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Savaitės 
Įvykiai

Sov. S-gos prezidentas Čer
nenka paskelbė ilgalaikį dirba
mos žemės plotų padidinimo 
planų, kuris numato iki 2000 m. 
nusausinti 60 proc. pelkių, iri- 
guoti vandens nepakankamai 
gaunančius plotus ir padaryti 
jos derlių nepriklausantį nuo 
oro atmainų. Jis taip pat pa
skelbė, kad 1984 m. derlius 
bus žymiai mažesnis už plane 
numatytą ir kad trūksią gyvu-
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Ispanijos min. pirmininkas 
Filipe Gonzalez pareiškė, kad 
jis sieksiąs sumažinti JAV karių 
skaičių Ispanijoje ir nesutiksiąs, 
kad Ispanijos armija būtų visai 
integruota į Nato.

Afganistano teismui nuteisus 
18 m. kalėti į sovietų rankas 
patekusį Prancūzijos televizijos 
žurnalistą Jacques Abouchar, 
Prancūzijos komunistų partija 
nutraukė santykius su Aftanis- 
taną valdančia Liaudies demo
kratine partija.

Valst. departamentas pa
skelbė, kad JAV ambasados ir 
kitos įstaigos Art. Rytuose ir Pie
tų Amerikoje per savaitę susi
laukia apie 106 grasinimų iš
sprogdinti.

Nikaragvos opozicinės Libera
lų partijos kandidatas į krašto 
prezidentus Virgilio Godey 
Reyes atsišaicė”^kandidatu oti, 
nes jis neturįs tokių pat teisių 
kaip sandinistų kandidatas.

J.T. visumos sesija nenuola
tiniais Saugumo tarybos nariais 
išrinko Australiją, Daniją, Tri
nidadą ir Tobago ir Pakistaną, 
bet įstrigo dėl kandidato iš 
Afrikos — nei Etiopija nei So- 
malija per kelis balsavimus ne
gavo 2/3 balsų daugumos.

Vakarų žvalgyba tvirtina, kad 
Sov. S-ga pradėjo tarp anksčiau 
išdėstvtu SS-20 raketų išdėstvti » c c
naujas tarpkontinentines kilno
jamas SS-25 raketas, galinčias 
iš karto išmesti 6-9 sviedi
nius.

Lenkijoj susirūpinimą sukėlė 
nežinomu asmenų Solidarumo e
unijos didelio šalininko kun. 
Jerzy Popieluszko pagrobimas 
kelyj prie Toninės. Toj vietoj va
sario mėn. buvo pagrobti keli 
Solidarumo unijos veikėjai, pri
mušti ir paleisti.

Norvegijai ir Britanijai suma
žinus aliejaus kainas, jų pavyz
džiu pasekė ir OPEC (aliejų eks
portuojančių valstybių) čarteliui 
priklausanti Nigerija, sukeldama 
kitų čertelio narių tarpe didelį 
susirūpinimą dėl aliejaus kainų.

Angolos prezidentas Jose 
Eduardo dos Santos pašalino 
užs. reik, ministerį Paulo Jorge 
ir pats pasiėmė tas pareigas. 
Buvęs ministeris buvo kietas Ku
bos šalininkas.

Kinijos komunistų <, partijos 
centrinis komitetas priėmė ūkinį 
planą, įvedantį į krašto miestų 
ūkį kapitalistinius principus ir 
sumažinantį vyriausybės kont
rolę. Planas suteikia valstybei 
priklausančiom įmonėm didesnį 
savarankiškumą ir įveda tarpu- 
savę konkurenciją. Panašus pla
nas anksčiau buvo įvestas že-€ 
mės ūkyj ir pagyvino visą že
mės ūkio sistemą.

Pasitarimai tarp abiejų Vokie
tijų dėl Vakarų Vokietijos am
basadoj Čekoslovakijoj prisi
glaudusių 154 rytų vokiečių ir 
siekiančių išvykti į Vakaru Vo
kietiją yra įstrigę dėl Rytų Vo
kietijos reikalavimo, kad visi 
grįžtų į savo gyventąsias vietas 
ir prašytų visų išvykti.

JAV leido Izraeliui pasinau
doti paskutine technologija Iz
raely gaminamam ultramoder- 
niam sprausminiam kovos lėktu
vui Levi.

Juo biauriau, tuo geriau
Taigi, kaip kitose, taip ypač 

šioje apybraižoje nėra nei teisy
bės, nei logikos, o tik įžūlus 
prasimanymas, ir labai keista, 
kad tų grubių Jauniškio klaidų 
nenori pastebėti redaktoriai ir 
leidėjai. Todėl nenoromis perša
si mintis, kad ir jiems, kaip ir 
Jauniškiui, kuo biauriau apie re
ligijos atstovus parašysi, tuo ge
riau. Bet tai juk gėda lietuvių 
literatūrai, skriauda skaity
tojams, kai jie maitinamo tokiais 
šlamštais, nuolatos klaidinami 
ir mulkinami.

Stabtelėkime nors truputį 
prie šių nelogiškumų. Jauniš
kio išsilavinimo lygį rodo fak
tas, kad jis nežino, kur yra 
Silezija, o redaktoriams ir leidė
jams vistiek kur ji būtų, svarbu 
kad tik biauriau bus sukritikuo
ti nepageidaujami asmenys.

Konkrečios klaidos
a. Kadangi Silezija yra ne 

Olandijoje, bet tuometinėje Vo
kietijoje, todėl ir Misiūnas ne
galėjo ten matyti vėjo malū
nų vandeniui pompuoti, nes 
drėgmės Silezijoje yra greičiau 
per mažai, negu per daug.

b. Juozas Misiūnas niekada 
nebuvo Olandijoje, todėl jis ne
galėjo matyli olandų ateistų va
do iš Hagos Minaurio, kuris va
dovavęs ateistų mitingui ir už 
kurio nesukritikavimą Misiūnui 
buvusi skiriama didelė bausmė 
“rendikontas”.

c. Kadangi Misiūnas Minaurio 
nematė ir jo kalbos negirdėjo, 
tai ir sukritikuoti Minaurio ne
galėjo, todėl jis negalėjo ir būti 
baudžiamas, o jeigu jis nebuvo 
baudžiamas, tai jis ir neapako.

d. O kadangi jis buvo svei
kas, todėl jis tuojau ir nebuvo 
grąžintas į Kauną, bet ištisus 
metus pasiliko Mitelštainėje 
studijuoti kalbas ir rengtis filo
sofijos studijoms.

e. O kadangi jis tikrai po metų 
grįžo į Kauną, turėjo sveikas akis 
ir niekuo nebuvo nusikaltęs, to
dėl jam nereikėjo tuojau rašyti 
prašymo, kad būtų atleistas iš 
vienuolyno, bet buvo paskirtas 
Kauno jėzuitų gimnazijos moki
nių bendrabučio vieno skyriaus 
vedėju-prefektu.

Be to, žodžio “rendikon
tas”, kiek teiravausi, niekas iš 
jėzuitų nėra girdėjęs ir nežino, 
ką jis reiškia. Ir tokios bausmės, 
kad kas nors būtų pririšamas 
prie stulpo ir skaudžiai nupla
kamas. niekas nėra patyręs, — 
tai vis "rašytojo” Broniaus Jau
niškio "laisva kūryba 
simanymas.

pra-

Jis nebuvo nuskriaustas
Kai po metų (1934 m.) vėl 

buvo svarstomas Misiūno studijų 
klausimas, jis, Misiūnas, pabū
gęs septynerių kietų studijų 
kursu, ėmė išsisukinėti, ir teisiu- 
tis, jog į vienuolyną nenorėjęs 
stoti, o stojęs tik manydamas, jog 
tai esanti pareiga, nes juk ketve
rius metus buvo nemokamai iš
laikomas ir mokomas. Tada jam 
buvo pasakyta, jog jis ne čia 
patekęs, prievarta į vienuolyną 
niekas nevaromas ir prievarta 
padaryti įžadai negalioja.

Gavęs atleidimą nuo įžadu. 
Misiūnas 1934 metų vasarą pa- 

mis akimis ir, kaip teko konsul
tuotis geriausia liudininkė žmo
na Sofija Misiūnienė (per sekan
čius 21 metus, t.y. iki 1955 
metų Juozas Misiūnas turėjo 
sveikas akis). Taigi Misiūnas ne
buvo nuskriaustas: pas jėzuitus 
jis gyveno 8 metus, iš jų 7 

mokėsi, vienerius metus dirbo. 
Atvyko baigęs 4 klases, čia baigė 
gimnaziją. Pagražuvyje ir Mitel- 
šteinėje pastudijavo lotynų ir 
vokiečių kalbas ir toliau netru
kus galėjo mokytojauti gimnazi
joje, dėstydamas lotynų, vokie
čių ir prancūzų kalbas.

Dėkoja jėzuitams
Nenu.skriausttas buvo ir Juo

zas Stankaitis: atvyko jis pas jė
zuitus 1934 m. pabaigoje bai
gęs vos dvi klases, vienuolyne 
baigė gimnaziją' ir du filosofi
jos kursus. 1944 m. išstojęs, tų 
pat metų rudenį jis jau buvo pa
skirtas Šiluvos progimnazijos 
direktorium. Palikdamas Pa- 
gražuvio vienuolyną, birželio 
pradžioje Stankaitis su ašaromis 
akyse dėkojo: "Aš visada bū
siu vienuolynui dėkingas, nes 
visa aš pasiekiau tik Jėzaus 
Draugijos dėka”. Vėliau iš Šilu
vos man rašė, džiaugdamasis, 
jog mokytojų konferencijoje jis 

ta paskaita pripažinta geriausia, 
nes naudojęsis veikalais, ku
riuos aš jam tada buvau pasko
linęs.

JAV-BIŲ YPATINGAS 
DĖMESYS VYTAUTO

niškai užsienio stotys stengmktie^.muziejaus rengėjai~ buvo ir pirmininku. Taip jaatJi- - SKUODŽIO..BYLAI 
taip pat buvo “naivūs veidmai- , 
niai”? • Tikriausiai ne, bet tas radarbiavo

(nukelta į 2 p si.)

Apie Tėvą Kipą
5. Toliau Jauniškis rašo: 

Juokinga girdėti, kaip veidmai-

paneigti tiesą. Antai mūsų spau
doje daug buvo rašyta apie jė
zuitu c vado Lietuvoje J. Kipo

Toronto kardinolas Gerald Carter kalba per lietuvių katalikų kongresą rugsėjo 2 Šv. Mykolo 
katedroje Toronte. Nuotr. VI. Bacevičiaus

KONGRESAS BAIGTAS MANIFESTU
Šv. KAZIMIERĄ LIETUVIAI
PAGERBĖ IR TORONTE — 6

Kongreso iškilmingos 
pamaldos

Didžiausią šio kongreso mani
festaciją sudarė iškilmingos pa
maldos Šv. Mykolo katedroje. 
Senutė katedra nesutalpino visų 
dalyvių, nors buvo užpildyti visi 
katedros suolai, pakraščiai. Pa
maldose galėjo dalyvauti apie 
3000 tautiečių. Galingai skam
bėjo jungtinis choras, kurį suda
rė: Vyrų choras “Aras”, Prisi
kėlimo parapijos choras. Hamil
tono Aušros Vartų parapijos 
choras, Lietuvos kankinių para
pijos choras ir Londono choras 
“Pašvaistė . Giedojimui vadova
vo sol. V. Verikaitis, vargonais

VISI BALSUOKIME 
LAPKRIČIO 0 D.

“ganytojišką” veiklą. Visuose 
atsiminimuose ir pasakojimuose 
nepaneigiamai demaskuojamas 
šis fašistinis karininkas — žval
gybininkas”.

Tai irgi visiškai netiesa. Pra
šau pasakyti, kieno tie “atsimi
nimai ir pasakojimai” demas
kuoja Kipą kaip fašistinį kari
ninką — žvalgybininką?

Kiekvienas absurdas Jau- 
niškiui geras, jei tik juo galima 
apjuodinti sau nepatinkamus 
žmones. Bet čia ir vaikui aišku, 
kad žmogus nėjęs karo mokslo ir 
dargi netarnavęs kariuomenėje, 
negali būti karininku. O Kipas, 
būdamas 18 metų, baigė gimna
ziją ir tuojau stojo ne į karo 
mokyklą, bet į vienuolyną. Bū
damas vienuoliu, jis negalėjo 
eiti karo mokslo, nes tai drau
džia Bažnyčios įstatymai.

Pirmojo pasaulinio karo metu 
buvo mobilizuoti ir jaunesni 
dvasininkai: kunigai paskirti ka
rių kapelionais, o klierikai ir vie
nuoliai — broliais sanitarais ka
ro lauko ligoninėse.

Kad Kipas buvo tik kapelio
nas, o ne karinio dalinio vadas, 
tai pripažįsta ir Vilniaus ateis
tinio muziejaus rengėjai. Ten po 
Kipo nuotrauka parašyta: “Jo
nas Kipas . .. pirmojo pasauli
nio karo metu buvo kapelionu”.

Į katedrą įnešta 16 vėliavų, 
kurios reprezentavo įvairias or
ganizacijas. Procesijai įeinant 
katedron. choras giedojo: “Die-

Įeinant dvasininkam, galingai 
skambėjo: “Pulkim ant kelių’’. 
Dvasiškių eisenoje dalyvavo 44 
lietuviai kunigai, 3 lietuviai

A. Deksnys ir vysk. P. Balta
kis. Paskutinis su palydovais ėjo

Pamaldose dar dalyvavo ukrai
niečių vyskupas L Borecky, slo
vakų vyskupas M. Rusnak.

Iš lietuvių aukštųjų pareigūnų 
dalyvavo Lietuvos generalinis 
konsulas dr. J. Zmuidzinas su 
žmona. Religines ištraukas skai
tė: V. Bireta, Seselė Margarita 
ir V. Volertas. Evangeliją per
skaitė Tėvas Augustinas Sima
navičius, Lietuvių pranciškonų 
provincijolas. Jis pranešė, kad

Spalio 26, penktadienį, 11 
v.v., ištiktas širdies atakos, li
goninėje mirė Vytautas Vaitie
kūnas, visuomenininkas ir advo
katas, gy venęs So. Orange, N.J. 
Palaidotas spalio 30 iš Švč. Tre
jybės lietuvių parapijos bažny
čios Nevvarke, N.J.

Vytautas Vaitiekūnas buvo 
gimęs 1903 Škotijoje, kur jo tė
vai buvo išemigravę iŠ Lietuvos, 
ieškodami geresnio uždarbio. 
Tėvai greitai grįžo į Lietuvą, ir 
Vytautas augo Marijampolės 
artumoje. Baigė Marijampolės 
gimnaziją, studijavo teisę Kau
no universitete ir, ją baigęs, 
buvo advokatu.

Uoliai reiškėsi visuomeninė
je veikloje, okupacijos metais 
veikė pogrindyje, kur teko daug 
nukentėti nuo nacių. Gyveno Vo-

riką ir apsigyveno New Yorke. 
Visą laiką buvo Lietuvos Lais
vės Komiteto nariu, kurį laiką

gus metus dirbo ir Vlike. Bend- 
______  j “Aiduose” ir “Į 
Laisvę” žurnaluose, rašydamas

Kanadoje šio kongreso dalyviam 
atsiuntė specialų palaiminimą.

vysk. P. Baltakis, primindamas, 
kad lietuviškos parapijos laisva
jame pasaulyje yra kartu ir lie
tuviškumo tvirtovės. Ragino jų 
neapleisti.

Nešant mišių aukas, skaitymus 
atliko I. Cuplinskaitė. Mišias 

jaut vysk. A. Dcksniui, vysk. P. 
Baltakiui ir 44 lietuviam kuni
gam. Komuniją dalijo keliolika 

tedrą. Pamaldos buvo baigtos 
Lietuvos himnu. Procesijai išei
nant iš katedros, galingai skam
bėjo “Marija. Marija, skaisčiau
sia lelija" žodžiai. Ta giesmę

riant vargonam, ir visi pamaldų 
dalyviai. Įspūdis jaudinantis.
Šių

kardinolui G.E. (’arterini buvo 
pamaldų metu l oronto

visuomeninio pobūdžio straips
nius, vertindamas metų vi
suomeninę veiklą, darydamas 
apžvalgas ir kit. Redagavo “Į 
Laisvę” žurnalą. Priklausė prie 
ateitininkų ir Lietuvių Fronto 
Bičiulių.

-o-
Jis buvo prof. J. Brazaičio 

geras bičiulis. Dabar jis buvo 
pakviestas skaityti paskaitos 
prof. J. Brazaičio mirties dešimt
mečio proga. Spalio 23 jis atsi
lankė į Darbininko redakciją, 
ir čia jam buvo rastas jo paties 
parašytas ir Darbininke išspaus
dintas jo straipsnis apie prof. 
J. Brazaitį. Jis labai džiaugėsi, 
kad nebereikės ruoštis naujai 
paskaitai. Deja, jos jau neberei
kės ir skaityti.

1

“Skuodžio byla mūsų akimis 
yra viena svarbiausių žmogaus 
teisių problemų JAV ir SSRS 
dienotvarkėje”, pareiškė laiki
nas JAV-ių Valstybės sekreto
riaus pavaduotojas Robert F. 
Turner. Jis cituojamas Washing
tone leidžiamo savaitraščio 
THE SPOTLIGHT rugsėjo 10 
išspausdintame Tom Bradley 
straipsnyje “American Langui
shes in Soviet Prison” (Ameri
kietis kamuojasi sovietiniame 
kalėjime).

Pasak Straipsnio autoriaus, 
kuris rašo iš Vilniaus, “SSRS 
tebekalina vergų darbo stovyk
loje Amerikos pilietį ir kritiką 
Kremliaus vergų valdovų įvyk
dyto Lietuvos užėmimo”. Lie
tuva, Bradley žodžiais, “nepri
klausoma valstybė prie Baltijos 
jūros, buvo 1940 Sovietų imperi
jos okupuota ir nelegaliai anek
suoti”. JAV-ių vyriausybė, rašo 
Bradley, dabar protestuoja 
Skuodžio įkalinimą apie 300 
mylių į rytus nuo Maskvos, 
Boraševe, Mordovijoje, esan
čiame konclageryje.

Turner apgailestavo tai, kad 
“Sovietų Sąjunga laiko Skuodį 
sovietiniu piliečiu, pavaldžiu 
(Sovietų valdžios interpretuoja
miems) sovietiniams įstaty
mams. Sovietai tvirtina, kad jo 
pretenzija į JAV-ių pilietybę 
neturinti pagrindo, nes jie nepri
pažįsta dvigubos pilietybės’ . 
Anot Tumerio, JAV-ės iškėlė 
Skuodžio klausimą 1982 Madri
do konferencijoje apie Europos 
saugumą ir bendradarbiavimą.

“Mes turėsim jo bylą omeny
je susitikimuose su Sovietų pa
reigūnais ir taqitantiniuo.se fo
rumuose”, pabrėžė Turner. “Be 
to. JAV-ių konsulato pareigūnai
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palaiko nuolatinį ryšį 
Skuodiene, idant mes 
mėm jiems padėti .

B

, (Elta)

Buv. prezidento Eisenhower 
Sveikatos, švietimo ir gerbūvio 
sekretoriaus Arthur Fleming pir
mininkaujama Sveikatos reikalų 

sveikatos kainų kontrolę, kad 
gydymasis visiem Amerikos gy
ventojam būtų prieinamas.

C
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Naujų knygų lentynoje. 
“Minties” naujiena — Moriso 
Driuono romanas “Geležinis 
karalius: 1314 metai” (252 psl., 
30,000 egz., iš anglų kalbos 
vertė R. Ramnunienė). “Vagos” 
leidiniai — Vyganto Račkaičio 
gamtiniai vaizdeliai “Pavasario 
žvanguliai” (71 psl., 30,000 egz., 
iliustr. N. Klišiūtė), Valdžio 
apysaka “Staburago vaikai” 
(320 psl., 30,000 etz., iš latvių 
kalbos vertė V. Martišius, iliustr.. 
V. Bakšys), antireliginės tauto
sakos rinkinio “Zuikių pasakos” 
antras leidimas (61 psl., 80,000 
egz., sudarė J. Stukas, iliustr. 
V. Jucys), lietuvių pasakos “Eg-

Savaitės 
{vykiai

lė žalčių karalienė antras lei
dimas (12 psl., 100,000 egz., 
iliustr. K. Šimonis), Vytauto Pet
kevičiaus apysakos-pasakos 
‘‘Molio Motiejus — žmonių ka
ralius” antras leidimas (206 psl., 
30,000 egz., iliustr. K. Juodikai- 
tė), ateistinių apsakymų rinki
nys “Balta dėmė” (71 psl., 
40,000 egz., sudarė J. Linkevi
čius, iliustr. V. Voverienė), lie
tuvių liaudies mįslių rinki
nys “Menu mįslę keturgyslę” 
(191 psl., 40,000 etz., paruošė 
K. Grigas), Linkolno Stefenso 
apysaka “Raitas berniukas” 
(173 psl., 30,000 egz., iš anglų 
kalbos vertė K. Šidiškis), Liudvi
kos Didžiulienės-Žmonos apsa
kymai “Našlaičių eglutė” (71 
psl., 30,000 egz., sudarė D. 
Montvilienė, iliustr. S. Leonavi
čius), Pauliaus Drevinio eilėraš
čiai “Žydi purienos” (32 psl., 
40,000 egz., iliustr. A. Uborevi- 
čiūtė), Stasės Samulevičienės 
pasaka “Padaužiukų bičiuliai”

(31 psL, 100,000 egz., lėlių aut. 
S. * Samulevičienė, nuotraukų 
aut. R. Samulevičius ir R. Tu- 
masonis), Andrejaus Zverincevo 
apsakymai “Laiškai Petrovui” 
(77 psl., 10,000 egz., vertė V. 
Petrylaitė, iliustr. V. Beskaravai 
nas).

— Liudas Truikys, Lietuvos 
nusipelnęs meno veikėjas dai
lininkas, vienas įžymiausių lie
tuvių scenografų, savo darbuose 
siekiąs plastinių ir muzikinių 
formų sintezės. Tai dailininkas 
įkūnijo savo scenografijoje ope
rom A. Račiūno “Trys talisma
nai”, G. Verdi “Don Carlo”, 
“Traviata”, “Aida” ir kt. Šiuo 
metu ant dailininko molberto 
— naujo “Traviatos” varianto 
Kauno muzikiniam teatrui es
kizai. Spalio 10 šis dailės vetera
nas paminėjo 80-ąjį gimtadienį

— Dail. Vytauto Šato apie 
50 tapybos darbų parodą su
rengė Vilniaus “Dailės” salonas, 
kuris kartu yra ir dailės kūri
nių parduotuvė. Parodai dail. 
V. Šato sutelkti kūriniai atspin
dėjo gimtojo krašto grožį, daug 
jų buvo skirta jūros ir pajūrio

temom, peizažam, natiurmor- VALDAS C. DUOBA, Itetuvte ■tteOfrFtlf 1 
h*1®- ’iorthperth, M.Y. 11W. TM 519 JB9-37M

— Didelis rinkinys respubli- tik lllaHinate atvejate 516 757-2^ NwrY<

vo į Maskvą, Jie bus eksponuo
jami TSRS liaudies akio pasie-

ir gamtininkų paviljone, kuria
me vyksta sąjunginė apžiūra 
“Mokyklų darbo patirtis, orien
tuojant moksleivius į liaudies 
meistrų profesijas”. Parodos 
lankytojai galės pamatyti iš 
karklo vytelių pintus krepšius, 
kraiteles, padėklus, ornamentuo
tus medinius virtuvės reikmenis, 
iš virvelių surištus dekoratyvi
nius kilimėlius, iš lino audeklo 
ir šiaudelių sukurtus paveiks-
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3HALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-92 Jamaica Ava; (pria For»«| 
P'way St.), Woodhavan, N.Y. If421. Suteikia garbingas laidotwas. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

NX 11418. Towing phone H11-6868/ Aftor 6 PM — 843- 8877.
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Pakistano prezidentas Zia ul- 
Hag pareiškė, kad Pakistanas, 
JAV ir kitos valstybės yra pa
siruošusios patikinti Sov. S-gą, 
kad, jos kariuomenei pasitrau
kus, niekas į Afganistano reika
lus nesikiš

Nobelio fizikos premija buvo 
paskirta italui Carlo Rubbia ir 
olandui Simon Van der Meer 
už jų darbus subatominių dalelių 
srity; chemijos premija — ame
rikiečiui R. Bruce Merrifield už 
atradimus proteinų srity’ ir eko
nomijos premija - anglų ekono
mistui Sir Richard Stone už jo 
indėlį į valstybių atsiskaitymo 
sistemą ir empirinės ekonomijos 
analizės patobulinimą.

Į JAV po antro Didžiojo karo 
iš Vokietijos atgabentas raketų 
specialistas Arthur Rudolph OSI 
įstaigos buvo priverstas atsisa
kyti JAV pilietybės ir grįžti į 
Vakarų Vokietiją, nes jo vado- 
vaujamoj įmonėj Vokietijoj 
buvo naudojami darbam kon
centracijos stovyklų kaliniai. Į 
Vakarų Vokietiją, atsisakęs JAV 
pilietybės, taip pat buvo pri
verstas išvykti gudas John 
Avdzej iš New Jersey už tai, kad 
vokiečių okupacijos metu jis bu
vo Gudijoj Stolpce miesto bur
mistru.

Pagal sovietų disidento Zhores 
A. Medvedev teigimą vidutinis 
Sov. S-gos gyventojo amžių 
šiuo metu (62.5 m.) yra beveik 
ketvertais metais sutrumpėjęs 
už 1964 m. buvusį (66 m.).

Ukrainietis poetas ir Ukrai
nos Helsinkio grupės stebėtojas

—Vilniuje, Lenino prospekte, 
atidaryta nauja visuomeninio 
maitinimo įmonė — picerija 
“Vidudienis”. Picerija bistro 
stiliaus.

— Kompozitoriui Leonui Po- 
vilavičiui už nuopelnus lietuvių 
tarybiniam muzikos menui ir 
aktyvų dalyvavimą visuomeni
niame gyvenime suteiktas Lie
tuvos nusipelniusio kultūros 
veikėjo garbės vardas. S.L.K.

.. _• ..................................  .. ■ ■ ■/ - ■ \į -i ;

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New
ark office: 426 Lafayette St (Cor. Wilson Ave.), telef. 344-5172. Ps- 
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Rea! Estate, namų pardavimas, visų rūiių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ave., Woodhaven, N.Y. TeIet. 847-2328 
(namų telef. 847-4477), įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavern. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telet 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.
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Jurij Litvin, atlikdamas 20 m. 
kalėjimo bausmę, nusižudė rug
pjūčio mėn.

Piety Afrikoj paskutiniu me
tu padažnėjo juodosios rasės 
gyventojų demonstracijos prieš 
vyriausybės vykdomą aparteido 
politiką. Jom malšinti panaudo
jama ne tik policija, bet ir ka
riuomenės daliniai.

Vakarų diplomatai tvirtina, 
kad sovietų kariai, ieškodami 
partizanų, spalio 10 - 11 ir 14-15 
labai nusiaubė Afganistano 
Kandahar miestą.

J.T. vėl atmetė Irano žygius 
pašalinti Izraelį iš J.T.

SALZBURGO PETICIJA 
VILNIAUS ATSTOVAM

Vilnius ir Salzburgas yra du 
susibroliavę miestai. Spalio mė
nesį broliškame mieste Salzbur- 
ge lankėsi delegacija iš Vilniaus. 
Delegacijai vadovavo Kultūros 
ministras Jonas Bielinis ir ligo
ninės vadovas gydytojas Adolfas 
Berūkštis.

Spalio 12 delegacijos vado
vus Salzburge aplankė Krikščio
nių Solidarumo Internacionalo 
atstovai: žymusis lietuvių bičiu
lis kun. Jakob Foerg ir kiti. 
Krikščionių solidarumo tarptau
tinio sąjūdžio vardu jie įteikė 
dvi peticijas: vieną Kultūros mi
nistrui Bieliniui kitą — gydyto
jui Berūkščiui.

Štai įteiktų peticijų turinys:
Kultūros ministrui Jonui Bie

liniu! įteiktoje peticijoje Krikš
čionių Solidarumo Internacio
nalo ir Austrijos katalikų atsto
vai pažymi, kad su didžiai gar
binga Lietuvos šalimi juos jun
gia pirmiausia bendras krikščio
niškas tikėjimas. Jie jaučia pa
reigą tą bendrą tikėjimą ir bend
rą krikščionišką kultūrą išlaiky
ti ir ugdyti.

Toliau Austrijos katalikų at
stovai išdėsto tai, kas jiem ypač 
rūpi, artėjant Lietuvos krikšto 
600 metii jubiliejui, kuris bus 
minimas 1987.

“Mes prašome Jūsų, pone Mi- . rinskui 
nistre, paramos, kad galėtume 
įvykdyti projektą, kuriuo nori
me Lietuvos katalikus aprūpinti 
būtiniausia religine literatūra: 
kiekvienai Lietuvos katalikų šei
mai Šventasis Raštas ir kiekvie
nam katalikui maldvnas bei 
giesmynas. Be to, prašome su
daryti sąlygas, kad Lietuvos 
katalikai galėtų leisti bent vieną 
katalikišką savaitraštį.

“Prašome duoti Austrijos ka
talikam leidimą, kad jie galėtų 
pasiųsti Kauno Kunigų Semina
rijos bibliotekai kaip dovaną

bent tūkstantį būtiniausių teolo
ginių veikalų. Prašome leisti 
aprūpinti religinėm knygom pa
rapijas. Prašome leisti Lietuvos 
ir Austrijos vyskupijom pasi
keisti teologijos studentais. Pra
šome atgaivinti savo laiku už
darytas Kunigų seminarijas Vil
niuje, Telšiuose ir Vilkaviškyje. 
Prašome Lietuvos sostinėje vėl 
atidaryti katedrą ir Šv. Kazimie
ro bažnyčią. Grąžinti tikintie
siem bažnyčią Klaipėdoje, kur 
daugiau kaip šimtas tūkstančių 
katalikų gali pasinaudoti tik 
maža bažnytėle. Leisti statytr 
bažnyčias naujai iŠaugusiub^t^ 
mieštų kvartaluose. Nereika
lauti už bažnyčių pastatus di
desnių mokesčių, negu už kitus 
namus. Nereikalauti nuomos už 
bažnyčias, nes jas yra pasistatę 
patys tikintieji... Leisti visur 
ant kapų statyti kryžius .. . Ne
naikinti religinių papročių, kąip 
Vėlinių procesijos ir kitų . .. 
Nekliudyti jaunimui dalyvauti 
bažnytiniuose choruose .. . Ap
saugoti nuo sunaikinimo Kryžių 
kalną ir kitus religinius tautos 
paminklus, kaip pavyzdžiui Pa
nų kalnas Telšių vyskupijoje . .. 
Leisti viešai veikti vienuoli
jom ... Grąžinti laisvę Austrijo
je labai gerbiamiem ir vertina- 
miem kunigam Alfonsui Sva-

i ir Sigitui Tamkevi- 
čiui, katekizmo mokytojai Jad
vygai Bieliauskienei ir ki
tiem ... Grąžinti laisvę žino
miem kultūrininkam Viktorui 
Petkui, Baliui Gajauskui ir jų 
nelaisvės draugam, kad dėl ne
pakenčiamų gyvenimo sąlygų ir 
jų neištiktų tas pats likimas, 
kaip Valerijų Marčenko, kuris 
prieš savaitę mirė lageryje, su
laukęs vos 37-nerių metų am
žiaus . . .

LTSR Kultūros ministrui Jo
nui Bieliniui Austrijos katalikų 
atstovai drauge su peticija įtei
kė ir vieną Šv. Rašto Naujo Tes
tamento egzempliorių lietuvių 
kalba prašydami parvežti į Vil
nių.

Vilniaus ligoninės direktoriui 
gydytojui Berūkščiui įteiktoje 
peticijoje Austrijos Jcatalikai- 
ypač išreiškia savo susirūpinimą 
sergančiais sąžinės belaisviais, 

jų tarpe primindami Viktorą 
Petkų ir Balį Gajauską. Prašo 
padaryti visa, kas galima, kad 
jiem būtų suteikta medicininė 
pagalba . . . Primena Vilniaus 
psichiatrinėje ligoninėje kanki
namą Petrą Lukoševičių ir gydy
toją Algirdą Statkevičių, kurio 
asmenybę mėginama palaužti 
vaistų ir. kitų psichiatrinių prie
menių pagalba. -<

rencijų tunnj plačiai pa
skelbė Austrijos spauda.

Iš Lietuvos 
K. Bažnyčios 
Kronikos
(atkelta iš 1 psl.)

naivaus veidmainio titulas grei
čiau tinka pačiam Br. Jauniš- 
kiui.

Dar apsurdiškesnis tvirtini
mas esą “M. Kipas — fašisti
nis karininkas žvalgybininkas”. 
Tame tvirtinime tiek pat tiesos, 
kiek, jeigu tvirtintume, jog Ki
pas buvęs komunistų karininkas 
žvalgybininkas.

katalikai supranta kultūrinį 
bendradarbiavimą su Lietuva."

šia karikator, įsidėjo vokicėių laikraStis Westfalen Blatt m Bielefeld ruRpjOCio 2S. 
Popiežius rengiasi kaip piligrimas kelianti j Lietuv,, o ėia Vatikano sargybinis jam rodo gauta 
telegrama U Maskvos. Telegramoje vokiškai parašyta, kad į l.iehiv, n'B"'™" 
ti. Tetekamos antrame lape nupieštas Čemcnko, kuris popiežiui rodo tSkiSU liežnvĮ.

Tėvą Kipą gyniau 
ir ginsiu

Mane Jauniškis puola, kad 
aš ginu Kipą. Taip, Kipą aš gi
nu ir ginsiu, nes aš jį gerai 
pažinojau, penkerius metus kar
tu su juo dirbau, buvau jo 
padėjėju-vicedirektorium.

Be to, man teko studijuoti 
tose pačiose mokyklose, kuriose 
porą dešimtmečių anksčiau bu
vo studijavęs J. Kipas. Sutikau 
daug žmonių, kurie jį pažino iš 
anų studijų meto laikų, ir nie
kam nei į galvą neatėjo mintis 
vadinti jį karininku. .

Kipas buvo uolus, sąžiningas 
kunigas vienuolis, jaunystėje 
savo dėdės Kipo pavyzdžiu buvo 
pasiryžęs būti misijonieriumi 
Indijoje. Baigęs filosofijos studi
jas, ketverius praktikos metus 
atliko Bombėjaus jėzuitų gimna
zijoje mokytojaudamas. 1912

jos studijoms.
1915 moty pradžioje buvo

d. mobilizuotas ir paskirtas 
karių kapelionu. Tai kada gi jis 
ėjo karo mokslus? O be karo 
mokslo, koks gi jis gali būti 
karininkas? Taigi, kieno tie “at
siminimai ir pasakojimai“, kurie 
“demaskuoja Kipą karininką ir

Kipas buvęs “karininkas ir fašis
tinis žvalgybininkas“ — tai 
tvirtinti gali tik tas, kuriam 
tiesa visai nerūpi.

(Bus dauginu)
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SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuvišką Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11366. Telef. 779-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin
non Securities Inc., One State St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksą 

ir sidabrą. Atidaryti 1 RA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADUO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5. 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus^ J r. 70 Curtis St, Auburn, MA 01501. T. 617 753-7232.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt. WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM^ Taip pat “Music of Lithuania”, šekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WŠOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, DifĮ adresas: 
234 Sunlit 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 Kezyš, 217-25 54th Ave., Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.
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66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, QUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

KVECAS
JONAS 

1933 '+ 197 6
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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 Ave. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441*0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

Į LIETUVA

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN. N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Vist/ pareiga — balsuoti!
*

Televizijos ir radijo progra
mose dabar pilna reklamų, ku
rios kviečia balsuoti tai už vieną, 
tai už kitą kandidatą. Renkamas 
šio krašto prezidentas, senato, 
kongreso atstovai, įvairiausi 
vietiniai pareigūnai. Prezidenti
niai kandidatai važinėja ir sako 
kalbas, vienas kitą kritikuoja ir 
siūlo savo kandidatūrą.

Šalia to mirgėjimo, reklami
nio triukšmo yra ir kitos rūšies 
reklama, kuri kviečia visus gy
ventojus pasinaudoti savo teise 
ir balsuoti, šios rūšies reklama 
— paraginimas dažnai girdimas 
per New York Times radiją. 
Pasako ir kodėl turi kiekvienas 
eiti ir balsuoti. Jei nebalsuosi, 
nusigręši nuo realybės, paliksi 
kitų valiai visus sprendimus. Jei 
balsuosi, savo balsu gali pakeisti 
ir senatą, ir kongresą, visokius 
pareigūnus. Kiekvienas čia svar
bus ir reikalingas. Negalime 
sakyti, kad man nesvarbu, kad 
mano balsas nieko nereiškia. 
Kiekvieno balsas gali daug ką 
nulemti. Svarbiausia, balsuo
dami parodysime pasauliui de
mokratijos jėgą, Amerikos jėgą.

Yra kraštų, kur žmonės neturi 
balsavimo teisės. Valdžią laiko 
užgrobę kokie diktatoriai, kurie 
su savo patikėtiniais ir engia 
žmones. Tų kraštų žmonės su 
didele pagarba žiūri į Ameriką, 
į;- tą* laisvių"kraštą. Ir* kad jie 
galėtų balsuoti, kaip jie pasi
naudotų šia teise!

Yra dar ir kitokių rinkimų, 
kur tavo balsas tikrai nieko ne
reiškia. Tokie rinkimai būna 
Sovietų Sąjungoje. Ten yra vie
na partija, kandidatus parenka 
ne žmonės, bet visokie polit- 
biurai. Ir kandidatų yra tiek, 
kiek reikia išrinkti. Ar tu bal
suosi, ar nebalsuosi, vistiek jie 
bus “išrinkti”. Tikrumoje jie yra 
partijos išrinkti, kad būtų leng
viau kvailiukus apdumti, sako
ma, kad jie išrinkti balsavimo 
keliu.
Ten žmonės yra įgrasinti eiti 

ir balsuoti. Kitaip neteksi dar

44-7(7 METŲ VASARA
Didysis egzodas

PAULIUS JURKUS

S
Apkasus kasėme ir toliau. Jie 

visiem kėlė nerimą, kas bus, 
jei kariuomenės pajudės. Čia 
bus mūšio laukas. Kas liks iš ĮJI *' -
mūsų miestelio, iš mūsų sodv- 

I bų?
Ėmė skraidyti ir sovietų lėk

tuvai. Jie skraidė aukštai, kad 
vos galėjai įžiūrėti. Bet jie skrai
dė. Jie žvalgė, kas dedasi vokie
čių okupuotoje žemėje. Ir tai 
kėlė nerimą. Jie rengiasi. Juk ne
gali taip palikti frontai visai 
žiemai ir pavasariui. Turi pa
sistūmėti vieni ar kiti.

i I
i Mes trauksimės

Kaip minėjau, mūsų miestely 
stovėjo vokiečių kariuomenės 
radistų kuopa. Kuopos vadas, 
leitenantas Herbst, buvo pažįs
tamas. Jis dažnai lankėsi mūsų 
namuose pavakariais. Kartą jis 

. ir sako:
— Mes trauksimės. Sovietai 

prie Šiaulių sutelkė daug divi
zijų. Jie greitai puls, ir mes 

’ trauksimės. Pačiam ir draugam
pasilikti nėra ko. Zinai, kas nu- 

1 tiks. Visi būsite išvežti, pajungti
H sunaikinimo darbam

The Lithuanian Weakly Published 
by Franciscan Father*

Editorial Offic* (71 •) 927-1352 
Susinės* Office (71S) 827-1351

bo, išmes dar iš valdiškų namų, 
neteksi buto. Ten viskas daro
ma prievarta — tave verčia 
eiti balsuoti, o balsuodamas ne
turi teisės pasirinkti, nes nėra 
iŠ ko. Po tokių rinkimų komu
nistinė valdžia trimituodama 
praneša, kad dalyvavo rinki
muose 99 procentai krašto gy
ventojų. Tokie pranešimai iš 
anksto surašomi. Tikrumoje nie
kas negali žinoti teisybės, kiek 
ten balsuoja, kaip ten balsuoja. 
Viską sutvarko partija ir ji iš
renka savo pareigūnus, o ne 
žmonės. Jei Sovietų Sąjungoje 
būtų laisvi rinkimai, ten būtų 
visai kita tvarka ir daug geres
nis gyvenimas.

Kadaise žmonės neturėjo teisės 
balsuoti. Buvo luominė valsty
bė — karaliaus dvaras, jį apsu
pę grafai, baronai ir t.t. Visa 
taip ritosi per šimtmečius. Bet 
laikui bėgant, žmonės išsikovo
jo sau balsavimo teisę. Vienas iš 
tokių pažangiųjų kraštų ir yra 
Jungtinės Amerikos Valstybės. 
Kai dar Europoje buvo kietos 
monarchijos, siautėjo absoliutiz
mas, Jungtinės Amerikos Vals
tybės ir susiorganizavo ant tų 
demokratinių ir didžiųjų laisvių 
principų. Čia nebuvo nei grafų, 
nei baronų. O jei ir buvo, jie 
neturėjo jokių teisių Į valstybės 
reikalų tvarkymą. Tas teises tu
rėjo visi šio krašto žmonės. Tada 
vieniem tokia santvarka atrodė 
pasibaisėjimas, kilnios bajorijos 
nuvertinimas, o kitiem atrodė, 
kad tai žmogaus išganymas.

Šiandien pasaulis nusigręžė 
nuo tų senų valstybės val
dymo formų Jei ir yra kur ka
raliai, tai jie yra tik dekoraty
vinės asmenybės. Kraštą valdo 
parlamentas, jo sudarytas mi- 
nisterių kabinetas.

Tad ir kviečiame visus stiprin
ti demokratiją, stiprinti ir palai
kyti laisvąjį žmogų. Kviečiame ir 
raginame visus balsuoti! Turime 
šią balsavimo teisę, pasinaudo
kime! Rinkimai yra laisvi, teisė
ti ir demokratiški!

Leitenantas buvo malonus 
žmogus, santūrus, niekada neiš
sišokdavo. Buvo pareigos žmo
gus, pastatytas vadovauti ra
distų kuopai. Jis ir laikėsi savo 
statutų, gautų įsakymų.

Kada jie trauksis, jis to ne
pasakė. Tik minėjo, kad paste
bėtas didelis kariuomenės telki
mas visame dabar sustojusiame 
fronte. Rodos minėjo ir divizijų 
skaičių. Jų esą bene dvylika. So
vietai ir metė visą daugybę 
kariuomenės, kad mase išstumtų 
priešą. Nuostoliai jiem nebuvo 
svarbūs.

Ką daryti?
Jau tada padaugėjo pabėgėlių 

vežimų keliuose. Jie traukė ir 
traukė į Vokietijos pusę.

Kaip tik tuo metu iš Vokieti
jos atvažiavo žurnalistė Salomė
ja Narkeliūnaitė. Ji visai nebi
jojo, kad čia bus nauja ofenzy
va. Gavo leidimą ir atvažiavo.

Taip susidėstė reikalai, kad 
ten pas Vytautą Mačernį gyvenęs 
aktorius Juozas Miltinis sumanė 
važiuoti į Mažeikius ir į Viekš
nius, į savo tėviškę. Sumanė, 
ir gana.

(atkelta iš 1 psl.)

įteikta peticija su 6000 parašų, 
prašant pagelbėti kunigam Al
fonsui Svarinskui ir Sigitui Tam- 
kevičiui, kurie buvo komunistų 
deportuoti į Sibiro kacetus už 
religinę veiklą. Peticiją įteikė 
dvi lietuvaitės: Rūta Girdaus- 
kaitė ir Rita Rudaitytė. Kardi
nolas pažadėjo tą peticiją per
duoti Šv. Tėvui, kai jis lankysis 
Toronte.

Kitos dienos “The Toronto 
Star” dienraštyje buvo įdėta tų 
iškilmių nuotrauka ir trumpas 
aprašymas apie lietuvių katalikų 
kongresą. Kartu buvo pažymė
ta, kad popiežius Jonas Paulius 
II norėjo nuvykti į Lietuvą, bet 
komunistinė valdžia jo į Lietuvą 
atvykti neleido.

Banketas
Šis kongresas buvo baigtas 

iškilmingu banketu Royal York 
viešbutyje. Jame dalyvavo 
apie 2000 leituvių ir keletas kita
taučių. Banketą pradėjo dr. J. 
Songaila. Buvo sugiedotas Ka
nados himnas.

Toliau banketui vadovauti 
buvo pakviesta Aušra Karkienė. 
Invokaciją sukalbėjo vysk. A. 
Deksnys.

Banketo metu kalbėjo trys 
kanadiečiai, valdžios atstovai. 
Jie priminė pavergtos Lietuvos 
kančias ir linkėjo jai greitai at
gauti laisvę. Buvo pristatyti visi 
prie garbės stalo esą svečiai.

Banketo metu vysk. A. Deks
nys mūsų žymiam kultūrininkui 
B. Kvikliui įteikė popiežiaus 
skirtą medalį. Apdovanotasis 
padėkojo ir prašė Dievą, kad 
jam dar leistų užbaigti savo 
darbus.

Banketo pabaigoje kongreso 
organizacinio komiteto narys V. 
Bireta perskaitė kongreso mani
festą, kuris bus išsiuntinėtas 
viso laisvojo pasaulio kraštų 
valdovam, prašant paramos, 
kad Lietuvos okupantai sustab
dytų lietuvių tautos persekio
jimą. Manifestas buvo priim
tas gausiais plojimais.

Banketo pabaigoje Šv. Kazi
miero metų renginių komiteto 
pirmininkas V. Volertas padė
kojo visiem, prisidėjusiem prie 
šio kongreso surengimo, ypač 
dr. J. Sungailai. Banketas buvo 
baigtas trumpa dr. J. Sungailos 
kalba ir Lietuvos himnu. Pasi
baigus banketui, dalyviai dar 
gerokai užtruko šnekučiuodami 
su savo artimaisiais bei pažįs
tamais.

Šis kongresas buvo pasaulinė 
lietuvių katalikų manifestacija, 
kuri ir buvo baigta mūsų tė
vynei svarbiu manifestu.

J. V.

Prisijungė ir Salomėja Narke
liūnaitė, kuri visada buvo linku
si į nuotykius. Taip arkliuku jie 
ir išvažiavo: Juozas Miltinis, Sa
lomėja Narkeliūnaitė, aktorius 
Vacys Blėdis. Išlydėjau juos į 
keliuką, į Sedos vieškelį. Paskui 
dar ilgai stebėjau, kaip jie nu
važiavo tuščiu keliu. Kelias 
buvo sausas, ir jie pamažu trau
kė tolyn ir tolyn, kol išnyko tarp 
medžių.

Keista, mes čia rūpinamės pa
sitraukti į Vakarus, o jis važiuo
ja į priešingą pusę, tartum ne
būtų jokio pavojaus. Bet ar ži
nai, kur nuveda tave likimas. 
Jį traukia ten, ir jis važiuoja. 
Jis nori krašte pasilikti, nori į 
teatrą grįžti. Jis yra garantuo
tas, kad galės teatre dirbti. O 
kur mes sugrįšime, ką dirbsime?

Teko pergyventi ir matyti, 
kaip buvo žmonės vežami 1941 
metų birželio mėnesį. Dabar 
dar toks žiaurus karas. Ir kaip 
gali išlikti. Tačiau kiekvienas 
nori gyventi.

Pokalbis su amerikiečiu kunigu
Tos neramios mintys vis ieš

kojo žmogaus, su kuriuo būtų 
galima pakalbėti. Kartais kitas 
geriau mato, turi daugiau gyve
nimo praktikos. Jis visada gali 
patarti, ką daryti.

Tokiam pokalbiui tinkamas 
ten buvo kun. Vincas Taškū- 
nas, gyvenęs marijonų vienuo
lyne. Jis buvo vokiečių Gešta- 

nubaustas ir uždarytas j
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La Isvojo Pasaulio Llatuvlų 
Katalikų Kongreso 

MANIFESTAS

Mes, laisvojo pasaulio lietu
viai, susirinkę iš įvairių šalių į 
šv. Kazimiero 500 metų mirties 
sukakties kongresą Kanados To
ronte 1984 metų rugsėjo 1 ir 2 
dienomis, pažvelgėm su dideliu 
susirūpinimu į Lietuvą — šven
tojo Kazimiero ir mūsų pačių 
kilmės kraštą, šiuo metu reika
lingą viso laisvojo pasaulio dė
mesio ir pagalbos.

Dėl to šis mūsų kongresas 
kreipiasi į Jungtines Tautas bei 
generalinį jų sekretorių, valsty
bių karalius, prezidentus bei jų 
vyriausybes, krikščioniškųjų 
Bendrijų vadovybes, ryšio prie
mones (spaudą, radiją, televizi
ją) ir laisvosios žmonijos są
žinę, prašydamas atkreipti dė
mesį į tautas jau daugiau kaip 
40 metų kankinamas dvasinėje 
ir fizinėje priespaudoje.

Tokių tautų Rylų Europoje 
yra visa eilė. Šiame kongrese 
mes negalime kalbėti jų visų 
vardu, todėl prabylame laisvojo 
pasaulio lietuvių išeivijos dau
gumos vardu. Tai balsas kuris 
neabejotinai išreiškia ir visos 
lietuvių tautos bei jos krašto 
— Lietuvos balsą.

Mes, kaip ir visos tautos, trokš
tame taikos, tačiau, remdamiesi 
istorija ir savo patirtimi prime-

Dr. J. Sungaila, Pasaulio lie
tuvių katalikų kongreso ren
gimo pirmininkas, Toronte 
taria uždarymo žodį rugsėjo 
2 Royal York viešbutyje 
banketo metu. Nuotr. S. 
Dabkaus

vienuolyną, atleistas iŠ Alsėdžių 
klebono pareigų.

Jis buvo retas žmogus ir turė
jo savo įdomią istoriją. Buvo 
žemaitis, kilęs nuo Kuršėnų, tė
vas turėjo prie Ventos ūkį, taip 
dažnai jis ir pasirašinėdavo Ven
tos slapyvardžiu. Nemažai rašė 
Naujoje Romuvoje, rašė filosofi
niais, visuomeniniais klausi
mais.

Dar prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą jis baigė Kauno kunigų 
seminariją ir buvo per jaunas. 
Reikėjo palaukti kokius metus, 
kol gaus šventimus. Taip sugal
vojo pamatyti Ameriką. Atvažia
vo į Naująją Angliją pas drau
gus kunigus. Bet tuo metu prasi
dėjo Pirmasis pasaulinis karas, 
ir jo grįžimas į Lietuvą darėsi 
problematiškas. Tada jis nuėjo 
pas Bostono vyskupą ir savo 
reikalus padėjo ant stalo. Vys
kupas greičiausiai liepė dar pa
kinkyti čia amerikiečių kunigų 
seminariją. Kaip ten bebūtų, jį 
čia, Amerikoje, įšventino į ku
nigus. Jis buvo Norwo<xle vika
ru, paskui Bostone. Jis vienu 
metu redagavo ir Darbininką 
ir pasižymėjo savo aštriais so
cialiniais straipsniais.

čia gyvendamas, jis neprita
po prie vietinių kunigų, kurie 
tik skubėjo kai nors nuvažiuoti, 
pažaisti golfą. Jis mėgo knygą, 
mėgo mokslą. Išmoko gerai ang
liškai, prancūziškai. Dar naudojo 
rusų, lenkų ir vokiečių kalbas. 
Jis įsiskaitė į “Gyvosios dvasios 
sąjūdį, kurį skelbė pramūzų 

name, kad ten, kur. nėra lais
vės, nėra ir negali būti taikos. ■ 
Vergija yra taikos stabdys, su
kilimų, revoliucijų, vidinių ir iš
orinių kovų akstinas.

Ypač tai pasakytina apie ma
žas tautas, nes jų dvasinės ir 
fizinės egzistencijos pagrin
das yra laisvė. Siekiant pasau
lio taikos, reikia apriboti ne ma
žųjų tautų laisvę, o didžiųjų im
perialistinius užmojus.

Žvelgdami ^dabartinę Lie
tuvą, nešančią totalistinių siste
mų įvestą vargiją jau penktą 
dešimtmetį, pareiškiame, kad, 
lietuvių tauta, būdama pavergta 
dvasiškai ir fiziškai, nuolat ko
vos už savo laisvę, kol ją at
gaus. Prie pasaulio taikos bei į- 
tampos sumažinimo ji galės pri
sidėti tiktai tada, kai laimės re
liginę tautinę ir valstybinę lais
vę.

Minėdami Lietuvos globėjo 
šv. Kazimiero 500 metų mirties 
sukaktį šiuo kongresu, primena
me, kad šis šventasis yra ne tik 
herojiško asmeninio religinio 
gyvenimo žmogus, bet ir Lietu
vos karalaitis, aktyviai dalyva
vęs valstybės valdyme. Jam rū
pėjo tiek paskiro žmogaus, tiek 
viso krašto, tiek viso pasaulio 
gerovė bei taika. Dėl to šiandie
ną jis yra gerbiamas ne tik 
Lietuvoje, bet ir visame krikš
čioniškame pasaulyje.

Deja, jis nėra gerbiamas So
vietų Sąjungos valdžios, kuri 
nuo 1940 metų yra okupavusi 
Lietuvą karine jėga ir įvedusi 
krašte dvasinę bei fizinę prie
spaudą. Okupacinė valdžia rado 
šv. Kazimiero karstą su relikvi
jomis Lietuvos sotinėje Vilniuje 
— didingoje katalikų katedroje. 
Tiek katedra, tiek šv. Kazimiero 
karstas lietuvių tautai yra šven
tovė, nuo amžių visų brangina
ma. Jos išniekinimas yra ir tau
tos įšųiękinimąs. Sovietinė val
džia, neatsižvelgdama į lietuvių 
tautos jausmus, uždarė katedrą, 
įrengė ten paveikslų galeriją, o 
šv. Kazimiero karstą įsakė paša
linti iš jam specialiai įrengtos 
koplyčios. Dėl to jo karstas 1953 
m. buvo perkeltas į Vilniaus 
priemiestyje esančią Šv. Petro ir 
Povilo šventovę.

Toks okupacinės valdžios 
žingsnis buvo dūris į Lietuvos 
širdį. Negana to, buvo įsakyta 
Šv. Kazimiero šventovę uždaryti 
ir joje įrengti ateizmo muziejų. 
Tai buvo tikinčiosios Lietuvos 
išniekinimo viršūnė. Jį dar pagi
lino uždarymas daugelio kitų 
Lietuvos šventovių — katalikų ir 
nekatalikų.

filosofas Jack Maritain. Kai kiti 
jo draugai pramogavo, jis tik sė
dėjo prie knygelių ir jas skaitė.

Grįžęs į Lietuvą, įsijungė į 
Telšių vyskupiją. Buvo paskir
tas Lieplaukės klebonu. Ameri
koje būdamas buvo pripratęs 
prie kai kurių laisvių. Pvz., jis, 
grįžęs po mišių, sutaną pakabin
davo ant gembės, ir pats vien
marškinis sėsdavosi prie darbo 
stalo. Nebijojo taip ir svečius 
priiminėti. Kartais nešiodavo 
amerikoniškus trumpus kunigiš
kus drabužius.

Vyskupas Staigaitis buvo 
skrupulatas, vis reikalavo, kad 
kunigai būtų švariai apsiren
gę, kad nesimatytų kunigų kel
nės iŠ po sutanos. Visada turi 
ir sutaną vilkėti. Neišvengiamai 
vyskupas turėjo paliesti ir kun. 
V. Taškūną, bet šis — nė krust. 
Neklausė vyskupo, vis darė savo. 
Kun. Taškūnas buvo tąsyk vie
nas iš vyskupijos mokyčiausių 
žmonių, galėjo puikiai profeso
riauti kunigų seminarijoje, bet 
vyskupas jo neprileido. Taip jis 
ir liko gana mažoje parapijoje 
smilkti.

Paskui jis persikėlė į kaimyni
nę Alsėdžių i>arapiją. Čia buvo 
kur kas didesnė ir geresnė pa
rapija. Buvo ir klebonijos ūkis, 
kurio jis nemėgo. Tą ūkį išnuo
mavo pusininkui, o pats ir toliau 
skaitė knygas.

Kai Lietuvą 1940 metų birže
lio mėnesį okupavo Raudonoji 
armija, karininkai apsigyveno iv 
klebonijoje. Jis to ir telaukė, 
tuoj užmezgė dialogą. Tuos ka-

Mes laisvojo pasaulio išeivi- 
jos daugumos vūxlu reikalauja
me Sovietų Sąjungos vyriau
sybę, kuri yra atsakinga už įvestą

L Grąžinti Lietuvos tikintie
siems Vilniaus katedrą ir leisti 
civilinės valdžios ištremtajam 
katalikų vyskupui Julijonui Ste
ponavičiui ją tvarkyti bei eiti 
ganytojines savo pareigas.

2. Grąžinti šv. Kazimiero kars
tą | Vilniaus katalikų katedrą, 
kurioje jis buvo palaidotas prieš 
500 metų.

3. Iškelti ateizmo muziejų iš 
šv. Kazimiero šventovės Vilniu
je ir grąžinti ją tikintiesiems.

4. Grąžinti tikintiesiems Tai
kos Karalienės šventovę Klaipė
doje, kuri buvo pastatyta vien 
tikinčiųjų aukomis su išeivijos 
parama, bet sovietinės valdžios 
nusavinta ir padaryta koncertų 
sale.

5. Grąžinti visų konfesijų ti
kintiesiems sovietinės valdžios 
atimtas bei uždarytas šventoves 
visoje Lietuvoje.

6. Leisti laisvai veikti vienuo
lijom, religinėm organizacijom 
ir religinei spaudai.

7. Leisti laisvai veikti kunigų 
seminarijai Kaune, nevaržyti 
kandidatų priėmimo bei nuimti 
sovietinės valdžios kontrolę; at
gaivinti uždarytas kunigų semi
narijas Vilniuje, Telšiuose, Vil
kaviškyje.

8. Leisti Lietuvos vyskupams 
bei vyskupijų valdytojams lais
vai eiti ganytojines savo pa
reigas pagal kanonų teisės re- 
kalavimus ir nesikišti civiliniams 
pareigūnams į jų veiklą.

9. luleisti laisvėn nekaltai 
kalinamus žmogaus teisių bei 
religijos kovotojus iš sovietinių 
kalėjimų, lagerių, psichiatrinių 
ligoninių ir sibirinės tremties.

10. Atitraukti okupacinę Sov. 
Sąjungos kariuomenę iš Lįętęiyos 
ir grąžinti Lietuvai savaran
kišką gyvenimą, kurį turėjo kazi- 
mierinė praeities Lietuva ir ku
rio trokšta dabartinė Lietuva, 
žvelgiant į savo dvasinį globėją 
šv. Kazimierą.

Prašome laisvojo pasaulio va
dus pažvelgti į mažos tautos di
deles kančias, herojišką jos kovą 
ir teikti jai moralinę bei kitokią 
pagalbą. Laisvės sušvitimas Lie
tuvoje bus žingsnis ir į kitų 
pavergtų kraštų laisvėjimą bei 
pasaulio taiką.

Kongreso vardu—

Organizacinis pasaulio lietuvių 
katalikų kongreso komitetas 
Dr. J. Sungaila, pirmininkas

rininkus jis tuoj suraitė, nes jie 
neturėjo didesnio ir platesnio iš
silavinimo, nebuvo skaitę net 
Dostojevskio raštų. Kažin kuo 
būtų pasibaigęs apaštalavimas 
rusų karininkų tarpe, bet prasi
dėjo karas, ir visus veikėjus iš
sklaidė.

Alsėdžiuose buvo sena žvdu 
koloniją. Naciai ir juos tuoj grie
bė ir grūdo į geto, o kitus su
naikino vietoje. Kun. V. Taškū
nas, būdamas plataus masto hu
manistu, tuoj stojo ginti žydų. 
Jis ir savo klebonijoje paslėpė 
žydų rabiną ir kitus po kaimą 
pasklaidė.

Prie miestelio žvdu naikini
mo buvo prisidėjęs ir vienas lie
tuvis. Klebonas sekmadieni iš % 
įvykio padarė didelę sceną.

Pasinaudodamas Kanonų tei
sės paragrafu, kad viešieji nu
sidėjėliai gali būti neįleisti į 
bažnyčią, jis užsidėjo kamžą ir 
stulą ir to žmogaus neįleido į 
bažnyčią. To dar negana, pasa
kė ir pamokslą, kad niekas netu
ri teisės kito skriausti.

Tas žmogelis nubėgo pas vo
kiečius ir įskundė. Vokiečių 
geštapas atvažiavo ir suėmė ku
nigą kleboną, įkišo į kalėjimą 
Kaune. Išgelbėjo tik vyskupas 
Borisevičius, papirkęs geštapą.

- Tada liepė jį išimti iš parapijos 
ir už.darvti vienuolvne.

Taip jis ir atsirado 'Žemaičių 
Kalvarijoje. Ten ir aš susitikau 
šį Šviesų ir įdomų žmogų. Buvo 
malonu su juo pakalbėti
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LAPKRIČIO 6
BALSUOJAME UZ

VICEPREZ. BUSH
PREZ. REAGAN IR UZ

RAGINAME VISUS LIETUVIUS 
UŽ JUOS VIENINGAI BALSUOTI

LITHUANIAN - AMERICAN COMMITTEE 
TO REELECT REAGAN - BUSH, 
EASTERN DIVISION:

“ ... All the peoples of the United States of America share the just aspirations of the 
Baltic nations for national independence, and we uphold the right to determine their own 
national destiny free of foreign domination. The United States has never recognized the 
forceable incorporation of the Baltic States into the Soviet Union, and it will not do so in 
the future...” . •

Proclamation by the President of the United States
Ronald Reagan
Baltic Freedom Day, June 14,1984

.. .During Captive Nations Week, we renew our efforts to encourage freedom, 
independence, and national self-determination forthose countries struggling to free them
selves from Communist ideology and totalitarian oppression, and to support those countries 
which today are standing face-to-face against Soviet expansionism ...”

Proclamation by the President of the United States of
America Ronald Reagan
Captive Nations Week, July 16, 1984

“ .. .In 1940, Soviet armies invaded and occupied the independent countries of Lithua
nia, Latvia, and Estonia. The peaceful, Western-oriented Baltic nations were crushed 
by the force of arms of their hostile neighbor. Under the cynical arrangements of the 
infamous Ribbentrop-Molotov agreement, the Soviet Union forcibly incorporated the three 
Baltic Republics into its empire ...”

“ .. .The people of the United States of Americasharethejustaspirationsofthepeople 
of the Baltic nations for national independence, and we cannot remain silent in the 
face of the continued refusal of the government of the U.S.S.R. to allow these people to be 
free. We uphold their right to determine their own, national destiny, free of foreign 
domination . . .”

Proclamation by the President of the United States of
America Ronald Reagan
Baltic Freedom Day, June 13, 1983

“ .. .On July 26, 1983, we mark the sixty-first anniversary of the de jure recognition 
of the three Baltic Republics of Lithuania, Latvia, and Estonia by the United States. 
Each of these states was a full member of the League of Nations and had signed non-ag
ression treaties with the Soviet Union. Yet all three countries were forcibly incorporated 
into the Soviet Union more than forty years ago as a result of the infamous Molotov-Rib
bentrop Pact which divided Eastern Europe into Nazi and Soviet spheres of influence.

"By continuing the illegal occupation of the Baltic States under the provisions of 
the Molotov-Ribbentrop Pact, the Soviet Union violates international law, particularly 
the right to self-determination as set forth in the United Nations Charter and in subse
quent resolutions of the General Assembly ...

“ .. .Americans share the just aspirations of the people of the Baltic nations for national 
independence. We cannot remain silent in the face of the continued refusal of the govern
ment of the USSR to allow these people to be free. We uphold their right to determine their 
own national destiny, a right contained in the Helsinki Declaration which affirms that 
"all people always have the right, in full freedom, to determine, when and as they wish, 
their internal and external political status, without external interference, and to pursue 
as they wish their political,, economic, social, and cultural development.”

For this reason, the government of the United States has never recognized the 
forced incorporation of the Baltic States into the Soviet Union and will not do so in the 
future.

On this occasion, we wish to reaffirm this policy as we note the anniversary of the 
1922 recognition by the United States of the three Baltic Republics, in so doing, we 
demonstrate our continuing commitment to the principles and purposes of the United 
Nations Charter and to the cause of peace and liberty in the world.”

Alinskas, Tadas 
Alksninis, Vytas 
An driekus, kun. dr. Leonardas 
Andriušis, Elena, Juozas 
Ąžuolas, Pranė, Petras 
Bagdas, Janina, dr. Pranas 
Banaitienė, Irena 
Bitėnas, Rimas 
Bobelis, Dana, Antanas 
Bričkus, Romas
Bučinys, kun. dr. Kornelijus 
Burkūnas, Antanas 
Butkus, Sofija, Kazys 
Čekienė, Emilija 
Čereška, Jonas
Čiurlys, D.D.S. Regina, Kazys 
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Gimiuvienė, Ona 
Gečys, Teresė, Algimantas 
Giedgaudas, kun. Pranciškus 
Goeldnerienė, Anastazija, MD. 
Griauzdė, Aleksandras 
Grig-Grigaliūnas, Adelė, Antanas 
Gustaitis, Antanas
Ignaitis, Stefa, D.D.S., Andrius 
Ivaškienė, Ona 
Izbickas, Vytauttas
Janace, Aldona, PhD, Kajetonas 
Jankauskas, Genovaitė, Alfonsas 
Jankūnas, Kazys 
Januška, Antanas 
Jasėnienė, Marija 
Jurskytė, Snieguolė 
Jury s, Živilė, Zenonas 
Juškienė, Marytė 
Kapočius, Juozas 
Katinas, Aldona, Vitas 
Kezienė, Eugenija 
Kezys, Daiva, Romas 
Klimas, dr. Antanas 
Kubilius, Viktoras 
Kulber, Helen 
Kulikauskienė, Liudvika 
Kuodienė, Bronė 
Labutis, Birutė, Vytas 
Lanys, Ona, Petras 
Lėlys, dr. Vladas
Leveckis, Pelagija, D.D.S., Stepas 
Liobienė, Eleonora 
Liogys, Stasys 
Lukas, Petras 
Macys, Mikas
Malinauskas, Birutė, Antanas 
Masilionis, Romas 
Masionis, Aleksandra, Antanas 
Matulaitienė, Jadvyga 
Matulaitis, Antanas 
Mažeika, dr. Dennis

Maželis, Vytautas 
Melinis, Regina, Valentinas 
Mičiulis, Antanas 
Mickūnas, Česlovas 
Mikalauskas, Marija, Jonas 
Miklas, Kęstutis 
Mikulskis, Danutė 
Mineika, Stasys 
Minkūnas, Eugenija, Petras 
Misiūnas, Veronika, Vincas 
Musteikis, dr. Antanas 
Nenortas, Kostas 
Noakas, dr. Eugenijus 
Okunis, Irena, Jurgis 
Padvarietis, Vincas 
Paprockienė, Birutė, DJD.S. ..... 
Pažemėnas, Juozas 
Penikas, Jonas 
Petrauskas, Romas 
Pikturna, kun. Vytautas 
Praleika, Klemensas 
Prapuolenis, Marija, Stasys 
Pumputis, Antanas 
Račkauskas, kun. Antanas 
Rasimas, Petras 
Rasys, Juozas 
Rudgalvis, Petras 
Rygelis, Aldona, Juozas 
Sabalienė, prof. Vladė 
Sabalis, Aušra, Antanas 
Samušis, Alfonsas 
Santvaras, Stasys 
Shalins, Marytė 
Šimkus, Leonardas 
Šimukonis, Gražina, Algirdas 
Skabeikis, Juozas 
Sližys, Jurgis 
Šomkaitė, dr. Rožė 
Špokas, Liudvikas 
Spudienė, Bronė 
Staknys, Edvardas 
Stankienė, Marija 
Stukas, Loreta, dr. Jokūbas 
Štuopis, Jurgis 
Tamošaitis, Liudas 
Trečiokas, Genovaitė, Kazys 
Ulėnas, Nijolė, Jonas, PhD. 
Vaičaitis, dr. Rimas 
Vaičiulis, Vytautas 
Vainius, Jonas 
Vainius, Kazys 
Vainius, Tomas 
Vakselis, Irena, Aleksandras 
Valiūnas, Elena, dr. Kęstutis 
Vasikauskas, Vladas 
Vasys, Algis 
Vasys, Jonas 
Vebeliūnas, Apolinaras 
Veblaitis, Irena, Julius 
Veitas, Brutenis 
Veitas, Romas 
Venckus, Juozas
Vilpišauskas, Ona, Md., Juozas 
Vytuvis, Antanas 
Zabielskis. Jurgis
Žemaitis. Marija MD.. Aleksandras

Žitkus, Povilas 
Žukas, Elena. Jonas 
'Žukauskas, dr. Marija, Vitalis

Ronald Reagan, 
President of the United States 
July 29, 1983

Paid for by Lithuanian American Committee to reelect Reagan-Bush Eastern Division
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Chicagoje vyko Amerikos Lie
tuvių Tarybos kongresas. Išrink
ta nauja valdyba: pirmininkas 
Tecxloras Blinstrubas, pavaduo
tojas dr. Jonas Valaitis, vice
pirmininkai: Stanley Balzekas 
J r., Povilas Dargi s, dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, Viktoras Nau
džius, dr. Vladas Simaitis, Jo
nas Talandis, sekretorius Grož- 
vydas Lazauskas, iždininkas 
Mykolas Pranevičius.

Nauji garbės nariai: kun. dr. J. 
Prunskis, Elena Devenienė-Gri- 
gaitienė, Alto Atstovas Washing
tone — dr. Jonas Genys. In

PUIKUS MARGUČIO KONCERTAS

Viena iŠ seniausių Amerikos 
lietuvių Margučio radijo progra
ma savaitės vakarais aplanko 
savo klausytojus su įdomia lie
tuviška programa. Kartas nuo 
karto Margučio radijo programos 
vedėjas Petras Petrutis savaitga
lyje sukviečia Chicagos lietuvių

visuomenę į Jaunimo Centro 
salę, koncerto programai pasi
kviesdamas geriausius daininin
kus, populiariausius mūsų kultū
rinio išeivijos gyvenimo meni

ninkus, kūrėjus.
Šių metų spalio 7 Margutis 

pateikė Chicagos lietuviam Ma
rytės Bizinkauskaitės ir Algirdo 
Brazio arijų ir duetų koncertą 
Jaunimo Centre. Nors salė ir ne
buvo užpildyta klausytojais, bet 
dalyvavę buvo nepaprastai su
žavėti programos atlikimu ir 
kiekvieną dalį palydėjo ilgais 
plojimais ir bravo šauksmais. 
Solistams akomponavo muz. Arū
nas Kaminskas.

Jauna solistė Marytė Bizin- 
kauskaitė pademonstravo labai 
gražų ir didelio pajėgumo balsą, 
padainuodama J. Siniaus “Naš
laitės raudą”, B. Budriūno “Ty
kiai. tykiai”, St. Šimkaus "Kur 
bakūžė samanota”, arijas iš ope-

JAUNIMO KURSAI
Jaunimo kursai, ruošiami 

Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos. vvks Padėkos dienos savait- 
gali Vermonte. Neringos stovvk- 
loję. Kursų vyriausia vadovė bus 
dr. Mirga Girniuvienė.

Informacijos reikalais skam
binti: Bostone — M. Girniuvie- 
nei 617 692-4625, New Yorke — 
D. Kuolienei 914 739-8296. Con- 
necticute — D. Dzikienei 203 
521-6028.

Kviečiamas visas jaunimas — 
gimnazistai ir studentai.

fa*.--------------------------------------------------

LIETUVIAI
TARPTAUTINIAME FESTIVALY

Jau keturiolikti metai kaip 
Richmond, Va., ruošiami festi
valiai. Šiemet toks tarptautinis 
restivalis vyko rugsėjo 14-16 
Richmondo Koliziejume. Pir
mame festivalv dalvvavo devv- 
nios grupės, o šiemet 48. Iš jų 
28 tautinės. Dauguma tautinių 
grupių gamina tradicinius savo 
maisto patiekalus ir juos par
davinėja, kitos ruošia kultūrines 
ir tautodailės parodas, o dar ki
tos — viena i r kita.

Richmondas yra Virginijos 
valstijoj. Lietuviškoj spaudoj jis 
neužtinkamas, bet tas nereiškia, 
kad ten nėra lietuvių. Kiek jų? 
Susitiko dvi — Danguolė Jony
naitė-Whitehead su Laima Ka- 
zakaityte-Ghatak. Abi kilusios iš 
Connecticut. Jos nutarė šių metų 
tautybių festivalyje paruošti 
lietuviu tautini kultūrini 
kampelį.

Susirinkusios viską kas lietu- 4.
viską savo namuose, dar pasi
skolino iš savo tėvu namu. Gra~< < 
žiai ir skoningai išdėstė gintariu 
margučius, knygas, plokšteles, 
pastatė eglutę su šiaudinuku 
papuošalais, pakabino audinius- 
juostas, Danguolės išpaišyti) sti
lizuoti) Vytį, prie jojimo pastatė 
Lietuvos vėliav;).

Danguolė su mama, pasipuo
šusios tautiniais d ra bu ž i ai s, 
Laima — gintaro karoliais, I )am 
guolės vyras David — lictuviš- 

formacijos biuro vedėjas kun. 
dr. Juozas Prunskis, reikalų ve
dėja Irena Blinstrubienė, iždo 
globėjai: Vytautas Abraitis, 
Aleksandras Čaplikas, Birutė 
Skorubskienė, ir Vytautas Yan- 
čius.

Finansų sekretorius Petras 
Bučas, protokolų sekretorius Al
girdas Domanskis. Kiti valdybos 
nariai: Daina Danilevičiūtė- 
Dumblienė, Danutė Tričytė, dr. 
Vytautas Dargis, Vanda Kaspa- 
riūnienė, Kazys Oželis, Stasys 
Dubauskas.

Garbės pirmininkas — dr. K. 
Bobelis.

rų K. V. Banaičio “Jūratė ir Kas
tytis”, J. Zilevičičiaus “Raseinių 
Magdė”, J. Strauss “Die Fleder- 
maus” ir G. Puccini “La 
Boheme”.

Veteranas solistas Algirdas 
Brazis savo nepailstančiu barito
nu perdavė J. Strolios “Ilgesys”, 
L. Šimučio Jr. “Ilgesys”, J. Tal- 
lat-Kelpšos “Ne margi sakalė
liai”, V. Jakubėno “Ežerėlis” ir 
arijas iš R. Wagnerio “Tannhau- 
ser” ir A. Ponchielli “I Lituani”. 
Abiejų puikiai nuskambėję due
tai pateikė M. Petrausko “Geis
mai ir svajonės”, St. Šimkaus 
"Plaukia sau laivelis”, J. Tallat- 
Kelpšos “Oi. berneli vienturį” ir 
ištraukas iš F. Lehar operetės 
“Linksmoji našlė”.

Klausytojų tarpe matėsi dau
guma Lietuvių Operos solistų ir 
choro dainininku bei dainos ir 
muzikos mylėtojų.

Po koncerto Jaunimo Centro 
kavinėje buvo kuklios vaišės, 
dar pora valandų pabendraujant 
su jauna ir iškilia soliste Mary
te Bizinkauskaite.

Margučiui priklauso didelė 
padėka už naujų talentų suradi- 
ituj ir iškilių koncertų surengi
mą. Margutis yra pakvietęs Los 
Angeles dramos sambūri, vado- 
\ aujamą Petro Maželio, Jaunimo 
Centre lapkričio 22 - 23 pasta
tyti premijuotą Algirdo Lands
bergio dviejų veiksmų kome
diją “Onos veidas”. Tą Padėkos 
savaitgalį Chicagoje vyks ir kul
tūrininkų konferencija.

Br.J.

VISI BALSUOKIME

LAPKRIČIO 6 D.

Festivalyje Richmonde Da
vid ir Danguolė Jonaityte- 
Wliitehead

kais marškiniais su Vytim, čia 
atstovavo lietuviam. Lat\*iu ir < 
estu nebuvo.

Pasirodė dar keli lietuviai — 
Linda Vaitkutė, Juzė ir Stasys 
Had zi sau s kai. Lietuvos \ ardas 
gali skambėti ir ten, kur yra 
bent pora lietuvių.

Albina Lipčienė

LEONARDUI 
ŽITKEVIČIUI 
70 METŲ
Poetas Leonardas Žitkevi
čius š.m. lapkričio 6 sulau
kia 70 metų. Jo poezija 
labai šakota: rašo vaikam, ra
šo humoristinius - satyrinius 
eilėraščius, rašo ir savo in
dividualinius jautrius būties 
apmąstymus. Yra išleidęs 
eilę rinkinių, laimėjęs pre
mijų. Šios sukakties proga 
rengėsi išleisti du eilėraščių 
rinkinius, — vieną saty rinių 
humoristiniu eilių, kita skir-

C c V

tą vaikam. Netikėta liga su
trukdė rinkinių pasirodymą. 
Jie pasirodys kiek vėliau, kai 
poetas grįš prie savo darbo 
stalo. Dabar dar jis guli li
goninėje, labai gražiai su
stiprėjo ir pagerėjo. Poetas 
Leonardas Žitkevičius jau 
eile metu dirba Darbininko 
redakcijoje. Linkime jam 
sveikatos ir daug gražių kū
rybingų metų!

NEW BRITAIN, CONN.

Choro vakaras

Šv. Andriejaus lietuvių pa-, 
rapijos choras šiemet buvo labai 
veiklus. Choras kiekvieną sek
madieni gieda 11 vai. lietuvis- 
ku mišių metu, c

Kovo mėn. šios parapijos cho
ras kartu su kitais chorais da
lyvavo iškilmėse Hartfordo ka
tedroje, kai ten buvo minima šv. 
Kazimiero mirties 500 metų su
kakti s.

Choras su savo dirigente' 
Geraldine1 Ganzer (Sintautaite) 
rugpjūčio 19 giedojo Auriesville. 
N.Y., kankinių šventovėje, kai 
ten buvo pravesta maldos die
na už Lietuva, 

c.

Choristai dabar rengiasi me
tiniam koncertui, kuris ivvks 
parapijos salėje. 396 Church 
St., lapkričio 24. šeštadienį po 
Padėkos dienos. 7:30 vai. vak.

Programoje' bus suvaidintos 
lietuviškos vestuvės su gausybe' 
dainų. Bus ir angliški paaiški
nimai. kad visi galėtų suprasti. 
Dalyviai: nuotaka —Julie' Gan
zer. jaunikis — Vincas Vilčins
kas, tėvas — Juozas Liudžius, 
motina — Ona Kelly (Walin- 
čiūtė). Dalyvauja mir mišrus 
choras. Įėjimo auka 6 dol.

Po programos šokiai, grojant 
Rytinu orkestrui. \ eikš loterija 
ir baras prieš ir po vaidinimo. 
Šio vakaro pelnas skiriamas 
choro veiklai paremti.

Materburio Šv. Juozapo para
pijos choras anksčiau irgi reng
davo vakar;) t;i patį šeštadienį 
po Padėkos dienos. Šu'inet jie' 
savo vakain nukėlė vieną savai
tę —■ į gruodžio I. Už tą ini
ciatyvą dėkojame Waterburio 
choristam, ir kviečiame Water
burio ir apylinkės lietuvius lap
kričio 24 atvykti pas mus, o 
gruodžio I mes vyksime į Wa- 
terburi.

|ei savo tarpe gražiai bendra
darbiausime, sutrauksime dides
nę lietuvišką publiką ir daug 
daugi.m yalėsėme padarvti.

Juozas Balčiūnas

Paminklas Lietuvai ir Amerikai
Royal Palm Memorial Gar

dens kapinėse, lietuvių sekcijo
je, spalio 8 buvo atidengtas ir 
pašventintas gražus lietuvio ar
chitekto dr. Alfredo Kulpavi- 
čiaus, gyvenančio Kanadoje, su
kurtas ir iš Vennonto valstijos 
granito nukaltas paminklas.

Paminkle yra iškalti šie žo
džiai: “Mylimai Lietuvai” vir
šuje, o žemiau “Dedicated to 
the United States by Lithuanian- 
Ainericans”. Paminklo centre 
Lietuvos Vytis, Gedimino stul
pai ir šone stambiausios (6,(XX) 
dol.) aukotojos Onos Statku
vienės įrašas.

Paminklą atidengė jo iniciato
rius ir statybos komiteto pirmi
ninkas Jonas Jakubauskas, Ona 
Statkuvienė ir Irena Manomai- 
tienė, dalyvaujant su vėliavomis 
septynių skyrių atstovam.

Solistė Ona Blandytė-Jamei- 
kienė labai gražiai sugiedojo 
Amerikos himną.

Prel. Jonas Balkonas, P.A., 
iškviestas iš St. .Petersburg 
Beach, sukalbėjo prasmingą 
patriotinę invokaciją ir pašven
tino paminklą. Dalyvavo ir kun. 
Andrius Senkus.

LB Palm Beach apylinkės val
dybos ižd. Ringailė Zotovienė ir 
Juno Beach miesto valdybos na
rys Raimundas Staškūnas padė
jo gėlių puokštę prie paminklo

WORCESTER, MASS.

Palaidota M. Glodienė
Spalio 14 po didelių skausmų 

Fairlawn ligoninėje mirė a.a. 
Margarita Glodienė, 70 metų 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje, ten praleido 
gražiausius gyvenimo metus. Po 
antrojo pasaulinio karo atvyko į 
JAV. Apsigyveno Worcester. Iš
augino. išmokslino du sūnus, ku- 
rie nuo. mažų dienų priklausė 
prie lietuvių skautų.

1968 mirė vyras, mokytojas 
a.a. Bronius Glodas. Pasiliko 
gyventi su vaikais. Vienam iš jų, 
Dainiui apsivedus, iki mirties 
gyveno su vyresniuoju — Al- 
gium. 1977 Holden miestely, ne
toli nuo Worcester, nusipirko 
namą ir su sūnum Algium per
sikėlė gvventi.

Priklausė prie Šv. Kazimiero 
parapijos. Lietuvių Labdaros 
draugijos, Worcesterio LB apy
linkės, Meno Mėgėjų ratelio.

Spalio 17 atlydėta į Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčią. Už 
jos sielą mišias aukojo kleb. 
kun. A. Miciūnas, MIC. Jis pasa
kė pamokslą. Kartu su juo kon-

SIBIRE MIRĖ 
J. ŠAULYS

Gauta žinia, kad Krasnojars
ke. Sibire, 1984 vasario 18 mirė 
taurus Žemaitijos sūnus Jonas 
Šaulvs. Jis buvo gimęs 1910 
gruodžio 20 Mažeikiuose. Mirė 
palaužtos sveikatos, sunkaus gri
po paliestas. Ten ir palaidotas.

I Sibirą buvo išvežtas 1941 
birželio mėnesį. Lietuvoje liko 
dar artimų giminių. Vienintelė 
tos šeimos sesuo. Eufemija Ci- 
bienė. gyvena Great Neckc. NA .

Čia dedama nuotrauka vaiz
duoja Joną Šaulį, kai jis buvo 
20 metų ir kai jis veikė su 
jūrų skautais. Jis buvo Mažei
kiuose Vytauto Didžiojo laivo 
vadas ir buvo atžymėtas už 
nuopelnus skautijai.

Jonas Šaulys

už Žuvusius lietuvius dėl Ameri
kos laisvės. Veteranai jiems su
teikė karišką pagarbą.

Sveikinimo žodžius tarė Kong
reso nario Tom Lewis įgalioti
nis Don Koln, apskrities val
dybos komisijonierė Peggy 
Evatt, kapinių direktorius Bill 
Baggett, Juno Beach metodistų 
parapijos klebonas D. Zippe- 
rer, LB Floridos apygardos val
dybos atstovas V. Žilinskas ir 
Juno Beach miesto valdybos na
rys R. Staškūnas.

Iškilmės baigtos Lietuvos 
himnu.

Po iškilmių įvyko bendri prieš
piečiai Holiday Inn pokylių sa-

Mes gėrimės ir grožimės šiuo 
architekto A. Kulpavičiaus su
kurtu paminklu. Dar daugiau 
juo džiaugiasi komiteto pirm. 
Jonas Jakubauskas, kuris per eilę 
metų kiekviename LB susirinki
me ir kitose viešose vietose vis 
kėlė paminklo reikalą.

Liekame dėkingi paminklo 
iniciatoriui J. Jakubauskui ir 
architektui Alfredui Kulpavičiui, 
kuris šį paminklą nemokamai 
sukūrė, aukodamas brangų savo 
laiką. Aišku, kad jis tai padarė, 
mylėdamas Lietuvą ir savo tėve
lius Albiną ir Vladą Kulpavi- 
čius, gyvenančius Juno Beach 
apylinkėj.

P. Mikšys

celebravo kleb. kun. J. Steponai
tis, iš Athol. Jis paskaitė mišių 
skaitymus. Gi Joj Šv. Kazi
miero parapijos vyrų choras, 
diriguojant muz. Z. Snarskiui, 
solo — V. Roževičius. Vargonais 
palydėjo vargonininkė O. Keršy- 
tė. Karstą lydėjo Lietuvių Labd. 
draugijos atstovės. Pamal
dose dalyvavo lietuviškų organi
zacijų pirmininkai, Maironio 
parko vadovybė, darbininkai ir 
žmonių pilna bažnyčia, nors 
buvo darbo diena. Po pamaldų 
ilga automobilių vilkstinė paly
dėjo a.a. M. Glodienės kūną 
į amžino poilsios vietą Notre 
Dame kapinėse. Kapuose pasku
tinį religinį patarnavimą atlikęs 
kleb. kun. A. Miciūnas, MIC, 
ant karsto užbėrė žemės iš Lie
tuvos, kurią pati a.a. M. Glo
dienė buvo parsivežus. Vyrų 
choras, kartu ir dalyviai su
giedojo Viešpaties Angelas.

Glodų šeima visus laidotu
vių dalyvius pakvietė gedulo 
pietum į Maironio Parką.

Nuliūdime pasiliko du sūnūs 
skautai filisteriai, chemijos inži
nierius Algis, dirbąs Borden 
Chemical Bendrovėje ir Mairo
nio Parko sandėlio vedėjas, Dai- 
nius-Fallon klinikos administra
toriaus padėjėjas ir atskaitomy
bės reikalų vedėjas, jo žmona, 
velionės brolis P. Jakubauskas 
Kanadoje, sesuo Vosylienė Lie
tuvoje ir daug kitų giminių.

J.M.

DAINAVOS
MOKYTOJŲ
SAVAITĖS REIKALU

Dėmesio visi lietvviai auklė
tojai. mokiniai, tėvai, jaunuoliai!

Kviečiu pasisakyti Dainavos 
1985 m. mokytojų savaitės pla
navimo atžvilgiu. Kas jum pa
tinka, kas pakeistina? Kokiij 
temų pageidaujate iš paskaiti
ninku? <

Siūlymus ir konstruktyvią 
kritiką prašau siųsti mano ad
resu: Rūta Udrienė. 1718 Malin
ta Lane. Jackson, Mich. 49201

Pasiūlymai priimami iki lap
kričio 15. Po to konkrečiai ruo
šiamės.

Prašau inašo iš visu, kuriem <- €■
rūpi lietuviukas auklėjimas. Mė
ginsime suplanuoti labai įdomią 
savaitę, iš kurios dalyviai pasi
semti) idėjų ir stiprumo mokslo 
metam bei kasdieniniam auklė
jimui. \ isi galite prisidėti prie 
šio svarbaus darbo — pradėki
me su pasiūlymais.

Rūta Udrienė

Kas aukoja.
Tas Lietuvą vaduoja’

4 vį»ik

— Alto sudėtu priimta nauja 
organizacija: Amerikos Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjū
dis; šis sąjūdis į Amerikos Lie
tuvių Tarybą skirs tris atstovus, 
iš kurių vieną į valdybą. To
kiu būdu dabar Altą sudaro 14 
centrinių Amerikųs lietuvių or
ganizacijų.

— Nekalto Prasidėjimo Brigh
ton© Parko, Chicagoj, 
lietuvių parapija švenčia 70 metų 
sukaktį. Iškilmingas minėjimas 
bus lapkričio 4, sekmadienį, 4 
vai. popiet Martinique restora
no salėje. Kartu bus paminėta 
ir klebono prel. D. Mozerio 30 
metų klebonavimo sukaktis.

— Su sol. Danos Stankaity- 
tės nauja plokštele “Ar at
minsi” susipažinimas įvyks lap
kričio 3, Šį šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. Chicagos Jaunimo Centro 

K kavinėje. Solistė D. Stankaitytė 
šioj plokštelėj yra įdainavusi 
lietuvių kompozitorių kūrinius. 
Jai akomponuoja muz. Alvydas 
Vasaitis. Plokštelę išleido AG 
Records Co.

— Chicagos lietuvių Šv. Kazi
miero lietuvių kapinės, minint 
Šv. Kazimiero mirties 500 metų 
sukaktį, pasirūpino specialioj 
sekcijoj pastatyti šventojo didin
gą skulptūrą, sukurtą skulpto
riaus R. Mozoliausko. Statulą 
spalio 6 pašventino kardinolas 
J. Bernardin.

— “University of Illinois at 
Chicago” laikraštis spalio lai
doje įsidėjo straipsnį apie Lietu
vių katedrą ir pakviestą tai ka
tedrai vadovauti prof. Bronių 
Vaškelį. Atspausdinta ir jo nuo
trauka. Straipsnyje rašoma, kad 
ateity bus pakeistas ir departa
mento vardas į “Slavų ir Baltų 
kalbų departamentą”.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
Los Angeles sambūrio valdybon 
naujai išrinkti: pirm. Algis Rau- 
linaitis, Rita Bureikienė, Hele- 
nea Vidugirienė, Kazys Šakys ir 
Juozas Pupius. Sambūrio valdy
ba gruodžio 1 organizuoja tra
dicinį literatūros vakarą, o sau
sio 26 - 27 — politinių studijų 
savaitgalį ir prof. Juozo Brazai
čio 10 metų mirties sukakties 
minėjimą.

— Cleveland© vyrų okteto 
veiklos 25 metų sukakties minė
jimo jubiliejinis balius įvyks 
lapkričio 3 Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos salėje.

— Solistė Dalia Noreikaitė- 
Kučėnienė buvo atvykusi iš Chi
cagos į Argentiną aplankyti te
tos. Ta proga buvo surengtas jos 
koncertas Lietuvių Centro salėje 
Villa Lugano, Buenos Aires prie
miesty. Prieš koncertą žodį ispa
niškai tarė pirm. Art. Kaminskas, 
o lietuviškai Vladė Survilienė. 
Po sėkmingo koncerto buvo vai
šės ir sveikinimai.

— Muz. Broniaus Jonušo var
do stipendija lituanistiką studi
juojančiam studentui šiemet 
buvo jau septinta. Ją laimėjo 
Ramona Steponavičiūtė iš Chi
cagos. 1000 dol. stipendiją kas
met skiria Br. Jonušo našlė Emi
lija Jonušienė ne iš kokio pa
likimo. bet juos sunkiai^uždirb- 
dama.

— Dail. Nijolės Banienės kū
rinių paroda spalio 12 - 21 
surengta Chicagos Jaunimo 
Centro M.K. Čiurlionio galeri
joje. Šiai parodai dailininkė pa
sirinko lietuviškosios mitologi
jos temas.

— Sydnėjaus lietuvių klube 
rugsėjo 22 jaunimo vakarą su
rengė neseniai Įsisteigusio 
Australijos lietuvių jaunimo są
jungos skyriaus valdyba. Daly
vavo apie 3(X). Pagrindinis dė
mesys teko “Melior Fashions 
naujausiu modeliu bei artėjau- 
čios vasaros madų paradui, ku
riam vadovavo Jūratė Reisgvtč- 
Frazer. o visai programai — 
Kristina Covaitė. Gauta apie 
l.7(X) dol. pelno, kuris paskirtas 
Australijoje rengiamam pasau
liniam lietuvių jaunimo kongrr- 

< sui.
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Clevelande rengiama loterija Dainavos stovyklai paremti. 
Laimėjiman leidžiamas ir šis dail. Vytauto Igno padovanotas 
paveikslas — Rūpintojėlis. Nuotr. A. Venclausko

CLEVELAND, OHIO

Talka Dainavai

Clevelande veikia Dainavos 
globos komitetas. Dainavai pa
remti šis komitetas ruošia loteri
ją ir rengia meno parodą. Pa
roda ir laimėjimų traukimas į- 
vyks Dįevė Motinos parapijoje 
lapkričio 17 -18.

Laimėjimam skiriami penkių 
lietuvių menininkų paaukoti 
kūriniai: V. Igno grafika, M. 
Gaižutienės keramikos kūrinys, 
kun. A. Kezio fotografijos repro
dukcija, R. Laniausko paveiks
las ir N. Palubinskienės grafi

ka. Šiuo metu loterijos bilietai 
platinami paštu ir asmeniškai 
JAV ir Kanados lietuvių koloni
jose. Norį gauti laimėjimų kny
gelių ar platesnių informacijų 
gali kreiptis į Reginą Šilgalienę, 
1776 E. 228 St., Euclid, Ohio 
44117.

Meno parodoje 40.su viršum 
Gintaro^Galerijos menininkų iš- 
statys savo kūrinius: tapybą, 
grafiką, keramikos kūrinius, fo
tografijų reprodukcijas, medžio 
drožinius ir kt. Per parodą vyks 
tyliosios varžytinės (silent auc
tion). Šiom varžytinėm G. Žum- 
bakienė paaukojo grafiką ir R. 
Laniauskas tapybos paveikslą.

ASMENIŠKOS DOVANOS GIMINĖMS 
LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų ir pakeitimų siuntiniams į 
Lietuvą siųsti, nuo dabar muitą už dovanas turės su
mokėti patys siuntinių gavėjai, siūlome ir toliau pasi
naudoti mūsų patyrusiu ir praktišku tarpininkavimu.

KALĖDINĖ DOVANA — SIUNTINYS NO. 4, 1984 m.
1 vyriškas arba moteriškas megstinis, 1 vyriški 

išeiviniai marškiniai, 1 bliuskutė, 2 p. vyriškų kojinių, 
2 p. moteriškų nailoninių kojinių, vilnonė arba šilki
nė gėlėta skarelė, 40 angliškų arba amerikietiškų ci
garečių, 1/2 sv. arbatos, 1 sv. grynos pupelių kavos, 
1 p. džinsinių kelnių, denim arba rumbuoto aksomo, 
firmų “Wrangler” arba “Levi”, 1 vyriška arba moteriška 
žieminė striukė — anorak.

Šio siuntinio kaina su pašto ir dokumentų su
tvarkymo išlaidomis — $225.00.

Jei kas pageidauja gali ir pats sudaryti siuntinį, 
savo nuožiūra, iš pageidaujamų Lietuvoje dalykų, ku
riuos žemiau išvardiname.
Sportiniai batai, vyriški arba moteriški firmos “Adidas” 
.................. $33.00. Siuntinyje gali būti 2 poros ...55.00

“Olympus”......... 22.50
......... 45.00 

Sportiniai kostiumai, firmos “Adidas”......... 38.00
......... 60.00 

“Olympus”......... 20.00
......... 45.00 

Džinsinės denim arba rumbuoto aksomo kelnės...... 24.00
Žieminiai moteriški ilgi batai su šiltu pamušalu......... 90.00
Vyriški kostiumai ........................................................150.00
Moteriški kostiumėliai ...............................................110.00
Moteriški arba vyriški megstiniai ..............................30.00
Normalūs vyriški arba moteriški geri batai ............ 45.00
Vyriški išeiginiai marškiniai.......................................18.00
Blluskutės ......................................................................18.00
Vilnonės arba šilkinės skarelės........................ 7.50
Vyriškos arba moteriškos striukės-anorakai .......... 90.00
Sudarant siuntinį savno nuožiūra reikia pridėti 
pašto ir apdraudimo Išlaidom ..................................$42.00
Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles. 
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus prekėmis arba valiuta.

Z. JURAS,
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BRI 4KB, 

ENGLAND
TEL. 01 460 2592

MIRĖ TEKLĖ DZIKIENĖ
Ilgesnį laiką gyvenusi Eliza

beth, N.J., o paskui — Wood
haven, N.Y., ir 1973 išvykusi į 
Floridą pasidžiaugti palmių pa
vėsiu ir daugelį viliojančia Flo
ridos saule ir jūra, rugsėjo 25 
iškeliavo į amžinuosius Viešpa
ties namus.

Teklė Bernotaitė buvo gimusi 
1911 rugsėjo 23 Glinciškėse, Pa- 
lx*ržės valsč., rytinėj Aukštaiti
joj. Dar kūdikiu būdama, nete
ko šeimos maitintojo tėvelio, 
kuris buvo vieno dvaro admi
nistratorium, ir motina su ketu
riais vaikais, kilus Pirmajam 
Didžiajam karui, turėjo ieškotis 
prieglaudos pas vyro brolį Vin- 
deikių km. Čia ji ir praleido 
pirmosios vaikystės dienas kai
zerinės Vokietijos kariuomenės 
ir įvairių epidemijų nualintam 
kaime, kurio daugelis ūkininkų 
stigo net ir kasdieninės duonos. 
Našlės gyvenimas su keturiais 
mažamečiais vaikais nebuvo 
lengvas, todėl ir Teklė anksti 
turėjo pažinti ir juodos duonos 
ir pieno lašo vertę.

Suaugus vyresniajai sesutei 
Bronei ir išmokus siuvėjos 
amato, visa šeima persikėlė į 
Gelvonų mst., kur Teklė galėjo 
lankyti vietos vidurinę mokyk
lą. Ją baigusi, mokslą galėjo 
tęsti Širdiečių mergaičių moky
tojų seminarijoj Kaune. Baigusi 
seminarijos mokslus, 1931 pra
dėjo mokytojos darbą Žemaiti
jos mokyklose, kur bedirbdama, 
susipažino su mokytoju Stasiu 
Dziku ir 1936 sukūrė su juo šei
mą.

Laimingą šeimos gyvenimą į- 
prasmino susilauktas sūnus Sau- 
lius-Alfonsas, bet, kaip ir dauge
liui kitų, damų šeimos gyveni
mą supainiojo Lietuvą ištikusios 
okupacijos. Išgyvenę pirmąją

bolševikų okupaciją, antrosios 
nelaukė ir su didžia lietuvių 
banga pasitraukė į Vokietiją. 
Stovyklinio gyvenimo laikotarpį 
Vokietijoj praleido Hanau sto
vykloj, iš kurios 1949 atvyko į 
JAV ir ilgesniam laikui sustojo 
Elizabeth, N.J.

Gyvendama Elizabethe, Teklė 
vienerius metus dėstė lituanisti
nius dalykus vietos lietuvių Sv. 
Petro ir Povilo parapijos mokyk
loje, dalyvavo lietuvių organiza
ciniame gyvenime ir dirbo įvai
riose įmonėse.

Šeimai dėl darbo persikėlus į 
Brooklyną, Teklė porą metų mo
kytojavo Maironio šeštadieninėj 
mokykloj ir buvo suorganizavu
si mergaičių kanklininkių būrelį 
Vaidilutė, kuris buvo labai po
puliarus ir per savo gyvavimo 
penkmetį aplankė eilę aplinkinių 
lietuvių kolonijų, atlikdamas da
lį programos įvairių minėjimų 
ir švenčių metu. Šis būrelis bu
vo pakviestas dalyvauti ir New 
Yorke vykusioj Pasaulinėj pa
rodoj.

Per visą gyvenimą Teklė uo
liai dalyvavo lietuvių organiza-

ciniame gyvenime, nevengdama 
įvairių pareigų ir uždavinių. 
1973 su vyru persikėlusi gyven
ti į Floridą nuo lietuviško gy
venimo atitolo, nes arti nebuvo 
didesnio lietuvių susibūrimo, o 
1979 ją ištikęs kraujo išsilieji
mas paliko savo žymių, ir Teklė 
pilnos sveikatos jau nebeatgavo. 
Rugpjūčio 28 ištikęs antras smū
gis paliko ją be sąmonės.

Anksti pažinusi vargą, Teklė 
jautriai atjautė ir kitus reikalin
gus pagelbos ar užuojautos ir 
stengėsi savo darbo vaisiais pa
sidalinti su tais, kuriem likimas 
dėl įvairių priežasčių buvo ma
žiau dosnus.

Velionė paliko liūdinčius vyrą 
diplomuotą teisininką Stasį, 
sūnų inž. Saulių Alfonsą su lie
tuviškoj veikloj labai gražiai be
sireiškiančia visa šeima, seserį 
Bronę ir brolį Karolį okup. Lie
tuvoje ir brolį Marijoną Ameri
koj ir kitus gimines.

Velionės kūnas buvo pašar
votas Brownlie-Maxwell laido
tuvių namuose Melburne, kur ją 
lankė apylinkės ir iš toliau atvy
kę lietuviai ir kiti kaimynai, 
užprašydami už jos vėlę eilę 
mišių. Buvo palaidota iš Nekal
to Prasidėjimo bažnyčios Mel
burne rugsėjo 29 Fountain 
Head kapinėse Palm Bay, Fla. 
Mišių metu skaitymus lietuvių 
kalba atliko kaimynijoj gyveną 
Virginija ir inž. dr. Vytas Mi
kėnai.

Laidotuvių dalyviam velionės 
vvro namuose buvo suruošti 
laidotuviniai pusrvčiai.

K.J.

WATERBURY,
L. M. F. klubo 

30ties metų sukaktis

CONN.

Dainavos stovykla gyvuoja 
jau 28 metus. Tų metų bėgyje 
tūkstančiai jaunuolių ir suaugu
sių sėmėsi tautinių ir dvasinių* 
vertybių lietuviškoje Dainavos 
aplinkoje. Stovyklai reikia nuo
latinių remontų ir pagerinimų. 
Remkime Dainavą.

A.Z.

Lietuvių Moterų Federacijos 
Waterburio Klubas, mokytojos 
Onos Saulaitienės pastangomis 
įsteigtas 1954 rugsėjo mėn., 
reiškiasi kultūrine ir tautine 
veikla, jungdamas moteris 
bendriem siekiam, savo darbais 
padėti pavergtos Lietuvos išlais
vinimui.

Per tą 30 metų laikotarpį, 
klubo narės savo darbštumu 
nuoširdžiai talkino savo darbais 
ir aukomis stiprinant savo ren
giniais klubo iždą, iš kurio dos
niai parėmė ir teberemia Lietu
vių bei Tautos Fondus, Vasa
rio 16 gimnaziją, lietuvišką 
spaudą, jaunimą, lankiusius li
tuanistikos kursus, ruošė paro-

das, siuntiniais ir aukomis tiesė 
pagelbos ranką Suvalkų lietu
viam, Sibiro tremtiniam, kas
met dalyvavo tautybių mugėse 
su lietuviškais kepiniais.

Klubo pirmininkė Danutė 
Venclauskaitė daug dėmesio 
skiria jaunimui, klubo rengi
niuose suteikiant progos jam 
pasireikšti. Šiemet klubo veiklos 
sukakčiai paminėti vėl pakvietė 
Hartfordo jaunimo tautinių šo
kių grupę “Berželis”, vadovau
jamą Dalios Dzikienės. Grupė 
po sėkmingo dalyvavimo VII šo
kių šventėje waterburiečiam vėl 
pasirodys, atgaivindama savo 
judrių tautinių judesių pasiro
dymą ir su gražiausiais šokiais 
pradžiugins vakaro svečius.

Koncertinėje dalyje pasirodys 
šaunus New Yorko dainininkų

tei Puodžiukaitienei, taipgi ver
tingų daiktų laimės traukimai ir 
šokiai.

Klubo valdyba ir narės kvie
čia visus waterburiečius ir apy
linkių lietuvius į šią sukaktuvinę 
šventę spalio 20, šeštadienį, 
7:30 vai. vakare Šv. Juozapo 
parapijos salėje (29 John St.) 
ir pabendrauti su savo drau
gais bei jaunimu, kartu pare
miant klubo prasmingų tikslų 
veiklos galimybes.

K.Č.

VIENINTELIAI LIETUVIAI NEW YORKE, 
AUKSO SUPIRKĖJAI ir PARDAVĖJAI, 
TURI DIDELĮ PATYRIMĄ.
Superkant auksą, sidabrą, platiną. Mokame aukščiausias 
kainas. Apmokėjimas grynais. Niekur nerasite tokio 
patarnavimo kaip pas mus. Nemokamai patariame apie 
investavimą į auksą, sidabrą su sell-back garantija. 
Kalbame lietuviškai. Dėl smulkesnės informacijos 
skambinti:

212 354-2044

212 354-2067 

nuo 9:30 vai. ryto iki 4:30 vai. popiet.

KLAUSTI: GENIUS (GENE) BORK

Galite kreiptis raštu:

SUPREME GOLD REFINERS 
52 W. 47th ST. 2nd Floor 
NEW YORK, N.Y. 10036

1984 KELIONĖS Į LIETUVĄ
No. 117: lapkričio 7 - 21 ........................................... $1,349.00

10 dienų Vilniuj, 2 Helsinky
No. 128: Naujų Metų sutikimas Lietuvoj 
gruodžio 28 - sausio 11.................................

10 dienų Vilniuj, 2 Helsinky
$1,449.00

Dėt brošiūros ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

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

BALTIC TOURS tvarko:
giminių Iškvietimo dokumentus
nuperkam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimų sutvarkymo

vienetas “Jinai ir Trys Ginta
rai”, suteikdamas klausytojam 
giedrios nuotaikos. Po koncerto 
vyks vaišės klubo narių paruoš
tais valgiais, vadovaujant July-

— Buenos Aires, Argentinoj, 
Lietuvių Tautos diena buvo pa
minėta rugsėjo 9 mišiomis, ku
rias Aušros Vartų lietuvių pa
rapijos bažnyčioj aukojo kun. Ap. 
Steigvilas, MIC, ir pasakė ati
tinkamą pamokslą. Giedojo Šv. 
Cecilijos choras, Vadovaujamas 
A. Mikučionio, vargonais grojant ; 
L. Mikučionienei. Solo giedojo ’ 
viešnia iš JAV Dalia Kučėnie- * 
nė. Jaunimas buvo pasipuošęs 
tautiniais drabužiais. Po mišių , 
prie lietuviško kryžiaus parapi- 
jos sode kalbą pasakė ALOST J 
pirm. A. Kaminskas. ’

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION 
86-01 114 Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 

Tel. (718) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

$50,000 IR DAUGIAU — PAGAL SUSITARIMĄ

IRA CERTIFIKATAI:

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

6 mėn. 10.92% 10.50%
$500

12 mėn. 11.03% 10.60%
24 mėn. 11.14% 10.70%

- 20,000
36 mėn. 11.19% 10.75%

6 mėn. 11.19% 10.75%
$20,000

$50.000 a.

12 mėn.

24 mėn.
t

36 mėn.

11.35%
11.41%
11.46% i

10.90%
10.95%
11.00%

i

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100.000.

$2,000 - 4.000 
per metus

Nuo 1 
iki 6 metų 11,46% 11%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

METINIS PRIEAUGLIS 9.42% 
DABARTINIS KURSAS 9%

APSKAIČIAVIMAS

KASDIEN

40.su


NEW YORKE

BOSTONO RENGINIAI

FREE ESTIMATES

TEKLEI DZIKIENEI

Ilgamečiu! bendradarbiui
Romas Petrauskas

VYTAUTUI VAITIEKŪNUI

KMBER

Holidays
EKSKURSUOS 1 LIETUVĄ

ir.Milda

Florida

tuvių Fondo ir Bostono bei apy
linkes lietuvių. Toks kontaktas 
visais atžvilgiai* yra paudin-

FRANK
(516) 921-1024

mirus, nuoširdžią užuojautą jo giminėms, artimiesiems ir 
Lietuvių Fronto Bičiuliams reiškia

ipinese 
sūnūs

GREG 
(516) 921-1407

1985 METŲ EKSKURSIJOS J LIETUVĄ prasideda 
BALANDŽIO 17 d. REGISTRUOJAME JAU DABAR.

Š.m. lapkričio 5 d. sueina 
ketveri metai, kaip, 
Viešpaties pašauktas, 
užbaigė šios žemės 
kelionę mano mylimas 
vyras

Kelionės maršrutas: Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, 
Helsinkis

KALĖDINĖ DOVANA 
VAIKUČIAMS

Dėl informacijos skambinti 
— 516 921-0692

B DEXTER PARK
PHARMACY Įj£

Wm. Anastasi, B. S. ” 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421 

WE DELIVER

296-4130

ges. . 
jaunuosius

Buvę Selinsenstadto mokiniai

įstaigai vadovauja:
Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽlONAS 

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject 
to changes.

Kun. Kiel). JONĄ PAKALNIŠKĮ 
ir PAULINA VEBŠELIENE Registracijos ir informacijos reikalu skambinkite: 1 - 800- 

722-1300 (Toll Free) iš Massachusetts Ir Kanados: 1- 
617 - 268 - 8764.

TRANSATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 West Broadway, p.o. box 116 

South Boston, Mass. 02127

ilijoną dolerių 
kapitalo. Iš Massa- 
dstybės Lietuvių

užsakykite Bridges, kreipda
miesi adresu: Bridges,341 High 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 
Metinė prenumerata tik 5 dol.

Janina Valiušaitienė, 
sūnus Vidmantas ir anūkai

Mirus Lietuvių Fronto Bičiulių srovės žodžio ir minties 
veteranui,

rezistentui VYTAUTUI VAITIEKŪNUI, 
reiškiu užuojautą įį globojusiai ir jam intelektualinio 
darbo sąlygas sudariusiai dr. Rožei Šomkaitei ir Lietu
vių Fronto Bičiuliams.

Lietuvių Rezistencinės Santarvės vardu 
Bronius Bieliukas

mirus, jos vyrą Stasį, sūnų Alfonsą su šeima ir visus 
artimuosius giliai užjaučiu.

G & F PAINTING
INTERIOR/EXTERIOR

Lapkričio 3 —- Balfo banke
tas Brocktone, Sandaros klube.

Lapkričio 4 d. 3 vai. p.p. First 
& Second Church salėje Bosto
ne koncertuos solistė Epp-Kari- 
ke Jūrima Sonin.

BOSTON MASS — WLYN1M0 
AM bangos aokm. nuo 8 Hd 8:45 
ryto. Veda. S. hr V. Minkai, 562 B. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telof. 2664M89. Parduoda
mas Darbininkas. Dkfellsllotuvlškų 
knygų pasirinkimas.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10:00 vai. ryto iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

Knygnešiai nešė knyga- 
slapta | Lietuvą, buvo rusų val
džios persekiojami, tremiami į 
Sibirą. Mūsų dabar niekas ne
persekioja už lietuvišką raštą, 
tad pars (neikime daugiau kny
gų į savo namus. Pirkime nau
jus lietuviškus leidinius!

Paskutinė šių metų ekskursija į LIETUVĄ išvyksta 
GRUODŽIO 26 d. — $1247.00 (su įdomia NAUJŲJŲ METŲ 
programa VILNIUJE)

A.A.
JURGIUI SIRUSUI

Lietuvių Fondo atstovė 
koncerte

Į Laisvės Varpo sukaktuvinį 
50-ąjį koncertą Bostone spa
lio 7 iš Chicagos buvo atvy
kusi Lietuvių Fondo atstovė Ma
rija Remienė. Po koncerto pro
gramos ji pasveikino Lietuvių

A.A. 
JURGIUI SIRUSUI

mirus, našlei Elenai ir šeimai liūdesio dienose gilią užuo 
jautą reiškia

Fondo vardu Laisvės Varpo ve
dėją Petrą Viščinį, jo bendra
darbius ir vijus koncerto daly-

Neteko Tau sugrįžti į 
numylėtą
Tėviškę — Uteną,

Gudeniškes,—
Amžina Tėvynė taip 

anksti netikėtai
Priglaudė Tave . . .

muzikas MYKOLAS CIBAS
ir ilsisi ramybėje Visų Šventų kapinėse Great Neck, N.Y. 
Prabėgo ketveri metai liūdesy, tačiau velionio prisimi
nimas liks gyvas mano širdyje.

Švieaiam jo atminimui prisiminti už jo sielą bus auko
jamos šv. Mišios:

Aušros Vartų bažnyčioje New Yorke lapkričio 4 d. 11

1484 — ŠV. KAZIMIERO METAI — 1984

e\v Yorke, si 
tu metu išsi

Jūsų
5 dol. Gauta daug gražių atsi
liepimų iš Bridges skaitytojų, 
kurie didžiuojasi esą lietuviais. 
Nepagailėkime lietuviškam jau
nimui progos susipažinti su lie
tuviškais klausimais, gyvenimu

Šv. Aloyzo bažnyčioje Great Neck, N.Y., — lapkričio 
5 d. 8 v.r.

Tėvų jėzuitų koplyčioje Chicago, II., lapkričio 6 d. 
7:30 v.r.

Nuoširdžiai prašau gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Mykolą per šias aukojamas šv. Mišias, kad 
Viešpats sutelktų jo sielai amžiną šviesą.

Liūdinti Žmona Eufemija. 
giminės Amerikoje ir Lietuvoje

R. Katinas jau keleri metai 
gyvena tolimoj Aliaskoj, bet pa
stoviai skaito Darbininką. Ap
mokėdamas trijų metų prenu
meratą, pridėjo ir dosnią auką, 
iš viso atsiųsdamas 95 dol. Ačiū 
dosniam ir tolimam mūsų skai
tytojui.

Pranas Paukštaitis, 72 metų, 
buvęs ilgametis “Nepriklauso
mos Lietuvos” administratorius 
Montrealyje, kurį laiką buvęs ir 
redaktorius, mirė spalio 28. Čia 
New Yorke liko jo pusbrolis 
Vytautas Česnavičius, gyvenąs 
Richmond Hill.

New Jersey valstybės namai 
Trentone, N.J., prieš Kalėdas bus 
papuošti didžiule eglute su tau
tinių grupių papuošalais. Šiemet 
eglutę papuošti yra pakviesta 
18 Ryti) Europos tautinių gru
pių: albanai, armėnai, bulgarai, 
kroatai, vengrai, estai, latviai, 
makedoniečiai, lietuviai, lenkai, 
rumunai, nišai, serbai, slovakai, 
slovėnai, ukrainiečiai, baltigu- 
džiai ir čekai. Papuošalus iki 
lapkričio 20 galima įteikti adre
su: Hortense Green, Crafts Co

Council on the Arts, 109 West 
State Street, Trenton, N.J. 08625. 
Savaitę prieš Kalėdas eglutę 
uždegs New Jersey gubernato
rius Thomas H. Kean, dalyvau
jant etninių grupių atstovam su 
tautiniais drabužiais ir giedant 
vaikų chomi.

Bostono Šv. Kazimiero sukak
ties komitetas, įvertindamas 
Darbininko talką, per komiteto 
iždininką J. Vembrę atsiuntė 25 
dol. auką. Ačiū labai.

Lietuvių Fondas atsiuntė Petrui cbitėktas Rimas Manomaiti 
Viščiniui karaliaus Mindaugo 
medalį, kurį čia pat M. Remienė 
įteikė. Ji taip pat perskaitė LB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
iš LB Kultūros Tarybos sveiki
nimo telegramas. LB Kultūros 
taryba savo sveikinime linki 
Laisvės Varpui ir jo vedėjui 
Petrui Viščiniui “naujų kūrybiš
kų versmių ir gražios sėkmės 
ateities radijo ir kultūrinių dar
bų užmojuose”.

Ta pačia proga M. Remienė 
pranešė, kad dar šiais metais

skaitė neeilinę paskaitą apie 
saulės spindulių Šildomų namų 
įrengimus. Pavyzdžiu paimtas 
naujas gyvenamasis namas 
Brookline (Bostono dalis), kurį 
dalinai projektavo pats prele
gentas ir prižiūrėjo jo statybą. 
Susirinkusiem buvo parodytas 
pats namas, pademonstruotas 
filmas apie tos rūšies techno
logiją ir pateiktas lietuviškas 
Manomaičio referatas, kurį 
ketina išspausdinti “Technikos 
žodyje”. Namas vadinasi Edi
son Impact 2000 House yra eks
perimentinė laboratorija, pasta
tyta Boston Edison bendrovės 
lėšomis, kad išmėgintų tą naują 
technologiją. Susitarus, namas 
bus parodomas lankytojam.

mų įvairiem lietuvių jaunimo, 
švietimo, kultūros ir meno rei
kalam. Didėjant Lietuvių Fondo 
pagrindiniam kapitalui, didės 
taip pat parama įvairiem lietu
viškiem reikalam. Paskutiniais 
metais iš Bostono ir apylin
kės negauta jokių prašymų, tad 
nepaskirta jokios paramos.

Lietuvių Fondo atstovės M. 
Reinienės atvykimas į Bostoną 
sudarė glaudesnį ryšį tarp Lie-

užhaigti trečią 
pagrindin 
chusetts
Fonde esą 383 nariai. Jie yra 
suaukoję beveik 100,000 dolerių. 
Stambiausių aukotojų tarpe yra 
Lietuvos kariuomenės savanorio 
Fulgento ir jo našlės Marijos 
Janonių įnašai, iš kurių sudary
tas jų vardo stipendijų fondas. 
Koncerte buvusi Marija Janonie
nė buvo pagerbta karštais 
plojimais. M. Remienė nurodė, 
kad ligi šiol Lietuvių Fondas

Dr. Kęstutis Valiūnas 
su šeima

Fondas aukštai vertina Laisvės bus palaikomą^
Varpo veiklą, kurios reikšmių* ;
gumą rodo paskirtos jam dvi . Saulė* Boatooo
premijos: Amerikos Lietuvių Ta- inžinierių sueigoje 
rybos ir LB Kultūros Tarybos. ALIAS Boetąno skyriaus eili

“Jinai ir trys gintarai” lapkri
čio 17 atliks meninę programą 
Chicagos Jaunimo Centre, kai 
ten lapkričio 17 vyks Lietuvių 
Fondo vajaus banketas.

šv. Jurgio lietuvių parapija 
Brooklyne lapkričio 4 Švenčia 
parapijos deimantinę 75 metų 
sukaktį. Sukakties proga išleis
tas gražus sukaktuvinis leidinys, 
kurį spausdino pranciškonų 
spaustuvė.

Eduardas Volskis, 72 metų, 
mirė spalio 24. Palaidotas spa
lio 27 Cypress Hill 
Liko žmona Marija ir du 
Jonas ir Leonas. Lietuvoje gy
veno Vilkaviškyje ir Vilniuje 
ir tarnavo Finansų ministerijoje.

Vytautas Radzivanas, anksčiau 
gyvenęs New Yorke, su šeima 
prieš keletą metų išsikėlęs į 
Perth, Australijoje, atvyko pasi
svečiuoti pas savo motiną Apo
loniją Radzivanienę. į Australi
ją išvyksta po Padėkos dienos.

Montreąlyje įsikūrusi plokšte
lių leidykla “Vilnius” ką tik iš
leido plokštelę vaikam: “PASA
KOS”.1 Plokštelėj įrašytos šios 
pasakos: Dangus griūva, Gu
žučio ir gervės piršlybos, Mil
žinai, Našlaitėlis ir milžinas, 
Slibinas devyngalvis, Kuriu, ku
riu pečiuką, Ein saulelė aplink 
dangų, Perkūno ginčassū velniu, 
Plungės pilies kalnas, Eglė žal
čių karalienė. Plokštelės virše
lis papuoštas vaikų kūryba. Kai
na su persiuntimu 11 dol. Gau

nama: Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y 
11207.

Bridges — tai tiltai tarp vy
resnės kartos ir jaunųjų, kurie 
nepaskaito lietuviškos spaudos. 
Kalėdų proga geriausia dovana 
užsakyti jaunimui Bridges. Žur
nalas aplanky 
kartų per 1985 metus ir primins

Visa tai tik už

MAIN OFFICE
4*0 W«»t Broadway
South Boato*
9 AM to 3 3CPV- 
MondAy thru F r»day 
Saturday 10 am to t PM 
268-2500

NEFONSET CIRCLE OFFICE 
740 Catthran Bhrd
8 30 AM to 5 30 PM
Mon Tues.'WeCAFri 
Thurs - 8 30 AM to 7 X PM 
Saturday 8 30 AM to 12 Noo”

šv. Kazimiero minėjimas
Bostone Šv. Kazimiero mirties 

500 metų sukaktis paminėta la
bai plačiai ir gražiai. Pirmiau
sia rugsėjo 29 vyko kultūrinis 
vakaras, pavadintas "Giesmė šv. 
Kazimierui”. Pavadintas todėl, 
kad St. Santvaro parašyta psal
mė — “Giesmė šv. Kazimierui” 
buvo gražiausioji to vakaro da
lis. Bet ir visa programa buvo 
labai puiki. Spalio 14 Šv. Kry
žiaus katedroje Bostone buvo 
mišios, kurias aukojo Bostono 
arkivyskupas Bernard Law, da
lyvaujant dar 6 vyskupams ir 
keliom dešimtim kunigų. Kated
ra buvo pripildyta lietuvių iš 
arti ir toli. Arkivyskupas Law 
savo pamoksle labai gražiai kal
bėjo apie Lietuvą ir lietuvius, 
pažymėdamas, kad Lietuva davė 
daug daugiau krikščionybės 
kankinių, negu pirmaisiais krikš
čionybės amžiais kitur.

Spalio 21 The First & Second 
church salėje Bostone vyko dr. 
Vytenio M. Vasyliūno vargonų 
koncertas. Dr. Vasyliūnas atli
ko: Johann Sebastian Bach, 
Louis Vierne, Julius Juzeliūnas, 
Wolfgang Amadeus Mozart ir 
Cesar Franck kūrinius. Bisui dr. 
Vasyliūnas dar pagrojo Myka- 
lojaus Konstantino Čiurlionio 
kūrinį, kuris labai derinosi prie 
tų didžiųjų kompozitorių.

Taip su šiuo dr. Vytenio Va
syliūno vargonų koncertu už
baigtas Šv. Kazimiero minėji
mas.

BMIK-BY-mniL 
Postage paid both uiuvs 

Fust, tonvEraent,priuutB, 5nfBzfrBc! 
That's uitat BnilKinG HHnilKi*^^ 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-• <"4^- -j

mal. Tai taupymas.pačtu So. Boston Savings |jCyV j\ V si '

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti j ban- 
ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet - 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj j- 
Z7traukia sumą j sąskaitą. Prisideda Ir užtikrini- 

mas’kad iūs¥ pinigai P*,no aukščiausius
procentus, — 

S |QHF leidžiamus įstatymų.
Dėl lengvo taupymo bū

do per peitą skemblnklt Mr. 
Donahue 268-2500 j 

arba rašykit paduotais adresais. I

South Boston

4l*4r$ IHt LPJIOPP



DARBININKAS

YORKE (Helen V. Kulbe r)

savaičių

kuris Įvyks 1984 m. lapkričio 10 d. Kultūros Židinyje

Darbi

LAISVES ŽIBURYS
kviečia visuomenę į tradicinį

siųsti Lithuanian Radio Club vardu

BILIETŲ PLATINTOJAI

NEW YORK

PLEASE VOTE FOR HIM ON COLUMN B OR C OR E

Hill
Park 
Mas

• PRANEŠIMAS. Lietuvių En
ciklopedijos leidykloj galima

341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, N.Y. 11207

RE-ELECT 
OUR STATE

15TH
STATE 
DISTRICT

Apolinaras Vebeliūnas 
Mary Shalins 
Petras Ąžuolas 
Peter & Alice Zupkus 
Lludas Ta mots It Is 
Alfonsas Samuils 
Antanas Sabalis 
Bronė Spud le nė

HELP WANTED 
PACKING DEPT. 

ASSEMBLERS 
NIGHT/DAY SHIFT

MEN/WOMEN 
BENEFITS 

516 746 -3736

MALONIAI KVIEČIAME JUS ATSILANKYTI į 

LIETUVIŲ FONDO VAJAUS 
BALIŲ

A. Diržys 296-7385
Ž. Jurienė 441-7831
E. Kezienė 296-0798
R. Kazys 769-3300; 229-9134 
B.V. Labutis VI 7-5550 
M. Šalinskienė 296-2244
V. Vaslkauskas VI 7-1286

NEW JERSEY:
B. P. Macijauskas 998-6797; 892-6415
K. Pralelka 256-5224
D. Dldžballenė 925-4761
R. Bitinas 351-7963

Peter'C. Wytenus
Wallace Rodgers 
Alexander Vakselis
Msgr. John Balkūnas, P.A. 
Rev. Dr. Cornelius Bučmys 
Romas Kezys
Vincas Padvarietls

LIETUVIŲ FONDO VAJAUS 
KOMITETAS

ETHNIC VOTERS DIVISION 
WASHINGTON, D.C.

Kviečiame ir laukiame visų New Yorko ir apylinkės 
lietuvių.

A PROVEN FRIEND OF LITHUANIAN - AMERICANS

ENDORSED BY LITHUANIAN - AMERICANS 
FOR THE RE-ELECTION OF SENATOR KNORR

mišios pa
po mišių

b:oU va
mišių b
procesija už mirusius

Lietuvių Fondas remia: šeštadieninės mokyklas, 
sporto ir jaunimo organizacijas, tautinių šokių ir dainų 
šveptes, lituanistinę katedrą ir kitas sritis, surištas su 
lituanistika ir lietuvių kultūros išlaikymu.

Todėl remkime Lietuvių Fondą!

Čekius už bilietus j balių ir aukas rašyti — Lithuanian 
Foundation, Ine. Čekius siųsti LF vajaus iždininkui A. 
Šilbajoriui — 85 - 00 107th Street, Richmond Hili, N.Y. 
11418.

BALSUOKITE! 
VOTE! 

LAPKR. / NOV. 6
tuvių Enciklopedijos, 36 tt., kai
na $366.00, Encyklopedia Litua- 
nica, 6 tt., — $125.00, V. Krė
vės Raštų, 6 tt. — $32.60. Už
sisakykite šiandien. Leidyklos 
adresas: J. Kapočius Co., P.O. 
Box 95, South Boston, MA 
02127; telef. vakarais: (617) 282- 
2759.

SENATOR 
MARTIN J 
KNORR

1484 - ŠV. KAZIMIERO METAI - 1984

įėjimo auka — 15 dol

N. P. Baltrullonls AX 7-0991

Visus atsilankyti kviečia

Scena iš komedijos “Prie dangaus vartų”. Spektaklis bus lapkričio 3, šį šeštadienį, 
Kultūros Židinyje. Iš k. R. Stirbys, A. Šalčiūnas, V. Volertas ir A. Dragūnas. Nuotr. Aušros 
Bagdonavičiūtės

Vincė Jonuškaitė-Zaunienė iš
Santa Barbara, ( 
pasisvečiuoti pas 
Giedrę Zauniūtę 
drauges bei bičiules. Spalio 25, 
ketvirtadienį, palydėta Birutės 
Paprockienės, lai 
ninko redakcijoje

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
lapkričio 3, šeštadienį, Laisvės 
Žiburio rudens koncertas ir ba
lius. Pradžia 7 v.v.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo šventė bus paminėta lapkri
čio 18 Apreiškimo parapijoje. 
Minėjimą rengia ramovėnai, bi- 
rutietės, šauliai ir kti 
vanoriai. 11 vai. bus 
rapijos bažnyčioje, 
— minėjimas parapijos salėje. 
Kalbės Tėv. Placidas Barius, 
OFM. Meninėje programoje da
lyvauja tautinių šokių grupė 
Tryptinis, vadovaujamas J. Ma
tulaitienės, literatūrinė dalis ir 
vaišės. Programai vadovauja V. 
Garbauskaitė.

ai i f., atvyko 
savo dukrą

ir pas savo

Woodhaven, Richmond 
Ozone Park, S. Ozone 
Ridgewood, Glendale, 
peth, M iddle Village, Woodside, 
Forest Hills, Howard Beach

Laisvės Žiburio radijas jau 18 
metų rengia sėkmingus parengi
mus be pertraukos kiekvieną 
rudenį. Toks renginys bus Šį 
šeštadienį, lapkričio 3, Kultūros 
Židinyje, Brooklyne. Šį kartą 
mūsų kaimynai iš Philadelphijos 
žada mus prajuokinti ir pa
linksminti lietuviška daina. Jau 
senokai New Yorko scenoje esa
me turėję vaidinimą. Šį šešta
dienį bus proga tokį vaidinimą 
pamatyti. Taip pat įdomu bus 
pamatyti ir naująjį Philadelphi
jos vyrų oktetą. Abi grupes 
sudaro daugiausia jaunesnės 
kartos dainininkai ir aktoriai. Ir 
ypatingai dėl to jie verti para
mos. Tos paramos reikia ir Lais
vės Žiburiui. Mūsų “Žibalo Fon
das” jau išsekė, ir yra būtina 
jį papildyti, kad Žiburys galėtų 
toliau švytėti. Gausus visuome
nės atsilankymas užtikrins lietu
viško žodžio ir dainos garsus 
radio bangomis.

Laukiame visų!
Romas Kezys

Laisvės Žiburio vedėjas
Parduodami vienos ir dviejų 

šeimų namai Valley Stream, 
Elmont, Lynbrook rajonuose. Jei 
jūs manote parduoti savo na
mus Woodhavene ar Richmond 
Hill, aš nemokamai padarysiu 
jūsų namų įvertinimą. Kvieskite 
Ray Kivita. Įstaiga: 516 825- 
6511, namai:. 516 872-9796.

Išnuomojamas 4 kambarių 
butas Greenpointe, gražioje vie
toje. Skambinti kasdieną iki 2 
vai. popiet 718 782-8456.

Išnuomojamas erdvus butas 
prie Clearwater, Fla., 20 mylių 
nuo St. Petersburg. Visai arti 
vandens. Yra laiveliui prieplau
ka. Sezono metu 550 dol. į mė
nesį. Skambinti 813 786-2053.

Gruodžio mėnesį yra orga
nizuojamos dvi neeilinės ekskur
sijos rytinio pakraščio lietu
viam. Viena į Braziliją (gruo
džio 7 - 16), kitą į Australiją 
ir Tahitį (gruodžio 21 - sausio 
6). Kelionei į Braziliją — JRio 
De Janeiro — paskutinė regist
racijos diena yra spalio 22. Ke
lionei į Australiją — lapkričio 
10. Registruotis prašoma kelio
nių agentūroje Vytis — 2129 
Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229. 
Tel. 718 769-3300.

Gintas Žemaitaitis, Maironio 
lituanistinės mokyklos tėvų ko
miteto pirmininkas, spalio 30 iš
skrido į Los Angeles aplankyti 
sunkiai sergančios motinos.

isų Šventų dieną, ketvirta 
:io 1, kiekvienas ka 
o išklausvti mišias

Lietuvos atsiminimų radij 
organizuoja 
ekskursiją į Romą, į Kairą ir j 
šventąją Žemę. Ekskursija vyks
ta nuo birželio 30, sekmadienio 
iki liepos 13, šeštadienio atei 
nančiais 1985 metais. Romoje 
ekskursija dalyvaus bendroje 
audiencijoje pas popiežių, ap
lankys lietuvių kolegija 
gų seminariją. Kelionės 
vienam asmeniui — 1899 dol. 
Kreiptis į ekskursijos vadovą 
prof. J. Stuką, kuris pasiųs in
formacinę brošiūrą. Rašyti šiuo 
adresu: 234 Sunlit Dr., Watch
ung, N.J. 07060.

tai ikas pi
Apreiškimo parapijos bažnyčioj 
trečiadienio vakare mišios bus 
aukojamos 6:30 vai. Ketvirtadie- 

9:30 vai. ryto ir 
iro. Po vakarinių 
linių pamaldos ir

Programą sudaro:
kokteiliai — 7 v.v.
programa — 8 v.v. — dainuoja HARMONIJA 
vakarienė — šokiai
šokiams gros visų mėgiamas Amour orkestras 
loterija — da ii. V. Igno paveikslas, gintaro saga, 
krepšys atgaivos

Bilietus nusipirkti ir stalus užsisakyti prašome pas: 
Malviną Klivečkienę—718296-0406 
Zina Jankauskaitę — 718 441-5215 
(Skambinti po 6 v.v.)
Lilę Milukienę — 516 681-6172 po 4 v.v.

^Redakcija .....  (718) 827-1352
Administr.......  (718) 827-1351
Spaustuvė ....  (718) 827-1350
Vienuolynas .. (718)235-5962 
Js Ž. salė .... (718) 827-9645

. RUDENS KONCERTĄ
— balių

O šeštadienį, lapkričio 3 d.
Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.
Pradžia 7 vai. vak. punktualiai

PROGRAMOJE:
1. Philadelphijos vyrų dainos vienetas, vad. Vyto Maciūno. Akom- 

ponuoja Birutė Šnipaitė.
2. Humoristinę kūrybą skaito autorė Julija Dantienė.
3. Philadelphijos dramos mėgėjų būrelis atlieka vieno veiksmo 

komediją “Prie dangaus vartų”. Autorė ir režisierė — Julija Dantienė. 
Dekoracijos ir kostiumai — Gema Kreivėnaitė. Režisierės padėjėja — 
Vida Šalčiūnienė.

ŠOKIAMS GROS JINAI IR TRYS GINTARAI. VAD. V. DAUGIRDAS
IR SPECIALIAI JAUNIMUI — BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS

Maistą gamina Eugenija Kezienė
Valgių ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse. Turtinga loterija. Baliui 

stalus Iš anksto galima užsisakyti pas Živilę Jurienę 441-7831
Visos vietos numeruotos. Bilieto kaina 7 dol. Jaunimui iki 15 metų — 5 dol., 

gaunami prie įėjimo. Patartina bilietus įsigyti Iš anksto paštu, čekį atitinkamai sumai 
ir sau adresuotą su pašto ženklu voką 
217-25 54 Ave., Bay side, N.Y. 11364.




