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KELI ŽODŽIAI APIE PAULIAUS
JURKAUS PASAKŲ PAUKŠTĘ

Bernardo Brazdžionio žodis, pasakytas Pau
liaus Jurkaus kūrybos šventėja 1986 rug*ė|o 13 
Kultūros Židinyje. BrooMynl N.Y--------------------

(Tgsa ii praeito numerio)

Savaitės 
įvykiai

NETIKĖKITE BEDIEVIŲ GERUMU
Iš Liet. Kat. Bažnyčios Kronikos Nr. 68

Prezidentas Reagan pasiuntė 
Zenevon ginklų kontrolės dery
bom su Sov. S-ga delegacijai 
naujus ginklų kontrolės siūly
mus, pagal kuriuos būtų panai
kintos vidutinės tolinašos bran
duolinės raketos Europoj ir per 
10 m. —tarpkontinentinės bali
stinės raketos.

Kariniai ir diplomatiniai 
sluoksniai tvirtina, kad paskuti
niu metu Sov. S-ga pasiuntė į 
Nikaragvą didelę karinių reik
menų siuntą, kurią sudarė 6 puo
lamieji malūnsparniai, patobu
lintos priešlėktuvinės raketos, 
šarvuoti karių transporto 
vežimai ir kt.

Pagal popiežiaus Jono Pau
liaus II raginimą spalio 27 
Asyžiuj susirinkę 12 religijų at
stovai kiekvienas savo būdu 
meldėsi už pasaulio taiką. Po
piežius buvo paprašęs viso pa
saulio ginkluotų konfliktų daly
vius tą dieną paskelbti ginkluotų 
veiksmų paliaubas, bet tik paly
ginti nedaugelis šio prašymo 
paklausė.

JAV ir Sov. S-ga iš principo 
susitarė pasikeisti radijo translia
cijom: pažadėjo netrukdyti į ten 
siunčiamų Amerikos Balso tran
sliacijų, o JAV — surasti privačių 
radijo stočių, kurios sutiktų tran-~~ 
sliuoti Maskvos radijo progra
mas.

Sov. S-ga, atsakydama į jos 55 
diplomatų iš JAV ištrėmimą, 
įsakė išvykti 5 JAV diplomatam 
ir atšaukė visus 250 savo piliečių, 
dirbusių JAV ambasadoj įvairius 
patarnavimo darbus.

Kinija ir Portugalija susitarė 
dėl nuo 1557 m. Portugalijos val
domos Macao kolonijos prie 
Hong Kongo perleidimo Kinijai.

Sov. S-goj buvo įvykdyta mir
ties bausmė Adolf Tolkačev, ku
ris teikė JAV žvalgybai žinias, 
dirbo vienoj Maskvos tyrimų la
boratorijoj.

Londono Sunday Times spa
lio pradžioj paskelbė, kad Izrae
lis turi pasigaminęs branduoli
nių ginklų. Tas žinias jis buvo 
gavęs iš Izraelio Dimona ato
minėj įmonėj 10 m. dirbusio ir 
atleisto techniko Mordechai Va- 
nunu, kuris lapkričio m. buvo iš
vykęs į Australiją ilgų atostogų 
ir ten susidraugavo su anglikonų 
kunigu John McKnight. Laik
raščio iškviestas, Vanunmu, vyk
damas į Londoną, buvo suvilio
tas keliauti jachta per Vi
duržemio jūrą ir čia buvo pa
grobtas persirengusių Izraelio 
slaptos policijos agentų ir nuga
bentas į Izraelį. Kunigo 
McKnight pastangos surasti Ve- 
nunu Izraely ir jam padėti buvo 
nesėkmingos. Prisiminta, kad 
prieš 20 metų Pennsylvanijos 
įmonėj dingo apie 200 svarų la
bai prisotinto uranijaus, iš kurio 
Izraelis galėjo pasigaminti bran
duolinių sviedinių. Izraelis visa 
tai neigia.

Prancūzija mano, kad raktą, 
į Libano Dievo partijos teroristų 
pagrobtų užsieniečių paleidimą 
turi Sirija, nes ji, siekdama įsi
galėti Libano Bekaa slėny, 
nedrįsta pulti Dievo partijos par
tizanų tol, kol jie ten laiko pa
grobtus įkaitus.

Sov. S-ga vėl pradėjo skelbti 
prieš kelerius metus nutrauktus 
vaikų mirtingumo duomenis. 
Vaikų mirtingumas ten yra dvi
gubai didesnis už Vakarų val
stybėse esantį.

Kas ta “LKB Kronika Nr. 68”?

Iš Liet. Kat. Bažnyčios Kroni
kos 68 numerio spausdinome V. 
Lapienio ginimąsi ir paskutinį 
žodį teisme ir jo teismo sprendi
mą. Tai buvo ketvirtas straipsnis 
šiame Kronikos numeryje.

Dabar grįžtame į pradžią. Sis 
Kronikos 68 numeris Lietuvoje 
pasirodė praeitų 1985 metų spa
lio 16 d. Pirmieji šios Kronikos 
egzemplioriai, pasiekę Lietuvių 
Informacijos Centrą, buvo neiš
skaitomi. Reikėjo laukti kitos 
siuntos iš Lietuvos. Ir ji atėjo. 
Tada Lietuvių Informacijos Cen
tras perrašė iš originalo ir išsiun
tinėjo spaudai.

Šios Kronikos yra toks turinys: 
Šiandienos rūpesčiai, Lietuvos 
krikšto jubiliejui artėjant, 
Dėkojame, iš Vlado Lapienio 
teismo, Skaitytojo mintys, per
skaičius]. Kazlausko ir V. Balke
vičiaus straipsnius “Kaip gami
nami šventuoliai” ir “Jėzuitiškos 
tiesos prasmė”, Mūsų kaliniai, 
Žinios iš vyskupijų, Sovietinėje 
mokykloje, Nauji pogrindžio lei
diniai.

Numeris turi 45 puslapius, 
neįskaitant virželio.

Šiandienos rūpesčiai _ . _
Kristus, kalbėdamas apie 

Bažnyčią ir jos vaikus ištinka
nčius persekiojimus, yra pasakęs 
šiuos žodžius: “Atsiras netikrų 
mesijų ir pranašų. Jie darys ste
buklingų ženklų, bandydami su
vedžioti, jei tai būtų įmanoma 
net išrinktuosius. Todėl būkite 
apdairūs, aš jus iš anksto dėl to 
visko įspėjau” (Mk. 13, 22 - 23).

Kas įneša nerimo 
lietuvio širdin?

Sunkiais Bažnyčios istorijos 
momentais verta šiuos Jėzaus 
žodžius dažnai apmąstyti kasdie
ninių gyvenimo įvykių fone. Pa
bandykime šiuos žodžius prisi
mindami, panagrinėti vieną kitą 
mūsų gyvenimo momento įvykį, 
ypač tuos, kurie daugiau įneša 
nerimo tikinčio lietuvio širdin.

Sakoma, kad bedieviška 
valdžia turi savo žinioje specialių 
skyrių sąmoningai dezinformaci
jai, gandams skleisti. Tuo dide
snis Bažnyčios priešams džiaug-

smas, kuo stambesnė reikšmin
gesnė žuvelė užkliūva ant jų de
zinformacijos kabliuko.

Be teismo išsiuntė 
J Sibirą

Tikinčioji Lietuva pergyvena 
dėl suimtų kunigų, dėl pakarto
tino suėmimo vos kelias dienas 
laisvėje pabuvusio kun. Jono- J 
Kąstyčio Matulionio. RRT įga
liotinis Petras Anilionis mėgino 
įtikinti Lietuvos kunigus ir vy
skupus, kad dėl kun. J. K. Matu
lionio suėmimo yra kalti kunigai 
ekstremistai, pakurstę kun. J. K. 
Matulionį, o taip pat ir jis pats, 
pasakęs per daug smarkius pa
mokslus.

Tai netiesa! Šį iš konteksto 
išimtą sakinį P. Anilionis panau
dojo pateisinimui nežmoniško 
elgesio su invalidu kun. K. Ma
tulioniu. Pati valdžios laikysena 
išduoda, kad tiesa ne įgaliotinio 
pusėje, nes jokio naujo teismo 
suimtam kunigui nebuvo. Kun. 
J. K. Matulionis be papildomo 
teismo išsiųstas atlikti bausmę, 
nuo kurios buvo amnestuotas. 
Tik šį kartą išsiųstas toliau į patį 
Sibirą — Užbaikalėje, į Čitos 
sritį.

Dr. Petras Vileišis, uolus vi
suomenininkas, vienas iš 
Lietuvių Bendruomenės or
ganizatorių Amerikoje, 
mirė š.m. lapkričio3 Water- 
buryje. Ten ir laidojamas 
lapkričio 6, ketvirtadienį. 
Žiūr. vedamąjį straipsnį.

Ateistai sielojasi * 
Bažnyčios “vienybe”

Ne naujiena, kad bedievių ko-

laborantai uoliausius kunigus 
bedievių vadinamus ekstremi
stais, mėgina apkaltinti 
Bažnyčios vienybės ardymu, ne
silaikymu bažnytinės drausmės, 
net ėjimui prieš vyskupus, ypač 
kai jie mėgina aukštesniuose 
bažnytiniuose postuose esančių 
dvasininkų dėmesį atkreipti į be
dieviškos dezinformacijos klastą.

Tačiau ar ne keista, kai dėl tos 
tariamos Bažnyčios “vienybės” 
ima sielotis atvirai prieš tikėjimą 
kovojąs ateizmo propagandistas 
B. Deksnys (Ateizmas, religija ir 
ideologinė kova, Vilnius, 1985, 
p. 103 -105)? Ne Bažnyčios nau
dai tas rūpestis. Kokios vienybės 
Bažnyčioje nori ateistai? 
Bažnyčios nelaimei ateistams 
pasisekė kai ką paveikti grasini
mais ir pažadais, kad su jais ben
dradarbiautų. Kiti, uolesni, ma
tydami persekiojamą Bažnyčią ir 
niekinamą Dievą, bando gelbėti 
padėtį, paveikti kitus, kad nepa
siduotų bedievių reikalavi
mams. Jie ir yra didžiausi ir “vie
nybės” ardytojai.

Konkrečiai imkime sakmę 
apie bokštą. Joje pasirodo iš kitų 
kraštų atkeliavęs meisteris archi
tektas Lukas Matematicus. Jis 
karaliui pasisiūlo pastatyti bokš
tą, kuris išgarsintų šalies vardą 
visame pasaulyje. Ir pastatė.. Jo 
pirmame aukšte buvo svar
styklės, kurios galėjo pasverti 
bet kurį daiktą, net karaliaus 
barzdos plauką; antrame aukšte 
buvo įtaisytas išradimas, matuo
jantis nuotolius nuo artimiausios 
tvoros iki tolimųjų karalysčių; 
trečiame buvo laikrodis, kuria
me buvo padėtas visų kaimų ir 
miestų, visų šalių ir žmonių ir 
žvaigždynų laikas; ten dar 
buvo indas, kuriame buvo užda
rytas saulės spindulys, galįs nuš
viesti visus kampus, ir net šildy
ti; trečiame aukšte buvo įtaisytas 
teleskopas, per kurį galėjai pa
matyti slapčiausius namų ir palo- 
cių užkampius, lyg nebūtų tokių 
sienų... Kas aukščiau? Karalius 
aukščiau nebekopė, aukščiau gal 
kitos mašinos. Bet kokios? Gal 
veidrodis, kuris rodo visų liki
mą? Gal yra tokia mašina, kuri 
gali skraidyti, lyg paukštis? Gal 
ten yra sukrautos knygos, kurias 
parašys ateinantieji šimtmečiai?

Ir kam to reikia?

Iškilmių menėje iškelta puota. 
Išradėjas apdovanotas pirmo 
grafo titulu, uždėta žvaigždėta 
juosta, susegta deimantu, kan
cleris pas

Ir tada šaukia valdiški bedie-
- viai: “Nėra vienybės!” Suprasda

mi tą “vienybę” nekaip vienybę 
su Kristumi, su šv. Tėvu, bet tik 
su tais^kurie yra supasąvę# paV'**^ 
lausę saugumo diktatai. , _ ... „ ,

sv. Grigaliaus ir sv. Jurgio riterio 
(Bus daugiau) I, II, UI ir IV laipsnio ordinus,

-s

Prieš išvykdamas į pasitarimą su Gorbačiovu, prezidentas Baltuosiuose Rūmuose svei
kinasi su vysk. Pauliu Baltakiu. Dešinėje naujai iš Sibiro paleistas disidentas Juris 
Orlovas ir jo žmona.

DR. K. BOBELIUI ĮTEIKTAS 
GARBĖS MEDALIS

Spalio 27 New Yorke įvyko iš
kilmės įteikti Ellis Island garbės 
medalius, pagerbiant pa
sižymėjusius įvairių tautinių 
grupių atstovus. Buvo pasiūlyta 
15,(XX) kandidatų (tarp jų 19 lie
tuvių), kurių 80-čiai buvo paskir
ti medaliai. Iš lietuvių gavo tiktai 
VLIKopirm. dr. Kazys Bobelis.

Medalių įteikimo iškilmės 
buvo pradėtos Ellis saloje. Kal
bas pasakė šen. D. Moynihanas, 
kard. J. O’Connor ir Laisvės Sta
tulos šimtmečio minėjimo komi
teto pirm. W. D. Fugazy . Po to 
įvyko ekumeninės pamaldos, 
kuriose įvairių religijų dvasiškiai 
sukalbėjo maldas, buvo uždeg
tos žvakės ir įteikti medaliai. Ce
remonijai vadovavo televizijos 
žum. Tom Brokaw. Iškilmių 
metu dr. Bobelis sėdėjo prie 

' Victor Borge ir Muhammed Ali. 
Iš lietuvių dalyvavo A. Vakselis

Bobelio šeima.
ceremonijos Ellis saloje 
priėmimas ir banketas 

W aldorf-Astorija
Kalbjo Lee laccoca, šen. A. D’A- 
mato ir Fugazy. Medalių gavėjų 
vardu padėkojo Barbara Wal- 
ters. Meninę dalį atliko Andy

ir dr.
Po 

įvyko
viešbuty.

Williams, Anita Bryant ir Victor 
Borge.

Ellis Island garbės medaliai 
buvo sumanyti kaip papildinys 
Laisvės medalių, kurie buvo pa
skirti natūralizuotiems pa
sižymėjusiems piliečiams neat
sižvelgiant į jų tautinę grupę'. Ėl- 
lis Island medaliais pagerbiami 
kiekvienos tautinės grupės atsto
vai kaip visų Amerikos žmonių 
atstovai.

SOVIET LIFE APIE
BENDRADARBIAVIMĄ SU OSI

Čia Amerikoje yra leidžiamas 
sovietų parengtas ir gausiai iliu
struotas žurnalas "Soviet Life”. 
Jo naujam numeryje yra straip
snis apie sovietų ir JAV instituci
jų bendradarbiavimą, ieškant 
nacių karo nusikaltėlių. Straip
snyje bent kelis kartus 
pabrėžiama, kad sovietų 
medžiaga yra patikima ir legaliai 
švari.

Teisėjas John rašo tame straip
snyje, jog neradęs kad sovietų 
medžiaga būtų sufabrikuota. 
Toks tvirtinimas yra tikras me
las. Teisėjas Debevoise, N.J., 
kuris sprendė Juozo Kungio 
bylą, rado, kad sovietų medžiaga 
yra sufabrikuota, ir dėl to J. 
Kungį išteisino.

Tas višas straipsnis yra sovie
tinės propagandos ir melo miši-

apdovanojo didžiojo keliautojo 
Kristoforo ordinu, pakėlė į dvaro 
architektus, į artilerijos pulki
ninkus, mieste padovanojo palo- 
cius, p prie didžiųjų upių—dva
rą-

Bet po to miesto gyvenimas 
taip surizgo, susipynė, užvirė in- 
trygomis, kad atsirado balsų:

“Garbingi vilniečiai, kam rei
kalingas tas bokštas, miesto pa
baisa? Kažkoks idiotas pastatė, o 
mes idiotai žiūrime.”

Pasiūlė bokštą nuversti., O 
kaip su architektu? Tegu išeina 
ir išsineša tą savo bokštą kitur. 
Taip architektas ir padarė — 
išėjo, palikęs karaliui dovanas ir 
privilegijas.

Sakysime: tai sakmė, fantazi
jos sukurta alegorija.

Nejaugi galėtų kas nors pa
našaus atsitikti mūsų dienų lai
kotarpyje, mūsų gyvenime. O 
atsitiko. Štai faktai iš realaus gy
venimo: aš radau juos šių metų 
rugpjūčio mėn. spaudoje. Gal 
skaitėte ir jūs. Iš kitų kraštų 
buvo atvežtas į JA Valstybes 
mokslininkas inžinierius įvykdy
ti erdvių projektui. 1968 metų 
gale Saturnas su trim astronau
tais apskriejo mėnulį, o kitų 
metų liepos mėn. Amerikos 
astronautai išsikėlė mėnulyje. 
Visi matėm, visi džiūgavom 
žmogaus genijaus išmone. Buvo 
suruošta iškilminga puota, įsik
lausykime, lygiai kaip P. Jurkaus 
sakmėje, iškilmėse pasakė kal
bas oficialūs asmenys ir genero
lai; armija jį apdovanojo Excep- 
tional Cfvtlian Service medaliu*- 
iš NASA gavo Distinguished 
Service medalį. Pats asmuo 
buvo pavadintas Amerikos hero
jumi, jam buvo paskirta brigados 
generolo pensija... Išėjęs į pen
siją, išsikėlė su žmona gyventi į 
nuošalų miestelį Kalifornijoje, 
ramiai leisti paskutiniąsias gyve
nimo dienas.

Tačiau ramybė buvo sudrum
sta.

Sakysite, kas čia bendro su 
grožine literatūra, su alegorija, 
su Pauliaus Jurkaus “Bokštu” ir 
jo herojumi?

Ogi tas, kad šis inžinierius, 
Arthuras Rudolfas, kaip ir Jur
kaus Lukas Matematicus, turėjo 
išeiti į kitus kraštus, kai grėsė 
teismas ir pilietybės atėmimas, 
kurios jis pats vėliau atsisakė ir 
dokumentus grąžino.

Kodėl?
Todėl, kad į visą reikalą įsikišo 

tokia pasakiška būtybė OSI, kad 
užkulisyje veikė tie, kurių nea
pykanta Amerikai didesnė už 
visą pasaulį. Jie negali panaikinti 
fakto, bet. jie gali atimti žmogaus 
garbę ir gyvybę, sunaikinti 
žmogų — genijų, kuris tą idėją, 
paverstą faktu, įvykdė. Tai 
liūdna ir siaubinga. Tai prašoka 
rašytojo fantaziją.

Belieka istoriją baigti kiek 
paįvairinta šių dienų realijomis 
P. Jurkaus sakmės žodžiais:

“Žmonės ir nepastebėjo, kad 
bokšto nebėra. Vėl ganė ožkas, 
važiavo karietom, sėdėjo užeigo- 

( nukelta į 2 psl.)

nys. Jis naiviems amerikiečiams 
skaitytojams stengiasai sudaryti 
vaizdą, kad sovietai tikrai 
nuoširdžiai legaliom priemonėm 
stengiasi surasti karo nusi
kaltėlius ir nuoširdžiai aukojasi, 
stengdamiesi padėti visiems, 
ypač OSI, kuri siekia to paties.

Faktinai nereiktų sovietų ka
gėbistams tiek daug stengtis ieš
kant nusikaltėlių lietuvių, latvių, 
estų ir ukrainiečių pabėgėlių tar
pe. Didžiausi kam nusikaltėliai 
sėdėjo ir tebesėdi Kremliuje 
Nuo ten ir reikia pradėti jų tei
smus.
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Vatikanas paskelbė, kad jog 
š.m. biudžetas turės 58 irfil. dol. 
deficito. 1

Britanija, turėdama tiesiogi
nių įrodymų, kad Sirijos diplo
matas buvo įsivėlęs į bandymą 
susprogdinti Izraelio keleivinį 
lėktuvą, nutraukė diplorrlatinius 
santykius su Sirija. JAV ir Kana
da solidarizuodama su Britanija, 
atšaukė savo ambasadorius iš Si
rijos, bet Europos bendrosios 
rinkos valstybės atsisakė imtis 
prieš Siriją bet kokių priemonių.

Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus ir valstybių atstovų 
konferencija nutarė pašalinti iš 
organizacijos Pietų Afrikos atsto
vus. P. Afrikos vyriausybė tuoj 
pat uždarė visas ten buvusias R. 
Kryžiaus įstaigas. Vakarų val
stybės mano, kad toks konferen
cijos žingsnis gali labai pakenkti 
pačiai Raudonojo Kryžiaus orga
nizacijai.

JAV ir Sov. S-gos studentam 
besikeičiant mintim įvairiais 
klausimais, Jefferson City, Mo., 
kolegijos studentai paklausė so
vietų studentus apie Sov. S-gos 
ekspansiją prieš II pasaulinį karą 
į Estiją, Latviją ir Lietuvą ir į 
Rytų Europą po karo. Jiems 
buvo atsakyla, kad Baltijos val
stybės 1940 m. balsavimu įsijun
gusios į Sov. S-gą, o Rytų Euro
pos valstybės pasirinkusios pasi
daryti Sov. S-gos sąjungi
ninkėms.

JAV painformavo J.T. gen. 
sekretorių Javier Perez de Cuel- 
lar, kad jos įmokės J. T. reikalam 
tik 100 mil. dol., arba per pusę 
mažiau kaip jos buvo įsipareigo
jusios.

Buv. JAV karo aviacijos 
seržantas Allen John Davies, 
dirbęs privačioj erdvės ir su
sižinojimo korporacijoj buvo 
areštuotas už bandymą perduoti 
slaptus 
agentui.

1941 
Krimą. 
sušaudyta 12,000 žmonfų, dau
giausia žydų su auksiniais dan
tim ir gal kitom brangenybėm, 
o 1984 m. Maskvoj vyko slaptas 
teismas tų žmonių, kurie buvo 
pagauti atkasinėjant tuos, lavo
nus, daužant jų kaukdoles ir 
replėm lupinėjant auksinius 
dantis. Įykiam patikrinti poetas 
Andrei Voznesenski nuvyko į 
Krimą, apklausinėjo įvykius 
mačiusius žmones ir pats matė 
atkastas duobes ir sudaužytas 
kaukuoles. Šie įvykiai tiek pa
veikė poetą, kad jis parašė poe
mą “Gobšumas” ir 27 poemų 
kūrinį “Duobė”.

— Lietuvos valstybinės kon
servatorijos studentų choras da
lyvavo pirmajame tarptautinia
me polifoninės muzikos festiva
lyje Panamos mieste, Panamoje. 
Buvo atlikti lietuvių kompozito
rių kūriniai, liaudies dainos, 
Glinkos, Čaikovskio kūriniai. 
Festivalyje taip pat dalyvavo 
chorai iš Columbijos ir Panamos. 
Publika ir spauda choro dainavi
mu buvo sužavėta ir gerai įverti
no. Lietuvos choras taip pat davė 
kelis koncertus studentams ir 
darbininkams.

— Šiauliuose vyksta rengi
niai, skirti artėjančiam miesto 
įkūrimo 750 metų jubiliejui. Pa
rodų rūmuose atidaryta fotogra
fijos ekspozicija “Šiauliai ir šiau
liečiai ”. Ekspozicijoje — dau
giau kaip 200 fotografijų. 
Nemaža jų dalis paimta iš “Auš
ros” istorijos ir etnografijos mu
ziejaus. Senos nuotraukos pri
mena reikšmingus miesto gyve
nimo įvykius. Fotografijas paro
dai pateikė šiauliečiai fotografai 
A. Dilys, R. Dailidė, V. Mika
lauskas, A. Ostašenkovas, A. Vi
leikis, A. Musneckas.

— Šilalės rajono Paragaudžio 
pilkapius šią vasarą kasinėjo do
cento Mykolo Michelberto va
dovaujama archeologų grupė ir 
buvo surasta unikali, retai Lietu
voje randama segė, kirvukai, ie
tigaliai iš antrojo mūsų eros šimt
mečio. Vertingiausias radinys 
buvo aptiktas apžiūrint Kvėdar
nos piliakalnį, ant kurio iki 1329 
metų stovėjo pilis. Rasta II po 
Kr. amžiaus Romos imperijos 
moneta. Toks radinys, kaip tiki
na archeologai, šiose vietose ap
tiktas pirmą kartą. Jis gali net 
tūkstantmečiu pasendinti 
Kvėdarnos.p^es. amžių.

Lietuvos valstybinio jaunimo 
teatro ir Lietuvos valstybinio 
akademinio dramos teatro sce
nose. Parodyta M. Gorkio 
“Saulės vaikai”, I. Bergman 
“Žemuogių pievelė”, V. Jasukai- 
tytės “Žemaitė”, E. Liegutės 
“Povilas ir Marija” ir kiti veika
lai. Tai S. Varno, R. Stepona
vičiūtės ir G. Padegimo režisuoti 
spektakliai.

— Vilniuje gastroliavo Varšu
vos kamerinės operos teatras su 
trimis operomis: S. Moniuszko 
“Malka”, W. A. Mozart “Figaro 
vestuvės” ir Domenico Cimaro- 
sa “Slaptos vedybos”. Šis teatras 
yra susikūręs prieš 25-ris metus 
ir jame statomi kamerinio žanro 
veikalai.

— “Trimitas”, valstybinis 
pučiamųjų instrumentų orke
stras, dalyvavo 17-tajame tarp
tautiniame “Gėlių karnavalo” fe
stivalyje Vengrijoje. Renginys 
vyko Debreceno mieste ir jame 
dalyvavo pučiamųjų instrumen
tų orkestrai, folkloriniai ansam
bliai, šiuolaikinio šokio grupės iš 
Čekoslovakijos, Bulgarijos, Ju
goslavijos, Belgijos, Italijos, Da
nijos, Vokietijos, taip pat šeimi
ninkų atstovai. “Trimitas” šioje 
šventėje dalyvavo trečią kartą. 
Po festivalio kolektyvui buvo 
įteikta speciali premija.

— Lietuvių kalbos ir lite
ratūros institutas ir Paminklų 
apsaugos ir kraštotyros draugijos

tęsiama bendra vardyno rinkimo 
ekspedicija. Mokytojai lituani
stai, vadovaujami A. Vanago, 
padėjo Plungės rajono kraštoty
rininkams baigti rinkti vieto
vardžius. Kita grupė, vadovauja
ma K. Vosylytės, dirbo Kupiškio 
rajone, kur užrašė daugiau kaip 
10 tūkstančių žodžių kupiškėnų 
tarmės žodynui.

— Klaipėdos Mažvydo parkui 
naują papildymą paruošė Lietu
vos skulptorių grupė. Šių metų 
vasarą jie dirbo dešimtojoje 
kūrybinėje stovykloje Smil
tynėje, prie Baltijos. Čia buvo 
galima sutikti ir vyresniosios kar
tos meistrus ir jaunuosius daili
ninkus iš įvairių Lietuvos vieto
vių — Vilniaus, Kauno, Telšių 
ir kitų miestų.

— Kapsuko putliųjų verpalų 
fabrike pradėjo veikti dar vienas 
gydomųjų vandens procedūrų 
kabinetas. Pacientai gali naudo
tis čia įrengtais šarko cirkuliari- 
niu bei grįžtamuoju dušais, an
gliarūgšties vonia, higieniniu 
lietumi. Iš viso dabar įmonėje 
yra aštuoni gydomieji kabinetai, 
klinikinė laboratorija, vaistų kio
skas. Visuose įmonės cechuose 
įrengti moters higienos kamba
riai, masažo vonios. Kolektyvo 
nariai su vietos gydytojų išduo
tais receptais nemokamai gauna 
vaistus bei gydomuosius koktei
lius, naudojasi dietiniu maitini
mu, du kart per metus jiems iš
duodami organizmą stiprinantys 
vitaminai.

S.L. K.

KELI ŽODŽIAI APIE PAULIAUS 
JURKAUS PASAKŲ PAUKŠT?

(atkelta iš 1 p si.)

se, lošė golfą, stebėjo beisbolą.

dokumentus sovietų

m. vokiečiam užėmus 
ten paskubom buvo

marių pastatyta nauja atstatomo
jo gydymo klinika. Joje vienu 
metu gali gy dytis daugiau kaip 
šimtas žmonių. Čia dar numaty
ta pastatyti sporto kompleksą, 
įmonių profilaktoriumus, poilsio 
ir gydymo bazes.

Vilniuje gastrolėmis pradėjo 
naująjį sezoną Šiaulių dramos 
teatras, kurio spektakliai vyko

Pagal oficialų Afganistano ra
dijo pranešimą partizanų padėta 
mina sprogdama užmušė Herat 
provincijos partijos gen. sekre
torių Mohammed Ali Samin. Pa
gal partizanų žinias partizanų su
rengtose pasalose prieš į Sov. S- 
glą grįžtančių karių vorą žuvo 30 
sovietų karių, j

Afganistano karo lakūnas Mo
hammed Daoud MIG - 21 karo 
lėktuvu atskrido į Pakistaną ir 
pasiprašė politinės globos.

minė, kad amerikiečių astronau
tai užkopė į mėnulį... Greičiau
siai tai pasaka, tai legenda. Da
bar gyvenimas vėl ramus, be do
vanų, be privilegijų, be naujų 
technikos laimėjimų...”

Kaip nuostabiai gyvenimas su
tapo su literatūra.

Ne tokias tragiškas istorijas re
nčia sakmės “Žibintas” ir 
“Snaigė”. Žibinto, panorėjusio 
šviesti ilgais vakarais prie var
gšės mergaitės namų, sakmė, sa
kyčiau, turi ne tik nemažai auto
riaus, bet ir kiekvieno kito, kuris 
aukojasi savo mylimam žmogui, 
nelaukdamas atlyginimo.

“Snaigės” sakmė puošni, kaip 
ir kitos, pasakoja apie tai, kaip ji 
suranda laimingiausią žmogų, 
kuris, paklaustas kodėl, atsako:

“Nes aš nieko neturiu ir netro
kštu”.

Kas jis? tai poetas. Tai žmo
gus, kuris stebėjo žmonių gyve-

Lietuvos krikščionybės jubiliejaus komiteto posėdžio dalyviai. Posėdis buvo rugsėjo 27 
Jaunimo Centre Chicagoje. IŠ k. pirmoje eilėje: kun. dr. Ig. Urbonas, L. Stuldenė, 
sės. Agnecine, A. Likanderienė, vysk. P. A. Baltakis, OFM, J. Kavaliūns, dr. L. 
Sidrys; II-ojo eilėje: S. Endrijonienė, I. Kerelienė, kun. K. Pugevičius, kuri. dr. V. 
Rimšelis, MIC, kun. V. Dabušis, toliau: kun. dr. P. Daugintis, S.J., A. Rugienius, 
dr. A. Damušis, A. Kaminskas, L. Rugienienė, A. Linas, kun. J.-Vaišnys, S.J., A. 
Juodvalkis, A. Radžius, Br. Polikaitis, S. Kuprys. Nuoitr. Jono Tamulaičio

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokates. 857 Larkfisld Rosd, East 
Horthporth, N.Y. 11791. Tat 516 868-8740. Namų toletonss vakarais 
tik Išimtinais atvejais 616 757-2671. Nsw York© ofisas Lito patalpose: 
M - 01 114th SL. Rlchmond HM, M. Y. 1141 8. ToL 71S 441 • 2811.

—.......................... ■—....... ■.......    ■ —------ ------y-------------
DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 941 HlgMand Blvd., galima (elgytl 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, avoktolmo kortelių, 
gintaro, bsltinukų, juostų, (vairių suvenyrų.

' nimą, jų rūpesčius ir vargą ir pa
vertė eilėm.

“Žmonės jas skaito, dainuoja, 
ir jiem lengviau”, kalbėjo varga
nas, į elgetą panašus žmogus, 
poetas.

Ar būtinai toks turėtų būti 
poetas?

Nebūtinai. Gal panašūs .buvo 
"Op op, kas ten, Nemunėli” au
torius Andrius Vištelis, “Pulkim 
ant kelių” giesmės ir siratų daini
ninkas Antanas Strazdelis, bet 
Bažnyčios aukštas dignitorius 
buvo Maironis, profesorius Puti
nas, tautos dainius Vincas Krėvė 
poetas, tautos sąžinė meno vai
zduojamas Vaidila Valiūnas.

Ir jie, ir daugelis kitų, ir Pau
lius Jurkus apsako mums žmo
gaus siekius ir svajones, vargus 
ir džiaugsmus, širdies džiaug
smą ir gyvenimo didybę, ir 
mums nuo to darosi lengviau, 
dvasioje jaučiamės turtingesni ir 
laimingi.

Šį savo supažindinimą su Pau
liu Jurkum norėčiau baigti įžan
gos ir pabaigos legendos žodžiais 
apie paukštę, kuri aplankė kara
lių ir kuri šiandieną lanko mus 
ir pragysta Pauliaus Jurkaus pa
sakojimų ir legendų poezija.

Taigi,
“Jei turi kantrybės, atversk 

knygas, kur surašyta visi svečiai, 
kurie aplankė jo didybę karalių. 
Ten rasi svetimų valstybių am
basadorius, pasiuntinius, po
piežiaus legatus, kanclerius, ku
nigaikščius, visokias prakilnybes 
ir malonybes.

Tarp jų daugybės pamatysi di
delėm raidėm įrašyta, kaip val
dovą aplankė paukštė. Tai buvo 
didelis įvykis, sujaudinęs ne tik 
valdovą, bet ir miestą.

Nuostabioji paukštė skraidė 
po girias, sustojo prie ežerų, 
upių ir ten pragydo. Išgirdo 
žmonės jos balsą ir suprato. Tai 
jų giesmė, jų širdies giesmė.

Girdėjau ir aš jos giesmę, ei
damas Gedimino kalno atšlaite. 
Giedojo klajoklė paukštė, o su ja 
kartu giedojo senos pilies plytos, 
medžiai ir vos išsikalę pavasario 
pumpurai. Ir aš giedojau su ja. ”

Paklausykime tos nuostabios 
paukštės giedojimo, atverkime 
ausis Pauliaus Jurkaus širdies 
giesmei!

SHAUNS FUNERAL HOME, Ine., 04 - 02 Jamalca Avė. (prie Forsst 
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. ToL 206 * 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Toiaelra, Jr. laidotuvių direktorius, Now- 
srk offleA 426 Lafayotte Št (Cor. Wllson Avė.), tolei. 944 - 5172. Pa- 
ruošlanįos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras Saldomas. 
Daug vlstgs autornobNIųm pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corsy Ave^ St Potorsburg Beach, Ra., 
33706. 013 360 - S577. KENRELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadona Avė., S, St Potorsburg, Ra. 33707.613 345-0303. WOOOLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St Petersburg, Fla. 33707. 813 345 
- 0303.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujoj 'vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 80 -11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klljentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavom. 
1883 Madlaon St, Ridgewood, N.Y. 11227. TeTot. aai - 6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securities Ine., One State St. Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commoditles, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax sheiters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA” — WICN 90.5 FM, 
Worcester, Mass., girdima tečiadienials nuo 8 iki 9 vai. vak. Inž. E. V. 
Meilus, Jr., vedėjas. 70 Curtis St, Aubum, MA 01501. Tel. 617 753 - 7232.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Sekmad. 
1:05-3 vai. popiet iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt., 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sėkmadlenials 9 -10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Ava., Baypide, 
N.Y. 11364. Tel. 718 229 ■ 9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

asolino 
MEM0BIALS

66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, QUEENS, N.Y.
PHONES (718) 326 - 1282 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
J0NA.S

I?33 + l 97 fe 
11379

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P C.

109-22 Myrtle Avenue
Rlchmond Hill, N.Y. 11418

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

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

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Dr. P. Vileišį atsisveikinant

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA

Dr. Petras Vileišis, judrusis 
visuomenininkas, lankydavo 
New Yorką, kai tik būdavo koks 
svarbesnis įvykis, lietuviška ma
nifestacija. Jo dinamizmas nelei
do atsilikti nuo didžiųjų sąjūdžių 
bei įvykių. Ir š.m. spalio 25 jis 
dalyvavo Lietuvių Religinės Šal
pos 25 metų minėjimo iškilmėse 
— St. Patriko katedroje ir Wal- 
dorf Astoria viešbutyje. Grįžęs 
sekmadienį, spalio 26, dalyvavo 
oficialiame Kasos skyriaus atida
ryme VVaterburyje ir ten dar 
kalbėjo.

Tai jo paskutinis išėjimas į vi
suomenę, paskutinės jo gyveni
mo dienos. Pirmadienį jis buvo 
rastas be sąmonės savo bute. Jį 
ištiko stiprus paralyžius—į sme
genis įsiliejo kraujasr Taip sun- 
kiois ligos paliestas, jis išsilaikė 
savaitę. Mirė ligoninėje lapk
ričio 3, pirmadienį, 3:15 v. po
piet. Waterburis neteko centri
nio žmogaus, uolaus ir plataus 
visuomenininko, o lietuviškoji 
visuomenė neteko tikrai didžio 
patrioto, uolaus talkininko, orga
nizatoriaus, kuris buvo kilęs iš 
garsios Vileišių giminės. Giminė 
jau nuo Aušros laikų dalyvavo 
lietuviškame gyvenime, jį orga
nizavo, statė nepriklausomą Lie
tuvą. Ir velionis Petras buvo pa
sisavinęs daug tradicijų iš tos 
garbingos šeimos.

Kas tie Vileišiai?
Vileišiai buvo kilę iš Pasvalio 

valsčiaus, Biržų apskrities. Iš ten 
kilo trys broliai:Petras — kalnų 
inžinierius, Antanas — gydyto
jas, Jonas advokatas. Visi jie 
buvo susipratę lietuviai, visi lie- 
tuvino Vilniaus miestą, ten įsit
virtino, pasistatė sau gražius 
rūmus (Petras Antakalnyje). Visi 
triūsė dėl lietuviško rašto, paty s 
kovojo spaudos uždraudimo 
metu, vėliau patys buvo uolūs 
lietuviškos spaudos rėmėjai, or

ganizatoriai, bendradarbiai.
Velionis Petras buvo Jono 

sūnus. Jo motina buvo OnaKa- 
zakauskaitė, gimusi 1879 
Kurėnų dvare, Ukmergės apsk
rityje, mirusi Waterburyje 1954 
gruodžio 7. Jonas, advokatas, 
buvo gimęs 1872 sausio 3, mirė 
1942 birželio 1 Kaune.

Tėvas buvo uolus visuomeni
ninkas, Vilniaus Žinių steigėjas, 
1907 - 09 Vilniaus Žinių leidėjas, 
vienas iš organizacinio komiteto 
narių Vilniaus didžiajam sei
mui šaukti 1905 m., 1919-20 
vadovavo Lietuvos misijai Ame
rikoje. Misijos tikslas buvo iš
gauti iš JAV Lietuvos pripažini
mą de jure. Ilgai buvo Kauno 
miesto burmistras, daugybėslie- 
tuviškų draugijų steigėjas, val
dybos narys.

Petras gimė Vilniuje 1906 
kovo 31 d. Mokėsi Charkove, 
Vilniuje ir 1925 baigė Ukmergės 
gimnaziją, 1929 baigė teisę ir 
ekonomiją, studijas gilino 
Paryžiuje ir Sorbonos universi
tete 1937 gavo doktorato laipsnį.

Dirbo finansų ministerijoje, 
nuo 1939 Lietuvos pasiunti
nybės prie Kvirinalo Romoje 
sekretorius, vėliau patarėjas Jr 
ėjo charge de affaires pareigas. 
1939 perkeltas į centrą ir buvo 
ekonominio departamento di
rektorius. Jam jau 1940 birželio 
9 pavyko išvykti į užsienį. 
Išvažiavo į Ameriką.

Čia įsijungė į labai plačią vi
suomeninę veiklą, lankė lietu
viškas kolonijas ir kalbėjo apie 
Lietuvos okupaciją, rinkoaukas, 
organizavo Altą ir buvo vienas jo 
rėmėjų. 1961 vasario 16 lankėsi 
pas prezidentą J. F. Kennedy, 
1956 dalyvavo prezidento D. D. 
Eisenhovverio rinkimų kompani
joje, vėliau buvo priimtas Bal
tuosiuose Rūmuose.

Jo iniciatyva ir lėšomis Con- 
necticuto valstybėje prie kelių

Ką svarstė Amerikos 
Lietuvių Tarybos valdyba
Amerikos Lietuvių Tarybos 

valdyba rugsėjo 5 d. savo 
būstinėje Chicagoje turėjo 
posėdį, kurį pravedė pirm. Teo
doras Blinstrubas. Sekretoriavo 
dr. V. Dargis. Pirm. T. Blinstro- 
bas painformavo, kad jis ir dr., 
Vladas Simaitis rugpjūčio 23 d. 
dalyvavo organizacijų pirminin
kų pasitarime Clevelande. Pasi
tarimą sukvietė Vliko pirm. dr. 
K. Bobelis. Praėjo labai vienin
gai. Bendro darbo reikalais 
pirm. T. Blinstrubas turėjo tele
foninius pasitarimus su JAV LB 
-pirm. A. Gėčių ir su ALT atstovu 
VVashingtone dr. J. Geniu. Kar
tu pranešė, kad Lietuvos reika
lais vesti platūs susirašinėjimai 
su JAV Prezidento įstaiga, Val
stybės ir Gynybos sekretoriais, 
su kongreso nariais. Paremta dr. 
K. Bobelio kandidatūra skirti 
jam Ellis Island garbės žymenį. 
Pasiųsti sveikinimai Liet. Rel. 
Šalpos, Lietuvių Katalikų Susi
vienijimui, Lietuvos Vyčių sei
mams.

ALT pirm, pavaduotojas dr. J.

būdavo pastatomos didelės len
tos su Lietuvos laisvės šūkiais, 
buvo užpirkęs New York Times 
radijo stotyje skelbimus, kurie 
skelbė Lietuvos laisvės idėjas.

Kai čia buvo organizuojama 
Lietuvių Bendruomenė, jis 
buvo laikino organizacinio komi
teto vicepirmininkas ir sutvarkė 
Lietuvių Bendruomenės įregi
stravimą Connecticuto val
stybėje. Buvo išrinktas LB tary
bos nariu, tarybos vicepirminin
ku, Lietuvių Fondo įgaliotiniu, 
LB Hartfordo apygardos pirmi
ninku, Baltų komiteto pirminiri’? 
ku. Taip pat reiškėsi ir ameri
kiečių kai kuriose organizacijo
se, ... , ..........

Ir veiklus, ir uolus, ir darbin
gas buvo visą gyvenimą. Dažnai 
skaitydavo paskaitas lietuviškais 
gyvenimo klausimais, kalbėdavo 
labai karštai, patsai susijaudinęs 
ir net apsiašarodamas, kad tik 
žmonių patriotizmas būtų dide
snis, kad tik daugiau būtų 
laimėta Lietuvai.

-o-
Reiškiame velioniui pagarbą ir 

padėką už jo didelį triūsą Lietu
vos labui! Reiškiame užuojautą 
visiems jo artimiesiems, Water- 
burio lietuviškai kolonijai ir visai 
Lietuvių Bendruomenei, kurią 
jis taip uoliai organizavo ir ugdė.

Valaitis painformavo apie Jungt. 
Pabaltiečių Komiteto veiklą. Pa
sidžiaugė, kad naujoji ryšių di
rektorė Zinta Arums gerai dar
buojasi.

Vicepirm. dr. Vladas Simaitis 
papasakojo apie Liet. Katalikų 
Susivienijimo seimą, kurį jis 
sveikino ALT vardu, dėkoda
mas, kad “Garsas” ištikimai 
spausdina Alto informacijas. Sei
mo dalyviai parodė daug susi
domėjimo jiems nuvežtu ALT 
leidiniu “Lithuania”. Sekr. inž. 
Gražvydas Lazauskas pranešė 
apie ALT namų tvarkymą, apie 
išspausdintą praeito ALT su
važiavimo protokolo leidinį. Dr. 
Vytautas Dargis pasidžiaugė, 
kad Clevelando suvažiavime, 
kur dalyvavo apie 50 organizaci
jų atstovų, pasitarimai praėjo to
lerancijos vieningumo dvasioje. 
Susitarta bendrai dirbti Lietuvos 
laisvinimo veikloje. Dr. Leonas 
Kriaučeliūnas papasakojo, kad 
ALT suvažiavimo proga bus pa
gerbtas a. a. adv. Antano Olio at
minimas. Vakarienę, kurioje 
įvyks pagerbimas, rengia komi
tetas, pirmininkaujant Matildai 
Marcinkienei. Apie adv. Olį 
minėjime kalbės artimai jį 
pažinęs Vytautas Abraitis. Me
ninę programą atliks sol. Al. Bra
zis ir sol. R. Mastienė.

Inf. dir. kun. J. Prunskis papa
sakojo apie turėtus ryšius su 
amerikiečių spauda. Petras 
Bučas pranešė apie netikslumus 
“U. S. News & World Report” 
žurnale, kur nepažymėtas Lietu
vos likimas. Tuo reikalu jis yra 
parašęs žurnalui laišką.

ALT posėdyje apsvarstytas 

Clevelande Tautos šventės proga Dievo Motinos bažnyčioje 
mišių aukas atnešė Lietuvos garbės konsulas V. Kleiza su 
palydovu V. Brizgiu, Aukas priima kun. G. Kijauskas, SJ. 
Nuotr. V. Bacevičiaus

artėjantis suvažiavimas, priimta 
■jo programa ir numatytos komi
sijos. Be suminėtųjų posėdyje 
dalyvavo inž. V. Naudžius, M. 
Pranevičius, D. Danilevičiūtė- 
Dumbrienė, V. Gasparienė, J. 
Šiaučiūnas, I. Blinstrubienė.

Metinis ALT 
suvažiavimas

Amerikos Lietuvių Tarybos 
metinis suvažiavimas įvyko spa
lio 18 d. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose, 6422 South Kedzie 
Avė., Chicagoje. Suvažiavime 
apie mūsų pareigas pavergtos 
Lietuvos atžvilgiu kalbėjo dr. 
Kazys Ėringis, apie praktišką 
veiklą skyriuose referavo Juozas 
Jurkus. Išvakarėse Chicagos 
ALT skyrius suorganizavo ALT 
patalpose atstovams priėmimą.

Vyks į Vienos 
konferenciją

Austrijos sostinėje Vienoje 
lapkričio pradžioje įvyksiančioje 
konferencijoje norima priminti 
pavergtos Lietuvos reikalus. 
Jungdamasi prie Vliko pastangų, 
Amerikos Lietuvių Taryba savo 
posėdyje nutarė į konferenciją 
siųsti kun. Juozą Prunskį. Bėjo, 
atstovaudami kitoms organizaci
joms, į tą konferenciją dar vyksta 
ALT valdybos nariai: dr. V. Dar
gis, M. Pranevičius, dr. VI. Ši
maitis.

Paskleista leidinio apie 
Lietuvą 80,000

Amerikos Lietuvių Tary bos iš
leistos knygutės “Lithuania” ku
rią paruošė kun. J. Prunskis, 
tarp JAV kongreso narių, laikraš
tininkų, valstybininkų ir kitų 

amerikiečių jau paskleista 
80,000. e gz. to leidinio išėjo jau 
4 laidqs ir jau pritrūko. Amer. 
Liet. Taryba savo posėdy nu
sprendė išleisti penktą laidą, ku
rią dar papildys autorius kun. J. 
Prunskis.

Neužmirštamas kovotojas 
dėl Lietuvos laisvės

— Antanas Olis
Amerikos Lietuvių Tarybos 

suvažiavimo proga spalio 18 d. 
Chicagoje bus pagerbtas atmini
mas adv. Antano Olio, uolaus pa
trioto Amerikos ir Lietuvos rei
kalams. Jis buvo gimęs 1898 m. 
Pirmojp pasaulinio karo metu 
tarnavo JAV laivyne. Chicagos 
universitete baigęs teisės studi
jas, ėjo įvairias pareigas valsty
binėje tarnyboje. Buvo išrinktas 
net Chicagos sanitarinio distrik- 
to patikėtinių tarybos pirminin
ku. Sekdamas savo tėvo Ant. 
Olšausko pavyzdžiu, uoliai rūpi
nosi lietuviškais reikalais, veik
damas politinėje ir kultūrinėje 
srityje. Organizavo lietuvių 
kultūros festivalį VVashingtone, 
buvo vadovaujantis organizato
rius lietuvių misijos į Washing- 
toną ir į San Francisco, kur buvo 
steigiama Jungt. Tautų organi
zacija. Su L. Šimučiu, dr. P. Gri
gaičiu, M. Vaidyla uoliai veikė 
ALT vadovybėje, siekdami Lie
tuvai laisvės.

Sovietų nusikaltimai 
pašto srity

Kongresmenas Benjamin A. 
Gilman pasiūlė kongrese rezo
liuciją Nr. 384, kuria pasmerkia
mi Sovietų Sąjungos nusikalti
mai pašto patarnavimų srityje, 
reikalaujama plačiau tai ištirti ir 
iškelti tarptautinėje paštų konfe
rencijoje. Amerikos Lietuvių 
Taryba savo raštu kongresmenui 
Benj. Gilman priminė ir Ameri
kos lietuvių patiriamas Sovietų 
pašto skriaudas, prašydama to
liau vesti kovą prieš tokius nusi
kaltimus.

Latviai dalyvaus JAV- 
Sovietų pasitarimuose

Gynybos sekretoriaus įstaigos 
vardu atsakydamas į Amerikos 
Lietuvių Tarybos raštą, sekr. pa
vaduotojas John J. Maresca 
užtikrino, kad Rygos konferenci-
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LF Bičiuliai Dainavoje
Sukaktuvinė studijų ir poilsio savaitė

V. ROCIŪNAS

Aišku, nevi
si projektai įvykdomi taip, kaip 
Administracija norėtų. OSI rei
kalu nedaug ką galima padaryti, 
kol galioja dabartiniai šiuo klau
simu įstatymai. Didžioji spauda 
vis dažniau ir dažniau ir objekty
viau pasisako šių specialių inve- 
stigacijų reikalu, ieškant nacių 
nusikaltėlių.

Kalbėtojas užsiminė apie 
Chemobylio atominės jėgainės 
sprogimą, apie javų pardavimą 
sovietams papigintomis kaino
mis, apie svarbias konferencijas 
Stockholme, Latvijoje, Vienoję. 
Svarbu, kad įvykstančioje Vie
nos konferencijoje būtų lietuvių 
reikalai efektingai atstovaujami. 
Tai visų mūsų veiksnių svarbus 
uždavinys.

Pokalbyje su auditorija papil
domų minčių pareiškė dr. Z. 
Prūsas, dr. P. Kisielius, A. 
Gečys, J. Pabedinskas, A. Gu- 
reckas, V. Kleiza, P. Narutis ir 
kiti.

Po pranešimo buvo mišios 
tiems, kurie sekmadienio ankstį 
ry tą buvo suplanavę vykti į toli
mus Amerikos kampus.

Nenuleisti rezistencinių 
vėliavų

Po vakarienės nuleistos vėlia
vos. Čia žodį tarė LFB tarybos 
pirm. Algis Raulinaitis, akcen
tuodamas, kad “šios medžia
ginės vėliavos tėra tik simbolis 
mūsų dvasinių vėliavų, kurias 
kartą pakėlę jau nebeturime 
teisės nuleisti”...“Per trisdešimt 
metų neišsėmėme visų rezisten
cinių temų, neišdiskutavome 
visų dienos aktualijų ir jas tęsia
me toliau, kol mūsų buvimo 
liepto galas pasieks laisvos Lie
tuvos žemę”.

Nors buvo tokių, kurie norėjo 
“mus nuvertinti, paneigti ir su
naikinti, išlikome”, nes “tebesa
me reikalingi, stovime ant rea
lios Dainavos žemės ir tebesame 
ištikimi savo rezistenciniams įsi
pareigojimams, pavergtai tautai 
ir ištautėjimo srovėn brenda
nčiai išeivijai ... “Tadnenulei- 
skime dvasinių rezistencijos 
vėliavų ir kitais metais vėl visi 
čia susirinkime, kartu atsives da
rni ir tuos laikinai dvasiniai 
apsnūdusius, kad vėl 
galėtumėme pakelti šias drobi
nes vėliavas, kaip ištikimybės 
ženklą pavergtai tėvynei’”.

Lietuvos konsului Vaclovui 
Kleizai nuleidžiant Lietuvos tri
spalvę, “Lietuva tėvynė mūsų 
garsai nuaidėjo Dainavos kalne
liais.

Jauki vakaronė
Jau buvo vakaro 8:30 valanda, 

kai stovyklautojai su geru būriu 
svečių is Detroito ir Dainavos 
kaimynų rinkosi stovyklos pa
skutiniam pobūviui — dainos ir 
dailiojo žodžio vakarui.

Vakarą pradėjo sveikinimo 
žodžiu Ingrida Bublienė, LB 
kultūros tarybos pirmininkė ir 
LFB C. V. narė, pasidžiaugdama 
ir dėkodama mūsų vakaronės 
menininkams ir koncerto daly
viams.

Akt. Dalila Mackialienė pa
deklamavo Bernardo Brazdžio
nio, Leonardo Andriekaus, My
kolaičio-Putino ir Janinos Degu
tytės eiles.

Jaunos, žavios mergaitės iš 
Kanados sostinės Ottavvos, pasi
rinkusios “Ramunėlių" vardą, 
pasipuošusios skoningomis 
mėlynomis vakarinėmis suk- 

.nelėmis, buvo sutiktos ploji
mais. Jos pirmą kartą Dainavoje, 
nors š.m. lapkričio mėnesį švęs 
savo darbo dešimtmetį ir yra da
vusios gražių koncertų kituose 
miestuose. Vadovė Rūta 
Kličienė, prie pianino Loreta 
Lukšaitė ir dainininkės: Vida 
Balsevičiūtė, Rasa ir Rūta Jur
kutės, Silvija J urgutaitytė ir Lina 

Radžiūtė. Vadovė savo taikliu 
įvadiniu žodžiu ir puikaus sąmo
jaus pasakojimais apie ansamblį, 
mergaites ir kelionių nuotykius, 
o mergaitės su savo skambiomis 
dainomis iš karto sujungė klau
sytojus su programos atlikėjais.

“Kiek mūsų ten Ottavoje yra, 
visos dainuojame” — kalbėjo va
dovė. “Kiekvienos dainininkės 
namuose yra pianinas, tai ten ir 
repetuojame ir paskui pasi
svečiuojame”. Nelengva yra su
daryti repertuarą. Perdainuoja “Ramūnėlės” dainininkės su

“Ramunėlių” ansamblis iš Ottavos,'Kanados, LFB stovykloje Dainavoje. Iš k. Loreta 
Lukštaitė — pianistė, Rūta Kličienė — vadovė, dainininkės: Vida Balsevičiūtė, Silvija 
Jurgutytė, Rasa Jurkutė, Rūta Jurkutė ir Lina Radžiūtė. Nuotr. Jono Urbono

me dainorėliuose randamas dai
nas, patikusias atrenkame ir 
įtraukiame į savo repertuarą, pa
sirenkame ir pasaulinių kompo
zitorių populiariųjų melodijų ir, 
pritaikę lietuviškus tekstus, pa
pildome, paįvairiname savo kon
certinę programą. Kai 
pradėjome dainuoti, dainininkės 
buvo 12 metų amžiaus; dabar
tinė naujai įsijungusi į mūsų an
samblį yra 14 metų. Dainavoje 
koncertavo nepilname sąstate. 

skambiais balsais ir jaunatviška 
šypsena dainavo dzūkišku ir 
žemaitiškų sutartinių, Aš dai
nuosiu, Plaukia sau laivelis, Ty
kiai vakaras slenka, Kokiais kele
liais, Švytėjo švyturiai, Mylėk, 
tautinių šokių melodijomis dai
nų pynė ir 1.1.

Tai tikai dalis jų atliktų dainų. 
Į Mylėjau mergelę, Nemunėlį 
dainas įsijungė ir visa auditorija 
ne tik plojimais, bet ir neblogais

(nukelta į 4 psl.)
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BUSIMOJO PALAIMINTOJO 
PAVARDĖS KLAUSIMU

i

AMERIKOS VAKARUOSE

J. Vaišnora, MIC t

(Tąsa iš praeito numerio)

Tasai Jurgio pusbrolis (tėvo 
brolio sūnus), baigęs mokslus 
Lenkijoje ir tenai pasilikęs dirbti 
vadinosi Jonas Matulevičius 
(lenk. Matulewicz). Jis parengė 
Jurgį į kunigų seminarijų ir jį te
nai įrašė Matulewicz pavarde. 
Varšuvos vyskupijoje Jurgio 
dėdė (motinos brolis Matulis) 
irgi vadinosi Matulewičz. Taigi 
buvo visai natūralu, kad ir Jurgis 
vadintųsi savo artimų giminių 
pavarde. Jurgis sutiko su tokiu 
jo pavadinimu, jį priėmė ir visų 
gyvenimų jo nekeitė. Sakoma, 
kad kartų Jurgiui priminus tų pa
vardės pakeitimų, jis atsakęs: 
“Ne aš jų pakeičiau, ne aš ir at- 
keisiu”. Kad ir su pakeista pavar
de, Jurgis gimimu Matulaitis, iš
liko lietuvis, nors dėl to lietuviš
kumo vėliau jam teko daug iš
kentėti esant Vilniaus vyskupu.

Ir tasai Jurgio globėjas nors 
vadinosi Matulevvicz, jį asmeniš
kai pažinojusio vysk. Justino 
Staugaičio liudijimu, buvo susi
pratęs lietuvis. Išėjęs į pensijų 
1902 m., persikėlė į Suvalkus ir 
ten gimnazijoje dėstė lietuvių 
kalbų. Kai Vilniuje buvo įsteigta 
Mokslo Draugija, jis tuoj įstojo 
jos nariu Matulevičiaus pavarde. 
Jam mirus (po I pasauk karo) len
kų spaudoje viename nekrologe 
rašoma: “Velionis buvo užsitar
navęs pedagogas, buvęs Varšu
vos Aukštosios mokyklos 
auklėtojas, Kielcių ir Suvalkų 
gimnazijų profesorius. Daugu
ma jo auklėtinių su dėkingumu 
prisimena savo dvasios vadovų. 
Karštas lietuvis patriotas, visa 
siela atsidavęs savo tautos reika
lams, visuomet buvo ir lenkų 
draugas ir darė visa, kad 
sumažintų nesusipratimus tarp 
dviejų broliškų tautų” (Swiat, 
Varšuvoje).

Jurgio pavardė beatifikacijos 
bylos aktuose

Beatifikacijos bylai buvo pa
teikti visi surinkti Jurgį) raštai, 
laiškai, rankraščiai, dokumentai. 
Iš jų paaiškėjo, kad Jurgis, kuni
gu įšventintas Petrapilyje, vadi
nosi Matulevvicz. Tokių pavardę 
jis turėjo profesoriaudamas Pe
trapilio Dvasinėje Akademijoje, 
tokia pavarde pop. Benediktas 
XV jį paskyrė Vilniaus vy skupu, 
tokia pavarde pop. Pijus XI pa
siuntė į Lietuvų Apaštalinio Vizi
tatoriaus titulu. Paties Jurgio 
raštai, rašyti Romai lotynų kalba 
visur turi parašų: Georgius Ma
tulevvicz. Taip jis pasirašinėjo 
savo raštuose ir laiškuose, rašy
tuose lenkams. Tuo tarpu lietu
viams skirtuose raštuose ir laiš
kuose pasirašinėdavo: Jurgis 
Matulevyčius (arba Matule
vičius). Būdamas Vilniaus vy
skupu, savo pažįstamiems pasi
rašinėdavo arba Jurgis , vysku
pas, arbajerzy, Biskup. Renkant 
Jurgio raštus, nerasta ne vieno 
laiško ar rašto, kur būtų jo pasi
rašyta Matulaitis.

Kadangi visuose oficialiuose 
dokumentuose jo pavardė rasta

LF Bičiuliai Dainavoje
(atkelta iŠ 3 psl.)

balsais. Visa salė virto didžiuliu 
choriniu ansambliu.

Koncerto viduryje aktorė D. 
Mackialienė paskaitė Vytautės 
Žilinskaitės “Sakmę ųpie tris 
beržus” iš pogrindžio spaudos — 
“Džiaugsmingų kurijozų”. Ak
torės dalyvavimas stovykloje 
buvo didelė talka rengėjams, 
planuojant ir įvykdant, ypač va
karines programas.

Ottavos mergaitės bisui padai
navo dar dvi dainas. Buvo apdo
vanotos Dainavos gėlėmis. Šiltu

Matulevicz, o lietuviškuose raš
tuose Matulevičius, Šventųjų 
Skelbimo Kongregacija iš karto 
nustatė, kad beatifikacijos doku
mentuose ir dekretuose bus var
tojama Matulevvicz - Matule
vičius. Bet kai bylai buvo prista
tyti Jurgio gimimo metrikai su 
aiškia Matulaitis pavarde, tada 
galutinai nustatyta, kad visuose 
beatifikacijos dokumentuose ir 
dekretuose bus Jurgio pavardė 
rašoma: GEORGIUS MATU
LAITIS SEU MATULEVVICZ. 
Atkreiptinas dėmesys į tų seu 
(liet. arba). Taigi tas pats asmuo 
galima vadinti arba Matulaitis, 
arba Matulevvicz. Lenkai tevadi- 
na jį Matulevvicz, o lietuviai Ma
tulaitis. Priminta dar ir tai, kad 
Lietuvoje, kur busimasis palai
mintasis buvo žinomas kaip Ma
tulevičius, ir dabar linkstama 
būsimųjį palaimintųji vadinti tik 
Matulevičium, Esu tokia pa
vardė yra ir ant jo antkapio Ma
rijampolės bažnyčioje.

Iš to, kas čia dėstyta, atkrinta 
ginčas — iš lenkų pusės, kad lie
tuviai jį sulietuvino, o lenkai su
lenkino. Iš tikrųjų G. Dievo Tar
nų Jurgį “atlietuvino” ne kas ki
tas, o tik pati Šventųjų Skel
bimo Kongregacija gimtųjų jo pa
vardę įrašydama į jos išleistus ir 
atspausdintus dekretus. Be abe
jonės ir popiežius Jonas Paulius 
II, skelbdamas Jurgį palaimin
tuoju, pavartos abi pavardes, o 
pirmoje vietoje MATULAITIS.

J. Gailius savo straipsnyje 
rašo, kad yra pastebėjęs, jog len
kų dvasininkija prie Šv. Petro 
bazilikos dalinanti paveikslėlius, 
kuriuose visai neužsimenama 
apie Jerzy Matulevvicz lietuviš
kumų. .. Tiesos dėlei reikia patik
slinti: tuos su lenkišku parašu ir 
lenkiška malda už Jurgio beatifi
kacijų ar sveikatos išmeldimui 
dalina ne “lenkų dvasininkija” 
bet Vatikano Informacijos maldi
ninkams Biuras, lenkiškas sky
rius lenkams maldininkams, at
vykstantiems iš Lenkijos.

Panašių paveikslėlių su atitin
kamu parašu ir malda yra atspau
sta ir platinama ir kitomis įvairio
mis kalbomis. Lietuviams — su 
parašu Dievo Tarnas Jurgis Ma
tulaitis - Matulevičius; latviams 
— Dievą Kalps Juris Matulaitis- 
Matulevičs; italams — 11 Servo 
di Dio Giorgio Matulaitis-Matu- 
levvicz; vokiečiams — Diener 
Gottes Georg (Jurgis) Matulaitis; 
anglams — The Servant of God 
Archbishop George Matulaitis - 
Matulevičius; ispanams — Ei 
Siervo di Dios Mons. Jorge Ma
tulaitis - Matulevičius; portuga
lams — Servo de Deus Arcebi- 
spo Jorge Matulaitis; lenkams — 
Sluga Božy Jerzy Matulevvicz.

Visas sukeltas triukšmas dėl 
busimojo palaimintojo pavardės 
su neteisingais, nepagrįstais kal
tinimais lenkams, jų vyskupams, 
siekia (J. Gailiaus žodžiais) “kur
stymui tarp dviejų tautų neapy
kantos, kuri tegali būti naudinga 
tiktai Dievo ir Lietuvos bei Len
kijos priešams.” Sapienti sat!

ir elegantišku padėkos žodžiu 
Ingrida Bublienė — koncerto 
moderatorė, užbaigė vakaronės 
meninę programų.

Vakaronė buvo maloni, nuo
taikinga dvasinė atgaiva po ilgų 
studijinių paskaitų, pasitarimų ir 
posėdžių. Paskutinį žodį tarė 
Juozas Mikonis, LFB centro val
dybos pirmininkas.

Po koncerto visi buvo pakvie
sti vaišėms, šokiams ir dainoms. 
Užbaigtuvių pobūvis nusitęsė į 
giliųjų naktį, kada Dainavos gam
ta jau alsavo ramiu vasaros mie
gu-

LB Vakarų apygardos suvažiavimo rengėjai, valdybos nariai 
ir paskaitininkai: Iš k. pirmoj eilėj: dr. V. Stankus, O. Razu- 
tienė, A. Nelsienė, A. Raulinaitis, I. Bublienė, J. Kojelis. 
Antroj eilėj: T. Dabšys, A. Mažeika, B. Graužinis, D. Za
karas, M. Yankauskas, A. Jonynienė, G. Grušas.

Lietuvių Bendruomenės Vakarų apygardos suvažiavime Las 
Vegas, Nevada, darbo prezidiume. Iš k. Dalia Černienė — 
sekretorė, Angelė Nelsienė — apygardos pirmininkė ir Algis 
Raulinaitis — suvažiavimo pirmininkas. Suvažiavime užsire
gistravo 52 dalyviai. Buvo ir neužsiregistravusių.

LB XI-OSIOS TARYBOS SESIJA
JAV LB tarybos prezidiumas, 

kurio pirmininkku buvo išrink
tas veiklus bendruomenininkas 
Algis Rugienius, vienuoliktosios 
tarybos antrųjų sesijų su savo tal
kininkais nutarė pirmų kartų suk
viesti New Jersey valstijoj. Ta
rybos prezidiumas, iš patirties 
žinodamas, kad sesijų numatytai 
darbotvarkei atlikti niekada 
dviejų savaitgalio dienų nepa
kakdavo, šios sesijos darbam nu
sprendė paskirti 3 dienas, t.y. 
penktadienį, šeštadienį ir sek
madienį (lapkričio 14 - 16). Su
prantama, kad tai pareikalaus iš 
tarybos narių ir kitų pareigūnų 
ne tik daugiau darbo, bet ir dide
snių išlaidų, nes dirbantiem teks 
ne tik atsisakyti vienos dienos 
darbo jų darbovietėse, bet ir pa
sirūpinti bent dviejų nakčių nak
vyne.

Pagal įprastų tvarkų šioj sesijoj 
dalyvaus rinkti tarybos nariai. 
LB apygardų pirmininkai ir visų 
kitų LB institucijų vadovai. Be 
to, joj dalyvauti buvo pakviesti 
JAV reziduoju Lietuvos diplo
matai ir konsulai, lietuvių dvasi
ninkijos vadovai ir visos didžio
sios lietuvių organizacijos, kaip 
PLB. Vlikas. Kanados LB, Altas. 
Balfas, Lietuvos vyčiai, LF ir 
lietuvių laikraščių redaktoriai.

Sesijos darbai vyks Sheraton 
Hotel prie Newark International 
Airport, US Hwy 1-9 North ir

“Vaidilutė” ruošiasi
Po pasisekusios premijeros 

Jaunimo Centre gegužės 18 
“Vaidilutės” teatro vaidintojai su 
vadovybe ir svečiais turėjo sezo
no užbaigimo pobūvį Kaz resto
rane miesto centre, o kiek vėliau 
Jaunimo Centre peržiūrėjo pa
statytų veikalų ‘ Uošvė į namus 
— tylos nebebus” video juosto
je.

Tuomet buvo išsiskirstyta va
saros atostogoms, po kurių jau 
rugsėjo mėnesį turėta keli valdy
bos posėdžiai. Nutarta priimti 
pasiūlymų dalyvauti JAV’ ir Ka
nados Lietuvių Teatro Festivaly
je.

Buvo įvairių nuomonių, kų pa
rodyti publikai tame festivalyje. 
Po kurio laiko apsistota prie min
ties statyti naujų ir gana įdomų 
Kosto Ostrausko vienaveiksmį 

North Avė. kampas, Elizabeth, 
N.J. Sesijos pradžia numatyta 
lapkričio 14, penktadienį, 10:30 
vai. ryto (registracija prasidės 
9:30 v.r.).

Sesijos posėdžiuose kviečiami 
dalyvauti LB apylinkių pirmi
ninkai svečio teisėm (be balsavi
mo teisės).

Sesijos proga vietos bendruo- 
menininkai ir Sv. Petro ir Pau
liaus parapijos lietuvių organiza
cijos lapkričio 15, šeštadienį, pa
rapijos salėje, 211 Ripley 
Place, Elizabeth, N.J. po 5:30 
mišių rengia muziko Viktoro Ra
lio vadovaujamos “Harmonijos” 
ir pasižymėjusios akordeonistės 
Rūtos Raudytės akordeonų kon
certų, kuriam pasibaigus vietoj 
bus galima užvalgyti ir atsigai
vinti už nominalinę kainų.

Sesijos dalyviam ir visiem ki
tiem tautiečiam sekmadienį, 
lapkričio 16, 11 vai. ryto Sv. Pe
tro ir Pauliaus parapijos 
bažnyčioj bus aukojamos konce- 
lebracinės mišios ir sakomas LB 
Religinių reikalų tarybos pirmi
ninko kun. Viktoro Dabušio pa
mokslas.

Sesiją globoja ir jos techniš
kais reikalais rūpinasi LB N.J. 
apygardos valdyba, talkinama ją 
sudarančių LB apylinkių ir eilės 
lietuvių veikloj dalyvaujančių 
tautiečių.

K.J.

Teatro festivaliui
kūrinį — “Čičinską".

Tuomet buvo galvojama, jog 
dalyvaus Philadelphijos vaidin
tojai su kitu vieno veiksmo vaidi
nimu. Tačiau Philadelphijos 
grupei iškritus, buvo nuspręsta 
dar pakartoti “Uošvė į namus — 
tylos nebebus”, nes vien tik 
“Čičinsko” būtų buvę per maža 
vieno vakaro programai. Tad da
bar sudaryta daugiau negu dvie
jų valandų programa (su pertrau
ka) ir pradėti pasiruošimai pilnu 
muštu.

Abiejuose veikaluose pasiro
dys skirtingi aktorių kolektyvai. 
“Uošvėje" penki, o “Čičinske" 
— keturi. Abu veikalus režisuoja 
ta pati režisierė — Marija Smil- 
gaitė. Pirmąjį veikalą atliks tie 
patys aktoriai, kuriuos matėme

JAV LB Vakarų apygardos 
metinis suvažiavimas įvyko Las 
Vegas, Nevada, mieste 1986 
rugsėjo 13. Šalia Los Angeles 
nemažo būrio lietuvių, svečių, 
Liet. Bendr. Krašto valdybos na
rių L. Bublienės ir dr. V. Stan
kaus, suvažiavime dalyvavo per 
tuzinų Las Vegas lietuviškos vi
suomenės narių.

Kaip A. Jonynienė savo veik
los pranešime pastebėjo, Las 
Vegas lietuviai yra susibūrę į 
lietuvių klubų, kuris jau keli me
tai garsina Lietuvos vardą Neva
da valstijoje. Daugumai klubo 
narių pritariant, žadama įsteigti 
Lietuvių Bendruomenės apy
linkę. Sveikiname ir linkime ge
ros sėkmės ateityje tęsiant lietu
viškų darbų.

Apylinkių veiklos pranešimus 
padarė atstovai iš: Arizona— D. 
Zakaras, San Francisco — Aida 
Smalinskaitė-Harris, Los Ange
les — Ona Razutienė, Santa Mo- 
nica — Balys Graužinis.

Išklausėme paskaitų, informa
cijų įvairiais klausimais. LB Ta
rybos narys J. Kojelis kalbėjo 
apie Liet. Bendruomenės tik
slus, dr. V. Stankus angliškai 
dėstė mintis apie Lietuvių Ben
druomenės svarbų Amerikoj, to

Mirė aktorė Petronėlė
Vosyliūtė - Dauguvietienė

Neperseniausiai iš gyvenimo 
pasitraukė aktorė Elena Zalinke- 
vičaitė-Petrauskienė, aktorius 
Henrikas Kačinskas, o dabar vėl 
naujas kapas supiltas aktorei Pe
tronėlei Vosyliūtei - Dauguvie- 
tienei.

Tai vis sceninio meno kūrėjai, 
Lietuvos Valstybinio Dramos 
Teatro pradininkai.

P. Vosyliūtė — Dauguvie
tienė scenos menų puoselėjo nuo 
jaunystės dienų Marijampolėje, 
dabartiniame Kapsuke, gimnazi
jos laikais — Voroneže, vėliau 
jau Tautos Teatre, Vilkolakyje ir 
galiausiai Lietuvos Valstybinia
me dramos teatre Kaune, bei po
kario metu, Valstybiniame Aka
deminiame dramos teatre Vil
niuje.

Yra sukūrusi 200 su viršum 
dramatinių bei buitinių vaidme
nų. Vaidino savųjų ir pasaulinių

Artėja Teatro festivalis Chicagoje
Lapkričio mėn. paskutinį sa

vaitgalį Chicagos Jaunimo Cen
tre įvyks VII Teatro Festivalis, 
kuriame pasirodys keturi kolek
tyvai — du iš JAV ir du iš Kana
dos.

Festivalis bus pradėtas lapk
ričio 28, penktadienį, 7:30 vai. 
Chicagos, Vaidilutės teatro sta
tomais dviem trumpais veikalais
L. Ridlio “Uošvė į namus, tylos 
nebebus ir K. Ostrausko 
“Čičinskas”. Veikalus režisuoja 
Marija Smilgaitė.

praėjus^ pavasarį. Nevaidins tik 
Laima Šulaitytė, nes ji vaidina 
pas amerikiečius. O “Čičinske 
pasirodys visi nauji žmonės, jau
ni, tačiau kai kurie su nemaža 
scenine patirtimi. Jų pavardės 
netrukus bus paskelbtos spaudo
je-

“Vaidilutės” teatrui vadovauja 
paskutiniu metu kiek praplėsta 
valdyba. Pirmininku yra žino
mas visuomenininkas dr. Petras 
Kisielius. Kiti valdybos nariai: 
K. Brazdžionytė, P. Šlutienė, I. 
Tiknienė, Ed. Šulaitis, K. Šim
kuvienė, ir O. Mikonienė Tea
tro administratorė: O. Šulai- 
tienė.

“Vaidilutės" teatrui yra pa
tikėtas Teatro Festivalio atidary 
mas —lapkričio 28 d. Jaunimo 
Centro didž. salėje. Reikia ma
nyti, jog ir .šį vakarų salė bus per
pildyta žiūrovais, kaip kad buvo 
praėjusį pavasarį, (eš) 

liau dar painformavo apie istori
nius užkulisius OSI organizacijo
je. Ant. Mažeika taip pat pasi
dalino mintimis, kaip pabal- 
tiečiai informuoja amerikiečių 
visuomenę OSI reikalu, L. Bu
blienė apibūdino Lietuvių Ben
druomenės veiklų kultūrinėje 
srityje. Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos centro valdybos vi
cepirmininkas T. Dabšys papa
sakojo savo įspūdžius, patirtus 
tarp Pietų Amerikos ir Australi
jos lietuviško jaunimo ir kartu su 
pirm. G. Grušu parodė skai
drių montažų iš buvusių jaunimo 
suvažiavimų.

Suvažiavimo ruošos darbai su 
dideliu pasišventimu buvo atlik
ti Vakarų apygardos valdybos 
pirmininkės Angelės Nelsienės. 
Jai ir visai jos valdybai, Las Ve
gas lietuviams veikėjams, 
svečiams iš Krašto valdybos ir vi
siems dalyviams tenka nuošir
dus padėkos žodis.

Po pirm. A. Nelsienės užbai
giamojo žodžio ir Lietuvos him
no, dar pasilikome pabendrauti 
ir pamatyti video filmų Lietuvos 
vaizdų ir lietuvių veiklos Ameri
koje.

D. Polikaitienė

klasikų veikaluose, ryški buvo 
buitinėse pjesėse ir komedijose.

Įsimintini jos vaidmenys: Fr. 
Schiller — Marija Stuart, A. Če
chovo—Vyšnių sode, V. Krėvės
— Skirgailoj, R. Blaumanio — 
Siuvėjų dienos Silmačiuose ir ki
tokie.

Karo įvykiai buvo jų nubloškę 
į Vokietiją, iš kur 1947 metais su 
dukra grįžo į Lietuvų.

Pasitraukusi pensijon aktyviai 
dalyvavo Lietuvos Teatro Drau
gijos veikloje ir iki mirties buvo 
scenos veteranų sekcijos pirmi
ninkė.

1954 jai buvo suteiktas Lietu
vos nusipelnusios, o 1959 metais
— liaudies artistės garbės var
dai.

Mirė Vilniuje spalio 13, sulau
kusi 87 metų amžiaus. Palaidota 
Antakalnio kapinėse.

Vitalis Žukauskas

Šeštadienį, lapkričio 29 d. bus 
parodyti du veikalai — 2 vai., 
Hamiltono “Aukuras” stato K. 
Inčiūros pasaką “Eglė žalčių ka
ralienė”, režisuoja Elena Dau- 
guvietytė-Kudabienė, o 8 vai. 
vak. Toronto “Aitvaras” parodys 
Anatolijaus Kairio komediją “Si
dabrinė diena”, režisuoja Aldo
na Dargytė-Byszkievvicz.

Paskutinį veikalų, sekmadienį 
2 vai. suvaidins tolimieji svečiai 
iš Los Angeles. Jie parodys Vin
co Mykolaičio-Putino dramų 
“Valdovą”. Šį veikalų režisuoja 
Petras Maželis. Sekmadienio va
kare - 6 vai. bus teatro festivalio 
uždary mas: žymenų įteikimas ir 
vakarienė.

Šį kartų vyriausiuoju festivalio 
rengėju yra naujas asmuo “Mar
gučio” radijo programos vedėjas 
Petras Petrutis, kuris turi daug 
patyrimo organizuojant rengi
nius. Bilietai į visus teatro festi
valio pastatymus gaunami iš ank
sto Vaznelių prekyboje, Mar- 
ųuette Parke, (eš.)

— LMK Federacijos Wa- 
shingtono klubas maloniai 
kviečia apylinkės visuomenę į 
psichologijos daktarės Aldonos 
Malcanaitės - Grinienės paskaitą 
apie meilės ryšius šeimoje. Pa
skaita bus lapkričio 15, šešta
dienį. 4 v. popiet domininkonų 
parapijos salėje, B30 E S t . 
S.\V.. VVashington. D. C



PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI

LIETUVIŲ RELIGINĖS ŠALPOS 
SUKAKTIES IŠKILMĖS

Minėdama savo veiklos 25 
metų sukaktį, Lietuvių Religinė 
Šalpa išėjo iš lietuviškos parapi
jos ir sukaktį paminėjo Šv. Patri
ko katedroje ir Waldorf Astoria 
viešbutyje iškilmingu banketu.

PAMALDOS KATEDROJE
Iškilmingos pamaldos Šv. 

Patriko katedroje buvo spalio 25, 
šeštadienį, 5:30 v.v. Tuo metu 
kiekvieną šeštadienį būna 
mišios, į kurias eina daug žmo
nių. Ir tą vakarą katedra buvo 
pilna. Buvo daug lietuvių, su
važiavusių iš įvairiausių Ameri
kos miestų.

Lietuvių garbės svečiams 
vietos rezervuotos buvo pirmose 
eilėse, {jas svečius nuvedė lietu
viškas jaunimas. Ten kelių eilių 
suolai buvo papuošti baltais ka
spinais.

Kardinolas prakalba 
lietuviškai

Prieš pat pamaldas presbiteri
joje pasirodė tos katedros šeimi
ninkas kardinolas O’Connor ir 
prakalbėjo lietuviškai: Ar tu lie-
tuvis? Ar moki šnekėti lietuviš
kai? Pasimelskime.

DIDELIO DARBO UŽBAIGA
J. ŽYGAS

Po kelių metų pastangų dide
lis darbas, dėl kurio buvo ir daug 
ginčytasi, ir nesutarta, jau 
užbaigtas. Pagaliau įvyko Litua
nistikos katedros įkūrimo 
užbaigtuvės. To džiugaus įvykio 
paminėjimas įvyko spalio 4 Jau
nimo Centre, Chicagoje, Lietu
višku papročiu, pastačius namą, 
vykdavo vaišės. Taip ir katedros 
“stogo uždengimas buvo iškil
mingai atšvęstas. Jaunimo Cen
tro didžiojoje salėje, prie gražiai 
papuoštų stalų, susirinko lietu
viškas aktyvas. Susirinko tie, ku
riems rūpi lietuviškas švietimas 
ir lietuvybės išlikimo klausimas. 
Prie stalų susėdo darbuotojai ir 
aukotojai, be kurių joks darbas 
būtų neįmanomas.

Pokylį pradėjo dr. P. Kisie
lius, kuris vadovavo katedros 
rėmimo komitetui. Savo žodyje 
jis pasidžiaugė, kad katedros — 
mūsų lietuviškos šventoves 
įkūrimas užbaigiamas. Pokyliui 
vadovauti pakvietė P. Jokubau- 
skienę ir B. Jasaitienę. Maldą su
kalbėjo kun. J. Vaišnys. SJ. Va
karienės metu švelniais pianino 
garsais susirinkusius svečius 
gražiai nuteikė L. Narbutis. 
Rengėjai, norėdami, kad šis 
pobūvis būtų tikrai džiaugsmo 
šventė, parūpino gerą šeimi
ninkę ir nesigailėjo išlaidų. B. 
Jasaitienė savo trumpame žody
je paminėjo, kad susirinkome 
pasidžiaugti dideliu laimėjimu 
—užbaigėme surinkti 600,000 
dol.
Į sceną buvo iššaukti garbės

KASA WATERBURY
VVaterburyje spalio 26 įvyko 

Kredito Unijos KASOS informa
cinis susirinkimas. Tuoj po pa
maldų į parapijos salę buvo suėję 
gera šimtinė žmonių, kai visus 
pasveikino parapijos klebonas 
kun. Pranciškus Karvelis, pa
sidžiaugė nauja lietuvių veikla ir 
pažadėjo savo paramą.

Susirinkimą atidarė Kasos 
skyriaus vedėjas Antanas Paliu
lis, supažindindamas su iš New 
Yorko atvykusiais direktoriais ir 
juos pakviesdamas tarti porą 
žodžių VVaterburio lietuviam. 
Pirmas kalbėjo dr. Rimas Vaičai
tis, apibudindamas Kasos orga
nizacinę struktūrą, kitus direk
torius, kurie nebuvo atvykę, ir 
visų direktorių pareigas bei atsa
komybe.

Po to, Kasos įsikūrimo ir augi
mo bruožus nupasakojo sekreto
rius ir informacijos vedėjas Al
girdas Šilbajoris. Jis ypač 
pabrėžė ne tik finansinę naudą 
nariam, bet ir Kasos teikiamą pa
ramą lietuvybės išlaikymui 
Amerikoje.

Kasos viceprezidentas Vytau
tas Alksninis apžvelgė veiklą 
visų skyrių, kurie yra net šeši: 
New Yorke, Chicagoj, Cicero, 
St Petersburge, Detroite ir da
bar— Waterburyje. Jis išreiškė 
pasitikėjimą, kad VVaterburio 
Kasa su Hartfordo ir kitų apy
linkės vietovių talka augs ir 
didės, kaip ir kituose miestuose.

Prezidentas Vytautas Vebe- 
liūnas sveikino waterhuriečius ir

(nukelta į 6 psl.)

Toliau jau kalbėjo angliškai. 
Sakėsi, kad jis ką tik sugrįžęs iš 
Romos. Susirinkusiai miniai jis 
pasakė, kas čia dedasi, kokią 
šventę švenčia lietuviai, pa
sidžiaugė, kad pasirinko jo kate
drą. Paminėjo kardinolą Bernar- 
din, kuo jis yptingas, arkivysku
pą Saladką, pagrindinį mišių ce
lebrantą. Pasveikinęs jis taip ir 
išėjo iš katedros. Mišiose neda
lyvavo.

Lietuviška giesmė 
didžiojoje katedroje

Apreiškimo parapijos choras 
stovėjo presbiterijoje anapus al
toriaus, kurį kunigai naudojo 
mišioms. Chorui vadovavo Vik
toras Ralys, o vargonais palydėjo 
Matthew Yatkauskas iš St. Jo- 
seph’s kunigų seminarijos.

Choras pradėjo giesme Pul
kim ant kelių. Pakiliai ir ir iš
didžiai ji skambėjo šioje 
didžiulėje katedroje. Ir ką galvo
jo susirinkę tie kitų tautų 
žmonės, kas čia giedama, ko čia 
giedama. Bet buvo tikrai visiems 
lietuviams pakilus momentas, 

-kad lietuviška giesmė atnešta į 
šią didžiąją Amerikos katedrą. (nukelta į 7 psl.)

svečiai: Illinois universiteto kan
cleris D. Langenberg, slavų ir 
baltų studijų vadovė prof. B. 
Sljivic-Simsic, prof. N. Morace- 
vich irPLB Lietuvių fondo atsto
vai ir asmenys, nusipelnę šio di
delio pastato statyboje.

Vyt. Kamantas, PLB ir Litua
nistinės katedros fundacijos pir
mininkas, pasidžiaugė šiuo dide
liu laimėjimu. Jis pranešė, kad 
ši vienintelė laisvojo pasaulio li
tuanistinė katedra pavadinama 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Lituanistikos Katedra. 
Savo žodyje jis dėkojo Illinois 
universiteto vadovybei ir tiems, 
kurie savo pastangomis privedė 
prie šios idėjos įgyvendinimo, 
dėkojo St. Balzekui, J. Kava
liūnui, dr. P. Kisieliui, B. Jasai
tienei ir Katedros rėmimo komi
tetui. Katedros rėmimo komite
tas, kuris organizavo ir šį ren
ginį, yra šios sudėties: dr. P. Ki
sielius. B. Jasaitienė, N. Balza- 
rienė. S. Jokubauskas, P. Joku- 
bauskienė, R. Dirvenis, A. 
Juodvalkis, D. Karzonienė, K. 
Laukaitis, G. Liautaud. M. Mar
cinkienė, R. Mieželis, dr. J. Rač
kauskas, dr. A. Razma, dr. T. 
Remeikis, G. Rimkienė, dr. P. 
Sutkus, B. Vindašienė ir J. 
Zygas.

Katedros idėja gimė Chicago
je ir daugelis darbuotojų ir auko
tojų prisidėjo prie jos įgyvendi
nimo. Idėja kilo PL vadovybės 
tarpe tuo metu, kai jai vadovavo 
Br. Nainys. Buvo įsteigtas spec
ialus katedros fondas, kurio in
korporacinį raštą pasirašė V.

kad čia vyksta lietuviškos iš
kilmės.

Ateina didžioji procesija
Tuo pačiu metu iš katedros gi

lumos, iš už altoriaus, išsijudino 
didžioji procesija. Buvo iš Ken- 
nebunkporto atvykę keletas 
pranciškonų. Jie ir nešė kryžių, 
žvakes, smilkytuvą, laikė vysku
po lazdą ir kepurę kai reikėjo.

Procesija sustojo ties Šve
nčiausiojo Sakramento koplyčia, 
ten suklaupę pasimeldė. Paskui 
nuėjo šonine nava aplink visą ka
tedrą ir centriniu taku artėjo prie 
didžiojo altoriaus. Visi turėjo 
progos įsižiūrėti į procesiją, kas 
joje eina.

Pradžioje buvo nešamas 
kryžius, už jo ėjo kunigai. Jų 
buvo apie 25. Toliau ėjo vysku
pai. Trys buvo lietuviai: arki- 
vysk. Charles A. Salatka, vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, vysk. 
Vincentas Brigys, ir ukrainiečių 
katalikų vysk. Basil H. Losten iš 
Stamfordo.

Už vyskupų ėjo kardinolas Jo- 
seph Bemardin, palydėtas dvie
jų Chicagos kunigų: Leono Za
remba, S. J., ir Jurgio Sarausko.

Kleiza, A. Juodvalkis ir V. Ka
mantas.
V. Kamantas savo kalboje 
pažymėjo, kad iki užbaigimo ir 
vainiko kėlimo, dar trūksta apie 
10,000 dol. Jis pabrėžė, kad jis 
mano, jog ši suma dar banketo 
metu bus surinkta. Iš jo kalbos 
tono ir laikysenos buvo galima 
spręsti, kad jis kažką laiko pa
slaptyje. Specialią padėą pa
reiškė Lietuvių Fondui, kuris su 
80,000 dol. įnašu yra stambiau
sias aukotojas.

Kaip ir buvo galima laukti, 
pradėjo skaityti papildomą auko
tojų sąrašą. Aukos plaukė iš to
limų vietovių: atsiliepė San 
Francisco (4.000 dol.) ir Los An
geles (4,000 dol.), atsiliepė New 
Yorkas su stambesne auka ir Ka
nada su 9.100 dol. Taip pat atsi
liepė Grand Rapids ir kitos vie
tovės. Bematant pinigų buvo su 
kaupu sudėta. 100,000 dol. čekį 
universiteto atstovui įteikė St. 
Jokubauskas. 600,000 dol. suma 
sukelta ir dar liko likutis. Čekio 
įteikimas buvo palydėtas šampa
no kamščių salvėmis, tostą pra
vedė dr. P. Kisielius (kuris ap
mokėjo už šampaną). Prisimin
dami jaunas dienas, dalyviai su
giedojo “Gaudeamus igitur”.

Buvo eilė kalbėtojų ir sveikin
tojų. Kalbėjo universiteto atsto
vai universiteto vardu, Lietuvių 
Fondo vardu savo džiaugsmą iš
reiškė dr. A. Razma. Dr. Br. 
Vaškelis, Lituanistinės katedros 
vedėjas, džiaugėsi katedros 
veikla — kuri veikia jau trečius 
metus. Į lituanistines studijas 
yra užsiregistrvę 32 studentai, 
keletas yra siekiančių doktorato. 
Br. Juodelis LB Krašto valdybos 
vardu išreiškė džiaugsmą ir 
linkėjo katedrą užpildyti lietu
višku jaunimu. J. Kavaliūnas ku
ris pirmutinis pradėjo plėšti dir
vonus ir grūdus pilti į katedros 
aruodus, pabrėžė, kad katedra 
yra vienas iš didžiųjų išeivijos 
darbų. Savo sveikinimą ir 
džiaugsmą taip pat išreiškė dr. 
T. Remeikis, PLBvykd. vicepir
mininkas. Paskutinis kalbėjo 
Lietuvos generalinis garbės kon
sulas V. Kleiza. Jis pareiškė, jei
gu Lietuva būtų laisva, tai jo vie
toje dabar stovėtų Lietuvos švie
timo ministeris arba bent Lietu
vos pasiuntinys. Jis pasidžiaugė 
atliktu darbu ir dėkojo PLB ir 
Lietuvių Fondui. Jis nurodė, 
kad čia yra tik darbo pradžia, 
reikės dar daug darbo ir pastan
gų, kad katedra virstų lietuvybės 
centru.
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— Rygoje, okupuotos Latvijos 
sotinėje, rugsėjo 27 mirė vysku
pas Valerians Zondaks. Vysk. 
Zondaks buvo Rygos ir Liepojos 
vyskupijų apaštalinio admini
stratoriaus pagelbininkas. Vys-

Bačktai 1966 spalio 16 kartu su 
žmona išvykus atostogų sveikatai 
sustiprinti, Stasys Lozoraitis Jr. 
laikinai eis Lietuvos atstovo pa 
reigas Washingtone, kartu likda
mas Lietuvos atstovo pareigose 
prie Šventojo Sosto.

— Kun. V. Šarka, daugelį 
metų uoliai dirbęs tarp Vokieti
jos lietuvių, jau antras mėnuo 
guli Hamburgo ligoninėje ir 
kenčia- didelius skausmus. Per 
paskutinius dvejus metus jam 
buvo padarytos šešios operaci-

Dr. Donald Langenberg, Illinois universiteto kancleris, su 
žmona kalbasi su dr. Br. Vaškeliu. Nuotr. Jono Tamulaičio

kupu konsekruotas 1972 lietu
vių koplyčioje Šv. Petro bazili
koje, Vatikane.

Sukaupus reikiamą sumą ir 
dar atsiradus perviršiui, buvo 
pranešta, kad prie katedros stei
giamas St. Barzduko vardo tyri
mų fondas. { tą fondą pirmąjį 
įnašą įnešė Aušra (Barzdukaitė) 
ir Rytas Babickai ir padarė 
pradžią su 5000 dol. įnašu. Lau
kiama, kad visuomenė tą gražų 
pavyzdį paseks ir tą fondą plėtos. 
Reikia katedrą užpildyti lietuviš
ku jaunimu, kad būtų gyvuojanti 
ir alsuojanti institucija, o tam 
reikia ir stipendijų. Neužtenka 
vien sienų, bet reikia ir lietuviš
kos gyvybės 1

Toliau sekė laimėjimai, ku- 
riuios pravedė St. Jokubauskas, 
pakviesdamas asmenis, pri
sidėjusius prie katedros steigimo 
arba katedros studentus ištraukti 
laimingus bilietus. Visas rengi
nys praėjo džiaugsmingoje ir iš
kilmingoje nuotaikoje.

Jeigu oficialieji banketo dalis 
praėjo pasigėrėtinai, tai kalbant 
apie banketo užbaigą —šokius, 
to pasakyti nebūtų galima. Ne 
tik šis banketas, bet ir kiti rengi
niai, bent Chicagoje, pasižymi ta 
pačia savybe. Praeityje įvairūs 
kalbėtojai mus varė iš lietuviškų 
salių; ko neatliko kalbėtojai — 
tai dabar bando atlikti orkestran
tai. Rengėjai turėtų žinoti, kad 
darbuotojų ir aukotojų karta yra 
ta, kuri brendo dar Europoje ar 
pirmaisiais metais Amerikoje. 
Tuomet dar turėjome gerus lie-

INTERNATIONAL ' 
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RŪTA PAUPERIENĖ, j štai gos vedėja

PASKUTINĖ 1986 METŲ KELIONĖ J LIETUVĄ

Nr. 8607 Gruodžio 20 — sausio 3, 1987 — Iš New 
Yorko $1,471.00

Kelionės maršrutas: 1 diena Maskvoje, 11 dienų 
Lietuvoje, 2 dienos Helsinkyje.

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) įskaito visas 
susisiekimo išlaidas, viešbučius, malstlę, įvairias 
ekskursijas ir daug kitų priedų.

Kelionės dalyviams bus parūpinami bilietai į specia
lius naujametinius spektaklius Operos ir baleto teatre 
arba Filharmonijoje.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. 
Kainos:

Volga GAZ 24-10 — 5,600 rb.
VAZ 2107 — 4,470 rb.
VAZ 2106 — 4,130 rb.
VAZ 21003 — 3,900 rb.
VAZ 21013 — 3,360 rb.

Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

G. T. INTERNATIONAL, INC. P O. BOX 29163 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA, TELEFONAI: 
(312) 471-1700 arba 471-1702.
Skrendame erdviais "FINNAIR” lėktuvais

tuviškus orkestrus. Dabar to 
nebėra! Atrodo, kad orkestrantai 
nei radijo nepaklauso ir nežino 
net gero “rock” melodijų ar tak
to. Pradėję šokių seriją valsu ar 
tango, po kelių minučių persi
meta į kažkokią tai “tarškalynę”. 
Kadangi neturi melodijos, tai 
bando užgošti trenksmu. Vie
nas, prie stalo sėdėdamas ir ausį 
kasydamas, pasakė: “ačiū Die
vui, kad viena ausimi esmi ku
rčias’’!

Šį mano pastaba neturėtų 
sumažinti banketo sėkmingumo, 
tik rengėjai turėtų atkreipti 
dėmesį ir į tuos, .kurių .darbų ar 
aukomis tokius renginius turi
me.

DARBININKO 1987 METŲ 
KALENDORIUS

Kaip ir kasmet, taip ir šiemet 
jau išleistas Darbininko kalen
dorius 1987 metams. Kalendo
rius mėnesinis atspaustas dviem 
spalvom. Jo lentelėje išspau
sdintas Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktuvinis medalis, kurį 
sukūrė skulptorius Vytautas 
Kašuba. Medalis uždėtas ant lie
tuviškos spalvotos juostos.

Darbininko skaitytojams ka
lendorius bus išsiuntinėtas lapk
ričio pabaigoje. Atkskirai užsisa
kant, kalendoriaus kaina 3 dol.

— “Ateities” akademinis sa
vaitgalis bus lapkričio 7-9 Chi
cagoje. Vakaronėje įvyks su
pažindinimas su jaunųjų poetų 
knyga “Keturi”, abi dienas vyks 
jaunųjų dailininkų darbų paro
da, bus įteikta religinio veikalo 
premija ir premijos jauniesiems 
žurnalo bendradarbiams. Pa
skaitas skaitys kun. P. Daugintis 
SJ, V. SamUlevičius, K. Skrup- 
skelis ir dr. A. Šaulytė, kuri mo- 
deruos savaitgalio uždaromąjį 
simpoziumą apie socialinį 
aprūpinimą.

— Clevelandę Lietuvių Na
mų ir klubo premijos balius Lie
tuvių Namų salėje įvyks lapkri
čio 8.

— Sol. Daiva Mongirdaitė 
lapkričio 15 dalyvaus Toronto 
Lietuvių Namų rengiamam kon
certe? Programoje dalyvaus To
ronto vyrų choras Aras ir sol. Va
clovas Verikaitis. Akom ponuos 
muz. Jonas Govėdas.

— Dr. Petras Kisielius, veik
lus visuomenininkas, buvo pa
gerbtas per Illinois lietuvių re
spublikonų lygos 20 metų veik
los mihėjimo pietus Chicagoje. 
Jis buvo atžymėtas kaip iškiliau
sias metų lietuvis.

— Lietuvių Kultūros Institu
to, Vokietijoje, suvažiavimas 
įvyko spalio 17 - 19 Huettenfel- 
de, katalikų parapijos salėje. Pa

skaitas skaitė savo sričių special
istai, atvykę iš kelių kraštų ir 
miestu.

— Phoenixo apylinkėje gyve
nantiems lietuviškos pamaldos, 
kuriomis rūpinasi kun. Antanas 
Valiuška, nuo lapkričio mėnesio 
bus Sun City, Ariz., Sunland 
chapef, 16826 Del Webb Blvd , 
prie pat St. Clement of Rome 
bažnyčios. Visi lietuviai kviečia
mi lietuviškose pamaldose daly
vauti. Anksčiau pamaldos buvo 
Phoenix mieste.

— G. T. International kelio
nių biuras praneša besiruošian
tiems keliauti į Prancūziją, kad 
prancūzų valdžia pradėjo reika
lauti įvažiavimo vizų. Tai įskato 
prancūzų valdomas salas bei ki
tas teritorijas. Prieš keliaudami 
pasitikrinkite su savo kelionių 
biuro atstovu.

— Saulėta Florida kviečiai v- 
resnio amžiaus lietuvius apsigy 
venti arti St. Petersburg Beach, 
prie pat jūros ir kitų patogumų 
Kambariai su privačiom voniom 
ir virtuvėm arba su priežiūra ir 
su maistu. Informacijų reikalu 
dėl atvykimo ir apsigyvenimo 
kreiptis į savininkę: Janina 
Vilėniškis, 102 - 162 Avė. E , 
Redington Berach, Fla 33708 
Tel 813 397- 8067
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AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA
(atkelta ii .3 psl.)

ja, kur dalyvaus JAV ir S©v. Są
jungos žmonės, jokiu būdu ne
reiškia, jog JAV keistų savo nusi
statymų nepripažinti Pabaltijo 
valstybių inkorporacijos. Tame 
rašte taip pat pažymi, kad toje 
konferencijoje, kaip JAV delega
cijos nariai, dalyvaus ir lė latvių 
organizacijų bei visuomenės at
stovų.

Šauliai pagerbė .ALT 
pirm. T. Blinstrubą

Teodoras Blinstrubas, Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirminin
kas, per Tautos šventės - 
Rugsėjo 8 d. — minėjimų šaulių 
namuose, Chicagoje, už nuopel
nus Lietuvai ir Lietuvos Saulių

Sąjungai Tremtyje apdovanotas 
šaulių žvaigždės ordinu, au
kščiausiu Šaulių S-gos žymeniu.

Pabaltijo komitetas Kongrese
JAV kongrese jau nuo 1981 m. 

veikia specialus Ad Hoc komite
tas Pabaltijo valsty bių ir Ukrai
nos reikalams. J jį jau įsijungė 
119 kongreso narių. Antruoju jo 
pirmininku, vieton pasitrauku
sio kongresmeno Brian Donnel- 
ly, išrinktas kongresmenas Den- 
nis M. Hertel.

Neleistina deportuot į 
Sovietų Sąjungų

Specialių investigacijų įstaiga, 
bendradarbiaudama su Sovietų 
KGB, daro žygių, kad ameri
kiečiai, kuriems dėl nacių karo

KASA WATEBBURY
(atkelta iš 5 psl.)

džiaugėsi jų iniciatyva bei entu
ziazmu, atidarant Kasos skyrių 
patogioj vietoj — “Spaudos” 
krautuvėj, visai šalia lietuviškos 
bažnyčios. Jis paminėjo, kad Ka
sos aktyvas jau artinasi prie 60 
milijonų dolerių, tačiau didesnė 
vertė yra ne milijonuose, bet na
rių skaičiuje ir jų dalyvavime. V. 
Vebeliūnas pageidavo, kad ne
liktų nei vieno lietuvio, kuris 
bent su vienu šimtu dolerių ne
priklausytų prie lietuviškos Ka
sos.

Malonų žodį tarė ir dr. Petras 
Vileišis, pats pirmasis lietuviš
kos kredito unijos iniciatorius 
Waterburio apylinkėje. Jis pa
stebėjo, kad Kasa jau seniai buvo 
laukiama ir kad narių potencialas 
VVaterburyje yra labai didelis, 
nes vvaterburiečiai visada buvo 
ir yra pirmieji kiekvienos geros 
idėjos rėmėjai.

Pasibaigus pranešimam, 
buvo keletą klausimų. į kuriuos 
atsakant dar labiau paryškėjo Ka
sos patarnavimai, struktūra ir 
ateities planai.

Po susirinkimo svečiai ir dalv-

nusikaltimų atimta pilietybė, 
būtų deportuojami į Sovietų Są
jungų. Tai būtų jų trėmimas į 
vergų darbų lagerius ir mirtį. 
Amerikos Lietuvių Taryba 
ryšium su tokio trėmimo projek
tu kreipėsi į prezidentų Reaga- 
nų, prašydama, kad tokie 
nežmoniški trėmimai nebūtų 
vykdomi.

Lietuvos negalima 
laikyti nesančia

Chicagos trumpų bangų radijo 
stotis VVLOO, veikianti banga 
FM-100, labai plačiai klausoma, 
savo žinių skyriuje paskelbė Lie- 
tuvų kaip nebeegzistuojančių 
valstybę. Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirm. Teodoras Blinstru
bas kartu su inf. dir. kun. J. 
Prunskiu į tai greit reagavo, nu
rodydami, kad Lietuva egzistuo
ja, tik yra prievarta okupuota. 
Okupacijos JAV nepripažįsta ir 
VVashingtone yra nepriklauso
mos Lietuvos atstovybė, o Chi
cagoje net paskirtas naujas gen. 
konsulas Vaclovas Kleiza.

Radijo stoties VVLOO pra
nešėjas Jack Taylor rugpjūčio 19 
d. savo klaidų atitaisė, perteikda
mas Alto perduotas informacijas 
apie Lietuvą. Patyręs apie tas 
sėkmingas ALT pastangas, gen. 
konsulas Vaclovas Kleiza at
siuntė Altui padėkos raštą.

Čekai rodo mums daug 
palankumo

JAV čekų laikraštis “Nedelni 
Hlasatel” rodo daug prielanku
mo lietuviams, mielai spaus
dindamas Lietuvą liečiančias in
formacijas. Savo 31-me numerv-

Naujoj studijoje minimi 
ir lietuviai

JAV Civilinių teisių komisija 
paruošė studijų “The Economic 
Status of Americans of Eastem 
and Southern European Ance- 
stry”. Si Civilinių teisių įstaiga 
sienų kopijų spaudai paruoštos 
studijos atsiuntė ir Amerikos 
Lietuvių Tarybai. Tose apyskai
tose yra įtraukta ir lietuvių veik
la.

Prieš deportacijų į 
Sovietų Sąjungų

Kaskart daugiau lietuvių įsi
jungia į akcijų prieš deportavimą 
į Sovietų Sąjungų tų Amerikos 
piliečių, kuriems ryšium su na
cių padarytais nusikaltimais ati
mama pilietybė. Tuo reikalu į 
įvairias VVashingtono įstaigas yra 
rašiusi Amerikos Lietuvių Tary
ba. Neseniai Linden, NJ ALT 
skyriaus pirm. V. Šeštokas at
siuntė Altui nuorašus plačių su
sirašinėjimų su VVashingtono 
įstaigomis dėl sprendimo estų 
kilmės Karlį Linnų ištremti į So
vietų Sąjungų. Susirašinėjime 
atkreipiamas dėmesys, kad toks 
žingsnis būtų nežmoniškas ir ne
pateisinamas.

Lietuvoj nesudarė SS 
dalinių

"Detroit News” dienraštis 
rugp. 6 d. išspausdino Detroito 
Lietuvių Organizacijų Centro 
vicepirmininko Sauliaus Simo- 
liūno raštų, kuriuo jis pabrėžė, 
kad naciai Lietuvoje neįstengė 
suorganizuoti SS dalinių. Lietu
va ir Lenkija buvo vieninteliai 
kraštai Europoje, kur iš vietinių

Lietuvos atstovo prie 
Vatikano raštas Altui

Lietuvos atstovas prie Šv. So
sto Stasys Lozoraitis raštu pra
nešė Amer. Lietuvių Tarybai, 
kad Lietuvos krikšto sukaktuvių 
minėjime birželio 14 d. Šv. 
Tėvas sutiko iškilmingai cele- 
bruoti šv. Mišias, kad tą dieną 
arkiv. J. Matulaitis bus paskelb
tas palaimintuoju. Lietuvos at
stovas kviečia ALTo pirm. T. 
Blinstrubą ir kitus valdybos na
rius tose iškilmėse daĘ-vauti.

Raštas Seattle 
universiteto prezidentui

Seattle universiteto prezi
dentas kun. VVilliam Sullivan 
pirmininkaus 1990 m. ruošia
moms draugiškoms sporto rung
tynėms tarp JAV7 ir Sovietų Są
jungos. Apie tai patyręs, Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirm. Teo
doras Blinstrubas ir kun. dr. Juo
zas Prunskis parašė universiteto 
prezidentui raštą, kad jis tuose 
ryšiuose ir santykiuose panaudo
tų progas užtardamas Maskvos 
okupuotus kraštus ir keldamas 
reikalą juose gerbti žmogaus tei
ses, religijos laisvę.

Nauja antibolševikinių 
tautų bloko pirmininkė

Mirus ligšioliniam antibolše- 
vikinio tautų bloko pirmininkui 
Yaroslav Stetsko, nauja pirmi
ninke centro komitetas, savo 
posėdyje Miunchene rugpjūčio 
28 d. išrinko velionio žmoną Sla
vą Stetsko, žurnalo “ABN Corre- 
spondence redaktorę.

Apie naują 
komunistų partijos programą

Milijoninį tiražą turintis dien
raštis “Chicago Tribūne” liepos 
21 išspausdino kun. J. Prunskio 
straipsnį, nagrinėjantį naują ko
munistų partijos 27-me kongre
se Maskvoje priimtą programą. 
Nurodoma, kad ji Pabaltijo kraš
tams nieko gero nežada. Bus 
tęsiama ta plati priespauda ir ru
sifikacija. “Chicago Tribūne” 
pažymėjo, kad straipsnis gautas 
iš Amerikos Lietuvių Tarybos 
įstaigos.

Paskutinis iš nevvyorkiečių 
kalbėjo Kontrolės komiteto pir
mininkas Zenonas Jurys. Jis iš
ryškino Kontrolės komiteto dar
bą bei atsakomybę ir pabrėžė, 
kad Kasoje kiekviena taupomoji 
sąskaita yra apdrausta iki 
100,000 dolerių. Kadangi Kasa 
yra federalinio čarterio kredito 
unija, ji kasmet yra valdžios in
spektorių tikrinama ir laikosi 
visų federalinės agentūros regu
liacijų. Taupytojų indėliai taip 
pat yra laikomi griežtoj paslapty.

viai kurį laiką vaišinosi ir 
užkandžiavo VVaterburio šeimi
ninkių paruoštais skanėstais. 
Kiekviename salės kampe vyko 
pašnekesiai ir diskusijos su Ka
sos direktoriais. Pašnekesiuose 
buvo atnaujintos pažintys ir ap
tariamos ateities galimybės. 
New Yorko svečiai netrukus iš
keliavo. parsiveždami namo ma
lonius įspūdžius apie VVaterbu
rio lietuvių entuziazmą ir nuošir
dumą.

AJg. Š.

je pirmame puslapy išspausdino 
išsivertęs kun. J. Prunskio “Chi- 
cago Tribūne dienrašty tilpusį 
straipsnį apie naująją Maskvos 
komunistų partijos programą iš
ryškinant kiek jį liečia pavergtas 
tautas.

žmonių nebuvo SS dalinių. Lie
tuviai už savo laisvę kovojo prieš 
nacius ir bolševikus, ir tą laisvės 
kovą tebetęsia.

UŽBAIKIME BALFO VAJŲ
Praėjo BALFo šalpos aukų va

jaus spalio mėnuo. New Yorko 
skyriaus valdyba aukų rinkimo 
vajų vykdė laiškais. Balfo vykdo
mas šalpos darbas daugelio ne
vvyorkiečių susilaukė jautraus 
reagavimo. Aišku, kad lietuvis 
buvo ir yra jautrus savo sesei ir 
broliui, kai jį ištinka laikinė ar 
nuolatinė nelaimė: ligos, se
natvė, politiniai persekiojimai. 
Balfas su aukotojų medžiagine 
pagalba pasiekia ne tik laisvaja
me pasaulyje plačiai išsisk
laidžiusius ir nepritekliuose at
sidūrusius lietuvius, bet, nors 
nebe kliūčių, pasiekia bet kurio 
politinio režimo aukas ir jų arti
muosius.

Nors pasaulis turtėja, bet 
medžiaginiai trūkumai
nemažėja. Šalpos darbas vykdo
mas labai plačiai. Laisvų ir ne
priklausomų valstybių šalpos or
ganizacijos gauna iš valstybinių 
šaltinių lėšų. Mūsų Balfas tokių 
šaltinių neturi. Jis gali lietu
viams tik tiek padėti, kiek ge
raširdžiai pasiturintieji lietuviai 
suaukoja.

Nevv Yorko skyriaus iždinin
kas Z. Dičpinigaitis praneša, kad 
didesnes aukas jau yra atsiuntę: 
po 300 dol. kun. Matas Čyvas ir 
viena šeima, prašiusi pavardės 
neskelbti; 200 — E. ir H. An- 
driuškos; po 100: D. ir V. Ano- 
niai, A. Balsys, L. ir E. Do
vydėnai, KASA, dr. G. Klivečka; 
60 — J. ir A. Pumpučiai; po 50: 
E. Bemet, J. Biudzeika, A. Dau
nys, A. ir A. Dimai, dr. J. Dič
pinigaitis, dr. E. Donajevski, dr. 
L. ir J. Giedraičiai, V. ir A. Ka
tinai, O., ir A. Matulioniai, E. 
Pakulis, kun. A. Rubšys, G. Sta- 
nčius, D. ir A. Šilbaj oriai, A. Uk- 
nevičius. Kiti po mažiau. Pla

tesnį aukotojų sąrašą iždininkas 
žada paskelbti vėliau.

Aišku, kad dar yra daug tokių, 
kurie dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių spalio mėnesyje ne
pasiuntė Balfui labai laukiamos 
aukos.

Todėl skyriaus valdyba prašo 
visų, kuriems laiškus buvo pa
siuntusi, ir tų, kurių adresų savo 
kartotekoje neturėjo: atsiųskite 
savo auką! Vajus bus užbaigtas 
ir visos aukos bus pasiųstos Balfo 
cetrui, kuriam vadovauja M. Ru
dienė; kiti valdybos nariai: K. 
Čepaitis. A. Daukienė, A. Dzir- 
vonas, O. Jokūbaitienė, L 
Kriaučeliūnienė ir F. Macke
vičienė.

Valdyba vykdo Jūsų, aukotojai 
šalpos darbą labai taupiai ir efek
tingai. Nevv Yorko skyriui vado
vauja V. Padvarietis; kiti valdy
bos nariai: Z. Dičpinigaitis, A. 
Klivečkienė, A. Pumputis, R. 
Ridikienė.

Čekius siųsti: BALFAS, P. O. 
Box 21081, VVoodhaven. N.Y. 
11421 Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. Paskubėkime
sėkmingai užbaigti vajų.

Br. Biel.

NAUJAUSI LEIDINIAI

J. Audėnas — Lietuvos val
stiečiai liaudininkai, 18 dol.

Br. Raila — Tave mylėti tega
lima iš tolo, 8 dol.

J. Vizbaras — Kur bėga 
Šešupė. 10 dol.

K. Š. — K. Ošlausko ir jo
teismo byla, 5 dol.

Antano Baranausko — Any
kščių šilelis, iliustruotas dail. 
Prano Lapės, 5 dol.

A. Paškevičienės — Saujelė 
trupinių. Mažiems ir jauniems 
skaitymėliai vaidinimo forma ir 
su iliustracijomis — 8 dol.

L. Rugienė — Pasikalbėkim. 
Dieve, skaitymėliai mažiesiems 
su iliustracijomis — 2 dol.

J. Aisčio poezija — 6 dol.
Lithuanian Heritage — Jig 

savv puzzle. Žaidimas iš spalvuo
tų gabaliukų sudėstyti Lietuvą 
sujos didvyriais. Pridėtai istori
nis katalogas anglų kalba. Kaina 
— 12 dol.

J. Puzinas — Rinktiniai raštai.
I ir II tom., 35 dol.

P. Razminas — Kražiai, mo
nografija, 12 dol.

P. Šimkus — Atsiminimai 
Lietuvoj, 15 dol.

A. Landsbergis — Vaikai gin
taro rūmuose, 7 dol.

S. Raštikis — Lietuvos likimo 
keliais, 18 dol.

P. Maldeikis — M. Krupa
vičius, 15 dol.
Persiuntimo išlaidom pridėti 1 
dol.

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

DEKTER PARK
PHARMACY

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

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

WE DELIVER
296-4130

Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties medalis, kurį su
kūrė skulptorius Vytautas 
Kašuba. Išleido jubiliejinis 
komitetas. Bronzinis — 30 
dol., persiuntimo išlaidom 
pridedamas 2 dol. Gauna
mas Darbininko administ
racijoje — 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

15 DIENŲ KELIONĖ , 10 DIENŲ LIETUVOJ

Kelionė 126: Naujų Metų sutikimas. Gruodžio 26 - sausio 9 
—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 2, Helsinky 2. 
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

Atvirukai ir loi/kom paperi; įvairiom progom.

KLAUSYKo e s i g n s

385 E»iot Street Echo Bridge 0<8ce Perk 
Newkxi Upper Fene. MA 02164

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01 114th St., Rlchmond Hill, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-6799

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge, Detroite, Waterburyje

Aktyvas: 57 milijonai dolerių.

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Security indėliai, Išduodami Mo- 
ney Orders ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas.

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs ir certifikatus. negu kiti 
bankai.

KASA palankiom sęlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar vaikų fondus ir 
atlieka kitus bankinius patarnavimus.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Rlchmond Hill veikla šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro, išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų Ir certiflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefonu arba paštu Jums bus suteiktos valiausios informacijos.
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MIRĖ ELENA ČIURLIENĖ

Lapkričio 3, 9:30 v. r. ligo
ninėje mirė Elena Čiurlienė-Bil- 
miniūtė, muzikė, fortepiono 
muzikos mokytoja, Lietuvos 
gen. konsulo Aniceto Simučio 
uošvė.

mučių šeimoje ir įsikūrė. Dar 
tada buvo gyvas jos vyras inž. 
Jurgis Čiurlys, miręs 1959 
rugsėjo 14 New Yorke.Gyvenda
ma New Yorke, kiek galėjo, 
vertėsi muzikos pamokomis. Pa

skutiniu laiku jau sunkiai sirgo.
Liko dvi dukros su šeimomis, 

trys anūkai ir 10 proanūkų. Buvo 
pašarvota M. Shalins šerme
ninėje. Atsisveikinimas trečia
dienio vakare. Laidojama ketvir
tadienį iš V. Atsimainymo para
pijos bažnyčios Maspethe.

Buvo gimusi 1892 m. Jurbar
ke. Baigusi Kauno gimnazijos 6 
klases, įstojo į Petrapilio konser
vatoriją, kur 1917 baigė fortepi
jono klasę. Taip pat ji mokėsi an
samblio klasėj pas Glazunovą. 
1918 Vilniuje buvo privati muzi
kos mokytoja, vėliau iki 1922 
dėstė Naujalio muzikos mokyk
loje. suvalstybinus mokyklą, 
buvo fortepijono klasės mokyto
ją, vėliau dėstė Kauno konserva
torijoje. Konservatoriją užda
rius, dirbo privačiai. Gyvenda
ma Vokietijoje, irgi dėstė muzi
ką UNRRA muzikos mokykloje.

Į Ameriką atvyko 1947 
gruodžio mėn. Čia jau gyveno 
jos dukra Janina Simutienė. Si-

SVAJONĖS - IS AUSTRALIJOS SU 
DAINA

Už keletos savaičių iš tolimo
sios Australijos į mūsų pakrantes 
atskrenda trys jaunos daini
ninkės. Jos neatvažiuoja pasi
svečiuoti, bet pradžiuginti šio 
krašto lietuvius savo meniškai 
atliktomis dainomis. Tai popu
liari Melboumo dainos grupė 
“Svajonės”, kuri pasirodys lapk
ričio 30 pirmajame New Yorko 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
ruošiamame koncerte Kultūros 
Židinyje. Jų neįprastai įvairi pro
grama — supinta iš estradinių, 
tardicinių bei pramoginių ir liau-

ELENAI ČIURLIENEI
mirus, jos dukrai Janinai ir žentui, Lietuvos gen. kon
sului Anicetui Simučiui, ir kitai dukrai Elenai Barnet 
su šeima reiškiame gilią užuojautą.

LB Queens apylinkės valdyba 
ir nariai

Motinai, Uošvei ir Močiutei
A. A.

ELENAI ČIURLIENEI

mirus, jos dukrai Janinai Simutienei ir žentui, Lietuvos 
gen. konsului Anicetui Simučiui, kitai dukrai Elenai 
Barnet su šeima ir kitiems giminėms reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Irena ir Aleksandras V akseliai
Irena ir Kęstutis Nemickai

A. A.
MARIJAI TAMOŠIŪNIENEI

mirus, jos vyrą Antaną, sūnus Rimvydą ir Algimantą 
su šeimomis giliai užjaučia

Giraitės kaimynai

A. ir D. Alksniniai Emilija Jurevičiūtė
V. ir I. Alksniniai Z. ir Z. Jūriai
J. ir A. Alytai R. ir D. Keziai
P. ir N. Baltrulioniai Alona Pesytė
V. ir B. Ignai

-

Gediminas Rajeckas

dies dainų — sujungta įdomiom 
aranžiruotėm ir spalvingu atliki
mu.

Svajonės — solistės Virginija 
Bruožytė, Birutė Kymantienė ir 
pianistė Zita Prašmutaitė — jau 
eilę kartų yra atlikusios koncer
tus Sidnėjuje, Adelaidėje, Mel- 
boume ir mažesnėses vietovėse 
su didžiausiu pasisekimu. Nors 
pasiekusios aukštos reputacijos 
Australijos lietuvių tarpe, jos dar 
nėra gastroliavusios kitose lietu
vių kolonijose. Po koncerto New 
Yorke Svajonės savo dainomis 
džiugins lietuvius Clevelande. 
Chicagoje.Toronte, Montrealy- 
je, Baltimorėje ir Los Angeles. 
Tai bus ypatingai ilga ir vargi
nanti koncertų serija.

Pasiryžimas šiom gastrolėm 
kilo ne vien iš noro savo dainos 
menu su mumis pasidalinti, bet 
ir atvykti į Ameriką kaip jaunimo 
“ambasadorės”. Jos nori sukelti 
entuziazmą Vl-tam Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresui, kuris 
vyks Australijoj 1987 metais.

Jaunimo Kongresai yra vieni 
iš svarbiausių renginių jungia
nčių visus laisvojo pasaulio lietu
vius jaunuolius, jaunuoles. Ten 
suvažiavę keliom savaitėm iš 
įvairių kraštų, atstovai ir dalyviai 
intensyviai dirba, diskutuoja ir 
bendrauja vieni su kitais. Jie 
grįžtaį namus su naujom žiniom, 
įspūdžiais ir didesniu užsidegi
mu lietuviškai veiklai. Praėjusie
ji Kongresai yra vykę Siaurės ir 
Pietų Amerikose ir Vakarų Eu
ropoje.

Australijoje ateinančio Kon
greso paruošiamieji darbai jau 
vyksta sparčiai: numatytos rim
tos studijos bei diskusijos, ir Au
stralijos jaunimas dirba nuosta-

Laisvės Varpo koncerte Bostone iš k. smuikininkas Jurijus Mazurkevii^n, »uiuuuuui*t 
Dana Pomarancaitė-Mazurkevičienė ir Laisvės Varpo vedėjas Petras Vilščinis. Nuotr. 
Kazio Daugėlos

Sėkmingas koncertas
Laisvės Varpas spalio 19 So. 

Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijos salėje surengė koncertą. 
Tai buvojau 54-tas koncertas, vi
sais atžvilgiais praėjęs sėkmin
gai. Programą atliko smuikinin
kai Dana Pomarancaitė-Mazur
kevičienė ir Jurijus Mazurke- 
vičius su pianistu Martin Amlin. 
Jų programoje buvo ir lietuvių 
kompozitorių kūrinių: Dana Po-

biu užsidegimu, kad užtikrintų 
pasisekimą. Svajonės, susitiku
sios su jaunimu, apipavidalins 
Kongreso tikslus ir skatins kuo 
gausesnį Amerikos lietuvių daly
vavimą. Visas 
bus skiriamas 
mui.

N. Y. Liet. _ _
kviečia visus atsilankyti į šį retą 
koncertą ir tuo paremti pasaulio 
lietuvių jaunimo veiklą.

Juk kiekvienam reikia karts 
nuo karto truputį svajonių.

Arūnas Gudaitis

marancaitė - Mazurkevičienė 
gražia lietuvių kalba kalbėjo apie 
meilę ir dėkingumą lietuvių 
tautai. Publika įvertino šį jų kon
certą karštais plojimais. Publikos 
buvo iš Bostono ir iš apylinkių.

Koncertui svorio suteikė Lie
tuvių Fondo pirmininko dr. An
tano RAzmos iš Chicagos ir PLB 
kultūrinių reikalų vicepirmi
ninkės Mildos Lenkauskienės iš 
Clevelando dalyvavimas ir svei
kinimai, iškeliant aktualius 
mūsų kultūrinio gyvenimo rei
kalus ir pasiektus laimėjimus.

Po konacerto buvo dovanų 
traukimas. Vajaus būdu buvo 
gautos įvairios dovanos. Pirmoji 
dovana, So. Boston savings ban
ko 100 dol. — teko J. Wallen iš 
Brocktono, antroji Juozo Kairio 
(Fitzmaurice Motor Sales) — 75 
dol. dovana Broniui Mudėnui iš 
VVorcester; trečioji — Montellos 
lietuvių tautinio klubo — Sanda-

šio sezono kultūrinis subatvaka- 
ris bus lapkričio 8 d. 7:30 v.v. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos antro aukšto salėje.

Dr. inž. Jurgis Gimbutas pasi
sakys apie Prano Čepėno parašy
tą Naujųjų laikų Lietuvos istori
jos antrą tomą, Yale univesrsite- 
to istorijos profesorius Benedik
tas Vytenis Mačiuika kalbės apie 
dabartinių dienų Lietuvos istori
ją. įėjimas nemokamas. Visi 
kviečiami.

A. A.
VERONIKAI BELECKIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos sūnui Vy
tautui ir jo šeimai.

A. ir D. Arlauskai
D. ir A . Dulaičiai
A. ir G Čekauskai
J ir O. Peleckiai
J. ir A. Vyšniauskai
A. ir E. Zaikauskai

Sunny Hills, Fla.

Mylimai motinai

VERONIKAI BELECKIENEI

mirus, sūnui Vytautui Ir jo žmonai Genutei Ir kitiems 
šeimos nariams reiškiame gilią užuojauta Ir kartu liū
dime.

Kun. Antanas Kardas 
Adomaičių šeima 
Viktorija Dėdinienė 
Lukų šeima ir 
Marytė Kardauskaitė

Lituanistinėsa mokyklos 
renginys

Bostono aukštesnioji lituani
stinė mokykla lapkričio 15, šeš
tadienį, 6:30 v. popiet So. Bosto
no Liet. Piliečių draugijos trečio 
aukšto salėje rengia rudens vaka
rą. Koncerte dalyvauja pianistas 
William Smiddy, poetas Leonar
das Andriekus ir brolių Kezių or
kestras, — visi jie iš New Yorko. 
Stalus iš anksta galima užsisakyti 
pas Goštautus, tel. 769 - 4872 ir 
pas Banaičius — 828 - 9588.

koncertų pelnas
Kongreso rengi1*" ros dol. dovana teko dr. 

Eduardui Jansonui iš Cape 
Code, 25 dol., kuri buvo skirta 
šviesiajam Jadvigos Tuma- 
vičienės prisiminimui, teko Vir
vei Bačkauskienei iš Pembroc- 
ke. Dr Eduardas Jansonas savo 
laimėtą dovaną paaukojo Laisvės 
Varpo išsilaikymui ir tobulini
mui.

Dr A. Razma po koncerto 
kalbėjo apie stambiausius įnašus 
Lietuvių Fondui iš Bostono ir 
apylinkės. Marija Jansonienė iš 
Brocktono savo mirusio vyro sa
vanorio Fulgento Janonio ir savo 
savo vardu sudarė 25.000 dol. 
stipendijų fondą, adv. Zuzana 
Salnienė savo mirusio vyro, Lie
tuvos garbės konsulo advokato 
Antano Šalnos ir savo vardu 
įnešė 21,840 dol. Iš mirusiųjų 
palikimų jis suminėjo Feliksą ir 
Marija Mandeikius, kurių vardo 
stipendijų fondui gauta 40,000 
dol. Pirmuoju Lietuvių Fondo 
atstovu buvo Antanas Škudzin- 
skas, jam mirus, atstovu buvo 
Bronius Paliulis, vėliau inž. Bro
nius Galinis. Dabar atstovu Bo
stone yra Petras Viščinis, o Cape 
Code — dr. Eduardas Jansonas. 
Medaliais apdovanoti Marija 
Jansonienė, adv. Zuzana Šal- 
nienė, dr. Eduardas Jansonas. 
Po vakarienės dr. A. Razma dar 
atsakinėjo į klausimus.

Jaunimo Sąjunga

LIETUVIŲ RELIGINĖS ŠALPOS 
SUKAKTIES IŠKILMĖS

(atkelta iŠ 5 psl.)

Iškilmingos mišios
Palydos kunigai presbiteri

joje susėdo į klauptus dešinėje , 
trys vyskupai ir kardinolas taip 
pat dešinėje specialiose kėdėse, 
o arkivyskupas Salatka, pagrin
dinis celebrantas atsisėdo 
kairėje į vyskupo sostą. Pra
sidėjo iškilmingos mišios su viso
kiais smilkymais, nusilenkimais 
palydėjimai prie pulto, į sakyklą. 
Šios iškilmingos pamaldos buvo 
skirtos už persekiojamą 
Bažnyčią Lietuvoje.

Vėl skambėjo lietuviškos 
giesmės, gi pačios mišios buvo 
laikomos angliškai. Mišių skaity
mus atliko Lietuvių Religinės 
Šalpos tarnautojos Gintė Da- 
mušytė ir Mariau Skabeikis, pa
sipuošusios tautiniais dra
bužiais.

Iškilmingai su pasmilkymais, 
su knygos nešimu vienas kunigas 
paskaitė Evangeliją. Pamokslą iš 
sakyklos pasakė kun. J. Bryan 
Hehir, sekretorius tarptauti
niams taikos reikalams prie 
Amerikos vyskupų konferenci
jos. Gražiai jis prisiminė perse 
klojimus dėl tikėjimo Lietuvoje, 
minėjo Kroniką, kaip gyvą tų 
persekiojimų dokumentą, kovą 
dėl žmogaus teisių, minėjo Lie
tuvos krikšto 600 metų sukaktį. 
Minėjo, kad žmogaus teisės per
sekiojamos ir Pietų Afrikoje ir

surištos su Liet. Religinės Šalpos 
veikla, atnešė jų išleistas knygas, 
Kroniką, iš Lietuvos atvežtą 
aplaužytą Nukryžiuotojo sta
tulėlę, kaip simbolį kenčiančios 
Bažnyčios Lietuvoje.

Aukas priėmė arkivyskupas 
Salatka ir perdavė kitiems. Jos 
buvo padėtos šalia altoriaus.

Per kanoną
Per kanoną prie altoriaus atėjo 

kiti vyskupai, o visi kunigai su
stojo už jų. Jie visi garsiai 
pradėjo kalbėti reikiamas mal
das, bendrai dalyvauti pakylėji
mo apeigose.

Atnešamos aukos
Aukų nešimo metu atnešė 

simbolines aukas, kurios buvo

Komunijos metu ją dalijo visi 
koncelebravę vyskupai ir dar 
eilė kunigų. Mišių pabaigoje 
kun. Kazimieras Pugevičius 
perskaitė popiežiaus pasiuntinio 
VVashingtone, pronuncijaus ar- 
kivysk. Pio Laghi sveikinimo 
telegramą, kur perduoda Šv. 
Tėvo apaštalinį palaiminimą.

Mišių pabaigoje choras sugie
dojo Marija, Marija, ir procesija 
vėl pajudėjo. Dabar nebeėjo per 
visą katedrą, tuoj pasuko pro 
Svč. Sakramento koplyčią.

Pamaldos pasibaigė 7 v. v. Pro 
visas katedros duris žmonės 
pasklido į didmiesčio vakarinę 
prieblandą. Žmonių pilna — 
eina ir kyla katedros laiptais. 
Lietuviai tuoj ėmė skirstytis, — 
vieni skubėjo į namus, o kiti ir 
VValdorf Astoria viešbutį, kur 
vyko šios šventės antroji dalis 
(P-j-)

Kariuomenės šventės 
minėjimas

Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo sukaktis bus paminėta 
lapkričio 23. Rengia LKV S-gos 
Ramovės Bostono skyrius, kurio 
pirmininku yra Juozas Vaičjur- 
gis.

Pradžioje bus mišios už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės. Po 
mišių — minėjimas salėje po 
bažnyčia. Kalbės dr. Juozas 
Vėbra iš New Haven, Conn. Bus 
ir meninė programos dalis. Taip 
pat Lietuvos kariuomenę 
minės ir Laisvės Varpas

pa-

(Bus daugiau)

Dėmesys istorijai
Liet. Tautinės Sąjungos 

stono skyriaus rengiamas pirmas
Bo-

Užmiršti pinigai
Massachusetts statė treasurer 

paskelbė Boston Globė dienraš
tyje sąrašą asmenų, kurie yra 
užmiršę bankuose savo pinigus. 
Tų asmenų sąraše yra Vakauza, 
Dana. Pranešime nenurodyta 
nei užmirštų pinigų suma, nei 
bankas, kuriame ji užmiro. Suin
teresuotieji asmenys turi kreip
tis į Massachusetts statė treasu- 
ry. Nustatytu laiku savininkui 
neatsiliepus, pinigai pereis val
stijos iždan.

Pavyzdinga Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė

Vlado Židžiūno vadovaujama 
LB Cape Codo apylinkė dauge
liu atažvilgių šviečia pavyzdžiu 
kitoms mūsų organizacijoms, 
kaip reikia tvarkyti lietuviškus 
reikalus, kad jie duotų norimus 
rezultatus. Pavyzdžiui, jau da
bar ji pradėjo rūpintis ateinančių 
metų Vasario 16-osios minėjimu 
ir planuoti jo programos sudary 
mą. .

Tuo tikslu jau susitarta su pa
grindiniu minėjimo kalbėtoju, 
kuriuo bus Laisvės Varpo 
vedėjas Petras Viščinis. Tvarko
mi kiti reikalai, susiję su tuo 
minėjimu.

Jei visur tokiu atsidėjimu iš 
anksto būtų rūpinamasi Vasario 
16-osios minėjimais ir kitais ak
tualiais lietuvių reikalais, tai tik
riausiai jie būtų daug įvairesni, 
išradingesni, įdomesni, patrauk
lesni ir paveikesni.

BOSTONO LIETUVIŲ BALSO 
— MINKŲ RADIJO PROGRAMA 
girdima per radijo stotį WLYN 
1360 AM banga aakmadlonlaia 
nuo 8 Iki 8:45 vai. ryto. Vado
vauja S. Ir V. Minkai, 71 Farragut 
Road, So. Boston, Msss. 02127. 
Tel. 268 - 2515. Peš Mlnkus gau
namas ‘'Darbininkas'’.

LAISVĖS VARPAS ••kmadl.- 
nials 9:00 • 10:00 vai. ryto I* WCAV- 
FM banga 98.0. Vedajas — Petras 
VliClnls, m Arthur Si.. Brockton. 
MA 02402. Telefonas (617) S8S- 
7209.
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: lapkričio 8, šeštadienį, 
Laisvės Žiburio radijo rudens 
koncertas. Programą atlieka Phi- 
ladelphijos teatralų grupė ir dai
nuojantis vienetas.

Vysk. Paulius Baltakis 
OFM. lapkričio 1 dalyvavo kun. 
Vinco Andriuškos 50 metų kuni
gystės iškilmėse Miami, Fla.. o 
lapkričio 2 lankė Juno Beach lie
tuvius, kur jam vietos parapijos 
salėje lietuviai surengė gražų 
priėmimų. Iš ten išvyko į \Va- 
shingtonų, kur šių savaite daly
vauja Amerikos vyskupų su
važiavime.

Fran Covalesky - Kavaliau
skaitė iš Randolph Township. 
N. J. pianu palydės Philadelphi- 
jos vyrų oktetų, kuris dainuos 
Laisvės Žiburio koncerte šį šeš
tadienį. lapkričio S, Kultūros 
Židinyje.

Į Vienų iš New Yorko išvy ko 
Gintė Damušytė, grįžta lapk
ričio 19. Taip pat išvyko Tautos 
Fondo pirmininkas Juozas Gie
draitis. Iš Vienos paskui jis ke
liaus į Londonu, kur daly vaus 
Vliko seime.

Dail. N ida Krištolaitytė lapk
ričio mėnesy savo tapybų rodys 
trijose individualiose meno pa
rodose. Lapkričio 9, sekma
dienį. 12 - 6 vai. vak. jos parodų 
rengia Branduolys Aušros Vasr- 
tų parapijos salėje. SO-HO 
Manhattan. N.Y. Lapkričio 14. 
penktadienį. 8-11 vai. vak. Ar- 
tists Alliance. 147 East Broad- 
way. Manhattan. N.Y ten, kur 
buvo kalba apie Čiurlionį . Čiur
lionio galerija Jaunimo Centre 
Chicagoje, rengia dailininkės ta
pybos parodų lapkričio 21 - 30 
kultūros savaitės proga.

Birutė Saldukienė, geologe iš 
'A’ashingtono. D.C., praeitų sa
vaitę dalyvavo geologų mok
slinėje ekspedicijoje New Yor
ke Ekspedicija tyrinėjo buvu
sias Hudsono upės atšakas, 
žemės susiformavimų, siekė net
Monticello. Tyrinėjo akmenų dėkoj
skaldąs prie Hudsono -— Antho- 
n.y Ferranti Quarry. Ten akme
nys yra 300 milijonų metų senu
mo. Ekspedicija tyrinėjo, kokios 
tada buvo žiedadulkės. Jos atse
kamos. sumalus akmenis, juos 
išfiltravus ir paskui tyrinėjant 
per mikroskopų. Birutė Saldu
kienė yra palengeografijos spec
ialistė. t.y. tyrinėja žemės geo
grafijų prieš 300 milijonų metų. 
Mokslininkė buvo sustojusi pas 
Filomenų Ignaitienę ir ten 
svečiavosi keletu dienų. Jų LMK 
Federacijos New Yorke klubas 
pakvietė su paskaita. Paskaita 
apie Lietuvos gamtos turtus bus 
kitais metais per Atvelykio po
pietę.

Moderniojo meno muziejuje, 
kur nuolat rodomi įvairūs filmai 
iš kitų kraštų, iš senovės laikų, 
nuo spalio 10 iki lapkričio 4 vyko 
sovietinių filmų festivalis.

Šį kartų buvo atvežti ir Pabal
tijo kraštuose gaminti filmai iš 
Estijos. Latvijos ir Lietuvos.

Lietuviškas filmas buvo nxlo- 
mas spalio 24, penktadienį. 6 
v v ir spalio 26, sekmadienį. 5 
v v Filmas 70 minučių ilgumo. 
Jis vadinos Riešutų duona . jį 
pagamino Arūnas Žebriūnas,

LIETUVIŠKAS FILMAS 
MODERNIOJO MENO MUZIEJUJE

Dail. Jurgis Juodis, kų tik su
laukęs 75 metų amžiaus, mirė 
spalio 24. Nuliūdime liko dvi 
dukterys, podukra Rasa Razgai- 
tienė ir posūnis Vytautas Navic
kas. Palaidotas spalio 27 St. Pe- 
tersburge, Fla., šalia žmonos 
Monikos, kuri mirė š.m. kovo 
įnėn. Spalio 26 suėjo penkeri 
metai, kaip OSI prieš dail. J. 
Juodį iškėlė bylų, norėdami jam 
atimti pilietybę.

Patiksliname. Praeitame Dar
bininko numeryje buvo parašy
ta. kad Lietuvos krikšto jubilie
jaus iškilmės Romoje nukelia
mos į birželio 27. Čia yra ko
rektūros klaida. Nukeliamos į 
birželio 28.

Donatas Skučas, Amerikos 
aviacijos pulkininkas, jau išėjęs 
į pensijų, daly vaus Lietuvos ka- 
riuoimenės šventėje ir pasakys 
kalbų. Švente bus minima lapk
ričio 23, sekmadienį. Pamaldos 
Apreikimo parapijos bažnyčioje 
bus 11 vai. Organizacijos prašo
mos daly vauti su vėliavomis. Po 
mišių parapijos salėje — akade
minė dalis, kur svečias ir pasakys 
kalbų.

Apie Liet. Religines Šalpos 
jubiliejų įsidėjo viso puslapio 
straipsnį Our Sunday \ isitor 
laikrašatis. Straipsnį parašė kun. 
Petras Stravinskas. įdėtos trys 
nuotraukos. viena vaizduoja 
maldininkų procesijų iš Ty
tuvėnų į Šiluvą 1979. kita vai
zduoja sumuštų kunigo veidų, 
trečioji —jaunimų Kryžių kalne. 
Nuotraukas parūpino Lietuvių 
Informacijos Centras. Straipsny
je aprašoma Lietuvių Religinės 
šalpos veikla, plačiau aptariamas 
kun. Kazimieras Pugevičius. da
bartinė politinė padėtis okupuo
toje Lietuvoje.

Jurgis Budzeika Kultūros 
Židiniui atsiuntė 100 dol. aukų 
šių mirusiųjų atminimui: dr. E. 
Noako. E. Noakienės. dr. A. 
Snieškos. dr. M . Jesaičio ir J. 
Petrulio. Kultūros Židinio admi
nistracija už aukų nuoširdžiai

a.

Mets komandai laimėjus bai- 
sbolo pasaulines pirmenybes, 
spalio 28 Manhattane jiem buvo 
surengtas didžiulis paradas - tic- 
kertape parade. į gatves, kur 
važiavo jų automobiliai, žmonės 
išmetė 648 tonas įvairiausių po
pierių. kitur išmetė net telefono 
knygas. Gatvėm išvaly ti reikėjo 
daugiau nei 400 sanitarijos dar
bininkų. 135 motorizuotų v iene- 
tų, su šluotomis dirbo 115 žmo
nių. Tai buvo antras savo popie
riaus gausumu paradas; 1981 
metais kai grįžo įkaitai iš Irano 
parado metu į gatves buvo išme
sta 1.262 tonų įvairaus dydžio 
popieriaus.

baigęs Meno institutų Vilniuje ir 
jau pagaminęs eilę filmų, gavęs 
ir įvairių premijų.

Filmo pagrindan paimta Ro
meo ir Julijos atvejis, kaip du 
kaimynų vaikai susimyli, kai jų 
tėvai nesugyvena. Vaizduojamas 
provincijos gyvenimas, batsiu
vio šeima ir muziko šeima. Fil
mas komedijinio pobūdžio, 
įkalbėtas lietuvių kalba, parašai 
angliški Jų vertimas į anglų kal- 
l>a atliktas labai paviršutiniškai, 
iškraipant lietuviško teksto 
mintį. Aktoriai visi jauni.

Svajonės, Australijos lietu
vaičių populiari vokalinė grupe, 
koncertuos Kultūros Židinyje 
lapkričio 30, sekmadienį, 3 v. 
popiet. Estradinių tradicinių ir 
liaudies dainų koncertų rengia 
New Yorko Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga, kad galėtų paremti jau
nimo kongresų Australijoje. Si 
“Svajonių grupė lapkričio 29. 
šeštadienį koncertuos Bostone, 
iš ten atvyksta į New Yorkų, pa
skui koncertuos visoje Ameriko
je ir Kanadoje. Po koncerto 
Kultūros Židinyje veiks "kon
gresinė” kavinė ir australiška 
aludė.

Sieninis kalendorius 1987 me
tams su kasdien nuplėšiamais la
pukais jau išleistas Londone. Iš
leido Europos Lietuvis ir Nidos 
knygų klubas. Kalendorius jau 
gaunamas ir Darbininko admini
stracijoje. Nuplėšiamų lapukų 
antroje pusėje kasdien .duodama 
ar tai lietuvių rašytojų ar poetų 
kūrinių ištraukos, primenamos 
įvairios sukakty s ir istoriniai įvy
kiai. Kalendoriaus kaina 8 dol. 
Persiuntimui pridedama 1 dol. 
Kreiptis: 341 Highland Blvd.. 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Aušros Vartų parapijos, Man
hattan. N.Y., tituliarinė šventė 
įvyks lapkričio 23. 11 vai. bus 
mišios, kurias aukos vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, ir svečiai ku
nigai. Po mišių banketas parapi
jos salėje. Klebonas kun. V. Pa
lubinskas maloniai prašo visus 
padaryti reservacijas į banketų 
prieš lapkričio 20. Klebonijos 
telefonas 212 255 - 2648.

Kalėdinių atvirukų su lietu
višku sveikinimo tekstu galima 
gauti Darbininko administraci
joje. Atvirukų yra keturių rūšių. 
10 atvirukų su persiuntimu kai
nuoja 7 dol.

Graži kalėdinė dovana, kuri 
gavėjui jus primins per ištisus 
1987 metus, tai Darbininko 
arba Bridges — anglų kalbai 
metinė prenumerata. Naujiems 
skaitytojams Darbininkas 15 
dol., Bridges—8 dol. Užsakyki-
te dar šių laikraščių neskaitan
tiems.

Kalėdų ir Naujų Metų 
šventėms artėjant, skaitytojai 
kviečiami sveikinti savo draugus 
ir pažįstamus per Darbininkų, 
atsiunčiant pageidaujamų tekstų 
ir aukų spaudai paremti.

Darbininko skaitytojai, kaip 
ir kiekvieneriais metais, gaus 
1987 m. sieninį spalvotų kalen
dorių. Užsisakant pavieniui — 3 
dol. Skaitytoijai prideda laisvų 
aukų laikraščio paramai. Taip pat 
gaunamas lietuviškas, kasdien 
nuplėšiamas sieninis kalendo
rius su lietuviško Vyties herbu. 
Kaina su persiuntimu 9 dol. Dar
bininkas. 341 Highland Blvd . 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Lietuvos vyčiai anglų kalba 
leidžia savo informacijos biule
tenį. leidžia Lietuvos reikalų ko
mitetas. kuriam dabar pirminin
kauja Evelin Ozelis, biuletenį 
redaguoja Scottie Žukas ir Casi- 
mir Yanish. Biuletenis skirtas 
spalio mėnesiui. 4 rrfašinėle 
rašyti puslapiai informuoja apie 
lietuviškojo gyvenimo aktuali
jas. daug rašoma apie policinius 
kalinius, ar pOpiėžrrrsTankys Lie
tu vų ir k. /

PROGA PRALEISTI ŽIEMĄ 
FLORIDOJE BE IŠLAIDŲ

Žiemos sezonui kunigas-pen 
sininkas ieško vyresnio amžiaus 
šeimininkės - virėjos, kuri galėtų 
gaminti lietuviškus valgius ir 
prižiūrėti butų. Sąlygos tokios: 
apmokėtos atvy kimo ir išvykimo 
išlaidos, turėtų atskirų kambarį 
ir maistų nemokamai Jeigu pa
tiktų. galėtų likti Floridoje ilge
sniam laikui Prašom rašyti Rev 
Andrius Senkus, 614 North

M Street, I^ake \Vorth, F L 
33460 Arba skambinti telefonu 
po šeštos vai vakaro (305 582 - 
5007

Apreišldmo parapijos 
bažnyčios remonto fondui jau 
surinkta 97,336.92 dol., už dar
bų kontraktoriui sumokėta 
89,000 dol. Dar trūksta 43,000 
dol. Darbininkai bažnyčioje pra
deda dirbti 7 v. r. todėl savaitinės 
mišios yra laikomos žemutinėje 
mokyklos salėje.

“Milžinai ir slibinai“, Darbi- 
ifinko išleistas Leonardo Žitke
vičiaus satyrinių eilėraščių rinki
nys, kaip anksčiau buvo skelbta, 
laimėjo Vinco Krėvės lite
ratūrinę premijų. Ta proga spalio 
10 Montrealyje, Kanadoj, teny
kštis lietuvių akademinis 
sambūris surengė literatūros 
šventę. Autorius į tų šventę ne
galėjo nuvykti. Jo gautomis 
žiniomis, šventė praėjo 
sklandžiai ir sėkmingai. Atsi
lankė gausus būrys publikos. Ir 
rengėjai, ir dalyviai liko paten
kinti gražiai praėjusių vakaru. 
Premijuotos knygos tų vakarų 
buvo parduota 40 egzempliorių. 
Primename, kad knyga šiuo 
metu gaunama rašant autoriaus 
adresu: 81 Vermont St., Brook- 
lyun, N. Y. 11207. Kaina 5 dol. 
Siuntimo išlaidom pridedamas 
vienas doleris.

Arturas Šileris, iš Frankfurto, 
V. Vokietijos, buvo atvykęs į 
Nevv Yorkų, talkino Vienybėje, 
aplankė savo gimines Philadelp- 
hijoje, taip pat lankėsi ir Bosto
ne. Spalio 30 palydėtas Geri
manto Peniko, lankėsi Darbinin
ko redakcijoje, apžiūrėjo spau
stuvę, A. Galdiko vardo galerijų. 
Amerikoje svečiavosi 6 savaites. 
Jis yra gimęs Tauragėje po 
karo, iš Lietuvos į Vokietijų re
patrijavo 1959 metais, ten baigė 
mokslus, studijavo ekonomijų, ir 
dabar dirba vienoje bendrovėje 
Frankfurte. Labai gerai kalba 
lietuviškai, seka lietuvių 
kultūrinį gyvenimų, Vokietijoje 
pagelbsti visiems, kurie atvyksta 
iš Lietuvos įvairiais reikalais.

Savo vaikams, kurie išsikelia 
gyventi į kitus miestus, užsaky
kite Darbininką!

rengia jau 40-tę

KONCERTĄ BALIŲ

Pradžia — 7 vai. punktualiai
PROGRAMOJE — KOMEDIJA

BILIETŲ PLATINTOJAI:

R. Bftėnas 351 - 7963

Visus atsilankyti kviečia

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 VAL. H)

NEW JERSEY: (Area Gode 201) 
V. Gružas 423- 3317

I.A/S\ ĖS ZlBl R IO 
H X D I / A S

Maistą gamina Eugenija Keziene
Valgių ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse. Turtinga loterija Baliui stalus iš ankitg 

galima užsisakyti pas Živile Juriene (718) 441-7831
Visos vietos numeruotos. Bilieto kaina 8 dol. Jaunimui iki 15 metu — 5 dol., gaunami 

prie įėjimo. Patartina bilietus įsigyti iš anksto paštu, čekį atitinkamai sumai ir sau adresuota tu 
pešto ženklu voką siųsti Lithuanlan Radio Club vardu. 217 - 25 54 Avė.. Bayaide. N.Y 11364.

šeštadienį, lapkričio 8, Kultūros Židinyje
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

“SEIMOS PORTRETAS
Vaidina — PHILADELPHIJOS VAIDINTOJŲ GRUPĖ

Autorė ir režisierė’— JULIJA DANTIENE 
Režisierės padėjėja — VIDA ŠALČIŪNIENĖ 
Dekoracijos ir kostiumai — GEMA KREIVĖNAITĖ 
Grimas — DANA SURDĖNAITĖ 
Apšvietimas — VYTAS BAGDONAVIČIUS 
Scenos technika — KĘSTUTIS MAŠALAITIS

PHILADELPHIJOS VYRŲ OKTETAS 
vadovas VYTAUTAS MACIŪNAS 
solistė RASA KROKYTĖ

ŠOKIAM GROS BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS.

PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI

Scena iš “Šeimos portreto“ komedijos. Komediją vaidina Phi- 
ladelphijos dramos sambūris šį šeštadienį, lapkričio 8, 
Kultūros Židinyje Laisvės Žiburio rudens renginyje, (žiūr 
skelbimą). Iš k. A. Mašalaitienė, R. Krokytė, R. Baraitė, J. 
Dantienė ir J. Meškauskas

Angelės Mikniutės ir James 
Frenzel sutuoktuvės įvyko š.m. 
spalio mėnesį Nevv Yorke. Abu 
dirba finansinėse įstaigose Man
hattane. Angelė yra Darbininko 
nuolatinė skaitytoja nuo studijų 
laikų.

Jaunių ir jaunučių ateitininkų 
sueiga bus Kultūros Židiny lapk
ričio 8, šeštadienį, tuoj po litua
nistinės mokyklos pamokų.

NAUJA PLOKŠTELĖ

APIE TAVE SVAJOJU - Los 
Angeles vyrų kvarteto įdainuota 
plokštelė. 12 lietuviškų kūrinių: 
Nemunas atves, Sulaukt negalė
siu, Nemunėli, Nemunėli, Pa
bučiavimas, Gvazdikai, Vaka
ruškos, Tėviškėlė, Auksinės 
žvaigždės. Kur gimta padangė, 
Tamošiaus pagavimas. Užstalės 
daina, Polka — lietuvių liaudies 
daina. Kaina 10 dol. Persiunti
mui 1 dol.

Šios plokštelės įrašymų galima 
gauti ir (cassette) juostelėse, kai
na 10 dol.

Darbininkas, 341 Highland 
Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207.

LAISVES ŽIBURYS

NEW YORK: (Are® Code 718)
N. P Battrullont* AX 7 - 0991
A. Diržys 296 - 7385
Ž. Jurienė 441 - 7831

B. Ir V. Labučiai 847 - 5550
E Kezlenė 296 - 0796
R. Kezys 769 - 3300. 229 - 9134
M Šailnaktenė 296 2244
V Vaslkauskas VI 7 - 1286
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Šį šeštadienį, lapkričio S, 
Kultūros Židinyje Brooidynr 
bus jau 40-tas Laisvės Žiburio 
renginys. Tai graži ir sėkminga, 
tradicija, — kų paliudija šių ren
ginių gausi publika.

Šį kartų programa bus linksmo 
ir lengvo pobūdžio, Jų atliksPhi— 
ladelphijos aktoriai ir daininin
kai. Jie suvaidins Julijos Dan— 
tienės komedijų “Šeimos portre
tas”, ir vyrų oktetas, vadovauja
mas Vytauto Maciūno, su soliste? 
Rasa Krokyte atliks dainų pro
gramų.

Laisvės Žiburio sėkmingiren- 
giniai didele dalimi prisideda 
prie radijo programos išlaikymo . 
Aš todėl kviečiu visus — ne tik 
radijo rėmėjus, bet ir klausyto
jus — atsilanky ti į mūsų rengiu j 
šį šeštadienį ir tuomi paremtira - 
dijo darbų, taip pat pasidžiaugt i 
linksma programa.

Pradžia 7 v. punktualiai . 
Prašome nesivėlinti.

Romas Kezys,
Laisvės Žiburio vedėjas




