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KUNIGŲ TRŪKUMAS
TELŠIŲ VYSKUPIJOJ

Savaitė* 
Įvykiai

J. BIELIAUSKIENĖ ANTRĄ KARTĄ
NUTEISTA Iš Liet. K. Bažnyčios Kronikos Nr. 58

agvos vyriausybė, siek- 
ataisyti užsienio valsty- 
□rašto opozicinių grupių 
usią nepalankią nuomo- 
save, įsakė išvykti 1200 

mokytojų ir technikų ir 
įbos karinių patarėjų, o 
ir septyniem Salvadore 

Hų partizanų vadam, bet 
epartamentas teigia ne
tęs didesnio keleivių ju- 
Nikaragvos uostuose ar 
nuošė.
i-ga pasitraukė iš Žene- 
įsių derybų su JAV dėl 
s tol in aš o s branduoli- 
lų sumažinimo Europoj, 
trateginių tarpkontinen- 
mduolinių ginklų suma- 
derybos su JAV nenu-

io min. pirmininkas 
Shamir ir gynybos min.

Arens, lankydamiesi 
itarė dėl glaudesnio ka- 
įdradarbiavimo. Art Ry- 
irinių reikmenų sandė- 
karinėm pajėgom Izrae- 
imo ir ūkinės paramos 
imo, bet JAV nepavyko 
zraelio užšaldyti žydų 
steigimą arabų žemėse 
inti Izraelio opoziciją 
draugingom arabų vals- 
nklų.
užs. reik, ministeriui 

alim Khadam ir Saudi
užs. reik, ministeriui 

►and al-Faisal tarpinin- 
Palestinos išlaisvinimo 
jijos pirmininko Yasir 
dininkai ir jo priešai 
; Libane paliaubas, ir 
ifat su savo šalininkais 
įsitraukti iš Tripolio į 
per 2 savaites. Pagal 
ą turėtų pasitraukti iš 
ir prieš Arafat kovoję 
ečiai, bet abejojama dėl 
o įvykdymo.
jos bendruomenei pri- 
ų valstybių konferen- 
•ė pageidauti, kad sve- 
ėgos būtų atitrauktos iš 
i ir kad jas pakeistų iš 
ūros srities valstybių 
taikos priežiūros dali- 
s bendruomenės vals- 
emtų jų išlaikymą gink- 
nigais. Kipro skilimui 
buvo sutarta dirbti kar

tas paskelbė pontifika- 
nų tarybos priimtą Šei- 
ų chartą, kuri galėsian- 
>avyzdžiu valstybėm 
mt šeimų reikalus.
s muitų įstaigos parei
simo ir Helsingborg 
sulaikė į Sov. S-gą siun-

JAV modernių kom- 
udedamųjų dalių siun- 
įstaigom apgauti siun
do per eilę valstybių, 
nedraudžiama tokius 
; siųsti.
t vyriausybė paskelbė, 
dio 9 prieš P. Korė- 
į pareigūnų delegaciją 
n Rangu ne pasikėsi- 
yvavo ne tik ten tei-

Š. Korėjos agentai, 
Korėjos ambasados 

pareigūnai.
i taip labai trūksta tvir- 
tio valiutos, kad ji bu
sta parduoti užsienio 
i iš Libijos skolon pirk

ios komunistų partija
Sov. S-gos nutarimą 
vidutinės tolinašos 

nes raketas Čekoslova- 
. Vokietijoj ir JAV — 
4-
ja pagal diplomatų tei- 
didinusi ginklų parda- 
kos ir Pietų. Amerikos 
i ir tų valstybių kariuo- 
jmokyti karinių patarė-

Gegužės 16 - 18 dienomis 
Vilniuje Aukščiausiame Teisme 
vyko Jadvygos Bieliauskienės 
teismas (areštuota lapkričio 29 
d.).

Į posėdžių salę, kaip visada, 
pateko tik jos artimiausi giminės 
— seserys, suaugęs sūnus ir vy
ras. Ties Aukščiausia Teismu ir 
Lenino prospekte buvo apgul- 
ties nuotaikos: milicijos buvo 
prie kiekvieno troleibuso susto
jimo, o dar daugiau jų buvo tro
leibusuose, kad nė vienas žmo
gelis nesugalvotų pasukti link 
teismo pastato.

Atvažiavusieji susirinko į Auš
ros Vartus ir meldėsi visas 
dienas.

Teisiamoji Jadvyga Bie
liauskienė, nors jau daug mė
nesių sėdėjo saugumo pože
miuose, bet nė kiek moraliai 
nepalūžusi: tiesi, besišypsanti, 
tvirta ir drąsiai kalbanti tiesą. 
Teismo pradžioje Bieliauskienė 
atsisakė advokato paslaugų.

Kaltino antitarybine veikia
Prokuroras kaltino ją antitary

bine veikla: vaikų organizavimu 
bažnyčioje ir antitarybinės lite
ratūros dauginimu ir platinimu.

Liudininkas — Garliavos vid. 
mokyklos direktorius daugiau 
kalbėjo apie buvusį Garliavos 
vikarą Vaclovą Stakėną (TTG 
KK narį), kaltindamas jį antita
rybine veikla, jaunimo organi
zavimu bažnyčioje ir už jos 
ribų.

Prieš J. Bieliauskienę liudijo 
dvi moteriškės ir vienas moki
nukas Antanas, kurį moksleiviai 
jau senai įtarė esant neaiškiu. 
Kada jis teismo metu, tarsi bijo
damas pažvelgti į Bieliauskienę, 
pagal padiktuotą saugumiečių 
standartą viską išpoškino, teis
mas kreipėsi į Jadvygą klaus
damas: “Ką jūs į tai?”

Teisiamoji nusišypsojo ir tarė: 
“Antanukas — gabus vaikas, tik 
šį kartą susipainiojo!” Visi kiti 
mokiniai liudijo atsisukę į tei
siamąją ir žvelgdami jai į akis. 
Jie visi sakėsi ją pažįstą kaip 
gerą tikinčią moteriškę, o apie 
kokią nors jos veiklą jie nieko 
nežino.

Kas ta “antitarybinė” 
literatūra?

Antitarybinė literatūra, kurią 
saugumas pas Jadvygą Bieliaus
kienę rado — tai buvo Šapo
kos “Lietuvos istorija” ir B. Braz
džionio eilėraščiai.

J. Bieliauskienė pasakė drąsią 
ir motyvuotą gynimosi kalbą ir 
paskutinį žodį.

Teismas nuteisė Jadvygą Bie
liauskienę 4 metus griežto re
žimo lagerio ir 3 metus tremties.

KRATOS IR TARDYMAI

Kratė kun. A. Svarinsko 
šeimininkę

Viduklė. 1983 gegužės 13 Vi
duklės klebonijoje pas kun. Alf. 
Svarinsko šeimininkę Moniką 
Gavėnaitę buvo padaryta krata. 
Kratai vadovavo Raseinių raj. 
kriminalinės paieškos tardytojas 
vyr. leitenantas T. Vaivada.

Kratos metu paimta: jaunimo 
leidinys “Lietuvos ateitis” Nr. 5, 
“Tikybos pirmamokslis” (150 
egz.), “Aušros žvaigždė” (48 
egz.), 138 buvusių kalinių - 
tremtinių nuotraukos, 72 religi
nio turinio nuotraukos, 60 psl. 
įvairių mašinraščio rašytų teks
tų, knygos: “Jaunoms širdims”, 
“Trupinėliai”, 3 užrašų knygu
tės su adresais, 6 magnetofono 
juosto*. Krata truko daugiau kaip 
dvi valandas.

Tą pačią dieną krata buvo pa
daryta pas M. Gavėnaitės tėvą, 
gyvenantį Ukmergės raj. Jaku- 
tišltių kaime, ir brolį Julių Ga
vėną, gyvenantį Kaune, Kapsų 
43-3. Tėvo namuose rasta 2 
kun. Alf. Svarinsko nuotraukos 
ir pareiškimas vyskupams.

Kaitina bendravus su 
kun. A Svarinsku

Kelmė. Po kun. Alf. Svarins
ko arešto į Kelmės raj. Vidaus 
reikalų skyrių tardymams nuolat 
kviečiama Regina Teresiūtė. ku
ri gyvena Kelmėje

Pareigūnai kaltina R. Teresiū- 
tę bendravus su kun. Alf. Sva
rinsku bei perdavinėjus jam ta
rybinę visuomenę šmeižiančias 
žinias ir tvirtina, kad Regina 
Teresiūtė — TTGKK ryšininkė, 
už ką jai esanti užvesta byla.

1983 balandžio 28 milicijos 
pareigūnas Komikas atsilankė 
pas R. Teresiūtės tėvus (pasi
sakė atėjęs dėl dukters įdarbi
nimo), juos gąsdino, vertė pasi
rašyti ant kažkokių lapų, surašė 
visus šeimos narius, aprašė gy
vulius.

R. Teresiūtė dirba Žalpių pa
rapijos vargonininke. Tuo pačiu vieta buvo paskirta už Kybartų 
tikslu pareigūnai buvo nuvykę į miesto rėmų, Kaliningrado srity- 
ir pas Žalpių parapijos kleboną
kun. Juozapą Razmontą bei ko
miteto pirmininką.

Lietuvos atstovybėje susitikę iš k. Stasys Lozoraitis, Jr., — būsimasis Lietuvos atsto
vas Washingtone, Aušra Zerr-Mačiulytė, JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos vice
pirmininkė, dr. Stasys Bačkis, Lietuvos atstovas Washingtone, ir Anicetas Simutis — Lie
tuvos g e n. konsulas New Yorke. Nuotr. Jono Urbono

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS ŽINIOS
Lietuvos pasiuntinybėj Wash- 

ingtone lapkričio 18 įvyko Lie
tuvos diplomatinės tarnybos 
narių pasitarimas. Dalyvavo 
Lietuvos atstovas S.A. Bačkis, 
Lietuvos atstovas prie Šv. Sosto 
S. Lozoraitis Jr. ir Lietuvos 
generalinis konsulas New Yorke 
A. Simutis. Pasitarimo metu jie 
pasikeitė informacijomis ir nuo
monėmis apie tarptautinę padė
tį ir kai kuriuos svarbesnius 
klausimus, kurie tiesiogiai 
liečia jų veiklą Lietuvos nepri
klausomybės bylos labui.

Svarstant rūpimus Lietuvos 
bylai klausimus, buvo pažymėta, 
kad pagal Lietuvos diplomatijos 
šefo raštą yra išspręstas reika
las padidinti Lietuvos pasiunti
nybės Washingtone personalą. 
Tuo klausimu yra padaryti žy
giai. Apie tolimesnę to reikalo 
eigą visuomenė bus painformuo

Kam praneėė “Kronikai**?
Kapsukas - Marijampolė. 1983 

balandžio 19 į Kapsuko saugumą 
pokalbiui su saugumiečiu iš Vil
niaus buvo iškviesta pedagogi
nės mokyklos IV kurso mokslei
vė Zita Šarauskaitė. Pokalbio 
metu buvo bandoma užsiver
buoti ją savo agente. Čekistą 
domino, kaip pateko jų anks
tesnis pokalbis į pogrindžio lei
dinį “Kroniką”, o taip pat buvo 
nepatenkintas, kad Zita apie 
įvykusį susitikimą pasakoja kur
so draugams bei pažįstamiems. 
Išsiskirdamas pažadėjo dar su
sitikti, jei apie susitikimą vėl 
bus rašoma “Kronikoje’

Mėgino užverbuoti
Kybartai. 1983 gegužės 12 j 

direktoriaus kabinetą buvo iš
kviesta Kybartų K. Donelaičio 
vid. mokyklos 11 kl. mokinė 
Vida Merkevičiūtė. Kabinete jos 
laukė KGB darbuotojas Kano- 
nenko.

Saugumiečio žodžiais tariant, 
pašnekesys turėjo būti trumpas 
ir slaptas. Jo tikslas — užver
buoti Vidą saugumo agente. Pra
džioje jai pasiūlė įstojimą į aukš
tąją mokyklą, o po to paprašė 
gegužės 18 d. 4 v. popiet atvyk
ti į “pasimatymą” Susitikimo

Je.
Vida nesutiko bendradarbiau

ti ir dar tą pačią dieną apie 

ta, kai visi formalumai bus at
likti.

Šiąja proga susirinkę pasita- 
riman suminėtieji Lietuvos pa
reigūnai tarėsi dėl Vakarų Eu
ropoj dar esančių archyvų liki
mo ir numatė žygius tai vertin
gai medžiagai išlaikyti.

Lietuvos atstovas prie šv. Sos
to S. Lozoraitis Jr. painformavo 
savo kolegas apie Šv. Kazimiero 
500 metų mirties sukakties mi
nėjimo Romoj projektus ir apie 
kai kurias kitas specifines Euro
pos politines problemas.

Pasitarimo metu pasiuntiny- 
bėn netikėtai atvyko JAV LB- 
nės visuomeninių reikalų tary
bos pirmininkas J. Urbonas ir 
vicepirmininkė Aušra Zerr. Jie 
painformavo posėdžiaujančius 
apie jų turėtus pasikalbėjimus 
Baltuosiuose Rūmuose ir valsty
bės departamente.

Lapkričio 23 Tauragėje, da
lyvaudamas kunigų rekolekci
jose, staiga mirė Nemakščių kle
bonas kun. Stasys Gorodeckis.

Kun. Stasys Gorodeckis buvo 
gimęs 1909. Kunigu įšventintas 
1939. Tai jau penkioliktas Sie-
met Lietuvoje miręs kunigas.

Mirtis šiemet ypač skaudžiai 
palietė Telšių vyskupijos kuni
gus. Vos prieš dvi dienas Ja
napolėj buvo palaidotas Žvin
gių klebonas kun. Petras Mit
kus. Ir štai tą pačią savaitę 
naujos laidotuvės. Telšių vysku
pija šiemet jau yra netekusi 
šešių kunigų . . .

Susitelkdami prie kun. Stasio 
Gorodeckio karsto, galėtume iš
reikšti tą patį susirūpinimą, ku
rį velionis drauge su kitais Tel
šių vyskupijos kunigais išreiškė 
praėjusių metų viduryje kreip
damasis į aukštuosius sovieti
nius pareigūnus. Pakartojame 
tiktai keletą šiame dokumente 
išdėstytų reikalavimų:

“Mes prašome ir reikalaujame 
panaikinti civilinės vyriausybės 
nustatytą Kauno Kunigų Semi
narijos auklėtinių limitą., nes 

pašnekesį su saugumiečiu Ka- 
nonenko papasakojo tėvams, vi
siems draugams bei pažįsta
miems ir j susitikimą nenuvy
ko

Ieško N. Sadūnates
Vilnius. 1983 kovo mėn. mi

licijos pareigūnai kelis kartus 
lankėsi Tiesos gt. 11-38 ieško
dami ir klausinėdami apie Ni
jolę Sadūnaitę.

Milicijos kriminalinio sky
riaus pareigūnas darbe apklau- 
sinėjo Marytę Sadūnienę (Sadū- 
naitės brolio žmoną), teiravosi, 
ar gyvena pas juos Nijolė, bandė 
aiškinti, kad, neva, kaimynai 
rašo anoniminius laiškus, jog 
N. Sadūnaitė negyvena savo bu
te, niekur nedirba, valkatauja.

N. Sadūnaitės terorizavimas 
tęsiasi iki šiol

Tos pačios dienos vakarą O. 
ir S. Bačkiai kartu su S. Lozo
raičiu Jr. ir A. Simučiu daly
vavo Latvijos atstovo ir ponios 
Dinbergs priėmime Latvijos ne
priklausomybės šventės proga.

Turkija nutarė įrengti Nato 
aviacijos bazę Trakijoj, Corlu 
mieste, į pietus nuo Bulgari
jos ir i šiaurę nuo Graikijos.

JAV pradėjo gabenti į Italiją 
vidutinės tolinašos branduoli
nių raketų sudedamąsias dalis.

Sov. S-gos teismas Maskvoj 
nuteisė mirti garsiausios maisto 
krautuvės Gastronom Nr. 1 di
rektorių Juri K. Sokolov, o ke
turis jo padėjėjus ilgom kalėji
mo bausmėm už korupciją. Ji 
aprūpindavo Maskvos diduome
nę kitose krautuvėse negauna
mais skanėstais.

pagal bažnytinės teisės- kodeksą 
vyskupai ir vyskupijų valdytojai 
savo nuožiūra priima kandida
tus į-Kunigų Seipinariją, skiria 
dėstytojus ir .prižiūri mokymą 
bei auklėjimą. — Mes reikalau
jame, kad tarybiniai valdžios
pareigūnai mums, kunigams ne
trukdytų aplankyti savo tikin
čiuosius, jeigu jie to prašo. Lan
kymo pareigą mums uždeda 
Bažnyčios kanonai... — Kokias 
sankcijas tarybinė valdžia mum 
betaikytų, mes turime elgtis pa
gal Šv. Rašto nurodymą: “Die
vo reikia labiau klausyti, negu 
žmonių”.

Artinantis įžymiems jubilie
jams—500 metų nuo šv. Kazi
miero mirties 1984 m. ir 600 
metų nuo Krikščionybės įvedi
mo Lietuvoje 1987 metais—Lie
tuvos kunigai ir tikintieji pa
sauliečiai laukia iš partijos ir 
vyriausybės šių geros valios 
gestų:

Grąžinti katalikams uždarytas 
ir atimtas bažnyčias, o ypač 
Vilniaus Arkikatedrą, Vilniaus 
šv. Kazimiero bažnyčią ir Klai
pėdos. Taikos Karalienės bažny
čią.

Uždrausti naikinti istorines- 
religines vertybes: kryžius, kop
lytėles, paminklus; uždrausti 
naikinti tikinčiųjų gerbiamas 
ir šventomis laikomas vietas.

1976 liepos 28 priimtus Reli
ginių susivienijimų nuostatus 
pakeisti taip, kad jie derintųsi 
su Katalikų Bažnyčios kanonais, 
tolau būdu sudarant kunigams 
ir pasauliečiams sąlygas jų lai
kytis.

Grąžinti į pareigas jau dau
giau kaip 20 metų be teismo iš
tremtą į Žagarę Vilniaus arki
vyskupijos vyskupą Julijoną Ste
ponavičių.

Peržiūrėti prievartos ir ap
gaulės būdu parapijų komite
tams primestas su valdžia su
tartis.

{spėti rajonų ir apylinkių pa
reigūnus nutraukti kunigų ir ti
kinčiųjų pasauliečių diskrimi
naciją, nes tikintieji sudaro di
džiąją Lietuvos gyventojų dalį 
ir pasižymi sąžiningu darbu; 
jie neturėtų būti netaktiškais 
pareigūnų veiksmais skatinami 
neigiamai žiūrėti į tarybinę val
džią.

Leisti pasistatyti bažnyčias 
besikuriančiuose miestuose, o 
taip pat augančių miestų mikro
rajonuose.

Leisti atlikti religines apei
gas įnirusiems šarvoti skirtose 
vietose.”

SALZBURGO KRAŠTO 
IR SOVIETŲ
DRAUGYSTE

O kaip gyvena kun. Alfonsas 
Svarinskas? — paklausė Salz
burgo, Austrijoje, krašto valdyto
jas (Landeshauptmann) dr. Wil- 
fied Haslauer sovietų valdomos 
Lietuvos ministrą pirmininką 
Ringaudą Songailą, pasirašant 
Salzburgo ir Lietuvos susibro
liavimo aktą.

Susibroliavimo aktas buvo iš
kilmingai pasirašytas Salzburge 
spalio viduryje. Kalbėdamas šia 
proga, Landeshauptmann dr. 
Haslauer pabrėžė, kad Salzburgą 
ir visą austrų tautą su lietuvių 
tauta ypač jungia per šimtnfe- 
čius išugdyta meilė savo valsty
binei nepriklausomybei ir prisi
rišimas prie katalikiško tikė
jimo.

Salzburgo krašto valdytojas, 
be to, pažymėjo, kad austram 
labai rūpi lietuvių sąžinės be
laisvių ir žmogaus teisių gynė
jų likimas. Jie turi teisę žino
ti, kaip gyvena, pavyzdžiui, kun. 
Alfonsas Svarinskas, kuris šių 
metų gegužės 6 buvo nuteistas 
7 metus kalėti ir 3 metus pasi
likti tremtyje vien dėl to, kad, 
kaip uolus kunigas, gynė religi
nę laisvę ir pagrindines žmo
gaus teises, priklausydamas 
prie Tikinčiųjų Teisėm Ginti Ka
talikų Komiteto.

1
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Šiemet pavergtoje Lietu
voje buvęs labai geras grybų 
derlius. Daugiausia grybų su
rinkta Varėnos, Druskininkų ir 
Eišiškių šiluose. Botanikos insti
tuto mokslininkas - mikologas 
Jonas Mazelaitis spaudoje pa
skelbė ta proga straipsnį apie 
Lietuvos grybus. Jų surenkama 
kasmet apie 10 tūkstančių tonų. 
Valgomų grybų esą apie 300 
pavadinimų, tačiau grybautojai 
ne visus juos pažįsta. Nemaža 
esą ir grybų kenkėjų (kūlės, 
mediniai grybai). Juos tiria Bo
tanikos instituto laboratorijos.

— Vilniaus Jaunimo teatre rež. 
E. Nekrošius inscenizavo kirgizų

rašytojo Čingizo Aitmatovo ro
maną “Ilga kaip šimtmečiai die
na”. Romanas yra laimėjęs so
vietinę Lenino premiją.

— Prieš kelerius metus įniru
siam artistui Stepui Juknai pa
gerbti Vilniuje prie namo, kurs
ine jis gyveno, prikalta memo
rialinė lenta.

— Grafomanu virtusio poeto 
Eduardo Mieželaičio RAŠTŲ IV 
tomo išleista 20,000 egz. Tome 
sudėta eiliuota publicistika ir 
pluoštas eilėraščių iš anksčiau 
išleistos knygos “Pantomima”. 
Jaunystėje E. Mieželaitis yra su
kūręs ir visai vykusių, nuošir
džių eilėraščių (rinkinys “Mano 
lakštingala”). Už sovietinės 
ideologijos kupiną poemą “Žmo
gus” E. Mieželaitis gavo Lenino 
premiją, o po to su savo raš-

liava visai išėjo į lankas, para
šydamas net šešis tomus “Žmo
gaus” komentarų. Naudoda
masis sovietinėmis pataikūnų 
privilegijomis, E. Mieželaitis 
gyvena prabangioje užmiesčio 
viloje, turi daug laiko, bet nieko 
vertingo nesukuria. Gyvena 
praėjusios garbės likučiais ir 
retkarčiais pasiskardena, kaip 
ministro pirmininko pavaduoto
jas ar tarybinis deputatas.

— Dar iš naujų knygų verta 
paminėti Leonardo Grudzinsko 
“Laiškai iš bebrų upelio”. Šis 
autorius yra pamilęs Lietuvos 
gamtą ir ją labai jautriai ir 
poetiškai aprašo savo knygose. 
“Laiškų” išleista 30,000 egz.

— Nauja Eugenijaus Ignatavi
čiaus apsakymų knyga “Ir namų 
amžinoji šviesa” išleista 10,000 
egz. tiražu. Pasakojimai pa
dvelkia šiltu žodžiu ir gam
tos meile.

—Partinis spaudimas nukreip
tas į Lietuvos teatrus. Komunis
tų partijos centro komitetas į 
specialų seminarą sukvietė teat
rų direktorius, vyresniuosius re
žisierius, laikraščių ir žurnalų 
redaktorius, partinius aktyvis
tus, Teatro draugijos darbuo
tojus ir reikalavo teatruose įgy
vendinti Sov. Sąjungos komunis
tų partijos nutarimus teatrinio 
darbo reikalu. Apie teatrų dar
bo problemas ugdant komunis
tinės ideologijos žmogų, apie re
pertuarą ir menininkų atsako
mybę kalbėjo KP centro komi
teto kultūrinio skyriaus vedė
jas Sigitas Renčys. Seminare 
dalyvavo ir Kultūros ministras 
J. Bielinis.

Pr. N.

Kas aukoja,
Tas Lietuvą vaduoja!

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld Road., Eaat 
Northporth, N.Y. 11731. Tol. 51® 365-3740. Namą telefonaa vakaraia 
tik išimtinais atvejai* 516 757-2671. Naw Yorko ofisas Lito patalpose: 
86-01 114th St, Richmond HIM, N.Y. 11418. Tol. 212 441-2811.

ALICE’S FLORIST SHOP. lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454. 107-04 Jamaica Avė., 
Richmond H III, N.Y.

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

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alr- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, uicensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

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

Jamaikos min. pirmininkas 
Edward P. G. Seaga paleido 
parlamentą ir paskelbė naujo 
parlamento rinkimus gruodžio 
15, nes jam prireikė daugiau 
kaip dvejų metų laiko krašto 
ūkiui atstatyti.

Kinijos vyriausybė paleido iš 
perauklėjimo kalėjimo ten nuo 
1981 laikytą dailininkę Li 
Shuang, kuri gyveno susidėjusi 
su Prancūzijos diplomatu Emma- 
nuel Belefroid, ir leido jai iš
vykti į Prancūziją.

Sov. S-gos statydinamas prie 
Volgodonsk milžiniškas reakto
rių statybos fabrikas Atommaš 
susidūrė su dideliais sunkumais, 
nes dėl planuotojų kaltės ne
buvo atsižvelgta, kad arti fab
riko yra dirbtinis vandens re
zervuaras. Dėlto buvo pašalin
tas iš pareigų valstybinio visuo
meninės statybos komiteto pir
mininkas Gennadi N. Fomin ir 
eilė kitų pareigūnų.

Prez. Reagan ir Izraelio min. 
pirmininkas Shamir sutarė suda
ryti komisiją šalių kariniam 
bendradarbiavimui planuoti ir 
vykdyti.

Afganistano sostinėj Kabule 
buvo įvykdytas pasikėsinimas 
prieš gynybos ministerį gen. Ab- 
dul Qader, bet jis išliko nesu
žeistas.

Suriname buvo surengtas ne
pavykęs sąmokslas prieš krašto 
kairiąją karinę vyriausybę. Buvo 
sulaikyta 10 žmonių.

Izraelis ir Palestinos išlaisvi
nimo organizacija pasikeitė karo 
belaisviais: organizacija paleido 
6 Izraelio karius, o Izraelis apie 
6000 palestiniečių ir libaniečių 
ir, be to, grąžino organizacijos 
archyvą.

Argentinos karinė taryba pata
rė iškelti teisme bylas buv. 
krašto prezidentui Leopoldo F. 
Galtieri, buv. užs. reik, minis- 
teriui Nicanor Costa Mendez ir 
15 aukštų karininkų dėl jų vaid
mens kare su Britanija dėl Falk- 
lando salų.

Sov. S-ga pagrasino dėl JAV 
raketų išdėstymo V. Europoj 
išdėstyti tokių pat raketų Če
koslovakijoj ir R. Vokietijoj, o 
prieš JAV — branduolines ra
ketas jūroj.

LIETUVIŲ FONDO NAUJOS 
PELNO SKIRSTYMO GAIRĖS

Lietuvių Fondui peržengus 
du su puse milijono dolerių pa
grindinio nejudamo kapitalo 
ribą ir iš jo investavimo gavus 
nuo pat pradžios iš viso dau
giau negu vieną ir pusę milijono 
dol. pajamų, pasidarė amžinai 
nesibaigiantis finansinis aruo

das lietuvybės darbų ugdymui. 
Lietuvybės švietimui, kultūrai, 
mokslui, jaunimui ir kitiem rei
kalam iki dabar iš viso buvo 
padalinta daugiau negu vienas 
milijonas ir šimtas tūkstančių 
dol. Vien šiais metais bus iš
dalinta jvairjem lietuvybės pro
jektam daugiau negu 150 tūks
tančių dol. Tai mūsų visų lie
tuvių išeivių (mirusių ir gyve
nančių) pasididžiavimas ir gar
bė, kad drjsome tą LF pradėti 
organizuoti ir pasiekti šias ne
įtikėtinas sumas.

Kasmetinis LF pelno skirsty
mo darbas yra labai atsakingas 
ir atliekamas LF 3 atstovų ir 
JAV LB 3 atstovų. Šiuo metu 
LF skirstymo komisiją sudaro 
LF atstovai: dr. A. Razma 
(pirm.), dr. K. Ambrozaitis, dr. J. 
Valaitis, antrininkas dr. J. Rač
kauskas ir JAV LB atstovai: 
I. Pemkienė, Br. Juodelis, dr. T. 
Remeikis bei antrininkas rašyt. 
C. Grincevičius. Šalia LF 
skirstymo komisijos taip pat 
veikia pakomisė studentų sti
pendijų skirstymui. JAV LB 
Švietimo taryba, Kultūros tary
ba, Lituanistikos institutas ir 
kitos lietuvių organizacijos pa
teikia apsvarstytus savo planus 
LF pelno skirstymo komisijai. 
LF skirstymo sumos nėra leng
vabūdiškai duodamos, bet visi 
prašymai yra analizuojami 
gana detaliai ir įvertinami ži
nomų atitinkamų lietuvybės 
veiklos profesionalų.

Šiais metais buvo nustatytos 
naujos skirstymo gairės, norint 
lietuvybės veiklą padaryti pla- 
ningesnę, efektyvesnę ir į ateitį 
besiorientuojančią. Tas pats

principas yra taikomas ir stu
dentų stipendijom. Didžiosios 
LF pelno sumos bus padalintos 
pavasarį, kad tokiu būdu lietu
vybės darbų planuotojai ir stu
dentai žinotų iš anksto, kokios 
LF paramos jie gali susilaukti. 
Maža LF pelno suma bus pa
likta atsargoj, ypatingiem, nenu
matytiem lietuvybės darbam 
kiekvienų metų laikotarpy.

Lietuvių visuomenės žiniai 
žemiau išvardinamos sutrauk
tai LF pelno skirstymo gairės:

1. Kiekvienas prašymo auto
rius turi užpildyti LF pelno 
skirstymo komisijos formą, ku
rioje bus pažymėtas projekto 
dydis, prašoma suma, rekomen
dacijos ir kitos reikalingos ži
nios. Tos formos gaunamos LF 
būstinėje.

2. Kalendorius: -A
a. Visi prašymai pateikiami 

iki balandžio 15.
b. Prašymų svarstymai ir ap- ' 

klausinėjimai pravedami iki ge
gužės 31.

c. LF pelno skirstymo komisi
jos sprendimai atliekami iki bir
želio 15.

d. Sprendimų pranešimai, pi
nigų išmokėjimai ir projektų 
vykdymo patikrinimai yra LF 
tarybos ir valdybos žinioje.

3. Visi prašymai ir projektai 
klasifikuojami taip:

I. Švietimas (pradinis-viduri- 
nis, aukštasis mokslas, tautinis 
auklėjimas, bendriniai reika
lai).

II. Menai (literatūra, dailė, 
muzika, teatras, šokis, filmas, 
bendriniai reikalai).

III. Mokslas (mokslinės 
institucijos, moksliniai projek
tai, moksliniai veikalai, bendri
niai reikalai).

IV. Visuomeniniai reikalai 
(institucijos, susižinojimo prie
monės, bendriniai masiniai ren
giniai, tautinė reprezentacija).

pagal Amerikos universitetų 
standartą (undergraduate, 
graduate, post graduate, fellovv- 
ship research). Pirmenybė yra į- 
vairiom lituanistikos studijom. 
Studentės, studentai, įsitraukę 
į bet kokį lietuvišką darbą, taip 
pat turi pirmenybę. LF misija 
yra kuo daugiau paruošti inteli
gentų iš įvairių profesijų, kurie 
tiesioginiai ar netiesioginiai ak
tyviai įsijungtų į lietuvybės dar
bus ateityje. Įvairių LF sti
pendijų dydis gali būti nuo ke
lių šimtų iki 5,000 dol. Jos gali 
būti vienkartinės, daugiakarti- 
nės, visiem metam ar atostogų 
metu specialiem seminaram. 
Speciali LF pakomisė palaiko 
ryšius su prašančiais studentais 
ir paruošia planą LF pelno 
skirstymo komisijai.

LF tikslas yra remti didelius, 
ilgai išliekančius lietuvybės 
projektus, ypatingai tuos, kurie 
negalimi įgyvendinti dabarti
nėje Lietuvoje. Mažesnius pro
jektus dar gali įgyvendinti atski
ri asmenys, asmenų grupės ar 
kitos visuomeninės organizaci
jos. Taip pat yra raginama 
naudoti “challenge grants”, kur 
LF dalinė parama įgalina priva
čia iniciatyva užbaigti projektą 
surenkant aukas iš kitų šaltinių. 
LF skiria premijas susitarus su 
LB institucijomis ar kitomis 
organizacijomis. Norima iš
vengti premijų dvilypiškumo, 
infliacijos ar neveiksmingumo. 
Premijos privalėtų skatinti kū
rybiškumą, kokybę lietuvybės 
labui. Parama neskiriama admi
nistraciniam institucijų reika
lam.

LF pelno skirstymo komisijos 
gairės nėra dogmatiškos, jos 
prisiderina prie lietuvybės dar
bų kaitų, reikalavimų ir svarbu
mo išeivijoje bei tautoje dabar 
ir ateityje.

Dr. A. Razma

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — SII ve r Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėme, vestuvėma bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Bhrd., Corona, Oueena, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKIn- 
non Securtties Ine., One State St Piaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodltles, auksą 

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

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN 90.5 FM 
Trečiadieniais 8-9 v.v., penktadieniais 7:30 - 8:30 v.v. Inž. Ed. V. 
Meilus Jr., vedėjas, 23 Shlrley Rd., Shrewsbury, MA 01545. Tel. 617 
852-3665.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Muslc of Lithuanla”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dk. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N J. 07060. Telef. (201) 753-5630.

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

KVECAS
JONAS 

1933 -t 197 6

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

A MEMORIALS
66-86 80 ST, MIDDLE VILLAGE. OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAJ MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

V. Įvairenybės.
4. LF stipendijos skirstomos

Prieš įteikiant pirmąjį įnašą lituanistikos katedrai įkurti kanclerio svetainėje lapkričio 4 
susitinka lėšų telkimo komiteto pirmininkas iš k. J. Kavaliūnas, PLB valdybos ir 
Fundacijos pirm. V. Kamantai, Lietuvių Fondo pirmininkas V. Naudžius (laiko 50,000 dol. 
čekį) ir PLB Fundacijos iždininkas M. Vilkaitis (laiko 150,000 dol. čekį). Nwtr. J. T«nrelai«o

HARTFORDAS 
RUOŠIASI SUKAKČIAI

Connecticut lietuvių organi
zacijų sudarytas komitetas, pir
mininkaujant Ignui Budriui, 
ruošiasi 1984 kovo 3 ir 4 iškil
mingai paminėti nuo šv. Kazi
miero, Lietuvos globėjo, mirties 
500 metų sukaktį. Tikimasi, kad 
nemažai lietuvių atvyks iš visos 
Amerikos šiaurinio pakraščio 
atšvęsti šią nepaprastą sukaktį.

Šeštadienį, kovo 3, įvyks kon
certas Hartfordo “Bushnell” 
salėje. Koncerto programoje: 
Toronto vyrų choras “Aras”, 
kanklininkės Bankaitytės iš Cle- 
velando ir jungtinė tautinių šo
kių grupė. Tą patį vakarą į- 
vyks ir šaunus banketas.

Sekmadienį, kovo4, Hartfordo 
mieste lietuvių eisena su vėlia
vomis į katedrą. Katedroje bus 
daugelio kunigų koncelebruotos 
mišios, vadovaujant arkivys
kupui John F. Whealon, šio mi
nėjimo garbės pirmininkui. Mi
šių metu giedos jungtinis šešių 
lietuvių parapijų choras.

Per visą kovo mėnesį veiks 
lietuvių kultūrinė paroda Conn. 
valstijos bibliotekoje, irgi Hart
forde. Komitetas kviečia visus 
lietuvius iš arti ir toli, jau dabar 
numatyti kovo 3 ir 4 dalyvau
ti šiame iškilmingame minėjime.

Lionginas Kapeckas

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL: (212) 789-3300
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Apie lietuvišką papuošimą
■ Kai susiduriame su viešaisiais 
mūsų pastatais, tuoj ir iškyla 

-"tų salių ar kambarių papuoši
amas. Lengva sales palikti nuo- 
_ gas, be jokio papuošimo ar pa- 
4 dekoravimo. O jei nori papuošti,

- tai ką daryti? Pasitaikina kokį 
•š dekoratorių ir pagražina. Taip

salę ar kokį lietuvišką kambarį 
padaro visai be lietuviškos at- 

‘ mos fe ros.
Tačiau yra namų ir salių, 

kurios turi sutelkusios gausų 
lietuvišką papuošimą su šilta ir 

„įdomia lietuviška atmosfera. 
-,Kas tik įeina, tuoj ir pajaučia, 
ę- kad čia esama kitokių namų, 

nekasdienių, kuriuos Vis matome 
ar sutinkame šitame krašte. Čia 

, kažkas kita, atsiremta į kitą kul
tūrą ir sukurta visai kitokios 
formos, parodyta visai kita pra
eitis.

Kai gyvename apsupti tam 
tikrų daiktų, baldų ir paveikslų, 

.. mes juos pamėgstame, susidrau
gaujame su jais, pasidarome

- tartum jų dalis. Kur plikos, tuš
čios sienos, mes neprisirišame 
prie tų namų, nei prie aplin
kumos.

Kai ateina jaunuolis į tokią 
salę ir joje neranda nieko lie
tuviško, jis tai salei neturės jo- 

jausmo, jokio dėmesio. Bus 
bendras jausmas, o gal net ir 
paniekos jausmas, nes kitur jis 
juk sutinka gražesnes, geriau į- 
rengtas patalpas. Jei salėse jis 
sutiks lietuvių tautos didvyrius, 
tuos, kurie formavo tautą, jai 
kūrė savo eiles, savo talentus 
atidavė, jaunas žmogus nepaliks 
abejingas tai praeičiai. Reikia 
atsiminti, kad jaunas žmogus 
yra labai imlus ir įtaigus. Vis
ką užrašo jo atmintis. Aplinka 
jį veikia ir palenkia tai vienur, 
tai kitur. Sienų portretai labai 
prasmingai kalba į jauną žmo
gų ir verčia susimąstyti. Kodėl 
jis čia pakabintas, kas jis toks, 
kodėl jis pasišventė Lietuvai?!

Taigi, esama prasmės pasilikti 
lietuvių tarpe.

Jei yra galimybės, kad būtų 
pakabinti ir miestų ir istorijos 
didžiųjų žygių paveikslai, tai ir
gi veiks jaunuolį — jis nejučia 
pajus praeitį, ją pasisavins. Pa
matys jos grožį ir prasmę.

Kiek teko pastebėti, lenkai 
ypatingai rūpinasi savo praeiti
mi, savo didvyrių pagarba ir jų 
atskleidimu jaunajai kartai. Pri
siminkime tik, kiek praeitame 
amžiuje lenkai sukūrė paveikslų 
iš didingos Lenkijos istorijos. 
Juos suorganizavo turtingieji 
lenkai, pasamdė tapytojus ir 
juos išlaikė, kad per jų kūri
nius būtų gyva Lenkijos didybė, 
jos didieji vadai, visa istorija. 
Ir jie tai padarė. Juk dar ir 
dabar lenkiškose įstaigose rasi 
ir Kosčiušką ir Pulaskį, rasi 
gražias tų dailininkų kūrinių 
reprodukcijas. Todėl nenusteb
kime, kad lenkai išaugino dides
nį patriotizmą ir labiau jaunąją 
kartą pririšo prie savo tautos is
torijos.

Kai lietuvių vaikai lanko ame
rikoniškas mokyklas, ten sutin
ka daug papuošimų, paveikslų. 
Visa padaryta pagal šio krašto 
stilių, padaryta gerai,-visiem 
prieinama forma. Čia yra ir pre
zidentai, ir visokie šūkiai, pa
veikslai iš gamtos pažinimo, 
iš Amerikos istorijos, iš anglų 
literatūros. Visa tai jaunas žmo
gus pasisavina ir pamėgsta.

O kai ateina į lietuviška salę 
ir joje nieko neranda, vaikas į 
tai irgi reaguoja. Pas jį stiprėja 
menkavertiškumo jausmas, va
dinas, lietuviai neturi nieko ko 
parodyti, lietuvių namai tušti. 
Lietuvis yra antros eilės, o gal 
net trečios eilės pilietis.

Tas menkavertiškumo jaus
mas paskui ir išstumia jaunuo
sius iš lietuviškos bendruome
nės. Jis nenori priklausyti ten,

* Philadelpbia 1926 metais
Prieš porą metų, ty. 1981 

gegužės 16, pagal esamas sąly
gas su pakankamu dėmesiu mi
nėjome Philadephijos lietuvių 
telkinyje veikusių lietuviškų ra
dijo laidų auksinį jubiliejų. Ta 
proga neišvengiamai buvo pri
siminta ir Philadelphijos lietu
vių ankstesnės ateivijos įspū
dingai klestėjusi tautinė veikla.

šiandien mums tiesiog sunku 
įsivaizduoti, kad, pvz., 1926 me
tais, kai Jungtinės Amerikos 
Valstybės minėjo 150 metų ne
priklausomybės jubiliejų, bend
roje kelių šimtatūkstančių phila- 
delphiečių eisenoje dalyvavo 
11,000 mūsų tėvynainių, o ta 
proga surengtoje dainų šventėje 
dainavo 800 choristų.

Tuo metu čia veikė net 4 
lietuvių spaustuvės — leidyklos, 
buvo gausiai lankomos 3 kata
likų, viena protestantų ir 1 tau
tinė bažnyčia, veikė 6 savišal- 
piniai klubai bei gausa įvairiau
sių organizacijų. Net dar 1942 
metais Philadelphijos lietuviai 
galėjo sukaupti lėšų keturmo- 
toriniam bombonešiui, kurį iš
kilmingai įteikė Amerikos karo 
aviacijai.

Pirmoji radijo programa
Tai nenuostabu, kad Phila- 

kur nėra polėkių, didvyriškumo, 
kūrybiškumo bruožų.

Sunku lietuviam suprasti, 
kokį vaidmenį turi aplinka jau
nimui, kaip jaunimą veikia lie
tuviškas papuošimas ir lietuviš
ka intymi atmosfera. O reiktų 
tuo susirūpinti. Tada drauge 
bus ugdoma pagarba mūsų pra
eičiai, mūsų didvyriam. Bus ug
domas ir lietuviškas pasišventi
mas ir lietuviška kūryba

Henrikas Savickas, ilgametis Bendruomenės Balso radijo pro
gramos vedėjas Philadelphijoje.

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
BALSO 30 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS

Balio Raugo žodis, tartas lapkričio 19 iš WTEL radijo stoties

delphijos lietuviai buvo vieni iš 
pirmųjų ir su lietuviškomis ra
dijo programomis, kurias pradė
jo 1931 metais per Velykas Phi
ladelphijos Civic operos solistas 
Petras Petraitis, prabildamas lie
tuviškai į Philadelphijos lietu
vius. Jis teištvėrė pusantrų me
tų. Po to atėjo Kisieliaus, An
tanaičių ir Antano Dziko lietu
viškoji programa, ištvėrusi iki 
1962 metų, kai, Dzūkui mirus, 
ją užbaigė Stasys Petraitis.

Atvyksta nauji emigrantai
Nors tos radijo laidos buvo 

komercinio pobūdžio, tačiau jos 
su žiniomis iš vietos lietuvių 
gyvenimo atliko gražų vaidmenį 
tautinio išlikimo prasme.

Po antrojo pasaulinio karo iš 
Vokietijos DP stovyklų karo vė
jų į Philadelphiją atblokšti trem
tiniai čia rado lietuvių tautinę 
veiklą gerokai apsilpusią. Jiems 
susiorganizavus į Tremtinių 
draugiją, buvo per 800 asme 
nų. Anstesniems lietuviams at
rodė, kad prasidės tautinio at
gimimo era. . Tai vilčiai buvo 
dar gana tvirtas pagrindas: te
bebuvo parapijos ir klubai, pik
nikuose dar skambėjo lietu
viškos dainos, vaišingai užpila
mos alumi. Gi ir trečioji karta, 
gerbdama savo “papę ir mamę”, 
ištardavo kelis žodžius lietuvių 
kalba

Tačiau skirtingos augimo sąly
gos, kitokios ideologinės pažiū
ros, kalbinės ir kitokios kliūtys 

ankstesnei išeivijai trukdė suar
tėti su naujaisiais ateiviais. Phi
ladelphijos lietuvių bendruome
nė netapo, kuo galėjo tapti.

Persiorganizuojant
To meto Lietuvių Tremtinių 

draugijos valdyba aiškiai pajuto, 
kad yra kliuviniai asmeniniam 
suartėjimui ir kad yra stabdžiai 
bendrai tautinei darbuotei. Tuo 
metu reikėjo persiorganizuoti iš 
Tremtinių draugijos veiklos į 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės veiklą.

Lietuvių Bendruomenės į- 
steigimo chartoje aiškiai pasaky
ta: “Pasaulyje pasklidę lietuviai 
sudaro vieningą Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę, kad kalba 
yra stipriausias tautinės bend
ruomenės ryšys, kad tautos gy
vybę lietuvis perduoda ateities 
kartoms, kad “amžinai gyven
tume’

Kaip šią bendruomeninę evan
geliją paskelbti?

Tai ir buvo esminė priežas
tis, kuri vertė susirūpinti bend
ruomeninio turinio radijo pro
grama. Tas rūpestis automatiš
kai persikėlė iš Tremtinių drau
gijos valdybos į L. Bendruome
nės valdybą, kurioje kultūros 
reikalams vadovavo valdybos 
narys kun. Stasys Raila. Jis pa
rodė daugiausia rūpesčio, kad 
bendruomeninė radijo programa 
būtų įkurta.

Pradėta nuo 10 minučių
Pradžioje buvo nutarta pasi

tenkinti nuperkant iš gana popu
liarios Antano Dziko programos 
tik 10 minučių (jo programa bu
vo vienos valandos). Tokiu bū
du į komercinio pobūdžio ra
dijo programą buvo įjungta sa
votiška kultūrinio pobūdžio da
lis.

Tos dešimties minučių įtarpas 
Dziko programoje prasidėjo 
1953 sausio 3. Programėlei kurį 
laiką gražiai vadovavo Kostas 
Ostrauskas. Tačiau neužteko 10 
minučių bendruomeniniams rū
pesčiams išsakyti. Visuomenė 
atsiliepė palankiai apie tą 10 
minučių programą. Tai padrąsi
no apylinkės valdybą plėsti pro
gramą. Taip po trejetos mėne
sių, t.y. balandžio 11 d., 9 v.v. 
iš radijo stoties WDAS (tada 
Arch St.) pasigirdo bendruo
meninis signalas — “Lietuviais 
esame mes gimę” . . .

Tuo pusvalandžiu buvo pra
dėtos iki šiol tebesitęsiančios 
Philadelphijos Lietuvių’ Bend
ruomenės radijo laidos. Vėliau 
jos persikėlė į radijo stotį WTEL, 
kur tebeveikia ir šiandien.

Pirmieji redaktoriai
1962 metais laikas iš pusva

landžio pratęstas iki valandos. 
Pirmoji Philadelphijos Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės valdy
ba, steigdama Bendruomenės 
Balso radijo siuntų programą, 
suorganizavo ir pirmąjį redakci
nį kolektyvą, į kurį buvo pa
kviesti: prof. J. Puzinas, prof. A. 
Salys, K. Ostrauskas, A. Gaiga
las, V. Volertas ir B. Raugas.

Šie asmenys suredagavo 
Bendruomenės Balso taisykles, 
kur buvo pasakyta, kad Bend
ruomenės Balso tikslas yra — 
populiarinti LB idėją, ugdyti 
tautinę kultūrą ir skelbti kovą 
už Lietuvos laisvę, o kiekviena 
laida paįvairinama gerai atrinkta 
muzikinė dalimi. Žodiniam turi
niui pranešinėti stengtis surasti 
vyro ir moters balsą.

Redaktoriai keičiasi
Pirmieji įspūdžiai buvo gėrį 

Redaktoriai buvo pajėgūs, pro
gramos buvo turiningos. Tačiau 
kiekvienam redaktoriui reikėjo 
įsipareigoti, o tai jau varžė ir jo 
asmeninius reikalus.

Jau pirmųjų metų pabaigoje 
kolektyvas pradėjo byrėti.. Pir
miausia pasitraukė vyr. red. K. 
Ostrauskas. Kiek vėliau prof. A. 
Salys. Vėliau A. Gaigalas. Prof. 
Puzinas išvyko į Bostoną reda
guoti Lietuvių Enciklopedijos, o 
V. Volertas, darbo verčiamas, 
išsikėlė į Baltimorę.

Likęs Balys Raugas į redakci
nį darbą sėkmingai įjungė An
taną Klimą (tada Pennsylvani- 
jos universiteto studentą), Anta
ną Šileiką, Vytautą Murašką, 
Joną Skladaitį, Kazį Kazlauską 
ir to meto jaunimo atstovą Hen
riką Savicką. Šiems visiems pa
gelbėjo gana gausus įvairiaam- 
žių moterų būrys.

Redaktorių kaita vyko ir to
liau. 1956 m. vyr. redaktoriaus 
pareigas iš Balio Raugo perėmė 
Adolfas Gaigalas, išdirbęs iki 
1963. Nuo 1963 vyr. redakto
riaus kėdėje iki šiol tebesėdi 
ištvermingasis žemaitis Henri
kas Savickas.

(nukelta į 4 psl.)

AUŠRA NAUJOS
GADYNĖS TEKA
AUŠROS 100 METŲ
SUKAKČIAI PRISIMINTI

-. PAULIUS JURKUS........... ......... ....

Kodėl reikėjo atgimimo?
“Aušra” yra eilės įvykių re

zultatas. Ji neatsirado staiga iš 
nakties. Kažkas tautos istorijoje 
įvyko prieš ją — kažkas sukosi 
ir keitėsi. Kai Aušra prabilo, 
tauta jau suprato jos kalbą.
'< Ir kas buvo toje praeityje? 
Kažkas dingo mūsų istorijos re
gistruose. Kodėl dingo? Kas nu
tiko, kad imta kalbėti apie tau
tinį atgimimą?
; Kai šie klausimai iškyla, at- 
;sakymo reikia ieškoti Lietuvos 
.‘istorijoje.

i Daugiatautė valstybė
• Visi žinome, kad senoji Lie- 
‘tuvos valstybė ėjo nuo Baltijos 
Jūrų iki Juodųjų jūrų. Tai Vy- 
i tauto Didžiojo galybės laikai.
I Toji valstybė buvo sudaryta
* iš daugel tautų. Valstybėje buvo 
daug laisvės, tolerancijos. Kitos 

tautos galėjo išreikšti savo tauti
nį savitumą sava kalba, o lietu
viai tuo savitumu mažai domėjo
si. Lietuvos valstybiniai raštai 
buvo rašomi gudų kalba. Tautos 
oficialusis sluoksnis buvo pasvi
ręs į rytų kultūrą. Gudų kalba 
parašyti Lietuvos valdovų met
raščiai gina tik valdovų intere
sus. Metraščiuose keliamas di
nastinis savitumas.

Lenkų įtaka
Jau Vytauto laikais Lietuva 

ėmė artėti su Lenkija. Didysis 
Lietuvos kunigaikštis Jogaila ta
po Lenkijos karaliumi. Tas pats 
valdovas dviem valstybėm. Per 
Lenkiją atėjo ir Lietuvos krikš
tas. Lenkai tuo pasinaudojo ir 
eksportavo į Lietuvą savo len
kišką kultūrą, papročius. Lenkai 
buvo labai veržlūs, ir jų savi
tumas buvo sąmoningas — jie 
kalbėjo lenkiškai, rašė lenkiškai. 

Gi Lietuvos didikai, pripratę 
santykiauti su gudais, ukrainie
čiais, lengvai pasidavė lenkų 
įtakai. 1569 metais pasirašyta 
unija — sukurta bendra unijinė 
valstybė. Lenkų įtaka dar labiau 
padidėjo — lenkiškai kalbėjo di
dieji Lietuvos ponai, didieji 
Bažnyčios dignitoriai. Sulenkėjo 
miestai.

Buvo bandymų gintis nuo tos 
lenkų įtakos. Tada kilo genea
loginis savitumas. Imta įrodinėti, 
kad lietuviai kilę iš romėnų. 
Tai Palemono teorija. Lietuviai 
lotynų kalbą ėmė laikyti savąja. 
Ta kalba ėmė rašyti raštus. Ta
da suprato, kad lietuvių savitu
mą palaikys ne tik skirtinga 
genealogija, bet ir skirtinga kal
ba. Bet jie dar negalvojo, kad 
ta kalba turi būti gimtoji lietu
vių kalba.

Pirmas šaukimas — pabusti
Tame lenkiškos kultūros ant

plūdyje buvo balsų, kurie šaukė 
sugrįžti prie savos lietuvių kal
bos. Toks buvo kanauninkas 
Mikalojus Daukša. Jis 1599 me
tais išleido “Postilę”. Tos kny
gos įžangoje jis kreipiasi į Lietu
vos šviesuomenę ir kviečia susi
prasti — kviečia kalbėti lietuviš
kai visur — ir bažnyčioje, ir 
mokykloje, ir valsčiuje, ir sei
muose. Kalba yra tautinės kul
tūros pagrindas ir pasididžiavi
mas.

Si istorinė įžanga buvo para
šyta lenkiškai, kad suprastų 
šviesuomenė. Koks paradoksas 

— į lietuvius kreipiasi lenkiš
kai, kad jie kalbėtų lietuviš
kai!

Unijinėje valstybėje lenkai 
neprarado savitumo, o lietuviai 
prarado. Pirmieji sulenkėjo Lie
tuvos didieji ponai, paskui ma
žesni bajorai. Smulkieji bajorė
liai reikalavo tokių privilegijų 
kaip Lenkijoje — gyventi kaip 
lenkai.

Tai buvo vienintelis atvejis 
Europoje, kad tautos šviesuome
nė išspinduliuoja iš savo tau
tos. Tokioje Vokietijoje, Prancū
zijoje, Anglijoje aristokratija pa
siliko savo tautoje ir per savo 
kalbą kūrė krašto kultūrą.

Bajorų mirė Lietuva
Jungtinėje Lietuvos Lenkijos 

valstybėje įsigalėjo netvarka. 
Bajorai naudojosi didžiosiom 
laisvėm, neturėjo jokios atsako
mybės prieš valstybę — siautė 
ir medžiojo. Jie tikėjo, kad silp
nos valstybės niekas nepalies.

Bet gyvenimas ritosi kitaip — 
kaimynai ėmė karpyti unijinę 
valstybę. Buvo net trys padali
nimai.

Padalinimų metu atsirado len
kų patriotų, kurie norėjo gelbė
ti valstybę. Jie 1791 sudarė 
naują konstituciją, kurioje Lie
tuvos kaip atskiros valstybės 
nebėra. Yra tik Lietuvos pro
vincija.

Taip Lietuvos bajoro sąmonė
je susidarė dvilypis žmogus — 
lietuvis - lenkas — visa ir tas 
pats. Tas dvilypumas buvo iš

reikštas garsia formule — Gen- 
te sum lituanus, natione polo- 
nus, — gimimu esu lietuvis, 
tautybe — lenkas.

Ta lietuviška lenkiška ideolo
gija labiausiai pasireiškė poeto 
Adomo Mickevičiaus kūryboje. 
Kadaise Lietuva davė politinį 
vadovą dvilypei valstybei — 
davė Jogailą. Taip valstybės ga
le Lietuva davė Mickevičių, li
teratūros vadovą, kuris jau visai 
neveidmainiaudamas galėjo sa
ve vadinti ir lietuviu, ir lenku. 
Jis lenkiškai rašė gražiausias 
poemas apie Lietuvą.

1795 metais žlugo senoji Lie
tuvos ir Lenkijos valstybė. Ją 
pasidalijo Rusija, Prūsija ir Aus
trija.

Tad ir mirė bajorų Lietuva. 
Tai gražiai yra išreiškęs Balys 
Sruoga savo dramoje — Kazi
mieras Sapiega. Lietuvos het- 
monas, pralaimėjęs prieš sulen
kėjusius bajorus, įspūdingame 
monologe kalba, kad lietuviškas 
liko tik kaimas. Ten eis ir su
stos ties Rūpintojėliu.

Kaip smėlio sauja
Lietuviškas išliko tik kaimas, 

bet jis buvo nemokytas, baudžia
vos nuvargintas, suskurdęs. 
Toks jis įžengė į 19 amžių, 
kuris buvo lemtingiausias visai 
lietuvių tautai. Kaip pajūrio 
smėlis lietuvių tauta buvo pa
žerta naujo amžiaus pakrantėje, 
— tauta be vadų, nemokyta, nu
varginta. Bet tauta buvo dora 
savyje, prisirišusi prie senų pa

triarchališkų tradicijų, labai ger
bė savo tėvus, savo namus, savo 
bažnyčią. Tas jų pasaulis buvo 
toks skaidrus ir tyras kaip lie
tuviukas gintaras. Tame gintare 
jie per šimtmečius išnešiojo lie
tuvišką kalbą gyvą.

Romantizmo sąjūdis
Bajorija nepajėgė nutraukti 

psichologiškai unijos ryšių. Ji 
tik dar labiau klimpo į lenkų 
kultūros interesus. Jie lietuviš
kos kultūros interesais nesido
mėjo. Lietuviškai šiek tiek vie
nas kitas mokėjo, kad galėtų 
susikalbėti su darbo jėga — 
su baudžiauninkais. Kunigai irgi 
turėjo pramokti lietuviškai, nes 
kaimiečiai juk nemokėjo lenkiš
kai. Bet kunigai sugebėjo žmo
nes lenkinti. Yra užregistruota 
net grubiausių faktų, kaip kuni
gai lenkino lietuvišką parapiją.

19 amžiaus pradžioje Europo
je kilo romantizmo sąjūdis, ku
ris domėjosi tautų praeitimi, 
vertino primityvias tautas, nes 
jos labiausiai išreiškia santykį 
su gamta.

Romantizmas Lietuvoje skli
do per Vilniaus universitetą, 
kuris buvo 1803 metais refor
muotas. Dėstomoji kalba buvo 
lenlq. Romantizmo paveikti, 
profesoriai domėjosi ir Lietuvos 
praeitimi. Vilniuje tada buvo la
bai daug rūmų, kurie patrauk
liai ir romantiškai bylojo apie 
senąją Lietuvą.

(bus daugiau)
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KANADOS LIETUVIAI IB DAILĖ
ELENA URBAITYTĖ

Spalio pradžioje pirmų kartų 
teko būti Kanadoje: Toronte, 
Montrealyje ir pamatyti lietuvių 
menininkų ir jiem prijaučiančių 
Seimų bei institucijų gyvenimų.'

Bendras įspūdis yra, kad lie
tuviai kanadiečiai turi daugiau 
laiko vieni kitiem ir nemažai 
domisi menu. Jie turi daugiau 
gyvenamos erdvės. Namai ma
syviau pastatyti ir jie didesni 
negu mūsų New Yorke.

Pas skulptorių J. Bakį
Prie Boltono miestelio, 40 my

lių nuo Toronto, Juozas Bakis 
yra pasistatęs ant 100 akrų že
mės studijų, pasislėpusių tarp 
medžių ir poros ežerų. Tai mil
žiniška 200 metų senumo dar
žinė. Jos struktūra yra paremta 
200 pėdų ilgio ir dvi ant trijų 
pėdų storumo balkiais. Balkiai 
nutašyti tik kirviu.

Juozas Bakis savo rankomis 
pertvarkė daržinės vidų, įtaisė 
keramikos krosnis ir metalo ap
dirbimo priemones.

Juozas Bakis yra buvęs Frei
burgo mokyklos studentas, tuo
laikinė žvaigždė keramikos sky
riuje. Tais laikais jis jau eks

Juozas Bakis savo studijoje prie vario metalo skulptūros

TEŽYDI LAIMĖ

Vestuviniai sveikinimai, gauti iš Lietuvos

Vedybos — rizika: laimėsit, 
Ar pralaimėsite abu?—
Bet jūs nusprendėte, kad dviese 
Lengviau gyvent šioj žemėj bus.

Jei kelio vingiuose 
Sustotų
Riedėjus jūsų mašina— 
Abu karštai pasibučiuokit, 
Ir vėl pirmyn
Į meilės stotį 
Kaip ir šiandien— 
Su šypsena.

Naujam lizde 
Težydi laimė, 
Kad džiaugsmui būt 
Kur prasiskleist— 
Prie meilės židinio
Jaukaus,
Papuošto šypsnio
Spinduliais,
Sušils ne vien pavargę 
Rankos —
Ir jūsų širdys 
Atsigaus!

JAUNAMARTEI

(Mylimai Eglutei Zikaraitei)

Tau norėč įdėti 
Ką gražiausią turi

ponavo savo kūrybą su Freibur- 
go profesūra Augustiner muzie
juje Freiburge.

Šiuo metu Bakis dirba vario 
metalo suliedintų formų serijų. 
Tai užuomina žmogaus . kūno 
dalių, kurios lyg disintegruoja, 
bet tuo pačiu tų formų visumo
je galima atpažinti harmoningų 
figūros klasinį judesį. Rezultate 
gaunasi sąvoka įtampos tarp gy
venimo energijos augimo ir jos 
neišvengiamo kritimo.

Netoli studijos yra pasistatęs 
gyvenamų namą ir jį su dideliu 
skoniu įsirengęs. Tame name jis 
turi didelę lietuvių dailininkų 
kolekcijų. Krito į akis Vandos 
Balukienės ankstyvesnis darbas, 
energingai tapybiškai spręstas, 
pasakyčiau — neoekspresionis- 
tiniu stiliumi į kompozicijų 
įjungia figūrų.

Kitos kolekcijos
Taip pat nemažų lietuvių dai

lininkų kolekciją teko matyti To
ronte pas Danutę ir Kazimierų 
Manglicus, Ditą ir Eugenijų 
Čuplinskus.

Birutė ir dr. Aleksandras Spu- 
dai neseniai nusipirko ultra mo
demiškus naujus namus, ku
riuose ‘ stiklas ir baltos sienos 
kontroliuoja erdvę. Sofistikuotas 
Spudų skonis padiktuoja jų na-

Nuostabiausias kraštas— 
Mūsų Lietuva:

Gintarinę jūrą—
Pasaką žvaigždėtą— 
Ilgesingą dainą, 
Kurioje gyva.

Svyrantį berželį 
Pakrašty atšlaimo, 
Sutemą prie upės 
Ir naktužę žvainą.

Pakelės Smūtkelį, 
Margą tėvo klėtį, 
Kur drobelių raštai 
Kraitinėn sudėti.

Saulėtą sietyną, 
Pirkioj pakabintą, 
Iš šiaudų nupintą, 
Žvaigždėm padabintą.

Nuometui papuošti 
Tau rūtelę žalią, 
Margaspalvę juostą, 
Rankšluostėlį lino.

Vingrųjį suktinį, 
Klumpakojį trankų, 
Kad primint Tėvynę, 
Ir jos vardą brangų.

Kaunas, 1983.11.12-25

Juozo Bakio studija Bolton, Ont., Kanadoje

mam nedaug, bet kvalitetinius 
baldus, pav. Le Corbusier su
komponuotas kėdes. Spudai 
baldui ilgai ieško vietos, kad jis 
harmoningai žaistų su namo 
erdve. Jie išsirinko mano kelis 
tapybos darbus, kuriuose spalva, 
erdvė ir architektūrinis formų 
žaidimas yra svarbūs tapybos 
elementai. Gaunasi įdomūs san
tykiai, kai tapyba ir architek
tūrinė vidaus konstrukcija 
padeda vieni kitiem praturtėti 
ir pražydėti.

Montrealyje
Montrealyje Ilona Maziliaus- 

kienė (anglų kalbos profesorė) 
taip pat turi nemažų lietuvių 
dailininkų kolekcijų. Ten domi
nuoja R. Viesulo, A. Tamošai
čio meno kūriniai. Su ja buvo
me dabarties meno muziejuje, 
peržiurėjom “Conceptual” meno 
parodų ir tarp didelių pasau
linio garso menininkų matėme 
Jurgio Mačiūno, nevvyorkiečio, 
konceptualinius pasisakymus 
apie tuolaikinį Amerikos gyve
nimų.

Muziejuje sutikom ponus 
Gruodžius. Jie gyvena pačiame 
gražiausiame Montrealio rajone 
Westmount. Jų namas pastaty
tas šio amžiaus pradžioje — lu
bos apie 15 pėdų aukštumo, o 
svečių kambarį pertveria ketu
rios masyvuos kolonos, tarp ku
rių kitoje kambario dalyje ma
tyti masyvus židinys.

Erdvė ir didelės sienų plokš
tumos suteikia žiūrovui džiaugs
mingų įspūdį. Gruodienė yra 
pati dailininkė ir jau turi įsi
gijusi keletą lietuvių dailininkų 
darbų.

Montrealyje Vieux senamies
tis primena senų Prancūzijos 
miestelį, kur gatvės siauros, ak
menimis grįstos. Lauko kavinės 
netoli uosto, kava su prancū
ziškais pyragaičiais. Čia galima 
neskubom leistis į diskusijas 
apie meną ir gyvenimą.

Toronto galerijose
Toronte Yorkville gatvėje ir 

jos apylinkėje yra nemažai ga
lerijų. Seni namai moderniai at
remontuoti. Juose įrengtos ga
lerijos. Jaukios kavinės, kanadie- 
tiškos ir prancūziškos boutiąue 
krautuvės sudaro šarmantišką, 
lyg europietišką atmosferą.

Būdama Toronte, vis ten nu
lėkdavau ir maloniai praleisda
vau laiką. Suradau galeriją Jor- 
main, kurią įkūrė Ilona Stanai
tis. Ji yra Kanadoje gimusi lietu
vaitė, baigusi McMaster uni
versitetą Hamiltone MA laips
niu. Ji savo kolekcijoje turi įsi
gijusi Rufino Tamayjo darbų. 
Gruodžio mėnesį čia rengiama 
grupinė lietuvių paroda.

Toronto Prisikėlimo parapija 
turi galeriją parodom. Lietuvių 
Katalikių Moterų organizacijų 
buvau ten pakviesta suruošti 
savo parodą. Dita Čuplinskienė, 

GINKIME LIETUVIŲ TEISES 
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa, čekius rašyti 

“Lietuviu Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Llth- 
uanian Righto Fund, Ine.”) Ir siųsti adresu: 5620 So. 
Claremont Avė. Chicago, Illinois, 60636

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui_____ .USS —------
Pavardė, vardas----------- ---- __ ------ ...----------- ----------------
Adresas m.

viena iš organizatorių, daug 
rūpinosi paroda. Jos energija 
ir entuziazmas yra neužmirš
tami.

Ten nemaža tokių talkininkių 
dirba Prisikėlimo ir Anapilio 
parapijoje, puoselėja lietuvybę 
ir palaiko meną. Prisikėlimo 
bažnyčioje galima matyti A. Va- 
leškos, o Anapilio bažnyčioje J. 
Bakio, A. Elskaus vitražus. 
Taip pat yra ir Lietuvių na
mai, įrengti pertvarkytoje buvu
sioje religinėje institucijoje. Ten 
daug erdvės. Parapijos ir Lietu
vių namai lengvai pasiekiami. 
Žmonės gali be vargo atvažiuoti 
ir bendrauti.

Lietuvių kapinėse
Netoli Anapilio parapijos yra 

lietuvių kapinės. J. Bakis nuvežė 
aplankyti dailininko Telesforo 
Valiaus kapo. Jis Freiburgo mo
kykloje buvo grafikos profeso
rius. Būdama Kanadoje, daug 
kartų girdėjau T. Valiaus pa
vardę minint. Dauguma lietu
vių, ypač dailininkai, pasigenda 
T. Valiaus asmenybės.

Buvau sutikusi A. Valienę. Ji 
daugiau kaip pusę savo turto 
išleidusi savo vyro monografijai. 
Pasakojo, koks tai milžiniškas ir 
atsakingas darbas ruošti montr 
grafiją.

Prie kapinių yra pastatytas 
apeigų architektūrinis viene
tas. Ten yra vartai, kurie dali
na apeigų centrą. Tuos vartus 
padarė dailininkas — skulpto
rius Juozas Bakis. Juos išpjovė 
iš metalo.

Kapinėse dar yra R. Mozo- 
liausko, buvusio Freiburgo stu
dento, sukurtas paminklas. Jis 
yra nulietas iš bronzos. Čia ma
tome apibendrintų formų mo
ters figūrą. Montrealyje teko 
aplankyti ir Juozo Akstino kapą. 
Jis studijavo tapybą Montrealio 
mokykloje. Mirė 39 metų. Jo 
antkapio piešinį sukomponavo 
dail. T. Valius.

Kai grįžau į New Yorką, jau
čiau, kad buvau pas savus, 
bet jie apsupti švelnesnės gy
venimo aplinkos. Kanados mies
tai mažesni, jaukesni ir švares
ni. Gamta lengvai pasiekiama. 
Montrealio lietuviai net turi 
vasarvietes prie ežerų ir miškų. 
Tai visai netoli miesto. Vieto
vę pavadino Dainava.

Lėtesnis gyvenimo tempas ir 
čia pat pasiekiama gamta pada
ro žmogui teigiamos įtakos, pa
keičia jo mąstymo būdą ir jo po
jūčius.

Kanados lietuviai su dailės 
veikla paliko šviesų ir kultūrin
gą įspūdį.

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS BALSO 30 
METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS
(atkelta iš 3 psl.)

Tiesa, ir jis kartais nusiskun
džia darbo gausa bei talkos 
stoka. 1979 jis Skautų Aido ko
respondentui pareiškė — “ir 
pavargstu jau, ir darbas sunkė
ja, kaip ir visuose mūsų veik
los srityse, tačiau žinau, kad esu 
reikalingas ir taip jaučiu atliekąs 
savo pareigą, kurią paskyrė prieš 
daug metų gautasis violetinis 
kaklaraištis — tarnauti lietuvy
bei!”

Iš ko išsilaiko?
Savaime suprantama, būda

mas ne komercinio pobūdžio, 
Bendruomenės Balsas yra pri
verstas šauktis finansinės pagal
bos. Tiesiog kartais tenka nu
stebti, kai išgirsti, kad šimtines 
aukoja tie, kurie gyvena gana 
kukliai, kurie nepriklausomybės 
metais Lietuvoje nepasinaudojo 
mokslo stipendija, neturėjo “šil
tesnės vietos”, bet kurie išeivi
joje nuoširdžiai remia LB pa
stangas, kad lietuvis “amžinai 
gyventų”.

Bendruomenės Balso istorijo
je per 30 metų tokių aukų yra 
prireikę apie 35.000 dol.

Ar apsimoka?
Tokį klausimą 1932 kėlė An

tanas Vanagaitis Margutyje, ra
šydamas “Ar apsimoka? Žino
ma, kad ne! Visas lietuvybės 
darbas nuo Donelaičio, Daukan
to, Kudirkos, Valančiaus, Basana
vičiaus laikų neapsimokėjo ir 
neapsimokės. Tai yra pasišven
timas!”

Taip, visi, kurie dirba bend
ruomeninį darbą, žino, kad tai 
yra pasišventimas ir pasiaukoji
mas. Ir Bendruomenės Balso 
finansų reikalų tvarkymas yra 
tikrai didelis- darbas;* kurį jau 
beveik dvidešimt metų vykdo
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kitas skautas — Gediminas Drat 
gūnas.

Nauja karta
Bendruomenės Baisui vei-j 

kiant, išaugo ir išsimokslino 
nauja karta. Nuo jos priklausys 
to paties Bendruomenės Balso 
ir Philadelphijos lietuvių telki; 
nio lietuviškoji ateitis, kuriai, 
ruoštis ir Bendruomenės Balsas 
buvo pašauktas į gyvenimą. O 
tai jau yra ir kvietimas, kad 
reikia planuoti, nes negali už
gesti idėja — Lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais turime ir 
būt.

Sukaktuvinis banketas
Baigdamas savo kalbą, Balys. 

Raugas pakvietė visus į sukak
tuvinį banketą, kuris buvo lap
kričio 19 d. 7 v.v. Lietuvių, 
Namuose.

Banketą pradėjo apylinkės 
valdybos pirmininkė T. Gečie-. 
nė, paryškindama Bendruome
nės Balso reikšmę. LB Kultūros 
Tarybos vicepirmininkas Juo
zas Stempužis tarė progai pri-. 
taikytą gražų žodį ir Bendruo
menės Balso redaktoriui įteikė 
žymenį. Philadelphijos LB apy
linkė G. Dragūnui įteikė Aušros 
leidinį.

Meninę dalį atliko Julija Dan- 
tienė, sekdama Maironio eiliavi
mą, nuotaikingais posmais apra
šydama daugelį Bendruomenės 
Balsui artimesnių asmenų, o 
puiki solistė Marytė Bizinkaus-. 
kaitė labai įspūdingai padai
navo.

Knygnešiai nešė knygas 
slapta į Lietuvą, buvo ruaų val
džios persekiojami, tremiami j 
Sibirą. Mūsų dabar niekas ne
persekioja už lietuvišką raštą, 
tad. parsfneškime daugiau -kny
gų į savo namus. Pirkime nau
jus lietuviškus leidiniusl
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TOS FONDAS IR 
GAGOS LIETUVIAI
i nuoširdžiai pasidžiaug- 
lietuviškoji išeivija rū- 

pavergtos tautos reika- 
ivo aukomis remdama 
eįksnių darbą. Tai liudi- 
autos Fondo Chicagos 

► valdybos suruošta me- 
arienė, įvykusi spalio 30 
iį Tautiniuose namuose. 
>ene pirmas bandymas 
lės proga sutelkti kiek 
daugiau pinigo. Į vaka- 
itsilankė daug Tautos 
rėmėjų ir užpildė erdvią 

tautinių namų salę.
s Fondo Chicagos sky- 
aldybai, ruošiant vaka- 
luoširdžiai talkino spe- 
omitetas. Jam vadovavo 
rcinkienė, talkinant St. 
enei, Ivašauskienei, F. 
ičienei, Adomavičiūtei

s vakarienės organiza- 
lip pat daug pastangų, 
lybos, įdėjo ir vicepir- 
is dr. Leonas Kriauče-

suomenė taip nuoširdžiai pa
remtų.

Nuotaikingą, neilgą meninę 
programą atliko Dainuojančios 
žemaitės—Bronė Stravinskienė, 
Dana Varaneckienė, Aldona Un- 
derienė, talkinant Broniui Ma
čiukevičiui. Akomponavo Alvy- 
dė Eitutytė. Šio vieneto vado
vas — Kazys Skaisgirys. Viene
tas, gerai susidainavęs, nuotai
kingai atliko trio ir duetu: Mūsų 
žemė Lietuva — Stasio Gaile- 
vičiaus; Tėviškėlė — B. Budriū- 
no, žodžiai P. Stelingio; Mano 
gimtinė — A. Kačanausko, žo
džiai Maironio; Tėviškės ilgesys 
— Dvorak; neseniai mirusiam 
kompozitoriui A. Mikulskiui 
prisiminti (pagerbtas susikaupi
mo minute) padainavo jo kū
rinį O Dieve geriausias; Lygioj 
lankelėj — liaudies daina; Nuo
lankiai prašom — Rossini; Už 
jūrų, už kalnų — J. Gaidelio,

turįs visuomenėj daug 
į ir pasitikėjomo.
ienę pradėjo komiteto 
nkė M. Marcinkienė, pa- 
;dama gausiais svečiais, 
dama, kad Tautos Fon- 
eka ypač svarbų darbą 
na Vliką plačiu mastu

Lietuvos laisvinimo 
Vakaro programai va- 

pakvietė Vladą Vijeikį. 
vakarienę maldą sukal- 
r. M. Marijos Gimimo 
•s klebonas kun. Anta- 
ikarauskas, prašydamas 
usiojo palaimos tiem, 
ikojasi ir aukoja paverg- 
nės išlaisvinimo iš oku- 
arbam.

is Vijeikis paskaitė savo
> humoristinius eilėraš- 
iriuose “per dantį” pa
mušų kultūrininkus, be
sius okupantų metama

pasišaipė ir iŠ mūsų 
no ydų. Šis humoras gal 
r šiurkštokas, juo labiau, 
/o minėtos kai kurių jė- 
ivardės ir jiem prisegtos 
rtos etiketės. Bendrai, 
Vijeikio “pokštai” tiko 
iro nuotaikom.

>s Fondo Chicagos sky- 
jirmininkas inž. Jonas 
is šiltai padėkojo Tautos 
rėmėjam ir čia pat sumi- 
ę Vliko atliekamų reikš- 
darbų. Jis pažymėjo, kad 
Fondas yra Vliko iždi- 
kad laisvinimo darbam 

ąmata metam siekia iki 
I dol. Vlikas leidžia infor- 
is ir politinius veika- 
mia radijo programas į 
ą Lietuvą, leidžia “El- 
uletenį keliomis kalbo- 
daiko ryšius su laisvojo 
o kraštų vyriausybėmis, 
imas aukotojam, pažy- 
kad Chicagos lietuviai 
Ižiai remia Vliko darbus, 
am išreiškė nuoširdžią 
ir čia pat įteikė specia- 

dėkos pažymėjimus tiem 
am, kurie per eilę metų 
įmė stambesnėmis auko- 
tokių buvo tikrai nema- 

ličius. Kitų aukos siekė 
ijų tūkstančių, žinoma, 
į metų. Šiais metais Tau- 
ndas mini savo veiklos 
mėtį, todėl ypač sustip- 
vo veiklą ir nori sutelk-
> darbam kiek daugiau lė-

>roga inž. Jonas Jurkū- 
rskaitė sąrašą stambes- 
r smulkesniųjų aukotojų, 
šių Vlikui šios vakarienės 
Sąrašas gana ilgas. Kiti 
kilo nuo stalų ir klojo 

ss čia pat. Per gerą va- 
buvo paskelbta, kad 

karienės proga buvo su- 
apie 5 000 dol. Lietu- 

ęimimo sąjūdis, pagerb- 
savo nario a.a. A. Rimo 
atminimą, Vlikui paau- 

10 dol. Bendrai, šį vaka
rautos Fondo iždą pa- 
6000 dol. su viršum. Tai 
pavyzdys, kai vakarienės 
i, pasidabinę jau galvas 
i, nuoširdžiai iš savo 
išteklių taip stipriai pa
liko darbus. Būtų gražu, 
kitų veiksnių darbus vi-

BRANGŪS BROLIAI IR SESĖS LIETUVIAI!

Šv. Kazimiero vardas ir dva
sia tepasiekia visus ko plačiau
siai!

Mūsų pasauliečiai inteligen
tai pasigėrėtinai darbuojasi, 
kad, minėdami šv. Kazimiero 
mirties 500 metų sukaktį, mes, 
lietuviai, pasitarnautume žmo
nijai. Knyga apie šv. Kazimiero 
gyvenimą, naujai parašyta prof. 
S. Sužiedėlio lietuvių kalba, jau 
baigta spausdinti. Jau paruoštos 
laidos anglų, ispanų ir vokiečių, 
baigiamos ruošti italų ir portu
galų, ruošiama prancūzų kalbo
mis. Baigiama spausdinti šv. 
Kazimiero ontologija. Sėkmingai 
plinta šv. Kazimiero sidabriniai 
ir bronziniai medaliai. Ruošia
mas spaudai šv. Kazimiero al
bumas.

PATERSON, N.J.
Marijos Rūgytės nauji 

laimėjimai fotografijos mene
Š. m. pavasarį Santa Barba

roj, Califomijoj, leidžiamas žur
nalas PHOTOGRAPHER’S 
FORUM buvo paskelbęs foto
grafų darbų varžybas. Šiose var
žybose dalyvavo 5575 fotogra
fai, jų tarpe ir Marija Rūgytė. 
Iš viso buvo atsiųsta 16,225 
fotografijos. Šiem fotografų dar
bam vertinti buvo sudaryta ko
misija iš to meno specialistų. 
Į ją įėjo Califomijos universi
teto Los Angeles fotografijos 
meno profesorė Barbara Pearl- 
man, Otis Parsons mokyklos 
meno profesorius Peter Reiss ir 
Pietų Califomijos universiteto 
fotografijos profesorius Robert 
Flick. Komisija atrinko 8% ge
riausių’darbų, ir Marija Rūgytė 
pateko į šių laimėtojų skaičių.

Štai prieš mane guli to žur
nalo leidėjo laiškas, sveikinantis 
Mariją su jos laimėjimu ir pra
nešantis, kad jos darbas bus įdė
tas į BEST OF PHOTOGRAPHY 
ANNUAL: 1983 liuksusinį albu
mą. Leidėjas tarp kitko prašo 
Mariją jam pranešti, kaip ji no
rėtų po savo foto darbu albume 
pasirašyti. Dabar Marija jau yra 
gavusi ir tą albumą. Jis tikrai 
gražiai išleistas, liuksusinis. 
Vien tik kaina nusako jo turi
nio ir apipavidalinimo vertę. 
Jis kainuoja 50 dolerių. Marija 
Rūgytė yra labai patenkinta 
šiuo jos darbo įvertinimu ir pa
siryžusi dar labiau tobulinti sa
vo darbo techniką.

Veiklios parapijos 
organizacijos

Šv. Kazimiero parapijos soda
lietės, kad ir negausios savo 
skaičiumi, bet stipriai paremia 
parapiją. Spalio 16 jos surengė 
tradicinę Bunco party. Žmonių 
prisirinko pilna parapijos salė, 
buvo net iš kitų parapijų. Gau
ta apie 1250 dol. pelno. Dau
giausia prie šio renginio pri
sidėjo pirmininkė Marija Keme- 
žienė, Ona Balčietienė ir Eleo
nora Williams. To paties mėne
sio pabaigoj sodalietės dar su
rengė vartotų daiktų išpardavi
mą. Iš šio renginio jos irgi su

žodžiai St. Santvarų; Pempei — 
žemaičių-liaudies daina.

Meninė programa baigta dai
na Lietuva brangi — J. Nau
jalio, žodžiai Maironio; ją su
dainavo drauge su dainos viene
tu ir visi vakarienės dalyviai.

Malonu pažymėti, kad Dai
nuojančios žemaitės, vado
vaujamos Kazio Skaisgirio, pra
dėjo gražiai reikštis Chicagoj 
su nuotaikinga, nepretenzinga, 
menine programa, adikdamos 
ją įvairiuose renginiuose. To
dėl ir šį kartą jas publika su
tiko šiltai, negailėdama karštų 
katučių.

Tautos Fondo vakarienė buvo 
gerai organizuota, nuotaika pa
kili. Dosnūs aukotojai sudėjo 
gražią sumą pinigų. Tuo, ma
nau, gali džiaugtis Vlikas ir jį 
sudarančios partijos, kurios, 
manytume, kaip tik turėtų pa
čios parodyti daugiau pastan
gų, aktyvumo ir paramos Vli- 
ko darbam.

Jurgis Janušaitis

Kad šios mūsų pasauliečių 
apaštališkos pastangos, jų pasi
aukojimas pasiektų platų pasau
lį, yra reikalinga visų lietuvių 
parama. Keli asmenys jau atsi
liepė vos išgirdę apie šiuos dar
bus, bet šių gražių užmojų pil
nam sėkmingumui dar reikia 
apie $15,000.

Prisimindamas, kaip mūsų 
žmonės atsiliepia į kiekvieną 
gražų darbą, drįstu kreiptis į vi- 
.sus lietuvius, prašydamas para
mos šiam istoriniam mūsų visų 
reikalui.

Paramą-auką siųskit: St. 
Casimir Year Committee, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Nuoširdžiai su Jumis Die
vo ir Tėvynės meilėje,

Vysk. Vincentas Brizgys 

darė 164 doh Daugumą pelno 
iš įvairių renginių jos skiria 
parapijai. Dabar jau yra įteiku
sios 500 dol. įvairiem pataisy
mam, o Kalėdų švenčių proga 
pagal jau seniai nusistovėjusią 
tradiciją įteiks 1000 dol.

Sodalietės remia parapiją ne 
tik pinigais, bet ir savo darbu. 
Ona Juškaitienė ir Marija Jasu
laitienė tvarko bažnyčios alto
rius, Ona Balčietienė su vyru 
Motiejum paruošia kiekvieną 
sekmadienį kavą ir užkandžius, 
kad žmonės po mišių galėtų už
eiti į salę ir turėtų progos pasi
kalbėti ir pabendrauti. Balčie- 
čiai tokiu savo darbu surenka 
parapijai per metus apie kelis 
šimtus dolerių. Reikia pridurti, 
kad prie tokių užkandžių prisi
deda ir kitos parapietės, atneš
damos namie keptų pyragų ir k.

Lietuvos vyčiai taip pat neat
silieka. Rugsėjo 18 jie išsirinko 
naują valdybą, į kurią įeina: 

Juozas Balutis — pirmininkas, 
dr. Eduardas Vadeika — vice
pirmininkas, Konstancija 
Scheibelhut — skretorė, Povilas 
Trucilauskas — iždininkas, Ja
nina Meižienė — Lietuvos reika
lam, Denise Balčietytė — kultū
riniam reikalam ir Antanas Ma
sionis — visuomeniniam ir 
spaudos reikalam. Į revizijos 
komisiją įeina: Marija Keme- 
žienė, Klemensas Praleika ir Ge
diminas Klimas.

Lapkričio 13 vyčiai surengė 
rudeninę mugę. Čia buvo par
davinėjamas namie gamintas 
maistas: dešros, duona, ragai
šis, pyragai ir kiti skanumynai. 
Veikė ir “Boutique”, kur buvo į- 
vairių rankdarbių, kosmetikos 
ir kitų smulkių dalykų ir papuo
šalų. Veikė taip pat ir loterija. 
Gauta keli šimtai dolerių pelno, 
nes daug dalykų buvo suaukota. 
Tas pelnas taip pat teks para
pijai, nes vyčiai pasižadėjo iš
dažyti ir išdekoruoti parapijos 
salę. O gruodžio 18 vyčiai turės 
kalėdinį renginį, į kurį kviečia
mi ir vyčių šeimos nariai. Šia
me susirinkime bus formaliai 
sutikti valdybos nariai. Vytės 
taip pat prisideda savo darbu 
prie parapijos išlaikymo; pvz. 
Janina Meižienė vasarą pasirū
pindavo altorių papuošimu gė
lėmis, o lapkričio mėn. šį rei-

Tautos Fondo metinėje vakarienėje Chicagoje programos 
dalį atliko “dainuojančios žemaitės”. Iš k. muzikas K. 
Skaisgirys, Dana Varaneckienė ir Aldona Underienė. Nuotr.

Viktoro Kučo

ANTRAS KAIMAS 
HARTFORDE

Hartfordo LB rudens baliaus 
programą spalio 8 ukrainiečių 
salėj atliko iš Chicagos atvykusi 
humoro ir satyros vaidintojų 
grupė Antras Kaimas.

Valdybos nariai nuo pat vasa
ros ruošėsi šiam renginiui. Pirm. 
Ignas Budrys su Antru Kaimu 
tarėsi dėl įvairių detalių, Alfon
sas Dzikas rūpinosi sale, gar
siakalbiais, Zina V. Dresliūtė ir 
Regina Stankaitytė tvarkė bilie
tus, stalų rezervacijas, gėles, lo
teriją, Antro Kaimo aktorių 
transportaciją, Danutė Grajaus
kienė rūpinosi bufetu, o Eu
genijus Orentas baru, Birutė 
Zdanytė, Eugenijus Žiurys ir 
Marija VVilliams talkino visiem.

Antro Kaimo grupėj vaidino 
Vida Gilvydienė, Arvydas Vait
kus, Juozas Kapačinskas, Jūra
tė Jakštytė, Indrė Toliušytė, Eu
genijus Būtėnas, Algirdas Titus 
Antanaitis ir Vincas Lukas (švie- 
sininkas). Artistai iš anksto tei
ravosi apie vietinę lietuvių veik
lą ir žinias pritaikė prie savo 
juokų scenoj.
'šeštadienį, vakaro programai 

artėjant, buvo ypač daug rūpes
čių, nes, repeticijai jau prasidė
jus, dar vis trūko trijų artistų. 
Lėktuvas smarkiai vėlavo.

Antras Kaimas Hartforde pa
sirodė pirmą kartą ir nebuvo 
tikras kaip bus priimtas. Tačiau 
programa praėjo labai sklandžiai 
ir vaidintojus rožėmis apdova
nojo Rima Budrytė ir Saulius 
Dzikas. Džiugu, kad publikos 
tarpe buvo daug jaunimo, ku
riam programa labai patiko.

Po programos artistai turėjo 
progos pabendrauti su žiūrovais 
ir kartu pasilinksminti. Sekma
dienio ankstų rytą artistai išsku
bėjo į New Yorką, kur popie
tėj atliko programą Kultūros Ži
diny.

Hartfordo LB apylinkės val
dyba nuoširdžiai dėkoja visiem, 
prisidėjusiem prie vakaro pasi
sekimo, o ypač Antram Kaimui.

Zina V. Dresliūtė

kalą tvarkė Elena Trucilaus- 
kienė ir Konstancija Scheibel
hut.
Šv. Kazimiero parapija ruošiasi 
minėti Šv. Kazimiero jubiliejų

Parapijos susirinkime lapkri
čio 6 buvo pasitarta programos 
reikalu. Jau pakviestas vietos 
vyskupas Frank Rodimer, ir 
gautas iš jo sutikimas. Jis kovo 
5 koncelebruos mišias. 
Po mišių bus banketas parapijos 
salėj. Bažnyčioj bus pagiedota 
šventei pritaikytų giesmių, o 
banketo metu bus taip pat kokia 
nors progai pritaikyta progra
ma.

Dar vis neturim 
lietuvio kunigo

Prieš pusantrų metų išvykus 
parapijos administratoriui kun. 
V. Palubinskui į New Yorką ir 
nepalikus lietuvio kunigo savo 
įpėdiniu, Šv. Kazimiero parapija 
dar vis pergyvena tam tikrą 
krizę. Patersono vyskupas laiki
niu administratorium yra pa
skyręs parapijos klebonijoj rezi
davusį ir čia Amerikoj studija
vusį kunigą iš Indijos Jokūbą 
Pallivathukkal. Jis yra labai 
geras kunigas, labai stengiasi 
mum, lietuviam, įtikti, bet vis 
tiek nelietuvis. Nei jis gali lie
tuviškai pamokslą pasakyti, nei

(nukelta j 7 psl.)

Dail. Vladas Vijeikis pra
veda Tautos Fondo metinę 
vakarienę, surengtą spalio 
30 Lietuvių Tautiniuose na
muose Chicagoj e. Nuotr. 
Viktoro Kučo

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS
JUNO BEACH,
FLORIDOJ
Šventės jau artėja šuoliais, 

pareikalaudamos iš visų sutelkti 
jėgas, kad tinkamai pasiruoštu- 
me jas sutikti. Juk tai ne eili
nis šventadienis, o dangiško 
karalaičio gimimo diena, šimt
mečiais iškilmingai švenčiama 
su įsišaknijusiom tradicijom ir 
papročiais. Puošnesnis drabužis, 
skanesnis kąsnis, dovanėlė 
brangiam asmeniui ar vaikui, 

giesmių aidai — visa tai pakelia 
į dvasines aukštumas ir nekas
dienį džiaugsmą. Vaikai, kur 
bebūtų, stengiasi šias šventes 
praleisti pas tėvus šeimoje. Tai 
yra tradicinė šeimos šventė, su
jungianti visus šeimos narius 
šventiškame dvasios pakilime.

Tokioje dar nepraėjusioje Ka
lėdų nuotaikoje ‘ ruošiamasi 
sutikti 1984 metus Juno Beach. 
Jie bus ypatingi, nes ruošia 
bendrom jėgom visos čia vei
kiančios organizacijos. Komite
tas, sudarytas iš pirm. J. Mil
dažio, A. Biliūnienės, V. Biliū
no, L. Staškūno, V. Mickaus, 
deda visas pastangas, kad šis 
Naujų Metų sutikimas būtų 
bendra, lietuviška šeimos 
šventė, jungianti visus, nežiūrint 
skirtumų, prie bendro vaišių 
stalo.

Puota įvyks St. Paul of the 
Cross parapijos salėje. Šokiam 
gros Ąžuolo Stelmoko muzika 
iš Chicagos. Jei sąlygos leis 
atvykti, sol. Vanda Stankus 
savo daina paįvairins šokių mu
ziką. Išpuoštoje salėje vaišių 
stalą paruoš Juno Beach ponios. 
Prieinama kaina pasirinkimas 
gėrimų. Įėjimas asmeniui 20 dol. 
Gautas pelnas skiriamas Vasa
rio 16-tos gimnazijai Vokietijoj 
paremti.

Svečiai iš šiaurės yra nuošir
džiai laukiami. Rengėjai prašo 
užsitikrinti vietas iš anksto, nes 
paskutinę dieną gali pritrūkti. 
Informuotis pas: J. Mildažį, 
163 Beacon Ln., Jupiter Inlet 
Colony, Fla. 33458, tel. 305 
747-5920; L. Stalkūną, 1659 
Bowood, Juno įsiės, Fla. 33408, 
tel. 305 - 626-2443.

Aid. B.

— Aro, Toronto lietuvių vyrų 
choro, veiklos penkmečio mi
nėjimas su koncertu įvyks gruo
džio 11, šį sekmadienį, 4 vai. 
popiet Toronto Lietuvių Namų 
Karaliaus Mindaugo menėje, ša
lia choro programoj dalyvauja 
ir solistai R. Strimaitis ir V. 
Verikaitis.

— Edmundas ir Rūta Kuli
kauskai, La Palna, Calif., paau
kojo Lituanistikos katedrai 1000 
dol. ir iš darbovietės gavo dar 
kitą tūkstantį priedo.

— Kanados Lietuvių Katalikų 
Centro posėdy pasiskirstyta pa
reigomis: pirm. V. Bireta, vice- 
pirm. J. Andrulis ir kun. J. Staš- 
kus, protokolų sekr. L. Muraus
kienė, susirašinėjimų sekr. K. 
Manglicas, ižd. V. Dalindienė, 
nariai kun. dr. P. Gaida, dr. O. 
Gustainienė, dr. J. Sungaila, 
kun. A. Simanavičius, OFM, 
kun. J. Liauba, OFM, E. Gu- 
dinskienė, J. Pleinys, M. Povi- 
laitienė, dr. Br. Povilaitis.

— Montevideo mieste buvo 
surengta pirmoji grafikos darbų 
paroda, kuri ateityje bus ren
giama kas dveji metai. Du savo 
kūrinius jai nusiuntė dr. Alfre
das Stanevičius. Parodon įsijun
gė 66 grafikai iš P. Amerikos 
valstybių. Jai buvo atrinkta 600 
darbų. Tarp jų yra ir dr. A. 
Stanevičiaus nusiųsti du kūri
niai. Ši paroda bus rodoma de
šimtyje valstybių.

— Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos tarybos suvažiavimas 
įvyko lapkričio 18-20 Prisikė
limo parapijos patalpose. Išrink
ta nauja valdyba: pirm. Siga 
Bersėnaitė, vicepirm. Jūratė 
Ųleckaitė, sekr. Darius Cuplins- 
kas, ižd. Dana Čepaitė, ryši
ninkė Nijolė Vytaitė.

— “Lituanicos” tunto vakaro
nė ir paroda įvyks gruodžio 
9 Chicagos Jaunimo Centro ka
vinėj.

— Dail. A. Tamošaitis, Lietu
vių Tautodailės Instituto kura
torius, ruošia naują knygą “Lie
tuvių tautinės juostos”. Knygos 
paruošimui LT Institutas iš fe
deralinės Kanados valdžios 
gavo 5000 dol.

— Lietuvos vyčių centro val
dyba, įvertindama Darbininko 
talką, paskyrė laikraščiui stiprin
ti 50 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

— Draudžiamosios lietuvių 
spaudos parodą sausio 22 Cle- 
velande rengia Dievo Motinos 
parapija.

— Rėta Žėkaitė (Zekas) reiš
kiasi angliškoj spaudoj kaip žur
nalistė ir dienrašty “Toronto 
Star” turi savo skyrių, kuriame 
daugiausia rašo apie įvairius as
menis, ypač filmų aktorius.

— Kun. Kazimieras Bėkšta, 
salezietis, jau 25 metus darbuo
jasi tarp Brazilijos indėnų Ama
zonėj. Prieš 58 metus gimęs 
Klaipėdoj, antro pasaulinio 
karo metu pasitraukė į Vokieti
ją. Kunigu įšventintas Brazili
joj. Jis moka kelias indėnų kal
bas, parengė elementorių Aha- 
raibo indėnų kalba, išvertė šv. 
Morkaus evangeliją į Tuceno 
kalbą, vėliau ir į Yanonami in
dėnų kalbą ir sudarė jų pirmą 
žodyną.

— Montrealio Šv. Kazimiero 
lietuvių parapija išsirinko naują 
tarybą, kurion įeina Zenonas 
Valinskas, Jonas Naruševičius, 
Rimvydas Skučas, Antanas Zien- 
ka, Ona Cuzineau, iš buvusios 
tarybos liko Elena Kurilienė, 
Tommy Yaunish ir Richardas 
Martel.

* — Melbourno Dainos Sambū
ris spalio 23 Lietuvių Naimao- 
se surengė metinį koncertą, 
šiuo koncertu paminėta 34 metų 
veiklos sukaktis. Sambūris da
bar turi dvi jaunas dirigentes 
— Danutę Levickienę ir Birutę 
Prašmutaitę.
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DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Daug lietuviškų plokštelių turi 
Darbininko administracija. 
Skambink 212 827-1351 Ir pra
šyk, kad plokšteles atsiųstų į 
namus.

Prašau pratęsti prenumeratą 1984 metam

Vardas ir pavardė -----

Adresas

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
kainuoja tik 12 dol. Visiem kitiem prenumerata — 15 dol. 
metam.

Siunčiu už prenumeratą 
Už kalendorių 
Spaudai paremti

NAUJAUSIOS
PLOKŠTELĖS

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. dr. M. švelkauskienė sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų 
ir patarimų teisiniais Mausimais Dar
bininko skaitytojam. Klausimai siųs- 
tinl jos adresu: Dr. M. L. Švei
kauskas — Attomey-at-Law, Boston 
Flve Bank Bldg., 1895 Centre St, 
Boston, MA 02132

PATARTINA SUDARYTI “TRUSTĄ”
KLAUSIMAS

Noriu surašyti testamentą, pa
gal kurį mano turtas po mano 
mirties tektų lygiomis dalimis 
mano dviem vaikam ar jų pali
kuonim. Sūnus su savo žmona 
nesugyvena, ir atrodo, kad, jam 
gavus palikimą, marti gali parei
kalauti skyrybų ir dalies turto. 
Noriu, kad marti jokių teisių į 
tą palikimą neturėtų ir kad toji 
palikimo dalis tektų tiktai mano 
sūnui ar jo vaikam.

Prašau patarti, kaip reikia su
rašyti testamentą, kad tas mano 
noras būtų patenkintas.

Tėvas Floridoje 
ATSAKYMAS

Tokių problemų, kurias 
Tamsta aprašai, daug kas turi. 
Atsakyti į Tamstos klausimą 
nėra lengva. Jei paliksi sūnui 
pusę savo palikimo be suvar
žymų, — niekas negalėtų Tams
tai garantuoti, kad marti “geruo
ju ar bloguoju” nepasidarys 
Tamstos palikimo “dalininke”. 
Todėl patariu sudaryti vadina
mąjį “trustą” ir neskirti savo 
vaikų patikėtiniais (trustees).

Tokiu atveju visuomet patartina 
paskirti banką patikėtiniu, kad 
būtų išvengta nesantaikos tarp 
vaikų.

“Trustee” galit paskirti savo 
sūnui visas pajamas (interest) 
iš jam paliekamos dalies, o likutį 
(pačią sumą) palikti anūkam. Jei 
anūkai yra mažamečiai, galit 
nurodyti, kad jiem priklausanti 
suma (principai) būtų jiem iš
mokėta, jiem sulaukus “tiek ir 
tiek” metų. Galit taip pat nuro
dyti, kad, jei sūnus mirtų prieš 
vaikam sulaukus tam tikro am
žiaus, jie gautų ir procentus 
nuo jų tėvui priklausančios da 
lies, o vėliau, kai jie bus pil
namečiai ar, jei norit, vyresnio 
negu 18 metų amžiaus, jiem bus 
išmokėta ir pati suma (principai 
pilnumoj, lygiomis dalimis

Aš čia paminėjau, kas dary 
tina, bendrais bruožais. Trust 
yra labai lankstus dalykas: jį 
galima visaip sudaryti. Manau, 
kad Tamstos advokatas, kuriam 
Tamsta turi išdėstyti smulkiai 
visus savo pageidavimus, suge
bės išpildyti Tamstos norus.

Gina Capkas. Solistė Gina 
Gap kaus kietis šioj plokštelėj į- 
dainavo: B. Budri Cino “Dainos 
gimimas”, J. Stankūno “Mer
gaitė”, G. Gudauskienės “Gin
tarėlis”, A Stankevičiaus “Van
dens 'malūnėliai”, J. Govėdo 
“Serenada”, V. Herbert “Kad 
matyčiau aš vėl Neapolį”, W. Mo- 
zart “Lopšini”, R.. Sieczynski 
“Viena, mano sapnų miestas”, 
F. von Flotov“Paskutinė rožė”, 
J. Strauss Pavasario balsai”. 
12 dol. Persiuntimui pridedamas 
1 dol.

“Vytis”. Prieš 10 metų Chi- 
cagoj sukurtas orkestras Vytis 
išleido plokštelę. Orkestro va
dovas ir dainininkas Liūtas Dar- 
gis. Dar dainuoja Irena Mažei
kaitė. Turiny: Kauno valsas, 
Guantanamera, Dar šiandien, 
Tau tiktai tau, Vyrai ūžkim, 
Svajonių sala, Tave aš pama
čiau, O Zuzana, Paskutinis sek
madienis, Saulė. Kaina 12 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol.

Harmonija. New Yorko 
Harmonijos kvartetas dainuoja: 
Oi tu, ieva, ievuže, Pavasaris, 
Plaukia sau laivelis, Gyvenimą 
tas turės, Devynbalsė, Stoviu aš 
parimus. Kurbfega Šešupė, Du 
broliukai kunigai, Negerki tre
čios, Poeto svajonė, Mano rūtos, 
Šlama šilko vėjas. Jau saulelė 
leidos, Nemunėlis. Kaina 10 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol.

Šios ir kitos 1 ietuviškos muzi
kos plokštelės, lietuviškos kny
gos, suvenyrai gaunama Darbi
ninko spaudos kioske: 341 High- 
land Blvd, Brooklyn, N.Y. 
11207

Sutaupysite pirkdami pas mus 
tauriuosius ir gaivinančius gėrimus

UŽSAKYTI GALIMA VIENINTELĖJE 
LIETUVIŠKOJE LIKERIO PARDUOTUVĖJE

“VANDA”
Atsiimti galima “Lito” būstinėje adresu:

86-01 114th St. 
Richmond Hill, N.Y.

Skambinti telefonais: 212 441-2811 arba 516 997-7655

1 BALTINIAI — TSHIRTS, 

trijų spalvų, su Lietuvos 
trispalve lt Vytim i bei įra- 
šu “Lithuanlan and proud 
of it” : valkam (boy’s size) 
S (6-8), M (1 0-12), L (14- 
16), suaugusiems (man’s 
size) S (34-36), M (38-40), 
L (42-44),XL(46-46). Kaina 
su persiuntimu tik 7 dol. 
Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

J. Puzino, Rinktiniai raštai.
I ir II tomas. Įrišti į kietus vir
šelius. Už abu tomus 35 dol.

B. Kviklio, Kauno arkivysku
pija. Gausiai iliustruota, įrišta.. 
23 dol.

E. Juciūtė, Igarkos 
Naujamiestis. Lietuvių tremti
nių gyvenimas Sibire. Įrišta. 10 
dol,

M. Blynas, Lietuvos senovės 
paminklai. Iliustruota . 10 dol.

J. Karka, Vytauto Didžiojo 
Universiteto studentų atsargos 
karininkų korporacija Ramovė 
1933 - 1983. Kaina 10 dol.

A. Balašaitienė, Susitikimas 
pamary. Novelės. Įrišta. 8 dol.

Bronys Raila, Raibos agavos. 
Įrišta. 12 dol.

J. Burkus, Gaila minios. Reli
giniai mąstymai. 8.00 dol.

B. Ramanauskas, OFM, Aš 
savo dalį atlikau . .. Religinių 
straipsnių rinkinys. 12 dol.

A. Gailiušis, Visaip atsitin
ka. Novelės. 6 dol.

V. Kavaliūnas, Dalia. Roma
nas, kietais viršeliais, 7 dol.

Pr. Razminas, Kražiai. Dides
nio formato, įrišta. 12 dol.

A. Budreckis, DLK Algirdas. 
Istorinis veikalas, įrištas. 16 
dol.

A. Rukša, Kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. III tomas, 
įrištas. 19 dol.

M. Karaša, Gyvenimo sū
kuriuose. Įrišta. 12 dol.

E. Juciūtė, Pėdos mirties zo
noje. Pergyvenimai Sibire. 10 
dol.

Br. Kviklys, Telšių vyskupija. 
Gausiai iliustruota, įrišta. 20 
dol.

Br. Kviklys, Vilkaviškio vys
kupija. Gausiai iliustruota, įriš
ta. 23 dol.

J. Brazaitis, Raštai. I, II ir III 
tomai. Įrišta. Po 15 dol.

L. Kerulis, Išvežtųjų lietuvių 
sąrašas. Didelio formato. 20 
dol.

G. Galva, Ernestas Galva
nauskas, politinė biografija. Kie
tais viršeliais. 18.00 dol.

G. Tautvytis, Gyvenimas oku- 
puotoj Lietuvoj. 10.00 dol.

S. Ylos, Ateitininkų vadovas.
II laida. 8 dol.

II Pasaulio Lietuvių Dienos. 
5 dol.

Br. Raila, Kitokios Lietuvos 
ilgesys. 5 dol.

R. Raid, Wenn die Sowjets 
kommen. Vokiečių kalba apie 
sovietų žiaurumus okupacijos 
metu Pabaltijo kraštuose. 12 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos muzikos plokš
telės ir suvenyrai gaunama Dar
bininko administracijoj. 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Paik, N.Y.Darbininko skaitytojai, atsiųs

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

25 dol. — E. Vasyliūnienė, 
Somerville, Mass.

20 dol. — P. Karosas, New 
Britain, Conn.

Po 15 dol. — S. Sližys, Rid- 
gewood, N.Y., kun. A. Petraitis, 
Putnam, Conn., kun. R. Krasaus
kas, Putnam, Conn., kun. dr. V. 
Cukuras, Putnam, Conn.

12 dol. — T. Slye, Ozone

SUNNY HILLS, FLA.
RALFO VAJUS

Šiais metais per visą spalio 
mėnesį Sunny Hills, Fla., lie
tuvių tarpe buvo pravedama 
rinkliava Balfui. Nors ir maža 
mūsų tautiečių grupelė, bet Bal
fui surinkta 245 dol.

Aukojo:
Po 20 dol.: L. ir V. Adoma

vičiai, O. ir V. Baltučiai, K. ir 
J. Strazdai, A. ir K. Žukauskai.

Po 10 dol.: G. ir V. Beleckai, 
F. Bočiūnas, S. ir R. Estkai, 
J. ir P. Janulis, kun. P. Jaraš- 
ka, S. ir H. Kačinskai, kun. 
A. Kardas, E. ir M. Lukai, O. ir 
V. Mamaičiai, E. ir M. Milukai, 
V. Rumšienė, J. Zubavičius.

Po 5 dol.: S. ir K. Aleksan- 
dravičiai, M. ir A. Balčiūnai, 
V. Dėdinienė, P. Grigalauskas, 
M. Kardauskaitė, S. Paulauskie
nė, A. Pileckas, A. Šimkienė, 
V. ir H. Zitikai.

Visiem aukojusiem nuoširdus 
ačiū.

Aukų rinkėjas V. Baltutis

Po 10 dol. — J. Gruodis, 
Monticello, N.Y., kun. J. Taut
kus, Putnam, Conn.

Po 5 dol. — M. Bajorūnas, 
Southfield, Mich., C. Repšys, 
Montreal, Que., K. Bakšys, Del- 
tona, Fla., dr. J. Urbaitis, Kane, 
Pa., B. Bernotas, Wethersfield, 
Conn., V. Rack, Eastlake, Ohio, 
P. Matulis, Shrewsbury, Mass., 
V. Ivanauskas, Dorchester, Mass.. 
V.. Spakauskas, Brooklyn, N.Y., 
A. Lipčienė, New Havęn, 
Conn., S. Bendžius, Philadel- 
phia, Pa., F. Valentukevičius, 
Nashua, N.H., K. Krušinskas, 
Keamy, N.J.

Po 2 dol. — A. Miciūnas, 
New Britain, Conn.. V. Morkū
nas, Woodhaven, N.Y., J. Byla, 
Pittston, Pa., J. Zeidat, Los An
geles, Calif. į

Po 2 dol. — A. Adams, Broojc- 
lyn, N.Y., A. Butchis, Chestęr, 
Pa.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administta- 
cija.

Pasikeitus adresui, malonėkit 
tuoj pranešti administraciįai. 
Pridėkite taip pat ir senąjį ad
resą. ;

NAUJA KNYGA
Darbininko administraciją pa

siekė naują Nidos leidyklos Lon
done išleista knyga Avos Saudar- 
gienės — VEJAS IŠ RYTŲ. 
Knygoje aprašomi kelionės įspū
džiai po Jugoslaviją, Austriją, 
Lenkiją ir Prūsiją. Iliustruota 
nuotraukomis, 151 puslapis. Kai
na 4.50 dol. Įrišta į kietus virše
lius.

AM BE R HARVEST
Fresh frults and vegetables

PARDUOTUVĖ
Galima gauti skanios, rupios, lietuviškos sveikatos 

duonos iš Bruno’s kepyklos Chicagoj.
Užsakomi vaisių krepšiai visom progom.
Iki malonaus pasimatymo!

110-21 Jamaica Avė.
(kampas 111 St.) 
847-9225

Atidarą nuo 8 iki 7 vai. 
nuo pirmadienio 
iki šeštadienio

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

Custom made fur and sheep- 
skin coats and other leather 
goods. The k>west prices ln 
nelghborhood. Ūse our lay- 
away plan.

ALEX SHEEPSKIN AND FUR CO. 
79-03 JAMAICA AVĖ. 
WOODHAVEN, N.Y. 11421 
TEL. 212 296-1162

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. Anaataai, B. 8. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELJVKR

296-4130

Kalėdos, Aušros V artų Mont- 
realio choro įdainuota 14 kalėdi
nių giesmių: Tyliąją naktį, Sku
binkit piemenys, Nakties tyloje, 
Piemenėliams, vargdienėliams, 
Tylią naktį, Angelų balsai, Svei
kas Jėzau gimusi s, Linksmų Ka
lėdų, Laukiame su viltim, Ber
neliai kelkit,Ateikit vaikeliai, 
Tyliąją naktį, Linksmą giesmę 
ir Iš padangių tolimų. Kaina 
11 dol. Persiuntimas 1 dol.

Sv. Kazimiero medalis, išleis
tas jubiliejui rengti komiteto, jau 
gaunamas Darbininko administ
racijoje. Medalis bronzinis, įdė
tas į plastikinę dėžutę. Kaina 10 
,dol. Persiuntimui pridedamas 
dar 1 dol.

LITHUANIAN COOKERY
(ln English, 316 pages, prlce 8 tol.)

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės parašyti Ustuvlškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm anwrlkl»e*m. Knyga su 
plastlnlnlu aplanku, nugarėlė patogiai suvoriiilO pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brouklyvi, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanlan Cookery“ už 8 tol. Persluntlmas- 
Poetage 50 c.

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

Numeris, gatvė ---------------------------------------- ----- ----------------------

Mieatae, valstija, zip .......... ............w..ww...»^....>.

FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

LIETUVIŲ LIETUVIAM

86-01 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 
Tel. (212) 441-6799

Skyriai Chicagoje, III. ir St Petersburg, Ra. £

— Kiekviena taupoma sąskaita KASOJE apdrausta Iki 100,000 dolerių: >
V

KASA už paprastas taupomas sąskaitas moka 9%

Už IRA pensijų Indėlius dabar moka 11%

Už didelius Ir mažus CertHikatus duods kiek galima i
aukščiausius procentus. *

Visiems nariams lengvomis sąlygomis sutelkia visų į
rūšių paskolas ir mortgičlus. *

Tiesioginiai priima arba keičia Sočiai Securlty «
pensijos čekius. 5

'h

Duoda Monoy Orders Ir keičia asmeniškus arba algos *
čekius. ;

KASOS (staiga vaikis savaitės dienomis nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. • vakaro, o * 
penktadieniais Iki 8 vai. vak. Ir šeštadieniais Iki 5 vai. vakaro. ;

w % o 
Visus kviečiame dėti santaupas Į lietuvišką KASĄ.
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Perkūno choras atliko programą Lietuvos kariuomenės atkūrimo šventėje lapkričio 20 
Apreiškimo parapijos salėje. Kairėje — dirigentas Viktoras Ralys. Nuotr. L. Tamošaičio

ietuvos kariuomenės atkū- 
mo minėjime lapkričio 20 
preiškimo parapijos salėje 
įskaitą skaito Aleksandras 
ikselis. Nuotr. L. Tamošaičio

PATERSON, N.J.
(atkelta iš 5 psl.)

išpažinčių klausyti, nei kitokius 
patarnavimus lietuvių kalba 
atlikti. Esam nors tiek laimin
gi, kad visą vasarą pas mus pra
leido kun. V. Dabušis, o dabar 
dažnai mus aplanko ir sekmadie
niais mišias aukoja ir kitus pa
tarnavimus atlieka kun. Kazi
mieras Pugevičius ir kartais 
Brooklyno pranciškonai — T. 
Leonardas Andriekus ir T. An
tanas Prakapas. Parapija jiem 
už tai labai dėkinga.

Kaip šią parapijos krizę išgy
vena parapiečiai? Nepasimetė, 
ir niekas dėl to iš parapijos ne
išėjo. Visi kooperuoja su laiki
niu administratorium ir stengia
si jam padėti, nes tai yra para
pijos gyvybinis reikalas. Kartu

PONIJOS FILMAVIMO BENDROVĖS 
STOVAI LIETUVOS GENERALINIAME 
NSULATE NEW YORKE
ižiausias Japonijos televi- 
ir radijo tinklas — NHK 

>on Hoso Kyokai) — savo 
amai kultūros ir mokslo 
amai susidomėjo Baltijos 
’bėmis.
tinklo įgula, grįždama iš 
/imo kelionės po Europą, 
netu renka medžiagą Ame- 
kontinente. Iš anksto susi- 
lapkričio 22 minėtos Japo- 
transliacijos bendrovės at- 
s su trijų asmenų įgula 
o į Lietuvos generalinį 
latą New Yorke, kur pra- 
visą dieną pokalbių Tekor
iui ir filmavimui. Lietuva 
parinkta kaip tipiškas pa- 
s, galiojantis visom trim 
>s valstybėm. Anot to at-

TŲ SUKAKTIS

>džio 5 suėjo 50 metų, 
uvo atšaukta prohibicija 
idimas naudoti alkoholį, 
icija Amerikoje užsitęsė 
ų 10 mėnesių ir 8 die- 
istatymo keliu buvo įves- 
pradžioje.
dimas nieko gero nedavė, 
vo įrengtos slaptos deg- 
autuvės, slaptai ėmė ga- 
aminę degtinę. Taip par- 
lami slaptą degtinę, ne 
susikrovė nemažus tur- 
galėjo “pogrindžio gri
fai ir privedė prie pro- 
s atšaukimo.

stovo, Japonijoj mažai težinoma 
apie Baltijos valstybes, nors su
sidomėjimas mažųjų valstybių 
ir tautų likimu esąs labai di
delis.

Trumpai apžvelgus Lietuvos 
praeitį, ilgiau buvo sustota prie 
tarptautinės tų valstybių padė
ties, kuri susidarė 1940 metų 
invazijos ir okupacijos pasek
mėj. Ypatingai japonus domino 
Baltijos valstybių diplomatinių 
atstovybių ir konsulatų veikla. 
Lietuvos generalinis konsulatas 
New Yorke paimtas kaip tipiš
kas pavyzdys vienos dienos dar
bo eigoj.

Pirmiausia buvo nufilmuota 
konsulato iškaba su vyčiu, Lie
tuvos vėliava, kartoteka, doku
mentų ir pasų išdavimo proce
dūra, užbaigiant vėliavos nu
ėmimu ir gen. konsulo Aniceto 
Simučio išėjimu iš įstaigos, už
baigus dienos darbą.

NHK žinoma kaip didžiausia 
Japonijos transliavimo bend
rovė, kuri per du televizijos ir 
tris radijo kanalus aptarnauja 
visą Japoniją. Jos televizijos ir 
radijo programos dvidešimt 
viena kalba transliuojamos ir į 
užjūrius už Japonijos ribų.

Transliavimas apie Baltijos 
valstybes numatytas ateinančių 
metų pradžioj ruošiamoj kultū
ros ir mokslo programoj.

Rep.

vis ieškomas nuolatinis parapi
jos klebonas lietuvis. Stengia
masi prilaikyti esamus parapie- 
čius ir dar organizuoti vajų pa- 
rapiečių skaičiui padidinti. 
Vieną kitą šeimą pasisekė lai
mėti. Šiaip jau visi parapiečiai 
mielai visur talkina ir daug dar
bų, net ir didesnių, atlieka be 
jokio atlyginimo. Tokiais talki
ninkais yra: Jurgis Jasulaitis, 
parapijos tarybos pirmininkas, 
ir Antanas Juškaitis, iždo glo
bėjas (trustee), padeda parapijos 
administratoriui tvarkyti rink
liavas ir kitus finansinius reika
lus; Stasys Adomaitis, Jonas Lit- 
vaitis ir Juozas Celencevičius 
eina kolektorių pareigas; Vytau
tas Gružas rūpinasi bažnyčios 
ir klebonijos aplinka, ypač pri
žiūri tarp bažnyčios ir kleboni
jos esantį sodelį su lietuvišku 
kryžiumi ir Šiluvos Marijos sta
tula; Juzė Kaminskienė ir Betty 
Dowhen tvarko bažnyčios ir 
klebonijos vidų, švarindamos ir 
blizgindamos, kad viskas atro
dytų gražiai ir tvarkingai; An
tanas Celencevičius išdekoravo 
klebonijos valgomąjį ir atlieka 
kitus pataisymo darbus. Vikto
ras Povilonis atlieka “plumbe- 
rio” darbus; kai reikia tvarkyti 
langus, stogus su vandens nute
kėjimu, tuoj prisistato Gedi
minas Klimas, Jurgis Jasulaitis, 
broliai Celencevičiai ir Klemen
sas Praleika, kuris išdrįsta su 
paprastom kopėčiom net ant 
bažnyčios stogo pasilypėti ir 
vandens nubėgimo lovelius ir 
vamzdžius išvalyti.

Yra ir daugiau smulkesnius 
darbus atliekančių rankų. Bet 
užteks ir to, kas čia buvo sumi
nėta. Ir tai buvo padaryta dėl to, 
kad būtų parodyta, kaip para
piečiai prisirišę prie savo para
pijos. Lietuviškų parapijų metų 
komiteto pagrindiniame atsišau
kime buvo pasakyta, kad lie
tuviška parapija turėtų būti 
mum antri namai. Iš to, kas čia 
buvo, aiškėja, kad Šv. Kazimie
ro parapijos Patersone parapie
čiai tikrai rūpinasi savo parapi
ja kaip savo tikrais namais.

Buvo ir vestuvės
Spalio 1 Švč. Marijos bažny-

Bankaitytė ir Alingus balius
Lapkričio 26 įvykęs Bostono 

aukštesniosios lituanistinės mo
kyklos tėvų komiteto surengtas 
tradicinis balius su koncertine 
dalimi buvo džiugus ir mielas. 
Dažnai nusiskundžiama, kad 
mūsų renginiuose dažniausiai 
daugumą sudaro vyresnioji 
karta. Šiame baliuje daugumą 
sudarė kaip tik vidurinioji ir 
jaunesnioji kartos, net ir mo
kyklos jaunimas. Balius buvo 
rengiamas lituanistinei mokyk
lai palaikyti. Gausus atsilankiu
sių dalyvių skaičius ir šiuo 
reikalu parodė, kad lietuvybė 
dar nemiršta, kad ja rūpinama
si ir yra gražus prieauglis.

Baliui vadovavo tėvų komi
teto pirm. Ramūnas Kalvaitis.

». m. gruodžio mėn. 23 d. sueina penkeri metai, kaip 
paties valia užbaigė šios žemės kelionę mano 
na žmona

A.A.
BENEDIKTA MISLIAUSKIENĖ- 

BARUSEVIČlOTĖ.
vleslam jos atminimui prisiminti, iią liūdną su* 
minint, už jos sielą bus aukojamos šv. mišios 

Ižio 18 d. 10:30 vai. šv. Andriejaus parapijos baž- 
j, Phlladelphljoj, gruodžio 26 d. Lietuvių Šv. Ka
ro kolegijos koplyčioj Romoj, gruodžio 26 d. KlaL 
b katalikų bažnyčioj, gruodžio 26 Tėvų Marijonų 
olyno koplyčioj, Chlcagoj, gruodžio 18 d. St' Fran- 
enuolyne Lorreto, Pa., gruodžio 23 d. 12 vai. dle- 
ttzgerald of Mercy ligoninės koplyčioj, Darby, Pa. 
uošlrdžial prašau visus pažįstamus a.a. Be
tą prisiminti savo maldose.

Skausmo prislėgtas vyras Henrikas

NAUJAUSIOS 
KNYGOS

A. Musteikis, Dangaus ir že
mės šaknys. Romanas. 10 dol.

R. K. Vidžiūnienė, Vieno va
karo melancholija. Novelės. 7 
dol.

Iz. Straukas, Nuo Linkuvos 
iki Čikagos. Atsiminimai. 8 dol.

P. Melnikas, Pakirsta šaka. 
Romanas. Kietais viršeliais. 8 
dol.

K. Ostrauskas, Gundymai. 
Kietais viršeliais. 8 dol.

J. Ehret, Lithuania, The Euro- 
pean Adam. Angliškai. 3.50 dol.

Vysk. V. Brizgys, II Vatikano 
mintys ir lietuviai susirinkime. 
Kietais viršeliais, 6 dol.

J. Rūtenis, Šventieji dūmai, 
eilės. 6 dol.

K. Kaminskas, Po svetimu 
dangum, eilėraščiai. 4 dol.

A. Gailiušis. Visaip atsitinka, 
novelės. 6 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos nau
jos knygos, lietuviškos muzi
kos plokštelės ir įvairūs suveny
rai gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

čioj, Pompton Lakęs, N.J., pran
ciškonas T. John Camivale įspū
dingom apeigom sutuokė mūsų 
parapietę Olgą Bogumirskaitę- 
Bugenytę su Leonardu Brazai
čiu iš Garfield, N.J. Olgos tė
vai Kazimieras ir Olga Bogu- 
mirskai (priimdami pilietybę, 
pakeitė pavardę — pasivadino 
Bugeniais) gyvena Ringwoode, 
N.J., o Leonardo tėvai Juozas 
ir Genovaitė Brazaičiai — Ro- 
selle, N.J. Leonardo tėvai jau 
abu pensininkai, o Olgos tėvas 
dirba kaip vyr. inžinierius 
Bums & Roe Engineering bend
rovėj, kuri stato net atomines 
jėgaines.

Jaunųjų palydoj vyriausias 
pabrolys buvo jaunojo geras 
draugas Jeff Knapp, o vyriau
sia pamergė — jaunosios drau

gė Kathy Dunn. Kiti pabroliai 
buvo jaunosios brolis Algis Bo- 
gumirskas, jaunojo broliai Juo
zas ir Tomas Brazaičiai ir drau
gas Mark Vigneri. Pamergės — 
jaunosios sesuo Elena Sruhs, 
jaunojo sesuo Linda Brazaitytė, 
jaunojo brolio duktė Tammi 
Brazaitytė ir Gina Fantini. Baž
nyčioj gražiai pagiedojo, pati 
sau pritardama gitara, Ebony 
Rose. Dar jai vargonais pritarė 
vargonininkas Anthony Squa- 
trito. Apeigų metu skaitinius 
skaitė jaunojo brolienė Kotryna 
Brazaitienė, pamokslą pasakė 
T. John Camivale. Po sutuoktu
vinių apeigų visi svečiai buvo 
pakviesti į gražų Apple Ridge 
Country Club, kur kelias valan
das vaišintasi ir linksmintasi.

Povestuvinei kelionei jaunieji 
buvo išvykę į Virgin Islands, į 
Šv. Jono salą. Iš ten grįžo vėl 
prie kasdieninių darbų. Šiuo 
metu yra apsigyvenę Garfielde, 
N.J. Leonardas yra baigęs so
ciologijos mokslus Upsala kole
gijoj ir dirba vaiko globos į- 
staigoj, kuri kovoja prieš vaikų 
išnaudojimą, ir konsultantu vie
noj tarptautinės prekybos įstai
goj. Olga yra baigusi Paramus 
Community College, kur studi
javo biologiją ir prekybinę ad
ministraciją. Ji priklausė prie 
New Jersey tautinių šokių an
samblio ir šoko paskutiniame 
tautinių šokių festivaly Chica- 
goj.

A. Masionis

Pradžioje buvo kokteiliai ir už
kandžiai, vėliau meninė progra
ma, kurią atliko kanklininkė iš 
Clevelando Mirga Bankaitytė. 
Kanklės yra lietuvių tautinis 
muzikos instrumentas. Mirgos 
Bankaitytės rankose šis instru
mentas parodė, kad juo galima 
atlikti ir gana sudėtingus muzi
kos kūrinius. Ji skambino Mi
kulskio, Švedo ir vieną ispanišką 
kūrinį, kurį kanklėm pritaikė 
pati Mirga Bankaitytė. Mirgos 
Bankaitytės pirštuose kank
lių stygos skambėjo džiaugsmu, 
liūdesiu, kartais, rodos, lyg verk
damos.

Po meninės dalies buvo lote
rija, šokiai, vaišės. Šokiam gro
jo smagus latvių orkestras.

Tėvų komiteto pirm, R. Kal
vaitis dėkojo visiem, o ypač 
komiteto nariam: Glorijai 
Adomkaitienei, Broniui Banai
čiui ir Emai Kalen. Mokyklos 
direktore yra Zita Krukonienė.

Mokyklos reikalam atsirado 
aukotojų: po 100 dol. aukojo 
Lietuvių Bendruomenės Bostono 
apylinkė, a.a. Vidos Kleinienės 
šeima 10 metų mirties sukaktį 
prisimindama, Lietuvių Federa
linė Kredito Unija “Taupa”, 
Transatlantic Motors, Ine., 
Veitas & Veitas Engineers, po 
50 dol. — E. ir R. Janulai
čiai, Bostono Lietuvių Etnogra
finis ansamblis “Sodauto”, Bos
tono Lietuvių inžinierių D-ja 
(ALIAS), 30 dol. G. ir V. Vaič- 
jurgiai, po 25 dol. K. ir B. Ba- 
čanskai, G. ir J. Banaičiai, A. 
Banevičienė, S. Griežė-Jurgelevi- 
čius, A. ir G. Kupčinskai, A. ir 
B. Mitkai, dr. M. ir D. Pautie- 
niai, G. A. Rasys, S. ir A. Sant
varai, Transatlantic Travel 
Service, Ine., A. ir G. Treiniai, 
ir 13 dol. dr. ir p. J. Gimbu
tai. Dar vėliau aukojo pora as
menų, kurie į šį sąrašą jau ne
buvo įrašyti.

Taip šis puikus ir džiugus va
karas praėjo labai gražioje nuo
taikoje, o mokyklos tėvų komi
tetui bus materialinis palengvi
nimas rūpinantis mokyklos rei
kalais.

Šaulių sukaktis
Lapkričio 27 Jono Vanagai

čio vardo Bostono šaulių kuopa 
šventė 25 metų sukaktį. Ji buvo 
pradėta mišiomis. Šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje So. 
Bostone. Šauliai dalyvavo or
ganizuotai. Į šią šventę atvyko 
taip pat iš Brocktono Martyno 
Jankaus ir iš Worcesterio dr. 
Vinco Kudirkos kuopų atstovai 
su vėliavomis. Mišias aukojo 
šaulių rinktinės kapelionas 
pranciškonas kun. Rafaelis Ša
kalys, asistuojant parapijos 
kleb. kun. Albertui Kontautui 
ir buv. kleb. kun. Antanui 
Baltrušūnui. Pamokslą sakė kun. 
Šakalys.

Taip šis puikus ir džiugus 
vakaras praėjo labai gražioje 
nuotaikoje, o mokyklos tėvų ko
mitetui bus materialinis paleng
vinimas rūpinantis mokyklos 
reikalais.

Po mišių tolimesnis minėji
mas vyko parapijos salėje. Jį 
pradėjo ir pravedė kuopos pirm. 
Stasys Augonis. Buvo sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 
Skaitant mirusiųjų kuopos narių 
pavardes, atsistojimo minute 
pagerbti mirusieji. Apie šios

kuopos kūrimosi vargus, kūne 
buvo sutinkami kuopai kuriantis 
ir tolimesnę kuopos veiklą kal
bėjo inž. Juozas Stašaitis. Kuo
pą raštu sveikino šaulių sąjun
gos pirmininkas, o taip pat gau
ta eilė kitų sveikinimų. Žodžiu 
sveikino kleb. kun. Albertas 
Kontautas, buv. kleb. kun. An
tanas BaltrušOnas, kun. R. Ša
kalys, buv. kuopos pirm. Albinas 
Šležas, Brocktono ir Worcesterio 
kuopų atstovai, Lietuvių Mote
rų Federacijos Bostono klubo 
pirm. Elena Vasyliūnienė ir kiti.

Meninę programą atliko jau
na dainininkė Verutė Bizinkaus- 
kaitė, kuriai akomponavo jos tė
velis dr. Bizinkauskas. Verutė 
yra Marytės sesuo, kurią jau 
dauguma lietuvių kolonijų pa
žįsta iš jos atliktų koncertų. 
Verutė atrodo irgi neatsiliks 
nuo sesers, nes turi gražų bal
są ir jau gražiai dainuoja. So
listas Benediktas Povilavičius, 
kuris dažnai ir mielai atlieka 
meninę programą mūsų rengi
niuose, akomponuojant komp. 
Jeronimui Kačinskui, savo 
sodriu bosu džiugino susirinku
sius.

Šia proga Ona Merkienė ir 
Milda Norkūnienė buvo apdo
vanotos šaulių atžymėjimais už 
jų didelį ir nuoširdų darbą.

Po programos vyko šaulių mo
terų paruoštos vaišės.

BOSTONO RENGINIAI
Gruodžio 18 d. 4 vai. L.M.F. 

Bostono klubo rengiamos kū- 
čios-kalėdinė vakaronė. Pro
gramą atliks kun. Vincas Val- 
kavičius,Norwoodo klebonas. Jis 
pagros smuiku ir padainuos, o 
Elen Rubin paskambins arfą. 
Rengėjos kviečia visus į šią 
vakaronę.

Gruodžio 31 d. 9 vai. vakaro 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos tradicinis Naujų Metų 
sutikimas. D-jos valdyba kviečia 
visus ir prašo užsisakyti stalus 
10 asmenų iš anksto.

Kovo 5 d. atidaroma Elenos 
Vasyliūnienės dailės darbų pa
roda Cambridge Public Library. 
Paroda tęsis dvi savaites.

Balandžio 1 d. M inkų radijo 
valandėlės 50 metų sukakčiai 
paminėti koncertas, o rugpjūčio 
12 gegužinė-piknikas.

Gegužės 6 d. Motinos Dienos 
minėjimas. RengiaL.M.F. Bosto
no klubas.

Gegužės 13 d. 3 vai. popiet 
First & Second Church salėje, 
66 Marlborough St., Bostone 
rengiama poezijos ir muzikos 
popietė su poetu Stasiu Santva
rų ir pianistu Vytautu Bakšiu. 
Rengia LB Bostono apygardos 
valdyba.

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

BOSTON MASS — WLYN 1360 
bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 ryto. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mase. 02127. 
Telef. 268-0489. Parduodamas Dar
bininkas. Didelis lietuviškų knygų 
pasirinkimas.

JŪRA STRIMAITIS. ADVOKATĖ 
— KEHOE, DOYLE, PLAYTER, 
NOVICK & STRIMAITIS — Nina 
Hamitton Place. Boston, MA. TEL: 
617 - 338-0070 Lynn, MA, TEL: 617 
599-8188. Mūsų devynių advokatų 
firma specializuojasi Įvairiose 
srityse.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER & WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

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

mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite - įsitikinsite!

13 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 13
Hm, Yort.: 1M4 2nd A... M) — TR MM? 
RMgeeoode: 80-84 Myrte Avenue — VA 1*7000 
Ąatoriloje: 28-20 Stotaeray Street — AS 4-3210 
Herai Perk, LL: . 200-17 HMeMe Ava. — 3484110 
8. Morthport, L I.: 2SO-A tark ReM Rd. 510 757-0001 
FranMIn 8q., L L: 001 Hempcteed Tpke. — 437-7577 
Ruehtage: 41-00 Mato Otreet — Ml 5-2502 
Wtate Matas, N. Y„ The CkossPMt —

200 HamNton Avė. — TeL: 014-240-0220

NSfMKt* N. Y NoiMKt Shopptog C+Rt, Route 50 -TeL 014 020-41N ”
Farmtagtoa, Cenn: Hane and Mta Dell 

270 Fermtagton Avė. — 203477-7600
Denbury, Conn.: Danbury Oeurmet, 2M Mete St —

TeL: 203 7444087
Morwood, Maee.:Meetand Wursteeee—101 CeeMSt.

Tef: 017 7004000
Wayne, MJ.: 1234 WMuaSiuuk MoB—

TeL: 201 7084842



8 • DARBININKAS • 1983 gruodžio^ Nr. 48 1883 — AUŠROS METAI — 1963

DARBININKAS
Redakcija (212) 827 1352 
Administr (212) 827-1351 
Spaustuvė ..... (212) 827-1350 
Vienuolynas ..(212) 235-5962 
K. 2. salė ..... 212) 827-9645

Kultūros Židinyje šį savait
galį: gruodžio 10, šeštadienį, 
LMK Federacijos New Yorko 
klubo prieškalėdinis pobūvis 
posėdžių menėje.

Lietuvos Atsiminimų radijas 
gruodžio 9, penktadienį, 10 vai. 
v. perduos pasikalbėjimą su 
Valdu Adamkum, kuris ką tik 
grįžo iš ilgesnės kelionės po So
vietų Sąjungą ir Lietuvą. Jis pa
pasakos įspūdžius apie šių die
nų gyvenimą Lietuvoje. Gi 
gruodžio 16 perduos per radiją 
Lietuvos vyčių Chicagos choro 
atliktą programą Chicagos Pra
monės ir Kultūros muziejuje.

A. a. dr. Broniaus Radzivano 
5 metų mirties sukakties proga 
aukojamos mišios pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje gruo
džio 18, sekmadienį, 1 v. popiet. 
Mišias užprašė Liet. Fronto Bi
čiuliai.

New Yorko šaulių kuopos na
rių visuotinis metinis susirinki
mas įvyksta gruodžio 10, šešta
dienį, 6 v.v. Kultūros Židinio 
patalpose. Bus pranešimai apie 
kuopos veiklą ir kuopos finansi
nį stovį. Bus aptarti kuopos 
ateities veiklos planai, ir bus 
renkama nauja kuopos vado
vybė.

New Yorko šaulių kuopos val
dybos posėdis šaukiamas gruo
džio 10, šį šeštadienį, 5 v.v., 
vieną valandą prieš kuopos vi
suotinį narių susirinkimą.

LB New Jersey apygardos val
dyba, dėkodama Darbininkui už 
jos rengiamo Aušros 100 metų 
sukaktuvių minėjimo garsinimą, 
laikraščiui paremti paskyrė 20 
dol. auką. Nuoširdus ačiū.

Kun. Kornelijus Bučmys, 
OFM, Darbininko redaktorius, 
šį savaitgalį yra išvykęs į Day- 
ton, Ohio, kur vietos lietuvių 
Šv. Kryžiaus parapijoj talkina 
prieškalėdiniam susitelkimui.

Apreiškimo parapijos choro 
tradicinės Kalėdų vaišės vyks 
gruodžio 11, šį sekmadienį, po 
11 vai. mišių didžiojoj salėj. 
Choristai, jų šeimos ir draugai 
cviečiami dalyvauti. Įėjimas 5 
lol. asmeniui.

Šv. Kazimiero mirties 500 me- 
ą sukakčiai paminėti Darbinin- 
as leidžia laureato Jurgio 
rliaudos romaną šv. Kazimiero 
ima “Kovo Ketvirtoji”. Prie 
nygos leidimo paskutiniu metu 
risidėjo: 50 dol. dr. Vytautas 
aroblis, Ripley, Ohio, 25 dol. 
. Tumosa, Wayne, Mich., 20 
oi. prel. Jonas Balkonas, St. 
stersburg Beach, Fla. Aukoto- 
m nuoširdžiai dėkojame.

Lietuvių Kultūros Fondo kor- 
racija šeštadienį, gruodžio 10, 
iltūros Židinyje turės specialų 
rių susirinkimą, kuriame bal- 
rimo būdu bus sprendžiamas 
rporacijos vardo ir įstatų pa- 
itimas. Naujai korporacijai 
dimas ir “tax exempt” statu- 

jau yra gauti, bet būtina 
iti ir narių pritarimą, todėl 
i aktyvūs Kultūros Fondo na- 
i prašomi dalyvauti specia- 
n susirinkime. Registracija 
sidės 9 vai., o oficiali suva
dino pradžia bus 10 vai. 
>. Kas negali dalyvauti, pra- 
li pristatyti pasirašytus bal
inio įgaliojimus.
Natūralaus bičių medaus pri- 
amomis kainomis galima 
iti Darbininko spaudos kios- 
Čia taip pat galima įsigy- 

alėdinių kortelių, lietuviškos 
tikos plokštelių, įvairių su
yru ir dovanėlių Kalėdom ir 
m progom, naujausių lietu- 
:ų knygų, gintarų ir kt.

alėdinių kortelių tautiškais 
religiniais motyvais, su lie- 
škais įrašais, galima gauti 
oininko administracijoje. 12 
elių su persiuntimu 5 dol. 
įkyti adresu: Darbininkas, 
Highland Blvd., Brooklyn, 
11207.

341 HtGHLANO BLVD. 
BROOKLYN, N. Y. 11207

Klaipėdos krašto atvadavimo 
minėjimas bus ateinančių metų 
sausio 14, šeštadienį, Kultūros 
Židiny. Minėjimą rengia New 
Yorko šaulių kuopa, kuriai vado
vauja Kęstutis Miklas.

Prieškalėdinis susitelkimas į- 
vyks gruodžio 11, šį sekmadienį, 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je. Pagrindines mišias 11 vai. 
aukos ir pamokslą pasakys Tėv. 
Viktoras Gidžiūnas, OFM. Išpa
žinčių bus klausoma prieš mi
šias ir mišių metu. Tuoj po mi
šių apatinėje parapijos salėje 
bus užkandžiai ir kun. prof. An
tano Rubšio paskaita iš Šv. Raš
to. Paskaita surišta su advento 
mintimi. Bus rodomos ir skaid
rės. Klebonas kuri. Jonas Pakal
niškis visus maloniai kviečia at
silankyti.

Patiksliname. Praeitame 
Darbininko numeryje, aprašant 
iškilmes Aušros Vartuose, pa
daryta korektūros klaida. Mi- 
šiom asistavo ne kun. V. Pa
lubinskas, o kun. Jonas Pakal
niškis.

N. Y. ir N.J. Dantų Gydyto
jų draugijos metinis susirinki
mas įvyksta gruodžio 18, sekma
dienį, 1 v. popiet pas dr. Biru
tę Paprockienę, 85-13 105 St., 
RichmondHill, N.Y. Programoje
— einamieji reikalai ir dr. A. 
Goeldnerienės bei dr. J. Troja- 
nienės įspūdžiai iš kelionės po 
Kiniją.

Prieškalėdinį parengimą 
rengia SLA 99-toji moterų kuo
pa gruodžio 11, šį sekmadienį, 
SLA centro patalpose, 307 West 
30th Street, New York, N.Y. 
Pradžia 2 v. popiet.

Kultūros Židinio 10 metų su
kaktuvinis koncertas, surengtas 
gruodžio 3 Židinio patalpose, 
sutraukė daug publikos ir praėjo 
sėkmingai. Programą atliko To
ronto Volungės choras, kuriam 
vadovauja Dalia Viskontienė. 
Platesnis sukakties minėjimo ir 
koncerto aprašymas kitame 
Darbininko numeryje.

Tarptautinė numizmatų kon
vencija vyksta šį savaitgalį New 
Yorke. Gruodžio 11, šį sek
madienį, 11 v. Lietuvių Numiz
matų draugija šaukia-savo na
rių susirinkimą, kur paskaitą 
skaitys vienas iš kuratorių Al- 
len Stahl. Jo tema — Didžio
sios Lietuvos Kunigaikštijos pi
nigai — grašiai. Kviečiami lietu
viai dalyvauti. Kas turi monetų, 
banknotų ar medalių bei ordinų, 
tegu atsineša parduoti, pasi
keisti ar tik parodyti. Viskas 
vyksta Sheraton viešbutyje, 7 
Avė. ir 53 St.

KASOS Kredito Unija pri
mena, kad dabar geriausias lai
kas atidaryti IRA pensijos tau
pymo sąskaitas. Iki šių metų ga
lo KASA dar tebemoka 11% 
dividendus už naujai atidaro
mas IRA sąskaitas. Kitose tau
pymo institucijose procentai 
yra daug mažesni. KASA taip 
pat išduoda “Money Orders”, 
keičia pensijos ir algų čekius ir 
priima tiesioginį pensijos čekių 
pervedimą į KASOS indėlius. 
Reguliarios santaupos KASO
JE neša 9% metinį prieauglį. 
Dėl informacijų skambinkite 
441-6799.

Darbininko kalendorius 1984 
metam išsiuntinėtas visiem skai
tytojam. Kas norėtų įsigyti dau
giau egzempliorių, prašomi at
siųsti po 2 dol. išlaidom pa
dengti. Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

QUEENS COLLISJON 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting
— Welding — Frames straigh- 
tened — Fiber jlass vvork. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. tovving phone 
HI 1-6666. Toving after 6:00 — 
843-6677.

Tradicinės skautų kūčios, ren
giamos New Yorko vyr. skau
čių Vilijos židinio, bus gruo
džio 17, šeštadienį, 6 v. v. 
Kultūros Židinyje. Kviečiami vi
si skautai, jų tėveliai ir artimie
ji. Apie dalyvavimą iš anksto 
pranešti Aldonai Katinienei — 
tel. 212 846-1210.

Iš Metropolitan operos rūmų 
šeštadieniais vėl pradedama 
transliuoti operos. Gruodžio 10, 
šį šeštadienį, 2 vai. popiet per 
radiją bus transliuojama Pou- 
lenc opera “Dialogues of the 
Carmelites”. Pagrindiniai solis
tai: Jerome Hines, Frederica von 
Stade, Mignon Dunn, Betsy Nor- 
den. Diriguoja Manuel Rosen- 
thal. Gruodžio 17, kitą šešta
dienį, 1:30 vai. popiet bus trans
liuojama per radiją Verdi ope
ra “Emani”. Pagrindiniai solis
tai Luciano Pavarotti, Leoną 
Mitchell, Sherrill Milnes. Di
riguoja James Levine. “Emani' 
gruodžio 21, trečiadienį, 8 vai 
vak. bus transliuojama per tele 
viziją.

Kūčios, rengiamos Lietuvos 
vyčių 110 kuopos, įvyks gruo
džio 18 Maspethe, V. Atsimai
nymo lietuvių parapijos salėj, 
po 11 vai. mišių.

A. Lingienė, Redford, Mich. 
atnaujindama 1984 metam Dar
bininko prenumeratą, atsiuntė 
55 dol. Dosniai spaudos rėmė
jai nuoširdžiai dėkojame.

A. Antanaitis iš Kings Park, 
L. L, N.Y., jau eilę metų pa
remia Darbininką su stambes
ne auka. Šiais metais, apmokė
damas Darbininko prenume
ratą, įteikė 100 dol. Taip pat iš 
turimos maisto krautuvės Kings 
Park, N.Y., padovanojo maisto 
produktų vienuolynui Kalėdų 
proga, kaip anksčiau tai padarė 
Darbininko rudens vakaro pro
ga. Dosniam aukotojui ir gera
dariui nuoširdžiai dėkoja Dar
bininko administracija.

Hartforde, Conn., gruodžio 11, 
šį sekmadienį, 2 v. popiet Švč. 
Trejybės parapijos salėje bu§ 
paminėta Aušros 100 m. sukak
tis. Paskaitą skaitys Darbinin
ko redaktorius Paulius Jurkus, 
Aušros poeziją skaitys dramos 
aktorius Vytautas Valiukas. 
Rengia LB Hartfordo apylinkės 
valdyba, kuriai pirmininkauja 
Ignas Budrys.

Eglė Vainius, Real Estate par
davėja, dirba su R. T. Real 
Estate Agency, Ine., Bay Head, 
New Jersey. Tel. 295-9700 (na
mų tel. 295-8493). E. Vainienė 
priklauso prie South Monmouth 
ir Ocean County Multiple Lis- 
ting Service. Įstaigoj kreipiantis 
paminėti, kad norite būti E. Vai
nienės klijentais.

Vietoj kalėdinių kortelių 
siuntinėjimo savo draugus ir 
pažįstamus galite sveikinti per 
Darbininką. Pridėdami auką 
Darbininkui, tuo pačiu stiprin
site ir lietuvišką spaudą.

Išnuomojamas mažas kam
barys su baldais vyrui ar mote
riai Woodhavene, N.Y. Skambin
ti po 6 v.v. tel. 847-7306.

Toronto lietuvių Volungės ansamblis Kultūros Židinio scenoje gruodžio 3 po sėkmingo 
koncerto. Vidury dirigentė Dalia Viskontienė. Nuotr. L. Tamošaičio

Darbininko kalendorius 1984 
metam, papuoštas šv. Kazimiero 
paveikslu, lapkričio 23 išsiųs
tas skaitytojam. Siųsdami pre
numeratos mokestį, malonėki
te pridėti ir auką kalendoriaus 
išlaidom padengti b*ei spaudai 
paremti. Nors visur kainos ky
la, bet Darbininko prenumera
ta ir naujiem metam paliekama 
tik 15 dol. Geradarių ir spaudos 
rėmėjų dėka galime ir toliau 
leisti laikraštį, kainos nekelda- 
mi.

Lietuvos vyčių 12 kuopos me
tinis kalėdinis pobūvis bus gruo
džio 11, sekmadienį, Aušros 
Vartų lietuvių parapijos salėj 
tuoj po sumos. Vaikus aplankys 
Kalėdų senelis, veiks gausi lo
terija ir bufetas. Klebonas kun. 
Vytautas Palubinskas ir Lietu
vos vyčių 12 kuopa visus nuošir
džiai kviečia dalyvauti.

UŽDEGTA KALĖDINĖ EGLUTĖ
Gruodžio 5, pirmadienį, 

7:30 v.v. Rockefeller Centre 
Manhattane iškilmingai už
degta tradicinė kalėdinė eglutė, 
kurios aukštis — 75 pėdos, o 
apatinių šakų plotis 35 pėdos. 
Uždegėją David Rockefeller su 
mokyklos vaikais. Eglutė turi 
10,000 lempučių. Tuoj prasidėjo 
kalėdinės giesmės ir kita spal
vinga .programa. Iškilmių pasi
žiūrėti susirinko tūkstančiai 
žmonių, pagauti pakilios kalėdi
nės nuotaikos.

Pirmą kartą kalėdinė eglutė 
šioje vietoje uždegta 1931. Tuo 
metu statė visą Rockefellerio 
Centrą. Buvo depresijos laikai. 
Kalėdų išvakarėse darbininkam 
buvo išmokėtos algos. Ir jie savo 
džiaugsmą išreikšdami, pastatė 
statybos vietoje eglutę, kurią 
surado prie British Empire 
Building, 620 Fifth Avė. Tai 
buvo jų padėkos simbolis. Po 
dviejų metų jau oficialiai buvo 
pastatyta eglutė ir uždegta. Nuo 
to laiko kasmet čia kuo gražiau
siai papuošiama^ visas kvarta
las ties Rockefeller Centru, ir 
miestas pradeda Kalėdų švenčių 
laikotarpį.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ
rengia

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

Kultūros Židinyje

361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 

1983 m. gruodžio 31 d. 8 vai. vak.

KARŠTA VAKARIENĖ ŠALTI UŽKANDŽIAI
BARAS

Šokiam gros “Jinai ir trys gintarai” 
Auka 20 dol. suaugusioms, 10 dol. jaunimui. 

Stalus užsisakyti Iki gruodžio mėn. 28 d. 
stalas 10 asmenų

Užsakymus priima:
O. Raubienė — 849-9019 S. Liogys 441-4881

A. Marljošlen* 1-516-883-9350

RENGINIAI KULTŪROS ŽIDINY
Antanas Mičiuiis, Kultūros 

Židinio valdybos vicepirminin
kas priežiūros reikalam, prane
ša, kad iki š.m. gruodžio 3 
ateinantiem metam yra gauti 
šie patalpų užsakymai:

Sausio 8, sekmadienį, Mai
ronio šeštadieninės mokyklos 
Kalėdų Eglutė.

Sausio 14, šeštadienį, Klaipė
dos atvadavimo minėjimas ma
žojoj salėj. Rengia S. Kudirkos 
vardo šaulių kuopa.

Vasario 25, šeštadienį, tradici
nis Kaukių Balius. Rengia N.Y. 
ateitininkai.

Kun. dr. Valdemaras Cuku- 
ras, Putnam, Conn., atnaujinda
mas Darbininko prenumeratą, 
atsiuntė 50 dol. Ačiū labai.

Brooklyno vyskupijos Švč. 
Marijos Kalnelio kapinėse — 
Mt. St. Mary’s Cemetery, 172-00 
Booth Memorial Avė., Flushing, 
N.Y., prie 164 St. ir Long Island 
Expressway buvo pradėta nauja 
laidojimo sekcija, kuri greit išsi
baigs. Lietuviai, kurie norėtų 
ten gauti vietą laidojimui, turė
tų paskubėti. Kapinių admi
nistracija laisto ir tvarkingai 
prižiūri. Žmonėm nereikia pri
žiūrėti, nebent kas pasodina 
gėles.

NAUJAS LAIKRAŠTIS

New Yorke pasirodė naujas 
laikraštis — The New York 
Eagle, kurį išleido advokatas 
Gillbert DiLucia. Laikraštis do
misi etniniais reikalais, antiko
munistinės krypties. Leidėjas 
dažnai lankėsi Kultūros Židi
nyje, tarėsi visokiais visuome
niniais reikalais. Ir išleidęs pir
mą numerj, jį atvežė čia į 
Religinę Šalpą ir į Darbininko 
redakciją.

Laikraštis savaitinis. Pirmas 
numeris išėjo gruodžio 2 data, 
turi 32 puslapius, tabloido for
mato. Puikiai sutvarkytas ir įdo
mus. Vieno numerio kaina 30 et.

Kovo 11, sekmadienį, Kaziuko 
Mugė. Rengia N.Y. skautai. Už
imtos visos patalpos.

Balandžio 7-8, dail. VI. Žo
liaus paroda mažojoj salėj.

Balandžio 14, šeštadienį, LA 
Klubo bingo grupės susirinki
mas ir vakarienė mažojoj salėj/

Balandžio 28, šeštadienį, 
Laisvės Žiburio radijo pavasario 
koncertas-balius.

Balandžio 29, sekmadienį, 
tradicinis Atvelykio stalas di
džiojoj salėj. Rengia Liet. Mote
rų Federacijos N.Y. Klubas.

Balandžio 29, sekmadienį, 
KASOS Kredito Unijos metinis 
narių susirinkimas popiet ma
žojoj salėj. <

Gegužės 5, šeštadienį, Tautos 
Fondo suvažiavimas dienos me
tu apatinėse patalpose.

Gegužės 19, šeštadienį, Mo
terų Vienybės 50 metų jubilie
jaus vakaras.

Gegužės 20, sekmadienį, tra
dicinė Kultūros Židinio pavasa
rio šventė.

Birželio2, šeštadienį, Perkūno 
vyrų choro 20 metų sukaktuvės- 
koncertas.

Pakartotinai pranešama, kad 
visi Židinio patalpų užsakymai 
turi būti pranešti iš anksto ir 
atsiunčiamas atitinkamas užsta
tas. Administracijos adresas: 
355 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207. Telefonas: 235-8386. 
Dėl užsakymų taip pat galima 
vakarais skambinti A. Mičiuliui, 
tel. 441-1131.

NEWARK, N.J.
Adelė Dubauskienė, veiklaus 

parapiečio Kazio Šipailos antn> 
ji sesuo, mirė Lietuvoje spalio 4.

Sofija Drazdauskienė, parapi
jos šeimininkė ir knygų vedėja, 
staiga mirė lapkričio 28. Palak 
dota praeitą savaitę. <

Kalėdinė eglutė Švč. Trejybės 
parapijos salėje rengiama gruo
džio 11, šį sekmadienį. Kviečia- 
mi atsilankyti visi, ir ne para- 
pijos nariai.

r


