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Bakų Laisvės Lygos Ir kitų visų taptų laisvei. Jungtinės 
Amerikos Valstijos per 41 metus
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Savaitės 
įvykiai
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Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 50

1981 liepos 28 Kretingos bib
liotekos darbuotoja Irena Pelio- 
nytė telefonu buvo iškviesta 
pas kultūros skyriaus vedėją V. 
Litviną. Ten nuėjusi, rado ir 
Kretingos KGB viršininką Kor- 
milcevą. Litvinas tuojau išėjo 
iš kabineto, o čekistas užrakino 
duris, sakydamas, jog jis ne
mėgstąs, jei kas sutrukdo rimtą 
pokalbį.

Irena Pelionytė paklausė, kas 
jis toks. Jis prisistatė kaip KGB 
viršininkas.

Čekistas pareiškė užuojautą 
Irenai dėl neseniai mirusio jos 
tėvelio, kaltino Staliną, kad dėl 
jo Irenos tėvai buvo išvežti į 
Sibirą. Po to ėmė klausinėti, 
kiek Kretingoje yra Eucharisti
jos bičiulių, kas jiems vado
vauja, ar ji skaitanti LKB Kro-

Iranas, sutelkęs apie 100,000 
karių, įsiveržė į Iraką Basra uos
to srity, bet Irakui pavyko prieš- 
puoliais įsiveržėlius sulaikyti ir 
net priversti pasitraukti. Abiejų 
pusių nuostoliai buvę labai di
deli. ■ - . . ..

Prez. Reagan tarėsi su Saudi 
Arabijos užs. reikalų ministeriu 
princu Saud al-Faisal ir Sirijos 
užs. reikalų min. Abdel Halim 
Khaddam dėl konflikto Libane 
tarp Izraelio ir Palestinos iš
laisvinimo organizacijos likvida
vimo. Esą palestiniečiai kariai 
laikinai turėtų būti perkelti į 
šiaurinį Libaną, kol bus suras
tos arabų valstybės, sutinkan
čios juos priimti, o JAV turėtų 
užtikrinti Izraelio pasitraukimą 
iš Libano.

Vieton atsistatydinusio valst. niką? 
sekr. Haig prez. Reagan pasky
rė ir senatas patvirtino Bechtel 
korporacijos prezidentą ir buv. 
iždo sekretorių George P. 
Shultz.

Prez. Reagan laikinai sustab
dė “cluster” sviedinių pardavi
mą Izraeliui, nes Izraelis, nau
dodamas šiuos sviedinius Li
bane, gali būti pažeidęs susi
tarimus su JAV dėl jų panau
dojimo. Pagal susitarimą Izraelis gininkas Kormilcevas pripažino,

Irena atsakė, kad ji nieko 
apie tai nežinanti. Čekistas ėmė 
šaukti, kad ji meluoja, bandė 
merginą išgąsdinti, bet nepa
vyko.

Tada jis papasakojo Irenai, 
kad ir kunigai jiems, čekis
tams, dirba, o už tai jie tiems 
kunigams paskiria dideles para
pijas.

Irena nustebo, kad KGB vir

Bolivijos karinis preziden
tas gen. Celso Torrelio atsista- t 
tydino, o kraštą valdanti karinė 
junta į jo vietą paskyrė armi
jos vadą gen. Guido Vildoso.

Britanijoj, centrinėj susiži
nojimo būstinėj buvo išaiškinta 
didelė šnipinėjimo afera, dėl 
kurios galėjo nukentėti ir Nato 
valstybių slapti planai. Yra su
laikytas prieš kurį laiką kelerius 
metus toj įstaigoj tarnavęs pa
reigūnas Geoffrey Arthur 
Prime.

Argentinos prezidentas Rey- 
noldo Bignone panaikino 1976 
išleistą įsakymą, draudžiantį 
partijų susirinkimus.

Prez. Reagan nutarė neatnau- - 
jinti derybų su Sov. S-ga ir 
Britanija dėl branduolinių gink
lų sprogdinimo požemy uždrau
dimo tol, kol bus sutartos to
kių sprogdinimų patikrinimo 
vietoj sąlygos.

Izraelio kariuomenė sutiko 
perduoti tarptautiniam Raudo
najam Kryžiui jos Libane sulai
kytus 220 arabų berniukų nuo 
12 iki 15 m. amžiaus.

Airijos respublikos armijos te
roristai išsprogdino Londono 
dviejuose parkuose bombas, ku
rios užmušė 8 ir sužeidė per 
50 britų karių ir padarė daug 
kitų nuostolių.

Sirijos informacijos min. 
Ahmad Iskander pareiškė, kad 
Sirija sutiktų priimti Palestinos

Po to čekistas pradėjo Ireną 
tardyti dėl Šiluvos, klausė, kas 
ją vertė dalyvauti eisenoje. 
Irena atsakė, kad melstis visi 
eina laisva valia, tik į komjau
nimą jie verčiami stoti. Čekis
tas pakišo praėjusių metų ei
senos nuotraukas ir liepė at
pažinti dalyvius. Ji paaiškino,

mą, kaip didžiausių žiu laikų
vadovaudamas šiai didelei vys-

Negavus valdžios leidimo eiti uoliai lankė parapijas, teikė Savosios Europos ir Laisvės radi-
Vincentas Sladkevičius buvo

žadinti blaivybės sąjūdį, svar-

lajinius laižkus. Siekdamas ar-

tikano susirinkimo dvasioje su-

gai kovoja prieš sovietų sklei
džiamus melus ir palaiko pa
vergtųjų tautų laisvės viltis. Šio 
vizito metu pirm. Vytautas Ka
mantus ir JAV LB Visuomeni-

pijos kurijoje. 1975 mirus vysk 
Juozapui Pletkui, kun. Antanas 
Vaičius ėjo Telšių vyskupijos 
kapitulinio vikaro pareigas.

Thurmond ir kiti. Į pasirašymo iškilmes buvo pakviesti pavergtų tautų atstovai, jų 
tarpe ir keletas lietuvių. Nuotr. jono Urbono

Reaganą ir jo žmonų atvykti 
į 1983 metų vasarų Chicagoj 
įvyksiančias Pasaulio Lietuvių 
Dienas.

mėjo vyriausybės partijos kan
didatas Miguel de la Madrid 
Hurtado.

po ilgiau užtrukusių pasitarimų 
su Lenkijos katalikų Bažnyčios 
ir vyriausybės vadais, savo nu
matytų kelionę į Lenkiją yra 
atidėjęs iki ateinančių metų.

Baltųjų Rūmų rožių sodely JAV prez. R. Reagan liepos 19 pasirašė proklamaciją,

tinę vadovybę, bet ne karius.
Olandijos saugumo orga

nai išaiškino, kad ten areštuo
ti Molucca salų gyventojai buvo 
planavę pagrobti karalienę 
Beatrix ir min. pirmininkų And
rius van Agt Teroristai siekia, 
kad Olandijai priklausiusiom, o 
dabar Indonezijos valdomom sa
lom būtų suteikta nepriklauso
mybė.

Indijos prezidentu pirmų 
kartų buvo išrinktas sikų tautos 
narys ir min. pirmininkės kan
didatas Zail. Singh.

Kiniją, kad JAV bendrai su Tai- 
vanu pradės gaminti F-5E 
karo lėktuvus.

Iš 800 lenkų, atvykusių į Is
paniją stebėti tarptautinių fot- pavergtųjų tautų prisiminimui, 
bolo rungtynių, 300 pasiprašė labai stipriai pasisakė prieš So- 
politinės globos. vietų Sąjungą ir jos komuniz-

gąlėčiau pakenkti valstybei, 
' kur įrodymai? — paklausė Jad
vyga Žiliūtė.

— Mes jūsų butą paskelbsi
me landyne!

— Tai neteisinga. Kai už sie-

patraukia jaunimą į eisenas, o 
tai jau politika...

Nieko neišgavęs, čekistas pa
mokė pameluoti kolegoms, kad 
Litvinas jai davęs darbo, todėl 
ir užtrukusi. Liepė pasirašyti, 
kad apie pokalbį niekam nepa
sakos. Jaunuolė nepasirašė. Iš
eidamas paskyrė jai naujų susi
tikimą rugpjūčio 14 d. 11 vai. 
Palangoje prie “Pušyno” poilsio 
namų. Pagrasė, jei ji neatei
sianti, tai įsakys ją likviduoti.

kad ėjusi melstis, o ne naujų 
pažinčių užmegzti. Be to, žmo
nių neišdavinėsianti.

Čekistas įpyko, išliejo tulžį 
keikdamas Jadvygą Stanelytę, 
vienuoles, jėzuitus, ekstremis
tus kunigus, nes jie, anot jo, nos yra tikra landynė: geria 

it dieną ir naktį, niekas nekrei
pia dėmesio.

— Čia mūsų klaida, — prisi
pažino Akinskas.

IBuvusiai mokytojai buvo gra
sinama, kad už religinę veiklą 
ir už jaunimo organizavimą ji 
bus nubausta: pirmiausia pini
gine bauda, paskui atims butą, 
pensiją, patalpins senelių inter
nete, “izoliuos”.
į Toliau pasipylė kaltinimai:

— Darote jaunimą nepilna
verčiais, nelaimingais, dirbate 
apolitišką darbą.Atimsime tau butų ir pensijų

Kretingoje 1981 spalio 22 Jad
vyga Žiliūtė buvo iškviesta pas 
Kretingos rajono vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduotoją 
A. Daunecką. Kabinete dar buvo 
rajono partijos komiteto IlI-ji 
sekretorė O. Liutkienė, vidaus 
reikalų skyriaus viršininkas A. 
Akinskas ir Kretingos miesto 
vykdomojo komiteto pirmininkė 
A. Kubilinskienė.

Mokytojai vos įėjus, A. Dau- 
neckas ją taip charakterizavo:

— Buvusi mokytoja, su aukš-

Mokykloj* išjuok* mišių aukų
Skaudvilė, Tauragės rajonas. 

Praeitų metų vasario ir kovo 
2 Skaudvilės vidurinėje mokyk
loje buvo surengti du ateisti
niai renginiai, kuriuose prievar
ta buvo verčiami dalyvauti aukš
tesniųjų klasių tikintys vaikai. 
Tuose vaizdeliuose, dainose, 
eilėraščiuose vulgariai buvo iš
juokiamas tikėjimas.

IX b klasės mokytoja sureži
savo spektaklį, išjuokiantį šv.

vykdo nusikalstamą darbą: trau
kia jaunimą į bažnyčią, rengia 
jaunimo susirinkimus.

. O. Liutkienė pridūrė:
— Jaunimui juodina sąmonę, 

daro juos nelaimingais, ir taip 
kenkia visuomenei bei vals
tybei.

— Kaip aš, mažas žmogelis, 

linių administratorių paskyrimą 
dviem Lietuvos- vyskupijom: 
Kaišiadorim ir Telšiam. Popie
žius Jonas Paulius II Kaišiado- i 
rių vyskupijos apaštaliniu admi- ' 
nistratorium paskyrė vysk. Vin- i 
centą Sladkevičių, kuris iki šiol 1 
buvo šios vyskupijos vyskupas i 
pagelbininkas, bet negalėjo eiti 
savo pareigų ir gyveno Pabir
žėje, Biržų rajone. Telšių vys
kupijos ir Klaipėdos prelatūros 
apaštaliniu administratorium 
Šv. Tėvas paskyrė šioje vys
kupijoje kapitulos vikaro parei
gas ėjusį kun. Antaną Vaičių, 
drauge nominuodamas jį tituli
niu cupdo vyskupu.

- o - 
Kaišiadorių apaštalinis admi

nistratorius vyskupas VINCEN
TAS SLADKEVIČIUS yra gi
męs 1920 rugpjūčio 20 Guro- 
nių kaime, Žaslių parapijoje, 
Kaišiadorių vyskupijoje. Kilęs iš 
neturtingų tėvų, į mokslą ėjo 
remiamas Žaslių parapijos kle
bono kun. Cijūnaičio. Mokėsi 
Kauno Jėzuitų’gimnazijoje. Bai
gęs Kauno Kunigų Seminariją, 
1944 kovo 25 Vincentas Slad- 

‘ kevičius buvo įšventintas kuni
gu. Vėliau čia gilino studijas 
ir įsigijo teologijos licenciato 
laipsnį. Kunigo pareigas ėjo . 
Kietaviškėse, Merkinėje, Kuk
tiškėse ir Inturkėje. Nuo 1952 
Kauno tarpdiecezinėje Kunigų 
Seminarijoje dėstė dogmatinę 
teologiją ir šv. Rašto egzege
zę. Ėjo seminarijos prefekto 
pareigas. 1957 lapkričio 14 po
piežius Pijus XII kun. Vincen- 

. , . ,. tą Sladkevičių paskyrė tituliniu
Mekiiko. prerideato įteki-

Ta*- ‘r laukta,, lai-. vyskupo pa^tlbininku.
Vyskupystės šventimus kun. 
Sladkevičiui suteikė vysk. Te
ofilis Matulionis Birštone ‘

mi, su kryžiais ant pečių ir 
ant krūtinės, išjuokė šv. Mi
šias, pradedant giesme Pulkim 
ant kelių, švęstu vandeniu pa
šlakstymų, šv. Mišių aukojimą, 
pakylėjimą (konsekraciją), šv. 
Komuniją. Tame spektaklyje bu-

( nukelta į2 psl.)

PREZ. REAGAN UŽKVIESTAS Į 
PASAULIO LIETUVIŲ DIENAS

lankėsi Baltuosiuose Rūmuose 
Washingtone, kur dalyvavo Pa
vergtųjų Tautų savaitės paskel
bimo iškilmėse kartu su JAV 
viceprezidentu Bush, JAV sena
to bei atstovų rūmų nariais, 
įvairių tautybių vadovais ir Lie
tuvių Bendruomenės atstovais.

gos ambasados šifrų skyriaus 
pareigūnas Igor Guzenko, kurio 
iš ambasados išnešti dokumen- 
mentai įgalino nuteisti už šni
pinėjimą du Britanijos moksli
ninkus Aku* Nunn May ir Klaus 
Fuchs.

vesta jungtinė rezoliucija (S J. 
Bes. 901), skelbianti Partie
čių Laisvės Diena 1982 birže
lio 14 dieną.

ši rezoliucija JAV senate "bu
vo priimta 1982 birželio 9, o 
JAV atstovų rūmuose birželio 
14.

JAV prezidentas Ronald Rea
gan, JAV kongreso įstatymiškai 
įpareigotas, ryšium su Pabaltijo 
Laisvės Diena paskelbė Šitokio 
turinio proklamaciją:

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybė užgeso dėl to, 
.kad nacistinė Vokietija su 
Sovietų S-ga suėjo į nešvankų 
sandėrį. Hitleris Stalinui šias 
tris Pabaltijo respublikas atki
šo, kaip paskatą tam, kad gautų 
jo pritarimą Lenkijos sunaiki
nimui ir kad užtikrintų rytinių 
sienų saugumą. Tai savo ruož
tu įgalino Hitlerį leistis į karą 
prieš Vakarų demokratijas. Dėl 
to vėliau šimtai tūkstančių Pa
baltijo gyventojų pergyveno de
portacijas į Sovietų S-gą, kur 
daugelis jų žuvo kalėjimuose 
ir priverčiamojo darbo stovyk
lose. Tamsiausioji šios didžiu
lės žmogiškosios tragedijos die
na — 1941 m. birželio 14, kai 
rusų įsibrovėliai guite išgujo 
juos iš namų ir tarnybų.

Šiandieną kai kurie iš tų, 
kurie liko gyvi, yra Jungtinių 
Amerikos Valstijų piliečiai. Jų 
troškimai dėl šviesesnės Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos tautų 
ateities iš naujo įprasmino ir 
mūsų valstybės užsiangažavimą

vertinio Pabaltijo valstybių in
korporavimo į Sovietų S-gą.

Kaip tauta, mes ir toliau lie
kame pasišventę visų pagrindi
nių žmogaus teisių ir visų tau
tų laisvės plėtimui bei išlai
kymui, o šią ypatingą dieną 
kreipiame dėmesį į savąją vil
tį, kad laisvės palaima ir vėl 
lydės narsiuosius Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos žmones kas
dieniniame jų gyvenime.

Jungtinių Amerikos Valstijų 
kongresas senato jungtine rezo
liucija nr. 201 davė preziden
tui teisę ir jį įpareigojo birže
lio 14 d. skelbti Pabaltijo Lais
vės Diena.

TODĖL AŠ, RONALD REA
GAN, Jungtinių Amerikos Vals
tijų prezidentas, šiuomi skel
biu 1982 m. birželio 14 d. 
Pabaltijo Laisvės Diena. Kvie
čiu Jungtinių Amerikos Valsti
jų žmones atsinaujinti tikėjime 
ir viltyje, kad Latvijos, Lietu
vos ir Estijos ir visų tautų pi
liečiai vieną dieną taikingomis 
priemonėmis pasieks demokra
tinės laisvės ir savisprendos 
tikslus.

TATAI PATVIRTINDAMAS, 
aš štai čia pasirašau'savo ranka 
Šią keturioliktąją dieną birželio, 
mūsų Viešpaties tūkstantis de
vyni šimtai aštuoniasdešimt 
antraisiais metais ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų nepriklau
somybės du šimtai šeštaisiais.

RONALD REAGAN

NAUJI VYSKUPAI
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Vatikano . dienraštis “L‘Os- priverstas persikelti į Nemunė- 
servatore Rom©o” liepos 16 bū ...
paskelbė pranešftnę^te^što-

Vysk. Vincentas Sladkevičius 
yra pasižymėjęs savo gabumais. 
Norėdamas geriau patarnauti 
įvairių tautų tikintiesiem, išmo
ko keletą kalbų. Šalia lietuvių 
ir lotynų yra išmokęs rusų, vo
kiečių, lenkų, latvių, anglų ir 
italų kalbas.

Vysk. Vincentas Sladkevičius 
yra plačiai žinomas, gerbiamas 
ir mylimas ne tik savoje Kai
šiadorių vyskupijoje, bet ir vi
soje Lietuvoje ir net už Lietu
vos ribų. Daugelis kreipdavosi 
į jį, prašydami patarimų, pa
mokymų, ganytojinio palaimini
mo. Kiek sąlygos leisdavo, vys
kupas aplankydavo Lietuvos pa
rapijas įvairiomis progomis, sa
kydavo pamokslus, klausydavo 
išpažinčių ir atlikdavo kitus dva
sinius patarnavimus.

.- o -
Telšių vyskupijos ir Klaipė

dos prelatūros apaštalinis admi
nistratorius kun. Antanas Vai
čius, kuris artimiausiu laiku bus 
ordinuotas vyskupu, yra' gimęs 
1926 balandžio 5. Tarpdiecezi- 
nėje Kauno Kunigų Seminarijo
je baigęs filosofijos ir te
ologijos studijas, 1950 rugsėjo 
24 buvo įšventintas kunigu. Ku
nigo pareigas ėjo įvairiose Tel
šių vyskupijos parapijose. 1965 
buvo paskirtas Akmenės klebo
nu. Dirbdamas šioje pokario 
metais labai išaugusioje parapi
joje, kun. Antanas Vaičius pa
rodė ypač daug kunigiško uo
lumo bei sumanumo. 1973 bu-

Sev. S-gos organai pradėjo 
persekioti ten nesenai atsiradu
sios nepriklausomos nusiginkla
vimo grupės narius, kai kuriuos 
laikydama namų arėto, o kitus 
nuolat šaukdama tardymam ir 
grasindama atleisti ii darbo.

Kinfya pradėjo vykdyti gyven
tojų surašymų.



—1 PASAI
VEIKI

kad Kubos kariai galės pusi- 
traukti tik tada, kai Pietų Af- 
riks vietai pasižadės, Pietvaka
rių Afrikai, arba Namibijai,

gyventi į Grand Rapids miestų 
Mtchignno valstybėje, kur eina 

-direktoriaus pareigas vienoj di
delėj ligoninėj (Butterworth 
Hospital). Ten įsijungė | vietos 
lietuvių gyvenimų, bet taip pat 
dažnai keliauja į Chicagų ir ki
tas vietoves, rūpindamasis PLB 
veikla. Neseniai jis buvo Balti- 
naorėj BtoanHikoi katedros 
reikalais, Washingtone aplankė 
Lietuvos atstovų dr. Stasį Bač- 
kį, dalyvavo Dainavos jaunimo

nes Įvyks Melbourne gruodžio 
mėnesio pabaigoje. Šias dienas 
ruošia tų kraštų Lietuvių Bend
ruomenės. Į jas pakviestas žada 
vykti PLB pirmininkas Vytautas

grobė Amerikos universiteto

žudė. Jo pareigas eina vice- 
prez. Jacobo Mąjluta Azara.

Sov. S-ga paskelbė, kad ry
šium su iškilusiais sunkumais 
naudoti per 1980 olimpinius 
žaidimus ten įrengtas telefo
no susisiekimo linijas su už
sienio valstybėm linijų skaičius 
su JAV yra sumažinamas iš 23 
iki 15, o su kitom vakarų vals
tybėm — dar daugiau, pav., 
su Asutrija iš 24 linijų palie-

Taip Etiopijos ir Somali- 
joa vėl prasidėjo karo veiksmai 
dėl Etiopijos valdomos Ogaden 
provincijos. Somalijai esu pavy
kę atremti visus puolimus.

Britanijoj dvi savaites tru
kęs geležinkelio darbininką 
streikas pasibaigė.

Popiežius Jonas Paulius 11

stovyklos rėmėjų metiniame 
suvažiavime, susitiko su JAV LB 
krašto valdybos pirm. Vytautu 
Katkum ir vykdomuoju vice- 
pinn. Jonu Urbonu, tarėsi su 
vysk. Vincentu Brizgiu, aplankė 
Chicagos skaučių ir skautų tun
tų stovyklas Rako stovyklavie
tėje.

Kraštų Bendruomenės buvo 
paprašytos savo atstovus į VI- 
jį Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimų išrinkti iki 1982 
rugsėjo L Kai kurių kraštų 
Bendruomenės jau pravedė rin
kimus ir atstovų pavardes pra
nešė PLB valdybai. Seimas 
Įvyks 1983 birželio 27-30 Chi- 
cagoj.

PLB valdybos vicepirminin
kai dr. Algis Paulius ir kun. 
Antanas Saulaitis, SJ, liepos 
mėpesį stovyklavo ir dirbo su 
lietuvių skautiškuoju jaunimu 
Rako stovyklavietėj Michigane.

Nainio redaguojamas PAŠAU- 
UO LIETUVIS reguliariai ko
ko lietuvių Seimas 35-se pa
saulio kraštuose. PL yra Šiuo

rkaiNų turfc mėnesinis žurna
las, gausus aktualiais «traiįat- 
niais, žiniomis ir nuotraukomis 
iš viso pasaulio lietuvių gyve
nimo.

ju vietoj mirusio kardinolo John 
Cody paskyrė buv. Amerikos 
vyskupų konferencijos pirmi
ninkų ir Cincinnati arkivyskupų 
Joseph L Bernardin.

Šveicarijoj gyvenantis buv.- 
Vietkongo pareigūnas Nguyen 
Duc Yen pareiškė, kad jis 1973 
Vietname matęs apie 40 JAV 
kaip lakūnų, dirbančių sunkius 
darbus šiaurės Vietnamo aukš
tumose, nors Vietnamo vyriau
sybė buvo jau anksčiau paskel
busi, kad visi karo belaisviai 
yra grąžinti.

ĮzzĮelis Libane tiesia kelius,

PLB valdybos vicepinn. Me
čys Silkaitis, gyvenus St Peters- 
burge, Fla., šiuo metu prave
da korespondencinį PLB seimo 
narių posėdį ir balsavimų. Jis 
taip pat baigia spaudai paruoš
ti specialių informacinę sųlan- 
kų anglų kalba apie Lietuvą.

Lituanistikos katedros Illinois 
universitete Chicagoj finansų 
telkimu, informacijomis ir ki
tais reikalais rūpinasi PLB val
dybos pakviesti Irena Baleišie- 
nė, Stanley Balzekas Jr., dr. 
Vytautas Vygantas, Aušra ir Ry
tas Babickai, Juozas Lukas, Vy
tautas Izbickas, Juozas Gaila, 
Nerija Linkevičiūtė-Kasparienė, 
Vida Mačiukevičiūtė, Audronė 
Tamošiūnaitė, Snieguolė Zala- 
toriūtė, Mykolas Dranga, reika
lų vedėja Vanda Aleknienė, ižd. 
Povilas Kilius ir pirm. Vytau
tas Kamantas. Į bendrą talką 
bus kviečiama daugiau žmonių.

PLB .Visuomeninių reikalų 
komisija ir toliau perspausdina

JAV PROTESTAS DĖL 
“SOVIET LIFE” 
ŽURNALO

“Soviet Life”, Sovietų Su
jungęs ambasados leidžiamas 
žurnalas JAV-se, š.m. birželio 
numeryje išspausdino straipsnį 
“Fighting “Black Death” on 
Lithuanian Coast”, kuriame 
Lietuva pavadinta “Soviet Lit- 
huania”, o Baltijos valstybės 
“Soviet Baltic Republics”.

Lietuvos atstovas dr. S.A. Bač- 
kis, savo ir Baltijos valstybių 
atstovų vardu, darė žygių Vals
tybės departamente, prašyda
mas dėl tokio Baltijos valstybių 
apibūdinimo pareikšti Sovietam 
protestą.

1982 liepos 1 Lietuvos atsto
vas ir Latvijos bei Estijos at
stovai buvo painformuoti, kad 
Valstybės departamentas birže
lio 30 aukščiau minėtu reikalu 
Sovietų ambasadai pareiškė pro
testą.

SOVIETAI APGAVO 
BADAUJANČIĄ JURGUTIENĘ

Sovietinė valdžia suteikė 
emigracijos vizų aktoriui Kib- 
litsky, kuris Maskvoje buvo pa
skelbęs t>ado streikįr reikaJųu-

peržiūrėta. Tačiau, kaip pri
mena užsienio spaudos agentū
ros, sugrįžusi 
tienė bifvo nfl

Vilnių, Jujgu-

JUOZO ANDRIULIO Real Esteto, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, lasome Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Inc^ 89-11 Jemaica Avė., Woodhaven, N.Y. TetoL 647-2323

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, aav. Wtater Gardon Tavom.

rėžias lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABR1NIO VARPO KEPYKLA — Sihror Bell Baking Co. Lietuviška ir 
•uropietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon B»vd., Coronp, 
Ouoons, N.Y. 11360. Telef. 779-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba SU VorMi, Altodralor

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės ŽKrarys, sekmadioetais 9-1Ū

N.Y. 11364. ToL 212 229-9134.

LIETUVIŠKO STM.ĮAUS PĄMINKJLAI .

reikalavimus ir kad JAV turi 
turėti artimus santykius ir su 
arabų valstybėm. Jis kritikavo 
Izraelį už jo invazijų į Libaną 
žydų kolonijų steigimų okupuo
tose arabų žemėse ir už vaka
rinio Jordano kranto ir Gazos 
ruožo arabų burmistrų šalinimą 
iš pareigų.

Aliejų eksportuojančių vals
tybių konferencija, turėjusi

- nubausti tuos savo narius, ku
rie nesumažino aliejaus gamy
bos iki anksčiau sutarto lygio, 
išsiskirstė neradusi jokio tuo 
reikalu sprendimo.

Prez. Reagan panaikino Ar
gentinai paskelbtas dėl karo su 
Britanija ūkines sankcijas, bet 
draudimas parduoti ginklus lie
ka ir toliau galioti.

Lenkijos karinė vyriausybė 
patylom paleido tam' tikrų skai
čių sulaikytųjų Solidarumo uni
jos veikėjų, kurių tarpe buvo ir pradėjo transliacijas į Afganis- 
unįjos steigėjo Jacek Kuron sū
nus Maciek. Jo žmona Grazyna 
buvo kiek anksčiau paleista dėl

ten būtų numatęs pasilikti il
gam laikui.

J.T. vykusi nusiginklavimo 
konferencija, išklausiusi daug 
kalbų, pasibaigė nieko nenuta
rusi.

Valstybės departamentas pa
skelbė, kad Sov. S-gos KGB 
platina užsienio valstybėse su
klastotus prezidento Reagan ir 
kitų aukštų pareigūnų pareiški
mus.

Japonijos vyriausybė nutarė 
pasiūlyti parlamentui padidinti 
ateinančių metų gamybos išlai
das 7.34 proc., nors visos kitos 
išlaidos būsiančios sumažintos 
5 proc.

JAV nutarė ir toliau parduoti 
V. Vokietijai ir Prancūzijai laser 
spindulių įrengimų, padedančių 
pagaminti branduoliniam gink
lam reikalingų medžiagų.

Voice of America radijas

Vokietijoje. Taip pat ir kitiem 
keturiem, tais pačiais sume
timais bado streiką paskelbu- 
siem, sovieto} piliečiam valdžia

ti pas savo artimuosius. Vienas 
jų jau yra atvykęs į Jungtines 
Amerikos Valstybes.

Šeštoji tos pačių asmenų gru
pės narė buvo lietuvė Marija 
Jurgutienė. Ji užbaigė bado 
streiką Maskvoje, kai buvo iš
kviesta į Vilnių su pažadu, kad 
jos emigracijos byla būsianti

su tada dar ten badaujančių 
grupe.

Užsienio spaudos agentūrų ži
niomis, bado streiką Černo- 
gorske paskelbusi krikščionių 
sekminininkų bendruomenės 
narė Lidia Vashchenko, kuri su 
šeima jau eilę metų laukia imig
racijos leidimo.

Tuo pačiu tikslu Maskvos 
Raudonojoje aikštėje protesto 
demonstraciją surengė trys vo
kiečių kilmės sovietų piliečiai, 
kuriuos milicija tuoj suėmė.

MMTATCMIJVIŠAS 
itew JeMSėT M <£M 
sė. įstaiga ome šv. jono kapinių.

asolipo
6S46 80 ST, MIDOLE VILLAGE. OUEENS 

Phones: 326 1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

Iš Lietuvos
K. Bažnyčios
Kronikos
(atkelta ii 1 psL

niams apsileidėliui užmauti 
maišų ant galvos, po to mušė 
pats mokytojas ir kiti mokiniai.

Tas korespondentas pastebi: 
“Mokykla — tai mokslo ir švie
sių idelų pasaulis. Čia vaikas, 
paauglys, jaunuolis mokosi pa
garbos kitiems. Jokios kalbos, 
jokios minties mokyklos rūmuo-

taną pashto kalba ir į Iraną, 
Turkiją ir Sov. S-gos Azerbai-

Prekybos departamento stu
dija rado, kad Sov. S-ga yra

vakarinio Jordano kranto arabų 
Bir Zeit universiteto studentų, 
protestuojančių Izraelio invaziją

vo naudojamas indas, panašus į 
taurę, pridėtas saldainių, ir imi
tuotas šv. Komunijos dalinimas.

Kovo 12 “Tiesoje” korespon
dentas Bernardas Šaknys kelia 
protesto balsų prieš Lyduvėnų

auklėtinio skriaudimų, žemi
nimų”.

kun. V. Vėlavičius apie mišių

4

buvo manyta, nes Sov. S-gos 
rikis nėra savarankiškas ir pri
kimšo nuo tarptautinio ūkio.

kos neišmokimų savotiškai nu-

sekretoriui Griškevičiui. Jis pa-

Bažnyčios klebonas savo ir savo

Skaudvilės vidurinėje mokyklo
je, vardu, reiškiu protestų, kad 
kai kurie bedieviai mokytojai

jų vaikų ir jų tėvų tikėjimų. 
Toks moralinis vaikų luošini-
mos yra daug blogesnis daly- 
kas uz nzines Dausmcs vaito* 
jimų. Mes tikintieji, esame ap
stulbę, kad bedieviai yra prara
dę bet kokį saikų, o ton pečiu

niai

KVECAS
JONAS 

1933 + 1976
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~ SBBUSl DvI?VCm“
tąs rykščių. Te^o stačiai **“- giame. J. Jašinpkas iškelia ir vie- 
stebti, ka^ ^tome r^toy gerai ■egindėtą jos biografi-
į- kadį gavo protesfenšąLypųč nį hrenTą Tik kažkas nesideri- 
Pasaulio Bažnyčių Taryba,metų na/kai rašoma, kad Vokfetųoje 
metais dariusi reVerašmu so- ji gyvenusi “Ravensburge bu- 
vietams, niekaip nepatikėjusi vusioje DP stovykloje”. Ir tuoj 
lietuviams ir kitų pavergtų tau- po taškė: “Čia gyvendama, mo-

jėga, prievarta įjungta į

rta dienas. Jie mielai priima, mielai
— :iuiMrai[iinr Ubk turi «v- krakja, apjuosia įvairiom juos-

MtatL feAkoti ;Būdo, kad iširi- ta®#, apoovantąaz nJais^ > Ir jj® jrirf to teisingo 
žvilgsnio į tardą,; kad batų tei
singai suprastos jų pastangos.

Neš ir tokiose sąlygose jie sukft- 
įspAdžius — vieni mato tik blo- «* “ ®rikia 'pasi-
ga, kiti mato tik gera... Ta- 

yra tarp tų 

is ir išdavi

>iais epitetais va- 
kadsperkia įti- 
ri stipriais argu

mentais. Bet ar įtikins “sinkre
tizmu nuodėmimrjančius”? 
Vargu. Skaitydamas imi šiauš-

sį Lietuvos pilietybę (ak, gyve- 1540 km nuo Bodeno ežero, 
nusį 1530-1610) žinome? Nieko. • taigi nuo Vokietįjos-pietinės ri- 
Kas, kad jo vardas encildopedi- bos. Esu buvęs ir Hamburge, 
jose. Kas, kad apie jį prirašy- beveik pačioje Ve&fetgos Siaurė
ta eilė stadijų bei monografi- je, maždaug už tūkstančio km 
ją. Dr. A. Budrecios jį dme- «» Ravensburgo. Netikiu, kad, 
dė iš ėnčiklcpedįjų ir pastatė gyvendama už 1000 knu, velio-

rašinys ‘‘foninės*’ (apfe Jonfetių 
papročius, nsytas Tmiecianis, 
juos stąavęjęs, premguotas, eta 
į betariu k. Arv. Ramonio S- 
veistas/; ir turouc pustau tsro» 
rinis, pusiau fantastinis Jono 
Jokdrostio “Papflieeių pndari- 
bms (nezmau, Keuasuesimt *e- 
tintas tęsmys); ir j: Kregždės 
“Rašto anfradimai”. Dar nieko 
negabu pasakyti apie matomai 
didelį referatą — studįją 
ūūgfc - - -e a- - _tr—t » - tom
rink gyventoms DUK-joje VII- 
nians universiteto latkafe”. Jo 
auroms kun. romas miys.

elgta: išspausdinta I dalies apie 
trys puslapiai, tik gal nepilna 
įžanga, visiškai neįsibėgėjant,

sim,kaip bus tęsiama už pusės 
metų.

Kaip visada, ėemažai vietos 
skirta nekrologams, protestantų 
gyvenfcno kronikai, gausti gerų

lamnngais veidais, žmonės sau
lėje įdegę, sėdi ant mašinų, 
rtlko, švilpauja laimingoje tė
vynėje. Už tuos žodžius daili
ninkas buvo dailiai pavežiotas 
po Lietuvą. Užliūliuotas, kad 
paštui tarnautų jų propagandai.

Kiti jau lipdami iš lėktuvo 
mato sargybinius su durtuvais, 
mato pilna okupacinės kariuo
menės, skurdžias, tuščias krau
tuves, blogą maistą, susiginčija 
su jų tvarkdariais, parodydami,* 
kad jie iš Amerikos, laisvės kraš
to ir tt Bet jie nemato tos 
pažangos, kurią žmonės sunkiai

kas ta sovietinė okupacija, nes 
juk patys gyvena ir mokosi lais
vuose demokratiniuose kraš
tuose.

Tad ir dėl jaunimo kelionių 
nereiktų perdėtai baimintis. Ži- 

netikslu-

pasivijusi laiką, “nes tai Nir. 6, 
tad paskutinis prieš dviejų mė
nesių atostogas. Šį numerį re
dagavo pats vyr. redaktorius 
kun. dr. Kęstutis Trimakas, SJ,

Jono Kuprio.

noma, _ 
mų ir paHydymų, /bet tai tik 
pavieniai faktai. Juos reikėtų

tuoj'pastebėjus taisyti. Šiaip su
sitikimas su Lietuvos jaunimu, 
kiek tai įmanoma, teigiamai 
veikia ir mūsų jaunimą, gimusį 
čia Amerikoje ar kituose laisvuo
se kraštuose.

šio numerio dėmesys sutelk* 
tas ties kryžiais. IS 44 žurnrid 
puslapių, viršelis ir 11 pirmų
jų puslapių skirta kryžių nuo-

PARYŽIUS

pretuoja vokiečių tratos psicho* 
loginių nuotaikų pasikeitimą^ 
tad nėjau su juo į disitasgas, o 
tik bandžiau kiausfmaos provo-
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skfafe beteisi Ėmėjai Miku- 
taraitei (g. 1935) už apysaką 
“Ona” (1981). Anksčiau yra iš
leisti tryS'E. Mikulėnaitės no
velių rinkiniai: “Ateis Ketus” 
11967), “Pirmasis meilės laiš
kas* (1972) ir “Diena, naktis, 
diena* (1976). E. Mikulėnaitės 
pasakojimų gera savybė 
gebėjimas net nereikšmingas 
smulkmenas subeletristinti ir jo
mis sudominti skaitytoją.

— Japonai domisi Lietuvos

pradžioje lankėsi japonų kultū-

tarta, kad rudenį net septyniuo
se Japonuos miestuose būsianti

roda, vaizduojanti Lietuvos

paminklus, ekonominį gyveni
mą. Tik visa bėda, kad tie 
kultūriniai ryšiai tegalimi pa
laikyti tik per Sov. S-gos-Japo- 
nįjos kultūrinių ryšių draugiją. 
Tuo atveju ir lietuvių kultūri- 

, nidi laimėjimai priskiriami prie 
sovietinių nuopelnų.

nijoš-Sov. Sąjungos kultūrinių

šiškes, Liaudies ūltio parodą, 
sporto rūmus, operos ir baleto 
teatrą, Vilniaus pedagoginį ins
titutą. Numatoma ateinantį ru
dėtų Lietuvoje surengti Ispani
jos kultūros dienas, o 1984 Lie
tuva dalyvausianti “Tarybų Są
jungos dienose” Ispanijoje. 
Nuopelnai ir čia teks “Vyres
niajam broliui” rusui.

— Pavergtoje Lietuvoje la-

300 mėgėjiškų filmų. Eitai stu- 
dįjų Įdubai gerai veikią Vilnia- 
je, Karine, Kėdainiuose Rau
dondvaryje, Panevėžyje.

— Kaimo istorijos muriejmje 
visą birželio mėnesį veite jn- 
roda “Sidabras Lietuves fyrma-
tojų buityje”. Beveik 300 Radi
nių, atrinktų iš istorijos muzie
jaus fondų, rodo Lietuvos gy
ventojų vartotus sidabro dirbi
nius ir įvairius papuošalus r*uo 
senųjų laikų iki dabarties.

buvo minima ir pavergtoje Lie
tuvoje. Liet Mokslo Ahderni- 
joje iškilmingame posėdyje 
pritaikytą paskaitą skaitė Che
mijos ir biologijos mokslų slcy- 
riaus sekretorius L. Kairiokštis.

— Propagandinėje Nakvos 
dailės parodoje “Šalies jaunys
tė” buvo išstatyti ir 59 jaunes
niųjų Lietuvos dailininkų lat
riniai.

— Tenykštė spauda sielbia, 
kad šį pavasarį gimnazijų bai
giamuosius egzaminus Lietu
voje laikė 50,000 abiturientų.

— Pavergtoje Lietuvoje 10 
dienų viešėjo New Yoiko rau
donieji lietuviai —- “Laisvas” 
laikraščio bendradarbiai u “Ai
do” choristai. Vilniuje jie buvo 
iškilmingai priimti.

— Lietuvos spaudoje puminė- 
ta žinomo komunistų veikėjo 
Zigmo Aleksos-Anguiečio 
(1882-19JO) 100 metų gmiamp 
sukaktis. Plačiai rašom apie 
jo komunistinę veiklą, apie caro 
valdžios persekiojimus,-apie iš
trėmimą j Sibirą, bet visai nu-

O. Narbutienę. ). Tamulionio 
korimų autorinis vakaras su O. 
Narbutienės paskaita buvo 
įjungtas į Tiuringijos muzikos 

programą
— Iš laisvojo pasaulio gyve-

vergtoje Lietuvoje gal pats ryš
kiausias yra “Tieąos” redakto
rius ir Žurnalistų sąjungos pirmi
ninkas Albertai Laurinčiukas 
(g. 1928). Jis kai kurį laiką 
gyveno-Amerikoje kaip sovieti
nis žurnalistas Jungtinėse Tau
tose. Dėl to jis jaučiasi pažįs
tąs kapitalistinio pasaulio ne
geroves, ir tas negeroves gana 
tendencingai, šališkai yra atvaiz
davęs knygoje “Trečioji dolerio 
pusė” (1964). Tas tikras ar tik 
prasimanytas negeroves jis vaiz
duoja ir dramoje. “Praraja”. 
kurią šį pavasarį pastatė Vil
niaus akademinis dramos te
atras. Veikale vaizduojama ka
ro įvykių perskirta lietuvių šei
ma. Vyras daktaras atsiduria 
Amerikoje ir labai iškyla, pra
turtėja. Tačiau atsikviesta iš 
Lietuvos žmona negali pritapti 
prie amerikinio gyvenimo būdo 
ir ryžtasi grįžti į pavergtą Lie
tuvą. Materialistinio Amerikos 
gyvenimo negerovės tendencin
gai ' sutirštintos, o socialistinis 
pavergtos Lietuvos gyvenimas 
pagražintas. Suprantama, kad 
A. Laurinčiukas nė neužsimena 
apie žmogaus nuvertinimą, apie 
sąžinės laisvės išprievartavimą, 
net apie buitinius Trūkumus ir

moralinius iškrypimus sovieti
nėje santvarkoje. Pjesę režisavo 
A. Lapėnas, dekoracijas ir kos
tiumus sukūrė dail. N. Izdelytė. 
Vaidino V. Tomkus, J. Ryger
tas, A. Janušauskaitė, L. Mulevi
čiūtė, L. Noreika, V. Mainely
tė, I. Leonavičiūtė, E. Braziu
lis, A. Zigmąntavičius ir dar *> 
keli jaunieji aktoriai. Parinkti 
stiprūs' vaidintojai. Ta pačia 
tema yra sukurtas ir filmas “Me
daus mėnuo Amerikoje”.

— Birželio 10-11 Žirmūnų 
kultūros ir sporto rūmuose v^- 
ko Lietuvos dailininkų sąjun
gos X-asis suvažiavimai Kai 
iš dailininkų šiuo metu primyg
tinai reikalaujama kurti komu
nistine, ypač ateistine temati
ka, tai visai suprantama, ko
dėl į šį suvažiavimą sugriudėjo 
ne tik dailininkai, bet ir komu
nistų partijos viršūnės, net dar
bininkų ir kolchozininkų atsto-

laida, šventimai buvo 19^2 gegužės 14 Telšių katedroje. 
Kairėje viršuje iš k. vysk. Justinas Staugaitis, vysk. Vincen
tas Borisevičius, augziliaras; antroje eilėje — vysk. Pranas 
Ramanauskas'— seminarijos rektorius, prel. Justinas Juodai
tis — vicerektorius; apačioje — dvasios vadas preL Kazi
mieras Steponis. Seminariją baigę, viršutinėje eilėje iš k. 
kun. Jonas Daunoras, kun- . Adolfas Vainauskas, kun. Vaclo
vai Katarsius, kun. Julius Budrikis; antroje eilėje iš kairės

PABALTIJO JAUNIMO KONGIE SAS
gą apie devyniolikto ir dvide
šimto amžiaus pabaltiečių sąjū
dį Amerikoj, skaitys paskaitą1 
ta pačia tema., Latvių studentas 
Maris Graudinš, - kuris ruošia 
doktoratą De Paul universitete, 
kalbės tema “Pabaltiečių bend
radarbiavimas ateities perspek
tyvoj”. Taip pat programoj da
lyvaus vienas iš Amerikos Bal- 

Apie disidentus Pabaltijy pa- so Europos skyriaus pareigūnų, 
skaitą skaitys Vladas šakalys- ’
Su šia paskaita surištame sim
poziume dalyvaus Linas Kojelis 
ir latvių kunigas Maris Kirsons, 
kuris Madrido konferencijoj per
dūrė savo rankas ir sukruvino 
sovietinę vėliavą.

Dr. Elona Vaišnienė kalbės 
tema "Bet ar etninės kalbos 
naudingos Amerikai?*’ 0 apie 
švietimą ir galimybes tobulintis 
pabaltiečių kalbose, kultdroj ir

Planai pabaltiečių jaunimo 
kongresui, kuris įvyks rugpjūčio 
19-22, jau eina prie galo.-' Jo 
tikslas yra sustiprinti pabaltie
čių jaunimo ryšius ir bendrą 
veiklą. Kongreso vietovė .yra 
estų skautų stovyklavietė Long 
Island, N.Y., Middle Island 
miestelyje.

Kongreso dienotvarkė jau su
statyta. Programa suteiks progą 
susipažinti su ok. Lietuvos, Lat
vijos, Estijos padėtimis, pabal
tiečių veikla išeivijoj, papro
čiais, kultūra, taip pat ir pasi
linksminti bei pasportuoti. Ta
čiau vietos stovykloj yra labai 
ribotos, ir yra būtina, kad visi 
kuo greičiau registruotųsi. Sto
vyklautojai priimami nuo 18 m.

tėvų leidimu. Jau yra užsire
gistravę latvių ir estų studentų 
iš Chicagos, Toronto, Nebras- 
kos, Washingtono, Delaware ir 
kitų vietovių. Tikimasi, kad 
lietuvių skaičius neatsiliks nuo 
estų ir latvių.

liti šiol rengimo komitetas 
smarkiai dirbo ruošdamas įdo
mią programą. Kongrese daly
vauti ir paskaitas skaityti yia 
sutikę eilė pabaltiečių moksli
ninkų ir veikėjų, Taip pat žada 
atvykti ir programoje dalyvauti 
Mildred Patterson, Pabaltijo 
skyriaus viršininkė valstybės 
departamente. *

estas Vello Edenna.

Šokiams gros latvių studentų 
orkestras, kuris dažnai važinėja 
po visą Ameriką ir groja įvai
riom latvių jaunimo pramogom.

Stovyklos mokestis yra $20 
už dieną, arba $60 už .visas 
keturias dienas. Registracijos la
pelius galima gauti pas Vid
mantą Rukšį, 305 Arch St, Del- 

istorijoj kalbės latvė iSCFiica- ran, N.J. 08075, telef. 609 461- 
gos Antra šmidehens. ~ - -r

Estų mokslininkas B Mary- siunčiami Vytui Volertu£406 
lando universiteto Totu Par- 
ming, kuris šiuo metu rato Imy-

3482. Registracija ir mokestis

Leon Avė., Delran, N.J. 08075.
T Aušra Gėčytė

NAUJIEJI ŽURNALAI
(atkelta U 3 psl.) bolika, istorija, dailė. Raštinio

retais (vienas

nėtas dievdirbis su skaptuojama 
Kanda rankose. Tik viso pirmo
jo puslapio Jurgaičių kryžių kal
nui ''gal trokšta ryškumo, kai 
tuo tarpu kryžių dalį dengianti 
LKB Kronikos Nr. 12, 1974 
m. ištrauka, apie tuo* kryžius

Kryžių garbei tekstu* sudaro 
jau Minėta LKB Kronikos iškar
pa, Lietuvoj rašytas Z S. Rėmu* 
nės eilėraštis, vėl LKB Kroni
kos (Nr. 50) iškarpos apie peri

tekstai ne tik paremti Teikrimim- 
gomis datomis, bet ir perpinti 
poezijos citatomis.
• Sekantys aštuoni poslapiai 
paskirti 80-ties metų andriaos 
sukaktį švenčiančiam nJytojizi 
vytanun auntUL oVldumusui 
. -1- — -----stucaracs pmiinfįiTno mhuoi 
laikyčiau redaktoriaus ui sole- 
nitam ponioj Kūnini cnoca 
antraštė “Tautos ’dvMttį treidą

- - S, -■'W -r-'lk - ■ lyramanc. roaaiDyje oiogiin-
- »-» /ir t . -li irt -, t uL- -MTllsai UUkLMl KCUvCTMUll Urs 

siektinai, viena kita dranhau 
ik i ati Įimffi auMukyuiii iumisi
Spie sukaktuvininko hrybinj 
DiOOcSm Offl 1O LNUaulcu
__ *» ttf - - twLf L.L nUSltlBlK iilU* IMMHBij JQ|P kXKB 
ir ateitininko, ir ATEITIES 
bendradarbio. PMelpertilimlmi

retais (vienas pieštas, kitas — 
fotografija) ir trinus M.K. 
Čiurlionio paveikslų detalėm. 
Pateikti Šeši jo kūrybos pavyz
džiai, visi eilėraščiai: vienas 
iš 1923 m. ATEITIES, kitas 
iš to paties žurnalo 1924 m. 
numerio irketuri šiuolaikiniai. 
Tie iš 1923 ir 1924 metų, kad 
ir primityviai rimuoti (Vakarai

Maskvos komunistų pojitbiurą 
su L. Brežnevu priekyje (nors 
nė vienas jų suvažiavime, ne
dalyvavo). Iš pirmininko J. Kuz- 
minskio pranešimo -sužinome, 
kad Dailininkų sąjunga turi 669 
narius, kad per penkmetį buvo 
surengtos 799 stambios kūrinių 
parodos, kad net 42 dailininkų 
grupės kūrė žymūnų paveiks
lus ir skulptūras kolchozuose, 
fabrikuose, įstaigose. Naujai ka
dencijai Dailininkų Sąjungos 
pirmininku “išrinktas” skulpto
rius K. Bogdanas, atsakinguo
ju sekretoriumi (politruku) — 
R. Miknevičius, eiliniais sekre
toriais — I. Geniušienė, S. Ju- 
sionis ir R. Dalinkevičius.

— Vilniuje prie namo, kur 
gyveno daiL Stasys Krasauskas,

Stasys Aleksiejus, kun. Justinas Bertašius, kun. Pianas Kūra.

nepriklausomos Lietuvos laikais ~

TELŠIŲ KUNIGŲ SEMINARIJOS 
DVYLIKTĄ LAIDĄ PRISIMENANT

— Vilniaus universiteto pro
fesorius, Lietuvių kalbos kated
ros vedėjas Zigmas Zinkevičius 
išrinktas Švedijos karališkosios

Formuojant nepriklausomos 
Lietuvos katalikų Bažnyčios 
santvarką, iš didžiulės Žemai
čių vyskupijos 1926 dalis buvo 
pavadinta Telšių vyskupija. Pir
masis vyskupas Justinas Stau
gaitis pasirūpino, kad ir Telšių 
vyskupija turėtų savo kunigų 
seminariją. Buvc^ pastatyti erd
vūs rūmai, kurių nuotrauka tal
pinama šalia šio rašinio. Ši sę^ 
minarija spėjo išleisti tik trylika 
laidų, nes 1940 bolševikų rusų 
buvo uždaryta.

vėa, upelis— varpelis, susto
ju -J- alsuoju, smilčių — rasų), 
■Šiaip skambūs, ritmingi, jannat- 
viškai nuoširdus. Tuo laiku ne tų' 
daug geriau eiliavo ir paskui ka

puslapių paskirta ištraukai ii 
Jurgio Jankaus premijuoto “Pa
parčio žiedo”. Ištrauka nukirs
ta nepaprastai, {domioj vietoj, 
tad neprisiruošę premijuoto
sios knygos skaityti dabar ją 
griebs pirma proga...

Vienu puslapiu prisimenamas 
prieš 120 metų gimęs, prieš 
50 metų miręs Maironis. M.K. 
inicialais pasirašą i Ogesniam 
rašiny džiaugiasi Kęstučio Tri
mako 19464H m.m. ATEITIES 
apžvalgaAIDUOSE. "Studen- 

skiltyje Vitas L. Laniaus-

redaktorius klausia, kas būtų, 
jei Dievas būtų belytis, jei jo 
siųstasis ne “Jis”, ne “Sūnus”? 
O kaip, jeigu Dievas būtų mo
teris? Kaip ją būtų sutikę Gė
rio priešai? Čia redaktoriui at
sakyti pasišauna Ginta Remei- 
kytė "su štai kokiu eilėraščiu:

Kristus buco Kritu.
Ji gimė Betliejaus karvidėje.
Dvyliktais metais JI su žęniefe 

disputavo.

Šiemet 40 metų kunigystės 
sukaktį švenčia vienuoliktosios 
laidos kunigai, įšventinti 1942 
gegužės 14. Šventimų proga bu
vo padaryta tradicinė vinjetė 
su vyskupų, profesorių ir* nau
jųjų kunigų portretais.

Vienuoliktoj laidoj buvo 
įšventinti devyni kunigai. Iš 
jų jau mirė trys. Kun. Adol
fas Vainauskas, gimęs 1914 lie
pos 20, dirbo Nashua, N.H., 
ir mirė 1969 spalio 18. Kun. 
Stasys Aleksiejus, gimęs 1916 
balandžio 11, dirbo Domingo 
parapijoj, EI Passo vyskupijoj, 
Tėxas, mirė 1969 rugpjūčio 11. 
Tarp mirusių yra kun. Jonas 
Daunoras, kuris buvo likęs oku
puoto] Lietuvoj.

Iš šio kurso draugų dar du 
yra gyvi pavergtoje Lietuvoje. 
Kun. 'Julius' Budrikis, gimęs 
1912 balandžio 25, dabar yra 
klebonas trijose parapijose —- 
Pąjūraly, Stempliuose ir Tenė-
nuoee. Kun. Domininkas Skir
mantas, gimęs 1916 gruodžio 
25, dirba kaip klebonas Lauk
žemy, Kretingos apskr.

Išeivijoj iš šio kurso darbuo
jasi keturi kpnfrstrai. Kun.



HOT SPRINGS. ARK.

BALTIMORE, MD.

Jonas Obelinis

paviljone Winnipege tautybių 
savaitėj — folkloramoja rugpjū
čio 8-13.

— Dr. Marija Gimbutienė iš 
Califomijbs atvyksta į IX Li
tuanistikos seminarą Ohio vals
tijoje dėstyti kursą apie lietu
vių proistorę ir mitologiją. Se
minaras vyks rugpjūčio 8-22. 
Rengia PLJS Ryšių centras.

MAIRONIO MINĖJIMAS 
WORCESTERY

teto, šiuo metu rftšąs*4ūygą 
apie devyniolikto ir dvidešimto 
amžiaus pabaltiečių sąjūdį Ame
rikoje, skaitys paskaitą ta pačia 
tema per Pabaltiečių jaunimo 
kongresą rugpjūčio 19-22 Long 
Island, N.Y. Dėl informacijų 
kreiptis pas Vidmantą Rukšį, 
305 Arch St, Delran, N.J. 08075. 
Telef. 609 461-3482.

— Europos tetuvižkųjų sta- 
dįjų tevaite šiais metais įvyks 
rugpjūčio 15-21 Anglijoj, prie 
Londono, toj pačioj vietoj, kur 
1979 buvo pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso stovykla. Šios sa
vaitės metu bus Europos Lietu
vių -Bendruomenių pirmininkų 
ir jų valdybų narių suvažiavi
mas, kuriame dalyvaus ir PLB 
pirm. Vytautas Kamantus.

—» Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje seimas, posėdžiavęs 
liepos 5-8 St Petersburg Beari*, 
Fla., patvirtino naujai išrinktą 
Pildomąją tarybų: ptez. Povilą 
P. Dargį, v iceprež. Aleksandrą 
Čapliką, sekr. GenovaitęMeiliū-

16* pradėtas iškilmingomis M 
saidomis Šv. Andriejaus lie- M®* 
įų parapijos bažnyčioj. Klubo Phfli 
ta, pasipuošusios tautiniai* dukt

— Lietuvos vyčių metinis su
važiavimas Šiemet įvyks rugpjū
čio 5-8 Clevelande, Harley vieš
buty.

Lietuvių kapinių sekcijoj, 
Crėstview Memorial Park vieto
vėj, netoli -Hot Springs, Ark., 
miesto gegužės 30 vyko bend
ro paminklo šventinimas.

Paminklo šventinimo iškilmes

tas. Tai yra svarbus lieturių 
išeivijos uždavinys.

Iškilmės buvo baigtos daina 
“Lietuva brangi“. Žmonės skirs
tėsi jausdamiesi garbingai at
likę lietuvio pareigas ir su liū
desiu širdyse, kad teks palikti 
čia amžinam poilsiui, nors ir gar

inusi įvairiose vMūM& jmi 20 
metų dėsto šią muzikos šaką 
gimnazijoj. 1976 ji? Skambino

— Pabaltiečių jaunimo kong
rese, kuris įvyks rugpjūčio 19- 
22 Long Island, N.Y., paskaitą 
skaitys ęstas Vello Edenna, vie
nas iš Europos skyriaus parei
gūnų Amerikos* Balse.

Prof. Dambrauskas vėl pra
bilo, prisimindamas Lietuvos 
himno autoriaus dr, V. Kudir
kos viename iš jo eilėraščių 
žmonijai ir lietuvių tautai palik
tą testamentinį sakinį: “Kad ne
supelytam ir neitum į kapą 
be likusio ženklo, jog žmogu
mi buvęs”. Anot jo, maža Hot 
Springs. lietuvių kolonija pagal 
savo pajėgas dalį dr. V. Kudir
kos testamento šiandien jau 
įvykdė. Mes nesupelįjom, ir 
nenueisim į kapą be likusio 
ženklo, kad kultūringais žmonė
mis ir lietuviais esam buvę. 
Kalbėtojas toliau priminė ką tik 
girdėtus Lietuvos himno žo
džius “Tegul medė Lietuvos 
dega mūsų širdyse” ir “Vardan

Banketo metu bus pagerbta 
Anna Klizas Wargo, Lietuvos 
vyčių centrinio kultūros komi
teto pirmininkė ir viena ii Lie
tuvos vyčių Anthracite kuopos 
steigėjų. Taip pat bus pagerb
tas Stanley J. Vaičaitis, Schuyl- 
kill apskrities lietuvių choro 
Žarija steigėjas ir vadovas. Me
ninę programą atliks svečiai iš 
New Yorko aktorius Vitalis 
Žukauskas ir Harmonijos kvar
tetas. . - "

Lietuvių dienoj sekmadienį 
Lakewood Parke meninę prog- 

Ed- noną atliks V. Žukauskas, Har-

— Latvių žurnalas “Treji 
Varti”, skirtas literatūros ir Pa
baltijo tautų kultūros temom, 
nr. 85, skyriuje “Lietuvių ir estų 
kultūra“, išspausdino laureato 
Jurgio Gliaudos novelę “Lep- 
nums” (Išdidumas) ir du estų 
poeto Aleksio Rartnit eilėraš
čius. Prie kūrinių pridėtos kūry
binės autorių biografijos, J. 
Gliaudos nuotrauka ir Tallino 
vaizdo grafika

— Mokytojų studijų savaitėj, 
kuri rugpjūčio 1-8 vyks Daina
vos stovyklavietėj, meninės da
lies vadovu bus muz. Stasys Sli
žys. Jis vadovaus dainavimo pa
mokom ir skaitys paskaitą.

bingoj, bet svetimoj žemėj, ir 
ne ten, tėvų ir protėvių kapuo
se, prie artimųjų.

Pašventinto bendro paminklo 
projektą sukūrė J. Kiburas. Vai
niką ir gėles prie paminklo, 
parūpino Moterų Seklyčia.

L. P. G.

— Pabaltiečių jaunimo kong
reso rengimo komitete lietu
viam atstovauja Philadelphijos 
Jaunimo Sąjungos skyriaus na
riai. Registraciją praveda Vid
mantas Rukšys ir Vytas Voler- 
tas J r. Informaciją tvarko 
Aušra Gečytė.

džiagos rinkimą apie būklę Lie
tuvoj, apie, lietuvius kitataučių 
spaudoj, apie surinktomis žinio
mis spaudos, radijo ir televi
zijos aprūpinimą ir kt. Pažymė
jo, kad informaciją apie Lietu
vą ir lietuvius greičiau panau
doja Amerikos katalikų spauda, 
negu kiti laikraščiai. Buvo atsi
vežusi nemažai ištraukų iš JAV 
periodinės spaudos, kurioj yra 
aprašyti mūsų politiniai kaliniai. 
Informacinę medžiagą dalyviai 
galėjo pasiimti su savimi.

Rimas Česonis, 1980 dalyva
vęs kaip JAV delegatas Mad
rido konferencijoj, pabrėžė, kad 
Lietuvių Informacijos Centras 
išeivijos gyvenime vaidina labai

tvarkė Lietuvių kapinių įsteigi
mo ir bendro paminklo pasta
tymo iniciatorius Lietuvių ka- 
pirpų -koordinacinio- komiteto 
pirmininkas prof. T. Dambraus
kas. Atidaręs iškilmes, jis pir
miausia , anglų kalba padėkojo 
Memorial Park “Growth Pro 
perties, Ine.” korporacijai už 
sutikimą įkurti atskiros sekcijos 
Lietuvių kapinėm, kurioj bus 
laidojami tik lietuvių kilmes as
menys. Jis taip pat pabrėžė, 
kad šio paminklo tikslas yra: 
įamžinti Lietuvos vardą ir pri
minti praeiviam, kad ten toli 
toli, už jūrų marių, prie gra-

Pobūvis pradėtas koncertine 
dalimi. Sol. Ona Šalčiūnienė, 
nors ir dažnai pas mus pasiro
danti, tačiau visada šiltai*, pri
imama, atliko tris dainas: Plau
kia antelė — liaud. daina, muz. 
K. V. Banaičio, Dukružėlė — 
žod. K. Binkio, muz. K.V. Sar- 
paliaus ir Ugdė motušė — liaucL žaus Baltijos kranto yra rusų 

boiSevikų., pavergta,Jaučiantį 
Liętuvą; pagerbti ir prisiminti 
čia i pasirinkusius amžino poil
sio vietą ir prisiminti bolševi
kų aukas Sibire, Lietuvos miš
kuose ir kitur pasauly žuvusius 
tuos lietuvius, kurie neturėjo 
galimybių palikti pėdsakų, kad 
jie kada nors gyveno ir žuvo 
visų apleisti ir vieniši.

Kun. Pr PaBaba ir kun. J. 
Burkus-buvo pakviesti pašven
tinti paminklo. Kun. P. Patla- 
ba, pašventinęs paminklą, tarė 
progai pritaikytą jautrų žodį ir 
paprašė Hot Springs Moterų 
Seklyčios giesmininkes, vado
vaujamas L. Gudelienės, sugie
doti “Marija, Marija”-

Buvo perskaitytas paminklo 
pašventinimo akto nuorašas (su 
aukotojų sąrašu), kurio origina
las yra įmūrytas paminklo (te
matė. Po to visų lietuvių orga
nizacijų vardu prie paminklo 
buvo padėtas vainikas. Vainiką 
nešė naujasis LB apylinkės 
pirm. V. Artmonas ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyriaus pirm. 
P. Maldeikis, palydimi L.R. Ka
talikų Brolijos pirm. P. Balčiū
no ir Moterų Seklyčios atsto
vės L. Kazienės, taip pat ir 
LAS skyriaus pirm. A. Bertulio 
ir Balto įgaliotinio V. Tamošai-

, Dr., Stasys Ankudas, lietuvių 
tarpe gerai žinoiųas ir popu
liarus gydytojas, išgulėjęs Johns 
Hopkins ligoninėj keletą savai
čių, sveiksta savo namuose.

šv. Vardo draugijos nariai 
liepos 6 kartu su kun. A. Dran
giniu tarėsi dėl Šv. Alfonso 
klebonijos ir mokyklos remontų.

Lietuvių Posto 154 legionie
riai ir jų padėjėjos dalyvavo 
Amerikos Legionierių organiza
cijos Marylando valstijos seime 
Ocean City, Marylande, liepos 
13-16. Iškilmingame parade 
Lietuvių Postas žygiavo su savo 
ir su Lietuvės vėliava.

Anelė . Miliauskienė, pirmo
sios kartos lietuvė, liepos 11 
atšventė -90 metų amžiaus su
kaktį. Jos sūnus Rolandas ir jo 
žmona Ėileen suruošė jai neti
kėtą pobūvį, kuriame dalyvavo 
jos pažįstami, „sūnūs ir dukra 
su šeimomis.

organizuotai ir su Lietuvos vė- 
Ifava. Šešios mergytės, taip pat 
pasipuošusios tautiniais drabu
žiais, atnešė mišių aukas. Solo 
giedojo Zita Štarkaitė ir Gab
rielius Mironas. Kun. K. Saka
lauskas visą pamokslą pašventė 
R. Kalantos aukos išryškinimui.

Po sumos parapijos salėj ati
darydama minėjimą Sniegą Jurs- 
kytė tarp kitų gražių minčių 
pabrėžė, kad “Romo Kalantos 
auka už tėvynę tebūna įkvėpi
mu npum visiem ir teneleidžia 
mum žūti kasdienybėj, nearda
vus nors mažos aukos Lietu
vai”. Romas Kalanta ir kiti oku
pacijose žuvusieji pagerbti tylos 
minute. Sugiedota Marija, 
Marija.

S. Jurskytė pristatė pagrindi
nę kalbėtoją Gintę Damušytę, 
Lietuvių Informacijos Centro vi- 
cedirektorę iš New Yorko.

G. Damušyto nuosekliai per
bėgo visą 19-kos metų Kalantos 
gyvenimą, kuris- liepsnose buvo 
nutrauktas 1972 gegužės 14. Po 
jo susideginimo demonstracijos 
vyko ne tik Kaune, bet ir ki
tuose miestuose, ypač Panevė
žy. Į tas demonstracijas atvyk
davo jaunimo iš kitų Pabaltijo 
valstybių, Gudijos bei Ukrainos.

— Tėviškės Žiburiai, Toronte 
išeinąs lietuvių savaitraštis, 
atostogaus dvi savaites. Neišeis 
rugpjūčio 12 ir 19 d. numeriai.

— Pabaltiečių jaunimo kong
rese,' kuris įvyks rugpjūčio 19- 
22, paskaitą skaitys latvių stu
dentas doktorantas Maris Grau
dini. Jo tema “Pabaltiečių bend
radarbiavimas ateities perspek
tyvoje“.

Jeva Macis - Mačienė, anks
tesnės kartos lietuvė, po ilgos 
ir sunkios ligos mirė savo na
muose liepos 2. Ji buvo uoli 
Šv. Alfonso pamaldų ir lietu
viškų parengimų lankytoja. Ge
dulingos mišios už jos sielą 
Šv. Alfonso bažnyčioj aukotos 
liepos 6. Palaidota Holy Re- 
deemer kapinėse. Nuliūdime 
liko giminės ir pažįstami.

Juozas\ ir Berta' Mitchell- 
Mičiuliai vedybinio gyvenimo 
50 metų sukaktį atšventė birže
lio 13. Su šeimos nariais ir ar
timaisiais sukaktuvininkai daly
vavo 11:30 vai. mišiose. Šiose 
iškilmėse dalyvavo ir jų vedy
bų dienos liudininkai Juozo se
suo Patricija ir Bertos brolis 
Jurgis. Abu sukaktuvininkai taip 
pat uoliai jungiasi į Šv. Alfon
so parapijos religinį ir visuo
meninį gyvenimą. Po mišių 
Lietuvių Namuose buvo iškil
mingi pietūs.

kongrese Philadelphįjej, yra 
koncertavusi keliose valstijose. 
Ir šia proga ji paskambinę ei
lę nuoširdžių kūrinių, kurie 
publikos buvo mielai sutikti.

G. Damušytei ir K. Celėdi- 
naitei įteikta gėlių. Minėjimas 
baigtas Lietuvos himną.

Scena .papuošta R. Kalantos 
paveikslu ir daugybe gėlių.

'f
Balto vajaus pabaigtuvės

Užbaigus tradicinį Balto pi
niginį vajų, darbščioji tos or
ganizacijos valdyba gegužės 2 
Šv., Andriejaus parapijos salėj 
suruošė pietus-koncertą, į kurį 
po sumos atsilankė apie 100 as
menų, norinčių, kad ir maža da
lelyte prisidėti prie šalpos dar-

12:30 vai. bus šventinantas 
Maironio portretas. A

Po pietų minėjimas — aka
demija, kurioj pagrindinis kal
bėtojas bus Woreesterk> šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. Antanas Mfciūnas.

Maironio Parko vadovybė 
kviečia narius ir svečios ne tik 
iš Worcesterio, bet ir apylinkių 
gausiai dalyvauti. Prrioma bi
lietus įsigyti if anksto Jie gte- 

11:30 wl. ryto aM«. nrirn Ir
nėj Maironio P»rta> mIĄ. M**"®10 V“** 
šias aatlebs ProVfateneė. 1L14 He- ■
tuviu "naranifaMi klebonas ten euru vutaa^u* Mtav BW0iu 
dr. V Cukuras. Mišių metu ■taasntairwėMėilūūWatl|uNUū 
giedos Worceeterto Šv. Kazimie- 
ro parapjjM choras, vadoviąja- J*1
mas nraz. Zigmo Snarride. Var- * .... ,

Pennsylvanijos Lietuvių die
na, šiemet švenčiama jau 68- 
tą kartą, vyks rugpjūčio 15, sek
madienį, Lakewood Parke, Bar- 
nesville, Pa.

Lietuvių dienos išvakarėse, 
rugpjūčio 14, šeštadienį,'' vyks 
banketas Annunciation salėj, 
Frackville, Pa. Pelnas bus ski
riamas Lietuvių Kultūros Cent
rui ir muziejui, kuris Frack- 
vilėj bus dedikuotas rugsėjo mė
nesį. - .

Pirmieji Wckcesterio lietuviai gonais palydės Olga Keršyto, 
emigrantai 1919 įsigijo Shrews- 
bury miestely, prie gražaus 
Ouinsigamond -ežero, nemažą 
žeipės pkftą ir jį pavadino Mai
ronio Parku. ' ’ > ■

Dabartinė Lietuvių Labdaros 
Maironio Parko draugios Vado
vybė savo patronui' ią didžia
jam lietuvių poetui Maironiui 
— Mačiuliai rugpjūčio 1, gį fck- 
mądienį, ruošia Jo 50 metų ntfr-

ižd. globėjas Kristiną Austin 
bei Josefiiią Mileriūtę, dr. kvo
tėją Vytautą P. Dargį. Seime da
lyvavo 64 atstovai.

nomrgrSŽUn 
susilaukė gausių lortuČių. Ta
lentingoji pianistė Birutė- šni- 
paitė paskambino Schuberto 
Imprmnptu -in E. Po to O. 
Šalčiūnienės ir Bronės Voler- 
tienės duetai: Ten gintarėliai 
— žodi L. Žitkevičiaus, muz. 
P. Matekūno, Geismai ir sva
jonės — žod. R. Prakeiktojo, 
muz. Miko Petrausko. Dainas 
pianinu palydėjo B. Šnipaitė. 
Regina Raubertaitė, Balfo direk
torė, padėkos ženklan progra
mos išpildytojom prisegė . po 
raudoną rožę. Ji taip pat buvo 
meninės dalies vadovė. Pobūvio 
rengėjai dainininkėm ir pianis
tei yra giliai dėkingi, nes jos 
ir užtarnautą hororarą paaukojo 
vargšų reikalam.

Feliksas Andriūnas, antrasis 
Balfo direktorius (šias pareigas 
jis jau eina dešimti metai) ir 
skyriaus pirmininkas, reikšda
mas padėką už įspūdingai at
liktą programą, pasidžiaugė, kad 
mūsų kolonijos žmonės yra jaut
rūs nelaimėn patekusiem ir nuo
širdžiai aukoja. Baltos vajaus 
metu surinko per 2,000 dol. 
Užbaigtuvių renginys davė pel
no 300 dol. su viršum.

Kun. Jurgiui Degučiui, Šv.
Andriejaus parapijos klebonui, čio. Buvo sugiedoti Amerikos 
sukalbėjus maldą, prasidėjo vai- ir Lietuvos himnai, 
šės, kuriom „valgius pagamino 
Kostas Puznikas su žmona ir 
sūnumi. Prie stalų patarnavo 
būrys grakščių talkininkių. Apie 
10 ponių prikepė visokių skanu
mynų. Balfo valdyba reiškia 
nuoširdžią padėką visiem, bet 
kuo priridėjusiem prie pfe&ų 
pcuruoSmiOe



totam vis labiau užgožia 
rmmtbatmbk pngMdmi-, tremto imudos 
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Varpo liepos. 18 d. programos

jas P. Vilinis, o angliškai — 
Birutė Duobtitė-Silvia. Ji 
dėstė, kad pavergtųjų tautų sa
vaitė yra labai gera proga pa Tautodailės InstButas 

Bostono Lietuvių Tautodailės 
istitutus ^atšventė savo 4 mėta

Praėjus 23 metam nuo pirmosios 
pavergtųjų tautų savaitės paskel
bimo, kurią paskelbė preziden-

daryta. Prezidento ir atskirų gu
bernatorių skelbiamos prokla
macijos šia proga žinomos tik 
pavergtųjų tautų atstovam, bet 
ne plačiajai amerikiečių vi
suomenei. Jų neskelbia ameri
kiečių spauda, televizija ir radi
jas. Kad idėja virstų konkrečiais 
darbais, būtinai reikia, kad tuo 
pirmoje eilėje rūpintųsi paver
tų tautų atstovai

Darius ir Girėnas —

Minėdamas Dariaus ir Girėno 
skrydžio 49 metų sukaktį, Lais
vės Varpo vedėjas P. Viščinis 
ryškino ne tik to žygio reikš
mę ano meto aviacijos sąlygo-

ELIZABETH, N.J.
Ii LB veiklos

LB N.J. apygardos valdyba, 
susitarusi su ją sudarančių LB 
apylinkių atstovais, nusprendė 
paminėti JAV LB 30 metų ir 
apygardos suorganizuotos tauti
nių šokių grupės “Liepsna” 10 
metų veiklos sukaktis spalio 30, 
šeštadienį, Švč. Trejybės parapi
jos salėj, Newark, bendru ren
giniu, nes, sumažėjus lietuvių

veiklą. Šiuo metu naują v aldy- ip jq|u| ATĖJO 
ha sudaro: Gintaras Genas. '"•IVmAIKUV

SUNKIOS DIENOS
J.~

Gautomis iš Lenkijos žinio
mis — laisvos profesijos moterys 
labai nuliūdo dėl įvestų sankci
jų. Jos net nuobodžiauja, nes nu
trūko ryšiai su tais kraštais, ku
rie turi stiprią dolerinę valiutą.

Iki šiol tos Korinto Dukterys 
gyveno neblogai. Nuo ankstyvo 
pavasario iki vėlyvo rudens jos 
žydėte žydėjo Gdansko, Gdy
nės ir Ščecino uostuose. Žiemos 
sezonui persikeldavo . į garsų 
žiemos kurortą Zakopanę.

Įvedus karo stovį, iš uostų 
pasitraukė visi turtingieji lai
vai. Nebėra linksmų dosnių jū
reivių. Naktinis gyvenimas visai 
išnyko. Zakopanės kurorte per šį 
žiemos sezoną neatvyko nė vie
nas turistas iš kapitalistinių kraš
tų.

Tad nieko stebėtino, kad tos 
Korinto dukterys yra nepaten
kintos ., generolų įvestais suvaržy
mais. Nustojo gerų pajamų, dar 
jų “sunkiai” uždirbtus pinigus 
užšaldė bankuose.

Gema Duobaitė-Phillips, Dana 
Eikinienė, Laimutė švarcaitė- 
Kormos (pirmininkė) ir Genė 

(nukelta i 7 psl.)
LAISVĖS VARPAS sekmadie

niais fc66-1M6 vaL ryto Iš WCAV-

Viščinis, 173 Arttar SL, Brockton,

BOSTON, MASS — WLYN 1360

Didelis lietuviškų

Lietuviai gydytojai

Retuvaite Ann Jfflmnprie New Yorfco miesto rotušės. Nuotr. joseph Scordo

New Yorko Lietuvių Gydytojų Draugijos susirinkimo dalyviai dr. B. Jankausko namuose 
Fort Salonga, N.Y. gegužės 23. Du sėdintieji iš kairės: šeimininkas dr.B. Jankauskas ir 
draugijos pirmininkas ir paskaitininkas dr. V. Avižonis

rengti pasidarė beveik neįma
noma.

Minėjimo meninei programai 
atlikti buvo pakviesta kaimyni
niam New Yorke susikūręs 
meno vienetas Jinai ir trys gin
tarai,' su savo dainų ir šokių 
muzikos programom pasiekęs 
net tolimos Califomijos lietu
vių kolonijas, ir vietinė tautinių 
šokių grupė Liepsna, savo grakš
čiai atliekamais šokiais daug 
kartų džiuginusi savąją ir ameri
kinę visuomenę.

J. Daugirdo vadovaujamas 
meno vienetas Jinai ir trys gin
tarai atliks ne tik dalį meni
nės programos, bet gros ir šo
kiam, kurie vyks programai pa
sibaigus. Sukaktuvinį žodį pa
sakys LB Newarko apylinkės

kėjas Kazys Trečiokas.
Minėjimo dalyviai bus pavai

šinti karšta vakariene. Veiks ir 
įvairių gėrimų bufetas.

nys prašomi atsižvelgti į šį svar
bų minėjimą ir tą dieną ne
rengti savo viešų ar privačių 
renginių.

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ —1982 jį

’ XO t- dSMBv -■ >
Kultūros Židinio rėmėju, įnešdsr i 
ma tuoj pat 200 dol. ir po w 
kas metai mokėdama nario mo
kestį. Iškeltas prof. dr. P. Gu
davičiaus palaikų perkėlimo rei
kalas, bet apie tai bus,tariama
si su velionio palikuoniais.

Susirinkimui Sekretoriavo dr. 
L. Giedraitienė. Ji pranešė ir 
kasos stovį, pasidžiaugdama, 
kad nariai susimoka nario mo
kestį ir remia Medicinos leidimą.

Susirinkusieji, pasirašę, pa
siuntė užuojautos kortelę nese
niai mirusio dr. V. Damijonai
čio našlei. Kitą, sveikinimo, kor
telę pasiuntė dr. V. Ingelevi- 
čiui, jau pora metų peršoku
siam 90 m. amžiaus, o dr. A.

~ JFe^CeV* <5*^ New Yorko Lietuvių gydytojų
,■ Y8“ / draugijos valdyba sukvietė drau

gijos narių, išsibarsčiusių visose 
Rytinio pakraščio valstijose, su
sirinkimą. Jis vyko dr. B. Jan
kausko gražioj rezidendijoj Fort 
Salonga gegužės 23. Gal dėl lie
tingo oro nebuvo gausus.

Susirinkimui vadovavo dr. V. 
Avižonis. Atsistojimu ir susikau
pimu pagerbus mirusius draugi
jos narius, jis pranešė apie pra
ėjusį rudenį Chicagoj įvykusį 
sėkmingą Pasaulio lietuvių 
gydytojų suvažiavimą ir jo nuta
rimus. Jame dalyvavo ir aktyviai 
reiškėsi šios draugijos trys na
riai. Pranešimą papildė dr. J. 
Kriaučiūnas, paminėdamas apie 
suvažiavime įvykusį simpoziumą Matukui, einančiam 88-tus am

žiaus metus, sveikinimą žodžiu 
nuveš dr. Kriaučiūnas.

Dr. V. Avižonis skaitė paskai
tą apie glaukomą. Labai vaiz
džiai, nors ir suglaustai, pateikė 
žinių apie ligos praktišką diag
nozavimą ir gydymą bei opera
cijos reikalingumą.

Pasibaigus oficialiai daliai, vy
ko šeimininkių paruoštos vaišės 
dalyvavusiam gydytojam ir sve
čiam, iš viso daugiau kaip 20 
asmenų.

skirtas Fairchild 
tena bendrovės 
Beach, Calif., prezidentu. Firma 
gamina dalis'aviacijai ir erdvės 
tyrinėjimo aparatūrai. Į bendro
vės prezidentus Petkelis pakel
tas iš generalinio vedėjo pos
to. Anksčiau jis 19 metų dirbo 
Rockwell International firmoj. 
Inž. D.A. Petkelis gimė Lietu
voj, į JAV emigravo 1949 ir 
vėliau baigė Tufts universitetą 
prie Bostono.

NAUJAUSIA 
PLOKŠTELĖ

Lauksiu tavęs ateinant Mont- 
realio vyrų okteto įdainuota 17 
lietuviškų kūrinių. Kaina 10 dol. 
Persiuntimas 1 dol. Gaunama 
Darbininke.

QUEENS COLLISION 
CENTEK INC. Ezpert auto

— Welding — Frames straigb- 
tened — Fiber giass worfc. John 
R. Cbicavicb, 131-13 Hillside 
Avenue, Rkhmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone 
HI1-6866. Tovving after 6:00 — 
84341677.

ATTENTION 
SERIOU8 JOS SEEKER8I 

WouM yos Hko to sat ysur oun hours wfth practteaBy no 
■kalt oa sminga and kaso vacatlons as doslrsd? N so, 
tona why M esuvaatoady work ulth us sortiag/bondnag 
amB. Itoselu mark aad payamato fty ma>. Stert lauaedlatoly!

a promgt nplp.

MaB MartaUas tarvloaa, F.O. Boa 2006, Ocsia, Florida 3267*

ir jo nutarimus, ypač liečian
čius ryšius su Lietuvos gydyto
jais, skatinančius jiem visokerio
pai padėti, bet tik asmeniškai, 
neorganizuotai.

Pranešta, kad Ohio lietuviai 
gydytojai priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią lietuvių gydytojų 
suvažiavimuose paskaitas skai
tyti lietuvių kalba, nes turim pa
kankamai lietuvių gydytojų 
mokslininkų. Šio susirinkimo da
lyviai savo nutarimu tą rezoliu
ciją parėmė. Čita rezoliucija, 
smerkianti Lietuvoj lietuvių re
zistentų priverstinį “gydymą”

pat priimta ir pasiųsta Ameri
kos gydytojų sąjuitgai, prašant

Susirinkusių pageidavimu ši 
draugija, kaip vienetas, tampa

DDCTBIPARK

16 DIENU EKSKURSUOS

rugsėjo 15-30---------------------- 1--------- ------------------------------- 31,599
gruodžio 21-sau s to 4-----------------------------------------------------31,549
Kelionėj: Varšuvoj 2, Vilniuj 6, Rygoj 4, Frankfurto 1.

11 DIENU EKSKURSUOS

rugpiūčto 18-28--------------------------------------------------------------*1^29
rugsėjo 1-11 ---------------------------------------------------.--------------- 31,229
Kelionėj: Varšuvoj 2, Vilniuj 6, Frankfurto 1

na labai gražioj aplinkoj, aplink 
namus daug medžių, gėlių ir ža
lumynų, tik lietus neleido pasi-

J. Kr.

liepos 22-31-------------------------------------------------- .----------------31,299
spalio 7-18 —.------------------- --------------------------------- ;--------- . 31,199
Kelionėj: Maskvoj 1, Vilniuj 6, Leningrado 2 -<

) s ♦ ’

Ekskursijų kainos bazuojamės pagal lėktuvų kalnas su 
Lufthansa HL Bostono ir New Yorfco tafta Flnnair ii Naw Verto.

Visos mėsų ekskursuos yra palydimos prftyrualų palydovų
Ii mėsų Įstaigos. Vietų skaičius ribotas. Dėl smulkesnių 
Informacfti kreiptis:

BALTIC TOURS
8 Whtt» Oak Road
Nnwton, MA 02168 
617 960-1160

Daromi giminių iškvietimo dokumentai

LITHUANIAN COOKERY
(la Eiifdeh, 818 pages, prloe 8 doL)

reooplą kająa. Qražl dovana drasgOm amsriktotom. Kayga su 
ptaattotota ptasku, augsroto patogiai suverta. 316 pusL Kalas 6 
doL DOfbtoafcas, 341 NlgMaad BNd, Brooklyn, N.Y. 11207.

/

Užsakai “LMuraaian Cookory” už 6 Fsrsluntimao* 
Pootegs 14 c.

Vardas, pevirėa ....................... ....................... ................. . .

BALtlNUKAI - T SHtRTS 
w vyt h 

Ml bei Irsta! “Uthuanlan and 
proto et 8": vaitam (boy's 
stos) 8 (04h M (16*12), L (14- 
18h stoupuetem (man'e tižo) 
8 (8446h M (8840h I* (42- 
44h XL (40-40). Kalto su per- 
etaMtata ttk 8 doL Gaunama 
Delbia lako admlnMracIjoj, 341

11807.

DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ:
paMkaaų at paprastas 
taspetagetaB oftstaritaoa.

12% et Skara Certlflcatae 008 deL aeaioeila.
’ i ■ . • '

MOMEY MARKET Cartlflkata nroeental uft &B0B b KABO Statote, tatoi^m a

"ALL — SAVERS” Corttakatal 1 metam su latevomta nuo maklerių petMtanoaito.
Laiavl nuO mokoetlų MA potofti tMtao tadMtal to 15% paMkaaoto

Paekeloe —• Namų p Artimo ^mortglOtar* — čekiu Kkoltlmal Ponei|oe čekių

KASOS adai aea: 8841114* Street, mchmoad HM, N.Y. 11418
TeMftnto: (818} 4414700
Derbe Valiu 4a r nuo 0 Iki 0 kaetNeft; ponktadlenteto nuo 0 Iki 0 vaL p#. Ir istaadtalfolo 
nuo 0 M lveL p>.

Ylai Mtflal apdrausti M100408 doL
...... .. .................................



BOSTON, MASS
(atkelta ii 6 psl.)

MASKvX/V1LN1US:

šio 18 Kudirkos Naumiesty. 
Baigęs pradžios mokyklą, porą 
metų tarnavo vietinėje vartotojų 
bendrovėje Diege, vėliau tėvui 
talkino prie statybos darbų.

Treinienė.
Spalio 2-3 pramatoma G. Po- 

pelienės turimų tautodailės 
darbų paroda.

Ronukaitis (vidury) įteiks 
lietuvaitei. Iškilmės vyks

Pereitų metų iškilioji Naujosios Anglijos lietuvaitė Joana 
taure ir kitas dovanas naujai išrinktai šių metų iškiliąja! --------------  -----
Minką pikniko metu rugpjūčio 8 Romuvos parke, Brocktone. Kairėj antroji gražuolė 
Sazane Gailius. Dešinėj 1980 metų iškilioji lietuvaitė Sandy Gailius.

■ !><■ if'i ■ I.

h

išbloškė iš namų. Po metų iš 
Rybinsko persikėlė į Petrapilį. 
Dirbo centriniame komitete pa
bėgėliam šelpti ir mokėsi bend
ro lavinimo kursuose.

Iš Rusijos į Lietuvą grįžo 
1918 birželio mėnesį. Buvo 
išrinktas Kudirkos Naumiesčio 
burmistru. 1919 persikėlė į Kau
ną ir talkino A. Sutkui organi
zuoti tautos teatrą. 1920 social
demokratų sąrašu buvo išrink
tas į seimą. 1920 metų rudenį 
įsijungė į Paramos kooperatyvą 
ir jame dirbo kaip valdybos 
pirmininkas ir direktorius — 
reikalų vedėjas iki sovietinės 
okupacijos 1940. Per tą laiką 
jis Paramą išugdė į didelę ko- 
operatyvinę įmonę. Taip pat jis 
dalyvavo Kooperacijos banko or
ganizavime, draudimo sąjungos 
Kooperacija, Lietūkio organiza
vime ir kitame kooperatiniame 
gyvenime.

1944 pasitraukė iš Lietuvos. 
Gyveno Vakarų Vokietijoje, į 
Ameriką atvyko 1949 ir apsigy
veno Brooklyne.

Priklausė prie LSDP (social
demokratų delegatūros užsieny
je), partijai atstovavo Vlike, bu-

New Yorko lietuviai prisi
mena jį kaip malonų, visada 
geros nuotaikos žmogų, visada 
besišypsantį, jautriai besirūpi
nantį lietuviškuoju gyvenimu ir 
lietuviška visuomenine veikla.

Michael Biology Staff 
Nashua University Hospital

NtuMdlme likę: tmona Marija,

Mielai motinai mirus,
HENRIKUI MIKLUI

jo žmonai Rasai ir jų visai šeimai gilios užuojautos 
reiškia

VISAS GRUPES LYDĖS VADOVAI. Prie šių grupių galima jungtie 
IŠ VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ. »««"

REGISTRUOJAME JAU DABAR:

Mielai motinai mirus,
HENRIKUI IR RASAI MIKLAMS

Ir )u visai ialmal gilios užuojautos reliktą

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC 
393 Wost Broadway, p.o. box 115,

South Boston, Mass. 02127, Tol. (617) 258-8764

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome

Irena ir Vladas Kiliai

Mirus brangiai motinai

A.A. ALEKSANDRAI MIKLAŠEVIČIENEI

Great Necko LB apylinkė

jos sOnus Henrikų Miklų, LB Graat Nocko apylinkės 
pirmininkų, Ir Kęstuti Miklų su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučia Ada ir Jonas Musteikio, 

Rochester, N.Y.

I

AA. JUOZUI MĖLYNIUI
mirus, žmonai Marijai, dukrai Danutei, sūnui Juozui 
su šeimomis Ir kitiems giminėms roHHcleme nuoširdžių 
užuojautų.

(•taigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUDŽlONAS

PADĖKA

JUOZAS MĖLYNIS
JUOZUI KOHDRATUI

E. it H. Andriukas

TOMUI NARUŠEVIČIUI

Minkų gegužinė
Kaip pereitame Darbininko 

numeryje plačiai buvo rašyta, 
Stepono ir Valentinos Minkų 
48 metų sukaktuvinis piknikas 
— gegužinė vyks rugpjūčio 8 
Romuvos Parke, Brocktone. Pro
grama prasidės 4 vai. popiet su 
graikų šokėjais Kariatidės.

Komitetą iškiliajai lietuvaitei 
rinkti, geriausiom šokėjam at
rinkti sudaro Ona Ivaškienė, 
Elena Valiukonienė, Henrikas 
Čepas, Gintaras Subatis ir Klau
dijus Šakenis.

Bus-daug įvairių dovanų ir

laimėjimų.
Autobusas nuo S.B. Lietuvių 

Piliečių klubo išvyksta 1:30 vai. 
popiet Kelionės kaina į pikniką 
ir atgal 4 dol. Rezervacijas pri
ima V. Minkienė. Jos telef. 268- 
0489.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Minkų radijo valandėlės ge
gužinė įvyks rugpjūčio 8, sek
madienį, Romuvos Parke 
Brocktone.

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komiteto rengiamas tradicinis 

1982 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

iš Bostono/N ew Yorko
/l XI .uitih

rugpfūčlo 4 — $1'135i.'66 ' 
rugpjūčio 18 — $1350.00

(su Ryga) 
rugsėjo 6 
rugsėjo 15 
rugsėjo 27 
spalio 6 
gruodžio 27

balius įvyks rugsėjo 25 So. Bos
tono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėj.

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

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

Laisvės Varpo rudens koncer
tas įvyks spalio 10 So. Bostono 
Lietuvių Piliečių D-jos salėj.

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

— $1171.00
— $1045.00
— $1002.00
— $ 995.00
— $ 995.00


