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Konferencija vyko Presseclub 
CONCORDIA, Vienoje. Ją ati
darė VLIKo atstovas Europoje 
Algis Klimaitis ir konferencijai

Shultz savo lapkričio 3 kalboje 
ypač iškėlė žmogaus teisių klau
simą, “žmogaus teisės ir saugu
mas labai artimai rišasi", ir

moderavo. Pasaulio Pabaltiečių pridėjo, “kad kraštas, kuris savo

KONSTITUCIJA TIK IŠRINKTIESIEMS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 68

Maskvos dienraštis Sovetska- 
ja Rosija pirmą kartą išspausdino 
pasikalbėjimą su JAV ginklų 
kontrolės ir nusiginklavimo
agentūros direktorium Kenneth 
Adelman apie “žvaigždžių karą” 
ir apie reikalingumą Sov. Sąjun
gai daugiau dėmesio skirti žmo
gaus teisių reikalam. Pasikalbėji
mo gale buvo taip pat pateiktos 
ir sovietų pažiūros tais reikalais.

Filipinuose, nužudžius opozi
cinės partijos ir darbo unijos 
veikėją Rolando Olalia, darbo 
unijos buvo paskelbusios vienos 
dienos generalinį streiką, tačiau 
jis nepajėgė suparaližuoti miestų 
gyvenimo.

Amerikos katalikų vyskupų 
konferencija priėjo išvados, kad 
dabartinis neturtingųjų
skaičiaus didumas ir jų gyveni
mo būklė sudaro socialinį ir mo
ralinį skandalą.

Kanada numato panaikinti 
Sov. Sąjungai dėl jos įsiveržimo 
į Afganistaną paskelbtas ūkines 
sankcijas.

JAV, vykdydamos distrikto 
teismo sprendimą sumokėti Sov. 
Sąjungos vyriausybės organo 
"Izvestija” apžmeižtam ameri
kiečiui Raphael Gregorian 
413,000 dol. pabaudą, pradėjo 
konfiskuoti laikraščio įstaigos 
reikmenis pabaudai patenkinti.

Pakistano ir Saudi Arabijos 
ambasados prie J. T. planuoja 
pareikalauti, kad Afganistanas 
būtų pašalintas iš J. T. už tai, 
kad jo ambasados pareigūnai 
J.T. patalpose sumušė ten Paki
stano ambasadoriaus atsivestus 
Afganistano partizanų vadus.

Brazilija, vykdydama grįžimo 
į demokratiją procesą, rinko 
krašto provincijų gubernatorius 
ir senato ir atstovų rūmų narius. 
Rinkimus laimėjo kraštą valdanti 
centrinė partija, išrinkdama vi
sus gubernatorius ir abiejų rūmų 
atstovų daugumą.

Sov. Sąjunga ratifikavo dvi 
tarptautines konvencijas dėl 
branduolinių nelaimių, bet ne
sutiko įsipareigoti atiduoti ginčą 
spręsti tarptautiniam Haagos 
teismui.

Ispanijos min. pirmininkas 
Felipe Gonzalez. lankydamasis 
Kuboj, pareiškė, kad jo pažiūros 
į centrinės Amerikos taikos ir 
Falklando salų reikalus atitinka 
Kubos pažiūras, remiančias 
Contadora grupės planus ir Ar
gentinos nuomonę.

Jeruzalėj teroristam nudurus 
žydų studentą. Izraelio karo 
lėktuvai puolė Libane prieSido- 
no esančias palestiniečių bazes 
ir padarė didelių nuostolių, o Je
ruzalės gyventojai žydai kėlė 
riaušes, apmėtydami akmenim 
krikščionių bažnyčias, arabų na
mus ir policijos autovežimius.

Sirijos prezidentas Hafez al- 
Assad paneigė, kad Sirija yra 
įsivėlusi į terorizmą, bet 
pabrėžė, kad ji ir toliau rems 
kovą Izraelio okupuotom žemėm 
susigrąžinti.

Paryžiuj kairieji teroristai 
nušovė valstybinio Renault fa
briko prezidentą Georgės Besse 
prie jo namų.

JAV remiami Angolos Unitą 
partizanai sustiprino savo veiklą 
aliejaus ištekliais turtingoj šiau
rinės Angolos srity.

JAV ginkluotų pajėgų kariai 
per metus pavogia iš karinių 
sandėlių įvairių karinių reikme
nų už milijonus dolerių.

Skaitytojo mintis, perskaičius 
Kazlausko ir V Balkevičiaus 
straipsnius — Taip gaminami 
šventuoliai” ir "Jėzuitiškos tiesos 
prasmė”.

tyje “Tiesa” J. Kazlauskas straip
snyje “Kaip gaminami šventuo- 
lai?” pacitavo keletą A. Terlecko 
dienoraščio ištraukų. Bet juk tai 
vėl grubiausias žmogaus teisių

mens tai turėtų žinoti ir visus V. 
Petkaus nusikaltimus bei jų 
smulkmenas. Kai tuo tarpu da
bar drįsta rašyti, kad V. Petkus, 
dirbdamas liaudies meno drau-

Santalkos pirmininkas dr. K. Bo
belis trumpai supažindino kon
ferencijos dalyvius su Pabaltijo 
kraštų padėtimi. Po jo trumpai 
kalbėjo Pasaulio Estų Tarybos 
pirmininkas Lembit Savi ir Pa
saulio Latvių org-jos pirm, 
pavaduotojas dr. Lukks. Ypatin
go dėmesio susilaukė į konferen
ciją atsilankęs ir joje dalyvavęs 
JAV delegacijos galva CSCE

piliečius persekioja yra pavojin
gas ir pasaulio saugumui”. Zim
mermann priminė, kad ateina
nčią savaitę vyks svarbūs plenu
mo posėdžiai ir daugelis konfe
rencijos dalyvių padarys savo pa
reiškimus. Kongresmanas Stany 
Hoyer šį savaitgalį atvyksta j Vie
ną su JAV kongreso delegacija. 
Po to Zimmermann atsakinėjo į 
įvairius klausimus. Konferenci-

Gamina melo produkciją
Perskaičius minėtus straip

snius, susidaro įspūdis, kad au
toriai vykdydami Išrideno nuro
dymus ar užšąlamus tiesiog ap
gailėtinai atkakliai ir learštligiškai 
gamina melo produkciją. Tokie 
“moksliškai argumentuoti argu
mentai” tikrai garinės nedaro 
jiems tuo labiau užsakovai visada 
bevelija likti nuošalyje — tegul 
kas nors kitas raudonuoja prieš 
visuomenę, doros žmones ar 
studentus.

Todėl šiuo atveju V. Balke
vičiaus kaip filosofijos dėstytojo, 
autoritetas geroki susvyravo. 
Filosofijos dėstytojas privalo 
žinoti, kad filosofija yra mokslas, 
nagrinėjantis visuomenės ir mą
stymo vystymosi visuotinius 
dėsnius (.visuotinius, o ne V. Bal
kevičiaus ar jo užsakovų asme
ninės mąstysenos dėsnius). Tai 
reikia įsidėmėti v Įsiems, save 
besitituluojantiems filosofo var
du.

Dėstant ir nagrinėjant vien
pusišką vienpartinę filosofiją, 
dar nereiškia, Itačl turime pa
grindo vadintis filosofais. O, kad 
V. Balkevičius atstovauja vadi
namajai filosofijai iš jėgos pozici
jos, to jis ir pas neneigia.

Nereikia specialaus išprusi
mo, ką reiškiatolcs “filosofinis” 
niuansas, kurį Imu. J. Danylai 
savo straipsnyje“} ėzuitiškos tie
sos prasmė” pateikia V. Balke
vičius: “Visus skundus, kaltini
mus ir reikalavimnsįvairioms in
stancijoms jūs, klebone, at
siuntėte surašęs antrame mašin
raščio egzemplioriuje. O kur 
dėjote pirmąjį1 Pirmasis buvo 
skirtas ‘eksportui’, Pirmieji eg
zemplioriai nukeliavo į pagrin
dinį savo paskirtie-s punktą, į Va
tikano radiją. Tai štai kur nuk
rypo “filosofinis" dialogas.

Pasirodo, kad tai n elygiateisių 
pusių kova, tokių užuominų rei
kšmę gerai žino leido ienas kita
mintis rusas, lenkas, čekas ar af
ganistanietis, oypač žinoma, lie
tuvis katalikas

Teisės nelygios
Ir dar vienas akivaizdus nely- 

giateisiškumo bruožas — kada 
senovės filosofai rinkdavosi į 
viešus disputus, jie savo pasisa
kymus įrodymus bei išvedžioji
mus skelbdavo vrisai auditorijai, 
tada nebuvo vieTipusiškai privi
legijuotos padėties. Visiems ga
liojo taisyklė: A.udiatur et alter 
pars”, kurios visi garbingi 
žmonės sąžiningiausiai laikėsi. O 
ką matome dabar0

Nė vienasminetas kun. J. Da- 
nylos raštas ar laiškas neatspau
sdintas ištisai Lokį gi vaizdą gali 
susidaryti skaitytojas, jeigu V. 
Balkevičius eitu oja tik keletą pa
drikų ištraukų? Panašiai esti ir 
su kitų mūsų sąži nės belaisvių 
pasisakymais, raštais ar pamok
slais kaip V. Petkaus, doc. V. 
Skuodžio, L Oambrausko, kun.
A. Svarinsko, kun. S. Tamke- 
vičiaus ir kt O kiek oficialioji 
spauda paskelbė juos visus smer
kiančių ir sm eisiančių straip
snių?’ Reiškia, *‘Qviod licet jovis, 
non licet bovis

Diemafcčlo citatos 
liMptos-

1985 m .lieptos 19 d. dienraša-

pažeidimas — be asmens sutiki
mo niekas neturi teisės viešai 
publikuoti jo dienoraščio ar laiš
kų (TSRS Konstitucijos garanti
ja). Straipsnyje cituojamos iš
traukos taip iškraipytos, kad 
turbūt ir pats A. Terleckas jų 
neatpažino.

Konstitucija tik 
privilegijuotiems

Savo dienoraščiuose A. Ter
leckas niekada neminėdavo var
dų ar pavardžių, todėl ir prireikė 
saugumo papulk. Cesnavičiui 
vykti pas A. Terlecką į tremties 
vietą iššifruoti kai kurias pavar
des. A. Terleckas atsisakė tai da
ryti. Tada ir gimė minėtas straip
snis, kuriame labiausiai apjuo
dinta V. Petkaus pavardė — tai 
dar vienas melo industrijos kūri
nys.

Reiškia, ir Konstitucija galioja 
tik privilegijuotiems, o visiems 
kitiems, kaip toje K. Sajos 
piesėje “Devynbėdžiai" — 
sūrmaišiai ar puodai ant galvų, 
kad žmonės negalėtų kalbėti ir 
dainuoti.

Spėjo laiku "pamiršti”
Jeigu J. Kazlauskas imasi val

diškos tiesos apologeto vaid-

gijos buhalteriu, vogė iš kasos pi
nigus, tik kažkodėl “pamiršo”, 
kad už šį, Kazlausko žodžiais ta
riant, juodą darbą V. Petkaus 
niekas nenubaudė, nors tarybi
niai įstatymai socialistinio turto 
grob«tytojams yra ypatingai 
griežti.

J. Kazlauskas spėjo laiku “pa
miršti”, kad V. Petkaus darbą 
tikrino net keletas revizijos ko
misijų ir jokių finansinės 
drausmės pažeidimų nesurado. 
O kaip būtų buvę patogu V. Pet
kų pasodinti už vagy stę, tada ne
reikėtų jo veiklai taikyti politinio 
paragrafo ir būtų nuvainikuotas 
dar vienas, jų žodžiais tariant, 
‘ žmogaus teisių gy nėjas ir kandi
datas į šventuosius”.

Tik bailys bijo šviesos
J. Kazlausko straipsnyje iš

ryškėjo dar vienas “atradimas” 
—tai V. Petkaus bailumas. Apie 
tai J. Kazlauskas gali pasiteirauti 
aišku, jei užteks pilietinės drą
sos, kai kurių saugumo pa
reigūnų ir teismo dalyvių. Argi 
galima žmogui, dėl savo įsitikini
mų trečią kartą pasirenkant ne
laisvės pančius, priklijuoti balho

Vienos konferencijai, ambasado
rius Warren Zimmermann ir iš 
Švedijos atvykęs buvęs Švedijos 
ministerio pirmininko pavaduo
tojas Per Ahlmark. Perpildytoje 
Concordia Presseclub salėje 
buvo arti šimto žurnalistų ir ko
respondentų. Jų tarpe ir TASS 
reporteris, o televizijos tarnybų 
grupėje ir Maskvos televizijos 
atstovas.

Valandą su viršum užtrukusio
je konferencijoje, kuri laikoma 
gerai pasisekusia, buvo statyti 
įvairūs klausimai: apie Pabal
tiečių kareivių Sovietų armijoje 
siuntimą kariauti Afganistane, 
kaip Pabaltijo kraštų reikalą tęsti 
ir gvildenti Europos Parlamente 
ir kt.

JAV ambasadoriaus Warren 
Zimmermann'o pranešimas 
NGO atstovams Vienoje, 
lapkričio 4

Lapkričio 4 CSCE konferenci
jos atidary mo dieną ambasado
rius VVarren Zimmermann Ame
rica House bibliotekos rūmuose
9 vai. ryto padarė pranešimą ne

valstybinių organizacijų atsto
vams (NGO). Jis pabrėžė, kad 
JAV Valstybės sekretorius(nukelta į 2 psl.)

Demonstracijos Vienoje, Austrijoje. Nešamas plakatas su įrašu: Sowiets raus aus Li- 
tauen! — Sovietai lauk iš Lietuvos. Nuotr. L. Tamošaičio t

LIETUVIŲ SPAUDOS KONFERENCIJA VIENOJE
Lietuvos ir Ukrainos Helsin

kio grupių dešimtmečiai buvo 
paminėti lapkričio 10 Vienoje. 
Ta proga PLB. Lietuvių Infor
macijos Centras ir Pasaulio uk
rainiečių kongresas sušaukė 
spaudos konferenciją, kurioje 
dalyvavo iš Washingtono atvykę 
JAV kongreso delegatai: senato
rius Claiborn Pell, senat. Paul 
Sarbanes, šen. Dennis Deconci- 
ni bei JAV kongreso Helsinkio 
komisijos vicepirmininkas kon
gresmanas Stanley Hoyer.

Kongresmanas Hoyer padarė 
trumpą įvadą, kalbėjo apie Uk
rainos Helsinkio grupę. Ji turi 
daugiausia narių, taip pat dau
giausia iš tos grupės areštuota. 
Kalbėdamas apie Lietuvos Hel
sinkio grupę, Hoyer prisiminė 
jos likimą ir jos vaidmenį, ginant 
lietuvių tautos ir tikinčiųjų inte
resus.

Iš lietuvių pusės kalbėjo Lie
tuvos Helsinkio grupės narys 
Tomas Venclova ir Lietuvių In-

formacijos Centro vedėja Gintė 
Damušytė iš New Yorko.

T. Venclovos kelionę į Vieną 
įgalino JAV Lietuvių Bendro- 
menė. Jis kalbėjo, kaip Viktoras 
Petkus, Lietuvos Helsinkio 
grupės steigėjas, buvo nuteistas 
1978 m. tuo pačiu metu buvo 
teisiami ir kiti trys žymūs kovo
tojai dėl žmogaus teisių — Ana- 
toli Sharanski, Alexander Gin- 
zburg, Jury Orlov. Šie pastarieji 
jau yra Vakaruose, bet Petkus 
dar sėdi lageryje Permėje. A. 
Sharanski su Petkum tame 
pačiame karceryje išbuvo 16 
mėnesių, drauge buvo paskelbę 
ir bado streiką.

Juris Orlovas, neseniai palei
stas Maskvos Helsinkio grupės 
narys, tvirtino, kad Lietuvos ir 
Ukrainos Helsinkio grupės buvo 
ir tebėra daugiausiai persekioja
mos, nes jos gina tautines ir re
ligines teises. Minėjo, kad buvo 
susipažinęs su Petkumi ir Gajau
sku. daug girdėjo apie Skuodį.

Konferencija vyko Marriott 
viešbutyje. Buvo išstatytos da
bartinės Lietuvos ir Ukrainos re
zistencijos parodos, spaudai ir 
svečiams buvo dalinama speciali 
literatūra — Lietuvių Informaci
jos Centro paruošti leidiniai Vie
nos konferencijai, LKB Kronika 
anglų kalba, PLB brošiūra apie 
Lietuvą.

Dalyvavo apie 75 asmenys, jų 
tarpe korespondentai, žinių 
agentūros bei delegacijos nariai. 
— LIC-

JAV VYSKUPAI PRIĖMĖ 
VYSK. P. BALTAKIO
REZOLIUCIJĄ

lapkričio 12 d. Washington, 
D.C., susirinkę 290 Amerikos 
katalikų vyskupai vienbalsiai 
priėmė vysk. P Baltakio paruoš
tą rezoliuciją solidarumo su Lie
tuvos kenčiančia-kovojančia 
Bažnyčia.

Artėjant lietuvių tautos ko

joje dalyvavo būrys iš Amerikos 
atvykusių lietuvių: dr. K. Bobe
lis, kun. dr. J. Prunskis, L. Gri
nius, J. Daugėla, M. Samatienė, 
V. Jokūbaitis, M. Pranevičius ir 
kt. 1

j
MGO atstovų priėmimas JAV 
ambasadoje, Vienoje

Puošniose JAV ambasados 
pobūvių patalpose lapkričio 5 
JAV ambasadorius VVarren Zim- 
mermann'su ponia priėmė apie 
pusantro šimto organizacijų at
stovų,kurie dalyvauja trečiame 
Helsinkio susitarimų visumos 
peržiūros suvažiavime Vięųoie. 
Austrijoje. Dalyvių tarpe buvo 
neseniai iš TSRS išleistas Juri 
Orlovas, Ginzburgas ir kiti. 
Priėmime dalyvavo dr. K. Bobe
lis su ponia, kun. dr. J. Prunskis, 
G. Damušytė, VLIKo valdybos 
nariai: dr. J. Stikliorius, dr. D. 
Krivickas, dr. E. Armanienė, V. 
Jokūbaitis, L. Grinius, M. Sa
matienė.

Vėliau į pobūvį atėjęs JAV 
Valstybės sekretorius George P. 
Shultz susirinkusiems pareiškė, 
kad JAV neatsisakys 1975 metais 
pasirašyto Helsinkio akto ir nie
kad neatsisakys ginti žmogaus 
teisių. Jo žodžiais, Helsinkio su
tartis yra tiek pat svarbi kiek ki
tos tarptautinės sutartys. Pasi
rašyta Helsinkio sutartis privalo 
būti visų vykdoma. Jos pilno 
vykdymo JAV ir sieks.

Su dalyvavusia lietuvių gru
pe susipažino dr. Lisa Maria 
Tender, JAV7 delegacijos Vienoje 
egzekutyvė sekretorė. Paprašyta 
konferencijos metu kiek galima 
paremti Lietuvos reikalą, dr. 
Tender atsakė, kad jos motina, 
lietuvė, ponia Bronė Budrei- 
kienė-Tender. jai dažnai tai pri
mena. Shultz ui paliekant salę 
M. Samatienė prisegė jam ant 
atlapo mažą lietuvišką trispalvę. 
(Elta).

kščionybės 600 metų jubiliejui, 
kuris bus švenčiamas 1987 me
tais, J.A.V. tautinės katalikų 
konferencijos vyskupai nori iš
reikšti solidarumą su mūsų bro
liais, Lietuvos vyskupais ir tiki
nčiaisiais.

Mes maloniai prašome visus 
J. A.V. vyskupijų ordinarus 1987 
m. birželio 28-ą dieną, kurioje 
šį sukaktis bus švenčiama su šv. 
Tėvo Mišiomis Romoje, pa
skelbti maldos diena už perse
kiojamą Lietuvos Bažnyčią, su 
pritaikinta tikinčiųjų malda.

Mes kreipiamės į Sovietų vy
riausybę, kad užlaikant Visuo
tinę Žmogaus Teisių Deklaraci
ją. 1975 metų Helsinkio Baigia
mąjį aktą ir kitus tarptautinius 
susitarimus. gerbtų lietuvių 
žmogaus teises ir patenkintų 
Lietuvos vyskupų prašymą 
grąžinti religiniam naudojimui 
\ ilniaus katedrą ir Šv. Kazimie
ro bažnyčią Vilniuje, sykiu su 
Taikos Karalienės bažnyčia 
Klaipėdoje.

Meš taip pat kreipiamės į So
vietų vyriausybę, kad patenkin
tų Lietuvos vyskupų prašymą 
leisti atspausdinti Sv Rašto nau
ją lietuvišką vertimą

Rezoliuacija priimta vienbalsiai 
1986 lapkričio 12. \Vashingtone. 
D.C.
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[PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI

IS OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Neringos liaudies foto stu
dijos (vadovas K. Mizgiris) nariai 
rūpinasi savo pamainos ugdymu. 
Neringiškiai moksleiviai aktyviai 
dalyvavo antroje foto parodoje 
Kaune, ne vienas buvo apdova
notas prizais, diplomais. Jaunieji 
fotografai surengė ir savo antrąją 
ataskaitinę parodę. Devyni auto
riai eksponavo portretus, pei
zažus, foto siužetus, daiktų foto
grafijas.

Argentina pareiškė esanti pa
siryžusi formaliai užbaigti 
priešiškus veiksmus prieš Brita
niją dėl Falklando salų, jei Brita
nija atšauktų 150 mylių apsaugos 
zonos apie Falklando salas steigi
mą, bet Britanija šį siūlymą at
metė.

Popiežius Jonas Paulius II, 
prieš išvy kdamas 14 dienų kelio
nei j Azijos ir Pacifiko valstybes, 
pareiškė, kad jis sutiktų apsilan
kyti Sovietų Sąjungoj, jei pasta
roji jam leistų aplankyti Lietuvos 
katalikus.

Kanados parlamente dideli 
triukšmą sukėlė ir vyriausybei 
didelių nuostolių nemalonumų 
sudarė gyventojų mokesčių 
mokėjimo dokumentų iš vyriau
sybės mokesčių mokėjimo įstai
gos pavogimas.

J. T. pranešimo apie žmogaus 
teisių pažeidimus ir gy ventojų 
kankinimus .Afganistane auto
rius, austrų advokatas Felix Er- 
macora tvirtina, kad jo praneši
mas apie afganų ir sovietų vyk
domus žiaurumus buvo iš
cenzūruotas prieš jį paskelbiant. 
J. T. gen. pasekretorius William 
Buffum teisinasi, kad tai buvę 
padaryta taupumo sumetimais.

Siaurės Korėjai pradėjus sta
tydinti Kumgang elektros stotį 
ir pylimą upės vandeniui 
užtvenkti. Pietų Korėjoj kilo di
delis susijaudinimas, nes karo 
metu Siaurės Korėja galėtų 
užtvindyti Pietų Korėjos sostinę 
Seulą ir jo apylinkes.

Izraely laikomo ukrainiečio 
John Demjanjuk teismo byla 
prasidėsianti sausio 19.

Amerikos liberalų laukiamas 
konfliktas tarp Vatikano ir Ame
rikos katalikų vyskupų dėl Seat- 
tle arkivyskupo Raymond G. 
Hunthausen teisių apribojimo 
neįvy ko, nes vyskupų konferen
cija pareiškė arkivyskupui užuo
jautą ir pritarė Vatikano veik
smam.

Paaiškėjo, kad JAV, siekda
mos išlaisvinti Libano Dievo 
partijos laikomus amerikiečius 
įkaitus ir turėti įtakos į Irano vi
daus politiką, per 18 mėn. pa
siuntė Iranui tris dideles karinių 
reikmenų siuntas.

Amerikietis Eugene Hasen- 
fus, lėktuvu gabenęs karinius 
reikmenis prieš Nikaragvos vy
riausybę kovojantiems partiza
nam ir patekęs į nelaisvę, liau
dies tribunolo buvo nuteistas 30 
m. kalėti.

— Baltarusijos liaudies meno 
muziejuje, Raubičiuose, tris 
mėnesius truko meninės lietu
vių liaudies skulptūros paroda iš 
Kauno M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus fondų. Eksponuota 
charakteringiausi XIX - XX a. 
pradžios liaudies skulptūrų pa
vyzdžiai iš įvairių Lietuvos etno
grafinių sričių. Liaudies meni
ninkai, vaizduodami jiems arti
mas temas, dažnai nutoldavo 
nuo krikščioniškosios ikonografi
jos, savitai, valstietiškai jas inter
pretavo. Lankytojų dėmesį pa
traukė ne tik skulptūrų formų 
įvairovė, savitas temų traktavi
mas, bet ir santūrus lyrizmas bei 
ritmas, būdingas mūsų liaudies 
dainoms ir audinių raštams. Pa
rodą papildė kalvystės darbai: 
stogastulpių, koplytstulpių ir ko
plytėlių viršūnės — saulutės bei 
nedidelė verpsčių kolekcija.

Šiauliuose sukurta ir pastatyta 
dainelių opera “Du gaideliai . 
Miesto kultūros rūmuose įvyko 
jos premijera. sutraukusi daug 
mažųjų žiūrovų. Muziką sukūrė 
ir operos pastatymą inspiravo K. 
Preikšo pedagoginio instituto 
vyresny sis dėsty tojas J. Lygutas.

Žodžius — operos sąvokomis 
kalbant, libretą — parašė Šiaulių 
jaunųjų rašytojų sekcijos narys 
J. Sabaliauskas. Gaidelių, viš
tyčių, ožio šeimos, Miųsės, 
Uodo, Saulės vaidmenis atliko 
skardžiabalsiai Šiaulių 12-to.sios 
vidurinės mokyklos moksleiviai. 
Viščiukus ir musytes dainavo pa
tys mažiausieji. Dainelių operą 
režisavo Šiaulių dramos teatro 
aktoriai N. Normantaitė ir A. Sa- 
bonaitis. Choreografas — K 
Preikšo pedagoginio instituto 
dėstytojas A. Galinis. Operos 
akompanimentą sintezatoriams 
aranžavo ir drauge su operos 
muzikos autoriumi J. Lygutu į 
magnetinę juostą įrašė elektro
ninės muzikos entuziastas G. 
Dapkevičius. Dekoracijas 
sukūrė, sceninius drabužius pa
siuvo busimieji piešimo moky to
jai — instituto dailės fakulteto 
studentai V. Rilx)kas, V. Rud- 
nickaitė, R. Vališev ičiūtė ir D. 
Laurinavičiūtė. Dainelių opero
je dainuoja dvi šių metų telev izi- 
jos “Dainų dainelės" konkurso 
laureatės — 12-tosios moky klos 
moksleivė V. Taurinskaitė ir šios 
mokyklos moksleiviams operoje 
talkinanti 14-tosios vidurinės 
mokyklos aštuntokė R. Baka- 
naitė.

servatorijos didžiojoje salėje 
įv yko koncertas, pavadintas 
“Lietuvių kompozitorių voka
linė - kamerinė muzika". Jame 
dalyvavo docentės Onos Kava
liauskienės paruošti dainininkai: 
valstybinės filharmonijos solistė 
I Augustienė, konservatorijos 
pedagogėj. Grickienė, Kauno J. 
Gruodžio aukštesniosios muzi
kos mokyklos dėstytoja R. Štrei
mikytė, Lietuvos valstybinio 
akademinio operos ir baleto tea
tro solistas Z. Žemaitis, konser
vatorijos studentai D. Minio- 
taitė, G. Miliauskaitė, R. Kon- 
drotaitė ir R. Batalauskas. Dai
nuota J. Nabažo, V. Paltana
vičiaus, V. Juozapaičio, V. Klo
vos, A. Kačanausko kūriniai. 
Koncertui vadovavo Kauno dra
mos teatro aktorė J. Kavaliau
skaitė, tarp muzikinių numerių 
įkomponuodama poečių J. De
gutytės ir V. Jasukaitytės 
eilėraščių.

VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokatas. 357 Larkflata Rosd, Eaat 
Northporth. N.Y 11731. Tai. 515 368-3740. Namą telefonas vakarais 
tik Išimtinai* atvejai* 510 757-2471. New Yorko ofise* Lito patalpose: 
M - 01 Il4th St, Richmond H UI, N. Y. 11413. Tol 718 441 - 2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Highland Blvd., galima Įsigyti 
lietuvišką ir anglišką knygą apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kortelių, 
gintaro, baltinuką, juostą, Įvairią suvenyrą.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Forost 
P'way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 294 - 2244.

BUYUS FUNEjtAL HOME. Mario Tebeeita, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark officet SSt Lafsyette St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam paststvtl.

BEACH MEM0RIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St Petersburg, Fla. 33707.813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St Petersburg, Aa. 33707. 813 345 
-9393.

JUOZO ANDRIUšlO Real Estate, namą pardavimas, visą rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namą telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušio klijentais.

— Lietuvos valstybinės kon-

Chičagos “Vaidilutės” teatro, dalyvaujančio 7-tame teatro fe
stivalyje, valdyba: sėdi iš k. B. Jasaitienė, O. Mikenienė, O. 
Šulaitienė. stovi: dr. P. Kisielius, K. Šimkuvienė, P. Šlutienė. 
L Tiknienė. E. Šulaitis. Nuotr. Ed. Šulaičio

TEATRO FESTIVALIS 
JAU ČIA PAT

Lietuvių Teatro septintasis fe
stivalis Chicagoje jau čia pat. 
Pirmasis spektaklis bus penkta
dienį, lapkričio 28, Jaunimo 
Centro didž. salėje, kada pasiro
dys Chičagos “Vaidilutės” teatro 
vaidintojai, suvaidindami vieno 
veiksmo komediją “Uošvė į na
mus — tylos nebebus . Atkritus 
antram šio teatro ruoštam viena- 
veiksmiui veikalui “Čičinskas”, 
kitą vakaro programos dalį užpil
dys vieno žmogaus teatras — 
akt. Vitalis Žukauskas iš Nevv 
Yorko. kuris jau yra išvažinėjęs 
ne tik Š. Ameriką, bet beveik 
visą pasaulį su savo spektakliais.

Šeštadienį, lapkričio 29, bus 
parodyti du veikalai: 2 vai. p.p. 
Hamiltono "Aukuras stato K. 
Inčiūros pasaką “Eglė žalčių ka
ralienė , o 8 vai. vak. Toronto 
“ Aitvaras —A. Kairio komediją 
“Sidabrinė dieną .

Paskutinę festivalio dieną — 
sekmadienį. 2 vai. p.p. pasiro
dys Los Angeles dramos

sambūris su V. Mykolaičio-Puti
no drama “Valdovu”. Teatro fe
stivalis bus užbaigtas 6 vai. vak. 
įvykstančia pramoga: žymenų 
įteikimu ir aktorių bei publikos 
bendra vakariene, kurios metu 
trumpą programą duos Chičagos 
“Antrojo Kaimo kolektyvas.

Šį festivalį rengia JAV LB 
Kultūros Tarnybos sudary tas ko
mitetas, kuriam vadovauja 
“Margučio radijo programos 
vedėjas Petras Petrutis.

Čia reikia pažymėti, jog šie 
Teatro festivaliai vyksta nuo 
1968 metų, taigi jau 18 metų ir 
yra rengiami kas treji metai. Visi 
iš jų, išskyrus ketvirtąjį, kuris 
buvo pravestas Toronto mieste, 
yra buvę Chicagoje. Čia jų vy 
riausiu rengėju yra buvęs rašyto
jas Anatolijus Kairys.

Šis — septintasis festivalis yra 
įdomus bei įvairus, tad. tikimasi, 
jog mūsų publika užpildys ne 
taip jau didelę Jaunimo Centro 
salę per visus spektaklius, (eš.)

Vienoje, Austrijoje, kur vyko tarptautinė konferencija Helsinkio aktams peržiūrėti, 
lapkričio 4 demonstravo pabaltiečiai, tautinius šokius šoko Vasario 16 gimnzijos moki
niai. Nuotr L. Tamošaičio

— Jūrmaloje, Latvijos kuror
te, netoli Rygos, buvo atidengta 
memorialinė lenta, pažyminti, 
kad čia gyveno teatro ir kino 
režisierius Aleksandras Rustei- 
kis, pirmojo Latvijos garsinio fil
mo automs. Šis lietuvių kilmės 
latvių režisierius gimė 1892 me
tais Rygoje, o mokėsi Vilniaus 
gimnazijoje. Baigęs Vilniaus 
gimnaziją Aleksandras Rusteikis 
įstojo į Petrogrado teatro mokyk
lą, vėliau tapo Maskvos dailės 
teatro aktorium. Jis vaidino A. 
Puškino tragedijoje “Mozartas ir 
Salieris” drauge su garsiuoju 
režisierium Konstantinu Stani- 
slavskiu. Iš Taškento, kur turėjo 
aktorių moky klą, dėl ligos iš te
nai pasitraukė. 1923 metais 
grįžęs į Lietuvą buvo Kauno tea
tro operos režisierium. Tačiau 
dirbo neilgai, nes 1924 išvyko 
Rygon dirbti rusų dramos tea
tram

Šiaulių miesto įkūrimo 750 
metų sukakčiai artėjant buvo su
rengta saviveiklinių leatrų 
šventė “Šiauliams ir šiauliečiam- 
s . Jos rengėjai — K. Požėlos 
kultūros ir poilsio parko darbuo
tojai.

— Vilniuje įvyko Rumunijos 
kino filmų festivalis. “Vilniaus 
kino teatre įvyko iškilmingas fe
stivalio atidarymas. Atidaryme 
daly vavo Rumunijos ambasados 
patarėjas J. Ripanas. Jis supažin
dino su jo šalies kinematografi
ninkų pasiekimais. Taip pat da
lyvavo Lietuvos valstybinio ki
nematografijos komiteto pirmi
ninkas A. Brazaitis ir užsienio 
reikalų ministro pavaduotojas J. 
Grigutis. Rumunijos pagaminti 
filmai demonstruoti keturiuose 
teatruose.

S.L.K.

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

etiketę. V. Petkus niekada 
neslėpė savo vardo, nesidangstė 
jokiais slapyvardžiais (tardymo 
organai tai žino!) tik bailys bijo 
šviesos ir teisybės' Tik bailys sle
piasi už kitų nugaros! Tik bailys 
niekada neparodo savo tikrojo 
veido! Todėl negalima nepritarti 
vieno poeto mintims. Jis rašo:

. . .Jus kviečiu į paminklo 
atidengimą 

nežinomam bailiui.
Paminklas sumanytas kukliai: 
tuščias pjedestalas!
Pats bailys gali drąsiai 

pasislėpti 
tarp kviestųjų.
nebijodamas, kad jį 

atpažins...
Savo straipsnyje J. Kazlauskas 

daug vietos skiria A. Terlecko 
“atgailai". Tary binė teisė atgailą 
laiko reikšminga lengvinančia 
aplinkybe, tačiau tariamoji A. 
Terlecko atgaila nesusilaukė 
tinkamo atlygio, atgailaujančiam 
stengiamasi padėti, deja, su A. 
Terlecku pasielgė priešingai.

(Bus daugiau)

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

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

ROMAS PETRAUSKAS, akciją 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, commodities, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA” — WICN 90.5 FM, 
VVorcester, Mass., girdima tečiadieniais nuo 8 iki 9 vai. vak. Inž. E. V. 
Meilus, Jr., vedėjas. 70 Curtls St., Auburn, 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., VVatchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

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

l<a sotino A* memorials

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE. QUEE\S. N b 
PHONES (718) 326 - 1282 326 - 3150

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P C.

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

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

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

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

J LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTUR \

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Padėkos dienos proga
Prieš 365 metus, t. y. 1621 me

tais Naujojoje Anglijoje buvo 
atšvęsta pirmoji Padėkos diena. 
Naujieji ateiviai buvo puritonys, 
pamaldūs, tai ir dėkojo Dievui, 
kad laimingai perplaukė neramų 
vandenyną, kad pasiekė naują 
žemę, kur nebebus persekioji
mų dėl religinių įsitikinimų. 
Toje laimingoje naujoje žemėje 
jie nusišovė laukinių kalakutų ir 
su giesmėm, su maldom, dėko
dami Dievui, atšventė pirmąją 
Padėkos dieną.

Vėliau, kai įsikūrė nepriklau
somos Jungtinės Amerikos Val
stybės, ši religinės prasmės 
šventė pasidarė valstybine šven
te, viena iš didžiausių ir gražiau
sių šio krašto švenčių. Tai šeimos 
ir artimųjų bičiulių šventė. Iš 
Amerikos šventė paplito ir kituo
se kraštuose. Padėkos dieną turi 
ir Kanadą, kitur ji vadinama ru
dens derliaus švente.

Žmogus nėra linkęs dėkoti. 
Jam atrodo, kad taip turi būti, 
— jis turi gauti visko, ko tik nori, 
gauti daug ir negrąžinamai. 
Žmogus juk toks protingas, toks 
išdidus, sukūręs tokį įstabų.tech
nikos pasaulį. Tame pasaulyje jis 
lengvai užmiršta, kad reikia 
padėkoti tam gerajam, kuris vi
ską davė. Juk ir Evangelijos iš 
dešimties pagydytų raupsuotų 
tik vienas teatėjo padėkoti Jėzui 
už tokią didelę gautą malonę. O 
kur kiti? Jie nuskubėjo į savo na
mus, kur jų laukia turtas. Jie 
nežinojo, kas yra padėka, nesu
prato jos prasmės, neturėjo jokio 
dėkingumo.

Dėkodamas žmogus pajaučia, 
kad kažkas yra šalia jo. didesnis, 
įstabesnis. Dėkodamas jis tuo 
pačiu pats nusižemina, jaučiasi 
esąs menkas prieš Didįjį Gėrį. 
Bet taip nusilenkdamas žmogus 
pats tobulėja ir didėja. Skamba 
kaip paradoksas, bet taip yra — 
nusilenkdamas žmogus didėja 
savo dvasia, skaidrėja.

Padėkos dieną prisiminkime 
ir tuos, kurie yra mum padarę 
gero, aplankę sergant, suteikė 
kokį patarnavimą. Vaikai pir
miausia tegu padėkoja savo 
tėvams, kurie nieko nesigaili jų 
auklėjimui ir išsimokslinimui. 
Savo maldose padėkokime ir 
tiems, kurie taip ištikimai tar
nauja tautos labui, kurie tautą 
stiprina ir ją veda į laimingesnę 
ateitį.

Kad mūsų džiaugsmas būtų 
dar didesnis prie savo stalo pa- 
sikvieskime ir tuos, kurie yra 
vieniši, užmiršti, kurie tokį 
gražų vakarą turės būti vieni ir 
liūdni. Papuoškime savo kilnia 
artimo meile Padėkos dienos sta
lą!

Vyriausieji gerai prisimena 
anuos laikus, kai pirmą kartą 
buvo okupuota Lietuva. Per 
gegužės 1-mos paradą vaikai 
nešė plakatus, kur buvo įrašyta 
“Dėkojame Stalinui už laimingą 
jaunystę’. Kokia tai buvo ironija, 
kokia baisi vergija. Vergai turėjo 
šlovinti diktatorių Staliną, net 
dėkoti už “laimingą ” jaunystę. O 
tos laimingos jaunystės visai ne
buvo, buvo tik vergiška prievar
ta.—

Mes esame laisvi, gyvename 
didžių laisvių šalyje, patys džiau
giamės laisve. Tad sū-džiaugs m u 
dėkokime už tą laisvę, kuri visus 
mus padarė asmenybėmis, o ne 
nuasmenintais vergais. Dėkoki
me šiam didžiajam laisvės kraš
tui ir linkėkime jam gero, dirbki
me dėl šviesesnės to krašto atei
ties. Su džiaugsmu ir su pakilia 
nuotaika sėskime už Padėkos 
dienos stalo ir su džiaugsmu 
dėkokime už tą gera, kuriuo mes 
visi naudojamės.

Padėkos dieną prasideda 
Kalėdų švenčių sezonas, didysis 
apsipirkimas. Kaip sunku surasti 
dovaną savo draugui, kokiam 
amerikiečiui, savo šeimos na
riams.

“Laisvės Žiburio” vedėjo Romo 
Kezio radijo pokalbis su poetu 
Bernardu Brazdžioniu, tran
sliuotas rugsėjo 21.

Iš tolimos Kalifornijos į Pau
liaus Jurkaus kūrybinę šventę 
buvo pakviestas poetas Bernar
das Brazdžionis. Jis dalyvavo 
programoje ir savo žodžiu įžval
giai aptarė Pauliaus Jurkaus 
kūrybą. Poetą, apsistojusį pas 
Tėvus Pranciškonus, užkalbino
me, pateikdami keletą klausimų. 
Pokalbį perduodame savo klau
sytojams:

RK — Kokie Jūsų, poete, 
įspūdžiai iš Pauliaus Jurkaus 
kūrybos šventės, iš Kultūros 
Židinio ir bendrai iš New Yor- 
ko?

BB — Taip klausdamas, be 
abejo, tikitės, kad aš jus pagi- 
rčiau. Negirsiu, bet jūsų darbai 
ir veikimas jus giria. Įspūdžiai 
puikiausi.

Po Chicagos ir Clevelando

Norime atkreipti tik dėmesį, 
— daugiau pirkime lietuviškų 
suvenyrų, knygų, kasečių, plok
štelių. Yra tikrai puikių knygų 
anglų kalba. Jos tinka kaip dova
na amerikiečiams. Ir savo jauni
mui duokime kuo daugiau lietu
viška tema knygų, kad jie būt 
didesni lietuviai.

-o-
Padėkos diena tegu šviečia 

žiburiai visų languose, prie 
vaišių stalo tegu visus gaubia 
šventa nuotaika ir tegu visi sude
da gražiausius padėkos žodžius 
už viską, ką mes esame per me
tus gavę iš Dieviškosios Apvai
zdos malonės. BB — lietuvių mūsų koloni-

Apžiūri P. Jurkaus pieštus viršelius bei iliustruotas knygas. Dešinėje jo parašytos 
knygos. Nuotr. V. Maželio

AR YRA NAUJŲ GERŲ POETŲ
“Laisvės Žiburio” vedėjo Romo Kezio radijo pokalbis 
su poetu Bernardu Brazdžioniu, transliuotas rugsėjo „21.

joj tikrai mažiau. Bijau tvirtinti,nemanau, kad kuri kita kolonija 
galėtų tokią didingą šventę su
rengti rašytojui, ir kad tiek pu
blikos susirinktų. Gal toksai re
tas atsitikimas ir pas jus, ir toks 
rašytojo-kūrėjo pagerbimas gal 
pirmas, bet reikia džiaugtis, kad 
visuomenė nebuvo kurčia, dau
gybė atsilankė, daug organizaci
jų sukaktuvininką sveikino ir ap
dovanojo, daug knygų ir paveik
slų 'įsigijo. Vadinas, kultūrai, 
kūry bai dėmesys dar neužgęsęs, 
o Kultūros Židinys savo uždavinį 
dar atlieka. Sutikau žmonių ne 
tik iš New Yorko su apylinkėm, 
bet ir iš New Jersey, iš Watesr- 
burio, Patersono, Bostono... tik 
pasigedau rašytojų ir poetų, ku
rie gausesniu atsilankymu galėjo 
savo kolegą pagerbti. Malonu 
buvo susitikti su T. Leonardu 
Andriekum, Nele Mazalaite, 
Kotryna Grigaityte; sako, buvęs 
ir Antanas Rimydis, paskutinis 
gyvas "Keturių vėjų” grupės da
lyvis. Visuomenė ir visuome
ninės organizacijos daugiau 
nuoširdumo parodė, ir tai 
mane, kaip rašytoją, labai džiu
gina. Šaunus lietuviškasis New 
Yorkas! Tegu nepavargsta nei ei
liniai, nei organizatoriai ir toliau.

RK — Jūs atvykote iš Kalifor
nijos, iš Los Angeles. Kiek ten 
yra rašytojų, kokia jų veikla, ko
kie santykiai su visuomene, ku
rios gal kiek mažiau negu čia? 

bet rašytojų ir poetų mūsų, kad 
ir mažesnėje kolonijoje, atrodo, 
yra daugiau, ir jie savo kolegoms 
solidaresni.

Gyvena mūsų tarpe beletristai 
ir poetai Alė Rūta, Jurgis Gliau
dą, Rūta Klevą Vidžiūnienė, Pe
tronėlė Orintaitė, Pranas Visvy
das, Elena Tumienė. Alfonsas 
Gricius, Danutė Mitkienė, Bro
nys Raila. Iš Lietuvos laikų žino
mi Petronėlė Orintaitė, Bronys 
Raila ir Danutė Miciūtė-Mit- 
kienė, galbūt, vyriausia rašytojų 
šeimoje, gimusi praėjusiam 
šimtmetyje bet dar guvi ir raštin
ga. O kas negirdėjo ir ne
sidžiaugė Bronio Railos plunk
snos gvvybe ir energija!

Daugumas jų dalyvauja “Dai
liųjų menų” klube, kuris buria 
muzikos, literatūros, dailės ir 
kitų menų žmones, kaip Kauno 
operos pažiba solistė Vincė Jo- 
nuškaitė, kompozitorius Bronius 
Budriūnas, architektas Edmun
das Arbas ir kt.

RK — Ką galėtumėt pasakyti 
apie save? Seniai besirodėt su 
nauja knyga — ar visai nieko 
neberašot, ar dar manote ką iš
leisti? Jūsų “Poezijos pilnaties” 
niekur nebegalima gauti, o jos 
daug kas ieško — norėtų į Lietu
vą nuvežti. Gal dar turite pas 
save?

BB — Nebeturiu. ‘ Poezijos 
pilnaties” laida seniai išparduo
ta. Žinau, kad ji pageidaujama ir 

čia ir Lietuvoje. Siūloma naują 
laidą išleisti. Bet pirma ketinu 
naują poezijos rinkinį išleisti. Jis 
jau atiduotas dailininkui iliu
struoti, jūsų dailininkui Pauliui 
Jurkui. Man labai patinka Jo gra
finiai knygos apipavidalinimai. 
Be to, esu parengęs spaudai ir 
atvežiau Pranciškonų spaustuvei 
Maironio niekeno neskaitytą - 
nematytą poemą “Nuo Birutės 
kalno”. Tai bus literatūrinė nau
jiena. Maironį visi garbina, jį gi
ria, juo didžiuojasi — 
pažiūrėsim, kaip žmonės pirks 
Maironio naują knygą ir pasiro
dys, kad jų kalbos netuščios.

RK —Tikrai įdomu. Manau, 
kad visuomenė pasiilgus ge
ros poezijos. Jaunųjų poetų ji 
nesupranta, nemėgsta ir neper
ka. Aš kalbu apie vyresniuosius 
skaitytojus. O jaunimas tai iš 
viso literatūra nesidomi, nes 
mažai lietuviškai tesupranta.

Ar turite progos pasekti da
barties Liętuvos kultūrinį gyve
nimą? Koks ten dabar lite
ratūros lygis? Ar yra naujų gerų 
poetų?

BB — Lietuvos kultūrinį gy
venimą seku, kiek įmanoma, 
skaitydamas keletą jų kultūros ir 
literatūros žurnalų. Iš spaudos 
susidaro įspūdis, kad vyksta gy
vas meno veikimas. Bet sunku 
pasakyti, kaip ten yra iš tikrųjų, 
nes jų spauda labai viską perde
da, išpučia, išgarbina tuos, kurie 
eina koja kojon su partijos reika
lavimais. Beletristų ir poetų 
netrūksta. Bet beletristai gyve
nimą labai iškreipia arba vai
zduoja suuniformintą, tokį, koks 
praeina pro cenzūrą, o ne tokį, 
koks yra realybėje. Poezijoje 
daug abstrakcijos, tuščiažodžia
vimo. Poetai, išsivadavę iš stali
ninio košmaro, kada partijos 
smaugiami turėjo vien “tary
binį”- gyvenimą garbinti, dabar 
jau gali temų ratą praplėsti, tai 
jie ir “plečia”, knisasi po visokias 
pasąmonės ir nesąmones sritis, 
po nesuprantamų jausmų ir per
gyvenimų labirintus, su forma 
išdarinėja visokius fokusus, kvai
lai sekdami kitų kraštų neva 
“modernistus”, atkartojančius 
seniai užmirštus “izmus”, — 
poezija atitrūksta nuo gyvenimo
ir nuo žmogaus. Tačiau yra ir 
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stasys KRIKŠČIONYBĖS 
yla JVEDIMAS 

LIETUVOJE

Visa jos kultūra rėmėsi dar gana primityviais žemės 
ūkio, prekybos ir karinės civilizacijos elementais. 
Tiesa, vėlesniame laikotarpyje Lietuvai pasinešus 
militarine kryptimi, mūsų karinė civilizacija pasi
žymėjo jau sumaniai ir gerai įrengtomis pilimis, 
kūlgrindomis, geru apsiginklavimu. Tačiau kuo dau
giau mes galime pasigirti? Nebent liaudies menu — 
dainomis, skulptūra, kurie tačiau tėra buvę daugiau 
primityviosios kultūros liudininkai.

Tuo tarpu krikščioniškoji kultūra jau nuo anks
tybųjų viduramžių buvo gana aukštai pakilusi. 
Krikščioniškuose Vakaruose klestėjo mokslas, me
nas, literatūra, žemės ūkis. Šitos kultūros nešėja 
Vakaruose buvo Bažnyčia su savo institucijomis. Iš
tisus šimtmečius viduriniais amžiais Bažnyčios ir 
kultūros sąvokos buvo beveik identiškos. Ilgą laiką 
vienuolynai buvo vieninteliai mokslo židiniai. Juose 
ne tik buvo vedamos kronikos, surašomi ar sura
šinėjami šventųjų gyvenimai ir kitokios religinio 
pobūdžio knygos, bet ir kuriama ano laiko poezija, 
literatūra. Iš vienuolynų ėjo beveik visas švietimas. 
Mokyklos buvo organizuojamos taip pat prie vie

nuolynų ir bažnyčių. Net umversite.ai buvo jų ve
dami. Vienuolynai ir bažnyčios buvo kartu ir sa
votiški meno muziejai, nes juose kaupėsi didžioji 
dalis to meto meno turtų.

Taigi, būdama vidurinių amžių civilizacijos ne
šėja, krikščionybė su krikšto priėmimu turėjo tapti 
ir Lietuvoje naujas krikščioniškosios kultūros veiks
nys. Ji turėjo lietuvių tautą labiau suartinti ir su
rišti su Vakarais, neduodama išplisti joje bizantiš
kajai stačiatikiškojo stiliaus rusiškajai kultūrai, kuri 
jau buvo pradėjusi leisti savo šaknis. Tačiau pasi
likdama pagoniška. Lietuva atsitverė nuo tos Va
karų kultūros, kuri ėjo su krikščionybe, ir nuo tų 
jos vaisių, kurie natūraliai iš tos kultūros plauke. 
Pasilikusi pagoniška, Lietuva tuo pačiu pasiliko ir 
žemesnės kultūros, ir dėl to anksčiau ar vėliau ji ne
išvengiamai turėjo būti kultūriškai pavergta aukš
tesnės kultūros krikščioniškųjų kaimynų, Jei taip ir 
iš tikrųjų atsitiko, tai čia buvo kaltas tas nelemtas 
Lietuvos pavėlavimas kokiais 400—500 metu anks
čiau tapti' krikščioniška ir, krikščionybės padeda
mai, pakilti kultūriškai bent tiek, kiek jos kaimynai.

Kaip pavojinga Lietuvai buvo ilgiau pasilikti pa
gonybėje, rodo ir tai, kad, laikydamiesi žemesnė*; 
pagoniškosios kultūros, lietuviai, nors ir būdami 
didžiųjų Rusijos žemių valdovai, ne tik neįstenge 
rusams daryti kultūrinės įtakos, bent jiems domi
nuoti kultūriškai ir tuo būdu juos palenkti sau. 
bet priešingai — buvo šių užvaldytųjų rusų kul
tūriškai pavergti. Būdami krikščionys, rusai, ben- 
jų diduomenė, buvo aukščiau pakilę kultūriškai ir 
dėl to žemesnės kultūros mūsų diduomenei pada
rė tiek įtakos, kad ši, patekusi i Rusiją, bematant 
surusėdavo.

Tuo būdu politinė mūsų ekspansija į Rytus be 
kultūrinės ekspansijos turėjo likti be perspektyvų 
Pasidavę kultūrinei rusų įtakai, mes, savaime aišku, 
turėjome pasiduoti ir jų politinei hegemonijai. Ar 
ne dėl to. turėdami daug daugiau žemių ir poli
tiškai. rodos, būdami stipresni, vėliau, susidėję su 
lenkais, visur tenkinomės trečdaliu pozicijų ir daž 

mausiai pasiduodavome šių diriguojami? Anks
čiau apsikrikštiję, lenkai buvo aukščiau pakilę taip 
pat ir kultūriniu atžvilgiu, ir dėl to lengviau galėjo 
dominuoti savo unijos draugams lietuviams.

Visai kas kita būtų buvę, jeigu mes kartu su 
savo kaimynais būtume tapę krikščionys ir pasisa
vinę krikščioniškosios kultūros nešamus vaisiais. 
Tada ne tik rusams būtume kultūriškai ir politiškai 
dominavę, bet, reikia manyti, nebūtume pasidavę 
ir lenkų politinėms intrigoms ir jų kultūros įtakai.

3. Religinis moralinis pagonybės nepajėgumas

Nors pagoniškoji mūsų tautos religija nebuvo 
dar išsigimusi, kaip kitų pagoniškųjų tautų religi
jos, tačiau ji nebuvo ir tobula. Veliu, žalčiu, kaip 
įasmenintų prosenių dvasių, medžių, dangaus kūnų 
garbinimas, išsiliejęs į įvairius burtus, prietarus ir 
papročius, nežadėjo lietuvių dvasiai daug ko di
dingo ir kilnaus. Tie burtai ir prietarai, tarsi ko
kie siūlai, pančiojo lietuvių psichines galias. Dau
giau panteistinė, rytietiška pagoniškoji lietuvio pa
saulėžiūra darė jį pasyvų, pasiduodantį gamtos 
ntmo spartai ir iš viso per mažai besiryžtantį grum
tis su likimu. Jeigu lietuvis vis dėlto grūmėsi, tat 
tik paskutiniosios prispirtas ir vadų verčiamas.

Nepalyginti tobulesnė buvo krikščioniškoji reli
gija, ypač Vakarų krikščionybės forma. Jos meiles 
Evangelija su meilės veiklumu — dinamizmu. įos 
nenumalšinamas tiesos ieškojimas, sintetinis jos 
visų sričių ir viso gyvenimo elementų sujungimas 
— žadinte žadindavo žmonėse ir tautose glūdinčius 
dvasinius pradus ir duodavo progą juos apipavi
dalinti įvairiomis didingomis lytimis. Taigi jau vie 
nas objektyvus krikščioniškosios religijos pranašu
mas prieš pagoniškąją reikalavo šią pastarąją keisti 
pirmąja.

Ne mažiau šis reikalas buvo aktualus d*ar ir dėl 
to, kad pagonybe, pasilikusi ilgiau mūsų tautoje 
turėjo netekti tos reikšmes, kurtą bem 

tikro laiko, yra turėjusi mūsų tautos dvasiniame gy
venime. Daugiau pasakiškas ir daiktinis jos cha
rakteris tegalėjo patenkinti lietuvio dvasią tik tol. 
kol ji buvo primityvi. Kylant kultūrai, šita fantas
tinė su daiktinėmis dievybėmis — E pine, Ežerine. 
Lauksargių, Žvėrine ir kt. — religija savaime turėjo 
darytis lietuvio dvasiai per siaura ir nepagrįsta. Bur
tais ir prietarais paremtas dorinis lietuvio gyveni 
mas su tautos kilimu į aukštesni kultūros laipsnį 
taip pat turėjo nykti arba bent pcrgvvcnti didelį 
sukrėtimą.

Tuo būdu lietuvių tautai, pasilikusiai ilgesnę lai
ką pagonybėje, būtų grėsęs pavojus likti visai be 
religijos ir net pergyventi skaudų moralinį deka
dansą. Šitokia situacija dvasiniam lietuvių tautos 
gvvenimui neabejotinai būtų galėjusi suduoti mir
tini smūgi, nes mūsų tautą ji būtų palaužusi iš 
vidaus.

Deja, reikia pripažinti, kad tas dvasinis mūsų 
tautos lūžimas buvo prasidėjęs jau ir taip gana 
anksti ir tai dėl to, kad Lietuva ir taip jau per 
ilgai buvo pasilikusi pagoniška. Kai Vakarų kul
tūra su pačia krikščionybe buvo pasisavinta visų 
mūsų kaimynų ir kai iš jų ji ėmė veržtis ir į mūsų 
kraštą, mūsų pagoniškosios pasaulėžiūros pagrin
dai pamažu ėmė silpnėti. Nuo Mindaugo, o ypač 
nuo Gedimino laikų pagonybė pas mus. kaip at
rodo. jau pergvveno didžią krizę. Bent pagonys 
mūsų valdovai ir jų vaikai bei šiaip arčiau valdovų 
dvarų stovį didikai, veikiami, matyt, jų rezidenci
jose gyenančių Įvairių raštininkų, diplomatinių pa
tarėjų, prekvbinmkų, karogretkalų specialistų krikš
čionių, arba patys būvodami krikščioniškosiose 
rusų žemėse, pirmiausia ėmė išgyventi religinę kn 
zę Oficialiai dar pasilikę pagonvs, iš tikrųjų pa
gonybės jie beveik jau neberespektavo. Gedimino 
žodžiais, parašytais popiežiui, jiems visi tikėjimai 
jau buvo geri ir Ivgūs.
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Balfo ir Care minėjime Chicagoje iš k. Philip Johnston — Care eksekutyvinis direktorius 
iš New Yorko; Vicki Gross — Cares centro direktorė iš New Yorko; Antanas Rudis. 
Illinois pramonininkų sąjungos direktorius; Marija Rudienė — Balfo Pirmininkė; Ro- 
bert VVulff — Care Chicagos skyriaus direktoriaus pavaduotojas; prof. dr. Kazys 
Eringis, žurnalistas Vytautas Kasniūnas.

TARPTAUTINĖ ŠALPOS ORGANIZACIJA CARE 
PAGERBĖ BALFĄ IR JO PIRMININKĘ 
MARIJA RUDIENĘ

Balfo skyriai 40 metų veiklos 
sukakties minėjimus turėjo 1984 
metais, o pagrindinis iškilmingas 
minėjimas buvo surengtas 1985 
metais Washingtone. Tarptau
tinė šalpos organizacija Care 
šiais metais taip pat mini 40 
metų sukaktį, surengdama įvai
riuose JAV miestuose minėji
mus. Chicagoje buvo surengtas 
lyg ir pagrindinis Care šalpos or
ganizacijos minėjimas, atiduo
dant tėvystės pagarbą Balfui. 
1946 m. Balfas buvo tarpe 22 
įvairių šalpos organizacijų,kurios 
įsteigė Tarptautinę šalpos orga
nizaciją Care. Daug iš tų pirmų
jų organizacijų pasuko į mirties 
kelią,, o Balfas pasiliko Care na
riu, ir tėvystės pagarba pasiliko, 
metrikuose užrašy ta.

Todėl Care Chicagos direkto
riai, surengę organizacijos 40 
metų minėjimą, specialiai pa
gerbė Balfo pirmininkę ir taip 
pat ilgametę Care direktorę Ma
riją Rudienę.

Minėjimas įvy ko prabangiame 
Chicagos klube, o jo rėmėjai ir 
globėjai buvo pramoninkai, pre
kybininkai. bankininkai. Daly
vavo apie 100 svečių. Minėjimo 
vedėjas, žymus laikraštininkas, 
radijo ir televizijos komentato
rius Norman Ross. pristatęs 
svečiams Balfo pirmininkę Mari
ją Rudienę, pakvietė dr. Philip 
Johnston, Care vykdomąjį direk
torių. kuris atvy ko iš New Yorko. 
kur yra organizacijos centras ją 
pagerbiant, įteikti specialų 
žymenį.

Dr Johnston savo kalboje pa
sidžiaugė, kad Balfas, vienas iš 
Care kūrėjų, per visus 40 metų 
išbuvo ir tebėra narys ir talkinin
kas šalpos darbuose. Gana išsa- 

'miai supažindinęs dalyvius su 

AR YRA NAUJŲ GERŲ POETŲ

(atkelta 3 psl.)

gerų ženklų — tai patriotikos at
gimimas. Kiek pro cenzūros re
ples praeina, nemažai jau yra 
spaudoje eilėraščių, kur mini
mas Lietuvos vardas, kalbama 
jos senovės temomis. Tai jau
niausios kartos balsas. Tai gražus 
balsas.

RK — Lietuvoje yra išleista 
ir dabar leidžiama knygų kai ku
rių autorių čia, laisvajame pa
saulyje gyvenančių. Tokius au
torius pristatydami jie parašo: 
“Poetas grįžta gimtinėn” ir pa
našiai. Kaip jūs į tai žiūrite? Ko
kiais tikslais jie tas knygas 
leidžia?

BB — Kokiais tikslais —

Balfo veikla, atliktais darbais, jis 
iškėlė Marijos Rudienės visuo
meninę veiklą, jos nenuilstamą 
pasiaukojimą šalpos organizaci
jose. jos atliktus darbus kaip 
Care direktorės Marijos Ru
dienės patirtis, sumanumas 
daug padeda Care, ypač jai lan
kant įvairius kraštus, kur siu
nčiama įvairiopa pagalba. Po to 
dr. P. Johnston, asistuojant Vic
ki Gross, Care centro direktorei 
iš New Yorko, Robert Wulff, 
Care Chicagos skyriaus direkto
riaus pavaduotojui, Norman 
Ross perskaičius pagerbimo 
adreso turinį, su žymeniu jį 
įteikė Marijai Rudienei.

Po eilės sveikinimų kalbėjo 
Marija Rudienė. Dėkojo Care už 
teiktą pagalbą lietuviams, nu- 
kentėjusiems nuo karo Europo
je. kalbėjo apie Balfą, Lietuvą.

Pasibaigus iškilmėms ir po to 
ėjusioms vaišėms, po tostų Care 
vadovybei ir rėmėjams, Balfui ir 
jo pirmininkei Marijai Rudienei, 
dr. P. Johnston, kalboje grįžęs į 
1946 metus, kada buvo įsteigta 
Tarptautinė šalpos organizacija 
Care, prisiminęs Balfą, kuris 
buvo steigėjų eilėse, ilgiau su
stojo apie Care veiklą ir atliktus 
darbus.

Ši šalpos organizacija, 
pradėjusi pirmiausiai teikti pa
galbą Europai, per 40 metų 
sušelpė milijonus žmonių 80 
kraštuose, išleisdama per 4 bili
jonus dolerių. Vien tik praėju
siais metais Care išleido 325 mi
lijonus 36 kraštuose Afrikoje, P. 
Amerikoje, Azijoje. Be mais
to. drabužių, medicinos bei 
kitų reikalingų reikmenų, Care 
taip pat siuntė įvairių special
ybių žmones, kurie vargstan
tiems kraštams padėjo žemės 

nežinau, lik jau ne iš meilės 
mums, išeiviams, ir mūsų lite
ratūrai. Kaip j tai žiūriu? Mūsų 
liaudis yra pasakiusi: “Kaip kas 
išmano, taip save gano”. Ar būti
nai su sovietine aprobata poetas 
turi “grįžti savo gimtinėn“?

Aš grįžtu gimtinėn ir be jų ma
lonės.

R K — Tikrai. Iš ne vieno esa
me girdėję, kad Jūs ten žino
mas, kad Jūs skaitomas ir verti
namas, kad Jūsų kūryba eina iš 
rankų į rankas ir be oficialių pri
statymų. Kurkite ir toliau, 
būkite gyvas tenai ir čia.

Ačiū už pokalbį. Laimingos 
kelionės į Kaliforniją. Daug 
gražiausių linkėjimų tolimųjų 
Amerikos Vakarų lietuviams ir 
rašytojams. 

ūkyje, miškininkystėje, pra
monėje, amatuose, sveikatos ir 
higienos reikaluose.

Ypatingas dėmesys kreipia
mas į vaikų mitybą, jų sveikatin
gumą. Care yra didžiausia pa
saulyje privati šalpos ir pagalbos 
organizacija. Po dr. P. Johnston 
kalbos vyko paklausimai ir gy vos 
diskusijos, buvo prisiminti pa
vergti kraštai ur geležinės 
uždangos.

Po iškilmingo Balfo 40 metų 
minėjimo VVashingtone, dabar 
Care organizacijai minint savo 
40 metų sukaktį, vėl pagarbiai 
buvo prisimintas Balfas. Care di
rektorė ir Balfo pirmininkė Ma
rija Rudienė tęsia toliau tų dvie
jų organizacijų' giminystės 
ryšius. Ji glaudžiai bendradar
biauja ir su kitomis didžiomis 
šalpos organizacijomis. Mes ne 
vieni šiandien, nebūsime už
miršti ir ateityje.

Lietuvos žodžiai ilgai 
skambėjo išskirtinai puošnioje 
Chicagos klubo salėje, išpuošto
je žy mių dailininkų paveikslais, 
jos ašaras ir laisvės troškimą išsi
nešė iškilmių svečiai.

Vytautas Kasniūnas

JUNO BEACH, FLA.
Naujųjų metų sutikimas

Ir šiemet rengiamas Naujųjų 
metų sutikimas gruodžio 31 d. 8 
v.v. St. Paul of the Cross audito
rijoje. Maloniai kviečiami visi iš 
visur. Rezervacijos reikalais 
skambinti: A. Augūnas 305 <44- 
6788, A. Jucėnas 305 622 - 4332, 
L Manomaitienė 305 626 - 6071, 
A. Solienė — 305 694 - 2110. 
Rengimo komiteto pirmininkas 
vra L. Staškūnas.

Harmonijos vienetas dainuoja Waldorf Astoria viešbutyje spalio 25 Liet. Religinės 
Šalpos 25 metų sukakties minėjime. Iš k. Rasa Bobelytė-Brittain, Viktoras Ralys —> 
vieneto vadovas, Birutė Malinauskienė, Viktoras Lora, Astra Butkutė. Nuotr V Maželio

Veiklūs ir dosnūs 
šauliai

Šioje didžiausioje Floridos lie
tuvių kolonijoje yra padaliniai 
visų lietuvišku organizacijų, ku
rios kur nors turi savo centrus ir 
bent kiek juda. Čia priskaitoma 
arti trisdešimt organizacinių vie
netų. Vieni turi daugiau narių, 
kiti mačiau.

Visi lietuviški organizaciniai 
vienetai yra reikalingi ir naudin
gi, jei tik netrukdo kitiems pozi
tyvaus darbo dirbti lietuviškame 
dirvone. O tas dirvonas nemažas 
ir vietomis gerokai usnėmis 
apžėlęs.

St. Petersburgo lietuvių kolo
nijoje nuo rugsėjo vidurio prasi
deda gegužinių - piknikų sezo
nas. Gegužinės prasideda par
kuose su pagrindine programos 
dalimi — skaniais pietumis. Po 
to vyksta loterija ir kitokie įvai
rumai. Kai kurios organizacijos 
pajėgia sudaryti ir neblogą 
kultūrinę programėlę.

Tur būt viena pajėgiausių ir 
dosniausių lietuvių organizacijų 
St. Petersburge yra Romo Ka
lantos šaulių kuopa. Ji turi apie 
90 narių. Veteranų parke 
rugsėjo 24 šauliai turėjo labai 
sėkmingą metinę gegužinę — 
pikniką su gražia kultūrine pro
grama.

Kuopai vadovauja energingas 
pirmininkas Antanas Gudonis. 
Jis sugeba sutelkti pinigų ir juos 
paskirti geriems tikslams. Kuo
pos valdybos posėdyje rugsėjo 
17 iš kuopo iždo įvairiems reika
lams išdalinta 675 dol.: Lietuvių 
Fondui — 100 dol., Lietuvių 
Teisėms ginti komitetui — 100 
dol., Tautos Fondui— 100dol., 
Lietuvos Krikšto 600 metų Jubi
liejui ruošti komitetui — 500 
dol., JAV LB Švietimo tarybai 
— 50 dol., Kario žurnalui — 50 
dol., Lietuvos karaliaus Mindau
go šaulių kuopos 30 m. jubiliejui 
minėti — 25 dol., Ralfui — 25 
dol., Draugo dienraščiui — 25 
dol., Darbininko savaitraščiui — 
25 dol., Pasaulio lietuvio žurna
lui — 25 dol.

Per keletą savo veiklos metu 
šį Romo Kalandos šaulių kuopa 
Lietuvių Fondui ir Tautos Fon

ROCHESTER, N.Y.
Šių metų lapkričio 7-9 seselė 

Igne Marijošiūtė iš Putnamo 
pravedė mūsų Sv. Jurgio parapi
joje Sąmoningo Tikėjimo Metų 
savaitgalį. Per penkias paskaitas 
seselė Igne ypač pabrėžė, kaip 
krikščionis turėtų apmąstyti savo 
asmenišką krikščionybę. Ji aiški
no, kad kiekvienas krikščionis 
turėtų įgyvendinti savo krikščio
nybę kasdieniniame gyvenime.

Šeštadienį, lapkričio 8, per 
specialią paskaitą jaunimui se
selė Igne informaliai diskutavo 
su jaunimu Amerikos visuo
menės moralinį stovį. Krikščio
nis turėtų rimtai žvelgti į visus 
svarbius gyvenimo klausimus ir

dui jau) yra paaukojusi po 500 
dol. I

Džiaugiamės gražia pozityvia 
kuopos veikla ir linkime 
sėkmės.

KVD

PHILADELPHIA, PA.

Š. m. gruodžio 7 d., sekma
dienį, tuoj po lietuviškų mišių, 
(apie 12 vai.) Sv. Andriejaus pa
rapijos salėje, įvyks Philadelphi- 
jos LB apylinkės metinis visuoti
nis susirinkimas. Šalia valdybos 
pranešimų ir naujos valdybos 
rinkimų bus svarstomi Vasario 
16-tos minėjimo, Krikščionybės 
600 metų sukakties minėjimo ir 
Bendruomenės Balso reikalai.

Kandidatų į valdybą sąrašas 
sudaromas iš anksto, bet ir susi
rinkimo metu bus galima 
pasiūlyti kandidatus.

į susirinkimą yra kviečiami ir 
kaimyninės pietinės N.J. LB 
apylinkės nariai, nes kai kurie 
svarbūs reikalai liečia visus abie
jų apylinkių narius.

Susirinkimo metu XI-tos LB 
Tarybos nariai Jūratė Krokytė- 
Stirbienė ir Virgus Volertas pa
darys pranešimus iš XI-tos Tary
bos antrosios sesijos svarstybų. 
Visuomenė kviečiama susirinki
me gausiai dalyvauti atsilankę 
bus pavaišinti kava ir pyragais.

PRIEŠ PENKERIUS 
METUS

Prieš penkerius metus, t.y. 
1981 lapkričio 24, Vilniuje po 
važiuojančio sunkvežimio ratais 
buvo pastumtas ir mirtinai 
suvažinėtas kun. Bronius Lauri
navičius, vienas,įš.šviesiųjų oku
puotos I^įetuvos kunigų ir vadų, 
kuris visu nuoširdumu kovojo 
dėl tikinčiųjų teisių.

— Nauji ateiviai iš Baltijos 
kraštų Kanadoje yra labai ne
gausūs. Pagal imigracijos mini
sterijos duomenis 1978 - 1984 
metų laikotarpyje imigravo Ka- 
nadon: iš Estijos 2. Latvijos 9 ir 
Lietuvos 12.

nepriimti paprastų visuomenės 
atsakymų. Reikia spręsti, ką to
kiais atvejais darytų Kristus, ir 
bandyti gyventi, pasiremiant jo 
pamokymais.

Šeštadienį seselė Igne taip pat 
kalbėjo mūsų Lituanistinės mo
kyklos mokiniams.

Sekmadienį, lapkričio 9. dail. 
Reginos Abromaitienės ypatin
gai gražūs paveikslai, padary ti iš 
augalų, buvo išstatyti parodai 
parapijos salėje, kur taip pat 
įvyko paskutinis seselės Ignės 
pašnekesys bei kavutė.

Visi esame seselei Ignei labai 
dėkingi. PRK

ltsitistj 
’AMINĖT

TĖVYNĖS SARGAS, 1985 
N r. 3 (62). Redaktorius Algirdas 
J. Kasiulaitis, administruoja 
Adomas Viliušis. Viršelis dail. P. 
Jurkaus. Leidžia Popiežiaus 
Leono XIII Literatūrinis Fon
das. Kaina $4.00.

Žurnalo numerio dalis skirta 
prel. M. Krupavičiaus atmini
mui. Apie jį savo atsiminimus 
pateikia eilė asmenų. Paminėta 
sukaktys, aprašyti mirusieji 
žinomesnieji veikėjai, paduota 
žinių iš Krikščionių Demokratų 
pasaulio ir keletas aktualių 
straipsnių.

TĖVYNĖS SARGAS, 1986 Nr. 
1 (65). Redaguoja A. J. Kasiulai- 
tis, administratorius A. Viliušis, 
viršelis dail. P. Jurkaus. 
Leidėjai: Popiežiaus Leono XIII 
Literatūrinis Fondas. Kaina 
$4.00.

Šiame numeryje prisiminta 
Miko 40 metų sukaktis keliais at
vejais. Dar kelios užuominos 
apie prel. M. Krupavičių, pa
minėta mirusieji prof. Simas 
Sužiedėlis, istorikė Alicija Rū
gytė ir kiti. Spaudoje ir gyveni
me skyriuje aktualiom temom 
straipsniai.

NAUJAS “į LAISVI-” ŽUR
NALO NUMERIS.

J Laisvę žurnalas ilgą laiką 
buvo spausdinamas pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne, nors re
daktoriai ir gyvendavo įvairiose 
vietose. Dabar žurnalą redaguo
ti perėmė Juozas Baužys, 
žurnalo spausdinimas perkeltas 
į Draugo spaustuvę Chicagoje.

Juozo Baužio suredaguotame 
žurnale balandžio numeryje ran
dama šiuos straipsnius: veda
mieji, skaitytojų žodis, Algiman
tas P. Gureckas — Išryškintas 
JAV nusistatymas dėl Jaltos, P. 
Algis Raulinaitis — Didėjan 
čios problemos ir mažėjantis 
pajėgumas, dr. Kazy s Ėringis — 
Politinės rezistencijos būtinybė 
išeivijoje, Juozas Kojelis — Dvi
gubas evidencijos dėsnis išeivi
jos bendravime su Lietuvos lie
tuviais. Bronius Nainys — Šven
tasis, kardinolas ir Vilniaus arki
vyskupija, vengrų svajonė — su- 
suominti rytų Europą, Tada 
Gintautas Dabšys — Sužinoki
me. kodėl mes veikiame, Myko
las Naujokaitis — Ko siekti ir 
kam koncentruotis, dr. Aleksan
dras Mau ragis — Ateities pasau
lio kosmopolitizmas. Atsiliepti į 
laiko problemas — XVIII politi
nių studijų savaitgalis, 20 lite
ratūros vakaras Los Angeles, 
Paulius Jurkus — Vakaro žiburė
lis — eilėraštis. Atgarsiai — Dai
nava ir V erona, Žvilgsnis į LF 
Bičiulių stovyklas. Penktasis 
mokslo ir kūrybos simpoziumas. 
Iš spaudos. Vardai ir įvykiai. Pas 
bičiulius.

Žurnalą administruoja J. Pra- 
kapas, 14 Thehna Dr.. Bakers- 
field. CA 93305. Metinė prenu
merata — 10 dol.

MAŽASIS APEIGYNAS. Pa
rengė kun. Jonas Staškus. Išlei
do Kanados Lietuvių Kunigų 
Vienybė. Leidinio mecenatai: 
Toronto Prisikėlimo parapija 
(pranciškonai' ir Lietuvos kanki
nių parapija Anapilyje. Tekstą 
surinko ir spaudai paruošė 
'Tėviškės Žiburių spaustuvė. 
Spausdino "Litho-Art spaus
tuvė.

Praktiškas naujųjų, dažniau
siai vartojamų, apeigų ir liturgi
nių pakeitimų rinkinys. Tai ver
tingas tiek kunigams, tiek pasau
liečiams gražiai išleistas leidi
nys.

Užsaky ti galima: Kanados Ku
nigų Vienyta' arba Lithuanian 
R C. Priests League ot Canada. 
494 Isata'lla Avė.. Mississauga. 
Ont. L5B 2G2
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BALFO DIREKTORIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

JUNO BEACH, FLA.

Šių metų Balfo direktorių su
važiavimas įvyko lapkričio 15 ir 
16 dienomis Juno Beach, Fla. 
Dalyvavo 32 Balfo direktoriai bei 
jų įgaliotiniai.

Išvakarėse, lapkričio 14, Aldo
na ir Vytautas Biliūnai surengė 
Balfo valdybai ir atvykusioms di
rektoriams gražų priėmimą. Gi 
lapkričio 15, šeštadienį, 9 v. 
posėdžiai prasidėjo metodistų 
bažnyčios salėje. Suvažiavimą 
globojo Juno Beach Balfo 141 
skyriaus valdyba. Pirmininkė 
Halina Zitkienė pasveikino su
važiavimą ir palinkėjo geriausios 
sėkmės.

Floridos Balfo direktorius ir 
Juno Beach Balfo skyriaus 
steigėjas Vytautas Biliūnas, ati
darydamas suvažiavimą, pa
sidžiaugė, kad suvažiavimas vyk
sta Juno Beach, Fla., mažam lie
tuvių taikinyje.

Juno Beach Balfo skyrius esąs 
įsteigtas 1978 metais. Šiuo metu 
turi per 80 narių. Skyrius darbš
tus, kasmet surengia gegužinę, 
koncertą, daro aukų rinkliavą 
Balfui. Šiuo metu skyriaus val
dybą sudaro: Halina Zitkienė, 
vicepirm. Jonas Mildažis, sekr. 
Gražina Stankūnienė. Kalbėjęs 
V. Biliūnas suvažiavimui pa
linkėjo našaus ir sėkmingo dar
bo.

Invokacija sukalbėjo kun. Vy- 
tautas Pikturna. Bostono Balfo 
direktorius kun. Antanas Baltru- 
shunas sukalbėjo maldą, pager
biant ir prisimenant Balfo miru
sius narius.

Suvažiavimą sveikino: Juno 
Beach Balfo skyriaus vardu 
pirm. H. Zitkienė, Lietuvių 
Bendruomenės Palm Beach apy
linkės vardu vicepirm. Linas 
Staškūnas, Lietuvos Dukterų 
skyriaus vardu pirm. Dalia 
Augūnienė, respublikonų sky
riaus vardu Alicija Solienė, lietu
vių pensininkų klubo vardu at
stovė Bronė Jučėnienė, Balfo 
centro valdybos generalinė sek
retorė Ona Jokūbaitienė per
skaitė praeito suvažiavimo pro
tokolą, kuris buvo priimtas be
pataisų.

Balfo pirmininkė Marija Ru
dienė padarė išsamų Balfo me
tinės veiklos pranešimą, kuris 
buvo priimtas ilgais plojimais.

Balfo centro valdybos vice
pirm. Irena Kriaučeliūnienė, 
darydama savo pranešimą, pa
reiškė, kad ji neseniai esanti šio
se pareigose, bet jau suspėjusi 
peržiūrėti per 500 lietuvių 
prašymų ir suteikti jiems pagal
bą. Prašymai yra iš įvairių pasau
lio kraštų, bet daugiausia iš Su
valkų krašto ir Lenkijos. Juos 
peržiūri su didele kantrybe, nes 
dauguma tų prašymų sunkiai 
perskaitomi, nes tie žmonės yra 
menko išsilavinimo. Pirmoje 
vietoje patenkinami ligonių ir 
neturtingų šeimų prašymai. 
Prašo įvairių daiktų, bet dau
giausia šiltų drabužių, avalynės, 
siūlų ir vaistų. Šių metų laikotar
pyje visi skubieji prašymai pa
tenkinti, o kiti laukia savo eilės, 
o ta eilė vis didėja, nors gauna
mos aukos šiais metais yra žymiai 
didesnės. Balfo skyriai turėtų 
dar labiau pasidarbuoti ir į cen
trą siųsti daugiau daiktų, kuriuos 
nori lietuviai paaukoti.

Balfo iždininkas Kostas Čepai
tis pateikė Balfo pajamų ir išlai
dų apyskaitą ir pareiškė, kad pa
jamos ir šiais metais yra pa
didėjusios. Nors daug gerų au
kotojų yra mirę, bet vis daugiau 
gaunama aukų iš jų vaikų bei vai
kaičių. Daugiausia aukų gauna
ma per Balfo skyrius. Yra lietu
vių, kurie pasižadėjo per visą 
savo gyvenimą duoti tam tikrą 
sumą Balfui. Jų vardai yra įrašyti 
garbės sąrašuose. Vis daugiau 
pajamų gaunama iš testamenti
nių palikimu.

Balfą kasmet tikrina valdžios 
atstovas, kuris iš Balfo gauna 
atlyginimą. Balfo apyskaita dėl 
tam tikrų sumetimų spaudoje 
neskelbiama. Apyskaitų nuo
rašai siunčiami Balfo skyriams, 
kurie apie tai praneša savo susi
rinkimuose.

Balfo vicepirmininkas spau
dos reikalams Vytautas Ka- 
sniūnas pareiškė, kad jo spaudos 
darbas labai daug priklauso nuo 
Balfo sky rių teikiamos informa
cijos, o ta informacija esanti labai 
sumažėjusi. Prašė, kad skyriai 
siųstų savo veiklos aprašymus, 
valdybų sudėtį, jų pasikeitimą, 
narių sąrašus, susirinkimų nuo
taikas, kaip nariai reaguoja į gau
namus centro aplinkraščius ir vi
sus kitus raštus.

Balfo direktorė Dalia Bobe- 
lienė ir Ona Jokūbaitienė, tik ką 
grįžusi iš Austrijos, papasakojo 
apie to krašto įvy kius, sėkmingą 
konferenciją, kiek liečią lietu
vius, latvius ir estus.

Suvažiavimas vienbalsiai iš
rinko dr. Praną Budininką cen
tro valdybos vicepirmininku. 
Taip pat vienbalsiai išrinko vysk. 
Joną Jozapaitį Balfo direktoriumi 
vietoj mirusio vyskupo Anso 
Traki o.

Sudaryta rezoliucijų komisija: 
Vytautas Biliūnas, Vytautas Ka- 
sniūnas, kun. Antanas Baltru- 
shunas. Ona Jokūbaitienė ir Pe
tras Šilas.

Posėdis baigtas 4 vai. popiet 
su vienos valandos pertrauka 
pietums. Pietus paruošė Juno 
Beach Balfo skyriaus valdyba.

Gražioje Holiday Inn vieš
bučio salėje 7 vai. buvo vaka
rienė. Maldą sukalbėjo kun. An
tanas Baltrushunas. Dalyvavo 
suvažiavimo dalyviai ir vietos 
lietuviai. Po vakarienės pirm. 
M. Rudienė padėkojo visiems už 
atsilankymą. Balfo ženkliukais 
buvo apdovanoti šie vietiniai 
Balfo veikėjai: Vytautas
Biliūnas, Aldona Biliūnienė, 
Halina Žitkienė, kun. Vytautas 
Pikturna. Povilas Mikšys, Roma 
Mildažienė, Katriutė Sodo- 
nienė. Gražina Stankūnienė, Jo-

PITTSBUBGH, PA.
Radijo programoje 

pagerbtas P. Jurkus

Kai visuomenei jau žinoma, 
rugsėjo 13 Kultūros Židinyme, 
Brooklyne. banketo metu buvo 
pagerbtas knygų autorius ir 
'Darbininko redaktorius Pau
lius Jurkus.

Mes pittsburgiečiai irgi neat- 
silikome, nes lietuvių radijo pro
gramos vedėjas Povilas Dargis 
rugsėjo 21 visą tos dienos radijo 
programą skyrė Pauliui Jurkui.

Programą pradėjo šiais poeto 
Leonardo Andriekaus žodžiais iš 
knygos “Atmink mane, rūpin
tojėli”:

Budėk, o Viešpatie, čia 
amžinai,

Kad mes galėtume ilsėtis
Po išskleistais nakties spar

nais—
Kur tu parimęs sėdi.

Šioje radijo programoje 
plačiai buvo nušviestas P. Jur
kaus nueitas kelias. Jis mum 
žinomas kaip knygų autorius, 
poetas, dailininkas.

Paulius Jurkus pats parašė ke
letą knygų, iliustravo ir nupiešė 
viršelius apie 150 knygų. Ypač 
pažymėtina jo naujausia knyga 
“Kai Vilniaus liepos žydi”.

Programa buvo paįvairinta 
muzika ir mūsų tautos liaudies 
dainelėmis.

Savo programoje Povilas Dar
gis pareiškė: Paulius Jurkus savo 
darbais ir raštais yra užsitarnavęs 
mūsų visų meilę ir pagarbą. ” Pa
linkėjo jam viso to ko jo kilni 
žemaitiška širdis trokšta. Ir tegu

Chicagoje buvo surengta madų paroda. Ją rengė Putnamo seselių rėmėjos. Nuotraukoje 
iš modeliuotojų matome šešias ir koordinatorė. Iš k. Dalia Bartkienė, Giedrė Merec- 
kienė, Rima Lizdenytė-Sell, koordinatorė Aldona Prapuolenytė, Violeta Pabarčiūtė- 
Woodward. Stasė Olšauskienė ir Vida Murray. Nuotr. J. Tamulaičio

nas Stankūnas ir Jonas Štaras.
Kitą dieną, sekmadienį, lapk

ričio 16, 2 v. popiet buvo pamal
dos Šv. Pauliaus nuo Kryžiaus 
bažnyčioje. Balfo intencija 
mišias aukojo kun. V. Pikturna 
ir kun. A. Baltrushunas. Pamok
slą pasakė kun. V. Pikturna. 
Mišių skaitymus atliko Vytautas 
Kasniūnas. Aukas atnešė Marija 
Rudienė, Halina Zitkienė ir dr. 
Pranas Budininkas. Gražiai gie
dojo Dainos choras, vadovauja
mas Irenos Manomaitienės.

Po pamaldų Balfo direktoriai, 
jų įgaliotiniai ir kviesti svečiai 
dalyvavo pirmininkės Rudienės 
ir inž. Antano Rudžio surengta
me priėmime jų namuose. 
Vaišių metu Aldona Biliūnienė 
įteikė dovaną — jos pačios iš 
kriauklių padarytą^ gražią vazą. 
Visi pirmininkei sugiedojo il
giausių metų. Pirmininkė 
padėkojo už dovaną ir už atsilan
kymą.

P. Mikšys

Aukščiausias visur ir visada lydi 
Jo žingsnius.

Mes pittsburgiečiai jau per 50 
metų klausomės Povilo Dargio 
vedamos lietuviškos radijo pro
gramos. Jos taip pat klausosi ir 
vakarų Pennsylvanijos, VVest 
Virginijos ir Ohio valstybių lie
tuviai .

Povilo Dargio programos visa
da pasižymi meile mūsų tautai, 
lietuvių kalbai, liaudies dainoms 
ir muzikai.

J. Dr-tis

JUNO BEACH, FLA.

Balfo direktorių suvažiavi
mas vyko lapkričio 15 Juno 
Beach metodistų bažnyčios 
salėje. Posėdžiai prasidėjo 9 v. 
ir tęsėsi iki po pietų. Vakare Ho
liday Inn salėje buvo banketas, 
į kurį atsilankė apie 70 žmonių. 
Sekmadienį buvo pamaldos Šv. 
Pauliaus nuo Kryžiaus bažnyčio
je.

Dainos vienetas repetuoja 
kiekvieną ketvirtadienį 3 v. po
piet Staškūnų namuose. Viene
tui vadovauja Irena Manomai- 
tienė. Daina gieda bažnyčioje.

Inž. Vytautas Mošinskis, 80 
metų, mirė spalio 7. Anksčiau 
gyveno Pompano Beach. vėliau 
buvo persikėlęs į Jupiter mie
stelį. Palaidotas spalio 10.

Naujųjų metų sutikimas ren
giamas įprastoje vietoje. Rengia 
Juno Beach organizacijos.

Dr. Gražina Baliūnaitė - Austin modeliuoja 25-toje Putnamo 
seselių Chicagos rėmėjų parodoje. Nuotr. J. Tamulaičio

SIDABRINĖ MADŲ PARODA 
CHICAGOJE PUTNAMO SESELĖMS
Chicagos Nekalto Marijos 

Prasidėjimo seserų vienuolijos 
rėmėjai spalio 12 surengė labai 
sėkmingai praėjusią 25—tą 
madų parodą, kuri buvo skirta 
vienintelio laisvajame pasaulyje 
vaikų laikraštėlio “Eglutės 
spausdinimo išlaidoms suma
žinti. Laikraštėlį leidžia Put
namo seselės.

Parodą koordinavo Aldona 
Prapuolenytė, sukvietusi 21 mo
deliuotoją, jų tarpe pirmoje 1962 
metais modeliavusią solistę Pru- 
denciją Bičkienę - Jakubaus
kienę. Stasę Olšauskienę ir 
viešnią iš New Yorko dr. Gra
žiną Baliūnaitę-Austin. Besisu- 
kinedamos ant modeliavimo til
to, jos parodė 140 vienas už kitą 
įdmesnių dieninių ir vakarinių 
drabužių. Dalis jų buvo siūti ta

Liet. Mot. Klubų Fed. New Haveno Klubas kviečia 
atsilankyti j tautodailės parodę, ruošlamę lapkr. 30 — 
gruodžio 21 John Slade Ely House galerijoje, 51 Trum- 
bull St., New Haven, CT. Išskyrus pirmadienius, paro
da atidara šiokiadieniais nuo 1 iki 4, o savaitgaliais 
nuo 2 iki 5 vai.

Iškilmingas parodos atidarymas jvyks sekma
dienį gruodžio 7, 3 vai. Kviečiame visus gausiai atsi
lankyti.

Dėl papildomų žinių skambinti Reginai Karmuzle- 
nei (203) 457 • 1236 arba Vaivai Vėbraltel-Gustlenei 
(203) 347 - 7095.

lentingųjų lietuvaičių siuvėjų — 
drabužių kūrėjų Stasės Koron- 
kevičienės iš Kalifornijos ir Mo
nikos Andrejauskienės iš Flori
dos, o mėgsti Onos Jameikienės 
iš Floridos ir chicagiečių Elenos 
Blandytės, Irenos Kleinaitienės 
bei Lialės Sodeikienės.

Jubiliejinė paroda praėjo iš
skirtinai šventiškoje nuotaikoje.

Sidabrinės dekoracijos (Danos 
Varomeckienės), drabužių tur
tingumas ir blizgesys, parodos 
paįvairinimas Violetos Koro- 
saitės choreografuotais šokiais, 
trumpi, kartais žaismingi Audrės 
Kižytės komentarai ir karališkos 
vaišės: vynas, tortas, užkanda ir 
kava atnešė daug malonumo ke
turiems šimtams svečių ir užsi
tarnautą paramą seselių dar
bams.—

— Dr. Kazys Bobelis, Vliko 
valdybos pirmininkas, gruodžio 
3, trečiadienį, 3 vai. popiet St. 
Petersburgo lietuvių klubo 
salėje padarys pranešimą apie 
demonstracijas Austrijos so
stinėje Vienoje ir Vliko seimą 
Londone. Rengia Tautos Fon
das.

— Balys Gaidžiūnas, poetas, 
žurnalistas ir visuomenininkas, 
gyvi Clevelande, atšventė savo 
75 metų amžiaus sukaktį. Ta pro
ga buvo suruošta jo naujosios 
poezijos knygos “Ir saulėtos ir 
rūsčios dienos” sutiktuvės ir 
koncertas. Programą attiko sol. 
Daiva Mongirdaitė iš Bostono, 
akomponuojant Kristinai Kupre- 
vičiūtei, o poeziją skaitė Roma 
Bublytė, Edas Kijauskas ir pats 
autorius.

— Leonardas Dambriūnas, 
kalbininkas, pedagogas, žurnali
stas, visuomenininkas, mirė 
prieš dešimtį metų — 1976 lapk
ričio 24. Washingtono lietuviai 
velionį mirties dešimtmečio pro
ga prisimins savo mėnesinėse 
mišiose, Epiphany bažnyčioje, 
Georgetovvne. Mišias aukos 
kun. dr. Tomas Žiūraitis, OP.

St. Petersburgo, Fla., Lie
tuvių klubas šiemet mini 25 

rių metų sukaktį. Ją paminės ke
liais renginiais. Lapkričio 15 
koncertui pakviestas žymus pia
nistas prof. Andrius Kuprevičius 
iš Clevelando. Lapkričio 29 pasi
rodys klubo choras, Bay Area 
Chamber Strings orkestras ir 
tautinių šokių grupė “Audra”. 
Gruodžio 5 bus sukaktuvinis 
banketas, šokiai. Meninę pro
gramą atliks vyrų kvartetas iš 
Los Angeles, Calif., akompo
nuojant pianistei Raimondai 
Apeikytei.

- Rašytojas Anatolijus Kairys, 
gyvenantis Chicagoje, laimėjo 
Dirv os novelės premiją už kūrinį 
“Laiptai į save”.

— Meldutis Laupinaitis po il
gos ir sunkios ligos spalio 30 mirė 
Sao Paulo, Brazilijoje. Velionis 
buvo gabus žurnalistas, parašė 
keletą knygų ir savo straipsniais 
garsinęs Lietuvos vardą Brazili
jos didžiojoje spaudoje. Buvo su
laukęs įvertinimo ne tik iš lietu
vių, bet ir iš brazilų organizaaci- 
jų-

— Rašytojos Sofijos Kyman- 
taitės-Čiurlionienės 100 metų 
gimimo paminėjimas įvyko Chi
cagoje Tautiniuose Namuose 
spalio 26. Minėjimą rengė Chi
cagos skaučių tuntai, nes velionė 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo vyriausia skautininke.

— Saulėta Florida kviečia vy
resnio amžiaus lietuvius apsigy 
venti arti St. Petersburg Beach, 
prie pat jūros ir kitų patogumų.

į Kambariai su privačiom voniom 
• ir virtuvėm arba su priežiūra ir 
i su maištu. Informacijų reikalu 
dėl atvykimo ir apsigyvenimo 
kreiptis į savininkę: Janina 
Vilėniškis, 102 - 162 Avė. E., 
Redington Berach, Fla. 33708 
Tel. 813 397- 8067.

— Nauji Darbininko skaity to
jai: W. Kane, Morehead City. 
NC, J. Sedaitė, NevvYork. N.Y.. 
R. Jagminas. Bridgevvater. MA. 
užsakė kitiems: J. Miliauskas. 
Worceter, Mass. — B. Miliau- 
skaitei-Harris, VVorcester. 
Mass.. R. Petrauskas. Eliza- 
besth, N.J. —Danai Valius. Phi- 
ladelphia. Pa. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jams. Naujiems skaitytojams 
Darbininko prenumerata pir
miems metams tik 12 dol At
naujinant— visiems 15 dol me
tams.
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PROGA PRALEISTI ŽIEMĄ 
FLORIDOJE BE IŠLAIDŲ

Žiemos sezonui kunigas-pen 
sininkas ieško vyresnio amžiaus 
šeimininkės - virėjos, kuri galėtų 
gaminti lietuviškus valgius ir 
prižiūrėti butą. Sąlygos tokios: 
apmokėtos atvykimo ir išvykimo 
išlaidos, turėtų atskirą kambarį 
ir maistą nemokamai. Jeigu pa
tiktų, galėtų likti Floridoje ilge
sniam laikui. Prašom rašyti: Rev. 
Andrius Senkus, 614 North 
“M” Street, Lake Worth, FL 
33460. Arba skambinti telefonu 
po šeštos vai. vakaro (305) 582 - 
5007

Daug lietuviškų knygų, plokš
telių ir įvairių suvenyrų turi Dar

bininko administracija. Skam
binti— 718 827-1351.

“Bridges” — tai Lietuvių 
Bendruomenės leidžiamas mė
nesinis žurnalas anglų kallia. 
Žurnalas jau leidžiamas dešimt 
metų ir lietuviškai neskaitančius 
asmenis informuoja apie lietu
viškus reikalus okupuotoje Lie
tuvoje ir išeivijoje. Žurnalą reda
guoja Demie Jonaitienė. Metinė 
prenumerata tik 8 dol. Užsaky
mus siųsti adresu: 341 Highland 
Blvd., Bnx>klyn, N.Y. 11207. 
Tai labai graži dovana įvairioms 
progoms lietuviškai’ . neskaitan- 
tiem draugams ir pažįsta
miems. \

Pranciškonai leidžia šiuos 
laikraščius bei žurnalus: Aidai, 
Darbininkas, šv. Pranciškaus 
Varpelis. Ar visus juos prenu
meruoji?

RASINIŲ KONKURSAS
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia Rašinių 

Konkursą jaunimui. Tema — NE LIETUVOJE GIMUSIO 
JAUNIMO PAREIGA LIETUVAI.

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga kviečia ir skatina visą 
lietuvišką jaunimą (iki 35 m. amžiaus) dalyvauti konkurse. 
Tema turi būti bent penkių (5) mašinėle spausdintų puslapių. 
Lituanistinių mokyklų mokytojai, bei įvairių organizacijų 
vadovai, yra prašomi paskatinti jaunimą rašyti anksčiau 
minėta tema.

Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos trys premijos:
I — S250.00

ii — $150.00 
III — $100.00

Prem'jų paskirstymui, jury komisija bus sudaryta ir 
beskelbta vėliau.

Tema turi būti pasirašyta slapyvardžiu. Kartu su tema, 
prisiųsti užklijuotą voką su vardu, amžiumi ir adresu. Konkur
so rašiniai turi būti prisiųsti iki sausio mėn. 15 d., 1987 m. 
sekančiu adresu: Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, 
c/o Vida Jonušiene, 12500 Pawne Rd., Palos Park, 
Illinois, 60464.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planu.s.^

Susiv. savo nariams moka dividendus it teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičiu.

Nori įsirašyti kreipkitės i SUSIV. CENTRĄ. P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St.). Wilkes Barre. Pa. 18703: o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės i organizatorių Susiv. direktorių BRONIU 
BOBELĮ. 212 Elderts Lane. Woodhaven. N.Y. 11421. tel. Ml 7-6637.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

Užsakau “Lithuania 700 Years“ už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.

Vardas, pavarde .......................................................................................

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

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

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.

Balfas laukia
Jūsų aukos!

Neuždelskite!
Paskubėkite!

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 kalba) 
metinė prenumerata. Naujiems 
skaitytojams Darbininkas 15 
dol.. Bridges — 8dol. Užsakyki
te dar šių laikraščių neskaitan
tiems.

Kalėdų ir Naujų Metų 
šventėms artėjant, skaitytojai 
kviečiami sveikinti savo draugus 
ir pažįstamus per Darbininką, 
atsiunčiant pageidaujamą tekstą 
ir auką spaudai paremti.

Darbininko skaitytojai, kaip 
ir kiekvieneriais metais, gaus 
1987 m. sieninį spalvotą kalen
dorių. Užsisakant pavieniui — 3 
dol. Skaitytoijai prideda laisvą 
auką laikraščio paramai.

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

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

Užsakau "Lithuanian Cookery” už 10 dol. Persiuntimas • 
l - Postage 1 dol.

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestą*, valštija, Zip

Lietuvių Tautodailės Instituto New Yorko skyriaus

PADĖKA

LTI New Yorko skyrius pasikvietė viešnias 
audėjas iš Toronto. Jos visos yra LTI Toronto skyriaus 
narės. Ši tautodailės darbų paroda įvyko 1986 spalio 
18-19 Kultūros Židinyje.

Šeštadienį atidarymo metu svečias Paulius Jur
kus paminėjo, kad jos audžia šios dienos tautodailės 
istoriją.

Paroda buvo graži, spalvinga ir turėjo sutelkusi 
daug audinių. Buvo ir labai sėkminga. Per dvi dienas 
aplankė daugiau kaip 260 žmonių. Labai daug buvo 
nupirkta: palaidinukių, kiklikų, sijonų, žiurstelių, 
juostų, per 20 tautinių lėlių.

Apatinėje salėje prekiavo: M. Kvedarienė, G. 
Popieiienė su įvairiais medžio ir gintaro darbais, p. 
Mikulskienė su medžio ir gintaro darbais, p. Vensku- 
vienė su meniškais marškinukais, p. Jankauskienė su 
savo darytais sūriais ir duona.

Ypatinga padėka Tėv. L. Andriekui, kuris pran
ciškonų vienuolyno koplyčioje aukojo mišias ir vis
oms audėjoms pasakė specialų pamokslu.

Dėkojame dr. Jokūbui Stukui, Lietuvos pris
iminimų radijo programos vedėjui, už vieną 
tautodailės parodos skelbimą, paskelbtą nemokamai. 
Dėkojame ir už auką.

Virtuvėje koldūnus gamino ir pardavinėjo: Au
dronė Katinaitė - Razgaitienė ir jos sesutė Vilija 
Katinaitė-Voicekowski iš New Yorko. Dėkojame nuola
tinėms mūsų talkininkėms: P. Lukoševičienei ir V. 
Šližienei, kurios nuo pat pradžios mūsų veiklos mums 
talkina.

Dėkojame toms, kurios kasmet iš New Jersey at
siunčia pyragus, — P. A. Bartienei ir A. Kvietkaus- 
kienei. Taip pat dėkojame už pyragus p. Dubauskienei, 
Renatai, Babarskienei, Danutei, Irenai, Aldonai, 
Emilijai, Jadvygai dėkojame už talką.

Dėkojame tiems, kurie priglaudė ir globojo 
svečius: p. Matulaičiams, Katinams, Milukams.

Dėkojame visoms ir visiems, bet kokiu būdu 
prisidėjusiems prie parodos pasisekimo. Ypatingai 
dėkojame New Yorko ir apylinkių lietuviams, kurie 
mūsų pastangas visada remia, lankydami ir dosniai 
finansiškai paremdami.

Dėkojame viešnioms, atvykusioms iš Bostono, — 
LTI Bostono skyriaus pirmininkei Saulei Šatienei ir 
Inai Nenortienei su viešniomis.

Mūsų parodoje taip pat dalyvavo ir 3 lietuvės iš 
Lietuvos. Jos domėjosi tautodailės darbais ir kaip 
juos darome. Paroda joms patiko.

Kitais metais švenčiame LTI veikos dešimtmetį. 
Ta proga ruošiamės suorganizuoti audimo, mezgimo, 
margučių dažymo kursus. Visa tai paskelbsime 
spaudoje.

LTI New Yorko skyriaus narių vardu—
Lilė Milukienė

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 padange. 
Tamošiaus pagavimas. Užstalės 
daina, Polka — lietuvių liaudies 
daina. Kaina 10 dol. Persiunti
mui 1 dol.

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

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

DEXTER PARK
pharmacy

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

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

WT DELTVER
296-4130

RŪTA PAUPERIENĖ, Jstigoi vedėja

PASKUTINĖ 1986 METŲ KELIONĖJ LIETUVĄ

Nr. 8607 Gruodžio 20 — i, 1987 — Iš New 
Yorko $1,471.00 JT

. Kelionės maršru* dieni Maskvoje, 11 dienų 
Lietuvoje, 2 dienos t linkyje.

_ Kaina (nakvojant dviese kambaryje) įskaito visas 
susisiekimo Išlaidas, viešbučiui, malstlą, įvairias 
ekskursijas Ir daug kitų priedų.

Kelionės dalyviams bus parūpimi 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 “FINNAIFt” lėktuvais

Atvirukai ir lai/kam popiet pairom progom.
™ 385 ElaSffeet Echo Bridge Office Park 

NeWUpper FaMs. MA 02164

□ PlMESE IND Me OROERING INFORMATION
KLAUSYK
P . .E S i G N S

15 DIENŲ KELIONĖ , 10 DIEMŲ 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 AUBURNST.

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJk

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86- 01 114th St., Richmond Hill, N.Y.1K18 
Tel. (718) 441-6799

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

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 sutaupaslr certifikatus, negu kiti 
bankai.

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar valkų fondus ir 
atlieka kitus bankinius patarnavimus.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Richmond Hill veikia Seifas dienas savait«|in«jo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro, išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. ir šeštadieniais iki 5 *.».

Apie paskolų ir certiflkatų palūkanų pasikeitimus praiorrea teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktosrtl iausios Informacijos.
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Įėjimas — 10 dol. auka. Studen
tams — 5 dol. Vakaro pelnas ski
riamas šeštajam pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui paremti. 
Kongresas gi bus ateinančiais 
metais Australijoje.

Pirmas kultūrinis 
subatvakaris

ALT S-gos Bostono skyriaus 
surengtas pirmas subatvakaris 
buvo lapkričio 8 Liet. Piliečių 
draugijos antro aukšto salėje. 
Dalyvavo apie 100 Bostono ir 
apylinkės lietuvių. Subatvakarj 
atidarė Bostono skyriaus pirmi
ninkas Juozas Kapočius, o jam 
vadovavo Birutė \ aičjurgytė- 
Šležienė. Apie Prano Čepėno 
parašytų Naujųjų laikų Lietuvos 
istorijų kalbėjo dr. inž. Jurgis 
Gimbutas, o šių dienų Lietuvos 
istorijos apžvalgų padarė Yale 
universiteto profesorius Bene
diktas Vytenis Mačiu 
programos buvo vaišės

Po

Rankdarbių mugė
Prieš Kalėdas visiems reikia 

dovanų. Didelį originalių dova
nų pasirinkimų rasite, atsilankę 
į rankdarbių mugę, kurių rengia 
Lietuvių Tautodailės Instituto 
Bostono skyrius. Mugė bus 
gruodžio 7, sekmadienį, 12-5 v. 
popiet Liet. Piliečių draugijos 
Il-ro aukšto salėje. Ten galėsite 
įsigyti raštuotų pirštinių, lietu
viškų lėlių, juostų, degintų me
dinių lėkščių, pagalvėlių. 
Kalėdoms tinkamų vainikų, 
džiovintų gėlių rinkinių, mėgstu 
kilimėlių ir gintaro. Be to, bus 
stalas su įvairiais suvenyrais 
meno kūriniais. (S.S.)

ir

Svajonės iš 
Australijos

Bostono lietuvių studentų sų- 
junga lapkričio 29 So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
trečio aukšto salėje rengia kon
certų. kurio programą atliks Au- 
stalijos lietuvių dainos vienetas 
"Svajonės . Jos atvyksta iš Mel- 
bourno. Po programos — vaišės.

Prisiminė aktorių 
Henrikų Kačinskų

Laisvės Varpo radijas spalio 26 
laidoje perdavė platų reportažų 
apie aktorių Henrikų Kačinskų, 
kuris mirė Sunny Hills. Fla. Per
duotas aktoriaus Jurgio Blekaičio 
atsisveikinimo žodis. Aktorius 
Henrikas Kačinskas kadaise gy
veno Bostone ir čia turėjo daug 
draugų.

Aukso medalis
Kazys Daugėla, kuris gyvena 

Bedford, N. H., spalio mėnesį 
dalyvavo tarptautinėje fotografi
jos parodoje, kurių surengė Kali
fornijos kameros klubų tary ba. 
Jam paskyrė aukso medalį už 
nuotraukų “Kelias į Aluntų”, pa
didintų iš seno negatyvo. Kazys 
Daugėla dažnai atvyksta į Bosto
nų ir fotografuoja lietuviškus 
renginius.

Literatūros vakaras
Laisvės Varpas lapkričio 22 So 

Bostono Liet. Piliečių draugijos 
salėje surengė literatūros vaka
rų. Programų atliko Bronys Raila 
iš Los Angeles, poetai Stasys 
Santvaras ir Antanas Gustaitis. 
Apie Br. Railos naujų knygų 
kalbėjo Petras Viščinis.

Sol. Benediktas Povilavičius 
Chicagoje

Solistas Benediktas Povila
vičius lapkričio’2 dalyvavo kon
certe Chicagoje. Marijos aukšte
sniosios mokyklos salėje koncer
tų surengė kompozitorius Darius 
Lapinskas.

Dalyvavo Balfo 
direktorių suvažiavime 

Balfo direktorių suvažiavimas 
vyko lapkričio 15 - 16 Juno 
Beach, Fla. Jame dalyvavo di
rektorius kun. Antanas Bal- 
trašiūnas. Direktorė Stasė Go- 
fensienė iš Brocktono negalėjo 
dalyvauti dėl kitų įsipareigoji
mų. Jai atstovavo kitas asmuo, 
paskirtas Balfo valdybos. Ji tik 
suvažiavimui pasiuntė sveikini
mus ir savo aukų.

Skaučių židinio sukaktis
Šiemet sueina 25 metai, kaip 

Bostone veikia vyr. skaučių židi
nys. , Sukaktis bus paminėta 
gruodžio 6 So. Bostone Lietuvių 
Piliečių draugijos trečio aukšto 
salėje. Humoristinę programų 
atliks aktorius Vitalis Žukauskas 
iš New Yorko. Bus ir vakarienė, 
šokiai, grojant orkestrui.

Sodauto iškyla
Bostono lietuvių etnografinis 

ansamblis Sodauto lapkričio 8 
buvo išvykęs į Chicagų, kur De- 
Paul universitete atliko progra
mų liaudies kūrybos koncerte. 
Ansambliui vadovauja Gitą Ku
pčinskienė.

ŽIDINIEČIŲ BANKETAS

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

Dar taip neseniai 10 vyresnių 
skaučių Bostone susibūrė į Židi- 
nietes. Įsikūrimo tikslas buvo 
talkinti mergaičių Baltijos Tun
tui. Židiniečių būrelis sparčiai 
augo ir dabar spėjus prabėgti 25 
metams, Židinį sudaro 30-ties 
moterų būrys.

Peržvelgus 25 metų veiklų, 
galima pastebėti, kad Židiniečių 
veikla kas kart vis augo, darėsi 
platesnė.

Skaučių Židinys įsikūrė 1961 
lapkričio L Pirmosios vadovės 
buvo Vida Kleinienė ir Dana Ei- 
kinienė. Pradžioje buvo pasiten
kinta veikiant skautų organizaci
jos ribose. Židinietės vadovauja 
tuntui, talkina kaip vadovės ar 
patarėjos draugovėse, dalyvauja 
Kaziuko mugėse su savo rank
darbiais.

Padidėjus narių skaičiui, 
ruošiamos meno parodos, kon
certai, organizuojamos tauto
dailės parodėlės ne tik lietuvių 
visuomenėje, bet ir amerikiečių. 
Nuo 1969 m., Židiniečių pastan
gomis kas met puošiama lietuviš
kais šiaudinukais Kalėdinė 
eglutė Boston City Hali ir pasku
tiniu laiku Boston Science Mu-

Prograinų atliks dramos aktorius 
ir humoristas Vitalis Žukauskas.

Vitalis Žukauskas lietuviškoje 
visuomenėje yra plačiai žinomas 
ir populiarus. Jis yra “Vieno 
Žmogaus Teatro” kūrėjas, 
režisierius ir interpretatorius. V. 
Žukauskas yra aplankęs ne tik 
daugumų Amerikos ir Kanados 
lietuvių kolonijas, bet ir Pietų 
Amerikos, Australijos ir Euro
pos lietuvius.

Po programos bus šilta vaka
rienė ir šokiai, grojant orkestrui. 
Stalus prašoma užsisakyti iki 
lapkričio 29 d. pas B. Žiau- 
grienę 784 - 8491, D. Kazakai- 
tienę 784-9318 ar pas L. Suba- 
tienę ^73 - 3148.

Tikimės gausaus Bostono ir 
aplinkių lietuviškos visuome
ninės atsilankymo.

Židinietė

: RENGINIAI

Gruodžio 6 — Vyr. skaučių 
Židinio veiklos 25-čio 
atžymėjimo šventė Liet. Pil. Dr- 
jos III a. salėje. 6 v.v.

Gruodžio 7 — rankdarbių 
mugė Liet. Pil. Dr—jos II a. 
salėje. Rengia LTI Bostono sky-

Mielajai Dėdienei, aktorei
A.A.

VERAI SOLOVJOVAI - OLEKIENEI
mirus, Algiui DAUKŠAI su žmona Sofija ir artimie
siems Lietuvoje reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Marija ir Vitalis Žukauskai

Mylimam vyrui bei Lietuvos vyčią garbės nariui

A.A.
LARRY JANONIUI

mirus, gilią užuojautą liūdinčiai žmonai Eugenijai ir 
šeimos nariams reiškiame ir kartu liūdime mūsą mielo 
pirmininko ir nario netekę.

L. v. garbės nariai
L. v. centro valdyba
L. v. Vid. Atlanto apskritis
L. v. 12 kuopa Manhattane

Darbininko skaity tojai, atsių
sdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudų parėmę:

25 dol. — V. Bumeika, Hart
ford. Conn.

23 dol. — B. Sutkus. Rich- 
moond Hill. N.Y.

Po 20 dol. — J. Laitušis. 
Union, N. J., G. Ivaškienė. 
Monroe. Conn.. S. Leimonas. 
Arlington. Virg., P. Juška, Ho 
Ho Kus, N.J., P. Budvidis, Ha- 
milton, Ont.

Po 15 dol. —J. Bradūnas, Bal
ti m ore. Md., T. Slye, Ozone 
Park, N. Y. L. Pilis, Groton, 
Conn., J. Ardys, Fairvievv, Pa., 
Z. Venclauskaitė, Los Angeles, 
Calif.. T. Jasaitis,, Great Neck. 
N.Y., S. Plechavičius, Dobbs 
Ferry. N.Y.

12 dol. — D. Bobelis, Massa- 
pequa Pk., N.Y.

Po 10 dol. — A. Jankauskas, 
VVoodhaven. N.Y., K. Norvilą, 
Brooklyn, N.Y., J. Birutis, Or- 
lando. Fla., M. Garolis, Miami 
Beach. Fla., A. Lingis, Great 

F-w

LIETUVIŠKOS KASETĖS

Neck, N.Y., B. Bartkus, Rich- 
mond Hill, N.Y., A. Saplauskas, 
Philadelphia, Pa., J. Juozė- 
vičius, Athens, Pa., V. Jokūbai
tis, Toms River, N.J., J. Kiaušas, 
Harrison, N.J., S. Dėdinas, Me- 
tairie, La., V. Civinskas, Chica- 
go. 111., S. Augaitis, Watertown, 
Conn., J. Shatas, VVaterbury, 
Conn., A. Šimukonis, Rich- 
mond Hill, N.Y., V, Krištolaitis, 
Brooklyn, N. Y., P. Matulis, 
Shrevvsbury,, Mass., A. Januš
ka. Milton, Mass., V. Budinin- 
kas, VVoodhaven, N.Y., T. Mi- 
chalski, Pompey, N. Y., M. 
Liauba, Cincinnati, -Ohio, P. 
Dauginas, St. Catherines, Ont., 
J. Alentukievvicz, So. Boston, 
Mass., D. Venclauskaitė, Wol- 
cott, Conn., V. Morkūnas, Ha- 
milton, Ont.

Po 8 dol. — V. Radvil, St. Pe- 
tersburg Beach, Fla., K. Škėma, 
Detroit, Mich., B. Dominau- 
skas, Brooklyn, N.Y.

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkoja Darbininko 
administracija.

seum, kur ir šiemet stovės pa
puošta nuo gruodžio 4.

Per visų savo veiklos laiką. 
Židinietės remia ne tik Baltijos 
Tuntų, bet ir berniukų Žalgirio 
Tuntų. Kas met skiriama pinigų 
vargstantiems lietuviams pa
remti bei kitokiems šalpos dar
bams.

Norėdamos atžymėti 25 metų 
gyvavimo sukaktį. Židinietės 
gruodžio 6 d., 6 vai. vakare, ren
gia 25 metų sukakties banketą.

rius.

BOSTONO LIETUVIŲ BALSO 
— MINKŲ RADIJO PROGRAMA 
girdima per radijo stotį WLYN 
1360 AM banga sekmadieniais 
nuo 8 iki 8:45 vai. ryto. Vado
vauja S. ir V. Minkai, 71 Farragut 
Road, So. Boston, Mass. 02127. 
Tel. 268 - 2515. Pas Minkus gau
namas “Darbininkas”.

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

BROCKTON, MASS.

PADĖKA ESTRADINĖ-SOKIŲ MUZIKA
Mano mylimas vyras
JUOZAS MILIUS

mirė 1986 lapkričio 9 savo namuose. Buvo gimęs 1914 
rugsėjo 3 Lietuvoje, Lazdijose. Paliko dideliam liū
desyje žmoną Agnės, Lietuvoje brolj Antaną ir kitus 
gimihes. Trylika metą buvo Angelą Karalienės 
parapijos zakristijonu.

Buvo pašarvotas Marytės Shalins laidojimo kop
lyčioje. Atsisveikinimas buvo lapkričio 12. Į atsis
veikinimą be giminią ir draugą gausiai buvo susirinkę 
Apreiškimo parapijos choristą su vadovu Viktoru 
Raliu ir labai gražiai pagiedojo. Tai kitataučiams 
padarė didelją jspūdj. Palaidotas iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios po iškilmingą mišių, kurias 
konacelebravo klebonas kun. Jonas Pakalniškis, Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM, ir kun. Danielius 
Staniškis. Per mišias vėl gražiai giedojo parapijos 
choras. "Po mišią palaidotas Cypress Kilis kapinėse.

Žmona Agnės širdingai dėkoja klebonui kun. J. 
Pakalniškiui, Tėv. L. Andriekui, OFM, ir kun. D. 
Staniškiui už iškilmingas laidotuvią mišias, klebonui 
kun. J. Pakalniškiui už nuoširdą pamokslą ir var
gonininkui Viktorui Raliui ir visam chorui už grąžą 
giedojimą koplyčioje per atsisveikinimą ir bažnyčlje 
per mišias. Dėkoja kleb. kun. J. Pakalniškiui, Tėv. L 
Andriekui, OFM, už maldas laidojimo koplyčioje per 
atsisveikinimą. Tėv. L. Andriekui už ligonio lankymą 
namuose.

Dėkoja visiems už užprašytas mišias, gražias 
gėles, už užuojautą man tose sunkiose valandose, už 
atsilankymą j koplyčią ir dalyvavimą laidotuvėse.

Dėkoja Jonui Beleckui už paruoštus pietus 
palydėjusiems ir Marytei Shalinskienei už maloną 
patarnavimą. Visiems teatlygina Visagalis Dievas.

Liūdinti žmona

Agnės Milius

1. Genės skrenda — įvairūs 
orkestrai ir dainininkai

2. Raganėlių puota — instru- 
mentalinis ir vokalinis ansamblis 
Nerija.

3. Volungėlė — įvairūs orke
strai ir dainininkai.

4. Nakties muzika — įvairūs 
orkestrai ir dainininkai

5. Myliu — įvairūs orkestrai 
ir dainininkai

6. Už viskų švelniau — įvairūs 
orkestrai ir dainininkai

7. Pakly do ramunė — įvairūs 
orkestrai ir dainininkai

8. Balti balandžiai — įvairūs 
orkestrai ir dainininkai

9. Vilniui — įvairūs orkestrai 
ir dainininkai

10. Su tavim kartu — įvairūs 
orkestrai ir dainininkai

11. Gimtinės aidai — B. Gor- 
bulskio dainos su orketru ir dai
nininkais

12. Brangiausias žodis — Rau
donikio dainos su orkestru ir dai
nininkais.

13. Dar širdyje ne sutema — 
įvairūs orkestrai ir dainininkai

14. Dainuok ir šok — dainuoja
J. Nakutavičius su Dana Strio
gaite.

15. Ir vėl žydi gėlės — dainuo
ja Juozas Nakutavičius, naujai iš
leista kasetė

16. Armonika — kaimo kapela 
su dainininkais

17. Mūsų kaime gegužinė — 
kaimo kapela su dainininkais

18. Tūkstantis žingsnelių — 
kaimo muzika, dainuoja E. Kuo
dis su Girijotu

19. Vyrų ir moterų oktetai — 
is okupuotos Lietuvos

20. Šventieji vakarai — Dainų 
ir šokių ansamblis Lietuva

21. Chorai I —įvairūs chorai 
iš okupuotos Lietuvos

22. Chorai II —įvairūs chorai 
iš okupuotos Lietuvos

23. Ąžuoliukas — žymusis 
berniukų choras iš okupuotos 
Lietuvos

Šios visos kasetės yra 60 mi
nučių ilgumo, vienos kasetės 
kaina—10 dol. su persiuntimu.

1. Virgilijus Noreika — dai
nuoja liaudies, estradines dainas 
ir operų arijas.

2. Aliukų broliai 1983 — viena 
iš populiariausių grupių okupuo
toje Lietuvoje.

3. Aliukų broliai 1984 — viena 
iš populiariausių grupių okupuo
toje Lietuvoje.

Šios trys kasetės yra 90 mi
nučių ilgumo, Vienos kasetės 
kaina—15 dol. su persiuntimu.

Užsakant kasetes, čekius rašy
ti Lyra Record, Ine., 236 Nor- 
mandy Rd., Massapeųua, N.Y. 
11758. Telefonas 516 795 - 7930, 
skambinti vakarais.

Taip pat galima gauti visokių 
šokių muzikos kasečių, tik in
strumentinės. be įdainavimo. 
suinteresuoti prašom rašyti nu
rodytu adresu ir prašykite ir ka
sečių surašo

Pavykęs bazaras
Brocktono Šv. Kazimiero lie

tuvių parapijos bazaras buvo 
spalio 26 ir davė pelno apie 5.600 
dol. Parapijos klebonu yra kun. 
Petras Šakaly s.

Balfo pobūvis
Balfo 72 skyriaus rudens 

pobūvis buvo lapkričio 8 Sanda
ros salėje Brocktone. Praėjo su 
dideliu pasisekimu. Jam vadova
vo Laisvės Varpo radijo progra
mos vedėjas Petras Viščinis, 
malda sukalbėjo kun. Petras Ša
kalys. Kalbas pasakė Balfo direk
torė Stasė Gofensienė ir Juozas 
Kairys, stambiausias Balfo 
rėmėjas Brocktone. Pobūvyje 
pagerbtas lapkričio 3 miręs ilga
metis skyriaus sekretorius Niko
demas Labukas.

Šalpos reikalams suaukota 6(X) 
dol. Stambiafisias aukotojas — 
Juozas Kairys. Fitzmaurice Mo

tor Sales savininkas, įteikė .500 
dol. čekį. Kasmet Balfo 72-ras 
skyrius šalpos reikalams surink
davo'1.000 dol. Atrodo, kad šie
met toji suma bus daug didesnė.

Prisimintas prof.
Simas Sužiedėlis

Marty no Jankaus šaulių kuo
pos antrame kultūriniame subat- 
vakaryje lapkričio 15 Sandaros 
salėje Brocktone prisimintas 
prof. Simas Sužiedėlis, miręs 
1985 rugsėjo 22. Apie jį iš juostos 
buvo perduoti rašytojo Pauliaus 
Jurkaus prisiminimai, parodytas 
Algimanto Kezio susuktas fil
mas, o enciklopedines žinias 
perteikė kuopos pirmininkas 
Juozas Stašaitis. Po programos 
pasivaišinta kavute ir 
užkandžiais, padainuota. Subat- 
vakaryje dalyvavo apie 40 žmo
nių. jų tarpe ir našlė Antanina 
Sužiedėlienė. sūnus Vy tautas su 
žmona Birute ir sūnus Eligijus.

BnnK-BV-mmi 
Postugepnid both lunys

ihori uitat BunmnfrBvnraRis
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas peštu So. Boston Sav teigs

Bank bodu. Ar Jums reikia pinigus padėti | ban
ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. JOaą skintą gavąs, bankas tuoj J- 
traukia sumą Į sąskaitą. Prisideda Ir uittkrlnl-

mas, kad JOeų pinigai 
procentus, /

BBF leidžiamus {statymu- » 
pF lengvo taupymo bo- » 

do por peštą skambinkit Mr.
Oonabue 26S-2500

arba rašykit paduota te sdrssols.

South Boston 
Savings Bank

TU f Lito f lt
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Kultūros Židinio scenoje koncerto pabaigoje sustoję visi svečiai iš Philadelphijos. Jie 
atliko programą Laisvės Žiburio koncerte. Dešinėje dėkoja Romas Kezys. Laisvės 
Žiburio direktorius. Nuotr. Vytauto Maželio

Kultūros Židinyje šį savait
galį: lapkričio 30, sekmadienį, 
didžiojoje salėje N. Y. Jaunimo 
Sąjungos koncertas. Programą 
atlieka "Svajonių trijo iš Austra
lijos.

N.Y. Liet. Jaunimo Sąjunga 
lapkričio 30, šį sekmadienį. 3 
vai. popiet Kultūros Židinyje 
rengia pirmą savo koncertą, ku
rio programą atliks viešnios iš 
Australijos — dainuojantis vie
netas “Svajonės”. Sis dainuojan
tis vienetas savo koncertines ga
stroles pradėjo nuo Bostono, kur 
koncertuoja lapkričio 29, ir taip 
pervažiuos per visas lietuviškas 
kolonijas Amerikoje ir Kanado
je. Koncertai rengiami ryšium su 
jaunimo kongresu, kuris bus 
ateinančiais metais Australijoje. 
Ir šios koncerto pelnas skiriamas 
šiarna kongresui paremti.

Petras Jurgėla. lietuviškosios 
skautijos pirmūnas. įvairių kny
gų autorius, bus pagerbtas 
gruodžio 7, sekmadienį, 3 v. po
piet Kultūros Židinyje. Pagerbi
mas rengiamas ryšium su jo 85 
metų sukaktimi. Rengia Ness 
Yorko skautės ir skautai.

Jaunimo šokius N. Y. skautai 
ir skautės rengia lapkričio 28. 
penktadienį. 8 v. v. Kultūros 
Židinyje. Šokiams gros Brolių 
Kezių orkestras.

Jaunimo mišios įvyks 
gruodžio 7, sekmadienį 12 vai. 
Kultūros Židinyje. Po mišių 
skautų tuntų iškilminga sueiga.

Janina Simutienė savo moti
nos a. a. Elenos Ciurlienės prisi
minimui Darbininkui atsiuntė 
50dol. auką ir tokį laiškelį: "Nors 
pastaraisiais metais mama, su
silpnėjus regėjimui negalėdavo 
Darbininko skaityti, bet jį mėgo 
irlaiks nuo laiko prašydavo šį bei 
tą iš jo paskaityti. Darbininko 
administracija už šį malonų pri
siminimą ir auką nuoširdžiai 
dėkoja.

Kazys Vasiliauskas, aktorius, 
anksčiau gyvenęs Ness Yorke. 
paskui išsikėlęs į Baltimorę ir ten 
praleidęs 7 metus, vėl grįžta į 
Nevv Y orką. Lapkričio 19 jis 
lankėsi Darbininko redakcijoje 
ir papasakojo apie savo veiklą.

Gintė Damušytė. Informaci
jos Centro direktorė, iš Vienos 
grįžo tik lapkričio 23. Ten ji ak
tyviai dalyvavo įvairiose demon
stracijose, spaudos konferenci
joj. kurią rengė pabaltiečiai. ir 
šiaip plačiai skleidė informacinę 
literatūrą apie Lietuvą.

Ada Bagdonienė yra pakviesta 
būti sekretore Kultūros Centro 
(Kultūros Židinio) taryboje.

PRIEŠKALĖDINIS SUSIKAUPIMAS 
PROF. KUN. ANTANO RUBŠIO

PASKAITA

sekmadienį, gruodžio 7
Apreiškimo parapijoje
11 vai. pamaldos
12 vai. prof. kun. A. Rubšio paskaita:

“įvardinti Dievą Betliejaus ėdžiuose“
Skaitymai iš Šv. Rašto
Skaidrės iš profesoriaus kelionių

apaštalo šv. Pauliaus keliais
Užkandžiai Ir kava

Visus atsilankyti kviečia
ATEITININKAI

Kun. Antanas Rubšys, Man- 
hattano kolegijos profesorius, 
gruodžio 7 Apreiškimo parapijos 
salėje po 11 vai. pamaldų praves 
prieškalėdinį susikaupimą. Jis 
kalbės tema: “įvardinti Dievą 
Betliejaus ėdžiose.” Bus skaito
ma iš Šv. Rašto ir rodomos 
skaidrės iš prof. Rubšio kelionių 
apaštalo šv. Pauliaus keliais. Po 
to užkandis ir kava. Ruošia ir vi
sus atsilankyti kviečia ateitinin
kai.

Mišios už a. a. dail. Romą Vie
sulą bus gruodžio 6, šeštadienį, 
11 vai. pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje. Mišias aukos Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM.

Stasys Citvaras, bosas, vėl 
dainuoja Dono kazokų chore ir 
šiuo metu gastroliuoja Europo
je. Choro vadovavimą perėmė 
tarptautinis bosas Nicolai Ghia- 
v ros.

Dail. Vidos Krištolaitytės ta
pybos darbų paroda vyks Chica- 
gos Čiurlionio galerijoje lapk
ričio 21-30.

Vitalis Žukauskas, aktorius, 
humoristas, dalyvaus Septinta
me teatro festivalyje Chicagoje 
su savo "s ieno žmogaus’ teatru 
ir programą atliks lapkričio 28, 
penktadienį. Jaunimo Centro 
salėje.

LMK Federacijos Nevv Y’orko 
klubo susirinkimas bus gruodžio 
16, antradienį, 7:30 v.v. įpra
stinėje vietoje. Congregational 
bažnyčios salėje, 91 St. ir 85 
Rad. kampas, YVoodhavene. Vi
sos narės prašomos dalyvauti.

Naujų metų sutikimą rengia 
bingo darbuotojai ir LMK Fede
racijos Nevv Y’orko klubas, sutiki
mas bus suneštinis, visi susineša 
savo valgius ir gėrimus, patys-su- 
siorganizuoja stalus. Registruo
tis vakarais pas Birutę Mikalau
skienę — 846 - 4041, Mariją 
Žukauskienę — 296 — 5907, 
dienos metu pas Viktoriją Gali
nienę: 846 - 4313.

Nevv Yorko Alto susirinkimas 
buvo lapkričio 15 Kultūros Židi
nyje. Kaip įprasta, pirmininkai 
keičiasi rotacine tvarka. Šiemet 
pirmininku išrinktas tautininkų 
atstovas Algis Sperauskas. sekre
torius — Vladas Vasikauskas, 
iždininkas — Petras Ąžuolas. 
Valdyba jau dabar praneša, kad 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas bus rengia
mas 1987 m. vasario 15 Kultūros 
Židinyje. Jau dabar sudaroma 
programa, ieškoma kalbėtojo ir 
meninės programos dalyvių.
Pakeitęs adresą, neužmiršk pri
dėti ir senojo.

Brolių Kezių orkestras lapk
ričio 15 grojo šokiams Bostone, 
lituanistinės mokyklos metinia
me baliuje. Šis orkestras Busto 
ne vėl gros lapkričio 29. Šokius 
rengia Jaunimo Sąjunga, gi lapk
ričio 28 orkestras gros Kultūros 
Židinyje. N.Y., skautų-skaučių 
rengiamuose šokiuose Padėkos 
dienos proga.

Juozo Kungio bylą sutiko 
svarstyti JAV vyriausias teismas 
dėl to, kad apeliaciniame teisme 
jis šią bylą pralaimėjo dėl visai 
neesminių techniškų smulkme
nų. Tai reikšmingas įvykis Juozo 
Kungio atveju, o taip pat visoje 
OSI veiklos srityje, nes šis 
sprendimas neabejotinai turės 
įtakos ir į kitas 081 keliamas by
las mūsų žmonėms. Kungio ad
vokatai y ra \Villiam ir Berzinš.

Elena Kudabienė - Daugu
vietytė, aktorė ir režisierė, Ha
miltono “Aukuro teatro va
dovė, dalyvavo Kanadoje paga
mintame filme — Dancing in the 
Dark — Šokis tamsoje. Šis filmas 
buvo rodomas rugsėjo gale Lin
coln Center Manhattane, kur 
tada vyko filmų festivalis.

Muz. Juozas Stankūnas jau 32 
metus vargoninkauja Šv. Patriko 
bažnyčioje Elizabeth. Jis visada 
pilnas energijos, gana dažnai at
važiuoja į Darbininko spaudos 
kioską susipažinti su naujais lei
diniais, apsilanko ir Darbininko 
redakcijoje.

Liet. Tautodailės Instituto N. 
Y. skyriaus narių susirinkimas 
bus gruodžio 2, antradienį, 7:30 
v. v. Ramutės Česnavičienės na
muose, tel. 718 849 - 1581.

Andrius Jonas Vizbaras

PASIŽYMĖJĘS
MOKSLE

Andrius Jonas Vizbaras yra 
priimtas į Nevv Y’orko Universi
teto teisės moky klą ir šį rudenį 
pradėjo studijas.

Jis baigė Stuysesant gimnaziją 
Nevv Y’orko mieste, baigė su la
bai gerais pažymiais, buvo 'Na
tional Merit Finalist . toliau 
mokslą tęsė YVashingtono uni
versitete St. Louis, Missouri. 
studijavo architektūrą ir įsigijo 
bakalauro laipsnį iš archi
tektūros. -

Pennsylvanijoje buvusiam 
Bendorių ūkyje jo seneliai buvo 
Benderiai) su savo draugais ar
chitektais pastatė įdomų pastatą. 
Šiais metais dalyvavo Putnamo 
seselių vadovaujamoje jaunimo 
stovykloje Vermonte. Būdamas 
Nevv Yorke. aktyviai dalyvauja 
Branduolio renginiuose, kurie 
vyksta Aušros Vartų parapijos 
salėje.

ŠV. JURGIO PARAPIJA, BROOKLYN, N.Y.

Magdalena Kriaučiūnienė, 
sulaukusi gilios senatėvs senelių 
prieglaudoje, lapkričio 12 d. iš
keliavo amžinybėn. Antanas 
Dėdinas ir Elena Pachesa, kle
bonijos šeimininkė, neartimi gi
minaičiai, palydėjo į Kalvarijos 
kapines, kur, šalia vyro, buvo 
palaidota lapkričio 15.

Kleb. B. Kruzui išeinant į 
pensiją, lietuviškoji Šv. Jurgio 
parapija nuo Naujų Metų, vy
skupo potvarkiu, bus sujungta su 
teritorine Šv. Onos parapija, ku
riai vadovaus airis klebonas. Šv.

Onos bažnyčia, kurios skiepe be
veik prieš šimtmetį lietuviai 
turėdavo savąsias pamaldas, kol 
nepasistatė savosios bažnyčios. 
Ši deimantinio amžiaus šventovė 
tarnaus abejoms jungtinėms pa
rapijoms.

Sekmadienį, lapkričio 23 d., 
pranciškonas T. Klemensas 
Žalalis atlaikė atsisveikinimo lie
tuviškas mišias, o vėliau para- 
piečiai susirinko salėn po 
bažnyčia atsisveikinimo pietums 
bei šokiams, grojant Thomo or
kestrui.

PHILADELPHIJOS JAUNIMAS 
KULTŪROS ŽIDINIO SCENOJE

Romas Kezys, Laisvės Žiburio 
radijo programos direktorius, 
savo koncertams visada suranda 
ką nors nepaprasto ir didingo. 
Nesigaili reklamos ir taip sutrau
kia labai daug publikos į savo pa
rengimus, kurių būna du, — ru
denį ir pavasarį. Šis renginys jau 
buvo 40-tasis, nes jo vadovauja
ma radijo valanda gyvuoja 20 
metų.

Šiam rudens koncertui pasik
vietė kaimynus iš Philadejphi- 
jos. Jie čia lankėsi prieš trejetą 
metų su vaidinimu "Prie dan
gaus vartų”. Visą tą vaidintojų 
grupę suorganizavo Julija Dan- 
tienė, entuziastė, pati mėgstanti 
teatrą ir pati parašanti veikaliu- 
kus. Ne taip seniai ji parašė nau
ją komediją— “Šeimos portreta- 
s” ir jį sėkmingai suvaidino Phi- 
ladelphijoje. Prie komedijos dar 
prijungė ir dainos vienetą, kuris 
irgi atlieka gana svarbią progra
mos dalį.—

Pradeda dainininkai
Visi Laisvės Žiburio koncer

tai prasideda punktualiai. Ir da
bar 7 vai. atsidaro scena. Joje 
stovėjo Philadelhijos dainininkų

Branduolio spalio 9 surengta 
Vidos Krištolaitytės meno paro
da praėjo su gražiu pasisekimu. 
Atsilankė 80 su viršum svečių, 
tarp jų daug lietuvių menininkų. 
Buvo išstatyta 50 darbų. Parduo
ta 10. Vidos kita paroda bus Jau
nimo Centre, Chicagoje. Sausio 
mėnesi Branduolys rengia “Poš
ventinę atgaiva”, kuri įvyks Auš
ros Vartų parapijos salėje, Man
hattan, N. Y.

A. Grigas, iš Jamaica, N.Y’., 
siųsdamas metinę Darbininko 
prenumeratą, ir šiais metais 
pridėjo50dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame už spaudos palaikymą.

Conrad Caster, iš Bellev ille. 
N.J., savo motinos prisiminimui 
Darbininkui paaukojo 50 dol. 
Geradariui nuoširdžiai dėkoja
me.

E. Juškevičienė, iš St. Peter- 
sburg Beach, FL., prie metinės 
Darbininko prenumeratos 
pridėjo 50 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Poezijos mėgėjams praneša
ma. kad yra išėjusios kelios nau
jos poezijos knygos: J. Rūtenio 
— Vaivos juosta — kaina 6 dol., 
P. Orintaitės — Legendų liep
snos — 6 dol.. J. Malerytės, S. 
Kubiliaus, V. Aleksos ir G. Re
meikienės — Keturi — 7 dol. 
visos šios knygos gaunamos Dar
bininko administracijoje. 

grupė, kuriai vadovauja Vytau
tas Maciūnas.

Vienetas atliko šias dainas: 
Dainavos tango S. Sližio, Ant 
kalno karklai siūbavo, Artojų 
daina, Šalia kelio karčiama — vi
sos liaudies dainos; Trakų pilis— 
A. Apanavičiaus, Vergų daina iš 
operos Nabucco — G. Verdi, 
Kada mirties nėra — V. Telk
snio, Kareivių daina iš Fausto 
operos — Ch. Gounod, Gaudžia 
trimitai — M. Petrausko, Širdis 
dar žydi — J. Bertulio.

Vytautas Maciūnas su Rasa 
Krokyte padainavo duetą — Pa
leisk. tėveli, lankon žirgelį; gi 
Rasa Krokyte solo įspūdingai 
padainavo: Išėjo tėvelis į žalią gi
relę — St. Šimkaus, Pamylėjau 
vakar — St. Šimkaus, Jei bus arti 
—L. \ embutės, Gyvenimas pa
gunda — G. Gudauskienės.

Dainininkus pianu palydėjo 
Frances Covalesky-Kavaliau- 
skaitė. Dainininkų grupė padarė 
puikų įspūdį. Jų tik aštuonį, be 
dirigento. Reikia pasidžiaugti, 
kad suranda laiko lietuviškai dai
nai. Jie praturtina savo gyveni
mą ir mus pradžiugina.

Šeimos portretas
Po dainų sceną buvo pertvar

kyta, padekoruota, pritaikyta 
išeivių kambariui, pritaikyta, 
žinoma, kiek sąlygos leido, nes 
jie jokių savo dekoracijų neatsi
vežė. Čia reikėjo suskolinti “bu
taforiją — kėdes, sofą ir 1.1.

Komedija pagrįsta staigiom 
juokingom situacijom. Nori pa
daryti šeimos portretą — foto
grafiją ir vis nesiseka. Čia iš
ryškėja charakteriai, žmonių 
ydos, kaip veržiasi prie turto, 
kaip vienas kitam pavydi, kaip 
dabar jaunieji reaguoja į gyve
nimą, ji sušaržuodami, ieškoda
mi ne gy venimo įprasminimo, 
bet tik lengvo malonumo ir pato
gumo.

Veikalo autorė ir režisierė Ju
lija Dantienė. Ji tikrai parodė, 
kad sugeba apvaldyti komedijos

SĖKMINGA EKONOMINĖ 
KONFERĖNCIJA FLORIDOJE

Lapkričio 8-9 Marco Island, 
Floridoje, įvykusi antroji lietu
vių ekonominė konferencija pa
sisekė visais atžvilgiais. Dalyvių 
buvo du kart daugiau negu per
nai. buvo įdomi irįvairi paskaitų 
programa ir veik kasdien švietė 
ir glostė skaisti ir šilta Floridos 
rudens saulė.

Pirmą konferencijos dieną 
prelegentai buvo Lietuvos 
garbės konsulas Chicagoje Va
clovas Kleiza, Y’ale universiteto 
profesorė dr. Elona Vaišnienė, 
žurnalistas Bronius Aušrotas, ar
chitektas Albertas Kerelis, 
P L. B. valdybos pirmininko pa
vaduotojas ir politinių mokslų 
profesorius dr. Tomas Remeikis. 
“Pasaulio Lietuvio redaktorius 
Bronius Nainy s, advokatas Ro
mas Domanskis ir ekonomistas 
Vytautas \ Obeliūnas, šios konfe
rencijos puoselėtojas ir šeimi
ninkas.
Antrą dieną kalbėjo šie prele

gentai: Lietuvių Fondo direkto
rių tarytais pirmininkas l>ei pa- 
tvręs ekonomistas Povilas Ki
lius. Maccabees draudimo 
bendrovės Detroite specialistas 

formą, sugeba pasijuokti iš da
barties gyvenimo ir sugeba su
kurti juokingas, komiškas situa
cijas. Moka ji ir režisuoti, moka 
dirbti su jaunimu ir iš jo išgauti 
kiek tik galima daugiau vaidy
bos.

Jai talkino šie asmenys: 
režisierės padėjėja Vida Ša- 
Ičiūnienė, dekoracijas ir kostiu
mus koordinavo Gema 
Kreivėnaitė, su grimu talkino 
Dana Surdėnaitė, apšvietimą 
tvarkė Vytas Bagdonavičius, sce
nos technika — Kęstutis Maša- 
laitis.

Vaidino/ Aniliora Mašalai- 
tienė, Renata Baraitė, Rasa Kro- 
kytė, Rimantas Stirbys, dr. Jo
nas Meškauskas, Jūratė Kro- 
kytė-Stirbienė, Virgus Volertas, 
Aušra Gečytė, Algis Šalčiūnas, 
Eimutis Radžius, Linas Kučas.

Tai vis jaunimas, kuris visada 
žavi ir visada visus patraukia. Vi
sada žavi ir jų vaidyba. Noris čia 
pridėti, kad grupė išsilaikytų, 
kad kas metai pastatytų bent po 
vieną veikaliuką. Noris ir kitas 
lietuviškas kolonijas paaikinti 
pasikviesti šią nuotaikingą ir 
spalvingą grupę ir dainininkus.

Programai pasibaigus, scenoje 
pasirodė pats svarbiausias kalti
ninkas Romas Kezys ir visiem 
nuoširdžiai padėkojo, vadovei 
įteikė gėlių.

Žmonių buvo pilna salė. Per 
programą visi sėdėjo eilėse, o po 
vaidinimo tuoj buvo persiorgani
zuota, išimtos kėdės, pastatyti 
apskriti stalai ir pradėta vaka
ronė bei šokiai. Valgius gamino 
Eugenija Kezienė, veikė didelis 
baras apačioje ir viršuje, šokiams 
grojo Brolių Kezių orkestras, ku
ris šį rudenį ypač pagarsėjo ir 
grodamas važinėja po kitas kolo
nijas, siekė net Bostoną.

Romas Kezys moka organi
zuoti ir moka pravesti tokius di
delius renginius. Sis buvo gerai 
suorganizuotas, pasižymėjo link
sma nuotaika. Ir visi to vakaro 
dalyviai palinkėjo ir Laisvės 
Žiburiui ir jo direktoriui Romui 
Keziui kuo geriausios sėkmės.

W. L. Kelly, kompiuterių ben
drovės “Vėtros prez. dr. Jonas 
Ulenas ir Solomon Brothers in
vestavimų bendrovės s iceprez. 
dr. Julius Maldutis.

Kaip pirm, taip ir antrą dieną, 
paskaitos buvo turiningos, neil
gos ir įdomios. Abiejų dienų pro
gramą suorganizavo ir diskusi
jom vadovavo Columbia univer
siteto profesorius dr Rimas 
Vaičaitis.

Tiek paskaitininkai, tiek klau
sytojai. kurie anksčiau atsažiaso. 
ar ilgiau pabuvojo, šalia rimtų 
užsiėmimų, turėjo progų ir 
pailsėti, pasimaudyti šiltoj jūroj 
bei apžiūrėti apylinkes įdomy
bes.

Tom pačioiYt dienom Marco 
Island įvy ko ir KASOS Kredito 
Unijos vadovy bes ta'i tarnautojų 
suvažiavimas Dalys as o direkto
riai iš Ness Yorko, Chicagos. St 
Petersburg Beach. Detroito ir 
\\ aterburio. Sus ažias imas syko 
pasitarimų bei diskusijų semina
ro formoje ir buvo labai naudin
gas K XSOS sks rių koordinacijos 
išsystimui. \|g,




