
Mes

taryba*

kuri auga, stiprėja, daro įtaką 
ne tik scenai, bet ir pačiai litera- 
tflrai”. Ir čia pat kritikas sumini 
S. Nėries, Just Marcinkevi-

šį

lent Ulusu, savo ruožtu sudariu
si 2įi narių ministerių kabinetą, 
kurių tarpe yra 7 atsargos ge
nerolai.

Sov. S-ga pareiškė, kad ji ne- 
sikiš | Irako ir Irano konfliktą, 
nors iki šiol ji Iraką aprūpin
davo ginklais ir kitom karo prie-

pas kitą skųstis”. (Matyt, turėjo 
galvoje vysk. V. Sladkevičių — 
Red. pastaba).

Įgaliotinio svarbesnės mintys 
yra šios:

žio skyriaus architektai, vado
vaujami Aldonos Brazdžiūnie- 
aės. Stotis kainuosianti 5 mili
jonus rublių.

Turkiją valdanti valstybės - ' 
saugumo taryba ministerių pir- 
raininku paskyrė buv. karo lai-

— Narutį knygą lentynoje pa
žymėtinas Juozo Grūto Raitą 
L tomas (keistokai atrodo, kad 
šio autorius Raštą II tomas tik

ir Algta««o Vi«Bo
*<■ i-ame tose, auns tun **v pm.

y paroda. Mat, vis ~bro- 20,000 tiražu,

listinį realizmą) kolchozinę 
tikrovę: kolektyvizacijos raidą, 
kataro gyvewnw* pairilreitimm, 
išaugusią materialinę gerovę, 
kultūrinius žmonių poreikius. 
Filmas vadinamas doku- 
menturiu. Filmuojama Lazdijų

tiek dane irsti dirifii»liei«-,ra- 
zgtTT iL

- ttyOcs* 
tanĮąnas tfeps gražiems gyvu
liams. Nesąs tai joks menas. 
Koresnoskdcslė andinota i me- 

’i^3£S7iiJSdiZwįJ«l 
polinkį pvoiti. savo sodelius ir

Cesnavičiui pasišalinus, to
lina ordinarus “auklėjo” P. Ani-

Vysk. R. Krikščiūnas kalbėjo: 
*<V’CilE£j8I BHBST Stp&tuBūė THndo* 
nais. Šantažuoja mus ir kitus 
kunigus. Įdomu, kas juos finan
suoja. Katalikų Komiteto spalvo
tos nuotraukos, kurios kainuoja 
po 2 rublius, miniai buvo da
linamos veltui*. ’

panto-: mije toke<Klu^da* ifraiiiirr“ žmepsumfcs»^<asiu*BMf fia* 
ės tur| teatrui. piega, Apyaušrio dalia, Pava-
sovie- — Roštoko miete, Rytą Vo- sarto giesmė, net Pąjario kuror- 

kietijoje, surengta propagandinė tas) pastatymus keliuose Uetu- 
am|^H fotografijos paroda šūkiu **Balti-

■ jos jūra — taikos jūra” (tikriau bnio teatro viršūne. Į poetinj
■ sakant — sovietinė jūra). Svar- teatrą jungiasi ir K. Sajos, J.
■ biansia parodos rengėja — Lie- Glinskio ir didelė dalis J. Gru- 

tnvos fotografijos meno draugija, žo dramų. Anksčiau Lietuvoje
| vadovaujama A. Sudraus. Di- vyravusi buitinio teatro kirptis 

pamažu įstumiama. Jfartdrama- 
tiirgai, kurdami veikalus,-deri
nasi prie poetinio teatro krypties 
(J. Grušas, S. Šaltenis).

Algis Samulionis ir Antanas 
Vengris. Svarstytose J. Lankutis

teratūros kritikai ir teatro Įmo
vai: Jonas Lankutis, Vytautas



ną Washingtoną boikotuoti kon
ferenciją ir tuo parodyti Mask- 
vai, kad p atsakmga už tarptau
tinių sutarčių daužymą ir žmo-

Environmental aad Ecological 
Institute for Quality Life”, pa
teikė šiam Apaštaliniam Sostui 
prašymą, kad šv. Pranciškus Asy
žietis batų paskelbtas dangiš-

riltiečių diplomato Albert W. 
Sherer, vadovavusia pasiruoši
mam pirmajai Helsinkio peržiū- 
MBKOMCTciic^ai D€igE0BB*sĮF4i ,

Tai yra stoka pagarbos gamtai, 
aš sakyčiau, smurtas prieš jų su 
daugeliu jos suteršimo badų,

našlė Jiang Qing ir buv. pertuos 
politinio biuro nariai, Zhan g 
Chungiao,' Yan Wenyuan ir 
Wang Hongwen. Užsienio ko
respondentai į teismo salę nelei-

CVECAS 
johas ms ♦ trr*

Mes tai darome, kad šie doku
mentai išlaikytų šventą pareigų 
ir pilnai galiotų dabar ir ateityje. 
Duotą prie Šv. Petro, Romoje, 
po Žvejo žiedu, 1979 |gękričk>

bandė Varšuvoj užregistruoti 
nepriklausomos darbo unijų fe
deracijos statutą, bet teismas re- 
gisjracųą.^n^jp dėl kai kurių

baMM^i teigia, lečd, praėjus 
p, Arfom męfom fvT Helsinkio 
sutarčių pasirašymo, Vakarų pa
rama reformislinkilu sąjūdžiam

paskelbtas “gamtos apsaugos 
šventu gBooeju , duvo pateiKtas 
kardinolui Silvio Oddi, kuris, 
bodamas šventosios Kongrega
cijos Dvasininkijai prefektu, taip 
pat yra popiežiaus pasiuntinys 
Asyžiaus Bazilikai.

Tai ne paslaptis, —- pasakė

tu * - - tsL DbMb Ir MMm JMcH
riko, defe^teri nAalaori- 

kad Sovietų Sąjunga ir Čeko- APARTA—RafaMnoaateHąėMalU MbuiMąnMMLm 
Slovakija paleistų suimtuosius rtai,|v. biznio ■eėieoo—ptgteeataLpranaėfclteXao M

nu
statyti, bet vėliau? vertinant jų 
atliekamus darbūs kariuomenėj, 
paaiškėjo, kad 89 proc. autove- 
žimių vairuotojų ir 85 proc. 
Huey malūnsparnių taisytojų 
savo darbo nemokėjo.

kur 2,000 sovietų piliečių staty
dina plieno fabriką v elektros

Madrido konferencijai artė
jant, Amerikoje pagyvėjo dialo-

AMERIKOS SPAUDA APIE 
MADRIDO KONFERENCIJĄ

Kuba pirmą kartų grąžino j 
JAV paskutiniu metu vėl padaž
nėjusių keleivinių lėktuvų du

dijos karininkų už ruošimąsi 
nužudyti ją valdančios juntos 
narius. diją, — kad šiomis dienomis, 

ir ypač neseniai, ekologinė 
problema pasidarė ypatingai



Lietuvių Fondo du milijonai
- Prieš dvidešimt metų vargiai 
kas~Ukėjd, kad lietuviai pąjėgs 
sudėtį nei du milijonus į Fon
dą, kad iŠ to Fondo pelno bus 
skiriamos didelės sumos lietuvių 
to$*paramos kultūriniam reika- 
la&a.' Apsieisime ir toliau.

Sakoma, kad Chicagos lietu

vių "Fondą. Su pieštuku apskai-

'Taip Lietuvių Fondas savo 
veiklą pradėjo 1962 metais. Ne- 
į -viSfts vietoves, visur rinkti pini
gai; Buvo rengiami vajai su di- 
viešbučiuose. Ir New Yorke bent 
IceJjbsJkartus buvo surengti poky- 
liatrValdorf Astoria viešbutyje. 
'Taip New Yorko nustatyta kvota 
vis buvo mažinama.
• Fondas nepasitenkino tik įna- 
Saįs, pats buvo išleidęs dvi seri
jas medalių — Karaliaus Min
daugo ir Trijų prezidentų. Me
daliai -irgi padarė savo įnašus.

miO artėta prie milijono. Ir koks 
kuiVo džiaugsmas, kai buvo su
rinktas milijonas, Amerikos lie
tuvių pasididžiavimas.

Bet tada nesustota. Ir toliau 
telkė įnašus antram.milijonui. 
Pesiųįrt f^aas i&šyj^ 

sojosf-^ argi liselsr

I rudenį jau bus du nuli-' 
jonai Lietuvių Fonde! Spalio 
11 rengiamas Fondo vajus ir 
dviejų milijonų užbaigimas. Ta 
proga bus iškilmingas pokylis. 
To dar negana. Spalio 25 šios 
dviejų milijonų sukakties proga

Bostono Baridėy muzikos kole
gija, kur dirba kompozitorius Je
ronimas Kačinskas. Kolegijos 
choras ir orkestras Chicagoje at
liks lietuvišką programą, dai
nuos lietuviškai.

Nuopat pradžios Fondas pra
dėjo skirstyti gautą savo pelną. 
Skirstė kultūriniam reikalam. 
Gausiai parėmė lituanistines 
mokyklas, leidžiamus vadovė
lius, organizuojamas mokslo 
priemones, rėmė tautinių šokių 
šventes, dainų šventes, skyrė 
sumas įvairiom kūrybinėm pre-’ Juodelis padarė pradžią, pasvei- 
mijom. Jau daug metų, kaip Fon
das skiria 1000 dol. premiją už

Draugijos premija. Dabar pre
mijos skiriamos ir už dailę, ir už

Š. m. rugsėjo 19 Fonde buvo 
1,957,860 dol. Pajamų iš viso 
gauta 964,402 dol. Išleista švie
timo, kultūros* reikalam — 
693,780 dol.

Kai bus fonde du milijonai, 
tai pelno kiekvieneriais metais ___________________________ ; Sekmadienį, rugpjūčio 24, jau 
gaus per 150,000 dol. Lietuvis- prasidęo darbas. Jis buvo pra- 
kiem reikalam kasmet bus gali
ma paskirti per 100,000 dol.

Šiais, metais kultūros reikalam
Fondas jau paskyrė 49,961 dol.

Daug Fondas gavo iš paliki
mų. Dabar Fonde yra 91 paliki
mas. Iš jų 46 bylos realizuotos. 
•Jos Fondui davė 508,812 dol.

Fondo tarybos pirmininku da
bar yra dr. A. Razma, Fondo val
dybas pirmininku dr. G. Batu
kas. Jie Fonde dirbo visą laiką, 
pažįsta Fondo rūpesčius ir už
mojus. Ir jie nesustos , baigę

M&Mnahjnpus. JUe ir toliau oruayi
niaoos Ir reuėiJėšas J

bus, juo daugiau teks liet 
kiem kultūriniam reikalam.

Sveikiname Lietuvių Fondą, 
pasiekusį dviejų milijonų kapi
talą. -Sveikiname visus, kurie 
taip kruopščiai triūsia ir vado
vauja Fondui. Sveikiname ir vi
sus Fondo entuziastus, Fondo 
rėmėjus ir linkime Fondui nuo
lat augti ir didėti, sutelkti kuo 
didesnes sumas, nes tos lėšos 
gaivins lietuvišką kultūrinį gy

-Hrugpiflčfo 17-23Dainavoj, kita 
— rugpjūčio 24-30 pranciškonų 
vasarvietę Kennebunkporte. Ir 
vienoj, ir kitoj dalyvavo po 60 
mokytojų. Man teko dalyvauti 
tik antroj studijų savaitę, tad čia 
ir pasistengsiu supažindinti Dar
bininko skaitytojus su tuo, kas 
piūčio 24 rytą, tai daugumas 
jos dalyvių suvažiavo jau iš va
karo. Dėlto šeštadienio vakarą 
vasarvietes kavinę įvyko susipa
žinimo vakaras, čia studijų sa-

boj, bet ir kai kas daugiau. Tur
būt daug kam nėra žinoma, kal
bėjo jis, kad Kennebunko pran
ciškonai turi LB apylinkę, pri
klausančią Bostono apygardai.

_ _ Ji, tiesa, yra maža, tik 14 narių,
vadoves, būtent — dienos pro- bet užtat ji turi savo lituanisti

nę mokyklą su 10 mokinių. Tai 
pranciškonų kandidatai ir klieri
kai, kurie čia mokosi lietuvių 
kalbos iri kitų dalykų.

Toliau viskas ėjo pagal tai 
dienai^nustatytą programą. Pir
mąją paskaitą skaitė Jadvyga Ma
tulaitienė. Jos tema: Lituanisti
nių mokyklų tautinių šokių mo- ___________
kytojas. Pradžioj prelegentė pa- apskritai, ypač tautinių šokių 
stebėjo tikėjusis, kad studijų mokytojas. Jos nuomone, vaikai

mos projekto direktorius Br.

kindama* susirinkusius į studijų 
savaitę mokytojus ir svečius ir 
pristatydamas visos savaitės pro
gramos vadovus, geriau sakant, 
gramų vadovę Rytinio Atlanto 
pakraščio lituanistinių mokyklų 
inspektorę Danutę Bobelienę ir

Yorko Maironio lit. mokyklos 
mokytoją Birutę Lukoševičienę. 
Po to buvo pasivaišinimas, susi-

dėtas 9:30 vai. oficialiu studijų 
savaitės atidarymu. Br. Juodelis

vavo,visi buvę, esami ir išrinkti prezidentai. I-oj eilėj iš k.: B. Šilbajoris (1973-74), W. 
Schmalstieg (nuo 1982), M. Gimbutienė (1980-1982), L Ivask (1978-1980). II-oj eilėj ii k.: 
E. Anderson (1972-73), J. Puhvel (1971-1972), L Lehiste (1974-76), S. Vardys (1970- 
71), V. Nollendorfe (1976-78).

ninkąT. J. Ga&ufi. Suvažiavo- rammejo, raa pradžios mo
kius į studijų savaite sveikino kykk’ neturėtų būti nei baleto, 
prezidiumo nariai t. J. Gailin- nei “tap-dance”, nei pramogi- 
šis, T.J. Vaišnys, D. Bobelienė šokių, kuriuos šokasuaugu-

jų savaitei gero pasisekimo ir 
paminėti vieną įdomų punktą iš 
T. J. Gailiušio sveikinimo. Jis 
pabrėžė, kad pranciškonus riša 
su šia studijų savaite ne tik tai,

susikabinimo. Berniukai tam
tikrame amžiuj dėl to varžosi 
šokti, ypač jei mergaite yra žy
miai aukštesnė ar stambesnė. 
Geriausi šokiai yra tautiniai šo
kiai ir rateliai, kur keičiasi part
neriai. Tokie šokiai esą geri, 
dinacija ir kontrolė. Vaikui šo
kis — atsipalaiduoti, kurti, jaus- 
kosi nuo pat pirmos gyvenimo 
dienos, įvairiais savo kūno ir jo 
dalių judesiais. Labai esą liūdna, 
kad dabar vaikai beveik visą lais
valaikį sėdi ir tik spaudo televi
zijos ar kokios kitos mašinos 
mygtukus. Žaidimai ir judesiai J 
augančiam jaunuoliui esą tiesiog' 
kitko, padedą formuoti ir žmo
gaus asmenybę.

J. Matulaitienė kalbėjo ir apie 
tai, koks turėtų būti mokytojas 

teliais ir Šokiais. Teisinamasi, 
kad niesą specialaus žaidimų 
kambario, mokykla neturinti 
vietos klasę, kad ndsą pianino, 
sunku gauti šokių mokytoją ir

Šie pasiteisinimai esą nepa
grįsti, nes klasės suolus galima 
sustumti į šonus ir pasidaryti 
vietos, o muzikos instrumentas 
taip pat nesąs būtinas. Svarbu 
esą štai kas: ar mokytoja pati 
moka šokti, ar jai patinka, kai 
vaikai šoka, ar gali pati ritmiš
kai išdainuoti dainelę, ar sugeba 
pagal taktą išmušti paprastus dū
žius ir ar moka pati lietuviškai 
kalbėti ir tuo pačiu pati daugiau 
išmokti.

Pabaigoj J. Matulaitienė pada
rė tokias išvadas: 1. Įvesti, kur 
dar nėra, visiem vaikam priva
lomus tautinius šokius. 2. Tauti
nių šokių ir žaidimų mokytojas 
turi atestuoti mokinių atliekamą 
darbą pažymiu, taip, kaip ates
tuojami kiti dalykai. 3. Mokyk
los vadovybė turėtų rūpintis, 
kad tos mokyklos tautinių šokių 
mokytojas būtinai dalyvautų 
tautinių šokių kursuose ar semi
naruose. 4. Metinėse mokyklų 
šventėse, minėjimuose meninės 
programos daly būtinai įdėti vai
kų žaidimus su dainuojamu ar 
deklamuojamu tekstu ir pagal 
amžių tinkamus tautinius šokius. 
5. Inscenizuoti mūsų liaudies 
pasakas arba jų ištraukas su tau
tiniais šokiais ir dainomis. 6. 
Rengti rajonines artimiausių 
mokyklų jungtines šventes. 
Kiekvienais metais rengia kita 
mokykla. Tokių švenčių proga 
ruoštinos ir vaikų darbų meno 
parodėlės. 7. Stengtis pagal gali
mybes dalyvauti didžiosiose 
tautinių šokių šventėse bent su 
vienu rateliu. Negalint tokioj 
šventę dalyvauti, vis tiek reik
tų vaikus išmokyti jiem reper
tuare numatytų šokių.

vai, sudomindama klausytojus. 
Buvo pageidauta, kad ji, sura
dus šią savaitę laiko, praktiš
kai pademonstruotų tautinius 
šokius ir žaidimus, pačius pa
prasčiausius, kurių būtų galima 
mokyti pradžios mokykloj net ir 
žemesnėse klasėse. Tai ir buvo 
įvykdyta kitos dienos vakarą 
tiem, kurie labiau tuo domėjosi.

(Bus daugiau)

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

KELIONĖS {SPŪDŽIAI

Pereinu išorinį sodą. Vėsu. 
Daug žmonių, jaunų ir senų, 
ieško atgaivos. Išorinis sodas turi 
net keletą valdiškų pastatų. Vi
dinį sodą nuo išorinio skiria 
meniška pintos geležies tvora. 
Vos perėjus vartus, puošnūs de
koratyviniai ežerėliai prašyte

ėmimų salę kyla iškilūs laiptai.

tas. Galiu žvalgytis iki soties. 
Kiek čia meno ir poezijos! Per
sai, nors ir tapo musulmonais, 
tačiau širdyje — mene ir poezi
joje — liko persais.

Pomėgis įvaizdžiams yra labai puošnias; kilimas — vieta ir alto-

Kitaip ir būti negali. Ir patys 
Gulistan rūmai gėrisi savo at
spindžiu ežerėliuose. Balta gul Priėmimų salė yra Povo sosto

džiai plūduriuoti viename iš jų. baldais atskirtų nišų talpina

dinama Persijos valdovų galia. 
Kur tik bežiūrėtum, visur matai

Šacho sėdynė yra auksu ir 'si
dabru išdabinta priegalvė. Sėdė
damas šachas atsiremia nugara į 
puošnų guolio galą, kuris labai

bet įdomiau. Turima daugiau 
progos įsijausti į pirmukart rau

bančia antimi, galima pasijausti 
neskubančia gulbe.

Kiekvienas Artimiau Rytų

žučius laivelius.

daro šacho karūnai foną.
- Ant Povo sosto-guolio nėra 
vietos šacho žmonai - karalie
nei. Povo sosto kairėje stovi 
puošnus kėdės išvaizdos sostas. 
Jis skirtas karalienei. 0 Povo 
sosto dešinęe yra purinus krės
las — sostas Povo sosto pavel-

I

fblogos akies'*. Gyvenimo mis ir mažomis, vis labiau įri- tas yra lyg jsimjdęuftų, visam

i

tojo plaušinius kilimus pertra-

Vilnonlai kilimai gimė Azijos

irtas — svarbi balno dalis ir pa-

i)

y

gyveni-

'“iki



? Oa pat netoliese yra Šventos 
Gėlių Mar^ta katedra (Santa 
Marta dei Fiore). Tai savo erd
vumu trečioji katedra visame 
pasauly. Pirmosios dvi — šv. 
Petro batUitai Romcj ir Šv. Po
vilo bažnyčia Londone. Galva 

stiliui su rozetėmis, 
baigtais langais ir milžinišku 
kupolu, išpuoštu Vasari fresko
mis Paskutinio Teismo temo
mis. Čia randam Donatello gar

narotti vėliausią kūrinį “Pietą”, 
užbaigtą 1555 metais. Visas ka
tedros vidus su savo pilioriais 

ir gotiška lubų strūktūra kelte 
kelia žiūrovo dvasią aukštyn. 
Ties įėjimu į kupolą stovi rau-

nų freskos yra renesanso sti- 
______ __  _ liaus. Fontano viršūnėj supasi 

donais drabužiais pasipuošęs bronzinis angeliukas su delfinu.
Plačiais marmuriniais laiptais 
kylam į vieną iš didžiausių 
karališkų salių pasauly — Salo
ne dėl Cinųuecento, kuri buvo 
specialiai įrengta Florencijos 
respublikos posėdžiam. Sienos 
ir lubos padabintos nuostabaus 
grožio freskomis, kuriose vaiz
duojama Mediči šeimos herojiz- 
mas, galybė ir jėga. Čia gausu 
Michelangelo originalių skulp
tūrų (Pergalė, Herkules, Dio-

Dante su “Dieviškąja kome
dija” rankose.

Įsitikinau, kad yra visiškai 
skirtingas jausmas skaityti a^ne 
garsiuosius meno kūrinius, o jau 
kitas su jais susipažinti iš arti, į 
juos žvelgti savo akimis. Žvel
giant staiga pajuntama žavi ir 
impozantiška žmogiškosios bū
tybės pusė, taip įtikinamai ro
danti mūsų panašumą į Kūrėją.

šalia katedros stovi nepa
prastai aukšta ir impozantiška 
“Campanille” — varpinė, pasta
tyta 14 šimtmečio pradžioj, lai
koma vienu iš geriausių Floren- rie buvo dedikuoti Medfrh šei- 
cijos gotikos pavyzdžių. Ji taip 
pat savo originaliai išbaigtu 
plokščiu viršum savotiškai nu
kerta ir paįvairina gotiškas smai
lumas, dominuojančias visuose 
penkiuose bokšto aukštuose.

Keliavom senomis Florencijos 
gatvėmis toliau, kol pasiekėm

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
LITERATŪROS PREMIJA

JAV Lietuvių Bendruomenės 
kultūros taryba, krašto valdybai 
pritariant, savo 1960 balandžio 
9 dienos posėdy nutarė įsteigti 
Lietuvių Bendruomenės litera- 

trys tūkstančiai dolerių. Pre- 

kalba apie neįkainojamus Flo
rencijos meno turtus.

(einam su gidais į Palazzo 
Vecchio (senąjj palečių), arba 
Palazzo della Signoria, kurio 
vardu pavadinta ir pati aikštė. 
Tai masyvus keturkampis pa

Mediči šeimos, Florencijos ga
liūnų, ilgametė rezidencija, de
vynioliktame šimtmety tapusi 

šiuo metu naudojama kaip mies
to rotušė.

Pro pagrindines duris įeinam 
į iš visų pusių uždarytą kiemą, 

mos nariam, iš jos kilusiem 
popiežiam, kunigaikščiam ir 
karo vadam bei jų garsiom žmo
nom.

Po kiek laiko išeinam j ju
dėjimo triukšme paskendusią 
aikštę. Pasijuntu lyg kas būtų 

niai siunčiami kultūros tarybai 
jos reikalų vedėjo adresu: Jur
gis Malsiąs — 17904 Ingleside 
Rd., Cleveland, Obio 44119, 
tel. 216 486-9165. Apie gautas 

gusias siuntas kultūros taryba 

gal. Ir taip sunku apsiprasti su 
modernaus gyvenimo realybe,

šimtmečius ir nešintajam pasi
gėrėti žmogaus dvasios didybės

Nejaučiu nei alkio,, nei nuo
vargio, nors kai kurie turistai 
ryžtasi sustoti užkąsti. O šali
mus stovintis Uffizi palocius iš 
16 šimtmečio, pnbamgus ir im- 

jau, kad jame yra berne viena iš 
didžiausių pasauly galerijų su 
didžiųjų klasiku ir renesanso

Plačiais marmuriniais laiptais 
pasikeltam į pinų aukštą ir pa
tenkam į gotiško stiliaus vesti
biulį, ant kurio žvilgančių mar
murinių grindų ilsisi bronzinės 

plytų spalvos grindyse kas ke-

lynos marmurinė juostos. Sie-

belenais, kuriem išausti reikėjo 
net keleto dešimtmečių. Užver
tus galvą, stebis luabas, pada
bintas nuostabaus grožio fres
komis. Tarpuose pasieniuose 
tarp gobelenų ant aukštų pie- 
destsdų ilsisi senoviški romėnų 
ir klasikinės Gnibjas brartaiar 
statulos.. Vienoj koridoriaus 
pusėj yra eilė langų, o kitoj pu
sėj durys, vedančios į atskirus 
kambarius.

Jaudinamai didingas Nijobės 
kambarys, kuriame verkianti Ni- 
jobė, sustingusi savo skausme, 
apsupta savo sūnąir dukterų, su 

vai vaizduoja motinos skaus
mą, praradus vaikus. Pagal grai
kų mitologiją, jos septynias duk
teris ir septynis sūnus nužudė 
Apolonas ir ArtenaidC, nes ji 
didžiavosi prieš kitas motinas 
savo vaikais. Tos skulptūros yra 
romėnų kopijos iš trečio šimt
mečio antikinių originalų.

Tame pačiame kambary buvo 
išstatyta Leonardo daVinci “Pa
skutinė Vakarienė”. Prisimenu, 
kad net sekundei buvo nustoju
si plakti mano Sintis iš susijau
dinimo. Tiek daug kartų maty
tos reprodukcijos, paveikslėliai 
ir kopijos niekada, neatstos ori
ginalo, apie kurjsukasi tiek daug 

neteito visų savo valdytų žemių 
ir turėjo priklausyti nuo ordino 

nuolatinis Švicą blykčiojimas malonės.

nimui nuotrauką, bet čia foto
nes

Tada Vytautas sumanė 
_____ VmIšm -*_♦-»- — ♦- j- y -Vaė asf--1- S&VO KmuSV YCKOUllS SBCKU UK31O. 

nes kraite dėl Jogailos Įvestos 
tvarkos buvo kilęs nepasitenki
nimas, ypač dėl aukštų vietų 
dalinimo lenkams. Savo patikė- 

nutarė apgaule paimti Vilnių. 
Tuomet Skirgaila buvo išvykęs į 

kęs Kaributą. Vytautas paprašė, 
kad leistų Vilniaus rūmuose kel
ti dukters vestuves, o su mies
tiečiais tarėsi, kad jie jam iš
duotų Vilniaus miestą, šis su
manymas nepavyko, nes vienas 
vokiečių šnipas apie tai pranešė 

suimti. Tada Vytauto padėtis dar 
labiau pablogėjo. Tas jį privertė 
vėl pabėgti pas Vokiečių ordiną.

Vytautas, prisiminęs pirmuo
ju atsimetimu nuo-. Vokiečių 
ordino jam padarytas skriaudas 

labiau pasitikėtų ir suteiktų pa
galbą, iš anksto įkaitais į Prū
sus išsiuntė savo seserį Ringai- 
lę, brolį Žygimantą su sūnum 
Mykolu ir šimtą bajorų. Tada 
.magistras atsiuntė pas jį į Gar
diną savo pasiuntinius ir 1390 
sausio 19 sudarė sutarti, kurioje 

galbą tėviškės atgavimui, o Vy
tautas įsipareigojo atlyginti ordi
nui už padarytas išlaidas. Sutar
tį Vytautas patvirtino naujais į- 
kaitais ir perleisdamas ordinui 

goti jį nuo lenkų užmąsčių atsi
imtą. Pamarį ir užkirsti kefrą iš 
Vakarų Europos siunmamai pa
galbai, o taip pat davė jam 
vilties, gavus Žemaičius žeme 
susisiekti su Livonijos ordinu. 
Pirmas puolimas buvo suruoštas 
labai greitai, nes jau 1390 va
sario pradžioje didelė Vokiečių 
ordino ir Vytauto kariuomenė 
(40,000) įsiveržė į Lietuvą, už
ėmė Kernavės ir Mašiogalos pi
lis ir, per dvi savaites nioko
jusi Lietuvą, grįžo namo.

Šis žygis paskatino Skirgailą, 
pasitelkus brolius, užimti Vytau
to valdytas žemes. Čia jam pa
dėjo ir Jogaila, kuris kovo mėne
sį, atvykęs su lenkų kariuomene, 
paėmė Brastos pilį, paskui už-

Prieš bendras Jogailos, Skirgai
los ir Kaributo jėgas 6 savaites 
laikęsis, krito ir Vytautui ištiki
mas Gardinas. Nors Vytautas, 
atvykęs su kryžiuočiais, pasta
tęs laivelių tiltą per Nemuną, 
bandė susijungti su miestu ir ap
rūpinti jį maistu, bet Jogailos 
lenkų Nemune paleisti rąstai 
tiltą išardė, ir Vytautas turėjo

griauti mašinas, judamus boki- užėmė Merkine ir Gardina. Nuo 
OFM tus ir apsaugos stogus iki Kau- rejbbnė populiarėjo, p
____  no nugabeno laivais, kur po skir^ilos silpnėjo. Pats Jogaila 

trumpo susirėmimo su Skirgaila 
Nerimi nuplaukė į Vilnių. Rug- 
sėjo 4 visa kariuomenė įsn sto
vėjo prie Vilniaus ir ruošėsi ap
siausti pilis. Vytauto šalininkai 
tuoj uždegė Kreivąją pilį, bet 
Žemosios pilies, kurią gynė Jo
gailos paskirtas Moskoževskis,

net su sienoms griauti pabūklais. 
Abi pusės turėjo didelių nuosto
lių. Kovoje žuvo Vytauto bro
lis Tautvilas Konradas ir Jogai
los brolis Karigala Kazimieras. 
Žemojoje pilyje, prie šv. Onos 
bažnyčios, procesijos metu, 
žuvo ir pranciškonas Venčislo- 
vas iš Gračo. Nežiūrint Vytauto 

lių apsiautimas galėjo būti tę
siamas, nes Vytauto kariuome
nės eiles nuolat papildė Vytauto 
šalininkai lietuviai ir žemaičiai, 
kurie ir kariuomenę aprūpino 
maistu. Tik blogas rudens oras ir 
nuovargis privertė palikti Vilnių 
ir grįžti į Prūsus.

Nors šis didelis žygis Vytautui 
ir nieko konkretaus nedavė, bet 
jis pamatė, kad Skirgailos val
džia Lietuvoje yra silpna, nes jį 
palikusi, Vytauto pusėn pereina 
aukštoji bąjorija. Tas padidino 
Vytautui viltį kovoti už savo tei
ses. Tiesa, dėl Vokiečių ordino 
magistro Konrado Zillnerio mir
ties ir naujojo magistro Konrado 
Wallenrodo rinkimų tik 1391 buvo labai viliojtmtis, bet tam 
vasarą," kai su riteriais iš Vaka
rų Europos atvyko daug kuni
gaikščių, vėl buvo suruoštas 
naujas žygis į Lietuvą. Didžiulė 
70,000 kariuomenė rugpiūčio 15 
susirinko Karaliaučiuje, o Rug
sėjo 1 pasiekė Senąjį Kauną. Čia 
naujasis magistras iškėlė jai šau
nią puotą, po kurios skirtingo
mis kryptimis ji išžygiavo į

jama kariuomenė žygiavo Uk
mergės tink, o Vokiečių ordino 
vadovaujama į Vilnių. Skirgaila, 
matydamas pavojų, pats sude
ginęs Trakus, visoje apylinkėje 

- sunaikino maisto atsargas. Dėl

jodamas bado, rugsėjo 20 traukė
si atgal, Nemuno krantuose su
stiprindamas Kauno ir Ritters- 
verderio pilis. Tada Vytautui 
buvo atiduotos trys pilys, kad jo
se galėtų susirinkti jo šalininkai, 
Skirgailos priešai.

Po šio žygio Vytauto pasise
kimas didėjo. Gavęs Nemuno 
krantų pilis ir sutelkęs savo 
šalininkus, pats vienas vykdė 
sėkmingus žygius. Dar 1391 jis 
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mas Skirgailą savo vietininku.. 
Dėl to jis pašalino jį iŠ vie^į;' 
ninko pareigų, o jo vieton sų 
kariuomene pasiuntė Joną Oles- 
nickį, bet ir jis Lietuvoje sukili
mo nuraminti nepajėgė. Tada Jo
gaila paskyrė savo brolį Vygan-
dą, Kernavės kunigaikštį, kuris 
netrukus, spėjama—Vytautb ša
lininkų, buvo nunuodytas. Taip 
Jogailos valdžia Lietuvoje prak
tiškai buvo panaikinta.

Neturėdamas išeities, Jogaila, 

taikyti su Vytautu, nes tik jis,, 
turėdamas dideles simpatijas 
Žemaičiuose ir Lietuvoje, galė
jo įvesti krašte tvaiką ir ramy
bę. Deryboms vesti Jogaila pasi
rinko Mozūruos kunigaikščio" 
brolį Henriką, kuris 1392 pra
džioje atvyko į Baigą ir Chrisi- 
burgą, tų pilių komtūrams pa
sakė, kad atvykęs Jogailos vardu 
padaryti pastovią taiką. Jie jį 
pirmiausia pasiuntė pas Vytautą 
į Rittersverderį, kur jis Jogai-, 
los vardu pasiūlė grąžinti visą 
tėviškę ir Algirdo palikimą, at- 

gaikštįją. Tikroji jo misija buvo, 
paslėptojo vestuvėmis su Vytau
to seserimi Ringaile.

Jogailos pasiūlymas Vytautui 

reikėjo pasiruošimo, kad jo atsi
metimas nuo ordino būtų jam ir 
Lietuvai naudingas. Pirmiausia 
jis rūpinosi atgauti ordinui duo
tus įkaitus. Savo žmoną, gavęs 
leidimą, neva propagandai vary
ti išsiuntė į Lietuvą. Paskui, aiš
kindamas, kad Smolensko ir 
Belzo kunigaikščių ir bajorų iš
laikymas daug atsieina ordinui, 

arba Jurbarke ir tam gavo leidi-: 
mą. Taip jis sutelkė aplink save 
beveik visus duotus įkaitus, pa
likdamas tik savo brolį Žygi
mantą (kuris pas ordiną išbuvo 
iki 1398). Atsimetimui nuo 
ordino pridengti Vytautas dar 
atliko porą puolamųjų žygių į 
Lietuvą. Pirmame, 1392 sausio 
mėnesį, pasiekęs net Lydą, su
mušė Naugarduko valdytąją Jo
gailos brolį Kaributą, o antrame, 
gegužės mėnesį, iš Vilniaus sri
ties Medininkų parsigabeno 
daug grobio. Tuo tarpu ordinas 
pastatė Naujojo Gardino ir Me- 
tėnų (Metenburgo) pilis ir jose 
patalpino savo įgulas.

(Bus daugiau)

sižvelgiant į svarstomojo kūrinio Spausdintini kūriniai turi 
vertę. būti atžymėti 1980 metų data.

Antra. Lygiomis teisėmis su Tačiau, kai ^kūrinys atžymėtas 
spausdintaisiais veikalais premi- 1^79 metų data, o į rinką at^o 
juotini ir rankiaSčiai. 1980 tai jis bus laiko-

Trečia. Premija skiriama už 
geriausiąjį svarstomųjų metų 
grožinės literatūros kūrinį arba

vo speciali kjlmjaana paroda.

Ir taip ėjas ii wiesw kamba
rio į kitą, iš irti žvelgdama į 
Boticelli, Leonardo da V i nei, 
Fru FiHpo LippL Fra Angelico,

našu Mrwwyr
11207

siųsti paskutinė data — 1980 
gruodžio 31.

daro trys kultams tarybos skirti 
nariai ir du Rašytojų Draugijos 
atstovai (nebūtinai jos nartai).

Šių metų vertinimo komisijos 
sudėtis dus pasteiNi vėliau.

Dėl informactiį premijos klau-
simu kreiptis į JAV LB kultū-

3. Kiekvieno spausdinto kū
rinio atsiunčiama po penkias

et S * B---m- -P »- fUnUu KwHUSl lR*m JNUMyll HMr-
žinėle. Tačiau te* pcffiatfari ir
1-------- - r -—B- -Kugvsi fffMirnPM ramni įvyti
Kaluliai*

spalvų ir teveik to
kie pat medbi, kinių protar- 
piaoae vos psfr'edHa dangaus 
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JAV LB-nės politinėj kon-

lės darbais dalyvanga jungtinėj 
13-kos dailininkų parodoj, tani 
rugsėjo U — spalio 4 vyksta Art 
Gallety patalpose, LoyolaMary-

buvo atidėta, bet nebuvo pa- 
mirSta. Šiais metais Margosios 
Anglijos rėmėjų suvažiavime fi

sas vyks spalio 17-19 Southfid- 
de prie Detroito, Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijoj ir Knltfl- 
ros Centre, 25335 West Nine 
Mile Rd., Southfield, Mich. 
48034. Tel. 313 354-3429.

vicepirm. J. Pipiras ir V. Ivaš
ka Maironio Pinke rugpčOčio 15 
išdalino dmuggos skiriamas sti
pendijas kolegijas lankantiem 
studentam. Prašymus padavę 
studentai gavo po 250 dol. Iš 
viso išdalinta 5500 doL Stoden-

specialiu autobusu. Su įvairiom 
priemonėm atvyko ir Hartfordo, 
Waterburio, Philadelphijos ir 
kitų miestų, atstovai. 40 okupa
cijos metų sukaktis paminėta 
ryžtingai ir uždegančiai. Padėka 
organizatoriam ir dalyviam.

tas lietuvių Švč. Trejybės pa
rapijos bažnyčioj. Mišias aukojo 
ir pamokslą angliškai pasakė 
klebonas kun. Juozas Matutis.

kurią baigė 1976. Iš daugelio pa
siūlymų reziduojančio gydytojo 
stažui atlikti jis pasirinko Ro- 
cbesterio universiteto medicinos 
mokyklos Strong Memorial ligo
ninę. Atlikęs trejų metų staža-

gų specialybei.
<<Dr. Juozas Stankaitis 1972 

baigė Bostono College su magna 
cum landė pasižymėjimu. Tuo
jau buvo priimtas į Connecticut

— ĮTaunim LB tarybos sesi
ja įvyks spalio 11-12 Hamiltone. 
Bus renkama nauja Kanados LB 
krašto valdyba.

dos išsiskirstė.
Šiųj demonstracijoj daugiau

sia dalyvavo New Yorko ir New

liepos IŠ buvo areštuoti Wash- 
ingtone, demonstruodami prie 
Sovietų ambasados, ir laukia 
teismo.

tautų likimu.
Diena pasitaikė karšta, bet 

pamaldose lietuvių dalyvavo ne
mažai. Po pamaldų salėn kavos 
išgerti ir išklausyti trumpos mi
nėjimo antros dalies susirinko 
mažiau. Pagrindinę, bet trumpą 
kalbą pasakė vietos LB ąpyiin-

vienuolių mažos grupės. Lietu
vių diena čia vyksta kasmet 
Lietuviai susirenka iš visur — 
šiaurės rytų, Kanados, net iš 
Californijos: pirmos ir antros 
generacijos lietuviai, kurie turėjo 
palikti savo tėvynę ant Baltijos 
kranto, bet jos nepamiršo ... 
Kaip ir daugeliui amerikiečių, 
korespondentui nesrgprmtoma,

George Atheson rugpjūčio 3 
per vietinę radijo stotį kalbėjo 
apie lietuvius. Jam pasiųsta pa
dėka už draugiškumą lietuviam 
ir reikalo supratimą.

Matulaičio namą salėj Putnu
me rugsėjo 7 įvyko JAV LB 
Corm. apygardos ruoštas Kristi
jono Donelaičio minėjimas.

Didesnis įvykis Putnume bus

kaičių sūnus,i neseniai .apsin 
sprendė apsigyventi savo gimta-

&ų JAV komisiją.
S vęikinimą raštu atsiuntė 

New Yorko senatorius Daniel P. 
Moynihan. Žodžiu sveikino uk
rainiečių kongreso New Yorko 
padalinio pummudms. Kalbėjo 
dar ir, Alfonso (T Amaro, kandi- 
tatuojąs respublikonų sąraše į 
New Yorko valstijos senatorius.

Batono atstovei perskaičius 
rezoliucijas, susirinkimas 2:15

ta rugsėjo 29 — spalio 19 tam. 
A. Kezio vadovaujamos “Galeri
jos” patalpose, 744 N. Wells, 
Chicagoj. Oficialus atidarymas 
spalio 3.

Jis iškėlė amerikiečių-sovietų 
manipuliacijas, nieko gero neža
dančias pavergtom tautom.

Į minėjimą atvyko geras lietu
vių draugas miesto burmistras 
Athenson. “JAV užsienio politi
kai yra tik viena partija, ta puti 
ir demokratam, ir respubliko- 
am”, pasakė burmistras. Kan
didatė -į J. A. Valstybių kon
gresą pasakė tai, kąir kiti

iškėlė fr pabrėžė amerikiečių 
politinį naivumą anksčiau ir da
bar. Nepagailėjo stiprių ir gerai 
pagrįstų pastabų užsienio politi- McGann. 
tad ir neridomėnmui pavergtum Hartfordo miesto burmistras

— S<distt Bosn Mastienė spa
lio 5 koncertuos New Yorke, o 
spalio 11 — W<ncester, Mass. 
Abu koncertus rengta ir globoja 
Putnamo seselių rėmėjai.

pasauly taikos, kol visos tau
tos n&bus laisvos. Mes nesam 
ffirųjetaM už afrikiečius ar azi- 
jte&us, ir, reikalaudami savo 
kraštam laisvės, neprašomprivi-

eksgtajjrmArŠfokp as<i tatafnnn^ 
a*kų tokiam: pastatai, tokios su
mos __ “We didn’t give op
hope”, baigia savo straipsnį Jim

Dr. Antanas Arentas, suteikęs 
per eilę metų mediciniškų pa
galbą daugeliui lietuvių, Darbo 
dienos savaitgalį staiga mirė nuo 
širdies rmftgin.

Gustienė ir Linas Lipčms. Abu 
iš New Haveno.

45 metų nuo Lietuvos okupa
vimo ir birželio trėmimai buvo 
paminėti apylinkėse birželio 15 
ir 22.

VI ajoj tautinių šokių šventėj 
dalyvavo, Hartfordo Birželis, va
dovaujamas Dalios Dzikienės.

nvergngų lamų navane pa-

birželio 27 išsikėlė gyventi į 
Floridą..

Dr. Henrikas Lukoševičius, 
buvęs apygardos valdybos na
rys, porai mėnesių iš Floridos 
buvo atvykęs čia vasaroti.

Albina Lipčienė

— Briuselyje išeinančio biu
letenio USSR Nears Brief (1980. 
IV3 — Nr. 8) žiniomis Lietu
vos Helsinkio Grupės narį Ei- 
taną Finkelšteiną valdžia įspėjo 
apie "parazitizmų’'. Jis yra fizi
kas, bet ilgesnį taką nebegauna 
darbo. Jo adresas: Vilnius, Lie
pos g 21, butas 10. (E)

gatvėsms, pusę bloko ano Sovie
tų atstovybės žygmofojai raito
sios prdiegos buvo stdaflųrti. Už
tvenktoj gatvėj demonstrantai

Norwich Bulletin liepos 28 
įsidėjo didelę naujojo pastato 
kertinio akmens šventinimo 
nuotrauką. Apačioj — korespon
dento Jim McGann straipsnis Su 
didelių raidžių antrašte — Lie
tuviai atnaujinadraugystę per 
pikniką vienuolyne. Straipsny 
raižoma: Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserų kongregacija yra

Pagaliau pristatyta ir Baltųjų 
Rūmų atstovė Victoria Moagjar- 
<Įp,_ dr. Aiello — prez. Carte- 
rįų asistento etniniam reika
lam — pavaduotoja. Ji perdavė



Mano klientai ir.

bal-
šiluvos šventovės įkūrimą ir j imą

as vyras gavedak-lėktuvnešiui.

paliečia bankus bei taupymo 
ir skolinimo bendrovės visoj 
Amerikoj.

dymų. Paminėjo, kad lietuviai

Didžiojo mirties. Vytautas Didy
sis, jau prieš tiek metų gyvuo
jančios Lietuvos valstybės val
dovas, laukęs karaliaus kartinos 
ralių karūnas šventindavo po
piežius. Pastebėjęs, kad Ame
rikoj valdžia ir religija atskirtos, 
senate kalbama malda už laisvę 
dato Dodd aa. tėvas, lietuvių 
draugas senatorius Thomas 
Dodd pakvietęs kun. Matutį su
kalbėti Amerikos senate maldą 
Vasario 16-osios proga.

Po mišių kongr. Dodd kartu 
su visais lietuviais nuėjo į salę 
po bažnyčia, kur žmonės susi

ti, knygų ir plokštelių įsigyti. 
Jis buvo pakviestas susirinku
siem pasakyti porą žodžių.

Kongr. Dodd pirmiausia padė
kojo klebonui už šiltą jo tėvo 
prisiminimą. Sakėsi taip pat ne- 
pamirštąs, kad, kai jo tėvas buvo 
puolamas ir kaltinamas ir kai 
daug kas nuo jo.nusisuko, lietu-

WATERBURY, CONN.

Vasaros atostogos praėjo. Wa- 
terburiečiai vėl grįžta prie vi
suomeninės bei. kultūrinės veik
los.

Lietuvių Bendruomenės val- 
dy^>a:ibuvo'susifi’rikusf ’pėsė- 
sezono reikalų.

{prasta tvarka pirmiausia susi
pažinta su krašto valdybos ap

sirašyti laiškai pagelbėti aštuo
niolikai Washingtono demon
strantų. Nutarta imtis skubios 
mui.

Bendruomenės mėnesio vajui 
pravesti pasidalinta krašto val
dybos atsiųstais aukų lapais ir 
laiškais. Kaip ir kasmet, valdyba 
siuntinėja laiškus apylinkės na
riam.

Apsvarstyta kasmet rengiama 
tautodailės paroda centrinėj 
miesto bibliotekoj. Ji bus atida
ryta spalio 1 visam mėnesiui.

Metinio Bendruomenės vaka-

nė ir I. Vildžieaė. Po mišių

Bizinkauskaitė iš Brocktono. 
Kaip įprasta, šis parengimas 
būna pirmasis po vasaros per-

VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 3

j LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRANĄ ir 1.1. 
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

DOVANA JAI AR JAM

VYRIŠKAS ŽEDAS SU VYTMI—SMabrinto $35

rengė

/*»<

kolonijoj numatoma visa eilė 

ir klubo salėse kas savaitgalį 
numatomi {vairūs renginiai, mato, V

ifims H Te
lankė savo

sąlygom, iš kurią-ištrūko. Sa
kėsi mėginsiąs pats nuvykti į 
vietų Sąjunga turėtų būti pasta
toma prieš savo Helsinkio susi
tarimų laužymų įrodymus.

Kongr. Dodd minėjo ir 18 
tačiau nukrypo.) iraniečiu de-

Lietuvių demonstrantų teisi
niai sunkumai vėliau buvo jam 
pat buvo paskambinta jo Stabui 
ir priminta, jog lietuviai tikisi, 
kad kongr. Dodd lietuvių bylos 
neužmirš.

Kongr. Dodd kalbėjo įdomiai, 
tačiau per ilgai. Jam kalbą bai
gus, laiko teliko tik ‘“vienam 
klausimui”.

Alfonsas Dzikas, LB tarybos 
narys, taikliai suformulavo dau
geliui rūpimą klausimą: “Dodd 
varžovas dėl senatoriaus vietos 
teigia, kad Dodd nelinkęs stip
rinti Amerikos karinio pasiruo
šimo. Ar taip yra?”

Kongr. Dodd netgi truputį įsi
karščiavo atsakydamas, kad per 
visus savo šešerius metus kon
grese jis balsavo už kiekvieną,

DANBURY,CONN.
Emilija ir Pijus D i dž bąli ai, 

prieš porą metų persikėlę iš Eli- 
zabeth, N.J., į Waterbury, Conn., 
rugsėjo 13 suruošė savo dukters 
Algutės ir žento Vyčio Virbickų 
dvidešimt metų vedybinio gyve
nimo sukaktuvių balių. Šauni 
muose, Danbury, Conn. Dalyva
vo' gausus būrys artimųjų-ir 
draugų. Tėvai ir svečiai sveiki
no Algutę ir Vytį su šampano 
taurėm, dovanom ir nuoširdžiais 
linkėjimais.

NEW LONDON, CONN.
Tautos šventi, vizitai

Tautos šventę čia paminėjome 
rugsėjo 14 Šv. Marijos bažny
čioj. Kun. Adolfas Klimanskis 
aukojo mišias lietuviškai ir po 
evangelijos tarė kelis žodžius 
apie kryžių žemę Lietuvą, iš ku
rios jis išvyko būdamas 11 metų. 
Po to į sakyklą pakvietė Stasį 
Miknių, kuris prasmingai pakal
bėjo apie rugsėjo 8-tosios, kaip 
Tautos šventės, Vytauto Didžio
jo vainikavimo dienos, reikšmę. 
Giedojome lietuviškais giesmes. 
Susirinkome tik 20. Dalyvavo ir 
du amerikiečiai, susidomėję 
Lietuva, jos papročiais ir kalba, 
ir J. Švedas iš New Jersey, o taip

lankė: Valdemaras-Stanai
tis iš Texas, EĮ/ft A. Pris-

lankymu pas lietuvius ritinosi

ir komiteto kopirmininkai dr- 
Mykolas Pakštys iš Niantic ir 
dr. Elona Vaišnienė iš New Ha- 
veno.

ILK.

2422 WEST MAROUETTE ROAD 
CHICAGO. ILLINOiS 60629 

PHONE: 312 925-6897

umiMB Fmi «■

Y<»ko universiteto Courant Insti
tute of Mathematical and Com
puter Sciences.
į \

Būtos tėvai gyvena Roches- 
ter, N.Y. Anksčiau jie gyveno 
Richmond Hill, N.Y., ir Rūtos 
motina aktyviai dalyvavo rate-

1980 rugpjūčio mėn. įnašai
Santrumpa: atm. įn. — atmini

mo įnašas. Suma, parašyta po pa
vardės, reiškia įnašų iš viso.

1x10.00 — Tiškuvienė, Agota 
$20.00.

1 x 20.00 — Staniškis, Julius 
(miręs) ir Petronėlė $1,020.00.

1 x 25.00 — Mironas, Irene 
$75.00.

2 x 50.00 — Andrulis, Adolfas 
ir Viktoria $450.00, Strolis, Vin
cas, atm. įn. $170.00.

1 x 75.00 — Šlapelis, Povilas 
ir Stasė $1,100.00.

10 x 100.00 — Ambrazevičie
nė, Sofija $130.00, Banėnas, 
Amelija $800.00, Karosas, Vy
tautas, atm. įn. $100.00, LB Cape 
Codo apyl. $100.00, Orvidas, 
Adolfas (miręs) ir Vaclava 
$600.00, Rimavičius, Kostąs, 
sav. kūrėjas, atm.įn. $100.0(0, 
Tyerijonas,-JS te ponas, atm. — $1,957,860.
$’3bd.OO, Šimukėnaitė, Bronė ~ 
Imo-oS?1

1 x 120.00 — Kontautas, Pet
ras, atm. įn. $220.00.

1 x 150.00 — Svilas, Alfon
sas (miręs) ir Birutė $250.00.

1 x 200.00 — Čiedraitienė- 
Putramentienė-Giegaitė, Marija, 
atm. įn. $200.00.

1 x 250.00 — Tamulaitis, Sta
sys $500.00.

1 x 441.86 — Klova, Roma-

nas Vincas, Atm. įn., Venecuela 
$441.86.

2 x 500.00 — Briedis, Juozas, 
dr. ir Kazimiera $700.00, Laukai
tis, Juozas Povilas atm. įn., V. 
Vokietija $500.00.

1 x 572.00 — Šeštokas, Juozas 
ir Ona, atm. įn. $1,020.00.

1 x 1,500.00—Vembrė, Stasys 
J., kun., atm. jn. $1,500.00.

Iš viso 25 nariai — $5,463.86.
Rašydami testamentus, neuž

mirškime Lietuvių Fondo, įra
šykime į testamentą numatytą 
suma : “LITHUANIAN FOUN
DATION, A NON-FOR-PRO- 
FIT, TAX EXEMPT, ILLINOIS 
CORPORATION,2422 W. MAR- 
QUETTE ROAD, CHICAGO 
ILLINOIS 60629”.

Lietuvių Fondas 1962-1980 
rugsėjo 19:

1. Pagrindinio kapitalo bruto

2. Pajamų'— 964/402.
3. Per Pelno Skirstymo Ko

misiją, remiantis protokolais, 
lietuviškiems reikalams (švieti
mui, kultūrai, premijoms, sti
pendijoms ir moksliniams veika
lams) paskirstęs — 693.780.

Visi statykime Lietuvių 
Fondą, kad jis pasiektų 2 mili
jonus ir kasmet galėtų skirti lie
tuvybei daugiau kaip 150 tūks
tančių dol.

AT1DARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

11*88

dien nori įdėti į banką pinigų, 
pagal Washingtono biurokra
tiškas pataisas depozįtorių gali 
labai išgąsdinti 10 garilapių ko
mentarai.

Pavyzdžiui, jei Petras nori in
vestuoti $10,000 su FSLIC pa
taisomis, jis turi kreiptis į ad
vokatą, kad pastarasis jam iš
aiškintų tų pataisų nuostatus, 
nes visiem šie nuostatai yra ne
suprantami. Būtent:

1. Sumažintas pranešimų lai
kas nuo 10 dienų iki 7 dienų.

2. Pasibaigus taupymo laikui, 
bankai raštu turėjo atsiklausti 
taupytoją, ar jis nori atnaujinti 
terminą, ar išimti pinigus. Nau
jas patvarkymas tai panaikino.

3. Petras įdeda $10,000 dol. 
šešiem mėnešiam. Kai tas termi
nas pasibaigs, tuo pačiu laiku 
pasibaigia 7 dienų įspėjimo lai
kotarpis. Bankas turi teisę auto
matiškai tą indėlį atnaujinti to
kiam pat terminui tos dienos 
procentu. Jei Petras neapsižiū-

. rėtų ir nepraneštų bankui po ter
mino ir 7 dienų, pagal veikian
čią pataisą jis gautų 3 mėn. pa
baudą (penalty).

4. Jei Petras įdėjo pinigus po 
1980 liepos 2, nauji nuostatai jį 
taip pat paliestų. Jei Petras į- 
dėtų $10,000 metam ar daugiau, 
po savaitės ar mėnesio ar dau
giau sąlygos jį priverstų atsiim
ti santaupas, jis būtų nubaustas 
šešių mėnesių nuošimčių bauda 
ir dar geroka dalimi iš pa
grindinės (principai) sumos.

Manau, kad šis trumpas mano 
paaiškinimas nepatenkins Petro 
irkitų 4aupytojųk Bet. mano pa-

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

. Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

vyriausioje Įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Roor 21tt VMr Yorių N.Y. 10022 
TūL (212) 75S-115(M

SKTRtAL

t3S«L14S)towt

eiMS du iiw.

aiškinimas nereikalauja

bankų, kreipėsi j mane 
lydami paaiškinimų.- Aš as

ginu minėtus paaiškinimus. Du 
pradėjau studijuoti tas FSLtiC 
pataisas, buvau nustebintas. flŠe- 
duota 5 advokatai neaiškumam 
išaiškinti. Iš jų keli gyycba 

Washingtone. D.C.
Mano patarimas lietuviam 

taupytajam: nesusipratimam 
tarp banko ir depozitoriaus iš
vengti reikėtų paimti raštiškus 
aišku, kreiptis į savo šeimos 
advokatą.

Jei ši FSLIC institucija turėjo 
samdyti pustuzinį advokatų pa- 
gaminti šiem neaiškiem nuostfR 
tam, tai aš manau, kad bet km 
riam depozitoriui nebūtų gėda 
kreiptis į savo advokatą.

Lietuviam depozitoriam pa
tariama kreiptis į lietuvių ban
kus bei taupymo bendroves, kad 
jie paaiškintų šiuos FSLIC nuo
status. Atrodo, kad Washingto- 
no, D.C., biurokratija nesigaili 
popieriaus; tai mokesčių mokė
tojam per metus kainuoja 15 
milijonų dolerių. Tokiame didė
liame skaičiuje pasitaiko ir 
klaidų.

Adv. Charles P. Kai

Merkelis Giedraitis, tai nau
joji knyga apie žymųjį lietuvį 
ir jo nuostabius laikus. Gaunama 
pas lietuviškų knygų platintojus 
ir tiesiai iš leidyklos: Amberland 
Publishing Co., 1813 Larch- 
wood Avė., Troy, Mich. 48064. 
Gaunama ir Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. KainaT dol.,”' 
kietais viršeliais 11 dofJ

■ - - ->į uaiii
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B ALFO VAJUS

BRONEI VALIUKIENEI

rugsėjo 14, vakare, susirinkus 
rengėjam, dailininko bičiuliam. 
Pasidžiaugta darbu ir paroda.

lėj, 30 IntervaI St, Brocktone.
Veiks gausus Irinėir Šulinys.

Amerikos Lietuvių H- Kabdi- 
kių Motesų s*gN apskrities su-

reikalingi skubios pagelbos. 
Baltas stengiasi tuos prašymus 
patenkinti. Kad nepritrūktų šal-

sekmadienį, 11 vai. Nukryžiuo
tojo Jėzaus seserų vienuolyne, 
Thateber St, Brocktone. Wor- 
cesterio 5 kuopos choras pa
linksmins Šv. Juozapo senelių 
globos namo gyventojus. Suva
žiavimą globos A.L.R.K. M.s-

į atidarymą atsilankė apie Šimti
nė svečių- Truputį buvo Šilto
ka, bet žmonės kantriai išklausė 
ir atidarymo ą parodą apžiūrėjo.

iškabino 51 paveiksią. O tai 
yra labai daug Šioje mažojoje 
salėje.

..Tai buvo septintoji jo paro
da New Yorke. Iš jų tik viena 
buvo tematinė, skirta Lietuvos 
lysvės partizanam, o visos kitos 
j-r abstraktinės. Visose parodose 
dominavo didelės drobės, šioje

Derindamas Šiltus, Saitus to
nus, judančias formas, jis suge
bėjo sukurti didybės iliuziją, 
kosminę dinamiką ir jėgą. Juda 
dideli pasauliai aplink, ką tik 
išsiveržus ugnikalniam. Kad tas 
įspūdis būtų dar didesnis, jis 
griebėsi didelių formatų.

Bet didelio formato paveikslai „ 
sunkūs kilnoti, eksponuoti. Ir sieną padengė lentom, taip susi- 
kur pagaliau jį dėti po paro
dos? Taip jis sąmoningai pa
veikslų dydį sumažino, palikda
mas ištikimas tiem savo abstrak-

pos pobūvis įvyks spalio 4, šeš
tadienį, 6:30 vaL vak. Sandaros 
salėj, 30 IntervaI St, Brocktone. 
Bus puiki vakarienė, Šokiai, laž
inės šuliniai.

Laisvės Vaspo koncertas į vyks

ke ir jo apylinkėse pradeda
mas spalio 11. Šiam gailestin
gam darbui, Broli ir Sese, nepa
gailėk didesnės aukos. Jūsų 
auka <* įteik* ne tik materialinę, 
bet ir moralinę paramą brokam 
ir sesėm lietuviam, esantiem 
Sibiro taigose, pavergtoj Lietu
voj ir kituose kraštuose. BaUas

cijos tarės savo stalus. Pelnas 
skiriamas šv. Kazimiero bažny- 
etos vKSans lenoonu.

Brifo 72 skyrius tradicinė va
karienė vyks lapkričio 8, šešta-

riušienė linksmu žodžiu už
sklendė atidarymą ir pakvietė 
visus vaišių. Visi buvo pavaišinti 
šalta vynu, kava ir pyragaičiais.

Martyno _ 
šia banketą spalio 4, šeštadie
nį, 6:30 vai. vak. Sandaros sa
lėj, 30 IntervaI St, Brocktone.

Laisvės Varpo radijo rudens 
koncertas įvyks spalio 5, Lietu
vių Piliečių dr-jos salėj, So. Bos
tone.

Antras Kaunas iš Chicagos at
vyksta į Bostonąspalio 18. Spėk 
taklį Lietuvių Piliečių dr-jos III 
aukšto salėj rengia Bostono 
skautija. u

Lietuvių diena vyks spalio 26 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos salėj. Bus suvaidintas A. 
Gustaičio “Sekminių vainikas”. 
Bus šokiai ir vaišės. Rengia LB 
Bostono apygarda,,j

tinio meno principam.
Dėdamas dažą ant drobės, jis 

.Anksčiau jis buvo impresionis- ieško faktūrinio įvairumo, kad 
tas, realistas, bet štai, laikui spalva padengtas plotas nebū-

tosmato. Tai buvo nauja jo tapy
toje. Parodoje dominavo alie
jus, nors buvo ir pastelių, ir tem
perų, irkolažų.

Apžvelgę parodą, matome, kad 
dailininkas ir toliau tęsia savo 
kūrybos tradicijas, toliau plėtoja 
s&vo kūrybos pasaulį.

Dail. Juozo Bagdono paroda atmdn lyg ngritobrin išseka*- nelygių akmenukų sukrauta no- 
yyfco rugsėjo 13-14 Kultūros Ži- menys sukask Taip jo abstrak- zaflca.
dinyje. Ja pradėtas šio rudens tas gavo vardą :—kosminis ries- Paieškojo ir naujo parodos 

apipavidalinimo. Pasinaudojo 
vestibiuliu, ten sukabino dides
nio formato paveikslus. Tai su
teikė iškilmingumo visai paro
dai. Salėje apstatė langus ir šal
dymo aparatus, apstatė trim su- 
kaltom lentom, kurios sudarė 
keturkampį; Ir priešingoje sie
loje pastatė tokį keturkampį, 
uždangstė duris, traukiamąją

^uiirik iii su Vladu šakaliu
. Spalio 10, penktadienį, 7:30 
vai. Tautinės S-gos namuose, 
484 E. 4-ji grtvė, S. Bostone, su
sitiksim su Vladu šakaliu, kuris 
taip vargingais keliais pėsčias 
per Suomiją ir Švediją keliavo iš 
okupuotos Lietuvos. Dabar Jis 
yra Amerikoje, o spalio 10 
jis bes Bostone. Kultūrinių Su- 
batvakarių jis yra pakviestas su
sitikti su Bostono ir apylinkių 
lietuviais. Tad neužmirškime 
datos.

Nuo 1945 metų BaMas šelpė 
ir tebešelpia nelaimėn bei skur- 
dari patekusius mūsų beeitas h 
seseris. Šiam šalpos drabni nesi-

Bostone.
Naujosios Anglijos šaulių 

rinktinės suvažiavimas įvyks 
lapkričio 29, šeštadienį, Lietu
vių Piliečių dr-jos trečio aukš
to salėj, So. Bostone.

parapijos salę choristai suva
žiuoja ne vien iš Brocktono, 
bet ir iš plačios apylinkės. Sek
madieniais choras gieda 10 vaL 
lietuviškų mišnį meta. Tenka 
apgailestauti, km vietos lietu-
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DAIL RINGAILĖS ZOTOVIENĖS

LHUVIVKUL'

tojų, gailestingųjų seselių ir ki
tose socialinio auklėjimo srityse, 
spaustuvės reikšmė ir joje lei
džiami žurnalai bei leidiniai ir

Solistė Komi Kastienė dainuoja Putnamo seselių rėmėjų 
koncerte, kuris bais spalio 5, šį sekmadienį, Kultūros Židinyje. 
Pradžia 4 v. popiet

ĮM dvasios 
nes ir jų 

t turi tokius

KORINIŲ 
PARODA

choro pirmininką Lionginą 
Drangauską, 86-08 Forest Park- 
way, Woodhaven, N.Y. 11421. 
Tel. 212-296-5655.

New Yorko moterų organiza
cijų sudarytas komitetas Ąęri 
prie Putnamo seselių statybos 
darbo prisidėti ir šia proga ruo
šia jom koncertą. Spalio S, sek
madienį, 4 v. popiet Kultūros 
Židinio didžiojoje «alAjp įųįnį 
ypatingas koncertas, kuriapafe

RPK® SPAUDU
• ViAU

Dail. Regina Jautokaitė iš 
Chicagos lankosi Europoje, Vo
kietijoje, Oberammergau, matė 
Kristaus kančios vaidinimą. Iš to 
miestelio Darbininkui atsiuntė 
sveikinimus.

tuvių Moterų Klubų Federacijos 
New Yorko Įdubas.

Paroda lankoma nuo 12 Ha 8
V- tfftiltionL Q ąpJrmifcdfimii AMD

Aušros Vartų parapijos admi
nistratorius km John Bidaįir 
parapijos sukakivinis komite
tas kviečia parapieCius ir drau
gus gausiai dalyvauti parapijos 
75 metų sukaktuvių: šventėje 
spalio 19. Mišios 11 vai. ryto. 1 
v. p. p. pietūs su trumpa pro
grama. Auka 15dol. Apie daly
vavimą pranešti prieš spalio 12.

Iš tolimos Floridos atvyksta 
dail. Ringailė Zotovienė į New 
Y orką ir čia spalio 4-5 dieno
mis Kultūros Židįnio mažojoje

BŽyxadidelis,nęssjųpa- dėta vienuolyno 
Čiai nėra ypatingaidideli. jom ir mum visie 
jų širdys, o dar labiau

nes didžiojoje salėje tą vakarą 
bus skautam remti komiteto ga
lius, kuris prasideda 7 v.v. Paro
dos lankytojai dar turės galimy
bę ir į balių nueiti. Ir taip pat, 
atvykę į balių, turės laiko ir pa
rodą apžiūrėti.

Dailininkė sustoja pas savtr 
dėdę dail. V. K. Jonyną. /į

Atvyksta ir Putnamo seselėj 
Jos atveš ir savo loteriją, kuį 
rieje yra leidžiamas ir dail. Gal 
diko paveikslas.

Kviečiame New Jersey, Coq 
neetieut ir New Yorko apylial 
kės lietuvius atvykti ir praleiri 
kelias malonias valandas kon 
certe ir tuo pačiu prisidėti pri< 
Putnamo seselių statyboj 
darbo.

Laukiame visų!

šį savaitgalį Kultūras Žadmy: 
spalio 4, šeštadienį, dail. Rin- 
gailės Zotovienės paroda mažo
joje salėje (paroda tęsiasi ir 
sekmadienį), skautam remti ko
miteto balius didžiojoje salėje; 
spalio 4, sekmadienį, Putnamo 
seselių rėmėjų koncertas, dai
nuoja solistė Roma Mastienė.

linga, nes tai nėra tik vien vie
nuolyno pastatas, šis pastirtas 
priglaus ir jaunimo rekolekcijas; 
jaunimo ir suaugusių suvažiavi- 
mus, kurie visi yra skirti lietuvy
bės išlaikymo veiklai ir išlaiky
mo tikslam

Todėl kviečiu visus Atlanto 
rajono lietuvius nuoširdžiai tal
kinti šių seselių pastangom ir 
darbam.

Vladas Šakalys dar tik prieš 
mėnesį sėkmingai pasitraukė iš 
Sovietų Sąjungos, atlikdamas 
baugią ir varginančią kelionę, 
kol pasiekė Švediją. Prieš porą 
savaičių atvyko Amerikon. Spa
lio 11, šeštadienį, jis bus Kultū
ros Židinyje, didžiojoje salėje, 
kur jam rengiami** sutikimas ir 
susipažinimą* Rengia LB New 
Yorko apygardos valdyba. Jis 
kalbės apie dabartinę Lietuvą, 
apie savo kelionę, atsakys į klau-

New Yorko vyrų choras Per
kūnas maloniai kreipiasi į New 
Yorko ir kitų valstijų lietuviš
kas organizacijas, kurios norėtų 
chorą pasikviesti koncertui. 
Choro vadovybė prašo kuo anks
čiau susisiekti su choru. (Sku
biam reikalui esant, bent vieną 
mėnesį prieš numatytą koncerto 
datą). Tai palengvins chorui ge
riau pasirengti koncertui, pato
giau bus ir patiem rengėjam.

Lietuvos Atsiminus radijas, 
kuriam vadovauja prof. dr. Jokū
bas Stukas, rušiasi minėti 
40-ties metų gyvavimo sukaktį 
1981 gegužės 16-17. Šeštadienio 
vakarą Kultūros Židinio didžio
joj salėj. Broofyue vokalinis 
vienetas Vaiva iJChacagos atliks 
programą iš populiarių muzikinių 
veikalų. Šiam studentiško jauni
mo ansambliui vadovauja muz. 
Faustas Strolia. Po koncerto bus 
balius. Sekmadienį švč. Trejy
bės lietuvių parapijos bažnyčioj, 
Newark, N.J., bos. aukojamos 
koncelebracinėš minios už 
gyvus ir mirusius Lietuvos At
siminimų radijo geradarius. Po 
mišių parapijos salėj Inas banke
tas su menine pipgnama.

PADĖKA
Kario 60 metų sukakties minė

jimo rengimo komisųa dėkoja vi
siems prisidėjusioms prie šio 
minėjimo sėkmingumo, o ypač 
dėkoja: prelegentui dr. Algirdui 
Budreckiui, Liet. Bendruome
nės atstovui A. Balsiui — pra
skaidrinusiam visų svečių nuo
taiką lietuviška muzika, P. Jur
kui už meniškai papuoštą salę, 
ramovėnui Antanui Ragini •— už
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KONCERTE

jadįUmui darželiai vietovėse, 
jatodmui stovyklos, įvairi talka 
kitoje jaunimo organizacijų sto
vyklose, talka suvažiavimuose 
ar įvairioje jaunimo vadovų la
vinimo talkoje, senelių prieglau
da ir priežiūra, globa ir jau ne 
taip senų pavienių žmonių, ku
rie nenori mieste vieni gyventi,

New Yorko pirmoji ekskur
sija į Atlantic City organizuoja
ma spalio 17, penktadienį. Au
tobusas nuo M. šalinskienės ir 
Kultūros Židinio išeis 8 v.r., 
grįžta tos pačios dienos vakarą 
9 vai. Kelionė, įskaitant ir du 
valgius, yra tik 10 dol. Regist
ruotis pas M. Šalinskienę, 296- 
2244; arba kelionių agentūroje 
Vytis, 769-3300.

Vladas Šakalys, neseniai atbė
gęs iš Lietuvos disidentas, lan
kėsi Darbininko redakcijoje ir 
papasakojo apie gyvenimą Lie
tuvoje, kaip jis buvo priverstas 
pasitraukti iš Lietuvos, kaip jis 
pagaliau pabėgo per Suomiją į 
Švediją, o iš ten atkeliavo į 
Ameriką. Jo pasakojimus greit 
spausdinsime Darbininke.

Putnamo sealhg Naujosios 
Anglijos rėmėjij suvažiavimas 
rengiamas lapkiiio 2, Vilimų 
dieną. Mišios—11 vai., pietūs su 
menine dalimi -12 vai., 3 vai. 
lankomi kapai ii koplyčioje gie
dami mišparai.

Moksleivių ateitininkų kursai 
įvyks spalio 10-13 (Columbus 
Day savaitgalį) Mnanne, Conn. 
Kursų prograrų koordinuoja 
kun. Stasys Yla Apie ateitinin
kų istoriją kalbėprof. Simas Su
žiedėlis, apie aplinką ir jos vei
kimą į mūsų formavimąsi kalbės 
Jūra Viesulienė Bus kitų pa
skaitų ir vakaiiaiią programų. 
| kursus priimam aštunto sky-

New Yorko skaučių “Birutės” 
draugovės sesės turės iškylą 
spalio 11 į New Yorko istorinį 
Chinatown. Bus aplankytas šis 
kiniečių rajonas, jame esą mu
ziejai ir budistų šventyklos. Se
sės išvažiuos tuoj po šeštadieni
nės mokyklos pamokų (vietoj 
sueigos). Kas galėtų iš tėvų va
žiuoti automobiliais, prašomi 
pranešti s. Giedrei Stankūnie
nei. Yra automobiliam pastatyti 
vietos (parking lots).

A. a. Jono Narvydo atminimui 
Liet Atgimimo Sąjūdžio New 
Yorko skyrius ir Liudas Tamošai
tis Tautos Fondui paaukojo po 
10 dol.

Kursuose moksleiviam ateiti
ninkam Putname kalbės šie pre
legentai: kun. Stasys Yla, Jūra 
Viesulienė, L Kulbienė, Eligi- 
jus Sužiedėlis. Bus pristatoma 
medžiaga iš Ateitininkų Vadovo. 
Moksleiviai prašomi šia knygą 
atsivežti drauge su knygele už
rašam.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N J. ir Conn.) Apsidram-

sevičius, gyvenęs Clevėlande, 
mirė rugsėjo 27. Liko žmona 
Kotryna, dukra Dalytė ir žmonos 
motina. Anksčiau jie visi gyveno 
Brooklyne.

Jaunučių, jaunių ir vyr. moks
leivių ateitininkų susirinkimai 
įvyks spalio 5, šį sekmadienį, 
tuoj po jaunimo mišių Kultūros 
Židinyje. Tėveliai kviečiami 
savo jaunimą atvežti ir užregist
ruoti šių metų veiklai.

Prof. Kazio Būgos, žymaus kal
bininko, 100 metų gimimo su
kaktis minima spalio 12, sekma
dienį, 4 v. popiet Kultūros Ži
dinio mažojoe salėje. Kalbės dr. 
Antanas Klimas, Rochesterio 
universiteto profesorius, taip pat 
kalbininkas. Minėjimą rengia 
Liet Kat. Mokslo Akademijos 
New Yorko židinys. Įeinant au
kojama minėjimo išlaidoms pa
dengti.

Namų šildymo ir kanalizaci
jos reikalais (Heating installa- 
tion and repairs, plumbing), no
rint pakeisti alyvos šildymą į 
gazo sistemą ir pan., galima 
kreiptis i Antaną Skėrį, Jr. Telef.

sajėjė Surengs savo darbu paro
dą; Tai bus jos pirmoji paro
da New Yorke. šiaip yra daly
vavusi eilėje kolektyvinių paro
dų, yra laimėjusi eilę premijų 
už savo kūrinius. Viena pati su
rengė parodas Beverly Shors, 
IncL, Toronte, Juno Beach, kur ji 
dabar gyvena.

Meną studijavo Chicagoje ir 
Detroito įvairiose mokyklose. 
Dabar yra Lighthouse Gallery, 
Fla., narė.

Dailininkė mėgsta gamtą, ru
denį, kuriame suranda daugybę 
spalvų; mėgsta ir žiemą, jos 
romantinę nuotaiką, kai iš name
lio kamino kyla dūmai. Labiau
siai ji mėgsta gėles. Jas tapo to
kias vešlias, tokias gaivalingas, 
pilnas džiaugsmo. Gėlės su
dėtas į puokštes lyg kokiai šven
tei. Aplinkui paliekama daug 
erdvės, net daug baltos (daž
niausiai popieriaus).

Susidraugavus su gamta, ji pa
siliko nuosaiki impresįjonistė, 
kai kur įveda ir simbolizo, kad 
dar labiau išryškintų savo veda- 
mąjąmintį ir savo nuotaiką.

Mėgstamiausias Jos dažas •—

PERKŪNO CHORAS 

KREIPIASI

Išeivijoje turime daug vienuo
lynų ir daug turime seselių, 
kurios yra lietuvių kilmės, tačiau 
Putnamo seselės yra labiausiai 
lietuviškos savo aplinkoje, savo 
darbuose, savo širdyje ir savo 
ateities planuose. Pradedant nuo 
lietuviškos sodybos Putname ir 
a^danldus jas Toronte, Montrea- 
lyje ar Neringos stovykloje, ma
tosi, kad jų širdies centre yra 
lietuvybės išlaikymas svetima
me krašte. Jų darbai ir ateities

Putnamo seselių rėmėjų kon
certas bus spalio 5, sekmadie
nį Kultūros Židinio didžiojoj 
salėj. Dainuoja solistė Roma 
Mastienė iš Chicagos.

Sporto treniruotės lietuviš
kam jaunimui jau prasidėjo Kul
tūros Židinio salėj. Treniruotes 
organizuoja ir praveda N.Y. Lie
tuvių Atletų Klubas. Keturias 
dienas per savaitę nuo 7 iki 9 
vai. vakaro vyksta krepšinio, 
tinklinio ir stalo teniso pamo
kos. Planuojama suorganizuoti 
ir futbolo (Soccer) pamokas. Tė
vai kviečiami atvežti vaikus va
karais į K. Židinį sportiniam la
vinimui. Priimami berniukai ir 
mergaitės nuo 8 iki 16 m. am
žiaus.

Liet. Kultūros Fondo metinis 
susirinkimas bus spalio 11, 
šeštadienį, 9 v.r. Kultūros Židi
nyje. Šis Fondas rūpinasi Kul
tūros Židinio išlaikymu.

Studentai ateitininkai savo 
metinę veiklą pradeda susirinki
mu, kuris bus spalio 3 šį penk
tadienį, 7:30 v.v. pas ponus Ja- 
nušus, 101-55 107 Street, Ozone 
Park, N.Y. Kviečiame visus stu-

pinnų metų studentai. Dėl re
gistracijos ir inhnaacijos skam- 

tuvės butas Wo«fitavene. Ieško trinkite J. Vieriiliemei (215 885- 
3122), R. Razgaitienei (516 671- 
7975), Sės. M. Bareikaitei (203 
92B3135) ar P ). Tntinui (212 
647-1406).

Woodhavenc ilmuonaojamas

simus.
Lietuvoj, Kaune, rugsėjo 23 

mirė Veronika Griškaitė — Pet
ruškevičienė, Janinos Gerdvilie- 
nės motina. Prieš 3 metus ji 
buvo paralyžiaus ištikta ir gydo
ma sūnaus dr. Juozo ir dukters 
Antaninos priežiūroj. Veronika 
Petruškevičienė paliko vyrą 
Juozą, sūnų Juozą, dukras: Ja
niną ir Antaniną ir septynis anū
kus, iš kurių Amerikoj yra du: 
Visvaldas ir Violeta.

Bronys Raila, rašytojas ir pub
licistas, paskutiniais metais tu
rėjo progos kalbėti per Laisvės 
radiją — Radio Liberty į Lietu
vą. Kalbos lietė aktualius gyve
nimo klausimus. Tos visos kal
bos išleistos atskira knyga “Vai
vos juosta”. Knygos pristatymas 
rengiamas spalio 10, penktadie
nį, 8 v.v. Kultūros Židinio ma
žojoje salėje. Atvyksta pats au
torius ir kalbės aktualiais klausi
mais. Iš juostos bus pade
monstruotos dvi jo kalbos. Gi 
apie pačią knygą kalbės poetas 
Stasys Santvaras. Rengia Vaiž
ganto Kultūros Klubas.

Dr. Alfonsas Martus-Martu-

KĄ MATYSIME DAIL R. ZOTOVIENĖS 
PARODOJE?




