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AR PAS MUS KITA VALDŽIA?
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 65

JAV apkaltino Sov. S-gą, kad 
KGB ir kiti sovietų sekimo orga
nai naudoja nualintus chemika
lus JAV diplomato ir kitų už
sieniečių judėjimui sekti ir pa
reikalavo šią praktilcį tuojau nu
traukti.

Vakarų Vokietijoj iškilo didelė 
šnipinėjimo afera. Be anksčiau 
dingusių dvieju sekretorių ne
žinia kur dingo armijos admi
nistracijos būstinėj kurjeriu tar
navęs Lorenz Betzring ir į Rytų 
Vokietiją pabėgo ir ten politi
nės globos pasiprnšė kontržval
gybos prieš Rytų Vokietiją vir
šininkas Hansjoachini Tiedge, 
o prezidento Stal)O sekretorė 
Margarete Hoeke buvo areš
tuota.

Čekoslovakijos Chartos 77 
veikėjai Jiri Dįenstbier, Eva 
Kanturkova irPetruska Sustro- 
va, minėdami Varšuvos pakto 
karinių pajėgų įsiveržimo į Če
koslovakiją 17 m - sukaktuves, 
paskelbė nauji) atsišaukimą, iš
keliantį visosesrity se pablogėju
sias gyvenimo sąlygas ir dides
nę priespaudą ir reikalaujantį 
bent tokių refonnių. kurios buvo 
įvykdytos tokios pat sistemos 
kaimyninėse valstybėse.

Izraelio parlamento Darbo 
partijos atstovas Vos si Saril pa
reiškė. kad pagal valstybės kont
rolierių iš 17.500 akrų žydų 
pirktii žemių vakariniam Jorda
no krante 12,500 akrų buvo įsi
gyta klasta, apgavystėm ir gra
sinimais.

Vietnamo uis. reik, ministe- 
ris Nguyen CoTFiach pareiškė, 
kad Vietnamas pasitrauks iš 
Kambodijos 1990.

Kolombijoj susirinkę Konta- 
dora grupės Kolumbija. Mek
sika. Panama ir Venecuela) ir

TSRS Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkui dr. K. 
Černenkai;

Religijų reikalų komiteto prie 
TSRS Ministrių Tarybos Pirmi
ninkui dr. Kurojedovui;

Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybai;

Kaišiadorių vyskupijos Vys
kupui V. Sladkevičiui—

LTSR Alytaus rajono,
Ryliškių parapijos, 
bažnytinio komiteto ir tikin

čiųjų
PAREIŠKIMAS "

Dr. Pirmininke, mes kreipia
mės į Jus svarbiu prašymu; 
leiskit mums vietoj sudegintos 
bažnyčios bent laikinus maldos 
namus įsigyti.

Mūsų didelę medinę bažnyčią, 
kaip visi pamatuotai teigia, 
1953.XI 1.4 sudegino partorgas 
Poltorackas, Ryliškių vid. mo
kyklos direktorius Bernatonis 
ir jo pavaduotojas Baublys, Mi
lius, davęs padegimui benzino, 
ir aktyvistas Naudžiūnas. Val
džia to dalyko netyrė.

Nusivežė statybos medžiagą
Po sudeginimo kreipėmės į 

Religijų reikalų tarybos įgalio
tinį Pušinį, kad leistų pamaldas 
laikyti Klepočių kaime, V. Pa
kalkos name. Tuoj leido. Kadan
gi buvo maža patalpa, prašė
me įgaliotinį, kad leistų pastaty
ti bažnytėlę. Leido ir paskyrė 
medžiagos. Sudėjom pinigus ir 
nusipirkome 93 rąstus, 17 lentų 
ir kt. 1959 m. norėjome'statyti, 
bet vietinė valdžia nedavė skly
po, o medžiagą patys išsivežė 
sau.

Peru ir l'rugvajus) vadai 
konferencijoj kritikavo 

JAV už nerodymą taikingų pa
stangų taikai Ce ntrinėj Ameri
koj pasiekti ir reikalavo, kad 
JAV tartasi su prieš Salvadoro 
vyriausybę kovojančiais partiza-

na.

Pagal Prekybos departamento 
duomenis Pieta Afrika parūpin
davo JAV 61 proc. jų sunaudo
jamo kobalto, 55 proc. chromo. 
49 proc. platinos. 44 proc. va- 
nadijaus ir 39 proc. magnezi- 
jaus. Visi šie metalai yra rei
kalingi plieno pramonei ir lėk
tuvų gamybai

Sov. S-gos Mokslų akademi
jos demografas N iktor I. Pare- 
vedencev tvirtim a. kad dėl ten 
vy kstančios derr* ografinės ir so
cialinės revoliucijos skiriasi šei
mos, mažėja gimimai, auga alko
holizmas, jaunimo nusikaltimai 
ir kriminaliniam usikaltimai. Per 
metus ten Įvyksta 900.000 sky
rybų, kurios palieka apie 1 mil. 
vaikų be tėvo ir per 2 mil. 
žmonių persike lia iš kaimų į 
miestus.

Žemės ūkia sekretorius John 
R. Block su delegacija atvyko į 
Sov. S-gą tartis dėl žemės ūkio 
gaminių prekybos padidinimo.

kapinėse esančius 4 suolus, 10 
kėdžių, stalą-altorių, klausyklą, 
kur kunigas klausydavo mūsų 
išpažinčių, nukapoję stulpelius, 
kuriais buvo paremtas stogelis 
iš kartono apsaugoti kunigą nuo 
lietaus, įkėlė į sunkvežimį ir iš
vežė.

Draudė melstis kapinėse
Mes vistiek su skaudančia 

širdimi susirinkdavome melstis, 
vėl įsitaisėme stalą — altorių 
ir stogelį. Bet 1984 birželio 6 
Makštučio atsiųsta mašina iš 
Alytaus vėl viską išvežė. O bir
želio 17 atvyko trys milicinin
kai, norėjo išsivežti kunigą, bet 
mes jo nedavėme. Prisistatė ir 
Makštutis, mums draudė kapi
nėse melstis. Tą patį jis kartojo 
birželio 24, atvykęs pas bažnyti
nio komiteto pirmininką K. Kar- 
vauską. Mes žinome, kad įstaty - 
mas kapinėse melstis leidžia, 
todėl iki šiol tai ir darome, nes 
neturime galimybės kitur atlikti 
savo bažnytines pareigas, o be jų 
mes, kaip katalikai, negalime 
gyventi. Konstitucija,garantuoja 
sąžinės laisvę.

Atėmė bažnytinius indus
To neužteko “Nemuno“ kol

ūkio pirmininkas Prusevičius 
pasiuntė du chuliganus į mūsų 
laikinąją bažnytėlę pas V. Pa- 
kalką, ir jie dienos metu, šei
mininkui priešinantis paėmė iš 
altoriaus Švenčiausiąjį su indais 
ir nuvežė Alytaus rajono pirmi
ninkui, kuris visa tai atidavė 
Nemunaičio bažnyčiai. O vietinė 
valdžia nebeleido rinktis į lai
kinąją bažnytėlę.

Vieni tikintieji važiavo į Aly
tų melstis, kiti kitur, o daugu
ma negalėjo kitur išvažiuoti, 
todėl susirinkdavo privačiuose 
namuose tai vienur, tai kitur. 
Tai tęsėsi iki 1983 m. lapkri
čio mėnesio.

Tada atvyko Alytaus rajono 
pirmininko pavaduotojas Makš
tutis su Raitininkų apylinkės 
pirmininke Angele Prieskieniene 
į invalido Vytauto Pakalkos na
mus Ryliškiuose, kur buvo mūsų 
pamaldos.

Nubaudė invalidą
Už tai jie šeimininką nubaudė 

50 rub. bauda, išskaitydami iš 
invalido pensijos kas mėnesį po 
5 rub. Jo sesuo Bronė išsigando 
ir net pamišo, iki šiol dar pilnai 
nepasveiko.

Nuo to laiko niekas mūsų ne
bepriėmė į savo namus melstis, 
nes bijojo valdžios.

Įgaliotinis neleido
1982 7 asmenys buvo nuvykę 

pas įgaliotinį P. Anilionį, prašė 
leisti įsigyti maldos namus ir 
atvykti kunigui, bet jis pasielgė 
ne taip, kaip Pušinis— neleido. 
1984 gegužės 24 pas įgaliotini 
vėl buvo nuvykę tuo tikslu 6 
asmenys, o 30 d. — du, be

jokių rezultatų.
Kreipėmės ir į Alytaus rajo

no pinnininko pavaduotoją 
Makštutį, dukart, bet be rezul
tatų. Birželio pradžioje įgalioti
niui vėl parašėme pareiškimą, o 
liepos 17 gavom atsakymą raš
tu jis neturįs teisės spręsti 
šį klausimą, į tai atsakys 
Alytaus rajono LDŽ vyk
domasis komitetas. Bet jis 
ligi šiol dar mums nieko 
neatsakė.

Ar mes beteisiai?
Mes pirmieji sukūrėme kolū

kius ir visas jėgas į juos sudė
jome, o dabar ir mūsų vaikai 
juose dirlia. Bet kodėl su mu
mis elgiasi taip nežmoniškai. 
Ar mes beteisiai?

Įgaliotinis mums buvo leidęs 
net maldos namus pasistatyti, 
o ką padarė vietiniai valdžios 
atstovai? Išvarė iš maldos namų, 
sudeginę mūsų bažnyčią atėmė 
nupirktą medžiagą bažnytėlei 
statyti, uždraudė ir privačiuose 
namuose melstis, net iš kapinių 
gainioja.

Niekas mūsų negina
Niekas mūsų teisių negina, 

esam atiduoti kitų savivalei. Ar 
tarybinė Konstitucija jau nebe
galioja? Ji garantuoja sąžinės 
laisvę, o mes patiriame tik žiau
rią nelaisvę.

Ar yra pasaulyje kitas toks 
kraštas, kur taip būtų elgiamasi

Teisingumo departamentas 
paskelbė, kadp«r 1984 JAV bu
vo įvykdyta mirties bausmė 21 
teismo nubaustam kriminalistui. 
Mirti nuteistųjų skaičius per tą 
laiką pakilo 16 proc. ir pasiekė 
1405.

Didėjant Libijos grasinimam 
pavartoti jėga prie S Tunisą, JAV 
pakartojo sav^o nusistatymą 
remti Tuniso saugumą ir terito
rinį integralumsį.

Lenkijos primas kardinolas 
Josef Glemp pareiškė, kad ti
kintieji rems vyriausybę tik 
tada, kada ji sustabdys ateis
tinių vertybių propagavimą.

Kunigas Alfonsas Svarinskas 
buvo linksniuojamas Ottawos 
žmogaus teisių konferencijoje 
gegužės 22 d. Sovietų delegaci
jos vicepirmininkas Kondraševas 
paneigė Vakarų kaltinimus, kad 
sovietai kalina žmones už reli
ginę veiklą ir pareiškė, jog nie
kas nebuvo įkalintas už religi
nes pažiūras ar religijos prakti
kavimą. “Nors sovietų delegaci
ja yra nusistačiusi prieš indivi
dualinių atvejų diskutavimą, 
mes panaudosime Svarinską kaip 
pavyzdį” — kalbėjo žmogaus 
teisių žinovu tapęs KGB kari
ninkas.

Anot Kondraševo, Svarinskas 
buvęs “21 žmones nužudžiusios 
ir jų nuosavybę sudeginusios 
grupės” ryžininkas, turėjęs tris 
suklastotus pasus. Nors Vaka
ruose jis aukštinamas kaip “re
liginis kankinys”, jis tęsąs pa
prastas “nusikaltėlis.”

Debatų metu, JAV-ių delegaci
jos pirmininkas Ričardas Schif- 
teris du sykius pareiškė Kondra- 
ševui, kad jis netiki jo aiškini
mais. Neįmanoma tikėti, kad 
“21 žmonių nužudymo” bendri
ninkas būtų buvęs apkaltintas 
tiktai “antisovietine agitacija ir 
propaganda,” tvirtina Shifteris.

Šį epizodą birželio numeryje 
komentuoja Eltos biuletenis 
anglų k. Pokario metais, rašo 
Elta, sovietų okupacinėms pajė
goms Lietuvoje pasipriešino 
stiprus partizanų sąjūdis, kurį 
rėmė platūs tautos sluoksniai. Į 
Kondraševo tvirtinimus reikia

(nukelta į 2 psL):

Lietuvos vvčiu seime New Havene, Conn., iš k. miesto 
burmistras Ben DiLieto, Frank Paterson — Lietuvos vyčių 
50 kuopos pirmininkas, ir kun. Albertas Karalis, lietuvių 
parapijos klebonas New Havene. Nuot. M. Lepera

MIRTIES KOMANDOS UZ 
GELEŽINĖS UŽDANGOS

The VVall Street Journal gegu
žės 16 d. numeryje išspausdin
tame straipsnyje, Adrian Karat- 
nycky rašo, kad nuo 1980 m. 
labai pagausėjo politinių opo
nentų žudymas. “Kun. Jerzy 
Popeliuškos nužudymas nebuvęs 
izoliuotas įvykis, o tiktai “led
kalnio viršūnė.“ Nepriklausomo 
lenkų Helsinkio Komiteto ir 
“Solidarumo” pogrindžio spau
dos žiniomis, nuo karo stovio 
paskelbimo, mažiausiai 104 len
kai, pasireiškę neoficialių orga
nizacijų ar protesto veikloje, 
tapo smurto aukomis.

Pasak autoriaus, panašūs po
slinkiai matomi ir Sovietų Są
jungoje, kur kaikurie politiniai 
kaliniai kasmet numarinami ka-

Meldžiasi kapinėse
Nuo 1983 m. gruodžio mėn. 

pradėjom rinktis į Bogonių ka
pines. Taip meldėmės per visą 
žiemą sekmadieniais ir šven- __________________________
temis, taip darome ligi šiol. Įėjimuose ir prievartinio darbo 
Vietoj altoriaus pastatome stalą, 
prie kurio kunigas atlaiko mi
šias. Kai kunigo nebūna, ant 
stalo padedame kunigo arnotą ir 
kryželį, kalbame 
ir giedame.

Bet 1984 kovo 
jono pirmininko 
tutis ir apylinkės pirmininkė A. 
Prieskienienė atsivežė darbinin
kų, į sunkvežimį sukrovė mūsų

mišių maldas

5 Alytaus ra- 
pavad. Makš-

lageriuose dėl nuožmių sąlygų. 
1984 metais tokio likimo susi
laukė ukrainiečių politkaliniai 
Oleksa Tichy, Juri Litvin ir Va- 
leri Marčenko bei laisvų prof
sąjungų steigėjas Alekse Nikitin.

Autorius cituoja JAV-ių Hel
sinkio organizaciją, kuri pranešė, 
kad nuo 1980 m. keturi lietuvių 
ir du ukrainiečių kunigai bei dvi 
ukrainiečių vienuolės žuvo “įtar-

žiūrėti labai skeptiškai, nes so
vietiniai teisingumo organai tuo 
metu elgėsi labai sauvališkai net 
ir pagal dabartinius sovietinius 
standartus ir dauguma tais me
tais paskelbtų nuosprendžių 
pasirodė nieko bendro neturin
tys su tikrove. Tai pripažino ir 
aukščiausieji sovietinės valdžios 
organai, kaip pvz., Chruščio
vas savo 1956 metų vasario mė
nesį pasakytoje kalboje, kurioje 
jis pasmerkė nepaprastus teisė-

Be to, rašo Elta, jei Svarins
kas ir būtų rėmęs lietuvių lais
vės kovotojus, tai nepadaro jo 
“nusikaltėliu.” Lietuvių partiza
nų kova buvo savigyna prieš 
okupacines pajėgas. Tokia savi
gyna,'tarptautinės teisės akimis, 
yra teisėta; agresorių teisminiai 
organai neturi teisės nei teisti, 
nei teisinti, nes patsai jų buvi
mas okupuotoje šalyje yra nusi
kalstamas veiksmas. Jei lietuvių 
partizanai (ir juos neva rėmęs 
Svarinskas) yra kalti, tada kalti 
ir prieš nacių okupantus kovo
ję prancūzų ar italų pogrindi
ninkai,. jugoslavų partizanai ir 
lenkų armija.

Pasak Eltos, amerikiečių dele
gato komentaras buvo taiklus. 
Mėgindama nukreipti dėmesį į 
tariamus (ir neįrodytus) kun. 
Svarinsko nusikaltimus anksty
vaisiais pokario metais, sovieti
nė delegacija temėgino nuslėpti 
dabartinių kaltinimų trapumą. 
(Elta)

SOVIETŲ AUKĄ MOKO 
NEKRITIKUOTI MASKVOS

Sovietų persekiotas žydas, at
vykęs į Ottawos žmogaus teisių 
konferenciją, patyrė, jog kai ku
rie “vakariečiai nedrįsta ar ne
mėgsta kritikuoti Sovietų Sąjun
gos. Juris Šternas buvo nuken
tėjęs už slaptą hebrajų kalbos 
mokymą Maskvoje. 1981-ais me
tais jam buvo leista išvykti iš 
Sovietų Sąjungos ir dabar jis 
vadovauja Informacijos apie So
vietų Sąjungą Centrui Jeruzalė
je.

Kalbėdamas Kanados Komite
to Sovietinei Žydijai Remti dele
gatams, Šernas pareiškė, kad so
vietai neturi teisės pozuoti kaip 
nacių nugalėtojai antrojo pasau
linio karo metu, nes šiandien jie 
paty s panašiai persekioja žydus.

Londono universiteto profe
sorius Peter Reddaway nurodo, 
kad padaugėjo pranešimai apie 
tautinių teisių gynėjų, religinių 
disidentų, nepriklausomų prof
sąjungų ir panašių organizacijų 
narių neaiškias mirtis.

40-tąją karo pabaigos sukaktį 
štemas pavadino sovietinės pro
pagandos įvykiu ir ragino Kana
dos vyriausybę nedviprasmiškai 
pareikšti, kad pažeidinėdami 
žmogaus teises sovietai “su
teršė savo nuopelnus.”

Kanados Žydų Kongreso atsto
vas Alan Rose pamokė Štemą, 
kad tokie komentarai Kanadoje 
nesusilauksiantys pritarimo. O 
Olandijos Parlamento atstovė 
Nora Salomons pavadino Štemo 
pasisakymus “kontraprodukty- 
viais.” “Ar mums patinka, ar ne, 
sovietai yra viena iš didžiųjų 
pasaulio galybių . šūkaudami 
nieko nepasieksim.”

Tie pasisakymai nepakeitė 
Štemo nuomonės. “Žmonės taip 
bijo būti nemandagiais su nusi
kaltėliška valstybe,” pareiškė 
jis, “Sovietinės diktatūros niekas 
neišrinko ir niekas negali jos 
kontroliuoti. Ji pažeidinėja vi
sas žmogaus teises.” (Šis pasikal
bėjimas su štemu tilpo gegužės 
5 d. Ottawos dienraštyje The 
Citizen.) (Elta)

tinomis aplinkybėmis.’ Jie visi 
buvo valdžios kritikai ir daly
vavo disidentinėje veikloje. Eilė 
žmogaus teisių gynėjų žuvo au
tomobilių katastrofose.

“Žmogžudystė, pagrindinis 
represijos įrankis Stalino lai
kais, vėl vaidina svarbų vaid
menį visuomeninės kontrolės 
repertuare,” rašo autorius, AFL- 
CIO laivų profsąjungų instituto 
tyrimo directorius. (Elta)

KLASTOJAMA ISTORIJA
Kaip yra klastojama Lietuvos 

pokarinė istorija, — tokia ant
rašte Londone leidžiamas lenkų 
dienraštis “Dziennik Polski” at
spausdino ilgą straipsnį apie 
partizanines kovas Lietuvoje nuo 
1944 ligi 1952 metų.

Lietuvos komunistiniai infor
macijos organai, rašo laikraštis, 
partijos įsakymu, krašte poka
rio metais vykusias partizani
nes kovas pristato iškreiptai ir 
melagingai, kaip kokius taria
mus banditiškus išpuolius, kai 
iš tikrųjų beveik dešimt metų 
Lietuvoje trukusi ginkluota re
zistencija buvo bene svarbiau
sias okupuotojo krašto istorijos 
įvykis, paliudijęs pasauliui lietu
vių pasipriešinimą smurtui ir 
paneigęs komunistinę tezę, kad 
lietuviai esą pritarę savo valsty-

bės įjungimui į Sovietų Sąjungą.
Partizaninės kovos Lietuvoje, 

rašo lenkų laikraštis, buvo lie
tuvių tautos prisirišimo prie 
laisvės išraiška. Laikraštis pri
mena, kad per aštuonerius ko
vų metus per partizanų eiles Lie
tuvoje perėjo per 30 tflkstančių 
vyrų, kurių didžioji dalis žuvo 
kovose, buvo išžudyti sovietų 
kariuomenės, suimti arba iš
tremti. Tame laikotarpyje so
vietų vykdytos represijos 
taip pat skaudžiai palietė ir 
civilius gyventojus.

Lenkų laikraštis atkreipia dė
mesį, kad iki šiai dienai Lietu
voje neleidžiama objektyviai ty
rinėti šių įvykių, o tie, kurie 
bandė tai padary ti buvo sunkiai 
nubausti.

RAŠYTOJUI ALBINUI
BARANAUSKUI 
PASKIRTA
PREMIJA

Lietuvių Rašytojų draugijos 
1984 metų grožinės literatūros 
vertinimo komisija buvo sudary
ta New Yorke: pirmininkas Leo
nardas Andriekus, sekretorius 
— Paulius Jurkus, nariai: Al
girdas Landsbergis, Nelė Maza- 
laitė-Gabienė, Vytautas Voler- 
tas.

Komisija posėdžiavo rugsėjo 
2, pirmadienį, 2 v. popiet Kul
tūros Židinyje ir balsų daugu
ma 1984 metų grožinės literatū
ros premiją paskyrė Albinui 
Baranauskui už jo romaną “Pi
liakalnio šešėlis”, kuriame vaiz
džiai atkuria Sūduvos kraštą.

Premijos dydis — 2000 dol. 
Jos mecenatas — Lietuvių Fon
das. Premija bus įteikta Mokslo 
ir Kūrybos simpoziumo metu 
Chicagoje Padėkos dienos sa
vaitgalį.

Rašytojas Albinas Baranaus
kas su šeima gyvena Waterbir- 
ry, Conn., ir yra daugelio kny
gų autorius. Jos visos vaizduoja 
Sūduvos gyvenimą.
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sukXeas sveikina
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkflold Jtoad, Eaat 
Northporth, N.Y. 11731. Tol. 513 363-3740. Namų telefonas vakarais 
tik Išimtinais atvejais 513 757-2371. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
33 - 01 114th St, Richmond HIII, N.Y. 11418. ToL 713 441 - 2811.

— Dailėtyrininkė Irena Vaiš
vilaitė 1984 pabaigoje Maskvos 
valstybiniame M. Lomonosovo 
universitete apgynė kandidatinę 
disertaciją “Baroko formavima
sis Lietuvos dailėje”.

— Dailėtyrininkė Aleksandra 
Aleksandravičiūtė šių metų pa
vasarį Sovietų Sąjungos dailės 
akademijos Meno istorijos ir 
teorijos mokslinio tyrimo insti
tute Maskvoje apgynė kandi
datinę disertaciją “Jono Kuz
minsko kūryba“.

— Vilniuje, Respublikinėje 
bibliotekoje, atidaryta balta
rusių knygos paroda. Ji supažin
dina su keliais šimtais leidinių 
atstovaujančių visom dešim
čiai Baltarusijos leidyklų.

— Vilniuje, Meno darbuoto
jų rūmuose, veikė respublikinė 
jaunųjų architektų kūrybos pa
roda. Savo naujausius darbus čia 
eksponavo apie 90 autorių, at
stovaujančių įvairioms projekta
vimo organizacijoms, taip pat 
aukštosioms mokykloms.

— Kauno paveikslų galerijoje 
atidary ta dailininko Adolfo Kriš- 
topaičio tapybos darbų paroda. 
Parodoje — įžymių žmonių port
retai, peizažai, teminės drobės.

— Vilniuje, fotografijos meno 
draugijos salone, surengta 
penktoji personalinė kauniečio 
Jono Kalvelio fotografijų paro
da. Ekspozicijoje apie šimtas 
foto darbų, tarp jų serijos “Miš
kas” ir “Kopos”.

—• Pakruojo centrinėje biblio
tekoje atidaryta vyresniosios 
dailininkų kartos atstovo šiau
liečio G. Bagdonavičiaus ekslib
rių .paroda. Joje eksponuojama

apie J. Lingio gyvenimą, kūrybą 
ir visuomeninę veiklą.

— Sovietinių sukakčių proga 
buvo paskelbtas respublikinis 
romanų, apysakų ir apybraižų 
konkursas karinio auklėjimo te
ma. Pirmoji premija už romaną 
“Viskas apie Pranį” ir apysakų 
knygą “Birželio žvaigždės” pa
skirta rašytojui EdvarduiUIdu- 
kiui, dvi antrosios — rašyto
jam Vytautui Misevičiui už 
romaną “Tėviškėlė dega”, Vla
dui Dautartui už apysaką “Vė
jai”. Trečiąsias premijas laimėjo 
rašytojas Kostas Kaukas už apy
saką “Paklausk ąžuolą”, žurnalis
tai Antanas Matiukas už apybrai
žą “Ištvermė” ir Aloyzas Urbo
nas už apybraižų rinkinį “Ypa
tinga užduotis”.

— Zigmo Gėlės-Gaidamavi- 
čiaus premiją geriausiai debiu
tuojančiam naujam poetui yra į- 
steigęs Šiaulių rajono kolcho
zas “Už taiką”. Devintoji me
tinė premija įteikta Tautvydai 
Marcinkevičiūtei už eilėraščių 
rinkinį “Gyvybės graužatis”. Li
teratūros popietėje savo kūrinius 
skaitė poetai P. Balčiūnas ir A. 
Dabulskis, prozininkas A. Po
cius. Z. Gėlės premijos laureatų 
alėjoje pasodintas tradicija ta
pęs devintasis medelis Šiuo me
tu atnaujinamas gimtasis Z. Gė
lės namas, kuriame įsikurs li
teratūros muziejus.

— Panevėžio rajono Smilgių 
kolchozas yra įsteigęs literatū
rinę G. Petkevičaitės - Bitės pre
miją, skiriamą kasmet rašytojam 
už geriausią kūrinį moralės te
ma. Šiemet šį apdovanojimą pel-

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghland Blvd., galima įsigyti 
lietuviškų ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, baltinukų, medaus, (vairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaiea Avo. (prie Forest 
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. ToL 298 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telieka, Jr. laidotuvių direktorius, Now- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. WUson Avo.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras laidomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

KENFIELD FUNERAL KOMES — Beach Momorlal Chapel, 301 Coroy 
Avė., St. Potorsburg Beach, FL 33706. 813 360 - 5577. Pasadona 
Momorlal Chapel, 200 Pasadona Avė. S., St. Petersburg, FL 33707. 
813 345-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Roal Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas, (staiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaiea Avė., Woodhaven, N.Y. Tolef. 847-2323 
(namų tolef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio kiijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Gardon Tavom. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Tolef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlnial pietūs. Pirmos 
rūiles lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baklng Co. Lletuvilka ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43 - 04 Junction Blvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securlties Ine., One State St. Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 48*6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA’’. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

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

Milukų šeima sveikina “Darbininką” šios gražios sukakties 
proga ir kartu reiškia padėką visiems Amerikos lietuvių spaudos 
darbuotojams.

Ta pačia proga norime prisiminti ir pagerbti mūsų tėvą a.a. 
Matą Miluką, kuris, jo ilgo ir pilno gyvenimo bėgyje, savo laiku bu
vo vienas iš ankstyvųjų Amerikos lietuvių spaudos darbuotojų. 
Jis savo spausdinto žodžio įnašą pradėjo dar 1906 metais, kai, 
pirmą kartą atvykęs į Ameriką, stojo talkinti savo broliui kun. 
Antanui Milukui knygų ir periodikos leidimo veikloje. Atvykęs vėl 
į Ameriką po antro pasaulinio karo. Matas Milukas eilę metų 
talkino laikrašči.o J Amerika ' leidime. Amerika buvo Darbinio-, 
ko” pirmatakas New Yorke.

Šių metų rugsėjo 4 d. švenčiame Mato Miluko gimimo 100 
metų sukaktį.

MILUKŲ ŠEIMA

P.S. Linkėdami Darbininkui sėkmės ir ateityje, pridedame 
100 dol. auka.

-o-
Darbininkas už sveikinimus ir auką nuoširdžiai dėkoja.

pasiūlė, kad vyriausybė paga
liau įteisintų nelegalią prekybą, 
bet už tai pasiimtų tam tikrą 
dali iš jos gauto pelno.

Sudane, nepaisant vyriausybės 
paskelbtii paliaubų pietiniam 
Sudane veikiantiem partizanam 
ir jiem pažadėtos amnestijos. 
Liaudies išlaisvinimo armijos 
partizanų vadas pulk. John Gar- 
ang pagyvino partizanų veiklą 
ir ją išplėtė į šiaurinį Sudaną.

Rytiniam Afganistane vyks
ta smarkios partizanų kovos su 
sovietų kariais, kurie stengiasi 
išvaduoti jau visus metus parti
zanų apsuptą Khost miesto įgu
lą Paktia provincijoj.

Valst. departamentas, siekda
mas sumažinti šnipinėjimo pa
vojų, numato iki 1988 pakeisti 
pusę visų JAV ambasados Mask
voj tarnaujančių neamerikie- 
čių amerikiečiais.

Čilės 11 dešiniojo sparno, 
centro ir kairiojo sparno parti
jų susitarė dėl tvarkingo perėji
mo į demokratinio valdymosi 
sistemą. Šį žygį remia ir Katali
kų Bažnyčia.

JAV painformavo Sov. S-gą, 
kad jos yra pasiruošusios atnau
jinti pasitarimus dėl tiesioginio 
oro susisiekimo, kuris buvo nu
trauktas Lenkijai paskelbus 
karo meto įstatymą.

Singapūro prezidentas Devan 
Nair atsistatydino dėl alkoho
lizmo. Nauju prezidentu buvo 
išrinktas žurnalistas ir diploma
tas Wee Kim VVee.

Sov. S-gos iki šiol naudotos 
bausmės pasirodė neveiksmin
gos kovoj su nelegalia prekyba. 
Vyriausybės oficiozas Iz.vestija

Salvadoro prezidentas Jose 
Napoleon Duarte pranešė, kad 
yra areštuoti trys kairieji parti
zanai. dalyvavę keturių JAV 
karių ir keliolikos civilinių gy
ventojų nužudyme Salvadoro 
kavinei.

Australijos vyriausybės tyri
mai parodė, kad Vietname prieš 
džiunglių augmeniją vartotas 
chemikalas “Agent Orange” ne
turėjo jokios įtakos į Vietnamo 
kare dalyvavusių 47,000 Austra
lijos karių mirtingumą.

Kinijos karo aviacijos lakūnas 
bombonešiu pabėgo į Pietų Ko
rėją ir pasiprašė politinės glo
bos Taivane. Kinija paprašė lėk
tuvą ir kitus įgulos narius 
grąžinti.

Nigerijos gen. Muhammadu 
Bahari vadovaujama Aukš
čiausia karinė taryba buvo pa
šalinta, nes ji piktnaudojo savo 
padėtį ir neįvykdė reikalingų 
ūkinių reformų. Valdžią perėmė 
armijos štabo viršininkas gen. 
Tbrahim Babangida.

Kinija žada netrukus žymiai 
palengvinti savo gyventojų iš
vykimą j užsienį ir užsieniečių 
keliones į Kiniją. Bus neleidžia
ma išvykti tik nuteistiem ar 
teisiamiem kriminalistam ir 
tiem, kurių išvykimas galėtų pa
kenkti Kinijos interesam.

Pietų ir Siaurės Korėjos susi
tarė leisti 100 šeimų narių per
žengti sienas ir ieškoti Korėjos 
karo metu dingusių šeimos na
rių.

50 knygos ženklų, sukurtų įvai
riais laikotarpiais.

— Kretingoje, kapitališkai at
remontuotame buvusio pranciš
konų vienuolyno pastate, įreng
ta nauja stacionarinė krašto
tyros muziejaus ekspozicija. Ji 
išdėstyta šešiose didelėse salėse.

— Siekdama įamžinti Sovietų 
Sąjungos liaudies ‘artisto, vals'ty- 
binių premijų laureato, profe
soriaus Juozo Lingio atminimą, 
Lietuvos Ministrų Taryba įparei
gojo Vilniaus miesto vykdomąjį 
komitetą įrengti memorialinę 
lentą prie namo Vilniuje, K. Po
žėlos g., Nr. 34, kuriame gyve
no J. Lingys, ir pastatyti ant
kapį ant jo kapo. Kultūros mi
nisterijai pavesta įsteigti J. Lin
gio premiją, skiriamą vieną kar
tą per 5 metus choreografui už 
geriausio lietuvių liaudies šokio 
arba geriausios šokio kompo
zicijos sukūrimą. Valstybiniam 
leidyklų, poligrafijos ir knygų 
prekybos reikalų komitetui pa
vesta išleisti knygą apie J. Lin
gio gyvenimą, kūrybą ir visuo
meninę veiklą. Valstybinis kine
matografijos komitetas įpareigo
tas sukurti dokumentinį filmą

nė prozininkas Algimantas Zur
ba už romaną “Skersvėjis”. Jis 
— trečiasis kolchozo laureatas. 
Anksčiau premija buvo įteikta 
Valentinui Zaikauskui ir Aleksui 
Baltrūnui.

— Tarptautiniame muzikos 
festivalyje “Prahos pavasaris” 
dalyvavo Lietuvos Akademinio 

‘ operos ir baleto teatro solistai 
J. čiurilaitė, A. Stasiūnaitė,. S.- 
Larinas ir V. Prudnikovas. Jie 
buvo pakviesti dainuoti M. Teo- 
dorakio Septintosios simfonijos 
solo partijas. M. Teodorakio kū
rinį Vilniaus operos ir baleto 
teatro artistai jau atliko Mask
vos tarptautiniame muzikos fes
tivalyje, Rygoje, Paryžiuje.

— Ignalinos atominėje elektri
nėje prieš du mėnesius numaty
tą galingumą pasiekė pusantro 
milijono kilovatų reaktorius. 
AE statytojai dabar pradėjo 
montuoti antrąjį tokios pat ga
lios agregatą. Ignalinos AE ant
rasis reaktorius pradės veikti 
po metų. Jau sudėti keli tūks
tančiai kubinių metrų betono ir 
Į trečiojo energetinio bloko pa-

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

su tikinčiaisiais? Kur tikintieji 
žiemos šaltyje kapinėse klauso 
mišių ir klūpo sniege? Tai pri
mena pirmųjų krikščionių kata
kombas, kadti eiti j mišias, reiš
kė eiti į mirtį. Ar tie valdinin
kai, kurie su mumis taip elgiasi, 
negriauna paties komunizmo?

Ar mes kalti, kad bažnyčią 
sudegino

Mūsų parapija seniai valdžios 
užregistruoti, turi pilną komi
tetą, todėl turi pilną teisę turė
ti ir savo bažnyčią. Ar mes kal
ti, kad neprotingi valdžios atsto
vai mūsąją sudegino? Įg<iljoti
nis Pušinis labai protingai pa
sielgė, leisdamas pasistatyti 
naują bažnyčią, paskirdamas 
medžiagą ir tuo atitaisydamas 
kitų nežmoniškumą. O ką daro 
dabartinis įgaliotinis ir Mak.štu- 
tis? ~

Leiskit išsinuomoti laikinus 
maldos namus

Todėl mes kreipiamės į Jus ir 
tikimės, kad mus suprasite ir 
apginsite mūsų teises. Mes 
dabar prašome bent leisti išsi
nuomoti laikinus maldos namus, 
kad nereikėtų kapinėse vargti.

Yra šalia sudegusios bažnyčios 
mūsų statyta klelumija ir špi

tolė. Valdžia labai teisingai pa
sielgtų, mums vieną iš jų ati
duodama, laikiniems maldos na
mams, kol pasistatytume bažny
tėlę, kuriai leidimą yra davęs 
įgaliotinis Pušinis ir jo oficia
liai niekas nėra atšaukęs.

Taip pat prašome vietinius 
valdininkus priversti mums 
grąžinti atimtą statybinę me
džiagą, kurios dokumentus 
turime.

Rusijoj leidžia, o čia ne
Rusijoje dabar užregistravo 

daug religinių l>endruomenių, 
joms leidžia pasistatyti arba nu
sipirkti maldos namus ir pasi
kviesti kunigą pav., Karagando
je, Aktiūbinske, Pavlodare, 
Omske ir kitur. Ar pas mus 
kita valdžia ir kita Konstitucija? 
Prašom ir mums leisti pasistaty
ti nuolatinį maldos namą toje 
vietoje, kur stovėjo anoji (jos 
laiptai yra likę), arba Bugenių 
kapinėse.

Labai prašome dalyką patiems 
išspręsti ir neperduoti mūsų iš 
naujo vietinių terorizmui.

Ryliškiai, 1984 m. spalio 14 d.
Mūsų adresas: 

Alytaus raj., Ryliškiai, 
Karoliui Karvauskui.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 - 10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

rasolino 

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

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

KVECAS 
J ONA.S 

1933 + i 97 6

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 (rengimai, patogus priva
žiavimas Jamaiea ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais Ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (718) 441 - 0909
Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| 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.: 718 769 - 3300
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Kai praeitis kalba į mus

i

Amerikoje tautos šventės susi
formavo istorijos bėgyje. Atsi
rado žmonės, kurie jas suorga
nizavo, įprasmino ir įteisino. 
Šventės skiriamos kuriam nors 
vienam įvykiui prisiminti, pa
gerbiant praeitį, susitelkiant 
ties ateities reikalais.

Taip pat yra ir Lietuvoje. 
Okupantai įsivedė savo šventes, 
kurios yra komunistinės. Jos 
dažniausiai kalba apie sovietinę 
ekspansijų, jų imperijos išsiplė
timų. Jie mažai teats įžvelgia į 
tautu reikalus ir į jų praeitį. 
Priešingai, praeitį stengiasi už
miršti, tartum jos nebūtų buvę, 
tartum viskas prasidėjo nuo tos 
dienos, kai jie prievarta okupa
vo ir įjungė į Sovietų Sąjungą.

Senosios lietuvių tautos šven
tės ten draudžiamos. Uždrausta 
Vasario 16, nes ji skirta Lietu
vos nepriklausomybei. Taip pat 
uždrausta ir Tautos šventė, ku
ri švenčiama rugsėjo 8.

Ši šventė Lietuvoje atsirado 
nuo 1930 metų, kai buvo mi
nima Vytauto Didžiojo 500 me
tų mirties sukaktis. Šventė bu
vo įstatymų keliu įvesta ir įpras
minta. kad žmonės prisimintų ir 
Vytautų Didįjį ir apskritai visų 
Lietuvos praeitį. Prasmingai bu
vo užakcentuota: Vasario 16 ski
riama atstatytai Lietuvos nepri
klausomybei paminėti, bet Lie
tuva gi kadaise buvo valstybė, 
ir net didelė valstybė, atliko 
daugelį istorinių žygių, turėjo 
įžymių valstybininkų, karo va
dų. kultūrininkų. Tiem prisi
minti ir pagerbti ir buvo ski
riama ši Tautos šventė.

Bet okupantai nubraukė Lie
tuvos istorijų. Jos nedėsto nei 
gimnazijose — vidurinėse mo
kyklose. Kur ne kur prisimena
ma, kai kalbama apie Rusijos 
istorija.

Okupantai nenori, kad žmo
nės pažintii praeitį, savo isto
rijų, kad pasidžiaugtų jų praei
ties laimėjimais. <. kad susimąs
tyti! ties pralaimėjimais. Tautos 
praeitis tebėra gyva ir ji veikia 
dabartį, tik šio veikimo nenori 

okupantai. Praeitis veikia į da
bartį ir skatina bei ugdo žmonių 
patriotizmų. Lietuviškas patrio
tizmas jiem nereikalingas. Jiem 
reikalingas sovietinis fanatiz
mas, kuris naikina tautas ir jas 
niveliuoja į vienų komunistinę 
bendruomenę.

Todėl mus, gyvenančius lais
vame pasaulyje, ši šventė ir 
įpareigoja — skirti daugiau dė
mesio praeičiai, nes ten, paverg
toje Lietuvoje, to negali padaly
ti. Mūsų pareiga prisiminti tų 
praeitį ir jų išryškinti, atskleisti 
jaunimui, kad ir jis suprasti! 
mūsų tautos kelius bei žygius. 
Kaip tik toje praeityje reikia 
išryškinti lietuviškąjį patriotiz
mą, kas tautų būrė į viena, kas 
ją palaikė didelių suspaudimų 
metais?

Tautos šventės minėjimai 
turi savo didelę prasmę, nes jie 
atsiremia į dabartį. Dažnai tuose 
minėjimuose mes per daug dė
mesio skyrėm vytautinei Lietu
vai, o paskui jau neberadome 
nei žodžių ir pritrūkome laiko 
kitiem amžiam nušviesti. Kaip 
tik reikia daugiau kalbėti apie 
anuos laikus, kurie prasidėjo po 
Vytauto Didžiojo. Kaip tauta 
gyveno, kaip ji santykiavo su 
lenkais, kodėl lenkų patriotiz
mas nuolat didėjo, o lietuviai 
taip lengvai sulenkėjo. Kaip pa
galiau iš pačios tautos išaugo 
nauji vadai ir išveda lietuvių 
tautą jau visai i naujus kelius.

Nesibijokime istorijos. Ji nėra 
nuobodi, ar nereikalinga. Ji 
reikalinga ir prasminga. Tad 
daugiau skirkime dėmesio ir 
lietuvių tautos istorijai, organi
zuokime naujų istorinių veikalų 
parašymą ir išleidimą. Nagrinė- 
kime praeitį iš visų pusių, kad 
tik mūsų tauta būtų išmintin
gesnė, labiau apsišvietusi, la
biau suprasti! savo paskirtį ir 
labiau uždegtų žmones tai tautai 
dirbti.

Praeitis kalba į mus Išgirski
me jos kalbų!

Lietuvos vyčių 72-ras seimas 
įvyko rugpjūčio 8-11 d. Yale 
universitete, New Haven, Conn. 
Dalyvavo 400 su viršum delega
tų bei svečių. Ne tik gamta, liet 
ir universiteto studentai, sutiko 
vyčius laku šiltai ir kruopščiai 
prižiūrėjo nuo pirmos iki pasku
tinės dienos. Seimui šeiminiu 
kavų New Haveno 50-toji kuopa.

Seimas buvo atidarytas 12 vai. 
su mišiomis kurias aukojo vysk 
Paulius Baltakis, OFM, ir 
lietuviai kunigai. Per pamoks
lų vyskupas mum priminė, kad 
artinasi 1987 metai — Lietuvos 
krikšto metai. Ragino mus tin
kamai pasiruošti tai didžiai 
šventei.

Pinnoji sesija įvyko 2 vai. po 
pietų. Visus pasveikino 50-tos 
kuopos pinnininkas Frank 
Peterson. Fran Petkus, Religinės 
Šalpos kiMirdinatorė, įteikė kun. 
Kazimierui Pugevičiui 4000 dol. 
Lietuvos bažnyčios Kronikos 
No. 66 bus spausdinamas vyčių 
vardu.

Sekė daugybė sveikinimų bei 
centro valdybos pirmininkės 
Loretos Stukięnės pranešimas. į 
prezidiumo pirmininkus išrink
tas Larry Janonis.

Vakare Šv. Kazimiero lietuviš
koje parapijoje įvyko susipažini
mo vakaras. Šioje parapijoje 
klebonauja kun. Albertas 
Karalis.

Penktadienį 9 vai. ryto antra 
sesija prasidėjo su centro valdy
bos pranešimais. Sužinojome, 
kad dabartiniu metu vyčiai turi 
4 apskritis. 55 kuopas, 29 gar
bės ir 4037 narius. Šiais metais 
taip pat gimė 2 naujos kuo
pos: 75-ta Binghamton, N.Y. ir 
152 Riverhead, N.Y. Šioje sesi
joje. Mary York, mūsų “liberty 
lady” pranešė, kad jau surin
kome 5,000 dol. su viršum Lais
vės Statulos remontui. Iki statu

Lietuvos vyčių seimo Nevv Havene registracijos stalas. Iš k. 
Anne Kordorsky. Joan Augustine. Audrey Toole. \u<>t. M. Lepera

LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS
los 100-jo gimtadienio ryžomės 
surinkti 10,000 dol.

Loreta Stukienė vadovavo 
simpoziumui “Nuspalvuok 
mane lietuviškai!”. Pagrindinis 
kalbėtojas John Chervokas, 
‘‘Madison Avenue Magazine” 
redaktorius, prabilo į mus lietu
viškai: “Man yra garliė būti 
lietuviu ir lietuviam kalbėti”. 
Prie pulto pakabino didelį pla
katų, ant kurio buvo 44 kartus 
iškraipyta jo pavardės rašyba. 
Mes nesame graikai, kalbėjo 
Chervokas, nors ir mūsų pavar
dės baigiasi su “is”, “us”, ir 
“as”. (Daug kų prajuokino bal
sas iš salės — kad graikai yra 
tiktai pietiečiai lietuviai). Mum 
nėra svarbios spalvos mėlyna ir 
balta. Mum svarbu geltona, ža
lia ir raudona. Nors mūsų bū
dai ir aplinkybės keičiasi, bet 
spalvos palieka tos pačios, tik jų 
prasmė mum kartais pasikeičia. 
Kada mūsų vėliava buvo sukur
ta — 1920 metais — geltona 
mums galėjo reikšti — grūdus— 
laisvę nuo bado, todėl laimę, 
laisvę taip pat nuo okupantų. 
Šiandien ta spalva reiškia saulę, 
optimizmų, skaidrių jaunystę— 
mūsų ateitį. Žalia tada reiškė 
miškus, augimų. Šiandien mums 
reiškia viltį į laisvų rytojų. Dėl 
laisvės turime kovoti ne tik 
darbais, bet taip pat aukoti. 
Juk ir mūsų doleriai yra žalios 
spalvos. Raudona — kraujo, gy
vybės spalva. Šiandien ji prime
na mum uolumą kovojant už 
mūsų teises. Vyčiai prelegentą 
pagerbė atsistojimu ir gausiu 
plojimu.

Per visų seimų už kalbėtojų 
pulto kabėjo plakatas “Mūsų 
jaunimas — mūsų ateitis”. Tad 
penktadienio popietė buvo skirta

jaunimui. Paulius Strolia vado
vavo sympoziumui “Ko jaunimas 
reikalauja”. Dalyvavo Rita She- 
vokas, Joseph Mantz ir Susan 
Gudeczauskas. Kalinis buvo 
iliustruotos Jono Strolios sukur
tais paveiksliukais. Jaunuoliai 
pateikė galylię idėjų kaip mes 
galime juos pritraukti. Man at
rodo,.kad gerai būtų, kad vyres
nieji daugiau jais pasitikėtų 
ir leistų laisviau dirbti. Kartais 
mum labai tinka angliškas po
sakis: “The worst vice is 
advice”. ’

Per šį seimą 5 jauniem vy
čiam buvo įteiktos stipendijos, 
siekusios 3300 dol. Jos įteiktos: 
Anthony Paul Jankauskui, Char
les Michael Grabucky, Nancy 
Ann Dallalis, Lynne Marie Wa- 
lensky, Anthony Peter Capelli.

Vakare buvo kultūros vakaras
— koncertas su perpildyta pro
grama, kurią sudarė Šv. Kazi
miero parapijos choras, duetas
— motina ir duktė, šokių grupė 
“Vėtra” ir net trys solistės. Tarp 
jų, man kaip operos mėgėjai 
entuziazmą sukėlė Valerie 
Abate, 14 m. su jos krištoliniu 
ir puikiai kontroliuojamu balsu. 
Nors jai dar daug teks dirbti, 
bet ateitis gera. Brava! Koncer
tas baigėsi visiem giedant “God 
Bless America ir Lietuva brangi.

Šeštadienį buvo išrinkta nau
ja centro valdyba: dvasios va
das — kun. dr. Antanas Jurge
laitis, OP, pirmininkas — Frank 
Petrauskas, vice pirmininkai — 
dr. Algirdas Budreckis, Marytė 
Lepera, Elsie Kosmisky, iždinin
kė — Teresa Trainis, iždo prižiū
rėtojai — Frank Peterson, Pau
lius Strolia, sekretorės — Mari
ja Juzėnas, Elena Skudra, 
viešiem reikalam — Ann Klizas 
Worgo, lietuviškiem reikalam
— Nancy Pavalauskas Miro. 
Komitetam vadovaus: kultūros
— Regina Kot, apeigų — Rita 
Pinkus ir Al Žakarka, Religinės 
Šalpos koordinatorė — Joan 
Reinhardt, Lietuvių kalbos ko
ordinatorius — Edmundas Vai
čiulis, “Vyties” redaktorė 
Bemice Aviža.

Šeštadienio darbai buvo 
užbaigti iškilmingu banketu ku
riam dalyvavo New Haveno 
burmistras ir kiti pareigūnai.

Šiais metais sukanka 70 metų 
Lietuvos vyčių himnui. Tad už
baigiant seimą, kompozitoriaus 
Aleksandro Aleksio našlė, Mar
celė, pageidavo, kad mes tą 
himną ypatingai gyvai ir 
džiaugsmingai sugiedotume. 
Giedojome, kad net seno Yale 
universiteto sienos drebėjo.

Turiu pagirti 50-tos kuopos 
komitetų už gerai atliktą darbą.

Man, kaip ilgametei spaudos 
darbuotojai, malonu buvo į ran
kas paimti seimo programos 
lieveik 100 puslapių knygį, 
kruopščiai ir švariai išspausdin
tą. Joje, tarp sveikinimų buvo 
prezidento Ronald Reagano ir 
New Haven burmistru Ben Di 
Lieto. Taip pat trumpa bio
grafija vyčiai buvo supažin
dinti su vyskupu Pauliu Balta
kiu, OFM.

Komitetas neužmiršo iškelti 
trispalvę virš universiteto stogų. 
Neužmiršo pakviesti svečių, ku
rie nušvietė šios dienos lietuvių 
bei Lietuvos problemas. Kun. 
Algimantas Bartkus mum primi
nė mūsų adoptuotos kolegijos, 
įsteigtos 1942 metais, džiaugs
mus ir vargus. Iki šiol kolegi
joje įšventinta 50 kunigų. Kvietė 
visus atsilankyti kolegijos vieš
butyje.

Antanas Mažeika, dirbąs su 
Coalition for Constitutional 
Justice and Security, nušvietė 
mums Office of Special Investi- 
gations darbus, persekiojant lie
tuvius. Mes turime ginti lietu
vius, kalbėjo Mažeika. Jei mes 
neatsiliepsim, kas nors kitas 
atsilieps už mus ir pasakys tą, 
kas gali mums nepatikti.

Tarp rezoliucijų buvo prisi
minta Klaipėdos pagrobta baž
nyčia, Dariaus ir Girėno pašto 
ženklas bei Viktoro Petkaus no- 
minavimas Nobelio taikos pre
mijai. Pravesta rezoliucija rinkti 
aukas, nusiųsti nors vieną vyčių 
jaunuolį į Jaunimo kongresą 
Australijoje.

Seimas pasireiškė dosnumu. 
Be kitų aukų vyčių adoptuotai 
Šv. Kazimiero kolegijai įteikta 
5,000 dol. Iki dabar jau davėme 
13,000 dol. Vysk. Baltakiui iki 
1987 m. bus įteikta 600 dol. 
minint Lietuvos krikščionybės 
sukaktį.

Vyčių garbės narystė buvo su
teikta vysk. Baltakiui ir Esteile 

(nukelta į 4 psl.)

WATERBURY, CONN.

Gegužinė Vasario 16 gimnazi
jos naudai

Danutė Venclauskaitė rugsėjo^ 
7, šeštadienį, kviečia atsilankyc 
ti į jos sodybą, 89 Spindle HilE 
Rd., Wolcott, CT, 06716, kur vyks 
gegužinė Vasario 16 gimnazijos 
naudai. Lietuviškąją gimnaziją 
šiemet ištiko gaisras, jai reikia 
didesnės paramos negu visada. 
Gegužėnės pradžia 5 v.v.

POETAS ANTANAS
BARANAUSKAS

150 metų nuo jo gimimo 

"Giedu dainelę, savo giesmelę 
Apie rūpesčius, vargelius
Lietuvos krašto, ne taip iš raito.— 
Giedu senųjų žodelius . .

(Iš A. Baranausko “dainų dainelė“)

• Gyvenimas •Literatūrinė kūryba • Mokslinė veikla— 
kalbininkas ir matematikas • Jo reikšmė lietuvių tautai.

PAULIUS JLRKUS 

30.—

Lietuvos likimą poetas Anta
nas Baranauskas buvo palietęs 
ir anksčiau minėtuose kūriniuo
se. Tiesiogiai apie tą likimą 
rašė “Giesmininko pasikalbėji
mas su Lietuva”.

Lietuvos likimas jaučiamas ir 
šiame kūrinyje — “Anykščių 
šilelyje”. Apdainuodamas šilelį, 
poetas drauge apdainuoja ir Lie
tuvos likimą.

Elegiška pradžia
Savo poemą Baranauskas pra

dėjo tuo, ką jis matė 19 am
žiaus viduryje. Jis matė Anykš
čių šilelio panoramą. Iki hori
zonto šilelis buvo iškirstas. Sun
ku buvo patikėti senųjų žmonių 
pasakojimams, kad kadaise čia 
girios “siūbavo, braškėjo”.

Jautrus ir elegiškas romanti
kas poetas dairėsi aplinkui, ieš
kodamas nutilusių paukščių, 
paukštelių žvėrių, žvėrelių.

Jis įžangai skiria 18 eilučių. 
Čia yra lyg koks kaltinamasis 
aktas tiem, kurie sunaikino šile
lį. Todėl poetui ir darosi ne
ramu:

Kalnai kelmuoti pakalnės 
nuplikę,

Kas jūsų grožei senobinei tiki? 
Kurtoji puikybė jūsų pasidėjo. 
Kai balto miško lapeliai

ilamėjo . . .

Viskas prapuolė, tik ant lauko 
pliko

Kelios pušelės apykreivės liko!
Skujoms, šakelėms ir šiškoms

nuklotą
Kepina saulė nenaudingą 

plotą,
Į kurį žiūrint, taip neramu 

regis:
Lyg tartum rūmas suiręs, 

nudegęs.
Lyg kokio miesto išgriuvus 

pūs t y nė.
Lyg kokio raisto apsvilus 

kemsynė!

Iškilmingi tonai
Iš skurdžios dabarties poetas 

įžengia į gražųjį, didingąjį 
Anykščių šilelį. To šilelio nebu
vo iškirtusi pikta galybė. Tada 
šilelyje buvo gera širdžiai, lyg 
būtum danguje ar rojuje atsi
dūręs. Šilelis savo grožiu palie
čia visus žmogaus pojūčius — 
regėjimą, klausą, uoslę, palytė
jimą.

Miškan, būdavo, eini — tai 
net akį veria.

Vat taip linksmina dūšią, užu 
širdies tveria.

Kad net. širdžiai apsalus, 
nekartą dūmojai:

Ar miške aš čia stoviu ar dan
guj. ar rojuj?

Kur tik žiūri, vis gražu — 
žalia, liekna, gryna!

Kur tik uostai, vis miela: giria 
nosį trina!

Kur tik klausai, vis linksma: 
šlama, ūžia, siaudžia!

Ką tik jauti, vis ramu: širdį 
glosto, graudžia!

Grybų aprašymai
Čia buvo tik bendri iškilmin

gi vaizdai apie mišką. Dabar 

poetas įsižiūri ir aprašo detales. 
Pradeda nuo grybų. Tikriausiai 
pats poetas buvo mėgęs grybau
ti, kad taip tiksliai pastebi gry
bų savybes, taip vaizdžiai juos 
aprašo. Poetas kaip dailininkas 
čia mėgaujasi spalvomis. Prie 
grybų auga ir -įvairios uogos. 
Ir poetas barsto juodas, raudo
nas uogų spalvas. Grybai išsi
dėstę ant samanų žalio, rausvo, 
balkšvo dugno. Ir jie atrodo 
jam kaip taškai, kurie margu
liuoja tarp savo sodybų.

It poetas Adomas Mickevičius 
savo poemoje “Ponas Tadas” 
aprašė grybus. Poetas Baranaus
kas tikrai prisiminė šį aprašy-* 
mą, nes pačioje poemoje tai pa
mini:

Čia kazėkai pakrūmėmis ant 
piemenų tako,

Tartum kuokeliai kniūpsti, 
kaip Mickevičius sako.

Poetas Mickevičius yra prisi
pažinęs. kad jis žinojo seną 
lietuvių liaudies dainą apie grybų 
karą. Tačiau tas lietuviškas 
liaudiškumas nepaveikė poeto. 
Jis gi buvo iš dvarelio, augda
mas svečiavosi didesniuose dva
ruose, todėl jis savo grybus 
lygina su šampano stiklais, su 
vyno taurelėmis, su Saksonijos 
porceliano puodeliais, ūmėdės 
jis vadina sidabrinėmis.

Poetui Baranauskui tada visa 
tai dar buvo nepažįstama ir 
tolima. Jis savo jaunatviškom 
akim regėjo kaimą, tą kaimą 
jautė ir mylėjo, todėl ir jo 
grybų vaizdai yra kaimiški: 

minkštučiukai samanų patalai, 
lepšių sodybos, ruduokių šeimy
nos, voveruškų leikelės, paliepių 
torielkos, sutūpusios ūmėdės, 
tartum kupkeliai kazėkai.

Grybų aprašymą vainikuoja 
baravyko vaizdas:

Ė iš visų viršesnis auga 
baravykas.

Sulig dainuškos žodžiais — 
“grybų pulkaunykas’ :

Platus, storas, pasipūtęs, lyg 
tartum užklotas

Ant kieto, drūto koto hliūdas 
palivotas.”

Kaip vaizdžiai poetas nutapo 
baravyko vaizdą, palygindamas 
jį su “bliūdu palivotu”!

Medžių medelių daugybė
Išėjęs grybauti ir pirma pa

stebėjęs grybų, poetas dabar pa
kelia žvilgsnį j medžius. Ir čia 
su tuo pačiu pakilumu jis džiau
giasi daugybe medžių: žali 
ėgliai kaip kvietkai po dirvonus 
keri, krūmai, žole barzdoti, kraš
tais mišką riečia, alksniai, laz
dynai šakas iškėlę, karklai po 
slėnį, putinai krauju varva, ber
želiai kaip meldai, epušės 
dreba nusigandę, ąžuolai, uosiai 
ir eglė iš pasakų laikų apie 
Žilviną, ievą, gluosna,.blendis, 
grūšia, obelielė, sedulėlė.

Tai daugybė medžių, kurie 
turi savo vertę ir grožį. Poetas 
sako: Juos 'tiktai miške augę 

žmonės tepažįsta;
Daktarai ir žiniuonys, kur po 

miškus klysta;
Jų lapais, jų žievelėms arba 

šaknim kietą

Nuo ligų ir padarų gydo visą 
svietą.

Čia pat įdėti ir tie palygini
mai, kuriuos jis girdėjo iš savo 
tėvo:

Ė pušelės, pušelės tos nesuru- 
kuotos!

Tankios, aukštos ir lieknos, 
viršūnės kvietkuotos,

Ir vasarą ir žiemą kaip rūtos 
žaliuoja,

Liemuo liemenį plaka, kaip 
nendrės siūruoja.

Koks tai vaizdingas ir paki
lus girios aprašymas!

Kvapai norį trina
Poetas su grybų krepšeliu žen

gia tolyn į girią ir stebisi me; 
deliais. Kiek jų daug. Įėjęs jis 
suuodžia ir nuostabius girios 
kvapus.

Miškas kaip gyvas sutvėrimas 
kvėpuoja, sugėręs pušelių,žiede
lių, dirvonų žolelių, skruzdėly
no, medžio žiedų, skujų, kan
korėžių, samanų, uogienojy 
kvapus. Poetas analizuoja ir 
sintentina tą gamtos stebuklą. 
Poetas rašo:

Tik tartum giria, pieva ir 
laukas susitarę

Iš brangiausių kvėpalų 
mišinį padarę,

Dievo garbei tik rūko taip ra
miai. taip meiliai,

lA/g kad smuikuoja, juokiasi, 
gieda, verkia gailiai.

Ė tie balsai visokį taip trflvon 
susiaudžia.

Kad jų skyriumi nežymu —t 
tik širdį graudžia.

i Bus daugiau)
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Balfo sukaktuvinio seimo VVashingtone globos komitetas. Pirmoje eilėje antra iš kairės 
Laima Platerienė, Washingtono Balfo skyriaus pirmininkė, o pirmas iš dešinės — 
Cezaris Surdokas, Baltimorės Balfo skyriaus pirmininkas. Nuotr. D. Bieliauskaitės

JUBILIEJINIS “DRAUGO” POBŪVIS

SOSTINĖN SUVAŽIUOS 
ŠALPOS DARBININKAI
Pranešimas iš Washingtono

Spalio 12 - 13 sostinėje Wash- 
ingtone įvyks 40-sis sukaktuvi
nis Balfo seimas. Centriniai su
kaktuvinio seimo punktai yra 
šie: darbo posėdžiai, kurių metu 
bus išklausyti pranešimai apie 
Balfo veiklą ir nutiestos ateities 
gairės, po to vyksianti iškilmin
ga vakarienė. Vakarienės metu 
bus pagerbtas Lietuvos atstovas 
VVashingtone ir Lietuvos diplo
matijos šefas dr. Stasys Bačkis, 
Lietuvos diplomatinėje tarny
boje išdirbęs 55 metus ir Lietu
vos pasiuntinybėje VVashingto
ne — 25 metus. Iškilmingos 
vakarienės metu žodį tars sve
čias iš Romos, Lietuvos atsto
vas Vatikane ir Lietuvos pasiun
tinybės VVashingtone patarėjas 
Stasys Lozoraitis. Meninę dalį 
atliks sol. Nerija Linkevičiūtė-

TAUTINĖS SĄMONĖS 
IŠLAIKYMAS

Mokslinė konferencija tema 
“Tautinės sąmonės išlaikymas 
išeivijoje vyks lapkričio 23 - 24 
Chicagos Jaunimo Centre.

1. Tautinė sąmonė dabarti
niame išeivijos veide. Anketos 
duomenų analizė ir išvados — 
kun. dr. Kęstutis Trimakas, ko
misijos pirm. Narės: dr. Dalia 
Katiliūtė-Boydstun ir dr. Jolita 
Kisieliūtė-Narutienė. Modera
torius prof. dr. Tomas Remei- 
kis.

2. Tautinis identitetas sociali
nių mokslų šviesoje, a. Tauti
nio identiteto vystymasis psi-

LIETUVOS VYČIŲ 
SEIMAS
(atkelta iš 3 psl.)

Rogers. Dvidešimts vyčių gavo 
4-tą laipsnį. Lietuvos bičiulio 
titulas įteiktas Hartfordo arki
vyskupui John F. VVhealon, kuris 
per uždarymo mišias pasiskun
dė, kad komunistai ir jam, kaip 
ir Šv. Tėvui, uždraudė aplanky
ti Lietuvą.

Man, kaip Vidurinio Atlanto 
viešų reikalų pirmininkei, pasi
taikė kelios geros progos supa
žindinti Yale studentus su mū
sų veikla. Jie klausinėjo ką reiš
kia “K. of L.” ir kur galima įsi
gyti tokius gintarinius karolius. 
Universiteto intelektuali ir jau
natviška atmosfera susimaišė 
su lietuviškumu ir tikrai davė 
dvasinio peno visiem toliau 
veikti jaunoje dvasioje.

Skubant namo dar kartą pa
žvelgiau į senus Yale pastatus. 
Sunku buvo su jais atsiskirti. 
Tiek dar daug norėtųsi tos seno
vės sugerti. Ant vieno pastato 
buvo užrašas: “Biblioteka yra 
universiteto širdis”. Pagalvojau 
kas gi mūsų vyčių širdis? Šiais 
metais tai tikrai — lietuviškas 
jaunimas.

Dalia Bulvičiūtė

Kasparienė, himnus giedos sol. 
Elena Jurgėlaitė.

Sekmadienį, spalio 13, po pus
ryčių seimo delegatai ir svečiai 
apžiūrės istorines sostinės vie
tas, o pirmą valandą popiet 
rinksis į Amerikos katalikų tau
tinę šventovę, kur vyskupai ir 
kunigai koncelebruos mišias. Va
dovaujančiu mišių koncelebran- 
tu pakviestas VVashingtono arki
vyskupas J. Hickey. Mišių metu 
giedoti pakviesti Baltimorės lie
tuvių choras ir sol. Algirdas 
Brazis iš Chicagos.

Šį sukaktuvinį Balfo seimą 
globoja Balfo VVashingtono ir 
Baltimorės skyriai, vadovaujami 
Laimos Platerienės ir Cezario 
Surdoko. Seimo posėdžiams ir 
iškilmingai vakarienei pa
rinktas vienas žymesniųjų sosti-

chologijos teorijų šviesoje — dr. 
Rimas Petrauskas, b. Akultū- 
rizacijos teorija ir vėliausi ty
rinėjimų duomenys — prof. dr. 
V. Černius, c. Savimonės vys
tymasis ir tautiškumas — prof. 
dr. Ina Užgirienė. d. Tautinių 
mažumų identiteto ribų išlaiky
mas — prof. dr. Liucija Baš
kauskaitė. Moderatorė prof. dr. 
Ina Užgirienė.

3. Tautinio sąmoningumo Ug
dymas išeivijoje. A. Lituanisti
nio švietimo ir tautinio auklė
jimo padėtis mokykloje ir orga
nizacijoje. a. Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse — Jonas Kava
liūnas, JAV LB Švietimo tary
bos pirmininkas, b. Kanadoje — 
Vytautas Bireta, Kanados LB 
Švietimo komisijos pirmininkas, 
c. Australijoje — Janina Vabo- 
lienė, Australijos LB Švietimo 
komisijos pirmininkė, d. Pietų 
Amerikoje — Jūratė Statkutė- 
De Rozales. e. Vokietijoje ir 
Anglijoje — H. Šmitas, Vasario 
16 gimnazijos direktorius B. 
Tautinis sąmoningumas palygi
namoje perspektyvoje — Elena 
Bradūnaitė-Aglinskienė. Mo
deratorius Bronius Juodelis.

4. Modernių metodų ir prie
monių taikymas tautinio auklėji
mo išlaikyme išeivijoje. A. Mo
tyvacija tautiniam auklėjimui 
išeivijoje — dr. Dalia Katiliūtė- 
Boydstun. B. Metodai ir prie
monės tautinio auklėjimo insti
tucijose: a. Lituanistinėje mo
kykloje: priešmokyklinis — Da
nutė Dirvonienė, pradžios — Ra
munė Račkauskienė, aukštesnio
joje — Danutė Bindokienė. b. 
Organizacijoje: ateitininkų, 
skautų ir kitų — kun. Antanas 
Saulaitis. c. Šeimoje — Irena 
Polikaitienė ir Rūta Udrienė. 
Moderatorius prof. dr. Jonas 
Račkauskas.

5. Konferencijos darbų iš
vados. Moderatorių paruošti! re
komendacijų priėmimas.

nės viešbučių — Grand Hotel, 
esantis Georgetowne. Mišios 
vyks toje didžiulėje Amerikos 
katalikų tautinėje šventovėje, 
kurios centrinėje vietoje įrengta 
ir lietuvių Šiluvos koplyčia, me
niškas dail. K. V. Jonyno, skulp
toriaus V. Kašubos ir kitų tva
rinys.

Balfo centras Chicagoje, in
formuodamas apie šį sukaktu
vinį seimą, skelbia:

“Šiais metais Balfas švenčia 
savo ypatingą ir darbais gar
bingą 40 metų veiklos jubiliejų 
ir šio jubiliejaus proga buvo nu
tarta rengti seimą VVashingtone, 
nes norime nors vieną kartą 
Balfo istorijoje suteikti mūsų 
darbuotojams progą susipažinti 
su savo krašto sostine ir tomis 
įstaigomis, kurių paramos ir pa
lankumo dėka Amerikos lietu
viai galėjo įkurti Balfą ir atlik
ti didžiulį labdaros darbą.. .”

Kaip minėjau, Balfo sukaktu
vinį seimą globoja Balfo VVash
ingtono ir Baltimorės skyriai. 
Todėl ant jų pečių gula seimo 
parengiamieji ir kiti techniški 
darbai. Tam sudarytos įvairios 
komisijos, į kurias įtraukta apie 
20 asmenų. Rugpjūčio 24 vaka
re Laimos ir dr. Aleksandro 
Platerių namuose įvykusiame 
komisijų posėdyje paaiškėjo, 
kad Grand viešbučio seimo at
stovams rezervuoti 20 kambarių 
jau beveik visi yra užsakyti, 
kad du autobusai ekskursantų 
atvyksta iš VVorcesterio, Mass., 
nemažas būrelis iš Brocktono, 
Mass., iš Californijos ir kitur. 
Iškilmingos vakarienės metu 
salėje tilps tik 200 asmenų. 
Šimtą bilietų rezervavo Balfo 
centras. Todėl seimo globos

NEW BRITAIN, CONN
Ruošiamasi sukakčiai

Šv. Andriejaus lietuvių para
pija New Britain, Conn., netru
kus švęs 90 metų veiklos sukak
ties iškilmes. Ši parapija buvo 
įkurta 1895 liepos 1.

Sukaktuvinės iškilmės vyks 
rugsėjo 22, sekmadienį. Bažny
čioje 3 vai. popiet bus aukoja
mos iškilmingos mišios. Hart
fordo arkivyskupas John 
Whealon jau priėmė lietuvių 
kvietimą ir mišiose dalyvaus. 
Giedos parapijos choras. 5 vai. 
popiet vaišės vyks parapijos sa
lėje.

Jau pradėta parapijos patalpų 
remontas (Draugystės Centras 
— Friendship Center). Salėj bus 
sudėtos naujos sienos iš vidaus, 
naujos grindys ir lubos. Apati
nės patalpos irgi bus remontuo
jamos. Klebonijos langai taip pat 
bus pakeisti. Visa tai sutaupys 
apšildymo išlaidas.

Šie įvairūs remonto darbai 
pareikalaus 80,000 ar daugiau 
dolerių. Visiem parapiečiam iš
siųsti laiškai, prašant paaukoti 
po 200 dol. nuo asmens. Vajui 
taip pat skiriamas Šv. Andrie
jaus mėnesio programų pelnas. 
Programos vyks nuo rugsėjo 
29 iki spalio 27.

Dabartinis klebonas kun. Jo
nas Rikteraitis yra aštuntas 
šios parapijos klebonas. Jis pats

Minint 75 m. jubiliejų, jau 
buvo surengta keletas renginių, 
taip pat buvo spaudoje tuo rei
kalu rašyta. Toks jubiliejus nėra 
eilinis, tad neužtenka vieno raši
nio. Lietuviška spauda yra at
likusi nepaprastai didelį vaid
menį. Tiek “Draugas”, tiek “Dar
bininkas” ar “Dirva”, minėdami 
savo garbingus jubiliejus, nusi
pelno mūsų dėmesio. Visa pa
triotinė spauda yra verta dėme
sio.

Pirmajam pasauliniam karui 
einant į galą, lietuviška spau
da Amerikos lietuvių išeivijoje 
pradėjo kelti Lietuvos atsta
tymo mintį. Spauda organizavo 
jai pagalba, ragino siųsti peti
cijas ir pirkti “Laisvės bonus”. 
Tos patriotinės spaudos prie
kinėse eilėse buvo ir “Drau
gas”, kurio jubiliejų mes dabar 
minime. Prasidėjus antrajam 
karui ir Lietuvai patekus po ru
sišku batu, spauda vėl turėjo 
atlikti svarbią rolę.

Minėdami Amerikos lietuvių 
ir veiksnių vaidmenį, niekuomet 
neturime užmiršti spaudos, 

komiteto žinioje kol kas teliko 
tik šimtas bilietų, iš kurių 30 
jau parduota.

Grand viešbutis, 2350 M 
Street, NW, VVashington, DC, 
kuriame vyks seimas ir iškil
minga vakarienė, yra prabangus 
ir todėl kainos jame nepigios. 
Tačiau nemažai iš kitur atvy
kusių galės apsistoti pigesniuo
se viešbučiuose ar pas pažįsta
mus VVashingtone bei Baltimorė- 
je.

Kaip tikimasi, pats didžiausias 
lietuvių telkinys, dalyvaujant 
taip pat vašingtoniškiams bei 
baltimoriškiams, susiburs iškil
mingoje vakarienėje ir koncele- 
bracinėse mišiose Amerikos ka
talikų tautinėje šventovėje, kur 
po mišių procesija ateis į lietu
vių Šiluvos koplyčią ir čia pasi
mels už Lietuvą. Tikimasi, kad 
atvykusioms iš toliau bus pro
gos aplankyti ir Lietuvos pasiun
tinybę.

Į sukaktuvinio Balfo seimo 
rengimą yra įsijungę šie asme
nys — komiteto pirmininkai 
Laima Platerienė ir Cezaris Sur
dokas. Nariai iš VVashingtono: 
kun. dr. T. Žiūraitis, Aloyzas Ai- 
dis, Pranas Baltakis, Diana Bie
liauskaitė, Dalia ir Vladas Bū
tėnai, dr. Danutė Harmon, Iza
belė Laučkaitė-Howes, Audronė 
Pakštienė, Jonas Vaitkus, Genė 
Vasaitienė. Iš Baltimorės: Jonas 
Kardokas, Irenijus Krasauskas 
ir Stasė Surdokienė. Dėl bilietų 
į iškilmingą vakarienę kreiptis: 
Laima Platerienė, 5817 Bradley 
Blvd., Bethesda. M D 20814. Te
lefonas 1 - 301 - 320-5888.

VLB 

gimė New Britaine, pradžios 
mokslą išėjo Šv. Andriejaus pa
rapijos mokykloje. Kai buvo į- 
šventintas į kunigus, pastoraci
jos darbą dirbo įvairiose parapi
jose, kol 1971 buvo paskirtas 
klebonu čia kartu su kun. Eduar
du Gradecku. Kun. E. Gradec- 
kui pasitraukus, 1976 kun. J. 
Rikteraitis tapo pilnu Šv. And
riejaus parapijos klebonu.

Kun. J. Rikteraičiui klebonau
jant, įvyko daug pasikeitimų. 
Skersai gatvės nuo bažnyčios 
nupirkta žemės sklypas automo
biliam pastatyti. 1982 atremon
tuota parapijos salė. Skolų buvo 
100,000 dol., bet tai buvo grei
tai likviduota. Dabar veikia nau
ja šildymo sistema. Klebonas 
daug dėmesio skiria jaunimui.

Parapija yra stipri dvasiškai 
ir finansiškai. Tikimasi, kad pa
rapijos sukaktis bus sėkmingai 
atšvęsta.

Juozas Balčiūnas

— Okupanto kontroliuojama 
spauda ima dažniau pulti kun. 
dr. J. Prunskį dėl jo rašinių 
amerikiečių-spaudoj ir dėl jo 
straipsnių prieš Maskvos impe
rializmą. Tą jis laiko nauju aks
tinu dirbti ta kryptimi. Jei oku
pantas imtų jį girti, jis būtų la
bai nelaimingas.

spauda buvo tas “spiritus mo- 
vens”, kuris organizavo, skatino 
ir jungė mūsų išeiviją. Spauda 
visą laiką skatino tą “nepripa
žinimo” klausimą, vėliau per 
lietuvišką spaudą buvo raginama 
siųsti pagalba atsidūrusiem sto
vyklose.

Per lietuvišką spaudą dauge
lis susirado savo gimines, gau
davo siuntinukus ir, prasidėjus 
emigracijai, dokumentus. Mes, 
čia suvažiavę ir įsikūrę, didžiu
moje prisidėjome prie lietuViš- 
kos spaudos išlaikymo. Bet buvo 
ir tokių, kuriem lietuviška spau
da nebebuvo reikalinga, kurie 
pasinėrė į dolerio kalimą. Ir da
bar yra tokių, kurie siunčia 
įvairių jubiliejų ar rezidencijų 
šventinimų aprašymus, tačiau 
užmiršta įdėti čekį — arba stam
besnį čekį.

“Draugas”, nors ir minėda
mas tokį garbingą jubiliejų, ga
lima sakyti, ne paseno, bet su
brendo. Dešimtmečių slinktyje 
praėjo daug redaktorių ir bend
radarbių, tačiau niekuomet ne
susiūbavo ir visuomet išlaikė 
lietuvišką ir patriotinę liniją. 
Nors ir leidžiamas Tėvų Mari
jonų, bet jis niekuomet nebuvo 
vien tik klierikalų ruporas, o at
stovavo plačiausiem patrioti
niam lietuvių sluoksniam. Lietu
vių išeivijos gyvenime jis išvarė 
plačias vagas ir kultūriniame 
gyvenime, ir stovėjo lietuviškos 
spaudos avangarde.

“Draugo” bendradarbių eilėse 
visuomet buvo žmonių, kurie 
kėlė lietuviškos raštijos ir spau
dos kultūrą. “Draugo” pusla
piuose niekuomet nebuvo vietos 

1985 KELIONĖS Į LIETUVĄ
KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

No. 813 A (18 dienų): rugpjūčio 13-30 — $1,999
10 dienų Lietuvoje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinky.
FINNAIR iš JFK.
No. 102 (15 dienų): spalio 2-16 — $1,479
10 dienų Lietuvoje su dviem dienom Kaune, 2 Helsinky. 
FINN AIR iš JFK.
No. 117 (15 dienų): lapkričio 7-21 — $1,339
10 dienų Lietuvoje, 2 Helsinky. FINNAIR iš JFK
No. 126 (15 dienų): gruodžio 26 - sausio 9 — $1,459
10 dienų Lietuvoje, 2 Helsinky, FINNAIR iš JFK.

17 DIENU — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA
No. 917A: rugsėjo 17 - spalio 3 — $1,839

11 DIENŲ VILNIUJE, 3 VARŠUVOJE, 1 MAINZE 
LUFTHANSA iš JFK ir Bostono

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, ITALIJA
No. 915: rugsėjo 15 - 28 — $1,869
No. 106: spalio 6 - 19 — $1,869
5 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 5 Romoje su 1 diena Floren
cijoje. ALITALIA iš JFK ir Bostono

13 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA
No. 813 B: rugpjūčio 13-25 — $1,729
No. 903: rugsėjo 3 - 15 — $1,729
No. 930: rugsėjo 30 - spalio 12 — $1,389
6 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinky.
FINNAIR iš JFK

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA
No. 806C: rugpjūčio 6-17 — $1,669
No. 917B: rugsėjo 17 - 29 — $1,439
6 dienos Vilniuje, 3 Varšuvoje, 1 Mainze, LVFTHANSA
iš JFK ir Bostono

10 DIENŲ — LIETUVA, SUOMIJA
No. 916: rugsėjo 16 - 25 — $1,339
6 dienos Vilniuje, 2 Helsinky, FINNAIR iš JFK

Dėl brošiūros ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

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

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

“Maikio” lygio rašiniam. Taip 
pat jo redaktorių štabe kilo su
manymas surengti žurnalistikos 
seminarą. Tas seminaras parengė 
ir išleido gausų būrį būsimųjų 
spaudos darbuotojų, kurių kai 
kurie ir šiandien aktyviai reiš
kiasi ir turtina mūsų spaudą. 
Apie to seminaro veiklą šmaikš
čia plunksna vaizdžiai rašo Vla
das Ramojus “Draugo” pusla
piuose. Su jo atkarpa “Prabė- 
gusių dienų akimirkoj” turės Į 
susipažinti kiekvienas, kuris no
rės rašyti Chicagos lietuvių kul
tūrinės veiklos istoriją.

“Draugas” ne tik kėlė mūsų 
žurnalistikos lygį, bet ir skatino 
lietuviškų knygų leidimą. Skir
damas kasmetines literatūros 
premijas, žymiai prisidėjo prie 
lietuviškos knygos populiariza- 
cijos. Taip pat jis žymiai prisi
dėjo ir knygų platinimo darbe. 
Jo redaktorių eilėse visuomet 
buvo iškilūs mūsų beletristikos 
ir poezijos kūrėjų vardai. Viską 
bendrai į krūvą sudėję, ma
tome, kad tai nėra vien lietuviš
kas dienraštis — bet lietuviška 
institucija!

Minint šią garbingą sukaktį, 
rugsėjo 28 rengiamas pokylis 
Jaunimo Centre, Chicagoje. Šis 
pokylis rengiamas ne tik pagerb
ti jubiliatą, bet ir sutelkti lėšas, 
kad būtų užtikrinta jo tolimesnė 
egzistencija. Gyvenančių Chica
goje raginti nereikia, reikia ma
nyti, jie sklidinai užpildys salę. 
Gal kiek paraginti reikėtų tuos, 
kurie gyvena atokiau. Jie bent 
simboliškai turėtų įsijungti į 
“Draugo” draugų šeimą ir nors 
čekiais paremti jo veiklą.

J. Žygas
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PENKTASIS MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS
Lietuvių mokslo ir kūrybos 

simpoziumai (MKS) organizuo
jami kas ketveri metai. Todėl 
Penktasis MKS, kuris įvyks siu 
metų Padėkos dienos savaitgalį 
Chicagoje, jau turi šešiolikos 
metų tradicijų. Šios tradicijos pa
grindinis tikslas yra suburti viso 
pasaulio lietuvius mokslo ir kū
rybos darbuotojus savo žinių 
pasikeitimui, tarpusavio ryšių 
sustiprinimui ir suartėjimui su 
lietuvių visuomene.

Šių tikslų siekimas yra gan 
sėkmingas, nes per šešiolikos 
metų laikotarpį simpoziumai 
nuolat auga dalyvių skaičiais, 
pritraukia daug naujų veidų, yra 
patrauklūs profesinio kūrybinio 
darbo žmonėm ir taip pat yra 
atsiekę gan plataus lietuvių vi
suomenės pritarimo.

Simpoziumų-nauda yra ta. kad 
į lietuviška gyvenimų Įtraukiami 
po visų pasaulį išsiblaškę lietu
viai mokslo kūrybos dadrbuoto- 
jai. Savo kasdieniniame gyveni
me jie dirba profesinį darbų, 
kuris daugumoje nėra lietuviš
kas ir neretai atliekamas toliau 
nuo lietuviškų centrų. Taigi, jų 
subūrimas tarpusavio ryšiui ir 
suartėjimui su lietuvių visuome
ne yra pozityvus reiškinys, nes 
tautinės \ isuomenės gyvenimas 
neturi ribotis vien tik įprastomis 
veiklos formomis. Kuo mūsų 
veikla bus įvairesnė, moksliniu- 
kūrybiniu požiūriu brandesnė 
ir kuo joje gausiau dalyvaus visų 
šakų profesionalai, tuo ji atkreips 
stipresnį pasaulio dėmesį į 
mūsų visuomenę ir mūsų kraštą.

šaulio lietuvių gydytojų sujun
gus — dr. K. Ambrozaitis ir dr. 
J. Valaitis, 
tutc
V. Rimšelis 
ruomenės

Dėl didelio sesijų skaičiaus, be-

insti-
dr. J. Rėklaitienė ir dr. 

JAV Lietuvių Bcnd- 
— dr. T. Remeikis

bendrinės, bus kaip paprastai 
pravestos paraleliai pagal tarp
tautinių simpoziumų formatų.

MKS organizacinė struktūra
MKS > ra pelno nesiekianti or

ganizacija. Įregistruota Illinois 
valstijoje kaip Lithuanian Sym-

ity. Ine. Simpoziumų tęstinumą 
laiduoja iš profesinių organiza
cijų sudaryta Taryba, kuri kiek
vienam simpoziumui kviečia 
mokslinės programos komitetą 
ir organizacinio komiteto pirmi
ninkų.

Penktojo MKS tarybą sudaro 
deleguoti nariai iš Šių organi-

rių ir architektų sąjungos — inž. 
J. Rimkevičius (tarybos pirmi
ninkas) ir arc-h. A. Kerelis, Pa-

Mokslinės programos komitetų 
sudaro komiteto pirmininkas dr. 
J. Bilėnas ir pagrindinių progra
mos dalių pirmininkai: griežtųjų 
mokslų, technologijos ir archi
tektūros — dr. B. Jasielskis, 
humanitarinių ir socialinių

dieinos mokslų — dr. J. Dau-

MKS visuomet skiriami moks
lui ir kūrybai. Tačiau rengėjai, 
būdami jautrūs tautinės bend
ruomenės platesnei veiklai, de
dikuoja Penktąjį MKS “išeivijos 
lietuvių kultūrinei ir visuomeni
nei veiklai sankryžoje su Lietu
va”. Šiai centrinei simpoziumo 
temai skiriamos trys bendrinės

Organizacinį komitetų suda
ro: pirmininkas R. Vaitys, vice
pirmininkė I. Kerelienė, 
iždininkas K. Burba, lėšų tei
kėja B. Bagdonienė, sekretorė 
A. Tamošiūnaitė, spaudos ryši
ninkė S. Zalatoriūtė, MKS leidi
nio redaktorė N. Užubalienė. ■ 
Renginiais rūpinasi: V. Lapie
nė — banketas, M. Marcinkienė 
— susipažinimo vakaras, A. Gri
nienė — literatūros ir muzikos 
vakaras, A. Budrionienė — re-

Kiti renginiai
Penktajame MKS taip pat 

pramatoma: susipažinimo va
karas Jaunimo Centre (trečia
dienį, lapkričio 27), Lituanisti
kos Instituto suvažiavimas (ket
virtadienio ryte), MKS ati
daromasis posėdis (ketvir
tadienį popiet), Literatū-

nimo Centro didžiojoje salėje 
(penktadienį), banketas Beverly

Mokslinė programa 
s mokslinė programa dai

nėm visiškai išbaigta, tačiau iš 
turimų davinių matosi, jog vėl 
turėsime rekordinį MKS, kuria
me daly vaus per 230 programos 
daly vių. Tai dideli skaičiai. Ly
ginant su ankstesniais simpo
ziumais matosi, kad Penktajame 
MKS bus beveik keturis kartus 
daugiau daly vių negu pirmame, 
daugiau negu antrame ir trečia
me sudėjus kartu, ir daugiau nei 
ketvirtame simpoziume, kuria
me turėta 190 dalyvių.

Žinoma. MKS dalyvių skaičiai 
neturi pagrindinės svarbos, nes 
šių simpoziumų sėkmė nėra 
skaičiais pagrįsta. Nuolatinis 
simpoziumų augimas tačiau liu
dija, kad MKS yra viena iš iš
eivijos institucijų, kuri turi nepa
prastai daug dinamiškumo ir pa
trauklus visų kartų mokslo — kū
rybos darbuotojam.

Penktame MKS pramatoma tu
rėti 39 tematines sesijas. Kai ku
rios iš šių sesijų yra gan dide
lės. todėl visa mokslinė progra
ma yra padalinta į 76 sesijas.

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos centro valdybos pirmininkė 
Rūta Klevą Vidžiūnienė jos sutikimo pobūvyje Chicagoje 
su spaudos darbuotojais. Kairėje: A. Pužauskas, M. Valiukė
nas, J. Andrašiūnas, J. Žemaitis ir Br. Juodelis. Dešinėje: 
kun. Pr. Garšva, J. Šlajus, J. Žygas, J. Vasaitis ir A. Juodvalkis.

Country Club (šeštadienio vaka
re), pamaldos Jaunimo Centro 
koplyčioje ir uždaromasis posė
dis (sekmadienį, gruodžio 1).

Rengiamos kartografijos, gin
taro ir jaunųjų architektų dar
bų parodos, LB Kultūros Tary
bos ir Dailės Instituto pastan
gomis organizuojama dail. P. 
Kiaulėno tapybos paroda.

B.J.

ŽURNALISTŲ SUSITIKIMAS 
SU SĄJUNGOS PIRMININKE

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
centro valdyba, veikusi Chica
goje fiene tris kadencijas po tre
jus metus ne iš eilės, 1984 
gruodžio 28 buvo išrinkta Cali- 
fornijoje, jau antrai ne iš eilės 
kadencijai. Sąjungos naujon 
centro valdybon buvo išrinkti: 
Rūta K1 eva Vidžiūnienė (sutiko 
pirmininkauti), Juozas Kojelis. 
Vladas Bakūnas, Ignas Medžiu
kas ir Rūta Šakienė. Kandida
tais — Petras Pamataitis ir Vla-

Sųjungos pirm. Vidžiūnienė 
atsiuntė Chicagon laiškų, pami
nėdama, kad su savo vyru Jonu, 
grįždama automobiliu iš brolio “ 
sūnaus Ramūno Vidžiūno ir 
Kristinos Antanaitytės vestuvių 
Clevelande, porai dienų apsis
tos Chicagoje ir pageidavo susi
tikti su spaudos darbuotojais. 
Šia staigia ir netikėta proga

maža grupė vietinių rugpjūčio 
14 susirinko “Dainos” restorane 
pasišnekėti spaudos ir kitais rei
kalais. Buv. CV ižd. Bronius Juo
delis (yra sutikęs pirmininkauti 
Chicagoje pasiliekančiam LŽS 
Įsteigtam Daužvardžio fondui), 
tų vakarų šampanu papildęs 
taures, susirinkusių vardu pa
sveikino atsilankiusią viešnių 
pirm. Vidžiūnienę, palinkėjęs 
stiprybės ir sėkmės vadovaujant 
Žurnalistų sąjungai. Besivaiši- 
nant per porų valandų buvo pa
sikalbėta apie lietuviškų spauda, 
spaudos darbuotojus ir įvairius 
kitus reikalus spaudoje bei gy
venime.

lituanistines mokyklas baigusius 
jaunuosius lietuvius.

Pašnekesy vienas iš dalyvau
jančių pirm. Vidžiūnienei pasa
kė komplimentų už sugebėjimų 
įvairių ir skirtingų nuomonių 
valdybų padaryti vieningų dar
bui. Sueigoje ir pasikalbėjime 
dalyvavo: svečiai pirm. Rūta 
Klevą ir Jonas Vidžiūnai, red. 
Algirdas Pužauskas, Mečys Va
liukėnas, Ignas Andrašiūnas, 
Juozas Žemaitis, Bronius Juode
lis, Draugo vyr. Redaktorius 
kun. Pranas Garšva, Juozas Šla
jus, Juozas Žygas, Jonas Vasai
tis ir Antanas Juodvalkis.

Retai tesueina spaudos dar
buotojai pasikalbėti tiktai savo, 
arba spaudos, rūpimais reika
lais. Tiesa, 'sueinama kartais į 
spaudos konferencijas, bet tai 
būna kiti}
Vidžiūnienės apsilankymas su
teikė progų pasikalbėti apie 
spaudų ir jos žmones.

Juozas Šlajus

reikalai. Pirm.

— Popiežius Jonas Paulius H 
ugpjūčio 25 kalbėdamas Castel 
iandolfo rūmuose tikinčiųjų 
niniai, didelę kalbos dalį skyrė 
sietuvai, primindamas sovietų 
baudimų jam aplankyti Lietuvą, 

šv. Kazimiero mirties 500 metų 
sukaktį bei artėjančių Lietuvos 
krikšto 600 metų sukaktį. Pa
brėždamas religinės laisvės bū
tinumų, Šv. Tėvas lietuvius pa
gyrė kaip “ištikimų tautų”.

— Lietuvių delegacija, vado 
vaujama vysk. Juozapo Preikšo 
(delegacijos nariai minimi “Dar
bininko” Nr. 34, psl. 5 “Iš vi
sur” skilty), rugpjūčio 11 - 18 
dalyvavo Eucharistiniame kon
grese Kenijos sostinėje Nairobi. 
Šių delegacijų popiežius Jonas 
Paulius II priėmė privačioje 
audiencijoje rugpjūčio 16 Nairo
bi apaštalinėje nunciatūroje ir 
prašė perduoti jo nuoširdžius 
sveikinimus bei apaštalinį palai
minimų Lietuvos vyskupam, ku
nigam ir visai Lietuvos katalikų 
bendruomenei. Šv. Tėvas taip 
pat priminė lietuvių delegacijų 
Eucharistinio kongreso savo už
daromoje kalboje.

— Kun. Prano Vasario 45 
metų kunigystės ir 70 metų am
žiaus sukaktys buvo paminėtos 
Melboume, kurio lietuvius jis 
aptarnauja nuo 1950.

— Anglijos Lietuvių Diena
įvyks Bradforde rugsėjo 14.

Auksinis jubiliejus
Marijos Nekalto Prasidėjimo 

vienuolyne. Putnam, Conn., trys 
seselės: Marija Apolinara, Marija 
Bonifacija ir Marija Tarcizija, 
visų vadinamos tik antraisiais 
vardais, minėjo savo auksinio 
(50 m.) vienuolinio gyvenimo 
sukaktį rugpjūčio 15, Švč. Ma
rijos Mergelės dangun ėmimo 
dienų. Vienuolyno seselės šio 
minėjimo proga suruošė jubilia
čių pagerbimų, religinį ir visuo
meninį.

Pagerbimas pradėtas 11 vai. 
ry to mišiomis vienuolyno koply
čioje. Mišias koncelebravo 10 
kunigų, vadovaujant vienuolyno 
kapelionui kun. V. Cukurui ir 
patarnaujant vienam lietuviu 
dijakonui. Pamoksle iškelta, kad 
jubiliatės savo noru pasirinko 
sunkesnį — vienuolinį gyveni
mo kelių, nes pasiryžo tarnauti- 
Dievui ir artimui. Jubiliatės pa
vyzdžiu skatina, o ir mes visi 
turime įtaigoti lietuvaites ir 
melsti Aukščiausiąjį, kad vie
nuolinį kelių pasirinktų dau
giau merginų. Jubiliatės mišių 
metu pakartojo vienuolinius įža
dus. kad išliks vienuolėmis ligi 
savo gyvenimo pabaigos.

Tuoj po pamaldų visi daly
viai. kurių buvo daugiau šimto, 
buvo pakviesti bendriem pie
tum didžiojoje valgyklos salėje. 
Kun. Cukurui sukalbėjus palai
minimo maldas lietuviškai ir 
angliškai, nes dalis dalyvių buvo 
tik angliškai kalbą, dalyviai stip
rinosi gerai paruoštais pietumis. 
Pietų metu seselių vyresnioji, 
sės. Paulė, seselių ir susirinku
sių vardu, sveikino jubiliates ir 
dėkojo jom už pagalbą vienuo
lynui ir žmonėm, dėkojo visiem 
susirinkusiem j šį pagerbimą. 
Jubiliačių vardu atsakė sės. Apo
linara. dėkodama už. pagerbimą 
ir pasižadėdama tęsti darbus, 
kaip ir anksčiau. Jubiliates pa-

reigas. buvo Vilią Maria Ręst 
Home, Thompson. Conn., admi
nistratorė.

Vaikystėje buvo sunkiai su
žeista ir niekada nebuvo stip
rios sveikatos. Paskutinius tre
jus metus pastoviai turėjo nau
doti deguonį, o paskutinį mė
nesį buvo nuolatinėje slaugių 
priežiūroje ir jų aptarnaujama. 
Įdomu, kad jų Viešpats pasišau- 

rugpjūčio 19 dienų, tų pa
dieni}, kai prieš 30 metų 
mamytę ir sesutę \Vaterbu- 
potvynis nusinešė į amžiny-

Sesuo M. Aneta Teresė 
V illa Maria, Thompson, 
Conn,. koplyčioje 1973 m.

gerbiant visi sugiedojo “Ilgiau
sių metų”.

Seselėms Apolinarai. Boni- 
facijai ir Tarcizijai linkime daug 
laimingų ir darbingi} metų. J.Kr.

Paskutinė baltų rožių puokštė...

Conn., 
Aneta 
metus

Rugpjūčio 22 Putnam. 
palaidota Sesuo Marija 
Teresė, išgyvenusi 43 
Nekaltai Pr. M. Marijos
eilėse. Velionė gimė 1918 ba
landžio 18 VVaterbury, Conn., 
Tomo ir Onos Klimų 
krikšto metu gavusi 
vardą. Augo su broliu 
sesute Eugenija.

Baigusi prekybos 
1941 įstojo į kų tik j 
Nekaltai Pradėtosios 
jos seserų vienuolynų. Thomp
son, 
1943, dirbo įvairius darbus: tal
kino besikuriantiem lietuviam 
pranciškonam Maine, buvo se
selių spaustuvės pirmoji vedė
ja, ėjo vienuolyno ekonomės pa-

šeimoje, 
Valerijos 
Vincu ir

mokyklą, 
įsikūrusių 
M. Mari-

Conn. Padariusi

kė 
čių 
jos 
rio 
bę.

Pamaldžiai palaidota iš Nekal
to Prasidėjimo vienuolyno kop
lyčios pagal seselių laidojimo 
susidariusias tradicijas. Trečia- 
dienė. rugpjūčio 21, 4 vai. jos 
kūnas atvežtas Į koplyčių, pasi
tiko vienuolyno kapelionas kun. 
Valdemaras Cukuras, seselės, 
giminės ir draugai. Sugiedoti 
Gerojo Ganytojo psalmė, sukal
bėtas rožančius. Vėliau vakare 
atgiedoti mišparai. Ketvirtadienį 
11 vai. su vienuolyno kapelio
nu koncelebravo devyni kunigai, 
gražiai įsijungė ir velionės bro
lis diakonas Vincas. Koplyčia 
buvo pilna ne tik seselių ir 
giminių (artimiausi — brolienė 
ir jų 4 vaikų šeimos), bet ir 
daug draugų.

Kiekvienas miręs žmogus nu
sineša daug paslapčių, kurių 
niekas nežino. įdomus buvo 
a. a. Seselės Anetos paskutinis 
prašymas prie šeštos Kryžiaus 
Kelio stoties “Veronika nu
šluosto Jėzui veidą” padėti bal
tų rožių puokštę per jos laido
jimo mišias. Kiekvienas įeinan
čiam į koplyčią dėmesin krito 
nepaprasta baltų rožių puokštė 
neįprastoje vietoje. Atsakymas, 
kad tai buvo velionės paskutinis 
prašymas, sukėlė mįslę. Ką tai 
reiškia? Gal tai buvo Seselės 
Anetos noras nušluostyti Kris
taus veidą tarnaujant žmonėms?

A.D.

CV pirmininkė Vidžiūnienė 
papasakojo apie Los Anbeles gy 
venančius bendrus pažįstamus 
spaudos darbuotojus ir kitus 
dalyvaujančius lietuviškoje veik
loje. Su gera nuotaika buvo su
tikta jos žinia, kad jau turi pa
kankamai sutelkusi rašinių ir ti
kisi dar šiais metais išleisti “Lie
tuvį žurnalistų”. Prašė Chicagos 
žurnalistų paskubėti atsiųsti ra
šinių ir nuotraukų, nes už mėne
sio nori atiduoti spausdinti. 
“LŽ” redagavimui talkina gerais 
pažymiais žurnalistikų baigęs ir 
Chicagoje amerikinio žurnalo 
redaktorius Gintautas Juodgu- 
dis. Pašnekesy pirmininkė savo 
gyva energija ir optimizmu tei
kė šviesios vilties, jog LŽ są
junga yra pareigingose ranko
se. Sąrašuose, sakė, turime daug 
narių, bet dalis jų jau poilsiau
ja, kita dalis paguldo rašomų 
plunksnų ir iškeliauja nebegrįž
tamai amžinybėn, o priaugantys 
jaunieji žurnalistai, čia baigę 
žurnalistinius mokslus (keletu 
paminėjo pavardėmis), per ma
žai teateina lietuviškon spau- 
don su rašiniais ar redakto
riais. Prašė skatinti ir pratinti

— Dvi kompiuterių sesijos 
įtrauktos į Lietuvių Penktąjį 
Mokslo ir Kūrybos Simpo
ziumų, kuris įvyks š.m. Padė
kos dienos savaitgalį, lapkričio 
27 - gruodžio 1 Chicagoje. Vie
nų iš šių sesijų pavadinti} 
“Kompiuteriai lietuviškoje veik-

mis, Veltra firmos savininkas 
Long Island. N.Y. Sesijoje su 
pranešimais dalyvaus dr. J. Meš
kauskas. kun. K. Pugevičius, M. 
Skabeikienė, inž. A. Tamulis ir 
dr. J. Ulėmis. Antros “Kompiu
terių ir informacijos mokslų” 
sesijos organizatorius yra dr. 
Pranas Zunde, Georgia Institute 
of Technology profesorius iš

Teatrų festivalyje Hamiltone 
liepos 19 E. Kudabienė gavo ge-

A. Dargytė — Byszkiewicz— 
geriausios aktorės, V. Šuikys —

tojų pažymėjimus.

— Juozas Pulikas, buvęs tau
tinių šokių grupės “Inkaro” va
dovas, su savo grupe gerai pasi
rodęs tautinių šokių šventėje 
JAV, išrinktas Argentinos Lietu
vių Centro pirmininku dvejiem 
metam.
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— Solistės Aldonos Stempu- 
žienės koncertas ir naujos plokš
telės sutiktuvės įvyks spalio 13 
Clevelande, Dievo Motinos pa
rapijos salėje.

— Amerikiečių Mokslo Ugdy
mo draugija Įteikė VVashingtone 
veikiančiai amerikiečių Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
komisijai sąrašų mokslininkų, 
kurie yra persekiojami arba ka
linami Sovietų Sąjungoje ir jos 
valdomuose kraštuose. Į sąrašą 
Įtrauktų mokslo žmonių tarpe 
yra ir lietuvis chemikas Liudas 
Dambrauskas, pažymint, kad jis 
atlieka penkerių su puse metų 
laisvės atėmimo bausmę už tai, 
kad parašė lagerio atsiminimus 
iš Stalino laikų.

— Kun. Albinas Spurgis, MIC, 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
Adelaidėje klebonas, perdavęs 
klebono pareigas iš Argentinos 
atvykusiam kun. Juozui Petrai
čiui, MIC, po sunkių operacijų 
pasveiko ir talkina pastoraci
niuose darbuose.

— OSI-KGB partnerystei pasi
priešinti ir jų nusikalstamai 
veiklai sustabdyti į talką perse
kiojamiesiem atėjo dvi stiprios 
amerikiečių organizacijos: “Co- 
alition for America" ir "Ban 
Coalition”. “Mes kovosime ir 
OSI veiklą kelsime viešumon 
spaudoje, gatvėse ir teismuose 
visoje Amerikoje”, rato OSI vir
šininkui Neal Sher koalicijos 
pirmininkas David W. Balsinger.

— Dr. Edvardas Kaminskas. 
Hebrevv Rehabilitation Center 
for the Aged vyriausias gy dyto
jas ir Harvard Medical Sehool 
profesorius Bostone, dalyvaus 
V. Mokslo ir Kūrybos Simpo
ziumo medicinos mokslų progra
moje su pranešimu apie Alz- 
heimer ligos molekulinę biologi-

— Viena australu televizijos 
stotis Sydnėjuje pagamino doku
mentinį filmų apie Australijos 
lietuvius. Filme apžvelgiamos 
paskutinės Australijos Lietuvių 
dienos, kurių metu vyko lietuvių 
liaudies dainų ir šokiu koncer-

jos lietuvių veikla, organizaci
jomis, Lietuvos istorijos san
trauka. Dokumentinis filmas 
buvo rodomas |X'r Sy dnėjaus 
teles iziją liepos 2. Filmas paga
mintas Ss dnėjaus valdv bos na
rės Rūtos Kavaliauskaitės rūpes-
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Aukos gautos 1985 m. lie
pos mėnesį:
1,000 dol. Kun. dr. Valdemaras 
Cukuras, Putnam, CT; Jonas 
Dekeris, Cicero, IL (viso 2.000 
dol.); Petras ir Pranė Kaladės, S. 
Boston MA (viso 1,500 dol.); Ste
pas ir Pelagija Levickiai, Edison. 
NJ; Victor G. Mathieu. Bristol. RI 
(viso 3,000 dol.); Tadas Navickas, 
Coeur D’Alene, ID (viso 1,100 
dol.)- a.a. Anna Viscius atmi
nimui — Vera McGinty, Edison, 
NJ.

500 dol. a.a. kun. Broniaus 
Dagilio atminimui — Antanas 
Dagilis, VVestland, MI (viso 1,000 
dol); KASA-Fed. Liet. Kredito 
Unija (viso 1,000 dol ); Prof. Vy
tautas Marijošius. W. Hartford, 
CT (viso 1,500 dol.); Juozas ir 
Apolonija Vitkai, W. Hartford, 
CT.

300 dol. Kęstutis Keblys, Ba- 
ton Rouge. LA (viso 1,600 dol.); 
Antanas Ragelis, Gulfport, FL 
(viso 600 dol.); dr. Vacys ir dr. 
Augusta Šauliai, Chicago, IL 
(viso 1,»UV dol.;.

250 dol. a.a. Kazimiero Algir
do Pautieniaus atminimui — Gra
žina Juodeikienė. Los Angeles, 
CA; Liudvikas ir Laimutė Šmulkš
čiai. Chicago, IL (viso 500 dol.).

200 dol. Povilas ir Sigutė Abel- 
kiai. Buena Park, CA (viso 800 
dol.); Bronius ir Petrė Andriukai
čiai. Chicago. IL (viso 510 dol.); 
dr. Mykolas Arvystas, New York, 
N Y (viso 1,200 dol.); Vincas Klo
va, Bell Gardens. CA (viso 1,200 
dol.); Juozas ir Kazimiera Snieč- 
kai. Cleveland, OH (viso 220 dol.); 
a.a. Vinco Ulir.sko atminimui — 
Marija Ulinskaitė, Rochester, NY.

150 dol. Julius ir Adelė Bal
siai, Los Angeles, CA; Julia Bur- 
len, Bowie, M D (viso 500 dol.).

100 dol. Vytautas ir Danutė 
Anoniai. Forest HiŪs. N Y (viso 
300 dol.); Vladas Audėnas, Union, 
NJ, a.a. Vlado Baltrušaičio atmi
nimui — Elena Baltrušaitienė, 
Chicago, IL; Rita Bureikaitė, Los 
Angeles. CA; Carroll Fūrreral 
Home, Worcester, MA (viso 350 
dol ); Cicero Ateities Sambūris, 
per Juozą Arštikj; Clevelando 
Lietuviai Jėzuitai (viso 300 dol.);

‘ Elena Damijonaitienė, Riviera 
Beach, FL (viso 400 dol.); Algi
mantas Druseikis, Rochester. N Y; 
Alex ir Ann Gureckai, Brockton. 
MA; A. ir J. Jadviršiai, Chicago, 
IL (viso 200 dol.); Vytautas ir 
Romaine Jonaičiai, Grand 
Rapids. MI (viso 345 dol.); Bro
nius Juodelis. Dovvners Grove, IL 
(viso 400 dol.;; Mary Juster. Pla- 
centia, CA; a.a. Vinco Kairio 
atminimui — Irena Kairytė, Chi
cago. IL (viso 200 dol.); a.a. Vy
tauto Karoso atminimui — Ona 
Karosienė. Lemont, IL; Ignas ir 
Marytė Kušlikiai. Grand Rapids, 
MI (viso 200 dol.); Lietuvių Mote
rų Federacijos Klubas, Waterbu- 
ry. CT (viso 800 dol.); Vincas ir 
Genė Lileikiai, Old Lyme, CT) 
Genovefa Mitsevitz, Chicago, IL; 
Maria Mogenis. Belleville, IL; Leo 
Oksas, Los Angeles, CA;, kun. 
Teofilius Palukaitis, Pittsburg, 
CA; dr. Joseph Paukštelis, Man
hattan, KS; Stasė Paukšteiienė, 
Racine. WI; Vytautas Paukštelis, 
Kenosha, WI; Karolė Pažėraitė, 
Putnam, CT; dr Ignas Povilaitis, 
Danbury, CT; Kazimieras Povi
laitis, Chicago, IL; Pranė Pran- 
kienė, Chicago, IL (viso 1,100 
dol); Vacius Prižgintas, Holly- 
wood, C A (viso 500 dol.); dr. An
tanas ir Ann Revukai, Cranford, 
NJ; a.a. Alicijos Rūgytės atmi
nimui — Louis Zurlis, Chicago, IL 
(viso 200 dol.); Kazimieras 
Sapetka, Waterbury, CT (viso 125 
dol.); Algirdas ir Aušra Sauliai, 
Clarendon Hills, IL; Ona Siliū- 
nienė. Chicago, IL; Alberta Ast
ras ir Kuljit Singh, Millbroe, CA; 
a.a. Kazimiero ir Julijos šir- 
vinskų atminimui — Bronė ir Jad
vyga Širvinskaitės, N. Holly- 
wood, CA; a.a. Antano 
Stapulionio atminimui — Genė 
Stapulionienė, Surfside, FL (viso 
200 dol.); dr. Stasys ir Dalia Stra- 
siai, Ann Arbor, MI; a.a. Antano 
Trumpos atminimui — Vincas 
Trumpa. Santa Monica. CA; Pet
ras Uginčius. Fredericksburg. VA; 
a a. Ann Uznis atminimui — 
John Uznis, Dearbom, MI; Stasė 
Vaišvilienė, Chicago. IL; Hen
rikas ir Gailutė Valiuliai, Chi
cago, IL (viso 200 dol.); Juozas 
Vitėnas, Oxon Hill, MD (viso 125 
dol.); John Waylonis, Fairfax Sta- 
tion, VA (viso 300 d«>i.); Mykolas 
Židonis ir Lijolė židonytė, New 
Haven, CT (viso 40o dol.).

60 dol. Marytė Prans- 
kevičienė, Chicago, IL (viso 70 
dol.). •

50 dol. Pranas Aglinskas, Chi
cago. IL; ALKR Moterų Sąjungos 
Kuopa 66, Elizabeth, NJ, Bronius
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Petras ir Suzane Andriukaičiai, 
Chicago, IL; Daurųantas Jonas ir 
Nancy Andriukaičiai, St. Joseph, 
MI; Albinas ir Birutė Apton-Apa- 
navičiai, Rochester, N Y; Vytau
tas Aukštinantis, Ft. Lauderdale, 
FL; Antanas Bakšys, W. Hart
ford, CT' (viso 75 dol.); Chester ir 
Stella Ban kaustai, Dearborn 
Heights, MI; Vlpdaa ir Stasė 
Bubliai, Birmingham, MI; An
tanas Bušmanas, Worchester, 
MA; Kazys ir Filomenta Cerniai, 
Chicago, IL (viso 1,050 dol.); Ri
mas Černius, Chicago, IL (viso 
650 dol.); Zigmas ir Maria Daili
dės, Brookfield, IL; Petras ir Ele
na Daliniai, St. Petersburg Beach, 
FL; a.a. Pauline ir Joseph Stanai
čių atminimui — Josephine Den- 
nis, Oak Lawn, IL; Emilija Gaš
kienė, Chicago, IL; Klara Gečienė, 
Media, PA (viso 150 dol.); a.a. Ed- 
ward Genevich atminimui — Ca- 
simira Genevich, Brooklyn, N Y; 
a.a. Wladislav ir Paulina Banulių 
atminimui — Albina Gizzarelli, 
Barrington, RI (viso 60 dol.); dr. 
A. Goeldneris, Flushing, NY (viso 
75 dol ); Stefa Grikėnienė, Chi
cago, IL; Vladas Jackūnas, Wa- 
shington, DC ^visq 100 doh); Juo
zas Jakštas. Lakewood, OH (viso 
815 dol.); Kazimieras Jankūnas, 
Lodi, NJ (viso 125 dol.); Antanas 
ir Zuzana Janušiai, Livonia, MI 
(viso 100 dol.); Juozas ir Elena Je- 
neckai, Warren, MI; Simas Jokū
baitis, Chicago, IL; Aldona Tere
sė Jokubauskienė, Chicago, IL; 
kun. Anthony Jurgėlaitis, Provi- 
dence, RI (viso 100 dol.); Stasys ir 
Irena Jurjonai, Chicago, IL (viso 
125 dol.); J. ir G. Juškai, St. Pe
tersburg Beach, FL; Kastytis ir 
Rasa Karveliai, Hemdon, VA; 
a.a. Alex Kazlausko atminimui — 
Bea Katock, Brooklyn, NY; Jonas 
Kirvaitis, Chicago, IL; Martinas 
ir Eva Kiemaičiai, St. Petersburg, 
FL; a.a. Stepo Kligio atminimui — 
Stasys Kligys, ^altimore, MD 
(viso 65 dol.); Knights of Lithu- 
ania, Council No. 144, Frackville, 
PA; Feliksas ir Mary Kriščiūnai, 
O'Fallon. IL; Gražinos ir Domo 
Krivickų 50 metų: vedybinio gy
venimo proga — Natalija Pa- 
ramskienė, Washington, DC, a.a. 
Casimir Krusinsfco atminimui — 
Antoinette Smith, Jericho. NY; 
Jonas Kučinskas, Miami Beach, 
FL; Magdalena Kudirkienė, Wa- 
terbury, CT (viso 250 dol.); a.a. dr. 
Algimanto ir Florentinos Kur- 
gonų atminimui — Kęstutis Zap- 
kus, New York, N Y; dr. Irena 
Kyras, Chicago. IL (viso 100 dol ); 
a.a. Bruno ir Eva Laucių atmi
nimui — Stephanie Laucius, Eli
zabeth, NJ; Edward Lavan, Wor- 
cester, MA (viso 150 dol.); Julia 
Leščinskienė, Dorchester. MA 
(viso 75 dol.); Antanas Liudžius, 
Chicago, IL; Alfonsas Lukas, 
Dearbom, MI; Anna Mailionis. 
Ridgewood, NY (viso 100 dolj; 
Justas ir Kosta Mašiotai, Le
mont, IL; Vytautas Mažeika, Clin- 
ton, IA; a.a. Andrevv Messick, Sr. 
atminimui — Audronė Gelažis 
Messick, Ft Myers, FL. a.a. Teo
filės Mickevičienės atminimui — 
Mindaugas ir Violeta Gedgaudai. 
Newhall CA; a.a. Teofilės Mic
kevičienės atminimui — Eugeni
jus ir Irena Vilkai. Valencia, CA; 
Vincas' Narkevičius. Hamilton. 
Kanada; Aleksas Pabrėža, Chi
cago, IL; Juozas Pečkaitis, Chi
cago, IL; Mike Petokas. Upland, 
CA; a.a. dr. Valentino Ploplio 
atminimui — Alona Ploplienė, 
Rockford, IL; Stasys Rackevičius, 
Chicago, IL; Paul Ramas, 
Hickory Hills, IL; Helen Rekštis. 
Scranton, PA; Joseph Rutchaus- 
kas, Wilkes-Barre, PA; Raphael 
Sealey, Berkeley, CA; Jonas 
Šepetys, Farmington Hill, MI 
(viso 130 doL); Viktoras ir Ona 
Šilėnai, Erie, PA (viso 150 dol.);
Matas ir Lida Šimanskiai, Cicero, 
IL; a-a. Vacio Skinderio atmi
nimui — dr. Emilius ir Marija Sta
naičiai, Chicago. IL; Ada Sku
čienė, Lake Worth, FL; Jonas ir 
Konstancija Strazdai. Sunny 
Hills, FL (viso 100 dol.); a-a. Stan
ley Vaičaitis atminimui — Ele- 
anor Vaičaitis. Frackville, PA; 
Andrius Vaitkus, Belleville, IL, 
Kazimieras ir Stefanija Vaičiai. 
St. Petersburg Beach, FL; Edward 
ir Marcella Valeškai. Rochester. 
NY; Valerijonas Vitkus. 
Rochester, NY (viso 200 dol.); Wal 
ter Wisotsky, Waltham. MA.

45 dol. Mr. ir Mrs. Stephen 
Donella, Garden City. NY.

40 dol. Joseph Lukas, New 
Haven. CT (viso 140 dol.).

30 dol. Kazys Škėma, Detroit, 
MI (viso 60 dol.).

25 dol. Česlovas ir Elena 
Anužiai, Detroit, MI; Joseph 
Bigėlis, Cicero, IL; Zigmas Gry
bines. O’Fallon, IL (viso 125 dol ), 
Marius ir Jūratė Jason, 
Greenwich, CT; a.a. Nahum John

ir John, George ir Marie atmi
nimui — prof. Anthony J. John, 
N. Dartmouth. MA.

25 dol. A- a - pmt.‘
Stepono ir Janinos Kolupailų 
atminimui — Eugenija Kolupai
la itė. ChK*ago. IL: Jokūbas Kregž
dė. Cincinnati, OH (viso 35 dol.); 
a.a. Elizabeth Sherkus ir Joseph 
ijevulia atminimui — John lx*vu- 
lis. Newburgh. NY (viso 50 dol.); 
Thomas Lyons; Marija Norei- 
kienė. Putnam, CT (viso 35 dol.);
Margarita Petrikaitė, St. Pe
tersburg. FL; Kazys Kipskis, Chi
cago Heights, IL (viso 75 dol.); 
Kęstutis Straukas, Callahan, FL; 
Albertas ir Irena Sušinskai. Cie- 
veland, OH (viso 50 dol.); dr. 
Jonas Valantiejus, H ar bert, MI 
(viso 45 dol.); kun. Jonas Velutis. 
Chicago. IL (viso 100 dol.); Povi
las Žičkus, Dorchester. M L

20 dol. Jonas ir Sofija Alek
nai, Amsterdam, N Y; Vincent 
Alones, Florai Park, N Y; Kostė 
Ancerevičienė, Chicago. IL, a.a. 
Frances Baltakis atminimui — 
John ir Elearror Baltakiai, Gard- 
ner, MA; .Leonas ir Elena 
Baltušiai, Chicago. IL; a.a. Frank 
Baltuška atminimui — Anne 
Adams, .Lagūna Niguel, C A; Re
gina Barauskaitė, Melrose Park. 
IL; Kazys Barzdukas, Westches- 
ter, IL; a.a. Joseph Bendock atmi
nimui — Margaret Bendock To- 
wers. VVilmington, DE; Konstan
cija Buinevičienė, Palos Park, IL; 
a.a. Kęstučio Jeronimo Butkaus 
atminimui — Antonia Butkuvie
nė. Chicago, IL; Vytautas ir 
Leokadija Civinskai, Cleveland, 
OH; Marija Damijonaitytė-Da- 
mas, Naperville. IL (viso 320 dol.); 
Jurgis Damas. Naperville. Ik 
Kazys ir Stasė Daugėlai, Bedford, 
N H; Antanas Gailiušis, Phila- 
delphia, PA (viso 30 dol.); Ed- 
ward ir Neolitą Galiskiai, Pheo- 
nex, AZ; Antanas ir Veronica 
Garmai, N. Palm, Beach, FL; a.a. 
Anna, Geležinis atminimui — 
Stanley ir Laura Patrick. Port 
Richey, FL (viso 30 dol.); dr. Da
na Gvttschalk. Munster. Vokie
tija; Peter Gunas, Sr., Coventry, 
CT (viso 70 dol.); a. a. Stasio Jakš
to atminimui — Virginia Jakštas- 
Kelly, Rockville Centre, NY; An
tanina Juknevičienė, Brockton, 
MA; a.a. John Karalevvitz atmi
nimui — Anastasia Karalewitz, 
Monroe, MI; Stanley Kiškis, Dear
bom Hts., MI; Rožė Kriaučiū
nienė. Chicago, IL (viso 55 dol.); 
a.a. Edmoundas Kubaitis atmi
nimui — Edgar Kubaitis, Little 
Silver. NJ; Charles ir Frances Ku- 
lakusky, Worcester. MA; Kazys ir 
Mėta Linkai, Miami Beach, FL 
(viso 45 dol.); M. Monkus, Chi
cago. IL: Bronius ir Praurimė 
Murinai. Melrose Park, IL: An
tanas ir-Elena Musteikiai, Detroit. 
M i (viso 40 dol.); Ona Norkū- 
nienė, Hartford, CT; Vincas 
Olšauskas, Cicero. IL; Marija 
Pauliukonienė, VVorcester, MA 
(viso 90 dol.); Juozas Petniunas, 
Richmond Hill. N Y; Antanas ir 
Halina Plaušinaičiai, Chicago, 
IL; Magdelė Sakadauskienė, 
Brockton, MA; Viktoras ir Ona 
Samatauskai, Miami. FL (viso 45 
dol.); Jadvyga Skrudzinkienė, 
Dorchester. MA (viso 40 dol.); a.a. 
Tatarunis ir Sluskonis šeimoms 
atminti — Peter ir Sophie Slus
konis, Lawrence. MA; Lionginas 
Svelnis, Needham, MA; Kazė Vai- 
čeliūnienė. Warrensville Twp., OH 
(viso 40 dol.); Vytautas Vaikutis, 
Bridgcport, CT; Yinshanis šeimos 
atminimui — Helen Yinshanis, 
Nevv Britain, CT; Bruno Zivat- 
kauskas, Chicago, IL; dr. Albert 
Zvirzdinis, Grand Rapids, MI; a.a. 
Anthony ir Anna Zvvinkak atmi
nimui — LeRoy Borries, Ef- 
fmghain. IL

15 dol. Algimantas Bublys, 
Bloomfield Hills, MI (viso 40 dol.); 
Vincas ir P. Grybauskai, Brock
ton. MA; Bronius Kovas, Nor- 
wood, MA; M. ir S. Kriščiukaičiai, 
Avon. MA; Vladas Paalksnis, 
Chicago, IL; S. Shimkus, Chi
cago, IL.

10 dol. William Adint, 
Brooklyn, CT; Helen /Vdamonis, 
Providence, RI; a.a. John ir 
Cecelia Antonilis atminimui — 
Ona Bleming, Willow Grove, PA; 
Ann Amashus, Woodland Hills, 
CA; Algis ir Sharon Backaitis, 
Southfield, MI; Kozmas Balkus, 
Tallahassee, FL; Jonas Baškys, 
VVorcester, MA, Ramūnas Bigelis, 
Elkhart, IN; Vincenta Burnei
kienė. Hartford. CT; David 
Caspcr, Pittsburgh, PA; Albinas 
ir Anna Mary Elskai, New York, 
NY; Stephen Fitzgerald, St. Louis, 
MO; Bronė Gasparienė, Riversi- 
de, NJ; Vladas ir Aniceta Ged- 
mintai, St. Petersburg Beach, FL; 
Jonas G liesas, St. Petersburg 
Beach, FL; Stasė *Gopensienė, 
Brockton, MA; Juozas Kalėda, 
Seminole. FL; Jonas ir Irena Kap- 
čiai, Duytona Bouch. FL; Povilas 
Karobas, New Brit.au, CT' (viso 15 
dol.); Mary Kleponis, S. Boston, 
MA, Povilas ir Gertrūda Koriai, 
Schenectady. N Y; a a. William ir 
Vemica Kreder atminimui — Jo
seph Kreder, Clarks Summit. PA; 
Mikalina Krutkevičiua, Cicero. IL; 
Vincent Matasavage, Waterbury, 
CT; Vladas Matulionis, Cle
veland, OH; a.a. Anna Mikulskį 
atminimui — John Mikulskį, Bos

ton, MA; Veronika Narkuvienė, 
Omaha, NE (visu 20 dol.k a.a. 
Algirdo Nasvyčio atminimui — 
Brigitte Nasvytis, Cleveland, OH; 
Pątricia Nevvton, San Francisco, 
('A; Algis ir Jūratė Norvilui, Oak 
Lawn. IL (viso 20 dol.); a.a. Petro- 
nelle Pakutinskas atminimui — 
Mary Pakutinskas. Pittsburgh, 
PA; Jonas Pfeirys, Chicago, IL; 
a.u. Prano ir Evos Poėkaičių atmi
nimui — Reymond Poškaitis, Ale- 
xaudria, VA; Jadvyga Poškienė, 
Rochester, N Y; Juozas Rama
nauskas, Bridgewater, MA; Adol
fas ir Ona ščiukai, Dorchester, 
MA (viso 20 dol.); U. Urbelis, 
Richmond Hill, NY; a.a. Mary 
Valane atminimui — Peter Vala- 
ne, Yonkers, NY; a.a. Martyno 
Vambuto atminimui — Emilija 
Vambutienė, Richmond Hill, NY; 
a a. Alice Vasiliauskienės atmi
nimui — Vytautas Vasiliauskas, 
N. Babylon, N Y; Tomas Venc
lova. Nevv Haven, CT (viso 60 
doL); Vytautas Veršelis, Kings 
Park, N Y; Vytautas Vitkauskas, 
EPO, NY; George W aide ii, Tama- 
qua, PA; Vitas Zenkus, W. Bridge- 
water, MA.

6 dol. Peter Kasilionis, Clark, 
NJ.

5 dol. Valentins Auzers, Sta- 
ten Island, NY; Rimvydis ir Ani- 
ta Bajoraičiai, Federal, Way,WA; 
Bronius Bakaitis, Abington, MA; 
Ranceford ir Adella Blair, 
Rosedale, NY; Robert Dillis, 
Brockton, MA; Thomas Dowd, 
Minneapoiis, MN; Clarence F. 
Karawsky, Greensburg, PA; Sta
sė Kavaliūnienė, Chicago, IL; Ste- 
fania Kuchinskas, Brooklyn, NY) 
Sylvester Kuchynskas, Brooklyn, 
N Y; a.a. Anna Martus atminimui 
— Mary Martus, Hyde Park, MA; 
Kęstutis Nakas, New York, N Y; 
Aldona Olson, Libertyville, IL 
(viso 1U dol.); Stanley Pieza, N. 
Judson, 1N; Stasys Radžiūnas, 
Omaha, NE; a.a. Simon Rainio 
atminimui Elizabeth Rainis, 
Woodhaven, NY; dr. Albinas 
Šmulkštys, Gibbstown, NJ; Liucia 
Staška, VVorcester, MA; Joseph ir 
Louise Stmm^kis, Brockton, MA; 
John ir Danutė Svirsky, Brock
ton, MA; John Swedis, VVorcester, 
MA; Danutė Uogintienė, Wa- 
terbury, CT (viso 25 dol.); Edward 
VVaitt-Vaitiekunas, Brockton, MA; 
S. Vaitkevičius, Chicago, IL(viso 
10 dol.); a.a. kun. Vincent Vilku- 
taičio utininūnui — Mary Sku 
zinskas, Cleveland, OH; Jonas 
Vyšniauskas, Chicago, IL; Frank 
VVailen, Brockton, MA.

4 dol. Gaetano Giacchi, 
Brooklyn, N Y; Adelė Monkienė, 
Brockton, MA.

3 dol. Ona Eikinienė, Brockton, 
MA; Konstantinas Klabis, Brock
ton, MA; Ona Surovičienė. 
Brockton, MA; Eugenijus Užpur- ’ 
vis. N. Easton. MA.

2 dol. Laimė L. Koch, Chicago, 
IL.

VISIEMS ARTIMA LITUANISTINĖ MOKYKLA— 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS “ŽIDINIO” 

NEAKIVAIZDINĖLITUANISTINĖ MOKYKLA
KORESPONDENCINIU BŪDO DĖSTOMA PILNA 1-12 SKYRIŲ PROGRAMA

Mokiniams darbai siuntinėjami kas savaitę.
Naudojamos įvairios vaizdinės ir garsines mokymo priemonės.
Išduodami visų skyrių pažymėjimai ir mokyklos baigimo atestatai.

Į
Kreiptis į mokyklos direktorę Vidą Bučmienę

17702 Crestland Rd.
Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216) 481-0653

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA
KASA

LITHUANIANFEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01114th St., Richmond Hill, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-6799

Skyriai: Chlcagoje, Cicero, St Petersburge

Aktyvas: 40 milijonų dolerių.

KASOJE gaunimo* paskolos, reguliarios santaupos, 
IRAIrkKI pelningi certiflkatai.

Reguliarių santaupų palūkanų kursas KASOJE šiuo metu 7%. Pilnas metų 
prieauglis 7.25%

Taupymo certif Ikatų palūkanos nuo 8.5%, pagal sumą Ir terminą.
IRA indėlių palūkanos nuo 10% iki 11% pagal terminu.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Richmond Hlllveikia šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro, išskyrus penktadienis it Iki C v. v. Ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų ir certlfikaty palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefonu irba paštu Jums bus sutelktos vėliausios Informacijos.

r -- - - - - - " -

i (Į SPORTAS

ŠALFASS-gos Sporto vadovai
ŠAlJA.SS-gos centro valdyba 

skelbia sporto S«ikų komitetų va
dovus:

Krepšinio — Rimas Miečius, 
Toronto PPSK AuSros narys, 
6 Gamet- Avė., Toronto, Ont. 
M6GIV5. Tel. 416 537 - 5714.

TinHimio — Zigmas Ziupsnys,

1 dol— Anthony Clay, Green- 
wood, AIR. '

P«l(ul pasižadėjimus gauta:
2000dol. dr Jonai> ir Dana Pilė

nai, Hu nlington, N Y (įmokėta 
MdOduL).

10(10 dol. Arūnas ir Irena 
Draugeliai, Woodridge, IL (įmo
kėta 750 dol.); Raimundas ir 
Danuti Korzonai, Chicago, IL 
(įm kta 1.000 dol.).

500 dol. Alg. T. Antanaitis, 
Chicago, IL (įmokėta 400dol); 
Bronius ir Mana Gurėnai. Hay- 
ward, VI (įmokėta 400 dol.); Ali
na Sknapskelienė, Chicago, IL 
(įmokėta 530 dol.); Juozas Stašai
tis, Brockton, MA (įmokėta 500 
dol),

350 dol. Justice ir Theresa Ja
mes, Larasdovvn e, PA (įmokėta 120 
dol).

$300 dol. Rimvydas ir Dalia 
Jakai, Morristown, PA (įmokėta 
100 dol.).

200 dol. Kun. Matas Cyvas. 
Albany, W (įmokėta 150 dol.).

100 dol. Margaret Girdosky. 
Arlingtozi, VA (įmokėta 50 dol.); 
Domas Lapkus, Chicago, IL (įmo
kėta 75 dol.); Zigmas ir Eugenia 
Budelskiai, Schiller Park, IL 
(įmokėta. 50 dol.).

60dol. Frank ir Joanne VVoj- 
cicki Severna Park, MD (įmokėta 
45 dol.).

Aukų liepos mėnesį surinko:
JAV LB Philadelphia apylinkė 

100 dol. (viso 660 dol.); JAV LB 
VVorcester apylinkė 165 dol. (viso 
2,190 dol.).

Lėšų telkimo vajus prasidėjo ir 
sėtaingai vyksta. Kviečiame 
visus pirisidėti prie Lituanistikos 
katedros steigimo. Už visas aukas 
nuohrd2iai dėkojame. Čekius 
pratae rašyti ir siųsti: Litu
anistikos katedra arba Lithu
anian World Community 
Foundation, 5620 S. Cla- 
remont Avenue, Chicago, Il
linois 60636.

Vytautas Kamantus
PLB Fondo pirmininkas

Nijolė Balzarienė 
PLB Fondo reikalų vedėja 

Chicagos LSK Neries narys, 4501 
West 100-th St., Oak Lawn, 
IL 604.53. Tel. 312 425-3379.

Ledo ritulio — Rimas Kultu
vas, Toronto Lietuvių Ledo Ritu
lio Klulx) narys, 297 Kennedy, 
Toronto, Ont. M6P 3C4. Tel. 
416 766-2996.

Lengvosios atletikos — Algis 
Malinauskas, Toronto PPSK 
Aušros narys, 1317 Hillview 
Cresc., Oakvilie, Ont. L6A 2C6. 
Tel. 416 844-7694.

Lauko teniso — Antanas Bart
kus, Chicagos Lietuvių Teniso 
Klubo narys, 2825 West 86-th 
Place, Chicago, IL 60652. Tel. 
312 737*7117.

Šachmatų — Vytautas Nasvy- 
tis, Clevelando LSK Žailxi na
rys, 1234 VVest Blvd., Cleveland, 
OH 44102. Tel. 216 631-0210.

Slidinėjimo — Mečys Empa- 
keris, Toronto LSK Vyčio narys, 
6 Robin Hood Rd., Islington, 
Ont. M9A 2W7. TEL. 416 231- 
1487.

Raketbolo — Vladas Plečkai
tis, Clevelando LSK Žaibo narys, 
4450 Rabun Lane, Richmond 
Heights, OH 44143. Tel. 216 
531-3474.

Biathlono — Algirdas Gudaus
kas, Clevelando LSK Žaibo na
rys, 20550 Bali Avė., Euclid 
OH. Tel. 2J6 486-6987.

Stalo teniso — Jonas Nešukai- 
tis, Toronto LSK Vyčio narys, 
255 Silber Birch Avė., Toronto, 
Ont. M4E 3L6. Tel. 416 691- 
7798.

Goldo — Vytas Petrulis, Det
roito LSK Kovo narys, 30115 
Brookview, Livonia, MI 48152. 
Tel. 313 525 - 0294.

Plaukimo — Stasys Kėkštas, 
Toronto Lietuvių Goldo Klubo 
narys, 31 Brumell, Toronto, Ont. 
M6S 4G6. Tel. 416 769-1068.

Futbolo — Jonas Kaunas, Chi
cagos LFK Lituanicos narys, 
2615 VVest 85-th Place, Chicago, 
IL 60652. Tel. 312 434-0768.

Softbolo — Algis Nagevičius, 
Clevelando Lietuvių Golfo Klu
bo narys, 7702 VVest Pleasant 
Valley Rd., Parma, OH 44130.,, 
Tel. 416 8^5 - 4954.

ŠALFASS-gos sporto šakų ko
mitetai yra pagelbiniai ŠAL— 
FASS-gos centro valdybos orga
nai, kurių tikslas yra rūpintis 
atatinkamų sporto šakų reikalais.

ŠALFASS-gos centro 
valdyba

Brit.au
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PADĖKA
Dėkojame New Yorko Ateitininkų Sendraugiam už 

šauniai suruoštas išleistuves. Ypatinga padėka vysk. Pau
liui Baltakiui. OFM, Apreiškimo parapijos klebonui — kun. 
Pakalniškiui, Tėvui Andriekui, OFM, kun. Paškui, Tėvui 
Bučmiui, OFM, ir visiem kitiem dvasiškiam už atsilankymą 
j pobūvį. Nuoširdžiai dėkojame rengėjam ponam Norvilam 
ir ponam Ąžuolam, taip pat Sendraugių pirmininkui po
nui Rygeliui, SAS CV vicepirmininkui Algiui Lukoševi
čiui, idėjos draugam ir svečiam už atsilankymą ir dovanas. 
Dar karta ačiū už puikias ir šiltas išleistuves, kurias su 
visais New Yorko prisiminimais neužmiršime nusikėlę į 
Pennsylvaniją.

PETRAS IR LORETA VAINIAI SU ŠEIMA

P.S. Dėl ypatingų darbo sąlygų Petras Vainius su šeima 
persikėlė į Pennsylvaniją. AMP Ine. pakėlė ji j Marketing 
vedėjo pareigas rūpintis AMP prekybos plėtimo susisie
kimo pramonėse visoje Amerikoje. Naujas adresas namų, 
kurie yra maždaug 15 mylių nuo Philadelphijos miesto 
ribų: 1291 VVisteria Drive, Malvern, Pennsylvania 19355.

jas jis darbavosi 14 metų. Be 
tiesioginio darbo, čia išmoko ir 
žurnalistinės patirties, dažnai 
pateikdamas korespondencijų 
bei kitokio pobūdžio rašinių tam 
laikraščiui, šio darbo nėra 
apleidęs iki pilt šios dienos.

1950 tai spaustuvei drauge su 
leidžiamu savaitraščiu DARBI
NINKAS, persikėlus į New Yor- 
ką, Stasys neteko dariai. Kartu 
su antruoju savo dėde Kastan
tu Šidlausku So. Bostone nusi
pirko užkandinę su leidimu joje 
pardavinėti ir alkoholinius gė
rimus. Taip vertėsi iki 1961 ir 
turėjo neblogų pasisekimų, nes 
sugeliėjo lankytojus mandagiai, 
paslaugiai priimti, patiekti jiem 
skanių valgių ir pavaišinti nuo
taikingais gėrimais. Tų prisimin
damas, Stasys sakosi įgavęs daug 
tos rūšies “biznio” praktikos ir 
patyrimo.

Vien tik jam dėl žinomų prie
žasčių Stasys likvidavęs savo tu
rėtų užkandinę, 1962 So. Bos-

kLIITf
Lietuvos vyčiai kankinių 

katedroje
Rugpjūčio 25 Lietuvos vyčių 

17-ta kuopa Bostone suorgani
zavo pilnų autobusų ir vyko į 
Šiaurės Amerikos kankinių ka
tedrų, Auriesville, N.Y. Ten kun. 
Pugevičius, Lietuvių Katalikų
Šalpos vadovas, organizavo pa
maldas už kenčiančius ir perse
kiojamus lietuvius. Į tų katedrų 
kelionė trunka keturias valan
das su viršum. .Toje kankinių 
katedroje mišias aukojo vysk. 
Paulius Baltakis, buvo amerikie
čių vyskupų ir keliolika kunigų. 
Giedojo Šv. Kazimiero parapijos 
iš Brocktono choras.

Lietuvos vvčiai vra ankstes-

STASIO IR ONOS GRIGANAVIČIŲ 
AUKSINĖ VEDYBŲ SUKAKTIS

(Tąsa iš praeito numerio)

K. Šidlauskas, būdamas Lie
tuvoje, buvo sumanęs savo sū
nėnų pasiimti j Ameriką. Tuo 
reikalu jis kelis kartus buvo nu
vykęs į Amerikos konsulatų 
Rygoje. Tuo metu tas konsula
tas buvo bendras visom trim 
Pabaltijo valstybėm: Estijai, 
Latvijai ir Lietuvai. K. Šidlaus
kui nepasisekė gauti vizų savo 
sūnėnui Stasiui įvažiuoti į Ame- 
rikų. nes konsulatas veikė lėtai, 
o pačiam Amerikos lietuvių įga
liotiniui K. Šidlauskui buvo pa
skirtas ribotas laikas.

1922 Stasys buvo pašauktas 
atlikti karinę prievolę Lietuvos 
kariuomenėje. Paskirtas į II-jį 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Algirdo pėstininkų pulkų, sėk
mingai baigė mokomųjų kuopų 
ir paskirtas 2-ron kulkosvydžių 
kuopos naujokų apmokymo in
struktorium. Išmokslino dvi 
jaunų kareivių laidas. Atitarna
vęs karinei prievole i atlikti skirtų 
laikų, Stasys pulko vadovybės 
buvo kalbinamas pasilikti virš- 
tarnybiniu, pažadant geras 
pragyvenimo sąlygas ir aukš
čiausių kareivio (viršilos-kuopi- 
ninko) laipsnį. Prabuvęs šešius 
mėnesius virštarnybin iu, jis pa
aukštintas į vyr. puskarininkio 
laipsnį, 1925 buvo paleistas į at
sargų.

Sugrįžęs į tėvų ūkį, kuriame 
jis buvo labai reikalingas, Stasys 
nepasiliko jame sėsliu. Jį, jaunų, 
stiprų ir pilnų energijos bei vi
sokių ateities planų vyrų, viliojo 
“aukso šalis“ — Amerika.

Susisiekęs sujau Kaune įsikū
rusiu Amerikos konsulu, paly
ginti. per trumpų laikų Stasys 
gavo į Ameriką įvažiavimo vizų 
ir 1928 kovo mėnesį jau buvo 
Amerikoje. Čia buvo didelė be . 
darbe, užtat ir Stasiui pirmuo
sius ketverius metus prisiėjo 
dirbti netoli Bostono esančiame 
vasaros kurorte, Cohasset, vi
rėju. Tos specialybės jis pats 
buvo išsimokęs.

Bostone
1932 jo dėdė vaistininkas K. 

Šidlauskas surado Stasiui darbų 
pačiame Bostone. Turėdamas 
pastovų darbų ir tuo pačiu 
pragyvenimo šaltinį, Stasys tuoj 
įsijungė į lietuvių religinį ir kul
tūrinį darbų, kartu lankydamas 
anglų kalbos vakarinę mokyklų.

Įstojęs nariu į daugelį Bosto
ne veikusių lietuviškų sambūrių, 
beveik visuose būdavo išrenka
mas “finansų ministeriu”: Lie
tuvos vyčių Naujosios Anglijos 
apskrities, Susivienijimo 94 kuo
pos, Lietuvos vyčių 17-tos Algir
do kuopos (tuo laiku didžiau
sios Bostone); Šv. Jono Evange
listo Pašalpinės Draugijos (išti
sus 22 metus), L.D.S. 1-mos kuo
pos ir South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos iždininku.

1951 Stasį išrinko į So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Draugijos 
direktorius. Tuo metu į tų Drau
gijos postų patekti būdavo sun
ku. nes į jį pretenduojančių bū
davo apie 60 asmenų. n/1

Be anksčiau įvardintų lietuviš
kų sambūrių, Stasys Griganavi- 
čius priklausė prie Lietuvos vy
čių dramos ratelio ir vaidino 
įvairius vaidmenis to ratelio su- 
ruošiamuose veikaluose. Drauge 
ėjo tų parengimų pirmininko bei 
komisijų pareigas. Užtat Lietu
vos vyčiai atsidėkodami už ne
pailstamų jiems talkinimų bei 
paramų yra pakėlę Stasį į ket
virtų laipsnį.

Baigiant įvardinti Stasio Gri- 
ganavičiaus veiklų įvairiuose 
lietuviškuose sambūriuose bei 
organizacijose, negalima nepa
minėti. jog jis buvo ir šiandien 
tebėra Šv. Petro lietuvių para
pijos Bostone kolektorius.

Darbininko spaustuvėje ir
So. Bostono Lietuvių Draugijoje

1936 Stasys gavo Bostone leis
to laikraščio DARBININKAS
spaustuvėje darbų. Čia, anot 
paties Stasio, “ . . .buvo mano 
tikra lietuvių kalbos mokykla, 
kurios man taip labai trūko”. 
Toje spaustuvėje kaip jos vedė-

JURGIUI DRAGŪNEVIČIUI

\Vashingtono vyr. skaučių židinys

mirus, jo dukrai Audronei Pakštienei, mūsų židinio narei, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

JURGIUI DRAGŪNEVIČIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Anelę, dukrą Aud
ronę Pakštienę, sūnus Vitolį, Gediminą, Algimantą, Rimą 
su šeimomis ir visus gimines bei artimuosius.

Dr. Valerija Norvaišienė 
Regina ir Alfonas Petručiai

tono Lietuvių Piliečių D-jos val
dybos buvo pasamdytas baro 
tarnautoju. Tik trumpų laikų tas 
pareigas ėjęs, jis buvo paprašy
tas pasiimti tos Draugijos reika
lų vedėjo pareigas. Ir tatai buvo 
padaryta tuo metu, kai Draugi
jos finansai buvo labai nusmukę: 
paskutinių metų metinis pelnas 
buvo tik S1,116. Stasiui paėmus 
Draugijos vairų į savo rankas, 

jam reikėjo įdėti visų savo ener
gijų ir patyrimų pakelti apyvar
tų, o su ja ir pelnų. Darbas 
buvo sunkus ir nedėkingas, bet 
rezultatai labai geri.

Pirmieji Stasio, kaip Draugi
jos reįkalų vedėjo, metai jau 
davė pelno $10,972. Ir taip kiek- 
vieneriais sekančiais metais 
Draugijos pelnas didėjo. 1970 
metų, kuriais Stasys išėjo į pen
sijų, Draugijos pelnas pakilo iki 
$21,870.38. Verta pažymėti, kad 
tada gėrimai buvo labai pigūs: 
degtinės stikliukas 30 centų, o 
alaus stiklas tik 10 centų.

Keltuvo statyba
Visiem, kurie kada nors yra 

atsilankę So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos, neskaitant 
rūsio, keturių aukštų namuose, 
gerai yra žinoma, kad juose yra 
dvi gražios, skoningai įrengtos 
salės. Ypatingai gerai įrengta 
III -jo aukšto salė, kurioje yra 
erdvi scena vaidinimam ar kon
certam skirta. Abi salės tinka 
įvairiem susirinkimam, minėji
mam, puotom, didesnio masto 
krikštynom ar vestuvėm atšvęsti 
bei pasilinksminti. Nežiūrint tų 
patogumų vienu laikotarpiu tų 
salių išnuomavimo pelnas pra
dėjo mažėti ir nuomotojų skai
čius sumažėjo. Aiškiai buvo pa
stebėta. kad vis rečiau atsiran
da nuomotojų puotom, vestuvėm 
ir, aplamai tokių, kuriem rei
kalingi valgiai ir indai. Pasiro
dė, kad valgių parūpintojai ir jų 
atgabentojai turėdavo didelių 
sunkumų su tų gėrybių užnešimu 
laiptais į antrų ar trečių aukštų. 
Todėl tokie dažnai visai atsisa
kydavo patarnauti.

Savaime atsirado būtinas rei
kalas Draugijos namuose įtaisy
ti keltuvų.

Tuo reikalu 1966 birželio mė
nesį Ketvirčio brangenybių
krautuvėje, kuri yra antroje gat
vės pusėje nuo Draugijos namų, 
susirinko Draugijos valdyba: 
pirmininkas Stanley Drevins- 
kas, iždininkas Eddy Ketvirtis, 
finansų sekretorius Adam Druz- 
dys ir Dr-jo.s reikalų vedėjas — 
Stanley K. Griganavičius. Jie 
nutarė: pradėti rūpintis keltuvo 
statyba Dr-jos namuose, tuo 
reikalų pakviesti statybos varžo
vus, inžinierius, padaryti pla
nus, pravesti D-jos narių tarpe 
loteriją keltuvo statybai paremti 
ir kooptuoti stambesnius to kel
tuvo statybos rėmėjus.

daryti rėmėjų fondą. Aš noriu, 
kad tu būtumei pirmasis to fon
do rėmėjas, taip sakant, ledų 
pralaužėjas. Duok, prašau, šim
tinę . . .

O Jonas: — Imk šimtinę dabar, 
nes tiek teturiu su savim. Rytoj 
gausi dar penkis šimtus.

Kitos dienos vakarą Jonas iš
tiesia Stasiui penkių šimtų čekį. 
— Dabar jo neimsiu. Juk žinai, 
kad ateinantį ketvirtadienį yra 
visuotinis Dr-jos narių susirin
kimas. Ten ir įteik pirmininkui 
tą čekį.

Jonas Owirka, kaip pirmasis 
keltuvui įrengti fondo rėmėjas, 
tame D-jos narių susirinkime 
buvo pagerbtas garsiu plojimu 
ir visos Draugijos valdybos nuo
širdžia padėka. Dabar tas pir
masis rėmėjas jau daugiau 90 
metų, o jo žmonelė Marija jau 
ilsisi amžinybėje.

Jono ir Marijos Owirkų 600 
dol. auka keltuvo statybai susi
laukė gausių pasekėjų: Tamošai
čiai — 500 doL, Stasio prancūzų 
kilmės bičiulis Perrolt — 500 
dol., Juozas Lubinas — 300 doL, 
ir daugybė kiti} mažesnėmis su
momis. O po anksčiau paminė
to D-jos narių susirinkimo kitą 
sekmadienį einant iš bažnyčios 
senutė, visų labdaros darbų nuo
latinė rėmėja Teodora Vilkienė 
įspraudė į Stasio rankė šimtinę, 
pažadėdama: “Aš Ovvirką pra
lenksiu”. Taip ir padarė: ji iš vi
so keltuvo įrengimui paremti 
paaukojo 1,000 dol. Tokiu būdu 
ir D-jos reikalų vedėjo iniciaty
va ir pastangomis buvo gauta 
14,000 dol. iš rėmėjų fondo ir 
iš pravestos loterijos — 6,000 
dol. keltuvo statybai.

Draugijos valdyba, atsargoje 
turėdama 36,000 dol., iš visuoti
nio narių susirinkimo buvo ga
vusi įgaliojimą pasiskolinti iš 
banko dar 35,000 dol. Kadangi 
1968 metais apyvarta D-jos klu
be buvo labai gera, Dr-jos rei
kalų vedėjas Stasys Griganavi
čius patarė valdybai paskolos 
neužtraukti. Ir neapsiriko: iš rė
mėjų fondo, pravestos loterijos 
ir iš Dr-jos apyvartos keltuvo 
statybai buvo sukaupta 77,000 
dolerių. Jų ir užteko keltuvo 
statybos išlaidom padengti. Už 
tai didžiausia padėka priklauso 
tuometiniam Dr-jos reikalų ve
dėjui Stasiui Griganavičiui.

Iki šiol So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos nariai nėra pamir
šę Stasio Griganavičiaus nuopel
nų ir kasmet absoliučia balsų 
dauguma išrenka jį į Dr-jos di
rektorių tarybą.

Geriausios kloties ir sveikatos 
Stasiui ir Onai Griganavičiam, 
neseniai atšventusiem savo ve
dybinio gyvenimo auksinę su
kaktį.

A.P.S.

Pradžia sunki, bet pelninga
Po Draugijos valdybos nutari

mo statyti keltuvą, penktadie
nio vakarą, kaip paprastai, žmo
nės pradėjo rinktis vaišėm.

Jonas su savo žmona Marija 
susėdo nuolatinėj vietoj. Stasys, 
paėmęs iš baro tris gėrimus, at 
sisėdo prie jų stalo ir nedrąsiai 
prabilo:

— Jonai, turiu didelį prašy
mą. Draugijos valdyba nutarė 
įrengti mūsų name keltuvą. Tąm 
reikalui finansuoti nutarta su-

Prieškalėdinį turgų gruodžio 
7-8 Kultūros Židiny rengia Tau
todailės Instituto New Yorko 
skyrius. Dalyvaus daug apylin
kės tautodailės dirbėjų: Milda 
Kvedarienė su savo audiniais, 
M. Jankauskas su medžio droži
niais, I. Jankauskienė demons
truos šiaudinukų darymo meną 
(abu iš Washingtono, D.C.) ir 
daug kitų. Lietuvių Tautodailės 
Institutas kviečia šį savaitgalį 
pasižymėti ir aplankyti Kultūros 
Židinį.

nių ateivių sukurta organizaci
ja. Dauguma jos narių nėra ma
tę Lietuvos. Tačiau tai labai 
patriotinė organizacija. Bostone 
visose lietuvių tautinėse ir baž
nytinėse šventėse jie gausiai da
lyvauja su savo vėliava. Kiekvie
nu iškylančiu Lietuvą ar lietu
vius liečiančiu reikalu jie greit 
reaguoja, rašo laiškus prezi
dentui, senatoriam, kongresma- 
nam ir kitiem aukštiem parei
gūnam.

Iš amerikiečių spaudos
Laikraštis “The Enterprise” 

12 išspausdino gražų straipsnį 
apie lietuvių radijo valandos, 
vedamos p.p. M inkų, įvykusį 
pikniką. Ten rašoma, kad jame 
buvo žmonių iš visos Naujosios 
Anglijos. Didžiausias dėmesys 
buvęs karūnavimas 1985 metų 
Miss Lithuania of New England. 
Tas gražuolės titulas teko Do
nai Santacka.s. Laikraštis įdėjo 
ir jos fotografiją su gražuolės 
kaspinu, gėlių puokšte ir stovy- 
la.

Straipsnyje aprašoma, kad 
Minkai tą radijo valandėlę veda 
jau 51 metus. Jie esą girdimi 
iš radijo stoties WLYN banga 
1360 AM. sekmadieniais nuo 
8 iki 8:45 vai. ryto. Esą ši pro
grama padeda išlaikyti lietuvių 
kalbą ir lietuvių dvasią. Apra
šoma visa pikniko dienos pro
grama.

Mum lietuviam yra labai svar
bu, kad amerikiečių laikraščiai 
rašo apie mus ir mūsų siekius. 
Ir juo daugiau tokių rašinių, 
tuo Lietuvos ir lietuvių var
das garsinamas ir amerikiečiai 
sužino apie mus.

Liepos 21 “St. Petersburg Ti
mes” rašo apie nacius krimina
listus Kanadoje. Tarp kita ten 
rašoma, kad iki dabar Kanadoje 
buvo rastas tik vienas toks 
kriminalistas Albert Raucha, 
kuris Lietuvoje išžudęs 11,500 
Lietuvos žydų. Kanadoje jis bu
vęs areštuotas ir deportuotas 
į jo tėvynę Vokietiją. Kiek mus 
pasiekė žinios, Vokietijoje jis 
mirė vėžiu, nesulaukęs teismo.

Raucha tai buvo tas didysis 
nacių budelis, kuris kankino ir 
lietuvius. Ir šių eilučių auto
rius buvo jo žiauriai kankintas, 
o vėliau’ išvežtas į Vokietijos 
kalėjimus, kol Amerikos kariuo
menė išlaisvino iš Bayreuth ka
lėjimo.

Minkų padėka
Rugpjūčio 11 įvyko seniausių 

lietuviškų radijo programų 
Naujojoj Anglijoj 51 metinė ge
gužinė Romuvos Parke, Brock- 
tone.

Šių metų iškiliąja lietuvaite 
išrinkta Donna Santackaitė iš 
Braintree, Onos Santackienės 
dukrelė (tėvas miręs). Antroji 
vieta teko Vidai Ivanauskaitei iš 
Dorchesterio, Adolfo ir Nijolės 
Ivanauskų dukrelei.

Pirmi} dovaną už gražiausią 
rankdarbį laimėjo Barbora Gai- 
liūnienė iš So. Bostono.

Šokių varžybas laimėjo: pol
kos — Mr. ir Mrs. Arthur Pyne 
iš Nonvoodo, valso — Rise Ro- 
zen iš Brocktono ir David Emer
son iš Wayland, tango — Irene 
Howard iš Burlington ir David 
Emerson iš Wayland.

Laimėjimo dovanas laimėjo: 
1 — Ray Vitaitis iš Nonvoo
do, 2 — Clara Ostrauskas iš 
Arlington, 3 — Julius Saniuta 

* iš Saugus, 4 — John Roman iš 
Quincy, 5 — Mary O’Connor iš 
West Roxbury, 6 — John I. Ba
lionas iš Westboro. 7 — Henry 
Viltis iš Dorchesterio, 8 — Do- 
rothy Buslovich iš Lynn, 9 — 
Jane Pocius iš Somerville, 10— 
Ursula Aleksūnas iš So. Bostono.

Įėjimo dovanas laimėjo: 1 — 
287656, 2 — 287724, 3 —
287761, *4 — 287678, 5 —
287609, 6 — 287752, 7 —
287623, 8 — 287643, 9 —
287630, 10 — 287788.

Komitete iškiliajai lietuvaitei, 
gražiausiem rankdarbiam ir ge- 
riausiem šokėjam išrinkti daly
vavo: Ona Ivaškienė — Lietu
vių tautinių šokių sambūrio ve
dėja, Juozas Kasperas — Boston 
School Committee dalyvis, Rima 
Knasienė — Century 21 atstovė, 
Jonas Lenkauskas — Lietuvių 
klubo, buvusio Sandaros klubo 
iš Brocktono narys, inž. Klaudi
jus Šakenis iš Dorchesterio.

Gegužinės vyriausia šeiminin
kė Monika Plevokienė iškepė ir 
padovanojo skanaus kugelio. 
Taip pat kugelio iškepė ir pa
aukojo Conaie Vasiliauskienė ir 
Ursula Aleksūnas, kurios irgi 
dirbo gegužinėje. Kavos dovano
jo Ona Šugždienė. Arbūzą do
vanojo Ona Gureckienė, Romu
vos Parito, kur vyko gegužinė, 
savininkė.

Gegužinėje prie vartų dirbo 
Irena Williamson, Vytautas Rač
kauskas ir Juozas Gomas, virtu
vėje dirbo Connie Vasiliauskie
nė, Julia Mansfield, Ursula Alek- 
sunas, Anna Lane, Joanne ir 
Pauline šiauris, Stella Ma- 
neikienė. Prie baro dirbo Bill 
Williamson, Vytautas Kurapka, 
Algimantas ir Aleksandras Ivaš
kai. Ofise dirbo Ilona Bara
nauskas. Prie rankdarbių stalo 
dirbo Milda Norkūnienė. Auto
busą išleido ir prie Šokių varžy
bų pagelbėjo Gediminas Ivaška, 
gerai žinomas Lietuvių tautinių 
šokių sambūrio vedėjas. Gegu
žinės šeimininkas buvo Alek
sandras Dubauskas.

Šios gegužinės rengėjai dėko
ja visiems, atsilankiusiems į ge
gužinę, dirbusiems gegužinėje, 
visiems prekybininkams, taip 
pat Stasiui ir Marijai Miniotams 
už paaukotas laimėjimo ir įžan
gos dovanas. Taip pat dėkojame 
visiems, kurie parėmė šią radijo 
programą pirkdami laimėjimo 
ir įėjimo bilietus. Jūsų parama 
skatina šios r? 1 o valandos ve
dėjus Steponą ir Valentiną Min- 
kus ir toliau veikti su radijo 
programomis.

RENGINIAI
Rugsėjo 8 Tautos šventės mi

nėjimas. Rengia LB Bostono 
apylinkė. 10:15 vai. ryto Šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje pamal
dos. Visos organizacijos prašo
mos dalyvauti su vėliavomis. 
3 vai. minėjimas tęsiamas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėje.

Rugsėjo 14 So. Bostono Lie
tuvių Lituanistinės mokyklos 
mokslo metų pradžia, 9 vai. ry
te pamaldos Šv. Petro bažny
čioje, o po pamaldų vykstama į 
Gavin mokyklą, kur prasidės 
mokslas.

Rugsėjo 15, sekmadienį, 3 
vai. popiet Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos bažnyčioj, Norwood, 
Mass., vyks Švč. M. Marijos pa
gerbimas. Styginis kvartetas 
gros įvairias giesmes, ypač lie
tuvių kompozitorių.

Rugsėjo 22 Vykiai organizuoja 
išvyką autobusu į Pines katedrą 
N.H.

Rugsėjo 29 Balfo Bostono 
skyriaus 40 metų sukakties mi
nėjimas. 10:15 vai. mišios Šv. 
Petro parapijos bažnyčioje, o po 
mišių minėjimas parapijos sa
lėje.

Spalio 5-6 dail. Prano La
pės kūrinių paroda Lietuvių 
Piliečių d-jos Il-ro aukšto salėje.

Spalio 20 (ne 13 kaip buvo 
skelbiama) Laisvės Varpo ru
dens renginys.

Spalio 27 sol. Aldonos Stempu- 
žienės rečitalis Lietuvių Piliečių 
d-jos IlI-čio aukšto salėje.

Lapkričio 9 Balfo 72-ro skyr. 
'vakarienė Sandaros klube 
Brocktone.

Lapkričio 16 Amerikos Liet. 
Piliečių draugijos salėje So. Bos
tone rengiamas “Antrojo kaimo” 
iš Chicagos pasirodymas. Rengė
jai — Lietuviškos Skautybės 
Fondo valdyba.

Lapkričio 17 So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos ilgamečio 
pirmininko, o dabar garbės pir
mininko Aleksandro Čapliko 
pagerbimo banketas draugijos 
salėje.

Lapkričio 24 Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėje.

R03T0N MASS — wlYN 1300 
AM bsngos sokm. nuo • *1 0:45 
ryto. Vods S. Ir V. Minkai, 71 
Farrsgut Road, So. Boston, Mass. 
02127. Totof. 200-2515-

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 0^)0-10.00 vai. ryto K WCAV-

I banga M.0. VedOfae — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brodrton, 
MA 02402. T sieto n ss (017) 500- 
7200.
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Šį savaitgalį, rugsėjo 7, šeš
tadienį, Maironio lituanistinė 
mokykla pradeda savo darbų 
įprastinėje vietoje; rugsėjo 8, 
sekmadieni, vyksta Tautos šven
tės minėjimas Apreiškimo para
pijos bažnyčioje ir salėje; taip 
pat vyksta ir Maironio lituanis
tinės mokyklos gegužinė bei me
no Galerijos atidarymas Locust 
Valley, L.l.

Šaulių kultūrinis savaitgalis 
vyko rugpjūčio 31 - rugsėjo 2 
dienomis Kennebunkporte, M E. 
pranciškonų vasarvietėje. Iš 
Nexv Yorko dalyvavo šauliai: 
Kazys Bačauskas ir Vladas Va
siliauskas.

Vyrų choro Perkūnas repetici
jos prasideda rugsėjo 6, penk
tadienį 7:30 v.v., Kultūros Židi
nyje, Perkūno kambaryje. Prašo
mi susirinkti visi choro nariai. 
Taip pat prašomi atsilankyti ir 
kiti, kurie nori prasmingai pra
leisti laiką ir dalyvauti iškilia
me chore. Choro valdybos pir
mininku yra Lionginas Dran- 
gauskas choro dirigentas — Vik
toras Ralys.

Už a.a. Stanislovo Sandanavi- 
čiaus vėlę jo 20 metų mirties 
sukakties proga mišios bus au
kojamos rugsėjo 14 šeštadienį, 
9 v.r. Apreiškimo parapijos baž
nyčioje. Draugus ir artimuosius 
prašom dalyvauti mišiose ar 
prisiminti savo maldose.

KVIEČIAME Į TAUTOS 
ŠVENTĖS MINĖJIMĄ

Tautos šventė skiriama prisi
minti Vytautą Didįjį ir drauge 
visą senąją Lietuvą, jos įvairius 
žygius, laimėjimus. Nepriklauso
mos Lietuvos laikais vykdavo 
paradai, didelės iškilmės Kaune 
ir kituose miestuose.

New Yorke Tautos šventės 
minėjimas įvyks rugsėjo 8, sek
madienį. tikrąją šventės dieną. 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je 11 vai. bus pamaldos. Mi
šias aukoja vyskupas Paulius 
Baltakis, OFM. Pamokslą pasa
kys Religinės Šalpos direktorius 
kun. Kazimieras Pugevičius.

Po pamaldų žmonės pereis j 
parapijos viršutinę salę. Ten bus 
šventės akademinė dalis. Paskai
tą skaitys Lietuvos generalinis 
konsulas Nevv Yorke Anicetas Si
mutis. kuris mėgsta istoriją ir 
turi įžvalgų žvilgsnį praeičiai, 
surenka daug įdomiu faktu ir 
padaro įdomias išvadas.

Harmonija, mum gerai pažįs-

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

RUGSĖJO 8 D.

APREIŠKIMO PARAPIJOJE

Juozas Stepanas, iš Australi
jos Adelaidės, keliauja aplink 
pasaulį. Aplankė įvairius Euro
pos kraštus, buvo atvykęs į Nevv 
Yorką ir rugpjūčio 29, palydė
tas Juozo Giedraičio, lankėsi 
Darbininko redakcijoje, spaus
tuvėje. Kultūros Židinyje, pran
ciškonų vienuolyne. Iš čia tą 
pačia dieną išskrido Į Chicagą, 
kur dalyvaus ateitininkų jubilie
jiniame kongrese.

Dr. Vytautas Slavinskas mirė 
prieš 6 metus. Mišios už jo sielą 
bus aukojamos rugsėjo 7, šešta
dienį. 11:30 v.r. pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje. Draugai 
ir pažįstami prašomi velionį 
prisiminti savo maldose.

Marija Butkienė, Vaclovo 
Bųtkio žmona, jau kuris laikas 
serga ir guli savo namuose Great 
Necke, L.L, slaugoma savo vyro, 
svainės Marijos Karečkienės ir 
kitai artimųjų.

FLORIDĄ NUSIAUBĖ ELENOS 
URAGANAS

Darbo dienos savaitgali dalį 
Floridos nusiaubė gana stiprus 
uraganas Elena, padarydamas 
labai daug nuostolių.

St. Petersburg Beach rajone 
visi gyventojai buvo evakuoti į 
slėptuves. Evakavo naktį iš 
penktadienio į šeštadienį. Leido 

tarnas dainos vienetas, persi
tvarkęs. pasirodys su nauju re
pertuaru. Vadovauja muzikas 
Viktoras Ralys.

Bus ir literatūrinė dalis. Bus 
paskaityta Nelės Mazalaitės le
genda apie Vytautą Didįjį — 
“Karaliaus vainikas”.

Po to bus vaišės apatinėje 
salėje.

Minėjimą rengia LKVS Ramo
vės Nevv Yorko skyrius, kuris 
dabar švenčia savo veiklos 35 
metų sukaktį. Ta sukaktis ir bus 
prisiminta.

Nevv Yorko ramovėnų skyrius 
yra vienas iš veikliausių visų 
ramovėnų sky rių. Skyrius pasto
viai leidžia Kario žurnalą ir yra 
išleidęs eilę knygų. Neseniai 
pasirodė Zigmo Raulinaičio pa
rašyta knyga “Kunigaikščių Są
junga”.

Organizacijos prašomos da
lyvauti su vėliavomis, kad būtų 
iškilmingiau pagerbta Lietuvos 
praeities didieji žmonės.

MAIRONIO LITUANISTINĖ 
MOKYKLA

Maironio lituanistinė mokyk
la naujus mokslo metus prade
da rugsėjo 7, šeštadienį, įpras
tinėje vietoje, Holy Child Je- 
sus parapijos mokyklos patalpo
se, 111 St. ir 85 Rd. kampas 
Richmond Hill, N.Y.

Veikia visi 10 skyrių, vaikų 
darželis, page’binė klasė silpnai 
mokantiem lietuviškai.

Visi labai prašomi ir kviečia
mi savo vaikus leisti į šią li
tuanistinę mokyklą, kad tuo 
labiau susipažinti} su lietuvišku 
pasauliu ir su Lietuvos reika
lais.

Rugsėjo 7, šeštadienį, 9 v.r. 
prašome savo vaikus atvežti į 
mokyklą. Visi pradžioje renkasi 
į apatinę salę. Mokyklos vedė
ja šiemet yra V ida Penikienė.

Aidų žurnalo naujas numeris 
jau spausdinamas pranciškonų, 
spaustuvėje Brooklyne. Žurnalą 
redaguoja Tėv. Leonardas And- 
riekus, OFM, administruoja Tėv. 
Benvenutas Ramanaus.as OFM. 
Jau rengiamas ir kitas numeris, 
kuriame bus prisimintas ir pa
gerbtas poetas Antanas Bara
nauskas jo gimimo 150 metų 
sukakties proga.

Kompozitorius Juozas Stan
kūnas išleido “Lietuvių liaudies 
dainų” sąsiuvinį su gaidomis. 
Aranžuota 12 liaudies dainų so
listam su piano palyda. Kaina 
2 dol. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje. Persiuntimui pri
dedamas 1 dol.

sugrįžti tik pirmadienio vakare 
10 vai.

St. Petersburgo ir Tampos ra
jone slėptuvėse buvo pusantro 
milijono žmonių.

Iš lietuvių niekas nenukentė
jo. Lietuvių namai yra šiek tiek 
aplandyti, išversta kur palmė, 
nuplėšta stogo čerpė.

Audra nuėjo į šiaurę ir pa
lietė Panama City ir Chipley ra
jonus, taip pat aplaužė medžius 
ir apgadino stogus. Iš lietuvių 
niekas-nenukentė jo.

Lietuvos vyčių Riverhead 152 
kuopa rugsėjo 15, sek
madienį, rengia antrąjį metinį 
lietuvišką festivalį The Ameri
can Legion Hali patalpose, 121 
Third Street. Greenport, Long 
Island. Atidarymo iškilmės 12 
vai. dienos. Festivalis uždaro
mas 7 vai. vak. Įėjimo bilietas 
2 dol., jaunesniem negu 16 metų 
— 75 c. Važiuojama Long Is- 
iand Expressvvay iki Exit 73 
ir tada važiuoti į rytus iki 
Greenport.

Noriu pirkti dviejų šeimų na
mą Richmond Hill arba Wood- 
havene. Skambinti 516 
261-2404.

Olympic rašomų mašinėlių su 
lietuvišku šriftu dar galima įsi
gyti kreipiantis adresu: S. Pra- 
kapas. 49 Norseman St., Toron
to, Ont. M8Z 2P7. Canada. Kai
na su persiuntimu į Ameriką 
160 dol.

Government Homes from 
§1.00. (U repair). Also delin- 
quent tax property. Gali 1 - 
805-687-6000 Ext. GH-4505 for 
Information.

LIETUVIŲ FONDO VAJUS 
prasideda rugsėjo mėn. pradžioje ir tęsis iki 1985 gruodžio 31 

Skatiname visus New Yorko ir apylinkių lietuvius Lietuvių 
Fondą remti ir savo bei savo giminių pavardes Įamžinti. 
LF ruošia naują leidinį. Todėl kviečiame visus aukotojus atsiųsti 
savo nuotraukas. Nuotraukos turi būti aiškios, juoda-balta.

Prašome užpildyti čia pridėtą atkarpą ir aukas siųsti adresu: 
L. Milukienė, 111 Grohmans Lane, Plainview. N.Y. 11803. Čekius 
rašyti Lithuanian Foundation, Ine. vardu. Gausite pakvitavimus. 
Visos aukos nurašomos nuo mokesčių.

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

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

Lietuvių Fondui aukoju $...............-......... .....................................
Sudarant testamentus, prašome įrašyti ir Lietuvių Fondą 

angliškai: Lithuanian Foundation, Ine., A Not-For-Proflt, Tax 
Exempt, Illinois Corporation, 3001 West 58th Street, Chlcago, 
III. 60629.

Iš anksto visiems aukotojams dėkojame!

LIETUVIŲ FONDO ATSTOVĖ NE\V YORKE

T

Nauja Harmonijos sudėtis. Iš k. Viktoras Lora, Astra Vilija Butkutė, Birutė Ralytė- 
Malinauskienė, Rasa Bobelytė-Brittain ir Viktoras Ralys, Harmonijos vadovas. Papil
džiusi savo jėgas, Harmonija pirmą kartą pasirodys rugsėjo 8 Tautos šventės minė
jime, kuris bus Apreiškimo parapijos salėje. (Žiur. skelbimą).

Meno paroda Kultūros Židi
nio mažojoje salėje rengiama 
gruodžio 7-8 Lietuvių Fondo 
vardu. Nevv Yorko lietuviai pir
mą kartą bus supažindinami su 
jauna menininke V. Rastonyte- 
Patch iš Cape Cod.

Lietuvos vyčių Maspetho 110 
kuopa organizuoja du autobusus 
į Lietuvos vyčių festivalį Green
port, Long Island, rugsėjo 15, 
sekmadienį. Iš Maspetho auto
busai išvyks 10 vai. ryto. Grįž
tant iš Greenport išvyks 6:30 
vai. vak. Kelionė autobusu ir įė
jimas į festivalį tik 10 dol. 
Dėl smulkesnių informacijų ir 
registracijos skambinti Jonui 
Adomėnui 718 497-5212.

Lietuvos vyčių 110 kuopa Mas- 
pethe planuoja keturių dienų 
— lapkričio 8 - 11 savaitgalį 
praleisti Vermonte. Išvykstama 
trimis autobusais. Vienas išvyks 
nuo Voodhaven Blvd. ir Jamai- 
ca Avė. sankryžos 7:45 vai. ryto. 
Kiti du autobusai išvyksta 8 
vai. ryto nuo V. Atsimainimy 
bažnyčios. Nakvojama “The 
Stratton Mountain Resort” vieš
buty. esančiame 3000 pėdų 
aukšty Amerikos Alpėse. Kote
lis neseniai išleido 62 milijonus 
dolerių atnaujindamas pastatą 
ir pristatydamas naujus kamba
rius. Kelionės kaina 210 dol. 
Įskaitoma nakvynė, miegant 
dviese kambary, dešimt valgių 
elegantiškame restorane. Joe 
Thomas gros dainom ir šokiam. 
Bus polkos varžybos su premi
jomis. Bus apžiūrimos istorinės 
vietovės, apsipirkimo centrai, 
aplankoma seniausia sūrių ga
mykla Amerikoje. Anksti rezer
vuoti vietas pas Joną Adomėną 
7 1 8 497-5212 arba Adelę 
Dauzickas dieną 212 333-6654 
arba vakarais 718 -544-1787. Re
gistruojantis po spalio 10 pri
dedama 15 do]..

Aidai—

vienas geriausių kultūros 
žurnalų išeivijoj.
Ar juos prenumeruoji?

VILKAVIŠKIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS 
CLEVELANDE

Rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1 Cle- 
velande vyko Vilkaviškio gimna
ziją lankiusių suvažiavimas.

Šeštadienį, rugpjūčio 31, buvo 
susipažinimo vakaras su didele 
literatūrine dalimi, kur savo kū
rybą skaitė Vacys Kavaliūnas 
ir Balys Auginąs. Iš viso buvo

PRAILGINAMAS DARBININKO
KONKURSAS

Ryšium su 70 metų sukakti
mi Darbininkas yra paskelbęs 
romano arba novelių rinkinio 
konkursą. Konkurso terminas 
buvo nustatytas iki rugsėjo 15. 
nes norėta premiją įteikti spa
lio 6 per Darbininko sukaktuvinį 
koncertą.

Į redakciją kreipėsi bent kele
tas rašytojų ir prašė šį terminą 
prailginti, nes tikrumoje konkur
sas buvo paskelbtas gana vėlai, 
vasario mėnesį. 

PASAULIO LIETUVIŲ KATALIKIŲ 
ORGANIZACIJŲ SĄJUNGOS VALDYBA 
MALONIAI KVIEČIA LIETUVIŲ VISUOMENĘ 
ATSILANKYTI Į

TARPTAUTINIŲ JAUNIMO METŲ
MINĖJIMĄ
1985 M. RUGSĖJO 15 D., SEKMADIENĮ, 3:30 v. 
POPIET KULTŪROS ŽIDINYJE BROOKLYNE
PROGRAMOJE:

Invokaciją sukalbės vysk. P. BALTAKIS, OFM 
Tarptautiniai jaunimo metai — dr. ALDONA

ŠLEPETYTĖ-JANAČIENĖ
Jaunimo padėtis okupuotoje Lietuvoje — 

GINTĖ DAMUŠYTĖ
Lietuvių jaunimas išeivijoje — ALGIS 

LUKOŠEVIČIUS
Lietuvių Skautų Sąjungos įnašas jaunimui — 
VIDA JANKAUSKIENĖ
Ištraukos iš jaunimui skirtos poezijos — skaito 
LAIMA JANKAUSKAITĖ

Maldą už jaunimą sukalbės VIDA PENIKIENĖ
Programai vadovaus GINTARĖ (VAŠKIENĖ
Antroj daly filmas — Sibiro kalinių balsas 
Vaišės ir pabendravimas
Visi maloniai kviečiami atsilankyti

suvažiavę apie 50 buvusių tos 
gimnazijos mokinių ir mokytojų.

Iš New Yorko suvažiavime 
dalyvavo Alfonsas Samušis, ku
ris tą gimnaziją baigė ir karo 
metu joje mokytojavo, ir Liudas 
Tamošaitis, baigęs tą gimnaziją.

Įvertindama susidariusią pa
dėtį, Darbininko redakcija kon
kursą dabar prailgina. Naujas 
konkurso terminas — 1986 me
tų kovo 1 d. (pašto antspaudo 
data).

Visos kitos sąlygos lieka tos 
pačios.

Premiją — 1000 dol. Premijos 
mecenatas — kun. dr. Juozas 
Prunskis.

11 vai. — parapijos bažnyčioje iškilmingos pamaldos
Mišias aukoja vysk. PAULIUS BALTAKIS, OFM 

pamokslą sako kun. K. PUGEVIČIUS
12:30 v. parapijos salėje akademija, kurioje bus prisimin

ta LKVS Ramovės N.Y. skyriaus 35 metų 
veiklos sukaktis

PROGRAMOJE:
paskaita — gen. konsulas ANICETAS SIMUTIS 
Dainuoja HARMONIJA, vadovaujama muziko 
VIKTORO RALIO 
literatūrinė dalis

Po programos vaišės
Visi maloniai kviečiami atsilankyti
Įeinant aukoja 5 dol., tuo pačiu dalyvauja ir vaišėse

Pamaldose organizacijos kviečiamos dalyvauti su 
vėliavomis

RENGIA LKVS RAMOVĖS N Y. SKYRIUS

LIETUVOS VYČIŲ 152 KUOPOS 
RENGIAMAS ANTRAS METINIS

LIETUVIŲ FESTIVALIS
ĮVYKS RUGSĖJO 15, SEKMADIEN Į, 

NUO 12 VAL DIENOS IKI 7 V AL. VAK.
AMERICAN LEGION HALL 

121 THIRD STREET 
GREENPORT, LONG ISLAND, N.Y.

PROGRAMOJE: lietuvių tautiniai šokiai, lietuviškas 
maistas, audimo demonstracija, gintaro dirbiniai, tautinės 
dainos, rankdarbiai, velykiniai margučiai, balto dramblio 
stalas Ir kitos Įvairovės.

šokiam gros John Bakowski's Polka Band.




