
laivas Ivan Rogov. Baltus laivy-

Popiežiui Jonui Panirai H

Sov. S-ga neaiškiais tikslais 
koncentruoja karo laivyną Bal
tikes jūroj. Ten yra atvykęs di-

zimierui Paltarokui prašant, 
Apaštalų Sosto Mūsų Pirmtakas,

14 valstybių su 120,000 karių, 
250 karo laivų ir apie 1,000

naši,

*

parlamento autorizuotus raštiš-

- aštriai kritikavo.

ginkluoti žmonės keliais šOviais

ir tikybos dėstytojo, pareigoms.
Mums nėra pavykę V. Skuodžio

botume su Tavimi, kalbėttųnės metais, Panevėžio vyskupui Ka
amžins (Ps 124,1). Kaip esu pareiškęs, mūsų su-

Tepasiekia tad Tave malo-
garbingos atminties Pijus XII,

miausia. Panevėžio vyskupijos, 
d vėliau — tos arkivyskupijos

Mes esam palietę visus Skuo
džio ^atvejo aspektus, tačiau aš 
negabu leistis j detales.

Tenka pastebėti, kad J. Schu- 
maker yra naujai atkeltas į šias

A.Gč.(LBIn£)



O taip yra dėl to, kad S. Są-

bėti apie visą 1980 metų išei-
Marijampolėje (vad. Kapsuke). IJCPT'A’Tl? 
Spaudoje rašoma, kad Šventėje JjkJ A IZj
dalyvavo 40 saviveiklinių sam-

žmonių sodybos dažnai yra ty
čiomis paliekamos sunykimui.

Į

Francisco

gai brangūs ir mieli, kad juos Įn
yra praleidusi.

sidūrimus nesikiša.v

mus.

gius į pietinę Angolą, kur yra 
susitelkę Pietvakarių Afrikai, 
arba Namibijai, nepriklausomy-

rio tėviškės. Įdomų straipsnį 
G. Ilgūnas užbaigia priminimu, 
kad. “sparčiai nyksta senos sody-

jungoje yra labiausiai laužomi 
jų pačių išleisti įstatymai. Po
licinėje valstybėje viešpatauja

sostine Vilniumi yra teisėta so
vietinės imperijos dalis, verta

Trtdcnctf >0-2440. Mafcorę (ŪH) 545-2?>

kurnu karščiausiai mylime.

dyklai atsiųstas esąs ir ketvirto
jo E. Cinzo romano “šv. Petro 
šunynas” rankraštis. Taigi šį kar-

netrukus išleisiąs E. Cinzo tre
čiąjį romaną “Trys liūdesio die
nos” (“Raudonojo arklio vasa-

tymo ir jų restauravimo planą.
Britanąjos vyriausybė įsakė 

per savaitę išvykti Sov. S-gos at
stovybės Londone antrajam sek
retoriui Viktor Lazin.

iškraipoma. Taigi ir žymiųjų — 1979 Auroros leidykla Le-

tuvių vitražas), sudarytą menoty
rininkės L Ramanauskaitės, tu
rinčią 146 vitražų nuotraukas,

Tegul jie žino, o taip pat jau
čia ir būna įsitikinę, kad Ro-

dėl priemonių ir būdų atsiliku
sių valstybių ūkiui pakelti: JAV 
mano, kad tai galima pasiekti tik 
privačių korporacijų investavi-

ar P. Korėjoj, o kitos turtingo
sios Europos valstybės yra lin
kimos tai pasiekti masinėm 
tarptautinėm pastangom.

— Išeivijos lietuvių kul
tūrinio gyvenimo “žinovas” V. 
Kazakevičius Pergalės Nr. 4 pir-

mis lūšnomis kai kada sugriūva 
arba sugriaunami ir istorinę yęr-

ningrade išleido anglų kalba 
knygą “Modern Lithuanian

kreipti išsireiškimm. VaMbnimas jungti,” Augustinas, Serm. 
būsiąs skirtas Sv. Žemę laukan- 337; p.s. 3a, 1476) bei jiems pa
tiem krikščionim, o vaidinimo -
tekstą Izraelio cenzūros taryba

ros” romano antroji dalis). Lei-

visuo-

sumažinimo, susidūrė su kietai 
didelio atlyginimo pakėlimo rei
kalaujančio oro susisiekimo 
kontrolierių unija, kurios nariai 
pasiektą susitarimą atmetė ir 
pradėjo streiką. Prezidentas nu-

jus atleisti, o unijos vadus nu
bausti.

tydinti Kristaus kančios vaidini-

Toliau G. Ilgūnas pasidžiaugia,

mą kartą pateikė beveik pilną

(atkelta i# I pu.)
Obenmmeigau vykstančiuose gyventų "tikėjimo suformuoti,

Izraeliui nesiimti su Palestinos

V. Kazakevičiui nepatinka B. 
Railos “Vaivos rykštė” (tai esan- kos ir tikimybių teorijos moks

luose esąs Vilnius. Tačiau atro-

tyvais, bet ir noru parodyti lais-

mokyklų. Buvo šokami tautiniai 
ir pramoginiai šokiai. Režisavo 
V. Aleksandravičius. Dalyvavo 
ir aukštojo mokslo ministeris H. 
Zabulis.

PkM

taip pat ir Tavo tikintiesiems

jėgos Lenkijos demokratizacijos

Sadat atvyko pasitarti su JAV
dalykų patvirtinimu ir broliškos

Palaimini

Bany Dr. E. Northport, M. Y. 11731. Tat fSIgj 757-M55.

g_Y. fUM. Tai. 212 2294134.
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Lietuvių Fronto Bičiulių studijų ir poilsio savaitės dalyviai pranciškonų vasarvietėje Ken- 
nebunkporte. Nuotr. V. Maželio

ĮSPŪDINGA LFB POILSIO—STUDIJŲ SAVAITE
V. Skuodžio išlaisvinimui ir kitiems reikalams 
suaukota 10,000 dol.

BRONIUS VAŠKAITIS

Lietuvių Fronto Bičiuliai 
(LFB), kurių šiuo metu yra apie 
300 ir kurių eilėse vyrauja pat
riotiškai nusiteikę, dosniai auko- 
jantieji akademikai, mūsų poli
tiniame, ekonominiame, kultūri
niame gyvenime yra išvarę gilią 
vagą. Organizuotai jie reiškėsi 
pogrindyje pirmojo bolševikme
čio laikotarpyje, o sukilimo me
tu, vejant sovietus iš Lietuvos, 
atidavė didelę kraujo auką. To
dėl tie, kurie objektyviai žiūri 
į mūsų tautos opiuosius reika
lus, frontininkams reiškia užtar
nautą respektą.

Liepos 11-18 labai gražiai lie
tuvių pranciškonų tvarkomoje 
sodyboje Kennebunkporte, Mai
ne, Kanados ir JAV-bių fronti
ninkai turėjo 25-ąją poilsio bei 
studijų savaitę, kurią įvadinėmis 
pastabomis atidarė pirmininkas 
Juozas Ardys.

Algis Raulinaitis, tarybos pir
mininkas, klausytojus pavedžio
jo po žymiuosius mūsų tautos 
sukilimus, kiek ilgiau susto
damas prie paskutiniojo, įvyku
sio 1941 m. Dr. Juozas Girnius 
padarė buvusių stovyklų apžval
gą, ypač atkreipdamas dėmesį 
į tas stovyklas, kuriose buvo pa
daryti svarbesni nutarimai.

Sveikinimo žodyje Tėv. Pau
lius Baltakis, OFM, pranciškonų 
provincijolas, pabrėžė, jog yra 
žmonių, norinčių katalikiškąją 
akciją nukreipti į visuomeninį 
gyvenimą, visai užmirštant Die
vą.

Po to įvyko susipažinimo va
karas, nes stovykloje buvo sve
čių iš įvairių vietovių: Los An
geles, Detroito, Chicagos, Phi- 
ladelphijos, New Jersey, Wash- 
ingtono, D.C., Kanados, Cle- 
velando, New Yorko, Con- 
necticuto ir iš kitur. Iš viso per 
70 asmenų.

Sekmadienį, liepos 12, buvo 
Lietuvių diena ir pranciškonų 
veiklos Amerikoje 40 metų su
kaktis. Autobusais ir automobi-

KANADOS STRATFORDO 
FESTIVALIS
(atkelta ii 3 psl.)

lio 31). Seks Friederich Duer- 
renmatto The Visit (rugpiflčio 
15 — spalio 4), o pats pasku
tinis — John O’Keeffe Wild 
Oats. Smulkesnių informacijų 
apie dar nematytus veikalus ne
duodu, nes, išskyrus minėtą 
Shakespeareo komediją, pasku
tiniai trys man absoliučiai nauji. 
Pavadinimų į lietuvių kalbą ne
verčiu todėl, kad norintieji 
užsakyti bilietus gali klaidingai 
"atversti” į anglų kalbą ir pasi
daryti sau bei teatro kasininkėm 
nemalonumų.

Nežinau, kuriem vaidinimam 
1 ir kokių bilietų dar gali būti sa
vaitgalių spektakliam. Ankstes
niuose Festivalio sezonuose. 

liais suvažiavo didelė žmonių 
minia. Pamaldų metu giedojo 
Brocktono lietuvių Šv. Kazi
miero parapijos choras, solistė 
Marytė Bizinkauskaitė. Pamal
dose dalyvavo ir frontininkai. 
Vėliau visi pasidžiaugė menine 
programa, kurioje gražiai pasiro
dė Onos Ivaškienės vadovauja
ma tautinių šokių grupė ir mi
nėtas choras bei solistė.

Vakare kavinėje buvo atidary
ta dailės paroda. Toje parodoje 
savo kūrinius išstatė trys mote-

PLB VALDYBOJE
Naujas PLB iždininkas. PLB 

Valdybos reikalų vedėjui ir iždi
ninkui dr. Sauliui Girniui išvy
kus į Miuncheną, Vokietijoje, 
nuolatiniam darbui ir gyveni
mui, PLB Valdyba nauju iždi
ninku pakvietė ir pilnateisiu 
PLB Valdybos nariu kooptavo 
Povilą Kilių iš Chicagos. Nau
jasis iždininkas Povilas Kilius 
yra ilgametis Lietuvių Fondo ta
rybos narys ir buvęs LF inves
tavimo komisijos pirmininkas, 
Ateitininkų ndmų Lemonte tary
bos narys ir pirmininkas. Dirba 
didelėje Bnmswick korporaci
joje. tvarkydamas jos finansinius 
reikalus. Iždininko pavaduotoja 
yra Povilo žmona Rūta Kilienė, 
Capitol Federal Savings & Loan 
Association viceprezidentė.

Perspausdinami pogrindžio 
leidiniai. PLB Visuomeninių 
reikalų komisija balandžio mė
nesį išleido perspausdintą oku
puotos Lietuvos pogrindžio lei
dinį "Vytis” Nr.'5, o birželio 
mėnesį — “Perspektyvos” Nr. 9. 
Tokius pogrindžio leidinius pla
nuojama perspausdinti kas trys 
mėnesiai. Kitas pasirodys rugsė
jo mėnesį. Leidiniai gaunami 
PLB Valdyboje, 5620 So. Clare- 
mont Avė., Chicago, Illinois 
60636, U.S.A.

PLB Kultūrinių reikalų ko
misija leidžia Vincento Liulevi- 
čiaus istorinį veikalą "Išeivijos 
vaidmuo nepriklausomos Lietu-

prieš pradžioj aprašytą krizę, 
savaitgalių bilietai būdavo iš
graibstomi balandžio ir gegu
žės mėnesiais. Bet jokiu būdu 
netikiu, kad būtų sunkumų juos 
gauti šiokiom dienom. Kadangi 
Kanados paštas streikuoja ir ne
žinia, kada vėl ims veikti, likęs 
vienintelis būdas bilietam užsi
sakyti — skambinimas telefonu. 
Bilietų kasos (Box Office) nume
ris yra šis: (519) 273-1600. Iš 
Detroito ir Toronto galima skam
binti specialiom, ne ilgos distan
cijos linijom: Detroito — 964- 
4668, Toronto — 364-8355.

Reikia manyti, kad, pergyve
nęs vadovy bės krizę, Stratfbrdas 
kitą vasarą turės pilnakraujį 30- 
tąjį sezoną.

rys dailininkės: Stasė Sma- 
linskienė iš Detroito, Nijolė Pa- 
lubinskienė iš Clevelando ir 
Marija Ambrozaitienė iš Chica
gos. Paroda nepasižymėjo eks
ponatų gausumu, bet šiaip buvo 
įdomi ir originali.

Žvilgsnis į spaudą
Pirmadienį, liepos 13, Vytau

tas Volertas apžvelgė mūsų pe
riodinę spaudą — Draugą, Dar
bininką, Dirvą, Laisvąją Lietuvą, 
Pasaulio Lietuvį, Naujienas, su- 

vos atkūrimo darbe”. Knyga pa
sirodys šiais 1981 metais ir bus 
pardavinėjama po 12.50 dol. 
Prenumeratoriai, paaukoję bent 
25 dol., ir mecenatai, paaukoję 
50 dol. ar daugiau, bus įrašy
ti į knygą. Prenumeratas — au
kas siųsti. PLB Valdybai, 5620 
So. Claremont Avė., Chicago, IL 
60636.

Visos aukos Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei (Lithuanian 
World Community), pagal gau
tus raštus iš JAV mokesčių įstai
gos (Intemal Revenue Service) 
gali būti nurašomos nuo JAV 
federalinių mokesčių. Sudary
dami testamentus^ LB rėmėjai 
gali bent dalį savo palikimo 
skirti PLB, į testamentą įrašy
dami LITHUANIAN WORLD 
COMMUNITY, a Not For Profit, 
Tax Exempt, Illinois Corpora
tion, ID No. 36-3003339.

PASAULIO LIETUVIS
PLB Valdybos leidžiamas PA

SAULIO LIETUVIS jau išeina 
reguliariai kas mėnesį (išskyrus 
vasaros mėnesius, kada pasirodo 
dvigubi numeriai) ir lanko savo 
skaitytojų šeimą 32-juose pasau
lio kraštuose. Jį dabar redaguoja 
patyręs redaktorius Bronius Nai
nys, jam talkina Romas Kasparas 
ir techninis redaktorius ele
mentas Dėdela, spausdina 
“Draugo” spaustuvė Chicagoje. 
Paskutinis numeris buvo dvigu
bas birželio-liepos mėnesių, iš
siųstas visiems prenumerato
riams liepos pradžioje. Kitas bus 
rugpiūčio-rugsėjo numeris.

“Pasaulio Lietuvį” administ
ruoja Baniutė ir Romas Kronai, 
kurie šiuo metu nori surasti dau
giau naujų prenumeratorių. Me
tinė “PL” prenumerata yra 8 
dol., garbės prenumerata 20 dol., 
oro paštu iš JAV į kitus kraštus 
25 dol. Kviečiame “PL” prenu
meratorius ir skaitytojus užsakyti 
"Pasaulio Lietuvį” kaip dovaną 
savo giminėms ar draugams.

PL BENDRUOMENĖ
PLB Valdyba birželio mėnesį 

išleido mažo dydžio, 31 puslapio 
leidinėlį “Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė”, kuriame trum
pai suminėti PLB siekimai, tiks
lai ir uždaviniai, organizavima
sis, pobūdis, santvarka ir pilni 
Lietuvių Chartos bei PLB 
Konstitucijos tekstai. leidinėlį 
galima gauti nemokamai, krei
piantis į PLB Valdyba.

minėjo jų gerąsias puses ir iš
kėlė trūkumus. Pareiškė didelį 
nusivylimą Naujienomis, kurių 
didžiausias uždavinys yra 
šmeižti mūsų iškiliuosius, akty
viai besireiškiančius lietuviš
kuose darbuose žmones.

Žvilgsnis į praeitį ir dabartį
Žurnalistas Juozas Kojelis 

savo paskaitoje “LFB praeitis ir 
dabartis” vaizdžiai nušvietė 
Fronto Bičiulių atliktus darbus 
ir įžvalgaus stebėtojo akimis me
tė žvilgsnį į ateitį. Jis stipriai 
akcentavo stoką informacijos 
apie Lietuvą ir kitas Pabaltijo 
valstybes. Kiek ilgiau stabtelėjo 
prie darbų Hannaford Public 
Relations firmos, esančios Cali- 
fomijoje. Su šia firma, kaip ži
nome, Los Angelėje ir apylin
kėje gyvena baltai yra sudarę 
sutartį, pagal kurią jų opieji rei
kalai turėtų būti išvesti į pla
čiuosius vieškelius. J. Kojelis 
prašė šį svarbų sumanymą remti 
ir prisidėti aukomis. Čekius ra
šyti “Lithuanian World Com
munity'’. Juos siųsti šiuo adre
su: Information Center, P.O. Box 
29657, Los Angeles, Calif. 
90029.

Apie rezistenciją Lietuvoje
Antradienį, liepos 14, Rimai 

Mironienei pristačius, Vladas Ša
kalys ir Simas Kudirka dalyvius 
nukėlė į Lietuvą, priminė ten 
įvairiomis formomis besireiš
kiančią rezistenciją, ragino JAV 
išleisti specialų informacinį 
laikraštį ir kiek galima daugiau 
pasiųsti į Lietuvą. Pageidavo, 
kad lietuvių atstovai būtų siun
čiami į Afganistaną ir ten drą
siai kovojantiems žmonėms iš
aiškintų, jog nelaisvėn paimtieji 
lietuviai yra aukos sovietinio re
žimo. Tuo būdu būtų išvengta 
nekaltų mūsų tautiečių žudymo.

Pamaldos už žuvusius
Trečiadienį, liepos 15, buvo 

laikomos iškilmingos pamaldos 
už žuvusius dėl Lietuvos laisvės 
ir už >neseniai mirusius fronti
ninkus — dr. Joną Grinių, Ig
ną Malėną, Aloyzą Baroną. Pa
maldoms iškilmingumo suteikė 
pranciškonų kandidatų lietuviš
kas giedojimas.

Žvilgsnis į Lietuvių 
Bendruomenę

Balys Raugas kalbėjo apie LF 
Bičiulių dėmesį Lietuvių Bend
ruomenei. Priminė, jog po antro
jo pasaulinio karo Lietuvą pa
liko 80,000. Iš jų 73,000 atsi
dūrė Vokietijoje, o 7,000 kituo
se Europos kraštuose. Po karo į 
Jungtines Amerikos Valstybes 
emigravo 30,000 lietuvių.

(Bus daugiau)

Lietuva amerikiečių spaudoje
(atkelta ii 3 psl.)

fuoti. Viena moteriškė jam pik
tai pasakė “Pašli” (eik šalin). 
Bet, susižinojusi, kad jis ne rusų 
KGB valdininkas, o užsienio 
korespondentas, ji spaudė jam 
ranką ir atsiprašinėjo, kad taip 
pasielgė, džiaugėsi, kad jis at
vyko į Lietuvą.

Žmonės minėjo, kad pabrango 
maistas ir vartojamos prekės. 
Viena moteris aiškino, kad Vil
niuje dar galima gauti pieno, 
sviesto, mėsos, tačiau daug sun
kiau nei būdavo anksčiau. Be
veik negalima rasti kiaulienos.

Darbovietėse jau pasitaiko 
darbininkų ginčų su vadovybe. 
Profesinių sąjungų centro tary
ba turėjusi 20 skundų prieš įmo
nių vadovus. Juos išsprendė dar
bininkų naudai.

Viena papasakojo apie partijos 
suruoštą mitingą prieš Lenkiją. 
Partijos atstovai aiškino, kad 
Lenkijoje pilna kontrarevoiiu- 
cionierių. Jie per daug važinė
jo po užsienius, išlepo ir ėmė 
vis daugiau reikalauti. Paskaita 
buvo baigta anekdotu. Lenkams 
buvę pasakyta: mažiau triukš
maukite, nes dings Kania, ateis 
Vania (malonybinis ruso Ivano 
pavadinimas) ir bus kaip Afga
nistane.

Sį Los Angeles Times žurna
listo straipsnį persispausdino ir 
kiti šio krašto laikraščiai. Iš Los

Nareliu Niska Toscos vaidmeny. Ši Metropolitan ir kitų operų 
solistė lietuviam pakartotinai dainuos Kultūros Židinio salėj 
rugsėjo 27, sekmadienį, 4 vai. popiet.

KETVIRTASIS MOKSLO IR 
KŪRYBOS SIMPOZIUMAS

Ketvirtasis mokslo ir kūrybos 
simpoziumas vyksta lapkričio 
25-29, Padėkos dienos savait
galį, Chicagoje.

Simpoziumą globoja: Litua
nistikos Institutas, Pasaulio Lie
tuvių Gydytojų Sąjunga, Pasau
lio Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjunga, JAV LB Krašto 
valdyba.

Organizaciniam komitetui pir
mininkauja Juozas Rimkevičius. 
Mokslinės programos komitetą 
sudaro: Pranas Zunde — pirmi
ninkas, Jonas Bilėnas — griež-

NAUJOS “AUŠROS”
Lietuvių Informacijos Cent

ras. kuris veikia Darbininko re
dakcijos kaimynystėje, redakcijai 
įteikė gautas naujas “Aušras”, 
okupuotos Lietuvos pogrindžio 
laikraštį. Gauti trys numeriai — 
nr. 17 (57), nr. 18 (58), nr. 
24 (64). Šis pastarasis turi pra
eitų metų rugsėjo mėnesio datą. 
Greit supažindinsime Darbi
ninko skaitytojus su šių numerių 
turiniu.

Angeles Darbininko redakcijai 
atsiuntė V. Prižgintrts, gi iš mūsų 
Brooklyno pašonės, iš Franklin 
Sųuare, atsiuntė Petras Pusni- 
kas, iškirpęs iš vietinio Newsday 
laikraščio. Abiem ačiū už dė
mesį

LŠ.S.T. STASIO BUTKAUS ŠAULIŲ KUOPA 

skelbia

FOTO KONKURSĄ

Tikslas — Išleisti atvirutes žemiau Išvardintom progom: 
1,šv. Katodu. 2. Šv. Veivku. 3. Gimtadienio. 4. Vardadienio.
5. Vedybų, š. Mirties užuojauta* 7. šiaudinukų, S. Tauti
nių Juostų, 9. Margučių Ir 10. Gintaro Išdirbinių.
Pageidavimas: Visose temose turėtų vyrauti lietuviški 
motyvą L
Premijos: i-oji—200.00 dol., n-oji—150.00, iihoji —100410, 
IV-ofi — 50.00 ir parodoje V-tojl — 25000 doL už nuotrauką, * 
kurio balsavimo keliu atrinka parodos lankytojai.
Dydis: 5” x 5” ar didesnis, spalvotas.
Nuotraukoms Įteikti data: Lapkričio 15,1N1 
Paroda: Lapkričio 20-27 d.<L, 1001
Laimėtojams premijų Įteikimas: Lapkričio 27,1001 
Nuotraukos grąžinamos priskintus adresuotą voką su 
plito ženklu.
Dil Informacijų kreiptis ir nuotraukas siųsti: 
V TamočIOnae 2327 Casoer. DetrolL Mlchlgan 40200, 
to. (313) 843-6027. Nuotraukas siųsti alapyvarae, atskirame 
uidorame voke tikra pavardė, vardas Ir adresas, viršuj 
voko aiapyvardė.

tieji mokslai, technologija ir ar
chitektūra, nimgaudas Nemic- 
kas — medicina, Leonardas J. 
Šimutis — muzika, menotyra, 
Ina Užgirienė — humanitariniai 
ir socialiniai mokslai.

Simpoziumas apžvelgs, ką yra 
davęs mokslui lietuvis išeivis.

Bus keliasdešimt paskaitų iš 
įvairių mokslo sričių. Paskaitos 
iš anksto paruošiamos ir įteikia
mos rengimo komitetui. Paskai
tos numatomos išleisti atskiru 
leidiniu. Programinį leidinį re
daguoja A. Dundzila.

Iš paskaitininkų tolimiausias 
bus architektas Jurgis Zaikaus
kas iš Forest Hill, Victoria, Aust
ralija. Jis ir kalbės apie Aust
ralijos architektūrą.

Teologijos sekciją organizuoja 
kun dr. Viktoras Rimšelis, MIC. 
iš Chicagos.

Simpoziumo metu bus du vai
dinimai. Pasirodys “Antrasis 
kaimas”, kuriam vadovauja Titas 
Antanaitis. Jono Kelečiaus vado
vaujama skautų akademikų teat
rinė grupė suvaidins Vinco Krė
vės “Ragainių”. Taip pat bus į- 
teikta šių metų literatūros pre
mija, kurią laimėjo poetė Kot
ryna Grigaitytė.

Iki šiol gauta aukų: dr. Kęstu
tis Jučas — finansų komisijos 
pirmininkas — paaukojo 500 
dol., dr. A. Matulis — 200 dol. 
Greitai rengėjai kreipsis į lietu
viškąją visuomenę prašydami 
aukų, kad būtų galima padengti 
programinio leidinio ir kitas 
išlaidas.



Alto, nei nuo JAV LB, nepri-

sekretorius

monės nebuvo prieita. Visi at-

Man atrodo, tiksliausia būtų §ė pasitarimo darbotvarkė* pro-
Urbono

mus, bet kas dirbs?
Tokiu bodu prie bendros nuo-

mitetą.
1981 gegužės 21 Lietuvos at

stovas dr. Stasys Bačkis parašė

kalų tarybos pirm. Algimantai Alfonsas Vėlavičius ir iždinin- 
Gečiui, kuriame tarp kitko sa- kas Jurgis Ribinskas.
ko: JAV LB krašto valdyba paruo- me Liefovos atstovas dr. Stasys 

Bačkis yra prašomas priimti Alto 
ir JAV LB krašto valdybų atsto-

ford, N.Y., yra pirmasis mecena
tas, paaukojęs 100 dol. PLB Kul-

Gražvydas Lazauskas. Jie ten 
pasisiūlė, o vėliau Alto valdyba

Detroito Metropolitan Airport 
International Host viešbuty. Iš 

pritarė, kad Alto valdyba sutin- Chicagos atvyko Alfo valdybos 
ka uitis iniciatyvos tam tikslui viceparm. dr. Jonas Valaitis, iž- kelis Giedraitis”; dalyvaus lietu

viškas orkestras.

zauskas. JAV LB krašto valdybai 
atstovavo pirm. Vytautas Kut-

- ■'į. ;

-■■■■ ž

tuo reikalu JAV LB ir ALT su
kurti ad hoc komitetą, kuris rO- stovam, ir prašė priimti. Pagal 

tą pasitarimo darbotvarkę, pasi-

visos Amerikos lietuvių organi
zacijų seimas tam komitetui 
sudaryti.

JAV LB krašto valdybos atsto
vų nuomone, toks kelias Lietu
vos pasiuntinybės darbus gero
kai nuvilkintų. Į suvažiavimą

dr. Kęstutis Keblys iš South*
Apie šį pasitarimų JAV LB 

krašto valdybos pirm. Vytautas 
Kutkus jau painformavo Lietu-

pimu tikslu jau konkrečiai galėtų 
veikti ir kuris batų apraiška vi
sos lietuvių išeivijos tuo klausi-

, mu bendradarbiavimo. Taip su
sikalęs ad hoc vienetas galėtų 
turėti, sutarta data, pasitarimų 
su manimi ir aptarti, kas ir kaip 
galima daryti Pasiuntinybės na
mo remonto reikalu.”^ _________________ _______ __ ______

Skaitydama šiuos žodžius, tartį su Lietuvos atstovu dr. Sta- reikėtų daryti, JAV LB

tarimo atstovai turėjo nustatyti 
ad hoc komitetui Lietuvos pa-

Jubiliejinės iškilmės 
seselių kazimieriečių vienuolyne.

field, MI, ir kun. Pranas Dauk
nys iš Australijos.

Gustas ir tėviškės narvų vo-

tų atlikti tik Altą arba tik JAViš JAV LB ir Alto, komiteto būs-
LB.

JAV LB InL

PHILADELPHIA

rimui.

bus rugpjūčio 19-23 dienomis

gaires, ryšius tarp ad hoc komi
teto ir JAV LB krašto ir Alto val
dybų atstovų bei Lietuvos atsto
vo dr. Stasio Bačkio, ad hoc

galvojo, kad ad hoc komitetą tu
rėjo sudaryti Altas ir JAV LB.

įsitikinimn, ad hoc komitetas tu
rėjo boti darbo komitetas, nes 
sutelkti 250,000 dol. Lietuvos

Taip pat Ako ir JAV LB pasi- reiškė savo asmenišką nuomonę, 
tarimo atstovėj turėjo nustatyti Lietuvos pasiuntinybės na-
ad hoc komiteto dydį, į kurį, po remontas botų atliktas sku-

RugpjOČio mėnesio 16 B viso Bose Gillis iš Sv. Pranciškaus 
dvidešimt trys seselės minės parapijos Wilkes Barre, Pa_, sės. 

Anne Baubin iš §v. Pranciškaus

kad Lietuvos atstovas dr. Stasys 
Bačkis nori, jog tokį komitetą 
sudarytų JAV LB ir Altas, į-

pirmininkavimą ir kt.

Visur buvo numatytos lygios
teisės Alto ir JAV LB krašto 
valdybom.

JAV LB krašto valdybos giliu

10-13 Tabor Farmpj, Sodus,

Muraška. Susirinkimas buvo

cįjų darbuotojus, bet ne atsto
vus, kadangi tai būtų darbo ko
mitetas. Krašto valdyba pritarė 
Lietuvos atstovui dr. Stasiui 
Bačiui, ir 1981 birželio 10 JAV 
LB krašto valdybos pirm. Vy
tautas Kutkus parašė laišką 
Alto pirm. dr. Kaziui Šidlauskui, a - - J . 1. \ ~

ARTINASI LIETUVOS 
VYČIŲ SEIMAS

nūs seserų

cago, III.

III., sės. Akvinata iš Sv. Ka-

Mass., sės. Bernice Emily iš §v.

to Volungė ir solistai.’ Ren

rugsėjo 26. Koncertų rengia
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Pranė ir Juozas Jurkuvėnai, susituokę 1946 liepos 27 Wies- 
badene, Vokietijoje.

VEDYBINĖ SUKAKTIS

Juozas ir Pranė Jurkuvėnai, 
gyveną Brooklyne netoli Kultū
ros Židinio, liepos 27 paminė
jo savo vedybinio gyvenimo 35 
metų sukaktį. Minėjimą suruošė 
sūnūs ir dukros su savo šeimo
mis.

Tą sekmadienį 11 vai. padė
kos mišios buvo Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje. Mišias kon- 
celebravo parapijos kunigai ir 
svečias vienuolis. Sukaktuvinin
kai sėdėjo presbiterijoje. Puikiai 
giedojo parapijos choras, vado
vaujamas Viktoro Ralio.

Sukaktuvinės vaišės
Sukaktuviniai pietūs įvyko 2 

v. Kultūros Židinio mažojoje sa
lėje. Vaišes skoningai paruošė 
Elena Mickeliūnienė su Leonora 
Ramančioniene. Prie stalų pa
tarnavo Živilė Jurienė.

Svečiams kiek pavėlintai su
sirinkus, vyresnioji duktė Irena 
visus pasveikino ir paprašė už
imti vietas prie stalų. Tolimes
nei programai vadovauti pakvie
tė inž. Kęstutį Miklą, Simo Ku
dirkos šaulių kuopos pirmininką.

Maldą sukalbėjo Tėv. Leonar
das Andriekus, OFM. Tada pa
keltos šampano taurės, sukaktu
vininkams sugiedota Ilgiausių 
metų. Toliau Kazimieras Ba- 
čauskas papasakojo, kaip sukak
tuvininkai prieš 35 metus susi
tuokė.

Organizuojasi Wiesbadeno 
stovykla

gyventojus. Dvi naktis ir tris 
dienas teko praleisti garaže, kol 
išsikraustė vengrai, jugoslavai ir 
dalis lenkų.

Į tuščias paliktas patalpas kė
lėsi lietuviai ir ten įsikūrė. “J” 
namą padalino pusiau lietu
viams, pusiau lenkams. Į to na
mo trečio aukšto vieną kam
barį papuolė ir Juozas Jurkuvė- 
nas. Ten gyveno viengungiai, 
ir tą kambarį praminė Žirgynu.

Viengungius vyrus pakvietė į 
policiją. Savanoriu nuėjo ir Juo
zas Jurkuvėnas. Po metų apie jį 
pasklido gandas, kad jis veda 
lenkaitę, kilusią iš Vilniaus kraš
to. Tai buvo pirmos vestuvės sto
vykloje. Jos vyko lenkų koply
čioje, kuri buvo įrengta garaže. 
Iki tol lenkai lietuviams nelei
do pasinaudoti koplyčia, bet da
bar leido. Sutuokė juos lietuvis 
kunigas Adolfas Paukštys. Po tų 
vestuvių lenkai jau leido naudo
tis šia jų koplyčia.

Tą dieną, 1946 liepos 27, 11 
vai. visa Wiesbadeno stovykla 
sukilo ir nuėjo į koplyčią. Var
gonais grojo Vilius Prancūzevi- 
čius. Pasitiko jaunuosius su 
maršu. Sutuoktuvės buvo su mi- 
šiomis.

Susituokę jaunavedžiai tie
siog turėjo grūstis iš koplyčios, 
tiek buvo daug susirinkę. Iš 
koplyčios perėjo į kitą patalpą, 
kur stovyklos viršininkas, rodos, 
žydų tautybės, suruošė vaišes.

BALTIMORE, MD.

Molinis Šimkus, kuris rūpes
tingai tvarkė lietuvišką knygyną, 
išsikėlė gyventi į Chicagą. Jis 
yra didelis patriotas, mėgo Lie
tuvos istoriją, visa, kas lietuviš
ka. Labai gražiai tvarkė knygy
ną, kuris kiekvieną sekma
dienį būdavo atidarytas. Dabar 
knygynas bus uždarytas, kol bus 
surastas kitas žmogus., kuris 
galėtų prižiūrėti ir tvarkyti kny
gas. Baltimorės lietuviai yra dė
kingi Morkui Šimkui už jo dide
lį atliktą darbą šioje lietuvių ko
lonijoje ir linki jam sėkmės nau- 
name mieste.

Jonas Stefura, žymus Ameri
kos legionierių organizacijos 
veikėjas ir Lietuvių posto 154 
adjutantas, paskutiniame legio-

Šokiams akordeonu grojo minė
tas vargonininkas.

Niekada nematė Lietuvos
K. Miklas priminė, kad abu 

sukaktuvininkai yra iš Vilniaus 
krašto, iš Švenčionėlių apylin
kės. Nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo jiems neteko pažinti. 
Vokiečiams okupavus, kaip 
lenkai buvo išvežti darbams į Vo
kietiją. Susitikę su lietuviais, ten 
įsijungė į lietuvių gyvenimą.

Jurkuvėnai yra atsidavę šei
mai. Patys sunkiai dirbdami, iš
mokslino šeimą, pramokė lietu
vių kalbos, įsijungė į lietuvišką 
veiklą. Net trys iš jų šeimos 
yra aktyvūs šaulių kuopos nariai.

Savanorių Kūrėjų Sąjungos 
vardu sveikino atsargos kapito
nas ir šaulys Jurgis Kiaunė, Ro
mo Kalantos šaulių kuopos iš 
St. Petersburgo, Fla., vardu 
sveikino Albinas Verbyla.

Po visų kalbų ir sveikinimų 
skambėjo muzika. Sukaktuvinin
kai jaukioje šauliškoje nuotai
koje praleido savo brangią jubi
liejinę dieną.

Ilgiausių metų jiem abiem ir 
visai šeimai! škb

Wiesbadeno D.P. stovykloje 
gyveno vengrai, jugoslavai ir 
lenkai. Jiems besiruošiant išvyk
ti į savo gimtuosius kraštus, 
valdžia pasiūlė ten keltis lietu
viams. Pasiūlymas buvo priim
tas, nes Hanau stovykla buvo di
delė ir vis pilnėjo. Sudaryti są
rašai. Paskirtą dieną kokie 9 ar 
12 sunkvežimių ir įvažiavo į 
Wiesbadeno kareivinių kiemą.

Kareivinės buvo apdaužytos 
bombų. Įvažiavę dar rado senus

mėną seime buvo išrinktas Bal
timorės miesto legionierių vadu. 
Jo draugai sveikiną jį ir linki kuo 
geriausios sėkmės naujoje tarny
boje.

Aleksandras Radžius, bevaikš
čiodamas Carroll parke netoli 
savo namų, nusilaužė koją ir 
dabar gydosi namuose. Jis yra 
uolus Sv. Alfonso bažnyčios lan
kytojas, sekmadieniais per mi
šias skaito mišių skaitymus. 
Taip pat uoliai reiškiasi ir Balti
morės lietuvių organizacijose.

šv. Alfonso mokyklos kiemą, 
kur vaikai paprastai žaidžia, da
bar dažo Towsool kolegijos stu
dentai, kurie studijuoja meną. 
Jie ant sienos piešia bežaidžian
čius vaikus. Ne vienas praeivis 
sustoja ir pasižiūri, ką jie ten da
ro, ir pasigroži vaizdu. Klebonas 
kun. A. Dranginis nuoširdžiai 
dėkoja šiems meno studentams.

Bernardą Karpavičių-Karpers 
lankojo jaunystės draugai, kurie 
dabar gyvena New Yorke. Ka
daise jie buvo Baltimorėje, vei
kė Lietuvių Atletų klube. Da
bar besisvečiuodami valgo 
mėgstamą krabų sriubą, kurios 
negauna New Yorke.

Gaila, kad šv. Alfonso mokyk
loje lietuvių vaikų skaičius la
bai sumažėjo. Tėvai leidžia savo 
vaikus į kitas mokyklas. O būtų 
labai gera, kad šioje mokyklo
je būtų daugiau lietuvių vaikų.

Julė Rastenienė prieš ke
lias dienas parpuolė gatvėje ir 
susilaužė ranką. Dabar yra labai 
dėkinga kaimynam, kurie pade
da jai apsitvarkyti namuose. Ji 
yra našlė. Jos vyras, Nadas Ras
tenis, buvo lietuvių poetas, tei
sininkas, veikęs lietuviškose or
ganizacijose, miręs prieš keletą
metų. Jonas Obelinis

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. Anastari, B. S.
77-01 JAMAICA AKEnUI 

(Cor. 77th Street) 
VVoodhaven, N.Y. 11421 

W1CDKLIVBR 
296-4130

SPECIALI
KALĖDŲ — NAUJŲJŲ METŲ KELIONĖ Į LIETUVĄ. 

1982 programos gaunamos dabar.
Pilnas aprūpinimas — tik $424*, plius pigus skridimas į 
Pabaltijo vietoves, aukščiausios vertės, nemokamai naudo
jantis brošiūromis.

*10-11-15 dienų kelionės, re
miantis dviese kambaryje, kai
nuoja nuo $424 iki $705; tik 
žemėje.

Maloniai kviečiame atostogaujančius Cape Code, Mass., 
apsilankyti istoriniame Sandwich miestelyje ir praleisti savo 
atostogas

SPRING HILU MOTOR LODGE 
351 ROUTE 6 A

EAST SANDVVICH, MA. 02537
Jūra ir smėlis — pusantros mylios atstume
Dėl rezervacijų skambinti:

617 — 888-1456

AUGĖ IR VYTAS RASTONIAI

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
86-01 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 

Tel. (212) 441-6799

Pirmutinė ir sparčiai auganti lietuvių kooperatyvlnė taupymo bei skolinimo 
Įstaiga Amerikos Rytų pakraštyje.

KASOJE KIEKVIENO ASMENS SANTAUPOS FEDERALINIŲ ĮSTAIGŲ 
APDRAUSTOS IK1100,000 DOLERIŲ SUMOS.

KASOJE lengvomis sąlygomis duodamos paskolos visiem taupytajam.
KASA už santaupas duoda aukščiausius procentus:

7% už paprastą einamąją sąskaitą, kur procentai apskaičiuojami nuo padėjimo 
iki Išėmimo dienos.

12.5% efektyvias metines palūkanas už CREDIT UNION SHARE CERTIFICATES, 
kurie perkami 500 dolerių sumomis. Juos galima atsiimti už trijų ar šešių mėnesių, 
arba už Ilgesnio laikotarpio.

5,000 dolerių Share Certlficates KASOJE duoda tokį pat aukštą procentą, kaip 
U.S. Treasury bllls akcijos, kurios yra tik 0.25% mažesnės už Certlficates of DeposH.

KASOS 10,000 dolerių MONEY MARKEt CERTIFICATES duoda tokius pat aukštu* 
nuošimčius, kaip Ir bankuose kas savaltą skelbiami certtfHurtal.

Visas certlflkatų palūkanas galima atsiimti, arba Investuoti KASOJE Į 7% einamą
ją sąskaitą arba Į 12.5% Share Certlficates Ir tokiu būdu vėl gauti didesnį pro
centą, negu bankuose.

Ateikite pasikalbėti Ir Įsitikinti, kad lietuvių taupomoji KASA yra naudin
giausias bankas Jum Ir JOsų bičiuliam.

KASOS Įstaiga JOsų patogumui veikla šešias dienas savaitėje Ir kiekvieną 
darbo dienos vakarą. Čia nėra jokių eilių Ir kiekvienas klientas gali laisvai pasidalinti 
visais jam rūpimais finansų kausimais.

Baltimorės lietuvių festivaly prie Balfo parodos stalo susi
tiko parodėlės organizatorė M. Noreikienė ir valdybos narė 
A. Juškuvienė. Nuotr. C. Surdoko

Baltimorės senjorų tautinių šokių grupė Aras atlieka Drogra- 
mą vietos lietuvių festivaly birželio 6-7 Charles Plaza. Progra
moj dalyvavo ir Kalvelio bei Ratelio grupės. Nuotr. C. Surdoko

Skaityk pranciškonų leidžiamą Lietuviška knyga yra geriau- 
spaudą ir paremk ją. šia dovana įvairiom progom.

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtie Avenue 
Richmond H III, N.Y. 11418

Prieinamos kalftos, modernūs Įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtie Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909 i
Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kainas 

i________________________ —-----—----------------------------------------- i

JONAS ADOMĖNAS 
ORBITAIR 
INTERNATIONAL LTD. 
NEW YORK, N.Y. 10017 
TEL 212 986-1500



DaiL Vytautas Ignas atsidėjęs 
rengiasi savo parodai, kuri bus 
spalio 17-18 Kuittlros Židinio 
didžiojoje salėje. Jau baigė. aš- 
tuonnį paveikslų grafikos ciklų 
apiė Lietuvą. Tą ciklą sudaro: 
Lietuva (nauja versija), Aukštai-

gėia,Šitoje srityje ta&męs nę 
vienai knygai Pačiam gale yra 
angliška knygos santrauka ir Air 
gildo veikios apžvalga. Pačiam

laidotuvės ar prisikėlimas’’. Pa
grindinis kalbėtojas bus Msgr. 
Geno Bėrom, buvęs JAV prezi
dento Carterie asistentas etni-

gen. konsulas Anicetas Simutis. 
Savo sveikinimo kalboje jis pri- 
rimmė, kad reikia lietuvybę iš-

gegužinė "—-.piknikas buvo rug- 
pšočto 2, sekmadienį, Platt- 
deutscheparke, L.L Oras pari- 
tankė gražiu,, toTžmnmų susirin
ko per 500. Vėliavų pakėlimo 
metu sugiedoti himnai. Sveiki-

tuviškų parapijų atnaujinimo 
problema. Kalbės taip pat ir 
Vladas Šakalys. 1981 metų kun. 
J. Jutt “Lietuvos draugo” atžy
mėsimas bus suteiktas Charles 
Dougberty, JAV kongresmenui 
iš Pbiladelphijos.

tiku universiteto reikšmė šiam 
kraštui ir Katalikų Bažnyčiai yra 
labai didelė ir svarbi, todėl 
kiekvienas prašomas šiam reika
lui paaukoti.

Žofinė — Marijos į Dangų 
paėmimas švenčiama rugpjūčio

jiem bėnėjmram ir jų tranki- 
mus. lajmėjunM taip atiteko: 
100 doL P.Shpeliurpo 75 
dol. — J. Vebelittnienei ir A. 
Venckui, jpo 50 doL — St Krei
vėnui ir-V. Lfogiui; po 25 dol.

2KHHBSXra m jttignjCTB lMPOOKlYn0. 

Kryžiaus darbai jau eina prie 
galo. Kryžius bus pastatytas 

_ _ prie Maspetho lietuvių bažny- 
dis 18-24 coliai. Parodą globoja čfos. Jis šventinamas rugsėjo 27. 
skaučių Neringos tuntas. Ji pašventins BrooHyno vysku

pas Francis Mugavero.

tės atostogų į pranciškonų va
sarvietę Kennebunkporte, 
Maine.

Už ajt Leonardą Balį jo mir
ties metinių proga pamaldos bu
vo rugpitičio 1 Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje. Dalyvavo 
daug iš Apreiškimo parapijos ir

V. Voferto—Greitkelis, 6 dol.
J. Vizbaro — Alšėnų kuni

gaikštytė, 8daoL
"** M - 8 _ a —ą.  • -M. AuKstanės — Ant manų

tai bus šr šaulių kuopas sietinė 
švente, kuopos dešimtmečio m»- 
nėjimas. Tam deSinatuečnii 
kuopa to išleidžia šią monumen
talią monogramą apie Metodą

nas katalikas privalo išklausyti 
mišias. Mišios Apreiškimo para
pijos bažnyčioje bus penktadie
nio vakare 6:30 v., šeštadienį 
8 v., 9:30 v. ryte ir 6:30 v.v. 
Išpažinčių klausoma penkta
dienį 4:30-5 v.v.

SuSblk County A. L. Piliečių 
klubo .vaidyba kviečia visus na
rius ir jų svečius bei draugus į 
klubo metinį pikniką, kuris bus 
rugpjūčio 15, šeštadienį, 1 vai. 
popiet Orurch <rf the Resur- 
rectkm parke, kampas Edge- 
water Avė. ir Mayfknyer Avė., 
Sinithtown, L.I. Galima atsi
vežti savo maistą. Kas neatsiveš, 
galės nusipirkti vietoje. Vaikam 
yra labai patogi užtverta vietą 
žaisti. Jie tėvam nesudarys jokių

tos Angeles, Calif., atsiuntė 
Tautos Fondui 50 dol. auką. T. 
Fondo vadovybė dėkoja.

; 1 A. .m Petro ČeotoiiidmS metų




