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Popiežius Jonas Paulius II- 
asis rugsėjo 15 paskelbė trečiąją 
savo encikliką, kuri yra skirta 
žmogaus darbo problemai. Nau
joji enciklika, kurios originalasVoL LXVL Nr. 39 
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POPIEŽIUS PASKELBĖ NAUJĄ

Savaitės 
Įvykiai

Saudi Arabija, tikėdamasi 
gauti 5 elektroninės žvalgybos 
lėktuvus, esanti iš anksto pasi
žadėjusi: niekam neperduoti 
lėktuvų surinktos informacijos ir 
neleisti svetimšaliam jais naudo
tis; leisti JAV pasinaudoti lėktu
vų surinktais. duomenim ir ne
naudoti šių lėktuvų už savo oro 
erdvės ribų. Be to, šie lėktu
vai neturės įrengimų, galinčių 
panaikinti priešo trukdomąsias 
bangas. Bet Izraelio min. pirmi
ninkas Begin, lankydamasis 
JAV, savo kalbose stengėsi įti
kinti kitus, kad tokie lėktuvai 
Saudi Arabijai nebūtų parduoti.

Lenkijos komunistų partijos 
politbiuras, spaudžiamas Sov. S- 
gos, įspėjo Lenkijos gyventojus, 
kad solidarumo unija virstanti 
politine opozicija ir stumianti 
kraštą į tragediją, ir kad unijos 
pasirinktas kelias vedąs į kon
frontaciją ir kraujo praliejimą. 
Bet solidarumo unija tuoj pat 
paskelbė, kad ji nepriimanti to
kio provokacinio pareiškimo.

Britanijos liberalų partija rin
kimų reikalam sudarė koaliciją 
su nuo darbo partijos atskilusia 
grupe, pasivadinusia socialde
mokratų partija.

JAV atstovų rūmai didele bal
sų dauguma nutarė nutraukti 
J.T. švietimo, mokslo ir kultū
ros organizacijai (UNESCO)

ŠMEIŽTAI REKOMENDUOJAMI 
JAUNIMUI
-Iš Liet Kat. Bažnyčios Kronikos Nr. 47.
Skyrius “Chuliganizmas sovietų spaudo]'

“Tieeos” darbuotojai šmeižtas atrodo tiesa. Baudžia už

melas Ir imaižtas yra teigiami dalykai. Tokia imeiž- 
tarašial kompromituoja kompartijų. Kritika turi atitikti 
dabartini mokslo aukštį. Partija smerkia tuos, kurio ražo 
tik daliny tiesų, o gyvenime yra kitaip. Moralinis chuli
ganizmas Ir partija.

ją. Štai dėl ko rimti tarybiniai 
veikėjai ir mokslininkai reika
lauja vengti netiesos ir šmeižtų 
kovoje su religija. Pats Leninas 
kadaise yra pasakęs: “Kokie 
purvini turi būti šaltiniai tų, ku
rie idėjų kovą paverčia šmeižtų 
skleidimu”.

(Kam šmeižtas atrodo tiesa)

Jauniškio pėdomis eina, ir 
“Tiesos” dienraščio propagan
dos skyriaus darbuotoja Danguo
lė Repšienė, Jauniškio “Iliuzi
jas” pavadindama “Teisybė apie 
religiją” (“Tiesa” 1979.XII.21), 
kai iš tikrųjų ten yra tik melas ir 
šmeižtai apie religiją.

Prieš keletą metų ji (Repšie
nė) parašė ir “Tiesoje” išspaus
dino straipsnį “Inkvizicija smūt- 
kelių šalyje”, kur ji garbina Va- 
lašiną, esą jis buvo nubaustas 
už ateizmą vienam mėnesiui 
laisvės atėmimo lygtinai. Iš tik
rųjų gi jis buvo nuteistas ne už 
ateizmą, bet, mūsų dienų termi
nais kalbant, už chuliganizmą.

Jeigu tad Valašino nuteisimas 
vienam mėnesiui lygtinai yra in
kvizicija, tai kokiu vardu reikia 
pavadinti V. Žemaičio nuteisimą 
dviem metam laisvės atėmimo? 
Ar šiuo atveju nevertėtų prisi
minti Kristaus žodžius apie 
veidmainius, kurie mato krislą 
artimo akyje, o savojoje nemato 
rąsto.

(Kas buvo tas Valašinas, pra
šom paskaityti šio Darbininko 
antrame puslapyje. Red.)

(Baudžia už kompartijos 
Įžeidimą)

Juk ir šiandien už komparti
jos ir komjaunimo įžeidimą taip 
pat baudžiama, tik žymiai dides- 

JAV teikiamą 'pmigfhę paramą, ' nėmis bausmėfniš: Štai vieno 
Vilniaus fabriko meistras Vytau
tas Žemaitis (gyv. Ševčenkos 
10—2) 1962 m. spalio švenčių 
metu savo žmonos tėviškėje Si
dabrave įgėręs pašiepiančiai pa
minėjo kompartiją ir komjauni
mą. Tai buvo palaikyta chuli
ganizmu, ir V. Žemaitis tų pat 
metų pabaigoje buvo areštuo
tas ir nuteistas dviem metam 
laisvės atėmimo. Bausmę atliko 
viename bjauriame Klaipėdos 
lageryje.

jei ši organizacija priimtų tre
čiojo pasaulio ir komunistinių 
valstybių remiamus spaudos 
kontrolės nuostatus.

J.T. visumos susirinkimas tre
čius metus iš eilės nutarė, kad 
Kambodijai gali atstovauti buv. 
Pol Pot, o ne Vietnamo pasta
tytosios Heng Samrin vyriausy
bės atstovai.

Sov. S-gos žinių agentūra Tass 
pareikalavo, kad Pietų Afrika 
grąžintų jos per įsiveržimą į 
Angolą į nelaisvę paimtą seržan
tą Nikolai F. Postretsov ir žuvu
sių dviejų pulkininkų ir dviejų 
moterų lavonus. Iki šiol Sov. 
S-ga tvirtino, kad Angoloj veikia 

tik jos civiliniai patarėjai.

Salvadoro juntos prezidentas 
Jose Napoleon Duarte atvyko 
į JAV ginti juntos vedamos poli
tikos ir prašyti JAV teikti Sal- 
vadorui ir toliau ūkinę ir karinę 
paramą.

Egipto prezidentas Anwar el- 
Sadat paskelbė, kad JAV perka 
iš Egipto sovietinės gamybos 
ginklų ir gabena juos į Pakista
ną Afganistano partizanam.

Libijos, Alžiro, Pietų Jemeno, 
Sirijos ir Palestinos išlaisvinimo 
organizacijos vadai, baigdami 
savo konferenciją, reikalavo, kad 
būtų pritaikytos ūkinės ir alie
jaus sankcijos už Izraelio rėmi
mą.

Britų Hondūras, dabar pasiva
dinęs Belize, pasidarė nepri
klausoma valstybe ir įsijungė į 
Britanijos bendruomenę, bet 
Gvatemala, reikšdama pretenzi
jų į jos teritoriją, atsisakė ją 
pripažinti.

Afganistano Kandahar mieste 
afganų kariuomenė susirėmė su 
vietos gyventojais, protestuojan
čiais prieš atsarginių šaukimą į 
kariuomenę. Buvo daug žmonių 
aukų ir daug gyvenamų namų 
sugriauta. Iš Kabulo visi į ka
riuomenę šaukiamo amžiaus vy
rai esą pabėgę.

(Leidykla šlamštą Įvertina 
teigiamai)

Nuostabą kelią kaip galėjo 
‘‘Vagos” leidyklos atsakingi as
menys, nepatikrinę faktų, spaus
dinti šį Jauniškio šmeižtaraštį. 
Kaip galėjo “Avė vita” klubo na
riai J. Balkevičius, P. Mišutis, 
A. Jušką R. Tidikis ir kiti—“Tie
sa” 1979.XII.21—jį teigiamai 
įvertinti ir rekomenduoti jauni
mui. Juk tai jaunimo apgaudi
nėjimas, mulkinimas ir klaidini
mas. Nuo kada gi melas ir 
Šmeižtai yra teigiami dalykai? 
Kaip galėjo VI. Balkevičius Jau- 
niškį vadinti “Ateistinės tiesos 
propagandistu”? (“Komjaunimo 
tiesa” 1980. II. 18). Nejaugi to
kia žemą kupina melo ir šmeiž
tų yra ateistinė tiesa?

Tokie šmeižtaraščiai ne tik 
kompromituoja jų autorių, bet 
ir tų raštų cenzorius, pačią spau
dą, pagalidu ir tuos, kurie už ją 
yra atsakingi — pačią komparti-

(Kritika turi turėti savo lygį)
Tarybinis akademikas S. D. 

Skazkinas rašė: “Po Didžiojo 
Tėvynės karo gana plačiai pa
sklido' nemarksistinis požiūris, 
jog religija — tai apgavystė (daž
nai sąmoninga), o tikintieji (su 
retomis išimtimis)—žmonės tam
sūs. Iš to padaryta išvada, jog 
nereikia ypatingų protinių pa
stangų, ieškant gilių ir tikslių 
protinių argumentų, kritikuojant 
religiją.

Tai blogai pasitarnavo ateiz
mui — atsisuko prieš jį patį. 
Paviršutiniškas charakteris, 
Svarstant pagrindines religines 
problemas, šabloniškumas ir 
protinis ubagiškumas jų “atrė
mimuose”, nepažinimas gyveni
mo nei tikinčiųjų, — tai charak
teringi bruožai tos literatūros, 
kuriai religija (svarbiausia krikš
čionybė) — kvailybė. Ir būtų 
naivu tikėtis, kad ta kritika ati
tiktų dabartinį mokslo aukštą 
ir visuomenės reikalavimus 
(“Nauka i religija” 1966 m.' 
Nr. 2).

rodant Bažnyčios rūpestį ištari 
jos būvyje socialiniais ir ypač 
darbo klausimais, siekiant iškel
ti žmogaus darbo vertę ir apsau
goti žmogų nuo neteisingumo. 
Čia yra taip pat išryškinama 

deda žodžiais “Laborem ex- Bažnyčios socialinio mokslo 
evoliucija.

Antros dalies antraštė yra 
“Darbas ir žmogus”. Čia‘yra pa
teikiama krikščioniškoji darbo 
samprata, išplaukianti jau iš 
Šventojo Rašto Senojo Testa
mento knygų. Lygiu būdu čia 
yra iškeliami žmogaus ir darbo 
santykiai krikščioniškojo mokslo 
šviesoj. Krikščionybė nuo pat. 
pradžios yra iškėlusi žmogaus 
darbo kilnumą. Nesvarbu, koks 
tas darbas bebūtų, jei yra atlie
kamas garbingai ir sąžiningai, 
jis nusipelno didžiausios pagar
bos. Darbas kilnina žmogų ir į- 
prasmina jo gyvenimą.

Trečioj enciklikos daly kalba
ma apie darbo ir kapitalo san
tykius dabartiniame pasauly, nu
rodant tuose santykiuose pasi
reiškiančio konflikto priežastis 
ir išryškinant priemones tam 
konfliktui pašalinti. Čia ypatin
gu būdu yra pabrėžiama, kad ne 
žmogus turi būti pajungtas dar
bui, taigi ir kapitalui, bet darbas 
turi tarnauti žmogui ir jo gero
vei.

Ketvirtoj enciklikos daly kal
bama apie darbininkų teises, o 
drauge ir apie jų pareigas. Čia 
yra svarstomos kai kurios labai 
aktualios šiuolaikinio darbo pa
saulio problemos, kaip santy
kiai tarp darbdavio ir darbinin
ko, 'užimtumo klausimas, darbo 
užmokesčio problema, darbinin
kų teisė jungtis į profesines są
jungas, žemės ūkio darbininkų 
teisių apsaugojimas, invalidų į- 
jungimas į darbą, ir tt

Paskutinėj, penktoj, encikli
kos daly yra kalbama apie dvasi
nę darbo vertę, arba krikščioniš-

ercens” — Atlikdamas darbą. 
Jau pačiu pirmuoju sakiniu ji pa
brėžia esminę mintį, kad žmo
gus savo darbu pelno kasdieni
nę duoną ir prisideda prie žmo- 

> niškeąnės visuomeninės san
tvarkos, o tuo pačiu ir prie pa
saulio pažangos kūrimo.

šioj enciklikoj, kaip ir dviejo
se ankstesnėse Jono Pauliaus II 
enciklikose, visu ryškumu atsi
spindi Bažnyčios ir popiežiaus 
rūpestis žmogaus problemomis 
šiuolaikiniame pasauly, žmo
gaus orumo apsaugojimu, teisin
gumo ir taikos įgyvendinimu, 
su tuo skirtumu, palyginus su 
ankstesniaisiais dokumentais, 
kad naujoj enciklikoj pagrindinis 
dėmesys yra skiriamas ne bend
riesiem socialiam klausimam,' 
bet išimtinai' darbo pasaulio 
problemom, kurių teisingas su
pratimas atveria kelią į visų kitų 
žmonių tarpusavio sugyvenimo 
problemų, arba vadinamojo so
cialinio klausimo, sprendimą.

Jonas Paulius Ilasis doku
mente atskleidžią kaip krikščio
niškojo mokslo šviesoj turi būti 
saugojamas asmens orumas, ug
domos pagrindinės asmens tei
sės kasdieninio žmogaus gyveni
mo, tai yra darbo, aplinkoj. Jam 
darbo problemos yra ypač arti
mos, nes jis turėjo progos be
tarpiškai su jomis susipažinti, 
jaunystėj dirbdamas kaip pa
prastas darbininkas.
- Esminė šios enciklikos mintis 
yra ta, kad ne žmogus turi būti 
pajungiamas _ darbui, o darbas 
turi tarnauti žmogui. Tuo būdu 
yra iškeliama drauge ir žmogaus, 
ir darbo nepamainoma vertė.

teisybę)
To pat kadaise reikalavo ir 

LKP CK atstovas P. Mišutis 
(1963.11.16): “Svarbiausias tary
binės spaudos principas — rašy
ti tik teisybę . .. Partija griež
tai smerkia tokius žurnalistus, 
kurie vadovaujasi praeityje vieš- 
patavusia'taisykle: 5 procentai 
tiesos — ir gali rašyti į laikraštį. 
Penkiaprocentinės tiesos nėra, 
yra tik šimtaprocentinė tiesa”.

(nukelta į 2 psl.)

Po operų solistes Maralin Niska koncerto Kultūros Židinio scenoj. Iš k.: A. Vekselis, 
Mr. Richardson, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, pianiste D. Richardson, tėv. K. 
Bučmys, OFM, br. K. Gulbinas, OFM, soliste Maralin Niska, A. Šilbajoris, tėv. L. Andriekus,

miškąją egzistenciją, padeda 
žmogui pilnai išvystyti savo as
menybę, atskleidžia paties 
Dievo žmogui duotą pašauki
mą dalyvauti pasaulio pažan
gos kūrime. Gi žmogus sukilni
na darbą iškelia darbo vertę.

Jono Pauliaus Il-ojo enciklika 
“Laborem exercens” yra pada
linta į penkias dalis.

Pirmojoj daly , arba įvade, yra 
prisimenama devyniasdešimties 
metų sukaktis nuo popiežiaus 
Leono XIII-ojo enciklikos “Re- 
rum novarum” paskelbimo, nu-

sutvertas pagal Dievo paveikslą 
ir panašumą, savo darbu tampa 
Dievo Apvaizdos talkininku, 
bendradarbiu, tobulinant pasau
lį ir vedant žmoniją į išganymą. '

AMBASADORIUS KAMPELMAN 
APIE MADRIDO KONFERENCIJĄ

Vakarai laikosi nusistatymo, 
kad konferencijos baigiamajame 
akte būtų išlaikytas tam tikras 
balansas tarp visų trijų “krep
šių”; būtent — kad į baigiamąjį 
aktą būtų įtraukti nutarimai, lie
čią žmogaus teises.

Kiek tai liečia saugumo kon
ferencijos sušaukimą, JAV dele
gacija remia Prancflzijos pasiūly
mą, kad toj konferencijoj būtų 
svarstoma, kaip padidinti pasiti
kėjimą saugumu, kad būtų iš
vengta netikėto užpuolimo, kad 
būtų nustatytos saugumui patik
rinti priemonės. Vakarai siūlo, 
kad tai apimtų visą Europą 
iki Uralo, o sovietai — kad būtų 
įtraukta ir JAV teritorija.

Ambasadorius pažymėjo, kad, 
jei kitos valstybės turėtų pana
šias institucijas, kaip šioji JAV 
komisija (vadinam ir JAV Hel
sinkio komisija), tai žmogaus tei
sių klausimas būtų žymiai pe-

Vakarų (NATO) vilrtybių sutari*

Popiežiaus Jono Pauliaus įl
ojo naujoji enciklika darbo klau
simu “Laborem exercens” visa
me pasauly sukėlė labai platų 
atgarsį.

Apie naująją encikliką pir
muosiuose puslapiuose rašė 
visų pasaulio kraštų laikraščiai, 
pateikdami svarbesniąsias doku
mento ištraukas. Spauda vienin
gai pažymi, kad naujoji Jono 
Pauliaus II-ojo enciklika darniai 
įsijungia į svarbiųjų Bažnyčios 
socialinių dokumentų eilę, dar 
kartą paliudydama pastovų Baž
nyčios rūpestį darbininkų 
problemomis ir teisingumo įgy
vendinimu darbo pasauly.

Apie naująją encikliką labai 
teigiamai pasisakė taip pat įvai
rių kraštų politiniai veikėjai, 
darbo pasaulio atstovai, jų tarpe 
Tarptautinio Darbo Biuro gene
ralinis direktorius Ženevoj 
Francis Blanchard. Jis pažymė
jo, kad popiežiaus dokumente 
išdėstytos mintys pilnai atitinka 
tarptautinės darbo organizacijos 
nuo pat jos įsisteigimo užsibrėž
tus tikslus ir veikimo gaires, sie
kiant apsaugoti darbininkų tei
ses ir iškeliant žmogaus pirma
vimą medžiagos atžvilgiu.

Blanchard išreiškė įsitikinimą, 
kad naujoji popiežiaus enciklika 
bus svarbus ramstis tarptauti
nei darbo organizacijai jos užda
vinių įgyvencfinime. Priminė, 
kad popiežius Jonas Paulius 
II-asis būtų turėjęs dalyvauti

staras. Ambmbrtu r.m. m Mitelio 4, bet liaunu aten- 
nadekrt visiem <Uv- otM priel jo tyvybę tų kelionę 

sutrukdė. Jis išreiškė vihj, Ipd

dėjo pastangas sutrumpinti Hel-

(Elta)

jant komisijos pirmininkui Dan
te B. Fascell ir nariams senato
riams John Heinz ir Claiborne

ti pasirašytus susitarimus.
Kiek plačiau nušvietė pasiek

tus rezultatus. Jis priminė, kad
Fenwick ir komisijos reikalų ve
dėjui It Spencer Oliver.

siūlymuose, sudarančiuose apie 
80 proc. Liko neišspręsti trys 
dalykai: pasiūlymai, liečią žmo
gaus teises,saugi’ o V" r

> L»U

Ii lietuvių dalyvavo: buvę 
Madrido konferencijoj Vilko 
pina. dr. K. Bobelis ir Alto at
stovas dr. J. Genys ir buvęs

nis, taip pat-Žmogaus Teisių 
Komiteto pirm. dr. D. Krivickas 
ir' ko/Eltos įstaigos vedėja M. 
Samatienė.

viam, kurie talkino Madrido
>Rugsėjo 17 JAV senato rūmuo

se Washingtone JAV komisija 
saugumo ir bendradarbiavimo 

Popiežius Jonas Paulius H, \ Europoj reikalams padarė pra
kalbėdamas maldininkam, pa
reiškė, kad darbininkai turi tei
sę turėti savo uniją jų reikalam 
ginti, kad Lenkijos problemos 
turėtų būti išspręstos taikingai 
ir kad lenkai tūri teisę patys 
tvarkyti savo ateitį.

nešimą apie Madrido konferen- pažymėjo, kad jau paruošiamojoj 
cŲą. Pranešimą darė JAV dele- konferencijoj sovietų delegacija 
gacijos pirmininkas ambasado- _________ ____
riuą Max Kampelman, daliau- akto vykdymo svarstymus

ir skilti jiems tik Šešias savai* J°s sušaukimą bei , 
tęs. Sovietų delegacijai rūpėjo ^apimtį ir sekančios konferenci- 
iš Madrido parsivežti ir paskelb- vietą bei laiką.

mintis darbo klausimais.

darbo Žmonių atstovų pariamen*



tuose veikusieji palestimečią 
partizanų centrai buvo išsprog
dinti. Per sprogimą žuvo 20 ir

teikiamų strateginių žaliavų ir 
aliejaus importą, jei priešsovie- 
tinė veikla nebus sustabdyta. 
^ Valst sekr. Hrig pradėjo pasi

ją knygą”, paruoštą gamtos ap
saugos specialistų. Knygoje sa- 
registrhota ir aprašoma apie 70 
retą augalų ir gyvūnų, kuriuos 
reikia saugoti nuo išnykimo. :

r— Spaudoje paminėta etno-

.— Rugpjūčio 27 diena pa- 
AęHjtn tarybinio kmo diena — 
privaloma' valstybinę švente. 
Svarbiausias tos šventes minėji
mas. šiai y. .metais vyko Palan-

KVECAS 
JONAS 

1933 + 197*

Dvi Salvadoro kairiosios opo
zicijos- partijos, vadovaujamos 
Gmlerrao Urigo, stengiasi, kad 
jom būtų leista J-T. atstovauti 
S^vadord. gyventojam.

mokslinė monografija “Etiudai 
apie Juozą Grušą” (384* psl., 
10,000 egž.).' Poetės Aldonos 
Puišytės naujas eilėraščių rinki
nys “Po lino £iędu” <56 psL,. 
30,000 egz_). Dalios Umeoičiū- 
tės naujas eilėraščių rinkinys 
“Sekmadienių salos” (64 psL, 
7000 egz.). A. Genio pirmoji ei
lėraščių knyga “Žemiškas mūsų 
likimas” (78 psl., 6000 egz.).

i; i,\ vr.jbimjar,

poezijos riuktinė “Vainikas” 
(280 psl1, 
Sprindžio pasakojimų rinktįnė 
“Mėlynas kalnas” (332 psL,

gimimo sukaktis paminėta te
nykštėje spaudoje ir respubli
kinėje bibliotekoje surengta jo 
kūrybos ir veiklos paroda. J. 
Šimkus kartu su P. Cvirka bu
vo Vienas, aktyviausių Okupa
cijos pradžioje rusų komunistų

— Pergalės 7 numeryje iš
spausdintas įžvalgios literatūros 
kritikės . Elenos Baineifent.j 
straipsnis. “Kefi j./Paukštelio 
estetinių pažiūrų mvožm\lm-

nom reikėjo specialaus leidimo.
Visada buvo 1 chuliganiškos 

nuotaikos^ linkęs iš kitų pasi
juokti. Jis mokėjo esperanto kal
bą, susirašinėjo su kitų kraštų 
esperanto žinovais.'Kąrtąf ggpm 
laišką iš Indijos. Laiške prašė 
atsiųsti nuotrauką kaip jis -gyve
na. Ir jis nusifotografavo prie 
krūmų visai nuogas. Tokią nuo
trauką pasiuntė ir parašė, kad 
taip Čia visi ©veną. Krūme

lenktynesįsivašzdnotam Sdy. ____ ____
gad vjeno prancūzų kompozito- 
riausvienaveiksmę operą. Re
pšienei talkino operatorius J. 
Marcinkevičius ir dailininkas G, 
kirčius. Aktorė tėra viena G.

sės diktuoti kitai valstybei, kad druzam paskatinti prašyti Izrae- 
ji turi leisti gyventojam spręsti lio pilietybės buvo teikiama įvai- 
jų valstybės reikalus ir kad jos nežymių privilegijų, irapie 
invazija į Lenkiją turės rimtą 2,000 druzų pilietybę priėmė, 
pasekmių Rytų ir Vakarų -sasty- bet likę gyventojai pilietybę 
tiem priėmusius druzus boikotuoja,

nutraukdami bet kokį su jais 
bendravimą, kalbėjimąsi ar da- fcėiyje 1932.ar 1933 metais. Jis 
lyvavimą bendrose pamaldose. buvo didelis ateistas ir drauge

paliudijus'' jų nusikaltimą, pa- valia prijungti prie Izraelio jo 
smerkiami mirti. Per paskutinę okupuotos Golan aukštumas,-su- 
savaitęten buvo įvykdyta mir- teikė vidaus reikalų ministe- 
ties bdusmė daugiau kaip 200 riui teisę suteikti okupuotų 
žmonių. čią gyventojam Izraelio piliety-

Vabt departamentas pareBkė, bę, jei jie to prašytų. Aukštu-

Gtedjret ų komunistinę’ veiklą. 

metu įstojo j raudonąją armiją. 
Nors ir buvo' savamokslis, 
bet Knygų rūmuose sugebėjo 
dirbti bibliografinį darbą, buvo 
daugelio leidinių redaktorius, 
“Lietuviškosios tarybinės encik
lopedijos” bendradarbis. Už tal
ką komunistams buvo paskelb
tas nusipelniusiu Lietuvos kul
tūros veikėju.

— Sovietinio lietuvių rašy-

Rugsėjopradžioje Vilniuje 
gastroliavo Šiaulių dramos teat
ras. Repertuare buvo naujai pa
statyta V. Krėvės drama ‘Skirgai
la”, H. Sųdermano “Jonasir 

Sov.,S-gos ųžs. ieik. Erdmė”, E. Radzinskio propa- 
mmisterinGromyko dėl strate- gandinis “Laminas”, V. Rozovo 
gmių ginklų apribojmto, pašau- “Kurtinio lizdas” irG-Briuchne- 
Rriės įtampos sumažinimo ir no “Voicekas”. Tomis gastrolė- 
kitų abi valstybes liečiančių rėi- nais Šiaulių teatras paminėjo 

ivo 50 metų veiklos sukaktį.

m savo meta buvo labai 
smerkiama už šios įstaigos veda
mą veiklą prieš juodųjų vadą 
Martin Lutber King, Jr.; esą FBI 
tai dariusi tik dėl to, 
kad King keliajs atvejais kriti
kavęs Šios įstaigas šr jos buv. __ , w

kmrMK FBI nnKTflIUS SP^HO
k." JAV kartoto, -teikė JAV

Pastebėjau, kad LJCB Kronika 
paminėjo Valašiną, kad Tieses 
bendradarbė parašiusi straipsnį 
“Inkvizicija smūtkelių šalyje”. Ji 

sri- piktinosi, kad kadaise, dar ne
priklausomos Lietuvos laikais, 
tas Valašinas buvęs nubaustas 
už ateizmą vienam 'mėnesiui 
laisvės rtėmimo lygtinai. Vadi
nas, buvo inkvizicija, už ateizmą 
baudė laisvės atėmimu.

Teisingai toliau Kronika pa
štetu, kad jis buvo baustas už



pirmi

vos Aidai. Kai ekonominė padė
tis vis blogėja, radijo vahmdė- 
les išlaikyti yra labai sunku. Ne
žinau, kaip einasi dviem pirmo
siom, bet Lietuvos Aidam aidė-nes šviesoje Knyga. MMsiei- 

viai, studentai ir sendraugiai 
skatinami ją įsigyti, studijuoti, 
aptarti žodžiu bei raštu ir pa-

tuvos laisvę, už pagrindines 
žmogaus teises. Visi gėrimės 
tautos atsparumu didžios nureli- 
ginimo ir nnhnitfnimo grėsmės 
akivaizdoje ir prašome Dievo

Teisėms Ginti Komiteto Lietu
voje Veikia ir Imki jam suDie
vo pagalba sėkmingai tęsti savo

motinos . kategoriškumas ii 
žymiai laisvesnis; lankstesni; 
tėvo požiūris į pasaulį, dvasi 
alkis, nerimas, piflfcjnių akira
čiu ilgesys. Įdonau,kad autorė 
teigiamm oertina ir ateitininkų 
meno draugijos Šatrijos, prie 
kurios J. Paukštelis priklausė,

mą ir jos teritorinį integralumą 
rujos sostine Vflniiųe“?"

- ' ■ . .* a.gč.

ros instituto studentę barelis, Washmgtone Algimantas Gurec- 
vadovaųjamas docento J. ifeš- ’te Autoriui lietuviam prisegus 
kaus, rugpjūčio paskutines :.dvi ’ ' 
savaites Priekulėje ir apylinkėse 
rinko žinias rašytojos Ievos Si
monaitytės biografai papildyti. 
Gimtajame Variau kaime dar 
yra gyvųžmoeūį, Kurie gūrai at
simena ūdytojos jaunystę, jos 
vargus ir vertimąsi į karybos pa
saulį. Surašyta gate medžiagą

Laiškas redakcijai baigtas pa
reiškiant nusivylimą, ir protes
tą. “Aš norėjau tikėti”, teigia 
Gureckas, “kad 500 metų ąu vir
šum tęsęsis artimas Lietuvos- 
Lenkijos santykiavimas buvo 
patvarus bruožas mūsų tautų ta

vo išdava laikino nesugebėjimo 
santykius pritaikytiprie pasi
keitusių 20-ojo šimtinbEio sąly
gų. Dabar aš nesu ttoo tikras..”

“JAV LB vardu aš protestuo
ju dėl p. Paul straipsnyje £m. 
kovo-balandžio jPerspectives 
laidoje ėsmįčio tendencingumo. 
1974 liepos 5 aš protestavau 
Perspectives tuopačiu klausi
mu. Pakartotinai'pareiškiu LB 
nusistatymą ir mano asmeniškus 
įsitikinimus, kad, siekiant išiai-

VfeiįUK ftliipmntij tibrią, A. Gu
reckas taikliai užklausė: “Kaip 
lietuviai galėjo virsti savo sosti
nės okupantais? Ar lenkų esama 
Varšuvos okupantais, o čekų — 
Prabos? bvkodėl p. Paul 1940m. 
lietuvių įvykdytą Vftmans uni
versiteto reorganizavraaą laiko 
pydygstančiu 1832 ir 1842 me
teiscaro Mikalojaus'! įvykdy
tiem universiteto uždarymam?”

J autoriaus teigimą, kad II-o- 
jo pasaulinio karo metu Vilniaus 
universitetas veikė pirma sovie
tų ir vėliau nacių globoje, A. 
Gureckas priminė 1943 kovė 17

grindai krisim-Žmogus, kaimo
gyvenimas, tautbtifi papročiai,

WASHINGTONAS — VILNIUS — CHICAGA
prigimtis Jo kūrybą pakreipė
taip, kad jis- nėra tik ėbjekty- Dažnai tautiečiai kianti*: ko- jos agentūrai. Dabar jis duoda 
yus tikrovės vaizduotojas, bet 3^ mes nebegalim girdėti Ame- tris laidas per parą. Tik 10:15 
ra*ta ir tą tikrovę pristi^venąs. rikes Baiso Seterių kalba? Pir- jį galima girdėti Chicagoj.

Šeštadienį, rugpjūčio 22, ai- ^įranf ^t^feaų litera
tas aukojo ir pamokslą pasakė ' pozityviai
Tė* Leonardas Andriete. ft> fej^svusi J-PriAtelio estetines 

'^JbčiaWi-. tikrą savąjį 
ąPaAšteb jstatęs es-

3^?



Muzikas

zikos studiją, į amerikiečių

ląiko.Bet Kl. Bag- 
išlai-

valės ir gerų norų lietuvės buvo 
tos mėsų pirmosios inteligen-

goj. '‘Čia skaitytojai-jos atras as- 
menų vardus ir faktus, kurių

kas, stambus bažnytinės muzi
kos mecenatas leidėjas ir Mu-

AA. Tamošaitis. D 
kų. 200 psl. Kaina 12 dol.

kalni esant, mielai jis ateina 
į talką, Šios apylinkės lietuviam

Bnmswick mieste, NJ., 

jo solo

LIETUVIAIMUZIKAI 
NEW JERSEY VALSTIJOJ
J.STANKUNįAS

Šv, PetreirPovilo

gusi Philadeiphijos Curtis muzi
kos institute operos-dairiavimo 
klasę, Elizabetho lietuvių su
rengtame Vasario 16-osios minė
jime atliko dainų programą. Ją 
pianinu palydėjo muz. M. Jet- 
kauskas. ’

Jos dainavimas buvo šiltas, 
meniškas. Šį kartą ji atliko gry
nai lietuvių kompozitorių dai
nas. Tarp jų buvo ir J. Stankū
no kūryba.

Šiuo meta A. Kiaušaitė dar 
gilinasi dainavime, norėdama į- 
sigyti daugiau žinių iš vokali
nio meno srities.

Muzikas Alfonsas Jakubčionis, 
išbuvęs 40 metų Šv. Mykolo 
lietuvių parapijoj Bayonnėj var
gonininku, išėjo į pensiją.

Anksčiau, kol dar čia. buvo 
daugiau lietuvių, jis turėjo gies
mininkų grupę ir dainos vienetą, 
buvo lietuviškos kultūros bei' 
muzikos vadovas. Nors gimęs 
ir augęs Amerikoj, tačiau lietu
viškuose reikaluose buvo jaut
rus ir uolus talkininkas.

Visą laiką buvo ir dabar tebė- 

suvaŽiavimuose, skaito jos Žur
nalą— Muzikos Žinias. Yra ve
dęs, turi sūnų Povilą ir dukrą.

A. Jakubčionis muzikos moky
tis pradėjo pas žymų Apreiški
mo parapijos buvusį vargoni
ninką muziką Povilą Saką. 1926 
įstojo į Pio X Gregorian School, 
N.Y. Būdamas vargonininku, vė
liau perėmė ir parapijos raštinės 
sekretoriaus darbą.

Žengiant į gyvenimo rudenį, 
linkim jam poilsio, nepamirštant 
lietuviškų reikalų bei savo tėvų 
gimtosios žemės.

Muzikas — dainininkas Liu
das Stukas, muzikos mokytojas,' 
visiem žinomas lietuviškų ren
ginių muzikinių programų talki
ninkas, dabartiniu metu daugiau 
reiškiasi bažnytinių švenčių 
progomis pagiedodamas savo ir 
kitų autorių religinę kūrybą.

Jis yra daug pasidarbavęs 
lietuviškos dainos meno puose
lėjime. Turi planą sudaryti ir 
išleisti 100 kūrinėlių jauniem 
pianistam. Visa medžiaga bus

* paimta iš lietuvių liaudies dainų 
bei lietuvių kompozitorių dainų 
motyvų.

VIII.18, Stonaičių k, Gariiavos
Bet dažniau jį galima išgirsti 
lietuvių bažnyčiose, ypačEliza-

Smuikininkas Julius Veblaitis 
kartkarčiais savo grojimu prisi-

Janina Narflnė savo knygoj 
“Pirmūnės akademikės” apie 
rio romano autorę pateikia to
kias žinias: f“

pagerbė profesoriaus emerito 
teisėtą, o ftai dabar jo buvę stu
dentai surengė jam tokį jaukų Ir 
prasmingi pagerbimą. Tai vis 
ženklai, bd Hartfordo universi-

Marija Aukštaitė-Radkevi-

miterią. 1 m, 1977, 1975 ir Lt

Baltui.
SLS.

Operos solistė Irena Stankū
naitė šį pavasarį turėjo keliuo
se New Jersey valstijos teatruo
se vaidinti “La Boheme” ir 
“Fledermaus” operų pastaty
muose. Dėl sunkios ligos turėjo 
atsisakyti.

ponuoti vargonais. Namie jis

kuri savo tėvelį repeticijų metu 
palydi pianinu. Porą kartų teko 
girdėti juodu Elizabetho Liberty 
salėj grojant Bocherini, Vivaldi 
ir kitus.

Audronė Vablaitytė kovo 29

žybose laimėjo antrą vietą. Tai 
įrodymas, kad mūsų jaunimas 
yra talentingas muzikoj, net vy

nuoja išleisti didelį bažnytinių programas. Pažymėtina, kad 
giesmių “Lobyną” — giesmių 
antologiją, įdedant į ją ir žy
mesnes mišias bei mišių atsaky
mus.

Jo manymu, turi būtį toks gies
mynas, kuriame būtų sudėta vi
sa mūsų bažnytinės muzikos li
teratūra savo originalioj harmo
nijoj (nesugadinta), tekstui ly
dint muziką, taip pat ir visų 
metų liturgijos iš eilės visa mu
zika, dar su pasirinkimu.

Kl. Bagdonavičiui rūpi, kad 
nedingtų mūsų iki šio laiko su
kurta vartotina muzika, kad ja 
galėtų pasinaudoti ateinančios 
kartos* Medžiaga turi būti su
tvarkyta patogia, suprantama 
forma. Dabartiniuose giesmy
nuose dažniausiai tekstas yra iš
spausdintas atskirai, ir mūsų jau
noji karta nesusigaudo.

NAUJA KNYGA ŠV. PRANCIŠKAUS 
ŠUKAKČIAI PAMINĖTI

Nuo 1980 rudens viso pašau- persunktas kažkokia nuostabia 
lio pranciškonai ruošiasi šv. poezija, kūrinių ir Dievo meilės 
Pranciškaus Asyžiečio 800 metų romantika. Dėl to šv. Pranciš- 
gįmimo jubiliejui, kurį minės kaus asmenybe žavisi visi tikin

tieji ir netikintieji. J ; : užgesusi,^bet jau keleri * metai
-^Šv. Pranciškaus dvasia‘Retu- Vyt. Marijošius yra minėtos mo- 

viams labai maloni, ir artima, nes kyklos profesorius emeritas, tu
jos spinduliavimas, prasidėjęs rintis teisę tą ar kitą semestrą 

su studentais padirbėti. Gerai 
žinom, ne visi mokslų vyrai 
emeritų teisėm yra apdovanoja
mi.

Sukakties proga studentai 
Hartfordo universitete savo pro
fesoriui surengė įdomų ir ori-

susitelkimu ir Atsinaujinimu Se- 
rafiškojo Tėvo dvasioje, kuri pa
sižymi charakteringu Kristaus 
sekimu, prasidedančiu nuo Pra- 
kartėlės ir pasibaigiančiu ant 
Kalvarijos kalno Kristaus kančia 
ir mirtimi. Šį pasiruošimą turi at
likti ir lietuviai pranciškonai, pa
tys gilindamiesi į šv. Pranciš
kaus gyvenimą ir savo tautie
čius su juo supažindindami. 
Tam tikslui jie išleido Tėv. Vik
toro Gidžiūno parašytą knygą — 
Šv. Pranciškaus dvasios spin
duliavimas.

Ši knyga trumpučiais skyre
liais, lengvu stiliumi parašyta ir 
paveikslėliais iliustruota, iškelia 
pagrindinius šv. Pranciškaus gy
venimo įvykius: nerūpestingą 
jaunystę, klaidas pašaukimo be
ieškant, atsivertimo sunkumus, 
Mažesniųjų Brolių ordino įkū- 
rimą, įdomius jo brolių charak
terius ir nuoširdų beturčio ir 
kenčiančio Kristaus sekimą. Vi
sas šv. Pranciškaus gyvenimas 

■ '\7;.

dukra ir motina, yra uolios Šv. 
Petro ir Povilo lietuvių parapi
jos choro dalyvės.

Dabar Rūta Raudytė yra su
brendusi ir aukštai pakopusi 
muzikoj. Tik vieno svarbaus da
lyko jai trūksta: gilesnio paži
nimo lietuviškos muzikos. Tiesa, 
lietuvių akordeono muzikos li
teratūra yra labai negausi. Bet, 
jei savo liaudies dainą įvilkta
me į artistinės harmonijos dra
bužį, išvystytume, aranžuotume 
bet kokiam sąstatui, pritaiky
tume šių dienų akordeono muzi
kos poreikiui ir tinkamai in
terpretuotume, tai patektume į 
platesnius muzikos sluoksnius.

Linkėtina R. Raudytei susido
mėti savo tėvų gimtojo krašto 
muzikos menu ir jam duoti pro
gos pasireikšti svetimoj minioj.

tuoj po šventojo mirties, XIII 
amž. viduryje, pačioje Lietuvos 
valstybės kūrimosi pradžioje, jo 
vaikų darbuose tebespinduliuoja 
ir dabar. Dėl to šalia Šv. Pran
ciškaus gyvenimo pridedama 
trumpa Lietuvos pranciškonų 
istorija — šv. Pranciškaus dva
sios spinduliavimas Lietuvoje ir 
Amerikoje. Šis skyrelis trumpais 
žodžiais atskleidžia šv. Pranciš
kaus sūnų gyvenimą ir darbus 
Lietuvoje ir išeivijoje.

Gale pridėtas priedas — 
charakteringiausios šv. Pranciš
kaus maldos ir Kūrinių, arba 
Saulės giesmė Kūrėjui.

Knygos kaina — 5 dol. Ją 
galima įsigyti šiais adresais: “Šv. 
Pranciškaus Varpelis”, Francis- 
can Monastery, Kennebunkport, 
Me. 04046 ir “Darbininkas”, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, NY. 
11207.

Prof. Vytautas Marijošius diriguoja repeticijų metu. Nuotr. V.
Maželio . '

STUDENTAI PAGERBĖ 
PROF. VYTAUTĄ MARIJOŠIŲ

joje, nes jie gauti iŠ mirusių 
akademikių dukterų, sūnų bei 
giminių tiesioginiai, atsiliepu
sių į mano prašymą, pasklidusį 
plačioje mūsų spaudoje.”

Tenka pritarti Lietuvos ge
neralinės konsolės Juzės Dauž- 
vardienės pratarmei, kurioj šį .. 
leidinį ji teisingai įvertina:

“Autorės J. Narūnės Pakštie
nės atliktas milžiniškas darbas 
yra svarbus ir naudingas istori
niu, enciklopediniu ir kultūri
niu požiūriu. Istoriniu atžvil-

Pokalby su “Draugo” kult, 
priedo (žr. nr. 30) bendradarbiu 
prof. Vytautas Marijošius prisi
minė dailų Jorio Aisčio posakį: 
“Bėga dienos kaip vanduo, kaip 
vanduo negrįžta”. Deja, tai lie
čia kiekvieną žmogų, kuris atei
na į šį-visokių nutikimų pasau
lį!. .

Laikas niekad ir niekur nesu
stojo ir mūsų iškilaus dirigento, 
Amerikoj — Hartfordo universi
teto Hartt muzikos mokyklos 
prof. Vytauto Marijošiaus gyve
nime. Liepos mėn. ir jam su
kako 70 metų amžiaus. Tarkim, 
jog tai dar nėra gili senatvė, jog 
tai yra laikas, kuriame ir kūry-

WATERBURY, CONN.
Bendruomenės vakaras

Waterburio LB valdyba spalio 
3, šeštadienį, 7:30 v.v. Šv. Juo
zapo parapijos salėje rengia tra
dicinį metinį bendruomenės va
karą. Meninę programą atliks 
Hartfordo dainininkai — trio ir 
kvartetas “Paslaptis”. Vadovauja - 
muzikas Jurgis Petkaitis. Šokiam 
gros Al. Jarus orkestras. Vaišės, 
įvairūs laimėjimai.

Dėl stalų ir bilietų rezervacijų 
skambinti knygynan Spauda, 33 
Congress Avė., tel. 756-5173, 
arba Aldonai Raugalienei, tel. 
756-5339.

AUKAS PER UNITED
WAY GALIMA
SKIRTI BALTUI

United Way kasmet per dar 
. bovietes ir įstaigas vykdo aukų 

rinkimo vajų. Šiemet toks vajus 
kaip tik. vyksta nuo spalio 1 
iki lapkričio 15.

Philadelphįjos Balfo skyriaus 
valdybai susitarus su United 
Way, United Lithuanian ReHef

apylinkės darbovietėse bei 
įstaigose, užpildydami aukų pa
sižadėjimus dėl United Way, 

ginalų pagerbimą. Tai nebuvo iš 
anksto skelbiamas renginys, tai 
prof. Vyt. Marijošiui turėjo būti 
staigmena, pripildyta jaunatviš
kų nuotaikų, rimties, šilimos ir

Pagerbimas buvo surengtas 
liepos 2Q d. Vargonų studijoje, 
2 vai. popiet Programoj du kū
riniai buvo dedikuoti prof. Vyt 
Marijošiui, vieno vardas taip 
skamba: “Meditacija, paremta 
lietuvių liaudies dainos melodi
ja”, autorė -r— Mišs Eckstadt. 
Kiti koncerto programos kūri
niai: Kennetb Nott’o “Passaca- 
glia vargonam”, pavargonuota 
paties kompozitoriaus, J. S. 
Bacho preliudas “Schmuecke 
Diek*, H. Schuetz’o “Ich will 
den Herren loben allezeit”, at
likta Miss Kennedy, ir Dovydo 
Katz’o “Psalmė nr. 40 vargonam 
ir čelei“.

Be to, prof. Vyt Marijošius 
buvo pagerbtas eiliuotu tekstu, 
pasirašytu inicialais D.K. (7.20. 
81), kuriame ir Atsispindi minė
ta studentų širdžių šilima.

Čia pacituosim nors porą eilė
raščių pastraipėlių, * išverstų į 
lietuvių kalbą:

“Vytautui Marijošiui > sep
tyniasdešimt

Mes šiandien ramiai jį ger
biau), nes tas didelio taurumo 
vyras yra mūsų išpažinčių klau
sytojas ir mūsų draugas. , 

■ Kalbos bus trumpos.
Dovanos bus tokios nuošir

džios, kaip muzika (ir vynas), 
kur mariom liejasi.

Jei mūsų amžiaus pasaulis bū
tų kitokia gyvenimo vieta, laisva 
nuo karų ir kovų dėl galybės 
pirmumo, *

Mes niekada nebotame paži
nę vyro, kurį dabar vadiname 
Maestro. Bet rūsti dalia privertė 
jį palikti savo šalį ir atvykti į mū
sų kraštą, kur mes dalinamės sa
vo muzika, o drauge ir visu tuo, 
ką tik regime pasauly — jo di
dybe, meile, sielvartais ir 
kančia ...”

Prie tų jautrių žodžių, be abe
jo jungiasi prof. Vyt Marijošiaus 
giminės, bičiuliai, o gal ir ne
menki būriai“ lietuvių, kurie 
daugiau ar mažiau pažino sukak
tuvininko talentus.

Hartfordo universitete anoni
minis aukotojas įsteigė Vytauto

istorikams ir dabar studentams, 
rašantiems disertacijas. Enciklo
pediniu atžvilgiu atliktas mil
žiniškas darbas: surankiota 240 
asmenų su tikromis datomis, 
vietomis, faktais, su 102 fotogra
fijomis. Kultūriniu atžvilgiu lei
dinys yra svarbus įnašas į lie
tuvių kultūros aruodus.”

Knygoj suminimos lietuvės 
studentės, studijavusios Šveica
rijoj, Petrapily, Berlyne, Mask
voj, Lenkijoj, Vakarų Europos ir 
JAV miestuose, Kijeve ir Lietu
vos universitetuose. Knyga už
sklendžiama skyrium “Lietuvės 
nusipelniusios moterys”. Įžan- * 
goj pažymėta, kad knygoj liečia
mos tik tos lietuvės akademi
kės bei nusipelniusios veikėjos, 
kurios, gimė, prįeš 1905 pietus.

liucija, prasideda kita epocha, 
nebeįeinanti į šį tomą. Visuome
nė gal kada susilauks ir antrojo 
tomo.”

Knygos autorė Janina Marke- 
vičifitė-Narutavičienė-Pakštienė 
(slapyvardis — Narflnė), gimusi 
1895.V. 17 Panevėžy, dabar gy
venanti Miami, Floridoj, nepri
klausomoj Lietuvoj pasižymėjo 
kaip žurnalistė ir visuomeninin- 
kė. Emigracijoj ji reiškiasi kaip 

. kūrybinga rašytoja, parašiusi 
apie 20 įvairių knygų vaikam ir 
suaugusiom, ypač įdomi savo 
atsiminimuose.

Mariją Aukštąitė — ANT MA
RIŲ KRAŠTO. Romanas (istori
nis amžių duelis). 1981. Išleido 
A.F. Navikevičius (555 Shep- 
pard Avė. W., 202, Downsview, 
Ont M3H 2R7, Canada). Vir
šelį piešė dail. JA. Navikevi
čius. Kalbą peržiūrėjo Česlovas 
Senkevičius. Surinko Type Mas- 
ter Graphics. Toronte. Spausdi
no Litho-Art Ltd. Toronte. 420

tos Baliui.
Kiti Balfo skyriai turėtų taip 

pat tokius susitarimus padaryti

Šio jautriai parašyto romano 
pagrindinė mintis — meilė,
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Architektas Ędmundas Arbas 
laimėjo Catifomijos valstijos ti
pinio ir įperkamojo namo pro
jekto konkursą

liepos 4, dabar gyvena W. 
Covina, Calif., prie Los 
Angeles.

Antanas Vaičiulaitis, gimęs 
1906 birželio 23, dabar gy
vena Bethesda, Md., prie 
Washingtono

Kun. Antano Grigaičio 
50 metų kunigystės jubiliejus

schemos, statybi- 
detalioji specifi

pati bet reikšmingai sveikino 
kun. Alfonsas Petraitis iš Rex- 
fordo, N.Y., pab kurį jubilia
tas dažnai pndėidži* atostogas.

Vyskupo ar klebono kėdė 
§v. Kazimiero bažnyčioje 
Los Angelės^Calif. Projektas 
arch. Edm. Arbo, atlikimas 
K. Rakūno

namo idėja, kuri įkūnyta kom
forto, statybos ir sąmatos formo-

Foundation, P.O. Box 21073, 
Wbodhaven, NY 11421.

Juozas Audėnas

— Iš karto ir aš nedrįsau, 
galvodamas, kad žūsiu nepaste
bėtas dalyvaujančiųjų; masėj.

‘ Nagrinėja
įstaigom atsiųstą varžybų pro- ir kėdes lietuviško folkloro sti- 
gramą, net 90 puslapių !Kil o litaj-

TAUTOS FONDAS SU 
LIETUVOS LAISVĖS IŽDU

kapeikų gauna iš testamento įpė
dinis, niekas negali sukontro
liuoti. Ypač pavojinga skirti di
desnius palikimus savo gimi
nėm ar kam kitam. Okupacinė 
valdžia griežtai laikosi kiekvie
no žmogaus apiplėšimo princi
po: niekas negali pralobti arba 
geriau gyventi iš pašalinių, t.y. 
ne savo darbo, pajamų. Kas tik 
yra daugiau, pasiima valdžia.

Todėl kiekvienam lietuviui 
testatorių! žinotina, kad didesni 
palikimai neturėtų būti skiriami 
tam ar kitam asmeniui, bet tie
siog laisvajai Lietuvai. Savo au
komis 
gali savo vardą arba ir kitą as
menį įamžinti Lietuvos istorijoj.

Tautos Fondas turi savo orga- bus vertas dolerių, jos nežino, 
nizacijos tinkle net penkis advo- J.

Padėkos mišias jubiliatas au
kojo su dėkingumu ir maldingu
mu. Su kun. A. Grigaičiu konce- 
lebravo 20 kunigų, atvykusių iš 
aplinkinių parapijų ir iš kitų 
valstijų. Parapijos choras gražiai

tais svečiais.-Prieš vaišes palai
minimo maldą sukalbėjo kun. 
Petras Jonaitis iš Gloversville, 
N.Y. Vakarienė prasidėjo su 
šampanu. Jubiliato garbei sugie
dota “Ilgiausių metų”.

Vakarienei įpusėjus, vysk. Ed- 
ward J. Maginn pasakė keletą 
nuoširdžių padėkos žodžių pa
čiam jubiliatui, klebonui kun. K. 
Balčiui, rengimo komitetui ir 
parapiečiam už jam padarytą di
delį malonumą ir džiaugsmą.

Labai įdomiai angliškai kalbą 
pasakė kun. Jonas Tamulis iš 
Michįgand valstijos. Jis kun. An-Edward J. Maginn už jo geru

mą ir atsilankymą. Po kun. A. 
Grigaičio kalbos vyskupas tarė 
savo ganytojišką žodį, išreikšda
mas padėką jubiliatui už nuošir
dų ir gražų kunigišką darbą 
Albany vyskupijoj ir padėkojo 
visiem už tokį malonų, jo suti

rta tybai
_ __ .. ... ___ . fo ganri-

" , .v » nim6 plokštes, kurios įgalins
Architektas Edmundas Arbas tarp CaHfornijos kaktusų bet kur pastatyti namus per še

--------  . ’ > z7šias, septynias dienas. Svarbu,

Tuoj po mišių parapijos salėj 
buvo iškilmingi pietūs. Salė 
buvo iškilmingai papuošta ir pil
na šventiškai nusiteikusių sve
čių. Giminės, draugai, parapie- 
čiai sveikino jubiliatą ir linkėjo 
gražios ateities ir ilgo gyvenimo, 
linkėjo sulaukti ir deiman
tinio jubiliejaus. Klebonas kun. 
K. Balčys pradėjo minėjimą 
trumpu žodžiu. Perskaitė gautą 
iš S v. Tėvo apaštališką palaimi
nimą, sveikinimus iš vyskupo 
Vincento Brizgfo ir vysk. Antano 
Deksnio, sveikinimą iš prezi
dento Ronald Reagan ir ponios 
Rm^bh bei

Jubiliejinės šventės vadovu didelių gražių iškilmių, 
buvo Willard Kensell. Vaišių Po vaišių padėkos mak

katu s, kurie testamentų, surašy
mo reikalui duoda išsamių 
paaiškinimų.ir patys juos sura
šo, jei tik kas į juos kreipiasi. 
Patariu pasinaudoti pasiruošu
sių advokatų pagalba, sumanius 
palikti gerą testamentą. Jie visi 
yra Tautos Fondo advokatai, 
apsiėmę kuo geriausiai žmonėm 
patarnauti.

1. Dr. Elena Armanienė, 516 
Ovėrdale Road, Baltimore, M D 
21229;

2. Dr. Marija Šveikauskienė, 
1895 Center Street, W. Roxbu- 
ry, MA 02132;

3. Rima L. Skorubskaitė, 7 
So. Dearbom Street, Chicago, 
IL 60603;

4. Dr. Algis Širvaitis, 877 E. 
185th Street, Cleveland, OH 
44119;

5. Nijolė V. Trečiokienė, 606 
Wilshire Blvd., Santa Monica, 
CA 90401.

Šiom arba ir kitokiom infor
macijom iš Tautos Fondo gau
ti arba .jam aukas siųsti yra Šis

Šiose finansinėse operacijose 
labai svarbus dalykas tinkamas 
testamento surašymas. Svarbiau
sia, kad pagal testamentą nieko 
iš jo negalėtų gauti okupantas, 
kuris medžiote medžioja miru
sius ir jų gimines Lietuvoj. Šiuo 
metu okupuoto) Lietuvoj už do
lerį įpėdiniam tenka apie 60 
rusiškų kapeikų, dolerių į ran-

Architekto Edmundo Arbo ti
pinio namo pavyzdžiai labai pa
lengvins įperkamojo (affordable) 
namo konstrukciją. Tai galės 
sėkmingai paveikti masinių 
gyvenviečių statybos problemas.

Tenka prisiminti, kad archi
tektas Edmundas Arbas yra ke
liolikos architektūrinių konkur
sų laureatas..Laimėjimų balanse 
yra jo projektuoti Lietuvos ats- 
tovybės rūmai Brazilijos sostinėj 
Brazilia. Tragiškos politinės tik
rovės sąlygose tas projektas ,ųe- 
buvo realizuotas. Los Angeles 
lietuvių Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioj jis. sukūrė ęfęjętįngą 

architektūrinėm altoriaus ornamentiką, sakymą

Mišių pabaigoj kun. A. Gri
gaitis išreiškė didelį džiaugsmą, 
kad galėjo taip gražiai atšvęsti 
savo kunigystės auksinį jubi
liejų, kurį jis laiko tikra Dievo 
dovana. Dėkojo klebonui kun. 
Kęst Balčiui, rengimo komite
tui, chorui, parapiečiam ir sve
čiam už jam suteiktą tokį didelį

Bendrai gi — konkursiniai rei
kalavimai buvo savotiška nau
jovė. Jie atidarė platų architek
tūrinės naujovės lauką su priva
lomais pageidavimais. Todėl da
lyvauti panašiame konkurse 
tiksliųjų mokslų adeptam (archi
tektam) buvo tikras estetikos ir 
praktiškumo, komforto ir taupios 
sąmatos įkūnijimo egzaminas.

Pasiūlytus projektus nagrinėjo 
plati ekspertų komisija, kurioj 
buvo sutelkti architektūros, 
gyvenviečių statybos,ir finansa
vimo įstaigų žinovai. <

kyti tam riktą statybinę esteti 
...... ką, išvengti dabartajp dažno

sui tipinio namo projektą^ Ne- standartizavimo. Atskiru papil- 
keičiant pagrindinio plano, na- . diniu seka konkretūs skaičiavi
mas gali būti vieno-, dviejų, Iri* mai, energijos ir solarinės ener- 
jų ar keturių miegamųjų su dvie- " -**•■-»< 
jų automobilių, garažu. Tai yra 
sintetinė patogaus gyvenamojo ka, statybinių medžiagų eko

nomija. Skaičiavimų bazė: gali
mybė mažų arba vidutinių paja
mų Šeimai statydintis namus. 
Tai itin aktualu Califomijoj, kur 
spekuliacija žemėmis ir nekilno
jamuoju -turtu pasiekė grasių 
pavidalų. Jaunom šeimom, dar
bininkam, riboto finansinio pa
jėgumo asmenim kilo itin sunki 
problema — kurtis savo pasto-

P.S. Rugsėjo 11 Darbininkas 
aprašė, kad sovietai iš Lietuvos 
į Brocktono, MA teismą atgabe
no Marijoną Kiverienę ir Oną 
Jasonienę. Jos, kaip galimos 
175,000 dol. paveldėtojos, teis
me paliudijo, kad jei jom teis
mas ką nors pripažins, jos ne
gaus nei dolerių nei rublių. Jos 
karts nuo karto gausiančios 
certifikatus (taip jom Maskvoje 

palikimais kiekvienas pasakyta), už kuriuos galės gauti 
daiktų, krautuvėse parduodamų 
už dolėrius. Kiek toks certifikas

bet jau sulaukta žymaus laisvų
jų lietuvių susidomėjimo. Todėl 
apie tai tenka pateikti skaity
tojam šiek tiek informacijų.

Pagrindiniai piniginiai įnašai 
arba testamentiniai palikimai, 
kaip jau minėta, bus perduoti 
laisvajai Lietuvai, o nuo jų gau
namos palūkanos skiriamos ne 
tik valstybei atsistatyti, bet ir 
specialiem dalykams, kaip, pvz., 
muziejui, ligoninei, bibliotekai.

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
joj birželio 14 buvo suruoštos 
iškilmės pagerbti kun. Antanui 
Grigaičiui.

.Jubiliejaus minėjimą organi
zavo komitetas,- kuriam vadova
vo klebonas kun. Kęstutis R. 
Balčys. Viskas buvo puikiai pa
ruošta, tiek bažnyčioj, tiek salėj.

Į iškilmes atsilankė didelė 
minia parapiečių, jubiliato gimi
nių, draugų, kunigų ir svečių, 
iš arti ir iš toli. Dalyvavo vys
kupas Edward J. Maginn iš Al
bany, N.Y., ir taip pat Nukry
žiuotojo Jėzaus seselės iš Brock
tono, Mass.

Vysk. Edward J. Maginn ir 
visi kunigai atvyko gražioj pro
cesijoj iš klebdnijos į bažnyčią, 
kur juos sutiko puikus parapijos malonumą. Dėkojo vyskupui 
choras>vadovaujamas muz. John

giedojo angliškas, lietuviškas 
lotyniškas giesmes
tikrai maldingą nuotaiką. Seselė 
M. Annunciata iš Brocktono pa
skaitė pirmą skaitinį iš Šv. Rašto, 
o antrą skaitinį skaitė prel. Vy
tautas Balčiūnas iš Putnamo, 
Conn. Gražų pamokslą angliškai 
ir lietuviškai pasakė kun. Juozas 
Grabys iš Watervliet, N.Y., iš
keldamas jubiliato uolumą ir 
nuoširdumą kunigiškame gyve
nime.

tės laiięų ir yra jo geras drau
gas. Kun. Viktoras Dabušis iš 
Petersono, N.J., kuris irgi yra ju
biliato draugas ir net artimas 
kaimynas* iš tėviškės laikų, kal
bėjo lietuviškai, iškeldamas ku
nigo svarbą šių laikų žmogaus 
gyvenime.

Kun. Edward Glavin pateikė 
keletą reikšmingų ir nuoširdžių

Pavergtos lietuvių tautos idea
las — atkurti valstybinį suvere
numą ir turėti sau laisvą sava
rankišką gyvenimą, kad Lietuva 
vėl būtų lygus su kitomis tau
tomis tarptautinės bendruo
menės narys, kaip buvo, senoj 
praeity ir šio 20-ojo amžiaus pir
moj pusėj. Tas siekiamasis idea
las vedamas per karčias kančias 
ir kruvinas kovas prieš okupan
tus — komunistinę Rusiją.

Tautos- dalis, gyvenanti už
sieny, labai tam pritaria ir savo 
veikla visokeriopai remia visas 
kovas dėl savo tautos siekiamo
sios laisvės. Šioj laisvės sieki
mo sudėtingoj ir didelėj byloj 
svarbų vaidmenį atlieka TAU
TOS FONDAS. Jis visuomenės 
sudėtomis lėšomis finansuoja 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto veiklą.'šSįivffkJ ’^TŠiutoŠFb^u 
glaudi veikla lietuvių visuo
menei seniai gerai žinoma ir pil
nai suprantama.

Tautos Fondo organizacinis 
tinklas pamažu plečiamas į vi
sus kontinentus, kur tik gyvena 
lietuviai. Tautos - Fondo šaka, 

sudarė LIETUVOS LAISVĖS IŽDAS, 
turi skirtingą uždavinį: jis kau
pia lėšas, pinigais ar testamen
tiniais palikimais, kurios bus 
perduotos laisvę atgavusiai Lie
tuvai. Nors tai pradėta neseniai,

’ Architektas Edmundas Arbas 
buvo paklaustas, kas jį sudomi
mo konkurso sąlygose, kas pa
trakite dalyvauti nepaprastai į- 
vairių^ir sudėtingų reikąlavimų 
varžybose^ Jis atsakė:

Šiais praktiškais laikais archi
tekto profesija nėra skirta vien 
tiktai puošnių, stilingų ramų 
bei šventyklų projektam. Gyve
nimas šaukia architektą domė
tis eilinio Žmogaus poreikiais — 
pateikti eiliniam žmogui gero, 
praktiško ir elegantiško namo 
projektą. Šita mintim pasinaudo
jęs, Califbrnijos visuomeniškojo 
progreso ir namų statybos depar
tamentas paskelbė “Įperkamojo 
namo projekto konkursą” (Cali- 
fornia Affordablėy Housing 
Competition).

Konkurso tikslas buvo sukurti 
varžybų keliu tipinio, įperką- 
mojo namo projektą, kuris įga
lintų statybininkus masiškai 
naudotis tokiu pavyzdžiu, kaip 
naujų gyvenviečių plėtra. Kon
kursas turėjo pažadinti architek
tūrinių naujovių atradimus, pla
nuojant finansiškai pasiekiamo 
namo^ąnąątą bei' išvaizdą .

1981 birželio 18, konkursui 
pasibaigus, Los Angeles Times 
paskelbė konkurso rezultatus. 
Varžybos laikomos vykusiomis 
— tikslas buvo pasiektas. Su
kurtas finansiškai praktiško ir 
estetiškai puikaus namo pro
jektas. Konkurse dalyvavo 480 
varžovų. Vienam jų — architek
tui Edmundui Arbui ■— suteiktas 
laimėtojo titulas.

Santa Monicos mieste rezi
duojąs lietuvis, architektas Ed
mundas Arbas, pasiūlė konkur-



Pasistiprinus skaniais pietu
mis, teisėjas Fraric Monchun 
pradėjo šventės programų. Pir
miausia savo klebeną pasvei
kino nraz. Jurgio PetkaiCiai va

šiausio iki jauniausio, nuo Vie
no valstijos krašto ifa kito, atė
jo pasveikinti kun. J. Ma
tučio, padėkoti jam ir kartu su 
juo išgyventi, džiaugsmo valan-

gerai žinomas. /■ sakė, tai jis to nenugirdęs. Be 
; Tokia tad buvo pĮnaji Šventės visų kitų klebono nuveiktų dąp- 
dalis. bų lietuvybės baruose, dr. A.

Antroji dalis'vylo parapijos Stankaitis iškėlė dar vienų ųe- 
dang kam žinomų faktui kuru J. 
Matutis,, studijuodamas Belgi
joj ir visas ketu
rias vasaros atostogas praleido 
Ueiftivoį. Tai buvo pats gražiau
sias nepriklausomos Lietuvos 
žydėjimo metas. Todėl aenao-

Baltas baltas, kaip vyšnios Po te 
viršūnė. ■ •’4" Andiew:

Žydro veido, kaip iydras bonobĮb

Pranctizijų, Lietuvą, vėl Ame- įĮ8“ 
rikon keliavęs ir vis keliaujantis K W ** 
t—ogirs — kunigas Juozas Matu-

Jenynas su 
žmona, dalyvavo Lietuvos atsto- 

A „ vasWasldnįtanedr.S.Ba&issu 
itaLmkT fanoo*LB ^asbmgtono ir Bal- 

“SIMgesnM>ar timorės apylinkių pirmininkai, 
y*?1? kai kurie Vliko valdybos nariai

nas. Suminėjo adiktus darbus. 
1/ Pavyko suruošti įspOdtagų 
Donelaičio 200 m. minėjimų. 
2. Kukfiros ir švietimo reikalus 
genu tvarko pačios ąpyimkės. 
Veikia lituamstinė mokykla 
Hartfinde, o valstijos pietinėj

sos vaBės ^btimoM 
programų atliks m 
Bizinkauskaitė iš 
Mass.V • ' - - • -■

nn^teju>MV lį
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tėvam fr keliolikai svečių. H- pamokslą. Organizacijos

malda-padėka Aukščiausiam už

tai, kad mes klaidas daromegm- 
žiai ištardami lietuviškai**

Biržulio įvykių minėjimus
Tragiškieji birželio įvykiai 

Hartforde buvo paminėti birže
lio 14, pradedant mišiomis, au
kotomis kun. Albino Gurklio. Jis

dienybės rūpesčiuose, įsikū- tose »aį^’ 
rimo problemų sūkuriuose, kū
rė savąjį gyvenimą, ne visada.
rasdamas laiko ir noro rūpintis

lankyti lituanistinę mokyklą. To
dėl, nežiūrint, koks mokinių 
skaičius liktų, mokykla veiks ir 
ateinančiais metais. Sėkmės!

pasiryžėlių dėka mokykla vis 
dar veikia. /•'' • ’? ■
‘ ' Mokslo metų užbaigimo iš-

Savaime suprantama, kad tais- kuriems Stasys Barzdukas buvo 
žinomas vien iš spaudos straips
nių ir visuomeninės veiklos 
rezultatų.

■ ■I— -y -y --y. X

HARTFORD, CONN.

sam-

ti savo poilsį platesniems intere
sams ar dirbti sunkiai pasiekia
mam idealui.

Š. m. rugsėjo 13 dienos anks
tyvą rytą amžinai užmerkė akis 
Stasys Barzdukas, kurio įkartais 
ir kontroversinėje asmenybėje 
jungėsi tauraus idealisto lietu
vio, karštai mylinčio saVo tautą, 
didysis idealas. Nuo tos dienos, 
kai 1944 metų vasarą buvo pri
verstos palikti gimtuosius na
mus, Stasys Barzdukas savo gy-

* venimą skyrė ne vien kenčian
čiai Lietuvai, bet ir jos laisva
me pąsaulyje atskilusiai šakai, 
kad per ją laisvėje klestėtų vi
suomeninio įsi] 
prato, gyvuotų
kalbai ir pagarba jos kultūrai.

Gimęs 1906 balandžio 23, Šy. 
Jurgio šventės dieną, jo paties 
pasakojimu, krikšto tėvams per 
daug paragavus naminės giros, 
per klaidą pakrikštytos Stasio 

.vardu, augo susipratusių lietu
vių ūkininkų šeimoje. Jo tėvas, 
ilgametis kaimo seniūnas, ir mo
tina, dainininkė, šokėja ir so
cialinį gyvenimą mylėjusi mo
teris, jame išugdė visuome
nišką dvasią ir jau nuo pat 
ankstyvos vaikystės įdiegė pir- 
muosiūs visuomeninio gyveni
mo diegus. Baigęs Marijampo
lės gimnaziją, Kauno universi
tetą, mokytojavo įvairiose gim
nazijose Lietuvoje, vėliau trem
tyje . Vokietijoje, o - nuo 1949 
Vysk. Valančiaus lituanistinėje 
mokykloje. Visuomeninės 
veiklos patirtį įsigijo augdamas 
ateitininkų organizacijoje nuo 
gimnazijos laikų. Nepasitenkin
damas pedagoginiu darbu, jis

* domėjosi lietuvių kalbos proble
momis. 1950, drauge su prof. Pr. 
Skardžium ir J. Laurinaičiu, iš
leido “Lietuvių kalbos vado va”.

Atrodo, kad intensyvaus darbo 
lituanistinėje mokykloje, kal
botyroje, šalia šeimos ir tarny
bos geležinkelyje, turėjo pakak
ti. Tačiau šakoto ir darbšti Sta
sio Barzduko asmenybė nepasi
tenkino ribotomis darbų sritimis, 
bet veržėsi į visuomeninio gy
venimo plotmes. “Mano gyveni
mo pirmoje eilėje rūpėjo lietu
viškas solidarumas, remiamas 
dviem principais: gyvenimo tik
rove ir džentelmeniškumu”, 
vieno.pokalbio metu, atšventas 
jo 75-ąjį gimtadienį, man pareiš
kė Stasys Barzdukas. “Norėjau
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vesdamas mūsų didžiųjų patrio-

tiems buvo žinomas kaip popu*

cialų atžymėsimą. Visa eilė jos 
išsiuvihėtų gobeleno paveikslą 
ir Šiandien puošia Miklų nzi-

40.00
42.00

se maldose negaliu apsieiti be 
Maironio, Putino ir kitų (Apsau
gok Aukščiausias, tą mylimą 
šalį, Myląk, lietuvi, tą brangią dymai poezijoj, žinoma, anglų 

kalba, irgi neliko be atgarsio, 
— keli jų buvo išspausdinti vie-

humoro jausmo, Stasys Banrdu-.% . — ---- u
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33, Tena
111, protesto

ją, kuri lietuvius jungtų pačiais 
plačiausiais pagrindais, būtent 
lietuvybe.”

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menei nuo pat jos įsikūrimo 
dienos jis atidavė visas savo jė-

grupių. Gi šeimyninio gyve
nimo židiny, 1930 susituokęs su 
mokslo drauge Albina Kazlaus
kaite, išaugino visuomeniškai 
nuteiktą, patriotišką šeimą. Liū
desyje liko jo sūnūs, Arvy
das ir Gytis, h* dukra Aušra Ba-Visuomeniniame gyvenime, 

kaip ir kiekviena ryški ir wlim- bickienė, kuriems nuoširdžią 
ga asmenybė, Stasys Barzdukas užuojautą reiškia ne vien jų 
turėjo ir bičiulių, ir oponenhp. pažįstami ir bičiuliai, bet ir tie, 
C 9--- - --- ; - " • *1 • -' - - ■ ■ — - ■ — -
varne pasaulyje gyvenanti visuo
menė turi pilną teisę skirtis duo- 
monėmis, vesti diskusijas, kriti
kuoti ir nesutikti. Tačiau Šian
dieną, peržvelgiant Stasio Barz
duko nueitą gyvenimo kelią, ne
galima nesutikti, kad jo asmeny
bės jėga buvo kūrybinga ir įta
kinga.

Asmeniškame gyvenime jis 
sugebėjo palaikyti draugystes šia . tais beveik kas vakarą telefonu 
asmenimis, kurie viešumoje pri— kalbėdavom apie mūsų visuo-

Kaip ilgametė Stasio Barzduko 
bendradarbė lituanistinėje Vysk. 
Valančiaus mokykloje ir kaip jo 
bičiulė, negaliu nejausti tos tuš
tumos, kurią mano gyvenime pa
liko jo mirtis. Jo ilgos ligos me-

ELENA MIKLIEM Ė 
IŠKELIAVO AMŽINYBĖN

Rugsėjo 26 rytą po sunkios li
gos staiga su šiuo pasauliu atsi
skyrė Elena Miklienė, dauge
liui žinoma kaip Elenutė, Newr 
Yorko* visuomenininko, Simo 
Kudirkos Šaulių kuopos pirmi
ninko, Kęstučio Miklo žmona

Daug kas pažino Elenutęhip 
puikią ir labai nuoširdžią tre
čios kartos amerikietę lietuvaitę, 
puikiai -kalbančią lietuviški, 
šiek tiek su žemaitišku akcentu.

Ji gimė prieš 49 metus Creat 
Necke. Čia ji ir praleido visas 
savo jaunystės dienas, išskyrus 
tik du metus prieš antrąjį paau- 
linį karą, kada ji, būdama tik 
penkerių metukų,'kartu su savo 
motina buvo nuvykusi Lietuvon. 
Great Necke ji susipažino irsir 
Kęstučiu Miklu ir su juo prieš 
28 metus sumainė žiedus.

Iš profesijos Elena Miklie
nė buvo registruota gailestin
goji sesuo. Šalia to ji buvo la
bai talentinga moteris, ypač me
no srity — tapyboj, mediio 
skulptūroj ir keramikoj. Tas jos 
talentingumas pradėjo atsi
spindėti jai dar belankant vidu
rinę mokyklą Great Necke. 1950 
ji laimi antrą vietą Long Islando 
vidurinių mokyklų tapybos kon
kurse. Ir baigusi mokslus, nenu
leido rankų. Jos tapybos bei 
skulptūros darbai nuolat buvo 
išstatomi įvairiose amerikiečių 
meno parodose. 1964 Long Is
lando mugės proga surengtoj 

* meno parodoj už savo mediio 
skulptūrą “Antilopė” laimi pir
mą premiją Deja, tuo savo kori
niu negalėjo toliau džiaugtis, 
nes kitą dieną jis dingo iš paro
dos ir niekad nebuvo surastas. 
1979 ji išstato savo mediio 
skulptūrą “Meilę” New Yorko 
Lietuvių Bendruomenės su-

Elena Miklienė

venimas nebuvo svetimasJf 
priklausė prie Great Necko Lie
tuvių Bendruomenės, Suffolk 
County Lietuvių Piliečių Klubo, ~ 
Amerikos Lietuvių Susivie
nijimo, prie BATUNo ir eiki 

'amerikiečių profesinių, vino-
meniniu oci religiniu orgBnu**

menės reikalus, jam vinį m- įįį Mokyklos ved*>s ir moky- 

dant puikų orientoci*. įsigyt,
išklausant spaudos žinių ir ko- vistem abiturientam buvo

- duota tema Ko iš manęs laukia
Lietuva”. Visi Čia pat savo raši
nėlius perskaito, Visuose atsi
spindėjo didelis noras aplankyti 
savo tėvų žemę Lietuvą, dabar
tines jos kančias perduoti savo 
draugam amerikiečiam ir patiem 
visada likti lietuviais.

Mokyklos vedėjas visiem bai
gusiem įteikė pažymėjimus ir 
po lietuvišką knygą. Tėvų komi
teto vardu visus pasveikino ko
miteto pirmininkas Alfonsas 
Dzikas. Be jo, šiemet į tėvų kb- 
mitetą įėjo: Dalia Dzikienė ir 
Algirdas ir Irena Jelinskai. Mo
kytoja Birutė Nehortienė įteikė 
pažymėjimus į aukštesnius sky
rius perkeltiem mokiniam. LB 
Hartfordo apylinkės valdybos 
vardu Danguolė Banevičienė 
padėkojo mokytojam, tėvų komi-, 
tetai ir mokinių tėvam. Abita-

■ rientas paprašė neužmesti lieta-, 
viškos knygos, laikraščio, jungtis 
į lietuviškas organizacijas, Lie
tuvių Bendruomenę ir tapti pa
vyzdingais jos nariais.

Šiais metais lituanistinę mo
kyklą baigė: Rima Dzikaitė, 
Kristina Raškevičiūtė, Regina 
Zabulytė, Paulius Orentas ir Li
nas Orentas. J aukštesnius sky
rius perkelti: Antanas Šerkšnas 
(už gražiausią eilėraščių dekla
mavimą jam įteikto-dovanėlė — 
knyga), Vida Raškevičiūtė, Ri
mas Simonaitis, Edmundas Je- 
linskas, Tomas Nenortas ir Pet
ras Nenortos. Visiškai lietuvių 
kalbos nemokantiem kursantam 
ją dėstė Zina Dreslifitė.

Kaip matom, ateinantiem 
mokslo metam liko tik 6 moki
niai, tačiau mokytojai ir tėvų ko
mitetas tiki, jog yra ir daugiau

susidariusi jo bičiulių grandis. 
Gal vienas iš tragiškiausių jo 
paskutiniųjų metų ir mėnesių 
išgyvenimų buvo tas, kad, likda
mas šviesaus proto ir tvirtos dva
sios, buvo praradęs regėjimą, o 
džiaugėsi paaštrėjusia atmin
timi. '

Jo šviesus atminimas lydės ir 
mane, ir daugelį mūsų visuome
nės narių iki mūsų paskutinės 
gyvenimo dienos. Jo taurios as
menybės atspindyje blanksta 
mūsų kasdieninio gyvenimo 
smulkmenos, nes jo gyvenimo 
pagrindiniu šūkiu buvo LIETU
VA.

Mielas bičiuli, senų mokslo 
dienų bendradarbi! Tebūnie 
Tau lengva Amerikos'žemelė!

mieste. Aleksandra paskutiniuo
sius metus studijuoja Mary- 
mount garsioje kolegijoj politi
nius mokslus, o jauniausioji 
Kristina Rūta baigė gailestingų
jų seserų mokyklą.

Elenutės staigi mirtis pritren
kė visą šeimą, jos tėvus, taipgi 
gyvenančius Floridoje, visus vi- 
mines, draugus, pažįstamus ir 
visą New Yorko lietuvių visuo
menę.

Jos kūnas buvo pašarvotas 
Great Neck Funeral Home šer
meninėje. Atsisveikinimas įvy
ko rugsėjo 28, pirmadienį. Mal
das sukalbėjo Tėv. Antanas Pra- 
kapas, OFM, ir Great Necko 
klebonas Msgr. Henry James 
Reel. Great Necko LB apylin
kės bei Simo Kudirkos šaulių 
kuopos vardu žodį tarė Vacys 
Butkys. Be jo, dar atsisveikini
mo žodžius tarė LB New Yorko 
apygardos pirm. A. Vakselis, 
SLA sekretorė G. Meiliūnienė, 
SLA Pildomosios Tarybos vardu 
E. Mikužiūtė, atvykusi iš Chica- 
gos, Suffolk County Lietuvių Pi
liečių klubo vardu J. Stankevi
čienė ir draugų vardu M. But
kienė.

Rugsėjo 29, antradienį, po ge
dulingų pamaldų Šv. Aloyzo 
katalikų bažnyčioje Great Necke 
ji buvo palaidota Kalvarijos

Elenutė užaugino puikią šei
mą. Vyriausias jos sūnus Kęstu
tis, Jr., baigęs universitete pre
kybinę administraciją, su žmona 
ir dukrele šiuo metu gyvena Flo- ‘ kapinėse Woodside, N.Y. 
ridoje. Trys dukros dar prisilai
ko prie namų. Vyriausioji Elena 
Marija, baigusi kriminalinę tei
sę, šiuo metu dirba New Yorko

Tos malonios ir visada nuošir
džios lietuvaitės tikrai pasiilgs 
ir ilgai prisimins visa New Yor- 
ko lietuvių visuomenė.

minis, jos vyrą KĘSTUTĮ MIKLĄ, dukros ir sūnų bei 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Pranciškoną spaustuvės vadovybė 
ir tarnautojai
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mis. Ten matėsi ramovėnai, 
skautoūės, Amerikos. lietuvių 
veteranų F. Sabonio posto nariai 
ir pagalbinio dalinio narės. įspū
dingai giedojo choras, vadovau
jamas muz. Jurgio Petkaičio, ir 
solistas dr. Izidorius Alis.

Antroji minėjimo dalis vyko 
parapijos svetainėj. įnešus vėlia
vas ir susikaupimo minute pa
gerbus žuvusius už Lietuvos 
laisvę, LB Hartfordo apylinkės 
pirmininkas Steponas Zabulis 
pristoto šio minėjimo kalbėtoją 
Juozą Beniūną.

- Prelegentas pusvalandžio 
kalboj paminėjo Lietuvos ne
priklausomybės tragedijos pra
džią — 1940 birželio 15, visus 
metus besitęsiantį terorą, kiek 
ilgiau sustojo prie 1941 birže
lio 14 trėmimų, paskaitydamas 
porą trumpų ištraukų iš Sibiro 
tremtinės Stefanijos Rokienės 
knygos “Vergijos kryžkeliuose”. 
Toliau sekė birželio 22-osios su
kilimas. Kalbėtojas apgailestavo, 
kad iki šiol apie šį sukilimą buvo 
taip mažai kalbama, o dar ma
žiau rašoma. Sibiro tremtinės sa
vo kančių draugam pastotė am
žinus paminklus — keletą atsi
minimų knygų, gi apie sukilimą 
ir paaukotus 4000 gyvybių iki 
šiol beveik rąieko. Toliau prele
gentas klausytojus nuvedė į Čer
venės vieškelį, Pravieniškes, 
Rainių miškelį, parodė bolševi
kinį sadizmą Panevėžio ligoni
nėj .Priėjęs prie šių dienų, 
kreipėsi į jaunąją kartą.

Baigdamas išreiškė tvirtą tikėji
mą, kad pavergtos tėvynės lais
vės pavasaris jau ne už dešimt
mečių. Gal net čia pat Todėl, 
kas darytina laisvės atgavimo 
pagreitinimui, darykim tuoj pat.

Po minėjimo buvo renkamos 
aukos vietos LB reikalam.

J.B.

KALĖDINĖS DOVANOS GIMINĖMS 
LIETUVOJE

Praktiškas ir naudingas siuntinys 1 —1981
3 m. šilkinio geriausios rūšies aksomo suknelei; 3 m. 

vyriškai arba moteriškai eilutei vilnonė medžiaga su Įaudlmu 
“Ali wool made m England”; vyriški išeiginiai marškiniai 
arba Miuskutė; vyriškas arba moteriškas nertinis; “Wrano- 
ler” arba “LaVI” Joana, denim arba rumbuoto velveto; 
medžiaga dėl feMejų pukklų suknelių arba 2 svarai vilno
nių su mohak sifeu.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu 8320.00.

| šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus Įvairių prekių: 
medžiagos galima dadėti 3 m. ir dirbtinio minko kailio 
paltui 3 jardus.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kainos su 
muitu):
Avikailiai, ilgi aibe 3/4, vyriiki arba moteriški, tikros odos virtus, dirbtinio 

kailio pamušalas, kailio kalnierius. sveria 5 s. ......................... 822000
Geriausios rūšies avikailiai, tikro kailio 3/4. sveria 5 sv..............
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, De-lux, sveria 6 Sv.

gyveni
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NEIŠNAUDOTOS PIRMENYBĖS
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kojp Lietuvos vyčių kuopos 
pirm. Jonas Adomėnas, kuris

Lietuvos Vakarus pasiekiančius 
šaltinius, ypač Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos patei
kiamus pranešimus. Turimomis 
žiniomis, šios Vatikano translia
cijos Lietuvoj yra klausomos.;

pomirtinė p 
nėjaus NSW galerijoje. Paroda 
buvo gražiai aprašyta ir įvertin
ta australų spaudoje.

11207. Persiuntimo irtaMom

APonchieBi operas MI Litnani” 
pastatymu gastroliuos lapkričio 
8 Toronte, šias gastroles globo
ja Toronto Prisikėlimo parapi-

paaukojo visas statulas. Iškilmės 
baigtos malda, kurią sukalbėjo 
kun. Stasys Raila, ir vyskupo pa
laiminimu. Sugiedota “Gc|d 
Bless America” -

mai.
Taip pat Varšuvos pakto vals

tybės yra daugiau pažengusios 
ginklų suvienodinimo srity, o, 
Nato valstybės konkuruojaviena 
su kita dėl rinkų savo gami
namiem ginklam.

R. Spalio — Auksinio saulė
lydžio gundymai, 10 dol.

J. Kreivėno — Mirties lage
riuose ir tremtyje, 12 dol.

V. Gidžiūno — Šv. Pranciš
kaus dvasios spinduliavimas, 
5 dol.

K. Grigaitytės — Marių vėjui 
skambant. 4 dol.

vyskupas Francis J. Mngavėm. jautrų pagyrūne žodį. Kryžiaus 
patvėmų buvo einama į bažny- statytojui buvo įteiktas padėkos 
čią. Vyskupas pirmavo mišiose, ir garbės Rūdijimas. Visiem dėr

. Sveikinimo žodį tarė kleb. Jom. _ ' '
Pranas Bulovas. Pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. Jonas Pakal
niškis, Apreiškimo parapijos 
klebonas. Vyčiai atnešė simboli
nei aukas. šalia duo
nos ir vyno mišiom ir komuni
jai buvo atnešta kopija naujai

==te=

Leonardas Kerulis — Išvež
tųjų sąrašas, 22 dol.

K. Brad&nas — Užeigoje prie 
Vilniaus vieškelio, ptemįjuota 
poezijos knyga, 6 dol.

V. Volerto—Greitkelis, 6 dol.
J. Vizbaro — Alšėnų kuni

gaikštytė, 8 daol.
M. Aukštaitės — Ant marių 

krašto, lOdoL

SVEIKINAM TĖVELIUS 
VIKTORIJĄ IR JUOZĄ 

GRUODŽIUS

kuriai vadovauja J. Vingelienė.

— Esperanto programose, 
"kurios yra transliuojamos per 
Vatikano radiją keturis kartus sa
vaitėj 9 vai. 10 min. Lietuvos lai
ku ir. sekmadieniais 23 vai. 5 
min., yra informuojama ir apie 
religinę padėtį Lietuvoj, tam

Laima-Beržinytė, Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pir
mininkė, siunčiama PLJS valdy
bos, lankėsi Australijoj, kur per 
7 savaites aplankė beveik 
visas lietuvių kolonijas. Ji dau
giausia domėjosi jaunimo veik
la, skatindama aktyviau įsijung
ti į kultūrinį ir visuomeninį 
gyvenimą.

auksinės 
VEDYBINĖS 
SUKAKTIES 
PROGA

Šiaurės Atlanto karinė sąjun
ga, turėdama 200 mil. žmonių 
daugiau kaip Sov. S-gos vado
vaujamas Varšuvos blokas ir 
galėdama didžiuotis daug dides
niu krašto gamybos produktu ir 
daugiau pažengusia pramone 
bei techniškais ištekliais, vis dar 
tik tebebando atgauti Europoj 
karinių jėgų pusiausvyrą. Su Na
to susiję politikai, kariniai žino-/ 
vai ir pareigūnai sutinka, kad dėl 
dabartinio Vakarų karinės 
galybės atsilikimo yra kalti Va
karų vadai, parlamentai ir pa
prasti piliečiai.

vietų blokas yra daug vienin- 
gesnis už Atlanto sąjungą, nes 
Sov. S-ga duoda įsakymus visam 
blokui. Karo atveju patį karia
vimą ji paliktų tik Sov. S-gos ir 
R. Vokietijos kariam, o Lenkiją, 
Vengriją ir Čekoslovakiją palik
tų tik susisiekimo su frontu 
keliam ir priemonėnr saugoti.

Prancūzija nuo 1966 yra pasi
traukusi iš karinio bendradar
biavimo, o V. Vokietijoj, Brita
nijoj, Olandijoj ir Belgijoj vyksta 
didelis pasipriešinimas dėl ame
rikiečių plano išdėstyti Vakarų 
Europoj raketas, gi tarp Rytinės 
Viduržemio jūros srities pagrin
dinių gynėjų — Graikijos ir Tur
kijos — vyksta dideli nesutari-

Bet Sov. S-ga, kaip tvirtina 
Japonijos, Jugoslavijos ir Brita- 

, nijos žvalgybos įstaigos, nuo pat 
1960 ne tik nesnaudė, bet dar 

‘didino karines pajėgas ir bran
duolinių ginklų skaičių ir ugdė 
karinę prąmpnę. Per tą laiką ji 
pasistatydino net 134 naujas ka
rinės pramonės įmones.

Nežiūrint įvykių Lenkijoj, So-

Broeklyno vyskupas Francis J. Mugavero sveikina iškilmių dalyvius po lietuviško kryžiaus 
šventinimo Maspethe prie V. Atsimainymo bažnyčios. Iš kairės: senatorius M. Knorr, 
Lietuvos gen. konsulas A. Simutis su ponia, mišių koncelebrantai kun. P. Bulovas, kun. 
J. Pakalniškis, tėv. A. Prakapas, OFM. Dešiniau kun. L. Budreckas ir Jonas Adomė
nas. Nuotr. Charles Binkins . .

Palyginimui užtenka paminė
ti, kad tik V. Vokietijos gamy
bos produktų visuma 1979 sie
kė 200 bil. dol. daugiau kaip 
bendra visų šešių Varšuvos pak
to valstybių — Bulgarijos, Če
koslovakijos, fi. Vokietijos, 
Vengrijos, Lenkijos ir Rumuni
jos — produktų visuma.

Vadinas, dideles ir aukštas 
mokyklas perėjo ši dailininkė, 
išsinešdama gerą pasiruošimą, 
išryškindama šių dienų meno 
sampratą, ištobulindama savo 
techniką.

Savo vienos kūrinių parodas 
yra turėjusi Čiurlionio galeri
joje Chicagoje ir Hartforde. Da
lyvavo visoje eilėje bendrinių 
parodų su amerikiečiais daili
ninkais ir su lietuviais dailinin
kais.

balansuoto karinių jėgų suma
žinimo ir strateginių ginklų ap
ribojimo leido Vakaram įsitikin
ti, kad Sov. S-ga iš tikrųjų sie- 
kia sustabdyti ginklavimosi 
lenktynes ir sumažinti įtampą 
Europoj. Nors Vakarai ir su
darė tolimos ateities planus sa
vo ginklavimui stiprinti, bet, pa
sitikėdami pasitarimais, siūlė 
sulėtinti ginklavimąsi ir suma
žinti tam reikalui skirtas išlai-

Visi sutinka, jog Sov. S-gos 
vadovaujamo bloko karinė galy
bė yra didesnė kaip Vakarų. 
Taip pat visi sutinka, jog tai at
sitiko tik dėl to, kad Vakarai 
labai rimtai vertino atolydžio 
politiką. Per paskutinį dešimt
metį vykstant Rytų ir Vakarų 
pasitarimam dėl ginklų sumaži
nimo, Vakarų valstybių parla
mentai ir piliečiai, tikėdamiesi 
sumažinti juos slegiančias išlai
das ginklavimo reikalam, atoly
džio politikoj įžiūrėjo taikos ir 
mokesčių sumažinimo viltį.

Derybos dėl Helsinkio baig
minio akto ir pasitarimai dėl

metų meno studijas gilino Chi- 
eagos Dailės akademijoje.

— Inž. Romualdas BuHyi ga
vo iš Baldwin-Wallace universi
teto magistro laipsnį — Masters 
in Business Adminislrtlfion. 
Prieš tai Cleveland Štate univer
sitete įsigyt)'magistro laipsnį iš 
mechaninės inžinerijos, skysčių 
bei karščio sistemos srity. /

Kultūros Židiny spalio 3 ir 4 
dienomis vyksta pirmoji šio se
zono dailės paroda. Iš Chicagos 
atvyksta daiL Vanda Baluldenė 
ir mažojoje salėje New Yorke 
lietuvių visuomenei parodys 
savo meną. Tai bus jps pirmoji 
paroda New Yorko lietuviams.

Tiesa, ji nėra visai mum ne
pažįstama. Ji yra dalyvavusi vie
noje bendrinėje parodoje vasa
rio mėnesį.

Ir kas ji tokia? Kokiais keliais 
atėjo į dailę?

* Vanda Kanytė-Balukienė gimė 
Papilėje, Žemaitijoje. Gimnaziją 
baigė Kaune. Tapybą studijavo 
Vilniaus dailės akademijoje, 
baigė Taikomosios dailės insti
tutą Feiburge Vokietijoje 1949. 
Atvykusi į Ameriką ir- apsigyve
nusi Chicagoje, dar ketverte

Ji yra tapytoja. Anksčiau jii 
dažniausiai tapė vaikus, savotiš
kai juos stilizuodama. Tas stiliza
cijos momentas ir nuvedė ją į 
geometrinį abstraktą, į savotišką 
audinio stilių. Daug yra tokių 
dailininkų, kurie vienaip ar ki
taip puoselėjo geometrinį ab
straktą. Vanda Balukienė šį savo 
pasaulį susikūrė, išeidama iš lie
tuviškų audinių raštų. Tie audi
niai ir įkvėpė ją sukurti savas 
kompozicijas.

Jos tapyboje yra ir tokių kū
rinių, kur-lietuviški lininiai au
diniai tiesiai nuspalvinami akry- 
lio dažais, išryškinant jų raštą. 
Bet-jos kūrybinis pajėgumas ir 
visų kompozicijų grožis pasi
reiškia tens kur ji ima savaip 
komponuoti, kur rašto motyvai 
sudedami bent keliose planuose. 
Taip ji sukuria savotišką gilu
mą,šavotišldį dinamiką ir savo
tišką didingumą, 'nes besikar
tojančios dalys ir duoda tą tur
tingą didingumą. X

Reikia kiekvienam savo akim 
pamatyti šį meną, kad pajustu- 
mėt betarpišką jų grožį, jų este
tiką. Visi kviečiami aplankyti šią 
parodą. Parodą rengia LDK Bi
rutės draugijos New Yorko sky
rius. Ji bus atidara šeštadienį 
nuo 12 vai. iki 9 v.v., sekma
dienį, nuo 12 iki 7 v.v. Iškil
mingas atidarymas bus šeštadie
nį 7:30 v.v. (p.j.)

KASTOJI
DAIL VANDA BALUKIENĖ?

f &L -Ml
1



COSMOS PARCELS EXPRESS
Licented by VNESHPOSYLTORG

(nukelta į 11 psl.)

VLADAS IR ALDONA LAURINAITIS

COSMOS PARCELS EXPRESS

LIETUVOS

svetimi. 
Jnd šfcj 
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na ii tų

nimo išvykimo toliau nuo tėvų 
namų ir nuo savo parapijos ėmė

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

GEOGRAFUOS 
PRATIMAI. 

mvHfi AofeąpO** poraoM

Putinai. Aidas, Hamiltono 
mergaičių choras, dainuoja: Ge- 
giižio aitvarai, Tave matau, Be
auštant! aušrelė, Ko liūdi, bėrie
ji, Plaukia sau laivelis, Meilė 
grįžta, .Lopšinė, Putinai, Papar- 
tėlis žydį, Prisimink, Serenada, 
Pasėjau dobilą, Pamylėjau va
kar, Trys seselės, Dainuokim po

Trys paskutinės plokštelės 
kainuoja po 8 dol. kiekviena. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol. 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

DOVANAS - SIUNTINIUS
... j LIETUVA LATVUĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir Lt.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLUENTŲ PATENKINT. ' 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose ęasita didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

-Už vertingas dovanas, paauko
tas' loterijai, dėkojame poniom 
— E. Grudzinskienei — už jos 
pačios darbo kriauklių paveikslą, 
J. Laucevičienei už savo rankų 
darbo pagalvėlę, M. Noreikienei 
už menišką puoduką, S. Skobei- 
Idėnei, už dvi dėžes saldainių, 
S. Šližienei už konjako Hen- 
nessy butelius. Tėvui P. Baniū- 
nui už knygas, M. Žukauskienei 
už loterijos plakatą.

Didelis ačia už pagaminimą ir 
paaukojimą artistų vakarienei 
maisto — poniom M. Noreikie
nei, J. Laucevičienei, S. Valiu- 
kienei, M. Žukauskienei.

Vaišėm pyragus kepė — I. Ba
naitienė, V. Čečetienė, J. Lau
cevičienė, M. Noreikienė, A. Pa- 
kalkienė, O. Raubienė, S. Sko- 
beikienė, V. Sutkuvienė, E. 
Treimanienė, M. Ulėnienė, S. 
Valiukienė, Jom gili padėka už 
triūsą ir auką.

Už baro suorganizavimą ir pa
sidarbavimą prie baro, už vyriš
ką talką, labai dėkojame J. Mi
kalauskui ir J. Sližiui, mūsų Klu
bo dviejų darbščių, narių vyram.

Visas šio parengimo darbas 
ėjo sklandžiai rf sutartinai. ”

Visiem da»4MMkš ačiū!
LMKF Valdyba

tai pradėjo dirbti tik prieš tre
jus metus, įstodama į fotografi
jos Įdubus ir įsitaisydama savo 
mažą laboratoriją, kurioj ji pati ir 
aiškina, ir apipavidalina savo fo
tografijas. šiuo metu ji priklau
so prie N.J. Flashers Photogra- 
phy Club ir Fair Lawn Camera

Patersono vyčiams vadovauja 
studentas Vytautas Rubonis. Jis 
praėjusį pavasarį baigė psicholo
gijos studijas Rutgers universi
tete. Dabar specializuojasi kli
nikinėj psichologijoj Fairleigh 
Dickinson universitete, siek
damas magistro laipsnio. Jis yra

' Iš pradžių vyčiai apsiribojo 
daugiau narių telkimu ir tarpu
savio socialine veikla, bet, iš
kylant tokiems reikalams, kaip 
akcija už Vytautą Skuodį, vyčiai 
irgi labai aktyviai įsijungė į šią 
akciją. Jie atgaivino čia buvusią 
vyčių tradiciją, kuria visi vyčiai 
ypatingai pasižymi, būtent laiš
kų rašymą Lietuvos reikalais 
kongresmenams, senatoriams ir 
kitiems valdžios žmonėms. Tai
gi ir šiuo reikalu Patersono Lie
tuvos vyčiai pasiuntė 22 telegra
mas-kongresmanams irsenato-

ir visai užsidarė. Taip buvo išny
kę ir Lietuvos vyčiai. Tačiau 
Philip'ir Marian Skabeikių ini
ciatyva jie vėl prieš porą metų 
buvo Patersone atgaivinti ir pra
deda gražiai reikštis savo veikla. 
Kuopoj neseniai buvo 30 narių, 
o dabar į ją jįar įsirašė trys nau
ji. Patersonui tai tiesiog stebuk
las. Kai čia ir kitur organizacijos 
merdi, Patersone _ vyčiai eina 
stipryn.

Liepos ir rugpjūčio mėn. Fair 
Lawn, N.J., Maurice M. Pine 
bibliotekoj vyko Fair .Lawn Ka
meros klubo fotografijos meno 
paroda, šioj parodoj 12 fotogra
fų buvo išstatę savo darbus, 
daugiau kaip šimtą gražiai įrė- ___ __________ _______________ ___________
mintų paprastų ir spalvotų nuo- Club, kuriam ji net pirminin

kauja. 1980 ji yra laimėjusi pir
mąją premųą Kultūros Židiny, 
jaunimo fotografijos parodoj. 
Antrą kartą jį laimėjo pirmąją 
vietą School of Modern Photo- 
graphy parodoj, kur buvo ko- 
respondenciniu būdu atsiųstos 
fotografijos iš įvairiausių vietų 
ir kraštų. Tarp kitko Marija Rū
gytė buvo išvažiavusi su kame
ros klubais porai savaičių į Pary
žių, į tarptautinius fotografijos 
kursus, ir parsivežė iš ten tris 
kolegijos kreditus.

Antroji fotografijos meno 
žvaigždė, Patersono apylinkėje 
yra Algis Bogumirskas. Jis pra- 
dijo fotografuoti, būdamas sava
noriu Amerikos kariuomenėje 
Vokietijoje, iš kur maždaug tik 
prieš metus grįžo. Ten jis spe
cializavosi fotografijos mene, 
ypač portretuose, ir kariuome
nės fotografų varžybose laimėjo 
antrą ir trečią vietą. 1980 jis da
lyvavo visų Europos kraštų ir 
Vidurinių Rytų fotografų var
žybose. Iš 600 pristatytų nuo
traukų Algio Bogumirsko portre
tas laimėjo'pinnąją vietą.

Grįžęs iš kariuomenės, Al
gis Bogumirskas dirba ir toliau 
fotografijos srity. Jis yra savaran
kiškas (firee lance) fotografes — 
pusiau profesionalas. Jo nuo-

bodu p™*.
mas ir tam pačiam tikslui jis, turi dįpys mus riša, jungia ir mum fotiyafų, eks-

perhnentuojenti ' vaizdiniais 
kontrastai klaiko iršviesos kom- 
pozicįjomis ir jų efektais. Tai 
vienur, tai kitur JI panaudoja 

Alg. Š. vaizduotę, -užfiksuodama daly
kus ir tiesiog poetiškai atvaiz
duodama net tokius paprastus 
dalykus, kaip karvė arba medis”.

Marija Rūgyte pratiko domė
tis fotografijos'menu prieš ko-

9OMM0 
MIĮMBI

MALONIAI KVIEČIAME PRALEISTI ATOSTOGAS 
prie pasauly daug žinomo pajūrio. Jūra skersai gatvės, 
viena mylia nuo lietuvių statomų kondomlnijų.

BLUE MIST MOTEL 
3064 S. ATLANTIC AVĖ. 

DAYTONA BEACH SHORES, FLA. 32018 
. 1-904 767-7141

Savininkai

traukų. Paroda prasidėjo liepos 
13 ir turėjo trukti iki rugpjū
čio 7, bet dėl bibliotekos lanky
tojų nemažo susidomėjimo ji bu
vo pratęsta dar tris savaites.

Susidomėjo šia paroda ir New 
York Times sekmadieninės lai
dos meno skyriaus korespon
dentas David L. Shirey ir rug
pjūčio 23 dienos laidoj ją labai 
pozityviai įvertino. Pirmiausia 
jis pastebėjo, kad profesionalai 
fotografei, pamatę skelbimą apie 
kameros klubo kokią nors paro
dą, tik-susiraukia ir prakifltina 
pro šalį, pažiūrėdami labai iš 
aukšto į mėgėjiškus, jų manymu, 
mėginimus reikštis fotografijos 
mene. “Nors”, pastebi kores
pondentas, “jie kartais ir turi 
rimto pagrindo taip manyti, bet 
-jie užmiršta, kad daugelis di- 
dižiųjų fotografijos meno atstovų 
ne kur kitur, bet kameros klu
buose ir išmoko savo meno ir 
artistiškų jo išraiškos būdų.”

Paskui korespondentas ima 
vertinti kiekvieno fotografo dar
bus individualiai. Aš čia, žino
ma, nemanau duoti kiekvieno

SPECIALI
KALĖDŲ — NAUJŲJŲ METŲ KELIONĖ Į LIETUVĄ. 

1M2 programos gaunamos dabar.
PNaas aprūpinimas — tik S424*. plius pigus skridimas Į 
Pabnffljo vMovos, kukžčlausioo vertės, nemokamai naudo
jantis btoAHrorals.

*10-11-15 dienų koMbaės, re- 
uūantls dviaše kambaryje, kal- 
mraja kuo M24 *1 $705; tik

Lietuvių Moterų Klubu Fede- 
raęįjos valdyba, kurios pastango

je aria rugsėjo 12 Kultūros Židiny 
i lietuviai raręjo progos roacyn

Hamiltono Aukuro 
grupės suvaidintą B- 
mėta painiavos*^ nįnj

LMKF Neew YoAoKlubo 
natėm, visaip talkiausiom, kąd

Padėka LMKF Ncw York© 
klubo poniom —A. Eidukevi- 
čienei, J. Laucevičienei, B. Mi
kalauskienei, O. Raubienei, V. 
šližienei, V. Sutkuvienei, M. 
Žukauskienei, sutikusioms ap- 
nakvydinti artistus.

M. Ulėnienei, -V. šližienei, 
I. Banaitienei ačiū už paruoši
mą vaidintojams pusryčių, už du. Vadovas Jonas Govėdas. 
suaukojimą ir supirkimą maisto w solistt

dainuoja Šias dainas: Grąžink 
mus Tėvynėn, Kažkur toli, toli, 
Kad aš našlaitėlė, štai ji mano 
žemė, Žvaigždelė, Neverk, mo
tule, Malda, Dedikacįja, Belais
vis, Kodėl?, Mano dalia, Mirtis 
ir mergaitė, Avė Maria.

Antanas Kablys, baritonas, 
dainuoja:' Ko vėjai pučia, Oi 
griežle, griežlele mano, Tų mer

gelių dainavimas, Jei nori valioj 
būti, Gale tėvo sodo, Stok ant 
akmenėlio, Eik, Jonuli, namo, 
Dėdės Jono Polka, Ar ateis, Kai 
širdį tau skausmas, Marija, Moti
na malonės, Neapleisk mūsų, 
Motinėle, Klajūnui, Rūta, Gar
sus mano Vilnius, Udrio daina. 
Kur bakūžė samanota.

cįjos pritarė ir aukojo Židinio 
statybai. Galų gale, bendromis 
jėgomis, Kultūros Židinys buvo 
pastatytas. Židinys veikia jau 
septinti metai ir jo vertė lietu
viam yra neįkainojama, todėl 
būtų didžiausias nusikaltimas jį 
apleisti.

Pranciškonam Židinį tvarkyti 
anksčiau padėjo administracinis 
komitetai, o nuo 1979 metų sa
varankišką išlaikymo bei prie
žiūros darbą perėmė specialiai 
tam tiksliu inkorporuotas Lietu
vių Kultūros Fondas. Prie jo 
ne tik gali, bet ir turi priklau
syti visi, kuriem rūpi lietuviš
ka veikla ir lietuvybės išlaiky
mas. Iš Kultūros Fondo narių 
nedaug reikalaujama. Dešim
ties dolerių metinio nario mo
kesčio ir aktyvaus dalyvavimo 
Židinio veiklos funkcijose. Vie
na iš svarbiausių funkcijų yra 
metinis narių suvažiavimas. Šie
met jis įvyks spalio 10, šeš
tadienį, 10 vai. ryto didžiojoje 
Židinio salėje. Suvažiavime visi 
LK Fondo nariai turi progą 
susimokėti metinį mokestį, o 
naujai atvykę čia pat gali įstoti į 
LK Fondo narius. Vienas iš svar
biausių susirinkimo uždavi
nių yra rinkimai į fondo tarybą. 
Kasmet baigiasi trijų tarybos na
rių kadencija ir susirinkę nariai 
demokratiniu balsavimo būdu 
išsirenka iš kandidatų sąrašo 
tris' naujus -ašmenis. Liūdna 
pastebėti, kad suvažiavimo da
lyvių būna nedaug, o kandidatų 
į tarybą dar mažiau. Nuo pat 
Židinio įsikūrimo komitetuose 
ir valdybose dirbę asmenys jau 
ima pavargti, ir -atsiranda būti
nas reikalas perimti jų darbą. 
Tam reikia naujų žmonių, rei-

JONAS ADOMĖNAS 
ORBITAI* 
INTERNATIONAL LTD. 
NEW YORK, N.Y. 10017 
TEL. 212 000-1500

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTEttS

'JPavnsoris, Dafnuqja~dvypukai 
Šėlčiai tt Vokietijos: Pavasaris, 
Tyliai vakaras slenka. Ramomų 

*Oi aš norėčiau. Noriu dainuot. 
Po stikliuką, Tu prisimink, Ant 
Nėrio kranto, Ant melsvo ežero
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viškai.

G ALMAI MATIUKIENEI,

GALINAI MATIUKIENEI

festivalio
Lietuvių Dramos Teatita “Au
kuras”, kurispasirodys spalio 4

mui. Visi lietuviai kviečiami 
prisidėti prie Šio bazaro pasise
kimo rankdarbiais ir kftdkionta

rudas. -
Bostono apylinkės lietuviam 

tai bus gera proga arčiau susi
pažinti su jo paveikslais.

lūpas. Kiekvieno kalba kitokia. 
Ir skambi, ir vaizdi ta kalba. 
Daug sąmojo sutelkta į žodį.

Aktorė ir režisierė Elena Dau- 
guvietytė-Kudabienė yra retos 
ištvermės žangus ir puiki moky
toja bei režisierė. Ji puikiai pa
statė šį veikalą,. dirbdama su 
aktoriais mėgėjais, mokėjo juos 
išjudinti ir sujungti į vienetą. Ir 
vaidinimas mielai-žiūrimas. Ma- įvedimas labai buvo teigiamas

Spalio 3-4 — dai 
temo dailės paroda 

antro aukšto salėj, 
darymas spalio-3, 
5 vai. vakaro. Atidaryme kalbės 
rašytojas Stasys Santvaras. Paro
dą globoja' So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugųa.

Spalio 4, sekmadienį, Laisvės 
Varpo rudens renginys, kuriame 
Hamiltono lietuvių dramos teat
ras Aukuras, veikiąs jau 30 metų, 
suvaidins Birutės Pūkelevičifl- 
tės veikalą “Antroji Salomėja 
painiavose”/ y

Lapkričio 15— bazarasŠv.

dovanomis. z
Martyno Jankam šauliai ruošia 

banketą LpkričtoŽI, 
6:30 vai. rak. Sandaros salėj, 
30 Interval St, Brocktoue. ‘

nūs Darių ir Girėną, apie jų 
skridimą ir žuvimą.Publika ap
žiūrėjo parodėlę. Žmonių atsi
lankė per pusantro šimto.

Po-minėjimo visi perėjo į že
mutinę salę, kur Liet. Kat. 
Moterų Sąjungos 29 kuopos narės 
visiem surengė vaišes. Apie jas 
jau buvo rašyta Darbininke, (p.j.)

nė ir Connie Scheibelhut

New Yorko skyriaus ramovėnai

AUKURO VIEŠNAGĖ 
KULTŪROS ŽIDINY

Ne pirmą kartą lankosi Hamil
tono teatras Aukuras, šį kartą jis 
svečiavosi rugsėjo 12 ir suvaidi
no Birutės- Pūkėlevičiūtės. 3 
veiksmų išdaigą “Antroji Salo
mėja painiavose”. Šis spektak- 

_lis ir paminėtinas dėl to veika
lo ir dėl to, kad sugebėjo į-

- traukti aktorių Vitalį Žukauską.
Birutė Pūkelevičiūtė specia

liai šiam vienetui parašė- šį vei
kalą. Ji yra ir rašytoja ir aktorė, 

į gerai pažįsta sceną, , moka taip 
! rašyti, kad veikalas paliestų.
į rovą, jį suintriguotų. Šį veikalą

- Šio" spektaklio didžiausia- lygį. Ifai buvo vienas iš gferiau- 
staigmena — tai aktoriais .Vita- šių Aukuro pasirodymų. -

__ _____ c. l»o Žukausko įvedimas. Auka- Iš Čia Aukuras vyko į Hart- 
pavadino ne komedija, bet iš- 135 veikia Hamiltone, O Vitalis lordą, kur vaidino ir Vitalis Žu- 
daiga- Ima ji ir vaizduoja mi- Žukauskas New Yorke. Ir tas kauskas. Šį savaitgalį vyksta ir į 
rushis, sumaišo juos su gyvais, tolis buvo nugalėtas. . ; Bostoną. .
rodo dangų ir žemę. Kokios dt- Su šiuo festivaliu ją dalyvavo kolektyvo vadovei aktorei 
desnės* intrigos, beveik nėra, teatro festivalyje Chicagoje, ir dr. .Elenai Dauguvietytei-Kndfe

PATERSON, N.J.
(atkelta tf 10 psl.)

taip pat skautas vytis, taigi jau 
- turėjo B organizacinio patyrimo, 
i prieš pradėdamas dalyvauti 

vyčių veikime, lt dabar yra 
veiklus skautas. Šią vasarą daly-

I vavo.skautų stovykloj. .
| K jaunimo vyčiuose darreikia 

paminėti ir Vytauto draugą Li
ną Eitmaną. jis taip pat yra dar 
ir veiklus skautas, šiemet skau- 

[ tų stovykloj vadovavo vilkiukų 
skilčiai. Tarp kitko jis yra uo
lus lektorius Patersono Šv. Ka
zimiero parapijos, bažnyčioj.

daugiau pramokti lietuvių kai- ratės PūkelevičJūtes veikalu aplinkui jau sukasi įvairios for- 
bos. Dr. Vadeika jau dalyvavo . “Antiųp Salomėja painiavose . .---------r---------------
delegacijoj pąs Patersono vysku- J*88 mėdžius. Kartais labiau išryiki-,
pą V. Skuodžio reikalu kaip vy-‘ 
čių atstovas ir įteikė vyskupui ' pamatyti penktojo te 
atspaudą iš Newsweek, kur festivalio bent atošvaistę, 
buvo rašomaapie Lietuvą, ir Our w.,» ■» ~ -i nes temas. Daug paveikslų pa-
Sunday Visitor nnmerį, kuriame Vaidinsi akt. yftabs Žukauskas vadina visokiom sonatom, pra
buvo straipsnisapie V. Skuodį ir r Bostono ir apylinkių lietuviai Hudais ir tX Paveikslų koloritas 
kitus neseniai sovietų teismo paėsta w M»i mėgsta 
nubaustus b ištremtus Betėvius, tonų Vitalį Žukmiską, kuris daug 

Praėjusiame vyčių seime jau kartų pasirodė su vieno žmo-
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Su virtum 40 vyčių buvo at
vykę autobusu iš 144 kuopos 
anglių kasyklose, Frackville, 
Shenandoąh, Pa. Išviso vien tik 
delegatų dalyvavo 104, buvo ir

(112) 817-1352
(212) 8SM351
(212) 827-1350

b«rh| saulėta* butas Richmond 
Hill ribose, Pageidaujama suau* 
gūsių dirbančių pora. Teirautis 
847-4985

j. u, J“*"

Lietuvių Kultūros Fondo me
tinis suvažiavimas bus spalio 10, 
šeštadienį, Kultūros Židiny. Šis 
Fondas rūpinasi K. Židinio iš
laikymu.

Slava Žiemelytė, solistė iš To
ronto, atvyksta į New Yorką ir 
dainuoja spalio 11, sekmadienį, 
Kultūros Židinyje. Ji atliks pro
gramą Putnamo seselių rėmėjų 
koncerte. Jai akomponuoja pia
nistė Dalia Sakaitė.

Kultūros Židinio A. Maceikos 
vardo biblioteka po vasaros ato
stogų vėl bus atidara, pradedant 
spalio 3. šiais metais atidary
mo laikas yra pakeistas. Biblio
teka bus atdara šeštadieniais 
nuo 10 iki 12 vai. r. Visuome
nė kviečiama pasinaudoti proga 
ir nemokamai skolinti knygas.

jam sugiedojo “Ilgiausių metų”. 
Kun. Pranas Bulovas nuošir
džiai padėkojo Už suteiktą laips-

Svarbiausia rezoliucija buvo 
vyčių ryžtas dar uoliau aukotis 
lietuvių ir Lietuvos vyčių idea
lam.

Iš septynių kuopų pranešimų 
buvo matyti naujų planų vyriš
koj veikloj. Pasigėrėta 144 kuo
pos nauja veikla, ypač rengiant 
■lietuvių dieną ir organizuojant 
savo apylinkėj Lietuvių namus.

Naujoji valdyba davė priesai
ką ir ryžosi naujai veikti iki ki
to suvažiavimo, kuris bus 
Frackville, Pa., 144 k. globoj.

Nauja pirmininkė Loretta Stu- 
kienė pasakė reikšmingą žodį, 
kviesdama melstis į arkivysk. 
Jurgį Matulaitį, prašant stebuklo 
pagyti Irenai Stankūnaitei. Be to, 
kvietė aktyviai palaikyti lietuvių 
muzikos programą, kuri bus 
transliuojama per radiją Seton 
Hali universiteto malone, vado
vaujant dr.J. Stukui. Gerai būtų, 
kad lietuviai klausytojai padė
kotų universitetui už tą dovaną. 
Programa bus girdima trečiadie
nių vakarais nuo 6:05 iki 7 vai. 
trumpomis bangomis WSOU 
FM 89.5. »

Po susirinkimo pasimelsta. 
Sugiedotas vyčių himnas. Visi 
dalyviai buvo pavaišinti šilta va
kariene, kurią parengė 110 kuo
pos šeimininkės. Maspetho 110 
kuopa buvo ir suvažiavimo ren- 
g«ia-

Vtel aMMtę.bUū vaišinami kava ir pyragaičiais
Įūjkao auka 6 doL 
PaakMctona lig poplstę Putnamo aasMtaį darbams paremti

Perkūno choro vakaronė ir 
metinis pobūvis buvo rugsėjo 19, 
šeštadienį, Kultūros Židinio ma
žojoje salėje. Dalyvavo choro 
nriai su savo žmonomis, talki
ninkai, kurie padėjo chorui su
rengti metinį jų koncertą. Viso 
buvo apie 50 žmonių. Pobūvį 
pradėjo choro valdybos pirmi
ninkas Lionginas Drangauskas, 
visus pasveikindamas ir drauge 
padėkodamas ųž darbą, padė
kojo ir talkininkam. Drauge pra
nešė, kad šiuo pobūviu prade
damas choro 19-tas sezonas. Bu
vo duodama šalta vakarienė ir 
kavutė. Prie plokštelių muzikos 
pasišokta. Anksčiau tokiuose po
būviuose buvo ir programa, da* 
bar choristai be jokių programų, 
be pranešimų laisvai padainavo. 
Pobūvis baigėsi apie 2 vai. Cho
ras rugsėjo 22 jau pradėjo repe
ticijas, pradėjoruoštis gastrolėm, 
nes lapkričio 7 išvyksta koncer
tuoti į Hartfordą.

M lietuviškas sartias, bent kartą 
per mėnesį. Apskritis šia proga 
savo ilgamečiai dvasios vadovui 
suteikė trečią laipsnį, kurio 
,ženklą iškiliai jam prisegė 
LietuvrisvyČių organizacijos

Išnuomojamas vyrui ar mo
teriai atskiras kambarys. Galinas 
naudotis ir virtuve. Skambinti 
29BB098.

Išnuomojamas kambarys mo
teriai ubu vyrai Woodhavene. 
fl, 7OAAcMt • • •

Maironio lituanistinei mo
kyklai paaukojo: Julius Botyrius 
mokslo metų pradžios proga — 
20 dol.; Antenas Matulaitis — 
gegužinės loterijos laimėjimą— 
50 dol.. Tėvų komitetas abiem 
aukotojam nuoširdžiai dėkoja.

Antantis Jakaitis, 75 metų am
žiaus, gyvenęs Woodhavene, 
mirė rugsėjo 25. Buvo kilęs nuo 
Prienų. Perkūno chore dainavo 
nuo pat šio choro įsisteigimo. 
Šį sezoną dėl sveikatos jau ne
beatėjo į pirmąsias repeticijas. 
Buvo pašarvotas M. Šalinskienės 
šermeninėje. Choras su juo gra
žiai atsisveikino pirmadienį, rug
sėjo 28. Palaidotas rugsėjo 29, 
antradienį, iŠ Apreiškimo para
pijos bažnyčios Cypress Hills 
kapinėse.

Kasos Kredito Unijoj daug ge
rų naujienų. Nuo spalio 1 bus 
išduodami nauji “AlI-Savers” 
certifikatai, kurių palūkanos 4ki 
2,000 dolerių bus laisvos nuo 
mokesčių. Taip' pat nuo lap
kričio mėnesio labai pakils pa
prastų taupymo sąskaitų procen
tai, o kitą metą bus galima 
padėti 2,000 dol. į privatų pensi
jos fondą ir už jį taip pat nereiks 
mokėti jokių mokesčių. Visi tau
tiečiai kviečiami tairautis Kaso
je apie šiuos naudingus pasikei
timus.

Ušį.. J?-.

Kultūros Žid&y šį savaitgalį: 
spalio 3-4, šeštadienį ir sekma- 
dieną, dail. Vandos Balukienės 
tapybos kūrinių paroda mažojo
je salėje. Rengia DLK Birutės 
draugijos New Yorko skyrius.

Nauja lietuviška radijo pro
grama angių kalba transliuoja
ma iš Seton Hali universiteto 
radijo stoties WSOU FM 89.5 
banga. Programa buvo transliuo
jama 15 metų, dabar po trum
pos pertraukos vėl atgaivinama 
iryadinsis taip kaip ir anksčiau 
— The Music of Lithuania. Pro
grama girdima trečiadienio va
karą nuo 6:05 iki 7 v.y. Jai 
vadovauja prof. dr. Jokūbas 
Stulas, kuris jau 17 metų pro
fesoriauja šiame universitete ir 
kuris anksčiau vadovavo tai pro
gramai. Programos tikslas — su
pažindinti New Yorko ir New 
Jersey visuomenę su lietuvių 
kultūra, veikla, troškimais. 
Transliuojama lietuviška muzi
ka, dainos ir kalbama apie lie
tuvių kultūrą, istoriją, tautos pa
pročius ir jos kovas dėl nepri
klausomybės. Programa pradėta 
transliuoti rugsėjo 16.

New Yorko Lietuvos vyčiai 
spalio 10, šeštadienį, 9 vai. r. 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je užprašė mišias už muziką- 
kompozitorių Aleksandrą Aleksį, 
nes tą dieną jis sulaukia 95 me
tų sukaktį. Jis yra vyčių garbės 
narys ir yra vyčiam sukūręs jų 
himną. Muzikas kompozitorius 
Aleksandras Aleksis gyvena Wa- 
terbury, Conn.

Atostogos Havajuose. Agentū
ra Vytis turi žymiai atpigintų 
kelionių į Havajus. Vienai savai
tei lėktuvas, viešbutis ir kiti 
priedai — 499 dol. Skambinti 
agentūrai Vytis — 769-3300.

Galina Matukienė, gyvenusi 
Woodhavene, mirė rugsėjo 23. 
Buvo pašarcuota M. Šalinskie
nės šermeninėje. Atsisveikini
mas buvo rugsėjo 27. Palaidota 
rugsėjo 28.

Reventų šeima, a.a. Vincui 
Adams-Adomavičiui mirus, 
vietoj gėlių prie velionio karsto 
paskyrė 25 dol. auką Darbinin
kui paremti. Administracija nuo
širdžiai dėkoja.

yra .atvykęs pasisvečiuoti į Ame
riką. Yra sustojęs pas Ę. Cibie- 
■ę Great Neckę. Batracai mieste 
Venecuetoje jis turėjo aukso 
krautuvę. Prieš keletą metų 
krautovę pardavė, dabar kaip 
pensininkas važinėja po Ameri
ką, Kadąjse Lietuvoje jis turėjo 
“Šviesos“ leidyklą ir yra išleidęs 
visą eilę knygų, jų tarpe — Tds- 
tajaus^Karo ir taikos“ vertimą. 
Liudo Dovydėno romaną “Buvo 
žmogus be kojų” ir kit. Į Ve- 
neeudą išvyksta spalio mėne
sio pirmoje pusėje.

Vacys Raikys rugsėjo 26, šeš
tadienį, savo namuose Great 
Necke surengė gražias vardines,

T .iH- KaL Moterų Sąjungos 29 NIAcMvuS I BuimįSF?. •••Ji
kuopa savo metinę šventę mini .
spalio 4» Apreiškimo pampi- .' 
jos bažnyčioje 11 vai. bus mišios :
už gyvas ir mirusias kuopos na- 2wvyč>ųqgjęyrtų ir.ua-
res. Po mišių pusryčiai parapijos • rių rugsėjo 2T, sekmadienį, daly- 
salėie. Visos narės, ir svečiai ysvo Vid. Atlanto apskrities su
kviečiami dalyvauti. važiavime. Su Vėliava-jie ėjo

' procesijoj į pamaldas Atsimainy
mo parapijos bažnyčioj ir atsto
vavo vyčiam kryžiaus šventi
nimo iškilmėse.

Atsimainymo parapijos salėj 
110 vyčiiį kuopa skoningai 
vaišino visus šventinimo iškil- 
jnėse dalyvavusius vyčius ir sve
čius (apie 300 asmenų)..

Posėdis buvo pradėtas malda 
ir pirm. L. Janonio’sveikinimo 
žodžiu. ■ ..■

Sudarius reikalingas komisi- kelios dešimtys svečių. Prisirašė 
jas, buvo valdybos narių prane- naujų narių.
Šimai apie savo veiklą nuo pra
eito suvažiavimo.* Vienu svar
biausių darbų buvo naujos val
dybos rinkimai. Daugumas val
dybos narių buvo perrinkti tie 
patys. Perrinktas ilgametis ir 
sėkmingas pirmininkas Larry Ja
nonis.

" * Apskrities vyčių dvasios vado
vas kun. Pranas Bulovas pasvei-

visų narių1 ir norinčių Institute 
dalyvauti susirinkimas kviečia
mas spalip 6, antradienį, 7:30 
v.v. Kultūros Židinio posėdžio 
salėje. Susirinkimas svarbu*, 
nes bus planuojamas parodęs 
rengimas, Paroda rengiam* spa
lio 31 ir lapkričio 1 Kultūros 
Židiny.

Maironio lituanistinės mokyk
los tėvų susirinkimas šaukiamas 
spalio 3, šeštadienį, 9:15 v.r. 
mokyklos patalpose. Bus aptarta 
šių metų veikla ir svarstomas : 
biudžetas. Visi tėvai prašomi da
lyvauti. . . *

Soviet Genocide in Lithuania 
knygą, kurią parašė dr. J. Pajau- 
jis-Javis ir kurią išleido Many- 
land Books, gražiai paminėjo 
Best Šellers — The Monthly 
Book Review, lapkričio numery
je. Parašyta nedidelė recenzija. 
Taip pat šią knygą prisiminė ir 
The Catholic Review, leidžia
mas Baltimorėje. Prisiminė lie
pos 17 numeryje.

Dail. Elenos Kepalaitės pa
roda Kultūros Židinyje bus spa
lio 10-11. Bus išstatyta jos tapy
ba, piešiniai ir skulptūra. Paro
dą. rengia LMK Federacijos ~ 
New Yorko klubas. Taip pat 
dailininkė rengia ir kitą parodą, 
kuri bus Phoenix galerijoje nuo- 
lapkričio 10 iki 28. Ten bus . 
išstatyta jos naujausia bronzinė 
skulptūra.

Pabaltiečių grafikos ir skulp
tūros paroda vyksta spalio 2 ir 
3, šį savaitgalį, Estų namuose 
Manhattane, 243 East 34 St., 
prie 2 Avė. Atidarymas spalio 2, 
penktadienį, 7 V.v. Šeštadienį 
lankoma nuo 11 v.r. iki 9 v.v.

Frank J. Evanauskas norėtų 
susipažinti su lietuve mergina. 
Jo adresas: 10 Bethany St, New 
Bnmswick, N.J. 08901.

į kurias atsilankė būrelis šaulių 
ir Great Necko lietuviai, kaimy
nai.

Irena Stankūnaitė-Silva jau 
Knygas galima laikyti visą kuris laikas sunkiai serga ir guli 

ligoninėje. Ji yra muziko Juo 
zo Stankūno dukra, pasižymėju
si solistė, daug kartų dainavusi 
lietuviškuose koncertuose, dai
navo ir Patersono operoje, atlik
dama vadovaujančius vaidmenis.

Ateitininkų moksleivių kursai 
įvyks Kolumbo dienos savaitgalį 
Putname, Conn. Kursai prasidės 
spalio 9, penktadienį, ir baigsis 
spalio 12, pirmadienį, su pietu
mis. Bus kalbama apie Ateitinin
kų vadovo III-ją dalį. Kursų 
temos bus — vadovavimas, veik
la, administravimas, organizavi
mas, studijų rateliai, žaismas ir 
darbas, vadai ir šventieji globė
jai. Apie šias temas kalbės kun. 
Stasys Yla, Lilė Kulbienė, Almi s 
Kuolas ir sesuo Onutė Mikailai- 
tė. Kursų vadovybę sudarys: Ar
vydas Žygas, Ritonė Ivaškaitė, 
Daina Penkiūnaitė ir Danielius 
Mališka. Registruotis prašoma iš 
anksto pas sės. Margaritą Barei
kaitę, Immaculate Conception 
Convent, Putnam CT06260. Tel. 
203 928-5828.

Aktorius Vitalis Žukauskas yra 
įsijungęs į Hamiltono teatrą Au
kurą ir Birutės Pūkelevičiūtės 
naujajame veikale “Antroji Sa
lomėja painiavose” atlieką svar
bų vaidmenį. Jis vaidino Kultū
ros Židinyje, kai čia rugsėjo 12 
svečiavosi teatras. Rugsėjo 13 
vaidino Hartforde. Šį savaitgalį 
vaidinti vyksta į Bostoną, nes 
ten su tuo pačiu veikalu sve
čiuojasi Aukuro teatras.

Česlovas Milašius, Nobelio 
premijos laureatas, praeitą sa
vaitę svečiavosi New Yorke ir 
YMCA namuose skaitė savo kū- 

. rinius. Pradžioje jis buvo pri
statytas publikai. Kalbėjęs pasa
kė, kad jis gimęs Vilniuje, Len
kijoje. Pradėjęs skaityti savo kū
rinius, Česlovas Milašius tą klai- 

• dą atitaįsė — jis gimęs Lietu
voje/ paminėjo ir vietą. Paskui 
kalbėdamas toliau, dar kartą pa
kartojo, kad gimęs ne Lenkijo
je, bet Lietuvoje. Jis pats skai
tė pradžioje angliškai. Skaitė 
nuobodžiai. Bet visai kas kita 
buvo, kai jis prabilo lenkiškai. 
Lenkiška jo poezija skambėjo la
bai gražiai, ir jo skaitymas buvo 
labai efektingas, giliai išjaustas. 
Šiame vakare dalyvavo Rožė 
Daukšaitė ir apie tai Darbinin
ko redakciją painformavo.

Aušros Vartų parapijos metiniai 
pietūs įvyks sekmadienį, spalio 
18, tuojau po sumos. Taip pat 
veiks loterija. Kun. John Bida, 
parapijos administratorius, nuo
širdžiai'kviečia visus dalyvauti 
ir tuo paremti vienintelę lietu
višką parapija New Yorko arld-




