
bil. dol., kurių 850 mil dol. su-

įsasocosc

niausiu M-60 ir 650 M-48. In
vazijai į Libaną Izraelis labai 
efektyviai panaudojo 4,000 M-

V<LUW8,

*
Savaites 
įvykiai

Ginklų paliaubos vakariniam 
Beirute vis dar veikia ir specia- * 
lūs JAV įgaliotinis Philip C. 
Habib stengiasi pašalinti pas
kutines kliūtis dėl palestiniečių 
kovotojų evakuacijos iš vakari
nio Beiruto.

JAV ir Kinija paskelbė viešą 
pareiškimą dėl abiejų valstybių 
santykių su Taivanu. Pagal jį 
Kinija pasižada ieškoti taikingų 
bodų susįjungti su Taivanu, o 
ginklais, neperžengti dabartinių 
kiekių ir kokybės ir palaipsniui 
jų tiekimą mažinti. Taivanas dėl 
to pareiškė savo apgailestavimą. 

Amerikos terorizmo žinovė _ __ _________________ _______„
Claire Steriing tikina, kad pas- jos tarpe. Bažnytinė hierarchi

ja buvo įsitikinusi, kad “prieš 
vėją nepapūsi”, ir klusniai vyk
dė visus sovietinės valdžios rei
kalavimus, o partijos viršūnės 
planavo vis greitesnį Bažnyčios 
likvidavimą. Religijų reikalų į- 
galiotinis jautėsi esąs “caras ir 
dievas”, galįs terorizuoti kuni
gus ir ordiharus.

Tuo pačiu metu ir Lietuvos 
kunigų tarpe vis labiau brendo

kurinis pasikėsinimas prieš po
piežių Joną Paulių II buvo įvyk
dytas su Bulgarijos ir Sov. S-gos 
žinia ir pritarimu.

Pravda, Sov. S-gos komunistų 
partijos organas, pripažino, kad 
dujotiekio linijos iš Sibiro į Va
karų Europą statyba yra susidū
rusi su sunkumais.

skelbus krašte išimties būklę, 
dėl pagyvėjusios kairiųjų parti
zanų veiklos, tūkstančiai gyven
tojų perbėgo į pietinę Meksiką.

(nukelta į 2 psl.)bendro režimo.

ROMOJE MIRĖ KUN.

je buvo daug sunkenybių, bet

tęsti taikos priežiūros dalinių 
mandatų pietiniam Libane dar

1975 m. santykiai tarp JAV ir 
Izraelio vėl įsitempė. Įpykęs

’
PABALTIJO KRAŠTAI PRANCŪZŲ SPAUDOJ

mėliui. Tik tada Izraelis paklau-

2. Fibro

V.Vo-

KGB

Afrikos vienybės organiza
cijos valstybių galvų konferenci
ja, turėjusi įvykti Libijoj, neįvy
ko dėl organizacijoj atsiradusio 
skilimo. Organizacija suskilo 
praeitai konferencijai į ją priė
mus narių Polisario partizanų 
sąjūdį, kovojantį už vakarinės 
Saharos nepriklausomybę.

nius santykius su Danija, Nor
vegija ir Švedija ir pasikeitė 
ambasadoriais. Iki šiol Vatikanui 
šiose valstybėse atstovavo Da
nijoj reziduojantis ir diplomati
nių teisių neturįs apaštalinis de
legatas.

Paskutinės ginklų paliaubos 
vakariniam Beirute buvo pasiek
tos tik prezidentui Reagan pa
masinus atšaukti savo specialų 
įgaliotinį Philip C. Habib, ban
dantį surasti būdus palesti
niečių kovotojam iš Libano išga
benti.

Europos bendrosios rinkos 
valstybės įteikt JAV formalų 
protestą dėl prezidento Reagan 
draudimo užsienio firmom par
duoti Sov. S-gai dujotiekio lini
jai reikalingų įrengimų.

Italijos socialistų partija, su
kėlusi vyriausybės krizęj vėl su-

rengtos gausia demonstracijos 
prieš karo būklę ir išmėtyti at
sišaukimai, raginantieji vėl de
monstruoti Solidarumo unijos 
veiklos sukaktuvių dieną, 
rugpiūčio 31. Policija demon
struojančius išsklaidė ašarinėm 
dujom ir vandens švirkšlėm.

didvyriu: jo virau yra nurašinė-

KRONIKA APIE SAV010 METŲ SUKAKTI
Iš Liet Kat Bažnyčios Kronikos Nr. 51

Kronikos 51 numeris aprašė 
tas aplinkybes, kaip ji pasirodė, 
aprašo ir jos sunkumus, pasise
kimą ir žvelgia į ateitį, čia su-

dumi pagrindines mintis. (Red.)

Kodil pasirodė Kronika?
Prieš 10 metų, ty. 1972 kovo 

19, pasirodė pirmasis “LKB Kro
nikos’* numeris. Tai buvo kuk
lus leidinėlis, nutaręs infor
muoti Tėvynę ir pasaulį apie 
Lietuvos tikinčiųjų diskrimina-

nės laisvės minimumą.
Stalino represijos prieš Kata

likų Bažnyčią ilgam laikui sukū
rė pasyvumo atmosferą kunigi-

dėjus rankas, nes sovietinė val
džia visus uždusins. Kas daryti?

Atsakymą davė Maskvos disi
dentai, drąsiai išstodami su savo 
idėjomis, pareiškimais, knygo
mis ir leidiniais. Tai buvo pir
mas varpo dūžis, kuris daugelį 
pažadino iš baimės letargo. Ga
na tamsos! Reikia sovietinės val
džios nusikaltimus prieš Bažny
čią iškelti viešumon.

1968 kunigai pradėjo protes
tuoti prieš Kauno Kunigų Semi
narijos suvaržymą. Sovietinė 
valdžia į kunigų pareiškimus 
reagavo represijomis, net pašali
no iš kunigiško darbo, net buvo 
nubausti teisme. Vienas po kito 
už kunigiškų pareigų atlikimą — 
už vaikų katekizaciją — buvo 
nubausti kunigai — kun. Anta
nas Šeškevičius, kun. Juozas 
Zdebskis, kun. Prosperas Bub
nys.

Šie teismai ir buvo paskuti
nis ir svarbiausias paskatas kuo 
greičiau pradėti leisti pogrindi
nį leidinį.

> Kronikos pradžia -
1971 prasidėjo svarstymai, 

koks turėtų būti leidinys, kaip 
jį paruošti, kaip padauginti. Vie
name variante leidinys turėjo 
būti panašus į vėliau pasirodžiu
sį “Dievas ir Tėvynė.’’ Net pa
vadinimą buvo parinkę Vivos 
Voco — Gyvuosius šaukiu. Lei
dinys turėjo žadinti katalikų są
moningumą. Pagaliau apsistota 
prie minties, jog iškalbiausia yra 
faktų kalba. Tai nulėmė ir pava-

nyčios Kronika.

Pirmam numeriui medžiagos 
buvo. Iškilo klausimas, kaip to
liau rinkti persekiojimo faktus, 
kad KGB leidinio nesunaikintų

ir 48 numeriuose.

AUŠROS” METAI

Darbininko laikraštis savo ve
damaisiais buvo atkreipęs dė-

nu© jos pasirodymo. Džiugu

bus illeista faksimiliniu

1. Petras Plumpa-Plinras — 
suimtas 1973 ir nuteistas 8 me
tams laisvės atėmimo (grięžto 
režimo).

2. Juozas Gražys — suimtas 
1974 ir nuteistas 3 metam bend
ro režimo.

3. Virgilijus Jaugelis — suim
tas 1974 ir nuteistas 2 metam 
bendro režimo.

4. Jonas Stašaitis — suimtas 
1973 ir nuteistas 1 metams bend
ro režimo.

5. Povilas Petronis — suimtas 
1973 ir nuteistas 4 metams 
griežto režimo.

6. Nijolė Sadūnaitė — suim
ta 1974 ir nuteista 3 metus 
griežto režimo ir 3 metus trem
ties.

7. Sergiejus Kovaliovas — su
imtas 1974 ir nuteistas 7 metam 
griežto režimo ir 3 metam trem
ties.

8. Vladas Lapienis — suimtas 
1976 ir nuteistas 5 metams 
griežto režimo ir 3 metam trem
ties.

9. Jonas-Kastytis Matulionis— 
suimtas 1976, išbuvęs KGB izo
liatoriuje 9 mėnesius ir nuteis
tas 2 metus lygtinai.

10. Ona Pranskūnaitė—suim-

11. Ona Vitkauskaitė — suim
ta; 1980 ir nuteista 1.5 metų 
bendro režimo.

12. Genė Navickaitė — suim
ta' 1980 ir nuteista 2 metus 
bendro režimo.

13. Povilas Buzas — suimtas 
1980 metais ir nuteistas 15 
metų bendro režimo.

14. Anastazas Janulis — suim
tas 1980 ir nuteistas 3 metus 
griežto režimo.

Leidinio bendradarbiai
Prieš 10 metų LKB Kronika 

turėjo vos kelis bendradarbius. 
Šiandien jų labai daug Tėvynė
je ir už jos ribų. Labai daug 
bendradarbių turi užsieny. Jie 
Kroniką verčią į kitas kalbas, 
skelbia spaudoj. Jei nę šimtai 
idealistų Tėvynėje ir Vakaruose, 
LKB Kronikos arba nebotų, arba 
ji būtų labai silpna ir neįtakinga.

Kas yra priešai?
Svarbiausias LKB Kronikos 

priešas — sistema, kuri nori pa
vergti net žmogaus dvasią. Šitos 
sistemos viršūnės planuoja 
dvasinį tikinčiųjų genocidą, o 
pirmaeiliai jo vykdytojai — KGB 
darbuotojai. Žodis “Kronika” jų 
lūpose virtęs beveik keiksma
žodžiu.

Tarp tolimesnių LKB Kroni-

ratOros istorikas dr. Vincas Ma
ciūnas, kalbininkas Petras Joni-

rių. Apie 1,000 JAV pagamintų 
175 mm savitraukos artilerijos 
pabūklų ir 155 mm ir 203 mm 
savitraukos haubicų sudaro 90 
proc. Izraelio artilerijos. Be to, 
Izraelio armija ir karo aviacija 
labai plačiai naudoja JAV gamy
bos raketas.

Be karinės pagalbos, JAV su

teikė Izraeliui ūkinės, pagalbos 
už 7.15 biL dol. dovanai, o šiais

nota 806 mil. dol. 1983 m. nu
matoma duoti ūkinės pagalbos 
už 785 mil. dol, kurių 260 
mil. turės būti grąžinti.

DRAUGYSTEI SU IZRAELIU 
ATVĖSUS

Ne visada santykiai tarp JAV. dėl Izraelio nenuolaidumo dery- 
ir Izraelio yra labai šilti. Taip 
1956 m. Egipto ministeriui pir
mininkui Nasser nacionalizavus' 
Suezo kanalą, Izraelis kartu 
su Britanija ir Prancūzija įsiver
žė į Egiptą. JAV pareikalavus, 
Britanija ir Prancūzija po dviejų 
mėn. pasitraukė, bet Izraelis pa
siliko. Tuometinis JAV prezi
dentas Ejsenhower 1957 m. vie
šai per televiziją pasmerkė Izra
elį, o privačiai pagrasino' ūki
nėm sankcijom, ir Izraelis per 
dvi savaites pasitraukė.

Per 1973 m. Izraelio karą su 
arabais tuometinis JAV prezi
dentas Nixon įspėjo Izraelio mi- 
nisterę pirmininkę Goldą Meir 
nenutraukti maisto ir vandens 
tiekimo atkirstiem 20,000 Egip-

Prancūzįjoj leidžiamas mėn
raštis “Catacombes” išspaus
dino profesoriaus Hoffmanno 
ilgą straipsnį apie sunkią religi
nę padėtį Pabaltijo kraštuose. 
Iškėlęs pabaltiečių, ypač gi lie
tuvių, ryžtingai vedamą kovą už 
religinės laisvės apsaugojimą, 
straipsnio autorius pažymi, kad 
ši kova yra neatskiriamai susi
jusi su pabaltiečių siekiais at
gauti tautinį suverenumą ir 
valstybinę nepriklausomybę.

Prof. Hoffinann savo straipsny 
primena gausius pareiškimus, 
kuriuos lietuviai, latviai ir estai 
pastaraisiais metais pasiuntė į- 
vairiom Vakarų pasaulio tarptau
tinėm ir tautinėm organizacijom 
bei politinėm situacijom, rei
kalaudami, kad sovietinė val
džia vykdytų tarptautinius įsipa
reigojimus ir konstitucijos 
nuostatus, liečiančius žmogaus 
teisių apsaugojimą. Gausūs yra 
ir Lietuvos tikinčiųjų protestai 
dėl religinės laisvės varžymų.
Straipsnio autorius primena, 

kad, pavyzdžiui, 1979 metais 
520 Lietuvos kunigų iš bendro 
708 .kunigų skaičiaus pasirašė

antihumanišką pobūdį.

kų suvažiavime. Jis taip pat da

bose su Egiptu dėl kariuomenės 
atitraukimo iš Sinajaus pusiasa- 
dramatiškai paskelbė reikalą 
persvarstyti JAV politiką Izrae
lio atžvilgiu ir sulaikė Izraelio 
2.5 mil. dol. paskolos pnSymą.

bano teritorijoj iš JAV gautus 
šarvuotus reikmenis. JAV dėl to 
protestavo, bet Izraelis iš pra
džių atsisakė juos atitraukti iš 
Libano, o vėliau paskelbė juos 
atitraukęs, bet JAV sekimo 
priemonės parodė, kad reik
menys dar tebėra Libane. Įpy
kęs tuometinis prezidentas Car- 
ter pareiškė Izraeliui, kad, tuoj 
pat tų ginklų neatitraukus iš Li
bano, jis prašysiąs JAV kongresą 

riamos moralinės ir fizinės kan
čios dėl ištikimybės tikėjimui ir 
tautinėm vertybėm įpareigoja 
laisvojo pasaulio visuomenę 
reikalauti, kad Pabaltijo tautom 
botų pripažinta apsisprendimo 
teisė, "kad smurtu primestas 
režimas būtų paskelbtas ne
teisėtu ir kad jom botų duota 
galimybė vėl gyventi laisvu ir 
nepriklausomu gyvenimu.

Australijos laikraštis 
•pis Vliko pirmininku

Sydnėjaus katalikų laikraštis 
“The Catholic Weekly” Austra
lijoje paskelbė pasikalbėjimą su 
Australijoje atsilankiusiu Vliko 
pirmininku dr. Kaziu Bobeliu.

pį. Čia Vliko pirmininkas supa
žindina .su dabartine Lietuvos 
padėtimi, iškelia sunkią tikinčių 
būklę, pamini L.K. Bažnyčios 
Kroniką, apžvelgia ir Vliko 
veiklą, ginant Lietuvos reikalus.

pjflčio 4 nutarė 19Š3 metus 
paskelbti Aušras rantais. Tai
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iai-

(gausu vulgarių, ciniškų scenų).
zikas) šaltiems šeimos santy-

viškai ir tokiu bodu įsijungia į

Žinomas išeivijos kukū-

Tik bėda, kad į istorinius irna, bet tėvas sūnų nurungė. Al>

Pr. Visvydą ir "Draugo” kultū-
reikalų 
Gbotbzadeh teismo byla. Jis yra

SU 
gyveni-

šilumos, rodo nuoširdumo. . 
Žmona išvaro savo vyrą iš namų, 
o tas turi meilužę Vyšnelę ir iš
eina pas ją gyventi. Toji Vyšne-

straipsnyje, išspausdintame 
"Pergalės” Nr. 6, smarkiai puola

KULTŪRINIO GYVENIMO
**,s ’fr <1 ■. 'ft -rttl •4 .

prieš vyriausybę ir bandęs nu* 

respublikos

ir pakilusių kainų už importuo-

nizuoti visą krašto ūkį,

j

<■

(atkelta iš 1 psl.)

toge Lietuvoje mirė MJK. Ciur-

sas iš Rostovo prie Dono. Dės
niais, kad Kronika skleidžianti

LKB Kronikos tikslumas temiasi

Yra beveik stebuklas, kadVakarus.
“RASA" JAV ARMIJOS

vakarinio Beiruto bombardavi
mus.

vo iškilmingai paminėta Berly
no sienos pastatymo sukaktis, 
per kurią Vakarų berlyniečiai

Izraelis paskelbė teiksiąs 
medicininę pagalbą visiem civi-

Dautartaitė. Nusiskųsta, kad 
šios mokyklos, kurios turi pa
ruošti baleto prieauglį, neturi

sąžinių ir kad jų juodi darbai 
liktų istorijos tamsoje.

NEW JER8EY, NEW YORK — “Lietuvos Atstatfnlmar, šoštod. WEVD

P. Afrikos kariuomenės dali
niai įsiveržė į Angolos gilumą ir 
sunaikino apie 300 pietvakarių 
Afrikos partizanų.

KVECAS
JONAS 

1133 + 197*

išgyveno per 30 metų. Buvo lai
komas smuiko meno autoritetu, 
geni mokytoju.

(nukelto į 3 pd.)

koji uvertiūra”, “Herojiškoji 
uvertiūra*', "Pastoralinė simfo
nija” ir daug smulkesnių kūri
nių smuikui, violončelei, fbrte-

Fasolino 
A MENMIALS v

6646 80 ST., MIDDLE TILLAGE, OUEENS 
. Phones: 326-1282 326-3150

į. TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

234 Sunltt Dr, WatolMhg, N J. 07060. Tolof. (201) 753-5636.

pąjėgų užėmė vyriausybės radi
jo stotį ir vienos salos karinę 
įgulą, paėmė įkaitų ir reika
lauja, kad kairysis krašto prezi
dentas France Albert Rene pa
šalintų kai kuriuos su kareiviais 
žiauriai besielgusius vadus.

JAV, pavykus susitarti dėl 
vakariniam Beirute veikiančių 
palestiniečių kovotojų evakuaci
jos, numato siekti, kad būtų vyk
domi Camp David susitarimai, 
ir reikalauti Izraelį būti lanks
tesniu derybose dėl palestinie
čių autonomijos vakariniam Jor
dano krante ir Gazos ruože.

Aiškėja, kad Paryžiuj bombų 
sprogdinimus ir žydų įmonių 
automatiniais ginklais apšaudy
mus vykdė kraštutinė, nuo 
Palestinos išlaisvinimo organi- 

i

t

i

holiku ir nuolatos kalba apie 
sugriuvusį savo gyvenimą. Iš
prievartavęs ir nužudęs kitą 
merginą, rengiasi nusižudyti. 
Apstulbina motinos pritarimas 
tam mėginimui nusižudyti: jai 
gaila sūnaus, bet ji bįjo negar
bės, kad sūnus bus suimtas ir 
nuteistas. Rengimosi nusižudyti 

kusi. Net simpatiškojo Kęstučio 
santykiai su kaimyne Birute yra 
žemos moralės. Jomantų namuo
se svaigalų niekada netrūksta, o 
išgerti progų visada surandama. 
Prie rimtų šeimos negerovių 
prisideda ir buitiniai trūkumai: 
sprogus vandentiekio ' vamz
džiui, neįmanoma prisišaukti 
santechnikų. Žodžiu, "Surūdijęs 
vanduo” yra niūraus sovietinio 
gyvenimo iškarpa pavergtoje

VATIKANO DIENRAŠTIS APIE 
MINĖJIMĄ WASHINGTONE

Vatikano dienraštis “L’Osser- 
vatore Romano” liepos 31-os 
dienos laidoje pranešė žinią 
apie Washingtone paminėtą 60- 
ies- metų sukaktį , nuo to, kai 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
formaliai pripažino trijų Pabalti
jo kraštų nepriklausomybę.

Laikraštis rašo, kad ta proga 
Amerikos valstybės departamen
to atstovas oficialiame pareiški
me griežtai pasmerkė Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos prievartinį į- 
jungimą į Sovietų Sąjungą 1940- 
ais metais, primindamas, kad 

užverbuotus kolaborantus, neiš- 
' skiriant net kunigų, nes jiems 

anksčiau reikėjo bijoti tik KGB, 
o dabar dar ir viešo pasaulio 
teismo.

LKB Kronikos priešais tapo 
visi mokytojai, pirmininkai ir 
pavaduotojai, kurie už lęšienės 
lėkštę pardavė savo pirmgimys- 
tę — Tėvynę, Bažnyčią ir savo 
sąžinę. Jie visi norėtų ramybės,

"Mona”, nei "‘Raudonojo arklio 
vasara” nebuvo išspausdinti 
okupuotoje Lietuvoje. Kazakevi
čius tvirtina, kad net tų veikalų 
rankraščiai nebuvę atsiųsti į Vil
nių, o "Spąstuose” esą sudėti 
visi apsakymai, kuriuos E. Cin
zas pats parinko. Taigi E. 
Cinzo Lietuvoje išleista knyga 
nesanti išfiltruota. Minėtos re
cenzuos tikslas esąs noras užkirs
ti kelią išeivijos rašytojams 
bendradarbiauti su okupuota 
Lietuva. Nors savo replikoje 
V. Kazakevičius iš degtuko pri
skaldo vežimą, tačiau ir tokios 
rūšies polemika rodo, kaip tenai 

amerikiečių vyriausybė šio įjun- ’ 
gimo niekad nėra pripažinusi.: 
Departamento atstovas taip pat 
apkaitino sovietų valdžią repre
sinės politikos vykdymu Pabal
tijo kraštuose, slopinant pagrin
dines žmogaus ir tautų teises.

Dienraštis informuoja, kad; 
Pabaltijo kraštų nepriklausomy- į 
bės pripažinimo sukakties proga 
Amerikos valstybės sekretoriaus į 
pavaduotojas Walter Stoessel 
priėmė Lietuvos, Estijos ir Lat- ■ 
vijos diplomatinius atstovus.. 
Washingtone. f

IŠ LKB KRONIKOS
LKB Kronika išsilaikė tokioje 
sistemoje, kurioje pilna šnipų, 
ginkluotų geriausia sekimo tech
nika, išdavikų ir pataikūnų. Pra
džioje redakcija planavo išleis- kūrinys “Legenda* 
ti kokį dešimtį numerių ir sės
ti į kalėjimą.

LKB Kronika surinko daugy
bę informacijos Tikrai stebina 
kad .KGB ’ sugebanti viską 
iššniukštinėti, nesugebėjo fek-

Kronikos pozityvios įtakos da
bartiniame Lietuvos tikinčiųjų

žengė žingsnį atgal. Todėl ne

Lietuvos tikintieji yra sąmonin-

Dievui himlnaiit ir aąmonin-.

ežerus. Takų tvarkymo projek- 

kus veržiasi ir pramonė — ga
minamos statybinės medžiagos 
ir kita, ir didžiulis kolchozas 
teršia vandenis, susina gamto
vaizdį.

— Susirfipinta Lietuvos bale
to prieaugiu. Kultūros ministe
rija sušaukė specialų posėdį ba- 
leto problemoms aptarti. Posė-

Pranešimus padarė akademinio 
Vilniaus operos ir baleto vyr. 
baletmeisteris V. BrazdyUs, 
Kauno muzikinio teatro vyr. ba- 
letmeisterė I. Ribačiaukaitė, 
Vilniaus M.K. Čiurlionio ir Kau
no J. Naujalio meno mokyklų 
choreografijos skyrių vedėjos L.

trūksta prityrusių baletmeisterių 
— mokytojų. Kandidatų į šėrė
jus netrūksta. Iškeltas sumany
mas gabesnius baleto mokinius 
pasiųsti į “šalies” baleto mokyk
las (rusinimo tikslai!). Iškilo ir 
repertuaro problema: lietuviai

dėmesio baletų kūryba®/“
— Tenykštėje spaudoje pami

nėta kompozitoriaus Juozo Pa
kalnio (1912-1948) septyniasde
šimt metų gimimo sukaktis. Gi
męs 1912 Šiaulių apskrityje, 
1930 baigė Klaipėdos muzikos 
mokyklą (specialybė — fleita). 
Fleita grojo Kauno valst operos 
orkestre (1930-38). Fleitos groji- 

loję (1931-1933). Kompozicijos 
ir dirigavimo mokėsi pas J. 
Gruodį ir Leipcigo konservato
rijoje. Reiškėsi kaip dirigentas ir 
kompozitorius. Jo muzikiniame 
palikime yra baletas "Sužadė
tinė”, simfoninė poema "Litua
nika”, simfoniniam orkestrui

JAV armijos žurnalas "Sol- 
diers” išspausdino stambų

Entrenont, įstojusią į amerikie
čių karinius dalinius ir dabar 

to. Pirmus 9 savo gyvenimo me- 

loję, kai ją šeima nuo bolševi
kų pabėgo iš Lietuvos. į JAV 
atvyko 1954. Tėvas — smuiki
ninkas, motina — mokytoja. Ra
sa baigusi kolegiją, buvo pa- 

bet ji pasirinko kariuomenę. Ji 
pateko į skaičių 10 geriausių 
baidarininkių JAV. 1975 Jugo- 

rungtynėse. 1978 m. ji buvo pa
kviesta į West Point vadovauti 
naujam kadetų •Iri ninku klu
bui.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — SHver Bali Bukinę Co. Lietuviška fr 
europietiška duona ir pyragai, šventoms, vestuvėms bei pokyHame Iof 
tai. Dalia Ir Atoertas Radžiūnas, sav. — 43-64 Junctlon Btod„ Cerona, 
Oueens, N.Y. 1136S. Teief. 776-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akciją brokeris, dirba su VarMi, Altochutar

LIETUVIŲ RADUO VALANDA WORCESTER, MA. - W1CN VtS FM.

H.Y. 11364. TsL 212 220-0134.

LIETUVIŠKO SPLIAUS PAįNNKIJU

N€WJO«SEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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KULTŪRINIO GYVENIMO
(atkelta U 2 fM.)

ši jauna inteligentų Seimą gy
vena toli nuo lietuviškų mokyk
lų ir moko valiais lietuviškai 
namuose. Labai nuoširdžiai pa
sipasakojo, kaip jie nuo. pat kū
dikystę kalba su vaikais lietu

sią, ar liūtai Afrikoje manęs ne
sudraskę, paprastai atsakau, kad 
Afrikos liūtai prieš “Naujienų” 
ar “Gimtojo krašto” liūtus tik

tatus pamdA kitų vakarą atvežę 
vaikus: Darių 10 m^ Baltiją 7 m. 
ir Almi 5 m. (Vytis 1 m neda
lyvavo programoje), kurie virš 
valandos dainavo, šoko, vaidinę, 
deklamavo. Jie sužavėjo visus 
žiūrovus, plojimams nebuvo 
galo. Tai buvo puikus įrodytoas, 
kad prie gerų norų ir begalės 
darbo vaikai gali užaugti lietu
viais. net ir nelietuviškoj aplin
koj gyvendami.

— Rugpjūčio 3 ndvė. komunis
tų žurnalistas, Žurnalistų sąjun
gos sekretorius, vilniškės Eltos 
ilgametis direktorius Feliksas

Pasigedom anksčiau jaunimui 
skiriamų kalbos pamokų, —kad 
ir nedaug jų, vis būtų .daugiau 
apie lietuvių kalbą ir rašybą su
žinoję. Sekančiais metais or
ganizatoriai turėtų to nepra
leisti. Nepakenktų ir auklėjamų 
paskaitų — pašnekesių duoti, 
niekada te nebus perdaug.

labai palankiai vertina kooap. 
Povilo DUoCiau komortnf orato- 
rpę Mocera povonuuo t su
kurtą E. Mieželaičio poezijos 
motyvais, sxin( Dorai, motery

rūpintis lėšų tetkfiiiu/yįisič ‘kad 
po 25 metų nuolat tenka gedi
mus taisyti, susidėvėjusį inven
torių keisti. Planuojamas lėšų 
telkimo vajus, ieškoma rėmėjų.

stiprino susitikimo su senais 
drūtgais džiaugsmą. įsikūrę pa
skirtuose kambariuose, rinko
mės j salę mišių, kurias aukojo 
stovyklai kapelionas knn. T 
Vaišnys, SJ. Po mišių buvo ati
daromasis posėdis su JAV LB 
pirmininko p. V. Katkaus s veiki- 
nimu, $rietimojr Kultūros tary
bų pirmininkų ir stovyklos or
ganizatoriaus J. Masilionio kal
bomis. Sugiedoję Lietuvos him
ną, skirstomės, besidalindami 
įspūdžiais ir lūkesčiais. Iš pra
nešimo apie būsimas pasiautas 
ir pokalbius atrodė, kad progra
ma bus įdomi ir naudinga.

niame progrese labiausiai atsili
kusi senamadė imperija.

Ir Afrikos liūtai ne visada ro
do iltis. Kartais tingiai keliasi 
nuo šilto greitkelio asfalto, kad 
praleistų automobilį. Todėl,

Premijos ir darbų organizavimas

Pasirodo jaunimas
Jaunimas šiais metais pasi

rodė puikiai. Ne tik daugiau at
vadavo, bet ir vakarines progra
mas organizavo (vadovė Ramin
ta Pemkutė), ir paskaitas lankė, 
pamaldų nepraraiegojo... Iš 
New Yorko dalyvavo Nina Jan
kauskaitė, Audrė Lukoševičiūtė 
ir Laura šatinskaitė.

Pokalbis su administratoriumi
Tą patį šeĮttadienio vakarą 

teko išsikalbėti su Dainavos ad- 
mmistratonum ar.iv Knaticiunu

Paskutinis posėdis
Šeštadienio posėdis, paskuti

nis oficialus susirinkimas, pra
ėjo iškilmingoj nuotaikoj. Parei
gūnui peržvelgė stovyklos eigą,

giausia išaugo iš užsakymų, iš 
visuomenės poreikių.

Kultūros Taryba, burdama kul
tūrininkus ir organizuodama 
kultūrinę veiklą, gali įtraukti ir 
kitas organizacijas į savo plačią 
programą. Kai bus judama, kai 
bus veikiama ir dirbama, tikrai 
atsiras ir darbai, nauji kūriniai, 
kurie įprasmins ir pačią Kultū
ros Tarybą ir mūsų laiką.

-t Virii žinome, kad premijų ski- grupėms, jų vadovams, chorų 
iląna tikrai nemažai, o gal net ir dirigentams ir patiems chorams, 
įfer daug. Daugiausia jų tenka keikia atkreipti dėmesį ir į 
literatūrai,paskui — jos padali
namos ir kitiems menams.
t, Literatūros premijos nuo seno 
-1 - a W i „a, if- * !*>■''- 51 -jtž-ssyie' uet* itasytojy Draugija, 
Draugo dienraštis, Dirvos laik
raštis, Krėvės vardo premija 
Mpntrealyje. Pasitaikydavo ir 
proginių konkursų. Prieš porą 
metų už-literatūrą premiją pa
skyrė ir LB Kultūros Taryba.

JAV LB Kultūros Taryba tik- 
,rai išsijudino ir ėmė skirti visą

miero jubiliejaus, krikščionybės 
įvedimo 600 metų medalio. Rei
kia ir naujų tapybos paveikslų 
mūsų svarbiomis istorinėmis te
momis. Tikrai prie šių dienų 
modernios dailės tai nėra taip 
lengva suorganizuoti. Bet — 
galima. Reikia tik užsidegimo ir 
paskui specialiai užsakyti dar
bus pas vieną ar pas kitą lietu
vį dailininką.

krokodilai, - įvairūs paukščiai 
gyvena čia žmogaus neliečia
mi nei kontroliuojami. Matėme, 
kaip būto medžiojama antilopė 
Šoko per automobilį į kitą greit
kelio pusę.
j Parke įruoštos stovyklos tu-

Daug Dainavoje stovyklavu
sių, ypač pirmo dešimtmečio ei
goje. gyvena ir mūsų apylinkė
se^ Visi neblogai prasigyvenę, 
vienas su kitu lenktyn ianjam 
gražesnėm rezidencijom, bran
gesniais automobiliais... Ar ne
vertėtų ir New Yorke ir apylin
kėse Dainavos rėmėjų būrelį su
kurti?

Darbotvarkė
Pirmadienis parodė, kad paža

dėtas trys paskaitas per dieną 
buvo nesunku išklausyti ir pa
diskutuoti. Dienos darbotvarkė 
buvo tokia: 7 vai. kėlimas, 7:15
— rytinė mankšta, 8 vai. mišios, 
8:30 — vėliavos kėlimas ir pus
ryčiai, 9 vai. — dainavimas, 10
— pirmoji paskaita, II — ant
roji paskaita, 12 — tautiniai šo
kiai, 1 vai. popiet — pietūs, 
toliau laisvalaikis iki 3:30 — pa-

J". Masilionis peržvelgė lietu
vių kalbos gramatikas istoriją ir 
jos terminų atsiradimą ir vysty
mąsi- V. Bučmienė kėlė “Lietu
viškų mokyklų problemas, kurių 
nebuvo prieš 20 metų”. G. Mei- 
luvienė kalbėjo apie “Lietuviš
kųjų parapijų metus”, Br. Ketur
akis apie “Sveikatą ir fizinį

yefldą, už drilę, už kultūrinių 
reikalų propagavimą ameri- 
Idečių.tarpe ir 11 
. Šį pavasarį buvo daug priva
čių kalbų, ar; tų premijų nėra 
dąug. ^r tokfu būdii jos skirti
nos? Daug kas reiškė nuostabą, 
kad pati Kultūros Taryba pasky
rė premfią ^r. Vytautui Kavoliai 
už Metmenų redagavimą. Sako, 
kadaise jis buvo labai kontro
versinė asmenybė, esąs kalbėjęs 
prieš* Lietuvos vytį, išjuokęs lie- nėjome 
tuvinsrrt-t.

Praeities jau vis tiek patikrin
ti negalėsime. Tačiau verta šia 
proga pasakyti viena, kad nede
ra pačiai Kultūros Tarybai skirti 
Įgęąnijas. Taip yra, visada atsiras 
Mjįįylir nfrinfų Ipu tuoj ir kritPf 

tuos, kunjLakyrė premiją. 
Šiuo atveju kritikuos pačią Kul
tūros Tarybą.

Kiekvienai premijai reikia su
daryti komisiją. Ta ir paskirs ir 
visus audros debesis nutrauks 
nuo Kultūros Tarybos.

Dabar niekas nežino, kiek tų 
premijų skiria Kultūros Taryba, 
kaip jos tvarkomos. Reikėtų iš 
anksto Kultūros Tarybai pa
skelbti, kokios premijos ski
riamos- šiais metais. Paskui ne
dera staiga sugalvoti kokią pre
miją ir tacj paskirti.
' Čia norėtųsi papildyti tą 
premijų sąrašą — norėtųsi, kad 
būtų premijos tautinių šokių

JOHANNESBURGAS
JUOZAS KOJELIS
Lietuviški nuotykiai keliaujant —■, -..... .

Taip pat užsakymų keliu ga
lima sukurti ir specialius roma
nus, dramas. Tautų istorijoje tu
rime daugybę pavyzdžių. Juk 
didžioji renesanso tapyba dau-

Buvęs Vasario 16 gimnazijos 
direktorius J. Kavaliūnas padarė 
pranešimą apie gimnastą, jos 
rūpesčius ir pasisekimus. Tauti
nius šokius mokė J. Matulaitie
nė, paruošusi stovyklaujantį jau
nimą pasirodymui, šiais meteis 
užteko jaunimo, nereikėjo “pri
durti” mokytojais!

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
vimo dovanos, kuri buvo pa
siųsta Lietuvos prezidentui An
tanui Smetonai per generolą 
Nagių-Nagėvičtų, kriris, ke
liaudama*! Pietų Afriką, aplan
kė Pretorgą. Laiškas parašytas 
prezidento”. Gaila, kad pats 
laiškas žuvęs; Tuose namuose 
taip pat matėtoe fotografųą, da
rytą 1932 metais. Joje suskaitė
me 103 lietuvius. Taigi prieš 
karą Pietų Afrikoje buvo nemaža 
lietuvių bendruomenė. Deja, 
dabar jau beveik visai sunyku
si. Ilgiau pasidarbavus, gal būtų 
galima likučius suvesti į vieną 
krūvą.

Ponai Kuisiai mus priėmė 
labai -Aangiškai, gražiai pa
vaišino ir savo automobiliu nu
vežė pas'kitą lietuvį — K. Vaš
ką, į< kraštą atvykusį iš Plun
gės 1S7 metais, šeimininkas

džiusi prisitaikyti ir 
lietuvių kalbos, šeimininkas 
tuoj atnešė 1936 išleistą Lie
tuvos žemėlapį ir parodė Nau
miestį (Suvalkuos), iš km jo tė
vas atvykęs. Aš parodžiau Že
maitijos Naumiestį. Aš buvau 
jau anksčiau girdėjęs, kad Kui
siai kilę iš Žemait$os, tad pa
sakiau, kad greičiausiai jų tevas

^£>1

pantų talkininkas, * sovietinės 
ideologijos propagandininkas, 
apdovanotas sovietiniais žy
menimis. Jo nekrologą pasirašė 
Lietuvos komunistų partijos ir 
- 1 fa teta a—v&KiZMM vuraoes.

— Maakvfnės komunistų par- 
ujos centro Komitetu puKcioe 
n iitw rimų reikalaujantį, kad

lingu pragiedrulis”, kurį reda
gavo ilgametis redaktorius L. 
Eimantai vienintelis kanadietis 
šioje stovykloje, o rašė, spausdi
no ir segiojo šaunusis redakci
nis komitetas iš Chicagos, buvo 
išdalintas prieš koncertą, Jis 
priminė Rūtos ir Arūno Udrių 
pranešimą — pašnekesį antra
dienio rytą apie “Lietuviškumo 
ugdymą ir mokymą namuose”.

mokytojus, į žurnalistus.

Čia tik siūloma. Pati Kultūros, 
Taryba tari reikalą apsvarstyti ir 
iš anksto pasisakyti, kokias pre
mijas skirs.

Premijos turi savo prasmę — 
jūs užkiša laurų šakelę tam, ku
ris yra toje srityje pasižymėjęs, 
daug nuveikęs, sukūręs origina
lių kūrinių. Bet premijų neuž
tenka kultūrai ugdyti. Šalia pre
mijų reikia organizuoti atskirus 
darbus.

štai Kultūros Taryba jau pa
skelbė, kad bus išleistas “Auš
ros” komplektas faksimiliniu 
būdu su reikiamais straipsniais. 
Labai gražus projektas, prasmin
gas ir reikalingas. Jis savaime 
nepasidarys, reikia jį organi
zuoti. \
. Yra ir dar daugiau tokių sku
bių darbų, kuriuos turėtų kas 
nots organizuoti. Vieną tokį mi-

s — Lietuvos istorijos iš
leidimą, pritaikytą jį dabarties 
poreikiams. Ir čia reikia kam 
nors organizuoti, kad tai būtų 
padaryta.

Mum dar reikia istorinių pa
veikslų, svarbių sukaktuvinių 
ntedilšę Afcšrt* 1<XP metų'

džio: ir grynai akademinės, ir 
praktiškos, mokytojui darbą 
mokykloje palengvinti ar suįdo- stovykla slaugė K Vaičeliū- 
minti padedančios, ir istori- fcafcęo apie pirmą pa-
n^s- . oalba ’

Minint Maironio, Krėvės’ fr 
Vienuolio sukaktis, derėjo apie 
juos kalbėti. St Pėteršonięnė 
nagrinėjo A. Vienuolio kūrybą, 
Ą. Bagdonas kalbėjo apie Mai
ronio lyriką, V. Kavaliūnas skai
tė apie V. Krėvę, jo gimtąjį 
kraštą ir žmogų. R. Pemkutė su
pažindino su Janina Degutytę ir 
Lietuva jos poezijoj, St. Peterso
nienė peržvelgė J. Marcinkevi
čiaus poemas — dramas Min
daugą, Katedrą ir Mažvydą, ku
riose autorius tuos didelius žmo
nes be skrupulų sumaišo su 
žeme. * • . - '

V. Kavaliūnas savo paskaitoje 
“Mokinys ir rašyba”, J. Plačas 
“Tikybos dėstymas lituanistinė
je mokykloje”, D. šaulys “Lietu
vos istorijos dėstymas” ir A. Miš
kinienė “Kūrybingumo ugdy
mas” davė daug praktiškų, ver
tingu, idėjų mokytojui, bandan
čiam sudominti ir išmokyti ^e- 
tuviuką, dažnai be didelio entu
ziazmo šeštadieninėje mokyk
loje atsidūrusį. t

taigi jis palies ir Lietuvoje lei
džiamus kultūros žurnalus, ypdč 
literatūrinius. Tai sugriežtinti 
varžtai kūrybos laisvei

tat - - * - 1 f.___ f- 1 - - - -^^.9nitisipeimtisių Kurairof
Kejtį fOvICunHu ftfMS VflftMl 
suteikti Vilniaus M. K. Čiur
lionio meno mokyklos direkto
riaus pavaduotojui dailininkui 
Aaftmaf Gorbeuskiri ir Pane
vėžio dramos teatro artistui Sto- 
staš Pėtromričfaš.

me pakviesti pas Pretorijos lie
tuvius p.p. Kuisius.

Apie Kuisių šeimą, kaip rašo
ma Lietuvių Enciklopedijoje, 
tarp pasaulinių laurų sukosi visas 
Pietų Afrikos lietuvių gyveni
mas. Pats šeimininkas jau gimęs 
Johannesbuige prieš 60 mėtų. 
Tėvas 1904 atvykęs iš Lietuvos, 
iš Naumiesčio. Ponia Kuisieriė 
afrikietė, šiek tiek pramokusi

----- Įf -»m nMDrqM imuvniB 
įsvyKoomi i uZiuugio, isBire* 

gistrsvome iš viešbučio, o g^lę
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veiklą. Sužinojome, kaip labai 
svarbų darbą atlieka kun. K. Pu- 
gevičius su savo talkininkais.

net penki 
rybą,oD.

į

čiulių studijų ir poilsio savaitės ro 
dalyvius.

Pati stovykla susidaro iš pen
kių didelių namų, kuriuos skiria 
didesnės ar mafęanė* pievos. 
Aplink kiek užmatai — pievos ir 
kalneliai, apaugę medžiais. Sto
vykla turi apie 900 akrų. To viso 
centre — Spyglys su atviru pa
viljonu kitoj pusėj. , 

tuojau maloniai 
nuteikia graži gamta, ir jauti, 
kad čia galėsi pailsėti, kad čia 
tau patiks.

Bet ne tik pailsėti susirenka 
Liet Fronto Bičiuliai; turi ir 
savo galvas pamiklinti — pakal
bėti visuomeniniais bei kultūri-

vyHą. Daihw pušynėlis deši- Ghtt AsnaMi paminėjo perdavė aju Aloym Barono kū- 
nėje, o ten apačioje už pievos Liet Kat. Bažnyčios Kronikos Be (b; Vytautas Vo- 

lertas pristatė A. Kairio 
“Lotofogų faty”. Apolinaras 
Bagetam —“Mažoji Lietuva —Į 
tautinės kaltoms lopšys” ir 
“Vyskupo Baranausko kūrybos 
ir veiklos kelias 80 metų mirties 
sukakties proga”. Įdomiausia iš 
literatūrinių paskaitų buvo Vy
tauto Volerto — “Laiko bruožai 
valdžioje ir žmonėse”, čia 
Volertas, paėmęs porų dabarti
nių tūzų rašytojų, bandė paro
dyti,' koks dabar yra gyvenimas 
partųos žmonių Lietuvoje. Atro
dytų, kad didiesiems rašytojams 
lyg būtų atpalaiduoti varžtai pa
vaizduojant gyvenimą, bet vis 
dėlto partija ir jos pagrindiniai 
šulai lieka nepaliečiami.

ma iš centro ir kad kun. K. Pu- 
gevičiui reikia vikriai suktis, kol 
atlieka visus pageidavimus. 
Buvo malonu išgirsti apie veik
lą, kuri vyksta namely prie Kul
tūros Židinio. Brooklyne.

Dr. K. Eringis buvo gyvas 
liudininkas Romo Kalantos au
kos. Nors daug kas iš jo pašne
kesio buvo žinoma, bet gyvas 
žodis jautriai perdavė Lietuvos 
jaunimo nuotaikas. Galėjai jaus
ti, kad Lietuvos jaunimas yra tik
rai patriotiškai nusiteikęs ir kad

Paskaitos, tinginiavimas prie
Lietuvos reikalams prieauglis 
tikrai yra.

niais klausimais. Savaitės prog
rama buvo įvairi, neperkrauta.

Liet Fronto Bičiulių studijų ir poilsio savaitėje Dainavoje. Dalis dalyvių literatūros vakare. 
Matyti dr. E. Lenkauskas, M. Lenkauskienė, p. Kudukienė, R. Kudulds, Br. Nainys ir kiti. 1;.
Nuotr. Jono Urbono

I

Taip liko daug laiko ir kitiems V. Rociūnas kalbėjo tema 
“Lietuviškųjų parapijų metai”. 
Surinkta daug medžiagos, bet 
dar nepadarytos išvados, Įdek 
tikrai yra tos parapijos lietuviš
kai stiprios ir kiek jos nega
luoja kaip lietuvybės židiniai.

“Mūsų tautinė kultūra Lietu
vos laisvės pastangose” — buvo 
entuziastingai apžvelgta Ingri
dos Bublienės. Jos paskaita 
dvelkė meile ir rūpesčiu mūsų 
lietuviškai kultūrai. Ji rūpinasi, 
kaip tinkamiau įvertinti lietuviš
kos kultūros kūrėjus bei dar
buotojus ir kaip kuo patraukliau 
pristatyti mūsų kultūrą nelietu
viams ateinančiose Pasaulio 
Lietuvių Dienose.

V. Kamantas kalbėjo — 
“Žvilgsnis į PLB rytojų”, o dr. 

silaukė didelį? dėmesio ir gal A. Razina — “Pasaulio Lietuvių 
buvo viena iš ilgesnių savaitės Dienoms besirengiant . Tuo ir 
pašnekesių- Atrodo,'kad reuma- buvo baigtos paskaitos visuome- 
tizmas ir padidėjęs kraujo spau-_ ninėm temom, 
dimas kamuoja rie vieną mūsų

Jau sekmadienio vakare, lie- 
po 25, vos atsiradus Dainavoje, 
buvo atidaryta dail. Nijolės Pa- 
lubinskienės grafikos darbų pa
roda. Ją aptarė dail Stasė Sma- 
linskienė, iškeldama moters dai
lininkės vargus būti pripažin
tai. Daugumas iš Nijolės Palu- 
binskienės išstatytų darbų buvo 
sukurta Dainavos tema. Tai jos 
kalneliai, pievos, medžiai, 
ežerėlis. Šie grafikos darbai 
kabėjo salėje per visą savaitę. 
Tai turėjome progos į juos gerai 
įsijausti.

ežero, pasivaikščiojimai su 
naujai rastais draugais, geras ir 
skanus šeimininkių vaišinimas, 
komendanto vaišės, šokiai, dai
nos, jaučio kepimas užėmė sto
vyklautojus visą laiką, ir tikrai 
niekam nereikėjo nuobodžiauti.

MOKYKLOMS YRA REIKALINGI MOKINIAI

Paskaitos
Visos programos paskaitos 

buvo daugiau ar mažiau įdomios. 
Dr. Albino Šmulkščio paskaita 

apie medicinines naujienas su- v

Razina' pravedė rytmetinę
mankštą, o dr. A. Šmulkštys ma- Studijų savaitėje ir literatūra 
tavo kraujo spaudimą, nors dr. V. turėjo svarbią vietą. Turėjome

PLJS Darbo dienos savaitgalis 
Dainavoje

Rugsėjo 4-5 Dainavoje įvyks 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos Darbo dienos savaitgalis. 
Jo programa — dvilypė. Šešta
dienį bus PLJS politinė kon
ferencija, o sekmadienį — V pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
so paruošiamieji kursai.

Praeitais metais Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga kartu su 
JAV LB visuomeninių reikalų 
taryba surengė nepaprastą poli
tinę konferenciją Nėw Yorke su 
laisvinimo darbu susijusiems 
klausimams aptarti. New Yorke 
vykusioje konferencijoje stipriau 
buvo akcentuojama, kaip iškelti 
vykdomus lietuvių tautos ir žmo
gaus teisių pažeidimus, naudo
jantis Jungtinių Tautų organiza
cine struktūra, o Dainavos kon
ferencijos dėmesys bus daugiau 
nukreiptas į svarstybas, kaip iš
vystyti jaunimo įtaką gyvenamo
jo krašto politikoje bei patobu
linti jo informacijos procesą, bū
tent savęs ir kitataučių 
informavimą Lietuvą liečian
čiais klausimais. Šiuo tikslu bu
vo parinkta tema: Informacija ir 
įtaka.

Šeštadienio dienos programa 
prasidės 9:30 vai. ryto. Joje pra
nešimus, liečiančius lietuvių 
jaunimo įtaką politinei veiklai 
padarys Pentagone dirbantis Li
nas Kojelis iš Washingtono, Car- 
terio lemtingus debatus su Rea- 
ganu Clevelande suruošus! Gra
žina Kudukienė, PLJS politinės 
komisijos narys Rimantas Stir- 
bys iš Philadelphįjos, Baltų 
Laisvės Lygos veikėjas Juozas 
Kojelis iš Los Angelei ir JAV LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkė Aušra Zerr 
iš PhiladelpMjos. Drau
go redaktorius Mykolas Dhsnga, 
istorijos doktoraatas Viktoras Na
kas, PLJS vicepirmininkė Gin
tė Damušytė ir Amerikos Balso

LB aplinkraštis Nr. 80
Vasaros atostogos ir poilsis 

stovyklaujant jau baigiasi. Artėja 
nauji mokslo metai. Pradėkime 
juos pilnai pasiruošę. Laiku 
raskime mokyklų vedėjus ir su
darykime mokytojų kadrus. Už
sakykime vadovėlius ir kitas rei
kalingas mokslo priemones. Tai 
vis techniški darbai, kuriuos ne
sunkiai galime sutvarkyti.

Visų svarbiausia, tai brangin
kime ir įvertinkime lituanistines 
mokyklas, nes per jas mes skie
pijame meilę. Lietuvai ir lie- 
tuvių kalbai savo vaikučiuose, 
kurie ateityje neš mūsų tautos 
fakelą. Remkime šeštadienines 
mokyklas ne tik moraliai, bet ir 
finansiškai. Stenkimės, kad-visi 
mokyklų suolai būtų užpildyti,

Tad skambinkime visi varpais, 
tarsi tautą šaukdami sukilimui. 
Belskime į duris visų tų lietu
vių tėvų, kurių vaikai dar nelan
ko šeštadieninių mokyklų. Pri
imkime juos išskėstomis ran
komis ir su meile. Tačiau grei
čiausiai jie ir šio JAV LB krašto 
valdybos atsišaukimo nepa- 
skaitys, todėl Tu, mielas lietuvi, 
kuris skaitei ar girdėjai šį at
sišaukimą, privalai juos para
ginti. Tiesa, už šios pareigos ne
atlikimą Tau negresia nei Sibi
ras, nei kalėjimas, nei beprot
namis, bet Tavo lietuviška są
žinė grauš Tave, jei dėl’ Tavo 
kaltės ar apsileidimo bent vie
nas lietuviukas neateis į lituanis
tines mokyklas.

________ . ~__ JAV LB krašto valdybos vardu ,__________________________________________ ,____  
• puikiai sujungė dainas solo; dek|, kviečiu,; Tave į talką pagrindi- . 1 duokimė
J lamacįją ix chorą — publiką yie-j ~ ” ~~

non pynėn ir prašė' atskirai, ne
ploti. Man atrodo, kad publika, 
jai skirtose dainose gana gerai 
pasirodė ir, kuo daugiau apšilo, 
tuo geriau ėjosi, ypač kai. E. 
Blandytė, prie mikrofono dai
nuodama, davė tempą ir toną, 
palydint Dariui Polikaičiui.

Stambiausi įvykiai

Prie stambiausių savaitės įvy
kių reikia priskirti literatūros va
karą penktadienį, simpoziumą 
“Lietuvos vadavimo organi
zacija praeity, dabarty ir ateity” 
(V. Vaitiekūnas, A. Raulinaįtis, 
dr. K. Ambrazaitis, Jonas Šova) 
šeštadienį ir Maironio minėjimą 
— akademiją tą patį vakarą. Mi
nėjimas jau buvo aprašytas Al
fonso Nako Darbininko rugpjū
čio 12 dienos numeryje. Reikia 
tik pridurti, kad Maironio port
retas tikrai buvo nepamirštas. Pq 
A. Bagdono paskaitos “Maironis 
atgimimo dainius” E. Blandytė

mėnuo yra JAV Lietuvių Bend-. 
ruomenės mėnuo, kurio metu- 
visos surinktos aukos, prie jų ' 
prijungus Lietuvių Fondo pa
ramą, bus iki vieno cento išda) 
lintos tiesiogiai šeštadieninių 
mokyklų paramai. Tavo auka ; 
šiuo metu yra . ne mažiau 
svarbi už auką Vasario 16 pro- - 
ga, nes, jei mes neturėsime lie
tuviškai kalbančio, rakančio ir 
galvojančio jaunimo, nebelįs 
nei mūsų laisvinimo veiksnių, 
nei lietuviškų parapijų, laikraš
čių, žurnalų, radijo valandėlių,

korespondentas Romas Saka- 
dolskis palies klausimus, susi
jusius su daugiaveide lietuvių 
informacijos reikšme.

Atsakingu politinės konferen
cijos rengėju yra PLJS politinė 
komisija, kuriai pirmininkauja 
Gintė Damušytė.

Po akademijos buvo šokiai ir 
pasižmonėjimas iki vėlybos 
nakties.

Sekmadienį, rugpjūčio 1, tuoj 
po pusryčių jau teko sakyti sudie 
Dainavai iki kitų atostogų.

R. A.

berniuko ar 'mergaitės,' nelan
kančių tų mokyklų. Tai mūsų 
visų šventa pareiga: LB apy
linkių ir apygardų valdybo na
rių, tėyų komitetų, mokytojų, 
klebonų, redaktorių, lietuviškų 
organizacijų, radijo valan- 
sėlių sporto klubų, Jaunimo fi
gos, tėvų bei visų lietuvių. 
Tai pareiga mano ir Tavo, mie
las lietuvi. Nuo tos pareigos 
niekas mūsų negali atleisti, ir 
mes nusikalsime prieš savo tau
tą, jei šios pareigos neatlik- 
sime. Giliai tikime, kad mūsų 
visų bendromis pastangomis 
mokinių skaičių šeštadieninėse 
mokyklose galima padidinti.

menės darbui — švietimui. Mo
kyklos patalpos ir mokytojai dar 
nesudaro lietuviškos mokyklos. 
Mokykloms yra reikalingi moki
niai. ■ '

Ta pačia proga prašau visus 
lietuvius lietuviškas mokyklas 
paremti finansiškai. Rugsėjo

nei lietuviško kultūrinio gyveni
mo. Išeivijoje lietuviškas švie
timas yra mūsų visų pagrindi
nis uždavinys, todėl jį visi kartu 
vykdykime. Savo aukas ati- 
____ _ - vietos'- apylihkėš' 
valdybai arba riųštane JAV'fcB-“

finansų. reikalams šiuo adresu: 
Alfonsas Vėtančius, 11319 
Ventura Dr., Warren, M148093.

Vytautas Kūdras 
JAV LB krašto valdybos 

pirmininkas

SOLISTO BENEDIKTO 
POVILAVIČIAUS 
KONCERTAS 
KENNEBUNKPORTE

Antrosios savaitgalio dienos 
(sekmadienio) posėdžiuose pra
nešimus V PLJK reikalais pa
teiks kongreso ruošos komitetas, 
kuriam vadovauja Violeta Aba- 
riūtė. Numatoma supažindinti 
dalyvius su “Kongreso vadovu” 
ir pateikti pasiūlymus, kaip jie 
gali tinkamai kongresui pasi
ruošti. Numatyti pranešimai: 1. 
PLB-PLJS-PLJK ryšių išaiškini
mas; 2. V PLJK eiga ir pasiruo
šimo darbai — atstovų rinkimai;
3. Studijų dienų eiga: kaip nau
doti “Kongreso vadovą”, besi
ruošiant V jaunimo kongresui;
4. JAV ir Kanados rolė kongre
so ruošoje.

Darbo būreliai nagrinės pa
rinktas temas iš “Kongreso va
dovo”.

Be to, yra numatomos vakari
nės programos, kurių temos 
bus paskelbtos stovykloje, sa
vaitgaliui prasidedant.

Dainavos stovyklavietė bus 
atidaro nuo penktadienio vaka
ro. Suvažiavimo dalyviai palieka 
patalpas pirmadienį popiet 
Kiekvienas dalyvis turi pats atsi
vežti miegamąjį maišą arba ant
klodę, paklodes, pagalvės užval
kalą.*'Nakvynė ir maistas kiek
vienam dalyviui už visą savait
galį kainuos 50 dol.

Savaitgalyje dalyvauti kvie
čiamas visas suvažiavimu besi- * 
domįs lietuviškas jaunimo.

Apie savo dalyvavimą, ypač 
dėl iš tolimesnių vietovių atvy
kusiųjų transporto iš t/tn&otno 
į Dainavą ir atgal, prašoma pra
nešti kiek galima greičiau Gin
tei Damušytei, tek (212) 441-21

Solisto Benedikto Povilavi- 
čiaus koncertas pranciškonų va
sarvietėje Kennebunkporte, 
Maine, įvyko liepos 18, sekma
dienį, 7:30 v.v. Diena buvo karš
ta. Solistas ir akompaniatorius 
prieš koncertą atvyko iš Bostono 
ir po koncerto tuoj vėl išvyko, 
šį vakarą klausytojai tikrai buvo 
patenkinti. Jų veidai spindėjo, 
kai jie plojo solistui, užmiršę 
karštį. Plojo ilgai, reikalaudami 
biso. Ir išreikalavo tris papildo
mus išėjimus.

Benediktas Povilavičius tapo 
mūsų mėgstamu solistu ne dėl 
didelės propagandos, o gal ir be 
jokios. Kuklus ir nesiveržiąs, jis 
yra daugelio kviečiamas dėl 
savo sodraus boso-baritono bal
so ir pažangos, kurią jis daro 
dainuodamas.

t
Jo balsas ypač minkštai skam

bėjo šį karštą vakarą. Pradėjęs 
Haendeliu (Leave me Leath- 
some Light), jis parodė savo'bal- 
so tinkamą pastatymą, dainuoda
mas 17 šimtmečio muziką, kuri 
reikalauja emocijų apvaldymo, 
išreikšdamas muzikos formos 
grožį, religinį jos cbaracterį. 
Franz Schubert “Der Tod and 
das Maedcben” ir “An die 
Mus ik” skambėjo kaip dera 

Laieoer coanKtenui. įtomara* 
niai dalykai, Širdimi Jaučiami, 
mergaites šyehiumas ir žiaurios 

mirties šaltumas buvo gražiai 
tsgauu, ir Kunisyuyai tai 
Būtų įdomu išgirsti pilną 'Scku- 
berto “LiedeT |WbgHįū<'Tib- 
rai Povilavičiaes baisas rastu

, ‘T

įvairių dinaminių pakeitimų, ; 
reikalingų tai programai.

Pirmoji dalis buvo atlikta kita
taučių kalbomis^ bet niekas ne- 1 
pastebėjo, arba bent nebuvo « 
skundų, kad dainuota angliškai 
ir vokiškai. ,

“Ėsk, karvute”, Juozo Gruo
džio, priminė mums nepriklau
somą Lietuvą, kurioje kompozi
torius dirbo ir gyveno ir ten 
mirė. Justino Bašinsko, okupuo-* 
tos Lietuvos kompozitoriaus,' 
buvo atliktos trys dainos: Ru
duo, Aš surasiu, Ateisiu tylią 
naktį. Dainos turi modernią har
moniją ir didelę emocinę įtam- 
pą

Po pertraukos F. Durante 
''Maldoje” solistas gražiai valdė 
dinaminę linfyą.

Leo Delibes, prahcūzų kom
pozitoriaus, arija iš operos “Lak-, 
mė” įvedė mus į egzotinės ope
ros pasaulį, Rosrini populiaria 
arija iš Operos “Sevilijos kir
pėjas” solistas užbaigė šį kon
certą.

1



cagoj. Suvažta^pui skiriamos rte įsijungę ir i dvi dienos, norint pagrindžiau Lietm^ T^ 

aptarti Alto praeitą it atei- Lietuvos laisvinimo d 
pančių metą darbus. Suvažiavi- tu vos vyčiųseimui, 
me bes sudaryta nauja Alto arf-ų mgjjnao 5^ Clevel 
dyha. pirm. dr. K. šidlausfi

-galės pasakyti, kalbą Amerikos 
Lietuvių Tarybos organizuo
jamame simpoziume-svarsty- 
bose rugsėjo 1$ Jaunimo Centre, 
Chicagoj. Svafstybose taip pat 
dalyvaus nrof. dr. Domas Krivic
kas, iš Washingtono, ir laikraš
tininkas Vytautas Meškauskas, 

grindiftiai dabarties mūsų lietu
viškos politikos klausimai, jau
nimo reikalai, ryšiai su Lietuvos 
žmonėmis, ieškojimas talkos 
tarp kitų etninių grupių mūsų 
kovoj dėl Lietuvos laisvės, šias 
svarstybas - simpoziumą organi
zuoja visuomeninė komisija, 
kuriai vadovauja dr. Leonas 
Kriaučeliūnas.

Uoliai kelia Lietuvos reikalus
iCioero Alto skyrius, vadovau

jamas dr. Bronės Motašienės, 
parodo daug gražios iniciatyvos 
Lietuvos reikaluose. Skyriaus 
priimta rezoliucija dėl trėmimų 
Lietuvoj buvo išspausdinta 
Miunchene leidžiamame žur
nale. “ABN Correspondence” ir 

laikrašty “Denni Hlasatel”. 
Apie to skyriaus suruoštą de
portacijų minėjimą buvo iš
spausdinta informacija vieti
niame ; amerikiečių laikrašty 
The Life”. Paprašyta radijo 
WCEV stoties vedėja Lucyna

sias deportacijas Lietuvoj. Cice
ro Alto skyriaus pastangomis _ , ______________ _____
dokumentinis filmas The KGB leidžia JAV politinės linijos — 
Connections” buvo rodomas nepripažinti Pabaltijo kraštų in- 
Morton East (Cicero) ir Morton korporacijos į Sovietų Sąjungą. 
West (Berwyn) aukštosiose JAV konsulato tarnautojai lanky- 
mokyklose. Keliose vietose ro
dytos skaidrės apie Sibiro trem
tinius. Skaidres paruošė Alto 
centras.

Ieškant susidomėjimo 
Lietuvos reikalais

Siekdamas, kad amerikiečių 
laikraščiai daugiau domėtųsi lie
tuvių tautos reikalais, kun. J. 
Prunskis turėjo pasitarimus su 
“Chicago Tribūne” redaktore 
Lea McClain, su “Sun Times” 
redaktorium N. Shuman ir su' 
“Southwest News. Herald” re
daktorium T. Downs. Jie parodė 
gražaus prielankumo.

SLA seime'
Susivienijimo Lietuvių Ameri

koje seime St Petersburgo 
mieste, Floridoj, liepos 5-6 da
lyvavo Alto pirm. dr. K. Šidlaus
kas, sveikino seimą Alto vardu 
ir pasakė kalbą bankete.

Jungtinis Amerikiečių Pabaly 
dėčių . Komitetas ieško direkto
riaus ryšiam palaikyti — Public 
Relations Director. Atlyginimas 
— $17,000 metam, ir dar kai ku
rie priedai išlaidom. Reikia ge
rai mokėti anglų kalbą turėti 
akademinį išsilavinimą ypač 
Rytų Europos, Sovietų Sąjungos 
klausimais. Amžius — ne jau
nesnis kaip 21 m. Kandidatai tū
ri kreiptis į Joint Baltic Ameri
can National Committee, Post 
Office Box 432, Rockville, Mary- 
land 20850; tel.: (301) 340-1954.

Apie Vliko pirmininko 
lankymąsi Australijoj

Vliko pirmininko dr. K. Bobe
lio, kuris yra ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos garbės pirminin
kas, kelionė į Australiją buvo la
bai sėkminga. Turėjo Lietuvai 
naudingų pasikalbėjimų su val
džios žmonėmis, Lietuvos reika
lus plačiau iškėlė pasikalbėji
muose su Spaudos žmonėmis, 
visur buvo šiltai sutiktas vietos 
lietuvių.

Dėl JAV gen. konsulo 
lankymosi Pabaltijy

Valstybės departamento Pa
baltijo reikalų skyriaus vadovė 
Mildred A. Patterson atsiuntė 
raštą Amerikos-Lietuvių Tary
bos pirmininkui dr. K Šidlaus
kui, atsiliepdama į jo pasiteira- __ _______ ___ _____ ___
vimą dėl JAV gen. konsulo je, naudęjausi jų maloniomis

si Lietuvoj. Valstybės departa
mento pareigūnė savo rašte pa
žymi, kad-tie lankymaisi nepa-

baltimorEs žinios
Edvardas Budelis,' Amerikos 

legionierių organizacijos narys,

City buvo paskelbtas kaip vie
nas iš žymiausių vadų. Jis gyve
na Carroll County, buvo aukš
tesnės mokyklos mokytojas. Iš
ėjęs į pensiją, reiškiasi legionie
rių veikloje ir kitiems primena 
Lietuvos pavergimą. Jis taip pat 
dalyvauja įvairiuose lietuviš
kuose parengimuose.

Kęstas Laskauskas su savo 
žmona Liuce grįžo iš atostogų. 
Jis su Albertu Juškum vadovau
ja lietuviškai Melodijos radijo 
valandėlei Baltimorėje.

šv. Alfonso suaugusių klubas 
dažnai ruošia įvairius parengi
mus. Paskutinis toks buvo pra
ėjusį šeštadienį Diek ir Loretta 
Vandenberg namuose ir sode, 
Lutherville, Md. Klubo nariai 

eupatton. Eyewitness Accounts 
of Atrocities”. Išleido Jūros šau-

truota. Viršelis dail. J. Tričio. VHĮ
Įvykius mačiusiųjų liudijimais
informuojama apie kruvinus Los Angele5, CaliL, lietuvių parapijos sodelyje Aurelija 
okupanto darbus Lietuvoje. Balašaitienė irBekonas pkeL Jonas Kučingis.

LOS ANGELES LIETUVIŠKOJ SALOJ

Artinantis vasaros atostogoms, 
aš paprastai nerimsta, pajutusi 
savyje beveik čigonišką pomė
gį keliauti į tolimus kraštas, 
susitikti nepažįstamus žmones, 
praturtėti naujais įspūdžiais ir 
pažintimis. Šį kartą suplanavau 
savo atostogas praleisti Ameri
kos Vakaruose, kad galėčiau pa
sigėrėti didingais kanjonais, 
snieguotomis kalnų viršūnėmis, 
pamatyčiau paslaptinguosius 
Siena Nevada kalnus ir aplan
kyčiau grąžųjį San Francisco 
miestą su jo nuostabiais tiltais, 
Alkatrazo sala, tarptautinės kul
tūros mišiniu.

Savaime suprantama, kad, ke
liaujant į Vakarus, negalima ap
lenkti Califbmijos, o ten tai jau 
visi keliai veda į Angelų miestą, 
kuriame gyvuoja tvirta, gausi ir 
veikli lietuvių kolonija. Apsisto
jusi pas savo bičiulius Joną ir 
Nelę Mockus Yukaipos mieste
lyje, kuris tūno ramus ir miegūs
tas Califbmijos kalnų papėdė-

Prisiartinus sekmadieniui, lie
pos 11 dienos rytui, iškeliavome 
į Los Angeles. Plačiu, vingiuo
tu plentu važiuojant, vis grožė
jausi kalnų siluetais ir dykumos 
augmenija. Po beveik pusantros 

pavalgė gardžios krabų sriubos, 
krabų ir kitų valgių. Taip pat 
kalbėjo ir apie ateities veiklą, 
kaip pritraukti daugiau narių.

Lietuvių legionierių postas 
154 dalyvaus metiniame legiono 
seime, kuris bus rugpjūčio gale 
Chicagoje. Jie tikisi geriau susi
pažinti su Chicagos lietuvių le
gionierių Dariaus ir Girėno 
postu.

Gordonas ir Eleonora Matulo- 
niai išvyko į Vero Beach, Fla. 
Po kelių savaičių grįš atgal. Gor
donas sėkmingai veda prekybą. 
Jam tenka dažnai važinėti į Flo
ridą, kur organizuoja lietuvius ir 
net įkūrė jiem klubą, ten rengia 
linksmus parengimus. Būdamas 
Baltimorėje, jis su žmona akty
viai dalyvauja lietuviškame 
gyvenime.

§v. Alfonso mokykla naujus 
mokslo metus pradeda rugsėjo 
7. Pradžioje visi vaikai susiren
ka į į bažnyčią, kur 8 v.r. bus 
jiems mišios. Paskui eina į mo
kyklą Šiemet mokykloje dirbs 

trūksta seselių mokytojų.
Benedikta Glaveckienė, pir

mos kartos lietuvė, po ilgos ir 
sunkios ligos mirė šv. Agnietės 
ligoninėje rugpjūčio 16. Velio
nė, kai buvo sveiką buvo uoli

Altoriaus ir Rožančiaus draugijų 
narė, buvo sodabetė. Dirbdavo 
lietuviškuose ir parapijos pe
rengimuose. Paskutinius dešimt 
metų gyveno šv. Martyno sene-

valandos pasiekėme Los Ange- skaičiui didėjant, 1946 kun. Jo- 
les lietuvių šv. Kazimiero para
piją. Jau klebonijos impozantiš
kas pastatas man bylėjo, kad ja
me gyvenama lietuvių. Tai buvo 
galima spręsti iš trispalvio skydo 
ant pastato fasado. Erdvioje au
tomobilių aikštėje rikiavosi au
tomobiliai su originaliomis 
plokštelėmis, kaip “Močiutė”, 
“Jonas P” ir kt. Buvau nuste
binta pastatų didumo ir patalpų 
erdvumo.

Mišias aukojo parapijos ilga
metis klebonas prel. Jonas A. 
Kučingis. Jo turiningas ir mūsų 
gyvenimui pritaikytas pamokslas 
buvo maloni atgaiva po kartais 
nuobodžių ir šabloniškų eilinių 
sekmadienio pamokslų. GaUsų 
maldininkų būrį maloniai nu
teikė puikus parapijos choras, 
kuriam ilgus metas vadovauja 
komp. Br. Budriūnas.

Po pamaldų visi sugūžėjo į ne
didelę salę tradicinei kavutei, 
kurios meta buvo malonu su
sipažinti su eile losangeliečių. 
Mano bičiulė Nelė Mdckuviėėė; 
radusi patogų” nforriėhtą, ’lrizriė' 
supažindino su pačiu parapijos 
šeimininku prel. Jonu Kučingiu. 
Nuo pirmo momento pajutau gi
lią simpatiją tam maloniam, 
energingam dvasiškiui, kurį 
mėgsta visų pažiūrų losangelie-. 
čiai. Pagerbdamas mane, kaip 
viešnią iš toli, malonusis šeimi
ninkas, išsitraukęs glėbį raktų iš 
savo gilios kišenės, pasisiūlė 
man parodyti parapijos patalpas 
iš lauko ir iš vidaus, tuo pačiu 
meta trumpai nupasakodamas 
parapijos įsikūrimo istoriją.

Mokykla padabinta vyčių ir 
tautinių juostų raštais, o erdvio
je pramogų salėje,- talpinančioje 
daugiau kaip 400 asmenų, ka
ba lietuvių dvasiškių ir paties 
steigėjo portretai. Moderni vir
tuvė ir didoka scena yra pritai
kytos visokeriopo pobūdžio 
renginiams. Klebonijos gyvena
mos patalpos, vėsios ir erdvios, 
byloja apie darbštaus klebono 
interesus, su didelėmis knygų 
lentynomis ir raštais bei doku
mentais apkrauta darbo kabinę- * taip pat yra tapę Los Angeles 
tu, kuriame malonusis šeiminin
kas man pasirašė ir padovanojo 
Šv. Kazimiero parapijos kūrimo
si istoriją, parašytą Jurgio 
Gliaudos.

Iš laūko pusės metalinė pla- 
ketė praeiviui skelbia 1951 sta
tybos metus, nors jau 1940 prel. 
Julius Maciejauskas įsteigė lie
tuvių parapiją kuriai 1941 buvo 
suteiktos misijos teisės. Lietuvių

nas A. Kučingis buvo paskirtas 
lietuvių parapijos vikaru, o nuo 
1957 tapo parapijos klebonu. Da
bartinė parapijos salė, perremon- 
tuota ir pertvarkyta, buvo pir
moji bažnyčią įsigyta iš presbi- 
terijonų. 1959 pradėjo veikti $v. 
Kazimiero vardo šeštadieninė li
tuanistinė mokykla. Dabartinio 
klebono pastangų ir visų lietuvių 
talkos dėka buvo pastatyta da
bartinė bažnyčią kuri buvo pa
šventinta 1951 kovo 4.- Nuo to 
laiko parapijos gyvenimas plėtė
si, šakojosi, įvairėjo. Pradėta or
ganizuoti lietuvių dienas, leisti 
parapijos biuletenį, kurio stambų 
rinkinį man parodė malonusis 
šeimininkas. 1960 buvo pristaty
ta ir parapinė mokykla, 1965 
metais išleidusi savo pirmą lai
dą. Parapinėje mokykloje kas 
dieną dėstoma privaloma lietu
vių kalba.

Nenuostabu, kad parapija 
klesti, nes sekmadieniais čia su
važiuoja lietuviai iš tolimų vie
tovių, kai kurie važiuoja net il
giau kaip dvi valandas, tiek re
liginės pareigos, tiek tautinio 
įsipareigojimo šaukiami.

.Vaikštau gražiais kambariais, 
o tarp pastatų pastebiu nepa
prastai gražų kiemą kurio cent
re stovi xDievo Motinos balta 
statulą apsupta rožių krūmais ir 
paparčiais. Tai nuostabus idiliš
kas kampelis, kuriame galima 
intymiai medituoti, nejaučiant jį 
supančios didmiesčio aplinkos.

Graži, karšta vidurvasario die
na. Parapiečiai neskubą šneku
čiuojasi, gurkšnodami kavą už
kandžiaudami, dalindamiesi 
naujienomis. Beveik visi pastebi 
nepažįstamą viešnią todėl kalbi
na ir domisi. Jaučiuosi atvykusi į 
lietuviškus namus, kuriuose 
kiekvienas svečias yra maloniai 
laukiamas ir gražiai priimamas. 
Deją laikas bėgą o dar turiu 
nuvykti į netoliese vykstantį 
Tautinės Sąjungos pobūvį Lietu
vių Tautiniuose Namuose, kurie

lietavių kultūrinio ir socialinio 
gyvenimo židiniu. Atsisveikinu 
su klebonu Kučingiu, padėkoju
si už malonų priėmimą, spau
džiu ranką ir klausausi jo pa
kartotinio kvietimo “apsilanky
ti ir paviešėti”... Los Angeles 
lietuviškoji sala į mano įspūdžių 
pluoštą įspaudė nuostabiai gra
žius, nepamirštamus pėdsakus.

Aurelija Balašaitienė

DĄYTONA BEACH 
’ FLORIDA

VILLA NOVA PLANTATION S

—- DaiL Riagailės Zotovienėa 
korinių paroda įvyks rugsėjo 3- 
12 dienomis Čiurlionio galerijo
je Chicagoje. Parodą rengia Aka
deminio Skautu Sąjūdžio filiate-
riai, Chicagos skyrius.

— Dr. Ina Užgirienė, buv. Li
tuanistikos Instituto psichologi
jos skyriaus vedėją išvyko į 
Olandiją kur keletą mėnesių 
infonnuosis, kas daroma Europoj 
psichologinėse srityse, ypač 
vaikų vystymosi-pažinimo studi
jose.

— Cleveland, Ohio, abiturien
tų balius Lietuvių Namuose į- 
vyks rugsėjo T8. Rengia LB 
Ohio apygarda.

— Chicagos Jaunimo Centro 
25 metų sukaktis bus paminėta 
specialia akademija spalio 10 di
džiojoj salėj.

— Antanas Mončys, Paryžiuj 
gyvenąs lietuvis skulptorius, 
taip pat ir šiais metais pakvies
tas dėstyti medžio bei akmens 
skulptūrą Europos Meno Aka
demijos Triere pravedamuose 
vasaros kursuose. A. Mončys 
dailę studijavo Lietuvoj ir Pran
cūzijoj, yra surengęs keliolika 
meno parodų įvairiuose Euro
pos kraštuose ir JAV. Nuo 1973 
vadovauja skulptūros kursam 
Paryžiaus universiteto miestely.

— Dabarties lietuvių išeivi
jos svarbius uždavinius rugsėjo 
19 Chicagos Jaunimo Centre 
nagrinės dr. Juozas Girnius, dr. 
Domas Krivickas ir žum. Vy
tautas Meškauskas. Bus svars
tomi lietuvių išeivijos politiniai 

; klausimai, jaunimo reikalai, lie
tuvybė išeivijoje, ryšiai su oku
puotos Lietuvos žmonėmis ir 
kt. Svarstybas. organizuoja dr.

suomeninių reikalų pirminin
kas.

— Tarptautinį liaudies dainų 
ir šokių festivalį Havajuose, Ho- 
nolulu mieste, su savo moki
niais surengė olandų kilmės dai
nininkė Adelheid Armhold, P. 
Afrikos respublikoj mirusio dail. 
Prano Domšaičio našlė, jo kū
rinius išsaugojusi lietuviam. 
Festivalin buvo įjungtos prancū
zų, slovakų, vokiečių, norvegų, 
švedų, škotų, airių, rumunų, 
austrų, japonų, bulgarų, italų, 
ispanų, rusų ir lietuvių dainos. 
Lietuvišką * liaudies dainą “Li
nelius roviau” atliko pati moky
toja A. Domšaitienė-Žvironienė.

— Muz. Stasys Gailevičius, 
eidamas 78-tuosius amžiaus me
tas, pasitraukė į pensiją ir iš-

pijos choro vadovo ir vargo
nininko pareigų. Muz. S. (Mu
levičius yra gimęs 1904 lap
kričio 12 muzikų šeimoj ir mu
zikos studijas baigęs Lietuvoj ir 
Prancūzijoj. Dirbo teatre, Lie
tuvos operoj ir su chorais. Yra 
parašęs daug kompozicijų. Iš
leistuvės buvo birželio 12 Ana
pilio salėj, Mississauga, Ont 
St Gailevičius žada ir toliau 
kurti giesmes ir dainas lietuvių 
choram.

— Cleveland, Ohio, Šv. Jur
gio parapijos metinis koncer
tas ir balius įvyks rugsėjo 11 
parapijos salėj.

žiavimas įvyks rugsėjo 19 Cle- 
velande.

torus Du 
Vytautas

išleistų lietuviškų knygų. Antro
ji biblioteka Monterideo lietu-

vargdienės seselės. Tai yra vie 
na iš geriausių prieglaudų Balti- 
morge. Miltas už jos vėlę au
kotos rugpJAčio 18. prieglaudos 
koplytėlėje* Palaidota Holy 
Redeemer kaptnėsr Liko nu
liūdusi dukra Antaniną tūnūs 
Antanas ir Ričardas ir eilė

pos fondo.
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klierikų choras. Chorą sudaro 16 
jaunuolių klierikų. Tai labai 
džiugi žinia, kad tie jaunuoliai 
rado pašaukimą tarnauti Dievui 
ir žmonėms. \Kada taip trokšta 
pašaukirųų į kunigus ne tik pas

Telegrama ii Chicėgos sukak
tuvininką sveikino broliai Žu
kauskai su šeimomis. Laiškais

Imi (ritoft ilza)

Wo«M you liko to Mt yovr own hoars wtth practfcaRy no 
įkalt oa •arnlngs and kovo vaoationa as doalrod? If oo,

uF^iric arN^h

gyvenimui.Jnosafiydėkisesu
tė Pranutė (Kansasatau įtrina ė) ir 
Viktorija Dėdhrieaė su mdilm 
T ibiĮma J3 Žukauskų namuose, 
uitu sb ot tėvus oeianKancia

Rota proga įsigyti anglų kakta dvi vertingas knygas 
papiginta kaina:

LrmUANiA 700 TEARS, by A. Gerutis. 15 doL

tikau tik čia, Sunny Hills. Die
vas davė, kad esam artimiausi 
kaimynai.

Po pamaldų rinkomės į Kardų 
ir Dėdinų namus. Čia šeiminin
kaujant V. Dėdinienei ir kun. 
Antano sesutėms, buvome kara
liškai priimti ir pavaišinti.

tėvoĮuigio Gailiušio, kuris ilgai 
buvo, pranciškonų provincijolu, 
o dabarjrą Kennebunkport vie-

Iš Bostono buvo įdomu ke
liauti į šią šventę autobusu su 
jaunimu — šokėjais. Visą kelią 
girdėjosi nerimstanti ir nepa-( 
vargstanti jaunystė.

Liepos 21 sukaktuvių minė
jimas buvo pradėtas pamaldomis 
Šv. Teresės bažnyčioj. Mišias 
Mamaičių šeimos intencija au
kojo kun. J. Pragulbickas, asis
tuojant kunigams P. Jaraškai ir 
A. Kardui. Gražų, progai pritai
kytą pamokslą pasakė kun. P. 
Jaraška.

Popiet S.H. Community salėj 
pagerbimas buvo tęsiamas. Ra
šančiam šias eilutes teko garbė 
šiam pagerbimui vadovauti. Bū

tom verdu V; Beleckas ir cho 
reik) vardo Genutė Beleckienė.

Vietos liežuviai parapiečiai, 
norėdami nors maža dalelyte at-

sveikino Juozė Augaitytė, jo duk
relės, seserys, broliai iš Lietu
vos, Dirginčiai iš St Petersbur- 
go ir Ona ir Jonas Zubavičiai iš 
S. Hills.

Išaiškėjus, kad čia gyvenantis 
mielas Vincas Ambrulaitis taip 
pat švenčia savo gimtadienį ir 
vardines, nuo Ambrulaitienės iš
kepto torto, M. Ambrulaitienei 
ir J. Čepukienei jį atgabenus, 
abu sukaktuvininkai Vincai kar
tu nupūtė žvakutes. ' '

Trumpu, bet jausmingu žo
džiu muzl V. Mamaitis padėko
jo visiems, už atsilankymą ir už 
dovaną.

Sugiedota x abiem Ilgiausių 
metų. Tęsėsi vaišės, dainos ir 
šokiai, Mamaičiui skambinant 
pianinu arba Čepukui grojant 
akordeonu.

I LIETUVĄ —1982

79-03 J AMAICA A VE. 
WOODHAVEN, N.Y. 11421 
TEL. 212 296-1162

JAMES SKIMELIS, PREZ. 
SOUND SECURITY SYSTEMS 
(212)846-2899

BALTICTOURS 
8 Whlt» Oak Road 
Nswton. MA 02168 
617 866*1180

Šioje šventėje mišias 
kun. Jurgis Gailiušis, o pi 
pasakė kun. Viktoras Gidžiūnas. Bostono Onos Ivaškienės U jos 
Per mišias giedojo pranciškonų sūnaus Gedimino Ivaškos veda* 

ma tautinių šokių grupė. Gryna
me me ir gražioje tėvų pranciš
konų sodyboje taip gražiai deri
nosi jaunos merginos ir vaikinai 
tautiniais drabužiais pasipuošę 
šokdami lietuvių tautinius šo
kius. Tų šokių pasižiūrėti susi
rinko ir gana nemažai apylinkės 
gyventojų nelietuvių.

Custom made fur and shaep- 
skin coats and other laather 
goods. The lowest prices in 
nelghborhood. Ūso ourlsy- 
away plan.

A. a. Jono Belecko metinės
Liepos 22 sukako metai nuo 

Jono Belecko, Sibiro tremtinio, 
Vytauto Belecko tėvo, mirties. 
Šv. Teresės bažnyčioj už jo vė
lę mišias aukojo kun. P. Jaraška. 
Drauge koncelebravo ir kun. 
A. Kardas ir kun. J. Pragulbic-

Sound Sscurity Systems apdraudžia privačius 
namus, butus, krautuves, įstaigas ir tt Aliarmu specialis
tas atidžiai Ižtirs, kokia sistema yra goriausia Jūsų gyven- 
vietčs ar darbovietės roikriĮavimams.

Aliarmų įrengimams naudojami patys naujausi ir 
goriausi aparatai ir priemonės! LeiskKo lietuviui ateiti 
pas Jus pasitarti, pasiteirauti ir padėti Jums, kad galėtu
mėte tuoj pat gyventi saugiau!

Sound Security Systems jau yra apsaugojus daug 
lietuvių visuomenės narių, įskaitant ir KASĄ — LIETU
VIŲ KREDITO UNUĄ! Skambinkite šiandien sužinoti, 
kaip apsaugoti savo brangenybes, savo Ir savo šeimą! 
Kaip jau žino tie, kurie yra Sound Security Systems ap
drausti, Jūs tikriausiai jausitės ramiau, miegosite leng
viau Ir žinosite, kad esate apsisaugoję nuo pavojaus!

LITHUANIAN COOKERY 
(la ■atfM, SM prtoe • M.)

Atitaisymas. Darbininko 2d 
numeryje paskelbta žinutė, kad 
muz. Mamaitis iš moterų yra su
daręs chorelį. Netiesa. Esame ir 
penki vyrai.

sidėkoti už jo* be jokio atlygini
mo chorelio vedimą ir vargonin- 
kavimą Šv. Teresės bažnyčioj, 
sudėjo kuki ią dovaną, kurią cho
ristai Valytė Rumšienė ir B. C®.

Oras pasitaikė gražus ir tinka
mas tokiai šventei ir gegužinei. 
Kaip daugelis žinome, tėvų 
pranciškonų sodyba yra labai 
gražus ir gerai prižiūrimas gam
tos kampelis. Oras grynas, žalu
ma, medžių pavėsiai, graži baž
nyčia, grotos koplyčia, lietuviš
kas kryžius ir daugybė kitų 
primena lyg Lietuvoskampelį.? 
Ir šį kartą žmonių privažiavo iš 
New Yorko, Connecticut, Mas- ' 
sachusetts, New Hampshire ir 
kitų vietovių, neskaitant paties 
Maino. Buvo ir. vasarotojų, kurie 
šioje puikioje sodyboje leidžia 
savo atostogas. Vasaros laiku čia 
būna įvairių organizacijų suva
žiavimai, rengiami kultūros va
karai ir panašiai.

sutikti, pavaišinti ir pristatyti jau 
čia gyvenantiems lietuviams.

Miela turėti savo tarpe kun. A. 
Kardą, kuris prižadėjo, nors ir 
pensųoje, tęsti kunigo patarnavi
mus šiai kukliai lietuvių kolo
nijai.

Po pamaldų visi buvo pa
kviesti į Beleckų namus kavutei 
ir užkandžiams.

Muz. V. Mamaičiui 75 metai
1907 liepos 21 Žemojoj Pane

munėj, Sakių apskrityje, gausioj 
šeimoj gimė Vincas Mamaitis, 
šiemet sulaukęs 75 metų am
žiaus.

Mokėsi Kauno Aušros gim
nazijoje ir muzikos konservato-

Svečias atostogautojas? *
Paatostogavęs čia apie mėnesį 

laiko, Elizabetbo Šv. Petro ir Po
vilo parapijos vikaras kun. Juo
zas Pragulbickas liepos 27 mus 
paliko ir, muz. V. Mąmaičio 
gautomis žiniomis, laimingai pa
siekė namus.

Gal klystu sakydamas, kad 
atostogavo, nes teko jį matyti 
kas sekmadienį ir šiaip kitomis 
progomis aukojant mišias beį 
klausant išpažinčių šv. Teresės 
bažnyčioj Sunny Hills.

Laukiam mielo kunigo Juozo 
vėl greit apsilankant.

VAGYSTĖS IR APIPLĖŠIMAI YRA 
KASDIENINĖS PROBLEMOS!

MŪSŲ APYLINKĖS, DEJA, EINA 
BLOGYN, IR YRA ATĖJĖS LAIKAS 
LIETUVIAMS APSIGINTI!

Šia proga savo pamoksle kun. 
A. Kardas pamaldų dalyvius su
pažindino su jų gausia 8 vaikų 
šeima. Tėvui esant kalviui, ži
nomam Juozelio vardu, šeima 
buvo aprengra, soti ir apšviesta.

Dar iš Chicagos laikų pri
simenu ktin. Joną. Kun. Antaną 
ir dvi švelnumu pasižyminčias 
sesutes, Marytę ir Pranūtę, sū

ri joje. Pasižymėjęs chorvedys. 
Dar laisvoj Lietuvoj jis vadovavo 
karo policijos mokyklos ir žemės 
ūkio ministerijos vyrų bei mo
terų chorams, taip pat kartu su J. 
Kudoku Dainos draugijoschorui, 
o vėliau buvo Vilniaus filharmo
nijos liaudies ansamblio vadovo 
pavaduotojas. Tremty, Vokietijoj, 
vedė Meerbecko lietuvių sto
vyklos mišrų chorą. Anglijoj, dar 
pereinamoj stovykloj Byfleet su
organizavo vyrų chorą, kuris 
daug kartų koncertavo anglams. 
Londone reiškėsi su meno an
sambliu “Vaidila”. Kartu su V. 
Untuliu suorganizavo dainų 
šventę Nottinghame. Vargonin- 
kavo Londono Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoje.

Atvykęs į Ameriką, apsistojo 
Elizabethe, New Jersey. Buvo 
Šv. Petro ir Povilo parapijos var
gonininku. Be savo tiesioginių 
pareigų, darbavosi organizuojant 
lietuvių pasirodymą N.Y. pa
saulinėj parodoj, išleidžiartt 
knygą “Lietuvis* vargonininkas 
išeivijoje” bei mganisĖčiojant daF ’ 
nų šventes JAV-ėse ir Kanadoj1.' 
Buvo ilgametis “Muzikos žinių* 
redaktorius.

Tai tik dalelytė muz. V. Ma- 
maičio veiklos.

Į paraginimą šia proga pagerb
ti šį Sunny Hills apsigyvenusį 
ir dar rankų nenuleidusį muzi
ką — pensininką visi Sunny 
Hills lietuviai spontaniškai rea
gavo.

' Pasimelsta už Onas
Liepos 26 Šv. Teresės bažny

čioj Onos ir Vytauto Bakučių 
užprašytas mišias už Oną ir Ma
riją aukojo kun. P. Jaraška. Pa
simelsta už visas Onas ir jų gimi
nes, ypač už sunegalavusią Oną 
Zubavičienę.

Oninių puota vyko sekančią 
dieną Baltučių namuose. Kam 
yra tekę būti pas Balučius, tas ži
no, kad ten trūko tik gulbės pie
no.

LIETUVIŲ VEDAMA 
sound SECuritų sųstems 
GALI JUMS ŠIANDIEN PADĖTI!

SOVIET GENOCIDE IN UTHUANIA, by J. Paįauįls- 
iS.12doL '
Užsisakant abi knygas, mokama t* 26 doL
Persiuntimui pridedamas tik 1 doL
Darbininkas, 341 HigNand BhrtL, BrooHyn, N.Y. 11207

Mišios už mirusius Kardų 
Šeimos narius

Jau bus šiek tiek daugiau 
negu treji metai, kai Chica- 
goje mirė kun. Jonas Kaniaus
kas, MIC. Velionis savo lietuviš
ka veikla, taikiu sugyvenamu bū
du buvo plačiai žinomas Chiča- 
gos lietuviškai visuomenei. '

Velionio brolis kun. Antanas 
Kardas, asistuojant kunigams P. 
Jaraškai ir J. Pragulbickui auko
jo mišias už a.a. 'kun. Joną 
ir kitus mirusius šeimos narius, 
už tėvus ir Lietuvoj mirusius 
brolį ir dvi sesutes.
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dėjas Petras Viščinis rugpjūčio si o buvo mobilizuotas į

parapiečiai.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Bostone gegužės 29 buvo Prano Lemberto plokštelės pristatymas, kuriame dalyvavo daug 
poeto draugų. Plokštelėje yra dainos ir arijos, sukurtos Pr. Lemberto žodžiam. Išleido 
poeto šeima, prisimindama jo mirties 15 metų sukaktį. Nuotraukoje iš .k. sėdi kom
pozitorius Julius Gaidelis, M. Lembertienė, solistas Stasys Liepas, Fel. Gaidelienė, stovi 
V. Pimenovienė, smuikininkas Izidorius Vasyliūnas, buvęs Keleivio redaktorius Jackus 
Sonda ir rašytojas Juozas Vizbaras. Nuotr. K. Daugėlos

DAIL. VIKTORO VIZGIRDOS PARODA

ęenterville, Mass., Cape 
Code gyvena dail. Viktoras Viz
girda. Jis šią vasarą daug laiko 
skyrė tapybai.

Nuo rugpjūčio 28 iki rugsėjo 5 
jo ..darbų paroda vyksta Odine 
galerijoje, 12 Fire Station Rd., 

Brangiam vyrui ir tėvui
A-A. 

JONUI PAKALKAI
miras, poniai Aleksandrai Pakaikienai, dukrai Rimai 
Čerkeliūnlenei ir jos šeimai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Jonas ir Arianė Bortkevičiai ir 
Amalia Bortkevičienl

A.A.
BRONEI MACKEVIČIENEI

Hartfordo vyrų kvartetas “Vytis” ' 
Moterų trio “Paslaptis” ‘

j Anapilį iškeliavus, dukrą ir žentą, MIldą ir Juozą Stori
nus, nuoširdžiai užjaučia

Tapai Message to the Church

Tokiu pavadinimu Bostono

Pilot” rugpjūčio 6 išspausdino

LAISVĖS VARPAS aekmadlo-

•4
M

 
“ *

JUOZAS BARTKUS

HJ.. kun. Alfredas Žeme Ikia, Nowark, N J.

kun. Domininkui Vainoti. Dėkoju oolletui M. Razoal-

Liūdinti žmona Bronį

Osterville, Ma., telefonas 617- 
428-9425.

Drauge galerijoje bus išstatyta 
ir Afrikos primityvusis menas. 
Parodos atidarymas — rugpjūčio 
28, šeštadienį, nuo 6 iki 8 v.v.

Parodos proga išleistas kvieti

mas su gražiu dail. Viktoro Viz
girdos pristatymu, su citatomis 
iš įvairios amerikiečių spaudos. 
Įdėta ir viena jo kūrimo repro
dukcija

Šioje parodoje dail. Viktoras 
Vizgirda išstato savo tapybos 
darbus ir vitražus.

CAPE COD, MA
LB Cape Codo apylinkė žo

džio “atostogos” nepažįsta. 
Birželio mėnesį Our Lady of 
Victory bažnyčioje buvo suorga
nizuotos pamaldos už Sibiran iš
tremtuosius. Pamoksle išsamiai 
visi buvo supažindinti su lietu
vių tautos ir Bažnyčios padėtimi 
Sovietų okupuotoje Lietuvoje.

nikas F. Mandeikip gražiame 
šile, kuriame apie 200 atosto
gaujančių Cape Code lietuvių 
turėjo progos susitikti ir pabend
rauti. Pikniko parengime dirbo 
šimtas procentų visų LB apylin
kės narių, tad nenuostabu, kad 
šeimos šiluma sujungė visus 
dalyvius. Tai nuopelnas Cape 
Codo LB apylinkės pirmininko 
V. Židžiūno. Apylinkės dailinin
kai mėgėjai E. Bliudnikas, E. 
Jansonas ir S. Mineika surengė 
savo darbų parodą. Paroda at
skleidė, kad lietuviai, ir auksinio 
amžiaus sulaukę, dirba ir noriai 
su visais dalinasi savo darbų 
derliumi. Kukli, savotiškai sava 
paroda sudarė jaukią nuotaiką. 
Parodos dalyviai paaukojo LB 
apylinkei: S. Mineika — 25 dol., 
E. Jansonas — 15 dol.

Gausi laimikiais loterija džiu
gino ne vieno akį, o vaišių ir gė
rimų stalas malšino alkį.

Rugpjūčio mėn. LB apylinkės 
valdyba nutarė paskirti 100 dol. 
Lietuvių Fondui ir spaudai pa
remti (Darbininkui, Dirvai, 
Draugui ir Pasaulio Lietuviui po 
25 dol.).

Apylinkės narys Simas Kontri
mas savo 80 metų sukakčiai at
žymėti vietoj tradicinio baliaus 
Lietuvių Fondui paaukojo 300 
dol. Tai pavyzdys visiems, kaip 
prasmingai galima švęsti savo 
gyvenimo reikšmingas sukak
tuves.

Aišku, be gerų žinių, yra ir 
liūdnų. Rugpjūčio mėnesį atėjo 
iš Lietuvos žinia, kad ten mirė 
mokytojas Antanas Biliūnas, 
brolis M. Biliūno, mūsų apylin
kės steigėjo. Jam visų LB apy- 
linkės narių vardu reiškiu užuo
jautą, netekus mylimo brolio.

JJN.

1982 0*

jomis sutartinai bendromis jė- Kelmę. Aštuon erius nu-tus čia 
buvo valsčiaus sekretorium, o iš 
čia buvo perkeltas tom pačiom 
pareigom į Raseinius, kur iš
buvo iki II pasaulinio karo, kada 
karo veiksmai ir okupacija pri
vertė pasitraukti į vakarus. Juo
zas šilimas su žmona ir dukryte 
leido vargo ir ilgesio dienas Vo
kietijoj. Gyvenimas iš UNRRA 
jam atrodė gyvenimas iš išmal
dos. Jis to nenorėjo. Kasdienąnę 
duoną sau ir savo šeimai jis 
norėjo užsidirbti. Kai 1949 atsi
rado galimybė emigruoti į Ang
liją, šilimai ir emigravo. Ten iš
gyveno 10 metų. 1959 atvyko į 
Ameriką ir apsigyveno Bostone, 
kur buvo daug jų gerų bičiulių 
dar iš Lietuvoslaikų.

kė kun. Rainelis šakalys, pran
ciškonas iš Kennebunkporto, 
Maine. Savo kalboj jis rėmėsi 
plačiais išsikalbėjimais su lietu
viais klebonais, kitais kunigais ir 
parapiečiais, o taip pat vienos 
parapijos anketos duomenimis. 
Jo nuomone, lietuviškos parapi
jos klebonais ir jų padėjėjais tu
ri būti lietuviai kunigai, gerai 
moką lietuvių kalbą. Jei čia 
gimę kunigai tos kalbos nėra ge
rai apvaldę, tai jie turi būti 
bent gilūs lietuviai patriotai. To
kiu atveju lietuviškoji parapija 
dar nežus. Kunigai turėtų daž
niau aplankyti savo parapiečius, 
ypač šeimas, bendrauti su žmo
nėmis ne tik kaip kunigai, bet ir 
kaip paprasti žmonės. Ypatingos 
reikšmės yra kunigų darbas su 
jaunimu. Negalima tenkintis 
vien tik darbu su mišių patar
nautojais ir Lietuvos vyčiais. 
Kiekvieno kunigo sėkmingai 
veiklai reikia, kad jis būtų pro
gresyvus, studijuotų psi
chologiją, geriau paruoštų pa
mokslus, dažniau pasitartų su 
žmonėmis parapijos reikalais, 
ieškotų naujų pašaukimų, nes be 
lietuvių kunigų lietuviškos para
pijos neišsilaikys. Senos para
pijų organizacijos neatlieka savo 
uždavinių, tad reikia naujų veik
los metodų ar nauju organiza-

lį.fuyi'i pageidąYimai, 
lietuviškų parapijų klebonams ir 
kitiems kunigams, dirbantiems 
lietuviškose parapijose.

Iš lietuvių kunigų reiškiamų 
pageidavimų lietuviams svar
biausia tai, kad, net toliau gy
vendami, jie priklausytų prie 
lietuvių parapijos ir kiekvieną 
sekmadienį vyktų į lietuviškas 
pamaldas. Kai dabar lietuvių pa
rapijose jau laikomos pamaldos 
taip pat ir anglų kalba, tai la
bai svarbu, kad lietuviai rinktųsi 
į lietuviškas pamaldas, ne ang
liškas. Lietuvių parapiečių su
stiprinta moralinė ir materialinė 
parama lietuviškoms parapi
joms gali daugeliu atvejų nu
lemti lietuviškos parapijos sėk
mingą veiklą ir likimą. Reikš
mingas vaidmuo lietuviams ten
ka dar naujų pašaukimų ugdy
mo srity. Jei tų pašaukimų ne
bus, tai lietuvių parapijos liks be 

Bostone Šilimai greitai įsidar
bino. Prabėgančių metų skaičius 
krovėsi ant Juozo pečių. Jis labai 
mėgo gamtą. Išėjęs pensijon to
limesnes dienas norėjo praleisti 

^gamtoje, kurią jis labai mėgo. 
Prieš eilę metų Cape Cod jie 
turėjo įsigiję nedidelį namą. 
Prieš 5 metus paliko Bostoną ir 
persikėlę į Cape Cod.

Velionis Juozas Šilimas iš pat 
jaunystės jungėsi į atsikūrusios 
Lietuvos organizacijas. Buvo ak
tyvus šaulys, Jaunosios Lietu
vos narys, o taip pat ir Tauti
ninkų sąjungos narys. Būdamas 
ir pensininku, jis iš savo kuklios 
pensijos rėmė lietuviškas orga
nizacijas: Baltą, Tautos Fondą ir 
kitas, kartais ir stembesnėmis

lietuvių kunigų. O be jų lietu
viškos parapijos neturi ateities. 
Šis labai konkrretus kun. Kabe
lio Šakalio, pranciškono, pasisa
kymas buvo gražiai aprėmintas 
ir pailiustruotas Juliaus Siniaus 
giesme “Skausmo kryžkelėse”, 
kurią atliko Dainavos ansamb
lis su solistais Dana Stankaity- 
te ir Jonu Vazneliu. Kaip pro
gramos vedėjas P. Viščinis pa
brėžė, tokios giesmės dar tebe
skamba stipriose lietuviškose 
parapijose.

Daug kas pranašauja, kad knyga

joje. Knygos kaina — 90 dol.

.upės. Nuliūdime liko nallė Ada,

$10 — A. Andriušienė, Bukaus
kų teima, I. Kontautienė, M. 
Krutulienė, I. ir E. Manomaičiai, 
A. Mickūnienė, 1. Mickūnienė, 
A. ir Z. VieSkalniai, 0. Vi- 
leniškienė, J. ir E. Valiukoniai; 
$6 — E. Mineikienė ir 15 
— K. ir A. Šimėnai. Iš viso su
aukota $250.

Tautos šventės minėjimas į- 
vyks rugsėjo 12 sekmadienį.
10:15 vai. ryto Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioj So. Bos
tone bus aukojamos mišios, po 
to parapijos salėj vyks tolimes
nis minėjimas. Visi kviečiami. 
Rengia Jono Vanagaičio Saulių 
kuopa.

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komiteto rengiamas tradicinis 
balius įvyks rugsėjo 25, šešta
dienį, So. Bostono Lietuvių Pi
liečių D-jos salėj.

Tautodailės darbų parodą ir 
pardavimą spalio 2-3 rengia Bos
tono LT.I. skyrius.

Radijo valandėlės Laisvės 
Varpo rudens koncertas įvyks 
spalio 10 So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos salėj.

Parapijos misijos. šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje So. 
Bostone misijos prasidės spalio 
17 d. 10:15 v.r. Mišias aukos ir 

pamokslą pasakys vyskupas 
John D’Arcy. Parapijos klebonas 
kviečia visus parapiečius daly
vauti mišiose. Svarbu, kad 
bažnyčia būtų , pilna. Skaičius 

aukohriLeus!"fn JDŪaų
Viši, kas pažinome velionį 

Juozą, pažinome kaip labai 
ramų, labai sugyvenamą, labai 
mielą ir taikų žmogų.

Ir štai rugpiūčio 30 d. 8 vai. 
ryto ve lionio Juozo širdis sutojo 
plakusi. Jo kūnas buvo pervež
tas į Bostoną ir pašarvotas John 
Mulry koplyčioje. Paskutinis at
sisveikinimas įvyko rugsėjo 2 
Velionis buvo evangelikas. 
Krikščioniškas maldas koplyčioje 
kalbėjo evangelikų kunigas Ste- 
ven Seminerio. LB Cape Cod 
apylinkės vardu atsisveikino 
pirm. Vladas Židžiūnas, o šei
mos, draugų ir visų bičiulių 
— Povilas Žičkus.

Kapinėse kun. Seminario su
kalbėjo maldas, o evangelikų 
lietuvių parapijos vardu trumpai 
atsisveikino Irena Manomai- 
tienė. Palaidotas gražiose Cedar 
Grove kapinėse
Dorchester, netoli Nepons'et

Lietuvišką parapijų metų re
liginis koncertas įvyks Š v. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioj So. 
Bostone, lapkričio 7, sekmadie
nį, 11 vai. ryto. Koncerto prog
ramoj — Beiklee. kolegijos cho
ras, solistai ir muzikai. Bus at
liekama Jeronimo Kačinsko nau
ja kompozicija šv. Pranciškaus 
800 metų jubiliejaus proga — 
“Saulės giesmė”.

šv. Petro parapija bazaras 
— lapkričio 14 So. Bostono Lie
tuvių. piliečiųJD-jos salėj.

minėjimas įvyks lapkričio 21, 
sekmadienį, So. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos salėj. Ren
gia Lietuvos karių veteranų są
junga Ramovė.

JORA STRMAĮTYTt, IMUVė ar

Skaityk ir platink 
Darbininką!
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savaitgali buszlaulių kultūrinė 
savaitė. Rengia Bostono rinktinė.

čių 
truota

spaustuvėje Brooklyne ir siunti
nėjamas amerikiečių informa
cijos įstaigoms, vyskupams,

.... (212) 827-1352 
-—(212) 887-1351

28,

f.Velio-
Slavfaskienė

tari 190 i

seserų kongregacijos rėmėjų 
draugija.

Paroda mitą jo 50 metų ko-

kuri buvo rugpjūčio pradžioje 
Dainavoje, iš New Yorko daly
vavo mokytoja Jadvyga Kregž- 
dienė ir jaunimo atstovės: Ni
na Jankauskaitė, Audrė Lukoše- 
vičiūtė ir Laura šatinskaitė.

Redakcijoje lankėsi Rimas ir 
Rusnė Kaspučiai. Jie atvyko 
iš Hartfordo ir atvežė savo išleis
tą naują plokštelę, kur įdainuotos 
estradinės dainos. Plokštelė 
vadinasi “Tarp tostų ir dainų”. 
Paliko platinti Darbininko ad
ministracijai. Iš čia išvyko į 
Washingtoną. Jie abu jauni žmo
nės, puikiai kalba lietuviškai. 
Gyvena Detroite. Į redakciją 
juos palydėjo Gintė Damušytė.

ninko spaudai paremti atsiuntė

nistracija už auką nuoširdžiai 
dėkoja.

Bronė Oniūnienė, gyvenanti 
Juno Beach, Fla., rugpjūčio 20 
atvyko aplankyti savo bičiulių, 
gyvenančių New Yorke. Sustojo

Village, N.Y. Anksčiau Bronius 
ir Bronė Oniūnai gyveno Mas- 
pethe, New Yorke, prieš keletą 
metų išsikėlė į Floridą. Bro
nė Oniūnienė kasmet atvyksta į 
New Yorką ir čia pabūna apie 
mėnesį laiko.

mininkauja Liet Fronto Bičiu
lių New Yorko sambūriui. Praei
tą savaitę ji buvo paguldyta į li
goninę, kur jai padaryta maža 
operacija.

čio 31. Prašome atkreipti dėmesį dyba. Šiuo metu dailininkas visą 
ir kalendoriuje įrašyti trūks- laiką ir skiria parodos pasiren- 
tamą dieną. gimui, intensyviai tapo naujus

KtU žurnalo š.m. 6 numeris paveikslus, anksčiau nutapytus 
jau suredaguotas ir atiduotas 
spausdinti. Pasirodys už kokios 
savaitės.

Queens LB apylinkė, kuriai 
pirmininkauja Jurgis Zabielskis, 
rūpinasi pagyvinti savo veiklą. 
Artimiausiame savo susirinkime 
numato paminėti Krėvės ir Vie
nuolio 100 metų gimimo su
kaktis.

Irena Veblaitienė skaitys iš
traukas iš knygos “Kovos dėl 
Lietuvos nepriklausomybės” 
trečio tomo. II ir III tomą parašė 
Antanas Rukša. Trečiojo tomo 
sutiktuvės bus rugsėjo 18, šešta
dienį, Kultūros Židinio mažojo
je salėje. Rengia New Yorko ra- 
movėnai.

Aktorius Vitalis Žukauskas 
šiemet mini savo sceninės veik
los 40 metų sukaktį. Ta proga 
numatoma surengti akademiją, 
kurios metu jis pats atliktų pro
gramos dalį. Taip pat surengtų ir 
teariu istorijos parodą, nes turi 
labai didelį archyvą, kur yra su
rinkęs įdomios medžiagos apie 
lietuvių teatrą Amerikoje.

Tautos šventė bus paminėta 
rugsėjo 12, sekmadienį. 11 vai. 
bus koncelebracinės mišios Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje. 
Pamokslą pasakys kun. Kazimie
ras Pugevičius. Tą dieną bus da
roma rinkliava Lietuvių Reli
ginei Šalpai, kurį įvairiais bfl-

aptvarko ir įrėmina.
Katalikų universitetui Apreiš

kimo parapijos bažnyčioje buvo 
surinkta 310 dol..

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELES

riams. Numerį išvertė Vita Ma- 
tusaitienė, suredagovo kun. K. 
Pugevičius ir Marian Skabeikis. 
į numerį įdėta paminėtų disi
dentų nuotraukos. Gale, kaip 
įprasta, įdėta vardų ir vieto
vardžių indeksas. Leidžia Kuni
gų Vienybė, šio numerio išlei
dimą parėmė Liet Kat. Re
liginė Šalpa.

ris nuo seno priklauso 41 kuopai. Jie visi buvo šios kuo
pos delegatai seime. Seimas vyko rugpjūčio 4-8 Wfllougbby, 
Ohio. Nuotr. V. Bacevičiaus

ŠV. PRANCIŠKAUS JUBILIEJUS

Kun. Juozas Pragulbickas, 
Elizabetho Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios vikaras, visą liepos 
mėnesį atostogavo Sunny Kilis, 
Fla. Drauge jis dalyvavo ir lie
tuviškos kolonijos gyvenime.

čią Lietuvoje. Po mišių akade
mija su menine programa bus 
parapijos salėje. Kat Moterų Są
jungos 29 kuopa žada parengti 
lengvus užkandžius. Rengia LB 
I-ji apylinkė.

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

Richmond Hill, N. Y., parduo
damas vienos Šeimos namas iš 6 
kambarių už labai prieinamą 
kainą. Teirautis tel. 847-2774.

Tarp tostų ir dainų, estradinė 
muzika, atlieka Rimas Kasputis 
su modemiška gitarų-trumpetės- 
akordeono elektrine akusti
kos palyda. Dainuoja: Vien tik 
mums, Pavasaris gimtinėj, Prie 
šaltinio, Varžybos, Ateis tokia 
diena, Vai žydi, žydį, Paryžiaus 
tango, Žibuoklės, Mergužėlė ir 
Vėlyvi žiedai. Kaina 9 dol.

Lauksiu tavęs ateinant 
Montrealio vyrų okteto įdainuo
ta 17 patriotinių lietuviškų dai
nų ir maršų. Kaina 10 dol. Per
siuntimui pridedama 1 dol.

Taip pat gaunamos ir šios nau
jausios plokštelės: Kur ginta
rais. — Montrealio jaunimo an
samblis atlieka 16 kūrinių. Kai
na 10 dol. Dainos, muzika ir 
gėlės — įvairių kompozitorių ir 
artistu atlikti 12 kūriniu. Kaina 
9 dol. Leonas Baltrus — ari
jos 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 — lietuvišką 
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. 
11207. \

ELIZABETH, N J.

Birželio trėmimų paminėjimas
New Jersey lietuviai didžiuo

sius lietuvių trėmimus ir dabar
tines jų aukas už tėvynės lais
vę ir pagrindines žmogaus tei
ses paminėjo birželio 12, šeš
tadienį, vakarinėmis mišiomis 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
bažnyčioj Elizabethe. Mišias 
koncelebravo tėvas Leonardas 
Andriekus, OFM, Brooklyno 
vienuolyno viršininkas, šios pa
rapijos klebonas kun. Petras 
Žemeikis su savo asistentu kun. 
Juozu Pragulbicku ir iš Flori
dos atvykęs Patersono Šv. Ka
zimiero parapijos lietuvių ap
tarnauti klebonas emeritas kun. 
Viktoras Dabušis. Gražų ir pras
mingą pamokslą pasakė tėvas 
Leonardas. Prieš mišias ir jų me
tu smuiku grojo LB Elizabetho 
apylinkės pirmininkas Julius 
Vebhutis, giedojo parapijos cho-

Visame pasaulyje dabar 
vyksta šv. Pranciškaus 800 metų 
gimimo jubiliejus. Jis jau artėja 
prie galo. Lietuviai pranciškonai 
jubiliejų paminėjo savo tarpe ir 
bendrai lietuviškoje spaudoje, 
radijo programose, lietuviškose 
parapijose.

Jubiliejus bus užbaigiamas 
Brooklyne. Spalio 3 Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje 11 vai. 
įvyks iškilmingos pamaldos. Mi
šias laikys Tėv. Leonardas And
riekus, OFM, Brooklyno pran-

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

Br. Kviklio, Vilkaviškio vys
kupija, 23 dol.

J. Prunskio, Lietuviai Sibi
re, 23 dol.

L. Kerulio, Išvežtųjų lietuvių 
sąrašas, 20 dol.

A. Šapokos, Lietuvos istorija, 
18 dol.

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

P. Kaladės, Maistas ir Jigos, 
20 dol.

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

A. Budreckio, Algirdas, 15 
dol.

Z. Raulinaičib, Keturi frontai, 
9 dol.

Ic. Mero, Sara, romanas, 8 
dol.

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

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

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

A. Gustaičio, Algis Trakys ir 
Taksiukas šleivys, vaikams nuo
tykiai, 2 dol.

J. Vizbaro, Alšėnų kunigaikš
tytė, 8 dol.

C. BuHdO, Teisėjo atsimini
mai, 10 dol.

A. Kairio, Po Damoklo kar
du, I tom. 5 dol-, H tom. 8 dol.

A Barono, Mirti visada suspė
si, 8 dol., įrišta 10 dol.

APREIŠKIMO P ABATIJOS 
PIKNIKO LAIMĖJIMAI

Apreiškimo parapijos gegu
žinė - piknikas buvo rugpjūčio 
1 Plattdeutsche Parke,. Franklin 
Square, L.I. Ten buvo pravesti 
ir laimėjimų traukimai. Čia skel
biami tie laimėjimai.

1. Liet. Kat. Moterų draugi
jos dovaną laimėjo D-ll nume
ris — Juozas Alekna

2. Kultūros draugijos dovaną 
laimėjo D-62 — Helen Gegor.

3. Simonaitienės dovaną lai
mėjo S-65 — Česnavičius.

4. Kultūros draugijos dovaną 
laimėjo A-88 — Vitalija Šližienė.

5. Marytės šalinskienės dova
ną laimėjo B-76 — Raminta 
Blažaitytė.

6. Kultūros draugijos dovaną 
laimėjo 3B—62 — Petras Zujus.

7. Gyvojo rožančiaus ir Mal
dos apaštalavimo draugijų do
vaną laimėjo C-l — Karmazinie- 
nė.

8. Kultūros draugijos dova
ną laimėjo 4D-51 — Stasys Lio- 
gys.

9. Migonių šeimos dovaną lai
mėto 3D-30 — Kazlauskienė.

10. Kultūros draugijos dovaną 
laimėjo C-31 — Zabelienė.

11. Vanagų šeimos dovaną lai
mėjo C-4 — Kantakevičius.

atnešė trys tautiniais drabužiais 
pasipuošusios sesutės Mėliny- 
tės.

Į šias pamaldas iš įvairių 
miestų buvo atsilankę per 80 
tautiečių, kurie visi po pamal
dų susirinko parapijos salėn ir 
buvo pavaišinti LB Newarko 
apylinkės pirmininkės Danguo
lės Didžbalienės parūpinta kava 
ir pyragaičiais.

Šiais metais audros metu nu
virtus parapijos sodely buvu
siam tautinių motyvų kryžiui 
ir parapijai nespėjus pastatydin
ti naujo kryžiaus, iškilmių prie 
kryžiaus nebuvo. Kitais metais 
čia dar būdavo pasimeldžia- 
ma, padedama gėlių prie kry
žiaus ir išklausoma trumpa die
nos rimčiai priderinta kalba.

Šį minėjimą, kaip ir kitais me
tais, surengė LB N.J. apygar
dos valdyba.

Lietuvių Kultūros Fondo 
-(Lietuvių Kultūros Židinio) va

dovybė, liepos 20 apsvarsčiusi 
tradicinio Naujų Metų sutikimo 
baliaus rengimą, nutarė siūlyti 
New Yorko organizacijom tokį 
parengimą suruošti. Dėl mokes
čio už patalpas Židinio valdyba 
nutarė tartis su suinteresuotom 
organizacijom. Prašoma skam
binti Lietuvių Kultūros Fondo 
valdybos pirmininkui Algirdui 
Šilbajoriui, tel. 846-7636.

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

ciškonų vienuolyno viršininkas, 
drauge su koncelebrantais. Pa
mokslą pasakys Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, OFM. Mišias ir šv. 
Pranciškaus pamaldų giesmes 
giedos Apreiškimo parapijos 
choras, vadovaujamas muziko 
Viktoro Ralio.

Iškilmingas jubiliejaus užbai
gimas — akademija ir koncertas 
bus lapkričio 13, šeštadienį, 7 v. 
v. Kultūros Židiny. Koncertą 
atliks solistė Gina Čapkaus- 
kienė ir Berklee kolegijos stu
dentų choras su solistais ir or
kestru iš Bostono, šis ansamblis 
atliks šv. Pranciškaus Saulės 
giesmę, išverstą į lietuvių kalbą. 
Išvertė poetas Stasys Santvaras. 
Pagal šį vertimą kompozitorius 
Jeronimas Kačinskas ir sukūrė šį 
naują kūrinį.

Pagyvenusiai porai (Rich
mond Hill, Queens) reikia padė
jėjos šeimininkės. Skambinti va
karais 516 378-7025 arba 212 
631-7417.

Pakeitęs adresą, neužmiršk pri
dėti ir senojo.

KELIONE Į KANKINIŲ 
ŠVENTOVĘ

Rugpjūčio 29, šį sekmadienį, 
rengiama maldininkų kelionė į 
Amerikos kankinių šventovę 
Auriesville, N.Y.. Du autobusai 
išeis iš Kultūros Židinio kiemo 
7:30 v.r., sustos prie M. Šalins
kienės šermeninės Wood- 
havene. Kelionė 18 dol., įskai
tant ir pietus Amsterdame. Tuos 
pietus rengia klebonas kun. K. 
Baldys ir Marytė Šalinskienė do
vanai. Nuvykus 1 vai. bus Gin
tės Damušytės paskaita apie 
Liet. Kat Bažnyčios Kroniką, 
2 vai. bus Kryžiaus keliai, 4 vai. 
koncelebracinės mišios, lietu
viškai. Pamokslą sakys kun. K. 
Pugevičius. Giedos Apreiškimo 
parapijos choras, vadovaujamas 
muziko Viktoro Ralio. Kelionę 
organizuoja Liet Religinė Šal
pa-

100 dol. laimėjo Francis 
Mechan. 75 dol. laimėjo — A. 
Kreivėnienė, Mr. Mrs. Peter J. 
Vence. 50 dol. laimėjo—Mrs. A. 
Jonės, I. Banaitis.

Po 25 dol. laimėjo: Eleonora 
Urbelienė, J. Landsbergis, 
Kerny Andriuška, Jurgis Oku- 
nis, Vytautas Oniūnas, A. ir 
R. Česnavičiai, S. Tiškus, K. Ge- 
nevičienė.

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

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

šios ir kitos naujausios lietu* 
vilkos knygos, lietuviškos muzi
kos plokštelės ir įvairūs suve*

Persiuntimui pridedama 1 
dol.

- g -Ar- “ * ‘Ii! mmiinacijoj, fiigniMM
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.
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KENČIANČIĄ — KOVOJANČIĄ 
LIETUVĄ

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

QUEENS COLLISION

tened — Fiber giros woA. Jehn

(NX» NJ. ir Cm.). Apriira

901854-3756.

MALDININKŲ KELIONĖ 
MANIFESTACIJA


