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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

■ . ■ ■ *

— Ir šiais metais “Poezijos tikti su rašytojais. Meninę pro- 
pavasaris”, kaip ir kitais metais 
pradėtas Vilniaus gamyklose, iš
kilmingas atidarymas įvyko Pa
lemone prie S. Nėries memoria
linio muziejaus. Literatūros va
karai vyko Kaune, Pasvalio, Pa
kruojo ir Ukmergės rajonuose. 
Baigiamasis vakaras'įvyko Vil
niaus paveikslų galerijoje (ka
tedroje). Ta proga išleistas poe
zijos almanachas “Poezijos pa
vasaris — 81”. Jame yra įdėta 
ir A. Nykos-Niliūno eilėraščių.

— Gegužės mėnesį Lietuvos 
mokslų akademijos centrinėje 
bibliotekoje buvo surengta ru
munų mokslinės knygos paroda. 
Iš viso buvo į parodą atvežta 
per 400 rumuniškų knygų ir 
mokslinių žurnalų. Rumunai vi
sas tas knygas padovanojo Liet. 
Mokslo akademijai.

— Į Prancūzijos Kanuose 
(Cannes) vykstantį tarptautinį 
kino festivalį Lietuvos kino stu
dija pasiuntė naująjį filmą apie 
Pirčiupio tragediją — “Faktas”. 
Filmą palydėjo rež. A. Grikevi- 
čius ir aktorius R. Adomaitis.

— Estijos Taline vykstančio
je architektūros parodoje daly
vavo ir Lietuvos architektai su 
naujų mieštų rajonų ir kaimo 
gyvenviečių projektais. Susido
mėta lietuvių paruoštais Klai
pėdos ir Kauno administracinių 
ir prekybos centrų projektais, 
Kauno ir Šiaulių pėsčiųjų zono
mis.

— Gegužės mėnesį Vilniaus 
senamiesčio gatvėse ir senuo
siuose kiemuose vyko liaudi
nės muzikos festivalis, pava
dintas “Skamba, skamba kank- 
liai”. Spaudoje rašoma, kad 
dalyvavo apie 500 muzikantų, 
dainininkų ir šokėjų. Tai savi
veikliniai dainų ir šokių an
sambliai, muzikantų kapelos. 
Programoje buvo daugiausia et
nografiniai muzikos ir dainų 
kūriniai. Festivalį režisavo akto
rius V. Aleksandravičius.

— Vilniaus dailės rūmuose 
buvo surengta Lietuvos vaikų 
piešinių paroda. Rodiniai atrink
ti iš televizijos paskelbto kon
kurso, kuris truko net dešimtį 
metų. Per tą laiką susitelkė per 
45,000 piešinių. Iš tos daugybės 
ir buvo atrinkti geriausi pieši
niai parodai.

— Gegužės pabaigoje iš Vil
niaus į Rytų Vokietiją išvyko 
vad. “draugystės traukinys”, ve
žęs į turistinę kelionę per tris 
šimtus specialiai parinktų žemės 
ūkio, pramonės ir kultūros dar
buotojų. Rašoma, kad traukinys 
aplankys Veimarą, Erfurtą, Miul- 
hauzeną, Gotą, Berlyną ir Leip
cigą. Ekskursantai surengsią ir 
koncertų, pasikalbėjimų.

— Gegužės 15 Vilniuje buvo 
suorganizuota “Vilniaus miesto 
knygos šventė”. Spaudoje rašo
ma, kad skaitytojai galėjo susi-

gramą atliko Vilniaus universi
teto, Pedagoginio instituto ir 
Kultūros mokyklos saviveik
lininkai. Pagal A. Strazdelio kū
rybos motyvus buvo surežisuo
tas vaidinimas “Strazdas”. Buvo 
skaitomi Adomo Mickevičiaus 
parinkti eilėraščiai, šventėje 
kalbėjo universiteto rektorius J. 
Kubilius, poetas Jst. Marcinkevi
čius, Vagos leidyklos direktorius 
A. Pekeliūnas, Poligrafijos 
knygų prekybos viršininkas 
Nekrošius. Šventėje netrūko 
sovietinės propagandos.

— Kardiologų suvažiavime, į- 
vykusiame JAV San Francisco 
mieste, dalyvavo ir žymus Lie
tuvos chirurgas prof. dr. Algi
mantas Marcinkevičius. Jis skai
tė referatą iš chirurgijos srities.

— Klaipėdoje veikia “Liau
dies operos teatras” (kodėl visur 
pavadinimuose kišama ta liau
dis?). Gegužės pabaigoje ši ope
ra gastroliavo Kaune. Kaunie
čiai galėjo gėrėtis klaipėdiečių 
čių pastatytomis operomis — 
J. Strausso “Čigonų baronas” ir 
G. Donizetti “Meilės eliksyras”

— Vilniuje, Dariaus ir Girė
no gatvėje, pradėtas statyti mo
numentaliosios dailės kombina
tas, užimsiąs 3 ha plotą. Pro
jekte numatyta administracinis 
korpusas, skulptūros cechas, lie
jykla, dailininkų dirbtuvės, 
skulptūrų parkas. Iki šiol pa
vergtos Lietuvos skulptoriai ne
turėjo žmoniškos liejyklos.

— Gegužės 28 Vilniuje mirė 
Vilniaus akademinės operos ir 
valstybinės filharmonijos solis
tas Vladimiras Rubackis. Buvo 
gimęs 1914 Gardino apylinkėse, 
užaugo Gudijoje, 1947 atvyko į 
Vilnių, čia konservatorijoje bai
gė dainavimo klasę. 1953 priim
tas į Vilniaus akademinio ope
ros ir baleto teatrą solistu. Dai
navo ir valstybinėje filharmoni
joje. Buvo apdovanotas sovie
tiniu “Garbės ženklo” ordinu 
ir keliais garbės raštais.

— Šių metų “Poezijos pava
saryje” pagerbtas poetas Anta
nas Miškinis. Už io eilėraščių 
rinktinę “Ant Ligajo ežero kraš
to” poetas paskelbtas “Poezijos 
pavasario” laureatu, apvainikuo
tas ąžuolo lapų vainiku, leista 
jam iškilmių pradžioje įžiebti 
ugnelę prie S. Nėries pamink
lo. A. Miškinis, atkentėjęs Sibi
ro tremtį, nusilenkęs “visagalei 
liaudžiai” (liaudies vardu val
dančiai komunistų partijai), se
natvėje pavergtoje Lietuvoje 
dažnai išstumiamas į viešus pa
sirodymus, apdovanojamas pre
mijomis.

— “Poezijos pavasaryje” pa
skirta ir daugiau premijų: Vil
kaviškio rajono S. Nėries kol
chozo premiją gavo poetas R. 
Keturakis už poemą “Žemės var-

ir

das”, “Poezijos pavasario” de
biutanto premiją laimėjo V. Dau
nys, už A. Bloko “Lakštingalų 
sodo” išvertimą premija paskirta 
poetui A. Baltakiui, premiją 
gavo ir poezijos skaitovė aktorė 
G. Urbonaitė.

— “Poezijos pavasario” proga 
literatūros vakarai vyko Kaune, 
Ukmergėje, Pasvalio ir Pakruo
jo rajonų keliose vietose. Pane
vėžiečiai rašytojai literatūros va
karą surengė Upytės bandymų 
stotyje. Linų augintojai buvo pa
skelbę literatūros konkursą “Li
no žiedas”. Premiją laimėjo Pa
nevėžyje gyvenanti poetė E. 
Mezginaitė.

— Pavergtoje Lietuvoje pami
nėta 1944 žuvusio nuo sviedi
nio skeveldros poeto Vytauto 
Mačernio 60 metų gimimo su
kaktis. A. Ruseckaitė Literatūros 
ir Meno savaitraštyje paskelbė 
straipsnį, kuriame pateikiama 
šiek tiek poeto biografinių ži
nių, bet daugiausia kalbama 
apie V. Mačernio asmeniškus 
daiktelius, esančius literatūros 
muziejuje: studijų knygelę, loty
nų kalbos žodynėlį, kuriame į- 
rašyti keli eilėraščiai, apie są
siuvinį, kuriame rašė eilėraščius, 
ypač atkreipia dėmesį į taisy
mus, apie Oskaro Milašiaus 
poezijos vertimus. Iki 1966 V. 
Mačernis pavergtoje Lietuvoje 
buvo ignoruojamas. Vėliau jo 
poezija pradėta vertinti, 1970 iš
leista apypilnė jo kūrybos rink
tinė “Žmogaus apnuoginta šir
dis”. Straipsnyje pažymima, kad 
V. Mačernis Kauno ir Vilniaus 
universitetuose studijavo anglų 
literatūrą ir filosofiją, buvo iš
mokęs net 7 svetimas kalbas.

— Panevėžyje gyvenantis 
dramaturgas R. Narečionis sukū-
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— Į Prancūzijoje, Kanuose 8HAUNS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamalca Avė. (prie Forost
(Cannes), vykstantį tarptautinį

kino studija nuvežė Pirčiupio 
tragediją vaizduojantį filmą

vaidmens atlikėja pripažinta to 
filmo aktorė nelietuvė Jelena 
Solovej. \

— Į Lietuvos kompozitorių są
jungą priimti trys nauji nariai. 
Algirdas Martinaitis (gimęs 
1950) yra baigęs E. Balsio kom
pozicijos klasę (1978). Už muziką 
Vilniaus universiteto 400 metų 
iškilmėms laimėjo S. Šimkaus 
vardo premiją. Yra sukūręs gana 
daug kūrinių violončelei, fleitai, 
obojui, fortepijonui, orkestrams, 
solistams ir chorams. Zigmas 
Virksas (g. 1946) taip pat baigė 
E. Balsio kompozicijos klasę. 
Kuria muzikos kūrinius chorams, 
simfoniniams orkestrams, so
listams, vargonams. Iš didesnių 
kūrinių yra poemos-baladės. 
Audronė Žiūraitytė (g. 1952) 
Vilniaus valst. konservatorijoje 
studijavo muzikos istoriją. Reiš
kiasi kaip muzikologė straips
niais Kultūros Baruose, Litera
tūroje ir Mene.

— Dainų ir tautinių šokių 
ansamblis “Lietuva” savo 40- 
ties veiklos sukaktį paminėjo 
specialiu koncertu, surengtu Vil
niaus valstybinėje filharmonijo
je.

Pr. N.

P*way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia gaibingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 296-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Modomi koplyčia, Alr- 
conditioned, A. J. BaMon-Saltrūnas, Ucensed Managor and Notary 
Public, 660 Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

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

JUOZO ANDRIULIO Roal Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. (staiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jemeica Avė., Woodhaven, N.Y. Telof. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). jstaigoj kreipiantis paminėti, kad eaate ar 
norite būti J. Andriušio kiljentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlntor Gardon Tavom. 
1883 Madlaon St, Ridgowood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė veatu- 
vėma ir Irt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnlai 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 ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radlo, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

FLORIDA Rezidencinė* k Komercinė* Nuoeevybė* 
Apart mentei • Kondorui niurnai • Nuomavime*

U A į™ teutevard,5t. tetertburg šeadi.PL 55706 ■
J. A ± IL Telefoną* (aiy) 5*0 244* ♦ Vakar* (ą>5) 545-27)6 Į

NEW JERSEY, NEW YORK — Lietuvos Atsiminimai, šeštad. WEVD 
M v.k ,7., ™. Dr. J. J. Stuk.., Dlr. 234 Sunllt
Dr., Watchung, N J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

Prof. dr. Adolfas Damušis kalba Kultūros Židiny birže
lio 13 minint baisiųjų išvežimų ir sukilimo 40 metų su
kaktį. Nuotr. V. Maželio

Lietuvių kultūrinė savaitė
Worcesterio Lietuvių Organi

zacijų Tarybos surengta kultū
rinė savaitė Worcester Center 
galerijoj įvyko birželio 8-13. 
Visą savaitę galerija buvo pil
na kitataučių ir lietuvių. Kita
taučiai buvo supažindinami 
su mūsų istorija, menu, papro
čiais, kalba, o ypač sovietiniu 
genocidu.

Miesto burmistras J. Levy visą 
savaitę paskelbė Lietuvių savai
te ir prie miesto rotušės ple
vėsavo Lietuvos trispalvė.

Tautodailės paroda užėmė 
du aukštus. Ją surengė Lietuvos 
vyčių 116-ta kuopa, vadovauja
ma pirm. I. Tamulevičienės. 
Tautiniai drabužiai, lininiai au
diniai, juostos, gintaro dirbiniai, 
drožiniai, kryžiai, kanklės, ver
bos traukė žiūrovų dėmesį.

G. Karosas iš Bostono buvo 
įsitaisęs tikrą lietuvišką bakūžė
lę, prie kurios pastatytas nepa
prasto grožio didelis koplytstul
pis.

Prie 
lio A. 
fordo
šiaudinukų meną.

Worcesterio Neringos skaučių 
tunto tuntininkė R. Grigaitienė 
demonstravo margučių dažymo 
ir marginimo meną.

Du vakarus tautinių šokių gru
pė Žaibas, vadovaujant I. 
Markevičienei ir N. Pranckevi- 
čienei, šoko tautinius šokius. 
Akordeonu grojo E. Meilus Jr.

E. Meilus Jr. savo radijo pro
gramą iš stoties perkėlė į gale
riją ir transliavo trečiadienio va
kare dvi valandas, o šeštadie
nį nuo 3 iki 6 vai. vak. Jis 
pravedė galerijoj programą kiek
vieną vakarą.

kito žaliuojančio mede- 
Saimininkienė iš Hart- 
artistiškai demonstravo

Penktadienio vakarą dainavo 
11 metų amžiaus dainininkė 
Kirsten Carlstrom (jos mama 
lietuvaitė), kuri 1980 televizi
jos programoj Community Audi- 
tions laimėjo pirmą vietą.

Lietuvių kultūrinę savaitę 
keletą savaičių reklamavo radijo 
stotys ir angliški laikraščiai. Pa
minėjo gražiai ir po įvykių.

Veikė ir lietuviška kavinė, kur 
organizacijos pardavinėjo ke
pinius.

Uždarymui birželio 13 vado
vavo Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa.

Šią kultūrinę savaitę organi
zavo Worcesterio Lietuvių Or
ganizacijų Taryba, kurios pir
mininku yra P. Molis. Tarybos 
narys E. Meilus Jr. atliko 
organizavimo, vadovavimo ir 
vakarinių programų pravedimo 
darbą. Prisidėjo ir organizacijos. 
Savaitei rengti buvo sudarytas 
komitetas, į kurį įėjo: Lietuvos 
vyčių 116 kuopos pirm. I. Ta- 
mulevičienė, Lietuvių Piliečių 
Klubo pirm. E. Tamulevičius, 
Moterų Socialinio klubo pirm. 
H. Lindstrom, Lietuvių Lab
daros draugijos pirm. K. Adoma
vičius ir T. Adomavičienė, E. 
Valion, Moterų Sąjungos 5-tos 
kuopos A. Shumway ir K. Ka- 
neb, Dr. V. Kudirkos šaulių kuo
pos F. Spirauskienė ir V. Pajė- 
da, Šv. Kazimiero parapijos vyrų 
klubo St Valinskas Sr., Tautinių 
šokių grupės Žaibas vadovės I. 
Markevičienė ir N. Pranckevi- 
čienė ir kiti.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

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

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

KVECAS 
.JONAS 

1933 + 1976

Angly kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY
(In Engilsh, 316 pagos, prlce 8 dol.)

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastlniniu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusL Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Btvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “LHhuanian Cookory” 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zlp

LB ir Jaunimo Sąjungų suruoštos politinės konferencijos dalyvių dalis. Į prelegentą 
kreipiasi Aušra Zerr. Nuotr. V. Maželio

Baigė universitetą
Teresė Miliauskaitė birželio 

20 baigė Northeastem Universi
tete Bostone gailestingųjų se
serų mokslą bakalauro laipsniu.

Teresė yra naujųjų ateivių 
Juozo ir Janinos Miliauskų 
dukra. Gimė Worcestery, lankė 
šv. Kazimiero parapijos ir Jėzaus 
Vardo aukštesniąją mokyklas, 
kurias baigė su gerais pažymiais. 
Visus ketverius metus priklausė 
prie National Honor Society. St 
Šalkauskio moksleivių ateiti
ninkų kuopoj ėjo valdybos sek
retorės pareigas. Priklausė prie 
tautinių šokių grupės Spindulys. 
Baigė Aušros Vartų lituanistinę 
mokyklą ir puikiai kalba lietu
viškai.

Teresė po atostogų pradės 
dirbti savo profesijoje.

KELIONĖS Į LIETUVĄ —1981

91,999
91,112

epelio 9-17 — 91,919

Kainos yra 19 Now York©

VYTISTRAVEL 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229

J.M.
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veiksmo išsinešdinę, nepai- '

Dabar jie visi puikiausi aktoriai-

kutinysis dargi dviejų scenų, 
nes prireikia keisti dekoracijas.tingose vietose. Dažnai sąlygos 

nebuvo gerai pritaikytos. Svar
. Stovyklavietė pavadinta Dai
nava; Ir kas yra Dainava? Tai

naudojamu terminu išsireiš
kiant).

mas baigėsi. Reikta stebėtis, 
kaip ištvėrė aktoriai-solistai, 
choro dalyviai. Juk ne viena? ga
lėjo nualpti, atsidurti ligoninėj.

me Dainavos

ĮimfrirtnriTĮ Projektas buvo — į-

bumo lietuviškos aplinkos.
Tie, kurie rengdavo jaunimo 

stovyklas, iš karto pasisakė, kad
teikia pirkti. Bet kur? Prie Atlan-
to? Prie Chicagos? Ar kur kitur?

Pradėta ieškoti tinkamo pirki
nio — kokio ūkio, kuris turėtų

būtų panaši f Lietuvos kokią 
dalį — Žemaitiją, Aukštaitiją, 
Dzūkiją.

Toks ūkis buvo surastas netoli 
Detroito. Ūkis buvo apleistas, 
kai kurie trobesiai apgriuvę, 
ežeriukas beveik užaugęs, kal
niukai nušiurę. Ūkis turėjo 226 
akrus žemės, buvo atrišai nuo 
kitų gyvenviečių, nuo didžiųjų 
kelių. Tikras gamtos glėbys. Ir 
kaina buvo prieinama — 20,000 
dol.

y*

jas ^Vincas Krėvė savo knyga 
"Dainavos šalies senų žmonių 
padavimai**. Tai lietuviškas pa
sakų kraštas, didvyrių kraštas, 
kur gyvena narsūs riteriai, kur 
mergelės lelijėlės, berneliai do
bilėliai dainuoja vakarais, kur 
stovi garsieji Merkinės pilis, ku
rią taip narsiai gynė tie beme-

Labai atitiko Dainavos vardas 
šiuos kalnelius. Lietuviškas,

Wicik.

biau muzikos kritikas, negaliu

listų, kalbėti. Apie tai tašys

reikšti tik visokius sceninius pa

— iš ten grįšit kaip tie lietuviš-

menėj, kaip kentėti sužeistiem,
lies tikslumo. Bet, kaip minėta,

Šiais laikais nuomojamoj sa
lėj, dargi tokioj daugeliu atžvil
giu modernioj, kaip Maria High

žiūrėti į sceną be baimės, su 
• malonumu, nuostaba ir pagarba.

čiau, kad visi. Nebuvo man nėtuvos labui. čiau, kad viri. Nebuvo man nė
Sveikiname jus, Dainavos kai- vieno visiško balsinio impotento, 

neliai! Vis labiau pasipuošk! Tik rolės rolėm nelygios, ir ne 
te lietuviškais kryžiais, pasiva- visi galėjo išsitiesti savo Ūgiu. 
dinkite piliakalnių vardais, par- Iš dviejų moteriškų balsų D. 
tironų vadų vardais. Būkite čia Stankaitytė, aišku, toli paliko

vaizduoja medinių pilių, o ir Vy- didžiausias apsileidimas. Tegu 
tauto laikų mūrinių. - seselės nr ritė irina dėl lėšų sto-

Buvo pora labai gerų baleto kos. Vėsinimas atneša keleriopą
scenų. Ypač su Bįrute Barodic- L ’ _ * * * _pelną, nes tokias sales apskritus

bar man paaiškėjo, kodėl LO

antrasis

sionalas, ir ne veltai publika jam

kovo ar balandžio mėnesiais, 
aras birželis, kitų miestų publi
kai daug patogesnis-

gyvoji Lietuva mūsų jaunimui! ' antrąją. Visų pirma todėl, kad

Kiek čia daug stovyklauta!

kondensuota, viskas paskubom,

mas, bet— viskas baigėsi nu-

Amerikos Lietuvių Romos Kata-

darė specialų komitetą stovyk-

sumą — 6,000 doLStovyklavietė

daug turtingų draugijų, susivie
nijimų, kurie turi stambias su-

pačiu pradėtos rinkti aukos. Iš 
visur tos aukos plaukė ir taip

suvažiavę iš viso pasaulio į savo 
kongresus. čia rengtos poilsio

12 puslapių teskirta LO 25-erių 
metų kelią vaizduojančiom da-

kiek daug davė tie kalneliai lie
tuviškam jaunimui! Čia sustip-

kuoti, draudė jiem įvairūs nuo
statai, draudė net duoti ilgalai
kę paskolą. Tada entuziastai

Dainava pradžioje sutelkė jau
nimą tik vasaros stovyklom, pas
kui buvo pritaikyta ir žiemos

brošiūra, bet nesutinku su kole-

rašymas išėjimo tvarka. Tai pa

(nufcrfta į įfd.)

diių paruošti ir bent prieš metų 
galą išleisti.

atskiro leidinio, su visų LO 
darbuotojų nuotraukom, su

iš čia susikūlė daug lietuviškų 
šeimų. Dainava — tai lietuviš
ka tvirtovė, tai kalneliai, kurie 
pasakoja apie Lietuvą, jos istori
ją, primena partizaną kovas ir 
dabartinę padėtį.

rie, nepabūgę vargo, nugalėjo 
visas kliūtis ir įkūrė šią stovyk-

lių kelelių keliauti į Dainavą

BIČIULYSTĖS PRADŽIA

do festivaly. Šitaip išvengiama



PREMIJUOTI STRAIPSNIAI APIE DONELAITI

rius Moore. Lietuvos grožį at
skleidė Dalytė Cibaitė, jautriai 
padekknnuodama Viktoro Si
maičio eilėraStį “Graži šalis”.

~—Brimk Armunzio, JAV At
stovų rūmų -narys iš III., birže
lio 11 pasakė kalbą Washingto- 
ne, primindamas Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos didžiuosius 1941 
m. trėmimus ir tom tautom pada
rytas skriaudas. Taip pat primi
nė kalėjimus, sunkiųjų darbų 
stovyklas, naudojamas psichiat
rines priemones žmonėm bausti.

d—d* Ilrlfii—Ibi r

‘Kristijono 
Donelaičio sukakties prasmė”. 
Autorius Viktoras Karosas, gyve
nąs Cicere, III.

Šventę atidarė mokyklos ve
dėja Danguolė Cibienė. Nusa
kiusi mokyklos pastangas bei 
šventes tikslus, dėkojo už para- 

šios

Antra 100 dol. 'premija už 
straipsnį “Donelaičio įtaka Tol
minkiemio Metrikų knygose”. 
Autorius Algirdas Budreckis, 
gyvenąs Quincy, Mass.

Trečia 50 dol. premija už 
straipsnį “Kristijonas Donelaitis 
nemirštantis kovotojas”. Auto
rius Stepas Jakubickas, gyvenąs 
Kanadoj.

Visi straipsniai premijuoti bal
sų dauguma ir lieka LŠST cent
ro valdybos nuosavybėje. 
Premijų įteikimo laikas ir vieta 
bus paskelbta vėliau.

ponavo S. Durickas lūpų armo
nikėle; tai labai derinosi su miško 
nuotaika.

Mažųjų programą ir dainas rū
pestingai parengė R. Durickaitė- 
Moore, talkinama Alenutės Bo- 
belytės. Kitus dalykus organi
zavo ir parengė Danguolė Ci
bienė, V. Kulbokienė ir M. Pete- 
raitienė.

Po pertraukos pasirodė vyres
niųjų grupė. Studentės Linda 
Jurgėlaitė ir Vida Mėlinytė gra
žiai paskaitė “Vilniaus pilies pa
saką”. Bangos šokėjai, parengti 
M. Sandargienės, puikiai atli
ko keturis šokius: Suktutę, Gy- 
vatarą, Audėjėlę ir Malūną. Žiū
rovam karštai plojant, du jaunuo
liai dar gyvai pašoko Oželį.

Programa baigta Lietuvos 
himnu, kurį giedojo jaunimas, 
išsirikiavęs su vėliavėlėmis, ir 
visi šventės dalyviai. Po progra
mos svečiai buvo pakviesti vaka
rienės, kurią suorganizavo ir 
puikiai parengė tėvų komiteto 
ponios: D. Bobelienė — pirmi
ninkė, D. Cibienė, E. Radvilie
nė, R. Kalpokaitė-Young, R. Mė- 
linienė ir A. Didžbalienė. Tas 
pat komitetas suorganizavo ir 
pravedė turtingą loteriją, kurios

Brolis Kazimieras yra ir mokslo 
žmogus. Būdamas Ubai gabus 
svetimom kalbom, jis naudojasi 
ne tik keletu modernių kalbų, 
bet ir hebrajų, graikų, sūrų ... 
Jo domesio sritis — patristika, 
Bažnyčios Tėvų raštai. Jo išsa
mus veikalas apie šv. Efiremą, 
Sirijos šventąjį, yra šipo metu 
spausdinamas. Be to, verčia iš 
graikų kalbos į anglų kalbą Ka- 
padokįjos Tėvų raštus.

Atsargiai ir su pagarba palie
čiu tylųjį alijošių. Jis kone šimt
metinis. Iš Jurbarko! Daug ma
tęs ir daug girdėjęs! Brolis Ka
zimieras kalba lietuviška širdim 
apie savo šaknis Jurbarke — se
nelių žemėj.

kaip ir jo tėvų, yra nepastovus, . jhųfjĮ ari, 
Tad ir mokyklos reikalai čia 
nepastovūs.

Jauna, vos ketvirtuosius darbo 
metus bebaigianti ir nedidelė, 
tiktai per tuziną mokinių turin
ti mokykla, tačiau atsidėjusių bei 
patyrusių mokytojų rankose ji 
daro pažangą ne tiktai moksle, 
bet ir savo renginiais. Kiekvie
nais metais, be įvairių švenčių 
programų mokykloj, ryžtasi išeiti 
į viešumą ir pasirodyti savo ži
niomis plačiajai lietuvių visuo
menei. Taip ir šiais metais mo
kytojų iniciatyva balandžio H 
Lietuvių Įdubo salėj įvyko graži 
jaunimo šventė, 
džiaugsmo ne tiktai jaunimui, 
bet ir vyresniesiem, gausiai atsi- 
lankiusiem į šventę. Be savo 
įvairios ir gerai paruoštos prog
ramos, mokykla pasikvietė į tal
ką vyresnįjį jaunimą, Lietuvių 
Įdubo Bangos šokėjus, suburtus 
mokytojos S. Vaitienės, vado
vaujamus M. Jokubaitytės-San-

Lietuvių Šaulių Sąjungos straipsnį 
Tremty centro valdyba praėju
siais metais paskelbė straipsnių 
konkursą apie Kristijoną Done
laitį tema: Kristijonas Donelaitis 
— 200 metų. Buvo skiriamos 
trys premijos: 150 dol., 100 dol. 
ir 50 dol.

Vertinimo komisiją sudarė D. 
Bindokienė, S. Kaunelienė ir 
Ap. Bagdonas. Sprendėjų nuo
monės buvo pasiųstos raštu Jo
riui Jasaičiui, tuometiniam LŠST 
kultūros reikalų vadovui. Dėl jo 
mirties užsitęsė ir šio konkurso 
rezultatų paskelbimas.

1981 birželio 24 LŠST centro 
valdybos posėdy, remiantis ver
tinimo komisuos balsais, buvo 
atidaryti slaptieji vokai ir pre
mijos paskirtos taip: Anatolijus Kairys

Pirma 150 dol. premija už LŠST c.v. kult reikalų vadovas

Progranpa pradėta “Malda už 
tėvynę” — Kaimo Įgulos baž
nyčios choro. Ilgoką montažą, 
vaizdavusį didingus Lietuvos 
karalių bei kunigaikščių laikus, 
nepriklausomos Lietuvos sužy
dėjimą ir okupuotos Lietuvos 
kančias, atliko IV H. mokinės 
Aldutė Bobelytė ir Vida MėKny- pintinėle_____ __________ , _
te. Po to buvo eilėraščių, dainų dailiai atlikdama ML Sandargie- pelnas papildė mokyklos iždą^ 

_ bei muzikos pynė. Jono Minei- nės sukurtą baletą, darniai ko- 
šutedrusi gos “Didvyrių keliai” talentai- operuodama su miško žvėreliais.

Vaizdas keitusi? miške pasiro
džius medžiotojam. Mokytoja 
Moore sumaniai inscenizavo su 
mažyliais dainą “Išėjo tėvelis į 
mišką”. Tėvelio, Alenos Bobely-

Po trečiojo “I Lituani” spek
taklio birželio 21 surengtas 25^ 
erių metų LO sukakties minė- 
jurias. Jis prasidėjo iškilmingo
mis pamaldomis Švč. Motinos 
Marijos šventovėj, kur pamaldas 
koncelebravo kunigai Antanas 
Zakarauskas, Jonas Borevičius ir 
Viktoras Rimšelis, o giedojo 
Operos choras, diriguojamas Al
fonso Gečo bei vargonais paly
dimas Arūno Kaminsko. Vaišės 
Jaunimo Centre prasidėjo kok
teiliais kavinėj. Tai “apšilimo”, 
susipažinimo, susidraugavimo' 
įspūdžiais pasidalinimo va
landa.

Tikroji puota įvyko didžio
joj salėj, gražiai išpuoštoj, gerai 
vėsinamoj. Dalyvavo netoli 400

ir nušovė pelėdą, kurią ten pat 
nupešė, iškepė ir skaniai su
valgė. Taip pat gražiai buvo pa
vaizduota daria “Du gudeliai”. 
Oo to visi mokiniai darniai su
dainavo keletą dainelių: “Ridi
kėlis ir petndca”, “Plaukia žą- 
selė” ir “Bbėgs, išbėgs pelė 
Btaškn”. Užbaigiant programą,

šm| labai ištęstų. Teįvardinriu 
uK saemeunęvaKtyną, aun paa
kiai atliko “I I-ftnani” pOStity- 
mo ir visus sunktas bei gausius 
sukaktuvių minėjimo darbus, 
štai valdybos nariai: pirminin
kas'— Vytautas Rėdžius; vice
pirmininkai — Vaclovas Mom- 
kus, Jurgis Vidžiūnas ir Rūta 
Graužinienė; sekretorė — Vale
rija Žadeikienė; iždininkas — 
Algirdas Putnus; valdybos narė
— Evelyna Oželienė. Revizijos 
komisijos pirmininkas — Gedi
minas Kazėnas, vicepirmininkas
— Zenonas Paškus ir sekretorė
— Jonė Bobinienė.

Tiek “I Lituani” pastatymo į- 
spūdžių ir komentarų.

sienos drebėjo, “Ilgiausių me
tų!” Su garuojančiais valgiais 
tarp stalų ėmė švaistytis jaunos 
merginos. Čia turėjau salę palik
ti, nes buvau įsipareigojęs daly
vauti kitur. Tik iš kitų dalyvių, 
o vėliau ir iš spaudos sužino
jau, kad po vaišių buvę pa
sakyta daug sparnuotų žodžių, 
daugelis pasVęikinta, apdovano
ta, •'daugeliui padėkota. Bet pats 
nebegirdėjęs ir nematęs, nebe
turiu teisės nė rašyti...

Baigdamas dar štai ką paminė
siu. Kokteilių metu, kai galima 
pasikalbėti ir rimtai; ir intymiai, 
klausinėjau LO darbuotojus 
apie LO ateitį. Klausiau: ar čia 
jau buvo gulbės giesmė, ar dar 
Opera gyvuos? Jie tvirtino: gy
vuos, kitaip ir būti negali! Kaip 
ilgai? Nežinom. Ko labiausiai 
LO reikalinga? Te-no-ro! Tai 
pats didžiausias rūpestis. Bet tai 
nereiškia, kad LO turi sužlugti. 
Po trumpo poilsio prasidės 26- 
tam sezonui repeticijos. Taip,' 
opera jau parinkta, ir rikiuojami 
kadrai —

Aš nelinkėjau, kaip įprasta, 
nei tūkstančio, nei šimto, nei de
šimties metų. Linkėjau ištverti 
dar tik vieną penkmetį. Penk
mečiai — puikūs laikotarpiai. 
Už penkmečių ramstydamasi, ir 
Maskva dar nesugriūva- Tą kok- 
teilinį linkėjimą ir dabar, visai 
blaivus, pakartoju: tegyvuoja 
Lietuvių opera dar vieną penk
metį, o vėliau pažiūrėsim!..

oera lietuvis is
Nustebęs klausta, brolį Ka- 

mierą: “Kada g> šis alijošius iš 
Jurbarko tapo trapistu?” Jis su 
džiugiu šypsniu ima pasakoti 
angliškai apie senelius, jų bran
giąją Lietuvą ir jų brangiausią 
turtą — alijošių iš močiutės Jur
barko. Brolis Kazimieras jaučia 
lietuviškai ir pasakoja lietuviška 
širdim.

Brolio Kazimiero močiute He- 
len Nayouck (Elena Naujokas?) 
palikusi savo gimtąjį kraštą apie 
1900 metus. Kartu su ja į šia
pus Atlanto atkeliavo ir alijo
šius. Nors ir vienų viena, bet 
turėjo tylų ryšį su gimtine. 
“Anuomet”, primena brolis Ka
zimieras, “buvo dar lengva įsi
vežti augalus?’ Elena ištekėjo. 
Ir jos šeima suaugo. Alijošius ir
gi tarpo ir didžiavosi iškilia vie
ta šeimos svetainėj. “Močiutė 
paliko alijošių mano mamai”, 
reikšmingai prisimena lietuvis 
trapjstas. “Genėjom^persodinė- 
jom, laištėm ...” Šeimos alijo-

kelia vestuves”, kurį gražiai pa
dainavo DalytėCibaitė ir Marius 
Mooie. Dailiuoju skaitymu gerai 
pasirodė Marius Moore,' pa
skaitęs pasaką “Jaučio troba”. 
Tomas Didžbalis aiškiai ir gra
žiai pasakė Vytės Nemunėlio ei
lėraštį “Mokinukas”. Aldona 
Bobėlyte ir Dalytė Cibaitė sky
rium ir abi drauge įmantriai 
paskambino keletą dalykėlių. 
Pasirodė dar talentingi deklama
toriai: Dovydas Young, ryškiai 
aąnbūdinęs Lietuvoj grožį eilė' 
raščiu “Lietuva”, ir Audra Rad
vilaitė, aiškiai ir gražiai tardama 
deklamavusi eilėraštį ‘“O tėvy
ne, gintarine žeme”. Pabaigai 
Pauliukas Cibas, 'ryžtingai pa
sižadėdamas, gražiai išsakė savo 
norus “eilėraščiu “Aš tėvynei”.

Po trumpos pertraukos, paki
lus uždangai, pasirodė Lietuvos 
imško vaizdas su jo žvėreliais: 
didžiulio vilto kailiniuose lin
dėjo Marius Moore, briedžio ra
gais pasipuošęs tarp krūmų tū
nojo Dovydas Young, striksėjo 
žvalus zuikutis — tai Paulius 
Cibas. Visus sužavėjo scenoj 
pasirodžiusi puošni gražuolė 
Raudonkepuraitė, grybautoja su 

tai Dalytė Cibaitė,



labiau atsidėjo savo drožiriėji-

60461). Komiteto prezidiume ir

Baisogalos pradžios' mokyklos 
vedėjas. Jo mokiniu buvo ir 
rašytojas Jurgis Jankus, dabar 
gyvenąs Rochester, New York, 
agronomas poetas Ralys

velande, New Yorko lietuviam 
genu pažįstamas visuomeninin
kas Vincas Padvarietis.

Jau tada jam kilo noras dro
žinėti. Su mokiniais pasigamino 
daug mokslo priemonių.

čiaus viršaitis, vėliau dirbo Kė
dainių apskrities valdyboje.

Antrojo pasaulinio karo me
tu, bolševikam'besiartinant, su 
šeima pasitraukė iš Lietuvos.

padaryti kankles. Jis pasiskolino 
iš pranciškonų Lietuvoje dirbtas 
kankles, dar pasimokė muzikos 
instrumentų dirbtuvėje New 
Yorke ir taip išmoko dirbti 
kankles. Jis yra padaręs labai 
gražiai ornamentuotų kanklių, 
kurios turi ir gerą toną.

Ilgesnį laiką turtuoliui M. 
Clark dirbo miniatiūrines sta
tulėles, namų modelius. Jie buvo 
patalpinti privačiame muziejuje.

Persikėlęs^gyyęnti į Floridą, 
manė pailsėti, bet išėjo įfriešin- f 
gai, — vėl žmonės prašė ką nors 
padaryti. Ir jis darė.

VI. Kulpavičius gerai pažįsta 
medį, žino, kur ir kokį reikia 
panaudoti. New Yorke to me
džio drožinėjimui rasdavo net 
gatvėje, tai buvo seni baldai, 
radijo aparatai. Gaudavo kartais 
nusipirkti ir lentų sandėliuose.

Nora, iš New Yorko marti Gied- pų konferencija buvo davusi 
rė.

Dirba jis iš akies, be braiži
nių, piešinių. Tik ant paties me
džio pasižymi, ką išpiauti, ką 
palikti. Dėl to visi jo darbai yra 
originalūs ir skirtingi. Jis gana 
gerai valdo skulptūrines formas 
ir jas dailiai išdrožia. Jo Aušros 
Vartų Madonos ypatingai yra

' tūle, Malda, Dedikacija, Belais
vis, Kodėl?, Mano dalia, Mirtis

i ir mergaitė, Avė Maria.
Šveicarijos lietuviam leidimą
įteikti popiežiui lietuvišką Rū- Antanas „Kebiys, baritonas, 
pintojėlį. Tą Rūpintojėlį ir iš- dainuoja: Ko vėjai pučia, O> 
drožė V. Kulpavičius. čia nuo
traukoje matome jo sukurtą Rū
pintojėlį ir jį patį.

Per 30 metų V. Kulpavičius 
yra sukūręs per 3000 skirtingų

kinamasi orkestrų, rekordavimo

griežle, griežlele mano, Tų mer-

Dėdės Jono Polka, Ar ateis. Kai

tokį laiko tarpų apima kun. dr.

nio-kogreso metu rengiamame 
literatūros vakare. Aktoriai

sumą. Tai ir išskiria jo dar-

marti Nora, New Yorke —■ Dar-

BlvdL, Broddyn, N.Y. 11207.kioskas. (pujį.) "Rebdorfo stovyklą prie Eich-

Trys paskutinės plokštelės 
kainuoja po 8 dol kiekviena.

į žaislų fabriką, kur iš medžio 
karo reikalam dirbo įvairius mo
delius. Čia jis išmoko vaidyti 
mašinas, pažino medį ir kaip jį 
techniškai apdirbti.

Motinėle, Klajūnui, Rūta, Gar

Dėl to jo drožinėtas Rūpin- 
tojėlis ir buvo parinktas kaip 
Šveicarijos lietuvių dovana po- 

Floridoje — blogiau, tinkamo piežiui Jonui Pauliui II. Pbpre- 
medžio negauna. Tai atsiunčia žius turėjo lankytis Šveicarijoje 
iš šiaurės, iš Toronto jo marti birželį) 1-5. Šveicarijos‘vysku-

zuotas pirmasis pasaulio lietu
vių kongresas ir pradėtas leisti

menę ir prašom B anksto Šių

ratą yra $1250 (JAV valiuta), 
garbės prenumerata — $25.00. 
Taip pat mielai laukiami mece-

4
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KLAUSOMOS LIETUVOS 
ATKŪRIMO DARBE. Šis vei-

mecenatai bus sužymėti knygoj. 
Visas prenumeratas bei aukas

lių: I) Išeivija Lietuvos garsi-

veikla Lietuvos labui, 3) Išeivi-

PIKNIKAS
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— Los Angeles Times dien
raštis birželio 27 atžymėjo šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 40 
metų sukaktį. Apibūdinamos 
lietuvių pastangos šią parapiją 
steigiant ir per 40 metų ją iš
laikant Taip pat prisimenama 
išeivijos talka pavergtai Lietu
vai, o taip pat suminimi ir 
Bražinskai, Kudirka bei šakalys.

— “Christian Science Monit- 
or”’ birželio 4 išspausdino Juo
zo Kojelio laišką, atsiliepiantį į 
Joseph C. Rarsch gegužės 12 
straipsnį: “Maskvos nerimstanti 
imperija”. Laiške J. Kojelis tei
gia, jog žurnalistai kalti, kad ne
iškeliama Pabaltijo tautų tragedi
ja, kai tuo pačiu labai daug dė
mesio skiriama nacių nusikalti
mam, juodųjų išlaisvinimui Af
rikoj ir pan. Kojelis taip pat pri
mena straipsnio autoriui, kad 
lietuviai nėra tik dar viena et
ninė mažuma Sovietų Sąjungoj; 
Lietuva buvo nepriklausoma 
respublika.

— Tarptautinis geologijos 
kongresas Paryžiuj įvyko gegu
žės mėn. Šiame kongrese daly
vavo geologė Birutė Saldukienė. 
Ji suorganizavo žemės mokslų 
(Geoscience) sesiją Lietuvių IV- 
tam mokslo ir kūrybos simpoziu
mui. Sesijos programoj ji kalbės 
apie energijos šaltinius ir paleo
grafiją. Paryžiaus kongrese taip 
pat dalyvavo dr. Jadvyga Rimšai
tė iš Kanados. Jos pranešimas 
apie uranijaus rūdas įtrauktas į 
Lietuvių simpoziumo žemės 
mokslų sesijos programą.

— Už straipsnius apie Lietu
vą kitataučių spaudoj bus ski
riamos premijos. Konkursą pa
skelbė Amerikos Lietuvių Tary
ba. Į vertinimo komisiją įeina 
inž. Gr. Lazauskas, dr. J. Valai
tis ir Chicagos universiteto dok
toratas Ant. Adomėnas — Van 
Reenan. 500, 300 ir 200 dol. 
premijos skiriamos už straips
nius apie Lietuvą kitataučių 
laikraščiuose ir žurnaluose, iš
spausdintus iki šių metų pabai
gos. Premijų mecenatas yra kun. 
dr. J. Prunskis.

— Tautybių centras Clevelan- 
de išleido tautybių žinyną 
Cleveland Ethnic Directory 
1980. Redagavo Juozas Stempu- 
žis. Iš žinyno 180 puslapių 6 
skirti lietuviškom organizacijom, 
bažnyčiom, leidiniam, įstaigom, 
meniniam vienetam ir t.t sužy- 
mėti. Tai vertingas žinių šalti
nis, vaizdžiai pailiustruojąs. Cle- 
velande gyvenančių tautybių 
veiklą ir jų vaidmenį miesto 
gyvenime.

— Lietuviškoji “Galerija”, 
korporacijos principu įsteigta 
Chicagos centre, paminėjo pir
muosius savo veiklos metus, šia
me laikotarpy “Galerijoj” buvo 
surengta 10 individualių ir 4 
grupinės parodos. Sukakties 
proga gegužės 8-17 rinktinių 
darbų paroda buvo surengta 
Chicagos Jaunimo Centro M.K. 
Čiurlionio galerijoj.

— Milano katalikų universite
te pravedamų lietuvių kalbos ir 
kultūros kursų rėmuose Vero
nos mieste balandžio 11-12 buvo 
pravesta lietuvių liaudies šokių 
programa, kurią atliko Jonutės 
Stasiulienės vadovaujamas 
Ciuricho lietuvių liaudies šo
kių ansamblis Viltis, šį ansamb
lį sudaro išimtinai jauni šveica
rai. J. Stasiulienės vadovaujami, 
pasipuošę lietuvių tautiniais 
drabužiais, jie garsina lietuvių 
liaudies šokių meną ne tik Švei
carijoj, bet ir kituose kraštuo
se. Veronoj Vilties ansamb
lis atliko keturias lietuvių šokių 
programas. Veronos teatro scena 
buvo papuošta didele Lietuvos 
trispalve vėliava. Lietuvis kuni
gas Tąsius Ereminas iš Domo- 
dossolos italų publikai pristatė 
kiekvieną atliekamą lietuvių 
liaudies šokį. Pradžioj žiūrovus 
trumpai supažindino ir su Lietu
vos istorija.

TAUTOS FONDO AUKOTOJAI 
1980 METAIS
(Tąsa tf praeito numerio)

Po 5 dol. — B. Adomonis NB, 
J. Agurkis NB, J. Akstinas CA, 
M. Andruška NY, A. Antanėlis 
NB, M. Antonitis CA, S. Au- 
gunienė FL, P.A. Ausiejus MA, 
G. B. FL, V. Bacevičius OH, 
V. Bačiulis OH, J. Bąjorinienė 
CT, A.V. Bakūnaf OH, S. Baku
tis FL, V. Bartuška OH, B. Ba- 
siulis CA, V. Benokraitis OH, A. 
Bernotas CT, A. Bitėnas NJ, 
P. Bliumas MA, P.O. Bložial 
FL, P.A. Bukšniai MI, I.E. Bu
melis FL, K. Butkys Kanada, 
F.J. Casper MA, R.D. Cripps 
MI, J. Dalbokas CA, J.G. Dič- 
petris FL, A.G. Dilba PA, F.A. 
Galdikas CA, S. Geldys 
MI, V. Geležunai IL, V. 
Geležunas IL, W. Gervickas 
CT, A.L. Grauzdė MA, J. ir A. 
Grinius MI, L. Grinius VA,
L. Gudelienė AR, Ed. įlenda 
OH, P.A. Janulaitis CA, J. Ja- 
šinskas MA, P. Jssionis WI, G. 
,’azukaitienė FL, E. Jodinskas 
MI, O. Jurskienė PA, S. Juzė
nas MI, P. Kalvaitienė MA, I. 
Kamantauskienė MD, D. Kaške- 
lienė CA, A. Kašuba FL, O. ir V. 
Kavaliūnas OH, A. Kepenis NJ,
M. Klimas CT, J. Klimavičius 
NY, B. Krokys NY, S. Kungys 
CA, P. Kvarinskienė FL, Kviet- 
kauskienė NJ, J. Landsbergis 
NY, A. Lileikis MA, T. Liutkus 
FL, B. Mačiulaitis CT, B. Mal- 
canienė OH, B. Martinienė AR, 
B. Martinkienė MA, B. Mar
tišius MA, M. ir A. Mažeika 
FL, V. ir E. Mazoliauskas FL, 
P. Mickevičius WI, J. Miežaitis 
FL, J. Miką MI, M. Mikalonis 
CA, P. Mikšys FL, V. Misevi
čius CA, H. Misiūnas CA, St. 
Mockevičius CA, A. Murinas MI, 
A. Norkeliūnas CT, B. Oberai- 
tienė WI, V. Ogilvis MI, R. Pet
ronienė MA, P. Petrulionis AR, 
S. Petrulis NB, P. Ponelis FL, 
J. Pupininkas FL, M. Raškaus- 
kienė CA, O. Razutienė CA, L. 
Reivydas CA, J. Rentelis MA, 
A.A. Rukšėnas OH, J. Rukšėnie- 
nė CA, V. Ruseckas AZ, V. 
Rutkauskas OH, B. ir K. Ša
kenis MA, dr. J. ir A. Saudargas 
FL, J. Šarka NB, A. ir E. Šat- 
raitis FL, P.O. Savickas MI, J.
O. Šeputa MI, K. Serenas CA, E. 
Šilgalis MD, V. Simonavičius 
IL, J. Sirusas NJ, V. Slikas MI,
J. Smailys NB, O. Šneiderienė 
AR, J. Stapulionis CT, J. ir O. 
Statkus FL, P. Steikūnas IL, A. 
Strazdas NJ, B. Šukys CA, S. Su
la C A, A. Surkus MI, L. Švel- 
nys MA, I. Švitra NY, E. Tamu
lis IL, Br. Tatarūnas MI, K. 
Tiška CT, M. Tonkūnas CT,
P. Totilas NB, A.L. Vadopalas 
CA, W. Vaicenas CT, S. Vaičiū
nas, NJ, P. ir E. Vainiūnas FL, 
St. Vaišvila CT, A. ir M. Valu- 
žis FL, A. Vebeliūnas NY, S. 
Velbasis FL, D. Venclauskaitė 
CT, J. Vizbaras MA, J. Walaska 
RI, V. Zelenis C A, A. Žemaitai
tis CA, A. Žemaitaitis CA, A. 
Žiedas MI, St. Ziupka NY,
K. Zubaitis CA. _

Po 4 dol. — F. A. Kvantai 
AR, V. Radzivanas NY.

Po 3 doL — M. Banionienė 
CA, B.B. Bartkus, J. Kuklys FL, 
J. Mažiukas NY, S. Radžiūnas 
NB, J. L Vainauskas FL, E. Vyš
niauskienė OH.

Po 2 JO doL — Dargužai AR,
S. G. Everlinas AR.

Po 2 dol. — L. CA, E. Ba
ranauskas NY, A. Butkus MI, S. 
Dūda CA, V.D. Garbonkai AR, 
Jonaitis FL, A. Kemežys, IL, 
N.N. RI, L. Medelis CA, G. Rad
zevičius MD, W. ir L. Rinkin 
FL, A. Shirkus MA, M. Šimkus 
MD, K. Sirvinskas OH, St. 
Slabokas FL., S. šnekutis MA, 
P. Tarnaus kas NJ, J. Truškaus- 
kas, CA, L. Balvočius CA.

Po 1 doL — A Libutti RI, W. 
MacDougal RI, V. Matulis IL, 
M. Maurer AZ, E. Serenas CĄ, 
M. Vale CA.

FINANSINIAI HORIZONTAI

45,999 doL (kanadiškais) — 
Tautos Fondo atstovybė Ka
nadoje.

4,154.60 dol. — Tautos Fondo 
atstovybė, Sidney, Australija.

4,000 dol. — Amerikos Lietu
vių Taryba, Chicaga, IL.

1,500 dol. — Tautos Fondo 
atstovybė, Melbourne, Australi- 
ja-

860.50 dol. — Floridos Ameri
kos Lietuvių Klubas, St. Peters- 
burg.

557 dol. — Amerikos Lietuvių 
Taryba, Los Angeles skyrius, 
CA.

465 dol.—Worcester Lietuvių 
Organizacijų Taryba, MA.

400 dol. — Lietuvos Darbo 
Federacija.

Po 300 dol. — LB Grand 
Rapids apylinkė, MI, “Lietuvos 
Aidų” radijas, Chicago, III.

235 dol. — LMKF Waterburio 
klubas, CT.

Po 200 dol. — Lietuvių Re
zistencinė Santarvė, Lietuvių 
Ūkininkų Sąjunga. <

124.37 dol. — Lietuvos vy
čiai, Bridgeport, CT.

122 dol. — Sioux City, Iowa, 
lietuvių kolonija.

117 dol. — LB Baltimorės 
apylinkė, M D.

110 dol. — Lietuvos Atgimi
mo Sąjūdis.

107.20 dol. — LB Bridgeport 
apylinkė, CT.

104 dol. — Palm Beach Lie
tuvių Klubas, FL.

Po 100 dol. — Amerikos Lie
tuvių Klubas, Santa Monica, CA, 
LB Great Neck apylinkė, NY, 
LMKF Stamfordo-Norwalko klu
bas, CT, Lietuviai pranciškonai, 
Kennebunkport, Brooklyn, NY, 
Lietuvos Šaulių Sąjunga Trem
tyje, Chicago, IL, Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sąjunga, Ameri
kos Lietuvių Vienybės Sąjūdis, 
Lietuvos Krikščionių Demokra
tų Sąjunga, Lietuvių Social
demokratų Partijos Delegatam 
Užsienyje, Lietuvių Ūkininkų 
Partijos Atstovybė Užsienyje, 
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 
Sąjunga.

92.55 dol. — Šv. Kazimiero 
šeštadieninės lituanistinės mo
kyklos mokiniai, Los Angeles, 
CA.

80 dol. — Beverly Shores Lie
tuvių klubas, IN.

79 dol. — Melrose Park Or
ganizacijų Komitetas,IL.

62.50 dol. — L.B. Waukegan, 
IL, apylinkė.

60 doL — Lietuvių Karių Ve
teranų S-ga “Ramovė” Mel- 
boum, Australija.

Po 50 dol. — dr. K. Griniaus 
Fondas IL, Dzūkų Draugija IL, 
Lietuvos vyčiai, Amsterdam NY, 
“Krivūlė”, Buv. Lietuvos Polici
jos Klubas, Chicago,IL, Lietuvių 
Lake Worth Klubas, FL, Lietu
vių Tautiniai Namai, Los Ange
les CA, Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje, New York, NY, “San
dara” ALT, Brockton MA, Zara- 
siškių Klubas, Chicago 
IL

49 dol. — L.B. Aurora apy
linkė, IL.

45 dol. — L.B. New London 
apylinkė, CT.

40 dol. — Lietuvos Laisvės 
Forumas, Ft Myers FL.

Po 35 dol. — L.B. New Bri
tam apylinkė, CT, Lietuvių Ve
teranų Karių “Ramovė” Water- 
bury CT.

30 dol. — L.D.K. Birutės 
Draugija, Chicago Skyrius, IL.

27 dol. — Lietuvių Klubas, 
Buffalo, NY.

28 doL — L.B. Lemonto apy
linkė, IL.

Po 25 dol. — Amerikos Lie
tuvių Taryba, Racine skyrius, 
WI., Baltic Real Estate & In
surance Agency, MA, Chicagos 
Lietuvių Biržėnų Klubas, IL, 
Lietuvos vyčiai, Minersville, 
PA, Juozo Daumanto šaulių 
Kuopa, Los Angeles CA, L.B. (R) 
Brighton Park apylinkė, Chica
go IL, Liet Valstiečiai Liaudi
ninkai, New Yorko skyrius NY, 
Lietuvių Klubas, Long Beach 
CA, šakių Apskrities Klubas, 
Chicago IL, Stasio Butkaus šau
lių Kuopa, Detroit MI, Techni- 
cal Wire Products, Cranford, 
NJ, Venezuelos Lietuvių Drau
gija, Chicago IL.

Po 20 dol. — Jono Vanagai
čio šaulių kuopa, Boston MA, 
L.B. Denver Apylinkė CO, L.B. 
Milvaukee apylinkė WI, Lietu
vių Karių Veteranų “Ramovė” 

• Bostono skyrius, MA.
Po 15 dol. — Detroito atei

Dabartinis JAV prezidentas 
Ronald Reagan labai sėkmingai 
paveikė žmones savo žingsniais 
ir pažadais sustabdyti valiutos 
nuvertinimą, arba infliaciją. Tie

bet nemanau, kad bus užtenka
mai galingi, šių kilnių bandymų 
psichologinė įtaka vis dėlto yra 
labai svarbi; jos pasekmėj mūsų 
ekonomija šiek tiek sustiprės. 
Gaila, kad tai nebus dolerio iš
ganymas, bet tiktai jo veiklos, jo 
gyvenimo pailginimas. Pažvel
kim į kai kurias formules, ku
rios yra žadamos.

1. Sustabdyti naujų etatų kū
rimą federaliniuose valdžios 
postuose. Pagal tai, tarnautojui 
išeinant į pensiją, jis nebus 
pakeistas kitu. Prisimindami, 
kad federalinis tarnautojas, išei
damas į pensiją, dažnai gauna 
tiek pat ar net daugiau pajamų 
iš pensijos bei kitų šaltinių, 
negu dirbdamas, mes matom, 
kad šis metodas jokio taupymo 
neišvysto, bet tik pristabdo išlai
dų kilimą. Be to, prisimenant, 
kad pilietis, išėjęs į pensiją, 
labai mažai temoka federalinių 
mokesčių, valstybės, kaip eko
nominio vieneto, pajamos ge
rokai mažėja. Žodžiu, šis asmuo, 
išeidamas į pensiją, nebedės į 
valdžios iždą pinigų, nors gy
vens maždaug tomis pačiomis 
pajamomis. Pažvelgę ne tik į fe- 
deralinį, bet ir į privatų sekto
rių bei žmonių amžiaus lente
les, pastebėsim, kad kas mėnesį 
šimtai tūkstančių išeina į pensiją. 
Nors šie piliečiai yra pilnai savo 
pensiją užsidirbę, tačiau jų pro
dukcijoj jau nebebus, o jiem 
pensijos pinigas turi ateiti iš tų 
pačių šaltinių. Tokiu būdu yra 
sunku įsivaizduoti, kaip bus ga
lima tai atlikti nespausdinant 
vis naujų ir naujų pinigų.

2. Šis išlaidų kilimo apstab- 
dymas yra visiškai panaikinamas 
aukštesnio apsiginklavimo išlai
domis.

3. Atkreiptinas dėmesys, kad 
dėl politinių sumetimų beveik 
niekur nėra linksniuojami vals
tijų bei miestų valdžių biudže
tai. Kaip žinoma, yra ne mada 
tai paliesti, prisiminus “statės’ 
rights”, tačiau yra faktas, kad 
valstijų bei miestų biudžetai ša
kojasi kaip vėžys visoj tautoj.

New Yorke, šalia federalinių, 
mes mokame iki šiol niekur ne
girdėto aukštumo valstijos bei 
miesto pajamų mokesčius. Taip

pat mokam žemės (real estate) 
mokesčius nuo namų bei nuosa
vybių, 8% pirkimo mokesčių 
(sales tax) bei visokių prašmat
nybių mokesčius (ercise tax). 
Taigi pinigas, uždirbtas iš pro
dukcijos ar žemės ūkio, tuojau 
yra apspintamas plėšrių, kaip 
erelių, mokesčių, ir tolimesnis 
šio pinigo augimas jau nebeiš- 
sivysto. Tokių faktų akivaiz
doj neįžiūriu , kaip šios admi
nistracijos daromi šiuometiniai 
žygiai galėtų prasmingai pa
keisti dolerio slydimą į užmarš
tį. Tačiau, kaip minėjau anks
čiau, psichologinis momentas 
veikia ir veiks ateity.

Prieš trejetą metų šiuose pa
čiuose puslapiuose rimtai ska
tinau, kad mano draugai skaity
tojai ir tautiečiai skolintųsi iš 
bankų ir atnaujintų savo hipo
tekas — “morgičius”. Dabar, 
“morgičių” procentam pakilus 
net ligi 15, to nedarau. Nesu 
įsitikinęs, kad tai būtų žalingas 
žingsnis, bet jis galės būti nau
dingas tik tada, kai Amerikos va
liuta bus visiškai ištrinta iš veik
los ir palaidota, užmiršus 
varpais paskambinti.

Nors auksas toli nubėgo 
$150 už unciją, bet taip
gerokai nukrito nuo meto, kai 
buvo $800 už unciją. Todėl 
šiuo metu auksą galima atsargiai 
po truputį pirkti. Nesakau, sudė
ti visus savo grašius, bet bent 
kiek turėti, jei popierinė valiuta 
visiškai nušustų.

Daug žmonių turi gyvybės ap- 
draudas, kurios yra jau gerokai 
apmokėtos ir pinigas ten tik guli. 
Įstatymai apdraudos bendrovėm 
leidžia imti tik reliatyviai mažus 
procentus už paskolas apdrau
dos lakštais. Šitokias paskolas 
paėmus, pavyzdžiui, už 7% ir įdė
jus tą pinigą į Certificate of De- 
posit 12-14%, žingsnio pras
mingumo aiškinti nereikia. Tad 
kviesčiau kiekvieną atidžiai pa
žiūrėti į šią galimybę.

Taip pat daugelis žmonių iš

net

nuo 
pat

pepratimo laiko savo santaupas 
paprastose 5-6% palūkanų kny
gelėse. Tai daroma iš dalies dėl 
to, kad bankuose Certificate of 
Deposit taupymas yra galimas 
tiktai $10,000 kiekiais. Kaip jau 
dažnai skelbta spaudoj, Kasos 
kredito unija išduoda Certifica- 
tes of Deposit $500 blokais. Jei
gu kas nenori savo pinigų “už
rakinti” keliem mėnesiam, yra 
keletas būdų to išvengti. Vienas 
jų yra pirkimas U.S. Treasury 
Notės ir Bills. šiem vertybės 
lakštam visuomet yra rinka, ir 
juos galima parduoti prieš termi
ną. Tokiu atveju pardavimo kai
na priklauso nuo tos dienos pro
centų aukščio, bet mūsų atveju, 
kai operuojam tik po $10,000, 
skirtumas yra minimalus. Antras 
metodas gauti aukštus procentus 
ir neparaližuoti pinigo yra Kasos 
Certificate of Deposit Čia, 
reikalui esant, galima išsiimti 
kapitalą prieš terminą, naudo
jant Certificate of Deposit kaip 
paskolos garantiją ir mokant tik 
2% daugiau negu certifikatas už
dirba. Šitokia paskola kainuotų 
tik $1.60 per mėnesį už $1,000. 
Taigi praktiškai šis pinigas yra 
laisvas operuoti be jokio laiko 
suvaržymo.

Šie metodai yra be jokios ri
zikos, pilnai garantuoja jūsų 
dolerinį kapitalą ir pasinaudo
ja šiuometiniu valiutos stipru-, 
mu. Tačiau jie yra tik laikini, 
nes neatsako į klausimą, kaip 
stiprinti savo poziciją ilgalaikės 
valiutos vertės akivaizdoj.

Vytautas Vebeliūnas

Savo vaikams, kurie baigia 
mokslus ir išsikelia dirbti į kitus 
miestus, užprenumeruokime 
Darbininką. Tai bus jiems ge
riausia dovana.

e
DBCTER PARK £■ 
PHARMACY |S 

Wm. Amata* B. S.
77-01 JAMAICA A\CnUB

Waodhav«i, N.Y. 11441 

2$ijM130

Maloniai kviečiame atostogaujančius Cape Code, Mass., 
apsilankyti istoriniame Sandwich miestelyje ir praleisti savo 
atostogas

SPRING HILU MOTOR LODGE 
351 ROUTE 6 A

EAST SANDWICH, MA. 02537
Jūra ir smėlis — pusantros mylios atstume
Dėl rezervacijų skambinti:

617-888-1456

AUGĖ IR VYTAS RASTONIAI

tininkai MI, Nekalto Prasidėji
mo Šv. Mergelės Marijos Se
serys, Putnam, CT, Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjunga, Detroi
to skyrius, MI.

Po 10 dol. — L.B. Brighton 
Park apyl., Chicago IL, Lietuvių 
Katalikių Moterų Sąjunga, Los 
Angeles skyr. CA, LMKF Phi- 
ladelphijos klubas PA, Lietuvių 
Veteranų Karių “Ramovė” Los 
Angeles skyr. CA.

6 dol. — Amerikos Lietuvių 
Taryba, Rochester, N Y.

5 dol. — Vilią Maria, Thomp
son, CT.

Visiem aukotojam dėkoja 
VLIK’as ir Tautos Fondas.

Aukas prašome siųsti: Tautos 
Fondas (Lithuanian National 
Foundation), P.O. Box 21073 
Woodhaven, NY 1142L-

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius,
Vedėjas

MASTERCHARGEVISA

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

119-09 Myrio Avenue 
Rlehmond HM, N.Y. 11419

Prieinamos kainos, modamos įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamalca Ir Myrio Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais Ir ftečtadlenials.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kalnas

ORBITAIR INTERNATIONAL LTD. IR JONAS ADOMĖNAS RUOŠIA
ATOSTOGAS PRIE BALTIJOS

NY STATE (212) 999-1999

1S (NCNV UCTUVNC1 įtVYKSTAMA GRUODŽIO 23, GRĮŽTAMA SAUSIO 3.

ORBITAI* INTERNATIONAL LTD.
20 EA9T 4ITN STREET 
NEW YORK, NEW YORK 10017

Addrses— 
OtykSMs



CAPECOD, MASS

—

Pirmininkas V. Židžiūnas pra-

valdžios pareigūnam išsiųsta 
raštų apie Lietuvos rūpesčius.

susirinkimų, surengė gegužinę, 
Nauju Metų sutikimą, Vasario 
16-osios šventę, priešvelykinį

Apreiškimo parapijos bažnyčioje balandžio 26, sekmadienį, 
lankėsi Brooklyno vysk. A. Bevilaąua ir 50 vaikų suteikė 
Sutvirtinimo sakramentą. Iškilmingas mišias koncelebruoja iš 
k. Apreiškimo parapijos klebonas kun. Jonas Pakalniškis, 
vysk. A. Bevilaųua, kun. Pranas Bulovas, Tėv. Antanas 
Prakapas, OFM. Nuotr. P. Bivainio

BROCKTON, MASS
Brocktonas šventė 100 metų 

sukaktį
Gegužės 23 Brocktonas šventė 

miesto 100 mėtų'sukaktį. Bdvo 
iškilmingi pietūs su sveikinimo 
ir pagyrų kalbomis. Visi džiau
gėsi, kad Brocktonas buvo Ame
rikos batų miestas.

Paradas prasidėjo 1:30 v. po
piet, jis nusitęsė net keturias su 
puse mylios Main gatve. Čia žy
giavo organizacijos, kariniai da
liniai, įvairių tautybių atstovai, 
orkestrai, vėliavos, puošnūs ve
žimai su gyvaisiais paveikslais. 
Taip parade praplaukė apie 40 
puošnių vežimų, praėjo daugiau 
kaip 60 skirtingų vienetų.

Parade dalyvavo ir lietuviai. 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
mokinių orkestras, kurį sudaro 
60 pučiamųjų ir mušamųjų in
strumentų, puošnus “Gintarė-

lių” būrys su plakatu ir 12 vė
liavų. Šiemet mokyklai vado
vauja seselė Karmelita Ribo- 
kaitė, o “Gintarėliams” — sese
lė Berchman Šakaiytė. Jom pri
klauso padėka už gražų vaikų 
parengimą paradui.

Lietuviai galėjo padaryti kokį 
puošnų vežimą su gyvuoju pa
veikslu, kuris parodytų lietuvių 
gyvenimą ir siekimus. Lietuvių 
čia gyvena nemaža. Pirmas lie
tuvis Brocktone įsikūrė 1884 
metais. Tai buvo Juozas Stanke
vičius. Paskui įsikūrė ir daugiau, 
nes čia buvo garsi batų pra
monė. Ir dabartinis miesto bur
mistras David E. Crosby ir mies
to viešųjų darbų viršininkas 
Frank M. Wallen (Volungevi
čius) yra lietuviškos kilmės ir 
tuo jie didžiuojasi. Miestas yra 
gerai tvarkomas, čia geras

A
LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 

SEKCIJA BOSTONE
RENGIA

FOTO KONKURSĄ
DALYVAUJA TIK MĖGĖJAI

TAYSYKLĖS:
1. Vardas, pavardė, adresas Ir tol. numeri*;
2. Tema: laisvas pasirlnklmss;

Dydi*: 5” x 7’ mln.;
Nuotraukos pavadinimas;
Foto aparato rūšis Ir obfoktyvss;
Filmo rūšis Ir stiprumas;

9.

PREMIJOS:
Pirma vista
Antra vieta
Trečia vieta
{vertinimas spaudoje

Registracijos mokestis:
93.00 už pirmą nuotrauką
91.00 už kitas nuotraukas

Jury komisiją sudaro Boston Globė prof. fotografai.
Paroda Ir promfyj Jtalklmaa {vyks rudeni (tiksli data 

bus paskelbta vėliau).
Laimėtojai bus prašomi atsiųsti negatyvus.
Nuotraukos grąžinamos priskintus adresuotą voką su 

pašto ženklu.
Nuotraukas su čekiais siųsti Ir dėl papildomų Infor

macijų kreiptis J:
Jūratę Dambrauskaitę 
71 Glendale štreot 
Brockton, MA 02402 
(917) 597-9526

$250.00
$100.00
$ 50.00 

vien valdyba, bet ir visi nariai 
uoliai talkino darbuose. Todėl ir 
rezultatai teigiami. Metiniame 
susirinkime atsilankė 35 nariai.

Apylinkės valdyba ir nariai 
dėjo ir dės pastangas kuo dau
giau paskleisti žinių vietinių 
gyventojų tarpe apie okupuo- 
toj Lietuvoj rusų vykdomą geno
cidą. Vasario 16 proga Cape 
CodCommunity College biblio
tekai buvo įteikta knygų apie 
lietuvių dailininkų darbus ir dr. 
T. Remeikio knyga “Opposition 
to SovietRule in Lithuania 1945- 
1980“. Suteikta informacija vie
tiniam laikraščiam ir radijo sto
tim apie dabartinę okupuotos 
Lietuvos padėtį. 1980-81 m. ka
dencijoj pajamų buvo apie 4000 
dol., išlaidų — 2800 dol., kasos 
likutis — 1200 dol. Revizijos 
komisijos aktą perskaitė Man- 
deikis ir pažymėjo, kad knygos 
vedamos tvarkingai.

Vicepirm. J. Rūtenis supažin
dino su neseniai įvykusia ryti
nio JAV pakraščio LB konferen
cija New Yorke..

Kadangi G. Jančiauskienės ir 
P. Šlapelio kadencija baigėsi, 
buvo vykdomi daliniai valdybos 
rinkimai. G. Jančiauskienė ne
sutiko būti perrenkama. Nauja 
valdyba pareigomis pasiskirstė 
taip: pirm. V. Židžiūnas, vice
pirm. J. Rūtenis, sekr. P. Šlape-

saugumas, geras švietimas, gera 
senelių globa. Miesto pastatai . 
švarūs, atremontuoti, miesto 
aikštės sutvarkytos, gražiai su
planuota autobusų stotis su geru 
susisiekimu visiem.

Paminėti žuvusieji dėl 
Lietuvos laisvės

Gegužės 24, sekmadienį, 
v. r. buvo mišios Šv. Kazimiero 
bažnyčioje už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės. Jas užprašė LB 
apylinkė ir vietos Altą. Klebonas 
buvo išvykęs, tai mišias aukojo 
Tėv. Rafaelis Šakalys, OFM. Pa- 1 
maldose dalyvavo su vėliava 
Martyno Jankaus kuopos šauliai 
ir parapinės mokyklos gražiai , 
pasipuošusių “Gintarėlių“ būre
lis. Giedojo parapijos choras, ve
damas komp. J. Gaidelio.

Po pamaldų visi su mokinių 
orkestru nuėjo į aikštę prie Tu- 
kio paminklo. Ten yra surašyti 
žuvę laisvės kovose dėl Lietu
vos ir dėl pasaulio laisvės. Su
giedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai, iškeltos vėliavos. Padė
tas prie paminklo vainikas A.L. 
Tarybos vardu. Vainiką atnešė 
A. Baškauskienė ir J. Šuopys. 
Kalbėjo Altos pirm. R. Bielkevi- 
čius, Tėv. R. Šakalys, OFM. 
Sugiedota Marija, Marija. Visi ta
da grįžo į bažnyčios salę pus
ryčiam. šiuos pusryčius jau 
antri metai paruošia Irena ir Sta
sys Eiviai.

10

Parapijos choras, norėdamas 
papildyti savo lėšas, gegužės 
10 buvo surengęs loteriją. Lai
mėjimų traukimą pravedė E. 
Sužiedėlis. Spalvotą televiziją 
laimėjo Vyt Sužiedėlis, rekor- 
davimo aparatą — Barbara Rup
šienė, radiją su laikrodžiu — V. 
Sužiedėlienė.

Liepos 12, sekmadienį, cho
ras išvyksta į Kennebunkportą 
pas tėvus pranciškonus. Ten 
giedos per pamaldas ir atliks 
programą lietuvių dienoje. Po 
vasaros atostogų pradės ruoštis 
savo koncertui.

Sūkurys, tautinių šokių an
samblis, vadovaujamas Vytauto 
Bruzgio, turi 48 šokėjus. An
samblis sėkmingai dalyvavo ry
tinio pakraščio tautinių šokių 
šventėje Hartforde.. Ansamblio 
veiklą uoliai remia tėvų komite
tas.

E. Ribokienė

■

nė, valdybos narys ir LF atsto- , 
vas J. Mikalauskas.

Pirm. J. Židžiūnas padėkojo 
valdybos nariam už b 
biavimą, o apyli nariam 
už uolią talką. Ypač visų vardu 
padėkojo G. Jančiauskienei už 
nenuilstamą darbą, ruošiant 
apylinkės parengimus. Tarp 
stambesnių aukotojų paminėti 
S. ir J. Kontrimai. Padėkota ir F. 
Mandeikiui, kuris savo namą ir 
sklypą užleidžia apylinkės, pa
rengimam. Gi M. Biliūnas susi
rinkusių vardu padėkojo valdy
bai už sėkmingą vadovavimą.

Birželio įvykiai buvo paminė
ti birželio 14 pamaldomis Cen- 
terville bažnyčioj. Klebonas kun. 
Perry pamoksle tiksliai ir vaiz
džiai apibūdino dabartinę Lie
tuvos žmonėų padėtį. Ragino 
melsti Dievą, kad palengvin
tų Lietuvos kančias ir priartin
tų laisvę.

Pirm. J. Židžiūnas taip pat pri
minė ir Lietuvių Fondo reika
lus — kvietė stiprinti Fondą 
savo įnašais dabar, o taip pat ne
užmiršti Lietuvių Fondo ir savo 
testamentuose.

m 

CMOS—
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PAGERBTAS
KUN. Z. SMILGA

Italijos generaliniame konsu
late, 690 Park Avė., New York, 
N.Y., birželio 16 kun. dr. Zeno
nui Smilgai iškilmingai buvo į- 
teiktas Italijos vyriausybės raš
tas, kuriuo jis pakeliamas į “Ca- 
valiere della Republica Italia- 
na”. Generalinis konsulas įteikė 
puošnų auksinį medalį. Oficia
liame rašte pažymima, kad tai 
daroma padėkos ženklan už kun. 
Smilgos nuopelnus italų tautai, 
uoliai ir sėkmingai dirbant Šv. 
Sebastijono parapijoj, Middle- 
town, Conn., arti 25 metų.

Kun. dr. Z. Smilga į JAV at
vyko 1955 vidury. Į Šv. Sebas
tijono italų parapiją buvo paskir
tas 1956 pavasarį ir ten išdirbo 
su vienų metų pertrauka iki 
1980, pirma kaip asistentas, o 
nuo 1969 kaip klebonas.

Šitoks įvertinimas-yra pirmas 
tos parapijos 60 metų istorijoj 
ir, gal būt, vienintelis Connec- 
ticut kunigų tarpe.

Šiuo metu kun. dr. Z. Smilga 
klebonauja Westbrook, Conn., 
Šv. Morkaus parapijoj. — V.C.

Minkų radijo gegužinė
Steponas ir Valentina Minkai 

vadovauja Naujojoj Anglijoj se
niausiai lietuviškai radijo pro
gramai. Šiemet įvyks 47 metų 
sukaktuvinė gegužinė rugpjūčio 
9, sekmadienį, lietuviškame Ro
muvos Parke, 71 Claremount 
Avė., Brocktone.

Programa prasidės 4 vai. po
piet. Įdomiai pasirodys magikai 
Jerry ir Ann Fields. Po to bus iš
kiliosios Naujosios Anglijos lie
tuvaitės rinkimai. Gražuolė gaus 
grožio ženklą, kurį jai įteiks 
pereitų metų gražuolė Sandy 
Gailius iš Waltham. Laimėtoja 
taip pat gaus gražią taurę, ku
rią skiria Joe Casper, kandida
tas į Bostono miesto tarybą. Rau
donų rožių puokštę skiria Baltic 
Florists. Auksuotus auskarus ir 
auksuotą grandinėlę 75 dol. ver
tės skiria Ketvirčio brangenybių 
krautuvė, So. Bostone.

Šokio varžybos su dovanomis 
vyks grojant Mickey Haberek 
Trio iš Dorchesterio. Visų daly
vių šokiai bus nuo 6 iki 9 vai. 
vak.

Laimėjimam skiriamos šios 
dovanos: 1) 100 dol. taupa So. 
Boston Savings Banke. 2) Di
delę lietuvišką vazą dovanoja 
Baltic Associates iš So. Bosto
no. 3) Radiją dovanoja Farragut 
bankas iš So. Bostono. 4) Gin
tarinį papuošalą ant grandinėlės 
skiria Baltic Tours iš Bostono. 
5) Timex rankinį laikrodėlį duo
da Mt. Washington bankas So. 
Bostone. 6) 25 dol. pusmetinę 
suteiks Rožės grožio salionas 
iš So. Bostono. 7) 50 dol. JAV 
bonais skiria kongresmanas Joe

baltimore, md
Būrelis lietuvių pensininkų 

turėjo savo gegužinę prie Che- 
sapeake Bay vandenų, Alfonso 
ir Daratos Adomaičių vasarvietė
je. Vyko autobusu nuo Lietuvių 
Namų. Ten gražiai praleido lai
ką dainuodami, juokaudami, už
kandžiaudami. Vakare vėl grįžo 
į Lietuvių Namus.

Kun. Antanas Dranginis da
lyvavo rekolekcijose nuo birže
lio 22 iki 26 Mt St. Mary’s 
seminarijoje, Emmifsburg, Md. 
Čia jis yra baigęs mokslus ir čia 
buvo įšventintas į kunigus 1956 
gegužės 26.

Stebuklingo Medaliko novena 
vyksta ir vasaros metu. Dau
giausia žmonių dalyvauja vidur
dienį pirmadieniais ir antradie
niais. Bažnyčia yra gerai vėdi
nama, tai žmonės gali atsigauti _ 
nuo tvankių vasaros karščių. Jie 
džiaugiasi ir bažnyčios gra
žumu.

Audra ištiko Baltimorės mies
tą ir priemiesčius. Birželio 25 
vakare stiprus vėjas su dideliu 
lietumi ir žaibais užpuolė mies
tą, nunešė stogus, išvertė telefo
no stulpus, išvartė medžius, nu
traukė elektros laidus. Tūkstan
čiai liko be elektros, be tele
foninio ryšio. Audra padarė mili
jonus dolerių nuostolių. Ilgai 
baltimoriečiai prisimins tą die
ną. Elektros ir telefoninio ryšių 
atstatymas užtruko net penkias 
dienas.

dalyvauja Marylando valstybės 
metiniame legionierių seime, 
kuris bus liepos 13-17 Ocean 
City, Maryland. Liepos 16 bus 
didelis paradas, kuriame daly
vaus ir lietuvių Postas su vėlia
vomis. Bus nešama ir lietuviška 
vėliava. jonas Obelinis

Stepono ir Valentinos Minkų vadovaujamų radijo programų 
gegužinėj pereitais metais iš Naujosios Anglijos iškiliąja 
lietuvaite buvo išrinkta Sandy Gailius iš VValtham (vidury). 
Kairėj Monika Plaškus iš Bridgewater ir dešinėje Nijolė 
Ivanauskaitė iš Dorchester, 1979 metų iškilioji lietuvaitė. 
Kam teks šis titulas šiemet? Tai bus galima patirti 47-toje 
metinėje gegužinėje rugpiūčio 9 Romuvos Parke, Brocktone.

Moakley. 8) 25 dol. pinigais ski
ria Fitzmaurice Motor Sales ir 
Service iš Brocktono.

Pramatytos ir gražios įžangos 
dovanos: 1) Lininė staltiesė nuo 
A. Baikienės. 2) 50 galionų de
ginimui aliejaus nuo Fortūna 
Fuel Co. iš Braintree. 3) Maža 
lietuviška vaza nuo Baltic As
sociates iš So. Bostono. 4) Pie
tūs dviem asmenim Milton H iii 
House restorane, Miltone. 5) Ra
dijas su laikrodžiu nuo O’Toole 
Broadway Appliance iš So. Bos
tono. 6) Du staliukus skiria Ave- 
nue Thrift Shop iš So. Bostono, 
Dorchester ir Quincy. 7) 6 kili
mėlius dovanoja Broadway Li- 
noleum iš So. Bostono.

Taip pat skiriamos trys pini
ginės dovanos už gražiausius 
rankdarbius (mezginius, droži
nius, keramiką ar tapybą), atneš
tus į gegužinę. Pirma dovana — 
50 dol., antra dovana — 25 
dol., trečia dovana — 10 dol. 
Premijos išmokamos pinigais.

Autobusas į gegužinę ir atgal 
išeis nuo So. Bostono Lietuvių 
Piliečių klubo, kampas E. St. 
ir W. Broadway, So. Bostone, 
1:30 vai. popiet

Visus atsilankyti kviečia radi
jo šeimininkai Steponas ir Va
lentina Minkai.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

— Danų leidykla “Borgen” 
pernai išleido Bernardo Kara- 
wackio autobiografinių apsa
kymų rinkinį lemulven (Geleži
niai vilkai). Varšuvoj 1938 gimęs 
ir 1944; 1957 Lietuvoj gyvenęs 
autorius aprašo savo vaikystės 
išgyvenimus ir keliuose sky
riuose pavaizduoja lietuvių kovą 
už savo tėvynės laisvę ir nepri
klausomybę. (E)

Minkų vedamos radijo valan
dėlės gegužinė-piknikas įvyks 
rugpiūčio 9 Romuvos parke, 
Brocktone.

Laisvės Varpo rudens koncer
tas įvyks spalio 4 So. Bostono 
Lietuvių Piliečių D-jos salėj.

LAISVES VARPAS Sekma
dieniais 11:30-12:10 vai. 740 
banga Iš WCAS 12:10-1:00 vai. 
1490 banga Iš WBET Vedėjas 
Petras Viščinis 173 Arthur St, 
Brockton, MA 02402 Tetot (917) 
599-7209

BOSTON, MASS. — WLYN 
1390 bangos sokm. nuo 1 H 
1:30 vai. Veda S. Ir V. Minkai, 
502 E. Broadway, So. Boston, 
Mase. 02127. Tetef. 299-0499. 
Parduodamas Darbininkas. Di
delis lietuviškų knygų pasirinki 
mas.

1981 M. EKSKURSUOS 1 LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO/NEW YORKO 
Maskva/Vllnlus:

rugpiūčio 19
— 9114940

— 9101040
— $ 97040

Vito* grupė* aplankys KAUNĄ Ir TRAKUS, tos lydime* 
vadovų. Prie šių grupių galima jungti* I* VISŲ AMERIKOS Ir

TRANE-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

Norint lom atsikviesti gintinos atostogom —■ sutvertoms
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Darbininkas kitą savaitę dėl 
vasaros atostogų neišeis. Kitas 
Darbininko numeris pasirodys 
su liepos 31 data.

Pavergtų Tautų Savaitė šie
met bus liepos 12-19. Specia
lias proklamacijas išleido JAV 
prezidentas Ronald Reagan, gu
bernatorius Hugh Carey ir bur- 
mitras Edvvard Koch. New Yor- 
ke iškilmes organizuoja jungti
nis komitetas, kuriame daly
vauja: American Friends of Anti- 
bolshevik Bloc of Nations Ine. 
(Peter C. Wytenus — president), 
Americans to Free Captive Na
tions Ine., (Valentyna Kalynyk 
— president), National Confe- 
deration of American Ethnic 
Group Ine. (Edward S. Yambru- 
sic — president), Chinese 
Consoįidation Benevolent Assn. 
(Ping Kee Chan — president). 
Liepos 12, sekmadienį, 11:30 
vai. ryto ekumeninės pamaldos 
vyks prie Laisvės Statulos New 
Yorke. Po to valdžios ir organi
zacijų atstovų kalbos ir kultūri
nė programa. Liepos 19, sekma
dienį, 9:30 vai. ryto renka
masi 51 St. ir 5th Avenue. Po 
to žygiuojama penktąja Avenue 
iki Central Parko, kur Central 
Mali — Band Shell — bus spe
ciali patriotinė ir kultūrinė pro
grama. Visi lietuviai kviečiami 
gausiai prie šių demonstracijų 
prisidėti.

Apreiškimo parapijos metinė 
gegužinė — piknikas įvyks rug
pjūčio 2 Plattdeutsche Parke, 
Franklin Sąūare, L.I. Parkas bus 
atidarytas 1 vai. popiet Bus į- 
vairių pramogų, veiks loterija. 
Joe Kazlas orkestras gros nuo 5 
vai. popiet iki 9 vai. vak.

Lietuvių Katalikų Susivie
nijimo metinis seimas, šiemet 
jau 68-tas, vyko liepos 12-14 
Rochester, N.Y., Marriott vieš
bučio patalpose. Iš New Yorko 
šiame Susivienijimo seime daly
vavo direktorius Bronius Bobe
lis, atstovai Juozas Giedraitis, 
Genė Kudirkienė ir Stasys Lu
kas, o taip pat ir Darbininko 
redaktorius Tėv. Kornelijus Buč
inys, OFM.

Dariaus ir Girėno skridimo 
per Atlantą į Lietuvą minėji
mas bus liepos 18, šeštadienį, 
3 v. popiet prie lakūnų pa
minklo, Lituanica Sąuare, 
Union Avė., Brooklyne. Kalbą 
pasakys prof. dr. Jokūbas Stukas, 
invokaciją sukalbės Tėv. Anta
nas Prakapas, OFM. Prašoma 
visų kuo gausiau dalyvauti. Po 
minėjimo atgaiva pas Bronę 
Spūdienę. Minėjimą rengia Da
riaus ir Girėno paminklo staty
bos komitetas ir Lietuvių Darbi
ninkų Draugijos 7 kuopa. Abie
jų šių vienetų pirmininkė yra 
Bronė Spūdienė.

Už auu Vytautą Šventoraitį, 
minint jo mirties penktąsias 
metines, mišios bus aukojamos 
liepos 24 lietuvių pranciškonų 
koplyčioj Brooklyne. Liūdintys 
žmona Kazimiera, sūnūs Egidi
jus ir Saulius su šeimomis bei 
J.P. Kunigėliai kviečia draugus 
ir pažįstamus a.a. Vytautą prisi
minti savo maldose.

Už a-a. Kazimierą Barauską, 
minint trečias mirties metines, 
mišios bus aukojamos mirties 
dienoj Center Moriches, N.Y. 
(ačiū p. A. Dėdinui). Taip pat 
mišios bus aukojamos rugpiūčio 
1, šeštadienį, 10 vai. ryto lietu
vių pranciškonų koplyčioj, 
Brooklyne. Giminės, draugai ir 
pažįstami prašomi a.a. Kazimie
rą prisiminti savo maldose.

Antano Maceikos vardo Kultū
ros Židinio biblioteka per visą 
vasarą bus uždaryta.

Pennsylvanijos Lietuvių 
diena šiemet vyks rugpiūčio 
16 Lakewood Parke, Bamesvil- 
le, Pa. Lietuvių dieną organizuo
ja Lietuvos vyčių 144 kuopa. 
Lietuvos vyčių 110 kuopa Mas- 
pethe į šią didžiulę lietuvių 
šventę organizuoja keletą auto
busų, kurie 8 vai. ryto išvyks nuo 
Maspetho Lietuvių Piliečių klu
bo. Kelionės kaina 10 dol. Dėl 
rezervacijų skambinti: J. Ado
mėnas 497-5212, A. Dauzickas 
398-3158, Piliečių klubas HA 9- 
9866.

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putname, Conn., 
liepos 26. Autobusas išeina sek
madienį 6:30 v. ryto iš Kultūros 
Židinio kiemo, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. Septintą 
valandą sustoja ties Shalins 
Funeral Home, 84-02 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N.Y. Kelionė 
asmeniui 17 dol., įskaitant ir 
įėjimą į pikniką. Registruotis 
Darbininko administracijoje — 
tel. 827-1351 arba pas M. Ša- 
linskienę — tel. 296-2244.

EKSKURSIJA Į 
KENNEBUNKPORTĄ

Tradicinė ekskursija autobusu 
pas Tėvus pranciš
konus Kennebunkport, Maine, 
rengiama Darbo dienos savait
galy. Autobusas iš Kultūros Ži
dinio kiemo išvyks rugsėjo 5, 
šeštadienį, 8 vai. ryto. Pakeliui 
sustojama prie Shalins Funeral 
Home, 84-02 Jamaica Avė., 
Woodhavene. Į New Yorką grįž
tama rugsėjo 7 vakare. Kelionė, 
nakvynės ir valgis 5 kartus — 
asmeniui 95 dol. Kelionės reika
lais skambinti Marytei Šalins- 
kienei 296-2244 arba Tėvui Pet
rui 827-1351. Anksčiau užsire
gistravę pasirenka vietas auto
buse.

Publika Lietuvos Atsiminimų radijo valandos koncerte gegužės 16 Kultūros Židinyje.

Lietuvos Atsiminimų radijo valandos 40 metų sukaktuvi
niame koncerte gegužės 16 Kultūros Židinyje. Iš k. dr. Jo
kūbas Stukas, JAV LB Krašto Valdybos pirtnininkas Vytau
tas Kutkus, Janina Simutienė, Lietuvos gen. konsulas Ani
cetas Simutis, Lietuvių Enciklopedijos leidėjas Juozas Kapo
čius ir Loreta Stukienė.

LIETUVOS TYRIMO INSTITUTAS
Rugpiūčio 23 sueis 25 metai 

nuo Lietuvos Tyrimo Instituto 
inkorporavimo Nevv Yorko vals
tijoj. Inkorporacijos akte Institu
to tikslas nusakytas taip: ‘Tn - 
stituto tikslas, be kitų dalykų, 
yra sukurti, organizuoti ir remti 
tyrimą; rankioti, telkti, leisti ir 
platinti medžiagą, knygas, bro
šiūras, straipsnius, žemėlapius 
ir archyvinę medžiagą apie 
Lietuvą, jos žmones, jų kalbą, 
apie jos istoriją ir dabartį, apie 
lietuvių kultūrą, Lietuvos ūkinį 
gyvenimą ir apie visa kita, kas su 
šiais dalykais turi ryšio”. “Ob
jektyvumas ir nešališkumas yra 
pagrindinės Instituto veiklos 
normos.”

Lietuvos veiksnių konferenci
jos prieš tai sudarytos Rytų ir 
Vakarų komisijos įsijungė į Insti
tutą su Amerikos Lietuvių Tary
bos jom duota 2000 dol. pašalpa. 
Rytų komisijai vadovavo dr. An
tanas Trimakas, o Vakarų — Bro
kas. Instituto vykdomoji taryba, 
Martyno Brako vadovaujama, 
pradžioj pasirinko tyrinėti Lie
tuvos žemes ir lietuvių gyvena
mas vietas už 1918-1940 metų 
Lietuvos valstybės sienų.

Po dvejų savo veiklos metų 
Institutas 1958 išleido pirmąją 
savo studiją lietuvių kalba — 

NAUJAUSIOS 
KNYGOS

Juozas Brazaitis, Raštai, II 
tomas. Nuo Maironio iki Braz
džionio. 15 dol. (Dar gaunamas 
ir J. Brazaičio Raštų I tomas. 15 
dol.)

Tomas Venclova, Lietuva pa
saulyje. Publicistika. 10 dol.

Leonardas Kerulis, Išvežtųjų 
lietuvių sąrašas. Didelio forma
to, įrišta kiet&is viršeliais. 20 dol.

Marija Aukštaitė, Ant marių 
krašto. Romanas. 10 dol.

Persiuntimui pridedama 1 
dol. už kiekvieną knygą.

šios bei kitos lietuviškos kny
gos, plokštelės ir suvenyrai gau
nami Darbininko administraci
joj: 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne* 
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Conn.) Apsidraus- 
darni pas jį, sutaupysit 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dienąt 201 
964-3500. Valu, savaitgaliais: 201 
664*3750.

MAŽOJI LIETUVA, paženklin
damas ją Studia Lituanica I. 
Dr. A. Trimakui mirus, po 3 me
tų, 1967, Rytų komisijai pradė
jo pirmininkauti dr. Algirdas 
Budreckis.

1961 Institutas išleido antrąjį 
savo darbų tomą — dr. Jono 
Balio paruoštą anglų kalba lietu
vių bibliografiją LITJIUANIA 
AND LITHUANIANS, Studia 
Lituanica II.

M. Brokui 1965 išvykus pro
fesoriauti į Sioux Falls, So. Da- 
kota, Instituto pirmininku buvo 
išrinktas dr. Jonas Puzinas. Ir 
vienam, ir kitam jų pirminin
kaujant Instituto vykdomajai ta
rybai, šis kolektyvas veikė labai 
intensyviai. Jis kaupė medžiagą, 
kvietė bendradarbius 
vakarinėm Lietuvos vietovėm 
studijuoti. Dr. J. Puzinui pirmi
ninkaujant, gana daug posė
džiauta ieškant etnografinių Lie

rytinėm ir iždininkas — Vytautas Banelis,

VIENOJ DVASIOJ SU BROLIAIS LIETUVOJ —

MALDININKŲ KELIONĖ 
UŽ KENČIANČIĄ LIETUVĄ

Shrine of the North American Mortyra, Auriesville NY
Exlt No. 27, New York Stato Ttmnray

SEKMADIENI — RUGPIŪČIO 30 d. 1981
Autobusai išvyka 8:30 vai. ryto nuo Shalins Funeral Home,

' o S vai. ryto Iš Kultūros Židinio kiemo
Pietus galima pasiimti arba nusipirkti vietoje.

2 vai. — KRYŽIAUS KELIAI
4 va|. _ KONCELEBRUOTAS MIŠIAS

atnašaus J. E. Vysk. N. Elko

Giedos APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS
Kalbės kun. MICHAEL BOURDEAU* iš Anglijos

Dėl Informacijų Ir autobuso bilietų kreiptis:

Marytė SMHns Tėv. Potroa SmNum OFM
64-02 Jomolco Arame arba HlgMoad Mvd.
Woodhaveti NY 11421 Brooklyn NY 11297
TėL 212 296-2244 Tol. 212 227-1861

"Laisvė”, Ozone Park, N.Y.. 
leidžiamas ir Masvai tarnau
jantis savaitraštis, paminėjo 70 
metų sukaktį- Šia proga aukš
čiausio sovieto prezidiumo pirm. 
L. Brežnevas ir sekr. M. Geirga- 
dzė "Laisvės” vyr. redaktorių 
Antaną Bimbą apdovanojo so
vietiniu “Tautų draugystės” or
dinu, maskvinę A. Bimbos pro
pagandą pavadinę draugiškų ry
šių stiprinimu tarp JAV ir So
vietą Sąjungos. Pasveikinti A. 
Bimbos iŠ Vilniaus buvo atvykęs 
taip pat Maskvai tarnaujančios 
"Tiesos” vyr. redaktorius A. 
Laurinčiukas, atsivežęs ir meni
ninkų trijulę — Vilniaus operos 
mezzosopraną Aušrą Stasiūnaitę, 
smuikininką Raimondą Katilių 
ir pianistą Povilą Stravinską. 
Jie ne tik dalyvavo "Laisvės” 
sukakties minėjime, bet ir buvo 
įkinkyti į propagandinius kon
certus Sovietų ambasadoj Wash- 
ingtone ir Jungtinių Tautų 
bibliotekos salėj.

Lietuvių diena Kennebunk- 
porte, Maine, pranciškonų vie
nuolyno sodyboje bus liepos 12, 
sekmadienį. Bus paminėta pran
ciškonų 40 metų veiklos sukak
tis Amerikoje. Iškilmingos pa
maldos bus 11:30. Mišių metu 
giedos Brocktono Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos choras, vado
vaujamas kompozitoriaus Ju
liaus Gaidelio. Meninė programa 
bus 4 vai. prie didžiojo vasar
namio aikštėje. Tautinius šokius 
šoks Bostono tautinių šokių* gru
pė, kuriai vadovauja Ona Ivaš- 
kienė ir jos sūnus Gediminas 
Ivaška. Giedos ir Brocktono 
lietuvių parapijos choras, vado
vaujamas komp. J. Gaidelio.

Putname seserų sodyboje me
tinis piknikas - gegužinė bus 
liepos 26. Kaip paprastai, iš Nevv 
Yorko vyksta daug žmonių. Or
ganizuojamas ir autobusas. Or
ganizuoja Darbininko admi
nistracija.

tuvos sieny. Kai jau dėl jų buvo 
išsiaiškinta ir susitarta, pagal nu
rodymus Juozas Andrius paruošė 
etnografinių Lietuvos sienų že
mėlapį. Jo išspausdinimo išlai
das sumokėjo dr. Petras Kaladė, 
gyv. So. Bostone, Mass. Žemėla
pis išėjo 1968.

1974, dr. J. Puzinui išsikėlus 
gyventi į Chicagą, vykdomosios 
tarybos pirmininku buvo išrink
tas Juozas Audėnas, visą laiką 
buvęs vicepirmininku. Jam pir
mininkaujant, 1976 Institutas iš
leido naujų veikalą — LITHUA- 
NIA M INO R, Studia Lituanica 
III. Šį leidinį keletą metų re
dagavo M. Brokas.

Visus, čia minėtus leidinius 
spausdino Lietuvių Enciklope
dijos spaustuvė So. Bostone, 
Mass. Tiem visiem leidiniam iš
leisti padėjo ne tik Alto duoti 

2000 dol., bet ir, svarbiausia, 
Kipro Bielinio pomirtinis pa
likimas.

Gavusi daug reikalingos me
džiagos iš Instituto, Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjunga 1980 
išleido veikalą RYTŲ LIETU
VA, suredaguotą dr. Algirdo 
Budreckio. Sąjungai prašant, 
Institutas šį veikalą įrašė į savo 
leidinių eilę — Studia Litua
nica IV.

-o-
Šių metų gegužės 24 Kultū

ros Židiny Brooklyne įvyko In
stituto visuotinis narių susirinki
mas. Apžvelgęs vykdomosios ta
rybos praėjusią veiklą, susipa
žinęs su paruoštąja apyskaita, 
susirinkimas ją patvirtino ir iš
rinko naują vykdomąją tarybą. 
Išrinktoji vykdomoji taryba pasi
skirstė pareigomis: pirmininkas 
— J. Audėnas, vicepirmininkas-

sekretorė —Viktorija Cečetienė, 
narys — Alfonsas Koncė.

Minėta, kad Institutas išleido 
etnografinių sienų žemėlapį.

Deja, tos sienos ligi šiol tebėra 
plačiau neaprašytos. Šiai spra
gai užpildyti suvažiavimas, nuta
rė išleisti atitinkamą monografi
ją ir pavedė vykdomajai tarybai 
išleidimą organizuoti — rinkti 
medžiagą ir pakviesti kompeten
tingą asmenį tai monografijai pa
ruošti.

P.S. Institutas dar turi gana 
daug neišparduotų Lithuania 
Minor knygų. Knygoj sudėtos 
net 6 studijos su 50 žemėlapių. 
Kaina 15 dol., pridedant 1 dol. 
persiuntimui. Gaunama pas pla
tintojus ir Institute. Rašyti: Lith- 
uanian Research Institute, 149- 
31 120th St., So. Ozone Park, 
NY 11420. Galima kreiptis ir į 
Darbininko administraciją.

J. Audėnas

r

Apreiškimo parapijos metinė šventė —

GEGUŽINĖ —
LIETUVIŲ DIENA 

gamtoje bus rugpiūčio 2, sekmadienį, gražiame 
Plattdeutsche Parke, 1132 Hempstead Tpke., 
Franklin Sguare, L.I., N.Y.
Pradžia — 1 vai. .popiet
Iškilmingas čventės atidarymas

(himnai, vėliavų pakėlimas) — 2:30 v. popiet 
Vėlesnėje programoje — grupinis dainavimas, 
Šokiai Ir JvalrOs dovanų laimėjimai 
šokiams gros nuotaikingas JOE KAZLAS 
orkestras nuo 5 valandos
JėJImo auka — 3 dol., studentams — 2 dol. 

valkams — nemokamai

Visi širdingai kviečiami | prasmingų pramogų

Už paramų parapijai dėkoja

PARAPIJOS KLEBONAS, KUNIGAI IR TARYBA.

t
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