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PABALTIEČIŲ LAISVĖS DIENA 
PRIIMTA JAV KONGRESE

VISUOTINIS KALINIŲ STREIKAS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 50 

KALINIAI RAŠO LAIŠKUS
Britanijos-Argentinos karas 

dėl Falklando salų birželio 14 
vakare baigėsi susitarimu nu
traukti kautynes. Argentina iš 
salų išveda savo kariuomenę 
ir salų valdymą perima britai.

Tzraelis, siekdamas visam lai
kui sunaikinti palestiniečių ba
zes Libane, trim tankų vorom ir 
jūros keliu įsiveržė giliai į Li
baną ir priartėjo prie Libano 
sostinės Beiruto. Per kovas buvo 
susiremta ir su Libane esančiais 
Sirijos kariuomenės daliniais 
bei jos lėktuvais. Izraelis neteko 
vieno kovos lėktuvo ir vieno 
malūnsparnio, o Sirija — šešių 
MIG.

JT saugumo taryba pasmerkė 
Izraelį už įsiveržimą į Libaną 
ir pagrasino sankcijom, jei Izrae
lis tuoj pat nepasitrauks iš Li
bano. JAV šią rezoliuciją vetavo 
kaip vienašališką.

JAV, siekdamos, kad konflik
tas dėl Izraelio įsiveržimo į 
Libaną neišsiplėstų, pasiuntė į 
Artimuosius Rytus specialų įga
liotinį Philip C. Habib.

Prez. Reagan, kalbėdamas Bri
tanijos parlamentui, ragino su
kelti pasaulinį kryžiaus žygį už 
demokratiją ir laisvę net ir komu
nistinėse valstybėse, kvietė Sov. 
S-gos prez. Brežnevą pasikeisti 
televizijos kalbom ir pagyrė 
Falklando salose kovojančius prasmingą, 
britų karius už jų kovą prieš 
neišprovokuotą agresiją.

Jungtinėse Tautose prasidėjo 
nusiginklavimo konferencija, 
kurios proga didžiųjų valstybių 
vadai pasakys atitinkamas kal
bas, o būriai įvairaus plauko ko
votojų už nusiginklavimą de
monstracijom žada skatinti vals
tybes nusiginkluoti.

Iš JAV į Sov. S-gą nuvykę 
prieš oro taršą kovojančios 
Greenpeace organizacijos na
riai Leningrado uoste paleido 
2,000 balionų su šūkiais, reika
laujančiais Sov. S-gą sustabdyti 
branduolinius bandymus, bet 
sovietų atsiųsti vilkikai jų laivą 
išvilko į tarptautinius vandenis.

Izraelis, atsilygindamas už jo 
ambasadoriaus Londone sužei
dimą, pasiuntė į Libaną karo 
lėktuvų, kurie bombom ir kulko
svaidžių ugnim užmušė 150 
ir sužeidė 250 žmonių.

Sov. S-goj 11 įvairių profesi
jų žmonių, bet ne disidentų, 
sudarė nuo vyriausybės nepri
klausomą taikos sąjūdį.

Vakarų pramoninių valstybių 
vadai savo konferencijoj sutiko 
apriboti jų teikiamus Sov. S- 
gai kreditus lengvom sąlygom, 
bet ne taip griežtai, kaip to buvo 
reikalavęs prezidentas Reagan.

Švedijos malūnsparniai gi
lumos bombom vėl privertė ne
žinomos valstybės povandeninį 
laivą pasitraukti iš Botnijos įlan
kos.

Iš Čado pasitraukus Libijos 
kariuomenės daliniam, buvusio 
gynybos ministerio Hissen 
Habre šalininkai užėmė krašto 
sostinę Ndjamena. Krašto prezi
dentas Goukouni Queddei pabė
go į Kamerūno valstybę.

Hamburgo miesto parlamento 
rinkimus pirmą kartą laimėjo 
krikščionių demokratų partija, 
surinkdama 43.2 proc. balsų, o jį 
valdžiusi socialistų demokratų 
partija surinko 42.8 proc. Koali
cinė laisvųjų demokratų partija 
nesurinko nė 5 proc. balsų ir to
dėl neišrinko nė vieno atstovo.

Lenkijos vyriausybė įspėjo 
Vakarų bankus, kad Lenkija, 
negavusi naujų paskolų, negalės 
sumokėti 2.1 bil. dol. procentų 
už jos 14 bil. dol. dydžio sko
las.

Julius Sasnauskas rato
1981 rugsėjo mėnesį Julius 

Sasnauskas rašo:
“Lemtingiausiuose gyvenimo 

momentuose, kai reikia liudyti 
savo žmogiškąją vertę, savo idėjų 
gyvastingumą, kaip tada svarbu 
visa širdimi suvokti aukos bū
tinumą. O akivaizdoje tų didžių 
vertybių, kurias saugoti ir ap
ginti esame pašaukti, asmeniniai 
praradimai nublunka.

Aš tik lenkiuosi tai stebuklin
gai religijai, kuri sujungia žmo
nių protus ir širdis ir yra neiš
senkantis meilės šaltinis. Vieš
pats teatveria akis visiems, nera- 
dusiems kelio prie jos.

Negali būti abstrakčios meilės 
nei Dievui, nei tėvynei, — yra 
tik ta, kurios buvimą savo širdy
je mes paliudijame veiksmais. 
Dar apaštalas Jonas sakė:

— Mylėkite darbu ir tiesa.
Ir jeigu šiandien vis daugiau 

jaunų žmonių nori įrodyti savo 
ištikimybę Dievui ir tėvynei, tai 
tegu griūdinasi, tegu mokosi ir 
dirba — kantriai, su atsakingu
mu, su meile. Visa tai reikalau
ja ne mažesnio pasiaukojimo 
kaip buvimas nelaisvėje. Ir visa
da atsijokime pelenus nuo grū
dų, — tik pačios didžiausios 
vertybės, kurias reikia apginti, 
daro žmogaus kovą ir kančią 

Parabelyje vietinių gyvento
jų, senbuvių, čia negausu, dau
giausia atvykėliai, ieškantys lai
mės. Žmonės susvetimėję, pa
skendę savuose rūpesčiuose. Jų 
buitis, aišku, nelengva, gi pa
guodos ieškoma tik svaigaluose.

— Ir ko reikia rusų Ivanui? 
Duonos ir degtinės, daugiau 
nieko! — tai jų pačių atsaky-
mas.

Žinoma, ne visur toks paveiks
las, aš sutikau ir labai puikių 
kultūringų žmonių. Jų buvimas 
ir praskaidrina tą nykų įspūdį. 
O šiaip ir betvarkės, ir saviva
liavimo čia per akis, atrodo, 
niekas nė nesistengia ką nors 
pakeisti.

Gyvename iš tiesų kritišku 
momentu, ir todėl neretai tenka 
susimąstyti: kur nueisime, ką 
paliksime būsimoms kar
toms? . . .”

Lietuviai kaliniai Gulage
Septintame kilometre nuo 

Vsesvietskojos stoties, taigos 
prieglobsty, yra vienas iš daugy
bės Gulago salyno lagerių — 
VS-389-35, kuriame kalinami 
Povilas Pečeliūnas, Gintautas 
Iešmantas, Jurjus Orlovas, Sče- 
ranskis bei kiti.

Permės lageriai — patys bai
siausi dvasinio teroro kombina
tai. Septynių eilių spygliuotomis 
vielomis apraizgo kalinių kū
nus, o neįsivaizduojamai sudė
tingas šnipinėjimo, išdavystės, 
sekimo, pažeminimo tinklas — 
jų sielas.

Vergiškai beprasmiškas ilga- 
valandinis darbas išsekina jų fi
zines jėgas. Komunistinis auk
lėjimas ir čia reiškiasi visokio
mis formomis . .. Čia veikia savi 
įstatymai. Uolūs išdavikai bei 
provokatoriai čia premijuojami 
(papildomi pasimatymai, ban
derolės), o tie, kurie sąžiningai 
dirba, tegali tikėtis, kad iš jų 
neatims minimumo. Nepaklus
nūs kaliniai nuolat persekiojami. 
Ypač kerštaujama Gintautui Ieš
mantui. Iš jo sistemingai kon
fiskuoja eilėraščius. Povilas Pe
čeliūnas nuolat šefuojamas če
kisto iš Vilniaus saugumo, kuris 
žadėjo peržiūrėti bylą tuo atve
ju, jeigu jis išduos savo buvu
sius bendradarbius. Bylos per
žiūrėjimo klausimu P. Pečeliū

nas rašė LTSR Ministrų tary
bai, TSRS generaliniam proku
rorui, bet viskas pasibaigia tuo, 
kad paskutinį žodį taria Čekis
tai! Žmogaus teisių gynėjas Šče- 
ranskis ypatingai KGB “šefuoja
mas”. Jis kiekviename žingsny
je žeminamas bei ujamas. Jam 
liepiama dirbti pačius sunkiau
sius darbus, o kai nepajėgia — 
baudžiamas.

Spalio mėnesį įvyko visuoti
nas kalinių streikas atžymėti po
litinio kalinio dieną, reikalaujant 
politinio statuso. Prie streiko 
prisijungė keturiolika VS-389-35 
lagerio belaisvių.

Kaip Oną Vitkauskaitę 
paleido iš kalėjimo

1981 spalio 17 Onai Vitkaus
kaitei baigėsi kalinimo laikas 
Panevėžio moterų lageryje. 
Prieš pusantrų metų ji buvo su
imta už LKB Kronikos daugini
mą.

1981 liepos 1 atestacijos metu 
komisija dar kaltino Onutę, kad 
ji priklauso kažkokiai sektai, 
tvirkinančiai vaikus, norėjo 
išgauti iš jos prisipažinimą, kad 
ji suklydo, kad dabar pasitaisys. 
Onutė visai nieko nesigailėjo, 
o tik pasakė: “Norint taisytis iš 
jūsų vadinamas “klaidos”, reikia 
atsisakyti tikėjimo, o to~aš nie
kada nepadarysiu.”

Viršininkė pagrasė, kad jei ji

Kultūros Židiny birželio 13 paminėti birželio išvežimai. Nuotraukoj programos dalyviai ir 
dalis organizatorių. Iš k.: aktorius Juozas Boley-Bulevičius, dr. Bronius Nemickas, 
Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis, JAV atstovybės prie JT narys Carl Gershman, ko
miteto pirm. Aleksandras Vakselis, kun. Jonas Pakalniškis, Alfos pirm. Al Marcelyn, 
Petras Tutinas, Aloyzas Balsys. Ntiotr. W;illace Rodgers

LIETUVIAI IDEOLOGAI NEPATENKINTI 
ATEISTINE PROPAGANDA

Okupuotos Lietuvos spaudoj, 
šalia puolamųjų “ideologinės 
kontraofenzyvos” straipsnių, 
pasirodo vis daugiau nusiskun
dimų ateistinės propagandos ly
giu. Apie tai rūpesčio kupinu 
tonu Literatūroj ir Mene (1982. 
IV.17) rašo Gintaras Jatkonis 
(“Akistatoje su religija — pa
stabos apie ateistinę kultūrą”). 
Jo nuomone, ateistinė žurnalis
tika nepatenkinamo lygio, o 
ateistinės publicistikos iš viso 
nėra. Per penkmetį išleista 70 
publicistikos knygų, bet jose, 
“deja, nerandame ateizmo te
mų”. Jatkonis pasigenda tokios 
ateistinės figūros, kokia buvo 
Jonas Ragauskas, novelių ateisti
ne tematika, kokias rašė Petras 

nenori pasitaisyti, tai greitai grįš 
atgal.

Baigiantis jos bausmės laikui, 
sutrumpino bendrą pasimatymą 
su broliu, nurodė, kad bus iš
leista spalio 17 ne anksčiau 
9-9:30 v. Kalinė susitarė, kad na
miškiai jai atvežtų drabužius.

Kalėjimo administracija tikru
moje pasielgė kitaip. Jai 7 v.r. 
nupirko autobuso bilietą ir iš
siuntė į Kauną. Ona prašė, ar ne
galima pasilikti, kol atvažiuos 
namiškiai jos pasiimti, bet nie
kas nekreipė nė mažiausio dė
mesio.

Grįžusią į Kauną Onutę Vit
kauskaitę sutiko nemažas būrys 
tikinčiųjų ir jaunimo. Visi daly
vavo mišiose, dėkojo Viešpačiui 
už Onutės sudėtą auką ir meldė 
Dievą ištvermės ir palaimos ka
liniam už tikėjimą.

Paleido ir Petrą Pluirą-Plumpą
Atbuvęs 8 metų bausmės lai

ką, 1981 lapkričio 20 iš Vilniaus 
KGB izoliatoriaus buvo paleis
tas Petras Pluira Plumpa. Jis bu
vo nuteistas 1973 už religinės 
spaudos ir LKB Kronikos dau
ginimą.

Už dalyvavimą politinių kali
nių streike jis 1980 rugsėjo 17 
buvo pervežtas iš lagerinio į 
kalėjimo režimą ir tą patį mėnesį 
išvežtas iš Permės srities lagerio 
į Čistopolia kalėjimą Totorijoje. 
Čia už streiko tęsimą buvo lai-

Cvirka, “nekalbant apie stam
besnių žanrų kūrinius”.

Autorius ragina pagilinti ir su
moderninti ateistinę propa
gandą. Prabėgomis užsiminda
mas apie “sąžinės kalinius”, bet 
jų ne vardindamas, jis teigia, kad 
“ne vietinės reikšmės 'šven
tosios’, ir net ne ekstremistai, 
siekiantys kankinių laurų, turėtų 
būti pagrindiniai nūdienos ateis
tinių raštų taikiniai”. Jatkonis 
pritaria “neprincipingų” komjau
nuolių nubaudimui: “Jei kom
jaunuolis nusileidžia būsimos 
uošvės ar motinos reikalavimui 
'imti šliūbą’ . . . Kaip rašo są
junginė komjaunimo spauda, 
pernai mūsų respublikoje už ak
tyvų dalyvavimą religinėse apei

Pabaltiečių laisvės dienos 
idėja, prieš kiek laiko iškelta 
Baltų Laisvės Lygos, buvo įneš
ta į JAV kongresą. Atstovų 
rūmam tai pateikė kongresme
nas Henry Hyde kaip rezoliu
ciją H. J. Res. 386, o senate — 
senatorius Jesse Helms kaip re-
zoliuciją S. J. Res. 172.

Pabaltiečių laisvės dienos 
rezoliucija, stipriai dirbant ne 
tik Baltų Laisvės Lygai, bet ir jos 
pastoviai padėjėjai Hannaford 
firmai, bei gausiai talkinant Ame
rikos lietuviam, latviam ir estam, 
JAV senate buvo priimta bir-
želio 9, o JAV atstovų rūmuo
se birželio 14. Pagal tą rezoliu
ciją birželio 14-oji diena skelbia
ma Baltų Laisvės Diena.

JAV valstybės sekretoriaus 
vyr. asistento pavaduotojas Mel- 
vyn Levitski, birželio 13 kalbė
damas Bostone Trinity Sųuare, 
įvykusiame jungtiniame lietuvių, 
latvių ir estų birželio įvykių 
minėjime, aiškiai pasisakė Ame
rikos vardu šių trijų Pabaltijo 
valstybių klausimu. Jis išsireiš
kė, kad JAV ir toliau priešin
sis Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
rusifikacijai, kas kaip tik ir yra 

komas sugriežtinto režimo ka
lėjime.

Per paskutinius ketverius me
tus nė karto jam nebuvo leista 
pasimatyti su šeima.

1981 spalio 9 iš ten jis buvo 
išvežtas į Vilnių. Kelionė truko 
iki lapkričio 13. Kelionėje el
gėsi žmoniškai, bet Vilniuje jį 
sumušė. Budintis viršila rusiškai 
jam sakė: dar per mažai mušė, 
reikėtų ir užmušti. Tokį lietuviš
ką svolačių seniai reikėjo su
šaudyti.

Tą pačią dieną kalinys buvo 
pervežtas į KGB izoliatorių. Čia 
civiliai apsirengęs KGB atstovas 
išleidžiamą kalinį mandagiai 
įspėjo, kad jis jau esąs du kar
tu baustas, dabar būsiąs labai ati
džiai stebimas, todėl tegu ne
bando užsiiminėti literatūros ga
minimu.

gose su komjaunimo bilietu at
sisveikino devyniolika jaunų ne
principingų žmonių”. Autorius 
siūlo įsteigti ateizmo speckursą 
žurnalistikos specialybės stu
dentam, kasmetinį Žurnalistų 
Sąjungos skelbiamą geriausio 
publicistinio kūrinio ateistine 
tema konkursą ir kita.

(Elta)

V. Vokietijos akcinė dujų 
bendrovė Ruhrgas A.G. paskel
bė gavusi iš Sov. S-gos patikini
mų, kad natūralių dujų tiekimas 
iš Sibiro, nepaisant JAV sankci
jų, trukdančių linijai reikalingų 
reikmenų pristatymą, bus pradė
tas sutartu laiku.

Argentina pasirašė su Kuba 
100 mil. dol. vertės prekybos su
tartį.

JAV yra pasiruošusios per 5 
metus pasigaminti priešsateliti- 
nlų ginklų.

sovietų tikslas nuo pat okupaci
jos pradžios.

JAV atstovybės prie Jungtinių 
Tautų pareigūnas Carl Gersh- 
man, birželio 13 dalyvaudamas 
New Yorko lietuvių organizacijų 
surengtame birželio išvežimų 
minėjime, savo kalboje taip pat
išreiškė JAV pastangas, remian
čias Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
laisvės siekius.

Kongresmanas Henry Hyde, 
vienas iš šios rezoliucijos pra
dinių sponsorių, irgi aiškiai pa
brėžė: “Tą dieną (birželio 14) 
visų amerikiečių, bet ypač kilu
sių iš Pabaltijo valstybių, dė
mesys bus nukreiptas į šias tris 
pavergtas respublikas ir į stiprų, 
vieningą pasipriešinimo balsą, 
reikalaujantį jom laisvės.”

Pats JAV prezidentas Ronald 
Reagan, gegužės 23 sveikinda
mas Amerikos Baltų Laisvės Ly
gos suorganizuotą žmogaus tei
sių konferenciją, įvykusią 
Biltmore viešbuty, Los Angeles, 
Calif., aiškiai ir nedviprasmiš
kai pasisakė už Lietuvą, Latviją 
ir Estiją. Pilnas šios telegramos 
tekstas išspausdintas Darbinin
ko pereito numerio pirmame 
puslapy.

IŠTIKIMYBĖ 
TIKĖJIMUI
IR TAUTINĖM 
VERTYBĖM

Prancūzijoj leidžiamas mėn
raštis Catacombes išspausdino 
profesoriaus Hofimanno ilgą 
straipsnį apie sunkią religinę 
padėtį Pabaltijo kraštuose. Iškė
lęs pabaltiečių, ypač lietuvių, 
ryžtingai vedamą kovą už religi
nės laisvės apsaugojimą, straips
nio autorius pažymi, kad ši kova 
yra neatskiriamai susijusį su pa- 
baftiečių siekfamttgauti tautinį 
suverenumą ir valstybinę ne
priklausomybę.

Prof. Hofimann savo straipsny 
primena gausius pareiškimus, 
kuriuos lietuviai, latviai ir estai 
pastaraisiais metais pasiuntė į- 
vairiom Vakarų pasaulio tarptau
tinėm ir tautinėm organizaci
jom bei politinėm institucijom, 
reikalaudami, kad sovietinė val
džia vykdytų tarptautinius įsipa
reigojimus ir konstitucijos nuo
status, liečiančius žmogaus tei
sių apsaugojimą.

Gausūs yra ir Lietuvos tikin
čiųjų protestai dėl religinės lais
vės varžymų. Straipsnio autorius 
primena, kad, pavyzdžiui, 1979 
metais 520 Lietuvos kunigų iš 
bendro 708-nių kunigų skaičiaus 
pasirašė protestą prieš vadina
mus religinių susivienijimų nuo
status, iškeldami jų antikonsti
tucinį ir antihumanišką pobūdį.

Prof. Hofimann pažymi, kad 
pabaltiečių kovą už religinę lais
vę ir kitas žmogaus teises aki
vaizdžiai paliudija kankinių au
kos, teisminiai susidorojimai su 
sąžinės belaisviais, jų kalinimai 
psichiatrinėse ligoninėse, vergų 
stovyklose. Pabaltiečių pati
riamos moralinės ir fizinės kan
čios dėl ištikimybės tikėjimui ir 
tautinėm vertybėm įpareigoja 
laisvojo pasaulio visuomenę rei
kalauti, kad Pabaltijo tautom 
būtų pripažinta apsisprendimo 
teisė, kad smurtu jom primes
tas režimas būtų paskelbtas ne
teisėtu ir kad tom tautom būtų 
duota galimybė vėl gyventi lais
vą ir nepriklausomą gyvenimą.

Afganistano kariuomenės 
dviem ir Sov. S-gos vienai divi
zijai pavyko išvalyti į šiaurę nuo 
sostinės esantį Panjshir slėnį 
nuo partizanų.

Tel Avivo universitetą birže
lio 17 prasidėjo tarptautinė kon
ferencija genocido klausimam 
nagrinėti. Buvo gandų, kad Tur
kija pagrasino imtis prie* žydus 
represijų, jei toj konferencijoj 
dalyvaus ir armėnai su praneši
mais apie Turkijos vykdytą ge
nocidą prie* armėnus, ir kad dėl 
to Izraelio vyriausybė paraginu
si rengėjus konferencijos ne
rengti. Neteko patirti, kad joj bū
tų numatyta kalbėti apie sovietų 
vykdytą genocidą.
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Visasąjunginė sovietinė 
premųa teko ir lietuviui archi
tektui Leonui Aranauskui. Tik 
oficialiame pranešime nepažy
mėta, už kuriuos ir kokius dar
bus premija paskirta.

— Petras Griškevičius ir Lion
ginas šepetys — liet. kom. parti
jos sekretoriai — grasina lietu
viams mokiniams ir mokytojams.

kaktis. Gimęs 1912* Petrapilyje,

teatro studiją. Vaidino Kauno 
valst teatre ir Jaunųjų teatre. 
Sovietinėje okupacijoje St Čai- 
kauskui teko svarbių teatrinių 
pareigų: 1955-56 buvo Klaipė
dos dramos teatro režisierius, 
1956-1962 — vyr. Kapsuko (Ma-

lęię irpforttyos reikalavimams: 
‘lottojmninMS Kauno HES sta- 
tybflle”, ciklas “Kolūkio darbai”, 
“Pimnieji iš Rytų”, “Išlaisvintos 
moterys** ir kt

— Buvusiam žymiam Vilniui 
vaduoti sąjungos veikėjui Vin
cui Uždaviniui gegužės 3 su-

keliose vidurinėse mokyklose.

stebi daug skylių ir juodų dė>

DUOBA, lietuvis 
H.Y. Tini.

H, . I I 11 ■' Y-'»" 1". . ' !'■ L J ■
AUCE*S FLORIST SHOP. IfatuylNtam »rfone — lietuviėka giliu P«tf 
duatuvė. Gėlėa hnHaa araaML aaR.ltėsi. 107-64 IimIm Am*?.'

komunistų partijos CK plenumo 
posėdyje buvo svarstomas klau
simas: “dė/ respublikos partinis 
organizacijos uždavinių toliau 
stiprinti besimokančio jaunimo 
idėjinį politinį, internacionalinį 
ir ateistinį auklėjimą vadovau
jantis TSKP XXVI suvažiavimo 
nutarimais, draugo L. Brežnevo 
nurodymais...” Abu kalbėtojai 
pabrėžė, kad mokyklose ne vieta 
nacionalizmui ir “religinėms at
gyvenoms” ir kad mokytojai, ne
paisą komunistų partijos reika
lavimų, nebūsią mokyklose tole

ruojami. Aišku, kad tie grasini
mai bus vykdomi.

— Vilniaus kom. partijos vyk
domajam komitetui įteikta per
einamoji raudonoji vėliava už 
miesto kultūrinius laimėjimus 
pirmaisiais vienuoliktojo penk
mečio metais.

— Spaudoje paminėta akto
riaus ir režisieriaus Stasio Čai-

Savaitės 
įvykiai

V. Vokietijos socialdemokratų 
ir krikščionių demokratų parti
jos atmetė siūlymą paskelbti 
centrinę Europą laisvą nuo bran
duolinių ginklų, nes, neišlyginus 
normalių ginklų didelės nelygy
bės, V. Europa būtų nepajėgi 
gintis prieš galimą Sov. S-gos 
puolimą.

NYT paskelbė, kad apie 20 
sovietų technikų padeda Argen
tinai įrengti radaro sistemą prieš 
galimą Britanijos puolimą.

Ispanijos karinis teismas nu
teisė praėjusiais metais bandyto 
įvykdyti sąmokslo prieš vyriau
sybę vadus kalėjimo bausmėm: 
gen. Jaime Milans de Bosch ir 
pik. Itn. Aritonio Tejero Moli
na po 30 m., tuo metu buvusį 
armijos štabo viršininko pava
duotoją gen. Alfonso Armada 
Comyn 6 m. ir 19 kitų karinin
kų po 6 ar mažiau metų; 10 
buvo išteisinta.

Nežinomas lėktuvas pietiniam 
Atlante, 480 mylių nuo Falklan- 
do salų, puolė Liberijoj re
gistruotą tanklaivį Hercules, 
plaukusį iš Virginijos salų į 
Alaską. JAV paprašė Argentiną 
ir Britaniją ištirti liktuvo kilmę 
ir užtikrinti neginkluotų laivų 
saugumą.

Brazilijos oro linijos keleivinis 
lėktuvas su 137 žmonėm audros 
metu nukrito pajūry, ir visi žmo
nės žuvo.

duoti savo apsakymuose ir ro
manuose. Susovietintos mokyk
los juodas dėmes ypač atvirai 
atskleidžia jo romanas “Vandens 
nešėja” ir **Laikrodfc eina”. Po^' Kuplyči—parūpteamoa vl»o»a.!pieato dalyse. Tel. 286-2244.
kario kovų psichines žaizdas at- MATTMEW p. BALLAŠ FUNERAL HOME — Modami koplyčia, Airį 
skleidžia romanas Genys yra j. Baltoo-Baltrūnas, Liconsod Maaagev and Notary

_ _ margas. Priverčiamųjų darbi, Public, 660Orsnd St.Brooktyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.
’ Minima~lr ~jo ’ knyga’ “Pir- stbvykių žiaurumus vaizduoja ........................... .

romanas “Už horizonto laisvė’ 
(vaizduojamą nacinę stovyklą 
skaitytojas nesunkiai gali pa
keisti ir sovietinę). Plačios apim
ties trilogija “Kur lygūs laukai” 
dar tik pradėta spausdinti.

— Pavergtoje Lietuvoje pa
minėta Lietuvos krepšinio 60 
metų sukaktis. Paminima, kad 
Lietuvos sportininkai du kartu 
buvo krepšinio nugalėtojai Eu
ropos pirmenybėse. Tačiau keis
ta, kad net sportinėje tenykš
tėje spaudoje nerandame ano 
meto žaidėjų nei organizatorių 
vardų, o tik giriamasi dabarti
niais sportininkais, tariamai iš
ugdytais tarybinės santvarkos.

— Kauno P. Ziberto vardo 
šilko kombinatas kasmet skiria 
literatūros premijas už kūrinius 
darbo temomis. 1981 metų pre
mija paskirta nuolatos save kar
tojančiam poetui Eduardui Mie
želaičiui už filosofinę publicis
tiką knygoje “Monologai” už 
prasimanytus revoliucinius dar
bininkijos vaizdus apybraižoje 
“Dar kartą apie Metalo fabriką”.

— Biržų rajono “Dailės die
nų” laureatais paskelbti tapyto
jas S. Jusionis k-grafikas K. Ra
monas. Savo kūriniuose jie vaiz
davo “Laisvosios žemės” kol
chozo pirmūnus.

— Panevėžio dramos teatras 
dvi savaites (balandžio 7-18) 
viešėjo Leningrade. IŠ viso 
buvo parodyta .16 spektaklių, 
surežisuotų J. Miltinio, D. Ba- 
nionio, G. Kąrkos ir R. Poito. 
Iš lietuviškų veikalų suvaidintas 
tik K. Sajos “Surūdijęs vanduo”.

— Į Maskvos žemės ūkio aka
demiją nariu korespondentu pri
imtas lietuvis ekonomijos 
mokslų daktaras Poškus. .. ..

— Alytuje veikia namų sude
damųjų dalių fabrikas. Daug to
kių namų jau yra pastatyta Lie-

hktis tenykštėje spaudoje pami
nėta. labai kukliai, tepažymint, 
hd sukaktuvininkas yra žurna
listas, rašąs tarybinėje spaudoje.

sierius, nuo 1958 — Kauno mu
zikinio teatro meno vadovas. Yra 
pastatęs scenoje apie 40 veika
lų. Pagrindinius vaidmenis su
kūrė V. Krėvės “Žente”, R. Blau- 
manio “Indranuose”, “Siuvėjų 
dienose Silmačiuose, K. Binkio 
“Atžalyne”, A. Vienuolio “Prie
blandoje”, A. Čechovo “Vyšnių 
sode”, M. Gorkio “Miesčiony- 
se”, J. Germano “Liaudies sū
nuose”.

— Balandžio 26 dail. Domicė
lė Tarabildaitė-Tarabildienė su
laukė 70 metų amžiaus. Su
kaktis buvo paminėta pavergtos 
Lietuvos spaudoje. Yra gimusi 
1912 Andrioniškyje prie Anykš
čių, 1935 baigė Kauno meno mo
kyklos skulptūros skyrių, 1937- 
39 Paryžiaus dekoratyvinės dai
lės akademijoje studijavo grafiką, 
tapybą ir skulptūrą. 1937 Pary
žiaus tarptautinėje parodoje lai
mėjo premiją už lietuviškas lė
les, o už knygų iliustracijas — 
aukso medalį. Už lietuviškas lė
les laimėjo premiją ir tarptauti
nėje Berlyno parodoje (1938), 
Ryškiausiai D. Tarabildienė yra 
pasireiškusi knygų iliustracijo
mis: “Šimtas liaudies balan
džių”, J. Čiurlionytės “Lietuvių 
liaudies dainos vaikams”, P. 
Cvirkos “Nemuno šalies pasa
kos”, Maironio “Jūratė ir Kasty
tis”, L. Giros “Ne margi saka- _ 
lėliai”, K. Donelaičio “Lakštin- anyžiaus. Gimė jis 1922 Žadei- 
gala”, “Žemaitės raštai” ir kt. kėlių km., Pasvalio vis. Gimna- 
N u tapė ir portretų: A. Žmuidzi- ają. Pasvalyje baigė 1944. Lite-

iiupio kaimo tragedija” (1958, 
Kleistos trys laidos ir rusiškas 
vertimas) ir turistinės brošiūros 
“Po Vilniaus apylinkes” (1958). 
V. Uždavinys yra gimęs 1902 
gegužės 3 Paručių k., Varėnos 
vis. Vilniaus lietuvių gimnaziją 
baigė 1925. Už bendradarbia
vimu Vilniaus lietuvių laikraš
čiuose buvo lenkų persekioja
mas ir turėjo pasitraukti į ne
priklausomą Lietuvą. Čia studi
javo Kauno universiteto Huma
nitarinių mokslų fakultete ir va
dovavo Vilniui vaduoti sąjungai,, 
redagavo “Mūsų Vilnių”, or
ganizavo dažnas ekskursijas prie 
demarkacijos linijos, parašė kny
gas “Kovoje dėl Vilniaus” 
(1931), “Laisvoji Lietuva be Vil
niaus” (1935), “10,000 kilometrų 
kelionė po Europą ir Šiaurės 
Afriką” (1932), “Europa iš auto
mobilio” (1934), “Lietuvių 
maldininkų ekskursija Lurdan” 
(1934), dar suredagavo “Vilniaus 
krašto vaizdų albumą” (1934). 
194-5 V. Uždavinys buvo ištrem
tas į Sibirą. Jam leista sugrįž
ti į Lietuvą tik po Stalino mir
ties. Žinoma, apie šią žiaurią 
neizžtarnautą bausmę sovieti
nėje spaudoje net neužsimena
ma.

— Rašytojui Jonui Mikelins 
Imi gegužės 6 sukako 60 metų

Rldimortf HM, N.Y.

SH ALINS FUNERAL HOME, lncM 84-02 Jamaica Avė. (prie Foresį 
P wėi’9t.)l, WbOdhaven, N Y . 11421 Suteikia garbingos fa Motu ves, -- - -- - - - .... _ . . .t

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tetaeira, Jr. laidotuvių direktorius. Neįt
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. W ilso n Avė.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldoma^. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZb ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūiių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ava., Woodhavan, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriuiio klientais.-. . -

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sdv. Winter Garden Tavam. 
1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūiies lletuviikas maistss prieinams kaina.

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

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA — WICN 90.5 FM. 
Trečiadieniais 8:30-9:30 v.v., Šeštadieniais 5-6 v.v. Inž. Ed. V. Meilus Jr„ 
vedėjas, 23 Shlrley Rd., Shrewsbury, MA. 01545. Tel. 617 852-3665.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su VerHli, Altschuler 
Schwartz., Ine. N.Y. Registruotas pirkti ir parduoti akcijas, bonus, opttons 
fondus, commmodities, auksų, atidaryti IRA planus. Suinteresuoti 
skambinkite 212 644-5580 arba nemokamai ii visur tol. 800-223-1512.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, ieitad. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Muslc of Llthuania”, tračiad., 6:05- 
7:00 vai. vak., Ii WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dir. adresas: 
234 Sunik Dr., Watehung, N J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

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

TARĖSI LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
RŪMŲ RESTAURAVIMO KOMITETAS

Washingtone, D.C., gegužės - techninių reikalų pirminin- 
22 įvyko Lietuvos atstovybės rū- tai. Taip pat posėdis priėmė inž. 
mų rastauravimo komiteto ir ko- G. Lazausko, pasiūlymą, anksty- 
misijų atstovų posėdis, kartu da- vą rudenį šaukti organizacijų 
lyvaujant Lietuvos atstovui ir atstovių konferenciją Chicagoj _______ _________ ______
poniai Bačkiam. Posėdžiui va- ir patvirtino du naujus vajaus kolchozuose -ir- mieste-

uuose. Spaudoje giriamasi, kad 
toks penkiatūkstantasis namas 
esąs pasiųstas net į tolimą Tiu- 
menę (Vak. Sibire). Rr- N.

dovavo dr. J. Genys, komiteto koziris ijos narius — inž. JonąTa- 
pirmininkas. Svarbiausius pra- landį ir A. Ivanauską.
nešimus padarė ponia Bačkienė Mosėdy, šalia Lietuvos atstovo 
(apie dabartinį fondo stovį — ir ponios, dalyvavo: pirmininkas 
apie $65,000) ir arch. A. Barz- dr- J. Genys, Alto atstovai — 
dūkas (apie inžinerinės komisi- dr_ K. Jurgėla, M. Samatienė 
jos pasiūlytus remonto darbus), (reprezentavo G. Lazauską), M. 
Taip pat buvo išdiskutuotas inž. Vauvadienė (repr. dr. J. Valaitį), 
G. Lazausko pranešimas (apie JAV LB atstovas — inž. A. Barz- 
vajaus komisijos organizavimą dokas (repr. A. Izbicką), dr. E. 
Chicagoj). Arminienė ir dr. D. Krivickas

Diskusijų metu dalyviai vie- (teisinės komisijos nariai). Ko- 
ningai priėmė inžinerinės komi- mitetas kviečia siųsti ir toliau 
sijos pasiūlytą sąmatą ($90,000) aukas tiesiog į Lietuvos atsto- 
atlikti patiem svarbiausiem vybę arba aukoti per organiza- 
rūmų remonto darbam. Apie tai cijas. Lietuvos , atstovas -pa— 
specialų pranešimą spaudai pa- reiškė pageidavimą, kad remon- 
ruoš arch. A. Barzdukas, posė- to darbai būtų baigti ligi šių 
dy atstovavęs inž. A. Izbickui metų lapkričio mėnesio.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI 
KONGRESO LINKME

LIETUVIUKO . STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

Tasolipo 

A MEMOBIALS
6646 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

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

KVECAS
—JONAS 

1933 -t- 1976

dr. S. Račkiu po susirinkimo balandžio 23. Ii k. sėdit <k E. Antanienė, dr. J. Ge-

Artėja 1984, kai prisiminsim 
500 metų sukaktį nuo šv. Kazi
miero mirties. Lietuvių tauta, 
skandinama nelaimių, turėtų at
kreipti atidą į vienintelį, oficia
liai Katalikų Bažnyčios pripažįs- 

_ tarną, savoL Šventąjį. Tai ne vien 
religinė būtinybė. Valingas, ga
bus, išsilavinęs, turto stokos ne
vartomas jaunuolis, drįsęs sau 
pasiskirti sunkų kelią ir jame iš
tvėręs, pelno dėmesio ne tik 
kaip šventasis. Mažos tautos ne
gali savin įsileisti lepumo. Jos 
neištvers be ryžto. Šv. Kazimie
ras yra priešingybė dvasiniam 
silpnumui ir betikslio gyvenimo 
sampratai, kurių negali būti mūsų 
tarpe, jei ryžtamės nelaimėse iš
tverti.

Sukaktuviniais metais yra 
numatoma daug įvykių. Jų pas
kutinysis — Lietuvių katalikų 
kongresas.

Kongresas įvyks Toronte, 
Kanadoje, 1984 rugsėjo 1, 2, 
Darbo dienos savaitgalį. Jo vy
riausiu šeimininku sutiko būti 
dr. Juozas Sūngaila iš Toronto. 
Šis gabus organizatorius sudari- 

> nėja komitetą.
Kongreso paruošiamieji dar

bai jau vykdomi. Kongrese bus 
pirmąkart išpildytas muzikinis 
veikalas, skirtas šv. Kazimierui. 
Libretą rašo poetas Kazys Bra- 
dflnas, muziką 
rius Lapinskas.
oratorijos pobūdžio darbas bus

G. Lazauskas ir V. Izbidčas. Komitetas kviečia vfiūs lietuviui prisidėti prie rtMų remonto. 
Aukas siųsti tiesiog Lietuvos atstovybei arba galima (teikti pei organizacijas.

laiko jo 
perkėlimui scenon. Su poetu 
Ir kompozitoriumi ryšius palaiko 
dr. J. Sūngaila.

NAUJAS DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

. Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica Ir Myrtie Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir ieitadienlais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kalnas

f

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

1982
KELIONĖS Į LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11220 
TEL: (212) 766-33B0

t'
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fcmdidatni j taryba linga
vo: Petras Vileišis 433, Jūratė 
Vaitkutė 421, Ignas Budrys 335, 
Vąiva Vėbraitė — Gustienė 303, 
Alfonsas Dzikas 268,‘Steponas 
Zabulis 264. Kandidatai: Linas

213. Kaadtdmšh 
teii&Attfas.

• -i. ...

Kanu dirbant

stintai ir-Romo Kalantos susi?

tis. Anksčiau tokį minėjimą ren
gė šaulių kuopa, paskui rengė 
LB apygardos valdyba. Šiemet

Prieš kurį laiką buvo su
šauktas įvairių lietuviškų organi- bas. 
zacįjų atstovų pasitarimas. Ten 
ir buvo prieita mintis — šį 
minėjimą rengti visiem kartu. At
stovų buvo susirinkę gal net ko
kia dvidešimt — iš visų veiklių
jų organizacijų, draugijų, klubų. 
Iš jų ir buvo sudarytas rengimo 
komitetas, pasiūlant tą ar kitą 
asmenį. Siūlyta buvo veiklos

Toks bendras darbas nesuma
žino kokios organizacųds gar
bės ar prestižo, nenuskriaudė, 
nei ekonomiškai. Visi išliko gar
bingose savo kėdėse ir su šypse
na, nes pasisekė bendras dar-

cipu. Vienas yra puikus techniš

kitas — geras sekretorius, tre
čias nutuokia, kaio tvarkyti fi
nansus. Dar ketvirtas puikiai at
lieka redagavimo ar dekoravi
mo darbus.

Komitetas buvo sudarytas ga
na didelis, kad būtų žmonių dar
bui Ir visi mielai sutiko kartu 
dirbti, kad šis renginys būtų 
kuo sklandesnis, kuo įspūdin
gesnis. Kiek buvo posėdžių,

Visiem buvo malonu posė
džiauti, atlikti reikiamus darbus, 
nes buvo bendras visų reikalas 
— surengti birželio trėmimų 
prisiminimus.

Taip ir pagalvojo visi, kodėl 
kitur yra tiek daug trinties, ko
dėl neišsitenkama bendrame 
darbe? Juk tiek daug vietos, 
tiek daug reikalų. Reikia tik dau
giau uolių ir gerų darbininkų. 
O taip nėta. Jei paima kokia 
organizacija ir pradeda rengti, 
tai žiūrėk, kita ir pasišiaušia, 
kodėl ne jie. O jei ne jie, tai ir 
nereikia nieko. Tegu pasikaria 
visi! ‘ j

Kartais sueinama į bendrą dar
bą, o kiek paskui tampymosi, 
kas pirmininkaus, kas atliks vie
ną ar kitą darbą. Su kokiu'ne
apdairumu čia kartais pasišvais- 
toma žodžiais.

lygūs, vienodi. Žmonės ^isi yra? 
skirtingi ir įvairės, bet tai darnam neatėjo mintis, kad štai 

kito galima nepagerbti, arba be • nereiškia, kad negalima sugy- 
reikalo kritikuoti. Juk ir Ameri
kos gyvenime yra panašiai. Ame
rika yra daugialypė, pastatyta iš 
įvairių kultūrų, etninių grupių, 
bet čia žmonės moka sugyventi, 
moka suderinti savo darbus su 
kitais.

New Yorke buvo dar daugiau' 
nueita. Visos didžiosios organi
zacijos apsiėmė sumokėti visas 
išlaidas. Tos organizacijos buvo 
Lietuvių Bendruomenės apygar
dos valdyba, Amerikos Lietuvių 
Taryba, Lietuvių Informacijos 
Centras, Simo Kudirkos šaulių 
kuopa. Įėjimas į minėjimą buvo

venti ir kartu dirbti. Tik trupu
tį tolerancijos, truputį noro, ir 
bus galima sugyventi.

Darbininko redakciją kadaise 
pasiekė čekistų instrukcijos, 
kaip čia turi veikti ir dirbti jų 
šnipai ir visi tie, kurie tarnauja 
komunistam. Ten buvo aiškiai 
visur pabrėžiama, kad tokių če
kistų, bolševikų tarnų uždavinys 
— visuomenę skaldyti, ją žlug
dyti iš vidaus.

Tai gali jie atlikti patys, gali 
atlikti ir per savo artimuosius, 
antros, trečios eilės žmones.

Kandidatai 1 tarybų balsų 
gavo: Vytautas Izbickas 485, Ed
vardas Meilus Jr. 482, Almis 
Kuolas 385, Česlovas Mickūnus 
373, Aldona Kairienė 359.

Kandidatai į seimą halsų ga
vo: Vytautas Jzbickas 439, Ed
vardas Meilus Jr., 421, Almis 
Kuolas 301. Kandidatai: Ceslo? 
vas Mickūnus 282, Stasys Rūdys 
-144.' V \

LB Cormecticut apygardoj į 
tarybą balsavo 735, į seimą — 
732.

Svarbu, kad vienas kitą, tada 
naikintume. Tada subyrės ir lie-. 
tuviška veikla, ko ir siekia visi 
lietuvių tautos priešai.

Šis New Yorko atvejis tegu 
būna pavyzdžiu ir kitiem — 
siekti bendro darbo, sugyventi ir 
visa padaryti, kad lietuviškasis 
organizacijų gyvenimas batų dar 
glaudesnis ir stipresnis. Nepasi
duokime naikinami, ardomi 
savo rankomis, kai susiglaūdinę 
galime būti stipresni ir darbin- 
gesni.

Viktoras Vaidais 546, Petras Vi
leišis 466, Vytautas Balčiūnas 
415, Ignas Budrys 403. Kandi
datai: Vaiva Vėbraitė-Gųstienė 
393, Albina Lipčienė 339.

< LB Floridos apygardoj į tary
bą, ir į seimą balsavo 515.

Kandidatai į tarybą balsų ga
vo: Angelė Kamienė 405, Henri- 
kąs Lukaševičius 314, Mečys 
Vilkaitis 288, Antanas Gudo
ms 238. Kandidatas: Zigmas 
Strazdas 179.

Kandidatai į seimą balsų ga
vo: Henrikas Lukaševičius 400, 
Kazys Gimžauskas 301, Simas 
Velbasis 256.

LB Michigano apygardoj į ta
rybą ir į seirpą balsavo 455.

Kandidatai į tarybą balsų ga
vo: Algis Rugienius 404, Sau
lius Anužis 378, Vytautas Kutkus 
350, Jonas Urbonas 343.

Kandidatai į seimą balsų ga
vo: Algis Rugienius 315, Jonas 
TTi4wxr»»ic 917 \7wf-onfoc KutkllS

penki 
liusVt

Kandidąiąį J seimą pirmieji 
trys išrinkti,-o kandidatai Va
lentinus šernas ir Julius Veblai-

eji Rimantas DabŠys 267, Vytautas 
Fu- Vidugiri* 195. Algis Raulinaitjs lą^Kandidatė: Raimonda Kont- 

rimieHJX&

LB New Yorko apygardoj j ta
rybą balsavo 711, į seimą bal
savo 770.

Kandidatai į tarybą pirmieji 
penki išrinkti Kandidatai: Re
gina Ridikienė ir Jonas Adomė
nas.

Kandidatai į seimą pirmieji 
penki išrinkti. Kandidatai: Aloy
zas Balsys ir Kęstutis Miklas.

LB Ohio apygardoj į .tarybų 
ir į seimą balsavo 561.

Kandidatai į tarybą baisų ga
vo: Romualdas Bublys 440, Zita. 
Kripavičiūtė 430, Raimundas 
Kudukis 376, Vincas Akelaitis 
342. Kandidatai: Juozas Ardys 
311, Bronius Krokys 296.

Kandidatai į seimą balsų ga
vo: Romualdas Bublys 402, Zi
ta Kripavičiūtė 378, Edmundas 
Lenkauskas 334. Kandidatai: 
Raimundas Kudukis 308, Vincas 
Akelaitis 255. -

LB Pietryčių apygardoj į ta-) 
rybą ir į seimą balsavo 623.

Kandidatai į tarybą balsų 
gavo: Gabrielius Mironas 461, 
Juozas Gaila 422, Rimantas Stir- 
bys 416, Algimantas Gečys 404, 
penktam nariui nėra kandidato.

Kandidatai į seimą balsų ga
vo: Linas Kojelis 350, Teresė 
Gečienė 458, Gabrielius Miro-

maine rąjone į tarybą balsavo 
1950, į seimą balsavo 1963.

Kandidatai į tarybą pirmieji 
penkiolika išrinkti. Kandidatai: 
Modestas Jakaitis," Aleksandra 
Likanderienė, Anatolijus Kairys 
ir Bronius Juodelis.

Kandidatai į seimą plonieji vie
nuolika išrinkti. Kandidatai: Bi
rutė Vindašienė, Danguolė Va- 
lentinaitė, Marija Reinienė, 
dėstas Jakaitis. <

.LB Vid. Vakarų apygardos 
antrame rajone į tarybą balsavo 
423, į seimą balsavo 403.

Kandidatai į tarybą pirmieji 
trys išrinkti, o kandidatai: Ra- ' 
mutis Pliura ir Kazys Domarkas.

Kandidatai į seimą pirmieji du 
išrinkti, o kandidatai Ramutis 
Pliura ir Kazys Domarkas.

LB Vid. Vakarų apygardos tre
čiame rajone į tarybą balsavo 
183, į seimą balsavo 176. *.

Į tarybą išrinktas Albinas Reš- 
kevičius, o kandidatas Algiman
tas Antanėlis.

Į šeimą išrinktas Petras Balčiū- > 
mas, o kandidatas Jurgis Šklė- 
rys."

Pasirašo: 
nas, pirmininkas; Vladas Audė
nas, vicepirmininkas; Viktoras. 
Šeštokas, narys. ,f

Kazys Jankū

Feliksas Andriūnas 115.

LB Vakarų apygardoj į tarybą 
ir į seimą balsavo 406.

Kandidatai į tarybą halsų gavo:

grafiją. Ją leis šv. Kazimierai su
kakčių komitetas. Iliustracijos ir 
meninė priežiūra dail. .Nijolės 
Palubinskienės iš Cleveland 
Hts., Ohio.

IZRAELIS PAGERBĖ 
LIETUVĮ KUNIGĄ

JAV UNICEF’o komiteto pirmininkas James R. Sheffield 
Galiai Žilionienei, GFWC atstovei prie Jungtinių Tautų, 
įteikia garbės žymenį, skirtą General Federation ofWomen’s 
Clubs, už tos organizacijos tarptautinės vaikų šalpos rėmimą. 
Iškilmės įvyko gegužės mėn. Jungtinių Tautų būstinėje ko
miteto metinio susirinkimo metu.

kasis gyvenimo ir veiklos nagri-

neprasižengė dorai. Vėliau jis

gera pakeisdamas, kas juose 
buvo bloga. Pirmosios jaunystės 
dienose jis buvo nerūpestingai

lių apvaliojo stalo kavalierių vi
dų; džiaugėsi su visa gamta,

BKrucį u muimhmiiimi» oei sun
kiausiais momentais sugebėjo 

t pralinksminti savuosius.

įspūdį apie jo poveikį jo lai
kams. šv. Pranciškus buvo savo 
laikų žmogus ir gyveno tų laikų 
dvasia ir papročiais, išryškin-

VIKTORAS GIOŽI0NAS, OFM

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
ĮTAKA JO LAIKAMS

pą, Romos kurijos kardinolus 
ir popiežių. Savo kovą laimėjo, 
nes, kaip nuogas gimė, taip nuo
gas panoro mirti.

Jis, kaip ir jo tėvai, svajojo ir 
siekė kavalieriaus garbės. Visa 
tai padėjo jam tapti Kristaus ka
valierium, įsigyti visas kavalie
riškas dorybes, pakeliant jas į

mėjimo kryžių.
Jis neliko nuošaly ir savo 

gimtojo miesto gyvenime, nes, 
kaip paaugęs padėjo atstatyti 
gynybiniu* miesto mūras, taip, 
tapęs Kristad* kavalierium, at
statinėjo Asyžiaus ir apylinkių 
griūvančias bažnyčias. Kaip jis 
gynė Asyžių nuo priešų užpuoli
mo ir pavergimo, taip vėliau jis 
ir jo broliai savo pamokslai*

mirs, džiaugėsi ir sakė: “Gerai. J» ateidavo pas juos.
Teateina Seselė Mirtis!” Mirtį jis Tuo metu virė kova tarp di-
vadino Sesele ir, kaip jo bio- ~ desniųjų ir mažesniigįų, turtin- 
grafai rašo, giedodamas mirė. 
Skausmą ir mirtį jis pakeitė 
džiaugsmu, nes per kančią gavo 

. amžinosios laimės karalystės už
tikrinimą.

Pirklio verslas tėvo namuose 
padėjo jam pažinti žmones ir 
išmokė, kaip prie jų prieiti ir 
jiems skelbti taiką, meilę ir at
gailą. Dėl to jis sutaikė tarp 
savęs kovojančius Arezzo, Sie
nos ir Perugijos gyventojus ir 
tarp savęs nesutariančius Asy
žiaus burmistrą ir vyskupą. Jam 
nebuvo sunku prieiti prie žmo
nių ir į juos prabilti, nes jis 
juos pažino, suprato ir mylėjo. 
Kalbėjo jiems paprasta kasdieni-

gesniųjų ir beturčių, Bet jis ne
šėjo, kaip heretikai, tarp jų 
neapykantos ir nesantaikos. Savo 
broliuS" jis pavadino Mažesniai
siais Broliais. Jis nekovojo, kaip 
heretikai, pjrieš Bažnyčią. Ne-
skelbė jai karo, nesipriešino, bet 
nuoširdžiai jos klausė, laikėsi jos

šv. Pranciškus 
taus ir 
dą; ne 
jis ėjo

Alvernos kalne prašė teteikti

Izraelio vyriausybė išskirtinai 
pagerbė velionį lietuvį salezie
tį kunigą Bronių Paukštį, pa
skirdama jam Teisingųjų medalį 
už daugelio žydų išgelbėjimą 
nacių okupacijos laikais Lietu
voj, antrojo pasaulinio karo metu. 
Izraelio Kankinių parke buvo , 
taip pat pasodintas medelis su - ra visai išnykęs. Vienas tokių 
kun. Broniaus Paukščio vardu. ~ 
Kun. Paukščiui skirtą Tei
singųjų medalį priėmė iš Jungi
nių Amerikos Valstybių'specia
liai atvykęs lietuvis salezietis 
kun. Antanas Sabaliauskas.

Medalio įteikimo ir medelio 
pasodinimo iškilmės įvyko Jeru
zalėj balandžio 5, dalyvaujant

buvo pats žiauriausias nepažabo
tos žmonių jėgos pasireiškimas. 
Laimingu badu ir tokiuose tam
siausiuose žmonijos istorijos lai
kotarpiuose visada atsiranda 
kilnių žmonių, kurie uždega pa
guodžiančią vilties kibirkštį, pa
liudydami, jog žmoniškumas nė-

Įmonių lietuvių tautoj buvo sa
lezietis kun. Bronius Paukštys.

Šia proga kun. Sabaliauskas 
prisiminė ir kitus žydų gelbėji
mo akcijoj pasižymėjusius lietu
vius, jų tarpe kun. Paukščio bro
lį Juozą, taip pat saležietį kun. 
Joną Žemaitį ir salezietes sese-
les vienuoles, kurios Laurų naš- 
laityne,. netoli nuo Vilniaus, iš 
Vilniaus geto išgelbėjo ir pas 
save prigaudė daug žydų vaikų. 
Kun. Sabaliauskas pažymėjo, kad 
pagarbos ir {vertinimo yra nušu

apie dviem šimtam kun. Paukš
čio išgelbėtų žydų. Iškilmių iš
vakarėse jie visi taip pat daly
vavo Tėl Avive surengti# lieta- 

kunigo pagerbimo akademi
joj, kurios metu įvairūs kalbėto
jai iškėlė velionio nuopelnus žy
dų tautai, primindami, kaip jis 
nacių okupacijos metais Kaune, 
būdama* Svč. Trejybės parapi-

dą; ne žmonės ėjo pas jį, bet 
jis ėjo, kaip geras ganytojas, 
ieškoti paklydusių avelių. Jis ėjo 
visur ir Siuntė savo brolius sa
kyti pamokslų į tikinčiųjų ir ne
tikinčiųjų kraštus, skelbti taikos, 
meilės ir Kristaus Evangelijos. 
Netrukus po jo mirties jo bro
liai pasiekė ir pagottBlcąją Lie
tuvą ir tolimąją Kiniją*

□v. rranciSK&us povams jo ir 
vėlesniems laikams dar dėta pil-

mcilės

Žino jų pečių vargą ir gyvenimą. 
Jis gyvena su jais, neužsidarė 
nuo jų už abatijos mūro sienų, 
dėl to buvo jiem* artimas ir su
prantamas. Žmonėms nereikėjo tintos.

nai
tintas. Jis yra 
didelis. r—
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ženklu pagerbti?, 
is Stepą Darių ir 
50 metų skridimo V-

Uettphl Fondo narui devy- 
nfc&ktnrii suvažiavimas vyko 
Cfelcagej gegužės 1 jaunimo 
Centre. Jį atidarė naujasis tary
bos pirmininkas Stasys Baras-

Į prezidiumą buvo pakviesti: 
pirmininkauti — Milda Len-

ętyų komisijos pirm. V. 
perskaitė 5 resoliuci- 
N&as LF veiklą.

OrganRacinės komisijos pirm. 
M, Remienė visus dalyvius pa
kvietė į kavinę pietą.

ir dr. Jonas Valaitis, o sekreto
riauti — Daina Kojelytė ir My
kolas Drunga.

M. Lenkauskienei perėmus 
pirmininkavimą, buvo pagerbti

Buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas. Suvažiavimas buvo ge
rai suorganizuotas, praėjo sklan
džiai ir tęsėsi ne per ilgai.

aj».b.

riai. Dr. A. Razina uždegė žvakę, 
o J. Varnelis perskaitė jų pavar
des. Tuoj po to buvo pagerbti 
LF kūrėjai - dr. Antanas Raz-

< ma, dr. Gediminas Batukas, dr. 
Kazys Ambrozaitis ir dr. Jonas 
Valaitis, įteikiant jiem meniškai 
paruoštus adresus (dfz K. Am
brazaitis nedalyvavo). ■

Žodžiu suvažiavimą sveikino 
gen. konsule Juzė Dąužvardie- 
nė, pavadindama LF įkūrimą ir 
jo išugdymą tikru stebuklu. Tai 
yra stipri užtvanka prieš lietuvy
bės išnykimą.

PLB valdybos pirm. Vytautas 
Kamantas sveikindamas iškėlė 
LF reikšmę viso pasaulio lietu
viam, nes jie susilaukė iš LF 
paramos organizuodami kongre
sus, chorus ir kitus tautinius pa
sireiškimus. Taip pat LF įsi
pareigojo paremti ir lituanistikos 
katedrą, įsteigtą Chicagoj.

Toliau žodžiu dar sveikino 
Kultūros tarybos pirmininkė 
Ingrida Bublienė, Gydytojų są
jungos atstovas dr. J. Valaitis, 
Balfo pirmininkė Marija Rudie
nė ir Alto atstovas kun. dr. Juo-, 
zas Prunskis.

Raštu savo sveikinimus at
siuntė Lietuvos atstovas Wash- 
ingtone dr. Stasys Bačkis, LB 
krašto valdybos pirm. Vytautas 
Kutkus ir Tautos Fondo pirm. 
Juozas Giedraitis.

Protokolą perskaitė sekretorė 
Daipa Kojelytė, i ir jis buvo pri
imtas kaip parašytas.

Buvošudarytos šios komisijos: 
1) mandatų-registracijos (pirm. 
Kazys Barzdukas), 2) balsų skai
čiavimo (dr. Ferdinandas Kau
nas), 3) nominacijų (Jonas Vaz- 
nelis), 4) rezoliucijų (Viktoras 
Naudžius), 5) spaudos (Antanas 
Juodvalkis),6) organizacinė (Ma
rija Remienė).

Apie LF tarybos veiklą pra
nešė buvęs pirm. dr. A. Razma, 
iškeldamas nepaprastai darnų 
ir vieningą tarybos ir valdybos 
darbą, dėkojo visiem LF vado
vybės vardu.

Valdybos pirm. dr. G. Batu
kas išvardino visus valdybos na
rius ir pasidžiaugė, kad 1981 
metai buvo išskirtiniai tiek kapi
talo padidėjimu, tiek ir dideliu 
pelnu. Pagrindinis kapitalas pa
siekė 2,149,000 dol., o narių 
skaičius išaugo iki 5,016.

Po to savo pranešimus skaitė 
investacijos komisijos pirm. Po
vilas Kilius, pelno skirstymo k- 
jos — dr. Jonas Valaitis, meno 
puoselėjimo k-jos pirm. dr.

- ----------------------------------‘

NAUJIEJI ŽURNALAI
ALFONSAS NAKAS .

v y
Ketvirtoji ATEITIS

Išsamiai, vispusiškai, keliuose 
numeriuose atšventusi 70-ties 
mėtų gyvavimo sukaktį, ATEI
TIS atsigręžė į Lietuvos po
grindį. Į disidentus, laisvės bei 
religijos gynėjus, kankinius.

Ant ketvirtojo numerio virše
lio — profesoriaus, dabar kalinio 
Vytauto Skuodžio nuotrauka. 
Tos pačios nuotraukos siluetas 
dengia ir pirmąjį žurnalo pus
lapį. Puslapis paruoštas taip, kad 
kankinio veido siluetas nemaži
na teksto ryškumo ir atvirkščiai. 
O vienu ilgu sakiniu paaiškinus, 
kad ši ATEITIS skiriamą Lie
tuvos laisvės kovotojams už Ge
ležinės uždangos pagerbti, pus
lapio centre cituojama G.V. Ieš
manto, P. Pečeliūno bei V. 
Skuodžio laiško, rašyto Pskovo 
kalėjime 1981 sausio 17, ištrau
ka. Pereituoju tik pirmąjį laiško 
ištraukos sakinį:

“Mus griežtai nubaudė už tai, 
kad mylėjome savo Tėvynę Lie
tuvą, už tai, kad trokštame savo 
tautai laisvės, už tai, kad nesuti
kome tapti lietuvių tautos 
išgamų arba jos priešų vergais.”

Lapą atvergę, išvystame „stam-

o po portretu — jo laiško vie
nai mokinei dalis. A. Janulis iš
tremtas trejiems su puse metų į 
griežto režimo lagerį už tai, 
kad daugino ir platino rezis
tencinę spaudą. Vėl ir vėl grįžti į 
žurnalo 112-113 puslapius su 
kun. Virgilijaus Jaugelio trumpa 
biografija ir nuostabą bei šiurpą 
keliančia nuotrauka. Nors šis 
jaunas, vos trisdešimtį peržen
gęs kunigas mirė nuo vėžio, 
raudonųjų barbarų buvo perse
kiotas; kalintas, kankintas nuo 
tada, kai, gimnaziją baigęs, pa
noro eiti į kunigus. Nuotrauka 
vaizduoja jį aukojant mišias pu
siau gulsčiomis, lovoje, ligos pa
tale, prie kryžiaus ir degančios 
žvakės.

•
Lietuvių Fondas Šiemet mini 20 melų veiklos sukaktį. Per tą laiką sukrovė arti 3 milijonų 
dolerių kapitalą ir išdalijo beveik vieną milijoną palūkanų. Tai progai atžymėti Fondo va
dovybė gegužės 21 Jaunimo Centre Chicagoje surengė vakaronę. Nuotraukoje 
LF vadovybė, pravedusi vakaronę.. Iš k. I-oje eilėje: Viktoras Naudžius, Jonas Vaz- 
nelis, Antanas Juodvalkis, Stasys Baras, dr. Antanas Razma, Marija Remienė, dr. Kazys 
Ambrozaitis; II-oje eilėje Pranas Želvys, Apolinaras Bagdonas, dr. Gediminas Balukas 
ir Kazys Barzdukas. Nuotr. Z. Degučio

TAIKLUS ATSAKAS Į LIETUVIŠKŲ 
PARAPIJŲ METŲ BIRŽELIO TEMĄ

to kooperatyvo veiklą pranešė 
dr. A. Razma, pranešimą iš Cle- 
velando padarė Milda Lenkaus
kienė.

Kontrolės komisijos pirm. An
tanas Šantaras perskaitė trumpą 
revizijos aktą: viskas vedama la
bai tvarkingai.

Leidinio redaktorius Apoli
naras Bagdonas pranešė, kad lei
dinys baigtas redaguoti ir jo da
lis perduota M. Morkūno spaus
tuvei, kuri pasižadėjo iki lapinį* 
čio 25 knygą išspausdinti.

tencija Lietuvoje” ir Vytauto 
Vardžio referato, skaityto ATEI
TIES jubiliejiniame kongrese, 
pradžią. Čia dominuoja pusantro 
puslapio gan ryški nuotrauka. 
Tai religinė procesija okupuptoj 
Lietuvoj. Procesija, kurios cent
re — mokyklinio amžiaus vaiku
čių veidai. Prisimeni LKB Kro
nikų skelbiamus faktus ir jauti, 
kad tie mažyliai irgi didvyriai, 
nes už dalyvavimą procesijoj jie 
daug turės kentėti. Grįžtant prie 
prof. V. Vardžio rašto, tai jis nusi
driekia per aštuonis puslapius. 
Parašyta be emocijų ar propa
gandinių šūkavimų, ramiu moks
lišku stilium. Aiškinama rezis
tencijos rūšys, rezistentų skirty
bės- ir panašumai. Iškeliama 
LKB Kronikų bei Helsinkio gru
pės reikšmė. Minimi didžiųjų 
rezistentų vardai. Vakaruose gy
venantiems patariama atidžiai 
sekti Lietuvos įvykius, kad su
prastume tenykštę visuomenę.

Kas naujas puslapis, tai ar 
kurio laisvės kovotojo nuotrauka, 
ar kito kovotojo laiško ištrauka, 
štai 1959-aisiais gimusio Juliaus 
Sasnausko liūdnas, bet ryžto ku
pinas žvilgsnis. Šis jaunuolis “už

jau ne taip ryški, bet nepa
prastai raiški procesijos į Šiluvą 
fotografija, kurioje maldingai 
kunigą seka vidurinių mokyklų 
amžiaus jaunimas. Šalia šio vaiz
do pradedamas ilgesnis Gintės 
Damušytės referatas (irgi skaity
tas ATEITIES jubiliejiniame 
kongrese Chicagoje) “Ryškieji 
kovotojai už žmogaus teises Lie
tuvoje”. Šis puikus rašinys gra
žiai papildo prof. V. Vardžio 
referatą, ne*s irgi parašytas ramiu 
stilium, dalykiškai, įtikinamai. 
Čia pateikiama daugiau,kalina
mųjų bei persekiojamųjų pavar
džių bei nurodoma, už,ką jie 
nuteisti. Šis straipsnis iliustruo
tas Genovaitės Navickaitės ir 
Gemmos-Jadvygos Stanelytės 
portretais, o taip pat Kauno ku
nigų seminarijos klierikų bei 
dėstytojų nuotrauka.

Los Angeles, Calif., Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos klebo
nas prel. Jonas A. Kučingis bir
želio 6 iškilmingai paminėjo sa
vo kunigystės šventimų 45 metų 
ir sėkmingo vadovavimo šiai 
lietuviškai ir katalikiškai tvirto
vei 35 metų sukaktį. Šventės iš
vakarėse ta tema per Los Ange
les lietuvių radijo programą kal
bėjo rašytojas laureatas Jurgis 
Gliaudą. -Su jo mintimis supa
žindiname ir Darbininko skaity
tojus. — Red.

Po trumpų diskusijų visi pra
nešimai buvo priimti.

Mandatų komisijos pirm. K. 
Barzdukas pranešė, kad suvažia
vime dalyvauja 134 JLF nariai, 
turį 4,69? balsus.

Tarybos šešių narių perrinki
mui nominacijų komisija pasiūlė 
šiuos kandidatus: dr. G. Baluką, 
D. Kcjelytę, V. Kutkų, dr. J. 
Račkauską, dr. A. Razmą, dr. J. 
Valaitį; jie visi slaptu balsavimu 
buvo perrinkti, o* suvažiavimo

pusantrų metų lagerio ir penke
rius metus tremties. Jaunam 
ATEITIES skaitytojui šiame 
krašte, žinau, sunku net įsivaiz
duoti, kad “už antiamerikinę 
propagandą” jis būtų bet kaip 
persekiojamas, juoba įkalinamas. 
Štai Vytauto Vaičiūno laiško iš 
Lukiškių kalėjimo ištrauka ... 
štai kun. Broniaus Laurinavi
čiaus, Helsinkio grupės nario, 
nuotrauka. Sį ryžtingą kovotoją 
sovietinis saugumas nužudė Vil
niuje, pastumdamas po sunk
vežimiu ... Štai barbarų išnie
kinto bažnyčios altoriaus vaiz
das ..

Laisvės kovotojų prisimini
mas užbaigiamas Kazio G. Am
brazaičio straipsniu “Mūsų rū
pestis Lietuva”, kuriame pata
riama bendrauti su krašto žmo
nėmis ten lankantis, šiltai sutin
kant iš ten atvykstančius sve
čiuotis, remiant tautiečius kny
gomis, vaistais, santykiuose su 
jais rodant daugiau drąsos ir pa
sitikėjimo savo pajėgumu. Iš 44 
žurnalo puslapių laisvės kovoto
jams paskirta 19.

Šioje ATEITYJE dar randame 
du puslapius puikių Jolantos 
Malerytės eilėraščių, kun. J. 
Šeškevičiaus rašinį apie paskuti
nes dr. Eliziejaus Draugelio gy
venimo dienas bei mirtį, porą 
puslapių Vainio Aleksos parodi
nių eilių, jaunimo globėjų, stu
dentų straipsnių, jaunų kore
spondentų ateitininkų gyvenimo 
visame pasauly veiklos aprašy
mų. Tik visko plačiau šį kartą 
neberyškinsiu. Didžiausia šio 
ATEITIES numerio vertė minė
tuose pirmuose 19-koj puslapių. 
Dėl jų verta žurnalo tiražą ke
leriopai padidinti ir pasistengti, 
kad kuo daugiau egzempliorių 
patektų į Lietuvą. Verta šį nu
merį panaudoti ir laisvųjų lietu
vių lituanistinėse mokyklose 
kaip mokomąją priemonę. Da
bartinių tautos herojų pavardės 
mūsų jaunimui. daug geriau įsi
mintų, matant ir kai kurių port
retus, ir eisenų dalyvių veidus, 
ir mirštančio kunigo mišių auką 
gulsčiomis...

Šie metai reikšmingiausių 
mūsų išeivijos organizacijų ini- 
«»at^va,^baŽnytinei vadovybei 
pritarus, pavadinti Lietuviškų 
parapijų metais. Tai dėmesys 
lietuviškai parapijai ne tik kaip 
religinei institucijai, bet ir kaip 
lietuvių tautinio išlikimo prie
monei.

Kas mėnuo šiais metais vys
tomos vis naujos temos. Birže
lio mėnesio tema pavadinta 
“Lietuviška parapija ir lietuvis 
kunigas”.

' Šiai temai konkretizuoti nera
sim tinkamesnio pavyzdžio už 
Šv. Kazimiero parapiją Los An
geles mieste, už tos parapijos 
kleboną prelatą Joną Kučingį.

Laimingu sutapimu su šiais 
visuomeniškos reikšmės metais 
prelatas mini savo 45 metų ku
nigystės ir savo 35 metų, kle
bonavimo sukaktis.

Šių neeilinių sukakčių ženkle 
mūsų kolonija didžiuojasi savo 
parapijos lietuviškumu ir didvy
riškais klebono prel. Jono Ku
čingio nuopelnais, vedant pa
rapiją į šios dienos religinius ir 
lietuviškai tautinius laimėjimus. 
Tai, kas parapijos kūrimosi die
nomis buvo vadinama neįvyk
doma svajone, dabar jau yra pa
siekta ir toli pralenkta. Kūrimosi 
dienomis pasodintas medelis da
bar jau galingas, audrų neįvei
kiamas lietuviškas ąžuolas.

Kaip valstybės istorija, parapi
jos istorija yra nuolatinės kau
tynės su kliūtimis. Pergalės 
skelbiamos lietuviškos trispalvės 
plevenimu parapijos kieme ir 
pastačius ją prie altoriaus.

Kadaise neįvykdoma svajonė 
dabar yra: dvi salės, mokyklos 
pastatas, kiti reikalingi namai, 
jauki skoningo lietuviško stiliaus 
bažnyčia, kurios melodingi var
pai šaukia maldai. Dar yra pats 
reikšmingiausias laimėjimas — 
tai parapiečių meilė savo paro

proga parapijos įsteigėją, plačių 
vizijų prelatą Julių Maciejauską 
ir kunigus vikarus, talkininkus.

Savo žody į parapiečius kle
bonas solenizantas pasakė: “Jūs 
esat mano džiaugsmų ir vargų 
dalininkai. Nuoširdžiai kviečiu 
jus dalyvauti mano džiaugsmo 
šventėj, kartu pasimelsti ir pa
dėkoti Dievui už kunigystės ma
lonę . ..”

Kartu su garbingu solenizantu 
džiaugsmo šventėj mes pajuntam 
vaizduotėj kunigo šventinimo 
apeigų sakramentinį grožį ir 
triumfuojančią giesmę “Veni 
ęreątpr”, j

Diena, kuri buvo prie$ Ketu- 
riasdešimt penkerius metus, ku
nigystės sakramento diena, vėl 
grįžta į dabartį po Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čios skliautais ...

Lenkiamės kūrybingai klebo
no prel. Jono Kučingio veiklai, 
per trisdešimt penkerius metus 
vadovaujant dinamiškai parapi-

pijai ir dosni jai parama.
Tad visos plačios lietuviškos 

Amerikos Lietuviškų parapijų 
metų paskaitininkai, galėes imtis 
pavyzdžiu mūsų parapijos istori
ją ir jos klebono atsidavimą tau
tinei misijai — lietuvybės pri
matui.

Parapijoj ugdomas lietuvybės 
tęstinumas!

Parapijos globoj karta noksta 
po kartos. Buvę lituanistinės 
mokyklos mokinukai tampa tos 
mokyklos mokytojais. Ir tai yra 
pats svarbiausias klebono veiklos 
laimėjimas. Ateitis! Tai parapijos 
veikimo siekis.. . .>

" Kur“siekiš’, tėfi ir misija)“Mū
sų parapijos misija gili ir sudė
tinga. Tai siekis ateity išlikti 
lietuviška parapija. Tikrai — ma
tom sėklą našioj žemėj. Lietuvy
bė klesti parapijos teritorijoj, lie
tuvybė čia kiekviename žings
ny.

Galima palyginti dinamišką
ją parapiją su bangas skrodžian- jai, didžiuojamės jo idealistiniu 
čiu laivu. Laivo vairą laiko vai
ruotojas klebonas prel. Jonas 
Kučingis; laivo stiebą vainikuo
ja kryžius ir lietuviška trispalvė.

Viskas, kas pasiekta, yra įkū
nytas stebuklas. Prisimenam ta

atsidavimu lietuviškam reikalui, 
džiaugiamės jo pergalėmis ir 
įžvalgiu žvilgsniu į parapijos 
ateitį.

Ad multos annos, gerbiamas ir 
mylimas klebone!

LOS ANGELES ATEITININKŲ 
VASAROS STOVYKLA

Šių metų ateitininkų vasaros 
stovykla įvyks nuo rugpjūčio 21, 
šeštadienio, iki rugpjūčio 29, 
sekmadienio. Šiais metais jauni
mas turės progos stovyklauti 
naujoje gražioje vietoje — Valley 
Center, Calif. Šis miestelis yra 
prie Escondido ir Vištos, 30 
mylių į šiaurę nuo San Diego 
ir 110 mylių į pietus nuo 
Los Angeles. Vietovė yra tarp 
kalnų, apsupta avokadų ir apelsi
nų sodų. Erdvi aplinka, graži 
gamta ir įvairūs aukšti medžiai, 
švarus sausas oras ir maloniai 
atvėstantys vasaros vakarai teikia 
stovyklavietei ypatingą patrauk
lumą. Stovykla taip pat turi 
didelį baseiną, net kelias sporto 
aikštes, koplyčią, žaidimų arba 
darbo kambarius ir amfiteatrą su 
laužaviete.

šių metų stovyklai vadovaus 
Gintaras Grušas, losangelietis. 
kuris labai sėkmingai vedė sto
vyklą praeitais metais..Be kitų
vietinių vadovų, iš Detroito at- • 
vyksta Rita Neverauskaitė, kuri 
taip pat yra gailestinga sesuo, ir ryba birželio 20 Melboufneruo- 
Vidas Neverauskas, kuris pasi- šia bendrą pabaltiečių masinių 
žymi muzikiniais gabumais bei ' trėmimų minėjimą, kuriame kal- 
yra patyręs plaukikas ir vandens 
sargas. > .

Ateitininkų stovyklos progra
ma, kaip ir kiekvienais metais, 
bus įvairi ir įdomi, pritaikyta 
sudominti, stiprinti ir praturtinti 
jautiŪOsius lietuvius lituanisti
koje i* krikščioniškame bei dva
siniame brendime. Stovyklos

gaiš sporto žaidimais, lietuviš
kais darbeliais, dainomis, šokiais 
ir kitais užsiėmimais, keliančiais 
linksmą nuotaiką, draugiškumą, 
sugyvenimą bei bendravimą.

Dėl tėvelių žinios džiugu pa
minėti, kad stovyklavietės ap
linka yra saugi ir stovyklautojai 
yra gerai ir tvarkingai prižiūri
mi. Maisto gaminimu rūpinasi 
pačios lietuvės motinos, patiek- 
damos stovyklai pritaikytą 
maistą.

{ stovyklą yra priimami visi 
lietuviškai kalbą vaikai nuo 8 iki 
17 metų. Kas norėtų gauti dau
giau informacijų arba jei atsiras
tų stovyklautojų iš kitų lietuvių 
kolonijų, prašoma kreiptis į Julių 
Raulinaitį, 1502 EI Rito, Glen- 
dale, Calif. 91208. Telefonas 
213 244-0654.

Lauksime visų, linkėdami gra
žios vasaros.

*’ Albina Gedminienė

Kitoje nuotraukoje regime prie 
altoriaus jauną kunigą. Tai Ri
čardas Černiauskas, Vilniaus 

šv. Mikalojaus bažnyčios vika
ras. Jį suėmė už rekolekcijas jau
nimui ... Dar viena, jau ryški, 

pmiūlytteji kandidatai kun. J. JAV gimusio ir niekada JAV* ■ 
Pranaitis, P. Masiltoniėnė tr Z. pilietybės neatsisakiusio Vy- 
Jiilkevičienė tiko kandidatais. tauto Skuodžio nuotrauka... | 

| kontrolės komisiją buvo iš- skaitytoją vėl žvelgia primerk- 
rinkti K. Dočkus,A. šantaras tos rūsčios Anastazo Janulio akys,

— Australijos Pabaltiečių Ta>

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo modom likus apdraddoa planus.

Suski, savo nariams moka dividendus ir taikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį įstatyti kreipkitės j SUSIV. CENTRĄ, P O. Bos 32 (71-73 So. 
Washington 8t), WIHcos Barta, Pa. 18703; o DidžiojNew York© * 
raįoėo lietuviai kreipk Uos | organizatorių Sustv. direktorių BROMŲ 
BOBELĮ, 212 EMorts Leno, Woodhovon, N. Y. 11421, tol. Ml 7-8837.

— Paryžiaus lietuviai baisiojo 
birželių įvykius minės birželio 
23, trečiadienį, 8:30 vai. vak. 
Suint Merry bažnyčios salėj, 78 
rue Saint-Martin, Paris 4.

bės Australuos vyriausybės 
atstovai ir dr. K. Bobelis. Meni
nėj daly pasirodys estų, lietuvių 
ir latvių chorai.

metais..Be


dq

Seklyčios mėgėjų cbovo. j 
tariant visiem dalyviam. \

Kitas — kun. J. Buifcuė/ri

erdvią ir vėsinamą §v. Mykolo 
koplyčią, kur turi lietuviškas pa-

tavos atstovas dr. SA. Bačkis, 
gen. konsulas Al Šimutis; Lat
vijos atstovas dr. A.D^nbergs 
ir Estijos atstovas gen. konsulas 
E. Jaakson. Vėliau, gegužės 29,ribas 

ireže- 
isivilioti daugiau turistų

< i T 
apylinkės grožį, nejučiomis pri- 
daigino prabangių viešbučių, 
.erdvių kondominijų, (vairiausių 
‘kultūros centrų, prekybinių mil
žinų ir daugybę modernių sody
bų. Tarp jų išdygo ir retų įdo
mybių: Mid-America muziejus, 
lauko teatras ir didžiųjų bendro
vių mažmeninė prekyba, sutelk
ta viename pastate su įėjimais 
ir prekylangiais iš puošnios sa
lės, ištįsusios per visą milži
nišką pastatą.

Kone po visą apylinkę iš- 
vedžioja nauji asfaltuoti keliai ir 
vėsinami autobusai su persėdi
mais. Jie, palikę centrines gat
ves, išsivingiuoja tarp medžiais 
apsuptų sodybų ir prekybos 
centrų, paimdami ir išlaipindami 
keleivius bet kurioj pakelės vie
toj. j

■> Bet miesto centras, bandy
damas pasikeisti, paskendo dul
kėse. Čia restauruojami istori
niai pastatai ir griaunami bever
čiai. Jų vietose įrengiami gėly
nai, parkinimo aikštės ir statomĮ 
nauji pastatai — ruošiamas pra
moginis centras turistam.

Lietuviai
' Jei prieš dvidešimt metų čia 
gyveno tik saujelė lietuvių, da
bar jie skaičiuojami šimtais, su-

Trokšdami dvasinio peno, jie demonstravo amerikiečiam Fun 
pirmiausia suaukojo knygų ir įsi- Festival progomis.
steigė knygynėlį. Netikėtai įsi- Bronė Martin

LITUANISTINIŲ STUDIJŲ 
SAVAITGALIS

LOS ANGELES, CALIF.

Ne be reikalo šiuo metu yra 
didelis susirūpinimas išeivijos 
ateitim, kreipiant dėmesį į šiame 
krašte gimusį lietuvių jaunimą, 
kuris turės papildyti retėjančias 
visuomenininkų gretas. Nors gy
venamoji aplinka labai nepalan
ki jaunam žmogui įsisavinti sie
kimus, kuriais gyveno jų tėvai, 
tačiau, sudarant atitinkamas sąly
gas ir kreipiant ypatingą dėme
sį, galima pasiekti reikšmingų 
laimėjimų.

Pasidalinti mintimis, iškeliant 
sutiktas kliūtis, ir paieškoti bū
dų jom apeiti JAV Lietuvių 
Bendruomenės Los Angeles ir 
Santa Monica apylinkės gegužės 
15 §v. Kazimiero parapijos sa
lėj surengė lituanistinių studijų 
savaitgalį, kuris buvo pradėtas 
dr. J. Izokaitytės paskaita 
“Žvilgsnis į kalbos ir literatūros 
reikšmę tautos gyvybei”. Paskai
toj buvo iškelti aspektai, kaip 
tautai ir jos išeivijai svarbu iš
laikyti nesužalotą gimtąją kalbą 
ir išvystyti savąją literatūrą, kuri 
ugdytų joj tautinį atsparumą.

Simpoziume “Lituanistikos 

veiklos, prašome paskolinti jas

esančius asmenis ir data, jei fa*

PIKNIKAS

N. PR. MARUOS SESERŲ VIENUOLYNO 
SODYBOJE, PUTNAM, CONNECTICUT

važiavo iš prUvincijos kunigas, 
kuris ligi tol jo nebuvo matęs.

pats profesorius. Kunigas, maty
damas liekną, žertto ūgio jaunuo-

Tebūna man leista prisiminti 
kadaise Kaune girdėtą pasakoji-

.. ' .

'A.;-- 4? kJ*
kongrese.

— Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga pradėjo ruoštis penk
tajam pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresui. Savo talka ji padeda 
Australijos, Europos ir Pietų 
Amerikos lietuviškam jaunimui,

ir mokykloj” pedagogė ir visuo- 
menininkė D. Polikaitienė sa
vo įvadinėj paskaitoj išryškino

..šeimos pirminį ir pagrindinį tininkųM.Sandanavičiūtė-New- 
som — nupasakojo, kas daroma _____________ ______________ _

jų organizacijose auklėjant jau- Kai pasibeldė' į duris, jį įleido 
nimą tautinėj dvasioj, o R. Vilkai-

vaidmenį jauno žmogaus galvo- 
■f senos susiformavimui. Tėvai, 

skirdami didelį dėmesį lietuvių 
kalbai, atlieka svarbų uždavinį, 
nes tolimesni veiksniai, kaip 
jaunimui skirtos organizacijos ir 
lituanistinė mokykla, yra tik 
antraeiliai šeimos talkininkai. 
Jie negali atsverti šeimos paro
dyto dėmesio vaikui. Klaidingai 
kai kurie tėvai galvoja, kad, jei 
vaikas negaus lituanistinių žinių 
pagrindo šeimoj, *1 trūkumą vė
liau atitaisys lituanistinė mo
kykla ar organizacįja. Kaip pa
tirtis rodo, tik retais atvejais 
Šios institucijos gali susidariusią

jas ir savo raštų leidėjas, bet 
bankrutuojąs knygų platintojas. 
Pasirodo, kad lietuvių autorių 
knygos neberanda kelio į lietu
vių pastogę. Ypač jos nepagei
daujamos bankininkų, verslinin
kų ir žymiųjų įvairių sričių me
nininkų. Paskutinieji, visur įpratę 
atrasti atviras duris ir globojan
čias rankas, labiausiai nuvertina 
knygą ir jos kūrėjus. Vieni po 
2-3 mėn. sugrąžina jas suterštas 
ir bevertes, kiti platintoją skau
džiai išbara, o dauguma tyliai 
pasilaiko jas be jokio atsiskaity
mo . — vaidina negavę net ir 
apdraustų knygų.

Padidėjus mirimam, lietuviai 
nusipirko gražioj vietoj kapines 
ir pasistatė bendrą paminklą. 
Be to, jie išlaiko tris radijo va
landėles, vedamas LB-nės, Kata
likų Bendrijos ir Smaižių šeimos, 
pasiskirstant sekmadieniais. 
Bendrai jie pasižymi darbštumu, 
švarumu, žydinčiomis sodybo
mis ir draugiškais santykiais su 
amėpkiečiais. Net trejus metus 
iš eilės jie atsikvietė šokių an- 

tuštumą užpildyti. Čia iškeltom 
mintim paremti D. Polikaitienė 
rėmėsi dr. A. Norvilo studija 
“Dvikalbiškumas: prakeikimas 
ar palaima”.

Toliau vyko tuo klausimu 
grupinės svarstybos, į kurias įsi
jungė V. Gedgaudienė ir I. Rau- 
linaitienė, nupasakodamos, koks 
buvęs jų dėmesys namuose 
lietuvių kalbai, auklėjant savo 
vaikus. J. Valukonis akcentavo 
senelių vaidmenį lietuviškam 
auklėjimui. Žinoma, šis atvejis 
tinka tik tuo atveju, kai sene
liai yra artimam ir glaudžiam 
kontakte šu savo vaikaičiais. Da
lyvaudami svarstybose, litu
anistinės šeštadieninės mokyk
los mokytojai A. Kungys, G. 
Plukienė ir M. Naujokaitis pa
lietė sunkumus, kuriuos turi nu
galėti lituanistinės mokyklos 
mokytojas, ypač tais atvejais, kai 
tėvai šeimoj mažai dėmesio ski
ria lietuvių kalbai arba kai savo 
tarpe nekalba lietuviškai, tikė
damiesi, kad lituanistinė mo
kykla per keletą valandų savai
tėj galės atlikti “stebuidingą už
davinį”. Tuo vaikam daroma 
sunkiai atitaisoma žala, nes mo
kytojo darbas nebus sėkmingas. 
Jaunas mokytojas Kungys sakė, 
jog sėkmingesniam darbui įsi
vedąs taškų sistemą ir manąs, 
kad tai padeda siekti geresnių 
rezultatų. Organizacijų atstovės 
— skautų V. Radvenienė ir atei-

amžiaus skautam pasitobulinti 
lietuvių kalboj.

Sis simpoziumas visų dalyvių 
su dideliu dėmesiu buvo seka
mas, o jame iškeltos mintys pri
imtos dėmesin tų, kurių-prie
žiūroj ir globoj auga lietuviškas 
atžalynas.

Nemažą susidomėjimą sukėlė 
ir “Lietuvio Jaunuolio teismas”, 
kuriame dalvvavo: Vytas ir Ta
das Dabšiai, Augius ir Dalius 
Gedgaudai, Dainius Petronis,

Tarptautinės centre mugės atidarymo metu Yale universitete New Havene, Conn., 
Lietuvos vėliavą neša Vaiva Vėbraitė-CustieBė. Už jos eina Dalia Dzikienė ir jos vado
vaujama Hartfordo tautinių šokių grupė Berželis.

Darius Jatulis, Algis Avižienis, 
Rima Navickaitė ir Gailė Radve- 
nytė. Jaunuolis buvo kaltinamas, 
kad jis yra tautiškai nesusipratęs, 
nelanko lietuviškų parengimų, 
nesistengia savo tarpe lietuviš
kai kalbėti. Šiem kaltinimam at
remti teismas kvietė liudininkus, 
kurie savo parodymais jaunuolį 
pateisino. Pagaliau teismo 
sprendimas buvo palankus jau
nuoliui; atsižvelgiant į aplinky
bes, jis buvo išteisintas. Moty
vuose buvo paminėta, kad dides
nė atsakomybė dėl pareikštų 
kaltinimų tenka tėvam; jie turė
tų kreipti didesnį dėmesį, kad 
šios neigiamybės kuo mažiausiai 
galėtų pasireikšti.
_ Vėliau buvo išklausytos dvi 
paskaitos. Apie paskutiniųjų 
metų išeivijos literatūrą kalbėjo 
B. Raila, o apie literatūrą Lie
tuvoj :— P. Visvydas.

estradinės muzikos ir dainų pro
gramą. Dainos parašytos ir su
komponuotos Lietuvoj,, nes 
dainininkė neseniai iš ten atvy
kusi. '

Kitą dieną, gegužės 16, sek
madienį, betęsiant lituanistinių 
stadijų savaitgalį, buvo paminė
tas mūsų žymusis rašytojas kla
sikas Vincas Krėvė-Mickevičius, 
miręs 1954, suėjus 100 metų 
nuo jo gimimo. Išsamią šio Dai
navos sūnaus biografiją perskaitė 
L Jarašūnienė. Apie Vinco Krė
vės literatūrinį palikimą kalbėjo 
rašytoja Alė Rūta, kuri prisiminė 
jį kaip savo buvusį profesorių, 
ūgiu mažutį, kurio vos galva 
matėsi už katedros, bet protu ir 
dvasia milžiną. Ji peržvelgė jo 
gausius literatūrinius, darbus, 
pradedant tautosakos rinkimu, 
apysakomis, Dainavos šalies 
senų žmonių padavimais, perei
nant į dramos forma parašytas 
veikalus ' (Šarūnas, Skirgaila, 
Mindaugas ir kt.). Dar jaunas 
būdamas, pradėjo rašyti didelį 
biblinio turinio veikalą “Dan
gaus įr žemės sūnūs*’, kurio 
buvo numatęs parašyti tris da
lis, ypač intensyviai rašė gyven
damas JAV,, tačiau nesuskubo 
pabaigti, nes, pasitraukus iš uni
versiteto į pensiją, sveikata ėmė 
silpnėti ir pagaliau mirtis jį pa
šaukė į amžinybę.

Krėvės raštų ištraukas su ar
tistiniu įsijautimu paskaitė dra
mos sambūrio nariai Viltis Jatu- 
liėnė ir Vincas Dovydaitis.
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— Berniuk, ar čia gyvena- pro
fesorius Krėvė-Mickevičius?

— Taip, — atsakė šis.
Kai įėjo į vidų, kunigas vėl 

klausėt
— Ar galėčiau jį pamatyti?
— Tai aš pats, — buvo atsa

kymas.
Svečias buvo labai nustebęs ir, 

sumišęs, nes tikėjosi pamatyti 
solidžios išvaizdos profesorių.

Hartfordo lietuvių tautinių šokių grupė Berželis atlieka 
programą New Havene įvykusioje Tarptautinio centro 
mugėje. *'■ .

LIETUVIAI TARPTAUTINIO CENTRO 
r>AMU S ‘‘

Jau ketvirti metai iš eilės Lie
tuvių Moterų Klubų Federacijos 
New Haveno Klubas įrengia lie
tuvių paviljoną Yale Universite
to p&talpose vykstančiose Tarp
tautinio Centro mugėse. Šių 
metų mugė buvo gerai išrekla
muota balandžio 24-25 “Old 
Colony Weekend” dalis, su
traukusi per 4,000 lankytojų.

Atidarymo eisenoje ir tautybių 
pasirodymuose dalyvavo gražus 
būrys Hartfordo lietuvių tautinių 
šokių grupės “Berželis” šokėjų, 
vadovaujamų Dalios Dzikienės. 
Eitynių metu, sekdami Vaivos 
Vaišnytės nešamą didelę Vytį 
ir Vaivos , Vėbraitės-Gustienėš" 
rankose plevėsuojančią mūsų tri
spalvę, pasipuošę tautiniais 
drabužiais, lietuviai šokėjai atro
dė tikrai šauniai.

Programoje lietuviam buvo 
skirtas pats geriausias laikas, 
kai mugėje būna daugiausia lan
kytojų. “Berželio” pusę valan
dos trukusi programa susilaukė 
žiūrovų šilto įvertinimo ir gau
sių katučių. Lietuvių paviljonas 
buvo nuolat apsuptas lankytojų, 
kuriuos velykinių kiaušinių mar
ginimu kasmet patraukia Milda 
Liaukienė ir išsamiais paaiški
nimais apie Lietuvą sudomima 
Vaiva Vėbraitė-Gustienė. Įspū
dingi buvo Viktoro Liaukaus ir 
a.a. Kęstučio Švelnio medžio 

drožiniai' ir jo specialiai šiom 
parodom padirbta didelė Vytis. 
Lietuviškais audiniais buvo nu
klotas visas paviljono fonas 
ir stalai, ant kurių buvo išdėti 
gintarai ir knygos apie Lietuvą 
ir jos menininkus.

Kiekvienais metais mugės 
metu pavyksta išplatinti gražų 
pluoštą informacinės medžiagos 
apie mūsų kraštą. Rengėjam pra
šant, mugėje buvo gausu įvairių 
tautybių maisto gaminių, tarp 
kurių turėjo pasisekimo ir lietu
viški velykiniai' kepiniai.

LMKF New Haveno Klubas, 
egzistuojąs labai mažoje lietuviš
koje kolonijoje, yra giliai dėkin
gas visiem/talki nusiem repre
zentuojant Lietuvą ir lietuvius 
Yale Universiteto aplinkoje. Te
resei Strimaitienei * nuoširdus 
ačiū už jos darbą paruošiant 
vaišes mūsų Hartfordo svečiam!

slnv

— Kr. Donelaičio aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos bai
gimo iškilmėse birželio-5 Žur
nalistų S-gos pirm. Jurgis Ja- 
nušaitis įteikė pažymėjimus jau
niesiem spaudos darbuotojam: 

. Karoliui Drangai, Ramunei 
Gaižutei, Aušrai Jasaitytei, Aud
riui Plienui ir Audriui Polikai- 
čiui.

vai, E. Jaakson, A. Dinbergs ir 
S A Bačkis, buvo \ susirinkę 
Washingtone pasitarti einamai
siais reikalais bei artėjančios 
JAV 60 metų Baltijos valstybių 
pripažinimo sukakties minėjimo 
klausimu.

— Dr. K. Bobelis, Vliko pir
mininkas, pakviestas Australijos 
Lietuvių Bendruomenės pir
mininko A. Pociaus, birželio 6 
išvyko į Australiją. A. Pociui tal
kina Adelaidės, Sydnėjaus ir 
Melboumo LB valdybos bei 
Tautos Fondo atstovybės.

— Kun. dr. Jonas Sakevičius, 
MIC, Londono Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonas, yra 
atvykęs į Chicagą. Jis šiemet 
švenčia kunigystės 50-ties metų 
sukaktį, kuri bus minima birže
lio 20 mišiomis Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčioj 
ir Lietuvių Tautiniuose Namuo
se pietumis bei akademine dali
mi.

— Lietuvos atstovas dr. S.A. 
Bačkis su žmona gegužės 19 
dalyvavo International Club va
dovybės rengtame priėmime 
diplomatinių misijų šefų ir jų 
žmonų pagerbimui. » 

— Solistė Slava Žemelytė, 
iš Toronto, Ont, Australijos Lle-

išvyko to 
želio 20 dainuos Šy 
birželio 26 — Adelaidėj, o lie
pos 4 — Melboume.

— Kauno Kunigų Seminarijoj 
šiais mokslo metais mokslą.bai
gė septyniolika diakonų. Jiem 
kunigystės šventimai suteikti 
birželio 6 Kauno arkikatedroj- 
bazilikoj ir Panevėžio katedroj.

— Ann Jillian — Jūratė Nau
sėdaitė ir, gal būt, Bob Hope, 
atliks programą Navy Pier Chi- 
cagoj, čia lankantis Olandijos 
karalienei Beatričei ir jos vyrui 
princui Claus. Tai bus birželio 
23-25. ,

— Cleveland, Ohio, Maironio 
50 metų mirties sukakties minė
jimas vyks birželio 20 Šv. Jur
gio parapijos salėj su menine 
programa. Rengia parapijos tary-

Ryteliui, GrandPaM, QH Svei-
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Antoineta ir Karolis Binkius, abu nuoširdūs fotografai ir 
Darbininko bendradarbiai, birželio 16 šventė vedybinio gy
venimo 53 metų sukaktį. Antoineta stiprėja po 8 mėne
sius varginusios ligos. Nuotr. Wallace Rodgers

Waterbury, Conn., H. Shąįta, 
Waterbury, Conn., V. Kvetkus,

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Susirinkimui pasibaigus, visi 
jo dalyviai buvo pavaišinti kava 
ir apylinkės ponių pagamintais 
užkandžiais.

LITHUANIAN COOKERY 
(ta Engltoh, 316 prtcri • doL)

Reta proga Įsigyti anglų kalba dvi vertingas knygai 
papiginta irai na*

LITHUANIA 700 YEARS, by A. Gerutis. 15 doL

PRAŠOME pagal savoiigales aukoti TAUTOS FONDUI: 
savo uždaviniams vykdyti, Lietuvos Laisvė! 
Iždui — laisvajai Lietuvai padėti atsistatyti, 0 kabomis 
ELTOS informacijoms leisti, radtyo transliuotoms j okupuo
to Lietuvą finansuoti ir politiniam kaliniams gelbėti.

Nepamirkite tam tikrą procentų ir savo testamento Įra
šyti: not-for profit, tax oaempt Corporation — Uthuanlan 
National Foundation P.O. Box 21073, Wodhavon, NY11421.

nė — pirmininkė, Algirdas Bra
žinskas Re
gina Brazinskaitė — sekretorė 
ir Viktoras Jokūbaitis — iždinin
kas. Susirinkimas valdybai su- 

. . _ teikė teisę valdybą papildyti
Buvo suorganizuota ir loterija, kviestiniais nariais. , 

įėjimas į iri^gę visiems Kontrolės komisijoj sutiko pa- 
-- -—’—i. silikti tie patys asmenys.

Valdybajau nuo senesnių lai-

LB veikloje
KoVo 28 vietos LB apylinkės 

valdyba sukvietė apylinkės 
metinį susirinkimą pranešimam 
apie valdybos veiklą išklausyti 
ir naujai valdybai ir kontrolės 
komisijai išrinkti. Iš valdybos 
pirm. Danguolės Didžbalienės 
pranešimo paaiškėjo, kad valdy
ba buvo rūpestinga ir veikli, 
nors prie apylinkės priklausan
čių lietuvių skaičius dėl mirčių 
ir išsikėlimo gyventi į šiltesnes 
vietas yra sumažėjęs. Valdybą 

'reikia pagirti, kad ji ne tik rū
pestingai rinko solidarumo įna
šus, bet įvykdė gerai pavykusį 
LB Švietimo vajų, iŠ kurio Vin-

mėnesio sekmadieniais neoficia
lius susirinkimus, kurių metu 
prie puoduko kavos ir lengvų 
užkandžių buvo pasitariama įvai
riais einamaisiais reikalais ir pa
sidalinama įspūdžiais. Be to, 
valdyba kas rudenį surengdavo 
lyg gegužinę, kurios metu 
suorganizuodavo gausią loteriją 
jos išlaidom padengti. Reikia pa
sakyti, kad tokie pabendravimai 
apylinkės nariam patiko ir buvo 
gausiai lankomi.

Reikia apgailėti, kad Naujųjų 
1981 metų naktį lietuvių Svč. 
Trejybės/parapijos bažnyčios 
vidų apgadinęs gaisras paskati
no vietinį vyskupą šią bažny
čią uždaryti ir nugriauti, o vi
sas pamaldas perkelti į tos pat 
parapijos apatinę salę, ją kiek 
įmanoma tiem reikalam pritai
kant Dėlto įvairiem renginiam 
ir susirinkimam galima naudotis 
tik viršutine sale, ir tik tada, 
kada apatinėj salėj nėra jokių 
pamaldų.

SOVIET GENOCIDE IN UTHUANIA, by J. Pajaujį 
Javis. 12 dol.

Užsisakant abi knygas, mokama tfc 25 doL 
Parsiuntimui pridedamas t* 1 doL 
Darbininkas,341 Hi0itondBlv<L,Brooklyn,N.Y. 11207

Tfėl JABMICA AWtfU 
(Gar. 37* te*) 
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Juno Beach, Fla., L .Kirk, Saa 
Leandro, Califi, Ch. Dailidė 
nas, St Petersburg, Fla, V. Ir
mantas, Grarid Rapids, Midi.

Po 3 dol. —j. Orentas, Rit 
gewood, N.Y., F. Rogers, Nuties 
N J., V. Bderis, Huntington B»y, 
N.Y., L. Jankauskas, St Peteri- 
burg Beach, Fla.

Po 2 dol. — J. Kantanavi- 
čius, Lakeland, Fla., P. Bakenas, 
Rochester, N.Y., V. Kubilius, 
Westwood, Mass., S. Ilgūnas, 
Rochester, N.Y., K. Kaminskas, 
Portland, Ore., F. Morkas 
Dania, Fla., J. Musteikis, 
Rochester, N.Y., P. Jakaitis, fiu- 
ladelphia, Pa.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci-

Valdžios suteikiama pensija 
(Sočiai Security) yra pagrindinė 
senatvės parama, bet visi gerai 
žinom, kad to neužtenka. Todėl 
kiekvienas dirbantis asmuo, ne
žiūrint šiandieninių ekonominių 
sunkumų, sugeba pats šiek tiek 
savo uždarbio pasidėti į .šalį. 
Vieni tai daro pastoviai, kiti at
sitiktinai, o treti daugiau išima, 
negu įdeda. Planuotas, sistema- 
tingas taupymas, be abejo, yra 
geriausias būdas realizuoti atei
ties planus. Tačiau visiem turi 
būti aišku, kad ne visos taupy
mo sistemos yra vienodos. Kai 
kurie taupymo būdai yra vilio
jantys, bet rizikingi, o kiti — sau
gūs, bet menkaverčiai. Pagaliau 
ir patys saugiausi taupymo bū
dai, nėra vienodi. Komerciniai 
bankai, į kuriuos milijonai 
žmonių neša savo santaupas, yra 
valdžios įstaigų apdrausti, bet 
duoda tik minimalias palūkanas 
savo klijentam. Kooperatyviniąis 
pagrindais tvarkomos kredito 
unijos taip pat yra valdžios ap
draustos, bet pajėgia savo nariam 
duoti daug didesnius dividen
dus. Lietuviškoji KASOS Kre
dito Unija New Yorke, pavyz
džiui, duoda net 9% dividendų 
už reguliarias santaupas. Tai 
yra 50% daugiau, negu bankuo
se. Tačiau stebėtina, kad vis tiek 
dar didžiulis skaičius tautiečių 
savo pinigėlius tebeneša į^kaž 
myninius bankus. Gal trūksta 
informacijos, gal pasitikėjimo, o 
gal pasiryžimo pakeisti nusisto
vėjusius įpročius.

Tačiau visiem taupytajam tu
rim, blogą naujieną. Santaupos 
bankuose yra dar mažiau vertos, 
negu tai rodo jų šykščios palū
kanos. Čia kalta valstybinė mo
kesčių sistema, kuri apkarpo 
stropių taupytojų palūkanas, ap 
dėdama jas mokesčiais. Tai pa
aiškėja kiekvienais metais apie 
balandžio mėnesį, kai reikia pri
sipažinti valdžiai apie pereiti) 
metų uždarbį. Mat, priaugusios 
santaupų palūkanos taip pat 
skaitomos uždarbiu ir nuo jų pa

neš į 
buvo nemokamas.

Reikia pagirti iniciatorių ir 
darbo neišsigandusius Vyčius už 
tokios įvairios mugės suruoši
mą ir palinkėti, kad ji pasi
darytų tradicine ir prisidėtų prie 
parapijos narių glaudesnio 
bendradarbiavimo.

a diibai&ieąi pilie-
pri

laši IRA, aibe . —>
tirementAccount Mugė ir iškilmingospemaldos
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bonas pakvietė čia jau kartą ofi
cialiai besilankiusį Patersono 
diecezijos vyskupą Frank J. Ro- 
dimer, kuris 12 vai. kartu su pa
rapijos klebonu, čia beviešinčiu 
klebonu emeritu kun. Viktoru 
Dabušiu, parapijoj prisi
glaudusiu svečio teisėmis kuni
gu Jacob Pallivathukkal ir vys
kupo kapelionu bei sekretorium 
(jo pavardės neteko sužinoti) au-> 
kojo koncelebracines mišias if 
pasakė pamokslą. Vyskupas pa
mokslą pradėjo trumpu lietuviš
ku pasveikinimu, o paskui pri
minė šv. Kazimiero jaunystę I? 
jo pamaldumą, ypač į Švč. Mer
gelę Mariją. Į šias mišias susi
rinko turbūt beveik visi parapie- 
čiai, nes bažnyčia buvo artipilnė. ‘

Pamaldom pasibaigus^visi su
sirinko į parapijos salę, kur pra
sidėjo pati mugė, paįvairinta so
listės Angelės Kiaušaitės sodriai 
padainuotomis lietuvių kpmpo-'

Valdybos
„ . Audėnui atsi- 15 doL

sakius, ’į jo vietą maloniai su- tian, Easfc 
tiko būti renkama ir buvo vie- Po 10 
ningai išrinkta Begina Brazins- New Hayi 
kaitė. Tokiu būdu naują valdy- nė, Cbest

, e Salima būtų 
Imti “slėptuvė nuo mokes- 
Taigi tas IRA kaip tik ir 

yra visiškai legali ir labai nau
dinga slėptuvė nuo mokesčių. 
Labai svarbu, kad visi žinotume, 
kaip ta slėptuvė mum padeda 
pasilaikyti bent dalį savo uždar
bio, saugiai tą dalį padė
ti į santaupas, uždirbti gana 
aukštus procentus, sumažinti val
džios mokesčius ir užsitikrinti 
šviesesnę ateitį. Kas gali nenorė
ti atsakymo į šiuos klausimus. 
Mūsų pareiga informuoti visus 
lietuvius , kad neliktų nė vieno, 
kuris nežinotų arba nepasinau
dotų IRA privilegijomis, užuo
vėja nuo mokesčių ir ateities 
finansine gerove. Kitą kartą iš- 
nagrinėsime šias privilegijas ir 
bandysime įrodyti, kodėl taupy
mas IRA yra taip svarbus mum 
visiem.

PREMIJUOTOS KNYGOS 
Darbininko spaudos kioske 

Dainos, muzika ir gėlės—pagal jau galima gauti ką tik išleistas, 
Prano Lemberto žodžius J. Gai^rpremijuotas naujausias knygas, 
delio, G. Gudauskienės, St Ga*-**Tai:
levičiaus, O. Metrikienės ir St. Birutės Pūkelevičiūtės, De- 
Graužinio kūrinius dainuoja so- vintas lapas, romanas, 
listai, vyrų kvartetas ir chorai. '472 psl. Laimėjo Draugo 2000 
12 skirtingų kūrinių. Stereo. Kai-; .dol. premiją. Kaina 12 dol. > 
na 9 dol. Persiuntimui prideda- Jurgio Jankaus, Paparčio He
mas 1 dol. / das, pasakojimai. 393 psl. Lai-

Leonas Baltrus — arijos ir dai- JAV Kupros tamy- 
nos: Kur bakūžė samanota. Ne' 3000 dol. premiją. Kaina 10 
margi sakalėliai, Žvaigždutė, 
Liepė tėvelis, Pieta Signore, 
Berceuse from "Jocelyn’ 
iš operų “Fedora”, “]

lietuvišku rinkinys, kaina 
8dol.

TCfViUfltllntti pnCMCUHVMUI 1 
dol. uft kiekvieną plokštelę.

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, lietuviškos knygos ir su< 
venyrai gaunmni Darbininko ad-

Utovl nuo ūnMN IRA toM® MMbTcm
PatfcCfoc -‘ NMm RMMM MM
latfMM1rtĄn| . ‘
KAME 114EI

tinas pavyzdys ir kitom šios LB 
apygardos apylinkėm. Valdyba 
surengė ir Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuvių gražiai pa
vykusią šventę ir sutelkė Lie
tuvos laisvinimo veiklai paremti 
per 800 dol. Be to, pereitą 
rudenį valdybos pastangomis 
buvo suruošta tautodailės ir me
no darbų paroda su menine pro- 
grama, kurią atliko tautinių šokių 

t grupė Liepsna, vadovaujama Rū
tos Mickūnienės.

t Kontrolės komisija, kurią su
daro Antanas Juškys ir Kazys 
'Trečiokas, valdybos kasos kny
gas rado labai tvarkingai veda-

Persiuntiimii'pridedama 1 dol. 
Gaunama: Darbininkas, 341 

____  __ B^£Highland Blvd., BrmAijui, N.Y. 
‘Mndama Butterfly”, 4^12O7. r "■'*

“L’Elesir d’amore”, “Rigolet- «. 
to” ir “The Magic Flute”, Only , 
a Rose and Ali the Things you 
are. Kaina 8 dol. Persiuntimui ■ 
pridedama 1 dol.

Taip pat gaunamos ir šios nau- ;' 
jaustos plokštelės: Aras... tolf 
nuo tėvynės — Toronto vyrų 
choro dainos».kaina 10 dol; Ne
rija — Clevelando studenčių 
vokalinio vieneto dainos, kaina 
8 dol4 HHKuls, įvairios dai- ■ 
nos, įdaiMMBI dvynukų Šalčių 
Vokietijoj, kairia 10 dol.; Motu
lės dafaoa, “Sodauto” — Bosto-/

KELIONĖS į 
1 LIETUVĄ —1982
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plimybe gauti tinkamus pro- caust to be commemoratod“.

kitų organizuojamų parengimų į, lietuvių kilmės amerikiečiai

Birželio 21 sueina vieneri gobšumui ir vargau patekusi 
metai, kai, sunkios ir ilgos hgos žmogų gydydavo nemokamai.

Kilęs iš gausios šeimos, jis au
go Lietuvos kaime ir gana gerai 
suprasdavo bei atjausdavo ėflinj 
žmogų. Neturėjo nei puikybės,

raudas. Kaip gydytojas, jis EH- 
zabetho ir apylinkių lietuvių 
sveikata rūpinosi apie 30 metų. 
Ilgų metų praktika jam kone vi
suomet padėdavo nustatyti ligos 
diagnozę. Atsiradus abejonei, 

siųsdavo pas atskirų sričių spe
cialistus. Dirbo daug ir buvo 
pareigingas. Būdavo priešingas 

ANTANUI GIEDRAIČIUI
mirus, reiškiame glią užuojautą jo broliui Juozui Gied
raičiui, mielam mūsų prieteliui, dukroms, sūnums su 
šslmomte bei kitiems giminėms ir artimiesiems.

Vytautas Vilkutaitis 
Ramunė ir Algis Rimai

Po ilgos ir sunkios ligos Los Angeles, Califomijoje,

ANTANUI GIEDRAIČIUI
mirus, pasilikusiai jo šeimai ir broliui, Tautos Fondo 
valdybos pirmininkui, Juozui Giedraičiui su šeima reiš
kiame gMią ir nuoširdžią užuojautą.

Charles P. ir Helen M. Vilnis 
Dr. Irena ir Antanas Mačioniai 
Stasė ir Vacys Urbonai 
Marija Peteraitienė

St Petersburg, R.

taiko praturtėjusiųjų tarpe. Gy
vendamas Elizabethe, kone vi
suomet dalyvaudavo' lietuvių 
renginiuose ir mielai paremda
vo tautišką veiklą. Išaugino ir 
išmokslino šiame krašte dukrą

Ha savo pirmosios žmonos, 
Onos Bulotaitės-Pėtrauskie- 
nės, šv. Gertrūdos kapinėse, Co- 

Laimą ir sūnus Romą ir Ginta- lonia, New Jersey. Už jo sielą 
rą. Ilgėjosi Lietuvos ir savo arti- velionio antroji žmona pianistė 
mųjų- Su sūnumi Romu jis ap- Julija Rajauskaitė-Petrauskienė 

užprašė mišias, kurios bus au- __ _
kojamos birželio 23, devintą pianistas Vytas Bakšys, kuris tuo 

metu sieks New Yorke magistro 
laipsnio. Salė jau užsakyta, su 
programos atlikėjais susitarta. 
Laisvės Varpo vadovybė prašo 
tą dieną neorganizuoti kitų pa
rengimų.

Paminėjo Romą Kalantą 
Laisvės Varpas gegužės 16 

programoje lietuviškai, o gegužės 
23 programoje angliškai plačiai 
paminėjo Romo Kalantos suside
rinimo 10 metų sukaktį. Lietu
viškai tuo reikalu kalbėjo pro
gramos vedėjas Petras Viščinis, o 
angeliškai — jo talkininkė Bi
rute Duobaitė-Silvia. Abu kalbė
tojai apibūdino susideginimą, 
kaip simbolį lietuvių tautos 

| nepalaužiamo laisvės siekimo, 
i kurio išryškinimui nesigailima 
net gyvybės aukos. P. Viščinis 
lygino Romą Kalantą su legen- 
dariniu kunigaikščiu Margeliu. 
Jis apgailestavo, kad laisvajame 
pasaulyje toji mirties auka lyg 
užmirštama.

Iš amerikiečių spaudos 
The Sunday Globė įdėjo 

straipsnelį “The Baltic Holo-

mųjų. Su sūnumi Romu jis ap
lankė savo gimtinę ir visą gimi
nę. Grįžęs pasakojo sutikęs ne
mažai mokslo draugų, ir ta kelio
nė buvusi kupina jautrių senti
mentų. Dėl savo paprastumo ir 
nuoširdumo dr. Stasys Petraus
kas buvo tapęs labai mėgsta
mu visų žmonių gydytoju.

ANTANUI GIEDRAIČIUI
mirus, jo broliui Juozui Giedraičiui, Tautos Fondo valdy
bos pirmininkui, su šeima Ir kitiems artimiesiems reiškia
me gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Eugenija, Juozas ir Antanas Paiemėnai

ANTANUI GIEDRAIČIUI
mirus, jo brolį Juozą Giedraitį su šeima nuoširdžiai 
užjaučia

Iš Laisvė* Varpo veiklos
Juo toliau, tuo sunkiau su

organizuoti aukštesnio lygio ren- 

iškyla derinant renginio datą su

Užbaigęs savo žemiškąją ke-

valandą ryto šv. Petro ir Pau
liaus lietuvių bažnyčioj, Eliza- 
beth, New Jersey. Ji kviečia vi
sus, kas gali, tose mišiose daly
vauti.

J. Veblaitis

Algis Vedeckas 
ir Skėrių šeima

Erodo, kadtą dieną kiti orga- 
nizaoįa savo parengimus. Taip 
atsitiko su Laisvės Varpo pa
mažintu koncertu, kuris turėjo 
būti nukeltas savaitę vėliau, nes 
per Atvelykį, kada Laisvės Var- 

ko, buvo paskelbti kiti du pa
raginai.
Kad būtų galima išvengti pa- 

MŠių sunkumų, Laisvės Varpo 
nidens koncertas jau dabar su
tartas. Jis vyks spalio 10, 3 vai. 
popiet So. Bostono Lietuvių Pi
liečių D-jos salėje. Jame progra
mą atliks Atis ir Regina Banka, 
nesenai pasitraukę iš Lietuvos, 
dabar gyveną Toronte, o taip pat 

tojas bus John D. Scankm, vals- 

vietų ir Rytų Europos reikalam, 
o taip pat kongresmenas Brian 
Donnelly.

šis minėjimas vyks birželio 
13 Coupley Sųuare, o iš ten 
Trinity bažnyčioj.

Daily News birželio 4 įdėjo 
žinutę iš Maskvos “KGB de- 
ports woman”. Joje rašoma, kad 
KGB agentai ištrėmė iš Maskvos 
badaujančią moterį į Lietuvą, 
kuri norinti vykti pas savo vy
rą į JAV. Moteris esanti Maria 
Jurgutienė. Gegužės 10 ji prisi
jungusi Maskvoje prie kitų ba
daujančių vyrų ir moterų grupės, 
kad gautų išvažiavimo vizas pas 
savo vyrus ar žmonas.

Daily News gegužės 21 įdėjo 
laiškutį, pasirašytą P.E. iš Mil- 
fbrd, Conn. “Says we’re 
terrific”. Jame rašoma, kad veda
masis “From Russia with Love” 
buvęs puikus. Esanti mano ir 
daugelio tūkstančių kitų padėka 
jum, kad jūs sakote jog Billy 
Graliam turįs pasikalbėti su es
tais, latviais ir lietuviais apie 
tikinčiųjų persekiojimus jų kraš
tuose.

Už Elenos Gimbutienės sielą 
pamaldos bus laikkomos šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioj So. Bostone birželio 20, 
sekmadienį, 10:15 vai. ryto. Už
prašė LMKF Bostono klubas.

JŪRA STRIMAITYTE, lietuvė ad
vokatė, STRIMAITIS ė KEHOE, 31 
Exchangs Street, Lyno, Massacbu- 

ofisą Ir Bostono priimti kllentuą. 
Mūsų sritys yra apdraudos bylos, 
workers’ compensation ir testa
mentų sudarymas.

A.A.
DR. IBSENUI SKEIVIUI

mirus, jo žmonai A. Skeivienei ir kitiems jos šeimos 
nariams reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Konstancija ir Kazimierras 
Bakšiai

DR. IBSENUI SKEIVIUI
mirus, jo žmoną, dukras ir sūnų bei kitus artimuosius 
giliai užjaučia ir kartu liūdi

Antanas Antanaitis

KASOS Kredito Unijos Direktoriui

A.A. DR. IBSENUI SKEIVIUI

mirus, kolegos Direktoriai ir visi KASOS bendradarbiai 
giliai ir nuoširdžiai užjaučia velionius žmoną ELENĄ, 
dukteris DALIĄ ir VILIJĄ su jos vyru Frank, sūnų SAULIŲ 
Ir kitus daktaro artimuosius.

1982
l LIETUVĄ

iš Bostono/New Yorko

MASKVA/VILNIUS:

Dr. IBSENUI P. SKEIVIUI
mirus, sielvarto prislėgtą jo šeimą: žmoną Eleną, dukte
ris Dalią ir Viliją ir sūnų Saulių nuoširdžiausiai užjau
čiame. —

Dr. Juozas B. ir Irena Dičpinigaičiai
Dr. Juozas T. Dičpinigaitis
Petras Dičpinigaitis

DR. IBSENUI SKEIVIUI

liepos 5

liepos 19

rugpiūčio 4 — $1135.00 
rugpiūčio 18 — $1350.00 

(su Ryga) 
rugsėjo 6 
rugsėjo 15 
rugsėjo 27

- ’116500 spalio 6
— $1135.00 gruodžio 27

— $1171.00
— $1045.00
— $1082.00
— $ 905.00 
— $ 995.00

V1SAS GRUPES LYDĖS VADOVAI. Prie šių grupių galima jungtis 
iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ. tSTSl

REGISTRUOJAME JAU DABAR:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC
393 Wost Broadway, p.o. box 116,

South Boston, Mase. 02127, Tol. (617) 268-8764

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.

Prices aro basod on double occupancy and aro subject 
to etianges.

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽI0NAS

jos 13-tų mirimo metinių proga gedulingos mišios bus 
atlaikytos birželio 28, šeštadienį, 10 v. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje.

Draugai Ir pažįstami prašomi už jos sielą pasimelsti.
Marina ir Zigmas Raulinai&ai

DR. STASYS PETRAUSKAS, M.D.

1M2 MfMIo 22 mmHm vtenarl imtai, kaip aiM'
• SteSyS BUulUlej Otell^Me i®wWilS»

IKMn< sukakti minint, iv. mitlos bus nukala
mos Kazimiero teologijoje Romoje Ir ftv. Petro Ir 
PovNo bažnyčioje, Btzabethe.

Maloniai prašomo šeimos draugus, kolegas Ir pažįs
tamus prisiminti j| maldose.

Sūnūs Romas .

Ada ir Jonas Musteikiai 
Rochester, N.Y.

mirus, jo žmoną Eleną, dukras, sūnų ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi.

New Yorko Lietuvių Gydytojų
Draugija

I 
A.A.

DR. IBSENUI SKEIVIUI
mirus, jo žmonai Elenai, dukrom Daliai Ir VHIjai, sūnui 
Sauliui ir kitiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Neto Yorko
. Lietuvių Fronto Bičiuliai

■■ 

t.-nsM - AfA.
Inž. Arch. VINCUI MEIU0NUI< 

mirusį žmonai Genovaitei ir artimiesiems reiškiame nuo- 
asjairtą

BnnK-BV-mnii 
Pastoge poid both rnnys
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MAIRONIO MOKYKLA BAIGĖ 
MOKSLO METUS

—

A Tėvo diena minima birželio 
20, sekmadienį. Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioj tų dienų visos 
mišios ir mišių novena bus lai
koma už gyvus ir mirusius tė
vus, kurių vardai surašyti ant 
specialių vokelių.

* Lietuvių pranciškonų metinės 
rekolekcijos birželio 14-18 vyks
ta Kennebunkport, Maine. Iš 
Brooklyno vienuolyno į jas iš
vyks Tėv. Placidas Barius, OFM, 
T. Leonardas Andriekus, OFM, 
ir T. Viktoras Gidžiūnas, OFM. 
Rekolekcijom pasibaigus, birže
lio 18-19 ten pat vyks provinci
jos tarybos posėdis.

Lietuvių Kunigų Vienybės 
Bostono ir Connecticut provin
cijų kunigų suvažiavimas vyks 
birželio 22 Kennebunkporte, 
Maine. 11 vai. adoracijos valan
da Koplyčioj. Adoracijos valan
dai vadovaus T. Paulius Balta
kis, OFM, provincijolas. Susirin
kime 2 vai. popiet paskaitųs skai
tys T. Viktoras Gidžiūnas, OFM.

Auriesville, netoli Amsterda
mo lietuvių parapijos, yra Š. 
Amerikos kankinių šventovė, 
kur prieš 335 metus indėnai nu
kankino būrelį jėzuitų misionie
rių. J šių šventovę lietuviai or
ganizuoja maldingas keliones. 
Tokia kelionė šiemet įvyks rug
pjūčio 29, sekmadienį. Pamaldas 
.koordinuoja Lietuvių Katalikų 
Religinė šalpa. 2 vai. kenčian
čios Lietuvos pogrindžio spau
dos paroda, su skaidrėmis iš 
.Lietuvos. 3 vai. Kryžiaus Keliai. 
4 vai. koncelebruotos mišios, 
kurių metu pamokslą pasakys 
Itun. Kazimieras Pugevičius, o 
giedos Apreiškimo parapijos 
choras.
i Lietuvos vyčių Vidurio Atlanto 
apygardos suvažiavime birželio 
6 Newarke buvo renkami dele
gatai į metinį vyčių seimą, ku
ris įvyks rugpjūčio mėnesį Cle- 
velande. Delegatėmis išrinktos 
Adelė Dauzickas (110 kp. Mas- 
peth) ir Dalia Bulvičiūtė (12 kp. 
Manhattan).

Už a.a. dr. Stasį Petrauską 
mirties metinių proga mišios bus 
aukojamos birželio 23, trečiadie
nį, 9 vai. ryto Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioj, Elizabeth, N.J., 
216 Ripley PI.

EKSKURSIJA į 
KENNEBUNK PORTĄ

Tradicinė ekskursija autobusu 
pas Tėvus pranciškonus Ken
nebunkporte, Maine, šiais me
tais daroma ne Darbo dienos 
savaitgaly, bet JAV nepriklauso
mybės šventėj. Autobusas iš 
Kultūros Židinio kiemo išvyks 
liepos 3, šeštadienį, 8 v.r. Pake
liui sustojama prie Shalins 
Fanerai Home, 84-02 Jamaica 
Avė. Wooddhavene. Į New Yor- 
ką grįžtama liepos 5 vakare. 
Kelionė, nakvynė ir valgis 5 
kartus — asmeniui 105 dol. Šios 
kelionės reikalais skambinti Ma
rytei Šalinskienei 296-2244 arba 
Tėvui Petrui 827-1351. Anksčiau 
užsiregistravę pasirenka vietas 
autobuse bei kambarius vasar
vietėse.

Q U E E N S COLLISION 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting 
-* Welding — Fnuneš stnrigb- 
tened — Fiber glass work. John 
K Ghfcavich, 131-13 Hfllside 
Kvenue, Rfcbiaond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone HI 
H0& Toving after 6:00 — 
843-6677.

M. Siemoneit. 
lietavfg, draudžia sveikatą, bo- 
darbinfumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y^NJ. hCoan.) Apsidraus
dami pas jį sutaupysit 30%-50% 
premijos aaokėjbną. Draudimo 
(vairios grupės, kurias galite pa
brinkti. Skambinti dienų: 201 
964-3500. VaL, savaitgaliais: 201 
04-3756.

Kun. Bruno Kruzas, Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos klebonas, 
Brooklyn, N.Y., birželio 13 at
šventė savo kunigystės šventimų 
44 metų sukaktį. Kartu su juo 
buvo įšventinti ir dar du lietu
viai kunigai: Walter Masiulis 
(miręs) ir William Vaškas. Šis 
šventės proga pasakė turiningų 
pamokslų. Mišiose ir vaišėse 
dalyvavo per 150 parapiečių 
ir svečių, jų tarpe klebono se
suo Albina su šeima ir T. Ben- 
venutas Ramanauskas, OFM.

Prel. Ladas Tu laba, šiuo metu 
lankus Amerikos lietuvių koloni
jas, liepos 4 lankysis Aušros Var
tų parapijoj Manhattane ir aukos 
sumų. Po to parapijos salėj įvyks 
prelatui pagerbti pietūs. Klebo
nas kun. Vytautas Palubinskas ir 
visi parapiečiai maloniai kviečia 
apylinkės lietuvius atsilankyti ir 
padėkoti prelatui už jo didelę 
pagalbą išlaikant šią vienintelę 
lietuvišką parapiją New Yorke.

Lietuvos vyčių 12 kuopos na
riai birželio 13 buvo paskutinį 
kartą susirinkę prieš vasaros atos
togas. Buvo atšvęstos 4 sukaktys: 
birželio išvežimų, Maironio gi
mimo 120 metų ir jo mirimo 50 
metų, Romo Kalantos susidegi
nimo 10 metų. Vieningai buvo 
nutarta kun. Vytautą Palubinską 
kviesti kuopos dvasios vadu.

Aro, medžiotojų ir žuvautojų 
klubo metinė gegužinė bus bir
želio 20, sekmadienį, Cape 
Tree Park rytiniame pa - 
kraštyje. Pavienis žuvavimas ir 
įvairūs žaidimai. Renkamasi 
prieš piet. Maistu ir gėrimais pa
sirūpina kiekvienas asmeniškai. 
Kviečiami visi dalyvauti. Kas 
norėtų platesnių informacijų, 
gali skambinti klubo pirminin
kui Vytautui Alksniniai 212 886- 
5695.

LMK Federacijos New York o 
klubo narės birželio 6 buvo gau
siai susirinkusios pirmininkės 
Jadvygos Lukoševičienės na
muose. Svarstė klubo eina
muosius reikalus. Iš Atvelykio 
popietės gauto pelno paskyrė 
auukų: LMK Federacijos cent
rui — 200 dol., Maironio šešta
dieninei mokyklai — 100 dol., 
Lietuvių Kultūros Fondui New 
Yorke — 50 dol., Lietuvių 
Tautos Fondui — 50 dol., Lais
vės Žiburio radijo valandai — 
25 dol., Lietuvos atsiminimų ra
dijo valandai — 25 dol., lietu
viškai spaudai paremti: Darbi
ninkui 50 dol., Draugui, Dirvai, 
Laisvajai Lietuvai, Kariui, Mo
ters žurnalui — po 25 dol. Kovo 
mėnesį buvo paaukota 50 dol. 
Balfui. Viso — 650 dol. Klubo 
narės, malonioje aplinkoje besi- 
šnekučiuodamos ir šeimininkės 
gardžiais valgiais vaišinamos, 
praleido keletą valandų. Išsi
skirstė linkėdamos viena kitai 
smagių vasaros atostogų.

Birutė Kidolienė redaguoja 
Skaučių seserijos vadijos biule
tenį Gabiją. Praeitą savaitę pa
sirodė to biuletenio šių metų 
pirmas numeris, 16 psl., spaus
dinamas spaustuvėje, gausiai 
iliustruotas. Administruoja A.

* Marijošienė.
Organizuojamas autobusas į 

seselių pikniką Putname, Conn. 
liepos 25. Autobusas išeina sek
madienį 6:30 v.r. iš Kultūros 
Židinio kiemo, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. Septintų 
valandą sustos ties Shalins Fun
eral Home, 84-02 Jamaica Avė., 
Woodhavene, N.Y. Kelionė as
meniui 18 dol., įskaitant ir įėji
mą į pikniką. Registruotis pas 
M. šalinskienę — 296-2244 arba 
Darbininko administracijoje — 
827-1351.

Reikalinga moteris namų dar
bam: virimas, buto švara. Vieta 
patogi, du asmenys. Atlyginimas 
pagal susitarimą. Dėl platesnės 
informacijos kreiptis: Anne Gus
taitis, tel. 846-7544.

i..-1;;; 1.

Maironio lituanistinė mokykla 
šiuos mokslo metus baigė birže
lio 5 ir 6, šeštadienį ir sekma
dienį.

Paskutinė diena mokykloje
Birželio 5, šeštadienį, buvo 

paskutinė darbo diena mokyk
loje. Mokytojai klasėse dar pri
siminė praeitą šių metų kursą, 
dar vyko tautinių šokių ir dai
navimo repeticijos.

Mokykloje lankėsi Daiva Ke- 
zienė ir mokiniam parodė vaiz
dajuostę apie Lietuvą. Ji pati yra 
įsitaisiusi video aparatūrų, pati 
pagamina vaizdajuostes, pati 
įkalba tekstų.

Čia buvo surinkta plati me
džiaga apie Lietuvą. Parodė pra
džioje žemėlapį, įvairius Lietu
vos vaizdus, nukeliavo į praeitį, 
paskui vėl grįžo į nepriklauso
mą Lietuvą, į antrąjį pasau
linį karą, Lietuvos okupaciją, 
partizanų laikus. Plačiai parodė 
pogrindinę spaudą. Čia kalbėjo 
ir aiškino Gintė Damušytė.

Parodė Vladą Šakalį ir gana 
plačiai parodė Simo Kudirkos 
istoriją, ištraukas iš jo filmo, jo 
keliones po Ameriką.

Vaizdajuostė užima apie pusę 
valandos. Daiva Kezienė buvo 
atsivežusi visą aparatūrą, televi
zijos aparatą ir vienoje klasėje 
suorganizavo patį rodymą. Buvo 
rodoma dviem seansais. Moki
niai su dideliu dėmesiu sekė ro
dymą. Mokyklos vadovybė ir 
tėvų komitetas yra labai dėkingi 
Daivai Kezienei už atsilankymą 
į mokyklą ir šio filmo parody
mą.

Iškilmės Kultūros Židiny
Birželio 6, sekmadienį, Kultū

ros Židinyje buvo mokyklos dar
bo užbaigtu vės.

Mišias aukojo Tėv. Antanas 
Prakapas, OFM, mokyklos kape
lionas. Jis pasakė ir gražų, jau
nimui pritaikytą pamokslą.

Šoka ir dainuoja
Po pamaldų tuoj buvo persi

organizuota tolimesnei progra
mai.

Scenoje pasirodė mokyklos 
vaikų choras. Vadovaujamas mu
zikės Nijolės Ulėnienės, choras 
nuotaikingai padainavo šias dai
nas: Lietuva brangi (solo daina
vo Viktoras Liogys ir Jonas Jan
kauskas), Tu sesutėle, Aš esu 
lietuvis (šią dainą solo palydė
jo trumpete Aras Ulėnas ir klar
netu Rytas Vebeliūnas), Dainuok 
linksma jaunystė, Augo sode 
klevelis ir pabaigai — Grįšim, 
grįšim. Pranešinėjo Tadas Ne- 
mickas.

Po dainų žemesnieji skyriai 
pašoko keletą tautinių šokių.

Solistas Mečys Razgaitis bir
želio 8 giedojo per pamaldas 
Newarke, o birželio 13 per pa
maldas Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje.

N. Y. Liet. Filatelistų draugi
ja išleido savo biuletenio birže
lio nr. Pradžioje duota žinių 
iš filatelistų veiklos, aprašomos 
lietuviškų pašto ženklų laidos, 
plačiau sustojama ties Flossen- 
burgo kacetu, įdėta net keletas 
vaizdų, įdėta vaizdų ir iš seno
jo Vilniaus, keletas vokų iš įvai
rių parodų. Numeris leidžiamas 
anglų kalba, surašytas mašinėle. 
Redaguoja W.E. Norton iš Phila- 
delphijos.

Trijų suaugusių žmonių šeima 
ieško dviejų kambarių su virtu
ve buto Woodhaven-Cross Bay 
Blvd. rajone. Telefonas: 389- 
8979.

NAUJAUSIA 
PLOKŠTELĖ

Kur gintarais ... Montrealio 
lietuvių jaunimo ansamblis 
“Gintaras” atlieka lietuviškos 
muzikos, tautinių šokių, dainos 
ir žodžio pynę. Skudučiai, rage
liai, birbynės ir kanklės įjungia
ma į 16 atliekamų kūrinių. Kaina 
10 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

ši ir kitos lietuviškos plokš
telės, knygos, suvenyrai gauna
ma Darbininko administracijoj, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

- ■■

Raiginu* aktas
Baigus šokius, vėl buvo per

siorganizuota baigimo ąktui, ku
riam vadovavo mokyklos vedėja 
Aldona Marijošienė. { garbės 
prezidiumą pakviesta: Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis, 
LB apygardos pirmininkas Alek
sandras Vakselis, mokyklos ka
pelionas Tėv. Antanas Prakapas, 
OFM, buvęs rytų apygardos in
spektorius Antanas Masionis, 
dabartinė inspektorė Dana Bo- 
belienė, tėvų komiteto pirminin
kas prof. Rimas Vaičaitis, lOtojo 
skyriaus mokytojas Paulius Jur
kus, LB New Yorko apygardos 
vicepirmininkas švietimo reika
lam Aloyzas Balsys.

Dešimtą skyrių baigė
• Mokykla iš aštuonerių metų 
sistemos yra perėjusį į dešimties 
metų sistemą. Ir svarbiausias tų 
iškilmių momentas yra abitu
rientų išleidimas.

Šiemet dešimtą skyrių lankė ir 
jį baigė: Nina Jankauskaitė, Kris
tina Milukaitė, Laura Šatinskai- 
tė, Tomas Šaulys. Visais penke
tukais baigė N. Jankauskaitė, 
L. Šatinskaitė, T. Šaulys.

Baigimo pažymėjimus — ates
tatus įteikė Lietuvos gen. kon
sulas A. Simutis. Jis pirmas ir 
tarė sveikinimo žodį. Be jo, dar 
kalbėjo A. Vakselis, A. Masio
nis, D. Bobelienė, P. Jurkus, 
A. Balsys. Visi linkėjo, kad bai
gusieji nepražūtų, o išliktų akty
vūs Lietuvių Bendruomenės na
riai.

Baigusiųjų vardu padėkojo už 
visus Tomas Šaulys.

Dovanos
Baigusieji buvo apdovanoti 

knygomis. LB apygardos valdy
ba dovanojo kiekvienam anglų- 
lietuvių kalbos žodyną, Woodha- 
yeno apylinkė — Soviet Geno
cide in Lithuania, klasės auklė
tojas kiekvieną apdovanojo Mai
ronio “Baladėmis”, penketukais 
baigę gavo J. Kairio knygą — 
“Lietuvos pinigai.”

Dovanų davė ir tėvų komite
tas. Baigusieji dovaną įteikė ir

Gražina Paeglė

GRAŽINA PAEGLĖ 
BAIGĖ MOKSLĄ

Gražina Paeglė, gyvenanti 
Wauvatosa, WI, gegužės 25 bai
gė Milwaukee Area Technical 
College — MATC. Studijavo 
kinematografiją. Iš 2500 studen
tų 94 buvo atrinkti į Phi Thetta 
Kappa garbės draugiją. Jų tarpe 
buvo ir Gražina, kaip labai su
maniai ir gerai baigusi studi
jas. Visą laiką ji mėgo fotogra
fuoti ir yra pagaminusi gerų nuo
traukų iš savo kelionių ir iš na
mų aplinkos.
. Gražina yra dukra Liudos ir 
Norberto Kulikauskų, gyvenan
čių Ozone Park, N.Y. Jos vyras 
dr. Rolandas D. Paeglė yra pro
fesorius, patalogistas. Abu jiedu 
kadaise daug prisidėjo prie Simo 
ir Genės ir jų šeimos išvadavi
mo iš Sovietų Sąjungos. Kudir
kai, atvažiavę į šį kraštą, pir- 

’miausia ir sustojo pas Gražiną 
„ ir Rolandą Paegles.. Tada jų 

šeima gyveno Navesink, NJ. 
1978 metų pavasarį išsikėlė gy
venti į Brookfield, -WI, kur dr. 
Rolandas Paeglė profesoriauja 
universitete.

Gražina labai daug prisidėjo 
ir prie Romo Giedros atkvieti- 
mo iš okupuotos Lietuvos.

Nina Jankauskaitė. Nuotr. P.
Bivainio

savo klasės mokytojui.

Ateina kiti skyriai
Kaip įprasta, per baigimo aktą, 

yra apžvelgiami visi skyriai. Sky
rių mokytojai padaro trumpą pra
nešimą, kiek klasėje mokėsi 
ir kas yra geriausi mokiniai. 
Tie būna apdovanojami. Daž
niausiai duodamos knygos.

Ir dabar buvo pristatyti visi 
devyni skyriai, vaikų darželis, 
pagelbinė klasė.

Aktas baigtas Lietuvos himnu.
Tada apatinėje salėje mokyk

la užkandžiavo, o posėdžių me
nėje buvo baigusiųjų vaišės, ku
rias surengė jų tėvai. Dalyvavo 
ir devintas skyrius su savo tė
vais, kviestieji svečiai.

-o-
Mokinių šiemet buvo apie 130. 

Mokykla yra tvarkinga ir draus
minga. Puikų įspūdį daro vy
resnių klasių mokiniai, ypač de
vintas ir dešimtas skyrius. Tie 
dveji metai, kurie pridėti prie 
aštuonių skyrių, tiesiog pakeitė 
mokinius. Jie labiau subrendo,

PERKŪNO DOVANA K. ŽIDINIUI
New Yorko vyrų choras Perkū

nas savo metinį koncertą suren
gė birželio 5, šeštadienį, Kultū
ros Židinyje. Choras yra kiek ap- 
mažėjęs, bet smarkiai pasitem
pęs, pakėlęs savo lygį. Tai buvo 
vienas iš geriausių Perkūno kon
certų. Ir tai padarė Viktoras Ra
lys, dabartinis choro vadovas, su
gebėjęs chorą apvaldyti, išlygin
ti, sudrausminti.

Choras pirmoje dalyje padai
navo: Ramovėnų maršą — E. 
Gailevičiaus, Kur banguoja Ne
munėlis — J. Švedo, O dalele 
tu mano — harm. B. Vasiliaus
ko, Lopšinė — A. Kačanausko, 
Ant kalno karklai siūbavo — 
harm. J. Naujalio, Naktis — L. 
Beethoveno, Choras iš operos 
Demonas — Rubinsteino, Me
džiotojų choras iš operos Lais
vasis šaulys — C.M. Weberio.

Čia įsiterpė ir pianistė Dalia 
Sakaitė, labai nuotaikingai pa
skambinusi J. Stankūno — Gie
da gaideliai, V. Bacevičiaus — 
Suktinis, F. Chopino — Scherzo 
ir B Fiat minor. Dalia Sakaitė 
ir akomponavo chorui, kur rei
kėjo.

Ji pradėjo ir koncerto antrąją 
dalį. Čia ji paskambino: Mozar- 
to — 12 variacijų, Liszto — 
Dvyliktą vengrišką rapsodiją.

Anksčiau pianistė norėjo nu
stebinti visus savo jėga, didybe. 
Dabar ji keičiasi ir labai subti
liai ir giliai perduoda muziką.

Kristina Milukaitė. Nuotr. P.
Bivainio

Laura Šatinskaitė. Nuotr. P. Bi-

sutvirtėjo ir jie pasidarė jau uo
lūs lietuviškosios visuomenės 
nariai. Iš praeitais metais bai
gusiųjų dešimtą skyrių keturi 
atėjo dirbti į tą pačią mokyklą.

Mokykla pradėjo vasaros ato
stogas. Kaip vedėja baigiant iš
kilmes minėjo, kiekvienas per 
vasarą turi perskaityti lietuvišką 
knygą. Kitų mokslo metų pra
džioje turi atnešti tos knygos san
trauką, vėliau kiekvienas dar bus 
klausinėjamas apie knygą ir jo 
darbas bus vertinamas pažy
miu.

-o-
Mokyklos baigimo iškilmėse 

pasijunti patekęs į atžalyną. Ir 
gera ir miela, kad tas atžalynas 
auga toks lietuviškas, kad tėvai 
taip aukojasi ir savo vaikus veža 
mylių mylias į lietuvišką mokyk
lą. Dėkojame tėvam, mokytojam, 
kurie taip uoliai dirbo, dėkoja
me ir mokiniam, kad ir jie uo
liai mokosi savo tėvų kalbos. O 
dabar — gražių vasaros atostogų 
mokyklai.

(P-j.)

Choras antroje dalyje padai
navo: Vaikščiojau — harm. J. 
Kamavičiaus, Anoj pusėj Nemu
no —- J. Bendoriaus, Pražydo 
jazminai — A. Gečo, Draugai, 
pakelkime taures — A. Račiū
no. Sargybinio godos — 
Laužavedys, Šaltyšius — harm. 
J. Gaidelis, Suaidės vėl laisvės 
dainos — Br. Jonušo.

Sargybinio godas atliko choras 
su solistu Petru Tutinu.

Bisui dar choras padainavo 
porą dainų: Keleivio dainą ir 
Gaudžia trimitai. Publika tikrai 
triukšmingai plojo, kad choras 
taip pasitempė.

Pabaigoje choro pirmininkas 
Petras Tutinas padėkojo visiem 
talkininkam. Jau kelinti metai iš 
eilės šiam koncertui specialias 
dekoracijas nupiešė Antanas Ste- 
lingis. Šį kartą buvo nutapęs 
žvilgsnį į Trakų ežerą.

Greit buvo persiorganizuota 
ir pradėta antroji dalis — pasi
linksminimas, šokiai. Grojo Joe 
Thomas orkestras. Tai yra vienas 
iš geriausių orkestrų, kaip jis 
moka nuotaikingai groti, kiek 
daug spalvų suranda. Visiem tik
rai miela ir malonu šokti prie 
tokios muzikos, šis orkestras ga
lėtų išleisti ir savo plokšteles.

Buvo ir loterija su įvairiausiais 
laimėjimais. Vakaras buvo tikrai 
nuotaikingas ir linksmas kaip 
reta. Ir publikos buvo nemaža. 
Ir tai buvo chorui didelė paguo
da. (Rj.)


