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Savaitės 
Įvykiai

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO gyvenimo

Kinija nutarė trečios derybų 
fazės su Sov. S-ga metu reika
lauti, kad Sov. S-ga pašalintų 
Kinijos pasieny Išdėstytas bran
duolines raketas.

Nuo 1970 į JAV yra imigravę 
iš Sov. S-gos 250,000 žmonių, 
kurių 85 proc. sudarė žydai, o 
10 proc. armėnai, rusai, gudai ir 
ukrainiečiai.

Britanijos sumenkėjusi Dar
bo partija savo konferencijoj 
partijos vadu išrinko nuosaikų, 
jokio vyriausybės posto iki šiol 
neturėjusį Neil Kinnock, kuris 
savo kalboj nusiskundė, kad Bri
tanija nesanti savo užsienio po
litikos vairuotoja, nes yra per
daug įsipareigojusi JAV.

Libano prezidentas Cemayel 
pareiškė, kad druzų vadas Walid 
Jumblat, reikalaudamas druzų 
gyvenamom sritim suteikti au
tonomiją ir ragindamas Libano 
armijoj esančius druzus nekovo
ti prieš savo brolius, suskaldys 
Libaną.

Į Chado vyriausybės pusę per
bėgęs sukilėlis Rozi Mahamat 
Issa tvirtina, kad sukilėlių už
imtos Faya-Largeau oazės srity 
yra 3000 gerai ginkluotų Libijos 
karių.

Apie 600 Amerikos bankų dėl 
blogų paskolų davimo ir krašto 
ūkinio nuosmukio yra atsidūrę 
dideliuose sunkumuose.

Nobelio premijos laureato 
Andrei D. Sacharovo žmona 
Jelena Bonner yra iškėlusi isto
rikui Mikolai N. Jakovlev Mask
vos teisme bylą už jos įžeidimą, 
nes minėtas istorikas Smena žur
nale tvirtino, kad Sacharovas 
patekęs į dabartinę būklę tik dėl 
jo žmonos godumo Sacharovo 
pinigam ir jo butui ir dėl jo iš
naudojimo savom politinėm 
idėjom skelbti.

Birželiu 17. Maskvoj, prie na- 
mo, ^riąjpeį jU.gyyeno, išaligat- 
vy ^yoTfaš^S* britų'‘lankinin
ko Dehnis G. Skinner lavonas. 
Dabar Britų laikraščiuose tvirti

— šakių rajoniniuose kultū
ros namuose veikia kiek vyres
nio amžiaus šokėjų grupė "Vi
joms”. Grupę nuolatos globoja 
ir naujų šokių paruošia žino
masis Lietuvos choreogra
fas Juozas Lingys.

— Lietuvių kilmės (kilusi iš 
Klaipėdos krašto) vokiškai ra
šanti Aldona Gustaitė dabar gy
vena Vak. Berlyne ir jau yra iš
leidusi 10 poezijos knygų. Šiuo 
metu yra rengiamas Aldonos 
Gustaitės lietuviškas eilėraš
čių rinkinys, “Briedžiai mano 
broliai”. Knygą suredagavo ir į- 
vadą parašė žinomasis literatū
ros kritikas Vytautas Kubilius. 
Vertė keli vertėjai (daugiausia 
Vytautas Karalius). Eilėraščiai 
parinkti iš visų poetės vokiš
kų rinkinių. A. Gustaitės eilė
raščiuose juntama gimtosios 
Lietuvos žemės nostalgija, pri
sirišimas prie tų žalių lygumų, 
kuriose poetė užaugo ir girdėjo 
lietuviškai kalbant. Šį stambų 
rinkinį leidžia “Vaga” Vilniuje, 
tiražas 7000 egz.

Vilniuje Knygų rūmai paruo
šė didelę, išsamią 1862-1904 
metų lietuviškų knygų biblio
grafiją. Aprašyta 4100 leidinių. 
Autoriai medžiagos ieškojo ne 
tik Lietuvos bibliotekose, bet 
keliavo ir į Leningrado, Mask
vos, Kijevo, Varšuvos, Krokuvos, 
Minsko bibliotekas.

— Tenykštėje vadinamoje lie
tuviškoje spaudoje jau paskelb
ti kai kurie Lietuvos teatrų 
ateinančio sezono numatyti re
pertuaro duomenys. Vilniaus 
akademinis operos ir baleto 
teatras sezoną jau pradėjo Dž. 
Verdžio opera “Rigoleto”. Pir
masis spektaklis buvo skirtas Pe
dagoginio instituto studentams. 
Kauno muzikinis teatras sezoną 
pradėjo estų kompozitoriaus 
Kangro ir A. Zelkoneno vadi
nama roko opera “Šiaurės mer
gelę’;, , ReįįsąYo R. Vaitkevičius, 
dirigavo S. Čepinskis, sceną ir 
kostiumus apipavidalino dail. A. 
Kariniauskas. Kauniečiai tikisi

Papustos drama “Pabnginis 
nykštukas iš vasaros sodo”. 
Šiauliečiai atvežė į Vilnių ir Dž. 

(Bairono “Kainą”. Vilniaus “Lė
lės” teatras parodė S. Gedos 
eiliuotą pasaką “Kaip kiškis vil
ko namus saugojo”. Kauno lėlių 
teatras sezoną pradėjo taip pat 
pasakomis. Kauno dramos teat
ro yra numatytos gastrolės 
Maskvoje. Rugsėjo viduryje 
Kauno teatras Maskvos vaikų 
teatre rodys mūsų V. Krėvės 
“ Šarūną”. Klaipėdos dramos 
teatras darbuosis prie anksčiau 
pastatytų savo veikalų. Panevė
žio dramos teatras, nors spau
doje ir gerokai papeiktąjį bet 
vis dėlto pradžioje sezonb iš
siųstas gastroliuoti į Armėniją^

— Vilniaus revoliucijos mu
ziejuje rugsėjo mėn. buvo 
pagerbtas dar vienas Lietuvos 
išgama — buvęs karininkas 
Vladas Motieka (1903-1973). Bu
vęs nepriklausomos Lietuvos 
aukšto laipsnio karininkas, bol
ševikams okupavus Lietuvą 
1940 m., V. Motieka tuojau 
perėjo okupantams tarnauti. 
Dėl to ir jo 90 metų gimimo 
sukaktis buvo iškilmingai mi
nima.

— Šiaulių parodų rūmuose 
rugsėjo pradžioje atidaryta 
jaunųjų dailininkų paroda. 
Tenykštės spaudos žiniomis pa
rodoje dalyvauja net 287 jauni 
dailininkai su 800 įvairaus žan
ro kūrinių — tapybos, grafi
kos, keramikos, odos dirbinių, 
gintaro papuošalų. Tarp dailės 
mokyklas lankiusių esama ir sa
vamokslių liaudies menininkų, 
ypač drožinėtojų.

— Šiauliuose Vilniaus gatvė 
paversta pėsčiųjų bulvaru. Da
bar spaudoje rašoma, kad bulva
ras būsiąs dar pailgintas, bul
varo gale įrengiant įvairių pra
moginių, būsiančios įrengtos 
įdomios vitrinos, kuriose saVb

stovėdami net eilėse. Kad tik tų

— “Mostfilmo” studija Klai
pėdoje suka egzotišką pajūrio 
filmą. Dėl to Klaipėdos sena
miesčio gatvės dekoruotos dirb
tinėmis palmėmis ir kitais egzo
tiškais augalais. Filmas yra vai
dybinis ir pavadintas “Žėrintis 
pasaulis”. Daugiau negu pusė 
to filmo bosianti susukta Klai
pėdoje.

— Mūsų “lesios” dailiosios 
keramikos fabrikas gamina gra
žius dirbinius eksportui. Kybar
tuose baigiama pakuoti ir pa
krauti į traukinius daugybė gra
žiai išpuoštų alaus ąsočių. Jie 
vežami į Čekoslovakiją.

— Tenykštėje spaudoje dažnai 
pasigiriama, kad sparčiai augąs 
naujajam Vilniaus rajone — 
Santariškėse — sveikatos mies
telis. Čia jau nuo seniau vei
kianti 1000 lovų klinikinė ligo
ninė su konsultacine poliklinika. 
Veikianti vaikų ligoninė, On
kologijos mokslinio tyrimo insti
tutas ir klinika. Baigiamas sta
tyti pastatas, kuriame įsikurs 
žmogaus organų persodinimo 
centras. Planuojama ir daugiau 
pastatų.

— Jau seniau mirusio poeto 
Pauliaus Širvio tėviškėje — Pa
dustėlio vienkiemyje, netoli 
Sartų ežero, prie poeto gimto
jo namo buvo prikalta atmini
mo lenta. Kartu su P. Širvio 
artimais draugais ir giminėmis 
iškilmėse dalyvavo ir gausi Za
rasų rajono komunistinė “poni
ja”.

— Gausi Švedijos grafikos 
paroda nuo rugpjūčio pabaigos 
vyksta Lietuvos dailės muzieju
je. Parodoje su savo kūriniais 
dalyvauja senieji ir jaunieji šve
dų grafikai.

?•
’š Lietuvos K. Bažnyčios kronikos

nama, kad prieš nusižudymą ar 
nužudymą jis kelis kartus tarėsi 
su Britanijos ambasados Mask
voj pareigūnais, įrodinėdamas, 
kad ambasadoj yra įsisukęs so
vietų šnipas.

Vietnamo vyriausybė perkel- 
dino iš miestų į retai gyvena
mas kavos plantacijų ir naujų 
pramonės įmonių sritis 97,000 
žmonių.

Lankydamasis Pakistane JAV

sulaukti ir dabartinio čekų kom
pozitoriaus Bazliko muziklo 
“Pilna ‘ kišenė pinigų”. Netru
kus bus statoma ir I. Kalmano 
operetė “Marica”. Šiau
lių dramos teatrą naujasis 
sezonas užtiko dar tebegast- 
roliuojantį Vilniuje. Iš naujų 
Vilniun atvežtų kūrinių minė
tinas rež. S. Varno pastatyta

(atkelta iŠ 1 psl.)

ir jos tikslas buvo ne ekumeniz
mas, bet propaganda, kad So
vietų Sąjungoje esanti tikėjimo 
laisvė.

Maskvos instrukcijos
Maskvoje instruktažo metu, 

kaip dvasininkai turi laikytis 
kelionės metu, Šakių dekanas 
mons. J. Žemaitis paklausė at-

gynybos sekr. Weinberger aplan
kė Afganistano pabėgėlių stovyk
lą, kur partizanų vadai jį mal
davo parūpinti jiem daugiau 
ginklų.

Popiežius Jonas Paulius II 
atidarė Romoj šeštąjį po Vatika
no II susirinkimo vyskupų sino
dą Bažnyčios atgailos ir susitai
kinimo misijai apsvarstyti.

Kongresas sutiko įsteigti Ku
bai skirtą radijo stotį Radio Mar
ti Floridos pietinio smaigalio 
srity.

Maskvoj ir kituose Sov. S-gos 
miestuose buvo suruoštas gerai 
surežisuotos demonstracijos, 
kurių metu buvo pritarta Sov. 
S-gos vedamai taikos politikai ir 
smerkta JAV ir ypač jų prezi
dentas Reagan dėl nusistatymo 
išdėstyti raketas Europoj.

Nobelio taikos premija buvo 
paskirta Lenkijos Solidarumo 
unijos vadui Lech Walensa už jo 
ilgą ir sunkią kovą už darbi
ninkų teises.

sakingą RRT darbuotoją, ką jam" 
daryti, jei Airijos katalikai pra
šys parvežti Švč. Mergelės Ma
rijos statulą į Lietuvą. Pareigū
nas sakė, jog galįs paimti. At
rodo, kad Airijos katalikai su 
savo reikalavimais persiųsti sta
tulą į Lietuvą jau taip buvo so
vietinei valdžiai įgrįsę, kad ši 
ryžosi panaudoti šią delegaciją 
statulos pargabenimui į Lietuvą.

Dubline sovietinės ambasados 
darbuotojai džiaugte džiaugėsi,

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 LarkfleM Rosd., Eis* 
Northporth, N.Y. 11731. TeL 516 338-3740. Namų teletoas vakarti* 
tfc iiimtinais atvejais 516757-2671: New Yorko ofisas Lito pstatpcur 
86-01 114th St, Rlchmond HM, N.Y. 11418. Tel. 212441-2111. <
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AUCE'S FLONST SHOP. Hstuvlškam rajone — lietuviška gėlių 
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 343-5454. 107-04 Jamaica 
Rlchmond HM, N.Y.
____________ , ii

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Fonst u 
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotum. “ 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244. *

— ■ ■ ■■ i .........................■ m.i ■ n e ■ ■ ■ ii m ■!■■■■■ ■■ ■ ■ i .i— H

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- į 
conditioned, A. J. Baiton-Baltrūnas, uicensed Minagsr and Nohry 
Public, 860 Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

— ------------------------------------------------------------------------ f:
■ ■ • ?■ 

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Telieira, Jr. laidotuvių direktorius, 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. WHson Avė.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldoma.' 
Daug vietos automobiliam pastatyti. ‘

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Wintor Garden Taum. 
1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 121-8440. Selė virtu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvinial pietūs. Pirmo* 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — SHver Bell Baklng Co. Lietuviški Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyllamitor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Guuns, 
N.Y. 11388. Telef. 779-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securtties Ine., One Stato St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotos 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodlties, iuksq 

ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir taz sholters. Sulnterosuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN 90.5 FM 
Trečiadieniais 8-9 v.v., penktadieniais 7:30 - 1:30 v.v. Inž. Ed. V. 
Meilus Jr., vedėjas, 23 Shiriey Rd., Shrevvsbury, MA 01545. Tol. 617 
852-3665.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Muslc of Llthuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. Iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlr. adnsas: 
234 Sunltt Dr., Watchung, N J. 07060. Telef. (201) 753-5836.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI , 
'OŪKURIAMI' ''''NEMOKAMAI 

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

kad galų gale atsikratys Marijos 
statula.

Maskvoje statulą atėmė
Delegacijai sugrįžus į Maskvą, 

prisistatė muitinės darbuotojai 
ir statulą atėmė. Parvykęs į na
mus, mons. J. Žemaitis paskam
bino RRT įgaliotiniui Petrui Ani- 
lioniui pranešdamas apie nema
lonų įvykį. Po kiek laiko RRT 
įgaliotinio pavaduotojas Juozė- 
nas pranešė, kad Marijos statulą 
bus galima pasiimti, tik ji turės 
būti Šiluvos bažnyčioje. KGB 
nenorėjo, kad statula liktų sosti
nėje ir į ją trauktų maldinin
kus.

Tyliai nuvežta į Šiluvą
Pagaliau Airijos katalikų do

vaną mons. Juozas Žemaitis ir 
Šiluvos dekanas Vaclovas 
Grauslys iš Maskvos parvežė 
į Lietuvą vasario 16, būtent tą 
dieną, kai viso pasaulio lietuviai 
mini sunkiai atkovotos Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį.

Ne be RRT įsikišimo, Airijos 
katalikų dovana į Šiluvą buvo 
nugabenta tyliai, be iškilmių. 
Kunigai ir tikintieji apie tai ne
buvo painformuoti. O kad Airi
jos katalikai liktų patenkinti to
kiu tyliu dovanos priėmimu, 
RRT įsakė, kad vysk. L. Povilo
nis Airijos kardinolui pasiųstų 
padėką.

Šis Švč. Marijos statulos par
gabenimas pagal KGB planą tu
rėjo būti įrodymu, kad Lietuva 
nėra kankinių tauta. Šis įrody
mas buvo reikalingas šiuo metu, 
kai vienas iš geriausių Lietu
vos Bažnyčios sūnų — kun. Al
fonsas Svarinskas okupanto ran
ka buvo įmestas už grotų.

Lietuvos katalikai labai šiltai 
prisimena savo brolius Airijoje 
ir jiem yra labai dėkingi už so
lidarumą ir maldas tuo momen
tu, kai reikia eiti erškėčiuotu 
keliu. Ypatingą vietą Lietuvos

A MEM0RIALS '
66-86 80 ST, MIDDLE VILLAGE,' OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3450
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA -

KVECAS
JONAS 
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DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donata* Aleksandravičius, 

Vedėjas 
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenue 
Rlchmond Hill, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs Įrengimai, patogu* priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Avė. autobusai*, atidarytas ‘ 
kasdien vakarais Ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

Dešinėje — Airių dovanota Lietuvai Marijos statula, kurią vasario mėnesi atvežė i 
Lietuvą. Dabar statula patalpinta Šiluvos bažnyčioje. Dėžinėje — Msgr. Juozas Žemai
tis, šakių klebonas, kuris 1983 m. sausio mėn. su sovietu dvasiškių delegacija atvy
ko j Angliją ir Airiją ir iš ten parvežė Marijos statulą. Abi n«otravko> — Lietuvių 
Informacijon Centro, 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

tikinčiųjų širdyse yra užėmęs 
Kestono kolegijos direktorius 
Michael Bourdeaux, parašęs ne 
vieną knygą apie Lietuvos kata
likų vargus.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

e LĖKTUVAI
e LAIVAI (CRUISES)
e TRAUKINIAI (AMTRAKI
e AUTOBUSAI
e NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
e ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 
e GRUPINES KELIONĖS

(LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTCIA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

BROOKLYN, N. Y. 11228 
TEL.: (212) 769-3300



vės Lygos pirmininkas Valdis 
Paviovskispadarė pareiškimus 
per dvi populiarias Los Ange
les radįertotfr, ir Lyga karta sa

stracąas. Kaip taristiems dan
ginu patyrimo, Baltą Lygos 
žmonėms buvo panerta palaiky
ti ryšius su spauda, sadąo ir lo

dėte valstybė, ne kartą buvo le
mianti tvirtovė, apsaugojusi Va
karę Europą nuo pavoją iŠ Ry
tą. Tose kovose teko daug kentė
ti ir Lietuvai.

aaės tam, kad krikšiSonybė Lie
tuvoj ne tik subrendo, bet išliko 
gyvą ir aktyvi.
: pašardamą j kunigus

prekes, per ją atstovus buvo
U* ir tai truko iki 1918 metą.

nuolat linksniavo Baltijos
skelbtą šventąją sąrašus, bet ją,

gos vardus. Nenuostabu tad,

Minint šv. Kazimiero mirties

(nukelta į 4
(nukelta į 4 psl.)

Daugelio kovojusią ir šventai 
mirusią vardai bei ją darbai gal

neiškrauta “stoličnaja vodka” 
išplaukus iš uosto, kai kurie

pašauksiu namo'... (Etas — grįžte), Rože, ta

r
ROŽĖ. Ji

m SCENA
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LFB STOVYKLĄ 
DAINAVOJ PRISIMENANT

Lietuvių Fronto Bičiuliai, su
sirinkę iŠ įvairių JAV ir Kanados 
miestų, liepos 31 pradėjo savo 
27-ąją studįjų savaitę Dainavoj.

Ją organizavo LFB tarybos 
pirm. Algis Raulinaitis iš Los 
Angeles. Ūkio reikalus tvarkė 
Vanda Majauskienė ir Joana Ku
lienė.

Pirmadienio rytą 9 vai. sto
vykla buvo atidaryta vėliavų 
pakėlimu ir trumpu B. Raugo 
žodžiu, kuriame jis išryškino 
šios stovyklos siekius, būtent 
prisiminti svarbiuosius praeities 
įvykius ir pažvelgti į dabarties 
problemas.

Aušros šimtmečiui paminėti 
paskaitas skaitė du prelegentai: 
istorikė Alicija Rūgytė — “Auš
ra ir jos pasirodymo istorinė 
apžvalga” ir rašytojas Apolina
ras P. Bagdonas — “Mažoji Lie
tuva ir Aušra”. Šios paskaitos 
buvo skaitomos paežerės pasto
gėj ir klausytojus nukėlė į 19-ojo 
šimtmečio pabaigos įvykius, ku
rių svarbiausias buvo Aušros 
pasirodymas, lemiamai prisidė
jęs prie tautinio lietuvių atgi
mimo.

Antrasis minėtinas istorinis 
įvykis — tai rašytojo Juozo 
Tumo-Vaižganto mirtis 1933 m. 
Tam įvykiui paminėti toj pat 
paežerės pastogėj antradienį, 
rugpjūčio 2, paskaitą “50 metų 
nuo Vaižganto mirties” skai
tė jau minėtas A.P. Bagdonas. 
Čia buvo iškeltas Vaižganto 
idealus patriotizmas ir jo litera
tūrinė veikla.

Tą pat dieną buvo prisiminta 
ir mūsų drąsiųjų transatlantinių 
lakūnų Stepo Dariaus ir Stasio 
Girėno skrydžio 50 metų sukak
tis. Apie juos rašytojo Pauliaus 
Jurkaus atsiųstą paskaitą skaitė 
Balys Raugas, o Marija Raugie- 
nė padeklamavo jų garbei skirtų 
eilėraščių.

' Kitos'‘paskaitos buvo skirtos 
dabarties uždavinių bei įvykių 
gvildenimui.

Pirmasis paskaitininkas buvo 
rašytojas Vytautas Volertas. Jis 
supažindino klausytojus su šv. 
Kazimiero 500 metų mirties su
kakčiai paminėti komiteto dar
bais. Dalis tų darbų jau atlik
ti. Iškilmių pradžia numatyta 
1984 kovo 4 mišiomis Šv. Petro 
bazilikoj, Romoj. Mišias aukos 
pats Šventasis Tėvas Jonas Pau
lius II. Aukų plaukimas tiesiog 
nuostabus. Yra aukojusių po 
5,000 ir po 1,000 dol. Nemažas 
skaičius kunigų.

Apie Antrąsias Pasaulio Lie
tuvių Dienas kalbėjo tų dienų 
rengimo komiteto pirmininkas 
dr. Antanas Razma. Jo kalbą dar 
papildė Milda Lenkauskienė. 
Jaunimo atstovė Sigita Lenkaus- 
kaitė apžvelgė renginius, kurių 
būta nemažai. Dr. A. Razma pa
sidžiaugė, kad II-ųjų PLD finan
sinė pusė nesudarė ypatingų 
problemų, nes atsirado nemaža

Lietuviai vyskupai kreipiasi
(atkelta iš 3 psl.) 

lietuvių tautos praeitį ir dabar
tį, norėdami parodyti, kokios 
reikšmės šio švento jaunuolio, 
Lietuvos valdovų palikuonio, 
gyvenimas ir dorybės turėjo ir 
turi Lietuvos religiniam gyve
nimui.

Kai šiandien pasauly vyksta 
atvira kova materialistinio ateiz
mo prieš religiją, ypač prieš 
krikščionybę, kai žmonijai gresia 
pavojus, kilęs iš materialistinės 
pasaulėžiūros, technikos pa
naudojimo žmonėm žudyti, su
augusiem ir negimusiem, kai 
nebranginamas skaistus gyveni
mas, o nedoras pateisinamas, 
pasistenkim padėti žmonijai pa
sipriešinti tom klaidinančiom 
pažiūrom. Susipraskim ir dau
giau paisykim Bažnyčios 
balso, raginančio mus atsigręž
ti į dvasines vertybes.

Ateinantieji 1984 metai tebū
nie šv. Kazimiero metai ne tik 
lietuvių tautai, bet ir visam 
krikščioniškam pasauliui. Per 
tuos metus pasistenkim geriau 
pažinti šv. Kazimierą, pamilti jį

Ilgametis / diplomatinis JAV 
tarnautojas dr.Vytautas Damb- 
rava skąitė paskaitą apie Lie
tuvos laisvės bylą diplomati- 

. . , kaa j i niuose sluoksniuose.
mecenatų, aukausiu po 500 dol. Baltųjų Rūmų

patarėjas . etniniam reikalam,Tą pačią rugpjūčio 3 po vaka
rienės salėj kalbėjo Juozas Ko
jelis. Jo kalbos tema — “Du 
deimantai”. Paaiškėjo, kad tie 
du deimantai yra Lietuvių 
Fronto veteranai dr. Antanas 
Maceina ir dr. Adolfas Damu
šis, abu švenčią deimantinę sa
vo amžiaus sukaktį. Abu žymios 
asmenybės: vienas mąstytojas, 
kitas planų kūrėjas ir jų vykdy
tojas. Bet atsirado dar ir tre
čiasis deimantas, 1908 metų at
stovas, tai naujųjų laikų knyg
nešys Juozas Žilionis iš Cleve
lando. Po J. Kojelio kalbos Ma
rija Raugienė padeklamavo tris 
jubiliato dr. Maceinos-Jasmanto 
eilėraščius.

Rugpjūčio 4 vyko LFB konfe
rencija. Prieš tai Algis Raulinai
tis perskaitė dr. Juozo Girniaus 
atsiųstą referatą “Kritiškas 
žvilgsnis į save”, kur buvo pa
teikta LF sąjūdžio istorija. Trys 
koreferentai — dr. Kazys Ambro- 
zaitis, dr. Adolfas Damušis ir 
Vytautas Vaitiekūnas — pareiš
kė savo pastabas ir papildymus. 
Vėliau buvo diskutuota ir kitais 
klausimais. J. Kojelis painfor
mavo apie baltų užmegstus ry
šius su afganais. Buvo disku
tuotas ir jaunimo klausimas. 
Kalbėta apie Otto von Habsbur- 
go susitikimą Los Angeles su 
baltais. Buvo paskaitytas prez. 
R. Reagano raštas, išsiuntinėtas 
visų valstybių atstovybėm prie 
Jungt. Tautų, liečiąs Baltijos 
valstybių okupacijos nepripaži
nimą.

Kitą dieną, rugpjūčio 5, kon
ferencija buvo tęsiama toliau. 
Išklausyti pranešimai iš LFB 
sambūrių veiklos. Buvo atstovai 
iš 9 vietovių; kiekvienas prane
šė apie nuveiktus darbus.

Viena aktualiausių paskaitų 
buvo advokato Povilo Žum- 
bakio — “Informacija iš OSI 
apkaltintųjų bylų”. Ši paskaita 
buvo labai naudinga ir susilau
kė gyvų diskusijų. Po to buvo 
svarstymas LFB statuto pakeiti
mas bei papildymas. Pabalsavus 
nutarta valdybos ir tarybos ka
dencijai skirti dvejus metus, o 
pačius rinkimus vykdyti kartu 
tarybai ir valdybai.

Kita aktuali paskaita buvo 
LB krašto valdybos pirmininko 
dr. Antano Butkaus “Mūsų pa
stangos prieš OSI kėslus”. Ši 
paskaita tarsi papildė P. Žum- 
bakio iškeltus klausimus.

Buvo išklausyta dar viena la
bai aktuali paskaita — dr. Vy
tauto Pranckevičiaus, ne per 
seniai atvykusio iš Lietuvos. Jo 
paskaitos tema buvo “KGB 
veikla Sovietų Sąjungoj ir užsie
ny”. Pagal jį, KGB agentų ir 
seklių esą 5 milijonai. Jų budri 
akis siekia visus svarbesnius as
menis, jie sugeba infiltruoti net 
pačią Bažnyčią.

ir jo praktikuotas dorybes. Jo 
pavyzdžiu melskim Marijos glo
bos lietuvių tautai, o savo as
meniškam gyvenimui — vieny
bės, ištvermės bei drąsos kovoti 
už lietuvių tautos laisvę ir tuos 
idealus, kurie yra visos žmoni
jos idealai: laisvė tikėti, savo ti
kėjimą praktikuoti ir naudotis 
pagrindinėmis žmogaus teisė
mis.

švęskim tad Lietuvos ir jauni
mo globėjo 500 metų mirties su
kaktį kaip įmanydami iškilmin
giau. Tebūnie šie metai minimi 
kiekviename Žemės kampely, kur 
gyvena lietuvių kilmės žmonės, 
mūsų asmeniniam ir mūsų tau
tos dvasiniam atsinaujinimui 
bei moraliniam pakilimui.

šventasis Kazimierai, globok 
savo tautą ir užtark mus pas 
Viešpatį*

Visuomet su Jumis Kristuje, 
Dievo ir Tėvynės meilėje,

ir jų įtaka Washingtone” la
bai sudomino visus stovyklauto
jus. Pagal jį prez. R. Reaganas 
yra gerai informuotas Baltijos 
kraštų klausimu. Lietuviai turi 

organizuota etninė grupė.

Šalia viso to stovykloj vyko 
ir kiti minėtini renginiai. Vie
nas tokių buvo pirmadienio va
karą dailininkių St. Smalinskie- 
nės ir D. Tarabildienės paveiks
lų parodos atidarymas. Ta pro
ga apie Lietuvos dailės išsivys
tymą kiek plačiau pakalbėjo 
dail. Nijolė Palubinskienė.

Kaip kiekvieneriais metais 
stovykloj, taip ir šiemet Lietu
vių Fronto Bičiuliai surengė 
ketvirtadienio vakarą jaučio ke
pimą ir šokius paežerės pasto
gėj, kur labai draugiškoj ir pa
kilioj nuotaikoje visi bičiuliai ir 
bičiulės jaukiai pabendravo, 
grojant lietuviškų plokštelių 
muzikai.

Penktadienį ir šeštadienį at
kviestas iš Detroito kun. V. Kriš- 
čiūnevičius aukojo stovyklauto
jam mišias, šeštadienį net 
koncelebruotas kartu su prel. 
P. Celiešium. Gražų įspūdį pa
liko Vyt. Volerto sukurtoji spe
ciali malda, kurią jis 
perskaitė mišių metu, 
Lietuvai laisvės.

pats ir 
prašant

buvoŠeštadienio vakaras 
skirtas koncertui. Čia pasirodė 
mūsų jaunos dainos pajėgos — 
solistai iš Chicagos: Rūta Pakš- 
taitė, sopranas, ir Carmen Va- 
lenčiūnas De Michael, barito
nas; jiem akomponavo torontiš
kis muzikas Jonas Govėdas. 
Jų dainos buvo sudainuotos 
įvairiomis originalo kalbomis ir 
parodė, kad jie jau yra daug 
pasiekę tiek balso, kiek ir laiky
senos atžvilgiu. Tik gaila, kad 
čia buvo sudainuota tik viena 
lietuviška daina. Lietuviška mu
zika mum yra sava, miela ir pa
geidautina.

Po koncerto vyko šokiai ir pa- 
sivaišinimas valgykloj, nes juk 
tai buvo paskutinis vakaras, 
praleistas drauge.

KOVA DĖL LAISVĖS 
NEGALI SUSTOTI
(atkelta iš 3 psl.) 

ir prezidentas ją pasirašė vie
šai Baltuosiuose rūmuose, ste
bint apie 200 baltų, JAV kong
reso nariams ir media. Prezi
dentas pasakė stiprią kalbą, 
kurioje patvirtino okupacijos 
nepripažinimą ir palietė Ameri- 
kos-Sovietų Sąjungos santykius 
tarptautinės politikos šviesoje.

Baltų Laisvės Lygos pastan
gomis pasauliui išreikštą oku
pacijos nepripažinimo patvirti
nimą sekė naujas reikšmingas 
žingsnis: liepos 26 prezidentas 
Reagan per Amerikos ambasa
dorę Jungtinėse Tautose iš
siuntinėjo visiems JT nariams 
pareiškimą, kuriame šiam tarp
tautiniam forumui oficialiai 
pasako, kad Amerika nepripažįs
ta Baltijos valstybių okupaci
jos ir nurodo priežastis, kodėl 
nepripažįsta. Čia rasime 
nuorodas į Molotovo-Ribbentro- 
po paktą, tarptautinių sutarčių 
laužymą, partizanų kovas 1944- 
52, žudymus, deportacijas ir ki
tas represijas, rusifikaciją, o 
taip pat į nepalaužiamą Balti
jos valstybių priešinimąsi oku
pacijai ir žmogaus teisių pažei
dimams. Tas naujas žingsnis 
rodo, kad Amerika Baltijos vals
tybių klausimą integruoja į savo

Europoje į šitą Amerikos už
siangažavimą buvo atkreiptas 
didesnis dėmesys negu Ameri
koje, net pačioje lietuvių spau
doje. Apie tai rašė Vokietijos, 
Švedijos, Šveicarijos, Austrijos, 
Italijos laikraščiai, kai kur pra
nešinėjo radijo ir televizijos sto-

tės vokiečių kalba spaudoje:

Liet Fronto Bičiulių studijų ir poilsio savaitė Dainavoje. Nuotr. Jono Urbono

R
S?

LIETUVIS TARPTAUTINĖJE POLICIJOS 
VIRŠININKŲ ORGANIZACIJOJE

VVoodhavene gyvena Juozas 
Matiukas, — aukštas, tiesus 
ir lieknas vyras. Visada su skry
bėle, kuri taip pat aukšta ir 
tvarkinga.

Jis dažnai matomas lietuviš
kuose renginiuose. Visada 
tvarkingas, besišypsąs. Jo laiky
sena, visos manieros, kalbėjimo 
būdas taip ir sako, kad jis yra 
koks nors kariškis ar policijos 
tarnautojas.

Darbininko redakcijoje jis 
lankėsi ne kartą įvairiais reika
lais. Prie tų reikalų buvo ir įvai
rių kalbų apie praeitį, darbus ir 
tarnybinius nuotykius.

Juozas Matiukas yra aukštai
tis. Pateko į Kauną ir ten baigė 
policijos mokyklą. Tarnavo gar
sioje III-čioje nuovadoje, kur 
ėjo įvairias pareigas, tarnavo ir 
Aukštojoje Panemunėje. Buvo 
policijos nuovados viršininkas.

Karo metai jį išbloškė iš tė
vynės. Atsidūrė Vokietijoje, o po 
karo apsigyveno pabėgėlių sto
vykloje Hanau, kur nuo 1946 
jis buvo tos stovyklos policijos

Sekmadienio rytą, stovyklą 
uždarant ir nuleidžiant vėliavas, 
Algis Raulinaitis tarė atsisveiki
nimo žodį ir “iki pasimatymo 
kitais metais”.

A.P.B.

ite “Rea-

“Reagan birželio 14-ąją skelbia 
Baltų laisvės diena” — “Frank
furter Allgemeine”, “Amerikos 
prezidentas skelbia Baltų laisvės 
dieną” — “Hamburger Abend- 
blatt”, “Reagan skelbia Baltų 
laisvės dieną” — šveicarų “Neue 
Zuericher Zeitung”. Vienas iš 
įtakingiausių Vokietijos laikraš
čių, “Die Welt”, apie tai rašė 
daugiau negu bet kuris lietuvių 
laikraštis. Jis VI. 15^plačiai 
pranešė^ąpie patį įvy^į Baltuo
siuos/ Rūmuose 
įutfi nori baltų tautoms lais
vės” ir pirmajame puslapyje pa- 

/skelbė komentarą “Trijų respub- 
j likų mirtis”, gi VI.23 išspausdi
no ilgą atraipsnį “Bolševikų 
garbės žodis ir baltų pavyz
dys”.

Jei Baltų Laisvės Lyga nebūtų 
ėmusis šio drąsaus ir finansiš
kai rizikingo plano, jei nebūtų 
angažavusi Hannaford firmos, 
jei nebūtų atsiradę šios iniciaty
vos rėmėjų, kurie skyrė ne tik 
šimtines, bet ir tūkstantines, 
tokio posūkio Amerikos politi
koje mūsų reikalu nebotume 
turėję. Tie laimėjimai nėra to
kie, kurie drebintų pasaulį, bet 
mūsų mastu jie yra dideli, net 
labai dideli, neturį precedento 
Amerikos baltų istorijoje. Už 
tai Baltų Lyga turėtų būti ge
ros valios lietuvių remiama. Ko
va dėl laisvės negali sustoti.

(Prezidento Reagan proklama
cijos tekstas gaunamas, taip 
pat Baltų Lygai patarimai, pa
stabos ir parama siunčiama šiuo 
adresu: American Buitie Free- 
dom League. P.0.8.29657, Los 
Angeles, CA 90029.) 

viršininku. Stovykla buvo di
džiulė, reikėjo gerai tvarkytis, 
kad išlaikytum rimtį. 1947 jis 
buvo padarytas tarptautinės 
pabėgėlių stovyklos policijos 
viršininku. O tai jau buvo dide
lės pareigos. Publika įvairių 
tautų, įvairiausi papročiai, rei
kalavimai, įvairiausi ir žmonių 
būdai. Reikėjo sugebėti tvarky
tis, vadovauti ir patarnauti 
žmonėm. Tokias savybes turėjo 
J. Matiukas. Jis buvo pavyzdin
gas policijos viršininkas. Kar
tais gal kam ir buvo kietokas, 
kokiam netvarkingam gaivalui, 
bet taip reikėjo.

Tuo metu buvo ir tokių, ku
rie stengėsi policiją pažeminti, 
sujuodinti, kad būtų patogiau 
komunistiniam elementui veikti 
ir propagandą varyti. Susitvarkė 
ir su tokiais, išsaugojo policijos 
vardą ir visur palaikė gerą 
drausmę ir tvarką.

Išvykstant į Ameriką, jam IRO 
vadovybė davė geriausius pažy
mėjimus apie atliktą darbą.

Atvykęs į Ameriką, apsigyveno 
Brooklyne. Dabar gyvena Wood-

BALTIMORE, MD.

Rudens koncertas

LB Baltimorės apylinkės val
dyba maloniai kviečia Baltimo
rės, Washingtono ir kitų apylin

kių lietuvius atsilankyti į jų 
ruošiamą rudens koncertą, kuris 
bus spalio 22, šeštadienį, 7:30 
v.v. Baltimorės Lietuvių Na
muose, 851 Hollins St. Tel. 
685-5787.

Meninę programą atliks sol. 
Nerija Linkevičiūtė-Kasparienė 
iš Washingtono ir kanklininkė 
Mirga Bankaitytė iš Clevelando. 
Solistei akomponuos pianistė 
Diana Čampienė.

Po programos veiks baras ir 
bufetas. Šokiam gros Charm 
City orkestras.

PRIESSVENTINIS PRIMINIMAS!
i BRANGŪS KLIJENTAI!

Pągaf praėjusių metų patyrimą, daugelis ii Jūsų, 
artėjant šventėms, norės pasiųsti savo giminėms dova- 
ną-siuntinį Dovana, atsiųsta šventėms, bus daiktinis j- 
rodymas Jūsų meilės ir pagarbos Jūsų artimiesiems.

Paprastai šiuo prieššventiniu la&otarplu paštas bū
na perkrautas, o tai kartais sutrukdo savalaikį siunti
nių įteikimą. Todėl, norint Išvengti panašių atsitikimų, 
goriau iš anksto pasiųsti Jūsų šventinius siuntinius.

Kaip ir praėjusių metų sezone, firma

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORPORATION,

užsiimanti llconzljuotų siuntinių siuntimu Į Estgą, Latvi
ją, Lietuvą, Ukrainą ir Į visus kitus Sovietų Sąjungos 
gyvenamus rajonus, visada pasiruošusi Jums patarnau
ti, siunčiant šventinius siuntinius Jūsų artimiesiems. To
dėl paskubėkite — pasilakite savo giminėms malonią 
dovaną šventėms.

Reikalaukite mūsų katalogų šiuo adresu: 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION 

40 EAST 40 STREET 
NEW YORK, N.Y. 10017

TEL. 750-1150-1

havene, taip pat turi namus ir 
Cape Code.

Tačiau tuo dar nesibaigė šio 
policijos viršininko istorija. Jis 
yra priimtas pilnateisiu nariu į 
tarptautinę policijos viršininkų 
organizaciją. Jis moka nario mo
kestį. Jau yra susimokėjęs už 
penkerius metus. Iš centro ga
vo nario kortelę.

Į tą organizaciją patenka tik 
kuo nors pasižymėję polici
jos viršininkai. O tokiu ir buvo 
Juozas Matiukas, pasižymėjęs 
kaip pavyzdingas policijos virši
ninkas Lietuvoje ir pabėgėlių 
stovyklose Vokietijoje. Ši orga
nizacija turi 5000 narių. Kas 
įdomiausia, kad organizacija 
rūpinasi savo narių apsaugoji
mu nuo vagių ir vagysčių. 
Ir J. Matiukas parodė visą pluoš
tą raštų tuo klausimu. Kartu 
tai yra ir garbės organizacija, 
kuri sukviečia įvairių tautų žy
mesnius policijos viršininkus.

Malonu, kad šioje organizaci
joje yra ir lietuvis Juozas Ma
riukas. Tikriausiai, ar tai nebus 
vienintelis lietuvis. Sveikiname!

(P-J-j

Stalus rezervuoti prašome iš 
anksto. Skambinti Justui Bul
viui — tel. 301 744-4023, Albi
nui PrašČiūnui — tel. 301 247- 
0587 arba kitiem valdybos na
riam.

Rezervuojant stalus, bilietus 
pageidaujama nusipirkti iš 
anksto pas minėtus valdybos na
rius arba Baltimorės Lietuvių 
Namuose.

Bilietai: 7 dol. suaugusiem ir 
3 dol. vaikam iki 12 metų 
amžiaus.

Koncertas prasidės punktu
aliai 7:30 v.v., taigi — prašome 
nevėluoti.

LB Baltimorės apylinkės valdyba:

Tavo aukos laukia Tėvynė!
Paremk tas organizacijas, kurios 
rūpinasi Lietuvos išlaisvinimui

t
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DAINAVOS AIDAI NEW YORKE
Kultūros Židinyje Brooklyne, 

rugsėjo 25 Lietuvių Katalikių 
Moterų Kultūros Draugija mi
nėjo 20-ties metų sukaktį.
— Draugija nors ir nėra didelė 
narių skaičiumi, sugeba efektin
gai pasireikšti; yra lietuvių vi
suomenės respektuojama ir ver- 
6nama moterų organizacija. Ji 
įkurta 1963. Pradžioje vadinosi 
Katalikių Moterų Talka, vėliau 
pakeitė varda į Lietuvių Kata- 
Kltių Moterų Kultūros Draugija, 
v Pagrindinis Draugijos tikslas
— puoselėti lietuvių kultūrų, 
religines ir tautines' lietuvių tra
dicijas, būti aktyviom lietuvių 
socialiniame gyvenime. 20-ties 
metų laikotarpyje Draugijai 
pavyko suruošti eilę literatūros 
popiečių, paskaitų, koncertų, 
diskusijų, meno parodų, minė
jimų. Reikšminga, kad ši Drau
gija savo parengimų programom 
atlikti kviečia ne tik įvairių 
sričių profesionalus, bet ir mo
kyklinio amžiaus mūsų prieaug
lį, duodama jiem pasireikšti 
deklamuojant, vaidinant, dai
nuojant bei šokant. Tai gera pa
skata jauniesiem pratintis daly
vauti lietuvių kultūriniame gy
venime ir būti imliais tautiniam 
paveldėjimui.

Draugija New Yorko ateiti
ninkam moksleiviam dažnai ruo
šia įvairius praktiškus kursus, 
būtent — virimo, rankdarbių, 
kalėdinių šiaudinukų, vėlykaičių 
marginimo, stalų bei namų puo
šimo ir daugelio kitų naudin
gų darbelių. Draugijos narės 
nemažai pasidarbavo organizuo
damos piniginę paramą litua- 
histiką studijuojančiam jauni
mui Fordhamo universitete.

New Yorko apylinkėje įpras
ta šios organizacijos nares va
dinti kultūrininkėmis. Pažymė
tina, kad kultūrininkės dar gyvai 
talkina Religinei Šalpai, kurios 
būstas yra Kultūros Židinio ra
jone. Čia jos darbuojasi paruoš- 
damos Bažnytinės.'Kforiikos biu- 
letėftiiį siuntas anglų talfea įvai
riom kitataučių institucijom. 
Šiam darbui vadovauja darbš
čioji Draugijos vicepirmininkė 
Pr. Ąžuolienė.

Kultūrininkės visomis išgalė
mis talkina ir savo parapijai, 
rūpinasi jos išlaikymu. Kaikurios 
narės yra parapijos tarybos na
rėmis. Kultūrininkės dirba ir ki
tose organizacijose, taip pat yra 
jų valdybų narėmis, skiria savo 
atstoves į bendrines lietuvių or
ganizacijas.

LKMK Draugijos valdybą šiuo 
metu sudaro: A. Radzivanienė
— pirmininkė, Pr. Ąžuolienė — 
vicepirmininkė, St. Bobelienė — 
iždininkė, R. Balsienė — sekre
torė, E. Tutinienė — visuomeni
niam reikalam pareigūnė.

LKMK Draugijos dvidešimt
mečio minėjimui vadovavo 

Liet K«t Moterų Kultūros Draugijos valdyba savo 20 metų 
sukakties minėjime. Ii k. E. Tutinienė, R. Balsienė, A. 
Radzivanienė, S. Bobelienė, Pr. Ąžuolienė. Nuotr. L TamoMėio

Šv. Kazimiero Jubiliejaus Centrinis Komitetas ragina viso pasaulio lietuvius tuo 
metu apsilankyti Romoje ir dalyvauti iškilmingame Šv. Kazimiero minėjime.

Organizuojamos grupinės kelionės vienai ir dviem savaitėm. Paimti du didžiuliai 
Pan Am Lėktuvai. Išvykstama vasario 26, grįžtama kovo 5 arba kovo 12.

KELIONĖS KAINA: 8 DIENOS 15 DIENŲ
Ii Los Angeles $1,105 $1,655
Iš Chicagos, Floridos 1,065 1,555
Ii Clevelando, Detroito,

Toronto, Montrealio 1,040 1,530
Iš New Yorko 965 1,455

Dėl kainų iš kitų miestų teirautis agentūroje VYTIS.
Į kainą įs Iškalto viskas: skridimai Pan Am linija, transportacija ii aerodromų 

j viešbuti Ir atgal, liuksusinis viešbutis < Romoje 8 dienas (Mldas Palace ar 
pan.), lengvi pusryčiai k pietūs kiekvieną dieną, lankomos įdomios vietos, nešiojamas 
bagažas, dalyviai vežiojami autobusais j oficialias jubiliejaus Iškilmes.

Dviejų savaičių kelionėje bus aplankomi Florencija, Venecija, Asyžius, Milanas. 
KeUaujaina patogiais liuksusiniais autobusais. Bus pakankamai laiko pabendrauti, 
apsipirktL (Dolerio vertė įtaigoj labai paklus).

Registruotis prielunčlant $100 už asmenį kelionių agentūrai
VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE INC.

2129 KNAPP ST.
BROOKLYN, N.Y. 11229

(212)769-3300

ŠV, KAZIMIERO 500 METŲ JUBILIEJAUS 
CENTRINIS KOMITETAS

VYTAUTAS VOLERTAS, PIRM.
KUN. ALGIMANTAS BARTKUS, 

KELIONIŲ KOORDINATORIUS 
ROMAS KEZYS, KELIONIŲ AGENTAS

pirm. A. Radzivanienė. Tėvas L. 
Andriekus skaitė, invokaciją. 
Apie Draugijos veiklą sekretorė 
R. Balsienė padarė išsamų pra
nešimą. Žodžiu sveikino dr. A. 
Janačienė — Pasaulio Lietuvių 
Katalikių Organizacijų Sąjungos 
valdybos pirmininkė, ir kun. V. 
Pikturna. Jis ragino kultūrinin
kes imtis akcijos prieš ateistę M. 
O’Hare, kuri darė žygių, kad 
malda būtų išmesta iš Ameri
kos mokyklų. Tenka priminti, 
kad jau 1981 Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos suvažiavime 
Kultūros Židinyje buvo priimta 
rezoliucija reaguoti prieš M. 
Murray O’Hare pasikėsinimą 
panaikinti Evangelijos skelbimą 
radijo ir televizijos bango
mis. Šios moterų Federacijos 
pirm. M. Noreikienė pasiuntė 
protesto raštą Federal Com- 
munication Commission, prašy
dama lietuvių moterų vardu, 
kad M. Murray O’Hare pastan
gom prieš religiją būtų užkirs
tas kelias.

Po trumpos pertraukos buvo 
meninė dalis, kurią atliko an
samblis “Dainavos Aidai”. Šį 
ansamblį sudaro Arūno ir Rū
tos Udrių iš Jackson, MI, miesto 
trys sūnūs — Darius 11 m., Al
inis 6 m., Vytis 2 1/2 m., ir duk
relė Baltija 8 m. amžiaus.

Pirmoje dalyje Darius paaiš
kino, kad jų pasirodymas lyg 
vartymas lietuviškos knygutės 
apie Lietuvą. Šioje dalyje gra
žiai pasireiškė Darius, Baltija, 
Vytis. Jie deklamavo, dainavo, 
grojo smuikais, šoko. Baltija 
kartais dviese su savo mamyte 
dainuojantiem broliam pritarė 
pianinu.

Antroje dalyje į sceną su bro
liukais įžygiavo ir Vytis 2 1/2 
metų amžiaus. Jis jau moka vi
sas tas dainas, nes visada daly
vauja repeticijose. Jam labai 
pritiko šiaudinė skrybėlė, kuri 
vis užkrisdavo jam ant noselės, 
bet jisfo nepaisė, jam svarbu 
buvo jo didelė pypkė — vyriš
kumo simbolis, kurią jis pagar
biai laikė savo rankelėje. Šioje 
dalyje gerai pasireiškė Darius 
su smuiku. Neabejotinai jis yra 
talentingas ir jau dabar gražiai 
groja. Vyresnieji moka pūsti ir 
skudučiais, kuriuos gavo iš Lie
tuvos. Pabaigai, Dariui prita
riant smuiku, Baltija ir Almis 
sudainavo angliškai “Amerika, 
Amerika”. Darius pranešė, kad 
šią dainą jie skiria savo antrajai 
tėvynei Amerikai, kuri mus pri
ėmė laisvai gyventi. Publikai 
smarkiai plojant, sugiedojo 
“Marija, Dangaus Karalienė”.

Šis jaunamečių ansamblis turi 
platų ir įvairų repertuarą. Pub
lika buvo jais sužavėta. Jie dai
navo, kalbėjo taisyklinga lietu
vių kalba, dėvėjo tautiniais dra
bužiais, jiem visą laiką akom-
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Dainuojanti Udrių šeima rugsėjo 25 dainuoja Kultūros Židinio scenoje. Iš k. Danus, Vy
tis, Almis ir Baltija. Nuotr. L. TamoSaičio

ponavo jų mamytė Rūta Udrie- 
nė. Vaikai prieš kiekvieną išė
jimą paruošdavo viską patys; 
kiekvienas žino savo vietas sce
noje, savo roles. Newyorkie- 
čiam Dainavos Aidai paliko gilų 
įspūdį. Žiūrovai gėrėjosi kaip 
jie yra drausmingi ir su kokiu 
giliu įsijautimu atlieka savo 
roles. Tai dėka jų tautiškai są
moningų tėvų. Patartina, kad 
kiekviena lietuvių kolonija įvai
riom progom kviestųsi šį jauną 
ansamblį pasigėrėti jų talentais, 
ypač pasidžiaugti Udrių šeimos 
atliekama misija lietuvybei.

Reikia pastebėti, kad Udrių 
šeima gyvena toli nuo lietuviš
kų centrų. Artimiausia šeštadie
ninė mokykla yra už 80 mylių, 
todėl jų vaikai mokosi lituanis
tinių dalykų neakivaizdiniu me
todu. Kiekvieną šeštadienį, tė
vų prižiūrimi, Darius, Baltija ir 
Almis riidšia lietuviškas j>amo-: 
kas. Neakivaizdiniam metodui 

KELIONĖ Į ROMĄ

ŠV. TĖVAS JONAS PAULIUS II 
DALYVAUS LIETUVIŲ IŠKILMĖSE 
ROMOJE MININT ŠV. KAZIMIERO 
500 METŲ MIRTIES SUKAKTĮ 
1984 KOVO 4

Popiežius Jonas Paulius II: 
“Pusė mano širdies priklau
so Lietuvai”

vadovauja mokytoja V. Bučmie- 
nė Clevelande. Jie dar mokosi 
Suzuki metodu smuiku. Pagal šį 
metodą jaunimas pradžioje mo
komas groti iš klausos, ne iš 
gaidų. Rezultatai yra puikūs. 
Šios šeimos namuose per dienas 
skamba muzika. Vaikai eina mie
goti ir rytais keliasi besiklausy
dami plokštelių muzikos. Tokiu 
būdu lavinama klausa. Balti
ja dar ima pianino pamokas. 
Darius groja smuiku Jackson 
Junior simfoniniame orkestre.

Udrių vaikai yra labai gyvi, 
linksmi ir gabūs. Dalyvauja 
sporte, plaukime, Community 
College Jackson mieste vai
kam pritaikytose klasėse. 
Ji- noriai važiuoja atlikti progra
mų ten, kur juos kviečia . 
Smagu vaikam, smagu tėvam ir 
lietuvių visuomenei pasidžiaug-
tį tokiais auklėjimo .rezultatais.

Po» meniškos daĖiiete'Visi'bCiVd 
pakviesti vaišėm, kurias paga

mino Draugijos narės. Publika 
dar ilgai nesiskirstė, dalinosi įs
pūdžiais, kalbino Dainavos 
Aidų aktorius.

I. Banaitienė

— Sao Paulo mieste leidžia
mas “Mūsų Lietuvos” savait
raštis Brazilijos lietuviam. Tiek 
laikraščio redakcijai, tiek vietos 
lietuvių, ypač jaunimo, veiklai 
stiprinti ieškomas kultūrininkas, 
kuris Sao Paulo mieste galėtų 
pasilikti metam ar ilgesniam 
laikui. Palankus klimatas, geros 
pragyvenimo sąlygos. Kreiptis 
adresu: Rev. P. Gavėnas, C.P. 
4421, 01000 San Paulo, S.P. 
Brasil.

— Los Angeles dramos sambū
ris Vl-tam Teatro festivaliui at
veža premijuotą Dalilos Mac-
kialienės, dramą “Nepripažintas 
tėvas'*1. Režfšubja Ddrid Baraus- ' 
kaitė-Mažeikienė.

— Lietuvos, Latvijos ir Esti* 
jos atstovai — dr. SA. Bačkis, 

.A. Dinbergs ir E. Jaakson — 
rugsėjo 28 lankėsi Valstybės de
partamente. Juos priėmė Mark 
Palmer, Valstybės sekretoriaus 
asistento Europos reikalam pa
vaduotojas. Kartu dalyvavo nau
jasis Rytų Europos ir Jugosla
vijos biuro direktorius Richard 
Combs, Jr., bei Baltijos sky
riaus vedėjas John W. Zerolis.

— Stasys Lozoraitis, Lietuvos 
diplomatijos šefas, kuriam suėjo 
85 metai amžiaus, dėl širdies su
trikimo paguldytas ligoninėn.

— Ona Bačkienė rugsėjo 30 
dalyvavo vaišėse, kurias vicepre
zidento rezidencijoj diplomati
nių misijų šefų žmonų garbei 
surengė JAV viceprezidento, 
žmona ponia Bush.

— Philadelphijoj spalio 16, 
sekmadienį, po lietuviškų mi
šių šv. Andriejaus parapijos sa
lėj (19-th ir Wallace Streets) 
vyks popietė su rašytoju ir žur
nalistu Broniu Raila. Jo knygą 
“Raibos agavos” aptars studijų 
kolega dr. Vincas Maciūnas. 
Tars žodį ir atsakinės į klausi
mus ir Bronys Raila. Popietės 
metu bus galima įsigyti jo nau

jas knygas “Raibos agavos” ir 
“Kitokios Lietuvos ilgesys”. 
Svečiai bus vaišinami kava ir 
pyragaičiais. Popietę rengia Phi- 
ladelphijos LB apylinkės valdy
ba.

— Dr. Petras Kisielius, buv. 
Ateitininkų Federacijos vadas ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimo pirmininkas, paauko
jo Lituanistikos katedrai tūks
tantį dolerių. Nuoširdus ačiū. 
Laukiamos aukos iš kitų. Ligi 
pirmo įmokėjimo lapkričio 4 dar 
trūksta 38,500 dolerių. Čekius 
rašyti ir siųsti šiuo vardu ir ad
resu: Lithuanian World Com
munity Foundation, 5620 So. 
Claremont Avė., Chicago, IL 
60636. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių.

— Margučio rengiamas jaunų
jų pajėgų koncertas įvyks Chi- 
cagos Jaunimo Centre spalio 
16, šį sekmadienį, 3 vai. popiet. 
Programą atliks Rūta Pakštaitė 
— sopranas, Carmen Valenčiū- 
nas DeMichael — baritonas, Vy
tas Jonas Bakšys — pianistas. 
Solistam akomponuos Robertas 
Mockus.

— Viktoras Nakas iš Washing- 
ton, D.C., ateitininkų akade
miniame savaitgaly spalio 15 
Chicagoj skaitys paskaitą: “Kiek 
įtakos galime turėti Amerikos ir 
kitų vakarų valstybių užsienio 
politikai?”.

— Cleveland, Ohio, Dievo 
Motinos lietuvių parapija spalio 
16, sekmadienį, 4 vai. popiet pa
rapijos salėje rengia simfoninį 
koncertą. Programoje dalyvauja 
pianistas Antanas Smetona, so
listas Jonas Vaznelis ir Cleve- 
lando Filharmonijos orkestras.

— Pasaulio Lietuvių Gydyto
jų Sąjungos ir Amerikos Lietu
vių Gydytojų Sąjungos XIV su
važiavimas įvyko Chicagoj, 
Westin viešbuty, rugsėjo 3-4.

— Manigirdo Motekaičio for
tepijono koncertas Chicagos 
Jaunimo Centro didžiojoj salėj 
įvyks spalio 23.

POMPANOBEACH
Gegužinę—išvyką į gamtą, 

spalio 15, šeštadienį, 12 vai. 
rengia LB Auksinio Kranto apy
linkės valdyba. Gegužinė įvyks 
Pompano Beach Tradewinds 
Parke. Parkas pasiekiamas taip: 
Sample Rti. valiuoti į vakarus 
(iš US 1 arba iš 1-95). Pra
važiuoti Florida Tumpike — va
žiuoti iki Lynas RtL, prie šviesų 
suku | siiurf) coiiMi >c<u lėni’ 
lūs | Tradewinds parką Geguži
nės pelnas skiriamas lietuvybės 
išlaikymui.
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1 ir II tomas. r |ri3ti į kietus vir-

Bi Kviklio, Kauno arkivysku
pas. Gausiai iliustruota, įrišta..

dainavo: B. Budriūno “Dainos 
gimimas”, J. Stankūno “Mer-

Ę. Jueiūtė, I g a r k o s 
Naujamiestis. Lietuvių tremti
nių gyvenimas Sibire. Įrišta. 10

. ........  =====

UŽ KĄ TAS MOKESTIS?

KLAUSIMAS
Kaimynai priešais mus turi 4 

automobilius, nes turi krūvą 
paauglių vaikų. Mes daug kartų 
juos prašėm, kad neužstatytų 
mum įvažiavimo (driveway). Jie 
vis žada to nedaryti, bet vis 
daro.

Vieną popietę vyras turėjo va
žiuoti į susirinkimą. Priešais 
prie šaligatvio stovėjo mašina, o 
iš šonų irgi buvo pastatytų 
mašinų. Vyras bandė išvažiuoti 
tokiu būdu, kad mašinų neuž
gautų. Jis bandė ir šiaip, ir 
taip. Galų gale, išvažiuodamas 
atbulas, kiek sudavė priešais 
mūsų įvažiavimą stovinčiai ma
šinai į jos šoną. Tuoj išbėgo kai
mynas ir mum pranešė, kad ta 
mašina priklausanti jo būsimam 
žentui ir kad mes turėsim už
mokėti už mašinos sutaisymą.

Apie tai pranešėm savo drau
dimo bendrovei. Po mėnesio 
laiko mūsų draudimo bendrovė 
mum pranešė, kad ji sumokėjo 
už anos mašinos sutaisymą $650 
ir kad mes turėsim dabar mo
kėti $50 daugiau per metus savo 
draudimo bendrovei už tai, kad 
girdi mes esam turėję akcidentą.

Tai dabar sakyk Tamsta mum: 
už ką mes mokam draudimo 
bendrovei, jei ji išieško iš mū
sų pačių tuos pinigus, kuriuos 
ii sumokėjo už kitos mašinos su
žalojimą? Juk žmogus tam ir 
perka^iasurance”, kad nereikė- 
:ų pačiam mokėti, kai pasitaiko 
ikcidentas.

Kitas dalykas: ar turi žmo
gus teisę kitam užstoti įvažia- 
/imą? Mano vyras važiuoja la
jai atsargiai ir seniai yra betu
rėjęs kokį akcidentą. Betgi žino
jus turi teisę išvažiuoti iš savo 
paties “driveway” kada nori. 
Ar jis privalo rūpintis dėl ma
šinų, kurios užblokuoja jo “iš
važiavimą”?

Skaitytoja,
Boston, Massachusetts.

ATSAKYMAS
Suprantu Tamstų pasipiktini

mą. Gerai žinau, kad draudi
mo bendrovės nemėgsta “skir
tis” su pinigais, bet mėgsta gau
ti įmokėjimus (premium). Ka
dangi mašina, kuri stovėjo prie-

296-4130

LIETUVIAMLIETUVIŲ

— Kiekviena taupoma sąskaita KASOJE apdrausta Iki 100,000 dotorU

Agronomas Iz. StnkevifilfttO* parašyta lietuviškų valgių

DEXTER PARK 
PHARMACY 

taR Wm. Anantani, B. 8. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street)

LITHUANIAN COOKERY
(ta Engllsh, 318 pages, prlce 8 doL)

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

Custom made fu r and stioep- 
skln coats and othar leather

i goods. The k>west pricos in 
į neighborhood. Ūse our lay- 

away pian.

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

FEDERALINE KREDITO UNIJA

i ' W

HtUv /

Sv. Kazimiero medalis, išleis
tas jubiliejui rengti komiteto, jau 
gaunamas Darbininko administ
racijoje. Medalis bronzinis, įdė
tas į plastikinę dėžutę. Kaina 10 
dol. Persiuntimui pridedamas 
dar 1 dol. f 

šais, “nejudėjo” (stationary), 
draudimo bendrovė yra tos 
nuomonės, kad anos mašinos sa
vininkas nebuvo kaltas. Deja, 
teismų sprendimai (decisions) 
palaiko tokią nuomonę.

Tamstos galit apeliuoti drau
dimo bendrovės nutarimą 
Tamstom paskaityti $50 daugiau 
per metus už draudimą, krei
piantis į Departament of Insur
ance, Board of Appeals. Ten 
vienas pareigūnas apklausinės 
Tamstos vyrą, norės sužinoti vi
sas “akcidento” detales, daly
vaujant draudimo bendrovės at
stovui. Anos mašinos savinin
kas nebus pakviestas.

Manau, kad iš tokios apelia
cijos nieko neišeis. Tik labai re
tais atsitikimais vadinamasis 
Board of Appeals keičia drau
dimo bendrovės nutarimą. Grei
čiausiai jie Tamstoms pasakys, 
kad stovinčioj! mašina nebuvo 
užblokavusi jum išvažiavimo, 
kad ji stovėjusi ne prie pat 
Tamstų įvažiavimo, o priešais, 
ir kad Tamstos vyro pareiga bu
vo jos išvengti.

Tą priedą ($50 per metus) 
Tamstos privalėsit mokėti per 
trejus metus, atseit tas reikalas 
jum kainuos $150.

Tamstų vietoj aš vėl pasikal
bėčiau su kaimynais ir reika
laučiau iš jų, kad jie savo ir sa
vo svečių mašinomis neužblo
kuotų Tamstų įvažiavimo.

V.Z., CLEVELAND, OHIO
Jei visas Tamstų turtas yra 

bendroj nuosavybėj ir abiejų 
vardu, vienam mirus, jis atitektų 
kitam automatiškai, be “proba- 
te”. Su bankais jokių problemų 
gyvasis neturės. Galės tuoj pat 
pinigus išsiimti. Tačiau tai toli 
gražu nereiškia, kad gyvajam 
neteks mokėti paveldėjimo mo
kesčių. Nepaisant to, mano nuo
mone, testamentas yra Tamstom 
reikalingas, nes, jei abu žūtu- 
mėt eismo arba kitokioj nelai
mėj, kas tada atsitiktų su Tams
tų turtu? Be to, vienam mirus, 
antrasis gali jau dėl nesveikatos 
arba amžiaus nesugebėti tvar
kingai ir pagal savo norus dis
ponuoti pomirtinį turtą.

MOŠŲ MAŽIESIEM
A. Gustaičio, Algis Trakys ir 

T ars i ūkas šleivys. Apsakymėliai 
su iliustracijomis. 2 dol.

Grybs, grybs. Dainorėlis su 
daigom. 3 dol.

B. Š. Nalienės, Kalnų gėlytė. 
Iliustruota. 2 dol.

B. Vaivorytės, Gyvūnų sodyba. 
Iliustruota. 3 dol.

R. Scarry, Mano žodynas. Iliu
struotas su lietuviškais ir angliš
kais užrašais. 6 dol.

M. D. Tamulionytės, Lietu
viais norime ir būt. Vadovėlis 
su iliustracijom mokytis lietuvių 
kalbai. Su kalbos pratimų priedu. 
24 dol.

Persiuntimui pridedama 1 dol.
šios bei kitos lietuviškos kny

gos, suvenyrai, lietuviškos muzi
kos plokštelės gaunama Darbi
ninko administracijoj: 341 Mid
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

tarėlis”, A. Stankevičiaus “Van
dens malūnėliai”, J. Govėdo 
“Serenada”, V. Herbert “Kad 
matyčiau aš vėl Neapolį”, W. Mo- 
zart “Lopšinė”, R. Sieczynski 
“Viena, mano sapnų miestas”, 
F. von Flotow “Paskutinė rožė”, 
J. Strauss “Pavasario balsai”. 
12 dol. Persiuntimui pridedamas 
I dol.

“Vytis”. Prieš 10 metų Chi- 
cagoj sukurtas orkestras Vytis 
išleido plokštelę. Orkestro va
dovas ir dainininkas Liūtas Dar- 
gis. Dar dainuoja Irena Mažei
kaitė. Turiny: Kauno valsas, 
Guantanamera, Dar šiandien, 
Tau tiktai tau, Vyrai ūžkim, 
Svajonių sala, Tave aš pama
čiau, O Zuzana, Paskutinis sek
madienis, Saulė. Kaina 12 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol-

Harmonija. New Yorko 
Harmonijos kvartetas dainuoja: 
Oi tu, ieva, ievuže, Pavasaris, 
Plaukia sau laivelis, Gyvenimą 
tas turės, Devynbalsė, Stoviu aš 
parimus. Kur bėga Šešupė, Du 
broliukai kunigai, Negerki tre
čios, Poeto svajonė, Mano rūtos, 
Šlama šilko vėjas. Jau saulelė 
leidos, Nemunėlis. Kaina 10 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol.

Šios ir kitos lietuviškos muzi
kos plokštelės, lietuviškos kny
gos, suvenyrai gaunama Darbi
ninko spaudos kioske: 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

BALTINUKAI — T SHIRTS, 
trijų spalvų, su Lietuvos 
trispalve Ir Vytimi bei fra
ku “Lithuanian and proud 
ofit” : vaikam (boy’ssize) 
S (6-8), M (10-12), L (14- 
16), suaugusiems (man’s 
size) S (34-36), M (38-40), 
L (42-44), XL (46-48). Kaina 
su persiuntimu tik 6 doi. 
Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 High
land BlvCL, Brooklyn, N.Y. 
11207.

NAUJAUSIA 
E. JUCIŪTČS 

KNYGA
Igarkos Naujamiestis. Doku

mentinis reportažas iš lietuvių 
tremtinių gyvenimo Sibire. Įriš
ta į kietus viršelius kainuoja tik 
10 dol. Taip pat dar gauna
ma E. Juciūtės trijų laidų susi
laukusi knyga Pėdos mirties zo
noje. Kaina 10 dol. Persiunti
mui pridedamas 1 dol. Gauna
ma Darbininko Spaudos kioske, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

M. Blynas, Lietuvos senovės 
paminklai. Iliustruota . 10 dol.

J. Karka, Vytauto Didžiojo 
Universiteto studentų atsargos 
karininkų korporacija Ramovė 
1933 - 1983. Kaina 10 dol.

A. Balašaitienė, Susitikimas 
pamary. Novelės. Įrišta. 8 dol.

A. Kairys, Kelionė į Vilnių. 
Premijuotas romanas. 10.00 dol.

J. Burkus, Gaila minios. Reli
giniai mąstymai. 8.00 dol.

B. Ramanauskas, OFM, Aš 
savo dalį atlikau . .. Religinių 
straipsnių rinkinys. 12 dol.

A. Gailiušis, Visaip atsitin
ka. Novelės. 6 dol.

V. Kavaliūnas, Dalia. Roma
nas, kietais viršeliais, 7 dol.

Pr. Razminas, Kražiai. Dides
nio formato, įrišta. 12 dol.

A. Budreckis, DLK Algirdas. 
Istorinis veikalas, įrištas. 16 
dol.

A. Rukša, Kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. III tomas, 
įrištas. 19 dol.

M. Karaša, Gyvenimo sū
kuriuose. Įrišta. 12 dol.

E. Juciūtė, Pėdos mirties zo
noje. Pergyvenimai Sibire. 10 
dol.

Br. Kviklys, Telšių vyskupija. 
Gausiai iliustruota, įrišta. 20 
dol.

Br. Kviklys, Vilkaviškio vys
kupija. Gausiai iliustruota, įriš
ta. 23 dol.

J. Brazaitis, Raštai. I, II ir III 
tomai. Įrišta. Po 15 dol.

L. Kerulis, Išvežtųjų lietuvių 
sąrašas. Didelio formato. 20 
dol.

G. Galva, Ernestas Galva
nauskas, politinė biografija. Kie
tais viršeliais. 18.00 dol.

G. Tautvytis, Gyvenimas oku- 
puotoj Lietuvoj. 10.00 dol.

S. Ylos, Ateitininkų vadovas. 
II laida. 8 dol.

II Pasaulio Lietuvių Dienos. 
5 dol.

Br. Raila, Kitokios Lietuvos 
ilgesys. 5 dol.

R. Raid, Wenn die Sowjets 
kommen. Vokiečių kalba apie 
sovietų žiaurumus okupacijos 
metu Pabaltijo kraštuose. 12 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos muzikos plokš
telės ir suvenyrai gaunama Dar
bininko administracijoj. 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

86-01 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 
Tel. (212) 441-6799

Visiems nartams lengvomis sąlygomis suteikia visų

čekius.

KASOS įsteigs velkis savaitės dienomis nuo 9 vsL ryto Iki 0 vM vakaro, o

Visus kviečiame dėti santaupos | lietuviškų KASĄ.

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

už 2 dol. Tai P. Narvydo pa
sakojimai iš Lietuvos laisvės ko
vų, J. Jaškausko apysaka iš Lie
tuvos nepriklausomo gyvenimo 
pradžios, A. Žemaičio “Lietu
vos vaizdeliai” arba to paties au
toriaus “Nutolusios dienos”. 
Gaunama Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Keliautojų dėmesiui
Juozas Kaributas yra para

šęs įdomią knygą “Kelionė ap
link pasaulį”. 423 puslapių kny
goj sukaupta daug kelionių įspū
džių. Knyga iliustruota nuotrau
komis iš aplankytų vietovių. 
Knyga su persiuntimu tik 3 
dol. Gaunama Darbininko ad
ministracijoj.

BĄLTIC 
TOURS

SPECIAL114 DIENŲ 
EKSKURSIJA

SU 11 DIENŲ LIETUVOJE ; 
Proga sutikti naujus Matus su . 
giminėmis

Gruodžio 27,1983 Iki 
sausio 9,1984 —11,499.00 

Maršrutas: 1 diena Maskvoje,
11 dienų Lietuvoje 
1 diena Frankfurte

Išskridimai ii Bostono ir New 
New Yorko su Lufthansa oro linija 
Dėl smulkesnių Informacijų 
kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AuburSt.

Newton, Masi. 02166 
617 965-8080/ 989-1190

AMBER HARVEST 
Fresh fru lt s and vegetables 

PARDUOTUVĖ

Galima gauti skanios, rupios, lietuviškos sveikatos 
dutfiiorU»«. j'

Užsakomi vaisių krepšiai visom progom.
Iki malonaus pasimatymo! į;

110-21 Jamaica Avė.
(kampas 111 St.) 
847-9225

KNYGOS LIETUVIŲ > 
IR ANGLŲ KALBOM 
IŠMOKTI

Introduction to Modem Lith
uanian —10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas 
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas 
-8 dol. ;

Lietuvių kalbos žodynas vai
kam. Paveiksluotas — 6 dol. . .

Pridedama persiuntimui po j. 
dol. už kiekvieną knygą.

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

Atidarė nuo 8 iki 7 vai. 
nuo pirmadienio 
Iki šeštadienio
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KULTŪROS ŽIDINIO REIKALAI

Spalio 8 įvyko Lietuvių Kul
tūros Fondo Korporacijos meti
nes narių suvažiavimas. Aktyvių 
narių, padavusių pareiškimus ir 
susimokėjusių mokesčius, yra 
221, bet suvažiavime dalyvavo 
tik 36. Su įgaliojimais iš viso 
buvo 96 teisėti balsai.
^Atlikus atidarymo formalu? 
rijus, vyko pranešimai, kuriuos 
padarė LK Fondo tarybos pir
mininkas Aleksandras ’vakselis, 
buvęs valdybos pirmininkas Al
girdas Šilbajoris, iždininkas Vy
tautas Kulpa ir revizorius Pet
ras Minkūnas. Iš pranešimų pa
aiškėjo, kad dabartinė Kultūros 
Židiniui remti Lietuvių Kultū
ras Fondo Korporacija bus už
daryta ir pradės veikti nauja 
korporacija, pavadinta Lithua- 
ęton Cultural Center, arba Lie
tuvių Kultūros Centras, Ine.
Jauja korporacija perims visus 
židinio administracijos reikalus 
►ei finansus ir toliau tęs Židi
nio išlaikymo darbą. Jau yra už
gesta byla ir tikimasi, kad nau- 
oji korporacija netrukus gaus 
tax exempt” statusą. Tada Ži
linto aukotojai galės teisėtai 
avo aukas nurašyti nuo valsty- 
riniu mokesčiu.

! PORTAS KULTŪROS ŽIDINY

Kultūros Židiny sporto treni- 
uotės vyksta tokia tvarka: ant- 
adieniais nuo 7:30 iki 10 vai. 
’ak. mergaičių A-B-C tinklinis;

ral. vak. berniukų A-B krepšinis; 
etvirtadieniais nuo 7:30 iki 10 
ai. vak. berniukų C-D krepši-

Lietuvoje rugsėjo 8 mirė

vlada
noe v s ■ • .

Palaidota Trakuose.

mirus, žmonai Konstancijai, dukrai Silvijai, broliui vet 
gyd. Kazimierui su šeima ir visiems artimiesiems reiškiu 
nuoširdžią užuojautą.

Aldona Krulikienč

PAKĖKA
Mano mylima žmona GENOVAITĖ JANČAUSKIENĖ 

(SAVIČlOTĖ) paliko š| pasaulį 1983 m. rugsėjo mėn. 
12 d. Ir palaidota rugsėjo 18 d. St. Francis Xavler 
kapinaitėse, CentorvMe, Čepe Cod, Massachusetts.

Reiškiu gilią padėką mano giminėms kr daugeliui mū
sų prietelių, kurie atvyko Ir arti Ir toli, Ir palydėjo ją j 
amžino poilsio vietą.

Ačiū Cape Cod Liet Bendruomenės apylinkės pir
mininkui Vladui Židžiūnul už taip tvarkingą paminėjimo 
pravedlmą šermeninėje Ir kvietimą paaukoti Lituanisti
kos Katedrai Genovaitės atminimai; ypatinga mano • 
padėka Bronei Ir Antanui Jucėnams ir dr. Rūtai Ir Mečiui 
Jaunikiams už tam tikslui paaukotas stambias sumas.

Ačiū Verutei Ir Jonui Rūteniams, Staselei Ir Povilui 
šlapeliams, Irenai Ir dr. Eduardui Jansonams už viso
keriopą pagalbą liūdniausiose gyvenimo valandose.

Ačiū visiems už vainikus ir gėlee, kurias Genovaitė 
visados taip mėgo.

Tegul Dievas visiems atlygina.

Liūdinti* vyra* Vlada* Jančauska*

A.A. 
BRONIUI KRIŠČIŪNUI

mirus, žmoną Anicetą ir sūnų Rimantą su šeima ir kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Leonilda ir Juozas Giedraičiai

Sutaupysite pirkdami pas mus 
tauriuosius ir gaivinančius gėrimus

UŽSAKYTI GALIMA VIENINTELĖJE 
LIETUVIŠKOJE LIKERIO PARDUOTUVĖJE

“VANDA”
Atsiimti galima “Lito” būstinėje adresu:

86-01 114th St 
Richmond H iii, N. Y.

Skambinti telefonais: 212 441-2811 arba 516 997-7655

A.A. Inž. JONUI KRIVICKUI na. soenL samKa 
STATEMENT OF OVMERMP, MANAGEMENT AND ORCULATION 
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Valdybos pranešime atsišvietė 
pereitų metų rūpesčiai dėl Ži
dinio prižiūrėtojų, dėl priežiū
ros darbų ir kitų administraci
nių uždavinių. Iždininko prane
šime buvo pažymėta, kad 
atsarginis Židinio fondas yra 
gerame stovyje ir kasmet lėšos 
auga, daugiausia dėka bingo 
žaidimais sutelkiamų pajamų. 
Revizorius P. Minkūnas patvirti
no visus duomenis.

Svarbiausias suvažiavimo už
davinys buvo įvykdyti rinkimus 
ir papildyti direktorių tarybą 
naujais nariais. Pravedus rinki
mus, buvo paskelbti šie laimėto
jai: 1. Daugiausia balsų gavęs, 
tapo perrinktas Vladas Sidas. 2. 
Naujas tarybos narys — Marius 
Jakulis-Jason. 3. Perrinktas tary
bos narys Vytautas Alksninis. 
4. Naujas narys — Antanas 
Mičiulis. 5. Naujas narys — Vik
toras Kirkyla. '

Po rinkimų senieji tarybos na
riai ir naujai išrinktieji pasi
skirstė pareigomis. Tarybos pir
mininku ir toliau sutiko likti 
Aleksandras Vakselis. Teisinių 
reikalų tvarkytoju — advokatas 
Marius Jakulis-Jason. Visuo-

Krepšinnio treniruotės jau 
vyksta, ir norintieji įsijungti į 
sportą prašomi atvykti į Kultū
ros Židinį treniruočių dienomis.

Mergaičių tinklinis dar ne
prasidėjo, bet kviečiama treni
ruotes pradėti spalio 18.

meninių ryšių ir bibliotekos ve
dėjas — tfadaš Sidas. Tarybos 
sekretorė—Albina Žumhakienė. 
Korporacijos narių reikalų vedė
ja—Jonė Pumputienė. Informa
cijos vedėjas — Algirdas Šilba
joris. Valdybos pirmininku ir 
tarybos vicepirmininku buvo 
parinktas Vytautas Alksninis. 
Antanas Mičiulis ir Viktoras Kir
kyla liko tarybos nariais ypatin
giem reikalam.

Valdybos sąstatas susirinkime 
nebuvo nustatytas. Tikimasi, 
kad naujas pirmininkas kuo 
greičiau sudarys valdybą ir Ži
dinio administracijos darbas 
galės eiti toliau be sustojimo. 
Židinio valdybos pareigos apima 
priežiūros, tvarkos ir švaros rei
kalus, patalpų naudojimo koor
dinavimą; Židinio parengimų 
organizavimą, finansinę apy
vartą bei atskaitomybę ir visos 
veiklos bei planų dokumen

ARŪNAS VAITUŽIS— 
PASIŽYMĖJĘS SPORTININKAS

Baton Rouge, La., buvo tarp
tautinės “Special Olympics” 
žaidynės. Connecticuto valsty
bės atstovai kiekvienas laimėjo 
kokį nors medalį. Iš viso jie lai
mėjo 26 aukso medalius, 13 si
dabro ir 12 bronzos.

Arūnas Vaitužis, 18 metų, iš 
Wilton, Conn., laimėjo aukso 
medalį už 400 metrų bėgimą ir 
sidabro medalį už 200 metrų 
bėgimą.

Grįžus į VViltoną, Conn., jį ap
rašė vietinis laikraštis, įsidėjo 
ir žaidynių nuotrauką su juo. 
Ją laišku pasveikino prez. Reagan 
ir Conn. senatorius L. Weicker.

Arūnas Vaitužis yra senioras 
CLASP mokykloje, į “Special 
Olympics” įsijungė prieš 5 me
tus, ir jau yra laimėjęs 13 
aukso medalių ir 12 sidabro me
dalių.

Pirmos tokios tarptautinės 
žaidynės buvo suorganizuotos 
1968, į jas buvo sukviesta 1000 
“handicapped” asmenų iš Ame
rikos, Kanados, Prancūzijos. Žai
dynės vyko Soldier Field Chica- 
goje.

Kitais metais jei Arūnui Vaitu- 
žiui pasiseks laimėti Conn. vals

taciją — protokolų sekretoriavi- 
mą. • -•

Susirinkimo eigoje taip pat 
buvo pranešta, kad Kultūros Ži
diny jau pradėjo darbą nauji 
prižiūrėtojai — Stefa Šablevi- 
čienė ir jos du sūnūs — Arū
nas ir Narūnas. Buvę prižiūrė
tojai Kiziai kontraktą Abipusiu 
susitarimu nutraukė ir išvyko 
atgal į Chicagą. > -

Nors suvažiavimo dalyvių 
skaičius buvo nedidelis, bet 
buvo iškelta daug klausimų ir 
pasiūlymų Židinio administraci
jos reikalais. Židinio finansam 
esant geroj padėty, buvo iškel
tas reikalavimas kai kurias or
ganizacijas ar kai kuriuos rengi
nius atleisti nuo mokesčio už Ži
dinio patalpas. Taryba siūlymus 
priėmė dėmesin ir taip pat pa
gerbė, padėkojo ir išvardino vi
sus Lietuvių Atletų Klubo ir tė
vų pranciškonų vedamų bingo 

tybėje, jis vėl turės progos va
žiuoti į tarptautines “Special 
Olympic” žaidynes, kurios, at
rodo, bus Austrijoje.

žaidimų darbuotojus, kurių ne
nuilstamo triūso dėka Židinys 
buvo pastatytas ir visos organi
zacijos turi pastogę, kur gali ne
brangiai arba visai nemokamai 
ja naudotis. Bingo pąjamom 
sustojus, Židinio išlaikymas at
sidurtų kritiškoj padėty ir tada 
lietuviška veikla turėtų ieškoti 
patalpų už daug didesnę kainą

............-............ >!■. . .

NAUJAS DAILININKO 
A. ELSKAUS KŪRINYS

Dail. Albinas Elskus gyvena 
Manhattane, kur turi savo stu
diją. Jis taip pat profesoriauja 
ir Fordhamo universitete, kur 
dėsto meno dalykus.

Rugsėjo 19 North Arlington, 
N.J., buvo pašventintas Newar- 
ko arkivyskupijos Šv. Kryžiaus 
mauzoliejus — kapinės. Jos bu
vo pradėtos statyti 1980 metais. 
Laidojimui įrengtos 6,174 krip
tos. Iš lauko statybai panaudo
tas baltas Rockville granitas iš 
Minnesotos ir rudeniškai rudas 
granitas iš Keamy, Mo. Vidus 
išklotas itališku marmuru.

šiam mauzoliejui dail. Albi
nas Elskus sukūrė didelę mo
zaiką — Kristaus prisikėlimą. 
Jo dydis — 33 pėdų aukščio, 
11 pėdų pločio. Dail. Albinas 
Elskus parengė tik piešinius, gi 
ją atliko Crovatto Mosaics neto
li Venecijos, Italijoje.

Centre vaizduojama didelė 
prisikėlusio Kristaus figūra. Už 
jo yra auksinis diskas, kuris sim
bolizuoja Dievo amžinybę. įves
tos ir vaivorykštės spalvos, 
kurios taip pat reiškia Dievo ga
lybę. Viršuje yra trys to paties 
dydžio trikampiai. Jie simboli
zuoja Švč. Trejybę. Kristus ke
lias iš kapo, kurio viršų sulau
žo šviesa.

GARDNER, MASS.
Antanas Daukantas, daug gero 

atlikęs Lietuvių klubui, staiga 
mirė pereitais metais rugpjū
čio 29. Šeima rugsėjo 11 su
rengė mirties pirmųjų metinių 
prisirniiiiHią. ^cr triašiųbūvo ap
lankytas jo kapas’, žmona po to 
gimines ir draugus pavaišino.

Vyšniauskų šeima buvo su
sirinkusi jau 20 kartą metiniam 
susitikimui gražiuose Stepono 
Budviko namuose, N. Bellerica. 
Šių metų susirinkimo rengėjai 
buvo Jonas ir Emilija Budvikai 
bei Vilimas ir Bronė Vyšniaus
kai. Giminės suvažiavo iš Mass. 
ir Conn. valstijų. Šios šeimos na
riai yra kilę iš Kudžionių km., 
Kėdainių apskrities. Amerikoj 
vyriausia šeimos narė yra Elena 
Kurr iš Hartford, Conn., o jau
niausias — Michael Budvikas iš 
N. Bellerica.

Lietuvių klubo suneštinė 
vakarienė įvyks spalio 15 klubo 
patalpose, o iškilmingi klubo 
pietūs spalio 19.

P.T.D.
Kviečiu pensininką apsigy

venti pas mane. Esu likęs vie
nas, o turiu 6 kambarių namą. 
Yra gražios vietos ir kitam gy
venti. Kreiptis: Juozas Vaitkū- 
nas, 48 Revere St., Candon, 
Mass. 02021.

JŪRA STRIMAITIS, ADVOKATĖ 
— KEHOE, DOYLE, PLAYTER. 
MOVI CK Ū STRIMAITIS — Mine 
HamVton Place; Boston, MA TEL: 
617 - 3384070 Lynn, MA^ TEL: 617 
599-8188. Mūsų devynių advokatų 
firma specializuojasi įvairiose 
srityse.

svetimuose namuose, arba daug 
daugiau už Židinio patalpas" 
mokėti, idant būtų įmanoma jį 
lietuvių naudojimui išlaikyti. 
Todėl, prieš atiduodant Židinio 
patalpas nemokamam naudo
jimui, reikia pagalvoti, ar tik 
vieni “bingininkai” turi Židinį 
išlaikyti, ar ir kitos grupės bei 
organizacijos turi prie išlaikymo 
prisidėti, nežiūrint kokie kilnūs 
yra tų organizacijų tikslai.

Suvažiavime buvo iškelta ir 
daugiau principinių bei techniš
kų klausimų, kuriuos neįmano
ma visus išvardinti. Džiugu, 
kad susirinkusieji pergyveno ir 
domėjosi Židinio reikalais, bet 
kartu ir liūdna, kad iš jaunes
nės kartos dalyvių nesimatė, 
tartum Židinio išlaikymas jiem 
visai nerūpi... Jeigu taip bus ir 
toliau, tai lietuviško Židinio au
kuras užges, nesulaukęs, antrojo 
dešimtmečio.

Alg-Š.

E. Juciūtės knyga
Su Elenos Juciūtės naujai pa

rašyta knyga “Igarkos Nauja
miestis” supažindinimas įvyks 
spalio 16, šį sekmadienį, 3 vai. 
popiet Tautinės Sąjungos na
muose. Apie knygą kalbės Jo
nas Vizbaras. Ištraukas iš kny
gos skaitys dramos aktorė Alek
sandra Gustaitienė. Žodį tars ir 
pati autorė. Programai vadovaus 
E. Vasyliūnienė, LMKF klubo 
pirmininkė.

Grįžta dr. V. Vasyliūnas
Dr. Vytenis Vasyliūnas spalio 

26 atskrenda iš Europos. Jis 
astrofizikų tarptautiniuose su
važiavimuose dviejuose uni
versitetuose, įskaitant ir MIT, 
skaitys paskaitas. Kelias dienas 
sustos ir Bostone.

BOSTONO RENGINIAI

Spalio 16 Elenos Juciūtės 
knygos “Igarkos Naujamiestis” 
pristatymas Tautinės Sąjungos 
namuose.

Spalio 15-16 — Dail. Vytauto 
Igno kūrinių paroda Lietuvių 
Piliečių D-jos IV-to aukšto salėj. 
Rengia Liet. Skautybės Fondo 
valdyba.

Brocktono Balto 72 skyrius 
spalio 22, šeštadienį, 6:30 vai. 
vak. rengia rudens šalpos va
jaus pobūvį Sandaros salėj, 30 
Intervale St., Brocktone.

Lapkričio 13 Šv. Petro parapi
jos kalėdinis bazaras So. Bosto
no Lietuvių Piliečių D-jos salėj.

Lapkričio 20 Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimas So. 
Bostono Liet. Pil. D-jos salėj.

Lapkričio 27 Jono Vanagaičio 
šaulių kuopos 25 metų sukakties 
minėjimas.

lAISVĖS VARPAS sekmadle- 
niais 9:00-1040 vaL ryto » WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščini*, 173 Artfrar St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (817) 588- 
7209.

BOSTON MASS — WLYN 1300 
bangos sekm. nuo 8 Iki 8:46 ryto. 
Vada S. Ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. 
Tatof. 2684489. Parduodamas Dar
bininkas. DldoHa lietuvišką knygų 
pasirinkimas.

Paskutinė šių metų EKSKURSIJA | LIETUVĄ išvyksta: 
GRUODŽIO 28 d. — 811754)0 su NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMU VILNIUJE
(Maskva 2, Vilnius 5, Ryga 3, Leningradas 2, Helsinkis 1)

1994 METŲ EKSKURSUOS į LIETUVĄ prasideda 
BALANDŽIO 1S D. REGISTRUOJAME JAU DABAR. Šiuo 
reikalu skambinkite: 1-808-722-1300 (Tai Freo), 
K Maeeachuaetts Ir Kanados: 1- 817-288-8784

TRA N S-ATLANTIC TRA  VĖL SERVICE, INC.
393 W8*t Bro8dway, p.0. box 119 

South Boston, Mass. 02127

WENT.LT
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Kultūros Židinyje šį savaitgalį: 
spalio 14, penktadienį, 8 v.v. 
Bronio Railos naujausių knygų 
sutiktuvės, kalba ir pats svečias 
Br. Raila; spalio 15 ir 16 ,šeš
tadienį ir sekmadienį, dail. Ado
mo Galdiko paroda. Iškilmingas 
atidarymas šeštadienį 7:30 v.v.

Bronys Raila, rašytojas ir 
žurnalistas, atvyksta į New 
Yorką ir spalio 14, penktadienį. 
8 v.v. Kultūros Židinio mažojo
je salėje skaitys paskaitą. Kartu 
bus ir jo dviejų naujų knygų 
sutikimas. Tos knygos yra — 
Raibos agavos ir Kitokios Lietu
vos ilgesys. Abi tas knygas ap
tars rašytojas Paulius Jurkus. 
Bus galima ir įsigyti naujųjų 
knygų, kurias autorius auto
grafuos. Po visos programos bus 
kavutė. Šią vakaronę rengia 
Vaižganto Kultūros Klubas, tal
kina svečio bičiuliai.

LMKF New Yorko klubo narių 
susirinkimas bus spalio 26, tre
čiadienį, 7:30 v.v. įprastinėje 
vietoje, Congregational bažny
čios salėje, 85-27 91 Street, 
Woodhavene. Visos narės pra
šomos dalyvauti.

Poetas Bernardas Brazdžionis 
spalio 5, ketvirtadienį, išskrido 
atgal į Los Angeles, iš kur ke
liaus į savo namus Vista, Calif. 
Jis čia buvo atvykęs į literatūros 
šventę ir įpremijų įteikimą. Bu
vo sustojęs pranciškonų vienuo
lyno svečių namuose. Čia susi
tiko su savo bičiuliais rašytojais, 
ne kartą lankėsi Darbininko re
dakcijoje, kalbėjosi įvairiom 
kultūrinėm ir spaudos temom.

BRONYS RAILA
rašytojas ir žurnalistas,
atvyksta į New Yorką ir
spalio 14, penktadienį, 8 v.v.
Kultūros Židinyje skaitys paskaitą.
Drauge bus ir įo knygų:

RAIBOS AGAVOS ir
KITOKIOS LIETUVOS ILGESYS

SUTIKIMAS
Knygas aptars PAULIUS JURKUS.

Po programos — kavutė

Rengia ir visus atsilankyti 
kviečia

341 HIGHLANO BLVD. 
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kun. Antanas Račkauskas, 
praleidęs trijų savaičių atosto
gas Sunny Hills, Fla., kur turi 
savo namus, spalio 12 grįžta at
gal į Apreiškimo parapijos dar
bus.

Bronė Oniūnienė spalio 13, 
ketvirtadienį, išskrenda atgal į 
J u no Beach, Fla., kur turi savo 
namus. Čia ji buvo atvykusi 
rugsėjo 1, svečiavosi pas Ma
riją Slavinskienę Monticello, N. 
Y., ir pas Antaniną Reivytienę 
Middle Village, lankėsi pas sa
vo pažįstamus. Vasarai baigian
tis, ji kasmet atvyksta į New Yor- 
ką, nes čia anksčiau yra gyve
nusi.

Dail. Marija Žukauskienė at
sidėjusi rengiasi savo parodai, 
kuri bus spalio 22-23 Kultūros 
Židinio mažojoje salėje. Išstatys 
apie 30-40 naujų tapybos darbų. 
Parodą rengia Lietuvių Atletų 
Klubas.

Papildome. Aprašant Aušros 
minėjimą, buvo netyčia praleis
ta Vidos Jankauskienės pavardė. 
Ji visada uoliai talkina įvairiom 
programom ir čia pravedė ant
rąją minėjimo dalį.

Paieškomas Martynas Jurkšas. 
Jis pats, arba kas žino, kur jis 
gyvena, prašom atsiliepti: Dr. 
Pranas Neverauskas, 1164 Juliet 
Dr., Toledo, Ohio 43614.

Išnuomojamas kambarys su 
baldais pensininkui ar pensinin
kei. Bradford netoli Arlington. 
Dėl rezervacijų skambinti va
karais 827-0821.

i kimas buvo spalio 6, ketvirta
dienį, Kultūros Židinio posėdžių 
kambaryje. Pirmininkui dr. E. 
Noakui sergant, susirinkimą 
pravedė Zigmas Raulinaitis. Pa
darytas pranešimas apie ramo- 
vėnų suvažiavimą, kuris buvo 
Clevelande, aptarta kariuome
nės šventės minėjimo reikalai. 
Kariuomenės šventė bus mini
ma lapkričio 20. Kalbėtasi ir 
kitais einamaisiais reikalais. Su
sirinkę pasirašė į gražią kortelę 

’’ su linkėjimais pirmininkui dr.
Eugenijui Noakui greičiau pa
sveikti ir grįžti į ramovėnų 
tarpą ir toliau vadovauti sky
riui. Taip pat susirinkime valdy
bos darbam pagelbėti buvo iš
rinktas Liudas Tamošaitis.

Antanas Gustaitis, literatas, 
pasižymėjęs kaip dramaturgas, 
o labiausiai savo humoristiniais 
eilėračiaisi, kurių yra išleista 
kelete} knygų, lapkričio 13 at
vyksta į New Yorką ir skaitys 
paskaitą apie Vaižgantą. Tuo 
bus paminėta 50 metų sukaktis 
nuo Vaižganto mirties. Paskaita 
įvyks tuoj po sumos Apreiškimo 
parapijos apatinėje salėje.

MAIRONIO LITUANISTINĖJE 
MOKYKLOJE

Atvykus poetui Bernardui 
Brazdžioniui į šį kraštą, Mairo
nio lituanistinė mokykla poetą 
pakvietė apsilankyti. Poetas su
tiko ir Maironio lituanistinę mo
kyklą aplankė spalio 1. At
vyko į dvi paskutines pamokas. 
Buvo sujungtos vyresniosios 
klasės. Poetas Vytės Nemunėlio 
slapyvardžiu yra daug parašęs 
jaunimui. Jis čia pats kalbėjo, 
skaitė iš savo kūrybos, aiškino, 
prisiminė, kaip jis pradėjęs ra
šyti, užmezgė pokalbį su vaikais, 
ir šie vėliau jo klausė įvairių 
klausimų. Išeidamas Vytė Ne
munėlis — Bernardas Brazdžio
nis pažadėjo vaikam, kad jis 
greitai parašys naują knygą.

Maironio mokyklų^ rudens ga
lius, rengiamas mokyklos tėyų 
komiteto, bus spalio 22, šešta
dienį, Kultūros Židinyje. Tėvų 
komitetui dabar pirmininkauja 
Gintas Žemaitaitis. 

DAIL. M. ŽUKAUSKIENĖS 
MENO PARODĄ 

rengia

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS 
Kultūros Židinyje 

1983 m. spalio 22-23 d.
Atidarymas šeštadienį 7 vai. vak.
Lankymo valandos:

šeštadienį nuo 1 iki 9 vai. vak. 
sekmadienį nuo 1 iki 7 vai. vak.

įeinant aukojama

pos metinė šventė — vaišės 
įvyks spalio 16, šį sekmadienį, 
12 vai. Apreiškimo parapijos sa

lėje. Įėjimo auka 4 dol. Visuo
menė kviečiama dalyvauti ir pa
remti parapijos bei moterų veik
lą.

bus Election Day, antradienį, 
lapkričio 8. Išvykstama nuo 
Shalins laidotuvių įstaigos, 
Woodhavene, ir iš Kultūros Ži
dinio kiemo. Kaina 15 dol. Vyks
tama į Resorts International 
viešbutį. Atvykęs kiekvienas 
gaus po 10 dol. grynais ir pietus 
(Lunch). Registruotis pas Marytę 
Valinskienę. Jos telef. 296-2244.

Atitaisymas. Rašant apie Juozą 
Audėną, rankraštyje įsivėlė 
klaida. Juozas Audėnas mirė 
ne 1982 sausio 10, bet spalio 
10, palaidotas spalio 13. Todėl 
dabar, minint mirties metines, 
buvo surengtos pamaldos spalio 
10 pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje.

Antano Maceikos vardo 
biblioteka Kultūros Židinyje po 
vasaros atostogų atidara kiek
vieną šeštadienį nuo 10 iki 12 
vai. Visi prašomi pasinaudoti 
biblioteka. Gauta eilė naujų 
knygų.

PADĖKA
Nevv Yorko vyr. skaučių ži

dinys Vilija širdingai dėkoja 
dailininkei skautei akademikei 
Ringailei Jonynaitei-Zotovienei 
už padovanotą gražų paveikslą 
veiklai paremti. Paveikslas bus 
leidžiamas loterijon ateinančių 
metų Kaziuko mugėje.

COLLISION

Lietuvis bitininkas iš New 
Jersey yra atvežęs medaus, kurį 
galima įsigyti 
ministracijoje 
kainą.

QUEENS
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting 
— VVelding — Frames straigh- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone 
HI 1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

Darbininko ad- 
už prieinamą

KĄ MATYSIME A. GALDIKO PARODOJE?

Dail. Adomas Galdikas gy
veno New Yorke — Brooklyno 
pakrašty, visai prie Woodhave- 
no. Čia jis turėjo savo namus ir 
savo studiją, kurioj dirbo ir dir
bo. Čia dail. Adomas Galdikas 
ir mirė 1969 metais, palikda
mas tikrai didelius meno turtus.

Velionio našlė Magdalena 
Galdikienė vėliau persikėlė gy
venti į Putnamą ir N. Pr. Mari
jos seserim paliko visą dailininko 
palikimą. M. Galdikienė dar iš
leido gražią monografiją apie 
savo vyro kūrybą. Išleido dvi 
knygas, vieną — lietuviškai, kitą 
— angliškai. M. Galdikienė mirė 
prieš trejetą metų.

Seserys Putname įrengė nuo
latinę dail. A. Galdiko darbų 
ekspoziciją, jo palikimą ap
tvarkė, dalį paveikslų įrėmino ir 
taip rengia parodas, dar parda
vinėja paveikslus.

Čia New Yorke Tėv. Leonar
dui Andriekui, OFM, kilo mintis 
surengti dail. Adomo Galdiko 
kūrinių parodą ir taip prisimin
ti jo 90 metų sukaktį (gimė 
1893A. 18). Jis ir ėmėsi iniciaty
vos, pasitelkė Putnamo seseris, 
surinko iš vienuolyno keliolika 
paveikslų, surinko ir iš privačių 
namų. Didelė dail. A. Galdiko

Alto metinis susirinkimas 
buvo spalio 6 Kultūros Židiny. 
Išrinkta nauja valdyba ateinan- 
tiem metam. Pirmininkas Algis 
Sperauskas, 1-mas vicepirminin
kas Alfonsas Marcelynas, li
ras vicepirm. Klasčius, sekreto
rius Apolinaras Vebeliūnas, iž
dininkas Petras Ąžuolas, finansų 
sekretorius Vacys Steponis, iždo 
globėjai — Bronė Spūdienė ir 
Malvina Klivečkienė. Naujoji 
valdyba dabar rūpinsis Lietuvos 
nepriklausomybės Šventės mi
nėjimo surengimu.

DAIL. ADOMO GALDIKO 
TAPYBOS KŪRINIU 
PARODA,
skirta jo gyvenimo 90 metų sukakčiai paminėti, 
vyksta spalio 15-16 Kultūros Židinyje

PARODA LANKOMA:
šeštadienį — nuo 12 v. iki 9 v.v.
sekmadienį — nuo 12 vai. iki 7 v.v.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS— 
šeštadienį 7:30 v.v.
Kalbės dail. ROMAS VIESULAS

Parodoje bus išstatyta apie 70-80 paveikslų ir daug 
piešinių

Daug paveikslų parduodama

Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia
SPECIALUS KOMITETAS

darbų platintoja buvo dr. Rožė 
Šomkaitė. Ji turi sutelkusi gražių 
jo darbų kolekciją. Ir šiai para
dai duoda per 10 didelių pa
veikslų. *

Paroda bus labai didelė. Bus 
išstatyta apie 80 darbų. Daugu
ma jų aliejinė tapyba, didoJgs 
formato. Daugiausia vaizduoja
ma gamta dailininko įprastiniu 
stiliumi, kur liepsnoja rudens 
berželis, rausta šermukšniai, 
audringai sukasi rudens sūku
riai.

Daugiausia darbų bus išstaty
ta iš jo paskutinio periodo, kai 
dailininkas jau buvo palinkęs^ į 
abstraktines formas, kai spalvą 
liejo ir ją kaip vilnį sujungė su 
kita spalva. Tie paveikslai labai 
spalvingi, labai dinamiški. Išto 
periodo nemaža paveikslų yra 
jau tapyta tempera dažais, tapy
ta naudojant teptukus ir pla
čius peilius.

Taip pat ant stalų bus pa
skleista labai daug piešinių. 
Dailininkas nuolat piešė pieštu
ku, spalvotais pieštukais, vis
kiais markeriais. Piešiniai labtfi 
įdomūs, rodo, kaip dailininkais 
gaivališkai priėjo prie gamtos, 
atskleidė jos audringus ritmui.

Daug paveikslų yra skida 
pardavimui. Tai tikrai bus reta 
proga praturtinti savo namus 
tokio žymaus dailininko pa
veikslais. X

Paroda vyksta šį savaitgalį, 
spalio 15 ir 16, Kultūros Židiny
je. Iškilmingas atidarymas bus 
7:30 šeštadienio vakare. Apje 
dailininką kalbės dail. Romas 
Viesulas iš Philadelphijos. Po 
atidarymo — kavutė.

Visuomenė kviečiama pasi
naudoti tikrai reta proga ir ap
lankyti parodą, (p.j.)

VAZŽGANTO KULTŪROS KLUBAS

\
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BALIŲ

GINTARAS

ŽMOGAUS GYVENIMAS

Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
šeštadienį, lapkričio 5 d.

Pradžia 7 vai. vak. punktualiai

visuomenę į tradicinį

RUDENS KONCERTĄ

PROGRAMOJE: MONTREALIO LIETUVIŲ TAUTINIS ANSAMBLIS

ATLIEKA ŽODŽIO, MUZIKOS, ŠOKIO IR DAINOS MONTAŽĄ

(nuo kūdikystės iki senatvės)

A

Gintaro vadovė — SILVIJA STASKEVIČIENĖ
Tekstai ir režisūra — MONIKA JONYNIENĖ IR ILONA GRAŽYTE
Orkestro vadovas — RIMAS PIEČAITIS
Dainoms vadovauja — MILDA RUFFO
Koordinatorius — JUOZAS PIEČAITIS

Po programos kokiai, valgių ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse. 
Turtinga loterija.

Groja JOE THOMAS orkestras

Baliui stalus galima iš anksto užsisakyti pas Živilę Jurienę 441-7831

Visos vietos numeruotos. Bilieto kaina 7 dol. Jaunimui iki 15 metų — 5 dol., 
gaunami prie įėjimo. Patartina bilietus įsigyti iš anksto paštu, atsiunčlant atitinkamai 
sumai čekį ir sau adresuotų «u pašto ženklu voki Llthuanian Radio Club vardu, 
217-25 54 Avė., Bayside, N.Y. 11384.

PLATINTOJAI:

B. P. Macijauskas 998-8797
K. Praleika 258-5224

NEWYORK:
NJ>. Baltrui Jonis AX 7-0991
A. Diržys 298-7385

10KS FM sekmadieniais 9-10 vaL ryto

Ž. Jurienė 441-7S31
E. Kezienė 298-0796

Visus atiKankyti kviečia

laisvės Žiburio radijas


