
kun. Popieluszko nužudymo

Pietų ir Šiaurės Korėjos pra-

spontaniškai susidariusių komi
tetu žmogaus teisiu vvkdvmui c v

deman vėl tarėsi Meksikoj su 
Nikaragvos už s. reik, ministerio

riui 10 bil. dol. už patirtus nuos
tolius ir kad Libano armija per
imtų pietinio Libano apsaugą.

traukti iš Afganistano, nors Sov. 
S-gos vardas ir nebuvo paminė

ūkiniam ir prekybiniam santy
kiam užmegzti.

Nežiūrint padidėjusios įtam
pos tarp JAV ir Nikaragvos.

nutrauktus pasitarimus dėl Iz
raelio kariuomenės atitraukimo 
iš pietinio Libano, bet reikalau-

Libano šiitu Amai i
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LIETUVOJE SUĖMĖ 
DAR VIENĄ KUNIGĄ

sekti narius, kad jų laukia ka
lėjimo bausmės, jei nesustabdys 
savo veiklos.

Kinija paskelbė, kad jos 
vykdomi mirties bausmių spren
dimai 30 proc. sumažino nusi-

Nužudžius Indijos min. pirmi
ninkę Indira Gandhi, per ten 
kilusius smurto veiksmus prieš 
sikus žuvo 1277 žmonės.

J. T. visumos susirinkimas 
didele balsų dauguma jau 5-tą

Salvadoro Demokratinio revo
liucinio fronto partizanų politi
nis vadas Guillermo U n go pa
reiškė. kad jie iš principo sutin
ka dalyvauti rinkimuose, nerei
kalaudami. kad prieš tai būtų į-

Sov. S-gos prezidentas Čer
nenka pareiškė, kad, sugrįžus 

atoslūgio būklei, būtu galimas
K V ** -

b e n-d ra d a r! j i a v i m as. k o v o j a n t
su badu ar gerinant pasaulio 

galima būtų praplėsti ir į 
kontrolės klausimus.

terand turėjo pripažinti, kad.

susitarimų su Libija dėl abi
pusio kariuomenės atitraukimo 
iš Ciido. Libija dalį savo karių 
paliko, nors Prancūzija visus 
savo karius atitraukė.

Mengistu Haile Mariam pareiškė 
esąs dėkingas JAV už. jų teikia- 

tiem gyventojam, bet pabrėžė, 
kad siunčiama pagelba neprisi- 
dėsianti prie* abipusių santykių 
pagerinimo.

Lenkija pasitraukė iš J T. Tarp
tautinės darbo organizacijos, 
nes ji atsisakė nutraukti apklau
sinėjimus dėl Lenkijos vyriau- 

nu i ja.
JAV papildomai pasiuntė Etio

pijai maisto už 37.5 mil. dol..

Mauritanijai — už 8.5 mil. dol.

Libijos diktatorius pik Itn.

S

I

f

ziicios burių agentai Egipte nu
žudė ten prisiglaudusį 1969 m. 
buv. Libijos mm. pirmininką 
Abdul llanira Bakkush. bet

Ahmed Rashidi ta pareiškimą 
paneigė ir pareiškė, kad Egipto 

suvaidino ir dar

ir planuoja tarptautini teroriz
mą.

“Palengvinimo nelaukit”

tos liudininkės, visiškai nenio- 

tė įspėjimą, kuriame nurodyta, 
kad sausio 29 d. D. Valikonis 

mišias (vadovavo rožančiaus 
perdavimo pamaldoms — red. 
past.) ir pažeidė RSN 19 para- 

jo kunigą, kad, jei šis nesiliaus, 
valdžia imsis griežtų priemonių. 
Kun. D. \ alikonis 
kad Aušros Nartai visos

koti mišias, o minėti nuostatai 
nesuderinti su kunigo sąžine ir 
sąžiningas kunigas negali jų lai-

“Ruošiami nauji nuostatai, jie 
bus griežtesni. Palengvinimo 
nelaukit”, — atkirto Olšauskas.

Tik Vilniaus kunigai...
Vilnius. 1984 vasario 15 į 

N’ilniaus vykdomąjį komitetą 

bažnytinis komitetas. Valdžios 

žančiaus perdavimo pamaldas 
Aušros V artuose laikvtu tik Vii- * e
niaus kunigai.

Kun. A. Svarinsko 
suėmimo metinės

Viduklė. 1984 sausio 26 nema- 

važiavo į Viduklę pasimelsti už 
prieš metus suimtą ir Permės la
geryje kalinamą TTGKK narį, 
Viduklės parapijos kleboną kun. 
Alfonsą Svarinska. e

Apie 10 vai. ryto Raseinių 
autobusų stotyje į maršrutinį 
autobusą Kaunas - Klaipėda įli
po milicijos pareigūnas ir įsakė 
visiems, kas važiuoja i A’iduklę, 
perlipti į šalimais stovintį vie- 

pinimo priežasties,

gystė. todėl visus, važiuojančius 
Į \ iduklę. būtina patikrinti. Per 
autobusą nuvilnijo šurmulys: 

kodėl reikia tik važiuojančius j

Atsisakius išlipti, maršrutinis 
autobusas su visais keleiviais 
buvo nuvarvtas i Raseinių mi- - *• »- 

reikalaujama išlipti važiuojan
tiems į \ iduklę. Konduktorė pa
tikrino bilietus — žmonės buvo 
priversti palikti autobusą. Iš 
autobuso buvo išlaipinta maž
daug 10 žmonių, jų tarpe kun. 
Alf. Svarinsko sesuo su sūnumi.

P ra s i d ė j u s apklausinėjimui.

išrašus iš pasų, klausinėjo, ko
kiu tikslu sulaikvtif'ji važiavo i 

dymą pravedė Raseinių milici
jos viršininkas, jo kabinete mo
terims buvo iškrėsti rankinukai.

Iš viršininko kabineto žmo
nės po vieną buvo pervesti į 
kita kabinetą. Čia vienas iš mi
licijos darbuotojų kalbėjo, jog 
“šitoj konu'dijoj” milicija neda
lyvauja. Paaiškino, kad vietinė

kaip padaryti su tom kun.
Alf. Svarinsko suėmimo meti-

Visur pilna milicijos
I skustieji pasiryžo pasi<‘kti 

ką. Autobusų stotyje praeiviai 
vieni kitų klausinėjo, kas pasi
darė, kad negalima važiuoti į 
Viduklę: keliuose stabdomos 
lengvosios mašinos, visur pilna

Ta dieną i Viduklės bažnv-

13 vai. prie didžiojo altoriaus 
9 kunigai koncelebravo mišias.

tiesiems trumpai kalbėjo kun. 
Leonas Kalinauskas. Savo kai- 

tis už kalinius, primindamas

Pauliaus II kalėdini vizitą ka- V v
Įėjime, jo pokalbius su kali
niais. Po mišių bažnyčioje bend-

Petras

1984 sausio 29, sekmadienį,

ėmimo metinių pamaldos už 
kun. Alf. Svarinską. Žmonės 
bijodami, kad pamaldų metu 
vėl nereikėtų prabūti milicijoje, 
į Viduklę suvažiavo iš anksto 
ryto. Kadangi nemažai šiaulie
čių pirko bilietus į Viduklę, 
autobusas Šiauliai-Kaunas buvo 
nuimtas.

Įsiveržė pas pietaujančius
Po sumos dalis jaunimo, kun.

Mirtulevičiaus sarkofago)) Vai-

(nukelta Į 2 p si.)

Conn.. Sesija buvo lapkri-Tarybos trečios sesijos Hartforde,Iš JAV LB-nės X-sios
čio 3-4. Nuotraukoje iš k. dr. Kazys Ambrozaitis — Tarybos prezidiumo pirmininkas, Vytau
tas Kamantas — PLB pirmininkas, dr. Petras Kisielius, kun. Kazimieras Pugevičius, 
Birutė Jasaitienė, vysk. Paulius Baltakis, OFM, ir Marytė Ambrozaitienė. N utr. Jono Urbono

CHICAGOS KARDINOLAS ŽADA REMTI LIETUVIUS 
LIETUVIŲ KATALIKŲ FEDERACIJOS SUVAŽIAVIMAS

nardin apsilankė Amerikos Lie
tuviu Kataliku Federacijos tarv- 
bos suvažiavime ir ten tarė nuo-

> Katalikų Federacijos suvažia- 

mieriečių vedamoje Marijos 
gimnazijoje. Baigėsi sekmadienio 
rytą iškilmingomis mišioinis 8\ . 
Antano parapijos bažnyčioje* Ci
cero. III.

Prieš tai vysk. V. Baltakis, 
Ol'M, visą savaitę su pasaulic- 

tarė pačius svarbiausius klausi
mus, kurie rūpi naujajam išei-

Alf. Svarinsko giminės ir pa
žįstami apsišilti bei pasistiprin- 

kun. Alg. Svarinsko šeimininkę 

dėjus pietauti, į M.

mokytojas Mockus, milicijos pa
reigūnai — Butkus bei Macke- 

tas tikinčiųjų terorizavimo pro
cesas, prisidengęs pasų tikrini
mu ir asmenybių nustatinėjimu. 
Neturėjusius su savimi pasų 
pareigūnai išsivedė į milicijos 
skyrių. Kad varant į pareigūnų 
mašiną žmonės nesugalvotų 
bėgti ar pasislėpti, kaimyninių 
namų kiemuose vaikštinėjo mi
licininkai. Vienas iš nusikaltėlių 
turėjo.^vos 4 metukus amžiaus. 
Vidukliečiai, stebėdami šį regi
nį, šventoriuje verkdami garsiai 
kalbėjo rožančių.

Saugumiečiai išlaužė duris
Kapsukas. 1984 sausio 28 apie 

17 vai. į Kapsuko gyventojos 
Genovaitės Navickaitės namus, 
Alyvų la, atėjo būrelis tikinčių 
vaikų ir jaunimo iš Kybartų (tą 
dieną jaunimas iš visos Lietu
vos* rinkosi į Marijampolę paši

buvo: jaunimo ir jaunu šeimų.

radijo programos, pašaukimai.

600 metų jubiliejui, kuris bus 
1987 m.

Šeštadienį vysk. P. Baltakis. 
OFM, vizitavo seselių kazimie- <-
riečiu centrą Marquette Parke.

džiaujant Marijos gimnazijoje 

ninku, Dainavos stovyklos atsto-

Pasibaigus pirmiem pasitari
mam tarp Britanijos min. pirmi 

dėl šiaurinės Airijos ateities, 
Thatcher pareiškė, kad Britani 

numo teisiu.
i

Baltjmore Sun koresponden
tas lapkričio 19 iš Maskvos pra
nešė, kad saugumas suėmė kun.

Lietuvių Informacijos Centro 
žiniomis korespondentas Antero 
Pietila rašo, kad “suimtasis . . . 
yra apie penkiasdešimt metų 
amžiaus,.gavęs kunigiškus Šven
timus kai baigė pogrindžio teo
loginę seminariją. . . . Lapkri
čio 9, kai kun. Matulionis tik 
baigė duoti paskutinį patepimą 
mirštančiam vyrui, saugumas jį 
suėmė . . . Kun. Matulionis, kuris 
buvo saugumo stebiamas jau

Bažnyčios Kronika. Kroniką į 
anglų kalbą verčia buvęs balti- 
morietis kun. Kazimieras Pu-

”1976 kun. Matulionis buvo 
suimtas už Kronikinę veiklą ir 
buvo devynis mėnesius įkalin- 

liau buvo apkaltintas apsišau
kėliu, nes studijavo korespon- 

cialiosios Kauno kunigų semina
rijos. ‘Mūsų popiežius Jonas

Matulionis.

nu metu ruošėsi muzikinei pro- 

servatorijos už 
bažnyčioj.

“Kronika, kuri eina nuo 1972 
kovo mėn., yra vienas iš religi
nio ir tautinio pasipriešinimo

lika metu kai vra leidžiama C *
Kronika, keliolika žmonių buvo 
suimti už bendradarbiavimą ir 
jos skleidimą. Kronikos tęsti
numas, net ir likvidavus seku
liarinį žmogaus teisių sąjūdį 
Sovietų Sąjungoj, įrodo, kad 
Lietuvos katalikų pogrindis sėk- 
mingar pajėgė atremti saugumo 
pastangas jį infiltruoti.”

Informacijos Centro praneši
mai.

Po pietų buvo simpoziumas 
pašaukimu klausimu ir apie Kat. 
Federacijos ateitį.

dajuostė iš šv. Kazimiero iš-

pagamino \ atikano studija. Ją jo svarstyti modernių ginklų 
pardavinuj Saudi Arabijai ir 
Jordanui.centrinis komitetas.

?•.
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VISUOMENININKO PREMIJA 
SKIRIAMA APSIGYNIMUI

Amerikos Lietuviu Romos Ra-

Žiav ime Chieagoje lapkričio 24 
kun. J. Prunskio skiriama 500 
dol. visuomenininko premija 
buvo įteikta kun. Kazimierui l’ti- 
gev ičiui kaip pasižv niėjnsiam 
v isuomeimunkm.

neseniai pasiekė Vakarus, pra
neša, kad Religinių reikalų tary
bos įgaliotinis P. Anilionis ne
leido įdėti į 1984 m. Katalikų 
kalendorių-žinyną eilėraštį, 
parašytą kunigo neakivaizdinin
ko Jono Matulionio.

Jonas Kastytis Matulionis bu
vo pirmą kartą suimtas 1976, 
dar jam nebaigus neakivaizdi
nės seminarijos. Jis buvo įkalin
tas devyneriems mėnesiams už

Bet kratos ir tardymai tęsė
si, ypač jam baigus slaptą se
minariją. 1983 spalio 11 į Vil
niaus saugumą pakartotinai 
tardymui buvo iškviestas kun. 
Jonas Matulionis (rugpjūčio 8 

y'

mai, liečiu kun. Sigitą Tamke- 

gumietis Liniauskas parodė kun. 
J. Matulioniui LKB Kronikos Nr. 
52, klausdamas, kaip į jį pate
ko jo pareiškimas, rašytas LKP 
CK sekretoriui Petrui Griškevi
čiui. Jis kaltino tardomąjį, kad 
būk tai pareiškime įžeidinėjęs 
tarybinius darbuotojus. Matu
lionis priminė, kad ne jis 
juos įžeidžia, o jie jį įžeidžia 
savo paskaitose, kur jį vadina 
apsišaukėliu, netikru, be šventi
mų kunigu, o Vilniaus saugumie
čiai, tardydami jo pažįstamą, 
pavadino antitarybininku ir 
“svoločium”. Kun. J. Matulio
niui atsisakius pasirašyti po pro
tokolu, tardytojas supykęs pa
reiškė, jog tokie, nepasirašę, 
sėdi saugumo rūsiuose. Matulio
nis nekaltai paklausė ar būtų 
galima pasimatyti su klebonu 
kun. S. Tamkevičium, kuris tuo 
metu ten sėdėjo, laukdamas teis
mo. Tardytojas Liniauskas atsa-. 
kė: “Pasimatysi lageryje”.

Kai Kybartų parapijoj kun. 
Jonas Kastytis Matulioųįs jiradė- 
jo eiti vikaro pareigas, klebo
nas kun. Tamkevičius buvo 
RRT Įgaliotinio P. Anilionio į- 
spėtas “neleisti tenkinti tikinčių
jų religinių poreikių asmeniui, 
pasivadinusiam kunigu, neturin
čiam registracijos pažymėjimo.”

Po Tamkevičiaus arešto, 1983 
birželio 6 vikaras kun. Matu
lionis, išsiuntė pareiškimą Lie
tuvos prokurorui, kuriame rašė: 

kevičių žino kaip labai gerą, 
pavyzdingą ir nuoširdų ku
nigą . . . Niekuomet negirdė- 

būtų užsiiminėjęs tuo, kuo kal
tinamas — antitarybine agita- 

grindinis tikslas ir rūpestis — 
tikinčiojo reikalai. Kas užstos 
tikintįjį, kai jis diskriminuoja
mas, jei ne kunigas?! . . . Todėl 

&

vičiaus suėmimą . . . Jeigu nu
spręsta su juo susidoroti ir nu
teisti, tai prašau įkaitu leisti 

t
B-

likti tą bausmę
Matulionis, gyvenąs Vilniuje, 

prieš areštą dar kartą pasireiškė 
Š.m. rugpjūčio-

fe

I
kupijos kunigų sveikinimą vysk.
J. Steponavičiui jo vyskupystės 
29 metų sukakties proga.

LIC

»

į®

■?

sąmokslas prieš karinę vyriau- 

kvta ir likviduota.

1966 i Albaniją pabėgusį ir slap- 
E
N 
5^’ 
B

teri ir aršų Stalino garbintoją 
Kazimierz Mijal.

L -

I
Kun. K. Pugevičius minėtą 

5(X) dol. premiją paaukojo Ame 

zacij<>N veiklai paremtu Ni orga 
nizacija daug darbuojasn guv 
dama tariamus karo aus įkaitė- 
Irus nuo OSl užpuolimų. g
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Naujų knygų lentynoje. 
“Vagos” leidykla išleido Bro
niaus Radzevičiaus apsakymus 
“Link debesuos” (383 psl., 
20,000 egz.), Michailuos Meš
kauskienės atsiminimus “Ne
blėstanti jų šviesa” (278 psl., 
20,000 egz.), Vytauto Misevi
čiaus humoristinius apsakymus 
"Margos istorijos (365 psl., 
20,000 egz.), Volfo Dolgio apy
sakų apie O. Piatnickį "Įsibė
gėjimas” (320 psl., 5,000 egz.), 
Prano Sasnausko apsakymus

10,000 egz.), Vytauto Karaliaus 
epigramų, aforizmų ir paradok
sų rinkinį "'Žolė Trojos ark
liui” (184 psl., 30.000 egz.), ei
lėraščius — Aleksio Churgino 
"Skaidruma” (301 psl., 12,(XX) 
egz.) ir Petro Keidošiaus "Pir
masis ruduo” (246 psl., 12,(XX) 
egz.). Iš verstinės literatūros pa
sirodė j. V. Gėtės romano 
“Jaunojo Vertelio kančios ant
ras leidimas (119 psl., 30.(XX) 
egz., iš vokiečių kalbos vertė 
E. Vengrienė, iliustr. \ .K. Jony-

lenkų kalbos vertė V. Matonis), 
Alisos Aki movos "Volteras” (389 
psl., 45,000 egz., vertė ZV. Ži
linskaitė;, Igoris Grabario “Se
rovas” (270 psl., 30,000 egz., 
vertė L. Patriubavičienė). Vaikam 
skirti Remigijaus Gražio eilė
raščiai “Labas rytas, tėviškėle 
(24 psl., 40,000 egz., iliustr. L. 
Glinskienė), Vytauto Narvilo pa
sakojimas "Kelkis ir eik” (221 
psl., 30,000 egz... iliustr. \ . Jau
niškis), apysakos — Vasilijaus 
Bolšako "Saulė pateka visada 
(269 psl., 10,000 egz., iš ukrai
niečiu kalbos vertė R. Petkevi
čienė ir V. Petkevičius, iliustr.
1. Prineevskis), Holgero Pūko "K,j

vertė A. Druktenis, iliustr. J. 
Stauskaitė, serija "Pasaulio pa
sakos”), Nersisos Felipės "Gua
nos pasakojimai (55 psl., 30,000 
egz., iš ispanų kalbos vertė J. 
Peseckaitė-Stanaitienė, iliustr. 
VI. Kasteljanas), Baltarusijos 
vaikų poezijos rinkinys "Saulė
grąža ir saulė” (47 psl., 40,000 
egz., sudarė P. Martinovičius, 
iš baltarusių kalbos vertė A. Ma- 
tusis, iliustr. E. Kriaučiūnaitė).

.Minties” leidyklos naujiena — 
albumas “Šluota” (119 psl., 
10, (XX) egz. dailininkas J. 
Varnas).

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfield Road., East 
*.4orthporth, N.Y. 11731. Tel. 516 366-3740. Namv te*«tonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yoko ofisas Lito patalpose. 
86-01 114th St., Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. 212 441-2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Highland Blvd., galima Įsigyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Liatuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, baltlnukų, medaus, Įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Ave. (prie Forest 
P way St.). Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

QUEENS COLLISION CENTER, INC. Expert auto body works-palntlng- 
weldlng, etc. John R. Chlcavlch, 131-13 Hillside Ave., Richmond HUI, 
N.Y. 11418. Towing phone HI 1-6666. After 6 PM — 843 - 6677.

"Vasaros istoriia” (208 psl..
CO 04-

! Savaitės
! Įvykiai

nas), Omaro Chajamo rubajatai 
"Išminties taurė" (151 psl., 6,(XX) 
egz., vertė L. Broga, iliustr. 
S. Chlcbinskas), "Siluetų” seri
joje — Janošo Bokajans "Puči- 
nis” (400 psl., 30.000 egz... iš

jūs žinote apie Oskarų?’ (157 
psl., 10,0(M) egz. vertė Bartu
sevičius. ilistr. A. \ ender). Eli
za betos He ring vokiečiu pasakos 
"Aukso karalystė (302 psl.. 
45,000 egz., iš vokiečiu kalbos

— Marių prie Lėvens ties 
Kupiškiu dar nėra Lietuvos že- BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New-

Heritage Foundation paragi
no prezidentų Reagan sudaryti 
sąlygas vietiniam prieškomunis- 
tiniam partizanam paremti 
Kambodijoj, Laos, Viepiame,

BUVĘS OSI VADOVAS ATSAKO 
Į “ELTOS” STRAIPSNIUS

mėlapyje: ketverius metus trukę 
statybos darbai baigti šį rudenį. 
\ andens saugykla užima 828 
hektarus. Tai trečioji pagal dydį 
po Kaimo ir Antalieptės marių 
vandens saugykla. Ji sutalpins 
apie 33 milijonus kubinių metrų 
vandens, kuris bus kaupiamas 
tik pavasario potvynių metu. 
Vanduo iš šios saugyklos drė
kins 6.000 hektaru žemiu. Dau- c C

giau kaip 20 kilometrų ilgio 
tvenkinys papuoš Kupiškio apy-

ark office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Ave.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuves. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIUSIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ave., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477), įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio kljjentais.

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

Angoloj, Etiopijoj, Afganistane. 
Nikaragvoj, Irane ir Libijoj.

Egipto policija areštavo Libi
jos savižudos būrio agentų va
dą anglą Anthony William Gill, 
kuris buvo atsiustas nužudvti 
buv. Libijos min. pirmininką 
Bakkush.

Sov. S-ga yra pasiūliusi, kad 
valst. sekr. Shultz susitiktu su C 
užs. reik, ministeriu Gromyko 
ginklų kontrolės ir kitiem rei
kalam aptarti, bet susitikimo 
laikas , vieta ir darbotvarkė 
turinti būti sutarta diplomati
niu keliu.

Iš Lenkijos ekskursinio laivo 
V. Vokietijos Hamburgo uoste 
pasitraukė 192 lenkų turistai, 
kurie, manoma, stengsis gauti 
politinę globą.

V. Vokietijos užs. reik, minis- 
teris Hans Dietrich Genscher 
staiga atšaukė numatytą vizitą 
į Lenkiją, nes Lenkija nesuti
ko, kad jis padėtu vainiką prie 
vokiečių karių kapų prie Varšu
vos ir aplankytų nužudyto ku
nigo Popieluszko kapą.

JAV pavyko atkalbinti Belgiją 
ir kitas V. Europos valstybes 
nepasirašyti su Libija 1 bil. dol. 
sutarties padėti Sov. S-gai pa
statydinti Libijoje du branduo
linės energijos reaktorius.

JAV senato užs. reik, komite
to studija priėjo išvados, kad 
JAV parama negali pašalinti 
Izraely siaučiančios baisios ūki
nės krizės, bet gali tik ją pa
lengvinti. Jei krizei pašalinti Iz
raelis nekreips reikiamo dėme
sio, ji sudarys Izraelio saugu
mui didelį pavojų.

JAV ir Prancūzijos pažiūros 
Į santykius su Libija griežtai 
išsiskyrė, nes Prancūzija mano, 
kad su Libija reikia palaikyti 
normalius diplomatinius santy
kius ginkluotam konfliktui iš- V*
vengti.

JAV ambasadorė prie J.T. Jeant 
J. Kirkpatrick metų pabaigoj, 
pasibaigus dabartinei J.T. visu
mos sesijai, numato pasitraukti

Buvęs ypatingų tyrimų įstai
gos (Office of Special Investi
gations) vadovas Allan A. Ryan. 
Jr., reagavo i Eltos anglų k. 
biuleteniuose išspausdintus 
straipsnius: "OSI-KGB 'bendra
vimas’ ’’ (gegužės mėn. Elta) 
ir liepos-rugpjūčio mėn. Eltoje 
tilpusi straipsni, kritikuojantį 
jo pasiūlymą pakviesti Černen
ką į Normandijos invazijos su
kaktuvių minėjimą.

Savo spalio 17 d. laiške El
tai, Ryan rašo, kad jis nemato 
jokios prasmės atsakyti į advo
kato Žumbakio laiškus, kuriuose 
tvirtinama, kad OSI ir KGB esą 
įsivėlė i sąmokslą. I tokius kalti- <- v L, ė t v
nimus Rvan iau esąs išsamiai * c
atsakęs raštu ir savo susitiki
muose su pabaltiečių bei ukrai
niečiu bendruomenių atstovais.

Ryan tvirtina, jog jis gerai ži
no, jog "ne visi sovietai” yra ru
sai ir. jo nuomone. Sovietinė 
tautybių politika, įskaitant ir 
bandymą surusinti pabaltiečius, 
vra viena svarbiausiu sovietiniu 
problemų. Jis taip pat susipa
žinęs su Molotovo-Ribbentropo 
paktu. Karino žudynėmis, ir 
"gėdingu” opozicijos traktavimu 
SSRS-oje. Jis gerbiąs Eltos skir
tingą nuomonę apie Reagano- 
Cemenkos susitikima, bet savo c •
straipsnelyje The New York Ti
mes skiltyse jis tenorėjęs pasa
kyti, jog "dviejų galingiausių 
pasaulio valstybių vadai turėtų 
susitikti ir pradėti tartis, kaip

sumažinti Rvtu-Vakaru itam- 
l>a."

Buvęs OSI vadovas prašo su
prasti. kad jis nesąs sovietinės 
vyriausybės ar jos politikos gy
nėjas. Tačiau jam suteikta "at
sakomybė tirti ir patraukti atsa- 
komvbėn naciu karo nusikaltę- * G
liūs . esančius JA\ -ėse, uždėjo 
jam pareigą ieškoti įrodymų kur 
tik pasaulyje jų galima rasti, 
jei tik tai įmanoma padaryti 
teisingu ir patikimu būdu, ne

linkės kraštovaizdį. Dirbtinės 
marios apglėbs dvi salas, keletą 
pusiasalių ir iškyšulių. Apžel
dinus marių pakrantes, bus 
įrengtas poilsiaviečių komplek
sas. _ ...

— Pranas Adomaitis, veterina
rijos gydytojas, visą gyvenimą 
atidavė savo specialybei. Ir iš
ėjęs Į pensiją tebedirba Jonavos 
kolchoze. Lietuvos veterinarijos 
akademiją P. Adomaitis baigė 
1941 pavasarį kartu su kitais 24

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai: Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. 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 IRA pianus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

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

iš pareigų.

nukrypstant nuo JAV-ių įstaty
mų ir konstitucijos garantuoja
mos (teisinės) apsaugos. "Aš te
besu įsitikinęs, kad mūsų bend
radarbiavimas su Sovietų Sąjun
ga nenukrypo nuo šių standar-
tų.”

Vliko Įsitikinimu, nėra jokios 
abejonės, kad per 40-tį metų 
KGB galėjo visus buvusius do-

pirmosios laidos absolventais. Jo 
baigimo diplomas pažymėtas 
pirmuoju numeriu. Buvo paskir
tas dirbti Gargžduose — dviejų 
valsčių veterinarijos gydytoju.

— Lietuvoje prasidėjo Ryti-
nės Vokietijos knygos dekada. 
Vokiečių knyga populiari Lietu
voje. Ją platina 21 knygynas, 
iš jų trys — specializuoti. Per

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FMX Taip pat “Music of Lithuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WS0U, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, DJft adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

Ispanijoj vyko šimtų tūkstan
čių gyventojų demonstracijos 
prieš vyriausybės pasta.ngass 
kontroliuoti kataliku Bažnvčios 
vedamas mokyklas.

Britanijos 10-tą mėnesį strei
kuojanti angliakasių unija prisi
pažino gavusi iš Sov. S-gos 
daugiau kaip 1 mil. dol. strei
kui paremti.

Etiopijos badaujančių stovyk
lą Karėm, kur yra susitelkę 
40,000 pabėgėlių, užpuolė parti
zanai ir pagrobė badaujantiem

kumentus sufalsifikuoti taip, 
kaip jiems kad būtų priimtina.. 
Taip pat. išmirus daugumai liiG 
dininku. o gvviesiems dar esant 
Sovietų Sąjungoje, neįmanoma 
liudyti teisingai, nes jiems yra 
KGB įsakyta kokius parodymus 
jie turi duoti. Tas visiškai nesi
derina su JAV-ių teisine sistema 
ir todėl apkaltintieji žmonės, 
taip vadinamieji "nacių karo 
nusikaltėliai” neturi jokiu gali- 
mybių objektyviai apsigi nti. 
Buvęs OSI vadovas Ryan ir visi 
su ta Įstaiga dirbantieji naudo
jasi Sovietų Sąjungos pristaty
tais dokumentais. Net JAV Vals
tybės Departamentas yra išlei
dęs keletą biuletenių, pabrėžda
mas kaip Sovietų Sąjunga falsifi-

metus vidutiniškai parduodama 
10,000 pavadinimų Rytų Vokie
tijos knygų bendru 200,000 eg
zempliorių tiražu. Dekados pro
ga Vilniaus "Draugystės” kny
gyne atidaryta penkių Rytų Vo
kietijos leidyklų naujai išleistos 
literatūros paroda. Eksponuo
jami leidiniai bus perduoti Lie
tuvos kultūros įstaigom.

S.L.K.

kuoja dokumentus. Todėl yra 
absurdas klausyti pono Ryan ir 
kitų OSI dirbančiųjų pareiški
mus, kad iš Sovietų Sąjungos 
ateiną dokumentai yra teisėti ir 
švarūs. Tą gali priimti tik tie, 
kurie nepažįsta komunizmo ir jo 
metodų. (Elta)

■ —II I I .I—I ■» . ..Ill ■! —-!■ ■— k

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

(atkelta i.į I pSk)

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

i LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

asolino
MEMORIALS66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, QUEENS 

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

KVECAS
.JONAS

h

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

skirtą maistą.

M i l i c i j o s kap i to n as J o tau ta 
bei kiti pareigūnai visaip bau
gino vaikus, neleido jiems dai
nuoti, sakydami, jog jie tuoj pat 
verks. Niekas nepasakė, už ka 
juos sulaikė, kuo jie1 kaltinami 
ir kiek bus laikomi.

Prezidento žmona Nancy Reagan j Baltuosius Rfitnus priešpie
čių pakvietė General Federation of Women's Club valdy
bą, kai ji š| rudenį posėdžiavo Washingtone. Nuotraukoje 
— Nancy Reagan sveikinasi su Galia Žilioniene, (»FWC- 
NGO atstove prie Jungtinių Tautų. Šiai didžiulei tarj>tau- 
tinei moterų organizacijai Lietuviu Moterų Klubų Federaci
ja ir Pabaltijo Moterų Taryba priklauso nuo 1949 metu. 
Galia Žilionienė yra Pabaltijo Moterų Tarybos garbės pir
mininkė.

Apie 22 vai. apklausa buvo 
baigta ir pareigūnai pranešė, 
kad vaikai namo galės važiuo
ti tik tada, kai atvyks jų tė
vai. Tokiu būdu vaikai milici
joje išsėdėjo vieni iki 24 \al. 
nakties, kiti net iki pusę d\’ie- 
jų, kol sulaukė tėvų.

Atv\’kusi (mis tėvams buvo 
liepta rašyti pasiaiškinimus, ta
čiau jie atsisakė reikalaudami, 
kad jiems raštu būtų paaiškin
ta, ka visa tai reiškia: kodėl 
jų vaikai sulaikyti, kodėl jiems 
negalima su tėvai žinia nuvykti i 
kita bažnyčia ar i svečius, ko
kiu pagrindu vaikai bauginami 
ir naktic's metu laikomi milici- 
joje?

Purei ganai teisinosi, kad jie1 
nieko nežino, kad taip elgtis 
jiems liepė kompartijos atstovai, 

kai pmšėvi bastį sušilti, nes 
kelionėje sušalo, o iki mišių dar 
buvo likę pora valandų laiko.

Nespėjus vaikams sušilti, i na
mus Įsiveržė būrys unilornmotu 
milieininkų ir civiliai apsiren
gusiu pareigūnų. Net n<‘prisi- 
statę šf’imnunk<‘i. kas jie esu. 
pareigūnai nakalavo parodvig

kur yra kažkokie pabėgę iš mo-1 
kyklos vaikai. Liepė atrakinti ’ 
kambario duris, tačiau šeimi
ninkė neturėjo raktų.

Tuomet pareigūnai išlaužė 
duris ir įsiveržė i kambarį, ku- 
riame kuo ramiausiai sėdėjo 7 
vaikai ir jaunimas. Įsibrovę pa
re i gū n a i su raš i nėj o atvykusių 
vaikų pavardes, vaikščiojo po , 
visus, kam ba r i u s. a pž i ū r ėj o vo
nios kambarį, sandėliuką. Ra
dę rašomąją mašinėlę, užsipuo- 
lė namo šeimininkę G. Navic
kaitę: ‘Iš kur gavot? Ar ji re
gistruota, ar turit dokumentus? 
Ką su ja veikiat? '

Tuojau surašė protokolą, po 
kuriuo vertė G. Navickaitę pa
sirašyti tačiau, jai atsisakius, 
pasirašė patys saugumiečiai. Po 
to aptiko dar vieną rašomąją 
maši nėlę.

Nepasi tenkinę radiniu, sau
gumiečiai graibstė (b Novickai- 
tės bei kitu to namo gyventojų 
krepšius, rankinukus, krepšius. 
Radę religinio turinio knygų, 
jas surasė į atskirą protokolą. 
Pareigūnai (k Novickaitę bau
gino. jei ir toliau taip gyvens. 
\ ėl atsidurs lageryje.

Susikrovę mantą, o vaikus su
varę i specialiai jiems paruoš
ta autobusą, parc'igūnai išvažia
vo į Kapsuko miesto \ HS. Gia 
vaikai buvo laikomi milicijos 
parc'igūnų priežiūroje ir vienas 
po kito kviečiami Į atskirus 
kabinetus, kur dar kartą surašė 
jų pavardes, gwcuiamas vietas, 
tėvo darbovietes.

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

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

I LIETUVA

MOKĖTI GALIMA \ ĮSOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO l ž PATARNAX IMA 

PILNAI APDRAl STA IR AKIU DITVOTA AGėNTCRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN. N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Kodėl nieko nedarome?
Kili turiu laiko kelionėse, va

karo valandose, mąstau apie 
mūsų tautą. Noriu jai tik gero, 
kad ji po visu negandu sustip
rėtų ir Įsigytų visų pagarbos 
ir pripažinimo.

Daug ir labai daug padėjo šie 
šv. Kazimiero jubiliejiniai metai. 
Jie mus labai pakėlė, išgarsino 
ir suteikė daug pasitikėjimo. 
Ii- tai padarė tik popiežius Jo
nas Paulius II. Ir jei ne jo tas 
didysis dėmesys, tos iškilmės 
Romoje, lietuviškos mišios Cas- 
telgandolfo koplyčioje, mes 
patys nedaug ką būtume pada
rę. Tik jo dėmesys Lietuvai 
paskui mum atidarė duris Į ka
tedras, sukvietė vyskupus ir šiaip 
Įtakingus žmones.

Popiežius tada kovo 4 Romo
je pasakė — iki pasimatymo 
1987 metais. Tada Lietuva švęs 
600 metu krikšto sukakti. Tai 
nepaprastas jubiliejus!

Popiežius sukaktį prisiminė. 
Ir tuoj man iškilo klausimas, 
ar lietuviai tą sukaktį prisime
na, ar rengiasi ją tinkamai pasi
tikti ir atžymėti kultūriniais žy
giais?

Kai klausiu, kas daroma šioje 
srityje, niekas nieko neatsakė. 
Dar visi gyvena šv. Kazimiero 
sukaktimi, dar komitetai posė
džiauja, sųyęda.-.sąskąitas. Nie- 
kas iki šiol nėra pajudėjęs ir-su
kvietęs platesnio masto pasitari
mo. Nėra sudaryta nei bendri
nio sukakties komiteto, niekas 
neplanuota, negalvota, kaip 
visa tai bus padaryta.

Ar tai nėra būdinga lietu
viam — nejausti ateities, atsa
komybės tai ateičiai. Kai ta atei
tis tiesiog įgrius į mūsų kiemą, 
tai mes pasistengsime kaip nors 
tą kiemelį “prasišluoti”. Sureng
sime kokias pamaldas, kokį 
pilką minėjimą.

Kas seka televizijos progra
mas, tas galėjo pastebėti, kad 
jau dabar metami šūkiai, kaip 
paminėti Kristoforo Kolumbo 
Amerikos atradimo 500 metų su
kaktį, kuri bus tik 1992. Tos 

sukakties rėmuose jau popie
žius Jonas Paulius II atliko savo 
kelionę į Ispaniją.

Kai Lenkija šventė savo krikš- 
čionvbės 1000 metu sukakti, * w 4-
kaip rūpestingai ir iš anksto 
buvo viskas planuojama ir da
roma. Tada jubiliejaus proga 
jie suorganizavo ir išleido kokia 
20 tomų. Tai buvo padaryta ne 
Lenkijoje, o čia — Amerikoje ir 
kituose laisvuose kraštuose. 
Lenkai savo keliu padarė, ką jie 
galėjo.

Todėl ir esame pilni nerimo, 
kodėl lietuviškoji bendruomenė, 
jos garsieji visuomenininkai, 
kultūrininkai nieko nedaro ir 
neplanuoja. Jau dabar reikia 
darbus planuoti, užsakyti ir or
ganizuoti. Kad susiformuotu 
mintvs ir išaugtu brandūs kū- 
riniai, juk reikia laiko. Per sa
vaitę to nepadarysi.

Reikia planuoti ką daryti. Ką 
reikia parašyti, ką specialaus 
sukurti. Reikia ir apdairumo, 
kad nebūtų tokios situacijos 
kaip buvo su šv. Kazimiero 
jubiliejaus muzikine dalimi.

Nuo seno lietuviai žinomi kaip 
valstybininkai, geri pilių staty
tojai, geri administratoriai, bet 
— ar jiem nestinga to ateities 
planavimo? Čia nestatysime pi
lių, neišleisime kokiu istatvmu 
kodeksų, bet susitelkę paminė
sime Lietuvos krikšto 600 metu C 
sukaktį, to krikšto, kuris visą 
Lietuvos gyvenimą pasuko kita 
kryptimi.

Kas dabar turi imtis ir pradė
ti darbus?

Pirmiausia tegu susirenka vi
sos centrinės organizacijos, pa
sitelkusios įtakingus asmenis. 
Reikia iš anksto sudaryti cent
rini komitetą ir iš anksto nu
matyti darbus, kas reikia pa
daryti ir kaip.

Visi daug vilčių deda Į naująjį 
vyskupą. Ar nebūtų jo pareiga 
nelaukiant sukviesti įtakingu 
organizacijų vadovus pasitari-

sėje sėdėjome po du viename

Aleksa, kuris jau nuo V-os kla

vendintas pas marijonus ir kurį 
mūsų klasė laikė aiškiu kandida- 

marijonu ir kurį laiką buvo Kau
no kunigų seminarijos klierikų 

metu, klebonaudamas Tabariš-
V -■

kių parapijoje, netoli Kauno.
Klasės bendra nuomonė buvo.

pėdomis. Dėl to, kai 1922 rude
nį Juozas nepasirodė universite- 

mui, sudaryti komitetą ir pra-

Darykime visa, kad istorija 
mūsų neapkaltintų, jog mes ne
supratome laiko uždavinių, ne
mokėjome organizuotis, nemo- 

nes laikas veikia mūsų nenau
dai! duris i Lietuvos dienraščio re- vo tik atsitiktiniai ir reti. Vėl 

susibloškėva tik 1942, jei taip

Naujosios Romuvos žurnalų 
bendradarbis, XX Amžiaus dien
raščio redakcinio kolektyvo na
rys ir kukliu Senus pseudoni-

Prof. Juozas Brazaitis apie 1955 metus kalba Lietuvių Fron
to Bičiulių studijų savaitėje Kennebunkporte. Kalba vienuo
lyno bibliotekoje — senienų kambaryje, kur drauge tada vy
ko ir Vytauto Maželio nuotraukų paroda. Kairėje sėdi -dr. 
Juozas Girnius, kuris dabar rašo monografiją apie prof. 
Juozą Brazaitį. Nuotr. V. Maželio

10 METŲ BE JUOZO BRAZAIČIO

2

no

versitete. Niekada neteko su juo 
išsikalbėti, kodėl ir kuriomis ap- 

aiškinti, kuriomis aplinkybėmis 
Jau 1923 įsitaisė Lietuvos dien
raščio redakcijoje. Tuo metu 
Lietuvos dienraščio vyriausiu

gimnazijos direktorius ir lotynų

buvusį mokinį, pa-
>, paprašydavo, kad

gyvena, kaip verčiasi. Galimas
daiktas, kad toks atsitiktinis Juo- 

dakciją. Anuomet laikraščiai 

kančių rašomąją kalbą. Juozo 
bendraklasis Jurgis Masaitis 

vės dienraščio redakcijoje.

vos dienraščio redakcijai, Jokan-

perversmo Lietuvos prezidentu 
tapo Smetona ir 1927 dažnai 
lankydavosi provincijoje, Juozas 
jau buvo Lietuvos dienraščio 
atstovu prezidento kelionėse. Iš 
tų gausių kelionių Juozas links
niai prisimindavo vieno Žemaiti- 

mąją kalbą, prezidentą sutin
kant.

— Fone prezidente, — pra
dėjęs viršaitis, — mes jūsų jau 
seniai laukėme ir laukėme ir 
dabar, deja, sulaukėme . . .

Tarp 1922 ir 1942 metų mu-

(Iš laiko perspektyvos)
Šiandieną, susumuodamas jau 

iš 5 metų perspektyvos savo su 
velioniu Brazaičiu bendravimo 
įspūdžius bei išgyvenimus, esu 
priėjęs išvadą, kad Juozas buvo 
didžiai dialektinė asmenybė.

Rodos, kad nuo Vl-osios kla
sės kiekvienas mūsų klasės mo
kinys ’ buvo prisegtas ir kokią 
pravardę — “nickname”, ir pa
prastai bendraklasis į bendra
klasį ta pravarde ir kreipdavo- 
mės. Paprastai tos pravardės bu
vo literatūrinės paimtos iš Do
nelaičio “Metu” ar iš kurio kitoC-
rašytojo raštų: Merčiuks, Drime- 
lis, Pričkus, Slunkius, Katilina. 
Tik Juozui kažkodėl buvo pri
gijusi Mažiuko pravardė. Ir, va, 
tas klasės “Mažiukas” vėliau gy
venime ima ir prasikiša pro vi
sus kitus bendraklasius.

(Iškilus žurnalistas)
Gimnazistu laikraštėliuose C

Juozas nebendradarbiavo. Ir, va, 
vėliau gyvenime pasireiškia 
kaip vienas iš labiausiai iškilių

mu sodrių vedamųjų autorius, 
drauge su Ignu Skrupskeliu- 
Pedrikoniu suteikdamas XX Am
žiaus dienraščiui pirmaujančią 
vietą nepriklausomos Lietuvos 
laikraštinėje kultūroje. Savo 

žurnalistinėmis savybėmis Juo-j 
zas buvo artimai giminingas ki-1 
tam įžymimam Lietuvos žurna-į 
listui — Antanui Smetonai. Toks | 
pat jautrumas kalbos taisyklin-| 
gumui. Toks pat atidumas išsi-l 
reiškimo stiliui. Toks pat Žodžio j 
sklandumas ir sakinio paprastu-1 
rnas. Toks pat minties aiš-1

(Dailaus žodžio mėgėjas)
Gimnazijoj Juozas nei eilė

raščių mergaitėm nerašė, nei 

y.;

lainavo, nei apskritai kokio pa- feįč 
stebimo domesio dailiajam žo- 
džiui neskyrė. Bet, va, gyveni- 
me pasirodė didelis poezijos fe 
ir apskritai dailiosios literato- (g 
ros mėgėjas ir vertintojas. Ar 
tik nebus Juozas buvęs vienas 
pirmųjų Lietuvos dailiojo skai
tymo meno skatintojų ir puose
lėtojų, stengdamasis šiuo menu 
sudominti teatro žmones? Hen
rikas Kačinskas labai pagarbiai 
šiokias Juozo pastangas prisi
mena. Ogi toks subtilus litera
tūrinio meno meistras rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis apie Juozo 
literatūrinį įnaše šitaip išsireiš- 
kia:

“Buvo jis lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojas gimnazi
joje, paskui dėstė universitete. 
Mokė ir dėstė šauniai. Mėgda
mas visus menus ir turėdamas 
šaunų tradicinį skonį, savo dar
bo lauku jis pasirinko literatū
rą. Mėgo ją kaip pedagogas, 
estetas, dailiojo žodžio vertinto
jas ir kaip mokslininkas, tyrinė
tojas. Parašė eilę studijų. Bene 
žymiausia jo studija — apie 
Maironį. .. Istoriniu jo darbu 
tektų laikyti Donelaičio “Metų” 
paruošimą tiesiog iš rankraš
čio Karaliaučiaus valstybiniame 
archyve.”

g

X

B

(Tautos priešakyje)
Beveik iki savo amžiaus ketu

rių dešimtmečių niekada nero- 
dęs mažiausios iniciatyvos būti 
pirmuoju, stovėti priešakyje, juo 
labiau valdyti ir įsakinėti, stai
ga Juozas pašaukiamas stoti Lie
tuvos sukiliminės vyriausybės 
priešakyje tokiomis aplinkybė
mis, kai abu Lietuvos didieji 
kaimynai — Sovietų Sąjunga ir 
hitlerinė Vokietija,— norėtų tą 

smegdinti, kad jos nė ženklo ne
liktai, nes ji liudija iš grabo pri
sikėlusį Lietuvos valstybingu
mą. Tas premjero pareigas ei- 

žodžiais tariant, peilio ašmeni-
mis vaikščioti ir vis dėlto iš- 
likti nesužeistam. <

J:
(Bus daugiau)

44-TŲ METŲ VASARA
Didysis egzodas

PAULIUS JURKUS

Minėjau, kad iš anksto buvau 
išsipjovęs slenksčio skiedrelę. 
Tai buvo mano skurdaus ir kuk
laus gyvenimo prisiminimas. 
Perkėlęs kojytes per tą slenkstį, 
sutikau pasaulį — viliojantį ir 
apgaulų.

Bet to dar neužteko. Norė
jau daugiau pasiimti, kažką iš 
tėviškės peisažo.

Antroji mano kelionės relik
vija buvo mažas akmenėlis. Ne 
iš tėviškės žemelės, bet iš tų 
kalnelių, kur mėgau sėdėti, kny
gas skaityti, svajoti. Anapus 
mūsų miestelio buvo toks kal
nas, vadinamas Kryžauninke, 
nes ant to kalno buvo pastatę- 
tos trys Kryžiaus Kelių koply
čios. Pati didžiausia buvo skir
ta Kristaus nukryžiavimui. Ji 
buvo gražiai liaudies meninin
ko Kazimiero Varnelio dekoruo
ta. (Šio liaudies menininko sū
nus, taip pat Kazimieras, gyve
na Amerikoje, kažkur netoli Bos
tono.). Koplyčia būdavo užra
kinta, bet jos aikštelės buvo 
visada mum atidengtos. I ru bū- 
<lay<» /vieniša ir rlrrilige rainu.

.... .. . ...... .. ... .

Galėjai skaityti ir piešti. Nie
kas tavęs nekliudė. Ant to kal
nelio būvodavai visais metų 
laikais. Ten buvo mano jaunys
tės dalis ir mano tėvelių prisi
minimas, nes mano tėveliai ka
daise gyveno to kalno papėdėje. 
Taigi, vieną vakarą iš to kalne
lio tako, iš žvirzdo pasiėmiau 
žirnio didumo akmenėli. NiekamC 
jis kelionėje nebus reikalingas, 
o man, klajokliui, bus prisimini
mas, bus ašara graudi.

Studentiškas lagaminas
Kiekvienas tėviškės medis 

manęs laukė, nes aš jį pažinau 
ir mylėjau. Niekada nebuvau 
nuo jų atsiskyręs. Kai reikėjo 
vykti j Kauną ir ten studijuoti, 
man atrodė, kad tai labai toli. 
Išsirengiau kaip Į svetimą šalį, 
įsitaisiau lagaminą, kurio viršu
je kairiajame kampe užrašiau 
pilną metriką — kas ir kada 
vyko.

Mano mama, to paties atsi
sveikinimo sentimento pagauta, 
tada man padarė mažą pagal
vėlį ir pasakė. visadA pasidėk 

po galvą, tada tėviškę jausi. 
Su tušu, kuris nesibijo vandens, 
įrašiau į pagalvėlio užvalkalą, 
kada aš palieku tėviškę ir išva
žiuoju mokvtis i Kauna.

Ir šia didžiąją atsiskvrimo 
valandą visa tai prisiminiau. 
Pasiėmiau lagaminą ir aną pa
galvėli — didžiąją mamos do- 
vana. c.

Ir ką tokią valandą gali mąs
tyti. ką gali padaryti? Nieko! 
Gyvenimas vyksta kitoje plot
mėje. o tu kai}) lunatikas tik 
graibstaisi aplink. Ir galvojau 
tada, ką daugiau pasiimti, ko
kias knygas.

O mamytė, ta sengalvėlė, at
neša šiltus baltinius. Vaikeli, 
pasiimk, juk ateina žiema. Pasi
imk ir tą. ir aną. Ir kuo užsi
klosi?

Motinos rankos visada jaudi
nančiai geros.

Ir ką tu valgysi?
Motinos širdis visada jautri!
Mamyte, kaip nors išsiversiu 

Juk tūkstančiai pabėgėlių. Ir jie 
nepražuvo.

Bet motina lieka ta didžioji it 
šviesioji motina. Ji čiuža lėtais 
žingsniais ir vis neša, kad tą ii 
tą paimčiau.

Lagaminas prisikrauna tu 
būtiniausių daiktu. Ji sako, vau, 
žinosite su arkliuku, nebus tau 
sunku.

O man norisi kažką daugiau 
pasiimti, bent kelias nuotrau
kas, kurios pasakytą, kur mano 
eita, kur gvvc'nla. Koki;) knvgą 
Atsimenimi tada, kad kažkur 

keleiviai svarstė, kokias knygas 
■pasiimti. Ir ten buvo pirmoje 
vietoje — Sv- Rašto Naujasis 
Testamentas. Knygutė buvo m;v. 
ža. ir aš ją atidėjau.

Visada man patiko skaityti 
tokią Tomo Kempicčio knygutę 

Kristaus sekimą". Jos turinys 
religinis, bet. svarbiausia, ji pa
rašyta labai gražia literatūrine 
forma. Parašyta prieš kokia 500 
metų. Mintis supresuota, išryš
kinta stipriais kontrastiniais 
vaizdais. Tą knygą dėl to mielai 
skaitė ir kai kurie mano drau
giai liberalai.

Ir tą knygutę pasidėjau prie 
kelionės palydos. Ir savo jrara- 
Š'. tas eilutes. Jos buvo menkos, 
kuklios, bet jos turėjo jaunys
tės vėjo dvelktelėjimą.

O kur mano Vytelis?
Kraunu daiktelius, lyg tartum 

normaliais laikais vykčiau ar i 
Sedą, ar į Telšius, o gal i Kauną. 
Dabar juk aš vykstu i didžiulę 
nežinią. Su draugu. O laikas bė
ga. Jau bus kokios trvs-ketu- 
rios valandos, o jo nėra. Ža
dėjo tuoj atvažiuoti. Bet tuoj 
sumetu, kad j’s grįžo pėsčias, o 
paskui jrrasidejo pokalbiai, ar 
jam duoti kokį arklį. Ir ko jis 
važiuoja0! Ir ko jis nori °!

Tas labai suneramino m.mm 
O jeigu jis in’s ir d.u iiž.dels. 
Jau aplinkui viskas dunda. Ar
tėja ĮiirtnosK'š Kam linijos, o 
mes v is delsiame.

Čia pat sutikau dvi studen 
tęs. Jos laikėsi gana santūriai. 

bet iš jų kalbos supratau, kad 
jas gali paimti besitraukia vo
kiečių daliniai. Tie besitraukią 
daliniai tai mūsų miestelyje sto-- 
vėjus! radistų kuopa. Tai leite
nantas Herbstas.

O gal aš kur prisiglausiu?

Šiurpūs vaizdai
Ir atėjo man mintis užeiti 

į radijo kuopos štabą ir pa
klausti, o gal yra kur maža 
vietelė su jais pasitraukti. Mano 
draugas, poetas Vytautas, ne
atvažiuoja su arkliuku. Aš netu
riu arkliuko nei vežimo. Reikia 
kitų prašyti.

Išskubėjau į kuopos štabą.
Per miestelį ėjo didysis vieš

kelis iš Sedos. Jis paskui šako
josi į Platelius, .Alsėdžius. 
Plungę. Telšius. Mano Barsty
čiu gatvelė kirto ta vieškeli ties 
mūro kryžiumi. Kai ten priė
jau. tai išvydau tikrai šiurpius 
vaizdus. Gatvė jau buvo nebe 
gatvė, o gyvoji upė. Iš Sedos 
plaukė žmonės. Jų buvo tiek 
daug, kad gatve judėjo Žmonių 
masė. Ir dar baisiau ten buvo 
ir sužeistų, kruvinu. Jie šaukėsi 
pagelbos, o saulė švietė, o dul
kės kilo, ir žmonės grūdosi, grū
dosi. Kii'kvienas šią valandą rū
pinosi tik savo likimu.

l oji' minioje išvvd.m v urną 
žmogų, kuris man pamojo ran
ka. Ii aš atsakiau. Ir jam, u man 
jiasidarė geriau. l ai buvo dak 
(am SamiH'iio Salicilato žmona. 
Įis Inu o Žydas, slapstėsi Kalva 
rijos \ lenuolv ne. Su mo susi 

tikinėjau beveik kas dieną, ir 
viską žinau, kas dedasi jo pa
saulyje. Tada jis vadinosi Žvirb
liu, ir jo žmona, sediškė, kuri 
buvo pasitraukusi į Panevėžį, 
tam Žvirbliui rašė laiškus. 
Žvirblis gi rašė ir apie mane, 
kad jį dažnai aplanko varnė
nas.

Toje vargo ir skausmo gatvė
je ji, dr. Sauchato žmona, tik 
viena švytėjo kažkokia laime. 
Viskas jai baigiasi. Ji tuoj išva
duos Samuelį iš negandų ir išsi
veš ten. kur bus taika ir ra
mybė. Jai pavydėjau to džiaugs
mo. tos laimės. Bet jai nuošir
džiai pamojavau — tegu jiem 
sekasi.

Ji su savim varėsi dvirati, o 
žmonės grūdosi. \ isi skubėjo 
Sedos gatve, o ji ėmė ir pasuko 
į bažnyčios pusę.

Ir aš ten prasiveržiau. bet 
prie jos nesustojau. Uūko juk 
buvo tik trupiniai.

Priešais bažnyčios didžiuosius 
vartus buvo radistų kuopos šta
bas. Stovėjo sargy binis ir drau
ge su juo buvo didelis vilkinis 
šuo. Tą šunį pažinau. Kuopos 
\adas turėjo du didelius vilki
nius šunis, ir kartais su jais 
atvažiuodavo i mano kiemą po
rai minučių.v

Sargvbinis mane praleido, ir 
a> iėiau i raktinę,

/om ■
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LAIŠKAS IŠ AUSTRALIJOS
PAGALVOKITE APIE ŠILTAS KALĖDAS

Australija daug kam iš jūsų 
jau yra žinoma. Vieni buvote 
atvykę aplankyti savo giminių 
ar pažįstamų, kiti tarnybos rei
kalais, daugumas — kaip turis
tai, tautinių šokių grupės, cho
ristai, ir 1.1. Jūs išsivežėte vie
nokių ar kitokių Įspūdžių apie 
mus ir mūsų gyvenimų, mūsų 
tautinę veiklų, mūsų blogusias ir 
gėrusias puses.

Ar neplanuojate, kurie dar ne
buvote, ir jau buvę, aplankyti 
ŠĮ kengūrų kraštų. Tam yra ge
riausia proga: šiais metais gruo
džio 26-31 maža Canberros 
lietuvių kolonija rengia Austra
lijos Lietuvių Dienas.

Ši šventė šiais metais jau bus 
13-ta Australijoje. Lietuvių Die
nos yra rengiamos kas antri me
tai didesniuose mūsų susibū
rimo centruose, kaip Sydney, 
Melbourne ir Adelaide. Šiais 
metais pirmų kartų jos bus \ ie
noj iŠ mažesnių Australijos lie
tuvių kolonijų — Canberroje.

Lietuviu Dienos — mūsų di- 
džiausią demonstracija arba 
pasirodymas iškeliant ir paro
dant mūsų tautines aspiracijas, 
mūsų tautos kultūrų, papročius, 
tautinius šokius ir dainas, mūsų 
tautodailę ir sportuojančio jauni
mo rungtyniavimų. Mes tuo pa
rodome, kad lietuviai turime sa
vo tradicijas, papročius, savo se
nų ir garbingų istorijų.

Suvažiuos visuomeninį darbų 
dirbu atstovai savo paskaitoms, 
posėdžiams, tolimesnio savo 
darbo gairių nustatyti. Įvairios 
organizacijos kaip architektų, 
inžinierių, ramovėnų, dvasiškių 
ir jaunimo šiame suvažiavime 
aptars, suvienodins ir paruoš 
tolimesnio savo veikimo planus 
pagal laiko reikalavimus.

Ne vien tik lietuviai-dalyvaus. 
Kviesime federalinės valdžios 
atstovus, parlamento narius, 
T.V. ir radijo korespondentus 
ir kitus žymius šio krašto as
menis. Jiem iškelsime savo poli
tinius tikslus ir siekimus. Daly
vaudami šioje mūsų šventėje, jie 
galės Įsitikinti, kad mes savo as
piracijų esame verti. Rengdami 
šiuos sąskrydžius, mes išlaikome 
tarpusavi ryšį, savo tautiškumų, 
o savo jaunimui duodame pajus
ti meilę savo tėvynei, savo kal
bai ir savo papročiam.

Canberra, federalinė valdžios 
sostinė, nėra didmiestis. Dar

PHILADELPHIA, PA.
Kultūrinė Popietė

Gruodžio 2, sekmadieni, mūsų 
žinomas rašytojas Antanas Gus
taitis atvyksta iš Bostono su pa
skaita “Kanauninkas Juozas Tu
mas Vaižgantas iš 50-ties me
tų atstumo”. Tai reta proga iš
girsti mūsų žymų rašytojų as
meniškai ir kartu pasisemti 
daugiau žinių apie Vaižganto 
šviesiųjų asmenybę, palikusių 
neužmirštamas pėdas Lietuvos 
istorijoje.

Po.paskaitos, koncertinę pro
gramų atliks talentinga pianis
tė Birutė Šnipaitė iš Wilming
ton, Del. Jaunoji muzikė, piani
no pamokas pradėjo būdama aš- 
tuonių metų. Šiuo metu Birutė 
studijuoja University of Penn
sylvania medicinos paruošia
mąjį kursų (prc-med). o plani
nį lavinimų tęsia toliau priva
čiai.

Rengėjos — Lietuvių Moterų 
Federacijos Philadelphijos Klu
bas — maloniai kviečia Phila
delphijos ir jos apylinkių visuo
menę Į šį parengimų, gruodžio 
2, Šv. Andriejaus parapijos sa
lėje, 19th ik Wallace Streets, 
Philadclphijoje. Pradžia su vai
šėmis 12 vai.

Sn.

Kultūrinė popietė apie lietu
vius filmų pasaulyje

Retas žmogus visai nesidomi 
kino filmais, jų kūrėjais, žvaigž
dėmis. Daugumas mūsų ne tik 
mėgstame nueiti Į gerų filmų, 
bet ir pasekame spaudų apie 
savo mėgstamų artistu gyve
nimų. Paskutiniu laiku mus ypa
tingai domina Jūratės Nausėdai
tės — Ann Jillian karjera ir jos 

prieš I-ąjį pasaulinį karų 
(1910) jos projektui buvo pa
skelbtas konkursas, kurį laimėjo 
Chicagos architektas Walter 
Burley-Griffin. Tais laikais buvo 
arklio traukos susisiekimo era, 
todėl ir Burley-Griffin supro
jektuoto miesto planai tiko to 
laiko dvasiai. Statyba buvo pra
dėta, bet, prasidėjus karui, dar
bai beveik visai sustojo.

Didesni darbai prasidėjo tik 
po Il-ojo pasaulinio karo. Pla
nai buvo modifikuoti, pritaikant 
juos šių laikų technologijos ir 
modernaus miesto planavimo 
principam. Dabar Canberra turi 
apie 240,000 gyventojų, iš kurių 
keli šimtai yra lietuviai. Mies
tas neturi jokios pramonės, apie 
40% gyventojų yra valdžios 
Įstaigų tarnautojai. Išskyrus au
to mašinas, niekas čia oro ne
teršia. Būdamas aukštai (560 m 
virš jūros lygio) ir apsuptas kal
vomis, kurios apaugintos pu
šynais ar eukaliptais, miestas 
duoda akiai malonų vaizdų. Šva
rios, apaugintos lapuočiais me
džiais, gatvės veikia labai rami
nančiai. Nėra pavojaus gatvėje 
būti užpultam, sužeistam ar api
plėštam.

Lietuviai turi savo klubų, ku
ris yra didelis ir erdvus. Jame 
veikia biblioteka. Jis yra visų

SOVIETŲ SĄJUNGOS TEISMAS IR 
JAUNIMO EKSKURSIJA Į
SKANDINAVIJĄ

Helsinkio Akto dešimtmečio 
sukakties proga, VLIKAS susi
taręs su Pabaltiečių Pasauline 
Santalka (PPS), ruošia viešų So
vietai Sąjungos teismų Kopenha
goje ir “Taikos ir Laisvės” eks
kursijų Baltijos jūra. Šie Įvykiai 
siekia atkreipti Europos it'pa
saulio visuomenės dėmesį Į ne
teisėtų Lietuvos, Latvijos bei 
Estijos okupaciją ir pabrėžti 
brutalius Sovietų nusikaltimus 
ir žmogaus bei tautų teisių 
pažeidimus šiose valstybėse.

Sovietų Sąjungos teismas pra
sidės 1985 liepos 23 pristatant 
teisėjų kolegijai, kuri bus suda
ryta iš žinomų Europos ir Ame
rikos valstybininkų, kaltinamąją 
medžiagą. Antrą teismo dieną 
vyks liudininkų apklausinėji- 

pasisekimai. Džiaugiamės, kad ji 
visur pabrėžia savo lietuvišką 
kilmę. Taip pat reaguodavome 
ir Į žinias apie Rūtų Lee-Kil- 
monytę. Visada ieškome ir kitų 
lietuviškų pavardžių filmų ap
rašymuose.

Mažai kas iš mūsų žino, kiek 
daug lietuvių yra bandę savo 
laimę Hollyvvoode nuo pat pir
mųjų kinematografijos kūri
mosi dienų. Jaunas autorius Rai
mundas Lapas kaip tik ir su
rinko medžiagų ir parašė kny- 
gė apie Amerikos lietuvius, 
kurie nuo 1909 metų yra palikę 
savo pėdsakus kinematografijos 
istorijoje.

Gruodžio 9 Philadelphijos LB 
apylinkės valdyba rengia su 
čikagiečio Raimundo Lapo knyga 
“Ten ekrane sužibus” Amerikos 
lietuviai kinematografijoje 1909- 
1979 supažindinimą. Aktorė 
Julija Dantienė trumpai supa
žindins su knygų, pats autorius 
papasakos kaip gimė knygos 
idėja ir kaip jis jai rinko me
džiagų. Po to bus parodytos 
Po to bus parodyti keli lietu
viški filmai.

Bus proga Įsigyti gražią, gau
siai iliustruotų knygų ne tik 
sau, bet ir Kalėdų dovanoms. 
Kultūrinė popietė vyks Šv. And
riejaus parapijos salėje, tuoj po 
lietuvišku mišių (kurios būna 
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kas sekmadienį 10:30 v.r.) apie 
12 vai.

Šv. Andriejaus lietuviška pa
rapija yra netoli Philadelphijos 
miesto centro, ant Wallace St., 
prie 19-tos gatvės.

Atsilankiusieji bus pavaišinti 
kava ir pyragais.

t-g. 

mūsų organizacijų centras, kur 
švenčiame visas mūsų tautines 
šventes ir visus minėjimus. Klu
bas yra finansiškai stiprus, todėl 
visas mūsų organizacijų veiki
mas yra dosniai remiamas.

Canberra — gražus mieštas, 
Australijos lietuviai draugiški ir 
mėgsta svečius, tai kodėl nesu
trumpinti savo žiemos. Skriskite 
čia! Rasite daug gryno oro, dar 
daugiau erdvės. Aplankysite 
gimines, draugus, pažįstamus ir 
dalyvausite mūsų didžiojoje 
Šventėje. Kartu atšvęsite N. Me
tus su mumis ir po to saulėje 
nudegę, fiziškai ir dvasiškai at
jaunėję laimingi grįšite namo.

Suprantama, prieš grįžtant 
namo, reikia pirma nuvažiuoti, 
o prieš važiuojant norisi dau
giau žinių. Rytiniame Amerikos 
rajone, pilnas žinias apie šventės 
programą ir apsigyvenimo pa
dėtį Canberroje rasite štai kur: 
New Yorko apylinkėse pas VY
TIS INTERNATIONAL TRA
VEL SERVICE, 2129 Knapp St., 
Cor Gerritsen Ave., Brooklyn, 
N.Y. 11229, o daugiau į šiaurę 
gyveną New England rajone, 
kreipkitės į BALTIC TOURS, 
8 White Oak Road, Newton, 
MA 02168.

Iki pasimatymo canberroje.
Jūras Kovalskis

mai, o liepos 25 — teismo baig
mės posėdžiui.

Lygiagrečiai su šiuo įvykiu 
yra rūpinamasi gausiu pabaltie
čių dalyvavimu teisme ir Helsin
kio Akto sukakties minėjimuo
se.. “Taikos ir Laisvės” ekskur
sijos tikslas yra parodyti pasau
liui, kad Pabaltijo laisvės klau
simas nėra akademiškas, nes 
be laisvės nėra galima taika. No
rima parodyti, kad šis tikslas 
yra remiamas visų pabaltiečių 
pasaulyje. Ekskursijos dalyviai 
bus raginami stebėti Sovietų. Są
jungos teismą. Po jo, liepos 26 
pradedamoje ekskursijoje laivu 
jie sieks Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos pakraščius (laikantis 
tarptautinių ribų). Laivas sustos 
Helsinkyje, kuriame yra pla
nuojama dalyvauti Helsinkio 
Akto dešimtmečio minėjime. Iš 
Helsinkio laivas grįš į Stock- 
holmą liepos 29, kur bus susi
pažinta su pabaltiečiais Švedi
joje. Ekskursijos darbotvarkėje 
yra pabaltiečių laisvės ryžto 
demonstracijos trijose Europos 
sostinėse, tarptautinis bendravi
mas, politinės ir kultūrinės dis
kusijos, pasirodymai ir pramo
gos/turizmas.

Pabaltiečių “Taikos ir Lais- V
vės” ekskursijų ruošia iš trijų 
pabaltiečių atstovų sudarytas 
komitetas, kuris dirbs PPS prie
žiūroje. Teismo Kopenhagoje ir 
ekskursijos reikalus derina lie
tuvių vardu V’LIKo vicepirm. 
inž. L. Grinius.

Šie abu ivvkiai vra istori- C *
niai svarbūs, nes jais Europoje 
viešai pabrėžiama Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybė ir 
Sovietų okupacijos Pabaltyje 
neteisėtumas. Įvykių proga yra 
planuojama kreiptis Į Skandina
vijos valstybių vyriausybes, par
lamentarus ir laikraštininkus, 
siekiant pareiškimų dėl okupaci
jos neteisėtumo.

Visuomenė ir organizacijos 
yra prašomos šiuos įvykius dos
niai remti šiam tikslui skirtomis 
aukomis TAUTOS FONDUI. P. 
O. Box 21073, Woodhaven, N.Y. 
11421 (arba per T.F. kraštų Įg a? 
liūtinius). Ekskursijos dalyvių 
registraciją su 150 rankpinigių 
prašome siųsti VLIKo adresu, 
1611 Connecticut Ave., N.W.’, 
Suite 2, Washington, D.C. 2(XX)8.

(Elta)

Gyvenkime taip, kad ateitie^ 
kartos mūsų nekaltintų, jog 
nesugebėjome aukotis Lietuva 
ir ją išvaduoti!
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Canberros miestas, Australijos sostinė, kur šiemet rengiamos Lietuvių Dienos. Miesto 
centre Burley Griffin ežeras. Dešinėje valstybinė biblioteka, už jos — aukščiausiojo 
teismo rūmai.

ŽVILGSNIS Į PR. DOMŠAITĮ IR JO KŪRYBĄ

ALFONSAS NAKAS

Nors Pranas Domšaitis (kitaip 
Franz Domscha^ir Franz Dom- 
scheit) ilgai gyveno, sukūrė tūks
tančius darbų ir prieš 19 metų 
mirė, anksčiau mes, lietuviai, 
juo beveik nesidomėjom. Jeigu 
enciklopedijas laikyti dėmesio 
barometru, tai reikalai štai kaip 
stovi: 1955 išleistame LE V 
tome jam skirta 38 eilutės, ilius
truojama viena paveikslo repro
dukcija, nėra portreto; 1969 LE 
XXXVI (papildymų) tome — dvi 
eilutės apie jo mirtį; 1966 Ma
žojoj l.t. enciklopedijoj — nė 
žodelio; Lietuviškojoj Tarybinėj 
eriakl^IICM (1977^U7|5-ejlB- 
čių, be kūrybos pavyzdžio? ir 
portreto; tik 1972 išėjusiame 
EL II tome jam duotas visas 
puslapis, kurian įdėta ir daili
ninko portretas, ir kūrybos pa
vyzdys. Dėl tarybinių enciklo
pedijų nėra ko stebėtis: kol me
nas tenai bus vertinamas pagal 
partijos, vyriausybės ir atsipra
šant lionginų šepečių kriterijus, 
Domšaitis liks entartete Kunst 
kategorijoj. O laisvajai išeivijai 
Domšaičio kūryba domėtis ėmė 
rastis gerų progų, kurių svar
biausios gal būtų jo mirtis 1965- 
siais, jo gimimo šimto metų su
kaktis 1980, jo našlės su lietu
viais suartėjimas ir nemažo skai
čiaus jo paveikslų į lietuvių ran
kas geromis sąlygomis perdavi
mas.

Prano Domšaičio kūriniu ai- C 
bumas su plačia jo. biografija 
buvo išleistas Pietų Afrikoj 1976 
metais, kaip South African Art 
Library leidinys. Jį redagavo 
Charles DuRy, o ilgą Įvadą su 
dailininko biografija bei jo kū
rinių aptarimu parašė Elsa Ver- 
loren van Themaat. To pirmojo 
albumo man neteko matvti. Šių 
(1984) metų apie vidurį (tik spė
ju, nes nideniop imta platinti; 
išleidimo datos, deja, nera
dau) atspausdinta antroji albu
mo laida, Lietuvių dailiųjų me
nų instituto (Lithuanian Institu
te of Fine Arts) finansuota. Lei
dinio recenzentas (dailininkas) 
Romas Viesulas (žiūr. I984.X.27 
“Draugo" II d.) rašo, kad tai 
yra visiškas 1976 laidos pakarto
jimas, kad ir originaliojoje lai

Kuinas Katinas iš Hotncr, Aliaską: , Mat ^as ateina kartais ap
lankyti mano kiemo.”

doje, kaip dabar, visi tekstai yra 
anglų kalba.

Albumo puslapių formatas — 
9 1/2 x 10 3/4 colių (viršeliai 
kiek didesni). Viršelių aplankas 
papuoštas spalvotu dailininko 
peizažu, kurio centre baugiai 
ryškus raudonis. Įdomus ant 
stalo užsikniaubusio dailininko 
portretas. Būtų dar įdomiau, jei 
rastume paaiškinimą, kam ten 
arkliuko statulėlė, bene vyno 
buteliai, kavos ir gal dažų skar
dinės? Titulinį puslapį seka al
bumui paveikslus skolinusiųjų 
pavardės ir skolintų darbų nu
meriai. Puslapyje šalia turinio 
rodyklės atspaustas mergaitės 
piešinys, kuris panaudotas ir 
LE V tome .ir ten pavadintas 
“Aktu’,’..,. Daugiau kaip. 15 dide
lių puslapių užima jau minė
tas tekstas. Dailininko biografi
niai faktai čia surašyti ne sau
sai enciklopediškai, bet nuolat 
pereinami jo kūrybinio proceso 
aiškinimais, skatinant domėtis 
albume sunumeruotais kūri
niais. Kaip motto, pradžioje į- 
sidėtas sakinys “Ich bin ,doch 
immer unterwegs” (“esu aš vi
suomet kelionėse”). Tikrai, pasa
kojime apie dailininką paaiš
kėja, kad tai būta neramuolio, 
tartum amžinojo žydo, apkelia
vusio pusę pasaulio, iki pagaliau 
atsidūrė tolimoje P. Afrikoje ir 
ten aklimatizavosi net ir kū
rybiškai. Aprašoma jo lietuviška 
kilmė (motina tikra lietuvė; tė
vas , nors suvokietėjęs, lietuviš
kiausia pavarde). Jo meno stu- 

-dijos, karo tarnyba, impresionis
tinė, paskui ekspresionistinė kū
ryba, pripažinimas, iškilimas, 
patekimas į nacių nemalonę 
ir laikina kūrybinė impotencija, 
pokary susitikimas su lietuviais 
dailininkais, apsisprendimas už 
lietuvybę ir Lietuvos pilietybę, 
draugystė su Adelheide Armhold 
ir su ja vedybos, P. Afrikoj ant
rosios tėvynės suradimas, senat
vė ir palinkimas į religinį me
ną. Tai man labiausia įstrigu
sios aprašo temos, kurias čia 
nebūtinai surašiau chronologine 
tvarka.

Be numerio neturinčio jau mi
nėto spalvoto piešinio viršelių 
aplanke ir 8 juoda-balta pieši
nių, įpintų tarp teksto puslapių 
bei albumo užsklandoj, randame 
43 numeruotus dailininko kūri
nius. Visi jie. kiti pakartotinai. 

teksto autorės aptariamai iš
nagrinėjami. Kalbant apie albu- 
man sudėtus kūrinius, tai ne 
vieną jų jau esame matę rep
rodukuotus mūsų periodikoj, 
kuri, deja, ne tik spalvų neper
duoda, bet ir atspaudžia kartais 
labai prastai. Šiame Hongkonge 
spausdintam albume viskas at
likta labai dailiai, o ypač akį 
ir širdį džiugina tie keliolika 
spalvotųjų paveikslų. Nesiimsiu 
nemokšiškai albumo reprodu
kuotų paveikslų vertinti. Galiu 
tik pasakyti, kad į juos be- 
spoksant, ypač į tuos religinio 
turinio, užvaldo savotiškas ilge
sys, kartu ir ramybė. Tie pri
mityvūs, deformuoti žmonių vei
dai^ didelėmi nosimis irrstorom 
lūpom, yra tokie jaukūs, įdo
mūs. Jų žvilgsniai panirę kažkur, 
ko mes nematom, gal tik nujau
čiam. Bent keliuose, religiniuo
se ir profaniniuose paveiksluo
se, danguje tvyro mėnulio ar 
saulės diskas. Taip, net ir religi
nio triptiko dviejuose vaizduo
se dangaus skliautą dominuoja 
ne Betliajaus žvaigždė, o pilnas 
mėnuo, gi Kristui mirštant ant 
kryžiaus, paveikslo kairėj pusėj, 
po dešine Nukryžiuotojo ranka, 
jei teisingai suprantu, blankiai 
šviečia pritemusios saulės pusė 
disko. Negaliu atsižiūrėti į vie
nintelį ištisai žalią peizažą su 
penkiais sartais ir vienu širmu 
arkliu. Taip norėtųsi tos pievos 
pakrašty prigulti ir žvilgsniu pa
klajoti dangaus žydrynėje!. . .

Albumo gale pateiktas Dom
šaičio dailės parodų sąrašas, 
leidiniui naudotų knygų bei pe
riodikos straipsnių bibliografi
ja ir vietovių bei pavardžių 
rodyklė (indeksas).

Romas Viesulas leidinį “Pra
nas Domšaitis” vadina mono
grafija. Kaži, ar ne rikliau jį 
vadinti albumu, ką aš šiame 
rašiny ir dariau? Negalėčiau 
ginčytis, bet man atrodo, kad 
monografijai reikėtų gerokai 
daugiau: daugiau konkretesnių 
biografinių duomenų, daugiau 
autoritetingu dailės kritiku 
nuomonių, pagaliau daug, daug 
daugiau Domšaičio dailės pa- 
vvzdžiu iškaitant ir nevvkusius 
kūrinius. Puslapių skaičiumi 

. monografija turėtų būti gal pen
kis kartus gausesnė. Tokiai mo
nografijai medžiagos (kūrybos 
pavyzdžių, kritikos raštų, daili
ninką pažinojusių jo gyveninio 
liudytojų), atrodo, yra apstu. 
Kas žino, gal susibaus keli mūsų 
išeivijos dailininkai ir paruoš 
didelę Prano Domšaičio mono
grafija lietusiu kalba? lai būtu 
paminklas dailininkui, kurio pa
veikslai už šimtmečio gal bus 
graibstomi didžiųjų pasaulio 
galerijų.

PRANAS DOMŠAITIS. Elsa 
\ erloren van I hemaat. \’vr. red. 
Charles Du Rv. Pirmąją laidą 
1976 m. išleido South African 
Art Librarv. Antroji laida išleis 
ta Lietuvių dailiųjų menų 
iiistitnto lėšomis. Kama nepažy • 
mėta. Pardas tnėjama po 25 dol. 
Gan narna "Drauge ‘ ir pas ki 

, tirs platintoms.'
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ST. PETERSBURG, FLA.
į Lietuvių klubo sezono atida

rymo balius įvyko spalio 20... 
Dalyvavo 270 asmenų. Meninę 
programų atliko aktorius Vitalis 
Žukauskas iš New Yorko. Jis čia 
lankosi jau trečių kartų, bet vi
sada mielai sutinkamas, nes vi
sus puikiai nuteikia savo nuošir
džiu humoru. Lietuvių Fed. Uni
jos “Kasa” skyriaus metinių 
proga iš New Yorko lankėsi 
“Kasos” direktorius ir vicepir
mininkas Vyt. Alksninis ir di
rektorius A. Balsys. V. Alksni
nis “Kasos” metinių proga pa
sveikino dalyvius ir kiekvieno 
stalo svečiam padovanojo po 
butelį degtinės.

Lietuvių klubas, kaip ir kiek- 
vieneriais metais, Balfo vajaus 
proga paskyrė 100 dol. aukų.

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimas įvyks lapkričio 25, 
sekmadienį, 1 vai. su mišiomis 
Šv. Vardo bažnyčioje, Gulfpor- 
te. Lapkričio 28, trečiadienį, 4 
vai. popiet Lietuvių klube pa
skaitų skaitys A. Mironas. Meni
nę programų atliks vyrų dainos 
vienetas, vad. muz. A. Mateikos. 
Minėjimų rengia LŠST Romo 
Kalantos kuopa.

Lietuvių Fondo vajų St. Peters- 
burge paskelbus, čia gyvenų 
Justinas ir Elena Dirginčiai pir
mieji įteikė vajaus komisijai 
1000 dol. Organizacijos ir pa
vieniai asmenys kviečiami sto
ti nariais ar savo pradėtus įna
šus padidinti. Vajaus pabaigai 
gruodžio 7 Lietuvių klubo salėj 
rengiamas solistės Nerijos Lin
ke vičiūtės-Kasperienės koncer
tas.

“Žibintas”, St. Petersburgo 
vaidintojų trupė, ruošiasi savo 
antram spektakliui. Bus vaidina
ma A. Rūko linksmas 3-jų veiks
mu nutikimas “Bubulis ir 
Dundulis”, dalyvaujant A. Ma-

CLEVELAND, OHIO
VLIKo sukakties minėjimas 

Clevelande
Šiais metais Vyriausiasis Lie

tuvos Išlaisvinimo Komitetas — 
VLIKas švenčia savo veiklos už 
Lietuvos laisvę 40-sias metines. 
Per tų ilgų okupacijos ir kan
čios laikotarpį VLIKas yra atli
kęs daug darbų tėvynei Lietu
vai. Ir nors mūsų visų pagrin
dinis tikslas nėra dar pasiek
tas, VLIKas ir toliau nenuils
damas dirba ir kovoja, kad Lie
tuva netrukus galėtų nusikraty
ti vergijos pančius ir atstatyti 
nepriklausomų savo valstybę.

Šios sukakties minėjimas Cle
velande bus gruodžio 16, sek
madienį, 4 vai. po pietų Lietu
vių Namų viršutinėje salėje. Mi- 
nėjimų-akademijų rengia specia
liai tam sudarytas komitetas, 
vadovaujamas VLIKo vicepirmi
ninko Vyt. Jokūbaičio.

Pagrindinę paskaitų skaitys 
vienas VLIKo kūrėjų Lietuvoje 
agronomas ir poetas Balys Gai- 
džiūnas. Meninę dalį atliks Ka
lėdom į Australiją koncertuoti 
išvykstųs Clevelando vyrų ok
tetas, vadovaujamas maestro 
Ryto Babicko, dabartinio Čiur
lionio ansamblio dirigento.

Visi kviečiami minėjime kuo 
gausiau dalyvauti. Įėjimas — 
auka, ak

PERKŪNAS IR TRYPTINIS 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Kaip jau buvo anksčiau ra
šyta, gruodžio 8, šeštadienį, 
Kultūros Židinyje įvyks dviejų 
New Yorko iškiliausių meninių 
vienetų koncertas. Tai vyrų cho
ro Perkūno, kurį labai dažnai 
girdite ir matote įvairiose lietu
viu kolonijose koncertuojant, ir 
tautinių Šokių ansamblio Tryp
tinio, kuris taip pat dalyvauja 
ne tik visose Tautinių Šokių 
Šventėse, ne tik įvairiuose New 
Yorko Švenčių minėjimuose, bet 
ir su kitomis tautinių šokių gru
pėmis įvairiuose miestuose tau
tinių šokių programose.

Tų patį vakarų koncerto metu 
bus dar ir dail. A. Galdiko pa
veikslo laimėjimas. Švenčiant 
Lietuvių Katalikių Moterų orga
nizuotos veiklos 75-rių metų 

teikos vyrų dainos vienetui ir 
tautiniam šokiam, kuriuos pa
ruoš Laima A. Robertson. Reži
suoja A. Ulbinas. — L.Ž.K.

Lietuvos vyčių metinis susi
rinkimas įvyko lapkričio 7 lietu
vių klubo patalpose. Išrinkta 
nauja valdyba: dvasios vadas 
kun. J. GasiCinas, pinn. Alex 
Kraujalis, vicepirm. A. Mažeika, 
vicepinn. T. Liutkienė, sekr. V. 
Kleivienė, ižd. M. Žigaitienė,

AR TIKRAI SOVIETŲ SĄJUNGA 
PIKTNAUDŽIAUJA PSICHIATRIJĄ?

susidorojant su politiniais be-Didžiosios Britanijos atstovas 
J ungtinių Tautų Žmogaus Teisių 
komisijoje, drauge su kai kurių 
kitų valstybių delegatais, para
gino Sovietų Sąjungą įsileisti 
tarptautinę psichiatrų ir juristų 
grupę, sudarant jai sąlygas ištir
ti, ar yra pagrįsti kaltinimai, 
kad Sovietų Sąjungoje yra pikt
naudžiaujama psichiatrijos 
mokslu psichiatrinėse ligoninėse

“AMERIKOS BALSAS” 
IEŠKO TARNAUTOJŲ

Amerikos Balsas nuolatos ieš
ko kvalifikuotų tarnautojų tarp
tautinei radijo programai lietu
vių kalba. Atlyginimas nuo 
$21,066 iki $24,589. Kandidatai 
turi laisvai naudoti lietuvių kai- 
bė ir gerai pažinti anglų kalbų. 
Kandidatai taipgi turi būti paty
rę sekančiose srityse: žurnalisti
koje; versti raštu ir žodžiu iš 
anglų į lietuvių kalbų; sugeba 
dėstyti lietuvių kalbų gimnazi
jos lygyje; arba turėti patyri
mų scenos vaidyboje lietuvių 
kalba. Suinteresuoti kandidatai 
prašomi siųsti prašymus ir resu
me: VOICE OF AMERICA, 
Recruitment and Placement Di
vision, Room 1192, 330 Inde
pendence Ave., S.W., Washing
ton, D.C. 20547.

Amerikos Balsas yra visiems 
lygių galimybių darbdavys.

(Elta)

KALĖDOS 
MUZIEJUJE

Kasmet Mokslo ir Pramonės 
muziejus Chicagoje ruošia Kalė
dinį festivalį, kurio metu yra 
parodomi įvairių tautų kalėdi
niai papročiai ir papuoštos eg
lutės.

Gruodžio 15 “Kalėdos Lietu
voj” programą atliks Mr. & Mrs. 
Frank Zapolis vadovybėje pa
ruošti asmenys ir Vyčių tauti
nių šokių grupė.

Jau 43 metai, kai muziejus 
ruošia tokius “Kalėdos aplink 
pasaulį” festivalius. Jų metu 
gaunami ir kalėdiniai valgiai 
internacionaliniam bufete. Šiais 
metais dalyvauja 
nių grupių ir tęsis iki sausio 6 d.

Programos atliekamos ir bufe
tas atidaras penktadieniais, šeš
tadieniais ir sekmadieniais nuo 
lapkričio 23 iki gruodžio 16.

Muziejaus lankymo valandos 
nuo 9:30 iki 4:00 popiet kasdien, 
o savaitgaliais iki 5:30.

net 40 etni-

sukaktį Kanadoje, buvo pareikš
ta ir visų prašyta ir toliau rū
pintis atstovauti Sąjungai Tarp
tautinėje Katalikių Moterų Uni
joje.

Sesuo Augusta, Nekalto Pra
sidėjimo seselių vardu, Sąjungos 
tęstinumui palaikyti ir tarptau
tinei veiklai paremti l>ei kitom 
išlaidom padengti paaukojo 
dail. Adomo Galdiko paveikslą.

Bilietai šio paveikslo laimėji
mui jau seniai platinami. Jų dar 
galima būtų gauti pas Draugijos 
nares. Būtų gera, kad lietuvių 
visuomenė paremtų šį Katalikių 
Moterų darbą ir kad lietuvių 
Katalikių Moterų organizuota 
veikla ir toliau būtų žinoma, o 
drauge ir atstovaujama Tarptau

finansų sekr. E. Petraitienė, iždo 
globėjai prel. J. Balkūnas ir O. 
Vilnis, visuomeninių ryšių pinu. 
K. Kleiva, kultūros komisija — 
Ed. Praninskas, A. Šukienė ir 
Em. Grušienė, ryšių su ameri
kiečiais pinn. Victoria Jacob
son, korespondentai — anglų 
kalba V. Kraujalienė ir lietuvių 
J. Gliosas. Apie vyčių seimų 
pranešė A. Mažeika, A. Krau
jalis ir K. Kleiva. Balfui pa
skirta 50 dol. — J.G.

laisviais.

Sovietų vyriausybė visada at
metė tokius kaltinimus, laiky da
ma juos šmeižikiškais, pažymė
jo britų delegatas žmogaus 
teisių komisijoje Sir Charles 
Evans, nors atrodo, kad gauna
mos žinios apie piktnaudžiavi
mų psichiatrijos mokslu Sovietų 
Sąjungoje yra patikimos ir tei
singos.

Vakarus pasiekia labai tiks
lios informacijos apie sveikų 
žmonių įkalinimų psichiatrinėse 
ligoninėse politiniais motyvais. 
Tokiomis aplinkybėmis, pažy
mėjo britų delegatas, būtų nau
dinga, kad tarptautinei psichiat
rų ir juristų grupei būtų leista 
nuvykti į Sovietų Sąjungų ir ap
lankyti tuos politinius belaisvius 
apie kuriuos sakoma, kad jie yra 
kalinami psichiatrinėse ligonė- 
nėse.

Britų delegato pasiūlymų, 
tarp kitų, parėmė Norvegijos, 
Prancūzijos, Kanados ir Fede
ralinės Vokietijos atstovai žmo
gaus teisių komisijoje.

ETNINIS RENGINYS 
PENNSYLVANIJOJ

William Penn vardo muzieju
je, Harrisburg, PA, 4-tas metinis 
kalėdinis sezono renginys 
“Christmas... an Ethnic Ex
perience” prasidės gruodžio 9 
ir tęsis iki sausio 12.

Ceremonijas pradės 2 vai. po
piet gubernatorius DickThorn- 
burgh gruodžio 9, dalyvaujant 
gubematūros pareigūnams ir 
etninių grupių atstovams.

23 etninės grupės, jų tarpe ir 
lietuviai, turės kalėdines eglutes 
ir supažindins su savo tautybių 
kalėdini niais papročiais. Kalėdi
nės giesmės bus giedamos de
šimties chorų sekmadieniais 
gruodžio 9, 23 ir sausio 6. Cho
rų surašė nėra lietuvių choro.

KALĖDINĖM DOVANOM
LIETUVIŠKOS KNYGOS

Dvi naujai Darbininko išleis
tos knygos tik už 12 dol. Tai 
Jurgio Gliaudos “Kovo ketvir
toji” — romanas iš Šv. Kazi
miero gyvenimo ir Antano Gai- 
liušio “Visaip atsitinka” — įdo
mių novelių rinkinys.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y.

tinėje Katalikių Moterų Unijoje.
Kaip matote, šis koncertas ir 

savo tikslu ir savo programos 
dalyviais nėra eilinis. Tai bus 
vienas iš iškiliausių šio sezono 
koncertų Kultūros Židinyje.

Mes dažnai dejuojame, kad 
mūsų jaunimas nenori dalyvauti 
lietuviškoje veikloje, nenori at
vykti į mūsų koncertus ar kito
kius meno ar visuomeninius ren
ginius. Šiame koncerte matysi
te Tryptinio šokėjus, kurie yra 
jauni, bet kurie nepatingi atvyk
ti į repeticijas kiekvieno penk
tadienio vakarų, kad ne tik iš
moktų šokti tautinius Šokius, 
l>et kad ir pabendrautų su kitais 
savo amžiaus lietuviais ir kad 
kaip grupė galėtų dalyvauti 
pasirodymuose. Jie yra gimnazi
jų arba universitetų studentai. 
Šių grupę įsteigusi ir 35-ti me-

(nukelta j 7 psl.)
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IŠ VISUR
Po solistės Ginos čapkauskienės koncerto Kultūros Židi
nio scenoje. Iš k. — P. Jurkus, pianistas William Smiddy, 
solistė Gina čapkauskienė, Tėv. Kornelijus Bučinys, OFM, 
Tėv. Leonardas Andriekus, OFM, Marija Žukauskienė New 
Yorko klubo pirmininkė. Nuotr. A. Reivytienės

IŠ ATEITININKŲ VEIKLOS
New Yorko apylinkės ateiti

ninkai sendraugiai turėjo savo 
susirinkimų spalio 21 Apreiški
mo parapijos salėje tuoj po 1 i 
vai. mišių. Aptarti visi einamieji 
reikalai, apžvelgta praėjusi 
veikla.

Kun. St. Ylos minėjimas pra
ėjo sėkmingai ir sutraukė daug 
žmonių. Už tai didelė padėka 
priklauso kun. Jonui Pakalniš
kiui. Mirus Tėv. Viktorui 
Gidžiūnui, jis buvo pagrindinis 
to minėjimo organizatorius.

Dail. G. Žumbakienės paro
da taip pat praėjo su pasiseki
mu ir sutraukė daug žiūrovų. 
Parodos atidaryme dalyvavo ir 
vysk. P. Baltakis, OFM, ir tarė 
trumpų žodelį. Paroda ir visa 
tos dienos programa rūpinosi R. 
Razgaitienė, L. Vainienė, G. Ja
nušienė, F. Ignaitienė ir kitos 
ateitininkės.

Adv. P. Žumbakio paskaita, 
kuri įvyko prieš G. Žumbakie
nės parodos atidarymą, buvo 
taip pat sėkminga. Jis kalbėjo 
kaip OSI apkaltina kaikuriuos 
žmones ir pasinaudoja KGB 
atsiųsta medžiaga. Paskaita su
kėlė gyvas diskusijas. Adv. P. 
Žumbakį pristatė adv. Berzinš.

Kaukiu tradicinis balius šiais 
metais dėl šv. Kazimiero iškil-

NAUJAS VEIKALAS APIE 
LIETUVOS — VATIKANO 
SANTYKIUS IR KONKORDATĄ

Didžiojoje Britanijoje iš spau
dos išėjo marijono kunigo dr. 
Stepono Matulio knyga “Lietu
vos laisvės vainikas — Bažny
tinės provincijos įsteigimas ir 
konkordatas”.

Pirmoje knygos dalyje glaustai 
minimos pastangos amžių bėgy
je Lietuvos bažnytinį gyvenimų 
atpalaiduoti nuo kaimyninių 
tautų saitų, apžvelgiama bažny
tinė administratyvinė padėtis 
nepriklausomoje Lietuvoje iki 
apaštalinio vizitatoriaus arkl
vyskupo Jurgio Matulaičio atvy
kimo 1918-1925 metais.

MONTREALIO LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGA 
MIELAI KVIEČIA VISUS STUDENTUS Į 

XXI TRADICINĘ ŽIEMOS STOVYKLĄ 
1984 gruodžio 27 - 30 (4 naktys) 

Stovykla vyks “La Louisiane” viešbutyje, 
Mont Rolland, Quebec

— Stovyklos programoje: slidinėj imas, įvairus žiemos 
sportas ir pramogos.

— Stovyklos kaina už kambarį: dviem asmenim 
176 dol., keturiem asmenim 244 dol. (dvi dvigubos lovos) 
kanadiskais pinigais.

— Prašom siųsti kambarių užsakymus kartu su 
Jūsų money order už pilna dainą. Pinigai nebus grą
žinami po gruodžio 10 d.

— Bus Naujų Metų sutikimas Montrealyje gruodžio 31 
“Hotel de Dorval", Laurentian Room.

— Informacijų ir mokėjimų reikalu kreiptis:
Ray Augūnas 
54 6th Avė.
La Salle, Quebec H8P 2K9
1 - 514-365-1503

ARBA Aras Piečaitis
6121 La Salle Blvd.
Verdun, Quebec H4H 1P7 
1 - 514-767-8779.

inių Romoje nesurengtas. Atei
nančiais metais toks kaukių ba
lius bus rengiamas vasario 9.

Iždininkė P. Ąžuolienė pra
nešė, kad ižde yra pinigų. Di
džiausios išlaidos buvo aukos 
moksleiviams studentams, vysk. 
Baltakiui ir kun. A. Račkaus
ko kunigystės 50 metų minėji
mui. Kitos mažesnės išlaidos 
susidarė už mišias ir skelbimus 
— užuojautas už mirusius na
rius. Didžiausios pajamos yra iš 
kaukių baliaus. Nario mokestį 
už 1983 sumokėjo 56 nariai. Di
desnė dalis narių moka tik vieną 
dolerį, nes jie jau nebedirba ir 
gyvena iš santaupų.

Kalbėta apie studentų ir 
moksleivių veiklų. R. Razgaitie
nė perėmė vyresniųjų mokslei
vių globą, jaunesniųjų globai 
Liuda Gudelienė susitarė su de- 
vyniom mamomis, kurios kiek
viena paruoš programą vienam 
susirijikiiriųi ir jį praves.

■jęąlbėjž apie mokesčių dydį, 
kaip dažnai kviesti susirinki
mus, kaip pagyvinti veiklą.

Dvasinis susikaupimas rengia
mas gruodžio 2, sekmadienį, su 
kun. prof. A. Rubšio paskaita ir 
skaidrėmis.

Kun. V. Gidžiūno, OFM, pri
siminimas rengiamas sekmadie
nį prieš Verbas.

Antroje dalyje aprašoma arki
vyskupo Matulaičio veikla pa
ruošiant ir kuriant Lietuvos 
bažnytinę provincijų 1925- 1926 
metais.

Trečioje dalyje apžvelgiamas 
arkivyskupo Matulaičio įnašas 
ruošiant nepriklausomos Lietu
vos konkordatų su Apaštalų 
Sostu.

Rašydamas veikalų, autorius 
kun. dr. Steponas Matulis rėmė
si \ atikano. Marijonų vienuoli
jos, Romoje veikiančio Rytų Ins
tituto ir Lietuvos atstovybės 
prie Apaštalų Sosto archyvais. 
Knyga yra 140 puslapių.

Lietuvos atstovas S.A. Bačkis 
kartu su Pasiuntinybės patarė
ju S. Lozoraičiu, jr., lapkričio 
23 lankėsi Valstybės Departa
mente, kur turėjo ilgą pasikal
bėjimą ryšium su kai kuriem 
asmenim gręsiančiu deportaci
jos pavojumi. Šia proga jie 
pabrėžė, kad vadinamų “Karo 
nusikaltėlių” bylos šiuo metu 
kelia nerimo tarpe laisvojo pa
saulio lietuvių, kurie labai rū
pinasi, kad nebūtų tiesioginiai 
ar netiesioginiai sulaužyta JAV 
sovietinės okupacijos nepripaži
nimo politika. S.A. Bačkiui ir 
S. Lozoraičiui, jr. bu
vo atsakyta, kad toji nepri
pažinimo politika yra ir lieka 
pilnai galiojanti, o atskirų as
menų teisine padėtimi ir jų de
portacijos klausimu Valstybės 
Departamentas yra reikiamai 
susirūpinęs ir svarsto visas ga
limas išeitis, kurios nepažeistų 
okupacijos nepripažinimo poli
tikos.

— Washingtone, VLIKo būs
tinėje, lapkričio 17 įvyko Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
ir VLIKo valdybų atstovų pasi
tarimas politinio darbo derini
mo tarp abiejų organizacijų rei
kalais. PLB valdybai atstovavo 
jos vicepirmininkas inž. Algi
mantas Gečys, o VLIKo valdy
bai jos vicepirmininkas v inž. 
Liūtas Grinius. Nuoširdžiuose 
pokalbiuose buvo pasikeista in
formacija apie abiejų organiza
cijų užmojus politinėje srityje 
bei paliesti darbų koordinavi
mo ir bendradarbiavimo klau
simai. Kitas abiejų valdybų at
stovų pasitarimas pramatomas 
artimoje ateityje.

— Dviejų fortepijonų koncer
tas, atliekamas muzikų Alvydo 
Vasaičio ir Jono Govėdo, įvyks 
gruodžio 2, sekmadienį, 4 vai. 
popiet Anapilio salėj, netoli To
ronto.

— Dail. M. Dobužinskio “Se
nosios Lietuvos” piešinių paro
dą surengė Lietuvių Dailiojo 
Meno Institutas, Lietuvių Fondo 
padalinys. Dobužinskis garsus 
praeities architektūriniais peisa- 
žais, ypač Vilniaus, Kauno ir 
Žemaitijos apylinkių. Paroda 
vyksta Chicagos Jaunimo Cent
ro Čiurlionio galerijoje lapkri
čio 23 - 25 ir lapkričio 30 - 
gruodžio 2.

— Ateities klubo 35 metų su
kakties minėjimas Clevelande 
įvyks gruodžio 2.

— Tėvynės Garsų radijo pro
gramos 35 metų sukakties minė
jimas Clevelande įvyks gruo
džio 9.

— LMKF Hartfordo klubas 
gruodžio 9, sekmadienį, nuo 9 
vai. ryto iki 1 vai. popiet ren
gia lietuviškų eksĮTonatų išpar
davimą Švč. Trejybės parapijos 
salėje. 53 Capitol Ave., Hartfor
de. Bus galima įsigyti gražių 
kalėdinių dovanų: medžio dirbi
nių, lininių lietuviškų staltiesių, 
takeliu. juostų, gintaro, 
paveikslų.

— Lietuviu Kataliku Mokslo 4- 4-
Akademijos ateinantis suvažia
vimas įvyks 1985 gruodžio 26-30 
Los Angeles. Calif.

— Rimas Burba, tarnavęs So
vietų Sąjungos kariuomenėje, 
būdamas Atgamstane, buvo pa
tekęs į aftanistanų laisvės ko\ o- 
tojų nelaisvę. Šie ji perdasė į 
Vakavus. Buiba gyveno Šveicari- 
joje internuotas. Po dviejų me
tų internavimo jis apsisprendė 
grįžti iv lapkričio 21 išskrido Į 
Maskvą,

’-v*
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AUKŲ VAJUS LIETUVIŲ FONDUI
Daug gražių žodžių ir gerų 

norų liktų be pasekmių, jei ne
botų suteikiama finansinė para
ma jiem įvykdyti. Toji parama 
turi ateiti iš “nemirštančio” šal
tinio — nuolatinio, pastovaus 
iždo, kurio vien procentai pa
jėgtų sušelpti visus ar bent dau
gumų mūsų troškimų. Toks 
centrinis iždas yra Lietuvių Fon
das, įkurttas mūsų kultūrinio ir 
tautinio gyvenimo išlaikymui 
bei puoselėjimui. Iždo kapita
lui augant, procentai kyla, mū
sų pajėgumas didėja, o kapita
las pasilieka ateičiai nepriklau
somos Lietuvos atstatymui.

Šiuo metu Lietuvos Fondo 
indėliai artinasi prie trijų mili
jonų dolerių. Procentų suma 
kasmet siekia apie 150,000 do
lerių. Iš tos sumos skiriama 
parama lietuviškom mokyklom, 
knygų leidimui, kūrybos ska
tinimui, lietuviškų studijų puo
selėjimui ir kitiem kultūriniam 
reikalam. Deja, iš dabartinių 
procentų maždaug tik trečdalį 
prašomos pagalbos galima pa
tenkinti. Fondas turi augti, nes

Antanas ir Regina Pūrai. Po 20 
dol.: Vitas ir Aldona Katinai, 
Pranė Nakutavičienė, Vytas ir 
Olga Nakutavičiai. 15 dol. 
Rimas ir Roma Česoniui, 10 
dol. — Vincas Blazaitis. 
Po 5 dol.: V. ir A. Jankauskai, 
J. Landsbergis, V. ir M. Oniū- 
nai.

Už mirusiuosius: a.a. Juozų 
Valaitį — M. ir V. Vygantai 
25 dol., A. ir P. Povilaičiai 
20 dol., A. ir L. Susswein 10 dol. 
Už a.a. Pranų Naujokaitį — 
Vita ir Vidmantas Matusaičiai 
25 dol.

Visiem aukojusiem nuoširdi 
padėka ir priminimas kitiem, 
kad Lietuvių Fondo vajus New 
Yorke dar nepasibaigė. Jis pra
tęstas iki šių metų galo. Žinia, 
kad Švenčių sezone rūpi pirki

niai, dovanos ir kitokios išlai
dos, bet neužmirškime ir Lietu
vių Fondo, nes auka lietuvių 
tautos gyvybės išlaikymui yra 
vertingiausia Kalėdinė dovana.

Aukas prašome siųsti vajaus 
iždininkui šiuo adresu: A. Šil
bajoris, 85-00 107th Street, 
Richmond Hill, N.Y. 11418. Če
kius rašyti Lithuanian Founda
tion Inc. vardu. Paaukoję 100 
dolerių, asmenys tampa Liet. 
Fondo nariais su balsavimo tei
sėmis. Kurie pageidauja, gali 
nusiųsti savo nuotraukas, kurios 
Irus patalpintos ateinančioje Lie
tuvių Fondo knygos laidoje. Pa
kvitavimai aukotojam bus at
siunčiami iš Fondo centro Chi-
cagoje ir kiekviena auka galės 
būti nurašoma nuo valstybinių 
mokesčių.

Lietuviu Fondo Vajaus 
New Yorko Valdyba

JUOZĄ VALAITĮ, TAURŲ 

LIETUVĮ, PRISIMENANT

KALĖDŲ DOVANOM — 
LIETUVIŠKOS 
PLOKŠTELĖS

Paskutiniu laiku išleistos lie
tuviškos muzikos plokštelės, ku
rias malonu ir pačiam paklausy
ti ir kitiem, ypač Kalėdų pro
ga, padovanoti:

“Ar atminsi” — Danos Stan- 
kaitytės įdainuota lietuvių kom
pozitorių 14 dainų. Kaina 10 
dol.

“Dainuok ir šok” — J. Na
ku taviči aus su D. Striugaite- 
Summers, palydint orkestru, 
įdainuota 10 lietuviškų dainų ir 
šokių. Plokštelės kaina 12 dol., 
kasetės — 10 dol.

“Gina Čapkauskienė” — lie
tuvių kompozitorių dainos ir 
operų arijos. Plokštelės arba 
kasetės kaina 10 dol.

“Pasakos“ — 10 lietuviškų pa
sakų vaikam. Vilnius Records 
of Canada leidinys. Kaina 10 
dol.

Persiuntimui pridedama 1 dol.
Šios ir kitos lietuviškos mu

zikos plokštelės, knygos, suveny
rai gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamu* mokesčiu* pasiūlo moderniškus apdraudė* planus. ?

Susiv. savo nariams moka dividendu* ir teikia pirmenybe* 
prašant — gavimui mortgicių.

Norį Įsirašyti kreipkite* Į SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St.), Wilke* Barre, Pa. 18703; o Didžioj? New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės Į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane, Woodhaven, N.Y. 11421, te£ Ml 7-8837:

. .....................................................................   i. ■KlU

parama yra būtina. Be jos mes 
išnyksime, su ja mes išsilaiky
sime.

Šiuo metu dar tebevyksta 
Lietuvių Fondo vajus New Yor
ke. Nuo š.m. rugpjūčio pradžios 
iki šiandien aukų gauta 
$8,054.00. Esame tikri, kad new- 
yorkiečiai lietuviai gali surinkti 
bent 10 tūkstančių dolerių.

Dėkojame visiem, kurie iki 
šiol aukojo ir kurie lapkričio 10 
dalyvavo Fondo vajaus baliuje. 
Paaukoję bent 100 dolerių, ba
liaus bilietus gavo nemokamai, 
bet aukų sąraše skelbiame ir 
tuos, kurie aukojo mažiau, bet 
baliuje nedalyvavo, arba pirko 
bilietus ir dar “magaryčių” pri
dėjo. Tikimės, kad šių aukotojų 
pavyzdys paskatins ir kitus įsi
jungti į lietuviškos ateities iš
laikymo pastangas.

2000 dol. aukojo dideli Liet. 
Fondo rėmėjai Juozas ir Alek
sandra Kazickai. 1000 dol. au
kojo Julija Babarskienė, vykdy
dama savo a.a. vyro Broniaus 
Babarsko pageidavimą. Taip pat 
1000 dol. aukojo Marija Sla
vinskienė a.a. vyro dr. Vytauto 
Slavinsko 5 m. mirties atmin
čiai.

500 dol. aukojo dr. Amelija 
ir Antanas Matulaičiai už Jo
nuką Matulaitį, o 400 dol. au
kojo Vaclovas ir Bronė Lukoše
vičiai, įamžindami savo tėvus 
Stasę ir Mykolą Nakutavičius 
ir Paulinė bei Albiną Lukoševi
čius. 250 dol. aukojo Mečys ir 
Rūta Jauniškiai. Po 200 dol. 
aukojo Jonas ir Dana Bilėnai, 
Petrė ir Vincas Dubauskai, Vy
tautas Maželis, Algirdas ir Da
nutė Šilbajoriai, Vytautas ir 
Bronislava Vaičiuliai. Po 100 
dol.: vysk. Pranas Baltakis, 
OFM, Aloyzas ir Regina Bal
siai, Anatolijus ir Virginija Bu
tai. Audrey M. Butvay (Butvy
das), Ramutė ir Algirdas Čes- 
navičiai, Eleonora Jankauskie
nė, Jonas Kiznis, Birutė ir Jo
nas Malinauskai, Vytautas ir Li-

Juozas Valaitis, daug nusi
pelnęs Lietuvai, mirė birželio 
29.

Jis buvo gimęs 1898 vasario 
24 Vilkaviškio aps., Margių kai
me. Lankė Marijampolės gimna
ziją. 1915 išvyko į Voronežą 
ir įstojo į lietuvių M. Yčo gim
naziją. Buvo labai veiklus atei
tininkų organizacijoje ir buvo 
išrinktas į Voronežo ateitininkų 
valdybą. 1918 baigė šią gimnazi
ją ir grįžo Lietuvon.

1919 pradžioje savanoriu į- 
stojo į Krašto Apsaugos Minis
teriją ir buvo paskirtas rašt
vedžiu. Baigęs Karo Mokyklos 
II-ją laidą, 1919 gruodžio 16 
buvo pakeltas į leitenanto laips
nį ir paskirtas į 1-ąjį atskirą 
batalioną Marijampolėje. Buvo 
1-osios kuopos vyresnysis 'kari
ninkas. 1920 rugpjūčio 1 bata
lionas buvo performuotas ir pa
vadintas 10-ju pėstininkų pulku, 
kuriam vadovavo majoras A. Ja
kaitis. Leitenantas Juozas Valai
tis buvo paskirtas pulko adju
tantu.

Rugpjūčio 26 pulkas gavo įsa
kymą su 5-ja baterija užimti 
barą nuo Grabavos, Augusta
vo, Stabino iki Lipsko imtinai 
(apie 45 km). Rugpjūčio 27 
lenkai pasiekė Augstavo apylin
kę, kur stovėjo 10 pulkas, ir rug
pjūčio 28 užėmė Augustavą. 10 
pulkas buvo per silpnas sulai
kyti lenkus, nes turėjo dar tik 
du batalionus. Lenkai sutraukė 
daug kariuomenės, ypač kavale
rijos. Jiems pulti buvo sudary
tos trys mūsų kariuomenės vo
ros. Dešiniąją vorą, majoro Ja
kaičio vadovaujamą, sudarė 10 
pėstininkų pulkas, 1 baterija ir 
1 gusarų eskadronas.

Rugsėjo 2 visas 3 mūsų ka
riuomenės voros pradėjo pulti. 
Pradžioje sekėsi gerai. Tačiau 
dešinioji vora sutiko stiprų pasi
priešinimą ir sustojo. Jai buvo 
duotas labai platus baras nuo 
Rytprūsių sienos iki Kalietnin-

puolimą ir rugsėjo 10 paėmė 
Seinus. Į šį frontą atvyko nau
jos mūsų pajėgos. 3-is pėstinin
kų pulkas pakeitė gerokai pa
vargusį 10 pėstininkų pulką, 
kuris buvo paskirtas į III divi
zijos atsargą.

Kautynės Sūduvoje tęsėsi rug
sėjo 2 - 22.

Mūsų kariuomenei kovojant 
prieš generolo Želigewskio ka
riuomenę, 10 pėst. pulkas sau
gojo barą nuo Rytprūsių sienos 
iki plento iš Kalvarijos į Suval
kus.

Karo veiksmam pasibaigus, 
Itn. Juozas Valaitis išėjo iš ka
riuomenės į atsargą. 1923 ir į- 
stojo į Berlyno aukštąją preky
bos mokyklą. Ją baigė 1926 
ir pradėjo dirbti Žemės Banke, 
įvairiuose skyriuose. 1928 buvo 
paskirtas šio banko vyriausiuo
ju buhalteriu. Vokiečių okupaci
jos metu buvo Žemės Banko 
valdytojas.

Tremtyje J. Valaitis buvo Lie-

( nukelta i 7 psl.)

DEXTER PARK
PHARMACY ttj

Wm. AnastasL B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

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

WE DELIVER

296-4130

KALĖDINĖ DOVANA 
VAIKUČIAMS

Montrealyje įsikūrusi plokšte
lių leidykla “Vilnius” ką tik iš
leido plokštelę vaikam: “PASA
KOS”. 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 ginčas su 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 aplankys jaunuosius 10 
kartų per 1985 metus ir primins 
Jūsų sveikinimą. Visa tai tik už 
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 
okupuotoje Lietuvoje. Tuoj pat 
užsakykite Bridges, kreipda
miesi adresu: Bridges, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Metinė prenumerata tik 5 dol.

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 bliu skute, 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
Bliuskutės ........................................      184)0
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 4HB, 

ENGLAND
TEL. 01 460 2592

FEDERALINE LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St. 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 16 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.

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

Numeris, gatvė .—.............. ........ .......................................................

Miestas, valstija, Zip.................................................-..........................

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

Tel. (718) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

lė Milukai, Kostas ir Juzė Nor
vilai, Petras ir Marta Paliai, 
kun. Antanas Račkauskas, Anta
nina Reivytienė, Vytautas ir Ste
fa Vaikučiai, Vytautas ir Van
da Vebeliūnai.

Po 50 dol.: Aleksandras ir 
Irena Vakseliai, Antanas ir Jad
vyga Vytuviai. 40 dol. — Rai
mundas Jurgėla. Po 25 dol.: 
Vladas ir Gražina Biknevičiai, 
Jūratė ir Marius Jason (Jakuliai), 
Marytė Šalinskienė. 24 dol. —

ko (apie 35 km), o jėgos per ma
žos. Lenkų kavalerija puldavo 
dešiniosios voros užpakalį. Vora 
pasitraukdavo, susitvarkydavo 
ir vėl puldavo abipus Kalvarijos- 
Suvalkų plente ir užėmė Kaliet- 
ninką. Iki Suvalkų beliko apie 10 
kilometrų. Kautynės truko 3 
dienas. Tačiau Suvalkams pa
imti mūsiškių pajėgos buvo per
daug mažos. Mūsų kariuomenė 
traukėsi ir gynėsi nuo stipres
nių lenkų pajėgų. Lenkai tęsė 1984 KELIONĖS Į LIETUVĄ

$500

- 20,000

$20,000

$50.000

6 mėn.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

10.92%
11.03%
11.14%
11.19%

10.50%
10.60%
10.70%
10.75%

6 mėn.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

11.19%
11.35%
11.41%
11.46%

10.75%
10.90%
10.95%
11.00%

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 316 pages, price 8 dol.)

Agronome* Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastinlnlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 8 dol. Persluntimas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė ............ ................................ ............................

Numeris, gatvė .................. ........................................................
Mleatar, valstija, Zip ...................................21^.................................

No. 117: lapkričio 7-21 ............................................ $1,349.00
10 dienų Vilniuj, 2 Helsinky

No. 128: Naujų Metų sutikimas Lietuvoj 
gruodžio 28 - sausio 11 ......................................... $1,449.00

10 dienų Vilniuj, 2 Helsinky

I
i— $50,000 IR DAUGIAU — PAGAL SUSITARIMĄ

IRA CERTIFIKATAI:

Dėl 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
nuperka m automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

$2,000 - 4,000 
per metus

Nuo 1 
iki 6 metų 11.46%, 11%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100,000.

METINIS PRIEAUGLIS 9.42%

DABARTINIS KURSAS 9%

APSKAIČIAVIMAS

KASDIEN



PATERSON, N.J.

Aleksandra ir Antanas 
Masionis i minėjo 50 m. vedybų 
sukaktį.

Šv. Kazimiero parapijos Pa- 
tersone bažnyčioj koncelebruo- 
tų mišių metu Aleksandra ir 
Antanas Masioniai spalio 21 
pakartojo jų prieš 50 metų vie
nas antram duotus vedybinius 
pažadus. Savaime suprantama, 
kad prieš 50 m. jie abu buvo 
žymiai jaunesni ir sveikesni, ir 
jų širdys karščiau degė jų bend
ros ateities vizijom, tačiau ir 
šiandien, žvelgdami Į jų kartu 
nueitų 50 metų kelių, jie gali 
pasidžiaugti nesusvyravę savo 
kelyje, nors per tuos metus jiem 
teko patirti daug vargo ir nelai
mių ne tik jų asmeniškame gy
venime, bet ir išgyventi visų 
tautų ištikusių tragedijų dėl oku
pacijų ir trunkančios vergovės. 
Gyvendami nepriklausomoj 
Lietuvoj, jie abu per didelį pa
siaukojimų siekė mokslo ir ruo
šėsi įsigytom profesijom tarnau
ti savo tautai ir padėti jai kilti 
į kultūrinio ir ūkinio gyvenimo 
aukštybes.

Lietuvą ištikusios okupacijos 
neliko nepalietosios ir šios die
nos sukaktuvininkų. Jie turėjo 
nutraukti savo profesinius dar
bus ir su mažom dukrelėm dan
gintis į nežinių, į svetimus kraš
tus, kur niekas jų nelaukė ir kur 
niekas jiem nieko nežadėjo. Jų 
meilė ir ištikimybė vienas 
antram per šiuos nedalios metus 
buvo išbandyta, bet vargų ir ne
laimių užgrūdinta išliko dar 
tvirtesnė.

Šių šventę savo rūpestingiem 
ir atsidėjusiem tėvam surengė 
jų dukros Teresė ir Danguolė su 
savo/Šeimom. Jos viską supla
navo, sukvietė savo tėvelių arti
muosius, bičiulius ir draugus ir 
pasirūpino, kad sukaktuvinės 
mišios būtų aukojamos jų tėve
lio buvusių mokinių Lietuvoj, 
o dabar Šv. Pranciškaus ordi
no kunigų vienuolių.

Tų dienų į lietuvių kalba au
kojamas mišias susirinkome tik 
nuolatiniai šių mišių lankytojai, 
bet ir eilė iš kitur atvykusiųjų 
specialiai sukaktuvininkų pa
gerbti. Koncelebracines mišias 
sukaktuvininkų intencija auko
jo buvęs šios parapijos klebo
nas, o dabar pensininkas Flo
ridoje kun. Viktoras Dabušis

su buvusiais Antano Masionio 
mokiniais Kretingos pranciško
nų gimnazijoje tėvu Leonardu 
Andriekum, OFM, dabartiniu 
Brooklyno vienuolyno virši
ninku, ir tėvu Benvenutu Ra
manausku, OFM, ir su dabarti
niu šios parapijos administra
torium kunigu Jokūbu Pallivat- 
hukkal.

Progai derantį pamokslų pa
sakė kun. Viktoras Dabušis. Per 
mišias giedojo parapijos chųras, 
vadovaujamas parapijos var
gonininkės Eleonoros Williams. 
Savo buvusio mokytojo garbei 
smuiku per mišias Julius Veb- 
laitis atliko Friedrich Haendel 
Largo ir Franz Schubert Ave 
Maria. Vargonais palydėjo ta 
pati muzikos mokslus baigusi 
parapijos vargonininkė Eleono
ra Williams.

Pamaldom pasibaigus, visi 
susirinko Į Bonfire restoranų 
tam pačiam Patersono mieste, 
kur laukė ištaigingos vaišės. Be
si vaišinant sukaktuvininkus 
sveikino jų dukros Teresė ir 
Danguolė, dėkodamos už visus 
vargus, auklėjimų ir moksli
nimų ir ypač už Įtraukimų Į 
lietuviško gyvenimo sūkurį, ku
riame jos abi, užauginusios vai
kus, labai aktyviai reiškiasi — 
viena Philadelphijoj, o antra 
Los Angeles. Sveikino ir kolegi
jos mokslus beeina anūkai ir 
anūkės.

Aleksandra ir Antanas Masio
niai ir dabar tebėra labai akty
vūs lietuviško gyvenimo daly
viai Lietuvių Bendruomenėj ir 
vietos lietuvių parapijoj, todėl 
ir sveikintojų netrūko. Kalbėjo 
buvę Antano mokiniai Kretingos 
pranciškonų gimnazijoje — tė
vas Benvenutas Ramanauskas, 
OFM, ir aukštesniosios mokyk
los mokytojas ir gabus smuiki
ninkas Julius Veblaitis, LB Pa
tersono apylinkės vardu jos pir
mininkė Angelė Stankaitienė, 
rūpestingas kaimynas Pranas 
Vilimas ir LB NJ apygardos 
pirmininkas K. Jankūnas. Visiem 
sveikintojam ir į iškilmes atsi- 
lankiusiem abiejų sukaktuvinin
kų vardu labai šiltai padėkojo 
Antanas Masionis.

Tegu tik Viešpats suteikia su
kaktuvininkam sveikatos ir lei
džia dar daug metų pasilikti 
šioj žemėj, nes tautinė ir reli
ginė veikla yra taip juose įsi
šaknijusi, kad jie nepajėgs jos 
atsisakyti iki paskutinio ato
dūsio.

K.J.

JUOZĄ VALAITI 
PRISIMENANT

(atkelta iŠ 6 psl.)

tuvos Raudonojo Kryčiaus finan
sų ir atskaitomybės skyriaus ve
dėjas 1946 - 1950.

Po to atvyko į JAV ir apsigy
veno Great Necke, N.Y. Dirbo 
sodininkystėje.

1948 bolševikų išvežtoji moti
na Marija Kaukaitė-Valaitienė 
1952 mirė Sibire. Išvežtieji se
suo Ona ir brolis Justinas su 
šeima p) Stalino mirties grįžo 
Lietuvon.

Juozas ValaitisPo sunkios ligos šis darbštus
lietuvis patriotas mirė birželio 
29. Liko žmona Gertruda, sesuo 
Magdutė Valai tytė-U lėnienė, 
brolių ir seserų vaikai JAV-se, 
Kanadoje ir Lietuvoje. Į laidotu
ves atvyko daug velionio gimi
nių ir draugų iŠ Montrealio, To
ronto, Chicagos ir net iš Cali- 
fornijos. Liepos 3 mišias nelie
tuvių bažnyčioje Great Necke 
aukojo kunigai S. Raila, V’. Pik
turna ir J. Pakalniškis, kuris at
sivežė ir savo vargonininkų V. 
Ralį. Velionis palaidotas Holy 
Reed kapinėse, Westbury, N.Y.

Laidotuvių dalyviai buvo pa
kviesti pietų į puikų restoraną. 
Kai velionio giminaitis inž. dr. 
j. Ulėnas pakvietė mane tarti 
žodį apie savo ginklo draugą, 
papasakojau apie Juozo Valaičio 
veiklų ir pasireiškimus Voronežo 
ateitininkų organizacijoje ir 
Lietuvos kariuomenėje. Visi 
buvo nustebę — jiem tai visa 
buvo didelė ir maloni naujiena. 
Mat, velionis nemėgdavo girtis 
savo darbais.

Petras Jurgėla

* Leitenantas Juozas Valaitis 192U metais

LIETUVA TARPTAUTINIŲ 
ĮVYKIŲ ŽURNALE ŠAULIŲ SUKAKTIS BROCKTONE

Gausiai iliustruotas tarptau
tinių įvykių aktualijoms skirtas 
žurnalas THE DIPLOMATIC 
WORLD BULLETIN kiekvie
name numeryje apžvelgia amba
sadų prie Jungtinių Tautų ir ki
tų tarptautinių institucijų veik
lų.

Svetimų valstybių generali
niams konsulams New Yorke

skirtam skyriuje aprašoma jų 
veikla, periodiškai talpinant 
naujai paskirtųjų ar ir nuo se
niau veikiančių generalinių kon
sulų biografijas.

Spalio 29 - lapkričio 5 nume
ryje tarpe kitų konsulų įdėta ir 
Lietuvos generalinio konsulo 
New Yorke Aniceto Simučio bio
grafija bei fotografija. — Rep.

PERKŪNAS IR TRYPTINIS 
KULTŪROS ŽIDINYJE
(atkelta iš 5 psl.)
tai jai vadovauja Jadvyga Matu
laitienė, kuri savo užsidegi
mu ir nenugalima ištverme tik
rai pasišventusiai moko šiuos 
jaunus žmones šio tautinio me- 
no-šokio. Argi ne verta jiem 
savo atsilankymu parodyti, kad 
mes jais didžiuojamės ? Mes gali
me dejuoti kiek mes norime, 
kad mūsų veikiose trūksta žmo
nių, jeigu mes tiem, kurie daly
vauja, neparodysime pripažini
mo savo atvykimu. *

Perkūno choras*, kuris veikia 
daugiau nei dvidešimt metų, 
yra taip pat išvaręs gilia vagų 
New Yorko lietuvių kultūrinėje 
veikloje. Savo dvasia šis meno 
vienetas yra nenuilstantis, gyvas 
ir darbingas. Perkūno dirigen
tas dabar yra jaunas ir daug ža
dantis muzikas Viktoras Balys. 
Jis niekuomet nepagaili darbo ir 
yra vienas iš iškiliausių jau
nosios kartos šios srities dar
buotojų.

Katalikių Moterų Kultūros 
Draugija tiki, kad ne tik didžiojo 
New Yorko ir apylinkių bet ir

kitu miestu lietuviai nebus abe- C <-
jingi ir atsilankys į šį koncer
tų. Po koncerto galės visi pa
bendrauti ir pasivaišinti, nes 
veiks bufetas ir baras. Visi at
vykę į šį koncertų tikrai galės 
pasidžiaugti, kad ir New Yorkas 
gali pasididžiuoti savo meninė
mis pajėgomis.

BEL

STUDENTŲ ŽIEMOS 
KURSAI

Studentų Ateitininkų Sąjun
gos centro valdyba organizuo
ja žiemos kursus Neringoje nuo 
gruodžio 26 iki sausio 1.

Programoje — paskaitos, sli
dinėjimas ir Naujųjų Metų su
tikimas.

Kviečiamas rimtas lietuviškas 
jaunimas. Mokestis už savaitę 
tik 75 dol. Slidinėjimo išlaidos 
atskirai.

Informacijos reikalais skam
binti: Algirdui Lukoševičiui — 
718 849*6083 arba Pamintai 
Pcmkutci ~ 312 426-2120.

LŠST Trakų rinktinė Naujoje 
Anglijoje, kurią sudaro Martyno 
Jankaus, Jono Vanagaičio ir Dr. 
Vinco Kudirkos šaulių kuopos, 
gruodžio 1-2 paminės Lietu
vos Šaulių Sąjungos 30 metų 
atkūrimo sukaktį Amerikoje.

Gruodžio 1, šeštadienį, Sanda
ros klubo salėje, 30 Intervale 
St., Brocktone, ivvks Marteno 
Jankaus šaulių pastangomis po
būvis, kuriame numatoma pa
gerbti Brocktono Vandens ir 
Kanalizacijos viršininkų Frank 
Wallen. Tame pobūvyje daly
vaus Brocktono miesto burmist
ras Carl D. Pitaro su žmona 
Pat ir daug kitų žymesnių as
menų. Frank Wallen yra Ameri
kos kariuomenėje pakeltas į pul
kininko laipsnį ir šiuo metu yra 
kariuomenės atsargoje. Kilme 
lietuvis, lankęsis Lietuvoje' ir 
savo tėvų kraštų ir kilmę ne
paprastai vertina.

Jo pastangomis kicks ienai s 
metais Brocktono miesto centre 
iškeliama Lietuvos vėliava 
vasario 16 minėjimo proga. To
mis dienomis, Lietuvos vėlia
vai plevėsuojant, pagrindinė 
gatvė iš “Legion Parkway" pa
keičiama į "Mindaugo gatvę .

V asario 16 jau kelinti metai 
savo įstaigoje suruošia minėji
mų, į kuri atsilanko daug mies
to valdybos tarnautojų su mies
to burmistru. Tas minėjimas 
plačiai aprašomas Brocktono 
lai kraštyje.

Brocktono šauliai jaučia pa
reigų šį jauna, energingų lietu
vį pagerbti ir kviečia visus lietu
vius ir lietuvių organizacijas įsi
jungti ir bendromis jėgomis jį 
pagerbti.

Kadangi salėje labai ribotas 
vietų skaičius, tad prašoma iš 
anksto įsigyti bilietus. Juos pla
tina: Ona Eikinienė tel. 583- 
1796, Ona Gureckienė tel. 583- 
1775, Antanas Šeduikis tel. 588- 
0379.

Meninėje dalyje solo dainuos 
Ann Ferrini, akomponuojant Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
vargonininkei Marian Crowley. 
Po to vaišės, dovanų paskirsty
mas ir šokiai.

Gruodžio 2, sekmadienį 30 
metų LŠST atkūrimo Amerikoje 
sukaktis bus tęsiama Bostone.

10:15 mišias aukos rinkt, ka
pe!. Tėvas Rafaelis Šakalys Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje. Organizacijos pamaldose 
kviečiamos dalyvauti su vėliavo
mis. Po pamaldų parapijos salė
je įvyks minėjimas. į kurį kvie
čiami visi lietuviai dalyvauti. 
Minėjime kalbės inž. J. Stašaitis, 
meninėje dalyje dainuos solistas 
Benediktas Povilavičius, akom
ponuojant komp. Jeronimui Ka
činskui. Po to Jono Vanagaičio 
šaulės visus pavaišins kavute.

J.S.

BOSTON MASS — WLYN 1SM 
AM bango* *«km. nuo I kl t:45 
ryto. Veda 8. Ir V. Minkai, 802 E. 
Broadway, So. Boaton, Mae*. 
•2127. Tolaf. 2U44tt. Rarduoda* 
mat Oarblnlnka*. OldellalletwItkM 
knygų paakinkime*.

LAISVES VARRAS aakmadlO' 
n lai* 8:00 -10:00 *aL ryto M WCAV- 
FM banga 00.0. VodOJa* — Ratraa 
VMČInl*, 173 Arttwr Bt, Btockton, 
MA 02402. Tolafona* (817) •••■ 
7200.

Nauja LB valdyba
Lapkričio 17 Worcestery įvy

ko LB Bostono apygardos meti
nis susirinkimas, kurio metu bu
vo išrinkta nauja apygardos 
valdyba: Č. Mickūnas — pirm., 
E-. Rastonienė — sekr., Jonas 
Vasys — ižd., A. Kairienė — 
vicepirm. socialiniam reikalam, 
J. Čeįpška — vicepirm. kultū
riniam reikalam.
Iš Šv. Petro parapijos gyvenimo

So. Bostono Šv. Petro lietuvių 
parapija yra sena. Turi gražią

CAMBRIDGE, MASS.

Parapijos sukaktis

19-to šimt. pabaigoj ir 20-to 
pradžioj lietuviai bėgo iš Rusi
jos Amerikon dėl sunkių gyveni
mo sąlygų savam krašte.

1909 susibūrus apie 200 lietu
vių, Cambridge, MA, įkurta Ne
kalto Prasidėjimo vardo parapi
ja. 1910 m. paskirtas kun. Juo
zas Kras niekas aptarnauti tau
tiečius ir jo rūpesčiu buvo pa
statyta bažnyčia.

1918 klebonu skiriamas kun. 
Pranciškus Juškaitis. Tuo me,tu 
parapija turėjo 60 tūkst. skolos, 
bet lietuvių dosnumas padėjo 
skolą likviduoti. Kleb. Juškaitis 
iš Pennsylvanijos pasikvietė Nu
kryžiuotojo vienuolijos seseris 
— mokytojas ir atidarė prie pa
rapijos 4 skyrių pradžios mo
kyklą, kasmet pridėdamas po 
vieną skyrių iki mokykla išaugo 
iki 8 skyrių. Jis steigė įvairias 
organizacijas — šv. Juozapo, 
Sodalicijos, Moterų Sąjungą, 
kuri kartu buvo ir apdraudos 
draugija. Vėliau kun. Juškaitis 
buvo pakeltas prelatu.

Prel. Juškaičiui mirus, klebo
nu 1962 skiriamas kun. Antanas 
Baltrušiūnas ir juo buvo iki 
1964 kol tapo perkeltas klebono 
pareigoms į So. Bostono Sv. Pet
ro bažnyčią.

Kardinolas Cushing Cam
bridge parapijon paskyrė kun. 
Simeoną Saulėnų, kuris iki šiai 
dienai yra klebonu.

Kun. Saulėno pastangomis 
buvo atremontuota bažnyčia, 
pastatyta nauja klebonijii ir da
bar ruošiamas 75 metų parapi
jos įkūrimo minėjimas.

Klebonas kun. S. Saulėnas yra 
linksmas, gero būdo, neišsemia
mos energijos, labai darbštus ir 
puikus administratorius.

Šiuo minėjimu mes švęsime 
ne tik 75 m. parapijos gyvavi
mų, bet ir klebono kun. S. Sau
lėno kunigystės 40 m. jubiliejų.

Dviguba šventė įvyks gruo
džio 8 d. 4 vai. popiet. Jubi
liejines mišias aukos vysk. P. 
Baltakis, OFM, ir pasakys pa
mokslą. 5:30 vai. popiet bažny
tinėje svetainėje banketas. Visi 
kviečiami.

Elena Vasyliūnienė

bažnyčią, liet ji yra pigių butų 
kolonijos rajone. Privažiavimas 
ar priėjimas prie bažnyčios yra 
nepatogus. Gal dėlto ir mažai 
žmonių lankosi sekmadieniais į 
mišias. Tą bažnyčią buvo nori
ma parduoti tai butų kolonijai, 
bet kolonijos administracija ne
turi entuziazmo ją pirkti. 7-je 
gatvėje yra parapijos koplyčią, 
kur taip pat laikomos pamaldos. 
Vyresnio amžiaus žmonėms yra 
patogiau ir arčiau eiti į šią 
koplyčią, negu į parapijos baž
nyčią. Be to, daug jaunesnio 
amžiaus lietuvių yra išsikėlę 
toliau už miesto ribų. Tas irgi 
atsiliepia į savos bažnyčios ne- 
lankymą. Prieš 20 - 30 metų 
parapijoj buvo trys 
kunigai, o dabar tėra tik vienas 
klebonas kun. Albertas Kontau- % tas.

Lapkričio 11 So. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos salėse vyko 
parapijos bazaras. Parapiečiai 
suaukojo daug įvairių dovanų, 
kurios buvo parduodamos baza- 
re. Tokie renginiai prisideda 
prie parapijos išlaikymo. O į ba- 
zarą atsilankė gana daug žmo
nių

Pagerbta a.a. Aleksandra 
Daukantienė - Morriarty 

LMKF Bostono skyrius pa
gerbė savo buvusią pirmininkę 
a.a. Aleksandrą Daukantienę.

Pagerbimas įvyko lapkričio 4. 
Klebonas kun. A. Kontautas au
kojo mišias už jos sielą. Mišių 
metu giedojo solistė Elena Dou- 
sienė, mirusios sesuo. Po mišių 
bažnytinėje svetainėje įvyko 
trumpa programa.

LMKF Bostono skyriaus pirm. 
Elena Vasyliūnienė apibūdino 
Aleksandrą, kaip gyvybės ir 
linksmumo kupiną asmenį. Po 
kalbos meninėj daly sol. E. Dou- 
sienė padainavo J. Gaižausko 
— Ramunėlė, St. Šimkaus — 
Kur bakūrė samanota, O. Metri- 
kienės — Dainos, muzika ir gė
lės, A. Kačanausko — Vai gra
žu ir Myliu tave. Bisųi V. IUo-; 
vos — Aš išdainavau visas,Rai
neles.

Kaip solistė E. Dousienė lie
tuviams mažai pažįstama, nes 
daugiau savo menu reiškiasi 
amerikiečių tarpe.

Susirinkę buvo pavaišinti ka
vute ir kitais skanėstais. Pager
bime dalyvavo a.a. Aleksandros 
duktė Inga Daukantaitė. — S.S.

BOSTONO RENGINIAI
Gruodžio 1 Lituanistinės mo

kyklos tėvų komiteto rengiamas 
tradicinis balius. Programoje J. 
Grušo 1 veiksmo komedija “Ne
nuorama žmona”. Vaidins Bos
tono dramos sambūris, vado
vaujamas akt. rėžis. Aleksand
ros Gustaitienės.

Gruodžio 16 d. 4 vai. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėje kalėdinė vakaronė. Rengia 
Lietuvių Moterų Federacijos 
Bostono klubas. Programą at
liks: akt. Aleksandra Gustai- 
tienė, solist. Benediktas Povila
vičius, prof. Jeronimas Kačins
kas ir Ivaškų vadovaujami tau
tinių šokių jaunieji šokėjai.

BnnKBvmmi
Rjstuge paid both wavs

Thori ujtat BnnKimrRvtnniis

do
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Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
mezginių paroda ir prieškalėdi
nis apsipirkimas. Rengia Lietu
vių Tautodailės Instituto New 
Yorko skyrius.

Kun. prof. A. Rubšio paskaita 
Šv. Rašto tema, paįvairinta 

skaidrėmis, bus gruodžio 2, šį 
sekmadienį, Apreiškimo parapi
jos salėje tuoj po 11 vai. mišių. 
Į šį dvasinį prieškalėdinį susi
kaupimą visi maloniai kviečia
mi. Bus ir užkandžiai. Rengia 
New Yorko ateitininkai.

Leonardas Žitkevičius, Darbi
ninko redakcijos narys, rugsėjo 
17 ištiktas dalinio paralyžiaus 
smūgio, gydėsi ligoninėje ir spe
cialios terapijos įstaigoje. Svei
katai sustiprėjus, grįžta namo ir 
čia tęs tolimesnį gydymąsi.

Liet. kat. moterų Kultūros 
draugijos koncertas bus gruo
džio 8, šeštadienį, Kultūros 
Židinyje. Programą atlieka N. Y. 
vyrų choras Perkūnas ir tautinių 
šokių ansamblis Tryptinis. Cho
rui vadovauja Viktoras Ralys, 
šokių ansambliui — Jadvyga 
Matulaitienė.

Už a.a. Joaną Matelienę, kun. 
Jono Pakalniškio seserį, mirusią 
neseniai Lietuvoje, mišios Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
bus gruodžio 8, šeštadienį, 9 v.r.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTITUTO SKYRIUS 
NEW YORKE GRUODŽIO 1-2 KULTŪROS ŽIDINY
BROOKLYNE RENGIA

MEZGIMO PARODĄ IR 
PRIEŠKALĖDINĮ TURGŲ
Dalyvauja GARSIOS MEZGĖJOS:

S. KAČINSKIENĖ iš Floridos
M. RAUGIENĖ iš New Jersey

B. KIDOLIENĖ iš New Yorko

I. ALKSNINIENĖ iš New Yorko

J. KREGŽDIENĖ iš New Yorko

Prie stalų bus parduodama:
raštuotos pirštinės, kilimai, audiniai, juostos, 
gintaras, sūris, duona, kepti grybai, pyragai ir kt.

Bus galima nusipirkti kavos, užkandžių ir pyragų. 
Bus rodomos vaizdajuostės — video

Atidarymas 7 v.v.

Lankyti galima šeštadienį nuo 12 v. iki 9 v.v. 
sekmadienį nuo 12 vai. iki 3 vai. popiet 

įsigykite lietuviškų kalėdinių dovanų. Laukiame visų!

Įėjimo auka — 3 dol.

LIET. TAUTODAILĖS INSTITUTO SKYRIUS 
NEW YORKE

KĄ DARO OSI?
• Office of Special Investigations (OSI) 

kelia bylas prieš lietuvius, latvius, estus ir 
kitus rytų europiečius. Jomis yra atimama 
Amerikos pilietybė ir siekiama mūsų tau
tiečius deportuoti į Sovietų Sąjungą.

• OSI teismuose pristato apmokėtus eks
pertus, kurie nuspalvina visą lietuvių tau
tą nacių kolaborantais.

• OSI naudojasi KGB paruoštais “liudinin
kais” ir “dokumentais”.

• OSI nori deportuoti mūsų tautiečius į 
Sovietų Sąjungą.

KĄ JŪS GALITE DARYTI?
Americans for Due Process darbui skleidžiant tikslią informaciją apie OSI 

darbus, metodus ir siekius, reikia lėšų. Kiekviena auka, didelė ar maža padės mums 
efektingiau apginti savo tautiečius ir savo istoriją.

Noriu prisidėti savo auka. Pridedu $..........

Pavardė, vardas .........................................................

Adresas ........................................................................

Į Į Noriu, kad auka būtų anoniminė.

Aukas siųsti adresu: Americans for Due Process, P.O. Box 85, Woodhaven, N.Y. 11421

Algirdas Bražinskas ir Bronius 
Bieliukas lapkričio 30 skris į 
Chicagą dalyvauti VLIKo seime. 
Jiedu drauge su čikagiškiu Vy
tautu Paulioniu VLIKo seime at
stovaus Lietuviu Rezistencinei C
santarvei. Seimas bus lapkričio 
30 — gruodžio 2 Jaunimo Cent
re, Chicago) e. V *■ N.

Juozas Pažemėnas lapkričio 30 
— gruodžio 1-2 atstovaus Lietu- 
vių Vienybės Sąjūdžiui VLIKo 
seime, kuris vyks Chieagos Jau
nimo centre. Kiti Vienybės Są
jūdžio atstovai: Algis Regis iš 
Chieagos ir Antanas Skirtus iš 
Los Angeles.

Kun. Lado Budrecko sesuo 
Jadzė Mantvydienė, keliais at
vejais daug iškentėjusi ir galu
tiniai išsekus jos sveikatai, mirė 
Vilniuje lapkričio 21. Lietuvoje 
liko dvi liūdinčios dukros su šei
momis, broliavaikis su Šeima 
ir brolienė su šeima. Kun. Bud- 
reckas prašo draugus kunigus ir 
asmenis, pažinusius jo seserį 
Jadzę, pasimelsti už jos vėlę.

Už a.a. dr. Izidorių Alį, liūd
ną dviejų metų mirties sukaktį 
minint, gruodžio 2 ir 7 skirtin
gose bažnvčiose bus aukojamos 
mišios. Šeima prašo kolegas, 
draugus ir artimuosius prisi
minti velionį savo maldose.

KĄ DARO ADP?
• Americans for Due Process (ADP) seka 

teismus, visur ir visuomet pasisakydami 
už Amerikos piliečių ir mūsų tautiečių 
teises. ADP palaiko ryšius su visom rytų 
europiečių organizacijom.

• ADP renka tikslią, objektyvią informaciją 
ir medžiagą, liečiančią antrojo pasaulinio 
karo okupacijos sąlygas ir ją pristato gyny
bai.

• ADP analizuoja šią medžiagą ir teigia, 
kad KGB neturėtų rasti vietos Amerikos 
teisinėj sistemoj.

• ADP stipriai protestuoja prieš bet kokią 
deportaciją j Sovietų Sąjungą.

Vytautas Kadzivanas lapkričio 
20, antradienį, lankėsi Darbi
ninko redakcijoje ir papasakojo 
apie lietuvių gyvenimą Perth, 
Australijoje. Vytautas Radziva
lias, uoliai veikęs New Yorko 
lietuviškose organizacijose, į 
Australiją išsikėlė prieš pustre
čių metų ir apsigyveno Perth 
mieste, kur gyvena jo žmonos 
tėvai ir kiti giminės. Jo žmona 
Birutė turi ten šokių mokyklą ir 
pati dar šoka viename klube. V. 
Radzivanas buvo atvykęs aplan
kyti savo motinos Apolonijos 
Radzivanienės, kuri gyvena 
Richmond Hill, N.Y. Jis ten dir
ba miesto transporto įstaigoje, 
tai ir čia atvykęs lankė New Yor
ko miesto transporto ir susisie
kimo įstaigas, norėdamas susi- 
pažinti su šia sistema. Į Austra
liją išskrido lapkričio 23, penk
tadieni. €

Elena Baltrušaitienė iŠ Chiea
gos buvo atvykusi pasisvečiuoti 
ir aplankyti savo draugų. Buvo 
sustojus pas savo draugę Filo
meną Ignaitienę. Jos palydėta, 
lapkričio 21 apsilankė ir Dar
bininko redakcijoj ir Darbinin
ko laikraščiui paremti paliko 25 
dol. auka. Už auka Darbininko C t,
administracija nuoširdžiai dėko
ja. Elena-Lionė Baltrušaitienė 
su savo vyru muziku Vladu 
Baltrušaičiu kadaise gyveno 
New Yorke, ir Vladas Baltru
šaitis buvo Apreiškimo parapi
jos vargonininkas, taip pat jis 
suorganizavo Perkūno vyrų cho
rą ir jam vadovavo iki savo iš- 
sikėlimo į Chicagą. VI. Baltru
šaitis mirė Chicagoje 1977 lie
pos 27.

Try ptinis, New Yorko tautinių 
šokių ansamblis, vadovaujamas 
Jadvygos Matulaitienės, lapkri
čio 13 dalyvavo kariuomenės 
atkūrimo minėjime, o gruodžio
8 dalyvauja Liet. Kat. Kultūros 
draugijos rengiamame koncer
te.

Darbininko spaudos kioske 
dabar yra gyvas judėjimas, daug 
perkama kalėdinių atvirukų, 
marškinių ir kitų dovanų.

Gražios lietuviškos pirštinės, kurios bus išstatytos mezgimo 
parodoje gruodžio 1-2 Kultūros Židinyje. Bus daug gra
žių kalėdinių dovanų — audinių, kilimų, gintaro, juostų, 
taip pat lietuviško sūrio, duonos, keptų grybų ir pyragų 
(Žiūr. skelbimą).

Solistė Gina Čapkauskienė, 
čia koncertavusi lapkričio 18 
Kultūros Židinyje, buvo sustoju
si pas savo gimnazijos draugę 
Živilę Jurienę. J Montreal} iš
skrido laipkričio 19, pirma
dienį. Ilgiau pasilikti negalė
jo, nes tą pačią savaitę turėjo 
keliauti su koncertu i Torontą.

L. Jurkūnas, Woodhaven, N.Y., 
jau eilę metų atsilygindamas už 
metinę Darbininko prenume
ratą, atsiunčia 50 dol. spaudai 
paremti. Ačiū uoliam spaudos 
rėmėjui.

13-oji metinė WBAI radijo sto
ties prieškalėdinė rankdarbių 
mugė vyks gruodžio 6 - 9, 13- 
16 ir 20 - 23* Columbia uni
versiteto Ferris Booth Hall pa
talpose, 115th St. ir Broadway, 
Manhattane. Iš daugiau kaip 30 
valstijų savo dirbinius išstatęs 
100 dalyvių. įėjimo kaina 3 
dol. Pelnas skiriamas nekomer
cinei WBAI radijo programai iš
laikyti. Pasiekiama IRT požemi
niu traukiniu N r. 1 arba M104, 
M4.M5 autobusais.

Vietoj kalėdinių kortelių siun
tinėjimo savo draugus ir pažįs
tamus galite sveikinti per Darbi
ninką. Pridėdami auka Darbi
ninkui. tuo pačiu stiprinsite ir 
lietuvišką spaudą.

Vyskupo lazda jau yra padary
ta ir greitai bus atgabenta į 
New Yorką. Ją padarė žino
mas meisteris — drožinėtojas 
Simas Augaitis, gyvenąs Water
town, Conn. Lazdą užsakė ir ja 
rūpinosi specialus komitetas, 
kuriam pirmininkauja dr. A. 
Matulaitienė. Dabar ieškoma 
progos, kada geriausia bus' 
įteikti lazdą naujajam vyskupui 
Pauliui Baltakiui, OFM.

PADĖKA
Lietuvių Fondo baliaus ren

gimo proga dėkojame Giedrei 
Stankūnienei, kuri yra ir Lietu
vių Fondo vajaus komiteto na
rė. Atsiprašome už jos pavardės 
praleidimą bendroje padėkoje. 
(Vajaus komitetas).

Kalėdiniu korteliu tautiškais <_ <-
bei religiniais motyvais, lietuviš
kais įrašais, galima gauti Dar
bininko administracijoje. 10 
kortelių su persiuntimu 6 dol. 
Darbininkas. 341 Highland 
Blvd., Brooklyn. N.Y. 11207.
Give Christmas to our Indian 

children and elderly. Prayers, 
donations needed. Father Me 
Neill. St. Bonaventure Indian 
Missions. Thoreau. New Mexico 
87323.

Parduodamas dviejų miega
mųjų butas — vieno aukšto 
condominium. Semonole, Fla. 
Gerame stovyje, su baldais, 
prie krautuvių, banku. Patogu ir 
ramu gyventi senesnio amžiaus 
žmonėm. Tel. 813 360-3553.

PRANEŠIMAS. Lietuvių En
ciklopedijos leidykloj galima 
dar gauti pilnų komplektų 1 Jo
tinių Enciklopedijos. 36 tt._ kai
na $366.(K), Encyklopedia Litua- 
niea, 6 tt., — $125.(X). V. Krė
vės Raštų. 6 tt. — $32.60. Už
sisakykite šiandien. Leidyklos 
adresas; J. Kapočius Co.. P.O. 
Box 95, South Boston. M \ 
0'212/; tolei. vakarais: (6171282- 
2759.

LIETUVIAI
NUMIZMATAI

Tarptautinė numizmatų kon
vencija vyksta lapkričio 30 - 
gruodžio 2 Sheraton Central 
viešbuty, 7 Avė., tarp 52 ir 53 
gatvių New Yorke. Tos konven
cijos metu Lietuvių numizmati
kų draugija Šaukia savo narių 
susirinkimą gruodžio 1, Šešta
dienį, 10:30 v.r.

Pagrin^This paskaitininkas 
šiame susirinkime bus Ričardas 
Gicdroyce, vienas iŠ tarptauti
nio skyriaus numizmatų laikraš
čio Coin World redaktorių. Jo 
paskaitos tema — “Barter and 
Early Coinage of Lithuania” 
Cia bus nagrinėjama Baltijos 
prekybos keliai, gintaras, anks
tyvosios monetos ir priimtyvūs 
pinigai.

Lietuvių numizmatų draugija 
didžiuojasi, turėdama paskai
tininką Ričardą Giedroyce, kuris 
yra garbingos Giedraičių gimi
nės palikuonis.

Nariai ir nenariai iš New Yor
ko, New Jersey ir Naujosios 
Anglijos apylinkių kviečiami da
lyvauti. Kas turėtų Lietuvos pi
nigų, monetų ar popierinių, ga
lės pasikeisti, parduoti ar pirk
ti.

Moderatorius šiame lietuvių 
susirinkime bus Vincas Alionis, 
kuris aktyviai dalyvauja ameri
kiečių draugijose ir konvenci
jose, visur pažymėdamas, kad jis 
lietuvis. Jis yra gerai žinomas 
amerikiečių tarpe.

PADĖKA
Už pagalbą, rengiant solistės 

Ginos Čapkauskienės ir pianis
to William Smiddy koncertą, 
nuoširdžiai dėkojame New Yor
ko pranciškonų vienuolyno virši
ninkui Tėv. Leonardui Andrie- 
kui, Živilei Jurienei ir Pauliui 
Jurkui.

LMK Federacijos 
New Yorko klubas

Š.M. GRUODŽIO 8 D., ŠEŠTADIENĮ, 6:30 V.V. 
KULTŪROS ŽIDINIO DIDŽIOJOJE SALĖJE

KONCERTAS
Dalyvauja dvi žymios didžiojo New Yorko meninės jėgos

vyrų choras
PERKŪNAS, vadovauja muzikas VIKTORAS RALYS

šokių ansamblis
TRYPTINIS, vadovauja tautinių šokių mokytoja 

JADVYGA MATULAITIENĖ

Po koncerto pasisvečiavimas ir kavutė

Įėjimo auka — 5 dol.

Visus maloniai kviečia

N.y. Katalikių Kultūros Draugija

DIDYSIS 1985 METŲ

SUTIKIMAS
Kultūros Židinyje New Yorke!

Rengia liaudies ir estradinės 
muzikos vienetas

JINAI IR TRYS GINTARAI
PROGRAMOJE:

Skanus maistas (su garuojančia sriuba) 
Kilnūs gėrimai 
Šampanas 
Lietuviškas midus
Puošni salė
Ir, žinoma, linksma nuotaika

Šokiam groja JINAI IR TRYS GINTARAI

Puotos pradžia 9:30 v.v. iki“.........
Kaina asmeniui 25 dol., porai — 45 dol.

Status ir vietas užsakyti iš anksto iki 
gruodžio 27 pas:
Romą Keži — dienos metu — 718 769-3300
S. Karmaziną dieną ir vakare — 718 441-1252
J. Naką — dienos metu 516 549-5441, vakare 
— 516 795-7930

Solistė Marytė Bizinkauskai- 
tė dainuoja New Havene, 
Conn., Šv. Kazimiero parapi
jos salėje gruodžio L Kon
certą rengia LMK Federaci
jos New Haveno klubas.

Dainininkė Marytė Bizinkaus- 
kaitė š.m. lapkričio 18 d. Cur
tis Institute statomoje Puccini 
operoje “Sour Angelica” atliko 
titulinę rolę. Šiame institute 
tobulinasi ir ruošiasi savo pro
fesinei karjerai rinktiniai stu
dentai — stipendininkai, jau bai
gę savo srityse aukštąsias mo
kyklas. Connecticuto lietuviai 
ir jų kaimynai turės progos pasi
klausyti šios jaunos talentingos 
dainininkės LMKF New Haveno 
klubo ruošiamame koncerte. 
Koncertas įvyks gruodžio 1, šeš
tadienį, 6 v.v. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, 339 Green St., 
New Havene. Visuomenė kvie
čiama atsilankyti.

Darbininko kalendorius 1985 
metam išsiuntinėtas visiem skai
tytojam lapkričio 20. Kas norė
tų įsigyti daugiau egzempliorių, 
prašomi atsiųsti po 3 dol. išlai
dom padengti. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Government jobs. $16,559- 
50,553/year. Now Hiring. Your 
Area. Call 805 687-6000. Ext. 
R-4505.




