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KULTŪRINIO GYVENIMO
išleisto S. Gorodeckio poemų

džiagos. Publika muziejais gau-
antologįjos. To įdomus straips-
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šioje skiltyje. Dabar “Literatūra 
ir menas” (nr. 34) pateikia ir 
kiek jo biografuos. L. Aranaus- 
kas yra gimęs Kaune. Mokėsi 
Kauno IMojoje gimnazijoje, kur 
jau nepriklausomybės laikais 
buvo susimetęs komjaunuolių 
būrelis. Kauno universitete stu
dijavo statybą. Karo metu atsi
dūrė Maskvoje ir daugiau į Lie
tuvą negrįžo. Pokaryje Minske 
projektavo ir statė pagal Mask
vos modelius daugiaaukščius 
namus, paskiau buvo perkeltas į 
Maskvą ir ten dirbo naujų 
daugiaaukščių namų statyboje. 
Didžiausias jo nuopelnas, lai
mėjęs jam Lenino premiją, buvo 
Olimpinio sportinio pastato pro
jektas ir jo statybos įvykdy
mas. Tais sporto rūmais ir dabar 
Maskva tebesididžiuoja. Tai vis 
darbai Sovietų imperijos garbei. 
Tik gaila, kad L. Aranauskas Lie
tuvos atstatymui nė piršto nepa
judino. Visa jo darbų garbė ati
tenka ne Lietuvai.

— Ir Lietuvoje šiais metais 
buvo minima žymaus kompozi
toriaus Igorio Stravinskio 100 
metų gimimo sukaktis. Anglų 
muzikologas L. Mortonas ta 
proga išspausdino anglų muzi
kos žurnale straipsnį, kuriame 
įrodinėja, kad baletui “Šventasis 
pavasaris” L Stravinskis panau
dojo lietuvių liaudies dainų me
lodijas, jas paimdamas iš 1907

kė “Kultūros Barai” (nr. 6). 
Duodami lietuviškų dainų teks
tai su gaidomis.

— Ir vėl lietuvių sportininkų

rašų laimėjimų. Trys Žalgirio 
krepšininkai Kolumbijos žai
dynėse sovietinei rinktinei iško
vojo pergalę, bet garbė teko ne 
lietuviams.

Sovietų Sąjungos įkūrimo 
(kitaip sakant, nepriklausomybę 
pasiskelbusių respublikų — 
Gruzijos, Armėnuos, Azer
baidžano, Ukrainos, Gudijos ir 
daugelio Azijos respublikų pa
vergimo) 60 metų sukaktis prie
vartos būdu šiais metais šven
čiama visoje sovietų imperijoje. 
Vilniuje įsakyta surengti propa
gandinę-lietuvių dailės kūrinių 
parodą. Spaudos žiniomis, paro
doje išstatyti 165 tapybos, 160 
grafikos, 60 skulptūros kūrinių. 
Jų daugumos tematika — propa
gandinė, sukurta laikantis su 
kultūros ministerija pasirašytos 
sutarties.

— Ir muziejai vis labiau įjun
giami į komunistinę propagan
da. Iš tenykštės spaudos su
žinome, kad Lietuvoje yra 34 
valstybiniai muziejai (29 jų pri
klauso Kultūros ministerijai). 
Tie muziejai dar turi 55 skyrius. 
Taigi muziejų tinklas gana 
gausus. Šiuo metu muziejuose

jus aplankė per pusšešto mili
jono lankytojų. Už tai komunis
tų partija atkreipė dėmesį, kad 
muziejus reikia įtraukti į komu
nistinio auklėjimo programas. 
Tam turės tarnauti dabartinio 
gyvenimo nuolatinės parodos, 
turės būti daugiau rodoma ru
dinių iš komunizmo kūrimosi 
Lietuvoje. Taigi ne tik literatūra, 
dailė, kinas, bet ir muziejai, 
kurie turėtų tarnauti tik mokslui, 
bus užteršiami melu, falsifika
tais, nudėvėta propaganda ir ne
įvykdomais pažadais.

— Vasaros pradžioje išleista 
keliolika dėmesio vertų knygų: 
Justino Marcinkevičiaus RAŠ
TŲ trečiasis tomas (416 psl., 
30,000 egz.). Jame sudėtos po
emos ir dramos. Antra Just. Mar
cinkevičiaus knyga “Laukinė 
kriaušė” — poemėlės ir eilėraš
čiai vaikams (104 psl., 40,000 
egz.). Violetos Palčinskaitės 
pjesių rinktinė vaikams — “Aš 
vejuosi vasarą” (334 psl., 10,000 
egz.). Vytauto Sirijos Giros 
RAŠTŲ septintoje knygoje (368 
psl., 5000 egz.) išspausdinti šio 
rašytojo straipsniai kultūrinėmis 
temomis, recenzijos. Petro Dir
gėlos novelių apysaka “Mažas 
vaikelis su senelio lazda” (138 
psl., 20,000 egz.). Prano Rai
čiaus eilėraščių knyga “Žemėje 
prie mėlyno dangaus” (266 psl. 
14,000 egz.). Atskira knyga iš

psl., 12,000 egz.). Elenos Mez- 
ginaiUt antrasis eilėraščių rin
kinys “Skardis” (70 psl., 7000 
egz.). Romualdo Narečionio 
apsakymų knyga “Tie ilgi ilgi" 
metai” (144 psL, 10,000 egz.). 
Išleistas ir kiek seniau iš P, 
Amerikos į Lietuvą grįžusio ra
šytojo Lino Valbasio eilėraščių 
knyga “Keliaujantys paukščiai” 
(88 psl, 700 egz.). Gamtos po- 
puliarizacijai skirta knyga “Pe
lėdos ir plėšrieji paukščiai” (94 
psl., 10,000 egz.). Ją parašė 
E. Drobelis ir B. Šablevičius.

— Vilniaus “Lėlės” teatras, 
vadovaujamas vyr. režisierės 
Laimos Lankauskaitės, visą rug
pjūčio mėnesį viešėjo Suo
mijoje. Gastroles pradėjo Hel
sinkyje, paskiau aplankė dar 20 
Suomijos miestų. Pagrindinis 
veikalas buvo V. Palčinskaitės 
pjesė ‘‘Balti kaminkrėčio 
sapnai", sukurta Anderseno pa
sakų motyvais. Muziką prideri
no komp. T. Makačinas. Tik de
koracijas nupiešti buvo pavesta 
leningradietei dail. N. Paliako- 
vai. “Lėlės” trupė turėjo ir antrą 
vaidinimą: S. Michalkovo pa
saką “Trys paršiukai”, šį vaidi
nimą režisavo, lėles ir dekora
cijas sukūrė dail. V. Mazū
ras. Suomiai Lietuvos vaidinto
jus priėmė nuoširdžiai.

Pr. N.
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rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.
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ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Verllll, Altechulsr 
Schwartz., Ine. N. Y. Registruotas pirkti ir parduoti akcijas, bonus, optlohs 
fondus, commmodities, auksą, atidaryti IRA planus. Suinteresuoti 
skambinkite 212 644-5580 arba nemokamai iš visur tel. 800-223-1512.
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Kenijos teismas nuteisė 27 
karo aviacijos karius, siekusius 
nuversti prezidentą Daniel arap 
Moi, kalėjimo bausmėm nuo 12 
iki 25 metų.

Į Londoną atvykęs gydytis 
Lenkijos KOR (socialinės savigy
nos) grupės narys istorikas Jan 
Josef Lipski savo noru grįžo į 
Lenkiją, kad būtų kartu teisia
mas su kitais tos grupės nariais, 
ir buvo policijos areštuotas.

Hondūro kairieji partizanai 
užpuolė prekybininkų susirinki
mą, kuriame dalyvavo ir trys mi- 
nisteriai, ir paėmė visus įkaitais, 
reikalaudami, kad vyriausybė 
paleistų iš kalėjimo 80 politinių 
kalinių.

Į JAV buriniu laivu per At
lantą atvyko 4 lenkų jūrininkai 
ir pasiprašė leidimo čia apsi
gyventi.

Nato karinių pajėgų vadas 
gen. Bemard W. Rogers pareiš
kė, kad Nato karinės pajėgos ga
lėtų sustabdyti sovietų puolimus 
be branduolinių ginklų panau
dojimo, jei visos Vakarų valsty
bės sutiktų padidinti savo kari
nes pajėgas iki 1983-8 laikotar
piui nustatytų dydžių.

Švedijos parlamento rinki
muose socialdemokratų partija 
surinko 46 proc. balsų ir išrinko 
daugiau parlamento atstovų kaip 
visos trys nesocialistinės parti
jos kartu. Vyriausybė bus paves
ta sudaryti partijos pirmininkui 
Olaf Palme, kuris numato įmo
nių kontrolę pavesti darbininkų 
atstovam.

Palestinos išlaisvinimo orga
nizacijos vadas Yasir Arafat pa
reiškė nubausiąs visus palesti
niečių žudynių Beirute kaltinin-

Š. m. balandžio. 16 dienos 
Darbininke, nr. 15, tilpo Pr. N. 
(Prano Naujokaičio) apžvalgose 
“Iš okupuotos Lietuvos kultū
rinio gyvenimo” ilgoka infor- 
macf^l apiemane. '

Aš Pr. N. užkliuvau dėl to, kad 
Sigitas Krivickas, dabar gyvenąs 
New Yorke, turėjo su manim pa
šnekesį apie jam mažiau pažįsta
mą mano išgyventą laikotarpį ir 
įvairius anuometinius Lietuvos 
kultūrinius įvykius.

Pr. N. pradeda: “Komunistinė 
“Tiesa” pagerbė dail. V. K. Jo
nyną.” — Kad man ir sekasi, nes 
ir Pr. N. savo informacijoje ski
ria man daug vietos!

Toliau Pr. N. aiškina, kad 
“Apie dabartinį V. K Jonyno pa
gerbimą nė nevertėtų, čia kal
bėti, jei tas pagerbimas būtų 
objektyvus”, arba vėl Pr. N. tvir
tina, kad “Tačiau visa bėda, kad 
šį kartą pagerbimas dailininkui 
priskiria visai ne jo nuopelnus 
— rūpestį naujai paruoštų K. Do
nelaičio Metų išleidimu”.

Apie šį mano rūpestį prof.
J. Ambrazevičius savo informaci
niame straipsnyje “Metų leidi
niai”, kurio pilnas tekstas tilpo
K. Donelaičio Metų pirmoje lai
doje, apibūdina sekančiai: 
“Reprezentacine leidinio puse 
rūpinosi dail. V. K. Jonynas.”

Faktas yra, kad ne prof. J. 
Ambrazevičius, bet Švietimo 
Ministerija pksikvietė mane 
iliustruoti K Donelaičio Metus 
(1938). Su ja turėjau raštišką 
sutartį ne tik leidinį iliustruoti, 
bet dar raštu davė pilnus įgalio
jimus rūpintis leidinio menine ir 
technine puse.

kus ir pagyvinsiąs ginkluotus Todėl Pr. N. teigimas, kad “Jis 
veiksmus Izraelio okupuotose (Ambrazevičius) pasikvietė ir 
arabų žemėse. dailininką, su juo tarėsi, padėjo

Grupelė Europos lietuvių studijų savaites dalyvių.

jam įsigilinti į teksto turinį ir 
laikotarpio atspalvį”, — neatitin
ka tiesai.

Noriu paklausti Pr. N., iš kur 
jis tokias informacijas sėmėsi? 
Metai buvo parašyti lietuvių kal
ba, tai man, baigusiam aukštąjį 
meno mokslą, tokia pagalba tik
rai nebuvo reikalinga. Visi čia 
suminėti teigimai yra tendencija 
sumenkinti iliustratoriaus nuo
pelnus.

Turiu pareigą nušviesti aplin
kybes ir žmones, kaip buvo lei
džiama Donelaičio Metų repre
zentacinė laida.

Knygos meno ugdymu Lietu
voje daugiausia sielojosi pro£ 
Paulius Galaunė per XXVII 
Knygos Mėgėjų Draugiją Kaune. 
Man dar studijuojant Paryžiuje 
(1931-1935), P. Galaunė mane 
laiškais skatino susidomėti ir 
rinkti medžiagą galimam K. Do
nelaičio Metų išleidimui. Gal
vota, kad to imsis pati draugija. 
Jau 1931-1934 dar Paryžiuje pa
dariau 4 Metų iliustracijas 
medžio raižiniuose. Medžiagą 
rinkau Luvro muziejuje ir Pary
žiaus Valstybinėje bibliotekoje. 
Tai man padėjo vaizdiniai pa
naudoti krašto būdingesnius et
nografinius ir peisažinius ele
mentus.

Grįžęs į Kauną, 1935 rudenį 
iliustravau Sofijos Kymantaitės- 
Ciurlionienės “Dvylika brolių 
juodvarniais laksčiusių” leidinį. 
Pastarasis spaudos buvo labai 
palankiai sutiktas.

Dvidešimt Septynių Knygos 
Mėgėjų Draugijai priklausė eilė 
įtakingų asmenų, kaip Maironis, 
Tumas-Vaižgantas, J. švaistas ir 
kiti. Prof. Paulius Galaunė neat
sisakė minties, kad reikia išleisti 
tokį leidinį.

Pagaliau 1937 metų rudenį P. 
Galaunei pavyko įtikinti Švie
timo Ministerijos viceministerį 
Masiliūną, kuris išrūpino lei
dimui reikiamus kreditus. Jis, 

~ pasiremdamas P. Galaunės Re
komendacija, mane pakvietė būti 
leidinio iliustratoriumi.

Buvo sudaryta sutartis^Minis- 
terįja perka ii iliustratoriaus tik 
pirmojo leidinio iliustracijų pa
naudojimo teisę. Klišės — me
džio raižiniai pasilieka dailinin
ko nuosavybė. Už kitas leidinio 
laidas iliustratoriui mokama pa
pildomas atlyginimas.

Pagal lią sutartį iliustratorius 
įpareigojamas parengti knygos

tą, išrinkti šriftą ir popierį. Ilius- 
tratoriui paliekama laisvė pasi
rinkti iliustracijų siužetus ir 
skaičių ir formatą.

Literatūrinė dalis buvo paves
ta prof. J. Ambrazevičiui. Mudu 
abu atlikome Švietimo Ministeri
jos pavestą profesinį darbą ir už 
jį lygiateisiai buvome atsakingi.

Už Donelaičio Metų Švietimo 
Ministerijos išleistą 1940 metų 
leidinio atsiradimą, gal didžiausi 
nuopelnai priklauso P. Galaunei. 
Todėl mano ir, tikiu, mūsų visų 
— jam priklauso nuoširdi pa
dėka.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
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maketą, nustatyti leidinio forma

Kitas Pr. N. teigimas, kad “Vi- - 
sai be reikalo S. Krivickas įkiša 
švietimo Komisarą A. Venclovą,. 
tariamai pasirūpinusį knygos iš
leidimu.” Čia pat kitu sakiniu 
Pr. N. užbaigia “O tai tikras me
las.” Tai yra teksto iškraipymas. 
S. Krivickas savo rašinyje pasa
kė, kad “Ant. Venclova daug 
prisidėjo, kad puošnus K. Do
nelaičio poemos leidimas pasi
rodytų dar tais pačiais 1940- 
aisiais”. Donelaičio Metų pir
moji Švietimo Ministerijos laida 
buvo pabaigta spausdinti jau 
Ant. Venclovai būnant Švietimo 
komisaru. Su A. Venclovos lei
dimu knyga buvo pabaigta 
spausdinti, įrišta ir išleista į rin
ką. Aš esu gyvas liudininkas, ku
ris turėjo raštišką švietimo Mi
nisterijos įgaliojimą Donelaičio 
Metų spaudą prižiūrėti Spindu
lio spaustuvėje. Šį darbą atlikau 
jau A. Venclovos laikais.

Toliau Pr. N. teigia, kad 1941 
metais buvo išleista fotografinė 
1940 metų laida, tik buvo išskus
tos redaktoriaus ir dailininko pa
vardės.

Jokia nauja 1941 metais Metų 
laida nebuvo išleista. Aš tuo 
metu dar gyvenau Kaune, turė
jau visas iliustracijų klišes, taip 
pat spaustuvėje rinkinys nebuvo 
išbarstytas. Tad nebuvo reikalo 
imtis fotografinio leidinio.

Antroji Metų laida buvo išleis
ta Valstybinės leidyklos Kaune 
vokiečių okupacijos metais, pa
naudojant mano medžio raižinio 
klišes ir tų patį raidžių rinkinį. 
Tik raidžių inicialai vietoj rau
donos spalvos buvo pakeisti į 
žalią.

Trečioji Metų laida, autentiš
ka ir pilna pirmosios laidos foto
grafinė kopija, mano buvo išleis
ta 1948 metais Vokietijoje.
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NAUJAS DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas 
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenue
Richmond HIH, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Avo. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir ieitadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kalnas
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JORIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN. N.Y. 11229 
TEL.: (21f) 7884M8
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Geros ir dosnios rankos
Spalio mėnuo yra skiriamas 

Bąlfui — lietuviškai labdarai. 
Parinkta labai prasmingai, nes 
rudenį, surinkus derlių, buvo 
prisimenami ir tie, kurie vieno
kiu ar kitokiu būdu buvo patekę 
į vargą. Buvo pasidalinama ru
dens gėrybėmis, kad rudens ir 
žiemos darganos bei šalčiai neį
veiktų neturtingųjų.

Ta labdara ir dabar pratęsiama 
spalio mėnesį. Aukos sudedamos 
Balfui, kad jis visus ateinančius 
metus galėtų šelpti pasaulio 
vargstančius lietuvius.

Ar žinome, kad Bendras Ame
rikos Lietuvių Fondas — Bal
fas jau 48 metų. Jis įregistruo
tas-Illinois valstybėje 1944 ba
landžio 1. Tuo metu dar visu 
įniršimu kariauta Europoje. Rau
donoji armija jau stūmė vokie
čių kariuomenę iš Sovietų Są
jungos sričių,- Tų metų liepos 
mėnesį Sovietų kariuomenė jau 
užėmė Vilnių ir' dalį Lietuvos. 
Tada ir prasidėjo pabėgėlių die
nos. Karas išbloškė daug žmonių 
iš tėvynės. Ir kai 1945 gegužės 
8 baigėsi Antrasis pasaulinis 
karas, Amerikos lietuviai per 
Baltą dėjo visas pastangas tuos 
lietuvius surasti, globoti ir šelpti. 
Jau buvo organizacija.

Tuo metu Europa buvo su- 
»ir Amerika stengėsi pa- 

onėm ir įvairiom valsty
bėm. ^Tos paramos gavo ir Bal
tas. Per pirmuosius devynerius 
metus iš Amerikos valdžios 
gauta drabužių, apavų, vaistų 
2,732,232 svarai. Urmo kaina 
tai būtų atsiėję 2,408,198 dol. 
Pinigais iš tų pačių šaltinių gau
ta 1,387,919.40 dol. Stambiausios 
sumos atėjo iš National War 
Fund'— 820,000 dol., iš Ameri
kos Episkokopato — 50,000 dol., 
American Overseas Aid — 
20,000 dol.

Tada buvo sušelpta tūkstan
čiai lietuvių, kurie po karo gy
veno įvairiuose Europos kraš
tuose. Prasidėjus emigracijai,

Balfas visu nuoširdumu rūpinosi 
tremtiniais. O tremtinių buvo 
daug. Štai 1949 į Ameriką atvy
ko 19,000 lietuvių. Iš viso pagal 
naujai priimtus įstatymus į Ame
riką atvyko 27,807 lietuviai, iš 
kurių 85 procentai Balfo surašy
tomis garantijomis.

Koks tada buvo entuziazmas 
padėti savo broliam, kurie karo 
buvo išblokšti iš tėvynės. Tiesa 
— po karo praėjo jau daug me
tų, bet pasaulis nesusitvarkė. 
Vargstančių lietuvių rasime ir 
Vokietijoje, ir Lenkijoje, Pietų 
Amerikos kraštuose. Kiek lietu
vių vargsta Sibire, pačioje oku
puotoje tėvynėje.

Visi jie ir dabar laukia tų gerų 
ir dosnių rankų, laukia Ameri
kos lietuvių pagalbos. O šia pa
galbą ir dabar geriausiai ir orga
nizuotai suteikia tik Balfas.

Kartais atrodo, kad toks šalpos 
darbas pabodo. Vis tais pats — 
metai iš metų.' Bet ką daryti,’ kad . 
dar vis yra vargstančių mūsų 
žmonių. Kaip galime nurimti, jei . 
dar daug kas laukia mūsų pa
galbos.

Tokius šalpos fondus turi ir 
kitos tautos. Prisiminkime tik 
žydus, — kiek jie sudeda savo 
labdaros reikalam.

Dabar,. lietuviai daugumoje 
Amerikoje'tr kituose- kraštuose 
yra gerai įsikūrę. Turi dideles 
nuosavybes, bent kelis namus, 
žemės plotus. Bet ar tas turtas 
nėra kliūtis artimui padaryti 
gera? Ar turtas nėra sunkieji ak
menys, kurie prislegia žmogų?

Tad atsipalaiduokime nuo 
sunkių minčių apie turtą ir jo ad
ministravimą, apie jo didinimą, 
duokime ir Balfui. Duokime 
dosniai, nes daug reikia lėšų 
dabarties šalpai. Balfo gerosios 
rankos pasiekia ir Sibire vargs
tančius ir okupuotoje Lietuvoje, 
pasiekiaįvairiais būdais. Pasiekia 
ir vargstančius lietuvius Lenki
joje, Vokietijoje ir kitur.

Iš šv. Damijono celės vis la
biau. silpstąs šv. Pranciškus vys
kupo Gvido įsakymu buvo nuga
bentas į vyskupo rūmus.

Pranciškus paklusniai, su nu
sižeminimu priėmė vyskupo va
lią, bet jis troško savo sielą ati
duoti Dievui prie Angelų Kara
lienės bažnytėlės Porciunkulės.

Vyskupui leidus, jo mylimieji 
broliai ant neštuvų jį nešė ten, 
kur troško būti jo širdis. Kai jie 
iš miesto nusileido j Angelų Ka
ralienės lygumą, Pranciškus pa
prašė, kad jie truputį sustotų. 
Neštuvai buvo padėti ant žemės, 
ir šventasis atsigręžė atsisveikin
ti su gimtuoju miestu.

Gilus susijaudinimas apėmė 
Pranciškaus dvasią. Kiek malo
nių prisiminimų tuo momentu 
praskrido jo mintyse! Pagaliau 
pakėlė jis savo dešinę ranką ir 
tarė: “Būk Dievo palaimintas, tu 
šventasis ir išrinktasis mieste, 
per kurį daugelis sielų išsigel
bės. Būk palaimintas tu...” Ir 
padarė didelį kryžiaus ženklą ant 
savo miesto, kurio ligotos akys 
jau nebematė, bet kurio atvaiz
das buvo giliai įspaustas jo 
širdyje.

Spalio mėnesį visur Balfas 
vykdys savo vajų — siuntinės 
laiškus, prašys aukų. Nedelsda
mi atsiliepkime. Kai laiško tuoj 
neatsakai, paskui jį užsninga po
pieriai. Taip ir užmirštame jį.

Padėkime Balfo skyriam, atei
kime į talką, kai bus renkamos 
aukos. Prisiminkime, kiek dabar 
gerai įsikūrę yra gavę iš Balfo. 
Tai gražinkime bent dalį tos sko
los savo tautai.

Pranciškonų vienuolyno koplyčia Kennebunkporte, Maine. Nuotr. Joseph Di Fabio
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sv. Pranciškaus šventei

švento miesto — nusileido jo di- jau čia pat
džio šventojo palaiminimas.

Paskui broliai nešė jį į Angelų 
Karalienę, kur Pranciškus pra
leido paskutines savo gyvenimo 
dienas, kur jis kentėjo labai 
aštrius skausmus, bet jo lūpose 
visuomet buvo padėkos žodžiai 
Dievui, kuris jį taip gausiai ap
dovanojo savo malonėmis.

Buvo pirmosios spalio mėne
sio dienos. Taip gražios Italijoje.

Asyžiaus Beturtis-Poverello 
mažoje celėje kentėjo didelius 
skausmus. Aplink jo lovą ir greti
mose celėse ašarose skendėjo 
broliai, laukdami paskutinės 
minutės, kurią norėjo atitolinti, 
bet, deja, jau nebuvo jokios vil
ties.

Trokšdamas dar kartą palai
minti savo ištikimuosius sekė
jus ir duoti jiems paskutinius pa
mokymus, Pranciškus leido 
jiems vienam po kito prie jo pri
eiti. Ant visų jis uždėjo savo 
tėvišką žaizdotą ranką, kaip tė
viškos globos ženklą jų gyveni
me.

Visuomet ištikimas Neturtui, 
jausdamas ateinant paskutinę 
valandą, išsirengė nuogas ir atsi
gulė ant nuogos žemės, kaip 
Kristus ant kryžiaus, ir tik po ku
rio laiko, viršininkui įsakius, lei
dosi apvelkamas tunika — apati
niu abitu, kurį jam paskolino 
gvardijonas.

Broliai verkė, o Pranciškus

Krėvės šimtmečio vienos die
nos akademinis simpoziumas 
įvyks spalio 16 Philadelphijoj, 
PennsylvanijOs universitete, 

giedojo, savo širdyje jausdamas, . Simpoziumą ruošia Lituanistikos

Ant mylimojo miesto
--------- — Dar vieną pageidavimą išreiš-

Paprašė brolį Leoną ir brolį kė mirštantysis: kad būtų paskai- 
Angelą, kad jie giedotų Saulės tyta Kristaus kančia, aprašyta Šv.
giesmę . Jie su giliu nusižemi
nimu jo paklausė, šventųjų bro
lių lūpose giesmė nutilo, bet ji 
nenutilo šv. Pranciškaus lūpose, 
kurios toliau giedojo visai naują 
giesmės strofą:

Tegarbina Tave, O Viešpatie, 
sesuo mirtis mūsų kūniškoji, 
Nuo kurios nė vienas gyvenan
tis žmogus negali pabėgti.

Vargas tiems, kurie numirs nu
sidėjimuose mirtinguose.
Palaiminti, kurie nebeiškryps- 
ta iš švenčiausių Tavo norų 
kelio,
Ir jiems mirtis antroji blogo 
negalės atnešti.
Pagarbinkit ir šlovinkite Vieš
patį, ir būkit Jam dėkingi, 
Ir tarnaukite Jam su didžiu 
nusižeminimu.
Asyžiaus šventajam ir mirtis 

yra apgaubta šviesos.
Jau artinosi 1226 spalio 3 

vakaras. Gilią tylą Angelų Kara
lienėje drumstė tik mirštantį Tė-

KRĖVĖS SIMPOZIUMO
PROGRAMA

Jono Evangelijoje. Ir kas pas
kui? .. Paskui sekė 141 psalmės 
giedojimas: “Dideliu balsu aš 
šaukiuosi Viešpaties’*. Pranciš
kus taip pat giedojo. Psalmė bai
gėsi; “Išvesk maine iš kalėjimo, 
kad aš dėkočiau Tavo vaidui. 
Teisieji apstos mane, kai pada
rysi man gera”.

Paskui tyla, gili gyla.
Pranciškaus siela jau buvo iš

skridusį į dangų.
Broliai verkė netekę gerojo 

Tėvo, danguje angelai giedojo 
hosanna, būrys seselių kregž
džių praskrisdamos atsisveikino 
savo mielą draugą ir, išsisklaidy- 
damos Asyžiaus padangėje, 
linksmais balsais giedojo Asyžie
čio garbei.

Šventasis šioje žemėje teišgy
veno 44 metus, kurių 20 
buvo pilnai pašvęsta Dievo gar
bei, kuris jį gailestingai buvo pa
šaukęs savo šventai tarnybai.
Tėv. Viktoras Gidžiūnas, OFM 

institutas su vietinės LB apylin
kės talka. Šį renginį remia Lie
tuvių Fondas per JAV LB Kultū
ros tarybą.

Simpoziumo programa: 
9:30 vai.: atidarymas;
10:00 vai.: Antanas Gustaitis 

—“Vincas Krėvė šiapus ir ana
pus”; Nijolė Martinaitytė — 
“Vinco Krėvės ‘Daina apie arą’: 
garsų ir reikšmės ryšys”;

12:00 vai.: priešpiečiai;
1:30 vai.: Rimvydas Šilbajoris 

— “Dievulis Vinco Krėvės kai
me”; Bronius Vaškelis.— “ ‘Skir
gailos* • struktūriniai ir dramati
niai būdingumai”; Kostas Os
trauskas — “Vincas Krėvė ir kū
rybos esmė”.

4:00 vai.: uždarymas.

Simpoziumas vyks University 
of Pennsylvania, Faculty Club 
pastate, Conference Hali salėj. 
Adresas: 36th St. & Walnut St., 
Philadelphia (netoli miesto 
centro). Artimiausi viešbučiai 
apsistojimui yra Holiday Inn 
(Chestnut & 34th St.) ir Hil- 
ton (Civic Center Plaza). Dėl 
smulkesnių informacijų kreiptis 
į Jūrą Viesulienę, tel. (215) 885- 
3122.

Lllnf.

Su vasara 
ant vieno suolo 
Atostogos

PAULIUS JURKUS Kennebunkporte

Kiekviena vasara įrašo ką nors 
naftijo. Žvalgais aikštėje, klausai
si eglių ošimo. Atrodo, niekas 
nepasikeitė per tuos metus. Bet 
taip nėra.

Štai prie mažųjų vartų dešinė
je ; yra namas, kuriame pasto
viai vasarodavo Bronė Stravins
kienė su savo šeima. Metai iš 
metų rugpjūčio mėnesio pra
džioje ji čia atvažiuodavo su 
savo dukrom, dviračiais ir gera 
nuotaika. Dabar tas namas jau 
prijungtas prie vienuolyno. Čia 
apgyvendinti klierikai, nes vie
nuolyne jau užimti visi kamba
riai, visi kampeliai. Iš čia jie 
keliauja į koplyčią maldom ir 
gifesmėm. Jauni žmonės. Jie turi 
ir-gitarų, nes kaip kitaip dabar 
giedosi.

. Kairiniame name, kur kamba
riai prasideda pirmuoju nume
riu, atrodo, viskas liko nepaju
dėję. Bet kur namas užsilenkia, 
kur buvo labai aukšti kambariai, 
ten pertvarkyta viskas, įrengti 

nauji gražūs kambariai su vo
niom. Išmušti tuo pačiu medžiu. 
Todėl ir jauku kiekviename 
kambary. Iškloti kilimai, kad ne
būtų batų kaukšėjimo.

Kiekviename kambaryje yra 
įvestas dūmų detektyvas. Jei 
kiltų gaisras, tuoj ims nerimauti 
signalai ir sirenos. Šių prieš
gaisrinių apsaugos piremonių 
pareikalavo valdžia, nes pas
taruoju metu viešbučiuose sude
ga gana daug žmonių.

Didžiausių pakeitimų buvo 
valgomajame. Kadaise čia visi 
valgiai buvo nešami į stalą. 
Nešė padavėjos mergaitės.

Kadaise ir žmonės buvo išti
kimesni stalui — visi uoliai rin
kosi ir bijojo kokį valgį praleis
ti.

Dabar viskas pakeista, įvestas 
taip vadinamas Švediško stalo 
stilius. Ant vieno stalo sudėti 
valgiai. Ką nori, tą ir pasiimk. Ir 
Įdek nori. Pasirinkimas įvairus. 
Vienas to nemėgsta, kitas kitko.

Taip dabar gali pasirinkti. Ypač 
daug visokiausių daržovių. Dar
žovių mėgėjai galėjo vien tik tuo 
ir gyventi. Sriubas kartais atneš
davo į stalą. Atnešdavo ir kavą, 
ledus. Šiaip visa kita reikėjo pa
siimti pačiam nuo valgių stalo.

Visų mūsų nustebimui kartą 
vakarienei davė vėžius. Davė 
tiem, kurie iš anksto buvo užsi
sakę. Čia yra didelis liuksusas 
valgyti garsius Maino vėžius.

Dabar valgyklon susirenka 
daugiausia per vakarienę ir per 
pusryčius. Vidudienį priešpiečių 
metu valgykloje yra koks trečda
lis vasarotojų. Visi stengiasi ma
žiau valgyti, nes visus ima kan
kinti svorio problemos. Kiti ne
nori pietum grįžti iš pajūrio. Kai 
išeina, tai ir prabūna visą dieną. 
Kurie vidurdienius praleidžia 
prie baseino, tie atsineša kokių 
niekelių iš miesto, uogų, vaisių.

Daugumai tokia tvarka patiko, 
nes daugiau laisvės, daugiau pa
sirinkimo pagal savo skonį. Na, 
buvo ir tokių, kurie kalbėjo apie 
tuos laikus, kai viską nešė į sta
lą-

Didžiąjame vasarnamyje, 
vos pravėrus duris, kadaise matei 
gražią šv. Antano statulą, kurią 
sukurė skulptorius Vytautas Ka
šubą. Ta statula buvo likusi nuo 
tų laikų, kai čia veikė gimnazi
ja. Prie statulos visada būdavo 
lauko gėlių. Visa tai derinosi 
prie bendros nuotaikos.

Dabar iš karto pastebėjau, kad 
šv. Antano statula kažkur iškelia
vus. Reikėjo teirautis, kur ji. Pa

aiškino šio vienuolylyno virši
ninkas Tėv. Jurgis Gailiušis kas 
nutiko. Visur yra negerų žmonių, 
žmonių barbarų. Tokie negeri 
žmonės įsibrovė pro duris, grie
bė statulą ir išsinešė. Nuga
beno prie jūros ir ten pastatė 
ant suolo, nudaužė statulos 
rankas.

Kaip tai grubu. Kai tai nekul
tūringa.

Statulą surado policija ir atga
beno. Bet kur tos piktos rankos, 
kurios visa daužo ir laužo? Ko
dėl jų nesutramdo niekas.

Statulą taip sutaisė, atre
montavo, kad neliko nė ženklo, 
jog rankos buvo nudaužtos. Bet 
jos jau nebegrąžino į senąją vie
tą. Nunešė prie koplyčios ir pa
statė senienų gražiame kam
baryje, kur pilna įvairaus meno. 
Ir tą kambarį užrakino. Seniau 
čia galėjai užeiti, pabūti tokioje 
jaukioje senoje bibliotekoje, tarp 
gražių paveikslų, tarp senų mu
ziejinių rinkinių. Bet ir Čia pa
siekė ta negeroji ranka. Ėmė va
ginėti, išnešti laukan.

Palietė ir Liurdo grotą. Kadai
se čia buvo pilna gėlių, votyvi- 
nių lempučių. Žydėjo ir švietė ir 
visus kvietė maldai, apmąsty
mui, poilsiui. Dabar nuimtos vi
sos lempos, visa, ką gali barba
riška ranka sunaikinti. Dabar čia 
savotiškai gūdu, labai jau viskas 
pilka — akmuo cementas, ir ta 
Marijos statula aukštai iškelta, 
irgi liūdna.

Kadaise buvo gražus laivų 
prieplaukos namelis, kur galėjai 

ir užeiti ir vakare kokį susibū
rimą surengti. Ir ten praėjo ta 
vandališka ranka, visa naikinda
ma. Dabar yra tik stogas, ir stul
pai, remią stogą. Visi langai iš
imti, kad negundytų barbariškų 
rankų viską sumušti.

Bet gėlės visada tos pačios 
tos gražios puikios gėlės, vasaros 
papuošalas. Jas išaugina Tėvas 
Bernardinas Grauslys ir pasodina 
taip, kad nuolat kas nors žydė
tų. Apielietuvišką kryžių, prie 
Vatikano paminklo žydi ir žydi. 
Vienos baigė savo pasveikinimą 
vasarai, kitos pasikelia su dar 
gražesniais žiedais. Ir taip eilių 
eilėm susodintos jos žydi visą 
vasarą.

Ir kaip papuošia šią sodybą ir 
kaip nuteikia — viskas taip 
šventiškai gražu. Čia susitinka 
laukinė gamta su žmogaus kul- 
tyvuota gamta — žagarai, sta
garai, laukinės žolės susitinka su 
gražiausiai išpuoselėtom gėlėm, 
kurios lyg kokios gražios dainos 
supa eilėm paminklus, palydi ta
kelius.

Čia ankstų ryta į aikštę su
skrenda būriai žuvėdrų. Ir kas 
jas čia atvilioję? Jos visai tylios, 
nešaukia. Eina ir eina per aikš
tės žolę, kažką surasdamos. Tik
riausiai tai kokie sliekai, vaba
lai. Jie suvilioja žuvėdras čia 
pusryčiauti, kai dar jūra pilna 
rūkų, kai dar matomumas ten 
blogas.

Vatikano paminkle aukštai yra 
Dievo Apvaizdos akis. Kadaise 
ten įsikūrė mažas paukštelis gy

venti. Ir šiemet jis ten cyptelė
jo. Ir kaip simboliška — cemen
tinė Dievo Apvaizdos akis, o 
paukštelis ten gyvas su savo ma
žyčiais, su rūpesčiu, kad ne
būtų didelio lietuas ir kad jo liz
delio neprilytų, vėjai neišplaktų. 
Bet retas kuris pamato šį paukš
telį. Žuvėdra kur kas didesnė, 
ir jos nemato rytmečiais, nesvisi 
miega. O kas matys tą nykštuką 
paukštuką? Čia reikia ir akies, ir 
širdies, ir ausies. Kaip tie mažiu
kai gražiai gieda. Nutūpia kur 
ant kryžiaus viršūnėlės, ant šv. 
Antano bronzinės statulos ir ima 
skambėti lyg koks sidabrinis 
varpelis. Toks mažas, o jo šauki
mas toks garsus. Pripildo visą 
aikštę. Ypač gailiai skamba jo 
dainelė vakare. Ir ko jis šaukia, 
ar apgaili dieną, kuri jau bėga ir 
slepiasi už medžių. O gal jis bi
josi nakties tamsos.

Ak, mielasai paukšteli, ir tu 
šauki mano ilgesį, mano liūde
sį. Jau taip yra visiem, visiem 
reikia ir ilgėtis ir liūdėti, ap
gailėti, kad visa greitai praei
na, kad nesupratai to gerai, kai 
ėjo pro tave. Tik dabar gaila viso, 
bet atgalios pašaukti nebegali.

Skambėk, paukšteli, skambėk 
mūsų visų godas ir paskui grįšk į 
Apvaizdos akį, ir mūsų ilgesius 
tenai nunešk, tu mažasai paukš
teli. Dievo Apvaizdos akyje juk 
visiem gera ir ramu.

(Bus daugiau)
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statyti savo valstybinę nepri
klausomybę, ir mūsų tauta, ra
šytojo kanauninko Vaitkaus žo-
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MŪSŲ TEISĖ Į VALSTYB 
SAVARANKIŠKUMĄ
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Vytauto Vaitiekūno paskaita, skaityta Tautos 
šventės minėjime 1982 rugsėjo 12 Apreiškimo 
parapijos salėje, Brooklyne

(Tųsa iš praeito numerio)

Kaip žinome, ta idėja sa
vo konkrečią išraišką įgavo 
1918 metų vasario 16-osios Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo paskelbimo akte. Jame, be 
ko kita, skaitome: “Lietuvos Ta
ryba .,. skelbia atstatanti ne- 
prikląusomą demokratiniais pa
matais sutvarkytą Lietuvos 
valstybę su sostine Vilniuje ir tą 
valstybę atskirianti nuo visų 
valstybinių ryšių, kurie yra buvę 
su kitomis tautomis”.

Lietuvos Tarybos čia pavarto
tas daugiskaitos žodis “tau
tomis” (nuo visų valstybinių 
ryšių, kurie yra buvę su kito
mis tautomis) aiškiai pasako, kad 
atstatomasis Lietuvos valstybi
nis savarankiškumas atpalaiduo
ja Lietuvą ne tik nuo Maskvos 
jėga užkartų, 123 metus truku
sių ryšių su Rusija, bet taip pat 
ir nuo Jogailos santuokos su ka
raliene Jadvyga sudarytų ir 400 
metų trukusių ryšių su Lenkija. 
Ir tai buvo ne vien tik Lietu
vos Tarybos žmonių pareiški
mas. Tai buvo visos mūsų tau
tos vieningas žodis. Tai, ko dėl 
savo mirties 1430 nesuspėjo į- 
vykdyti Vytautas, 1918-1920 į- 
vykdė Lietuvos Taryba, Lietu
vos savanoriai, Lietuvos tauta.

Žinoma, tai buvo priešinga tų 
Lietuvos valstybinių ryšių part
nerių — Lenkijos ir Rusijos — 
interesam. Ir tik dėl jų ano meto 
vidinių negalių ir silpnybių, o 
mūsų tautos vieningo ryžtingu
mo ginti Lietuvos valstybinį sa
varankiškumą Lietuva galėjo at

Kreipimasis Į dabartinius išeivius iš Lietuvos

Šiuo metu už gimtojo krašto 
ribų plačiajame pasauly yra išsi
mėtęs nemažas skaičius lietuvių, 
vienokiu ar kitokiu būdu nese
niai palikusių Lietuvą. Vieni pa
laiko glaudesnius ryšius su lie
tuvių organizacijomis, kiti nuo 
jų šalinasi, o dar kiti apie jas ne
žino.

Kiekvienas, atvykęs svetimon 
žemėn, turi savo moralinių-dva- 
sinių problemų, prisitaikymo 
sunkumų, pergyvenimų ryšium 
su paliktais artimaisiais Lietu
voj. Toli gražu ne kiekvienas 
sutiktas žmogus, ar tai lietuvis, ar 
ne, supranta bei atjaučia tai, o 
nueiti pas kitą atvykėlį iš Lie
tuvos dažnai neįmanoma dėl ne
mažų atstumų ar dėl nežinoji
mo, kaip susirasti.

Štai nuo 1966 birželio 15 
vyksta pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresai. Jie vyksta kas keleri 
metai įvairiuose pasaulio kraš
tuose. Tai lietuvių jaunimo ma
nifestacijos, kuriose susiburia 
įvairių pažiūrų ir grupių paskai
tininkai, vyksta diskusijos ir se
minarai. Į kongresus suvažiuo
davo lietuvių jaunimo išrinkti de
legatai iš įvairių pasaulio kraštų, 
išskyrus pačią Lietuvą. Suor
ganizuoti tokią manifestaciją ir 
suburti jaunimą iš viso pasau
lio yra neišpasakytai didelis dar
bas. Iki šiol jau įvyko keturi to
kie kongresai: du JAV-ėse ir Ka
nadoj, vienas Pietų Amerikoj ir 
vienas Europoj. Penktasis vyks 
1983 liepos 1-24 JAV-ėse, Chi- 
cagoj, netoli Clevelando, bei Ka
nadoj, netoli Toronto ir Mont- 
realio miestų.

Būsimojo penkto kongreso 
pirmininkė yra Violeta Abariūtė. 
Ryšium su kongreso organiza
vimu jai teko apkeliauti eilę 
Europos valstybių. Kiti organi
zatoriai jau buvo Australijoj, o 
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paties autoriaus buvo paliktas 
vienam kolegai iš redakcijos 
peržiūrėti ir tik kitais metais 
spaudai atiduoti.”
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dar kiti vyks į Pietų Ameriką.

Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas — yra puiki galimybė 
susitikti ne tik su viso pasaulio 
lietuvių jaunimo atstovais, bet ir 
su tokiais pat, kaip mes, jaunuo
liais — dabartiniais emigrantais.

saulėje galėjo visokeriopai 
skleistis ir savo tautinį savitumą 
laisvai ugdyti. Deja, tatai truko 
tik 22 metus. Tas pats Lietuvos 
valstybingumo, jos valstybinio 
savarankiškumo priešas, kuris 
Lietuvos valstybinį savarankiš
kumą galutinai sužlugdė XVIII 
amžiaus pabaigoje, klastinga 
jėga jį sužlugdė ir 1940 metais.

Nuo tada, su trumpute 1941 
metų kelių savaičių sukiliminės 
Lietuvos vyriausybės prošvaiste, 
Lietuva jau penktas dešimtme
tis, prof. Leono žodžiais tariant, 
yra svetimųjų batų mindžiojama. 
Ir dar kaip beatodairiškai ir bru
taliai mindžiojama! Mindžioja
mos ne tik Lietuvos valstybinio 
savarankiškumo bet kurios ap
raiškos, bet ir mūsų tautos savi
tumo egzistenciniai bruožai ir jų 
pagrindai. Visomis Rusijos so
vietinio totalizmo priemonėmis 
stengiamasi mūsų tautą nulietu- 
vinti, nukrikščioninti ir nu
žmoginti. Stengiamasi ją pa
versti tik Rusijos sovietinio re
žimo nuolankiai klusnių robotų 
mase. Taigi sovietinė Rusija ne 
tik sužlugdė Lietuvos valstybinį 
savarankiškumą, bet taip pat 
sistemingai ir atkakliai vykdo 
tiesiog pasibaisėtiną mūsų tautos 
dvasios ir charakterio žalojimą. 
Kaip sakoma, ant kortos yra pa
statyta mūsų tautos pati egzis
tencija, tautos išlikimas. Todėl 
suprantama, kad pati tautos išsi-

tai puiki galimybė įneš
ti į savųjų tarpą nau - 
jos lietuviškos dvasios, pareikšti 
savo pažiūras, geriau supažin
dinti pasaulio jaunimą su Lietu
vos gyvenimu, studentija, jos pa
žiūromis.

Nereikia kreipti daug dėme
sio į kai kurių žmonių priešiš
kumą mum dėl to, kad esam 
gimę pokario Lietuvoj ir dėl to 
galim kenkti kitiem lietuviam 
Vakaruose, atliekant įvairias už
duotis. Tokių žmonių yra ne
daug; jie patys galbūt nesupran
ta, kiek savo pareiškimais ken
kia lietuvybei. Suprantama, to
kios, nuoskaudos yra labai sun- 
kios*jautriai emigranto širdžiai.
-Brangūs tautiečiai! Atsiliepkit

JAUNIMO KONGRESUI ARTĖJANT

Penktojo pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso (V PLJK) sto
vykla įvyks 1983 liepos 4-10 
Oberlin College, apie 50 mylių 
nuo Clevelando, Ohio. Rengėjai 
mano, kad dalyvaus apie 600 lie
tuvių jaunimo iš 12 kraštų. Sto
vyklos techninės ruošos komisi
jai ir stovyklos programos komi
sijai sutiko vadovauti Rusnė 
Kasputienė ir Birutė Bublienė.

V PLJK studijų dienos, kaip 
jau pranešta, įvyks 1983 liepos 
11-21 Trent University prie To
ronto. Numatyta, kad dalyvaus 
120 atstovų iš 12 kraštų. Be 
atstovų, dalyvaus ir stebėtojų 
grupė: V PLJK ruošos komisija, 
studijų dienų techninės ruošos 
komisija, PLJS valdyba bei kiti. 
Tad studijų dienose iš viso daly
vaus apie 200 asmenų.

Akademinės programos komi
sija jau beveik paruošė "Kongre
so vadovą”. Šis leidinys bus 
pagrindinai naudojamas ruo
šiant V PLJK atstovus studijų 
dienom. Bet programos komisi
ja tikisi, kad su "Vadovu” vi
sas jaunimas galės nagrinėti V 
PLJK temas ir galės rasti naujų 

o

kinčiuosius Dievą ir netikinčiuo
sius lietuvius — visus vieningai 
žūtbūtinei kovai PRIEŠ imperia
listines ir genocidines Kremliaus 
užmačias ir UŽ mūsų tautos 
krikščioniškojo savitumo išlaiky
mą bei Lietuvos valstybinio sa-

Mūsų tautos stiprybės bei iš
tvermės pagrindinės atramos 
šioje nelygioje kovoje yra Lie
tuvos istorijos ir teisės veiksniai. 
Lietuvos istorijoje vienas iš tvir
čiausių tos atramos stulpų bei į-
kvėpiančių pavyzdžių yra Vytau-- vai laukia talkos iš savosios 
to pastangos per karaliaus karū
ną atstatyti Lietuvos valstybinį 
savarankiškumą. Teisėje viena 
iš konkrečių tos kovos atramų 
yra tebegaliojantis Lietuvos 
valstybinio savarankiškumo pri
pažinimas tarpvalstybiniuose 
santykiuose ir sovietinės aneksi
jos laikymas tik neteisėta Lie
tuvos okupacija. Lietuvos 
aneksavimo nepripažinimas 
tarpvalstybiniuose santykiuose 
ir tuo būdu Lietuvos valstybi
nio savarankiškumo likučių lais
vajame pasaulyje išsaugojimas 
yra reikšmingas veiksnys Lietu
vos valstybiniam savarankišku
mui atstatyti pačiame krašte.

Savų jėga mūsų Lietuva nega
li ir vargu ar kada galės susily
ginti su Rusijos jėga. Tačiau sa
vo teise į valstybinį savaran
kiškumą mūsų Lietuva yra toly
gi pačiai galingiausiai pasaulio 
valstybei.

Savo žūtbūtinėje kovoje 
PRIEŠ genocidinius sovietinio 
okupanto kėslus ir UŽ žmogaus 
pagrindines teises bei Lietuvos 
valstybinio savarankiškumo at-

į mūsų kreipimąsi. Tai — puiki 
galimybė susirasti vieniem kitus, 
susitikti draugus, susipažinti, 
pasidalinti rūpesčiais, pareikšti 
savo nuomones, padėti išlaikyti 
lietuviškumą tarp lietuvių.

Paimkit skiautelę popieriaus 
ir pieštuką ir parašykit apie sa
ve šiais adresais: Robertas 
Aukštaitis, 6815 Forrer, Det- 
roit, Michigan 48228; Violeta 
Abariūtė, 9334 Plainview, Det- 
roit, Michigan 48228.

Perduokit žinią kitiem tautie
čiam, kuriuos pažįstat, bei tiem, 
kurie negauna lietuviškos spau
dos.

Laukiam iš jūsų atsiliepimo.
Robertas Aukštaitis

idėjų, kaip pravesti savo krašto 
einamuosius projektus.

Kongresui artėjant, ruošos ko
mitetas siunčia atstovus į kitus 
kraštus paruošti atvykstantiem 
dalyviam. Laima Beržinytė ke
liavo į Australiją, Violeta Abariū
tė — į Angliją, Vokietiją ir Pran
cūziją, Arvydas Žygas — į Brazi
liją ir Venecuelą, Zita Barsėnai- 
tė — į Vakarų Kanadą.

Netrukus galėsim gauti marš
kinius (T-shirts) su užrašu “Ke
liaujame į V Kongresą”. Šie 
marškiniai jau platinami Austra
lijoj ir Pietų Amerikoj, o netru
kus pasirodys Kanadoj, JAV ir 
Europoj.

— Pasaulio Lietuvių Dienų, 
įvyksiančių 1983 m. Chicagoj, 
proga, bus išleistas specialus lei
dinys, kuriame bus išspausdinti 
vių kraštų veiklos pranešimai. 
Veikalą redaguoja Romas Kaspa
ras, 1600 S. Joyce, apt. 1609, Ar- 
lington, VA 22202, USA. Prane
šimai turi būti jam atsiųsti iki 
i.m. lapkričio 1.

kas namelis. Nuotr. V. Bacevičiaus

statymą mūsų tauta reikalin
ga visos teisę ir laisvę gerbian
čios žmonijos visokeriopos para
mos. Bet visų pirma ji savo ko- 

išeivijos. Ir mūsų išeivija tam už
daviniui turi įvairių organizacijų, 
įvairių priemonių ir įvairių gali
mybių. Šios valstybinio sava
rankiškumo pastangų šventės 
proga gal vertėtų mum čia prisi
minti tik vieną iš tų galimybių. 
Būtent, Lietuvos valstybinio sa
varankiškumo laisvajame pa
saulyje esančių likučių praktišką 
panaudojimą, kad jie netaptų 
tik teisine formalybe, o būtų 
praktiško gyvenimo gyvas reiš
kinys. Kaip žinome, Lietuvos 
valstybinio savarankiškumo li
kučiai yra dvejopi: nepriklauso
mos Lietuvos valstybinės įstai
gos — pasiuntinybės ir konsu
latai — ir nepriklausomos Lie
tuvos piliečiai. Kai nepriklauso
mos Lietuvos pasiuntinybės ir 
konsulatai pačiu savo buvimo 
faktu regimai liudija, kad jų 
reziduojamas kraštas tebepripa- 
žįsta Lietuvos valstybinį sava
rankiškumą tarpvalstybiniuose 
santykiuose ir Lietuvos inkorpo
ravimą į Sovietų Sąjungą laiko 
tik neteisėta okupacija, tai Lietu
vos pilietybė Lietuvos vals
tybinį savarankiškumą gy
vą tarpvalstybiniuose 
santykiuose praktiškai liudija 
tik tuo atveju, kai Lietuvos pilie
čio pasas pateikiamas bet kurios 
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valstybės įstaigai kaip galiojan
tis tarptautinis dokumentas. Vi
sada pagarbiai tenka prisiminti 
Vaclovą Sidzikauską, dr. Antaną 
Trimaką ir eilę kitų čia gyvenu
sių ar tebegyvenančių Lietuvos 
piliečių, kurie, nepaisydami kai 
kurių nepatogumų, savo kelio
nes į kitus kraštus visada at
likdavo su Lietuvos pasu. Jiem 
rūpėjo, kad, pvz., Britanijos, 
Brazilijos, Italijos, Prancūzijos 
ar Vokietijos konsulas, savo vals
tybės vizą įrašydamas Lietu
vos pase, tuo pačiu oficialiai ir 
konkrečiai parodytų, kad jo at
stovaujama valstybė pripažįsta 
Lietuvos valstybinį savarankiš- 
kuną tarpvalstybiniuose santy
kiuose ir Lietuvos anekšavimą 
tebelaiko sovietų neteisėta oku
pacija.

Prisimindami čia šiandien 
anas prieš penketą ir pusę šimt
mečių vykusias Vytauto pastan
gas Lietuvos valstybiniam sa
varankiškumui atstatyti ir apsau
goti, mes visų pirma norime pa
brėžti amžinąją savo tautos teisę 
į laisvę ir į valstybinį savaran
kiškumą ir tuo būdu moraliai pa
remti savo tautos pastangas bei 
ištvermę dabartinėje lemtingoje 
kovoje su Lietuvos sovietiniu 
okupantu už Lietuvos valstybi
nio savarankiškumo atstatymą.

Ir tepadeda mum ir mūsų tau
tai Dievas.

ATOGRĄŽŲ SAULĖ. Ispanų 
Amerikos naujosios poezijos an
tologija. Sudarė ir išvertė Povilas 
Gaučys. Redagavo Stasys Goš
tautas. Išleido Rūta. Chicago, 
1981. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Kalbą žiūrėjo Pranas 
Razminas. Aplankas Vytauto O. 
Virkau. Iliustruota. 592 psl.

Povilas Gaučys lietuviui skai
tytojui yra pateikęs nemaža 
vertimų iš ispanų kalbos. Dabar 
štai pateikė plačios apimties an
tologiją. Į ją sudėta devynias
dešimt poetų iš devyniolikos 
kraštų. Štai tie kraštai: Argentina, 
Bolivija, Čilė, Domininkonų res
publika, Ekvadoras, Gvatemala, 
Hondūras, Kolumbija, Kostarika, 
Kuba, Meksika, Nikaragva, Pa
nama, Paragvajus, Peru, Portori- 
kas, Salvadoras, Urugvajus, 
Venecuela. Kiekvienas poetas 
trumpai charakterizuojamas. Kai 
kurių yra ir atvaizdai.

Grožinės literatūros mėgėjam 
ši antologija yra didelis lobis. 
“Turtinga yra ta Ispanų Ameri
kos poezija”, — rašo antologi
jos redaktorius Stasys Goštau
tas, savo straipsnį “Vieton įvado” 
baigdamas taip:

“Kiekviena antologija yra sub
jektyvi ir šiuolaikinė redakto
riaus ir vertėjo minčių, jausmų 
ir skonio išdava, kuri niekad 
nebus galutinė, bet savo atranka 
laikinė. Tik kaip tokią ją pa
teikiam lietuvių visuomenei taip 
plačiai ir turtingai, tikėdami, 
kad atsiras poetų ir kultūrinin
kų, kurie pasinaudos šiais ‘eg
zotiškais’ kūriniais ir padės pra
turtinti mūsų ir taip jau turtingą 
lyriką ir metaforą, kurios verti
mų į ispanų kalbą laukia mums 
palankios ispanų Amerikos tau
tos.”

Aloyzas Baronas — TRISDE
ŠIMT ISTORIJŲ SUAUGU
SIEMS.' Novelės. Išleido Lietu
viškos Knygos Klubas. Spaus
dino Draugo spaustuvė Chica
goj 1981. Viršelis Nijolės Palu- 
binskienės. 176 psl. Kaina 8 dol.

Šių novelių autorius, mum pa
žįstamas iš daugelio jo kūrybos 
leidinių, šiame leidiny taikliai 
pristatomas kaip “labai plataus 
žvilgsnio gyvenimo stebėtojas. 
Jis ne tik giliai išgyveno kiek
vieną žmogiško gyvenimo situa
ciją, bet nuo jo žvilgsnio neiš
liko pasislėpusi jokia kasdieninė, 
nors ir nereikšminga gyvenimo 
apraiška. Ar tai buvo lietus, ar 
automobilio išversta tvora, vis
kas jam kalbėjo ką nors žmogiš
ko. Kiekviena sutikta gyvenimo 
menkystė jam paslapčia kalbėjo 
apie kurį nors žmogiškojo gy
venimo nuotykį su pilna įtampos 
intriga ir su pozityvia jos ato
mazga. Tarp daiktų ir gyvenimo 
Baronas matė aiškų sąryšį”.

Tos trisdešimt istorijų-novelių 
yra meistriškai trumpos, skaity
toją pagaunančios. Trumpi ir jų 
pavadinimai: Vyskupo taku. 
Raudona šviesa, Pjūvis, Antklo
dė, Baimė, Paslaptis, Mažoji tai
ka, Lietus, Prie slenksčio, Bend
rininkas, Janetos meilė, Malū
nėlis, Šeima, Paskaitininkė. 
Principas, Priekvaiša ...

Aloyzą Baroną pažįstam kaip 
novelistą, keletą premijų laimė
jusį romanistą, poetą ir publi
cistą (dirbo Draugo redakcijoj, 
rašė puikius straipsnius, tvarkė 
humoristinį Spyglių ir Dyglių 
skyrių). Trumpa jo biografija, į- 
dėta į šią knygą, baigiama tokia 
pastraipa:

“Netikėta buvo Aloyzo Baro
no liga. Jis užgeso kaip žvakė 
1980 m. rugsėjo 7 d. Bet už jį 
kalba toliau jo kūriniai, kurie ir 
anksčiau jau kalbėjo jo groži
niu žodžiu žmonėms. Šis pomir
tinis leidinys Trisdešimt istorijų



1982 spalio 1, Nr. 38 • DARBININKAS • 5

LOS ANGELES, CAUF 
v* *.

r*-- Uatuvių kredito 
Itooparatyvo sukaktis

Ui 1962 gegužės 12 grupė inicia- 
rorių Lietuvių tautiniuose na
muose sudarė užuomazgų Lie
tuvių kredito kooperatyvui. Bir
želio 20 pasirašytas Califomijos 

' korporacijų departamento leidi- 
* inas įgalino pradėti kooperatyvo 

darbą. Liepos mėn. vidury pra- 
" dėtos operacijos. Į kooperatyvų 

' įstojo 27 nariai. Tų pat metų 
gale jau buvo 121 narys, kurių 
indėliai siekė $34,603, išduotos 
paskolos — $27,265.

Pirmasis narių susirinkimas 
sukviestas 1963 sausio 26. Jame 
dalyvavo 52 asmenys. Valdyba 
sudaryta iš šių asmenų: pirm. A. 
Kiršonis, vicepirm. dr. P. Pama
taitis, ižd. B. Gediminas, sekret. 
F. Masaitis, direktorius be spe
cialių pareigų V. Bacevičius, 
kuriam vėliau iš valdybos pasi-
traukus, pakviestas S.J. Paltus; 
kredito komitetas: pirm. A. Va
lavičius, nariai — V. Varnas ir 
Sakalauskasį priežiūros komite
tas: K. Prišmantas, A. Mažeika 
ir G. Petkus.

Šio kooperatyvo atsiradimų 
paskatino noras nepriklausyti 
nuo malonės skolintojų, imančių 
aukštus nuošimčius, nes koope
ratyvas yra ne pelno siekianti 
organizacija, bet jo- tikslas — sa
vitarpio pagalba. Todėl nariai už 
savo indėlius gauna aukštesnes 
palūkanas, o reikalui esant, sko
lindamiesi moka žemesnį nuo
šimtį. Šių mintį iškėlė ekono
mistas A. Kiršonis, dalyvavęs 
Kanados lietuvių kooperatiniam 
judėjime. Nariai turi ir kitas 
privilegijas: taupydami ir sko
lindamiesi gali gauti iki tam tik
ros sumos gyvybės draudimų, 
kurio premijos apmokamos iš 
bendrų išlaidų. Kooperatyvo na
riai patys dalyvauja jo administ
ravime, išsirinkdami vadovybę. 
Tačiau, nežiūrint, kiek narys 
įnešęs į kooperatyvą pinigų, me
tiniuose susirinkimuose jis turi 
tik vienų balsų. Tuo kooperaty
vas ir skiriasi nuo akcinės bend
rovės, kurioje balsų skaičius pri
klauso nuo įnešto kapitalo su
mos ir turimų akcijų skaičiaus.

Šiuo metu kooperatyvo val
dyboj yra pirm. A. Kiršonis, 
vicepirm. R. Bužėnas, ižd. rei
kalų vedėjas I. Medžiukas, sek
ret. M. Prišmantas, narys J. Moc
kus; kredito komitete: pirm. A. 
Valavičius, nariai P. Butkys ir I. 
Medžiukas; priežiūros komi
tete: pirm. K. Prišmantas, nariai
J. Pažėra ir A. Mikuckis. Teisi
nis patarėjas — advokatas G. Kai
rys.

Šių metų birželio 30 Lietuvių 
kooperatyvo aktyvai pasiekė 
$918,838, taigi artėja prie mili
jono. Per 20 metų kooperatyvas 
yra išdavęs savo nariam 1100 
paskolų 3 mil. sumai. Visų laikų 
už indėlius buvo mokamos aukš
tesnės palūkanos negu bankuose 
ar kitose taupymo ir skolinimo 
draugijose. Taigi per tą laiko
tarpį kooperatyvas yra daug su
taupęs savo nariam pinigų. Prie 
kooperatyvo priklauso 520 narių. 
Kiekviena sąskaita yra apdrausta 
valdžios įstaigoj iki $100,000. 
Įstatymas įpareigoja, kad tam tik 
ras pajamų procentas būtų atidė
tas į garantijų fondą, iš kurio

LIETUVIS POLICIJOS 
VIRŠININKAS

Wall miesto, New Jer>ey vals
tijoj, naujasis policijos viršinin
kas yra lietuvis Leonas Kubaitis. 
Apie jį plačiai rašo vietinė spau
da.

Pažymima, kad jis gimęs Lie
tuvoj, Vilkavišky. Būdamas 11 
metų, atvyko į New Yorką. Kari
nę tarnybą atliko Amerikos lai
vyne Viduržemio jūroj. Po to įsi- 

i jungė į policijos tarnybą. Studi
javęs kolegijose. Įsigijęs ba- 
kalaureatą, dabar planuoja įsigy
ti magistro laipsnį. Vedęs. Turi 
dvi dukteris, 13 ir 11 metų 
amžiaus.

Puoselėja etniškas tradicijas. 
Įsidėmėtini jo žodžiai: “Mes vis 
dar einam į lietuvių klubą Eliza- 
bethe ir šokam polką”. Laisvai 
kalba lietuviškai ir vokiškai.

Savo valdiniais turi 39 as
menis.
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batų dengiamos neišieškotos 
paskolos, šiuo metu garantijų ir 
specialaus rezervo fonduose 
yra $134,000.

Demonstracijos prie 
Prancūzijos konsulato

Baltų Laisvės Lyga, reaguoda
ma į prancūzų prekybinius san
tykius su sovietais, panaudojant 
Amerikos technologijų ir par
duodant kompresorius dujotie
kio statybai, neatsižvelgiant į 
Amerikos vyriausybės draudimų 
ir protestų, gausiai demonstravo 
prie Prancūzijos konsulato Los 
Angeles mieste.

Sužinota, kad prie šio Sibiro 
dujotiekio dirba tūkstančiai 
politinių kalinių, laikomų so
vietų lageriuose. Tų kalinių 
tarpe yra daugelis lietuvių, iš

VVORCESTER, MASS.
Pagerbtas garbės šaulys

K. Prapuolenis
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 

kuopa liepos 31 Maironio Par
ko patalpose surengė ilgame
čiu! kuopos vicepirmininkui, 
garbės šauliui Kaziui Prapuole
niui pagerbimą.

K. Prapuolenis gimė 1899 ko
vo 5 Suvalkijoje, netoli Kudirkos 
Naumiesčio. 1914 m. prasidėjus 
pirmajam pasauliniui karui, K. 
Prapuolenis su tėvo arkliais ir 
vežimu buvo paimtas į gurguo
lę. Vežė šovinius ir duoną į 
frontą. Prie Karaliaučiaus buvo 
sužeistas ir nuvežtas ligoninėn 
į Petrapilį. Pasveikęs paskirtas 
geležinkelio konduktorium, o 
vėliau paimtas į kariuomenę. • 
Rusijoje pergyveno ir revoliuci
jos laikotarpį.

1918 grįžo į Lietuvą ir stojo 
prie jos atstatymo darbo. Kaip 
geležinkelietis aptarnavo ir iš
leido pirmąjį traukinį Kaunas- 
Virbalis. Pradėjus organizuoti 
Lietuvos’ kariuomenę, nuvažia
vo į Vilkaviškį ir įsirašė sava
noriu. Kadangi buvo tarnavęs 
rusų kariuomenėje, žinojo ap
mokymą, buvo paskirtas karei
vius apmokyti rikiuotės.

1921 Kybartuose įsikūrus šau
lių kuopai, įstojo ne tik į jos 
eiles, bet kaip geležinkelio tar
nautojas, važinėdamas traukiniu, 
rinko aukas iš geležinkeliečių 
ir už tuos pinigus pirko kariš
kus šautuvus, kuriuos panaudo
jo Klaipėdos krašto atvadavimo 
kovose, kuriose ir jis pats da
lyvavo.

1935 Lietuvos Geležinkelių 
Valdyba jį apdovanojo auksiniu 
laikrodžiu ir Lietuvos atgimimo 
Laisvės medaliu. Už nuopelnus 
Lietuvai ir Lietuvos Šaulių Są
jungai yra gavęs ir daugiau ap
dovanojimų.

1940 Sovietinės Rusijos rau
doniesiems barbarams okupa
vus Lietuvą, iš tarnybos buvo at

leistas.
1944 pasitraukė su šeima į 

Vokietiją, o 1951 m. atvyko į 
Ameriką ir apsigyveno Worces- 
tery, Mass.

1971 m. įkūrus Dr. Vinco Ku
dirkos šaulių kuopą, įstojo į jos 
eiles ir 10 metų ėjo energin
gai vicepirmininko pareigas.

— ..... . 
kurių paminėtini Sasnauskas, 
Gajauskas, Petkus ir kiti. Jie, 
kaip XX-ojo amžiaus vergai, ne
žmoniškose sąlygose turi dirbti 
prie dujotiekio statybos, kuris 
yra skiriamas pajungti Vakarų 
Europos ekonomijų sovietų įta
kon, tuo sudarant didelę grės
mę ir jos laisvei, o netiesiogiai 
tai būtų grėsmė ir pačiai Ameri
kai.

Šie tikslai buvo išryškinti de
monstrantų nešiojamuose plaka
tuose. Be to, apie demonstraci
jų kalbėjo Lygos pirmininkas A.

B. Mažeika.
Demonstracija buvo filmuo

jama ir vėliau rodoma televizi
joj, taip pat aprašyta amerikie
čių spaudoj. Taigi daugelis buvo 
supažindinti su sovietų tikrai- 

■siais tikslais ir tais neišmanė
liais, kurie patys lenda į sovietų 
spųstus, kad taptų jų vasalais.

I.M.

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopos garbės šaulys Kazys 
Prapuolenis

1975 m. Naujosios Anglijos šau
lių rinktinės pirm. inž. J. Sta
šaitis už atliktus darbus Lietu
vai, Lietuvos Šaulių Sąjungai 
Lietuvoj ir tremty jį apdovano
jo PLK Mindaugo sidabriniu 
medaliu.' Y ra gavęs ir daugiau 
apdovanojimų.

1981 m. K. Prapuolenis at
šventė dvigubą jubiliejų: 60 
metų vedybinio gyvenimo ir 60 
m. kaip šaulys.

Į šio garbingo šaulio pager
bimą susirinko ne tik Dr. Vin
co Kudirkos kuopos šauliai su 
šeimomis, bet atvyko iš Bosto
no, Brocktono, rinktinės pirm, 
inž. J. Stašaitis su žmona, Jo
no Vanagaičio šaulių kuopos 
pirm. Augonis, rinktinės sek
retorė J-. Bajerčienė su vyru, 
kai kurių Worcestesterio orga
nizacijų pirmininkai, kuopos 
garbės šaulys kleb. kun. A. Mi- 
ciūnas, MIC, solizanto sūnus 
Stasys su žmona ir kiti giminės.

Visus pasveikino Dr. Vinco 
Kudirkos šaulių kuopos pirm. 
A. Zenkus. Pranešė, kokia proga 
čia susirinkome, nes šis pagerbi
mas buvo rengiamas slaptai. 
Kleb. kun. A. Miciūnas, MIC, 
sukalbėjo invokaciją, ir prasidė
jo sesių paruoštos šaunios vai
šės, kurioms vadovavo O. Pajė- 
dienė, o po jų sveikinimai.

Jų buvo nemažai. Pirmasis 
sveikino rinktinės pirm. inž. J. 
Stašaitis ir rinktinės vardu į- 
teikė padėkos pažymėjimą. 
Sveikino Lietuvių piliečių klu
bo pirm. Vieraitis, Worcesterio
Organizacijų Tarybos pirm. P. 
Molis, Lietuvių Labd. Draugi
jos pirm. K. Adomavičius, Šv. 
Kazimiero parapijos kleb. kun. 
A. Miciūnas, MIC, ir kiti

Gilų, prasmingą, patriotinį žo
dį tarė dabartinis kuopos vice
pirm. K. Čėsna. Nuo seno jie 
abu priklausė Kybartų šaulių 
kuopai.

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopos pirm. A. Zenkus įteikė 
garbės šaulio ženklą. Sukaktuvi
ninko sūnus Stasys padėkojo 
šauliams už tokį surengtą pa
gerbimą jo tėvui.

Pabaigoje žodį tarė pats sole- 
nizantas. Kuopos pirm. A. Zen
kus padėkojo Lietuvių Labd. 
Draugijos pirm. K. Adomavičiui 
už prielankumą šauliams ir lei
dimą visada naudotis Maironio 
Parko patalpomis.

Tenka priminti, kad dalyvavo 
pagerbime ir buvęs Dr. Vinco 
Kudirkos šaulių kuopos pirm. V. 
Gedmintas su žmona, kurie
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Už pasidarbavimą lietuviškai skautijai apdovanoti Padėkos 
ordinu šie skautininkai: iš k. v.s. L. Kalinauskas, v.s. S. 
Ilgūnas, v.s. S. Kulbis, SJ. Pirmijos pirmininkas S. Miklai- 
tis prisega ordinus. Šalimais stovi C. Sinkevičius ir V. 
Skrinska. Nuotr. V. Bacevičiaus

SUNNY HILLS, FLA.
Genutė Beleckienė rugsėjo 8 

visuotiname Sunny Hills Civic 
Improvement Assoc. susirinki
me visais balsais išrinkta pirmi
ninke ateinantiem metam.

.Kun. A. Račkauskas, Apreiški
mo parapijos vikaras Brooklyne, 
rugsėjo 13 atvyko atostogų į savo 
namus. Čia pabus apie mėnesį 
laiko. Jau įsitraukė į mūsų golfi- 
ninkų eiles.

“Baublys” Lukų sodyboje. 
Sausio gale inž. M. Lukas su 
žmona Elena atsikraustė čia 
nuolatiniam apsigyvenimui. 
Gražiai sutvarkė savo namus ir 
sodybą. Sklypo gale pastatė pa
statą dirbtuvei ir sandėliukui. 
Pastatas aukštas ir panašus į 
Poškos Baublį. Taip jis ir pra
minė jį. Golfo klubo prievaiz
da Balčiūnas pasiūlė rugsėjo 3 
padaryti kuklias Baublio įkurtu
ves. Visi sutikome. Bet iš tų 
kuklių įkurtuvių pasidarė tikra 
puota. Dalyvavo visi klubo na
riai su žmonomis, klubo rėmėjai. 
Atvyko ir Lukų dukra Rita, kuri 
tuo metu atstogavo St. Peters- 
burge.

Skersai ežerėlio ir Feliksas 
Bočiūnas kažką panašaus stato. 
Gal netrukus Sunny Hills bus 
pavadinta “Baublių City.”

Tautos šventės minėjimas
Rugsėjo 8 buvo kukliai pami

nėta tautos šventė. Šv. Teresės 
bažnyčioje abu kunigai, kun. P. 
Jaraška ir kun. A. Kardas, auko
jo mišias už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės. Mišių metų gie
dojo V. Mamaičio vadovaujamas 
chorelis. Solo giedojo Julija Ce- 
pukienė. Gražų pamokslą pasakė 
kun. P. Jaraška. Pamaldos baig
tos Malda už tėvynę, Marija, 
Marija ir Tautos himnu. Po pa
maldų minėjimas buvo tęsiamas 
Community salėje. Rašančiam 
šias eilutes teko šį minijimą pra
vesti. Invokaciją.sukalbėjo kun. 
P. Jaraška, Valytė Rumšienė su 
įsijautimu paskaitė Arėjo Vit
kausko eilėraštį Piliakalnis. 
Mūsų žymusis aktorius Henrikas 
Kačinskas su įprastu meniškumu 
paskaitė Nelės Mazalaitės le
gendą “Karaliaus vainikas.” Ona 
Baltutienė paskaitė Putino ei
lėraštį Lietuva. V. Mamaičio 
vedamas moterų choras padaina
vo: M. Petrausko — Vakaras, V. 
Jakubėno — Augino močiūtė, 
K. Žižiūno — Šlama šilko vė
jas, J. Stankūno — Kukuoja 
gegutė ir pabaigai liaudies dai
ną — Mėnulis, harmonizuotą 
paties chorvedžio V. Mamaičio. 
Visi programos dalyviai buvo 
šiltai sutikti ir palydėti plojimais. 
Po oficialios dalies buvo vaišės, 
dainos, šokiai ir pašnekesiai. M. 
Balčiūnienė surinko aukų visom 
išlaidom apmokėti.

Pašventintos kapinės
Rugsėjo 14 Pensacolos vysk.

dabar gyvena Floridoje. V. Ged
mintas sveikino ne tik savo, bet 
ir Romo Kalantos šaulių kuopos 
vardu.

Daugiausia darbo, rengiant šį 
pagerbimą, įdėjo kuopos kultū
rinių reikalų vedėjas E. Meilus, 
Sr., vėliavnešis V. Pąjėda ir vai
šėmis besirūpinanti sesė O. Pa- 
jėdienė. Pirmininkas padėkojo 
visiems. Vaišės tęsėsi iki vėlybos 
nakties. Skambėjo dainos, paly
dint Meilui, Jr., akordeonu.

J. M.

Aktorius Henrikas Kačins
kas Tautos šventės minėji
me rugsėjo 8 Sunny Hills, 
Fla. skaito Nelės Mazalaitės 
legendą “Karaliaus vaini
kas”. Nuotr. J. Zubavičiaus

Rene Gracida pašventino Sunny 
Hills kapines. Šv. Teresės baž
nyčioje mišias koncelebravo 
vyskupas ir nemažas skaičius 
kunigų. Po pamaldų pašventino 
kapines. Vaišės vyko Com
munity Center salėje. Vyskupas 
yra lėktuvo pilotas. Savo lėktuvu 
skraido po vyskupiją. Ir čia buvo 
atskridęs. Prie šių kapinių įstei
gimo daug darbo ir energijos 
įdėjo ir šios lietuvių kolonijos 
steigėjas Vytautas Beleckas. Šios 
25 akrų kapines pašventino Kal
varijos vardu. Apeigos buvo fil
muojamos ir vėliau iš Panama 
City parodytos per televizijos 8 
kanalą.

K.Ž.

— Dail. Magdalenos B. Stan
kūnienės grafikos ir tapybos pa
roda rengiama Chicagoj, Galeri
jos patalpose, nuo rugsėjo 28 
iki spalio 17. Šiai parodai dai
lininkė paruošė naują ciklą pa
veikslų apie Lietuvos sodžiaus 
moters darbus.

— Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybos pastangomis 
ir finansine parama Silvija Si- 
deravičiūtė iš Caracas, Venezue- 
la, ir Laima Sruoginytė iš Nor- 
wood, N.J., išvyko mokytis Va
sario 16 gimnazijoj V. Vokieti
joj-

— Antras Kaimas su nauja 
programa pasirodys Chicagoj, 
Playhouse salėj, spalio 9—10,16- 
17 ir 23-24.

— Saleziečių Balsas, šių metų 
pirmas numeris, pasiekė Darbi
ninko redakciją. Žurnalas nepe
riodinis, iliustruotas nuotrau
komis. Viršely vysk. J.V. Bulai
čio nuotrauka. Žurnalą reda
guoja kun. Mečys Burba, salė- 
zietis.

— Tomo Brazaičio straipsnis 
“Pabaltijo vergija tebesitęsia” 
(Baltic Bondage Goes On, ’On) 
išspausdintas dienrašty The Cle- 
veland Plain Dealer (birželio 
14). Rašoma, kad JAV kongreso 
paskelbtą “Pabaltijo Laisvės 
dieną” būtų tiksliau vadinti “Pa
baltijo Vergijos diena”. Aprašo
mi masiniai išvežimai iš Pabal
tijo, minimos Broniaus Laurina
vičiaus ir Juri Kukko mirtys, ci
tuojamas Mečislovas Jurevičius. 
T. Brazaitis vadovauja Plain 
Dealer biurui Washingtone. (E)

Lietuvos pasiuntinybė
padovanojo Lietuvos vėliavą 
Georgetown universiteto Tarp- 
kultūriniam Centrui, kuris bus 
atidarytas šį rudenį.

— P LB valdyba 1983-sius me
tus skelbia “Aušros” metais ir 
prašo visų kraštų Lietuvių 
Bendruomenes tai atitinkamai 
paminėti ateinančių metų bė
gyje.

— Lituanistikos Katedrai au
kojo Argentinos Lietuvių Or
ganizacijų ir Spaudos Taryba 
(ALOST) per Julių Mičiudą — 
100 dol.; Adelaidės Lietuvių Są
junga — Lietuvių Namai per P. 
Bielskų — 111.02 dol.; Sydnė- 
jaus LB apylinkė — 623.67 dol.; 
LB Hot Springs apylinkė per S. 
Ingaunį 50 dol.; LB Brighton 
Parko apylinkė per Salomėją 
Daulienę — 100 dol.

— Dail. Giedrės Žumbakienės 
dailės kūrinių paroda Chicagoj, 
Jaunimo Centro Čiurlionio gale
rijoj, vyks spalio 8-24. Rengia 
Lietuvių skaučių seserijos va- 
dija.

— “The Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Lith- 
uania, Report of 1981” išėjo iš 
spaudos. Išleido JAV Lietuvių 
Bendruomenė. Redagavo dr. 
Tomas Remeikis, padedamas Br. 
Nainio. Tai naudinga pastovi in
formacija amerikiečių visuome
nę supažindinant su komunistų 
vykdomais persekiojimais ir 
žmogaus teisių pažeidimais oku- 
puotoj Lietuvoj.

— Laisvojo pasaulio lietuvių 
dailininkų rinktinė paroda Pa
saulio Lietuvių Dienų metu 
vyks Chicagoj, Jaunimo Centro 
Čiurlionio galerijoj. Visais paro
dos rengimo darbais rūpinasi 
Vanda Aleknienė, PLD kultū
rinės komisijos narė.

— Vilius Bražėnas, visuome
nininkas ir žurnalistas, su anti
komunizmo paskaitomis šią va
sarą dalyvavo Indianos, Wash- 
ingtono, Montanos ir Wisconsin 
John Birch jaunimo stovyklose. 
Net penkiose iš jų pasidalino sa
vo patirtimi apie komunizmą su 
amerikiečių jaunimu. Visur 
buvo jo kalbom teikiamas dide
lis susidomėjimas.

— Pasinaudodami savo darb
davių “matching gifts” prog
rama, kuri padvigubina aukoto
jo duotą sumą, Lituanistikos Ka
tedrai pažadėjimus atsiuntė dr. 
Kęstutis Keblys iš Southfield, 
Mich. — 750 dol. ir Regina Rau- 
bertienė iš Atco, N.J. — 500 dol.

— Karolės Pažėraitės naujas 
romanas “Svetimi vėjai” ne
seniai išėjo iš spaudos. Rašyto
ja lengvu stiliumi pavaizduoja 
kūrybingą atsikuriančios Lietu
vos gyvenimą, kurį sugriauna 
okupantai, įsiveržę į kraštą iš 
Rytų ir Vakarų. Autorė šiuo me
tu gyvena Thompson, Conn., 
ir ruošia spaudai naują knygą.

— Australijos katalikų laik
raštis The Southern Cross stam
bia antrašte paskelbė praneši
mą apie pabaltiečių Adelaidėj 
budėjimus prie parlamento ir 
miesto rotušės, prisimenant ir 
pagerbiant pirmuosius masinius 
gyventojų trėmimus 1941. Bu
dėjimo dalyviai taip pat padėjo 
vainiką prie kare žuvusių pa
minklo. Laikraštis nurodė, jog 
pabaltiečių budėjimų tikslas bu
vo — išreikšti protestą prieš 
Pabaltijo kraštuose vykdomus 
pagrindinių žmogaus teisių bei 
laisvių pažeidimus, atkreipti dė
mesį į nežmoniškas sąlygas, ku
riose yra kalinami Sovietų Są
jungoj politiniai ir sąžinės be
laisviai, prašyti, kad jie būtų 
išlaisvinti.

— Muz. Aleksandras Stanke
vičius Montrealy rengia kalė
dinių giesmių plokštelę. Ją 
įgiedos Montrealio Aušros Var
tų lietuvių parapijos ir “Pava
sario” chorai.



baigė šios žemės

Liepos 25 Los Angeles mies
te, savo namuose, ilgos ligos iš
vargintas mirė teisininkas 
Stasys J. Paltus. Liepos 29 po 
gedulingų mišių, kurias aukojo 
kleb. prel. J. Kučingis, palydė
tas į šv. Kryžiaus kapines ir pa
laidotas prie savo žmonos, miru
sios prieš 13 metų. Kapinėse 
paskutines religines apeigas atli
ko kun. dr. A. Olšauskas; da
lyvavo ir prel. P. Celiešius. Su
giedojus Lietuvos himną, su ve
lioniu atsisveikino: kolegų teisi
ninkų žurnalistu ir lietuvių radi
jo valandėlės vardu — I. Me
džiukas, karių veteranų Ramovės
— A. Audronis, šaulių — J. Ruo
kis, Alto skyriaus — A. Mažei
ka, Katalikų Federacijos — V. 
Kazlauskas, L.B-nės — O. Razu- 
tienė ir buv. Lietuvos sukilimi- 
nės vyriausybės teisingumo mi- 
nisterio M. Mackevičiaus vardu
— buvęs kadaise jo bendradar
bis J. Kutra.

Stasys J. Paltus buvo gimęs 
1906 kovo 22 gausioj Paltanavi
čių šeimoj Skriaudžių bažnyt
kaimy, netoli Veiverių, prie 
Kauno — Marijampolės plento. 
Jo vyresnysis brolis Antanas 
1919 išėjo savanoriu ir negrįžo 
iš kovų su lenkais. Velionis 1929 
baigė Marijampolės mokytojų 
seminarijos Vl-ąją laidą. Atlikęs 
karinę prievolę aspirantu, buvo 
pakeltas ats. jaunesniuoju leite
nantu. Studijavo teisių mokslus 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune. Dirbo iš pradžių užsie
nio reikalų ministerijoj, vėliau 
perėjo į teisingumo ministeriją, 
vyriausiojo tribunolo prokuratū
ros kanceliariją. Savo gabumais 
ir darbštumu greitai pasiekė 
atsakingą sekretoriaus vietą. 
Universitete besimokydamas, 
pirmininkavo korporacijai ir 
buvo renkamas į studentų atsto
vybę.

Baigęs universitetą, gavo teisi
ninko diplomą ir, išlaikęs teisė
jo egzaminus, buvo paskirtas tar
dytoju; ėjo ir kitas šios srities 
pareigas. Pagaliau išėjo į advoka
tūrą Kaune. Šias eilutes ra
šąs prisimena, kaip jis atvykdavo 
į Marijampolės apygardos 
teismą atstovauti svarbesnėse 
bylose, nors tuo metu mieste bu
vo keletas vietinių advokatų.

Kai 1944 karo veiksmai artėjo 
prie Lietuvos, prisimindamas 
stalininį terorą, su šeima išvyko 
į vakarus. Apsigyveno Prancū
zijoj, iš kur tuojau po karo emi
gravo į JAV. Neilgai pabuvęs

Teisininkas Stasys J. Paltus 
1963 metais. Nuotr. L. Kan- 
čausko

BALT1MORĖS ŽINIOS ŠAUNIOS VESTUVĖS

ypatingomis

, d.2 v. popiet Buvo įnešto* vė
liavos, sugiedoti himnai, sukal
bėta malda. Naują valdybą suda
ro: komanderis Edmundas Bar-

Urlakis, adjutantas Jonas Stelb
ia, pašalpos reikalams Rolandas 
Miller-Miliauskas, kapelionas 
kun. Antanas Dranginis, finansų

h£

New Yorke, leidosi į vakarus, 
įsikūrė Los Angeles mieste. Čia 
talkino besikuriančiai Šv. Kazi
miero parapijai, įsijungė į dau
gelio organizacijų darbą, buvo- 
renkamas į vadovaujančias vie
tas. Lankė universitetą, besido
mėdamas politiniais mokslais. 
Buvo teisme vertėju ir daugeliui 
lietuvių yra tuo būdu padėjęs. 
Apskritai, būdamas susipažinęs 
su šio krašto teise, niekam neat
sisakydavo pagelbėti, kas tik 
klausė jo patarimo.

Gyvendamas Lietuvoj ir 
Amerikoj, bendradarbiavo lietu
vių spaudoj, dažnai pasisakyda
mas iškilusiais aktualiais reika
lais. Talkino ir redakciniam dar
be: “Jaunimo Žygiams”, “Kali
fornijos Lietuviui” ir “Lietuvių 
Dienoms”.

Prieš penketą metų pajuto pir
muosius ligos simptomus. Dėl 
šios priežasties ir visuomeninėj 
veikloj ėmė rečiau rodytis. Pa
galiau baigė šios žemės kelionę.

Liko sūnus Alfredas, aukštes
niosios mokyklos mokytojas Los 
Angeles, gyvenęs kartu su tėvu, 
Vilniuje — jo brolis gyd. Kazys 
Paltanavičius, Kaune — brolis 
Juozas ir sesuo Teofilė Širvins- 
kienė.

muši 1922 Anykščiuose, Aukš
taitijoj. 1938 išvyko iš namų į 
Kauną ir apsigyveno pas savo 
vyriausią seserį, su kuria vertėsi 
audinių prekyba. 1940 persikėlė 
gyventi į Vilnių. Ten 1944 iš
tekėjo už vilkaviškiečio Stasio 
Narkevičiaus, kilusio iš Vištyčio 
valsčiaus. * Raudonajai armijai 
okupavus Lietuvą, Narkevičiai 
pasitraukė į Vokietiją, kur apsi
stojo Breslau mieste. Pasibaigus 
karui, apsigyveno lietuvių sto
vykloj Rothenburg, Tauber, Ba
varijoj.

1949 emigravo į Australiją ir į- 
sikūrė Sydney mieste. Ten išgy
veno 11 metų. Susilaukė dviejų 
dukrelių: Ramunės ir Reginos.

1960 visa šeima emigravo į 
JAV ir apsigyveno Los Angeles, 
kur jau anksčiau gyveno jo bro
lis Juozas su šeima. Čia gerai 
įsikūrė ir nusipirko gražius na
mus. Susilaukę dar trečios duk
relės, Liucijos, abu»džiaugėsi 
savo prieaugliu. Leido dukreles 
į mokslus ir ruošė gyvenimui.

Narkevičiai buvo susipratę ir 
nuoširdūs lietuviai. Elena buvo 
labai švelnaus būdo moteris, at
vira ir vaišinga. Juos abu ma- 
tydavom įvairiuose parengi
muose, minėjimuose ir tautos 
šventėse. Bet staiga ir netikėtai 
Elena susirgo vėžio liga, kuriją 
ir pakirto.

Rugpjūčio 13 vakarą Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioj pa
mokslą pasakė ir rožančių štr-'ni 
kalbėjo kun. dr. A. Olšauskas, '• 
o sekančios dienos rytą kun. dr. 
V. Baltuška aukojo gedulingas 
mišias. Į Forest Lane kapines 
velionę palydėjo apie 30 auto
mobilių vilkstinė.

Kapinėse atsisveikinimui va
dovavo artimas Narkevičių drau
gas A. Jakubėnas, nušvietęs ve- . 
lionės Elenos gyvenimo kelią. 
Jis pareiškė šeimai užuojautą 
savo ir draugų vardu. Užuojau
tą pareiškė ir Juozo Daumanto 
šaulių kuopos pirmininkas inž. 
Juozas Ruokis (velionės vyras 
yra šaulys). Karstą nešė: A. Pin
kus, A. Mitkevičius, A. Jakubė
nas, Br. Vilimas, J. Dzenkaitis ir 
J. Narkevičius.

Šeimos vardu A. Jakubėnaspa
kvietė visus dalyvavusius laido
tuvėse užkandžių į Šv. Kazimie
ro parapijos apatinę salę. Susirin
ko daugiau kaip šimtas žmonių.

Liko dideliame nuliūdime vy
ras Stasys, dukterys Ramunė, 
Regina, Lipcija, brolis Juozas su • 
šeima, seserys ir broliai okupuo
to] Lietuvoj ir artimieji draugai 
losangeliečiai.

Kazys Karuža

sekretorius Algirdas Bucevičius, 
maršalas Kenneth Smith, isto
rikas Jonas Kemmer, teisėjas 
Petras Okas. Iškilmės baigtos 
vaišėmis.

Rožančiaus eisena bus spalio 
3, sekmadienį, 3 v. popiet. Visos 
rožančiaus dalys bus kalbamos 
įvairiomis kalbomis. Pamaldos 
baigsis palaiminimu švč. Sakra
mentu ir pamokslu. Kiekvienais 
metais tas pamaldas rengia Mė
lynoji Armija Šv. Alfonso bažny
čioje ir kviečia visus dalyvauti.

Madų parodą šv. Alfonso pa
rapijos sodalietės rengia spalio 
5, antradienį, 7 v.v. Pradžioje 
bus vakarienė. Po vakarienės 
bus demonstruojami naujausi 
moterų drabužiai. Sodalietės 
kviečia visus dalyvauti. Pelnas 
skiriamas parapijos naudai.

Dainos choras pradėjo savo 
repeticijas, kad,galėtų pasireng
ti koncertams. Repeticijos vyksta 
Lietuvių svetainės kambariuose 
trečiadienio vakarais. Į choro 
gretas kviečiami įsijungti ir kiti, 
kurie mėgsta dainą.

Lietuvių svetainės 60 metų 
sukaktis bus minima spalio 9 su 
ypatingomis iškilmėmis. Ren
ginio komitetui pirmininkauja 
Vytas Dūlys. Išleidžiama knyga, 
kur bus visa Lietuvių namų 
istorija, žinios apie steigėjus ir 
jų nuveiktus darbus. Meninę 
programą atliks Dainos choras. 
Spalio 10 Šv. Alfonso bažny
čioje bus aukojamos mišios už 
svetainės steigėjus, už gyvus ir 
mirusius svetainės šėrininkus. 
Per pamaldas giedos Dainos 
choras.

40 valandų atlaidai Šv. Alfon
so bažnyčioje bus spalio 17, 18 
ir 19. Atlaidai bus pradėti 10 vai. 
procesija. Švč. Sakramentas bus 
išstatytas iki 4 v. popiet. Tada 
bus kalbamas rožančius, ir bus 
suteiktas palaiminimas. Pirma
dienį ir antradienį Švč. Sakra
mentas bus išstatytas per visą 
dieną. Antradienio vakare at-

Su sūnumi buvome išvykę į 
Europą aplankyti tėčio ir sene
lio. Grįždami sustojome New_ 
Yorke ir dalyvavome Antano 
Dargio ir Dorothy D. Picard 
vestuvėse.

Sutuoktuvės įvyko birželio 13, 
per Antanines, Šv. Mato Apaš
talo bažnyčioje Edison, N.J. Mi
šias aukojo ir sutuoktuvių apei
gas atliko kun. J. Banko. Gražus 
buvo pamergių ir pabrolių bū
rys. įdomūs buvo išdalinti la
pai. Juose buvo ne tik šios die
nos svarbiausi mišių tekstai, bet 
buvo priminti ir šeimos mirusie
ji — Dorothy’s mama ir tėtis 
ir Antano tėvelis, miręs 1972. 
Buvo prašoma prisiminti ir šiuos 
šeimos mirusiuosius.

Vestuvių vaišėse buvo daug 
įvairių svečių. Dalyvavo ir jau
nojo mamos pusbroliai Geruliai 
ir Evarestas Fedaras iš Win- 
nipego, Kanados. Visi gražiai pa- 
silinskmino.

Jaunasis, Antanas Dargis, yra 
baigęs Šv. Antano gimnaziją 
Kennebunkporte, baigė ir inži
nerijos mokslus ir dirba kaip 
inžinierius. ■

Teko svečiuotis Bricktown, 
N.L. ir New Yorke, kur teko 
stebėtis lietuvių darbštumu. 
New Yorkas yra didelis miestas. 
Kiek laiko laiko reikia skirti ke
lionei. Tad apsitvarkyti ir daly-

Ev. Fedaras

. .M
— Rosana Kava-Kavaliauskai- 

tė, dirbanti Australijos NSW 
universiteto cheminių tyrimų 
skyriuje, gavo Master of Engi- > 
neering diplomą. Jau keleri me- ; 
tai ji dirba universiteto CSR 
skyriuj, kur daromi tyrimai iš
gauti iš anglies skystą kurą.

I. Medžiukas

Mirė Elona Markevičienė
Šv. Juozapo ligoninėj Bur- 

bank, Calif., rugpjūčio 11 mirė 
Elena Narkevičienė-Meškaus- 
kaitė. Sunkiai sergančią vėžio 
liga ją globojo jos vyras Stasys ir 
trys dukrelės.

Elena Narkevičienė buvo gi-

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

Custom mada fur and «heep- 
skin coats and other leathar 
goods. The k>west prlcea in 
neighborhood. Ūse our lay- 
away plan.

ALEX SHEEPSKIN AND FUR CO. 
79-03 JAMAICA AVĖ. 
WOODHAVEN, N.Y. 11421 
TEL 212 296-1162

laidai baigiasi mišiomis ir proce
sija.

Jautienos kepsnių balių spalio 
17, sekmadienį, Eastem Avė. 
salėje rengia lietuvių legionierių 
154 postas. Bus jautienos ir kitų 
gardžių valgių. Lietuviai legio
nieriai svečius pradeda vaišinti 
1 vai. popiet. Šokiams gros po
puliarus orkestras. Bus ir įvai
riausių laimėjimų. Legionieriai 
kviečia visus į šį pokylį. Visiems 
bus smagu.

Jonas Obelinis

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

• ?
Tarp tostų ir dainų, estradinė 

muzika, atlieka Rimas Kasputis 
su modemiška gitarų-trumpetės- 
akordeono elektrine akusti
kos palyda. Dainuoja: Vien tik 
mums, Pavasaris gimtinėj, Prie 
šaltinio, Varžybos, Ateis tokia 
diena, Vai žydi, žydį, Paryžiaus 
tango, Žibuoklės, Mergužėlė ir 
Vėlyvi žiedai. Kaina 9 dol.

Lauksiu tavęs ateinant 
Montrealio vyrų okteto įdainuo
ta 17 patriotinių lietuviškų dai
nų ir maršų. Kaina 10 dol. Per
siuntimui pridedama 1 dol.

Taip pat gaunamos ir šios nau
jausios plokštelės: Kur ginta
rais. — Montrealio jaunimo an
samblis atlieka 16 kūrinių. Kai
na 10 dol. Dainos, muzika ir 
gėlės — įvairių kompozitorių ir 
artistu atlikti 12 kūriniu. Kaina 
9 dol. Leonas Baltrus — ari
jos ir dainos. Kaina 8 dol. Aras... 
toli nuo tėvynės — Toronto vyrų 
choro dainos. Kaina 10 dol. 
Nerija — Clevelando studenčių 
vieneto dainos. Kaina 8 dol. 
Pavasaris — dainuoja dvynukai 
Šalčiai Vokietijoj. Kaina 10 dol. 
Užaugau Lietuvoj — lietuviškų 
dainų rinkinys. Kaina 8 dol.

Persiuntimui pridedama 1 
dol. už kiekvieną plokštelę.

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, naujos lietuviškos knygos 
ir lietuviški suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

Noriu surasti dėdę Petrą Račkauskį, kuris atvyko į JAV prieš 
karą. Dėdė turi sūnų ir 2 dukras. ,§tai jų fotografija. Jei 
kas žino apie juos, prašau pranešti adresu: Irena Sirutavi- 
čius, 64 G St, So. Boston, Mass. 02127.

J. Vaišnoros, Jurgio Matulaičio 
kelias į Vilniaus vyskupo sostą, 
4 dol.

J. Vaišnio, Dabartinė lietuvių 
kalbos rašyba, 3 dol.

Vysk. V. Brizgio, Neišskiriami 
trys nežinomieji, 5 dol.

Vysk. V. Brizgio, Kazimiera 
Kaupaitė — Motina Marija, 5 dol.

V. Marcinkonytės, Tiltas per 
Nėrį, 5 dol.

B. Sruogos, Giesmė apie Gie- 
diminą, 5 dol.

Persiuntimui pridedama 1 dol.
Gaunama Darbininko admi* 

nistracijoj.

Bdexter park
PHARMACY

Wm. AaaataaL B. 8.
77-01 JJtMAiCA AVBNUK

Reta proga Įsigyti anglų kalba dvi vertingas knygas 
papiginta kaina:

LITHUANIA 700 YEARS, by A. Gerutis. 15 dol.

Sparčiai auganti milijoninė

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJAa prompt raply.

Vardas, pavarde .

LITHUANIAN COOKERY
(ln EngUsh, 316 pagaa, prlce 8 doL)

SOVIET GENOCIDE IN LITHUANIA, by J. Paįauįia- 
Javls. 12 doL

Užsisakant abi knygas, mokama tik 25 dol.
Parsiuntimui prižadamas tik 1 doL
Darbininkas, 341 HighlandBlvd., BrooMyn, N.Y. 11207

ATTENTION
SERIOUS JOB SEEKERSI

Would you lik* to sat your own hour* wlth practically no 
limtt on oarning* and havo vacationa a* d«*lrad? lt ao, 
thon why not convonienMy work wtth u* sortlng/bundllng 
maR. Rocohro nork and paymant* by maR. Start Hamadiatoly!

Yra geriausia ir patogiausia bankinė įstaiga 
visiems lietuviams.

KASA už paprasta* taupymo sąskaitas moka 9% 
Už IRA pensijų indėlius KASA šiuo metu moka 13%

2964130

- KIEKVIENO ASMENS INDELIAI KASOJE APDRAUSTI IKI 100,000 DOL. —

iki 6 vai. ir šeštadieniais iki 5 vai vak.

KASA kviečia visus jungtis į lietuvišką taupymo įstaigą.

KASOS adresas: 864)1 114th Street, Richmond Hffl, N.T. 11418 
Telefonas: (212) 441-6799

MaR Marketlng Services, P.O. Bok 2590, Ocala, Florida 3267S

Agronome* Iz. Sinkevičiūtė* paraiyta llotuvlikų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga au 
plaetlnlnlu aplanku, nugarėlė patogiai nuverta. 319 pusi. Kaina • 
dol. Darbininkas, 341 HlgMand Blvd., BrooMyn, N.Y. 11207.

Užsakau “LMhuanlan Cookary*'

Miestas? vslstlfa, Zlp .



demonstrantų. Taip kitų tauty- LMKF

dar vienas buvo nuėję pasižiū- tiem metam. Visos klubo narės

Elenos Vasyliūnienės dailės
BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

na Ulpaitė ir narė Magdalena 
Lendraitienė.

demonstracija prie Izraelio kon- valdybą: pirm? Elena Vasyliū- 
sulato, taj ten, reporterių žinio- t nienė, vicepirm. Irena Rusienė, 
mis, dalyvavo per ,500 arabų ir jų sekr. Juzė Matjoškienė, ižd. Ire- 
šalininkų. ' r TT1r‘“ -- x

■ fr

Ramovėnų surengtame knygos “Kovos dėl Lietuvos laisvės” trečio tomo sutikime. Iš k. sėdi: 
Irena Veblaitienė, Petras Jurgėla, J. Simutienė, Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis, 
Malvina Klivečkienė, Tėv. Kornelijus Bučmys, OFM; stovi Bronius Balčiūnas, Paulius 
Jurkus, dr. Eugenijus Noakas, Kazimiera šventoraitienė, Alfonsas Samušis, Zigmas 
Raulinaitis. Nuotr. L. Tamošaičio

KNYGOS “KOVOS DĖL LIETUVOS LAISVĖS 
TREČIO TOMO SUTIKTUVĖS

Rugsėjo 18 Kultūros Židinio 
mažojoje salėje ramovėnai su
rengė knygos “Kovos dėl Lietu
vos laisvės” trečio tomo sutiki
mą. Knyga išspausdinta pranciš
konų spaustuvėje Brooklyme. Jos 
pirmieji egzemplioriai atėjo iš 
rišyklos ir tą dieną jau buvo iš
dėstyti ant stalų.

Sutikimą pradėjo New Yorko 
ramovėnų pirmininkas dr. Eu
genijus Noakas. Jis prisiminė, 
kaip ramovėnai jau 1958 sudarė 
komisiją, kad būtų paruošta Lie
tuvos laisvės kovų istorija. Pir
mąjį tomą parašė pulk. K. Ali
šauskas. Tomas pasirodė 1972. 
Antrąjį tomą parašė A. Rukša. 
Jis pasirodė 1981. Tas pats žmo
gus parašė ir trečiąjį tomą. Au
torius jau miręs. Ramovėnų 
centro valdyba perdavė trečiojo 
tomo rankraštį Kario redakcijai
išleisti. Leidėjas liko ramovėnų krašte lietuviai neturi lietuviškų 
centro valdyba. Visų technišką mokyklų. - » -
knygos išleidimo darbą atliko Z. Baigdamas paskaitė skyrelį iŠ 
Raulinaitis ir B. Balčiūnas, jie knygos, iš kautynių ties Druski- 
perskaitė korektūras ir sutvarkė ninku tiltu.

visus kitus reikalus.
Toliau pirm. dr. E. Noakas 

prisiminė, kad Karys neseniai iš
leido Z. Raulinaičio “Keturi 
frontai”, iš lietuvių kovų XI ir 
XII amžiuje. Nupasakojo apie 
kiekvieną frontą, apie to meto 
ginklus ir Lietuvos valstybės 
pradžią.

Br. Balčiūno kalba
Specialiai apie “Lietuvos ko

vos dėl nepriklausomybės” III 
tomą kalbėjo Bronius Balčiū
nas. Čia jis vaizdžiai ir įdomiai 
papasakojo apie knygos struktū
rą, ką šis paskutinis tomas api
ma. Ir gale dar pridėjo savo 
komentarus apie dabartinius 
santykius su lenkais, kaip jie 
visur skverbiasi ir nori įsigalėti. 
Jie dabar. Lietuvoje turi savo 
lenkiškas mokyklas, o Punsko

*
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JONUI ŠIMĖNUI - SIMEN

mirus, žmonai Paulinai, anūkams ir giminėms gilių 
užuojautų reiškiame

Elena ir Jurgis Sirusai

Danutė ir Algis Alksniniai 
Irena ir Vytas Alksniniai

OTILIJAI BERŽINSKIENEI
mirų*, jos vyrą Valterį, vaikus Nidą Ir RafaelĮ, seserį 
Birutę, brolj Edvardą ir kitus artimuosius giliai užjaučia 
Ir kartu liūdiV

LB veikloj
LB Cape Codo apylinkės me

tinis susirinkimas įvyko gegu
žės 15 Cape Codo Sentry banko 
patalpose. 1974 įkūrus šią LB 
apylinkę, narių buvo apie 30, 
o šiandien jau yra arti 100.

LB apylinkės pirm. V. Ži- 
džiūnas pranešė apie pereitų 
metų kadencijoj atliktus darbus: 
minėti birželio įvykiai, švęsta 
Vasario 16-oji, liepos mėn. su
rengta gegužinė, sutikti naujieji 
metai. Surinkta ir persiųsta au
kų: Vasario 16-osios proga 1433 
dol., Lietuvių Fondui 500 dol., 
Gdynės žvejam maisto produktų 
8 dėžės. Dalyvauta LB Bosto
no apygardos suvažiavimuose 
Bostone ir Hyannis. Kun. St. 
Yla pravedė lietuvių kalba su
sikaupimo- priešvelykines pa
maldas. Iš LB apylinkės kasos 
spaudai paremti paaukota 180 
dol., lietuvių radijo valandėlėm 
45 dol., Cape Codo Community 
College bibliotekai 
apie lietuvių tautos 
siekimus — 70 dol. 
' Revizijos komisijos
Mandeikis pranešė, kad kasos 
knygos ir valdybos susirašinėji
mo knygos vedamos tvarkingai.

Pasibaigus apylinkės valdy
bos kadencijai, buvo renkama

Mto nauja valdyba. Vieton pasitrau
kiančio dail. J. Rūtenio išrinkta 
D. Pautienienė. Kiti valdybos 
nariai perrinkti naujai kadenci
jai. Valdyba pareigomis pasi
skirstė taip: pirm. V. Židžifl- 
nas, vicepirm. D. Pautienienė, 
sekr. P. Šlapelis, ižd. J. Janso- 
nienė, narys soc. reikalam E. 
Strazdienė, Lietuvių Fondo at
stovas inž. J. Mikalauskas. Re
vizijos komisijoj vietoj išėjusio 
S. Kontrimo išrinkta V. Rūte- 
nienė.

LB Bostono apygardos pirm. 
J. Rūtenis išsamiai pranešė apie 
JAV LB 30 metų sukakties mi
nėjimą Detroite.

Tarp ateities darbų numatytas 
birželio įvykių minėjimas, me
tinis piknikas liepos 17 arba 
18. Visi raginti rašyti laiškus 
JAV pašto valdybai dėl Dariaus*

knygom 
meną ir

pirm. F.

bėti ir per IILąjį, kurį remia

lo išleidimo.

VYTAUTUI EIDUKEVIČIUI
mirų*, mūsų klubo narei p. EMuksvIčfonei Ir jos šeimai 
reltklama giliausią užuojautą.

LMK Federacijos
Neto Yorko klubas

Mylimam vyrui

Petras Jurgėla, pats gerai paži
nęs autorių, drauge su juo bai
gęs karo mokyklą, dalyvavęs lais
vės karuose su lenkais, papasa
kojo savo prisiminimų, kaip jie 
gavo įsakymą keliauti į Vilniaus 
komendantūrą, kaip ties Lent
variu lenkai sulaikė juos. k

Tada Irena Veblaitienė pade
klamavo 3 Maironio eilė- 

- raičius: Graži tu mano brangi 
tėvynė, Kur bėga Šešupė ir Oi 
neverk, motinėle, kai jaunas sū
nus.

Tuo ir buvo baigta programa. 
Pirmininkas visiem padėkojo ir 
pakvietė vaišintis. Visiem buvo 
patiekta šilta vakarienė. Tėv. 
Kornelijus Bučinys, OFM, su
kalbėjo maldą. Visi turėjo pro
gos pasikalbėti, įsigyti Kario iš
leistų knygų. Žmonių atsilankė 
jipie 60. (p.j.)

CAPE COD 
MASS.

šiais metais minim dviejų di
delių mūsų rašytojų sukaktis: 
Maironio ir Vinco Krėvės. Pri
minimas jų įtakos bei reikšmės 
mūsų tautai ir įnašas į lietuvių 
tautinę kultūrą yra tų sukakčių 
minėjimo tikslas. Lig šiol nei 
Bostone, nei jo apylinkėse nie
kas tų sukakčių minėjimų rengi
mu nesirūpino. . .

Pagaliau Laisvės Varpo radijo 
valandos vedėjas Petras Viščinis 
rugsėjo 19 skyrė žymią progra
mos dalį Maironiui, kurį jis api
būdino kaip lietuvių tautos ža
dintoją bei tautinį revoliucio
nierių, mūsų tautinės kultūros 
ugdytoją, savo literatūriniais 
darbais praturtinusį mūsų origi
nalią kūrybą. Įdomus buvo 
mūsų jauno poeto Algimanto 
Mackaus pasisakymas, įrašytas į 
magnetinę juostą prieš 20 su vir
šum metų. Visa žodinė progra
ma buvo perpinta Maironio kū
rybos pavyzdžiais: Aleksandro 
Kačanausko sukurtą pagal Mai
ronio žodžius dainą “Ten, kur 
Nemunas banguoja” atliko sol. 
Aleksandras Kutkus, Maironio 
baladę “Čičinskas” skaitė akt. 
Alfas Brinką, Juozo Naujalio su
kurtą pagal Maironio žodžius 
dainą “Vasaros naktys” atliko 
mišrus choras, vedamas Lion
gino Abariaus.

Pagal P. Viščinį, tai įvadas į 
minėjimą. Kitose programose 
būsią perduoti kitų pasisakymai 
apie Maironį ir kiti jo kūry
bos dalykai. Gi baigęs Maironio 
minėjimą, Laisvės Varpo vedė
jas esąs pasiryžęs suorganizuoti 
panašų Vinco Krėvės minėjimą. 
Taigi Laisvės Varpas atliks tai, 
ko kiti nepadarė.

Lietuviškos spaudos ir 
plokštelių stalas

Laisvės Varpo kultūriniuose 
renginiuose visuomet bfiua lie-. 
tuviškos spaudos ir plokštelių 
stalas. Toks stalas veiks taip pat 
spalio 10, sekmadienį, 3 vai. po 
pietų įvykstančiame dailiojo žo
džio ir dainos vakare So. Bosto
no Lietuvių Piliečių D-jos salėj. 
Čia bus galima gauti įvairių 
lietuviškų knygų ir plokštelių. 
Jau esąs užsakytas didesnis skai
čius Antano Gustaičio paskuti
nio satyrinio poezijos rinkinio 
“Ko liūdi, putinėli?”

Lietuviškos spaudos ir plokš
telių stalą suorganizuos ir tvar
kys Antanas Šeduikis iš Brock- 
tono. Jis yra nuolatinis lietuviš
kos spaudos platintojas Brockto- 
ne. Už išplatintą spaudą gautą 
nuošimtį jis skiria Lietuvių 
Bendruomenės reikalam.-

Demonstracijos prie 
Prancūzijos konsulato

Rugsėjo 18, šeštadienį, Baltų 
Lyga suorganizavo demonstra
ciją prie Prancūzijos konsulato 
Bostone dėl sovietam teikiamų 
dalių dujotiekiui. Demonstran
tai norėjo įteikti memorandumą, 
kuris būtų įteiktas Prancūzijos 
prezidentui, raginant neremti 
Sovietų Rusijos. Nei konsulas, 
nei kuris kitas pareigūnas nepa
sirodė. Tada tas raštas buvo į- 
mestas į konsulato pašto dėžu
tę. Prie konsulato durų buvo 
trumpos kalbos. Kalbėjo latvių, 
ukrainiečių, estų, lenkų, vietna
miečių, kubiečių ir net Afga
nistano atstovas, taip pat vienas 
pabėgėlis iš Sovietų Rusijos ir 
Harvardo universiteto prof. 
Cooper. Visi kalbėtojai labai 
griežtai pasisakė prieš Sovietų 
Rusijos rėmimą, šis dujotiekis 
sovietam duosiąs per 10 bilijonų 
dolerių pajamų, kurie būsią 
panaudoti jų kariniam stiprini
mui. Prie to dujotiekio dirba 
100,000 vergų iš visų kraštų. 
Prancūziją Amerika išgelbėjusi

Vakare dvi didžiosios TV ato

-Cambridge bibliotekos galeri
joj rugsėjo 13-27. vyko Elenos 
Vasyliūnienės dailės darbų pa
roda. Biblioteka ta proga iš
spausdino brošiūrėlę su E. Va
syliūnienės biografinėmis ži
niomis.

Paroda buvo lankoma dau
giausia amerikiečių. Joj buvo iš
statyta 10 paveikslų: Pavasaris, 
Vasara, Ruduo, Žiema, Laivai, 
Akmenys, Miškas, Mėnesiena, 
Gėlės. Lankytojai gėrėjosi šiais 
paveikslais su gerai nuteikian
čiomis spalvomis ir jų dariniais, 
o taip pat visa kompozicija.

Supažindins su nauja knyga
Liet. Moterų Klubų Federaci

jos Bostono klube spalio 16, 
.šeštadienį, 3 vai. p.p. Tautinės 
S-gos namuose, 484 E. 4th 
Street, So. Boston, įvyks susi
pažinimas su dr. Petro Kaladės 
neseniai išleista knyga “Mais
tas ir ligos — maisto biochemi
ja”. Apie autorių ir knygą kal
bės dr. Alfredas Krisiukėnas. Po 
supažindinimo bus kavutė. Visi

Taisyklės
Pavydi žmona pjauna vyrą:
— Begėdi, nesigink! Tu gatve 

iš paskos sekei kažkokią moterį.
— Sekiau, nes to reikalavo ju

dėjimo taisyklės. Ta gatvė buvo 
vienos krypties.

. . Musių dialogas . .
— Man žiūrint į dramblį, vi

sada kyla pasigailėjimo jausmas.
— Kodėl?
— Vargšelis negali lubom 

vaikščioti.

Suraminimas
Keleivinis laivas šiaurės van

denyse atsidūrė miglose. Kelei
viai nervinosi, ypač senyva po
nia. Ramumo sumetimais teira
vosi jūrininko:

— Sakykit, kas įvyktų, jei su- - 
sidurtume su dideliu ledo kalnu?

— Niekas, — aiškino jūrinin
kas. — Ledo kalnas, kaip plau
kia, taip ir plauktų.

— Ačiū už gerą žodį. Dabar 
esu visai rami.

JŪRA STRIMAiTYTĖ, lietuvė ad
vokate, STRIMAITIS & KEHOE, 31

Ofisų Ir Bostono pritarti klientus.

MIM-BVimilL 
PortOSB puid both įuoys

JAV LB 30 metų veiklos su
kaktį spalio 2 Lantana restorane, 
Randolph, Mass., rengia LB Bos
tono apygarda.

Liaudies darbų pa
roda, rengiama L.T.I. Bostono 
skyriaus, bus spalio 2-3 Liet. 
Piliečiu draugijos IV-to aukšto 
patalpose.

Radijo valandėlės Laisvės 
Varpo rudens koncertas įvyks 
spalio 10 So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos salėj.

“Maistas ir ligos - maisto 
biochemija” knygos sutikimas — 
spalio 16, šeštadienį, 3 vai. p.p. 
Tautinės S-gos namuose, So. 
Bostone.

Parapijos misijos. Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje So. 
Bostone misijos prasidės spalio 
17 d. 10:15 v.r. Mišias aukos ir 

pamokslą pasakys vyskupas 
John D’Arčy.

Balfo 72 skyriaus pobūvis — 
vakarienė bus spalio 30, šešta
dienį, 6:30 vai. vak. Sandaros 
salėj, Interval St., Brocktone.

Lietuviškų parapijų metų re
liginis koncertas įvyks Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioj So. 
Bostone, lapkričio 7, sekmadie
nį, 11 vai. ryto. Koncerto prog
ramoj - Berklee kolegijos cho
ras, solistai ir muzikai. Bus at
liekama Jeronimo Kačinsko nau
ja kompozicija šv. Pranciškaus 
800 metų jubiliejaus proga — 
“Saulės giesmė”.

Martyno Jankaus šaulių kuopa 
ruošia rudens balių lapkričio 13, 
šeštadienį, 6:30 vai. vak. Sanda
ros salėj, 30 Interval St., Brock
tone.

Šv. Petro parapijos bazaras 
— lapkričio 14 So. Bostono Lie
tuviu piliečių D-jos salėj.

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimas įvyks lapkričio 21, 
sekmadienį, So. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos salėj. Ren
gia Lietuvos karių veteranų są
junga Ramovė.

LAISVĖS VARPAS sskmadio- 
niai* »^10ū0 vai. ryto ii WCAV- 
FM banga 98,0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brocfcton, 
MA 02402. Telefonas (817) 586- 
7209.

BOSTON, MASS — WLYN 1360 
bangos aokm. nuo 8 Iki 8:30 vai. 
ryto ir nuo 4:30 iki 5 vai popiet 
Veda S. Ir V. Minkai, 502 E. Bvoad- 
tvay, So. Boston, Mas*. 02127. 
Telef. 268-0489. Parduodama* 
Darbininkas. Dideli* lietuviškų

gmfiu buvo ir fotografavo, nieko



Marija Nnreflrienė, LMK Fe
deracijos pirmininkė, rugsėjo 10

—

šį savaitgalį, spalio 3, sekma
dienį, iškilmingas šv. Pranciš
kaus gimimo 800 metų minėji-
mas. Pamaldos Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje 11 vai.

Pabaltiečių meniškos foto
grafijos ir poezijos vakaras 
įvyks spalio 2 ir 3, šį savait
galį, Estų namuose, Manhattane, 
243 E. 34 St. (prie pat 2 Avė. ir 
išvažiavimo iš Midtovvn tunelio). 
Poezijos vakaras ir parodos ati
darymas bus. spalio 2, šeštadie
nį, 7 v.v. Poetai skaitys savo kū
rybą angliškai ir gimtąja kalba, o 
taip pat ir savo verstos poezijos 
iš okupuotos Lietuvos, Latvijos, 
Estijos. Paroda lankoma šešta
dienį nuo 12 v. iki 9 v.v., sekma
dienį nuo 12 vai. iki 6 v.v. 
Parodą rengia pabaltiečių meno 
draugija Baltia. ,

Lietuvių Tautodailės Instituto 
New Yorko skyrius spalio 9-10 
rengia keramikos ir emalio paro
dą. Ta proga mažojoje salėje bus 
įvairių tautodailės darbų išparda
vimas. Ten savo kūrinius išstatys 
Regina Abromaitienė iš Putnam,

išvyko į Vokietiją pas savo dukrą 
Rūtą ir žentą'Giessen mieste, 
kur jos žentas universitete dėsto 
lingvistiką. M. Noreikienė lan
kėsi Vasario 16 gimnazijoje, pa
sikalbėjo su jos direktorium A. 
Šmitų. LMKF regiono pirminin
kė- E. Lucienė suorganizavo su
sitikimą su klubų pirmininkėm, 
nes Vokietijoje veikia LKMF 8 
klubai. M. Noreikienė iš Vo
kietijos grįžta spalio mėnesio vi
dury.

Kęstutis Miklas, Readex Mic- 
roprint korporacijos viceprezi
dentas ir generalinis menedže
ris, spalio pradžioj išvyko tarny
bos reikalais į Londoną. Pramato 
lankytis ir Romoje:

Jonas Šimėnas mirė rugsėjo 
20. Palaidotas rugsėjo 23 Scars- 
dale, N. Y. Jis savo laiku Mari- 
hattane turėjo vieną iš geriausių 
vyriškų drabužių siuvyklų — Sį- 
mon ir siuvo geros kokybės dra
bužius. Mielai patarnaudavo lie
tuviam.

Atstovai į Pasaulio lietuvių 
jannteo- kongresą bos renkami 
spalio pabaigoj. Vėliau bus pra
neša plačian. Dėl informacijų 
galima skambinti R. Balsiui 
321-2211.

Balfo direktorių suvažiavimas 
vyksta spalio 9-10 St Petersbur- 
ge, Fla. Iš New Yorko vyksta 
trys direktoriai: .Bronius Bieliu- 
kas, Janina Gerdvilienė, Vincas 
Padvarietis. Jie iš New Yorko 
išvyksta spalio 2, grįžta spalio 12.

Janina Gerdvilienė, Balfo di
rektorė ir 100-jo skyriaus pirmi
ninkė, uoliai veikusi įvairiose 
lietuvių organizacijose, spalio 30 
išvyksta nuolatiniam apsigyve
nimui į St Petersburgą, Fla.

Maironio lituanistinės mokyk
los rudens vakaras-balius bus 
spalio 16 Kultūros Židiny. Pro
gramą atliks Jinai ir trys gintarai.

LB Queens apylinkė spalio 
10, sekmadienį, 2 v. popiet 
Congregational bažnyčios salėje 
Woodhavene rengia Vinco Krė
vės 100 metų gimimo sukakties 
minėjimą, į kurį atvyksta jo duk
ra Elena Mošinskienė iš Phila- 
delphijos. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti.

Vietoj gėlių ant tragiškai Bos
tone žuvusio Raimundo Budrei- 
kos kapo Irena ir Jurgis Oku- 
niai skiria Kultūros Židiniui 50 
dol. auką, kartu reikšdami gi
liausią užuojautą tėvam Janinai 
ir Romualdui Budreikam ir bro
liam Eduardui ir Tomui.

•i
bus spalio 9, leštadienį, Kultū- jcjT E'TVl'Tl/J?
ros Židinyje. Pradžia 10 vai.

Tėvynės, artimo U b«Mys».mų,bus Mtami trys tyton.- ^lė lydi mus per gyvento,.

Kaip žinome, šis Liet Kultūros 
Fondas rūpinasi Kultūros Židi
nio išlaikymu. LXF. valdybos

yra Aleksandras Vakselis.

beito premijos laureatas už K-

ziejų), skaitė savo poeziją lenkiš
kai ir angliškai. Prisirinko labai 
daug žmonių, kad netilpo salėje. 
Stovėjo ant laiptų, auditorijos 
prieangyje. Buvo ir apie 10 lie
tuvių. Programai pasibaigus, 
kai kam teko pasikalbėti su be
sišypsančiu laureatu. Ta proga 
lenkai įteikė baltų ir raudonų 
gvazdikų puokštę (lenkų vė
liavos spalvos). Jam taip pat 
buvo įteikta knyga Soviet Gen
ocide in Lithuania.

Balfo lOOpjo skyriaus rudei i 
. vąjus New Yorke pradėtas spi

Sroms vertybėms mes skiriame j Ne^ Yorko 
lailm atilmiomAc Vionn <iai - .TTT /

Conn. Ji iš lapų klijavimo bū
du sukuria įdomius ir intriguo
jančius paveikslus. Lietuviškų 
audinių išstatys pasižymėjusi 
audėja Milda Kvedarienė. Lie
tuviškus valgius patieks Genė 
Kudirkienė.

LIETUVOS VYČIŲ 
41 KUOPOS VEIKLOJ

Liet Darbininkų Draugijos 7 
kuopos pirmas susirinkimas po 
vasaros atostogų bus spalio 10, 
sekmadienį, 3 v. popiet Fi Fi 
restorane Woodhavene. Pir
mininkė Bronė Spūdienė prašo 
visus narius dalyvauti.

New Yorko lietuviškos organizacijos 
spalio 15, penktadienį, 8 v.v. 
Kultūros Židiny rengia išvykstančios 
| Floridą
JANINOS GERDVILIENėS 
IŠLEISTUVES
Įėjimas — 8 dol.
Vietas užsisakyti galima pas K. Sadauską — 846-5543 

(Užsisakyti reikia Iki spalio 14)

PABALTIEČIŲ FOTOMENO 
PARODA
ir

POEZIJOS VAKARAS
Įvyk,

Spalio 2-3 dienomis
Estų namuose Manhattane, 

243 E. 34thSt 
(prie 2nd Avė)

Paroda lankoma spalio 2, šeštadienį, 12-9 v.v. 
spalio 3, sekmadieni, 12-6 v.v.

Poezijos vakaras ir parodos atidarymas 
spalio 2, šeštadienį, 7 v.v.

RENGIA IR VISUS DALYVAUTI KVIEČIA 
PABALTIEČIŲ MENO DRAUGIJA BALTIA

MAIRONIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS
TRADICINIS z

RUDENS BALIUS
bus spalio 16, šeštadienį, 7 v.v. Kultūros Židiny

PROGRAMOJE: Jinai Ir trys gintarai.
Jie taip pat gros ir tekiams 
7-8 v. — iampaaes, koktumai 
o v. programa, ro prograuuro - 
vakarienė Ir kokiai

(ėjimas suaugusioms — 16 doL, studentams —• 6 dot

Stalus užsisakyti pas:
A Garbsusklsnė — 616 694-2471
A. Jankauską — 212 8464269
V. MetueeRleng — 291 664-1229
G. ŽemeKaSĮ — 293 847-2776 
R. VsiteMI — 914 997-6923

Visi kviečiami atsRankyti
TĖVŲ KOMITETAS

Lietuvos vyčių 41 kuopa po 
vasaros atostogų pirmą susirin
kimą turėjo rugsėjo 19 Apreiški
mo parapijos salėje. Pirminin
kė Helen Kulber susirinkimą 
pradėjo malda.

Toliau buvo kalbama apie 
vyčių seimą ir apskrities suvažia
vimą. Juozas Boley pagyrė sei
mą, nes daugiau kaip pusę 
posėdžių buvo kalbama lietuviš
kai. Žuvus vyčių vėliavai, buvd 
padaryta nauja, bet trūko kai ku
rių dalių. Sėtinas apsiėmė saują 
vėliavą pertvarkyti.

Kun. Jonas Pakalniškis kalbė
jo apie Maironį, gi Emilija San- 
danavičienė paskaitė porą eilė
raščių iš “Pavasario balsų”. Sta
sys Lukas paskaitė ištraukas iš 
“Aušros”, iš pirmojo lietuviško 
tautinio laikraščio, nuo kurio 
pasirodymo kitais metais bus 
100 metų. K. Genevičienė pa
skaitė iš Liet. Kat. Bažnyčios 
Kronikos, kaip Lietuvoje vargsta 
žmonės, kovodami dėl savo reli
ginių įsitikinimų. Ateinantiems 
metams perrinkta ta pati valdy
ba. '

Po susirinkimo buvo vaišės, 
kurias parengė Veronika Kaz
lauskas. Kitas susirinkimas bus 
spalio 17 toje pačioje salėje. 
(ES.)

Parduodami lietuviški tauti
niai drabužiai vidutinio ūgio 
berniukui ir merginai. Dydis 
apie 14-16’ Darbininko adm., 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Suaugusi mergina ieško mažo 
buto arba kambario Woodhave- 
no ar Richmond Hill apylinkėj. 
Turį tokias patalpas, prašomi 
skambinti vakarais tel. 516 
764-3776.

Ieškoma moteris, kuri galėtų 
kartu gyvendama padėti senes
nio amžiaus moteriai. Geras at
lyginimas, gyv. vieta Brooklyne. 
Tel. vakarais 252—9278.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Genu.). Apsidraus- 
danri pro jį, sutaupysit 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grapės, kurias galite 
pasirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3669. Valu, savaitgaliais 
261 654-3756.

QUEENS COLLISION 
CENTER INC. Ezpert auto 
body svoris — Ducco painting 
— Welding — Fromas straigh- 
tened — Fiber gkus svork. John 
A CMearich, 131-13 HiDside 
Atomo, • Richarond Hm, N.Y. 
11418. 24 kr. tosriug phonė 
H114866. Tcnving aftor 6:00 — 
8434677.

Barių šeima iš . Bridgeport, 
Conn., liūdi kartu su visais lietu
viais pranciškonais, mirus Bro
liui Jurgiui Petkevičiui, O.F.M., 
tiek metų išdirbusiam Darbinin
ko administracijoje. Ta proga 
Dabininko laikraščiui aukoja 25 
dol. Darbininko administracija 
už auką nuoširdžiai dėkoja.

Gintė B. Damušytė, pagerb
dama mirusį Brolį Jurgį Petkevi
čių, OFM, ilgametį Darbininko 
administracijos darbuotoją, Dar
bininko laikraščiui aukoja 25 
dol. Darbininko administracija 
nuoširdžiai dėkoja.

Ona ir Bronius Babušiai rug
sėjo 18 atšventė 50 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Ta 
proga koncelebracines mišias 
lietuvių pranciškonų koplyčioj 
Brooklyne aukojo Aušros Vartų 
lietuvių parapijos klebonas kun. 
Vytautas Pąjųbinskąs ir Tėv. 
Kornelijus Bučinys, OFM. Daly
vavo sukaktuvininkai, jų giminės 
ir draugai. Vaišės vyko sukaktuvi
ninkų namuose Atlantic Beach, 
N.Y.

Daytona Beach Shores, Flori
da, išnuomojamas prie jūros 
condominium — be baldų. Du 
miegamieji. 2 1/2 vonios, gara
žas. Kaina $525 mėnesiui. Skam
binkite (904) 761-4879 arba (203) 
529-7339.

Kultūros Židiniui New Yorke 
tebeieškomas prižiūrėtojas 
(pageidaujama 2 asmenys). Ge
ros darbo ir apsigyvenimo sąly
gos pačiam Kultūros Židiny. Dėl 
informacijų skambinti vakarais 
212846-7636.

I
Pranciškonų spaustuvei I 

| reikalingas tarnautojas vy-1 
ras dirbti rišykloje. Gali | 

. būti be patyrimo toje srityje I 
' | — bus išmokintas. Gali dirb- j 

I ti ir nepilną dieną (part | 
| time). Kreiptis į spaustuvės I 
į vedėją T. Pr. Giedgaudą tel. | 
j 827-1350.

I 
I 
I 
I 
I 
I

I

I

siais į vargąjis ištiesia savo aukos Bdfo WxlaK^S

lietuvių triūsia, vargsta Sibire. j. anlf*. 
Daug lietuvių dėvi kalinio nu
driskusį apdarą. Jie kenčia pa
niekinimą, pažeminimą, dirba 
alkani šaltyje, nors ir stiprūs 
dvasioje. Ligoti seneliai Lietu
voje, Vak. Vokietijoje. Suvalkų 
lietuvių dienos sunkėja. Baltas 
padeda jiems. Nuo 1945 Baltas 
yra nušluostęs nemaža sodrių 
ašarų nuo lietuvių veidų. Jis ir 
šiandien pradžiugina daugelį 
širdžių.

ir siųsti Balfo 100-ojo skyriaus 
iždininkui tokiu adresu: A. 
Pumputis, 86-32, 78 St, Wood- 
haven, N.Y. 11421.

Aukos nutašomos nuo pajamų 
mokesčio.
Balfo 100-ojo skyriaus valdyba

KERAMIKOS IR EMAŲ0 
PARODOS BELAUKIANT

Lietuvių Tautodailės Instituto 
New Yorko skyrius spalio 9-10 
Kultūros Židinyje rengia kera
mikos .ir emalio parodą.

Kas yra keramika, visi žinome. 
Tai puodų, vazų, vazelių menas, 
kur viskas daroma iš įvairių mo
lio rūšių. Emalis jau kas kita. 
Pirmiausia paimama vario 
plokštelė ir ant jos dedami gla- 
zūriniai dažai, milteliai. Paskui

Liet Kat Religinė Šalpa iš
leido atspaudą straipsnio, kurį 
parašė Janice A. Broun, — The 
Land of Crosses. Straipsnis 
buvo išspausdintas The Chris- 
tian Century 1981 gruodžio 31. 
Atspaudas išspausdintas dideliu 
tiražu ir paskleistas tarp įvairių 
informacijos ir žinių tarnybos 
įstaigų.

visa tai deginama krosnyje. Prie 
aukštos temperatūros glazūriniai 
milteliai ištirpsta, susijungia su 
variu, ir atrodo, kad būtų kas ten 
spalvotą stiklą uždėjęs. Tokiu 
būdu pagamina lėkštes, dekora
tyvines plokštes, sagas ir kita.

Šioje parodoje dalyvauja: 
skulptorius keramikas Petras 
Vaškys iš Philadelphijos; iš To
ronto Sofija Pacevičienė, Genė 
Valiūnienė, Valentina Balsienė; 
iš Bostono dalyvauja Ina Nenor- 
tienė; iš New Yorko apylinkės 
Regina Kudžmienė ir Gilanda 
Matonienė.

Paroda bus sutvarkyta spalio 
8. Visuomenė ją galės lankyti 
spalio 9 ir 10 dienomis. Iškil
mingas atidarymas šeštadienio 
vakarą. Publika galės ir įsigyti 
meniškų dekoratyvių kūrinių.

LIETUVIU TAŲTODAILtS
INSTITUTO

NEW YORKO SKYRIUS
RENGIA

KERAMIKOS IR EMALIO 
PARODĄ
1982 spalio 9 ir 10 dienomis Kultūros Židiny

Parodoje dalyvauja:

Petras Vaikys, Valentina Balsienė, Sofija 
Pacevičienė, Genė Valiūnienė, Gina 
Kudžmienė, Ina Nėnortienė, Gilanda 
Matonienė

Paroda lankoma:
spalio 9, težtadienĮ, nuo 1 Hci 9 v.v. 
sekmadienį nuo 12 iki 4 v. popiet

Iškilmingas parodos atidarymas šeštadienį 7 v.v.
Parodos lankymo metu bus geltona nusipirkti lietuvių meno 
dirbinių, pasivaišinti Genės Kudirkienės paruoštais lietuviš
kais pietumis ar namuose keptais pyragais bei kava.
Prie Įėjimo aukojama.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
HARTFORDO APYLINKĖS VALDYBA VISUS KVIEČIA į

RUDENS BALIŲ — KONCERTĄ
1982 M. SPALIO 9 D. — 7:00 V.V. 

HARTFORDO LIETUVIŲ KLUBE
227 LAWRENCE STREET 

HARTFORD, CONNECTICUT

PROGRAMOJE:

CLEVELANDO VYRŲ OKTETAS,
VADOVAUJAMAS RYTO BABICKO 

SU SOLISTE IRENA GRIGALlONAITE
Šokiams gros peter nona orkestras—veiks maisto ir gSrimv bufetas

ĮĖJIMO KAINA 6940 — STUDENTAMS 6446

STALUS REIKIA IŠ ANKSTO UŽSISAKYR PAS: ŽINĄ DRESUOTI
236 OXFORD SDtEBT 
HARTFORD, CT. 
TELEFONAS: 236-6691


