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SENATORIAI KREIPASI | SHULTZĄ 
DĖL PABALTIEČIŲ TERORIZAVIMO

Savaitės 
įvykiai

(Tusu iš praeito numerio)

Atėmė daug knygų
Tų pačių dienų krata buvo pada
ryta ir pas Antanų Patackų (Algir
do tėvų), buvusį Žemės ūkio aka- 
demijs docentų, gyvenantį Kau
ne, Žemojoje gatvėje.

Kratos metu paėmė knygas — 
“Kun. Ambraziejus Jakavonis”, 
'“Seinų-Suvalkų kraštas”, “Mo
tiejus Gustaitis”, “Arkivyskupui 
Reiniui 100 metų”, “Palaiminta
sis Mykolas Giedraitis”, įvairius 
ranka ir mašinėle rašytus 
užrašus, kišeninį kalendorių su 
įvairiais įrašais, rašomųjų 
mašinėlę “Erika”, ir 1.1.

Krata truko maždaug 6 valan
das. Kratai vadovavo majoras Pi- 
lelis ir pulkininkas Česnavičius. 
Pas A. Patackų kratų buvo pada
ryta jau antrų kartų, pirmų kartų 
ji buvo 1977 m. balandžio 
mėnesį, po to kai buvo atleistas 
iš darbo už ryšius su Baltarusijos 
lietuviais.

Kratos metu buvo paimta: 
“Petro Klimo atsiminimai”, V. 
Sruogienės “Lietuvos istorija”, 
išleista JAV.

Liepos 29 d. į Vilnių iškvie
stam A. Patackui KGB darbuoto
jas Urbonas bandė įrodyti, jog 
jis esąs knygos “Atskirtoji Lietu
va” autorius.

Liepos 29 d. Vilnių KGB tara- 
dymui atvykusį Algirdų Pateckų 
areštavo. Jo žmona gavo praneši
mų, kad A. Patackas kaltinamas 
pagal BK 199 str.

Pasiėmė dvi 
rašomąsias mašinėles

Kaunas. 1986 m. gegužės 22 
d. saugumiečiai, vadovaujami 
Aleinikovo, padarė kratų Pau
liaus Martinaičio bute (Širvintų 
gatvė); krata buvo padary ta ir pas 
kaunietį Petrų Kimbro, iš kurio 
paėmė knygas — “Atskirtoji Lie
tuva”, “Lietuvos Rytai” I ir II 
dalys.

Gegužės 23 d. pas Adelę Ur
bonaitę, gyvenančių Kapsų 
gatvėje, prisistatė čekistas Alei- 
nikovas su dar vienu saugu
miečiu. (Neturėdami kratos or
derio, melagingai pareiškė, kad 
kratos nedarysiu, tačiau iš buto 
pasiėmė dvi rašomąsias 
mašinėles, knygas — “Kunigas 
A. Jakavonis”, B. Paskalio “Min
tis (lietuviškų vertimų), A. Bliu
mo “Maldos mokykla”, “Šal
tinėlis prie geležinkelio” ir kt.

Nors JAV ir tariasi su Sov. S- 
ga dėl branduolinių ginklų ban
dymų sustabdymo, bet iš tikrųjų 
ji negali nuo jų atsisaky ti, nes 
reikia bandyti turimų brand. 
ginklų patikimumų, projektuoti 
naujus brand. sviedinius ar pasi
gaminti naujų ginklų prezidento 
Reagan erdvės ginklų planui.

Sov. S-ga per Tarptaut. ato
minės energijos agentūrų pak
vietė jų sudarančių valstybių at
stovus aplankyti jos civilinę 
branduolinės energijos stotį ir 
susipažinti su jos saugumo įren
gimais.

Valst. sekr. Shultz buvo iš
vykęs lankyti Artimųjų Rytų val
stybių ir ištirti tarptautinės kon
ferencijos Art. Rytų taikai pa
siekti galimumus, bet grįžo nusi
vylęs, nes nerado Izraelio vy
riausybės pritarimo šiam reika
lui, o okupuotų žemių arabų va
dai nors ir buvo kviesti nesutiko 
su juo pasimatyti, dėl paskutiniu 
metu padarytų nedraugingų 
žygių prieš palestiniečių infor
macijos įstaigų Washingtone.

UNESCO vykdomoji taryba 
nauju organizacijos gen. direkto
rium išrinko buv. Ispanijos švie
timo ministerį Federico Mayor 
Zaragoza. Dabartinis jos direk
torius Amadou-Bahter M’Bow 
buvo šių organizacijų labai supo- 
litinęs ir privertęs JAV ir Britani- 
jų iš jos pasitraukti.

New Yorko ir pasaulinėse ak
cijų biržose vienų dienų labai kri
to akcijų vertė ir dėl susidariu
sios panikos prasidėjo masinis 
akcijų pardavimas. Tačiau prezi
dentui Reagan patikinus, kad 
JAV ūkis nerado smukimo žymių 
ir sutikus bendradarbiauti su 
kongresu biudžeto deficitui 
sumažinti ir net sutikus nesi
priešinti naujų mokesčių įvedi
mui, grįžo pasitikėjimas, ir akci
jų vertė vėl visur pradėjo kilti.

JAV, atsilygindamos Iranui už 
jų tanklaivių apšaudymų rake
tom,- Persijos įlankoj veikiančių 
naikintojų artilerijos ugnim su
naikino dvi įlankoj buvusias Ira
no platformas, o treciojoj išsikėlė 
jūrininkai sunaikino elektroni
nius susižinojimo įrengimus. 
Žmonių aukų nebuvo, nes plat
formose buvę žmonės buvo iš 
anksto įspėti apie numatomų jų 
sunaikinimų.

Nors Sov. S-gos paskutiniu 
metu buvo pasmerktas psichia
trijos panaudojimas politiniam 
reikalam, tačiau spalio 9 iš psi
chiatrinės ligoninės paleistas 
rusų disidentas Vladimir Titov 
pareiškė, kad niekas toj srity 
nėra pasikeitę, nes jis buvo gy
domas tokiais chemikalais, kurie 
jam neleisdavo patogiai nei 
stovėti, nei gulėti nei sėdėti ir 
kurie sutrukdydavo jo kalbų ir 
pakeldavo temperatūrų ir skau
smų.

Kinijos komunistų partijos 
centro komitetas patvirtino 
min. pirmininkų Zhao Ziyng ei
nančiu partijos sekretoriaus pa
reigas. Tikima, kad netrukus 
įvyksiančiam partijos kongrese 
jis bus patvirtintas šiose pareigo
se.

Gen. sekretorius Gorbačio
vas įsakė partijos ir vyriausybės 
pareigūnam imtis skubių žygių 
chroniškam maisto produktų 
trūkumui pašalinti ir nelaukti 5 
ar 10 metų, kol sovietų ūkis 
įstengs patiekti reikalingus pro
duktų kiekius.

KRATO IR IEŠKO POGRINDŽIO LEIDINIŲ
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 71

Rugsėjo 14 d. laiške dvidešimt 
JAV senatorių kreipėsi į Vals
tybės departamento sekretorių 
George Shultzą su prašymu, kad 
jis per savo pasimatymus rugsėjo 
15 - 17 Washingtone su Sovietų
Sąjungos užsienio reikalų mini- 
steriu Eduard Shevardnadze 
užprotestuotų represijas, taikoj 
mas prieš pabaltiečius, dalyva
vusius rugpjūčio 23 d. demon-

Kaltina lietuviškos 
vėliavos iškėlimu

Garliava. (Kauno raj.). 1986 
m. gegužės 22 d. saugumiečiai 
padarė kratų Arūno Rekašiaus 
bute (gyv. Garliavoje, Ramybės 
gatvėje).

A. Rekašius kaltinamas antita
rybinių atsišaukimų platinimu 
bei lietuviškos vėliavos iškėlimu 
vasario 16 d. Čekistai reikalavo 
atiduoti rašomųjų mašinėlę, ku
rių naudojo atsišaukimų daugini
mui. Kratos metu nieko iš ieško
mų daiktų nerado.

Gegužės 23 d. A. Rekašius 
buvo tardomas Kauno miesto 
KGB būstinėje.

Garliava. 1986 m. gegužūės 
22 d. krata buvo ir garliaviečio 
Mindaugo Babono bute. Paėmė 
religinio turinio knygas ir jo tėvo 
ranka rašytus prisiminimus.

Paėmė mašinėle 
daugintą literatūrą

Garliava, 1986 m. gegužės 22 
d. krata buvo padaryta pas Sau 
lių Kelpšų, gyvenantį Garliavo
je, Pažangos gatvėje. Kratai va
dovavo milicijos kapitonas Kra
sauskas. Kratoje dalyvavo trys 
pavardžių nepasisakę saugu
miečiai ir KGB darbuotojas Pe
trauskas.

mašiaėie daugintos religinės li
teratūros apie 100 magnetofono 
juostų su muzikos įrašais, ir kt.,

Čiurlionio ansamblis atvyksta iš Clevelando ir lapkričio 7 koncertuos Richmond Hill 
aukštesnės mokyklos (HS) salėje. Koncertų rengia Laisvės Žiburio radijo valandėlė. 
Žiūr. skelbimų 8 psl.

“BROLIO” SALZBURGO KATALIKAI 
NEBUVO ĮSILEISTI Į VILNIŲ

Pietų Korėjos opozicijos skili
mas, privedęs prie nesugebėji
mo susitarti dėl vieno kandidato 
į krašto prezidentus, sukėlė di
delį JAV7 ir opozicijos partijų nu
sivylimų.

Nobelio fizikos premija buvo 
paskirta Vakarų Vokietijos ir 
Šveicarijos mokslininkam K. 
Alex Mūller ir Georg Berdnorz 
už jų darbus ieškant aukščiausių 
energijos laidininkų. Chemijos 
premija atiteko 2 amerikiečiam 
Charles J. Pedersen ir Donald 
J. Cram ir prancūzei Jean M ari e 
Lehn už jų darbus pagaminant 
dirbtines molekules, galinčias 
atlikti gyvybines chemines reak
cijas.

OSI, pasinaudodama J.T. sau
gomais karo nusikaltėlių archy
vais, apkaltino Michigan valstijoj 
gyvenantį Peter Quintus buvus 
Maidanek nacių kone, stovyklos 
sargu. Esu dar tiriamos kitų 5 
piliečių bylos.

Nors Salzburgas ir Vilnius 
“susibroliavo” jau 1970-ais me
tais, salzburgiečių delegacijai 
nebuvo leista nuvykti į Lietuvos 
krikšto jubiliejaus iškilmes. Apie 
tai pranešė Salzburgo arkivysku
pijos spaudos skyrius. Arkivy
skupas Berg jau balandžio 
mėnesį pranešė Kauno vyskupui 
pagalbininkui apie savo pageida
vimų pasiųsti į iškilmes oficialių 
delegacijų. Prieš pat iškilmes ar
kivyskupas gavo iš Kauno vysku
po pagalbininko Juozo Preikšto 
telegramų, kurioje sakoma, kad 
lietuviams “neduodama gali
mybės kviesti svečius iš užsienio 
į jubiliejaus iškilmes.” Salzbur
go arkivyskupijos kunigų taryba 
pasiuntė SSRS generaliniam 
konsului Liadovui raštų, kuria
me giliai apgailestaujamas toks 
“nesuprantamas” sovietų 
valdžios elgesys ir pabrėžiama, 
kad asmeniniai krikščionių susi
tikimai yra “neatskiriama religi
jos laisvės dalis.” Apie draudimų 
Lietuvos dvaasininkams pasik
viesti svečius iš užsienio plačiai 
rašė ir Salzburgo spauda.

SSRS-gos ministeriui pirmi
ninkui Ryžkovui liepos mėneų 
besilankant Austrijoje, jį nuolat

Po kratos S. Kelpšas buvo nuga
lintas į Kauno saugumų ir tardo
mas. Tardymas tęsėsi ir gegužės 
23 d.

Sulaikė einančią 
gatvėje

Kaunas. — 1986 m. gegužės 
23 d. gatvėje buvo sulaikyta ir 
nugabenta į Kauno saugumų Al
dona Raižytė.

A. Raižytė buvo apklausinėja
ma ryšium su S. Kelpšos bute 
padaryta krata. Tų pačių dienų 
saugumiečiai tardė ir kaunietę 
G. Bružaitę vertė pripažinti jog 
pažįstanti S. Kelpšų.

Krato ir 
nutrėmime esančius

Omsukčianas (Magadano sri
tis). 1986 m. gegužės 14 d. pas 
Antanų Terleckų, esantį tremty
je ir gyvenantį Omsukčiane, 
bendrabučio kambaryje buvo 
padaryta krata. Kratų darė Vil
niaus saugumietis Česnavičius ir 
du čekistai iš Magadano. Saugu
miečiai prasitarė, kad Lietuvoje 
yra užvesta byla kažkokiai mote
riai, kuri A. Terleckui siuntė iš- 
traokas-4š<Knygos “Čekistų na
guose”.
(Kratos metu konfiskuoti 7 A. 

Terlecko laiškai rašyti Lietuvoje 
gyvenantiems asmenims. Bai
giant kratų Česnavičius pareiškė: 
“Ruošiu tau pamainų”.

lydėjo klausimai apie šį draudi
mų. Salzburgo provincijos gu
bernatorius Wilfried Haslauer 
liepos 9 d. įteikė Ryžkovui me
morandumų, kuriame klausia
ma, kodėl Salzburgo atstovams

"GRĄŽINKITE PETKUI RANKRAŠTĮ” — 
REIKALAUJA JAV P.E.N. KLUBAS

Birželio 9 d. JAV P. E. N. Klu
bo vardu buvo pasiųsta ši tele
grama kapitonui Dalmatovui, 
konclagerio, kuriame buvo kali
namas Viktoras Petkus, vadovui: 
“2000 Amerikos P. E. N. Centro 
rašytojų vardu, mes raginame, 
kad Viktorui Petkui būtų su
grąžinti jo rankraščiai ir kad jam 
būtų leista dirbti savo darbų." 
Telegramų pasirašė Tarptautinio 
P.E.N. Klubo vicepirmininkas 
dramaturgas Arthur Miller, ir 
Laisvės rašyti komiteto pirmi
ninkė Rose Styron.

Petkaus rankraščių konfiskavi
mas taip pat buvo pasmerktas 
gegužės15 d. Lugano mieste. 
Šveicarijoje, Tarptautinio 
P.E.N. Klubo Kongreso metu 
priimtoje rezoliucijoje.

stracijose Vilniuje, Rygoje ir Ta- . 
line. Senatoriai tų reikalų apibu
dina kaip “kritiškai svarbų žmo
gaus teisių klausimų”.

Laiške prisimenamos legalios, 
taikingos Pabaltijo kraštų so
stinėse įvykusios demonstraci
jos, kurių tikslas buvo pagerbti 
aukas nuo 1939 m. pasirašytos 
nacių-sovietų sutarties, privedu- 
sios prie tų kraštų prijungimo 
prie Sovietų Sųjungos. Senato
riai atkreipia dėmesį į tai, kad 
demonstracijose dalyvavo 
maždaug 10,000 žmonių ir, kad 
jos laikomos pačiais didžiausiais 
protestais prieš sovietų valdžių, 
kurie yra bet kada įvykę Pabalti
jy-

Daugelis šių senatorių pasi
rašė rugpjūčio 18 d. laiškų Mik- 
hail Gorbačiovui, kuriame jis 
buvo raginamas, kad rugpjūčio 
23 d. sukakties minėjimai 
nebūtų trukdomi ir, kad prieš jų 
organizatorius bei dalyvius 
nebūtų taikomos jokios sankci
jos.

Senatoriai teigiamai įvertina 
faktų, kad iš viso buvo leidžiama 
taikingas demonstracijas turėti. 
Tačiau žinia, kad po demonstra
cijų milicija kai kuriuos dalyvius 
vargino ir su jais brutaliai elgėsi 
iššaukia senatorių “gilų susirūpi
nimų”. Laiške cituojamas

Kongresui, pateiktas vienuoli
kos Rygos demonstrantų vardu. 
Jame skundžiamasi, jog

nebuvo leista dalyvauti Lietuvos 
krikšto iškilmėse. Memorandu
mas primena, kad 1975 m. pasi
rašydama Helsinkio Aktų, Sovie
tų Sąjunga įsipareigojo leisti re
liginėms bendruomenėms, in
stitucijoms ir organizacijoms pa
laikyti ryšius.

(Elta) 

Patikimomis žiniomis iš Lie
tuvos, Petkus pastaruoju metu 
buvo perkeltas iš ypatingo lage
rio Permėje į 37-tų griežto 
režimo lagerį. Dabartinis jo 
adresas: 618801 Permskaya 
oblast, Chusovskoj r-n st. Polo- 
vinka, uchr. VS-389/37, USSR.

Iš jo prieš porų mėnesių Lie
tuvoje gautas jo rusiškai rašytas 
laiškelis, kuriame sako, jog da
bar dirbąs virėju. Aliarmuoja
nčiai skamba jo žodžiai, kad 
"šiandien vos, vos susigaudžiau 
mintyse.” (Elta)

American Jewish Committee 
baigia spausdinti pr. metais JAV 
archyvuose atrastus nacių karo 
nusikaltėlių sąrašus knygos for
ma. Sąrašuose yra 24,453 pa
vardės.

rugpjūčio 23 milicija bei KGB 
įsiveržė j butų, kuriame tte 
žmonės buvo susirinkę ir juos 
bei kitus žmones, įskaitant mo
teris ir vaikus, brutaliai primulė. 
Taipogi pareiškimo autoriai
buvo kuriam laikui suimti ir 
vėliau KGB juos atidžiai sekiojo.

Senatoriai iškelia ir Valams 
pasiekusias žinias, jog keli lietu
viai buvo KGB agentų suimti ir
terorizuojami. Senatorių laiške 
teigiama, kad telegrama apie tai 
Gorbačiovui pasiuntė Vilniaus 
demonstracijų kalbėtojai Nijolė 
Sadūnaitė bei Robertas Grigas, 
kartu su kunigu Roku Puzonu. 
Telegrama užprotestuoja tų 
asmenų pagrobimų ir varginimų 
(iš tikrųjų Grigas ir Puzonas tos 
telegramos nepasirašė. Ji buvo 
siunčiama Sadūnaitės, Antano 
Terlecko, Petro Cidziko irVy- 
•tauto Bogušio vardu. Grigas ir 
Puzonas vėliau, rugsėjo 1 d. at
virame laiške Sovietų Sųjungos 
Generaliniam Prokurorui 
pridėjo savo parašus).

Atskleidę šiuos faktus, senato
riai pateikia Shultzui tris prašy
mus. Pirma, jie prašo, kad jis 
Shevardnadzei perduotų jų gilų 
susirūpinimų šiuo klausimu ir 
griežtai pasmerktų įvykusius 
žmogaus teisių pažeidimus Pa
baltijo kraštuose. Antra, jie pa
geidauja, kad Shultzas skatintų 
sovietų valdžių gerbti išsireiški
mo bei susirinkimo laisves, ku
rios garantuojamos sovietų kon
stitucijos 50-am straipsnyje. 
Trečia, prašoma, kad JAV 
valdžia toliau sektų įvykius So
vietų Sąjungoj, kad patirtų, ar 
individai, kurie ateityje dalyvaus 
taikingose demonstracijose bus 
varginami ir jų žmogaus teisės 
pažeidžiamos.

Baigiant laiškų, senatoriai tvir
tina, jog taikingos demonstraci
jos Rygoje, Vilniuje bei Taline
dramatiškai įrodė pabaltiečių 
troškimų viešai pažinti savo isto
rijų. JAV-ės turi ir toliau stipriai 
remti tuos žmones pasaulyje, 
kurie naudojasi išsireiškimo lai
sve.

Šio laiško iniciatorius, kaip ir 
rugpjūčio 18 d. laiško Gorbačio
vui, buvo Senatorius Donald 
Riegle iš Michigano, kurispabal- 
tiečiams rodo didelį palankumų. 
Rugsėjo 14 d. laiškų Shultzui tai
pogi pasirašė šie senatoriai: Paul 
Simon, Bill Bradley, Paul Sarba- 
nes, William Proxmire, Daniel
Patrick Moynihan, Frank Lau- 
tenberg, Patrick Leahy, David 
Pryor, John Kerry, John Heinz, 
Carl Levin, Jeflf Bingannan, 
Christopher Dodd, Alfonse 
D’Amato, Rudy Boschvvitz, 
Dale Bumpers, Dennis DeCon- 
cini, William Cohen, ir David 
Kamės. Iš to sąrašo 12 pasirašė 
ir ankstesnį Riegle laiškų: Si
mon, Proxmire, Bradley, Pryor, 
Heinz, D’Amato, DeConcini, 
Leehy, Levin, Dodd, Boschvvitz 
ir Kamės.

Pažymėtina, kad kai kurie lie
tuviai jau yra reagavę į Senato
riaus Riegle palankumų Pabaltijo 
klausimam. Jungtinio Amerikos 
pabaltiečių komiteto pareigūnė 
Ginta Palubinskaitė ir Lietuvių 
Informacijos Centro Washingto- 
no skyriaus vedėjas Viktoras Na
kas aplankė Senatorių Riegle 
rugsėjo 11 d. Jie jam įteikė 
padėkos laišką, kurį Darbo die
nos savaitgaly pasirašė 120 lietu
vių, dalyvavusių Ateitininką stu
dijų dienose Dainavos stovyklo
je. Laiške atkreipiamas dėmesys 
į dvi Senatoriaus Riegle iniciaty 
vas: rugpjūčio 18 d. laiškas Gor
bačiovui ir įvedimas rezoliucijos 
Senate , pažymint Lietuvos kri
kščionybės 600 metų jubiliejų 
bei reikalaujant religinės laisvės 
Lietuvai. Tą rezoliuciją, dėl ku
rios įvedimo Lietuvių Informaci
jos Centras glaudžiai dirbo su 
Senatoriaus Riegle štabu, Sena
tas priėmė liepos 1.

iUO
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deckio. Šio sezono pradžioje 
vyks į Rytų Vokietiją penkiems 
soliniams koncertams ir padarys

IS OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

I

— Šiauliuose “Elnio” odos ir 
avalynės gamybinio susivieniji
mo kolektyvas paminėjo savo 
įmonės įkūrimo 110-ąsias meti
nes. Fabrikas “Elnias” yra Šiau
lių miesto seniausia įmonė. Su
kaktis buvo atžymėta susirinki
mu dramos teatre, kur geriausie
ji darbo pirmūnai, veteranai 
buvo apdovanoti garbės raštais, 
piniginėmis premijomis.

— Kazių Rūdoje, Kapsuko ra
jone, yra miškininkų gyven
vietė, kurioje yra buitinės patal
pos, sveikatingumo punktas su 
fizioterapijos, procedūriniu, sto
matologiniu ir kitais gydymai- 
siais kabinetais, vertikalinėmis 
voniomis, sauna. Dabar atidary
ta nauja parduotuvė.

Savaitės * 
: įvykiai |

Į Sov. S-gos iš Afganistano 
pasitraukimo reikalus įsivėlė ko
munistų simpatikas Amerikos 
biznierius Armond Hammer.

Ispanijos Barcelonos mieste 
prie JAV konsulato išsprogdinta 
bomba sužeidė 8 ispanus ir apga
dino pastatą.

Sov. S-ga pakeitė savo seną 
nusistatymą ir nutarė sumokėti 
visas iki šiol jos nesumokėtas 
skolas J.T. Taikos priežiūros da
linių išlaikymui. Jos siekia 197 
mil dol.

Austrija pareiškė valst. de
partamentui protestą už tai, kad 
JAV ambasadorius Austrijai Ro- 
nald Lauder pareiškęs, kad Au-
strijos gyventojai yra antisemi
tiškai nusiteikę.

Burkino Faso (buv. Aukštut. 
Voltą) prezidento patarėjas kpt. nlLBlaise Campaore nuvertė prezi
dentą ThdfnaŠ Sankara ir jį su 12 
bendradarbių sušaudė. Nužudy
tasis prezidentas buvo didelis 
Libijos gerbėjas.

Prieš Nikaragvos vyriausybę 
kovojančių partizanų vadai suti
ko lapkričio 7 pradėti pasitari
mus su vyriausybe dėl karo veik
smų užbaigimo.

Indija įklimpusi į Šri Lankoj 
veikiančių Tamil genties partiza
nų nuginklavimą, vėl pasiuntė 
ten 2000 karių Jaffna pusiasaly 
veikiantiem partizanam nugink
luoti.

Nikaragvos vyriausybė 
uždraudė neseniai leistai veikti 
katalikų radijo stočiai transliuoti 
žinias.

Švedijos teisingumo ministe- 
ris Stan Wiekbom atsistatydino 
už tai, kad žmonos aplankyti iš
leistas iki gyvos galvos kalėti už
šnipinėjimą Sovietų Sąjungai Atsklrus turėjo 
nuteistas Stig Bergling pabėgo, žmogaus TejsiUj Mo,eris 
greičiausiai į Sovietų Sąjungą Ekumenizmo ir ki-

Taivano vyriausybė leido tQ$ komjsijos
savo piliečiams lankyti Kinijoj
gyvenančius gimines. Didelio susidomėjimo susi-

Lietuvės atstovės Pasaulio Katalikių Moterų Organizacijų 
Unijos suvažiavime, kuris įvyko š.m. liepos 17 Londone, An
glijoje. Iš dešinės — dr. Aldona Šlepetytė-Janačienė, Pietų 
Korėjos Katalikių Moterų Sąjungos pirmininkė J. Park, Bi
rutė Venskuvienė, PLKOS atstovė tarptautiniams ryšiams, 
ir M. Parulienė, Šv. Onos draugijos pirmininkė Anglijoje.

— Vilniuje buvo atžymėta 
smuikininko-profesoriaus Lietu
vos liaudies artisto ir respubli
kinės premijos laureato Eugeni
jaus Paulausko kūrybinės veiklos 
40-metis specialiu koncertu. Ji
sai yra Lietuvos kamerinio kvar
teto vadovas dalyvavęs daugely
je kraštų gastrolėse ir sulaukęs 
žymių laimėjimų tarptautiniuo
se konkursuose.

— Lietuvos nusipelniusios 
meno veikėjos garbės vardas su
teiktas poetei Viktorijai Juditai 
Vaičiūnaitei už nuopelnus tary
binei literatūrai.

— Lietuvos liaudies artistas, 
tarptautinio konkurso laureatas 
Vladimiras Prudnikovas su Le
ningrado Mažojo akademinio 
operos ir baleto teatru gastrolia
vo Italijoje. M. Musorskio ope
roje “Borisas Godunovas” atliko 
Pimeno vaidmenį. Gastrolės 
truko mėnesį laiko ir buvo aplan
kyti Modena, Emilia, Piaccenco 
ir Palermo miestai. Po to Tbilisi 
mieste dainavo G. Verdi operoje 
“Don Carlo” Pilypo rolę, o iš ten 
vyko į Lietuvos meno ir kultūros 
dienas Gorkio mieste. Šiuo metu 
televizijos muzikiniame filme 
kuria W. A. Mozarto operoje 
“Don Juan” Leporelio vaid
menį. Muzikinė palyda Lietuvos 
nusipelniusio kamerinio orke
stro vadovaujamo Sauliaus Son-

LIETUVĖS PASAULINIAME KATALIKIŲ 
MOTERŲ SUVAŽIAVIME D. BRITANIJOJE

Londone liepos 14-23 įvyko 
pasaulinis katalikių moterų orga
nizacijų atstovių suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo delegatės iš 62 
kraštų. Šį suvažiavimą suorgani? 
zavo Pasaulio Katalikių Moterų 
Organizacijų Unija (WUCWO), 
prie kurios priklauso 30 milijonų 
organizuotų narių.

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungai (PLKOS) 
atstovavo dr. A. Šlepetytė-Ja- 
načienė — PLKOS valdybos pir
mininkė, B. Venskuvienė — 
PLKOS įgaliotinė tarptauti
niams ryšiams, M. Parulienė — 
Šv. Onos Dr-jos Londone pirmi
ninkė ir M. Šemetienė — tos 
Dr-jos valdybos iždininkė.

Suvažiavimo darbai 
ir eiga

Pagrindinė suvažiavimo tema: 
“Moters pažanga — visų pratur
tinimas”. Įžanginę paskaitą 
skaitė sesuo Kay MacDonald, 
N.D.S., iš JAV..

įrašus su Bacho kameriniu orke
stru. Soliniuose koncertuose 
akomponuos žmona Nijolė.

— Betygalos knygos bičiulių 
klubas suorganizavo susitikimą 
su rašytojais ir literatūros ty
rinėtojais. Dalyvavo poetas M. 
Martinaitis, prozininkas E. 
Ignatavičius, Vilniaus Valstybi
nio universiteto dėstytojai—do
centė E. Bekelienė ir prof. J. 
Girdzijauskas. Koncertinę dalį 
atliko Panevėžio 2-sios vidurinės 
mokyklos etnografinis ansam
blis, parodęs “Juodaitišldų ve
stuves”. Ansambliui vadovauja 
S. Skurdėnienė.

— Vilniuje antrą kartą viešėjo 
Maskvos satyros teatras, kurio 
vadovu yra TSRS liaudies arti
stas V. Plučekas. Vaidinimai 
vyko valstybiniame operos ir ba
leto teatre bei profesinių sąjun
gų kultūros rūmuose. Repertua
re: E. Erdmano “Savižudis”, J. 
Dručės “Sarta kumelė su varpe
liu”, V. Majakovskio “Blakė”, P. 
A. Beaumarchais “Figaro ve
stuvės”, B. Brecht Opera už 
tris skatikus”, A. Makojonoko 
“Užguitas apaštalas”, S. Aliošino 
“Aštuonioliktas kupranugaris”, 
V. Rozovo “Kurtinio gūžta” ir kt.

— Lietuvos valstybinės kon
servatorijos aktoriaus meistriš
kumo katedros vyr. dėstytoja A. 
Adomaitytė-Vitkauskienė ap- 

laukė WUCWO anketos “Pasau
liečių pašaukimas ir misija 
Bažnyčioje ir šių dienų pasauly
je” analizė. Į šią anketą atsakė 
įvairių kraštų katalikių moterų 
organizacijos.

Atstovės taip pat nagrinėjo 
specifines Europos, Azijos, Afri
kos, Šiaurės ir Pietų Amerikos 
problemas.

Suvažiavimo metu įvyko dia
loginis forumas, kuriame buvo 
apibūdinta ir nagrinėta Pasaulio 
Katalikių Moterų organizacijos 
Unijos veikla su kitomis tarptau
tinėmis organizacijomis ir insti
tucijomis: Jungtinėmis Tautomis 
(UNO), Tarptautine Organizaci
ja Švietimui ir Kultūrai (UNE
SCO), Europos Taryba, Tarp
tautine Organizacija Mitybai ir 
Žemės Ūkiui (FAO) ir kt.

Pabaigoje priimta eilė nutari
mų, rezoliucijų ir veiklos progra
ma ateinantiems ketveriems me
tams.

Informacija apie 
okupuotą Lietuvą

Lietuvės delegatės aktyviai 
dalyvavo šio tarptautinio su
važiavimo darbuose. Dr. Aldona 
Šlepetytė-Janačienė reiškėsi 
darbo sekcijoje šeimos klausi
mais pasaulyje. Jos metu padarė 
pranešimą apie religinį perse
kiojimą pavergtoje Lietuvoje ir 
didelę šeimos reikšmę ugdant 
tikėjimą jaunojoje kartoje. Ji taip 
pat plačiai iškėlė išskirtų lietu
viškų šeimų tragišką padėtį, kuri 
vis nesulaukia teigiamo sprendi
mo.

Komunikacijos klausimų dar
bo sekcijoje Birutė Venskuvienė 
informavo apie katalikiškos 
spaudos draudimą okupuotoje 
Lietuvoje, taip pat apie radijo ir 
televizijos nuolatinį naudojimą 
sovietinei propagandai. Ji taip 
pat kalbėjo apie užsienio radijo 
laidų nuolatinius trukdymus 
Lietuvoje ir draudimą ten jų 
klausytis.

Žmogaus Teisių komisijos 
posėdžiuose B. Venskuvienė pa
kartotinai kreipėsi į suvažiavu
sias atstoves, prašydama 
neužmiršti nuolat vykstančius 
žmogaus teisių pažeidimus oku
puotoje Lietuvoje.

Vienoje iš suvažiavimo plenu- 

skienę paruošti “Scenos judesio 
pagrindų” programą šalies kon
servatorijų solinio dainavimo ka
tedroms ir meno institutams.

— Lietuvos Aukščiausios Ta

gynė menotyros kandidato di
sertaciją tema “Aktoriaus vokali
sto plastikos parengimas šiandie
niniame muzikiniame teatre” 
valstybiniame A. Lunačiarskio 
teatro meno institute Maskvoje. 
Sovietų Sąjungos kultūros mini
sterijos metodinis kabinetas pa
prašė A. Adomaitytę-Vitkau-

SKAUNS FUNERAL HOME, tacų 84 - 08 toteetee Avė. (prie Fbrest 
k ^eOQwloMwwfl» FI.T. • ™MevuM“wB.

Koplyčios parūpinamos visose miesto daiyaa. TaL 296 • 2244.

BU YUS FUNERAL HOME. Mario Telzoka, Jr. laidotuvių direktorius, Mew- 
arfc Office: Leteyoito SL (Cor. W«soe Avo.), toist 944 - S172. de

rybos Prezidiumo įsakais apdo- ruoAlemoe garbingo* laidotuvės. Modernios kopfyčtoa, oras laidomas, 
vanoti garbės raštais už nuopel- Daug vietos autotnoblHam pastatyti. .
nus muzikiniam menui Lietuvos 
nusipelniusį kolektyvą Lietuvos 
kamerinį orkestrą ir Lietuvos 
valstybinės filharmonijos voka
linį instrumentinį ansamblį “Ok
tava”, už sėkmingas gastroles 
Maskvos akademinį satyros tea
tro kolektyvą ir už nuopelnus lie
tuvių liaudies kūrybai Lietuvos 
valstybinį akademinį nusipel
niusį dainų ir šokių ansambliį 
“Lietuva ”.

— Vilniuje Lietuvos dailinin
kų sąjungoje įvyko tarptautinė 
knygos meno konferencija, kurią 
organizavo Lietuvos leidyklų, 
poligrafijos ir knygų prekybos 
reikalų komitetas, kultūros mi-

BEACHMEMOR1AL CHAPEL, 901 Coroy Ava., St Patoraburg Baach, Ra., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOOOLAWN FUNERAL HOME, 200 
Paaadana Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707.813 3454393. WOOOLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Fla. 33707.813 345 
-9383.

JUOZO ANDRIUŠIO Raal Estate, namų pardavimaa, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas, (staiga veikia naujoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhavan, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio idijenteis.

VYTAUTAS BELECKAS IR SONUS JONAS, sav. Wlnter Gardon Tavom. 
1883 Madteon St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms k kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinlal pietūs. Pirmos 
riteles lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINK) VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baklng Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, iventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. -43-04 Junction Btvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

nisterija ir dailininkų sąjunga. 
Buvo paliestos šiuolaikinės kny
gų iliustravimo problemos, ap
tartos iliustracijos ir knygos ek
sponuojamos trečioje knygų 
meno trienalėje.

S. L. K.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKIn- 
non Securtties Ine., One State St. Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodttles, auksą 
Ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Medus, Jr. 70 Curtis St, Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

mo sekcijų, klausantis visų kon
tinentų atstovėms, dr. A. Šlepe
ty tejanačienė iškėlė lietuvių 
moterų kalinių Sibire beviltišką 
padėtį, kartu primindama ir kitų 
pavergtų tautų moterų, kovoja
nčių už savo religinius įsitikini
mus, sunkią padėtį. Vieningai 
priimtoje rezoliucijoje prie 
WUCWO priklausančių organi
zacijų prašoma įeiti į ryšius su 
tarptautiniais organais, lame 
rūpinasi sąžinės kalinių išlaisvin- 
mu, aktyviai prisidedant prie 
bendros akcijos.

Kitoje plenumo sesijoje dr. A. 
Janačienė informavo delegates, 
kad 1987 metais lietuvių tauta 
okupuotoje Lietuvoje ir laisva
me pasaulyje švenčia 600 m. kri
kščionybės sukaktį. Savo pra
nešime plačiai minėjo Romoje 
įvykusias iškilmes, audienciją 
pas Šv. Tėvą ir kitus su šia sukak
timi susijusius renginius.

Šio didelio tarptautinio su
važiavimo metu lietuvių dele
gačių pastangomis buvo suruošta 
informacinės dokumentacijos 
apie padėtį okupuotoje Lietuvo
je parodėlė, kuri susilaukė dide
lio dėmesio.

Lietuvės delegatės turėjo 
daug galimybių ir asmeniškai su
pažindinti suvažiavimo dalyves 
su okupuotos Lietuvos likimu 
bei organizacine veikla išeivijo
je.

Bendros maldos
Kiekviena suvažiavimo diena 

prasidėdavo ir baigdavosi paski
rų tautų paruoštomis maldomis. 
Melstasi ir už persekiojamą 
Bažnyčią, pavergtas tautas.

Ypatingos mišios vyko liepos 
16 Londono VVestminsterio ka
tedroje. Mišias aukojo kardino
las B. Hume. Šalia pasaulinio ka
talikių suvažiavimo delegačių 
dalyvavo visų D. Britanijos kata
likių moterų organizacijų at
stovės.

Šio suvažiavimo dalyvės rūpe
stingai buvo globojamos Anglijos 
Katalikių Moterų Centro. Dele
gačių pagerbimui po pamaldų 
Westminsterio katedroje tuoj 
buvo suruoštas didelis priėmi
mas. Jo metu didelio dėmesio 
susilaukė lietuvės delegatės, pa
sipuošusios tautiniais dra
bužiais. Jų gražumu ir spalvin
gumu stebėjosi suvažiavimo da
lyvės ir spaudos atstovai, kurie 
prašė paaiškinimų apie lietuvių 
liaudies meną ir kartu apie oku
puotos Lietuvos padėtį.

(PLKOS inf.)

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos AtaimM- 
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 Iki 8 vai. vak. iš WNYM1330AM. Plrmad. 
6-7 vai. vak. iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Štokas, Direkt, 234 SunHt 
Dr., Watchung, N J. 07060. Tai 201 753 - 5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 -10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kazys, 217 - 25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.
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Šį savaitgalį, spalio 31 ir lapk
ričio 1, Chicagoje, Jaunimo Cen
tre, šaukiama teatralų suvažiavi
mas. Šaukia LB Kultūros Taiy- 
ba, kuri rūpinasi puoselėti ir gai
vinti visą lietuvišką kultūrinį gy
venimą. Norėdama, kad teatrinė 
veikla pagyvėtų, ir šaukia šį pa
sitarimą, kuris gal bus seminari
nio pobūdžio.

menka. Tik ten, kur yra teatro 
entuziastai, veikia vaidintojų 
būreliai. Tokie mėgėjų teatrai 
veikia Chicagoje, Los Angeles, 
St. Petersburge, Hamiltone, 
Kanadoje. Grupės yra daugiau 
mėgėjiško pobūdžio, nors jose 
pasitaiko ir nemažų vaidybinių 
talentų, teatro entuziastų, kurie 
ir pakelia visus grupės vargus ant 
savo pečių.

Vyresnieji mūsų profesionalai 
teatralai jau yra pasitraukę iš ak
tyvios veiklos. Anksčiau, prieš 
kokia 20 metų, jie puikiai veikė 
ir surengė eilę vaidinimų. Dabar 
pats gyvenimas juos padarė pen
sininkais stebėtojais.

Priaugo naujų teatralų, kurie 
baigė čia vaidybos mokslus. Jų 
būtų jau jfeife-
pržtapo prie lietuviškos veiklos - 
Gal tik vienas kitas ateina į lietu
viškąjį mėgėjų teatrą ir padeda 
jam veikti. Kiti veržiasi į ameri
kiečių teatrus. Tokiame New 
Yorke yra bent keli lietuviai ak
toriai, bet jiem pasireiškti lietu
viškoje scenoje nėra sąlygų. Visi 
yra perkrauti darbais. Be to, dar 
nori pagarsėti amerikiečių tarpe -

Reikėtų ieškoti būdų, kaip 
juos įtraukti į lietuviškojo teatro 
kūrybos darbą. Jei iš jų sunku 
sulipdyti grupę, tai gal galimais 
jų parengti literatūros interpre
tatorius. Būtų lengviau ir papra
sčiau vienam ar dviem surengti 
literatūrines popietes — rečita
lius. Apie tai yra kalbėję ir New 
Yorke esą lietuviai aktoriai.

Dar prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą Amerikoje veikė daugybė 
mėgėjų grupių. Ir jos tikrai su
vaidino svarbų vaidmenį — pa
laikė lietuviškumą, kėlė patrioti
zmą. Tie emigrantai buvo jauni 
ir darbštūs, norėjo pasireikšti vi
sose gyvenimo srityse. Jie ir vai
dino, ir dainavo, ir šoko.

Mėgėjų polėkiai dabar 
sumažėjo, nes televizija duoda 
įvairių programų. Kiekvienas 
pripranta prie geros vaidybos, 
tai tuo pačiu ir varžo jį eiti į sce
ną. Be to, televizija sudaro sąly
gas namuose sėdėti ir žiūrėti kuo 
geriausias pramogines progra
mas. Tai atima žmogui norą ke
liauti į lietuviškus renginius.

Kaip ten bebūtų, būtų gera, 
kad susiorganizuotų kuo daugiau 
grupių, grupelių, kurios rengtų 
lietuviškus vaidinimus. Gal toks 
pokalbis apie dabartinę teatro 
būklę ir paskatins teatralus dide
snei veiklai. Žmonės tikrai yra 
išsilgę vaidinimų. Visada tauta 
ilgis didžiojo teatro, kur būtų 
kalbama apie didžiąsias laiko 
problemas, kur herojai nušvie
stų kelius į ateitį.

Sveikiname Sugros "tary bos 
pastangas ir linkime, kad jų su
važiavimas kuo geriausiai pasi
sektų ir sukeltų entuziazmą 
ateičiai.

Literatūros šventė

Šį savaitgalį, spalio 31, 
Kultūros Židinyje, Brooklyne 
vyksta literatūros šventė. Ji ren
giama Židinyje tik dėl to, kad čia 
būtų pagyvintas kultūrinis veiki
mas. Chicagoje rengiami poezi
jos pavasariai, premijų įteikimų 
šventės, literatūros vakarai. 
New Y orkas pasidarė lyg pa
vargęs ir išsekęs.

Šį šventė ir sužibės lietuvišku 
kūrybos žodžiu ir lietuviška dai
na bei muzika. Tai lietuviškosios

Vėl grįžtame į 
didžiąją salę

Birželio 28, sekmadienis Ro
moje, mūsų didžioji šventė. Iš 
karštų Romos gatvių autobusais 
parvykome į savo viešbučius at
sivėdinti, pailsėti, užkąsti, nes 
esame šiandien atlikę iškilmin
gąsias pamaldas. Dar šiandien 
didysis koncertas ir didysis po
kylis. Trys dideli įvykiai sukrau
ta į vieną dieną pagal tą posakį: 
“Dievas trejybę mėgsta”.

Akademinė dalis su koncertu 
vyksta toje pačioje popiežiaus 
Pauliaus VI salėje, kur buvo ir 
audiencija. Pradžia 6 v.v., kada 
didieji karščiai jau yra pasitraukę 
iš miesto.

Vėl išsipustę važiuojame į Va
tikaną. Važiuojame visam vaka
rui, nes iš koncerto tuoj keliausi
me į pokylį. Šv. Petro aikštė Va
tikane apytušti. Nuėjo, nuban
gavo žmonių daugybė. Ir sargy
bų sumažėjo, nes popiežius šį 
vakarą neišeina iš savo rūmų.

kūrybos šventė. Juk lietuviškoji 
žodžio kūry ba, poezija ir proza, 
ir atgaino mūsų tautą, ją išvedė 
iš pražūties ir pastatė ant tvirto 
tautinio kelio. Ir dabar lietuviš
kasis kūrybos žodis palaiko mūsų 
stipry bę ir duoda jėgos ateičiai.

Sveikiname lietuviškojo kūry 
bos žodžio puoselėtojus, sveiki
name rašytojus laureatus, dėko
jame Lietuvių Fondui, kad jis 
remia lietuvių literatūrą! Sveiki
name ir lietuviškosios muzikos 
puoselėtojus! Tegu žydi ir klesti 
jūsų menas ir tegu uždega visus!

Šv. Petro aikštė birželio 28 po iškilmingų pamaldų, kurios buvo skirtos Lietuvos krikšto
600 metų sukakčiai paminėti. Nuotr. V. Bacevičiaus
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LIETUVIAI KONCERTUOJA VATIKANO DIDŽIOJOJE SALĖJE

Lietuvos krikšto sukakties minėjimas Romoje
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Eidamas į salę, kairėje pusėje 
pirmą kartą pamačiau italų ka
riuomenės sargybas. Prie kažko- - 
krų durų stovėjo kareivis ar poli
cininkas, ginkluotas automatu, 
kurį laikė rankoje, pasirengęs 
kiekvienu momentu paleisti kul
kų serijas. Gal mūsų šūstis išgą
sdino sargybinį, nes juk Romoje 
atsitinka ir tokių dalykų, kad šau
do aerodrome, geležinkelio sto
tyje, šaudo į keleivius.

Pradeda kolegijos 
rektorius

Salėje susirinko mažiau žmo
nių nei audiencijos metu, bet vi
štide mūsų buvo daug. Ir tai kėlė 
susirinkusių nuotaikas.

Akademiją pradėjo Romos ko
miteto pirmininkas prel. Algi
mantas Bartkus, Šv. Kazimiero 
kolegijos rektorius, kurį Ameri
kos lietuviai gerai prisimena. 
Kaip jis klebonavo Pennsylvani- 
joje, veikė su Lietuvos vyčiais. 
Mokėjo sėkmingai triūsti, rengti 
piknikus, lietuvių dienas, subur
ti į minėjimus. Atvykęs į kolegiją 
rektoriauti, pakeltas į prelatus, 
užsidėjo raudoną juostą ir taip 
švytravo didelėje salės scenoje. 
Jis kalbėjo angliškai ir lietuviš
kai.

Padėkojo pirmiausia no- 

piežiui, kad taip globojo šį 
minėjimą, prašė pasimelsti už jį.

Lietuvos himnas
Po prelato žodžio pasigirdo 

vargonai. Tikriausiai grojo Vyte
nis Vasyliūnas. Vargonų nesi
matė^ girdėjosi tik muzika. Ji ir

Prasminga ir įspūdinga buvo 
pradėti čia Lietuvos himnu, savo 
pagarbą ir meilę tėvynei, jos 
praeičiai, jos. dabarčiai ir ateičiai 
išreikšti himnu krikščionybės 
sukakties minėjime. Tuo ir buvo 
sujungta tautiškumas su religija, 
nes tik stipri tų abiejų aspektų 
sąjunga išlaiko tautą tvirtą ir 
gyvą-

Ir visi visi labai pakiliai giedo
jo šį kartą Lietuvos himną, tegu 
girdi Roma, kad čia susirinko lie
tuviai, kurie taip pat yra ištikimi 
ir savo tautai, savo Lietuvai.

St. Lozoraičio žodis

Po himno kalbėjo Stasys Lozo
raitis, Jr., Lietuvos atstovas prie 
Šv. Sosto. Diplomato sūnus, gy
venęs Romoje ilgus metus, sa
vaime įsisavino gražias manie
ras, diplomatinį etiketą, išmoko 
ir kitų kalbų.

Grakščiais žingsniais pakilo jis 
marmuro laiptais prie pulto. Jis, 
kalbėjo itališkai, angliškai ir lie
tuviškai. Ir visos kalbos buvo ap
valdytos, kultūringos, kuriomis

Savo kalboje jto padėkojo po-

ir meilę lietuviams.
Ypač gražus buvo jo lietuviš

kasis žodis. Visi kalbėtojai lyg 
privengė paliesti dabartį. Pri- 

reikalavimas atėjęs 9 Maskvos. 
Tai buvo sąlyga, kad išleistų vie- 

sąlygą, kad minėjimo metu ne
minėtų, jog Lietuva yra okupuo
ta, kad ten religija persekiojama.

Stasys Lozoraitis lietuviškąjį 
žodį baigė linkėjimu kad botume 
vieningi ir kad lietuvių tauta 
būtų laisva krikščioniškoje lai
svoje Europoje. Visi buvo dėkin
gi už tuos žodžius ir ilgai jam 
plojo.

Rengėja itikėjosi, kad šioje 
akademijoje bus publikos iš įvai
rių tautų. Kiek jos ten buvo, sun
ku pasakyti, sunku buvo ir maty
ti pirmąsias vietas.

Pirmoji paskaita buvo itališ
kai. Ją skaitė prof. kun. dr. Pau
lius Rabikauskas, S. J., istorikas. 
Gregorianumo universiteto isto
rijos katedros dekanas. Paskaita 
rūpestingai parengta, išlukšten
tos visos aplinkybės, kaip vystėsi 
krikščionybės įvedimas Lietuvo
je.

Antroji paskaita buvo angliš
kai, ją skaitė Oklahomos univer
siteto profesorius dr. Vytautas 
Vardys. Jis irgi gvildeno Lietu
vos krikšto istoriją kaip krikščio
nybė formavo tautos ateitį. 
Kalbėjo ir apie dabartį, kaip lie
tuvių tauta dabar pergyvena 
sunkius‘laikus ir religijos perse
kiojimą.

Paskaita buvo gerai parauošta 
ir užsitęsė apie 45 minutes.

Koncertinė dalis

Antrai daliai vadovauti prela
tas Algimantas Bartkus pakvietė 
merginą. Ją taip pristatė, kad 
sunku buvo suprasti jos pavardę. 
Tik vėliau paaiškėjo, kad ji buvo 
Eglė Rūkštelytė. Gaila, kad ši 
pranešėja buvo pasimetus, nesu
gebėjo apvaldyti mikrofono, pra
leisdavo net svarbiausius mo
mentus, pav., ką dainuoja, kas 
akomponuoja. Publika ne ką 
girdėjo, ne ką ir suprato.

(nukelta į 4 psl.)

Iš kelionės tik asilas 
negrįžta arkliu
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Kaip užauga 
piliakalniai?

Via MerulanaMarulanos 
gatvė veda į Santa Maria Mag- 
fiore (Santa Marija Madžiorę)— 

v. Marijos Didžiąją baziliką.
Mat Romoje yra labai daug 
“mažųjų” Dievo Motinos Šven
tovių. Gatvė turi žalią medžių 
skėtį. Ja eiti smagu, ir eismo ris 
dar maža. Tik pėstieji sėdi prie 
staliukų ant šaligatvio kavinių 
sekmadienio atgaivai, o tų 
kėdžių gausu! Ne sykį, norint ka
vinę praeiti, tenka ją apeiti gat
ve. Tuo tarpu gatvės šonai apsta
tyti mažais Fiat ar Volksvagen 
automobiliais.

Paėjėjus, po kaire prie ViaLa- 
bieana, yra Sv. Marcelino ir Pe
tro šventovė. Įdomi man dabar 
tuo, kad man reikia nuo gatvės 
į ją nulipti. Šventovė senutėlė, 
iš pirmųjų kristinių amžių. Ji jau 
daubelėje. Mat Roma yra augan
tis miestas.

Grindinys gatvėje dengia se
nąjį grindinį, gatvė ūgteli vieną 

ar du sprindžius, namai statomi 
anot senojo namo salos ir pama
tų, palengvėle ir nepastebimai 
auga dirbtinė kalva — piliakal
nis. Tuo tarpu šventovės iš se
novės stovi savo vietoje — dau
belėse.

Santa Maria Maggiore. yra 
bent šimtmečiu jaunesnė už San 
Giovanni in Laterano baziliką., 
Ji jauki savo šiluma. Šiandien no
risi tik užeiti — užbėgti į Capella 
Borghese — įžymios romėnų 
Borgėzio šeimos koplytėlę su 
Marijos paveikslu, kuris yra pri
skiriamas šv. Lukui.

Bazilikoje vyksta pamaldos. 
Tik pereinu šalutine nava. Lau
ke už apsidos yra dar kiti Romos 
laiptai, Juokaudami, juos vadin
davome San Maria Maggiores 
Sijonu. Dabar, vakaro saulės 
apšviesti, jie lyg kviečia atsisėsti. 
Sėduosi lyg prie motinos kojų. 
Laiptai šilti. Nuo jų matau tiesias 
popiežiaus Siksto V prieš ketver
tą šimtmečių išvestas gatves.

Jauni turistai, — o galbūt ir 
piligrimai, — bando susieti Ro
mos bokštus su savo žemėla
piais. Kai kurie, rankas ant kelių 
parėmę, tik sėdi. Kur jų mintys? 
Judančioje Romos istorijos 
kryželėje? O gal jau kelionės iš
varginti mintimis grįžta į savųjų 
namų aplinką?

Sekminių dienos popietė Ro
moje — ėjimas į Romos istorija 
per laiptus buvo įdomus. J Kole
giją grįžtu 16-uoju autobusu. Jis 
sustoja prie Santa Maria Maggio
re ir parveža į Piazza Ragusa, vi
sai arti Kolegijos. Per autobuso 
langą matau atviras duris į Šv. 
Laiptus — Scala Santa prie Šv. 
Jono Laterane bazilikos.

Tikima, kad jie yra iš Ponci- 
jaus Piloto rūmų Jeruzalėje.
Jėzus, sakoma, per šiuos laiptus 
buvo atvestas teismui pas Pilotą. 
Laiptus Romon parvežė šv. Ele
na, Konstantino Didžiojo moti
na.

Ir Sekminių vakare piligrimai 
keliais lipa jai aukštyn. Lipa ty
liai, neskubėdami, širdimi įsi
jausdami į Jėzaus lipimą teismui 
pas Pilotą.

Istorija Ir tikėjimas
Spėju atsisėsti savo kambaryje 

Kolegijoje.
— Kur buvai dingęs? — 

girdžiu.
— Laipiojau po istoriją?
— ?! Stebisi.

Istorija yra žmogaus sukurti 
laiptai. Tiesa, laikas žmogų nudi
lina ir sudilina. Tačiau žmogus 
nugali laiką, kurdamas sau laip
tus. Visą popietę laipiojau įvai
riais laiptais. Jie mane suvedė 
akis akin su istorija.

Istorinė sąmonė, išreikšta Ro
mos šventovėse, liudija, kad 
istorija turi tikslą ir tuo pačiu 
prasmę. Tiesa, šis tikslas nėra vi
sad regimas ir ši prasmė yra ne 
sykį tamsi.

Roma yra Naujojo Testamento 
pasaulio dalis. O Naujasis Testa
mentas liudija tikrovę, kuri yra 
ir istorinė ir tikėjiminė.

Krikščionybė: Istorinė Ir 
tikėjiminė tikrovė

įsikūnijimas — Dievo Sūnaus 
Net ateistas istorikas, gerbiąs 

istorinius faktus, nepaneigia

Pagoniškoji Roma. Fori imperiali gatvė veda į Venezia aikštę, 
šiuolaikinę Romos širdį. Kairėje Forum romanam aikštė.
Nuotr. kun. A. Rubšio

tapimas Žmogumi yra krikščio
nių tikėjimui istoriškas įvykis. 
Krikščionys pabrėžia šio įvykio 
istoriškumą. Gimimas, gyveni
mas ir mirtis ano Palestinos 
žydo, vadinamo Jėzumi iš Naza
reto, yra istoriškas įvykis ir kiek
vienam, kuris bent šiek tiek 
pažįsta istoriją.

Laikyti Jėzų Nazarietį istoriš
ku asmeniu nėra tolygu tikėti jį 
įsikūnijusiu Dievo Sūnumi.

Nūdien pasaulyje yra daugiau 
negu 1,000,000,000 krikščionių. 
Jie tiki, kad Jėzaus Nazariečio gi
mimas, gyvenimas mirtis ir pri
sikėlimas buvo vienkartinis Die
vo Sūnaus įsijungimas į istoriją. 

istoriškosios Jėzaus Nazariečio 
tikrovės. Jis paneigia tikėjiminę 
- teologinę tikrovę. Krikščionys 
teigia abi, — ir istoriškąją ir 
tikėjiminę įsikūnijimo tikrovę.

Pirmasis Naujojo Testamento 
teologas, apaštalas Paulius, 
tikėdamas Dievo Sūnaus įsikūni
jimą, įamžino tikėjimo įžvalgą ne 
vien tik į vienkartinį istorijos 
įvykį, bet ir į visą istorijos vyk
smą sąlygojančią tikrovę. Jam šį, 
istorijos vyksmą sąlygojanti tik
rovė turi savo ištaką tikrame ir 
vienkartiniame įvykyje. ’...kas 
yra Kristuje, tas yra naujas kūri
nys. Kas buvo sena — praėjo, 
štai atsirado nauja. 0 visa tai iš 
Dievo, kuris mus sutaikino su sa
vimi ir davė mums sutaikinimo 
tarnystę. Juk tai Dievas Kristuje 
sutaikino su savimi žmones...” 
(2 Kor 5, 17 - 19).

Istoriškoji Įsikūnijimo tik
rovė amžių slinktyje vis buvo 
perkeliama į naują istorijos foną. 
O teologijos istorija liudija dažną 
poslinkį nuistorinti Jėzų Naza
rietį, atjungiant jį nuo vienkar
tinės jo gyvenimo aplinkos bei 
suprantant jį atsajai nuo Palesti
nos sąlygų. Mat remiamasi iš
skirtiniu tikėjiminėstikrovės do
mesiu. v i .

(Bus daužau)
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POETO PRISIMINIMAS
Pranas Lembertas, miręs Ca- 

lifomijoje prieš 20 metų, 1987 
spalio 11, gražiai prisimintas 
koncertu-akademija. Šv. Kazi
miero parapijos salė Los Ange
les, Calif., buvo pilna publikos; 
susikaupus išklausyta programa 
ir visi pabaigoje šeimos buvo pa
vaišinti.

Pranę Lemberto našlė Moni
ka' Lernbertienė per tuos dvi
dešimt metų, parodė daug 
meilės ir pagarbos savo vyrui: 
drauge su sūnaus Vitalio šeima 
pastatė gražų mirusiam Poetui 
paminklą, išleido pomirtinę poe
zijos knygą “Tau, Sesute”, Prano 
Lemberto žodžiais sukurtų, įvai
rių solistų įdainuotą, daugelio 
kompozitorių dainų plokštelę, 
suruošė jau keletą sukaktuvinių 
paminėjimų su meninėmis pro
gramomis.

Sis prisiminimas buvo tikrai 
kultūringas ir jautrus: gerai suor
ganizuotas, pasitelkta geriausių 
vietinių meninių jėgų. Lember- 
tų šeima parodė savo išėjusiam 
Nariui, poetui Pranui, meilės, 
rūpesčio jo kūrybos išlikimu ir 
dėmesio velionio kūrybiniams 
idealams.

Muzikinę programos dalį atli
ko trys iškilios solistės. Vita Po- 
likaity t ė-Vilkienė įsigyvenusi ir 
grakščiai atliko “Metų laikus", 
kompozicija Giedros Gudau
skienės; gražus kūrinys ir atitin

Ateitininkai, dalyvavę Darbo dienos savaitgalį Dainavos 
stovykloje Dainavoje, Michigane, pasiuntė padėkos laišką 
Michigano senatoriui Donald Riegle. Laiške dėkojama už 
suorganizavimą laiško Gorbačiovui, kad netrukdytų 
rugpjūčio 23 demonstracijų Vilniuje. Laišką VVashingtone 
senatoriui įteikė JAV Baltų Tarybos darbuotoja Ginta 
Palubinskaitė ir Lietuvių Informacijos centro VVashingtono 
skyriaus vedėjas Viktoras Nakas. Nuotr. U. S. Senate Photo- 
graph

IŠKILMĖS ROMOJE
(atkelta iš 3 ps- į

Dainuoja Lilija Šukytė

Komitetas, norėdamas įtrauk
ti ir Europos menines pajėgas, 
pakvietė solistę Liliją Šukytę, 
kuri gyvena Vokietijoje. Ji pir
miausia padainavo iš Verdi ope
ros Otelio “Avė Maria”. Toliau 
padainavo bene dvylika dainų, 
kurios daugiausia buvo 
Gruodžio kompozicijos. Jai 
akomponavo Raminta Lampsa- 
tytė.

Pasirodo operos choras

Didžiojoje scenoje ant mar
murinių laiptų sustoja Chicagos 
lietuvių operos choras. Scena to
kia didelė, kad jų tik saujelė. Su
stoja centre, ’ ūiisileidę kiek 
arčiau prie publikos. Prie piani
no dabar atsisėda Robertas 
Mockus, o į priekį išeina jaunas 
ir žvalus dirigentas, apsivilkęs 
baltu švarku. Tai Arūnas Kamin
skas. Diriguoja jis kiek išdidžiai, 
savimi pasitikėdamas, kad gerai 
apvaldo chorą.

kamai talentinga atlikėja. Vita 
Vilkienė visų mielai išklausoma; 
reiktų jai dažniau viešai pasiro
dyti.

Birutė Dabšienė-Vizgirdienė 
nuo seniai losangeliečių (ir kitur 
tarp lietuvių) mėgiama solistė. 
Jos lyrinis sopranas ir šį kartą 
jautriai ir gerai (su aiškia žodžių 
tarsena) atliko St. Graužinio, 
Onos Metrikienės, Giedros Gu
dauskienės sukurtų dainų; visų 
žodžiai — Pr. Lemberto.

Albina Gedminienė, gražaus 
tembro dramatinis sopranas, re
tai publikai pasirodanti, bet vis 
maloniai nuteikianti kuklia laiky
sena ir nuoširdžiu solo kūrinių 
atlikimu. Sudėtingi ir nelengvi 
kompoz. C. Metrikienės kūri
niai jos buvo perduoti dėmesin
gai — žodžiui ir dainai.

Solistėms akomponavo pakai
tomis — pianistė Raimonda 
Apeikytė, pati kompozitorė ir 
pianistė virtuoze, taip pat kom
poz. Ona Metrikienė, Amerikoj 
gimusi lietuvaitė, noriai ben
draujanti su visais lietuviais.

Deklamacijų atlikėjai: aktorė 
Viltis Jatulienė deklamavo iš Pr. 
Lemberto kūrybos; ir poetai- 
poetės: dr. Ei. Tumienė, Dana 
Mitkienė, Pranas Visvydas — sa
vos kūrybos posmų, skirtų šiai 
progai, Poeto atminimui.

Velionio draugų-rašytojų var
du labai nuoširdų ir prasmingą

Operos choras atliko tris dai
nas: J. Govėdo “Kristui Kara
liui”, Vlado Jakubėno “De Pro- 
fundis” ir “Lietuva brangi”.

Du pirmieji kūriniai gana 
sunkūs, sudėtingi, publikai 
nežinomi. Tik “Lietuva brangi” 
buvo savo vietoje ir gerai pakiliai 
atlikta.

Kai kas mano, kd šio koncerto 
repertuaras buvo nepritąikytas 
šventei, atliktas šaltu akademi
niu stiliumi, kai tuo tarpu reikėjo 
tokių kūrinių, kurie labiau pa
gautų ir uždegtų publiką.

Bet vistiek — pats faktas lieka 
didelis — lietuviai koncertavo 
Vatikano didžiausioje salėje, kur 
gali pasirodyti tik rinktinės 
pajėgos.

Po koncerto išsijudina visi, 
skuba gatvėmis į Angelo pilį, ku
rią taip gerai prisimename iš 
Puccini operos “Tosca”. Toje pi
lyje vyksta operos paskutinis 
veiksmas. Ir mes skubaipe veikti 
— pokyliauti.

, (Bus daugiau)

Brazdžionis, kaip visada — ek
spresyviai, įdomiai, optimistiš
kai.

Programai sklandžiai vadova
vo aktorius Algimantas Žemai
taitis, įtarpuose pats programą 
gražiai paįvairindamas.

Programos vadovas gale pra-. 
nešė malonią naujieną — Moni
ka Lembertienė, savo vyro Pra
no atminimui šia proga skiria 500 
dol. Aloyzo Barono vardo no
velės konkursui, įsteigtam Lie
tuvių Rašytojų draugijos po no-

LIETUVIAI TAUTYBIŲ FESTIVALYJE
Internacionalinis institutas 

kartu su etninėmis grupėmis 
Milwaukee, Wisc., kasmet 
ruošia įvairių tautinių grupių 
šventinę mugę — Holiday Folk 
Fair.

Tos šventės pradėtos organi
zuoti 1943 mažos grupelės asme
nų baigiantis II-jam Pasauliniam 
Karui ir dabar išsivystė į plačios 
apimties etninių grupių pasiro
dymus. Tokioje mugėje dalyvau
ja daugiau nei 50 įvairių tautybių 
atstovai ir joje apsilanko 100 
tūkstančių su viršum stebėtojų.

Lietuviai jose dalyvauja jau 14 
metų. Kiekvienais metais yraj>a- 
gerbiama kuri nors tautybė. Šio
je 44-toje mugėje bus pagerbti 
lietuviai.

Pagerbimas reiškiamas sutei
kiant tautinei grupei daugiau pa
sirodymų, leidžiama reikštis de
koratyviai parodant tautos 
kultūrinius laimėjimus, jos tra
dicijas, šokius.

Šiais metais mugė vyks lapk
ričio 20 - 22 Mecca auditorijoje 
ir lietuvių specialus, centrinis, 
pasirodymas įvyks 5 vai. popiet 
lapkričio 21. Programą atliks 
tautinių šokių ansamblis “Ginta
ras” iš Toronto, neseniai daly

ST. PETERSBURG, FLA.
Lietuvos krikščionybės 

minėjimas vyks gruodžio 5-6. 
Gausus ruošos komitetas, vado
vaujamas misijos vadovo kun. V. 
Zakaro, yra numatęs tokią pro
gramą. Šeštadienį 4 vai. popiet 
akademija-koncertas lietuvių 
klubo salėje: kun. V. Zakaro ati
daromasis žodis, kun. dr. E. Ge
rulio įvadinis Lietuvos krikščio
nybės jubiliejaus proga žodis. 
Kaz. Bradūno religinės poezijos 
rečitalis, lietuvių klubo choras, 
vaišės. Sekmadienį 1 vai. popiet 
Šv. Vardo bažnyčioje mišias au
kos ir pamokslą pasakys vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, koncele- 
bruojant eilei kunigų. Dalyvaus 
ir vietos vyskupas T. Larldn. Per 
mišias giedos lietuvių klubo 
choras, 3 vai. popiet banketas 
lietuvių klubo salėje.

JAV Tarybos narių suvažiavi
mas vyks lapkričio 13-15 St. Pe- 
tersburg Beach, Dolphin Beach 
Resort patalpose.

Dail. Juozo Sodaičio tapybos 
darbų paroda lietuvių klubo 
mažojoje salėje įvyks lapkričio 
13 - 14. Kadangi šeštadienio va
kare didžiojoje klubo salėje vyks 
JAV LB Tarybos narių suvažiavi
mo banketas, tai parodos aptari
mas numatomas sekmadienį po 
klubo pietų.

Vasario 16-osios gimnazijai 
Vokietijoje paremti Pijus Mičiu- 
lis paaukojo 1000 dol. Šia auka 
jis nori įamžinti savo žmonos 
Elenos Mičiulienės vardą jos 
mirties 20-jų metinių proga. Va
cys ir Stasė Urbonai skiria 500 
dol. Vasario 16-osios gimnazijos 
statybos fondui, Pinigai pasiųsti 
per Balfą. Persiuntimu rūpinosi 
18-jo paramos būrelio vadovė S. 
Vaškienė.

Tautos šventės minėjimas 
prasidėjo pamaldomis rugsėjo 6 
Sv. Vardo bažnyčioje. Lietuvių 
klubo salėje rugsėjo 8 minėji
mui vadovavo LB St. Petersbur- 
go apylinkės pirmininkas A.

vanas.

vavęs pasaulinėje parodoje Van- 
couveryje, Kanadoje.

Šventėje visą laiką vyks ir kitų 
tautybių pasirodymai. Lietu
viams kituose pasirodymuose at
stovaus tautinių šokių grupės 
“Klumpė” ir “Spindulys”.

Mugėje veiks anglų kalba apie 
Lietuvą leidinių ir lietuviškos 
spaudos kioskas, lietuvių daili
ninkų kūriniai bus parodyti, bus 
eksponuoti tautodailės dirbiniai, 
kaip audiniai, drožiniai, gintaro 
papuošalai ir kitokie suvenyrai. 
Veiks lietuviško skonio valgių 
pavilijonas.

Šiam pasirodymui gerai pasi
ruošti ir jį pravesti yra suorgani
zuotas specialus komitetas, ku
riame nuoširdžiai dirba eilė vi
suomenininkų, dailininkų ir ki
tokių talkininkų.

Tikimasi, kad į šių metų mugę 
lietuviai atkreips tinkamą 
dėmesį ne tik gausiai joje atsilan
kydami, bet parems tą didelį 
darbą ne tik moraliai, bet ir fi
nansiškai.

Aukas prašome siųsti; TheLit- 
huanians Holiday Folk Fair p/o 
Vilija Sužiedėlis, 21685 W. Mor
ton Drive, Lake Vilią, IL 60046.

M. Neumanienė

Dūda. Paskaitą skaitė kun. V. 
Zakaras. Pritaikytus eilėraščius 
skaitė D. Macldalienė, R. Lu- 
kaitė ir G. Jezukaitienė.

Balfo skyrius nuo spalio vidu
rio vykdo šalpos rinkliavą. Bus 
vienkartinė piniginė rinkliava, 
apsilankant rinkėjams namuose. 
Aukos taip pat priimamos tris 
pirmus mėnesio sekmadienius 
lietuvių klube. Lapkričio 4 lietu
vių klubo salėje rengiamas Chi
cagos Lietuvių operos solistų 
Margaritos ir Vaclovo Momkų 
koncertas.

Lietuvos vyčių 147 kuopos vi
suotinis narių susirinkimas 
kviečiamas lapkričio 10, antra
dienį, 3 vai. popiet lietuvių klu
be.

Floridos Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga gruodžio 12 rengia kon- 
certą-linksmavakarį lietuvių klu
be. Stengiamasi surinkti aukų 
Lietuvių jaunimo kongresui, 
įvyksiančiam Australijoje. — 
L.Ž.K.

PASTATYTAS
PAMINKLAS
SOUTINEUI
Paryžiuje spalio 9 Montparnas- 

se kvartale, kur gyvena daugiau
sia dailininkų, atidengtas pa
minklas dailininkui Chaim Sou- 
tine, kuris buvo kilęs iš Lietu
vos. Paminklo autorius — Arbit 
Blatas, taip pat kilęs iš Lietuvos, 
iš Kauno.

Chaim Soutine mirė 1943, 
būdamas 51 metų amžiaus. Bla
tas su juo susipažino 1925, kai 
jis iš Kauno atvyko į Paryžių ver
stis kaip dailininkas. Dabar Bla- 
tui 78 metai. Jis gyvena su 
žmona, amerikiete dainininke 
Regina Resnik. Gyvena Veneci
joje. Ten savo studijoje nuliedi
no šią skulptūrą. Paminklo ati
dengimo proga Paryžiaus mie-

A. R.

mijos paskyrimo.
Akademiją — koncertą 

užbaigė Vitalis Lembertas

programos vadovui. Čekis bes ; 
persiųstas Lietuvių Ražytpjų

vaišėms. Scenoje Velionio 
anūkės Brigita ir Audrė išdalino

Barono mirties. Čia pat 500 dol.

Mifaanikės Internacionalinio Instituto patalpose pasitarimų 
metu. Sėdi iš k. R. Binderienė ir R. Narušienė, atsakingos 
už dekoracijų paruošimą, instituto direktorius A. Durtka ir 
programos vedėjas R. Kohl.

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
MUZIEJAUS CHICAGOJE APIMTIS

Įsikūrus naujame, trijų aukštų 
nan>e(6500S. Pulaski Rd., Chi- 
eago, IL 60629), Balzeko Lietu
vių Kultūros Muziejus yra 
didžiausia etninio pobūdžio mu
ziejinė įstaiga Amerikoje. Į mu
ziejaus sudėtį įeina biblioteka, 
kartografijos, numizmatikos, fi- 
latelistikos, genealogijos, karo, 
vaikų skyriai, meno galerija, bei 
esantis organizacijos stadijoje 
muzikos skyrius. Muziejaus di
rektorium yra dailininkas Valen
tinas Ramonis.
Visame šiame komplekse di

delį vaidmenį vaidina bibliote
ka. Jos vadovu ir muziejaus mok
sliniu konsultantų yra istorikas 
dr. Dovydas Fainhauzas. Be jo 
bibliotekoje dirba trys asmenys 
-patyrusi, ilgametė muziejaus 
darbuotoja Ruth Katauskas, mu
zikas Juozas Sodaitis ir JAV isto
rijos bei imigracijos specialistė, 
gavusi MA Northwestern Uni
versitete, Jessie Daraška.
Biblioteka yra reikšmingas 

mokslinių tyrinėjimų bei įvairių 
duomenų apie Lietuvą lobynas. 
Pastaruoju metu buvo pakeista 
jos struktūra. Biblioteka tapo pa
dalinta į knygų, laikraščių ir 
specialių rinkinių skyrius.
Knygų skyrius susideda iš 

22,000 tomų, o laikraščių skyriu
je buvo sukaupta 1500 laikraščių

Lietuvių Tautodailės Institutas
^minėjo 10 metų sukaktį

Uetuvių Tautodailės Institu 
tas, įsteigtas dail. Antano ir Ana- 
tazijos Tamošaičių, didele paro
da paminėjo 10 metų veiklos su
lakti.

Paroda buvo surengta “Ne- 
mu.no’” galerijoje, kuriai vado

vauja Petras ir Jacųueline Ragi
nai- Galerija pavadinta “Nemu
no” vardu ir veikia Chisamore 
Poimt, Kanadoje.

NEV BRITAIN, CONN.
Šv. Andriejaus lietuvių para

pijos choras rengia savo metinį 
renginį lapkričio 28 dieną, šešta
dienį, po Padėkos Dienos, 7:30 
vai- vakaro, 396 Church St.,

Britai ne. įėjimo auka 8 dol.

Programa pavadinta “Muzikos 
vakaras”. Bus dainuojama an
gliškai ir lietuviškai iš žinomų 
muzikinių veikalų, kaip “Sound 
of Music” ir kitų bei gražios lie
tuvių kompozitorių ir liaudies 
dainos. Veiks valgių ir gėrimų 
bufetai, įvairi loterija. Šokiams 
gros brolių Kezių orkestras iš 
Newv Ybrko.
Choras, kuriam vadovauja 

stas apdovanojo Blatą aukščiau
siu Vermeil medaliu.
Arbit Blatas anksčiau gyveno 

New Yorke ir čia palaikė ryšius 
su lietuviais dailininkais, ypač su 
dail. A. Galdiku. Gerai kalba lie
tuviškai, yra baigęs Kauno Auš
ins gimnaziją.

ir žurnalų pavadinimai, kurių 
daugelis siekia devynioliktą 
amžių.

Specialių rinkinių skyriuje yra 
šios sekcijos: retos knygos, rank
raščiai, brošiūros ir dokumentai, 
foto archyvas bei meno archy
vas.

Retų knygų sekcija susideda 
iš 500 tomų. Kai kurie iš jų buvo 
išleisti dar viduramžiais ir yra 
neįkainuojamos vertės.

Rankraščių sekcijoje yra lietu
vių rašytojų, mokslininkų, akto
rių, politinių veikėjų, draugijų 
korespondencija bei įvairūs raši
niai.

Brošiūrų ir dokumentų sekcija 
yra gausi Lietuvos istoriją ir 
kultūrą liečiančios medžiagos 
saugykla. Šioje sekcijoje yra 
įvairūs spausdiniai, oficialūs do
kumentai, draugijų /veiklos 
aprašymai, protokolai/ • skelbiJ 
mai, atsišaukimai, laikraščių iš
karpos.

Fotoarchyve yra grupių ir at
skirų asmenų (aktorių, veikėjų, 
rašytojų) nuotraukos ir albumai, 
o meno archyve yra surinkti bio
grafiniai duomenys apie meni
ninkus ir meno draugijas.

Biblioteka plačiai naudojasi 
studentai, mokslininkai ir plati 
visuomene.

B.M.P.

Parodoje dalyvavo Instituto 
nariai iš Toronto, Chicagos, Phi- 
ladelphijos, Bostono, New Yor- 
ko. Buvo išstatyta įvairiausi au
diniai, kilimai, Velykų mar
gučiai, šiaudinukai, lėlės, sienų 
papuošalai ir kita.

Paroda tęsėsi nuo birželio 27 
iki rugsėjo 15.

(Darbininko redakciją pasiekė 
tos parodos katalogas, iš kurio ir 
padaryta ši žinia).

Geraldine Ganzer— Sintau- 
taitė, dažnai dalyvauja įvairiuose 
renginiuose.

Vasario 8 dalyvavo Vasario 16- 
osios minėjime New Britai n, va
sario 15 — Nashua, N.H. giedo
jo Šv. Kazimiero parapijos išil- 
mingose mišiose ir minėjime, 
vasario 22 dalyvavo jungtiniame 
chore West Hartforde rengtame 
mėnėjime. Minint 600 metų kri
kščionybės sukaktį Šv. Juozapo 
katedroje, gegužės 17 choras 
giedojo Hartforde.

Reikia paminėti, kad choras 
1984 atliko gražią programą “Ve
stuvės Lietuvoje" su dainomis ir 
šokiais.

Raginami ir kviečiami visi 
New Britain apylinkės lietuviai 
iš Hartfordo, New Haveno ir 
Waterburio jau dabar ruoštis da
lyvauti lapkričio 28 dieną choro 
metiniame renginyje.

Juozas Balčiūnas

Savo auka paremk Iretuvršką 
spaudą!
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JAV Lietuvių Bendruomenės

metais švenčia 10 metų gyvavi
mo sukaktį. Kukli tai sukaktis ly
ginant su tris ketvirčius šimt
mečio gyvuojančiu “Darbinin
ku”. Ji tačiau svarbi, nes užmojis 
buvo įgyvendintas ir tęsiamas to
liau, šiandien Bridges kas 
mėnesį aplankant per 4,000 pre
numeratorių ir mažiausiai dvigu
bą skaičių skaitytojų.

Mintis pradėti leisti biuletenį 
anglų kalba kilo JAV LB Krašto 
valdybos posėdyje 1976 metų 
pabaigoje. Philadelphijoje svar
stant galimybes bendruomenės 
idėją skleisti plačiau, jausta svar
ba su ta idėja supažindinti lietu
vių kalbos nenaudojančius arba 
niekad jos neišmokusius Ameri
kos lietuvius.

Tuo pačiu būtų vykdomas ir 
įvairių emigracijų lietuvių būri
mas į vieną lietuvišką šeimą. 
Tuometiniam Krašto valdybos 
pirm. Alg. Gečiui pasiūlius, vie
ningai buvo ritasi pradėti leisti 
mėnesinį biuletenį anglų kalba. 
Pirmuoju redaktorium, leidėju 
ir administratorium sutiko būti 
Krašto valdybos vicepirm. dr. 
Algirdas Budreckis. Jam ir jo Bo
stone sudarytam talkininkų šta
bui atiteko užduotis nutarimą 
įvykdyti.

1977 metų balandžio mėnesį 
buvo išspausdintas kuklus astuo
nių puslapių biuletenis vardu 
Bridges (Tiltai). Pirmo puslapio 
vinjetėje tiesiamos rankos siekė 
išreikšti leidėjų norą atstatyti ar 
naujai užmegzti ryšius su nuo 
lietuviško kamieno atitolusiais 
lietuviais. Naujojo biuletenio re
dagavimas ir leidimas buvo vyk
domas iš Bostono.

- Mažas puslapių skaičius re
daktorių vertė ribotis vienu įva-

Maironio šeštadieninėje mo
kykloje šiais metais įvesta nauja 
programa, kuri sieks jaunimą su
pažindinti su dabartiniais lietu
viškais reikalais ir įvykiais. Mo
kykloje rugsėjo 19 apsilankė Lie
tuvos konsulas Vaclovas Kleiza 
iš Chicagos. Jis kalbėjo apie savo 
diplomatines pareigas. Numato
ma, kad Daiva Kezienė rodys 
vaizdajuostes apie Lietuvos kri
kšto sukakties iškilmes Romoje 
ir Simo Kudirkos šuolį į laisvę. 
Aktorius Arūnas Ciuberkis 
kalbės apie Lietuvos teatrą, 
Gintė Damušytė apie disidentų 
būklę. Dalia Sakaitė apie lietu
vių kompozitorių kūrinius, Rasa 
Razgaitienė apie OSI veiklą. 

Konsulas Vaclovas Kleiza, svečias iš Chicagos, kalba N.Y. 
Maironio mokyklos vyriausiom klasėm rugsėjo 19 d.

N.Y. Maironio mokyklos jauniausi mokiniai pirmame skyriuje 
su mokytoja Audre Lukoševičiūte. Pirmoje eilėje iš k. Laura 
Šilbajorytė, Rasytė Siminkaitė, Andrius Šilbajoris, II-oje 
eilėje — Vaiva Razgaitytė, Jonukas Liobė.

kronikinėmis žiniomis' Prista
tančiomis įvykius asmenis, 
pročius, knygas, Lietuvą lieč^Į 
ličius išspausdintus straipsnius, 
valgių receptus ir 1.1. Stengtasi 
gyvenamojo krašto būdu infor
muoti laiko daug neturintį skai
tytoją, pirmoje vietoje žadinant 
jo pasididžiavimą lietuviška kil- 
me, o paskui iškeliant. Lietuvai' 
daromas okupanto skriaudas. 
Amerikoje gimęs ir su lietuviška 
veikla artimai suaugęs istorikas. 
A. Budreckis gerai suprato ko
kios informacijos skaitytojas pa
geidauja ir kas būtina daryti nau
jų prenumeratorių biuleteniui 
ieškant.

Kiekvienas užmojis susiduria 
su krizėmis. Jų apsčiai turėta ir 
Bridges leidžiant. Po nepilnų 
dviejų metų iš pareigų pasi
traukė pirmasis redaktorius A. 
Budreckis. Redakcijos štabo na
riui Myk. Drangai su talkinin
kais suredagavus kelis n ūme— 
rius, teko glausti Bridges arčiau 
Krašto valdybos Philadelphijoje. 
Vyriausiojo redaktoriaus parei
goms buvo pakviestas Rimantas 
Stirbys, o administravimo darbą 
perėmė pirmoji New Yorko LB 
apylinkės valdyba (Vyt. Radziva- 
nas, Helen Venis, J. Jankus). 
Bridges spausdinant lietuvių 
pranciškonų spaustuvėje buvo 
tikslu administraciją turėti New 
Yorke.

Po dviejų metų redaktoriams 
vėl teko keistis. Redagavimą 
perėmė dr. Stasys Goštautas, o 
keliems metams praslinkus, re
daktorės pareigas prisiėmė De- 
mie Jonaitienė. Iš visų redakto
rių ji ilgiausiai Bridges reda
guoja. Jos žurnalistiniir gabumu 
dėka Bridges yra išugdyta^ į’20. 
puslapių žurnalą, turintį eilę 
puikių bendradarbių (A. Čižau- 
skas. A. Azuklą. ir kt.). 
Brandūs straipsniai, įdomiai 
pristatoma bendrinė informaci
ja. ir skoningas meninis apipavi
dalinimas žurnalą daro įdomų 
net ir nelietuvių kilmės asme
nims.

Bridges žurnalas yra jo redak
torės įsitikinimų, išgyvenimų ir 
sugebėjimų veidrodis. Kad su
prasti žurnalo idėjinę kryptį, yra 
būtina pažinti jo redaktorę Do
micėlę Genaitytę Jonaitienę. Gi
musi Brooklyne susipratusių lie
tuvių šeimoje, ji lankė Queens 
and Bernard kolegijas. Kolumbi
jos universitetą, studijas apvai
nikuodama bakalauro ir magistro 
laipsniais.

-
1987

——

Ištekėjusi už New Yorko mie
sto kolegijos profesoriaus Tomo 
Jonaičio ir išauginusi bei išmok*- 
sknusi trijų dukterų šeimą (Da
nutė —>■ ligoninės administra
torė, Hedy — biologė, Aldona 
— prorektorė valstybiniame 
New Yorka universitete). D. Jo
naitienė Bridges redaguoti stojo 
jau beįžengdama į užtarnautus 
poilsio metus. Jos atėjimas Brid
ges redaguoti laikytinas laimi
kiu, nes sulaukta redaktorės su 
nemažu žurnalistiniu patyrimu., 
Kelioliką metų redagavusi Voya-

lūs, vėliau dėsčiusi gimnazijoje ' 
ji daugel metų švietimo ir 
kultūros klausimais rašydama 
bendradarbiavo amerikiečių 
spaudoje. Jos anglų kalba rašoma 
poezija yra spausdinama poezi
jos žurnaluose, o tos poezijos 
vertimai — “Aidų” žurnale.

D. : Jonaitienės pirmąjį 
straipsnį lietuviška tema patalpi
no Poet Love, World LUerature 
and Drama žurnalas 1941 me
tais. Straipsnio pavadinimas — 
“Lietuviška liaudies daina —jos 
įtaka Lietuvos išlikimui”. “Tuo 
metu”, teigia D. Jonaitienė, 
“staiga atbudo mano susidomėji
mas Lietuva. Mano tėvai buvo 
bandę įdiegti man Lietuvos 
meilę, bet jiems nepavyko, pa
našiai kaip naujosios ateivijos 
tėvams dažnai nepavyksta 
sužadinti Lietuvos meilės per 
šeštadieninę mokyklą, skautus, 
tautinių šokių grupes. Aš supra 
tau, kad žmones pamilti, turi 
pirma juos pažinti.”

Stengdamasi pažinti lietuvių 
kultūrą, D. Jonaitienė ėmusi 
versti lietuvių poeziją į anglų 
kalb^‘? Vertimai tilpo Alg. Larid- 
sbe^gio’arttologfjoselša'eeTi Oak 
ir C?reen Linden, Alinos Skrup- 
skelienės Lithuanian Writers in 
the West. Leonardo Andriekaus 
pakviesta išversti jo poeziją ir su
redaguoti knygą, ji sueiliavo 
dėmesio sulaukusią Amens in 
Amber.

Redaktoriaus darbas yra sun
kus. Norint skaitytojus išlaikyti 
ir naujų prenumeratorių pri
traukti tenka laviruoti, ieškoti 
aukso vidurio. Bridges bandant 
jungti kelių kartų ir skirtingų lai
kotarpių lietuvių išeivijas, o taip 
pat ir skirtingų nusiteikimų vi
suomenę, redaktoriaus darbas 
itin komplikuotas. Vieni skaity
tojai, sentimentų veikiami, nori 
žinių apie Lietuvos augmeniją, 
papročius, liaudies meną, dai
nas. liaudies vaistus. Politika 
juos nedomina. Kiti nori, kad 
kiekvienu straipsniu Lietuvos 
okupantui į užpakalį batu būtų 
spiriama. Dėmesys pavergtos 
Lietuvos kultūrininkams taip pat 
susilaukia kritikos, ypač, jei pa
mirštami čia, Amerikoje, esą 
kūrėjai. Persispausdinimas Lie
tuvoje gyvenančio autoriaus 
straipsnio, nors ir nekalčiausio ir 
be padlaižiavimo Leninui ir ko
munistų partijai, kai kurių yra * 
lydimas “bendradarbiavimo su 
okupantu” priekaišto.

Nenuostabu, kad D.. Jonai
tienė stebisi, kodėl lietuviuose 
tiek daug asmeninio pykčio var-’ 
•dan “Dievo” ir “Lietuvos”, “Aš 
priėmiau Bridges radaktorės pa
reigas su vienu tikslu — perduo
ti amerikietiškame pasaulyje iš
blaškytiems mūsų žmonėms tą 
šeiminę meilę, kurią aš suradau 
lietuviams. Daug kas man nepa
tinka, bet aš tai atidėjau į šalį, 
stengdamasi sujungti visus mus 
vienijančiais ryšiais. Aš stengiau
si neliesti kontroversijų, kurios 
normaliai vienos grupės galėtų 
būti liečiamos. Aš darbavausi 
tam kas svarbu — išlaikyti mu
myse Lietuvą gyvą.”

D. Jonaitienės didžiuoju noru 
yra surasti jauną pasiaukojantį 
lietuvį, kuris ateitų į talką Brid
ges su pozityviu ir konstruktyviu 
nusistatymu. Pasak jos, Bridges 
jau susigrąžino daug "paklydusių 
lietuvių”. Dabar yra atėjęs laikas

sužadinti mūsų jaunime “susi
domėjimą ir akciją”.

Dešimtmečio sukakties su
laukęs Bridges žurnalas šiandien 
remiasi redaktore D. Jonaitiene 
ir ilgamečiu rūpestinguoju ad
ministratoriumi tėvu Petru 
Baniūnu, OFM, po ilgų pastan
gų pajėgusiu žurnalą padaryti 
nenuostolingu. Šiems dviems 
kertiniams asmenims talkina eilė 
darbuotojų, kurių nevardinu ne
norėdamas nei vieno praleisti.

JAV Lietuvių Benmdruo-

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos suvažiavimas buvo baig
tas iškilminga vakariene, kuri 
buvo spalio 17, šeštadienį, 
Kultūros Židinio mažojoje 
salėje. Vakarienė buvo skirta Fe
deracijos veiklos 40 metų suka
kčiai prisiminti.

. Ją. pradejoirjai vadovavo Fe
deracijos pirmininkė Aldona 
Pintsch. Invokaciją sukalbėjo 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM.

Paskaitą skaitė Salomėja Va- 
/Kakienė iš New Haveno, pati ak

tyviai dalyvaujanti moterų veik
loje, ilgą laiką pirmininkavusi 
New Haveno klubui. Savo gerai 
paruoštoje paskaitoje ji apžvelgė 
istoriją, kaip po karo Vokietijoje 
prasidėjo moterų veikla, kaip iš
sivystė į Federaciją, kas vadova
vo tai moterų veiklai. Tos pirmi
ninkės buvo: dr. Marija Žilin
skienė, advokatė Birutė Novic- 
kienė, Ligija Bieliukienė, Vincė 
Jonuškaitė, Irena Banaitienė, 
Margarita Samatienė, Marija 
Noreikienė ir dabar pirminin
kauja Aldona Pintsch.

Iš Vokietijos moterų veikla į 
Ameriką perkelta 1950 vasario 
16. Iš viso Federacijoje yra apie 
600 narių. Klubai veikia Vokieti
joje, Anglijoje,^Australijoje ir 
Amerikoje. Čia yra 10 klubų: Bo
stone, Hartforde, New Havene, 
Stamforde, Waterbury, New 
Yorke, Philadelphijoje, Wa- 
shingtone, Chicagoje, Los An
geles. Į veiklą įsijungia ir jauni
mas, net perima klubų vadovavi
mą.

Federacija yra pilnateisė narė 
didelės tarptautinės moterų or
ganizacijos — General Federa- 
tion of Women s Clubs — 
GFWC. Ši organizacija turi 12 
milijonų narių ir yra labai įtakin
ga. Lietuvės ten yra gerai pasi
rodžiusios, iškėlusios Lietuvos 
problemas. Nuolat dalyvauja tos 
organizacijos konferencijose.

Po paskaitos sveikinimo žodį 
tarė Lietuvos gen. konsulas Ani
cetas Simutis ir pasidžiaugė mo
terų veikla, kuri išreiškia mūsų 
tautos gyvybę. Sveikino ir LB 
NY apygardos pirmininkas Alek
sandras Vakselis. Jis pa
sidžiaugė, kad į veiklą įtraukia 
jaunimą.

Taip pat žodžiu sveikino: dr. 
Aldona Janačienė — Pasaulio 
Lietuvių Katalikių Organizacijų 
Sąjungos vardu, Marija Lūšienė 
— N.Y. Liet. Kat. Moterų 
Kultūros klubo vardu, Margarita 
Samatienė iš Washingtono, Jo
lanta Kerelienė iš Chicagos. Ji

“Bridges” redaktorė Domicėlė Jonaitienė su arkivysk. 
Paulium Marcinkum Romoje.

menėje Bridges turi geraširdį 
leidėją, pakėlusį*per eilę metų 
neštą nuostolį, suprantantį 
padėtį, ir vengiantį diktuoti. 
Bendruomenė tiki, kad Bridges 
žurnalui ateityje teks suvaidinti 
svarbią rolę mūsų visuomeni
niame gyvenime. Tikime, kad 
tai įvyks prie Bridges vairo sto
vint redaktorei D. Jonaitienei, 
administratoriui tėvui Petrui, 
gausiems bendradarbiams bei 
pranciškonų spaustuvei ir toliau 
nuoširdžiai talkinant.

Algimantas S. Gečys

LMK FEDERACIJOS VAKARIENĖ
perdavė ir jaunimo sekcijos — 
Svajonės Kerelytės sveikinimus. 
Raštu sveikino vysk. P. Baltakis, 
OFM, dr. K. Valiūnas, telefonu 
per pirmininkę sveikino Vincė 
Jonuškaitė iš Santa Barbara, Ca- 
lif. Pirmininkė taip pat pasveiki
nę ir dovaną įteikė Irenai Banai-

skaitė suvažiavimo metu priim
tas rezoliucijas.

Visos kalbos užsitęsė daugiau 
kaip valandą laiko. Po jų buvo 
puiki vakarienė. Svečių buvo 
apie 50. Buvo ir iš kitų miestų 
atstovės, dalyvavusios darbo 
posėdžiuose.

Žmonų galėjo atsilankyti ir 
daugiau, nes tikrai juk Federaci
jos veikla plati ir prasminga ir 
dabar dar mini tos veiklos 40 
metų sukaktį, (p.j.)

LIETUVOS VYČIŲ

NAUJAS BIULETENIS
Lietuvos vyčiai turi suorgani

zavę Lietuvos reikalų komitetą, 
kuris leidžia savo biuletenį — A 
program for Action. Darbininin- 
ko redakciją pasiekė to biulete
nio spalio mėn. numeris.

Lietuvos reikalų komiteto pir
mininku yradr. JokūbnasJ. Stu- 
kas, drauge jis yra ir redaktorius 
to biuletenio. Jo adresas 234 
Sunlit Drive, Watchung, N.J. 
07060.

Pirmame straipsnyj dėkoja 
anksčiau buvusiems biuletenio 
reaktoriams ir prašo jam atsiųsti 
reikiamos medžiagos, iškarpų, 
kad biuletenis būtų aktualus.

Toliau skelbiamos vyčių seimo 
rezoliucijos, rašoma apie atskiras 
vietoves. kas ten nuveikta, nuro
do kam rašyti padėkos laiškus už 
atliktus Lietuvai palankius 
žygius.

Biuletenis parašomas
mašinėle, spausdinamas ofseti
niu būdu, 6 psl. Siuntinėjamas 
kaip laiškas visiems vyčiams ir 
šiaip vyčių bičiuliams veikėjams.

— J VI Pasaulio jaunimo kon
gresą rengiasi vykti jaunimas iš 
viso laisvojo pasaulio. Pietų 
Amerikos ir Europos jaunimui 
reikalinga finansinė parama, kad 
jie pajėgtų kongresan nuvykti. 
Tam tikslui jAV-se yra vykdo
mas piniginis vajus, pravedami 
laimėjimai. Jaunimo kongreso 
lėšų telkimo komitetas prašo vi
sus savo auka prisidėti ir padėti 
jaunimui nuvykti į VI jaunimo 
kongresą Australijoje.

kričio 1 Washingtoue, D.C. | 
tris kopirminidcus sKUoobm vie
nas vengras ir du lietuviai: Dalia

Elena Jurgėlaitė siūloma j tfcfa- 

ją valdybą.

“Ateities” akademinio savaitga-

Ateitininkų namų apatinėje 
salėje, Lemont, UI.

— “Ateities” Akademinio sa
vaitgalio proga Ateitininkų na
muose Lemonte, Chicagoje lap
kričio 1 d. bus aukojamos 
mišios 11 vai. ryto, po to 
užkandžiai ir jų metu paskaitas 
skaitys prof. Bronius Vaškelis ir 
rašytojas Juozas Kralikauskas.

— Vakaronė su kinematogra
fu Antanu Kulbiu (B Bostono) 
Chicagos Jaunimo Centro

je

zienės vaizdajuostė - "Lietuvos 
krikšto jubiliejaus iškilmės Ro
moje”. Rengia Budrio vardo Lie
tuvių Foto Archyvas.

— Toronto, Ont., lapkričio 1 
Anapilio parodų salėje įvyks 
meno paroda: A. Smailienės pa
veikslai, A. Jagėlos nuotraukos 
iš Lietuvos, A. Katelienės ir R. 
Stepulaičio medžio skulptūros.

Katalikių Moterų dr-jos Lietu
vos Kankinių parapijos skyrius.

Jaunimo Centre vyks lapkričio 7.

vių Fondo metinis pokylis įvyks 
lapkričio 8, sekmadienį, 12 vai. 
dienos Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Meninę programą atities 
solistė Audronė Simonaitytė- 
Gaižiūnienė iš Rockford, UI. Ji

Rockfordo simfoniniu orkestru. 
Los Angeles ji pasirodys pirmą

— Evelyna OžeMenė, kuri 
daugelį metų dainuoja Lietuvių 
Operos chore ir ne kartą yra bu
vusi valdybose, šiais metate va- 

įvyks lapkričio 7 Baheko urazie-

Kultūros muziejaus pokylių 
salėje.

galerija, 1509-1513 W. Fdfev-

galerijoms vietoje.
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SUKAKTUVININKAS KAZYS P. VILNIS
Kazys Paulius Vilnis rugpjūčio 

26 buvo pagerbtas jo 80-ties 
metų amžiaus sukakties proga. 
Minėjimo pokylis vyko St. Pe- 
tersburgo The Breckenridge 
viešbutyje. Susirinko 65 jo gimi
nių, draugų ir gerbėjų atstovai. 
Minėjimą suorganizavo Floridos 
Tautos Fondo atstovybės valdy
ba.

Programai vadovavo dr. K. 
Šidlauskas, kuris pradžioje 
apibūdino K. Vilnio biografinius 
bruožus. Gautus sveikinimus 
raštu paskaitė V. Urbonas. 
Žodžiu sveikino Vliko pirm. dr. 
Kazys Bobelis, prel. Jonas 
Balkūnas, L. B. Floridos apygar
dos pirm. Adolfas Armalis ir 
Liet. Fondo atstovė St. Peter- 
sburge Janina Gerdvilienė.

K. P. Vilnis gimęs 1907 
rugpjūčio 6 Brooklyne, N.Y. 
Mokslus ėjo Lietuvoje. Pagal 
profesiją inžinierius. Baigė Kau
no Aukštesniąją Technikos Mo
kyklą. 1931 ir tais pačiais metais 
išvyko į JAV. Technikos studijas 
gilino Brooklyno Technikos In
stitute 1933 - 34.

Sukaktuvininkas yra visuome
nininkas nuo gimnazijos laikų 
Lietuvoje. Jis dirbo šauliuose, 
pavasarininkuose, Vilniui va
duoti s-goje ir LGSF (Lietuvos 
gimnastikos ir sporto federacijo
je), bet daugiausia su mokslei
viais ateitininkais. 1928-29 Kau
no rajono moksleivių ateitininkų 
pirmininkas.

Atvykęs į JAV 1931, šalia 
inžinerijos studijų, Kazys Vilnis 
įsitraukė į Amerikos lietuvių vi
suomeninį darbą.

Jis suorganizavo bendrovę, 
kuri 1933 gruodžio 1 išleido sa
vaitraštį “Amerika”, kurio re- 
daktoijgifc jr^ądmin is tratori um 
jis išbuvp5,tjr«įetą metų ir dar vie
nus metus pasiliko administrato
riaus pareigose. Taigi sugrįžęs į 
JAV, sukaktuvininkas neieškojo 
profesinės kaijeros, kurią jis

vėliau padarė, bet gilino studijas 
ir įsijungė lietuvišką veiklą, ku
rios jis nėra apleidęs iki šios die
nos.

Šalia lietuvių darbininkų s- 
gos, Vilnis ilgiausią laiką veikė 
Amerikos Lietuvių Romos Kata
likų Federacijoje, 1934 - 1948 
būdamas jos centro valdyboje. 
Kaip Katalikų Federacijos cen
tro valdybos narys, Jis dalyvavo 
1940 Pittsburghe ALRKF tary
bos suvažiavime, kuriame buvo 
nutarta steigti Amerikos Lietu
vių Tarybą.

Sukaktuvininkui nebuvo sve
timas ir šalpos darbas. Jis buvo 
vienas iš Ralfo direktorių 1946 - 
48. Jis rūpinosi karo pabėgėlių 
įkurdinimu šiame laisvių krašte.

Ruošiant didelį Amerikos lie
tuvių pasirodymą, jis buvo New 
Yorko pasaulinis parodos lietu
vių komitete 1939 - 1941.

Per tą ilgą lietuviškos veiklos 
laiką, Vilnis nepaliko ir ekono
minės bei finansinės veiklos. 
1939 - 1947 jis buvo L. A. impor
to-eksporto bendrovės direkto
rius. Persikėlęs į New Haven, 
Conn., sukaktuvininkas suorga
nizavo savo privačią prekybos 
bendrovę, kuriai jis vadovavo iki 
persikėlimo į Floridą.
Sukaktuvininkas vedęs Ale

ną Podelytę, buvusią Bostono 
lietuvių jaunimo veikėją ir Šv. 
Petro parapijos choro dalyvę. 
Vilniai išaugino dvi dukteris ir 
sūnų, kurie dabar gyvena Cali- 
fomijoje.

Išėjęs į pensiją ir persikėlęs 
gyventi į St. Petersburg Beach, 
Fla., Vilnis stipriai įsijungė į 
Tautos Fondo darbus. Jis suor
ganizavo Floridos Tautos Fondo 
atsf&vybę* ir įgaliotinių tinklą ir 
tebėra* tos ^atstovy bes pirminin
kas* beF Tautos Fondo Tarybos 
narys. Jo pastangomis Floridos 
Tautos Fondo atstovybė, kaip ne 
pelno organizacija, buvo įregi

LITHUANIAN COOKERY
in Engllsh, 316 pages, price 10 dol.

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastikiniu aplanku. Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 10 dol. Persiuntimas 
ir Postage 1 dol.

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zip

BAĮJK 
TOURS

Į Palangę ir J Kiaipėdę ekskursijos su pemakvo- 
jlmu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžį ir j Druskininkus.

1987 M KELIONĖS J LIETUVĄ
15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

15 dienų — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas
Kelionė 1103 — lapkričio 3-17 — $1,129

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

15 dienų — Lietuva Ir Suomija

Kelionė 128 — Naujų Metų sutikimas 
Gruodžio 28 - sausio 10 — $1,499 
Vilniuje 10 dienų, Helsinky 2

Dėl brošiūros Ir daugiau informacijos kreiptis: 

, . BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

NEWTON, MA 02166 
(617)965*6080
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RITA PAUPER1ENĖ, Įstaigos vedėja

Sukaktuvininkas Kazys P. Vilnis ir jo žmona Alena

struota Floridos valstijos sekre
toriaus įstaigoje.

Sukaktuvininkas buvo per eilę 
dešimtmečių glaudus Amerikos 
lietuvių veiklos veterano prel. 
Jono Balkūno bendradarbis. Jis 
sėkmingai vadovauja Floridos 
valstijoje visam Tautos Fondo 
darbui, ypačiai patarnaudamas 
visiems lietuviams testamenti
nių palikimų reikalais.

Šalia Tautos Fondo, su
kaktuvininkas Floridoje dirba su 
Lietuvos vyčiais ir su Amerikos 
Inžinierių ir Architektų Sąjunga.

Šio garbingo amžiaus sukak
ties proga, linkime solenizantui bankuose gausite ne daugiau, 
geros sveikatos. Aukščiausiojo 
palaimos ir ilgiausių metų.

Vacys Urbonas

tą, bus galimybė dalį patalpų iš
nuomoti ir kitom lietuvių įstai
gom.

KASOS vadovybė dar kartą 
praneša, kad yra padidinti san
taupų procentai. Kas nori 
pratęsti certifikatus arba IRA 
fondus, pirmiausia kreipkitės į 
KASĄ. Taip pat nedvejokite sko
lintis iš KASOS, nes čia rasite 
geriausias sąlygas ir draugišką 
patarnavimą. Ypatingai patarti
na laikyti reguliarias santaupas 
KASOJE, nes už jas dabar galite 
gauti 6.5% palūkanų, kai kituose

kaip 5.5%. Taip pat naudinga ir 
praktiška KASOJE įsigyti VISA 
kredito korteles, kurios padeda 
kelionių ar netikėtų pirkinių at
vejais.

NAUJIENOS KASOJE

KASOS vadovybei papildyti į x 
direktorių tarybą buvo pakvies
tas Romas Petrauskas, Thomson 
McKinnon Securities, Ine. fi
nansinis patarėjas. Dabar KA
SOS direktorių tarybą sudaro: 
prezidentas dr. Rimas Vaičaitis, 
viceprez. Vytautas Alksninis, iž
dininkas ir vyr. reikalų vedėjas 
Gintas Žemaitaitis, sekretorius 
Romas Kezys ir nariai — Vaclo
vas Kleiza, Stasys Klimas, Ro
mas Petrauskas, dr. Tomas Re- 
meikis ir Algirdas Šilbajoris.

KASOS prezidentui dr. Rimui 
Vaičaičiui spalio 13 buvo padary
ta nugaros operacija. Po trijų 
dienų grįžęs iš ligoninės, Rimas 
ilsisi ir sveiksta žmonos Auksės 
ir dukterų priežiūroje. KASOS 
tarnautojai ir bendradarbiai linki 
savo vadovui greitai ir gerai pa
sveikti.

KASOS įstaiga Richmond 
Hill, N. Y., už keletos mėnesių 
persikels į naujas patalpas. Spa
lio 19 pasirašyti galutiniai pirki
mo dokumentai ir KASA perėmė 
savo nuosavybėn Richmond Hill 
114-toj gatvėj esantį Masonic 
Temple pastatą, vos keletą 
žingsnių nuo dabartinės 
būstinės. Šios patalpos bus atre
montuotos ir tinkamai įrengtos 
KASOS bankinių operacijų tiks
lui. Pabaigus visą pastato remon-

REDAKCIJOJE 01
■ >n.

LANKĖSI

Spalio 26, pirmadienį, redak
cijoje lankėsi disidentas Jonas 
Vytautas Simokaitis, šiemet ba
landžio gale išvykęs iš Lietuvos. 
Jis atsėdėjo 15 metų Gulage už 
tai, kad norėjo pagrobti lėktuvą 
ir pabėgti į Švediją. Atlikus 
bausmę, jam atėmė pilietybę ir 
leido išvykti, kur nori. Pirmieji 
įsileido prancūzai. Gyve.no kuiį 
laiką Paryžiuje, paskui lankėsi 
Romoje, Vokietijoje, Anglijoje. 
Dabar, Amerikai suteikus politi
nio pabėgėlio prieglobstį, jis 
spalio 25 atskrido į New Yorką. 
Iš čia spalio 26 išvyko į Phoenix, 
Arizona. Apie jo vargus plačiau 
bus parašyta vėliau.

DEXTER PARK 
Km pharmacy ra 
WP Wm. Ana«tari, B. S. 

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WB DKLIVER 

296-4130

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių šešiomis kalbomis leidi
mą. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aukos 
Tautos Fondui nurašomos nuo 
federalinių mokesčių Af .is, 
siųsti adresu: Tautos Fono, .s, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073, 
Woodbaven, N.Y. 11421.

G.T. INTERNATIONAL dėkoja visiems klientams, 
kurie prisidėjo prie sėkmingo kelionių j Lietuvę sezo
no.

G. T. INTERNATIONAL tvarko visus kelionių reika
lus oro, vandens ir sausumos keltais. Turizmui ar 
biznio kelionei kreipkitės pas mus.

G.T. INTERNATIONAL padeda sudaryti Iškvietimo 
dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

NORI PASAULIO PAMATYTI?
KREIPKIS j G.T.

G. T. INTERNATIONAL, INC.
10401 S. ROBERTS ROAD 

PALOS MILLS, ILLINOIS 60465 
TELEFONAS: (312) 430 - 7272

G.T. INTERNATIONAL 
1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8800/SA

Nr. 8801

Nr. 8802/F

Nr . 8803/M

Nr. 8804/FIM

Nr. 8805/SP

Nr. 8806/F

Nr. 8807/M
Nr. 8808/F

Nr. 8809/M

Nr. 8810/F

Nr. 8811/M

Pietų Amerika: 5 d., Rio, Iguassu Falls,
4 Buenos Aires birželio 7-18
Lietuva 15d., Maskva 2 d., gegužės- 
16 - birželio 3
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 

. 1 d., Amsterdamas 3 d., birželio 13-29.
Lietuva 10d., Maskva 1 d., birželio 
14-16
Pabalti jis ;Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d., 
Ryga 2d., Talinas 2d., Helsinkis 2d., 
ir 2 dienos laive, liepos 3-17
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Helsinkis 
3 d., liepos 14-29
Lietuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 18— 
rugpjūčio 3.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d. rugpjūčio 15-31. 
Lietuva9d., Maskva 2 d., rugpjūčio 
16-28.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Vakarų Vokietijoje (Octoberfest)
5 d,, rugsėjo 19 - spalio 7.
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugsėjo 20 - 
spalio 2.

KASOS narių ir visuomenės žiniai pranešame, kad jau dabar galima užsisakyti 
VISA kredito korteles. Jos bus gražios, lietuviškos ir patogios visiem, kurie nori naudotis 
šiuo praktišku patarnavimu.

Dėl informacijų apie VISA kortreles kreipkitės į KASOS įstaigą darbo valandomis.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01 114th St, Richmond HIII, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-6799

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St Petersburge, Detroite, Waterburyje 

: 65 milijonai dolerių

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Securtty Indėliai, išduodami Mo>

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs Ir certffikatus, negu kiti 
bankai.

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar vaikų fondus Ir 
atlieka kitus bankinius patarnavimus.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

Apie paskolų ir certlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma
darbo valandomis. Per telefone arba paštų Jums bus sutelktos vėliausios Įnformac |o*.

Gyve.no
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NEW YORKE
(atkelta iš 8 Įtsl.)

Politinė konferencija vyko 
Washingtone spalio 24 - 25. Iš 
viso buvo apie 120 suvažiavę iš 
įvairių kraštų. Iš Kanados buvo 
7, iš Australijos 3, iš Šveicarijos 
1, iš Venecuelos 1. Iš New Yorko 
buvo išvykę: dr. K. Nemickas, 
dr. J. Kazickas, dr. R. Misiūnas, 
kun. K. Pugevičius, J. 
Pažemėnas, K. Miklas, T. Kli
mas, R. Razgaitienė, G. Da- 
mušytė. Dvi dienas buvo paskai
tos ir diskusijos Lietuvos laisvi
nimo reikalais ir kitomis lietuviš
kojo gyvenimo aktualijomis. 
Konferenciją rengė PLB, JAV 
LB, Kanados LB ir PLJS.

Sofija Patamsienė-Jakaitienė 
mirė spalio 19 Philadelphijoje. 
ten ir palaidota. Anksčiau ji gy
veno New Yorke.

Vytautas Gružas su žmona 
Betty, ilgai gyenę Patersone, 
N.J., spalio 17išvykojSt. Peter- 
sburg, Fla., nuolatiniam apsigy
venimui. Vytautas Gružas buvo 
aktyvus Patersono kolonijos na
rys, mielai talkino visiems. Lie
tuviškoji kolonija tikrai pasiges 
šio darbštaus žmogaus.

Patiksliname. Praeitame Dar
bininko numeryje tilpusiame 
straipsnyje “Kultūros Židinio 
vargai”, antroje skiltyje viršuje 
buvo parašyta “Aukos testamen
tais Židiniui neprašomos”, turi 
būti: “Aukos testamentais Židi
niui neužrašomos”.

Sąjunga Vytauto, Irenos ir Dai
vos Skuodžių atvykimo proga 
kviečia Nęw Yorko ir apylinkės 
lietuvius, ypatingai organizaci
jas, padėti šiam buvusiui politi
niu! kaliniui ir jo vargus patyru
siai šeimai. Norintys paaukoji 
Skuodžių fondui ir taipgi parem
ti jų pirmuosius naujo gyvenimo 
žingsnius, gali čekius rašyti Lit- 
huanian Catholic Religious Aid 
vardu (nurodydami, kad auka 
skiriama Skuodžiams) ir siųsti 
Lietuvių Katalikų Religinei Šal
pai šiuo adresu: 351 Highiand 
Blvd., BrooHyn, N.Y. 11207. 
Dalyvaujantys “Čiurlionio” kon
certe gali savo piniginę dovaną 
įteikti per Religinės Šalpos ren
giamą Skuodžio susitikimą su 
lietuvių visuomene šeštadienį, 
lapkričio 7, 5 vai. vak., valandą 
prieš koncertą Richmond Hill 
gimnazijos salėj. Tam tikslui 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga bus 
išstačius! aukų stalą.

N.Y. Šaulių kuopos paskelb
tas literatūros konkursas susi
laukė dar dviejų veikalų. Pasi
rašęs Vyto Ugniaus slapyvardžiu 
atsiuntė romaną “Dievai ir 
žemė”, Molainiškio - slapy
vardžiu pasirašęs atsiuntė roma
ną “Raudoni voratinkliai”. Iš 
viso iki šiol gauta 7 kūriniai. Tai 
tikrai geras derlius. Konkurso 
terminas baigiasi lapkričio 1. 
Dar iki to laiko gal atsiųs kokį 
naują kūrinį.

Skaityk ir platink Darbininką;

Geologas Vytautas Skuodis 
kalbės apie gamtos apsaugos 
klausimus prieš ir po glasnosto, 
lapkričio 5 d., 12 vai. p,p., Co- 
lumbia universiteto studentams 
802 International Affiurs Bldg. 
(Amsterdam Avenue ir 119 
Street). Skuodį pakvietė kalbėti 
Columbia universiteto Centras 
dėl žmogaus teisių.

Rodimer susitiks su Vytautu 
Skuodžiu penktadienį, lapkričio 
6, vyskupijos kurijoj. Vysk. Ro
dimer ir vyskupijos taikos ir tei
singumo komisija prisidėjo prie 
Patersoho lietuvių vadovauja
mos akcijos skleisti peticijas vy
skupijos parapijose už Skuodžio 
išlaisvinimų.

Vytautas Skuodis aplankys 
Maironio lituanistine mokykla
šeštadienį, lapkričio 7. Tą pačią 
dieną, jis turės pasimatymą su 
New Yorko lietuvių visuomene 
5 vai. vak. Richmond Hill gim
nazijoj. Vieną valandą prieš 
Čiurlionio koncertą. Susitikimą 
rengia Lietuvių Katalikų Reli
ginė Šalpa, talkinant New Yorko 
Lietuvių Jaunimo Sąjungai, kuri 
Skuodžiams rinks aukas.

Vytautas Skuodis informuos 
Tarptautinės Amnestijos sąžinės 
kalinių globos organizacijos at
stovus lapkričio 2 New Yorke 
apie žurnalistą Gintautą Iešman
tą, su kuriu jis buvo kartu nutei
stas, ir apie kitus už savo įsitiki
nimus kalinamus lietuvius. Pasi-

Pianistas William Smiddy, koncertavęs didžiosiose pasaulio 
koncertų salėse, dalyvauja lietuvių literatūros šventėje ir pre
mijų įteikime. Jis akomponuos solistei Ginai Capkausldenei 
ir vienas paskambins lietuvišką kūrinį. Jis yra nuoširdus 
lietuvių bičiulis, dažnai lankosi pranciškonų vienuolyne, 
Kultūros Židinyje ir paremia lietuvišką veiklą.

matyme dalyvaus ir vietinė 
spauda. Skuodžio programą 
New Yorke koordinuoja Lietu
vių Katalikų Religinė Šalpa.

MIRĖ PROF. J. ZARANKA
CHEMIJA - KERAMIKA

Kolumbijos valstybėje, Bego
tos mieste, rugsėjo 15 buvo pa
laidotas prof. dr. Juozas Zaran- 
ka, klasikinės filologijos special
istas. Praeitais metais spalio

rai Itsigavęs? Prieš kurį laiką liga 
vėl atsinaujino ir pakirto jo gy
vybę.

Buvo gimęs 1919 rugsėjo 21 
Leliūnuose, Utenos apskrityje. 
Mokėsi Utenos gimnazijoje ir 
Kauno kunigų seminarijoje. 
Vėliau 1938 - 40 studijavo Vytau
to Didžiojo universitete ir 1942- 
43 — Vilniaus universitete. Stu
dijas baigė Liuveno katalikų uni
versitete, kur studijavo 1946 - 
49. Studijavo klasikines kalbas.

1952 išemigravo į Kolumbijos 
valstybę, kur klasikines kalbas

dėstė vietiniuose universitetuo
se. Pedagoginiame universitete, 
Andų universitete, nuo 1959 Na
cionaliniame universitete, buvo 
graikų kalbos ekstraordinarinis 
profesoriusir klasikinės filologi
jos skyriaus vedėjas.

IŠ Kolumbijos jis buvo grįžęs 
į Liuveno universitetą, kur ap
gynė disertaciją ir gavo daktaro 
laipsnį. Grįžęs tame pačiame 
Nacionaliniame universitete dir
bo iki mirties.

Bendradarbiavo mokslinėje 
spaudoje, 1983 metais dalyvavo 
Katalikų Mokslo akademijos su
važiavime St. Petersburge, Fla., 
ir skaitė paskaitą apie Platono 
valstybės sampratą.

Paliko žmoną Mariją-Teresę ir 
brolį Praną, kuris gyvena De
troite, Mich. Jo tolimesnis gimi
naitis yra ir žinomas fotografas 
Vytautas Augustinas.

Dvilypiškums? Darna.

Kai žmogus atvirai atsisk
leidžia savo vidiniams turtams ir 
išgyvenimams, gabumams ir po
linkiams, nustembame, pamatę 
kokios skirtingos jėgos ir talentai 
glūdėjo viename asmenyje. .

Marytės Gaižutienės asmeny
je sutilpo ir ją papildė griežtojo 
mokslo doktoratas ir keramikos 
kūryba.

Doktoratą baltymų biochemi
jos srityje Marytė įsigijo savo 
studijų Mundelein College, 
Wayne State University ir Illi
nois Instiatute of Technology, 
rezultate. Keramikos mokėsi 
Hyde Park Art Center ir Chica-

gos Meno Institute. Dalyvauja 
amerikiečių ir lietuvių dailinin
kų grupinėse parodose Chicago- 
je ir apylinkėse.

Tarp jos darbų matome ra
miai, gėlės pumpuru besisk
leidžiančias vazas; savo sporų 
duoklę vėjams atidavusį kažku
rio fantastiško augalo dubenėlį; 
grupelę įvairaus dydžio kažkur 
bėgusių ir sulojusių -—lyg nuste1 
busiu, lyg išsigandusių vazelių.'..

New Yorke Marytės 
Gaižutienės keramiką ir Algio 
Norvilos fotografijas matysime 
N.Y. apylinkės ateitininkų ren
giamoje parodoje, kuri įvyks šeš
tadienį, lapkričio 21, Kultūros 
Židinyje.

Kitą kartą — apie Algį Norvi
lą

Glva.

SPALVINGA RUDENS MADŲ 
PARODA KULTŪROS ŽIDINYJE

DR. STASIUI JASAIČIUI
mirus, sūnų, dukrų, seserį Eleną Valiūnien? Ir visus 
artimuosius, nuoširdžiai užjaučia

Irena ir Jonas Vilgaliai

Vytas, Olga Ir Pranė Nakutavičlai su šėma reiškia 
užuojautų T rudai Nakui ir jos šeimai, mirus jos tėveliui

JANIS STANA

Vietoj gėlių prie karsto skiria 100 dol. auk| Kultūros 
Židiniui.

Balto 100-tasis skyrius tradi
cinę madų paroda, kurią rengda
vo pavasarį, dabar surengė ru
denį, spalio 18 Kultūros Židiny
je. Paroda buvo pavadinta ru
dens lapų vardu, taip scena ir 
stalai buvo papuošti spalvingais 
rudens lapais.

Salė buvo parengta iš vakaro. 
Nuo scenos į salės gilumą buvo 
padarytas ilgas tiltas, užklotas 
raudonu kilimu. Juo ir vaikščiojo 
modeliuotojai. Scenos uždanga 
buvo pratraukta. Ten buvo su
statyti dailės parodose naudoja
mi balti skydai ir padarytas 
išėjimas į taką. Ant scenos vyko 
visas pasiruošimas. Ten buvo su
nešti drabužiai, ten persirengė 
modeliuotojai.

Parodą pradėjo Balfo skyriaus 
pirmininkas Vincas Padva
rietis. Ją atidaryti pakvietė Jani
ną Simutienę. Ji tarė trumpą 
žodelį ir palinkėjo kuo geriausios 
sėkmės. Parodai vadovavo Vida 
Jankauskienė. Ji drabužius

rengėjų — Gražina Tiškutė-Tuc- 
ci. Ji atvežė didelius savo rinki
nius, padėjo parodą suorgani
zuoti, įrengti. Modeliavo ir jos 
dukdrelė ir sūnelis.

Pabaigai buvo išvesti visi mo
deliuotojai su puošniais vestuvi
niais drabužiais. Paroda užsitęsė 
tik vieną valandą. Pabaigoje V. 
Padvarietis visiem padėkojo už 
parodos surengimą. Į sceną buvo 
iškviestas uolus parodų talkinin
kas, madų kūrėjas Andrius Ko
vai- Kovaliauskas.

Publika sėdėjo prie apskritų 
stalų, gėrė kavą, valgė pyra
gaičius. apsilankė apie 150.

Paroda buvo gerai suorgani
zuota, skoningai sutvarkyta. 
Lankytojai yra dėkingi Baltui ir 
prašo tęsti šią gražią tradiciją — 
ir kitais metais surengti madų 
parodą, įvedant daugiau ir vyriš
kų drabužių.

Dabar Baltas vykdo aukų vajų. 
Lankytojai daug kas ta proga 
paaukojo ir Baltui, (p.j.)

KAZIMIERUI ŠIMULYNUI
minis, reiškiame gilią užuojautą dukrai kMItantautla- 
nei, žentui Valdlevučlul Ir anūkai Dalai bei visai Bartkų

Aldona ir Juozas, Ramunė, Aldona, 
Vita R y geliai 
Emilija Putvytė
Rūta ir Antanas Rygeliai su šeima 
Giedrė ir Vytautas Kulpai su šeima 
Vincas ir Alice Tercijonas 
Vincas ir Sue Rygeliai

skui angliškai.
Daugiausia buvo parodyta 

išeiginių vakarinių drabužių, 
brangių ir puošnių suknių. Pir
mą kartą buvo demonstruojami 
ir vyriški drabužiai, vienas mo
deliuotojas parodė apie 10 įvai
rių vyriškų apsirengimų.

80-90 skirtingų drabužių. Mode
liavo kelios lietuvaitės ir iš dra
bužių krautuvių atvykę keli mo
deliuotojai. Modeliavo ir pa
rodos viena iš svarbiausių

— Margučio radijo pakviesti 
muz. Arvydas Paltinas ir sol. 
Nelė Paltinienė ir šiemet 
sėkmingai atliko JAV lietuvių ko
lonijose pramoginių dainų pro
gramas. Jie koncertavo Bostone, 
Baltimorėje, Omahoje, Chica- 
goje ir Detroite. Ateinančiais 
metais Margutis vėl planuoja 
Paltinus pasikviesti iš Vakarų 
Vokietijos ir jų koncertus su
rengti Kanados miestuose, Chi- 
cagoje ir kitur.

durai Crincevičfai ii Chicagos, 
Antanui Vaičiulaičiui iš Wa- 
shingtono ir Pauliui Jurkui iš 
New Yorko. Kas tos Lietuvių 
Rašytojų Draugijos premijos, 
apibūdins Bernardas Brazdžio
nis iš Los Angeles. Jis taip pat 
skaitys ir savo poezija. Savo

i kūrybą skaitys Antanas Vaičiu- 
: laitis ir Česlovas Grincevičius, 
’ abu tolimieji svečiai. Lite- 
į ratūrinei daliai vadovaus Tėv. 
į Leonardas Andriekus, OFM, il- 
■ ganietis Liet. Rašytojų Draugi- 
1 jos pirmininkas.

Antroje dalyje girdėsime so-

Branduolys, trečiadienį, lapk
ričio 4 d., 7:30 vai. vak. Aušros 
Vartuose su BATUNu (pabal- 
tiečių organizacija prie Jungtinių 
Tautų) rengia vakaronę su buvu
siu kaliniu Vytautu Skuodžiu. 
Vakaronė bus pravesta abiem 
kalbom dalyvaujant estams, lat
viams ir kitataučiams svečiams.

jau senokai besilankė New Yor
ke. Iš Montrealio atvyksta su lie
tuvišku repertuaru ir tuo papuoš 
ir praturtins lietuviškos kūrybos 
šventę.

Jai akomponuos lietuvių 
bičiulis William Smiddy, pasau
linio masto pianistas Jis taip pat 
paskambins ir lietuvišką kompo
ziciją, sukurtą suktinio tema.

knygas, gauti rašytojų autogra
fus, susipažinti su pačiais rašyto
jais, iškiliąja soliste. Visi kviečia
mi atsilankyti į šią lietuviškosios 
kūrybos šventę!

Daug lietuviškų knygų, plokš
telių ir įvairių suvenyrų turi Bar

blnti — 718 827-1351.

Lietuvos krikščionybės 
sukaktis

Lietuvos krikščionybės 600 
metų sukakties minėjimas Bo
stone įvyko spalio 4 Šv. Kryžiaus 
katedroje, kur iškilmingas mišias 
aukojo ir pritaikytą pamokslą pa
sakė kardinolas Bernard Law. Su 
juo koncelebravo dar penki vy
skupai, jų tarpe vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, pasakęs pamok
slą lietuviškai, o taip pat daugelis 
kunigų ir vienuolių

Lietuviai tikintieji buvo at
vykę iš daugelio vietovių su 
specialiais autobusais. Šauliai, 
ramovėnai ir skautai pamaldose 
dalyvavo su vėliavomis ir unifor
momis. Parapijų vienuolynų ir 
organizacijų nešamos aukos 
buvo lietuviškos.

Mišių metu dalyvių giedoji
mui vadovavo kun. Vincas Val- 
kavičius, Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos klebonas iš Nonvood. 
Solo giedojo Marytė Bizinkau- 
skaitė. Vargonais grojo dr. Vyte
nis Vasyliūnas.

Dalis giesmių buvo atlikta lie
tuviškai, o dalis — angliškai. 
Taip pat skaitiniai atlikti lietuviš
kai ir angliškai.

Pamaldos truko pustrečios va
landos. Jas filmavo televizijos re
porteriai, stebėjo žurnalistai. 
Visa baigta JAV ir Lietuvos him
nais, giesme “Marija, Marija”.

Kardinolas Bernard Law savo 
pamoksle iškėlė lietuvių ištiki
mybę tikėjimui, gyvenimą pagal 
Kristaus mokslą, kovą dėl 
tikėjimo.

Vysk. Paulius Baltakis savo 
pamoksle nušvietė popiežiaus 
Jono Pauliaus II palankumą Lie
tuvai ir to įtakoje įvairių kraštų 
bažnytinės hierarchijos rodomą 
dėmesį ir sunkios lietuvių tautos 
būklės atjautimą.

Šių pamaldų proga buvo išlei
sta kun. V. Valkavičiaūs paruošta 
knygutė su šv. Kazimiero, palai
mintojo M. Giedraičio, palai
mintojo J. Matulaičio nuotrau
komis, ištrauka iš Lietuvos vy
skupų penktojo ganytojiško laiš
ko Lietuvos krikšto sukakties

proga_ maldų tekstais lietuvių ir 
anglų kalba, kai kurių maldų ir 
giesmių gaidomis. Leidinio vi- 

f ršelį puošė Lietuvos krikšto su- 
k kakties ženklas. Leidmysbeigia- 

mas pasiaukojimo malda, gauta 
iš okupuotos Lietuvos.

Po pamaldų 6 vai. vak. Lanta
ną svetainėje Randolphe vyko 
banketas, kuriame vėl dalyvavo 
vyskupai, dvasiškiai, miesto bur
mistras R. Flynn, Bostono mo-

spėrus, daug lietuvių iš įvairių 
kolonijų.

Banketo metu vysk. K. Hart, 
burmistras R. Flynn ir J. Caspe- 
ras labai iškėlė lietuvių įnašą į 
šio krašto pažangą.

Banketo metu meninę progra
mą atliko sol. Marytė Bizinkau- 
skaitė ir sol. Benediktas Povila- 
vičius. Jai akomponavo prof. B. 
Penninton, o jam — prof. K. J. 
Kačinskas.

Pareikšta padėka komiteto 
pirmininkui Viktorui Kubiliui už 
gerai suruoštą minėjimą. Dail. 
Juliaus Špakevičiaus paruoštoje 
banketo programos knygutėje 
pateikta daug informacijos apie 
Lietuvos krikštą lietuvių ir anglų 
kalbomis, išspausdinti sveikini
mai ir minėjimo rėmėjų sąrašai.

RENGINIAI
Lapkričio 7 d. 6:30 vai. vak. 

Sandaros salėje, Brocktone, me
tinis Balto 72 skyriaus banketas.

Lapkričio 15 — K. Bradūno 
poezijos rečitalis Lietuvių Pi
liečių d-jos Il-ro aukšto patalpo
se 3 vai. popiet.

Lapkričio 21 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio au
kšto salėje Bostono aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos tradi
cinis rudens pobūvis.

tvarka: lapkričio 22 — latvių, 
kovo 3 — estų, balandžio 17 — 
lietuvių.

tuvių parapijos salėje tradicinė 
Bostono aukštesniosios lituani
stinės mokyklos Kalėdų eglutė.

LAISVES VARPAS
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NEW Rodakcga. • .4716)627-1352 

AdmlnMr..... 4716)627-1351

Aušros Vartų teatras “Perfor- 
mance Possibilities” pradedamance Possibilities” pradeda Monica, Calif., savo krikšto mo- parapijom nmų
savo lapkričio programą. Reper- tinos a. a. Liudvikos Koppienės susirinkimas spabo 25,

YORKE
SpavetuvO.... 4718) 627-1350

341 Hlghland Blvd. 
Brookiyn. N.Y. 11207

SeMfkor.)
(710)127-7032

.(710)127-0045 
4710)235-0306

Sį savaitgalį Kultūros Židiny
je. spalio 31, šeštadienį, lite
ratūros šventė — paremijų įtei
kimas ir koncertas. Pavedus 
I.i< t. Rašytojų Draugijai, šventę 
rengia LB N Y apygardos valdy-

N. Y. ateitininkų metinė 
š\entė bus lapkričio 1, sekma
dienį. Pamaldos 11 vai. Apreiš
kė io parapijos bažnyčioje. Po 
mišių —- iškilmingas posėdis pa
rapijos moky klos salėje. Kalbės 
dr. Aldona Janačienė.

\ew Yorko skautų ir skaučių 
bendra sueiga įvy ksta spalio 31, 
šeštadienį, 1:30 vai. popiet 
Kultūros Židinyje, Brooklyne.

New Yorko žinių dar yra 5 ir 
7 puslapyje.

Dr. Juozas Kazickas, vienas 
didžiųjų aukotojų bei veiklos 
šulų Lietuvių Fonde, išvyko 
Chicagon ir spalio 31 Martiniąue 
pokylių salėje vadovaus jubilieji
niam banketui ir Lietuvių Fondo 
pradininkų pagerbimo iš
kilmėms.

Lietuvių Šaulių Sąjungos 
Tremtyje dalinių atstovų su
važiavimas vyksta šį savaitgalį, 
spalio 31 ir lapkričio 1, Detroite. 
Iš New Yorko Šaulių kuopos išvy
ko: Kuopos pirmininkas Kęstutis 
Miklas, šauliai Vacys Butkys ir 
Albinas Sakalas.

LITERATŪROS ŠVENTĖ—
PREMIJŲ ĮTEIKIMAS
SPALIO 31 KULTŪROS ŽIDINY
Dalyvauja rašytojai laureatai: 

ČESLOVAS GRINCEVIČIUS 
PAULIUS JURKUS 
ANTANAS VAIČIULAITIS 

ir poetas BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Muzikinę programos dalj atlieka: 
solistė GINA ČAPKAUSKIENĖ 
pianistas WILUAM SNUDDY

Pradžia 7 v.v. Įėjimas — 7 dol.

Lietuvių Rašytojų Draugijai pavedus, šventę rengia 
LB New Yorko apygardos valdyba

Visi maloniai kviečiami apsilankyti Į lietuviškosios 
kūrybos šventę!

Kultūros Židinyje. Parodoje da
lyvauja keramikė Marytė 
Gaižutienė ir foto menininkas 
Algis Norvilą.

Vilties balsai. Taip vadinasi 
vakaronė, skirta disidentinei li
teratūrai, kuri įvyks šeštadienį, ir penktadieniais lapkričio 5-6, 
lapkričio 14d.,7:30vai. vak. Uk- 12-13. Midnight Conversation 
rainiečių Institute, 2 East 79 
Street prie Fifth Avenue, Man
hattan e. Programoje: politinės, 
socialinės ir religinės mintys iš
reiškiamos dabartinėj po
grindžio spaudoj Lietuvoj, Esti
joj, Latvijoj, Baltarusijoj ir Uk
rainoj. Rengia Ukrainiečių stu
dentų sąjunga- New Yorko Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga ragina 
besidominčius lietuvius, ypač 
jaunimą dalyvauti.

Korp! Neo Lithuania New 
Yorko vienetas minės korporaci
jos 65 metų sukaktį lapkričio 11, 
trečiadienį. 10 v. r. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje bus mišios 
už žuvusius, bei ištremtus kor
poracijos narius ir už filisterius. 
Tai šventei pritaikytą pamokslą 
pasakys klebonas kun. Jonas Pa
kalniškis, po pamaldų prieš
piečiai parapijos mokyklos patal
pose. Korporacijos nariai ir fili
steriai bei jų draugai prašomi ak
tyviai dalyvauti minėjime. New 
Yorko vieneto valdyba kviečia ir 
kitų akademinių organizacijų na
rius pasisvečiuoti kartu. Lapk
ričio 11 yra oficiali šventė — ve
teranų diena, todėl ir minėjimas 
tą dieną rengiamas.

7 dienų kelionė laivu iš Miami 
į Karibų salas 1988 m. sausio 9 
d. Kainos iš New Yorko, Ghica- 
gos. Detroito, Clevelando ir kitų 
miestų nuo $820.00 iki $915.00 
(Plūs $35.00 už uosto moke
sčius). Iš Miami nuo 8495.00 iki 
$615.00. Kreiptis į American 
Travel Service Bureau, 9727 S. 
VVestem Avė., Chicago, III. 
60643. Tel. 312 238 - 9787.

Išparduodama privati dail. 
Adomo Galdiko darbų kolekci
ja. Suinteresuoti prašom skam
binti 201 763 - 7622 nuo 8 v. v. 
iki 10 v. v.

vaidinimai: Life and Death with ——. ___ _
Business in Between; Midnight ' Nuoširdus ačiū. f®* **<7'
Conversation ir Love Potion. Juozas Bradoms, Baltinote, *** « Ją^ iSrinkta: AHonsas Sa- 
Vaidinimai bus ketvirtadieniais M d-, ilgametis Darbininko TV*1! Fe^ras

rėmėjas, ir šiemet, apmokėda
mas metinę prenumeratą, 
pridėjo ir 30 dol. auką. Nuošir
dus ačiū spaudos rėmėjui.• . 7 ‘ • -.v • -

bininko

“Kviečiu kartu su manimi 
atšvęsti Lietuvos krikštą!”

— Kardinolas John O’Connor

LIETUVOS KRIKŠTO 600 METŲ JUBILIEJINĖS IŠKILMĖS
NEW YORKE

Šv. Patriko katedroje
Fifth Avė., prie 51 st Street (Rockefeller Centre)

1987 m. LAPKRIČIO 8 d., SEKMADIENĮ, 2 vai. popiet

★

*

A-

Kardinolas John O’Connor kartu su Vysk. Paulium Baltakiu, 
vyskupais Ir kunigais aukos mišias.

Kardinolas pasakys pamokslę.
Giedos Apreiškimo parapijos choras.

GARBĖS SVEČIAS —
iš Sibiro ką tik grįžęs

VYTAUTAS SKUODIS

PRIĖMIMASfpo mišių) —
Hotel Intercontlnental,
48th Street, East of Perk Avė.

Biliete I priėmimų kviečiame užsisakyti 
iki lapkr. 1 d., siunčiant 825.00 čekį au SAU 
ADRESUOTU VOKU šiuo adrssu:
l ITHUANIAN CHRISTIANITY JUBILEE 
351 Hlghland Blvd., Brookiyn, N.Y. 11207

Norintieji vykti autobuau Iš Woodhavono, Maspotho 
arte KuMroe ŽMMo kiemo prašomi iš anksto 
regietruotis pae:
Marytę Šadneidanę 718 296-2244 (Woodhmn) 
Darbininko admMetracte 718 827-1351 (x< ž»Ry«) 
Jonę Adomšnę 718 467-5212 (Mmpmk)

parašytas šveicaro dramaturgo 
Friedrich Dūrrenmatt. Vaidybą 
atliks Arūnas Čiuberkis ir Paul 
Taylor Robertson. Režisuoja 
Linda Pakri. Visi veikėjai yra lie
tuviams gerai pažįstami iš prieš 
keletą metų pastatytos Antano 
Škėmos dramos Pabudimas (The 
Atcakening). Vaidinimai prasi
deda: 8:30 v.v. Įėjimas — 6 dol. 
Dėl informacijos: (212) 575 - 
5566. Aušros Vartų parapija, 570 
Broome St., N.Y.N.Y. (prie pat 
Holland tunelio).

IEŠKOMI

Ieškomi: Pilkauskas Albinas, 
gimęs 1922 m. Pilkauskas Jonas, 
gimęs 1926 m. Abu yra Antano 
sūnūs. Ieško sesuo Milda Pilkau- 
skaitė. Abu yra kažkur dingę 
karo metu. Atsiliepti: Mečys Sla
vinskas, 19 Iris Lane, New Hyde 
Park, N.Y. 11040.

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas pirmame aukšte prie pat 
ilighland Parko. Gali būti ir su 
vaikais. Skambinti dieną (kal
bant angliškai) 277 - 4177, vaka
rais 5:30 - 9:30 vai. (kalbant lie
tuviškai).

Planuokite jau dabar dalyvau
ti “G. T. International” pirmoje 
1988 metų ekskursijoje. Ba
landžio 7 išvykstama į egzotišką 
ir nuotykių pilną Pietų Ameriką, 
įskaitant Braziliją, Iguassu Falls 
ir Buenos Aires. Kreipkitės į: G. 
T. International,. 10401 South 
Roberts Road, Palos Hills, III. 
60465. Tel. 312 430 - 7272.

QUEENS - WOODHAVEN 
NORTH, 2family, 5x5, semi-at- 
tached, garage, enclosed porch, 
$225,000. Call owner in English 
after 7 P.M. 718 779 - 0677.

Baltrulionis, Kostas Kazlauskas, 
Bill Kučinskas, Bill Kurnėta, 
Malvina Klivečkienė, Viktoras 
Ralys, Vytautas Vaičiulis.

NEVY YORKO ATEITININKŲ

METINĖ ŠVENTĖ
lapkričio 1, sekmadieni.

Mišios 11 vai. Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
Iškilmingas posėdis: tuoj po mišių parapojos

Kalbės dr. ALDONA JANAČIENĖ 
Įžodžiai Ir kita

Kviečia
N£W YORKO ATEITININKAI

LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGA RENGIA 
KONCERTĄ 
ŠOKIUS

š.m. gruodžio 5 d. Kultūros Židinyje.

Programę atliks DARIUS POLIKAITIS ir 
“AŠ ČIA GYVA".

Po programos —šokiai, Gros latvių orkestras.

Veiks australiškas baras, bus loterija, lietuviškas 
maistas.

Pelnas skiriamas Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresui, kuris bus Australijoje.

Pradžia 8 v.v. Bilietai gaunami prie Įėjimo. Kaina 
10 dol.

Informacijos reikalais skambinti Indrei Biskytei 
vakarais 718 441-4804.

LIET. JAUNIMO SĄJUNGA KVIEČIA VISUS 
ATSILANKYTI IR PAREMTI JŲ RENGIAMĄ KONGRESĄ

LAISVES ŽIBURYS
LAPKRIČIO 7 D., ŠEŠTADIENI, 

SU PASIDIDŽIAVIMU PRISTATO 
SAVO 42 RENGINĮ — 

iškilųjį ansambli iš clevelando

“ČIURLIONIS
Programoje — moterų, vyrų ir mišrus choras 

ir tautinių instrumentų orkestras 

Vadovas — BRONIUS KAZĖNAS

Pradžia 6 vai. vak. punktualiai 
Rlchmond Hill Hlgh School 
89 - 30 114 St, Rlchmond Hill, N.Y.

Po koncerto šokiai ir balius Kultūros Židinyje, 361 Hlghland Blvd., Brook- , 
lyn, N.Y.

Groja BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS
Maistą gamina: EUGENIJA KEZIENČ
Valgiu k gėrimu bufetai visose Kultūros Židinio salėse. Turtinga loterija. 

Baliui galima Iš anksto užsisakyti stalus pas STASĮ KARMAZINĄ 718 - 441 - 
1252

Visos vietos numeruotos. BUteto kaina —12 dol. Jaunimui iki 15 metų — 
5 dol. Jaunimo bilietai gaunami tik prie Įėjimo. Patariama bilietus Įsigyti te 
anksto paštu. Čekį atitinkamai sumai Ir sau odresuotęsu pašto ženklu vokę 
siusti: Uthusnten Radto Club vardu, 217 - 25 5ttt> Avė., Bayskte, N.Y. 11384.

BILIETŲ PLATINTOJAI:
NEW JERSEY (araa cocte 201)

NEW YORK (araa codo 718)

Ž. Jurienė 441 - 7831

skambinti P. Macijauskui rytais)

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA

105.9 FM SEKMADIENIAIS • - 10 V. RYTO LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS .




