
pripažįstanti . visas Jungtinių

lestiniečių reikalu ir teisę Iz
raeliui egzistuoti, sukėlė dide
lius tarptautinius ginčus dėl jo 
temos reikšmės, bet valstybės

tarpininkautų karui

pūrmnidu lom. JoarFetroSfum 
priešaky. Budėjimo dalyviai bu
vo kvietaaū pasirašyti ir duoti

Birželio 13-oji, rašo arkivysku
pas, lietuviam yra gedulo die
na, primušti tautos genocido

centre, gausiai dhlffiijj^nt 
Lietuva * Jrjfishdfamr - ''.".pNkBėA— 
zam ir vietos ktetavtan'Sv Pa

kopas Fedalto, kviesdamas ti
kinčiuosius savo maldose prisi
minti Lietuvę ir jos Bažnyčių 
Curitibos arkivyskupo pareiški
mą Maldos dienos už Lietuvę 
išvakarėse išspausdino vietos 
brazilų laikraštis .

spaudos, nemažai bažnyčių yra 
tedaryta ar pavesta kitiem tiks
lam, kaip garsioji Vilniaus ka
tedra. Varžoma vienintelės Lie*

darbuotojos surašė aktų ir lie- 
į lamu pasirašyti. Jaunesnieji 
terūkaipasirašyti nemokėjo, 
m liepė vietoj parašų padėti— Kuo žadi būti užaugęs?

— Nežinau. Dar mažas 
atsakė berniukas. '

CKjKf ZUrUUS TBtjftAfj IMBKlBuIiaS 
ir reikėjo ' gyvenimo slopi- 
mrnaSj nns teoevyni* » ®r

■■ - - • < W - W—- -mk jis ptssenKia imzbjcios 
ir jos tsoDcrųjų veizios varzy-

valo išreikšti savo solidarumą 
broliam Lietuvoj, tari išgirsti 
jų pagalbos šauksmų

Lietuviam reikia laisvojo pa
saulio moralinės paramos, bai-

. Mainytė liepė mokytojų 
klausyti. Tik kai lieps nusiimti 
Idyželį, neklausyti, — atsakė 
abu berniukai.
i ir mažuosius vaikų kambario

Dobranskienės pavėdumu mo
kytojas Vilkis tris Maksvyčių

F jžadėk, kad nusikabinsi. Jei 
n į, įtrauksime { įskaitą ir iš- 
v tšime i koloniia.

, Janui pradėjus verkti, išsi-

Brazilijos vyskupai jautriai 
atsiliepi šio krašto vyskupų 
kobfereucijos kvietimų birželio 
tryliktąjį pravesti specialių Mal
dos dieną už Lietuvę ir jos 
Bažnyčią Vienas tokių atsilie
pimų atejo iš Curitibos arki
vyskupo l>ėm Pedro Fedalto, 
kuris specialiu pareiškimu para
gino savo vyskupijos tikinčiuo
sius dalyvauti Maldos dienoj 
už Lietuvą, drauge juos supa- 
žindindaoas su dabartine sun
kia Lietuvos ir jos Bažnyčios 
padėtim

Įėjimose-dartebelaikomiSST asmenybes^
Steidaramounijoc veikėjai karta Mokyklos direktorius klausi- 
sėjos vadbr Leeh Waiensa. > nėjo mokinęs kaipxvadtaasi jų 

Ners 'Ūbame paskelbtos būrelių kas vadovauja. Mefkevi- 
gitedų paliaubos tebeveikia, bet čitttė atsakė, kad jie šventė gim-

ant si 
tavos

somam įprantami, 1948 uaetMs 
buvo vdprnevmrta įjungta į So
vietų Sąimgų Bet lietuviai vi
sada saįeb^o apsaugoti savo

piktinosi, kad Kelmelių bute

Vilkaviškis. 1981 spalio 2S

tas elgesio pažymys iki nepaten
kinamo.

aežitlrint rimtų problemų, Sa£ niui Arvydui Juškai direktorius j 
vadom vyriausybė data pažan- Lisauskas prieš visų klasę pa- 
M žmogaus teisių, ūkinėj ir po- sakė: “Tu apdergei mokyklą, o^ ■; 
Btinėj srityse w dėl to-jam tari ..man reikės nulaižyti!” 
būti tęsiama pažadėta finansinė Paskui nusivedė mokinį į 
naram* * Y ‘kabinėta ir tardė, kodėl iis ėies

dira Gandhi atvyko | JAV san
tykių pagerinti ir prašyti par
duoti Indijai karo lėktuvų.

JAV atstovų rtkmų narių lan
kymosi Libane meta Palestinos 
Bbasvinimo organizacijos vado



(Feodal^nno. epocha), apžvel
giąs Lietuvos kultūros istorųą 
nuo 10 .a. pradžios iki 18 a. 
nradtios. Veikale nerašė du au- 
toriai; &• J- JtM^inis ir Istori-

radarbė I. Lukitaiti. J. Jurginis 
parašė pirmąją dalį — kultūra 
feodalizmo įsigalėjimo laikotar
piu — nuo 10 a. iki 16 a. 
pabaigos. Autorius apžvelgia 
lietuvių tautos ir valstybės su
sidarymą, pagoniškosios kultū
ros bruožus, religinius ir tau
tinius santykius, krikščionybės 
-įvedimą, renesanso įtaką Lietu
vos gyvenimui: spaudos atsira
dimą svetimomis ir lietuvių kal
ba, spaustuvių steigimą, mokyk
las, bibliotekas. Tik per mažai 
išryškina Vilpiaus universiteto 
reikšmę ir Maž. Lietuvos vaid
menį ugdant lietuvišką raštiją. 
Nepakankamai įvertina ir užsie
nio universitetuose studijavu-

««««««»

Savaitės 
įvykiai

lš Lenkijos vyriausybės pa
skelbtų duomenų matyti, kad 
per paskutinius 6 mėn. pragyve
nimo išlaidos pakilo per 100 
proc., o atlyginimų tikroji vertė 
sumažėjo 26 proc. Lenkijos 
skolas Vakarų valstybėm iš 25.5 
bil. dol. sumažėjo iki 24.5 bil. 
dol.

Nors 200 skandinavų taikos 
grupės kelionėj į Sov. S-gą buvo 
iš anksto aptarta ir sutarta ne
naudoti demonstracijų metu po
litinių šūkių, bet sovietai, aiš
kindamiesi, kad jie nėra Pajė
gūs sutramdyti , spontani§1cai7 
demonstriidjahčių ^šAv'6 gyven
tojų, skandinavų demonstraciją 
Leningrade sutiko su preziden
tą Reagan pajuokiančiais pla
katais ir ją sekė komjaunimo 
lygos eisena su priešameriki- 
niais šūkiais. ,

4,500 Afganistano pabėgėlių, 
gyvenančių Pakistane, sutiko 
įkurdinti Turkija.

Ispanija nutarė pirkti iš JAV 
84 F-18A karo lėktuvus už 3 
bil. dol.

Japonijos ministerių kabine
tas nutarė per ateinantį penk
metį ginklavimo reikalam išleis
ti 17.8 bil. dol., arba 60 proc. 
daugiau kaip buvo išleista per 
1978-82 penkmetį.

5 asmenys bandė pagrobti ir 
nuskraidinti į Taivaną Kinijos 
vietinio susisiekimo lėktuvą, bet 
buvo įgulos ir keleivių nugalė
ti. Keli pagrobėjai buvo užmušti.

Izraelio kariuomenės bri
gados, dalyvaujančios Beiruto 
apguloj, vadas pik. Eli Geva pa
siprašė paleidžiamas į atsargą, 
nes jo sąžinė neleidžianti žuvu
sių karių tėvam sakyti, kad jų 
sūnūs žuvo dėl neišvengiamo 
karo.

Kinijos teniso žvaigždė Hu 
Na pasiprašė leidimo pasilikti 
JAV.

■ntiutffclOS •sroves: 
liaudies kultūrą, 

tsireiškusią tauto-

užsidariusią karaliaus ir Radvi
lų dvaruose. Atkreiptinas dė
mesys į J. Juigyaio vartojamą 
netikslumą. Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių kanceliarijoje var
totą slavų kalbą, kuria rašyti

Parkas įsteigtas 1974. Jo plotas 
. _ . — 300 kv. km, plotis iš pietų

metraščiai, Lietuvos metrika iri į šiaurę — 47 km, ilgis iš 
Lietuvos statutas; vadina rusų 
kalba. Kai tuo tarpu I. Lukštai- 
tė, pasiremdama K. Jablonskio 
ir prof. Z. Zinkevičiaus tyri
nėjimų išvadomis, teisingai ra
šo, kad toji kalba buvo ne tusų, 
o tik senoji slavų kanceliarinė 
kalba, kilusi iš senosios slavų 
bažnytinės kalbos ir vėlesniais 
laikais gerokai sugudėjusi. Ir iš 
viso I. Lukštaitė išsamiau ir 
tiksliau apžvelgia vėlyvojo 
feodalizmo laikotarpį, pabrėžda
ma Vilniaus universiteto kultū
rinį vaidmenį, plačiau apžvelg
dama K. Sirvydo, J. Jaknavi- 
čiaus, S. Slovačinskio, D. Klei
no kalbinius ir literatūrinius - 
darbus. Ji giliau paliečia ir ba
roko stilių Lietuvos mene ir 
literatūroje. Nors sovietinė ter
minologija ir marksistinis me
todas į veikalą įvelia kai kurių 
netikslumų, bet savo plačia ap
imtimi ir autorių pastangomis 
yra vertas visų lietuvių - dė
mesio. .

— Prie gerųjų knygų skirti
na ir muzikologo Algirdo Amb- 
razo parašyta monografija “Juo
zo Gruodžio gyvenimas ir kū
ryba” (išleista Vilniuje 1981). 
Čia pateikiama plati žymaus 
mūsų kompozitoriaus dokumen
tuota biografija. Muzikams 
ypač pravers išsami J. Gruodžio 
kompozitorių analizė.

— Birželio 20jr Lietuvoje 
(kaip ir- visoje Š5. ‘ Sąjungoje) 
buvo balsavimo dieifa. Balsavi
mo pareigą ten vadina rinki
mais. Iš tikrųjų Sovietijoje jokių 
rinkimų nėra. Partija ir Saugu
mas parenka kadidatus — ir jie 
jau iš anksto yra “išrinkti”, nors 
ir niekas už juos nebalsuotų. 
Spaudoje skelbiama, kad buvo 
renkamos vietinės tarybos ir 
teismų teisėjai. Tų kandidatų 
visoje Lietuvoje buvę net 28, 
000. Pikčiausia, kad žmonės bu
vo gaišinami niekam nereikalin-

Linksma korektūros klaida
Okupuotoje Lietuvoje leidžia 

tokį laikraštį — “Gimtasis kraš
tas”. Jį leidžia “Tėviškės” drau
gija, norėdama palaikyti ryšius 
su užsienyje gyvenančiais tau
tiečiais.

Šių metų birželio 3 dienos 
numeryje (Nr. 22) 4 puslapyje 
rašo, kad Amerikoje mažėja lie
tuviškos parapijos. Cituoja ir 
Darbininką. Štai išrašome tą iš
trauką su linksma korektūros 
klaida:

“Bruklino pranciškonų Dar
bininkas pažymėjo: “... paste
bimas ir veiklos nuovargis. Ma
žėja lietuviškos parapijos. Tokia 

balsavimų 'IfįčkirdMto^ 
rinkimų kūteRPV1**^tedinama 
metai iš metų. Išsigimusi so
vietinė sisteitol^WEipM|, ne-

— Iš jautraus Lietuvos gam
tos grožio mylėtojo ir puoselė
tojo Leonardo GretHnsko apy- 
onuzos. 
Krašto Nr.

vakarų į rytus —- 15 km. Par
kas yra tarp Ignalinos, Švenčio
nėlių, Kirdeikių, Tauragnų ir 
Ažvinčių. Parke yra 209 ežerai, 
teka 18 upių, daugybė sraunių 
upokšnių. Vien vandenys užima 
12,000 ha, girių yra 48,000 ha. 
Tai Lietuvos Šveicarija, pilna 
įspūdingų kalnelių, gražių slė
nių. Parke yra keli gamtos ap
saugos draustiniai, bet taip pat 
užtenka' vietos stovyklavietėms, 
poilsio kampeliams. Pravesti 
geri asfaltuoti keliai. Tik tikra 
Ignalinos krašto nelaimė ta ne 
Lietuvai skirta baigiama staty
ti atominė elektrinė ir rusini
mui kuriamas naujas Sniečko- 
grado miestas (žinoma, L. Gru- , 
dzinskas apie šią nelaimę ne
drįsta rašyti).

— Vilniaus pedagoginiame Pr. N.

BENDRUOMENINĖS ŽINIOS
NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai", šeštad. WEVD

1984 m. Lietuvių tautinių 
šokių šventė įvyks Clevelande. 
17,000 žiūrovų talpinantis Ko
liziejus jau išnuomotas, o Lie
tuvių Tautinių Šokių Institutas 
ruošia meninę programą. Šven
tės rengimo komiteto pirminiri- 
ku JAV LB krašto valdyba pa
rinko dr. Antaną Butkų ir jau 
patvirtino jo pristatytą to komi
teto branduolį: Andrius „Mac
kevičius — yftaf yvįi
vaite-KliorieSiė — muzikinės dar 
lies vadovė ir Rūta Butkutė 
— sekretorė. JAV LB krašto val
dyba pakvietė JAV LB Kultū
ros tarybos pirmininkę Ingridą 
Bublienę atstovauti krašto val
dybai tame komitete. Tokius 
pat atstovus paskirs Kanados 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdyba, Lietuvių Tautinių Šo
kių Institutas ir Lithuanian Folk 
Dance Festivals, Ine.

2,808.30 dol. Vyriausiam Lie-

Anglų Karalienės parapija, gyva
vusi net 92 metus, sausio 1 
d. užsidarė”.

Brooklyne užsidarė Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčia, 
o ne Anglų Karalienės. Gal 
Vytautas Užgiry s, rašęs šias pa
stabas, gerai neįskaitė Darbinin
ke, kas ten užsidarė. Gal rin
kėjas, paveiktas Anglijos kara
lienės kelionių, sūnaus princo 
vestuvių, ėmė ir pagalvojo, kad 
Anglijos karalienė tai realu, o 
kokia čia gali būti Angelų Ka
ralienė. Tokios juk negirdėjo 
ateistai.

Šiaip ar taip, bet korektūros 
klaida linksma. 

vių liaudies dainųir sutartinių 
melodijų, tyrinėjo liaudies 
muzikos instrumentus, organi
zavo skudučių ir ragų ansamb
lius, parašė knygą "Lietuvių 
liaudies instrumentini muzika” 
(1959). Apie S. Paliulio veiklą 
ir nuopelnus minėjime kalbėjo 
muzikologas A. Karaška. Paskai
tininkui talkino du ansambliai 
— “Poringės” ir “Ratilo”, at
likdami S. Paliulio užrašytas 
liaudies melodijas.

— Vilniaus meno darbuotojų 
rūmuose birželio mėnesį buvo 
surengta Kanadoje gyvenan
čio dail. Jurgio Račkius kūri
nių paroda. Buvo rodomi nau
jausi dailininko grafikos darbai. 
Žiūrovams pademonstravo nau
ją paveikslų techniką — kūri
mą ant aliuminijaus plokštelių.

dtaiai, income Tax pūdymas. (staiga veidą naujai vietoj — OKLERT- 
RUGGIERE, Ine., 8*11 Jamalcs Avo^ Woodhaven. N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo kicentais. x

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Wtater Gardo* Tavom. 
1883 Madisen St, Rldgevood, N. Y. 11227. Tolei 821-6440. Salė vecte- 

nngnraa Be te. duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
;as maistas prieinama kaina.

Sl D AB RIKIO VARPO KEPYKLA — SUvor Boū Bakintf Co. Lietuviška ir 
•uroptetiška duona ir pyragai, šventoms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd^ Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

LIETUVIŲ RADUO VALANDA WORCE8TER, MA. —■ WICN DM FM.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su VorlHI, Attschuler

tuvos Išlaisvinimo Komitetui. 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės ir apygardos Vasario 
16 proga šiemet surinko Vlikui 
2,808.30 dol. Dalį pinigų pačios 
apylinkės pasiuntė tiesiogiai, o 
likusius persiuntė JAV LB Kraš
to valdyba Juozui Giedraičiui, 
Tautos Fondo valdybos pirmi
ninkui.

2,637.04 dol. Amerikos Lie-

234 Sunik Dr„ Watchung, NJ. 07060. Teief. (201) 753-5636.

vai ryto WHBI 105* FM. Romas Kazys, 217-25 54th AveM Bayside, 
N.Y. 11364. Tai. 212 229-8134.

"^Lietuvių 
ir apy

gardos Vasario 16 proga šiemet 
surinko Altui 2,637.04 dol. Dalį 
pinigų pačios apylinkės pa
siuntė tiesiogiai, o likusius per
siuntė JAV LB Krašto valdy
ba dr. Kaziui Šidlauskui, Alto 
pirmininkui.

3,000 dol. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybai. JAV 
LB krašto valdyba savo posėdy 
birželio 25 PLB valdybos dar
bams paremti paskyrė 3,000 dol. 
Iš viso 1982 paskyrė 5,000 dol.

JAV LB X-tos tarybos narių ir

66-86 80 ST., MIDDLE V1LLAGE, OUEENS 
Phones; 326 1282 326-3150

TAI MOŠŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE .

. FRtSTATOSMJ VttASMARMĖS«EWYC 
NĖW jERSEY IR CONNECTlCtrr VALST 
SE. IŠTAIGA PRIE iv. JONO KAPINIŲ-

IVIŠKOSTMJĄPS PĄMUtĄLAI

KVECAS
JONAS 

1933 + 1976

NAUJAS DANTŲ GYDYMO CENTRAS
mai praėjo. Pažvelkime į iš
rinktųjų amžių. Į JAV LB X-tą 
tarybą išrinkta 12 narių iki 30 
metų amžiaus, 5 — nuo 30 
iki 40 m., 19 — nuo 40 iki 50 m., 
12 — nuo 50 iki 60 m. ir 11 — 
60 metų su viršum. Amžiaus vi
durkis — 46 m. 9 mėn. Jau
niausias — 20 m., o vyriausias 
— 75" metų. J Vi tą PLB sei
mą iš JAV išrinkta 4 seimo atsto
vai iki 30 metų amžiaus, 4 — 
nuo 30 iki 40 m., 10 — nuo 
40 iki 50 m., 12 — nuo 50 iki 
60 m. ir 15 — 60 metų su vir
šum. Amžiaus vidurkis — 53 
m. 9 mėn. Jauniausias 25 m., o 
vyriausias — 80 metų.

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtte Avenue 
Richmond HM, N.Y. 11418

kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laito ir pasitikrinti kalnas

Iš Lietuvos

Kronikos

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

(atkelta iŠ l psl.

kytpjai persekioja tikinčiuosius 
vaikus ir kaip mokiniai atkakliai 
ginasi ir kitų neišduoda. Tai jau
nųjų didvyrių mokykla.

Numeris . baigiamas naujais 
pogrindžio leidiniais. Čia sumi
nėta Aušra, Tiesos Kelias, Die
vas ir Tėvynė, Rūpintojėlis. Su
minimi jų toūji 
meriri.

Pnajapie boigimnM kelinių 
sąrašu ir tokiu sakiniu:

“Jie neša Jtebisvte pančius, 
kad ta Bdėtatn laisvai gyven
ti ir rikėti!”

Kitame Darbininko numeryje 
pradėsime spausdinti ištraukas 
ii Kronikos 51 numerio.

19S2 
KELIONĖS | LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA 
k

VYliM INTERNATIONAL TRAVEL ttftVtCC 
2129 KNAPP BTMET 

BROOKLYN. N.Y. 11229 
TEL.:(212)7984290
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šiuo

lioniui karišką 
jo į karstą gėl 
diev, prelate!”

nio karo metu ir po . karo iš- 
siuntingo milijonus novenos 
knygelių kareiviam. Šv. Alfonso

""ktes rožančiaus, jų tarpe
buvo senukų, kurie su prelatu 

Anie “Atifan” nitlrnlrH Šimtmečio tą organi-£WSTOS SUKūKtį naciją įsteigė lietuvių parapijoj.
Šeštadienio vakare Amerikos 

A^.n*nČ^ *,**?•. * *•? Legijono Itotovi/lM posto 30
su viršum narių, vadovaujant 
Edmundui Bartui, prie karsto 
su JAV ir Lietuvos vėliavomis 
atliko tradicines legionierių 
apeigas, vadinamas “Post Ever-

ta bendruomenė, tamsus*'ir ne- 
r . mokytas kaimas. VišaturėjOsu-
sanavičiaus. Esame šią sukaktį triuškinti slavai-lenkai arba ru- 
prisiminę, dabar dar
tame prie jos, nes ta sukaktis yra 
nepaprastai svarbi lietuvių tau
tus istorijoje.

, 1883 metai drauge ženklina ir 
nąųjosios lietuviškosios Lietu
vos pradžią, drauge ženklina ir 
naujosios lietuvių literatūros 
pradžią. Lietuvių tauta jau buvo 
nuėjusį ilgą istorinį kelią, sukū
rusi didelę valstybę ir ją pra
radusi, kai'štai ji išryškino gry
nai lietuviškus, tautinius, arba, 

. nacionalinius pradus. Tai, kas 
buvo paniekinta, atmesta, dabar 
buvo iškelta į pirmąją vietą. 
Nuo tos datos lietuvių kalba jau 
ateina kaip visų lietuvių apjun- 
gėja į vieną tautą.

Tokia buvo istorija, kad turė
jom jungtis, su Lenkija į vieną 
valstybę. Ta unija lietuvių tautai 
buvo žalinga, nes daug ir labai 
daug lietuvių nutauto, išėjo iš 
lietuvių tautos ir sutapo su len
kais. Pirmiausia nutauto lietu

nė,. valdantysis luomas. Ir tokie 
Vilniaus vaivados, didieji het- 
monai jau kalbėjo ir rašė lene 

IWni Jienuų^Lgaivą ir*I
ją'kad štai kažkur giliame kai
me yra paslėpta tikroji jų protė
vių kalba. Iki jos jie nebegalė
jo nukeliauti, nes buvo per dide
lis luominis tarpas. Ir jie jau ne
besugebėjo puoselėti tautinės 
Lietuvos idealų, kūrė unijinę 
Lietuvą kurioje buvo labai di
delė lenkiškos kultūros įtaka.

Kai 1795 metais Lietuvą oku
pavo Rusiją Lietuvos bajorai 
pareiškė ištikimybę Rusijos ca
rai Katerinai, kuri ir užkariavo ros laidą ją pakartoti, nes šiaip 
Lietuvą ir toliau švaistėsi savo 
dvaruose, medžiojo ir puotavo. 
Lietuvių tauta liko kaip paber
tas smėlis, be savo šviesuome
nės, be vadų. Net nežinojo, kas

sai. Bet taip neįvyko.
Iš lietuviškojo kaimo atėja pir

masis tautinis istorikas Sfrna- 
nas Daukantas, rašęs lietuviš- 
kai. Jis padėjo pagrindus jau 
nacionalinei —. tautinei Lietu
vai, išryškino praeitį ir pasakė: 
“Lietuvi, čia tavo žemė”. •’

Iš lietuviškojo kaimo atėjo ir 
svarbiausias 19 amžiaus vadas 
—.vysk. Motiejus Valančius. Jis 
tą palaidą, nemokytą, smėliu 
pabirusią tautą subūrė į tvirtą 
lietuvišką parapiją, tautą išmokė 
skaityti ir rašyti, ją nublaivino, 
įdavė į rankas lietuvišką knygą 
ir suorganizavo pirmuosius knyg
nešius. Abu šie vyrai nutiesė 
kelia iki Aušros. Ir dr. Jonas i 
Basanavičius, suvalkietis, kai * 1 
pirmieji du buvo žemaičiai, 
jau uždegė pirmuosius žiburius, 
įžiebė Aušrą, kuri mus visai at
skyrė nuo lenkų, nuo visos uni
jinės praeities.

Aušra yra mūsų lietuviškojo 
gyvenimo kertinis akmuo. Tai 

jos sukaktis turi būti labai pras
mingai paminėta. - Iniciatyvos 
__ _ __ __ ljf*<WiniO^ r ■*-___________ c * *>***> ; jR J J
menė ir jos Kultūros Taryba. Li* 
tuanistikos Institutas turėtų su
rengti savo suvažiavimą su rim
tom paskaitom, studijom. Lietu
viškos organizacijos turėtų nu
kaldinti sukaktuvinį medalį. Gal 
čia galėtų pasireikšti skautai 
akademikai, kurie išleido gražų 
Vilniaus universiteto medalį.

Sukaktis jau čia pat, o nieko 
nesigirdi, kad būtų kas daroma. 
Reikia išleisti faksimilinę Auš-

juk ji jau neprieinama. Lietuvo- j 
je šios sukakties nepaminės. Tai 
turime išeiviai padaryti — kuo 
iškilmingiausiai, kuo prasmin
giausiai.

taikytą pamokslą, primindamas 
kelis bruožus iš prelato Hende
lio gyvenimo: kaip jis nuolat ra
gindavo parapiečius būti susi
pratusiais katalikais bei lietu
viais. Giedojo Dainos chpras. 
4 vai. p.p. į bažnyčią susirin- 

vai tradiciniam atsisveikinimui 
su rožančium ir “Viešpaties an
gelu”. Atsisveikinimą pravedė 
klebonas kun. A. Dranginis.

Laidotuvių diena, liepos 19,

Prel. Liudvikas Mendelis

Įstojęs į St Mary's kolegi
ją Emmitsburg, Maryland, 
Mendelis įsigyja bakalaureatą 
aukščiausiais laipsniais. Balti- 
morės arkivyskupas, matydamas, 
kaip jaunas imigrantas gauna 
visas premijas už mokslą ir su
žinojęs, kad jis jaučia pašauki
mą 1924 pasiunčia jį į Romą 
ruoštis būti Šv. Rašto dėstyto
ju Baltūnorės seminarijoj.

1928, įsigijęs teologijos dok
toratą aukščiausiais pažy
miais ., et atšventęs . primicijas 
Lietuvoj, kun. Mendelis grįžo 
Bakimorėn. Buvo paskirtas lai
kinai vikaru Šv. Alfonso lietuvių 
parapijoj, kuriai tada grėsė bank
rotas.

Kun. Mendelis taip gerai atli
ko užduotį, kad pasiliko toj pa
rapijoj iki mirties.

1936 kun. Mendelis perėmė 
Į Šv. Alfonso bažnyčioj Stebuk

lingo Medalikėlio Marijos gar
bei novenos pamaldų vado
vavimą. Ją uolumas ir iškalbin
gumas taip su laiku išpopuliari
no pamaldas, kad vienu metu 
jos būdavo 14 kartų ir jas lan
kydavo iš viso kas savaitę 15,000 
žmonių. Šimtai eidavo išpažin-

tiekdaiig lietuvių.

Prelato Liudviko Mendelio 
nuopelnus Dievui, artimui ir 
tėvynei trumpai nušviesti neį
manoma. Galima čia paminėti 
tik jų nuotrupas,-

Liudvikas Mendelis, gimęs 
Šiauliuose 1898, dar prieš pirmą 
pasaulinį karą imigravo su tėve
liais, būdamas 10 metų amžiaus. 
Seimai apsigyvenus Pennsyl- 
vanįjoj, kur tėvelis atidarė krau
tuvėlę, Liudvikas dienos metu 
lankė gimnaziją, o vakarais dir
bo anglių kasykloj. Anglių veži
mui sulaužius jam koją, gimna
zijos atestatą jis gavo atsirėmęs 
ant lazdų.

Ketverius metus pardavinėda
mas apdraudą iš 18,000 par
davėjų jis laimėjo pirmą vietą 
Baigė Wharton ' School of 
Finance apdraudos kursus. (

pasaulj kaip “maldos jėgainė” 
“powerhou*e of prayer”.

Busimasis prelatas nebuvo 
siauro akiračio žmogus, kuriam 
rūpėtų tik jo parapija. Jis ragi
no parapiečius ir novenos mal
dininkus remti misyas, neturtin
gas vyskupijas, vienuolynus. Pa
skaitęs apie raupsuotuosius, 
kun. Mendelis susirūpino ir jais.

Įtinamais laiškais jis surinkdavo 
$10,000 ir daugiau kasmet raup
suotiesiem. Per 20 metų kun. 
Męndelis misijom surinko 2 mi
lijonus dolerių su viršum.

Tačiau pirmoj vietoj kun. 
Mendeliui rūpėjo lietuvių pa- 
rapiečių dvasinis gyvenimas. 
Negausūs parapiečiai buvo iš
sibarstę po visą Maiyland valsti
ją, nuo Washingtono iki Dela- 
ware. Nežiūrint sunkumų, jie 
kasmet susilaukdavo kunigo iš 
Šv. Alfonso bažnyčios kalėdo
jimo metu. “Jei nelankysi pa- - 
rapiečių”, sakydavo kun. Men
delis, “parapiečiai nelankys baž
nyčios.” Tačiau kun. Mendelis 
griežtai susilaikydavo nuo pasi
svečiavimų, “kad nepavydėtų 
parapiečiai vienas kitam”.

Parapijos mokyklą, kuri nieka
da neturėjo daugiau kaip 150 
mokinių, pavyzdingai vedė se
serys kazimierietės. Dažnai 
kun. Mendelis sakydavo: “Kai 
nebus lietuviškos parapinės mo
kyklos, tada nebus nei lietuviš
kos parapijos”. Jis dažnai pats 
eidavo dėstyti tikybos mokyklos 
vaikučiam, sakydamas: “Nežiū
rintkad turėjau teologuos dūk

kybą dėstyti mažiem ir konver
titam”.

Kun. Mendelis formaliai pa
skirtas klebonu 1943. Tačiau 
jau nuo 1930 buvo paskirtas 
parapijos administratorium. 
Kaip klebonui, jam rūpėjo, kad 
jaunimas, baigęs parapijos mo
kyklą, stotų į katalikiškas gim
nazijas. Žinodamas, kad jo para
piečiai neturtingi, jis iš parapi
jos lėšų duodavo stipendijas sto- 
jantiem į katalikiškas gimnazi
jas. Stojantiem į mažąją semina-

(nukelta į 4 pgl.)

LOS ANGELES — HELSINKIS
JUOZAS KOJELIS

Lietuviški nuotykiai keliaujant

PARYŽIUS

5
— Gal rusai nepradėtų karo, 

bet prasidėtų šaltasis karas. Eu
ropai nenaudingas. Mes gausime 
rusų dujas.

r —Ar naudinga Vokietijai, kad 
jos industrija taptų priklausoma 
nuo rusų kuro?
■ — Mes pilnai .nuo jų nepri
klausysime. Tik nedideliu nuo
šimčiu.

Pakreipiau kalbą į .įvykius 
Lenkijoje:
■ — Kaip žiūrite į Lenkijos 
įvykius? Ar jūsų generacija pri
taria lenkų išsilaisvinimo pa- 
stangoms r

— Lenkai provokuoja rusus.
— Bet 'kiekviena tauta natū

raliai siekia laisvės. Aš truputį 
pažįstu pasaulio istoriją Neži
nau tautos, kuri pati norėtų 
nuo svetimųjų priklausyti. Ar 

VYKSTAMEI

Pasiūlymas buvo netikėtas,
tume pirmenybę prieš kitus su

Aerofiot lėktuvą. Mtitiukas, pati didžiuliame, labai modernia-

kurie gyveną tuvu.Afrikoje ir

Sudiev, Paryžiau!
Į Ameriką grįžome prancūzų 

Air France oro linija. Į Charles 
de Gaulle aerodromą atvykome

— Žiūrėk, Juozai, — greitai 
reagavo Aleksandras, — Johan- 
nesburge gyvena mano dukra.

irgi skrido į Los Angeles. Išsi
kalbėjus paaiškėjo, kad abiejų 
tėvai šimtmečio pradžioje į Ple

jo — iš Panevėžio, jos — iŠ

bėtojas ir simpoziumų vadovas. 
Galinu sakyti, kad Petras de

Pagaliau pakilo ir mūsų lėk
tuvas tolimai kelionei į Los An
geles. Sudiev, Paryžiau, kuris 
mūsų nepastebėjai, bet mums 
padarei didelį įspūdį.

Afriką

dą, kad Baltijos valstybės pa
čios prisijungusios prie Sovietų 
Sąjungos?

— Bet lenkai praeityje neger
bė kitų tautų laisvės.

—Tai padėties nepakeičia. Aš 
manau, kad visos tautos nori 
laisvės. Man atrodo, kad išsilais- 

rinimo procesas pats savaime 
sustoti negali. Arba rusai jį už
gniauš, arba lenkai taps laisvi.

— Ją ja...
.Taip maždaug pasibaigė mūsų 

pokalbis sujaunuoju vokiečiu, 
iš kurio paaiškėjo pavojingos 
jaunojoje vokiečių generacijoje 
įsiveisusios nuotaikos.

tuo, kad jie suteikė praktiškų 
informacijų apie Afriką; mat, mes 
kaip tik planuojame kitą kelio
nę į tą kontinentą.

Nors žmona kumščiavo į pašo
nę ir grimasom davė ženklus vy
rui nekalbėti, tačiau jis nuošir
džiai patarė mums, atvykus į 
Pietų Afriką nesiskelbti, jog 
esame lietuviai. Pasirodo, kad 
fanatikai žydai neapykantos ba
cilas lietuvių tautai yra pasklei
dę visuose kontinentuose. Gi 
Pietų Afrikoje yra gausios žydų 
bendruomenės. Mes sakėme, 
jog didžiuojamės esą lietuviai, o 
kas liečia žydus, tai vargu jie 
bet kuriame kitame pasaulio 
krašte naudojosi tokiu svetingu
mu, kaip nepriklausomoje Lietu
voje. Už nacių piktadarystes lie
tuvių tauta atsakomybės neneša.

Pokalbis vyko draugiškoje 
nuotaikoje, ir išsiskyrėme tai
kingai.

Besižvalgant iš laukiamosios 
salės pro langus, matėsi lėktuvų 
iš įvairių pasaulio kraštų. Prie

vartų Charles de^aulte dbr 

ir kėdės, kur žmonės, laukdami 
lėktuvo, sėdi, skaito laikraščius, 
šnekučiuojasi. Kartkarčiais kai

kurie išeina pro vartelius pasi
vaikščioti po laukiamąją salę, 
nusipirkti laikraštį ar šiaip pa
slampinėti. Tik tie, kurie buvo 
pasiruošę skristi Aerofiot lėktu
vu į Maskvą elgėsi skirtingai. 
Jie ateidavo po 2-3 ar dides
niais būreliaiš, už vartelių tel
kėsi į du didelius būrius ir kal
bėjosi. Daugumas rūkė. Neteko 
pastebėti, kad nors vierias išeitų 
į laukimo salę pasivaikščioti. 
Baimė Sovietų Sąjungos pilietį, 
lyg šešėlis, lydi atvykusį ir į 
laisvąjį pasaulį.

Bet jis nepy

lyje, 
kos

Afriką.

life”, kuris, civilizacijos 
džiamaą metai iš metų siaurina studijas

grožį. Planavome ir vieną ir kitą 
maršrutą tačiau galutinai jį nu
statė dvi atsitiktinės aplinkybės.

1981 spalio 24-25 dalyvavau 
JAV LB DGosios tarybos seime 
"Bostone ir ten sutikau buvusį 
kolegą iŠ Kražių gimnazijos 
laikų Aleksandrą Lileikį. Nors 
aš buvau buvęs kiek žemesnėje 
klasėje ir nuo paskutinio pasi
matymo praėję jau kelios dešim
tys metų, tačiau vienas antrą 
atpažinome ir vardus prisiminė
me. Pertraukų metu tarp posė
džių mudu vis susidurdavome, 
ir kalbos mums netrūko. BekaL 

pradžioje atvyko į Los Angeles 
pasispecializuoti kažkurioje 
medicinos šakoje. Porai mėne
sių apsigyveno mūsų namelyje 
Santa Monicos mieste. Buvo tie
siog malonumas stebėti šį jauną 
vyrą Tarnybos metu rimtai gili
nosi į savo studijas, bet laisvo

jo platūs visuomeniniai intere
sai. Petras tuoj pat suartėjo su 
Los Angeles lietuvių jaunimu: 
dirbo su ateitininkais, maišėsi 
su skautais, įsijungė į Amerikos 
Baltų Laisvės Lygos dalbos, da
lyvavo įvairiuose posėdžiuose ir



JAUNIMO KONGRESAS
Vieni iŠ didtiausią įvykių lie

tuvių išeivijos visuomenėj yra 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės (PLBJ ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos (PLJS) ren
giami. jaunimo kongresai. Toks 
pasaulio lietuvių jaunimo kong
resas (jau penktas) įvyks 1983, 
vasaros metu.

I- asis kongresas įvyko 1966 
JAV (Chicagoj ir Dainavoj). Da
lyvavo apie 400 jaunuolių iš 13 
kraštų.

II- asis kongresas įvyko 1972 
Chicagoj ir arti Clevelando bei 
Toronto miestų. Jame buvo iš
rinkta PLJS valdyba, koordinuo
janti pasaulio lietuvių jaunimo 
veiklą.

III- asis kongresas įvyko 1975 
ir 1976 Pietų Amerikoj (Brazi
lijoj, Urugvajuj ir Argentinoj). 
Buvo diskutuojami bei spren
džiami organizaciniai klausimai.

Paskutinis, IV-asis, kongresas 
įvyko 1979 Europoj (Londone 
ir prie Frankfurto). Buvo svars
toma lietuvių išeivijos jaunimo 
veiklos perspektyvos ir tikslai.

V-asis PLJK turi įvykti 1983 
liepos mėnesį. Kongreso atida
rymas bus Chicagoj per II Pa
saulio Lietuvių Dienas (PLD). 
Ten vyks PLB seirnas, dainų 
šventė, sporto varžybos ir eilė 
kultūrinių renginių.

Liepos 2, kongreso atidarymo 
dieną, Chicagoj įvyks talentų 
vakaras.

Kongreso stovykla vyks nuo 
liepos 4 iki 10. jos programa 
bus pritaikyta jaunimui nuo 16 
iki 35 metų amžiaus pagal PLJS 
statutą.

Po stovyklos (nuo liepos 11 iki 
21) Kanadoj, netoli Toronto 
miesto, Trent universitete vyks 
studijų dienos, jose dalyvaus 
visų kraštų atstovai, PLJS atsto
vai, taip pat atstovai iš akade
minio, studijų dienų ir kongreso 
ruošęs koĮpfięfų. "

Kongreso “politinis 'momen
tas” vyks Kanadoj, Ottavos mies
te. Yra numatyti susitikimai su 
Kanados valdžia ir vykimas į 
kraštų ambasadas. Iš Ottavos 
keliausim į Montrealį, kur vyks 
kongreso uždarymas ir spaudos 
konferencija.

Studijų dienoje nedalyvaujan
čiam jaunimui, atvykusiam iš to
limų kraštų, yra planuojama eks
kursija iš stovyklos į Montrealį 
per Clevelandą Washingtoną, 
New Yorką ir kitus miestus.

Kongreso ruošos komitetui su
tiko pirmininkauti Violeta Aba- 
riutė. iš Detroito. Komiteto na
riai: pirmininkės pavaduotoja — 
Aldona Petrauskaitė, kosekre- 
torės — Kristina Veselkaitė ir 
Rita Neverauskaitė, iždininkas 
— Arvydas šepetys, atidarymo 
komisijos pirmininkė — Violeta 
Abarifltė, stovyklos techninės

PREL. LIUDVIKAS MENDELIS
(atkelta ii 3 psl.)

riją panašiai iš parapijos iždo 
apmokėdavo mokslą ir net kny
gomis aprūpindavo.

Po antro pasaulinio karo kun. 
Mendeliui ėmė rCpėti lietuviai 
tremtiniai DP stovyklose. Jis 
stengėsi, kad praeitų įstatymas 
palengvinti jų emigracijai į 
Ameriką.

Naujai atvykusiem kun. 
Mendelis stengėsi ištiesti tėviš
ką ranką Aprūpindavo šeimą 
pianinu, kad talentingas vaikas 
galėtų mokytis muzikos. Tėvui 
parūpindavo dabą Visus naujai 
po karo atvykusius energingai 
registravo į lietuvišką parapiją. 
Leido parapinės mokyklos pa
talpomis naudotis šeštadieninei 
mokyklai. Prisipažindamas, kad 
jis ne visada naujus parapie- 
čius supranta, kun. Mendelis pa
sirūpino, kad būtų vienu ar du 
kunigai ii tremtinių kunigų.

Buvo uolai apaštalus. Per ® 
metus paruoiė katalikų tikėji
mui 200 konvertitų. Sužinojęs, 
kad Baltimortį nėra ispaniškai 
kalbančio kunigo, jis išmoko 
ispanų kalbą.

motos komisijos pirmininkė-—

pirmininkė — Laima Beržinytė, 
uždarymo komisijos pirmininkė 
— Rasa Lukoševičiūtė, akademi
nės programos komisijos pirmi-

PLJS valdybos atstovas — Sau
lius Gyvas, PLB valdybos atsto
vas — Antanas Saulaitis, SJ, 

pirmininkė — Zita Kripavičiūtė.
Komiteto pirmininkė pasitelkė 

prezidiumą, kuris dažniau susi
eitų kongreso reikalais. Šį prezi
diumą sudaro pirmininkės pa
vaduotoja, iždininkas ir kosek- 
retorės.

Kongreso ruošos komitetas yra 
turėjęs tris posėdžius Detroite. 
Jau yra atlikta keletas didelių 
darbų. Taura Underienė jau su
projektavo kongreso ženklą.

Pertvarkytas atstovų skaičius. 
Atstovai kraštam paskirstyti 
šiaip: Australijai — 10, Argenti
nai — ,7, Brazilijai — 7, Didžia- 

KNYGELĖ JURGIO SAUERVEINO 
SUKAKČIAI PAMINĖTI

1981 metais buvo minima 150 
metų Jurgio Sauerveino-Girėno 
gimimo sukaktis. Šis nuostabus 

- žmogus buvo paminėtas ir pa
vergtoje Lietuvoje, atsimintas V. 
Vokietijoje. Prof. J. Ereto malo
ne į mano rankas pateko klai
pėdiečio Hans Masalskio vokiš
kai parašyta ir Vokietijoje išleis
ta knygelė “Dr. Georg Sauer- 
tvein — sein Leben und Wirken”. 
Tai gausiais rašytais šaltiniais 
paremta biografija, iš kurios su
žinome, kad J. Sauerveinas gerai 
mokėjo net 62 kalbas — visas 
Europos . ir daugelį Afrikos ir 
Azijos kalbų (duotas pilnas tų 
kalbų sąrašas). Daugiausia jis

Bibliją ar taisy<
versdamas 
’kitų-verti-

CHICAGO, ILL. . ,

mus.
Ypatingas J. Sauerveino dė

mesys buvo skirtas lietuviams ir 
slavų kilmės tautelei sorbams. 
Vokiečių politikai lietuvius ir 
sorbus labiausiai skriaudė, jų 
kalbas išmesdami iš mokyklų 
ir stumdami iš viešojo gyveni
mo. J. Sauerveinas su lietuviais 
darbininkais pirmą kartą susitiko 
Hanoveryje. Lietuvių kalbą ge
rai išmoko apšigyvenęs Stalupė
nuose. Rašė lietuvių kalba eilė
raščius, juos spausdino Aušroje, 
organizavo valdžiai lietuvių pra
šymus su daugybe parašų, kad 
lietuvių kalba būtų palikta vie
šajame gyvenime.

Knygelėje išspausdinti ir J. 
Sauerveino lietuviškų eilėraščių 
tekstai su vokišku vertimu: “Lie
tuvninkai mes esam gimę” (M. 
Lietuvos himnas), “Lietuvninkų

mokslininku. Tačiau jis niekada 
nepasižymėjo kaip “veikėjas” 
už parapijos ribų, platesnėj lie
tuviškoj visuomenėj. Jo palaiky
mas lietuvybės reiškėsi kitaip. 
Jis įsteigė 15 stipendijų ir pre
mijų lietuviam klierikam. Ypa
tingai stiprią paramą suteikė 
naujai Sv. Kazimiero kolegijai 
Romoj. Stipriai rėmė Šv. Kazi
miero seseris. Jam rūpėjo, kad 
būtų išleistas naujas Šv. Rašto 
vertimas lietuvių kalba, ir tam 
tikslui paaukojo ar surinko 
$10,000. Apgailėtina, kad nesu
laukė šios savo vizijos išsipil
dymo.

Už savo nuopelnus kun. Men-

prelatus. Jis tą paaukštinimą 
laikė ne tiek jo asmens pager
bimu, kiek nauju uždaviniu, 
nauju paskatinimu darbuotis. B 
Mt St Mary’s kolegijos susi
lankė garbės Ailttmato.

Prelatui MendeRui tupėdavo 
pataukimai. | Sv. Kazimiero vie
nuoliją įstojo kelios mergaitės.

JAV 40, 
cmMjni — 4,

|S vienetais

Visi kraštai iki

PLJS valdybai. x
Taip pat buvo nutarta išleisti 

“Atstovų vadovą”. Jo tikslas: 
atstovų ir dalyvių paruošimas,

Informacija bus išsiųsta ketu
riom dalim. Pirmoji dalis — ap
žvalginė, antroji — studijų die
nų eiga, trečioji — temos, ket
virtoji — papildomoji.

Kongreso programa išplauks 
iš pagrindmnio tematinio 
punkto. Tai yra: “Suprask, iš 
KUR kilęs, kad žinotum, KAS 
esi, kad žinotum, KUR eiti ir 
KAIP ten patekti!” Numatytos 
trys pagrindinės temos: 1) tauti
nis sąmoningumas, 2) tautinis 
solidarumas, 3) tautinė išraiška.

Visos komisijos uoliai veikia,

Informacijos Pakomisė 

pavasario giesmelę”, “Gals yr 
tylėjims”, “Giesmelė apie lie
tuvišką girią”, “Lietuva ant visa
dos”, “Lietuviška dainelė” ir 
“Mieloji Lietuva”. Priedo duota 
ištraukų iš J. Sauerveino vo
kiškai rašyto dienoraščio, taip 
pat jo parašytų knygelių ir 
straipsnių sąrašas, pridėtas ir 
vardynas.

Knygelė parašyta su didele 
pagarba J. Sauerveinui.

Pr. N.

Prieš daugiau negu 5 metus 
Chicagoj miręs vienas iš žy
miausių lietuvių kompozitorių 
išeivijoj Vladas Jakubėnas buvo 
prisimintas birželio 4 Chicagos 
Jaunimo Centre įvykusioj vaka
ronėj.

Šią prisiminimo programą su
rengė neseniai įsisteigusi Vlado 
Jakubėno draugija, kurios pir
mininkas teisininkas Jonas Var 
saitis atidarė ir pravedė šį pa
minėjimą.

Pradžioj jis apibūdino pačią 
draugiją, kurios tikslai yra įvai
rūs: surinkti ir multiplikuoti vi
sus Vlado Jakubėno kūrinius, 
spaudos apžvalgas, recenzijas 
ir įvairius pasisakymus muzi
kos klausimais; pasirūpinti Ja
kubėno monografijos bei kitų 
raštų leidimu; pasirūpinti Jaku
bėno rankraščių ir raštų tinka
ma apsauga ir t.t.

Įdomių, niekur neskelbtų 
minčių apie kompozitorių papa
sakojo jo sesuo Halina Dilienė, 
kuri gyvena Chicagoj. Pora VI. 
Jakubėno kūrinių gana jausmin
gai padainavo jauna solistė Al
dona Buntinaitė, o jai akompo- 
navęs Arūnas Kaminskas vieną 
kompozitoriaus kūrinį perdavė 
fortepijonu.

Labai įdomus buvo apie 30 
minučių trukęs spalvotas, gar
sinis kun. Algimanto Kezio su
suktas filmas apie Vladą Jaku- 
bėną, kuriame, Jre kompozito
riaus, pasirodė ir apklausinėto- 
jas prof. V. Marijošius, solistė 
Dana Stankaity*, šokėja V. Ga

Be duonos, vyno ir vandens, 
ROCHESTER, N.Y atnešta aukomis vyskupui dar 

Sibiro lietuvaičių maldaknygė 
ir lietuviška žarijos koplytėlė. 
Aukų simbolinę reikšmę parašė 
J. Jankus ir B. Litvinienė, įteik
dami jas, paskaitė mišių skaity
tojai.

genimo minėjimas
Rochestery gegužės 29 ir 30 

šv. Jurgio lietuvių parapijoje 
buvo švenčiama šv. Pranciškaus 
800 m. gimimo sukaktis. šventė 
prasidėjo šeštadienį lietuvių sa
lėje.

Meninės programos pradžioje 
Izabelė Žmuidzinienė įspū- 

kaus “Saulės giesmę”. Po cho
ro specialios giesmės lotyniškai 
buvo Tėvo Viktoro Gidžiūno, 
OFM, paskaita, kurios tema bu
vo “Ką šv. Pranciškus davė Die
vui, žmonijai ir Lietuvai”. Pa
skaita buvo gerai paruošta, ir ją 
publika išklausė su įdomumu. 
Po paskaitos vyko koncertas, at
liekamas Toronto Prisikėlimo 
parapijos choro, vadovaujant 
Vaclovui Verikaičiui, ir solistų 
Justinos Sriubiškienės ir Algio 
Simanavičiaus. Akomponavo 
Paulius Vitas.

Po meninės programos buvo 
vaišės salėj, skambant muzikos 
garsams, parūpintiems R. Kirš- 
teino ir J. Adomaičio.

Gegužės 30 programa vyko 
lietuvių bažnyčioj, dalyvaujant

Cl ark, pranciškonų provincijolui 
Tėv. P. Baltakiui ir kaimyni
nių parapijų kunigams. Ši šven
tės dalis taip pat turėjo savitą 
tautinį charakterį. Vyskupas su 
procesija praėjo pro abiem pu
sėm išsirikiavusį tautinių šokių 
grupės jaunimą. Jų buvo daug, 
tautiniuose drabužiuose, ir su
darė gražų vaizdą. Vyskupui, 
matyti, tai patiko, nes jis jau 
eidamas procesijoj kalbino jau
nimo dalyvius. .

Mišių metu'vėl gražiai giedo
jo Toronto Prisikėlimo parapi
jos choras su solistais. Pamoks
lus pasakė anglų ir lietuvių kal
bomis vysk. Clark ir provinci
jolas Tėvas P. Baltakis. Skai
tymus mišių metu atliko A. 
Žmuidzinaitė ir T. Klimas. Au
kas atnešė taip pat jaunimas.

lėnaitė ir kt. Filmą pademons
travo Vytautas Zalatorius.

Taip pat trumpai kalbėjo ir 
VI. Jakubėno vienas (šalia kun. 
A. Kezio) testamento vykdyto
jas — J. Kreivėnas. Be to, bu
vo ir paklausimų kompozitorių 
liečiančiais reikalais.

Nežiūrint, kad tą vakarą buvo 
dar ne vienas renginys, publi
kos susirinko apie 100 žmonių.

Tai buvo gražus komp. VI. 
Jakubėno pagerbimas ir pavykęs 
jo vardo draugijos prisistatymas 
visuomenei. Ateity numatoma 
ir daugiau šios draugijos rengi
nių. Dabartinę Vlado Jakubėno 
draugijos valdybą sudaro: J. Va- 
saitis, E. Dilytė-Brooks, J. Krei
vėnas, Ed. Sulaitis.

Po pamaldų lietuvių salėj įvy
ko vyskupo priėmimas ir susi
pažinimas. Vyskupas lankėsi 
mūsų parapijoje pirmą kartą. 
Čia po klebono Tėvo Justino 
Vaškio, OFM, ir parapijos tary
bos pirmininko R. Liutkaus 
trumpų sveikinimo žodžių, įteik
ta vyskupui lietuvių rašytojų an
tologija anglų kalba, įrašas daili
ninkės R. Gečienės, sugiedbta 
ilgiausių metų, o tautinių šokių 
grupės mergaitės pašoko svečio 
garbei “Sadutę”.

Po oficialios dalies buvo pri
vatūs parapiečių pasikalbėjimai 
su vyskupu ir vaišės.

Visa ši šventė buvo Tėvo 
Justino Vaškio, OFM, labai ge
rai suorganizuota, rūpestingai 
paruošta, talkinant daugybei Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos žmo
nių. Parapijos tarybos pirminin
kas R. Liutkus jau prieš kele
tą savaičių su talkininkais St. 
Ilgūnu, A. Burkūnu, S. Gudo
nių dažė patalpas. Živilė Vid- 
mantienė piešė dekoracijas sce
nai, salę puošė Aldona Olienė,
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choristus sutiko ir vaišino Jad
vyga Poškienė ir Juzė Krokienė 
su talkininkėmis. Užuolaidas ir 
langus gražino L. Lelienė ir 
J. Blaveščiūnienė, bažnyčioje 
altorius gražiai papuošė O. Va
liukaitė ir M. Rasbach. Susipa
žinimo vaišėse užkandžius or
ganizavo B. Čypienė ir B. Apa- 
navičienė, klebonijoj kunigams 
kaimynams ir vyskupui vaišes 
ruošė B. Litvinienė ir J. Sed- 
lickienė, choristų nakvynėmis 
rūpinosi Laimutė Lelienė.

Visi šie išvardinti parapiečiąi, 
vyrai ir moterys, tai yra pagrin
dinių grupių organizatoriai, ku
rie rūpinosi savo pasiimtu dar
bu, bet jiems talkino daugiausia 
jų pačių šeimos ir dar daug 
pagalbininkų, kuriuos sunku 
būtų tiksliai išvardinti šioj ko
respondencijoj. Pagrindinis 
dalykas, kad visi patenkinti, pa
darę gerą darbelį savai parapi
jai ir kad viskas gražiai pavyko.

Vyskupas buvo maloniai nu
stebintas lietuvių nuoširdžiu 
jo priėmimu. Gal tikėjosi rasti 
mažą, senų imigrantų mirštan
čią parapiją. Deja, ją atrado 
su gražiu jaunimu, daug pa
rapiečių (buvo,t pilnutėlė baž- 

-uyčia^^ptogresupjančią X: W" 
linčią savo tėvų žemę Lietuvą

B. K.

WAMW

kunigu, buvo kitų lietu* farf gfeip prieš kelerius metas



saugojimui

Nancy M iro ir Povilas Bin-

savo

O. Bačkienė

MOKSLO UŽBAIGIMAS

kus vaidinimus, įtraukdamas į 
šią veiklą ir lietuvišką jaudiną.

1996 m., gavęs trejie® matam
>ąlPpwQIjMt STUCULMIvO TT1UZ1KOS

Oitila -it^--f.l - - - r,-4visur izeuinaite yra priimta 
umcagos universiteto teises 

mokyklą ir nuo rudens ten tęs 
•avo stūtyas. (ik)

vadovybė galėtų surengti jo kū
rinių parodą.

LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS 
JAU ČIA PAT

— Vmrio 16 gtaMzfya vasa
ros atostogas pradėjo liepos 2. 
Nauji mokslo metai prasidės 
rugpjūčio 30.

— Dr. Jolita Kisieliūtė daly
vaus APA (American Psycholo- 
gical Association) suvažiavime 
Washingtone rugpjūčio gale ir 
duos pranežimą ii savo diserta
cijos “The Eflfect of Vividness 
on Attitudinal Judgement”. Už 
šią disertaciją ji yra laimėjusi 
premįją ii American Marketfag

— Mus. St Gaflevičiui išėjus 
| pensiją ir pasitraukus iš Kan
kinių parapijos choro vadovo pe
reigų, nauju chorvedžiu pa
kviestas mus. Jonas Govėdas.

MIRĖ MUZIKAS 
R. JUŠKA-JUSKO

mas yra Brocktonoi Mos*., vyko 
provincijos naujos vyriausybės 
rinkimai. Generaline vyresniąja 
išrinkta sės. M. Ruth, jos patarė
jomis — sės. M. Mercedes, sos, 
Celestine, sės. M. Ansumcieta ir 
sės. M. Amadeus.

IS LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ 
FEDERACIJOS VEIKLOS

Dail. Povilas Puzinas savo 
studijoje prie paveikslo “XX 
amžiaus madona“.

Muzikas Rapolas Juška gimė 
1905 kovo 5 Brocktone, Mas s. 
Buvo susipratęs lietuvis. Muzi
kalumą paveldėjo iš savo tėvo, 
kuris buvo vargonininkas. Tėvas 
buvo ir pirmas Rapolo mokyto
jas. Tėvui mirus, Rapolas buvo 
tik 12-kos metų. Porą metų už
ėmė tėvo vietą, o vėliau vargo
nininkavo Providence ir New 
Havęn lietuvių parapijose ir tuo 
pačiu laiku mokėsi N. Anglijos 
muzikos konservatorijoje ir vė; 
liau Yale universitete.

Nuo 1924 iki 1926 vargoninin
kavo Elizabeth, N.J., lietuviš
koje parapijoje. Salia vargoni-

—Lietuvos vyčių organizacijoj 
paskutiniu laiku buvo naujai į- 
steigtos ar atnaujintos šios kuo
pos: 40-oji — East St. Lotos, 
III., 63-čia — Lehigh, Pa., 117- 
ta — Darien, III., 118-ta — Ha- 
zelton, Pa^ 15(Ma — Karnas 
City,-Karnas.

Dalia Bulvičius
12 kuopos viešųjų reikalų 

vadovė

prezidente. Dar junjofėš metais 
buvo išrinkta į Psi Chi psicho
logijos garbės organizaciją. Tais 
pat metais šeštadieniais dirbo 
Creedmoor Psichiatrinėj ligo
ninėj savižudybių centre (Suici- 
de Hotline) telefonine patarėja 
ir Hofstros U. Sveikatos Centro 
klinikoje ko-terapiste.

Senjorės metais pakviesta būti 
profesoriaus asistente, dirbo su 
psichologijos profesorium dr. M. 
Katz. Paskutinį mokslo semest- 
rą išrinkta į Hofstros universi
teto garbės seminarą, kuriame 
dalyvavo tik dvylika studentų — 

į po vieną iš įvairių departamen
tų. Prof. dr. Giilman paprašy-

— Jonas Kavaliūnas, dvejus 
metus direktoriavęs Vasario 16 
gimnazijoj, grįžo į JAV. Ątei- 
nantiem dvejiem metam nauju 
gimnazijos direktorium sutiko 
būti Andrius Šmitas.

— Ateitininkų Federacijos 
skiriamos religinės literatūros 
premijos mecenatu vėl sutiko 
būti kun. dr. Juozas Prunskis. 
Šį kartą premijai skiriama 2000 
dol. Premija bus skiriama už 
1980 ir 1981 metais pasirodžiu
sį geriausią religinės literatūros 
veikalą.

Taip pat buvo aptartas šv. 
Kazimiero 500 metų minėjimas.

Posėdis praėjo šiltoje nuo
taikoje. Nors ir visi buvo pavar
gę po ilgų diskusijų, jautėsi pa
tenkinti daug atlikę. Šeiminin
kai Stukai visus greit atgaivi
no gardžia vakariene. Pabaigoje 
dvasios vadas sukalbėjo mal
dą, kad Aušros Vartų Marija 
laimintų vyčių veiklą. Ir manau, 
kad ji tikrai mus laimins, nes 
didelis Aušros Vartų Marijos 
paveikslas dominavo posėdžio 
kambary ir padarė didelį įspūdį 
visiems dalyviams.

’ Jolita L. Gudaitytė šį pavasa
ri Hofstros universitete baigė 
psichologiją bakalauro laipsniu. 
Psichologijos doktoratui siekti 
buvo priimta į kelis universite
tus ir iš jų pasirinko Pace uni
versitetą New Yorke, kur nuo 
rudens pradės keturių metų 
doktorato programą Mokyklų ir 
asmens vystymosi psichologijoj.

Jolita studijas pradėjus 
Baruch kolegijoj, po dviejų metų 
persikėlė į Hofistra universite
tą Hempstead, N.Y. Ten tuoj 
įsijungė į studentų veiklą, buvo 
išrinkta psichologijos Įdubo vi-

ta, taip pat buvo tyrinėjimų 
asistente jos ruošiamai moks
linei knygai. Už aukštą akademi
nį lygį >r plačią veiklą Hofstros 
universiteto studentų gyvenime 
yra išrinkta į Who’s Who in 
American Colleges and Uni- 
versities 1981-82 ir apdovanota 
Ira Flesh memorialine stipen
dija.

Jolita yra baigusi Maironio 
lituanistinės mokyklos 10 skyrių 
ir vienus metus ten mokė pa- 
gelbinę klasę. Nuo mažens pri
klauso prie skautų organizaci
jos, buvo skaučių draugovės 
draugininkė. Eilę metų šoko 
Tryptinio tautinių šokių grupė
je ir dainavo Sutartinės chore.

Labai mėgdama keliauti, su 
skautais dalyvavo tautinėj sto
vykloj Australijoj, buvo IV-to 
jaunimo kongreso dalyvė Angli
joj ir Vokietijoj ir ta proga ap
keliavo kitus Europos kraštus. 
Prieš trejus metus su šeima ap
lankė Lietuvą ir susipažino su 
ten gyvenančiais giminėmis.

Jolita jau septinti metai vaka
rais dirba Lito organizacijos 
įstaigoje ir nuo Kasos kredito 
unijos įsteigimo vakarais patar
nauja Kasos nariam.

remti M. Jurgutienės pastangas. 
Kalba buvo palydėta gausiais 
plojimais. G. Žilionienė pasirū
pino išspausdinti LMKF pirmi
ninkės kalbos 100 egzempliorių 
ir įteikėjuos JAV valstijų GFWC 
klubų pirmininkėm ir paskiriem 
klubam, prašydama paramos 
Jurgučių šeimai. Ji taip pat ats
tovavo LMKF pirmininkei posė
džiuose su naująja GFWC Tarp
tautinių Klubų pirmininke Fran- 
cesca Davis.

Suvažiavimas buvo labai ge
rai organizuotas. Šiaurinės Dė
kotos GFWC Federacija pasižy
mėjo vaišingumu ir rūpestingu
mu.

Šiais metais tarptautinis 
General Federation of Women’s 
Clubs suvažiavimas vyko birže
lio 7-11 Bismarck, Siaurinėj Da- 
kotoj.

GFWC yra tarptautinė organi
zacija, įkurta JAV prieš 91 metus. 
Dabar ji turi apie 12 milijonų 
narių: tai moterų klubai JAV, 
Europoj, Kanadoj, Afrikoj, Azi
joj. Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracija yra GFWC narė ir daly
vauja suvažiavimuose nuo 
1950 metų.

Šiemet, negalint LMKF pirm. 
M. Noreikienei suvažiavime da
lyvauti, lietuvėm atstovavo Ga
lia Žilionienė, GFWC pareigū
nė ir LMKF narė. G. Žilio- 
nienės pastangomis M. Norei- 
kienės kalbą birželio 8 Tarptau
tinių Klubų priešpiečiuose per
skaitė Tarptautinių Klubų pir
mininkė Frec Dayhuff. M. No- 
reikienė savo kalboj pabrėžė šių 
metų suvažiavimo temą — 
GFWC planas 21 šimtmečiui, 
iškeldama ne tilt pasauliui, bet 
ir JAV-bėm gresiantį komuniz
mo pavojų. Sovietą sistemos ne* 
žmoniškam veidui išryškinti ji 
panaudojo Aloyzo hr Marijos Jur
gučių ieitnos pevyzdf. M. Jue-

Jaunieji vyčiai turės 
atskirą seimo dienotvarkę.

Tarp paskutinių planų 
nančiam seimui buvo aptarti 
kandidatai “Lietuvos draugo” 
žymeniui, kuris bus įteiktas sei
mo banketo metu.

Svarbus reikalas taip pat buvo 
spausdinimas Lietuvos vyčių is
torijos. Knyga pasirodys 1988, 
per organizacijos 75-erių metų 
sukaktį. Vytis Jonas Valauskas iš 
St. Petersburgo finansuos jos iš
leidimą.

institute Philadelphijoje. Baigęs 
dainavimo klases, trėjus metus 
dainavo Philadelphijos operos 
Co. ir kartu vargonininkavo Bal- 
timorėje. Ten vadovavo ir lietu
viškai radijo valandėlei.

Nuo 1934 dešimtį metų buvo 
So. Bostono lietuvių parapijos 
vargonininku ir 14-ka metų bu
vo gaidų leidyklos vyr. vedėju. 
Buvo išvystęs labai plačią veik
lą su Bostono lietuvių parapijos 
choru ir pats kaip solistas daug 
kur koncertavo lietuviam ir ame
rikiečiam. Dalyvavo ir radijo 
programose.

1945 buvo solistas New Yor- 
ko Muzikos Centre, atlikdamas 
Bacho Šv. Mato pasiją, diriguo
jant L. Stokowskiui. Su ta prog
rama aplankė ir kitus didmies
čius.

Nuo 1950 buvo Cregorianinio 
Amerikos instituto plokštelių ir 
gaidų spausdinimo vedėjas. Jo 
mokinė yra žinoma dainininkė 
Z. Griškaitė. Nežiūrint savo 
aukšto išsimokslinimo, kaip 
žmogus buvo labai paprastas, 
draugiškas ir nuoširdus ir labai 
gražios išvaizdos.

Paskutiniu laiku gyveno Kan
sas Ciy, Mo., kur liepos 23 ir 
mirė po ilgos ir sunkios li
gos. Palaidotas liepos 26 iš Šv. 
Tomo bažnyčios Mt. Morrah 
kapinėse šalia žmonos Marytės, 
kuri mirė jau prieš ketverius me
tus. Užaugino sūnų ir dukterį, 
kurie rūpestingai ligonį globojo 
iki pat mirties. Netekę tėvelio, 
liūdi sūnus ir duktė, vienuolika 
anūkų ir du proanūkiai.

Kaip buvusi muziko Rapolo 
Juškos choriste noriu pasidalin
ti šia liūdna žinia su dar gyvais 
jo buvusiais choristais, bendra
darbiais bei draugais. Reiškiu 
-r 1 - - - W---Y—- -A- f.— -I >-♦ - —giną užuojautą jo iranneMeni.

T.V.

abejonių, kad iki 1982 lapkri
čio 1 suplauks.

Pagrindiniai remontuotini da
lykai buvo šie: stogo sutvarky
mas, rūmo sienų ir langų sutal- 
symas, nutepamas, elektros pa
tvarkymas bei su tuo susiję kiti 
energijos reikalaują įvedimai.

Šitie darbai jau yra Lietuvos 
pasiuntinybės eigoj ir arch. A. 
Barzduko, kaip techninės komi
sijos įgaliotinio, priežiūroj.

. Iki 1982 lapkričio . 1 visą re
montą numatyta baigti, ir sku
baus vajaus remonto reikalam 
speciali Lietuvos pasiuntinybės 
sąskaita bus uždaryta.

Vidąus sutvarkymai liks pa
siuntinybės žinioj jos kasdieni
niu rūpesčiu.

trys.simpoziu- 
parapijoš rriė- 

moderatorius kun. A. 
Jurgelaitis; “Lietuvos reikalai“ 
— J. Stukas; “Pagerinimai ir 
veiklos pagyvinimas kuopose”

75 metai nuo dail.
Povilo Puzino gimimo

Rugpjūčio 3 suėjo 75 metai, 
kaip gimė dail. Povilas Puzinas, 
ilgai gyvenęs Nev Yorke ir čia 
miręs 1967 spalio 22.

Jis buvo gimęs 1907 rugpjū
čio 3 Rygoje. Tėvai buvo ku
piškėnai. Rygoje baigė lietuviš
ką vidurinę mokyklą. Rygos 
meno akademiją baigė 1932. At
vykęs į Lietuvą, atitarnavo Lie
tuvos kariuomen^e,rftbkytojavo 
Panevėžio berniukų gimnazijo
je, dėstė Taikomosios dailės ins
titute Kaune. Vokiečiai buvo su
ėmę už lietuvišką veiklą. 1947 
atvyko į Ameriką, nuo 1938 
gyveno Los Angeles, 1956 vėl 
persikėlė į Nev Yorką. Už savo 
kūrybą yra laimėjęs daug viso
kiausių premijų

Jo žmona Austrą Puzinienė 
yra išleidusi labai gražią jo mo
nografiją, kur sudėta daug spal
votų darbų. Jo tariniai yra su
telkti Čiurlionio galerijoje (ne 
Jaunimo' Centre) Chicagoje. 
šios sukakties proga galerijos

Paskutinis Lietuvos vyčių 
centro valdybos susirinkimas 
prieš seimą įvyko Watchung, 
New Jersey, centro valdybos pir
mininkės Loretos ir Jokūbo stu- 
ko namuose. Susirinkimas buvo 
gyvas ir labai vaisingas aptar
tais darbais.

Dvasios vadas kun. A. Jurge
laitis, OP, sukalbėjo maldą.

Valdybos ir komitetų nariai 
perdavė įvairius raportus. Buvo 
aptarta seimo dienotvarkė. Sei
mas vyks nuo rugpjūčio 5 iki 
8 Harley House of Cleveland- 
East patalpose, Willoughby, 
Ohio. 25-oji kuopa bus seimo 
šeimininkė.

Seimo atidarymo mišios bus 
rugpjūčio 5, ketvirtadienį, 3 
p.p. Po mišių 6 v.v. bus pir
mas seimo posėdis. Posėdžiai 
tęsis penktadienį ir šeštadienį. 
Uždarymo mišios — rugpjūčio 8, 
sekmadienį. Koncertas ir šokiai 
bus penktadienį, o banketas — 
šeštadienį. Taip pat šeštadienį 
po pietų bus renkama nauja 
centro valdyba.

Seimo 
inai: “Li<

l&Mūsą visuomenė, lyg išghdu- 
SB lių Vinfftv Kudirkos žodžių 
Sįursą, gražiai, vieningai, kilniau, 
mri patriotinių jausmų supama 
nšesė savo dosnią rantą Lietu
vos rūmo stulpui taisyti. Dabar 
ąfcrodo pats taisymas tai mažmo
žį turint galvoj mūsų lietuvių 
patriotinius nusiteikimus, jaut- 
Irią atodairą ir realią vieningą 
paramą šiam reikalui.
t Keletą laiškų teko skaityti aša
rotomis akimis. Varguolis se
nelis iš priežiūros namų siun
čia auką, norėdamas prisidėti 
prie Lietuvos kampelio palaiky
mo.-Yra vaikų, kurie siunčia au- 

mirusių tėvų vardu, praneš
dami, kad tėvai, gyvi būdami, su 
makmumu būtų tą darę. Be to, 
yra tėvų ir vaikų, kurie prisidė
jo sutartine auka.

Organizacijos bendru su
tarimu, lenktyniaudamos viena 
su kita, nuoširdžiai aukojo pa-

BAIGt UNIVERSITETĄ

> Vilija Dėdinaitė šią vasarą 
baigė Fordhamo universitetą 
pumma cum Įaudė, įsigydama 
bakalauro laipsnį psichologijoje.

- Vilįja, dr. Jono ir Nijolės Dė- 
auKte, užaugusi ir gunna- 

>įją baigusi Rochesteryje, buvo 
veikli ateitininkė, priklausė prie 
Bochesterio dramos būrelio, yra 
laimėjusi keletą “Ateities” 
naio pretnųų uz prozą nr puo- 
licistiką. Studijuodama Ford* 
kame, ji priklausė prie univer- 
siteto oetMą kiudo ir ouvo to

skendo Blind River prie Sudbu- 
ry, Ont Kun. Antanas buvo gi* 
męs 1907 liepos 20, kunigu į- 
šventintas 1936 rugpjūčio 5. 
Daugelį metų aptarnavo Sud- 
bury, Ont., lietuvius. Kun. Au
gustinas buvo gimęs 1913 gruo
džio 16, kunigu buvo įšventin
tas 1940 birželio 2. Paskutiniu 
laiku buvo Blind Rivėr, Ont, 
kanadiečių parapijos klebonu.

— Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos suvažiavimas šie
met įvyks St Petersburg Beach, 
Fia., Lapkričio 25-28. Pramaty
ta 15 sekcijų ir arti 30 paskai
tininkų. Filosofijos sekcijai va
dovauja prof. dr. Kęstutis 
Skrupskelis, lietuvių kalbos sek
cijai — prof. dr. Antanas Kli
mas, gamtos ipokslų sekcijai — 
prof. dr. Birutė Saldukienė, ar
chitektūros ir meno istorijos 
sekcijai — arch. dr. Alfredas 
Kulpa-Kulpavičius, medicinos 
mokslų sekcijai — dr. Kazys 
Bobelis, matematikos mokslų 
sekcijai — prof. dr. Česlovas 
Masaitis, teisės mokslų sekcijai 
— prof. dr. Bronius Kasias.

— Į Laisvę Fondo metinis su
važiavimas įvyko liepos 30 Dai
navos stovyklavietėj Lietuvių 
Fronto Bičiulių studijų ir poil
sio savaitės metu. /

— Pasaulio Lietuvių Dienų 
lėšų telkimo komitetą sudaro: 
Birutė Bagdonienė, Eleonora 
Šalčiūnienė ir Birutė Vinda- 
šienė.

— Toronte šią vasarą sureng
tame karavane dalyvavo 44 tau
tybės. Trečią vietą už gražiausią 
vidaus įrengimą laimėjo lietuvių 
paviljonas Vilnius, įrengtas Pri
sikėlimo parapijos salėse. Pirmą 
premiją laimėjo latvių Ryga, 
antrą — japonų Tokio. .
- Dr. Sarffūs ^aėfofarftfs, 

kelerius metus dirbęs National 
Institutes of Health ligoninės 
(prie Washingtono) moksliniuo
se tyrinėjimuose, pakviestas 
Georgetown universiteto me
dicinos mokyklos vidaus ligų 
dėstytoju assistant professor ti
tulu. , *

— Bronius ’ Kviklys jau dabar 
rengia lietuvių spaudos, ypač 
pogrindžio parodą Pasaulio Lie
tuvių Dienom, kurios vyks 1983 
birželio 26 - liepos 5-

— Dr. Kęstutis Trimakas skai
tys paskaitą Lietuvių Katalikų 
Akademijos suvažiavime, kuris 
įvyks lapkričio 25-28 St Pe
tersburg Beach, Fla., tema “Su
augusiųjų vystymosi fazės”.

— Dr. Algis Norvilą yra pa
kviestas paruošti paskaitą “Kai 
kurie religijos persekiojimo psi
chologiniai bruožai”. Ateities 
akademiniame savaitgalyje spa
lio 15-17 Chicagąj. Savaitgalio 
tema: Lietuvos - pogrindžio 
spauda.
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NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Newarko vyčiai ir lietuviška 
bendruomenė Ritai Gražulytei 
linki kuo geriausios sėkmės to
limesnėse studijose.

moo uni-
NJ. Stu-

Remia gimnaziją
Bostone jau 30 metų veikia 

Vasario 16 gimnazijai remti bū-

Norj įsakyti kroipkrtės j SUSfV. CENTRĄ, PX>. Boa 32 (71-73 So. 
Wa*hington Sti), WHkao Bacra, Pa. 13733: 0 DMttoja Nu* Varto 
rajono lietuviai kroipkltoa j orBantaatoriąSa ” 
BOBELĮ, 21Ž Ddarto Laito; Woodhavea,N.1

Reta proga įsigyti anglų kalba dvi vertingas knygas 
papiginta kaina:

LITHUANIA 700 YEARS, by A. Gerutis. 15 dd.

1 x $251.00 — Martinas Pet
ras, atm. įn. atst Marūnienė 
Mantta 24 asm. aukas $351.00.

Custoin mede fur and sheep- 
skin coats and other leather 
goods. The knrest prices in 
neighborhood. Ūse our lay- 
away ptan.

Kalba ir ražo lietuviškai, 
liftai, vokiškai. Baigė litį 
tinę mokyklą. Priklauso prie 
Lietuvos vyčių 29 kuopos ir 
aktyviai reiškiasi, vyčių organi
zacijoje, yra Vyties. korespon
dentė. Dalyvauja Newarko lie
tuvių parapijos bažnytiniame 
chore, šoka tautinių šokių gru
pėje — Liepsnoje. Yra skautė. 
Kartu su tėveliais visada lanko 
lietuviškus parengimus.

BALT1NUKAI — T SHIRT8 
su Lietuvon trispalve Ir Vyti
mi bei (ražu "LKtuianian and 
pfoud of IT: valkam (boy's 
stee) S (64), M (16-12), L (14- 
16), tonufutlom (men^e size) 

M (8848), L (42-

PRAŠOME pagal savo išgales aukoti TAUTOS FONDUI: 
savo uždaviniams vykdyti, Lietuvos Laisvės 
Iždu i — laisvajai Lietuvai padėti atsistatyti, 8 kalbomis 
ELTOS informacijoms leisti, radijo transliacijoms 1 okupuo
to Lietuvą finansuoti Ir politiniam kaliniams gelbėti.

NepamMcIto tam tikrą procentą ir savo testamento įra
šyti: not-fbr proftt, tax exempt Corporation — Lithuanian 
National Foundation P.O. Box 21073, Wodhaven, NY11421.

ALEX SHEEPSKIN AND FUR CO 
79-03 JAMAICA AVĖ. 
W000HAVEN, N.Y. 11421 
TEL 212 298-1182

LITHUANIAN COOKERY 
(te EngNeh, 316 pegos, prteo 6 doL)

letento gauna 31 puslapio ver
timą, iš betnvių kalbos^ angių 
Jono- Kario pustyto* knygos 
“Senovės lietuvių pinigai“. 
Knyga buvo atspausdinta 1989 
ir dabar jau Išparduota. Dėl 
platesnių žinių rašyti: Lithua
nian Numizmatic Assn., P.O. 
Box 612, Columbia, Md. 21045.

LNA kaip atskira* vienetas 
įsijungė į amerikiečių ANĄ. 
Šiais metais vykstančioj 91-oj 
ANA konvencįjoj Bostone rug
pjūčio 19-22 lietuvių LNA nariai 
suvažiuos į savo atskirą konven
ciją, jau ketvirtą, toj pačioj vie
tovėj Boston-Sheraton Hotel. 
Susirinkimas įvyks rugpjūčio 20 
10 vai. ryto kambariuose EXE- 
TER A ir B.

Susirinkimui vadovaus Vincas 
Alones iš New Yorko. Ji* paro
dys skaidres. Apie 70 iš jų bus 
nepriklausomos Lietuvos bank
notai, vokiečių okupacijos vad. 
“Punkte” ir UNRRA D.P. iš
leisti mainų objekto popieriai. 
Visas šis rinkinys paimtas iš 
Balzeko muziejaus Chicagoje ir 
narių R. Douchis ir F. Passic.

Susirinkime bus dar kitų įdo
mių dalykų. Bostono ir apylin
kių lietuviai prašomi atsilankyti 
ir dalyvauti šiame lietuvių vie
nete ir ta proga pamatyti tą 
garsią amerikiečių konvenciją.

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

ir artistų atlikti 12 kūrinių. Kaina 
9 dol. Leonas Baltrus — arijos 
ir dainos. Kaina 8 dol. Aras ... 
toli nuo tėvynės — Toronto vyrų 
choro dainos. Kaina 10 dol. 
Nerija — Clevelando studenčių 
vieneto dainos.. Kaina 8 dol. 
Pavasaris — dainuoja dvynukai 
Šalčiai Vokietijoj. Kaina 10 dol. 
Užaugau Lietuvoj — lietuviškų 
dainų rinkinys. Kaina 8 dol.

Persiuntimui pridedama 1 
dol. už kiekvieną plokštelę.

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, naujos lietuviškos knygos 
ir lietuviški suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj, 341 
Highland Blvd.,. Brooklyn, N.Y.

2422 WEST MASOUETIt *OAO 
OUCAGO, ŪMOS 60629 

M0NE 212 92444*7

SOVIET GENOCIDE IN LITHUANIA, by J. Pajaujis- 
Javte. 12 doL

Užsisakant abi knygas, mokama tik 25 dol.
Parsiuntimui pridedamas tHc 1 doL
Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

relis Nr. 120. Per tą laiką būre
lio nariai gimnazijai suaukojo 
12,532 dol. Keletas būrelio 
narių uoliai rėmė gimnaziją, per 
30 metų sumokėdami metinį pa
žadėtą mokestį. Štai jie: A. -Gri
galiūnas, St. Jurgelevičius, J. 
Leščinskienė, Br. Paliulis, J. Va- 
liukonis, Iz. Vasyliūnas, J. 
Vembrė.

7T-0I JAMAICA AMSšjUB 
(Car. 7?tfe OtrMt) 

Wn4mvm,N.Y. 11431

Lauksiu tavęs ateinanti Mont- 
realio vyrų okteto įdainuota 17 
patrijotinių lietuviškų dainų ir 
maršų. Kaina 10 dol. Persiunti
mui pridedama 1 dol.— 
- Taip patf ynrraągyrir šios 
naujausios plokštelėS:Kur gintar 
rais... — Montrealio jaunimo 
ansamblis atlieka 16 kūrinių. 
Kaina 10 dol. Dainos, muzika ir 
gėlės — įvairių kompozitorių

Santrumpos: atm. įn. — atmi
nimo įnašas, po dvitaškio pa
vardė — įamžino, pad. —pa
didino, im. — įmokėjo, ical. — 
įgaliotinis, atst atstovauja, 
kand. — kandidatas, suma po 
pavardės — įnašų iš viso. -

10 x 110.00 — kand.: Abro
maitis Mary Ann 1968-X-21 atst. 
Abromaitis Teresė 310.00, Ba
nionytė Vilija 1964.XII.16 — Ba
nionienė Ona 310.00, Bankaity- 
tė Sigutė 1965.III24 — Bankai- 
tienė Aldona 310.00, Barzdukas 
Danius 1966.III.3 — Barzdu- 
kienė Vida 310.00, Bublytė Vi
lija 1968.— Bublienė Ingrida 
310.00, Marcinkevičiūtė Nida 
1967.III.29 — Marcinkevičienė 
Marįja 310.00, Merkytė Genutė 
1967.IV.13 — Vencienė Julija 
310.00, Steponavičius Darius 
1967.V.22 — Steponavičienė Gi- 
donė 310.00, Vyšnionytė Lana 
1966A.5 — Vyšnionis Jonas 
310.00 ir Walsh Kelly 1966. 
IIIJ6 — Walsh Albina 310.00. 
3100.00 įm. Grandinėlė 1982. 
VI.23 raštu, pasirašė Sagienė 
Aleksandra.

1 x. 325.00 — Daukša Rožė 
(Rožytė) atm. įn. atst. Sabalis 
A J., įm. Frank Alexis 3105.00.

8 x 3100.00 — Barkauskienė 
Petronėlė, atm. įn. pad. Barkaus
kas Ciprijonas 3400.00, Brazaus
kas Pijus, kun.: Brazauskas Jo
nas 3100.00, Kerpė Petras, adv. 
miręs 1943 Štuthofo kone, stov.: 
Žadeikienė-Kerpytė Stasė savo 
tėvą atm. įn. 3100.00, Norville 
Charles, atm. įn.: Gurinąs Alek
sandras 3100.00, Šliteris Pranas 
ir Kazimiera $100.00, Tomkutė 
Milda: Tomkai Leonas ir Sigi
ta, įm. Grušas Pr. $100.00, Val- 
kiūna* Utm: ^i. .pad. Val- 
kiūnas Jonas, sūnus 3200.00 ir 
Žadeikis Povilas, Lietuvos Ne
paprastas pasiuntinys ir įgalio
tas ministras, atm. įn.: Žadeikis 
Stasys 3100.00.

Buvo kovo mėn. Butkus Jo
nas ir Elena — 330.00 — 100.00 
— 430.00 — nr. 2555. Dabar — 
Butkus Jonas V. — 100.00 
100.00 — nr. 5121.

Lietuvių Fondas įžengė į tre
čią milijoną ir pagrindinis ka
pitalas 1982.VI.3O pasiekė 
$2,285,719.06. Gautomis palū
kanomis parėmė meną, lietuviš
ką švietimą, kultūrą ir jaunimą 
3951.585.77.

Palikimai sudaro svarbią Lie
tuvių Fondo kapitalo dalį. Iki 
1982. VI .30 palikimais gauta 
$630,817.09.

Sudarykime testamentus ir 
bent dalį turto palikime Lietu
vių Fondui. Testamente įrašy
kime šį tikslų pavadinimą: 

“LITHUANIAN FOUNDA
TION, A NON-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT, ILLINOIS 
CORPORATION, 2422 W. 
MARQUETTE ROAD, CHICA- 
GO ILLINOIS 60629”

Visi statykime Lietuvių Fon
dą, nes gautomis palūkanomis 
remiamas lietuvybės išlaikymas.

Bostone gegužės 29 įvyko poeto Prano Lemberto plokšte
lės pristatymas. Poetas mirė prieš 15 metų. Anksčiau jis 
gyveno Bostone. Nuotraukoje matome mirusio poeto keletą 
draugų. Iš k. smuikininkas Izidorius Vasyliūnas, solistė Sta
sė Daugėlienė (plokštelės dalyvė), M. Lembertienė ir kom
pozitorius Julius Gaidelis, kurio keli kūriniai yra plokšte
lėje. Nuotr. K. Daugėlos

Latori nu4 moteutių MA perate fctodo tadMM M 1 OTte w 
Paskoto* —NMtą pMtaiū “utortflftlar —■ čuklą iitolttaral — toMlfoe tokią 
todMtatlrtt.
KABOS MNmm: SteSI 114tii Šįmet, RtolM*ond HM, N.Y. 11418
TttotoftM: (SIS) 4414788
Defbo ntaiHtot mm 8 *18 kMdtoe; plaktoifteeUk mie8tel 6 wL P4- * tottedteatela 
no 8 Btl 1 wLjy-,

Vtel tedMtel apStoMttl MI88U888S0L

tu. T.A. Budreika ją atliko plau
kiodamas akademijos Ičtfvu ir ko
merciniais laivais į Kanadą, Ber
mudų, aplink Amerikos pakraš
tį, pradedant Quebecu pro Pa
namos kanalą į Califbmiją. Taip 
pat plaukė į Karibų salas, Puerto 
Rico ir kitur. Tomas yra baigęs 
Catholic Memorial High School 

(nukelta į 7 psl.)

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo modamlžlnis apdras

T.A. Budreika baigė 
laivyno akademiją

Tomas Algis Budreika, 21 m. 
amžiaus, inž. Romo ir prof. Ja- 
nės Budreikų sūnus, birželio 
mėn. baigė Massachusetts 
Maritime Academy Buzzards 
Bay Cape Code ir gavo baka
lauro laipsnį. Mokydamasis per 
ketverius metus gavo garbės 
pažymius. Išlaikęs Coast Guard 
egzaminus, gavo Coast Guard 
leidimą kaip “Third Mate of 
Steam and Motor Vessels of 
any gross tons upon oceans; 
also Radar Observer”.

Akademija reikalauja 180 die
nų jūros praktikos vasaros me

nini pinigai, mec 
irkti

.. Amerikoj •
American Numizmatic Assodn- 
tion, sutramptotei ANA. Jinai 
įsikūrė 1894 ir dabar turi apie 
40 tūkstančiu narių su centro 
Colorado Springs, kur yra di
džiuliai pastatai, biblioteka, mu
ziejus. Kasmet ši organizacija 
ruošia savo suvažiavimus vis 
kitame mieste, šiemet bus Bos
tone, pernai buvo New Orleans, 
užpernai Cincinnati. ,

Prieš ketverius metus, 1978, 
lietuviai numizmatikai susior
ganizavo ir įsteigė savo drau
giją, pavadindami ją Lithuanian 
Numizmatic Associatiori, su
trumpintai LNA. Per tuos ket
verius metus ši lietuvių organi
zacija tapo viena iš vadovau
jančių etninių-tautinių grupių 
visam pasauly šioj srity. LNA 
kas du mėnesiai angių kalba 
leidžia biuletenį, pavadintą 
“The Knight”. Šiame biuleteny 
stengiamasi /duoti žinių apie



tonąL.T.1. skyrius.

Bronė ir Bronius Oniūnai

KONCERTAS * BALIUS

Minėjimų rengia ir maloniai visut kviečia

Brangiai Mamytei

JONUI PAKALKAI

ALEKSANDRAI MIKLAŠEVIČIENEI,

setts, TeL 017 59B-O0M. Turime 
ofiso k Oootono .prikali klientus. 
Hutų sritys yra apdraudoe bylos.

11002.00
S m.M 
tMN

kų šeimų, o tuo pačiu stiprės 
ir pačios lietuviškos parapijos.

Laisvės Varpo vedėjas Petras 
Viščinis yra numatęs dar eilę

Viščinis 
kurie pa)

Ada ir Jonas Musteikiai 
Rochester, N.Y.

JAV. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS BOSTONO 
APYGARDOS 30 METŲ VEIKLOS SUKAKTIES 
MINĖJIMAS,

' HM leidžiamus {statymų, 
tangvo taupymo bo

do per paštę skambinkit Mr.
Donahua 208-2500 |

arba rašykit paduotai* adresais. "

Programoje: Soi. O. Mongirdaltė-RIchardson 
Akomp. dr. Saulius CBas 
Kalbės: Jonas Rūtenis kr 

inž. Abato Kuolas

J. Strtfauskas
M. ir L Virbickai

S. ir S. Vaikiai

BOSTON, MASS — WLYN 19M 
bangos ■akai, nuo S tol 8:30 vaL 
ryto kr nuo 4:30 kl 9 vsL popiet 
Vada S. Ir V. Minkai, 802 E. Broad- 
way, So. Boston, Masė. 02127. 
Taief. 288-0488.. Parduodamas

Iškiliam Lietuvos politikui ir visuomenininkui
JONUI PAKALKAI

mirus, jo našlei, Poniai Aleksandrai Pakalkienei, dukrai 
ir žentui, mūsų mieliems prieteliams, Rimai ir Kęstučiui 
čerkeliūnams, anūkėms Linai ir Laurai su šeimomis, 
reiškiame nuoširdžių užuojautų.

Stepas ir Aldona Mockevičiai

Vilgaliai ir 
Kibirkšiai

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

Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimašįvyks lapkričio 
21 Sk>. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos salėj.

JONUI PAKALKAI
mirus, jo žmonai Aleksandrai, dukrai Rimai Čerkeliūn le
ne! su šeima raiškiame gilių užuojautų.

Gražina ir Mykolas Molynai

J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
APYGARDOS VALDYBA

Brangiam vyrui, tėveliui ir seneliui
A-A. 

JONUI PAKALKAI
mirus, p. Pakalk ienų, dukrų Rimų Čerkeliūn ienų, jos šek

JONUI PAKALKAI
z. ■ . .... .ai

mirus, reiškiame gilių užuojautų jo žmonai Aleksandrai, 
dukrai Rimai čerkeliūnionoi su šėtoną ir kitiems srtt- 
mieųiems.

: A.A.
JONUI PAKALKAI

mirus, žmonai Aleksandrai, dukrai Rimai čerkellūnienei 
su šėtoną ir kilioms arttoniosioms gilių užuojautų rmiėki*

. . Birutė Paprockienė

A.A. JUOZUI MĖLYNIUI
mirus, žmonai Marijai, dukrai Danutei,' sūnui Juozui 
su šeimomis ir kitiems giminėms reiškiame nuoširdžių 
užuojautų.

Branguti Molinai tr

AK.
ALEKSANDRAI MIKLAŠEVIČIENEI

mirus, dukras Birutę Borelštonę, Genutę Motulzionę 
Lietuvoje, sūnus Henrikų ir Kęstutį, jų istoaae Ir visus 
artimuosius nuoširdžiai aįsuflams

Vilgaliai ir
Kibirkičiai

A.A. 
ALEKSANDRAI MIKLAŠEVIČIENEI

iškeliavus amžinybėn, sūnus Henrikų MNdų kr Kęstutį 
Miklų, šeimų bei artimuosius giliai užjaučiame k kartu 
liūdime

LAISVES VARPAS sekmadle- 
ntato0M0-10MO vaL ryto> WCAV-

Viščinis, 173-Aritoar SL, ŠmcMoa, 
MA 02M2. Tetotsnas (027)

JONUI PAKALKAI
mkus,|o Žmonų Aleksandrų, dukrų Rimų k visas arttonuo- 
šiuo gulai atjaučia

Giedrė Zauniūtė
Vincė Jonuikaitė-Zaunienė

‘Arpber Holidays 

1982 M. EKSKURSIJOS 
1 LIETUVĄ

iš Bostono/Now Yorfco

ruomenę ir. kitos organizacijas kale gal padėtų, 
susirūpinti lietuviškomis para
pijomis. Kai, esą, visi ri nksimės 
į savas lietuviškas parapijas mal
dai, atsiras didesnis tarpusavio 
bendravimas, naujos jaunimo 
pažintys, o tada, kaip jr-praei-___ _ ............... .... ....
tyje, kursis vis daugiau lietuvis- jos rengimo komitetui vadovau*

‘ jė Algis Senkus. Rugpjūčio 14- 
15 bus iškilmės sukaktim pami
nėti — 60 metų jūrų skautų 
veikios ir 20 metų ■stovyklavie
tės įrengimo.

Mūsų mielai klubo narei
ALEKSANDRAI PAKALKIENEI 

reiškiame gilių užuojautų, jos vyrui jonui Pakeikei mirus. į

1 1 *. ’ 'LMK Federacijos ■
New Yorko klubas

Aleksandra Miklaševičienė, 
newyorkiečių Kęstučio ir Hen
riko Miklų motina, po ilgos ir 
sunkios ligos liepos 18, sulau- 
kusi 80 metų amžiaus, mirė 
Chicagoje. Nuliūdime taip pat 
paliko dukteris su šeimomis 
Ireną Boreišienę Chicagoje ir 
Genovaitę Matuizienę Vilniu
je, seserį Paškevičienę Klaipė
doje, dešimt anūkų, septynis 
proanūkus ir eilę gimnrių Lie
tuvoje, Australijoje ir Ameri
koje. Palaidota liepos 21 Chi- 
cagos §v. Kazimiero kapinėse.

SliMaiinM hnth umys 
ftaLununient.pnvote, 50fe,Jree! 
Itan Iišm MnKHNKVIimii^A 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-'fflnvį/'j/ 

mal. Tai taupymas paštu So. Boston Savteųs
Beak bedu-Ar Jwns reikta ptotoso poėOtl j boa-“ V 

M ar jaoa ataUmti, tai ųsNto aMfcti namte bet
JL. karino laiku. JOsų siunta gavęs, badės tani j- 

traukia sumą I suskaito. Prisldoda Ir ažtfkrtoš- 
aias, ksd jbsg pinigai poino aakėtUasias

Ašį. -.M U: jl~jr.UK* Ttįj.

South Boston



PAREIŠKIMAS

M ii Lithuania, Lai via & Estonia

įvairios yupė*, Įrantas galite 
pasirinkti. Skambinti dieną: 291 
964*3909. Vak, savaitgaliais 
901654-3756.

ELP OUPPORT OALTIC

Sponsored and 
proposed by the 
Baitic-Amerkan 

Freedom League.

ktaMM. Gnriri __________ ____ ___ ______ ____________
įoigOū Bocioavyboo. Kataa Wt99406 rioi. Poricnnt gtymte 
ptal^nta duotam* 2400 doL ouotaidn. GsHumi porūplntl 
potagių Mi ta 12 (Mocontų.

Teirautis įstatomi 004 290*1330 (tarto Lapino, arba 
rašyti Mr. Pavltas Maita, 122 Pantai Rd^ Daytona 
Pasato RarMa 32013.

MONY — Dr. M. Siemoneft, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N J. ir Cean.). Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 39%-50%

Kristina Juzaitytė gegužės 
22 baigė meno kolegiją— 
Parson’s School of Design 
Manhattan, N.Y., ir gavo 
BFA laipsnį. Pagrindinė stu
dijų $aka — iliustracija. Pąs-

Lietuvių KcdtOms Fondo 
(Lietuvių Kultūros Židinio) va
dovybė, liepos 26 apsvarsčiusi 
tradicinio Naujų Metų sutikimo 
baliaus rengimą, nutarė siūlyti 
New Yorko organizacijom tokį 
parengimą suruošti. Dėl mokes
čio už patalpas Židinio valdyta 
nutarė tartis su suinteresuotom 
organizacijom. Prašoma skam
binti Lietuvių Kultūros Fondo 
valdybos pirmininkui Algirdui 
šiltajoriui, tel. 846-7636.

Kun. Domininkas Valenti, vai
kystės dienomis tarnavęs mi- 
šiom Apreiškimo parapijoj ir vė
liau išėjęs kunigystės mokslus 
Romoj, grįžo į šią parapiją pra
leisti vasaros atostogų.

Rinkliava katalikų universi
tetui Washingtone šelpti vyks 
per visas mišias rugpjūčio 15, 
sekmadienį.
/ Maironio mokyklos tėvų ko
mitetas praneša, kad rugsėjo 
19 įvyks išvyka ir gegužinė 
p. Vebeliūnų sodyboje Latting- 
town, Long Island. Kaip ir per
nai, gegužinės organizavimą re
mia KASOS Kredito Unija ir 
kviečia visus gausiai dalyvauti. 
Smulkesnės informacijos bus 
paskelbtos vėliau.

Lofitos Kndirkri- 
mdiego sūnu s Si-

MALDININKŲ KELIONĖ 
MANIFESTACIJA

Sūrine of the North American Mortyra, Aurtesvifte, N.Y. 
Exit No. 27 — New York State Thnnvay 

1982 rugpjūčio 29, sekmadieni
1 vai. Gintas Damušytės paskatoa: “19 artįLILB.

Kronikos*'
2 vaL ' Kryžiaus Kelias Ič KronikosJr Sibiro maldaknygės 
4 vai. KoncolsbračInė 1 mišios lietuviškai

Pamoksią sako kuri. K. Pugpvičius
Gieda Brooidyno Apreiškimo parapijos choras 

Vietą autofrute galima u*afc akyti pas Marytę Skatins 
Telefonas 212 299-2244

Dail. Kazimieras Žoromslds, 
grįžęs iš kelionės po Europą, 
išvyko visai vasarai į pranciš
konų vasarvietę Kennebunk- 
porte. Jis ten taip pat tapo gam
tovaizdžius, daugiausia gėles. Į 
New Yorką grįš tik rugsėjo pra
džioje.

aebunkportc šį savaitgalį bus 
šie koncertai: rugpjūčio 7, šešta
dienį, Izidoriaus Vasyliūno 
smuiko koncertas, akompomioja 
Vytenis Vasyliūnas; rugpjūčio 
8, sekmadienį, solistės Marytės 
Bizinkauskaitės koncertas.

Apreiškimo parapijos pik
nikas buvo tradicinėje vietoje, 
Plattdeutsche parke, Franklin 
Square, L.I. Parkas buvo atidary
tas 1 vai., 2:15 buvo vėliavų 
pakėlimas, himnai. Atidarymo 
žodį tart kleb. kun. Jonas Pakal
niškis. Per garsiakalbius buvo 
leidžiama plokštelių muzika. 
Žmonių atsilankė apie 300. Su
sėdę už stalų, jie piknikavo, 
protarpiais dainavo. Nuo 5 v.v. 
turėjo groti Joe Thomas orkest
ras, Bet jis dėl nežinomų prie
žasčių neatvyko. Tai žmonės šo-' 
ko prie plokštelių muzikos. Apie 
7 vai. buvo laimėjimų trauki
mas. Piknikas baigėsi 9 v.v.

A. a Aleksandrai Miklaševi- 
čienei, Kęstučio Miklo motinai, 
mirus, vietoj gėlių prie karsto 
po 25 dol. Kultūros Židiniui 
aukojo: Ona Jozėnienė ir Salo
mėja Narkėliūnaitė. Kultūros Ži
dinio administracija už -auką 
nuoširdžiai dėkoja.

Tautos šventės minėjimas — 
rugsėjo 8 bus atžymėtas rugsė
jo 12. Bus iškilmingos pamal
dos Apreiškimo parapijos baž
nyčioje, po pamaldų — minėji
mas parapijos salėje. Rengia LB 
I-oji apylinkė.

Dail. Česlovo Janušo 50 
metų kūrybos ir 75 metų

PRISIMINĖ DVI ONUTĖS
Ona Bajoraitė, pirmųjų lie

tuvių ateivių anūkė, gimusi ang
liakasių centre, Shenandoah, 

New Yorko miesto Fa., mirė 1978. Qna Kaupaitė- 
Budreckjenė, gimusi Ylakiuose, 
Mažeikių apskrityje, žemaičių 
žemėje, mirė 1980. Abi jos gy
veno tame pačiame pastate, 337 
Union Avė., Brooklyne.Jų buto 
kaimynas Justinas Šiugžda, pri
simindamas jam parodytą nuo
širdumą ir Ogų metų gerus san
tykius, liepos 26 užprašė mi
šias Apreiškimo parapijos baž
nyčioje. >

tos lapkričio 6 ir 7 jo sukaktu
vinėje parodoje. Rengia LB 
New Yorko apygardos valdyba, 
pasikvietusi dar ir kitų žmo
nių. Tuo reikalu posėdis buvo 
sušauktas liepos 29. Dalyvavo 8 
žmonės. Bendrai apžvelgta visi 
parodos rengimo reikalai. Kitas 
posėdis numatytas sukviesti 
rugpjūčio 25, trečiadienį.

Autobusas į Lakewood, Pa., 
Pennsylvanijos Lietuvių Dieną, 
išvyksta rugpjūčio 15, sekmadie
nį, 7:45 vai. ryto nuo Shalins 
laidotuvių įstaigos, 84-02 Ja- 
maica Avė., Woodhaven, N.Y. 
8 vai. sustojama prie Kultūros 
Židinio, kur bus mišios ir Mary
tės Šalinskienės nemokamai pa
ruošti pusryčiai. Po to išvyksta
ma į didingą pikniką, kur bus 
vaišės ir programa. Grįžtama 5 
vai. Kaina 15 dol. Kelionės rei
kalais skambinti Marytei Valins
kienei, tel. 296-2244. KENČIANČIĄ — KOVOJANČIĄ 

LIETUVĄ

no sąraše. Pasilieka gyvent 
ir dirbti New Yorke.

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

Į lietuvių dieną Putname iš 
New Yorko buvo nuvykę du au
tobusai ir dar visa eilė žmonių 
savo automobiliais. Iš New Yor
ko vyko Tėv. Petras Baniūnas ir 
Tėv. Benvenutas Ramanauskas, 
abu pranciškonai. Mišias kon- 
celebravo 10 kunigų. Pamokslą 
apie parapijų metus pasakė prel. 
J. Balkūnas. Diena buvo graži, 
saulėta, tai žmonių suvažiavo iš 
visų apylinkių. Programą atliko 
Neringos stovykloje stovyklau-

Antanas Mažeika, Lietuvos vy
čių grobės narys iš Floridos, su 
žmona, dukra ir anūkėmis lan
kėsi Darbininko administracijoj 
ir įsigijo lietuviškų suvenyrų.

- B. Nemickas iš Vethers- 
field, Conn., užsukęs į Darbi
ninko administraciją, atsilygino 
už savą ir A. Vanagienės, Wood- 
haven, N.Y., ’ Darbininko pre
numeratas ir pridėjo spaudai 
remti 15 dol. auką. Dėkojame.

Albina Lingienė, apmokėda
ma Darbininko prenumeratą ir 
įvertindama sunkų spaudos dar
bą, pridėjo ir 35 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū.

Juozas Bartkus, 81 metų, gy
venęs Richmond Hill, N.Y. mirė 
liepos 25. Buvo pašarvotas M. 
Šalinskienės laidojimo koplyčio
je. Palaidotas liepos 31 iš Ap
reiškimo parapijos bažnyčios 
Cypress Hills kapinėse.

Išnuomojamas kambarys su 
baldais vyrui arba moteriai 
Woodhavene, N.Y. Skambinti: 
212847-7306.

Išnuomojamas 3 kambarių bu
tas su baldais, 107-15 Atlantic 
Avė. N., Richmond Hill, pas 
Aleksandrą Kondratą. Skambinti
— 441-0693.

QU E E N S COLLISION 
CENTER INC. Ezpert auto 
body works — Ducco painting
— Welding — Frames straigb- 
tened —* Fiber glass work. John 
R. Chieavich, 131-13 Hilhide 
Avenue, Richmond HiH, N.Y. 
11418.' 24 hr. towing pbęae 
HI1-6666. Towing after 640 — 
8434677.

vais buvo Vladas šakalys h- Liti- 
cui KuiiKausKiene. nicnKStytas 
rugpjūčio 1 Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje. Simukas, Genės 
ir Simo Kudirkų anūkas, yra gi
męs sausio 8.

Ona Aleknienė iš Miami 
Beach, Fla., atvykusi svečiuotis 
pas kaimynus Balius, palydėta 
S. Skobeikienės, lankėsi Dar
bininko administracijoj. Apsimo
kėjo Darbininko prenumeratą 
už kelerius metus, įsigijo plokš
telių ir paliko auką Darbinin
kui. Taip pat už a.a. Joną Alekną, 
minint jo mirties 22 metų su
kaktį, užprašė mišias, kurios 
pranciškonų koplyčioj Brook
lyne bus aukojamos rugpjūčio 
18, trečiadienį, 8 vai. ryto.

Ajl Andriaus Skučo mirties 
metines prisimenant, mišios 
bus aukojamos rugpjūčio 9, $trf 
madienį, 9 vai. ryto lietuvių 
pranciškonų koplyčioj prie Kub 
tūros Židinio, 361 Highland 
Blvd., Brooklyne. Giminės* ir 
draugai kviečiami už a.a. And
rių pasimelsti. 

■ Kultūros Židiniui New Yorke 
ieškomas ūkvedys — prižiūrėt 
tojas. Pageidaujama 2 asmenys, 
(vyras ir žmona). Geros atlygi
nimo rr apsigyvenimo sąlygos 
Kultūros Židinyje. Dėl infor
macijų skubiai kreiptis ?Suo ad
resu: A- Šilbajoris, 85-00 IGS' 
Street, Richmond Hill, ‘ N.Y! 
11418. Telefonu skambinti va- 
kanta 211M6-7636.

New Yorko lietuvių tarpe 
sklinda kalbos apie galimybę 
Kultūros Židinio patalpas iš
nuomoti f’ 
niokyklų sistemai.

šį reikalą savo posėdyje lie
pos 27 svarstė Kultūros Židi
nio taryba ir padarė šį spren
dimą:

Kultūros Židinys New Yorko 
miesto viešųjų mokyklų rei
kalam nebus nuomojamas ir tuo 
reikalu pokalbiai su tų mokyklų 
atstovais bus nutraukti.

Liet. Kultūros Fondo Taryba


