
Brazilija ir Argentina galės pasi
gaminti atominių bombų.

saugu

gau-

rauja

RRT įgaliotinis Anilfonis reika
lauja > Ateiti ii katedros. Tai 
Įrodymas, mp sovicuM vatam

na sąžinės, įsitikinimų, žodžio, 
spaudos laisvės ir teisė gauti bei' 
platinti tafimnacgą visais' gali-

Į JAV atvykęs Egipto prez. 
Anwar el-Sadat siekia paveikti 
prez. Carter paspausti Izraelį

autelius 
ttapub-

lė grupė tikinči^ų šiuo reikalu 
kreipėsi į Telšių. vyskupuos 
valdytoją ir sužinojo, kad jokio 
teiravimosi iš įgaliotinio įstai- 
gos nebuvo ir kol kas kun. Kau- 
necko neplanuoja kur nors skirti 
klebonu. Reiškią, kunigo •“pa
aukštinimas”’ tėra tik įgaliotinio 
fantazija ir pastangos. Tada Tel
šių tikintieji Aniltonio adresu 
nusiuntė tokio turinio pareiški-

Egipto ir Izraelio derybose 
dėl Art. Rytų taikos yra nuolat 
minimi ir palestiniečiai. Dabar
tinėse jų gyvenamose žemėse 
jie atsirado dar bibliniais lai-

kadnusikaltimas daromas KGB, 
prokuratūros ar kitokios valsty
binės Ištaigos, tik dar labiau pa-

ma kvalifikuoti kitaip, kaip žmo
nių grobimu. Hitlerinėj Vokieti
joj irgi buvo vykdomi panašaus 
pobodžio areštai pagal Hitlerio

čiam stiteiksūnos ribotos auto
nomijos. Egiptas siekia, kad pa- 
lestiniečiai galėtų sudaryti auto
nominę tarybų su plačiom vyk-

Vytautas Boguiis, Alfredas 
Masttdtonis, Leonora Samanų- 
kaitė, Andrius Tučkus, litras 
Cidzikas, jonas Protuserčinu, 
Mart midus, Enn Tarto, Jnsri 
Kukk, Rimantas Mattdis, Algir
das Statkevičius, Ona Lkanu- 
kaitė-Poškienė, Jonas Pt!ke rai
čius, Jadvyga Petkevičienę Me
čislovas Jurevičius, Kįstvfii Su
bačius, Genutė SakaUeni, Vla
das Šaludys, Albertas Įibnkau.

bentropu.
Mes tuo pačiu kreipiamės į 

pasaulio visuomenę, į visus ge
ros valios žmones, prarydami 
paramos, ginant šlykštaus oiasi- 
kaltimo auką — J ulių Sasnuslcą. 
Neleiskim tyčiotis iš žmogaus 
teisių nusikalstamo Molotovo- 
Ribbentropo pakto rėmėjam ir 
gynėjam.

mą, kas mnesęs aoop^uon 
knygelę, bt niekas nieko neiš
davė. ;

tesimi

tikrosios susidorojimo priežastys 
yra aiškios. Julius Sasnauskas 
pasirašė 45 pabaltiečių kreipimą- 
sį j pasaulio visuomenę dėl nu
sikalstamo Molotovo-Ribben- 
tropo pakto pasmerkimo. Re

ti ir gtaesuj. O 
—— —. , tardyti, ar ji ne*

“nesikiša* į Bažnyčios vidaus 
reikalus. Birželio 12 d. Telšių

riuoriienė ir'foHau kontroliuoja 
tik miestus ir pagrindimus ke
lius. Paskutiniu metu Sov. S-ga 
buvo prive rsta savo kariuomenės 
skaičių Afganistane dar padi-

bėn neteisėtų v 
ir vykdytojas, pr 
tikos prokuroru 
rio pritarimu vytabi nnsihbta* 
mos represijos, demaskuoti ir 
patraukti baudžiaąpęjon atsako
mybėn V.M. Molotovų,paariu-

Irma ąjatolos Khomenri spren
dimu amerikiečiai įkaitai ir to
liau pasiliks kraštutiniųjų ranko
se tol, kol sisirinks dar išrink
simas Irano parlamentas. Prez. 
Carter dėlto nutraukė di plomati- 
nius santykius su Iranu ir įsakė 
visiem Irano diplomatam tuč 
tuojau" išvykti. Be to, pritaikė 
Inmpi tikinės sankcijas ir papra
šė kongresą leisti JAV įšal
dytus Irano kapitalus panaudoti

štai kodėl: Jūs prievartaujate 
Vyskupijos Valdytoją, kad ps iš
keltų mūsų vikarą kun. Joną 
Kaunecką, o rašote apie jo pa
aukštinimą. Lietuvoje šiuo metu

1979 m. kovo11 d. Kauno Ra
dijo matavimųte^nnkDs moks
linio tyrimo instituto; Patentų 
skyriaus viršininkas. Arčiulis, kurie pažįsta Julių Sasnauską, 

žino jį kaip retos dorus ir noaa- 
tinio tyrumo jaunuolį. KCB «e- 
Presįjos prieš jį ro^o, fal iš
kilo pavojus pačimn toisiųmao 
supratimui. Tai iššėkis žmoią 
tikumui į'visas moralinei ver-

pttiadėjo įsileisti apie 1,000 ku- būtų Iškeltas kun. Kanneckas. 
Mečių ir paprašė kaimynines . RBTjgaBotinis raštu atsakė, kad 
vertybes įkurdinti kitas kubie- P*teiravę«įsJ™’ 

Čhta. ;
:■ Buv. Itsdųos mm. pirmininkas 

Francesco Cossiga vėl sudarė 
naują nriništerių kabinetą iš 
krikšč. demokratų, socialistų ir 
respablfotaų partijų narių.

AaaeąMiaeči^® įkaitas per Ve- 
lykų šventes buvo leista aplan-

gus teisių gynėjas Antanas Ter
leckas areštuotas.
_ Byla Nr. 58 i£kėitra už “anti
tarybinio pobodžio literatūros 
gaxniiriiną,laikymąjr platinimą’’. 
Tokte fbrmuhiotė primena “ra- 
ganų meozioiciių K zvensKumus 
Stalino tironuos laikais. Šios by-

surirėnrimą su Izraelio kariuo
menės daliniu visi terodsM bu
vo netapti, bet taip pat žuvo 
tikto sekretorius ir 1 vaikas, o 
Ititi 4 vrikaibuvo lengvai an

tai, kariuos TSRS iškilmingai 
įstpareigųjo vykdyti ir kurie ne
dedu laisvių į. “tarybines” ir ‘an- 
tBar^Mnes”. Todėl pats tokio 
pobodžio bylos iškėlimas yra 
Ūettašėtes ir nusikalstamas. Tai,

nei teisei.

grobtas ryšium su byla Nr. 58,

cijui Irime Msgr. Annibale Būg
nini ir amerikiečiam katalikų 
kunigai ’ Daneli Rupiper ir 
dviem metodistų dvasininkam

Lietuva 
1979 gruodžio 10

-ir migla) ir baigėsi Niurnbergo 
tautų teismo nuosprendžiu to
kios “teisėtos” praktikos auto
riam ir vykdytojam. Ši istorijos 
pamoka primena, kad negalima 
remtis įstatymais, kurie priešta-

kyti pasauly atominių bombų 
gamybos plitimą, per ateinan
čius 5 metus Taivanas, P. Ko-

labai trokšta vikarų ir negirdėtas J 
atvejis, kad po kelių metų jau- j 
nas kunigas būtų skiriamas kle->73 
bonu.

Tad mes liekame prie pir- :?] 
mykščio reikalavimo: nesikiškite 'i 
į kunigų skirstymo reikalus ir J 
palikite ramybėje mūsų vikarą '! 
kun. Joną Kaunecką.

Telšių tikintieji (37 parašai)” 
Telšiai, 1979. VU.7

pasitraukė iš pareigų. Partijos 
negali sutarti dėl baųjo kandida
to į prezidentus, todėl Turkijai





< Neseniai lankiausi kun. dr. T. 
Žiūraičio vienuoliškam kambary 
Donanų naaų vienuolyne, pa
vanotai iš Lietuviu Enciklo- 
pedijos patyręs, kad praėjusią 
vasarą js atšventė 40 m. kuni
gystės sukaktį (įšventintas 1939. 
VH.16). Ta, nors ir pavėluota, 
proga nestosi šį tą sužinoti 
iš sukaktuvininko gyvenimo, ži
nant, kąd jis yra ne tik mokslo 
žmogau-filosds, ne tik 
spaudos bendradarbis, bet ir 
sostinės bei apylinkių lietuvių

rikietiškuose pastoraciniuose 
uždaviniuose jis yra vienas iš 
amerikiečių . karo kapelionų

priedas Įįpdi - -.
Tokios maždaug bwo pa

mokslo mintys, kurio klausiausi

simu < parašyta vokieių kalba. 
1965 TėyynėsSargįe paskėlė 
straipsnį “Tautos ; ir valstybės 
sampratų klausimu**, eilę metų 

Aidam rašė mokslinių veikalų 
aptarimus. Bet, 1962-atkeltos į 
Wasbingtoną apsigyvenęs

su
po 'to LB 
kės metinis 
Šri iš Sovie- 
n buvo iš

sako .tarpe — lietuviškoje kofo- 
nįjoje- Galima tai padaryti su
jungiant su birželio trėmi'ną.

parengia informacinės literątū- 
ros, kurią būtų patogu kuo Re
čiausiai paskleisti.

Sukaktis labai svarbi — ne
likime pąsyvūs. Savo triūsu, dar
bu, pinigine auka, ir aktyviu 
dalyvavimu prisidėkime prie 
Lietuvos vadavimo.

jan nžpąnla, visai nežiūrėdami, 
ką jiem sakys pasyvūs Vakarai.

| šį informacijoj darbą įtrau
kime jaunimą, studentus. Jiem 
tik pasakykime, duokime me
džiagas, ir jie padarys. Suauki
me ri iečių žurnalistų, ku
rie per savo skiltis perleistų 
Lietuvos bylą. Tegu kuo pht- kapelionas, dvasios vadovas, vfc 
čiausiai įsitraukia Lietuvos vy- sada pirmoj eilėj aptornaiųąs lie? 
čim, kraie jau tori daug prakti- tuvių reikalus.
kos, kaip rašyti, kaip informuoti. ? s.;;

anksto spausdino Lietuvos že- 
mdipiv , kor Lietuva jau buvo 
įjungta



LactiMt <i«įngn i
PauJiTtftiti fondo valdyba

piantama kalba, iš karto atrodė mis fnhrfįijr Ftį institucijomis 
■ --------- --- .■■■■■■■,. ■■ krtpBATUNn,AABS ir,jetftfi-

n žurnalistam
Emropos Lietuvis, Soadha kortfommt^^j yra iš-

mano kelionės po Euto^ą metu LB 
atliko palydovo ir globėjo vaid* jiaias 
menį. Po valandos susitikome nė 13 
viešbučio foyer. '
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A Nnrkm, Fhiiadelphia, 
Pfu, K.šeštokas,.Rahway, NJ^
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ten būti. Net ir sniego audrai 
siaučiant, su savo kelionės drau
ge, ačiū Dievui, atsiradau Put- pakaktų dvigubai didesniam 

skaičiui.
Putnumas — didelis lietuvių 

tartas, į kurį turim įskaityti Ma
tulaičio Namus, Vilią Maria, Ne-

daug dalyvių, suvažiavusių iš 
tolimesnių vietovių.

Susikaupimo savaitgalis, pra
dėtas kryžiaus keliais vienuoly
no koplyčioj, pravėrė duris į 
paslaptingus Dievo namus. Kun. 
dr. Valdemaras Cukuras, reko
lekcijų vadovas, jau pirmam pa- žai ir beveik nieko nereikia, 
moksle ištiesė ranką ir per Mum reikia! Seselės yra tik įian- 
visas rekolekcijas mus yedžiojo kiai. Lietuvių išeivijos gyveni- 
ir rodinėjo Dievo namų grožį.

Įžanginiam pokalby pasijutom 
vedamos stiprios, turtingos ir 

.tuo pačiu paprastos kun. Cukuro 
rankos. Pagrindinė tema — mei
lė. Kokie nuostabūs keliai, vedą 
prie Dievo! Kiekvienam yra “sa
vas kelias” — tik eik juo!

Kun. Cukuras parodė papras
tus, nekomplikuotus kelius, pa
iliustruodamas juos legendomis 
ir gyvenimo įvykiais, taip pat 
meno, literatūros ir kitokios 
žmogaus kūrybos išraiškomis.

Keliai į Dievą nesiriboja tau
tybe, kalba ar spalva, bet, jei 
yra toks pasiskirstymas, tai ir 
priežastis tam yra. Ar tai yra 
gera ar bloga — nežinau. Žinau sėkim ir dalinkimės vaisiais! 
tik, kad savo gimta kalba ir 
Dievui galiu daug daugiau išsi
sakyti, pasiguosti.

darželį, mokyklas ir kt Klys
tame manydami, kad visa tai rei
kalinga seselėm. Jom labai ma-

mo reikalavimai yra žaliava, kuri 
perduodama seselėm paversti į 
poilsio namus, stovyklavietes ir 
pan.

Neliko šia proga dalyvių ne
pastebėti raudono metalo šalti 
rėmai. Į juos sukauptos maldos, 
viltys, planai — uždėti stogą, 
pastatyti sienas, įrengti vidų.

Seselės visiškai pasitiki Die
vo malone ir globa bei mūsų 
visų moraline, materialine para
ma. O mes daugiau ar mažiau 
galim atsiliepti į seselių prašy
mą. Putname ir per jį kiekvie
nas rasim ką nors sau, savo te
varo, vaikam, vaikaičiam, drau
gam. Dirva tokia derlinga. Tik

NAUJAUSIOS

Dalia Kučėnas, sopranas. 12 
liaudies dainų ir operų arijų.

Už gražias, dvasios gilybes pa
siekusias, atsipalaidavimo ir su
sikaupimo valandas dalyvės šir
dingai dėkingos kun. Cukurui, 
stipria ranka mus vedžiojusiam 
sielos gelmių labirintais; sese
lei Augustai už motinišką glo
bą ir begalinį rūpestį; seselei 
Eugenijai už kantrybę, mus mo-

Ačiū visom seselėm ir p. Kurap-

dol.

SoL Danos Stankaitytės lie
tuviškai įdainuotos operų arijos 
su simfoninio orkestro palyda. 
Ištraukos iš Gražinos, Aidos,

no ir kt Stereo. Kaina 10 dol.

Sodžiaus garsai. S. Stankūno 
kūriniai.Įdainavosolistitail^tan- < 
kūnaitė, L. Stekas, O. Zuba- 
vičienė, Ch. Daukša, B. Miš
kinis ir New Yorko vyrų Per
kūno choras. Palydos ir solo A. 
Prižginto ir D. Sakaitės. Stereo. 
Kaina 8 dol.

tik jaučiam, susėdusios prie gra
žiai paruoštų stalų valgiui. New- 
haveniečių ypatinga padėka p. 
Avietėnaitei tat mielas kartu pa
leistas valandėles ir inspiraciją.

Iki mielo pasimatymo Putlia
me labdaros pietuose ir kitais 
metais rekolekcijose naujame 
pastate!

tėn šaltinėlis — E. Kuodžio ir 
J. Girijoto duetai, 2 plokštelės 
— 14 dol., A Kuprevičiaus pia
no muzika — 7.50 doL, Mes 
žengiame su daina — New Yor- 
ko vyrų oktetas — 6 dol., Suk 
suk ratelį — Vilniaus choro liau-

nos — po 6 dpi. kiekviena plokš
telė.

Šios bei kitos lietuviškos mu-

gis,-atm. įn. $275XXL Morris, 
DardeD ir Vida $150.00.

lx$40.00 — Špokienė, Elena, 
atm. įn. $40.00. :'V

lx$5OJ0O — Girilvainienė, 
Mar^a, atm. įn. $600.00.

16x$100.00 — Antanaitis, Al
girdas T. ir Auksė J. $700.00,

atm. įn. $100.00, Dailidė, Bro
nius $100.00, Karaška, Maksimi- 
nas, Adolfas $400.00, 
Lesniauskas, Viktoras ir Milda 
$200.00, Lietuvių Istorijos drau
gia — Alicija Rūgytė $100.00, 
Lith. National League* Branch

m i rškuąe UetuHų 
šykime įfrttaulflw»t mastytą 
sumą: “LH1IUAN1ĄN FCMJN- 
DATION, A NON - FOR - $!»- 
FIT, TAXEXEMPT, ILLINOIS

ILLINOIS 60629“.
Lietuvių Fondas 1962 — 

1980.IH.31 turėjo:
1. Pagrindinio kapitalo bruto 

- $1,667,095.11,
2. Pąjamų — 886,466.41,
3. Per Pelno Skirstymo Ko

nemiela, W. Acbenbach, Water- 
bury, Conn., dr. B. Paliokas, 
Chicago,- III., Mr- Baltadonis, 
Bronx, N.Y., K. Tijūnėlis, E. 
Hartford, Conn., J. 'Davnorow7 
Woodside.N.Y., I. Povilavičius, 
Yonkers, N.Y., A. Stasiukevi&us, 
Newington, Conn., V. Sirusas, 
Middle Island, N.Y., B. Alek
sandravičius, Bloomfield, Conn., 
J. Didžiulis, Cliffside, N.

nauskas, Astoria,N.Y^J. Skhr- į 
tas, Auburn, Mass^ K. Bakšys,

klubas $1,425.00, Paškevičius- 
Mitchell, Matas, atm. įn. 
$100.00, Pocius, Augustinas

Teklė (mirusi) $100.00, Sinkus, 
Vytautas $700.00, Tauras, Vy
tautas M.D. ir Aldona $2/500.00, 
Urbonienė-Cepulytė, Grasilda, 
atm. įn. $100.00, U tenis, Bronius 
atm. įn. $100.00, Venckus Bronė 
ir Jonas $200.00.

lx$l 15.00 — Pesys, Algirdas, 
atm. įn. $215.00.

1x125.00 — Andrulis, Adolfas 
ir Viktorija $400.00.

1x130.00 — Ramanauskas, 
Augustas, atm. įn. $230.00.

4x$200.00 — Čižiūnas, Vado
vas, atm. įn. $400.00, Lisauskas, 
Augustinas, diakonas, atm. įn. 
$200.00, Petrauskas, Alfonsas, 
ūkininkas, atm. įn. $200.00, 
Staniškis, Bronius ir Sofija 
$1,000.00.

lietuviškiems reikalams (švieti
mui, kultūrai, premijoms, sti
pendijoms ir moksliniams vei
kalams) paskirstęs—643,819.50. _ . .

Visi statykim Lietuvių Fondą, IU-, D- Birutis, JWąyne, NJ., A 
kad jis pasiektų 2 milijonus Valentinas, Nonvood, Mass. 
ir kasmet galėtų skirti lietuvy
bei daugiau kaip 150 tūkstančių 
dolerių.

— Ieškomas Stasys Žadvydas, 
anksčiau gyvenęs 325 Knicker- 
bocker Ave^ Brookiyn, N.Y., ar
ba iš Stasio Žadvydo ar iš tėvo 
Boleslovo Jambruškos pusės 
pusbroliai ir pusseserės. Ieško 
Liudvika Jambruškaitė-Manšie- 
nė, kuri su savo vyru Vemeriu

- prieš keletą metų yra atvykusi 
Albina Lipčienė iš okupuotos Lietuvos ir pasto- 
__viai apsigyveno V. Vokietijoj.

Ieškomieji, arba žiną apie juos, 
prašomi rašyti: Liudvika Man- 
šienė, Rumpelstilzchen 11,2400 
Luebeck, W. Germany.

— Vl-ji Lietuvių Tautinių šo
kių Šventė bus liepos 6 d., 2 
vai. popiet International Amphi- 
theatre, Chicago, Illinois. Bilie
tai gaunami Vaznelių Gifts In
ternational krautuvėje, 2501 W. 
71 St, Chicago, III. 60629. Tel. 
(312) 471-1424. Bilietų kainos: 

“ ložėje

1980 Š. Amerikos lietuvių š. 
pirmenybėm dalyviai turėjo įsi
rašyti iki balandžio 12, pasiųs
dami drauge dalyvio mokestį 
(5 dol.). Pavėlavusieji galės įsi
rašyti rungtynių vietoj, Detroito 
Kultūros Centre, balandžio 26, 
9 v. ryto. Rungtynių I rato pra
džia — 10 v j. Šeštadienį — 3 
ratai, sekmadienį — 2 ratai. 
Dalyviai prašomi atsivežti šach
matų setus ir laikrodžius.
"BosŽMBd^'tar^klubinės^ šiuo: 

mietu vyrauja trys komandos: 
MIT, Lithuanian ir Univ. 
MASS, turėdamos 5.5-2.5 tš. Be
liko dvejos rungtynės: IV. 18 
Lithuanian prieš MIT ir balan
džio 25 Harvard prieš Lithua
nian. Linkėkim lietuvių koman
dai (R. Grauslys, K. Merkis, J. 
Zoza, K. Makaitis, B. Skrabulis)

PADĖKA

Mieli BALF*o darbuotojai,
Velykų švenčių proga sudė- 

kingumu prisimenu Jūsų paro
dytą draugiškumą ir meilę, bi
rią patyriau pasitraukęs iš pa
vergtos tėvynės.

Dėkoju Jums už šalpą irpa- 
gelbą, rūpinantis mano atvykimu 
į Ameriką, ir suteiktą progą 
gyventi šiame laisvės krašte. 'z^s> ložėje $20.00, merranine

Dėkoju kun. Anšui irdr. Ade- $14.00, $12.00, $9.00 ir $7.00. 
lėi Trakiems už suteiktą tėv&ą Balkonas — $15.00, $12.00, 
globą savo šeimoje, kurios dėka 940, $840, $7.00 ir $4.00. Ban-

tuke!
Pretendentų dvikovose pir

mauja: Korčnojus prieš Petros- 
janą S.5-3.5, Huebner-Adoijan 
4-3, Polugajavskis — Tai 2.50.5, 
Portiš-Spasskis 1-0.

rių tarpe. vak. Condesa Del Mar, 12220
Rimgaudas Kasiulis S. Cicero Ave^ Alsip, UI. Bilie

to kaina $18.00. Stalai po 10 1

Newark, N J., kun. J. Krivickas, 
Stuyvesant FaUs, N.Y^ M- Kor- 
sack, Nashua, N.IL, K. Jankevi
čius, Baltimore, Md., J. Jasukai- 
tis, Newaik, NJ., V. Melinis, 
Metawan^ NJa, A. Vasaitis, 
Thompson, Corm., kun. V. Pau
lauskas, Thompson, Conn., E. 
Chnentas,- -Hmtford, <3onn;,- - 
kun. P. Patiaba, Hot Springs, 
Ark,, A Aistis, Washington, 
D.CL, P. Gaižutis, Oakville, 
Conn., A Grabauskas, St. 
Petersburg Beach, Fla., J. Vaza- 
lis, Baltimore, Md., J. Baškaus-

Beach, Fla., J. Jurkuvėnas, 
Brookiyn, N.Y., F. Dapkus, New 
Vemon, NJ.

6 dol.— A. Jurštas, Brockton,
Mass.

Po 5 dol. — A. Bilaitis, Kear- ____________ _____
ny, N.J., A. Ragažinskas, Brook- įį Brockton,’ Mass/ 
lyn, N.Y., F. Andriūnas, Wyn- po j _ r Milukas, New 
cote, Pa^ V. Rugelis, Maywood,

Po 4 doL — J. Morkūnas,Phi- 
ladelphia, Pa., J. Vidūnas, Wor- 
cester, Mass., S. Jasela vich, 
Nashua, N.H., S. Zobarskas, 
Woodhaven, N.Y.

Po 3 dol. — A. Rudzitas, A.P. 
O., N.Y., J. Vaisiflnas, Venecue- 
la, K. Krinickas, Maspeth, N.Y., 
E. Katilius, Omaha, Nebr., S.

York, N.Y., B. Medelis, Balti
more, Md., K. Adomavičius, W.

Boylston, Mass., K. Matonis, 
Ocean, N.J., H. Januškevičius, 
Yonkers, N. Y., J. Graužinis, Chi
cago, III., S. Ginčys, Brockton, 
Mass., R. Akstinas, Methuen, 
Mass., dr. E. Jasevičiūtė, Thun- 
der Bay, Ont

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci-

,99

1980 M. EKSKURSUOS Į LIETUVĄ

Cm,
geg.ž1(MRV0Ai—$ 119949 
bMtaMo5 -$99948 
MržeUo19 —$99948

liepos 15
$94940

- $ 99940
- $ 890.00
- $ 87940
- $ 77940

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

Tei. 817 2604784

NEUŽMIRŠKIT SAVO GIMINIŲ 
ŠIĄ VASARĄ

Nr.

691

Kalna, jsk.4t 
lėktuvą

$1549

2,VMm9 5, $1549

11

. $1549

land Blvd., Brookiyn, N.Y. 
11207.

uanian Folk Dance Festival.

ATIDARYTAS NAMAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS •

«.C/

■ - į1. ji<”1 ,. y' *’’.
-s#n’«4 ' -

jĮMcs X > •' r^s»<;





Yof-

■' •

» navoj 
Toron-

mo parapijos salėje 
5 v. popiet rengia . _____
pietus. Pelnas skiriamas New 
Yorko tautinių šokių ansambliui >Ateft

VSZUVUD* <MTVv> ĮHIWWy**> VRt- 
landžio i«L Dabar jfc nukepa
mas t birželio 7X kad iki to

Ir kitų pagaminti drabužiai. 
mm vaiiinaMinamiakaptai* pyragaičiai* ir fcmra.

Federacijos vadas Juozas Lauč- 
w. \naoau ratam I7ait>nunko 
gg- t-t>K.a?fr^iuy.jL>

čioje eucharistinė-sventoji va
landa bus balandžio 20,- sekma
dienį, nuo 12 iki 5 v^jį^piet.

krinti Vik- 
«^5745.

PraM°M» Ir aUgtĮal ■Pddtel d—onrtmot eportMm Ir 
tHaciinlus drabužta* bal vafcartaa* 8uIqmI**»

MadięiNjdiičtad inlydba aMBlkte Nijolė* 
Uitai**** Ir Tado Alla*koparinkta 
muzMBL •■

mepe pradėjo reikštis jau ne- 
priklausomoje Lietuvoje, boda
ma mokytoja. Ji mezgė ir ski- 
vinėjo ne vien 6k savo mak>- 
numuL bet šio meno mokė- ir 
mokyldinio amžiaus jaunimą. 
Čia, Amerikoje, ji yra surengu-- 
si savo individualias parodėles, 
o New Yorke yra dalyvavusi ir 
savo darbus pati modeliavusi 
Balio pirmojoje madų parodoje, 
o ir vėliau kasmet neatsisako čia 
patalkinti. Beikia pabrėžti, kad

KulUro* ŽMInyJe ' 
I*’**

PIANISTO

ANDRIAUS
KUPREVIČIAUS

' / - ■ y-’"- -‘-į,-'-

*DS




