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Amerikos Demokratų partija 
savo konvencijoje San Francis
co mieste partijos kandidatu j 
JAV prezidentus vieningai išrin
ko buv. JAV viceprezidentą Wal
ter Mondale, o į viceprezidento 
vietą — Queens, N.Y., kong- 
resmanę Geraldine Ferraro.

Popiežius Jonas Paulius II 
iš Romos išvyko vasaros atos
togų į popiežių rezidenciją Cas- 
telgandolfe. Čia vyks įprastiniai 
popiežiaus susitikimai su tikin
čiaisiais sekmadienių vidudienį 
Viešpaties angelas maldos 
proga. Kiekvieną trečiadienį Šv. 
Tėvas grįš į Romą susitikimam 
su maldininkais bendrųjų au
diencijų metu.

Sov. S-gai pasiūlius rugsėjo 
mėn. pradėti pasitarimus dėl 
erdvės ginklų gamybos ir tyrimų 
uždraudimo, JAV sutiko tokiose 
derybose dalyvauti, bet pareiš
kė, kad derybų metu būsią 
iškelta ir kitų su ginklų ga
mybos sumažinimo reikalais su
sijusių klausimų. Sov. S-gos toks 
atsakymas nepatenkino, bet ma
noma, kad pasitarimai nurodyti 
laiku vis dėlto vyks.

Europos bendrosios rinkos 
valstybės užbaigė 5 metus tru
kusius nesutarimus dėl rinkos 
biudžeto- i£ sudarė sąlygas arti- 
mesniam šių valstybių politiniam 
ir ūkiniam bendradarbiavimui.

Viena Amerikos firma susita
rė pirkti iš Kinijos 21 sovietų 
gamybos MIG-21 kovos lėktuvą 
karo laivyno reikalam.

Sov. S-ga paskutiniu metu nu
pirko iš J.AV papildomai 550,000 
metrinių tonų kviečių už apie 71 
mil. dol. Tokiu būdu ji š.m. 
bus nupirkusi iš JAV 11.2 mil. 
metr. tonų kviečių ir kukurūzų. 
Pagal sudarytą sutartį ji gali čia 
per ateinančius 5 metuskasmet 
pirkti po 9 mil. metr. tonų javų 
ir dar papildomai po 3 mil. 
metr. tonų.

Vakarų Vokietijos ambasadoj 
Rytų Berlyne prisiglaudus net 
45 politinės globos prašantiem 
rytų vokiečiam, V. Vokietija 
pradėjo pasitarimus su Rytų 
Vokietija dėl naujų kreditų, 
tarpusavio gyventojų susisie
kimo palengvinimo ir pagal Ber
lyno sieną paslėptų automatinių 
spąstų pašalinimo.

Gynybos departamento val- 
gybos agentūra tvirtina, kad 
Vietnamo viename sandėly yra 
laikoma 400 Vietname žuvusių 
JAV karių lavonai ar jų lieka
nos. Iki šiol Vietnamas yra 
grąžinęs tik 88 karių lavonus, 
nors dingusiųjų yra net 2489 
kariai.

Stockholme vykstanti kon
ferencija Europos saugumui ir 
tarpusaviam pasitikėjimui pa
gerinti išsiskirstė vasaros atosto
gų nesutarusi jokiu reikalu.

Britanijos santykiai su jos 
bendruomenei priklausančia Ni
gerija paskutiniu metu labai 
įsitempė dėl Britanijoj prisiglau- 
dusio buv. Nigerijos finansų 
ministerio Umuro Dikko paslap
tingo pagrobimo ir bandymo 
jį išgabenti į Nigeriją. Į bylą 
yra įvelta Nigerijos ambasada ir 
trys Izraelio piliečiai. Britanija 
dėlto įsakė išvykti dviem Ni
gerijos ambasados pareigūnam, 
o atostogaujantį ambasadorių 
įspėjo negrįžti. Nigerija taip pat 
ištrėmė du britų diplomatus, o 
ambasadoriui įsakė išvykti per 
2 savaites.

Kuvait pasirašė su Sov. S-ga 
sutartį pirkti iŠ jos priešlėktuvi
nių ginklų ir tankų už 327 
mil. dol. Vyriausybė patikino 
JAV, kad jos politika nepasi
keitė.

KARTOJA STALINO KLAIDAS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 61

TSRS Generaliniam 
Prokurorui

Lietuvos tikinčiųjų 
katalikų

PAREIŠKIMAS
Generalini Prokurore, mes, ti

kintieji Lietuvos katalikai, krei
piamės į Jus su prašymu, kad 
Jūs peržiūrėtumėte mūsų kunigų 
— Alfonso Svarinsko ir Sigito 
Tamkevičiaus — bylas ir juos 
išlaisvintumėte, nes jie neteisin
gai nuteisti Lietuvos TSR Aukš
čiausiojo Teismo 1983 m. gegu
žės mėn. pagal Baudžiamojo Ko
dekso 68 str.: Alfonsas Svarins
kas nuteistas 7 m. įkalinimo ir 
3 m. tremties, o S. Tamkevi- 
čius areštuotas teismo salėje 
taip pat pagal 68 str.

1. Mes dažnai girdėjome jų 
pamokslus ir sąžiningai liudi
jame, kad jie nevedė jokios an
titarybinės propagandos, o tik 
aiškino religines tiesas, gynė ti
kinčiųjų teises ir kartais kriti
kuodavo ateistų išpuolius prieš 
religiją ir tikinčiuosius, kas lei
džiama pagal tarybinės konsti
tucijos 49 ir 52 str.

Kunigai turi teisę gintis
2. Lietuvos ateistai labai klai

dingai ir neteisingai varo propa
gandą prieš religiją, Bažnyčią
Jj. tikinčiuosius, jėgą vęrčįąJtį- 
kinčiuosius priimti ateizmą. Štai 
eilė gyvenimo pavyzdžių: a) Jie 
laikraščiuose, žurnaluose ir bro-

Puošnūs šokėjai VH-oje tautinių šokių šventėje liepos 1 Clevelande. Nuotr. Ginos Vebeliūnaitės

SULAUKTA NAUJŲ OKUPUOTOS 
LIETUVOS POGRINDŽIO LEIDINIŲ

gito Tamkevičiaus nuteisimo, Ži-Darbininko redakciją jau pa
siekė trys nauji okupuotos Lie
tuvos pogrindžio leidiniai — 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos 62 numeris, Aušros 37 
ir 39 numeriai.

Kronikos naujasis 62 numeris 
yra išėjęs šių metų balandžio 
ketvirtą dieną, apima 28 didelio 
formato puslapius. Jis yra skir
tas Lietuvos dangiškojo globėjo 
šv. Kazimiero jubiliejui. Tai te
mai skirtuose straipsniuose yra 
aprašomi ateistinės valdžios 
siautėjimai prieš jubiliejų, kurie 
tarp kita ko pasireiškė šv. Ka
zimiero asmenybės menkinimu, 
jubiliejaus atžymėjimo Lietuvoje 
trukdymais, šv. Kazimierui skir
tos knygelės išcenzūravimu, net 
laiku nepristatant popiežiaus Jo
no Pauliaus II-ojo sveikinimo 
telegramos Lietuvos Bažnyčiai 
dangiškojo Lietuvos globėjo ju
biliejaus proga.

62-ame Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos numeryje yra 
spausdinama padėka Šventajam 
Tėvui už prasmingą ir plačiai 
pravestą Šv. Kazimiero jubilie
jaus minėjimą Romoje. Kitos 
svarbesnės šio Kronikos numerio 
antraštės yra — Protestai dėl 
kunigų Alfonso Svarinsko ir Si- 

šiūrose, dažnai melagingai 
šmeiždami puola religiją, Bažny
čią ir kunigus. Prašome paskai
tyti straipsnius prieš religiją ir 
įsitikinsite.

Net neprotingi gyvūnai gina 
save, nejaugi kunigai ir tikin
tieji neturi teisės apsiginti? Ku
nigai privalo tikinčiuosius gin
ti. Bet kaip jie tai gali padary
ti? Jau 40 metų neturime jo
kio religinio laikraščio. Vienin
telė apsigy nimo galimybė — pa
mokslai bažnyčiose. Bet tai 
ateistams labai nepatinka, nes 
kunigai parodo jų melagingus 
ir šmeižikiškus išpuolius bei 
šmeižtus.

b) Ateistai mokyklose dažnai 
verčia tikinčiųjų vaikus prieš 
tėvų norą stoti į bedieviškas or
ganizacijas, draudžia lankyti 
bažnyčią, kas nestoja, baudžia. 
Visi tikintieji vaikai privalo lan
kyti ateistinius susirinkimus. 
Nejaugi kunigai ir tikintieji pri
valo apie tai tylėti, kai tarybi
nės konstitucijos 50 str. garan
tuoja sąžinės ir religijos laisvę.

Pavydim Afrikos negram
c) Lietuvos tikintieji jau 40 

metų neturi religinės spaudos: 
nei knygų, nei laikraščių, nei 
maldaknygių. Tiesa, laike 40 m. 
išleistos kelios knygos mažu ti
ražu, J?.etbk^ dėl kunigų, o 
maldaknygių buvo tiek mažai, 
kad 10,000 tikinčiųjų gavo tik 
vieną egzempliorių. Net elgetos 

nios iš vyskupijų, Kratos ir tar
dymai, Nauji areštai už religinę 
veiklą.

Drauge su Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika Vakarus pa-

PRELATAS VINCAS MINCEVIČIUS 
— “ELTOS” SUKAKTUVININKAS

Šiemet suėjo ypatinga sukak
tis — prieš 30 metų prelatas 
Vincas Mincevičius suredagavo 
ir išleido pirmąjį VLIKO ELTA- 
Press italų kalba numerį. Šis jo 
kūdikis, šiandien sulaukęs biu
leteniam reto amžiaus, dabar 
žinomas visose italų spaudos 
redakcijose, kurios gausiai nau
dojasi jo medžiaga.

Kas mėnesį išeinančiame biu
letenyje spausdinama informaci
ja apie padėtį okupuotoje Lietu
voje ir ypač apie religijos per
sekiojimą. Taip pat rašoma apie 
Lietuvos laisvės bylą, atremiami 
Maskvos apologetų argumentai. 
ELTA-Press dėka, italų viešoji 
nuomonė yra gerai susipažinusi 
su lietuvių pogrindžio spauda”.

ELTOS biuletenio redagavi
mas ir leidimas yra tik viena 

anksčiau gaudavo didesnę para
mą iš žmonių, negu tikintieji 
gauna religinės spaudos iš vals
tybinių bedievių. O kitose de
mokratinėse šalyse, kaip Lenki
joje, VDR, Vengrijoje ir kt. 
— visai kitas pasaulis: ten baž
nyčiose vaikai mokomi religijos, 
tikintieji turi religinius laik
raščius ir knygas. Mes pavydim 
Afrikos negrams religinės lais
vės.

Prokurore, jūs gerai supran
tate, kad mūsų tikinčioji liaudis 
tokioje padėtyje negali tylėti ir 
netylės, nors ir daugiau kunigų 
eis į kalėjimus.

d) Kai kituose komunistiniuo
se kraštuose tikintieji laisvai 
atlieka religines eisenas į kapi
nes ar į kitas bažnyčias, pas mus 
už tai teisia, nors mūsų krašte 
tokios eisenos vyksta jau 600 
metų ir konstitucija 50-uoju 
straipsniu tai leidžia.

e) Tarnautojai ir mokytojai 
neturi teisės laisvai lankyti baž
nyčios. Tikintieji neturi nei ra
dijo, nei televizijos laidų. Vis
kas skiriama tik ateistams.

f) Dar daugiau — dažni be
dievių išpuoliai visiškai nesude
rinami su konstitucija, tuo būdu 
žeminama ne tik partija, bet ir 
visa komunistinė santvarka: 
ateistai trukdo jaunuoliams įsto- 

zti ^kunigų seminariją, ruošfcL 
vaikus pirmai išpažinčiai ir 
komunijai, patarnauti mišioms, 
kišasi į kunigų ir vyskupų 

siekęs “Aušros” 37 numeris yra 
išėjęs praėjusių metų birželio 
mėnesį, o 39 numeris praėjusių 
metų spalio mėnesį. Užsienio 
spaudos agentūros, pranešdamos 
apie naujus Lietuvos pogrindžio 
leidinius, atkreipia dėmesį, kad 
Vakarus dar nėra pasiekę du 
ankstesnieji “Aušros” leidinio 
numeriai, būtent 35 ir 38.

prel. V. Mincevičiaus plačiai 
išsikerojusios veiklos šakų. Jis 
rašo ir verčia italų kalbon kitų 
autorių knygas apie Lietuvą. 
Italų spaudoje pasirodė dauge
lis jo straipsnių ir lietuvių ra
šytojų (Kudirkos, Biliūno, Mai
ronio, Krėvės, Putino, ir kt.) 
kūrybos vertimų. Nuo 1948 jis 
VLIKO grupės — Lietuvių Krikš
čionių Demokratų Sąjungos į- 
galiotinis Italijoje, o nuo 1954 
— VI,IKO įgaliotinis.

VEIKAS yra giliai dėkingas 
prel. V. Mincevičiui už jo il
gametį darbą Lietuvos labui ir 
linki jam daug kūrybingų metų.

(Elta)

Izraelis pasikeitė belaisviais 
su Sirija ir PLO.

NAUJAS TAIKINY
J.P. KEDYS, SIDNĖJUS

Politinių komisarų paskirtis
Nuo pat pirmosios bolševiki

nės valstybės įsteigimo 1917 
ant euristinės Rusijos griuvėsių 
komunistų partija uždėjo iki tol 
dar mažai žinomą ir nepapras
tai griežtą kontrolę Raudonosios 
Armijos karininkam, įvesdama 
politinius komisarus į visus Rau
donosios Armijos dalinius. Ofi
cialiai tų komisarų uždavinys 
buvo pravesti politinį švietimą 
armijos karių tarpe, bet neofi
cialiai tie partijos komisarai bu
vo Šnipai sekti armijos karius ir 
ypatingai aukštuosius karinin
kus, kad apsaugotų “proletaria
to diktatūrą” nuo karininkų 
pučo.

Stalino genialus būdas
Leninui 1924 mirus ir po kelių 

metų Stalinui pavykus atsikra
tyti Trockio, nežiūrint jau esa
mos politinių komisarų institu
cijos Raudonojoj Armijoj, Stali
nas vis dar jautėsi ne visai 
saugus nuo Raudonosios Armi
jos ir slaptosios policijos gali
mo pučo.

skirstymus.

Ar protinga, kad 
juos nubaudė

3. Tarybiniai laikraščiai daž
nai peikia darbininkų ir tarnau
tojų blogą elgesį ir aplaidumą; 
net draugiški teismai griežtai 
perspėja tvarkos laužytojus.

Kunigai — A. Svarinskas ir S. 
Tamkevičius — taip pat prieši
nosi konstitucijos ir tarptauti
nių susitarimų garantuotų žmo
gaus teisių pažeidimams. Reikė
jo tik džiaugtis, kad atsirado 
žmonių, kuriems rūpėjo, kad 
būtų laikomasi tvarkos, kurie 

‘kritikavo neteisingą" ateistų el
gesį tikinčiųjų atžvilgiu (tai 
naudinga partijai ir vyriausy
bei), bet už tai juos žiauriai 
nubaudė. Ar tai protinga ir tei
singa?! Taip elgėsi Stalinas. Už 
tai jį pasmerkė partija ir visas 
pasaulis. Kam gi kartoti tas 
pačias klaidas?

Žmonės be teisių
negali gyventi

4. Mes visi, veik visa mūsų 
liaudis, taip pat smerkiame 
ateistų išpuolius, kaip ir minė
ti kunigai. Tuomet reikėtų ir 
mus areštuoti ir įmesti į kalė
jimus. Bet tai nieko nepadės. 
Stalinas stengėsi jėga užgniauž
ti žmonių tikėjimą į Dievą, ta
čiau žmonės be savo teisių ne
gali gyventi kaip ir be duonos.

5. Nenuostabu, kad tikinti 
liaudis giliai pergyveno dėl ku
nigo A. Svarinsko teismo, už
jautė jį taip, lyg būtų pati tei
siama. Milicija jėga vaikė tikin
čiuosius nuo teismo rūmų, vežė 
juos už 40 km į miškus, sodi
no 10 parų arba baudė 50 rub. 
administracinėmis baudomis.

Tuo dar labiau sukėlė žmonių 
pasipiktinimą. Ar padėtis page
rėjo, areštavus kun. A. Svarins
ką?

6. Tikinčioji liaudis taip pat 
išlaiko tarybinę valstybę: dir
ba įstaigose, gamyklose, laukuo
se .. . neretai geriau ir sąžinin
giau kaip bedieviai. Mes, ta pati 
darbo liaudis, prašome peržiū
rėti kunigų — A. Svarinsko ir 
S. Tamkevičiaus — bylas ir juos 
išlaisvinti.

-o-
Prašome nuteistus kunigus 

išlaisvinti
Pastaba. Jūsų patarti mes šiuo 

klausimu pareiškimu kreipėmės 
į respublikos prokurorą, bet jis 
mums atsakė tik žodžiu; “A. 
Svarinskas yra nusikaltėlis ir 
nebus išlaisvintas, ir S. Tamke
vičiaus byla nebus nutraukta”. 
Todėl kreipiamės į jus ir tiki
mės, jog peržiūrėsite bylas ir 
minėtus kunigus išlaisvinsite, o 
kad ateityje nereikėtųjų vėl teis
ti, prašome pasirūpinti, kad ne
teisėti ateistų išpuoliai nepa
sikartotų.

1983 m. liepos 16 d.

POLITIKA ■
Čia Stalinas sugalvojo ge- Kf 

nialų badą apsisaugoti nuo mi- 
nėtų karinių organizacijų gali- 
mų pavojų. Jis išleido įsakymą, Kį, 
kad visi ginklai yra kariuomenės My- 
žinioj, bet amunicija yra slapto- K 
sios policijos kontrolėj ir kad be *
jo žinios kariuomenė negali gau- K
ti amunicijos, o slaptoji polici- S
ja ginklų. ®|.

Po šitokio patvarkymo bet 
koks karininkų sąmokslas pasi- 
darė beveik neįmanomas, nes, O 
pareikalavus daugiau amunici- K 
jos taikos metu, Stalinui tuoj O 
sukeltų įtarimą, o be pakanka- i| 
mo kiekio amunicijos bet koks 
rimtas sąmokslas būtų neįmano- M 
mas. O)

šis genialus Stalino patvar- 
kymas, perduodant ginklų ir O., 
amunicijos kontrolę į skirtingas 
rankas, yra viena iš pagrindi- y 
nių priežasčių, kodėl jis išsilai- W 
kė valdžioj apie tris dešimtine- ||| 
Čius be rimtesnio pasikėsinimo jį ■ ‘
jėga nuversti. K

Išnaudojo pasikeitimus
Nežiūrint Stalino didelio ne- įį 

pasitikėjimo Raudonąja Armija, 
jis vis dėlto kai kada buvo pri- 
verstas jai padaryti tam tikrų |||(
nuolaidų. Vokiečių-Sovietų karo |||
pasekmėje jis grąžino karinėm ||
uniformom antpečius ir suma
žino karininkų egzekucijas.

Vėliau, pokario metais besikei
čiant generaliniam partijos sek
retoriam—Malenkovui, Chruš
čiovui, Brežnevui, Andropovui ir 
dabar Černenkai, sovietų mar
šalai ir generolai išnaudojo pa
sikeitimo momentus savo galią 
partijos aparate stiprinti. Žy
mesnieji praėjusio karo vadai 
gavo leidimus rašyti savo atsi- ® 
minimus, kuriuose nušvietė Rau
donosios Armijos žygius prieš 
vokiečius ir tuo susilaukė pa
lankesnio pripažinimo partijos 
tarpe. Karinml^iišif^rttor ge- W
resnį materialinį aprūpinimą, |
įskaitant ir buržuazinį kakla
raištį kaip sovietinės uniformos 
dekoraciją. Tačiau svarbiausias 
karininkijos laimėjimas buvo 
politinių komisarų teisių suma
žinimas karininkijos labui. Da
bar politiniai komisarai negali 
kištis į grynai karinių reikalų

Maršalų politinė įtaka
Jau eilė metų, kai politbiure 

sėdi maršalas Ustinovas, kuris 
yra kaip Raudonosios Armijos 
simbolis. Daugelis faktų rodo, 
kad Andropovas buvo išrinktas 
su maršalų parama. Sovietų 
maršalai ir generolai Andropovo 
viešpatavimo metu įsigijo nema
žą politinę įtaką partijos apara
te, įskaitant politbiurą. Kad tik
rai taip įvyko, aiškiai galima 
spręsti iš pateiktos fotografijos, 
padarytos Rusijos revoliucijos 
minėjimo metu 1983 lapkričio 
7 Raudonojoj aikštėj, Maskvoj.

Ši fotografija rodo Raudono
sios aikštės tribūnoj vienuolika 
žymiausių sovietų sistemos as
menų, priimančių paradą. Iš jų 
penki su karinėmis uniformo
mis. Čia pat tenka pažymėti, 
kad tokių iškilmių metu Raudo
nosios aikštės tribūnoj susėdi- 
mas nėra pripuolamas, bet iš 
anksto nustatytas politbiūro, pri
imant dėmesin kiekvieno as- 
mens politinį svorį sovietinėj 
sistemoj.

Vadinasi, Čia peršasi aiški 
išvada, kad šiuo metu sovietų 
maršalai ir generolai yra įsigiję 
žymų politinį svorį komunistų 
partijos mašinoj.

Taip pat tenka paminėti isto
rijos žinomą tiesą, kad asmens 
arba organizacijos, išsikovoję 
politinę jėgą, iMprastai be ko
vos nenori jos prarasti. Taigi ir 
Černenkos išrinkimas komunistų 
partijos gen. sekretorium, reikia 
manyti, įvyko su sovietų marša
lų ir generolų Įialaima, o pats 
išrinktasis, reikia manyti, bus 
militarinės politikos rėmėjas 
politbiure.

Paskutiniuoju punktu tenka 
pažymėti, kad sovietų maršalai 
ir generolai šalia savo tiesiogi
nio taikinio -— NATO organiza
cijos turi dar naują politinį 
taikinį — politbiurą.
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Savaitės 
įvykiai

Gvatemaloj per vykusius 
konstitucinio parlamento rinki
mus krikščionių demokratų par
tija išrinko 22 atstovus ir surin
ko 15.6 proc. balsų, nepriklau
somas centro sąjūdis — 22 atsto
vus ir 13 proc. balsų ir kraštu- 

X tinių dešiniųjų koalicija — 21 
atstovą ir 12 proc. balsų.

Libano ministerių kabinetui 
susitarus, Bairutą skiriančiąją 
liniją į rytinį krikščionių ir va
karinį mahometonų saugojan- 
čias milicijas pavyko atitraukti 
ir pereinamųjų punktų apsaugą 
pradėjo tvarkyti Libano armi
ja. Taip pat buvo pradėtas lėk
tuvų susisiekimas aerodrome ir 
laivų susisiekimas uoste.

Karo aviacijos studija priėjo 
išvados, kad, ištikus karui, Ame
rikos pramonė bus nepajėgi pa
didinti savo gamybą tiek, kad 
galėtų patenkinti lėktuvų, ra
ketų ir kitų ginklų reikalavimus.

Naujasis Kanados min. pirmi
ninkas John N. Turner, norėda
mas pasitikrinti gyventojų pasi
tikėjimą, paskelbė naujo parla
mento rinkimus rugsėjo 14.

Kinijos oficialus žurnalas 
Beijing Review apkaltino Sov. S- 
gą, kad ji vis siekia kontroliuo
ti Kiniją ir įspėjo, kad yra ne
realu ir neįmanoma grįžti prie 
tarpusaviu iki 1950 vykusių 
auksinių santy kių.

Malayzijos min. pirmininkas 
Mahathir bin Mohammad įspėjo 
ten besilankantį valst. sekreto
rių Shultz, kad JAV, stiprinda
mos Kinijos ūkio modernizacijos 
planą, pažeidžia pietry čių Azi
jos valstybių saugumą.

Pasaulio banko studija teigia, 
kad 2050 m. pasaulio gyvento
jų skaičius padvigubės ir pa
sieks 10 bil.

Britanijos autoritetingas Jane’s 
žurnalas tvirtina, kad 
gegužės 13 Sov. S-gos šiau
rinio laivyno Severomorsk san
dėliuose įvykęs sprogimas labai 
pakenkė laivyno kovingumui ir 
kad reikės bent 2 metų padary- 
tiem nuostoliam išlyginti.

Nobelio laureato fiziko Andrei 
D. Sacharovo podukra Tatjana 
Jankelevič yra gavusi žinių, kad 
Sacharovas yra gydomas Gorki 
miesto Semaško ligoninėj ir 
kad jį gydo iš Maskvos nuolat 
atvažiuojantis hipnozės ir psi
choterapijos žinovas Vladimir 
Rožnov.

Kinija apkaltino Sov. S-gą už 
JAV siūlymų dėl ginklų kontro
lės atmetimą ir J.T. rezoliuci
jos, reikalaujančios atitraukti 
savo kariuomenę iš Afganistano, 
nevykdymo.

Persijos įlankos valstybės, 
susirūpinusios, kad Irane įsi
galėjęs šiitų kraštutinumas tra
nui laimėjus karą nepersimestų į 
jas, yra sudariusios įlankos vals
tybių bendradarbiavimo tarybą, 
kuri pamažu siekia sudaryti pa
grindus jų artimam ūkiniam 
ir kariniam bendradarbiavimui.

Libano vyriausybė sudarė spe
cialų komitetą mahometonų ir 
krikščionių milicijų pagrobtiem 
žmonėm surasti ir išlaisvinti. Iš 
kelių tūkstančių dingusių Tarp- 
taut. Raudonasis Kryžius surado 
tik 200 dingusių asmenų.

Hondūro kariuomenės į nelais
vę paimtas Salvadore veikiančių 
partizanų buv. vadas Arquime- 
des Canadas pareiškė, kad Sal
vadoro partizanai ginklus 
gauna iš Nikaragvos, kad pa
grindinis partizanų štabas yra 
Nikaragvoj ir kad jis ten 1981 
slapta nuvykęs tarėsi su vyriau
siu partizanų vadu Joaquin Vil
lalobos ir kad tame pasitarime 
dalyvavęs ir Nikaragvos armijos 
štabo viršininkas Joaquin Cula- 
dras ir keli Kubos patarėjai.

JAV numato nutraukti pinigi
nę paramą tom tarptautinėm 
organizacijom, kurios remia 
abortus.

Sov. S-gos filmų direktorius 
Andrei Tarkovski Milane pareiš
kė prašysiąs politinės globos 
Vakaruose, nes jo tėvynėj jam 
neleidžia dirbti. Per 24 direk
toriavimo metus jis pagamino 
tik 6 filmus.
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BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixaira, Jr. laidotuvių direktorius, New
ark office: 426 Lafayette St (Cor. Wilson Ave.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamo* garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras laidomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

ALICE'S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone - lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454. 107-04 Jamaica Ava., 
Richmond HIM, N.Y.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkflold Road., East 
.torthporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakaran 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko of teas Lito patalpose: 
86-01 114th St, Richmond HiU, N.Y. 11418. Tel. 212 441-2811.

SHALINS FUNERAL HOME, Inc., 84-02 Jamaica Ava. (prie Forest 
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Baiton-Battrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

Prezidentas Ronald Reagan liepos 16 Baltuosiuose Rūmuose pasirašo Pavergtų Tautų Savaitės 
proklamaciją. Už jo kongreso ir vyriausybės nariai: kongresmanas Crane, ambasadorius 
Max Kampelman, viceprezidentas George Bush ir kiti. Nuotr. Jono Urbono

THE WHITE HOUSE

Office of the Press Secretary

FOR RELEASE AT 11:30 AM EDT

CAPTIVE NATIONS WEEK. 1984

BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES
A PROCLAMATION

Once each year, all Americans are asked

A

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ave., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden Tavern. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

OF

to

July 16, 1984

AMERICA

pause and to 
remember that their liberties and freedoms, often taken for 
granted, are forbidden to many nations around the world. 
America continues to be dedicated to the proposition that all 
men are created equal. If we. are to sustain our commitment to 
this principle, we must recognize that the peoples of the 
Captive Nations are endowed by the Creator with the 
rights to give their consent as to who shall govern 
those of us who are privileged to live in freedom, 
captive and oppressed peoples, the United States of 
stands as a symbol of hope and inspiration, 
requires faithfulness towards 
well as a commitment to speak 
natural righ^^S ’ ? ‘

Though twenty-five years

same 
them as 
For those 
America

This leadership 
our own democratic principles as 
out in defense of mankind * s

have passed since the original 
designation of Captive Nations Week, its significance has not 
diminished. Rather, it has undeniably increased — especially 
as other nations have fallen under Communist domination. 
During Captive Nations Week we must take time to remember both 
the countless victims and the lonely heroes; both the targets 
of carpet bombing in Afghanistan, and individuals such as 
imprisoned Ukrainian patriot Yuriy Shukhevych. We must draw 
strength from the actions of the millions of freedom fighters 
in Communist-occupied countries, such as the signers of 
petitions for religious rights in Lithuania, or the members of 
Solidarity, whose public protests require personal risk and 
sacrifice that is almost incomprehensible to the average 
citizen in the Free World. It is in their struggle for 
freedom that we can find the true path to genuine and lasting 
peace.

those denied the benefits of liberty we shall 
to speak out for their freedom. On behalf of the 
persecuted and falsely imprisoned, we shall continue 

to call for their speedy release and offer our prayers during 
their suffering. On behalf of the brave men and women who 
suffer persecution because of national origin, religious 
beliefs, and their desire for liberty, it is the duty and the 
privilege of the United States of America to demand that the. 
signatories of the United Nations Charter and the Helsinki 
Accords live up to their pledges -and obligations and respect 
the principles and spirit of those international agreements 
and understandings.

For 
continue

During Captive Nations Week, we renew our efforts 
to encourage freedom, independence, and national self- 
determination for those countries struggling to free 
themselves from Communist ideology and totalitarian 
oppression, and to support those countries which today are 
standing face-to-face against Soviet expansionism. One cannot 
call for freedom and human rights for the people of Asia and 
Eastern Europe while ignorin the struggles of our own 
neighbors in this hemisphe/e. There is no difference between 
the weapons used to oppress the people of Laos and 
Czechoslovakia, and thos 
own people and threaten 
neighbors.

sent to Nicaragua to terrorize its 
eace and prosperity of its

The Congress, by joi resolution approved July 17, 1959 
(73 Stat. 212), has authorized and requested the President to 
designate the third week in July as "Captive Nations Week."

NOW, THEREFORE, I, RONALD REAGAN, President of the 
United States of America, do hereby proclaim the week 
beginning July 15, 1984, as Captive Nations Week. I invite 
the people of the United States to observe this week with 
appropriate ceremonies and activities to reaffirm their 
dedication to the international principles of justice and 
freedom, which unite us and inspire others.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this 
sixteenth day of July, in the year of our Lord nineteen 
hundred and eighty-four, and of the Independence of the 
United States of America the two hundred and ninth.

RONALD REAGAN

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

3E

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin
non Securities inc., One State SL Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksą 

ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN 90.5 FM 
Trečiadieniais 8-9 v.v., penktadieniais 7:30 - 8:30 v.v. Inž. Ed. V. 
Meilus Jr., vedėjas, 23 Shirley Rd., Shrewsbury, MA 01545. Tel. 617 
852-3665.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt. WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuania”, sekmad., 
2:05 • 3:00 v. p.p. iš WŠOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlf. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas KezyŠ, 217-25 54th Ave., Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

asolino
MEMORIALS v66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, QUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE*

KVECAS
J0NA.< 

1933 ±197 6
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DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenue 
Richmond Hill, N.Y. 11418 £

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Ave. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

Į LIETUVA

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO L 2 PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IK AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN. N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Prezidentas pasisakė
Liepa, kaip ir birželis, yra 

tragiškas mėnuo Lietuvos liki
me. 1940 liepos 12 buvo pir
ma masinė suėmimų banga, 
1940 liepos 14 — “liaudies 
seimo” rinkimų tragikomedija. 
1940 liepos 21-22 “liaudies sei 
mas” buvo priverstas vaidinti 
tos tragikomedijos antrą veiks
mą — Lietuvos susovietinimo ir 
Lietuvos įsijungimo į Sovietų 
Sąjungą. Vaidybai buvo parink
ta ir tinkama vieta — teatro 
rūmai.

Lietuvai tragiškoji liepa su
silaukė ir vienos šviesios savai
tės — liepos trečioji savaitė 
JAV Kongreso nutarimu, nuo 
1959 yra vadinama Pavergtųjų 
Tautų Savaite. Pirmasis, Kon
greso nutarimą vykdydamas, 
tokią savaitę paskelbė JAV pre
zidentas Eisenhoweris. Juo sekė 
kasmet kiti prezidentai.

Kai kurie Eisenhovverio įpėdi
niai, deja, nutylėjo Pavergtų 
Tautų Savaitės prasmę, kurią jai 
buvo davęs Kongresas. Kongre
sas aiškiai ir konkrečiai buvo 
suminėjęs, kas yra tie paverg
tieji ir kas pavergėjas. Eisenho
vverio kai kurių įpėdinių skel
bimuose tas konkretumas buvo 
išnykęs. Kai kuri amerikiečių 
spauda šiandien net pačią Pa
vergtų Tautų Savaitę linkus nu
sidėti — kaip anachronizmą, 
kaip šaltojo karo liekaną. O 
Kongreso nurodytas pavergėjas 
Kremlius pačią Ameriką jau ap
šaukia tautų pavergėju, ir tai 
kartoja Amerikoje Kremliaus 
agentai ir apdujėliai.

Šiemet Pavergtų Tautų Savai
tė buvo paskelbta jau 25-tą kartą. 
Ją liepos 16 Baltuosiuose Rū
muose iškilmingai pasirašė JAV 
prezidentas Ronald Reagan, da
lyvaujant viceprezidentui Bush, 
ambasadoriui Kampelman, kon
greso nariam, vyriausybės parei
gūnam, spaudos ir televizijos at
stovam, pavergtų tautų atsto
vam.

Lietuvių šiose iškilmėse daly
vavo 15. Iš New Yorko daly
vavo Gintė Damušytė, Algis So

MONSINJORO 
SUOLIUKAS

- STEPAS ZOBARSKAS
1

Rašytojas STEPAS ZOBARS
KAS New Yorke gyveno apie 35 
metus, t.y. pusę savo amžiaus. 
Ilgiausiai gyveno Woodhavene, 
kur jis ir mirė š.m. birželio 9...

Pagerbdami jo prisiminimą, 
čia spausdiname porą jo no
velių, vieną parašytą Vokietijoje, 

| kitą _ New Yorke.
“Monsinjoro suoliuką” jis pa

rašė 1945 sausio 5, gyvenda
mas Buehlertal mieste, pietų 
Vokietijoje. Novelė buvo įdėta į 
jo novelių rinkinį “Savame kraš
te’’. Knygą išleido leidykla 
“Patria” 1946. Iš tos knygos 
ji ir paimta.

f -o-

0
Dailidė Baltrūnas turėjo apie 

Šešias dešimtis metų, tačiau iš 
išvaizdos atrodė žymiai jaunes
nis. Skruostai pilni sveikatos, 
galva nenuplikusi, kaip daugelio 
kitų jo vienmečių, bet gražiai 
pražilusi. Ir kai švenčių ar iš
kilmių metu eidavo su vėliava 
aplink bažnyčią, apipiltas saulės 

į spindulių ir pilnas orumo, vė- 
į jelis judindavo jo garbanas, kaip 

žiemos rytą šiaurys judina šar- 
motas medžio Šakeles. Žinojo,

■’ N- >• A-. M - . 1_. .v -jį , -j -   

The Lithuanian Weekly Published 
by Franciscan Fathers

doms, kun. dr. Kornelijus Buč
inys, OFM, iš kitų miestų — 
Vytautas Kamantas, Gražina Ka- 
mantienė, Raimundas Kudukis, 
Thomas Mack, dr. Domas Kri
vickas, dr. Jonas Genys, Anato
lijus Miliūnas, Kazimieras Ok- 
sas, Dalia Remienė, Jonas Dun- 
čia, Mark Bablin, Algis Šilas.

Iškilmes pradėjo ir jom va
dovavo Linas Kojelis, Baltųjų 
Rūmų pareigūnas. Apie Centri
nės Amerikos situaciją kalbėjo 
dr. Constantine Menges, Ame
rikos Tautinio Saugumo Komi
teto narys. Apie žmogaus teises 
kalbėjo ambasadorius Max Kam
pelman. Jis kelis kartus išskir
tinai minėjo Pabaltijo tautų, lie
tuvių, latvių ir estų, herojišką 
kovą už žmonių teises ir sakė, 
kad turime su dar didesniu pasi
ryžimu ir viltimi jiem padėti.

Prezidentas Reaganas savo 
žodyje pareiškė, kad pavergto
sios tautos niekada nebus už
mirštos ir kad teisybė laimės. 
Malonu konstatuoti faktą, kad 
prezidento Reagano proklamaci
jos Pavergtų Tautų Savaitės pro
gomis yra labai artimos JAV 
Kongreso minčiai, išreikštai 
prieš 25 metus. Ronald Reagan 
aiškiai nurodo pavergėją tikruo
ju jo vardu. Šiemet proklama
cijoje vienoje vietoje lietuvius 
nurodo kaip pavyzdį, sakyda
mas: “Mes turime pasisemti jė
gų iš milijonų laisvės kovotojų 
žygių komunistų okupuotuose 
kraštuose, tokių kaip Lietuvoje 
už religijos laisvę pasirašiusių 
peticijas, arba solidarumo gru
pės narių, kurių vieši protestai 
reikalauja asmeniškos rizikos 
bei pasišventimo, kuris yra be
veik nesuprantamas vidutiniam 
laisvojo pasaulio piliečiui”. Pil
nas proklamacijos tekstas skel
biamas ištisai šiame Darbininko 
numeryje.

Gal kam kyla klausimas: ar 
Pavergtų Tautų Savaitė reika
linga? Pavergtos tautos su dė
kingumu priima amerikiečių ir 
kitų laisvųjų rodomą solidarumą 

kad šimtai akių stebi jį ir, ne 
be malonaus kutulio širdy, jautė, 
kaip daugelis pavydi jam ir stip
rios sveikatos, ir parapijos komi- 

-tete užimamos vicepirmininko 
vietos, ir ypač gabių rankų, 
kurios sugebėdavo iš medžio ste
buklus padaryti. Jis veikiai prisi
rišdavo prie kiekvieno parapijon 
atkelto kunigo, bet nė vieno ne
buvo taip stipriai pamilęs, kaip 
moūsinjorą Labutį. Tai buvo 
aukso širdies dvasiškis, tyras, 
kaip šaltinio vanduo ir gailestin
gas, kaip samaritietis. Jo plau
kai buvo žilesni ir už dailidės 
plaukus, ir kai jis eidavo per 
šventorių, laikydamas rankoje 
skrybėlę, jo galva šviesdavo iš 
tolo, nelyginant laukų dobiliu
kas. Nuo jo pasirodymo ir ge
rutės šypsenos, rodos, pati žemė 
pašviesdavo. Vieną teturėjo ydą, 
jeigu, žinoma, iŠ viso monsin
joras galėjo turėti kokių neto
bulumų, tai kad buvo labai ma
žutis. Negreit užmirš dailidė pir
mąsias Labučio mišias, kurias 
laikė jis į šitą parapiją atkel
tas. Reikia atidaryti tabernaku
lio dureles ir išimti monstran
ciją, o jis, vargšas Dievo avinė-

Tarp uolių, pasišventusių mū
sų visuomenininkų džiugu turėti 
inžinierių Viktorą Naudžių, pla
čiai veikiantį įvairiose mūsų 
patriotinėse organizacijose ir 
uoliai stebintį mūsų veiklą išei
vijoje. Jis turi paveldėjęs daug 
gerų savybių iš savo tėvo aukš
taičio ir motinos vilnietės. Stu
dijavo inžineriją Technikos 
fakultete Kaune, buvo pakvies
tas laborantu malūnų katedron. 
Apgynęs diplominį darbą, tapo 
asistentu pas prof. A. Gravrog- 
ką. Buvo pradėjęs dėstyti malū
nų kursą Kauno Aukšt Tech n. 
mokykloje.

Karas jį nubloškė į Vieną. {- 
sijungė į Čiurlionio ansamblį. 
Gyvendamas Tuebingene, daly
vavo L.R. Kryžiaus komiteto 

— tos savaitės proga prisimi
nimą apie pavergtas tautas ir 
žmones. Toks prisiminimas 
ima nervinti pavergėją.

Pavergtų Tautų Savaitės mi
nėjimas betgi darosi vis labiau 
reikalingas ir dar nepavergtų 
tautų laisvei išsaugoti. Pavergtų 
prisiminimas, pavyzdžiui, lais
viem amerikiečiam plačiau ati
darys akis, su kokiu partneriu 
jų vyriausybė yra verčiama 
bendradarbiauti, ko verti su to
kiu partneriu padaryti ir daromi 
susitarimai, ko toks partneris 
siekia ir ko iš jo turi laukti 
laisva Amerika.

Kada amerikiečių masės tai 
aiškiau supras, jų opinija darys 
vyriausybę atsparesnę oportu
nistų, /naivių idealistų bei tai
kos skkąistejąrisidengusių agen

 

tų spaudimui!^ vyriausybė susi

 

laikys nuo pagundos eiti su vel
niu obuoliauti/

Dalis lietuvių delegacijos Baltuosiuose Rūmuose liepos 1, kai prezidentas R. Reagan pasirašė 
Pavergtų Tautų savaitę. Iš k.: R. Kudukis, V. ir G. Kamantai, A. Sodonis, A Šilas, J. Dunčia, 
G. Damušytė, L. Kojelis, D. Remienė, K. Oksas, A. Miliūnas. Nuotr. Jono Urbono

lis, nepasiekia. Stiepiasi, stiepia
si, jau net kaklas ir ausys iš
raudo, o monstrancijos net pirš
tų galais neįstengia prisiliesti. 
Lyg tyčia tąkart buvo susirgęs 
zakristijonas, ir dailidė Baltrū
nas apsiėmė jį pavaduoti. Nebe- 
sumodamas, kaip geriau padėti 
prelatui, dailidė persižegnojo, 
nutvėrė pirmą pasitaikiusią len
telę, pribėgo prie altoriaus, pa
kišo prelatui po kojom, o kadan
gi buvo per plona, tai iš apa
čios prilaikė sugniaužtais kumš
timis. Monsinjoras atsistojo ir 
be jokio vargo paėmė monstran
ciją. Tą dieną dailidė davė žodį 
padovanoti bažnyčiai tokį suo
liuką, kokio pats arkivyskupas 
savo iškilnioje katedroje neturi.

Rytojaus rytą dailidė ėmėsi 
darbo. Susirado ant užlų už
mestą ąžuolinį rąstą, labai to
kiam reikalui tinkamą, ir pradėjo 
daryti gerajam prelatui pako
pą, inkrustuotą vaizdais iš šven
tojo Rašto. Viename šone išdro
žė liūto ir avinėlio galvas — ta
tai turėjo reikšti šventojo tikė
jimo jėgą ir meilę. Kitame šone 
išdrožė didžiulę taurę, apsuptą 
spindulių, dar toliau — žydin
čias gėles, vijoklius ir Izaoko au
ką, tikriau — ne auką, bet au
kurą, iš kurio vertėsi dūmai. 
Darbas buvo vertas pasigrožėji
mo, nes dailidė Baltrūnas nepa
gailėjo čia nei kantrybės nei 
Dievo duotų rankų.

Ar bereikia priminti, kad mon
sinjoras buvo labai patenkintas 
ir prie visos eilės bažnyčios tar-

JUNGTINĖMIS JĖGOMIS — LIETUVOS LABUI 
Pokalbis su Inžinierium Viktoru Naudžium
KUN. JUOZAS PRUNSKIS

veikloje, kai kurį laiką buvo 
Tuebingeno bendruomenės apy
linkės komiteto pirmininku, ry
šininku prie prancūzų valdžios.

Atvykęs į Chicagą, kartu su 
keliais inžinieriais įsteigė eilę 
braižybos kursų. Paskutiniu me- 

konsultantu ir projektuotoju 
specialių mašinų. Vedęs A. Ka- 
naukaitę, augina dvi dukras.

Buvo įdomu šį uolų, šakoton 
veiklon įsijungusį visuomeninin
ką paklausinėti aktualiais d a- 
barties visuomeniniais klausi
mais. Čia ir duodame jo atsa
kymus:

įsijungti į plačią 
veiklą: Lietuvių 
pat jo kūrimosi

Jums teko 
visuomeninę 
Fonde, nuo 
pradžios, Vliko taryboje, jai per
sikėlus į Chicagą, o taip pat jau 
eilę metų esate Amerikos Lietu
vi Tarybos valdyboje. Kas nu
lėmė, kad taip įsisiūbavote vi
suomeninėje veikloje?

Iš dalies yra kaltas mano kar
tos žmonėse užsilikęs pareigos 
jausmas ir nemažesnė priežastis 
— nemokėjimas atsikalbinėti. 
Žmogus galvoji, kad kas nors tu
ri atstovauti savajai organizaci
jai tuose darbuose, taip ir įsi
traukiama. Iš to “įsisiūbavimo” 
vienur savo pastangomis, kitur 
padedamas kitų, po truputį išsi- 
gravituoju, bet, kol 
sveikata leidžia, 
trauktis į poilsį.

sąlygos ir 
nesiruošiu
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nų jį išgyrė.
— Tai tikras meno kūrinys, — 

Grožėjosi prelatas. Iš tik
rųjų, man net drovu stotis ant 
tokio šedevro.

— Ką jūs, monsinjore, ką jūs 
dabar! Tai visiškai nieko ypatin
go, — prieštaravo nusižeminęs 
dailidė.

Bet kai monsinjoras paspaudė 
ranką, dailidė vos nepravirko 
iš susijaudinimo. Grįžo namo 
vėlai, nes tą kartą pietavo kle
bonijoj. Dangus buvo pilnas 
žvaigždžių, galva kvaito nuo vy
no, o kojoms taip lengva, kad 
net žemės nebejautė. Kiekvieną 
kartą, mąstė jis, kai monsinjo
ras atsistos ant suoliuko, siek
damas monstrancijos, prisimins 
mane, nieko nevertą nusidėjėlį. 
Ir jeigu atsitiktų taip, kad aš 
pirmas numirčiau, niekas taip 
gerai nepasimelstų už mane, kaip 
jis, Dievo senelis, ir jo malda 
keliautų tiesiai į Viešpaties šir
dį.

Bet reikėjo gi vyskupijai su
galvot ir iškelti monsinjorą La
butį į kitą parapiją! Ten, girdėti, 
būsią geriau ir lengviau užsi
tarnavusiam prelatui; bažnyčia 
esanti tikras meno paminklas, 
parapija turtingesnė, be to, jis 
turėsiąs ten keletą pagelbininkų 
— jaunesnių kunigų, ir neberei
kėsią jam taip daug varginti 
save išpažinčių klausymu ir pa
mokslais. Jis pats skelbsiąs Die
vo žodį tik didesnių švenčių 
metu.

Dailidė ilgai suko galvą, ar
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Pagrindiniai tikslai emigraci 
joje visų mūsų visuomeninės 
krypties susigrupavimų yra: lai
kyti gyvą pavergtos Lietuvos by
lą pasaulio opinijoje ir išlai-

moningą mūsų emigraciją, to 
pirmojo tikslo pastangoms tęs
ti. Tačiau metoduose ir prie
monėse mes dažnai ir įvairiai 
skiriamės. Taip ir turi būti 
sąmoningoje visuomenėje. Tik 
vienas didžiulis blogumas, kad 
nesileidžiame dėl tų skirtumų 
taktikoje į kompromisus. Jeigu 
ne taip, kaip aš galvoju, tai ne 
tik nepadėsiu, bet kritikuosiu ir 
net kovosiu, kad nepavyktų. Be 
to, mūsų vadai ir vadeliai, be
veik be išimties, yra gana stip
rių ambicijų žmonės. O ambici
ja su kompromisu nesugyvena, 
kaip katė su šunimi. Čia ir yra 
mūsų didieji vargai. Dėl to ir tu
rime daug duplikatų. Net ir nau
jai atsirandą didesni projektai 
kelia pavojų ta kryptimi nueiti. 
Vėl, ar ne liūdna, kad net tokie 
nekalti dalykai, kaip šokių šven
tės, kenčia dėl to. Jei vadai nesu
taria, tai ir mes nevažiuosime, 
nepadėsime, kritikuosime ir net 
mojam ranka — tegu “subankru
tuoja!” Bijau pasakyti, bet atro
do, kad ta nevidone bacila dau
giausia yra apkrėsta Chicaga.

nepadovanojus jam šito suoliu
ko, bet pagalvojo, kad gal anoje 
bažnyčioje altorius bus žemes
nis, ar gal jam bus įtaisyta nuo
latinė pakopa, apdengta brangiu 
kilimu, be to, jis pats savo ranka 
bažnyčios turtų knygon buvo 
įrašęs savąją dovaną, ir dabar 
nebebuvo kaip iš ten išbraukia. 
Taip ir išvažiavo prelatas be jo
kių dailidės dovanų, tik nuo
širdžiai jo apgailėtas ir per žalią
jį bromą išlydėtas.

Prelato vieton atkėlė kiek jau
nesnį, gal dailidės amžiaus 
kunigą, bet lygiai tokį pat mažą, 
kaip ir prelatas. Šito veide nebu
vo jokios šypsenos. Sudžiūvęs, 
nervingas, rūstus, asketas iš pir
mos dienos įvarė nemaža bai
mės bažnyčios tarnams ir klebo
nijos tarnaitėms. Jo akys, kurių 
žvilgsnį sidabriniai akinių rėmai 
dar labiau paaštrindavo, skver
bėsi visur, nieku nepasitikėda- 
mos ir iš visų atskaitos reika
laudamos. Pats dailidė, drąsus 
žmogus, nejaukiai pasijuto, kai 
naujasis kunigas nutvėrė jį savo 
akimis ir paragino atnešti paja
mų knygą, į kurią būdavo sura
šomos aukos, surinktos mišių 
metu, šitomis aukomis rūpin
davosi dailidė. Paėmęs porą kitų 
parapijiečių, suskaitydavo kuo 
sąžiningiausiai visus pinigus ir 
iki paskutinio cento sudėdavo į 
kasą. Monsinjoras aklai įsitikė
davo juo ir niekuomet nesuabe
jodavo, ar sąžiningai suskaičiuo
ta ir užrašyta. Naujasis kunigas 
sakėsi pats asmeniškai viską pri-

name, paskyrus pakankamai pa
stangų, matosi atsiekti rezulta
tai. Taip kadaise darbavausi 
Dainavos stovyklą kuriant, taip 
įsijungiau į Lietuvių Fondą jo 
formavimosi metu. Tačiau nesi- 
kračiau ir tos visuomeninės veik
los, kurioje rezultatų žmogus

griaudinies, kad jų nėra dėl mū
sų pačių kaltės. Į Alto tarybą 
įsijungiau jau prieš eilę metų, 
L. R. Katalikų Federacijos pa
kviestas jai atstovauti. Savo gi
liu įsitikinimu laikau Altą esant 
reikalinga ir svarbia Amerikos 
lietuvių visuomenine organi
zacija, jau vien dėl to, kad jis 
apjungia tą lietuvių kilmės žmo
nių ir organizacijų daugumą, 
kuri nėra atstovaujama kituose 
naujosios emigracijos lietu
viškuose susibūrimuose, o tas 
yra labai svarbu visoje mūsų vi
suomeninės veiklos apimtyje. 
Kovoj už savo krašto išlaisvi
nimą kiekvienas žmogus, jei jis 
jaučia savo gyslose lietuvio 
kraują, gali būti labai geras 
talkininkas, kelintos kartos jis 
bebūtų. Būnant Alte ir pažįs
tant gerai jo veiklą, kaip tik no
rėtųsi akcentuoti jo pastangų 
vystymą ta kryptimi. Amerikos 
Lietuvių Tarybai būtų prieina
miausią atrasti ir susisiekti su 
tais dešimtimis tūkstančių ame
rikiečių, kurie jaučia dar stiprų 
sentimentą savo lietuviškai 

kilmei. Tai yra dirva, kurioje 
jokių konkurentų nebūtų, nežiū
rint kurį mėnesį skirtumėm savo 
vajui.

...Lietuvių Bendruomenės ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos san
tykiai palaipsniui gerėja. Kaip 
būtų galima dar labiau jų dar
bą Lietuvos ir mūsų tautos labui 
koordinuoti?

Sena lietuviška patarlė sako, 
kad akmuo akmenį trina-šlifuo- 
ja. Taip yra su žmonėmis, taip 
yra ir su organizacijomis. Bend
ruose darbuose mažėja tarp jų 
turimas antagonizmas. Prieš ke
letą metų JAV Lietuvių Bend
ruomenė ir Amerikos Lietuvių 
Taryba susėdo kartu talkinti 
mūsų atstovybės Washingtone 
rūmų remonto organizavime ir 
piniginio vajaus propagavime. 
Nors abu veiksniai nedaug sky-

S

(nukelta į 4 psl.)

žiūrėsiąs ir liepė be jo žinios 
pinigų nejudinti. Toks nepasiti
kėjimas truputį įžeidė Baltrūną. 
Bet į ginčą jis nenorėjo leistis. 
Jam darėsi nejauku, žiūrint į 
siauras, kietai suspaustas lūpas, 
atsikišusį smakrą, ir kai kunigas 
dar kartą atkreipė savo žvilgsnį, 
dailide ėmė šilti, lyg būtų kuo 
prasikaltęs. Tokią minutę mielai 
būtų nugrimzdęs į žemę, kad tik 
nereikėtų čia stovėti. Veikiai ta
čiau atsigavo.

Palauk, pagalvojoe dailidė, kai 
sužinosi, kas aš esu, nebebūsi 
toks rūstus. Ir, iškeldamas suo
liuką aukštyn, tarė:

— O čia tai mano paties rankų 
darbas.

— Štai kaip, — atsakė kuni
gas vos puse akies tepažvelg
damas į šedevrą. Tai tamsta, 
vadinasi, ir meisteris?

— Koks jau ten iš manęs meis
teris, dvasiškas tėveli, bet pada
ryti viską padarau — ir sau ir 
kitiems, jeigu atsiranda viena ki
ta laisvesnė diena.

— Labai gerai.
Klebono balsas sausas. Šiurkš

tus, nė mažiausios nuostabos, nė 
truputėlio pasigėrėjimo. Kad ir 
kaip ilgai laikė dailidė rankose 
savo sielos kūrinį, kunigas dau
giau nebekreipė į jį dėmesio. 
Atsiklaupė, trumpai pasimeldė 
ir po to pradėjo mišioms muš
tis.

p
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Lietuvių tauta verčiama 
džiaugtis sovietine okupacija. 
Sovietinės pergalės prieš vokie
čius keturiasdešimt metų su
kaktis bus švenčiama tik atei
nančiais 1985 metais, tačiau, jau 
šiais metais nėra nė vieno kul
tūrinio, visuomeninio ar politi
nio renginio, kuris nebūtų pažy
mėtas tos sovietinės “šventės” 
ženklu. Prie “pergalės šventės” 
jungiama ir 45-erių metų su
kaktis nuo pirmosios bolševikų 
okupacijos 1940 metais. Tą oku
paciją Lietuvos komunistai va
dina “tarybinės” santvarkos at
kūrimu Lietuvoje. Mat, V. Kap
sukas 1919 metais, raudonosios 
armijos padedamas, mėgino su
kurti jungtinę Lietuvos-Gudijos 
socialistinę respubliką. Bet iš tų 
V. Kapsuko pastangų nieko ne
išėjo, nes Lietuvos savanoriai 
kūrėjai raudonarmiečius gana 
greit išgrūdo iŠ Lietuvos, ir su
sikūrė laisva nepriklausoma Lie
tuva. Tai ir kalbos apie “tary
binės santvarkos atkūrimą” yra 
grynas komunistų prasimany
mas. Tačiau tais prasimanytais 
pavadinimais pavergtoje Lietu
voje ruošiami propagandiniai 
minėjimai, tauta verčiama 
džiaugtis okupacija, pavergimą 
vadinti išvadavimu. Atrodo, 
kad aukščiausia to sovietinio 
džiūgavimo viršūnė bus 1985 
vasarą rengiama didžiulė dainų 
šventė. Šventės repertuaras 
esąs jau sudarytas, chorai ir šo-

kėjų ansambliai nuolatos repe
tuoja, juos lanko partijos in
struktoriai, rengiamos generali
nės repeticijos. Spaudos žinio
mis, birželio viduryje tokios di
džiulės repeticijos įvyko Klaipė
doje, Kaune ir Alytuje. Kauno 
ąžuolyno “Dainų slėnyje” daina
vo net pusšešto tūkstančio dai
nininkų, suvežtų iš visos Lietu
vos. Dirigavo žymieji dirigentai: 
K. Kaveckas, P. Bigelis, A. Kro- 
gertas, J. Abarius. Alytuje buvo 
šūkis “Dainuojame žmogui”. 
Klaipėdoje repetavo šokėjų an
sambliai, vadovaujami žymiau
sių Lietuvos choreografų, grojo 
kaimo kapelos. Apie dainų šven
tės repertuarą jau buvo tenykš
tėje spaudoje užuominų, kad 
poetai ir kompozitoriai esą su
kūrę naujų “tarybinių” dainų, 
išreiškiančių džiaugsmą dėl liau
dies laimėjimo prieš vokiečių 
okupantus. Iš to seka išvada, 
kad dainų šventės 
bus užgožusi banali

Pastabos apie

repertuarą 
propagan-

sovietinę 
semantiką. Tų propagandinių 
sukakčių proga verta atkreipti 
skaitytojų dėmesį į sovietinę 
semantiką. Daugelis žodžių ten 
turi visai kitą reikšmę negu

vergimas ten vadinamas išvada
vimu. Laisvė reiškia komunis
tų partijos sauvaliavimą. Demo
kratijos iš viso nėra, nors tas žo
dis ir dažnai linksniuojamas.

DOSNUS JAUNIMO GERADARYS
Lietuviškosios Skautybės 

Fondas įsisteigė prieš aštuone
rius metus. Per tą laikė fondo 
veiklą stebėję galėjo pasigėrėti 
jo augimu ir nenuilstamu Fon
do valdybos darbu.

Laikui bėgant, fondo kapita
las ne tik paaugo, bet jau ne
mažai išmokėta skautų veiklai 
remti. Praeitą vasarą minint 
Lietuvių Skautų Sąjungos 65-rių 
metų sukaktį, suruošta jubilieji
nė stovykla Kanadoje. Joje sto
vyklavo 800 su viršum lietuviš
ko jaunimo. Taip pat įsigyta ne
maža naujų draugų ir nuoširdžių 
fondo ir lietuvių skautų veiklos 
rėmėjų. Ne visus išgalim pami
nėti ir išvardinti, bet Kazio Ši-

tuviškosios Skautvbės Fondui, 
už ką Fondo valdyba nuo
širdžiai dėkoja. Atlanto Rajono 
lietuvių skautų vadovų suva
žiavime spalio 1 Trenton, N.J., 
Kaziui Šipailai buvo įteiktas su 
padėkos įrašu dail. Vytauto Igno 
grafikos darbas.

Linkime mielam Kaziui Šipai- 
lai gražaus ir laimingo gyveni
mo. Tegul jo daromi geri dar
bai atneša jam daug džiaugs
mo ir pasitenkinimo. Tikime, 
kad jo sunkiai uždirbti ir paau
koti pinigai neš didelę naudą 
lietuviškam jaunimui ir visų 
mūsų ateičiai.

k.n.

Kazys Šipaila gimė Lietuvoje, 
Šakių apskrityje. Po antrojo pa
saulinio karo atvyko į JAV ir ap
sigyveno New Jersey valstijoje. 
Čia begyvendamas, pasižymėjo 
savo veikla Lietuvos vyčių or
ganizacijoje. Buvo pakeltas į vy
čių IV-tą laipsnį ir išrinktas or
ganizacijos garbės nariu. Jis at
gaivino Newarko vyčių 29 kuo
pą ir yra jos ilgametis pirmi
ninkas. Be vyčių, K. Šipaila yra

bos, Švč. Trejybės parapijos ta
rybos ir Newarko Lietuvių Pilie
čių Šv. Jurgio klubo valdybos 
narys. Gyvenimo ir sunkaus 
darbo užgrūdintas, Kazys Šipai- 
la tapo geru lietuviu. Nors ir 
sunkų darbą bedirbdamas, K. 
šipaila negaili pinigų visuome
niniam reikalam. Be poros Vy
čio numerių, išleistų jo lėšo
mis, jis taip pat finansavo dr. 
J. Stuko knygos “Awakening 
Lithuania” išleidimą.

1983 metais K. Šipaila minė
jo savo amžiaus 65 metų sukak
tį. Tiek pat metų jubiliejų šven
tė ir Lietuvių Skautų Sąjunga.

Tokiai progai atžymėti Kazio 
šipailos tūkstantinė atiteko Lie-

Kazys Šipaila

Rinkimų ten iš viso nėra, tėra ’ 
tik prievartinis balsavimas už 
kom. partijos pastatytus kandida
tus. Deputatas reiškia ne žmonių 
išrinktą atstovą, o tik kom. par
tijos pastumdėlį, turintį balsuoti 
už partijos diktatą. Yra daugybė 
“tarybų”, bet jos nieko negali 
nutarti, ko nėra partija įsakiu
si. Dėl tų sovietinės semantikos 
skirtybių ne vienas Vakarų žur
nalistas susimaišo ir paklysta . ..

— Vilniaus universitete, 
mokslinėje konferencijoje, ir 
spaudoje paminėta buvusio 
Kauno ir Vilniaus universiteto 
prof. Vosyliaus Sezemano 100 
metų gimimo sukaktis. Nuo 1923 
metų jis gyveno Lietuvoje ir Hu
manitarinių mokslų fakultete 
dėstė filosofinius dalykus. Jis 
yra kilęs iš mišrios šeimos (tė
vas švedas, motina prancūzė). 
Gimė 1884 Petrapilyje. Filosofi
jos ir kalbotyros dalykus studi
javo Viborgo, Petrapilio ir Vo
kietijos universitetuose. Jo mėgs
tamiausios mokslinės sritvs 
buvo gnoseologija ir estetika. 
Išmokęs lietuviškai, jis parašė 
Logikos vadovėlį. Tik po jo mir
ties išleistas stambus veikalas

v.

Estetika. Nors V. Sezemanas
buvo tik ramus kultūrininkas, 
bet sovietinės valdžios buvo iš
tremtas į Sibirą. Mirė Vilniuje 
1963. Dabar jau leidžiama mi
nėti ir jo gimimo sukaktis, kai- visokie nesutikimai tarp mūsų 
bama apie jo nuopelnus Lietu- žento brolio ir jo šeimos iš vie- 
vai. — Teigiamo herojaus pro- nos pusės ir mūsų dukters iš 
blema literatūroje neduoda ra- kitos. Ką tik mūsų duktė pasako 
mybės pavergtos Lietuvos lite
ratūros kritikams. Socialistinio 
realizmo teoretikai visą laiką 
teigia, kad naujasis socialistinis 
žmogus turįs būti teigiamas vei
kėjas, jau pačiu savo buvimu 
teigiąs gyvenimą. Bet kad tokio 
herojaus realybėje nėra ir socia
listinio realizmo teoretikų reika
lavimai pakimba ore. Ir ne
nuostabu, kad laikas nuo laiko 
vėl pakartotinai grįžtama prie 
šios problemos svarstymo. Štai 
šių metų “Pergalės” nr. 4. iš
spausdintas ilgokas ir vertas dė
mesio keturių žinomų literatūros 
kritikų — V. Areškos, A. Bučio, 
A. Krasnovo, S. Žuko pasikal
bėjimas.

— Salomėja Nėris jau ver
čiama komunistų garbinamu sta
buku. Jau 20 metų ji yra “Poe
zijos pavasario” dievaitė, o 80 
metų gimimo sukaktis rengia
masi minėti ne tik Kaune, Vil
niuje, Vilkaviškyje, vidurinėse

llam* laikrafttyH duoti pMlėkinlmų 
Ir patarimų talalnloto ktausfoiala Dar
bininko ako Rytojam. Klausimai olųs- 
tlnl jot adresu: Dr. M. L. Švei
kauskas — Attomey-at-Lsw, Boston 
Flvs Bank BMę., 1BH Contra Si, 
Boston, MA 02132

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Tamstų klausimą, nes nežinau, 
kas buvo parašyta Tamstų žento

SUSIDARĖ RŪPESČIŲ DĖL 
TURTO PALIKIMO ANŪKAM

KLAUSIMAS
Mūsų duktė yra našlė. Jos vy

ras mirė prieš 6 metus. Ji turi 
tris vaikus: berniuką — 19 metų, 
dukrelę — 13 metų, o jauniau
sia dukrelė yra tik 8 metų am
žiaus.

Prieš dvejus metus mirė mū
sų žento teta ir paliko visą 
savo turtą, kurio buvo gana 
daug, mūsų anūkam ir jų dėdei, 
t.y. vaikų tėvo broliui. Mūsų 
anūkam buvo užrašyta pusė to 
palikimo. Testamento tvarkytoju 
buvo paskirtas mūsų anūkų dė
dė, kuriam, kaip minėjau, buvo 
palikta kita pusė tetos palikimo. 
Nežinome kodėl, bet prasidėjo

ar padaro, jie vis priešingi, prie 
visko kabinasi. Patarėme savo 
dukteriai pasiimti advokatą, bet 
ji vis sako, kad jai advokatas

ir aukštosiose mokyklose, bib
liotekose Lietuvoje, bet net 
Maskvoje. Bus išleisti 3 jos 
raštų tomai, surinkti atsimini
mai ir t.t. Tuojau po S. Nė
ries ateina L. Giros 100 metų 
gimimo sukaktis. Atrodo, kad ir 
S. Nėris pakliuvo į tą garbina
mųjų tinklą per savo naivumą, o 
L. Girai prie naivumo prisidėjo 
ir savanaudiškumas.

— “Atgimę paminklai” — tai 
1983 pabaigoje išleistas spalvo
tas albumas, skirtas restauravi
mo darbų trisdešimtmečiui pa
minėti. Albume randame daug 
senų pastatų, paminklų, net 
bažnyčių, meno paminklų. 
Trumpi tekstai duodami lietu
viškai, rusiškai ir angliškai.

Pr. N.

nereikalingas. Jos švogeris turi 
advokatą, kuris tvarko visus rei
kalus, o mūsų duktė atsideda ant 
jo.

Prieš du mėnesius mūsų duk
tė buvo pašaukta į teismą, sako, 
bus pasitarimas prie teisėjo. Vėl 
patarėme savo dukteriai neiti į 
teismą be advokato, bet ji mūsų 
neklausė, nuėjo pati. Tame teis
me buvo paskirtas kitas advoka
tas mūsų anūkam. Teisėjas įsakė, 
kad tas svetimas advokatas tvar
kys mūsų anūkų finansinius ir 
kitokius reikalus; už tai, žinoma, 
jam bus atlyginta iš vaikų ki
šenės. Duktė buvo nepatenkinta 
tuo sprendimu, bet sakė, nieko 
nepadarysi, taip reikia.

Rašome Tamstai, atsiklausda- 
mi: kodėl motina pati negali 
tvarkyti savo pačios vaikų finan
sinių reikalų? Mūsų duktė yra 
baigusi kolegiją ir puikiai nu
simano apie finansinius reika
lus. Kam čia mokėti svetimam 
advokatui už tai, ką galėtų at
likti pati motina? Ar motina ne
turi teisės tvarkyti savo vaikų 
gyvenimą ir jų reikalus? Juk jos 
pareiga juos maitinti, prižiūrėti 
ir tvarkyti, kol jie jauni, ar ne? 
Kodėl teismas jai atima teisę 
tai daryti?

Seneliai

ATSAKYMAS
Negaliu tiksliai atsakyti į

palikimas Tamstų anūkam 
buvo “in trust”, nes jei testa-i 
mente būtų nurodyta, kad vaikų 
dalys yra paliekamos patikėti
niui (in trust), būtų nurodyta, > 
kas tas patikėtinis yra. Tokiu at
veju ne teismas, bet testatorius 
būtų “išrinkęs” patikėtinį.

Kadangi teismas nutarė pa
skirti “tvarkytoją”, sprendžiu, 
kad testamente tokio patikėtinio 
nebuvo. Jei mano prileidimai 
yra tikslūs, patarčiau Tamstų 
dukteriai būtinai pasiimti advo
katą, kuris paprašytų teismo, kad 
ji, motina, būtų paskirta teisine 
vaikų globėja (legal guardian). 
(Tai, žinoma, liečia tik maža
mečius vaikus, t y. Tamstų 
anūkes, o neliečia anūko, kuris 
jau yra virš 18 metų amžiaus).

Daug kas mano, kad motina 
arba tėvas “savaime” yra savo 
mažamečių vaikų globėjai ir vai
kų turto “tvarkytojai”. Pagal 
įstatymus, tėvai yra “natūralūs 
mažamečių vaikų globėjai (tei
siškai tai vadinasi natural 
guardians of the body of die 
child), bet kai yra turto įvelta, 
tėvai turi kreiptis teisman, pra
šydami, kad jie būtų paskiriami 
“teisiniąis^/Vaikų globėjais (le
gal guard^ins).

Kadangi iTųTamstų laiško ma
tyti, kad nėra litigacijos, nėra 
ieškinių, yra aišku, kad vaikam 
nėra reikalingas vadinamasis 
“guardian ad litem”. Kyla klau
simas, kodėl buvo reikalingas 
tas “svetimo” advokato paskyri
mas. Manau, kad Tamstų aprašo
momis aplinkybėmis, Tamstų 
dukters advokatas neturės sun
kumų paskirti motiną, o ne sve
timą, vaikų teisine globėja. To
kiu būdu bus sutaupyta ir pi
nigų ir sielvarto. Jei teismas 
įsakys, kad Tamstų duktė pri
statytų teismui “surety bond” 
iš draudimo bendrovės, irgi ne
bus bėdos, nes tokie “bonds’ 
nedaug tekainuoja; būtų žymiai 
mažiau, negu “svetimo” tvarky
tojo atlyginimas.

JUNGTINĖMIS JĖGOMIS
LIETUVOS LABUI

JAV prezidento Ronald Reagan žodis, perduotas telefonu 
per Dr. Butkų VU Laisvojo Pasaulio Lietuviu 
Tautinių Šokiu Šventės dalyviams (1984.VIL1)

Prezidentas: It is a pleasure for me to congratulate you, Dr.
Butkus, and all the participants of the VII Free World Lithuanian Festival.

Nancy and I are very sorry that we could not be with you today. I 
understand that some of the young dancers are from countries as far away 
as Argentina, France , and even Australia, and I welcome all of those fine 
visitors to the United States. I hope, that your stay here will be enjoyable.

I know too, that all of today’s dancers have worked for many months 
to learn the dances of your Lithuanian ancestry. Your continuing traditions 
of centuries past and by doing so are bringing joy and wonder to your fellow 
Americans.

Preserving traditions is a good thing. Someone has said that 
tradition is a glue that holds civilization together. Today’s festival is not 
only a cultural celebration, but also a celebration of your healthy families, 
your vibrant communities and deeply held religious faith. You know all of 
us in this country of ours have our roots someplace else. Many of you there 
today could very well be and I am sure are the first of your families to be 
Americans. Others it was our parents or our grandparents or our great
grand-parents and back through the history of our families. But all of us 
have remained with the firm tie to our roots and to those countries that 
from once we came.

Finally, as many of you know just last month I had the privilege of 
signing the third annual Baltic Freedom Day Proclomation. And let me 
take this opportunity to reaffirm my full support to the cause of the 
Lithuanian people and my belief that a new dawn of freedom lies in their 
future.

Now, Dr. Butkus, again I thank you for this opportunity to call. 
Thank you.

Thank you... (plojimai). Thank you very much Mr. 
We all love you because you are 

you here also...

Dr. Butkus:
President. You just heard that applause 
the champion of the peace. Mr. President, we do miss 
Thank you very much, Mr. President.

President*** Thank you and God bless you all. 
plojimai...)

Good bye! (Ilgi

(Šis telefoninis pasikalbėjimas J. Stempužio 
magnetofono juostos).

perrašytas iš

(atkelta iš 3 psl.)
rė savo organizacinių pastangų 
remontui reikalingų lėšų sutelk
ti, bet lietuvių visuomenei už
teko vien to, kad buvo susitar
ta kartu dirbti ir tikslas'' buvo 
pakankamai svarbus, ir ji sukro
vė reikiamas lėšas — 130,000 
dol. su viršum be didelių sun
kumų. Antras konkretus bendras 
darbas buvo pradėtas pereitą 
rudenį, kada buvo sudaryta visų 
trijų mūsų pagrindinių veiksnių 
komisija, kuri išsivystė į fonda- 
ciją telkti lėšom padėti gynimui- 
si nekaltų mūsų tautiečių iškel
tose OSI bylose. Čia vėl nė vie
nas tų veiksnių “nepersisten
gia”. O būtų gerai, kad tie veiks
niai pradėtų tarp savęs konku
ruoti savo pastangose tą fondą 
auginti, užuot, kad įkorporavus 
ir padengus pradines išlaidas, 
sėdėti ir laukti, kol visuomenė 
pati susipras ir pradės krauti ja
me savo aukas.

projektų ir nuoširdesnio darbo 
juose, tada ir tie santykiai sa
vaime gerės.

Kokius Jūs siūlytumėte būdus 
gausiau įtraukti mūsų jaunimą 
į visuomeninę veiklą?

Pirmiausia turėtume nustoti 
pešiotis savo tarpe. Tuo suma
žintume bent vieną pretekstą 
mūsų jaunimui atsikalbinėti. 
Tur būt neklysime sakydami, 
kad jaunimas mėgsta konkrečius 
darbus. Jei jie sugalvoja ar įsi
jungia į kurj darbą, bet ne 
mūsti pasiūlytą ar mūsų nuomo
ne bereikalingą, neduokim 
jiems su mūsų kritika per gal-

tuviu Bendruomenė puoselėja ir 
remia šalia jos pradėjusią akty
viau reikštis Pasaulio Lietusiu 
Jaunimo Sąjungą. Altas, turėda
mas savo sudėty Lietuvos \y* 
čius. lietuvišką organizaciją, 
kuri ne mažėja, o didėja, turė
damas fraternalines organizaci-

Inž. Viktoras Naudžius. Nuotr.
Jono Tamulaičio

jas, kuriose yra prieškarinės lie
tuvių emigracijos palikuonių, 
galėtų su jų pagalba ieškoti tų

rikoje. Ta kryptimi LRK Fede
racija pradėjo kai kurias pastan
gas su šiais metais pasirodžiu 
siu savo mėnraščiu “Observer’,

liasdešimt tūkstančiu tu “už
mirštu” lietuviu kilmės ameri- 
kiečiu-mūsu tautos broliu. To- 
kias pastangas reikėtų stipriai 
remti. Tik per spaudą tie žmo
nės gali būti pasiekti.

Amerikos Lietuviu Taryba 
rengia spalio mėnesį Chicagojc 
Amerikos Lietuvių Kongresą. Ko 
norime tuo atsiekti ir ką Jūs 
siūlytumėte, kad tas renginys 
būtu našesnis?

Alto ruošiami kongresai įvyks
ta kas penkeri metai. Kongre
so šūkis “Vieninga kova už Lie
tuvos laisvę" turėtų pade
monstruoti Amerikos lietuvių 
vieningumą kovoje už Lietuvos 
išlaisvinimą, o tam įrodyti rei* 
kėtų Altui ir LB-nei iki to kong
reso dienos susitarti. Tuo kong
resas iv taptų išskirtinis.



Jaunimas, lietuviškas žodis 
Ir daina...

Philadelphijos LB apylinkės 
valdyba kasmet surengia tradi
cinį pavasario koncertą su gera

PHILADELPHIA, PA

V. Rociūnas

KUN. R.K. BALČYS
SUKAKTUVININKAS

ino

— Šv. Kazimiero minėjimo 
ir Lietuvių katalikų kongreso 
pamaldos Toronte rugsėjo 2

lyvaujant Toronto arkivyskupui 
kard. E. Carter.

— Poetui Leonui Lėtui paskir
ta Lietuvių Rašytojų dr-jos 1983 
m. lietuvių literatūros premija 
už poezijos rinkinį “Trakas”. 
Vertinimo komisiją sudarė dr.

kė dovaną Juozo mamai, moky
tojai Marijai Sušinskienei už jos 
dešimties metų darbą mokyklo-

“HARMONIJA” CLEVELANDO 
ATEITININKŲ ŠVENTĖJE

— Amerikos Lietuvių Katali- 
ių Kunigų Vienybės 75-rių me
tų jubiliejinis suvažiavimas bei 
Pasaulio Lietuvių Katalikų Vie
nybės suvažiavimas vyks rug
pjūčio 29-30 Royal York viešbu
ty, Toronte, Ont., Kanadoj.

Vinco Krėvės lituanistinė mo
kykla birželio 2 užbaigė mokslo 
metus. Šiais metais aštuntą sky
rių baigė tik vienas abiturien
tas Juozas Gintaras Sušinskas. 
Gražiu baigimo rašiniu Juozas 
išvardino visus jį mokiusius mo
kytojus ir kiekvienam iš jų padė
kojo. Neužmiršo ir savo tėvelių, 
kurie jam davė lietuviško auk
lėjimo pagrindus.

Tą pačią dieną mokyklos ve-

14M — ŠV. KAZIMIERO METAI — 1984

— Kun. Stanislovas Kurmaus- 
kas, Vilijampolės parapijos alta
ristas, mirė liepos 5 Kaune. Ve
lionis buvo gimęs prieš 60 metų, 
kunigu įšventintas 1949. Tai jau 
dvyliktas šimet okupuotoj Lietu
voj ir penktas Kauno arkivysku
pijoj miręs kunigas.

Scena iš Philadelphijoje suvaidintos J. Dantienės komedijos “Prie dangaus vartų . Iš k.; 
D. Surdėnienė — lietuvės motina, A. Šalčiūnas — angelas, V. Volertas — LB pirmininkas 
J. Krokytė-Stirbiėnė — Meilė, R. Stirbys — Alto pirmininkas. Nuotr. A. Bagdonavičiūtės

ruošta paskaita buvo visų gyvai 
sekama.

Po trumpos oficialiosios dalies 
jaunučiai ateitininkai, mokslei
viai ir studentai suvaidino “Eg
lę žalčių karalienę”. Per 30 
jaunučių, minint Motinos dieną,

Dr. Romualdo Kriaučiūno, 
Dainavos jaunimo stovyklos ta
rybos pirmininko, paskaitą per
skaitė Dalia Staniškienė. Lengvu

— Laureato rašytojo Jurgio 
Gliaudos novelę “Pirma miles- 
tiba” (Pirmoji meilė) išspausdino 
latvių išeivijos žurnalas “Treji 
Varti”, skirtas literatūros ir pa- 
baltiečių kultūros klausimam 
gvildenti. Novelė paimta iš rin
kinio “Gęstanti saulė”. Į latvių 
kalbą išvertė rašytojas Anšlavs 
Eglitis. Įdėtas ir autoriaus Jur
gio Gliaudos atvaizdas.

— Anatolijus Miliūnas, Lietu
vių Respublikonų Federacijos 
pirmininkas, JAV prezidento au
torizuoto rinkiminio komiteto 
yra paskirtas organizuoti ir vado
vauti JAV lietuvių visuomenėj 
balsuojant už Reagan-Bush kan
didatūrą.

Lietuviai pranciškonai kviečia jus praleisti atostogas Kenne 
bunkport. Maine vasarvietėje.
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Šilbajoris ir dr. Živilė Bilai šytė. 
2000 dol. premijos mecenatas 
— Lietuvių Fondas. Premijos 
įteikimas numatomas spalio 28 
Chicagos Jaunimo Centre.

Po trumpos pertraukos atlikta 
Julijos Dantienės parašyta ir 
režisuota vieno veiksmo komedi
ja “Prie dangaus vartų”. Nors 
dauguma artistų pirmą kartą 
pasirodė scenoje, visi pasigėrė
tinai gerai sukūrė savo vaidme
nis. Režisierės nuopelnas, kad 
artistai savo rolėse jautėsi gerai 
ir publikai perdavė savo entu
ziazmą.

Vaidino šie asmenys: Pasako
toja ir Meilė — Jūratė Kroky- 
tė-Stirbienė, Angelas vyresny
sis — Algis Šalčiūnas, Laimė — 
Danutė Rukšytė, Cezaris — Ei
mutis Radžius, Kastytis — Aud
rius Dragūnas, Geras vyras — 
Vidmantas Rukšys, LB pirmi
ninkas — Virgus Volertas, Alto 
pirmininkas — Rimantas Stir
bys, Pagunda — Rasa Krokytė,

— Kun. Pranas Bastys, Uk
mergės parapijos altaristas, pa
laidotas liepos 5. Velionis buvo 
gimęs 1915 spalio 2 Antkalniš- 
kių km., Raseinių apskr. Kunigu 
buvo įšventintas 1939 birželio 3.

— Lietuvos vyčių 71-mas sei
mas įvyks Chicagoje rugpjūčio 
22-26. Seimo technišku paruoši
mu, svečių priėmimu ir seimo 
leidiniu rūpinasi Lietuvos vyčių 
36-ta kuopa, vadovaujama John 
L. Paukščio.

— Steigiama nuolatinė kasme
tinė premija už religinį veikalą 
— 2000 dol. Po 1000 dol. ski
riama knygos autoriui ir knygą 
išleidusiai leidyklai. Premijos 
steigėjas ir jos mecenatas — kun. 
dr. Juozas Prunskis.

metu. Nasvytytė, būdama to
kių mišrių jaunuolių ansambly, 
visada su pasididžiavimu pa
brėždavo savo lietuvišką kilmę.

Ingrida Nasvytytė šiemet bai
gia Magnificat katalikišką mo
kyklą, yra baigusi šv. Kazimiero 
lituanistinę mokyklą, priklauso 
prie Grandinėlės ir Neringos 
tunto. Rudenį pradeda studijas 
John Carroll universitete, pa
sirinkdama politinių ir komuni
kacijos mokslų sritis

— Povilas Baltis, gyvenąs Ha
vajuose, 14 metų dirbo Leeward 
kolegijoje kaip svetimų kalbų 
dėstytojas, o vėliau pakviestas 
vadovauti svetimų kalbii labora
torijai, kurią perorganizavo, 
paskutiniais trejais metais ten 
suorganizavo mokymo priemonių 
centrą. Pereitais metais išėjo į 
pensiją, bet palaiko ryšį su pro
fesoriais ir studentais.

INGRIDA NASVYTYTE TARP 
“DAINUOJANČIŲ ANGELŲ”

motinos garbei atliko montažą, 
po kurio visi dalyviai, išbėgę į 
salę, ten esančias savo motinas 
apdovanojo gėlėmis.

Ateitininkija Clevelande yra 
gyva ir pajėgi organizacija. Daug 
jos narių yra įsijungę į įvairius 
parapijų, kultūros, politikos bei 
švietimo darbus. Per 45 metus 
Clevelando ateitininkai buvo ir 
tebėra viena iš tų organizacijų, 
kuri neatsisako prisiimti pareigų 
Lietuvos laisvės ir lietuvybės- 
krikščionybės išlaikymo pa
stangose.

metų renginys, įvykęs gegužės 
5 Lietuvių Namuose, susilaukė 
ypatingo dėmesio, nes progra
moje pasirodė du nauji vietiniai 
vienetai: Vyto Maciūno vado
vaujamas Vyrų Dainos Vienetas 
ir Julijos Dantienės suorgani
zuotas Bendruomenės Dramos 
Mėgėjų Būrelis.

Vakarą atidarė valdybos narė 
Renata Baraitė, kuri kartu su 
pereitų metų abiturientu Tomu 
Danta supažindino publiką su 
keturiais gimnaziją baigiančiais 
abiturientais: Paulium Krakaus- 
ku, Sally Litvinaite, Rima Pliuš- 
konyte, Birute Šnipaite. Pranešė
jai išryškino abiturientų daly
vavimą lietuviškose organiza
cijose ir jų atsiekimus mokyk
lose. Teresė Gečienė, LB pirmi
ninkė, juos apdovanojo PLB vy
čio ženkliukais ir šia ceremoni
ja oficialiai įvedė į bendruo
menės gretas. Jaunuoliai supa
žindino vakaro dalyvius su savo 
tėvais ir pareiškė, kur ir ką stu
dijuos ateinantį rudenį.

Vakaro meninę programą pra
dėjo Vyrų Dainos Vienetas, ku
rį šalia vadovo Vyto Maciūno 
sudaro B. Krokys, R. Pūkis, 
V. Rukšys, R. Stirbys, A. Šal
čiūnas ir Vrg. Volertas. Jiem 
akomponuoja Birutė Šnipaitė. 
Pirmu išėjimu padainavo Dai
navos tango — S. Sližio, Vėl 
Svieski — S. Povilaičio, Einu per 
kiemą — l.d., harm. B. Jonušo, 
ir Motinos valsas — P. Gaulės. 
Pastarąsias dvi dainas dainuo
jant, įsijungė sol. O. Pliuškonie- 
nė, Z. Štarkaitė ir B. Voler- 
tienė. Antru išėjimu vieni vyrai 
padainavo Ar aš tau sese, nesa
kiau 
ir Nemunėli, Nemunėli 
zinsko. Šis buvo antras vyrų 
pasirodymas Philadelphijoje, 
kuris parodė didelę jų pažangą, 
įdėtų darbo valandų rezultatus.

Tarp dainų su savo humo- 
ristikos kūryba pasirodė Julija
Dantienė. Prajuokindama pub
liką iki ašarų, ji deklamacija 
“apdainavo” poetų užmirštą 
“Gaidį” ir senatvei nepasiduo
dančią romantišką porą “Po 25 
metų”.

Clevelando muzikos salėje 
“Dainuojančių angelų” dainos 
ir muzikos ansamblis gegužės 
13 atžymėjo savo darbo 20 metų 
sukaktį. Šis talentingų, muzika
lių ir drausmingų jaunuolių 
vienetas, turįs gražią reputaciją 
plačiuose amerikiečių sluoks
niuose, yra apjungęs 255jaunuo
lius nuo 6 iki 16 metų iš įvai
rių religijų ir etninių grupių. 
Vadovauja įkūrėjas-direktorius 
W.C. Boehm.

“The Singing Angels” ansamb
lis su savo koncertais yra aplan
kęs Angliją, Austriją, Japoniją, 
Taivaną, Vokietiją, Kiniją, Iz
raelį, Italiją, Vatikaną, Rumuni
ją, Kanadą, koncertavęs didžiuo
siuose JAV miestuose, televizijo
je, įvairiose šventovėse, senelių 
prieglaudose, ligoninėse, išleidę: 
plokštelių, koncertavęs Baltuo
siuose Rūmuose.

Kun. Robertas Kęstutis Bal- 
čys, Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos Amsterdame, N.Y., kle
bonas, birželio 9 atšventė 35 
metų kunigystės ir 35 metų dar
bo Šv. Kazimiero parapijoj su
kaktis.

Kun. R. K. Balčys buvo pa
grindinis padėkos mišių konce- 
lebrantas. Su juo kartu mišias 
aukojo prel. Edward R. Glavin, 
pasakęs ir pamokslą, kun. Anta
nas Grigaitis, kun. Petras Jo
naitis ir kun. Joseph Dworak.

Aukojimo procesijoj dalyvavo 
parapijos organizacijų atstovai. 
Giedojo parapijos choras, vado
vaujamas John Nye, ir solistė 
Roberta Cuozzo.

Kun. R. K. Balčys gimė 1924 
Dormont, Pa. Su tėvais 1933 nu
vyko į Lietuvą ir ten išbuvo iki

— “Draugo” dienraščio meti
nė gegužinė Chicagoj, marijonų 
soduose bus liepos 29. Progra
moj pamaldos, pietūs, laimėji- 
mai ir kiti įvairumai.’T*alf ptfiši- 
dės prie dienraščio 75-rių metų 
sukakties minėjimo. Sukaktis 
pradėta minėti liepos 12.

Lietuvė motina ir žmona — Da
nutė Surdėnienė, Angelėliai — 
Kristina Balten, Monika Jovai- 
šaitė, Verutė JovaiSaitė, Audra 
Mironaitė, Dalia Mironaitė, 
Austė Radžiūtė, Gabija Radžiū- 
tė, Rasa Stirbytė, Sigutė šni
paitė ir Alexis Washofsky.

Algis Šalčiūnas Angelo vy
resniojo rolėje nuo pirmo mo
mento scenoje įstengė pagauti 
publikos dėmesį ir nuteikti visą 
linksmą vaidinimo eigą.

Prie vaidinimo pasisekimo la
bai daug prisidėjo Gemos Krei- 
vėnaitės sukurtos ir pagamin
tos dekoracijos ir kostiumai. 
Spalvų, šviesų ir net su garais 
realistiškai sukurtų debesų de
rinys iškart iššaukė žiūrovų 
fantaziją. Technikinę talką su
darė Vytas Bagdonavičius, 
Charles Roman, Vytas Surdė- 
nas ir Kazys Razgaitis. Režisie
rei talkino Vida Šalčiūnienė.

Kadangi vakaro reklama ža
dėjo originalią, naują progra
mą, tai ir publikos susirinko 
daugiau nei paprastai Philadel
phijos renginiuose būna. Buvo 
atvažiavusių ir iš tolimesnių 
miestų. Geri programos atgar
siai toli siekia, ir jau yra už
klausimų gastrolėm. Ir vyrų vie
netas ir dramos būrelis tikisi 
pasirodyti kitose lietuvių kolo
nijose. Be to, Philadelphijos 
publika jau laukia naujo vaidi
nimo. Po šokių šventės ir vasa
ros poilsio tikimės, kad abu 
vienetai pradės repetuoti nau
jus repertuarus. Julijai Dantie- 
nei, Vytui Maciūnui, Gemai 
Kreivėnaitei ir visiem artistam 
bei dainininkam linkime daug 
kūrybingų metų.

— Clevelando vyrų oktetas, 
vadovaujamas Ryto Babicko, 
ruošiasi kelionei į Australiją. 
Oktetas sutiko dalyvauti Aus
tralijos Lietuvių dienose, kurios 
šių metų gruodžio pabaigoj pir
mą kartą rengiamos Australijos 
sostinėj Canberroj. Svečiai iŠ 
JAV taip pat koncertuos ir ki
tose lietuvių kolonijose. Jų kon
certais rūpinsis Australijos Lie
tuvių Bendruomenės krašto val-

LB apylinkės pirmininkė Te
resė Gečienė pasveikino abitu
rientą Juozą ir jam įteikė LB 
valdybos dovaną — knygą. Ta 
pačia proga buvo įteiktas $100 
čekis mokyklos šokių grupei 
“Aušrinėlei”, vykstančiai į Sep
tintąją Tautinių Šokių Šventę. 
LB valdyba taip pat paskyrė 
$100 moksleivių ir studentų šo
kių grupei “Aušrinei” ir čekį 
įteikė vadovui Eimučiui Ra
džiui. “Aušrinėlei” vadovauja 
Aušra Bagdonavičiūtė.

Gabrielius Mironas, dvejus 
metus išdirbęs Vinco Krėvės 
mokyklos vedėjo pareigose, pasi
traukė dėl tarnybinių įsiparei
gojimų. Visuotinis tėvų susirin
kimas išrinko naują mokyklos 
vadovybę. Vedėju bus dr. Ro
mas Šnipas, o tėvų komitetą su
darys Gediminas Surdėnas, Da
lia Dainorienė ir Giedrė Šni- 
pienė.

Šiame iškiliame ansambly 
tiktai viena Ingrida Nasvytytė, 
Vytauto ir Milytos duktė, atsto
vauja lietuviam. Ingrida išdai
navo jau septynerius metus ir 
gimnazijos baigimo proga už 
pavyzdingą ir kūrybingą darbą 
ansambly buvo apdovanota 
pinigine premija, kuri buvo į- 
teikta sukaktuvino koncerto

1947. Kunigystei pradėjo ruoštis 
tarpdiecezinėj Kauno semina
rijoj. Teologijos studijas baigė 
Šv. Bernardo seminarijoj Ro- 
chestery.

Kunigu buvo įšventintas 1949 
birželio 11 Nekalto Prasidėjimo 
katedroj Albany, N.Y. Jo pirmas 
paskyrimas buvo asistentu į Šv. 
Kazimiero parapiją, Amsterdam, 
N.Y., 1949 spalio 1. Šioj para
pijoj praleido visą savo kunigiš
ką gyvenimą. 1967 gegužės mėn. 
buvo paskirtas šios parapijos 
klebonu.

Kun. R. K. Balčys yra buvęs 
Montgomery apskrities katalikų 
kunigų dekanu ir Amsterdamo 
distrikto kunigų draugijos pre
zidentu. Dabar jis yra vienas iš 
Albany vyskupo Howard J. Hub
bard patarėjų. t

Clevelando ateitininkų tradi
cinė šeimos šventė įvyko gegu
žės 12-13. Prieš dvejus metus 
ateitininkai tos šventės koncer
tui buvo pasikvietę New Yorko 
Harmonijos kvartetą, kuris per 
trumpą laiką jau buvo suspėjęs 
užsirekomenduoti kaip harmo
ningas koncertinis vienetas.

Dabartinė Ateities klubo val
dyba—pirm. Dalia Staniškienė, 
vicepirm.-ižd. Kazys Ralys, sekr. 
Regina Šilgalienė ir narės Ro
ma Čepulienė, Jadvyga Klio- 
rienė ir Ona Rociūnienė—pa
kvietė Harmoniją ir šių metų 
šventei.

Kvartetas atskrido su kiek pa
keistu sąstatu ir repertuaru. Vie
toj soprano Rasos Bobelytės- 
Brittain dainavo Astra Vilija 
Butkutė ir vietoj nuolatinio 
akompaniatoriaus Mato Yat- 
kausko akomponavo jaunas ame
rikietis muzikas William Smiddy.

Astra V. Butkutė-sopranas, Bi
rutė Ralytė-Malinauskienė — al
tas, tenoras ir vadovas Viktoras 
Ralys, bosas Petras J. Tutinas 
sudaro dabartinę Harmoniją. 
Džiaugdamiesi savo jaunyste ir 
turėdami neabejotinų talentų, 
kvarteto dainininkai gali atlikti 
įvairių žanrų vokalinius kūri
nius, juos taip pat paįvairin
dami atitinkama vaidyba.

Be programoje įrašytų kūri
nių, kvartetas, publikai prašant, 
atliko dar keturias modernaus 
žanro amerikiečių autorių skam
bias melodijas. Tai akivaizdus 
įrodymas, kad šiem dainininkam 
atlikti giesmes, liaudies dainas, 
operų ar operečių ištraukas, 
nuotaikingus duetus bei Rock’n 
Roll kūrinius nesudaro sunku-

Vasarvietė yra labai gražioje kurortinėje vietoje — prie pat 
Atlanto vandenyno. Yra jūros vandens baseinas, teniso aikštė, 
vėsinami kambariai, gražus parkas, rengiami kultūriniai vakarni. 
Buto ir maisto kainos žemesnės negu kitur.

Informacijai adresas:
Franciscan Quast House
Kennebunkport, Maine 04046
Tel. (207) 007-2011

— Valdis Muižnteks, Latvių 
bendruomenės Amerikoje Švie
timo taryb
Mokytojų ir jaunimo studijų sa
vaitėje Dainavoje ir liepos 31 
kalbės apie latvių mokytojų 
Amerikoje ruošimą, latvių sky
rių Western Michigan universi- 
tt'te ir kitais latviu švietimo

300 klausytojų Dievo Motinos 
parapijos salėje Harmoniją sekė 
su pasigėrėjimu, dideliu dėme
siu ir dėkingumu, kurį išreiškė 
stipriais plojimais.

Šiam gražiam dainos viene
tui linkėtina dar ilgai džiugin
ti lietuvius ir kitataučius klau
sytojus. Po koncerto įvykusiose 
vaišėse buvo atšvęstas ir Astros 
Vilijos gimtadienis.

Gegužės 13, sekmadienį, atei
tininkai nuo jaunučių iki sen
draugių su vėliavomis dalyvavo 
pamaldose Dievo Motinos N.P. 
bažnyčioje. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė ateitininkų dva
sios vadas Clevelande kun. G. 
Kijauskas, SJ.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvykusioje akademijoje, kuriai 
vadovavo Lionė Kazlauskienė, 
įžodį davė 3 jaunieji ateitinin
kai, 2 moksleiviai ateitininkai ir 
5 studentai. “Kas girdi mūsų 
balsą ir kas lydi mūsų žingsnius, 
težino: Ateitis turi būti visa su 
tavimi, nes be tavęs nėra atei
ties, mūsų Kristau, mūsų Broli, 
mūsų Valdove” — skambėjo šių 
pasiryžėlių balsai, tarti iškilmin
game Credo pareiškime.

Įžodį davusius svei 
sios vadas, jaunučių vadovė Al 
dona Zorskienė, Andrius Kaz 
lauskas ir Paulius Staniškis.

« fet
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DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE
Nauji pasikeitimai ir pertvarkymai siuntiniame j 

Lietuvą siųsti: nuo rugpjūčio 1 siuntėjas jau negalės 
sumokėti muitą. Sena tvarka, sumokant muitą čia, 
siuntinių užsakymus pri Imante iki 19S4 liepos 30. Visi 
seniau skelbti mūsų siuntiniai galioja.
SIUNTINYS No. 2 — 1984

3 m. šilkinio aksomo suknelei; 3 m. labai geros 
vilnonės medžiagos eilutei; 2 sv. vilnonių siūlų; 3 
vilnonės gėlėtos skarelės, 1 didelė vilnonė plona gėlėta 
vakarinė skara; nepermatoma nailono medžiaga sukne
lei; 1 pora “Wrangler” rumbuoto aksomo jeans; 1 pora 
denim jeans.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $450.00.
Į šį siuntinį dar galima dadėti 7 svarus įvairių 

prekių.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina 
su muitu):
Dirbtinio minko kailis paltui, Delux, sveria 6 sv..... .$100.00
Jeans, rumbuoto aksomo “Wrangler” arba “Levi” ....42.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis...................... 50.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė..................................... 12.00
Telescopic lietsargis ........   12.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai .......................... 48.00
Puiki suknelei medžiaga.......................................... 40.00
Šilkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 m................. 60.00
Aksomo medžiaga kostiumui,

dvigubo pločio, 3 m............................................. 76.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m............... 70.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m............. . 80.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m............... 100.00

Šiuos maisto produktus galima siųsti su rūbais: 1 sv. 
arbatos — 8.00, 1 sv. nescafes — 12.00, 2 sv. pupelių 
kavos —14.00,1 sv. Šokolado — 7.00,40 cigarečių — 5.00.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti $60.00 
persiuntimui.

Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles

BALTIC STORES & CO.
Z. JURAS

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BR1 4HB, ENGLAND
TEL. 01 460-2592

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 16 dol. Persiuntimas — 

postage 1 dol.

Vardas, pavardė.............-...............................................-...........-.................

Numeris, gatvė.......................  -.............

Miestas, valstija, Zip......................................................................„...................

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1984 metam

Vardas Ir pavardė ..................................................................

Adresas ........................................................ ..............................

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
kainuoja tik 12 dol. Visiem kitiem prenumerata — 15 dol. 
metam.

Siunčiu už prenumeratą $............
Už kalendorių $.........
Spaudai paremti $.........

---------------------------------- ----- —-------------------------------------- -r——'

Šv. Kazimiero medalis, išleis
tas jubiliejui rengti komiteto, jau 
gaunamas Darbininko administ
racijoje. Medalis bronzinis, įdė
tas į plastikinę dėžutę. Kaina 10 
dol. Persiuntimui pridedamas 
dar 1 dol.

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

už 2 dol. Tai P. Narvydo pa
sakojimai iš Lietuvos laisvės ko
vų, J- Jaškausko apysaka iš Lie
tuvos nepriklausomo gyvenimo 
pradžios, A. Žemaičio “Lietuvos 

.vaizdeliai” arba to paties au
toriaus “Nutolusios dienos”. 
Gaunama Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

NAUJAUSIOS 
KNYGOS
J. Puzino, Rinktiniai raštai.

I ir II tomas. Įrišti į kietus vir
šelius. Už abu tomus 35 dol.

B. Kviklio, Kauno arkivysku
pija. Gausiai iliustruota, įrišta.. 
23 dol.

E. Juciūtė, Igarkos 
Naujamiestis. Lietuvių tremti
nių gyvenimas Sibire. Įrišta. 10 
dol.

M. Blynas, Lietuvos senovės 
paminklai. Iliustruota . 10 dol.

M. Krupavičius. Visuomeni
niai klausimai. Įrišta. 18 dol.

Vytė Nemunėlis. Mažųjų die
nos. Poezija vaikam. 8 dol.

J. Matulaičio kelias į Vilniaus 
vyskupo sostą. 4 dol.

B. Ramanauskas, OFM, Aš 
savo dalį atlikau . .. Religinių 
straipsnių rinkinys, 12 dol.

A. Gailiušis, Visaip atsitinka. 
Novelės, 6 dol.

V. Kavaliūnas, Dalia. Roma
nas, kietais viršeliais, 7 dol.

Sese, budėk. Lietuvių skaučių 
seserija. Įrišta. 20 dol.

A. Budreckis, DLK Algirdas. 
Istorinis veikalas, įrištas. 16 
dol.

A. Rukša, Kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. III tomas, 
įrištas. 19 dol.

M. Karaša, Gyvenimo sū
kuriuose. Įrišta. 12 dol.

E. Juciūtė, Pėdos mirties zo
noje. Pergyvenimai Sibire. 10 
dol.

S. Yla, M. K. Čiurlionis kū
rėjas ir žmogus. Įrišta . 15 
dol.

G. Tautvytis, Gyvenimas oku- 
puotoj Lietuvoj. 10.00 dol.

S. Ylos, Ateitininkų vadovas.
II laida. 8 dol.

II Pasaulio Lietuvių Dienos. 
5 dol.

Br. Raila, Kitokios Lietuvos 
ilgesys. 5 dol.

R. Raid, Wenn die Sowjets 
kommen. Vokiečių kalba apie 
sovietų žiaurumus okupacijos 
metu Pabaltijo kraštuose. 12 dol.

Laisvės besiekiant. Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjungos įna
šas į antinacinę rezistenciją. 
Minkštais viršeliais 12 dol.

Dr. Wilhelm Storost--Vydū- 
nas, Sieben Hundred Jahre 
Deutsch-Litauischer Beziehun- 
gen. Įrišta. 14 dol.

Prof. Z. Ivinskis, Sv. Kazi
mieras. 4 dol.

Prof. J. Brazaitis, Raštai, I, II,
III ir IV tomai. Įrišti. Po 15

VĖL GAUNAMOS 
MELODINGOS 
PLOKŠTELĖS

Gina čapkauskienė—lietuvių 
kompozitorių dainos ir tarptau
tinių operų arijos. Plokštelė ar
ba kasetė 10 dol.

Tarp tostų ir dainų— Rimo 
Kaspučio Romantika. 9 dol.

Dainos, muzika ir gėlės — lie
tuvių kompozitorių sukurtos 
dainos Prano Lemberto žo
džiam. Įdainuota solistų, due
tų ir choro. 8 dol.

Persiuntimui pridedamas I 
dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y.. 11207.

*

GAUNAMAS PILNAS 
“AUŠROS” TEKSTAS

“Auszra”, Lietuvos atgimimo 
laikraštis, pilnai perspausdin
tas dviejuose tomuose. Tai Lie
tuvių Istorijos Draugijos reda
guotas leidinys. Du didžiuliai 
tomai, įrišti, kainuoja po 20 dol. 
Persiuntimui pridedama po 1.50 
dol. už kiekvieną tomą, šis svar
bus leidinys, o taip pat ir kitos 
lietuviškos knygos, lietuviškos 
plokštelės, suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn,N.Y. 
11207.

Savo vaikams, kurie, baig( 
mokslus, išsikelia gyventi į kitus 
miestus,užprenumeruok. Darbi
ninką. Tai bus jiems geriausia 
dovana.

Publius Vergilius Maro, Geor
gikos, vertė A. Nyka-Niliūnas. 
Albumo formatas, įrišta. 10 dol.

A. Grauslys, Jieškau Tavo vei
do, 10 dol.

Erlėnas, Girių sargai, apy
sakos. 3 dol.

V. Nemunėlis, Mažųjų dienos. 
8 dol.

P. Razminas, Kražiai. Ilius
truota, įrišta. 12 dol. i

O. Mikailaitė, Pumpučio pa
sauliukas, gausiai iliustruota. 3 
dol.

A. Gustaitis, Algis Trakys ir 
Taksiukas Šleivys. Vaikam. 
Iliustruota. 2 dol.

A. Gustaitis, Lietuva Europos 
nugalėtoja, su 80 iliustracijų 
krepšinio pergalėj. 2.50.

Gynybių Vilniaus sienų nu
griovimas, vertė M. Blynas. 3 
dol.

Korp. Ramovė, V.D. Universi
teto studentų atsargos karinin
kų atsiminimai. Red. J. Karka.

1984 KELIONĖS | LIETUVĄ
10-18 DIENŲ KELIONĖS, ĮSKAITANT 11 DIENŲ LIETUVOJE

18 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA 
#710 B: liepos 10—27 • ••*«*•••*«***»**••«•***•«.«•*****«•*•*•*••• $1,009 
#814 B: rugpjūčio 14-31 $1,909
11 dienų Lietuvoj, 2 Maskvoj, 2 Leningrade, 2 Helsinky 
FINNAIR via JFK

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA 
#612 B: birželio 12-28--------------------------------------$1,899
#918 B: rugeėjo 18 - spalio 4___________________ 41,829
6 dienos Vilniuj , 4 Rygoj, 3 VarSuvoj, 1 Frankfurte 
LUFTHANSA via jFK & Boston

13 DIENŲ - LIETUVA, RUSIJA IR ITALIJA 
#<520: gegužės 20 - birželio 1 ----------------------- 41,699
5 dienos Vilniuj, 5 Romoj, 2 Maskvoj

. AUTALIA via JFK

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA 

#612A: birželio 12-23  -- ------------------- ................41,849
#710: liepos 10-21  ---------------------- ------------------- -—41,649

#807: rugpjūčio 7—18 ••...•.•..•m....$1,649 
#918A: rugsėjo 18 - 29.......................... 41,489

6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte 
LUFTHANSA via JFK & Boston 
OBERAMMERGAU IR MIUNCHENAS (penkių dienų 
ekstra kelionė) — $439

12 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA 
#604: birželio 4-15 ....--------------------------- .41,639
#710A: liepos 10-21-----------------------------------L.........„41,639
#814A: rugpjūčio 14-25 41,639
#904: rugsėjo 4-15 . . .$1,639
#101: spalio 1-12 ................................  .........41,289
6 dienos Vilniuj, 2 Maskvoj, 2 Leningrade, 1 Helsinky 
FINNAIR via JFK

10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA 
#917: rugsėjo 17-26 ---------------- ..........------------ -------- .41,259

6 dienos Vilniuj , 2 Helsinky 
FINNAIR via JFK

Dėl brošiūros ir daugiau informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 Auburn St.

NEWTON, MA 02166
(617) 965-8080 arba (617) 969 - 1190

AIDAI — vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj. 
Ar juos prenumeruoji?

dol.
A. Musteikis, Dangaus ir že

mės šaknys. Romanas. 10 dol.
R. K. Vidžiūnienė, Vieno va

karo melancholija. Novelės 7 
dol.

A. Grauslys, Jieškau tavo vei
do. Religinių straipsnių rinki
nys. Antra laida. 10 dol.

K. Ostrauskas, Gundymai. 
Kietais viršeliais. 8 dol.

Vysk. V. Brizgys, II Vatinano 
mintys ir lietuviai susirinkime. 
Kietais viršeliais. 6 dol.

A. Šapoka, Lietuvos istorija. 
Įrišta. 17 dol.

S. Raštikis, Lietuvos likimo
keliais. 18 dol.

A. Tyruolis, Vainikas, Kry
žius, Lelija. Šv. Kazimiero gro
žinės literatūros antologija. 9 
dol.

Prof. J. Eretas tarnyboj Lie
tuvai. Straipsnių rinkinys. 4 
dol.

P. Gudelis, Joniškėlio parti
zanų atsiminimai. II dalis. 6 
dol.

Vysk. V. Brizgys, Žmogus 
realiame gyvenime. 5 dol.

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 316 pages, price 8 dol.)

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga au 
plastininlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery" už 8 dol. Pertluntlmss- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė ...................................................................................................

Numeris, gatvė ..................................................................... ................................

Miestas, valstija, Zip .........   ...................................

Didesnio formato. 10 dol.
K. Gečys, Katalikiškoji Lietu

va. Įrišta. 5 dol.
J. Budrys. Kontražvalgyba 

Lietuvoj. 3 dol.
Br. Kviklys, Telšių vyskupija. 

Įrišta. 20 dol.
Br. Kviklys, Vilkaviškio vysku

pija. Įrišta. 23 dol.
Auszra — 1 tomas. Įrištas. 

20 dol.
Auszra — II tomas. Įrištas. 

20 dol.
J. Puzinas, Petras Avižonis. 

Įrištas. 10 dol.
J. Eretas, Št. Šalkauskio bio

grafija. Įrišta. 5 dol.
St. Yla, Jurgis Matulaitis. Bio

grafija. 5 dol.
J. Kaributas, Kelionė aplink 

pasaulį. 4 dol.
Šv. Raštas, Naujasis Testa

mentas. Įrištas. 6 dol.
V. Sruogienė. Lietuvos stei

giamasis seimas. 5 dol.
M. Blynas, Nostradamus ir 

pranašystės — Erdvės paslap
tys. 5 dol.

Vysk. V. Brizgys, K. Kaupai
tė, motina Marija. 5 dol.

J. Dainauskas, Aušra, 1980 
kovo — 1980 gruodžio 6 dol.

J. Vaišnys, Dabartinė lietu
vių kalbos rašyba. 3 dol.

P. GauČio vertimas. Pirmasis 
stebuklas. Azorin. 5 dol.

K. Pažėraitė, Svetimi vėjai. 6 
dol.

A. Landsbergis, Muzika įžen
giant į neregėtus miestus. 6 
dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos nau
jos knygos, lietuviškos muzi
kos plokštelės ir įvairūs suveny
rai gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION 
86-01 114 Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 

Tel. (212) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

6 mėn. 11.73% 11.25%
$500

- 20,000

12 mėn. 11.84% 11.35%
24 mėn. 11.95% 11.45%
36 mėn. 12.00% 11.50%

6 mėn. 12.00% 11.50%
$20,000

12 mėn. 12.17% 11.65%
$50.000

24 mėn. 12.22% 11.70%
36 mėn. 12.28% 11.75%

— $50,000 IR DAUGIAU — PAGAL SUSIT ARIMĄ ---------

IRA CERTIFIKATAI:

$2,000 - 4,000 
per metus

Nuo 1 
Iki 6 metų 12.55% 12%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100.000.

METINIS PRIEAUGLIS 9.42% 

DABARTINIS KURSAS 9%
APSKAIČIAVIMAS

KASDIEN
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MAIN OFFICE
440 W»»t Broadway 
South Boaton
9 AM to 3 30 PM - 
Monday thru Pntfay 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2S0C

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gahtvan Blvd.
8 30 AM to 5 30 PM 
Mon . Tues . Wed 4 ?'• 
Thyrs - 8 30 AM to 7 30 PM 
Saturday 8 30 AM to 12 Noon
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JUOZAS VALAITIS
Mirė 1984 m. birželio 29 d. Great Neck’e, N.Y. Liko 
liūdesyje žmona Gertruda Valaitienė, sesuo Magdutė 
Ulėnlenė, seserų ir brolių vaikai, kiti giminės Amerikoje, 
Kanadoje ir Lietuvoje.

Žmon« G. Valaitienė 
Sesuo M. Ulėnienė

JUOZUI VALAIČIUI
mirus, jo žmonai Gertrūdai, seseriai Magdutei Ulėnienei 
su šeima ir kitiems giminėms liūdesio valandoje nuo
širdžią užuojautą reiškia

Izabelė ir Julius Kumpikai 
Dr. Giedrė Kumpikaitė

JUOZUI VALAIČIUI ONAI PAUTIENIENEI BOSTONO RENGINIAI

mirus, reiškiame užuojautą žmonai Gertrūdai.

Norkų seimą

mirus, jos vyrui dr. Kazimierui, sūnums dr. Mindaugui 
su šeima, Inž. Algimantui su šeima Ir dukrai prof.
Birutei reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

JAV LB Cape Codo apylinkės

Cape Cod, Mass.
valdyba ir nariai

STEPUI ZOBARSKUI
iškeliavus amžinybėn, jo dukrai Nijolei reiškiame nuo
širdžią užuojautą.

Elena ir Justinas Liaukai 
Sofija ir Stasys Vaškiai

BrniK-Bv-mmi 
Pnstage paid both ways

rašytojui STEPUI ZOBARSKUI

mirus, dukrai Nijolei reiškiame nuoširdžią užuojautą.

įtars wtat BnnKinG-BvmmiK
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-- 
mal. Tai taupymas.paštu So. Boston Savings 

įjVA Bank būdu. Ar Jums reikia pinigus padėti J ban- 
ką ar Juos atsiimti, tai galite attikti namie bet G 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj į-
traukia sumą j sąskaitą. Prisideda Ir užtikrlnl- 

mas, kad Jūsų pinigai M* Pe,no aukščiausius 

procentus, —ffjr
leidžiamus Įstatymų. \ t

Dėl lengvo taupymo bū- .* 
do per paštą skambinkit Mr.

Donahue 268-2500
arba rašykit paduotais adrėsals.

Made, Aleksas ir Daiva 
K i r š o n i a i

Liepos 24 d. suėjo vieneri metai nuo mūsų brangaus

mirties. Mišios buvo aukojamos Putname, New Yorke, 
Chicagoje ir Lietuvoje. Prašome visus Antano draugus ir 
pažįstamus prisiminti jį maldose.

Žmona Gintarė, vaikai Ritonė, 
Tomas, Paulius ir Gailė, sesuo 
Teresė Landsbergienė su šeima, 
tėvas Povilas Ivaška

mirė 1984 m. gegužės 11 d., palaidota gegužės 16 d. 
Mt. Auburn kapinėse, Cambridge, Mase.

Nuoširdžiai dėkojame kunigams Albertui Kontautui, 
Antanui Baltrušūnui ir Vincui Valkavičiui už maldas 
koplyčioje, mišias bažnyčioje Ir maldas kapinėse.

Taip pat dėkojame visiems už užprašytas mišias, 
už gėles, už lankymą koplyčioje Ir palydėjimą J amžino 
poilsio vietą, už atsisveikinimo pasakytus žodžius, o taip 
pat už pareikštas užuojautas žodžiu Ir per spaudą.

Liūdesyje likę:

Vyras Paid Moriarty, 
dukros Infia Bredo, 

Daina Hermanson su Seimą, 
sūnūs Jurgis ir Ričardas Daukantai, 
sesuo Elena Dausienė su Seimą ir 
brolis Aleksandras Valys su Seimą

ANTANO IVAŠKOS
NAUJOVĖS DARBININKO 
SPAUDOS KIOSKE

i
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Mūsų mylima žmona, motina, močiutė ir sesuo

ALEKSANDRA DAUKANTIENĖ- 
MORIARTY

NAUJAUSIOS KNYGOS
Darbininko administracijoj 

gaunamos šios naujausios kny
gos:

Alė Rūta, Pirmieji svetur. Pre
mijuotas romanas. 12 dol.

M. Krupavičius Visuomeniniai 
klausimai. Įrišta. 10 dol.

Prof. A. Voldemaras, Raštai,
I tomas. Įrišta. 5 dol.

Prof. A. Voldemaras, Raštai,
II tomas, Įrišta. 20 dol.

Persiuntimui pridedamas 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos muzikos plokš
telės bei įvairūs suvenyrai gau
nama Drabininko administraci
joj, 341 Highland Blvd., Brook- 
Jyn, N.Y. 11207.

Kiek knygų įsigijai praeita it 
metais? Vieną, dvi, tris? O gal 
akla uždengęs praėjai pro lie
tu vilką knygą, kad tik nereikė
tų jos nusipirkti Žinoma, tokiu 
būdu lietuviškos knygos Išsllsl- 

vkymo neparemsL

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

Darbininko skaitytojai, at
siųsdami prenumeratos mokes
tį, prisidėję aukomis už kalen
dorių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

19 dol. — L Keraitis, Pater-

Po 15 dol. — P. Kaspariū- 
nas, St. Petersburg, Fla., P. Pe- 
čenkis, Elizabeth, NJ., I. Kriau
čiūnas, Waterbury, Conn.

Po 10 dol. — O. Rekešienė, 
West Milford, NJ., V. Kazakai- 
tis, Brockton, Mass., E. Scenna, 
Lexington, Mass., A. Pilvelis, 
West Hartford, Conn., A. Tumas, 
Newbury Park, Calif, V. Levec- 
kis, Canton, Mass., A. lacono, 
Philadelphia, Pa., B. Baroniū- 
nas, New Hyde Park, N.Y.

4 dol. — B. Medelis, Balti
more, Md.

Po 3 dol. — F. Kabasin, Ams
terdam, N.Y., J. Berzanskis, S. 
Norwalk, Conn., L. Kačinskas, 
St. Petersburg, Fla., J. Žvirb
lis, Vineland, NJ.

2 dol. — J. Balsys, New York,

Po 1 dol. — J. Gricius, Penn- 
Sauken, N.J., B. Januškevičienė, 
Woodhaven, N.Y., J. Kučinas, 
W. Yarmouth, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.

saw
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“Sijanka”, ukrainiečių Šokių ansamblis, dalyvaus Naujosios Anglijos seniausio lietu
viško radijo 50 metų sukaktuviniame piknike Romuvos Parke rugpjūčio 12. šiai radijo pro
gramai vadovauja Valentina ir Steponas Minkai.

South Boston 
Savings Bank

ALWAYS THE LEADER"
k

Solisto Ričardo Daunoro 
plokštelė “Kur bakūžė samano
ta”, įgrota V. Vokietijoj, vėl gau
nama Darbininko administraci
joj. Kaina 10 dol. Persiuntimui 
pridedamas 1 dol.

Richard Scarry “Mano Žody
nas”, didelio formato, su spalvo
tomis gausiomis iliustracijomis, 
su lietuviškais ir angliškais įra
šais, vėl gaunamas Darbininko 
administracijoj. Kaina 10 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol.

E. Jasiūno redaguotas albumas 
“Darius Girėnas’’, gausiai 
iliustruotas, didelio formato, į- 
rištas, spausdintas gerama po
pieriuje, su lietuvių ir anglų kal
bų tekstu. 25 dol. Persiuntimui 
pridedamas 1 dol.

“Lietuvių Fondas”. Pirmasis 
dešimtmetis 1962 - 1982. Re
dagavo A.P. Bagdonas. Tai di
delio formato, labai gausiai 
iliustruotas, gerame popieriuje 
išspausdintas ir gražiai įrištas 
sukaktuvinis albumas. Anglų ir 
lietuvių kalbom pateikiama Lie
tuvių Fondo istorija. Gausybė 
LF aukotojų fotografijų. Kaina

DEXTER PARK

77-01 JAMAICA AVENUE 
(CėT. 77th ttPMt) 

Wssdhsvsn, N.Y. 11411 
WB DELIVER 

, 296-4130

Minkų radijo gegužinė
Naujojoj Anglijoj seniausia 

lietuviška radijo programa, va
dovaujama Stepono ir Valenti
nos Minkų, rengia 50 metų su
kaktuvių linksmą gegužinę - pik
niką rugpjūčio 12, sekmadienį, 
gražiame ir lietuviškame Romu
vos Parke, Brocktone.

Įvairi programa prasideda 4 
vai. popiet su “Sijanka” ukrai
niečių šokių ansambliu, kuriam 
vadovauja Vera Barlit-Geba. Bus 
renkama iškilioji Naujosios Ang
lijos lietuvaitė, vyks šokių varžy
bos su dovanomis laimėtojam. 
Vyks taip taip pat gražiausių 
rankdarbių (mezginių, medžio 
drožinių, keramikos ar tapy
bos) parodos. Gražiausių ekspo
natų autoriam bus duodamos 
piniginės dovanos: I-ma 50 dol.,' 
II-ra „25, dol« ir dILčia 1(L dol. 
pinigais. Šias premijas aukoja 
Juozas Kairis, Fitzmaurice Mo
tor Sales ir Service savinin
kas iš Brocktono. Bus taip pat 
naudingų dalykų loterija ir įžan
gos dovanų traukimas.

Iškiliajai lietuvaitei, gražiau
siem rankdarbiam ir goriausiem 
šokėjam atrinkti sudaryta komi
sija, kurion įeina Ona Ivaškie- 
nė, Elena Valiukonienė, Henri
kas Čepas, Klaudius Šakenis 
ir Stasys Urbonas.

Populiari šeimininkė Monika 
Plevokienė ir jos talkininkės 
gamins skanius lietuviškus ir 
piknikinius valgius. Juos bus ga
lima gauti nuo 1 vai. popiet.

20 dol. Persiuntimui pridedamas 
1 dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos muzikos plokšte
lės bei gausūs suvenyrai gauna
ma Darbininko administracijoj, 
341 Highland Blvd., Brooklyn,

‘Ąrpber Holidays”
MEMBER

1984 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Liepos 9 
Liepos 18 
Rugplūčio 
Rugplūčio

— $1618.00
— 1361.00

1 — 1361.00
13 — 1528.00

Gruodžio 26

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — Įvairūs maršrutai — 
Vilnius, Ryga, Talinas, Maskva, Leningradas.

Prie šių grupių galima jungtis Iš VISŲ AMERIKOS IR 
KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. Grupes lydės 
vadovai.

Registracijos, Informacijos reikalu skambinkite:
1 - 800 - 722 — 1300 (Toll Free)

Iš Massachusetts Ir Kanados: 1 - 617 - 268 - 8764
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

393 West Broadway, P.O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127

Jstslgsl vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUDŽlONAS. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices ars based on double occupancy and are subject to change

Bus ir gaivinančių gėrimų.
Šokiam iki 9 vai. vak. gros 

Don Antone ir jo Trio.
Kviečiame linksmai praleisti 

dieną šiame piknike su savo 
draugais ir pažįstamais. Tuo pa
čiu pagelbėsite seniausiai radi
jo programai Naujoje Anglijoje 
finansiškai sustiprėti ir įgalin
site jos tolimesnę veiklą.

Autobusas nuo So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Klubo išvyks 
1:30 vai. popiet. Visus maloniai 
kviečia

Steponas ir Valentina Minkai

Rugpjūčio 12 d. 8:30 - 9 val. 
ryto TV 7-tas kanalas perduos 
mišias, kurias aukos kun. Albi
nas Janiūnas, Šv. Pranciškaus 
parapijos Lawrence klebonas. 
Organizuoja Lietuvos vyčiai.

Rugsėjo 16 d. 3 vai. So., Bos-? 
tono Lietuvių Piliečių D-jos 85 
metų sukakties balius-banketas.

Rugsėjo 29 kultūrinis rengi
nys šv. Kazimiero garbei So. Bos
tono Lietuvių Piliečių D-jos sa-

Spalio 7 Laisvės Varpo rudens 
renginys So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos salėj.

Spalio 14 Šv. Kryžiaus Bosto
no katedroje 3 vai. mišios, ku
rias aukos arkivyskupas Ber
nard Law šv. Kazimiero mirties 
500 metų sukakties minėjime.

Spalio 21 d. 3 vai. dr. Vy
tenio Vasyliūno vargonų koncer
tas šv. Kazimiero garbei First & 
Second Church salėj Bostone.
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BOSTON MASS — WLYN 1960 
AM bangos sekm. nuo 8 ftl 8:45 
ryto. Veda S. Ir V. Minkai, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
62127. Tslef. 2680489. Parduoda
mas Darbininkas. Didelis lietuviškų 
knygų pasirinkimas.

LAISVES VARPAS sekmadie
niais 9:00 -1000 vai. ryto iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.
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Rugsėjo 5
Rugsėjo 17
Rugsė o 26
Spalio 3

—$1247.00

—1361.00
— 1127.00
— 1142.00

— $1268.00
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Redakcija ...... (212)
Administr........ (212)
Spaustuvė .... (212)
Vienuolynas .. (212)
K. 2. salė ....  212)

Gaisras pranciškonų vienuoly
ne Brooklyne kilo liepos 22, 
sekmadienį, ankstyvą rytą dėl 
elektros laidų užsidegimo. Su
gadinti keturi antro aukšto kam
bariai. Kultūros Židinys nepa
liestas. Tėv. Petras Baniūnas, 
OFM, “Darbininko” administra
torius, ir Tėv. Benvenutas Ra
manauskas, OFM, “Aidų” ad
ministratorius, šiek tiek apdegė 
ir nukentėjo nuo gaisro dūmų. 
Abu ligoninėje baigia sveikti.

3

Apreiškimo parapijos metinis 
piknikas — gegužinė įvyks rug
pjūčio 5 Plattdeutsche Parke, 
Franklin Square, L.I.

Kun. Algimantas Bartkus, Šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijos Ro
moje prorektorius, Šiuo metu 
yra atvykęs į New Yorką ir atos
togauja sesers Nijolės ir jos 
vyro Baltrulionių šeimoje.

I

■

Dr. Marytė ir Aleksandras Že
maičiai, Leonia. N.J., su didele 
Amerikos gydytojų grupe, 
kurią suorganizavo Profesional 
Seminar Consultants, Inc., liepos 
24 išskrido į Sovietų Sąjungą 
dalyvauti Soviet-American 
Anesthesiology konferencijoj. 
Aplankys Maskvą, Tbilisi. Baku, 
Erevan ir Kievą. Į namus grįž
ta rugpjūčio 8.
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Nuo a.a. Kazimiero Barausko 
mirties minint liūdnas šeštąsias 
metines, mišios buvo aukojamos 
lietuvių pranciškonų koplyčioj 
Brooklyne liepos 2. Velionį pa- 
žinusieji prašomi jį prisiminti 
savo maldose.
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New Yorko Tryptinio veteranų šokėjų grupė VII-oje tautinių šokių šventėje Clevelande 
liepos 1. I-oje eilėje iš k.: Rasa Matulaitytė. Genė Plonytė, Gina Simonaitytė, Aldutė 
Bulotaitė, ansamblio vadovė Jadvyga Matulaitienė, Dalia Sakaitė, Gintė Damušytė, 
Dana Saldaitytė, Jolita Gudaity tė, Gina Vebeliūnaitė. II-oje eilėje— Raimundas Balsys, 
Lora, Jonas Landsbergis, Henrikas Šatinskas, Arūnas Paliulis, Arvydas Česonis, Jonas 
Vainius, Lora. Nuotr. Ginos Vebeliūnaitės1■
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APREIŠKIMO PARAPIJOS
LIETUVIŲ DIENA 
PIKNIKAS - GEGUŽINĖ
ĮVYKSTA RUGPJŪČIO 5, SEKMADIENĮ, 1984
PLATTDEUTSCHE PARKE
1132 HEMPSTEAD TPKE, FRANKLIN SQUARE,

LONG ISLAND, N.Y.
1 val. — parko atidarymas
2:15 vai. — vėliavų pakėlimas, himnai
5 vai. — šokiai, grojant Joe Thomas orkestrui
7 vai. — laimėjimai

Įėjimo auka — 3 dol., studentam — 2 dol. 
valkai leidžiami nemokamai.

Specialiai kviečiamas jaunimas, kuris Apreiškimo 
parapijos patalpose lankė lituanistinę mokyklų.

Kviečiami Ir čia dirbę mokytojai

Visi maloniai kviečiami atsilankyti

PARAPIJOS KLEBONAS, KUNIGAI IR TARYBA
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827-1352
827-1351
827-1350
235-5962
827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Gintė Damušytė, Lietuvių 
Informacijos Centro darbuotoja, 
ir Algis Sodonis, vasaros stažuo
tojas, liepos 16 dalyvavo Pa
vergtų Tautų savaitės proklama
cijos paskelbimo iškilmėse Bal
tuosiuose Rūmuose, Washingto
ne. Su priėmimu Baltuosiuose 
Rūmuose ir prezidento R. Rea- 
Reagano proklamacijos pasirašy
mu Pavergtų Tautų savaitė pa
skelbta liepos 15-21. Šia prokla
macija JAV vyriausybė patvir
tina pavergtųjų ry žtą laisvės sie
kiam ir tautų nepriklausomybei.

Tėv. Kornelijus Bučmys, 
OFM, Darbininko redaktorius, 
liepos 16 dalyvavo Pavergtųjų 
Tautų Savaitės proklamacijos 
paskelbime Baltuosiuose
Rūmuose, Washingtone. Iš viso 
ta proga ten lankėsi 15 lietuvių 
svečių. Iškilmėm vadovavo Li
nas Kojelis. Šiame numeryje 
spausdinamas ištisas prokla
macijos tekstą^ ir komentaras 
vedamajame straipsny.

Dail. Aleksandra Merker, veik
liai dalyvaujanti New Yorko ir 
New Jersey lietuvių ir ameri
kiečių dailininkų parodose. 
Teaneck, N.J., miesto valdybos- 
vėl buvo paskirta dalyvauti kaip 
patarėja miesto meno taryboje.

Kun. Antanas Bertašius iš Ele- 
zario, Texas, lankėsi Rytiniame 
JAV pakraštyje. Lydimas Anta
no Masionio, jis aplankė lietu
vių pranciškonų vienuolyną 
Brooklyne, Lietuvių Religinę Šal
pą, Darbininko įstaigas bei dail. 
Adomo Galdiko vardo galeriją.

A. a. Emilija Vainauskienė- 
Tamulytė, buvusi Prano Vai
nausko, žymaus lietuvių visuo
menininko ir krikščionių demo
kratų šulo, žmona, mirė liepos 5 
Putname, Conn. Su velione at
sisveikinimas vyko liepos 6, 
penktadienį, Marytės šalinskie- 
nės šermeninėj, Woodhavene, 
N.Y. Po gedulingų mišių Apreiš
kimo parapijos bažnyčioj liepos 
7 palaidota Cypress Hills kapi
nėse. Polaidotuviniai užkandžiai 
vyko Kultūros Židiny.

Algis Sodonis iš Chicagos pri
imtas į Lietuvių Katalikų Reli
ginę Šalpą - Lietuvių Informaci
jos Centrą. Jis šią vasarą dirbs 
du mėnesius, norėdamas susipa
žinti su Informacijos Centro 
publicistine veikla ir raštinės 
kasdieniais darbais. Algis Sodo
nis aukščiausiais pažymiais bai
gė Br. Rice aukštesniąją mo
kyklą Chicagoj, kur jis redagavo 
gimnazijos metraštį. 1982-83 
mokslo metais jis lankė Vasario 
16-osios gimnaziją Vokietijoj. 
Ten ir Chicagoj Algis aktyviai 
reiškėsi ateitininkų veikloj. Šį 
rudenį jis žada lankyti Chicagos 
universitetą, kur studijuos kal
bas ir politinius mokslus.

A. a. Prano Dulevičiaus at
minimui vietoj gėlių prie jo 
karsto K. DuleviČius paskyrė 
30 dol. Darbininkui. Nuoširdus 
ačiū.

Nijolė Šlapelytė - Vaitiekū- *• 
nienė, Great Falls, Va., apmo
kėdama Darbininko metinę pre
numeratą, atsiuntė 40 dol. Ad
ministracija nuoširdžiai dėkoja.

Dr. M. Abend, televizijos pro
gramose konservatyvus įvykių 
komentatorius, liepos 10, antra
dienį, 10 vai. žinių metų tele
vizijos penktame kanale kalbė
damas apie žmonių teises, pri
minė ir Pabaltijo tautų perse
kiojimą. Dr. Abend yra kalbėjęs 
prieš keletą metų Kultūros Ži
dinyje, kai čia buvo minima Va
sario 16-oji.

Ieškoma' sek»etorė/-ius lietu
viškai įstaigai New Yorke. Pagei
dautina, kad laisvai valdytų lie
tuvių ir anglų kalbas, mokėtų 
gerai rašyti rašoma mašinėle, 
efektyviai komunikuoti telefonu 
ir raštu bei vairuoti. Darbo 
pareigos pagrindinai apima ma
šinraščio darbus, siuntų pakavi
mą bei prašymų pildymą ir iš
siuntimą ir kitus techniškus- 
ad m i n i s t raci n i u s rūpe sči u s.
Darbo sąlygos bus aptartos su 
rimtais kandidatais. Siųsti re
ziume: Lithuanian Catholic Re
ligious Aid, 351 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

QUEENS COLLISION 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting 
— Welding — Frames straigh
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone 
HI 1-6666. Towing after 6.00— 
843-6677.

Tėv. Leonardas Andriekus, OFM, Brooklyn© lietuvių pran
ciškonų viršininkas, liepos 15 sanbrolių tarpe kukliai pa
minėjo savo 70 metų amžiaus sukaktį. Nuotr. kun. A. Kezio, SJ.

Kun. prof. Antanas Rubšys, 
dėstąs Šv. Raštą Manhattan ko
legijoj, Riverdale, N.Y., jau 25 
metus, porai mėnesių buvo iš
vykęs atostogų į Europą. Kun. 
prof. A. Rubšys yra parašęs 
du tomus “Rakto į Naująjį Tes
tamentą”, o taip pat du tomus 
“Rakto į Senąjį Testamentą”. 
Trečiam tomui jo paruošti rank
raščiai jau renkami spaustuvėje. 
Šis Šv. Rašto specialistas yra 
išleidęs ir savo kelionių įspū
džių knygoje “Šv. Rašto kraštuo
se”. Šios vasaros studijinės ke
lionės metu aplankė tuos kraš
tus, kur lankėsi šv. Paulius— 

trukus pradės rašyti naują kelio
nių įspūdžių knygą, kur šių die
nų įspūdžiai ataudžiami biblinė- 
mis žiniomis.

KASA praneša apie pakilusius 
procentus, kurie nuo liepos 6 
mokami už taupymo certifikatus. 
New Yorke šiuo metu vyksta 
“procentii karas”, kuriame įvai
rūs komerciniai bankai varžosi, 
norėdami privilioti naujus tau- 
pytojus. Lietuviškoji KASA irgi 
neatsilieka nuo kitų, nes jai rūpi 
lietuvių taupytojų interesai. Pra
šoma atkreipti dėmesį į KASOS 
reklamą Darbininko puslapiuo
se, kur yra sužymėti nauji san
taupų procentai. Taip pat pata
riama skambinti į KASOS įstaigą 
ir pasitikrinti, nes. šiuo metu 
procentai beveik kasdien kei
čiasi. Reikia pabrėžti, kad ban
kai daug žada už ilgesniem 
terminam padėtus certifikatus, 
bet nei vienas iš jų neduoda 
daugiau už paprastas santaupas, 
kurios nėra suvaržytos jokio
mis sąlygomis ar baudomis. Tik
tai viena KASA moka 9% už re
guliarias banko knygutės santau
pas. Dėl informacijos dienos 
metu ar vakarais skambinkite į 
KASĄ, tel. (212) 441-6799. Į- 
staiga veikia šešias dienas savai
tėje.

Jauna dirbanti pora ieško buto 
Queens rajone. Skambinti po 7 
vai. vakaro: 846-1210.

Natūralaus bičių medaus pri
einamomis kainomis galima 
gauti Darbininko spaudos kios- 

ti kalėdinių kortelių, lietuviškos 
muzikos plokštelių, įvairių su
venyrų ir dovanėlių Kalėdon) ir 
kitom progom, naujausių lietu
viškų knygų, gintarų ir kt.

JOHN CONSTRUCTION 
BUILDING CO.

Painting & Paper Hanging, 
Tile Setting, Flooring A 
Ceiling, Carpentry, Roof A 
Gutter Repair. Richmond 
Hill — 212 847-1575.

Darbininko redakcija prieš 
kiek laiko pasiuntė kongresma- 
nui Dante B. Fascell, Atstovų 
Rūmų užsienio reikalų komiteto 
pirmininkui, laišką, išreikšdama 
susirūpinimą, kad OSI (Office of 
Special Investigation) įstaiga 
naudojasi Sovietų suteikiamais 
duomenimis bylose prieš įtaria
mus karo nusikaltimuose asme
nis. Kongresmanas Dante B. 
Fascell atsakė nuoširdžiu laišku 
ir nurodė, kad jis tuo reikalu 
kreipėsi į Atstovų Rūmų teisinio 
komitetyo pirmininką kongres- 
maną Peter W. Rodino Jr.

Kun. Juozas Petraitis, MIC, 
buvęs Aušros Vartų parapijos 
Buenos Aires, Argentinoje, kle
bonas, Marijonų vienuolijos ge
neralinio vyresniojo yra paskir
tas į Australiją aptarnauti lie
tuvius Adelaidėje. Vykdamas į 
naują paskyrimo vietą, kun. Pet
raitis užsuko į New Yorką, kur 
aplankė savo brolio ir sesers šei
mas bei lietuvių pranciškonų 
vienuolyną Brooklyne. Kiek su
stojęs Chicagoj lietuvių mari
jonų vienuolye, liepos 16 per 
San Francisco išskrido į Austra
liją. Adelaidėj jis pavaduos ser
gantį kun. A. Spurtį, MIC, il
gametį Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos kleboną.

Į vysk. Pauliaus Baltakio kon
sekracijos iškilmes vykstama 
Continental Trail way s moder
nišku autobusu. Išvykstama rug
sėjo 14, penktadienį, iš ryto nuo 
Shalins Funeral įstaigos ir Kul
tūros Židinio. Grįžtama rugsėjo 
16, sekmadienį. Programoje: 
konsekracijos iškilmės Portlan- 
do katedroje, priėmimas Kenne- 
bunkporto pranciškonų vie
nuolyne, ekskursija laivu ir au
tobusu, vėžių vakarienė. Regis
truotis pas Marytę Šalinskienę 
296-2244 arba kelionių agentū
roje Vytis 769-3300.

Lietuvos vyčių 110 kuopa or
ganizuoja ekskursiją į vysk. Pau
liaus Baltakio, OFM, konsekra
ciją. Autobusai išvyksta rugsėjo 
14, penktadienį, 6:30 vai. ryto 

Atsimainymo parapijos 
Maspethe ir nuo 

ir Jamaica 
Konsekracija

nuo V.
bažnyčios
Woodhaven Blvd.
Ave. sankryžos.
Portland© katedroj 2 vai. popiet.
Po to priėmimas Kenne-

hotely ar motely tarp Portland© 
ir Kennebunkporto. Šeštadienį 
keliaujama į Cape Cod ir ten 
nakvojama. Sekmadienį mišios 
St. Francis bažnyčioj. Hyannis. 
Mass. Popiet kelionė namo. Kai
na 145 dol. Įskaitoma kelionė 
autobusu, nakvynės, valgymas, 
vietovių apžiūrėjimai. Dėl rezer
vacijų kreiptis į Joną Adomė
ną 212 497-5414. Čekį siųsti 
jam adresu: 69 Irving Avenue,
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New Yorko btvių koncertinif ; 
choras, vadovaujamas muz. And- 
rejs Jansons, liepos 31 Muens- | 
tery, Vokietijoj, vėl stato Alfreds Į 
Kalninš operą “Danuta”. Pagrin
dines roles atliks Metropolitan 
operos solistė ir lietuvių drau
gė Maralin Niska, operos solis
tas Algis Grigas ir kiti. Gros 
Philharmonica Hungarica sim
foninis orkestras, diriguojant 
muz. Andrejs Jansons. Ta proga 
sol. Algis Grigas padarys savo 
pirmosios plokštelės įrašus su 
Philharmonica Hungarica pilnu ' 
simfoniniu orkestru, diriguojant 
muz. Alvydui Vasaičiui.

Raidė užmuša, dvasia gai
vina — tokiu vardu iš spaudos 
išėjo nauja knyga. Spausdino 
pranciškonų spaustuvė Brook
lyne, išleido Krikščionis gyveni
me leidykla. Jos autorius — kun. 
prof. Antanas Rubšys. Knyga su- 

nių, anksčiau skelbtų spaudoje. 
Pridėta Vatikano II suvažiavi
mo konstitucija apie Šv. Raštą, 
ši knyga — tai paskatinimas 
geriau pažinti Šv. Raštą ir jį 
dažniau skaityti. Kaina 2 dol. 
Persiuntimui pridedama 50 c. 
Gaunama leidykloje, pas knygų 
platintojus ir Darbininko admi
nistracijoje.

Putnam, Conn., seselių rengta 
lietuvių diena — gegužinė lie
pos 22 praėjo su pasisekimu. 
Dalyvavo daug žmonių, tarp jų 
pilnas autobusas iš New Yorko. 
Mišių pagrindinis koncelebran- 
tas buvo Lietuvių Kunigų Vie
nybės pirm. kun. Albertas Kon- 
tautas. Dalyvavo vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, prel. Audrys Bač- 
kis iš Vatikano, apie dešimt ku
nigų iš aplinkinių lietuvių kolo
nijų. Meninę programą atliko 
Neringos stovyklos mergaitės.

Šv. Kazimiero mirties 500 
metų sukaktis New Yorke bus 
minimą rugsėjo 9. Iškilmingos 
pamaldos vyks Šv. Patriko kated
roje Manhattan©.

Dr. Juozas Sungaila, Toronto, 
Ont., Kanada, atsilygindamas už 
metinę Darbininko prenumera
tą, atsiuntė 50 dol. Nuoširdus 
ačiū.

A. a. Emilijos Vainauskienės 
atminimui Tautos Fondui — 
Laisvės Iždui aukojo: po 25 dol. 
— dr. L. ir J. Giedraičiai ir V. 
Čečetienė, po 10 dol. O.B. Ma
čiūnienė, H. Gražiūnienė, J. 
Laucevičienė ir I. Banaitienė. 
T.F. dėkoja.

A. a. Pranui Dulevičiui 
pagerbti, Olga Audėnienė su 
dukra Daiva Banaitiene paauko
jo 25 dol. Tautos Fondui. T.F. 
už auką dėkoja.

A. a. Petro Montvilos atmini
mui Tautos Fondui — Laisvės 
Iždui aukojo: 100 dol. E.J. Liau
kai, po 50 dol. J.K. Norvilai ir 
E.A. Liaukai, po 25 dol. J.K. Ma- 
siuliai ir S.S. Vaškiai, 20 dol. 
I.J. Steponaičiai. Tautos Fondas 
aukotojam nuoširdžiai dėkoja.

A. a. Juozo Kondroto 25 metų, 
ir a.a. sūnaus Juozuko R. Kond
roto 2 metų mirties sukaktim pa
minėti Vytautas L. Kondrotas 
paaukojo Tautos Fondui — Lais
vės Iždui 100 dol. T.F. už auką 
nuoširdžiai dėkoja.
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BALTINUKAI — T SHIRTŠ, 
trijų spalvų, su Lietuvos 
trispalve Ir Vytimi bei įra
šu “Lithuanian and proud 
of it“ : vaikam (boy's size) 
S (6-8), M (10-12), L (14- 
16), suaugusiems (man's 
size) S (34-36), M (38-40). 
L (42-44), XL (46-48). Kaina 
su persiuntimu tik B dol. 
Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 High
land Blvd., Brooklyn. N.Y. 
11207.
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