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KULTŪRINIO GYVENIMO
naikinanti gražią Lietuvos gam
tą, yra skirta ne Uėtuvos reika-

Kijevo, Jerevano kameriniai or
kestrai, Maskvos arfų kvartetas.

nėms Sovietuos sritims.
■’4Į~

— Lietuvos M. Akademijos
rybinių* kompozitorių kuriniai. 
Iš lietuvių kompozitorių progra-

6641 114* BL, Rtehmond HM, N.Y. 11411. TeL 212 441-2611.-

mokslininkas, Vilniaus ūniversi- yra ir rašytojas. Kaip gydytojas rius neseniai išleido dėmesio

nę kriygą “Fonotogtfa” (1981, 
216 psl., 2000 egz.). A. Girde
nis gerai pažįsta lietuvių k. tar
mes (ypač žemaičių tarmes). 
Jau 15 metų universitete dėsto 
fonologijos kursą. Jo knygoje lie
tuvių kalbos garsai nagrinėjami 
struktūrinės kalbotyros metodu.

— Nauju knygų rinkoje. Hali
nes Korsakienės RAŠTŲ II tome 
išspausdinti autorės kūriniai, 
parašyti nuo 1945 iki 1978 metų 
(knygoje — 530 psl., 30,000 
egz.). Leonido Jacinevičiaus be
letristikos rinktinė “Apysakos” 
(292 psl., 20,000 egz.). Rinkti- 
nėn sudėti anksčiau atskiromis 
knygomis išleisti kūriniai: 
“Rūgštynių laukas”, “Maratonas” 
“Keičiu gyvenimo būdą”. Vikto
ro Miliūno Nerijos žvejų dar
bus ir buitį vaizduojančių pasa
kojimų knyga “Žaidimas be tai-

jis ilgokai buvo išsiųstas dirbti 
į tolimąją šiaurę, taip pat j Turk-

Tų tolimų kraštų įspūdžius jis

Savaitės 
Įvykiai

knyga yra “Kalnuose aidi šūviai” 
(136 psl., 20,000 egz.), vaizduo
janti Kirgizijos ir Turkmėnijos 
gyvenimą pirmaisiais pokario 
metais. Kartais išleidžiama ir 
jaunų autorių pirmosios knygos. 
Tokia pirmoji eilėraščių knyge
lė yra Dalios Kudžmaitės “Iš 
jūsų šilumos” (74x psl., 6000 
egz.).

— Vilniaus dailės parodų rū
muose buvo surengta pirmoji as
meninė dailininkės Danutės 
Gobytės-Daunoravičienės ke
ramikos kūrinių paroda. Ta pro
ga spaudoje rašoma, kad daili
ninkė su savo dailiomis vazo
mis, žvakidėmis ir kitokiais kū
riniais jau ne kartą dalyvavo pa
rodose Prancūzijoje, Vengrijoje, 
Čekoslovakijoje, Jugoslavijoje. 
Jos kūriniai puošia Vilniaus Gin
taro ir Vilniaus viešbučius, taip 
pat “Dainavos” restoraną, “Va
saros” gėlių parduotuvę, Valki
ninkų vaikų sanatoriją, vaikų li
goninę Santariškėse ir daugelį 
kitų pastatų.Libija vis dar laikydama sa

vo kariuomenės dalinius Chade. 
spaudžia krašto prezidentą Gou- 
kouni Queddei sujungti Chadą 
su Libija. Prancūzija, siekdama 
sustiprinti Chado nepriklauso
mybę, pradėjo aprūpinti jį gink
lais.

JAV senatas nutarė nutraukti 
Pakistanui ir Indijai teikiamą 
užsienio pagalbą, jei tos valsty
bės išsprogdintų branduolinį 
užtaisą.

JT visuotinis susirinkimas 
trečią kartą paragino Vietnamą 
pasitraukti iš Kambodijos.

Sudanas paskelbė, kad Li
bijos karo lėktuvai buvo 25 kar
tus pažeidę Sudano sieną su 
Chadu.

Prancūzijoj prasidėjo darbi
ninkų streikų banga, reikalaujant 
darbo sąlygų pagerinimo.

Graikijos vyriausybė nutarė 
pakelti ten veikiančios Palesti
nos išlaisvinimo organizacijos 
diplomatinį statusą.

Prez. Reagan pažadėjo Can- 
cun vykstančiai turtingųjų ir at
sitikusiųjų valstybių konferenci-
jai tęsti pasitarimus tuo reikalu 
įvairiuose dvipusiuose ar re
gionaliniuose susigrupavimuose.

Egipto prezidentas Hosni 
Mubarak pareiškė, kad Egipte 
buvo ruoštas platesnio masto są
mokslas Egipto vyriausybei su
naikinti ir įvesti islamo funda
mentalistų vyriausybę.

Afganistano partizanai pagro
bė ten dirbusį Sov. S-gos pata
rėją geologą E.R. Okrimiuk ir 
už jo paleidimą reikalauja paleis
ti 50 į nelaisvę patekusių par
tizanų.

Salvation Arpiy vyriausioji 
taryba armijos generolu vieton į 
pensiją pasitraukusio kanadie
čio Arnold Brown išrinko suomį 
Jarl Wahlstrom.

Maroko karalius Hassan apkal
tino Sov. S-gą, kad jos piliečiai 
aptarnauja Polisario partizanų 
naudojamas sovietines SAM-6 
raketas vakarų Saharoj.

— Vilniuje statoma didžiulė 
šiluminė elektros jėgainė. 
Elektrinė prie Gariūnų apims 
200 ha plotą. Jos vardas — TE-3. 
Numatoma, kad jėgainė būsianti 
baigta statyti 1983 metais, kai
nuosianti per 22 milijonus rub
lių. Pradžioje jos galingumas bū
siąs 180 megavatų, vėliau pajė
gumas būsiąs dar didinamas. 
Dabar liejami pamatai. Kami
nas būsiąs 250 metrų aukščio, 
jo jau nulietų pamatų skers
muo esąs 33 metrai. Tokia di
džiulė jėgainė Lietuvai - esanti 
reikalinga, nes elektros energi
jos sunaudojimas nuolatos auga 
ne tik miestų pramonėje, bet ir 
žemės ūkyje. Kažkodėl tos jė
gainės statyba labai skubinama. 
Net vadinama ji sparčiąja Vil
niaus elektrine. Statybos dar
bams vadovauja inžinierius Juo
zas Garmus. Tokios didžiulės 
šiluminės elektros jėgainės sta
tyba prie Vilniaus perša spėjimą, 
kad prie Ignalinos statoma ato
minė elektrinė, užteršianti ir

Lietuvos teatrą — “Lietuvių 
teatras 1918-1929 metais”. 
Knyga turi 336 psl. (tiražas 8000 
egz.). Ją parašė trys autoriai. 
Plačiausią skyrių apie dramos 
teatrą parašė žinomas literatūros 
ir teatro kritikas Antanas Veng
ris. šiame skyriuje plačiau apta
riama režisierių J. Vaičkaus, K. 
Glinskio, A. Sutkaus ir B. Dau
guviečio teatrinė veikla. Taip 
pat teigiamai, vertinamas aktorių 
O. Rymaitės, P. Kubertavičiaus, 
O. Kurmytės įnašas į lietuvių 
profesionalinio teatro istoriją. 
Vytautas Mažeika atskleidžia 
operos teatro istoriją. Čia dau
giausia vietos skirta Kipro Pet
rausko nuopelnams Lietuvos 
operai. Plačiau minimas ir 
Antanas Sodeika. Lietuvos bale
to vaizdą trumpokame straipsny
je duoda Žilvinas Dautartas. 
Jis kiek plačiau pamini baleri
nas O. Malėjinaitę, J. Jovaišaitę. 
Autoriai medžiagą rinko iš teatro 
archyvų, paklausinėjo dar gy
vus teatro veikėjus, naudojosi 
net privačiais archyvais. Tokiu 
būdu pateikta nemaža kultūrinės 
istorijos faktų. Atrodo, kad auto
riai stengėsi būti objektyvūs. Ta
čiau reikia atsiminti, kad paverg
tam krašte norint išleisti lietu
viškos kultūros istorijos knygą, 
reikia bent kiek pagarbinti ir 
okupantą. Tokią duoklę okupan
tui šioje knygoje atidavė A. 
Vengris, pripažindamas sovie
tinės V. Kapsuko vyriausybės, 
tik labai trumpą laiką 1919 m. 
veikusios Vilniuje, nesamus nuo
pelnus profesinio Lietuvos teat
ro kūrime. Taip pat knyga nepa- 
rodo visiškai pilno Lietuvos teat
ro vaizdo: pasigendame sceno
grafijos apžvalgos, siaurokai ir 
mažai iliustruotas yra baleto 
skyritrs. - • '

— Spalio pradžioje Vilniuje 
buvo surengtas kamerinių or
kestrų festivalis — “V ilnius-81 ”. 
Jame dalyvavo: Lietuvos ka
merinis orkestras, Lietuvos vals
tybinės konservatorijos studentų 
kamerinis orkestras, Vilniaus 
M. K. Čiurlionio meno mokyk
los styginis orkestras, taip pat 
festivalyje dalyvavo Maskvos,’

certas altui ir kameriniam or
kestrui”. Tuos kūrinius grojo 
Lietuvos kamerinis orkestras. 
Festivalyje paminėtos ir kelios 
žymių kompozitorių sukaktys, 
pagrojant jų kūrinių: D. Šosta- 
kovičiaus 75-erių metų gimimo 
sukaktis, vengro komp. B. Barto
ko 100 metų gimimo sukaktis, 
austrų V.A. Mocarto 225 m. gi
mimo sukaktis, vokiečių komp. 
G. F. Telemano 300 metų gimi
mo sukaktis. D. Šostakovičiaus 
sukaktis paminėta ir respubliki
nėje bibliotekoje surengta spe
cialia paroda.

— Rugsėjo 25-oji ir pavergto
je Lietuvoje paskelbta “Pasau
line turizmo diena”. Ta proga 
Vilniuje buvo sušauktas susirin
kimas, kuriame dalyvavo turisti
nių Lietuvos organizacijų atsto
vai. Taip rašoma tenykštėje 
spaudoje. Bet iš tikrųjų Lietuvo
je turizmo nėra, nes ne komu
nistams užsienio svečiams telei- 
džiama atvykti tik į Vilnių, su pa
lydovais dar nuvažiuoti į Trakus 
ir Kauną, bet laisvai pakeliauti 
po visą Lietuvą neleidžiama. 
Tai ir kalba apie turizmą tėra 
tik tuščia sovietinė, propaganda.

— Spaudoje paskelbta, kad 
“Knygos bičiulių” Šiaulių sky
rius “Šiaulių” žvejybos laivui 
padovanojo 100 knygų. Taip 
pat skelbiama, kad lietuviškuo
se žvejybos laivuose — plau- 
kiojainčiose bibliotekose — esą 
per 30 tūkstančių knygų. Tik 
nerašoma, kuria kalba tos kny
gos parašytos. Be abejonės dau
giausia bus propagandinių bro
šiūrų ir taip pat rusiškų knygų, 
nes “lietuviškų” laivų vadovy
bės yra beveik išimtinai rusiš
kos ir laivuose vyrauja rusų kal
ba (nutautinimo priemonė). Ga
lima spėti, kad iš tų laivyno 
bibliotekų ^lietuviams 
ninkams menka nauda.

— Spaudoje paskelbta, kad 
Lietuvoje lankėsi grupė komu
nistuojančių portugalų — “Por- 
tugalijos-TSRS” draugijos narių. 
Portugalus pakvietė “Kultūrinių 
ryšių su užsieniu draugija”. Su
prantama, kad tas pakvietimas

(nukelta į 5 psl.)

j tiri-

Iš Liet. Kat. Bažnyčios Kronikos

AUCE’S FLORIST SHOP. lietuviškam rajene - lietuviška gėlių par- 
duotuvė. Gėtės (vairiom progom. 646*6464. 107-84 Jamalca Ava., 
Ricbmomd HM, N.Y.

< -

SHAUNS FUNERAL HOME, tacų 84-02 Jamalca Aye. (prie Forest 
P*way St.), Jffoodhaven, H.Y.- 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 296-2244.

MATTHEW "P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, AIn 
conditloaed, A. J., Balton-Baltrūnas, Ucansed Maaager and Notary- 
Public, 660 Grand SU.Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teizolra, Jr. laidotuvių diroktorius, New- 
ark Office: 420 Lafayette St (Cor. Wllson Avė.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatytL

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 31-11 Jamalca Avė.; Woodhaven, N.Y. Tolei. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klljentals.____________________________ -

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavom. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu- 
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjai

VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtlo Avenue 
Rlchmond H UI, N.Y. 11418

Prieinamos ka irtos, modernūs Įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamalca ir Myrtlo Avo. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais Ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kainas

FLORIDA RezidencM* k Komrcinte NuosavyMt 
Kondofflini untsi • NuoimviiM*

ROT AKYRKALTOK
Y7 CT’ Ą HTl? 5?Oi touievard.K.Reter^urg leach.Fl. >5706 
IjO A /y. A (6l>) >60-2440 . Vakare (6I» 545-27)6

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, šeštad. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Llthuanla”, trečied., 6.95- 
7.-00 vai. valu, Iš W8OU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stekas, Dk adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

Vakarų valstybės priėmė Na
mibijoj gyvenančių baltųjų auto
nomijos planą, pagal kurį krašto 
konstitucinis parlamentas tik 
dviejų trečdalių balsų dauguma 
galėtų priimti krašto konstituci
ją, visiem krašto gyventojam bū
tų užtikrintos lygios teisės ir pri
vačios nuosavybės apsauga, ir 
krašto teisingumo sistema turėtų 
likti nepriklausoma.

JAV senatui patvirtinus elekt
roninės žvalgybos lėktuvų par
davimą Saudi Arabijai, prez. 
Reagan yra laimėjęs didelę po
litinę kovą.

Švedija po nakties atrodo Sov. 
S-gos povandeninį laivą, iš
kilusį į paviršių ir įkliuvusį į 
uolas Švedijos teritoriniuose 
vandenyse. Jį tuoj apsupo Šve
dijos karo laivai ir kurį laiką 
neleido jam išvykti, nors Sov. 
S-ga ir reikalavo jį išleisti. Be 
to, Švedija pareiškė protestą.

(atkelta iš 2 psl.)

ganiečio Akmenės klebono kapo 
išniekinimas. Nepaisant tikin
čiųjų protestų, kryžius buvo nu
griautas, paminklas baigiamas 
gaminti, — net Kultūros minis
terija negali nieko padaryti. Ši
tokiu elgesiu tarybiniai LTSR 
pareigūnai ir skatina ideologi
nius chuliganus prieš Baž
nyčią ir šventus daiktus.

(Tarybinė valdžia neatsako Į 
darbo žmonių prašymus)

Ta pačia proga norime primin
ti Klaipėdos bažnyčios bylą. 
1956 m. TSRS buvusio premje
ro N. Chruščiovo laikais buvo 
gautas oficialus leidimas bažny
čios statybai, ir visi Lietuvos ti
kintieji savo lėšomis ir darbu ją 
pastatė. Prieš pat pašventinimą, 
1960. VIII. 15, bažnyčia buvo

atimta ir 1961 m. paversta fil
harmonijos sale. Savo skriaudą 
1961 m. raštu išdėstė daugiau 
negu 3000 tikinčiųjų, 1979.III.6 
raštu — 10,241 tikinčiųjų, 1979 
XI. 19 raštu — 148,149 tikinčių
jų, 1980.IV.I raštu-užklausimu 
610 tikinčiųjų. Tarybinė valdžia 
į masinius darbo žmonių-tikin- 
čiųjų skundus ir prašymus neat
sakė. Padaryta skriauda ne tik 
Klaipėdos tikintiesiems, bet ir 
visai Lietuvai.

(Prašo tHcrti nusikaltimus prieš 
Lietuvos Kat Bažnyčių)

Todėl mes kreipiamės tiesiog 
į Jus, TSRS Generalinį Proku
rorą, prašydami asmeniškai įsi
kišti ir paskirti komisiją nuo
dugniai ištirti prieš Lietuvos Ka
talikų Bažnyčią vykdomus nusi
kaltimus. Prašome išaiškinti nu
sikaltėlius, visu įstatymų griež
tumu nubausti ir padaryti galą 
terorui. O Lietuvos TSR atsakin
gus už viešąją tvarką darbuoto
jus už apsileidimą pareigose 
patraukti baudžiamojon atsako
mybėn, nes aiškus abejingumas 
ir tikintiems daromos skriaudos 
netiesioginiai skatina nusikaltė
lius varyti baisų nusikalstamąjį 
darbą.

Kunigų tarybos nariai — ku
nigai:
Julius Budrikis
Jonas Kauneckas 
Adomas Mileris 
Adolfas Pudžemys 
Vincentas Senkus 
Bernardas Talaitis 
Jonas Gedvilą 
Alfonsas Lukoševičius 
Tadas Poška 
Petrus Puzaras 
Antanas Šeškevičius 
Vincentas Vėlavičius

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 1054 FM. Romas Kazys, 217-25 54th Avo., Baysldo, 
N.Y. 11364. TeL 212 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

rasolino 'A MDMUALS
G6-K 80 ST, MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

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

KVECAS
JONAS 

1933 + 1916

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• L£KTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINES KELIONES

| LIETUVA

MOKfcTl GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA 
,* •

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
. 2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11129 
TEL: (212) 7BH3M
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mus ėda, kokia pedilia mus iš
tikus. - v

> tuvių tautos genocidą. *Kiek lie
tuviai kentėjo, kiek jų buvo 
ištremia, išvežta, o taym epe

Viktoras Vereika (kryžių prižiū
rėtojas bei -remęntuotojas), J. ir 
E. Idzeiiai, Dryžienė,,S. Va-

ratūrą parengė ir išleido daugu- 
mo, privati iniciatyva. O Jriltų "‘fr *!*? --------—-------™
labai prasminę kad tokia lite- SaŽ,nO " imtaiktorfas), P. Balandieire.

- ratūm būti iš anksto organizuo- za^ Y r^paniskar kalbą- y ir . V/Befautefi, j. Rutkaus-

ratOrą parengė ir išleido daugu-

.vyriausieji organai. Galėtų JAV

šriiri Švietimo Tarybos, Kultū- ‘ 
ros Tarybos galėtų būti ir kokia

Reikia atsiminti, kad Lietuvos reikia
okupantai* nesnaudžia. Jie sten- neliktų Lietuva

ir kančios.

specialių darbų talkini 
šie: J. Polfltritis, kun. ] 
tis, K. JjiiA inhkąiT^ Ikr-

St jr L. Mįatvėkai, E. ir E. Rėk- mus),. žuvo auto avarijose; Tai 
liaH Č.. Anužis, M. Raukys, VL Liudas Visminas ir Jobas Buit- 
Cyvas, L. Heiningas, C. Ban^ Ims. ’ •"*
kauskas, M. Abarius, A. Arlaus
kas, J. Pabedinskas, V. Kricmčiū-

St Dryža, V. Biliūnas* J'Raulič-Skibčiai. D. u-E. MičiūnaL Juo- •-zrsKaSauskas faroSS an- J J^iūnm, Edvinas Okas,

. Dvidešimtmečio leidiny pa
skelbti Dainavos rėmėjai pi
nigu; taigi šimtininkai. Tuūmet

gelio miestų nepažįstami nauji

saugos vadovas, vandens sargų J. Radas, F. Manelfenė, M. Buįt- penkis pirmuosius: Alfonsas 
kienė, M. Mį«>ritonė,O. Petrulis aukojo 14,100 dol. (jo

S. Žebraitis, O. ir J. Rutkauskai'
Vaškevičiai —- po 10,000 dol., 
kuri. V. Dabušis —_____ ______ 6,700 dol. ir 
Veronika bei Vladas Adomavi-

mirties
čiai — ^365 dol. Sekantieji 14 
aukotojų yra davę nuo 2,700 iki 

\LĄOO doL kiekvienas? Dar 25 
fadootojai pridėjo sumas tarp 
925 ir 500 doL L&usięp 478

pas tėvus. Antra vertus, čiava- 
dovai veltui taiko neleidžia, 
ruošdami visokius “seminarus”,-

rašymą, mokydami dainuoti lie-

visi vadovai yra patys-buvę

Nė paslaptis, kad kai kurie

leidinių, kurie savo išore yra pa
trauklūs ir daro jspūc^, kad tai 
tikrai rimta literatūra. Sovietam 
to ir tereikia, kad kiti patikėtų.

faktai iškraipyti taip, kad jie tar-

Dabar turime daug mokytų 
žmonių, kurie gali ir kitom kal
bom rašyti. To dar neužtenka, 
reikia susirasti ir tų kalbų re
daktorius, kurie veikalą pilnai 
prineštų prie tos tautos, foįrios 
kalba veikalas leidžiamas. z

Lietuviški reikalai turi visiem 
rūpėti. Nepalikime jų spręsti

ir 454 dol. Pastaruoju metu, 
girdėjau, esama netoli900 lėmė- 

Dainavos stovyklautojai, 
jos vaidas byloja, visų pir; 

ma yra lietuviškasis jaunimas. 
Kiekvieną vasarą savaitės ar 
dviejų savaičių stovyklos rengia
mos jaunučiams, moksleiviams

- tarp ir 6aise^*2ifife^ 
buvo atsitikimo, kad tokių vado-

nėjau pradžioj,’jie guma apa-

‘užaugo” Dainavoj. Vyresnysis

nedraugam. Pasirūpinkime pa-

ateitininkams. Taip pat labai

mos pedagogikoj patyrusių Put- 
namo Nekaltai Pradėtosios Ma-

baigtis, įvyksta metinė Dainavos

metų pipiras, pačioj pirmojoj

kas vasarų beveik dvidešimtį

niausipji ne tik stovyklaudavo

(nukelta ±4 pd.)

taip jr visi malonumai greit bai-

mačiau krikšto sūnų Mykolą (iš- 
augusį į puikų, protingi vyrą), 
skaičiau, rašiau (net ir eiferaš-

.nežino Jono K. Kario, kelių kny
gų apie Lietuvos pinigus auto
riaus (“Senovės .lietuvių puri-

leidau porą dienų (važiuojant į 
Bostonų ir gąžtant į New Yor- 
ką). Samuliai apvežtojo po Netr

phrigai”, “Numizmatika”);J. Ka-

Atostogų puokštė
AL£ RŪTA -



■ra;

pinų, Vliko, LB seimai ir kon
ferencijos, bet nė viena netaiko į 
Dainavą. Manding, ypač Dai
nava batų tinkama vieta, kai ta
riasi vienas antram priešiški

lietimais lamais, net savo gyvy
be rizikuojant. Pabaigoj visi su
giedojo “Marga, Marga”.

Pakasynosedalyvavo žmona 
^Briria, sūnus Linas, sesuo D.

ri Lietuvą buvopriimsi kakta 
su juo. 1949. gįmk vyresnysis 
sūnus. Tais pat metais ^srišet- 
mai teko išvykti į JAV,dėdei 
iškvietus. Apsigyveno Oakville, 
prie JWaterburio. Dėl kūdikio 
buvimo šeimoj teko imtis pirmo 
pasitaikiusio darbe, nebuvo ga

gi 1931, gaudamas leitenanto 
laipsnį. Kario gyvenimą pradėjo 
Vilkaviškio įguloj, vėliau buvo 
Plungėj. Už stropų pareigų atli
kimą buvo keliamas į aukš
tesnius laipsnius ir pasiekė ka
pitono laipsnį. Buvo paruoštas 
pakelti į majorus, bet Lietuvos 
okupacija sukliudė. Šeimos ap
linkybių ir vokiečių priverstas, 
turėjo vykti į lietuvių dalinius 
Rytuose. 1943 sužeistas grįžo į Reikėjo dirbti vergišką darbą, tą žinią šaltai 
Lietuvą ir išvengė grįžimo į da* paklusti dažnai kvailom taisyk- čiausiojo valiai. Liga greitai

siems trims Dainava y& davusi, ’pės . Gal ■ mūsų-ponai 
’ Dršam yn ankštai vertina

ma amerikiečių ir laikoma pir
mos klasės jaunimo stovykla. Ji

nimo stovyklos, teigiamybių, yra 
ir daug neigiamų dalykų, iš ku
rių čia teminėsiu vieną. Tai 
Dainavos nepilnas išnaudojimas.

Jaunimas stovyklauti ir su ge
riausiais norais čia tegali tik per 
ilgąsias vasaros atostogas ir dar 
per trumpas Kalėdų atostogėles. 
Tai savaime suprantama, logiš
ka, ir kitaip būti negali. Vasa
ros gale dar surengia vieną kitą 
savaitinę ar dvisavaitinę stovyk-

nius (St Gailevičiaus, A.Ruben~ 
šteino, J. Stankūno, G.z Stone ir 
A. Tbomas; pastarojo — ariją iš 
operos “Mignon”). Publikai pra
šant daugiau, dar pridėjo čia pat 
salėje esančio mūsų muziko 
Stasio Sližio “Dainavos tango”.

Kaip Slava Žiemelytė daina
vo? Apie muziką ir jos terminus 
nusimanantieji mąir padiktavo, 
jog jos balso spalva buvusi iš- 
laikyta-nuo. žemiausių registrų 
iki aukštų natų. Jog žavėjo atidu
mo tikslumas nuo piano iki for
tissimo. Bet tai, sakau, man pa

kojų nesusrpuryinsį kad visur, 
kur būtinai reikia nueiti, kur sta
tomos mašinos, kur pasivaikščio
jimo takai — visur, visur asfal
tas. Patalpos šiltos ir jaukios. Ke
lias dienas ar savaitę trunkan
čioms konferencijoms bei sim
poziumams Detroite galima pa
sisamdyti lietuviškai maistą ga
minančią lietuvę šeimininkę. 
Trumpesniems, tik savaitgalio, 
suvažiavimams užtektų .baltojo 
namo virtuvėj tik prasivirti ka
vos, o pietauti galima pirmaei
liam, egzotiškam Black Sheep 
restorane Manchestery, už ly
giai 5 mylių (Šis restoranas jau 
metai ar daugiau turi dramos, 
bene, satyrinę programą, kurios 
man dar neteko matyti).

Kai šį reportažą rašau, po sa
vaitės Detroite įvyksta Belfo sei
mas. Kodėl gi ne Dainavoj?

DOVANAS-SIUNTINIUS 
j UETUYĄ,LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAHĄ rU 
GAVUAS NEKO NEMOKA, 
TIKSIANČIAI KLUENTV TRATENKI**!. 
VISI SIUNTĖJAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Grįžkim į Dievo Apvaizdos 
parapijos kultūros centro salę 
Soutfifielde, spalio 17-osios va
kare. Ten susirinko pora šimtų 
detroitiečrų ir kelios dešimtys 
svečių, Dainavos darbuotojų bei 
mylėtojų iš Chicagos. ir CIeve* 
lando, gal dar iš kitur. •*

Pirmuoju prabilo Dainavos ta
rybos pirm. Jonas Urbonas. Pri
minęs, kad švenčiama Dainavos 
sidabrinė sukaktis ir svečius pa
sveikinęs, prie .mikrofono pa
kvietė dr. Vytautą Majauską. Šis 
padarė pusvalandžio Dainavos 
istorijos apžvalgą. Naudodama
sis tuo pačiu leidfiuu,. kurinio aš 
naudojausi šią apžvalgą rašyda
mas, dr. V. Majauskas, perėjo be
veik per visas Dainavai dirbusių
jų pavardes, ties kai kurtomis 
ilgiau sustodamas ir. linksma

išeina dažniausiai jos tvarka pa
tenkinti.

B Argentinos pas savo dukterį 
x ___ ....... dr.Rosą, kuri gyvena Onnond

su žmona*iš Bostono, inž. akt.' Beach, lankėsi p. ŽydeBenė. Ji 
V. Valiukas iš New- Havcno, kartu su savo vyru čia lankėsi

— kontraltą Slavą Žiemelytę prel. V. Balčiūnas ir kun. V. Pta- «» Prie« metiį. Savo bi- 
ir jos įdrompanūtforht Joną Govė- fauskas iš Thompsoooirkiti. čiulįus Aldoną ir Juozą Sodai- 
dą. Kc&rw siMdniaispaaiškmuSi, Ilsėkis ramybėj, Stasy, sveti- Onnond by tbe Sea,
kur, kadSV kokius dainavimo moj, bet varge esančius priglau- aplankė ir keletą dienų svečia- 

.dusioj žemėj, šalia savo žuvusio / vosi Ko cųa ir Vaclovas Ne- 
sūnaus kapo. Giliai užįaučiam ' ,,
žmoną Albiną, sūnų Lfaį, sese- , 
rį Danutę, taip pet giomes tia-

Havene, CSa’ėfabo ^gį išėjimo 
į pensiją — 1979 m. 1976 šeima 
pergyveno tragediją: žuvo vy
resnysis sūnus. ’

___ .j. ___— Š.m. birželio mėn., velioniui 
ležies fabrike. Čia jis pergyveno, silpstant, gydytojai jame rado 
kaip jis sakėsi, nužmoginimą, plaučių vėžį. Ligonis priėmė 

pasidavė Aukš-

r '—AfiS

L.
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(atkelta ii 2 psl.)

Albai Justinas dėl to taip 
džiaugiasi laikrodėliu, kad:

gina , 
darbis’

KMMį spra$wve. urooriyn, im.i. 
1981.. Gatavai iliustruota pa
veikslėliais ir nuotraukomis. 120 
psl. Kaina 5 dėl.

Šis itin įdomus leidinys susi
deda S dviejų dalią far priedo.

nnnyi jo <nu| teisingai api- 
9 — ->«-!»,-< W- MMŠMaBhAA * — -?.^BrayCTM SIC uKVOKlBC* ZOuZBmZ

Dirbęs Genio ir Pergalės redak
cijose, visuomeniniame gyveni-

“Žinojo, ji buvo iliuzija, bet 
visą laiką ji buvo su juo kartu. 
Koks jis kvailas. Užteko, kad mo
teris paglostytą jo ranką, o jis 
jau nebetenka ne tik rankos, bet 
ir galvos. Jis išbėgo, kad ją ga
lutinai užmirštą, o ji atsivijo jį iš 
paskos (tik jo fantazijoj atsivijo). 
Kaip koks šuva ar jo paties šešė
lis. Atkimšo butelį ir- užsivertęs 
godžiai gėrė” (122 pšl.).

{Adolfas Markelį NEBAIG
TOJI SIMFONIJA, novelią rin
kinys. Išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas, Chicaga, 1981. Vir
šelį ir aplanką nupiešė dail. 
Zita Sodeikienė. SpaudėDraugo 
spaustuvė. Knygelė tūri 124 psl., 
kaina $6.)

atskleisti 
v valdo li

teratūrini šaltinį ir kad nemėgsta 
tuščiai plepėti ir fantazuoti. Jo 
pasakojimas realistinis, sutelk
tas į atskleidžiamo įvykio cent-

talentingo novelisto kelias. Ma
loniai nuteikia ir autoriaus hu
moristinis žvilgsnis.

Vaizduojamieji įvykiai sukasi 
apie smulkius dalykėlius. Keli 
pasakojimai yra iš stovyklinio

ŠV. PRANCIŠKAUS DVA
SIOS SPINDULIAVIMAS. Pa
ruošė T. Viktoras Gidžiūnas, 
OFJbL Išleido Pranciškonai 800

mas. Dėl to jo knygelė yra pa
traukli, nenuobodi skaityti. Ga
lone pasigrožėti ir jo sugebėji
mu suglaustai sukurti ryškų 
vaizdą. Štai kaip ryškiai, atsklei
džiami Antano santykiai su tiro- 
liete Lena (iš “Pasikalbėjimo su 
mergina”): ; f

Farsas-groteska yra ilgokas 
pasakojimas “Niekadėįai”. Į 
šmaikštaus melagio Kazimiero 
Šimėno kambarį stovykloje gy
venti įsikrausto keistuolis, pasi
vadinęs grafu Benediktu Nali- 
vaika. Abiejų -nuotykiai baigiasi 
traukinyje, kur Nalivaika mėto 
pundus pinigų. Jų pluoštelį gau
na ir Šimėnas, bet tuojau laik
raščiai paskelbia, kad kažkoks

Perskaičius debiutinės knygos 
noveles (ją yra 12), tuoj maty
ti, kad debiutantas jau yra su

mos žmogus. Daugumas męftfet 
istorijų vaizduoja įsimylėjimą 
šalia šeimos: “Bolero”, “Pasi
kalbėjimas su mergina”- Mote
rys kartūs savo tikslą siekia suk
to keliu. Taip Šeimininkė sa
vo nuomininkui tariamai perša 
kažkokią nesamą Nijolę, o iš tik
rąją pati siekia nuomininko 
meilės (“Peršamoji Nijolė”). Ba
lerina Lilijana siekia Kazimiero 
meilės, pasakodama apie prasi
manytus konkurentus.

augina dukrą ir sūnų, kuris - jam enr ikbka, Kolrgiahimas far
trankosi motociklu. Petro dvi- apaštahškumm, Kelias į krikš- 
aukštis mūrinis namas stovi nuo- ««rią Susivienijimą.
šaltoje miestelio gatvėje prie H- Atpfctoo paslaptis: Kris- 
upės. Petras labai apsukrus, ^su- tens paslapties sfetoje, Atpidti- 
manus ir jau gerokai praturtėjęs.^.J®** ~ nauįte sukūrimas, Atpir- 
Galėtume jį priskirti prie “nau-. kimo paslapties dieviškoji vertė, 
josios, klasės” komunistų turtuo- Atpirkimo paslapties Žmogiškoji 
lių. Yra susiradęs ir meilužę' vertė, Kristaus paslėpti* —- Baž- 
— jauną našlę Liudą, čia pat »y«os ir Krikščionybės pagrto- 
dirbančią zootechnikę. Birutė das, Bažnyčios misija far žmogaus 
nujaučia vyro santykius su laisvė. x
Liuda, bet tyliai kenčia. Neapri- III. Atpirktasai žmogus ir jo si-

’ Salž&uge ir Glasenbacho pabal- 
tiečių stovykloje, redagavo sfo- 
vyklinius tadkrašėtas, mokytoja
vę, savo kūrinėlius spausdino 
lietuviškuose vietos laikraš
čiuose, vėliau Draugo dienrašty
je. 19Š9 atvyko į JAV, kai kurį 
laiką gyveno Grand Island mies- 
telyje Nebraskoje, vėliau persi
kėlė į Cicero prie Chicagos ir 
ten tebegyvena. Tai ir visa bio-

. yra far “Laikrodis*, kur atsklei
džiama, kaip Justinas Ramoška 

4 didžiuojasi ir džiaugiasiuž tflks- 
. taritį šdtogų nusipirkto rankiniu 
/laikrodėliu. Bet, vaikigalių pa-

pertingri - sugeba tvarkyti' k&- už tiesą, Eacharistija ir Atgai-
*---------------- -  «------- —— v____ Amoo reikalus, tačiau jo morali- la, KrikSčioniškasis pašaukimas
doje rašoma, kad šiemetpabaag- kffrė skulptorius Stasys Kuzma, njs menkumas išryškėja su tarnauti ir viešpatauti, Mūsą 
tas peitearkyti 27kmple»terno- ° i gamtini vaizdą jrajkompo- kurią priverčia pasidaryti pasitikėjimo Motina.
žas taip Girkalnio ir Viduklės. Bavo architektas. A, Arrais. abortą, už lytimus santykius at- Enciklika - paskelbta 1979

susisiekimo magistralės iškė
limas iš. miestą ir miestelių: 
Ariogalos, Raseinių, Laukuvos, 
Rietavo. Dėl tą ištiesiaimų ke
lias iš Kauno 4 Klaipėdą ir Pa
langą sutrumpėsiąs 7 kilomet
rais. Plentas turėsiąs 4 eismo 
juostas. Tačiau prie sovieti
nių statybos tempų plente re
montas bfisiąs baigtas tik šio 
penkmečio pabaigoje. '

IŠ PĄVERG7OS LIETUVOS 
“s £ KULTŪRINIC GYVENIMO 

žvelgti iš linksmosios pusės,

Geriausi knygelės pasakojimai 
yra: ‘Gėlės”, “Nebaigtoji sim
fonija”, “Pasikalbėjimas su mer- 

Idealas”, “Keistas už-

“Gal monotoniškas metalo 
balsas būtų išjudinęs visuomet 
jo apsnūdusią sielą, ir. jo dvi
dešimt bernavimo metų nebūtą 
tokie tušti, kaip bobilio kluonas 
prieš Velykas” (9 psl.).

Tokių ir panašių nepiktos šyp
senos vaizdelių pilni šios kny
gelės puslapiai. Dėl to reikia 
palankiai priimti A Markelio 
debiutą ir linkėti, kad savo leng- g manų jį p,^ p^

• puoti Kaišiadorių indroakranb-



dinėj šakį bus biblioteka. Už- 
sakomoa knygų lentynos, iį ruo- 
šiaaNedLJhtalogKvimui bei turi* 
mų lietuviikos .kultūros daikti- 

• niy *ert*bi<l
tafr Danui ep '

Alkos — Amerikos Lietuvių 
Kultūros Archyvo — patalpose 
Putname, šalia seselių sodybos, 
rugsėjo 14 atidarytas Dr_ Jono 
Balio tautosakos kambarys.

J
dr. Balys sutvarkė savo Alkai 
dovanotus tautosakinius archy
vus, į kuriuos įeina jo išleistos 
knygos, lašiniai periodinėj 
spaudoj ir specialiuose žurna
luose, rankraščiai, tautosaką lie
čianti gausi biblioteka, mikrofil
mai, tautosaka įrašytos juostos, 
prof, V. Jakubėno gaidos užrašy
tam dainom, rekorderis ir bal
dai ir reikmenys, kuriuos dak
taras Amerikoj naudojo, tautosa
kos rinkinius tvarkydamas ir 
ruošdamas spaudai. Čia yra ir 
nedidelė rašomoji mašinėlė, 
pirkta Helsinky 1938 m., ir iš 
Lietuvos atsivežtas portfelis.

Į to kambario atidarymą buvo 
sukviesta daugiau kaip tuzinas 
seselių ir vietos lietuvių, pasi
reiškiančių spaudoj, kultūrinia
me ir visuomeniniame darbe.

Atidarymo kalboje Alkos di
rektorato vicepirm. dr. J. Kriau- 

PERŽVELGTA METINĖ 
BENDRUOMENĖS VEIKLA

(atkelta if 1 psl.) „

tarimus su Altu dėl Lietuvos at
stovybės pastato Washingtone 
remonto; pagyrė rytinio pakraš
čio tautinių šokių šventės rengė
jus ir dalyvius; rūpinosi lituanis
tinių mokyklų būkle ir jų rėmi
mu iš LF gautom ir LB apylin
kių surinktom lėšom; pritarė 
Baltic American Freedom 
League Los Angeles veiklai ir 
numato į jos tarybą skirti reika
lingą skaičių narių. Amerikinė 
firma yra samdoma ne Lietuvai 
vaduoti, kaip kai kurie teigia, 
bet tik kaip priemonė konkre
čiam uždaviniui vykdyti. Pasi
džiaugė, kad JAV LB veiklai 
vykdyti surenkamos sumos iš 
Stasio Barzduko laikais turėtų 
3,000 dol,. išaugo iki per 60,000 
dol. Tai rodo visuomenės prita
rimą LB atliekamiem darbam. 
LB susilaukia ir kritikos, bet kar
tu ir paramos. Palaikomi glaudūs 
ryšiai su centrinėm Amerikos 
lietuvių katalikų organizacijom 
dėl lietuviškų parapijų stiprini
mo.

Visuomeninių reikalų tarybos 
veiklą

referavo jos pirmininkas Algi
mantas Gečys. Be dr. T. Remei- 
kio ir dr. Br. Kaslo anglų ir 
prancūzų k. išleistų knygų, šiom, 
dienom pasirodė ir dr. Remei- 
kio kasmet paruošiamos Viola- 
tions, kurių dalis su atitinka
mom etiketėm bus paskleista 
Kanadoj ū Australijoj. Be to, 
finansuotas ir Pasaulio Lietuvių 
Archyvo išleistas Leonardo Ke- 
rulio paruoštas Išvežtųjų lietu
vių sąrašas. Rūpintasi atitaisyti 
svetimų kalbų spaudoj ir moks
liniuose veikaluose netikslias 
informacijas apie Lietuvą. Rū
pestingai ruoštasi Madrido kon
ferencijai, palaikyti santykiai su 
tarptautinėm organizacijom dėl 
politinių kalinių, ypač rūpintasi 
ir rūpinamasi Vytauto Skuodžio 
išlaisvinimu. Dr. S. Aiello savo 
laiku padarytas pareiškimas dėl 
į Lietuvos diplomatinę tarnybą 
naujų asmenų įvedimo nėra, 
kaip kai kas mėgsta tvirtinti, 
rinkiminis mostas, bet tikras bu
vusios ir dabartinės JAV vy
riausybės nusistatymas. Tad 
dr. St. Bačkis yra kocnpetentin- 
gąs tokį nusistatymą panaudoti.
Rūpinamasi efektingai padėti 
bendradarbiavimu su naciais 
neteisingai apkaltintiem tautie
čiam. Tuo reikalu ne tik kalbė
ta su teisingumo departamento 
specialių investigacijų vicedi
rektorium, bet ir įteiktas stipriai 
motyvuotas memorandumas 
valstybės departamentui, kad, 
JAV nepripažįstant Lietuvos 
okupacijos, nedera jos įstaigom 
l>endradarbiauti su okupantu.

mecenatas, paaukojęs su viršum 
5000 dolerių. Jis savo lėšomis 
perkraustė ir archyvus, įgijo rei
kalingų lentynų ir spintų tauto
sakinei medžiagai.

Dr. Balys atsakydamas pasi
džiaugė, kad rado tinkamą vie
tą savo tautosakiniam archyvam 
apsaugoti. Jais galės naudotis jų 
reikalingi. Išreiškė viltį, kad Al
ka bus greitai sutvarkyta ir augs, 
jos vadovybei stengiantis ir vi
sur esantiem lietuviam pade
dant. Alkoj jis palieka ir tauto
sakinių knygų platinimui.

Alkos vidus paruoštas 
naudojimui

Prie senojo pastato priestato 
vidus baigtas įruošti. Tai įgalino 
Alkos pastatų grindų plotą padi
dinti iš 2400 kvadratinių pėdų
į 8800 kvadr. pėdas. Pastato 
rūsys jau naudojamas, o pagrin-

Nežiūrint kritikos dėl ^antykių 
su Amerikos lenkų organizaci
jom, galvojama, kad vystymas 
pokalbių su Lietuvos kaimynais 
yra būtinas. Savo laiku LB pa
reiškė norą įsijungti į Washing- 
tone veikiantį Baltų komitetą, 
kuriame lietuviam atstovauja tik 
Altas, bet LB pastangos šiuo me
tu buvo užblokuotos ne kieno 
kito, bet Alto.

Apie švietimo tarybos darbus 
kalbėjo jos pirmininkas Juozas 
Plačas ir pasidejavo mokinių 
skaičiaus mažėjimu lituanistinė
se mokyklose. Jų skaičius kas
met mažėja 6-8 proc. Kai kurie 
linkę dėl to kaltinti LB, bet kal
tintojai vengia nurodyti, kokiom 
priemonėm galima jaunosios 
kartos tėvus paskatinti mokyti 
savo vaikus lietuviškai, kai jie 
patys savo šeimoj kalba tik ang
liškai. Nors įtaigavimai ir ragini
mai ne visur ir ne visada pa
deda, bet LB jų nepagaili ir per 
spaudą, ir gyvu žodžiu, ir as
meniniu kontaktu. Praėjusiais 
mokslo metais veikė 32 mokyk
los su 1601 mokiniu ir 267 mo
kytojais. Per tuos metus mokyk
los buvo paremtos 22,227.75 
dol., kurių per 16,000 buvo gau
ta iš LF. Rūpinamasi vadovėlių 
ir jaunimui skaitinių leidimu, 
organizuojamos mokytojų savai
tės, o pedagoginis institutas su
sirūpinęs neakivaizdiniu dėsty
mu, tik trūksta lėšų vaizdi
nėm mokymosi priemonėm ga
minti.

Organizacinę LB veiklą 
nušvietė vicepirmininkas Jonas 
Urbonas. Veikia 70 apylinkių su 
10 apygardų, šaukiamos rajoni
nės veikėjų konferencijos. Ki
tais metais Detroite bus paminė
ta LB 30 metų sukaktis. Šios ta
rybos kadencijai baigiantis, 
1982 gegužės mėn. bus įvykdy
ti X LB tarybos ir VI pasaulio 
lietuvių seimo atstovų rinkimai.

Kultūros tarybos veiklos 
pranešimą padarė jos pirminin
kė Ingrida Bublienė. Dideliu 
pasitenkinimu buvo sutiktas jos 
pareiškimas apie nusipelniusiam 
kompozitoriui ir muzikologui 
prof. Juozui Žilevičiui muzikos 
premijos paskyrimą už jo neį
kainojamą veiklą muzikos ir dai
nos srityse. Surengtas teatro 
festivalis ir premijų šventė, ku
rių tradicija bus tęsiama ir to
liau. Spaudos vajus bus paskelb
tas gruodžio mėn. Rūpinamasi 
archyvine medžiaga ir Jos saugo- 
jirpu, padaryti mūsų laikraščių 
'mikrofilmai, rengiamas lietu
vių kalbos ir rašybos vadovė
lis, įsteigta eilė kultūrinių pre
mijų, šaukiamos kultūros dar
buotojų konferencijos, įsigytas

knygomis, turimais senesniais 
laiškais (su rokais), fotografijų- j 
mis, dailės ir tautodailės dir- 1 
būriais, lietuviškomis visokių 
laikotarpių plokštelėmis ir pan. 
(trūksta tautinių drabužių ir 
tautiniais drabužiais lėlių), tiek 
finansinėmis aukomis. Tik dėl 
finansų stokos užsitęsė jos puo
šimas. Vien Alkos išlaikymui — 
šilimai, šviesai, drėgmės regu
liavimui, pataisymam, vidaus ir 
aplinkos tvarkymui; apdraudai 
— per metus buvo išmokėta 
daugiau negu 5000 dolerių. Pa
tys direktorato nariai daug laiko 
pašvenčia Alką tvarkydami be 
jokio atlyginimo..

Paremkim Alką visi, tęskim 
ir užbaikim pradėtąjį darbą — 
lietuviškos kultūros rinkinių ap
saugojimą.

Adresas: Alka, P.O. Box 608,
Putnam, Conn. 06260.

J. Kr.

Kauno radiofono archyvas L F 
lėšom. Planuojama paminėti V. 
Krėvės ir Aušros šimtmetinės 
sukaktys ir eilė mažesnių dar
bų.

Socialinių reikalų tarybos 
darbus

paminėjo jos pirmininkas dr. 
Antanas Butkus, pasidžiaugda
mas, kad prezidentas Reagan 
net dvi lietuves yra paskyręs į 
federalinę konferenciją bran
daus amžiaus žmonių reikalam 
svarstyti. Abi jos yra šios tarybos 
narės, tai dr. Regina Kulienė ir 
sociologė Galina Sužiedėlienė.

(Bus daugiau)

IŠ DETROITO !
ŠAULIŲ 
VERŽLIOS
VEIKLOS

Stasio Butkaus šaulių kuopos 
valdybos posėdį, įvykusį Spalio 
11 kuopos pirmininko Vinco Ta
mošiūno gyvenvietėj, atidarė 
kuopos pirmininkas ir. sekreto
riauti pakvietė kuopos vykdo
mąjį vicepirmininą Romą Ma- 
cionį. Pateikta darbotvarkė buvo 
priimta be pataisų.

Kuopos pirmininkas V. Ta
mošiūnas pareiškė, kad St. But
kaus kuopos šauliai dirba ne tik 
vieni, bet ir su kitomis broliško
mis lietuvių organizacijomis. Jie. 
skverbėsi į Amerikos mokslo ži
dinį. Turi didingą, daug kalban
čią pilį Wayne State universi
tete — Lietuvių kambarį. Šiuc 
metu daug teisiškai sutvarkyta 
kad keli lietuviai'studentai gau
tų stipendijas tęsti mokslui Way- 
ne State universitete.

Šį pavasarį Detroito centrinės 
bibliotekos spintose išdėstyti 
žavingi mūsų liaudies meno tur
tai ten išbuvo du mėnesius, 
ir juos apžiūrėjo daug amerikie
čių. Šiai parodai eksponatus pa
teikė: St Kaunelienė, A. Jony- 
nienė, V. Norvilaitė, E. Kutkie- 
nė, L. Mingėlienė, V. Tamošiū
nas ir kun. V. Kriščiūnevičius.

Mūsų Tautybių institute gimė 
daktarės Rice veikalas apie pa
saulio gintarą. Ji juo susido
mėjo, kada ten pamatė gintaro 
puošmenas. Su saro vyru foto 
reporteriu atvyko į Kazio Sragaus 
ko namus, ir jis čia nufoto
grafavo V. Tamošiūno meno gin
tarus.

Liepos mėnesį prie Detroito 
upės įvykęs tautybių festivalis 
su Gintaro Karoso puošmenomis 
buvo žavingas ir patrauklus. Tai 
nuopelnas A. Jonynienės, S. 
Kaunelienės ir jų talkininkių L 
Mingėlienės, V. Norvilaitės ir R. 
Juškaitės.

Išvažiavimas į Šaulių S. ir A. 
Vasiulių sodybą buvo sėkmin
gas. Kun. Alfonsas Babonas 
aukojo mišias už kankinį Skuodį. 
Mišių klausytojai jo išlaisvinimo

Alkos muziejuje Putname rugsėjo 14 atidarytas dr. Jono Balio tautosakos kambarys. 
Iš k. poetė Danguolė Sadūnaitė, dr. A. Matukas, prel. V. Balčiūnas, Magd. Kriam- 
čiūnienė, dr. A. Kučas ir A. Vasaitis. Už jų dail. Adomo Smetonos tapytas paveikslas -Vil
niaus universiteto įkūrimas, dešinėje matosi dail. K. Žoromskio paveikslas — Mindaugo 
pasiuntiniai pas pop. Inocentą IV tariasi dėl Lietuvos krikšto ir karaliaus karinos.
Nuotr. J. Kriaučiūno

reikalui sudėjo daugiau kaip 100 
dol. Vaišėm vadovavo moterų 
sekcijos vadovė A. Poderienė, 
talkinant O. Šadeikienei, L. 
Mingėlienei, L. Macionienei, A. 
Jonynienei ir kitom.

Rugsėjo mėn. ruošiamose 
Tautybių institute arbatėlėse A. 
Jonynienė su šaulių pagalba iš
kepė raguolį, prikepė baravykė- 
lių ir kitų lietuviškų skanės
tų, E. Kutkienė — tortą, V. Nor
vilaitė turėjo įrengusi gintaro lo
bių parodėlę. Svečiai gardžiavosi 
lietuviškais kepsniais ir stebėjosi 
gražiais gintaro lobiais. Išdalin
ta daug propagandinės literatū
ros apie vergijoj kenčiančią Lie
tuvą.

Kasmetinėj Tautybių instituto 
ruošiamoj mugėj teko įtemptai 
dirbti 5 diedas- Lietuvių paviljo
nas, kaip ir visuomet, buvo mu- 
gės puošmena. Publika rinktinė. 
Ėjo žiūrėjo, grožėjosi ir, radę 
ką prie širdies,, pirko. Mūsų 
jaunosios kartos teatsilankė 8 
svečiai, gi vyresnioji karta ir net 
mišrių šeimų atsilankusiųjų 
skaičius viršijo šimtinę. Mūsų 
solistė Danutė Petronienė de
monstravo savo gražų tautinį 
kostiumą. Pasisekimas nenuper
kamas už jokius pinigus! Mugėj 
dirbo: S. Kaunelienė, A. Jony

■P? -rj

nienė, D. Petronienė, V. Norvi
laitė, L. Mingėlienė. E. Kutkie
nė ir V. Tamošiūnas.

Metus baigdami, esam paskel
bę foto konkursą. Reikia iš
leisti sveikinimo kortelių lietu
viško meno motyvais. Nuotraukų 
įvertinimo komisiją sudaro det- 
roitiškiai menininkai: Danguolė 
Jurgutienė, Viktoras Veselka ir 
Juozas Jasiūnas. Atvirukam iš
leisti komisiją sudaro: Antanas 
Norus, Vladas Staškus ir My
kolas Abarius. Visos premijuo
tos nuotraukos yra St. Butkaus 
šaulių kuopos nuosavybė. Atsi
radus tinkamų nuotraukų, ne
premijuotų, bet tinkamų išleisti, 
tariamasi su jų savininkais. Nuo
traukų įteikimo paskutinė data 
— 1981 lapkričio 15. Tikėkim, 
konkurse dalyvių bus. •. <

Visuotinis šaulių kuopos susi
rinkimas bus sušauktas 1982 sau
sio mėn. '

Po išsamaus kuopos pirminin
ko pranešimo kitiem kuopos 
valdybos nariam nebuvo reikalo 
pranešimų daryti. Iždininkui M. 
Baukiui pranešus kasos pinigų 
stovį, valdyba paskyrė: Baliui 
25 dol., Altui 50 dol., Tautos 
Fondui 100 dol., Vasario 16 
gimnazijai 100 dol., Žiburio li
tuanistinei mokyklai 50 dol., 
Aušros lituanistinei mokyklai 25 

dol., radijo valandėlėm— Lietu
vių Melodijom 25 dol, ir lietu
vių Balsui 25 dol.; spaudai — 
Draugui, Dirvai, Naujienom, 
Darbininkui, Kariui, Tėviškės 
Žiburiam ir Laisvajai Lietuvai 
po 25 dol.

1982 sausio 2 bus pašventin
ta ant a.a. Juozo TamoliCno ka
po uždėta lentelė —paminklas, 
ir sausio 3 Šv. Antano parapijos 
bažnyčioj 10:30 vai. bus aukoja
mos už jo sielą mišios^ po to 
bus pietūs. .

Nutarta pedagogą Jon^ Švobą 
kviesti parašyti Dirvoj apie Juo
zo Tamošiūno nuopelnus kovoj 
dėl Lietuvos laisvės ir apie ki
tus jo atliktus darbus.

Posėdį baigus, V Tamošiū
nas pakvietė visus prie vaišių, 
kurtis jis paruošė su Kaziih'iėru 
Sragausku, talkinant Lidijai Min
gėlienei ir Antaninai Jonynie
nei. Maldą sukalbėjo kuopos 
kapelionas kun. A. Babonas. O 
tos vaišės tikrai buvo turtin
gos! Pradėjom silkėmis ir bai
gėm kava su pyragai&is.

Prieš posėdį kai kurie valdy
bos nariai apžiūrėjo V. Tamošiū
no antrajame aukšte įrengtą mu
ziejų. Muziejus turtingas meno 
eksponatais ir gražus.

A.Gr.



BALTIMORĖS ŽINIOS

tusiąja atsisveikino: Br. Krokys 
LB-nės ir choro vardo, Ą. Saba
lis ateitininkų, Jadv. Reginie-

Jaunųno Centro didžiojoj salėj, 
įvyks lapkričio 15. Rengia Skau- 
tybės fondas.

— Cbicagos lietuvių styginio 
ansamblio koncertas Cbicagos 
Jaunino Centro didžiojoj salėj

formavo seimo dalyvius apie 
BALFo pastarųjų trejų metų 
veiklų.

šiam niekad nesibaigiančiam 
darbui vadovauti ir tvarkyti 
BALFas turi Seimų, Direktorių 
tarybų, Centro valdybų ir skyrių 
valdybas. Nė vien&s rinktas 
nAisro centro nėra
atlyginamas; skyriai taip pat ne-' 
išleidžia savo veiklai šalpai gau
namų lėšų, bet visas persiunčia

tyje apdovanojo Qte&ė pirm. Ka- 
rojis Milkovaitis) BALFoCentro 
valdybos pirm. Marijų Rudienę 
Šaulių žvaigždės ordinu.

Spalio 24 d-. vakare vyko 
Seimo iškilminga . vakarienė, 
kuriai vadovavo Detroito BALFo 
skyriaus pirm. Antanas Juška. 
Dainavo solistė Danutė Pėtro- 
uienė, akompanuojama Richard

m. amžiaus, smuikininkės Da
nutės Pomerancaitės-Mązur- 
kevičienės tėvas, mirė Toronte 
rugsėjo 24. Prieš keletu metų 
su Šeima ps buvo atvykęs iš Lie
tuvos. Koušervatorųų buvo bai
gęs Berlyne. Ten kurį laikų tu-

išlaidų. Suprantama, tokių sumų 
nelengva buvo surinkti. Jie 
kvietė prisidėti savo darbu ir pi
nigine anka per BALFą prie Be
tariu Šalpos darbo.

Po to išklausyti skyrių atsto
vų pranešimai.

Kairiau balių surengė Balti- 
morės jaunimas spalio 31, šeš- 

niame pranešime išsamiai pain- ■ tadienio vakarų, TJetnyjų namų 
Gintaro kambaryje. Už įdomiau
sias kaukes ir kostiumus paskir
tos dovanos. Šokiams grojo gera

ge prisimenami ir žuvę dėl 
Amerikos laisvės.

Kazys Krrlaurirar, naujos kar
tos ateivis, po sunkios ir ilgos 
ligos mirė -spalio 17 senelių 
prieglaudoje. Jiš buvo kilęs iš 
Žemaitijos, buvo draugiško ir 
malonaus bado žmon as. Buvo 
žemo Ilgio irrbuvo vadinamas

savo mtonnacšni pranešimą 
Centro valdybos pirmininkė.

Rūbų sandėlio vedėjas Felik
sas Mackevičius' pranešė, kad 
per trejus metus išsiųsta 1940 
siuntinių. Jie supakuojami taftos 
bodu.

Iš iždininko' Kosto Čepaičio 
ir revizijos komisijos pirminin
ko Antano Kareivos pranešimų 
paaiškėjo, kad BALFas vien per 
šių metų devynis mėnesius iš-

— IV Mokslo ir karybos 
sfaųpodmuo proga lapkričio 27 
Chacagofc, Jautimo Centro di
džiojoj salėj, vyks literatūros ir 
dramos vakartis. Ta proga bus į- 
teikta Lietuvių Rašytojų dr-jos 
premija, kurių., laimėjo Kotryna 
Grigaitytė. Po to bus. Vinco 
Krėvės-Mickevičiaus > veikalo

šitoms gerų patarimų paklausė, chestery, pradėjusi mokytojauti. 
Vincas Tamošiūnas ir Stefanija Bet, 1963 sukerusi še&nų su efco- 
Kaunelienė vakarienės metu nomistu. Raimundu Kiršteinut, 

pasitraukė iš mokytojos darbo, 
pasiaukodama savo priaugančiai 
kartai ir, kiekleido sąlygos, lietu
viškai veiklai. Buvo gabi lietuvių 
radijo pranešėja, litamtistmės 
mokyklos mokytoja, nuoširdi 
lietuviškos knygos bičiulė. Jaųr 
buvo bebaigianti išauginti pa
vyzdingus jaunuolius — dukrelę- 
Rūtelę, storus Raimundų ir Da
rių, bet nelaukta mirtis juos 
paliko vyro ir jos senelių glo-

Seimo posėdžius pradėjo 
Jurgis Mikaila, seimo rengimo 
komiteto pirmininkas. Sugie
dojus JAV ir Lietuvos himnus, 
susikaupus invokacijai, prisimi
nus mirusiuosius, sudarius gar
bės ir darbo prezidiumus; man
datų ir kitas komisijas, išklau
sius sveikinimų, — pereita prie 
centro valdybos ir komisijų pra
nešimų. Seimui pasikeisdami 
pirmininkavo: Vytautas Jokūbai- 
tis, Janina Gerdvilienė ir dr. Pra
nas Budininkas.

Jie išrenkami seimo, pasiūlius 
skyriam. BALFo seimas vyksta 
kas treji metai. Direktorių po
sėdžiai— kasmet vis kitoj vietoj: 
1979 buvo Los Angeles, 1980 
—Cbicagoje, šiais metais (X.24 
ir 25) — Detroite. Direktoriai 
išklauso Centro valdybos prane
šimų ir ateinantiems trejiems 
metams išrenka BALFo Centro 
valdybą. Pastaruosius trejus me-

— Dafl. Viktoro Petravičiam 
75 n*etų amžiaus sukakties pro- 
ga jo kūrinių parodą rengia
ma “Galerijoj”, 744 N. Wells 
St., Chicagoj, nuo spalio 27 

4ki lapkričio 29.
į'— StudentųateitiaiBkų su-

perilgos.-' .
Vakarienės metu Detroito 

BALFo darbuotojos tyliai rinko 
aukas dr. K. Eringiui.

Vakarienės metu taip pat pa
uškėjo, ko galima pasiekti, kai 
išsriiitmgar patariama, kaip rei-

metu 
jteikė BALFui mirusio Juozo 
Tamošiūno palikimo dalį — 50, 
090 dolerių.

Išleistas Vlado Stoškaus gerai 
suredaguotas su dari. Petro Alek
sos Įneštu viršeliu, leidinėlis: 
BALFO XX SEIMAS.

sekmadįenį, Lietuvių namuose. 
Svečiaipradėjo rinktis prieš 
pirmų'valandų popiet. Svečias



ŪNO PREMIJĄ,

.Lietuvos vyčiu 12 kuopos New Yorke nariai, kuriem per 
seimą buvo įteiktas 4-tas vyčių laipsnis. Iš k. Juozas 
Kscenaitis, AL Monkevičius, Helen Mattbews, Juozas Sleder.
Nuotr. Millie Pieta

DĖKOJAME DIEVUI .
Įspūdžiai iš Lietuvos vyčių seimo — 5

Sekmadienis, rugpjūčio 23, 
buvo seimo paskutinė diena. Iš
kilmingas koncelebracines mi
šias, kurių tema buvo — Dė- 
jojame Dievui, aukojo vysk. Vin
centas Brizgys ir kunigai, kurie 
dalyvavo seime. Savo pamoksle 
vysk. Brizgys džiaugėsi esąs vy
čių organizacijos garbės nariu. 
Priminė, kad šioje organizacijo
je jau trečia ir ketvirta lietuvių 
generacija dirba Dievui ir tė
vynei. Linkėjo sėkmės ir Dievo 
palaimos tęsti darbą toliau.

Prieš mišias naujai išrinkta 
centro valdyba davė priesaiką, ir 
vyskupas 15 narių įteikė 4 vyčių 
laipsnį. Keturi iš jų 12 kuopos 
nariai: Helen Matthews, Juozas 
Kscenaitis, Juozas Sleder ir Al 
Monkevičius. Buvo įdomu ste
bėti mielo “Monk” surimtėjusį 
veidą, kada dar vis mintyje buvo 
vaizdas matant “Linksmybių” 
vakare jį šokant, pasipuošusį 
peruku. Mes vyčiai žinome, 
kada ; linksmintis, kada rimtai 
veikti.

Klūpant šioje istorinėje Šy. 
Juozapo, bažnyčioje, prisimeni 
lietuvis angliakasius, kurie čia- suteikęs tiek malonių naujų 
tiek metų dirbo ir kūrė parapiją. 
Čia galbūt kadaise klūpėjo ir 
Marija Kaupaitė, kazimieriečių 
pradininkė. Čia prie bažnyčios 
gražus koplytinis kryžius, pasta
tytas dosnių Scrantono lietuvių. 
Buvo taip pat įdomu palyginti 
Pittstono — šv. Kazimiero ir šią 
Scrantono — Sv. Juozapo baž
nyčias. Šv. Kazimieras se
noviškas — lyg niekad nebūtų 
girdėjęs apie Vatikaną II! Šv. 
Juozapo jau modemiškesnė — 
šen ir ten paliesta naujovių. 
Bet abi — jaukios ir skoningos.

Po mišių ilga vyčių eilė iš-

Idos :
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 

1000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų ėf kita kalba), veikla, orga
nizaciniu veiklumu, ar jaunimo 
vienetui (sambūriui, tautinių šo
kių grupei, jaunimo chorui, 
sporto būreliui), geriausiai re
prezentavusiam lietuvius ir 
Lietuvą vienerių metų laikotar
py;

2. Premijai gauti asmenis 
ar vienetus raštu pasiūlo jauni
mo organizacijų vadovybės, jaū-

•nimo grupės, vyresniųjų organi
zacijos ar paskiri asmenys iki 
kiekvienerių metų gruodžio 31

- (pašto antspaudas);
3. Premijuotino asmens ar jau

nimo vieneto tinkamumui įver-
žygiavo iš bažnyčios. Po kunigų. tinti sudaroma vertinimo komi- 
sekė ’ garbės nariai, po jų 4 sija, kurion po vieną atstovą 
laipsnio nariai ir taip toliau. Žy
giavau su 2—jo 'laipsnio kole- — ■ 1 
gom, galvodama, ar ir aš kada prisiminti seimo šeimininkus — 
nors pasipuošiu 4 laipsnio mėly
nom spalvom. Teks dar ilgai 
dirbti Dievui ir tėvynei!

Grįžus į universitetą, seimo 
dalyviai buvo įamžinti seimo fo
tografijoje. Aš savęs neįamži
nau. Mano omenyje liko pati 
gražiausia seimo fotografija. 
Kambaryje pradėjau krauti savo 
lagaminus, kurie atrodė lyg su
mažėję — beveik neįtilpo seime 
įsigytos knygos ir suvenyrai. An- 
tigonė jau buvo susitvarkius ir 
didelėm mėlynom akim stebėjo 
mano vargą mėginant uždaryti 
prikimštą lagaminą. Buvo 
liūdna skirtis su šia miela drau
ge. Mat, Antigonė su Helen - 
Matthews po seimo suks To
ronto link aplankyti draugų.

Paskutinį kartą, apmečiau aki
mis universiteto rajoną, nes jau 
bičiuliai ragino skubėti į mašiną. 
Per keltas dienas kiekvienas 
kampas man pasidarė mielas —

draugų ir įspūdžių. Lyg norėtum 
dar minutę lūktelti su Faustu. 
Bet kaip Faustą, taip ir mane, 
pareigos šaukė. Viskas keičiasi 
ir turi praeiti!

Jau keli mėnesiai praėjo. Daž
nai pažvelgiu į mažą — geltoną, 
žalią ir raudoną maišelį, gu
lintį ant knygų lentynos. Jame 
seimo suvenyrai, anglies bliz
gą gabaliukai (kurie taip pri
minė saldainius, kad vysk. Ja
mes Timlin per banketą net mė
gino, vieną paragauti).

Baigiant rašyti, būtinai reikia

PRAŠOME pagal savo išgales aukoti TAUTOS FONDUI: 
savo uždaviniams vykdyti, Lietuvos Laisvės 
Iždui — laisvajai Lietuvai padėti atsistatyti, 6 kalbomis 
ELTOS Informacijoms leisti, radijo transliacijoms į okupuo
to Lietuvą finansuoti ir politiniam kaliniams gelbėti.

Nepamirkite tam tikrą procentą ir savo* testą mente įra
šyti: not-for profit, tax exempt Corporation —- Lithuanian 
National Foundation P.6. Box 21073, Wodhaven, NY11421.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudė* planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės J SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St), Wilkes Barre, Pa. 10703; o Didžiojo New Yorko 

-rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELJ, 212 Elderts Lane, Woodhaven, N.Y. 11421, tol. Ml 7-0037.

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 316 pages, prieš 3 dol.)

Vardas, pavardė .

Sol. Darbininkas, 341 Highiand Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

DEXTER PARK
Tetefonas: (212) 441-6790

298-4130

Paskolos — Namų pirkimo “mortglčlar — čekių Iškeitimai — Pensijos Šoklų

Agronoihės Iz. SinkevičIOtoe parašyta Hftuviiky valgių

3 kuopas, kurios tiek daug dirbo 
ir triūsė, kad seimas pavyktų. 
Nors tos kuopos ir negausios na
riais, bet stiprios darbštumu. 
Bravo pirmininkei — Evai Kazo
kas ir visiem komiteto nariam! 
Man asmeniškai į akis krito sei
mo leidinys, paruoštas labai 
kruopščiai ir su didele meile. 
Dirbdama spaustuvėje, gerai ži
nau kiek daug prakaito reikia to
kį leidinį išleisti. Linkėtina taip 
pat mielai Lorettai ir jos valdy
bai vaisingos kadencijos. Ma
lonu, kad ji, kur tik galėjo kal
bėjo lietuviškai. Draugei Elenai 
Šaulytei, pirmai vyčių centro 
valdybos pirmininkei moteriai, 
daug sėkmės, leidžiant vyčių is
toriją.

Visur gerai, bet geriausia na
mie! Man taip pat! Čia daug kas 
laukė. Atrodė lyg metus buvau 
išvykus. Labai manęs buvo pasi
ilgus draugė Aida. Garsiai mane 
pasveikino ir iš visų pusių ap- 
uostė. Turėjau jai prisipažinti, 
kad praleidau kelias dienas su 
kita Siamo kate, vardu — Anti
gene.

Dalia Bulvičiūtė

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Užaugau Lietuvoje. Lietu
viškų dainų rinkinys: Kaip gi 
gražus rūtelių darželis, Užaugau 
Lietuvoje, Karvelėli mėlynasis, 
Lietuva brangi, Užaugai pas tė
velį, Saulėlydis tėviškėj. Balti 
balandžiai, Mylėk ir lauk, Kopų 
balsai, Vien tik tau, Gimtinė. 
Kaina 8 dol.

Motulės dainos, “Sodauto”, 
Bostono lietuvių ansamblio įdai
nuota: Išleido močiutė, Susisėdę 
baudžiauninkai, Vai dariau, da
riau lysveles, Vaikų šokis — 
“Šeinis”, Vai tu rugeli, An kalno 
malūnėlis, Išgėriau vieną, Vai 
skauda, skauda, Statyčia lai
velį, Augo kaime mergelės, Tri
jų seselių jaunas brolelis, Oi liū, 
liū, Šėriau žirgelį, Mūs Mariutė 
bėdoje, Vai tu motinėle, širdele, 
Ed ralio, Puolė vuods iš aržuo- 
lo, Kam tie ratai, Vai jojau, jo
jau, Dega ugnys už ežerų, Už 
jūrių marių, Polkutė, Kur baku 
rė samanota. Kaina 6 dol.

Pavasaris. Dainuoja dvynukai 
šalčiai iš Vokietijos: Pavasaris, 
Tyliai-vakaras slenka. Ramona, 
Oi aš norėčiau, Noriu dainuot, 
Po stikliuką, Tu prisimink. Ant 
Nėrio kranto, Ant melsvo ežero 
bangų, Daug daug dainelių. Pra
žydo jazminai. Tau įteikiu aš 
gėlytę. Kaina 10 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 dol. 
Darbininkas, 341 Highiand 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

IT-ėt 4AMAICA AVtetfUB 
(Gar. 7701 Stovėt)

skiria Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės vadovai jaunimo rei
kalam, Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos valdyba ir JAV 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga, o du 
atstovus paskiria Kriaučelįūnų 
U - --  

4. Vertinimo komisija, aptaru-

premijai, ją skiria balsų daugu
ma ikj sekančių metų vąsario 15 
ir susitaria su Kriaučeliūnų šei
ma dėl premijos įteikimo laiko 
ir pobūdžio:

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant.

tyvus ir siunčiant: EUGENI
JAUS KRIAUCELIŪNO PRE
MIJOS KOMISIJAI, 12500 
Pawnee Road, Palos Park, Il
linois 60464.

— Brazilijos LB valdyba rū
pinasi muziejaus bei archyvo 
įsteigimu. Kreipiamasi į vietos 
lietuvius, prašant spaudinių, 
nuotraukų, meno dirbinių ir ki
tokių eksponatų, kurie atspindi 
Brazilijos lietuvių veiklą.

— Raimundas Pilipavičius 
garsėja kaip poetas, rašąs 
anglų kalba. The McGill Ob- 
server išspausdino du jo eilėraš
čius, plačią biografiją ir jo nuo
trauką. Pažymėtina, kad jis yra 
išleidęs jau dvi poezijos kny
gas — “Jaws in a Fishbowl” 
1976 ir “Somebody Told me I 
look likę Everyman” 1978. Ren
gia spaudai naujus poezijos rin
kinius.

NAUJI LEIDINIAI
Ed. Cinzo — Mona, romanas, 

8 dol.
Liūnės Sutemos — Vendeta, 

eilės, 6 dol.
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.

Leonardas Kerui i s — Išvežtų
jų sąrašas, 22 dol.

K. Bradūnas — Užeigoje 
prie Vilniaus vieškelio, premi
juota poezijos knyga, 6 dol.

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

gaikštytė, 8 dol.
M. Aukštaitės — Ant marių 

krašto, 10 dol.
A. Šapokos — Lietuvos istori

ja, 18 dol.
A. Maceinos — Asmuo ir isto

rija, 4 dol.
S. Ambrazevičienės — Lem

ties sūkury, 4 dol.
P. Čechovo — Rinktinės no

velės, 8 dol.
J. Prunskio 

Sibire, 20 dol.
J. Prunskio — Lietuviai bol

ševikų okupacijoje, 6 dol.
J. Prunskio — Bėgome nuo te

roro, 7 dol.
V. Brizgio — Katalikų Bažny

čia Lietuvoje, 7 dol.
J. Kaributo, Teatro vargo ke

liai, buvo 10, dabar 4 dol.
Povilas Kaupas, Paveikslų al

bumas buvo 5, dabar 3 dol.
A. Norvilo — Dvikalbiškumas 

— palaima ar prakeikimas, 2 dol.
Šios bei kitos knygos ir 

plokštelės gaunamos Dar
bininke, 341 Highiand Blvd., 
Brooklyn, N.Y., 11207. Persiun
timo išlaidom pridedama 1 dol.

Lietuviai

DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ
9% palūkanų už poprastes

POSĖDŽIAVO NAUJOJI LIETUVOS
VYČIŲ CENTRO VALDYBA

tūros talkai Lietuvos laisvinimo 
darbe. Tas darbas turėtų būti 
dirbamas pačių lietuvių.

Nutarta 1988 išleisti vyčių is
toriją. Tais metais organizacija 
švęs 75 mėtų sukaktį, šiuo 
projektu rūpinsis Elena šaulytė. 
Kitą vyčių seimą nutarta sušauk
ti Clevelande, Ohio.

Po susirinkimo buvo vaišės, 
kurias paruošė Rosę ir Albinas 
Žukauskai. ,

' Susirinkimą suorganizavo 
Newarko 29 kuopos pirmininkas 
Kazys Šipaila.

Lietuvos vyčių naujai išrinktos 
centro valdybos pirmas posėdis 
įvyko spalio 3 švč. Trejybės pa
rapijos salėj, Newark, N.J. Daly
vavo pirmininkė Loretta Stukie- 
nė, valdybos nariai, komitetų 
pirmininkai ir keli garbės nariai.

Newarko 29 kuopos dvasios 
vadas prel. J. Schamus sukalbė
jo maldą ir pasveikino daly
vius. Valdybos nariai padarė 
savo pranešimus ir pateikė atei
ties veiklos planus.

Visais balsais buvo pritarta 
neskirti pinigų Hannaford agen-

IKHVHHHK Z^UIIIIIIM HUNUI
. 1981 rugsėjo mėn. įnašai
Santrumpos: atm. įn. — atmi

nimo įnašas, po dvitaškio pavar
dė — įamžintojas, pad. — pa- $200.00, Kregždė Jokūbas, atm. 
didino, įm. — įmokėjo, suma 
po pavardės — įnašų iš viso.

2 x $25.00 — Jonkus Petras, 
atm. įn., įm. Jonkienė-Jonkus 
Vladislava $350.00, Linkus Pet
ras, atm. įn., įm. Narkevičius 
V. $230.00.

1 x $35.00 — Chicagos 
aukšti lituan. mokykla, pad. Ma- 
silionis J. irPupius N. $1,182.00.

1 x $42.00 — Skučas Andrius 
(miręs) ir Skučienė Ada, pad. 
McCarthy Marilyn G. $1,062.00.

1 x $50.00 — Biknys Liudas, 
atm. įn.: Jankus Vytautas ir Van
da $50.00.

2 x $75.00 — Bogdanovičius 
Stefan, atm. įn., pad. Bagdona
vičienė Jonkus Vladislava 
$300.00, Gudonienė Matilda, 
atm. įn., įm. Gudonis Antanas 
$75.00.

12 x $100.00 — Ignaitis Vin-

Pataisome: 1981 rugpjūčio 
mėn. įnašai. Buvo: Keblinskas 
Pranas ir Kunigunda: Keblys 
Kęstutis D. $250.00 ir Keblins
kas $250.00. Turi būti: Kebhns- 
kas Pranas ir Kunegunda — įm.- 
Keblys Kęstutis, Keblinskas Al
girdas ir Keblinskaitė Dalia 
$500.00, iš viso įnašų $600.00. 
Pagrindas: Kunegundos Keb- 
linskienės 1981.X.5 laiškas.

Lietuvių Fondas įžengė į tre
čią milijoną, ir pagrindinis ka- 

$100.00, Janys- Antonia pitalas 1981X1. pasiekė $24)97, 
414.70. Gautomis palūkanomis 
parėmė lietuvišką švietimą, 
kultūrą ir jaunimą $846,562.77.

Palikimai sudaro svarbią Lie
tuvių Fondo kapitalo dalį. 1981. 
X.l palikimais gauta $533,196.08.

Sudarykime testamentus ir 
bent dalį palikime Lietuvių Fon
dui. Testamente įrašykime šį 
tikslų pavadinimą:

LITHUANIAN FOUNDA
TION, A NON-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT, ILLINOIS 
CORPORATION, 2422 W. M AR- 
QUETTE ROAD, CHICAGO, 
ILLINOIS 60629.

Visi statykime Lietuvių Fon
dą, nes gautomis palūkanomis 
remiamas lietuvybės išlaikymas.

$100.00, Karaitis Algirdas, inž. 
ir Viktorija $900.00, Krokys-Stir- 
bytė Rasa Emilija, įm. Vėbraitė 
Vaiva $100.00, Kyras I.G., D. 
D.S. $100.00, Maciejauskas Ju
lius, prel., atm. įn.: Švėkšniš
kių dr-ja — Rūgytė Alicija 
$100.00, X $100,00, JAV LB Au
roros apylinkė $500.00, JAV LB 
Cape Cod apylinkė $200.00, Pū
čius Mečys $300.00, Stakis Pet
ras, įm. Anysienė Dalia ir Užgi- 
rienė Audronė 75 m. gimimo 
proga $100.00, Valančius Motie
jus, vysk., atm. įn.: Lietuvių 
istorijos dr-ja — Rūgytė Alicija 
$100.00.

1 x $120.00 — Maknavičius 
Vincas (miręs) ir Ksave- 

KELIONĖS 1 LIETUVĄ 1982 METAIS
10 dienų kelionė: Vilnius (5 naktys), Leningradas, 

Maskva. Išvykstama ketvirtadieniais Iš New Yorko: 
balandžio 3, gegužės 13 ir 27, birželio 17, liepos 14, 
rugpiūčio 13, rugsėjo 2 Ir 16, spalio 7.

15 dienų kelionė: Vilnius, Leningradas, Maskva Ir Roma. 
Išvykstama pirmadieniais Iš New Yorko: gegužės 3, birže
lio 28, rugpiūčio 30, rugsėjo 20.

15 dtonų kelionė: Vilnius, Maskva, Leningradas ir Ryga. 
Išvykstama šeštadieniais Iš New Yorko: birželio 12, llepoe 
31, rugpIOčio 7.

Jonas Adomėnas, vadovas
0RBITAIR INTERNATIONAL LTD.
NEW YORK, N.Y. 10017 
TEL. 212 906-1500

2422 WEST MAROUETTE RČAD 

CHICAGO. ILLINOIS 60629 
PHONE: 3li 925-6497 

U. LA.

rija $220.00. *
1 x 195.00 — X $11,000.00.
2 x 200.00 — Ambrizas John 

įn.: Kregždienė Viktorija $200.00
1 x 320.00 — Barzdukas Sta

sys ir Albina, atm. įn., pad. gi
minės ir kiti $720.00.

1 x 500.00 — X $500.00.
1 x 894.40 — Sirutytė Marija, 

atm. įn., tęst, palikimas, įm. 
Drungienė Birutė $1,014.40.

Iš viso 26 nariai — $3,956.40.

Minsiąs, valstija, Zlp



ŽVEJŲ TINKLAI
KULTŪROS ŽIDINY

Viršuje buvo ištiesti tinklai. 
J juos buvo pridėta įvairių ži
bančių plūdžių, specialiai ap- 
šviesta. Toks kabantis tinklas

A Anksčiau grafikoje jis duoda
vo' daugiau baltų dėmių. Cent
rinė tema bodavo išryškinama

kai, vakaro programą skoningai 
pravedė pačios skautės, vado
vaujant Vilųai Nasvytytei. Pa
lubėj plazdėjo baltos žuvėdros,

Tai tikrai sultingas, 
s ar grypį nacionalinis 
na.Kai eini per jo poro-

nistikos ir kalbotyros profeso
rius RocbeSter, N.Y., universi
tete, yra dalyvavęs devyniuose 
tarptautiniuose kalbininkų

— Kmi. Kazimieras Krušnaus- 
kas, Skriaudžių bažnyčios-alta
ristas, Vilkaviškio vyskupijos, 
mirė' spalio 18. Velionis buvo 
gimęs prieš 77 metus, kunigu

toentus?* Kai žiūri į tokias* že- 
.'Įnaitįjas, Lietu vas, SuvaHcijas, 
prisimena senos pakelės koply- 

. |Hėa> Ten aplink statulėlę buvo

|ds ir Plikis’ 
Klevai Vidžftlnienei xtž ^Sen
bernį”. Visos premijos po 100 
dol. Mecenatai: Kanados Lfete-

los rutiną, nespėdami skaičiuoti 
valandų

Mūsų gyvenime ir lietuviškos 
pamaldos vaidina didelį vaid
menį, nes atvykimas į lietuviš- 
jcą parapiją nebesiriboja parei- 

du P. Jurkus. Paskui buvo kavu
tė ir vaišės. č

Paroda buvo gausiai lankoma.
^Aplankė per tris šimtus. Parduo
ta . 29 grafikos koriniai ir 3 
mišrios technikos koriniai. Paro
da buvo 'tvarkingu suorgani-

nės atributai — įvairiaspalvės 
plūdės. Valgio stalas apdengtas, 
dideliu tnddū. Aut scenos padė
ta dveji vėžinto gaudyti spąstai, 
senas inkaras ir stora laivo vir- 
fel Visa tai sudarė1 jaukią at-

Gaidelio, Lietuva — Juozapai- 
čio, kvartetui harmonizavo Jur
gis Petkaitis; Namo — liaudies 
daina, harmonizuota J. Strolios.

Koncerto, pabaigai dainavo

Rugsėjo 25-osios vakare Lie
tuvių Namuose Clevelando 
skaučių Neringos tuntas surengė 
pirmą rudens sezono balių, ku-

Rugsėjo 13-o$io$ sekmadienis 
labiau priminė Lietuvos vidur
vasarį negu Amerikos rudenį. 
Šv. Jurgio parapijoj buvo šven
čiami Šiluvos Dievo Motinos 
adaįdai. Pirmą kartą po dauge
lio . metų iš bažnyčios į platų 
kiemą pasipylė procesija. Jūriai 
bažnyčios tarnai, senoviškai vis 
dar vadinami "Idapčndaus”, su

buvo vakarėlis, Anoj pusėj Ne
munėlio, Oi tu, Joneli. Visos 
dainos harmonizuotos J. Švedo.

Si dainuojanti grupė žmonių
turi' daug -entuziazmo, daug sikrečia ir jauncji karta, nes čia 
lankstumo ir meilės lietuviškai ji savaime, be barimo, skatini-

gos atlikimu Dievo namuose. 
Įsigalėjusi kavučių tradicija su
teikia progos susitikti tiems, 
kurie per savaitę nesusitinka. 
Čia galim pabendrauti, pasi
daboti naujausiomis šeimyninio

skaičius klebono kun. Bacevi
čiaus kviestų kunigų jų tarpe 
taip pat ir kun. Ivanauskas.

žiamų kartų skirtumų. *šį kartą 
buvo beveik atvirkščiai—jauni
mas vaišino ir linksmino vyres
niuosius, parodydamas savo su
gebėjimus tiek meno. tiek kas-

ir įprastas motociklų ūžesys, 
savo nuotaikos paprastumu visi 
maldininkai valandėlei suartėjo 
dvasia, rišami prisiminimų tie, 
kurie jų turi, ir vienijami senos 
tradicijos iškilmingu paprastu
mu tie, kurie iŠ mėsų tėvų že
mės prisiminimų nebeturi. Tie
sa, kad įmantrumų, ir naujovių 
ieškojimas ne visada taip giliai 
paliečia žmogų kaip sųgebėji- - Rugsėjo 28, p

- to*1* Wtaštoj ėWj tuvių • Namuose
’fasti momentą, vedantį-į kon
templiaciją.

Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijoj gyvenimas ver
da. Džiugu matyti, kad jau gero
kai pasistūmėta atstatant su
griautą paminklą. Areh. Eduardo 
Kersnausko ir inž. Juozas Augns- 
tinavičiaus bendromis pastango
mis jau baigti pamatai, ir atro
do, kad pats paminklas netrukus 
sveikins maldininkus, praeivius 
ir mokinius savo lietuvišku oru
mu ir grožiu.

Rugsėjo 26 Šv. Jurgio parapi
joj svečiavosi,jos buvęs klebonas 
kun. Balys Ivanauskas. Jo vieš-, 
nagė sutapo su visiems genų pa
žįstamo ir mylimo dr. Alfonso 
Martaus mirtiei. metinėmis? P»r 
rapiečiams buvo malonu vėl pa
matyti savo j poilsį pasitraukusį 
klebpnų kuris vis dar' sodrių 
gražiu balsu & visos širdies 
giedojo, lenktyniaudamas su 
vargonais. Sekantį savaitgalį šv. 
Jurgio parapija šventė iškilmin
gus tradicinius 40-ties valandų

dainai. Turi ir daug muzika
lumo. Kvartetas tikrai puikiai 
dainavo. Dar tik pradėjo, o jau 
gerai užsirekomendavo. Jis gali 
pasidaryti tikrai pajėgiu ir muzi-

gąš apskrities kontrolieriaus 
Matthevv Hatchadorian pristaty
mas tautybių spaudos atstovams 
ir vadovaujantiems asmenims. 
Pietuose taip pat dalyvavo po- 
poliams ir visame krašte gero
kai pagarsėjęs Clevelando mies
to burmistras George Voinovich, 
artimas lietuvių draugas* ir bičiu
lis. Pietos buvo surengti Lietu
vių visuomeninio klubo inicia
tyva, o darbams ir programai 
vadovavo Raimundas Kudukis ir 
Juozas Stempužis. Buvo malonu 
matyti šimtus įvairių tautybių 
iškilių asmenų ir vadovaujančių 
politikų mOsų dmliuėše namuo
se. Lietuvių spaudos ir visuome
nės atstovai buvo pristatyti sve
čiams. Clevelando mieste jau
čiama stipri tautybių judėjimo j- 
taka, kurios išdavoj į vadovau

siąs - knygas. (^apsikeičiama 
kvietimais į. šeimyninės' šven
tes (jei porengnų kalendoriuje 
dar gairina rasti vietos), grąži- 
nomoš skolintos knygos (girtina 
vertybė)... Žodžiu, sekmadie
nio- rytas nusitiesia iki anksty-

vertinti — Marija Kvedarienė, 
Alfonsas Juozapavičius ir, Povi
las Enskaitis — pirmą premįją 
paskyrė Jurgiui Gliaudai už no-

Kai į mokyklas grįžo jauni
mas ir visuomeninis gyvenimas 
vėl užsuko savo nenuilstantį ra
tų savaitgalių kalendorius už
pildant koncertais, baliais, mi
nėjimais, gegužinėmis ir posė-

LietuviŠkos pamaldos turi ir 
gilesnę prasmę, ne vien tik 
katalikiškos pareigos atlikimą. 
Čia mes, kaip viena šeima, mel
džiamės savo gimta kalba, gie
dam senas lietuviškas giesmes, 
kurios mus bent keliolikai minu
čių sugrąžina, j gautosios gož
tos atmosferų Ja nejučiomis už-

Plungės Mehariai ir vicedeka- 
nas, Telšių vyskupijos, staiga 
mirė spalio 17. Velionis turo 
gimęs 1921, kunigu įšventintas 
1946. <

jo įsimylėjusfas, jaunavedžiutis 
ir grynai sęHgraes |euMkt.><

.fečĮajis pagrindines figoms 
pastato centre, o* aplinkui gau- 

Tapyba 
sprendžiama plokštumoje, visai 
neturi perspektyvos. Tas jo pa
saulis naivus, primityvus, bet 
jaukus ir malonus. Tai senovės 

_■ ;. ,. ■ z pasaka. Paskutinis šiai parodaiPagrmAnę teroąj.S sprendžia nuta yUs t,uvo
Centre, o aplink suburia gausią . 
omar enHką. Mėgsta aplink į. gBn“ 
brėžti atskirus langelius ir ten

nešinos puokštėmis gėlių, ku
rios buvo perjuostos lietuviško
mis trispalvėmis. Ryto Babic
ko vadovaujamas šv. Jurgio pa
rapijos choras giedojo A. Mi
kulskio giesmę “Nuženk nuo ak
mens, o Marija”. Sustoję ties 
grota, susikaupę kalbėjom Mari
jos litaniją. Toji procesija buvo 
staigmena visiems.

Pasibaigus ceremonijoms ir 
giesmėms, kurių protarpiai^ gir-

•— Lfetanrią Sporto S^origos 
iJtaTiailtaH įvyks lapkričio M- 
15 Clevelande. Bus reoicama 
liauja centro valdyba ir kiti są
jungos pareigttnai. Taip put bus 
nustatytos sportines veiklos gai-



Trijų savaičių laikotarpy iš lietuviškai ir tebeslcaito tėvo už-

val. iki 12 vai. po kiekvienų

DATRROAN M I dar W62. Dabar jis paliko nėtų organizacijų, kuriai jis ne 
FAiPnOVU, anHeri Elena ir sūnų Juozą, būtų ilgus metus ir pirmininką

keturis anūkus ir du proanū- Šv Kan^ero d-jai.

bažnyčios buvo išvežti į ka- j v—l*eb»višką spaudą. Visi 
keturi Juozo vaikai supranta irjąp labai didelis nuo

stolis, ypač kad jie buvo taurūs 
lietuviai, uolūs parapiečiai, vi
sokios kultūrinės veiklos rėmė
jai. Iš viso per šiuos ipetus 
jau yra iškeliavę net 12 parapie- 

. «U- ?

Rugsėjo 17 buvo palaidota

Antanu buvo išgyvenusi Fair 

miestely, daugiau kaip 20 metų. 
Priklausė prie Šv. Kazimiero pa
rapijos, sodaliečių ir vietinio Pa
tersono Lietuvių moterų klubo. 
Vėliau, kai Antanas buvo per
keltas tarnybos reikalu į Bal- 
timorę, kelerius metus gyveno 
ten. Sulaukę pensijos amžiaus, 
buvo apsigyvenę Floridoj. Ten 
Matilda, sulaukusi 64 metų am
žiaus, staiga mirė. Buvo palai
dota Arlingtono, N.J., Šv. Kry
žiaus kapinėse, kur yra palaido
ti 1958 iš Lietuvos atsiimti, 
Amerikoj mirę, Antano tėvai 
ir pastatytas gražus paminklas 
su užrašu “Gudoniai”. Matildą į 
kapines palydėjo daug draugų 
ir pažįstamų, nes abu Gudoniai 
buvo Patersone populiarūs, ypač 
Antanas, kuris aktyviai prisidė
jo. prie Patersono piliečių klubo 
apvalymo nuo komunistiško rau
go. Jis po to kelerius metus 
tam klubui pirmininkavo.

Matilda paliko vyrą Antaną* ir 
dukterį Karoliną.

Rugsėjo 21 po ilgesnės ligos 
ir po širdies atakos ligoninėj, 
sulaukęs 87 metų amžiaus, mirė 
Vincas Adomavičius, kilęs iš 
Rumšiškių kaimo, Kaišiadorių 
valsč. Atvykęs į Ameriką, iš pra
džių apsistojo Bayonnę, N.J., 
paskui persikėlė į Patersoną ir 
čia jau visą laiką gyveno iki mir
ties, dirbdamas daugiausia teks- se), nes, kaip vėliau gydytojas 
tilės įmonėse.

Vincas buvo vedęs. Žmona 
Rožė iškeliavo į amžinybę pirma

ORGANIZUOJAMAS 
KĖDAINIŠKIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Chicagoje Mokslo, ir Kūrybos 
simpoziumo metu lapkričio 25- 
28 organizuojamas ir kėdainiškių 
suvažiavimas. Planuojama įkurti 
Kėdainiškių draugiją, aptarti lei
dinio apimtį ir išrinkti redakto
rius bei talkininkus.

Iniciatyvos ėmėsi Birutė Sal- 
dukienė, gyvenanti Washingto- 
ne. Jos iniciatyvos dėka jau 
toks kėdainiškių susirinkimas 
įvyko St Petersburgė, Fla. Ten 
jau buvo du pasitarimai. Išrinkta 
būrelio vadovybė*— koordinato
rius K. Kleiva, jo talkininkas 
M. Šilkaitis.

B. Saldukienė pageidauja ir 
drauge nori, kad toks būrelis su
siorganizuotų ir New Yorke. Čia 
telkiami ne tik Kėdainių gim
naziją baigę, bet drauge ir Kė-

prie bažnyčios.

Iškilmingos pamaldos buvoir bet kokį mokslą ėję.

sias Jonas, kuris labai domisi 
Lietuvos reikalais. Jis buvo la
bai laimingas, kai po laidotuvių 
kun.’ V. Dabušis jį apdovanojo 
Kronikomis ir kita literatūra apie 
Lietuvą.

Laidotuvių išvakarėse, rugsė
jo 23, Kotrano-Ragucci šermeni
nėj buvo sukalbėtas rožančius ir 
kitos maldos. Po tų maldų A. 
Masionis, atsisveikindamas ve
lionį LB ir parapijos tarybos var
du, paminėjo, kad Adomavičiai, 
ypač Vinco žmona Rožė, buvo 
veiklūs savo parapijoj, priklausė 
prie Lietuvių Bendruomenės, 
rėmė Balfą vėliau Lietuvių 
Fondą, visada lankė, kol galėjo, 
visus lietuviškus parengimus ir 
sielojosi Lietuvos likimu, rem
dami ten pasilikusius. Visa jų 
šeima ypač pasižymėjo tremtinių 
globa, atsikviesdami apie 30 as
menų iš Vokietijos stovyklų, pa
rūpindami pradžiai jiems butus 
ir darbą ir šiaip jau su tikra 
artimo meile jiems padėdami. 
Užtat šermeninėj buvo daug 
gėlių, daug užsakyta mišių, ir 
daugelis . draugų ir pažįstamų 
palydėjo Vincą į amžino poil
sio vietą.

Lietuviškas mišias už Vinco 
vėlę aukojo klebonas kun. V. Pa
lubinskas ir buvęs klebonas 
kun. V. Dabušis. Kun. V. Palu
binskas pasakė ir pamokslą. Po 
pamaldų Vinco kūnas buvo pa
lydėtas į Šv. Karsto kapines.

Po dviejų savaičių, spalio 4, 
sumos metu buvo pasigesta Jo
no Sprainaičio. Mat, jis buvo uo
lus lietuviškų pamaldų lanky
tojas ir aukų rinkėjas. Jis tą sek- 
mmadienį jau negalėjo ateiti į 
bažnyčią (gyveno tik trys blokai 
nuo bažnyčios, senelių namuo-

nustatė, jis jau kokios trys die
nos buvo miręs ir gulėjęs savo’ 
kambary, niekam nepastebėjus, 
nes gyveno vienas.

Jonas Sprainaitis (gimęs Jotiš- 
kių k., Plokščių valsč., Šakių 
apskr.), baigęs Plokščių pradžios 
mokyklą, atvyko į Ameriką 1913, 
kaip ir Vincas Adomavičius. Ap
sigyveno Patersone ir čia visą 
gyvenimą ir išgyveno, daugiau 
kaip 68 metus. Mirė sulaukęs 
88 metų. Daugiausia dirbo teks
tilėj, nes Patersonas savu laiku 
buvo vienas iš svarbiausių teks
tilės pramonės miestų.

Liko nevedęs. Užtat, neturė
damas šeimos rūpesčių, visą sa
vo energiją ir gyvenimą skyrė 
lietuviškai veiklai. Priklausė 
prie visų parapijos draugijų ir 
prie tautinių, būtent Šv. Kazi
miero draugijos, Šv. Cecilijos 
choro, Vyrų Šv. Vardo draugi
jos, Lietuvos vyčių (buvo išrink
tas jų visos sąjungos garbės na- ’ 
riu), LRK Susivienijimo, Balfo, 
Alto, ALRK Federacijos, Lietu
vių Bendruomenės. Ne tik buvo 
visų šių draugijų nariu ir mokėjo 
nario mokestį, bet rėmė ir viso
kius jų parengimus ir fondus.

. Turbūt nebuvo nė vienos iš mi-

Balfui, Susivienijimui net po ke
liolika metų.

A. Masionis, atsisveikindamas 
Joną parapijos tarybos, buvusių 
kazimieriečių (draugija jau už
sidariusi) ir LB vardu, Kotrano- 
Ragucci šermeninėje ir suminė
jęs jo veiklą, pastebėjo, kad ne 
tik klebonai, parapijų šeiminin
kai, gali gauti nuopelnus už pa
rapijos išsilaikymą ar kultūrinę 
veiklą, bet ir pasauliečiai. Jo
nas ir buvo toks pavyzdys. Kai 
klebonai šiandien, sulaukę pen
sijos amžiaus, jau “nusiima”, Jo
nas nenutraukė savo veiklos iki 
gyvos galvos. Būdamas jau 88 
metų, skųsdamasis kojomis, 
kiekvieną sekmadienį stovėjo 
bažnyčios prieangy, net ir žie
momis, ir rinko aukas. Jis mėgo 
žmones, buvo socialus ir buvo 
atvykęs net į šermeninę atsisvei
kinti Vinco Adomavičiaus ir už jį 
pasimelsti, o kitą rytą dar patar
navo bažnyčioj apeigose už mi
rusį parapietį, visai nenujausda
mas, kad po dviejų savaičių jau 
jis pats gulės toj pačioj vietoj. 
Baigdamas A. Masionis paste
bėjo, kad Patersono Šv. Kazimie
ro parapija ir katalikiškoji lietu-

ELIZABETH, N.J.

Du pastovūs diakonai

Jau kuris laikas lietuvių Sv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje Eliza- 
bethe patarnauja du pastovūs 
diakonai — tai Antanas Samalo
nis ir Henrikas Keturvitis. Jie 
rengėsi trejus metus. Į diakonus 
buvo įšventinti Palmių sek
madienį Švenčiausios Širdies 
katedroje.

Kas savaitę jiem tenka dirbti 
po 15 valandų parapijai. Jie pa
deda jaunom porom pasirengti 
vedybom, esant reikalui, krikšti
ja, novenų pamaldose vieną kar
tą per mėnesį sako pamokslą, 
pagelbsti laidotuvėse, praveda 
maldas kapinėse. Savaitgaliais 
jie pilnai patarnauja pamaldom 
lietuvių ir anglų kalba. Taip pat 
per savaitę aplanko esančius li
goninėse, prieglaudose.

Kadaise ši parapija turėjo pa
stovius 4 kunigus. Dabar pilną 
laiką parapijai skiria kun. Petras 
Žemeikis, gi kun. Juozas Pragul- 
bickas yra išėjęs pensijon ir dar 
šiuo metu guli ligoninėje su su
laužyta koja. Savaitgaliais pa
gelbsti kun. Ronald Marczewski. 
Abu diakonai atliks bent dalį 
įvairių parapijos pastoracijos 
darbų.

Abu diakonai Newarko vysku
pijoje yra pirmieji lietuviai, į- 
šventinti į diakonus. Jie abu šio
je parapijoje pakrikštyti ir abu 
čia susituokė. Antanas Samalo
nis vedė Moniką Balandis 1935 

DRAUGIJOS 50 METŲ JUBILIEJUS

KEARNY, N.Y.

Prie Sopulingosios Dievo Mo
tinos parapijos Kearny, N.J., vei
kia Šv. Onos draugija, kuri šiais 
metais mini savo veiklos 50 me
tų sukaktį.

vių kolonijos dalis nebūtų buvu
si be Jono Sprainaičio indėlio 
tokia^ kokia ji buvo savo žydė
jimo laikais,.kai Patersone buvo 
apie 2000 lietuvių, nei tokia, ko
kia ji dar ir dabar yra išlikusi, 
šitokiu būdu Jonas yra įspaudęs 
Patersone gilius pėdsakus ir pa-

savo 70 metų jubiliejų. Nors pa- gauti parapijos klebonijoje 
rapija yra gerokai sumažėjusi,
bet stengiamasi šią sukaktį pa- .* Lietuvos vyčiai Patersone' 
minėti kiek galima iškilmingiau, rengia jau kelintą lietuviškos 
Minėtą dieną 12 vai. bus atlai- duonos, sūrių, namiekeptų py- 
kytoą. iškilmingos mišias už ragų ir namie darytų dešrų išpar- 
parapiją ir gyvus bei mirusius davimą. Šitas išpardavimas vyks 
parapiečius ir parapijos steigė- lapkričio 22, sekmadienį, nuo 9 
jus. Tuoj po mišių parapijos sa- vai. iki 12 vai. po kiekvienų 
Įėję bus banketas, kurio metu mišių parapijos salėje. Padarytas 
bus prisiminta parapijos istori- pelnąs eįs parapijai išlaikyti, 
ja ir pasidrąsinta parapiją ir to Tikimasi, kad parapiečiai po
liau išlaikyti gyvą. Po to vyks rems Lietuvos vyčių gražias pa- 
pasižmonėjimas ir pasilinksmi- * stangas, o kartu ir save, įsigy- 
nimas. Bilietai į banketą .15 darni tą dieną skanių dalykų.
dol. asmeniui. Bilietus galima A.Ms.

minklą žmonių širdyse.

Būdamas vienas iš seniausių, 
o gal ir pats seniausias Pater
sono lietuvis, tiek metų toj pa
čioj vietoj' išgyvenęs, turėjo la
bai daug draugų ir pažįstamų. 
Užtat susirinko jų daug ir šer
meninėj ir lietuviškose pamal
dose bažnyčioj, užprašė daug 
mišių ir gražiai palydėjo į kapus.

Pamaldos bažnyčioj buvo lai
komos klebono kun. V. Palubins
ko ir klebono emerito kun. V. 
Dabušio. Pamokslą pasakė kun. 
V. Palubinskas. Po pamaldų pa
lydėtas į Kalvarijos kapines-. Iš 
artimesnių Jonas paliko brolių 
vaikus — Antaną Sprainaitį, Al
biną Vail ir Ann Meier, iš toli
mesnių — Ireną Jadelienę ir 
Reginą Mėlynienę.

A. Masionis

Lietuviškos dainos puoselėtojai ir operos solistei

IRENAI STANKŪNAITEI
mirus, jos tėveliui, kompozitoriui ir mūsų laikraščio 
bendradarbiui. Juozui Stankūnui ir visiems kitiems arti
miesiems gilią užuojautą reiškia

Darbininko redakcija

i Šv. Kazimiero parapija Pater- 
son, N J., lapkričio 15 švenčia

metais, jie turi vieną dukterį ir 
4 anūkus. Henrikas Keturvitis 
vedė Izabelę Bunes -1946 m., 
turi 4 dukteris ir 3 anūkus. 
Abu yra aktyvūs parapijos nariai, 
priklauso prie Šv.Varko draugi
jos, parapijos tarybos. Anta
nas Samalonis dirbo N. J. gele
žinkelių centrinėje kaip komuni
kacijos direktorius, dabar jau 
pensininkas, gi Henrikas Ketur
vitis dirba Elizabetho miesto 
valdyboje.

Nepaprasto halso primadonai

Vytautas Kerbelis ir 
Varg.-Muzikų Sąjunga

IRENAI STANKŪNAITEI-SILVA
amžinai užgesus, didžios širdgėlos Išliktą jos tėvelį, 
kompozitorių Juozą Stankūną, šeimą Ir gimines giliai 
užjaučia

Brangiai dukrai IRENAI mirus, jos tėveli

KOMPOZITORIŲ JUOZĄ STANKŪNĄ, 
vyrą dr. DA SILVA, jų šeimą Ir kitus artimuosius giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

V. O. Mamaičiai

Mylimai dukrelei, solistei

Dalia Bulvičiūtė

IRENAI STANKŪNAITEI SILVA
mirus, jos mielą tėvelį, kompozitorių Juozą Stan
kūną užjaučiu ir kartu liūdžiu.

VACLOVUI STEPONAVIČIUI
mirus, brolį Zigmą ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučia 
kartu liūdi

Elizabeth lietuvių Šv. Petro 
ir Povilo parapijos nuolati
niai dijakonai. Iš k. Antanas 
Samalonis ir Henrikas 
Keturvitis.

Stamforio LB apylinkė

spalio 18, sekmadienį, 3 V. po
piet. Mišias aukojo klebonas 
kun. D. Pocius. Taip pat daly
vavo prel. J. Schamus, Švč. Tre
jybės parapijos klebonas iš 
Newarko, N.J., ir vietiniai kuni
gai — kun. V. Navarro, kun. R. 
Iaquint, diakonas J. O’Hara. Mi
šių skaitymus atliko N. Stodals- 
kienė ir Connie Yankauskienė. 
Valdyba atnešė aukas.

Po mišių visi susirinko į Lie
tuvių Katalikų Centrą, kur buvo 
banketas ir šokiai. Po vakarienės 
buvo surengtas gražus veneciš
kas stalas su pyragaičiais ir gė
rimais. „

Ona Služienė papasakojo 
draugijos trumpą istoriją. Drau
giją įkūrė a.a. kun. L. Voice- 
kauskas. Draugija daug pasidar
bavo parapijos labui, rėmė lietu
viškus reikalus, Balfo veiklą. Be 
to, penkis kartus aplankė šv. 
Onos šventovę Kanadoje.

Parapijos vargonininkė G. 
Mazur visus palinksmino, padai- 
dainuodama keletą dainelių. 
Apsilankė miesto majoras Henry

VACLOVUI STEF 
broliui Zigmui ir ielmai

Irena

proklamaciją, kurią pirmininkė 
Alena Yankauskienė priėmė su 
didele padėka. Ji draugijai pir
mininkauja 30 metų. Jai buvo 
įteikta gėlių. Po visų vaišių 
ir programos buvo šokiai. A.S
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Spalio 27, antradienį, 2 v. po
piet Ugotninėje mirė operos so
liste, lietuviškos dainos puoselėk , 
toja Irena Stankūnaitė-Silva,

Stankūno dukra. Sirgo plaučių 
vėžiu. Liga buvo pastebėta šį 
pavasarį. Palaidota spalio 30, 
penktadienį.

Buvo gimusi 1940 kovo 18 I
Sao Paulo, Brazilijoje. Į Ameriką 
su tėveliais atvyko 1949. 1962 I 
baigė Juilliard muzikos mokyk- H 
lą New Yorke ir dainavo įvai
riuose koncertuose lietuviam ir M 
amerikiečiam. Dainavo ir Pater- ||| 
šono operoje pagrindinius vaid- 
menis. Buvo lyrinis koloratūfi- Solistė Irena Stankūnaitė- 
nis sopranas. ' * Silva, mirusi 1981 spalio 27

PALAIDOTAS KUN. B. PAUKŠTIS

Kun. Aloyzas Klimas nuo šir- 
į dies smūgio mirė 1971 lapkri- 
I čio 11.

< Velionis buvo gimęs 1907 ge
gužės 20. Kunigu įšventintas 
1932 gegužės 21. Nuo 1944 
iki 1950 buvo tremtinių kapelio- 

Į nu Vokietijoj.
Į Ameriką atvyko 1950, buvo 

| vikaru šv. Kazimiero parapijoj 
Brocktone, Nekalto Prasidėjimo 
parapijoj Cambridge ir šv. Pran
ciškaus parapijoj Lawrence. Nuo 

- 1964 buvo paskirtas kapelionu
Nukryžiuotojo Jėzaus seselių 
vienuolyne Brocktone, o kitais 
metais senelių namų kapelionu 
Brocktone.

Palaidotas iš šv. Jurgio para
pijos bažnyčios Norwoode. 
Mišias koncelebravo vysk. Jere- 
miah F. Miniham, kun. Jonas 
Klimas (velionio brolis), kun. Al
binas F. Janiūnas, kun. Simeo
nas Saulėnas ir kun. Albertas 
Abračinskas. Kun. Aloyzas Kli
mas palaidotas Jėzaus Nukry
žiuotojo seselių kapinėse Brock- 
tone.

Nuo kun. Aloyzo Klimo mir
ties dešimtmečio proga jo bro
lis kun. Jonas Klimas kviečia 
draugus ir pažįstamus velionį 
prisiminti savo maldose.

Židinio dvidešimtmetis

Kun. Benjaminas Paukštis, Šv. 
Antano parapijos klebonas 
emeritus, Forest City, Pa. mirė 
spalio 17 St. Mary’s Viloj, Elm- 
hurst, Pa.

Velionis buvo gimęs 1889 ge
gužės 10 Edwardsville, Pa. Ku
nigu buvo įšventintas 1915 ge
gužės . 22. Jis buvo antras 
Amerikoj gimęs lietuvis, kuris 
buvo įšventintas kunigu. Per il
gus metus Dievo tarnyboj ėjo į- 
vairias pareigas kaip kapelionas 
ir klebonas įvairiose parapijose. 
Į pensiją pasitraukė 1975. Jis 
buvo seniausias kunigas Scran- 
ton vyskupijoj.

Laidotuvių dieną gedulingom 
koncelebracinėm mišiom Šv. 
Antano bažnyčioj, Forest City, 
Pa., vadovavo vysk. J. Carroll 
McCormick. Iš New Yorko lai
dotuvėse dalyvavo Marytė Ša- 
linskienė, velionio parapietė. Kun. B. Paukštis

SOFIJOS 
JASAITIENĖS 
LAIDOTUVĖS

A.A.
SOFIJAI JASAITIENEI

mirus, dukrą Eleną Valiūnienę, sūnų dr. Stasį Jasaitį ir 
jų šeimas nuoširdžiai užjaučia

Lilė ir Algis Ošlapai

Sofija Jasaitienė, šviesioji ir 
iškilioji moteris, eidama 81 me
tus, mirė spalio 21, ištikta širdies 
priepuolio. Mirė Camegy ligo
ninėje Dorchestery. Į ligoninę 
buvo patekus prieš porą dienų.

Buvo pašarvota W. Kaspero 
šermeninėje So. Bostone. Atsi
sveikinimas įvyko spalio 23, 
penktadienį. Mąstymo valan
dėlę pravedė kun. Stasys Yla, 
specialiai atvykęs iš Putnamo. 
Moterų Federacijos vardu atsi
sveikino Elena Vasyliūnienė, 
Lietuvių Bendruomenės vardu 
— R. Veitas, šaulių vardu — 
inž. Juozas Stašaitis, Balfo ir as
meninių draugų vardu — buvęs 
Keleivio redaktorius J. Sonda, 
pats ilgus metus gyvenęs Šiau
lių mieste ir drauge su velio
ne veikęs įvairiose organizacijo
se, ją gerai pažinęs^. -

Atsisveikinimo pabaigai 
perskaitytas dr. St. Daniaus laiš
kas, kuriame iškėlė kilnią velio
nės asmenybę.

Spalio 24, šeštadienį, 10 vai. 
ryto Forest H iii krematoriumo 
koplyčioje advokatė M. Švei- 
kauskienė pasakė kalbą ir tuo 
galutinai atsisveikino su Sofija 
Jasaitiene. E.V.

1961 lapkričio 1 Bostone įsi
kūręs vyresnių skaučių Židinys 
šiais metais švenčia 20-tą gim
tadienį. Pradžioje židinietės vei
kė "Skautų organizacijos ribose. 
Vėliau, narių skaičiui išaugus, 
išėjo į platesnį visuomeninį vei
kimą. Po dvidešimties metų ga
lime drąsiai teigti, kad Židinio 
veikla daug prisidėjo prie Bosto
no skautų organizacijos klestėji
mo bei lietuviškos kultūros puo
selėjimo. Šiai sukakčiai atžy
mėti židinietės rengia vakarą, 
kuris įvyks gruodžio 5, šešta
dienį, Lietuvių Piliečių Dr-jos 
IlI-čio aukšto salėje. Programoje 
— Laima ir Darius Lapinskai. 
Tikimės visuomenės dėmesio.

ELIZABETH, N.J.

Bostone spalio 18 Liet Piliečių draugijos salėje Tautodai
lės Institutas surengė, lietuvių dailininkų ekslibrisų parodą. 
Apie tos srities mena ir neseniai pasirodžiusią knygą “Lie
tuviai ekslibrisai” kalbėjo dr. Vitolis Vengris iš Washing- 

' tono. Renginys sutraukė daug publikos iš Bostono ir toli
mesnių vietovių. Nuotraukoje autorius dr. Vitolis Vengris 
(k.) ir Saulė Šatienė iš Rhode Island. Nuotr. Romo Bričkaus

Šeštadieninės mokyklos 
rūpesčiai

Rugsėjo pradžioj mokslo me
tus pradėjo čia veikianti Vinco 
Kudirkos šeštadieninė mokykla 
su 12 mokinių. Žinoma, toks ma
žas skaičius dar nerodo lietuviš
ko prieauglio trūkumo. Mokyk
linio amžiaus vaikų yra žymiai 
daugiau, tik kiti tėvai pasirinko 
jiem lengvesnę išeitį ir dėl tik 
jiems vieniem žinomų priežas
čių nutarė savo vaikų į lituanis
tinę mokyklą neleisti. Mokyklos 
vedėjo, tėvų komiteto pirminin
ko ir mokytojo pareigos atiteko 
prof. dr. Valentinui Šernui, tu
rinčiam jau nemažą šios srities 
patyrimą. Kitais mokytojais su
tiko būti lietuviškos skautijos 
veikėjas Kazys Matonis ir jau 
anksčiau mokytojos darbą čia 
dirbusi Valė Klygienė. Tautinių

CAMBRIDGE, MASS
Spalio 19 buvo palaidota Te

resė Aneliauskienė.su mišiomis, 
kurias aukojo kunigas V. Valka- 
vičius, West Groton klebonas, 
koncelebrantu buvo Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių parapijos 
klebonas kun. S. Saulėnas. Ve
lionė ilsisi žymiose Mount Au- 
bum kapinėse, kur palaidoti 
Amerikos didieji rašytojai ir 
veikėjai.

Teresė Aneliauskienė ilgus 
metus priklausė prie Katalikių 
Moterų Sąjungos ir buvo valdy
bos narė. Maloni ir tyli Teresė 
užaugino lietuvišką šeimą — 
Marytę, Onutę ir sūnų Antaną. 
Giliame nuliūdime liko jos vy
ras Juozas, dukterys M. Jozai- 
tienė, O. Maila ir sūnus A. 
Aneliauskas. Taip pat jos sesuo 
Elena Paliulienė ir trys anūkai. 
E.V.

A.A. 
SOFIJAI JASAITIENEI

mirus, dukrą Eleną Valiūnienę ir sūnų dr. S. Jasaitį 
su šeimomis giliai užjaučiame.

Irena ir Stasys Giedrikiai

A.A.
SOFIJAI JASAITIENEI

mirus, jds dukrai Elenai Valiūnienei, sūnui dr. 
Stasiui Jasaičiui su šeimomis gilią užuojautą reiškia

Dr. Antanas Skėrys su šeima ir 
Algis Vedeckas

šokių mokys jau kuris laikas čia 
tą darbą gražiai atliekanti Lieps
nos šokėja Audra Tursaitė.

Mokyklos išlaikymas taip pat 
sudaro rūpesčių, nes keturiom 
vaikus į mokyklą leidžiančiom 
šeimom yra per sunku dar ir 
mokyklos išlaikymui organizuoti 
parengimus. Mokyklą, nors ir 
nedidelėm sumom, paremia ap
linkinės LB apylinkės, vietos 
Tautinės S-gos skyrius ir viena 
antra organizacija. Piniginiam 
mokyklos ištekliam padidinti 
mokyklos tėvų komitetas lapkri
čio 22, sekmadienį, rengia pyra-^ 
gų pardavimą Šv. Petro ir Povilo 
parapijos salėj, Ripley Place, po 
kiekvienų tą dieną vietos bažny
čioj aukojamų mišių. Apylinkės 
gyventojai yra prašomi šia proga 
apsirūpinti mokinių mamyčių 
keptais pyragais ir tuo būdu pa
remti mokyklos išlaikymą.

Ta pačia proga primenama, 
kad tradicinė mokyklos mokinių 
eglutė įvyks parapijos mokyklos 
patalpose gruodžio 19, šeštadie
nį, 10 vai. ryto. Pakelkim moki
nių nuotaikas gausiai atsilanky
dami į jų paruoštos eglutės 
gražiai atliekamą programą.

KJ.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

SOFIJAI JASAITIENEI

mirus, dukrai Elenai Valiūnienei, sūnui dr. Stasiui Jasai
čiui, jų čalmoms Ir artimiesiems didžio liūdesio valan
doje gilią Ir nuoširdžią užuojautą reiškia

Eugenija ir Petras Minkūnai

A.A.
SOFIJAI JASAITIENEI

mirus, Jos dukrai Elenai Valionienei, sūnui dr. Stasiui 
Jasaičiui Ir jų čalmoms bei kitiems artimiesiems gilią 
užuojautą raiškia

Birutė Paprockieni

* ••

SOFIJAI JASAITIENEI
mirus, dukrą Li Valiūnienę, sūnų dr. Stasį Ir jų šeimas 

. nuoširdžiai užjaučia

Knygnešiai nešė knygas 
slapta 1 Lietuvą, buvo rusų val
džios persekiojami, tremiami į 
Sibirą. Mūsų dabar niekas ne
persekioja už lietuvišką raštą, 
tad para įnešk Ima daugiau kny
gų j savo namus. Pirkime nau
jus lietuviškus leidinius!

Pakeitęs adresą, neužmiršk pri
dėti ir senojo.

Spalio 31 lituanistinės mo
kyklos metinis balius So. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos sa
lėj.

Lapkričio 15 — bazaras Šv. 
Petro lietuvių parapijos parėmi
mui. Visi lietuviai kviečiami 
prisidėti prie šio bazaro pasise
kimo rankdarbiais ir kitokiomis 
dovanomis.

Martyno Jankaus šauliai ruošia 
banketą lapkričio 21, šeštadienį, 
6'30 vfcd. vak.' Sandaros salėj, 
30 Interval Št.j Brocktone.

Kardinolas Medeinos aukos 
mišias Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioj So. Bostone lapkri
čio 22, sekmadienį, 10:15 vai. 
ryto.

Gruodžio 5, šeštadienį, vaka
ras su Laima ir Darium Lapins
kais. Rengia vyr. skaučių židinys.

Gruodžio 13, sekmadienį, 4 
vai. popiet tradicinė kalėdinė 
vakaronė — kūčios Lietuvių Pi
liečių klubo salėj. Ruošia Mote
rų Federacijos Bostono klubas.

LAISVĖS VARPAS Sekma- 
dleniais 11:30-12:10 vai. 740 
banga Iš WCAS 12:10-1:00 vat 
1460 banga iš WBET Vedėjas 
Petras Viščinis 173 Arthur St, 
Brockton, MA 02402 Tetof. (617)

BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 bangos sokm. nuo 1 Bd 
1:30 vaL Veda S. Ir V. Minkai,

dalis lietuviškų knygų padfrMd

Kibirkščiai ir 
Vilgaliai

BnnK-BY-inniL 
Postnge pud both 111095

Iškiliai visuomenininkai
A.A.

SOFIJAI LUKAUSKAITEI-JASAITIENEI 
amžinybėn Iškeliavus, dukrą Eleną Valiūnienę Ir sūnų 
dr. Stasį Jasaiti su šeimomis gulai užjaučiame

Eugenija ir Juozas Pažeminai

SOFIJAI JASAITIENEI

mirus, dukrą Li Vallūntonę, sūnų dr. Stasį, anūkus, 
gimines Ir artimuosius gilai užjaučia

\ Viktorija Savickienė
Dr. Aj. Snieškai

i
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Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
lapkričio 7 ir 8, šeštadienį ir 
sekmadienį, dail. Prano Lapės 
paroda mažojoje salėje; sekma-

šiemet išleistos dr' J. Pajaujo 
knygos, pristatymas įvyks lap
kričio 29, sekmadienį, 3 v. po
piet Kultūros Židinio mažojoje

Redakcija —(212) 827-1352 
Administr. .....(212) 827-1351 
Spaustuvė —(212) 827-1350 
Vienuolynas .. (212). 235-5982 
K. Ž. salė 212) 827-9645

Maironio lituanistinė mokykla 
gavo 435 dol. auką iš Hartfor
do tautinių šokių šventės komi
teto. Kai Hartforde buvo rengia
ma tautinių šokių šventė, joje 
dalyvavo ir Maironio mokykla ir 
šoko tautinius šokius. Rengėjai, 
dalindami pelną, dalį paskyrė ir 
Maironio mokyklai. Maironio 
mokyklos tėvų komitetas nuošir
džiai dėkoja už auką.

dienį — jaunimo pamaldos ir 
skautų sueiga, dail. Pr. Lapės 
pokalbis.

Dail. Pranas Lapė atvyksta iš 
Maino valstybės j New Yorką ir 
čia Kultūros Židiny lapkričio 7 ir 
8 rengia savo kūrinių parodą. 
Parodos atidarymas šeštadienį 
7 v.v. Kalbės pats dailininkas 
apie meno sąvoką ir apie lietu
viškus dailės terminus. Po ati
darymo — kavutė. Sekma,- 
dienį 2 v. popiet, po skautų 
sueigos, jis praves pokalbį jau
nimui apie meną, kaip jis dėstė 
meno dalykus amerikiečių mo
kyklose. Taip pat rodys skaidres. 
Parodą rengia N.Y. vyr. skaučių 
židinys Vilija.

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židinyje bus lapkričio 7, sekma
dienį, 12 vai. Po pamaldų — 
skautų sueiga. Vaišėmis rūpina
si skautai.

N. Y. ateitininkų metinė šven
tė ,bus lapkričio 14-15. Lapkri
čio 14, šeštadienį, 1 v. popiet 
Kultūros Židiny vyr. moksleivių 
ir studentų suvažiavimas, disku
sijos, moksleivių ateitininkų su
eigos ir kandidatų egzaminai. 
Vakare visi dalyvauja Laisvės 
Žiburio radijo koncerte. Lapkri
čio 15, sekmadienį, 11 vai. — 
mišios Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Po mišių iškilmin
gas posėdis, įžodis ir vaišės Ap
reiškimo parapijos salėje.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas buvo.-spalio 
28 įprastinėje vietoje — Cong- 
regational bažnyčios salėje 
Woodhavene. Susirinkime dail. 
Juozas Bagdonas kalbėjo tema 

— Kaip suprasti grožį dailėje. 
Paskaita išklausyta su dėmesiu. 
Klubo vadovybė jam nuoširdžiai 
dėkoja.

Dail. Elenos Kepalaitės paro
da Phoenix galerijoje Manhat- 
tane atidaroma lapkričio 10 ir tę 
sis iki lapkričio 28. Bus išstaty
ti jos naujausi bronzos kūriniai. 
Dailininkė spalio 10-11 buvo 
surengusi savo apžvalginę paro
dą Kultūros Židiny.

salėje. Kalbės dr. B. Kasias, 
kuris anglų ir prancūzų kalba 
parašė kelias svarbias knygas 
apie Lietuvą ir apie Pabaltijo, 
valstybes. Po prgramos — pasi- 
žmonėjimas ir kavutė. Rengia ir 
visus atsilankyti kviečia Tautos 
Fondas. įėjimas nemokamas.

Dail. Aleksandra Merker-Vit- 
kauskaitė su savo keliom skulp
tūrom dalyvauja grupinėje paro
doje, kurią rengia Modem Artist 
Guild. Paroda vyksta Bergen ko
legijos administracinio namo-ga
lerijoje, 400 Paramas Rd., Para- 
mus, N.J. Atidaroma lapkričio 3 
ir tęsis iki lapkričio 22.

Kasos Kredito Unija yra ge
riausia taupymo institucija vi
siem. Čia indėliai taip pat sau
gūs, kaip ir bankuose, nes val
džios įstaigų yra apdrausti iki 
100,000 dolerių. Paprastų taupy
mo knygučių palūkanos Kasoje 
dabar siekia net 9%, o tai yra 
nuo 3 iki 3.25% daugiau negu 
bankuose. Planingo taupymo są
skaitas Kasoje gali atidaryti tė
vai savo vaikam, ab^eždami juos 
į Maironio mokyklą, arba se
neliai gali savo pensijų čekius 
pasidėti Kasoje ir uždirbti 9% 
palūkanų. Patariama visas san
taupas iš bankų pervesti į Ka
są, nes tiktai Kasoje gaunamas 
aukščiausias procentas už kas
dienines santaupas. Kasoje taip 
pat rasite pasirinkimą įvairių 
terminų Certificates of Deposit, 
All-Savers Certificates,- IRA 
pensijų fondus, lengvų sąlygų 
paskolas ir kitus finansinius 
patarnavimus. Užeikite į Kasą, 
arba rašykite šiuo adresu: Kasa 
Lithuanian Federal Credit 
Union, 86-01 114th Street, 
Richmond Hill, N.Y. Tel. (212) 
441-6799.

Ona ir Stasys Kreivėnai, anks
čiau gyvenę Woodhavene, N.Y., 
įsigijo nuosavybę St. Pe- 
tersburge, Floridoje. Šiomis die
nomis ten persikėlė gyventi. 
Draugai ir artimieji jiem linki 
saulėtų dienų.

Liet. Ket. Moterų Sąjungos 29 
kuopos metinė šventė

Moterų Sąjungos 29-tos kuo
pos metinė šventė įvyko spalio 
4 Apreiškimo parapijoje Brook- 
lyne. Šventė pradėta mišiomis 
už gyvas ir mirusias kuopos 
nares. Mišias aukojo 
klebonas kun. J. Pakalniškis. 
Aukas atnešė dvi naujausios na
rės: M. Jance ir V. Kazlauskis. 
Po mišių buvo parapijos salėje 
pusryčiai. Dalyvavo narės ir sve
čiai bei viešnios, iš viso per 30 
žmonių. Atsilankė ir klebonas 
kun. Pakalniškis. Klebonas ir 
bažnyčioje ir per pusryčius kuo
pą širdingai sveikino ir išgyrė, 
pareikšdamas viešą pasitenki
nimą, kad Moterų Sąjungos 29 
kuopa yra pati veikliausia orga
nizacija parapijoje.

Vaišių metu kalbėta apie įvai
rias aktualijas ir parengimus ne
tolimoje ateityje. St. Lukas nuo
širdžiai pasveikino Moterų Są
jungą Federacijos vardu ir pasi
gėrėjo sąjungiečių darbštumu. 
Vaišės, kaip ir visada, buvo ska
nios ir gausios, net su kokteiliu. 
Į kuopą įstojo nauja narė — 
P. Jurkuvėnienė.

Liet. Kat. Moterų Sąjungos 29 
kuopos valdybą sudaro: Eug. 
Kezienė — pirmininkė, O. Bud
raitienė — vicepirmininkė, U. 
Povilaitienė-sekretorė, B. Luko
ševičienė ir V. Šližienė — iždi
ninkės. z

O.B.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAIEŠKOMI ASMENYS

Bertauskas, Aleksas, Prano sū
nus, gimęs 1927 Tverų valsč., 
Telšių apskr. Paskutinėmis ži
niomis, gyveno Pietų Prancūzi-

LIETUVIŲ NAMAI RENGIA

KETVIRTĄ

LIETUVIŲ MUGĘ
Lietuvių Namuose,
2715 EasL Allegheny Avė., Philadelphia
(prie 1-95 Allegheny išvažiavimo)

šeštadienį, lapkričio 14, nuo 12 iki 12 nakties
sekmadienį, lapkričio 15, nuo 12 Iki 6 v.v.

Visi trys aukštai pilni įdomybių: kultūrinė paroda ir 
prekyba, suvenyrai, lietuviškas maistas Ir delikatesai, 
gėrimai, loterija Ir tt

šokiai: šeštadienį nuo 4 iki 11 v.v.
sekmadienį nuo 1 iki 5 v. popiet

(ėjimas nemokamas

Viri laukiami ir kviečiami!.

DAIL. PRANO LAPĖS

PARODA
bus lapkričio 7-8 Kultūros Židinyje

Paroda lankoma: šeštadienį nuo 1 vai. iki 9 v.v. 
sekmadienį nuo 12 vaL Nei 8 v.v.

Parodos atidarymas ir daN. Pr. Lapės paskaita 
šeštadieni 7 v.v.

Sekmadieni—2 vaL daN. Pr. Lapės paskaita su skaidrėmis

Parodų rengia Ir visus atsilankyti kviečia

N.Y. VYR. SKAUČIŲ ŽIDINYS 
VILIJA

Apreiškimo parapijos choras gieda Amerikos kankinių šventovėje Auriesville, N.Y. Dabar 
choro rūpesčiu rengiamas vargonų koncertas, kuris bus lapkričio 22 Apreiškimo para
pijos bažnyčioj^. Nuotr. K.S. Butkaus.

Vargonų koncertas bus lapkri
čio 22, sekmadienį, 4 v. popiet 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje. Tą dieną švenčiama šv. 
Cecilijos, muzikos globėjos, 
šventė. Vargonais groja muzi
kas Jonas Žukas, buvęs Kauno 
konservatorijos vargonų klasės 
profesorius, baigęs vargonų 
klasę Paryžiuje pas pasaulinio 
garso vargonų profesorių Marcei 
Dupre. J. Žukas vargonų kon
certus yra rengęs Lietuvoje, Vo
kietijoje ir čia Amerikoje.

Elena Legeckienė, kuri š.m. 
kovo mėn. išsikėlė gyventi pas 
savo dukrą prie Chicagos, buvo 
atvykusi aplankyti savo bičiulių 
New Yorke, dalyvavo LMK Fe
deracijos suvažiavime. Spalio 30 
lankėsi Darbininko redakcijoje 
ir paliko auką spaudos reikalam 
paremti. Taip pat su ja buvo jos 
sesuo Pranė Balandienė, gy
venanti Detroite. Jas į Darbinin
ko redakciją palydėjo Birutė Pa- 
prockienė. Atvykusios apžiūrė
jo ir A. Galdiko vardo galeriją.

Monografiją apie Algirdą iš
leido Simo Kudirkos šaulių kuo
pa New Yorke. Ją parašė dr. 
Algirdas Budreckis. Knygą at- 
spaudė pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne. Knygos pirmas pasi
rodymas ir sutikimas bus lapkri
čio 21, šeštadienį,1 Kultūros Ži
dinio mažojoje salėje. Apie ją 
kalbės istorikas Tėv. dr. Vikto
ras Gidžiūnas. Po programos — 
vaišės.

Simo Kudirkos šaulių kuopa 
mini savo veiklos 10 metų su
kaktį lapkričio 21, šeštadienį, 
Kultūros Židinio mažojoje salėje. 
Ta proga išleido dr. A. Bųdrec- 
kio parašytą knygą apie Didįjį 
Lietuvos Kunigaikštį Algirdą. 
Kuopa taip pat sukakties 
proga išleidžia specialų leidinė
lį, kur bus sudėta daug nuotrau
kų iš kuopos veiklos. Leidinė
lį redaguoja šaulių kuopos pir
mininkas Kęstutis Miklas.

Smuikininko Izidoriaus Va- 
syliūno koncertas Camegie Re- 
cital salėje bus sausio 9, šešta
dienį, 5:30 v.v.

AČIŪ!

Visų N.Y. Neringos tunto se
sių vardu — nuoširdus skautiš
kas ačiū tunto vadovėms, se
sėms židinietėms ir visoms ki
toms, budėjusioms dail. Vyt. 
Igno parodos metu, aukojusioms 
saldumynus ir kitais būdais pri
sidėjusioms prie parodos pasise
kimo. Ačiū P. Jurkui ir V. Kido- 
liui, kurie daug prisidėjo prie 
parodos techninio apipavidali
nimo.

Su dėkingumu,

s. B. Kidolienė, 
tuntininkė

Lietuvos kariuomenės šventė 
minima lapkričio 22. Pamaldos 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je bus 11 vai. Po jų minėji
mas parapijos salėje.

Jei turi kokių lietuviškų spau
dos darbų, kreipkis į lietuvių 
pranciškonų spaustuvę Brook
lyne. Skambink 212 827-1350.

joje.
Karpavičius, Vladas, Jono sū

nus, gimęs 1908 Šėtoje. Į Vo
kietiją atvyko 1944, iš kur 1955 
išemigravo.

Mackevičius, Viktoras, apie 
50 metų amžiaus, iš Šiaulių.

Survilaitė, Bronė
ir Teofilė, Antano dukterys, gi
musios apie 1908-1910 JAV- 
bėse. Prieš karą su tėvu lankė
si Lietuvoje, Patolupio kaime, 
Raseinių apskr.

Valavičius, Jurgis ir Kęstutis, 
Jono sūnūs. Kęstutis apie 70 
metų amžiaus, gyvenęs Kaune, 
jo žmona Polė ir dvi dukterys 
Birutė ir Meilutė.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi-i 
liepti: Consulate General of 
Lithuania, 41 West 82nd Street, 
New York, N.Y. 10024.

Ieškoma vyresnio amžiaus 
moteris, kuri sutiktų kartu gy
venti su vyresnio amžiaus lietu
ve gražiame New Jersey pajū
rio name. Duodamas kambarys, 
maistas ir alga. Suinteresuota 
moteris prašoma skambinti Ge- 
nevieve R. Lukenda, nuo pir
madienio iki ketvirtadienio tarp 
1 ir 3 vai. popiet 201 572- 
1700 arba vakarais tarp 8 ir 
10 vai. 609 655-1235. Ga
lima kreiptis laišku adresu: Ge- 
nevieve R. Lukenda, 467 A 
New Haven Way, Jamesburg, 
N.J. 08831.

Masažuoju ir padedu atlikti 
įvairias gimnastikos mankštas. 
Taip pat norėčiau susipažinti 
su rimtu žmogum 56-70 metų 
amžiaus. Rašyti: Marija Naujo- 
kaitė-Partridge, 556 Ridgewood 
Avė., Brooklyn, N.Y. 11208.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Yn N.J. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 281 
964-3500. VaL, savaitgaliais: SOI 
854-3756.

Irena Smtollausktenė

PLATINTOJAI:

Ž. Jurienė 441-7831
B. P. Macgavskas 908-8797; 892-8415

NEWYORK:

Visas atsilankyti kviečia

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 VAL RYTO

___Valdomarss Sadauskas 
Linas Kučas, Rsss Plloptytė

LAISVĖS ŽIBURYS 
kviečia visuomenę į tradicinj 
RUDENS KONCERTĄ — BALIŲ 
šeštadienj, lapkričio 14 d.
Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd.,

, , Brooklyn, N.Y.
Pradžia 7 vai. vak. punktualiai

Programoje: tautinis meno ansamblis

GRANDIS IS CHICAGOS
atlieka stilizuotų ratelių pynę “Kai ai šokau su šelmiu bemoliu ..

Ansamblio vadovė
Akordeonistas-----
Pranešėjas ...........
Scenos asistentai .

A. Diržys 298-7385

Po koncerto kokiam gros

STELMOKO ORKESTRAS IŠ CHICAGOS
Valgių Ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse
Turtinga loterija
Baliui stalus iš anksto galima užsisakyti pas Birutę Labuttanę (212) VI7-5550

Visos vietos numeruotos. Bilieto kaina 7 dol. Jaunimui iki 15 metų — 5 doL, 
gaunami tik prie įėjimo.

karnai sumai k sau adresuotą su pašto ženklu voką siųsti Ltthuantan Radlo Club 
vardu 217-25 54 Avė, Baysldde N.Y. 11354.

laisvės Žiburio
RADIJAS




