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Okupuotoje Lietuvoje veikia 
neakivaizdinė — pogrindžio ku- 
nigę seminarija. Į Kauno kunigų 
seminariją kandidatus atrenka 
bedieviška valdžia. Teleidžia į- 
stoti tik mažai dalelei. Tai kiti 
tikintieji ir norį tapti kunigais 

_ _____ mokosi slapta neakivaizdinėje 
žudynių ‘ irkačT nešališka i kol seminarijoje.Tokius ku-
misija nustatytų žudynėse Izrae
lio veidmenį.

NEIŠTIKIMAS SĄJUNGININKAS

Tel Avive apie 400,000 įvairių 
įsitikinimų ir amžiaus žmonių 
užtvindė gatves reikalaudami, 

ir gynybos ministeris Sharon at
sistatydintų dėl Libano sostinėj 
Beirute įvykdytų palestiniečių 

rijos viduj ir užsieny dėl vakari
niam Beirute įvykdytų palesti
niečių žudynių, Izraelio min. 
pirmininkas pagaliau sutiko su
daryti nepriklausomą komisiją 
tų žudynių kaltininkam nusta
tyti.

V. Vokietiją valdžiusi social
demokratų ir laisvųjų demokratų 
partijų koalicija galutinai sužlu
go. Laisvųjų demokratų partija 
susitarė sudaryti naują koaliciją 
su krikščionių demokratų partija 
ir spalio 1 parlamente balsuoti 
už nepasitikėjimo pareiškimą 
kancleriui Helmut Schmidt. 
Naujuoju kancleriu yra numaty
tas rinkti krikščionių demokratų 
partijos vadas Helmut Kohl.

Kinijoj besilankančiai Britani
jos min. pirmininkei Marga- 
ret Thatcher Kinijos min. pir
mininkas Zhao Ziyang pareiš
kė, kad Kinija yra pasiruošusi 
perimti Britanijos valdomo 
Hong Kongo suverenitetą, Brita
nijos su Kinija sudaryta Hong 
Kongo teritorijos nuomos sutar
tis baigiasi tik 1997.

Iranas savo ideologinės revo
liucijos taikiniu yra pasirinkęs 
Saudi Arabiją ir piligriminės ke
lionės į Meką dingstim pasiun
tė į Saudi Arabiją per 100,000 
maldininkų kelti riaušių ir 
skleisti islamo fundamenta
listinėm idėjom. Čia jie bandė 
suruošti demonstracijų su Kho- 
meini paveikslais ir atitinkamais 
šūkiais, bet pasirengusios Saudi 
Arabijos policijos buvo greitai 
išsklaidyti.

Sov. S-gos prezidentas, kal
bėdamas Azerbaidžane partijos 
vadam, pareiškė, kad yra labai 
svarbu palengva gerinti santy
kius su Kinija, nes tai būtų 
abiem pusėm naudinga. Kinija 
šį pareiškimą sutiko šaltai ir 
pareikalavo, kad Sov. S-ga pirma 
pasitrauktų iš Afganistano ir su
mažintų savo kariuomenę Kini
jos pasieny.

Izraeliui pagaliau pasitraukus 
iš vakarinio Beiruto uosto ir iš 
aerodromo, JAV jūrų pėstininkai 
išsikeldino Libane. Prez. Rea- 
gan pareiškė, kad čia jų išsi
kels 1,200 vyrų ir kad jie pasi
liks Libane tol, kol Libano vy
riausybės kariuomenė pasi
darys pajėgi palaikyti krašte 
tvarką ir kol Izraelio ir Sirijos 
armijos, galutinai pasitrauks iš 
Libano.

Libano prezidentas Amin Ge- 
mayel pradėjo eiti pareigas ir 
pažadėjo padaryti Libaną dina
miška valstybe, laisva nuo sveti
mų kariuomenių ir nuo užburto 
tarpusavio žudynių rato.

Prasidėjusios JT sesijos pir
mininku buvo išrinktas Vengri
jos diplomatas Imre Hollai, ku
ris, nesilaikydamas iš jo laukto 
neutralumo, pirmoj savo kalboj 
sumenkino Afganistane įvykdy
tas žudynes ir pasmerkė vakari
nio Beiruto palestiniečių žu
dynes, nors Afganistane buvo 
nužudyta tūkstančiai, o Beirute 
palyginti mažiau žmonių.

trukdo susitarti dėl Pietvakarių 
Afrikos, arba Namibijos, nepri-

spausdinami jį artimiau pažino
jusio jaunimo pasisakymai.

Leidiny gvildenamos sktualios 
problemos, diskutuojamas klau-

ntam Beirute pasibaigus, Izrae
lio kariai sulaikė didelį skai
čių palestiniečių, įtariamų bu
vus kovotojais, ir išgabeno juos 
į pietiniam Libane sudarytas pa
lestiniečių stovyklas.

dauguma. Dirbu labai naudingą 
darbą.

Esu kunigas! Kunigystės jau 
niekas neatims, ir kur tik būsiu, 
dirbsiu kunigui skirtą darbą, 
čioje išmetė iš konservatorijos, 
1974 buvo įsakyta atleisti ii Pa-

Lietuvoje yra neakivaizdinė 
kunigų seminarija. Jai atsirasti 
akstiną davė dabartinis laikas. 
{ Kauno kunigų seminariją pri
imami ne visi, kurie nori joje 
mokytis. Todėl, kol saugumas 
spręs kandidatų tinkamumą se
minarijai ir juos atsijos, tol eg
zistuos ir neakivaizdinė kunigų 
seminarija. Kur turi mokytis jau
nuoliai, norintieji tapti kunigais, 
kada jų nepriima Kauno kunigų 
seminarijon?!

Vienintelis atsakymas ir realus 
kelias — neakivaizdinė kunigų 
seminarija. Panašią seminariją 
lankė ir mūsų popiežius Jonas 
Paulius II-sis. Esu kunigas! To 
nori ar nenori J. Urbonas ir į jį 
panašūs — jau įvykęs faktas — 
prašom manęs nediskriminuoti. 
Pakankamai tos diskriminacijos 
patyriau praeityje: 1959 mane 
už giedojimą Vabalninko bažny- 
veikslų galerijos vedėjo — direk
toriaus pareigų, o 1977 — iš Vil
niaus universiteto mokslinės 
bibliotekos, kurioje dirbau dai
lininku.

Po to zakristijonavau, mokiau-

nigus persekioja valdžia.
Toks yra ir kun. Kastytis-Leo- 

nas Matulionis, kuris patarnauja 
Kybartų bažnyčioje.

Vilkaviškio rajono vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduoto
jas Urbonas, vasario 17 nuvy
kęs į Kybartus, reikalavo, kad 
Kybartų bažnyčios komiteto pir
mininko pavaduotojas Kostas 
Abraitis pasirašytų po raštu, ku
riame reikalaujama, kad kun. 
Matulionis Kybartų bažnyčio
je neatliktų kunigo pareigų, nes 
jis nesąs joks kunigas, nebaigęs 
kunigų seminarijos. Bažnyčios 
komiteto pirmininko pavaduo
tojas nepasirašė po tokiu raštu, 
nes ne bažnyčios komiteto na
riai ir ne valdžios pareigūnai 
sprendžia apie kunigystę, o dva
sinė vyriausybė.

Tada pavaduotojas J. Urbonas, si ir tapau kunigu. 
Kybartuose būdamas ir sakyda
mas kalbas įvairiose organizaci
jose, šmeižė kun. Matulionį, va
dindamas jį apsišaukėliu, Kybar
tų vykdomojo komiteto pirmi
ninkui paliko raštą, kur rašoma, 
kad jis nebaigęs kunigų semina
rijos, neturi darbo pažymėjimo, 
neturi teisės atlikti kunigo parei
gų, nedirbo jokio visuomenei 
naudingo darbo, todėl jis būsiąs 
baudžiamas pagal veikiančius 
įstatymus. Su tuo raštu buvo 
supažindintas pats kunigas Ky
bartų vykdomojo komiteto pir
mininko raštinėje.

Kun. Kastytis Jonas Matu
lionis parašė pareiškimą Lietu
vos komunistų partijos centro 
komiteto pirmajam sekretoriui 
Petrui Griškevičiui. Pareiškime 
jis taip atsako į neteisingus 
jo užpuolimus:

“Esu kunigas, baigęs neaki
vaizdinę kunigų seminariją, ga
vęs šventimus, — todėl turiu tei
sę atlikti visas kunigui priklau
somas pareigas.

Tarybų Sąjungoje Bažnyčia at
skirta nuo valstybės, ir todėl re
ligiją liečiančius klausimus turi 
tvarkyti ir spręsti Lietuvos baž
nytinė vyriausybė. Šiuo atveju 
taip ir pasielgta.

Jau kuris laikas esu kunigas, 
atlieku visas kunigui priklauso
mas pareigas, ir tas, kas turi 
galią leisti ar neleisti jas atlikti, 
— neuždraudė ir neatšaukė.

Lietuvoje yra bažnytinė pro
vincija, jai vadovauja vyskupai, 
taigi jiem, kaip teisėtas kuni
gas, ir priklausau. Ne J. Urbo
nas ar kiti asmenys sprendžia 
apie mano kunigystę, bet Bažny
čia.

Dėl pažymėjimo štai ką pa
reiškiu. Po karo nei vienas Lie
tuvos kunigas jo neturėjo. Kai 
valdžiai prireikė pažymėjimų, 
valdžios įstaigos juos išdavė. 
Panašus ir mano atvejis: jei rei
kalingas darbo pažymėjimas, 
tegu duoda tuo reikalu besirū
pinanti įstaiga, ir klausimas bus 
išspręstas. Kam reikalingas 
šmeižtas, gąsdinimas ir tikinčių
jų kiršinimas?

Kaltina — nedirbu naudingo 
darbo! Dirbu ne ateistų tarpe, o 
tikinčiųjų. Tikinčiųjų, kaip žino*

Gerbiamas sekretoriau, įspė
kite atitinkamas įstaigas, kad ne
būčiau diskriminuojamas, ir, jei 
reikalinga, kad būčiau užregist
ruotas valdžios įstaigose kaip 
kunigas. Tegu tai padaro'TF^a- ______ _ .
siunčia registracijos pažymėjimą Šantažuoti be valdžios leidimo 
šiuo adresu.” šventimus gavusį kunigą.

Grandinėlės jaunimas etnografiniuose drabužiuose atlieka senovinę programos dalį 
(Vai gaidžiai, gaidžiai, kas do gaideliai, kad šią naktelę gražiai giedojo... ). Grandi
nėlė iš CIevelando lapkričio 7 atvyksta į New Yorka ir atliks programą Laisvės Žibu
rio rudens koncerte, kuris bus Richmond Hill aukštesnės mokyklos salėje.

POGRINDŽIO LEIDINYS TIKINČIAM 
OKUPUOTOS LIETUVOS JAUNIMUI

Lietuvoj pasirodė naujas po
grindžio leidinys “Lietuvos Atei
tis”, skirtas tikinčiam Lietuvos 
jaunimui. Pirmasis “Lietuvos 
Ateities” numeris, jaunimo tar
pe susilaukęs didelio dėmesio, 
pasirodė šių metų sausio mėnesį. 
Pavasarį išėjo jau antras šio lei
dinio numeris.

Redakcija yra gavusi daug kri
tinių pastabų, gerų 
pasiūlymų ... Visi yra įsitikinę, 
kad jaunimui turėti leidinį, ku
riame galėtų laisvai reikšti savo 
mintis, įsitikinimus, aptarti iški
lusias problemas, yra ne tik nau
dinga, bet ir būtina...

“Lietuvos Ateities“ antrasis 
numeris daug vietos skiria kuni
go Virgilijaus Jaugelio antro
siom mirties metinėm paminėti: 
plačiau supažindina jaunimą su 
kunigo Jaugelio asmenybe,

i
Tikinčiųjų skundas

Kybartų parapijos tikintieji 
tam pačiam komunistų partijos 
bentro komiteto pirmininkui P. 
Griškevičiui 1982 vasario 28 pa
siuntė skundą kun. Matulionio 
reikalu. Skunde sako, kad val
džia neturi teisės kištis į Bažny
čios reikalus ir prašo jam išduo
ti kunigo pažymėjimą, jeigu jis 
toks reikalingas. Skundą baigia 
šiais žodžiais: “Sis kunigas mūsų 
parapijai yra labai reikalingas, ir 
mes neleisime jam iš Kybartų 
išvykti.”

Skundą pasirašė 1033 kybar- 
tiečiai.

Tardytojas kviečia
1981 kovo 30 kun. Kastytis 

Matulionis buvo kviečiamas pas 
Vilniaus prokuroro pavaduotoją 
Bakučionį. 1981 liepos pradžio
je atsilankė milicijos pareigūnas 
su Vilkaviškio rajono milicijos 
raštu, kuriame prašo patikrinti, 
ar minėtas kunigas yra priregis
truotas ir gyvena nurodytu ad
resu, kur dirba, ar tiki Dievą ir 
kt. Neradęs kunigo, apklausinė- 
jo ten gyvenantį giminaitį ir pa
liko kvietimą atvykti į milici
ją-

Kun. Matulionis nei vienu 
atveju į valdžios įstaigas nenu
vyko, kadangi jokio nusikaltimo 
nebuvo padaręs, o visi iškvie
timai turėjo tik vieną tikslą —

PASIKĖSINIMO PRIEŠ TIESĄ 
NEGALIMA NUTYLĖTI

Vatikanas reagavo į vieno Iz
raelio vyriausybės pareigūno 
kritiškus pasisakymus prieš po
piežių ir Bažnyčią.

darė Jeruzalėj, yra išsireiškimų, 
kurie ne tik stebina, bet yra be
veik neįtikėtini. Jie sudaro įspū
dį lyg botų buvę užmiršta emo
cijų sukeltomis aplinkybėmis, 
kurios objektyviai nėra pateisi

Izraelio ministerįs pirmininkas 

taip apgavo, kad jo į 
užsieny buvo pažeistas.

Biržely Izraelis tikino, kad jo

kovotojų, bet Izraelio kariuome
nė apsupo visą Beirutą. Vėliau 
pažadėjo neokupuoti, vakarinio 
Beiruto, jei prezidento Reagano 
specialiam įgaliotiniuiv Philip 
C. Habib pavyktų išsiderėti pa
lestiniečių kovotojų pasitraukimą 
iš vakarinio Beiruto. Nužudžius 
Libano prezidentu išrinktąjį 
Bashir Gemayel, Izraelis, įtikin
damas, kad siekia tik užkirsti ke
lią riaušėm, įsiveržė ne tik į va
karinį, bet ir į rytinį Beirutą. 
Ir Izraelio ambasadorius Wash- 
ingtone Moshe Arens Begino

HELSINKIO GRUPĖ MASKVOJ 
NUTRAUKĖ SAVO VEIKLĄ

Sovietų kovotojų už žmogaus 
teises Maskvoj . įsteigta Hel
sinkio susitarimų vykdymui 
remti visuomeninė grupė dėl so
vietinės valdžios persekiojimų 
yra priversta nutraukti savo 
veiklą. Tai oficialiai pranešė vie
na iš šios grupės narių — aka
demiko Sacharovo žmona Jele- 
na.Bonner.

Maskvoj paskelbtame komu
nikate Jelena Bonner ir vienin
teliai du kiti dar laisvėj esą 
grupės nariai, Sofija Kallistra- 
tova ir Nahum Neiman, nurodo, 
kad nuo pat Helsinkio grupės 
įsisteigimo dienos sovietinė val
džia nesiliovė grubiai persekio
jusi grupės narių, visomis prie
monėmis trukdė jos veiklą. Še
šiolika grupės narių buvo val- 

mi kalėjimuose arba koncentraci
jos stovyklose, kiti yra ištremti, 
jų tarpe akademikas Sacharovas.

Simas “Koks Šiandien turi būti 
tikintis jaunimas?“ Siūlomi kon
kretūs būdai bei priemonės, ku
riais kiekvienas tikintis jaunuo
lis savo kasdieniniame gyve
nime gali patarnauti Dievui ir 
tėvynei.

narnos, užmiršta visai tai, ką 

likų Bažnyčia — jos ganytojai 

tančtas žydų, laikydami tai •*- 

pareiga.
Tai turėtų būti visiem gerai 

žinoma, ir šį faktą gali paliudyti 
labai daug žydų, tebegyvenan-

Ir tarptautiniai taikos priežiū
ros daliniai iš JAV, Prancūzijos 
ir Italijos karių buvo atitraukti 
taip greitai tik todėl, kad Izrae
lis buvo patikinęs neokupuosiąs 
Beiruto. Tada ir JAV žodžiu pa
tikinusios Palestinos išlaisvini
mo organizaciją, kad palestinie
čiam joks pavojus negresiąs.

Tačiau JAV nereikalauja Begi
no atsistatydinimo, nes nenori 
sudaryti įspūdžio, kad jos kišasi 
į Izraelio vidaus reikalus. Nėra 
pagrindo tikėti, kad min. pirmi
ninko Begino valdomas Izraelis 
staiga pakeistų savo beatodairi- 
nę politiką.

Komunikate pažymima, kad 
grupė neturėjo kito tikslo, kaip 
tik iškelti Sovietų Sąjungoj vyk
domus žmogaus teisių bei laisvių 
pažeidimus, kurie akivaizdžiai 
prieštarauja sovietų Helsinky 
pasirašytiem įsipareigojimam. 
Nežiūrint grubių persekiojimų, 
grupė vis dėlto pajėgė paskelb
ti 194 dokumentus apie Helsin
kio susitarimų pažeidimus So
vietų Sąjungoj.

Pastaruoju metu persekiojimai 
grupės atžvilgiu dar labiau pa
aštrėjo, todėl grupei šiuo tarpu 
nebeįmanoma toliau veikti.

PETICIJA
AUSTRALIJOS
SENATVT~ ~

Adelaidės, Australijoj, Lie
tuvių Bendruomenės pirminin
kas Zamoiskis, lydimas vice
pirmininko Vosyliaus, aplankė 
australą senatorių liberalą Baden 
Teague, kuriam įteikė tūkstančio 
asmenų pasirašytą peticiją dėl 
Klaipėdos katalikų Marijos Tai
kos Karalienės bažnyčios grą
žinimo tikintiesiem.

Peticiją pasirašiusiųjų tarpe 
yra Adelaidės arkivyskupas 
Gleeson, vyskupas Kennedy, 
daug australų kunigų, visuo
menės veikėjų.

Senatorius Teague, Australijos 
senato žmogaus teisių komiteto 
narys, užtikrino, kad peticija bus 
artimiausiu laiku įteikta senatui. 
Pasikalbėjime su Lietuvių Bend
ruomenės atstovais jis šiltai atsi
liepė apie lietuvius ir kitus pa- 
baltiečius, pažymėjo, kad sunki 
Bažnyčių padėtis Sovietų Sąjun
goj ir jos valdomuose kraštuose 
jam yra gerai žinoma.

Lietuvių Bendruomenės at
stovai įteikė senatoriui taip pat 
dokumentinę knygą anglų kalba 
apie žmogaus teisių pažeidimus 
Lietuvoj.

JAV' ir kelios kitos Vakarų 
valstybės, protestuodamos prieš 
Izraelio įgaliojimų panaikinimą, 
pasitraukė iš JT tarptautinės 
atominės energijos agentūros 
sesijos Vienoj.

JAV vis dar tebespaudžia 
Angolą, kad Kubos kariai iš jos



VYTAUTAS ALANTAS
dintos.U*tstnėr

susilpnėjusios sveikatos ir kovo

1902 birželio 18. Jo 80 metų 
amžiaus sukakties mihfijiiiiąi Viską užbaigė J. Janušaitis, 

dėkodamas visiems pagerbimo 
organizavimo talkininkams,

linksmi prtpeKesiai. via ra
šantis ir kiti prie J. Janušai- SHALiNS FUNERAL HOME, tac, 84-02 Jamaica Ava. forte Forest 

P’way StJ, Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikto garbingas laidotuves- 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 296-2244.

blausius įvykio momentus 
Salėn susirinkus beveik 200 t!?. y *

įvyko 1982 rugsėjo 26 ir, įskai
tant kalbas, meninę programą, 

žodį, truko keturias valandas. 
Nors minėjimą bendrai rengė 
Lietuvių žurnalistų sąjunga, 
L. Tautinė s-ga ir L. Agro
nomų s-ga, atrodo, pirmuoju 
smuiku grojo žurnalistai. Apie šį 
spalvingą ir įdomų pagerbimą 
būtų galima labai daug prira
šyti. Šiame reportaže bandysiu

; pGOoeeeoooeeooooooceeee^

Savaitės 
Įvykiai

Hondūro teroristai • paleido 
rugsėjo 17 pagrobtus kelis šim
tus įkaitų ir išskraidino juos į 
Kubą.

JAV žvalgyba tvirtina, kad 
Sov. S-ga tuojau pat papildo 
Sirįjos kovose netektus ginklus 
modernesniais.

Turkijos parlame itas patvir
tino naują konstituciją, pagal ku
rią Turkijoj buvo grąžinta demo
kratinė tvarka su stipriu prezi
dentu.

Jordano karalius Hussein pra
dėjo pasitarimus su Palestinos 
išlaisvinimo organizacija dėl pa
lestiniečių autonomijos ir fede
racijos su Jordanu.

Sovietų kalėjime laikomo 
Anatolij Ščaranskio motina Ida 
Milgrom pareiškė, kad Ščarans- 
kis, protestuodamas prieš jam 

laikymą, paskelbė bado streiką. 
Valstybės departamentas tokį 
sovietų elgesį pasmerkė.

Bolivijos prezidentas gen. 
Guido Vildoso Calderon paskel
bė spalio 10 perduosiąs valdžią 
kongreso išrinktam civiliniam 
prezidentui.

Britanijos darbo partijos me
tinė konferencija nutarė pašalin
ti iš partijos kraštutinio kairio
jo sparno narius, pasivadinusius 
‘•karinga tendencija”. Tai daro
ma partijos įvaizdžiui pagerinti 
prieš būsimus parlamento rinki
mus.

Albanija paskelbė, kad jos 
saugumo organai likvidavo į jos 
pakrantę prie Adrijos jūros išsi
kėlusius ginkluotus užsienio te
roristus albanus.

JAV atstovų rūmai priėmė 
rezoliuciją, pasmerkiančią pales
tiniečių žudynes vakariniam 
Beirute ir reikalaujančią, kad vi
sos svetimos kariuomenės pasi
trauktų iš Libano.

Izraelio sulaikytų palesti
niečių stovykloj Nabatiye 
mieste buvo kilusios riaušės, 
kurias malšindami Izraelio 
kariai sužeidė 8 palestiniečius.

Palestinos išlaisvinimo organi
zacijos vado Yasir Arafat karinis 
patarėjas brig. gen. Saad Sayel, 
arba Abu Walid, buvo iš pasalų 
nukautas Libano Bekaa slėny.

JAV panaikino Argentinai 
Falklando salų karo metu pa
skelbtas karines sankcijas.

tauto Alanto kalbų tekstų. Atė

męs apie savo vėlesnės kūrybos

V. Alėtas L2. paskelbtą kalbą 
skaito žodis žodis, tik fale tru-

atvyko su žmona Irena, sūnumi 
Algiu, marčia Vera ir dukraite 
Laura. Prie durų juos pasitiko 
LŽS c.v-bos pirm. Jurgis Janu-

Alantu! prisegus-gėlę, o I. Alan
tienei — korsažą, svečiams su
stojus, plojant jie palydėti prie 
garbės stalo. Čia jų laukė tėvas 
Juozas Vaišnys, SJ, kun. dr. Juo
zas Prauskis, kun. dr. Kęstutis 
Trimakas, SJ, ir Daneta bei Bro
nys Railai, pastarieji atvykę iš 
Los Angeles pagerbti draugo.

Minėjimą trumpu žodžiu ati
darė J. Janušaitis. Programai va
dovauti pakvietė Vytautą Kas- 
niūną (LŽS c.v-bos sekretorių). 
Pastarojo taikliais, sparnuotais 
žodžiais pristatytas, prie mikro
fono atėjo “pagrindinis” kalbė
tojas B. Raila. Žodį “pagrindi
nis” rašau tarp kabučių todėl, 
kad, kalbėti pradėjęs, B. Raila 
pats jį ironizavo. Vis dėlto jo 
kalba ir be kabučių laikytina 
pagrindine, svarbiausiąja, nes jis 
sodriai paryškino V. Alanto kū
rybinį bei žurnalistinį kelią, dar 
pridėjo su solenizantu raštu at
liktą interview, kai kurias to po
kalbio vietas pakomentuodamas, 
ir prie mikrofono užtruko 43 
minutes (teatleidžia man minu
čių žymėjimui alergiški skaityto
jai, bet šio savo įpročio ne
manau mesti). B. Railos kalba 
buvo nepaprastai įdomi ir nebū
tų prailgusi tęsiama dar kitą 
akademinę valandą. Kodėl jo 
kalbos nė nebandau atpasakoti 
ar ką nors cituoti, paaiškinsiu 
kiek vėliau. Baigęs kalbėtojas 
buvo palydėtas tikrai gausiais, 

šios dailios ponios, o septintoji 
sėdosi prie pianino. Tai Toronto 
Lietuvių namų Dainos vienetas. 
Taip, tikrai, iš Toronto, iš už 
pusšešto šimto mylių. Vėliau su
žinosime, kad V. Alantas — šio 
seksteto krikštatėvis ir kad gra
žiabalsės ponios jo palinksmini
mui paaukojo savaitgalį, atsisa- 
kydamos bet kokio atlyginimo. 
Štai jų pavardės: Dana Dargie
nė, Darija Deksnytė-Powell 
(vieneto muzikinė vadovė), Al
dona Jankaitienė, Ada Jucienė, 
Laima Mačionienė, Valė Simin- 
kevičienė ir Aldona Sltilandžiū- 
nienė. Pirmoje dalyje (prieš va
karienę) jos atliko penkias dai
nas. Antrojo dalyje,, po vaka
rienės ir visų sveikinimų — dar 
penkias. Be to, A. Jucienė akto
riškai padeklamavo V. Alanto ei
lėraštį “Vizija” ir vieneto var
du sukaktuvininkui įteikė rau
doną rožę, o Irenai Alantienei 
— gėlių puokštę. Jų dainuoja
mos dainos buvo vien lietuvių 
kompozitorių: M. Noviko, A. 
Mikulskio, A. Bražinsko, St. Gai- 
levičiaus, Raudonikio, M. Vait
kevičiaus, dar ir bevardžių 
liaudies kūrėjų. Dauguma teks- Vėliau savo žodyje apie tai jis 
tų — mūsų poetų kūryba. Dai
navo švelniai, nesistengdamos 
demonstruoti jėgos. Kai kur trū
ko aiškumo žodžių tarimui, bet 
tai nebuvo didelė bėda. Publika

tiškai plodama ir valiodama. V. 
Alantas visas jas išbučiavo.

Jurgis tuzinui savo svečių kiek
vienam surengti panašų balių 
kaip V. Abatui, kai švęsime 80 
metų sukaktuves, nors kai kurių 
(ponių) sukaktuvių reikės laukti 
dar po 30 su viršum metų ... 
Nežinau, ko linkėjo savo stalų 
svečiams kiti rengėjai: Bronius 
Juodelis, Vyt Kasniūnas, Algir
das Pužauskas.

Sveikinimus žodžiu turėjo 
pradėti gen. konsolė Juzė Dauž- 
vardienė. Deja, V. Kasniūnas 
pranešė, kad ji ligoninėj. LŽS 
vardu sveikino J. Janušaitis, 
Tautinės s-gos vardu — Vaclo
vas Mažeika, Agronomų s-gos 
vardu — Salomėja Janulaitienė. 
Jos žodyje man į širdį pataikė 
šis sakinys: “Bolševikai sunai
kino ar baigia sunaikinti visas 
mūsų žemdirbių sodybas, bet 
per amžius išliks jų nesunaikin
ta ‘Liepkalnio sodyba’ ”. Kaip 
žinome, gerą šio vardo romaną 
V. Alantas parašė Agronomų s- 
gos paprašytas. LB vardu sveiki
no Kultūros tarybos pirm. Ingri
da Bublienė. Ji sukaktuvininkui 
įteikė ir dovaną — dail. Nijolės 
Palubinskienės paveikslą. Tėv. 
J. Vaišnys sveikindamas priminė 
dvi pensininkų kategorijas: 
kurie važiuoja poilsiauti į Flo
ridą, nustoja rašę; ir kurie niekur 
neišvažiuoja, rašymą tęsia. V. 
Alantas esąs antrųjų pusėje. 
Linkėjo jam čia ir likti. Kun. K. 
Trimakas priminė mažai kam ži
nomą faktą, kad V. Alantas rašyti 
pradėjo nuo 1923 metų ne kur 
kitur, o Ateities žurnale. Po to 
savo dėdei (jo motina — V. Alan
to sesuo) linkėjo gražių ateities 
^metų. Kun. J; Pfnnškis pažėrė 
keletą ryškių prisintnūnaų- iš ne
priklausomi LiefuvosTaikų, kai 
V. Alantas buvo Lietuvos Aido 
redaktorius, o jam, J. Pr., teko 
redaguoti XX Amžių. Pažymėjo 
ir tai, kad iš tuolaikinių redak
torių tik juodu bėra šiame pasau
ly. Dar sveikino LŠST pirm. Ka
rolis Milkovaitis, kaimynas iš 
Lietuvos, su sukaktuvininku 
kartu, tik metais žemesniuose 
skyriuose bei klasėse mokęsis 
Vincas Urbonas, Neolituanų 
korporacijos atstovas Antanas 
Juodvalkis. Pastarajam, trum
piausiai, bet ugningai kalbėju
siam, buvo daugiausia plota.

V. Kasniūnas parodė glėbį vo
kų, kuriuose buvo daugelio svei
kinimai raštu. Tepaminėjo tik, 
kad sveikintoji} tarpe yra Lietu
vių rašytojų d-ja, Lietuvių Fon
das, Vilniaus kr. lietuvių s-ga, 
Čiurlionio ansamblio vardu 
sveikiną Ona ir Alfonsas Mikuls- 
kiai, Vincė Jonuškaitė-Zaunienė. 
Gal todėl, kad ne per rengė
jus siųstas, programos vedėjo 
nebuvo paminėtas JAV pre
zidento Ronald Reagano sveiki
nimas, kurį V. Alantas gavo 
birželio mėnesį, sukakties metu.

pats prisiminė, bet vargu ar visi

Po pusketvirtos valandos iš
kilmių prie mikrofono atėjo pats 

. lyviams sustojus plojant. Jis savo 
gyvenimo bei kūrybos kelią ru
piais bruožais klostė 38 minutes, 
gale prijungdamas padėkas pa
gerbimo rengėjams. Prisipažin
siu, kad beveik dvidešimtmečiu 
jaunesnis, dargi nepjaustyta šir
dimi, aš tiek jau nebebūčiau 
tesėjęs ... Rodos, kad kone aka
deminę valandą už pulto prasto
vėjęs ir atidžiai ii rašto skaitęs, 
net vandens gerti nesiekė, šis 
ženklas teikia viltį, kad jis dar 
ilgai liks sveikas ir kūrybingas.

sukaktuvininkui bei jo šeimai, 
kad teikėsi atvykti.

O reportažą baigdamas, dar 
noriu pasakyti komplimentą Vy
tautui Kasniūnui. Jis, kaip pro
gramos vedėjas, buvo išskirtinai 
vykęs: dailiai apsirengęs, susi- 
tvardęs, iš pasitaikiusių painia- 
vėlių visur lengvai išvairavęs. 
Nors tokiais atvejais patosas ir 
pristatinėjimų banalybės neiš
vengiami, jam pasisekė taip su
sitvarkyti, kad paskutinis saki
nys ar žodis buvo originalus ir 
šviežias.

Ak, dar kas. Beskaitydamas, 
ką parašęs, suradau nelemtą 
spragą. B. Raila, kalbėdamas 
apie sukaktuvininko kūrybą, pri
siminė ir ką tik išleistą eilėraš
čių knygą. Programos vedėjas 
vėliau šią stambią, žaliais (rodos) 
viršeliais knygą publikai pa
rodė ir ragino įsigyti. Knygos pa
vadinimas bene “Atspindžiai”, 
bet galvos neguldau. Kadangi be 
minučių devintą, vakaro progra
mai pasibaigus, išskubėjau grįžti 
(automobiliu) į Detroitą, nebe
turėjau progos knygos nė ranko
se palaikyti. Taigi Vytauto Alan
to kūrybos derlius staiga pagau
sėjo dar vienu žanru.

Alfonsas Nakas

IŠ PAVERGTOS 
LIETUVOS 
KULTŪRINIO 
GYVENIMO

— Lietuvio dramaturgo Juozo 
Glinskio pjesę “Kingas” Latvi
jos akademinis teatras įsijungė į 
savo repertuarą. ’‘ Režisuoja E. 
Freibergas. Veikalą į latvių 
kalbą išvertė A. Sukovskis.

— Estijos M. Akademija Tali
ne suruošė lietuviškos loiygos 
parodą. Rodoma per 400 knygų. 
Parodoje žymią vietą užima estų 
knygos, išverstos į lietuvių kal
bą. Taip pat rodomi fotografijų 
albumai, knygų iliustracijos.

— Kauno medicinos instituto 
širdies ir kraujagyslių sistemos 
fiziologijos ir patologijos moks
linio tyrimo institutas gavo auto- 
.rinį išradimo liudijimą. Tai esąs 
patogus įrenginys širdies veik
los ritmui matuoti. Išradimo au
toriai — daktarai J. Brėdikis, 
F. Adomonis, F. Bukauskas.

— Pavergtoje Lietuvoje šią 
vasarą, “Tėviškės” draugijos 
globojamos, viešėjo net trys 
gausesnės grupės iš Amerikos 
“raudonųjų lietuvių — iš 
“Laisvės”, "Vilnies” ir “Aido”. 
Ypač iškilmingai buvo sutikti 
“Aido” dainininkai. Svečiai 
buvo vežiojami po visą Lietu
vą, gausiai vaišinami, pagerbia
mi, apdovanojami. Dėl to nė ne
nuostabu, kad jie “Gimta
jame krašte” atsidėję 
gyrė sovietinę santvarką, lanks
tėsi Maskvos satrapams. Tikrai 
keista, kad tie žmonės, gyveną 
laisvam krašte, ten nuvažiavę 
nemato nei okupacijos, nei rusi
nimo pastangų, net ekonominių 
negerovių...

— Vasaros pabaigoje pa
vergtoje Lietuvoje kiek pagau
sėjo naujai išleistų knygų. Vilija 
Šulcaitė pasirodė su nauju eilė
raščių rinkiniu “Tu ir dangus” 
(HOpsl., 12,000 egz.). Išspaus
dinta Mykolo Sluckio aštuntoji 
jo leidinių serijinė knyga “Si
dabrinis pinigas” (40 psl., 20,000 
egz.). Paulius Drevinis išspaus
dino naują eilėraščių rinkinį 
“Vėl kartojas gyvenimas” (86 
psl., 12,000 egz.). Algimantas 
Fabijonas pasirodė su satyrinių 

ra skersvėjuos” (264 psl., 14,000 
egz.). Prie satyrinių skirtina ir 
AnieUmu Markevičiaus gro-

Vienaragio išdaigos” (254 psl., 
20,000 egz.). O Janina Degutytė 
davė grakščią knygelę vaikams 
““Juokias duonelė” (48 psl., 
80,000 egz.). Pr. N.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Ate 
condtttonod, A. J. BaMon-Baitrūnas, kicensod Manager and Motery 
Public, 660 Grand St, BrooHyn, I^Y.11211; ST 2-564K

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA — WICN SŪ.5 FM 
Trečiadieniais 8:30-9:30 v.v., šeštadieniais 5-6 v.v. Inž. Ed. V. Molius Jr- 
vedėjas, 23 Shlrley Rd., Shrewsbury, MA. 01545. Tol. 617 852-3665.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, šoštad. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Muslc of Ltthuanla”, trsčlad., 6:05- 
7:00 vai. valu, ii WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Štokas, Dir. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, NJ. 07060. Tetof. (201) 753-5636.

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

KVECAS
JONAS 

I933 + l 976

, LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI i 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI. 

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

rasolino 

A MEMOBIALS
66-86 80 STMIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlntor Garden Tavom. 
1883 Madisėn St, Ridgeėood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

i ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Verilli, Altschuloi 
Schwartz., Ine. N.Y. Registruotas pirkti ir parduoti akcijas, bonus, opftohs 
fondus, commmodKies, auksą, atidaryti IRA planus. Suinteresuoti 
skambinkite 212 644-5580 arba nemokamai Iš visur tel. 800-223-1512.

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

1982 
KELIONĖS Į LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

_ • • . J ' .•
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229
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stovyklė “Kanklių balsai” su p«- fi Chicagos v.s. Vanda Alek- 
čia jautriausia iš visų pastovy!- nienė.

LB tarybai susirenkant

STOVYKLA SKIRTA MAIRONIUI

Dinamiška ir gerai organizuo
ta Lietuvą Bendruomenė Jung
tinėse Amerikos Valstybėse bai
gia trisdešimtuosius metus. Per 
tą laiką ji nepasimetė, neišseko, 
neužgeso, bet priešingai — la
biau susiorganizavo, sutelkė į 
veiklą kūrybingiausius žmones, 
apjungė lietuvius į vieną didelę 
lietuvišką organizuotą šeimą.

Jos vyriausią vadovybę sudaro 
Lietuvių Bendruomenės Ta
ryba. Ją išrenka visi lietuviai 
slaptu balsavimu. Tai yra savo
tiška tikra parlamentarinė ir de
mokratine tvarka. Kiekviena 
apygarda išsirenka savo Tarybos 
narius. Senuoju terminu, lietu
višku, tai galėtume pavadinti 
— išrenkaseimo atstovus. Tie iš
rinktieji nariai ir sudaro Tarybą. 
Lietuvoje tai būtų vadinamas 
Seimas.

Iki šiol jau buvo išrinktos de
vynios Tarybos. Devintos Tary
bos pirmininkas^ Vytautas Izbic- 
kas išsiuntinėtame bendraraš- 
tyje dėkoja visiem už darnų 
darbą, už “ryžtą skirti laiko ir 
lėšų lietuvybės išlaikymo ir tė
vynės laisvinimo tikslams”. At
sisveikina su Tarybos nariais ir 
taip rašo:

“IX-toji Taryba užbaigia pir
moj JAV LB 30 metų gyvavi- 
■mri laikotarpį, ' o X-toji Taryba 
'pradės antrąjį* trisdešimtmetį. 
Esame įsitikinę, kad pavergtoji 
tėvynė bus išlaisvinta tame lai
kotarpyje ir kovojanti lietuvių 
tauta kelsis naujam gyvenimui. 
Savo darbais Jūs būsite prisidė
ję prie tos džiaugsmingos valan
dos priartinimo.”

Toliau jis kviečia visus išrink
tus Tarybos narius į pirmąją sesi
ją. Svečio teisėmis kviečia ir vi
sus LB apylinkių pirmininkus.

Toks Tarybos narių suvažia
vimas vadinamas — sesija. Kiek
viena Taryba tokių sesijų turi 
tris, vadinas, susirenka tik kartą 
metuose.

Taip retai susirenkant, žino-

Glodas — 
Eduardas 

programos 
sk. Nijolė

Stovyklos štabą sudarė: s. fil. 
Romas Jakubauskas — viršinin
kas, s. fil. Meilė Mickienė — 
adjutantė, ps. Alfonsas Prancke- 
vičius — komendantas, v.s. fil. 
kun. Antanas Saulaitis — kape
lionas, s. fil. Algis 
iždininkas, ps. fil. 
Meilus — vakarinės 
koordinatorius, vyr.
Vidūnaitė — gailestingoji sesuo, 
Edvardas Lescord— ūkio sky
riaus vedėjas, Edmundas Grigai
tis — virtuvės vedėjas. V. s. Lai
ma Kiliulienė vedė krautuvėlę 
ir paštą. Stovyklos laikraštėlį 
“.Vasaros naktys”, kurio išėjo 4 
numeriai, redagavo vyr. sk. Rasa 
Chirienė.

Seserijos stovyklai “Jaunoji 
Lietuva” vadovavo s. Giedrė 
Stankūnienė su pavaduotoją ps. 
Aldona Marijošiene. Specialių 
programų vadovė—seselė Ignė, 
rankdarbių vadovė — ps. 
Milda Kvedarienė, komendantė 
— vyr. sk. Lina Alksninytė, 
sporto vadovė ir laužavedė — 
vyr. sk. Laimutė Švarcaitė-Kor- 
mos.

Seserijos stovykla susidėjo iš 
paukštyčių pastovyklės “Jūratė” 
su viršininke ps. fil. Irena Vi- 
dugiriene ir ps. Janina Matu-

ma, atsiranda daugybė reikalų 
ir darbų, kuriuos sesija turi nu
veikti. Kad darbas būtų sklan- 
desnis, tai iš anksto sudaromos 
įvairios komisijos, kurios jau da
bar studijuoja jiem pavestus 
klausimus. Bendrai Taryba savo 
sesijoje nusmaigsto gaires visai 
Lietuvių Bendruomenės ateities 
veiklai, sudinamina atskiras Lie
tuvių Bendruomenės veiklos 
sritis, surikiuoja darbus į tam 
tikrą tvarką.

Visi Tarybos nariai vienokiu 
ar kitokiu būdu yra įjungti į 
įvairių komisijų darbus, šiai se
sijai sudarytos šios komisijos: 

švietimo komisija—pirminin
kė — E. Sakadolskienė, nariai
— B. Vindašienė, R. Šoliūnaitė.

Ekonominė-finansų komisija
— pirmininkas dr. E. Kaunas. 
Kiti nariai —- M. Remienė, D. 
Valentinaitė. šiai komisijai bus 
daug darbo. Reikės išnagrinėti 
praeitų metų apyskaitas ir pa- • 
reikšti savo nuomonę, ar buvo 
laikytasi numatytų biudžetų. 
Taip pat reikės peržvelgti sąma
tas ateinantiem finansiniam me
tam.

Politinė - informacinė komisi
ja — pirmininkas A. Gečys; na
riai — J. Gaila, G. Mironas, R. 
Stirbys. | _
* Kultūros komisija — pirm. dr. 
K. Ambrazaitis, nariai — M. 
Dranga, B. Jasaitienė, dr. P. Ki
sielius.

Organizacinių reikalų komi
sija — pirm. K. Laukaitis. Na
riai — kun. J. Šarauskas, K. Su- 
šinskas, L. Stončiūtė, V. Gar- 
bonkus. Šiai komisijai reikės su
rasti bent dvi tinkamas vietas, 
kur galėtų Taryba susirinkti 
kitai sesijai.

Socialinių reikalų komisija — 
pirm. R. Kudukis, nariai — R. 
Bublys, Z. Kripavičiūtė, V. Ake
laitis.

Religinių reikalų komisija — 
kun. K. Pugevičius pirm., nariai
— R. Kezys, kun. K. Bučinys.

Jaunimo reikalų komisija — 
pirm. A. Dzikas, nariai V. Vėb
raitė, S. Zabulis, J. Vaitkutė.

Tarybos suvažiavimas vyksta 
spalio 23 ir 24 St Petersburg 
Beach, Fla., Dolphin Beach Re- 
sort vienbučio patalpose. Visi 
darbai suorganizuoti sumaniai ir 
planingai. Bus trys darbo po- 

kiami pranešimai, atliktos visos 
pranešimų analizės, nustatyta 
ateities veikla ir bus išrinktas 
naujas JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas. Taip pat bus iš
rinkta Tarybos prezidiumas, 
kontrolės komisija, garbės teis
mas. Išrinktas pirmininkas sa
vo keliu sudaro pilną valdybos 
sąstatą ir jį pristato Tarybos na
riam patvirtinti.

Sveikiname JAV LB X Tarybą, 
susirenkančią savo pirmon se
sijom Linkime kuo sėkmingiau, 
kūrybingiau, dinamiškiau iš
spręsti savo reikalus. Atsiminki
te, jūsų darbai ir jūsų triūsas 
dildo pavergtos Lietuvos 
grandines.

laitiene, jos pavaduotoja. Reikš- 

lei vadovavo ps. Birutė Banaitie
nė su pavaduotoja s. Irena Ver
dene. Prityrusiųjų skaučių pa- 
stovyklė “Vasaros naktys” sky
rėsi dar ir tuo, kad nakvojo na
meliuose ... be durų! Pastovyk- 
lei vadovavo v.s. Danutė Surdė- 
nienė ir pavaduotoja s. Danguo
lė Banevičienė. Pačiame stovyk
los gale, tikroje akmenynėje, įsi
kūrė vyresniųjų skaučių pa

• ■
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Marija Maloningoji. Nežinomo lietuvių liaudies meisterio 
skulptūra iš Žarėnų valsčiaus, Telšių apskrities. Tuo pri
mename visiem, kad spalis yra rožančiaus mėnuo, skirtas 
Marijos garbei.

■5.-
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lių viršininkių — vyr. sk. tn. 
Zina Dresliūtė. Jos pavaduotoja 
— vyr. sk. tn. Idalia Mantsu- 
taitė, komendantė — vyr. sk. tn. 
Laima Šimanskytg, programos 
vedėja — ps. fil. Teresė Gu
delytė iš Chicagos.

Seserijos stovykloj visą laiką 
stovyklavo rąjono vadeivė j.s. 
Genė Treinienė, s. Irena Marke
vičienė, vyr. sk. Reda Veitięnė, 
o keletą paskutinių dienų — s. 
Gilanda Matonienė ir viešnia 

la ir visos jos pastovyklės pasi
rinko vardus, surištus su Mairo
nio poezija. Koks brangus ir kaip 
gražiai prisimintas Maironis, 
liudija jau ir tai, kad nuo pa
grindinių "Jaunosios Lietuvos” 
stovyklos vartų, abiejose kelio 
pusėse, prie kiekvieno pasisu
kimo galėjom skaityti tiktai gra
žiai iSrašytus Maironio poezijos 
punktelius.

Brolijos stovyklai “Trakų pi
lis” vadovavo ps. Bronius Naras. 
Jo pavaduotojas ir sporto vado
vas — ps. Aleksandras Pridot- 
kas, komendantas —- s.v.v.sl. An
tanas Kulbis. Vilkiukų pastovyk- 
lė pasirinko “Kastyčio” vardą. 
Aišku, taip ir turi būti. Jeigu 
paukštytės — “Jūratės”, tai vil
kiukai — “Kastyčiai”. Pastovyk
lės viršininkas — ps. Algis Ja- . 
linskas, pav. — s. Vytautas Dil
ba, programos vedėjas — ps. Vy
tenis Nenortas. Skautų pasto- 
vyklei “Girelė” vadovavo LSB 
vyriausiojo skautininko pav. v.s. 
fil. Kazys Matonis. Jo pavaduoto
jas — JAV marinų pik. Itn. 
s.v.v.sl. Algis Garsys, programos 
vedėjas — v.s. fil. kun. Antanas 
Saulaitis. Retai rasim kitą tokią 
pastovyklę, kur būtų susibūrę 
tokią skautišką gyvenimo mo
kyklą išėję vadovai. Šiuokart im
kim kun. Antaną Saulaitį. Tai 
neapsakomos energijos ir suge
bėjimų žmogus. Jis, be tiesiogi
nių kapeliono pareigų, rado lai
ko ir noro talkinti pionerijoj, 
laužuose, skautų naktinėse išky
lose, pašnekesiuose. Ilgai liks 
atminty jo suplanuoti ir vėlai 
naktį pravesti susimąstymo lau
želiai vadovam.

Patyrusiųjų skautų “Zvalio- 

ps- Yinęp. Šnipo. jr.pš. Ramūno*. 
Kalvaičio, nuoširdžiai talkino 
bendruose stovyklos darbuose; 
aišku, jie taip pat atliko ir savo 
pastovyklės nustatytą programą. 
Mažiausia skaičium, bet gana 
garsi savo vardu buvo akademi
kų pastovyklė “Čičinsko dva
ras”. “Dvarininkas” — Atlanto 
rajono vadeiva s. fil. Apolinaras 
Treinys, “užvaizdą” - komendan
tas — s.v. kand. Vytas Bazi- 
kas, darbų eigos planuotoja, 
“dvarininko” dešinioji ranka — 
ps. fil. Lyvija Garsienė. Į šią pa
stovyklę buvo suvažiavę sesių iš 
Floridos, Chicagos, Detroito. Be

(nukelta į 4 psl.)

PAULIUS JURKUS

Su vasara 
ant vieno 
suolo 

: Atostogos
Kennebunkporte

Šioje vasarvietėje didelės 
reikšmės turi pastogė ties di
džiuoju namu. Čia yra platus 
suolas, vienas ar du stalai. Nuo
lat čia kas nors šnekučiuojasi, 
pasakoja savo istorijas. Gera čia 
ir kai lyja. Gera žiūrėti, kaip į 
aikštę puola lietus ir kaip nuo 
asfalto atšoka stambūs lašai.

Šios pastogės ir aikštelės svar
biausias gyventojas yra Žaibas. 
Tai vilkinis šuo, vienuolyne gy
venąs daugel metų, prisitaikęs 
prie šio gyvenimo stiliaus. Vi
siškas vienuolis, tik nenešioja 
pranciškoniškos juostos ir nieka
da Jo nejleidžia į koplyčią, kai 
ten vyluta bendros maldos.

Žaibs yra draugiškas, visų 
mylimai tuo. Guli tarp visų 
kojų išiitiesęs. Vaikai jį glosto, 
tampo net už uodegos, o jis — 
nieko. Loja ir puola tik dviem 
atvejais Labai nemėgsta polici
jos. Kai tik pamato įvažiuojantį 
policintiiką, tuoj atsipalaiduoja 
nuo visą ir ima loti ir vytis. Be 
to, puoli jis kiekvieną, jei kas ką 

nors nešasi ant kupros. Atrodo 
jam, kad tas pilietis yra įtarti
nas, ir ji reikia pulti.

Žaibas jau gerokai pasenęs. 
Kadaise šokinėdavo, laukdavo 
prie valgomojo durų, nes žinojo, 
kad jo globėjai ką nors atneš nuo 
stalo. Dabar jo mėgiamiausias už
siėmimas tik tysoti ant suolo,
arba kur prisiglausti koridoriaus _ . r .
kampe —~ trankia į pokalbį. Tai visos žur-

šitoje aikštelėje sutikau ir 
mielą žurnalistą Vladą Būtėną 
su žmona iš Washingtono. Jie 
kadaise gyveno Chicagoje, ir iš 
tos Chicagos jo žmona Dalia yra 
čia atvykusi poilsiauti. Prieš porą 
ar trejetą metų jie persikėlė į 
Washingtoną, kur Vladas dirba 
Amerikos Balso lietuviškame 
skyriuje. Jis, pasinaudodamas 
savo atostogomis, sėdo į mašiną 
ir pasileido į šiaurę, lanky
damas visus svarbiuosius lietu
viškus centrus. Taip pasiekė ir 
šią vasarvietę. Jis čia buvojo pir
mą kartą.

Buvo tiesiog sužavėtas šiuo 
įspūdžiu, ta kultūra, meno pa
minklais, gera tvarka. Sako: “Tai 
padažysiu plunksną į rašalą ir į 
širdį ir parašysiu reportažą!”

Vladas Būtėnas yra šaunus 
žurnalistas, nuolat rašo Drauge 
— turi savo “kolumną” — Dvie
juose horizontuose. Rašo ir ki
tuose laikraščiuose. Ir Darbinin
ke jis dažnai pasirodo su savo 
reportažais. Turi labai pastabią 
akį, turi jautrų žodį, todėl jo re
portažai yra reljefingi ir įdomūs.

Jis yra kelių knygų autorius, 
rašęs apie pasitraukimą iš Lietu
vos, apie partizanus ir jų kovas, 
dabar išleidęs stambų veikalą 
apie Pennsylvanijos lietuvius. 
Knygai nuotraukas padarė Algi
mantas Kezys, SJ, žymus mūsų 
fotografes. Vladas rūko ir mėgsta 
alų. Žiūrėk ir nešasi dėžutę 
alaus ir cigaretę tarp pirštų. Ir 
tuoj pritampa prie žmonių, įsi- 

nalisto manieros — prieiti prie 
žmonių, išsikalbėti, pastebėti jų 
gyvenimą.

Jo žmona Dalia yra iš garsios 
giminės. Jos dėdė buvo daili
ninkas Justinas Vienožinskis. Jos 
giminėje yra ir kitas 19 amžiaus 
įžymybė — tai poetas kunigas 
Antanas Vienožinskis-Vienužis.

Kai studijavau Vilniuje, buvo 
dvi Vienožinskytės, abi Nijolės, 
abi pusseserės. Viena buvo dai
lininko dukra, kita — agronomo. 
Ta dailininko dukra su giliu jaut
rumu pasakodavo apie savo tėvą. 
Karo metu taip nutiko, kad Nijo
lę išbloškė i Vakarus, j Vokieti

ją, iš ten teko pasirinkti emigra
cinius kelius. Pirma atsidūrė 
Kanadoje, o paskui persikėlė į 
Chicagą. Ši Nijolė turėjo tėvo 
plačių ambicijų, užsimojimų. 
Prie sunkių sąlygų ėmė mokytis 
studijuoti teisę. Ir teisę baigė. 
Išlaikė taip vadinamus “baro” 
egzaminus ir tą pačią dieną pasi
skundė Vladui Būtėnui, kad jai 
negerai. Vladas ją nuvežė į ligo
ninę. Ir kas nutiko! Vėžys! Taip 
mieloji Nijolytė, užkopusi tokį 
aukštą ir sunkų kalną, nieko jau 
nepadarė. Ji mirė.

Lietuvoje yra išleista knyga 
apie dail. Justiną Vienožinskį. 
Tai yih įdėta eilė laiškų savo 
dukrai NijoleLSu graudžiu ilge
siu dailininkas rašo dukrai į 
Chicagą apie savo gyvenimą. 
O kita jo dukra atsidūrė Lenki
joje.

Minėjau antrą Nijolę. Ji buvo 
aukšta, daug aukštesnė už dai
lininko dukrą, tamsiaplaukė. Ji 
studijavo lituanistiką ir germa
nistiką. Ji nepasitraukė iš krašto, 
ten pasiliko ir dirbo mokyklo
je. Ji buvo kartą čia atvykusi 
į Ameriką. Teko kalbėti telefonu. 
Ir ji pasakė tokį sakinį: “Ilgai 
dėsčiau lietuvių kalbą, bet tai 
neįmanoma. Reikia vaikus in- 
doktrinuoti. Dabar dėstau ger- 

. manistiką—vokiečių kalbą. Ten 
jau tos prakeiktos įtampos nėra.”

Ji aplankė savo bičiulius New 
Yorke ir kituose miestuose, ap
lankė ir besimokančią pusseserę 
Nijolę. Grįžusi į Lietuvą, vėl 
įsijungė į mokytojos darbą. Da
bar jau mirus.

Visos tos istorijos primena 
gražias ir ilgesingas kunigo An
tano Vienožinskio dainas: Kaip 
gi gražus, gražus rūtelių darže
lis ... Kiek ten meilės, 
džiaugsmo. Ir mes juk kadaise 
buvome tos rūtelės lietuviškame 
darželyje, bet — neliko nei bro
lelių, nei darželio, nei seselių. Ir 
vėl senatvėje Vienužis dainavo 
apie tolimąjį dangų — “Kada 
ten pašauksi, Dievuli bran
gus . ..” Ir pašaukė jas, abi tas 
lietuviško darželio gėleles, abi 
Nijolytes!

Dail. Justinas Vienožinskis 
dar sugebėjo savo dukrai atsiųs
ti keletą paveikslų į Chicagą. 
Dabar tas palikimas atiteko jų 
giminei — Daliai Būtėnienei.

Dalia ir Vladas Būtėnai turi 
du sūnus. Vienas yra Eugenijus, 
žinomas fotografes ir puikus 
“Antro kaimo” teatro aktorius. 
Žvalus, pakilus, puikiai kalba 
lietuviškai. '

Prie mūsų prisijungė ir kitas 
aukštaitis — tai dailininkas Ka
zimieras Žoromskis, gerai paži
nęs dail. Vienožinskį. Dail. Ka
zimieras Žoromskis yra šios va
sarvietės nuolatinis gyventojas 
vasaros metu. Jis neseniai grį
žo iš Europos, kur apkeliavo 
bent keletą kraštų, siekė net 
Lietuvą. Jis keliauja savotiškai. 
| Europą skrenda lėktuvu, o ten 
—Važinėja traukiniu. Iki pat Vil
niaus. Ir atgal. Traukinyje mėgs
ta rašyti. Jis ilgi rašo, ne tik tipo.

Šiąj vasarvietėj jis ieško kam
pelio, kur galėtų ir padirbėti. 
Susiranda erdvų kambarį di

džioje salėje prie scenos. Kam
barys gal kiek šaltokas, nes jo 
langą siekia tik popiečio ir vaka
rinė saulė. Bet čia jis gali dirbti.

Drausmingai, pagal planą jis 
rikiuoja savo darbus. Labai 
mėgsta tapyti gėles. Gėlių čia 
daugybė. Tai ir susidaro nedi
delę puokštelę ir tuoj tapo. Daž
niausiai tai našlaitėlės. Ir 
linksmos jos ir graudžios jo 
paveiksluose. Paskui tam tikrom 
dienos valandom išeina tapyti į 
gamtą, į vienuolyno aplinką. 
Čia tapo uosto kanalą —' upę, 
vilas, laivus. Paskutinis jo pa
veikslas buvo vienuolyno kam
pas ir teniso aikštelė.

Jis yra modernistas, dirba abs
trakčiai, dabar jo paveikslai nu
kloti virpuliuojančiom linijom, 
bet čia jis yra realistas - impre
sionistas, iki detalės atbaigiąs 
peisažą, išryškindamas atmo
sferos virpėjimą, gamtos grožį. 
Jo paveikslų čia prikabinta daug 
kur. Kavinėje kasmet vyksta ir jo 
paveikslų paroda.

Kasmet jis nutapo vieną kitą 
portretą. Tada įsikuria kur nors 
bibliotekoje, kad būtų turtin
gesnė aplinka. Taip yra nutapęs 
ir Tėv. Jurgį Gailiušį, ilgame- • 
tį provincijolą ir dabartinį vie- ; 
nuolyno viršininką, Tėv. Leo- ; 
nardą Andriekų poetiškoje ano- ; 
taikoje, Tėv. Tomą Žiūraitį su 
domininkono abitu, ir visą eilę ' 
kitų.

Ir ši vasara Jam dovanojo eilę 
paveikslų — glėbį gražiausių 
gėUų.

(Bu* dmigtauj
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Be oficialių atstovų, kviečiama 
ir visuomenė dalyvauti sesijoje 
bei bendravakarj^e. Sesųa vyks 
Do^tun Resort viešbuty (4900 
Gulf BhaL,' St. -Peteisburg 
Besek), aut pat jūros kranto.

kuopų nariai ir kuopos. Nuo- 
pelnų ženklu įteikti kuopom 
labiausiai padidčjusram savo na
riais; kriko sumoicįosiom nario

vykių, tarėm: “Iki pasimatymo 
ateinančiais metais jubihejinėj 
stovykloj Kanadoj".

rišliai DuliiPiūtei, paaukoti po 
5Odoi. Draugui ir Darbininkui; 
pasveikinti vyčių himno autorių

nuotaikų iki jo pabaigos.
Tikrai skaniai, sočiai ir pu 

tnaliai visus maftmo niekada

tas plataus masto sporto ir plau
kimo varžybas, pamatysim, kad 
laisvo laiko tikrai nebuvo per 
daug.^Bet tuo niekas ir nesi- 
skundė.

punšas* 
BkBKCt MjOCWK OUSDCnCū ■ VljD©* 

pirm. — Ehnot Stažas, H ripe- 
pfataft. —— Eitiem Kotra i drey^JĖTf

Vakarų Vokietijoje kovo 6 
'mirė buvus Telšių miesto archi
tektas V.Kopyiovas. Buvo sulau
kęs M inėtų anžnras. Pahrido- 
tas V. Vokietijoje.

Po pirmojo pasaulinio karo

SOVIET OCCUPATION. Ėye- 
witness Accounts of Atrocities. 
Redagavo Juozas Pninskir Į 
angių kalbų vertė Nijolė Gra

šių sesijų priimti ir jai talkin
ti yra sudarytas iš vietos bend- 
ruomenininkų komitetas, kurio 
pirmininkė yra A. Kaimenė, o 
nariai- K. Gimžauskas, AGruz- 
dys, G. Jezukaitienė, M. Kra
sauskas, M. štifantis ir K. Urb- 
šahis. Komitetas rūpinsisįvai-

Sugiedojus vyčių himnų, sei
mo daabosesųos buvo užbaigtos. 
Visi skubėjo pasiruošti ir pasi-

West 63rd St, Chfcago, III. 
60629; arba: A- Ašoklis, 1829 
South 49th Court, Cicero, AL 
60650.

Knygos lydraštyje, kurio au
torius yra Ap. Skopas, rašoma:

“Cicero jūrų šaulių kuopa 
'Klaipėda', išleidusi ir sėkmingai 
išplatinusi 1400 egz. "Lietuva

ros, mažuose įvykiuose. Tuos 
įvykius apžvelgdamas įvairių 
personažų matymo kampu, jis 
sukuria turtingų gyvenimiškų 
tikrovę. Teisingas yra Jankus 
apie save sakydamas: ‘Aš noriu 
sukurti realybę, kurios niekur 
nebuvo ir niekur nėra, bet visiš
kai tikra ir kiekvienam kuriuo 
nors požiūriu artima’”.

Knygoj yra septyni pasakoji
mai: Iš namų, Rūpesčiai, Papar
čio žiedas, Knyga, Lapausis, Pb 
tuo pačiu stogu, Teta Domincė.

(Bm daugiau)
Dalia

^^11—1-. 
rasantnno laužo pasirodymų 
dalis irgi buvo skirta Maironio 
prisiminimui. Čia buvo pavaiz
duota “Raseinių Magdė", 
“Jūratė ir Kastytis", “Jaunoji 
Lietuva”. O kai, laužui baigian
tis, išgirdom Maironio žodžius 
“Aš norėčiau prikelti bent vienų

jų reikalų — Irena Šankūs, kul
tūros — Anna Klįzas Wargo, 
riterio — Rita Pinkus, refigfates

_x. - ■ . . x _ kuopa "Klaipėda". 19821 Htast-
tikėti būtų pateigę, kurie padėjo Šiemet laužai, tiek šakomis, tis, išgirdom Maironio žodžius mota nuotraukomis. 292 psL
pariieiigtr į mtkštesmus palyti* tiek ir bendri, buvo gyvi, skau- **Aš norėčiau prikelti bent vienų Kaina- minkštais viršeliais — 8
mų la^snhn, mokė eilėraščių, tišlri ir betaviški. Juose daugiau šen®1! iš *^1 milžinų ir išgirs- doL, kietais viršeliais — 10

nei kitais metais pasirodė skil- « bent vienų, bet gyvų žodelį iš
tys , būreliai. Lietuviškas žodis senovės laikų”, turbūt ne vienas
skambėjo aiškiau ir garsiau, pajutom, lyg būtume patį didįjį
skautiškuose pxirodyww>se dainių prikėlę nuo Kauno kated-
labiau išryškėjo skautiška iš- ros papėdės, pagyvenę su juO,
monė ir sugebėjimai. Džiugu, giliau supratę jo troškimus ir
kad vfc»rn>ėy atsiradojmmų Įąn- pajutę niekada nepakartojamų
žavedžių. Jie sugeba uždegti no- eilių grožį.

Sekmadienį, padėkoję Aukš-

ninkės ir šeimininkai: ps. Rasa 
Grigaitienė, vyr. skautės — Da
nutė Dilbienė, Vanda Pąjėdaitė- 
Lescord, Norma Šnipienė, s.v. 
kand. Arūnas Kleinas ir Gedimi
nas Račiukaitis. Jiem visiem 
— skautiškas ačiū.

Paskutinė stovyklos diena 
buvo skirta Maironiui. Jau nuo 
pat ryto buvo ruošiamasi pami
nėti ir pagerbti jaunimo taip 
mėgstamų, jiem visada gyvų 
poetų. Tas labai gražiai ir įsp&-

(atkelia«3 ptl.)

. pereųpr ššovyldavę skai ii 11 linkai 
Mykolą! JĮanc-rVin^ Eduardas

“Aktas", kuriame skaitom: “JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros Tarybos 1981 metų litera
tūros premijos komisija.... ... 
iš prisiųstų 24 kūrinių balsų 
dmiguma nutarė, kad premijos 
vertas Jurgis Jankus už pasrim- 
jimų rinklių ‘Paparčio žiedas’. 
Kartu įvertinama ir jo ankstes- 
moji kūryba. Jankus su plačiu 
polėkiu ir idėpniu prasražėgu- 
mu, tęsdamas estetinio realizmo 
tradicijas, nauju kūriniu pratnr-

i , A'

ATLANTO RAJONO SKAUTŲ 
"STOVYKLA SKIRTA MAIRONIUI

archyvo prižiūrėtojas — Liou- 
gmasŠvdnys.

Elena Šaulytė parnešė apie 
vyčių istorijos spausdinimo 
stovį. Lig šiol tik iš gnbės narių 
surinkta 3300 doL .Gamės narys 
Kazys ŠųniĮa (btetemk, 29 kuo
pa) paaukoję IMOdai.^.

Vyko ilgokos diskusijos d^I 
ir 3519 narių. Naujos kuopos į- suteikimo gndbės narstės vyttų 
strigtos ar atgaivintos: KenosRa, .
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Pabaltiečių jaunimo kong
resas, kuris įvyko rugpjūčio 19- 
20 Long Island, N .Y., buvo labai 
'Sėkmingas. Į šį pirmąjį tokio 

. pobūdžio renginį susirinko dau-

t"’ 800 metų sukakties minėjimas 
' Chicagoj, Jaunimo Centre, bus

—r

tas Maris Graudini tema “Pa
baltiečių bendradarbiavimas 

_ _ ateities perspektyvoj“.' Tema
giau kaip šimtas lietuvių, latvių ' kreipė dėmesį į klausimą, kaip 

artimai ir formaliai turėtų lietu
vių ir estų tautos bendradar
biauti, jei Pabaltijys būtų lais
vas. Kartu su paskaita diskutavo 
latvis Janis Kančans ir estai 
Jaan Elias ir Sven Paul.

Paskutinė savaitgalio paskaita 
įvyko po vakarienės prieš vaka
ro linksmybes. Estė Juta Ritsoo, 
Batono organizacijos pirminin
kė, aiškino apie Batono veiklą 
ir kvietė visus prie jos prisidė
ti.

Pagaliau atėjo vakaras, ir visi 
kongreso dalyviai pasiruošė 
linksmybėm.'Atvažiavo du latvių 
studentų orkestrai ir grojo iki pat 
ryto, kol visi turėjo jėgų šokti. 
Pagaliau paryčiui viskas nurimo,

ir estų kilmės studentų ir jaunų 
profesionalų. Dalyviai suvažiavo 
iš visų Amerikos kampų, iš Ka
nados, Australuos (1 latvė), Šve
dijos ir Vokietijos. Latvių buvo-' 
daugiausia, o estų mažiausia.

Kongresas buvo formaliai 
atidarytas rugp. 19, tuojau pat po 
vakarienės. Žodžius tarė atstovai 
iš visų trijų pabaltiečių grupių. 
Buvo sugiedoti Amerikos, Lietu
vos, Latvijos ir Estijos himnai.

Po atidarymo ceremonijų 
pirmąją paskaitą skaitė Mildred 
Patterson, Pabaltijo skyriaus ve
dėja JAV valstybės departamen
te. Ponia Patterson savo kalboj 
pabrėžė, kaip svarbu pabaltiečių
kilmės jaunimui sekti padėtį ir visi ilsėjosi paskutinei dienai. 
Pabaltijy ir net padėti JAV val
džios pareigūnam geriau su
prasti sovietų vykdomą prie
spaudą Lietuvoj, Latvijoj ir Es
tijoj. Taip pat ragino informuoti 
Amerikos visuomenę apie gyve
nimą okupuotuose kraštuose.

Po jos kalbos vyko susipažini
mo vakaras.

Antra kongreso diena prasidė
jo su dr. Tonu Parming paskai
ta. Dr. Parming yra estas, dės
tąs Marylando universitete. Savo 
paskaitoj jis lietė Pabaltijo svar
bą Sovietų Sąjungos ekonomijai, 
industrijai ir gynybai. Taip pat 
palietė demografiją ir pabaltie
čių išsilaikymo silpnėjimą dėl 
mažėjančio gimimų skaičiaus.

Po paskaitos pasidalinta į du 

,vis galėjo pasirinkti: .eiti -į šokių- 
dainavimo būrelį, arba į Lino 
Kojelio aiškinimą, “Kaip suorga
nizuoti demonstraciją“. Didelė 
dauguma pasirinko demon
stracijų organizavimo “pamoką”.

Po penktadienio popietės lais
valaikio kiekviena tautybė aiški
no savo tautos muziką ir meną. 
Estų aiškinimą atliko studentas 
Martin Suuberg, latvių — stu
dentas Eimans Mažaraups, o lie
tuvių — studentė Aušra Gečytė.

Tą pat popietę latvė mokyto
ja Antra Šmidchens klausytojus 
supažindino su mokslinėmis 
institucijomis, kuriose galima 
gilinti lietuvių, latvių, estų kalbų 
studijas ir net įsigyti mokslinius 
laipsnius iš “Baltic Studies”.

.Net ir po vakarienės, prieš 
“pasilinksminimą”, įvyko sim
poziumas, kuriame dalyvavo dr. 
Tonu Parming, kun. Maris Kir
sons ir Linas Kojelis. Kunigas 
Kirsons yra tas pats, kuris išgar
sino Latvijos ir viso Pabaltijo 
padėtį Madrido konferencijoj, 
persidurdamas rankas ir sukru
vindamas sovietinę vėliavą. Li
nas Kojelis, mūsų visų žinomas, 

' šiuo meta dirba Pentagone. Sim
poziumo tema: kaip pabaltiečiai 
galėtų geriau pasiekti savo 
bendruomenių tikslus.

Vakarinė programa buvo lau
žas, kuriame grupės suvaidinę 
trumpus vaizdelius ir visos trys 
tautybės mokėsi viena kitų dainų 
ir šūkių.

< e

f. Šeštadienis prasidėjo su dr. 
Elonos Vaišnienės paskaita “Bet 
ar etninės kalbos naudingos 
Amerikai?'* Ji perdavė daug įdo
mių faktų apie svetimas kalbas 
Amerikoj ir kaip svarbu yra išlai
kyti savas kalbas ne tik mūsų, 
bet ir Amerikos naudai, o taip 
pat biznio bei komunikacijos 
tinklui.

Po trumpos pertraukos visi7 
susirinko trumpam susikaupi
mui. Kun. M. Kirsons perskaitė 
ištrauką iš “Annos Kareninos“ 
ir savo žody perdavė mintį, kad 
neliūdėtame dėl to, kas įvyko 
vakar, nesirūpintume rytojum, o 
pasiimtame ii šiandienos tai, 
kas gražiausia ir prasmingiausia, 
ši programos dalis buvo ypatin
gai įspūdinga, nes jos neforma
lus paprastumas visus dalyvius 
dvasiškai surišo.

Sekmadienį visiem buvo sun
ku keltis, bet po pusryčių visi 
susirinko kongreso bendram 
posėdžiui. Posėdy buvo pasiūly
ta, kad pabaltiečių jaunimo sto
vykla įvyktų kasmet. Taip pat 
buvo nutarta, kad kitų metų 
stovykloj būtų paruoštos forma
lios rezoliucijos apie pabaltie
čių jaunimo bendrą veiklą. Tai 
nebūtų naujos organizacijos kū
rimas, bet pažadas vieni kitiem 
padėti bendruose tiksluose. Kar
tu nuspręsta artimiau dirbti su 
Batuno organizacija.

Tuojau pat po bendro posė
džio įvyko formalus kongreso 
uždarymas, kuriame buvo padė
kota stovyklos administratoriam, 
šeimininkėm, ad hoc komitetui, 

paskaitininkam. Taip pat buvo 
perskaityti laiškai, kuriais Pabal
tijo jaunimo kongresas pasvei
kino JAV senato ir kongreso 
narius, daugiausia dirbančius 
pabaltiečių naudai. Pagaliau, vi
siem pasirašius šiuos laiškus, 
prasidėjo uždarymo B-B-Q, 
kuriame visi dalyviai baigė su
pinti naujas draugystes ir pa
žadėjo atvažiuoti kitais metais.

Baigiant šį aprašymą, reikėtų 
pateikti keletą bendri^ įspūdžių

Tarptautinė knygų mugė 
Frankfurte

Religija šiuolaikiniame pasau
lyje”, — tai tema, kuri yra pa
rinkta 34-ajai tarptautinei knygų 
mugei, kuri įvyks Frankfurte prie 
Maino, Vakarų Vokietijoje, šių 
metų rudenį. Frankfurto mugė 
yra svarbiausioji pasaulio knygų 
apžiūra. Praėjusiais metais joje 
dalyvavo apie 5,300 leidyklų iš 
85-kių pasaulio kraštų. 
Jos pristatė apie 84-ris tūkstan
čius naujų leidinių.'

Šių metų mugei parinkta tema 
liudija Vakarų Vokietijoje au
gantį susidomėjimą religinėmis 
knygomis. Iš pravesto gyvento
jų apklausinėjimo paaiškėjo, kad 
pusė visų Vakarų Vokietijos gy
ventojų virš 14-kos metų am
žiaus, teikia didelę reikšmę re
liginio turinio knygom. Vienas 
ketvirtadalis visų gyventojų re
guliariai skaito religines kny
gas. 80 procentų krikščioniš
kų šeimų namuose yra knygų 
krikščioniškomis temomis. Pusė 
apklausinėtų asmenų pasisakė, 
kad religinės knygos padeda 
jiem labiau įsigilinti į egzisten
cines problemas ir jas geriau su
prasti.

Populiariausieji religinė kny
ga Vakarų Vokietijoje yra šven
tasis Raitas, po to — “mažasis 
Mišiolas“, kurio jau yra išpla
tinta apie 10 milijonų egzemp
liorių. Praėjusiais metais V. Vo
kietijoje buvo išspausdinta trys 
tūkstančiai nauju religinio tari
nio knygų ir daugiau negu 800 
pakartotų leidimų.

Katalikai ir evangelikai Va
karų Vokietijoje turi septynis

šv. Kazimiero seserų vienuolijos narės rugpjūčio 16 atšventė 50-ties ir 25-rių metų vienuoliš
ko gyvenimo jubiliejus. Iš kairės pirmoj eilėj: auksinį jubiliejų atšventusi gen. sek
retorė sės. Agnesine, sidabrinį jubiliejų šventosios sės. M. Jonine, gen. assistentė ses.Marilyn 
K užmirkus se. M. Lucille; antroj eil. auksinį jubiliejų: sės. M. Clarissa, sės. M. Cari
tą, sės. Marionette; treč. eil.: sės. M. Consuella, sės. Anna Mae, sės. Edith Alice ir 
sės. Mary Zaranka; ketv. eil.: sės. M. Aurelio, sės. M. Davidica, sės. M. Banetta ir 
sės. M. Rosaria; penkt. eil.: sės. M. Leonette, sės. M. Dilecta ir sės. M. Cyril.

dalyvių 
išsikalbė- 
dauguma

ir pastabų apie šį savaitgalį. Jau
nimas ypatingai gausiai daly
vavo visose paskaitose ir disku
sijose. Įdomu, kiek įtakos turėjo 
tai, kad viskas vyko anglų kal
ba ir visiem buvo lengviau su
prasti ir išsireikšti?

Kodėl daugiausia 
buvo latviai? Su jais 
jus, paaiškėjo, kad 
kongrese dalyvavusių latvių pra
leido bent vienerius metus lat
vių Muensterio gimnazijoj Vo
kietijoj (kaip mūsų Vasario 16- 
osios gimnazijoj). Taip pat atro
do, kad latvių jaunimo elitas gal 
mažiau kreipia dėmesio į vasa
ros darbus. Ar latviai Amerikoj 
turtingesni, ar mažesni materia
listai? O gal jų dalyvavimas at
rodo gausus todėl, kad lietu
vių ir estų buvo negausus.

Lietuvių dalyvių skaičius nu
kentėjo nuo Jaunimo Sąjungos 
centro valdybų pasikeitimo 
pereitą pavasarį ir bendro- Jhu~ 
nimo Sąjungos susilpnėjimo. 
Keista, kad, nors kongresas vyko 
estų stovyklavietėj, jų skaičius 
buvo mažiausias.

Bendrai visi, kurie dalyvavo, 
kongresu labai patenkinti. Tiki
masi, kad dalyvavusių lietuvių 
entuziazmas atsilieps ir į mūsų 
jaunimo kongresą ateinančią 
vasarą ir į tolimesnį pabaltiečių 
jaunimo bendradarbiavimą.

Aušra Gečytė

tūkstančius penkis šimtus religi
nių bibliotekų su apie 16-ka mi
lijonų knygų, kurias skaitytojai 
gali pasiskolinti.

BALTIMORĖS ŽINIOS

Šiluvos koplyčios Washing- 
tono tautinėj šventovėj pašventi
nimo 18-osios metinės paminė
tos rugsėjo 12. Maldininkų tarpe 
buvo ir nemaža lietuvių iš Bal- 
timorės su savo klebonu kun. 
Antanu Dranginiu. Jis pasakė ir 
ugningą pamokslą. Giedojo 
Dainos choras.

šv. Alfonso parapijos sodalie- 
tės rugsėjo 17-18 Šv. Alfonso 
mokyklos kambariuose ir aikštėj 
surengė vadinamą “Yard sale“. 
Kunigai dėkoja daiktų aukoto
jam, tvarkytojam ir pirkėjam. Pel
nas paskirtas parapijos naudai.

Lietuvių Namų rudens sezono 
veikia pradėta rugsėjo 18 su- 
dainų ir šokių vakaru. Pro 
gramą atliko ir šokiam grojo “Ji
nai ir trys gintarai“, muzikinis 
vienetas iš New Yorko.

Lietuvių Svetainės 60 metų 
veiklos sukaktis minima spalio 
9, šeštadienį, didžiojoj svetainės 
salėj. Rengimo komiteto pirmi
ninkas yra Vytas Dūlys. Vakare 
programą atliks Dainos choras. 
Minėjimo proga išleistas sukak
tuvinis leidinys.

Skaityk ir platink 
Darbininką!

VVORCESTER
MASS

Puikus koncertas
Rugsėjo 18 Maironio Parko pa

talpose vyresnių skaučių Šatri
jos Raganos būrelis surengė pir
mą rudeninį koncertą. Ji atliko 
New Yorko mišrus kvartetas 
Harmonija. Pasiklausyti susirin
ko ne tik Worcesterio, bet Pro- 
vidence, Bostono, Brocktono ir 
Hartfordo kilonijų lietuviai. Salė 
buvo pilnutėlė. Džiugu, kad 
buvo daug jaunimo. Tai geriau
sias įrodymas, kad lietuvių vi
suomenė įvertina sesių skaučių 
darbą ir dainininkų pasiauko
jimą.

Kad visi svečiai būtų paten
kinti, prieš koncertą buvo pa
vaišinti puikia vakariene, kurią 
paruošė buvusL-Neringęsskau- 
čių tuntintokė R. tirigattienė sU 
savo vyru Edmundu. Jiem talki
no sesės skautės; patarnavo prie 
stalų tikrai pavyzdingai.

Invokaciją prieš vakarienę su
kalbėjo Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. A. Miciūnas, MIC. 
Dalyvavo ir kun. A. Yankauskas, 
kurį visada matom lietuvių pa
rengimuose.

Kada visi buvo sotūs, progra
mos vedėja D. Marcinkevičiūtė 
pranešė, kad pradedamas kon
certas. Salėj užviešpatavo tyla. 
Visi su dideliu susidomėjimu 
laukė pasirodant Harmonijos 
kvarteto, kurį sudaro: Rasa Bo- 
belytė-Brittain, Birutė Ralytė- 
Malinauskieriė, kvarteto vado
vas Viktoras Ralys, Petras J. Tu
tinas ir akompaniatorius Matas 
Yatkauskas.

Na, ir įžygiavo jie į salę su 
besišypsančiais veidais. Susirin
kusių svečių iš karto buvo sutik
ti su džiaugsmu ir aplodismen
tais. Tas džiaugsmas lydėjo 
klausytojus per visą koncertą. 
Kiekviena daina buvo palydėta 
gausiais plojimais.

Programos pagrindas — liau
dies dainos. Jomis buvo pradė
tas koncertas: Du broliu
kai, Voverė, Oi, tu ieva, 
ievuže. Negirdėta — Poeto sva
jonė, žodžiai H. N agi o. Pasiro
dė ir duetai. Juos atliko Rasa 
Brittain ir Petras Tutinas. Ypa
tingai gražiai skambėjo — Duok 
ranką man, brangioji, Mozarto, ir 
Plaukia sau laivelis, S. Šimkaus. 
Visi kartu padainavo: Stoviu aš 
parimus — partizanų daina, Ant 
kalno gluosnys—liaudies daina, 
Kur bėga Šešupė — V. Ralio 
harmonizuota.

Antra dalis pradėta Rasos Brit
tain ir Birutes Malinauskienės 
dueto — Partizanų daina ir Šla
ma Šilko vėjas.

Dainininkės stebino klausyto
jus ne tik savo balsais, bet ir 
žavingomis sceninėmis išvaiz
domis.

Ne menkesni buvo ir vyrų du
etai, ypač dainose Negerki tre
čios ir Mudu du broliukai.

Koncertą užbaigė mišrus 
kvartetas. Padainavo: Nei kur, 
nei kada — harmonizuota V. Ra
lio, žodžiai P. Tutino, Pavasa
ris — muzika J. Naujalio, žodžiai 
Maironio, šėriau, šėriau sau žir-

Vida Gečaitė dėkoja Lietu
vių Fondui už gautą 500 
doL stipendiją studijuoti 
Daytono Communications 
universitete. Ji su tėveliais, 
dviem seserim ir broliu gy
vena Dayton, Ohio, pri
klauso prie šv. Kryžiaus lie-

Yaodalia-Butier, gimnagug 
su “high honors“. Priklausė 
8 metus prie “Vėjelių” šokių 
grupės ir jau 10 metų pri
klauso prie Lietuvių vyčių 
organizacijos.

LIETUVIŲ PRANCIŠKONŲ 
PASKIRSTYMAI

Visuotiniame lietuvių pran
ciškonų suvažiavime, kaip anks
čiau buvo minėta, buvo išrinkta 
nauja vadovybė: provincijolas 
Tėv. Paulius Baltakis, vicepro- 
vincijolas Tėv. -Augustinas Si
manavičius, patarėjai: Tėv. Jur
gis Cailiušis, Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas,. Tėv. Bernardinas 
Grauslys, Tėv. Antanas Praka- 
pas.

Naujoji vadovybė pirmą kartą 
posėdžiavo rugsėjo 27-28 Ken- 
nebunkporte, Maine. Apsvars
čius provincijos reikalus, pada
ryti ir kai kurie pareigūnų per
kėlimai. Tėv. Vytautas Zakaras 
iš Kennebunkport vienuolyno 
keliamas į St. Petersburg Beach, 
Fla., Tėv. Kęstutis Butkus' iš 
St Petersburg Beach, Fla., ke
liamas į St Catharines, Ont, 
Tėv. Klemensas Zalalis iš 
Brooklyno keliamas į Toronto, 
Ont Visi kiti lieka senosiose 
vietose ir pareigose.

gelį — liaudies daina . Pas
kutinė daina buvo Nemunėlis. 
Publika nenustojo plojusi, bet 
tik su didelėmis pastangomis 
pavyko išprašyti dvi dainas bi- 
sui.

Skautės Pranckevičiūtė ir L. 
Domantaitė moteris apdovanojo 
gėlėmis, o vyrams, kartu ir 
akompaniatoriui, prisegė po 
chrizantemą. Dainininkų širdys 
suminkštėjo ir dar vieną dainą 
pridėjo.

Malonu buvo stebėti, kad visi 
dainininkai scenoj savo artistiš
ka vaidyba įsijungė j dainų teks
tus ir melodijas. Dainavo labai 
lengvai, kiekvienas savimi pasi*

kevičtūtė padėkojo Maironio

tivalis vyks 1984 Muenstery, V.
Vokietijoj.

sveikinti lį jauną ansamblį, kurį 
sudaro ir jauni žmonės. Didžiau* 
sias įvertinimas ir padėka tenka 
vadovui muzikui V. Raliui.

kiusiem į iį Saunų koncertą.

Irun. Paulius Baltakis, OFM, 
lietuvių pranciškonų provincijo
las. Po paskaitos meninė dalis. 
Minėjimą ruošia LL Mokslo 
Akademijos Chicagos židinys, 
Ateitininkai sendraugiai ir Lie
tuvių Moterų Federacijos Chi
cagos skyrius.

— A. Balašaitienės knygos 
“Susitikimas pamary*’ prista
tymas Clevelando Lietuvių na
muose įvyks spalio 10, šį sekma
dienį, 4 vai. popiet Su knyga 
supažindins dr. D. Tamulionytė, 
o apie rašytojos kūrybą kalbės 
poetas Balys Auginąs. Vakaronę 
rengia Clevelando skautininkių 
draugovė.

— Moksleivių ateitininkų 
kursai įvyks spalio 9-11 Putna- 
me. Lektorių tarpe bus prof. C. 
Masaitis, kun. St Yla, L. Kulbie- 
nė, G. Kupčinskienė, D. Bilai- 
šytė. Kursantai prašomi suva
žiuoti penktadienio vakare. Kur
sų mokestis — 30dol. Registruo
tis telefonu: D. Kuolienė, 617 
585-8652.

— Dail. Alfonso Dargio meno 
kūrinių paroda Toronto Prisikė
limo parapijos parodų salėj įvyks 
spalio 16-17. Parodą globoja 
Lietuvių Katalikių Moterų d-jos 
Prisikėlimo skyrius.

— “Ateities" žurnalo vaka
ras Chicagoj, Jaunimo Centro 
didžiojoj salėj, įvyks spalio 16.

— “Margučio” feljetono kon
kurso premijų įteikimas ir New 
Yorko “Harmonijos” kvarteto 
koncertas Chicagoj, Jaunimo 
Centro didžiojoj salėj, įvyks spa-

r., .

—DaH.- A: Tunojlaitienės ki
limų ir grafikos paroda Chica
goj, “Galerijos” patalpose, įvyks 
spalio 19-31.

—. Cleveland, Ohio, Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapija per kun. Gediminą 
Kijauską, SJ, ir knygų kioskas 
per Juozą Žilionį Lituanistikos 
Katedros reikalam paskyrė 200 
dol.

— Ohio Lietuvių Gydytojų 
d-jos metinis susirinkimas įvyks 
spalio 16 Clevelande.

— Šeštojoj dainų šventėj, su 
kuria bus užbaigtos II-osios Pa
saulio Lietuvių Dienos 1983 
liepos 3 Chicagoj, mišriam cho
rui pasikeisdami diriguos Alf. 
Mikulskis, A. Jurgutis, V. Veri- 
kaitis, J. Govėdas, moterų cho
rui — D. Viskontienė, jaunių 
chorui — F. Stovia, vyrų chorui 
— Alf. Gečas.

— Kun. dr. Juozo- Prunsldo 
75 metų amžiaus sukaktis bus 
švenčiama spalio 31 Chicagoj, 
Jaunimo Centro didžiojoj salėj.

— Dainavos ansamblis spalio 
30 ir 31 Chicagoj, Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėj, stato 
muzikinį veikalą “Vilniaus pi
lies legenda“. Muzika komp. 
Aloyzo Jurgučio, libretas — Au
relijos Balašaitienės.

— “Ateities žurnalo vakaras 
Chicagoj, Jaunimo Centro di
džiojoj salėj įvyk spalio 16.

— Sol Tado Rotos rečitalis 
Chicagoj, Jaunimo Centro di
džiojoj salėj, įvyks gruodžio 12. 
Rengia Brighton Parko LB apy
linkė.

Parko vadovybei, ypač pirm. K.

taip sklandžiai lietuvių ir angių 
kalbomis pravėdintai programą.

UL



■fiiį

piliė-

Vos tik jam prasidėjus, atvyko gebėjo jis tai įsprausti į tintai ir 
apsaugos žvalgai ir 5-ojo televi- gegužinėj dalyvavo^ 
zijos kanalo pranešėjai bei fil- 
muotojai. Filmavo virtuvės šei-

iš to neturėjo, bet daliniam tau
pytojai!) laikinai buvo suteikta 
galimybė išvengti bent dalies

Lfotuvių Katalikų Mokslo. 
Akademija lapkričio 24-28 St 
peteraburg Beach, Dolphin 
Resort viešbuty, rengia narių 

jo moterų vienetas, vadovauja- suvažiavimą, kuris kvi**4“"^ 
mas muz. P. Armono. Akadenū- kas treti metai. Iš įvairių kon

tinentų suvažiuos apie 30 pa
skaitininkų. Akademijos vietos 
židinys rengia įvairią programą. 
Lapkričio 26 koncertą atliks 
solistai Aldona Stempužienė ir 
Algirdas Brazis.

Romo Kalantos šaulių kuopa

Iriais gardumynais. Tuoj atvyko 
ir gubernatorius William A. 
O’Neill su žmona, Juos pasitiko 
priėmimo komitetas: Juozas ir 
Albina Belazarai, Lionginas 
Kapeckas, Antanas Mazalas, 
Laima šimanskytė ir Ada Ust- 
janauskienė. Laima šimanskytė 
su ypatingai gražiais tautiniais

riel Bakšienė, Albina Belazarie- 
nė, Kotryna Degutienė, Eva 
Danley, Uršulė Furmanavičienė,

tai buvo tik vienur metų termi
no, ir šiuo metu.dfcugelis taupy
tojų gauna iš bankų parneši 

‘dėl All-Savers ■ pratęsimo arba 
investavimo į kitokias santaupas.

iimus

vuoce pasisakymuose iškelta 
įvairių sugestijų ateities veiklai. 
Siūlyta klubo vardą pakeisti į 
“St Petersburgo Lietuvių Cent-

nė minėjimo dalis buvo tę
siama rugsėjo 11 Lietuvių klu
be. Minėjimą pradėjo St Peters
burgo LB apylinkės valdybos 
pirm. M. Krasauskas. Po himnų 
giedojimo ir kun. K. Butkaus, 
OFM, sukalbėtos invokacųos 
programos vadovė A. Kamienė 
supažindino su paskaitininke 
Dalila Mackialiene. Ji labai įdo-

Kalantos šaulių kuopa 
spalio 14 Seminole parke rengia 
gegužinę. — L.Ž.K.

gėlę. Visa grupė ėjo prie mikro
fono, sekama televizijos. Gu
bernatorius O’Neill visus pasvei
kino, primindamas, kad esam 
pavergti sovietu ir kad, taip 
gausiai susirinkę, neužmirštam 
savo papročių ir dirbam tėvynės 
išlaisvinimui, nes ir gegužinė 
pavadinta “Lithuanian Freedom 
Picnic”. Nepagailėjo savo bran
gaus laiko: išbuvo gegužinėje 
dvi valandas su viršum. Sveiki
nosi su visais, gardžiavosi kuge
liu, kuriuo jį vaišino Albina Be- 
lazarienė, kartu informuodama 
jį apie Lietuvą ir pažadėdama 
padainuoti lietuvišką dainą. 
Entuziazmo pagautas guber
natorius šoko polkutę su Laima 
Šimanskytė, o jo žmona, net ba
tukus nusiėmus, irgi sušoko.

Teko susiskaldyti priėmimo 
komitetui, nes tuoj pat atvyko ir 
Lew Rome su žmona, respubli
konų partijos kandidatas į guber
natorius. Juos pasitikom su 
gėlėm lygiai gražiai ir iškilmin
gai, o juos globojo Ada Ustja- 
nauskienė, Lionginas Kapeckas 
ir Laima Šimanskytė. Pasirodo, 
kad Lew Rome seneliai yra 
gimę Lietuvoj, Vilniuj.

Išleidžiant gubernatorių O’ 
Neill su žmona, prisistatė 
WTIC stoties korespondentė, 
kalbėjo su gubernatorium, taip 
pat norėjo sužinoti, kodėl taip 
gausiai susirinko lietuviai ir ko
dėl jų gegužinė pavadinta “Lith
uanian Freedom Picnic”. Albina 
Belazarienė ir Antanas Mazalas 
trumpai apibūdino dabartinę pa
dėtį ''Lietuvoj ir mūsų praeitį. 
Šis parengimas buvo paminėtas 
transliuojant žinias per radiją 6 
vai. sekmadienį ir pirmadienio 
rytą. O pirmadienį 10 vai. vaka
re 5 kanalo televizijos stotis ro-

Francis Kūles, Marija Mayerie- 
nė, Elena Niurkienė, Eleonora 
Miniukienė, Salomėja Špakaus- 
kienė, Helen Stumbers, Ona 
Yusinienė ir Ona Zimgulienė. 
Padėka ir jų vyram, nes pavai
šinti daugiau kaip tūkstančiui 
svečių reikėjo daug darbo ir rū
pesčių.

Širdingas ačiū visiem, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu pri
sidėjo prie šios gegužinės pasi
sekimo.
Nauja Hartfordo Įdubo valdyba

Naujas pašto ženklas
Rugpjūčio mėn. pradžioje 

pasirodė naujas pašto ženklas, 
išleistas Lietuviškosios Skavty- 
bės Fondo.

Tamsiai žaliame fone stilizuo
ta auksinės spalvos rūtelė ir leli
jėlė — lietuvių skaučių ir skau
tų ženklai, dešinėje — tamsiai 
oranžiniame fone — balta Vytis. 
Kairiame kampe žaliame fone 
baltai įrašyta skaičius — 65- 
jubiliejiniai metai; apačioje 
oranžiniame fone per visą ženk
liuką baltomis raidėmis — 
“Lithuanian Scouting.”

Gražus išdėstymas, proporcijų 
išlaikymas ir darnus spalvų de
rinys daro, ženkliuką įdomų ir 
patraukiu. Bopiešiniu smulkio
mis raidėmis įrašyta dailinin
ko R.A.V. Viesulo pavardė. Mū
sų žymusis grafikas Romas Vie-

S __ -r-. - - pasi*
dėjęs pakankamos sumos, kad 
nuošimčiai siektų $1000 “tax 
free” prieauglį, tas gali iki šių 
metų galo dar toliau AH-Savers 
certifikatus imti, kol pasieks rei
kalingą sumą.

Kuriem nebereikia pasinau
doti All-Savers santaupų privi
legijomis, tie dabar turi pasirin
kimą — atsiėmus pinigus inves
tuoti į kitokius certifikatus, arba 
padėti į paprastą taupomąją są
skaitą. Vienu ar kitu atveju skai
tytojam patariame nesusivilioti 
kitų bankų pažadais, bet kreip
tis į lietuvišką Kredito Uniją 
KASĄ, kur jūsų pinigai uždirbs 
geriausias palūkanas. Pavyzdžiui. 
KASOJE paprastos banko kny
gutės sąskaitos santaupos duoda 
9% dividendų, o kituose bankuo
se geriausiu atveju tiktai 5.5% 
O palūkanos KASOJE irgi ap
skaičiuojamos “from day of 
deposit to day of withdrawal” 
principu.

sulas jį nupiešė ir padovanojo 
lietuviškosios skautijos 65 metų 
sukakties proga. Didelę padėką 
reiškiame gerbiamam dailinin
kui už jo taip gražiai atliktą 
darbą ir mūsų minties supratimą.

Lietuvių Skautų Sąjunga savo 
jubiliejų! švęs ateniančutjs mte1-

Rašytojo Vinco Krėvės 100-ojo

Mackialiene. Ji labai įdo
miai išvystė temą “Lietuva — 
mano protėvių žemė”. Po per- \ 
traukos “Saulės” šeštadieninės 
mokyklos mokiniai atliko pro
gramėlę. Pasirodė ir šiam minė
jimui suburtas dainos ir meno 
vienetas, diriguojamas P. Au

giamas spalio 27, trečiadienį, 
4 vai. popiet klubo salėj. Pa
skaitą apie Krėvės kūrybą skai
tys iš Philadelphijos atvykęs mono. Tarp keturių dainų su žo- 
Aleksas Vaškelis, buvęs V. Krė
vės studentas. Minėjimą rengia 
klubo valdyba.

Tautos šventės minėjimas 
pradėtas rugsėjo 5 Šv. Vardo 
bažnyčioj mišiomis už Lietuvą 
bei žuvusius dėl jos lais
vės. Mišias aukojo ir pritai-

IRA pensijos indėliai KASOJE 
šiuo metu duoda 13%, tai yra bent 
2% daugiau, negu kitose institu
cijose. Kitokie certifikatai, šias 
eilutes rašant, KASOJE? duoda 
11% — irgi visu nuošimčiu 
daugiau, negu kitur. Nežiū
rint kiek beieškotumėt, niekur 
nerasit tokios pelningos ir sau
gios taupymo institucijos, kaip 
lietuviškoji KASA, nes ir čia 
visi indėliai yra federalinių į- 
staigų apdrausti iki 100,000 
dolerių.

Dėl informacijų ir geriausio 
pasirinkimo, kaip investuoti All- 
Savers fondus, kreipkitės į KASĄ 
— 86-01114th Street, Richmond 
Hill, N.Y. 11418. Telefonas: 212 
441-6799.

• KASOS Informacija

diniu menu įsijungė St. Vaškys, 
S. Vaškienė ir A. Kamienė.

Eugenija ir Kazimieras Gim
žauskai spalio 15 švenčia vedy
binio gyvenimo 50 metų sukak
tį-

St Petersburgo Alto skyrius : 
spalio 13, trečiadienį, 5 vai. po
piet Lietuvių klube ruošia “Auš
ros” laikraščio šimtmečio su
kakties minėjimą. Iš Juno Beach 
atvyks prelegentas Jonas Dau
gėla. Solistė J. Daugėlienė-Kriš- 
tolaitytė atliks meninę progra
mą.

LB X-osios tarybos pirmoji se
sija įvyks spalio 23-24 Dolphin 
Resort viešbuty, St Petersburg 
Beach. Spalio 23, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. sesijos dalyviam ir vie
tiniam svečiam rengiama iškil
minga vakarienė Lietuvių klu
be. Bus pagerbtas prel. Jonas 
Balkūnas, P.A., JAV Lietuvių 
Bendruomenės ir Tautos Fon
do garbės pirmininkas, jo 80 me
tų sukakties proga. Kai kurie 
lietuvių draugai amerikiečiai 
bus apdovanoti atitinkamais žy
menimis. Meninę programą at-

Lietuviškos Skautijos 
Fondo išleistas pašto ženk
las. Jį piešė dail. Romas Vie
sulas.

neighborhood. Ūse our lay- 
away pian.

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

Custom mede fur and sheep- 
skin coats and other leathar

anksto, norint visiems apie tai 
priminti. Negalėdami pašto 
ženklų leisti Lietuvoje, juos lei
džiame svetur, norėdami pasau
liui priminti, kad dar esame 
veiklūs ir pajėgūs, nors ir plačiai 
išsisklaidę.

Kviečiame visus mums padėti. 
Lipinkime šį dailų jubiliejinį 
pašto ženklą ant vokų, kad jie 
tyliai bylotų apie mus ir mūsų 
teisę į laisvę.

Pašto ženklai gaunami pas 
LS Fondo atstovus, platintojus 
arba kreipiantis laišku šiuo 
adresu: A. Danasas, 29 Welles 
Avė., Dorchester, Mass. 02124. 
(k.n.)

NAUJAUSI08 
PLOKŠTELĖS

Tarp tostų ir dainų, estradinė 
muzika, atlieka Rimas Kasputis 
su moderniška 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 kiekvie'ną plokštelę.

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

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

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

AUKOS KULTŪROS 
ŽIDINIUI

Kultūros Židiniui papildomai 
aukojo dar šie asmenys: Euge
nija Keziehė — 15 dol.

Lietuvių Bendruomenės 
Great Necko apylinkė 20 dol.

Danielius Štarka 5 dol.
Eleonora Ramančionienė 50 

dol. savo vyro a.a. Leono Ra- 
mančionio palaidotuvinių pietų 
proga.

Noriu surasti dėdę Petrą Račkauskį, kuris atvyko į JAV prieš 
karą. Dėdė turi sūnų ir 2 dukras. Štai 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. Blizgio, Neišskiriami 
trys nežinomieji, 5 dol.

Vysk. V. Blizgio, 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.

Reta proga Įsigyti angių kalba dvi vertingas knygas 
papiginta Įratoif

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

ATTENTION 
SERIOUS JOB SEEKERS!

WouM you likę to sėt your own honra with practlcalty no 
llmit on suminga and havo vacatlons as doslrod? If sc, 
thon why not convonlentty work wlth va sortfog/bundltaf

LITHUANIAN cookery

oflT : valkam (boy*eslze)11207.

296-4130

80V1ET GENOCIDE IN UTHUANIA, by J. Pajaujla- 
Javls. 12 doL

Užsisakant abi knygas, mokama tfc 25 doL
Persiuntimui pridedamas tk 1 dol
Darbininkas, 341 HighlandBlvd.,Brook|yn, N.Y. 11207

Sparčiai auganti milijoninė

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNUA

viiiems lietuviams.

Už IRA pensijų indėlius KASA šiuo metu moka 13%

KIEKVIENO ASMENS INDĖUAIKASOJE APDRAUSTI IKI 166,666 DOL. —

Telefonas: (SU) 441-6799

11267.
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ko Aušros Vartų parapijai buvo

IMS spb 8, 7

gįranciškonų koplyčioj Brook- 
fyneu Jų intencija mišias aukojo 
kun. dr. K. Bučinys, OFM, asis- 
teMjant New Yorko Aušros Vartų 
parapijos klebonui kun. V. Palu
binskui.

Jubiliatų giminės ir draugai 
gausiai rinkosi į koplyčią. Po 
gražių, iškilmingų pamaldų, su 
Te Deum laudamus, kunigai ir 
svečiai buvo pakviesti vaišėm į 
jubiliatų namus Atlantic Beach. 
ši vieta atrodo panaši į Lietuvos 
Palangą. Aplinkui šlama pušys, 
ir ošia Atlantas. Abu jubiliatai 
mėgsta šitokią gamtą. Dėl to 
ten ir apsigyveno, kad gražiai 
galėtų leisti auksinio amžiaus 
laiką.

Bronius Babušis gimęs ir au
gęs Griškabūdžio parapijoj, Ka
tilių kaime. Aukštesniuosius 
mokslus baigė Marijampolėj, Jis 
nesiskyrė nuo savo numylėtos 
Zanavykuos ir iki okupacinių

FATERSON, N.J.

Bažnyčios pašventinimo 
sukaktuvės

Birželio 27, sekmadienį, kon- 
celebracinėm mišiom ir ban
ketu buvo paminėta Šv. Kazi
miero bažnyčios pašventinimo 
20 metų sukaktuvės. Jos staty
tojas ir ilgametis klebonas kun. 
Jonas Kinta yra jau pasitraukęs 
į užtarnautą pensiją ir šiuo metu 
gyvena Putnamo seselių globoje 
ir iškilmėse dalyvauti negalėjo.

Ši. dar gyva lietuviška para
pija šiuo metu lietuvio klebo
no ar administratoriaus neturi.

vysku- JERSEY CITY, N;J 
pijos paskirtas kunigas Edv.
Lembro, o lietuvių reikalus ap
tarnauja čia iš Floridos laiki
nai sustojęs buvęs šios parapi
jos klebonas kun. Viktoras Da- 
bušis.

Koncelebracines mišias anglų 
kalba aukojo kun. Lembro su 
Mewarko Švč. Trejybės parapi
jos klebonu prel. Jonu Scharnu, 
Keamy Skausmingosios Dievo 
Motinos parapijos klebonu kun. 
Donininku Pocium ir šios pa
rapijos klebonu emeritu kun. 
Viktoru Dabušiu. Mišių metu 
parapijos choras giedojo lietu
viškas giesmes ir kai kurios 
mišių dalys buvo paskaitytos 
lietuviškai.

Dabartinis administratorius 
yra jaunas kunigas ir, matyt, 
pamėgęs įvairias liturgines nau
joves, nes jo iniciatyva vietoj 
tikinčiųjų maldavimų ir mišių 
pabaigoje giedojo Vincent de 
Paul aukštesniosios mokyklos 
Wayne, N.J., mokytoja Patricia 
Dean. Jai pritarė juostelėj įre- 
Icorduota instrumentinė muzika 
su choru. Šioj bažnyčioj tai buvo 
naujovė, tačiau paliko gražų 
įspūdį.

Parapijos administratorius pa
sidžiaugė parapijos narių rūpes
tingumu ir gausiu dalyvavimu 
>panaldose, nes žmonių prisirin
ko daugiau, kaip kad per Kalė
dų ar Velykų šventes, ir ne 
vien tik saulėleidžio susilauku
sių žmonių. -

Tautybių festivalis
Rugsėjo 11 ir 12 Liberty Park, 

Jersey City, prie valstijos guber
natoriaus įstaigos veikianti tau
tybių patariamoji taryba surengė 
tautybių festivalį, kurio metu 
įvairios tautybių grupės atliko 
meninę programą ir buvo įsi
rengusios stalus su tautodailės 
darbais ir įvairiu maistu.

Iš lietuvių dalyvavo tik N.J. 
veikianti tautinių šokių grupė 
Liepsna su tautiniais šokiais. 
Grupei vadovauja daug energi
jos turinti Rūta Mickūnienė. Pa
tys šokiai buvo gražiai atlikti ir 
visiem paliko gražų įspūdį. Tai 
paminėjo ir vietinis dienraštis 
Jersey Journal, įsidėdamas ir 
grupės fotografiją. Apie festiva
lį rašė ir kiti vietiniai dienraš
čiai, kaip The Star Ledger, Eli- 
zabeth Journal ir kt

Tik iš ligoninės išėjęs N. J. 
gubernatorius Thomas H. Kean 
festivaly nedalyvavo, nors anks
čiau ir buvo žadėjęs dalyvauti. 
Jis paskelbė savo proklamaciją, 
kurioj pabrėžė įvairių tautybių 
įnašą į Amerikos kultūrinį gyve
nimą, o prezidentas Reagan 
festivalį pasveikino laišku, ku
riame taip pat pabrėžė turtingą 
N.J. gyventojų įvairumą, suda
rantį Amerikos tvirtumo šaltinį.

Festivalį per abi dienas aplan
kė per 15,000 žmonių, o spalvin
gą programą atliko airiai, ameri- 

. kiečiai, filipinai, estai, lietuviai,

bendrom

tuvių Piliečiu D-jos salėj. Ren-

junga Ramovė.KJ.

gijų, Ralfo Bostono skyrius,

B.Btkls

tuvos Atsiminimų radijo direk
torius prof. dr. J. Štokas, Lietu
vos vyčių valdybos pirmininkė 
Loreta Stukienė, Newarko vyčių

la ir LB N.J. apygardos pirmi
ninkas Kazys Jankams.Šventės programą baigė 

poetas Aleksandras Rudžius, iš 
savo kūrybos paskalydamas 15 
eilėraščių. Jo eiliuotas žodis,

ja, Sandaros kuopa, Tėvysės 
Mylėtojų d-jos kuopa, Vilniaus 
Vadavūnoskyrius. Prie Šv.Pęt-

buvo dėmesingai išklausytas.
Šiai progai vakarienę paruošė 

apylinkės vald. narė B. Karaš-

reigas, parapijos nariai pasidarė
gausiaiirrūpestingi

lyvauja parapijos tarybos posė-

ukrainiečiai,armėnai, norvegai,
arabai,indai, ispanai, peru-

vokiečiai, graikai,viečiai, šve-
portugalai kolumbiečiai.ir

Tai jau iš eilės ketvirtasis toks
festivalis, kurių kiekviename
vietos LB apygardos valdybos
rūpesčiu buvo atstovaujami ir
lietuviai.visi

sirinko salėjparapijos
Pamaldom pasibaigus,

labiau

Netekus lietuvio klebono ir 
belaukiant vyskupijos ieškomo 
naujo lietuvių kunigo, kuris ga
lėtų eiti parapijos klebono pa-

minėjimas (vyks lapkričio 21

kas, Bronius nenurimo, tuoj pri- 
sįjungė prie jau veikiančio akty
vo ir sumaniai rašė spaudoj apie 

kovotojas už lietuviškus reikalus.
Užaugino sūnų Edmundą, 

diplomuotą architektą. Brendęs 
susipratusių lietuvių šeimoj, ir jis 
pats pulsuoja lietuviškumu. Ir 
atsitiko taip, kad, tėvui susirgus, 
sūnus ėjo jo vieton į vyskupi
jos posėdžius ginti lietuviškų 
reikalų. Dabar jis vadovauja 
Aušros Vartų parapijos pasta
tų remontui, tam paaukodamas 
brangų laiką.

Svečiai, pabendravę su jubi
liatais Babušiais, skirstėsi namo, 
linkėdami, kad jie sulauktų dei
mantinio jubiliejaus. .

vaišėm, kur pavalgius buvo iš
klausyta sveikinimų. Ypač susi
rinkusius pradžiugino parapijos 
sodaliečių parapijai įteikta 500 
dol. auka ir vietos Lietuvos 
vyčių kuopos 300 dol. auka, 
šiom veikliom organizacijom ir 
jų nariam susirinkusieji labai 
nuoširdžiai paplojo. Buvo lote
rija, veikė baras, o šokių mė
gėjai galėjo net ir pašokti, plokš
telių muzikai grojant. Reikia ti
kėtis, kad šis parengimas visiem 
nuoširdžiai bendradarbiaujant 
paliks ir pelno parapijos reika
lam.

K. J.

Ona ir Bronius Babušiai, 
rugsėjo 18 atšventę savo ve
dybinio gyvenimo 50 metų 
sukaktį.

DELRAN, N.J.
Pietinės New Jersey LB 

apylinkės dvidešimtmetis 
JAV LB pietinės New Jersey 

apylinkės dvidešimt metų gy
vavimo minėjimas įvyko birže
lio 26 Raugų sodyboje, Delran, 
N.J.

5 vai. vak. į sodybos ąžuolų 
pavėsį susirinkusiuosius JAV 
LB Pietinės New Jersey apy
linkės pirmininkas B. Raugas 
pasveikino, o visiem Jonam pa
linkėjo surasti paparčio žiedą. 
Tada pastebėjo, kad ši tradicinė 
šios apylinkės kasmet švenčia
ma šventė — Joninės — šiemet 

( jungiama su J AV LB trisdešimt
mečio, o mūsų apylinkės dvi
dešimtmečio minėjimu. Jis tada 
trumpai peržvelgė apylinkės 
dvidešimtmečio veiklą, pabrėž
damas, kad apylinkės, kuli su
jungė 60 kvadratinių mylių plo
te pasklidusius tautiečius, veik
la pasiteisino: visi buvo įjungti 
į mūsų tautinės bendruomenės 
pareigų vykdymą. Apylinkė ma
žėja. Apie 20 mirė. Kitus se
natvė vargina. Čia išaugo gra
žus būrys jaunosios kartos, ta
čiau daugelį gyvenimas priver
tė keltis kitur. Šiuo metu dar 
yra ‘71 suaugusių bendruome
nės narių. Paskutiniuose rinki
muose į LB tarybą balsavo 50.

Po šių pirmininko žodžių 
Pietryčių apygardos valdybos 

- vardu pasveikino A. Radžius. 
Jis šia proga įteikė ir JAV LB 
krašto valdybos žymenis šios 
apylinkės bendruomenininkam 
V. Volertui, R. Česoniui, Virgui 
Volertui ir B. Raugui.

Po jo kalbėjo svečias iš Ro
mos prel. L. Tulaba, pasidžiau
gęs, kad čia, šioje apylinkėje, 
gražiai suprastas lietuviškų pa
rapijų rėmimas. Kun. K. Saka
lauskas taip pat džiaugėsi šios 
apylinkės gražia parama Šv. 
Andriejaus parapijai.

Sveikinimo žodžius tarė buv. 
Philadelphijos Lietuvių Muzi
kinio klubo pirmininkas V. Šal- 
čiūnas ir Vilties choro pirmi
ninkas Algis Šalčiūnas, kuris 
pastebėjo, jog daug metų Vil
ties chorui daug padėjo šios apy
linkės lietuviai.

Programai bevykstant,' ne
tikėtai pasirodė gražus būrys 
jaunimo, kuris tą dieną buvo 
susirinkęs į čia gyvenančio veik
laus studento Vidmanto Rukšio 
gimtadienio šventę. Vidmantas 
buvo visų susirinkusių pasvei
kintas su geriausiais linkėjimais 
jo ateičiai.

Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apylinkė nuo pat jos įsikū
rimo dienos buvo gana veikli. Ji 
suruošdavo parengiamus, daly
vaudavo kitoj visuomeninėj 
veikloj. Bet nuo praeitos žiemos 
jos nebesigirdi. Seniau kiekvie
nais metais ji suruošdavo baisio
jo birželio išvežimų minėjimą, 
Tautos šventės minėjimą. Šiais 
metais Jono Vanagaičio šaulių 
kuopa suruošė birželio išveži
mų minėjimą. Kai niekas neruo
šė Tautos šventės — Rugsėjo 8— 
sios minėjimo, tai paskubomis tą 
minėjimą suruošė ta pati šaulių 
kuopa. Buvo Baltų lygos organi
zuojama demonstracija prie 
Prancūzijos konsulato. Niekas iš 
Bendruomenės neprisidėjo ir 
nenuėjo. Tai atliko tik kitos tau
tybės. O televizijoj ir kitur bu
vo minimi ir lietuviai.

Kiek žinome, yra LB apylin
kės valdyba, bet kur ji yra? 
Rugsėjo mėnuo skelbiamas 
Lietuvių Bendruomenės mė
nesiu. Bostono apylinkėje ir tuo 
reikalu niekas nesirūpino. Tik 
dar tiek gerai, kad nors Laisvės 
Varpas savo radijo programoj 
tai prisiminė.

Būtų džiugu, kad vėl išgirstu
me, jog LB Bostono apylinkė 
yra dar gyva.

Daugiau dėmesio savo kūrėjam
Laisvės Varpas savo renginius

NEWARK, N.J
Išleistuvių pobūvis

Rugsėjo 11 LB Jersey City 
apylinkės ir Lietuvos vyčių 
Newarko kuopos nariai Švč. 
T/pjybės parapijos salėj suruošė 
jąukias išleistuves buvusiam LB 
apylinkės ilgamečiu! pirminin
kui Albinui ir Rožytei Žukaus
kam, išvykstantiem gyventi į 
Floridą.

Nuo 1966 būdamas LB apylin
kės pirmininku, Albinas sugebė
jo išlaikyti apylinkę gyvą ir 
veiklią, nors jos veikloj dalyva
vusių lietuvių skaičius dėl 
įvairių priežasčių yra gerokai su
mažėjęs. Ypač abu — Rožytė 
ir Albinas — pasižymėjo įvai
raus pobūdžio renginiais ne tik 
apylinkės, bet ir Lietuvos vy
čių ir prof. dr. Jokūbo Stu- 
ko vadovaujamos Lietuvos At
siminimų radijo valandos reika
lam. Savo metu apylinkė iš gau
to renginių pelno stipendijom 
sušelpdavo lietuvišką atžalyną 
bei paremdavo ir kitus lietuvių 
kultūrinius reikalus. Apylinkės 
veikloj dalyvaują lietuviai Al
bino pirmininkavimo metu su
sirinkdavo ne tik į metinius su
sirinkimus, bet ir įvairiom ki
tom progom artimai bendrau
davo. Ši tradicija išliko ir iki 
paskutinių dienų ir daug prisi
dėjo draugiškumui ir sugyveni
mui išlaikyti.

Tad nenuostabu, kad ir paly
dėti jų į naują gyvenvietę su
sirinko beveik visi apylinkės na
riai ir nemažai vyčių, kurie, be- 
sivaišindami apylinkės ir vyčių 
ponių pagamintais užkandžiais, 
labai jaukiai praleido keletą va
landų ir palinkėjo išvykstantiem 
geros sveikatos ir neatsisakyti 
naujoj vietoj visuomeninės veik
los. Buvo įteikta ir dovanų, kad 
pasiliekantieji nebotų užmiršti. 
Atsisveikinimo ir padėkos už

Spauda 
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant dėl mūsų 
tautos laisvės.
Paremk Ją savo aukai

os studiją,Lietu- 
.-....  , . ir Architektų Są

la, b taip pat kompozitorius Je- jungą, Amerikos Lietuvių Tau- 
ronimas Kačinskas, kuris akom- tinės S-gos skyrių, Bostono Lie- 
ponūos mūsų solistei Marytei tuvių Rašytojų klubą, kuris vė- 
Bizinkauskaitei. . liau buvo pavadintas Kultūros

Taigi vakaro programos atHki- klubu, Bostono Lietuvių Teisi
me dalyvaus trys mūsų kūrėjai ninku D-jos skyrių, Lietuvių 
ir kylanti jaunoji dainininkė. Tai Mokytojų Draugiją, Amerikos 
visos lietuvių visuomenės vertas 
derinys. Juk mūsų kūrėjai savo 
darbais praturtina mūsų tautinę 
kultūrą, sunkiomis sąlygomis 
puoselėjamą ir ugdomą pavergtoj 
tėvynėj ir išeivijoj, o priauganti 
jaunų menininkų karta populia
rina ją mūsų plačioj visuome
nėj.

Iš amerikiečių spaudos
Daily News rugsėjo 24 įdėjo 

žinutę: “Marshal Ivan Bagramy- 
an” mirė būdamas 84 metų am
žiaus. Tai sovietų herojus II pa
sauliniame kare, vadovavęs Bal
tijos fronte. Taip pranešąs Tass. 
Jis “išlaisvinęs Baltijos respubli
kas” iš priešų okupacijos. Laik
raštis “išlaisvinimą” rašo ka
butėse.

Boston Herald American rug
sėjo 25 įdėjo trumpą žinutę 
“Lithuanian protest”. Žinutėj 
rašoma, kad tūkstančiai lietuvių 
Lietuvos sostinėje Vilniuje ket
virtadienio naktį, dainuodami 
tautines dainas, žygiavo Vilniaus 
gatvėmis.

Boston Herald American rug
sėjo 24 įsidėjo veik viso pusla
pio aprašymą apie Romo Šležo 
pagamintą filmą “DividedCity”. 
Filmininkai norėję, kad ir Bosto
ne tas filmas būtų parodytas, 
nes ji buvęs rodomas kitur. Bet 
kažin kodėl TV stotis WGBH 
(2-ras kanalas) nenorėjo to filmo 
rodytį. Galiapsiaj škotai pada
ryti ir rodyti rugsėjo 25 d. 10 
vai. vakare.

Nostalgiškos mintys Bostone
Kalbame apie lietuvių kultū

rinę veiklą išeivijoj, laikraščiai 
net vedamuosius rašo tam reika
lui, kad tai mūsų veiklos pa
grindinė šaka. Tikrai, tai labai 
svarbi šaka. Ir su džiugesiu 
sutinkame kiekvieną kultūrinės 
veiklos pasirodymą ar apraišką.

Bostonas amerikiečių yra va
dinamas Amerikos kultūros lop
šiu. Ir lietuviai galime sakyti, 
kad čia buvo ir lietuvių išeivių 
vienas iš didžiųjų centrų.

Bostone lietuviai pradėjo kur
tis 1880-90. Massachusettsvalsti- 
joj gyvena apie 40,000 lietuvių. 
Gi Bostone 1930 JAV gyventojų 
surašyme lietuviais užsirašė 
12,351, iš kurių apie 6,000 gimę 
Lietuvoj, o kiti jau Amerikoj. 
1902 lietuvių pastatyta graži ma
rinė Šv. Petro bažnyčia, kuria 
lietuviai didžiavosi ir džiaugėsi. 
Dabar ji yra pigiųjų butų koloni
joj — griūvančioj aplinkoj. Buvo 
dvi parapijos mokyklos, o dabar 
liko tik viena, o mokinių dau
gumą sudaro jau nebe lietuviai. 
Bostone buvo leidžiami laikraš
čiai: Darbininkas, Keleivis ir 
kiti. Dabar nebėra nei vieno.

Pirmoji lietuvių organizacija 
Bostone buvo Draugystė Bro
liškos Pašalpos vardu švento 
Kazimiero karalaičio Lietuvos. 
Vėliau steigėsi ir kitos: Draugys
tė Kareivių D. L.K. Vytauto, 
Lietuvių Piliečių D-ja, D.LK. 
Gedimino D-ja, D.L.K. Kęstučio 
D-ja. Lietuvių Socialistų Sąjun
gos kuopa, kuri turėjo teatro ra
telį Žaibą ir Birutės chorą, turė
jo bibliotekėlę ir skaityklą ren
gė koncertus ir statė vaidinimus. 
Buvo jaunimo ratelis, Muzikos

Lietuvių Bendruomenę, Vilniaus 
Krašto Lietuvių S-gos skyrių, 
Bostono Lietuvių Dramos Teat
rą, du gerus chorus, Kultūrinius 
subatvakarius ir eilę kitų. Veikė 
Lietuvių Enciklopedijos lei
dykla. Dalies ir šių organizaci
jų jau nebėra. Bostono lietuvių 
dramos teatras, kuriam vadovavo 
Henrikas Kačinskas ir Aleksand
ra Gustaitienė, su savo vaidini
mais aplankė daugelį lietuvių 
kolonijų, šiandien to teatro jau 
nebėra. Du geri chorai, vienas 
vedamas komp. Jeronimo Ka
činsko ir kitas — komp. Juliaus 
Gaidelio, irgi išnyko. Dar yra li
kęs Bostono vyrų sekstetas, ved. 
komp. J. Gaidelio.

Kultūros klubas ir Kultūriniai 
subatvakariai varė gražią kultū
rinę vagą Bostono lietuvių gy
venime. Jie žiemos sezono 
laiku turėdavo susirinkimus 
kiekvieną mėnesį, o prelegen
tais buvo kviečiami įvairių sri
čių specialistai ir kultūrininkai 
iš Amerikos ir Kanados. Deja, 
Kultūros klubas jau prieš dvejus 
metus išnyko, o Kultūriniai su
batvakariai irgi nebepasirodė 
1981/82 metų sezone.

Žvelgiant į ateitį, didelis slo
gutis užgula mus. Kur einame? 
Ką veikiame? Ar yra dar ko
kios prošvaistės atgaivinti Bos
tone lietuviškam gyvenimui, lie
tuviškai veiklai, o ypač kultū
rinei? M -,-s

P.Žičkus

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

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’Arcy.

Balfb 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”.

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.



landė. Straipsnyje paminėta

«ytė, kuri
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Spaustuvė ~~.(212) 827-1350

Kultūros Židiny šį savaitgali: 
spalio 9, šeštadienį, Lietuvių 
Kultūros Fondo suvažiavimas 
ir Lietuvių Tautodailės Instituto 
rengiama keramikos ir emalio 
paroda, tos parodos atidarymas; 
spalio 10, sekmadienį, Liet. 
Tautodailės Instituto paroda.

Skautų sueigos, kurios turėjo 
įvykti spalio 16, nukeliamos į 
kitą datą — į spalio 23.

Lietuvių KultOros Fondo, ku
ris išlaiko Kultūros Židinį, sep
tintas visuotinis suvažiavimas į- 
vyks spalio 9, šeštadienį, Kul
tūros Židinio patalpose. Re
gistracija 9 v., posėdžių pradžia 
10 vai. Bus padaryti įvairūs pra
nešimai, išrinkti trys tarybos 
nauii nariai.

Stasys Lozoraitis, Jr., Lietuvos 
atstovas Vatikane, vykdamas į 
Lietuvos laisvinimo ir išeivijos 
veiklos klausimų svarstybas, į- 
vykusias Chicagoj spalio 3, buvo 
sustojęs New Yorke. Ta proga 
lankėsi ir Darbininko redakci
joje.

Pranas Naujokaitis, rašytojas 
ir literatūros kritikas, uolus 
Darbininko laikraščio bendra
darbis, spalio 4 staiga buvo išga
bentas į ligoninę. Jis dabar gy
domas Hackensack, N.J. ligo
ninėje.

Kun. Prano Bulovo investitūra 
į prelatus bus spalio 24, sekma
dienį, 12:15 v. popiet Maspetho 
lietuvių parapijos bažnyčioje.

Maironio lituanistinės mokyk
los nuotaikingas rudens vakaras 
bus spalio 16, šeštadienį, Kul
tūros Židinyje. Programą atliks 
ir šokiam gros Jinai ir trys gin
tarai. 

KVIEČIAME Į KERAMIKOS

Spalio 9 ir 10 Kultūros Židi
nio didžiojoje salėje New Yor
ke vyksta keramikos ir emalio 
darbų paroda. Ją rengia Lietuvių 
Tautodailės Instituto New Yor
ko skyrius.

Dalyvauja trys viešnios iš Ka
nados su savo labai įvairiais ke
ramikos, porcelano ir vario dar
bais. Tai dail. Valentina Balsie
nė, Genė Valiūnienė ir Sofija 
Pacevičienė.

Dalyvauja keturi menininkai 
iš mūsų apylinkės: dail. Petras 
Vaškys iš Philadelphijos, Ina 
Nenortienė iš Bostono, Regina 
Kudžmienė iš Great Necko, Gi- 
landa Matonienė iš New Jersey. 
Paroda bus labai įvairi ir įdomi. 
Kviečiame visus New Yorko ir 
apylinkės lietuvius ir jų svečius 
parodą aplankyti ir įsigyti pritai
komojo meno vertybių.

Apatinėje salėje veiks preky-

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS 
INSTITUTO

NEW YORKO SKYRIUS
RENGIA

KERAMIKOS IR EMALIO

Petrai Vaikys, Valentina Balsienė, Sofija 
Pacovlčlonė, Genė Vallūnlonė, Gina 
Kudtmlonė, Ina Nenortienė. GUanda

bus spalio 16, toitadlanį, 7 v.v. Kultūros Židiny

25,000 dol. Reikalingas remon-

OUEENS COLUSION

(N.T^ N.J. ir CoanJ. Apridrmp

vasaros stovyklavimui. Pustrečio 
mėnesio metuose. Sharan minė
tai Springs. Tėlef. 212 494*8779. 
Mr. Yarko'ny.

RUDENS BALIUS

K. 2. salė — 212) 827-9645

Už nužudytus Lietuvoje ku
nigus specialios pamaldos bus 
spalio 24, sekmadienį, 11 vai. 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje. Lietuvoje paskutiniu metu 
ateistinis režimas yra įvairiais 
būdais nužudęs visą eilę kuni
gų, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu savo veikla kenkė komu
nizmo ekspansijai bei propagan
dai. Pamokslą pasakys kun. Vy
tautas Pikturna, patsai buvęs 
vokiečių kalėjimuose, garsio
je Dachau koncentracijos sto
vykloje.

Dail. Elenos Urbaitytės paro
da atidaryta spalio 2 Phoenix 
galerijoje, 30 West 57 St., Man- 
hattane. Paroda tęsis iki spalio 
16. Išleistas gražus 20 puslapių 
katalogas. Lankoma kasdien nuo 
11 iki 5:30 v. popiet

JAUNIMO DĖMESIUI
New Yorko Lietuvių Jauni

mo Sąjungos skyrius ieško kan
didatų į JAV Jaunimo Sąjungos 
tarybą. Išrinktieji tarybos nariai 
atstovaus New Yorko jaunimui 
ateinančią vasarą įvyksiančiame 
V-ame Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongrese.

Kandidatai turi būti tarp 18 ir 
30 metų amžiaus, gerai kalbėti 
lietuviškai, gyventi New Yorke 
arba New Yorko apylinkėse bent 
vienerius metus.

Tie, kurie įdomaujasi, pra
šomi prisiųsti iki spalio 15 savo 
mažą nespalvotą nuotrauką ir 
trumpą autobiografiją su adresu 
ir telefono numeriu Raimundui 
Balsiui adresu: 395 S. End Avė., 
Apt. jfew Tori, Šf.T. id280.

IR EMALIO PARODĄ

mėtis, kur bus galima nusipirkti 
įvairių lietuviškų dirbinių. Ten 
savo kūrinius išstatys Regina Ab- 
romaitienė iš Putnamo, 
Conn. Ji iš lapų klijavimo būdu 
sukuria įdomius ir intriguojan
čius paveikslus. Lietuviškų 
audinių išstatys pasižymėjusi au
dėja Milda Kvedarienė.

Šeštadienį ir sekmadienį veiks 
valgykla. Šeimininkėm nereikės 
virti pietų. Bus kugelio, balan
dėlių, dešrų ir kitų skanumynų. 
Prie kavos stalo bus galima gau
ti ir namie keptų pyragų ir ka
vos. Veiks baras. Lietuviškus 
valgius patieks Genė Kudir
kienė.

Lietuvių Tautodailės Instituto 
New Yorko skyriaus narės ir ren
gėjos maloniai kviečia kuo gau
siausiai atsilankyti į parodą.

Laukiame visų!
Lilė Mfluldenė, pirmininkė
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DUKRA

ūkininkam. Straipsnis bus iš
spausdintas spalio 10 sek- 
madienį, New York Times- 
Long Ishod Weekly sekcijoje 

Nijolė Valaitienė yra pasiiy- 
nuėjusi gėlininkė, kuri parengia 
gėlių puokštes, stalų papuo
šimus įvairiom progom. Ji turi 
savo gėlių krautuvę Mas® 
Street, Greenvvich, Conn. šioje 
srityje jau dirba 25 metus, nors 
pati yra baigusi muziką. Ją apra
šo “The Advocate and Groto- 
wich Times” rugsėjo 2. Įdėjo 
jos nuotrauką, keturias nuotrau
kas, kurios vaizduoja jos sukur
tas puokštes. Straipsnyje aprašo
ma, kaip ji mėgsta įjungti lau
ko gėles ir net sodo žydinte 
medžius į visokiausius stalų pa
puošimus. Jos parengtos gėlės 
yra dažnai išstatomos įvairiose 
pirmaeilėse krautuvėse, muzie
juose, galerijose, priėmimo sa
lėse. Straipsnis pavadintas 
“Nijole’s Flowers of Green- 
wich”.

Vacys Butkys, gyvenąs Great 
Neck, N.Y. rugsėjo 25 surengė 
šaunias savo vardines. Dalyvavo 
daug Great Necko lietuvių ir Si
mo Kudirkos šaulių kuopos šau
lių. Tokias vardines jis rengia 
kasmet Pirmoji dalis vyksta 
sode po medžiais, nes jis turi 
erdvų sklypą. Paskui jau visi 
svečiuojasi namuose.

Antanas Bimba, ilgametis 
komunistinės Laisvės redakto
rius, mirė rugsėjo 30 d. 6 v.v. 
Buvo gerokai per 80 metų, pas
kutiniu laiku nuolat sirguliavo. 
Nežinia, kas toliau perims ko
munistinės Laisvės redagavimą.

LK Moterų S-gos 29 kuopos 
metinė šventė bus spalio 10 d. 
11 vai. bus mišios narių intenci
ją. Po mišių — pietūs Apreišljj- 

ma dalyvauti ir pagyvinti parapi
jos veiklą. Pietų ir kokteilių sa
ka — 5 dol.

VVoodhavene spalio 3 Forest 
Parkway ir Jamaicos sankry
žoje vyko didelis rudens festiva
lis. Buvo uždarytos bent kelios 
gatvės aplinkui. Pilna buvo viso
kiausių stalų su prekėmis, val
giais, gėrimais. Grojo triukš
minga muzika. Šiemet lietuviš
kos programos nebuvo, tik M. 
Šalinskienė ir O. Barauskienė 
pardavinėjo lietuviškus marški
nėlius.

Išvyką į Atlantic City organi
zuoja Lietuvos vyčių 110 kuopa 
Maspethe. Išvykstama spalio 30, 
šeštadienį, 8:30 vai. ryto. Kelio
nės kaina 14 dol. Nuvykus į 
viešbutį, bus grąžinta $10. Vie
nas autobusas išvyks nuo Wood- 
haveno Blvd. ir Jamaica Avė. 
sankryžos, o kitas nuo V. Atsi
mainymo bažnyčios. Kelionės 
bilietus galima užsisakyti pas 
Lottie Ulrich. Jos telefonas: 473- 
7642.

NAUJAUSIA 
PLOKŠTELE

Nauja diena, Dainos pasišokti 
ir klausytis. Dainuoja dvynukai 
Astra ir Andy šalčiai: Serenada, 
Oi niekados, niekados nepamir
šiu, Neišeik, neišeik tu ii 
sodžiaus, Už kalnų toli toli, Mei
lės ieškok, Paskutinis sekmadie
nis, Aš atsimenu namelį, Manto 
graži, Kaiminka, Iškeikime stik
liuką, Nauja diena, Tave ai 
pažinčiau tamsią naktį, /u 
skirsimės. Kaina 10 dol. Per-

Si ir kitos naujos lietuviško! 
muzikos plokštelės bei lietuvi!* 
kos knygos ir suvenyrai gauna
ma Darbininko administracijoj, 
341 Highland Blvd., Brooklyit, 
N.Y. 11207.

MONY - Dr. M. .Siemoneil,

sic lietuvių rašytojo 
Vinco Krėvės-Mickevičiaus 100 
nartų gimimo sukaktį. Vieta — 
Congregational bažnyčios salė, 
91 St. ir 85 Rd., VVoodhavene. 
Ten, kiir paprastai vyksta šios 
apylinkės ir Moterų Vienybės, 
LKMF New Yorko Klubo susi
rinkimai.

Apie Vinco Krėvės įnašą į lie
tuvių literatūrą ir apie jo kūry
bą kalbės Paulius Jurkus. Iš gar- 
sajuostės bus pademonstruota 
aktorės Dalios Juknevičiūtės įs
pūdingas Vinco Krėvės “Gilšės” 
įskaitymas.

Į šį minėjimą LB Queens apy
linkė pakvietė atvykti ir rašytojo 
dukrą p. Mošinskienę, kuri gy
vena Philadelphijoje. Ji papa
sakos- pluoštą atsiminimų apie 
savo tėvą, kaip jis kūrė, kaip jis 
gyveno.

Po programos ir bendruome
ninių reikalų aptarimo bus 
kavutė.

Skulptorius-keramikas Petras 
Vaškys parodoje, kuri vyksta 
spalio 9 ir 10 dienomis Kultū
ros Židinyje, išstatys nemaža 
savo keramikos kūrinių. Jis taip 
pat kalbės parodos atidaryme, 
kuris bus spalio 9, šeštadienį,
7 v.v. K. Židinio didžiojoje salė
je. -

Apreiškimo parapijos kleboni
ja dabar dažoma iš lauko. Dar
bus atlieka Mečys Razgaitis.

Marytė Matulaitytė-Kunca, 
prieš trejetą metų ištekėjusi už 
Argentinos lietuvio ir apsigyve
nusi Buenos Aires, rugsėjo 18, 
atvyko pas savo tėvelius dr. Emi
liją ir Antaną Matulaičius. Čia 
svečiuosis keletą savaičių.

Sofija Kačinskienė iš Sunny 
Mills, Fla., spalio 2 atvyko į New 
Yorką aplankyti savo bičiulių. 
Stišfojo pas Alfonsą ir Reginą 
BseHtts Rldgewoode. s

Dr. Elvira Petrikaitė-Surnienė 
iš Melboūmo, Australijos, atvy
kusi į New Yorką, lanko savo 
pažįstamus ir bičiulius. Rug
sėjo 29, palydėta p. Uknevičienės 
iš Woodhaveno, apsilankė Dar
bininko redakcijoje, apžiūrėjo 
Adomo Galdiko vardo meno ga
leriją, spaustuvę ir Kultūros Ži
dinį. Medicinos mokslus ji yra 
baigusi Australijoje.

Janinos Gerdvilienės išleistu
vės bus ne spalio 9, kaip pra
eitą sekmadienį per radiją pa
skelbė Laisvės Žibinys, bet 
spalio 15, penktadienį. Šiuo 
metu J. Gerdvilienė yra išvykusi 
į Balfo direktorių suvažiavimą, 
kuris vyksta St. Petersburge, Fla.

Iš Metropolitan operos rūmų 
spalio 7, šį ketvirtadienį, 8 vai. 
vak. per televiziją bus transliuo
jama R. Strauss opera “Der Ro- 
senkavalier”. Diriguoja Levine. 
Pagrindiniai solistai: Troyanos, 
Blegen, Te Kanava, Pavarotti.

IŠ New York City operos 
rūmų spalio 20, trečiadienį,
8 vai. vak. bus transliuojama 
per televiziją G. Puccini opera 
“Vfadama Butterfly ”. Diriguoja 
Keene. Pagrindiniai solistai: 
Hadley, Billings, Christin.

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

Ieško buto nerūkantis, nege
riantis viengungis, pensininkas 
latvis (Emest). Geriausias lai
kas jam skambinti 9 vai. vak. 
Tel. 212 279-5830.

tamsd — Fiber ghw wpric. John

Harmonija — New Yorko mišrus dainos vienetas. Iš k. — 
Birutė Ralytė-Malinauskienė, Matas Yatkauskas, Viktoras 
Ralys, Rasa Bobelytė-Brittain, Petras J. Tutinas. Nuotr. R. Liautos

Harmonija, New Yorko mišrus 
dainos vienetas rugsėjo 18 atli
ko programą skaučių baliuje 
Worcester, Mass., rugsėjo 25— 
Liet. Bendruomenės parengime 
New Britain, Conn. Harmonija 
taip pat atliks programą spalio 
17 Margučio koncerte Chica- 
goje ir lapkričio 20 Liet. Bend
ruomenės rengiamame koncerte 
Baltimorėje. Harmoniją sudaro: 
akompaniatorius Matas Yat
kauskas, sopranas — Rasa Bobe
lytė-Brittain, altas — Birutė Ra
lytė - Malinauskienė, vadovas 
ir tenoras — Viktoras Ralys, 
bosas — Petras Tutinas.

Lietuvos vyčiai Alkos muzie
juje Putname įrengė savo archy
vo kambarį. Kambario mece
natas Jonas Valauskas, 147 kuo
pos St. Petersburge narys. Kam
bario, dedikacija Į>us spalio 16, 
šeštadienį. 10 vai. mišios sese- 
Htį iziČfiiiblyho koplyčioje, 11 
vai. kambario pašventinimas, 
11:20 priėmimas Alkos muzieju
je, 12 vai. pietūs ir programa vie
nuolyne. Iškilmes rengia Lie
tuvos vyčių centro valdyba, ku
riai pirmininkauja Loreta Stu- 
kienė, ir Archyvų komisija.

Uršulė Kamaitienė, gyvenanti 
1081 E. 17th Street, Brooklyn, 
N.Y., išvyko į Lietuvą trim mė
nesiam. Turėjo grįžti rugpjūčio 
mėnesį, bet dar iki šiol negrįž
ta. Iš jos namo išsikėlė nuomi
ninkas, ir namas liko apleistas, 
neprižiūrimas, vandalų naikina
mas.

New Yorko lietuviškos organizacijos 
spalio 15, penktadieni, 8 v.v.
Kultūros Židiny rengia išvykstančios
į Floridą
JANINOS GERDVILIENĖS
IŠLEISTUVES
Įėjimas — 8 dol.
Vietas užsisakyti galima pas K. Sadauską — 846*5543

(Užsisakyti reikia Nei spalio 14)

MAIRONIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
TRADICINIS

PROGRAMOJE: JINAI IR TRYS GINTARAI 
Jie taip flroe Ir tokiame

TĖVŲ KOMITETAS

A. JMtkmMkų —212 848-2260

G ŽMMlIoMI *** 288 8474779 
R. ValčaM| — 614 687-8823

ŠAUNIOS VESTUVĖS

Spalio 2 Maspetho lietuvių 
parapijos bažnyčioje susituokė 
Jūratė-Elena Kulpaitė ir Algi
mantas-Antanas Liobis. Jų mote
rystę mišių metų palaimino kun. 
Jonas Pakalniškis. Giedojo var
gonininkas — muzikas Vytautas 
Kerbelis.

Kadaise kun. J. Pakalniškis su
tuokė Jūratės tėvus ir ją pačią 
pakrikštijo.

Vestuvių puota įvyko Kultūros 
Židiny. Svečių susirinko per du 
šimtus. Puotą malda pradėjo 
kun. J. Pakalniškis. Algis Šilba
joris, Lietuvių Kultūros Fondo 
valdybos pirmininkas, kalbė
damas priminė, kad Kulpai yra 
pagrindiniai Židinio rėmėjai. 
Jau daugel metų jie praveda 
bingo žaidimus Židinio naudai.

Vestuvių dalyviai buvo ghtii- 
nės ir draugai. Brolis Kęstas 
Kulpa su šeima atvyko iš Ala- 
bamos. Jis nematė Jūratės per 
dvidešimt metų. Kiti giminės at
vyko iš Pennsylvanijos, Mary- 
lando ir kitų vietovių.

Grojo Joe Thomas orkestras. 
Vestuvių puota baigėsi 11 vai. 
Jaunieji išvyko į Floridą pas se
nelius — Kulpavičius (Kulpus). 
J.R.

Kultūros Židiniui New Yorke 
tebeieškomas prižiūrėtojas 
(pageidaujama 2 asmenys). Ge
ros darbo ir apsigyvenimo sąly
gos pačiam Kultūros Židiny. Dėl 
informacijų skambinti vakarais 
212 846-7636.


