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Valstybės sekretorius Haig 
pareiškė, kad Sov. S-ga, norėda
ma taikiai sugyventi su Vakarais, 
turėtų susilaikyti nuo jėgos var
tojimo, respektuoti kitų valsty
bių nepriklausomybę ir Helsin
kio baigiamojo akto nuostatus.

Prancūzijai priglaudus buv. 
Irano prezidentą Bani-Sadr, Ira
no vyriausybė buvo keliom die
nom sulaikius Prancūzijos pilie
čių išvykimą iš Irano, bet paga
liau juos ir Prancūzijos pasiun
tinį Irane išleido, ir jie visi lai
mingai pasiekė Paryžių.

Prez. Reagan patikino čia be
silankantį Egipto prezidentą 
Anwar el-Sadat, kad JAV ir to
liau aktyviai sieks taikos Arti
muosiuose Rytuose, bet susilai
kys nuo bet kurios iš anksto su
tartos politikos krypties ir ne
sieks išplėsti Camp David pa
siektų susitarimų dėl palestinie
čių autonomijos.

Sov. S-gos karo laivyno prati
mai Baltijos jūroj vis dar tebe
vyksta, ir į juos įsijungia dar 
daugiau sovietų karo laivų, kaip 
malūnsparnių lėktuvnešis Le- 
ningrad ir kiti. Pratimų metu 
buvo iškeldinta į krantą tam tik
ras skaičius karių 15 km nuo 
Lenkijos sienos į šiaurę esan
čiam Baltisk uoste.

Lenkijos miestuose vyko So
lidarumo unijos suorganizuoti 
kelių valandų streikai dėl maisto 
trūkumo. Vyriausybės spauda 
dėl to puolė šią uniją ir jos 

. veiklą pavadino arogantiška. So
lidarumo unija paragino darbi
ninkus streikus nutraukti, nes su 
vyriausybe vyksta pasitarimai 
dėl priemonių maisto trūkumui 
pašalinti.

Brazilijos ministeris pirminin
kas gen. Golberg do Conto e 
Silva, ėjęs tas pareigas nuo 1974, 
dėl per lėtos politinės liberali- 
zacijos programos atsistatydino 
iš pareigų.

Prez. Reagan, nepaisydamas 
galimos Vakarų Europos valsty
bių priešiškos reakcijos, įsakė 
pradėti gaminti dviejų rūšių 
neutroninius ginklus: Lance ra
ketas ir 8 colių artilerijos svie
dinius. Laikinai jie bus laikomi 
JAV teritorijoj ir, tik Vakarų 
valstybėm sutikus, galės būti 
perkelti ir į Vakarų Europą.

Sov. S-gos prezidentas Brež
nevas apkaltino JAV, kad jų nu
sistatymas gaminti neutroninius 
ginklus esąs labai pavojingas ir 
galįs priartinti pasaulį prie bran
duolinės katastrofos. Esą ir Sov. 
S-ga pradėsianti tokius ginklus 
gamintis.

Burtuos prezidentas gen. Ne 
Win, valdęs Burmą keliolika 
metų, pareiškė atsistatydinsiąs 
lapkričio mėn., bet ir toliau 
pasiliksiąs valdančios socialistų 
partijos vadu.

Egipto prezidentas Anwar el- 
Sadat, lankydamasis JAV, ragino 
JAV vyriausybę ir privačius 
sluoksnius pripažinti Palestinos 
išlaisvinimo organizaciją, jei ji 
pripažins Izraeliui teisę gyvuoti.

POPIEŽIAUS SVEIKATA

Popiežiui Jonui Pauliui II 
buvo padaryta antroji operacija. 
Po jos sustiprėjęs rugpjūčio 14, 
penktadienį, išėjo iš ligoninės. 
Pirmą kartą viešai pasirodė 
savo darbo kambario lange rug
pjūčio 15, per Žolinę, kalbėjo 
šešiom kalbom ir suteikė palai
minimą. Kitą dieną jis išvyko 
į Caitel Gondolfo, popiežiaus 
vasaros rezidenciją, pailsėti ir 
sustiprėti.
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Vilnius, 1980 m. lapkričio mė
nesį kaltinami už antitarybinius 
šūkius “Spalio švenčių” demon
stracijos metu ir tarybinės vė
liavos išniekinimu buvo suimti 
Vilniaus 22 vid. mokyklos moki
niai: Vladas Noreika ir Sinkevi
čius. Noreikos tėvai dirba ga
mykloje, o Sinkevičiaus — Vil
niaus valst. universiteto dės
tytojai. Nuteisę lygtinai, moki
nius paleido. Giminės prasitarė, 
jog saugume suimtuosius mušė 
guminėmis lazdomis.

1981 m. vasario mėn. pradžio
je saugumo skyriaus viršininkas 
Baltinas patarė Irenai Skuodie
nei saugoti dukras nuo antitary
binių žmonių įtakos.

Čekistai įtikinėjo, kad jos vy
ras V. Skuodis nuteistas teisin
gai — pagal įstatymus, ir tik už
sienis sąmoningai iškraipo fak
tus. Kartu įspėjo, kad, jeigu tek
tų jai susitikti su užsienio dip
lomatais, “neiškraipytų” faktų 
apie vyro teismą.

Kaunas. 1981 m. vasario mėn. 
į Kauno KGB buvo iškviesta Me
dicinos mokyklos mokinė Mary
tė Vėlyvytė. Tardytoją domino 
jaunimas, dalyvavęs Naujųjų 
Metų sutikime.

Tardymo metu M. Vėlyvytė 
tris kartus buvo palikta kabi
nete viena. Mergaitė, pajutusi 
neįprastą kvapą, užmigo. Po to 
jautėsi labai prislėgta. Kadangi 
saugume nepasisekė mokinės 
išgąsdinti, čekistai primygtinai 
tvirtino tėvams, kad būtina duk
rą gydyti psichiatrinėje ligoni
nėje.

-o-
Kulautuva. 1980 m. spalio 14 

d. Kulautuvoje buvo suimta už
sienio kalbų dėstytoja (dabar

Taip atrodo Kryžių kalnas Lietuvoje šių metų pavasarį.

Vytauto Skuodžio 
gelbėjimo akcija

Amerikos Lietuvių Respubli
konų Federacija įsijungė į Vy
tauto Skuodžio gelbėjimo akciją. 
Federacijos vardu kreiptasi į 
JAV prezidentą Ronald Reagan 
ir valstybės sekretorių Alezan- 
der Haig, prašant atkreipti dė
mesį į Vytauto Skuodžio, Ame
rikos piliečio, įkalinimą Sovietų 
Sąjungoje. Kreiptasi ir į Illi
nois valstijos seimelio atstovus, 
prašant imtis atitinkamų žygių.

Federacijos pirmininkas Ana
tolijus Milūnas kreipėsi į sena
toriaus Charles H. Percy įstaigą 
Washingtone ir su vyr. asis
tentu Scott Cohen diskutavo re
zoliucijos senate klausimą ir ki

pensininkė) Felicija Kasputytė. 
Padaryta detali krata vasarojimo 
kambarėlyje Kulautuvoje ir jos 
bute Kaune, Žuvinto 13 — 21. 
Darantys kratą saugumiečiai pa
reiškė, jog -ieško pogrindinės 
spaudos ir antitarybinės literatū
ros. Paėmė rankraščius: “Ligo
nės meditacijos”, “Žmogiškojo 
kilimo pakopos”, “Asmenybės 
ugdymas”; mašinėle rašytas 
knygeles: “Amžinųjų būties 
problemų apmąstymai”, “Mei
lės ir sekso kolizijos”, “Milašiaus 
mistika”, “Dienoraščio frag
mentai”, “Asmenybės proble
mos” ir kt. Po keletą dienų 
trukusio tardymo suimtąją palei
do.

F. Kasputytė — ligonė, serga 
širdies liga. Tris mėnesius ji bu
vo laikoma namų ąrešte.

1977 m. birželio 18 d. Ku
lautuvos miške F. Kasputytę už
puolęs milicijos pareigūnas Va- 
lutkevičius su savo sėbrais gra
sino, jog atbaidys visus lankyto
jus, o ją pačią, anksčiau ar vė
liau, vis tiek likviduos.

-o-

Kelmė. 1980 m. gruodžio 24 d. 
į Kelmės raj. prokuratūrą pas 
ypatingų bylų vyr. tardytoją As- 
tašką buvo iškviesta Regina Te
resiūtė.

Tardytojas pareiškė, jog Tere
siūtė iškviesta perspėjimui, nes 
vis gilyn ir gilyn brendanti į nu
sikaltimus. Jo nuomone, ji susi
dėjusi su kunigais iš TTGKK 
— kun. A. Svarinsku ir kun. 
Zdebskiu. Tard. Astaška apgai
lestavo, jog iškviestoji yra viena 
iš reakcingų kunigų aukų, siūlė
si padėti įstoti į medicinos insti
tutą ar muzikos mokyklą (Te
resiūtė eilę metų buvo ban
džiusi įstoti į muzikos mokyklą).

tus galimus žygius V. Skuodžio 
reikalu.

Palaikomi ryšiai ir pasikeičia
ma informacija su amerikiečių 
informacijos įstaiga Los Angeles, 
kuri neseniai pradėjo darbą gar
sinti su Pabaltijo valstybėmis 
surištus klausimus.

Savo keliu federacija ragina 
klubus ir skyrius imtis žygių 
savo apylinkėse, informuojant 
vietinius pareigūnus ir skatinant 
imtis akcijos.

JAV, negalėdamos susitarti su 
Sov. S-ga dėl ilgalaikės javų 
pardavimo sutarties, nutarė me
tam pratęsti anksčiau sudarytą 
sutartį, pagal kurią sovietai galės 
kasmet pirkti mažiausia 6 m ii. 
tonų kviečių ir kukurūzų.

Tardomoji, atsisakiusi pagal
bos, pareikalavo grąžinti 1980 m. 
rugsėjo mėn. 12 d. kratos metu 
paimtus iš jos daiktus. Vyr. tar
dytojas pabrėžė, jog daiktai ne
bus grąžinti, kadangi Teresiūtė 
įtariama kaip viena iš 1980 m. 
eisenos į Šiluvą organizatorių, 
taip pat kaltinama suorganiza
vusi žmones į G. J. Stanelytės 
teismą Kelmėje, vykusį 1980. 
XII.16 už ką gali būti patraukta 
baudžiamojon atsakomybėn.

Tardytojas Astaška priekaišta
vo tikintiems, kodėl šie neprašo 
eisenos į Šiluvą leidimo, ir tuo 
pačiu užtikrino, kad “ateinan
čiais metais nebus leista eiti į 
Šiluvą”.

Tardymas truko maždaug va
landą laiko.

-o-
Jurbarkas. 1980 m. spalio 24 d. 

Jurbarko raj. Antakalniškių km. 
gyvenančio Lekšaičio bute buvo 
padaryta krata, ieškant “pagrob
tų daiktų”. Paimta “Aušra” Nr. 
21 ir medžioklinis šautuvas. Krė
tė Jurbarko VRS darbuotojai.

-o-

1980 m. gruodžio 16 d. Jur
barko Universalinės parduotu
vės trikotažo skyriuje saugumie- 
tė Nina Okunova apie gerą pus
valandį tardė to skyriaus parda
vėją Jadzę Locaitienę. Saugu- 
mietę domino pardavėjos pažiū
ros, skaitomos religinio turinio 
knygos ir iš kur jas gaunanti. 
Kai Jadzė paaiškino, jog knygas 
gavusi iš nepažįstamos moters, 
Nina Okunova visaip stengėsi 
sužinoti jos pavardę, adresą ir 
pan. Atsisveikindama prisakė 
nedelsiant paskambinti į Saugu
mą, jei minėta moteris atsilanky
tų.

Lietuvoj
NUŽUDĖ KUNIGĄ

Rugpjūčio 8, šeštadienį, 8:30 
v.v. kažkas užpuolė Pamūšio 
kleboną kun. Leoną Mažeiką, 
subadė peiliais. Vežamas į ligo
ninę, mirė. Nežinia, ar plėšika
vimo tikslais buvo nužudytas, o 
gal, paveiktas antireliginės pro
pagandos, tai padarė koks ko
munistas. Ar sovietinis teisingu
mas ieškos kaltininko ir jį nu
baus?

Kun. Leonas Mažeika buvo gi
męs 1918 rugsėjo 30. Lankė Kau
no kunigų seminariją, į kunigus 
įšventintas 1944 birželio 11. Gi 
Pamūšis yra netoli Pakruojo.

Califomijos pabaltiečiai pada
rė gerą pradžią, pasikviesdami 
talkon amerikiečius ekspertus 
pilnai pajudinti Pabaltijo kraštų 
laisvės ir nepriklausomybės by
lai.

Gyvename ekspertų amžiuje. 
Mėgėjam nebėra vietos nė vie
noje srityje. Jiem nebegali būti 
vietos nė Pabaltijo kraštų laisvės 
žygyje.

Veiksniai ir pavieniai as
menys atlieka gerų darbelių, bet 
visas Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos laisvinimo reikalas beveik 
nejuda iš vietos, ir nėra beveik 
jokių apčiuopiamesnių rezultatų.

Jau ne kartą kalifomiečiai yra 
išėję su naujais projektais ir pa
siekę pasigėrėtinų rezultatų. Jie 
pradėjo rezoliucijų žygį JAV 
kongrese ir pravedė garsiąją H. 
Con. Res. 416 (89th Congress) 
rezoliuciją Pabaltijo kraštų bylos 
reikalu. Califomijos lietuviai su
formavo pirmąją JAV LB infor
macijos tarnybą (National News 
Service), jai vadovavo apie tre
jetą metų ir pasiekė tuo laiku 
pasigėrėtinų rezultatų.

Prieš keletą mėnesių Califor- 
nijos pabaltiečiai vėl pajudėjo 
su nauju užsimojimu, pasikvies
dami talkon žymų amerikiečių 
ekspertų vienetą (The Hanna- 
ford Public Relations bendrovę). 
Šis ekspertų vienetas “įstatė” 
Ronald Reagan į Baltuosius Rū
mus. Ne vienas iš tų ekspertų 
šiuo metu turi vadovaujančius 
postus JAV krašto dabartinėje 
administracijoje.

Šis ekspertų vienetas pilnai 
pažvelgė į visą Pabaltijo kraštų 
laisvinimo darbą. Pagal The 
Hannaford Public Relations 
bendrovės atliktus tyrinėjimus, 
visas Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos laisvinimo žygis yra apgailė
tinoje padėtyje. Šis vienetas pa
darė eilę sugestijų ir rekomen-

LIETUVOS KATALIKŲ PROBLEMOS 
VAKARŲ VOKIETIJOS SPAUDOJ

“Marijos žemė — kraštas po 
kryžium”, — tokia iškalbinga 
antrašte ilgą straipsnį apie reli
ginę padėtį Lietuvoj išspausdi
no Aacheno vyskupijos, Federa- 
linėj Vokietijoj, žurnalas. Straips
nio autorius Norbert Thiel pa
teikia ryškų vaizdą to kryžiaus 
kelio, kuriuo dabar eina katali
kiškoji lietuvių tauta, amžiais 
apsaugojusi savo tikėjimą, ku
riam ir dabar, nežiūrint visų 
sunkumų, ji lieka ištikima.

Ilgas ir garbingas lietuvių tau
tos krikščioniškąsias tradicijas, 
rašo žurnalistas, paliudija dvi 
svarbios sukaktys, kurias lietu
viai ruošiasi deramai atžymėti. 
Tai penkių šimtų metų sukaktis, 
1984 metais, nuo tautos globė
jo šv. Kazimiero mirties, ir šešių 
šimtų metų sukaktis, 1987, nuo 
Lietuvos krikšto karaliaus Jogai
los laikais.

Ilgą laiką lietuvių tautos isto
rija buvo glaudžiai susijungusi 
su lenkų tautos likimu, tad 
nenuostabu, kad lietuviai su di
deliu džiaugsmu sutiko žinią 
apie popiežiaus Jono Pauliaus 
II-ojo išrinkimą. Jonas Paulius 
II-asis pažadino lietuvių tautoj 
naujas viltis, ypač po to, kai 
jau pirmomis savo pontifikato 
dienomis pareiškė, kad pusė jo 
širdies yra Lietuvoj, o vėliau į- 
vairiais būdais parodė savo pa
lankumą Lietuvai.

Pereidamas į dabartines kon
krečias lietuvių katalikų proble
mas, vokietis žurnalistas pri
mena, kad Sovietų Sąjungos 
konstitucijos 52-asis straipsnis 
visiem piliečiam užtikrina są
žinės laisvę bei kitas įvairias re
ligines teises, skelbia, jog Bažny
čia yra atskirta nuo valstybės. 
Tačiau tikrumoj konstitucijos 
skelbiamos tikinčiųjų teisės tėra 
tuščia raidė. Valstybė griežtai 
kontroliuoja visą religinį gyve
nimą Lietuvoj, varžydama ir 
Bažnyčios, ir pavienių tikinčiųjų 
religinę veiklą. Čia vokietis žur
nalistas išskaičiuoja jau gerai ži
nomus ryškesniuosius religinės

dacijų, kaip pilnai pajudinti visą 
tą žygį ir kartu sulaukti ap
čiuopiamų rezultatų. Šiam Ca
lifomijos pabaltiečių užimojimui 
pilnai pritaria JAV LB vadovybė 
ir kartu PLB vadovybė.

Pabaltijo kraštų laisvinimo žy
gis yra toks šakotas ir platus, ir 
jame niekada nebus per daug 
nei darbo rankų, nei iniciatyvos. 
Califomijos pabaltiečiai, reko
menduojami amerikiečių eksper
tų, pasirinko savo vienetui šį 
vardą — The Baltič-American 
Freedom League, Ine. šis vie
netas yra inkorporuojamas, ir vi
sas darbas vykdomas nepapras
tai intensyviai. Iš lietuvių šiame 
užsimojime aktyviai dalyvauja: 
E. Arba s, D. Barauskaitė, dr. Z. 
Brinkis, R. Dabšys, S. Damušis, 
B. Graužinis, J. Kojelis, J. Ma
tulaitis, A.B. Mažeika, P.A. Rau- 
linaitis, L. Valiukas, V. Vidugi
ris ir kiti. Eilė latvių ir estų 
yra įsijungę į visą šį žygį.

Visas tas užsimojimas yra jau 
pareikalavęs daugiau kaip 
10,000 dolerių. Pirmąją investa- 
ciją padarė Califomijos pabaltie
čiai. Viso to užsimojimo metinis 
biudžetas bus daugiau kaip 100, 
000 dolerių. Jei kalifomiečiai ga
lėjo jau investuoti 10,000 dolerių 
su viršum, tai viso JAV krašto 
lietuviai, latviai ir estai tikrai 
galės minėtą sumą surinkti.

Minėtas amerikiečių ekspertų 
vienetas yra paruošęs detalią 
veiklos programą. Tai amerikie
čių ekspertų bendrovei talkinant, 
bus galima visame žygyje su
laukti beveik stebuklų. Apie 
visa tą užsimojimą bus ir kalba
ma, ir rašoma iki detalių ateity
je. Jau seniai JAV pabaltiečiai 
turėjo taip pajudėti!

Naujasis JAV pabaltiečių vie
netas neturi jokios intencijos 
“atimti” darbo nė iš vieno veiks
nio. Šis pabaltiečių vienetas at
liks darbus, kurie iki šiol iš 
viso dar nėra pajudinti.

L.A-V.

laisvės varžymo faktus: Bažny
čiai draudžiama teikti jaunimui 
religinį auklėjimą, vienintelei 
kunigų seminarijai teleidžiama 
priimti tik ribotą auklėtinių skai
čių, dėl to jaučiamas didelis ku
nigų trūkumas, draudžiama reli
ginė literatūra, Bažnyčiai yra pa
neigta galimybė pasinaudoti 
masinės komunikacijos priemo
nėmis, nemažas skaičius bažny
čių buvo uždarytos ir išniekin
tos, be valdžios sutikimo vys
kupai negali skirti klebonų. Ko
respondentas atkreipia dėmesį, 
kad nė viena Lietuvos vyskupi
ja iki šiol neturi rezidencinio 
vyskupo, šia proga priminda
mas, kad po 20-ies metų vis dar 
nėra atšauktas vyskupo Stepona
vičiaus ir vyskupo Sladkevičiaus 
ištrėmimo įsakas.

Lietuva amžiais buvo pagar
sėjusi kaip “Kryžių žemė”, rašo 
korespondentas, bet šiandien 
ateistinė valdžia draudžia statyti 
kryžius ne tik pakelėse, bet net 
ir kapinėse. Ir vis dėlto, nežiū
rint visų religinės laisvės varžy
mų, katalikiškoji lietuvių tauta 
išlieka tvirta savo tikėjime.

Čia žurnalistas pateikia kai 
kurių statistinių duomenų: turi
momis žiniomis, apie 75 procen
tai Lietuvos gyventojų po dau
giau negu 35-erių ateistinės san
tvarkos metų yra praktikuojantys 
katalikai. Tarp 70 ir 90 procentų 
vaikų yra krikštijami, du treč
daliai jaunimo priima sutvirtini
mo sakramentą, miestuose apie 
50 procentų, o kaime net apie 95 
procentai vyrų ir moterų tuokia
si bažnyčioj, mirusieji yra laido
jami su religinėmis apeigomis, 
tebėra švenčiamos visos religi
nės šventės.

Reikia tikėtis, rašo vokietis 
žurnalistas, kad Lietuvos Bažny
čiai ateity bus suteikta daugiau 
laisvės, atsižvelgiant į taip pat ir 
sovietų pasirašytus Helsinkio ir 
kitus tarptautinius susitarimus, 
įpareigojančius užtikrinti visiem 
žmonėm religinę laisvę. (KI.)



ir svečių iš Chicagos. Vien sen-

Kojeliui, 2749 Ordway St,
Washington, DC 20008. Brazde

sį skirs sendraugių stovyklos

esančioj koplyčioj koneelebraci- 
nėm mišiom vadovaus ir pa-

Iriškų, 
sendraugius atritt fa;

re įvyksiančių mišių vyr. konce- 
lebranta bus Ateities redakto
rius kun. dr. Kęstutis Trima-

greso dalyviai, ypač iš tolimes
nių vietovių, turės stambių ke-

paramos bendriem savo organi
zacijos reikalam. Negalėsią 
kongrese dalyvauti ypač pra
šomi neužmiršti savo paramos.

ferentais. MAS stovykloj apie 
kongresą kalbėjo kun. dr. L Tri
makas, dr. Adolfas Damišis,

f’-j

vyčbir

tus tėvų žemės meilės. Juk 
nebūtą jokios prasmės įsųungti 
į ją, jei nerūpėtų Lietuva.

įsikūrėte 1913 balandžio 27. 
Išplitote visame krašte, suorga-

tarpe jūs lavinotės, auklėjotės, 
mokėtės lietuviškai ' kalbėti, 
dainuoti, kūrėte savo tautinių 
šokių grupes, vaidinote. Viso
kiais būdais palaikėte koloni-

sisdo dėl Lietuvos laisvės. 
Jieas padėkoja ir juos net ap
dorotąja.

Jau eilė metų vyčiai suteikia 
medalį nelietuviui amerikie
čiui, kuris aktyviai veikia ir 
koujtjdėl Lietuvos laisvės. Tai 
yra'iepaprastai gražus jų _ dar
bas. baris konkrečiai įvertina
lotą triūsą ir už jį atsiteisia, i
Jie didina Lietuvos draugų

- skalių. ' . . .f., v.
Savo laiku jie buvo lyg pa- i

kas. Jis pasakys ir pamokslą. 
Sekmadienį iškilmingas mišias 
už Lietuvą aukos vysk. Vincen
tas Brizgys. Drauge su juo kon- 
celebruos kongrese dalyvaują

dr. Pianas Gaida, Tėviškės Ži
burių redaktorius. Mišių metu

ja spaudai naujausius ruošos įvy
kius. Banketo ruošimu rūpinasi

skyrius sutiko pasirūpinti ban
ketu. Komisijai vadovauja inž. 
Kazys Pabedinskas. Meninei 
programai atlikti pakviesti poe-

viškus reikalus išnešėte į ame
rikiečių visuomenę, į spau-

'■ angliškai, jūs išnaudojote kiek-

somam gyvenimui, juk ne vie
nas vytis vyko į Lietuvą, sto
jo savanoriu į jos kariuomenę 
ir kariavo dėl jos nepriklau-

tavoje — rengė protestų mi
tingus, rašė į spaudą laiškus. 
Taip buvo, kai Lenkija įteikė 
ultimatumą, kai vokiečiai at
plėšė Klaipėdą.

Antrojo pasaulinio karo metu 
vyčiai jungėsi į Balfo ir Alto

patys uoliai dalyvavo visuome
ninėje veikloje ir kitus skati-

sumažėjo savo narių skaičiumi, j

vauti ruošiasi ir “užsienio” atei
tininkai, jau nekalbant apie Ka
nados moksleivius, studentus ir

Dainavoj ir Kennebunkporte, 
MAS Los Angeles stovykla, MAS 
stovykla Neringoj, studentų sto-

Windsoro ir kitų vietovių. stovyklautojai galės atvykti į 
kongresą, bet visi gali domėtis

AVA.

ARMĖNAI KATALIKAI

Popiežhis Jonas Paulius U-sis 
įkūrė du naujus apaštalinius eg-

Pirmuoju apaštaliniu egzarchu
jau yra. trečios, gal net ket- 1 
virtos kaitos. Kartais jau nebe
mok lietuviškai, bet štai pa

kitos net užsidarė. Bet jau ku- 1 
ris metas jų veikla vėl alsi- j

ir triūsti Lietuvos labui.
lakūne vyčiams po seimo, 

išsirinkau naują centro valdybą, 
su dar didesne energija plėsti

| tymų Amerikoje. Naajųjų egzar-

ApaStaliniu egzarchatu Loty-

Nuotr. Jono Urbono

nų Amerikoje gyvenantiem ar
mėnam paskirtas 41-nerių metų

1966-ų metų Vatikano radijo ar
mėnų skyriaus vedėjas.

jos Romoje rektorius ir nuo

giao čia gimusių ir augusių 
lietuvhg. Pritraukite prie savo 
organizacijos. Nesvarbu, kad jie 
nešoka lietuviškai. Bet tėvų

lai.
Dirbkite, triūskite, uoliai tar

naudami Tėvynei ir Bažnyčiai!

ŠIRDIES GIESMt

PETRIUKUI

VYTAUTAS A DUORAVA

lės akinius, kada saulė tvirtin
davusi, kad net akys raibosios, 
kitam padėdavęs nešti maisto dusių Petriuko globai ir veikian

čių jo vardu”. .
Pats tarnavęs mišiom, Petriu- lė ir visiškas atsidavimas Kristai tave už tai dar labiau globos", 

ir Jo Motinai — Krikščionių Žavūs yra ir Petriuko pasku-

“Torino didmiesty yra keletas



———

srityje.

LF Bičiulių poilsio ir studijų savaitėje paskaitos metu. Nuotr. V. Matelio

ĮSPŪDINGA LFB POILSIO—STUDIJŲ SAVAITĖ

BRONIUS VAIKAITIS

(Tąsa iš praeito numerio)

zas Mikonis, Vacys Rociūnas, Jo
nas Vasaris, Vincas Akelaitis, Al
bertas Sušinskas. Valdyba iš pa
reigų pasitraukė. Rudenį bus 
renkama nauja valdyba ir taryba.

kas kita, kaip Lietuva tremtyje. 
Ji neturi mirti mūsų širdyse.
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Apžvelgęs Lietuvių Bendruo- , 
menės kūrimąsi, suminėjo daug 
frontininkų, aktyviai prisidėjusių 
prie LB įkūrimo, o vėliau gyvai 
pasireiškusių LB darbuose. 
Štai jų bent keli. Dr. Antanas 
Maceina ir dr. Juozas Girnius 
buvo žymieji LB ideologai, Sta
sys Barzdukas — pirmasis JAV 
LB pirmininkas, PLB pirminin
kas, Pasaulio Lietuvio steigėjas 
ir ilgametis jo redaktorius. Už 
bendruomeninę veiklą buvo su
muštas senosios kartos lietuvio. 
Bronius Nainys — PLB ir JAV 
LB pirmininkas, redagavęs ir 
dabar redaguojąs Pasaulio Lie
tuvį. Vytautas Volertas — JAV 
LB pirmininkas, dr. Antanas 
Razma — Lietuvių Fondo stei
gėjas (iš šio Fondo LB susilau
kė didelės paramos). Algimantas 
Gečys — JAV LB pirmininkas, 
dešimtį metų vadovaująs LB po
litinei veiklai. Anatolijus Kairys
— parašęs labai ryškias LB kul
tūros tarybos darbų gaires. Leo
nardas Valiukas — sėkmingai 
vadovavęs rezoliucijoms pra
vesti komitetui. Vytautas Vaitie
kūnas, dr. Kazys Ambrazaitis, dr. 
Petras Kisielius, prof. Juozas 
Brazaitis — tiesiogiai ir netiesio
giai nemažai talkino Liet. Bend
ruomenei. Jaunesnieji minėto 
veiksnio aktyvistai yra Linas Ko
jelis — dabartinis Washingtono 
LB pirmininkas, Virgus Volertas
— JAV LJS valdybos pirminin-

Apie 500 žmonių šiuo metu 
darbuojasi LB padaliniuose. Jų 
eilėse yra nemažai frontininkų. 
Lietuvių Bendruomenė yra ne

HARTFORDO LIETUVIŲ 
KLUBO PAŽANGA

Hartfordo Lietuvių klubas yra 
gana sena organizacija. Ji įsikūrė 
1910, gi 1942 įsigijo trijų aukštų 
barokinio stiliaus mūrinius na
mus, kurie buvo pastatyti 1895. 
Tai buvo Cathedral Lyceum na
mai. Jų adresas — 227 Lawrence 
Street, Hartford, Conn.

Klubo steigėjų jau nebėra gy
vųjų tarpe, bet klubo veikla tę
siama. Dabartinę valdybą suda
ro: pirmininkas Stasys Baltaus
kas, vicepirm. Alfonsas Dzikas, 
iždininkas Vytautas Petravičius, 
tarybos pirmininkas — Steponas 
Zabulis, kiti tarybos nariai: Vy
tenis Nenortas, Algis Jalinskas, 
Juozas Grinius, Jonas Pakalnis, 
Romas Mončevičius, sekretorė 
— Eleonora Minukienė.

pakilios nuotaikos Ženkle. Pub-Tauras. Kairėje
šieji fe*i ,u !>«*« procento, be

dhtai. (vt)dainuoti. Solistė

čia stovyklavę ir pailsėjo, ir 
daug kuo praturtino savo dvasią.

Baltauskas — klube

Savaitės komendantai buvo

S

Klubo narių skaičiui suma
žėjus, pastatas jau nešė tik nuo
stolius. Tada kilo mintis įrengti 
restoraną ir jį pavadinti Tauro 
vardu. Atsirado lietuvių, kurie 
parėmė šį sumanymą. Buvo su
rinkta piniginė parama. Kliūčių 
buvo labai daug, nes rei
kėjo pakeisti ir zonos reikalavi
mus. Priešinosi apylinkės gy
ventojai. Bet kada namas buvo 
atnaujintas, jie džiaugėsi ir sakė, 
kad tai tikra pilis.

šiuo namu naudojosi visos

bet didžiausia našta teko pečiam 
Hartfordo Lietuvių klubui. Klu
bas prašo visų lietuvių padėti 
plėtoti kultūrinę veiklą, prašo ir 
konkrečių pasiūlymu.

į klubą atsilanko daug kita
taučių, bet to neužtenka. Klubo

Dailiojo žodžio rečitalis
Vakare įvyko Elenos Blandy- 

tės dailiojo žodžio rečitalis. Pra
dėjusi 8-tąja psalme, su giliu įsi
jautimu, panaudodama gestus 
bei balso intonaciją, gražiai in
terpretavo mūsų klasikus: K. 
Donelaičio — Ąžuols girpelnys, 
Maironio — Jūratė ir Kastytis, 
V. Krėvės — Užkeikta merga, 
B. Brazdžionio — Paskutinis pa
smerktojo žodis, V. Tamulaičio 
— Sugrįžimas.

{tarpuose J. Kojelis trumpu, 
bet taikliu žodžiu apibūdino 
kiekvieną minėtą rašytoją. Reči
taliui orumo teikė J. Vasario mu
zikinė palyda.

Vidaus reikalai
Ketvirtadienį, liepos 16, įvyko 

metinė LFB konferencija, kurio
je buvo gvildenami sąjūdžio bė
gamieji reikalai. Padarius tary
bos ir centro valdybos praneši
mus, ilgai sustota prie doc. Vy
tauto Skuodžio-Scott gelbėjimo. 
Iki šiol Skuodžio išlaisvinimu 
beveik niekas nesirūpino. Buvo 
pareikšta baimė, kad jį gali ištikti

toks pat likimas, kaip estų re
zistento Juri Kukk, kuris taip 
pat badavo ir mirė neaiškiomis 
aplinkybėmis.

Išsiaiškinus reikalo svarbumą, 
Skuodžio gelbėjimui suaukota 
6000 dol., gi 4000 — Pabaltijo 
kraštų populiarinimui. Tuojau 
telefonu buvo susisiekta su Han- 
naford Public Relations firma. Ji 
už minėtą sumą .sutiko vieno 
mėnesio laikotarpyje kontaktuoti 
didžiųjų JAV laikraščių redakci
jas ir iš jų gauti straipsnius 
Skuodžio reikalu. Be to, ji darys

tikslas yra pagyvinti lietuvių 
veiklą ir išlaikyti mūsų kultūros 
aukštą lygį.

Norėdamas išjudinti klubo 
veiklą ir pritraukti jaunimą, Sta
sys Baltauskas paliko savo in
žinieriaus tarnybą Hartfordo 
universitete. Nuo liepos 24 jis 
perėmė vyriausio vadovo parei
gas klube. Linkime jam sėkmės. 
Drauge ir remkime jo veiklą.

Hartfordo lietuvių klubas iš
kilmingai švęs savo Tauro resto
rano įrengimo metines. Tai bus 
lapkričio 7. Ta proga iš New 
Yorko pasikvietė vyrų chorą Per
kūną. Bus koncertas su vaka
riene iš šokiais. (Klubo valdyba)

A j **

fcr vedėjas. Abu kabina

spaudimą į kongresą bei vyriau
sybę, kad būtų jis išlaisvintas. 
Televizijoje bus duodami pasi
kalbėjimai su VI. Šakaliu ir su 
kun. K. Pugevičiumi.

Kitų metų studijų ir poilsio sa
vaitė bus Dainavoje. Centro val
dyba per porą mėnesių praneš 
tikslų laiką.

Centro valdybą sudarė: Juozas 
Ardys, prof. Rimas Šliažas, Juo-

Apie J. Brazaičio raštus
Dr. K. Ambrazaitis ir Juozas 

Baužys referavo apie prof. Juozo 
Brazaičio raštus. Jau išleisti du 
tomai. Trečias tomas pasirodys 
netolimoje ateityje. Spaudai 
ruošiamas ir ketvirtas tomas. 
Taip pat daromi žygiai išleisti 
Daumanto “Partizanų” trečią pa
pildytą laidą, į kurią bus įtrauk
ta gana daug naujos medžiagos. 
Ruošiamasi ir naujojo Aloyzo 

visadaBarono romano “Mirti 
suspėsi” išleidimui.

Apie Vliką
Pirmininkas J. Ardys pareiškė, 

kad LFB dalyvavimas Vlike re
miasi respektu šiai institucijai, 
o ne jo dabar užimta linija. Jis 
vylėsi, kad ateityje, Vliko sudė
čiai pasikeitus, našesnis bendra
darbiavimas gali tapti įmano
mas.

Jaunųjų mintys
Vakare jaunosios kartos atsto

vai — Joana Kuraitė, Kanados 
Liet Bendruomenės pirminin
kė, ir Linas Kojelis kalbėjo te
ma “Partijos ir politiniai sąjū
džiai jaunimo perspektyvoje”. 
Jie pareiškė, kad skurdūs poli
tinių partijų likučiai išeivijoje 
neturi veiklos lauko. Negalėda
mos dalyvauti politiniame gyve
nime, partijos neatlieka joms 
skirtų funkcijų. Gyvena praeiti
mi arba fantazijose kuria būsi
mos nepriklausomos Lietuvos 
planus. Kai kurios, dėl visiško 
silpnumo ir negalėdamos nieko 
pozityvaus duoti, užsiima nega
tyvia kritika arba net šmeižia 
aktyvuosius žmones. Dėl minė
tų priežasčių jaunimas visiškai 
jomis nesidomi. Apie įvairių 
krypčių sąjūdžius jauni žmonės 
mažai ką žino. Mūsų veiksniai 
— Altas ir Vlikas — suintere
suoti Lietuvių Bendruomenės 
puolimu ir rūpinasi, kaip jai su
daryti kliūtis. Jaunimą labiausiai 
patraukia Lietuvių Bendruome-

Skaidrės iš praeities
Vakare buvo rodomos skaid

rės ir dainuojamos nuotaikia* 

tus linksmino stovyklautojus. 
Dr. K. Ambrazaitis parodė skaid
res, kas dėjosi prieš 25 metus, 
kada jie buvo jauni, su mažais 
vaikais. Dabar vaikai užaugo, 
baigė mokslus, sukūrė savo šei
mas, o tėvus gyvenimas lenkia 
prie žemės. Skaidrių protarpiuo
se skambėjo dainos, dainuotos 

duetu dainavo: dr. V. Ma
jauskas su žmona, Džiugienė — 
Majauskas, dr. P. Kisielius — 
Majauskas.

Rezistencijos įtaka 
literatūrai

Penktadienį, liepos 17, To
mas Venclova komentavo “Po
kario rezistencijos įtaką vėlesnei 
lietuvių literatūrai”. Kalbėtojas 
pabrėžė, kad žudynės, vertimas 
stoti į Raudonąją armiją, veži
mai išprovokavo partizaninį ka
rą, kuris siekė nusikratyti oku
pantais ir atstatyti nepriklauso
mą Lietuvą. Komunistai teigia, 
kad tai buvusi klasių kova, su
kurstyta ankstesnio režimo Val
dininkų. Anot prelegento, tai 
grynas melas. Komunistai visai 
nutyli tautines apraiškas.

Partizanų epocha atsispindi 
pavergtos Lietuvos literatūroje 
ir filmuose. Laisvės kovotojai 
ten parodomi kaip žiaurūs žu
dikai, degeneratai, o stribai — 
ramių žmonių sargai, idealistai. 
Tikrumoje buvo priešingai. Stri
bų eilėse buvo žemos moralės 
kriminalistai, visokie nusikaltė
liai su sadistiniais polinkiais.

Paskaitininkas kiek plačiau 
panagrinėję Vytauto Petkevi
čiaus romaną “Šautuvas, meilė 
ir duona”. Jis yra čekistas ir kar
jeristas. Išgėręs kalba teisybę, o 
blaivas būdamas, yra okupantų 
didelis pataikūnas. To romano 
pirmoje laidoje yra vaizduojami 
partizanai kaip padorūs žmonės, 
o jau antroje laidoje viskas iš
mesta, išmesti ir vežimai, čekis
tų žiaurumai.

Kiek objektyviau partizanai 
'vaizduojami P. Cvirkos romane 
“Upė negrįžta”. Filme “Niekas 
nenori mirti” kai kas įžiūri opo
zicinių elementų. Paskutiniu 
metu partizanai vaizduojami la
bai šlykščiai.

Tremtyje partizaninę epochą 
geriausiai aprašo E. Juciūtė — 
Pėdos mirties zonoje ir Dau
mantas — Partizanai. Venclovos 
manymu, tokių knygų okupuota 
Lietuva greičiausiai niekada 
nesusilauks.

Koncertas
Vakare didžiojoje salėje buvo 

koncertas, į kurį atsilankė visi 
ten vasaroję. Koncerte dainavo 
trečios kartos lietuvaitė Marytė 
Bizinkauskaitė. Ji padainavo: 
“Pirmąją audrą — Kairiūkščio, 
Gundė mane bernužėlis iš op. 

•“Raseinių Magdė” — J. Žilevi
čiaus, Son Pochi Fiori iš op. 
L’Amico Fritz — P. Mascagni, 
Quando men vo iš op. Bohema 
— G. Puccini ir Kur bakūžė 
samanota.

Plačiai žinomas Bostono seks
tetas, vadovaujamas J. Gaidelio, 
susirinkusius maloniai nuteikė 
šiomis dainomis: Pasveikinimas, 
Pjauna broliukai, Balnok, tėveli, 
Stikliukas, Ramovėnų marias.

Solistės akompaniatorius Ja
mes Hay pianu paskambino 
Haydn sonatą.

Rašytoja Alė Rūta paskaitė 
epizodą iš savo kūrybos.

Antrame seksteto išėjime iš

girdome: Tik tave, Papartis, Tu 
neužmiršk, Ten, Užstalės daina, 
Laukiu tavęs ateinant

Scenoje vėl pasinzlė sol. 
Bizinkauskaitė. Ji pabaigai pa
dainavo: Smulkis — C. Gudaus
kienės, Miela miela iš “Kartą 
pavasarį” — Romberg, Rožių 
tango ir Irenos valsą — J. Stan
kūno.

Maralin Niska, Metropolitan ir New York City Operų prima. 
dona, grafienės rolėj Song of Norway (Forrest in VVright) 
pastatyme. Ši garsi solistė dainuos lietuviam Kultūros Židi
ny rugsėjo 27, sekmadienį, 4 vai. popiet

Daytona Beach, Fla
Sigita Ramanauskienė, gyv. 

Daytona Beach Shores, neseniai 
baigė nuosavybių pardavimo 
kursą ir pradėjo dirbti Realty 
World (Adams Cameron & Co.) 
įstaigoj. Planuoja specializuotis 
kondominiumų ir statybinių že
mių pardavime, bet kartu tarpi
ninkauja ir namų pardavime. Ji 
yra įsigijusi daktaratą (Universi- 
ty of Connecticut) iš psicholo
gijos ir pedagogikos, ir profeso
riavo tame pačiame universite
te bei Bethune-Cookman kole
gijoj Daytona Beach. Dabar, pra
plėsdama savo gabumus į kitas 
sritis, ji yra įsitikinus, kad galės 
patarnauti ir savo tautiečiam, 
besidairantiem nuosavybių sau
lėtoj Floridoj. Jos vyras inž. Vy
tenis Ramanauskas, dar gyve
nant Connecticut valstijoj, ver
tėsi maudymosi baseinų ir namų 
statybos srity. Atvykus į Daytona 
Beach, jis ir čia atidarė maudy
mosi baseinų įrengimų įstaigą 
(Aąuatech Pools), be to, verčia
si ir namų statyba. Jo vedama 
statybos įstaiga vadinasi Halifax 
Designer Homes, Ine., ir yra 
Port Orange, Fla. Jauniem biz
nieriam linkėtina gražios sėkmės.

Solistė Genovaitė Vasiliaus
kienė su vyru Jurgiu iš Adelai
dės (Australija) lankėsi pas sese
rį Aldoną ir dr. Joną Saudargus, 
gyv. Ormond Beach, Fla. Čia 
svečiavosi apie mėnesį laiko, 
dainavo Lietuvių klubo suruoš
tame Motinos dienos minėjime, 
aplankė savo pažįstamus ir gimi
nes čia ir šiaurinėj Amerikoj ir 
birželio 10 išskrido atgal į 
Australiją.

ir sekstetas dar padainavo po 
tris dainas.

Studijų savaitę užsklendė dr. 
Adolfas Damušis, buvęs laikino
sios vyriausybės narys. Jis 
konstatavo, kad 1941 metų su
kilimas prieš Sovietų Sąjungą 
buvo kartu ir iš jos isstojimas. 
Lietuvoje pralieto kraujo veikia
mos naujos generacįjos stoja į

labai gerų įspėtų.

Audra Alksninytė, Danutės ir 
Algirdo Alksninių duktė, baigė 
Politechnikos institutą Rensel- 
laer, N.Y., kaip mechanikos in
žinierė. Šiai vasarai ji išvyksta 
dirbti į Olandiją. Tai antroji 
Alksninių duktė, baigusi aukštąjį 
mokslą. Pernai Dalia baigė sąs
kaitybą Stonehill kolegijoj Mass. 
valstijoj, dabar dirba Bostone. 
Sūnus Naras studijuoja Emory 
Riddle aeronautikos kolegijoj 
Daytona Beach. Savo seserų ii 
brolio pėdomis seka ir jau
nesnieji — Rūta ir Tomas. Rūta 
šį pavasarį baigė gimnaziją ii 
nuo rudens pradės studijas Flo
rida State University, Talla- 
hassee, Fla.

Marija ir architektas Antanas 
Varnai iš No. Miami Beach, 
Fla., aplankė savo giminaičius 
Aldoną ir Juozą Sodaičius, gyv. 
Ormond by the Sea, Fla., ir 
praleido apie savaitę laiko. Čia 
susitiko su savo senais pažįsta
mais Stella ir Vyt Abraičiais, 
Vlade ir Ged. Lapėnais, Angele 
ir Ant Kašubais ir Irt.

Marija ir Jonas Mackevičiai. 
grįždami iš Pampano Beach. 
Fla., kur jie praleidžia žiemas 
savo kondominiume, sustojo pas 
savo pažįstamus Ormond Beach, 
Fla., susipažindami su vietos 
gamta, puikiu pajūriu ir gyveni
mo sąlygomis. M. ir J. Mackevi
čiai nuolat gyvena Cape Code, 
Mass.

Elzbieta ir Ignas Simonaičiai 
iš Hartford, Conn., ir duktė Ma
rytė su vyru ir šeima praleido 
ilgesnes atostogas Ormond 
Beach, Fla. Čia jie atostogas pra
leidžia jau bene septinti metai, 
nes gražus pajūris ir apylinkės 
tikrai vilioja, (jvs)

KATALIKAI 
INDONEZIJOJE

Pagal paskutinius statistinius 
duomenis, Indonezįjoje dabar 
yra penki milijonai katalikų. Jie 
sudaro tris su puse procento vi
sų krašto gyventojų, kurių yra 
147-ni milijonai. Penkis milijo
nus Indonezijos katalikų dvasi
niai aptarnauja 1554-ri kunigai, 
kurių daugiau negu pusė — 892 
— jau yra vietinės kilmės, ir 27 
vyskupai, jų tarpe 18 vietinės 
kilmės. Indonezijos gyventojų
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džiugi šventė putname

vienuolyno vyresnioji sesele J prfvenHnini. ta 
Aloyza. ,baytoįų tiek metų jyveno ir VMrga

ralio vardu M. Reinienė ir rėmė
jų vald. vardu pirm. V. Vaitkus.

Dauguma lietuvių esam buvę 
toj sodyboj kuria proga, o ypač 
Lietuvių susitikimo Šventėj, 
kuri vyksta kasmet su mergai
čių stovyklos užbaigimo progra
ma. ši sodyba yra vienas iš di
džiųjų lietuviško gyvenimo ir 
veiklos židinių. Seniau čia buvo 
mergaičių bendrabutis, kada jos 
čia studijuodavo, mergaičių va
saros stovykla yra jau, berods, 
nuo 1944 metų. Gražūs ir pato
gūs ark. Jurgio Matulaičio sene
lių namai, kuriuose daug lietu
vių leidžia savo rudenėjančias 
dienas. Yra spaustuvė, kurioj 
buvo ar yra spausdinami lietu
viški laikraščiai: Laiškai lietu
viam, Lux Christi, Vytis, Eglutė 
ir visa eilė kitų. A. a. prel. Pran
ciškaus Juro iniciatyva čia buvo 
įkurtas Alkos muziejus. Pasku
tiniu laiku tam muziejui pasta
tytos pritaikytos patalpos. Čia 
renkamos ir kataloguojamos 
knygos, laikraščiai, leidiniai ir 
įvairūs archyviniai dokumentai. 
Yra graži bažnyčia. Žodžiu, ši 
seselių sodyba tapo vienu iš lie
tuviško gyvenimo ir veiklos bei 
auklėjimo centrų.

Birželio 20 susirinko keli šim
tai seselių rėmėjų iš įvairių ko
lonijų, pvz., net iš Chicagos 
buvo per 20 asmenų. Žiūrint į 
šią visą aplinką, į tuos pastatus, 
matai tų darbščių bitelių-seselių 
skubėjimą su visokiais reikalais, 
susimąstai: iš kur ta jėga, tas no
ras, pasišventimas, ta energija 
dirbti tuos darbus, statyti tuos 
didžiulius pastatus, kurie tar
nauja ir tarnaus lietuviam?

Šis vienuolynas yra šaka bol
ševikų sunaikinto vienuolyno 
Marijampolėje, kurį 1918 įsteigė 
ark. Jurgis Matulaitis. O kun. J. 
Navickas 1936 pasikvietė 5 sese
les iš ten. Jos apsigyveno Ma- 
rianapoly. 1937 Chicagos kardi
nolas J. Mundelein davė leidi
mą jom kurtis jo diecezijoj. Čia 
jos dirbo iki 1954 įvairius dar
bus tėvų marijonų įstaigoje. Ta
čiau jos turėjo norą ir viltį 
įsigyti nuosavus namus vienuo
lynui ir juose dirbti. Taip 1939 
jos gavo leidimą Connecticut 
valstijoj ir nusipirko namus 
Thompsone. Nuo čia ir prasidė
jo jų didysis darbas tarnauti 
Dievui ir dirbti lietuviam. Jų 
veikla čia išsiplėtė.

Taip stebint ir mąstant, kas jų 
yra padaryta ir dirbama, kyla 
mintis, kaip iš tokio mažo lyg 
garstyčios grūdo galėjo išaugti 
tokia sodyba, tokie pastatai, to
kia plati veikla, kuri šviečia 
šio kontinento lietuviam. Ir 
kažin kur aukštybėse, rodos, ma
tai ir junti nematomą ranką, ku
ri jas veda ir globoja, padeda ir 
suteikia jėgų. Jų tikėjimas, pasi
šventimas ir yra ta didžioji jė-

rugpiūčio 15-25

VNnlaus.

jos yra labai vertos.
Mes ir toliau prašom Aukš

čiausiąjį, kad jis jas globotų, 
laimintų jų darbus ir duotų dau- i 
giau pašaukimų šiam didžiam jų ' 
darbui. Naujasis Putnamo seselių vienuolynas, kuris buvo pašventintas birželio 20. Nuotr. V. Maželio

WORCESTER, MASS 
Skaudi tragedija

Liepos 29 Salomėja Statkienė 
su savo vyru Jurgiu išvažiavo 
į Nantasket Beach. Ten jie bu
vo išsinuomoję keletui dienų va
sarnamį, norėdami pailsėti ir pa
simaudyti Atlante. S. Statkienė 
labai mėgo maudytis ir buvo 
puiki plaukikė. Plaukiojo links
ma keletą dienų viliojančiose 
Atlanto bangose. Tačiau vieną 
dieną ji nebegrįžo į krantą. Pa
krančių sargyba rugpiūčio 2 pa
vakarę ją surado ir ištraukė iš 
Atlanto be jokių gyvybės ženklų. 
Mirė pačiame gyvenimo pajėgu
me, 52 metų amžiaus. Ši neįti
kėtina žinia pripildė dideliu 
skausmu ir gailesčiu Worceste- 
rio lietuvių širdis, o ką bekal
bėti apie šeimos ir giminių 
skausmą. . .

Salomėja Milerytė-Statkienė 
gimė 1929 Lietuvoj. 1944 Mile
rių šeima, kaip ir daugelis kitų, 
pasitraukė į Vokietiją. Karo laiku 
Salomėja kartu sū * šių eilučių 
autore kasė apkasus ir kartu po 
karo gyveno tose pačiose lietu
vių stovyklose anglų zonoj — 
Neumuenster, Klein-Wittensee 
ir kitur. 1948 iš Vokietijos išvy
ko į Angliją. Po kelerių metų 
ištekėjo už Jurgio Statkaus.

1955 Statkų šeima su maža 
dukrele Birute atvyko į Ameriką 
ir apsigyveno Worcestery, nes 
čia gyveno Salomėjos tėvai ir 
sesuo Albina. Salomėja gavo 
darbą “State Mutual Life As- 
surance Co. of America”, kur 
išdirbo iki mirties — 25 metus. 
Buvo pavyzdinga darbininkė, 
pareiginga, religinga ir visa šir
dim šeimai atsidavusi motina. 
Priklausė prie Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos ir ALRK Mo
terų Sąjungos 5-osios kuopos.

A. a. Salomėja Statkienė buvo 
pašarvota Dirsa-Kazlauskas lai
dotuvių namuose ir visų gausiai 
lankoma. Rugpiūčio 4 po pietų, 
nežiūrint karštos dienos, Moterų 
Sąjungos 5-osios kuopos narės 
susirinkusios kalbėjo rožančių. 
Vakare maldas sukalbėjo klebo
nas kun. A. Miciūnas, MIC. 
Karstas skendėjo gėlėse.

Rugpjūčio 5 atlydėta į Sv. Ka
zimiero parapijos bažnyčią, ku
rioj už jos sielą mišias aukojo pa
rapijos asistentas kun. B. Uždavi-

Salomėja Statkienė

nis, MIC. Jis pasakė ir pamoks
lą. Kartu su juo koncelebravo 
kleb. kun. A. Miciūnas, MIC, 
ir kun. Gelbert iš Holy Name 
aukštesniosios mokyklos. Gie
dojo parapijos vyrų choras kartu 
su muziku Burduliu. Solo giedo
jo V. Roževičius. Gausiai daly; 
vavo Moterų Sąjungos 5-osios 
kuopos narės. Jos išlydėjo savo 
narę a.a. Salomėją iš laidotuvių 
namų, pasitiko prie bažnyčios 
ir paskutinį kartą išlydėjo į 
amžino poilsio vietą.

Kartu su sąjungietėmis į bend
rą maldą jungėsi mūsų koloni
jos gyventojai, kurių prisirinko 
pilna bažnyčią, nežiūrint, kad 
buvo darbo diena. Jie visi ją pa
lydėjo ir į Notre Dame kapines, 
kuriose ilsisi a.a. S. Statkienės 
tėvelis Ignas Mileris, miręs prieš 
20 metų.

LIETUVIAI RESPUBLIKONAI
WASHINGTONE

Tautinių grupių respublikonų 
suvažiavimas birželio 5-7 vyko 
Shoreham viešbuty, Washingto- 
ne. Dalyvavo 500 su viršum 
delegatų ir svečių, jų tarpe per 
40 lietuvių.

Penktadienio vidurdienį į- 
vyko uždaras Amerikos užsienio 
politikos paaiškinimas “Old Ex- 
ecutive House” spaudos konfe
rencijų patalpoj. Popiet pagrin
dinę suvažiavimo sesiją sveiki
no viceprezidento George B. 
Bush žmona.

Vakare daugelis delegatų rin
kosi į Army-Navy klubą “Cen- 
tury Club” priėmimui. Čia atvy
ko eilė Baltųjų Rūmų pareigūnų, 
keletas senatorių, eilė kongres- 
manų bei partijos pareigūnų.

Apie dešimtą vai. vak. Shore
ham viešbuty prasidėjo Ameri
kos lietuvių respublikonų fede
racijos metinis susirinkimas. Vi
sus pasveikino pirm. Anatolijus 
Milunas. Susirinkime dalyvavo 
Vliko pirm. dr. K. Bobelis, JAV 
LB Krašto valdybos pirm. V. Kut- 
kus, vicepirm. A. Zerr,vykd. 
vicepirm. J. Urbonas, Visuo
meninių reikalų tarybos pirm. 
A. Gečys, Altos įgaliotinis 
Washingtone dr. J. Genys ir kiti.

Susirinkime pravesta federa
cijos įstaigų pakeitimai, išklau
syta pranešimų ir išrinkta nauja 
valdyba: pirm. Anatolijus Milu
nas, I vicepirm. Eugene J. 
Ziurys Jr., II vicepirm. Aušra 
M. Zerr, III vicepirm. Liucija 
Mažeikienė, ižd. Aleksas Jan
kūnas, sekr. Kazimieras Oksas. 
Susirinkime buvo atstovaujama 
16 klubų iš įvairių JAV vietovių.

Susirinkimą baigiant, pirm. A. 
Milunas įteikė federacijos atžy- 
mėjimus už išskirtinę veiklą Jo
nui Talandžiui, Liucijai Mažei
kienei, Lilijai Grumulaitienei, 
Aušrai Zerr, Eugenijui Ziuriui, 
Zigmui Strazdui ir Jonui Ur
bonui.

Šeštadienio rytą suvažiavimo 
posėdžiai tęsėsi toliau. Buvo iš
klausyti įvairių komisijų pirmi
ninkų pranešimai, jų tarpe Eu
gene J. Ziurys — nominacijų ir 
Jono Talandžio — įstatų ir suva
žiavimo taisyklių komiteto.

Priešpiečių metu į suvažia
vusius kalbėjo prezidento Rea- 
gano asistentė Elizabeth Dole ir 
JAV aviacijos sekretorius Verne 
Orr. Popierinėj sesijoj buvo iš
rinkta nauja tautinių grupių res
publikonų tarybos valdyba. 
Naujuoju pirmininku išrinktas 
Frank Stella iš Detroito. Iš lietu
vių į valdybą įėjo Elena Jurgė- 
la, kaip sekretoriaus pavaduoto
ja.

Vakare įvyko didysis banketas, 
kur pagrindiniu kalbėtoju buvo 
žemės ūkio sekretorius John R. 
Block. Banketo metu antri metai 
iš eilės Amerikos lietuvių res
publikonų federacija buvo atžy
mėta kaip iškiliausia organizaci
ja tautinių grupių tarpe. Atžy- 
mėjimą priėmė federacijos pirm. 
A. Milūnas. Po banketo lietuviai 
rinkosi federacijos kambarin pa
vakaroti. Atvykęs kongresmanas 
Edward Dersinski praleido va
karą su lietuviais diskutuodamas 
Washingtono politinį gyvenimą.

Sekmadienio pusryčių metu 
kalbėjo laivyno žvalgybos admi
rolas, labai vaizdžiai pristatyda
mas Sovietų Sąjungos karinių 
pajėgų išsivystymą. Federacijos 
vardu A. Milunas diskusijų metu 
pareiškė, kad visi šios konvenci
jos kalbėtojai labai drąsiai ir aiš
kiai kėlė Sovietų grėsmę pasau- 

. liui. Jis pasidžiaugė, kad galų 
gale turime šiame krašte admi
nistraciją, kuri nebijo pasisa
kyti apie pavojų ir nesileidžia 
klaidinama šio krašto spaudos. Šį 
pareiškimą susirinkimas šiltai 
priėmė.

Po pusryčių lietuviai vyko į 
Lietuvos atstovybę, kur buvo la
bai nuoširdžiai sutikti dr. S. Bač- 
kio ir ponios. A-R-

11 DIENŲ KELIONĖ SU 6 
DIENOM LIETUVOJ

31,243
41.120
31,000

BALTICTOURS

Kapinėse paskutinį religinį 
patarnavimą atliko kun. B. Už
darinis, MIC. Sugiedota “Vieš
paties Angelas”. Verkė ne tik 
šeima, giminės, bet ir kiti, taip 
staiga ir netikėtai a.a. S. Stat
kienei atsiskyrus iš mūsų tarpo 
ir iškeliavus į amžinybę.

Nuliūdime liko vyras Jurgis 
Statkus ir vaikai. Sūnus Jonas 
lanko Švento Vardo aukštesnią
ją mokyklą, priklauso prie Nevė
žio tunto skautų, dalyvauja tauti
nių šokių grupėj Žaibas, daug 
metų yra Šv. Kazimiero parapi
jos altoriaus patarnautojas. Duk
tė Danutė yra studentė Worces- 
ter State kolegijoj. Duktė Birutė 
Mange turi šeimą. Abi skautės. 
Liūdi ir motinėlė Adelė Milerie
nė, sesuo Albina Sabuk su šei
ma, du anūkai ir kiti giminės, 
taip pat ir Worcesterio lietuvių 
kolonija.

A. a. S. Statkienės vyras Jurgis 
su giminėmis pakvietė visus lai
dotuvių dalyvius pietų į Mairo
nio Paiką.

Vėl supiltas naujas kapas tarp 
anksčiau mirusių šios kolonijos 
lietuvių, o juos taip dažnai vie
ną po kito lydim į tas kapines. 
Ilsėkis ir tu, mieloji jaunystės ir 
tremties dienų drauge SaTomėja, 
Viešpaties ramybėj, svetingoj 
Amerikos žemėj.

Janina Miliauskienė

goj, Jaunimo Centro mažojoj 
salėj įvyks spalio 15. Rengia 
skaučių seserijos vadija.

— Alfredas P. Kulpa-Kulpa- 
vičius, Kanadoj gyvenantis ar
chitektas, rašo įvairius straips
nius lietuviškai ir Kanados spau
dai. IV mokslo ir kūrybos sim
poziume jis kalbės tema “Lie
tuvos barokas.** Simpoziumas 
įvyks 1981 lapkričio 25-28 Chi
cagoj.

— Kun. dr. Tomas Žiūraitis, 
OP, dažnai praveda lietuviam ir 
amerikiečiam rekolekcijas. Jis 
yra vienas iš karo kapelionų 
Pentagone pavaduotojų, Karo 
veteranų ligoninės kapeliono 
asistentas Washingtone ir veikia 
“VVashingtono lietuvių katalikų 
misijoj”. 1981 rudenį, IV moks
lo ir kūrybos simpoziume Chi- 
cagoj jis skaitys paskaitą “Trans- 
formistinė evoliucijos defini
cija”.

— Vita Musonytė-Aukštuolie- 
nė yra doktorantė psichologijos 
srity Illinojaus universitete Chi- 
cagoj. Ji yra dalyvavusi St Louis 
įvykusiame Psychonomic Socie- 
ty suvažiavime. IV mokslo ir kū
rybos simpoziumo psichologijos 
sesijoj darys pranešimą “Kaip 
dvikalbiai vaikai atsimena žo
džių sąrašus vienoj ar dviejose 
kalbose”.

— Inž. Albertas V. Karvelis, 
dirbantis Babcock and Wilcox 
Research Center, pravedė sesiją 
American Society of Mechanical 
Engineers konferencijoj Chica- 
goj. IV mokslo ir kūrybos sim
poziume 1981 rudenį jis skaitys 
paskaitą “Sriauties vibracija”.

— Eugenijus Vilkas, Astro- 
Arc viceprezidentas Califomijoj, 
yra parašęs nemaža, straipsnių 
metalų suvirinimo temomis. Da
lyvavo konferencijose Los 
Angeles ir Chicagoj. IV mokslo 
ir kūrybos simpoziume Chicagoj 
kalbės tema “Metalų suvirinimo 
būdai ir robotai”. Simpoziu
mas įvyks 1981 lapkričio 25-28.

— Jurgis Žalkauskas, Austra
lijoj gyvenantis architektas, yra 
nupiešęs Radvilinį žemėlapį, 
kurį išleido Tėviškės Aidai Mel- 
boume. Taip pat jis yra parašęs 
įvairius straipsnius: Senojo Vil
niaus universiteto architektūra 
Brauno ir Hogenbergo atlase ir 
kitus. IV mokslo ir kūrybos sim
poziume Chicagoj 1981 rudenį 
kalbės tema “Australijos archi
tektūra”.

— Santaros-Šviesos dvidešimt 
aštuntasis suvažiavimas Tabor 
Farmoj, Sodus, Mich., prasidės 
rugsėjo 10, ketvirtadienį, 2 
vai. neformaliu pašnekesiu su 
Stanislaw Baranczak, lenkų poe
tu ir Lenkijos demokratėjimo 
sąjūdžio dalyviu, ką tik atvyku
siu į Ameriką.

ATOSTOGOS 
KENNEBUNKPORTE

Lietuviai pranciškonai kviečia jus praleisti savo ato-

flstonai prasideda liepos 3 Ir baigiasi rugsėjo 7

TEL. (207) 007-2011

— Australijos katalikų federa
cijos valdyba jau pradėjo ruoš
tis XV-jam federacijos suvažiavi
mui, kuris įvyks gruodžio 28- 
31 Melbourne.

— Pedagogas A. Rinktinas, 
Toronto aukštesniųjų lituanisti
kos kursų vedėjas ir vadovėlių 
autorius, dalyvavo gimtosios 
kalbos mokytojų konferencijoj 
Saskatoono universitete birželio 
15-17.

— Dail Reginos Petrutienės 
tautodailės darbų paroda Cleve
lande, DMNP parapijos didžiojoj 
salėj, vyks rugpiūčio 8-9.

liūs vyks rugsėjo 13. Rengia LB 
Ohio apygardos valdyba.

drožinių paroda įvyks rugsėjo 
26-27 Clevelande. Rengia Lietu
vos vyčių 25 kuopa.

— J. Grušo “Tėvvas ir s®- 
nūs** bus suvaidinti spalio 3 
Clevelande. Rengėjai — LB 
Ohio apygardos valdyba.

sukakties minėjimas Clevelande 
vyks spalio 18. Ruošia Čiurlio
nio ansamblis.



WATERBURY, CONN.
Šv. Juozapo lietuvių parapijos 

ęhn—vadovaujamas muziko 
Jono Beinorto,'pradėjo vasaros 
atostogas. Tradicinis choro po
būvis rudenį vyks gražioje J. ir 
V. Ambrazaičių sodyboje.

Metų bėgyje teko patirti ir 
skandžių valandų. Choro narių 
A. Kanapkienės ir M. Laureckie- 
nės sesutės mirė Lietuvoje. Ė. 
Melninko ir A. Paliulio uošviai 
A. ir O. Kolevai, gyvenę Vo
kietijoje, per trumpą laiką abu 
iškeliavo amžinybėn. Choristam 
ir jų šeimom gili ir nuoširdi už
uojauta.

M. Laureckienė, darbšti choro 
seniūnė ir veikli parapijos dar
buotoja, neseniai atžventė savo 
gimtadienį. Suruošiant staig
meną — pagerbimą, dukros Ol- 
ga ir Vanda bei žentas Patrick 
Le Vasseur specialiai atvyko iŠ 
San Diego, Calif., ir J op pa, Mas s. 
Mamytę pasveikino Vanda, arti
mųjų vardu sveikino A. Kanap- 
kienė. Ji perdavė ir prof. A. ir M. 
Aleksių sveikinimus. J. Puodziu- 
kaitienės pakviesti, visi sugie
dojo Ilgiausių metų. Padėkos žo
dį tarė sukaktuvininkė Marcelė. 
Sudainuota daug lietuviškų dai
nų. Sukaktuvininkę savo daly
vavimu pagerbė ir klebonas J. 
Vilčiauskas. Anūkai Gintarė ir 
Markus vos panešė didžiulį gim
tadienio tortą.

Gabūs jaunuoliai
Šie metai ypač gausūs mokslo 

metų pabaigtuvėmis.
J. ir K. Gluodeniai dalyvavo 

anūko Marko mokslo metų už
baigimo iškilmėse. lis Arizonos 
universitete Pempe užbaigė stu
dijas iš politinių mokslų.

R. Pakalnytė baigė New Ha- 
ven, Conn., universiteto krimi- 
nalogijos skyrių B.A. laipsniu iš 
Criminal Law Enforcement Ad- 
ministration. Priklausė prie 
skautų ir Ratelio tautinių šokių 
vieneto. Brolis Darius baigė 
vidurinę mokyklą. Kaip gabus 
sportininkas, buvo atžymėtas 
kartu su kitais trim moksleiviais, 
kurie 1980-81 m. tarpmokyk
linėse žaidynėse buvo atžymėti 
kaip geriausi futbolo žaidėjai 
(Ali city defense).

Regina Raugalytė-Przybysz 
1974 Connecticut universitete 
studijas iš sociologijos baigė 
B.A. laipsniu. Turėdama atsako- 
mingą tarnybą kaip banko vice
prezidentė Glastonbury, Conn., 
kruopščiai studijavo ir toliau

■—2
BK 2422 WEST MAROUETTE ROAD 

^7 J CHICAGO, ILLINOIS 60629
/ PHONE: 3!2 925-6897

M mik murai
1961 birželio mėn. Įnašai

Santrumpa: atm. įn. — atmini
mo įnašas. Suma, parašyta po pa
vardės, reiškia įnašų iš viso.

1 x 110.00 — JAV LB Wau- 
kejcano apyl. įamžina Oną Že
maitienę $3,160.00.

1 x $65.00 — Bratėnienė Mor
ta, atm. įn. $700.00.

1 x $75.00 — Visos Tiškų 
šeimos atm. įn. — Tiškus Bro
nius ir Agota $100.00.

5 x $100.00 — Gelažis Aud
ronė E. $100.00, Kriaučiūnas Ai
das $100.00, Landsbergytė-Veil- 
lon Irena $100.00, Šveicarija, 
Vailokaitis Viktoras ir Dominika 
Vailokaitienė-Česaitytė, atm. įn. 
$100.00, įamžina Kunegunda 
Užupytė-Keblinskienė, Žygienė 
Apolonija, atm. įn. $400.00.

2 x $180.00 — Jasiulevičius 
Kazys, atm. įn.. $880.00, Vevers- 
Ids Kazimieras, atm. įn. $390.00.

1 x $175.00 — Tautvilas Nar
cizas, aviac. gen. št. pik. ir Bro
nė, atm. įn. $930.00.

1 x $200.00 — Leugoud Ed- 
ward $4,899.26.

1 x $400.00 — Pabarčius Vac
lovas, atm. įn. $400.00.

1 x $1,343.72 — Rimavičius 
Algirdas, testamentinis paliki
mas $1,543.72, atsiuntė Viktoria 
Zakaras.

Ii viso 14 narių — $3,128.72.
Pataisome:
1981 vasario mėn. buvo — Ja

nu iaus kas Joties, atm. įn. 
$604.00. Turi būti atimta

biznio administracijos mokslus 
ir įsigijo magistrės laipsnį. Pri
klausė prie ateitininkų, skautų, 
šoko Sūduvos tautinių šokių vie
nete. Vyras Gregory ruošiasi 
I.B.M. magistro laipsniui.

Jūratė Vaitkutė, turėdama 
svarbią tarnybą žmogaus teisių 
departamente, ištvermingai stu
dijavo Univ. Conn. ir Triraty ko
legijoj ir gavo magistrės laips
nį iš Public Policies — Com- 
mission on Human Rights and 
Opportunities. Ji talkina savo tė
veliui Lietuvių Bendruomenėje, 
o taip pat reiškiasi Jaunimo Są
jungoje. Priklausė prie ateitinin
kų, skautų ir Sūduvos tautinių 
šokių vieneto.

Raimundas Juodis labai gerais 
pažymiais baigė LB.M. Conn. 
technikos kolegiją.

A. ir J. Kanapkų duktė Mary- 
Ann Hunt, baigusi Barry Univ. 
Miami Shores, Fla., socialinio 
darbo administracijos mokslus, 
gavo magistrės laipsnį. Sūnus 
Juozas New Yorko valstijos 
Univ. Stony Brook įsigijo Ph. D. 
— doktoratą iš Basic Health 
Science. Anksčiau Juozas yra 
mokęsis pas lietuvius pranciško
nus Kennebunkport, Maine, o 
Mary-Ann, studijuodama Ann- 
hurst kolegijoj, gyveno bendra
buty pas seseles Putnam, 
Conn. Neseniai Juozas su šeima 
lankėsi pas tėvus ir buvo gražiai 
pagerbtas šeimos bičiulių. Pa
sveikintas ir tėvelis gimtadienio 
proga. Pagerbta ir žmona Carol, 
auginanti du sūnelius.

Atostogos
J. ir A. Brazauskus neseniai 

iš Anglijos aplankė dukra Jonė 
ir anūkė Aleksandra Ashboume. 
Viešnage ypač labai džiaugėsi 
anūkė. Liepos mėn. pabaigoj 
visi vyksta atostogų į Cape Cod.

Linkime gražių ir saulėtų 
atostogų muz. J. Beinortui.

Linkime visiem gražių atosto
gų: vykstantiem į Cape Cod, 
Kennebunkportą, ar Putnamą, ar 
liekantiem savame sode prie 
aviečių ir bičių. Iki rugsėjo 
mėn.! K-ė

Klek knygų įsigijai praeitais 
metais? Vienų, dvi, tris? O gal 
akis uždengęs praėjai pro lie
tuviškų knygų, kad tik nereikė
tų jos nusipirkti. Žinoma, tokiu 
būdu lietuviškos knygos Išsilai
kymo nsparomsL

$100.00 ir užrašyta Nr. 4925 
Janušauskas Irena $100.00.

1981 gegužės mėn. buvo ... 
atstovaus Gaudušienė Janina... 
su šiuo įnašu Janina... turi būti... 
atstovaus Gaudušienė Jadvyga... 
su šiuo įnašu Jadvyga...

Lietuvių Fondas įžengė į tre
čią milijoną ir pagrindinis kapi
talas 1981.VII.17 pasiekė $2,068, 
063.26. Gautomis palūkanomis 
parėmė lietuvišką švietimą, kul
tūrą ir jaunimą $816,562.77.

Palikimai sudaro svarbią Lie
tuvių Fondo kapitalo dalį. 1981. 
VII.17 imt palikimais gauta 
$512,855.68.

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

“LITHUANIAN FOUNDA
TION, A NON-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT, ILLINOIS 
CORPORATION,2422W. MAR- 
QUETTE ROAD, CHICAGO 
ILLINOIS 60629”.

Visi statykite Lietuvių Fondą, 
nes gautomis palūkanomis re
miamas lietuvybės išlaikymas.

Birželio 14 Bostono centre, prie miesto rotušės, vyko masinė 
pabaltiečių demonstracija. Buvo minimi 1941-mų metų 
bolševikų vykdyti išvežimai, kankinimai ir žudynės, kada 
Lietuva. Latvija ir Estija neteko 10% savo gyventoju. Taip 
pat buvo iškeltos žiauraus okupanto skriaudos, nuosekliai ir

sistemingai vykdytos 40 okupacijos metų laikotarpyje 
Pabaltijy. Specialios apeigos už žuvusiūs vyko prie beržo' 
kryžiaus, nukloto tūkstančiais gėlių. Po centre nuskambė
jusių himnų, spontaniškai buvo sudeginta Sovietų imperijos 
vėliava. (U.P.E. nuotraukos)

SANTA MONICA, CALIF.

Amerikiečiai meldėsi už 
lietuvius

Santa Monicoje, ant Ramiojo 
vandenyno kranto, jau geri du 
dešimtmečiai, kai susispietė 
kiek didesnis lietuvių būrys 
Klimatas čia idealus. Vasaros ne
karštos ir nedrėgnos, žiemos be 
šalčių ir be šalnų, daug saulės.

Santamonikiečiai lietuviai 
čia, kaip ir kitose kolonijose, 
mėgstą bendruomeninį gyveni
mą, sekmadieniais naudojasi 
Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčia, savaitgaliais 
aktyviai dalyvauja bendrame 
kultūriniame ir visuomeniniame 
visos lietuviškos kolonijos gy
venime, besisukančiame apie 
lietuvių Šv. Kazimiero parapi- 
ją-

Mūsų tautiečiai, kuriems dėl 
įvairių priežasčių ne visada pa
siekiama lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčia, naudojasi 
čia Santa Monicoje esančia di
delės amerikiečių parapijos Sv. 
Monikos bažnyčia.

Toje tai bažnyčioje birželio 14 
Lietuvių Bendruomenės Santa 
Monicos — Vakarų ‘Los Angeles 
apylinkės naujos valdybos ini
ciatyva buvo užprašytos mišios 
už prieš 40 metų Sibiran ištrem
tuosius lietuvius. Su ta Lietuvos 
tragedija šios didelės parapijos 
katalikus gražiai supažindino 
parapijos biuletenis. Pats para
pijos klebonas mišių metu ir per 
pamokslą kalbėjo apie lietuvių 
tautos genocidą ir kvietė visus 
mišių dalyvius pasimelsti už 

Maloniai kviečiame atostogaujančius Cape Code, Mass., 
apsilankyti istoriniame Sandwich miestelyje ir praleisti savo 
atostogas

SPRING HILL MOTOR LODGE 
351 ROUTE6A

EAST SANDMCH, MA 02537
Jūra ir smėlis — pusantros mylios atstume
DM rozorvac$ų skambinti:

617 - 888-1456

AUGĖ IR VYTAS RASTON1AI

SPECIALI
KALĖDŲ — NAUJŲJŲ RETŲ KELIONĖ | LIETUVĄ. 

1M2 programos gaunamos dabsr.
Pilnas aprūpinimą* — tik $424*. piltis pigus skridimas | 
Pabaltijo vietoves, aukščiausios vertės, nemokamai naudo
jantis brošiūromis.

10-11-16 Msag hsNMtos, ra- JONAS ADOMĖNAS
mlastto dviese ksmbiryįa, kai* ORMTAIR
nusja mm $424 Nei $706; tik INTERNATIONAL LTD.
žemėja. NCW YORK, N.Y. 10017

TEL 212 000-1000

persekiojamus lietuvius. Mišių 
metu buvusi Lietuvos operos so
listė Alodija Dičiūtė-Trečiokie- 
nė pagiedojo keletą giesmių lo
tynų ir lietuvių kalba.

Po pamaldų apie 100 lietuvių, 
susibūrę prie bažnyčios esan
čiame Lincolno parkelyje, dali
nosi įspūdžiais, kaip ameri
kiečiai kartu su mumis meldėsi 
už mūsų persekiojamus brolius 
tėvynėje ir ištrėmime. Ta pačia 
proga apylinkės pirmininkas iš
dalino L.B. Socialinių reikalų 
tarybos surašinėjimo anketas, 
prašydamas į jas visiem tvarkin
gai atsakyti.

Los Angeles ir apylinkės bal- 
tiečiai — lietuviai, latviai ir es
tai jau kelinti metai birželio 
trėmimus mini kartu, pamečiui 
vis kitos tautybės namuose. Šie
met toks sudėtinis trėmimų mi
nėjimas buvo organizuojamas 
latvių — jų namuose Los Ange
les. Nemažas santamonikiečių 
lietuvių būrys po oamaldų už 
persekiojamus brolius nusku
bėjo į latvių namus kiton miesto 
dalin bendran baltiečių išveži
mų minėjiman.

As.S.

Spinta
Sovietinis pilietis, nusipirkęs 

spintą, giriasi:
— Nusipirkau spintą.
— Ką tu į ją kabinsi?
— švarką, kelnes, batus.
— Tai kaip tu tada į miestą 

išeisi?

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

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

Po 15 dol. — Juozas Puo
džiūnas, Waterbury, Conn., Al
bina Lingienė, Redford, Mich., 
A. Grigaliūnas, Chicago, III.

Po 10 dol. — B. Spūdienė, 
Woodhaven, N.Y., J. Liubni- 
kas, Elizabeth, N.J., Henrikas 
Bajalis, Los Angeles, Calif., Al
fonse Tumas, Newbury Park, 
Calif., P. Montvila, Putnam, 
Conn., Zigmas Stephens, Stam- 
ford, Conn., J. Shatas, Waterbu- 
ry, Conn., Jonas Bogušis, So. 
Boston, Mass., A. K. Lauder, 
Westminster, Md., V. Kutkus, 
Dearbom, Mich.

Po 7 dol. — J. Sližys, Wood- 
haven, N.Y., dr. Nijolė Bražė
nas, Sparkill, N.Y., S. Eiva, 
Brockton, Mass.

Po 5 dol., A. Semaška, New 
Britain, Conn., L. Maliauskas, 
Putnam, Conn., A. Pilvelis, W. 
Hartford, Conn., K. Kaminskas, 
Ansonia, Conn., K. Tijūnėlis, 
East Hartford, Conn., kun. P. 
Sabulis, Waterbury, Conn., kun. 
Jonas Ruokis, Waterbury, Conn., 
Jonas Valys, Hebron, Conn., An
tanas Mockus, Hartford, Conn.,

Lietuviai pranciškonai lei
džia šiuos laikraščius bei žurna
lus: Darbininką — savaitinį laik
raštį, Aidus — kultūros žurnalą, 
Šv. Pranciškaus Varpelį — reli
ginio turinio žurnalą. 

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjos

VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116*66 MyrSė Avonus 
Rldimond HM, N.Y. 11416

Prieinamos kainos, modernūs jronglmaL patogus priva
žiavimas Ja moles Ir MyrSo Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais Ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 4414606

Susitarti IoHim Ir poottlteriittl ImiImmi

kun. St. Yla, Putnam, Conn., 
Albina Belazaras, East Windsor 
Hill, Conn., A. Juškys, Eliza
beth, NJ, A. Gražulis, Clifton, N. 
J., Kazys Bartys, Elizabeth, N.J., 
J. Iškauskas, Wayne, N.J., A. Ma
žiulis, So. Boston, Mass., S. Vaš
kelis, Framingham, Mass., A. 
Treinys, West Roxbury, Mass., 
dr.~T. Alis, Springfield, Mass;, 
kun. W. Wolkovich, West Gro- 
ton, Mass., J. Vidūnas, Worces- 
ter, Mass., Antanas K. Gruzdys, 
St. "Petersburg Beach, Fla., 
P. Bručas, St. Petersburg, Fla., 
V. Tomkus, Juno Beach, Fla., 
J. S. Licata, Centerreach, N.Y.. 
dr. Vytautas Avižonis, Milford, 
Delaware, Vladas Bakūnas, 
Pembrok, Conn.

Po 4 dol. — A. Malaika, At- 
hol, Mass., F. Kukauskas, Brock
ton, Mass.

Po 3 dol. — A. Antanaitis, 
Chicago, III., A. Liskūnas, Chi
cago, III., Joseph A. Davis, Ply- 
mouth, Mass., J. Špakevičius, 
Westwood, Mass., Karolis Ku- 
baitis, Rahway, N.J.

Po 2 dol. — Louise Sprin
džiūnas, St. Petersburg Beach, 
Fla., V. Bražėnas, Bonita 
Springs, Fla., E. Putvytė, Sunny 
Hills, Fla., S. Ramanauskas, Port 
Orange, Fla., A. Bundza, Wor- 
cester, Mass., Juozas Steinys, 
Worcester, Mass., P. Levickis, 
Edison, N.J., A. Jarmas, Eliza
beth,' N.J., C.M. Shimkus, West 
Hartford, Conn., Jonas Jasys, 
New London, Conn., Edmundas 
Vaitkus, Chicago, III., Vincas. 
Liulevičius, Chicago, III., Mrs. 
Yasus, Flushing, N.Y., Regina 
Tragus, Allentown, Pa., Vladas 
Palubinskas, Cleveland Hgts., 
Ohio.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja Darbininko admi
nistracija.
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MINKŲ RADIJO PIKNIKAS

Minkų radijo piknike, kuris buvo rugpjūčio 9 Romuvos parke Brocktone, šių metų 
iškiliąją lietuvaite — Miss Lithuania išrinkta Joan Ronukaitus iš So. Bostono (viduryje), 
antrąja gražuole išrinkta Suzzane Gailius (kairėje). Dešinėje praeitų metų iškilioji 
lietuvaitė Sandy Gailius ii ^Valtham.

PHILADELPHIA
Radijo valandėlės 50 metų 

sukaktis

Šiais metais suėjo 50 metų 
nuo pirmųjų radijo programų 
pasirodymo Philadelphijoje. 
Tuo įvykiu Philadelphija di
džiuojasi.

Sukaktis paminėta gegužės 16 
Lietuvių Namuose. Programa 
susidėjo iš dviejų dalių — aka
deminės ir koncertinės.

Akademinė dalis
Minėjimą pradėjo Gediminas 

Dragūnas įvairiomis pastabomis. 
Balys Raugas apžvelgė 50-ties 
metų veiklą. Suminėjo žmones, 
kurie vadovavo radijo progra
mom. Pirmas lietuviškas trans
liacijas 1931 pradėjo Petras Pet
raitis, vėliau jom vadovavo Do
mininkas ir Petronėlė Antanai
čiai, Antanas Dzikas, Kazimie
ras Kisielius, Stasys Petraitis. 
Šiuo metu radijo valandėlių rei
kalais rūpinasi Philadelphijos 
LB apylinkės valdyba. Per 50 
metų transliuota 1400 programoj, 
sumokėta 160,000 dol.

Gabrielius Mironas, Phila- 
delphijos LB valdybos narys, 
Stasiui Petraičiui ir Henrikui 
Savickui, radijo laidas tvarkan
čiam jau 28 metus, įteikė gra
žiai apipavidalintus pažymė
jimus. Abu tarė po trumpą žodį.

Koncertinė dalis
Koncertinę dalį pradėjo Viole

ta Bendžiūtė, lengvo žanro dai
nininkė, padainuodama dvi 
populiarias dainas.

Brigita Pumpolytė-Kasinskas, 
smuikininkė, panaudodama 
elektroninius instrumentus, pa
grojo ilgoką kūrinį, pavadintą 
“Paukščių skrydis”. Kompozito
rius — Joseph Kasinskas. 
Elektronikos pagalba išgauti į- 
vairūs garsai. Tokia muzika mū
sų kolonijoje buvo girdima pir
mą kartą. Smuikininkė sutikta ir 
palydėta ilgais plojimais.

Antru išėjimu V. Bendžiūtė 
padainavo 4 dainas. Koncertinė 
dalis baigta/‘Dingusiomis tra
dicijomis”, J. Kasinsko komp zi- 
cija. Smuiku grojo B. Kasins- 
Idenė, o gitara pritarė jos vyras. 
B. Kasinskienė iš muzikos turi 
net du bakalaureatus. J. Kasins
kas yra iš mišrios šeimos — tė
vas lietuvis, motina italė. Mūsų 
kolonijoje pasirodė pirmą kartą. 
Jis turi daktaro laipsnį-iš kompo
zicijos. Šiuo metu jis ruošia ope
rą.

Bendžiūtei akomponavo Fran- 
ces Stankus, Vilties choro diri
gentė. Programą pravedė Danu
tė Muraškaitė.

Vytautas Volertas, radijo va
landėlės komiteto pirmininkas, 
nuoširdžiai padėkojo programos 
dalyviam bei savo komiteto na
riam. Tie komiteto nariai buvo: 
V. Bagdonavičius, Pr. Barius, 
P. Didelis, G. Dragūnas, B. Ka- 
raškienė, K. Kaulinis, V. Mato
nis, J. Morkūnas. Jie įdėjo ne
mažai darbo, minėjimą sureng
dami.

Išskirtinę padėką pareiškė 
Kasinskam, Bendžiūtei, Stankus, 
kurie paaukojo savo honorarą ra
dijo laidom. Lietuvių Namai sa
lės nuomą irgi paskyrė radijo 
programom paremti. Be to, V.

Vytauto Skuodžio gelbėjimo 
akcijoje Bostono lietuviai turėtų 
daug padaryti. Kadaise Bostono 
lietuviai daug padarė Simo Ku
dirkos gelbėjimo reikalu. Tai ir 
dabar reikia visiem sukrusti. 
Visi, o ypač organizacijos, turė
tų telefonu, laiškais, telegra
momis pasiekti savo senatorius, 
kongresmanus ir prašyti, kad jie 
remtų Y- Skuodžio gelbėjimą. 
Nemažiau yra reikšminga infor
macija amerikiečių spaudai, ra
dijui, televizijai. Tai yra ne tik 
lietuvių, bet ir visų amerikiečių 
reikalas, nes Vytautas Skuodis 
yra Amerikos pilietis.

' Laisvės Varpo reikalai
Naujieji radijo stoties WCAS

Volertas šiltai padėkojo tiem, 
kurie, radijo valandos paraginti, 
per vieną dieną suaukojo 4,250 
dol. Tų lėšų užteks bent dviem 
metam.

Po programos buvo vaišės, šo
kiai. Minėjimas buvo gražiai pa
ruoštas. Gaila, kad žmonių ma
žokai atsilankė.

Bronius Vaškaitis

CAMBRIDGE, MASS.

Aplankė Šventąją Žemę
Cambridge Nekalto Prasidėji

mo lietuvių parapijos klebonas 
Simeonas Saulėnas aplankė 
Egiptą, Jordaną, Šventąją Žemę, 
Graikiją ir Graikijos salas. Šven
tose vietovėse jis meldėsi už sa
vo parapiečius. Grįžęs pamokslo 
metu pasakojo, kaip vienas ame
rikietis nuvyko studijuoti tų že
mių, kur mūsų Viešpats Jėzus 
gimė ir gyveno. Kunigas susi
draugavo su berniuku, kuris jį 
mokė arabiškų žodžių, rodė jam 
įvairias vietoves. "Tu esi laimin
gas berniukas, galėdamas vaikš
čioti tais keliais, kuriais Kristus 
vaikščiojo”, pasakė amerikietis

kunigas. Atsakymas buvęs tikrai 
keistas. “Tėve”, pasakė berniu
kas, “jum nereikia čia gyventi, 
kad mylėtumėt Kristų. Dabar 
Kristus yra kiekvienoj šaly, kur- ' 
jį žmonės myli. Kur mes bebū
tume, mes esam Kristaus že
mėj.”

Ar galit sau įsivaizduoti, kad 
mes čia, Cambridge Nekalto 
Prasidėjimo parapijoj, esam 
Šventojoj Žemėj? Mes čia pri
imam Kristaus kūną ir kraują, 
jis čia gyvena mūsų altoriuj.

Parapiečiai buvo laimingi, 
kad jų klebonas, pailsėjęs ir at
sigavęs Šventojoj Žemėj, atnešė 
jiem naują mintį — kad mūsų 
parapija yra irgi Šventosios Že
mės dalis. Už tai jam ačiū.

E.V.

Seniausia lietuviška radijo 
programa N. Anglijoje, vedama- 
Stepono ir Valentinos Minkų, 
surengė savo metinį 47 pikni
ką rugpjūčio 9 gražiame Ro
muvos parke Brocktone.

šių metų “Miss Lithuania” 
išrinkta Joan Ronukaitus iš 
So. Bostono, Stanley if Ann 
Ronukaičių dukra.

Tris pinigines dovanas už 
savo atneštus rankdarbius lai
mėjo: 50 dol. — Marija Janu- 
kienė iš Brocktono, 25 dol. 
— Barbora Gailiūnienė iš So. 
Bostono, 10 dol. — Anastazi
ja Mimgaudienė iš Quincy.

Šokių varžybas laimėjo: “Ma 
ir Pa” polka — Stella Sulli- 
van iš Roslindale ir Joe Gazda 
iš Norwood, jaunimo polką — 
Jūratė Valaitienė iš Dorcheste- 
rio ir Henrikas Čepas iš So. 
Bostono, valsą — Joan Siauris 

savininkai nuo rugpjūčio 1 atsa
kė Laisvės Varpui laiką. Tada ki
lo klausimas: ar pasitenkinti 
Laisvės Varpo programa iš 
WBET radijo stoties Brocktone, 
ar ieškoti naujos stoties, kad ir 
toliau būtų perduodamos dvi 
skirtingos Laisvės Varpo progra
mos iš dviejų stočių, kaip buvo 
iki šiol. Programos vedėjas Pet
ras Viščinis eilę sekmadienių 
kvietė klausytojus pasisakyti tuo 
klausimu. Jis įtaigavo, kad su 
nauja stotimi sutartį pasirašytų 
kokia bendrinė organizacija ar 
tam reikalui sudarytas komite
tas. Jie turėtų pasiimti ir finan
sinę atsakomybę. Jis tik nemo
kamai paruoštų dvi skirtingas 
programas, kaip jis tai daro jau 
28 metus. Jam pasidaro gana 
sunku rūpintis dviejų programų 
išlaikymų ir jų paruošimu. Jis 
kreipėsi ir į Bostono LB apy
gardą ir apylinkes, nurodė, kad 
tokia stotis surasta, tik reikia, 
kad kas nors pasirašytų sutartį ir 
garantuotų programos išlaikymą.

Atsakymo dar negauta. Vie
nam asmeniui tokia našta pasi
daro per sunki. Tai turėtų pa
dėti organizacijos, nes tai jų pa
skirtis.

Dabar Laisvės Varpas girdi
mas sekmadieniais nuo 12:10 iki 
1 vai. Jis perduodama iš Brock
tono. Pradedama anglų kalba, o 
baigiama lietuvių. Seniau maž
daug vienodai buvo skiriama lai
ko anglų ir lietuvių kalbai, 
dabar anglų kalba sutrumpin
ta iki 20 minučių, kad lietuvių 
kalbai liktų daugiau laiko. 

iš Milton ir Jack Colber iš 
Brookline, tango — Julija Šau
lienė ir Vaclovas Rupšys, abu 
iš Brocktono, tvistą — Mary 
ir Vytas Dureckai iš Newton.

Buvo dar dovanų traukimai. 
Jas laimėjo: A. Pužas iš Pea- 
body, Paul Bizinkauskas iš 
Brocktono, John Plaskus iš 
Bridgewater, Magdalena Lend- 
raitienė iš So. Bostono, Bar
bora Gailiūnienė iš So. Bos
tono, Stasys Augonis iš So. 
Bostono, Edward Kulbis iš So. 
Bostono ir Peggy Pavilonis 
iŠ Brocktono.

Įžangos dovanas laimėjo 
Charlie Campbell iš Hingham, 
Clara Ostrowska iš Arlingtono.

Dėkojame visiems, kurie pri
sidėjo prie šio pikniko pasi
sekimo.

Steponas ir Valentina Minkai

" Kodėl neišnaudota proga?
Kaip skelbia Laisvės Varpas, 

nuo 1950 metų abi Brocktono ra
dijo stotys Vasario 16-sios ir tra
giškųjų birželio įvykių proga 
skiria nemokamai laiką specia
lioms lietuvių programoms ang
lų kalba, tik tas programas rei
kia paruošti patiems lietuviams. 
Tai bene vienintėlė vietovė, ku
rioje lietuviai turi išsikovoję 
tokią teisę. Kaip pranešė Laisvės 
Varpas, šiemet ta teise kažin 
kodėl nepasinaudota. Todėl pa
grįstai klausiama, kas ir kaip iš
aiškins, kodėl tomis programo
mis niekas nepasirūpino? Juk 
reikalingas programas buvo pa
ruošusi LB Visuomeninių reika
lų taryba. Jas reikėjo tik pri
statyti radijo stotims. Tokiu mū
sų nerangumu gali džiaugtis tik 
Lietuvos okupantas, betne dėl 
savo laisvės kovojanti tauta, ku
riai taip reikalingos svetimųjų 
simpatijos, reikalo supratimas ir 
pagalba.

“Atvyksta “Aukuras”
Spalio 4 Laisvės Varpo rudens 

parengime So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos salėje programą 
atliks Hamiltono lietuvių dra
mos teatras “Aukuras”, veikiąs 
be pertraukos jau 30 metų. Jis 
suvaidins Birutės Pūkelevičiū- 
tės veikalą “Antroji Salomėja 
painiavose”. Tai veikalas, už ku
rio suvaidinimą lietuvių teatrų 
festivalyje Chicagoje pernai 
“Aukuras” pripažintas geriausiu 
mūsų teatru, o jo aktorė Marija 
Kalvaitienė — geriausia aktore.

Laisvės Varpas prašo tą dieną 
neorganizuoti kitų parengimų, 
nei viešų, nei privačių, o skirti 
spalio 4 Laisvės Varpo rudens 
šventei, kurioje vėl turėsime 
progos pasigrožėti lietuviškuoju 
teatru. Šie renginiai yra remtini, 
nes jie prisideda prie Laisvės 
Varpo radijo valandėlės išlaiky
mo.

Pasitarimas bažnyčios 
aplinkos reikalu

Liepos 7 Šv. Petro lietuvių 
parapijos So. Bostone pastatų

Kontąutas buvo sukvietę pasita- 
kontautas buvo sukvietę pasita
rimą D gatvės pigių butų kolo
nijos pataisymo ir pagerinimo 
reikalu. Lietuvius atstovavo ir 
pasitarimams vadovavo Joseph 
White, buv. kleb. kunigas Anta
nas Baltrušūnas, inž. A. Chaplik, 
inž. R. Veitas, Liet B-nės Bos
tono apyl. pirm. A. Astravas, adv. 
R. Ivaška, dail. P. Maitintus, L. 
E. leidėjas J. Kapočius ir visa 
eilė kitų. Butų kolonijai: Boston 
Housing Authority direktorius 
Michael Jacobs ir D gatvės ko
lonijos Task Force.

Pasitarimas nors buvo džen
telmeniškas, bet gana įtemptas 
ir su stipriais pasisakymais. Task 
Force visai nenori girdėti apie 
bažnyčią. Valdžia yra paskyrusi 
D gatvės atnaujinimui apie 27 
milijonus dolerių. Tie pinigai 
gali būti naudojami tik pataisy
mams ir pagerinimams, bet atro
do, kad Task Force nori pa
naudoti ir kitiem reikalam. Gi 
lietuviam labai svarbu, kad ap
link bažnyčią būtų nugriauti kai 
kurie labai apleisti namai ir pra
plėstas privažiavimas prie baž
nyčios. Kaip iki dabar atrodė, 
Housing Authority nekreipė 
dėmesio į mūsų parapijos baž
nyčią ir jos aplinką, nes vyko 
daug nusikaltimų ir buvo nebe- 
saugu eiti į bažnyčią, ypač va

kare,. Kai klebonas susirūpino 
šiuo reikalu ir paskatinoparapie
čius rašyti laiškus įvairiems Bos
tono valdžios atstovams ir net 
gubernatoriui, atsirado spau
dimas, ir Housing Authority su 
Task Force jau pradėjo kalbėtis 
ir su lietuviais. Taigi pradžia ge
ra. Tačiau reikia dar daug dirbti, 
kad būtų laimėta. Viena iš di
džiųjų blogybių, kad toje koloni
joje apie -trečdalį gyventojų su
daro “teenagers”, kurie ir daro 
visas blogybes.

Šiame pasitarime konkrečiai 
nieko nesutarta. Kitame pasita
rime dalyvaus ir to pro
jekto architektas. Be to,, iš šio 
pasitarimo paaiškėjo, kad tos 
būtų kolonijos yra su visa savo 
savivalda. Miestas neprivalo 
skirti ten policijos, o jeigu ski
ria, tai ta kolonija turi už tai 
mokėti. Miestas ten nevalo net 
gatvių ir žiemą sniego. Visa tai 
turi atlikti pats Housing 
Authority.

Tikėkimės, kad, gerokai spau 
džiant, gal kartais ir laimėsime 
pagerinimą.

L
 BOSTONO PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

Laisvės Varpo renginys bus 
spalio 4 Liet. Piliečių draugijos 
salėje.

Šv. Petro lietuvių parapijos 
bazaras vyks lapkričio 15, sek- 
dienį, Liet. Piliečių draugijos 
salėje.

Kardinolas Nfedeiros lapkri
čio 22 lankys lietuvių $v. Petro 
parapijos bažnyčią ir 10:15 v. au
kos mišias, pašventins Aušros 
Vartų Marijos paveikslą.

1981 M. EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO/NEW YORKO

JONUI BELECKUI
minis, sūnų I Vytautu liu km Ima reiškiame g N M užuojautą.

Sofija ir Juozas Žaliaduoniai

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, 341 Hlghtand Btvd., Brooklyn, N. Y. 11207

Prašau pratęsti prenumeratą 1M1 metam
®TQ®W IT P SYS TOS --- -----Tma» it nmmmm 11 mm

Adresas......... ----- ------------ ------ -----------

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
kainuoja t* 12 doL Visiem kitiem prenumerata — 15 doL

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

rugsėjo 17 
rugsėjo 24 
spalio 8 
gruodžio 26

— $1059.00
— $1059.00
— $1019.00
— $ 979.00

Visos grupės aplankys KAUNĄ Ir TRAKUS, bu* lydimos

TRAN8-ATLANTIC TRAVEL SERVICE. INC.

tn—«mi»<




