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RONALD REAGAN PAS CHICAGOS LIETUVIUS
mai. Kiek mažesnės marios (apie 
100 ha) Jau yra {rengtos ryti- 
utM FMWmW pMSMtyJV* 1$ 
tvenmų sotuure rreveno upes 
užtvanka. Panevėžiečių poilsio

Kubos vyriausybė pareiškė, 
kad paskutinio meta į JAV atvy
kę Ir dribar, grobdami lėktuvus, 
įriitiggiĮl^lulėiftaibaeiilrfl 
tai baudžiami ar grąžinami | 
JAV,

ba ir Amerikos didžiausio ir įta- 
kingiausio dienraščio radijas.

Ir kaip ten buvo?

Mų konferencijoj Vienoj Iranas, 
Libija ir Irakas reikalavo Sandi 
Arabiją pakelti aliejaus kainas ir 
sumažinti aliejaus gamybą, bet 
konferencija pasibaigė nieko 
konkretaus nepatarusi.

ijas paskelbė žinią 
irgilijaus mirtį ir lai-

Kur kitur keliaus kandidatas, 
jei ne į tirščiausiai lietuvių gy- 
venamą kvartalą, į Marųuette 
Parką. Tokį svečią pasitinkant,

būti] pilna, kun. Virgilijus tuojau 
po šventimų padaro vienuoliš
kus įžadus.

Kokia staigmena buvo kybar- 
tiečiams, kai vakarykštis jų za
kristijonas lapkričio 1-ąją išėjo 
prie altoriaus, kaip Kristaus ka

st jaunu kunigėliu; sunki liga 
v4| prikaustė prie lovos. Ramus, 
atsidavęs Dievo valiai, jis daug 
kėnčia, bet šypsosi, ir nedaug kas 
nujautė, kokį sunkų kryžių jis

: *■ ■

vatorijoje, nuo 1939 iki 1949 
dėstė Kauno konservatorijoje. 
Nuo 1949 — Lietuvos konserva
torijos kompozicijos klasės ve
dėjas, profesorius, katedros ve
dėjas. Daugelis žymių Lietuvos

' ,čiupio vaizdui. filmuojama 
^yBąyiįa'4 Įparayagorita Ru»«<k*ų bu i ties, muziejuje, 

. kur yra senų kaimiflBų paatejų,
bet nėra kaimo gatvės. Dėl to fil- 
muotojai netrukus persikels į 
Gudijai priskirtą seną Zervynų

na novelė vaizduoja Simano 
Daukanto išsiskyrimą su Motie
jum Valančium, antroji novelė 
vaizduoja Žemaitės kasdieninio, 
vargingo gyvenimo iškarpą, jos 
santykius su savo vyru Laury
nu, su tėvais ir mažamečiais 
vaikais, trečioji novelė pokalbio 
forma atskleidžia Marijos Peč- 
kaus kaitės santykius su Povilu 
Višinskiu. A. Sprindis yra taip 
pat ir literatūros kritikas bei 
istorikas. Jo' disertacija filologi
jos mokslų kandidatę laipsniui 
gauti yra apie mūsų kritikos is
toriją. Žinoma ir jo monogrąfi- 
ja “Povilas Višinskis”.

—, Pagal H. Sūdėrmanno apy
saką “Kelionė į Tilžę” komp. 
E. Balsys sukūrė operą. Dabar 
pagal tą patį veikalą kuriamas 
menini* filmas, pavadintas “Ke
lionė į rojų*'. Scenarijų parašė 
S. Šaltenis, režisierius — A. 
Žebriūnas, operatorius — J- Gri
cius. Pagtta^nius vaidmenis at-

Irano Khomeini paskelbė, kad 
įkaitai galėtų būti paleisti, jei 
JAV grąžintų šacho turtus, pa
naikintų Iranui pateiktus ieški
nius ir Irano indėlių blokadą ir 
pažadėtų nesikišti į Irano vi
daus reikalus, tačiau JAV netei
kia tam didesnės reikšmės.

Kanados min. pirmininkas 
Piene Elliott Trudeau ir provin
cijų min. pirmininkai, negalėję 
sutarti dėl būsimos Kanados 
konstitucijos ir dėl federalinės 
ir provincijų vyriausybių teisių 
bei pareigų, konferenciją ati

ma, kad didžiojoje salėje įreng
tos penkios elektroninės maši
nos, skirtos universiteto dėstyto
jams ir studentams. Studentų 
mokymui esančios įrengtos erd
vios auditorijos.

— Prie Tauragės statoma Jū
ros upės užtvanka. Dirbtinės 
marios užtarsiančios 300 hekta
rų. Marių krantai būsią taura
giškių poilsio vieta. Vanduo bū
siąs panaudotas ir žuvininkys
tės ūkio tvenkiniams. Būsią pa

teikia ir kiemelį iššluoti. Taip 
Lithuanian Plaza Court — 69- 
tąją gatvę skubino šluoti Chica- 
gos miesto tarnautojai, policija 
statė atitvėrtmus, kad čia Besi
maišytų nereikalingi. Nutraukė 
ir mašinas, kad būtų daugiau 
vietos. Prie Washtenaw kampo 
įsikūrė lietuvių jaunimo orkest
ras, kuris tuoj ėmė groti ir links
minti betrenkančius.

1978 metai Virgilijaus gyveni
me buvo perpinti skausmu ir 
džiaugsmu. Tyliame kambarėly
je per pirmąsias Mišias kun. Vir
gilijus aukoja Dievui ne tik Kris
taus Nekruvinąją Auką, bet ir sa
ve, kad Tėvynė atgautų laisvę, 
kad Bažnyčia prikeltų nelaisvės 
pančiuose besiblaškančius, o

New York Times radijas New 
Yorke rugsėjo 8 paskelbė, kad tą 
dieną gubernatorius Ronald Rea- 
gan, respublikonų kandidatas į 
Amerikos prezidentus, lankysis 
pas Chicagos lietuvius.

rasiaaieįdomu. Lietuviai jau 
išaugo j jėgą, kurią tanko kandi
datai į prezidentus. Apie tai bai

gos kamuojamas, Virgilijus vos 
nuslenka į Katedrą ir ten prie 
Sopulingosios Motinos Maruos nc£ė ypač paskutiniaisiais gyve- 
kojų nualpsta Lagerį pakeičia Ii- nioao metais. Kun. Kauneckas 
goninė, bet kryžius Virgilijaus per laidotuves pasakys: ~ Sa- 
nepalieka. Po" sunkios operacijos ‘koma, kad mirtis 
jis pamažu atsigauna, o pašauki- 1 
mo žvaigždė dar labiau vilioja, iškentėjo, kad 
Virgilijus jaučia, kad jo gyveni
mas trumpas ir delsiantiems pri
mena: “Man reikia skubėti”. 
Pradėjęs zakristijonauti, jis ne
paleidžia knygos iš rankų. Atsi
randa įkyrūs be perštojo vargi
nantys skausmai, bet atkaklus 
vaikinas meldžiasi ir neiheta 
teologijos vadovėlio.

tai. Gimęs 1905 rugsėjo 4 Už- 
liaušių k., Panevėžio aps. 1923- 
27 fortepijoną studįjavo Kauno 
muzikos mokykloje, 1933 baigė 
J. Gruodžio vadovaujamą Kauno 
konservatorijos kompozicijos 
klasę, 1936-39 muzikos studijas 
gilino* Paryžiuje. Dirbo Liet, 
tautosakos archyve, dėstė E. 
Laumensltienės liaudies konser-

Čekistai mato, kad Virgilijus 
gali lageryje numirti, o partija 
nenori, kad Lietuva turėtų nau
jų kankinių. “Geradariai” iš 
KGB atveža Virgilijų ir vos gyvą 
paleidžia prie namų slenksčio 
— geriau tyliai numirk čia, o ne 
pas mus. Vėliau vienas partijos 
sekretorius teisinsis: “Mes ne
laukėme, kad jis nusibaigtų ...”

Sov. S-ga pasirašė su Lenkija antpečiai, 
prekybos sutartį, pagal kurią 
Lenkijai bus padidinti maisto 
gaminių ir kitų prekių tiekimai. H

JAV numato karo lėktuvais nu- ■ ‘
skraidinti į Egiptą 1,400 staigaus B 
panaudojimo junginio karių ke- H 
lių savaičių pratimam. )

Australijos parlamento rinki- » 
mai įvyks spalio 18. Kraštą spau- llE 
džia infliacija, nedarbas, gyny
bos išlaidos ir energijos aukštos 
kainos.

Kinijos naujasis min. pirmi- 
ninkas Zhao Ziyang pareiškė su- 
teiksiąs darbininkam didesnį 
vaidmenį fabrikų ir įmonių va- H 
dovavime ir sieksiąs padaryti Ki
niją modernią, demokratinę, ei- ■ 
vilizuotą ir socialistinę valsty- ■

Pramoninių ir stsilikusių vals
tybių konferencija dėl pasaulio 
išteklių pasidalinimo įstrigo dėl 
neturtingųjų reikalavimo, kad 
pramoninės valstybės žymiai 
padidintų neturtingosiom teikia
mą pagalbą, kad žaliavas eks
portuojančios valstybės sutartų 
dėl kainų už eksportuojamas ža
liavas pakėlimo ir kad pramo
ninės valstybės sumažintų kliū
tis neturtingųjų prekėm patekti 
i jų kraštus. '

1972 Virgilijui į rankas pa» 
tenka “LKB Kronika” ir jis ieš
ko būdų jai padauginti. Tuo tar
pu čekisto akis jau seka šio jau
nuolio žingsnius. 1973 metų kra
tų audra palietė ir Virgilijaus bu
tą; pas-jį randamos rotatoriaus 
vaškuotės, ant kurių rašomąja 
mašinėle atspausdinta Grauslio 
“Ieškau Tavo veido”. Čekistai 
kabina, kad šiuo būdu Virgili- Visiškai išsekęs, sunkios vėžio li- 
jus dauginęs vieną LKB Kroni
kos numerį, ir jaunuolis suima
mas. Saugumo požemiuose Vir
gilijus sunkiai suserga. Teismo 
metu jis vos stovi ant kojų,— 
silpnas kūnu, bet tvirtas dvasia. 
Teisme jis nesiteisina, neatgai
lauja, norėdamas suminkštinti 
teisėjų širdis, bet kaltina Bažny
čios ir Tautos budelius. Busi
masis kunigas pranašiškai kalba, 
kad vietoje sunaikintųjų atsistos 
kiti, irkovingiesiems bedieviams 
nesulaikyt Lietuvos katalikų 
veržimosi į laisvę (žr. LKB Kro
nika, Nr. 13). Teismo sprendi
mas — du metai, ir Virgilijus 
atsiduria Pravieniškėse tarp plė
šikų, žmogžudžių ir prievartau
tojų. Nemėgo jis pasakoti apie 
save, bet, kas kalėjo Pravieniš
kėse, tas žino šio pragaro žemėje 
buitines sąlygas ir lengvai gali 
atkurti nežmohiškai sunkios kil
niam jaunuoliui katorgos vaizdą, 
kur kriminalistai nuo prižiūrėto
jų skyrėsi tik tuo, kad ant vienų

Turtėjos partijom negalint su
sikalbėti dėl ūkinių sunkumų 
pašalinimo ir teroro sumažini
mo, o taip pat ir Turkijos par
lementai per 100 balsavimų ne
pajėgiant išrinkti krašto prezi
dento, kariuomenė nuvertė min. 
pirmininko Suleyman Demirel 
vyriausybę.

Turkijos perversmui vadova
vęs ginkluotų pajėgų vadas gen. 
Kenan Evren sudarė valstybės 
saugumo tarybą iš armijos, laivy
no, karo aviacijos ir tautinės po-

Kauno meno mokykloje, 1944-46 
— Kauno taikomosios ir dekora
tyvinės dailės mokyklos direkto
rius. Nuo 1953 Lietuvos dailės 
institute vadovauja keramikos 
katedrai. Paryžiaus, Berlyno ir 
New Yorko parodose už kerami
kos kūrinius yra laimėjęs me
dalių, pagyrimo diplomų. Iš jo 
kūrinių išsiskiria alaus servizai, 
dekoratyvinės lėkštės su žuvi
mis, vyno servizai.

— Rugpiūčio 31 dramos akto
riui Jonui Čepaičiui sukako 60 
metų. Gimęs 1920 Ukmergės 
aps'. (Valerijonavoje). Studijavo 
meną ir teisę Kauno ir Vilniaus 
universitetuose. Nuo 1941 tapo 
Vilniaus akademinio dramos 
teatro, aktorium. Vaidino ir kino 
filmuose, režisavo radijo vaidi
nimus, skaitė literatūros kūri
nius.

— Rugpiūčio 28 operos diri
gentui Rimui Geniušui sukako 
60 metų. Gimė 1920 Petrapilyje, 
žinomo pedagogo Juozo Geniušo 
šeimoje. 1948 baigė Kauno kon
servatorijos fortepijono ir simfo
ninio dirigavimo fakultetus. 
Nuo 1945 yra Vilniaus akademi
nės operos ir baleto dirigentas 
(nuo 1958 — vyriausias dirigen
tas). Yra pastatęs J. Juzeliūno 
baletą “Ant marių kranto”, V. 
Klovos operą “Duktė”, S. Pro
kofjevo operą "Meilė triara apel
sinams”. Dirigavo daugeliui 
operų ir baletų. Amžiaus sukak
tis pagerbta ^Lietuvos TSR 
aukščiausios tarybos prezidiu
mo” garbės raštu (“ūž vaisingą 
pedagogini <**4 aktyvią vi-

> ir kuprotą iš
tiesina, o kun. Virgilijus tiek

1 ir mirtis jo kelių 
neištiesė ir niekada neišties”. 
Paskutiniąsias šv. Mišias kun. 
Virgilijus paaukoja už suliptuo
sius Povilą Buzą ir Anastazą 
Janulį. Pats perėjęs čekistų tar
dymus, jis žinojo, kiek šiems 
kovotojams už tikėjimo laisvę 
teikės iškentėti.
Į1980 vasario 17 kun. Virgili

jus priima Viatiką ir užmiega 
Viešpatyje. Prieš mirtį jis nekar
tą išsitarė greitai . su- 
grįšiąs • į J^ybartiis ir .tik
rai sugrįžo. Vasario 19 Va
tikano p 
apie kun.
dotuves. .jaukioje Kybartų pa
rapijosbažnyčioje jaunojo kurti
no-kankinio karstas skendo baltų

ti krašte vykstančias riaušes ir 
terorą ir tęsti provakarietišką 
politiką. Dabartinis min. pirm. 
Damirel, buvęs min. pirm. Bū
tent Ecevit ir tautos gelbėjimo 
partijos vadas Necmettin Er- 
baken, o taip pat daug univer
sitetų kairiųjų profesorių ir vi
suomenės veikėjų buvo areš
tuoti.

Turkijos karinė vyriausybė 
paleido parlamentą, suspendavo 
konstituciją ir įvedė karo būklę 
visoj Turkijoj.

Čilės gyventojų 67 proc. pa
sisakė už prezidento Augusto 
Pinochet pasiūlytą konstituciją, 
pagal kurią jis turės teisę valdy
ti kraštą dar 8 metus.

JAV ir Kinija pasirašė preky
bos, kultūrinių mainų ir konsu- 
larinę sutartį, pagal kurią kiek
viena valstybe turės teisei-

Savaites 
įvykiai

kuriamos masinės scenos, talkin
sią net rasų kariai.

— Pradėtos skirti premijos už 
kino kroniką. Toji kronika pava
dinta “Tarybų Lietuva”. 1979 
tos kronikos susidarė 36 nume
riai. Premija paskirtą Nr. 17, 
kurį paruošė rež. B. Pajėdienė, 
operatoriai — K. Matuzevičius, 
A. Petraitis ir A Tarvydas. Ge
riausiu operatorium pripažintas 
J. Matonis.

— Pergalės Nr. 6 išspausdi
no tris Adolfo Sprindžio nove
les, visai nutolusias nuo vadina-

— Rašytojas ir aviatorius Jo
nas Dovydaitis tenykštėje spau
doje aprašo naujausią B. Ošld- 
nio sukurtą 'sklandytuvą “Vytu
rys” BRO-21. Sklandytuvo spar
nai — 7 metrų ilgio, jų plo
tas —•' 10 kv. m. Sklandytuvas 
padarytas iš plastikos , drobės, 
stiklo pluošto ir dervos, nėra 
metalinių varžtų^ vietoje jų pa
vartoti smaluoti siūlai. Trejopa 
važiuoklė pritaikyta kietam ke
liui, sniegui ir vandeniui. “Vy
turys” esąs jau išbandytas Aly
taus padangėje. Pats konstruk
torius B. Oškinis gyvena Palan
goje.

— Vilniuje, universiteto mies
telyje, Saulėtekio alėjoje, baigti 
statyti nauji rūmai, kuriuose įsi
kuria skaičiavimo centras. Rašo-

E. Balsys, V. Klova, J. Gaižaus
kas, V. Paltanavičius, V. Bar
kauskas, V. Baumilas, P. Tamu- 
liūnas. A Račiūnas yra sukūręs 
tris operas — “Trys talismanai”, 
“Marytė”, “Saulės miestas”, 
oratoriją “Tarybų Lietuva”, kan
tatą “Išlaisvintai Lietuvai”, sep
tynias simfonijas, tris simfoninės 
poemas, keletą sonatų, dainų 
chorams ir solistams.

— Rugsėjo 5 dailininkui Jo
nui Virakui sukako 75 metai. 
Gimė 1905 rugsėjo 5 Seredžiu
je. 1940baigė Kauno taikomosios 
ir dekoratyvinės dailės institutą. 
Nuo 1943 pats dėstė toje mokyk
loje. Suprojektavo daug vidaus, 
dekoratyvinio apšvietimo įren
gimų. Pažymėtini jo dekoratyvi
niai darbai yra Kauno centrinio 
knygyno interjeras, kavinė “Tul
pė” Kaune, Kauno (karnos teat
ras.

— Rugsėjo 1 dailininkui Liud
vikui Stroiiui sukako 75 metai. 
Gimęs 1905 rugsėjo i Gankių 
km., Radviliškio vis. 1929 baigė 
Kaimo meno mokyklą — tapybą 
J. Vienožinskio kloste, tais pąt



suteikia

JAV.

kartais gali daugiau kovoti negu 
gyvieji.

Virgilijaus karstą”.
Vasario 21 tūkstančiai Žmonių P*way SI), Woodhavon, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuveė. 
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nenorėdami j Afganistano karo

organas Trybuna Ludu pareika
lavo išvalyti partiją nuo nesą
žiningų ir kyšių imančių narių.

P. Korėjos karinis teismas nu- 
, teisė mirti opozicijos vadą Kim 

Dae Yurig, o kitus 23 — kalėji
mo bausmėm nuo 3 iki 20 metų.

versmą prieš vyriausybę.
Turkijos karinė vyriausybė 

pažadėjo krašto valdymą netru
kus perleisti civilinei vyriausy
bei ir sušaukti konstitucinį par-

jai paruošti.
Salvadoro teroristai paleido 

kelias prieštankines raketas į 
JAV ambasados pastatą, bet nie
ko neužmušė, nors ir padarė di
delių nuostolių.

Sandi Arabijos karinio trans
porto lėktuvas su 89 kariais užsi
degė ir nukrito prie Medinos ' 
miesto. Visi žuvo. /

tas teroristų Paragvajuj. Su juo 
kartu žuvo jopalydovas ir auto
mobilio šofe&ĮS.':

Sov. S-gos kareivis atbėgo į 
JAV ambasadą Afganistane ir pa
siprašė politinės globos, kuri 
jam, atrodo, bus suteikta, tik gali

dos pergabenti į JAV.

/Lesiovški sulaukė 60 nigas ėjo prie altoriaus, teikė

Šiuo priėmimu pasidžiaugė ir

žiauriai puolė AFL-CIO unijos

ėmimas buvo rodomas visos 
Amerikos televizijos stotyse,

Joištvennė berniška, atsidavi
mas Viešpačiui — visiškas. Kas 
matė kun. Virgilijų besimel-

kusį pasienio reikalų ministerį 
ir du jo palydomus.

dar metam. Neaišku, ar prašy
mas bus patenkintas, nes įtaria-

kų nepriklausomų unijų steigi
mui paremti ir paskyrimą tam 
reikalui 25,000 dol.

Po iškilmingų šv. Mišių di
džiulė vaškų, jaunimo ir kuni
gų procesija su gėlėmis ir žva
kėmis išsitiesė per visą švento-

NEW JERSEY, NEW YORK — Lietuvos Atsiminimai, šeštad. 4-5 
vaL popiet WEVD 1330 AM kH, Ir 7-8 vaL jak. 97.9 FM. Dr. JJ. 
Stekas, Dir. Nauja* adresas: 234 Sunik Dr., Watciwng, NJ. 07066. 
Telef. 201 753-5636.

skridęs lėktuvas su 34 keleiviais 
nukrito į jūrą, ir visi keleiviai žu
vo.

FLORIDA
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milijonų islamo išpažinėjų tik 
25-iem praeitais metais buvo 
leista aplankyti Meką.

Salvadoro teroristai užėmė 
Amerikos valstybių organizaci
jos rūmus ir paėmė įkaitų.

Kubos misijos prie JT attache 
Felix Gafcia Rodriguez buvo 
nušautas kubiečių Omega 7 te
roristų New Yorko gatvėj.

JAV sutiko padidinti Lenkijai 
kreditus maistui pirkti nuo 550 
iki 675 mil. dol.

Afganistane kaimiečiai nųžu- 

ir graudu buvo stebėti būrius 
vaikų ir jaunimo iš įvairiausių 
Lietuvos vietovių su gražiau
siomis gėlėmis rankose skuban
čius į laidotuves atsisveikinti su 
kunigu-kankiniu už tikėjimo 
kunigų, nors visi žinojo, kad val- 
įvertins. Matydamas šią minią, 
negalėjai atspėti, ką reiškė by
rančios ašaros — skausmą dėl 
jauno kunigo mirties ar. džiaugs
mą Bažnyčiai ir Tautai gavus 
naują kankinį ir šventąjį.

Nuo anksčiausio ryto jauni
mas, nebodamas nuovargio ir 
vėsaus oro, susirinkę bažnyčio
je bendrai kalbėjo rožančių, 
daug kunigų žengė prie altoriaus 
šv. Mišių aukai; su didele meile 
kalbėjo apie velionį kunigai — 
Kybartų klebonas kun. S. Tam- 
kevičius, kun. J. Kanneckas, Vi
duklės klebonas kun. A. Svarins
kas ir Pajevonio klebonas kun. V. 
Jelinskas.

Kun. S. Tamkevičius gražiai 
nušvietė kun. Virgilijaus kančios 
ir pergalės kelią. Jis kalbėjo: 
“Kun. Virgilijus buvo tiesus kaip 
šūvis — ką galvojo, tą kalbė
jo, tą darė (—). Jis ilgėjosi ku
nigystės, skubėjo, — nors vieną 
dieną pabūti Viešpaties kunigu.

nantįapie stebuklingąjį Šančių 
bažnyčios kryžių, pralenkiantį 
kitus, suaugusius, ir po to sku
bantį prie Mirtinos Sopulingo-

čūu, — atsakei. Tu mylėjai vi
sus, nes pas Dievą nėra blogų

žinantieji

( atkelta ii 1 psl.)

Thompson ir gubernatoriumi 
Ronald Reagan. Tada sujudo vi
sa minia. Šauksmai, sveikinimai, 
plojimai. Plakatai pakilo į orą.

Svečius pasitiko trys lietuviai, 
visi respublikonai. Pirmasis — 
Anatolijus Milanas, Amerikos 
lietuvių respublikonų federaci
jos pirmininkas; antrasis—Algis 
Ręgis, Illinois lietuvių respubli-

sis - Kazimieras Oksas, Illinois 
tautinių grupių respublikonų 
rinldninės akcijos Reaganui iš
rinkti koordinatorius.

Trumpu žodžiu pasveikino Al
gis Regis, pašydamas atstatyti 
Amerikos galybę, sutranądyti So

vyras moka melstis.
Ir jei dabar reikia apaštalų 

kunigų, tai labiausiai reikia to
kių, kurie būtų pasiryžę kentėti 
ir mirti už Dievą ir Tėvynę ...”

Kun. A. Svarinskas šias lai
dotuves pavadino džiaugsmo 
diena, nes tai diena “jo. gimimo 
dangui”. Pamokslininkas kalbė
jo: “Kun. Virgilijus yra Lietu
vos Katalikų Bažnyčios žiedas, 
jaunimo švyturys, fakelas, kuris 
bedievybės siautėjimo lai
ku rodo kelią į idealą, į tiks
lą. Jis nežmoniškomis pastan
gomis pasiekė savo tikslą 
ir savo pavyzdžiu akivaizdžiai 
kalba jaunimui r ‘Nebijok aukos, 
nebijok darbo, ir pasieksi, ko 
širdis trokšta.’ Jis viską paau
kojo Dievui ir laimėjo — dva-

jau nebeleido pasimatyti su vie
tos atstovais. O žmonės grūdosi 
prie svečio ir Sveikinosi. Guber
natorius Reaganas irgi stengėsi 
pasiekti abiejose gatvės pusėse 
stovinčius; bet tai buvo irgi ne
įmanoma. Trukdė ir korespon
dentai su kameromis, kurie, 
pirmieji visur lindo.

Minioj buvo viena moteris, 
kuri turėjo lietuvišką lėlę ir no
rėjo padovanoti gubernatoriui, 
bet ir ta buvo minios nustumta 
tolyn.

Kažkas svečiui buvo padavęs 
lipnuką, kuriame buvo įrašyta 
“I love Lithuanians”. Tą lipinu-

k. Žmonės tada dar labiau šau
kė

buvo lietuviš

vos ir paragauti lietuviškų tortų

Svečius pasitiko šeimininkė 
Ona Konkulevičienė Ir dukra 
Jaunė, abi pasipuošusios tauti-

Šiandien niekas ramiai nepra
eina pro kun. Virgilųaus kapą: 
tiems jis primena mesti judo ke
lią ir eiti su tais, kurie tiki 
Bažnyčios ir Tautos prisikėlimu.

RONALD REAGAN 
PAS CHICAGOS LIETUVIUS

to vardu Anatolijus Miltinas įtei
kė gubernatoriui Reaganui kny
gą “Lithuanians in Multi-Ethnic 
Chicago”. Gi Illinois respubli
konų lygos pirmininkas Algis 
Regis lygos vaidu įteikė gražius 
gintarinius karolius ir prašė per
duoti jo žmonai Nancy.,

Gubernatorius Reagan buvo 
nustebintas lietuvišku nuo
širdumu ir savo ir žmonos var
du pareiškė padėką.

Lauke prie limuzino jis atsi
sveikino lietuviškai — “Ačiū”. 
Jis nuvažiavo į miesto centrą, o 
Illinois gubernatorius Jim 
Thompson dar neskubėjo. Jam 
levičiūtė įteikė lietuvišką lėlę, 
kurią prašė parvežti jo dūktai 

su apylinkės lietuvių atstovais, 
bet tai buvo neįmanoma. Buvo 
didžiulė žmonių spūstis, kuri

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teteeira, Jr. laidotuvių direktorius, Now-

GARSZVO6 LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINES: Hsven HIM 
Funecal Home, Ine., 164-38 Jamaica Avė., Richmond HiH, H.Y. 11418; 
Ir Garszva Fanerai Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, H.Y. 11211. 

. Modernios, erdvios ir vėsinamo* koplyčios. Jau trečia Garszvos šei
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai ir balza- 
muctojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamo* šermeninė* bet 
kurioj miesto daly.
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Taz pildymas, (staiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Inc^ 89-11 Jamaica Ave^ Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėtL kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klientai*.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavam. 
1883 Madtoon SL, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 82T-6446. Salė veetu-

rūšie* lietuviška* maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Bakiag Co, Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėm*, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia Ir Abortas Radžiūnas, sav. — 43-64 Mihėtion Blvd., Corona, 
Oueons, N.Y. 11368. Telef. 779-5156. Juinih

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kabomis, redio, spalv. TV, compiute- 
rial, įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojates ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
'Bany Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tei. (516) 757-0055.

išgerti alaus.
Baras tuoj buvo pilnas lietu

'fckfona* (819) >0-2*40. vakare (819) M5-27»

viškai. Pasisvečiavęs ir pabend
ravęs su lietuviais, gubernato
rius Jim Thompson išvyko, ža
dėdamas tai papasakoti ir gub. 
Reaganui ir Illinois respubliko- - 
nų partijos pirmininkui Don 
Adams (Adomaičiui).

Lietuviai respublikonai svei- 
NEW YORK — Laisvė* Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 165.9 
FM. R. Kazy*,217-2554th Ava., Bayside, H.Y. 11364. Tai. 212229-9134.

ja, nes viskas praėjo sklandžiai 
ir pakiliai.

UETUVMKO STOJAUS PAMINKLAI 
SUKURIAM Nt NEMOKAMAI

PRISTATOM ) VISAS KAPNIES NEW YORK, 
NE* JERSEY IR CONNECT1CUT VALSTIJO
SE. ĮTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU.

ATEITININKŲ 
ŠALPOS FONDAS

Didėjanti infliacija nesu- 
kas

asohijo
te* » ST . KtDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phoms: 326-1282 326-3150

KVECAS
JONAS 

1933 + 197 6

besimokantį jaunimų, kuris dėl 

iriam ar ilgesniam laikui nu-

Gabernatoriai susėdo prie

KELiONLŲIR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LOnuVAI

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖM® 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA



JAV LB

(nukelta į 4 psl.)

Iht. Jr Račkauskas, Pedago- 
gimo instituto rektorius, išsa
miai papasakojo apie instituto 
programų pakeitimus ir užsimo
jimus. Iš gautos JAV valdžiostų, kad čia NesvYorko jauni

mas gieda, ką tie klausytojai 
pasakytų apie mus?

Po šio pranešimo kilo gyvos 
diskusijos. Toronto Maironio 
mokyklos vedėjo V. Biretos tuk
lios pastabos, kad šių laikų vai
kam senieji vadovėliai persun
ktu, kad reikia naujų, pritaiky
tų jų pajėgumui, įgudino visus. 
Tuo reikalu norinčių pasisakyti

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

ypač vyresniuse - skyriuose, 
kurie kaip tik subrandina jau
nuoles ir palenkia lietuvybei.

tą. Savo paskaitoje ir popieti
niuose pašnekesiuose jis pabrė
žė fizinio lavinimo reikšmę au
gančiam organizmui. Visą eilę 
nesunkių pratimų ir Žaidimų, 
panaudojant sviedinius, virvę 
ar lazdeles,-galima įterpti įpa- 
mokos laiką ir taip' išjudinti ir

ria mokytojas kas dieną. Svar
biausia —- taupų mokytojų ruo
šimas, ypač aktualus mažosiose 
mokyklose. Čia galėtų padėtiftjo, kadžiais 

tik aa^kyto- 
Wtasl Kaž

kas jų neperka. Neišpardavus 
nėra pinigų (ir vietas) spausdin
ti kitas. Išvardino* raošiamns ir. 
paruoštas vadovėlius ir prati- 
mus.'Šiuo meta jau atiduotas 
spanstavėn dr.JD. Tamulinoytės

dinis skyrius su labiau pritaiky
tomis programomis. Kita proble
ma, kaip paveikti visuomenę ir 
tėvus, kad labiau rūpintųsi mo
kyklomis. “švietimo gaires” rei
kėtų ir tėvam įpiršti, gal už
sakyti ir prenumeratos mokestį

150 valandų Video juostų tapa- 
grindmiais Retavių ka&os, bte- 
ratibos, įstorųoė kursais, kad ir 
neakivaizdinio skyriaus stu
dentam batų įmanomas iki šiol

švietimo tarybos pinu. J. Ka- Paskaitą 
vafanas supažindino su stovyk- rmes ska3* 
los vadovybe: dieninių progra
mų vadovas* — J. PhČas, vakari

ko tęsti pietų pertraukos metu 
ąžuolo pavėsyje..

Sporto vadovas jkr. Keturakis

mokytojas, neradęs stovykloj 
jaunimo, davė mokytojam dik
tantą ir. įrodė, kad ir jiem ne 
pro šalį pakąsti skyrybą. Tad 
ir kalėm kasdien po valandą, 
kur reikia ir kur nereikia dėti 
kablelių. Reikalai kiek pablogė
jo, kai po kebų dienų pasitaisė 
oras, ir saulutė su Spygliu pavi
liojo dalį klausytojų. Vis tik ne
mažas būrelis bent vientisiniam



*r.

(Bus daugiau)

JAV LB INFORMACINĖS ŽINIOS

tridfok

Mhb

p. Razgaitienės ir p. Kriščiū- 
nitnėT ilgai neužmiršim, besi
stengdami numesti Stovykloje

notą, bet dėl neramunų, jam iš
vykus, kilusių Rytų Lietuvoje, 
juos turėjo su kariuomene siųsti 
teri/’Mat, prieš Jogailą sukilo,

ten bebotų su tuo krikštu, Vy
tautas nuo tada pradėjo vadintis 
Aleksandru. Gi Jogailos vyres-

Dabar Jogaila, net.be Jadvy
gos ir karališkos tarybos žinios, 
Skirgailą įsakė Lakyti aukščiau 
už visus brolius. Nujausdamas,

Apie poezijų Lietuvoje
Visos paskaitos buvo įdomios 

ir naudingos, bet įspūdingiau
sios buvo dr. R. ŠSbajorio apie 
įtartąją nirUpontinj T jiętuvaį Su-

Prib^ VtJncertą vienuolyno 
viršininkas Tėv. Jurgis Gailiušis 
pasakė pamokslą, o po koncerto 
buvo palaiminimas Švč. Sakra-

rybos nario, rūpesčiu plačiai 
MaUsoraa šiaurinės New Jersey 
radijo Stotis WKER birželio 15 
perdavė JAV LB visaom. reik, 
tarybos pastangomis pmaoštą 25 
man. programų augių laiba apie 
LJetavų. Pradžioj sutikusi pm>-

Pradžioje vienuolyno viršinin
kas Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, 
prisiminė, kaip 194 7 buvo į- 
sįgytos tos patalpos, o 1950 
buvo įsteigta stovykla berniu
kam. Tai'ir sutapo su vasarvie
tės pradžia. Tada Kennrirank- 
portas atrodė kitaip. Kur dabar 
stovi didysis vasarnamis, tada 
buvo dafžas. Dabartinio baseino

sakiny skyrybos klaidų nedary
sim, ačiū kantriajam J. Masi- 
1 tonini.

A. Us<janauskienė iš Hartford, 
Coen., G. Aleksandravičienė iš 
Hartford, Conn-, Oiga Januškie
nė iš Dover, ^šass., G. Sku
čienė iš Hampton, Val,A-Stak- 
nienė iš New Yorko, j. Buivys 
iš Baltunorės, A. Landsbergis 
iš New Yorko, St Ralys is Ams- 
terdam, N.Y. *

pakrikRytas antrų kartų. Matyt, 
lenkai VokieiSų ordino krikšto 
jam nepripažino, o gal jis pasi
sakė, kad tada neturėjo intenci
jos krikštytis. Z. Ivinskis ir A. 
Alekna manų, kad Vytautas tik

pumąų karą atvykę betavnu. Jų 
aukomis ir pastatyti pastatai, 
daryti visi įrengimai. Tėv. J. 
Gailiušis padėkojo ir Bronei 
Chlamauskienei, kuri šioje va-

Vargonų koncertas
Liepos 31 pranciškonų 

vienuolyno koplyčioje buvo var
gonų koncertas, grojo Vytenis 
Vasyliūnas. P 
daryta iš J.S.
Preliudas ir T _________ , r.__
Sonata I EŠ &ir, Fantažįja ir 
Fuga G mUl,‘kanoniškos varia-

Br. Kinkys, taip pat didelis 
dainininkas, pamokė keletą 
dainų iš Punsko, kur jis nese
niai lankėsi. Jo pareigos— ūkio 
reikalai; stovyklos maitinimas —

pranta buvo su
gebą karinių: 
a D teoll, Trio

Pranciškonų vasarvietė Ken- nas. Pianu palydėjo Vytenis Va- 
nebunkporte paminėjo 30 metų 
sukakti rugpjūčio 5. Ta proga 
įvyko vasarvietės ritmo koncer
tas. ” ■

gaištis Jogailos brolis Andrius, 
lavonuos ordino teariamas, 
sidėjo su Smolensko kemigaikš- 
čiu Svetoslavu ir stdolo prieš 
brolį. Gi Livonijos ordino ma
gistras, su kariuomene įsiveržęs 
į Lietuvą, nusiaubė net 18 ap
skričių ir parsivarė 3000 belais
vių. Grįžę iš Krokuvos Vytautas

jo susrrapūm ir save Brunu, nes 
Volynųos valdymui nebuvo ___ ; ,
gavęs jokio dokuteeite. įsitiki- mosi baseiną, teniso atk^^Dor-, 
nęs, kad iš Jogailos negtibl^ik-
ti teisybės, jis Suminė Dėtu- šią sodybą.
voje pašalinti jo valdžią. Jei Tėv. J. Gailintis padėkojo prr- 
1382-1384 jis norėjo atgauti tik * iriesiem darbuotojam, aakoto-

planus, pradėjo gaudyti jo I»* 
Shmrinius. Skirgaila gi, patyręs, 
kad Vytautas, kėsinosi į Trakus,

sarto 18 įvyko Jogailos su Jad
vyga vestuvės, o kovo .4 Jogaila 
buvo karūriuotikš’Tjenkijos kara- 
Humt • -

Po visų iškilmių, kad Jogaila 
laikytųsi savo duotų pažadų, 
lenkai pareikalavo Vytauto, Skir
gailos ir kitų kunigaikščių įkai-

I jis KuČiauskai iš Baltimorės, 
Ona Jasiūmenė iš PMHips, 

, . Wisc., Ada Kazlas iš Clevelando,
pmm. įaugi Irt IZ>- ohto, Natalija Kiaušienė iš Har- 

\ . rison, N J., Genė Petrus iš Ams-
tesdmn, N.Y., B. Stravinskienė 

a O iš Chieago, 111., EL Vasyliū- 
MkW®^^CIu«A*Wnfeeė iš SomerviUe, Mass., Bi-

Choras atliko 21 dainų. Da
lis dainų buvo naujai išmokta. 
Mišraus choro programon įėjo: 
K.V. Banaičio —Po aukštus 
kalnus, A. Mikulskio — Siuntė 
mane, AL Aleksio Už jūre
lių, už matelių, Miškų gėlė 
— Klaipėdos gimnazijos daina, 
J. Bendoriaus — Mergužėle, Vil- 

. tento — Netiri miegą, Sasnaus
ko — Karvelėlis, Gudavičiaus 
— Kur giria žaliuoja, partizanų 
daina — Stoviu aš parimus, 
B. Budrifino — TėviRotė, Nau
jalio — Lietuva brangi, liaudies 
dažna Eisim, broleliai.

Moterų rimas atliko: Makači- 
no — Kur tas keleliu, Žižiū- 
no — Simną šilko vėjas, D. And
riulio — Ateisiu, N.N. — Mer- 

_______________gaitė, J. Gaidelio — Barkarolė, 
gimnazijos patalpos buvo per- A. Bražinsko — Nemunėlis.
frąfl ji tat, įn wi?iiM<.kiimi—iuhtu Solo ir duetai: Ar vėjai pūtė,

tojų choras. Choras sudaromas 
iš tuo metu esančių vasarotojų. 
Po kelių repeticijų choras jau 
žengia į scenų dainuoti. Choro 
dirigentas — Izidorius Vasyliū-

dtao pagalbos, bet šis, ruošda
masis karui su Lenkija, juo me- 
positikėjo, nes manė, kad Vy
tautas jam ruošia tik apgaulės

Trakų kuni^ikštųų, o iš Lenki
jos su kariuomene atsnjstam 
vicekancleriui Klemensui Mos- 
koževskiui generadinio seniūno 
teisėmis pavedė valdyti ir ginti 
Vilnių ir kitas aukštas vietas pro

tautai ne tik negrąžino Trakų, 
nepatenkintas, Jogaila atidavė 4** pradėjo jį ir jo bajoras per- 
jam Vblynųą su Lncito irVladi- sekioti, iš jo broliė Taidvilo 
maro kunigaikštijomis, bet sau atėmė Naugarduką, Bjn dieve- 
pnsilikn I «wcko- pilį - Jono Algimanto -■? Alštaus

Nežiūrint to, Vytautas dar kurį norėdamas Vytauto
laikų rėmė Jogailą, pritarė Lietu
voje krikšto įvedimui, nes mate, 
kad tam jau buvo pribsendęs 
redodas. Išvijo iš Raudonosios



teto narius.
valdines ko-

3 draugiją 
pirmininku

Naujosios Anglijos Lietuvos 
vyčių kultūrinis festivalis vyks 
spalio 26, sekmadienį, 12:30 
vai. popiet Maironio Parke.

Aukas galima siųsti: Lfthjaa- 
nian Defense Fund, PO Bot 8, 
Jenkrntovvn, PA. 19046.

Demonstrantai yra labai dė
kingi už jų, advokato uolias pa-

— Violeta Arbaitė, Santa Mo- 
nica, Calif., Havajų universitete 
gavusi iš prekybinės administra
cijos magistro laipsnį, nuo šiose- 
mestro pradžios pradeda dėstyti 
Califomijos universitete, Ful- 
lertone.

j Masinės paboltiečių demon
stracijos, pavadintos “Pabaltie- 
čių Laisvės žygiu”, įvyks rugsė
jo 27, šeštadienį, prie Jungtinių 
Tautų, New Yorke. Laisvės troš
kimas įpareigoja ir mūsų kolo
nijos lietuvius demonstracijose 
dalyvauti.

Lietuvių Labdaros Draugijos 
narių pietūs bus rugsėjo 28,

. Uršulė Petkanienėrūgseio 
•14ątšventel«>ių. amžiau^ 
khktį. Jos intencija padėkoji 
-šios buvo aukojamos,IMsib- 
limo lietuvių parapijos bažny
čioj Toronte. Parodų salėj vyko 
priėmimas. Prisikėlimo parapi
jai vadovauja lietuviai pranciš
konai.

— Linas Kabys, Connecticut 
universiteto studentas iš Nauga- 
tuck, Conn., reiškia nuoširdžių, 
padėką Lietuvių Moterų Klibų 
Federacijos Waterburio klubui 
už suteiktą piniginę stipendiją, 
dalyvauti ir studijuoti Lituanis
tikos seminare, įvykusiame Ak- 
ron, Ohio, rugpjūčio mėn. 5is 
kilnus L.M.K.F. Waterburioklu-

paTKU-KU, Anatolijaus 1 
,trijų veiksmų komedija bus vai
dinama Hartforde.

Po svarstymų, abejojimų ir 
diskusijų Hartforde įsisteigė LB 
Hartfordo apylinkės Dramos 
mėgėjų ratelis. Tai pasiekta per 
LB narių uolų darbą, pasiaukoji
mą bei žemaitišką užsispyrimą

nėnų parapijos klebonas (Vilta 
viškio vyskupijoj), mirė rugsėjo 
2. Velionis buvo gimęs prieš 
85-rius metus, kunigu buvo 
įšventintas 1920.

nio' Parke. Pietūs nariam boa 
duodami nemokamai, o svečiam 
už labai žemą kainą. Tokiuose 
pietuose visada daug žmonių. 
Kaip būtų malonu, jei tiek prisi
rinktų | visus renginius. ,

GEGUTĖ KUKUOS 
HARTFORDO APYLINKĖJ

lifornijos is^ 
konferencijos 
Los Angeles regione, kuriame 
minima Los Angeles 200 metų 
sukaktis. Ta proga KTLA-Ch5 
televizijos stotis turėjo su juo 
pokalbį, kuris buvo transliuoja
mas rugpittčio 31.

menei ruošia pranešimą, kuris 
įvyks Sv. Kazimiero parapijos 
salėj lapkričio 9, sekmadienį, 12 
vai. Pranešimus darys Tautos 
Fondo garbės pirm. prel. Jonas

Kaino, apylinkes rengiamą, rudens, 
karą, kuris įvyks Lietuvių klu
bo salėj,.227 Lawrence St, Hart
forde. Automobiliam palikti 
aikštė bus saugoma.

Visi, mėgstą Juoką, karštą ka
vą ir šaltą likerį, maloniai kvie
čiami atsilankyti ir kartu “su po
nia Jonaitiene paieškoti savo 
šaknų ir aukštosios klasės —”

Po vaidinimo vyks šokiai, gro
jant Terri Martin orkestrui. 
Veiks turtingas bufetas.

įėjimo auka — 7 dol. ,
Stalai bus sustatomi tik po vai

dinimo. Norį ilgiau pasilikti, pa
dainuoti ir pasilinksminti, kvie
čiami rezervuoti stalus pas LB 
apylinkės valdybos pirmininką 
S. Zabulį. Jo telefonas: 289- 
2882. Rezervacijas priima ir kiti 
valdybos nariai.

Laukiame gausiai atsilankan
čių! Iki malonaus pasimatymo!

LB apyL valdybaprašant jį apgalvoti demonstran
tų teismą. RugpiOčio 18 tą laiš
ką jau buvo pasirašę šie atsto
vai: . Grassley, Whitehųrst, 
Hyde, Dickenson, Stratton, Por- 
ter, Murphy, Archer, Soyer ir 
Donnelly.

Senatorius Donald Riegle iš 
Michigan pristatė tą patį laišką 
senato rūmuose. Kongresmanas 
Dougherty, kuris yra iškėlęs 
bylą išlaikyti Lietuvos pasiun
tinybei, priims demonstrantus 
spalio 2 kongreso rūmuose.

Visi gali rašyti savo atstovam 
JAV kongrese ir juos raginti pri
sidėti prie Riegle ir Soyer laiš-

pirmųjų, pakėlusių stiprų pro- 
' * “ ** ją sovie-

Carteris

Sv. Kazimiero lietuvių parapi
ja 1981 birželio mėnesį švenčia 
40 metų veiklos sukaktį. Ta svar
bi sukaktis bus jungiama su pa
rapijos tradicine Lietuvių diena, 
įvyksiančia birželio 21. Prieš tai 
bus suruoštos gavėnios metu 
8 dienų misijos. Pačiame bažny
čios pastate taip pat pramatyti

Maironio Parko didžiojoj salėj 
spalio 12, sekmadienį, 1 vai. po
piet Putnamo seselių rėmėjų 
Šv. Kazimiero parapijos skyrius 
rengia pietus su koncertu.

Koncerto programą atliks so- 
lištė Roma Mastienė iš Chica- 
gos. Jai. akomponuos piarristė 
Dalia Sakaitė iŠ New Yorko.

Solistė Roma fifnstienė, mez-

testo balsą 
tų invaziją į 
paskelbė Maskvos^ olimpinių 
žaidynių boikotą, suvaržė 
priekybą su Sov. S-ga, at
šaukė pasitarimus ir darė kito
kius diplomatinius spaudimus. 
Carteris pareiškė, kad minėtų 
sankcijų neatšauks tol, kol im
perialistiniai komunistai nepasi
trauks iš Afganistano. Jei į 

‘minėtą akciją būtų įsijungęs vi-' 
sas Taisvasis pasaulis, sovietų 
padėtis Aftanistane būtų labai 
pasunkėjusi.

Prieš ketverius metus Carterį 
išrinkus prezidentu, Rimas Cė
simis ir kiti lietuviai aktyviai bu
vo įsijungę į prezidento rinki
minę akciją. Po to R. Cesonis 
vis gausiau pradėjo mėgsti pa- 

ikšto rango ad- 
■igūnais. Lietu- 
įvatšas konfe-

kiai buvo išgvildeni infonfiaci- 
niai, finansiniai reikalai, komite
to praplėtimas, pagelbininkų an- 
gažavimas ir kitos problemos.

Iki šiol komitetui sutiko tal
kinti dr. Vytautas Vardys, rašy
tojas Liudas Dovydėnas, inž. 
Bronius Nainys, Stasys Džiu
gas, dr. Elona Vaišnienė, Gintė 
Damušytė, Viktorija Lenkauskai- 
te ir Jonas Nasvytis. Į komite
tą planuojama pakviesti ir dau
giau žmonių, ypač iš didesnių 
lietuvių kolonijų.

Br. Vaškaitis

Balkonas, P.A., ir pirm. J. Gied
raitis.

Alma Vilkaitė-Stoškienė šį pa
vasarį baigė Califortiijos. univer
sitetą ir gavo daktarės laipsnį 
dantų gydymo ir chirurgijos sri
ty. Naujoji daktarė dirbs kartu 
su Rolandu ir Danute Gied-

— Vytautas Plukas, istorikas, 
išrinktas Šmta Monica, Calif., 
miesto istonjiių,paminklu komi
sijos vicepirmininku 1980-1981

kuris pasiryžęs būti perrenka
mas antrai kadencijai. Šiuo 
metu tokiu yra prezidentas Jim- 
my Carter. Jis yra vienas iš ne
daugelio JAV prezidentų, kuris 
ketverių metų slinkty išpildė 
gana daug rinkiminės akcijos 
metu duotų pažadų, ypač jis 
drąsiai stojo į nepopuliarią ko
vą, visame pasaulyje gindamas 
prispaustų žmonių įgimtas tei
ses. Jis taip parbuvo vienas iš

persikėlė gyventi į Los Angeles 
ir La Miranda miestely nusipir
ko puikius namus. Barauskai au
gina dvi mokyklinio, amžiaus 
dukras, kufios pradėjo lankyti 
Los Angeles Šv. Kazimiero šeš
tadieninę mokyklą. R. Barauskas 
iš profesijos yra inžinierius.

Sigita Kazakevičiūtė, prieš 
kelerius metus baigusi Los An
geles Šv. Kazimiero parapinę 

raičiais jų ofise: 3151 Glendale mokyklą su lietuvių kalbos dip- 
Blvd., Los Angeles, Calif. 90039. lomu, metus studijavusi aukštes- 
Telef. 660-1205. njojoj mokykloj, rugsėjo 6 išvy

ko toliau mokytis į Vasario 16- 
Romualdas ir Teresė Baraus- osios g»mnaziM Vokietijoj. Ji ten 

kai, iki šiol gyvenę Chicagoj, istoj° i ®4ą klasę. L.Z.K.

Los Angeles miestas prieš 200 
metų pradėtas su Los Angeles 
misijų bažnyčia, pastatyta pran
ciškonų. Dabar ši bažnyčia yra 
pačiame miesto centre. Čia 
rugsėjo 7 kardinolas T. Manning 
aukojo iškilmingas mišias, ku
riose dalyvavo įvairių tautybių 
atstovai, giedoję savo kalbomis. 
Būrys lietuviško jaunimo, pasi
purusio tautiniais drabužiais, 
sugiedojo “Marija, Marija”. 
Akordeonu pritarė Rimas Poli- u/aDrCGTCD UAC6 
kartis. Visi atkreipė dėmesį į WUtlvEBICIij mAoo 

gražų lietuvių giedojimą. Chorą 
sudarė šie lietuviai studentai: 
A. Kungys, V. Vilkas, J. Rauli- 
naitytė, V. Jodelė»~C. Grušas, 
L.- Polikaitis, R. Vilkaite, D. Pet- 
ronytė, R. Stančikaitė, y. Po- 
likaityte, V. Bandžiulis, E. Ban- 
džiulytė, A. Bužėnaitė ir vieš
nios iš Detroito R. Neveraus- 
kaite ir K. Veselkaitė. Taip pat 
dalyvavo Antanas ir Dafilė Po- 
likaičiai, kurie ir organizavo šį 
lietuvių jaunimo pasirodymą.

Lietuvių, liepos 18Washingto- 
ne demonstravusių prie sovietų 
pasiuntinybės, teismas buvo nu
statytas rugsėjo 16. Dabar jis 
nukeltas į spalio 7. Vieta — D.C. 
Superior Court, Washington, 
D.C.

Brian J. Donelly, JAV kongre
so atstovas iš Massachusetts, už
tardamas lietuvius demonstran
tus, Congressional Record 
leidiny rugpjūčio 26 nurodo, kad 
valdžia elgėsi nelygiai, sulaiky-

patiekta gera vakarienė. Šokiam 
gros europietiškas orkestras.

Metinis balius, rengiamas Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos.į- 
vyks spalio 18, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. parapijos salėją Bus 
nuotaikinga programa, puiki va
karienė ir šokiai, grojant orkest
rui. Bilietai iš anksto užsisako- Birutės'Zabulienės, Vytauto 
mi pas parapijos komiteto pirmi- Zdanio ir kitų ratelio narių, ne- 
ninką Praną Speecher (jo telefo- patingėjusių dirbti ir nepabijo- 
nas: 665-4888) arba kitus komi- jusiu vasaros karščių metu pa

siaukoti šiam gtažiam ir ver
tam tikslui. ’

Savo debiutui Dramos mėgėjų 
ratelis ryžosi pastatyti Anatoli
jaus Kairio trijų veiksmų kome
diją KU-KU. Nors ir su mažomis 
pertraukomis, vaidinimo repe
ticijos vyksta nuo vidurvasario. 
.Paskutiniu metu dirbama labai 
intensyviai. Šio bendro darbo 
vaisiais ivisi galėsime pasi
džiaugti spalio 11, šeštadienį,

žintis su gana 
ministracijos p 
viai kviečiami 
rencijas, įvyki 
tūroj, skirigra 
misijas, turi progos susitikti su

š. mfnq>os 25 R. Cesonis bu
vo pakviestas į visuomeninę 
komisiją»>šį rudenį vykstančią 
į Madrido konferenciją, kurioje 
bus peržvelgta prieš 5 metus 
Helsinkyje pasirašytų susitari
mų vykdymas. Visuomeninės 
komisijos, į kurią įeina tik vienas 
pabaltietis, nariai galės savo pa
geidavimus perduoti Valstybės 
departamento pareigūnam ir 
Helsinkio komisijos, vadovauja
mos kongr. D. Fascell, nariam. 
Lietuvio atstovo buvimas, de
legacijoj ir artimi kontaktai su 
jos nariais, gali paskatinti ameri
kiečius drąsiau konferencijoj 
kelti pavergtų tautų, ypač pa-, 
baltiečių, reikalus.

Dabartinėj rinkimų akcijoj Ce
sonis yra pakviestas į etninių 
grupių Carter-Mondale perrin
kimo komitetą, to komiteto pir
mininku. Jo uždavinys plačiai 
supažindinti JAV lietuvius su 
Carterio atliktais darbais ir atei
ties užmojais. Šiam reikalui jis 
yra suformavęs Lietuvių Carter- 
Mondale perrinkimo komitetą, į įvairūs pagerinimai ir patobul 
kurį įeina Jūra Viesulienė, che
mikė, aktyvi veikėja jaunimo tar- Lietuviškos radijo valandėlės
pe, Philadelphijos V. Krėvės rudens balius įvyks spalio 11, 
šeštadieninės mokyklos vedėja, šeštadienį, 7^30 vai. vak. Šv.*Ka- 
Feliksas Andriūnas, plačiai žino-, zinriero parapijos didžiojoj salėj, 
mas visuomenininkas ir Birutė Programą atliks jaunimas: Vita 
Valašinienė, aukomis -ir darbu Polilaityte, Daina Gudauskaitė 
nuoširdžiai remianti įvairius lie- — solistes, Raimondas Mickus 
tuviškus užmojus. — smuikininkas, Rimas Pcdikai-

Rugsėjo 10 Cesonių rezidenci- tis —■ akordeonistas ir pianistas. 
jfa!įe‘New'Jersey

jai, kurios primininkas yra Peter 
Rodino.

Ryšium su šia lietuvių byla 
Washingtono Post dienraštis 
rugsėjo 15 įsidėjo strafoanį apie 
Simą Kudirką.

paleisdama iraniečius suimtus 
liepos 27. Tas pats kongresma
nas rugsėjo 5 pateikė kongresui 
H. Con. Res. 430 — Concur- 
rent Resolution, kurioj jis pareiš
kė vėl, kad Amerikos vyriau
sybė turi lygiai elgtis su visais 
demonstrantais, kiek tai liečia 
Amerikos įstatymus. Tekste jis 
iškėlė skirtumus tarp lietuvių ra
mios ir iraniečių smurtiškos, 
prokhomeiniškos demonstraci
jos. ši rezoliucija buvo perduo-

AKCIJA UŽ LIETUVIUS 
DEMONSTRANTUS

JAV vidaus gyvenimo tvarky- A(ūijlW? paTriĮūš‘: 
me bei užsienio politikos ko-* valdlninkaiff ir jiem 
ordinavime labai svarbų vaid- opiuosius lietuvių 
rnęnį vaidina prezidentas. Jo 
rinkimam artėjant, visi su įtampa 
seka prezidentinių kandidatų , .> z
pasisakymus, jų pažadus bei dideliam lietuvių 
partijų priimtas platformai. Vie
nus labiau domina projektuoja
mi, pagerinimai savame krašte, 
kitus santykiai su draugiškomis 
Įr. priešiškomis valstybėmis, o 
etnines grupes, ypač pavergtų 
valstybių, interesuoja, kokią įta
ką besimasis prezidentas tu
rės į engiamų žmonių elemen
tarių teisių atstatymą, kaip kie
tas jis bus komunizmo atžvilgiu, 
o pabaltiečius dar įdomina jų 
valstybių prievartinės inkorpora
cijos į Sov. S-gą nepripažini
mas — naujų diplomatų akredi- 
tavimas bei jiem ateity lėšų 
parūpinimas, tų valstybių laisvo 
apsisprendimo kėlimas tarptau
tiniuose forumuose.

Pilnesnę ir tikresnę nuomonę

— Dr. K. Bobelis, Vliko val
dybos pirmininkas, rugsėjo 10 
— spalio 4 praleis E u rope 
Kelionės metu jis aplankys ir 
įteiks Lietuvos diplomatijos šefo 
min. Stasio Lozoraičio ir Vlilro 
pasirašytą memorandumą H ei 
sinkio baigiamąjį aktą pasirašiu 
šių 26 Europos valstybių vyriau 
sybėm. Tuo metu Vliko pirmi- 
cinką pavaduoja vicepirminin
kas dr. Kostas Jurgėla. (E)

— Amerikos Lietuvių Tarybos 
40-tasis metinis suvažiavimas 
įvyks spalio 18, šeštadienį, 9 
vai. ryto Lietuvių Tautiniuose 
namuose, 6422 So. Kedzie Avė., 
Chicagoj. Po suvažiavimo, 7:30 
vai. vak. aten pat vyks banketas 
atsisveikinti su ilgamečiu Altus 
gen. sekretorium kun. Adolfu 
Stašiu, išvykstančiu gyventi į 
St Petersburg, Fla.

— Dr. Simonas Vilkutis, gy
venęs Cambridge.i Maryland, 
dvejus metus sunkiai sirgęs, 
mirė rugsėjo 10. palaidotas Bal- 
timorėje, Md. Ljkpf žmona Stela 
ir kiti ginąiuė^.j Ęriklausė prie 
Amerikas- ^iejtyyių Gydytojų 
Draugijos l^yjęrko skyriaus

— Margučio radijo, veikian
čio Chiėaįpj, koncertas įvyk 
rugsėjo 28, sekmadienį, 4 vai 
popiet Jaunimo Centro, didžio
joj salėj, Chicagoj. Programą 
atliks solistai Nerija Linkevičiū
te ir Vytautas Faulionis.

■y



išauklėti vaikus. Judėjo visas pa
stangas tam tikslui pasiekti, Va
lentinas ir Vladas baigė inžine
rijos mokslus. Rymas ir Mary-

Dirbo Įvairime jwmnė*ę me
chaniko darbą, kurį buvo iš
mokęs Kajum plaktųjų geležin-

gamtos globos ir tyrimo centrui gyvenimą.
— Fiat Rock BrookCenter, prie 
Engiewood>N.J.

Ji yra Stasio ir Elenos ^Ra-

Aukas siųsti: Lithtfazrian 
it National Funijįidiui, Ine. P.O. 
M Bei 2IB7VW>at*v«r, N.Y.

šio sdcto signatarai buvo susinu- politines ir kitas bylas — Pel
ke i Bekaada.-&u8 metu dau- kaus, Gajausko, Sadftnaitės. XX^nka, kad, pota.ko Ritamos irld^_____

kai išrilavinęs^nes vakarais lan
kė norag^hi giaanaaig ir Įvai- 
rius techniniu? karšus, tvarko savo gyvenimus.

Vėlioms priklausė prie Newar< Už a^a. Vlado Mėlinio sielą 
ko Švė. Trejybės lietuvių para- našlė Veronika Mėlinienė yra 
pųos. Turėdamas gražų balsą, užprašiusi gedulingas mišias

Va- kirsta sveikata. Tmir buvo prie
das žastys Vlado Širdžiai susilpnėti.

* Po vyro, mirties našlę Veroni-

istott gų ir be lėšų. 
New Išlaidos viri

bo, nes buvo dar ne pensijos

St. V.
Idą §v. Jėzaus Vardo baž- «

gęs į lietuvi 
mmfr Atoe 

< lietuviškų k

jos vedėjas kun. lt Budrus, iškviesta greitoji pagalba, kuri 
feOFM, 28 vakare su- tuoj pat atvyko. Deja, ligoninėje

renginiuose. Vyro ir tėvo atminimas žmo-
Noacs buvo gimęs Liepojųj, nos ir vaikų širdyse ir po 25 

Latvijoj, bet tėvų įskiepyta tė- metų tebėra gyvas ir nenykštan- 
vynės meile ir pfltriojtf /mas išli- tis.
konepelaužtipervŽHjoamžių. ‘ B.J-

rencųos sudarė Lietuvos bylos veiklą Europoje tuo pagrindo, 
reikalui naudingų pro^, kurios kad Uetimąs , Latvijos ir Esti- 
buvo bent dalinai išnaudotos jos riepsfldMscHnybės atstatymas 
mūsų pastangomis arba ir sa- bfftų laikomas integraline £nr^

• Vttdmę pos'taikes^diMri.-
v;4^b?i***'> J      -.-j

temmais, Lietuvoje 3 seseris tydavom >jąj)ąjOryje, kurį ji la- 
^ ^tas gampes. bai mėgdami ir mirė beveik
; Buvo pašarvota Baynard pafttry. Išėjus rugpiOčio 25 d.

(pandos plati- kapeikų.
i <fr. Crinjui Išvykdamas iš caro valdmnos 
>rių ir kitokių Lietuvos, nuėjau pas dr. Grinių

ARTĖJANT MADRIDO '
f ST.PETERSBURGBEACH,FLA.'



lėį,30laierval Št? Brocktone.

Laiįvėn Varpo radijo rudens 
koncertas įvyks spalio 5. Ljetu- 
yu| F!ie<Tą dr-jos salėj, So. Bos
tone. ... ■

gyboj, nes velionis buvo ir Bos 
garbingos organizacgos nariu. 
Jfet taip.- pat, prikSanaft • pric^ Lie
tuvos vyčiai IT^tos Jmopos. 
Gražus berys vyčii| su~Sv.Petn> 
pmenpipt IdetšMMt kuo. Albertu

*T^į 18. Spek-
ts^!ė«uvi^I^e^i| dr-jos III 
arddb st^ ^rengia Bostono 
skavlįrt. - --j

. Lieinrbi diena vyks spalio 26

Po to LB Bostooo apylinkės
pmn. AlnjĮįąĮ^RirtTayiu riiiiači Mus smyMnaras A.



■ mi • K* - č- ■*T ' ' JH mfcr'.friMaf.rr. 

YORK
Pabaltiečių/ Laisvės. Žygio 

programoje Baltiesiem Rūmam 
atstovaus prezidento J. Carterio 
etninių reikalų vedėjas dr. 
Stephen Aiello.

Simas Kudirka, vienas iš 18 
lietuvių demonstrantų, kurie 
buvo, suimti už demonstravimą 

rinių paroda bus spalio 4 ir 5 arčiau negu 500 pėdų nuo So- 
Kultūros Židinio mažojoje salė
je. Dailininkė gyvena Juno 
Beach, Fla. Iš ten atvyksta su sa
vo kūriniais. Viso išstatys 35 
kūrinius. Tai bus akvarelės ir 
aliejinė tapyba. Parodą rengia 
Liet. Moterų Klubų Federacijos 
New Yorko klubas.

Putnamo seselių rėmėjų kon
certas bus spalio 5, sekmadienį, 
Kultūros Židinyje. Dainuoja so
listė Roma Mastienė iš Chica- 
gos. Po koncerto bus vaišės, 
laimėjimų traukimai.

Pabaltiečių Laisvės Žygyje Pa
saulio Pabaltiečių Konferencijai 
atstovaus latvis dr. Ilgvars Spil- 
ners.

New Yorko Skautam Remti 
Komiteto rengiamame baliuj 
spalio 4 Kultūros Židiny Rūta 
Bobelytė atliks keletą kūrinių 
fleita. Taip pat programoj pasi
rodys ir mergaičių vokalinė gru
pė.

Skautų tėvai raginami baigti 
platinti gautus loterijos bilietus.

madienį — nieko nebus. ■

gą .“Vaivos juosta”, spalio vidu
ryje atvyksta j New Yorfcą.

Spalio 10, penktadieni^ va
karą, 7:30 v. Kultūros Židinio 
mažojoje salėje bus šios jo nau
jos knygos sutikimas, susipažini
mas su ja ir su autoriumi. Apie 
knygą ir autorių kalbės rašytojas- 
poetas Stasys Santvaras iš Besto*

11 vai. Vaišėmis rūpinasi ateiti
ninkai.

4, N.Y. Skautams remti komite
to baliaus metu.

Aušros Vartų parapija New 
Yorke spalio 19 švęs 75 metų 
sukaktį. Mišias 11 vai. ryto au- 
kos New Yorko diecezijos vys
kupas pagalbininkas Joseph M. 
Pemicone. 1 vai. popiet pietūs 
su programa. Parapijos administ
ratorius kun. John JBida ir para
pijos sukaktuvinis komitetas 
kviečia parapiečius ir . draugus 
gausiai dalyvauti.

Liet. Kat. Moterų Sąjungos 24

madienį, rugsėjo 28, tuoj po su
mos, Angelų Karalienės parapi
jos salėje.

Dafl. Aleksandra Merker-Vit- 
kauskaitė dalyvauja Modern Art 
Guild kolektyvinėje parodoje, 
kuri vyksta nuo rugsėjo 21 iki 
spalio 15 Paramus Community 
School, 356 Spring Valley Rd., 
Paramus, N.J. Dailininkė išstatė 
savo tapybos ir skulptūros kūri
nius.

vietų ambasados, kalbės per Pa
baltiečių Laisvės Žygį. Žygis į- 
vyks rugsėjo 27, šeštadienį, Dag 
Hammarskjold Plazoj.

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

Tautodailės paroda, rengiama 
Lietuvių Tautodailės Instituto, 
bus spalio 18-19 Kultūros Židi
nyje. Parodoje bus sutelkti įvai
riausi lietuvių tautodailės rinki
niai, audiniai, drožiniai, rank
darbiai, gintarai. Iš Montrealio 
atvyksta kilimų audėjų būrelis ir 
išstatys eilę kilimų, lėlių, krai
čio skrynių. Bus rengiamos de
monstracijos, kaip panaudoti 
naujas medžiagas, technikas. 
Bus rodomi filmai ir skaidrės. 
Šia paroda norima sužadinti do- 
mėjamąsi mūsų tautodaile , ją 
geriau pažinti, pamilti ir įsi
traukti į kūrybą. Šiais tauto
dailės pavyzdžiais juk galima 
paskui dekoruoti svo butus, su
teikiant jiem lietuviškos atmos
feros.

Lietuviška tautodailė, praktiš
kos pamokos, bus dėstomos ir 
Maironio lituanistinėje mokyk
loje.

New Yorko tautinių šokių an
samblis Tryptinis repeticijas 
pradeda spalio 3, penktadienį,

no.
Specialiai į tą vakarą atvyksta 

ir Rimas Česonis iš Philadelphi- 
jos. Jis uoliai reiškiasi Lietuvių 
Bendruomenėje, yra Visuome
ninių reikalų tarybos narys, turi 
gerus ryšius su Baltaisiais Rū
mais, jis yra pakviestas nariu į

sutiko atlikti visą programą dar 
viename koncerte Kultūros Židi
nio labui. Taip pat ji aplankė 
Adomo Galdiko vardo meno ga
leriją ir stebėjosi lietuvių dai
lininkų kūrybiniu pajėgumu. 
Maralin Niska pati yra pirkusi 
tris Galdiko paveikslus.

Studentai ateitininkai prade- 
ši knyga yra sudaryta iš kalbų, da savo metinę veiklą su susi

rinkimu, kuris įvyks spalio 3, 
penktadienį, 7:30 vai. vak. Vieta 
bus paskelbta vėliau. Valdyba, 
kurią sudaro Vilija Dėdinaitė, 
Jonas Dunčia ir Dalia Sakaitė, 
kviečia visus studentus atsilan-

į Madrido konferenciją.

kurios buvo pasakytos Lietuvai 
per Laisvės Radiją — Rądid 
Liberty Šiam darbui Bronys 
Raila buvo užangažuotas 1974 
metais. Kad klausytojam bū
tų aišku, kokios tos kalbos, kaip 
jos skamba originale, bus pa-' kyti. 
demonstruotos dvi trumpos kal
bos iš garsajuostės.

Pats svečias Bronys Raila, pa
sižymėjęs kalbėtojas, paskaiti
ninkas, mėgstąs kontroversijas, 
kontradicijas, stipriu žodžiu at
skleisti dabarties situacijas, savo 
paskaitoje palies mūsą gyveni
mo svarbius momentus. t 

Spalio 10, penktadienio vaka
ras, paimtas todėl, nes ir šeš
tadienis ir sekmadienis yra už
imti kitą paskaitų bei programų.

Svečio ir knygos sutikimą 
rengiė Vaižganto Kultūros Klu
bas ir tikisi, kad gausūs Br. Rai
los bičiuliai tikrai atsilankys į šią 
kultūrinę vakaronę.

Jaunimas kviečiamas įsijungti į 
šį ansamblį.

Jinai ir trys gintarai, naujas 
dainuojantis vienetas, savo kon
certą atšaukia, nes vieneto vado
vas Vytautas Daugirdas tarnybos 
reikalais išvyko į. Europą. Kon
certas turėjo būti spalio 11, šeš
tadieny

UŽTEKO 40 METŲ OKUPACIJOS! 
PABALTIEČIŲ LAISVĖS ŽYGIS
ĮVYKS ŠEŠTADIENI, RUGSĖJO 27, 12 VAL. POPIET DAG

TOJAIS KOVOJE DĖL LAISVĖS!

KOMITETAS IR NEW YORKO APYLINKĖS PABALTIEČIŲ 
ORGAMZACUŲ ATSTOVAI ų

DAIL. MINGAILĖS ZOTOVIENĖS

KŪRINIŲ 
PARODA

gįo ranblmrt Norintieji įsigyti 
marškinius prie* žygį gali juqs 
nusipirkti už 6 AJ-1 rietuvių Ka
talikų Religinėj Šalpoj, 351 
Highknd Blvd., Brooklyne. Tel. 
212 647-2434.

Meno komitetas tvarko de
monstracijos plakatų gaminimą 
Virginija šeibytė, Woodhaveno 
LB-ės narė, prisideda prie šioprie šio 
darbo. Tie, kurie gamins savo 
plakatus iš anksto, vra rusinami

šį penktadienį, Kultūros Židinio 
mažojoje salėje. Pradžia 8 v.v.

giai užbaigti vasaros atostogas,, 
pasišokti, pabendrauti su drau-

atsi-

lianas.
Finansų komitetas rūpinasi

L. K. Moterų Sąjungos 29 
kuopos poatostiginis susirinki
mas įvyks rugsėjo 28, sekmadie
nį, 12 vai. Apreiškimo parapijos 
salėj. Bus tariamasi dėl metikes 
šventės, kuri bus švenčiama 
spalio 5 d. 11 vai. mišios, 12:30 
vai. pietūs parapijos salėj. Narės 

. ir visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti. Įėjimo auka 3 dol.

Metropolitan operos rūmuose 
pereitame sezone buvo nufilmuo
tas Puccini operos “Manon Les- 
caut” pastatymas. Per televiziją 
jis bus transliuojamas rugsėjo 27, 
šį šeštadienį, 8 vai. vak. Pagrin
diniai solistai: Domingo, Elvira, 
Capecchi, Scotto, Jonės. Diri
guoja Levine.

Mečys Razgaitis, solistas, gie
dojo rugsėjo 7 per Tautos šventės 
pamaldas Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Aprašant šią šventę, 
netyčia buvo praleista jo pa
vardė.

Norintieji daugiau informacijų 
apie Pabaltiečių Laisvės Žygį 
prašomi skambinti šiuo numeriu. 
212 647-2434. »

Ieškomas Vladas Karpavičius, 
sūnus Jono, gimęs 1908 Šėtoje. 
Jis pats arba giminės bei arti
mieji prašomi kreiptis į Darbi-

Woodhavene išnuomojamas 3 
kambarių butas. Skambinti 296- 
7322.

Už a.a. Stasį Jakštą jo mir
ties pirmųjų metinių proga rug
sėjo 16 buvo mišios Apreiški
mo parapijos bažnyčioje. Jas už
prašė duktė Rasa. Dalyvavo bū
relis lituanų. Mišių metu giedo
jo solistas Mečys Razgaitis. Ve
lionis buvo kilęs iš Giedrai
čių, mokytojas, pradžios depar- 
mento direktorius Švietimo mi
nisterijoje. Į Ameriką atvyko 
1949, dirbo šeštadieninėje mo
kykloje, reiškėsi skautuose, vei
kė tautininkuose ir neolituanuo- 
se. Taip pat buvo poetas, rašė 
eiles ir rengėsi išleisti eilių kny
gą. IJgai gyveno Brooklyne. Iš
ėjęs į pensiją, prieš keletą metų 
išvyko į Ispaniją ir ten mirė.

Liet Kultūros Fondo, kuris 
rūpinasi Kultūros Židinio išlai
kymu, metinis susirinkimas bus 
spalio 11, šeštadienį, 9 vx Kul
tūros Židinyje. Darbininko pa
rengimo kalendoriuje buvo pa
skelbta, kad tą dieną bus Mo
terų Klubų Federacijos suva
žiavimas. Tai buvo klaidinga ži
nia — to suvažiavimo nebus.

Liet Moterų Klubų Federaci
jos metinio suvažiavimo spalio 
11 nebus. Kultūros Židinio pa
rengimo kalendoriuje buvo pa
skelbta klaidingai.

rių, geroj vietoj. Statytas paties 
savininko 1950. Prieš 4 metus 
apkaltas aliuminijum. Naujas 
stogas, naujos krosnys šildymui 
su alyva. Jokių taisymų nerei
kės per 20 metų. 1 automobi
lio garažas. Sode daug vais
medžių, gražus daržas. Netoli 
lietuvių bažnyčios ir krautuvių. 
Šeimininkas jau 86 metų, ir jam 
sunku prižiūrėti. Parduodama 
4000 dol. pigiau įkainavimo. 
Kreiptis: Charles Bielskis, 492 
N. Cary St., Brockton, Mas s. 
02402.

tų Suvažiavimo Ruošos Komite
tas.

Jonas Narvydas mirė rugsėjo 
18, palaidotas rugsėjo 20 iš Ap- 
reiškimo parapijos bažnyčios šv. 
Jono kapinėse. Jis buvo brolis 
žinomo veikėjo Prano Narvy
do. Buvo gimęs 1898 kovo 28 
Joniškio valsčiuje, Šiaulių ap
skrityje. Į Ameriką atvyko 1919. 
1926 buvo grįžęs į Lietuvą, kur 
vedė Michaliną Lelionytę ir tais 
pačiais metais vėl išvyko į Ame
riką. Domėjosi lietuviška veikla, 
skaitė bei rėmė lietuvišką spau
dą, keliom šeimom sudarė afide- 
vitus atvykti į šį kraštą ir atvy
kusius globojo. Jo žmona mirė 
praeitų metų gegužės 30. Jos 
mirties metinių proga jis Kultū
ros Židiniui paaukojo 500 dol.

Inž. Vytautas Radzivanas grį
žo iš Australuos, ten praleidęs 
šešias savaites. Jo žmona Biru
tė su vaikais pasiliko pas tėvus ir 
gimines. Vaikai ten lanko ir mo
kyklą. Grįš už poros mėnesių.

Petras Papročius, ištiktas šir
dies priepuolio, jau kuris laikas

Ka
zimieras Pugevičius, lietuvių at
stovas finansų komitete, pravedė 

\ aukų vajų lietuvių bendruo
menėj.

Iš visų trįjų tautybių daugiau
sia suaukojo latviai — 1,057 
dol. Estai žygio išlaidom pa
dengti surinko 412 dol., o lietu
viai — 545 dol. Užsimokėdami 
savo nario mokestį, savo auko
mis žygį parėmė šie Batono na
riai: Knights of Lithuania, Mid- 
Atlantic District — 25 dol., Ne
kaltai Pradėtosios Marijos Sese
rys — 12 dol. Pranciškonai — 
8 dol., Daugavas Vanagi — 100 
dol. Piniginę paramą žygio ruo
šos komitetui įteikė: Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė — 100 
dol., Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa — 100 dol., Amerikos Lie
tuvių Taryba, New Yorko sky
rius — 100 dol., kun. K. Puge
vičius — 100 dol.

Autobusam pasistatyti yra nu
matyta vieta skersai gatvės nuo - 
žygio aikštės ant First Avenue, 
prie Dag Hammarskjold Plaza.

Lietuviškoji visuomenė yra 
raginama masiškai susirinkti šia
me žygy- Kuo didesnis demon
strantų skaičius, tuo šaunesnė 
Žygio nuotaika.

Norintieji-paskutiniųjų infor- 
maci^į jĮrąŠorni skambinti šiuo 
numeriu: 212 647-2434.

/ r G. Damušytė

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
Maspethe mėnesinis susirin
kimas įvyks spalio 1, trečiadienį, 
8 vai. vak. V. Atsimainymo pa
rapijos salėj, Maspethe. Išklau-

Prof. Antanas Klimas, kalbi
ninkas, dėstąs kalbas Rocheste- 
rio universitete, atvyksta į New 
Yorką spalio 12 ir čia skaitys pa
skaitą apie prof. Kazimie
rą Būgą ryšium su jo 100 metų 
gimimo sukaktimi. Minėjimas 
bus Kultūros Židinyje. Rengia 
Liet. Kat. -Mokslo Akademijos 
New Yorko židinys.

Šiame susirinkime 17 kuopos 
narių gaus pirmo laipsnio pažy
mėjimus.

Jonas Adomėnas, Lietuvos vy
čių 110 kuopos Maspethe pirmi
ninkas, su savo žmona Antoneta 
kiek anksčiau Vidurio Atlanto 
Lietuvos vyčių suvažiavime Phi- 
ladelphijoįbuvo pakeltas į vyčių 
trečią laipsnį.

Maloniai kviečiame Juk dalyvauti ,, 
New Yorko Skautams Remti Komiteto 
rengiamame

7 vaL — KofctoHtai • vaL — Vakarienė

jos reikalais (Heating installa- 
tion and repairs, plumbing), no
rint pakeisti alyvos šildymą j

212 847-5642.
LJr.Telef.

Vlava kviečia

N.Y. SKAUTAMS REMTI KOMITETAS
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