
Savaitės Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 51Įvykiai
namieji nebuvo gavę auklėjimo, 
todėl ir atsidūrė už grotų.

Sąjungoj Žmonės už savo įsitiki- 
uinius yra scauciziai d&iiozmuoU) 
neteisingai įkalinami.

| tai atsižvelgdamas, australų 
jaunimas peticijoj prašo sovie
tinę valdžią išlaisvinti sąžinės 
kalinius, nes jie nėra niekuo nu
sikaltę, sustabdyti žmonių per
sekiojimą dėl jų įsitikinimų, be
laisviam neprailginti bausmių, 
o paleistųjų nebausti iš naujo.

■llimn ir skleisti politines nuomones ir 
~ > --4- w- v >w a> —,-la—•—ą mIoj  Mciaty- viešai ispmnu reiiguif osejimą. 

aągįnės Teorijoj it Sovietų Sąjungos 
australų Konstancija užtikrina pilie Mate

jaunimas simnlro tflkstann nara- 
Su. kurines drause su neticiia 
pasiunta j Maskvą Sovietų Są
jungos aukščiausios tarybos pre-
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Preibys abu pusbrolius nusi
vežė pas kuri. Šapoką, ir čia nu-

Petictioi yra nežymima, kad. 
Australiją pasiekusiomis žinio
mis, daug žmonių Pabaltijo kraš
tuose — Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje —- yra neteisingai įkalin
ti dėl savo religinių įsitikinimų.. 
Tarp kitų sąžinės belaisvių rašte

bės neklauso Jungtinių Tautų 
nutarimų arba juos ignoruoja. 
Jam nepavyko išspręsti Argenti
nos ir Britanijos konflikto dėl 
FaDdando salų; Izraelis pakarto
tinai atsisakė vykdyti saugumo 
tarybos nutarimus dėl paliau
bų, pasitraukimo ir dėl JT ste
bėtojų įterpimo tarp Izraelio ir

cijos Libane; taip pat nepavykę 
priversti Sov. S-gos pasitraukti 
iš Afganistano, o Vietnamo — 
iš Kambodijos.

Kanadoj susirinkęs tarptauti
nis monetarinis fondas pripaži
no reikalą padidinti fondo lėšas 
bent 50 proc., kad daugelis pa
saulio valstybių būtų išgelbėtos 
iš bankroto.

Izraelis spaudžia neseniai iš
rinktą Libano prezidentą Bashir 
Gemayel sudaryti su Izraeliu tai
kos sutartį, nes kitaip Izraelis 
galįs neatsisakyti nuo pietinio 
Libano kontrolės.

JAV numato sušvelninti pri
taikytas sankcijas užsienio fir
mom, pardavusiom Sov. S-gai 
dujotiekio linijai . reikalingų

ma jom parduoti tik aliejaus ir

spalio 8 naktį. Tik po to, kai lais
vojo pasaulio spauda pradėjo 
plačiai komentuoti šį sadistišką 
nusikaltimą, 1981 rugpjūčio 15 
'‘Tiesoje” buvo paskelbtas Vy
tauto Žeimanto (specialaus KGB 
korespondento) straipsnis “Žu
dikai suimti”.

1981 gruodžio 2, 3, 4 ir 7 
Telšiuose "Masčio” fabriko salė
je vyko kun. Leono Šapokos žu
dikų teismas. Didelė salė nesu
talpino visų norinčiųjų dalyvauti 
teisme, todėl daugelis teismo 
procesą sekė vestibiulyje per 
garsiakalbius. Vilniaus saugu
miečiai akylai stebėjo minią, 
netrūko ir milicininkų.

Teismui pirmininkavo LTSR 
Aukščiausiojo teismo teisėjas 
Jukna, prokuroras — Mackevi
čius, advokatai — Šidlauskienė, 
Jankauskas ir Aleksandravičius.

Vieną dieną teismo procesas 
buvo filmuojamas.

Nusikaltėliai buvo: Jonas Sa
baliauskas, gimęs 1955, agrono
mas, Danielius Mockevičius, gi
męs 1962, komjaunuolis, Rasei
nių Veterinarijos stoties ūkve
dys, Adomas Lukšas, 30 metų 
amžiaus, tipiškas vagis.

Sabaliauskas ir Lukšas teisia
mi jau nebe pirmą kartą. Pro
kuroras Mackevičius savo kalbo
je iškėlė klausimą: "Kas advedė

sikaltėliai gerai išstudijavo kle
boniją. Teisme Pleibys šmeižė 
kun. Šapoką, kad šis nesilaikęs 
celibato, o save teisino, jog apie 
kleboną nusikaltėliam papasako
jęs tik tai, kad jis esąs labai dos
nus. Taigi Preibys liko tik liudi
ninku.

Zigmas Mockevičius suorga
nizavo kun. L. Šapokos užpuoli
mą, bet pačioje pabaigoje atsi
sakė dalyvauti, todėl vietoj jo 
buvo pakviestas Adomas Lukšas. 
Po nusikaltimo Zigmas Mocke
vičius pardavė savo automaši
ną (tą vasarą pardavė tris) ir atsi
gulė į psichiatrinę ligoninę ... 
todėl liko “neapkaltinamu”.

Nusikaltėliai sukūrė detalų 
klebonijos užpuolimo planą ir, 
išgėrę butelį degtinės, pradė
jo jį vykdyti. Kleboną puolė Sa
baliauskas. Kankinamas kunigas 
parodė, kur yra laikomi bažny
čios pinigai — 578 rubliai atsi
dūrė sadisto rankose. Tortūros 
tęsėsi kelias valandas— teisė
jas tvirtino, kad buvo suduoti 
83 smūgiai. Ekspertizė pripaži
no: sulaužytas šonkaulis, trys 
deginimo žaizdos, 50 smūgių į 
kūną, peilio žaizda kakle, su
laužyti 6-7 kaklo slanksteliai, pa
smaugtas.

Kadangi klebono pinigai buvo

Nė vienas iš teisiamųjų nepra
šė pasigailėjimo, o paskutinę 
dieną buvo geriausioje nuotaiko
je, tarsi sužinoję lengvinančias 
aplinkybes.

Nuteistojo mirties bausme Sa
baliausko motina publikai pa
sakojo, jog sūnus buvęs gana ge
ras, bet visa bėda, kad susi
pažino su Zigmu Mockevičium, 
kuris įtraukė' į nusikaltimą.

Teismo sprendimą publika 
sutiko audringais plojimais. "Ką 
padės?!” — kalbėjo kiti. — “Taip 
galima iššaudyti visą Lietuvą. 
Reikia keisti subankrutavusį 
ateistinį auklėjimą, kuris suluo
šino tautą.”

Teismas tikros tiesos apie 
kun. Leono Šapokos nužudymą 
neatskleidė ir, tikriausiai, niekas 
nęatskleis. Kai vyko šis teismas, 
Vilniuje jau buvo nužudytas 
Helsinkio grupės narys kun. Bro
nius Laurinavičius. Ir jo tikrie
ji žudikai liks tamsoje.

paminimi Gintautas Iešman
tas, liuteronų kunigas Vello Sa- 
lum, Julius Sasnauskas ir Pet
ras Paulaitis.

Australijoj, toliau rašoma peti
cijoj, niekas nėra baudžiamas už 
savo religinius ar kitokius įsiti
kinimus, nes Australijos įstaty
mai geibia asmens teisę reikšti

Tūkstantis parašų po peticija 
buvo surinkti daugiausia austra
lų jaunimo tarpe, jaunimo, kuris 
tuo būdu konkrečiai išreiškė 
savo solidarumą ne tik įka
lintiem pabaltiečiam sąžinės be
laisviam, bet ir svetimą prie
spaudą kenčiančiom Pabaltijo 
tautom.

BIOGRAFINIS DISIDENTŲ ŽODYNAS

LKB Kronikos 51 numeris 
baigiamas kalinių sąrašu. Visi jie 
nukentėję už Kronikos daugini
mą ir platinimą. Ir paskutinis 
sakinys yra toks — Lietuvi, ne
užmiršk, jie neša nelaisvės pan
čius, kad tu galėtum laisvai 
gyventi ir tikėti.

Amsterdamo universiteto, 
Olandijoj, Rytų Europos tyrinė
jimų institutas išleido stambų 
disidentų-kitaminčių Sovietų Są
jungoj biografinį žodyną. Į žody
ną yra įtraukti trys tūkstančiai 
keturi šimtai kovotojų už pilieti
nes , tautines ir religines teises 
Sovietų Sąjungoj, jų tarpe ir žy
mesniųjų lietuvių žmogaus ir 
tautos teisių gynėjų pavardės.

Pirmame tokio pobūdžio vei
kale yra suglaustai pateikiama 
kiekvieno minimo kitamin- 
čio-disidento biografija: išeitas 
mokslas, profesija, vadinamoji 
disidentinė veikla, patirtos re
presijos, teismo procesų aprašy
mai, pažymimos kalinimo vietos, 
nurodomi svarbesnieji minimų 
asmenų parašyti ar apie juos 
paskelbti veikalai.

Kaip yra pažymėjęs vienas iš
, • r v. v r—------- ‘-t. x tr-n tr žčdjtoo te^tafirių, vėScžte" aiš-dėlpe žiaunai nužudė žmogui kai jais pasmandoti negalėjo. / pradėsime spausdinti LKB Kro- spindi tas foktas kad

ir atsakymo nesurado. Jonui Sa- Advokatai kalbėjo, kad kalti- nikos 52 numeiį- proporcingai, atsižvelgiant į gy-
baliauskui pareikalavo mirties 
bausmės, o kitiem dviem — po 
15 metų laisvės atėmimo.

Teismo procesą stebėjusiai 
publikai susidarė įspūdis, jog 
teisiami ne tie trys nusikaltė
liai, o bedievybė, atėmusi iš 
jaunų širdžių Dievą ir palikusi 
jose tuštumą, paversdama žmo
nes žvėrimis.

veritojų skaičių, lietuvių žmo
gaus teisių gynėjų yra žymiai 
daugiau negu kitų tautybių. Re
daktorius išreiškė nuomonę, kad 
žmogaus teisių gynybos sąjūdis 
Lietuvoj yra neatskiriamai susi
jęs su tautos religiniu tikėjimu, 
taip pat su ištikimybe tautinėm 
tradicijom ir rūpesčiu jas apsau
goti nuo gresiančių pavojų.

Žodyno parengimo darbas tru
ko daugiau kaip septynerius me
tus. Lietuviškosios dalies paren
gime talkino Amsterdame gyve
nąs lietuvis žurnalistas Kapla- 
nas. Dabar yra ruošiamas pa
pildomas žodyno tomas, kuris 
apims žmogaus teisių gynėjų 
veiklą Sovietų Sąjungoj iki 1980 
metų.

Lopez Portillo, siekdamas sulai
kyti į užsienį bėgantį kapitalą, 
nusavino visus privačius bankus 
ir paskelbė krašto išdavikais 
visus tuos meksikiečius, kurie 
savo kapitalus perkėlė į užsienio 
bankus.

Prez. Reagan, ieškodamas bū
dų taikai Art Rytuose pasiekti, 
pasiūlė, kad vakariniam Jordano 
krante ir Gazos ruoiže būtų 
sukurta autonominė palestinie
čių valstybė, sujungta dar neapi
brėžtais ryšiais su Jordanu; pa
reikalavo, kad Izraelis sustabdy
tų žydų kolonijų steigimą oku
puotose arabų žemėse ir pradė
tų pasitarimus dėl Jeruzalės.

Izraelio oficialūs sluoksniai 
šiuos prez. Reagano siūlymus 
sutiko labai piktai, tik opozici
nės Darbo partijos vadas Shi- 
mon Perez pareiškė, kad planas 
yra vertas diskusijų.

Lenkijoj, minint Solidarumo 
unijos įsteigimo sukaktaves, į-

18.5 mil. dol. trim naujom žydų 
kolonijom vakariniam Jordano 

* krante steigti. Patvirtino dar 
septynių kolonijų statybos pla-

rancfia Maroke, apsvarsčiusi 
Sandi Arabijos karaliaus Fahd, 
Tuniso prezidento Habib Bour- 
guiba ir prez. Reagan pasiūly
tas planus taikai Art. Rytuose

Teismo metu paaiškėjo kai ku
rios aplinkybės, kurias sovietinė 
spauda nutylėjo. Būtent, šio sa
distiško nusikaltimo iniciatoriai 
veterinarijos gydytojas Preibys 
ir veterinarijos gydytojas Zigmas 
Mockevičius liko švarūs, o sun
ki bausmė krito ant antraeilių 
figūrų — techninių darbuotojų.

Kun. Leonas Šapoka veterina
rijos gydytojui Preibiui, kaip 
našlaičiui, padėjo mokytis, įsi
gyti butą ir nusipirkti mašiną. 
Atsidėkojimas buvo šitoks. Prei
bys papasakojo pusbroliams 
Zigmui (komunistų partijos na
rys, spekuliantas vaistais ir au
tomašinomis) ir Danieliui, kad 
kun. Šapoka turi daug pinigų, 
esąs bailus, todėl pagąsdintas 
pats atiduosiąs pinigus.

Minint Pavergtų Tautų Savaitę JAV kongreso rūmuose liepos SI. Iš k.: Latvijos 
pasiuntinybės patarėjas Valdemars Kreicbergs* Lietuvos atstovas dr. Stasys A. Buč
kis, JAV kongreso narė iš N.T. Geraldine A. Ferraro, buvęs kongresmenas, o dabar 
garbės pirmininkas U.S. Council for Freedom dr. Walter H. Judo.
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PRASIVERŽTA PRO LIETUVOS SIENAS, 
BET NEJSIVERŽTA 1 LIETUVOS SIELĄ

lestiniečių valstybė, ir pripe-

kolektyvinę partijos vadovybę 
ir panaikinti asmenybės kultą,

"France Catholiųue” paskelbė 
ilgą vedamąjį straipsnį apie Lie
tuvą ir lietuvių tautos kančias 
pastaraisiais dešimtmečiais.

vos”, autorius Robert Masson

vadovaudamas partijos sekreto
riatai ir būdamas atsakingas

kad

tinės Beiruto gyventojų likimu, 
šis susirūpinimas yra labai pa
grįstas, rašo straipsnio autorius* 
bet su sąlyga, kad ir kitos skriau-

pensiją. sius reikia kelti balsą visur ir vi-

klausimu

arabų žemėse ir 
JAV pozicija šituo 

nepasikeitė ir nepasi-

teisybė.
Čia autorius primena, kad vie-

šauly yra lietuviai, kurių kraštas 
tapo smurto auka 1940 metais,

kai vokiečių naciai ir sovietai 
slaptai susitarė pasidalyti Pabal
tijo kraštus. Nuo to laiko, rašo 
Robert Masson, trys Pabaltijo 
tautos kenčia žiaurią svetimą 
priespaudą, kuri ypač pasireiš
kia katalikiškos lietuvių tautos 
tikėjimo slopinimu Čia autorius 
primena Lietuvos tikinčiųjų jau 
ištisus dešimtmečius einamą 
kryžiaus kelią* kurį ryškiai pa
vaizduoja pogrindy leidžiama 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika.

Drąsiųjų Kronikos leidėjų pa
teikiami faktai savaime kalba, jie 
nereikalingi komentarų, pažymi 
straipsnio autorius, suglaustai 
supažindindamas prancūzus 
skaitytojus su Kronikoj aprašy
tomis Lietuvos tikinčiųjų pa
tiriamomis skriaudomis. Tai ti
kinčiųjų persekiojimas dėl jų

religinių įsitikinimų, kuris pri
lygsta žiauriam rasizmui, tai ti
kinčių moksleivių diskriminavi
mas mokyklose, tai kliūtys, ku
rios yra statomos naujų kunigų pa
ruošimui Lietuvos Bažnyčiai. 
Lietuviai katalikai negali turėti

rytos. O vis dėlto Lietuvos Baž
nyčia yra gyva, kaip lygiai gyva 
yra ir krikščioniškoji Lietuvos 
siela.

cūzų laikraštis, nors beginkliai,

nėra vietos neapykantai. Jie ži
no, kad Kristaus Evangelija mo
ko mylėti ir savo priešus. Bet 
savo teisėjam tribunoluose Lie
tuvos tikintieji vis iš naujo karto
ja vienos jaunos sąžinės belais
vės pasakytas žodžius: "Mes ne
galim tylėti. Esam teisūs ir už 
teisybę sutinkam ne tik prarasti

laisvę, bet su džiaugsmu atiduo
ti ir ffvvvbe”.

Prancūzų laikraštis baigdamas 
primena, kad Lietuvoje yra pa
purtys stalyti kryžius ant vieno 
kalno. Bet mdrtį ant kalno išdy
gusius kryžius dienos meta su- 
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Kryžiai Lietuvoj yra griaunami, 
rsio pnncOz^ tailoBftiS) toCisn 
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Izraelis dėl prez. Reaguro pa
skelbto laikot plane ateisakė te
teikti JAV-bėm Libano karo 
metu patirtus žvalgybos duo
teikti 
metu patiltus 
menis.

JAV Libano atstatymui pasky
rė 95 mil. dol.

monstracijų, per kurias buvo po
licijos užmušta 5 žmonės. Su
laikytųjų skaičius siekia per 
4,000.

Pagal Libano žinias ten per 
kovas žuvo 17,825 ir buvo su
žeista 30,103 žmonės. Į šiuos 
skaičius neįeina Izraelio kariuo
menės nuostoliai.

Kuba painformavo užsienio 
valstybes, kad ji nori pradėti 
pasitarimus dėl jos skolų grąži
nimo atidėjimo bent 3 m.

Danijos min. pirmininko An- 
ker Jorgensen vyriausybei dėl jo 
ūkinės politikos atsistatydinus, 
naują mažumos vyriausybę su
darė Konservatorių partijos va
das Poul Schluter iš 4 neso- 
cialistinių partijų.

JAV taikos priežiūros dalinys 
vakariniam Beirute, atlikęs savo 
uždavinį, pasitraukė iš Libano.

Sov. S-ga nutraukė automati
nį telefoninį pasikalbėjimą iš V. 
Europos į Sov. S-gą, o nuo lie
pos 15 tokie pasikalbėjimai 
buvo nutraukti ir iš Sov. S-gos į 
V. Europą.

Lenkijos organai areštavo iki 
tol tik internuotus buv. Sociali
nės savigynos komiteto narius 
rašytoją Jacek Kuron, istoriką 
Adam Michnik, filosofą Jan Ly- 
tinsky ir matematiką Henryk 
Wujec ir apkaltino juos valsty-

bes bausmė. Jų pastangom atsi
sėdo ir vėliau buvo Įtaigauta 
Solidarumo unija.
* Teherane prasidėjo dar šešių 
buvusio užsienio reikalų mi- 
nisterio Ghotbzadeh Salininkų 
byh.

datuotas 1981 m. Turiny Vytau- 
u# okuoculjo* Vj*ūmumo kesnMuico 

rovuo rBcentrao teismo pro- 
cesas^ pateikiama teisiamųjų ap
klausa, liudytojų apklausa, daik-

gynybos kalba, teisiamųjų pas
kutinis žodis ir nuosprendis. 
Leidinys turi 141 puslapį.
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LOS ANGELES, CALIFSondeckio vadovaujamas Lie

ji

są jau koncertavo solistai R. 
Mačiflte, B. Kaniava, A. čyp-

kai.
Tačiau daugiausia koncertų 

telkiama į Lietuvos pajūrio ku
rortus. Net suvaržyto judėjimo 
vasarvietėse, Nidoje ir Juodkron-

KULTŪRINIO G

certuoja čia ir trys žymieji sty
giniai kvartetai: Liehroor kvar
tetas, Vilniaus kvartetas ir M. 
K. Čiurlionio kvarteto*. Taip pat 
atvyksta ir senosios muzikos an
samblis Musica humana. Kon
certus paįvairina ir Lietuvoje 
labai ugdomi pučiamųjų orkest-

Druskininkuose vyrauja for
tepijoniniai koncertai. Čiurlio
nio vardo muziejuje vasarotojai 
gauna pasiklausyti ne tik paties 
M. K. Čiurlionio kūrinių, atlie
kamų Čiurlionio konkursų laure
atų lietuvių, bet ir muzikantų

aocioaoooaooaoft

Savaitės 
Įvykiai

Libano mahometonų vadai 
nutarė pradėti pasitarimus su 
naujai išrinktuoju krašto prezi
dentu Bashir Gamayel dėl Li
bano ateities ir reikalauti, kad 
Libanas nepasirašytų taikos su
tarties su Izraeliu ir kad Izrae
lio armija pasitrauktų iš Libano.

Popiežius Jonas Paulius II 
savo numatytą kelionę į Ispaniją 
dėl ten spalio 28 įvyksiančių 
parlamento rinkimų atidėjo iki 
spalio 31.

Prez. Reagan apdovanojo 
aukščiausiu civiliam asmenim 
skirtu Laisvės medaliu savo spe
cialų įgaliotinį Philip C. Habib 
už jo pasiektus laimėjimus Li
bane. ......-s- - ..............  . ..

savo piliečiams teisę turėti savo 
arklį, asilą, mulą, jautį ar kupra
nugarį. Iki Šiol tą teisę turėjo 
tik kolektyvinių ūkių gyventojai.

zacijos vadas Yassir Arafat per 
Graikiją atvyko į nuolatinę sa
vo būstinę Tunise.

Izraelis, nors gyrėsi sunaiki
nęs vakariniam Beirute Palesti
nos išlaisvinimo organizacijos ka
rinę ir politinę jėgą, bet prez. 
Reagano pasiūlytas planas ją vėl 
iškėlė į pagrindinį vaidmenį, 
nes be jos pritarimo taika Art 
Rytuose negalės būti pasiekta.

Sicilijos mafija Palermo mies
te nušovė aukštą Italijos karabi
nierių pareigūną gen. Carlo Al- 
Alberto Dalia Chiesa, paskirtą 
Palermo prefektu ir turėjusį va
dovauti kovai su mafija. Kartu 
žuvo ir jo žmona ir policinin
kas. Teroristai pabėgo.

Libane neskelbiamo™ aplin
kybėm į Palestinos išlaisvinimo 
organizacijos kovotojų rankas 
pateko 8 Izraelio kariai. Izrae
lis pareikalavo juos tuojau pa
leisti.

Rugsėjo 13-20 New Yorke bu
vo paskelbta Skandinavijos sa
vaitė, kurios metu vyko Dani
jos, Suomijos, Islandijos, Norve
guos ir Švedijos meno ir knygų 
parodos, koncertai ir paskaitos.

Grįžęs į Ameriką, jis ėmėsi 
akcijos padėti tiem pabėgėliam. 
Tada buvo labai svarbu, kad 
Kongresas priimtų naują įstaty
mą įsileisti pabėgėlius. Nuotai-

ti bijojo, kad jie nebūtų nafta, 
kad nereikėtų paskui jų išlaikyti. 
Sako, jie nemokyti, nesugyvena- 
mi.

Tas William H. Sudduth ro-
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rinės muzikos koncertai. Palan
goje vyksta nuolatinis “Nakties 
serenadų" ciklas, atliekamas 
Gintaro muziejaus terasoje. Gro
jami daugiausia klasiniai senes
nių muzikų kūriniai — WA. Mo- 
zarto, J. Haydno, F. Schuberto, 
A. Vivaldžio, G. Rossinio. Nuo
latinis dirigentas —J. Domarkas. 
Tuose koncertuose netrūksta ir 
daugybės rusų muzikantų 
gastrolierių. Reikia atsiminti, 
kad mūsų pajūrio kurortus vasarą 
užplūsta gausybė rusų vasaro
tojų su papigintais kelialapiais, 
ir lietuviai pasijunta tik nežymi 
mažuma savame pajūryje.

Gausu Palangoje ir neaukšto 
muzikinio lygio pramoginės — 
estradinės muzikos. Ją atlieka 
keli lietuviški ansambliai, taip 
pat yra ansamblių, atvykusių iš 
Rusijos, net iš tolimų Azijos res
publikų.

Palangoje organizuojami ir 
literatūros vakarai. Jie vyksta 
Birutės kalno papėdėje. Liepos 
mėnesio pabaigoje įvykusiame 
literatūros vakare J s t. Marcinke
vičiaus, P. Širvio ir A. Vienuo
lio kūrinius skaitė dailiojo žo
džio menininkai L. Noreika, V. 
Kybartas, A. Bružas, A. Rosenas, 
T. Vaisieta.

— Kanadoje gyvenąs dailinin-

Naujosios Anglijos laikraščių 

jos ir. Sov. S-gos laikraščių re
daktorių pasikalbėjimą Colby- 
Sawyer, N.H. kolegijoj. Buvo 
kalbamasi apie redaktorių ir žur
nalistų vaidmenį branduolinio 
pavojaus metu. Pasitarimuose 
dalyvavo ir okupuotos Lietuvos 
atstovas Albertas K . Laurinčiu- 
kas. Sovietai tikėjosi pasitarimų 
pabaigoj paskelbti bendrą ko- 
mmunikatą ar bent sukurti 
bendrą sąjūdį, tačiau amerikie
čiai paaiškino, kad čia spauda 
yra savarankiška, o toks bendras 
pareiškimas būtų per politiškas. 
Vietoj to jie siūlė surengti tokį 
pokalbį Sov. S-goj, pasikeisti 
straipsniais laikraščiuose, su
rengti Amerikos laikraščių re
daktorių ir Sov. S-gos žurnalis
tų sąjungos susitikimą, atleisti 
varžtus užsienio žurnalistam 
Sov. S-goj, pasikeisti žumaliz- 
mo studentais ir pan. Sovietam 
atstovavo Maskvos, Leningrado, 
Ukrainos, Lietuvos laikraščių re
daktoriai, be to, Pravdos, Tasso 
ir Žurnalistų sąjungos atstovai.

Danijos karo laivas Peder 
Shram, vykdydamas karo prati
mus, atsitiktinai iššovė JAV ga
mybos Harpoon raketą, kuri pa
taikė į Danijos vasarvietę ir su
griovė dvi vilas. Žmonių aukų 
nebuvo

pijoj nuolat daromi patobulini
mai ir pagerinimai. Naujai išas
faltavus mokyklos ir bažnyčios 
kiemus, uždėjus naujus stogus, 
nebeužteko santaupų. Teko pa
siskolinti 7,000 dol. Skolom išly
ginti rengiamas metinis parapi
jos balius spalio 17. Meninę 
programą atliks soliste Marytė 
Bizinkauskaitė iš Brockton, 
Mass. Jai akomponuos Rai
monda Apeikytė.

Antanas ir Dalilė Polikaičiai, 
pereitais metais parapijos sukak- 
tuvinėj šventėj buvo pagerbti 
kaip pavyzdingiausia parapi
jos šeima. Rugpjūčio 14 jie at
šventė vedybinio gyvenimo 25 
metų sukaktį. Ta pačią dieną 
susižiedavo jų sūnus Rimas Poli
kaitis su Ramute Juškaite.

Lituanistinė šeštadieninė mo
kykla, veikianti prie Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos, naujus 
mokslo metus pradėjo rugsėjo 
11. Veikia vaikų darželis ir 12- 
kos metų mokyklos kursas. Mo
kyklai nuo šių mokslo metų pra
džios vadovaus Dalilė Polikai- 
tienė.

Lietuvių Dienų mėnesinio 
žurnalo metinė gegužinė įvyks 
rugsėjo 19 Šv. Kazimiero para
pijos viršutinėj salėj.

Lietuvių Bendruomenė Cali- 
fornijoj veikia sėkmingai. Va
karų apygardai vadovauja tokios 
sudėties valdyba: pirm. Rimtau
tas Dabšys, vicepirm. Romas 
Nelsas,vicep 

Inž. Vytenis Vilkas, Eugeni- 
sūnus, sn$i-

Vita

Prasauskienė, vicepirm. infor- Vita šiais metais baigė Pieti-
macijai Angelė Nelsienė, seki. 
Dalia Navickienė, ižd. Antanas 
Polikaitis, kultūrinių popiečių 
komisijos pirm. Julius Raulinai- 
tis, atstovas jaunimo reikalam 
Tadas Gintautas Dabšys. Revizi
jos komisija: Algis Raulinaitis, 
Liudas Balvočius ir Edmundas 
Arbas.

KAIP HENRY FONDĄ 
VAIDINO LIETUVĮ

Rugpjūčio 12 miręs Amerikos 
garsus artistas Henry Fondą kar
tą vaidino lietuvį, būtent rašyto
ją Stepą Zobarską. O buvo 
taip.

Kai 1945 baigėsi II-asis pasau
linis karas Europoje, Vokietijoje 
ir kitur buvo nemaža pabėgėlių, 
kurie nenorėjo begrįžti į Sovietų 
okupuotus kraštus.

Pabėgėliams globoti buvo su
kurta tarptautinė organizacija 
UNRRA. Vėliau ji buvo pertvar
kyta ir pavadinta IRO.

Tos organizacijos globojo ir 
lietuvius, kurie buvo suburti į 
stovyklas. Globojo ir studijuojan
čius universitetuose. Taip Hei
delbergo universiteto UNRRA 
direktorius buvo ,William H. 
Sudduth. Jis turėjo progos gerai 
susipažinti su pabėgėlių proble- 

noraro perašė radijo vaidinimą.

vengė jų ir dailininkas Jurgis 
Račkus.

Tėv. Pauliu* Baltakis, OFM, 
lietuvių pranciškonų provincijo
las, grįždamas iš Santa Barbara, 
Calif., vykusio pranciškonų pro
vincijolų suvažiavimo, trumpam 

tuvių parapijos klebonijoj. Tėv. 
P. Baltakis sutiko ateinančiais 
metais vadovauti Los Angeles 
lietuviam gavėnios rekolekcijo
se.

kanausko popiete, rengiama Los 
Angeles Akos skyriaus, įvyks 
spalio 3, sekmadienį, 12:30 vai. 
parapijos salėj.

Radijo valandėlės metinis ba
lius vyks spalio 30 šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos salėj. Bus puiki 
programa, geras maistas, lai
mėjimai.

Balfb šalpos balius, rengiamas 
Los Angeles Balfb skyriaus, vyks 
lapkričio 6, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. parapijos salėj.

Spindulio, Los Angeles LB 
jaunimo ansamblio, filmas, paga
mintas Pauliaus Jasiukonio, bus 
rodomas lapkričio 14, sekmadie
nį, 12:30 vai. parapijos salėj. 
Pelnas skiriamas paremti jau
nuolių gastrolėm į Australiją. 
Prieš išvykdami, Spindulio an
samblio nariai dar planuoja atsi
sveikinimo popietę su Los An
geles visuomene gruodžio 19, 
sekmadienį, 12:30 vai. parapijos 
salėj. Bus atlikta visa į Austra
liją vežama programa.

nės Califomįjos universitete 
dainavimo klasę. Nuo šio rudens 
dainavimo studijas ji tęs Long 
Beach miesto universitete.

Literatūros vakaras, rengia
mas L. Fronto Bičiulių, vyks 
gruodžio 4, šeštadienį, 7:30 vai. 

, vak. parapijos salėj. — L.ŽJL

ir artistus, kurie sutiko nemo
kamai suvaidinti. Vienas artistų 
ir buvo Henry Fondą, tuo metu 
vaidinęs “‘Mr. Roberts” veikale 
viename iš Broadway teatrų ' 
New Yorke.

Henry Fondą vaidino rašytoją

Amerikos konsulate Stuttgarte. 
Ten atvyksta pabėgėlis ir prisi
stato: “I am Stepas Zobarskas, 
writer from Lithuania”. Paskui 
aiškinasi toliau, ko jis atsilankė 
į konsulatą. Konsulatas paaiški
na, kad negali įsileisti į Ameriką, 
nes nėra tokio įstatymo.

šis radijo vaidinimas buvo 
transliuotas visame Amerikos 1 
krašte per visas radijo stotis. 
Vaidinimas baigėsi prašymu pa
dėti pabėgėliam.

Tada ir Kongrese pabėgėlių , 
klausimas pąjudėjo — buvo pri
imtas naujas imigracijos įstaty
mas.

Tas pats William H. Sudduth 
tada surinko delegaciją, kad pa
dėkotų artistam už vaidinimą. 
Lietuviam atstovavo tas pats 
Stepas Zobarskas ir Elena Ciur- 
lytė, išraiškos šokio šokėja.

Mergino* buvo jaunos ir gra
žio*, apsivilkusios spalvingais

dar k viena artiste, kurios pn-

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Telzelra, Jr. laidotuvių direktorius, Neųį.

JUOZO ANDRIULIO R*«l Estete, namų perdavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Incoms Taz pildymas. Įstaiga vtlkla nauĮoĮ vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Inc^ 89-11 Jamaica Ava., Woodhav*n, N.Y. Telef. 847-2313 
(namų totef. 847-4477). ĮstalgoĮ kreipiantis paminėti, ked eeeto ar 
norite būti J. Andriušlo klljentaia.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, aev. Wmter Gerden Tavern. 
1883 Madlebn St, Rldgevrood, N.Y. 11227. Tolef. 821-6440. Salė voeta- 
vėme Ir Irt. pramogoms. Be to, duodami poialdotuvlniai pletūa. Pirmo* 
rūšie* lietuviška* melste* prieinama kaina.

■ SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sihtr Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėm, vestuvėm* bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Alberta* Radžiūnas, *av. - 43-04 Junctlon Btvd^ Corona, 
Oueen*. N.Y. 11368. Tolei. 779-5156.

■; ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokarla, dirba su VorNIi, Altschuiųr

fondus, commmodlti**, auksų, atidaryti IRA planus. Sul

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN VOJ FM. 
Trečiadieniai* 8:30-9:30 v.vM šeštadieniais 5-6 v.v. Inž. Ed. V. Meilus Jr„

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atalmlnlmai", lešted. WEVD 
6-0 vaL vak. 97.9 FM. Taip pat “Mu»ic of LHhuanla”, trečiatL, 6:05-

234 Sunltt Dr., W*tohung, NJ. 07060. Tdef. (201) 753-5636.

... LIETUVIŠKO ST«JAUS PAMINKLAI i 
; SUKURIAMI , NEMOKAMAI
PRISTATOMI į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTU0 
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ

KVECAS
JONAS 

1933 +1976

NAUJAS DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas 
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtfo Avanuo 
Rlehmond HNL N.Y. 11416

66-86 80 ST, MIDDLE VILLAGE, OUEEMS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

NEW YORK — NEW JERSEY —- Laisvės Žiburys, sekmadieniai* 6-10 
vaL ryto WHBI 1054 FM. Romas Kazys, 217-25 54th Avė., Bayalda, 
N.Y. 11364. ToL 212 229-9134.

kasdien vakarais k šoėtadleniil*.

SKAMBINTI: (212) 441-0906

Susitarti dėl laiko k pasitikrinti kalnas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

1N2 
KELIONĖS | LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

MOKĖTI GAUMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA AIOKESČ10 UŽ PATARNAVIMU

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA
’-H • :

T*ip buvo parašytas vaidini
mėlis, kurio tema ir buvo: kas 
tie pabėgėliai ir kodėl juos rei

WflHam H. Sudduth surado (pj.)



Menas ir politika

(nukeltaį4psl.)

sklidimą žmonėse, vaizduoti jo 
didelę pergalę, vaizduoti lai
mingą gyvenimą. Menas iš kar-

Komunistų partija aiškiai yra 
pasakius, kad menas tarnauja vi
suomenės perauklėjimui. Jis yra 
palenktas politikai. Menas turi

ištikimoje partijos kontrolėje ir 
partijos tarnyboje. Jei visa tai ne
bus naudinga valdančiai parti
jai, jis bus tuoj nubrauktas.

Tad su dideliu gailesčiu žiū-

Kaip gyvena Lietuvos moksli
ninkai? Jie gali išvažiuoti į “už
sienį”, į kraštą, kuris yra So
vietų Sąjungos satelitų orbitoj. 
Rytų Vokietija, Vengrija ar Ru
sija jiems yra užsienis. Jie sten
giasi išvažiuoti į laisvus Vakarus, 
bet tai yra beveik neįmanoma, 
o Vakarais jie domisi.

Vilniuj vyko tarptautinė kon
ferencija mokslininkų, suvažia
vusių iš Kanados, Amerikos, Ja-

lias tikrai grynakraųjes lietuviš
kas dairias, kurių retai galima 
išgirsti. Aiškino tų daįnų įtaką 
mūsų jaunimui. Jos paskutinis 
sakinys, jog ji laukianti daugiau

Rugpjūčio 16 politinius 
mokslus baigusi Gintė Damu- 
šytė, gražiai kalbanti lietuviš
kai, skaitė paskaitą tema “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos dešimtmetis”. Ji pažymėjo, 
kad nuo 1972 Kronika išeina pe
riodiškai, maždaug penki leidi
niai per metus. Suminėjo kali
namuosius lietuvius. Pavaizdavo 
Katalikų Bažnyčios padėtį Lietu
voj. Ypatingai buvo pabrėžta 
Kronikos svarba užsieniui, o taip 
pat ir pačiai Lietuvai, kada tos 
žinios yra transliuojamos iš už-

Tokie kraštai yra diktatūriniai, 
valdomi tik vieno asmens, vie
nos partijos. Partija ir bijo bet 
kokios kritikos, bet kokio skerso 
žodelio, nes tai gali pakenkti 
jos prestižui. Ir hitlerinėje Vo
kietijoje menininkai neturėjo jo
kios laisvės, turėjo vaizduoti tai, 
ką naciai įsakė. Tokia pat valsty
bė yra ir Sovietų Sąjunga, kurią 
Wdo tik viena komunistų parti-

atunamas jam visoks gyvenimiš- 
kumas ir paverčiamas papras
čiausiu melu.

Kiek melo yra sovietinėje li
teratūroje, tapyboje. Kartais kur 
nė kur {Nusimuša didelio talen
to švystelėjimas — tikroji kūry
bos kibirkštėlė. Bet ir jis lieka

rių išeivijos ateities perspekty
vos”. Jaunas prelegentas vaiz
džiai nupasakojo didelių ir mažų 
tautų santykį. Naudodamas Šal
kauskio, Girniaus, Ereto ištran-

nai nupiešęs mūsų emigracijos 
kultūrinę būklę, organizacijų 
nykimą, šeštadieninių mokyklų 
tuštėjimą, palyginimui panau
dojo 1952 ir 1982 metų statisti
kas. Dauguma mūsų kultūrinių 
vienetų nustojo egzistavę, o kiti 
miršta. Nėra vilties, kad didesnis 
skaičius naujų lietuvių atvyktų 
iš anapus geležinės sienos. Pre
legentas okupuotos Lietuvos 
vardo neminėjo, kaip ir kai kurie 
kiti jaunesnės kartos lietuviai to 
vardo vengia. Kodėl?

Diskusijų metu buvo iškelta 
įvairių klausimų, į kuriuos pre
legentas atsakinėjo, Su dideliu 
taktu ir humoru stovyklos vado
vas dr. Stankaitis baigė pasikal
bėjimus.

Rytojaus dieną 10 vai. ryto 
Gitą Markevičifltė-Kupčinskie- 
nė kalbėjo tema “Tautosakos 
reikšmė išeivijos gyvenime”. 
Prelegentė entuziastinga jauna 
moteris, todėl nenuostabu, kad 
jos paskaitos klausytis buvo ma
lonumas ne tiek dėl jos pareikš-

”* Tačiau yra kraštų, kur meni
ninkas nėra laisvas. Jam valdžia 
&ako, ką. daryti, kaip daryti. 
Jei kiek nukrypsta, tuoj su
šaukia menininkų kongresus ir 
viešai tokius išbara, sudrausmi-

Apgailime tokius menininkų 
žygius, kad jie nemato, kaip me
nas tarnauja politikai, kaip leng
vai išduoda tai, ką kiti taip at
kakliai gina ir brangina.

Kas būtų, jei taip elgtųsi ir ki
ti žmonės, kitų profesijų bei Įritu 
menų puoselėtojai. Jie išlaiko 
savo ištikimybę Lietuvai, nebė
ga bendradarbiauti su okupantu.

Taip maždaug yra laisvajame 
pasaulyje. Čia tikrai meninin
kas yra laisvas. Gali rašyti, ką 
naši, gali tapyti visokiausius pa
veikslus, vystyti visokias mintis. 
Ta visa kūryba gali tikrai visus 
ttustebinti ir pradžiuginti, su
krėsti savo žmogiškosios buities 
išsiskleidimu. Tikrai toks menas

ciali programa. Ji susidėjo iš 
trumpesnių dalykėlių, kurie tę- 
siąml nuo 17 šimtmečio iki da
bar, įskaitant ir lietuvių kompo
zitorių trumpus korinius. Atida
romasis koncertas nuteikė su
sirinkusius pakiliai. Visą savaitę 
oras buvo puikus.

Rugpjūčio l&įvyko dramos ar
tisto V. Valiuko žodinis reči
talis, kurio programa buvo su
skirstyta į dvi dalis: pradėta emi
gracijoj gyvenančių poetų eilė- kas iš įvairių knygų, prelegen- 
raščiais, kurių buvo apsčiai, o po tas nusakė skirtumą tarp tautiš- 
pertraukos išgirdom okupuotoj kūmo, kaip savo tautos meilės, 
Lietuvoj gyvenančius poetus, ir nacionalizmo, kitų tautų neapy- 
Artisto dikcija buvo aiški, inter- kantus, kuri yra žalingą. Lifid- 
pretacija tiksli.

tta 5 ’jį; pasipriešinimodvaj 
šią. Kelia net pasipiktinimą, kad 
tie atvykėliai tokie ištikimi par
tijos linijai, tiesiog dėkingi par
tijai.

Sovietinis režimas stengiasi 
tokius panaudoti savo tikslam, 
juos labai šiltai priima, globoja, 
vežioja po kraštą, gydo kurorte, 
nes gerai žino, kad jis, grįžęs į 
laisvąjį kraštą, jau nebeturės sa
vo pirmykščio svorio, įtakos. Jis 
jau bus išbrauktas iš įtakingo gy
venimo. Kartais jie mėgina tei
sinti savo žygius, bet — kas iš 
to. Vykdo tik visuomenės skal
dymą, silpnina lietuvišką atspa
rumą.

Sovietų Sąjungos visus meninin
kus. Tiesa, jie dažnai būna ge
rai apmokami, bet — kas iš to — 
jie turi meluoti ir taip negali 
sukurti naujų didelių kūrinių. Su 
gailesčiu ir su didele užuojau
ta žiūrime ir į lietuvius daili
ninkus, rašytojus, muzikus ir ki
to žanro menininkus. Ir tose 
sunkiose sąlygose jie daug pa
daro — parodo, koks yra kūry
bingas lietuvis. O kiek tas kū
rėjas lietuvis galėtų padaryti, 
jeigu jis turėtų kūrybinę laisvę?!

Tačiau mus labai stebina kai 
kurie menininkai, daugiausia 
dailininkai, kurie čia, turėdami 
visokias laisves ir susikrovę iš 
meno nemažus turtus, nuvykę 
į Lietuvą, tiesiog visokiais bū
dais nori įsiteigti sovietiniam 
režimui, kad surengtų jų paro
dą, kad jo paveikslą pakabintų 
kur nors Kauno ar Vilniaus mu
ziejuje.

Toks dailininkas ar meninin
kas pirmiausia stebina Lietuvoj 

^silpnlį

tų konkuruoti, padarė ją dar la
biau patrauklią.

Tos pačios dienos vakarą ma
tematikas dr. Vytautas Kliorys 
kalbėjo apie “‘Matematikų san
tykį su Lietuva”. Dr. Kliorys 
dėsto matematiką vienoj Ameri
kos kolegijoj. Kada Amerikos 
mokslų akademija, susitarusi su 
Rusijos mokslų akademija, pasi
rinko 18 mokslininkų, kurie 
buvp išsiųsti į Vilnių, jų tarpe 
buvo ir dr. Kliorrys. Jis gyveno 
Vilniuj, dirbdamas savo darbą — 
matematiko.

Šurną. Su dideliu entuziazmu ji simu pasisakyti. Antanas Masio- 
kalbėjo apie liaudies dainas ir nis buvo Šio pokalbio koordina

torius. Jis pakvietė Joną Vaitkų 
iš Washingtono sudaryti , pokal
biui bazę. Vaitkus pabrėžė 
parapijos atsiradimą, reikšmę 
lietuvybei praeity, atvykusių in
teligentų domėjimąsi labiau or
ganizacijomis negu parapija. Pa
rapijų^ sumažėjimo priežastim 
buvo iškelta juodųjų veržimasis 
į miestus, liberalizmo banga, 
vienuolėm paliekant vienuoly
nus, kunigam kunigystę. Buvo 
ieškoma priemonių tam sustab
dyti: pasiūlyta atgaivinti kalėdo
jimą, ruošti arbatėles po mišių 
sekmadieniais, jungtis į parapi
nes organizacijas, pabrėžta vy
čių reikšmė parapijai.

Kad diskusijos būtų ne per il
gos, jų laikas buvo apribotas. Vi
si nuėjo į kavinę, kur tęsė 
pasikalbėjimus.

Prel. dr. V. Balčiūnas vieną 
rytą papasakojo apie savo kelionę 
į šv. Žemę, kuri paliko neiš
dildomo įspūdžio jb visam gyve
nimui. Mat, prelatas tos kelionės 
metu atšventė savo kunigystės 
50 metų. Jam Evangelija pasi
darė ypač gyva, aplankius tas 
vietas, kuriose Kristus gimė ir 
augo bei skelbė savo mokslą. Tą 
kelionę į Šv. Žemę ruošė pran
ciškonai konventualai. Tai 
buvo atgailos kelionė, nes visą 
laiką buvo meldžiamasi, ypač 
už ligonius. Niekas nesiskundė 
nuovargiu, nors nuovargis tftfro 
didelis:^ -'ET-v&s

Rugpjūčio 20 ateit&iilkai sen
draugiai susirinko aptarti savo 
organizacinių reikalų. Kalbėjo 
Federacijos vadas Juozas B. 
Laučka, nusakęs kongreso reikš
mę ir prasmę: dvasinį, pakilimą, 
kuris ir dabar jaučiamas. Buvo 
ieškoma priemonių Federacijos 
organizacinei veiklai pagyvinti 
ir atnaujinti. Prel. V. Balčiūnas 
prisiminė vysk. Teofilių Matu
lionį jo mirties 20 metų sukak
ties proga. Jis pats šį vyskupą, 
sovietų kalinį, pasitiko Kauno 
geležinkelio stoty.

j Vieni rako, kad menas neturi 
įlįįįn bendro su politika. Me
tu vfctem priklauso, meninin
kas gi važinėja, kur jam geriau, 
Bar patogiau, kur geriau jam su
moju, kur labiau įvertina,

PAULIUS JURKUS

gčsi uto veiMMių susuHKiy mu. 
Tas karas buvo palietęs ir lietu
vius, nes siuntė ten lietuvius vy
rus kariauti už rusišką carą.

vakare paberti savo mintis, pieš
tuką, na, ir porą maudymosi 
kostiumų. Taip yra, ten vieno

Tad didelė švente yra keliau
ti į aną atostogų kraštą Maino 
valstybėje- Iškeliaudamas nori

Visa ir traukia sugrįžti, aplan
kyti kaip šventas vietas, prie pa
prasto klevo atsirėmus pastovėti 
ir pajusti, kad žemė dar gera, 
kad žmonės dar geri, kad vasara

si prie kasų. Kartas nuo karto 
atvažiuoja tarnautojas su gele
žine dėže ir iš visų kasų suren
ka pinigus, nes merginos nebe
turėtų kur dėti naujų įplaukų.

Randamas į žinomą, dažnai lan
komą vietą, jautiesi visada sau
gosi nes ten visada rasi brangius 
prisiminimus. Tik tos vietos 
tave pakelia ir praturtina, leidžia 
sugrįžti į save ir į praeitį.

stogės nuvežti. Tai tik Amerika 
sukuria tokius patogumus žmo
gui. Eik, pats pasirink ir pasi
krauk. Ir išvažiuoti patogu, nes

apeini kambarius. Atsisveikini 
su daiktais, su stalais, knygomis. 
Visada stengiesi, kad namai būtų 
švarūs, išvalyti, surikiuoti daik
tai. Tada žinai, kad ir jiem bus 
patogiau čia praleisti vasaros 
karščius. Svarbiausia, bus malo
niau sugrįžti. Kai grįžti į na
mus, kurie pasiliko gražiai su
tvarkyti, tada, rodos, dar pra
tusi atostogų džiaugsmą.

Langai pritemdyti, kad saulė jį karą, 
neįkaitintų kambarių. Virius jau 
sutvarkyta. Net kvėpta odekolo-grįžtum. Ten visa kvepia vasara, 

en visa taip suaeta, sustatyta, 
kad aariai Šlamėtų medelis, ra- ___ _________

svajingai oštų eglės. Ten klaįiėti,'pjaustė tarpu- 
ba patogios. Nesibijo 

smėlio.,Kaip tyčia te mėlynoji

Skrybėlaitė padėta aukštai ant 
lentynos. Aplinkui yra medžiagi
nė spalvota juostelė. Už jos už
kišta paukščio plunksnelė. Taip 
— tai tikrai puošia skrybėlaitę-. 
Atrodai lyg koks medžiotojas.

Ta skrybėlaitė visai kaip šiau
dinė, o tikrumoje ji padaryta iš 
plastikos. Nesibijo nei lietaus. 
Nėra tokia trapi. Vėjas eina kiau
rai ir vėdina galvą. Koks pato
gumas.

jau pakuoja į dėžes, kad būtų 
patogiau išsinešti.

Čia plaukia didelis pinigas, o 
kur pinigas ten ir vagys, ir poli
cija. Kad vagys nepasimaišytų, 
čia visada stovi bent keli polici-

Mom ta atidaryta skrynia yra 
gamta. Kiek įvairumo, kiek spal
vų. Karščiai dar neišdegino, tai 
visur tirštas žalumas. Jau liepa 
įpusėjus, o kalniukai didžiuoja
si savo žalumu. Prie plento nu
kasti šlaitai. Ir kiek ten spalvų. 
Nežinia, gal kelių statytojai ty
čia čia pasėjo tokias žoles ir gė
les, kurios spalvingai žydėtų. 
Į žalius medžių fonus įstatytos 
didelės reklamos, kurios skelbia 
viešbučius, restoranus, mote
lius, kur pakelyje galima papil
dyti benziną, ir išgerti kavos.

Anapus Woreesterio jau pra
deda imti kažkoks nerimas. ŽiūrF 
į žemėlapį. Pravažiuoji eilę 
miestelių, kur kadaise buvo 
daug lietuvių. Matai net dide
lius fabrikus. Ruda plyta. Niū
rios, kietos, sienos. Tai audyklos. 
Ir kiek Čia dirbo lietuviškų ran- 
Ktj BIMuS illKSa CNtf pnes

Su vasara 
ant vieno 
suolo 
Atostogos 
Kennebunkporte

didieji audimo fabrikai. Tie mū
rai. Čia juk gyveno ir prelatas 
Juras, kaip žiburėlį saugojęs 
lietuvybę.

Kėlias į šiaurę. Reikia perva
žiuoti ir New Hampshire valsty
bės kampą. Čia yra Portsmouth 
miestas prie jūros kranto.

Retai kas žino, kad šis mies
tas yra istorinis. Kai 1903 vyko 
rusų japonų karas ir kai nesisekė 
rusam, Amerika ėmėsi tarpinin
ko vaidmens. Į šį miestą slapta 
pakvietė abiejų kariaujančių pu
sių atstovus, susodino prie stalo



(km.)
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Labai įdomų simpoziumų lie
tuviškų pataptų metų tema ipn- 
vedė Tėvas Antanas Jurgelaitis, 
OP, centro valdybos dvasios va*

Dame kapinėse paskutines mal
das atkalbėjo klebonai kun. A. 
Micfūnas ir kun. J. Steponaitis. 
Norkevičių šeima visus laidotu
vių dalyvius pakvietė gedulo 
pietum į Maironio Parką.

Nuliūdime liko brolis Vincas 
Kanadoj ir brolis Bronius su šeį- 
M,,W<M0fsta^^^roeiaa<bi9OJUs;

melsimės, bet karta pabendrau
sim nr pamatysim svečio lietu
vio dailininko menų. Tikėkim, 
kad dr. R. Kondratos bus ir su 
lietuviikų knygų bei plokštelių 
stalu. O šerio, kavos fir vyno juk

Rugsėju 26, sekmadienį, Lie
tuvių Misųa Wasbingtone, pri
siglaudusi Trijų Karalių bažny
čioj Georgetovme (2712 Dum- 
barton Avė. N.W.), pradeda tre
čiuosius metas mišrosnis 2 vai.

meni oar svqqhvmj9b dizuo 80* 
ministracįjų Raddiffe kolegijoj. 
Nuo 1980 ji dirba Rfaecesterio 
Science Center įstaigoj, p pas
kutiniu meta ji paskiria vysty
mosikoordinatore tame pačiame

Dirbo Berwick bendrovės 
fabrike. Priklausė prie Sv. Ka
zimiero parapijos, buvo religin-

Labai gaila, kad a4L Jonas Nor
kevičius, savanoris-kūrėjas, pas
kutinėj žemiško gyvenimo ke
lionėj nebuvo atitinkamai pa
gerbtas mūsų kolonijos lietuvių 
veikėjų. Tik du jo bendro liki- 
rho draugai savanoriai-kūrėjai 
—K. šimulynasir K. Prapuolenis 
—- patys bodami menkos sveika
tos* pagerbė savo dalyvavimu 
laidotuvėse bendfos idėjos drau- 
»jJd.

tymais lietuvių kalba) pradėta 
jungti ir įvairins visuomeninius 
bei kultfirimus įvykius. Praėju
sį birželio mėnesį po mišių

socialaus pabendravimas para
pijos salėj suburia vis didesnį 
sostinėj ir apylinkėse gyvenan
čių lietuvių skaičių, o taip pat ir 
pravažiuojančių svečių. Lietuvių

PhyUis Mickūnus yra Antano 
ir Irenos Mickūnų ddaa ir Jad
vygos Tumavičiehės anūkė. j. 
Tumavičienė, ano jau mirusi, 
prisimenama dd darbų Lietuvos 
labui.

Madonas, W,|įri-

Reagan, o tarp asmeniškų —• 
Tėvas Gediminas Kganskas, SJ, 
šeimininkų ■ kuopos dvasios 
vadas, Tėvas Paulius Baltakis, 
OFM, lietuvių pranciškonų pro
vincijolas, ir Vytautas Katkus, 
JAV LB krašto valdybes pir-

gražų tikslų turėtume .kiekvie
nas remti, kol dar yra lietuviš
kąja numizmatika taip nuošir
džiai besirūpinančių žmonių. 
Mūsų įstojimas nariais bus prie 

_________ ______ ~ to darbo prisidėjimas ir didelis 
dėjo kelias skridęs, jodančias paskatinimas.

Pradedant naujus veikios me
tus, ji vadovavo centro suorga
nizuotai ekskursijai iš Woroes- 
terio į Washington, D.C. Grupė 
sostinėj aplankė eilę muziejų 
ir mokslo įstaigų. — T.

thority autobusų stotį ir griebiau 
pirmų, važiuojantį į Scrantooą. 
Ten turėjau susitikti bendrake
leivius — savo draugę Josefinų 
Schuster, jos vyrų Jack ir pran
ciškonų Brolį Jurgi Petkevičių, 
kuris tuo laiku atostogavo Scrim- 
tone. Tų vakarų pasisvečiavę 
su Schusterių vaikais ir anūku,

Leeeta Stakienė^ atidarydama 
seimų, padėkojo. Clevelando 25 
kuopto už pakvietimų. Jau tre
čias vyčių seimas Clevelande. 
Paskutinis čia buvo pritik 10 me-

jes steigias Vintas Alkam. Sa
vo kalbų jis pailiustravo skaid
rėmis, pasiskolintomis iš Balze- 
ko muziejaus Cbicagoj, kurio 
kuratorium yra ps pats. V. Alio
tos tame muziejuj tvarko mone
tų ir medalių rinkinius. Skaid
rės, kurių buvo apie 70, su-

rodomus pinigus apibūdino, 
duodamas istorinių faktų iš to 
laikotarpio kr net parodydamas 
senas nuotraukas' .-jdailintalEų, 
kaip jie tuomet atrodė, kaltuos 
banknotas piešė. Primigai pri-

už Lietuvos laisvę paminklų, 
prisidėjo savo auka.

Velionio Jonė kūnas buvo pa- 
Šarvotas lamotuvrų cmeKtonaus 
Carrol namuose. Liepos 14 už

nų kartų per mėnesį, paskutinį 
mėnesio sekmadienį, išskyrus 
liepos ir rugpjūčio mėnesius.

Pastaraisiais metais su lietu
viškomis įtariomis (beje, kun.

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC.---1- — X-, vieveiancią.

Nors kelionė buvo ilgoka, bet 
maloni. Jack savo automobilyje 
turi CB radąjų, su kuriuo buvo

ta ir įdomi. Turimų banknotų 
skaidrės dar niekur nebūto 
spausdintos ir mažai kieno ma
tytos.

Paskaitininkas visus skaidrėse

Sį kartų, rugsėjo 26, per mišių 
parapijos salėj vyks, svečio iš 
Floridos daiL- Juozo Sodaičio 
karinių paroda. Dailininkų pla
čiau pristatysim pamatę jo kū
rimus. Tačiau faktas, kad 
daiL J. Sodaitis parodas turėjo 
New Yorke, Califbmįjoj, Flori
doj, drieagoj, jau skatina Wash- 
ingtono bei apylinkės lietuvius 
jo darbus būtinai pamatyti ir gal 
ne vienų jų nusipirkti, {domu 
ir tai, kad šių parodų rengia 
Washingtono K. Donelaičio li
tuanistinės mokyklėlės tėvų ko
mitetas. Mokyklėlės naudai dai
lininkas padovanojo vienų savo 
paveikslų, o dalis iš parodos gau- 

pelno, tmenm, tarp pat ati
teks mūsų mokyklėlei, dėka pa
sišventusių pedagogų bei tėvų 
dar vis egzistuojančiai, nors kas
met tenka nugalėti finansines 
kliūtis.

kime rietoje srapojektrvo
- t r»l ■ A aremte Irtas,. a. vtvuuns 
19tt,pastotyte 12M. Pacai 
architekto projektų nauja 
Marijos apsireOdmo stabdė 
buvo iškelt* ant koloms. 
Prie kolonos apačios, ynal-

Prelegeotas atkreipė klansyto- jg leidžia dvimėnesinį aštuorrių 
jų dėmesį į pūrmuodos benk- puslapių leidinėlį anglų kalba 
notas: pvz. banknotai su dvign- **The Kta^htT. Jame gausu fe
bu vyčiu — vienas raito&s j(ga feraanctyM spte Lietuvos pita^ 
į vienų pusę, kitas į kitų; Hank- gus, ųrodaltas ir ordinus. ""Die

10 daL* Užsisakoma adresu: 
LNA. P.O. Boz 61$, Columbia, 
Md. 21045.

Šiuo meta draugija .tari 89 
narius. Suvažiavime paskaitos 
klausėsi 25 asmenys. Svar
biausias šiuo metu draugios 
užsimojimas—surinkti visų Lie
tuvoj ėjusių popierinių pinigų 
skaidres ir išleisti knygų apie
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tik 41vyčiai tori savo

riais Lietuvos bylą liečiančiais
24.

kur gatvėje stovėjo poni didės*

Kazimiero, parapiją ir vietos lie-

Kas moka apsiginti >

Vytauto Skuodžio reikalu.
Rugsėjo mėnesį Marijos Ke- 

mežienės sodyboje vyčiai rengia

Julįja pastoviau
Alfonsas ir

tinių draugiją, paskui į Lietuvių 
Bendruomenę; ji į parapijos cho
rą ir į Lietuvių moterų klubų 
federaciją. Abu Kepeniai yra su
sipratę lietuviai ir, nors pasku
tiniu laiku jau gyvena Pompton 
Lakęs miestelyje, vis tiek palai
ko glaudų ryšį Su šv. Kazimie
ro parapija, yra Balfo ir lietuviš
kų radijo valandėlių — Lietuvos 
Atsiminimų ir Laisvės Žiburio 
— nuolatiniai rėmėjai. Jie remia 
ir lietuvišką spaudą. Kai dauge
lis pasitenkina tik vienu lietu
višku laikraščiu arba jau ir jokio 
neskaito, į jų namus ateina ir 

šaulio Lietuvis, ir Tėvynė.
Tokioje lietuviškoje šeimos 

nuotaikoje išaugo ir jų sūnus 
Vytautas. Jis lankė vietos litua
nistinę mokyklą ir puikiai kalba 
lietuviškai. Vėliau Fairleigh 
Dickinson universitete studi
javo biochemiją, dirba savo spe
cialybėje ir yra vieno tyrimų sky
riaus vedėjas. Yra sukūręs šeimą 
ir turi tris paaugusius vaikus: 
Markų, Keviną ir dukterį Karin
ami. Vyriausias sūnus šiemet 
baigė gimnaziją ir eis į kolegi
ją, o kiti du dar yra gimnazi
joje. Vytauto žmona yra moky
toja ir dėsto biologiją katalikiš
koje Vincento DePaud gimnazi
joje.

Sūnus su marčia surengė savo 
tėvams gražų pagerbimą’ Liepos 
25 Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje jų intencija buvo aukoja
ma suma, o po sumos ištaigin
game Bethwood restorane, To- 
towa miestelyje, buvo pagerbi
mo pietaūs, kuriuose dalyvavo 
giminės ir artimesnieji draugai. 
Čia LB garbės pirmininkas An
tanas Rugys su tostu ir trumpa 
kalbele pasveikino sukaktuvinin
kus LB ir visų svečių vardu.

Po šių vaišiu sūnus su mar
čia pakvietė visus svečius kavai 
į savo namus Franklin Lakęs. 
Čia gražioje gamtoje buvo pasi
vaišinta, pasišnekučiuota ir dar 
kartą buvo palinkėta sukaktuvi
ninkams sulaukti dar ir 
deimantinio jubiliejaus.

NEW HAVEN, CONN
Ruošiamas Maironio minėjimas

Šie metai lietuviam yra gau
sūs sukaktimis, minėjimais.

Nenuvertindama vienų ir ne
keldama kitų, o galėdama su
ruošti tik vieną renginį, New 
Haveno LB valdyba ir nariai nu
tarė ruošti Maironio minėjimą.

Prieš dvidešimt metų čia LB- 
nė suruošė šimto metų minėji
mą nuo jo gimimo. Šiais metais 
minės 50 metų nuo poeto mir
ties ir 120 nuo gimimo.

“Išnyksiu kaip dūmas neblaš
komas vėjo, ir niekas manęs 
neminės“ ... Penkios dešimtys 
metų nėra ilgas laiko tarpas, ir 
Maironis “neišnyko“. Jo žodžius 

tuvių Dailiųjų menų draugija,

paroda vyksta CMctgc^ Galeri
jos patalpose, rugsėjo 7-25. Pa-

bininko talka Lietuvos vyčių 
veikloj. Ta proga abiem laikraš
čiam paskirta po 50 dol. Nuo
širdus ačiū už įvertinimą.

liūs Gyvas birželio mėnesį susi
žiedavo ir planuoja vestuves 
spalio 30 Chicagoj. Abu Itokė

Tautodailės instituto Chicagos 
skyriaus pirm. Aldonos Vesel- 
kienės.

kė Vasario 16 gimnaziją, dabar 
studijuoja Illinois universitete

ateitininkų ir šiaip jaunimo veik
loj. Saulius turi magistro laips
nį, dirba Teras valstybėj ir yra 
Pasaulio Lietuvių jaunimo sąjun-

inžinerijos. Dabar dirba kopija
vimo mašinų, projektavimo 
skyriuje. J. Prunskio motina, rugsėjo 2 

Chicagoj atšventė 95-tą gimta
dienį.

metus pradtjo rugsėjo 7 su tei
siomis, kurias aukojo klebonas

lietos rugsėjo 17-18 nuo 12 iki 
6 vai. vak. mokyklos kieme ir

Šv. Alfonso b

jimas.

tuvis.
Minėjimas įvyks rugsėjo 25, 

šeštadienį, 3 vai. p.p. šv. Kazi
miero lietuvių parapijos didžio
joj svetainėj, 339 Greene St

Paskaitą apie poetą skaitys tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM, iš 
New Yorko. Programoj bus poe
zijos skaitymas, Maironio žodžių 
giesmės ir dainos solo, grupės ir 

čiami minėjime dalyvauti. 

Waterbury, spalio 9 Hartforde, 
31 Putnume seselių rė-

kitų kuopų vyčius ir visą lietu
višką visuomenę.

I Lietuvos vyčių seimą, įvy
kusį Clevelande, buvo išva
žiavusios šios veikliosios vytės: 
Elena Trucilauskienė, Marija 
Kemežienė ir Connie Scheibel- 
hut.

Antanas Rugys, mėgęs savo 
jaunystėje sportą, o, bodamas 

sporto dalykus ir fizinį auklėji
mą, nepaisant savo 80 metų am
žiaus, pasirodė pakankamai stip
rus ir pajėgus parodyti tiek jė
gos, kad nugalėjo net keliskart 
už save jaunesnius ir nepaly
ginamai stipresnius užpuolikus.

Tai įvyko liepos mėn. pabai
goje. Nors Antanui Rugiui apsi-

ROCHESTER, N.Y.
Prisimintas Lietuvoj miręs 

Vitas Krakauskas
Šių metų birželio 21 Mari

jampolėj mirė Vitas Krakauskas.
Buvo gimęs 1912. Paveldėjęs 

tėvo ūkį, gyveno Mockavos kai
me, Seinų apskrityj. Jaunuolis 

būrio, buvo Būdviečio pavasa
rininkų kuopos pirmininkas, pa
rapijos choro choristas, organi
zacijų ruošiamuose vaidinimuo
se aktorius.

Užėmus Lietuvą boševikam, 
pasitraukė į Suvalkų trikampį. 
Ten paieškomas, atsirado net 
Rytų Vokietijos daly, kuri po 
karo atiteko Lenkijai. Išduotas 
tokių pat pabėgėlių, kaip ir jis 
pats, buvo areštuotas ir nuteis
tas 25 m. Sibiro koncentraci
jos stovyklos. Stalinui mirus, 
grįžo Lietuvon ir gyveno Ma
rijampolėj.

Liko du sūnūs, Valentinas ir 
Bronius, dvi seserys, Magdale
na ir Adelė, ir du broliai, Juo
zas ir Bronius JAV.

Liepos 24 Rochesterio Šv. Jur
gio lietuvių bažnyčioj už jo 
sielą mišias aukojo kun. L. Ja
nuška, dalyvaujant jo giminėm.

Tautlžkai sąmoninga lietuvaitė
Rochestery apsigyveno inži

nierė Audra Alksninytė, pagal 
savo profesiją (mechaninė in
žinerija) gavusi darbą Kodako 
fotografijos industrijoje.

Ji tuoj pat pritapo xprie lie
tuviško jaunimo, lietuviškos 
parapijos. Lietuvių bendruome
nėj jaučiasi kaip savoj šeimoj. 
Su ja pasikalbėjus, pasipasako
jo, kad yra baigusi Rensseler 
politechnikos institutą ir gavusi 

skautų organizacijų. Šoka lie
tuviškus šokius, šeimoje turi 
du brolius, Narą ir Tomą, ir 
seseris, Rūtą ir Dalią. Naras taip 
pat studijuoja inžineriją.

Užaugusi Brocktone, Mass., 
bet tėvai prieš ketverius Metas 
išsikėlė į Floridą. Tėtis stato

Sš==

ir 
u jis

ir ^e., Nestttedamaš. kad tokią

ligatvį nuo kitų praeivių akių, 
vienas iš tų vyrų, staiga prišo
kęs, viena ranka smaugiamai 
‘apkabino’jo kaklą, o kita griebė 
už kelnių kišenės, ieškodamas 
pinigų. Antanas susigriebė ir al
kūnės smailumu trenkė užpuoli
kui į šoną. Gavęs į opią vietą, už
puolikas savo apkabą atlei
do, - tada Antanas, surikęs, 
smogė jam į sprandą. Užpuoli
kai, pamatę atbėgančius vyrus į 
pagalbą, pabėgo, suspėję ištrauk
ti iš Antano kišenės tik kaž
kokius nereikšmingus popie
rius, piniginės nepasiekę.

Tuo tarpu, kitų žmonių pa
šaukta, prisistatė ir policija. Poli
cininkai, apklausinėję Antaną 
apie šį užpuolimą, įsisodinę jį į 
savo automobilį, dar pavažinėjo 
po artimesnes gatves, ieškodami 
užpuolikų. Jų neradę, parvežė 
Antaną namo ir pagyrė jį už mo
kėjimą pavartoti savo “džu džit- 
su” ir sėkmingą apsigynimą.

Antanas Masionis

Rochesterio Lietuvių Bend
ruomenės choro valdyba liepos 
25 suorganizavo Harrilino par
ke pikniką. Choro nariai galė
jo pasikviesti savo šeimas ir 
svečių. Choro valdybą sudaro 
Andrius kieminis, Anelė Dzia- 
konienė įzEugenįja Balsienė,

{ Kento lituanistinį seminarą 
iš Rochesterio vyksta mokyti 
prof. Antanas Klimas ir moky
tis studentai Laurynas Visman
tas ir Rasa Krokytė.

Į' mokytojų studijų savaitę 
vyksta Aleksas ir Rūta Gečiai 
(Gečienė yra vaikų darželio ve
dėja) su savo jaunąja karta ir 
mokyklos vedėjas Bronius Kro- 
kys.

Į Tautinių Šokių Instituto ren
giamus kursus vyksta Lazdyno 
grupės vadovė Jadvyga Regi- 
nienė ir šokėjai, gal būsimięji 
mokytojai, Rasa Krokytė, Pau
lius Laukaitis ir Laurynas Vis
mantas.

Švenčiant Tėvo dieną, tėvams 
ir svečiams suruoštuose pusry
čiuose paskaitą skaitė kun. Vin
cas Vismanas, buvęs Šv. Jurgio 
parapietis. Jis atvyko iš Alias
kos. Paskaitininkas dalyviam pa
pasakojo įdomių dalykų apie 
Alaskos gamtą, orą ir žmones.

B. K.

BALTINORĖS ŽINIOS

racijos atstovai rugpjūčio 20-26 
buvo susirinkę į metinį seimą, 
kuris vyko Chicagoj. Dalyvavo 
daug legionierių iš įvairių JAV 
vietovių ir kitų valstybių. Iš 
Baltonorės dalyvavo šie Lietu
vių Posto 154 nariai: Kazys Sar- 
palis, dr. Jonas Urlakis, Vytau
tas Siaurusaitis, Vaclovas Lau
kaitis, Kęstutis Galeckas, Jonas 
Stefora ir kapelionas kun. Anta
nas Dranginis. Chicagoj aplankė 
ir lietuvių rajoną, Dariaus ir Gi
rėno legionierių Postą, kur buvo 
lietuviškai priimti ir pavaišinti. 
Rugpjūčio 22, sekmadienį, 
Michigan Avenue legionierių

Lietuvių Porto 154 legionieriai 
dalyvavo suiavo vėliavomis ir 
Lietuvos trispalve. Su legionie
riais ėjo ir Lemonto tautinių 
šokių grupės "Spindulys” nariai, 
pasipuošę butiniais drabužiais.

Per mokslo metų užbaigtuves Sruoginių namuose Kristina, 
Vilius ir Algis

Algis Sruoginis

T*

Laima Sruogmytė

NORWOOD, N.J.

Išvyko mokytis i Vasario 16tos 
gimnaziją

Laima Sruogenytė, Algio ir 
Aldonos Sruoginių dukra, gyve
nanti Norwood, N.J., išvyko mo
kytis į Vasario 16-tos gimnazi
ją Vokietijoje. Nori geriau išmok
ti lietuviškai ir taip pat nori iš
mokti vokiečių kalbą. Ji yra bai
gusi Elizabetho V. Kudirkos li
tuanistinę mokyklą, priklausė 
prie tautinių šokių grupės 
“Liepsna”. Vasario 16-tos gim
nazijoje numato mokytis tik vie
nerius metus. -

Sruoginių šeimoje šį pavasa
rį buvo trys mokslo pabaigtu-

ST. PETERSBURG, FLA.

Pavergtų Tautų Savaitė St 
Petersburge Viktorijos Jacobson 
iniciatyva atžymėta liepos 17 
minėjimu Williams parke. Mi
nėjimo komiteto pirmininke bu
vo išrinkta V. Jacobson. Minėji
me dalyvavo 8 tautų atstovai su 
vėliavomis ir plakatais. Svečių 
tarpe matėsi kongresm. Bill 
Young, St. Petersburgo burmist- 
rė Corrine Freeman, kiti val
džios pareigūnai bei tautybių at
stovai. Minėjimui vadovavo Liu- 

kambariuose turės vad. “Yard 
Sale”. Pelnas skiriamas parapi
jos reikalam. Visi kviečiami da
lyvauti.

Lietuvių Pešto 154 ir jų pa
dėjėjų naujų valdybų pristaty
mas bus rugsėjo 26, sekmadie
nį, 2 vai. popiet Lietuvių na
mų didžiojoj salėj. Dalyvaus 
Amerikos legionierių organi
zacijos vadai ir Žymūs veikėjai 
iš visos Marylando valstijos.

gos ir sunkios ligos mirė rug
pjūčio 19. Velionis buvo ištiki
mas Šv. Vaido draugijos narys 
ir lietuviškų parengimų lankyto
jas. Už jo sielą gedulingos mišios 

čioj aukotos 
rugsėjo 1- Palaidotas 
deemer kapinėse. Nuliūdime 
liko žmona ' **
Birutė su vyru 
ir draugai.

vės: Algis ir Vilius baigė giim 
naziją, b Kristina — pradžios 
mokyklą. Ta proga tėvai surengė 
gražias vaišes.

Įdomu, kad iš 400 baigusių 
gimnaziją, Vilius gavo “Ame
rican Legion School Award” — 
už patriotizmą, valstybingumą, 
socialinius ir mokslo atsiekimus. 
Būdinga, kad tą atžymėjimą ga
vo lietuvis, o ne vietinis ameri
kietis.

Vilius šį rudenį pradeda studi
juoti elektronikos inžineriją 
Rutgers universitete, o Algis — 
fiziką ir matematiką Bergen 
Community kolegijoje, o jau
niausioji dukra Kristina pradėjo 
lankyti vietinę gimnaziją.

cija Vaičaitienė, o vėliavų para
dui vadovavo šaulių kuopos 
pirm. A. Gudonis. Minėjimą 
filmavo 8-oji televizijos stotis ir 
vakare parodė žiūrovam.

Dariaus ir Girėno tragiško 
skridimo į Lietuvą minėjimas į- 
vyko liepos 18 Lietuvių klube 
pietų metu. Po įžanginio klubo 
pirmininko Adolfo Armalio žo
džio pagrindinę kalbą pasakė 
Kazys Urbšaitis. Marija Virbic- 
kienė padeklamavo Leonardo 
Gogelio eilėraštį apie Dariaus ir 
Girėno skridimą, o Gražina Je- 
zukaitienė — Kazio Inčiūros ei
lėraštį Tėviškė.

Romo Kalantos šaulių kuopa 
rengia gegužinę spalio 14 Semi- 
nole parke, 8 paviljone.

LB St Petersburgo apylin
kė rugsėjo 29 rengia gegužinę 
Seminole parke, 8 paviljone. — 
L.ŽJL

—» Kun. Petras Rauduvė, 
Šeduvos parapijos, Panevėžio 
vyskupuos, altaristas, mirė ir pa
laidotas, rugpjūčio 24. Velionis 
buvo gimęs 1901, kunigu įšven
tintas 1925. Tai jau vienuolik
tas šiais metais okupuotoj Lie
tuvoj ir ketvirtas Panevėžio vys
kupijoj miręs kunigas.

— Vytautui Alantai, rašytojui, 
žurnalistui, Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos garbės nariui, minint 
80 metų amžiaus sukaktį, pager
bimo akademija bus rugsėjo 26, 
sekmadienį, 3 vai. popiet Chica
gos Lietuvių tautiniuose namuo
se. Pagrindinę kalbą pasakys 
Bronys Raila. Meninę pro
gramą atliks Toronto Lietuvių 
namų dainos vienetas, vadovau
jamas Jucienės. Akademija bus 
su vaišėmis. Rengia Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos centro val
dyba, Amerikos Lietuvių tauti
nė sąjunga ir Lietuvių agrono
mų sąjunga.

— New Britain, Conn. Lietu
vių Bendruomenės apylinkė 
rugsėjo 25, šeštadienį, 6:30 vai. 
vak. ruošia rudens koncertą- 
balių naujai atremontuotoj Šv. 
Andriejaus parapijos salėj. Pro
gramą atliks New Yorko kvarte
tas Harmonija. Jį sudaro: Rasa 
Brittain, Birutė Malinauskienė, 
Petras Tutinas ir Viktoras Ra
lys. Akomponuoja Matas Yat- 
kauskas. Šokiam gros europietiš
ka muzika.

— Dail. Žibunto Mikšio, gy
venančio Paryžiuje, dailės dar
bų paroda vyks rugsėjo 17-26 
Čiurlionio galerijoj, Jaunimo 
Centre, Chicagoj.

— Jonas Navikas, buvęs* Plun
gės miškų urėdas, LęukOoi, Olš- 
tyno apygardoj,., eid«XWM ^ve 
namo, birželio 24 mirė ištiktas 
širdies priepuolio. . Nuliūdime 
liko žmona, sūnus ir duktė su 
šeimomis Lenkijoj ir sesuo Chi
cagoj.

— Kanados Lietuvių Bendruo
menės tarybos suvažiavimas bus 
rugsėjo 25-26 Toronto Lietuvių 
Namuose. Bus paminėta LB 30 
metų įsikūrimo sukaktis. Daly
vaus krašto valdyba, tarybos na
riai ir apylinkių pirmininkai.

— Solistas Julius Kazėnas dai
nuoja dideliame Octoberfest pa
rengime rugsėjo 17 Geauga 
Lake, Aurora, Ohio. Jam piani
nu pritaria Danutė Sušinskaitė- 
Sirgėdienė. Karta su jais bus ir 
televizijos pranešėjas Paul Wil- 
cox.

— Jonas Rūtenis, Hyannis, 
Mass., laimėjo Australijos Lie
tuvių Fondo literatūros premiją 
už veikalą “Trys — Mindaugas, 
Kristijonas, Miškinis” (scenos 
vaizdai). Premija — 500 dol.

— Dr. Domas Krivickas, Vli
ko valdybos pirmininko pava
duotojas, rugpjūčio 6 Chicagoj 

komisijos posėdy. Rugpjūčio 
7 jis Vliko tarybos posėdy pra
nešė apie Vliko valdybos dar
bus, plačiau nušviesdamas Eu
ropos Parlamento politinės ko* 
misijos paruoštą rezoliucijos 
projektą apie padėtį Estijoj, Lat
vijoj ir Lietuvoj. (E).
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Su ~ Audriau, mintai M* 
m. nuteko gyvenimo fa, vien
ir garbingo tėvo. Lietuvių - .
Bendruomenė neteko tauraus

BB1DGES is a monthly newsletter in the English 
language published by the Lithuanian American Com- 
munity.lt is geared for those Lithuanians who do not 
understand Lithuanian būt are interested in the Lithuanian 
culture Tfee mevvsletter is published monthly and the 
subscnSon rate is 5 dol. per year. The readers of Darbi
ninkas are urged to urge the Lithuanians in their local 
commuiiti&s to subscribe this newsletter for their sons and. 
daughters imterested in their heritage. Write to: Bridges, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

VAGYSTĖS IR APIPLĖŠIMAI YRA 
KASNEMINĖS PROBLEMOS!

O$U APYLINKĖS, DEJA, EINA 
BLOGYN, IR YRA ATĖJĘS LAIKAS 
LIETUVIAMS APSIGINTI!

LIETUVIŲ VEDAMA 

sound SECuritų sųstems 
GAUJOMIS ŠIANDIEN PADĖTI!

Sttftcf Sacurity Systems apdraudžia privačius

liotu^vfcsuomanės narių, įskaitant ir KASĄ — LIETU
VIŲ KREDITO UNIJĄ! Skambinkite šiandien sužinoti,

Kaip |h Eina tia, kuria yra Sound Sacurity Systems ap-

viau IržlMstts, kad esate apsisaugoję nuo pavojaus!

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

Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 cįja.

Persiuntimui pridedama 1 
dol.

Reta proga įsigyti anglų kalba dvi vertingas knygas 
papiginta kaina:

LITHUANIA 790 YEARS, by A. Gerutis. 15 dot

SOVIET GENOCIDE IN LITHUANIA, by Ji Paįauįls- 
Javis. 12 doL

ATTENTION

BALTMUKAI — T SHIRTS

LITHUANIAN COOKERY

11207.

stot) S (ML M (19-12), L (14-
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UETUVIAI ŠACHMATININKAI CLEVELANDE
Rugpjūčio 14-15 Clevelando

globojo oficialų JAV šachmatų 
federacijos turnyrą, kuriame da-

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

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

Br. Kviklio, Vilkaviškio vys
kupija, 23 dol.

J. Prunskio, Lietuviai Sibi
re, 23 dol.

L. Kerulio, Išvežtųjų lietuvių • 
sąrašas, 20 dol.

A. Šapokos, Lietuvos istorija, 
18 dol.

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

P. Kaladės, Maistas ir ligos, 
20 dol.

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

A. Budreckio, Algirdas, 15 
dol.

Z. Raulinaičio, Keturi frontai, 
9 dol. *

Ic. Mero, Sara, romanas, 8 " 
dol.

A. BalašaitiėnėSj'Susitikimas 
pamary, novelės, 8 dol.

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

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

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

J. Vizbaro, Alšėnų kunigaikš
tytė, 8 dol.

C. Butkio, Teisėjo atsimini
mai, 10 dol.

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

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

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

mecenato, o lietuviška visuome- 
lyvavo 87 asmenys iš įvairių vie- dosnaus rėmėjo, paskaitinin- 
tovių, jų tarpe tarptautiniu mas
tu pripažintas šachmatų meiste
ris Calvin Block iš Ohio ir Ed 
Foremanek iš Pennsylvanijos. 
Turnyro rengimo iniciatoriai Vy
tautas Nasvytis ir Edvardas Kry- 
geris, pastarasis išlaikęs specia
lius egzaminus ir turįs pripažin
tą šachmatų federacijos turnyrų 
direktoriaus titulą, pirmą kartą 
mūsų išeivijos istorijoj įrašė lie
tuvių šachmatininkų vardą į fe
deracijos archyvus.

Globojami Clevelando Dievo 
Motinos parapijos klebono kun. 
Gedimino Kijausko, iniciatoriai 
galėjo sudaryti žaidėjam labai 
patogias sąlygas turnyrui. Ta pa
čia proga įtakingi kitataučiai 
susipažino su lietuvių parapijos 
patalpomis, kurios jiem sudarė 
nepaprastai puikų įspūdį. Turny
re dalyvavo ir lietuviai, o “E” 
klasėj laimėtoju buvo paskelbtas 
dr. Dainius Degėsys.

Jau eilę metų Clevelande 
■ šachmatų mėgėjai pastoviai va

karais treniruojasi, rungiasi ir 
lenktyniauja vieni su kitais Lie
tuvių Namų patalpose. Pasiekę 
neblogą lygį buvo priimti pil
nateisiais. nariai& i iAY šach
matų federaciją ir patys pavie
niui dalyvauja turnyruose, įrašy
dami savo vardus ir pajėgumo 
įvertinimą visos Amerikos šach
matininkų sąrašuose, kurie yra 
viešai skelbiami “Chess Life” 
žurnale, šachmatų federacijos 
oficioze. Skelbimas apie šach
matų “Lithuanian open” buvo 
išspausdintas tame pačiame žur
nale.

Reikia džiaugtis, kad šach
matai, populiariai vadinami 
“proto gimnastika”, ir vėl prade
da mūsuose populiarėti. . . -
Šachmatų žaidėjai, kaip filatelis- v i ’
tai ir kitų specialių šakų puose
lėtojai, tarptautinėj plotmėj turi 
platų bendradarbiavimo tinklą.

! Juos riša bendras žaidimo tech
nikos interesas virš geografinių 
ribų.

Dalyvių skaičiui augant, klu
bą dabar sudaro dvi grupės, 
kuriom vadovauja Vytautas 
Nasvytis ir dr. Dainius Degė-

ko, daugelio organizacijų veik
laus nario.

Andrius buvo gimęs 1902 ko
vo 12 Veiverių' parapijoj. Aukš
tąjį mokslą įsigijo Lietuvos Že
mės Ūkio Akademijoj ir Prahos 
universitete, kur gavo miškų 
inžinieriaus diplomą. Nepriklau
somoj Lietuvoj ėjo įvairias at
sakingas pareigas. Amerikoj dir
bo kelių statybos departamente.

1920, dar iš gimnazijos suolo, 
su draugų būriu išėjo savanoriu 
kovoti už tėvų žemės laisvę. 
1923 dalyvavo Klaipėdos išlais- 

sys. Edvardo Krygerio paslaugo
mis naudojasi kiti federacijos 
klubai, nes jis, kaip oficialus di
rektorius, praveda turnyrus pa
gal griežtas federacijos taisykles, 
ginčų atveju turi sprendžiamą 
ir galutinį balsą.

Aurelija Balašaitienė

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

20 dol. — J. Sinkevich, 
Queens Village, N.Y.

15 dol. — R. Stirbys, Phila- 
delphia, Pa.

Po 10 dol. — J. Licato, Cen- 
terreach, N.Y, E. Laukys, Fort 

- Salonga, N.Y., V. Zabita, Brook
lyn, N.Y., J. Aleksonis, Sherman, 
Tx.

Po 5 dol. — J. Oniūnas, Zag- 
reb, Jugoslavija, dr. D. Harmon, 
Falls Church, Va., F. Rajeckas, 
Waterford, Conn., A. Švagždys,

Willoughby, Ohio, V. Bertulis, 
Englishtown, N.J., I. Keraitis, 
Paterson, N.J., L. Alinskas, Cliff- 
ton, N.J., K. Bugenis, Ringsvood, 
N.J., L. Kurkulis, Rochester, 
N.Y., dr. E. Vaišnys, Mount 
Carmel, Conn., J. Simen, Scars- 
dale, N.Y., J. Kalėda, Wayne, 
N.J., F. Boreišis, Lakewood, 
N.J., E. Ošlapas, Richmond Hill, 
N.Y., A. Juškys, Elizabeth, 
N.J., G. Aleknavičius, Toronto, 
Ont, A. Radzivanienė, Rich
mond Hill, N.Y., B. Gailifinienė, 
So. Boston, Mass., J. Senkus, 
Middletown, N .Y., R. Markevi
čius, Woodhaven, N.Y.

2 dol. — J. Glaser, Woodcliff 
Lake, N.J.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 

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.

iausios 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- < 

toli nuotėvynėi — 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 J 
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.

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

J. Vaišnoros, Jurgio Matulaičio 
kelias į Vilniaus vyskupo sostą, 
4 dol.

J. Vaišnio, Dabartinė lietuvių 
kalbos rašyba, 3 dol.

Vysk. V. Brizgio, Neišskiriami 
trys nežinomieji, 5 dol.

Vysk. V. Brizgio, Kazimiera 
Kaupaitė—Motina Marija, 5 dol.

V. Marcinkonytės, Tiltas per 
Nėrį, 5 dol.

B. Sruogos, Giesmė apie Gie-. 
diminą, 5 dol. . ,

Persiuntimui pridedama 1 doL 
Gaunama Darbininko admi

nistracijoj.

IŠSKIRTINA PROGA
Skubiai parduodamas dviejų 

aukštų mūrinis namas su visais 
patogumais. Namas turi bendro 
naudojamo ploto 143,47 
kv. m. ir yra gražioje vietoje ant 
Nevėžio kranto Panevėžyje. Ta 
nuosavybė yra gauta paveldėji
mo keliu. Kas norėtų šį namą 
nupirkti savo artimiesiems Lie
tuvoje, prašomi kreiptis: 

Elena Bublaitis 
94-17 Jamaica Avė.

Woodhaven, N.Y. 11421 
Tel. 212 441-7747

munity.lt


tų Dainos

pavadinta Lietuvių Tautotailės jo Dainos krikšto motina teta

vestuves.

*'.V

sėkmadienį, Tautodailės Insti
tuto dailės paroda.

Spalio 9, šeštadienį, mažojoje 
salėje, 10 vai. ryto Lietuvių Kul
tūros Fondo suvažiavimas.

Spalio 16, šeštadienį, didžiojo
je salėje Maironio mokyklos ru
dens vakaras. Mažojoje salėje — 
Domininko Vaško 50 metų su
kakties pagerbimas. Rengia 
Apolinaras Vebeliflnas.

Spalio 23, šeštadienį, mažojo
je salėje — Janinos Gerdvilienės 
išleistuvės. Rengia Liet Atletų 
Klubo ketvirtadienio popiečių 
darbuotojai.

Spalio 24, sekmadienį, mažo
joje salėje Medžiotojų ir žuvau- 
tojų Klubo Aras vakarienė.

Lapkričio 7, sekmadienį, Gran
dinėlės ansamblio priėmimas. 
Rengia Laisvės Žiburio ra
dijas.

.Lapkričio 13, šeštadienį, Šv. 
Pranciškaus 800 metų gimimo 
sukakties minėjimas ir koncer
tas. Rengia lietuviai pranciš
konai.

Lapkričio 20 ir 21, šeštadienį 
ir sekmadienį, mažojoje salėje 
dailininkės Vidos Krištolaitytės 
paroda. Rengia New Yorko skau
tės.

Lapkričio 27, šeštadienį, ma
žojoje salėje penktadienio po
piečių darbuotojų vakarienė.

Gruodžio 4 ir 5, šeštadienį 
ir sekmadienį, didžiojoje salėje 
dail. Reginos Ingelevičienės po
mirtinė paroda. Rengia dailinin
kės dukros — Regina Kudžmie- 
nė ir Mara Vygantienė.

Gruodžio 5, sekmadienį, ma
žojoje salėje — Pasaulio Liet

Rugsėjo 18, šeštadienį, 
džioji salė.

Cambridge, 
c/o Balte Florist, 502 E. Broad- Mass 
way, So. Boston, Mass. 02127. Minėjimas

šv. Pranciškaus Asyžiečio 
800 metų gimimo sukakties mi
nėjimas ruošiamas Šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje, 50 
Orton-Marotta Way, South Bos
ton, MA, sekmadienį, lapkričio 
7. Jį ruošia kleb. kun. Alber
tas Kontautas. Minėjimas prasi
dės iškilmingomis mišiomis su 
progai pritaikytu pamokslu 
10:15 vai. r. Mišiom ir pamoks
lui pakviestas Tėv. Viktoras Gi
džiūnas, OFM, šv. Pranciškaus 
Varpelio redaktorius. Tuoj po 
pamaldų bažnyčioj Bostono 
Berklee College of Music solis
tai, choras ir orkestras atliks sa
vo profesoriaus kompozitoriaus 
Jeronimo Kačinsko šiai sukakčiai 
sukomponuotą oratoriją — “Šv. 
Pranciškaus Saulės Giesmę”, 
kurią iš italų kalbos išvertė poe
tas Stasys Santvaras. Visi Bosto
no ir apylinkės lietuviai kvie
čiami atsilankyti į šį nepaprastą 
šv. Pranciškaus Asyžiečio pa
gerbimą.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00-10:00 vai. ryto Iš WCAV- 
FM banga 9S A Vedėja* — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (017) 566- 
7209.

BOSTON, MASS — WLYN 1360 
bangos setan. nuo S iki 8:30 vaL 
ryto Ir nuo 4:30 Nei 5 vaL popiet 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad-

Laisvės Varpo vakaras
Spalio 10, 3 vai popiet So. 

Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėj ruošiamas Laisvės Varpo 
vakaras bus jau 46-tas Laisvės 
Varpo kultūrinis renginys. Pagal 
pirmykštį planą jame programą 
turėjo atlikti smuikininkai Atis ir 
Regina Bankai iš Toronto, pas
kutiniu metu jie pranešė, kad dėl 
įsipareigojimų Toronto simfoni
niam orkestrui jie tą dieną ne
galės į Bostoną atvykti. Tai jau 
antras kartas, kai jie negali daly
vauti Laisvės Varpo parengimo 
programos atlikime. Pirmą kartą 
tai atsitiko pavasarį, kada jų da
lyvavimas pasidarė negalimas, 
nes akompaniatorius pianistas 
Vytas Bakšys iš Bostono turėjo 
išvykti su Naujosios Anglijos 
konservatorijos simfoniniu 
orkestru į Europą gastrolėm, o 
kito lietuvio akompaniatoriaus 
nepavyko gauti.

Kaip pavasarį, taip ir dabar 
Laisvės Varpui pavyko greitai 
suorganizuoti kitą įvairią ir įdo
mią programą. Dabar ją atliks 
rašytojas Bronys Raila iš Los An
geles ir Antanas Gustaitis iš Bos
tono, o taip pat solistė Marytė

JURA STRIMAITYJE, lietuvė ad
vokatė, STRIMAITIS * KEHOE, 31

syliūnas grojo smuiku. Vargona
vo amerikietė.

Po apeigų visi svečiai vyko į 
vestuvių vaišes Chateau de Vil- 
le restorane, Randolph, Mass. 
Kleb. kun. A. Kontautui pa
sveikinus jaunuosius ir palaimi
nus valgius, vyko vaišės ir šokiai. 
Po kelių vaišingų ir linksmų va
landų visi svečiai buvo pakvies
ti į Aleksandros ir Paul Mo
riarty erdvius namus Quincy, 
Mass.

{ vestuves buvo suvažiavę 
jaunosios giminės iš įvairių 
Amerikos vietovių, net Floridos 
ir Kanados. Jaunieji Daina ir 
Fred Hennanson pirmadienio 
rytą išskrido povestuvinei kelio
nei į Bermudų salas.

Kartu su visais svečiais ir mes 
jaunajai porai linkime gražių, 
ramių ir saulėtų, ilgų pavasariš
kų gyvenimo dienų.

laikyti ir išsaugoti senąjį lietu
vių liaudies meną ir kurti bei 
puoselėti naująją lietuvių tauto
dailę bei tirti kitų tautų pasie
kimus jų pačių tautodailėje, 
šiam tikslui pasiekti ji ren
ka muziejinės vertės lietuvių 
liaudies meno vertybes, ruošia 
įvairias meno parodas, kursus, 
paskaitas, ragina pamilti liaudies 
meną bei tautodailę, skatina jau
nąją kartą visa tai perduoti atei- 
nančiom kartom.

L.T.I. Bostono skyrius buvo į- 
steigtas 1978 Inos Nenortienės 
pastangomis. Skyriaus veikla ke
turių metų laikotarpyje buvo 
įvairi. Suruošta juostų audimo, 
šiaudinukų gaminimo, lietuviš
kų margučių marginimo kur
sai, o taip pat gintaro, medžio 
drožinių, tautinių drabužių ir 
audinių, etnografinių filmų ir 
foto, ekslibrių parodos, visuo
menei pristatyta dail. Anastazi
jos ir Antano Tamošaičių lietu
vių tautinių drabužių knyga. Vi
sus šiuos ketverius metus sky
riui vadovavo Ina Nenortienė.

Artimoj ateity numatyta su
rengti kulinarijos kursus, kuriuo
se bus mokoma pagaminti įvai
rius švenčių valgius ir lietuviš
kus gėrimus, liaudies meno dar
bų parodą, atvežtą iš Lietuvos 
Genuūės Popelienės, bei naujos 
lietuvių tautodailės knygos pri
statymą. Planuojama užbaigti 
darbo metus Bostono skyriaus 
narių kūrybos paroda. Visi lie-

^r>r>rr<T- ftMai rnehininkai, - tautodailės 
mėgėjai bei studentai kviečiami 
tapti L.T.I. Bostono skyriaus na
riais.

Pirmutinis šių darbo metų su
sirinkimas šaukiamas rugsėjo 17, 
penktadienį, 8 v.v. Lietuvių Pi
liečių Dr-jos I-jo aukšto patal
pose. Susirinkime bus pristatyta 
nauja Bostono valdyba, aptarta 
ateities veikla Bus ir pašnekesys 
apie įvairių lietuviškų gėrimų 
gaminimą. Visi nariai ir svečiai 
gaus šių gėrimų receptus ir bus 
pavaišinti šių skanių gėrimų pa
vyzdžiais.

Liaudies meno darbų paroda 
rengiama spalio 2-3 Lietuvių 
Piliečių Dr-jos IV-to aukšto pa
talpose. Visa Bostono visuomenė 
nuoširdžiai kviečiama aplankyti 
parodą ir įsigyti gražių meniškų 
darbų. LK.

di-

abi
salės.

Rugsėjo 25, šeštadienį, didžio
ji salė.

Rugsėjo 26, sekmadienį, di
džioji salė.

Spalio 3, sekmadienį, abi sa
lės.

Spaio 17, sekmadienį, abi sa
lės.

Spalio 30 ir 31 — abi salės.
Lapkričio 6, šeštadienį, abi sa

lės.
Lapkričio 20 ir 21 — didžio

ji salė.
Lapkričio 27, šeštadienį, di

džioji: salė.
Lapkričio 28, sekmadienį, di

džioji ir mažoji salė.
Gruodžio 4, šeštadienį, mažo

ji salė.
Gruodžio 19, sekmadienį, lais

vos abi salės.

Dr. Juozo Vaišnoros, MIC, 
knyga —■ Jurgio Matulaičio ke
lias į Vilniaus vyskupijos sostą 
ir Šv. Sosto atstovo Ratti vizi
tas Lietuvoje ir Latvijoje — iš
leista tėvų pranciškonų Brook- 
lyne. Tikrumoje tai yra atspau
das straipsnio, tilpusio Aiduose 
1977 m. nr. 3, 4, 5, 6, 7 ir 
1979 metų nr. 4, 5. Atspau
das turi 94 psl., iliustruotas. 
Gaunamas Darbininko admi
nistracijoje. -š -

Vytautas Eitas
Vytautas Eitas, buvusių bosto- 

niškių Edvardo ir Onos Eitų 
sūnus, 1975 baigė Northeastern 
universitete Bostone farmaciją, 
gaudamas bakalauro laipsnį. 
1980 Suffolk universitete gavo 
magistro laipsnį iš business ad- 
ministration, o dabar dirba 
Clearfield ligoninėj Pennsyl- 
vanijoj kaip farmacijos skyr. di
rektorius. Vytautas Eitas yra 30 
m. amžiaus. Sveikiname mielą 
Vytautą tokiam jaunam Amžiuj 
gražioj tarnybos pakopoj.

Skaityk ir platink 
Darbininką!

A.A. 
JONUI PAKALKAI

mirus, dukrai Rimai Čerkellūnlenei su šeima ir kitiem 
artimiesiem gitą užuojautą reiškia

Mara ir Vytautas Vygantai 
Regina Kudimieni

sotis, ToL 617 598-0600. Turtam 
ofisą ir Bostono priimti klientus. 
Mėsų sritys yra apdraudos bylos,

Darbininkas. Didelis lietuviškų 
knygų pasirinkimas.mantų sudarymas.

Priminimas .; r
Kaip jau buvo skelbta, Lietu

viu radijo valandos vedėjai Ste-

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

L.T.L Bostono skyriaus narių 
susirinkimas šaukiamas rugsėjo 
17, penktadienį, 8 v.v. Liet Pi
liečių draugijos I-jo aukšto pa
talpose.

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

JAV LB 30 metų veiklos su
kaktį spalio 2 Lantana restorane, 
Randolph, Mass., rengia LB Bos
tono apygarda.

Liaudies darbų pa
roda, rengiama L.T.I. Bostono 
skyriaus, bus spalio 2-3 Liet 
Piliečių draugijos IV-to aukšto 
patalpose.

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’Arčy.

Baito 72 skyriaus pobūvis —
NAUJAS INFORMACINIS

LEIDINYS

ja kompozicija iv. Pranciškaus

'-ii

9 ‘

Jaunuosius sutuokė kleb. kun. 
Albertas Kontautas. Gražus

dienį, 6:30 vai. vak. Sandaros 
salėj, Interval St, Brocktone.

rainoj — Berkleekolegijos cho
ras, solistai ir muzikai. Bus at-

Ilginis koncertas įvyks Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioj So.

LIUCIJAI DAUGIRDIENEI
mirus, jos sOmil Vytautui Daugirdui, mQsų mielam kolegai, 
raiškiame nuoširdžią užuojautą.

Neto Yorko vyrų choras
Perkūnas

MEMBEM

Dainos Daukantaitės vestuvės

Rugsėjo 5 Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioj, So. Bostone, 
Daina Emilija Daukantaitė susi
tuokė su Fred Walter Herman- 
son, 3rd. Dainos patėvis Paul 
Moriarty atvedė ją prie altoriaus 
(jos tėvelis Česlovas Daukan
tas, buv. Lietuvos vid. reikalų 
ministerijos valdininkas, yra 
miręs prieš keliolika metų).

MYKOLĄ BILIŪNĄ

Joana ir Jonas K. Karys Jau ne vieną kartą Amerikos 
teismuose buvo iškeltos bylos, 
kad vokiečių okupacijos metu 
buvo persekiojami žydai jų oku
puotuose kraštuose. Bylų metu

kių bylų buvo iškelta ir prieš 
lietuvius. Tačiau Amerikos 
fpąuda iikėlė ir kitą pusę, kaip

spaudu išleido American* for 
Due Procesą, P. O. Boz 85, 
Woodhaven, New . York. 
11421. "Šiuo adresu gaunama ir

ti literatam.

tuvių

‘Anjber HoHdays” 

1982 M. EKSKURSUOS 
Į LIETUVĄ 

Iš Bostono/New Yorko

•':-6č51

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC



Kultūros Židiny šį savaitgalį: tyčią. Čia rugsėjo 10, penktadie-
įstojusių ii gimusių Amerikoj.

Stockbridge, Mass., susipažinti
vasario 4. Vienuolyne čįo įvai-

spaustuvėj.

bracinės mišios, kuriom vadove-

Andriekus, OFM. Šeštadienį, 10 
vai. ryto, dalyvaujant būreliui 
pranciškonų artimųjų ir būriui

knygos “Kovos dėl Lietuvos ne
priklausomybės” trečio tomo su
tikimas. Rengia New Yorko ra- 
movėnai.

smogio r

New Yorko skyriaus susirinki
mas bus rugsėjo 21, antradienį, 
7:30 v.v. Kultūros Židinio posė
džių menėje. Jadvyga Kregž- 
dienė pademonstruos, kaip iš 
gėlių ir lapų klijavimo būdu pa
daryti įvairius atvirukus ir pa
veikslus. Kviečiami atsilankyti 
visi, kam šis menas įdomus.

Moterų Vienybė po vasaros 
atostogų pradeda savo veiklą. 
Pirmas susirinkimas bus rugsėjo 
21, antradienį, 7 v.v. įprastinėje - 
vietoje, Congretational bažny
čios salėje, 91 St ir 85 Rd., 
Woodhavene. Visos narės pra
šomos dalyvauti.

Dail. Elena Urbaitytė dalyva
vo grupinėje tapybos ir skulp
tūros parodoje Nassau Fine Arts 
muziejuje Roselyn, N.Y. Paroda 
buvo atrinkta jury komisijos ir 
vyko nuo rugsėjo 3 iki 13.

Danielius Averka iš Bostono 
buvo atvykęs pas savo dukrą Al
doną. Ta proga aplankė ir kitus 
savo pažįstamus, lankėsi ir Dar
bininko redakcijoje bei admi
nistracijoje, apžiūrėjo spaustu
vę, A. Galdiko vardo meno gale
riją. Anksčiau jis gyveno New 
Yorke ir čia reiškėsi įvairioje vi
suomeninėje veikloje, ilgą laiką 
veikė New Yorko Alte, Liet. At
letų Klube. Į Bostoną išsikėlė 
1973 metais.

nepriHMUMaytta m tame su
tikimas bus rugsėjo 18, šį šeš
tadienį, 7 v.v. Kultūros Židi
nio mažojoje salėje. Apie knygą 
kalbės Bronius Balčiūnas. Irena 
Veblaitienė deklamuos lietuvių 
autorių poeziją, gi savanoris kū
rėjas kapitonas Petras Jurgėla pa
pasakos savo prisiminimus iš 
kovų su lenkais. Visi svečiai bus 
pavaišinti skania vakariene. Su
tikimą rengia New Yorko ramo- 
vėnai, kuriem dabar pirminin
kauja dr. Eugenijus Noakas.

Balio rudens vajus praside
da spalio mėnesį. Visi prašomi 
prisiminti savo brolius, pateku
sius į vargą ir dosniai Balfui au
koti. Balfo 100 skyrius tuoj pa
skelbs vajų ir laiškais kreipsis 
į New Yorko lietuvius, prašyda
mas aukų. Neuždelskime ir greit 
atsiliepkime su auka.

Perkūno choras repeticijas 
pradeda rugsėjo 17, šį penktadie
nį, 7:30 v.v. Kultūros Židinyje. 
Kviečia į chorą įsijungti ir nau
jus choristus. Visiems bus graži 
kultūringa pramoga mokytis 
naujų dainų, koncertuoti. Chorui 
vadovauja muzikas Viktoras Ra
lys, choro pirmininku yra Petras 
Tutinas. Abu jauni vyrai.

Lietuvių Katalikių Moterų 
Kultūros Dr-ja rengia dr. Pet
ro Kaladės knygos “Maistas ir 
ligos” sutiktuves. Data bus pa
skelbta vėliau.

Daug lietuviškų knygų ir su
venyrų turi Darbininko admi
nistracija. Skambink 212 627- 
1351 ir prašyk, kad pasiųstų 
knygas į namus.geidaujančios ruošti tradicinį 

išvakarių balių, prašomos kreip
tis į Židinio raštinę, tel. 235- 
8386 arba vakarais skambinti 
846-7636.

964-3500. Valu, savritgaliris 
9M6M-3756.

ęUEENS COLLISION

LIAUDIES MENO DIRBINIŲ

IR PARDAVIMAS

lhk federacijos

HARTFORDO, NEW HAVENO IR NEW BRITAINO 
APYLINKIŲ LIETUVIŲ DĖMESIUI!

Rug*A|o 1S-1S dienomis Hartforde Š»č.

MAIRONIO MOKYKLOS 
lietuviška 

GEGUŽINĖ

. r.,. -
i«» v. Ė u <?/

vačiom pastangom ir savo lė
šom sutelktu senosios Lietuvos 
gausiu žemėlapių rinkiniu, se
nom originaliom knygom apie 
Lietuvą, meno kūriniais ir tur
tinga lituanistikos biblioteka. 
Tai turbūt turtingiausias inku- 

vių rankose. Šis mūsų tautos 
praeities lobynas saugomas tam 
tikslui Varnelių įsigytuose ir 
restauruotuose rūmuose. Kartu 
su gen. konsulu rinkinių studijų 
stiklais vyko ir skulptorius Vy
tautas Kašuba.

Lietuvos gen. konsulas Anice
tas Simutis rugsėjo 8 dalyvavo 
su žmona New Yorko Konsulų 
Draugijos prezidento Olandijos 
gen. konsulo Leopold Van Uf- 
ford suruoštam priėmime Olan
dų Klube New Yorko burmistro 
Edward J. Koch garbei. Pasisvei
kinęs su visais priėmimo daly
viais, burmistras Koch savo žo
dyje apgailestavo, kad, tapus 
jam New Yorko valstijos guber
natorium, gali atsirasti pavojus 
nutolti jo artimiem ryšiam su 
New Yorko diplomatiniu ir kon- 
sulariniu korpusu.

Juozas Audėnas susirgo ir yra 
paguldytas Mother Cabrini ligo
ninėje, Manhattane, dr. A. Suieš
kos priežiūroje.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje naujieji mokslo metai 
prasidėjo rugsėjo 11, šeštadienį.

mokyklos tvarką, seselė Urbana 
priminė Marijos šventę ir tada 
visi išsiskirstė į klases. Dešimta
jame skyriuje šiemet yra 7 moki
niai.

Ann JiHian - Jūratė Nausėdai
tė rugsėjo 11, pereitą šeštadienį, 
8:30 vai. vak. dalyvavo televizi
jos programoj “Texaco Star 
Theatre” — “Salute to Broad- 
way”. Programoj dalyvavo eilė 
garsesnių artistų, kaip Steve Al- 
len, Sammy Davis Jr., Placido 
Domingo, Zsa Zsa Cabor, Ethel 
Merrnan ir kt

Kultūros Židinys, pasikeitus 
įvairiem parengimam, yra lais
vas kelis savaitgalius. Prašom 
pažiūrėti į pranešimus 7 pusla
pyje. Kam reikalinga, gali patal
pomis pasinaudoti.

Kultūros Židiniui New Yorke 
tebeieškomas prižiūrėtojas 
(pageidaujama 2 asmenys). Ge
ros darbo ir apsigyvenimo sąly
gos pačiam Kultūros Židiny. Dėl 
informacijų skambinti vakarais 
212 846-7636.

Naujų Metų sutikimo baliui 
Kultūros Židinio salė šiemet

JOCĮ*} MbUi?

Br. Jurgi* buvo gimęs 1927

DaiL Česlovo Janušo paroda, 
skirta jo gyvenimo 75 metų ir 
kūrybos 50 metų sukaktim pa
minėti, buvo numatyta lapkričio 
6 ir 7 dienomis Kultūros Židi
nyje. Dailininkui pageidaujant, 
paroda nukeliama į ateinančių 
metų kovo 19-20. Parodos rengi
mo komitetas lieka tas pats. Ko
mitetas posėdžiavo rugsėjo 9. 
Visus parengimo darbus sustab- 

komiteto posėdis šaukiamas 
ateinančių metų sausio 20.

Laisvės Žiburio koncertas bus 
lapkričio 7, sekmadienį, 2:30 
v. popiet Richmond Hill aukš
tesniosios mokyklos salėje. Šiam 
koncertui yra pakviesta garsi 
tautinių šokių grupė — Grandi
nėlė iš Clevelando. Grandinėlės 
vadovas — Liudas Sagys. Gran
dinėlė sutiko į šį Atlanto pakraš
tį atvykti tik vieną kartą. Tai 
kviečiamos visos New Yorko 
apylinkės lietuviškos kolonijos 
atvykti su autobusais ir pasinau
doti šia reta progą — pamatyti 
vieną iškiliausių ansamblių su 
nauja programa. Po koncerto 
Kultūros Židinyje bus ansamblio 
pagerbimas ir vaišės.

vySs^rugsėjo 18, šeštadienį, 1:30 
vai. popiet Kultūros Židinyje. 
Į sueigą kviečiamas taip pat ir 
jaunimas, norįs įstoti į skautų 
bei skaučių eiles.

Dariaus ir Girėno paminklo 
komitetas su Lietuvių Darbinin
kų Draugijos 7 kuopos valdyba 
per B. Spūdienę įteikė Darbi
ninko spaudai paremti 25 dol. 
Dėkojame už įvertinimą.

Ona ir Stasys Kreivėnai iš 
St Petersburg, Fla., aplanky
dami savo draugus New Yorke, 
užsuko ir į Darbininko admi
nistraciją. Užsimokėję laikraščio 
prenumeratą, paliko auką spau
dai paremti.

Solistas Mečys Razgaitis su
kūrė naują giesmę — Marija, 
malonės valdovė. Šią giesmę 
pirmą kartą atliko rugsėjo 12, 
sekmadienį, Aušros Vartų para
pijos bažnyčioje, Manhattane. 
Vargonais palydėjo tos parapijos 
vargonininkas muzikas Liudas 
Stukas.

i lorome^ irnsiKBiimo par

bunkport, Maine, ir Cromwell, 
Conn., 14 kunigų aukojo kon- 
celebracines mišias, kurioms va
dovavo ir pamokslą pasakė pro
vincijolas Tėv. Paulius Baltakis, 
OFM. A. a. Tėv. Tadas palai
dotas šv. Jono kapinėse, Middle 
Village, N.Y., lietuvių pranciš
konų sklypely. Jis buvo jau aš
tuntas ten paguldytas lietuvis 
pranciškonas.

Dail. Aleksandra Merker-Vit- 
kauskaitė išvyko keletai dienų 
į Washingtoną, D.C., kur apžiū
rės EI Greco parodą ir kitas 
meno parodas.

Lietuvos vyčių 110 kuopa 
Maspethe savo veiklą naujame 
sezone pradėjo rugsėjo 1 V. Atsi
mainymo parapijos salėj, Mas
pethe. Svarstyta, kaip vyčių kuo
pa galėtų ir turėtų atšvęsti para
pijos 75 metų deimantinį 
jubiliejų, kuris bus minimas 1983 
spalio 9, sekmadienį.
Pakeitęs adresą, neužmiršk pri
dėti ir senojo.

POSĖDŽIAVO APREIŠKIMO 
PARAPIJOS TARYBA

Apreiškimo parapijos taryba 
posėdžiavo rugsėjo 8 klebonijo
je. Aptarti įvairūs parapijos rei- 

remontas, mokyklos langų su
tvarkymas, užuolaidų įsigijimas, 
grindų atnaujinimas, klebonijos 
kambarių išdažymas ir kt 

sias pajamas parapijai. Todėl la
bai svarbu, kad visada būtų 
pakankamai savanorių talki- 

darbininkų. Be šio skaičiaus, rei
kia turėti ir atsarginę pamainą, 
kad, reikalui esant, galėtų pa
keisti negalinčius atvykti į žaidi
mus. Visi tarybos nariai įsiparei
gojo surasti bent po vieną tokį 
žaidimų talkininką — pagelbi- 
ninką.

Pastatų remonto reikaluose 
klebonui pagelbėti pasižadėjo 
Petras Baltrulionis.

Šiemet yra lietuviškos parapi
jos metai. Tai parapijos taryba 
nutarė surengti visos parapijos 
šeimos šventę, kad visi galėtų 
pabendrauti ir pasikalbėti savo 

diena bus pirmą advento sek
madienį, lapkričio 28.

Parapijos taryboje yra 16 as
menų. Pirmininku yra Alfonsas 
Samulis, iždininkė — Marytė 
Šalinsloenė, sekretorius — 
Aloyzas Balsys, vicepirmininkas 
— Petras Ąžuolas.

rugsėjo 18, vyksta į
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vienetą sudaro iš k. Zenonas Jtrys, Danutė Striogaitė, 
Vytautas Daugirdas — vieneto vadovas, Juozas Nakutavičius.

NAUJAS KARIO 
ŽURNALO NUMERIS

Kario uoti buvo
sutikęs Vladas . Jis sure- 

jęs antrą numerį tvarkyti, jis stai
ga išvyko į Califomiją ir ten įsi
darbino. Kario leidėjam teko vėl 
tvarkytis. Prie redakcinio darbo 
grįžo ilgametis redaktorius Zig
mas Raulinaitis. Jis suredagavo 
ir išleido šeštą numerį, kuris yra 
skirtas birželio ir liepos mėne
siam.

Numeryje pirmiausia prisi
menamas Maironis jo 50 metų 
mirties sukakties proga. Mairo
niui skiriami pirmieji du straips
neliai — Taip niekas tavęs 
nemylės ir Maironio karinės dai
nos, toliau Jonas Švoba tęsia lie
tuvių kalbos vartojimą senosios 
Lietuvos laikais, Osvaldas Žad
vydas prisimena majoro Petro 
Starevičiaus 90 metų gimtadienį, 
B. Balčiūnas rašo apie karo isto
rijos studijų reikšmę. Toliau — 
Tremties trimitas, karinės žinios, 
mokslas ir technika, ramovėnų 
veikla.

Žurnalą administruoja Alfonsas 
Samušis. Jau rengiamas naujas 
septintas šių mėtų numeris.

KAIP PASIEKTI 
MOKYKLOS 
GEGUŽINĘ?

Važiuojant iš New Yorko ant 
Northern State Pkwy, išsukti į
30 išvažiavimą. Tuoj atsidūrus į 
Willets Rd., sukti į dešinę ir prie 
pirmos judėjimo šviesos sukti 
kairėn į Glen Cove Rd. šiaurės 
kryptimi.

Iš Long Island pusės paimti
31 išvažiavimą ir taip pat sukti 
į Glen Cove Rd.

Važiuojant L.I. Expressway, 
imti 39 išvažiavimą į tą patį 
Glen Cove Rd., šiaurės linkme.

Privažiavus Northern Blvd. 
(25A), sukti į dešinę (į rytus). 
Už kelių šviesų, pravažiavus 107 
kelio sankryžą, prie sekančios 
šviesos sukti kairėn, į Wolver 
Hollow Rd. Pasiekus “T” san
kryžą, sukti dešinėn į Chicken 
Valley Rd. (!). Šis gražus vin
giuotas kelias vėliau pakeis var
dą į Oyster Bay Rd. ir mieste
lio sankryžoj, sukant dešinėn, į- 
ves į Bayville Avė. Kiek pavažia
vus, prie antros šviesos reikės 
sukti dešinėn į Bayville Rd. ir 
tuoj žiūrėti'išsukimo į Vebeliū- 
nų dvarą. Dešinėj pusėj prie 
kelio bus ženklas su rodyklėmis 
į mašinų statymo aikštę.

Kelias nėra komplikuotas ir, 
pasitikrinus žemėlapyje, bus vi
sai lengva rasti. Iš Woodhaveno 
ar Richmond Hill vietovių už
trunka truputį ilgiau, negu pus
valandis.

Maldos dieną pagal Lietuvių 

kalendorių rengia Lietuvos vy
čių 110 kuopa rugsėjo 27, pir
madienį, V. Atsimainymo lie
tuvių parapijos bažnyčioj, Mas
pethe. Novenos maldos 7 vai. 
vak. Po to mišios ir maldos už 
persekiojamą Bažnyčią Lietuvoj. 
Taip pat vyks maldos prie vyčių 
kryžiaus pirmose metinėse po 
kryžiaus pastatymo. Lietuvos 
vyčiai kviečia visus dalyvauti ir 
melstis Lietuvos ir lietuvių in
tencija.

Lietuvos vyčių centro valdy
bos Lietuvos reikalų komisija 
išleido savo naują informacinį 
biuletenį, liepos-rugpjūčio mėn. 
numerį. Sutelkta daug aktualios 
medžiagos, ištraukų iš laikraščių. 
Jos liečia religijos persekiojimą 
Lietuvoje, okupaciją Lietuvoje, 
Amerikos lietuvių įvairias pa
stangas pasipriešinti tiem veiks
mam. Šiuo biuleteniu vado
vaudamiesi, vyčiai rašo laiškus 
įtakingiem Amerikos valdžios 
žmonėm.

bemiukui ir merginai. Dydis 
apie 14-16. Darbininko adm., 
341 Highland Blvd., Brooldyn, 
N.Y.11207.

buto arba kambario Woodhave- 
no ar Richmond Hill apylinkėj. 
Turį tokias patalpas, prašomi 
skambinti vakarais tel. 516 
7643776.

kambarių butas. Kaina mėnesiui 
— 275 dol. Teirautis telefonu: 
MI7-5788.

Richmond Hill, N.Y., išnuo
mojamas antrame aukšte iš 6 
kambariai labai erdvus butas. Pa
geidaujama suaugę žmonės. Tel. 
VI64715.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 

darbingomą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y,N.J. ir Coun.). Apsidraus
dami pa* jį, sutaupysit 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo

žadėc *ipass wv*oex» JfolNi

8434677.

MAIRONIO MINĖJIMAS

MINĖJIMĄ RENGIA IR VISUS KVOČIA 
LBNEW HAVENO AttUNKĖ
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