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Britanija ir Kinija galutinai 
susittarė dėl Britanijos Hong 
Kongo kolonijos perleidimo Ki
nijai 1997. Kinija pažadėjo at
gavus kolonijų dar per 50 metu 
palikti ten Įsivyravusią kapita
listinę sistema ir sudary ti jai 
specialia administracijos sriti.

Nikaragvos vyriausybė pa
reiškė iki metų pabaigos gau
sianti sovietų M1G sprausminių 
karo lėktuvu savo teritoriniu 
vandenų ir erdvės pažeidimam 
sumažinti.

Amerikos protestantų 16 baž
nyčių koalicija iškėlė JAV fede
raciniam teisme bylą, kad pasi
keitimas tarp JAV ir \ atikano 
diplomatiniais atstovais būtų 
panaikintas, nes tai prieštarau
ją konstituciniam nuostatam, 
atskiriančiam religiją nuo 
valstybės.

Tarptautinio Hagos tribunolo 
prezidentas Gunnar Lagergren 
neribotam laikui suspendavo 
JAV iškeltos Iranui bylos dėl 
nuostolių atlyginimo svarstymą, 
nes du Irano teisėjai veiksmu 
Įžeidė Švedijos teisėją. JAV rei
kalauja Šiuos teisėjus visai pa
salinti.

JAV karo laivyno turimų rake
tų kovai ore 21 proc. yra nepa
naudojamos dėl Įvairių trū
kumų.

“Islamo šventojo karo“ teroris
tai savo grasinimą imtis prieš 
JAV teroristinių veiksmų už tai. 
kad JAV vetavo J.T. Saugumo 
tarybos priimtą rezoliuciją, rei
kalaujančią. kad Izraelis panai
kintu Libano gvventojam taiko- 
mus varžymus susisiekti su Iz
raelio okupuoto pietinio Libano 
gyventojais, ivvkdė rugsėjo 20. 
išsprogdindami JAV ambasados 
Beirute pastatą. Buvo užmušta 
12. jų tarpe du JAV karininkai, 
ir sužeista apie 70 žmonių.

Sov. S-ga nelauktai paskelbė 
sutinkanti Įsileisti tarptautinius 
inspektorius jos civiliniam bran
duoliniam reaktoriam tikrinti.

Britanijos Liberalų partijos 
konferencija nutarė reikalauti, 
kad Amerikos skrajojančios ra
ketos būtų iš Britanijos pašalin
tos.

Brazilijos prezidento Alfons.in 
sudaryta komisija paskelbė kari
nės vyriausybės valdymo metu 
8961 dingusio žmogaus vardini 
s aras a.

Pamokslininkas Billy Graham, 
užbaigęs Sov. S-goj seriją pa
mokslų. pareiškė, kad vieninte
lis suvaržymas buvęs reikalavi
mas sakvti pamokslus tik maldos 
namuose. Privačiai jis kėlęs reli
gijos laisvės ir disidentų reika
lus, bet atsisakė daugiau tuo 
reikalu ka nors pasakyti. Jo pa
mokslus visur sekė sustiprinti 
policijos būriai.

Buvęs Britanijos protektoratas 
šiauria vakariniam Borneo salos 
krašte pasidarė nepriklausoma 
valstybe, pasivadino Brunei Da
russalam vardu ir buvo priimtas 
159-ju J.T. nariu.

Nikaragvos vyriausybė paskel
bė sutinkanti priimti Contadora 
vaistyki u grupės ( amtrinės Ame
rikos taikos planą, pagal kuri 
turės būti pasižadama amnes
tuoti politinius kalinius, įvyk
dyti rinkimus ir nutraukti pa
ramą kitų valstybių partizanam. 
Be to. uždrausti svetimų valsty
bių kariniu bazių statyba ir su- 4. < * * ‘
mažinti, o vėliau ir visai panai
kinti svetimu valstybių karinius 
patarėjus.

Prezidentas Beagan. trumpam 
susitikęs su Sov. S-gos užs reik* 
ministeriu Gromyko, pareiškė, 
kad IAV siekia tik realistiniu, 
konstmktvv ių ir ilgalaikiu santy
kiu su Sov, S-ga.

ATEISTAM UŽKLIŪVA ŠV. KAZIMIERAS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos nr. 62

Alytaus rajone. 1984 vasario 
23 Alytaus rajono vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduo
tojas Makštutis bus o sušaukęs 
rajono kunigus ir nurodė, kaip 
bažnyčiose turi praeiti šv. Kazi
miero jubiliejus. Pavaduotojas 
perspėjo, kad iškilmių dieną ne
būtų jokių demonstracijų ar ei
tynių. taigi net procesijos, ragi
no griežtai laikytis vyskupo 
bendrai visoms parapijoms 
duotu patarmių, nesiimti savo 
iniciaty vos. priminė jog valdžia 
gerai žino, kad iškilmių dieną 
kunigai bažnyčiose turės skaityti 
vyskupų laišką tikintiesiems.

Garliava, Kauno rajonas. 1984 
vasario 16 pas Mastaičių kaimo 
gyventoją Šidiški atvyko keli 
pareigūnai. Sustatė atitinkamą 
aktą, jie išsivežė Šv. Kazimiero 
statula, kuria buvo ruošiamasi 
pastatyti bažny čios šventoriuje.

Prienai. 1984 kovo 1 i Prienų 
rajono vykdomąjį komitetą buvo 
sukviesti rajono bažnytinio ko
miteto pirmininkai, apylinkės 
pirmininkai ir jų Įgaliotiniai. 
Rajono vy kdomojo komiteto pir
mininko pavaduotojas Morkvė- 
nas nurodinėjo, kaip reikia 
švęsti šv. Kazimiero jubiliejų, 
draudė i bažnyčias Įsileisti sveti
mus kunigus, organizuoti proce
sijas. eitynes.

Prienų parapijos tikintieji šv. 
Kazimiero 500 metų jubiliejui 
atminti šventoriuje ruošėsi pa- 
statvti ąžuoline šv. Kazimiero * V
statulą. Rajono valdžia, moty
vuodama. kad statula atseit, ne- 
meniška. statyti jos šventoriuje 
neleido.

Igliauka. Kapsuko raj. 1984 
vasario 23 d. i Igliauką atvykęs

įvairūs lietuviški veiksniai vysk. P. Baltakio konsekracijos vaišėse. Iš k. Grožvydas 
Lazauskas — Alto valdybos sekretorius. Vytautas Kamantas — Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybos pirmininkas. Jonas Urbonas — JAV LB krašto valdybos vicepir
mininkas. už jo gilumoje matosi Juozas Kapočius — Lietuvių Enciklopedijos leidėjas, dr. 
Kazys Bobelis — 5 liko pirmininkas. Ingrida Bublienė — JAV LB Kultūros tarybos pir
mininkė, dr. Antanas Butkus — J AX’ LB Krašto valdybos pirmininkas. Xnotr. I. Tamošaičio

DEMOKRATU PARTIJA RENGIASI
SUSIGRĄŽINTI “ETNINIUS” BALSUOTOJUS

JA\ -iii Drmokrahi Partija su
skato včl patraukti savo pusėn 
vadinamuos i u s 'etninius bal
suotojus, ypač \ idurio-Bytu Eu
ropos kilmės amerikiečius, iškai
tant ir lirtiivuiK. Naujieji imi
grantai ar ‘etniniai am<’riki<’- 
čiai beveik ištisą šimtmeti buvo 
vienas iš Demokratu Partijos kar
tiniu akmenų ir paprastai bal
suodavo už demokratus. Tačiau 
1980 rinkimuose daugelis ju 
perėjo i respublikonu pusę. Kai- 
kuii<‘ ‘ ehiimai amerikiečiai 
jautėsi, kad Demokratu Partija 
juos “aploidoč. sutelkusi dėmesį

RRT Įgaliotinio pavaduotojas 
Įuozėnas nurodinėjo klebonui 
kum Vytautui Urbonui, kaip rei
kia švęsti šv. Kazimiero jubilie
jų. Reikalavo, kati iškilmėse ne
būtų jokių "ekscesų, plakatų . 
nes visa tai. jo žodžiais tariant, 
tik kum Alfonso Svarinsko pali
kimas.

Raseiniai. 1984 kovo 4 d. Ra
seinių rajono vaikai ir jaunimas, 
kad negalėtu dalvvauti šv. Ka- 
zimiero minėjime, buvo Įparei
goti stovėti rinkimuose garbės 
sargyboje prie urnų.

Varėna. 1984 kovo 4 d. 12 
vai. \ arenos keturi u mokvklu

V- *4.

mokiniams buvo organizuojama 
privaloma išvyka į mišką. Tą 
dieną i bažnyčią atėjo tik patys 
drąsiausi.

Žilinai, Varėnos raj. Kovo 4 
sumos metu Žilinuose buvo su
rengta sporto šventė, kurioje

KATALIKIŠKA LIETUVA DĖKOJA ŠV. TĖVUI

POPIEŽIUI JONUI-PAULIUI II

Jūsų Šventenybe, katalikiška 
Lietuva visa širdimi dikoja 
Jums už dėmėsi ir meilę, kurią 
Jūs parodėte Lietuvos Globėjo 
šv. Kazimiero jubiliejui pagerb
ti.

Iškilmingos pamaldos Šv. Pet
ro liazilikoje, Jūsų aukota -šv. 
Mišių auka už Lietuvą ir jos 
Bažnvčia. šilti tėviški žodžiai 
tikinčiai Lietuvai, Jūsų telegra
ma Lietuvos vyskupams ir jubi
liejaus atidarymo iškilmių daly
viams Vilniuje, suteikti atlaidai 
šventojo mūsų tautos Globėjo 
karsto lankytojams drąsina mus 
su didesne meile ir pasiaukojimu

į rasines mažumas, moteris ir 
jaunimą. Kiti mano, kad respub
likonai kiečiau pasipriešins 
Maskvos užmačioms ir tvirčiau 
iii n s Kvtu Europos laisvės rei~ 
kalą.

Toms “paklydusioms ave
lėms susigrąžinti nesemai buvo 
sudarvta “Domokrat u Etninė 
daryba . kuri ųvvai reiškėsi ho
pes mėnesį San I* ranciseo mies
te įvykusiame Demokratu Parti
jos suv ažiav imeu Tarybos Ji(/tuv iu 
skyriui vadovauja SI ,A pirminiu 
kas l’ovil as Dargis. “Laisvosios 
Europos radijo korespondento 

privalėjo dalyvauti visi moki
niai.

Linkmenys, Ignalinos raj. Bu
vo Įspėti tėvai, kad kovo 4 savo 
v aikų neleistų prie altoriaus, nes 
mis sekami. Tėvai, pabūgę gąs
dinimų, vaikų Į bažnyčią nesi
vedė.

Tikinčiųjų ryžtas
Šventasis Lietuvos Globėjau, 

mes, katalikiškos savo Tėvynės 
vaikai, matydami bedieviu siau- * V
tėjimą tavo jubiliejaus dieno
mis, suprastame, kad tavo pra
mintas kelias j šventumą, tavo 
dvasinis testamentas — būti 
ištikimiems Šventajam Katalikų 
Tikėjimui — ypatingai aktualūs 
sunkiuose XX amžiaus išbandy
muose, todėl su visu nuoširdu
mu ryžtamės būti labiau ištiki
mais Katalikių Bažnyčiai, Romos 
Popiežiui ir savo protėvių tradi
cijoms.

būti ištikimiems Kristui ir Jo 
Bažnyčiai.

Jums, Šventasis Tėve, dėko
dami už tėvišką meilę ir dėmesį, 
rodomą mažai mūsų Tėvynei, 
meldžiame Dievo palaimos ir 
gausių malonių.

Katalikiška Lietuva, sunkios 
bedievybės priespaudos sąlygo
mis žengdama Į septintąjį krikš
čionybės šimtmetį, ryžtasi bran
ginti šv. Kazimiero dvasinį testa
mentą, kovoti ir aukotis, kad 
Kristaus šviesa ir šiais laikais 
šviestų tiek Tėvynėje, tiek ir vi
same pasaulyje.

liepos 1 t pranešimu. Tarybos 
pirmininkai, senatorius Dennis 
DeConcini ir lenką kilmės 
kontĮresmanė Mary Kaptur. San 
T raneisco suvažiavimo metu pa
brėžė. kad. jei Demokratu Par
tija nori laimėti siu metu rinki
mus, ji turi atgauti prarastus 
“('įnikus . DeConcini apskaieia- 
\ ■ m u, "etniniai »unc'riki<'čiai s m 
d.iro 20 - 25 milijonu balsuotoji) 
“armij;) . Pasak jo, pusė ją 1980 
\asai nebalsavo, o 60 procentų 
balsavusių pasisakė už Reaganą.

I )e( 'om ini perspėjo I )<'im>kra 
tu platformos redagavimo ko-

Po iškilmių Portlando kated
roje visi skubėjo į pranciškonų 
vienuolyno sodybą Kennebunk- 
porte. Visus čia vaišėm pakvietė 
naujasis provincijolas Tėv. Au
gustinas Simanavičius, OFM. 
Svečiai suvažiavo autobusais, 
lengvom mašinom.

Didžioji palapinė
Nors sporto salė vienuolyno 

sodyboje erdvi, bet ji negalėjo 
sutalpinti tiek svečių, kiek jų 
panorėjo atvykti į šias iškilmes. 
Ir apylinkėje nebuvo tokių dide
lių salių. Teko ieškoti kitokių 
sprendimų. Vienuolynas išsinuo
mojo didelę palapinę, išsinuomo
jo ir visa kita — stalus, kėdes ir 
net visus indus tūkstančiui žmo
nių.

Palapinė buvo pastatyta netoli 
tų durų, per kurias įeiname į va
sarotojų valgomuosius ir į sporto 
salę. Ji tęsėsi tolyn eglaičių 
link. Palapinė buvo pailga, pa
daryti! kaip senoviška kariuome
nės būstinė. Buvo ir šonai už
dengti, paliktos įvairios durys 
— išėjimai. Čia iš New Yorko 
atvykęs Antanas Matulaitis įvedė 
elektrą, sutvarkė garsiakalbių 
sistemą. Iš New Yorko nuvyko ir 
vyriausia puotos šeimininkė Lo
reta Vainienė. Ji, talkinama kitų 
šeimininkių, kelias dienas 
prieš puotą ėmė ruošti valgius ir 
puošti pačią padangtę.

Viskas buvo padaryta tvarkin
gai ir puošniai — puikūs indai, 
staltiesės, servetėlės, gėlės. Prie 
vieno Šono dešinėje pusėje buvo 
įrengtas garbės stalas. Čia už 
garbės stalo susėdo vyskupai, 
diplomatai, garbės svečiai — il
ga ilga jų eilė.

Ilgiausių metų vyskupui
Čia svečių priėmimas ir vaišės 

prasidėjo 6:30 v.v. Visai progra
mai vadovavo prof. Jokūbas Stu- 
kas, kuris laisvai vartoja lietuvių 
ir anglų kalbas ir turi daugel 
metų praktiką, kaip tokias iškil
mes pravesti.

Maldai sukalbėti pakvietė 
pranciškonų provincijolą Tėv. 
Augustiną Simanavičių, OFM.

Dabar ta didžioji žmonių 
minia spontaniškai ir labai paki
liai sugiedojo naujajam vysku
pui Ilgiausių metų ir pakėlė 
vyno taures. Ir koks nuoširdus 
ir koks drauge triukšmingas 
buvo naujojo vyskupo pasvei
kinimas! Ūžė visa didžioji pa
dangtė — palapinė.

Prasidėjo vakarienė. Čia vaka
rieniavo per 900 žmonių. Ir kiek 
reikėjo patarnautojų, kurie su
spėtų visa sunešti į stalus, nuim
ti ir pakeisti valgius. Čia sku
bėdami dirbo keliolika klieriku C 
pranciškonų, įvairaus jaunimo 
būrelis. Ir viskas buvo suspėta 
ir padaryta. ~~

Kaip .įprasta, čia buvo daug 
šaltų užkandžių. Kaip karštas 
valgis buvo patiekta susukta viš
čiuko krūtinė. Didžiojoje sporto 
salėje nuolat veikė baras su viso
kiais gėrimais.

miteta. kad karinis biudžetas C. •
nebūtų perdaug sumažintas. 
Anot jo, “etniniai“ amerikiečiai 
jaučia, kad “stiprios karinės pa
jėgos reikalingos apginti žmo
gaus laisves ir teises. Daugelis 
etninių amerikiečių turi draugų 
ir giminiu komunistu valdomo- 
se šalyse, kur žmogaus teisės 
paprasčiausiai neegzistuoja. So
vietų Sąjunga ir jos bendrinin
kai dažnai elgiasi taip, lyg žmo
gaus teises garantuojančios su- 
tartvs niekad nebūtu buvusios č.
pasirašytos“. DeConcini taip pat 
reikalavo, kad dmnokratai ne
dviprasmiškai atmestų “komu
nistinio pasaulio tironiją“. Ge
riausia J A\ -ių politika esanti toji, 
kalbėjo jis, kuri remia laisvės 
reikalą ir atpalaiduoja paverg
tas tautas pančiojančius varž
tus; if'ikia vengti tokios politi
kos. kuri sustiprintų priespau
dos sistema.

(šalutini atsakymą Į Demo
kratų Partijos pastangas atgauti 
prarastus "etninių* amerikiečių 
balsus suteiks lapkričio mėnesį 
Į\ \ k s iant v s \ menkos pre z u lento 
rinkimai

(Elta)

Sveikinimų gausa
Pirmiausia prof. Jokūbas Stu- 

kas supažindino su garbės stalu, 
su vyskupais, diplomatais, vyrų 
ir moterų vienuolynų provinci
jolais.

Sveikinimo kalbas pradėjo 
Vliko pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas Vytautas 
Kamantas, JAV Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdybos pir
mininkas dr. Antanas Butkus, 
Kultūros Tarybos pirmininkė 
Ingrida Bublienė, JAV LB krašto 
valdybos vicepirmininkas Jonas 
Urbonas, Lietuvos vy
čių centro valdybos pirminin
kė Loreta Stukienė. Ji pranešė, 
kad kitų metų Lietuvos vyčių 
seime naujasis vyskupas bus 
pakeltas vyčių garbės nariu. 
Skautininkių vardu sveikino G. 
Treinienė, Lietuvių Skautų Są
jungos vardu — Vytautas Vidu
giris, Ateitininkų Federacijos 
vado dr. Kazio Pemkaus vardu 
— Juozas Laučka, Kanados Lie
tuvių Katalikų centro vardu — 
pirmininkas Vytautas Bireta.

Tada naująjį vyskupą pasvei
kinti ėjo pavieniai asmenys. Jie 
taip pat nešė ir dovanas. Gi Jo- 
kūbas-Stukas tuo tarpu supažin
dino su ten dalyvavusiais spau
dos ir radijo atstovais, su vys
kupo broliu Pranu, kuris gyvena 
Washingtone, su senute, kuri iš
leido naująjį vyskupą į mokslą.

Dar kalbėjo Lietuvos atstovas 
Washingtone dr. Stasys Bačkis, 
vyskupas Antanas Deksnys, ar
kivyskupas Charles Salatka ir 
vysk. Vincentas Brizgys. Alto 
vardu sveikino Grožvydas La
zauskas.

Šeimininkės kaip dovaną at
nešė didelį didelį tortą, papuoš
tą vyskupo herbu.

Padėkos žodis
Pabaigoje naujasis vyskupas 

Paulius Baltakis tarė padėkos 
žodį. Nuoširdžiai ir jaudinan
čiai jis dėkojo visiem čia susirin
kusiem, visiem, kurie surengė 
tokias dideles vaišes. Prisiminė 
vieną gautą sveikinimo laišką, 
kad jis niekada neturėsiąs savo 
katedros, bet savo katedrą pasta
tysiąs kiekvieno žmogaus šir
dyje.

Ten visi susirinkę ir jautė, 
kad tikrai naujasis vyskupas 
savo katedrą turi jų širdyse.

Didžioji puota baigėsi apie 9 
vai. Čia buvo suvažiavę visi lie
tuviškieji veiksniai. Tai jie turėjo 
progos savo tarpe pasikalbėti 
aktualiais lietuviškojo gyvenimo 
reikalais. Kiti greitai išsiskirstė 
Į motelius, dar kiti svečiavosi 
sporto salėje. Visų nuotaika buvo 
didžiai pakili.

O tuo metu darbščiosios šei
mininkės ir visi patarnautojai 
skubėjo ir skubėjo, viską nešda
mi nuo stalu.

Vėžių vakarienė
Kitą dieną, rugsėjo 15, buvo 

šeštadienis. Čia buvo numatyta 
programa plaukti laivu jūros pa
krantėmis. bet diena buvo ap
siniaukusi ir lietinga. Atsisa
kyta kelionės laivu. Čia pasilikę 
vaikščiojo po miestelį apsipirk- 
dami. aplankė vienuolyną su 
gražia koplyčia, važiavo kur pa
valgyti vėžių, nes čia vėžių 
kraštas. V isi susigundo aplanky 
ti koki garsų vėžių restoraną.

Didžioji dalis svečių jau tą 
dieną išskubėjo namo. Likusieji 
tą vakarą susirinko į didžiąją 
sporto salę. Čia buvo vėžių 
vakarienė. Ir čia buvo stalai 
gražiai užtiesti, buvo šaltų už
kandu.

Pradžioje davė karštą bulioną 
su pyragaičiais. Paskui didelėse 
plačiose lėkštėse ėmė nešti rau
donus karštus vėžius. Ir koks 
kilo ūžesys, pamačius vėžius! 
Ir tuoj kilo čežt'sy s, nes s isi ėmė 
lukštenti vėžius, laužyti su rep
lėm jų šnyples. uodegas. Visi 
ga\ o servetėles pasirišti po 
kaklu. Visi gavo u dubenėli 
sviesto, stiklą vyno arba alaus.

į liUkl ifu I 2 pX4 .J
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VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld Road., East 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
86-01 114th St, Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. 212 441-2811.

Dalis garbės svečių vysk. P. Baltakio koncekracijos vaišėse. Iš k. sėdi vysk. V. Briz- 
gys, arkivysk. C. Salatka, vysk. P. Baltakis, vysk. E. C. O’Leary, vysk. A. Deksnys, dr. 
St. Bačkis, A. Simutis ir New Yorko Holy Name pranciškonų provincijos provinci
jolas. Nuotr. L. Tamošaičio

IŠ PAVERGTOS 
LIETUVOS 
KULTŪRINIO 
GYVENIMO

— Dail. Telesforo Valiaus 
(1914 - 1977) pomirtinė kūrybos 
paroda, .skirta dailininko gimi
mo 70-osioin metinėm prisimin
ti, rugsėjo 7 atidaryta dailės 
muziejuje. Dailininko žmona 
Aldona Valiuvienė padovanojo 
didelį T. Valiaus kūrybos rin
kinį, kuris papildė iki Šiol turė
ti} negausių jo darbų kolekcijų. 
Trijose ekspozicijos salėse — 
apie 80 T. Valiaus kūrinių — 
medžio raižinių, monotipijų, 
litografijų, ofortų. Didžiausia 
ekspozicijos dalis — emigracijo
je sukurti darbai. Tai dideli 
spalvotų litografijų ciklai “Pas
kutinis rytas”, “Žemaitija ’, 
ofortų serija “Čiurlionis”.

— Dail. Ignas Piščikas, buvęs 
ilgametis Kybartų gimnazijos 
mokytojas, mirė liepos 5 Vilniu
je, sulaukęs gilios senatvės. Ve
lionis kilimu buvo aukštaitis, 
mokslus baigęs Kaune ir Pary-

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Highland Blvd., galima įsigyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, baltlnukų, medaus, įvairių suvenyrų.
 - ---------- :--------------

SHALINS FUNERAL HOME. Ine.. 84-02 Jamaica Ave. (prie Forest 
P’way St.). Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

QUEENS COLLISION CENTER, INC. Expert auto body works-painting- 
weidlng, etc. John R. Chicavlch, 131-13 Hillside Ave., Richmond Hill, 
N.Y. 11418. Towing phone H11-6666. After 6 PM — 843 - 6677.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New
ark office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Ave.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuves. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

I Savaitės I
* įvykiai :

Izraelis pareiškė sutinkąs ati
traukti savo kariuomenę iš Li
bano, nereikalaudamas, kad ir 
Sirija tuoi pačiu metu atitrauk
tų savo kariuomenę. Be to, jis 
paprašė JAV būti tarpininku tarp 
Izraelio ir Sirijos.

Prancūzijos aukščiausias teis
mas nusprendė, kad Prancūzijos 
kalėjimuose laikomi 4 baskų te
roristai gali būti išduoti Ispani
jai.

Trys JAV7 karo laivai, jų tarpe

DIDŽIOJI PUOTA 
KENNEBUNKPORTE

(atkelta iš 1 psl.)

Vieni vėžius valgė su dideliu 
užsidegimu ir džiaugsmu, čiulpė 
kiekvienų kojelę, o kiti lyg išsi
gando, kaip jie sutvarkys tokį 
didelį raudonų vėžį. Kiti valgė 
pirmą karti} iš smalsumo. Šiaip 
vėžiai turėjo didelį pasisekimų, 
buvo gerai ir gardžiai išvirti ir 
patiekti į stalą.

Su vėžiais vakarienė nesibai
gė. Į salę ant vežimėlio įvežė 
didelį tortą, kurio viršuje iš įvai-

nėjo tuos įvykius, kurie anomis 
dienomis dėjosi Portlande ir 
Kennebunkporte. Visi pripa
žino, kad tai buvo tikrai didelė 
didelė šventė. Ir džiaugsmas ir 
pasididžiavimas palietė kiek
vienų, kad štai turime naują 
vyskupų, taip gerai pažįstamą, 
kuris buvo mūsų tarpe ir statė 
Kultūros Židinį. Su tokiu pat 
užsidegimu ir meile žmonėm jis 
atliks ir savo naujas vyskupo 
pareigas. Dieve, jam padėk!

žiuje. Mokinių buvo labai myli
mas.

— Petras Lapė, nusipelnęs 
architektas, rugpjūčio 3 1 sulau
kė 60 amžiaus metų.

— Architektas Albertas Dona
tas Belevičius rugsėjo 3 sulaukė 
penkiasdešimt amžiaus metų.

(nukelta į 4 psl.)

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden Tavern. 
1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Sale vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin
non Securities Inc., One State St. Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksą 

ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

Sekmadienio ankstų rytą jau 
išskubėjo visi svečiai į savo na
mus. Į Torontą reikėjo keliauti 
net 14 valandų. Kelionė i New 
Yorką buvo tikrai lengva ir gra
ži, nes ir diena buvo graži. Ir 
rudenėjanti gamta buvo graži. 
Ir mūsų prisiminimai buvo tik
rai gražūs, (p.j.)

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

NEW JERSEY, NEW YORK — "Lietuvos Atsiminimai”, penkt. WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FMX Taip pat “Music of Lithuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dir. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

ir išlaipinimo laivas Shreveport, 
atvyko prie Libano krantų, o 
valst. sekretoriaus pavaduoto
jas Richard \V. Murphy tarėsi 
su Libano ir Sirijos prezidentais.

Šveicarijos gyventojai antrą 
kartą gyventojų atsiklausimu 
atmetė siūlymą uždaryti iki 2000 
m. visas branduoline energija 
varomas energijos stotis.

Prezidentas Reagan, kalbėda
mas J.T. visumos sesijai skatino 
sudaryti geresnius darbo santy
kius ir tolimesnio bendradarbia
vimo tarp JAV ir Sov. S-gos pa
grindus tarptautinei įtampai su
mažinti ir patikino, kad JAV ne
gailės pastangų įsijungti į “nau
ją pradžią”. Konkrečiai pasiūlė 
įvesti reguliarius JAV ir Sov. S- 
gos ministerių pasitarimus ir 
periodinius valstybės galvų pa
sitarimus įvairiom iškylančiom 
problemom spręsti. Taip pat pa
siūlė, kad JAV ir Sov. S-gos eks
pertai galėtų lankyti branduoli
nių bandymų vietas.

R. Vokietijos prezidentas Erich 
Honecker pareiškė, kad bet ko
kia žala padaryta santykiam 
tarp Vakarų ir Rytų Vokietijų 
sukeltų visos Europos įtampą.

Indija pradės gauti iš Sov. S- 
gos naujų greičiau už garsą 
skrendančių Mig-29 kovos lėktu
vų, o vėliau numato gauti lei
dimą juos pačiai gamintis.

Apie 3000 Nikaragvos sandi- 
nistų, apsiginklavę retežiais, laz
dom ir mačetėm jau trečią kar
tą išvaikė opozicijos partijų su
sirinkimą. Opozicijos vadas Ar
turo Cruz pareiškė boikotuo
siąs lapkričio 4 įvyksiančius rin
kimus.

rių kremų buvo labai gražiai pa
darytas spalvotas vyskupo her
bas. Čia sušoko fotografai ir ėmė 
fotografuoti. Tortą įvežė vyriau
sia šios vietos šeimininkė Bro- 
nėChlamauskienė, kuri jau dau
gel metų šeimininkauja vienuo
lyne.

Tortą dalijo ir siuntė į stalus. 
Tuoj atsirado ir kava.

Tada prie kavos visi dar ilgai 
kalbėjosi, lankė kitus stalus. Iš 
viso vėžių vakarienėje svečiii 
buvo per 250.

-o-
Išsiskirstė svečiai į vasarvie

tės kambarius, į apylinkės mo
telius. New Yorko didelė grupė 
buvo sustojusi prie pat greitke
lio dar net už Kennebunko. 
Ten sugrįžę į didelį motelį dar 
svečiavosi vieni pas kitus ir mi-

Sov. S-gos pov. laivas su iš jo 
bokšto besiveržiančiais dūmais 
iškilo prie Japonijos krantų ir, 
gaisrą užgesinus, buvo vilkiko 
nuvilktas į Sov. S-gos uostą.

Irako kurdų pasitarimai su vy- 
riausvbe dėl didesnės kurdu au-* c
tonomijos nutrūko, ir vėl prasi
dėjo ginkluoti susirėmimai.

Japonijos teroristai su ant 
sunkvežimių pritvirtintais lieps
nosvaidžiais padegė Japonijos 
Liberalų partijos būstinę ir pa
darė didelių nuostolių.

Sov. S-goj buvo įvykdyta mir
ties bausmė Gennadi Kaliniu už 
sovietų admirolo ir jo žmonos 
nužudvma, o 1982 m. areštuotas * e •
cirko agentūros direktorius 
Anatoli Kolevatov buvo nuteis
tas 13 m. kalėti už kyšių ėmi
mą.

Aida Lukoševičifitė, iš Montreal i o su sesute, tėveliais ir se
neliais specialiai atvykusi j vysk. P. Baltakio konsekraci
jos šventę, pilsto kavą svečiam vaišių metu. Xtmtr I.

i

LituanistikosJKątedra
’ The Endowed Chair

Lithuanian * Studies 
University of Illinois 
at Chicago

MIELI PASAULIO LIETUVIAI!
Lituanistikos katedros idėja jau tapo realybe — Illinois 

universitete Chicagoje pradėjo veikti pirmoji ir vienintelė laisva
jame pasaulyje LITUANISTIKOS KATEDRA. Tai didelis džiaugs
mas, laimėjimas ir pasididžiavimas lietuvių išeivijai, lietuvių 
tautai ir Lietuvai. Dabar lietuviai turime aukšto lygio akade
minio — mokslinio darbo centrą laisvajame pasaulyje. Li
tuanistikos katedros pirmuoju vedėju buvo pakviestas ir jau 
pradėjo savo darbą profesorius dr. Bronius Vaškelis.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Fondo vadovybė šią Li
tuanistikos katedrą įsteigė 1981 metų lapkričio mėnesio 20 
dieną, kada ji pasirašė steigimo sutartį su Illinois universi
tetu Chicagoje. Pagal sutartį, pats universitetas skyrė 150,000 
dolerių, o PLB Fondas turėjo surinkti iš lietuvių visuomenės 
600,000 dolerių per penkerius metus.

Iki šiol daugiau negu 1000 lietuvių bei jų draugų Lituanis
tikos katedros reikalams paaukojo apie 250,000 dolerių ir Lie
tuvių Fondas davė 50,000 dolerių. Už tai jiems priklauso di
delė padėka. Praėjusiais metais universitetui buvo sumokėta 
200,000 dolerių, o šių metų spalio mėnesį 
reikalinga įmokėti 100,000 dolerių. Rugsėjo mėnesio pradžioje 
dar trūko apie 10,000 dolerių tam įmokėjimui. Iš viso dar 
reikia surinkti 300,000 dolerių su viršum Lituanistikos kated
ros steigimui.

Tad kreipiamės į laisvojo pasaulio lietuvius ir labai pra
šome Jūsų skubios piniginės paramos Lituanistikos katedrai. 
Paprašykite ir savo draugus bei pažįstamus. Visos aukos gali 
būti nurašomos nuo mokesčių (IRS 10 No. 36-3097269). Čekius 
rašyti LITHUANIAN WORLD COMMUNITY FOUNDATION vardu 
ir siųsti 5620 South Claremont Ave., Chicago, IL 60636, U.S.A. 
Taip pat laukiame testamentinių palikimų.

Jei turite kokių klausimų, prašome kreiptis j mus asme
niškai, laiškais arba telefonu 312 778-2200.

Su dėkingumu ir pagarba,
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS FONDO
VADOVYBĖ:

Pirmininkas — Vytautas Kamantus 
Direktoriai — Birutė Jasaitienė 

.Stąsys Jakubauskas 
Kazys Laukaitis 

Dr. Antanas Razma 
Dr. Tomas Remeikis 

Reikalu vedėja — Nijolė Balzarienė

LITUANISTIKOS KATEDRAI aukoju ........................... dol.

(verdat Ir pavarde)

..................................... (Nr.)" (Gatvė) (Mlėataa)

...... (Valatybi) (Zip code)

Prašom iškirpti ir siusti: LITHUANIAN WORLD
COMMUNITY FOUNDATION

5620 So. Claremont Ave.
Chicago. IL 60636 USA

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

asoliDo 

MEMORIALS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE. QUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI tR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

■XvXs4’
v.vįP

KVECAS
JONAS

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Ave. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
4

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

I LIETUVA *

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELI MIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO V Ž r VT VRNAV IM V

PILNAI VI’DR VĖSTA IR VKREDITĖOTA VGENTĖRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

•' BROOKLYN. N.Y. 11229 

TEL.: (212) 769-3300
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Balfui 40 metų!
Praeitame Darbininko nume

ryje Balfo 100-tais skyrius 
jau paskelbė savo rudens vajų ir 
kartu pranešė, kad tas vajus yra 
jau 40-tasis. Balfui šiemet suėjo 
40 metų.

Ši sukaktis verta didesnio 
dėmesio, nes daugel tuo metu 
įkurtų organizacijų jau yra baigę 
savo dienas,, o Baltas laikosi. Ir 
dar daugiau, — nei tuometiniai 
Balfo steigėjai netikėjo, kad jis 
tiek išsilaikys. O išsilaikė, nes 
ir šiandien Balfas yra lietuviam 
reikalingas ir būtinas.

Balfas yra sutrumpintas išsi
reiškimas. Pilnai jis vadinamas 
— Bendras Amerikos Lietuvių 
Fondas. Kad būtų lengviau ir 
sklandžiau tą žodį vartoti, buvo 
paimtos pirmosios raidės ir pri
dėta galūnė-as. Angliškai jis 
vadinasi United Lithuanian Re
lief Fund of America, Inc.

Trumpa Balfo istorija
Antrojo pasaulinio karo metu 

Balfas buvo įkurtas Amerikos V-
Lietuvių Tarybos iniciatyva. Tai 
apolitinė, areliginė organizaci
ja lietuviam šelpti. Jos tikslas: 
rūpintis šalpos ir švietimo rei
kalais, teikiant pagalbą lietu
viam Lietuvoje ir kituose kraš
tuose. Organizacija buvo inkor
poruota 1944' balandžio 1 Illi
nois valstybėje.

Tada jau kilo rūpestis, kas 
bus, jei po karo atsiras lietuvių 
pabėgėlių. Kaip reikės juos glo
boti ir šelpti. Lietuva tais 1944 
metais dar buvo okupuota vo
kiečių. Didysis pasitraukimas 
iš Lietuvos ir antroji bolševikų 
okupacija buvo tik tų 1944 me
tų rudenį. Taigi, dar pabėgėlių 
ir tremtinių nebuvo. Kurie buvo 
Sibire ištremti, tie buvo nepa
siekiami.

Balfas pasidarė nariu Ameri
kos valdžios šalpos organizaci
jų, taip iš įvairių šalpos orga
nizacijų buvo gauti dideli kie
kiai maisto, drabužių, apavo, 
vaistų. Taip pat gauta didelės 
sumos pinigų. Taip susidarė

The Lithuanian Weekly Published 
by Franciscan Fathers

Editorial Office (718) 827-1352
Business Office (718) 827-1351

nemažos sumos organizuoti 
šalpą lietuviam.

Visas didysis Balto darbas 
pasireiškė pokario metais, kai 
tūkstančiai lietuvių apsigyveno 
pabėgėlių stovyklose Vokietijo
je. čia Balfas siuntė ir maisto, 
drabužių, teikė stipendijas besi- 
mokantiem. Kai prasidėjo imi
gracija. Balfas vėl pagelbėjo 
daugeliui, padėjo atkeliauti į 
Amerika ir įsikurti, e v

Kaip Balfas tvarkosi?
Visuotinas Balfo atstovų su

važiavimas išrenka Balto direk
torių tarvbą. Ši sudaro Balfo 
valdybą ir išrenka pirminin
ką. Pirmininku ilgiausiai buvo 
kan. J. Končius, kuris parašė 
net savo atsiminimus iš Balfo 
veiklos. Kiti Balfo pirmininkai 
buvo: kun. Vaclovas Martinkus 
ir dabar pirmininkauja Marija 
Rudienė.

Balfo centrinė įstaiga ilgą lai
ka buvo Brooklvne. Prieš kokia 
12 metų perkelta į Chicagą. 
Šalpos darbus atlikdavo Balfo 
reikalų vedėjai, kurių buvo 
nemaža.

Balfas savo pirmaisiais me
tais mėgino teikti pašalpą ir Lie
tuvai. tačiau buvo greitai paste
bėta, kad ta pašalpa Lietuvos 
nepasiekia. Ją sulaikė Maskvoje. 
Negalėjo į Lietuvą nuvykti ir to 
Fondo atstovai. Taip ta šalpa 
buvo sustabdyta.

Šalpa reikalinga ir dabar
Atrodė, kad Balfas sustos vei

kęs, nes didelė emigrantų dalis 
suplaukė į Ameriką ar išvyko į 
kitus kraštus. Tačiau Vokieti
joje liko dar nemaža lietuvių, 
kuriem reikalinga parama. Atsi
randa ir kituose pasaulio kraš
tuose į vargą patekusių lietu
vių. Ir juos reikia sušelpti. At
sirado galimybės šelpti Punsko 
krašto lietuvius. Balfas visokiais 
būdais pasiekia ir Sibiro lietu
vius ir Lietuvoje vargstančius, 
bet apie tą šalpą viešai nekal-

Konkursas jaunimui
Šv. Kazimiero mirties 500 

metų minėjimo komiteto papra
šyta, "Ateities” žurnalo redak
cija 1984 "Ateities” Nr. 3 pa
skelbė jaunimui konkursą ir jam 
vykdyti taisykles. Rašiniams 
vertinti komisija sudaryta iš 
kun. Vytauto Bagdanavičiaus, 
dr. Romos Kuprienės ir Alinos 
Skrupskelienės.

Komisija vertino skyrium kiek
vieną žanrą: poeziją, prozą ir 
straipsnius, atsižvelgdama į au- 

bama. Balfo veikla reikalinga 
ir dabar.

Tad ir prašome ir raginame 
visus lietuvius prisiminti Balfą 
šios sukakties proga ir dosniai 
jį paremti. Juk daugybė lietuvių 
yra gavę jo paramą. Tad dabar 
atsiteiskime tuo pačiu — parem
kime Balfą.

Kiekvienas ruduo neša naują 
derlių. Iš to derliaus nuo seno
vės lietuviai paskirdavo dalį 
vargstantiem žmonėm.

Ir mes juk gerai įsikūrę, įsi
tvirtinę. prisiminkime vargstan
čius ir savo dalį atiduokime. 
Atiduokime garbingai, o ne ko
kiais trupiniais. Pažiūrėkime, 
kaip savo šalpos organizacijas 
remia kitos tautos. Tokie žydai 
sudeda milijonus, kad galėtų 
talkinti besikurantiem Izraelyje 
ar atvykstantiem į Ameriką.

Taip pat šio sukakties proga 
surenkime ir Balfo šventes, pa
gerbkime tuos, kurie Balfui sky
rė tiek daug laiko ir jau yra pa
sitraukę iš mūsų tarpo.

Balfo centras tegu sukelia 
platesnį entuziazmą, tegu atgai
vina ir sustiprina skyrių veik
lą. Tegu išleidžia ir leidinį, ku
riame būtų apžvelgti visi Balfo 
darbai.

Sėkmės gerajam Balfui!

Lietuviškas jaunimas žygiuoja eisenoje Toronte rugsėjo 2 nuo miesto rotušės į katedrą. 
Iškilmės vyko Pasaulio lietuvių katalikų kongreso ir šv. Kazimiero jubiliejaus proga.Xuotr. VI.
Bacevičiaus

JAUNIMO ĮNAŠAS Į PASAULIO 
LIETUVIŲ KATALIKŲ KONGRESĄ 

ŠV. KAZIMIERĄ LIETUVIAI 
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toriaus amžių, subrendimą, pa
siryžimą paieškoti įdomesnės 
ir naujesnės medžiagos suge
bėjimą apipavidalinti ją įdomia 
forma ir išreikšti savo mintis 
aiškia, taisyklinga ir vaizdžia 
kalba. '

1984 rugpjūčio 21 komisija 
balsą daugumma nutarė: Poezi
jos žanre I premiją — 150 
dol. skirti "Pavojingai Plunks
nai” už eilėrašti “1484 - 1984”, 
II premiją — 80 dol. A. Prans- 
kui. Prozos žanre skirti I premi
ją “Optikui” — 150 dol. už “l)i- 
vus adolescens , ir taip pat I 
premiją— 150 dol. “Danguolės 
broliui“ už “1518”, II premiją
— 80 dol. — “Juzei Šmožaitei” 
už “Kaziukas”.

Straipsnių žanre I premiją 
skirti “Taip pat Kazimierui” 
už “Šventasis Kazimieras: ne
senstantis pavyzdys jaunimui”
— 150 dol., II premiją — 80 - 
dol. “Žarijai” už “Šv. Kazimiero 
reikšmė mums šiandien”, III 
premiją — 65 dol. “Aušrinei” už 
“Prieš 500 metų” ir taip pat III 
premiją 65 dol. “Kokosiniam 
riešutui” už “Šv. Kazimieras ir 
jo reikšmė mums šiandien”, IV 
premiją 30 dol. "Gėlytei” už 
“Šv. Kazimieras”.

Atidarius vokus paaiškėjo, 
kad “Pavojinga Plunksna” yra 
Milda Palubinskaitė, “A. Prans- 
kus” — Vilius Lukas Dundzi- 
la, 21 m., “Optikas” — Vėjas 
Liulevičius, 17 m., “Danguolės 
brolis” — Gytis Liulevičius, 16 

m., “Juzė Šmožaitė” — Grasil
da Reinytė, 27 m., “Taip pat Ka
zimieras” — Paulius Bindokas, 
15 m., “Žarija” — Živilė Tomku- 
tė, 17 m. “Aušrinė” — Vija 
Bublytė, 16 m., “Kokosinis riešu
tas” — Snieguolė Zalatorė, 21 
“Gėlytė” — Vaiva Vaišnytė, 17
m.

Baigdama savo darbą, komi
sija reiškia pasitenkinimą Šio 
konkurso rezultatais ir linki vi
siems dalyviams sėkmės, ugdant 
savo talentus.

Komisijos vardu
Alina Skrupskelienė

P.S. Premiją mecenatas — 
kun. dr. Juozapas Prunskis.

Jaunimo vakaronė

Pasaulio lietuvių katalikų 
kongreso pirmos dienos (1984 
rugsėjo 1, šeštadienio) vakare 
8 vai. Royal York viešbučio On
tario salėj vyko jaunimo vaka
ronė, kurios tikslas buvo suda
ryti progą tiem, kurie neina į 
operą, šeštadienio vakarą pra
leisti kultūringai, pasilinksmi
nant ir prisimenant šv. Kazimie
rą. Ypač stengtasi pritraukti 
jaunimą.

Programą paruošė pats jauni
mas. Šios vakaronės rengimo 
komitetą sudarė Edis Putrimas, 
Sigita Berzėnaitė, Giedrė Če- 
paitytė, Rita Rudaitytė, Elenu- 
tė Astrauskaitė, Irena Vitkienė, 
Laima Underienė. Programos 
pranešėja buvo V. Kuprevičiūtė- 
Jay-

Skaidrių montažas, truko 20 
minučių. Palydint pritaikyta 
muzika, buvo vaizduojamos šv. 
Kazimiero gyvenimo ypatybės. 
Ištraukos iš psalmių ir L.K.B. 
Kronikos padėjo įsigilinti į tai, 
ką reiškia būti šventuoju.

Kristina ir Daiva Barškaus- 
kaitės, jaunos pianistės (11 ir 
12 metų amžiaus), paskambino 
keletą klasikinių kūrinių.

Ramūnas Underys ir Vaidotas 
Vaičiūnas padainavo jų sukurti] 
lietuviškų dainų. Jiem elektroni
niais vargonais akomponavo 
Paulius Vytas. Jų dainos padėjo 
žiūrovam labiau įvertinti lietu
višką poeziją ir dainas.

Baleto Šokėja L. Janušauskai
tė pašoko keletą šokių, stengda
masi išreikšti šia forma šv. Ka
zimiero gyvenimą.

Jonas Ivanauskas iš Roches
ter, N.Y., paskambino elektrine 
gitara savo kūrinį. Jis mėgino 
išreikšti šv. Kazimiero ypatybę, 
kad jis, būdamas turtingas, dali
no savo turtą ir ėjo padėti 
vargšam ir ligoniam.

Pertraukos metu svečiai buvo 
vaišinami vynu ir sūriais. Vyko 
taip pat pogrindžio spaudos 
nuotraukų paroda ir renkami 
parašai po peticija, kuri buvo į- 
teikta Šv. Tėvui, prašant, kad 
užtartų kun. A. Svarinską ir kun. 
S. Tamkevičių.

Salės šviesom pritemus, Ar
vydas Žygas su žvake rankoj 
jausmingai perskaitė Juliaus 
Sasnausko laišką iš Sibiro. Čia 
klausytojai buvo sujungti su 
okupuotos Lietuvos tikinčiai
siais.

Vakaronės organizatorius 
Edis Putrimas uždarymo žody 
pastebėjo, kad savo tikėjimą ga
lima išreikšti įvairiais būdais. 
Mes naudojame mum Dievo 
duotus talentus, mėgindami pa
rodyti savo pagarbą ir padėką 
šv. Kazimierui, lietuviško jauni
mo globėjui.

Gaila, kad spauda ir rengimo 
komitetas neatkreipė daugiau 
dėmesio į šią vakaronę. Tai bu
vo dėmesio vertas įvykis. Daly
vavo apie 300 asmenų, daugiau
sia jaunimo atstovų.

J.L.

— Vysk. Pauliui A. Baltakiui, 
OFM, sutiktuves Toronte ruo
šia Prisikėlimo parapijos tary
bos visuomeninė sekcija, kuriai 
pirmininkauja V. Bireta. Spalio 
21 vyks iškilmingos mišios Pri
sikėlimo lietuvių parapijos baž
nyčioj, o priėmimas su vakarie
ne ir menine programa — Roy
al York viešbuty.

44-TŲ METŲ VASARA
Didysis egzodas

PAULIUS JURKUS

Vokiečių kariuomenės judėji
mas šiek tiek pakėlė gyventojų 
nuotaikas. O gal nebus taip blo
gai, gal viskas pasikeis į gerąją 
pusę, atsitiks kažkoks stebuklas, 
ir vėl sugrįš seni geri laikai.

Bet niekas nesikeitė į gerąją 
pusę.

Pabėgėliai
Jau nuo liepos pradžios atsi

rado pirmieji pabėgėliai iš Vil
niaus, iš rytų Aukštaitijos. Bet 
jų dar buvo nedaug. Daugiau jų 

. suplaukė prie Vokietijos sienos 
ties Taurage.

Bet jau liepos gale buvo pilna 
pabėgėlių iš Kauno, Panevėžio. 
Šiaulių ir iŠ kitų miestų. Dau
giausia čia atbėgo iš Aukštaiti
jos. Jie keliavo vežimuose, pasi
kinkę vieną ar porą arklių. Visi 
traukėsi nuo karo veiksmų ir nuo 
naujos sovietinės okupacijos. 
Visiem vaidenosi didieji trėmi
mai j Sibirą. Tai ir vertė gel
bėtis — trauktis j Vakarus.

Mano mama buvo neturtinga, 
turėjo tik 3 ha žemės. Mums už
teko visko, (gyvenome kukliai. 

paprastai, pasitenkinome tuo, 
ką turėjome. Pradėjo plūsti pabė
gėliai Atsirado ir mano dran
gų iš gimnazijos, iš universi
teto. Mama kantriai juos valgy
dino, dalijos viskuo, ką turėjo. 
Pravažiuodavo nemaža, užei
davo pasikelbėti, pailsėti, bet 
sustoti buvo .sunkiau. Nebuvo 
vietos.

Taip vieną kartą į kiemą ėmė 
ir įvažiavo arkliuku dail. Teles
foras Valius iš Telšių. Panevėžio 
teatro režisierius Juozas Miltinis 
su dviem savo aktoriais — Do
natu Banioniu ir Vaciu Blėdžiu.

Geriausiai iš jų pažinojau 
dail. Telesforą Valių, telšiškį. Jis 
tuo metu gyveno Telšiuose pas 
savo motiną Luokės gatvėje', 
buvo Telšių teatro direktorius.

<

Visada mielas ir visada paslau
gus žmogus. Bet ko jis ėmė ir 
pasitraukė iš Telšių, kad ten 
dar buvo beveik normalus gyve
nimas?

Juozą Miltini mažiau pažino
jau. Buvau jj porą kartų suti
kęs. Jis buvo juk didelis režisie
rius, plačių mostų menininkas, 

o aš ir kiti panašūs jam buvome 
per maži ir neįdomūs. Bet tą va
sarą teko padraugauti su visais 
šiais keleiviais.

Sustoti pas mane nebuvo kur. 
Įkurdinau pas poetą Vytautą 
Mačernį. Ten buvo didelis ūkis 
su daugel triobėsių. Ten ir su
stojo jie.

Dail. Telesforas Valius po ko
kios savaitės iškeliavo į savo 
Telšius ir daugiau čia nebepa
sirodė. Režisierius ir aktorius 
Juozas Miltinis buvo įdomus 
žmogus, tikrai originalas. Jis. į- 
kūręs Panevėžio teatrą, subūrė 
aktorius aplink save. V isi jie 
kartu gyveno, ir visada jie tolė
jo progos ugdyti jų talentus. 
Ir tie du jauni aktoriai buvo prie 
jo prisirišę, jam paklusnūs. Mil
tinis ir tose sąlygose daug skaitė, 
skaitė prancūziškai, angliškai ii 
kitom kalbom. Kiek prisimenu, 
prancūziškai skaitė knygą apie 
estetiką. Tą knygą skaitė mano 
sodelyje po obelimi. Jis mažai 
domėjosi, kas dedasi aplink- Pa
klausiau kartą, -ir jis nesibijo 
karo, vargų, kaip jis gali taip ra
miai skaityti, kai aplinka tokia 
nerami.

Jis atsakė ramiai: turiu visada 
skaityti ir save papildyk- nes 
nežinai, kas bus rytoj, gal teks 
man režisuoti koki svarbu '<i 
kalą. Visada aš turiu turėti jė
gos savo darbui.

Jis rūkės bet rūke tik g< 
cigaretes. Jei jų neturėjo, tai n 
nerūkė. Taip pat neįkiši jam 
kokio šlamšto išgerti. J() X-* 11 

mas turėjo būti geras, žinoma, 
ne “samagonas”.

Su ta grupe esame turėję 
labai įdomių ir gražių vakarų. 
Karta su keliais studentais nu- e
ėjome į poeto Mačernio sodybą. 
Buvo vasaros metas. Naktys gra
žios, šiltos. Taip ir nutarėme 
eiti kur ant kalniuko, susikurti 
lauželi, susėsti aplink ir pasikal
bėti.

Mačernio plačiuose laukuose 
buvo ne vienas kalnas, kalnelis. 
Pasirinkome ganyklose, kur augo 
keli kadugiai. Kadugys suteikia 
ramybės ir vienatvės įspūdį. Ten 
ir susėdome ratu. įsikūrėm ne
didelį laužą. Didesnį laužą už
kurti buvo pavojinga, nes gali 
atskristi rusų lėktuvai. Tada di
delio laužo gali nesuspėti užge
sinti. ir lėktuvai gali bombom 
apmėtyti.

Mūsų pokalbiai buvo tikrai 
įdomūs. Juozas Miltinis daug 
papasakodavo apie savo teatrą, 
sukurdavo įvairias situacijas, 
kurias visi aptardavome. Visos 
tos situacijos buvo gana drama
tiškos, bet įdomios.

Pasikalbėję valandėlę, užgesi
nome laužą, ugniavietę visai su- 
trypėm. užpylim smėliu, kad 
kartais neįsigautų ugnis ir ne
nueiti; i sausas Žoles. Paskui iš
siskirstėm.

Tada patekėjo mėnulis, mm 
žemės pasikėlė rūkas. Ir kaip bu
vo gražu ir įspūdinga. Rūkas 
kabėjo neankstai. Kartais ma
tėme žmogų Įsibridusi Į rūką 
iki juosmens. Ir kaip keislai 

atrodė — mėnesienoje matai tik 
žmonių biustus. Paėjęs toliau 
visas paskęsti rūke. Kartais į rū
ką patenki nuo galvos iki lie
mens. Tada matai tik kojas. Ir 
juokinga — nėra žmogaus, o tik 
einančios kojos.

Judrioj Sondeckių sodyboj
Netoliese mūsų namų, jau 

Šešaičių kaime, buvo graži Son
deckių sodyba — nemažas ūkis, 
išsistatęs prie Varduvos upės 
kranto. Iš tų namų buvo kilęs 
Jackus Sondeckis, Šiaulių mies
to burmistras ir ligonių kasos 
direktorius. (Dabar jis vadinasi 
Sonda ir gyvena Bostone).
Jo sesuo buvo gimnazijos moky
toja. ištekėjusi už rašytojo ir mo
kytojo Jono Šukio. Kita sesuo 
buvo ūkininkė, sodybos šeimi
ninkė, ištekėjusi už Juozo Kaz
lausko.

Ten tą vasarą sodyboje buvo 
nemaža žmonių, nemaža jauni
mo. studentų, gimnazistų. Žais
davome net tinklini, paskui su
sėdę kalbėdavome ir spėli<xlavo- 
nie, kas bus. Klausėmės radijo iš 
Londono, iš Vokietijos. Atrodė, 
kad visur niaukiasi. Vokiečiai 
nebepajėgs išvystyti ofensyvos 
ir vėl užimti diilelius plotus. 
Bet kaip mum išlikti karo zo
noje? Kaip išlikti, kai čia ateis 
Raudonoji Armija?

Žinia, tokiu atsi'ju \ įsi būsime 
mobilizuoti ir išsiųsti j frontą. 1 
pačias pavojingiausias viets. 
O kas nori eiti i kariuomenę 
ir žūti. \ ienas toks tada buvo iš

sikasęs slėptuvę po savo namu 
ar po malkom. Tos slėptuvės ne
mačiau, tik girdėjau, kad tokia 
esanti. Bet slėptuvėje galėsi pa
sislėpti tik trumpą laiką. Ilgai 
neišgyvensi. Tuoj pastebės.

Sukome kalbas, gaudėme ži
nias, žaidėme tinklinį.

Departamento direktorius
Einant į mūsų bažnyčios 

šventorių prie vakarinių vartų 
bu'vo nedidelis namas. Visada jį 
apžiūrėdavau, nes mama pa
sakojo, kad tame name kadaise 
gyveno meisteriai ir dailinin
kai. kurie išdekoravo mūsų baž
nyčią. Pasakojimai apie dailinin
kus visada traukė mane. Čia 
gerokai dar prieš pirmąjį pasau
linį karą dirbo Kazimieras Var
nelis, dabartinio dailininko Ka
zimiero Varnelio tėvas. (Sūnus

• dabar gyvena netoli Bostono^ 
Tėvas čia išdekoravo-garsią Nu- 
kryžiavimo koplyčią ir kapų kal
no koplyčią. Tada kaip tik ir gy
veno pas mano tėvus. Taigi, 
motinai buvo ko papasakoti 
savo sūnui apie dailininkus, 
prisiminti ir anuos, kurie de
koravo bažnvčia. v 4

Tame namelyje vieną kartą 
žiūriu — stovi moteris ir kažkam 
taiso dantis — tuvi visą apara
tūra.

(beitai sužinojome, kas ten 
įsikūrė, — iš Kauno pasitrau
kęs S\ ietmio ministerijos kultū 
tos departamento direktorius 
\\tautas Sobly.s. Jo žmona bin e 
dantų g\d\toja.
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— Dailės muziejaus centri
niuose rūmuose rugsėjo 7 atida
ryta liaudies dailininko, valsty
binės premijos laureato, profe
soriaus Antano Gudaičio tapy
bos paroda, skirta jo gimimo 80- 
mečiui. Daugiau kaip 200 čia 
eksponuojamų drobių atskleidžia 
dailininko kūrybos kelia iki šių 
dienų. Tapytojas studijavo Kau
ne, Paryžiuje, 1930 pradėjo da
lyvauti dailės parodose. Nuo 
1945 Antanas Gudelis dėsto ta
pybą Lietuvos valstybiniame 
dailės institute. Profesorius 
daugiausia kuria temines kom
pozicijas, peizažus, portretus, 
natiurmortus.

— Virgilijus Noreika, akade
minio operos ir baleto teatro 
direktorius, informuoja apie 
teatro didžiojoj salėj vykstančius 
remonto darbus. Akustikos pa
gerinimo laukta net devyneri 
metai. Kada remonto darbai bus 
baigti, tiksli data nenustatyta, 
bet tikimasi gruodžio 31 statyti 
tradicinę “Traviatą”. Šis sezonas 
pradėtas rugpjūčio 31 gastrolė
mis Kaune. Spalio 10 pradeda
mos teatro gastrolės Klaipėdoje. 
Žvejų kultūros rūmų scenoj bus 
statoma Verdi “Don Carlos” 
ir “Otelio”, Čaikovskio "Eugeni
jus Oneginas”. Štrauso “Šikš
nosparnis”, J. Juozapaičio 
“Marių paukštė”, A. Rekašiaus 
“Amžinai gyvi” ir kiti spektak
liai.

— Rašytojui Ignui Pikturnai 
už ilgametį žurnalistinį darbą 
ir nuopelnus lietuvių literatūrai 
bei aktyvų dalyvavimą visuo
meniniame gyvenime suteiktas 
Lietuvos nusipelniusio žurna
listo garbės vardas.

— Panevėžio parodų rūmuose 
rugpjūčio 3 atidaryta antroji res
publikinė mažosios tekstilės pa
roda. Pirmoji tekstilės miniatū- 
rų ekspozicija buvo surengta 
pernai Vilniuje. Dabar 47 daili
ninkai lankytojų dėmesiui pa
teikė 230 mažosios tekstilės dar
bų, kuriuose derinamos įvairios 
šio žanro technikos, panaudojant 
ažūrinį pynimą, mezgimą ir siu
vinėjimą.

— Antanui Praškevičiui, Kau
no medicinos instituto rektoriui, 
už vaisingą mokslinį pedagogi
nį darbą ir aktyvi: dalyvavimą 
visuomeniniame gyvenime su
teiktas nusipelniusio mokslo 
veikėjo garbės vardas.

LITERATŪROS 
KONKURSAS

JAV LB Švietimo taryba skel
bia 1000 dol. skaitinių konkur
są parašyti romaną, apysaką ar 
novelių rinkinį jaunuoliam nuo 
10 iki 13 metų.

Turi būti mažiausiai 150 ma
šinėle rašytų puslapių. Kūrinio 
kalba žodinga, sakinio konstruk
cija lengva. Pageidaujama, kad 
būtų patraukli intriga ir daug 
veiksmo.

Kūrinį pasirašyti slapy
vardžiu, atskirame vokelyje įdė
ti pavardę ir adresą.

Kūrinys turi būti atsiųstas 
iki 1985 sausio 1 šiuo adresu: 
Janina Janulevičienė, 6553 S. 
California, Chicago, Ill. 60629.

Choras, giedojęs Šv. Patriko katedroje rugsėjo 9, kai buvo minima šv. Kazimiero jubilieji
nė sukaktis. Viduryje stovi choro dirigentas Viktoras Ralys. t. T-unoiat’i<>

— Vilniuje, pažymint tarybinio 
kino dieną, buvo surengta tradi
cinė kino šventė “Vilnius 84”. 
Įvyko lietuviškų filmų "Jo žmo
nos išpažintis” (režisierius A. 
Grikevičius), “Nepykantos pa
mokos” (režisierius A. Maciule
vičius) premjeros, susitikimai su 
kinematografininkais, kino savi
veiklininkais. Pademonstruoti 
geriausi nauji ir senesni tarybi
niai filmai, sąjunginių ir tarp
tautiniu kino festivaliu laureatai, v C-

— Vilniaus dailės parodų sa
lėse atidaryta paroda — publi
kacija "Iš pastarojo dešimtme
čio liaudies meno ekspedicijų 
rinkinių - Tokio pobūdžio eks
pedicijas kasmet rengia Lietuvos 
valstybinis dailės muziejus. Pa
rodoje eksponuojami XIX am
žiaus pabaigos ir XX amžiaus 
pirmosios pusės liaudies meno 
kūriniai — skulptūros, tapybos 
darbai, drabužiai, tekstilės, kera
mikos. geležies dirbiniai, pinti 
niai daiktai, kraitinės skrynios.

— Kubietiškos estradinės dai 
nos konkursas “Gala-84” įvyki 
Havanoje. Dalyvavo Sovietų Są
jungos, Bulgarijos, Čekoslova
kijos, Lenkijos, Rumunijos, Viet
namo bei Ry tų Vokietijos atsto
vai. Už geriausiai atliktą kubie- 
tišką dainą pirmoji premija pa
skirta Lietuvos nusipelniusiai 
artistei Janinai Miščiukaitei. Ji 
dainavo kompozitoriaus A. 
Rodrige?, kūrinį "Tu man labai 
reikalingas“. Konkurso dalyviai 
koncertavo keliuose Kubos mies
tuose. Gastrolių metu J. Miščiu
kaitė padainavo ir Lietuvos nu
sipelniusio artisto M. Tamošiūno 
bei A. Jegelevičiaus dainų.

— Juozas Skorupskas, Lietu
vos celiuliozės ir popieriaus pra
monės gamybinio susivienijimo 
generalinis direktorius, už ilga
metį nepriekaištingą darbą ir 
aktyvų dalyvavimą visuomeni
niame gyvenime šešiasdešimtųjų 
gimimo metinių proga apdovano
tas Lietuvos aukščiausios tary
bos prezidiumo garbės raštu.

— Prienų rajone vyko archeo
logijos paminklų apžiūra — kon
kursas. Stakliškiečiai sutvarkė 
Medžionių ir Stakliškių pilia
kalnius, kitus paminklus. Už rū
pinimąsi paminklais Stakliškių 
apylinkės tarybos pirmininkui 
Z. Kasparavičiui įteiktas diplo
mas ir pereinamoji premija. Ki
tas premijas laimėjo Balbieriš
kio ir Šilavoto apylinkės. Jų va
dovam taip pat įteikti diplomai. 
Rajone — 150 archeologijos pa
minklų. Surašyti jų pasai, jie 
saugomi, prižiūrimi.

— Estradinės muziko festiva
lis “Baltijos jaunystė — 84” 
dvi savaites vyko Palangoje. Jis 
surengtas jau tryliktą kartą. Ver
tinimo komisijai vadovavo Lie
tuvos valstybinės filharmonijos 
meno vadovas', nusipelnęs 
meno veikėjas R. Žigaitis. Pre
miją už geriausią programą iš
kovojo Lietuvos valstybinės fil
harmonijos vokalinis instrumen- 
talinis ansamblis “Plius minus", 
vadovaujamas M. Suraučiaus. 
Už geriausią dainos tekstą pre
mija paskirta poetui G. Petac- 
kui. Už geriausią pirmą kartą 
atliktą lietuvių kompozitorių

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. dr. M. švelkauskiene sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų 
ir patarimų teisiniais klausimais Dar- 
bininko skaitytojam. Klausimai slųs- 
tini jos adresu: Dr. M. L. Švei
kauskas — Attorney-at-Law, Boston 
Five Bank Bldg., 1895 Centre St., 
Boston, MA'02132

VAIRUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

KLAUSIMAS
Daugeli metu skaitau Tamstos 

patarimus “Darbininke”, o se
niau, ir "Keleivy”. Aš paprastai 
išsikerpu tuos atsakymus ir pa
silaikau. Turiu problemą ir mano 
advokatas mane klaidingai in
formuoja. Viename iš savo pata
rimu Tamsta sakai, kad jei du 
vairuotojai susiduria automobi
liais ir jei abiejų kaltė, tada Mas
sachusetts valstijoje nė vienas 
negali pinigų gauti iš kito. Ma
no gi advokatas mane kitaip 
informuoja.

Washingtono gimimo dieną 
(vasario 22) mano žmona vai
ravo mūsų mašiną ir, išvažiuo
dama iš mūsų gatvės, kuri yra 
šalutinė gatvė, nelaimingai įva
žiavo i kita mašina, kuri važiavo 
pagrindine gatve (main street). 
Tą mašiną taipgi vairavo moteris 
ir šalia jos sėdėjo jaunas berniu
kas. Mano žmona sako, kad ta 
mašina važiavo neįprastu 

dainą premija teko 
komp. A. Raudonikiui. Jo dai
nai "Lietuva” žodžius parašė 
poetas J. Strielkūnas. Už geriau
sią lietuvišką dainą diskotekų 
programai premija paskirta L. 
Vilkončiui už dainą “Sako”, ku
riai jis sukūrė muziką ir tekstą. 
Geriausiu jaunimo kolektyvu pri
pažintas Šiaulių vokalinis inst
rumentinis liaudies ansamblis 
“Vairas”, vadovaujamas V. Kati
liaus.

— Sauliaus Sondeckio vado
vaujamas Lietuvos kamerinis or
kestras 1985 metais minės dvi
dešimt penkerių metų veiklos 
sukakti. Orkestras dažnai koncer- c.
tuoja. Kartais per mėnesį atlieka 
9-10 skirtingų programų. Su
kaktis bus paminėta koncertų 
ciklais Maskvoje, Leningrade, 
Vilniuje ir kituose Lietuvos 
miestuose. Su Kauno valstybiniu 
choru ruošiamasi atlikti J.S. 
Bacho Mišias h-moll ir G.F. 
Hendelio “M e siją”.

KANADOS LIETUVIAMS
Toronte, gelbstint visos Kana

dos lietuviams, rvžtimiu asmenų 
grupė suorganizavo Lietuvos 
globėjo šv. Kazimiero sukak
ties _kongresą ir Dux Magnus 
operos pastatymą. Neseniai, 
rugsėjo 1 ir 2 dienomis, džiau
gėmės šio darbo pasėkomis. 
Prieš beveik trejus metus šiems 
ivvkiams žvalgantis vietos, šv. 
Kazimiero 500 m. mirties su
kakties komitetas turėjo daug 
rūpesčių. Toronto lietuvių pa
siaukojimas šiuos rūpesčius iš 
mūsų paėmė. Sumanumu ir sun

greitumu ir kad ji neturėjo di
delių šviesų (nelaimė įvyko 8 
vai. vakare, kai jau tamsu). 
Mano žmona laimei nebuvo su
žeista, bet kita moteris įvažiavo 
į sieną kitoj gatvės pusėj ir 
tuoj pradėjo skųstis skausmais 
kakle. Pribuvo policija, kuri vi
sus apklausinėjo. Kai mano 
žmona jiem pasakė, kad kita 
mašina neturėjo didelių šviesų, 
policininkas tuoj pasakė, kad 
tai yra prieš įstatymą ir kad ji 
privalėjo turėti šviesas.

Mes, žinoma, turime draudi
mą, tačiau ne tokį aukštą, kaip 
gal mum reikėtų turėti. Mūsų 
draudimo bendrovė mum pra
nešė, kad sužeistoji moteris rei
kalauja daug daugiau pinigų 
negu mūsų apdrauda ir kad 
mum patiem būtų pravartu pa
siimti advokatą. Lietuvio pas 
mus nėra, taigi nuėjome pas vie
nintelį advokatą, kurį pažinom 
ir jam papasakojome savo bėdą.

— Linui Broniui Lazėnui, Lie
tuvos kino studijos dokumenti
nės kinematografijos kino reži
sieriui, už nuopelnus lietuvių 
kino menui ir aktyvų dalyvavi
mą visuomeniniame gyvenime, 
suteiktas Lietuvos nusipelniusio 
meno veikėjo garbės vardas.

— “Šilelis”, mažas spavoto 
vaizdo televizijos aparatas, eks
ponuotas Leipcige, Piovdive, 
Belgrade, Budapešte, Nikozijojt 
ir kitur surengtose tarptautinėse 
mugėse ir parodose. Parodom 
pasibaigus, gaunama pasiūlymų 
didindi eksportą. Vis dau
giau šių aparatų siunčiama į 
Vengriją, Bulgariją ir Jugoslavi
ją. Nešiojamieji televizijos apa
ratai yra su Kauno radijo gamyk
los ženklu.

— Pirmuosius pacientus pri
ėmė respublikinis transplanta
cijų ir nefrologijos centras, pa
statytas Vilniuje, Santariškių 
sveikatos miestelvje.

S.L.K.

kiu darbu ne tik labai gerai at
liko uždavinį, bet jam surado 
ir būtinas lėšas.

Nuoširdžiai dėkojame To
ronto komiteto pirmininkui dr. 
J. Songailai, kuris vadovavo vi
siems užmojams ir asmeniškai 
rūpinosi opera. Jo ir jo šeimos 
atiduoti laikas, triūsas bei suge
bėjimai yra neįkainuojami. Di
delę padėką reiškiame kun. dr. 
P. Gaidai, vadovavusiam infor
macijai ir Kongreso organizavi
mui. Su didžia pagarba minime 
visų komiteto ir atskirų komisi
jų narių ištvermingus darbus.

Ačiū lietuviškųjų Toronto ir 
‘tolimesniųjų parapijų klebo
nams bei kunigams. visais at
žvilgiais rėmusiems pastangas. 
Darbai nebūtų vykę be lėšų, o 
gausūs aukotojai ir aukas skati
nusieji bei jas priėmę sudarė 
tvirtą pagrindą. Jiems reiškiame 
nuoširdžią padėką.

Dėkojame kūrėjams K. Bradfi- 
nui ir D. Lapinskui, solistams, 
choro dalyviams, muz. Vęrikai- 
čiui. kongreso paskaitininkams 
prof. P. Rabikauskui ir dr. J. Gir
niui. jaunimo pokalbio daly
viams ir nuoširdžiai vertiname 
kiekvieną lietuvį, į Torontą su ra
dusį kelius.

Derlius sukauptas. Jis buvo 
skirtas ir lieka mūsų ateičiai, 
kuri žvilgsniams atrodo blanki*, 
bet šviečia viltimis.

V ytautas Volertas

Sv. Kazimiero 5(K) m. mirties 
sukakties komiteto vardu

At SIUSTAI 
^PAMIHŽTU

Jurgis Gliaudą — KOVO KET
VIRTOJI. Romanas. 1984 — šv. 
Kazimiero — metai. Išleido 
“Darbininkas”. Viršelis Pauliaus 
Jurkaus. Spausdino Franciscan 
Press, Brooklyn, N.Y. 240 psi. 
Kaina 8 dol. Gaunama Darbi
ninko administracijoj.

Plačiu mastu minėdami 500

Sakė ištirsiąs reikalą. Po kiek 
laiko jis mum pranešė, kad mū
sų reikalai prasti, nes ana mote
ris rimtai buvo sužeista. Sako
me, juk tai ir jos kaltė, kam 
neužsidega savo šviesų, juk įsta
tymas reikalauja šviesas uždegti 
tuoj sutemus. Advokatas sako, 
kad tai nieko bendro neturi su 
akcidentu. Taipgi jis mano, kad 
mums gręsia nemaža byla. Turi
me namus ir santaupas banke. 
Kas mum daryti?

ATSAKYMAS
Tamstos turite savo advokatą 

ir turite juo pasitikėti. Jei klijen- 
tas nepasitiki savo advokatu, 
advokato ir klijento santykiai 
nukenčia; gali nukentėti ir pati 
byla. Man nepatogu pareikšti 
nuomonę dėl tamstos advokato 
duotos informacijos. Tai būtų 
neetiška ir nekorektiška iš mano 
pusės. Galiu tik tiek pasakyti 
bendrais bruožais:

Massachusetts dabar šioj srity 
turime vadinamąją “compar
ative negligence” teisišką siste
mą, vietoj ankstyvesnės “contri
butory negligence” sistemos. 
Štai ką tas reiškia: anksčiau 
būdavo taip: jei ieškovas (plain
tiff) pats buvo bent kiek “kal
tas”, ir savo elgesiu “prisidėjo” 
prie akcidento įvykimo, — jis 
nieko negalėjo gauti iš kitos pu
sės. Dabar — prisiekusieji 
(jury) arba teisėjas (jei nėra “ju
ry trial”), nutaria kiek procentų 
kaltės yra kiekvieno vairuotojo, 
“prisidėjusio” prie rezultato, t.y. 
akcidento įvykimo. Jei, prileiski- 
me, Tamstos žmonos “kaltė” bu
vo 60%, o kitos vairuotojos — 
tik 40%, tada kitai vairuotojai 
bus priteista 20% jos turėtų 
nuostolių. Faktas, kad sužeis
ta viaruotoja neužsidegė savo 
šviesų, jei ta aplinkybė prisidė
jo prie nelaimės įvykimo, bus 
priimamas dėmesin, svarstant 
jos “kaltės” procentą.

Tamstų advokatas, ištyręs 
reikalą, matyti priėjo išvados, 
kad ieškovės (plaintiff) šviesų 
neturėjimas neprisidėjo prie ne
laimės įvykimo. Ar taip iš tikrųjų 
> ra, paaiškės per teismo eigą.
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metų sukaktį nuo savo tautos 
šventojo karalaičio Kazimiero 
mirties, šia knyga tai sukakčiai 
pastatom vieną iš reikšmingiau
sių paminklų. '

Kviesdamas skaitytojus į Šios 
knygos vajų, Darbininkas rašė, 
kad jis, “norėdamas palikti lietu
vių tautai pastovią jubiliejaus 
proga vertybę, užsimojo išleisti 
romaną, kuris skirtas šv. Kazi
mierui, jo asmenybei, jo dvasi
niam pasauliui”.

Paminėjo ir autorių:
“Rašytojas Jurgis Gliaudą, aš- 

tuonių premijuotų romanų ir kita 
tiek kitų autorius, remdamasis 
kelerių metų Šv. Kazimiero as
mens ir epochos studijomis bei 
beletristo patyrimu, parašė ro
maną ‘Kovo Ketvirtoji’. Tai ro
manas apie Šventąjį Karalaitį, 
paremtas istorine tikrove. Tai pa
gavus skaitinys ir jėginga prie
monė mūsų jaunimui, supažin
dinant jį su šv. Kazimiero as
menybe.”

Romano pradžioj girdim 
skambant pilies koplyčios var
pus. Juos girdim ir romano pa
baigoj.

Pradžioj varpai skamba kara
lienei atvykstant į pilį:

“Staiga jautriai, švelniai, kaip 
pūgos siautulio akompanimen
tas, suskambo pilies koplyčios 
varpai, Buvo du varpai — altas 
ir diskantas. Melodingas varis, 
atskiestas sidabru, palietė savo 
kuklia melodija budrią karalie
nės nuotaiką. Bažnytiniai var
pai — Dievo balsas. Ji pamal
džiai sudėjo rankas ir, nepa
žvelgusi į dvi savo palydoves, 
užsimerkė ir pradėjo šnabždėti 
‘Avė Maria’. Po to ir kitas malde
les, trumputes, bet gaivinančias 
sielą.”

Pabaigoj varpai skamba mirus 
karalaičiui Kazimierui:

“Gaudrimas išėjo lauk. Pavasa
rinė kovo ketvirtoji sutiko jį 
saulėtu vėjeliu. Lyg keisto pa
liepimo stumiamas, jis priėjo 
prie koplyčios varpų virvių, ku
rias sūpojo vėjelis. Virvės tįso į 
dąngų. Jam atrodė: jo varpai turi 
ryšį su Dievu. Dabar karalai
čio Kazimiero siela kyla dangun. 
Jaunatviškai, karališkai kyla dan
gun ant balto, eiklaus žirgo. 
Dėl aštraus graudulio Gaudrimui 
susopo krūtinė. Jis stovėjo, pasiė
męs už virvių, vis nesiryždamas 
patraukti jų. Ir matė: varpų vir
vės kyla į dangų.

Gaudrimas patraukė vieną vir
vę. Sidabrinis varpas atsiliepė 
našlaitišku diskantu. Jis pa
traukė kitą virvę — pravirko 
altas.

Saulėtas vėjas paslaugiai pa
gavo laidotuvišką verkiančių 
varpų skardą ir nunešė į šimt
mečių ateitį.”

Tarp varpų skambėjimo, pa
vaizduoto knygos pradžioj ir pa
baigoj, vyksta gyvas gyvenimas, 
į save įtraukdamas ir skaitytoją.
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TAUTOS ŠVENTĖ IR 
VYSKUPO PAGERBIMAS

Pamaldos bažnyčioje
Apreiškimo parapijos bažny

čioje rugsėjo 23, sekmadienį. 
11 vai. vyskupas Paulius 
Baltakis, OFM, aukojo iš
kilmingas mišias. Drauge su 
juo koncelebravo kum jonas Pa
kalniškis, tos parapijos klebo
nas, ir kum Vytautas Pikturna. 
Pamokslą pasakė naujasis vys
kupas, ryškindamas krikšto 
esmę. Mišių metu buvo pakrikš
tytas Rimo ir Danutės Muraš- 
kaitės-Gedeiku sūnus Aido - C
Jurgio vardu. Krikšto tėvais buvo 
Gediminas Naujokaitis ir p. La- 
purkienė.

Mišių metų taip pat buvo pa
gerbtas Petras Jurgėla. Jau seno
kai buvo pranešta, kad jis yra 
popiežiaus pakeltas į Šv. Silvest
ro ordino riterius. Jau senokai 
buvo atsiųsti visi pakėlimo do
kumentai. Tuo metu Petras Jur
gėla sirguliavo ir negalėjo daly
vauti pamaldose Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje. Dabar jis' 
dalyvavo mišiose, ir pats \ ys- 
kupas Paulius Baltakis, OFM. 
jam įteikė raštus, kad jis pa
keltas j Šv. Silvestro ordino ri
terius.

Mišių metu gražiai ir pakiliai 
giedojo parapijos choras, ku
riam vadovauja Viktoras Ralys.
Žmonių buvo artipilnė bažnyčia.

Pietūs salėje
Po iškilmingų pamaldų visi 

perėjo į Apreiškimo parapijos 
didžiąją salę. Čia susirinko per 
200 svečių- Susėdus už stalų. 
Rūta Ilgutytė padeklamavo \ y- 
tės Nemunėlio eilėrašti Lietuvos

C

vaikai. Prieš vaišes malda sukai- 
C

bėjo naujasis vyskupas. Visa sa
lė, pasveikindama vyskupą, su
giedojo Ilgiausių metų ir pakėlė 
šampano taures. Toliau visi 
pietavo ir .šnekučiavosi.

Tautos šventės minėjimas
Pietų oertraukos metu buvo e x

programa, skirta Tautos šventės 
minėjimui. Pirmiausia sugiedo
tas Lietuvos himnas. Paskaita 

C 

skaitė kun. Vytautas Pikturna. 
Jis prisiminė Vytauto Didžiojo 
galybę ir taip pat prisiminė Šilu
vos Marijos šventę.

Meninę programą atliko Har
monija. vadovaujama Viktoro 
Ralio. Pradžioje Viktoras Ralys 
ir Petras Tutinas drauge padai
navo: Kur tas kelelis — Maka- 
čino; Asta Butkutė. Rasa Bobe-

SPALVINGAS DONALD DUCK 
50 METŲ GIMTADIENIS

Madison Square Garden
Walt Disney’s World on Ice

Madison Square Garden salė
je rugsėjo 25 prasidėjo spalvin
ga ir graži programa — "Walt 
Disney's World on Ice".

Tai yra spalvingas ir labai di
namiškas spektaklis, panašus į 
balota ant ledo. Čia išvedami 
visi didieji Walt Disney sukurti 
veikėjai. Vadovauja Mickey 

Walt Disney's World <>n Icc spalvingos programos dalyviai. Programa kas vakarą vyksta 
Madison Square Garden Manhattan**. Baigiasi spalio 7.

lytė-Brittain ir Birutė Malinaus
kaitė drauge padainavo Offen- 
bacho Barkarolę; visas kvintetas 
padainavo: Lietuvos laukai — 
Salomėjos Cerienės, Nemunėlis 
—- aranžiruota V. Ralio, ir bisui 
— Mergytė jaunoji, ką atsakysi.

Akomponavo pianistė* Dalia 
Sakaitė.

Sveikina vyskupą
Po dainų eilė* sveikino vysku

pą ir ji apdovanojo įvairiom 
dovanom. Sveikinimo kalbas 
pasakė: Lietuvos gem konsulas 
Anicetas Simutis, parapijos kle
bonas kum Jonas Pakalniškis, 
LB New Yorko apygardos pir
mininkas Aleksandras Vakselis, 
Katalikų Federacijos vardu — 
Petras Ąžuolas, skautu vardu — t- v
ps. Vida Jankauskienė, ateitinin
ku vardu — Pranutė Ažuolienė. 
Perkūno choro vardu — Liongi
nas Drangauskas. Maironio mo
kyklos vardu — tėvu komiteto * v
pirmininkas Gintas Žemaitaitis, 
Petras Jurgėla ir ilgai dirbęs 
Amerikos Balse jūrų kapitonas 
Povilas Labanauskas.

Tada vyskupas visiem padė
kojo už sveikinimus ir už do
vanas.

NETEKOM ANTANO RUGIO
Sulaukęs gražaus amžiaus, 

nes buvo bebaigiąs 83 metus, 
rugsėjo 22 dėl nelaimingo atsi
tikimo mirė Lietuvos kariuome
nės ats. kapitonas ir nepamai
nomas visuomenės darbininkas 
Antanas Rugys. Jis buvo gimęs 
1901 spalio 10 Rugių km., Sim- 
tautų vaisė.. Šakių apskr.

Iš penktos gimnazijos klasės 
išėjęs savanoriu į Lietuvos ka
riuomenę. buvo priimtas į Karo 
mokyklą ir. ją baigęs, pradėjo 
karinę karjerą leitenantu 1 pėst. 
D. L.K. Gedimino pulke. Jo sudė
tyje jis ir praleido visą karinės 
tarnybos laikotarpį iki pat pir
mosios sovietų okupacijos. Pulke 
jis ėjo įvairias pareigas: vado
vavo įvairaus dvdžio karino-

V

menės daliniam, buvo pulko ad
jutantu. švietimo vadovu, ryšių 
kuopos vadu ir kt. Greta kari
nių pareigų kelerius metus buvo 
sporto mokytoju Ukmergės vals
tybinėj gimnazijoj.

Pasibaigus nepriklausomybės 
karam su Lenkija. Lietuvos-Len
kijos pasienyj buvo sudaryta

Mouse. Arenoje pasirodo per 100 
čiuožėjų. Žemiausia jų Rosalynn 
Sumners, kuri žiemos olimpi
niuose žaidimuose Sarajeve lai
mėjo sidabro medalį. Yra sutelk
ta ir kitų kraštų žymių čiuožė
jų .

Antra dalis yra skirta Donald 
Duck 50 metų sukakčiai pami

Vyskupas Paulius A. Baltakis kalba Apreiškimo parapijos bažnyčioje rugsėjo 23. Už jo matosi 
kairėje kun. J. Pakalniškis, dešinėje kun. V. Pikturna. N’uotr. K. Butkaus

Užbaigai visi bendrai sudai
navo Lietuva brangi.

\ adovavo parapijos komiteto 
pirmininkas Alfonsas Samušis, 
puikias vaišes paruošė Eugenija 
Kezienė su savo talkininkėmis. 
(P-J-)

Antanas Rugys

neutralinė 6 - 12 km pločio zona, 
kurioje nelegaliai veikė lie
tuvių ir lenkų partizanai. Lietu- 

nėti. Šis garsus Walt Disney su
kurtas veikėjas — sugalvotas ir 
pasauliui parodytas 1934 me
tais. Nuo tada jis pasidarė vienas 
iš populiariausių Walt Disney 
veikėjų.

Tas Donald Duck praveda 
visą antrąją dali su daugybe 
čiuožimų, su nuostabiais išėji
mais. vežimais ir 1.1. Baigiama 
įspūdingu vaizdu, kaip iš kiauši
nio išlenda Donald Duck.

Daug muzikos. triukšmo. 
Pastatymas atsiėjo 3.5 mil. dol. 
Jis vertas pamatyti. Baigia
si spalio 7. Jis buvo rodomas 
ir kituose 35 Amerikos miestuo
se.

PADĖKA

Vyskupas Paulius Baltakis. O.F.M., nuoširdžiai dėkoja 
organizacijoms ir visiems pavieniams asmenims už svei
kinimus, linkėjimus bei parodytą nuoširdumą jo konsek
racijos proga. Asmeniškais laiškais padėkos laike mėnesio 
ar dviejų.

viu oartizanu būriam dažnai
C L

vadovavo ir civiliniais rūbais 
persirengę tikrosios tarnybos 
karininkai. Nebodamas su to
kiom pareigom susijusio pavo
jaus, Antanas Rugys kurį laiką 
sėkmingai vadovavo vienam 
partizanų būriui, o 1923 vaduo
jant Klaipėdos kraštą, buvo ak
tyvus sukilimo dalyvis.

Užgriuvus Lietuvą okupaci
nėm nelaimėm, jis nenorom su 
tautiečių banga pasitraukė iš 
Lietuvos, tikėdamas, kaip ir 
daugelis kitų, netrukus grįžti, 
kai okupantas bus priverstas 
pasitraukti. Tačiau tokios vil
tys neišsipildė, ir Antanas 
Rugys, nesenai sudaręs šeimą, 
kelerius metus išgyvenęs Vokie
tijos stovyklose, 1949 atvyko į

LOS ANGELES, CALIF.

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos metinis balius įvyks spalio 
21. sekmadienį, 12:30 vai. viršu
tinėje parapijos salėje. Meninę 
programą atliks jauna ir gabi 
solistė Angelė Kiaušaitė iš New 
Jersey valstijos. Jai akomponuos 
pianistė Raimonda Apeikytė. 
Laimės traukimam skiriama 
1000 dol. Šio baliaus pelnas 
skiriamas užsilikusiai už mokyk
los grindis skolai užmokėti ir lie
tuviškom knygom platinti lenty
nų įrengimui apatinėj parapijos 
salėj. Baliaus proga bus pa
gerbti visi, kurie per praėju
sius metus ypatingu būdu pasi
tarnavo parapijos pažangai ir 
gerovei. 10:30 vai. mišios bus 
aukojamos už gyvus ir mirusius 
parapijos narius.

Komp. kun. Ladas Budreckas 
buvo atv\ kės i Los Angeles ir * c c-
savaitę svečiavosi Š\. Kazimiero 
klebonijoj. Čia jis kartu su 
komp. Broniu Bndriūnu atrinko 
giesmes, sukurtas šv. Kazimiero 
garbei. Jos bus išleistos atskiru 
leidiniu. Šio leidinio reikalais 
kun. L. Budreckas vy ks į Roma, 
kur minimas leidinys bus spaus
dinamas.

Justinas ir Teofilė Šauliai rug
sėjo 1 atšventė vedy bini o gy\c- 
nimo auksinę sukakti. Iškilmin
gas lietuviškas mišias aukojo 
Šauliui geras draugas kun. Anta
nas \ aliuška, atvy kęs iš l’bo<?- 
nix, Ariz. Po mišių šventės daly 
viai buvo šauniai priimti puoš
nioj Šaulių rezidencijoj \ ista. 
Calif.

Šv. K azimiero sukaktuvinių iš
kilmių. įvykusių Romoje ko\o 3- 
4. vaizdus l.ietmiu Moterų fe
deracijos Los \ngel<'s klubas 
demonstruos spalio <, sekmadie
ni. 12:1.5 vai. popiet S\ . Kazį 
micro parapijos salėj. Bus rodo 
uitis garsinis filmas.

LB Los Angeles apylinkės 
metinis susirinkimas jvvks spa 
I i o 1 I, sek m, i !< e- 1

Ameriką ir sustojo Patersono 
mieste. New Jersey valstijoj,, nes 
čia gyveno atvykimo dokumen
tus sudarę tautiečiai. Kaip ir vi
siem. taip ir jam teko tuoj pat 
ieškotis bet kurio darbo, nes rei
kėjo rūpintis keturių šeimos na
rių gerove. Čia begyvendami 
susilaukė dar ir dukrelės Mary
tės. Besigrumiant su pirmai
siais įsikūrimo rūpesčiais, susir
go žmona (Valerija Stapuliony- 
tė) ir netrukus mirė. Taip An
tanui ir teko vienam rūpintis 
trijų vaikų auklėjimu ir išlaiky
mu, kol jie suaugo ir išėjo į sa
varankiška gvvenima.

Atsiradęs Patersone, Rugys 
tuoj pat įsijungė į vietos lietu-

(nukelta į 6 psl.)

Šv. Kazimiero parapijos salėj. 
Programoj naujos valdybos rin
kimai ir Albino Markevičiaus 
paskaita apie pinigų investavi
mą.

C

Lietuviu dienos iškilmės,
C 7

skirtos š\. Kazimiero garbei, 
įvykusios Sv. Kazimiero lietuvių 
parapijos aplinkoj birželio 17. 
buvo transliuojamos rugsėjo 1 1, 
12 ir 22 per 46 TV kanalą, 
“Heart of the Nation" progra
moj. Buvo perduotos pamaldos 
bažn\ čioje. dailės paroda, meni
nės programos dalis iš Marshall 
mokyklos salės. Paaiškinimus 
da\ ė Birutė M. Tamulienė. Gied
rė (histaitė. prc'l. jomis A. Kučin
gis ir Antanas Mažeika. Naujai 
suorganizuotas 46 T\ kanalas 
duoda tik katalikiškas žinias. Jis 
dažnai primena Lietuvos sunki;j 

įdėti bei jos problemas.
Califomijos Lietuvių Radijo 

Klubas spalio 27 rengia tradi
cini balių. Bus puiki vakarienė 
ir šauni muz. Aloyzo Jurgnčio 
rengiama meninė programa, 
įėjimo auka tik 12.50 dol. as
meniui. Stalai užsakomi pas ra
dijo valandėlės narius, redakto
rius arba koordinatorių Henriką 
Bajali.

Pensininku susirinkimas iv \ ks 
lapkričio 4. sekmadieni, po lietu- 
\iškų pamaldų Š\ . Kazimiero 
parapijos viršutinėj salėj.

Lietuvos Dūktom ruošiamas 
tradicinis balius į'y ks lapkri
čio 10. šeštadieni. S\. Kazimie
ro parapijos viršutinė] salėj. \ i- 
sas pelnas skiriamas labdarai. 
— L.ŽK.

— Ada Martinkaitė. gyvenanti 
l'arv ziii]('. namosios Sorhonos 
u n i v < i si t < te apgv m' iloktorato 
tezę tema Lietuvių liaudies 
pasaka Eglė žalčiu Karaliem' 
(tetai įvertintoje disc'll.u i’a'ie 
autorė nagrinėja 00 tos pasakos

— Kun. Julius Budrikis, Pajū- 
ralio klebonas, aptarnavęs ir 
kunigo neturinčias Tenenų ir 
Stemplių parapijas, mirė rugsė
jo 8. Velionis buvo gimęs 1912 
balandžio 25 netoli Mosėdžio. 
Kunigu įšventintas 1942 gegužės 
14. Sibiro tremty išbuvo 11 
metų. Tai jau aštuonioliktas 
okupuotoj Lietuvoj ir ketvirtas 
Telšių vyskupijoj šiemet įniręs 
kunigas.

— Muzikos ir literatūros va
karas Cleveland© Dievo Motinos 
lietuvių parapijos salėj įvyks 
spalio 6, šeštadienį, 8 vai. vak. 
Programoje pianistas A. Kupre
vičius ir rašytojos N. Jankutė- 
Užubalienė ir A. Balašaitienė.

— Lietuvos vyčių 141 kuopa 
Šv. Jurgio lietuvių parapijoj, 
Bridgeport, Conn., spalio 7, sek
madienį, mini 10 metų veiklos 
sukaktį. Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioj padėkos mišias au
kos prel. Pranciškus Pranokus. 
Komunijos pusryčiai vyks She
raton-Bridgeport viešbuty. Pa
grindinis kalbėtojas bus Linas 
Kojelis iš Baltųjų Rūmų.

— Sol. Marytės Bizinkauskai- 
tės ir sol. Algirdo Brazio kon
certas Chicagos Jaunimo Cent
re įvyks spalio 7 Rengia “Mar
gutis”.

— Olandu “Dainos” ansamblio 
pasirodymas Chicagos Jaunimo 
Centre įvyks spalio 14. Rengia 
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga.

— “Dainos” choras Sydnėjaus 
Lietuvių klube rugpjūčio 4 su
rengė Australijos viduržiemio 
vakaronę. Pasinaudota senaisiais 
tokių vakaronių papročiais Lie
tuvoje, įjungiant rankdarbius, 
dainas, mįsles ir pasakojimus. 
Renginiui vadovavo A. Krami- 
lius. Vakaronė užbaigta loterija, 
bendru visų dalyvių pasilinks
minimu.

— Paulius Rajeckas iš New 
Yorko rugsėjo 15 atliko progra
mą Didžiosios Britanijos Jauni
mo Sčjjungos pantomimos kon
certe “The Place” teatre Londo
ne.

— Romas J. Alkis, M.A. (RCA). 
studijavęs meną (graphic de
sign). baigė Kingston© politech
nikumą bakalauro laipsniu. To
liau tęsė meno mokslą Royal 
College of Art Londone grafi
kos srity. Liepos 13 gavo magist
ro laipsnį, laimėdamas "Eve- 
ret” premiją topografijoje. Šiuo 
metu Romas savarankiškai dar
buojasi savo meno studijoje. Jis 
\ ra pakviestas dėstyti grafikos 
meną Kingstono kolegijoj-

— “The World of Tomorrow" 
— filmas apie 1939 metais New 
Yorke įvykusią pasaulinę pa- 
romą. kovo pradžioj buvo rodo
mas New Yorke. Film Forum 
kino teatre. Šį rudeni per '‘Pub
lic Broadcasting System' tele
vizijos kanalų tinklą jis bus ro
domas įvairiuose miestuose'. 
Šiam filmui panaudoti ir brolių 
Matūzų filmai apie l -ietuvos 
pa\ iljoną ir lietuvių pasirody mą 
parodoj. Dėl tikslios rculymo 
datos pasiteirautina savos kolo
nijos vietinėj “Educational l e- 
Ic'vision stoty.

Nauji Darbininko skaitytojai: 
\ Winnegar, Elizabeth. N.J., O. 
Lapinskas. Hau tliorne, N.J. I ž- 
sakė kitiem: di . V. \\ gantas. 
Dallas. Texas — D. Kudžmau 
ScHitlifteld. Mieli. Sveikinam 
u.iuius skaitvtojus iv dėkoiam 
užsakytojam. Darbininko pu' 
nnmerata pirmiem metam nau
jiem skaitv tojam tik 12 dol. 
Mnaujinant v įsiem 15 Rol



6 • DARBININKAS • 1984 spalio 5, Nr. 39 1484 — ŠV. KAZIMIERO METAI — 1984

STASĖ IR OSVALDAS ŽADVYDAI 
— TAURIEJI LIETUVIAI

Aname saulėtame krašte Los 
Angeles artumoje gyvena Osval
das Žadvydas, buvęs tietuvos 
kariuomenės kapitonas, šviesus 
žmogus, patriotas, šaulių organi
zatorius, rezistentas, kaltintas 
bolševikų kalėjimuose, išlikęs 
gyvas Červenės žudynėse.

Jo žmona buvo Stasė Genovai
tė Svečiulytė, mirusi 1983 sau
sio 13. Ji buvo mano giminaitė 
— mano pusseserė, mokytoja,

sikėlė į Los Angeles, Calif. Jis 
ten 1964 suorganizavo J. Dau
manto vardo kuopą ir jai ilgai 
vadovavo. Daug rašo Karyje.

noriu atkreipti kitų dėmesį, kad 
ji buvo mano pusseserė, bet no
riu iškelti abiejų, Osvaldo ir Sta
sės, gilų patriotizmą, parodyti 
jų heroizmą. Osvaldas Žadvydas 
bene vienintelis yra likęs iš gar
siųjų Červenės įvykių. Jis galė
tų eiti ir kalbėti, liudyti Ame
rikos kongrese apie sovietinius 
žiaurumus.

Čia noriu trumpai prisiminti 
abu.

Žemaitis iš Mažeikių
Osvaldas Žadvydas gimė 1903 

balandžio 11 Mažeikiuose. 1924 
baigė vidurinę mokyklą Mažei
kiuose ir įstojo į Karo mokyklą, 
kurią baigė 1927. Jis mokėsi ir 
toliau, 1928 įsigijo brandos ates
tatą ir porą metų studijavo isto
riją Vytauto Didžiojo Universi
tete Kaune.

Plačiausiai jo veikla reiškėsi 
šaulių organizacijoje, 1936 - 
1940 buvo Kretingos šaulių rink
tinės vado pavaduotojas. Tuo 
pačiu laiku buvo ir Lietuvos 
ugniagesių organizacijų sąjungos 
tarybos narys.

Kai bolševikai okupavo Lietu
vą, jį 1940 atleido iš kariuo
menės. Tada jis mokytojavo Dar-

Stasė Iš Klovainių
Stasė Genovaitė Svečiulytė 

buvo gimusi 1905 rugpjūčio 31 
Kapčiūnų kaime, Klovainių vals
čiuje, Šiaulių apskrityje. Jos tė
vai, Mykolas ir Elzbieta Kaz- 
lauskaitė-Svečiuliai, turėjo nedi
delį ūkelį. Nelengva jiem buvo 
verstis. Tėvas, ieškodamas ge
resnio gyvenimo, išvyko į Ame
riką, bet čia pasiligojo ir mirė.

Stasė Genovaitė 1922 baigė 
Rozalimo vidurinę mokyklą ir 
pradėjo mokytojauti. Iš mažos 
mokytojos algos išlaikė motiną ir 
brolį Alfonsą. Mokytojavo Ka
volių, Pašaltuonio ir Naujosios 
Inpilties pradinėse mokyklose. 
Vasaros metu lankė mokytojų 
kursus, prie švietimo ministeri
jos išlaikė reikiamus egzaminus 
ir gavo mokytojos cenzą.

Labai buvo atsidavusi moky
tojos darbui. Jos pastangomis 
1939 buvo pastatyta Pašaltuo
nio dviejų komplektų mūro mo
kykla, kuri turėjo salę su scena, 
klases, mokytojų kambarį su 
biblioteka ir mokytojam butus.

Su entuziazmu įsijungė šaulių 
veiklon, suorganizavo vaidintojų 
mėgėjų trupę ir statydavo pat
riotinius veikalus. Suorganiza
vo net dūdų orkestrą. Jos rū
pesčių šaulių būrys įsigijo ir vė-

Stasė Žadvydienė

NETEKOM ANTANO RUGIO
(atkelta iš 5 psl.)

nio atminimą pagerbdami jo 
gausūs bičiuliai ir gerbėjai, nie-

pogrindžio veiklą. Jis vado
vavo Kretingos apskrities šaulių 
pogrindžiui.

Červenės baisieji įvykiai
•“1941 gegužės 5 jį suėmė ir 

kalino Kauno kalėjime. Birželio 
22 prasidėjo vokiečių — sovietų 
karas. Tada per 1000 lietuvių 
politinių kalinių išgabeno iš Lie
tuvos į Minsko kalėjimus. Jų 
tarpe buvo ir kapitonas Osval
das Žadvydas.

Naktį iš birželio 24 į 25 iš 
Minsko kalėjimų surinko dau
gybę įvairiausių tautų politinių 
kalinių, iš viso apie 4000 - 5000 
žmonių. Pėsčiomis juos išvarė į 
Červenę. Kelionė truko pusant
ros paros su kelių valandų nak
ties poilsiu miške. Oras buvo 
karštas, kaliniai negavo jokio 
maisto nei vandens. Daugelis 
silpnesnių jau nebegalėjo pakel
ti žygio. Enkavedistai visus pa
vargusius pribaigdavo dviem šū
viais į pakaušį. Taip jie nužudė 
apie 500 - 600 žmonių.

Červenę pasiekė birželio 26 
vakare. Po trumpo poilsio naktį, 
paleido kriminalistus ir rusus, o 
kitus kalinius varėsi tolyn. Jų 
buvo apie 800-1000.

Už kelių kilometrų nuo Čer
venės enkavedistai ėmė ma
siškai kalinius žudyti. Gyvų iš tos 
mirties kolonos išliko apie 200. 
Jie krito ant žemės ir apsimetė 
esą negyvi. Ten žuvo eilė lietu
vių karininkų, pulkininkų ir 
majorų. Gyvų išliko per 30. 
Jų tarpe gyvas išliko ir kapito
nas Osvaldas Žadvydas.

Mėgo žemės ūkio darbus, glo
bojo jaunųjų ūkininkų ratelius 
ir mokė juos įvairių ūkio dar
bų. Jos mokiniai dalyvaudavo 
Kretingos apskrities jaunųjų ūki
ninkų parodose ir laimėdavo 
premijas.

Bolševikam okupavus Lietuvą 
ir jos vyrui Osvaldui Darbė
nuose suorganizavus šaulių po
grindžio veiklą, į tą veiklą įsi
traukė ir jo žmona Stasė. O kai 
jos vyrą enkavedistai areštavo, ji 
tęsė visus jo pradėtus uždavi
nius — palaikė ryšius su jo pati
kėtais pogrindininkais, platino 
LAF atsišaukimus,; rinko reika
lingas žinias, slėpė net ginklus. 
Net jos tarnaitė buvo užverbuo
ta ją sekti, bet tarnaitė, kaip lie
tuvaitė patriotė, pasisakė Stasei. 
Taip iš tarnaitės agentas jau 
negaudavo tikrų žinių.

Su vyru į Ameriką atvyko 1949 
kovo 22. Pradžioje sustojo 
Bronxe, o vėliau dėl klimato 
nusikėlė į Los Angeles. Kaip 
minėta, ji su vyru 1964 birže
lio 26 suorganizavo šaulių kuo
pą. Devynerius metus ėjo šaulių 
moterų vadovės pareigas, kol 
išsikėlė į Desert Hot Springs. 
Jos pastangomis kuopa įsigijo

Rengiant įvairius renginius, ji 
apsiimdavo pačius sunkiausius 
darbus atlikti. Ji taip rengė gegu
žines šaulių kuopai, tokiu pat 
uolumu dirbo ir Šv. Kazimiero

Tuos šiurpius Červenės per
gyvenimus jis yra aprašęs Kary
je-

Iš Červenės grįžęs į Lietuvą, 
laikinosios Lietuvos vyriausybės 
jis buvo paskirtas pradžioje Kre
tingos apskrities viršininku, pas
kui Eišiškių, vėliau Telšių ap
skrities viršininku.

Vokiečių okupacijos metais 
veikė pogrindyje. 1944 pasitrau
kė iš Lietuvos į Vokietiją, 1949 
atvyko į Ameriką. Pradžioje 
buvo sustojęs Bronxe, New Yor
ke. Čia klimatinės sąlygos jo 
žmonai buvo nepalankios. Jie iš- J* \ * v •

DEXTER PARK

“ Wm. Anartad, B. B. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Car. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421 

WK DELIVER
296-4130

Kapitonas Osvaldas 
Žadvydas

lietuvių parapijos renginiuose.
Vasaros metu važiuodavo į 

Oregono valstyję ir savanoriš
kai nuo 1974 iki 1982 talkino 
Alsėjos Federalinės miškų urė
dijos Blackberry stovyklai, bū-’ 
davo jos prižiūrėtoja. Už atliktus 
darbus šiai stovyklai abu su vyru

vių organizacinį gyvenimą. At
sinešęs gerą kultūrinės veiklos 
patirtį dar iš Lietuvos kariuo
menės, jis čia uoliai jungėsi 
ypač į LB vietos apylinkės veik
lą, rengdamas įvairių švenčių 
ir sukakčių minėjimus ir sudari
nėdamas jų oficialią ir kultū
rinę dalį. Ir kur tik jo nebū
ta — jis ir apylinkės valdybos 
narys ir jos ilgametis pirminin
kas (už savo veiklą apylinkėj 
išrinktas valdybos garbės pir
mininku), entuziastingas Balfo 
ir Lietuvių Fondo, Lietuvos lais
vinimui ir LB švietimo reikalam 
aukų rinkėjas, knygų platinto
jas, paskaitų ir pasirodžiusių 
knygų pristatymų organizato
rius rūpestingas parapietis ir 
Šiaip greitas visiems ir kiekvie
nam padėti. Jis spėdavo daly
vauti ir kitų organizuojamuose 
renginiuose, nevengdavo papra
šytas organizuoti bilietų plati
nimą į kitur vykstančius rengi
nius ir sugebėdavo net ir auto
busą parūpinti, kad tik papras
čiau būtų kitiem į tolimesnes 
vietas nuvykti.

Visada linksmas, gerai nusi
teikęs, pilnas sąmojaus ir ne
šykštus kitus pagirti. Jį nuliū
dindavo tik kurio nors lietuvio 
dėl įvairių smulkių priežastėlių 
atsisakymas dalyvauti lietuviš
koj veikloj ar skirti lietuviškam 
reikalui auką. Savo tėvynę jis 
mylėjo ne tik žodžiu, bet ir dar
bu ir sunkiai uždirbamu pinigu. 
Kartą prisiekęs ginti Lietuvą, jis 
niekada nesutiko prisiekti išti
kimybę kitai valstybei, nors ir 
labai gerbė jį priglaudusi 
kraštą.

Velionis buvo pašarvotas vie
tos Ragucci-Kotran laidojimo 
namuose, kur rugsėjo 25 su juo 
buvo ir atsisveikinta. Rožančių 
už jo vėlę sukalbėjo Aušros Var
tų New Yorke parapijos klebo
nas kun. Vytautas Palubinskas. 
Atsisveikinimo žodžius pasakė 
LB vietos apylinkės pirmininkė 
Angelė Stankaitienė, šeimos bi
čiulis Antanas Masionis, buv. 
1 pėst. pulko karininkų vardu 
Balys Raugas, LB NJ apygar
dos pirmininkas Kazimieras 
Jankūnas ir giminių vardu Bro
nius Babušis. Velionio dukra 
Marytė visiem padėkojo. Velio-

Fondui ir Lietuvių Katalikų Re
liginei Šalpai suaukojo per 1000 
dol., o už jo vėlę užprašė dau
gybę mišių. Pagal velionio die
noraštinį pageidavimą gėlių bu
vo nedaug, o jo karstas buvo ap
dengtas Lietuvos vėliava.

Rugsėjo 26 vietos lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioj 
kun. Vytautas Palubinskas ir 
kun. Jacob Pallivathukkal au
kojo mišias, pasakė pamokslą ir 
atliko kitas religines apeigas ir 
palydėjo į kapines. Mišių metu 
vargonais grojo ir kelias lietu
viškas giesmes pagiedojo para
pijos vargonininkė Eleonora 
Williams. Išlydint karstą iš baž
nyčios, visi dalyvavę iškiliai su
giedojo Lietuva brangi, mano 
tėvyne!

Velionis paliko dukrą Mary
tę, sūnus Algirdą ir Vytautą su 
šeimomis, seserį p. Babušienę ir 
brolį Joną su Šeimomis ir kitus 
gimines. Pasiges jo ne tik arti
mieji giminės, bet ir visi Pater- 
sono ir apylinkių lietuviai, su 
kuriais velionis artimai bendra
darbiavo lietuviškos veiklos dir
vose.

buvo apdovanoti padėkos pažy
mėjimais.

Ji buvo kukli moteris, nesi- 
skardeno niekur, minėjimuose ir 
šaulių susirinkimuose nesės
davo į pirmas eiles, jas užleis
davo kitiem. Ji buvo tikrai išti
kima Lietuvos dukra, besąlygi
niai pasišventusi savo mylimam 
kraštui.

Ji mirė 1983 sausio 13 po at
viros širdies operacijos ir dide
lių skausmų. Palaidota Los An
geles Šv. Kryžiaus katalikų ka
pinėse.

-o-
Prisimindamas jų taurumą ir jų 

atsidavimą Lietuvai, visa tai ir 
surašiau. Tegu tai būna pavyz
dys kitiem. Tegu tai paskatina 
visus labiau aukotis ir daugiau 
dirbti Lietuvos labui.-*-***

Mečys .Razgaitis

VIENINTELIAI LIETUVIAI NEW YORKE, 
AUKSO SUPIRKĖJAI Ir PARDAVĖJAI, 
TURJ DIDELĮ PATYRIMĄ.
Superkam auksą, sidabrą, platiną. Mokame aukščiausias 
kainas. Apmokėjimas grynais. Niekur nerasite tokio 
patarnavimo kaip pas mus. Nemokamai patariame apie 
investavimą į auksą, sidabrą su sell-back garantija. 
Kalbame lietuviškai. Dėl smulkesnės informacijos 
skambinti:

212 354-2044

212 354-2067

nuo 9:30 vai. ryto iki 4:30 vai. popiet.

KLAUSTI: GENIUS (GENE) BORK

Galite kreiptis raštu:

SUPREME GOLD REFINERS 
52 W. 47th ST. 2nd Floor 
NEW YORK, N.Y. 10036

Fantastiška Plokštelė![
Lietuviu liaudies pasakos, paruoštos Montrealyje, vadovaujant 
Birutei Nagienei. Muzikinius ^tarpus ir foną sukūrė muz 
Aleksandras Stankevičius. įdomūs garsų efektai. Plokštelė 
pradžiugins visus — nuo 5-85 m. amžiaus! PASAKOS — .
geriausios kokybės. — puiki dovana visiems. t
Kaina $10 — priedo $2,50 — persiuntimui. Užsisakyti.
pridedant atkarpa:

BALTIC 
TOURS

1984 KELIONĖS į LIETUVĄ

No. 117: lapkričio 7 - 21 ......................................
10 dienų Vilniuj, 2 Helsinky

No. 128: Naujų Metų sutikimas Lietuvoj 
gruodžio 28 - sausio 11 ..... ......................................... $1,449.00

10 dienų Vilniuj, 2 Helsinky

$1,349.00

Dėl brošiūros ir daugiaų-informacijos kreiptis;------

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

NEWTON, MA 02166 
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190 

BALTIC TOURS tvarko:
giminių iškvietimo dokumentus 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION 
86-01 114 Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 

Tel. (212) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

SUMA

$500

- 20,000

$20,000

$50.000

TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

6 mėn.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

6 men.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

12.01%
12.11%
12.22%
12.28%

12.44%
12.50%
12.55%

i

11.50%
11.60%
11.70%
11.75%

11.75%
11.90%

12.00%
S50.000 IR DAUGIAU — PAGAL SUSITARIMĄ

IRA CERTIFIKATAI:

$2,000 - 4,000 
per metus

Nuo 1 
iki 6 metų 12.55% 12%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100,000.

METINIS PRIEAUGLIS 9.42% 

DABARTINIS KURSAS 9%

APSKAIČIAVIMAS

KASDIEN
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Paulius Baltakis, Per mišias 
giedos Berklee muzikos kolegi
jos choras, solistė Marytė Bi- 
zinkauskaitė, jungtinis lietu
viškų parapijų chor;
gonų dr. Vytenis Vasyl 
Visi turime dalyvauti tose 
Šiose.

Prie vai 
iūnas 

m i

Didysis įvykis
Spalio 14 d. 3 vai. p.p. Bos

tono ir apylinkių lietuviam bus 
didysis įvykis — šv. Kazimiero 
mirties 500 metų sukakties mi
nėjimas Šv. Kryž iaus — Holy 
Cross katedroj 
šias auko 
nard Law 
Dalyvaus i

įaus —
Bostone

upas Ber•s arkivys
ir eilė kitų vyskupų, 

naujas mūsų vyskupas

Ką girdėsime Laisvės Varpo 
koncerte?

Laisvės Varpo sukaktuviniam 
koncerte spalio 7 d. 3 v 
ris įvy 
Piliečių D-jos salėje, s< 
tautas Paulionis atlik 
G. Rossini operos “Sevil 
oėias

kas”, S, A. Mozart /‘Figaro 
vestuvės”, A. Beito‘ “Mefisto
felis”, R. Planquette “Kornevi- 
lio varpai”, o taip pat St. Šim
kaus, K.V. Banaičio, B. Gorbuls- 
kio sukurtas ar harmonizuotas 
mūsų liaudies dainas. Pianistas 
Vytas Jonas Bakšys ne tik akom- 
ponuos solistui, bet taip pat 
solo paskambins pianinu J. 
Brahms keturius gabaliukus ir 
L. v Beethoven sonatą.

BOSTONO RENGINIAI

Spalio 7 Laisvės Varpo rudens 
renginys So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos salėj.

Spalio 13 - 14 - 
audėjų ir tautod 
“Vaivorykštė” par 
Piliečių d-jos Il-ro

Spalio 14 Sv. Kryžiaus Bosto- 
katedroje 3 vai. mišios, ku- 

arkivyskupas Ber- 
>. Kazimiero mirties 
kakties minėjime.

vai. dr. Vy-

- Montrealio 
dlės grupės 
ida, Lietuvių 
aukšto salėj.

Bostono Lietuvių 
olistas Vy- 
:s arijas iš 

ijos kir- 
Aloyzo Jurgučio “Čičins-

A.A.
TEKLEI DZIKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą Stasį Dziką ir 
sūnų Alfonsą su šeima.

Anelė ir Petras Povilaičiai

A.A.
TEKLEI DZIKIENEI

mirus, jos vyrui Stasiui, sūnui Alfonsui su šeima ir broliui 
reiškiame gilią užuojautą.

Tautodailės paroda
“Vaivorykštės” vardu 

vadinusi tautodailininki 
pradėjo veiklą 1974 
Montrealyje. Jos tikslas 
mokti ir susipažinti si 
tautodaile bei skleisti ją lietuv 
ir kanadiečių tarpe. Šiame di 
be dideli nuopel 
dail. Anastazijai ir 
Tamošaičiam 
turi 
miela 
visais 
tautodaile. Gavusios iš Kanados 
federalinės valdžios 6150 dol. 
paramą, 1974 balandžio 1 “Vai
vorykštės” pradėjo savo veiklą. 
Šį pavasarį, atšventusios 10- 
ties meti] veiklos sukaktį, su
tiko atvežti bostoniškiam turtin
gą parodą, kuri vyks spalio 13- 
14 Liet. Pil. Dr-jos Il-ro aukšto 
salėje. Eksponatai susideda iš 
rištinių, gobelenų ir austinių ki
limų, antsiuvų (banners), rinktų 
ir kaišytinių juostų, tautinių lė
lių,, Vilniaus verbų, margučių 
ir miniatiūrinių drožinių. Paro
dos atidarvmas bus šeštadieni.* G- '

spalio 13, 7 vai. vak. Sekma
dienį bus atidaryta nuo 10 vai. 
iki 2 vai. p.p. — S.Š.

pasi
jų grupė 
pavasarį 
buvo iš-
u musu

įai priklauso 
dail. Antanui 

rie nuo 1948 
Montrealyje studiją ir
dalinasi savo žiniomis su 
kas tik domisi lietuviu

A.A.
TEKLEI BERNOTAITEI - DZIKIENEI

mirus, vyrui Stanislovui, sūnui Alfonsui-Sauliui su šeima 
bei šeimos artimiesiems šioje liūdesio valandoje reiškiu 
gilią užuojautą.

Kazimieras Bačauskas

TEKLEI DZIKIENEI
iškeliavus amžinybėn, vyrą, sūnų su šeima ir gimines 
gilaus skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame ir 
liūdime.

M. Lušienė
V. ir A. Penikai

A.A.
KAZIUI STANKŪNUI

tragiškai žuvus, jo tėvui kompozitoriui Juozui Stankūnui 
ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

V. ir O. Mamaičiai

A.A.
ANTANUI RUGIUI

mirus, jo myiiami dukrai Marytei, sūnums Algimantui 
ir Vytautui su šeimomis, seseriai Onutei Babušienei 
ir broliui Jonui Rugiui su šeimomis ir kitiems artimiesiems 
reiškiame širdingą užuojautą ir kartu liūdime.

Ona ir Jonas Liorentai
Elena Purelienė

A.A.
ANTANUI RUGIUI

mirus, dėl transportacijos sunkumų negalėdami nuvykti ir 
asmeniškai atiduoti paskutinę pagarbą, reiškiame nuo
širdžią užuojautą velionio šeimai ir užprašome mišias 
pranciškonų koplyčioje.

no 
rias au 
nard Law 
500 metų

Spalio 21 d. 3
tenio Vasyliūno vargonų konce

Lapkričio 3 — Balfo banke 
tas Brocktone, Sandaros klube

Lapkričio 11 — Šv. Petro pi 
rupijos- bazaras.

Lapkričio 25 kariuomenės 
Šventės minėjimas. Rengia Lie
tuviu Kariu S-gos Bostono skv-

Vasario 10 operos solistės Li 
lijos Šukytės koncertas Jordar 
Hali salėj. Rengia Baltų draugi

BOSTON MASS — WLYN 1360 
AM bangos sekm. nuo 8 Iki 8:45 
ryto. Veda S. Ir V. Minkai, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telet. 268-0489. Parduoda
mas Darbininkas. Didelis lietuviškų 
knygų pasirinkimas.

LAISVES VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10:00 vai. ryto is WCAV-. 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St„ Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 
7209.

Šv. Kazimiero jubiliejaus komiteto dalis Bostone. Iš k.: kun 
Albertas Kontautas, vicepirm., inž. Vytautas Izbickas — pirm, 
kun. Albinas Janiūnas. Stovi:' kun. Antanas Baltrušūnas 
vykd. vicepirm. Bronius Paliulis ir kun. Simeonas Saulėnas 
Nuotr. K. Daugėlos

JUOZAS JOHNSON
mirė rugsėjo 20 d. Booth Memorial ligoninėje Flushinge. 
Palaidotas rugsėjo 24 iš Šv. Benedikto Juozapo bažnyčios 
Richmond Hili Calverton veteranų kapinėse.

Buvo 66 metų.
Nuliūdime liko: žmona Helen Johnson-Puodžiūtė, 

dukros Elena, Adelė Dollinger ir du anūkai — Diana 
ir Robertas.

A.A.
ANTANUI RUGIUI

mirus, dukrai Marytei, sūnums Algimantui ir Vytautui ir 
visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

F. Misiūnas 
su šeima

Mūsų mielam Bičiuliui

A.A.
ANTANUI RUGIUI

mirus, jo dukrai Marijai, sūnums Algimantui ir Vytautui 
ir jų šeimoms, seseriai Onai Babušienei, broliui Jonui 
ir jų šeimoms, visiems giminėms ir artimiesiems reiš
kiame širdingą užuojautą.

A.A. 
ANTANUI RUGIUI

mirus, jo dukrai Marytei, sūnums Algimantui ir Vytautui 
su šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir vietoje gėlių 
skiriame auką spaudai.

VISI Į KATEDRĄ
Spalio 14, sekmadienj, 3 vai. p.p. iriai Naujosios 

Anglijos lietuviai renkamės Šv. Kryžiaus — Holy Cross 
katedroje Bostone paminėti šv. Kazimiero mirties 500 
metų sukaktį.

Šv. Mišias aukos naujas Bostono arkivyskupas 
Bernard Law ir dar keli vyskupai. Dalyvaus Ir vyskupas 
Paulius Baltakis.

Per Mišias giedos Berklee muzikos kolegijos choras, 
solistė Marytė Bizinkauskaitė ir jungtinis parapijų choras. 
Prie vargonų dr. Vytenis Vasyliūnas. Vadovas prof. 
Jeronimas Kačinskas.

Mūsų tautinė ir krikščioniška pareiga dalyvauti 
be pasiteisinimų, “kad aš jau kitur dalyvavau”.

ŠV. KAZIMIERO JUBILIEJAUS KOMITETAS BOSTONE

OgtVIMd OiCBCTtoUS 
TO.FgeePOeT HALL

t. MAS3. Axe - LJEBT- <1
2. VO«eCHB3TEF
3. FtEBFBCT ST. - LSFT, J

QKtviwa QigncTtoN*, 
To OATMeogĄL "

1. coMiHc reoM ncbth »y
Use almny 

ST. syur.

2. COMINd F0OM SOUTH 
use mass. ay*, exir

A. COM INC, FROM WY
* M4SS TO TH*

eNt> OP th* MR* ANP 
ANO TO KXPKe9SMM,y 
SOUTH ANO AFT*» VSPY 
SHOKT DWArtCE. TAk* 
ALBANf ST. soar.

FJ0OM HAemsoM 
ays. saa pla4.

‘Arpber Holidays
MEMBtA

1984 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ SIOSE GRUPĖSE
$1268.00Spalio 3

Gruodžio 26 d. (Naujų Metų sutikimas Vilniuje)—$1247.00

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR 
KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

1985 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ jau patvirtin 
tos, pirmoji grupė išvyksta BALANDŽIO 17 d. Registraci 
jos reikalu skambinkite:

1 - 800 - 722 — 1300 (Toll Free) 
Iš Massachusetts ir Kanados: 1 - 617 - 268 - 8764 
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 

393 West Broadway, P.O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject to change

BnnR-Bv-mnii 

Pustoge (raid both ujovs 
Fost, convenient,priuote, safe,free! 
That's UJhot BARKInG BVtnniis^gr* ' Z 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- • llk^y J - L 

mal. Tai taupymas paštu So. Boston Savings r\ 4rw
t y \ Bank būdu. Ar jums rolkla pinigus padėti J ban- ' '“Xr

'-Z?' ką ar {uos atsiimti, tai galite atlikti namie bot 
kuriuo lelku. Jūsų siuntą gavąs, bankas tuoj Į-

s'. traukia sumą | sąakaltą. Prisideda Ir užtlkrlni-
'7 mss. kad (ūsų pinigai

y / flhVB procentus,
z EnHr leidžiamus Įstatymų. 

r Dėl Isngvo taupymo bū

do per paštą skambinkit Mr. 
Donahue 268-2500 |

arba rašykit pėduotais adresais. ’

M MM OTMCf

!<**»?•* *<*•»**

4 KM M t V f'M

*0 AM ’ South Boston
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DARBININKAS
Redakcija .....  (718) 827-1352
Administr.......  (718) 827-1351
Spaustuvė ....  (718) 827-1350
Vienuolynas .. (718) 235-5962
K. 2. salė .... (718) 827-9645

Lietuvių Moterų Klubu Fede
racijos visuotinis suvažiavimas 
įvyks spalio 27, šeštadienį, Kul
tūros Židiny. Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM, 8:30val. ryto 
vienuolyno koplyčioje aukos 
mišias Federacijos intencija. Po 
mišių bus suvažiavimo posė
džiai. Bus išrinkta nauja L.MK 
Federacijos valdyba, o vakare 
7:30 v. bus vakarienė, kurios 
metu kalbės LMK Federacijos 
garbės narė Janina Simutienė. 
LMK Federacijos klubų narės 
prašomos gausiai dalyvauti 
posėdžiuose ir vakarienėje. Va
karienėje dalyvaus būrys vieš
nių ir svečių. Vakarienės me
tu bus pranešta apie naujos 
LMKF valdybos nariu sudėti.

* C i

Suvažiavimų globoja LMK Fede
racijos New Yorko klubas, kurio 
pirmininkė yra Marija Žukaus
kienė.

LKM S-gos 29 kuopos susirin
kimas kviečiamas spalio 7, sek
madienį, 12 vai. Apreiškimo 
parapijos salėje. Bus svarstomi 
labai svarbūs reikalai, todėl na
rės turi būtinai dalyvauti. Po 
susirinkimo — vaišės.

Vincė Jonuškaitė-Zaunienė 
iš Santa Barbara, Calif., spalio 
4, ketvirtadienį, atvyksta į šį 
kraštą ir sustos pas savo dukrą 
Giedrę Zauniūtę, 102 Lafayette 
Pl., Cranford, N.J., 07016. Telef. 
201 272-3273.

Naujų Metų sutikimui Kultū
ros Židiny dar niekas neužsisa
kė salės. Organizacijos ar asme
nys, pageidaują suruošti tradici
nį Naujų Metų balių, prašomi 
kreiptis į Židinio raštinę tel. 
235-8386 arba vakarais skam
binti A. Mičiuliui tel. 551-1131.

Juozo Audėno dviejų metų 
mirties metinės sueina spalio 10 
d. Tą dieną 9 v.r. pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje bus auko
jamos mišios už Juozo Audėno 
vėlę. Audėnų šeima prašo visus 
Juozo bičiulius kartu su jais jį 
prisiminti. Kas gali, prašom 
dalyvauti mišiose.

KASA praneša, kad procentai 
už santaupas bankuose jau eina 
žemyn. Už certifikatus duodami 
procentai nuo rugsėjo 25 šiek 
tiek sumažėjo ir Kasoj. Tačiau 
už kasdienines einamąsias 
sąskaitas Kasa tebemoka 9% 
(bankai tiktai 5.25%) ir už IRA 
pensijos indėlius 12%. Tikimasi, 
kad procentų kursas netolimoj 
ateity dar žymiai sumažės, todėl 
patariama atidaryti taupymo 
sąskaitas arba indėlius iš kitų 
bankų pervesti į Kasą dabar, 
kol nuoišimčiai dar labai aukšti. 
Prašoma atkreipti dėmesį į Ka
sos skelbimą, arba bet kada die
nos metu ar vakarais paskam
binti į įstaigą. Telefonas 441- 
6799.‘

DUODA PIANO PAMOKAS
Pianistas William Smiddy. 

apie kurio koncertus Amerikos 
ir Europos didmiesčiuose buvo 
rašyta ir lietuvių spaudoje, duo
da piano pamokas tiek prade- 
dantiem,tiekpažengusiem piano 
muzikoje. Jo studija yra Rich
mond Hill, N.Y. — lietuvių ap
gyventoje apylinkėje. Norint su
sitarti dėl pamokų, skambinama 
Šiuo telefonu: — 849 - 4416.

LIETUVIŲ KULTŪROS ŽIDINIO 
METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS ĮVYKS 

spalio 13, ieitadienj, Kultūros Židinyje.
9 vai. ryto registracija

10 vai. ryto susirinkimas

Visi nariai kviečiami dalyvauti. Asmeniškai negalint 
dalyvauti, prašoma įgalioti kitą narį Jum atstovauti.

Iki malonaus pasimatymo susirinkime.

LIETUVIŲ KULTŪROS ŽIDINIO 
VALDYBA IR TARYBA

341 HIGHLAND BLVD, 
BROOKLYN, N.Y. 11207

Leonardas Žitkevičius, Darbi
ninko redaktorius, Baptist Medi
cal Center ligoninėje stiprėja. 
Jau yra perkeltas iš specialios 
priežiūros skyriaus į paprastą 
skyrių. Ligoninės adresas — 
2749 Linden Blvd., tarp Eldert 
Lane ir Drew gatvių.

Lietuviai respublikonai ir pri
jaučiu Reagan - Bush perrinki
mui rugsėjo 28, penktadienį, bu
vo susirinkę Kultūros Židiny. 
Aptarta ateities veikla, pasi
džiaugta kylančiu entuziazmu.

Dail. Natalie Jones iš New 
York City, apmokėdama Darbi
ninko prenumeratą, atsiuntė 50 
dol. Nuoširdus ačiū už priedą.

G. Surdėnas iš Tumensville, 
N.J., mokėdamas Darbininko 
prenumeratą, atsiuntė 50 dol. 
Ačiū labai.

Joana Pakalniškytė-Matelienė 
mirė rugsėjo 23 Rietave, Lietu
voje. Palaidota rugsėjo 26. Ve
lionė buvo 56 metų. Liko jos 
vyras Paulius ir 5 vaikai. Lietu
voje taip pat liko trys seserys 
ir brolis su šeimomis. Amerikoje 
liko brolis kun. Jonas Pakalniš
kis, Apreiškimo parapijos klebo
nas, ir sesuo Paulina Veršelienė 
su šeima.

Teklė Bernotaitė-Dzikienė 
mirė rugsėjo 25. Palaidota rug
sėjo 29. Gyveno Indiatlantic, 
Fla. Liko jos vyras Stasys Dzi- 
kas ir sūnus Alfonsas Dzi- 
kas su šeima. Sūnus gyvena 
Hartford, Conn. Anksčiau Dzi- 
kai gyveno čia New Yorke. Ve
lionė savo laiku jaunimą mokė 
skambinti kanklėm.

Jurgis Sirusas, agronomas, iš
tiktas širdies smūgio, mirė spa
lio 2, antradienį, 2 v.r. ligoni
nėje. Pašarvotas Fischer Funeral 
Home, 147 Main Street, Flem
ington, N.J. Šermeninės telefo
nas 201 782-4343.

Jaunimo šokiai rengiami la- 
kričio 16, penktadienį, tuoj po 
tautinių šokių repeticijos. Šo
kiam gros brolių Kezių orkest
ras.

Kun. Albinas Martis, gyvenąs 
Charleston, W.V., buvo atvykęs 
į New Yorką ir rugsėjo 28 
lankėsi Darbininko redakcijoje. 
Jį palydėjo Jadvyga ir Adolfas 
Kregždžiai iš Woodhaveno.

PAMINĖJO DARIAUS IR 
GIRĖNO SKRIDIMĄ

Šiemet Dariaus ir Girėno skri
dimo paminėjimas iš liepos mė
nesio buvo nukeltas į rugsėjo 
22, šeštadienį. 3 vai. popiet prie 
Dariaus ir Girėno paminklo 
Union Ave., Brooklyne. susirinko 
apie 50 žmonių.

Invokaciją sukalbėjo Tėv. 
Klemensas Žalalis. OFM. Jis 
taip pat pasakė ir pagrindinę 
kalbą. Himnus sugiedojo solis
tas Mečys Razgaitis, dar kalbėjo 
Liucija Cesnicnė, adv. Stepas 
Briedis. Helen Venis, Lilija Ša
teikienė, Bronė Spūdienė ir kiti. 
Vadovavo Jonas Valaitis.

Po minėjimo Bronės Spūdie- 
nės namuose buvo vaišės. Minė
jimą rengė Dariaus ir Girėno 
paminklo komitetas ir Liet. Dar
bininkų draugijos 7 kuopa. Ir 
komitetui ir kuopai pirminin
kauja Bronė Spūdienė.

Už a.a. Cesę Sodaitienę, mi
nint mirties pirmąsias metines, 
mišios bus aukojamos spalio 7, 
sekmadienį, 11 vai. ryto V. Atsi
mainymo parapijos bažny
čioje, Maspeth, N.Y.

Lietuvos vyčių Vidurinio At
lanto apskrities metinis suvažia
vimas įvyks spalio 7, sekma
dienį, šv. Kazimiero parapijoj, 
Philadelphijoj. Nuo V. Atsimai
nymo parapijos bažnyčios, Mas- 
peth, N.Y., autobusas išvyks 
8:30 vai. ryto.

Irena Banaitienė, kai kovo mė
nesio pradžioje buvo išvykusi į 
Romą, ji ten audiencijoje pas 
popiežių atstovavo Lietuvių Mo
terų Klubų Federacijai ir Fede
racijos vardu įteikė popiežiui 
dovaną — Aušros Vartų Marijos 
koplytėlę, išdrožtą Vlado Kulpa- 
vičiaus. Koplytėlės antroje pu
sėje buvo įrašyta, kad tai dova
nojama popiežiui šv. Kazimiero 
jubiliejinių metų proga ir buvo 
dar pridėti šie žodžiai: “Per Ma
rijos Dievo Motinos užtarimą 
išmelsk pas Aukščiausiąjį laisvės 
ir nepriklausomybės pavergtai 
Lietuvai.”

Vaclovas Sevrukas, dabar gy
venąs San Francisco, Calif., 
buvo atvykęs į New Yorką. At
vyko rugsėjo 11, atgal išvyko 
rugsėjo 19. Apsilankė ir Darbi
ninko redakcijoje. Į Ameriką jis 
atvyko prieš 10 metų — 1974 
metų vėlų rudenį. Čia turėjo 
progos pastudijuoti, išmokti 
anglų kalbą. Gyvendamas San 
Francisco, jis taip pat turi pro
gos studijuoti religijos filoso
fiją. Ten dirba saleziečių ūkyje.

PHILADELPHIJOS 
MENININKAI NEW YORKE
Laisvės Žiburio radijo kon

certe lapkričio 3, šeštadienį, 
Kultūros Židinyje programą at
liks Philadelphijos LB dramos 
mėgėjų būrelis. Bus suvaidinta 
vieno veiksmo komedija “Prie 
dangaus vartų”. Veikalo autorė 
ir režisierė Julija Dantienė. Dalį 
programos atliks ir Philadelphi
jos vyrų dainos vienetas, vad. 
Vyto Maciūno. Oktetas atliks 
estradines ir lietuvių liaudies 
dainas. Savo humoristinės kūry
bos skaity s Julija Dantienė. Po 
programos šokiam gros “Jinai ir 
trys gintarai”, gi paįvairini
mui — specialiai jaunimui — 
pasirodys ir brolių Kezių orkest
ras. Bilietus į šį renginį jau da
bar galima įsigyti pas platinto
jus arba paštu Laisvės Žiburio 
raštinėje, 217 - 25 54 Avė., 
Bayside, N.Y. 11364. Bilieto kai
na 7 dol.

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

J. Gliaudą, Kovo Ketvirtoji, 
Romanas, 8 dol.

E. Cinzas, Šv. Petro šunynas. 
Romanas, 10 dol.

A. Baranauskas, Piliakalnio 
šešėlis. Romanas, 8 dol.

P. Karuža, Eilėraščiai, nekro
logai, atsiminimai. Įrišta, 15 dol.

E. Jasiūnas, Darius - Girėnas. 
Iliustruotas albumas anglų ir 
lietuvių kalbomis, įrištas. 25 dol.

R. Viesulas, Telesforo Valiaus 
monografija — iliustruotas al
bumas, 62 dol.

A. Gailiušis, Visaip atsitinka. 
Novelės, 6 dol.

J. Ehret, Russian Imperialism 
and Messianism. 1 dol.

Algimantas Mackus, Augin
tinių žemė. Eilėraščių rinktinė, 
įrišta, iliustruota. 15 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos muzikos plokšte
lės bei įvairūs suvenyrai gauna
ma Darbininko administracijoj, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Jaunas lietuvis studentas at
vyksta iš Chicago* į New Yorką. 
Čia jis studijuos meną. Jis nori 
išnuomoti kambarį arba mažą 
butelį lietuviškoje šeimoje. 
Kreiptis į Lietuvos atsiminimų 
radiją — 201 753 - .5636.

Išnuomojamas 4 kambarių bu
tas Grcenpointe, gražioje vieto
je. Skambinti kasdien iki 2 vai. 
popiet 782-8456.

GIEDRĖS 
ŽUMBAKIENĖS 
PARODOJE

Rugsėjo 22 ir 23 Kultūros Ži
dinio mažojoje salėje buvo dail. 
Giedrės Žumbakienės paroda. 
Ją rengė New Yorko ateitinin
kai. Parodoje buvo išstatyta 4 0 
paveikslų. Atidarymas įvyko šeš
tadienio vakare. Kalbėjo dail. 
Vytautas Ignas. Sveikinimo žo
delį tarė ir į parodą atsilankęs 
vysk. Paulius Baltakis, OF.M. 
Visi svečiai pavaišinti kava. Tą 
atidarymo vakarą publikos atsi
lankė gana daug. Kitą dieną pa
roda buvo lankoma silpniau, nes 
tuo pačiu metu Apreiškimo pa
rapijos salėje vyko Tautos šven
tės minėjimas ir naujojo vysku
po pagerbimas. Parduota keletą 
paveikslų.

Prieš kokia 12 metu dar se- C
najam Kultūros Židinyje buvo 
jos paroda. Tada ji dirbo ema
lio technika. Po to ji perėjo vi
sai į kitą techniką — į ofortą.

Ofortas yra tokia technika, 
kad vario ar cinko plokštė į- 
braižoma ir išnuodijama į- 
vairiom rūgštim, paskui spaus
dinama specialiais dažais.

Giedrė Žumbakienė yra mo
derniste, motyvus paima.iš gam
tos ir juos gana suabstrakti- 
na. Tačiau yra ir konkrečių 
motyvų — įvairių lapų, besilei
džiančių mėnulių ir saulių.

Jos paveikslai atlikti labai 
švariai ir labai kruopščiai. Kiek
viena detalė atbaigta, tiesiog iš
skambinta. Ir dar daugiau — visi 
jos paveikslai labai skoningai ir 
švariai įrėminti. Iš kiekvieno 
pąveiJcslo tiesiog pulsuote pul
suoja ta didelė meilė menui, ta 
pakili šventiška nuotaika. Kaž
kas kilnu, kažkas dvasinga, es
tetiška. Toks kruopštus atbaigi
mas tiesiog stebina žiūrovą.

Paroda yra visai parengta. 
Ją galima parodyti ir kituose 
miestuose. Dailininkė gyvena 
Chicagoje ir ten plačiai reiškia
si dailės gyvenime, reiškiasi tarp 
lietuvių ir amerikiečių dailės 
pasaulyje.

Linkime mielai Giedrei toliau 
puoselėti tą kilnu savo meną. 
(V-j.) 

■ ■ ■■ ■ ■■■— ■■ ■■■—

Dail. Giedrė Žumbakienė kalba savo kūrinių parodoje, kuri 
buvo/irengta rugsėjo 22 - 23 Kultūros Židinyje. Už 
jos sWti dail. Vytautas Ignas, kuris kalbėjo jos parodos atida- 
ryme. Nuotr. Vytauto Maželio

ĮKURTAS FONDAS 
LITUANISTINEI MOKYKLAI 

IŠLAIKYTI

Maironio lituanistinės mokyk
los gegužinė įvyko rugsėjo 30 
Vandos ir Vytauto Vebeliūnų 
sodyboje Locust Valley, N.Y. 
Gegužinės metu Vytautas Vebe- 
liūnas padarė visiem staigme
ną — jis paskelbė, kad įkūrė 
fondą lituanistinei mokyklai iš
laikyti. Ta fondą pavadino savo 
motinos Juzės vardu. Į šį “Ju
zės fondą” jis jau įnešė 10,000 
dol. Pinigai bus laikomi banke ir 
iš procentų bus išlaikoma litua
nistinė mokykla. Jis taip pat 
tikisi, kad ir kiti prisidės prie 
šio fondo. Kitos fondo detalės 
bus paskelbtos vėliau.

Raidė užmuša, dvasia gai
vina — tokiu vardu iš spaudos 
išėjo nauja knyga. Spausdino 
pranciškonų spaustuvė Brook
lyne, išleido Krikščionis gyveni
me leidykla. Jos autorius — kun. 
prof. Antanas Rubšys. Knyga su
daryta iš dviejų ilgesnių straips
nių, anksčiau skelbtų spaudoje. 
Pridėta Vatikano II suvažiavi
mo konstitucija apie Šv. Raštą. 
Ši knyga — tai paskatinimas 
geriau pažinti Šv. Raštą ir jį 
dažniau skaityti. Kaina 2 dol. 
Persiuntimui pridedama 50 c. 
Gaunama leidykloje, pas knygų 
platintojus ir Darbininko admi
nistracijoje.

Advokatas Povilas Žumbakis kalba apie OSI bylas Kultūros
Židinyje rugsėjo 22 d. Nuotr. Vytauto Maželio

MAIRONIO LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS TRADICINIS

RUDENS BALIUS

Government jobs. $16,559 - 
$50,oo3/year. Now Hiring. Your 
area. Call 1 - 805 - 687 - 6000 
Ext. R-4.505.

Prieš 20 metų įsikūręs Lietuvių 
Fondas, jau sutelkė per 2 milijo
nus kapitalo ir kasmet didelėmis 
sumomis paremia lietuvišką 
kultūrinę veiklą. Būkime Lietuvių 
Fondo nariais! JneŠkime kuo di
desnes sumas, įrašykime savo 
draugus, gimines, artimuosius!

bus spalio 20. šeštadienį, 7 v.v. Kultūros Židinyje.

7 - 8 v. — šampanas, kokteiliai
8 v. — vakerienė ir šokiai.
Šokiam gros AMOR orkestras

Įėjimas suaugusiems — 17.50 dol., studentams
8 dol. Stalus arba vietas prie jungtiniu stalų užsisakyti pas:

A. Marijošienę — 516 883-9350
A. Jankauską — 718 849 - 2260
V. Matusaitlcnę — 201 994-1229
G. Žemaitaiti — 203 847-1779

Visi kviečiami atsilankyti
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