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žvelgė savo atstovaujamu kraštų 
dabartiną sunkią būklę. Dr. Ne

ves fir kitų Pabaltijo valstybių— 
Latvijos ir Estįjos — priespau-
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Savaitės 
įvykiai

KGB SIAUTĖJA MARIJAMPOLĖJE 
iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 52

PAVERGTŲ EUROPOS TAUTŲ

Valstybės sekretorius Schultz 
tarėsi su Izraelio užsienio reika
lų ministeriu Shamir Libano rei
kalais ir priėjo išvadą, kad visos 
svetimos kariuomenės turi pasi
traukti iš Libano iki šių metų 
pabaigos. Izraelis siekia, kad Pa
lestinos išlaisvinimo organizaci
jos kariai pasitrauktų pirmiausia 
ir kad Libanas pasirašytų su Iz
raeliu saugumo sutartį, įstei
giančią pietiniam Libane 35 my
lių gilumo demilitarizuotą zoną.

JAV pasiūlė parduoti Sov. S-gai 
javų už 23 mil. dol. dar šiais me
tais ir pažadėjo jų pristatymo 
netrukdyti. Iki šiol buvo sutarta 
parduoti Sov. S-gai javų tik už 
apie 8 mil. dol. per metus.

JAV pateikė Prancūzijai, V. 
Vokietijai, Britanijai ir Italijai 
siūlymų, kurie galėtų sudaryti 
prekybos su Sov. S-ga pagrin
dinius dėsnius.

Pagyvėjus Jungtinių Tautų 
žygiam pašalinti Izraelį iš JT, 
JAV jas įspėjo, kad, Izraelį pa
šalinus, iš jų pasitrauktų ir JAV 
ir nemokėtų JT išlaikyti skirtų 
mokesčių. Šiuo atveju JAV pasi
liktų tik JT saugumo taryboj, 
kurioj jos turi pastovaus nario 
vietą. Atšaukus Izraelio įgalioji
mus JT tarptautinėj atominės 
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dol. įnašo išmokėjimą.
Japonijos ministeriui pirmi

ninkui Zenko Suzuki pareiškus 
norą netrukus atsistatydinti iš 
min. pirmininko ir liberalų parti
jos pirmininko vietų, į jo vietą 
atsirado net keturi kandidatai, 
priklausą prie tos pačios parti
jos.

Danijos parlamentas pritarė 
pirmą kartą per 80 metų sudary
tos konservatorių partijos mažu
mos vyriausybės griežtai ūkinei 
politikai ir išvengė naujo parla
mento rinkimų. Vyriausybei 
vadovauja konservatorių partijos 
narys Poul Schluter.

Kinija iššovė pirmą raketą iš 
povandeninio laivo.
' Nors Sov. S-ga turi laikyti 
Afganistane 100,000 karių, bet 
partizanų veikla Panjshir slėny, 
per kurį eina susieiekimas su 
Sov. S-ga nė kiek nesumažėjo. 
Partizanai vengia stoti į kovą su 
gerai ginkluotais' sovietų dali
niais, bet, vos tik sovietai vie
tovės gynybą perleidžia afga
nam, partizanai juos užpuola ir 
arba sunaikina, arba priverčia 
pasitraukti.

Nata valstybės gyvai ruošiasi 
lapkričio 9 vėl prasidėsiančiai 
Madrido konferencijai ir siekia 
Sudaryti bendrą strategiją.

Libano prezidentas Gemayel 
JT pasakyto) kalboj pareiškė 
įteksiąs atstatyti Libano suvere
numą ir išlaisvinti kraštą nuo 
^vetimų kariuomenių. Jis taip 
pft kvietė visas valstybes prisi
dėti prie Libano atstatymo.

Valst sekr. Schultz pareiškė 
valstybės departamento suorga
nizuotai konferencijai de
mokratijai komunistinėse valsty
bėse plėsti, kad paskutiniai įvy- 
Mai rodo, jog ateina naujas de
mokratinių reformų ir evoliu- 

. cijos komunistinėse valstybės 
laikotarpis, ir kad JAV, neskatin- 
damos neramumų, stengsis ne
ignoruoti tų, kurie siekia at
mainų, ir padėti kovai už laisvę.

JAV baigia susitarti su Kanada

vokatės atvykusios i Australiją

kauskaitę, ar skaitanti LKB Kro*
mų Kanados teritorijoj.

užsiimdama tokia veikla, ji ir jos

Tą pačią gruodžio 11 Mari-
Tnam penkių dingusių JAV karių 
j lavonui ir pateikė daiktinių įro- 
įdymų apie tris kitus dingusius 
t--—t - - Mulus.

JAV, beveik per 25 metus vi
są savo dėmesį erdvių tyrimo 
srity buvo skyrusio* taikingiem

tis “Lito” investavimo bendro*

1981 gruodžio 5 saugumiečiai 
ir milicininkai apsupo ir įsiver
žė į Magdalenos Kuncevičiūtės 
namą (Alyvų g. Nr. 4), kur kun. 
Pranciškus Šulskis aukojo šv. 
Mišių auką, o būrelis tikinčiųjų 
meldėsi.

Kun. Pranciškus Šulskis 1946 
m. čekistų buvo peršautas ir jau 
36 metai kaip nevaldo kojų, to
dėl šv. Mišias aukoja kambary.

Čekistai visur landžioja
Įsibrovėliai pradėjo foto

grafuoti besimeldžiančius. Če
kistai landžiojo po kambarius, 
fotografavo rastus rožančius, 
knygas, apžiūrėjo namo palėpes, 
paėmė nuo stalo rastą LKB 
Kronikos 49 numerį.

Saugumiečiai primygtinai rei
kalavo greičiau nutraukti melstis 
ir parodyti dokumentus. Nežiū
rint įsibrovėlių keliamo triukš
mo, susirinkusieji giedojo 
giesmes ir sukalbėjo dalį rožan
čiaus.

Moterims pareikalavus prisista
tyti, iš atvykėlių būrio savo pa- vė sovietinę baldžią. 
vardę pasisakė tik Namų valdy
bos viršininkas Gamickas.

Vienas saugumietis pareiškė, 
jog esąs skundas, kad šiuose na
muose viliojamas jaunimas. Pa
tikrinus dokumentus, kun. Šuls
kis, lydint saugumiečiams, 
buvo nuneštas į savo namus. 
Pareigūnai surašė protokolą, ta-

Syti atsisakė.

DalĮ išsivežė Į milicijų
Neturinčius su savimi doku

mentų prievarta susodino į ma
šinas ir nuvežė į milicijos sky
rių “išsiaiškinti asmenybes”. At
vežtas moteris apklausinėjo trys 
saugumiečiai, neišdrįsę pasi
sakyti savo pavardžių. Kai kurias 
sulaikytąsias tardė pakartotinai, 
kitas vežė į namus dokumentų, 
vertė rašyti pasiaiškinimus. Po 
keturių valandų tardymo 11 vai. 
nakties moterys buvo paleistos 
namo. Bet tuo vargai nepasibai
gė.

Nauji tardymai
Po kelių dienų Alytaus mili

cijoje buvo apklausinėjama Ma
rytė Aleksaitė, kaip ji pateko į 
pamaldas, ar pažįsta kun. Sigi
tą Tamkevičių, ar esanti vienuo
lė. Tardytojas pasiūlė Aleksai
tei šnipinėti: ką veikia vienuo
lės, kur išvyksta, apie ką kalbą 
ir tt Vėliau Aleksaitė dar buvo 
tardoma du kartus. 1982 vasario 
mėn. tardymui į saugumą buvo 
iškviesti net Marytės Aleksaitės 
tėvai.

1981 gruodžio 9 viena čekis- 
tė tardė vilnietę Reginą Liuid- 
nevičiūtę apie gruodžio 5 Mari
jampolėje įvykusias pamaldas. 
Pokalbio metu čekistė tvirtino, 
jog Liukinevičiūtė esanti vie
nuolė, ir žadėjo ateityje dar susi
tikti.

Gruodžio 11 buvo tardoma 
vilnietė Stasė Jokubonytė. Če
kistė kaltino, kad tardomoji 
dalyvavusi vienuolių susirinki
me. Tardytoja tvirtino, kad vie
nuolės, prisidengusios malda, 
skleidžia antitarybinę prope-

Marijampolėje gruodžio 11 
buvo tardoma Magdalena Kun- 
cevičifltė. Saugumietis kaltino 
namo savininkę, kad ji gruodžio 
5 paslėpusi pamaldose daly
vavusį jaunimą. Tardytojas klau

LKB Kronika, Nijolė Sadūnaitė, 
Genė Navickaitė, Ona Vitkaus
kaitė ir kt Po tardymo saugu
miečiai Stasė Burkutę nuvežė į 
namus, kur paėmė rašomosios 
mašinėlės šrifto pavyzdį ir žadė
jo, jog ateityje dar reikėsią susi
tikti.

Tą pačią gruodžio 11 tardė ir 
Eugeniją Kalvaitytę, liepė įspėti 
visas vienuoles, kad draudžia
ma organizuoti eisenas ir religi
nius susirinkimus.

Gruodžio 19 kun. Pranciškus 
Šulskis, gyvenąs Marijampo
lėje, Laukaitytės g. 19, parašė 
pareiškimą vysk. Liudvikui Po- 
viloniui, kaip milicininkai ir sau
gumiečiai gruodžio 5 sutrukdė 
pamaldas ir 24 asmenis nusi
vežė į milicijos skyrių.

1982 sausio 26 antrą kartą 
buvo tardoma Stasė Burkutė. 
Saugumietis vėl pūtė miglas, jog 
melstis galima, tik nereikia užsi
imti politika, tarsi Burkutė ir ki
tos gruodžio 5 nesimeldė, o grio-

NAUJA JAV LB VADOVYBĖ

St. Petersburg Beach, Fla., 
spalio 23-24 vyko JAV LB de
šimtosios tarybos pirmoji sesija. 
Buvo peržvelgta pereitų metų 
JAV LB įvairių pareigūnų ir in
stitucijų veikla, naujai išrinkti 
valdžios pareigūnai, įvairiose 
komisijose svarstyta ateities 
veikla. Apie visa tai kituose 
Darbininko numeriuose.

Ateinantiem trim metam iš
rinktas nauju JAV LB krašto 
valdybos pirmininku dr. Anta
nas Butkus iŠ Clevelando. Jis 
pasirinks kitus valdybos narius, 
kuriuose vėliau taryba tvirtins.

Sausio mėnesį dar buvo tar
doma Zina Kuzmickaitė, o vasa
rio 1 — Ona Rėklaitytė. Visom 
grasino, kad gali gauti kalėjimo.

Kunigus baudžia už Vėlinąs

M i nėjome, kad Viduklės kle
bonas kun. Alfonsas Svarinskas 
buvo nubaustas už tai, kad 
Vėlinių išvakarėse rengė eiseną 
į kapines.

Už tai buvo nubausti ir kun. 
Jonas Bučinskas, Stulgių klebo
nas, ir kun. Juozas Razmantas, 
Žalpių klebonas.

Jiedu parašė bendrą pareiški
mą Lietuvos komunistų partijos 
pirmam sekretoriui P. Griškevi
čiui.

Abu nubaudė po 50 rublių pi
nigine bauda. Nubaudė Kelmės 
rajono administracinė komisija. 
Kaltina, kad organizavę demon
straciją į kapines ir tuo būdu 
pažeidę tarybinius įstatymus.

Savo pareiškime jie ir rašo: 
(nukelta į 2 psl.)

Taip pat trim metam sudary
tas naujas LB tarybos prezidiu
mas iš Chicagos ir apylinkių 
bendruomenininkų. Prezidiu
mo pirm. dr. Kazys Ambrozaitis, 
nariai: M. Drunga, K Sušins- 

kienė.
Garbės teismas sudarytas iš 

Clevelande gyvenančių bend
ruomenininkų: dr. E. Lenkaus
kas, inž. R. Kudukis, inž. R. Bub- 
lys, adv. A. Širvaitis, inž. V. Gy
vas.

Kontrolės komisija bus Chi- 
cagoj: Marija Reinienė, Rasa Šo- 
liūnaitė, Viktoras Garbonkus. 

dovo R. Herspring, spalio 13 
priėmė Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo delegacįją. Jai 
vadovavo buvęs Lenkijos po
grindžio vyriausybės ministerio 
pirmininko pavaduotojas Stefan 
Korbonsld. Lietuvai atstovavo 
Lietuvos Laisvės Komiteto pir
mininkas prof. dr. Bronius 
Nemickas.

Delegacįja prašė neatleisti 

vietų Sąjungą, išplečiant jas ir į 
grūdų tieką, visokiomis tarptau
tinėmis progomis kelti Sovietų 
Sąjungos nuoskriaudas paverg
tiesiem Europos kraštam ir aks
tino remti laisvajame pasaulyje 
atsidūrusių pavergtųjų tautų di
sidentų (laisvės kovotojų) veik
lą. Į delegacijos iškeltus klausi
mus atkreiptas palankus dėme
sys. Be to, delegacijos nariai ap-

SOVIETUOSE REZISTENCIJA 
GALIMA TIK POGRINDY

Rugsėjo 8 Maskvos “Helsin
kio Grupė” užbaigė savo veiklą. 
A. Sacharovo žmona Jelena G. 
Bonner išdalino užsienio žur
nalistam pareiškimą, kuriame 
sakoma, kad prie to žingsnio 
privedė areštai ir deportacijos. 
Pareiškime taip pat informuoja
ma, kad įkalinti visi Armėni
jos, Gruzijos, Lietuvos ir Uk
rainos “Helsinkio Grupių” na
riai. Tikrovėje dar nesuimta 
Šiauliuose gyvenanti Ona Lu- 
kauskaitė-Pošldenė, o Tomas 
Venclova tebėra grupės narys 
JAV-ėse.

JAV Kongreso Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo Komi
sijos (CSCE) pirmininkas Dante 
B. Fascell (D/Fla.) pareiškė, jog 
jis “apgailestauja sovietinę rep
resiją, kuri privertė maskvinę 
“Helsinkio Grupę” užbaigti 
savo “kilnią veiklą”. Jis pridū
rė, kad Sovietų vyriausybė “sis
temingai represavo Maskvos, 
Ukrainos, Lietuvos, Gruzijos ir 
Armėnijos Helsinkio Grupes: 
dabar kalinami 38 tų grupių na
riai nuteisti 355-iem metam ka
lėjimo”. Fascell yra įsitikinęs, 
kad “nepaisant Sovietų tvirtini
mo, jog jie ‘išnaikino” disi- 
dentizmą Sovietų Sąjungoje, so
vietų piliečiai nesiliaus žo
džiu gynę savo teisių, o mes

Australų spauda apie 
palikimų medžioklę

Sovietinės advokatės Geno
vaitės Valinskienės pastangos 
pasipinigauti Australijos lietuvių 
tarpe susilaukė triukšmingo at
garsio australų spaudoje. The 
Melboume Herald (1982.IV.15) 
rašo, kad jai pavykę “išspausti” 
250,000 australiškų dolerių iš 
“įbaugintų imigrantų”, bet ji, 
praėjusiem metam baigiantis, te
sugebėjo išsivežti 160,000. 
Dienraštis cituoja Australijos 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninką Albiną Pocių, pasak kurio, 
dviejų sovietinio konsulato at
stovų lydima Valinskienė aplan
kiusi eilę šeimų ir reikalavusi, 

siusia Australijoje mirusių lietu
vių palikimų dalis. Abejojantiem 
buvę pasakyta, kad gali nuken
tėti jų giminės. Pocius paminė
jo, kad panaši taktika naudoja
ma ir JAV-ėse. Kitaip padėtį 
dienraščiui aiškino kelionių 
agentūros “Palanga Travel”

Dienraštis The Auttralian 
(1982. IV. 13) kalba apie “šnipų 
terorizuojamus” Australijos pi- 

Europos Parlamento iniciatyvą 
kelti Pabaltijo valstybių išlaisvi
nimą Jungtinėse Tautose ir pra
šė, klausimui čia atsidūrus, 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
paramos, kuri be jokio svyravi-

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimą sudaro šios devynios So
vietų Sąjungos okupuotos ir 
viešpataujamos valstybės: Al
banija, Bulgarija, Čekoslovakija, 
Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, 
Rumunija ir Vengrija.

Apie Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo delegacijos vizitą 
valstybės departamente dr. 
Nemickas tuojau painformavo 
Lietuvos atstovą Washingtone 
dr. Stasį A. Bačkį.

Lietuvos Laisvės Komitetas

Vakaruose ir toliau ginsim jų 
teisę tai daryti”.

Ukrainiečių kilmės sovietolo- 
gas Bohdan Nahaylo neseniai 
Londono Times dienraštyje (Eu
ropos Lietuvis, Nr. 35, 1982) 
rašė, kad atvirų Helsinkio gru
pių sunaikinimas pakeis rezis
tencijos pobūdį Sovietų Sąjun
goje. Privertusi disidentus eiti 
į pogrindį, Sovietų valdžia už
baigė atvirą “legalią” pasiprieši
nimo fazę, bet toji “pergalė” 
gali būti bevertė. Dabar valdžiai 
kyla pavojus susidurti su slaptu 
ir kovingesniu pasipriešinimu, 
kurio vadai įsitikinę, jog bepras
miška reikalauti iš Sovietų val
džios, kad ji laikytųsi savo įsta
tymų ir gerbtų tarptautinius su
sitarimus. Anot Nahaylo, toksai 
posūkis į pogrindį jau prasidė
jo, jis mini ir naują pogrindžio 
laikraštį Lietuvoje. Jam dar nėra 
aišku, ar veikia “smarkiai prare
tinta lietuvių grupė”. Nahaylo 
kritikuoja Vakarų spaudą už ne
pakankamą dėmesį rezistencijai 
Sovietų Sąjungoje ir perdidelį 
susitelkimą į įvykius Maskvoje. 
Pvz., 1977 Vakarų spaudoje bu
vo plačiai linksniuojami Orlovo 
ir Ščąranskio vardai, bet ar daug 
girdėjosi apie Rudenko, Petkų, 
Arutunianą ir Kostovą? — klau
sia Nahaylo. (Elta) 

lam Mr. Macphee išreiškęs 
“gilų susirūpinimą” ir įsakęs 
pradėti investigaciją. Pasak 
dienraščio, Sovietų Sąjungos ži
novai yra įsitikinę, kad Maskva 
jaučia užsienio valiutos trūkumą 
ir naudoja bet kokias priemones 
tokiai valiutai įsigyti. “Advokatė 
ar KGB?” savo balandžio 15 d. 
vedamajame klausia dienraštis, 
ir atsako:“Daugelis Pabaltijo 
kilmės Australijos piliečių turėjo 
palikti savo tėvynes dėl totalita
rinių režimų sauvaliavimo... 
Jie pasitikėjo Australija ir ųusi- 
pelno kuo geriausios mūsų ap
saugos ... Visus Australijos pi
liečius reikia užtikrinti, kad So
vietų vyriausybei nebus leista 
kištis į jų gyvenimą... šioje ša
lyje nėra vietos KGB skyriui”. 
(Elta)



IŠPAVERGTI 
KULTŪRINIO

kviesti ir Vilniaus universiteto 
atstovai. Sukakties proga spau-

Antano Budritao 88 metų gimi
mo sukaktis (1982-1966). Kauno 
muzikos konservatoriją baigęs 
1938. Pokaryje operinio paren-
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Savaitės 
{vykiai
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JT informacijos ir giminingų 
skyrių aukštų pareigūnų grupė 
nusiskundė, kad Vakarų žurna
listai šališkai informuoja apie JT 
darbus ir kad tik sovietų žurna
listai deramai pavaizduoja JT 
uždavinius. Šiom negerovėm 
pašalinti jie siūlė padidinti lėšas 
informacijos reikalam, pasam
dyti daugiau tarnautojų ir už
sakyti straipsnių apie JT darbus. 
Šiuo metu informacijos biudže-

joee. Ypač buvo ir yra vertina
mas dėl estetinio (iaiphHnkų 
auklėjimo. Parašė ir išspausdino 
muzikos vadovėlį VIII klasei

—Skulptorių* Vladu Vildtifl- 
mu trumpame straipsnelyje (Lit 
ir Menas, Nr. 38) informuoja, 
kas šiais metais padaryta Klaipė
dos Mažvydo skulptūrų parke. 
Minimi jaunieji skulptoriai: Kęs
tutis Musteikis, Arūnas Sakalaus
kas, Ksenija Jaroševaitė. Auto
rius rašo, kad į Klaipėdos par
ko plenarą skulptorius reikėtų 
įsileisti be konkursinių egzami
nų.

— Rašytojų sąjungos valdybos 
prezidiume daugiausia buvo 
kalbėta apie rašytojų politinį 
auklėjimą. Kultūriniai žurnalai 
ir publicistika turinti tarnauti 
tam tikslui. Daugiausia tuo rei
kalu kalbėjo rašytojas A. Zurba,

doje suminėta daug žymių Tar
tu universitete mokslininkų.

— Į Uzbekuos sostinę Taš
kentą pasiųsta koncertuoti žino
mas dainų ir Šokių ansamblis 
“Lietuva”. Nemaloniausia, kad 
koncertas skiriamas Sovietų Są
jungos įkūrimo 80 metų sukak
čiai. Tai bjauriai sukakčiai yra 
skirtas ir Šiauliuose vaidinamas 
prosovietinis veikalas “Mėlynie
ji žirgai, raudonoje pievoje”.

— Šios vasaros pabaigoje Bel
gijoje buvo suruošta tarptautinė 
humoristinių piešinių paroda. 
Vieną pagrindinių premijų toje 
parodoje laimėjo lietuvis dail. 
Andrius Deltuva.

— Ekskunigo, ateizmo apašta
lo Jono Ragausko 75-erių metų 
gimimo sukaktis buvo paminėta 
specialia paroda Respublikinėje 
Vilniaus bibliotekoje.

— Šiauliuose įkurtas Lietuvos 
valst Filharmonijos skyrius (fi
lialas). Tai žymiai pagyvinsią 
Šiaulių miesto muzikinį gyveni-

mentus (net personažus).

SHALINS FUNERAL HOME, Inc^ 84412 Jamelce Ava. (prie Forest

Kutavičius Ubai gimeniai

ntis. Antrojo aukšto fojė jis sukū
rė scenų iš netrukus statysimos 
operos “Meilė ir mirtis Verono
je”. Operą sukūrė S. Geda ir 
K Antanėlis.

— Iš po prekystalio (blato pa
galba) gali Lietuvoje įsigyti šias 
naujas knygas: naują laidą P.

MATTHEW P. BALLA8 FUNERAL HOME — Modami koplyčia, Alr- 
conditioned, A. J. Baiton-BaltrAnas, -'-ulconsod Menoger and Notary 
Publfc, 660 Grand St, Brookiyn. N.Y. 11211; ST 2-5043.

tas siekia 30.5 mil. dol.
Rumunija pažadėjo netruk

dyti emigracijos ir už tai gavo 
iš JAV palankiausius prekybos 
tarifus jos eksportuojamiem ga
miniam.

Graikijoj vykę savivaldybiniai 
rinkimai parodė, kad gyventojai 
pradeda nusivilti socialistine 
vyriausybe.

20 lenkų mažu, sėjai naudoja
mu lėktuvu atskrido į Švediją ir 
pasiprašė politinės globos.

Libano prezidentas Gemayel 
paprašė prezidentą Reagan iš
plėsti tarptautinių taikos prie
žiūros dalinių Libane dydį ir už
davinius taip, kad Izraelis, Si
rija ir Palestinos išlaisvinimo

P. Bražėnas, V. Kadaitis, Jst. 
Marcinkevičius. Rašytojai turį 
geriau pažinti kaimo gyvenimą, 
komunizmo statybos praktiką. 
Pasitarime dalyvavo visų kultū
rinių leidinių redaktoriai.

— Spaudoje rašoma, kad 
dabar Lietuvoje sparčiausiai 
augą miestai yra Panevėžys ir 
Alytus. Rašoma, kad greta dide
lių pramonės įmonių ir daugia
aukščių gyvenamų namų taip pat 
kuriamos žalios aikštelės, poil
sio vietos, aikštelės su pritaiky
tomis skulptūromis.

— Rugsėjo pabaigoje šiais me
tais buvo Druskininkuose suor-
ganizuotos dailės dienos M. K.
Čiurlionio gimtadieniui pami

mą.
— Sovietinis nusipelniusio

Cvirkos romano “Meisteris ir 
sūnūs” (šis leidinys skirtas “Mo
kinio bibliotekai”), vienoje kny
goje išleistas keturias Dalios 
Umevičiūtis pjeses, Martyno 
Vainilaičio eilėraščių rinktinę 
vaikams “Mano volungėlė”, Pet
ro Keidošiaus naujų eilėraščių 
knygą “Brydės”, M. Kudaraus- 
kaitės naujų eilėraščių knygelę 
mažiesiems “Po dangaus kepu
re”. .

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teizeka, Jr. laidotuvių direktorius, Nsa* 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. WHson Avė.), tolef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras žaidomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti <<

JUOZO ANDRIUŠIO Red Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai Income Tax pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ava., Woodhavon, N. Y. Tolef. 847-23281 
(namų tolef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, ksd esate aY< 
norite būti J. Andrlušlo klientais.___________

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS,- sav. Wlnter Garden Tavam.: 
1883 MadisOn St, Rldgewood, N.Y. 11227. Teief. 821-8440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvinial pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

organizacijos kariuomenės dali
niai galėtų pasitraukti iš Libano 
dar šiais metais. Svetimų kariuo
menių pasitraukimas sudarys 
sunkumų dėl eilės Izraelio rei
kalavimų.

Atsistatydinus. Olandijos mi- 
nisteriopirmininko Andjeąs vąn, 
Agt _ vyriausybei, naują vyriau/ 
syl>ę'Tš Id^čionių demokratų, 
ir libėrafų partijų sutiko sudaryti 
krikšč. demokratų partijos narys 
ir buvęs ekonomijos ministeris 
Ruud Lubbers, kuris numato

nėti. Ta proga iš įvairių Lietu
vos miestų atvyko dailininkų ir 
čia pat vietoje sukūrė Druski
ninkų apylinkės gamtos vaizdų. 
Svečių atvykę iš Latvijos, Esti
jos, žinoma, ir iš sovietų pro
teguojamos Gudijos.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Lietuvių svetainės 60 metų 

veiklos sukaktį Baltimorės lie
tuviai įspūdingai paminėjo spa
lio 9-10. Šeštadienio vakarą gau
sūs svečiai rinkosi į atremontuo
tą didžiąją salę, kurios sienas 
puošia įvairių Lietuvos miestų 
herbai. Pradžioj Amerikos legio
nierių organizacijos Lietuvių 
Postas 154 įnešė JAV ir Lietuvos
vėliavas. Eleonorai Pečiulytei
šti giedojus himnus, kun. A
Dranginis sukalbėjo invokaciją. 
Programos vadovas Vytas Dūlys 
supažindino publiką su garbės 
svečiais, tarp kurių buvo ir buvę 
svetainės pirmininkai: Antanas 
Miceika, adv. Thomas Gray-Gra- 
jauskas, Bernardas Karpavičius
ir dabartinis pirm. Balys' Bra- 

tmteeriitete 350 metų - įaustas. Pagrindini talbėtejas 
sukaktis išJd&iagai buvo paini- Kazimieras Dūlys, 
n^^neTnflffiHSSrttevo pa- minė sVėtims 

v -. , ... . ' .......

IŠ LIETUVOS K. BAŽNYČIOS

Pr. N. - ---------------------------------------------- —------- . ' -------------- *
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 

'■ ■■• europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor-.
tai. Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Bhrd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11388. Teief. 779-5158.

sumažinti vyriausybės išlaidas 
12.6 bil. dol. ir leisti krašte iš
dėstyti Nato skrajojančias ra
ketas.

Nobelio taikos premija buvo 
paskirta nusiginklavimo šalinin
kam švedei Aiva Myrdal ir bu
vusiam Meksikos užsienio rei
kalų ministeriui Alfonso Gar- 
cia Robles. Fizikos premija 
buvo paskirta Comell universi
teto profesoriui dr. Kenneth G. 
Wilson, chemijos premija — P. 
Afrikoj gimusiam Britanijos 
Cambridge universiteto profe
soriui dr. Aaron Klug.

KRONIKOS
(atkelta iš 1 psl.)

“Argi galima kulto apeigas lai
kyti demonstracija? Jeigu iš tik
rųjų būtų buvusi demonstracija, 
tai šį įvykį būtų tyrę kiti organai, 
o ne administracinė komisija, ir 
tą pačią dieną, o ne po mėnesio.

Jau nuo 835 metų Katalikų 
Bažnyčia lapkričio 1 švenčia 
Visų Šventųjų šventę, o nuo 
998 lapkričio 2 — Vėlines— visų 
mirusiųjų pagerbimą Viešpa-

tyje. Todėl Vėlinių išvakarėse 
einama į kapines pagerbti arti
mųjų ir visų mirusiųjų.

Kun. Jonas Bučinskas, Stulgių 
klebonas, nuėjęs privačiai į ka
pines, kartu su visais ten esan
čiais pasimeldė.

daly dainavo solistė Eleonora 
Pečiulytė. Sekmadienį 8:30 
vai. mišios buvo aukojamosuž 
gyvus ir mirusius svetainės na
rius. Giedojo Dainos choras.

Kalėdojimas, metinis parapie- 
čių lankymas, jau pradėtas. Lie
tuvių melodijos radijo vedėjai 
A. Juškus ir K. Laskauskas per 
radiją praneša iš anksto, kuriuos 
rajonus ir kada lankys Sy. Al
fonso parapijos klebonas kun. 
Antanas Dranginis.

40 valandų atlaidai iškilmin
gai pradėti spalio 17, sekmadie
nį, 10 vai. ryto su mišiomis ir 
procesija. Dalyvavo daug apylin
kių kunigų ir maldininkų. Atlai
dai baigti antradienio vakarą mi- '' 
šiomis ir prpcesųa.

Rasa Račiukaitienė, vėlesnė 
ateivė, po sunkios ligos mirė 
Sv. Agnietės ligoninėj spalio 6. 
Rasa buvo malonaus būdo mo
teris ir susipratusi lietuvė. Su sa
vo vyru dalyvaudavo lietuviškuo
se renginiuose. Palaidota 
Loudon Park kapinėse spalio 9. 
Nuliūdime liko vyras Petras, tė
vas Kostas, brolis Igoris, seserys 
Veronika ir Vitalija ir kiti gimi
nės.

Jonas Obelinis

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Verltti, Altoctatar 
Schwartz^ Ine. N.Y. Registruotas pirkti ir perduoti akeles, bodus, optldhs 
fondus, commmodlties, aukaą, atidaryti IRA planus. Sulnteresuoty, 
skambinkite 212 844-5680 arba nemokamai iš visur toL 800-223-1512
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LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN 9ŪJ FM 
Trečiadieniais 8:30-9:30 v.v., šeštadieniais 5-8 v.v. tat Ed. V. Medus Jr. 
vedėjas, 23 Shiriey RcL, Shrevrsbury, MA. 01545. ToL 817 852-3665.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimar, šoštad. WEVD 
8-9 vaL vak. 97.9 FM. Taip pat “Muslc of Llthuanla”, trečiad^ 8ž>5» 

vai. valu, Iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stekas, Dk. adresas;
234 Sunltt Dr^ Watehung, N J. 07060. Tolef. (201) 753-5638.

NEW YORK —• NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmsdlonlsis M0 
vai ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kazys, 217-25 54th Avo^ BsysMo, 
N.Y. 11364. TeL 212 229-9134.

U Telžia vyskupo Antano Vaičiaus šventina*, kurie buvo 
liepos 25 Kauno arkikatedroje. Kairėje vyskupas V. Justi
nas Steponavičius, dalinėje — Telšių vyskupuos admi
nistratorius vyskupas Antenas Vaičius.

Kun. Juozas Razmantas, pa
daręs procesiją šventoriuje, 
kartu su parapiečiais nunešė 
žvakes į kapines ant artimųjų 
kapų. Pačios kapinės yra kitoje 
kaimo kelio pusėje. Taigi, ar šio
se kolektyvinėse maldose gali
ma įžiūrėti demonstraciją? Be 
abejo, ne. Tai bedievių fanta
zijos ir baimės padarinys, “kiau
lių maro” psichozės tąsa.

Įdomu, kuo remiasi bedieviai, 
mums drausdami tūkstantmetę 
tradiciją ir liturginius nuostatus? 
Jie patys, netikėdami į pomirtinį 
gyvenimą ir dvasinę nemirtingą 
sielą, nuo 1966 metų Vėlinių iš
vakarėse eina į kapines' ir pagal 
savo išmonę gerbia mirusiuo
sius. Be to, galėjo pasirinkti ir 
kitą dieną.

Stulgių ir Žalpių kapinėse 
palaidoti veik vieni tikintieji — 
katalikai. Kaip paaiškinti juri
dine ar žmogiška kalba reiškinį: 
bedieviai gali eiti į katalikų ka
pines nebaudžiami, o katalikam 
— demonstracija ir nusikalti
mas. Kaip, kada ir kokiomis 
priemonėmis reikia pagerbti mi
rusiuosius, mums nurodo Baž
nyčia — mūsų dvasinė motina. 
Todėl bedievių vadovybė mums 
visai nereikalinga.

Kodėl bedieviai savavaliaųja 
ir diskriminuoja tikinčiuosius, 
jei Konstitucija yra pagrindinis 
įstatymas. Lietuvos katalikai per 
kelis pokario dešimtmečius 
išmoko nukęsti visas nuoskau
das ir, Dievui padedant, iš
kęs ir ateity 1

Manome, kad laikas jau su
prasti, jog tikinčiųjų nuolatinė 
diskriminacija nedaro garbės 
tarybų valdžiai ir kompromi
tuoja ateizmą. O Bažnyčios ir ti
kėjimo tikrai nenugalės.”

Maironio 50-ties metų mirties 
sukakties minėjime Baltimorėje 
programą atliks solistė Nerija 
Linkevičiūtė. Jai akomponuos 
Diana Campienė. Apie Maironį 
paskaitą skaitys rašytojas Anta
nas Vaičiulaitis. Ištraukas iš 
Maironio kūrybos perduos akto
riai: Juozas Palubinskas, Jonas 
Kazlauskas ir Aldona Marcinkie
nė. Minėjimas įvyks spalio 31, 
sekmadienį, 2 vai. popiet Balti
morės Lietuvių namų didžio
joj salėj. Po programos vaišės. 
Minėjimą rengia LB Baltimorės 
apylinkės valdyba.

Lietuvos atstovybės pastato 
atnaujinimo reikalu Baltimorės 
LB apylinkės valdyba per vieti
nę lietuvių radijo valandėlę 
kreipiasi į klausytojus prašyda
ma aukų. Iki šiol jau sutelkta 
600 dol. su viršum. Už aukas 
Lietuvos atstovas dr. S. Bačkis 
per radijo valandėlę nuošir
džiai padėkojo, šalia organizaci
jų stambiausia aukotoja yra 
ankstesnės emigracijos atstovė 
Ona Lekavičienė, paaukojusi 
šimtinę. Aukos teberenkamos. 
Jos gali būti įteiktos LB val
dybos nariam arba Lietuvių na
muose, kur yra LB paruoštas au
kų lapas.

LB Baltimerta spyiiniDės tra- - 
dicinis rudens fcoacertae—balius 
įvyks lapkričio 20. Programą at-

montya, iki šiol dar nematytas ir 
negirdėtas nei Bakimorėj, nei 
kaimyniniame Washingtone. 
Susidomėjimas jaunuoju vie
netu didelis, ir stalai baliui jau 
užsakomi. — J.C.

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
■/ *

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE .
METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtie Avenue 
Richmond HM, N.Y. 11416

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus prhra- i 
žlavimas Jamaica Ir Myrtie Avė. eutobueals, etiderytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais. •

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

~' . ■ . : M r

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

1982 
KELIONĖS | LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPPBTRUT 

BROOKLYN. N.Y. 11226 
TEL.: (212) 7064606 

• ' - * ---- -
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Bendravimas su mirusiais

~ (rtdemau » RAŠYTOJUI V. ALANTUI80 METŲ 
kilmingumu buvo paminėta ra*

Žmogus natūraliai nieko kito 
ųebijo taip, kaip bijo ir vengia 
rųirties. Tiesa, kad protu, ypatin
gai paremtu tikėjimu į amžinąjį 
gyvenimą galima susikurti mir
ties nebijančią nuotaiką, tačiau 
tųkia nuotaika nėra žmogaus na
tūralaus instinkto pasekmė.

Instinktyviai žmogus bijo mir
ties todėl, kad tokia mirtis, kokia 
šiandien yra, nėra žmogaus pir
atinės prigimties dalis. Dabarti
nė mirtis yra pasekmė žmogaus 
padarytų klaidų. Tos pasekmės 
net sužalojo žmogaus fizinę pri
gimtį. Nereikia manyti, kad čia 
pėr daug pasakyta. Esame liu
dininkai, kaip savo klaidomis 
ŽKiogus gali sužaloti ne tik savo 
tikinę sveikatą, bet ir protą ir va
lią. Tėvai savo klaidomis gali 
įvairiais būdais sužaloti net 
Avo būsimų kūdikių kūno pri
gimtį, ir protą, ir valią. Pavieniai 
ašmenys savo klaidomis gali 
padaryti net didelės žalos pla
tesnei visuomenei.

Tokios mintys įspėja ir ragina 
žmogų gerbti save ir būti atsar
giu pačiam su savim. Nors žmo
gaus kūnas yra mirtingas, vis 
ęėk žmogus yra likęs žemėje 
įtariausiu tvarmiu, vadinamas 

vaikuf ^tirtas amžinam 
gyvenimui. Nofš reikia pastangų '• 
Žmogui laikytis deramoje tvar
ioje, bet sveikas protas ir valia, 
padedami Dievo malonės, yra 
galingesni už klaidų pasekmes 
žmogaus prigimčiai. Žmogaus 
tikrasis garbingumas, jo pir- 
mykštė ir amžinoji paskirtis tu
rėtų būti jo kasdieninio ir viso 
gyvenimo švyturys, rodantis ke
lią kasdienybėje ir amžinon 
ateitin. Nevienodai yra palydimi 
mirusieji kūnai. Vienus gyvieji 
palaidoja kaip paprastą nereika
lingą daiktą. Kitus palydi ir atsi
sveikina pagarbiai, su dėkin
gumu, net apraudodami, kad ten
ka atsiskirti. Šis skirtumas yra ne 

dėl ko kito, tik dėl to, kad žiū
rima, kaip kuris vertino save gy
vendamas ir kokio gyvenimo pa
liko atminimą.

Juo ilgiau žmogus gyveni, 
tuo darosi vis platesni ir jaut
resni ryšiai su iškeliavusiais am
žinybėn. Niekad nepritrūks 
brangių asmenų gyvųjų tarpe, 
tačiau juo daugiau prabėga 
metų, tuo vis daugiau atsiranda 
brangių žmonių jau iškeliavusių 
amžinybėn, kurių prisimename 
ne tik kūnus kapuose; dabar gy
venančiųjų ne vienas net nežino 
kur jo artimieji yra palaidoti. 
Juos minime taip gyvai, kad už 
juos ar perjuos net meldžiamės, 
su jais tarsi kalbamės, iš jų mo
komės; pabūti su jais mintimis 
yra ne mažesnė paguoda, kaip 
būti su gyvaisiais.

Bijotum mirties ar nebijotum, 
bet iš žmogaus kaltės kūno mir
tis neišvengiama. Tačiau ji 
liečia tik kūną. Žmogaus gyveni
mo pasekmės lieka ne tik gy
viesiems, liekantiems po jo, bet 
ir jį patį palydi amžinybėn. 
Palydi taip, koks buvo gyveni
mas.

Iš savo santykių su mirusiais 
pe-į 

tirtias* 4nad. to» reikšmės jis pats, 
kartais nepajėgia suprasti, o kiti 
nelabai linkę tikėti, ką iš tokių 
girdi. Yra naudinga lankyti, nors 
mintimis, vosokių žmonių ka
pus. Galime daug ko pasimoky
ti ir prie to kapo, kur palai
dotas tarsi niekam nereikalingas 
daiktas, ir prie garbingų, dėkin
gai prisimenamų, mums bran
gių, savų asmenų.

Kai už mirusius meldžiamės, 
gal per retai pagalvojame, kuo 
mūsų mirusieji mums atsilygina 
už jų prisiminimą. Mirusių pri
siminimas ir dvasinis su jais 
bendravimas mums patiems yra

lytojo ir žurnalisto Vytauto 
Alanto 80 metų sukaktis. Minė
jo ir spauda, o “Lietuvis žur
nalistas” sukaktuvininkui pa
skyrė visą numerį, kurį sureda
gavo V. Kasniūnas. Buvo pa
minėta ir Darbininke, aprašant 
jo sukaktuvines iškilmes. Dabar 
apžvelgsime jo gyvenimą ir su
sumuosime jo gausią kūrybą, 
šios eilutės tegu būna pasvei
kinimo gėlės sukaktuvininkui 
ir linkėjimai ateičiai.

Rašytojas Vytautas Alantas gi
mė 1902 birželio 18 Sidabra
ve (Sidabravas yra į pietų rytus 
nuo Šeduvos). Jo tėvai buvo 
Adomas ir Agnieška Kurlenskai- 
tė-Jakševičiai. Jie buvo smulkūs 
verslininkai, turėjo mažą krautu
vėlę, o vasaros metu išsinuomo
davo iš ūkininkų žemės.

Vėliau tėvai nusipirko Kriau- 
kenų dvaro centrą Radviliškio 
valsčiuje, Šiaulių apsk. Dva
ras buvo apleistas, bet tėvai bu
vo darbštūs ir greitai dvarą išug
dė į gražų ūkį. Taip jie galėjo 
savo keturis vaikus išleisti į 
aukštąjį mokslą. Tie vaikai 
buvo: Vytautas, Antanina, Milė 
ir Algirdas.

Vytautas dar prieš Pirmąjį pa
saulinį karą įstojo į Šiaulių gim
naziją. Karo metu buvo namuose
pas tėvus ir dirbo ūkyje. 1917 
Šiauliuose atidarė lietuvišką 
gimnaziją. Į ją įstojo ir Vytautas.

Laikai tada buvo neramūs. Įsi
veržė į kraštą bermontininkai, 
užėmė Šiaulius. Vytautas, jau 
17 metų vaikinas, pasitraukė iš 
ketvirtos klasės, pabėgo iš oku
puotos zonos ir Kaune savanoriu 
stojo į Lietuvos kariuomenę. Pa
skyrė jį į Kauno komendantūrą. 
Ten susitiko poetą Juozą Tyslia- 
vą, taip pat savanorį. Jis jau 
rašė eilės, kurias jam paskaity
davo.
~ Po pusmečio grįžo į Šiaulių 
gimnaziją. Čia susidraugavo su 
Juozu Paukšteliu ir Jonu Gri- 
nrt'Ai.
šytojai. Visi trys' jie leido šafi- 
rografuotą laikraštėlį, veikė atei
tininkuose.

1921 parašė pirmą korespon
denciją, o šeštoje klasėje būda
mas, pradėjo rašyti eiles.

tiek naudingas ir reikšmingas, 
kad ne retas apie tai per ma
žai pagalvojame. Yra prasminga, 
naudinga ir malonu bendrauti 
ne vien su gyvaisiais žemėje, 
bet ir su iškeliavusiais amžiny
bėn. Duok, Dieve, kad su jais 
susitiktume laimingoje amžiny
bėje!

Vysk. V. Brizgys

Gimnaziją baigė 1923 pavasa
rį. Tų metų rudenį Kaune įsto
jo į Lietuvos Universiteto huma
nitarinių mokslų fakultetą.

Lietuvių kalbą ir literatūrą 
studijavo tik metus. Tėvam ne
buvo taip lengva visus keturis 
leisti į mokslą. Tada pasitaikė 
lietuvių kalbos mokytojo vieta 
Plungėje, ir jis apsisprendė 
mokytojauti.

Gražūs matai Plungėje
Į Plungę atvyko 1924 metų 

rudenį. Ir Plungė jam padarė di
delį įspūdį. Gimnazija buvo įsi
kūrusi gražiuose kunigaikščio 
Oginskio rūmuose. Aplinkui di
džiulis parkas su tvenkiniais, 
gražiausiais medžiais.

Plungėje tada mokėsi ir mūsų 
dailininkas Juozas Bagdonas. Jis 
prisimena savo mokytoją Alantą 
— jauną, įdomų ir mielą.

Plungėje pradėjo daugiau ra
šyti. Suredagavo savo eilėraščių 
rinkinį, bet taip nutiko, kad rin
kinys liko neišleistas.

Rašydamas ieškojo tinkamo 
slapyvardžio, nes ta Jakševi- 
čiaus pavardė atrodė gremėz
diška ir skambėjo slaviškai. Kar
tą prie pietų stalo kažkas išta
rė Alanto vardą. Alantas yra 

Rašytojas Vytautas Alantas. Nuotr. Gino Alanto

Minijos kairysis intakas Kretin
gos apskrityje. Tas vaidas Jam 
įkrito galvon ir nusprendė pa
naudoti kaip slapyvardį savo ka
rybai. Vėliau 1937 jau oficialiai 
pakeitė savo pavardę į Alantą. (Jo 
brolis, dailininkas ir aktorius, 
dirbęs Vilniaus teatre, miręs 
gastrolių metu Kaune 1941 metų 
pavasarį, taip ir liko Jakševi- 
čiumi).

Studijos Prancūzijoje
Mokytojaudamas šiek tiek su

sitaupė. Dar parėmė sesuo Milė, 
kuri taip pat mokytojavo Jurbar
ke. Parėmė ir tėvai, ir jis iš
vyko studijuoti į Prancūziją.

Studijavo Pietų Prancūzijoje, 
Montpelier universitete. Klausė 
meno istorijos, pasaulinės istori
jos, psichologijos ir kitus kursus. 
Čia jam įtakos dvasiniam bren
dimui ir stiliaus ugdymui pada
rė du menininkai: graikų skulp
torius Praksitelis, anglų rašytojas 
Oscar Wilde. Studijas baigė 
1929 metais ir grįžo Lietuvon.

Dirba Kaune
Pradžioje vertėsi laisva žur

nalistika, o nuo 1930 pradėjo 
dirbti Lietuvos Telegramų 
Agentūroje Eltoje kaip prancūzų 

skyriaus redaktorius. Eltoje 
dirbo iki 1934.

Tada jį pakvietė užimti Lie
tuvos Aido dienraščio vyriausio 
redaktoriaus vietą. Jis mėgo 
žurnalistinį darbą, į Jį įsitraukė 
visu nuoširdumu ir kruopštumu, 
išugdė dienraštį, pritraukė dau
giau skaitytųjų. Lietuvos Aidą 
redagavo iki 1939. Buvo išrink
tas Lietuvos Žurnalistų Sąjun
gos pirmininku. Ir buvo laisvo
sios Lietuvos paskutinis žurna
listų pirmininkas.

Per pirmąjį bolševikmetį pasi
traukė į Vokietiją. Grįžo 1941 ir 
tuoj buvo paskirtas Vilniaus 
teatro direktoriumi. Tada Vil
niaus teatras buvo pats geriau
sias Lietuvoje, nes čia dirbo ta
lentingas režisierius Romualdas 
Juknevičius ir pasižymėję dra
mos aktoriai: Henrikas Kačins
kas, Monika Mironaitė, Juozas 
Palubinskas ir kiti jauni ir ta
lentingi aktoriai.

Teatro direktoriumi išbuvo iki 
antros bolešvikų okupacijos, iki 
1944, kada pasitraukė iš Lietu
vos į Vokietiją. Pokario metais 
daug rašė “Mūsų kelyje”, kuris 
buvo leidžiamas Dillingene. J 
Ameriką atvyko 1949 ir įsikūrė 
Detroite. Dirbo fizinį darbą For
do automobilių fabrikuose. { 
pensiją išėjo 1968 kovo 29. Tada 
atsidėjo kūrybai.

Plati Ir didelė 
jo kūryba

Jo kūryba tikrai plati ir dide
lė. Pradėjęs rašyti gimnazijoje, 
jau studijuodamas rašė ir skelbė 
eiles, rašė noveles. Žurnalistinis 
darbas atėmė daug laiko, bet jis 
sugebėjo ir tada kurti dailiąją 
literatūrą. Be poezijos, rašė no
veles. Traukė jį ir drama. Jau 
Lietuvoje parašė bent kelias 
dramas, kurias su pasisekimu 
vaidino Kauno ir Vilniaus teat
rai. Labai gausi ir jo publicis
tika. Rašė įvairiais klausimais, 
daugiausiai dominokultūros 
bei visuomeniniai klausimai.

NOVtm
Pirmąjį novelių rinkinį Artisto 

širdis išleido 1930 Kaune, rin
kinys turėjo 207 psl. Lietuvoje 
1934 išleido dar Tarp penkių 
ir septynių, 214 psl. Vakarų Vo
kietijoje — Ant siūbuojančios 
žemės, 150 psl., 1946. Atvykęs 
į Ameriką, sudarė šiuos novelių 
rinkinius: Svetimos pagairės, 
255 psl., 1954, Nemunas teka 
per Atlantą, 263 psl., 1970. Abi 
knygos spausdintos Anglijoje, 
išleistos Nidos leidyklos. 1970

(nukelta į 4 psl.)

PAULIUS JURKUS

Su vasara 
ant vieno suolo 
Atostogos 
Kennebunkporte

r;—
Prano Lapės kūryba

{einame į dail. Prano Lapės 
: tudiją. Priešais didžiulis sta- 
1 is, apkrautas galybe popierių, 
] dešinių, knygų. Prie to stalo 
] rasideda jo kūryba. Čia jis pie- 
i ia, ieško kompozicinių spren- 
i limų. Iš čia jis keliauja prie 
’ nolberto, kur padėta drobė. Iš 
airės krinta šiaurinė šviesa, 
[airėje ant staliuko didelė pale- 

f fe, kur tiesiog mirguliuoja spal- 
ų spalvos. Neseniai jis tapė, 
tad čia liko tiek dažų.

Studijos dešinėje padaryta 
entynos, savotiškos rieklės, kur 
ustatyti paveikslai, kaip knygos 
entynoje. Iš ten ir pradėjo trauk
i savo paveikslus, pastate prie 
nolberto, kad geriau matytųsi.

Dailininkas Pranas Lapė yra 
prafikas ir tapytojas. Kaip grafi
tas yra sukūręs visą eilę knygų 
dršelių, kurie pasižymi išradin
gumu, grakščia, drąsia linija. Yra 
liustravęs lietuviškas ir anglis
tas knygas.

II lietuviškų grafikos darbų 
pažymėtini du — A. Baranaus

ko “Anykščių šilelis” ir Mai
ronio baladės, abi knygos dide
lio formato, labai gražiai išleis
tos Romuvos leidyklos, kurią 
suorganizavo Jonas Galminas, 
gyvenąs Woodhavene. (Jo moti
na Jamaica Avė., Woodhavene, 
turi Romuvos knygyną, kur 
galima gauti abi knygas).

“Anykščių šilelis” iliustruo
tas plunksna, pasižymi grakš
čiu, lengvu piešiniu. Išleistas 
1961

Maironio baladės, išleistos 
1966, jau turi dvi technikas. Čia 
pratęsiama “Anykščių šilelio” 
technika — piešiniai sukurti 
plunksna ir pasižymi lengva li
nija. Kita technika — tai 
grotažas.

Gal kam neaišku, kas tas 
grotažas. Angliškai jis vadina
mas scratching. Yra specialus 
popierius, kuris turi kreidos 
sluoksnį. Ant to popieriaus tep
tuku dedamas tušas. Kai tušas iš
džiūsta, su smailiu aštriu peiliu
ku galima juodą paviršių Išbrai
žyti. Taip gaunasi plonos baltos 
linijos.

Šia technika dirba daug gra
fikų, ypač ją mėgsta knygų 
iliustratoriai, nes gali sukurti 
pagaunančius dramatinius pa
veikslus.

Šia grotažo technika P. Lapė 
ir sukūrė “Čičinsko” baladės 
iliustracijas. Kiek ten dinami
kos, kiek dramatinės įtampos! 
Koks įspūdingas Čičinsko dva
ras, koks įspūdingas pats Či
činskas!

Grotažo technika jis sukūrė ir 
puikų Maironio portretą, kur 
fone įvesta Kauno kunigų semi
narija ir bažnyčia.

Kartą jis pasisakė, kad dabar 
norėtų sukurti Kristijono Done
laičio “Metams” naujas iliustra
cijas. Gyvendamas gamtoje, turi 
galimybės stebėti gamtą ir į ją 
įsijausti. Taip “Metų” gamta jam 
artima ir suprantama. Norėtų ją 
pavaizduoti eile piešinių. Dar
bas didelis, sunkus, Norėtų jis, 
kad kas nors jį angažuotų šiam 
kūrybiniam žygiui ir paskui iš
leistų naują Donelaičio “Metų” 
laidą.

Jis yra sukūręs ir keramikos 
darbų, bet plačiausiai pasireiškė 
kaip tapytojas.

Su pamėgimu tapo pajūrius, 
atvirą jūrą, pakrantes, mišką. 
Ankstyvesni jo kūriniai buvo im
presionistinės nuitaikos. Sod
rios spalvos, daug virpančių de
talių. Paskui Jis ima keistis — 
dingsta detalės, sumažėja spal
vų įtampa, pabrėžiama pagrindi
nė dramatinė ekspresija.

Tokia yra ir dabartinė jo kūry
ba. Metų metais gyvendamas 

prie jūros, jis tiesiog pasisavi
no jūros ritmą, jūros atmosferą. 
Labiausiai mėgsta pajūrio akme
nis. Tapo juos labai išradingai, 
įvesdamas samanas, kriaukles. 
Akmenys sudėti vieni ant kito, 
pasklidę pajūryje. Atrodo lyg 
būtų žmonės — paslaptingi ir 
susimąstę.

Kartais pro tuos niūrius, gels
vai pilkus akmenis tolumoje pa
sirodo melsvas jūros ruoželis.

Kita jo mėgstama tapyti tema 
— tai popieriniai maišai, kuriuos 
atsineša iš krautuvės su prekė
mis. Kitam jie nieko nesakytų, 
bet Pranas Lapė juos tapo su pa
mėgimu, moka ir čia surasti gi
lesnę mintį. Dažnai tie jo mai
šai atrodo lyg kokie paslaptingi 
žmonės.

Bekilnodami paveikslus, ra
dome dar ir kitų motyvų — gė
les, miškus, pirmą sniegą, van
dens burbulus, atspindžius van
deny. Pasigavęs naują temą, jis 
dažnai ją kartoja per keletą pa
veikslų, kol suranda gilesnius 
jausmus ir sprendimus.

Radome ir portretų. Ir anks
čiau teko matyti jo portretų. 
Jis puikiai valdo piešinį, tai tiks
liai pagauna panašumą. Bet to 
jam neužtenka. Jis ieško įspū
dingos ekspresijos, kad žiūrovą 
pagautų savo originalumu, jaut
rumu ir minties gillumu.

Mėgsta jis ir pieštuką. Dažnai 
parodose išstato gana daug pie
šinių, atliktų pieštuku. Ir čia li
nija labai grakšti, viskas sure- 
dukuota iki minimumo. Mėgsta 
piešti obuolius, minėtus popie

rinius maišus. Pieštuku padaro 
ir portretus. Pas jį kabo jo kai
mynės senutės portretas, atliktas 
pieštuku. Portretas puikus.

Kartą jis prisiminė, kodėl jis 
pasitraukė iš mokytojo pareigų. 
Pasakojo labai įspūdingai. Tuo 
metu jis pradėjo tapyti pajūrio 
motyvus, akmenis. Tapė daž
niausiai viena juoda spalva. Kar
tais kai kur įvesdavo pilkos, aly
vinės spalvos. Bet iki pilno spal
vingumo negalėjo sugrįžti. Tada 
jis ir metė darbą mokykloje. 
Gyvendamas atviroje gamtoje ir 
ją tapydamas, tiesiog palies
damas spalvą gamtoje, ją sura
do ir savo viduje. Dabar jo pa
veikslai yra skambančiai spal
vingi. Net ir akmenų motyvuo
se jis atskleidžia plačią spalvų 
gamą.

Iš kiekvienos dailininko stu
dijos išeini pakilia nuotaika. Juk 
paveikslai yra koncentruotos 
mintys, giliausi žmogaus jaus
mai. Ir visa tai plūsta į tave, už
kalbina, drauge ir praturtina, 
nes per trumpą valandėlę tiek 
daug pasiimi iš dailininko kūry
bos. Todėl ir parodose ir tokio
se paveikslų apžiūrose greit pa
vargsti. Norisi atsisėsti, išgerti 
kavos.

Pranukas taip ir sušuko:
— Užtenka menų. Žuvis lan

kia!
Įsikūrėme prie stalo virtuvėje 

ir stebėjome jo antrą meną — 
kulinarįją. Kaip švaistosi su pei
liu, kaip tvarko žuvį. Tuoj ir ke
pa, verda bulves, užbarsto ir 

krapų. Iš daržo atsinešta salotos 
galvą. Ji pilna lietaus. Jis turi 
prancūzišką mašiną, savotišką 
dubenį, kur, patraukus virvę, 
vidus ima suktis, taip išcentrinė 
jėga nusausina salotas.

O žuvies gardumas! Ir vynas 
pritinka. Dar to negana. Iš šal
dytuvo iškelia indą au marinuo
ta žuvimi. Ir ta gardi. Apgaili, 
kad dar nėra grybų, o grybauto
jas jis irgi geras. Vasarą lengva 
jam pragyventi. Iš vieno šono jū
ra su žuvimi, kieme daržas su 
daržovėmis, iš kito šono — gry
bai ir uogos.

Persikėlę į svečių kambarį, 
kalbėjomės apie Lietuvą, jo ke
liones. Jo brolis Petras yra Klai
pėdos vyriausias architektas. 
Pranas lankėsi Lietuvoje bene 
tris kartus. Ir šias istorijas jis 
riečia su humoru, įterpdamas 
žemaitiškus posakius.

Bejuokaujant ir vakaras pa
žvelgė į langus. Reikia apgręž-

ImUSU roTKllUKm la VūZRIOu* 
Pranuką* taip tuščiom neilleš-

šit grįžę. Ir prideda sakinį: biti
nai atvažiuokite, prigandysta 
tiek žuvies, kad galės* ir | New 
Yorką parsivežti. Būtinai atvn* Wf---lu fZXuOKIwBl

jau didieji keliai ir vakaro Žiba
rtai.

(Bmdangimt)
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DAIL. A. PETRIKONĮ ATSISVEIKINANT

Dail. Antanas Petrikonis prie savo tapomo paveikslo

RAŠYTOJUI V. ALANTUI80 METŲ
(atkeltais 3 psl.) leisti kartu 9 dramos veikalai.

pasirodė Amerikoje atrinktų no
velių rinkinys — Atspindžiai 
ūkanose.

Dirvos kasmet skelbiamame 
novelių konkurse yra laimėjęs 
net 6 premijas. Tos novelės yra: 
Viskas galėjo ir kitaip susiklos-
tyti, Ūgly Lithuanian, Karalaitė 
Gaudimantė, Šachmatų partija 
su Giltine, Gelmių balsai ir Mė
nesienos siuita Baublio pa- 
unksmėje.

Dramos
Visą laiką jį domino teatras. 

Šalia novelių maždaug tuo pa
čiu laiku pradėjo ir draminę kū
rybą., Jį?, parašė šįąs dramas:

Užtvanka, 4 v. pjesė, 1932, 
suvaidinta Kauno valstybiniame 
dramos teatre; Gaisras Lietuvo
je, 4 v., 1933 pastatyta valstybi
niame Dramos teatre Kaune; 
Gyvenimas iš naujo, 3 v. pjesė, 
1942 pastatyta Vilniaus Miesto 
teatre; Buhalterijos klaida, 3 v. 
komedija, 1943, suvaidinta Vil
niaus teatre, daug kartų vaidinta 
įvairiuose kraštuose, kur tik 
gyvena lietuviai. Išversta į lat
vių kalbą. Vilniuje dar 1944 
parašė Aukštadvarį, 3 v. dramą, 
kuri pirmą kartą buvo suvaidinta 
Australijoje.

Gyvendamas Detroite, parašė 
šias dramas: Ragučio šaltinėlis, 
4 v. komedija, suvaidinta Detroi
te 1951; Miško brolis, 4 v. 
drama, 1951 m.; Visuome
nės veikėjai, 3 v. komedija, 
1955, suvaidinta Detroite; 
Šiapus uždangos, 3 v. ko
medija, 1957, suvaidinta Detroi
te ir Aukuro teatro Hamiltone; 
Penkios minutės prieš dvyliką, 
3 v. drama, 1957; Sąmokslas 
prieš savuosius, 3 v. komedija, 
1958, suvaidinta Detroite; Žo
džiai iš anapus, 3 v. drama, 1963 
m.; Kyla vėtra ūkanose, 2 v. pje
sė, 1963, suvaidinta Detroite; 
Saulėgrąžų sala, 3 v. komedija, 
1964, suvaidinta Los Angeles; 
Daumantė, istorinė 5 veiksmų 
tragedija, parašyta eilėmis, 
1981.

Vokietijoje 1947 vienoje kny
goje buvo išleista Aukštadvaris 
ir Buhalterijos klaida, 1963 iš-
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UKncagoj# rugsėjo m imbvo surengEM Jurgio jmiums įmy- 
fo* “Paparčio žiedas” sutikima*. 11 k. rašytojas Česlovas 
Grincevičius, kalbėjusi apie knygą Mariją Stankuvienė-Sau- 
laitytė, rašytojas Jurgis Jankus, Kultūros Tarybos pirmi
ninkė Ingrida Bublienė. Nuotr. Zigmo DeguMo

Šioj knygoj tilpo: Buhalterijos 
klaida, Aukštadvaris, Ragučio 
šaltinėlis, Visuomenės veikėjai, 
Šiapus uždangos, Sąmokslas 
prieš savuosius, Žodžiai iš ana
pus, Penkios minutės prieš dvy
lika ir Kyla vėtra ūkanose.

Romanai
Romanų rašymą išvystė jau 

gyvendamas Detroite. Jis para
šė šiuos romanus: Pragaro po
švaistės, 1951, 432 psl., išleista
V. Vokietijoj, romanas sukėlė la
bai plačias diskusijas; Tarp 
dviejų gyvenimų, 460 psl., 1960, 
išleistas Amerikoje; Šventaragis, 
I tomas, 405 psl., 1972; Šven
taragis, II t., 613 psl.,; 1974; abu 
tomai išleisti Amerikoje; Amži
nasis lietuvis, I tomas, 412 psl., 
1972; Amžinasis lietuvis, II to
mas, 414 psl., 1972, abu tomai iš
leisti Anglijoje; Liepkalnio so
dyba, 440 psl., 1977, išleista 
Amerikoje. Romanas vaizduoja 
nepriklausomos Lietuvos 
ūkininką.

Šventaragis, vienas iš didžiau
sių jo romanų, vaizduoja senąją 
Lietuvą. Už ją autorius yra gavęs 
Visuomenės premiją.

Kiti raštai
Šiais 1982 pasirodė jo didelis 

eilėraščių rinkinys — Pavers
miai.

1939 išleido publicistinę kny
gą, straipsnių rinkinį — Žygiuo
janti tauta. Dar yra parašęs bio
grafijas apie muziką A. Vana
gaitį, 191 psl., išleista 1954; 
Marija Sims-Černeckytė, Ant 
kryžkelių senų, biografija ir su
redaguota eilėraščių knyga, 295 
psl., 1971 m.; Romas Kalanta, 
112 psl., apybraiža, išleista 1976 
Amerikoje.

Yra skaitęs daug paskaitų apie 
įvairius lietuvius veikėjus, lietęs 
praeities ir dabarties aktualijas, 
rašęs apie rašytojus. Paskaitos 
buvo išspausdintos periodikoje. 
Daug rašė ir specialiai laikraš
čiam įvairių straipsnių įvairiais 
klausimais.

Tai tikrai didelė ir gausi jo kū-

Jono Beach, Fla., spalio 10 
ankstų rytą, ištiktas širdies prie
puolio, mirė dafl. Antanas Petri
konis. Jo pageidavimu, nebuvo 
jokių įprastinių laidotuvių. Jo 
pelenų urna palaidojama Chica- 
goje, kur yra palaidoti žmonos 
tėvai.

Jis buvo gimęs 1923 liepos 18 
Alytuje. Ten baigęs gimnaziją, 
dailę pradėjo studijuoti Vilniaus 
meno akademijoje. 1944 pasi
traukė į Vokietiją. Iš ten 1947 
emigravo į Angliją. Ten jau su
sidarė sąlygas toliau tęsti dailės 
studijas.

1950-1958 jis dailės mokslus 
gilino šiose mokyklose: Man- 
chester School of Art, Kenning- 
ton City and Cuilds of London 
Art School ir St. Martin’s School 
of Art Londone. Ten ir suren
gė kelias individualines paro
das.

Į Ameriką atvyko 1959. Apsi
gyvenęs Chicagoje, labai ak
tyviai reiškėsi dailės gyvenime. 
Pats turėjo savo galeriją, daly
vavo bendrinėse parodose, vie
nas pats rengė parodas lietuviš
kose kolonijose. Kultūros Ži
dinyje buvo dvi jo parodos. Pas
kutinė buvo 1975 lapkričio 15- 
16.

Dail. A. Petrikonis — Pavasarėjant

TRIJŲ DAILININKŲ PARODA 
IR FILMAS PHILADELPHIJOJ

Lietuvių dailės instituto Phi- 
ladelphijos skyriaus iniciatyva 
rugsėjo 25-26 Lietuvių namų 
Čiurlionio salėje buvo suruošta 
trijų menininkų dailės darbų 
paroda. Joje su eksponatais daly
vavo Anastazija Tamošaitienė, 
Birutė Dilkutė-Bartraks ir 
Norbertas Lingertaitis. Be to, 
Tamošaitienė į parodą buvo atsi
vežusi ir savo mokinių darbų: 
juostų, prijuosčių, tautinių dra
bužių, atstovaujančių visom sep
tyniom Lietuvos geografinėm 
sritim—Aukštaitijai, Žemaitijai, 
Zanavykijai, Dzūkijai, Kapsam, 
Vilniaus kraštui ir Mažajai Lie
tuvai.

ryba. Čia suminėti tik vardai, 
bet ir jie kalba, kad autorius 
buvo kruopštus ir darbštus, ge
rai organizuotas — sugebėjo 
pradėti ir užbaigti. Daug kas 
pradeda, bet nebaigia, šoka prie 
naujų veikalų, taip ir lieka daug 
neužbaigtų knygų. Gi Alantas 
sugebėjo atbaigti knygą ir suge
bėjo surasti būdus tą knygą iš
leisti.

Tegu būna ir toliau jo gyve
nimas toks kūrybingas ir vaisin
gas. Ad multos annos! ( p.j.)

— Nijolė Kuzmickaitė, dir
banti CBC televizijoj Britų Ko- 
lumbijoj, Kanadoj, laimėjo 
žymenį .“Nellie” už geriausią 
televizijos programą vaikam.

— Čiurlionio galerijos 25 me
tų veiklos sukakties minėjimas 
įvyks lapkričio 20 Chicagoj, Jau
nimo Centre.

Pradžioje jo kūryboje buvo 
daugiau abstrakcinių elementų, 
ieškojo formų konstrukcinio rit
mo, plokštumų virpėjimo. Vė
liau ryškėjo simbolizmas — aud
ringos jūros, laivai. Po to jis 
atsidėjo gamtos atskleidimui. 
Čia sukūrė daug gražių paveiks
lų. Tai ištisos poetinės dainos 
apie pavasarius, žiemas, rude- 
nius. Čia išsiskleidė ir jo tech
nika, duodama forminį laisvu
mą, įvairumą, spalvinį žaismin
gumą.

Jis dirbo įvairiose technikose. 
Tapė aliejiniais dažais, tapė 
akriliu. Dažnai tą akrilį vartojo 
kaip akvarelę. Dirbo ir akvare
les.

Aliejinius dažus mėgo dėti 
tirštai, kad išgautų kuo didesnį 
virpėjimą. Taip kartais jo alieju
mi nutapyti paveikslai atrodo 
lyg būtų nulipdyti iš atskirų 
spalvingų tonų. Pereidamas į 
akrilį, jau dažo sluoksnį plonino, 
kol pasiekė akvarelės techniką.

Dirbdamas vandens bazės da
žais, mėgo lieti plačiai, kad iš
tirptų visi kontūrai, kad spalva 
su spava susimaišytų, viena į 
kitą įaugtų. Tokia technika jis 
išgavo įvairias gamtos nuotai
kas, gamtos turtingumą ir gi

Dail. Tamošaitienė turėjo 
daugiausia eksponatų: 14 gobe
lenų, 16 aliejinių paveikslų, di
doką kolekciją pačios padarytų 
ir tautiniais drabužėliais ap
rengtų lėlių, tautinių kostiumų, 
juostų, prijuosčių. Jos audiniai 
pasižymėjo gražia spalvų dama 
ir puikiu menišku išbaigimu. 
Tapybos kūriniai buvo pusiau 
abstraktūs, dvelkė gražia kom
pozicija. Jie daugiausia naudoja
mi kaip pagrindas gobelenų-kili- 
mų audimui.

Iš jos mokinių tautinius kos
tiumus buvo eksponavusios Ri
ta ir Viktorija Gylytės, Kristina 
Pikūnaitė, Gražina Urbonienė ir 
Aldona Veselkienė.

B. Bartraks turėjo keramikos ir 
aukso-gintaro dirbinius. Tarp jos 
keramikos kūrinių buvo vazelės, 
puodukai, įvairaus dydžio lėkš
tės, dėžutės ir kita. Kai kurie iš 
jų buvo papuošti tautiniais mo
tyvais. Aukso-gintaro papuoša
lai, nors jų buvo neperdaugiau- 
sia, pasižymėjo meniškumu.

N. Lingertaitis į parodą buvo 
atsivežęs sidabro-gintaro pa
puošalus. Jis yra talentingas 
auksakalys. Lingertaičio dirbi
niai yra labai gražiai meniškai 
išbaigti. Jie ypač patraukė mo
terų dėmesį. Buvo eksponavęs 
kaklo papuošalus, apyrankes, sa
gas, auskarus ir kitus smulkius 
papuošalus. Jų tarpe buvo iš di
doko gintaro gabalo iškalta Jūra
tės galva ir Vytis su Gedimino 
stulpais.

Parodoje gana didelė atrakcija 
buvo spalvotas, muzikinis, lie
tuviškai įkalbėtas, nesenai su
suktas, filmas, pavadintas “Lith

lumą. Jis yra gamtos nuotaikų 
dailininkas.

| Juno Beach, Fla., iš Chica- 
gos persikėlė prieš kokius šeše
rius metus. Čia turėjo savo ga
leriją, meno reikmenų krautuvę, 
bet po pirmo širdies priepuolio 
ją likvidavo. Tada dirbo namuo
se. Labai kruopščiai sutvarkė vi
są savo palikimą. Kiekvieną pa
veikslą įdėjo į paspartas, už
dengė celofanu. Paveikslus su 
grupavo pagal formatus. Atskirai 
sudėti patys mažiausi, atviruko 
didumo, ir patys didžiausi, 
kurie apima didesnį akvarelinio 
popieriaus lapą. Jo paveikslų 
liko per 400.

Mėgo gamtą, mėgo žuvauti, 
mėgo ir žmones, draugavo su 
dailininkais, prisidėjo prie 
bendros dailės veiklos. Jo mirtis 
yra nuostolis lietuviškai dailei, 
nes buvo dar jaunas ir dar ga
lėjo daug nuveikti kaip dailinin
kas. Kas ir kur, ir kaip surengs 
jo pomirtines parodas?

Liko žmona Liucija, kuri yra 
rašytojo poeto Stasio Lauciaus 
dukra. Liko ir dailininko dukra 
Angelė. Abi jos gyvena Juno 
Beach, Fla. (p.j.) 

uanian Textile Arts” (Anastazi
jos Tamošaitienės dailusis audi
mas). Jame labai gražiai, atlik
dama įvairius darbus, pasireiš
kia Tamošaitienė. Ji dažo siū
lus, trina šeivas, audžia, moko 
mergaites, tautiniais drabužiais 
aprengia lėles ir t.t. Visus šiuos 
darbus lydi taiklūs poeto Henri
ko Nagio komentarai. Filmo 
gale Tamošaičių kiemo vejoje 
pasirodo Hamiltono “Gyvata- 
ras”, vadovaujamas Genovaitės 
Breichmanienės, ir gražiai pa
šoka keletą tautinių šokių. Fil
mas trunka 55 minutes. Jo ko
pijas galima išsinuomoti arba 
nusipirkti iš Lietuvių tautodai
lės instituto. Netrukus bus pa
daryta kopija su anglišku įkalbė
jimu. Filmavimo darbas atlik
tas Jono Miltenio.

Ta pačia proga buvo parodytas 
ir kitas filmas, kuriame matėsi 
tik philadelphijiečiai, kai jie 
prieš dvejus metus lankėsi pas 
Tamošaičius. Abu filmus de
monstravo Jonas Miltenis, at
vykęs iš Hamiltono. Padėkos 
ženklan Genovaitė Mačiūnienė, 
skyriaus pirmininkė, jį apijuosė 
tautine juosta.

Po parodos buvo loterija, ku
rioje vertingus dailininkų pa
veikslus laimėjo šie asmenys: 
A. Tamošaičio — Vytenis Bake
nas, A. Tamošaitienės — Ste
fanija Bagdonavičienė, R. Viesu
lo — Pranas Baras ir A. Saima- 
ninkienės — Danutė Krivickie- 
nė.

Parodą per abi dienas aplan
kė gana daug žmonių. Ji daugiau
sia džiaugsmo suteikė moterim, 
nes tiek Tamošaitienės, tiek jau
nųjų dailininkų, pas mus atsi
lankiusių pirmą kartą, ekspona
tai jom buvo arčiausia prie šir
dies.

B.V.

Antanu Gustaitis — KO LIŪ
DI, PUTINĖLI? Eleginės saty
ros. Bostonas. 1982. Išleido Ak1 
gimanto Mackaus Knygų Lei-; 
dimo Fondas. Aplankas RomtP 
Viesulo. Kietais viršeliais. Tiro“ 
žas 700 egz. 96 psl. Kaina T 
dol.

Ant. Gustaičio poeziją dau-* 
gelis vadina humoristine. Jos jau .' 
anksčiau buvo išleisti trys rinki-- 
niai: Anapus teisybės (1956), Ir 
atskrido juodas varnas (1966 —’ 
premijuota, išleista dvi laidos)' 
ir Saulės šermenys (1973). Da
bartinis rinkinys, pavadintas 
eleginėm satyrom, yra toks pat 
linksmai gustaitiškas, kaip ir* 
ankstesnieji. Apie ką jis berašy-’ 
tų, vis tiek, anot Lietuvių En
ciklopedijos, “kiekvienas eilė- • 
raštis savo forma ir turiniu suda-' 
ro damų ir išbaigtą kūrybinį vie- ’ 
netą.”

Tenka pažymėti, kad Darbi
ninke (š.m. spalio 15, Nr. 40) 
buvo išspausdintas įdomus Au-' 
relijos Balašaitienės reportažas 
apie minimą autorių ir jo elegi
nes satyras — “Žurnalisto tra-1 
gėdija poeto akimis”.

Algirdas Gustaitis — ALGIS 
TRAKYS IR TAKSIUKAS 
ŠLEIVYS. Nutikimai Lietuvos 
kaime. III dalis. ŽUVININKAI. 
Išleido JAV LB Švietimo Tary
ba. Spausdinimą finansavo auto
rius ir Švietimo Taryba. Daili-; 
ninkė — Jina Leškienė. Spaudė 
M. Morkūno spaustuvė Chi
cagoje 1981 m. Didelio forma
to. 32 psl. Kaina 2 dol. Gauna-' 
ma ir Darbininko administraci
joj.

Kūrybingas autorius turi 
gerų intencijų, pateikdamas 
skaitinius pradžios mokyilų 
vidurinių skyrių mokiniam. To
kios literatūros tikrai trūksta. Jai 
sukurti M reikia nemažo talente.*' 
Autoriui šį sykį' nepasisekė. 
Knygelė nėra iš įdomiųjų. Joje 
vaizduojami nutikimai atrodo 
beprasmiai.

Vincas Bartusevičius—LIETU
VIŲ KULTŪROS INSTITUTO 
UŽDAVINIAI IR DARBAI. 
Lampertheim, 1982. Lietuvių 
kultūros instituto leidinys Nr. 1. 
16 psl.

Knygutės lydraštyje rašoma:
“1981 metais įkurtas Lietuvių 

kultūros institutas Vokietijoje 
pradeda savo leidinių seriją. 
Leidiniai pradžioje bus sąsiuvi
nio formato, išeis neperiodiš
kai ir skelbs istorinę bibliogra
finę medžiagą ir specialias stu
dijas.”

Šiame pirmajame serijos leidi
nyje pateikiamas pranešimas, 
skaitytas Lietuvių kultūros insti
tuto metiniame suvažiavime Ro
muvoje, Vakarų Vokietijoje, 
198LXII. 4-6. Pranešimo pa
baigoje sakoma:

. LKI galėtų ir turėtų būti 
tas įrankis, kuris mums padėtų 
žengti tą žingsnį nuo plačių, 
didelių, teoriškai suprastų tikslų 
prie konkrečių darbelių. Tiems, 
kurie mano, kad visi toki užsi
mojimai tėra gryna utopija, gali
ma pasakyti, jog dabar bet ko
kios utopijos buvimas yra sąly
ga, jog ji kada nors virs tikrove.^

Kajetonas J. Čeginskas — 
JUOZAS LUKŠA-DAUMAN
TAS (1921-1951). Iš Lietuvos 
laisvės kovų istorijos. Lampert* 
heim, 1982. Lietuvių kultūros 
instituto leidinys Nr. 2. 20 psl.

Šioje knygutėje išspausdintas 
pranešimas, skaitytas LKI suva
žiavime Huettenfelde 1981. 
XII.5.

Pranešimą apie laisvės kovo
toją Juozą Lukšą-Daumantą 
prelegentas baigia šiais žo
džiais:

“Ligi nepriklausoma Lietuva 
galės deramai pagerbti laisvės 
kovą didvyrių atminimą, ir Luk- 
Šai-Daumantui tebegalioja Jo pa
ties į Vakarus nugabentos parti
zanų dainos postoo žodžiai: -

Laikot slinkt į amžtą tolį, 
Rugio grOdat nokt ir birt. 
Jūsiį žygio, laitv^t broliai, 
TMžkili nepamiri!"
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mis Genys, Lietuvos atstovas dr.

pasiuntinybės teis. pat. dr. D.
savo parengimų.

Washingtoną, 
ganizacįjų yra

Lietuvos pasiuntinybėje rūmų 
restauravimo komiteto posė-

ALTO raitas Italijos, 
D. Britanijos, Vokta

AMERIKOS LIETUVIŲ 
INFORMUOJA

(teis, patarėja), inž. Gražvydas 
Lazauskas (ALT atst.), Milda 
Vaivadienė (vietoj ALT atst dr. 
Jono Valaičio), Margarita Sama- 
tienė (vietoj ALT atst dr. K. Jur- 
gėlos), Skirma Kondratienė (LB) 
ir Linas Kojelis (LB).

' Perskaitytas Lino Kojelio per
eito posėdžio (liepos 24) proto
kolas buvo priimtas.

Lietuvos atstovas ir Ona Bač- 
kienė savo pranešimuose patei
kė davinių apie finansinę padė
tį remonto reikalu ir apie jau 
atliktus ir tebevykdomus remon
to darbus. Iki pereito posėdžio 
(liepos 24) apyskaitoje buvo už
registruota 75,168 dol. aukų. Per 
du mėnesius, nuo pereito po
sėdžio iki rugsėjo 26 gauta aukų 
6,056 dol., įskaitant prieš pat 
posėdį ir posėdžio metu gautas 
aukas. Tokiu būdu tada buvo 
gauta iš viso 81,224 doL aukų. 
Sąskaitoje iš nuošimčių susidarė 
1,932 dol.

Jau įvykdytiem darbam išlai
dos pasiekė 32,900 dol. Pagrindi
niai darbai iš lauko jau padary
ti (stogas, sienos, apie 100 
langų, termitų išnaikinimas ir 
kt). Kai kas atlikta, ar tik pra
dėta, ir viduje. Suprantama, kad 
remonto metu Lietuvos pasiun
tinybei susidaro daug nepato
gumų ir veiklos susitrukdymų. 
Šiuo metu pasiuntinybėje dėl 
remonto negalima priimti nei 
ekskursijų, nei daryti diplomati
nių priėmimų.

Apytikriu apskaičiavimu, dar

elektros tinklo pertvarkymui,
rūsio sienų ir lubų pataisymui, Besirūpinant Skuodžio laisve 
rūmų vidaus sienų ištinkavimui 
bei dažymui, užuolaidom, vo
nių kambarių sutvarkymui, rūmų 
fasadinės sienos atnaujinimui ir

Posėdžio dieną sąskaitoje kre
ditų turėta 50,244 dol. Tokiu bū
du šįem pagrindinio remonto 
darbam dar trūksta apie 12,000 
dol. Tikimasi, kad jautri šiuo 
klausimu Amerikos lietuvių vi
suomenė (organizacijos ir pavie
niai tautiečiai) savo aukomis šią 
reikalingą sumą netrukus su
telks.

Be to, dr. St. Bačkis remonto 
reikalu pateikė raštu piniginę 
apyskaitą iki 1982 rugsėjo 25.

Dauguma posėdžio dalyvių 
pasisakė už šio komiteto tęsti
numą, įvykdžius šiuos pačius 
pagrindinius remonto darbus, 
nes laikui bėgant (jau nekalbant 
nei apie rūmų tolimesnį meninį 
dekoravimą ar pan.) atsiras vis 
papildomų pagrindinių remonto 
darbų ir, keičiantis aplinkybėms, 
išldls naujų reikalų bei tikslų.

Nutarta šį nuo Amerikos lie
tuvių visuomenės priklausantį 
klausimą — dėl komiteto tęsti
numo pirmiausia pateikti ALT 
ir LB centro valdybom, kad pa
sisakytų.

Kitas posėdis numatytas gruo
džio 4. „

ICVIETIMAS Į RĖMĖJŲ SĄSKRYDI
Špilio 31 dienų Putnam, Conn., įvyks N. Pr. Marijos 
Mang rėmėjų suvažiavimas — sąskrydis.

4 vai. — koplyčioj mišparai — UotuvIikaL

■ pnnHMI Iki epelio 26 dienos.

.. Kaip tik tuo pat laiku Wash- 
ingtone lankėsi Detroito lietu
vių komiteto Liet, pasiuntinybės 
pastatui atnaujinti pirm. inž. Jur
gis Mikaila. Jis taip pat lankėsi 
pasiuntinybėje, susipažino su 
vykdomais darbais, susitiko su 
dr. St Bačkiu, dr. D. Krivicku 
ir inž. G. Lazausku.
. Pažymėtina, kad Detroito lie
tuvių komitetas Liet, pasiun
tinybės pastatui atnaujinti įkur
tas Detroito Liet, organizacijų 
centro valdybos iniciatyva 1981 
gruodžio 9, dalyvaujant 17 įvai
rių organizacijų atstovam. Vėliau 
prie to prisidėjo ir kitų organi
zacijų atstovai. Komiteto pirmi
ninku yra Jurgis Mikaila, vice- 
pirm. Vincas Tamošiūnas, sekr. 
Antanas Norus, ižd. Vladas Stan
kus, nariai — Albertas Misiūnas 
ir Kazys Gogelis.

Ryšium su žiniomis, kad So
vietų Sąjunga, tiesiant Sibiro 
dujotiekį, naudoja politinius ka
linius, Amerikos Lietuvių Tary
bos pirm. dr. Kazys Šidlauskas 
parašė raštus D. Britanijos , Vo
kietijos, Italijos ir Prancūzijos 
ambasadoriam, reikšdamas pasi
piktinimą tuo ir keldamas mintį, 
kad Vakarų Europos vyriausybės 
pareikalautų pilnai šį reikalą iš
tirti. Rašte pažymima, kad Sovie
tų okupuotų kraštų politinių ka
linių, o taip pat ir pačių So
vietų darbo vergų panaudojimas 
tokiems prievartos darbams yra 
priešingas Helsinkio susitari
mam. Ambasadoriai yra prašomi 
šį reikalą priminti savo vyriausy
bėms.

Į ambasadorius kreipimosi ak
cijos ėmėsi Jungtinis Pabaltie
čių komitetas ir jo paskatinti 
panašų raštą, kaip ALTAS, am
basadoriam pasiuntė taip pat ir 
latvių bei estų centrai.

Anketa pabaltiečių vadovams
Jungtinį Pabaltiečių komitetą 

sudarančių organizacijų vadovai 
Riekstins, Simonson ir Šidlaus
kas savo pasitarime nusprendė 
pasiųsti anketos klausimus cent
rinių pabaltiečių organizacijų 
vadovaujantiem asmenim, sie
kiant patirti jų nusistatymus

Irena Skuodienė parašė laišką 
JAV prezidentui Reaganui, pra
šydama, kad padėtų atvykti į 
Ameriką jos kalinamam vyrui 
Vytautui Skuodžiui, jai pačiai ir 
jų dukterims Giedrei, Daivai ir 
Sofijai. Šia proga Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirm. dr. Kazys 
Šidlauskas kreipėsi į Senato už
sienio komiteto pirm, senatorių 
Charles Percy, prašydamas šį 
reikalą paremti JAV vyriausybė
je, ir laišku kreiptis į Brežnevą 
dėl JAV piliečio Vytauto Skuo
džio išlaisvinimo.

Arfcivyskupo la iškas 
dr. K. Šidlauskui

Naujasis Chicagos arkivys- 
kupas J. L. Bemardin atsiuntė 
laišką. Amerikos Lietuvių Tary
bos pirm. dr. Kažiui Šidlauskui, 
dėkodamas už jam atsiųstus 
sveikinimus. Džiaugiasi, kad 
Chicagoje jis buvo šiltai sutiktas.

Madrido konferencijai artėjant
Lapkričio 9 prasidės nauja 

Madrido konferencijos sesija, 
kurioje dalyvaus 35 kraštų atsto
vai. Jungtinis Pabaltiečių Ko
mitetas Washingtone, patyręs, 
kad kai kurie JAV sąjunginin
kai yra linkę dabar konferenci
joje sudaryti baigiamąjį doku
mentą, nepaisant krizės Lenki
joje ir nežiūrint Sovietų prie
spaudos kituose kraštuose, 
kreipėsi į Vakarų Vokietijos am
basadorių Madrido konferencijai 
Jeorg Kasti ir į kai kurių kitų 
kraštų atstovus, primindamas, 
kad nereikėtų skubėti su naujais 
susitarimais su Sovietų Sąjunga, 
kai ji nesilaiko senųjų susita
rimų, kai ji trukdo radijo trans
liacijas, areštuoja Lietuvoje vei
kiančios Helsinkio grupės na
rius, neduoda laisvai siųsti laik
raščių ir laiškų iš vakarų, 
laužo tautinių grupių teises savo 
kontroliuojamuose plotuose.

Domisi (vykiais Lietuvoje
Lietuva susilaukia plataus dė

mesio įvairioje pasaulio spaudo
je. Washingtone leidžiamas 
“Human Rights Internet 
Reporter” savo paskutiniame 
numeryje (Vol. 7, No. 5) plačiai

Barklee muzikos kolegijos choras 1979 špilio 27 dainuoja Kultūros Židinio scenoje ir atlieka 
kompozitoriaus Jeronimo Kačinsko kūrinius. Diriguoja Brian O’Connell. Tos pačios kolegijos '* 
choras atvyksta į New Yoiką ir lapkričio 13Kultūros Židinyje atliks naują Jeronimo Kačinsko 
kūrinį — Šv. Pranciškaus Saulės giesmę. NuoUr. L Tamošaičio

paminėjo Liet. Kat. Bažnyčios 
Kronikos dešimtmetį. Skelbia 
apie ALTO paruoštas Sibiro lie
tuvių skaidres, primena kliudy
mą Marijai Jurgutienei atvykti į 
JAV pas savo vyrą ir duoda kitų 
žinių apie Lietuvą ir lietuvius. 
Miunchene leidžiamas žurnalas 
“ABN Correspondence”, tarpi
ninkaujant ALTUI, gavęs tekstą 
Lietuvos pogrindžio paskelbto 
atsišaukimo į ukrainiečius, iš
spausdino jį ištisai. Šis atsišauki
mas buvo paskelbtas “Aušros” 
20 numery. JAV v-bės depar
tamento leidžiamas “Imple- 
mentation of Helsinki Finai Act” 
(Twelfth Semiannual Report; 
Special Report No. 10) skelbia 
apie naują priespaudą, nukreiptą 
prieš Lietuvos katalikus, apie 
įtartinus kunigų žudymus, apie 
reguliariai pasirodančią Liet. 
Kat Bažnyčios Kroniką. Wash-

pos saugumo ir bendradarbiavi
mo komisijos biuletenis “CSCE 
Digest” savo rūgs. 8 d. numery 
primena, kad šen. Proxmire 
(Wisc.) senato posėdy kalbėjo 
apie Liet. Kat. Bažn. Kroniką, 
o atstovų rūmuose kongresma- 
nas Edv. Denfrinski citavo Simo 
Kudirkos keliamą balsą dėl Lie
tuvos laisvės.

Tos pačios Helsinkio komisi
jos VVashingtone leidžiamas biu
letenis “CSCE News Release” 
savo rūgs. 8 d. numery prime
na apie sistematiškai 
vykdomą Sovietų Sąjungos prie
spaudą Helsinkio grupės Lie
tuvoje ir kituose Maskvos domi
nuojamuose kraštuose. Primena, 
kad nuo 1982 sausio 1 Sovietų 
policija areštavo nemažiau kaip 
127 kovotojus dėl žmogaus tei
sių.

Tūkstantinė laisvės fondui
Vienas Detroito lietuvis rug

pjūčio 25 vėl atsiuntė 1000 dol. 
Amerikos Lietuvių Tarybos lais
vės fondui, kurio palūkanos bū
tų naudojamos Amerikos Lietu
vių Tarybos vedamiem Lietuvos 
laisvinimo darbams, saugant pa
grindinį kapitalą Lietuvos atkū
rimui.

' Nauja ryžių direktorė 
Pabaltiečių komitete

Jungtinio Pabaltiečių Ameri
kiečių komiteto Washingtone 
nauja ryšių direktorė (Director 
of Public Relations) yra Anita 
Bedelis. Ji yra veikli visuome- 
nininkė, latvių kilmės, Milwau- 
kee gyventoja. 1981 baigė Šv. 
Olafo kolegiją, gaudama baka
lauro laipsnį iš istorijos ir poli
tinių mokslų. Ji Washingtone 
dirbo šen. W. Proxmire ir kong
resmeno B. Bedell įstaigose, be 
to —JAV ambasadoje Arabų 
Emirate.

Pasiruošimai ALTO 
suvažiavimui

Amerikos Lietuvių Tarybos 
centrinė įstaiga išsiuntinėjo apie 
200 kvietimų valdybos nariam, 
skyriam, vadovaujantiem visuo
menininkam, kviečiant dalyvauti 
ALTO suvažiavime spalio 30. 
Tautiniuose ' namuose, Chica
goje. Bus stengiamasi suvažiavi-

mą pravesti per vieną dieną. 
Vakare įvyks banketas. Jeigu ne
pavyktų per vieną dieną suva
žiavimą baigti, rezervuota ir 
antroji diena. Suvažiavime bus 
sudaryta nauja ALTO valdyba 
kitų metu kadencijai.

Lozoraiti*, Krivicką*, 
Bindoilereė svarstytose

Su ypatingu pasisekimu pra
ėjo svarstytos apie išeivijos lie
tuviškumą ir apie Lietuvos lais
vės reikalus tarptautinės politi
kos sūkuriuose. Pranešimus pa
darė rašytoja, pedagogė D. Bin
dokienė, Lietuvos atstovas prie 
Vatikano St. Lozoraitis ir dr. D. 
Krivickas, atvykęs iš Washingto- 
no. Svarstytos įvyko spalio 3 
Chicagoje, Tautiniuose na
muose, kurie buvo pripildyti 
gausių dalyvių. Svarstybas ruošė 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
VĮsuoirifetorų rcil&'ltĮfcoHmija, 

vaujama. dr. L. Knauče- 

D. Bindokienė atkreipė dė
mesį į mažėjantį skaičių mūsų 
veikėjų,organizacijų narių, litua
nistinių mokyklų auklėtinių, 
spaudos bendradarbių bei skai
tytojų. Shtino gausiau įtraukti 
jaunimą ir viduriniąją kartą, 
spaudoje rašant tai, kas jaunimą 
domina ir įjungiant juos pačius 
į bendradarbiavimą. Ragino at
kreipti dėmesį į lituanistines 
mokyklas.

St. Lozoraitis pasidžiaugė, 
kad Europos parlamente grupė 
britų ir du danai iškėlė Lietu
vos, Latvijos, E stijosTaisvės rei
kalą, siūlydami šį klausimą kelti 
Jungtinėse Tautose, dekoloni
zacijos institucijoje. St. Lozorai
tis tikisi, kad naujasis Vokieti
jos kancleris Kohl bus palankes
nis Amerikai ir Lietuvai. Pažy
mėjo, kad mirus lenkui Seinų 
vyskupui yra daugiau vilties, 
kad Punsko lietuvių reikalavi
mam bus atkreiptas didesnis dė
mesys. St Lozoraitis priminė, 
kad lietuviai Vatikane jau yra 
pakviesti į aukštus postus ir lie
tuvių reikalais Jonas Paulius II 
nuoširdžiai domisi. \

Dr. D. Krivickas pasidžiaugė, 
kad vyksta sklandus bendradar
biavimas tarp Lietuvos diploma
tų ir VLIKO, taip pat ir ALTO. 
Lietuvių Bendruomenė ir Ame
rikos Lietuvių Taryba sėkmingai 
drauge veikė telkiant lėšas Lie
tuvos pasiuntinybės rūmų at-

Programoj: 11 vai. šv. Mišios
12 vai. pietūs, MaIronlo sukakties minėjimas. 
Specialią meniną programą Maironiui 
pagerbti atliks ELENA BLANDYTĖ.
3 vai. — kapinėse melsimės už mirusius ir 
bus švent (namas prelato K. Vaslo paminklas.
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naujinimo reikalui. Skatino, kad 
VLIKAS, ALTAS, Lietuvių 
Bendruomenė jungtinėmis jėgo
mis Lietuvos laisvinimo darbus 
varytų pirmyn. Pažymėjęs, kad 
dabar mūsų diplomatų išlaiky
mas daugiausia ateina iš su
jungtų bendran fondan Latvijos 
ir Estijos lėšų, priminė reika
lą, kad mūsų visuomenė savo 
aukomis daugiau finansuotų kai 
kuriuos naujus mūsų darbus 
tarptautinės politikos srity, pvz. 
turint savo ryšininką prie Euro
pos parlamento.

Svarstybom sėkmingai vado
vavo inž. J. Jurkūnas. Prelegen
tai atsakinėjo į gausius klausi
mus. Buvo pareikšta padėka 
svarstybas suorganizavusiam 
Alto vicepirm. dr. L. Kriaučeliū- 
nui, kuris iš savo pusės padė
kojo kalbėtojam ir taip gausiai 
susirinkusiem dalyviam.

Stiprinant radijo veiklą
Jungtinio Pabaltiečių Komi

teto Washingtone atstovai: pirm. 
G. Meierovics, nauja ryšių di
rektorė A. Bedalis ir anksty
vesnis ryšių direktorius J. Elias 
turėjo pasitarimą su JAV Tarp
tautinės radijo tarnybos vicepir
mininku Ben Wattenbergu. 
Buvo keliamas reikalas skirti 
daugiau lėšų Laisvosios Euro
pos — Laisvės radijo veiklai. 
Buvo priminta,' kad tame radi
juje Pabaltijo valstybių štabas 
per mažas, nepakankamas sekti 
ir atremti Maskvos propagandą. 
Be to — radijo bangų siunti
mas nėra nukreiptas tiesiai į Lie
tuvą, Latviją ir ęstiją ir dėl to jų 
girdimumas yra sunkesnis.

ALT INFORMACIJA

— Australijos XII-jų Lietuvių 
Dienų rengimo komitetą Mel- 
boume sudaro: B. .Šaulytė, kun. 
Pr. Vaseris, H. Statkuvienė, 
pirm. Albertas Bladzevičius, Ali
sa Baltrukonienė, Vyt. Didelis, 
B. Prašmutaitė, V. Ališauskas, 
Vyt. Straukas, J. Tamošiūnas, R. 
Ragauskas, V. Adomavičius, Alg. 
Karazija, J. Vaitiekūnas, Al. Ka
razijienė, I. Brazaitienė ir P. Mi- 
čiulis. Lietuvių Dienos vyks 
gruodžio pabaigoj.

— Pasaulio Lietuvių Dienom 
remti banketas įvyks spalio 30 
Chicagoj, Jaunimo Centro di
džiojoj salėj. Rengia LB Vidu
rio Vakarų apygarda.

— Kun. Vaclovas Strimaitis, 
Lazdijų parapijos klebonas, mi
rė spalio 8. Kun. Strimaitis buvo 
sulaukęs 77 metų amžiaus. Ku
nigu buvo įšventintas 1929. Tai 
jau tryliktas okupuotoj Lietuvoj 
šiemet miręs kunigas.

— Lietuvių Fondas šiemet 
švenčia 20 metų gyvavimo su
kaktį. 1982 rugsėjo 15 jis turėjo 
5138 narius, o jo pagrindinis ka
pitalas — 2,247,881 dol. Iš gauto 
pelno, neliečiant pagrindinio 
kapitalo, per tą laiką Lietuvių 
Fondas įvairiem reikalam pa
skyrė 981,585 dol.

— Lituanistikos katedrai Jono 
Kelerto vardu aukojo jo sūnūs: 
dr. Algimantas Kelertas iš 
Brookfield, III., ir Julius Keler
tas iš Richland Center, Wisc.

— Vienos dienos susikaupi
mui “Charizmatinis patyrimas ir 
augimas Šv. Dvasios veikime” 
vadovaus kun. J. Bacevičius, 
OFM. Susikaupimas vyks lapkri
čio 20, šeštadienį, nuo 10 vai. ry
to iki 6 vai. vak. Putnamo sese
lių vienuolyne. Auka 10 dol. 
Apie dalyvavimą prašoma pra
nešti 1 - 203-928-5828 seselei 
Ignei.

— Vilnietė Gražutė Šlapelytė- 
Sirutienė ir istorikas Vincas 
Trumpa spalio 10 LB Santa Mo- 
nicos, Calif., apylinkės suor
ganizuotoje kultūrinėje popietė
je kalbėjo apie Vilnių. Sirutienė 
ekrane pavaizdavo šiuometinį 
Vilnių su jo šventovėmis, kitais 
pastatais, paminklais, gatvėmis 
ir aikštėmis. Kita kultūrinė po
pietė įvyks lapkričio 21.

— “Vilkaviškio vyskupijos” 
knygos sutikimo popietė Chi
cagoj, Jaunimo Centre, ruošia
ma lapkričio 7. Popietę ruošia 
leidėjas — Lietuvių Bibliotekos 
leidykla.

— Putnam, Conn., spalio 31, 
sekmadienį, 11 vai. seselių vie
nuolyno koplyčioj bus aukoja
mos mišios už prel. Konstanti
ną A. Vasį, ilgametį Worceste- 
rio, Mass., Aušros Vartų lie
tuvių parapijos kleboną. Po mi
šių vienuolyno kapinėse bus 
šventinamas jo paminklas.

— Henrikas Alves Losinskas, 
Sao Paule gimęs lietuvių emi
grantų sūnus, yra aukštai verti
namas Brazilijos kultūrininkas. 
Priklauso prie Brazilijos Rašy
tojų draugijos valdybos, yra Sao 
Paulo Istorijos draugijos sekre
torius, darbuojasi kaip liaudies 
menų specialistas. Yra parašęs 
25 knygas ir gavęs tris Brazili
jos Rašytojų akademijos premi
jas.

— Maironio minėjimas Sao 
Paulo įvyko rugsėjo 12 Savival
dybės bibliotekos rūmuose, 
miesto centre. Sudėtinga prog
rama iš paskaitų, deklamacijų 
bei muzikos pravesta lietuvių 
ir portugalų kalbomis. Rengė 
Brazilijos LB, Literatūros ratelis 
ir Brazilijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga.

— Ričardas Kružikas, iki šiol 
su šeima gyvenęs New Hamp- 
shire valstijoj ir ėjęs viceprezi
dento pareigas “Laminates Di- 
vision” padaliny, Franklin, 
N.H., perkeliamas tos pačios 
bendrovės padaliniui prezidento 
pareigom į New Yorko valstiją.

— Peitho lietuvius (Australi
joj) aptarnauja kroatų kilmė* 
kun. Tom Tomich. Jis mišias 
aukoja lietuviškai, pamokslus 
sako angliškai, šias paslaugas 
lietuviam jis atlieka jau ketver
tą metų.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: F.E. Plusik, Bdtimore, Md., 
J. Vebrys, So. Australija, T. šla
pikas, Chesapeake, Va. Užsakė 
kitiem: D.M. Šukys, La Pttente,

kytajem. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 12 dol. Atnau- 

visiem 15 dol.’ metam.
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SOFIJOS lukauskaitės-jasaitienės
MIRTIES METINIŲ
Spalio 21 suėjo vieneri metai, 

kai Dorchestery, Mass., mirė dr.
Domo Jasaičio žmona Sofija Lu-

liūnienės ir dr. Stasio Jasaičio 
motina; Domininko, Andriaus, 
Juliaus, Sauliaus Valiūnų ir Da
lios ir Jurgio Jasaičių močiutė, 
sulaukusi 80 metų amžiaus. Lie
tuvoj tebegyvena velionės sesuo 
Ona Lukauskaitė-Poškienė, 10 
metų atkentėjusi sovietų gulage, 
aktyvi kovotoja už žmogaus tei
ses, Helsinkio grupės narė.

Su Sofija Jasaitiene man teko 
pirmą kartą susitikti ir ją arčiau 
pažinti tik po II-ojo pasaulinio 
karo Vakarų Vokietijoj, kai tūks
tančiai įvairių tautybių pabėgė
lių nuo sovietinio teroro, jų tar
pe ir apie 60 tūkstančių lietuvių, 
buvo išskirstyti į UNRRA įkur
tas DP stovyklas.

Pabėgėliai buvo sukimšti po 
keletą šeimų į vieną kambarį, 
maitinami skurdžiu maisto davi
niu. Tėvai, susirūpinę savo prie
auglio sveikatingumu, skriaudė 
save, atiduodami nepilname
čiam geresnį kąsnelį. Netikras 
rytojus, maisto nepriteklius kėlė 
didelį susirūpinimą.

Lietuviam pabėgėliam nu
švito vilties kibirkštėlė, kai 
Reutlingene, Vakarų Vokietijoj, 
įsikūręs Lietuvos Raudonasis 
Kryžius, kuriam vadovavo dr. 
Domas Jasaitis, pradėjo rūpintis 
lietuvių pabėgėlių reikalais. Be 
abejo, milžinišką šalpos darbą 
atlikdavo Balfas, siųsdamas di
delius maisto ir drabužių kie
kius. Tačiau tos siuntos nepajė
gė aprūpinti visų paramos pra
šančių, nes šelpiamųjų skaičius 
vis augo. Todėl Lietuvos Rau
donajam Kryžiui teko kreiptis į 
įvairias tarptautines organizaci
jas, ieškant naujų šaltinių. Be to, 
DP stovyklose keliskart per me
tus buvo organizuojami pinigi
niai vajai, kurių pajamos buvo 
skiriamos vargan patekusiem. 
Tam reikėjo daug darbo ran-

A. a. Sofija Jasaitienė, visa tai 
matydama ir savo jautria širdimi 
įsijausdama į sunkią lietuvių 
pabėgėlių būklę, su dideliu pa
sišventimu atskubėjo į šalpos 
veiklą. Ji suorganizavo Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus vyriausiąjį 
moterų komitetą, kuris veikė 
šalia Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Reutlingene ir jam efektin
gai talkino. S. Jasaitienė buvo 
šio moterų komiteto pirmininke 
iki 1950, kol emigravo į JAV.

1947 Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus vyriausiojo moterų ko
miteto prezidiumą sudarė: pirm. 
Sofija Jasaitienė, dr. I. Mažei
kienė ir D. Matulaitytė. Komi
teto narės: Kotryna Grajauskie
nė kartu su dr. I. Mažeikiene 
rūpinosi ligonių būkle, Regina 
Sidzikauskienė — našlaičių glo
ba, Magdalena Pakalkienė — ka
linių globa, Gražutė Marija Si
rutienė — nelaimėn patekusių 
globa, Elena Gimbutienė ir Jad
vyga Trimakienė — gimdyvių 
ir nėščių moterų globa. D. Matu
laitytė ėjo komiteto sekretorės ir 
reikalų vedėjos pareigas, tvarkė 
belaisvių ir studentų šalpos rei
kalus.

Šalia LRK vyr. moterų komite
to veikė trys zoniniai komitetai, 
kuriem vadovavo Miunchene — 
Gabrielė Alksninienė, Hanau — 
dr. Aldona Birutavičienė (Siru
tienė), Detmolde — Albina 
Dumbrienė. Sofija Jasaitienė, 
lankydama DP lietuvių stovyk
las, vis kūrė naujus LRK moterų 
komitetus, kurių pradžioj susi
darė 35. Moterų komitetai pra
dėjo veikti Paryžiuj, Romoj, spe
cialiai lietuvių belaisvių likučių 
globos reikalam.

Sofija Jasaitienė buvo talen
tinga organizatorė. MokėjA 
įtraukti moteris šalpos veiklon, 
uždegančiai kalbėjo LRK suva
žiavimuose, skatindama lietuves 
moteris, anot jos, “atverti širdis 
ir tiesti pagalbos ranką nelai
mėn patekusiem sesėm ir bro
liam”. Įvairiomis progomis ji pa
ruošdavo atsišaukimus, raginan
čius LRK moterų komitetus tal
kinti LR Kryžiui, jam organi
zuojant piniginius vąjus. Iš jos 
išsamaus pranešimo, kurį ji skai
tė 1947 rugsėjo 10 Augsburgo kaip 1980. Likusieji 160 mil. šie keli pavyzdžiai. Automobilių

ką, savą atmosferą. Ir to laiko*

go amžiaus, tik iš tolo stebi

Sofija Lukauskaitė-Jasaitienė (1901-1981)

buvo jaunos ir veiklios, ir jos at
liko tuos uždavinius, kurių tais

stovykloj LRK skyrių ststovų vi
suotiniame suvažiavime, galima 
susidaryti aiškų vaizdą apie 
LRK moterų komitetų šalpos 
veiklą. Moterų veiklos sritis — 
individualinė globa. Šelpiamieji 
buvo suskirstyti kategorijomis: 
1. džiovininkai, 2. silpnos svei
katos studentai, 3. ligoninėse 
sergantieji, 4. nelaimėn pateku
sieji, 5. belaisviai, 6. kaliniai, 7. 
našlaičiai. Prie šelpiamųjų pri- 
skaitomi dar ir iš sovietų oku
puoto^ zonos atbėgę lietuviai ir 
lietuviai belaisviai Prancūzijoj, 
Italijoj, Egipte ir Indokinijoj, 
tarnavę svetim^dių legijone.

Sofijai Jasaitienei dar labai rū
pėjo ir kita grasinanti negerovė, 
tai vaikų ir jaunimo sveikatin
gumo progresyvus blogėjimas. 
Sutinkant 1948 metus, specia
liu atsišaukimu kreipėsi į lietu
ves moteris, prašydama visomis 
išgalėmis talkinti Lietuvos Rau
donajam Kryžiui, ruošiant pini
ginį vajų kovo 31 — gegužės 
31 vaikų ir jaunuomenės šalpai. 
“Įtempkime visas savo jėgas, vi
sas savo širdies stygas. Gelbė
kime vaikus ir jaunimą. Vaikų 
ir jaunimo šalpa — arčiausiai 
moters stovinti šalpos sritis”, sa
vo atsišaukime rašė Sofija Jasai
tienė. Ji ragino vajaus metu 
stovyklose ruošti koncertus, lo
terijas, vakarėlius, literatūros va
karus, iš kurių surinktos lėšos 
reikalingos jaunimo šalpai.

1947 metų pradžioj Sofija Ja
saitienė įsijungė į pabaltiečių 
moterų judėjimą, kuriame irgi 
aktyviai reiškėsi. Bendra ne
laimė, sovietam okupavus Pa
baltijo valstybes, praradimas tų 
kraštų valstybinės nepriklauso
mybės šaukė-lietuves, latves ir 
estes moteris jungtis bendrai 
veiklai. 1947 kovo 8-9 Esslinge
ne, Vakarų Vokietijoj, įvyko Es
tijos , Latvijos ir Lietuvos mo
terų suvažiavimas su tikslu įkur
ti Pabaltijo Moterų Tarybą, ku
rios tikslas — kovoti už Pabalti
jo kraštų išsilaisvinimą, ieškoti 
paramos šiam laisvinimo darbui, 
skelbti laisvajam pasauliui apie 
sovietų daromas skriaudas Pa
baltijo kraštam. Į suvažiavimą 
atvyko 38 lietuvės, 23 latvės ir 
21 estė.

Į Pabaltijo Moterų Tarybą bu
vo išrinkta kiekvienos tautybės 
po 8 atstoves. Lietuvių grupę 
sudarė:, dr. M. Žilinskienė, A. 
Augustinavičienė, E. Garbu- 
zaitė, S. Jasaitienė, M. Milvidai- 
tė, A. Raslavičienė, O. Saulaitie- 
nė, O. Tugaudienė. Ten pat 
lietuvės šias savo atstoves nuta
rė vadinti Centriniu Lietuvių 
Moterų Komitetu, kuris lai
komas užuomazga dabartinės 
Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos, plačiai išsišakojusios 

savo Moterų Klubais ir veikla po 
visą laisvąjį pasaulį. Lietuvės, 
dalyvavusios 1947 kovo 8-9 su
važiavime Esslingene, respek
tuojamos kaip Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos steigėjos, o 
tos minėtos 8 lietuvių atstovės, 
išrinktos į Pabaltijo Moterų Ta
rybą, laikomos pirmąja Lietu
vių Moterų Klubų Federacijos 
valdyba.
Įsteigus Pabaltijo Moterų Tary
bą, ten pat buvo sudarytos į- 
vairios sekcijos, į kurias įėjo 
po vieną atstovę iš kiekvienos 
tautybės. Sofija Jasaitienė buvo 
išrinkta į socialinių reikalų 
sekciją.

Lietuvių Moterų Centrinio 
Komiteto iniciatyva pabaltietės 
nutarė birželio 15 minėti kaip 
“Rimties ir susikaupimo dieną”. 
Kaip socialinių reikalų komi
sijos pirmininkei, Sofijai Jasai
tienei buvo pavesta Lietuvių 
Moterų Centrinio Komiteto 
vardu išsiuntinėti atsišaukimą į 
lietuves moteris, raginant, kad 
“Rimties ir susikaupimo die
na” būtų tinkamai atžymėta vi
sose DP stovyklose, kaip mū
sų kraštų pagrobimo diena. Bu
vo sudarytas dienai ruošti komi
tetas. Komiteto lietuvių sekciją 
sudarė: dr. M. Žilinskienė, E. 
Gimbutienė, M. Avietėnaitė, S. 
Jasaitienė, J. Narutavičienė. 
Būstinė — Niurtingene. Buvo 
išsiuntinėtas išsamus atsišauki
mas į laisvojo pasaulio moteris, 
išdėstant Pabaltijo kraštų trage
diją, okupavus juos sovie
tam. Pagrindinę “Rimties ir su
sikaupimo dienos” programą tu
rėjo sudaryti pamaldos, paskai
tos, straipsniai lietuvių ir vo
kiečių spaudoj, atsišaukimai, 
plakatai, ženkleliai. Sofijos Ja
saitienės rūpesčiu buvo sure
daguotas 
pasaulio moteris ir prancūzų 
kalba. Šį darbą atliko dr. A. 
Greimas.

Centrinis Lietuvių Moterų 
Komitetas, reikia pripažinti, gi
liai įprasmino savo atsiradimą 
neįprastose sąlygose Vakarų Vo
kietijoj, Išgyvenant savo krašto 
praradimą. Komiteto vienas iš 
pagrindinių uždavinių buvo ne 
tik materialiai, bet pirmoj eilėj 
moraliai paremti mūsų jaunimą, 
ypač tą, kuris čia atsidūrė be 
artimųjų. Reikėjo duoti tam jau
nimui truputį šilimos, nors ret- 
karčiais sukurti namų židinį. 
Moksleiviam, studentam, ne
turintiem artimųjų, CLM Komi
tetas ruošdavo Kūčių vakarie
nes, Velykų pusryčius su ati
tinkamomis programomis, Vė
linių vakarus su žvakių eisena, 
prisimenant Sibiro taigų aukas, 
tradicinių švenčių minėjimus. 
Visa tai jau tolimoj praeity, gal

atsišaukimas

tada buvo labai svarbūs.
Emigravus į JAV, Sofija Jasai

tienė palaikė glaudų ryšį su 
Lietuvių Moterų Klubų Fede
racija. Atvykdavo į šios Federa
cijos suvažiavimus arba atsiųs
davo savo nuoširdžius sveikini
mus, vis linkėdama ištikimai 
tęsti garbingų pirmtakūnių užsi
brėžtus uždavinius, niekada ne
sustoti puoselėjus lietuvybės.

1976 ji buvo sukvietusi LMK 
Federacijos valdybos nares ir 
LMKF New Yorko klubo na
res į savo dukters ir žento Va
liūnų namus New Rochelle, 
N.Y., paminėti žymios pedago
gės ir visuomenininkės Marijos 
Nemeikšaitės, su kuria Lie
tuvoj labai draugavo ir ją garbė. 
Savo išsamioj paskaitoj ji iškė
lė Marijos Nemeikšaitės didelį 
įnašą jaunamečių auklėjimo sri
ty.

1979 gegužės 13 Sofija Jasai
tienė Lietuvių Kultūros Židiny, 
Brooklyn, N.Y., buvo suorgani
zavusi įspūdingą dviejų Lietu
vos nepriklausomybės akto sig
natarų — Stepono Kairio ir Pet
ro Klimo — pagerbimą, į kurį 
buvo atvykę Lietuvos genera
linis konsulas A. Simutis su 
žmona, dr. S.T. Bačkis, St. Lo
zoraitis Jr., Ž. ir P. Klimai, įvai
rūs mūsų veikėjai ir daug publi
kos.

1977 palaidojus savo vyrą dr. 
Domą Jasaitį, Sofija Jasaitienė, 
pagyvenus iki 1980 metų Mt. 
Vemon, N.Y., netoli savo duk
ters Elenos ir žento dr. Kęstu
čio Valiūnų, persikėlė į Dor- 
chester, Mass., pas savo sūnų 
dr. Stasį Jasaitį, kuris ją labai 
rūpestingai globojo iki pat jos 
mirties. Čia ją lankė. jos bičiu
liai, kurių ji turėjo daug. Dieną 
prieš mirtį ją buvo aplankiusi 
visuomenininkė Alena Deve- 
nienė-Grigaitienė iš Califor- 
nijos.

Širdies smūgio ištikta, Sofija 
Jasaitienė mirė 1981 spalio 21 
ligoninėj, Dorchestery, Mass. 
Urna su jos palaikų pelenais už
kasta šalia jos vyro dr. Domo Ja
saičio Cypress Hills, N.Y., 
kapinėse.

Sofijos Jasaitienės vardas ne
mirs, kol jis bus gyvųjų atmena
mas.

I. Banaitienė

KAS IŠRENKA JAV 
KONGRESO NARIUS?

svarbus klausi*

Watergate įvykių paveiktas ir 
paskatintas apsidrausti nuo įvai
rių korporacijų ir darbo unijų 
slaptų fondų įtakos, kongresas 
1974 pakeitė federalinių rinki
mų įstatymą ir leido steigti va
dinamus politinės akcijos komi
tetus, per kuriuos atskirų as
menų grupė, siekdama tų pačių 
tikslų, savo iki 1,000 dol. dydžio 
asmeninėm aukom gali paremti 
vieną ar kitą kandidatą į JAV 
kongresą. Šitų komitetų yra tiek 
atsiradę, kad pasidarė neįma
noma kontroliuoti jų veiklą, o 
jie į rinkiminę akciją paleidžia 
kas kartą vis didesnes sumas 
pinigų ir šiuo metu sudaro pavo
jų visai Amerikos reprezentaci
nės demokratijos sistemai. Pvz., 
1980 šių komitetų buvo tik 
2,551, o šiais metais jau net 
3,149, kurie į rinkiminę akciją 
yra pasiryžę pažerti net 240 mil. 
dol.

Pagal įstatymą politinės akci
jos komitetas vieno kandidato į 
kongresą rinkiminei akcijai pa
remti, įskaitant ir pirminius rin
kimus, gali skirti 5,000 dol. Pre
zidento rinkimai yra finansuoda
mi iš federalinių fondų, todėl 
šių komitetų lėšos yra skiriamos 
tik kongreso narių ir valstijų ar 
savivaldos organų atstovų rinki
mam.

šiais metais politinės akcijos 
komitetai senato ir atstovų rū
mų rinkimam numato skirti 80

KODĖL JŲ NIEKAS 
NESUTRAMDO?

liaus Jurkaus lengvo tono repor
tažinius apsakymus. Juose atsi
spindi ne tik straipsnius vate-.

P. Jurkus ste- 
jų nesutramdo

ko brūkšniai, bet ir poetinės mu
zikos fonas. Tai tiko ir jo straips
niams “Su vasara ant vieno 
suolo”, kurie ir skaitytoją paso
dino ant to paties suolo su 
atostogautojais Kennebunk- 
porte.

Deja, nemaloniu disonansu 
nuskambėjo ten nurodytos 
vandalizmo pasekmės vienuoly
no aplinkoje — medžiaginės ir 
dvasinės. Reiškia, dvidešimtojo 
amžiaus barbarizmo ranka pasie
kė ir šį lietuvišką kampelį. Ne
nuostabu, kad 
bisi — “kodėl 
niekas”.

Tai opus ir
mas, kurs nukreipia mano vi
suomeninį žvilgsnį į lietuviško
sios veiklos praeitį ir dabartį. 
Kai Earl Warreno “liberalinis” 
aukščiausias teismas atidarė ci
vilizacijos vartus barbarizmo in
vazijai JAV konstituciją aukštyn 
kojom pastatančiaiš sprendi
mais — išmetant maldą iš mo
kyklų ir užtikrinant apsaugą 
nusikaltėliams, mes manėme, 
jog tai mūsų nelietė, ar bent 
elgėmės, lyg neliestų.

Prisimenu, kaip buvau savųjų 
pašiepiamas ir puolamas, kai 
prisidėjau prie konservatyvių 
amerikiečių “Impeach Earl 
Warren (“Išmesti Earl Warreną”) 
pastangų, renkant parašus peti
cijai. 1964 kreipiausi per spau
dą į Amerikos lietuvius dirb
ti konservatyvaus Bany Gold- 
vvaterio išrinkimui prezidentu. 
Panašios reakcijos spaudoje ir 
asmeniškai susilaukiau ir tuo at
veju. Tai tik pora pavyzdžių, 
kur mes ir kiti išeiviai galėjo ir 
turėjo įsikišti į JAV politiką 
bent bandant sustabdyti “libera
linį” barbarizmą. oi
„Su liūdesiu^ prisimenu-vieno 
mūsų laikraščio (ne Darbininko) 
vedamąjį, pabrėžiant, jog “tai 
mūsų ‘ neliečia”, kai Amerikoje 
buvo sprendžiami . kiekvieną 
amerikietį liečią opūs klausimai. 
Kaip dabar matome — mus vis
kas liečia. “Jei neliečia mūsų, 
liečia Lietuvą!” — prisimenu pa
brėžęs tą reikalą savo kalboje 
Chicagoje lietuviam rugpjūčio 
14.

Tai būta praeityje. Kas gi 
šiandien? Šiandien Amerika ver
da priešrinkiminėje veikloje ir 
propagandoje. Kadangi tarpi-

dol. bus skirti valstijų ir savi
valdos organų atstovų rinkimam.

Tokios komitetų lėšos priver
čia jas priėmusį kandidatą tar
nauti tik specialiem ir ribotiem, 
komitetų propaguojamiem, o ne 
palaidos rinkėjų masės reika
lam. Ir patys kandidatai, priėmę 
komitetų finansinę paramą, yra 
labiau linkę ginti specialius 
komitetų, o ne rinkėjų daugu
mos reikalus. Tokiu būdu kong
resas nutarė ir toliau subsidijuo
ti pieno produktų gamintojus, 
neapmokestinti gėrybių rinkoj 
vykstančių transakcijų irkt

Savaime suprantama, kad spe
cialių interesų grupėm suteiktas 
privilegijas turi apmokėti mo
kesčių mokėtojai. Be to, mes
dami į rinkiminę akciją kas kar
tą vis didesnes sumas, tokie 
komitetai padidina rinkimų iš
laidas. Pvz., 1974 atstovų 
rūmų nario išrinkimas vidutiniš
kai kainavo 50,000 dol., 1980 — 
150,000 dol., o šiais metais sieks 
net apie 500,000 dol.

šių metų rinkiminei akcijai 
613 įvairių draugijų politinės 
akcijos komitetai numato sutelk
ti 22 mil. dol., 1497 korporacijų 
komitetai — 30 mil. dol., 350 
darbo unfjų komitetai — 20 
mil. dol., ir tt

Kokią įtaką turi politinė! ak
cijos komitetų išdalytos sumos

kinuose dalyvavimas yra 
nesnis, lietuvių ir kitų 
mo aukų grupių svoris gali bi 
daug didesnis, gi kai kuriose 
tose gal net lemiantis. I 
barbaram už civilizacijos 
sienų būtina turėti k 
vešių kongresą, kurios politini 
partijos tie atstovai bebūtų. V 
prezidentas, kad ir geriausias, 
negali padaryti.

Daug kur vyksta rinkimai- 
atstovų rūmus, kur laimėjimas i 
pralaimėjimas bus nulemtas vo£ 
keliais balsais. Konservatoriai 
yra sutelkę ugnį į eilę “libera
lų” senatorių (ypač Maryland, 
Montana, Nevada, Maine, Teras, 
N. Dakota, W. Virginia ir gali
mai Florida, Virginia, Tennes- 
see, Ohio, Mississippi) su tiks
lu juos išmesti. Tų valstijų 
lietuviai neturėtų stovėti nuošaly 
ne tik rinkimų dieną, bet if 
prieš rinkimus.

Darbininko artimoje kaimy
nystėje — Connecticute vyksta 
ypač įdomios, nors didžiojoje 
spaudoje negarsinamos, varžy
bos, kuriose etninės, antikomu
nistinės grupės galėtų suvaidin
ti svarbią rolę. Ten “libera
lai” yra aštriai pasidalinę, rem
dami arba respublikoną Lowell 
Weicker, arba demokratą Toby 
Moffett — abu pasižymėjusius 
“liberalus”. Net moterų radika
lių “liberalių” organizacija 
NOW esanti suskilusi, neapsi- 
spręsdama, už kurį išeiti. Kon
servatoriai — antikomunistai 
Connecticute neturi to galvosū
kio. Į senato rinkimus, pasinau
dodama kairiųjų suskilimu, išėjo 
konservatorių partija, iš statyda
ma kandidatu į JAV senatą ita
lų kilmės 39 m. amžiaus biz
nierių advokatą Lucien DiFazio 
Jr. Prieš keletą metų panašiu 
atveju New Yorke senato postą 
laimėjo konservatorius James 
Buckjey.

Connecticuto lietuviai turi 
progos atitaisyti savo klaidą, pa
dėję išrinkti senatorium “libera
lą” Dodd, dabar mesdami savo 
jėgas į DiFazio išrinkimą. Adre
sas: DiFazio for Senate, 678 
Cromwell Avė., P. 0. Box 612, 
Rocky Hill, Conn. 06067. Jei pa
kankamai Connecticuto “etni- 
kų”, kurie nėra prisirišę prie 
partinių priejuosčių, mestų savo 
pastangas į šiuos rinkimus, ga
limybė galėtų virsti realybe. To
dėl didžioji žinyba apie tai visai 
tyli.

Vilius Bražėnas

pardavėjų draugijos politinės 
akcijos komitetas paskirstė 
kongreso energijos ir prekybos 
komitetų narių rinkiminiam rei
kalam 40,750 dol. ir pajėgė su
trukdyti priimti įstatymą, reika
laujantį, kad automobilių parda
vėjai painformuotų jų pirkėjus 
apie jiem žinomus to automo
bilio* defektus. Lockheed Air- 
craft korporacijos politinės akci
jos komitetas paskirstė kongre
so ginkluotų pajėgų komiteto 
narių rinkiminiam reikalam 
11,500 dol. ir laimėjo vyriausy
bės užsakymą gaminti C-58 
transporto lėktuvus. Automobi
lių darbininkų unijos politinės 
akcijos komitetas paskirstė 
kongreso energijos ir prekybos 
komitetų narių rinkiminiam 
reikalam 35,000 dol. ir stengiasi 
pravesti įstatymą, reikalaujantį, 
kad JAV parduodami užsienio 
firmų automobiliai naudotų JAV 
pagamintas automobilių dalis. 
National Rifle Association poli
tinės akcijos komitetas paskyrė 
kongreso teisės komiteto na
rių rinkiminiam reikalam 
85,000 dol. ir tikisi pravesti 
vadinamą McCIure-Volkmer 
įstatymą, palengvinant šaunamų 
ginklų pardavimą ir pirkimą.

Bet politinės akcijos komitetai 
savo piniginę įtaką gali panau
doti ir kiek kitokiai politinei 
veiklai. Pvz., National Con- 
servative politinės akcijos ko
mitetas didžiuoju! sužlugdęs 
perrinkimą liberalių demokratų 
senatorių, kaip George McGov- 
em, Frank Church, Birch Bay 
irkt.
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Kultūros Židiny šį savaitgalį, Kun. Antano Račkausko 75 
spalio 30 ir 31, nieko nėra. metų sukakties proga spalio 31, 

Nauju Metų sutikimas Kute- sekmadienį, 12 vai., tuoj po su
ros Židiny bus rengiamos Jį mos, Apreiškimo parapijos di- 
rengia iš lietuviškų organizacijų tižiojoje salėje rengiamas sukak- 
«»>rlarytas specialus komitetas tuvininko pagerbimas ir vaišės. 
Komitetui vadovauja Bronius Rengia tos parapijos taryba.
Sutinu. Pirmas rengėjų pasita
rimas buvo spalio 27, trečiadie
nio vakarą, K Židinyje. Visos N. 
Metų sutikimo detalės bus pa
skelbtos vėliau.

Kun. Vytautas Pikturna, nuo 
gegužės mėnesio išbuvo Brook- 
lyne ir čia talkinęs Apreiškimo 
parapijos bažnyčiai, spalio 25 iš
vyko į Riviera Beach, Fla., kur

Prel. Prano Bulovo iškil
mingas pakėlimas į prelatus 
buvo spalio 24, sekmadienį, 12 
vai. Viešpaties Atsimainimo pa
rapijos bažnyčioje. Ceremonijas 
pravedė Brooklyno vyskupo vi
kariato “D” vadovas prel. Geral- 
das J. Langelier. Buvo ’ pilna 
bažnyčia žmonių, dalyvavo 20 
vėliavų daugiausia karo vetera
nų, jų rėmėjų, vyčių. Iš Maria- 
napolio buvo atvykęs jo mokslo 
draugas kun. Jonas Petrauskas, 
MIC. Po pamaldų salėje buvo 
priėmimas. Iškilmės praėjo 
gražiai ir įspūdingai.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo pirmas po vasaros atos
togų susirinkimas įvyko spalio 
24, sekmadienį, Congregational 
bažnyčios salėje Woodhavene. 
Susirinkimui pirmininkavo klu
bo pirmininkė Jadvyga Laucevi
čienė. Susirinkimo metu buvo 
atsisveikinta su visuomenininke 
ir klubo nare Janina Gerdvilie- 
ne, kuri išvyksta pastoviam apsi
gyvenimui į St Petersburgą, 
Fla. Pirmininkė jai įteikė korte
lę, kurią pasirašė visos klubo na
rės, ir dovanėlę. (Taip klubas 
atsisveikina su savo išvykstan
čiom narėm). Ta pačia proga bu
vo pagerbta klubo narė Elena 
Crudzinskienė jos garbingo 
gimtadienio proga. Po to buvo 
pasivaišinimas, kuris praėjo jau
kioje ir draugiškoje atmosfero
je. Klubo narė Antanina Reivy- 
tienė padarė keletą nuotraukų.

New Yorko kvartetas “Harmo-
nija” spalio 17 sėkmingai kon
certavo Chicagoje, kur tą dieną 
Margutis rengė feljetono kon
kurso premijų įteikimą. Harmo
niją sudaro: Viktoras Ralys — 
vadovas, Rasa Bobelytė-Brittain, 
Birutė Ralytė-Malinauskienė, 
Petras Tutinas ir akompania-

taip pat aptarnauja ten gyvenan
čius lietuvius. Spalio 24 Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje jis pa
sakė gražų pamokslą apie Lietu
voje nužudytus kunigus.

Jonas Karka, studentų atsar
gos karininkų korporacijos “Ra
movė” leidinio redaktorius, pra
eitą savaitgalį buvo atvykęs iš 
Toronto į New Yorką supažin
dinti su leidiniu čia gyvenan
čius korporantus: Anicetą Simu
tį, Kazį Jankūną, Liudą Tamo
šaitį. Leidinys peržiūrėtas, pa
reikštos pastabos ir toliau bus 
čia tvarkomas. Čia pranciškonų 
spaustuvėje jis bus ir spausdina
mas.

Janina Gerdvilienė spalio 30 
išvyksta į Floridą nuolatiniam 
apsigyvenimui. Jos. naujas adre
sas: 224 45 Avė., St. Peters- 
burgh Beach, Fla. 33706. Tele
fonas bus paskelbtas vėliau.

Korp! Neo Lithuania švenčia 
60 metų sukaktį spalio 31, sek
madienį. Pamaldos 11 vai. Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje. 
Po pamaldų žemutinėje parapi
jos salėje bus korporacijos minė
jimas — akademija. Kviečiami 
visi korporantai.

A. a. Juozui Audėnui mirus, 
Tautos Fondui dar paaukojo: 
Vida ir Ronaldas Penikai — 20 
dol., Jadvyga Gražulienė — 5 
dol. Fondo vadovybė už aukas 
nuoširdžiai dėkoja.

Vilniaus Aušros Vartų parapi
joj Šv. P. Marijos tituliniai atlai-
dai bus švenčiami lapkričio 14.
Iškilminga suma 1 vai. popiet 
Mišparai prie įstatyto Švč. Sak
ramento tuoj po sumos. Giedoji
mui pakviestas Apreiškimo pa
rapijos choras. Klebonas kviečia 
visus parapiečius ir visus lietu
vius iš kaimynystės atvykti, nes 
tai bus tradiciniai lietuviški al

torius Matas Yatkauskas. laidai. Pakviestas vyskupas.

Padidėjęs estradinės muzikos vienetas “Jinai ir trys gintarai”, 
grojęs Maironio mokyklos vakare spalio 16. Iš k. Stasys Janu
sas, Juozas Nakutavičhis, Zenonas Jurys, Felix Shapiro, Vy
tautas Daugirdas — vadovas, priekyje — Danutė Striogaitė. 
Vienetas dainuoja spalio 30, šį šeštadienį, Newąrke, kur bus 
paminėta LB 30 metų ir Liepsnos ansamblio 10 metų 
sukaktys.

Balsavimas Į Penktų Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresų vyksta dabar.

Km nagano balsavimo lapelių, prašomi kreiptis Į 
Raimundų Balsi adresu:

395 So. Bnd Ave^ Apt 22 C 
New York, N. Y. 10280 
Tai. 212 321-2211

AL MARCEL — ALFONSAS MARCEL YNAS 
PRAŠO, KAD PER ŠIUOS RINKIMUS 
LAPKRIČIO 2 VISI BALSUOTŲ
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Violeta Abariūtė, V-ojo pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso 
pirmininkė, lankėsi New Yorke. 
ŽiriiSį°I^JŽTciJmb PuČ0** 
tės, aplankė Darbininko redak
ciją ir apžiūrėjo dad. Adomo 
Galdiko vardo galerija.

Lietuviškas mišiolas jau iš
spausdintas ir įrištas į gražius, 
kietus viršelius. Jis jau išsiunti
nėtas užsisakiusiem.

Patiksliname. Aprašant a.a. 
Juozo Audėno atsisveikinimą, 
buvo praleistos šios pavardės: 
Genovaitė Meiliūnienė atsisvei
kino SLA vardu, nes velionis 
buvo uolus šio Susivienijimo rė
mėjas. Bronė Spūdienė atsisvei
kino Lietuvių Darbininkų Drau
gijos vardu. Tautos Fondo ir var
pininkų vardu atsisveikino E. 
Smilgis, atvykęs iš Toronto.

šv. Pranciškaus 800 metų gi
mimo sukaktis minima dviem 
dalim. Iškilmingos pamaldos 
buvo spalio 3 Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje. Gi lapkričio 
13 Kultūros Židinyje bus spe
cialus koncertas. Šiam koncertui 
Jeronimas Kačinskas sukūrė mu
ziką šv. Pranciškaus Saulės 
giesmei (pagal St. Santvara ver
timą). Kūrinį atliks Barkley mu
zikos kolegijos choras. Taip pat 
dalyvauja ir solistė Gina Čap- 
kauskienė.

Kazimiero Račkausko 100 me
tų sukakties proga buvo mišios 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje. Dalyvavo ir pats sukaktu
vininkas, jo vaikai, giminės. Po 
mišių žemutinėje parapijos salė
je buvo surengtas gražus pri
ėmimas, pasveikintas sukak
tuvininkas, sugiedota Ilgiausių 
metų. Dalyvavo apie 90 svečių. 
Vaišes surengė vaikai. Platesnis 
aprašymas apie pagerbimą bus 
kitame Darbininko numeryje. 
Taip pat bus plačiau parašyta 
ir apie sukaktuvininką.

-Moterų Vienybės mišios už 
mirusias nares bus lapkričio 
14, sekmadienį, 11 vai. Apreiški
mo parapijos bažnyčioje. Po 
mišių parapijos salėje bus pus
ryčiai. •

Janinos Gcrdvilienės išleistuvės, kurias surengė N.Y. lietuvių organizacijos spalio 15 K. 
Židiny. Pirmoje eilėje sėdi iš k. B. Sutkus, V. Sutkuvienė, Tėv. L. Andriekus, OFM, L Vakse- 
lienė, J. Simutienė, Tėv. Paulius Baltakis, OFM, pranciškonų provincijolas, Janina Gerdvi
lienė, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, LB New Yorko apygardos pirm. A. Vakselis.
Nuotr. A. Reivytienės

Gintė Damušytė kalbėjo apie 
religinį persekiojimą okupuoto
je Lietuvoje spalio 15 Seton 
Hali universitete. Profesoriaus 
John Radan pakviesta, ji nu
švietė dabartinę Lietuvos būklę, 
panaudodama Lietuvių Infor
macijos centro skaidrių progra
mą. Dvejose klasėse dar buvo 
išdalinti LIC spausdiniai Lietu
vą liečiančiais klausimais. Stu
dentai parodė didelį susidomė
jimą lietuvių gyva kovos dvasia 
ir nustebo, kad taip sovietai 
persekioja žmones. Gintė Da
mušytė dabar išvyko į Los An
geles, kur spalio 24, sekmadienį, 
dalyvavo LKM Federacijos Los 
Angeles klubo ruošiamame 
minėjime. Pasilikusi savaitei, ji 
praves pasikalbėjimą apie žmo
gaus teisių judėjimą Lietuvoje. 
Pasikalbėjimai bus lituanistinės 
mokyklos aukštesnėse klasėse.

LB Queens apylinkės susirin
kimas bus lapkričio 6, šešta
dienį, Kultūros Židinio posė
džių menėje. Romas Kezys pa
darys pranešimą apie JAV LB 
tarybos pirmąją sesiją.

Pakeitęs adresą, neužmirš^ pri
dėti ir senojo.

NUOTAIKINGAS MAIRONIO 
MOKYKLOS VAKARAS

Maironio lituanistinės mokyk
los tradicinis rudens vakaras — 
balius buvo spalio 16, šeštadie
nį, Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje.

Mokyklą globoja daug gerų 
rankų ir širdžių. Tai ir mokyklos 
vakarai pasižymi jaukumu, drau
gyste ir gera nuotaika. Tėvų 
komitetas pasistengia kuo įdo
miau dekoruoti salę. Kaip tėvų 
komiteto pirmininkas prof. Ri
mas Vaičaitis pranešė, šiemet 
buvo salėje pavaizduotas Balti- 
josjūros dugnas. Maždaug salės 
aukščio pusėje buvo ištempti 
žvejų tinklų fragmentai, kurie 
sudarė įvairias abstrakčias for
mas. Į tinklus buvo prikaišiota 
žolių, nuleista visokiausių stikli
nių svarsčių, plūdžių. Ant sienų 
taip pat ritmingai buvo sukabi
nėtos žvejų plūdės, jūros žolės. 
Visa tai ir sudarė jaukią ir įdo
mią nuotaiką. Nekasdieniška 
buvo visiems po tais tinklais 
vaikščioti ar šokti.

Mokyklos tėvai suneša ir 
gerą, namuose gamintą maistą. 
Jis sudedamas ties scena ant di
delio, gražiai dekoruoto stalo, 
šį maistą reikia patiem pasiim
ti, o toliau jau patarnauja mo
kyklos grakščios mergaitės. Jos 
yra ir greitos ir sumanios, — 
visus stalus gerai prižiūri. Taip 
jaunimas pratinas įaugti į lietu
viškąją bendruomenę ir į darbą 
bendruomenei.

Pradžioje 7 vai. buvo koktei
liai. Žmonės rinkosi pamažu, 
šnekučiavosi. Žemųjų klasių 
mokiniai nešiojo užkandėlius. 
Per garsiakalbius grojo lengva 
lietuviška muzika, leidžiama iš 
garsąjuosčių.

Truputis po 8 jau ėmė visi 
sėsti prie stalų. Susirinko publi
kos per 150. Galėjo jos būti ir 
daugiau, nes juk mokyklai reikia 
didelės Ir nuoširdžios paramos.

Programą pravedė tėvų komi
teto pirmininkas prof. dr. Rimas 
Vaičaitis. (Jis profesoriauja Cp- 
lumbtyos universitete ir uoliai 
dilba lietuviškoje mokykloje.) 
Jis supažindino su programa, su

estradiniu, lengvosios muzikos 
vienetu — Jinai ir trys gintarai.

Dainuoja Jinai ir trys gintarai
Scenoje pasirodė baltai apsi

rengę trys vyrai ir viena dama 
su juoda suknele. Jie ir sudaro šį 
garsėjantį vienetą: vadovas Vy
tautas Daugirdas, Danutė Striu
gaitė, Zenonas Jurys, Juozas Na- 
kas-Nakutavičius. Dabar va
dovas pristatė dar vieną naują 
šio vieneto asmenį — tai gitaris
tą Stasį Janušą (inžinieriaus Sau
liaus Janušo sūnų, dail. Česlovo 
Janušo anūką).

Šią dainų pynę pravedė pats 
vadovas Vytautas Daugirdas, 
nukeldamas į senus laikus, kai 
lietuviškose gimnazijose buvo 
rengiami “robaksai” — privatūs 
pasišokimai.

Jinai ir trys gintarai padaina
vo šias dainas — Šauni buvo va- 
karuška, Maryt, sakyk, kodėl ne
atėjai, Graži jaunystės meilė 
(čia dainuojantieji net pašoko 
scenoje), Naktis be mėnulio, 
Rožę tą, kurią man dovanojai, 
Paskutinį sekmadienį, Vyrai ūž
kit, pauliokit, Vasaros valsas. Pa
baigai padainavo dainelę, pritai
kytą savo vienetui: Aš — jinai, 
o čia brangieji gintarai!

Šis estradinis vienetas dai
nuoja tikrai patraukliai, su dina
mika, su išraiška, panaudoja mo
dernią aparatūrą, tai dainavimas 
perduodamas kuo geriausiai nuo 
pianissimo iki garsiausių 
vienetų.

Kasos dovana
Prof. R. Vaičaitis prisiminė su

rengtą gegužinę Vebeliūnų so
dyboje. Prie jos rengimo prisi
dėjo ir Kasos kredito unįja. Pa
kvietė Kasos atstovą Algį šilba- 
jorį tarti žodį.

Jis pasidžiaugė, kad turime sa
vo Židinį, kad turime savo Fasą, 
ir Kasos vardu mokyklai įteikė 
rudeninę dovaną — 500 dof. če
ki-

Mokyklą apdovanojo ir estra
dinis vienetas Jinai ir trys ginta

Aleksandras ir dr. Marija Žemaičiai (d.) surengė išleistuves 
išvykstančiai į Floridą Janinai Gerdvilienei (v.) Nuotr. A.
Reivytienės

rai; iš savo honoraro mokyklai 
įteikė 100 dol. auką.

Tada prof. R. Vaičaitis į sceną 
pakvietė iš1 mokytojo darbo pasi
traukusį Paulių Jurkų, jam padė
kojo už darbą mokykloje ir vfsų 
mokytojų vardu įteikė dovaną. 
Dovaną įteikė ir Kasa. "

Po prograihos prasidėjo va
karienė, kuri pasižymėjo geru
ro ai s tu, buvo gerai organizuota. 
Tuoj prasidėjo ir šokiai. Šokiam 
grojo tas pats estradinis viene
tas, drauge ir dainavo. Tarpais 
gitaromis pagrojo Stasys Janu- 
šas su Dariumi Kudžma, prita
riant būgnam. Kai orkestras ilsė
josi, per garsiakalbius buvo lei
džiama lengva pritildyta mu
zika.

Kitos dovanos
Mokyklos loterijos visada turi 

pasisekimą, nes žmonės mielai 
perka bilietus. Šių metų laimėji
mam buvo trys dovanos.

Mindaugas Jankauskas pado
vanojo lietuvišką kryžių, kurį jis 
padarė iš medžio. Kaip žinome, 
jis iš medžio išdrožia skulptū
ras, daro ir lietuviškus ant stalo 
pastatomus kryžius ir kitokius 
lietuviškus drožiniu?.

Lietuvos gen. konsulas Anice
tas Simutis dovanojo gražią stal
tiesę, atvežtą iš Lietuvos

Am be r Harvest vaisių parduo
tuvė dovanojo gėrybių krepšį. 
Tai nauja parduotuvė, . kurią 
suorganizavo ir atidarė Ginta
ras Ruzgas, prieš keletą metų 
baigęs šią Maironio mokyklą.

Šiais laimėjimų traukimais 
buvo gerokai papildytas mokyk
los iždas.

Toliau buvo šokta, gerta kava. 
Pasikalbėta. Nuotaikingai ir 
savoje aplinkoje praleistas vaka
ras. Buvo nemaža jaunimo, kuris 
gražiai auga ir visus džiugina 
savo gražiu elgesiu ir rimtumu. 
(P-j-)

Ieškomas pirkti pianinas. 
Skambinti 886-5695.

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

Mate mote money — tearto
diamond setting. Charles Stuart 
School of diamond setting. Any 
age, men or women. After you 
leam, we heip you get a job 
as a diamond setter. Our hours 
of instnietion are flerible and 
you can make weekly payments. 
Call 212 4434765.

J. GERDVILIENEI 
IŠVYKUS

Lietuvių Atletų Klubo veda
mo bingo darbuotojai šešta-: 
dienį, spalio 23, atsisveikino su 
ilgamete bendradarbe Jane• 
Gerdvilięne.;Dešimt metų su, 
viršum kiekvieną,.Kstvirtąęįienį; 
dirbusi Kultūros Židiniui remti.
bingo žaidimuose, veiklioji vi-, 
suomenininkė išvyko į St Pe- 
tersburgo lietuvių koloniją pa-' 
stoviam apsigyvenimui. *

J. Gerdvilienė parodė pavyz-- 
dį, kad galima rasti laiko ne tik' 
savo asmeniniam gyvenimui, 
bet ir visų lietuvių gerovei. 
Dirbdama bingo grupėje, p. 
Gerdvilienė, kartu su saujele 
kitų tyliųjų darbininkų, per de-' 
šimtį metų sutelkė šimtus tūks
tančių dolerių Kultūros Židinio, 
statybai ir išlaikymui. Lietuvių" 
centro New Yorke pastatai vi-’ 
sada liks paminklu jai ir kitiem7’ 
savanoriam darbuotojam, kurie 
nesigailėjo laiko ir sveikatos lie^' 
tuvių svajonei įvykdyti.

J. Gerdvilienės išleistuvės bu
vo kuklaus, šeimyninio po
būdžio bingo darbuotojų ir kele
to svečių tarpe. Pačių bendra
darbių paruoštą gausią ir gardžią' 
vakarienę palaimino tėvas Leo
nardas Andriekus, OFM, o visų1, 
vardu pasveikino ir dovanėles į-’ 
teikė kolegos Alg. Šilbajoris, D. 
Mikulskytė, J. Vytuvienė ir LAK 
bingo sekcijos vadovas Vytautas 
Kulpa. Buvo palinkėta p. Gerd- 
vilienei laimingo gyvenimo Flo
ridoje ir išreikštos viltys, kad jos 
pavyzdžiu paseks ir jos vietą ne
trukus papildys kitas mielaširdis 
ir susipratęs lietuvis ar lietuvė. 
To laukia ir tikisi likusieji bingo 
darbuotojai ir Kultūros Židinio 
rėmėjai.

Alg. š.

QUEENS COLLISION 
CENTER INC. Ezpmt. Mfe 
body works Ducco pateting 
— Welding — F nuneš straigh- 
tened — Fiber glass work. Jote 
R. Chiearick, 131-13 
Avenue, Richmond HiB, NX 
11418. 24 hr. towing ptete 
HI1-6666. Touteg aftur 646 u. 
843-6677.

MONY - Dr. M. SfomoMft,



Vinco Krėvės gimimo 100 metų sukakties minėjime spalio 10 Congregational bažnyčios 
* salėje Woodhavene. Prie stalo sėdi LB Queens apylinkės valdyba ir svečiai. Iš k. Mari- 
V j* Karečkienė, Jadvyga Laucevičienė, Jurgis Zabielskis — valdybos pirmininkas, Vinco 
4 Krėvės dukra Aldona Mošinskienė, Eugenija Treimanienė ir Paulius Jurkus, kalbėjęs apie

V. Krėvę ir jo kūrybą. Nuotr. L. Tamošaičio
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PAMINĖTA V. KRĖVĖS SUKAKTIS

Tada buvo bendros vaišės. 
Buvo šalti, šilti užkandžiai, gė
rimai, kava. Viri turėjo progos 
dar pasikalbėti sekmadienio 
popietę. 

-
Minėjimas prasidėto 2 vai., 

baigėsi 4 vaL Dar kiti suspėjo 
nuvažiuoti į keramikos ir emalio 
parodos uždarymą.

Si LB Queens apylinkė pasi
žymi savo veikla. Kasmet su
rengia 3-4 susirinkimus ir kiek
viename susirinkime turi spe
cialią kultūrinę dalį. Čia pami
ni įvairias sukaktis, kalba apie 
naujas knygas, apie dailę, muzi
ką, literatūrą. Jų pavyzdžiu ga
lėtų pasekti ir kitos apylinkės.

Patogi ir ši salė, nes aplin
kui gyvena daug lietuvių. Vi
siem patogu greit susirinkti. Šio
je salėje pastoviai vyksta Mote
rų Vienybės, Liet. M. K. Fede
racijos New Yorko klubo susirin
kimai. Čia atsikėlė ir LB 
Queens apylinkė. Anksčiau su
sirinkimus darydavo privačiuose 
namuose, daugiausia pas p. Le- 
geckienę. Jai išvažiavus į Chi- 
cagą, susirinkimus pradėjo dary
ti šioj salėj. (p.j.)

LB Queens apylinkė spalio 10 
Gbngregational bažnyčios salėje 
Woodhavene surengė rašytojo 
Vinco Krėvės 100 metų gimi
mo sukakties minėjimą, į kurį 
atsilankė apie 60 žmonių. Iš 
Philadelphijos atvyko ir rašyto
jo dukra Aldona Mošinskienė. 
Ją čia atvežė p. Mironai.

Minėjimą pradėjo apylinkės 
pirmininkas Jurgis Zabielskis. 
{ garbės prezidiumą pakvietė 
rašytojo dukrą Aldoną Mošins- 
kienę, prelegentą Paulių 
Jurkų. Pakvietė ir kitus valdy
bos narius: Mariją Karečkienę, 
Jadvygą Laucevičienę, Euge
niją Treimanienę.

vės metus ir jo mirtį. Mirė ke
lios savaitės po operacijos. Krau
jo krešulys užkimšo aortą prie 
širdies.

Paskaitininkas dar paklausė, 
kaip V. Krėvė rašė, kokią mėgo 
literatūrą, kokius autorius, su 
kuo draugavo. Paklausė, kada 
dukra sužinojo, kad jos tėvas yra 
rašytojas. Tai buvo mokykloje 
Kaune. Grįžusi namo iš mokyk
los, tėvą tiesiog išbarė: kodėl jis 
rašytojas, kodėl parašė tokias 
knygas, kad vaikai mokykloje tu
ri apie tai mokytis. Koks tai ne
reikalingas darbas!

Pabaigai iš garsajuostės iš
klausyta Dalios Juknevičidtės 
ištrauka iš V. Krėvės “GilJės”. 
Skaitymas užtruko 12 minučių. 
Iš plokštelės į garsajuostę per
rašė Antanina Reivytienė. 5iam 
susirinkimui ji paskolino ir apa
ratą, kuriuo buvo perduota Juk
nevičiūtės skaitymas.

Valdyba gėlių korsažais ap
dovanojo viešnią Aldoną Mo 
šinskienę, A. Reivytienę ir p. MH- 
ronienę.

Valdyba dar prisiminė ir apy
linkės reikalus.

NEW YORK, N.Y.
Aušros Vartų parapijoj

Vilniaus Aušros Vartų parapi
jos metinis rudens parengimas 
ir mugė vyko spalio 17.

11 vai. buvo aukojamos mišios 
lietuvių kalba, kurių metų gie
dojo solistas M. Razgaitis ir 
parapijos choras. Įspūdingai 
skambėjo muziko L. Stuko 
“Dieve, arčiau Tavęs”.

Pamaldom pasibaigus, parapi
jos salėj buvo iškilmingi pietūs. 
Po JAV ir Lietuvos himnų bei 
sukalbėtos maldos klebonas

Prelegentas Paulius Jurkus 
suglaustai papasakojo apie su
kaktuvininko Vinco Krėvės gy
venimą, charakterizavo jo kūry
bą, aptarė atskirus veikalus.

Viešnia Aldona Mošinkienė 
kalbėjo jautriai apie savo tėvą, 
su lengvu ‘ humoru prisiminė' 
įvairias smulkmenas, kaip jis ra
šė, draugavo su žmonėmis. 
Prisiminė ir paskutinius V. Krė-

NORWOOD, MASS.
Parapijos sukaktis.

Norwoodo S v. Jurgio parapija 
lapkričio 7 švęs 70 metų sukak
tį. Sudarytas specialus komi
tetas, kurio garbės pirmininkas 
yra kun. Albertas Abračinskasro 
pirmininkė Eleonora McGrath. 
Jiem talkina eilė parapiečių.

Sukakties minėjimas prasidės

MIRĖ JUOZAS JUOZAPAVIČIUS — 
LIETUVOS KARIUOMENĖS SAVANORIS

Spalio 10, sekmadienį, 6:30 
v.r. Parkway ligoninėje mirė 
Juozas Juozapavičius, Lietuvos 
kariuomenės kūrėjas-savanoris, 
gyvenęs 91 SL, Woodhavene. 
Palaidotas spalio 13 iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios 
Cypress Hills kapinėse. Liko 
žmona Marija, dukra Regina Bal
sienė su dviem anūkais Jūrate 
ir Algiu (Aloyzo Balsio žmona), 
Lietuvoje liko sūnus, brolis ir 
sesuo su šeimomis. Velionis pa
skutinius kelius mėnesius sir
guliavo. -

Buvo gimęs 1894 sausio 3 
Kaune. Kaune praleido savo gy
venimo didesnę dalį. Pirmojo 
pasaulinio karo metu buvo mo
bilizuotas, paskirtas į trečią Si
biro geležinkelių batalijoną, da
lyvavo Austrijos fronte, pateko į 
nelaisvę. Iš ten pabėgo ir po il
gos kelionės grįžo į Kauną.

1919 vasarą savanoriu stojo į 
Lietuvos kariuomenę, pateko į 
auto kuopą, vėliau paskirtas į 
besiformuojantį šarvuotų auto
mobilių būrį. Jis prižiūrėjo 
šarvuočius ir juos vairavo. Su 
šarvuočiu ’ jis dalyvavo Pane
munės sukilimo likvidavimo 
operacijoje. Nuo 1920 kovo 1 jis 

; buvo šarvuočių būrio pirmojo 
į šarvuočio Šarūno šoferis. 1920 
* liepos 13 dalyvavo kautynėse 

ąu lenkais ties Vieviu, vėliau 
dalyvavo kautynėse su lenkais 
Augustavo - Seinų - Suvalkų 
fronte, šarvuotis Šarūnas dengė 
5rto pėstininkų pulko pasi
traukimą. Operacijos tęsėsi 4 sa- 
vaites. šarvuočiai nebuvo nei 

;■ sugadinti, jų įgulos nebuvo 
I sužeistos.

Už drąsą ir sumanumą, paro- 
įr dytą šiose kautynėse, Juozas 
(Juozapavičius buvo apdovanotas 

Vyčio Kryžiumi. Su kryžiumi 
- garo ir žemės ir teisę vaikus 

nemokamai leisti į mokslą.
Pasibaigus laisvės karam, Juo

zapavičius grįžo į civilinį gyve
nimą, bet 1927 rugsėjo 16 buvo

pertvarkyta šarvuočių rinktinė, 
įvesti trys civiliniai etatai. Jį 
pakvietė kaip vyr. mechaniką. 
Čia jis ištarnavo visą laiką iki 
sovietinės okupacijos.

Antrasis pasaulinis karas iš- 
bloškė iš tėvynės. Gyveno Vo
kietijoje, iš ten nukeliavo į Ang
liją, o prieš keliolika metų atvy
ko į Ameriką.

Praeitais metais gegužės 24 
jis šventė savo vedybinio gyve
nimo 60 metų sukaktį. Jo žentas 
Aloyzas Balsys Kultūros Židiny
je surengė gražias vaišes. Su
važiavo giminės iš Toronto ir 
kitų vietų. Gauta daug sveiki
nimų iš Lietuvos. Gautas ir po
piežiaus palaiminimas. Ta proga 
A. Balsys ir supažindino svečius 
su savo uošvio karine tarnyba 
ir visa praeitimi, (p.j.)

Juozas Juozapavičius, Lietu
vos kariuomenės kūrėjas 
savanoris, Kaune 1919 mo
tais.

lapkričio 7, sekmadienį, 3 vai. 
parapijos salėj, kur bus pašven
tinta speciali garbės lenta Joje 
bus surašyti vardai 17-kos pir
mųjų parapijos kūrėjų, kurie su
prato savos parapijos svarbą ir 
darė visa, kad ir jų vuikai iš
liktų lietuviais.

4 vah "popiet už parapiją knn. 
A. Abračinskas aukos mišias.

6 vai. vak. įvyks banketas Ber- 
nardie’s restorane, Valpole, 
Mass. prie 1-A kelio. Bus pa
tiekta skani vakarienė. Šokiam 
gros orkestras. Bilieto kaina 14 
dol. Juos galima įsigyti Šv. J in
gio parapijos klebonijoj, St. 
George Avė., Nonvood, Mass.

Kviečiami visi esą ir buvę pa- 
rapiečiai iš arti ir toli.

A.G.

Kazys Karuža, gyvenąs Los 
Angeles, Calif., leidžia savo bro
lio poeto Petro Karužos raštus. 
Poetas Petras Karuža mirė 1933 
kovo mėn. Tai 50 metų sukak
čiai ir bus išleistas jo raštų 
tomas. Spaudos darbus atlieka 
pranciškonų spaustuvė Brook- 
lyne.

JAUNIMO DAILĖS PREMIJA

JAV LB Kultūros taryba skel
bia 1982-ųjų metų 500 dol. dai
lės premiją jauniesiem dailinin
kam nuo 18 iki 30 metų, gyve
nantiem JAV. Darbų skaidres 
(nemažiau 5) atsiųsti Kultams 
tarybai: Nijolė Palubinskienė, 
2870 Meadowbrook Blvd., Cle- 
veland Heights, Ohio 44118 iki 
1982 gruodžio 1. Premiją skirs 
sudaryta vertinimo komisija.

NAUJAUSIA 
PLOKŠTELĖ

Nauja diena, Dainos pasišokti 
ir klausytis. Dainuoja dvynukai 
Astra ir Andy šalčiai: Serenada, 
Oi niekados, niekados nepamir
šiu, Neišeik, neišeik tu iš 
sodžiaus, Už kalnų toli toli, Mei
lės ieškok, Paskutinis sekmadie
nis, Aš atsimenu namelį, Man tu 
graži, Kaiminiu, Iškeikime stik
liuką, Nauja diena, Tive aš 
pažinčiau tamsią naktį, Ar 
skirsimės. Kaina 10 dol. Per
siuntimui pridedamas 1 dol.

ši ir kitos naujos lietuviškos 
muzikos plokštelės bei lietuviš
kos knygos ir suvenyrai gauna
ma Darbininko administracijoj, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

*
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KNYGOS ANGLŲ KALBA — 
BOOKS IN ENGLISH

Lithuanian Cookery, by I. Sinkevičiūtė. One of the largest 
collections oi Lithuanian traditional recipes. 18.00

Introductton to Modern Lithuanian, by Ai Klimas, Dambriūnas,
W. Schmalstieg. Grammar for the Lithuanian language. 110.00.

EngHsh-Lithuanian Dicttonary, by V. Baravykas $8.00
Lithuanian-English, by Piesarskas, Svesevičius. 18.00
Lithuanian Self-Taught, by Variakojytė 14.00
Mano žodynas, by Richard Carry. For children, illustrated. $6.00.
Lithuanian for Beginners, by A Rinkūnas. $4.00, Teachef s manual

$3.00, Workbook A $2.50, B $3.00 and C $3.00
Lithuanian record with teri $6.00
The USSR-German Aggression Against Lithuania, by B. Kasias.

$15.00
Lithuania: the Outpost of Freedom, by C.P. Jurgėla. $15.00
The Catholic Church in Soviet Lithuania, by V. Vardys. $15.00
Lithuania 700 Years, by A. Gerutis. $15.00
Land of Crosses, by M. Bourdeaux. $8.00
History of Lithuania, by J. Končius. $4.00
Vytautas the Great Duke of Lithuania, by J. Končius $3.00
The 40 Years of Darkness, by J. Vaišnora. $2.00
Lithuanians in America, by Dr. A. Kučas. $6.00
Lithuanian Pioneer Priest, by W. Wolkovich $6.00
A Priest in Stutthof, by Stasys Yla. $10.00
The Baltic Nations, by B. J. Kasias. $12.00
Lithuania Minor. by M. Brakas. $15.00
Encyclopedia Lituanica, by S. Sužiedėlis Čc A. Kučas. 6 vol.

$130.00.
The Living Testament of Faith & Courage in Siberia. $5.00 
Samogitia, by Chas. L. Thourot Pichel. $10.00
The Lithuanian Short Story 50 Years, by S. Zobarskas. $13.00 
Manyland Presents Their Best, by S. Zobarskas. $6.00 
Cultural Wellsprings of Folktales, by V. Bagdanavičius. $6.00 
Selected Post-War Lithuanian Poetry, by J. Zdanys. $12.00 
Etemal Dream, by L. Andriekus. $6.00
The Brothers Domeika, by L. Dovydėnas. $6.00
We Will Conųuer the World, by L. Dovydėnas. $5.00
Crosses, by V. Ramonas. $4.00
Lietuviai Sibire, by J. Prunskis. $20.00
The Sonata of Icarus, by J. Gliaudą. $5.00
Sin at Easter, by Vaižgantas. $6.00
Five Posts in a Market Place, by A. Landsbergis. $4.00
Noon at a Country Inn, by A. Vaičiulaitis. $4.00 
The Temptation, by V. Krėvė, $3.00
The Herdsman & the Linden Tree, by V. Krėvė. $4.00

kun. Vytautas Palubinskas savo 
įžanginiame žody gėrėjosi maty
damas jaunus, iki šiol nema
tytus, veidus. Tai nuopelnas in
telektualiai pajėgios ir parapijai 
daug žadančios Eglės Žiliony- 
tės iš Manhattan© , suorganiza
vusios tą jaunų žmonių grupę^ 

__ Pietum vadovavo Lietuvos vy-. 
čių garbės ir 12 kuopos narys 
L. Janonis. Jis pristatė ir sve
čius, sėdėjusius prie garbės sta
lo: parapijos komiteto pirm. J. 
Remeiką, remonto darbų vado
vą arch. Ed. Babušį, svečią 
kunigą iš Keamy, N.J., ir kon- 
traktorių B. Greenberg su darbi
ninkais.

Salės vestibiuly po sumos be 
pertraukos vyko mugė parapijos 
namų fondui. Pirmas mecenatas 
su 1000 dol. auka yra nuolatinis 
parapijos lėšų organizatorius 
Juozas Kscenaitis, o šimtininkų 
yra jau keletas. Kiti aukojo po 
mažiau. Statybos vajus bus tęsia
mas.

Savo kalboj klebonas dėkojo 
šeimininkėm už jų triūsą, Lietu
vos vyčiam už uolų bilietų plati
nimą, tolimiem svečiam už atvy
kimą. Jis pristatė ir LB apylin
kės pirm. Antaną Dėdiną, kaip 
patį pirmąjį parapijos atlietuvi- 
nimo iniciatorių ir nenuilstamą 
organizatorių. Šis pridėjo, kad 
dirbęs su darbš
čiais, parapijai atsidavusiais as
menimis, kaip V. Kuldošius- 
Mascola, J. Boley-Bulevičius, J. 
Matuzas, Millie Pietz, Helen 
Matthews, J. Kscenaitis ir kt. Be 
jų talkos jis nieko nebūtų įsten
gęs padaryti. Faktiniam parapi
jos atlietuvintojui A. Dėdinui 
pagerbti sugiedota Ilgiausių 
metų. Pietų metų Magic orkest
ras grojo švelnią muziką.

Parapijoj daugėja parapiečių 
ir į chorą stoja nauji nariai.

Ši šventė laikoma labai pavy
kusią, nes, nežiūrint, jog skel
bimų beveik nebuvo ir dėl 
blogo pašto veikimo kvietimai 
su loterijos bilietais daugelio 
buvo gauti keletą dienų po šven
tės, dalyvių buvo vis tiek daug.

Klebonas V. Palubinskas 
priminė, kad lapkričio 14, sek
madienį, 1 vai. įvyks Aušros 
Vartų parapijos tituliniai atlaidai 
su iškilminga suma ir mišparais, 
kurių metu giedos Apreiškimo 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. V. Ralio. Klebonas kvietė 
ir čia atgaivinti Lietuvoj vyku
sius iškilmingus atlaidus, į ku
riuos vykdavo iš kitų parapijų 
kunigai ir maldininkai.

B.B.

The Secret Life of a Political Refugee, by E. Narouche. $5.00 
Fragments of Truth, by M. P. Brazauskas. $4.00 
The Lithuanian VVoman, by B. Novickienė. $5.00
J. Basanavičius: the Patriarch of Lithuania, by A.E. Senn. $10.00 
Postage Stamps of Lithuania, by Associate Editors. $15.00 
Soviet Genocide in Lithuania, by J. Pajaujis. $11.00.
Lithuania Under Soviet Occupation, by J. Prunskis. $9.00.
Dainavos Kraštas, Album, by M. Baranauskas. $10.00 
Lithuanian National Costume, by A and A. Tamošaitis. $26.00 .
Puzinas, Color Monography, Album. $25.00
A Color Odyssey, Album — A. Galdikas. $16.00
The Way of Nations, Album — J. Juodis. $8.00
The Violations of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania 

1977 _ $4.00. 1979-80 — $8:00
An Infant Bom in Bondage — Meditations on Liberty from 

the Siberia. $7.00
Archbishop George Matulaitis, by Dr. A. Kučas. $15.00
My Lithuanian Coloring Book. Vol. 1 and 2, $2.50 each.
Map of Lithuania. $6.50
The Third Woman, by A. Baronas. $5.00
Amber (Lithuanian Gold), by Patty C. Rice. $27.00
English-Lithuanian Dictionary of Economic Tenns, by A. Buračas.

$6.00

These and other Lithuanian-English books, records, auto 
stickers, Lithuanian and USA Flags, T Shirts with Lithuanian 
Emblems and various other souvenirs are available at:

DARBININKAS ADMINISTRATIVE OFFICE
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

BRIDGES is a monthly newsletter in the English 
language published by the Lithuanian American Com- 
munity. It ,is geared for those Lithuanians who do not 
understand Lithuanian būt are interested in the Lithuanian 
culture. The newsletter is published monthly and the 
subscription rate is 5 dol. per year. The readers of Darbi
ninkas are urged to urge the Lithuanians in their local 
communities to subscribe this newsletter for their sons and. 
daughters interested in their heritage. Write to: Bridges, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

LITHUANIAN cookery
(In English, 318 pagss, prieš 8 doL)

Agronomas Iz. Sinkovičiūtt' parašyta lietuviškų valgių 
receptų įmyga. Graži dovana draagšm ameriklettm. Knyga su 
plastlnlniu aplanku, nugarei* patogiai suverta. 318 pueL Kalne 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd^ Brooklyn, N.Y. 11287.

Užsakau “Lithuanian ' až • doL Pereluntiniao-
PoetageSOc.

Vardas, pavardė.....................................-.....—-...........................

Numeris, gatvė---------------- ---------- —-......... -............ —............

Miestas: valstija, Zip-------—---------- -------------------------------

KALĖDOMS GRAŽI DOVANA
Dainuojam su Lione — Sol. 

L. Jodytės; Mano Lietuvos pri
siminimai — Sol. L. Jodytės; 
Sodžiaus garsai — J. Stankūno 
kūriniai; Yakutis — Sol. Yakučio 
įdainuota; N. Y. Vyrų choras — 
įvairios choro dainos. 5 plokšte

lės už 12 dol. su persiuntimu.

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

18 DfENŲ EKIKVBtMJA. 
$13014

Oi, toH toli, PMMMpHm choro “VMe” 12 dainų — CM 
Vai lėkite dainos, Chicsgos vyčių choro 10 dainų —• CM 
Tourlng LMhuanin, Įdainuota 12 liet dainų_ C3C
Kovo galingas, N.Y. “Perkūno" 13 lietuviškų dainų —CM 
New Yorfco llot vyrų choro 13 dainų — 1M
Dainos K Lietuvos. L. Juodis su Rūtos ano. 13 dainų — CM

WOOOHAVEN, N.Y. 11421 
TEL 212 296-1162 JOROJt:

Žbuoktes, moterų kvarteto (dainuota 14 dainų — CM

Mes žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 dainų — CM 
Dvi mamytes ir dukrytes, moterų kvarteto 14 dainų — CM 
Baltijos vėjelis, moterų kvarteto 15 dainų — 8.00 
Kur tas šaltinėlis, Kuodžlo-Glrijoto duetai, 2 pL —13.00 
Laima Stepą Ris, soprano, 13 dainų-operų — 7.M 
B. Kemėžaitė, 10 operų-dsinų arijos — 7.M
Lionė Jodis, Dainuojam su Liono —18 dainų — CM
L. Jodis, Lietuvos prisiminimai, 14 dainų su gira ra — 5.M
J. Armonienė, Dainos ir arijos, 15 liet kūrinių — 5.M
K. Yakutfs, solisto 10 dainų-operų arijų — 6.M
A. Kučingis su orkestru, 10 liet dainų — 5.M 
Dalia Juknevičiūtė skaito lietuviškus kūrinius — CM 
Tautiniai šokiai, “Viltis” —17 šoklų — 7.M
A. Kuprevičius, Piano kūriniai — 7J50 
J. Rajauskaitės piano rečitalis — 3.M 
Gaudžia trimitai. Br. Jonušo 12 liet maršų — 7.M 
Lietuvos kanklės, 14 kūrinių, vad. O. Mikulskienė — 6.00 
40 lietuviškų dainų melodijų su orkestru — 6.M 
Llthuanian Language Record Course — CM 
Polka Happlnoss, 12 lenkiškų polkų — 6.M 
Nauja diena, Dvynukai Šalčiai —10 dol.
Tarp tostų ir dainų, estradinė muzika. R. Kasputis — 9 dol 
Lauksiu tavęs ateinant Montrealio vyrų oktetas —10 dol. 
Kur gintarais, Montrealio jaun. ansamblis — 10 dol. 
Dainos, muzika ir gėlės, 12 kūrinių — 9 dot 
Leonas Baltrus, ar^os ir dainos — 8 dol.
Užaugau Lietuvoj, lietuviškų dainų rinkinys — 8 dot

ATTENTION
SERIOUS JOB SEEKERS!

Would you likę to sėt your own heure wtth prectleady no 
limit on eamlngs end heve vacatlons as desired? If so, 
thon vrhy not convonlsntly work wlth us sortlng/bundling 
maH. Rocshre nork end payments by mnC Stori iroms batelį 1 
For Information, a soN-eddrosssd, stampod onvotope assuros 
a prompt roply.

MaU Marketing Servicos, P.O. Box 25M, Ocala, Florida 32878

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo modemiškus apdraudos planus.

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

Norj Įsirašyti kreipkitės j SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės Į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELį, 212 Elderts La ne, Woodhaven, N.Y. 11421, tai. Ml 7-8337.

MartMųue, 8388; Jamaica, $348; Grand Baimes, $326; 
Naaaau $338; Barbados, $428; Guadetoups,l3B9.

TAIP PAT Dianeyland, $188. Rlo $488; MM Beach, 
$260; Acaputoo, $389.

IŠVYKSTAMA IŠ: Boston, NYC, Harford, PhBa- 
delphia, PittsbiMgh, Chlcago, Banknote, Orolmd, St 
Louls.

SPĖČIAU VIENOS SAVAITĖS EKSKURSUI | SALAS: 
St Maarten, Aruba, nuo $388 Boston & PhBadtelphia 
skridimą L

Dėl smulkesnių Informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS
8 WHITE OAK ROAD

NEWTON, MASS. 0218$ 
617-969-1190 / 965-8080
Daromi giminių iškvietimo 

dokumentai

Kasetes gaunamos šių plokštelių: Sodžiaus garsai, Mes 
glam su daina, Anoj pusėj Nemunėlio, Lietuvių dainos ir polkos, 
Nr. 2, Liet senos dainos Nr. 4 ir Nr. 5, Vynas ir gitara, 40 melodijų, 
Lithuanla Daubaro, Įvairios dainos Ir 8 track Dainuojame su Rūta. 
Kaina po 8 dol.

žan-

DARBININKO ADMINISTRACIJA
341 HIGHLAND BLVD. BROOKLYN, N.Y. 11207 

(Siųsti tik plokštelių užsakymus. Gavėjas apmoka tik gavęs sąskaitą 
ir plokšteles. Kartais užsakoma plokštelės, Jaujos išparduotos) į

Ketvirtasis mokslo ir kūrybos 
simpoziumas, 5 dol.

P. Gudelio, Joniškėlio partiza
nai, II dal., 6 dol.

S. Maziliausko, Merkelis 
Giedraitis, 8 dol.

Victor Hugo, Vargdieniai, 5 
tomai, po 3 dol.

A. Baranausko, Vinco Mazur- 
kevičiaus romanas, 6 dol.

J. Prunskio, Bėgome nuo tero
ro, 7 dol.

BALT1NUKAI — T SHIRTS, 
trijų spalvų, su Lietuvos 
trispalve Ir Vytimi bei Įra
šu “Llthuanian and proud 
oflt” : vaikam (boy’s s iže) 
S (6-8), M (10-12), L (14- 
16), suaugusiems (man’s 
Size) S (34-36), M (38-40), 
L (42-44), XL (46-48). Kaina 
su persiuntimu tik 6 doL 
Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

NAUJOS
KNYGOS

A. Rukšos, Kovos dėl Lietu
vos nepriklausomybės. II t. — 
18 dol., III t — 19 dol.

D. Bindokienės, Angelų snie
gas, apysaka, 6 dol.

V. Alanto, Paversmiai, eilėraš
čiai, 10 dol.

V. Marcinkonytės, Tiltas per 
Nerį, 5 dol.

K. Graudienės, Marių vėjui 
skambant, 4 dol.

A. Barono, Trisdešimt istorijų 
suaugusiems, 8 dol.

V. Brizgio, Neišskiriami trys 
nežinomieji, 5 dol.

P. I. Kušnerio, Pietryčių Pa
baltijo etninė praeitis, 10 dol.

J. Vaišnoros, Jurgio Matu
laičio kelias į Vilniaus vysku
po sostą, 4 dol.

V. Brizgio, Kazimiera Kau
paitė — Motina Marija , 5 dol.

A. Merkelio, Nebaigtoji simfo
nija, novelės, 6 dol.

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

S. Baipšio, Seda dega, 5 dol.

Br. Kviklio, Vilkaviškio vys
kupija, 23 dol.

J. Prunskio, Lietuviai Sibi
re, 23 dol.

L. Kerulio, Išvežtųjų lietuvių 
sąrašas, 20 dol.

A. Šapokos, Lietuvos istorija, 
18 dol.

P. Gaidos, Arkivyskupas T. 
Matulionis, įrišta 15 dol.

P. Kaladės, Maistas ir ligos, 
20 dol.

A. Kairio, Po Damoklo kar
du, I tom. 5 dol., II tom. 8 dol.

A. Budreckio, Algirdas, 15 
dol.

Z. Raulinaičio, Keturi frontai, 
9 dol. •

Z. Raulinaičio, Grobio ir nai-» 
kinimo žygis, 9 dol.

A. Balašaitienės, Susitikimas 
pamary, novelės, 8 dol.

J. Kreivėno. Mirties lageriuo
se ir tremtyje, 12 dol.

Brazaičio raštai, I, II ir III 
tomai, po 15 dol.

A. Gustaičio, Algis Trakys ir 
Taksiukas Šleivys, vaikams nuo
tykiai, 2 dol.

J. Vizbaro, Alšėnų kunigaikš
tytė, 8 dol.

C. Butkio, Teisėjo atsimini
mai, 10 dol.

Persiuntimui pridedama 1 
dol.

Šios ir kitos naujausios lietu
viškos knygos, lietuviškos muzi
kos plokštelės ir įvairūs suve-

Amatas
— Tai vėl renki išmaldą? 

Girdėjau, kad gavai palikimą. 
Tai jau nebereikėtų elgetauti.

— Tiesa, gavau. Bet ar dėl to 
aš turiu nieko nebeveikti?

Netikusi skrybėlė
— Kaip tau patinka mano skry

bėlė? — klausia žmona, atsi
stojusi prieš veidrodį.

— Labai netikusi. Geriau ją 
grąžink krautuvei, — pastebi 
pįjctokai vyras. *

į— O, aš negaliu jos grąžinti’ * 
nes tai mano sena skrybėlė.c’ 
Kadangi ji tau nepatinka, tai tu
rėsiu pirkti naują, — su džiaugs
mu užbaigia žmonelė.

Pakeitęs adresą, neužmiršk pri
dėti ir senojo.

■
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DEKTERPARK 
PHARMACY EI 

Wm. Ansstsri, B. S.
7T-O1 J/ČmAICA AVĘtfUB

(Cor. 77th Street) 
Wee«haven, N.Y. 114*1 

WM DELIVKR
296-4130

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 
IŠMOKTI

Introduction to Modem Lith- 
uanian — 10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas
— 8 dol.

Lietuvių kalbos žodynas vai
kam. Paveiksluotas — 6 dol.

Pridedama persiuntimui po 1 
dol. už kiekvieną knygą.

šios ir kitos lietuviškos kny
gos bei lietuviškos muzikos 
plokštelės, o taip pat ir įvairūs 
lietuviški suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj: 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. į

SUVENYRAI

lipinama

LABAS,
1.50 dol.

ministracijoj, 341 Highland . 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Automobiliam lipinukai (de- 
cal), Lietuvos Vytis su trispalve 
ir stilizuotas Vytis, lipinamą 
vidaus. Lietuvos Vytis su tri
spalve ir Amerikos-Lietu vos vė
liavomis bei Vyčiu, 
išorėj. Kaina po 1 dol.

Lipinukai išorėj 
SVEIKAS ir kiti po
Lietuva su Vyčiu, L.T. 2 dol.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (base) 
— 1 JO dol. Lietuviška ir JAV 
vėliavėlės su pastatymo kaladė
le (base) — 2 dol.

Šie ir panašūs suvenyrai, lie
tuviškos knygos ir plokštelės 
gaunama Darbininko adminis
tracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

PRAŠOME pagal savo Išgales aukoti TAUTOS FONDUI: 
savo uždaviniams vykdyti, Llstuvoi Lolsvėa 
Iždui — laisvajai Lietuvai padėti atsistatyti, < kalbomis 
ELTOS Informacijoms leisti, rad$o transliacĮma | ckupuo- 
tė Lietuvą finansuoti ir politiniam kalinianuplbėtf.

Nepamirkite tam tikrą procentą Ir savo tutamonte Įra
šyti: not-for profK, tax exompt Corporation - Llttiuanlan 
National Foundation P.O. Box 21073, Wodhavtn, NY11421.

Sparčiai auganti milijoninė

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

Yra geriausia ir patogiausia bankinė įstaiga 
visiems lietuviams.

KASA už paprastas taupymtršąsfatitas W 3L"2’^ t
Už IRA pensijų indėlius KASA £fuo metu moka 13%
Už didelius ir mažus certifikatus KASA moka kiek galima aukščiausius procentu. 
Visiems taupytojams KASA lengvomis sąlygomis suteikia visų rūšių paskolas.

— KIEKVIENO ASMENS INDĖLIAI KASOJE APDRAUSTI IKI 100,000 DO1.— 
KASOS įstaiga veikia savaitės dienomis nuo 8 vai. ryto iki 9 vaL vakaro, o penktadieniais 
iki 6 vai. ir šeštadieniais iki 5 vai. vak.

KASOS adresas: 86-01 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 
Telefonas: (212) 441-6799

KASA kviečia visus jungtis į lietuvišką taupymo įstaigą.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS 1 UĖlUVą IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokite* 
žinomos firmos

®PACKAGE £XPRESS1TRAVEL AGENY INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.—511-45^0; 
581-7728. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pesMlą^,<rtam- 
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami aky Įtai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis palrinkiraiui 
Įvairiausių šūdinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei Ir kitų daikty

Atidaryto kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 vatondoe vakaro. ŠeštaAelsle ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI
Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St___ ____________________

Brooklyn, N*T* 11218 
Buffaio 12, N.T. - 7<

L3S14M

<*»3V4ą
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dįjo valandėlė Laisvės Varpas 
paskyrė rašytojui Antanui Gus
taičiui jo naujo satyrinio poezi-

putinėli?** pasirodymo proga ir, 
kas nebuvo skelbta, jo amžiaus 
75 metų sukakties proga.

Vakaras įvyko spalio 10 So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėj. Jį pradėjo Laisvės Varpo 
radijo valandėlės vedėjas Petras 
Viščinis. Jis pasveikino atvyku
sius į šį dailiojo žodžio ir dai
nos vakarą, kuriuo kreipiamas 
dėmesys į mūsų kūrėjus, savo 
darbais praturtinančius mūsų 
tautinę kultūrą, puoselėjamą ir 
vykdomą sunkiomis sąlygomis 
pavergtoje tėvynėje ir Už jos ri
bų — išeivijoj. Šių dienų moder
niame pasauly išlikimo gali tikė
tis tik tos tautos, kurios yra kū
rybingos, gyvenančios ne tik 
praeities vertybėmis, bet taip 
pat kuriančios naujas.

Mūsų tautos kūrybingumas 
yra atsidūręs prieš kliūtis, kurių 
įveikimas reikalauja didelio jėgų 
įtempimo, tad labai svarbu, kad 
galimai platesni mūsų visuo
menės sluoksniai prisidėtų bent 
prie reikalingos kūrėjam morali-

JONUI GINTAUTUI
mirus, dukrai Vidai Jankauskienei ir visai Gintautų šeimai 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Antanas, Linas ir Rimas Balsiai

JUOZUI AUDĖNUI
mirus, jo žmoną p. Audėnienę ir dukrą Daivą Banaitienę 
su šeima giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Dana ir Jonas Bitėnai

GEDIMINUI VAITIEKAIČIUI
mirus Lietuvoje, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo sese
riai dr. Viktorijai Bemier ir Alnai.

Dana ir Jonas Bitėnai

ANTANINAI GAIGALIENEI
mirus, dukrai Audronei Mėlynienei su šeima Ir giminėms 
reiškia gilią užuojautą

Janina ir Antanas Snieškai

St. Petersburgo Nidos gyventojai

Dana Jakienė 
Roma Verba

J. Adienė 
B. G. Bakai 
P. Bičkienė 
L. Juodelio nė 
V. V. Kriaučiūnai

G .žiną ir Pranas Bile ai

Kėl

ANTANINAI GAIGALIENEI 
mirus, jos dukrą Audronę Mėlyniene su šeima giliai 
užj "čia

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00-10:00 vai. ryto Iš WCAV- 
FM banga 984). Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

A-A. 
DR. ALGIUI VALIŪNUI

staiga mirus, jo brolį dr. Kęstutį Valiūną, mūsų klubo narį, 
su šeima ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Žuvautojų ir medžiotojų klubas 
ARAS

DR. ALGIRDUI VALIŪNUI
mirus, broliui dr. Kęstučiui, jo išimai Ir artimiesiems 
reiškia gilią užuojautą

DR. ALGIUI VALIŪNUI

JUOZUI AUDĖNUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai Oigai, 
dukrai Dahrai Banaitienei Ir artimiesiems.

Kazys ir Alysa Šimėnai 
Kostas ir Ina Nenortai 
Leokadija Adomkaitienė

BnnKBvmmi 
Postogepaid both rnnys

Dipi. Ekonomistui JUOZUI AUDĖNUI 
mirus, Jo žmonai Oigai, dukrai Daivai Ir Sigitui Baneliams 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

■F*

T. Liutkienė
A. A. Petrauskai 
P. M. Polteraičiai 
O. šiaudikienė 
K. S. Vaičiai

nuoširdžiai užjaučia
Juta ir Tadas Tallat-Kelpiai

sios žemės po savo lentomis, sto- spindys bei gilus rašytojo Anta- persekiojimus, kas rašoma “Lie- 
koja lietuviškos aplinkos, platės- no Gustaičio įvertinimas. tuvių Katalikų Bažnyčios Kro- 
nio kūrybinių darbų pareikalavi- Po Šios kalbos solistė Mary- nikoje” , ir daug kitų straips- 
mo. 4 tė Bizinkauskaitė, akomponuo- nių apie sovietų baisius dirbti c

Bostono ir apylinkės lietuviai j«nt komp. Jeronimui Kačinskui, 
yra laimingi turėdami savo tar
pe tokius stiprius kūrėjus: mu
zikoj — Julių Gaidelį ir Jero
nimą Kačinską, dailėje — Vik
torą Vizgirdą, filosofijoj — Juo
zą Girnių, poezijoj — Antaną 
Gustaitį ir Stasį Santvarą ir tt

Antano Gustaičio naujo satyri
nių eilėraščių leidinio “Ko liūdi, 
putinėli?” pasirodymo proga 
Laisvės Varpas ryžosi kreiptis į 
visuomenę šūkiu: “Daugiau dė
mesio mūsų kūrėjam”. Plačiau 
šiuo ir kitais reikalais, o ypač 
apie Antano Gustaičio kūrybą 
savo mintimis pasidalinti pasi
kvietėm iš Los Angeles, Calif., 
svečią Bronių Railą.

Bronys Raila, kaip savo pla
čiuose raštuose mielai skaito
mas, taip ir šį kartą gyvu žodžiu 
įdomiai kalbėjo apie rašytojus, o 
ypač apie tuos, kurie karo sū
kuriuose atsirado išeivijoj. To
liau kalbėjo apie Antaną Gustai
tį, ilgų metų pažintį su juo ir 
jo raštus bei keliolikos metų dar
bą lituanistinėj mokykloj. Gus
taičio raštai esą — pasakyti tiesą

padainavo: Mama — sena, duktė 
— maža — K. V. Banaičio, Už 
balto stalelio sėdėjau — K. V. 
Banaičio, Pavasario dienelė — 
St Šimkaus ir Žvaigždutė — B. 
Dvariono. Rašytojas Antanas 
Gustaitis paskaitė savo satyrinių 
eilėraščių ciklą: Minkštasuolis 
pliuše, Antibrazdžioniška prana
šystė apie Los Angeles muziejus, 
Kelias atgal, Dangaus dovana, 
Kapeikos šlovei, Sunku išlikti 
savimi, Meilės kančios, Kaip iš 
pradžios, taip ir po pabaigos. 
Gustaičio kūryba visus visada 
nuteikia linksmai, taip buvo ir šį

Po pertraukos solistė Marytė 
Bizinkauskaitė vėl dainavo: 
Lopšinę — Tallat-Kelpšos, Aš 
per naktį — K.V. Banaičio, 
Zweigun — R. Strauss. Solistę 
vėl pakeitė A. Gustaitis. Jis pa
skaitė feljetoną: Ak, toji lietuviš
kos teisybės meilė! Solistė Ma
rytė Bizinkauskaitė vėl dainavo: 
Neplauk, Kastyti, iš operos “Jū
ratė ir Kastytis” — K. V. Ba
naičio, Avė Maria iš operos 
“Otelio” — G. Verdi, Donde 
lieta iš op. “La Boheme” — G. 
Puccini. Publikai be sustojimo 
plojant, dar padainavo: O mio 
babbino iš Gianni Schicchi — 
Puccini.

Visi programos atlikėjai buvo 
apdovanoti gėlėmis ir ilgais plo
jimais. Tada vyko vaišės, loteri
ja ir visų susirinkusių nuoširdus 
pabendravimas.

Šis Laisvės Varpo renginys 
Bostono ir apylinkių lietuviams 
pasiliks atmintyje.

Naujas “The Truth” numeris
Nesenai išleistas naujas laik- 

p raščio “The Truth” »numeris, 
š.m. nr. 4. Jis visas paskirtas 

: susipažinimui su komunistų 
i darbais. Laiškų skyriuje rašoma: 

Kennedy Ignores Human Rights 
in Baltic Lands”. Šį pavasarį 
JAV senatas ir atstovų rūmai pri
ėmė rezoliuciją paskiriant birže
lio 14 kaip Baltic Freedom Day.

Į Prezidentas ją pasirašęs. Visi 
Massachusetts atstovai rėmė šią 
rezoliuciją, išskyrus vieną Ken-

1 nedy.
“Soviet Union’s forced labor” 

rašoma, kad Sovietų Rusijoj 
įsteigtos 7 priverčiamojo darbo 
stovyklos tiesimui dujotiekio iš 
Sibiro į Vakarų Europą.

“Kairys Trial Told of Soviets 
Bid to Smear Latvians as Nazis”.

Spauda
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant dėl 
mūsų tautos laisvės. 
Paremk jąsavo auka!

“The Truth” adresas: Free
dom Company, P.O. Box 582, 
Plymouth, N.H. 03264. Kaina 
metams $7.50.

Kiti laikraščiai: Boston Herald 
American rugsėjo 28 rašo, kad 
turtingiausias rusų autorius yra 
Alexander Solzhenitsyn, kad po 
ištrėmimo iš Sov. Rusijos jis jau 
gavęs už savo raštus per 16 mi
lijonų dolerių.

“The Pilot” spalio 8 rašo, 
“Programs in Other Lan- 
guages”, kad Šv. Petro lietuvių 
parapijos mokykloje mokoma 
antroji kalba — lietuvių kalba.

“The Boston Globė” spalio 14 
laiškų skyriuje keli laiškai: “Ma
ny knew torture at hands of So
viets”. Toliau rašo, komunistai 
išžudė 143,000,000 žmonių. O 
100,000 sovietų vergų dirbs prie 
Sibiro dujotiekio ir stiprins ko
munizmą.

BOSTONO PARENGIMU 
KALENDORIUS

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

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

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

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

BOSTON MASS — WLYN 1360 
bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 ryto. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mase. 02127. 
Teiet 268-0489. Parduodamas 
Darbininkas. Didelis lietuviškų 
knygų pasirinkimas.

J0RA STRIMAITYTĖ, lietuvė ad
vokatė, STRIMAITIS A KEHOE, 31 
Exchange Street, Lynn, Massachu
setts, Tol. 617 598-0800. Turime 
ofisą Ir Bostone priimti klientus. 
Mūsų sritys yra apdraudos bylos, 
workers’ compensation ir testa
mentu sudarymas.



G. Kudirkienė — 235-0724
A. Radzivanienė — 441-9720 
M. Šalinskienė — 296-2244

Bilietai suaugusiems — 7 doi. Jaunimui — studentams 5 dol.

Bilietus galima įsigyti pas platintojus ir prie Įėjimo

Bilietus platina

Darbininko administracija — 827-1351 
R. Alinskienė — 456-6672 
P. Ąžuolienė — 296-1205

Įvadinis žodis apie jubiliejaus reikšmę — TĖV. V. GIDŽIŪNAS, OFM.

Dainuoja: solistė GINA ČAPKAUSKIENĖ

BERKLEE COLLEGE CHORAS SU SOLISTAIS IR ORKESTRU

ATLIEKA KOMP. JERONIMO KAČINSKO ŠIAI PROGAI SUKURTĄ KŪRINĮ 
“ŠV. PRANCIŠKAUS SAULĖS GIESMĖ”

PROGRAMOJE:

G. Kudirkienė 235-0724
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Redakcija___(212) 827-1352
Administr. — (212) 827-1351 
Spaustuvė .— (212) 827-1350 
Vienuolynas ..(212) 235-5962 
K. 2. salė — 212) 827-9645-

341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN. M. Y. 11207
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New Yorko žinios dėl skel
bimų gausos yra nukeltos į 8 ir 
9 puslapį.

Laikrodžiai šį savaitgalį vėl 
sukinėjami. Spalio 31, šį sekma
dienį. 2 vai. ryto laikrodžius 
reikia atsukti vieną valandų 
atgal.

ŠV. PRANCIŠKAUS JUBILIEJINE 
AKADEMIJA — KONCERTAS

LAPKRIČIO 13, ŠEŠTADIENI, 7 VAL. VAK., 
KULTŪROS ŽIDINIO SALĖJE, 361 HIGHLAND BLVD.

AKADEMIJĄ — KONCERTĄ RENGIA IR VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA

BROOKLYN O VIENUOLYNO PRANCIŠKONAI

Tautinių šokių ansamblis iš Clevelando

GRANDINĖLĖ
atvyksta į New Yorką sekmadienį, lapkričio 7 d. ir pasirodys su lietuviškų 
tautinių šokių istorinės raidos programa “NUO SUDAUŽTINIO IKI 
KUPOLINIO”. Šokiai bus palydimi Grandinėlės orkestro ir pailiustruoti 
skaidrėmis. Programoje dalyvauja ir iškilioji solistė mezzo-sopranas

ALDONA STEMPUŽIENĖ - ŠVEDIENĖ

Programa yra aukšto meninio lygio, puikiai pristato lietuvišką tautinį šokį 
ir todėl rekomenduotina ir kitataučiams.

Grandinėlės vadovas — LIUDAS SAGYS 
Administratorė - ALEKSANDRA SAGIENĖ 
Muziko* vado** — RITA KLIORIENĖ

Programa bus Rlchmond HIII Hlgh School salėje, 89-30 114 St. Rlchmond Hill 
N.Y. (įėjimas iš 113 gatvės). Salės talpa —1,200 vietų

Pradžia 2 vai. 30 min. punktualiai. 
Kaina — 89.00 suaugusiems 
$5.00 vaikams Iki 12 metų

Po programos 6 vai. Kultūros Židinyje, 301 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y., bus

nevėliau lapkričio 1 d. Laisvės Žfcurlo raštinėje arba paa platintojus.

Koncerto salėjo visos vielos yra numeruotos. Bilietus galima Įsigyti paštu, prlslunčlant 
sau adresuotų su pašto ženklu vokų Ir atitinkamai sumai čekį Llthuanlan Radio 
Club, 217-25 54 Avė. Bayslde, N.Y. 11364.

RE-ELECT 
OUR STATE

SENATOR 
MARTIN J 
KNORR

15TH 
STATE 
DISTRICT

Woodhaven, Rlchmond HHI, 
Ozoną Park, S. Ozono Park, 
Ridgewood, Glendale, Mas- 
peth, M Iddle VIHago, Woodsldo. 
Forest HIHs, Howard Beach

A PROVEN FRIEND OF LITHUANIAN - AMERICANS

ENDORSEDBY LITHUANIAN - AMERICANS 
FOR THE RE-ELECTION OF SENATOR KNORR

Peter C. Wyt»nus 
VVallace Rodgers 
Alexander Vekselis 
Dr. Vaclovas Čekas 
Msgr. John Balkonas, PJL 
Rev. Dr. Gomeliui Bučmys 
Romas Kazys 
Vincas Padvarletls

Apolinaras VebelIOnas 
Mary Shallns 
Petras Ąžuolas 
Peter A Alice Zupkus 
Liudas Tamošaitis 
Alfonsas Samulis 
Antanas Sabalis 
Bronė Spudlenė

PLATINTOJAI:

NEWJERSEY:
Polnt Pleasant, Kearny — B.P. Macijauskai (201) 998-6797
Paterson — K. Praleika (201) 256-5224
Newark, Elizabeth, Linden — D. Dldžbalienė (201) 925-4761

PENNSYLVANIA:
PhHadelphia — G. Mironas (215) 457-2293
Shenandoah slėnis — kun. A. Bartkus (717) 874-0642

CONNECTICUT:
Hartford, New Britą In — L Kapeckas (203) 247-6476
Bridgoport — T. Trainis (203) 372-8818
Waterbury — V. Vaitkus (spauda) (203) 756-6173

Boston. Brockton — G. Ivaška (617) 288-9326 
Dorcheeter — V. Jurgėla (617) 268-1108 
Worcester — E. Medus (617) 852-3665

WASHINGTON, BALTIMORE: 
V. Gumckienė — (301) 839-3376

NEWYORK:
J. Adomėnas 497-5212 
NJ». Baftrullonls AX 7-0991

Brldgeport, Conn. — T. Tralais

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS


