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rimas buvo paskelbtas Vatikano 
dienraštyje “L’Osservatore Ro
mano” liepos 16.

Naujasis vyskupas Antanas 
Vaičius buvo konsekruotas beKOVOJ ANTįTAUTA SVEIKI N A 

POPIEŽIŲ IR DU VYSKUPUS
: Iš Liet Kat Bažnyčios Kronikos Nr. 51

NAUJAS TELŠIŲ VYSKUPAS

Kaip Dubininko 29 nuansfr 
je buvo skelbta, popiežius Jo
nas Paulius II-asis Telšių vys*

Prez. Reagan ir Induos min. 
pirmininkė Indira Gandhi suta
rė padidinti mokslinį, kultūrinį 
ir ūkinį bendradarbiavimą ir 
išsprendė ilgai trukusius nesu
tarimus dėl Indijos vykdomos 
branduolinės programos: JAV 
sutiko, kad Indijos atominės 
energijos įmonę Prancūzija ap
rūpintų mažai prisotintu urani
jom.

Kinija dėl rudenį įvyksimo 
partijos kongreso vėl grįžta prie 
sopiau vestos politikos. Ji vėl 
pradėjo drausti santykius su už
sieniečiais, suvaržė Kinijos stu
dentų studijas užsieny ir atgai
vino ideologinius puolimus 
prieš Vakarus.

Prez. Reagan numato išspręs
ti Taivano problemą, pripažin
damas vienos Kinijos principą 
ir patikindamas Kiniją, kad gink
lų pardavimas Taivanui nepra- 
šoksiąs dabartinių kiekių ir jų 
kokybės.

Panamos prezidentas Aristi- 
des Royo pasitraukė iš pareigų 
dėl sveikatos. Jo pareigas per
ėmė viceprezidentas Ričardo de 
la Espriella.

Libija ir Malta sutiko 10 metų 
tarp jų trukusį ginčą dėl alie
jaus gręžimo teisių Viduržemio 
jūroj perduoti spręsti tarptauti
niam Haagos teismui.

Šri Lanka vyriausybė paskel- .

čią kartą iškyla susirėmimų tarp 
krašte gyvenančios mahometo
nų mažumos ir daugumą suda
rančių sinegalų.

5 Lenkijos Solidarumo unijos 
pogrindžio vadai paragino gy
ventojus taikingom demonstra
cijom protestuoti prieš karo 
būklę, o rugpjūčio 11 visoj Len
kijoj suruošti pagrindines de
monstracijas.

Irakas paskelbė per 18 dienų 
kautynių sunaikinęs 27,000 Ira
no karių.

Sov. S-ga, atsakydama į JAV 
siūlymą sumažinti branduoli
nius ginklus, pasiūlė žymiai su
mažinti didelės tolinašos raketų 
ir bombonešių skaičių, bet pa
reikalavo, kad JAV atsisakytų iš
dėstyti vidutinės tolinašos rake
tas ir suvaržytų skrajojančių ra
ketų išdėstymą V. Europoj. JAV 
šį siūlymą atmetė.

Kenijos vyriausybės kariuo
menei ir policijai pavyko numal
šinti karo aviacijos karininkų 
ruoštą sukilimą prieš prezidentą 
Daniel arap Moi. Krašto sosti
nėj susišaudymai dar tebevyks
ta. Apie 300 karo aviacijos ka
rininkų buvo areštuota, univer
sitetai yra uždaryti. Per suki
limą žuvo per 90 ir buvo su
žeista per 500 žmonių.

Britanija taip pat prisijungė 
prie Prancūzijos ir Italijos ir į- 
sakė jos įmonėm vykdyti su

Latvijos saugomo”.

Brandinkime mintį, kad 1987
prieš Latvijos rusinimą.

įvedimo Lietuvoje 600 metų

miero jubiliejus ir arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio kanonizacija.

-gauti leidimo išvykti į Izraelį, 
prieš 22 dienas pradėjo badauti.

buvo šimtas parapijų ir apie 
26 filialinės bažnyčios. Per pir
muosius 15 metų vyskupijojenūnai sutikti Jūsų šventenybę 

prie Aušros Vartų Dievo Mo-

1982 kovo 8 buvęs politinis 
kalinys Maigonis Kavini pasiun-

“USSR News BrieF (1982. 
IV JO) biuletenio žiniomis, 1981 
lapkričio mėn. Rygoje suimti

reta Stukienė ir beveik visa per
eitų metų valdyba. Svarstyta vy-

LIETUVOS VYČIŲ 
69-asis SEIMAS

Lietuvos vyčių 69-asis seimas

Pastaraisiais metais padažnėjo 
patriotų areštai Latvijoje. buvęs seimo pirmininkas.

Senoji vienuolių bernardinų 
Šv. Antano bažnyčia buvo pu-

kelti latvių tautinę vėliavą ir 
Haralds Bumickii až platinimą

ticiją, kad būtų leidžiama veik
ti Latvių Tautiniam Sąjūdžiui, 
kurio tikslas yra atskilti Latviją 
nuo Sovietų Sąjungos, nes 
“SSSR dalyvavimas ginklavi-

tarusi pasiųsti į Beirutą savo 
karinius stebėtojus paliaubom 
prižiūrėti, bet Izraelio kariuo
menės vadas Libane atsisakė 
juos įsileisti.

sų sūnūs neturi žudyti afganų 
____ f____ __________ _ ____ sūnų ir dukterų... Laisvė af- 
tė SSSR vyriausiam sovietui pe- ganams ir latviams!” (Elta)

Kitais metais seimas bus Phi- 
ladelphfjoj, Pa.

Seimui šeimininkavo Cleve-

DAŽNĖJA AREŠTAI LATVIJOJE
Cleveland, Ohio. Dalyvavo apie 
250 vyčių ir svečių iš įvairių 
JAV valstijų.

Seimo šokis buvo: "Ne tik 
daugiau, bet ir geriau”.

Visais balsais buvo perrinkta

rnaičių vyskupijos dalis — Že
maičių kraštas.

Telšių vyskupija buvo pada
linta į 12 dekanatų. Pirmuoju 
vyskupu buvo paskirtas kun. 
Justinas Staugaitis, aktyviai pa
sireiškęs Lietuvos nepriklauso-

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos Nr. 51 pasirodė 
š. m. kovo 19, t. y. Kronikos 
dešimtmečio proga. Viršum pa
vadinimo yra įrašyta: “Ačiū 
Viešpačiui už dešimtmetį”.

šiame numeryje randame 
šiuos straipsnius: Sveikinimai, 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios at
gimimas, LKB Kronikai 10 me
tų, laiškas LKB Kronikos re
dakcijai, Tikinčiųjų protestas, 
Sugrįžo, Bažnyčia “atskirta” nuo 
valstybės, Kun. Leono Šapo
kos žudikų teismas.

Dabar su šiais skyriais ir su
sipažinsime.

SVEIKINIMAI

jo Šventenybei 
popiežiui JONUI 
PAULIUI II

su
Šventasis Tėve,
Mes, Lietuvos katalikai, 

dideliu dėmesiu sekame per 
Vatikano ir kitas Vakarų radijo 
stotis Jūsų žodžius, pamoky
mus, darbus ir nuolatines kelio
nes po įvairius žemynus, ne
šant pasimetusiam šių dienų 
pasauliui Tiesą ir Meilę.

Mus, daug iškertėjusius per 
paskutinius keturis dešimtme
čius, jaudina Jūsų Šventenybės

Nuoširdžiai sveikiname, Jūsų 
Ekscelencija, užėmus svarbų ir 
atsakingą postą Vatikane, ir mel
džiame Dievą geros sveikatos 
ir visokeriopos palaimos. Nuo 

____^ijuuli^jljį.— 1940 metų esame atskirti nuo 
mis žmogaus teisėmis, kurios Vakarų, o Rytai baigiasi Sibiru, 
pas mus ypač negailestingai yra 
trypiamos, ir nuostabi Jūsų mei
lė savajai Tėvynei.

Lenkijos tragedija dėl geogra
finės artumos ir panašių politi
nių sąlygų 'mums gerai žinoma 
ir suprantama. Šios tautos vie
noks ar kitoks likimas turės 
įtakos ir mūsų tolimesnėms pa
stangoms bei kovai. Lietuvoje 
valdiški bedieviai, kovodami su 
tikinčiu jaunimu, nuolat karto
ja: “Ir Lenkijoje viskas prasi
dėjo nuo rožančiaus ....

Šventasis Tėve, iš Jūsų veik
los mes mokomės Dievo ir Tė
vynės meilės. Dabar mes turi
me nenuginčijamą autoritetingą 
pavyzdį, jog, kovodami už Die
vo, Bažnyčios ir tautiečių tei
ses, mes neprasilenkiame su sa
vo tiesiogine misija.

Lietuvos kunigai ir tikintieji 
malda ir žodžiu dėkoja už 
Jūsų tėviškos širdies gerumą, 
kasdieninį prisiminimą maldoje, 
už sveikinimus įvairiomis pro
gomis lietuvių kalba, už lietu
višką pamokslą Šv. Kazimiero 
kolegijos koplyčioje, už vysk. 
Pauliaus Marcinkaus, vysk. Jono- 
Vytauto Bulaičio ir msgr. Audrio 
Bačkio paskyrimus į aukštas 
ir atsakingas bažnytines parei
gas. Tuo būdu Jūsų Šventeny
bė atkreipėte pasaulio dėmesį 
į mažą katalikišką tautą prie 
gintarinės Baltijos, kuri jau dau-

dėl’&jT Šįos'tiestoji *90 

tiekio linijai reikalingų reikme
nų gamybos.

Izraelis paskutiniu metu su
laužė 10 Libane sutartų paliau- 

o paskutinėm dienom 
dviem šarvuotom vorom pradė
jo veržtis į vakarinį Beirutą ir 
sutrukdė specialiam įgaliotiniui 
Philip Habib tartis dėl Pales
tinos išlaisvinimo organizacijos 
karių evakuacijos iš Libano.

Rumunijos generolo duktė 
Rurandra Ratescu ir jos vyras

nę kovą už Dievą žmonių šir
dyse, Bažnyčios ir Tautos eg
zistenciją. Ši moralinė parama 
mums yra neįkainojamai svarbi 
ir būtina.

Mūsų tauta, jau keturi de
šimtmečiai niokicjama, sutelkė 
visas savo dvasines jėgas ir su 
viltimi, ypač paskutinį dešimt
metį, eina į atgimimą su šo
kiu: “Visa atnaujinti Kristuje I”

Lietuvos katalikai nuolat mel
džiasi už Jūsų Šventenybę, pra
šydami Aukščiausiąjį apsaugoti 
Jūsų gyvybę nuo samdomų 

tinos, kuriai, užimdami šv. Pet
ro Sostą, padovanojote kardino- 
lišką pijusę

Mes, Lietuvos kunigai ir ti
kintieji, minėdami “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios” dešimtme
čio sukaktį, suklaupę prie Jūsų 
šventenybės kojų, prašome: 
“šventasis Tėve, palaiminkite 
mūsų Bažnyčios ir Tėvynės ke
turių dešimtmečių kovą, kan
čias, didžiules aukas, mūsų vi
sus kalinius su mokytoju Petru 
Paulaičiu priešakyje (jis šiemet 
spalio 30 baigs 35 metų bausmę), 
vyskupus, ypatingai tremtinius 
— Julijoną Steponavičių ir Vin
centą Sladkevičių, praleidusius 
daugiau kaip 20 metų tremtyje, 
kunigus (trečdalis jų ėjo Gulago 
kančios keliais), vienuolius, ti
kinčiuosius ir mūsų brolius iš
eivijoje.

Lietuvos kunigai ir 
tikintieji

JO ekscelencijai 
ARKIVYSKUPUI PAULIUI 
MARCINKUI 
VATIKANAS

(nukelta i 2 psl.)

Moannens Pugevičius (k.) su preL (d.) Sydnė-

Australijoje lankėsi š.m. balandžio mėn.

todėl tik malda galime laiku pa
siekti Jus pasveikinti.

Jau seniai Jūsų Ekscelenciją 
pažįstame iš Vatikano radijo. 
Džiaugiamės, kad lietuvis išgel
bėjo popiežiaus Pauliaus VI gy
vybę nuo žudiko rankos, di
džiuojamės, kad jau antrą popie
žių lydite apaštališkose kelionė
se po įvairius žemynus.

Pernai labai nudžiugom su
žinoję, kad Jūs ruošiatės ap
lankyti savo nematytą, bet my
limą Tėvynę. Deja, sovietinė 
valdžia pabūgo šio vizito ir to 
tautiečių entuziazmo, kurį būtų 
sukėlęs Jūsų apsilankymas tėvų 
žemėje. Neprarandame vilties, 
kad Jūsų sena svajonė “pabu
čiuoti brangią Lietuvos žemę” 
išsipildys dviejų didelių jubilie- . 
jų proga — 1984 ar 1987 metais.

Mes dėkingi Vakarų spaudai, 
kad ji, minėdama Jūsų vardą, 
greta mini ir mūsų tremtinį 
vyskupą Julijoną Steponavičių. 
Spaudos pranašystės išsipil
dymas — būtų gražiausias mūsų 
Tautos aukų ir kančių užtvirti
nimas.

Jūsų Ekscenencijos pamoks
las, pasakytas per Vatikano ra
diją 1981 metų liepos 5, su
laukė gilaus atgarsio kiekvieno 
tauraus lietuvio širdyje. Kaip 
būtų gera, kad visi mūsų Tau
tos sūnūs ir dukros, kur jie be- 

sekravo vysk. Liudvikas Povi
lonis, konsekratoriai buvo vysk. 
Vincentas Sladkevičius ir vysk. 
Romualdas Krikščiūnas. Iškilmė
se dalyvavo ir vysk. Julijonas 
Steponavičius.

Popiežius Jonas Paulius II 
ilga telegrama pasveikino nau
juosius vyskupus, paskirtus 
apaštaliniais administratoriais, 
visus vyskupus, kunigus, klie
rikus ir tikinčiuosius. Į popie
žiaus telegramą taip pat tele
grama atsakė ir už sveikinimus 
padėkojo vysk. L. Povilonis, 
vysk. V. Sladkevičius, vysk. R. 
Krikščiūnas, vysk. A. Vaičius ir 
vysk. J. Steponavičius.

Tą pačią dieną, liepos 16, 
popiežius paskyrė ir Kaišiado
rių vyskupą pagalbininką 
Vincentą Sladkevičių Kaišiado
rių vyskupijos apaštaliniu ad
ministratorium. Vysk. V. Sladke
vičius jau 1957 lapkričio 14 bu
vo paskirtas Kaišiadorių vysku
po pagalbininku. Vyskupo šven
timus jam suteikė vysk. Teofi
lis Matulionis 1957 gruodžio 
25 Birštone. Bet sovietinė val
džia jam neleido eiti savo pa
reigų. Jį net ištrėmė iš Kaišia
dorių. Pirma gyveno Nemunė
lio Radvilišky, paskui Pabiržė
je, Panevėžio vyskupijoje.

Abu vyskupai skiriamuosius 
raštus savo vyskupijų kapitulom 
įteikė liepos 23, penktadienį.

Kas tas naujas vyskupas
Naujasis vyskupas Antanas 

Vaičius yra gimęs 1926 balan- 

parapijos, Mosėdžio valsčiaus. 
Yra gimęs tarp Šačių ir Ylakių.

Mokėsi pokario metais tarp- 
diecezinėje Kauno kunigų semi
narijoje, kunigu įšventintas 1950 
rugsėjo 24.

Kunigo pareigas ėjo įvairiose 
Telšių vyskupijos vietose. 1965 
buvo paskirtas Akmenės klebo
nu. Si parapija po karo labai iš
augo. Čia kunigas A. Vaičius 
parodė daug kunigiško uolumo 
bei sumanumo. 1973 paskirtas 
Telšių katedros klebonu ir drau
ge kancleriu vyskupijos kuri
joje. 1975 metais, mirus vysku
pui Juozapui Pletkui, jis ėjo 
Telšių vyskupijos kapitulinio vi
karo pareigas.

Septynerius metus vadovavo 
šiai didelei vyskupijai, uoliai 
lankė parapijas, teikė Sutvirti
nimo sakramentą, stengėsi su
kelti blaivybės sąjūdį. Siekda
mas artimesnio ryšio su vysku
pijos kunigais ir pasauliečiais 
tikinčiaisiais, II-jo Vatikano su
sirinkimo dvasioje sudarė savo 
vyskupijos kunigų tarybą.

Žvilgsnis į Telšių vyskupiją
Telšiai yra Žemaitijos sosti

nė. Miestas po karo išaugo, 
dabar yra apie 25,000 gyventojų.

Telšių vyskupija buvo įsteigta 
1926 balandžio 4 popiežiaus 
Pijaus XI apaštališkąja konsti
tucija “Lituanorum gente”. Jos

Naujasis Telšių vyskupu 
Antanas Vaičius

Vysk. Vincentas Sladkevi
čius, Kaišiadorių vyskupijos 
apaštališkasis administrato
rius.

Įsikūrė penki vyrų vienuolynai: 
trys pranciškonų, vienas marijo
nų ir vienas kapucinų. Trys 
vienuolijos iš viso turėjo apie 
90 narių, iš kurių 22 buvo ku
nigai, 22 klierikai. Seselių vie
nuolijų Telšių vyskupijoje 1940 
metais buvo vienuolika. Jose iš 
viso buvo 46 seserys ir 16 
novicijų. Katalikų skaičius prieš

Nauji vyskupai
1940 Telšių vyskupu pagal

bininku buvo paskirtas vysku
pas Vincentas Borisevičius. Po 
ketvertų metų, mirus vysk. J. 
Staugaičiui, jis tapo ordinaru.

Tais pačiais metais Telšių 
vyskupu pagalbininku buvo 
paskirtas Pranciškus Ramanaus
kas.

(nukelta į 2 psl.)

KUNIGŲ VIENYBĖS 
SEIMAS

Kunigų Vienybės seimas vyko 
rugpiūčio 4-5 Clevelande. Daly
vavo apie 20 kunigų. Svarstyta 
lietuviškieji parapijų metai, pa
šaukimų klausimas, artėjantis šv. 
Kazimiero jubiliejus. Susipažin
ta su ką tik išspausdintu ir į- 
rištu mišiolu. Jis jau buvo pa
naudotas mišių laikymui. Buvo 
ir valdybos rinkimai. Perrinkta 
ta pati valdyba, tik papildyta vie
nu asmeniu — pririnktas vice
pirmininkas kun. Jonas Rikterai- 
tis iš New Britain, Conn. Kuni
gų vienybės pirmininku yra kun. 
A. Kontautas iš So. . Bostono, 
sekretorius — kun. dr. V. Cuku- 
ras iš Providence, R.I.
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
KULTŪRINIO GYVENIMO (libretą sukūrė baletmeisteris V.

Brazdylis pagal to paties vardo 
pjesę “Eglės namai” (rež. S. s- Krasausko grafikos kūrinį, 
Varnas). Klaipėdos drarrtos teat- garbinantį pavergėjus raudonar- 
ras statys Juozo Marcinkevičiaus miečius).

vaitraštyje, Nr. 29, Kultūra* mi
nisterijos meno reikalų valdybos

1982-1983 metų sezono Lietu-

liūdnai nuteikia pranešimas, 
kad dramos teatruose numatoma 
pastatyti 15 sovietinių rusų au
torių veikalų ir dar 5 veikalai 
“broliškų” tautų autorių. Iš lais
vojo pasaulio teminimi tik ke
li autoriai, ir tai tik senesnieji 
klasikai: Šekspyras, Ibsenas. Į 
klasikų tarpą įglaudžiamas ir A. 
Čechovas. Iš lietuvių autorių 
numatoma pastatyti Kauno dra
mos teatre J. Grušo komediją 
“Suomiška pirtis” (rež. G. Pa
degimas) ir J. Glinskio kome
diją “Kristibaba” (rež. V. Vala- 
šinas). Šiaulių dramos teatras 
numato pastatyti G. Mareckaitės

pjesę ‘Tarp dviejų vasarų” (rež. 
R. Vikšraitis). Nuostabu, kad 
Kauno dramos teatras ryžtasi 
statyti Maironio dramą “Kęstu
čio mirtis” (rež. G. Padegimas 
ir J. Vaitkus). Mažajam žiūrovui

Savaitės 
Įvykiai

Sov. S-ga kasdien aprūpina 
Iraną jos satelitų pagamintom 
fotografijom apie Irako kariuo
menės išdėstymą. Be to, ji pa
tikino Iraną, kad šio karo metu 
jos 1,250 mylių ilgumo siena su 
Sov. S-ga nebus pažeista. Iranas 
dėl to galėjo žymius kariuome
nės dalinius permesti ofenzyvai 
prieš Iraką.

Kinija įspėjo JAV, kad sutei
kimas pabėgėlės teisių jos te
niso žvaigždei Hu Na pablogins 
Kinijos ir JAV kultūrinius san
tykius.

Sov. S-gos ištremtasis News- 
week žurnalo korespondentas 
Andrew Nagorski tvirtina, kad, 
nežiūrint didelių Sov. S-gos pa
stangų laikyti savo gyventojus 
nežinioj apie įvykius Afganis
tane, prieAfganistano prigludu
sios 'sovietinės Tadžikistano 
respublikos jaunimas, nors ir 
pritardamas oficialiai Sov. S-gos 
politikai, įvairiais būdais sten
giasi išvengti tarnybos Afga
nistane.

JT nusiginklavimo komiteto 
posėdy Sov. S-gos atstovas pa
reikalavo tuoj pat sudaryti su
tartis, uždraudžiančias chemi
nius ginklus ir ginklų laikymą 
erdvėj.

Prez. Reagan įspėjo čia besi
lankiusį Izraelio užsienio rei
kalų ministerį Yitzhak Shamir, 
kad JAV kantrybė baigianti iš
sekti dėl Izraelio nuolatinio pa
liaubų Libane pažeidinėjimo.

Kinijos ambasados Mozam
bike 9 pareigūnai buvo nušauti 
kito ambasados pareigūno.

Prancūzijoj per autobusų susi
dūrimą buvo užmušti 44 ato
stogų vykų vaikai ir 9 suaugę 
žmonės.

Afganistane per partizanų ko
vas su sovietų pajėgom žuvo 
su partizanais keliavęs norvegų 
žurnalistas Staale Gundhas.

Tūkstančiai lenkų, susirinku
sių Varšuvos kapinėse Varšu
vos sukilimo prieš vokiečius 
aukord paminėti, skanduodami

Prieš kiek laiko Lietuvoje buvo 
paskelbtas kino scenarijų kon
kursas. Buvo reikalaujama, kad 
sukurti scenarijai skelbtų ko- 

_______ ________ monistinę ideologiją, būtų tik- 
V ii niaus akademinis dramos - roviški ir turėtų meninę formą.

Atsiųstieji kūriniai neatitiko tų 
sąlygų. Daugumas autorių at
siuntę prasimanytas istorijas, 
nusižiūrėtas į kino teatruose 
rodomus filmus ar net knygas. 
Ir dėl to vertinimo komisija 
pasiūlė konkursą pratęsti iki 
1983 sausio 1. Pratęsimo skel
bime dar kartą pabrėžiama, kad 
scenarijai turį remtis gyvenimo 
tiesa, tikroviškumu.

— Vilniaus “Draugystės” kny
gyne buvo surengta vengrų kny
gos paroda-mugė. Stebina tai, 
kad parodoje daugumas vengrų 
klasikų knygų rodomos ne ori
ginalo kalba, bet rusiškais ver
timais. Spaudoje rašoma, kad 
Lietuvoje esą tik 10 žmonių, 
mokančių vengrų kalbą. Tai ru
sų kalba esanti reikalinga “tau
tų draugystei”.

— Pavergtos Lietuvos rašyto
jai dar vis verčiami laikytis so
cialistinio realizmo krypties. 
Kas tas socialistinis realizmas, 
išsamiai aiškina J. Lankutis sa
vo 1959 išleistoje knygoje “So-

teatras statys V. Palčinskaitės 
“Spyruoklinį kareivėlį” (rež. R. 
Tuminas). Jaunimo teatras sta
tys V. Palčinskaitės “Aš vejuosi 
vasarą” (rež. A. Ragauskaitė). 
Vilniaus “Lėlės” teatras pasta
tys V. Palčinskaitės veikaliuką 
“Piemenaitė ir kaminkrėtys” 
(rež. L Lankauskaitė). Kauno 
dramos teatras numato pastatyti 
V. Palčinskaitės “Mamos ir tė
tės” (rež. J. Vaitkus). Dar Lie
tuvos teatruose numatoma pa
statyti mažiesiems E. Ignatavi
čiaus, G. Mareckaitės ir R. Mar
kūno kūrinių.

Vilniaus akademinis operos ir 
baleto teatras numato pakartoti 
jau anksčiau rodytus muzikinius 
kūrinius: M. Musorgskio operą 
“Borisas Godunovas” (dirig. J. 
Aleksa, rež. R. Siparis), Dž. Bu
činio operą “Bohemą” (dir. J. 
Aleksa, rež. E. Domarkas), P. 
Čaikovskio baletą “Gulbių eže
ras” (dirig. V. Viržonis, baletm. 
V. Brazdylis). Iš lietuvių auto-

TELŠIŲ VYSKUPAS

(atkelta iš 2 psl.)

Po dvejų metų abu Telšių vys
kupai buvo suimti ir ištremti. 
Vyskupas Borisevičius žuvo bol
ševikų kalėjime Vilniuje 1947 
sausio mėn. Vysk. Ramanaus
kas iš Sibiro grįžo po dešimties 
metų (1956), bet pareigų eiti 
jam neleido. Mirė 1959 spalio 
15................. < ......... . -

kunigus, kai tuo tarpu mirė bent 
5 kunigai.

Tiek Telšių vyskupijos, tiek ir 
visos Lietuvos katalikai į naują 
vyskupą deda daug vilčių. Lin
ki jam pasekti didžiuoju žemai
čių vyskupo Motiejaus Valan
čiaus pavyzdžiu, drauge su ku
nigais ir pasauliečiais skleisti 
Evangelijos šviesą, blaivybę, 
dvasinį, religinį ir moralinį at
gimimą, išlaikyti kietą lietuvišką 
atsparumą prieš bedievius ir

———-

SHALINS FUNERAL HOME, ta, 6442 teamlca Am. <prio Fomi 
P’utef lt), Woodhavoa, N.Y. 11421. Sutelkia garbiu* laidotu v* i 
Koplyčios parūpinamo* visose miesto dalys*. Tai. 2942344.

nėra atiku, kaip tas socialisti- 46-si iita SL, moaa*aa6 mm. «.t. vroa. 
nis rtulfunas tai reikštis kon- — <'.-i i ’ ------------ —...................——

krečioje kūryboje. Del to vis AUCTS PUOMST SMOP, liatarlikaM tetom 
rašoma straipsnių, aiškinama, 
mėginama abstrakčią teoriją at
remti j sukurtus karinius. Tų 
straipsnių susitelkė tiek daug, 
kad pasiryžta juos sudėti į kny
gą. Ir 1961 pabaigoje knygų 
rinkoje pasirodė knyga MSo- 
cūdistinis realizmas ir šiuolai
kiniai meniniai ieškojimai”. Jo
je yra straipsnių tokių kritikos
žymūnų, kaip V. Kubilius, J. 
Lankutis, V. Daujotytė, V. 
Areška, V. Sventickas, S. Žukas. 
Taip pat įvairiais aspektais į 
literatūros kūrinius pažvelgia 
kritikai: V. Galinis, S. Gaižiū
nas, A. Krasnovas, I. Slavinskai
tė, K. Nastopka, A Žalys, A. 
Kalėda, A. Pužas, B. Prėskiems, 
J. Stepšys. Taigi daug autorių, 
daug socialistinio realizmo ko
mentarų, bet aiškumo vis dar 
nedaug. Kai sugalvotą teoriją 
norima primesti gyvenimui ir 
kūrybai, tai ir negali būti to 
aiškumo.

— Kiekvieną vasarą Klaipė
doje švenčiama “Žvejų diena”. 
Ji daugiausia skiriama sovietinei 
propagandai: pagerbiami žuvę 
pavergėjai raudonarmiečiai, gat
vėse žygiuoja priverstinės ei
senos, plūstami vokiškieji fa
šistai grobikai, bolševikai skel
biami išlaisvintojais. Ir taip me
tai iš metų — vis ta pati nu
dilusi ir jau nieko neįtikinanti 
propaganda, gyrimasis ir tušti 
geresnio gyvenimo pažadai.

— Naujajam Vilniaus rajone 
— Lazdynuose pastatyta gana 
simpatiška skulptūra “Kankli
ninkė”. Tai bronzinė pustrečio 
metro aukščio turinti skulptūra, 
vaizduojanti su nuometu apsi
gaubusią malonaus veido mote
rį, skambinančią ant kelių pasi
dėtomis kanklėmis. Skulptūrą 
sukūrė dvi moterys-' skulptorė 
E. Palšytė-Kasperavičienė ir ar
chitektė V. Jonuškaitė -~Aukjti-

JUOZO ANDRIUŠK) Rosi Estete, namų pardavimas, vHų rėšiu apdrau
dimai, Income Tax pildymas, (staiga veikia naujoj virtoj — OHLERT- 
RUGGiERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.VTeM. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis psminėl, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijuotais. 
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vėms ir Irt. pramogom*. Be to, duodami poialdotuvinlil pietos. Pirmo* 
rūšies lietuviškos maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bau BakingCo. Lietuviška k 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėm* bti pokyliams tor
tai, Dalia Ir Albertas Radžiūnas, ssv. — 43-04 Junctlon Bhrd„ Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų broktrls, dirba su VirHli, Altachutei

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — VHCN *0.5 FM 
Trečiadieniais 8:30-9:30 v.v^ šeštadieniais 5-6 v.v. IniEd. V. MeHus Jr. 
vedėjas, 23 Shlriey Rd., Shr*wsbury, MA 01546. TA 617 862 3666

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Ataimlnimar, Bsštad. WEVD 
8-9 vaL vak. 97.9 FM. Taip pat “Muaic of LRhuanii", tračIatL, 6:05- 
7:00 vai. valu, Iš WSOU, 894 FM. Dr. J. J. Stukn, Dlr. adresas: 
234 SunIK Dr., Watchung, N J. 07060. Telef. (201) 753430.
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Nuo 1950 metų Telšių vysku
piją kapitulinio vikaro teisėmis 
administravo kanauninkas Pet
ras Maželis. Popiežius Pijus XII 
1955 m. P. Maželį paskyrė vys
kupu ir iki 1961 jam suteikė 
pilnas apaštalinio administrato
riaus teises. 1964 jis buvo pa
skirtas Telšių vyskupu ordinaru. 
Vyskupas Maželis mirė 1966 
gegužės 21 Telšiuose. Tą patį 
mėnesį vyskupijos administrato
riumi kapitulinio vikaro teisė
mis buvo išrinktas Gargždų kle
bonas kun. Juozapas Pletkus. 
1968 jis buvo paskirtas Telšių 
vyskupu. Šias pareigas ėjo iki 
savo mirties. Mirė 1975 rugsėjo 
29. Tada 1975 spalio 3 vysku
pijos administratoriumi kapi
tulinio vikaro teisėmis buvo iš
rinktas kun. Antanas Vaičius. 
Dabar jį popiežius Jonas Pau
lius II nominavo Sulletto titu
liniu vyskupu ir paskyrė Telšių 
vyskupijos apaštališkuoju admi
nistratoriumi.

(atkelta iš 1 psl.)

gyventų, galėtų kartoti Jūsų žo
džius:

— Visa širdimi suaugau su 
Lietuvos istorija, nes tai mano 
tėvų ir protėvių istorija. Savo 
širdimi suaugau su lietuviška 
kultūra, nes tai lietuvių tautos, 
mano tėvų ir protėvių kultū
ra... Ačiū už gražų Tėvynės 
meilės pavyzdį ir gyvenantiems 
Lietuvoje.

JO EKSCELENCIJAI 
ARKIVYSKUPUI JONUI- 
VYTAUTUI BULAIČIUI 
CENTRINĖ AFRIKA

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI , 
”■ SUKURIAMI ’‘W” MEM&kAMai ■ 
PRISTATOMI | VtSAŠ KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

tasoliijo

Šiuo metu Telšių vyskupijoje 
ir Klaipėdos prelatūroje yra 142 
bažnyčios. Iš jų tik apie 95 
turi atskirą kleboną — admi- 

_  nistratorių. 45 bažnyčios yra ap- 
ppiitfr^vo paleisti Lech Walen->’ tarnaujamos iš kitur atvykstan- 
šą, o ant žuvusiųjų kapų pa- x“‘ 1 
dėjo vainiką su užrašu _ w_______ »______ »»

čių kunigų. Kauno kunigų se- 
“Mes minarija Telšių vyskupijai šie

met parengė tiktai tris naujus

Ekscelencija, laiminkite mū
sų Bažnyčios laisvą balsą “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
ką”, mininčią savo gyvavimo 
pirmąjį dešimtmetį. Perduokite 
mūsų širdingiausią padėką vi
siems, kurie padėjo jai nugalėti 
keleto kalbų barjerus ir pra
bilo pasauliui apie Lietuvos ka
talikų vargus. Šią sunkią valan
dą mums labai reikia pasaulio 
viešosios opinijos pagalbos.

Ekscelencija, gyvuokite il
giausius metus!

Lietuvos kunigai 
ir tikintieji

Nuoširdžiausiai sveikiname ; 
Jus kunigystės pilnatvės — vys
kupo šventimų ir paskyrimo į 
aukštas bažnytines pareigas 
proga. Visokeriopos Dievo pa
laimos ir ilgiausių metų Dievo 
ir Bažnyčios tarnyboje!

Trijų Karalių šventėje mes 
savo dvasia buvome Romoje 
drauge su Jumis ir visais lie
tuviais, atvykusiais į Jūsų iškil
mę. Jums, Ekscelencija, visos 
kovojančios Tautos pagarba ir 
meilė! Visiems mums buvo la
bai malonu radijo bangomis gir
dėti Jūsų žodžius, liudijančius 
nusistatymą visur, kur bebosite, 
remti savo tautiečių katalikų 
reikalus. Labai norėtųsi Jūsų žo
dį girdėti kiekviena galima 
proga.

Tėvynė ir gimtoji Jūsų Tėve
lių parapija — Kučiūnai kvie- I 
čia Jus, Ekscelencija, į svečius. 
Jūsų atsilankymas mums suteik
tų labai daug džiaugsmo, o Jūs 
turėtumėt progos patirti ne tik 
tėvynainių meilę, bet ir sunkias 
sąlygas, kuriose jie turi prakti
kuoti tikėjimą.

Dėkojame Jūsų Mamytei, lie
tuvei Motinai, išauginusiai di
delę, lietuvišką ir krikščionišką 
šeimą. Tai puikus pavyzdys ir 
mums, gyvenantiems Tėvynėje.

Sveikiname Jūsų brolius ir 
sesutes! Sveikatos ir gražiausių 
metų!

Ekscelencija, nors Jūs tiesio
giai turėsite rūpintis Afrikos 
krikščionimis, bet visais gali
mais būdais padėkite ir mums 
Tėvynėje. Kelkite į viešumą 
mūsų Tautos ir Bažnyčios skriau
das, padėkite Apaštalų Sostui 
susiorientuoti ateinančioje iš

66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
L TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
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Išleiskime '‘Aušrą
v Praeitame Darbininko ve
damajame iškėlėna “Aušros”,

raščio, 100 metų sukaktį, ko

sų gyvenime. Dabar dar kartą 
grįžtame prie šios labai brangios -tiem asmenim tai botų nelengva 
ir svarbios sukakties, sustojame našta ir rizika. Botų geriausia, 

kad jos išleidimu pasirūpintų 
kokia nors didesnė organizacija. 
Geriausiai ją galėtų išleisti JAV 
LB Kultūros Taryba. Į savo dar
bą yra įtraukę daug žmonių, 
turi kontaktų, jų veiklą uoliai re
mia Lietuvių Fondas. Tai nebū
tų sunku sudaryti reikiamas lė
šas.

Amerikoje veikia ir Lituanisti
kos Institutas. Ir jis leidžia 
mokslinius veikalus, tik jam gal 
būtų kiek sunkiau sutelkti lėšas 
šiam leidiniui.

Galėtų išleisti ir Lietuvių 
Archyvas, kuris dabar leidžia 
gražias Broniaus Kviklio knygas 
apie Lietuvos vyskupijas. Bet 
ši leidykla turi daug įvairių dar
bų, įsipareigojimų. Vargiai ji su
tiktų imtis šio darbo.

Prityręs leidėjas yra ir Juozas 
Kapočius. Ir jis galėtų išleisti, jei

ties senosios Aušros faksimiliniu 
pakartojimu nauja laida.

Ne pirmas atvejis, kai senieji 
raštai yra išleidžiami fotografi
niu būdu — padaromos jų fak
similinės laidos. Taip buvo ka
daise išleistas Mažvydo Kate
kizmas, Daukšos Postilė. Veika
lai, kurie šiaip buvo beveik ne

prieinami, visur randami. Drau
ge prie jų buvo pridėti ir iš
aiškinimai, įvadai. Taip iš karto 
žmogus, paėmęs tokį leidinį 
originalas, drauge moksliniai

Taip ir Aušra, pradėjusi eiti 
1883 ir ėjusi tik trejus metus, 
biblioteka, vienas kitas knygų 
tx»pasidomėti vienu ar Įritu klau- 
sHmL Negali pastudijuoti jos kal
bos, rašybos, jos tautinės min
ties sklaidos. t

O juk Aušra buvo viso tauti
nio judėjimo pradžia, mūsų gi
liausios tautinės šaknys. Tad la
bai įdomu ją ir pavartyti, ir pa
skaityti, pastudijuoti. Bet kaip tai 
padarysi, kai ji neprieinama.

Todėl ir reikia ją perspaus
dinti ofsetiniu būdu — pakar
toti laidą tokią, kaip ji buvo 
leidžiama prieš 100 metų.

Reikia ir tinkamo įvado arba 
palydos žodžio. Šios rūšies li
teratūros specialistai turėtų pa
rašyti Aušrą apibūdinantį 
straipsnį, kad būtų atkreiptas 
dėmesys į tai, kas ten svar- 

tautai. Toks autorius atrodo, 
botų pats geriausias tai prof. 
dr. Vincas Maciūnai.

Kas gi turi ją išleisti? Priva- 

jei paremtų koks Lietuvių 
das ar kas Įritąs.

Tai būtų pats gražiausias Auš-- 
^r^i^SLal^^ip^mnižias ir at-! 
žymėjimas. Okupuotoje Lietu-' 
voje tikrai Aušros neišleis, ir su
prantama, kodėl. Tai perdaug 
nacionalinis leidinys, o okupan
tai kaip tik ir nori patriotinį 
tautos nusiteikimą slopinti, kiek 
tik begali.

Aušros išleidimas turi būti 
išeivijos lietuvių pareiga ir am
bicija. Aušra ir pasirodė ne Lie
tuvoje, o už Lietuvos sienų 
— Mažojoje Lietuvoje. Jos dalis 
bendradarbių buvo emigrantai, 
kurie ilgėjosi tėvynės ir jai dir
bo. Tad išeivijos lietuviai tegu 
pasiryžta susiorganizuoti ir iš
leisti antrąją Aušros faksimilinę 
laidą.

priviliotų daugiau miesto lanky
tojų Ir net turistų iš kitų valsti
jų. Aš galvojau, kad žmonės tik 
iŠ aplinkinių užmiesčių suguža, 
miesto centam paragauti kitų 
tautybių pagamintų skanėstų, 
pažiūrėti rankdarbių bei meno. 
Buvau labai nustebintas, kad, sa
vaitei praėjus po lietuvių die
nos, skambina man net iš New 
Orleans pasiteirauti, kada bus 
lietuvių diena. Kadangi turi at

Baltimorėje Lietuvių Dienos atidarymo proga kalba Lietu
vos atstovas Washingtone dr. S.A. Bačkis. Šalia stovi rengi
mo komiteto pirmininkas Stasys Kligys. Nuotr. Lino Saidoko

važiuoti į Baltimorę, tai norėtų 
pasirinkti tokį savaitgalį, kada 
botų lietuvių diena.

Reikalaųja geso lygio
Reikia šias šventes matyti, kad 

botų galima suprasti, kodėl jos 
taip vertinamos. Miesto valdžia, 
kuri yra švenčių organizuotąja,
stato reikalavimus, kad tos Šven
tės nebūtų vien t£k turgaus die
nomis, bet aukštos kokybės tau
tiniai pasirodymai. Reikalauja
ma, kad be Ūpingos tautai virtu
vės lygiai tiek pat būtų parody
ta ir tautos kultūra. Kad žmogus 
galėtų ne tik pasmaguriauti, bet 
ir savo akiratį praplėsti, dva
siniai praturtėti.

Lietingas šeštadienis
Išaušta šeštadienis. Visas dan

gus užsitraukęs tamsiais debe
simis. Lyg tai šviesėja, bet tą 
trumpą prošvaistę nuveja lietus.

Irt. rfrr-tOJiiiiri* ____ — •! k ■■nų szvKHuni — neras tHaae* 
ižą. Visi skuba plas-

Bi_aaLr^i—V >!■ L-—'-3 *lt i*ir>-TlKu uUOClvSt KBO DCOC ilCTUfC

nereiram srovėti* mėsa maistu, 
eksponatus. Vėl viską po plasti
ka kįia. Vtei šlapi. Vėsoki Ge
ras oras medaus krupnikui. Vie- 

tį šilčiau.
Aikštėje per lietų veržiasi tau

tinių lokių muzika. Aikštėn iš

kių grupės Aras Šokėjai. Šlapi, 
bet šypsosi. Kai kurie basi, kai 
kurie su lietpalčiais. Nė vieno 
su tautiniais drabužiais. Studen
tų tautinių šokių grupė Kalvelis 
negali nusileisti. Pro būdeles 
žmonės slenka su skėčiais. Lyti 
nenustoja. Koks oras bus rytoj?

Sekmadienio rytas, švelniai 
mėlynas dangus. Saulutė plačiai 
šypsosi. Kad tik taip ir paliktų 
visą dieną. Kiek daug vilčių 
kai kurios organizacijos yra idėję 
į šį savaitgalį. Sėkmė ar nesėk
mė gali nulemti visų 
veikimą.

metų
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Pamaldos
šv. Alfonso bažnyčioje 

v. aukojamos mišios už 
birželio mėn. išvežtuosius. Jas 
užprašė Baltimorės Lietuvių 
Bendruomenės valdyba. 154 
posto veteranai įneša vėliavas. 
Dalyvauja tautinių šokių grupės 
su tautiniais drabužiais. Gieda 
mišrus choras Daina. Bažnyčioje 
be lietuvių daug kviestų val
džios atstovų, kitų tautybių at
stovų. Kun. A. Dranginis patei
kia lietuvių tautos kančios ke
lius. Pirmoji antrojo pasaulinio 
karo auka, kuri net ir šiandieną 
tebėra mindoma rusų batų. Per-

prieš keturiasdešimt mėtų,-'dar-. tėAn nrc 
nesustoja. , ,

Po pamaldų su vėliavomis ei
nama į Charles Plazą. Va
dovauja 154 posto veteranai. 
Eisena nusitiesia nuo bažny
čios iki Charles Plazą.

Šventė atidaroma
Pasiekus aikštę, įvyksta oficia

lus lietuvių dienos atidarymas. 
Trumpą žodį taria Stasys Kligys, 
šventės rengimo komiteto pir
mininkas. Himnai. Kun. A. Dran
ginis sukalba invokaciją. Miesto 
majoras paskelbia birželio 5 ir 6 
lietuvių dienomis. Kalba Lietu
vos pasiuntinys Washingtone dr. 
S.A. Bačkis. Valstybės gubema- 

meno. Kugelis, juoda duona, 
dešros su kopūstais. Skaniausi 
pyragai kaip napoleonas, 
ežiukai, raguolis, ausytės. O virš 
visų dešrų ir skanumynų kaip 
karalius viešpatauja medaus 
krupnikas, nuo senų laikų žino
mas visoje Baltimorėje amerikie
čių ir lietuvių tarpe kaip viri-, 
ta. Atrodo, kad visi Amerikie
čiai šį gėrimą gerai žino ir jį 
labai vertina. Kiekvienas jį paga
mina skirtingai. Skiriasi ne tik 
stiprumas, bet taip pat ir spalva, 
skonis ir tirštumas.

Stiprus meno skyrius
Šiais metais pasirodė labai 

stipriai meno skyrius. Algis 
Gritalis, pats būdamas tapytojas 
ir pritaikomojo meno mokytojas, 
surado baltimoriečių tarpe pa
slėptų deimančiukų ir juos iš
vystė į stiprius savo srities me
nininkus. Vieni puikiai atlieka 
medžio pjaustymo, drožinėjimo 

- bei deginimo darbus, kiti gra
žiai inkrustuoja.

Šiais metais mūsų menininkai 
net keliose būdelėse rodė savo 
sugebėjimus. Čia pat buvo gali
ma ir nusipirkti rankdarbių. Be 
baltimoriškių, £aip pat su lietu
viškais dirbiniais dalyvavo 
Washingtono skautai, vadovau
jami Reginos Petrutienės. Iš 
New Yorko buvo Popelių šeima.

lietuviškų meno gaminių, kad 
net per kelerius metas nepa
jėgė išparduoti.

ranų tautinių šokių grupė Aras 
ir studentų — Kalvelis. Šokiai 
sužavi žmones. O šokėjai nu
braukia prakaitą ir vėl pila. Gir
dis lietuviška daina, palydima 
akordeono. Prie būdelių vyksta 
didžiausia prekyba. Parduoti ko
pūstai, lietuviškos dešros, par
duoti ir rankdarbiai. Kai kurios 
būdelės pritrūko ir viritos. Reiš
kia, kad buvo sėkminga diena.

Kiek daug knygų parduota
Bandau prasigrūsti prie Lie

tuvių Bendruomenės būdelės. 
Čia nėra nei kopūstų, nei viri-

(nukeitaį4 psl.)

LOS ANGELES —
JOHANNESB URGAS

JUOZAS KOJELIS
Lietuviški nuotykiai keliaujant - ----------

Trečias kartas nemeluoja
Balandžio pabaigoje paėmiau 

12 dienų atostogų, ir išsiruo
šėme kelionėn. Deja, nepasise
kė: dvi dienas iš eilės olandų 
linijos lėktuvas buvo perpildy
tas, ir mums vietos pritrūko, 
nors Petras Kisielius Kenijoje ir 
Aldona Mačienė (Aleksandro Li 
leikio dukra) Johannesburge bu
vo painformuoti apie mūsų at
vykimo laiką. Mieloji Aldona, 
kaip vėliau mums sakė, su duk
rele Aleksandra ir pas ją vie
šinėta drauge iš San Diego dvi 
dienas iš eilės keliavo į Johan
nesburgo aerodromą mūsų sutik
ti. Sulaukusios mūsų nurodytos 
oro linijos lėktuvo, laikė iškėlu- 
sios plakatėlį su mūsų pavarde, 
bet veltui.

. Antrą kartą kelionėn išsikėlė- 
me gegužės viduryje. Buvau pa
ėmęs likusias dvi savaites ato
stogų* Sį kartą laimę nutarėme 
bandyti Pan Am oro linija iš 
New Yorko. Visa buvome pasi
ruošę ir bilietus užsisakę, tik per 
vėlai sužinojome, kad Pan Am 
į Johannesburgą pradeda skrieti 

tik nuo birželio 1. Ir antras 
kartas nebuvo sėkmingas.

Kai kas iš bičiulių siūlė visai 
nuo kelionės į Afriką atsisakyti,
nes tos nesėkmės galinčios būti 
įspėjantis ženklas. Bet mes ke
liavome' birželio pradžioje, kai 
aš išėjau į pensiją. Trečias kar
tas nemeluoja, ir trečią kartą 
mums puikiai sekėsi. Tik nuo 
kelionės į Keniją atsisakėme, 
nes mūsų jaunasis bičiulis Pet
ras Kisielius kaip tik tuo laiku 
sugrįžo Chicagon.

Lietuviškas džiaugsmas 
Johannesburge

Pietų Afrikos oro linijos 
(South African Airways) lėktu
vu pakilome tolimai kelionei į 
Johannesburgą. Ore teks iška
bėti apie 16 valandų su vienu 
sustojimu papildyti kurui. Lai
mei, lėktuvas gan apytuštis. 
Kiekvienas gavome po keturias 
sėdynes ir patogiai galėjome gu
lėti. Aptarnavimas geras,-mais
tą* pats geriausias, kokį bet kada 
gėme. Kelionė neprailgo. Nusi
leidome vienoje Cape Veide sa
lyno salelėje, spie 800 km nuo 

Afrikos krantų. Čia tik aerodro
mas, vardu Ilha de Sol, net mies
telio nėra. Vieta kalnuota, viskas 
išdžiūvę. Aerodromą aptarnauja 
juodukai.

Johannesburgą pasiekėme 
kitos dienos vakarą. Greitai susi
radome patogioje vietoje vieš
butį, apsitvarkėme ir paskam
binome p. Aldonai Mačienei. 
Nereikia matyti veido, užtenka 
girdėti balsą, kad tokiose aplin
kybėse pajustum prakalbintojo 
nuotaikas. Jos balsas buvo drau
giškai šiltas, tarsi mes būtume 
jos seniai laukiami svečiai. Ji 
tuoj pat pasiūlė persikelti į jos 
butą. Nuo malonaus pasiūlymo 
teko atsisakyti, nes iš viešbučio 
turistui daug patogiau judėti į 
norimas pamatyti vietas. O mes 
kasdien kur nors keliavome: pa
ties Johannesburgo' apžiūrėji

mas, aplankymas negrų kvarta
lo Soweto, kelionė 160 km į 
Sun City, kuris yra tarsi mi
niatiūrinė Las Vegas, tolimesnė, 
trijų dienų ekskursija į garsųjį 
Kroger laukinių gyvulių parką ir 
t.t.

Tačiau kitos dienos vakarą Al
dona su dukrele Aleksandra bu
vo prie mūsų viešbučio, o už 
pusvalandžio jau šnekučiavome 
jų gražiame bute Victory Park 
miesto kvartale. Čia susipaži
nome su kalifomiete p. Lucįja 
Mikelk, atvykusia trumpam vi
zitui iš San Diego, bet susigun
džiusia savo trumpą vizitą ištęs
ti iki Naujųjų Metų. Iš karto 
susidarė daugiau negu draugiš
ka nuotaika, tiesiog giminiška.

Ir taip kiekvieną dieną: dienos 
metu mes keliaujame, apžiflrė- 
dami įdomesnes vietas, gi grįžu

si iš tarnybos Aldona vežasi pas 
save vakarienei ir pokalbiams. 
Kalboms nėra galo — apie Lie
tuvą, Ameriką, Afriką, bendrus 
pažįstamus, pasaulio įvykius.

Birželio 9 iš Aldonos buto ir 
jos sąskaiton paskambinau sū
nui į Washingtoną ir sužino
jau, kad Baltų laisvės dienos re
zoliucija jau priimta JAV senate 
ir kad atstovų rūmuose turimas 
reikalingas skaičius kosponso- 
rių. Taigi nebėra kliūčių rezo- 
liucijai tapti įstatymu. Na, ir 
šventėme šį laimėjimą: kėlėme
tostus, sveikinome vienas kitą, 
ir vargu kada nors Johannes
burge buvo tiek daug lietuviško 
džiaugsmo, kaip tą vakarą. Apie 
padėtį Washingtone tą patį vaka
rą pranešiau Chicagąį, o Aldo
na paskambinę savo tėveliui 
Aleksandrui Lileikiui į Bostoną.

Iš Johannesburgo Baltų lais
vės dienos klausimu parašiau 
laiškutį Bostone išeinančiam 
“The Christian Science Moni- 
tor", kurį gan pavėluotai, VILI, 
išspausdino, kada jau buvome 
grįžę Californįjon. .

1 ......................   ■ ■ m. mmimu u aaivi
pro langą, stebėjausi mintomis ly HtU.", kur gyvena turtingieji 
juodųjų, skubančią viena kryp
tim. Vakare jie ėfo priešinga 
kryptim. Vėliau sužinojom, kad

juodięji mieste nakčiai pasilikti 
negali. Po darbo tari grįžti į 
juodųjų sektorių. Mūsų gi vieš
butis buvo netoli geležinkelio ir 
autobusų stočių. Todėl čia ir bu
vo toks tirštas juodųjų judėji
mas.

Rasių segregacija labai ryški. 
Fizišką darbą viešose vietose 
dirba tik juodieji. Tarnai, neši
kai, viešbučių patarnautojai be 
išimties negrai. Per visą laiką 
mieste neteko matyti balto žmo-
gaus ne tik einančio su juodu, 
bet ir kalbančio. Tarnaitės, dir-
bančios šeimose, negali gyventi 
kartu su šeimininkais. Joms tari 
būti pastatytas atskiras pastatė
lis. 5

Vieną dieną būrelis turistą, 
vadovaujami juodo gido, išvyko- 

apzrareu minėto oowcu). 
Jame gyvena oficialiai milijonas, 
iMiofięialiai«— nieky? nežino, gal 
du milijonai. Baltas žmogus įva
žiuoti | tą miesto dalį tari gauti 
leidimą-

v įsu mestas pastatytas vai* 
džfos lėšomis. Visur išsimėčiu
sius ir landynėse gyvenančius 
negras prieš kiek laiko vaidila
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ALFONSAS NAKAS

Lietuvių Fronto Bičiulių stu
dijų bei poilsio savaitė vyko 
Dainavoje, Michigano valstijoje, 
už 60 mylių nuo Detroito. Ji

o oficialiai uždaryta šeštadieni, 
liepos 31. Ii uždaromąjį žodį 
tarusia Vytauto Volerto išgir
dome, jog savaitės sėkmei dau
giausiai pasitarnavo dr. Vandą ir 
dr. Vytautas Majauskai, Marija 
ir Vytas Petruliai; ponia ir dr. 
Česlovas Kūrai, Danutė ir Al
fonsas Vėlavičiai, Stasė Smalins- 
kienė, Algis Bražėnas ir, žino
ma, dabartinis LFB pirmininkas 
Balys Raugas su ponia Marija 
Raugiene (išvardijau ta pačia 
tvarka, kaip kalbėtojo dėkota).

Pasklaidęs programos lapus, 
radau, kad studijos arba kultūra 
kiekvieną dieną neužsileido po
ilsio malonumams. Štai sekma
dienį, liepos 25, atidaryta dail. 
Nijolės Palubinskienės darbų 
paroda (ją aptarė S. Smalinskie- 
nė). Pirmadienį, liepos 26 — 
LKB Kronikos dešimtmečio pa
minėjimas (kalbėtoja — G. Da- 
mušytė, ištraukų skaitytoja — 
D. Mackialienė), ir Lietuvių In
formacijos centro veiklos ap
žvalga (kalbėjo G. Damušytė) 
bei Lietuvos pogrindžio spau
dos paroda. Antradienį, liepos 
27 — dr. K. Eringio paskaita 
Romo Kalantos aukos dešimt
mečio proga, A. P. Bagdono pa
skaita apie Mažąją Lietuvą kaip 
tautinės kultūros lopšį ir dr. V. 
Majausko kelionių vaizdai. Tre
čiadienį, liepos 28 — V. Ro- 
ciūnas gvildeno lietuviškų para
pijų metų temą, dr. A. Šmulkš
tys kalbėjo apie vėliausius me
dicinos laimėjimus, o V. Voler
tas skaitė paskaitą, pavadintą 
“Laiko bruožai valdžioje ir žmo
nėse”. Ketvirtadienį, liepos 29 
— I. Bublienės paskaita “Mūsų

buvo, tai tikrai ne visai tokia, 
nes čia mano skelbiama su kai 
kuriais antradienio bei trečia- 
čiadienio pakeitimais.

sulaukia ir nestovyklaųjančių 
Detroito lietuvių dėmesio. Ne
abejoju, jog būrelis detroitiečių 
turėjo progą paskaitomis pasi
džiaugti kiekvieną LFB savaitės 
dieną. Didesnis būrys dalyvavo 
penktadienio literatūros vakare. 
Aš turėjau progą ir laimę ste
bėti tik Maironio minėjimą šeš
tadienio vakare, čia pateikiu to 
minėjimo įspūdžius.

Maironio minėjimas
Kaip visada visų vasaros sto

vyklų pabaigoje stovyklautojai, 
ypač moteriškosios, į Baltųjų rū
mų salę rinkosi dailiai apsiren
gę; pastarosios, šukuosenas 
sutvarkę, deimantus bei auksus 
kur reikia išdėstę, kvepalais iš- 
sišlakstę. Tik gausūs detroitie- 
čiai, po pusantros, po dvi va
landas čia keliavę, atrodėme 
skurdokai.

Salėje puslankiu sustatytos 
kėdės, priešaky pultas su gerai 
veikiančiu mikrofonu, prie lan
gų, ant atskirų stalų — dvi 
puokštės baltų, gyvų gėlių, vie
na — ramunių, antra man ne
žinomo vardo. Tik dabar, repor
tažą rašydamas, galvoju, kur gi 
Maironio portretas? Nebuvo jo, 
ar aš nepastebėjau?

Prasidėjo pusėj aštuonių. Nu
stebau, kai be jokių paaiškini
mų, be įžangų, be pristatymų 
prie pulto aūsirado Apolinaras 
P. Bagdonas. Šitaip, niekieno 
nepakviesta, vėliau prie pulto 
ateis ir antroji akademijos 

_________ žvaigždė. Tokia naujenybė gal 
tautinė-kultūra Lietuvos laisvAs < b tiko savaitės vidury, kai Bi- 
pastangose”, V. Kamantas me- tarpusąvy, bet Jokių būdų
tė žvilgsnį į PLB rytojų, dr. 
A. Razma aiškino apie prasidėju
sią Pasaulio Lietuvių Dienų ruo
šą, V. Volertas aptarė A. Kairio 
knygą “Lotofegų šaly”, autoriui 
skaitant ištraukas. Penktadienį, 
liepos 30 — LFB organizaciniai 
posėdžiai, Į Laisvę fondo narių 
suvažiavimas ir literatūros vaka
ras, kuriame dalyvavo rašytojai 
A. Bagdonas, Č. Grincevičius, 
A. Kairys, A. Markelis bei V. 
Volertas, o ilgamečio LFB nario 
velionio A. Barono kūrybą skaitė 
D. Mackialienė. Šeštadienį, lie
pos 31 — simpoziumas “Lietu
vos vadavimo organizacija pra
eity, dabarty ir ateity” (dalyvau
jant V. Vaitiekūnui, A. Rauli- 
naičiui, dr. K. Ambrazaičiui bei 
V. Mažeikai, moderuojant B.

LIETUVIŲ DIENA 
BALTIMORĖJE

(atkelta ii 3 psl.)

daug.tos, o žmonių apstoję 
Bendruomenės pirmininkas 
Vytas Eringis su kultūrinių rei
kalų vedėju Juozu Gaila dirba 
išsijuosę, kalba su žmonėmis, 
aiškina Lietuvos padėtį, parda
vinėja knygas. Pačioje saulėje 
karštoka. Atradęs laisvą akimir
ką, bandau sužinoti, kaip jiem 
sekasi. Dienos pabaigoje knygų 
jau buvo parduota daugiau nei 
tūkstančio vertės. “Įsivaizduok, 
kas būtų buvę, jeigu vakar lie
tus nebūtų lijęs. Būtume knygų 
pardavimui pritrūkę...” — ban
do juokauti mūsų visuomeninin
kai.

netiko paskutiniam vakare, kai 
pusė publikos — stovyklautojai. 
Nieko nereiškia, kad gavome 
po programos lapelį.

A. P. Bagdono paskaitos te
ma: “Maironis — atgimimo dai
nius”. Kalbėtojas pradžioje pa
stebėjo, jog paruošęs trijų dalių 
paskaitą, bet skaitysiąs tik tre
čiąją jos dalį — panagrinėsiąs 
Maironio kūrybą. Paaiškinęs, 
kad Maironis atbundančioj Lie
tuvoj pradėjo naują poezijos 
epochą tiek techniniu, tiek ir 
tematiniu atžvilgiui pasileido į 
gausų jo kūrybos lobyną. Suži
nojom, kiek eilių poeto prirašyta 
ir kokių žanrų (lyrikos, satyrų, 
baladžių, etc.). Kiek laidų jo 
poezija susilaukė (6 iki bolševik
mečio, o iš viso — 17). Prisiminė 
ir apie poeto dramas, libretus. 
Pabrėžė, jog nė vienas Lietuvos 
poetas negali rungtyniauti su 
Maironiu kūrybos panaudojimu 
muzikai (“Mano gimtinė” sulau
kė net septynių skirtingų melo
dijų, o po dvi ir vieną melo
diją gavo daugybė eilėraščių). 
Kalbėtojas nuolat citavo skirtin
gų žanrų posmus, juos įdomiai 
interpretuodamas. Ryškino poe
to poveikį tautai. Baigdamas 
Maironio kūrybą palygino su 
audringa jūra, nuolat keliančia 
gaivalingas bangas. Tai tik kele
tas užuominų iš to, ką paskai
tininkas aiškiai, skubotai, nau
dodamas mikrofoną labai gar-

gų pilkšvas dangus. Nuo kaitros 
apglebusių medžių lapų tylus 
žalumas. Dainos vijosi eilėraš
čius. Ėmė teąstt Bespalvės pro
žektoriaus šviesos ovale švytėjo 
solistės - aktorės veidas, už pul
to bolavo jos megzta liemenėlė, 
ant n*nkn snalvas keitė gintaro 
žiedai. Kitas ovalas kruvinai da
žė baltas gėles (kam tas rau
donumas?). Net negirdėjau, ar 
atėjusi solistė taip prašė, bet per 
visą šią pynę nepliaukštelėjo nė 
vienas delnas. Žaviai skambėjo 
E. Blandytės sopranas. Žaviai 
aidėjo jos deklamuojami žodžiai. 
Vieni tylūs, vos girdimi, tačiau 
nedingstant nė skiemeniui (mo
ka ji naudoti mikrofoną!), kiti 
galingi, kaip uraganas, nors 
deklamatorei tyčia nuo mikrofo
no atitekus (pvz. deklamuojant 
“Nuo Birutės kalno”, “Nepri
klausomybę atgavus”, “Pasitikė
jimas savimi”). Kuri solo daina 
skambėjo gražiausiai? Visos. Ku
ris eilėraštis geriausiai padekla
muotas? Visi! Kai po 64 minu
čių užbaigė, sprogo katučių aud
ra, ir publika, tartum geliama, 
šoko ant kojų. Plojo, valiavo, 
plojo, kol salės prieky atsirado 
Vytautas Volertas ir Marija Rau
gienė su pagyrų žodžiais, su rau
donom rožėm. Rožių gavo ne tik 
Elena Blandytė, bet ir Apolina
ras Bagdonas, ir Darius Poli
kaitis, ir publikoj besėdinti va
karykštė dailiojo žodžio žvaigž
dė aktorė Dalila Mackialienė.

V. Volertas dėkojo ir visos sa
vaitės darbuotojams, apie ku
riuos užsiminiau reportažo pra
džioj. Jis įžiebė ir pabaigtuvių 
vakaro mintį, patardamas į val
gyklos salę susinešti visas tar
pinius bei'gėrimų lašus. Visatai 
bus vėliau* paklusniai įvykdyta, 
pirma Baltųjų rūmų kieme dar 
išdainavus porą tuzinų dainų ir 
pamaitinus milijoną uodų. Dai
nos čia jau buvo pagal dr. Petro \ 
Kisieliaus receptą, jokiam dak
tarui neteikus receptų uodams 
išbaidyti. Taip, dar “buvo daug 
dyvinų epizodų”, kurie vieno
dai ar panašiai nutinka skautų, 
ateitininkų, šviesiečių ir fronti
ninkų stovykloms baigiantis. 
Tik jie į mano reportažo rėmus 
nebeįeina.. .

Akademikų Skautų 
Filisterių Sąjunga 
renka valdybą

Liet Fronto Bičiulių studijų ir poilsio savaitėje buvo paminėtas Maironis. Ii k. solistė- 
aktorė Elena Blandytė, muzikas Darius Polikaitis, M. Raugienė įteikia gėles aktorei 
Dalilai Mackialienei, šalia stovi rašytojas Vytautas Volertas. Nuotr. Jono Urbono

Literatūros vakaras Kennebunkporte

Kennebunkporto lietuvių kasių Lietuva”, kurios ištraukas 
pranciškonų vasarvietėje yra 
malonu sutikti naują veidą, ypač 
jei tai yra rašytojo, žurnalisto 
ar kurio kito kultūrininko vei
das. Šiemet džiaugtasi Vlado 
Būtėno-Ramojaus su ponia at
vykimu į vasarvietę. Kada skai
tai kieno nors parašytus žodžius, 
riši juos su parašu; bet kada 
išgirsti kalbant autorių ir jį pa
matai, suriši parašytas mintis su 
autoriaus asmenybe. VI. Būtė- 
nas-Ramojus yra energingas, Lie
tuvą mylįs ir dėl jos dirbąs žur
nalistas. Jį išgirdom kalbant ir 
skaitant iš savo knygos-albumo 
“Pennsylvanijos angliakasių Lie
tuva”.

Vladas Būtėnas-Ramojus pra
dėjo rašyti po karo. Bendradar
biauja Darbininke, Tėviškės 
Žiburiuose, zPraųge_ ^šfadįe? 

juose horizontuose”. Nuo 1979 
metų dirba Amerikos Balse, Wa- 
shington, D.C. Yra išspausdinęs 
eilę knygų. “Lenktynės su šė
tonu”, karo nuotykių knyga, iš
leista 1956; ją skaitytojai išpirko 
per šešis mėnesius. “Kritusieji 
už laisvę” pirmas tomas išleis
tas 1964, tos pačios knygos ant
ras tomas — 1968. Su kun. A. 
Keziu 1977 jis paruošė knygą- 
albumą “Pennsylvanijos anglia-

Kennebunkporto vasarotojai gir
dėjo ir ilgai dar kalbėjo apie 
Pennsylvanijos lietuvius.

Rašytojas Paulius Jurkus yra 
nuolatinis Kennebunkporto lan-, 
kytojas, aprašęs šią vietovę daug 
kartų. Šiam literatūros vakarui 
jis buvo “pričiuptas”, nes tą 
dieną buvo išvykęs pas daili
ninką Pr. Lapę, o vakare papra
šytas dalyvauti literatūros pa
rengime. Rašytojas gyvai ir žais
mingai papasakojo apie poetą 
Aistį, kuris praleisdavo vasaras 
čia, kennebunkporte. Dar jis 
pusiau skaitė, pusiau kalbėjo 
apie “Kiškį Piškį”, pasaką se
niem ir jauniem. Malonu buvo 
klausyti apie į civilizuotą pa
saulį perkeltą mūsų mielą gyvu
lėlį. ... <;

Algirdas Lancbbergis yia ži- 
nomas mūsų-rašytojas-ir drama
turgas. Jis yra ir ilgametis Ken
nebunkporto lankytojas. Aukšto 
ūgio, malonaus veido, džentel
menas savo elgesy ir kalbose. 
Nenuostabu. Jis dėsto Fairleigh 
Dickinson universitete, New Jer- 
sey, nors niekada savęs profe
sorium nevadina. Dėsto istoriją, 
tautosaką ir teatrą. Yra parašęs 
nemaža knygų anglų ir lietuvių 
kalbomis ir gavęs premijų. Skai
tė ištraukas iš veikalo “Vaikai.

gintaro rūmuose”. Turinys — 
Amerikoj gimę vaikai ruošiasi 
vaidinti liaudies pasaką “Eglė 
žalčių karalienė”. Antroj daly 
jis paskaitė Lietuvoj gyvenan
čios autorės Vytautės Žilinskai
tės kūrinį apie Raudonkepurai
tę šiais laikais. Skaitė įdomiai.

Vakaras tęsėsi apie pusantros 
valandos. Klausytojai buvo pa
tenkinti ir tęsė pasikalbėjimą to
liau prie kavos.

Elena Vasyliūnienė

MUZIKOS 
KONKURSAS — 
FESTIVALIS

JAV LB Kultūros taryba kvie
čia lietuvių išeivijos jaunus ta
lentus dalyvauti muzikos kon
kurse, kuris įvyks lapkričio 13 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje, Clęvelande.

tai i štai.
Dalyvių amžius — nuo 

iki 30 metų.
Registruojantis prašome 

siųsti trumpą biografiją ir 
vyzdinę garso juostą.

Registracija vyks iki spalio 1.
Dėl informacijos ir registraci

jos kreiptis: Andrius Kuprevi
čius, 2166 N. St James Pkwy., 
Cleveland Hts., Ohio 44106. Te- 
lef. 216 321-1710.

JAV LB Kultūros taryba
11 . ■ —i. 1

16

at-

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

- o -
Jau po šešių. Saulutė pasi

slėpė už vakarinių miesto pa
statų. Kai kurie jau pradeda 
nuimti plastikas nuo būdelių. 
Prie Dainos choro būdelės vy
rai bando sutartinę, sportininkai 
vis pardavinėja viritą. Miesto 
tvarkytojai pradeda šluoti aikš
tę. Lietuvių dienos lapas pama
žu uždaromas. Kiek čia buvo 
įdėta darbo, rūpesčio ir pasi
aukojimo, kad ši diena gražiai 
praeitų.

(Jb)

dos (per 23 minutes) pasakė. 
Manau ir viliuosi, kad paskaita 
bus kur nors išspausdinta. Kal
bėtoją palydėjom pelnytais gau
siais plojimais.

Elena Blandytė, dailiu, ele- 
, gantišku vakariniu apdaru pasi

rėdžiusį, prie pulto atėjo šypso
dama. Paprašiusi, kad į progra
mą dainuodama įsijungtų visa 
publika, prie pianino sėdintį 
Darių Polikaitį kvietė “patikrin
ti balsus”. Kai publika, nors ne
drąsiai, sudainavo “Už Raseinių 
ant Dubysos” posmą, prasidėjo 
atmintina dainų - deklamacijų 
pynė.

Visų pirma, sustojus, dar ty
liai, užtat pamaldžiai visi gie
dojo “Marija, Marija” (pagal Č. 
Sasnausko melodiją). Sekė E.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Filisterių Skautų Sąjunga kas 
treti metai renka savo valdybą. 
Renka slaptu korespondenciniu 
būdu.

Sudaryta rinkiminė komisija 
iš trijų narių:

Pirmininkas: Fil. Kęstutis Je- 
čius, 1310 Wayside Drive, Vil
ią Park, III. 60181, U.S.A. (312) 
832-2809. Nariai: fil. Laima Ru- 
pinskienė ir fil. Vytautas Germa
nas..

Sąjunga yra išleidusi savo biu
letenį ir išsiuntinėjusi visiems 
nariams. Valdyba kviečia visus 
atsiliepti ir palaikyti ryšius. 
Rinkiminiais reikalais reikia ra
šyti rinkimų komisijos pirminin
kui. Filisterių Skautų Sąjungos 
pilnateisiai nariai yra susimokė
ję nario mokestį, kuris yra 5 
dol. metams. Mūsų Vyčio prenu-

rio mokestį galima sumokėti ir

Centro valdyba ir rinkiminė 
komisija kviečia visus brolius ir 
seses filisterius, kur tik jie bebū-

Kandidatai siūlomi iki rug- 
pitbčio 31. Balsavimo lapai iš
siunčiami iki rugsėjo ,15, balsa-

15, rezultatai pranešami lapkri
čio 1.

Kandidatus siūlant, reikia 
gauti ir Jų raštišką sutikimą. 
Reikia pridėti ir jų biografiją.

®PACKAGf EXPRESS & TRAVEL AGfNCY, INC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų Įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės; Jos* rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
Įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidarytu kasdien' nuo 9 valandos ryto Iki 8 vaiąndos vakaro. Šeėtadienlals Ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet %

MOŠŲ SKYRIAI
Mitom Beach, FU. 3313*4291 17 St.-------------------------------------
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—— One* Saulaitienės pamink
las Šventinamas rugpjūčio 19, 
ketvirtadieni, 3 v. popiet Lietu
vių kapinėse Waterbury, Conn.

Joris. Jis pasakys ir jtomcikitą 
Su juo koncelebraąja visa eflė 
kunigų. Pamaldose dalyvaus 
ir vysk. V. Brizgys. , -

Vienuoliškų apžadų 50 metų 
sukakti mini septyniolika sese
lių.: sesuo M. Marionete ii šv. 
Kryžiaus parapijos Mt. Carinei,Kryžiaus parapijos — 
Pa-, sesuo M. Klarisa iš šv. 
Kazimiero parapijos Philadel- 
phia, Pa., sesuo M. Anna Mae 
iš šv. Kazimiero parapijos Phi- 
ladelphia, Pa., sesuo M. Kon- 
suela iš Saldžiausios širdies pa
rapijos New Philadelphia, Pa., 
sesuo M. Lillian iš šv. Pran
ciškaus parapijos Minersville, 
Pa., sesuo M. Agnesina iš Ne
kalto Prasidėjimo parapijos Chi
cago, III., sesuo M. Dilecta iš 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
Chicago, HL sesuo M. Davidi- 
ca iš šv. Pranciškaus parapijos 
Minersville, Pa., sesuo M. Ho
sana iš šv. Pranciškaus parapijos

sesuo M. Cyril ii iv. Antano

Linas A. Balsys iš Nauga- 
tude, Conn., sūnus Antano ir 
ara. Birutės Balsių, gegužės 

- 23 baigė Connecticut uni
versitetą, Storrs, Conn., įsi
gydamas bakalauro laipsnį 
iš germanistikos. Jis taip pat 
studijavo istoriją ir ekonomi
ją. Studijuodamas Linas ak
tyviai reiškėsi lietuviškoje 
veikloje, dalyvavo Lietuvių 
studentų klube ir Waterbu- 
rio Lietuvių Bendruomenės 
apylinkėje. Linas yra muzi
kos mėgėjas ir grojo viola 
universiteto simfoniniame 
orkestre.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Lauksiu tavęs ateinant Mont- 
realio vyrų okteto įdainuota 17 
patrijotinių lietuviškų dainų ir 
maršų. Kaina 10 dol. Persiunti
mui pridedama 1 dol.

Taip pat gaunamos ir šios 
naujausios plokštelės :Kur ginta
rais ... — Montrealio jaunimo 
ansamblis atlieka 16 kūrinių. 
Kaina 10 dol. Dainos, muzika ir 
gėlės — įvairių kompozitorių. 
ir artistų atlikti 12 kūrinių. Kaina 
9 dol. Leonas Baltras — arijos 
ir dainos. Kaina 8 dol. Aras... 
toli nuo tėvynė* — Toronto vyrų 
choro dainos. Kaina 10 dol. 
Neriji — Clevelando studenčių 
vieneto dainos. Kaina 8 dol.
Pavasari* — dainuoja dvynukai 1 
Šalčiai Vokietijoj. Kaina 10 doL į 
Užaugau Lietuvoj — lietuviškų ; 
dainų rinkinys. Kaina 8 doL

Persiuntimui pridedama 1

Im, sesuo M. Geralda ii iv. 
Antano parapijos Chicero, III.

25 metų sukaktį asini trys se
serys: sesuo M. Lucile ii iv. 
Klemento parapijos Chicago, 
111., sesuo M. Marilyn Kuzmic
kus ii iv. Baltramiejaus para-
pįjos Waukegan, III., sesuo M. 
Janina Golubickis iš šv. Kazi
miero parapijos Gary, Ine.

SKS

BALTIMORĖS ŽINIOS
Los Angelėje birželio 6 buvo surengta 29-toji lietuvių diena. Jos proga klebonas prel. 
J. Kirtingi! s veikta* poetą Bernardą Brazdžionį, švenčiantį 75 metų sukaktį. Jam rožę įteikia 
Laimutė Žemaitaitytė. Nuoe v. Elediiniko

Antanai Miceika liepos 24 pa
minėjo savo amžiaus 80 metų 
sukaktį. Vaišės buvo Four Mile 
restorane. Svečių tarpe buvo ir 
senas jo draugas, buvęs kong- 
resmanas Edvardas Garmatz. 
Antanas Miceika ilgus metus 
buvo Baltimorės Lietuvių Tary
bos pirmininkas, sėkmingai su
rengdavo Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimus, dalyvaudavo 
šv. Alfonso bažnyčios pamaldose 
ir parapijos parengimuose. Svei
katai susilpnėjus, dabar jau jis 
mažai kur dalyvauja. Pasveikinę 
jį su gimtadienio proga, draugai 
palinkėjo geros sveikatos.

Kun. Antanas Dranginis iš
rinktas. Marylando valstybės ve
teranų kapelionu. Jis yra popu
liarus veteranų tarpe, visi skaito 
jo straipsnius “The Chaplains 
Desk”. Marylando valstybės ve
teranų seimas įvyko Ocean City. 
Jame dalyvavo ir lietuvių 154 
posto legionieriai.

pos 30 pasirodė su -Baltimorės 
simfoniniu orkestru Harbor 
Lights koncerte. Publika ilgai 
plojo, įvertindama jo gerą skam
binimą. Koncerte dalyvavo ir - pos 19 iš Šv. Kazimiero bažny- 
nemažai lietuvių.

Algirdas Veliuona su žmona 
Rozalija yra išvykę atostogų j 
Kennebunkportą. Ten atosto
gauja ir daugiau lietuvių iš Bal
timorės. Algirdas aktyviai reiš
kiasi sporto klubo veikloje, o jo 
žmona šoka tautinius šokius Aro 
grupėje.

šv. Alfonso mokykla dabar re
montuojama. Dažo kambarius ir 
salę, taiso grindis, kad viskas bū
tu paruošta naujiems mokslo 
metams, kurie netrukus prasidės. 
Mokyklos pastatas yra senas, tai 
reikia dažniau remontuoti. Dar
bininkai taip pat remontuoja ir 
klebonijos kambarius.

Lietuvių svetainė mini 60 me
tų sukaktį. Yra sudarytas minėji
mui rengti komitetas, kuriam 
pirmininkauja Vytas Dūlys. Da
bar renkamos aukos, skelbimai, 
kurie bus įdėti į sukaktuvinę 
knygą. Lietuvių namų sukakties 
minėjimas bus spalio 9.

Jonas Obelinis

Daug lietuviškų knygų ir su
venyrų turi Darbininko admi
nistracija. Skambink 212 827- 
1351 ir pražyk, kad pasiųstų 
knygas 1 namus.

LOS ANGELES, CALIF
Marytė Bizinkauskaitė, gra

žiai pasireiškusi kitose lietuvių 
kolonijose solistė, iš Brockton, 
Mass., atvyks į Los Angeles ir 
spalio 17 dainuos šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos metiniame ba
liuje.

Prof. Jonas Kuprionis, sulau
kęs 80 metų amžiaus, liepos 8 
nuo širdies smūgio staiga mirė 
savo namuose. Liepos 13 po 
gedulingų pamaldų šv. Kazi
miero lietuvių parapijos bažny
čioj palaidotas Forest Lawn ka
pinėse. Laidotuvės, kuriose da
lyvavo labai daug žmonių, pra
vestos skautų dvasioj. Profeso
rius buvo vienas pirmųjų skautų 
kūrėjų.

Jonas Čekanauskas, Lietuvos 
gen. konsulo inž. Vytauto Ce-

West Lake Vittage ligoninėj. 
Velionis ’btrvo sujaukęs'' 84*m. 
amžiaus, jaunystėj dalyvavęs - 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vose kaip savanoris-kūrėjas. Lie- 

čios velionis buvo palaidotas 
Los Angeles Šv. Kryžiaus ka
pinėse. Laidotuvėse dalyvavo 
pilna bažnyčia žmonių. Laidotu
vių tvarkai vadovavo šauliai ir 
ramovėnai.

Los Angeles Dramos sambū
ris metiniame susirinkime reži
sierės pareigom pakvietė Danu
tę Barauskaitę. Dail. Algis Ža- 
liūnas sutiko būti jos padėjėju. 
Išrinkta nauja valdyba pareigo
mis pasiskirstė taip: V. Dovydai
tis — pirm., S. Matas — vice- 
pirm., E. Vidugirienė — sekr., 
G. Raibienė — ižd., A. Priš- 
mantienė—narė. Sambūris skel
bia dramos veikalo konkursą. 
Laimėtojui skiriama 2000 dol. 
premiją, kuriai pinigus sudėjo 
teatro rėmėjai ir sambūrio na
riai.

Ateitininkų moksleivių sto
vykla prasidės rugpjūčio 21 nau
joj vietoj, netoli Escondido, Ca
lif. Informacijų reikalais kreiptis 
į Julių Raulinaitį. Jo telef. 213 
244-0654.

Juozo Daumanto šaulių kuo
pos gegužinė įvyks rugpjūčio 
22 Emilio ir Julijos Sinkių re
zidencijoj, Santa Monica, Calif.

Rita D. Bureikaitė, Romo ir 
Ritos Medziukaitės-Bureikų 
dukra, Claremont kolegijos ang- 

gumą moksle gavo kolegijos sti
pendiją toliau tęsti anglų kalbos 
studijas Oxfordo universitete, 
Anglijoj.

Darius Raulinaitis, Algio ir 
Angelės Raulinaičių sūnus, iš
vyko j Paryžių studijuoti preky
binių mokslų ir pasitobulin
ti prancūzų kalboje.

KUN. DR. J. VAIŠNOROS 
KUNIGYSTĖS SUKAKTIS

Iškilmingomis koncelebraci- 
nėmis mišiomis Marijonų vie
nuolijos centro koplyčioj Romoj 
marijonas kunigas dr. Juozas 
Vaišnora liepos 24 atžymėjo 
savo kunigystės 50-ies metų su- 

koncelebravo Marijonų vienuo* 
Ii jos vyriausiasis vadovas ktih! 
Grabowski ir kun. Jonas Sake- 
vičius iš Londono, kuris taip pat 
neseniai atžymėjo kunigystės 50 
metų sukaktį.

Jubiliatas kun. Vaišnora yra 
pasižymėjęs savo šakota veikla 
ne tik Marijonų vienuolijoj, bet 
ir apskritai lietuvių religiniame, 
visuomeniniame, kultūros ir 
mokslo gyvenime, kuriame yra 
palikęs žymius pėdsakus.

Juozas Vaišnora yra gimęs 
Marijampolės apskrity 1905, 
mokėsi Rygiškių Jono gimnazi
joj, filosofijos ir teologijos stu
dijas baigė Romoj. Marijonų vie
nuolijoj ėjo įvairias atsakingas 
pareigas, trejus metus buvo Lie-

PUS DARBO DIENOS SAVAITGALIS

Rugsėjo 4-5 Dainavos stovyk
lavietėj įvyks Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Darbo dienos 
savaitgalis. Programoj pramatyta 
dvi dalys: šeštadienį — PLJS 
politinė ^konferencija, sekma
dienį — V PLJK paruošiamie
ji kursai.

Politinės konferencijos prog
ramą globos PLJS politinė ko
misija, kurią sudaro PLJS vice
pirmininkė politiniam reikalam 
Gintė Damušytė, Linas Kojelis, 
Viktoras Nakas ir Rimantas Stir- 
bys. Konferencijos tema: “In
formacija . ir įtaka“. Konfe
rencijoj bus stengiamasi suvesti 
žodį su darbu, būtent idėjinę

LAWRENCE, MASS

Kenneth Allen ir Elenos M. 
Bandziulytės-Wright dukrą Re
giną liepos 17 Los Angeles šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioj pakrikštijo kun. dr. V. 
Bartuška. Krikšto tėvais buvo 
Vytas J. Bandziulis ir Martha 
K. Wright Naujagimės tėveliai 
gyvena netoli San Franciško, 
Bayside Calif.

UŽ .K.

tuvos marijonų provincijolu, da
bar jau daugiau kaip 10 metų 
eina generalinio postuliatoriaus 
pareigas, vesdamas arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio šventuoju pa
skelbimo bylą.

kultūros gyvenime pasireiškė 
nuo pat jaunystės dienų, įsijung
damas į įvairias katalikiškas or
ganizacijas ir jom vadovauda
mas. Taip pat nuo jaunystės 
pradėjo reikštis spaudoj ir lite
ratūroj. Yra įvairių religinių vei
kalų autorius. Jo parašyta popu
liari arkivyskupo Matulaičio 
biografija neseniai buvo išleista 
vokiečių kalba Federalinėj Vo
kietijoj. Yra lietuvių radijo tarny
bų, jų tarpe ir Vatikano radijo 
lietuviškojo skyriaus bendradar
bis. Kun. Juozo Vaišnoros ku
nigystės 50 metų jubiliejaus pa
minėjime dalyvavo gausus bū
rys jubiliato bičiulių ir gerbėjų, 
Romos lietuvių ir kitataučių.

Be kita ko, bus svarstomas sa
vęs informavimas ir būdas in
formuoti kitataučius.

V pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso paruošiamuosius kur
sus praves kongreso ruošos ko
mitetas, kuriam vadovauja Vio
leta Abariūtė. Pramatoma supa
žindinti dalyvius su kongreso 

vą” ir pateikti siūlymus kraštų 
atstovam, kaip jie gali tinkamai 
pasiruošti.

Norintieji dalyvauti PLJS 

si į Gintę Damušytę, 91-26 85th 
Avė., Woodhaven, New York 
11421, tel. (212) 441-2179. Re
gistracija uždaroma rugpjūčio 
24.

Albinai Kvaraciejutei už bilietų 
ir vokų prirengimą.

Metines peramjos nusyos dus 
rugsėjo 19. jas ve* Tėv. Kle
mensas Kasinskas, pustonis***, 
« Hartford, Cosrn. Miiie* bu* k^e^h MB9, gtadm 
8:30 v. ryto ir 7 v.v. Visi pnr- padarė 1933. Dirbo §v. Kry- 
” 1 1 u. .. fr Loreto ‘

New Mezfoo,

—Akademinio skautų sąjūdžio 
studijos dieno* Tabor Farmoj 
Šiemet vyks rugpjūčio 26-29.

— Santaros-Šviesos suvaftiavi-
ma* Tabor Farmoj, Mich. 
met vyks rugsėjo 9-12.

šie-

— Inž. Jonas K. Valiūnas, 
Vokietijos darbo kuopų vado
vas mąjoro laipsny, sulaukęs 
65-rių metų amžiaus, išėję pen
sijon. Jis dirbo čia nuo 1955 m., 
vadovaudamas lietuvių daliniui 
ir statydamas daugiausia til
tus. J.K. Valiūnas yra daug pa
dėjęs ir lietuviam, ypač Vasario 
16 gimnazijai.

— Jūratė Nausėdaitė-Ann JH- 
lian susuko filmą televizijai kar
tu su Caro] Brunett ir Sammy 
Davis Jr. Programa vadinasi 
“The Texaco Star Theatre“ ir 
bus rodoma rugsėjo 11 per NBC 
kanalą.

— Vasario 16 gimnaziją Šie
met baigė ir Weinheimo vo
kiečių gimnazijoje abitūros egza
minus išlaikė šie mokiniai: Ei- 
manas Sakalauskas, Irena Schul- 
te, Robertas Šlavikas, Laima Va- 
liūnaitė ir Kristina Veršelvtė.

— Pavergtų tautų savaitė Cle- 
velande bus paminėta rugpjūčio

AM banga 1300, rugpjūčio Su

vergtų tautų atstovais. Lietn- 

• stovykla Romuvos stovytiatvie 

7-21.

navos* sto\ 
ter, Mich.

vykia Dainavos stovyklavietėj 
vyks rugpjūčio 14-22.

PLJS Ryšių centro ruošiamas 
prie Akron, Ohio, įvyks rug
pjūčio 8-22.

— Ateitininkų namų, Lemont, 
III., vadovybė rugpjūčio 15 ren
gia gegužinę Ateitininkų na
muose.

— Pasaulio Lietuvių Dienų 
meno vadovu yra pakviestas 
dail. Vincas Lukas, komercinio 
meno specialistes.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: L. Kuikulis, Rochester, N. 
Y., Užsakė^ kitiem: E. Diet- 
ricb, Elizabeth, N.J. — Br. 
Grudinskienei, Bergenfield, N. 
J., J-A. Aleksoms, Shennan, Tx. 
— D. Paufiūtei, Cicero, UI. Svei
kinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 12 
dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.

NEBEKENTĖKITE 
NUO KERNUOS 
VImI Mtoj* programa. 

Vlonlntūld dlot* Ir dlrtao 
1 ūUBto Jįmūū y

BkMiM^lrwtorzMmą. 

• vaL r^itaL vak. Rrii^ML

A-A-A.
Sesuo M. RoaarŲa yra gi

musi Lawrence» Ma**^ kur lan- 
ae pcauinę ir auntestuąią mo
kyklų. | Sv. Kazimiero seserų

šios ir kito* lietuviikos ploki- f 
telės, naujos lietuviškos knygos ■ 
4r lietuviški suvenyrai gaunama 
Dubininko administracijoj, 341 , ■ *,"1 ,f?
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. ’ JSSSJ?a?*aS 
11907.



Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu, 1983 birželio 26 - liepos 4* ■ 
Chicagoje įvyks Ū-sios Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynės.

Mes kreipiamės į visus lietu
vius sportininkus plačiame po-

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės globoje lietuvių jauni
mas, susirinkęs iš paskirų kon
tinentų, turės progos išbandyti 
savo jėgas sporto aikštėse ir pa
rodyti mūsų tautos atžalyno fizi
nį, dvasinį ir kultūrinį potencia-

Tegul II-sios Sporto Žaidy
nės suburia vienon šeimon spor
tinius vienetus, pavienius spor
tininkus ir sporto darbuotojus.

Pasaulio Lietuvių Dienos ir Il
sios Sporto Žaidynės tebūna 
mūsų vienybės irtautinio sąmo
ningumo simbolis.

Lietuviai sportininkai, Chi- 
caga jūsų laukia 1983.

II-jų P.L. Sporto

Komitetas

1982 m. Š.A. pabaltiečių leng
vosios atletikos pirmenybės 
įvyks rugsėjo 11-12 Kanados 
latvių stadione “Sidrabene”, 

. Milton, Ont, tarp Toronto ir 
Hamiltono. Vykdo — Kanados 
Latvių Sporto Sąjunga.

Sekant pereitų metų pavyz
džiu ir šiemet svečių teisėmis 
yra pakviesti vietiniai suomių, 
ukrainiečių, lenkų ir vengrų 
lengvatlečiai. Taigi šios rungty
nės bus išplėstos į 7 tautybių 
kviestines varžybas, iš kurių 
bus išvestos pabaltiečių pirme
nybės.

1982 m. Š.A. lietuvių pirme-

šiip varžybų. Tuo būdu mūsų 
lengvatlečiams šios rungtynės 
bus net trejopos.

Varžybos bus vykdomos šio
se klasėse: vyrų, moterų, jaunių 
A (1963-65 gim.), jaunių ir mer
gaičių B (1966-67 m. gim.), C 
(1968-69 m. gim.), D (1970- 
71 m. gim.) ir E (1972 m. gim. 
ir jaunesnių). Programa apima 
beveik visas pagrindines rung
tis.

Dalyvių registracija atliekama 
iki rugsėjo 4 adresu: Mr. Gu
nare Gubinš, 55 Pine Crest

Connecticuto LB apygardos 
suvažiavimas
Suvažiavimas įvyko balandžio 

25 New Havene. Dvi apylinkės, 
iš aštuonių, nedalyvavo.

Po trumpo valdybos pirm, 
įžanginio žodžio vietos klebonas 
kun. A. Karalis sukalbėjo specia
lią suvažiavimo maldą. Suva
žiavimą raštu sveikino LB kraš
to valdyba ir LB LX-tos tary
bos pirm. inž. Vyt Izbickas. 
Praėjusių metų suvažiavimo pro
tokolą, parašytą M. Petrauskie
nės, protokolų sekretorės, skai
tė vald. sekr. Juozas Kazlauskas. 
Dėl jo kilo diskusijos. Susitar
ta šių metų suvažiavimo proto-

RcL, Toronto, Ont M6P 3G6. 
Tel. 416 767-1398.

Dėl streikų ir pašto tarnybos 
nepastovumo Kanadoje, JAV-se 
gyveną lengvatiečiai prašomi re
gistruotis pas Š ALFAS S-gos 
Lengv. Atletikos K-to vadovą: 
Mr. Algirdas Bielskus, 3000 
Hadden R<L, Euclid, OH 44117. 
TeL 216 481-7161.

Dalyvavimas yra atviras vi
siem lietuvių lengvatiečiam.

šaudymo pirmenybės
1982 m. Š.A. pabaltiečių ir 

lietuvių šaudymo pirmenybės 
vykdo ŠALFASS-gos šaudymo 
komitetas. Pistoletų varžybos 
įvyks rugsėjo 11 latvių šaudyk
loje “Berzaine”, netoli Toron
to, Ont Smulkaus kalibro šau
tuvų ir medžioklinių šautuvų 
varžybos įvyks rugsėjo 18 Ha
miltono lietuvių šaudykloje 
“Giedraitis”, netoli Caledonia, 
Ont.

§ ALF ASS-gos centro valdyba 

kolą prašyti šiam suvažiavimui 
sekretoriavusį Antaną Paliulį 
tuoj parašyti ir perduoti apygar
dos valdybai, o šį jį persiųs 
kontrolės komisijai patikrinti, 
papildyti ar pataisyti ir grąžin
ti valdybos sekretoriui padau
ginti ir išsiuntinėti apylinkėm.

Apygardos valdybos kontrolės 
komisijoa ir apylinkių praneši
mai—trumpi, kondensuoti. Stip
resne veikla pasižymi Hartfor
do, Putnamo, Waterburio ir New 
Britaino apylinkės. Kitos savo 
negausumu nepajėgia pasirodyti 
stipresnė) veikloj.

Perskaitytos Detroito suvažia
vimo priimtos rezoliucijos.

Padaryti trumpi pranešimai iš 
suvažiavimo ir LB 30-mečio mi- 

. nėjimo. Įteikti žymenys, parvež
ti iš Detroito, asmenim, šiame 
suvažiavime dalyvaujantiem.

Į suvažiavimą buvo kviesti 
kandidatai X-ton LB tarybon. 
Dalyvavo dr. Č. Masaitis, dr. J. 
Kriaučiūnas, J. Vaitkutė ir I, 
Budrys.

rimai. Apylinkės praneša apygar-, 
dos valdybos pirmininkui apie 
savo ruošiamus renginius ir jų 
datas, kad išvengtų dviejų ar 
daugiau renginių tuo pačiu lai
ku. Visi pripažino, kad toks ka-

Connecticuto LB apygardos metinis suvažiavimas New
Havene. Nuotr. Lino Lipčiaus

aukštesniąją moKyki^ o tuo pa
čiu laiku ir Bostono lituanisti
nę mokyklų, kurių baigė pir
muoju mokiniu. . x

Saulius E.* Cibas labai mėgo 
muzikų. Pradžioj mokėsi priva
čiai, o vėliau trejus metus lan
kė Naujosios Anglijos konser
vatorijoj vadinamų “extension

pasižadėjo bendradarbiauti. 
Kiekvienais metais apylinkės, 
išsirinkusios valdybas, jų sąrašus 
su adresais, pašto Zonų ir tele
fono numeriais tuoj siunčia apy
gardai. LB 30 metų minėjimus 
ruošti pagal išgales apylinkėse. 
Apygardoj vienintelę radijo va
landėlę — Tėvynės Garsus, mi
ninčią 25 metų sukaktį, parem
ti $25 auka. Lietuvių Bendruo
menės 30 metų leidinio papil
domuose leidiniuose įrašyti pir
mąja apylinke Waterburio, o ne 
Hartfordo apylinkę. Taip pat da
ryti žygius, kad Bridgeporto LB 
apylinkės istorija btftų parašyta 
papildomai. Apylinkių val
dybos įvairiomis raštų bei infor
macijų kopijomis aprūpina apy
gardos valdybos narius, gyve
nančius jų apylinkės ribose.

Į sekantį trejų metų terminą 
apygardos valdyboj pasiliko A.

KŽu^fasj. Posėdžiavo Liet Kat Susivienijimas
Lietuvių Katalikų Susivieniji- rovei. Iš finansų revizijos {na

mo pusmetinis posėdis įvyko nešimo paaiškėjo, kad šis susi- 
birželio 24 ir 25 Susivienijimo vienijimas yra labai saugus.

Čiūtė-Krakauskienė, seselė Pal
myra ir G. Žemaitaitis.

Kontrolės komisija — A. Dū
da, L. Strazdienė ir J. Petuška.

Apygardoje iki ’ šiol’ žinongj

vene —Maironio minėjimas; 
spalio 2 — rudens balius Water- 
bury; spalio 9 — LB vakaras 
Hartforde; spalio 31 — Putnamo , E. Mack. Maldą sukalbėjo prel. 
seselių rėmėjų sąskrydis — Vė
linės.

divistan”. Tai darė atliekamu 
nuo mokyklos laiku ir net šeš
tadieniais. 1978 studijas baigė 
bakalauro laipsniu. Tų pačių 
metų rudenį tame pačiame Har
vardo universitete įstojo į medi
cinos mokyklą. Paskutinius dve
jus metus studijuodamas dirbo - 
praktikavo ligoninėse, kurios 
yra surištos su Harvardo uni
versitetu: Massachusetts Gener
al Hospital, Beth Israel Hos
pital, Brigham and Women*s 
HospitaĮ, Children’s Hospital 
Medical Center, Deaconess 
Hospital ir Mount Aubum ligo
ninėse. Nuo liepos 1 bus Brig
ham and Women’s garsioj Li
goninėj patologijos reziduojan
tis gydytojas.

Prisiminus, kaip Saulius dar 
pačioj vaikystėj rūpinosi savo 
jaunesne sesute, jis visą laiką 
liko toks pat, rūpindamasis sa
vo artimaisiais ir kitais, o ma
žiausia savimi. Tas rtpinima- laįkrajgiuose recenzijose jis bu- 
sis kitais turbūt atvedė jį ir į 
gydytojo pašaukimą — rūpintis 
kitais.

Tačiau ųaokšfos Sauliui ne* 
Ųukdė veikti ir kitur. Jis šoko 
tautinius šokius Bostono tauti* 
nių šokių sambūryje, kuriam va
dovavo Ona Ivaškienė, prikiša1 
sė ir priklauso prie ateitininkų. 
Bet tai šalutiniai jo pomėgiai. 
Labiausiai jis mėgo muziką. 
Pianinas šalia medicinos yra 
jo geriausias draugas. 1973 Pa* 
baltiečių draugijos Bostone su
rengtame konkurse jis laimėjo 
pirmą vietą. Taip pat Wallaston 
Man Glee Club irgi laimėjo 
pianino konkursą. Buvo pe- 
kviestas ir dalyvavo pianino 
koncerte su Boston Pops or
kestru, kuriam vadovavo Arthur 
Fiedler. O su lietuviais solis
tais ir solistėmis, kaip jų akom
paniatorius, yra koncertavęs, be 
Bostono ir jo artimesnių ir to
limesnių apylinkių, Toronte, 
Clevelande, Philadelphįjoj, 
Chicagoj, New Yorke Camegie 
Recital Hali. Ten amerikiečių 

(nukelta į 7 pel.)

š
• Dalyvavo visi valdybos nariai 

ir direktoriai. Posėdį pradėjo 
prezidentas advokatas Thomas

Jonas Balkūnas iš St Peters- 
burg, Fla.

Valdybos nariai padarė įvai
rius pranešimus. Iš jų paaiškėjo, 
kad visi rūpestingai ir stropiai 
dirbo susivienijimo narių ge-

dentas paskyrė tris narius: Prft- 

zimierą Leskauską, kad paruoš
tų kuo greičiau {danus naujiem 
nariam verbuoti.

Direktoriai visais balsais nuta
rė paremti Lietuvių Kultūros 
Fondą, Susivienijimo Fondo 
vajų, Lietuvos pasiuntinybę ir 
Liet Kat Mokslo Akademiją.

FJK

Custom mada fur and sheep- 
skin coats and other leather

neighborhood. Ūse our lay- 
away plan.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesilus pasiūlo modemiškus apdraudos planus.

Sustv. savo neriami moka dividendus Ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui tnortglčių.

Norį įsirašyti kreipkite* | SUSiV. CENTRĄ, P.O. Bos 32 (71-73 to. 
Washington St), Wilkts Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorke 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Sustv. direktorių BROMŲ 
BOBELį, 212 Elderts Lina, ffoodhaven, N.Y. 11421, toL M 74837.

ALEX SHEEPSKIN AND FUR CO. 
7040 JAM AICA AVĖ.
W0ODHAVEN, N.Y. 11421 
TEL 212 296-1152

ATTENTION

Reta proge^ūigyti anglų kalba dvi vertingas knygas 
papiginta kaiaa*

UTHUANIA 700 YEARS, by A. Gerutis. 15 doL

SOVIET GENOCIDE IN UTHUANIA, by J. Psjaujis- 
Javls. 12 doL

Užsisakant abi knygas, mokama tik 25 doL
Persiuntimui pridedamas tk 1 doL
Darbininkas, 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

BRIDGES is a monthly newsletter in the English 
language published by the Lithuanian American Com- 
munity. It is geared for those Lithuanians who do not 
understand Lithuanian būt are interested in the Lithuanian 
culture. The newsletter is published monthly and the 
subscription rate is 5 dol. per year. The readers of Darbi
ninkas are urged to inge the Lithuanians in tjieir local 
communities to subscribe this newsletter for their sons and 
daughters interested in their heritage. Write to: Bridges, 
341 Highland Bbd, Brooklyn, N.Y. 11207
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DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ

LITHUANIAN COOKERY
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Jono Urbono

mūsų pareiga yra di 
vių tautos labui.

nės to jausmo lyg fr neturi. Tai 
dažnai sudaro nemaža kliūčių

nm- 
Miekū

žmogaus

užsibrėžtą t&sią

LB BOSTONO APYGARDOS
SUVAŽIAVIMAS

Cape Cod, Hyannis, Dantey 
Conference Center patalpose 
kovo 27 įvyko LB Bostono apy
gardos atstovų suvažiavimas. 
Dalyvavo LB krašto valdybos vi- 
cepirm. J. Urbonas, LB tary
bos prezidiumo vicepirmininkai 
inž. R. Veitas ir inž. C. Mickū
nus bei 22 apylinkių atstovai iš 
Brocktono, Cape Godo, Provi- 
dence, Worcesterio ir Kenne- 
bunkporto. Ypač gausiai buvo 

1982 metai* gegužė* 8 dieną staiga mirė mano 
mylima* vyra*

VINCENTAS MEILIŪNAS

atstovaujama naujai atgimusi 
Providence LB apylinkė.

Suvažiavimo šeimininkė buvo 
LB Cape Codo apylinkė, kuriai 
teko vykdyti organizacinį darbą.

LB Cape Codo apylinkės pirm. 
V. Židžiūnas, pasveikinęs susi
rinkusius, pakvietė LB Bostono 
apygardos pirm. J. Rūtenį perim
ti tolimesnį suvažiavimo vado
vavimą.

J. Rūtenis, pasveikinęs daly-

nas.
Apylinlūų atstovai pranešė 

apie veiklą apylinkėse. Susidarė 
įspūdis, kad visose apylinkėse 
veikiama darniai, išskyrus LB 
Bostono apylinkę, kuri pergyve-

Aptariant narių prieauglio 
klausimą, ypatingą susirūpinimą 
pareiškė LB Cape Codo pirm. 
V. Židžiūnas. Jo nuomone, “auk
sinio amžiaus” žmonių tarpe 
sunku tikėtis prieauglio. Šios 
apylinkės steigėjas ir pirmas pir
mininkas M. Biliūnas priminė, 
kad “auksinio amžiaus” žmonių 
niekada netrūks ir jų skaičius 
didės.

LB Bostono apygardos vice- 
pirm. inž. V. Kubilius pranešė, 
kad spalio 2 LB Bostono apy
garda rengia LB 30 metų veiklos 
minėjimą Randolphe, Lantana 
restorano salėj.

LB Bostono apygardos vice- 
pirin. P. Jančauskas pranešė 
apie LB rinkimus, vykstančius 
gegužės 8-16. Visi kviečiami 
šiuose rinkimuose dalyvauti.

Svarstant Lietuvių dienos ren
gimo klausimą, prieita išvados, 
kad pagal galimybes visos apy
linkės tokias dienas turėtų su
rengti su galimai įvairesne pro
grama. Čia galėtų tilpti ir sportas, 
parodos, koncertas.

Sugiedojus Lietuvos himną, 
suvažiavimas baigtas.

Pietų metu kalbėjo Lietuvių 

nizuotas kr praėjo darbingoj nuo
taikoj. Už tai tenira padėkoti LB 
Bostono apygardos pina. J. Rū
teniui ir jam talldnusiam LB 
Cape Codo apylinkės pirm. V. 
Židžiūnui.

«fl®L
za.r*

Antikomunistinis laikraštis 
“The Trutb”

Kas ketvirtį metų anglų kalba 
leidžiamas laikraštis “The 
Truth” visus savo puslapius 
skiria supažindinimui su bai
siais komunistų darbais ir ko
munizmo siekiais. Š.m. Nr. 3 
papuoštas fotografijomis iš Pa
vergtų Tautų savaitės de
monstracijų, o straipsniuose ra
šoma tik apie komunizmo bai
sybes. Rašoma ir apie evange
listo Billy Grabam nevykusią 
kelionę į Sovietų Rusiją, ragi
nama panaikinti OSI — The 
Office of Special Investigation 
įstaigos darbą, kuris esąs dide- 

Mass. Ir ten jis ėmėsi organi
zacinio darbo, ėmė veikti LB 
apylinkėje, o dabar yra išrinktas 
LB Bostono apygardos pirmi
ninku. Susidarė sąlygas ir savo 
dailininko darbui ir jau surengė 
eilę parodų savo apylinkėje.

Liepos 10 jis paminėjo savo 
70 metų sukaktį. Į svetingus jo 

lis pasitarnavimas rusų KGB 
įstaigai ir tai atliekama Ameri
kos mokesčių mokėtojų pini-

Rusijos maitinimą ir rėmimą 
visokiomis gėrybėmis bei tech
niniais įrengimais. Keliamas 
klausimas, kodėl nepersekio
jami sovietų kolaborantai. Hanoi 
siunčiąs vietnamiečius į Sibirą. 
Primintas Baltic Holocaust ir 
daugybė kitų straipsnių iš viso 
pasaulio, ką ten komunistai da
ro. Ištrauka Sibiro tremtinės 
Elenos Jučiūtės knygos “Pėdos 
mirties zonoje” ir jos fotografi
ja. Taip straipsnis po straipsnio 
nušviečia Sovietų Rusijos dar
bus ir kėslus, ko jie siekia 
visame pasaulyje ir kur jie eina. 
Taip visi 32 laikraščio pusla
piai užpildyti antikomunistinė
mis žiniomis. Taip pat pasisa
koma prieš Vakarus, kai jie pri
sideda prie komunizmo sustip-

13»Nr.31 
tr. i w.

New Yorko. Ji kalbė-

inž. Kazys Baronas. Jis lengva 
humoristine forma papasakojo 
apie sukaktuvininko gabumus, 
pamėgtus darbus, palietė ir jo 
kūrybą, priminė jo parodas, pri
minė ir tai, kad rudenį išeis jo 
eilėraščių rinkinys. Kalbėjęs ta 
proga paskaitė vieną sukaktuvi
ninko eilėraštį — Prisiminimuo-

Susirinkę turėjo progos susi
pažinti ir su jo dailės kūryba, 
turėjo progos pabuvoti, padrau
gauti, prisiminti gražias nutolu
sias dienas ir palinkėti Miela
jam Jonui daug sveikatos, ištver
mės ir sėkmės visuose jo dar
buose.

rinimo. Taip pat įdėta daug 
fotografijų, kurios 
baisius komunizmo 
žmones, kurie yra 
ar nukankinti.

Laikraštį “The Trutb” galima 
užsisakyti šiuo adresu: Free- 
dom Company, P.O. Box 582, 
Plymouth, N.H. 03264. Kaina 
metam už dvi prenumeratas $12, 
o už vieną $7.50. Straipsnių au
toriai yra latviai, ukrainiečiai 
ir kitų tautybių. Mažiausia yra 
lietuvių.

iliustruoja 
darbus ir 
nukentėję

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Palaidotas gegužės 12 dieną Ii Apreiškimo parapi
jos bažnyčios Cypress HHIs kapinėse.

Širdingai dėkoju visiems mane guoduslems sun
kią valandą, pareiškusiam* užuojautą žodžių, laiškais ir 
spaudoje,, aukojusiems šv. Mišias, atsiuntuslems gėles 
ir atminimui skyrusiam* aukas lietuviškiems reikalams:

JONUI PAKALKAI

mirus, jo žmonai Aleksandrai, dukrai Rimai Čerkeliūnienei 
su šeima reiškiame gilią užuojautą

Nuoširdžiai dėkoju Apreiškimo parapijos klebonui kun. 
Jonui Pakalniškiui, kun. Antanui Račkauskui ir tėvui 
Klemensui Žalaliui, OFM, už šv. Mišias, maldas kop
lyčioje Ir palydėjime j amžino poilsio vietų.

Dėkoju solistui M. Razgaičiui už giedojimą bažnyčioje.
Nuoširdžiai dėkoju tarusiems atsisveikinimo žodį šer

menyse ir kapinėse: Lietuvos Generaliniam Konsului 
Anicetui Simučiui, inž. Jurgiui Zabelskiui — Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjungos NY Skyriaus ir LB 
Oueens apylinkės vardu, Jurgiui Kiaunei — Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 126 — Centrinės kuopos var
du, Apolinarui Vebellūnui — Tautinės Sąjungos 1-mo
jo skyriaus vardu, Jonui Valaičiui — SLA “Tėvynės” 
vardu ir Aleksandrui Vakseliui — Atletų Klubo vardu.

Dėkoju dr. E. Noakui už atsisveikinimo pravedimą.
Dėkui visiems už gausų dalyvavimą šermenyse, baž

nyčioje ir laidotuvėse.
Ačiū Marytei Šalinskienei už nuoširdų ir rūpestingą 

laidojimo patarnavimą.

Birutė ir Vytautas Ignai 
Ona Osmolskienė

ALEKSANDRAI MIKLAŠEVIČIENEI
mirus, jos sūnus Henriką ir Kęstutį ir jų šeimas liūdesio 
valandoje giliai užjaučia

Ona Jasaitienė
Nijolė Jasaitytė
Ina ir Tadas Jasaičiai 
Felė ir Algis Jasaičiai

SAULIUS CIBAS —
(atkelta iš 6 psl.)

vo labai šiltai priimtas ir iš
girtas.

Žinoma, dr. Saulius E. Cibas, 
ir būdamas gydytoju, neatsisa
kys savo-draugo — pianino, tik 
čia bus jau sunkiau, nes bus 
daugiau suvaržytas su laiku, 
teks budėti ir .dirbti ligoninėj 
ne tik vakarais, bet kartais šeš
tadieniais ir sekmadieniais.

Sauliaus sesutė Ramunė, 
kuria jis mažytis labai rūpino
si, irgi jau baigė Stony Brooks 
universitetą ir dirba vienoj New 
Yorko ligoninėj. Jo tėvai — 
inž. Edmundas Cibas, praeitų 
metų rudenį sveikatai sunega
lavus, laikosi namuose, o moti
na Stasė Cibienė dirba Har
vardo universiteto bibliotekoj 
kaip svetimų kalbų raštų sky
riaus vedėja.

Linkime mielam daktarui 
Sauliui E. Cibui sėkmės ir lai
mės profesiniame darbe ir as
meniniame gyvenime.

P. Žičkus

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komiteto rengiamas tradicinis 
balius įvyks rugsėjo 25 So. Bos
tono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėj.

JAV LB 30 metų veiklos su-

Randolph, Mass., rengia LB Bos
tono apygarda.

Tautodailės darbų parodą ir

tono L.T.I. skyrius.
Laisvės Varpo rudens koncer

tas įvyks spalio 10 So. Bostono 
Lietuvių Piliečių D-jos salėj.

Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimasįvyks lapkričio 
21 So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos salėj.

LAISVĖS VARPAS sekmadle- 
niais 940-1040 vaL ryto iš WCAV-

Viščinis, 173 Arttmr St, Brockton,

Mielai motinai mirus,
Žmona Genovaitė Meiliūnienė

HENRIKUI MIKLUI

JUOZAS RAIMUNDAS KONDRATAS.

Norime padėkoti visiems, kuris sutelkė jam paskutinį

JŪRA STRIMAITYTĖ, lietuvė ad
vokato, STRtMAmS 0 KEH0E, 31

mūsų mylimas vyras, tėvas, sūnus, vaikaitis ir brolis, 
netikėtai darbe mirė birželio 18. Palaidotas birželio 22 
Šv. Jono kapinėse šalia jau seniai mirusio savo se-

BOSTON, MASS — WLYN 1300

$1360.00 rugsėjo 27 
spalio 6

jo žmonai Rasai ir jų visai šeimai glito* užuojautos reiškia
Microbiology Staff, 

North Shore University Hospital Neužmiršk lietuviškos 
spaudos! 
Skaityk ir platink ją!

OFM, vargonininkui V. Raliui už gražų giedojimo mišių

1982 M. EKSKURSIJOS 
I LIETUVĄ

Liekame nuliūdę:

Žmona Loreta su vaikučiais, ttvas Vytautas, močiutė 
Rolė, brolis Tomas, sesuo Audronė tu teima

Moliai vedi



žel

naitė-šileikienė.

kytpja ir 
vadovėj 
“Imk į ražą' 
Švieti 
darbus attiko pęi 
tuvė Brooklyne. Knyga

parengimą suruošti. Dėl mokes
čio už patalpas Židinio valdyba 
nutarė tartis su suinteresuotom

piūčio 14, Šeštadienį, bus Izi
doriaus Vasyliflno smuiko kon
certas. Akomponuoja Vytenis 
Vasyliūnas. Rugpjūčio 14 prasi
deda ateitininkų sendraugių sto
vykla. Rugpjūčio 20 bus solistės

Žolinė, Maruos į dangų pa
ėmimo šventė, bus rugpjūčio 
15. Apreiškimo parapijos kunigai 
kviečia kuo gausiau atsilankyti 
tą dieną į pamaldas.

Kunigų Vienybės metiniame 
seime, kuris buvo Clevelande 

., . „ ... rugpjūčio 4-5, iš New Yorko da-
tetui bus rogBĮOfro 15. Katalikų Iyvavo. kuQ K

kun. St Raila, kun. J. Pakalniš
kis ir kun. V. Dabušis iš Pa- 
tersono, N.J.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Liet. Kat. Religinės Šalpos rei
kalų vedėjas, išvyko dviejų sa
vaičių atostogų.

Prof. Juozo Brazaičio, ilgame
čio Darbininko redaktoriaus, 
raštų III tomas jau gaunamas 
Darbininko administracijoje. Čia 
surinkti jo straipsniai apie lite
ratūrą, įvairius autorius, surink
tos knygų recenzijos. Nemaža 
jų buvo spausdinta Darbininke. 
Tomas turi 568 puslapius. Jį 
suredagavo Alina Skrupskelienė 
ir Česlovas Grincevičius. Kaina 
15 dol.

mokslininkų parengimas yra 
labai svarbus kiekvienai valsty
bei ir-visai Katalikų Bažnyčiai. 
Aukas šiam katalikų universite
tui reikia grąžinti Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje pirmoje 
rinkliavoje.

Aleksandras ir Irena Vekseliai 
rugpjūčio 1 išvyko dviejų savai
čių atostogų į pranciškonų va
sarvietę Kennebunkporte, 
Maine.

Irena ir Julius Veblaičiai, gy
veną Union, N.J. atostogauja

bunkporte, Maine.
Dr. V. Ingelevičius su savo 

dukrom Regina Kudžmiene ir 
Mara Vygantiene ir su jų šeimom 
nuo rugpjūčio 1 pradėjo atosto
gauti Kennebunkporte pranciš
konų vasarvietėje.

A. a. Jonui Pakaliau mirus, 
pagerbdami jo atminimą, Ma
tulaičio namams Putname paau
kojo: dr. A. Goeldnerienė 20 
dol., Bt. ir V. Sutkai — 20 
dol., Petras Žilionis —<• 15 dol., 

. Genovaitė Meiliūnienė — 20 
dol. Viso suaukota 75 dol.

A. a. Jono Pakalkos atmini
mui Tautos Fondui paaukojo: 
dr. A. Šlepetytė-Janačienė — 25 
dol., Genovaitė Meiliūnienė — 
20 dol., Liutaveras ir Danutė 
Siemaškos — 20 dol., A. ir L. 
Sperauskai — 10 dol., Sofija Sko- 
beikienė — 10 dol., Magdalena 
Ulėnienė — 5 dol. Tautos Fondo 
valdyba nuoširdžiai dėkoja.

Juozas Nakutavičius, iš New 
Yorko, įdainavo estradinės mu
zikos plokštelę, kuri pavadinta 

l “Ateisiu, mergužėle, ateisiu”. Su 
juo taip pat dainuoja ir Dana 
Summers-Striugaitė. Abu yra 
nariai New Yorko vokalinio vie
neto — Jinai ir trys gintarai.

DĖMESIO STUDENTAMS!

843-6677.

Lietuviai studentai, kurie pra
dės mokslą ar jau mokosi me
dicinos universitete Guadlaha- 
ra, Meksikoje, prašomi tuojau 
paskambinti (ar jų tėvai) dėl gy
venimo sąlygų informacijų Liu
dui Jagminui 1 (617) 697-6602, 
arba rašyti: 61 Orange St, 
Bridgewater, Mass. 02324.

Aldona Krutikienė, gyvenanti 
St Petersburg Beach, Fla.. at
vyko j New Yorką aplankyta 
draugų ir pažįstamų, nes anks
čiau ji čia gyveno. Sustojo pas 
savo sūnų Ričardą ir marčią Kris
tiną Krulikus.

Jurgis Kiaunė, savanoris kūrė
jas, yra paguldytas į ligoninę, 
kur jam rugpjūčio 3 padarė veido 
operaciją.

New Yorko LB apygardos val
dyba ėmėsi iniciatyvos surengti 
dailininko Česlovo Janušo dailės 
darbų parodą, kuri skiriama jo 
amžiaus 75 metų ir jo kūry
bos 50 metų sukaktims paminė
ti. Parodai surengti sudarytas 
specialus komitetas iš tų organi
zacijų, kuriose dailininkas daly
vauja ir aktyviai reiškiasi. Or
ganizacijų atstovų pirmas su
sirinkimas buvo liepos 29. Į spe
cialų parodai rengti komitetą iš
rinkta — pirm. Aleksandras Vak- 
selis, sekretorius Apolinaras Ve- 
beliūnas, iždininkas Kazimieras 
Bačauskas. Paroda ir dailininko 
pagerbimas bus lapkričio 6 Kul
tūros Židinyje.

KNYGA APIE 
MAISTĄ IR LIGAS

Darbininko administracijoje 
galima gauti stambų veikalą 
Maistas ir ligos. Jį parašė dr. 
Petras Kaladė iš Bostono. Jis 
visą gyvenimą yra skyręs maisto 
tyrinėjimui. Knyga turi 654 pus
lapius, didelio formato, daug 
įvairių lentelių, paaiškinimų, ap
tarimų. Ji rekomenduojama 
kiekvierrim, nes padės geriau 
susipažinti su maistu ir su įvai
riomis ligomis, kurios kyla iš 
vienokio ar kitokio maisto. Iš
leido Lietuvių Agronomų Sąjun
ga. Spausdino Juozo Kapočiaus 
spaustuvė Bostone. Įrišta į kietus 
viršelius. Knygos kaina — 20 
dol.

M7-1351

alinį

. Fondo
gaidos. Knyga turi 54 pusla
pius. Knygos viršelį ir kitas

binti Lietuvių Kultūros Fondo 
valdybos pirmininkui Algirdui 
Šilbajoriui, tel. 846-7636.

Juozas Pažemėnas rugpiūčio 
9 buvo paguldytas į ligoninę, 
kur jam padaryta operacija.

su naujausiomis lietuviškomis 
plokštelėmis, knygomis ir įvai
riais suvenyrais dalyvaus Penn- 
sylyanijos Lietuvių dienoje, kuri 
šiais metais įvyks rugpjūčio 15, 
sekmadienį, Lakewood Parke, 
Bamesville, Pa. Meninėj prog
ramoj dalyvaus aktorius Vitalis 
Žukauskas ir Harmonijos kvar
tetas iš New Yorko, o taip pat 
lietuvių tautinių šokių grupės 
iš Frackville, Pa., Liepsna iš 
Elizabeth, N.J., ir iš New Phi- 
ladelphia, Pa. Dainuos vietinis 
Žarijos choras.

Kultūros Židiniui New Yorke 
ieškomas ūkvedys — prižiūrė
tojas. Pageidaujama 2 asmenys 
(vyras ir žmona). Geros atlygi
nimo ir apsigyvenimo sąlygos 
Kultūros Židinyje. Dėl infor
macijų skubiai kreiptis šiuo ad
resu: A. Šilbajoris, 85-00 107 
Street, Richmond Hill, N.Y. 
11418. Telefonu skambinti va
karais 212 846-7636.

Amerikos Lietuvių Katalikų
Tarnyba, kuriai vadovauja kun. joje iš New Yorko yra keturios
Kazimieras Pugevičius, leidžią skautės: Birutė Kidolįęnė —

Newsletter of Lithuanian Ame
rican Catholic Services. Išleistas 
liepos mėnesio numeris. Pir
miausia anglų kalba aprašomi 
lietuviškieji parapijų metai. 
Gale suminėti svarbiausi lietu
viškojo gyvenimo įvykiai, kurie 
bus rugpjūčio mėnesį. Čia pami
nėta — Lietuvių Kunigų Vieny
bės seimas, Lietuvos vyčių sei
mas, Lietuvių diena Lakewood, 
Pa., Lietuvių maldos diena Au- 
riesville, N.Y. Biuletenis sura
šytas mašinėle, spausdintas of
setu.

PATIKSLINIMAS

Prašau įdėti šį patikslinimą į 
Jūsų redaguojamą laikraštį.

Darbininko 29 nr. buvo keletą 
netikslumų, aprašant a.a. mano 
vyro Jono Pakalkos mirtį.

Velionis mirė liepos 25, sek
madienį, 11 vai. vakare, o ne lie
pos 26 ankstų rytą, kaip buvo 
pranešta.

Be to, jo paskutinėj gyvena
moji vieta buvo ne Woodhavene, 
bet Richmond Hill.

Su gilia pagarba

lio 30, šeštadienį, 7 vai. vak. 
Švč. Trejybės lietuvių parapi- 
jos salėj, Newark, N.J., rengia 
JAV LB 30 metų ir apygardos 
tautinių šokių grupės Liepsna 
10 metų veikloj sukakčių mi
nėjimą.

Lietuvių Tautodailės Institu
to New Yorko skyrius spalio 
9-10 rengia didelę keramikos 
ir emalio parodą abiejose Kul
tūros Židinio salėse. Norima 
sutelkti kuo daugiau šios rū
šies lietuvių dailininkų. Drauge 
bus surengtos ir kelios de
monstracijos, profesinės pa
skaitos. New Yorko skyriui va
dovauja Lilė Milukienė.

Pasaulio Lietuvių Katalikių

valdybos posėdis įvyko birželio 
12 Yonkers, N.Y., pirmininkės 
dr. Aldonos Janačienės reziden
cijoje. Be valdybos narių, po
sėdyje dar dalyvavo iš Pary
žiaus atvykusi Birutė Venckų- 
vienė, PLKOS įgaliotinė tarp
tautiniam ryšiam. Ji padarė pla
tų pranešimą apie pasaulinę ka
talikių moterų veiklą. Posėdyje 
pirmininkė apžvelgė paskutinių 
metų veiklą, taip pat praneši
mus padarė PLKOS Fondo 
pirmininkė Marija Lušienė ir 
valdybos iždininkė Vida Peni- 
kienė. Išsamiai apsvarstyta atei
nančių mėnesių veikla ir ei
namieji organizaciniai reikalai.

Liet Skaučių Seserijos vadi-

Aldona Marijošienė — to biu
letenio administratorė, Lilė 
Milukienė — prityrusių skaučių 
skyriaus vedėja, Alvitą Ruokis 
— židmiečių skyriaus vedėja.

DaiL Reginos Ingelevičienės, 
mirusios prieš porą metų, po
mirtinė paroda bus surengta 
gruodžio 4-5 Kultūros Židinyje. 
Tai bus drauge ir jos apžval
ginė paroda. Paroda rūpinasi 
jos dukros Mara Vygantienė su 
savo vyru dr. Vytautu Vygantu 
ir Gina Kudžmienė.

Į maldininkų kelionę Auries- 
ville, N.Y. eina du autobusai iš 
Kultūros Židinio 7:30 vr, su
stoja prie Shalins Funeral įstai
gos Woodhavene. Kelionė —18 
dol., įskaitant ir pietus šv. Kazi
miero parapijos salėje Amster
dame, N.Y. Pietus rengia klebo
nas kun. K. Balčys ir Marytė 
Šalinskienė dovanai. Kviečiami 
pasinaudoti šia gražia išvyka.

Išnuomojamas kambarys mo
teriai Woodhavene, prie parko. 
Galima naudotis virtuve. Skam
binti 441-1215.

Išnuomojamas kambarys su 
baldais vyrui arba moteriai 
Woodhavene, N.Y. Skambinti: 
212 847-7306.

tas su baldais, 107-15 Atlantic 
Avė. N., Richmond Hill, pas 

-441-0693.
QUEENS COLLISION 

tened — Fiber gims Jobą

išleido informacinį 4 puslapių 
leidinuką, kur perspausdintas 
straipsnis iš Catholic Twin Gir
ele — A small church surviving 
in a Communist land, The cour- 
age of Lithuanian Catholics. Čia 
aprašyta Gemma Jadvyga Sta- 
nelytė, Povilas Pečeliūnas, Vik
toras Petkus, Balys Gajauskas, 
įdėta šių politinių kalinių nuo
traukos. Toliau aprašoma Liet 
Kat Bažnyčios Kronika, įdėta 
Klaipėdoje pastatytos bažnyčios 
fasadas, kaip dabar atrodo baž
nyčia, paversta į koncertų salę. 
Įdėta nuotrauka iš kun. Virgili
jaus Jaugelio laidotuvių. Toliau 
politinių kalinių ir disidentų 
nuotraukos — Anastazo Janulio, 
kun. Broniaus Laurinavičiaus, 
pasakyta, kad ji nužudė KGB 
agentai; Nijolės Sadūnaitės, 
kun. Juozo Zdebskio. Prie nuo
traukų pridėti ir trumpi jų veik
los aprašymai. Gale supažindi
nama su Lietuvių Religinės 
Šalpos veikla, pridėtas ir situa
cinis Pabaltijo kraštų žemėla
pis. Leidinys puikiai paruoštas, 
įspūdingas ir labai tinkamas pro
pagandiniam reikalam.

viso pasaulio pranciškonų ir jų 
bičiulių. Amerikos lietuviai 
pranciškonai Šią sukaktį jau 
minėjo Toronte, Rochestery ir 
Kennebunkporte. Brooklyne ši 
sukaktis bus minima spalio 3 
Apreiškimo bažnyčioj ir lapkri
čio 14 Kultūros Židiny. Kompo
zitorius Jeronimas Kaminskas 
kuria muziką šv. Pranciškaus 
Saulės giesmei. Naujas kūrinys 
bus atliktas lapkričio 14 Kul
tūros Židiny.

Pakeitęs adresą, neužmiršk pri
dėti ir senojo.

MALDININKŲ KELIONĖ 
MANIFESTACIJA

KENČIANČIĄ — KOVOJANČIĄ 
LIETUVĄ

ExltNū.27

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

A. Tūlio, Inteligentų stalas, 
7 dol., įrišta 8.50.

Br. Kviklio, Vilkaviškio vys
kupija, 23 dol.

J. Prunskio, Lietuviai Sibi
re, 23 dol.

L. Kerulio, Išvežtųjų lietuvių 
sąrašas, 20 dol.

A. Šapokos, Lietuvos istorija, 
18 dol.

P. Gaidos, Arkivyskupas T. 
Matulionis, įrišta 15 dol.

P. Kaladės, Maistas ir ligos, 
26 dol.

A. Rukšos, Kovos dėl Lietu
vos nepriklausomybės, 18 dol.

A. Budreckio, Algirdas, 15 
dol.

Z. Raulinaičio, Keturi frontai, 
9 dol.

Ic. Mero, Sara, romanas, 8 
dol.

A. Balašaitienės, Susitikimas 
pamary, novelės, 8 dol.

J. Kreivėno. Mirties lageriuo
se ir tremtyje, 12 dol.

Brazaičio raštai, I, II ir III 
tomai, po 15 dol.

A. Gustaičio, Algis Trakys ir 

tykiai, 2 dol.

tytė, 8 dol.
Č. Budrio, Teisėjo atsimini

mai, 10 dol.
A. Kairio, Po Damoklo kar

du, I tom. 5 dol., II tom. 8 dol.
A. Barono, Mirti visada suspė

si, 8 dol., įrišta 10 dol.

Persiuntimui pridedama 1 
dol.

Šios ir kitos naujausios lietu
viškos knygos, lietuviškos muzi
kos plokštelės ir įvairūs suve
nyrai gaunama Darbininko ad
ministracijoj, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.
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