generali
niam sekretoriui K. VValdheim ir 
diplomatinio bei konsularinio 
korpuso nariam. Vaišės vyko 
Chase Manhattan banko centro 
ištaigingose patalpose.

Monografiją apie D.L.K. Al
girdą išleido Simo Kudirkos šau
lių kuopa Brooklyne. Knygą pa
rašė dr. Algirdas Budreckis. 
Spausdino pranciškonų spaustu
vė Brooklyne. Knygos sutikimas 
bus lapkričio 21, šeštadienį, 
Kultūros Židiny. Apie ją kalbės 
Tėv. Viktoras Gidžiūnas, OFM, 
istorikas. Kartu bus paminė
ta ir kuopos veiklos 10 meti] su
kaktis.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo 63 metų minėjimas įvyks 
lapkričio 22, šį sekmadienį, tuoj 
po sumos Apreiškimo parapijos 
salėj. Už žuvusius ir mirusius 
karius koncelebruotos mišios 
bus aukojamos 11 vai. Pamokslą 
pasakys Tėv. Leonardas Apdrie
kus, OFM, Brooklyno lietuvių 
pranciškonų vienuolyno virši
ninkas.

Kazys Jankūnas, LB Nevvjer- 
sey apygardos pirmininkas, kal
bės Lietuvos kariuomenės atkū
rimo minėjime lapkričio 22, sek
madienį, Apreiškimo parapijos 
salėje (tuoj po pamaldų). Drau
ge bus pagerbti ir kūrėjai sava
noriai.

Apreiškimo parapijos choras, 
vadovaujamas Viktoro Rąl i o, da
lyvaus Lietuvos kariuomenės at
kūrimo minėjime lapkričio 22, 
sekmadienį, Apreiškimo parapi
jos salėje ir atliks meninę pro
gramą. Minėjimą rengia New 
Yorko ramovėnai, savano
riai, birutietės ir šauliai.

Grandis, Cbicagos tautinių šo
kių ansamblis, svečiavosi Kultū
ros Židinyje ir lapkričio 14 atli
ko programą Laisvės Žiburio 
radijo koncerto programoje. An
sambliui vadovauja Irena Smie- 
liauskienė. Programą ansamblis 
atliko ypatingai sklandžiai ir pa
kiliai. Publikos buvo pilnutėlė 
salė. Plačiau apie koncertą kitą 
kartą.

Jonas Vainius tarnybos reika
lais išvyko į Prancūziją. Siunčia 
linkėjimus savo draugam ir pa
žįstamiem iš Paryžiaus.
r---------------------------------

L ŠST
Simo Kudirkos New Yorko šaulių kuopos 

10-tiesmetų sukakties

M INE J IMAS
ir

dr. Algirdo Budreckio knygos
D.LK. Algirdas

PRISTATYMAS LIETUVIŲ 
VISUOMENEI

lapkričio 21, šeštadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židiny, Brooklyne, N.Y.

Knygos apžvalgą Ir įvertinimą padarys 
TĖV. DR. VIKTORAS GIDŽIŪNAS, OFM

Ištraukai Iš knygos skaitys 
šaulė VIDA JANKAUSKIENĖ 
Žodį tars Ir knygos autorius 
DR. ALGIRDAS BUDRECKIS

Po minėjimo bendra vakarienė
Visuomene kviečiama gausiai atsilankyti 
(ėjimo auka — 6 dol.

KUOPOS VALDYBA

Redakcija ....... (212) 827-1352
Administr......... (212) 827-1351
Spaustuvė .— (212) 827-1350 
Vienuolynas ..(212) 235-5962 
K. Ž. salė ..... 212) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, N. Y. 11207

Ketvirtą Advento savaitgalį, 
gruodžio 18, 19 ir 20, įvyks 
New YorkoNevv Jersey ateiti
ninkų dvasinis susitelkimas. 
Gruodžio 18 ir 19 vakarais kon
ferencijos ir pamaldos — 7:30 
vai. vak. pranciškonų vienuoly
no koplyčioje, Highland Blvd., 
Brooklyne, o pabaiga gruodžio 
20, sekmadienį, Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje 11 vai. mišių 
metu. Po mišių Kūčių puota pa
rapijos salėje su parapiečiais. 
Susitelkimui vadovaus Tėv. Vik
toras Gidžiūnas, OFM. Į susi
telkimą kviečiami visi sendrau
giai, studentai ir vyresnieji atei
tininkai ir tikintieji.

Už a.a. kun. Vaclovo Martin- 
kaus, ilgamečio Balfo centro 
valdybos pirmininko ir Provi- 
dence, R. I., lietuvių parapijos 
klelx>no, vėlę, minint mirties 
metines, koncelebruotos mišios 
bus aukojamos lapkričio 21, šeš
tadienį, 9 vai. ryto Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje.

Poetė Kotryna Grigaitytė- 
Graudienė Padėkos dienos sa
vaitgalį vyksta į Chicagą, kur 
Kūrybos ir Mokslo simpoziume 
bus jai įteikta Lietuvių Rašy
tojų Draugijos 1980 metų gro
žinės literatūros premija už jos 
eilėraščių rinkinį “Marių vėjui 
skambant”. Premijos mecenatas 
yra Lietuvių Fondas, ir tos pre
mijos įteikiamos didžiųjų kultū
rinių švenčių metu. Premija 
buvo paskirta šių metų vasario 
14. Vertinimo komisiją sudarė: 
pirmininkas Stasys Santvaras, 
sekretorius Paulius Jurkus, na
riai: Leonardas Andriekus, Nelė 
Mazalaitė-Gabienė, Vytautas 
Volertas. Premija bus įteikta va
kare, kada bus suvaidintas Krė
vės “Raganius”.

Dr. Marytė ir Aleksandras Že
maičiai išvyko vienam mėne
siui į \Vest Palm Beach, Fla., 
kur turi savo kondominiumą. 
Grįš prieš Kalėdų šventes.

BALFAS PRAŠO
New Yorko Balfo skyriaus val

dyba išsiuntinėjo laiškus su au
kos prašymais. Su auka grįžo 
tik per 100 laiškų. Broliai ir se
sės lietuviai, niekad nevėlu auką 
pasiųsti. Priimamos visokio dy
džio aukos ir visos nurašomos 
nuo mokesčių. Valdyba atsipra
šo tų, kurių laiškai dėl pasikei
tusių adresų nepasiekė, ar kurie 
gavo prašymus pakartotinai. 
Valdyba dėkoja už jau gautas 
aukas, ypač D.V. Anoniams už 
gausiausią 100 dol. auką. Visi 
kviečiami prisidėti su savo auka.

Darbininko kalendorius 1982 
metam lapkričio 20 išsiuntinėtas 
skaitytojam. Kalendorių puošia 
mūsų žinomo fotografo Liudo 
Tamošaičio spalvota nuotrauka
— jaunimo šventė Putnamo se
selių sodyboje. Jei kas norėtų 
gauti papildomų egzempliorių, 
prašom atsiųsti po 2 dol.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos išrinktoji valdytai posė
džiavo lapkričio 14 ir pareigom 
pasiskirstė taip: pirmininkė Ma
rija Noreikienė, vicepirmininkė 
Viktorija Cečetienė, ir Snieguo
lė Jurskytė, sekretorė Giedrė 
Kulpienė, iždininkė Eugenija 
Treimanienė, visuomeniam rei
kalam — Malvina Klivečkienė 
ir Marija Žukauskienė. LMKF 
Žmogaus teisių komitete Regina 
Raul>ertaitė ir Snieguolė Jursky
tė. Delegatė Pabaltijo Moterų 
Tarylx>je — Aldona Pintsch. 
Kandidatės: Stefa Vaikutienė, 
Vanda Sutkuvienė, Salomėja Va- 
liukienė. Revizijos komisija: 
Emilija Noakienė, Sofija Sližie- 
nė, Marija Karečkienė. Kandida
tė Galia Žilionienė.

Pašto įstaiga praneša, kad spe
cialūs kalėdiniai pašto ženkliu
kai — vienas Boticelli religi
nis, kitas iš populiaraus meno
— be kainos pažymėjimo bus 
vertinamai 20 centų. Juos galima 
naudoti tik vietiniam laiškam ar 
sveikinimam. Į užsienį siųsti jų 
negalima.

Soviet Genocide in Lithuania, 
dr. J. Pajaujo knygos, pristaty
mas New Yorko lietuvių visuo
menei įvyks lapkričio 29, sek
madienį, 3 vai. popiet Kultūros 
Židinio mažojoj salėj. Apie 
knygą kalbės dr. Br. Kasias, ei
lės knygų apie Lietuvą ir Pabal
tijį autorius. Su genocido kny
gos autorium publiką supažin
dins Juozas Audėnas, buvęs Vil
ko vicepirmininkas. Programai 
vadovaus mokytoja Irena Banai
tienė, buvusi Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos pirmininkė. 
Po programos bus kavutė ir pasi- 
žmonėjimas. Knygos pristatymą 
rengia ir visus atsilankyti kvie
čia Tautos Fondas. Įėjimas ne
mokamas.

Elizabeth, N.J., Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos klebo
nijoj lapkričio 24 vyks New Yor
ko ir New Jersey Lietuvių Ku
nigų Vienybės susirinkimas. 
Kun. Juozas Pragulbickas, su
stiprėjus jo sveikatai, rengia pa
dėkos pietus kunigam, kurie da
lyvavo jo kunigystės 50 metų 
sukakties minėjime.

Vietoj kalėdinių atvirukų 
siuntinėjimo Darbininko skaity
tojai kviečiami atsiųsti auką 
spaudai paremti ir tuo pačiu 
sveikinti artimuosius ir draugus 
per laikraštį. Anksčiau atsiuntu- 
sieji anksčiau bus paskelbti laik
raštyje.

Marija Šaulienė, VVayne, N J., 
pagerbdama a.a. Juozo Žarausko 
atminimą, paskyrė 10 dol. auką 
Darbininkui paremti. Ačiū labai.

Naujiem skaitytojam Darbi
ninkas nuo užsakymo dienos iki 
1982 metų pabaigos tik 12 dol. 
Skaitytojai kviečiami užsakyti 
Darbininką neskaitantiem. Tuo 
prisidėsite ilgiau išlaikyti Dar
bininką. Graži dovana Kalėdom 
užsakyti Darbininką, kuris lan
kytų 13 mėnesių naujo skaityto-

Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 
11207.

Išnuomojamas kambarys 
VVoodhavene, N.Y., moteriai ar 
vyrui. Tel. 847-7306.

Muzikas — vargonų virtuozas Jonas Žukas prie 
vargonų. Jo koncertas bus lapkričio 22, sekma
dienį, 4 v. popiet Apreiškimo parapijos baž
nyčioje. Visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti. 
(Žiūr. skelbimą.)

V. Atsimainymo lietuvių pa
rapijoj, Maspeth, N.Y., lapkričio 
15 vyskupas pagelb. Joseph Sul- 
livan 90 jaunuolių ir keliem su
augusiom suteikė sutvirtinimo 
sakramentą koncelebracinių mi
šių metu 12:15 vai. Koncele- 
brantais buvo kleb. kun. Pranas 
Bulovas ir kun. Stasys Raila. 
Iškilmėse dalyvavo ir keletas 
kunigų 'kaimynų. Kandidatus 
prie sutvirtinimo sakramento 
paruošė daugiausia seselės 
pranciškietės. Po iškilmių visi 
buvo pasveikinti ir bendrai nu
sifotografavo su vyskupu.

Kalėdinių sveikinimų kortelės 
tautiniais arba religiniais moty
vais 3 už 1 dol. Persiuntimas 
50 c. Daugiau užsakant pride
dama 1 dol. Gaunama Darbi
ninko adm., 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207. *

Naujų Metų sutikimą šiemet 
rengia Kultūros Židinio Fondas. 
Svečiai bus vaišinami šaltais už
kandžiais, šilta vakariene, šam
panu ir linksminami lietu
viškom dainom bei lietuviško 
žanro muzika. Įėjimo auka tik
15 dol. asmeniui. Ilgai negalvo
ję, skubėkite užsisakyti stalus 
Naujų Metų baliui. Užsakymus 
priima: Malvina Klivečkienė 
296-0406, Genė Kudirkienė 235- 
0724 ir Jadvyga Vytuvienė 846- 
2980. New Jersey — Vita Ma- 
tusaitienė (201) 994-1229 ir Long 
Islande — Lilė Milukienė (516) 
681-6172.

Kalėdom graži dovana. Pasi
rinkti 3 plokšteles už 10 dol.: 
Sol. Lionės Jodis: Mano Lietu
vos prisiminimai — 14 dainų 
arba Dainuojame su Lione —
16 dainų; B. Valterienės: Dainos 
— 15 dainų; Sol. Jakučio dainos 
ir operos — 10 kūrinių; A. Ku
čingio su orkestru 10 dainų; 
Sodžiaus garsai, J. Stankūno 12 
kūrinių; VI. Baltrušaičio N.Y. 
lietuvių vyrų choro 12 dainų. 
Užsakyti: Darbininko adm., 341 
Highland Blvd., Brooklyn, NY. 
11207.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudime 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3500. Vak., savaitgaliais: 201 
654-3756.

Moteriškė ieško kambario. 
Norėtų naudotis virtuve. Skam
binti 296-8098.

Parduodami lietuviški tauti
niai drabužiai, parvežti iš Lietu
vos. Dydis 12-14. Taip pat gau
nami marškiniai (T-shirts su už
rašu Lithuanian Power, small, 
medium, large, X-large, po 5 
dol.). Persiuntimas 1 dol. Gau
nama Darbininke.

MIRĖ PULK. JONAS ŠLEPETYS
(atkelta iš l psl.)

Pasitraukęs iš kariuomenės, 
perėjo dirbti į vidaus reikalų 
ministeriją, 1936-1938 buvo Za
rasų ir Panevėžio apskrities vir
šininku, 1939-1940 — Vilniaus 
miesto ir apskrities viršininku.

1941 metų pradžioje bolševi
kai jį suėmė ir žiauriai tardė. 
Iš kalėjimo išsilaisvino tik kilus 
vokiečių-sovietų karui. Susida
rius Lietuvos laikinai vyriausy
bei, buvo pakviestas būti Vidaus 
reikalų ministeriu.

Velionis mėgo mokslą. 1932 
baigė teisės mokslus Vytauto Di
džiojo universitete Kaune. 1941- 
1944 buvo advokatas ir vidaus 
reikalų valdybos juriskonsultas.

1944 pasitraukė į Vokietiją ir 
čia pasižymėjo aktyvia visuome
nine veikla, organizavo Lietu
vių tremtinių draugiją ir buvo 
tos draugijos prancūzų zonos 
pirmininku. 1950 metų gale at-

VARGONŲ KONCERTAS
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
lapkričio 22, šv. Cecilijos dieną, sekmadienį, 4 v. popiet

Programą atlieka

JONAS Ž ŪKAS
Koncertą rengia ir visus atsilankyti 
kviečia

APREIŠKIMO PARAPIJA

LIETUVOS KARIUOMENĖS ATKŪRIMO 

MINĖJIMAS
įvyks lapkričio 22, sekmadienį.

IŠKILMINGOS PAMALDOS Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje 11 vai.

MINĖJIMAS — AKADEMIJA parapijos salėje — tuoj 
po pamaldų

Kalba KAZYS JANKŪNAS, JAV LB New Jersey 
apygardos pirmininkas

Bus pagerbti Lietuvos kariuomenės kūrėja l-sa va noriai 
MENINĘ PROGRAMĄ atliks Apreiškimo parapijos 

choras, vadovaujamas VIKTORO RALIO

Po programos — kavutė

Minėjimą rengia ir vlaua atsilankyti kviečia

NEW YORKO RAMOVĖNAI, KŪRĖJAI— 
SAVANORIAI, BIRUTIETĖS, ŠAUUAI

ŠV. CECILIJOS ŠVENTĖ

Apreiškimo parapijos choras 
šiuo metu ruošiasi šv. Cecilijos 
šventei, kuri bus lapkričio 22. 
Iškilmingos mišios bus 11 vai. 
ryto. Šv. Cecilija yra muzikos 
ir muzikų globėja. Tai ir mišių 
metu bus prisiminti visi New 
Yorko amžinybėn iškeliavę mu
zikai, choro nariai ir vadovai.

Apreiškimo parapijos choras 
atliks W. C. Peters’ lotyniškus 
Kyrie ir Gloria, Mozarto — Lau- 
date Dominum, C. Gounod — 
Sanctus, Benedictus iš Messe 
Solemnis s. Cecilia, A. Scarlatti 
— Pieta Signore bei tradicines 
giesmes. Solo partijas atliks sop
ranai Astra Butkutė ir Elizabeth 
Hyon, altas Birutė Malinaus
kienė, tenoras Povilas Dulkė ir 
bosas Petras Tutinas.

Perkūno vyrų choras prisidės 
prie šventės ir taip pat atliks 
Tėve mūsų, Maldą ir Amen.

Apreiškimo ir Perkūno cho
ram vadovauja muzikas Viktoras 
Ralys.

Kvartetas, kurį sudaro R. Bo- 
belytė, B. Malinauskienė, V. Ra
lys ir P. Tutinas, giedos Vilte- 
nio “Dievo Avinėli”.

New Yorko visuomenė kvie
čiama šį sekmadienį gausiai da
lyvauti iškilmingose pamaldose, 
kurios vyks Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje.

Polish Paintings and objects 
of art vvanted. Call Henryk 
Lachmann, 201 348-3600 or eve- 
nings 201 438-1845.

vyko į Ameriką. Pradžioje su
stojo Detroite, bet greitai per
sikėlė į New Yorką ir čia pa
sireiškė plačia visuomenine 
veikla, aktyviai dalyvavo Lietu
vių Bendruomenės organizavi
me, 1952-1959 buvo New Yorko 
apygardos pirmininku. Tris ka
dencijas buvo JAV LB tarybos 
nariu ir pirmininku. Gyvai reiš
kėsi Lietuvių teisininkų draugi
jos centro valdyboje, Lietuvių 
politinių kalinių centro valdybo
je, ramovėnų New Yorko sky
riaus valdyboje. Buvo LB ir ra
movėnų garbės teismo pirmi
ninku, 1963 išrinktas Pasaulio 
lietuvių teisininkų draugijos pir
mininku. Bendradarbiavo spau
doje, rašė Drauge, Darbininke, 
Teisininkų žodyje, Kary.

Kai pradėjo organizuotis Kul
tūros Židinio statyba, jis pirmi
ninkavo pačiam pirmam susirin
kimui ir vadovavo pirmam ko
mitetui.

DR. J. P A J A U J 0 KNYGOS 

SOVIET GENOCIDE 
IN LITHUANIA 
PRISTATYMAS
Įvyks 
sekmadienį, lapkričio 29 d., 3 vai. popiet 
Kultūros Židiny, Brooklyno
Apie knygą kalbėt DR. BR. KASLAS
Su autorium supažindint JUOZAS AUDĖNAS 
Programą praves IRENA BANAITIENĖ 
Po programos kavutė
Rengia Ir vlaua atsilankyti kviečia 
Tautos Fondas 
(ėjimas nemokamas




