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9 Baltų Laisvės Lygos advoka
tas Jack Treiman lietuvių, lat
vių ir estų jaunimo grupių 
vardu pateikė teismui skundą, 
reikalaudamas Los AngelesVol. LXIX, Nr. 30
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Savaitės 
įvykiai

XXIII olimpiniai žaidimai la
bai iškilmingai atidalyti Los An
geles Memorial Coliseum patal
pose liepos 28, dalyvaujant 
93,000 žiūrovų miniai, 7,387 
atletam iš 140 valstybių ir pa
čiam JAV7 prezidentui Ronald 
Reagan su žmona. Bus rungia
mas! 27 sporto šakose. Paruošta 
daugiau negu 650 medalių. Žai
dimai baigiami rugpjūčio 12.

Izraelio parlamento rinkimai 
parodė, kad Izraelio gyventojai 
ir toliau yra suskilę, nes nei 
viena partija neišrinko tiek at
stovų, kad sudarytų parlamento 
daugumą. Darbo partija turės 
apie 45, o Likud partija — 42 
atstovus. Vyriausybė turės būti 
koalicinė ir dėlto nestipri.

Lenkijos parlamentas priėmė 
amnestijos įstatymą, pagal kurį

skyrus už šnipinėjimą ir vals
tybės išdavimą nuteisti, politi
niai kaliniai. Dėl tos priežas
ties buvo nutraukta ir keturių 
buv. Solidarumo unijos patarėjų 
b vi a.

JAV žada panaikinti kai kurias 
Lenkijai taikytas ūkines sankci
jas, bet su jų panaikinimu ne
skubės ir lauks, kol Lenkijos gy
ventojam bus suteikta didesnių 
laisvių.

Prancūzijos ministerių kabi
netas, vadovaujamas min. pirmi
ninko Pierre Mauroy, dėl krašto 
ūkinės politikos atsistatydino. 
Nauju min. pirmininku buvo pa
skirtas buv. pramonės min. Lau
rent Fabius, kuris sudarė naują 
min. kabinetą ir gavo parlamen
to pasitikėjimą, nors jo kabinete 
komunistų partija atsisakė daly
vauti.

Italijos Perugi mieste vyko 
įvairių Europos valstybių nusi
ginklavimo grupių atstovų kon
ferencija, kurioj dalyvavo ir Sov. 
S-gos oficialios nusiginklavimo 
grupės atstovai. Nei Sov. S-gos 
nei jos satelitų neoficialios nu
siginklavimo grupės, nors ir 
buvo kviestos, nedalyvavo. Kon
ferencija surengė demonstraci
jas už Lenkijos Solidarumo uni
ją ir Čekoslovakijos Char- 
tą 77. Konferencija apkaltino 
Sov. S-gą dėl žmogaus teisių pa
žeidimų ir pajuokė jos pareiški- 

. mus, kad tik ji esanti taikos gy
nėja ir kad vyriausybės politiką 
remia visa visuomenė ir dėlto 
ten nesą gyventojų demonstraci
ją-

Olandija prisijungė prie JAV 
ir Britanijos įspėjimų, kad ir ji 
numato pasitraukti iš UNESCO, 
jei ši organizacija nesutiks refor
muotis.

Meksikos kairiųjų grupė, pasi
vadinusi Meksikos darbininkų 
partija, išsikovojo teisę dalyvau
ti būsiamuose parlamento rinki
muose. Partijai vadovauja Ha- 
berto Castillo.

Kinijos komunistų partija pa
skelbė, kad nuo rugpjūčio I ji 
suteiksianti daugiau teisių že- 
mesniesiem partijos daliniam ir 
tuo būdu atsijauninsianti.

Atstovų rūmų pakomitečio 
vykdyti tyrimai nurodo, kad JAV 
kariuomenės pasiruošimas ko
voti smunka ir kad ginkluoto
sios pajėgos negalėtų atsilaikyti 
prieš Sov. S-gos ar kelių ma
žesnių valstybių užpuolimą. Tai

kuriuos dabartinė administracija 
stengiasi pataisyti.

Gynybos sekr. Weinberger 
griežtai paneigė Atstovų rūmų 
pakomitečio išvadas dėl JAV’ 
ginkluotų pajėgti silpnumo ir tą 
pareiškimą pavadino “pavojingai 
klaidingu", nes jis galįs paska
tinti kitas valstybes pradėti karą.

KODĖL MES TAIP PAŽEMINTI?
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 61

TSRS Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkui 

Lietuvos tikinčiųjų 
PAREIŠKIMAS

Gerbiamas Pirmininke, mes 
kreipiamės į jus gyvybiškai svar
biais klausimais ir tikimės, kad 
juos protingai išspręsite.

Tik mes nuskriausti
Sutinkamai su tarybinės 

konstitucijos 52 str. mes turime

Lietuvoje šis straipsnis pasto
viai pažeidinėjamas.

1. Jau 40 metų neturime jokio 
religinio laikraščio ir žurnalo, o 
keletą religinių knygų gavo tik 
kunigai, iš 10,000 tikinčiųjų tik 
vienas gavo maldaknygę. Mes 
pavydime savo prabočiams, gy
venusiems caro laikais, ir Afri
kos negrams, kurie turi pakanka
mai religinės literatūros. Kitose 
demokratinėse šalyse visai kitas 
vaizdas. Tik mes nuskriausti.

Tikintieji mokytojai 
persekiojami

2. Mokyklose mokytojai verčia 
tikinčius mokinius stoti į bedie
viškas organizacijas. Dažnai 
prievarta surašo visą klasę; kas 
priešinasi, tą pastoviai baudžia 
ir persekioja, visiems draudžia

kytojai neturi teisės lankyti baž
nyčios — už tai juos pašalina 
iš darbo. Taip elgiamasi ir su ki
tais tarnautojais.

dijo ar televizijos programų.

Ateistinė valdžia 
visur kišasi

Ateistinė valdžia kišasi į4
Kunigų seminarijos vidaus reika
lus — trukdo įstoti visiems norin
tiems siekti kunigystės kandida
tams. Savo valią primeta vysku
pų bei kunigų paskyrimuose bei 
skirstymuose. Kodėl mes taip pa
žeminti, kad neturime jokių tei
sių, kurias suteikia šalies Kons
titucija? Akivaizdus faktas: vys
kupas Julijonas Steponavičius 
jau daugiau nei 20 m. ištremtas 
iš Vilniaus už sąžiningą savo pa
reigų atlikimą.

Neleidžia eisenų į kapus
5. Kai kitose demokratinėse 

šalyse tikintieji laisvai atlieka re
ligines eisenas į kapus ar kitas 
bažnyčias, pas mus už tai bau
džia ir teisia, nors tarybinė Kons
titucija 50 straipsniu tai leidžia. 
Kodėl taip? Jau 600 metų kaip 
mūsų krašte vyksta tokios eise
nos.

DANTIS UŽ DANTĮ

Moka milžinišką sumą už 
bažnyčių naudojimą

6. Kodėl mes turime mokėti 
už elektrą bažnyčiose 6 kartus

mums nemokamai duodamos 
bažnyčios, o iš tikrųjų mes priva
lome mokėti milžiniškas sumas, 
nors patys jas pastatėme. Kur

7. Neteisingai atėmė Klaipė
dos bažnyčią, pastatytą mūsų 
pačių rankomis ir lėšomis, ir iki 
Šiol negrąžina, tik vis žada pa
statyti kitą. Kur teisingumas?

liepos 28 d. nutarė: “Religinės 
Irendruomenės turi teisę įsigyti 
transporto priemones”, o prakti
koje tikintiesiems neleidžiama 
net išsinuomoti autobusą arba 
nusipirkti seną.

11. Pagal lenininį principą 
“bažnyčia atskirta nuo mokyk
los” reiškia, kad negalima mokyti 
religijos. Bet pas mus ateistai 
draudžia mokyti vaikus religijos 
net bažnyčiose. Demokratinėse 
Šalyse tai daroma laisvai.

Ir mirusieji neturi 
religinės laisvės

Ateistinė administracija

tikintiesiems draudžia jį lydėti 
su kryžiumi ir gedulingomis vė
liavomis, kaip mūsų apeigos to 
reikalauja. Taip pat neleidžia 
statyti kryžių ant tikinčiųjų ka
pų ir prie nuosavų namų, kaip 
pas mus nuo seno įprasta. Taigi 
ir mirusieji neturi religinės lais
vės.

9. Naujuose miestuose, kaip 
Akmenė, Elektrėnai, Sniečkus, 
neleidžiama atidaryti maldos 
namų, nors dauguma gyventojų 
to nori.

Neleidžia net autobuso 
išs i nuomoti .. ■ ~ <
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10, Lietuvos TSR Aukščiausios
Tarybos Prezidiumas 1976 m.

Verčia dirbti 
sekmadieniais

12. Ateistinė vadovybė verčia 
tikinčiuosius dirbti sekmadie
niais ir šventadieniais, nors jų 
dauguma. Lenkijoje katalikai gali 
laisvai švęsti, o darbą visgi at
lieka.

13. Bedieviškos priespaudos 
pasekmė aiškiai pasireiškė ku
nigų A. Svarinsko ir S. Tamke- 
vičiaus areštu, kurie stengėsi ap
ginti tikinčiųjų teises.

Tie ir kiti skaudūs dalykai la
bai spaudžia ir erzina visą tikin
čiąją liaudį; be religijos laisvės 
mes negalime gyventi kaip ir be 
duonos. Prašome jus išgyvendin
ti tokią prieškonstitucinę 
dievių priespaudą.

Mūsų adresas:
Lietuva, Kaunas
Mažoji g-vė 1-10 

’^Juozas Kazalupskas. 
1983.VII.26

draudimą dalyvauti tom gru
pėm didžiajame olimpinių žai
dimų atidarymo parade. Drau
dimo neatšaukus, prašo teismą 
parado visai neleisti.

Raudoniesiem pataikaująs 
milionierius olimpinio komite
to pirmininkas Peter Ueberroth 
draudimą uždėjo tuo pagrindu, 
kad Baltijos valstybės neegzis
tuojančios ir olimpiniuose žai
dimuose nedalyvaujančios. Kitą 
bylą Ueberrothui kelia Los An
geles policijos vadas, kurį viešai 
pavadino “širdyje naciu”.

Amerikos saugumo organų 
nuomone, sovietam ir jų sate
litam iŠ olimpinių žaidimų pa
sitraukus, terorizmo pavojus pa
didėjęs. Mat, visą tarptautinį 
terorizmą organizuoja sovietai. 
Anksčiau buvo daroma prielai
da, kad, sovietam dalyvaujant, 
savo teroristus gal būtų ir pri
stabdę. Dabar gi terorizmas 
gali pasireikšti visu smarkumu. 
Gerai koordinuojamos Amerikos 
saugumo agentūros daro pasi
ruošimus bet kokiam terorizmui 
užkirsti kelią.

Kituose Baltų Laisvės Lygos 
planuose pažymėtina:

a. Nors komunistiniai kraštai 
olimpiniuose žaidimuose neda
lyvauja, tačiau Laisvės Lyga sa
vo informacijos centrą tebelai-

ko ir apie Baltijos valstybių 
būklę ruošia gausią literatūrą, 
kuri bus skleidžiama tarp į olim
pinius žaidimus atvykusių viso 
pasaulio žmonių.

b. Per visą CBS televizijos 
tinklą organizuoja programą 
apie Sovietų Sąjungos naujuo
sius pabėgėlius, kurie atsidūrė 
Amerikoj. Programa bus rodoma 
liepos gale ar rugpjūčio pirmoj 
pusėj. Daugelio pabėgėlių pa
vardės ir adresai žinomi, ir juos 
netrukus kontaktuos CBS pa
reigūnė iš New Yorko Alice 
Canter. Tačiau gali būti ir tokių, 
kurie Lygai nėra žinomi. Todėl 
paskutinio dešimtmečio vjsi 
pabėgėliai prašomi skubiai savo 
adresus ir pavardes pranešti 
adresu: Baltic American Free
dom League, P.O. Box 29657, 
Los Angeles, CA 90029.

c. Baltų Laisvės Lyga iš fe
deralinės valdžios gavo nuo 
mokesčių atleidimo (“tax 
exempt”) teises. Visi aukotojai, 
išrašę čekius Baltų Laisvės Ly
gai, savo auką gali nurašyti 
nuo federalinių mokesčių.

Visiem šiem darbam atlikti

centrinės organizacijos Lygos 
darbus finansiškai remia. iŠ 
lietuvių veiksnių jokios paramos 
nesusilaukta. Laisvės Lyga lau
kia individualių aukų. Sugesti
jas, komentarus ir aukas siųsti 
adresu: Baltic American Free
dom League, P.O. Box 29657, 
Los Angeles, CA 90029.

Am. Baltų Laisvės Lygos Inf.

LITUANISTIKOS KATEDRA 
PRADEDA DARBĄ
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be- Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdyba su malonumu pra
neša lietuvių visuomenei, kad 
Illinois universitetas Chicagoje 
pakvietė profesorių^ dr. Bronių 
Vaškelį vadovauti Lituanistikos 
Katedrai. Profesorius Vaškelis

Pradedant 7-tąją šokių šventę, arenoje susitelkė per 2000 šokėjų ir sugiedojo Ame
rikos, Kanados ir Lietuvos himnus. Nuotr. Jono Tamulaičio

pradės savo mokslinį darbą rug
sėjo mėnesį kaip pirmasis šios 
katedros vedėjas.

Profesorius dr. Bronius Vaš
kelis gimė 1924 Lietuvoje. To
ronto universitete Kanadoje 
1958 gavo bakalauro laipsnį 
ir 1961 — magistro laipsnį. 
1964 Pennsylvanijos universite
te apgynęs disertaciją “The Lan
guage of Jurgis Baltrušaitis’ 
Lithuanian Poetry”, gavo filoso
fijos daktaro laipsnį. Nuo 1963 
profesoriavo Lafayette universi-

K 
¥ 
įžį M 
įę. 

B

Valstybės departamento už
sienio misijų įstaiga neseniai 
paskelbė, kurių priemonių ji nu
mato imtis prieš čia reziduo
jančius užsienio diplomatus, jų 
kraštam sudarant sunkumus 
ten reziduojantiem JAV diplo
matam. Tokių priemonių tarpe 
yra numatoma išjungti telefo
nus, nutraukti elektros ir dujų 
tiekimą, suvaržyti keliones, su
laikyti iš užsienio atsiunčiamas

jamas nuosavybes ir kt.
Be to, numatoma reikalauti, 

kad čia reziduojančių diplomatų 
apie 25,000 automobilių turėtų 
naujos registracijos lenteles, 
nudažytas raudona, balta ir mė
lyna spalva. Dėl šio pakeitimo 
Sov. S-gos ambasadorius Anato- 
lij Dobrynin, būdamas diploma
tų dekanu ir dabar turėdamas 
automobilio registracijos lentelę 
su DPL 1 ženklu, šios privile
gijos neteks, nes pagal naujos

kurių kraštai neteiks tokios pat 
privilegijos JAV diplomatam. 
Kuriai nors valstybei suvaržius 

, ,. t , c. JAV diplomatų susižinojimą suregistracųos lentelių tvarką Sov. J t . . . x* i , \ savo kraštu, tokie pat suvaržy-S-gos ambasados automobiliam 
žymėti registracijos lentelė turės 
001 numerį, kur skaičius 1 pažy
mės, kad automobilis yra amba
sadoriaus. Registracijos pažymė
jimai bus duodami nemokamai, 
jei ir JAV gaus tokią pat privi-

mai bus taikomi čia reziduo
jantiem svetimos valstybės dip
lomatam.

Visa tai daryti įgalina 1982 
kongreso priimtas įstatymas.

literatūros ir kitais klausimais 
bendradarbiavo lietuviškoje ir 
kitų kalbų spaudoje.

Jaunimo ir visuomeninėje 
veikloje Bronius Vaškelis reiškė
si kaip lietuvių jūrų skautų 
vadovas, akademikas skautas, 
Kanados lietuvių studentų są
jungos pirmininkas ir 1959-63 
buvo pirmosios Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybos na
res. 

✓

PLB valdybos pastangomis ir 
rūpesčiu 1981 įkurta ir pasau
lio lietuvių parama per trejus 
metus ugdyta Lituanistikos Ka
tedra šiais metais tapo realybe. 
Tai didžiulis kultūrinis ir moks
linis laimėjimas lietuvių tautai, 
pasaulio lietuviam ir Lietuvai.

PLB valdyba sveikina profe
sorių dr. Bronių Vaškelį, linki 
jam prasmingo lituanistinio 
darbo, ir šia proga kviečia pa
saulio lietuvius dar daugiau 
visokiais būdais remti Lituanis
tikos Katedrą.

Vytautas Kamantas
PLB Valdybos pirmininkas
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SIŪLO V. PETKŲ 
NOBELIO PREMIJAI

Be to, bus reikalaujama, kad 
kiekvienas diplomatų automobi
lis būtų apdraustas 1 mil. dole
rių suma, kuri galėtų padengti 
galimus amerikiečių ieškinius 
dėl diplomato automobilio įsi
vėlimo į susisiekimo nelaimes. 
Visiem su diplomatų automobi
liais susijusiom reikalam tvarky
ti užsienio misijų įstaiga įsteigs

Taip pat yra numatoma pa
naikinti diplomatų atleidimų 
nuo vietinių pardavimo mokes
čių tų valstybių diplomatam.

Didžiosios Britanijos lietuvių 
katalikų bendrija neseniai Not- 
tinghame įvykusiame visuotina
me suvažiavime nutarė kreiptis į 
Nobelio Taikos premijos skyri
mo komitetą Norvegijoje, pare
miant lietuvio sąžinės belaisvio 
Viktoro Petkaus kandidatūrą No
belio Taikos premijai.

Norvegų komitetui pasiųstame 
laiške Didžiosios Britanijos lie-

kad lietuvio Viktoro Petkaus ir 
kitų trijų sovietų kalinamų są
žinės ir politinių belaisvių kan
didatūrą šių metų Nobelio Tai
kos premijai jau yra iškėlusi 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
komisija, besirūpinanti Europos

saugumo ir bendradarbiavimo 
reikalais. Komisija yra iškėlusi 
šių asmenų kandidatūrą Nobe
lio Taikos premijai už jų tai
kingas pastangas ginant pagrin
dines žmogaus teises bei laisves, 
suderinamai su Helsinkio kon
ferencijos nutarimais.

Laiške norvegų komitetui Di
džiosios Britanijos lietuvių ka
talikų bendrija pažymi, kad ji 
karštai remia pasiūlymą Viktorui 
Petkui paskirti Nobelio Taikos 
premiją ir reiškia \ iltį, kad komi
tetas reikiamai atsižvelgs į siūlo
mą Petkaus kandidatūrą. Nobelio 
Taikos premijos paskyrimu būtų 
tinkamai įvertinta lietuvio Vik- 

ryžtinga irtoro Petkaus
nenuilstama veikla už žmogaus 
teisių apsaugojimą, o tuo pačiu 
ir už taikos sustiprinimą pašau-

NAUJA PRANCIŠKONŲ 
VADOVYBĖ

Lietuvių pranciškonų provin
cijolą Tėv?Paulių Baltakį, OFM, 
paskyrus vyskupu lietuviam 
laisvajame pasauly, lietu
vių pranciškonų
bė susirinkusi posėdžio liepos 
23 centriniame vienuolyne, 
Kcnncbunkporte, Maine, nauju

vadovv

tina Simanavičių. OFM. Vice- 
provincijolu išrinktas Tėv. Jurgis 
Gailiušis, OFM. patarėjais Tėv.

Tėv. Leonardas Andriekus. 
OFM. Tėv. Antanas Prakapas. 
OFM. ir Tėv. Bernardinas 
Grauslvs. OFM.
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DANTŲ GYDYMO CENTRAS

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

omu

116-06 Myrtle Avenue 
Richmond HHI, N.Y. 11418

ark office: 426 Mayotte St (Cor. Wilson Ave.), tetef, 344-5172. Ps- 
ruoiiemos garbingos tekfotuvos. Modernios koplyčios, oras Saldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

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

Amerikos lietuvis kongresmanas Richard Durbin (D-III.), 
ir Mohammad Nabi Salchi spaudos konferencijoje Kongreso 
rūmuose Afganistano reikalais.

MOKYTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO Už PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

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. Tetef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

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.

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

Į LIETUVĄ

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.

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN. N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300

Savaitės 
įvykiai

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI / IR ■ NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTUO 
SE. įSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — SRver BeH BMfag 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.

1ČVEČAS
JONAS 

1933 + 1976

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, Dif. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P.C

Vai st departamento paskelbti 
dokumentai rodo, kad Vietnamas 
vedė rūpestingą paimtų Į nelais
vę ar žuvusių JAV karių karto
teką, nors dabar tvirtina, kad jo
kių informacijų apie tai neturi.

Jugoslavijos teismas nubaudė 
suspenduotą universiteto dėsty
toją Vojislav Seselj 8 m. kalėti 
už priešvalstybinę veiklą, nes jis 
dar nespausdintoj knygoj panei
gė komunistų partijai vadovau
jantį vaidmenį ir Jugoslavijos 
valdymosi sistemą pavadino ne
pavykusia.

rasolino 
A MEMORIALS v

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

TAJ MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

— Okupantai Lietuvos “išva
davimo” (pavergimo) 40 metų 
sukaktį verčia minėti net moks
lines įstaigas. Spaudos žiniomis, 
“mokslinėje” konferencijoje ta 
sukaktis buvo minima Lietuvos 
Mokslų Akademijos istorijos 
institute.

— Vėl nauja sovietinė šventė. 
Šių metų rugsėjo 1-ma paskelb
ta “visaliaudine mokyklų šven
tė”. Ji pavadinta mokslo žinių 
diena. Šventė įvedama ryšium 
su mokyklų reforma Sov. Sąjun
goje. Ją vykdyti š.m. balandžio 
12 nutarė Sov. Sąjungos komu
nistų partija. Kokie bus mokyklų 
pakeitimai, tuo tarpu. Lietuvos 
spaudoje smulkiau nerašoma, tik 
tiek žinoma, kad pavergtų tautų 
mokyklose bus sustiprintas rusų 
kalbos mokymas. Sovietinė mo
kyklų reforma nieko gero Lietu
vos mokykloms nežada.

— Vilniaus Pilies muziejuje 
atidaryta nauja salė. Joje bus 
nuolatinė restauruotų Lietuvos 
meno paminklų paroda, archeo
loginių kasinėjimų dokumentai 
ir gausi literatūra apie Lietu
vos istorinius paminklus.

Tarp Kinijos ir Vietnamo daž
nai vyksta pasienio susidūri
mai. kuriuose dalyvauja net iki 
divizijos dydžio kariuomenės 
dalys.

Lenkijoj prasidėjo bu v. Soli
darumo unijos patarėjų ir KOR 
komiteto narių Jacek Kuron, 
Adam Michnik, Henryk Wujek 
ir Zbigniew Romaszewski teis
mo byla. Jie buvo kalėjime lai
komi nuo pat karinės būklės pa
skelbimo dienos, ir vyriausy
bė siūlė jiem išvykti į užsienį 
ir nekelti bylų. Kaltinamieji su 
tuo nesutiko. į teisino posė
džius nei Lech Walensa nei va

žio. Siame lydraštyje rašoma, 
kad kongresmanė Geraldine 
Ferraro (demokratų partijos kan- . 
didatė į JAV viceprezidento vie
tą) atsilankė į vieną konservaty
vių kongresmanų susirinkimą, 
kuriame valstybės departamen
to atstovai kalbėjo apie pagalbą 
Afganistano kovotojam. Kadangi 
ji yra liberališkų pažiūrų, tai to » 
susirinkimo dalyviai nustebo | 
Ferraro atsilankymu. Buvo už
klausta kas čia pasidarė, kad ji 
atsilankė. Ji atsakė, kad jos įstai
ga Maspethe, N.Y., yra gavusi 
daug užklausimų iš Maspetho 
lietuvių apie prastus ginklus ir 
amuniciją, kurią iš JAV gauna 
afganistaniečiai laisvės kovoto
jai. Gi tie užklausėjai informaci
ją girdėję per Laisvės Žiburio 
radiją. Tokiu būdu ir Geraldine 
Ferraro susidomėjo šiuo reikalu.

Ketvirtas faktorius, kuris jun
gia lietuvius į šią Afganistano 
laisvės akciją, yra Arvydas Je- 
rašius, JAV LB Denverio apylin
kės pirmininkas ir Colorado Pa
vergtų Tautų komiteto pirminin
kas. Jis koordinavo pastangas 
patraukti savo kongresmaną Tim 
Wirth į Afganistano paramos 
akciją. Tų pastangų dėka birže
lio mėnesį kongresmanas Wirth 
vadovavo prezidentinio kandi
dato Gary Hart grupei demo
kratų platformos komitete, kuris 
priėmė stiprius pasisakymus Af
ganistano reikalu.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin
non Socurtties Ine., One State SI 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.

— Medicinos mokslo srityje 
Vilniaus lietuvių daktarų reikš
mė vis didėja, čia dažnai įvyks
ta medicinos mokslo konferenci
jos, į kurias suvažiutija tos sri
ties specialistai iŠ visos Sovietų 
Sąjungos. Birželio pradžioje į 
Vilnių buvo suvažiavę on kol o- 
gai-chemoterapinio piktybinių 
auglių gydymo specialistai.

— Spaudos žiniomis, Monciš- 
kėse prie Palangos pradėtas sta
tytu didžiulis vaikų kurortas, 
kuriame būsiančios įrengtos ke
lios, stovyklos mažiesiems ir jau
nimui. šią vasarą kelios stovyk
los esančios įrengtos darželinin- 
kams, spaliukams, pionieriams 
Girulių pajūryje.

— Vilniuje buvo suvažiavę 
Sov. Sąjungos ir jos satelitų 
vitražistai. Konferencijoje, pa
vadintoje “Vitražas 84” jie 
svarstė architektūros plastišku
mo problemas.

— “Jaunystė 84” — tai šių 
metų kinoramos vardas. Jai pa
sirinktas Biržų rajonas. Ekra
nuose parodyta per 40 filmų. 
Už filmą “neapykantos pamo
kos” geriausio režisieriaus vardą 
gavo J. Maculevičius. Už vaidy
bą filmuose premijas gavo O. 
Knapkytė, V. Mainelytė, Tomas 
Vaitkus (geriausias debiutas).

— Jau išleistas Lietuvių kal
bos žodyno XIII tomas. Išspaus
dinta tik 5000 egz. Paskutinis 
žodis — “Stovi”.

— Šilutėje veikiąs ‘Tarjfehrio 
ūkio technikumas” fiaųjus mofes* 
lo metus pradėsiąs naujuose rū
muose. Baigiami statyti ir bend
rabučiai.

— Panevėžyje baigti statyti ir 
jau apgyvendinami 4 penkia
aukščiai gyvenamieji namai.

— Spaudos pranešimu, Lietu
voje šiuo metu esą 14,000 gy
dytojų, 41,000 pagelbinio perso
nalo, 43, 000 lovų ligoniams, 
21 sveikatos punktai su juose 
dirbančiais gydytojais ir per 400 
punktų su dirbančiais felčeriais.

— Vilniaus Knygų Rūmuose 
buvo surengta lietuviškų 
elementorių paroda (nuo 1547 
iki 1983). Parodoje gausu ir kitos 
vaizdinės medžiagos, susikaupu
sios Knygų Rūmuose.

— Lietuvos spauda didžiuoja
si lietuviais vitražistais. Vitra- 
žįstų simpoziumas ne atsitikti
nai buvęs surengtas Vilniuje. 
Lietuvos vitražai pasižymį ori
ginalumu ir meistriškumu. Kitų 
kraštų menininkai čia atvyksta 
pasimokyti.

— Spaudos žiniomis, Lietuvo
je esą per 6000 aklųjų, jie pri
klauso prie Aklųjų sąjungos, kuri 
rūpinasi jų gyvenimo pagerini
mu, profesiniu paruošimu.

— Lietuvoje veikia “savano
riška” Knygos bičiulių draugi
ja. Draugija turinti 3600 skyrių 
su 160,000 narių. Draugijos tiks
las — populiarinti knygą. Ta
čiau gera knyga Lietuvoje tebė
ra deficitinė prekė, tuojau iš
graibstoma, o visokį banalų pro
pagandinį šlamštą sunku ir per 
prievartą žmonėm įsiūlyti. Tai 
Knygos bičiulių draugijai pave
dami visolri “šefavimai”, globa 
laivų įgulas;.j^jĮeįuo;;; užkar
doms; diibaiitfems prie Į Sibiro 
geležinkelio tiesimo.

— Vilniuje 4 dienas .viešėjo 
Šveicarų baletas iš Gėnevos. Pa
rodė dvi baleto programas.

— Pabaltijo trianalėje tapybos 
ir grafikos parodoje premijas lai
mėjo du lietuviai dailininkai: 
J. Daniliauskas ir A. Kuras.

— Kauno ir Vilniaus sporto rū
muose specialūs baleto vakarai 
buvo surengti Lietuvos abituri
entams. Šoko Vilniaus ir Rygos 
baletininkai.

— Muziko Balio Dvariono 
80 metų gimimo sukaktis buvo 
paminėta spaudoje ir koncertu 
Vilniaus Filharmonijoje. pr< jų

Tarp JAV ir Sov. S-gos vis 
dar tebevyksta nuomonių pasi
keitimas apie rudenį įvyksian
čius pasitarimus dėl erdvės 
ginklų uždraudimo.

Afganistane Sov. S-gos kariuo
menė, remiama aviacijos, artile
rijos ir tankų vykdo tris naujus 
puolimus: Logar slėny, į pietus 
nuo Kabulo, Shomali slėny, į 
šiaurę nuo Kabulo ir Herat pro
vincijoj prie Irano sienos. Avia
cijos puolimais ir artilerija nai
kinami kaimai, kad partiz 
neturėtų kur prisiglausti.

Afganistano komunistų parti
joje tarp jos Khalq ir Parsham 
grupių vėl prasidėjo didesni ne
sutarimai ir dėlto įvykę net su
sišaudymų tarp ministerių.

Europos parlamento pirminin
ku buvo išrinktas prancūzų po
litikas ir didelis glaudesnės Eu
ropos vienybės Šalininkas Pierre 
Pflimlin.

Sov. S-gos bandymas dideliu 
sunkvežimiu kaip diplomatine 
siunta įvežti į Šveicariją 9 to-

LIETUVIŠKI MOTYVAI
AFGANISTANO KOVOSE

menų, nesutikus leisti Šveicari
jos organam patikrinti siuntos 
turinio, nepavyko. Per V. Vo
kietiją grįžtąs sunkvežimis buvo 
ten taip pat sulaikytas tol, kol 
jos organam buvo leista patikrin
ti sunkvežimy esančių dėžių 
skaičių.

Yra duomenų tvirtinti, kad 
1956 - 1965 buvęs Britanijos 
žvalgybos MI5 viršininkas Sir 
Roger Hollis yra buvęs dvigu
bas agentas ir net apie 30 metų 
tarnavęs Sov. S-gai ir priklau
sęs karalienės Elizabeth II meno 
patarėjo Anthony Blunt vado
vaujamai 5 Sov. S-gos šnipų 
grupei, kuriai priklausė Guy 
Burgess, Donald Maclean, Kim 
Philby ir Leo Long.

Nikaragvą valdanti Sandinista 
partija savo kandidatais į kraš
to prezidentus ir viceprezidentus 
paskyrė dabartinį juntos koordi
natorių Daniel Ortega Saavedra 
ir juntos narį Sergio Ramirez.

Lenkijos invalidas bėgikas 
Edward Siiwinski, dalyvavęs 
invalidų atletų olimpijadoj Long 
Island ir laimėjęs aukso ir sidab
ro medalius, pasiprašė politinės 
globos JAV.

Sov. S-gos karo laivynas pla
nuoja aprūpinti ant oro pagal
vės dideliu greičiu (net iki 345 
mylių per vai.) skrendantį laivą 
PAR-WIG, arba Kaspijos bai
dyklę, prieš laivus nukreiptom 
raketom. Toks laivas gali pakelti 
iki 9,000 kautynėm paruoštų 
karių ir gali iš pagrindų pa
keisti kariuomenės su tankais iš
laipinimo taktiką strateginėse 
vietose.

N. Zelandijos parlamento rin
kimus laimėjo Darbo partija. 
Būsimomis niin. pirmininkas 
David Lange gali sudaryti JAV 
ir Australijai sunkumų savo 
pažadais peržiūrėti ANZUS su
tartį ir uždrausti branduoli
niam laivam įplaukti į Zelandi
jos vandenis.

Sov. S-ga, siekdama sumažin
ti Afganistano gyventojų parti
zanam teikiamą paramą, pradė
jo sistematingai naikinti tuos 
kaimus, kurie tokią pagelbą teik
davo. Tokie kaimai naikinami 
bombardavimais iŠ oro, o gyvu
liai ir pasėliai sunaikinami. Iš 
15.5 mil. gyventojų bent 3 bil. 
yra pabėgę į Pakistaną, apie 0.5 
mil. į Iraną ir apie 0.5 mil. yra 
žuvę.

Sovietinės Ukrainos Stebnik 
pylimas, laikąs dirbtinių trąšų 
160 mil. kūb. pėdų tirštų 
atmatų, rugsėjo 17 sugriuvo, ir 
atmatos, pakeliui naikindamos 
geležinkelius, kelius ir kaimus, 
pasiekė Dniestro upę, teikian
čią vandenį Odesai ir kitiem 
miestam, ir ją užteršė. Dėlto bu
vo patraukti į teismą 7 pylimo 
planus sudarę ir jo statybą 
bei priežiūrą vykdę pareigūnai. 
Byla staiga buvo sustabdyta ne
va dėl bandymų įrodyti, kad py
limas neišlaikęs dėl geologinių 
sąlygų-

OPEC valstybės savo konfe
rencijoj sutarė palikti , tas pa
čias aliejaus kainas ir gamybos 
kiekius, tik Saudi Arabija paža
dėjo sumažinti savo gamybą, 
kad į ūkinius sunkumus pate
kusi Nigerija galėtų savo ga
mybą padidinti.

Pasaulio bažnyčių tarybos gen. 
sekretorium buvo išrinktas “iš
laisvinimo” teologijos kūrėjas 
Urugvajaus metodistų veikėjas 
Emilio Castro.

V. Vokietijos užs. reik. min. 
Hans Dietrich Genscher, lan
kydamasis Irane, susidarė įspū
dį, kad Iranas siekia artimes
nių santykių su Vakarais.

Lenkijos vyriausybė paskelbė 
kelsianti teismo bylą kun. Hen
ryk Jankowski už visuomenėje 
neramumų kėlimą ir kun. Jerzy 
Popieluszko — už valstybės įžei
dimą pamoksluose.

Popiežius Jonas Paulius II 
vadovavo viešom maldom už 
persekiojamus kunigus ir disi
dentus ir paragino Lenkijos vy
riausybę gerbti žmogaus teises. ..... ............ ...

Sov. S-gos gaisrininkai turėjo Washington 
gesinti Volgos upėj prie Kaza
nės miesto kilusį palieto alie
jaus didelį gaisrą.

Argentinos prezidentas Raul 
Alfonsin pašalino armijos štabo 
viršininką gen. Jorge H. Arguin- 
degui ir kitus tris generolus iš 
pareigų už nesugebėjimą sutvar
kyti armijoj kilusio nepasitenki
nimo dėl buv. krašto vadam teis
mo bylų iškėlimo.

Andrius Eiva, Amerikos - Af
ganistano laisvės kovotojų fede
racijos vykdomasis pirmininkas, 

_____ __ , D.C., atsiuntė 
pluoštą medžiagos, įrodančios, 
kad Afganistano laisvės kovotojai 
iš JAVgauna karinę pagalbą 
pasenusių ginklų ir amunicijos 
pavidale, ir tai per mažą kiekį. 
Gauna tik tiek, kad galėtų 
kovoti ir mirti, bet ne laimėti 
prieš sovietinį okupantą.

Prisiųstos medžiagos lydraštis 
užvardintas taip: kongresmanas 
Paul Simon jungiasi prie lietuvių 
ir afganistaniečių, reikalaujančių 
peržiūrėti ČIA teikiamą pagalbą 
Afganistano laisvės kovotojam.

kas gi tie lietuviai, ku
rie eina drauge su afganistanie
čiais. O gi vienas iš jų yra kong
resmanas Richard Durbin iš Il
linois. Jis čia pristatomas kaip 
JAV lietuvis. Jei iki šiol ma
nėm, kad JAV Kongrese nėra nei 
vieno lietuvio, tai dabar žinome, 
kad taip nėra. Kongresmanas 
Richard Durbin save laiko JAV7 
lietuviu. Priešingu atveju jis čia 
nebūtų taip pristatytas.

Antras faktorius, kuris jungia 
lietuvius su Afganistano laisvės 
akcija, yra Andrius Eiva. Jis čia 
taip pat pristatomas kaip lietu
vis.

Trečias faktorius yra New 
Yorko lietuvių laisvės Žiburio 

ovaufamas Romo Ke-
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Rinkiminiai metai
Su didele pompa, blizgesiu ir 

triukšmu praėjo demokratų kon
vencija San Francisco mieste. 
Modernios ryšių priemonės — 
spalvota televizija su daugybe 
reporterių — perdavė visų kon
venciją visam kraštui. Savo na
muose sėdėdamas, kur kas ge
riau visa matei, nei būtum ten 
pačioje konvencijos salėje.

Tos spalvos, įrašai, plakatai, 
kepuraitės, šaukimas ir švilpi
mas — visa tai sudarė įspūdį 
lyg čia būtų kokia didelė spal
vinga mugė. Atkeliavusiam iš 
kito krašto ir nepažįstančiam 
šio krašto demokratijos ir jos 
apraiškų gali atrodyti net ko
miška. Bet taip yra — ilgame
tė šio krašto demokratija sukū
rė ir tokias tradicijas, kad, su
važiavę į savo konvencijas, jie 
turi išsikalbėti, pabendrauti ir 
savo entuziazmą pareikšti vienu 
ar kitu klausimu. Čia yra atviro
ji demokratija, kiekvienas gali 
kalbėti, ką jis nori, pareikšti 
savo pageidavimus. Paskui yra 
balsavimas, kuris visa ir nule
mia. Ar ne gražu, kad pralaimė
ję pareiškia solidarumą partijai, 
pasisako už vienybę. Kad žmo
gus prie to priaugtų, reikia daug 
metų, reikia daugel pavyzdžių, 
kurie visus jungia, o neskaldo.

Greit bus respublikonų kon
vencija. Ir ten bus visai panašu
— kepuraitės, plakatai, įrašai, 
didžiulis entuziazmas su bliz
gesiu ir trfukšmu. Televizija 
vėl kuo tiksliausiai ir kuo gra
žiausiai perduos į visą kraštą. 
Kokios ryšių komunikacijos 
priemonės — tą pačią minutę 
viską sužino didžiulis Amerikos 
kraštas, visi dalyvauja istori
niuose įvykiuose.

Pasitinkant rinkiminius me
tus, ateina ir pluoštas minčių
— ką daryti lietuviam? Ar šios 
abi didelės ir galingos partijos 
kur nors specialiai paminėjo 
Lietuvą ir kitus pavergtuosius 
kraštus? Pavergtus kraštus galė
jo ir paminėti, bet specialiai ties 
Lietuva nesustojo ir nesustos.

MONSINJORO
SUOLIUKAS
— STEPAS ZOBARSKAS ■

Jeigu peiliu būtų perrėžę nu
garą, dailidė Baltrūnas nebūtų 
kentęs tokio skausmo, kaip da
bar. Tą pačią minutę sudrebėjo 
širdis ir pajuto, kad šito kunigo 
jis niekuomet negalės pamilti. 
Jis pradėjo rečiau besilankyti 
zakristijon, į kleboniją užeidavo 

H tik tada, kai kunigo namuose ne
būdavo. Prieš Kalėdas, kai kuni- 

j gas lankė parapijiečius, Baltrū
nas neiškėlė jam puotos, kaip 

f darydavo kitais metais, bet pri
pylė po sykelį grūdų — visiems 
lygiai, ir kunigui ir tarnams, 

Sf tuo pabrėždamas, kad Šito kunigo 
jis nė nemano išskirti iš pras
tuolių tarpo. Jis džiaugėsi tuo

į galėsiąs paerzinti senį, bet pa
starasis buvo labai ramus. Jo 
akys lygiai taip ramiai, šiek tiek 
rūstokai, žiūrėjo pro akinius, ga
vus mažai dovanų, kaip ir prieš 
tai, kai jis, gal būt, tikėjosi viso 
centnerio gražiausių kviečių. Jis 
mandagiai padėkojo, palaimino 

į namus ir išvažiavo toliau, kitų 
tikinčiųjų aplankyti.

■Į — Pasiutęs senis, —- murmėjo

Didesni reikalai, didesni mos
tai rūpi partijų platformom, 
konvencijų rengėjam.

Viena tik aišku, kad lietu
viam reikia turėti įtakingų žmo
nių abiejose partijose. Visų mū
sų tikslas tas pats — paverg
to okupuoto krašto išlaisvini
mas. Tad prie kiekvieno prezi
dento, prie respublikono ar de
mokrato, turi būti išlaikytas 
panašus spaudimas, pateikta 
reikiama informacija. Dažnai 
to vieni negalime padaryti, tad 
reikia surasti įtakingų amerikie- 
Čių valdžios sluoksniuose. Tad 
verta ir prasminga turėti įta
kingų lietuvių, kurie palaikytų 
ryšius su savo partija ir ten tu
rėtų plačių pažinčių.

Reikia prisiminti, kad tik ga
linga, stipri ir gerai ginkluota 
Amerika išlaikys pasaulio taiką 
ir sudrausmins sovietų grobuo
niškumą. Amerika niekada ne
siekė kitą kraštą užkariauti. Ji 
siekia, kad visur būtų demokra
tija, kad būtų žmogus laisvas 
ir pats pasisakytų dėl valstybės 
valdymo formos.

Gyvename laisvės ir demokra
tijos krašte, tai ir pasinaudoki
me ta teikiama teise — visi ak
tyviai dalyvaukime rinkimuose. 
Nepraleiskime pro pirštus rinki
mų, nepasidarykime aptingę, ne- 
sakykime, kad ir be mūsų 
išrinks. Laisvė įpareigoja eiti ir, 
veikti , dalyvauti rinkimuose, 
tuo parodyti visam pasauliui, 
kad mes vertiname laisvę ir kad 
kuo gausiausiai dalyvaujame 
rinkimuose.

Visas pasaulis seka Amerikos 
rinkimus, nes tai yra demokra
tijos pati gražiausia apraiška. 
Ši demokratija palaiko ir kitų 
kraštų demokratijos principus, 
o pavergtiem sužadina viltį, kad 
kada nors ir jie pasinaudos to
kia demokratine laisve ir išsi
rinks demokratinę vyriausybę. 
Rinkimai labiausiai jaudina so
vietus, nes ten yra vienos parti
jos diktatūra, ten nėra nei žo
džio, nei spaudos, nei religijos 

sau vienas dailidė, žiūrėdamas į 
šviežias vėžes. Kurį laiką dar 
galėjai girdėti varpelius skam
bant, pagaliau viskas nutilo, tik 
apsnigti medeliai stovėjo ramūs, 
o nuo šakų kada-ne-kada pabir
davo lengvutės snaigės. — Iš 
visko matyti, kad jis manęs ne
kenčia.

Staiga Baltrūnui ėmė rody
tis, kad jeigu klebonas būtų 
buvęs draugiškesnis, jis būtų už
klausęs ar aruodai jau taip greit 
ištuštėjo, kad tiek maža dovanų 
tėra įpylęs. Tada būtų pralinks
mėjusi dailidės širdis, ir jis būtų 
patrigubinęs savo pyliavą. Bet 
ne, klebonas net neatkreipė dė
mesio į dovanas, kaip jis nesitei
kė apžiūrėti suoliuko, nors kiek
vieną kartą, laikydamas mišias, 
stojasi ant jo. Na palauk, seni, 
tu neapkenti manęs, ir aš tavęs 
neapkęsiu. Pažiūrėsiu, katras 
katrą įveiksime.

Ir dailidės galvoje be palio
vos pradėjo suktis mintys, kaip 
atkeršijus nekenčiamam klebo-

Šie metai lietuvių išeivijos is
torijoje bus minimi, kaip gausūs 
religiniais ir kultūriniais masi
niais renginiais. Kovo 3 - 4 Ro- 
moję paties popiežiaus Jono 
Pauliaus II iniciatyva buvo ypa-
tingai iškilmingai paminėta šv. 
Kazimiero mirties 500 metų su
kaktis. Šv. Tėvas lietuviam paro
dė nepaprastą palankumą — ne 
tik visai tarptautinei publikai 
šv. Petro bazilikoje per pamoks
lą kalbėdamas išskirtinai apie Šv. 
Kazimierą ir komunizmo perse
kiojamą Lietuvą, bet prabilda
mas ir lietuviškai.

Romos šventėn iŠ Europos, 
JAV ir kitų kraštų suvažiavo 
šiek tiek per tūkstantį lietuvių. 
Jų daug gausiau suvažiavo į 
Septintąją Tautinių Šokių 
Šventę, kuri vyko CIevelande 
birželio 30 - liepos 1.

Jau prieš keletą metų šią tau
tinių šokių šventę suruošti ini
ciatyvą parodė JAV ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenės ir Lie
tuvių Tautinių Šokių Institutas.

Vyriausiu šios tautinių šokių 
šventės rengimo pirmininku bu
vo parinktas dr. Antanas Butkus, 
vėliau išrinktas ir JAV LB krašto 
valdybos pirmininku. Jis gyvena 
CIevelande. Jam kilo idėja sep
tintąją tautinių šokių šventę su
rengti CIevelande, nors pirmos 
šešios tokios šventės vyko Chi- 
cagoj.

Šios šventės iškilmės pradėtos 
birželio 30, šeštadienį, 7 vai. vak. 
prie Dievo Motinos parapijos 
esančiame Rūpintojėlio pamink- 

laisvės. Jie nori, kad Amerika 
išsirinktų tik tokį prezidentą, 
kuris jiem pataikautų ir pasi
duotų jų įtakai.

Rinkimai artėja. Lietuvių yra 
abiejose partijose. Tad visi su- 
kruskime ir dirbkime vienam 
tikslui, kad Amerika būtų stip
resnė, galingesnė ir kad Lietuva 
nebūtų užmiršta.

Baigiasi 7-toji tautinių šokių šventė ir išnešamos vėliavos. Nuotr. VI. Bacevičiaus

nui. Mušti jo nesumuši, tai aiš
ku, nes kaip tu jo nemėgtom, 
vis dėlto tai yra kunigas ir be to 
— senas kunigas. Į veidą taip 
pat nespjausi. Užtat dingterėjo 
puiki mintis, bet jau tokia puiki, 
kad dailidė visas nušvito iš pa
sitenkinimo. Buvo kaip tik šven
to Jono atlaidų išvakarės. Daili
dė prasimanė reikalą į bažny
čią. Nutaikęs progą, kai visi alto
riai jau buvo išpuošti ir mer
ginos, išdėliojusios gėles ir vaini
kus, išėjo namo, įslinko zakris
tijon. Jsitikinęs, kad niekas ne
mato, susirado suoliuką, ant ku
rio stojasi kunigas, norėdamas 
atidaryti tabernakulio dureles, 
ir ilgai žiūrėjo čia į aukurą, čia 
į gėles, kurias galima būtų dar 
grakščiau išdrožti, bet negi be
pradėsi taisyti seną daiktą. Vie
tomis aukuro plytos ir dūmų 
vingiai nubrūžuota, dešinysis 
liūto petys įskeltas, bet visumoje 
suoliukas tebebuvo dailus. Ir 
šitą jo darbą mindo šitoks kle
bonas! Niekai, aš padariau, aš 
galiu ir sunaikinti, — pagalvo
jo dailidė ir ėmė laužti ąžuo
linę koją. Nelengva buvo, ir 
ąžuolas tvirtai laikėsi, ir širdį 
ėmė skaudėti, tartum ne medį, 
bet gyvo avinėlio kaulus būti/ 
sukinėjęs. Vis dėlto neapykanta 
buvo stipresnė už gailestį, ir 
Baltrūnas išlaužė vieną po kitos 
visas keturias kojas, o kad tar
nai anksčiau nepastebėtų, prika
lė jas silpnais vinimis, kurie 
net mažo vaiko nebūtų galėję 
išlaikyti. Po to jis vėl pastatė

ROMA — CLEVELANDAS — TORONTO
Septintoje Tautinių Šoklų šventoje
dalyvavo 9,986 asmenys

lo sodelyje. Oficialiai pradėjo šio 
atidaromojo renginio koordinato
rė I. Bublienė. Po patriotinės 
kun. G. Kijausko, SJ, maldos, 
atidarymo žodį tarė JAV LB 
tarylms prezidiumo pirm. dr. K. 
Ambrozaitis. Aukurą uždegė G. 
Gobienė ir dr. A. Butkus. Vai
nikus padėjo JAV ir Kanados LB 
kraštų valdybų pirmininkai dr. 
A. Butkus ir A. Pacevičius.

Lietuvių Namuose vyko priva
taus pobūdžio priėmimas mece
natam, tautinių šokių grupių mo
kytojam ir renginių pareigūnam.

Šventės dalyvių susipažinimo 
ir draugystės vakaras vyko mo
derniose ir erdviose patalpose 
— Clevelando miesto auditori
joj. Nors dalyvavo 3,400 įvairaus 
amžiaus svečių, JAV tvarkos 
pareigūnai stebėjosi pavyzdingu 
lietuvių .tvarkingumu. Šokiam 
grojo iš Chicagos atvykęs Algis 
Modestas su savo orkestru ir 
Rasa Šoliūnaitė su dainuojančiu 
akordeonu.

Liepos 1, sekmadienio, rytas 
buvo pašvęstas religiniam susi
telkimui. Kadangi šokėjai ir žiū
rovai buvo išskirstyti įvairiose 
miesto dalyse esančiuose vieš
bučiuose, pamaldos vyko kelio
se vietose.

Dievo Motinos lietuvių para
pijos bažnyčioj mišių pagrindi
nis koncelebrantas buvo vysk. 
Paulius Baltakis, OFM. Jis ir pa
mokslą pasakė. Su juo koncele- 
bravo keletas lietuvių kunigų.

Dievo Motinos lietuvių para
pijos salėj pagrindinis koncele
brantas ir pamokslininkas buvo 
jėzuitų provincijolas kun. Anta
nas Saulaitis, SJ. Koncelebravo 

suoliuką senojoj vietoj ir, kaip 
niekur nieko, atsiklaupė priešais 
altorių pasimelsti.

Namuose dailidė nė žodeliu 
neprasitarė nei žmonai nei vai
kams apie savo išdaigą. Gražu 
bus, — mąstė jis, — kai rūs- 
tuolis kunigas stosis ant suoliu
ko, o tas — trakš — ir išsi
ties. Sugriūti, žinoma, kunigas 
nesugrius, bet jau akiniai tikrai 
iš pykčio pasikels į viršų. Po to 
tegu siekia abiem rankom, ant 
pirštų galų pasistiepdamas. Šio
kį sekmadienį dar būtų pusė 
bėdos, bet čia gi kermošius! 
Daug kunigų suvažiuos, daug 
žmonių suplauks į atlaidus iš 
aplinkinių parapijų.

Dailidė suplojo rankom per 
kelius ir ėmė ruoštis į bažny
čią. Pats skubėjo ir žmoną 
su vaikais ragino, kad nepa.sivė
lintų. Miestely kitaip apsisvars
tė: ko jam eiti eilinių mišių 
klausyti, jeigu žino, kad savas 
klebonas laikys sumą. Dailidė 
ateis laiku, tuo tarpu pasišne
kės su kaimynais ir giminėmis. 
Nė vienas jo neaplenkia, vi
siems reikalingos jo rankos: tas 
prašo lineiką padaryti, anas 
norėtų žiemai važio, kitas vėl 
mielai pasistatytų seklyčioje in
daują. Ir visi kviečia alaus arba 
degtinės išsigerti. Bet prieš mi
šias Baltrūnas nieko negers. Vė
liau.

Suskambėjo varliai, ir išsipuo
šęs dailidė nuskubėjo į bažny
čią savo nuolatinės vietos ne
toli didžiojo altoriaus užimti.

keli lietuviai kunigai. Dalyvavo 
apie 700 tikinčiųjų.

šy. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioj šventės dalyviam mi
šias aukojo kįin. A. Goldikovs-

Holiday Inn salėj susirinku
siem 900 lietuvių mišias auko
jo kun. J. Becevice.

Protestantam pamaldos vyko 
Coli sėjau s patalpose.

Richfield Coliseum patalpose, 
esančiose apie 30 mylių nuo 
Clevelando miesto centro, su ne
dideliu pavėlavimu (po 2 vai. 
popiet) šventė prasidėjo su šo
kėjų paradu, renginio komiteto 
pirm. dr. A. Butkaus atidarymo 
žodžiu, JAV, Kanados ir Lietu
vos himnais, garbės svečių svei
kinimais. Garbės svečių tribū
noje buvo pastebėti: vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, Lietuvos 
atstovas Vatikane St. Lozoraitis 
Jr., PLB pirm. V. Kamantus, JAV 
LB pirm. dr. A. Butkus ir kt.

Buvo malonu išklausyti JAV 
prezidento Ronald Reagan svei
kinimo telefonu, nors garsiakal
biai neaiškiai viską perdavė. Pil
nas prezidento sveikinimo teks
tas išspausdintas pereitame Dar
bininko numeryje.

Jungtiniame mišriame chore 
dalyvavo chorai iš Clevelando, 
Chicagos ir Kanados. Šokėjų 
buvo per 50 grupių iš JAV, 
Kanados, Argentinos, Vokietijos 
ir Brazilijos.

Iš viso šventėje dalyvavo 
9,986 asmenys: 59 orkestro mu
zikantai, 250 choro dalyvių, 
2150 šokėjų, — kiti žiūrovai.

Po oficialios dalies, užtruku
sios valandą su viršum, prasi
dėjo šokių programa. Čia buvo

Žmona su vaikais meldėsi mote
rų pusėje. Keturių bažnyčios tar
nų lydimas, išėjo kunigas. Vi
sais skliautais pradėjo ūžti var
gonai. Dailidė nusilenkė ir pa
kėlė akis tik tada, kada bažny
tinis choras baigė giedoti pasku
tinius “Pulkim ant kelių” žo
džius. Staiga jo akys sustojo ties 
mišias laikančiojo galva, tokia 
balta, kaip laukų dobiliukas, ir 
pajuto kaip karštis nusmelkė per 
nugarą. Brangiausias Dieve! Tai 
juk ne savasis klebonas, o sve
čias, pats prelatas, monsinjoras 
Labutis! Dabar tik Baltrūnas 
pajuto visą baisumą išdaigos, 
kurią jam bus pakuždėjęs patsai 
nelabasis. Klūpodamas prie di
džiulio paveikslo, kuriame buvo 
atvaizduota Dievo motina, ant 
kelių laikanti dieviškąjį kūdikį, 
po kurios kojomis bangavo 
pilkšvi debesys, o virš galvos 
mirgėjo aukso žvaigždės, daili
dė vos begalėjo alsuoti. Monsin
joras dar daugiau pasenęs. Jo 
balsas virpa. Kai jis lenkiasi al
toriaus bučiuoti, atrodo, lyg 
lenktųsi pati šventoji dvasia 
karvelio pavidale. Ir kai šitas 
senelytis stosis ant suoliuko ir 
paslys, kas gali užtikrinti, kad 
jis nesugrius ir neišsilauš kojos? 
O gal jis bus paėmęs ostiją ir 
toji, begriūvant, iškris iš rankų? 
Sužinotų Žmonės, kad tai |iadarė 
jis, Baltrūnas! Na. tegu žmonės 
nesužinos, bet ar juislėpsi ne<l<>- 
nis savo darbus nuo visaregin- 
čio Dievo akių, kuris, galimas 
dalykas, pakuždės sapne savo

gamtos apraiškas primenančių 
šokių, besilinksminančio jauni
mo siautimas, kai kurie lietuviš
ko darbo ir pramonės sritis pri
meną šokiai.

Iš viso buvo 4 šokėjų grupės 
— studentų, jaunių, vaikų 
ir veteranų.

Pradžioj studentai su orkestro 
ir choro palyda sušoko Žilvytį, 
Virkijietį ir Juodąjį jonkelį. Ve
teranai šoko Jievaro tiltą ir Kark
lus. Jauniai po to sušoko Gry
bus ir Kubilą. Kepurinę šoko tik 
studentės mergaitės. Pirmą dalį 
baigė visi studentai, šokdami Či
gonėlį ir Malūną.

Po pertraukos scenoj siautė 
vaikai, nors ne visada tobulai 
trepsėdami. Jie pademonstravo 
Voveraitę, Žvejų polką ir Šiam 
dideliam būry. Studentėm sušo
kus Blezdingėlę, visa studentų 
grupė šoko Audėjėlę, Aštuonytį, 
Ratelių pynę. Jauniai pasirodė 
su Tabalu ir Jaunystės šokiu, 
o veteranai su Kalatiniu ir Klum- 
pakoju. Šokių programą užbaigė 
studentų grupė su Pasiutpolke.

Nuvargusios publikos ir šokė
jų didesniam nuovargiui buvo 
pateikta recitatyvinė malda su 
choro palyda ir dar pridėtinės 
kalbos.

Šioj šventėj gabiai pasireiškė 
dirigentai: Algis Modestas, Da
lia Skrinskaitė-Viskontienė, Bro
nius Kazėnas ir Rimantas Kas- 

• pūtis. Šventės vyriausios meno 
vadovės pareigas sumaniai atliko 
Jadvyga Reginienė. Labai gražų 
ir įspūdingą šventės programos 
leidinį (224 didelio formato pus
lapių, gausiai iliustruotą ir 
dokumentuotą) suredagavo Al
fonsas Nakas.

Po visų iškilmių susirinkta 
atsigauti ir pabendrauti. Vyres
niesiem banketas vyko “Stouf
fer’s Inn’’ salėj. Čia puošnios 
publikos dalyvavo 1220. 1029 
jaunimo atstovai linksminosi 
“Holiday Inn” salėj.

-o-
Štai jau ir antras šių metų 

didysis renginys praeity. Lieka 
skubiai rengtis trečiajam — Lie
tuvių Religiniam Kongresui To
ronte, rugsėjo 1-2. Čia šalia į- 
vairių paskaitų ir pamaldų bus 
atlikta ir pasaulinė lietuviškos 
operos “Dux Magnus” premjera. 
Šiai operai muziką sukūrė komp. 
Darius Lapinskas, o libretą pa
rašė poetas Kazys Bradūnas.

Iki pasimatymo Toronte!
P.N.

numylėtam monsinjorui, kad 
visa tai padarė jis, Baltrūnas, 
bažnyčios vėliavnešys ir ilgame
tis parapijos komiteto vicepirmi- 
ninkas, kuriam prelatas tiek 
daug patikėdavo.

Mišias laikė toliau. Prelatas 
atsigręžė pasakyti “Dominus 
vobiscum”, ir Baltrūnui pasi
rodė, lyg jojo akys būtų jam iš
tarusios “labą rytą”. Visi maldi
ninkai, sulaukę tokio svečio, 
džiaugsmingai meldėsi. Choras 
giedojo taip stipriai ir skam
biai, kaip jau seniai nebuvo gie
dojęs. Vargonininkas, atsisagstęs 
švarką, abiem rankom ir kojom 
spaudė klavišius, o galva diri
gavo giesmininkams. Pro vitra
žus skverbėsi saulės spindu
liai ir vaivorykštėmis krito ant 
žvaigždėtų altoriaus skliautų. 
“Et eum spiritu tuo” nubanga
vo nuo žemės ligi dangaus.

— Viešpatie, ką padariau, ką 
padariau! — kuždėjo dailidė, ap
sipylęs prakaitu, ir pažvelgė į 
bažnyčios laikrodį, kurio 
rodyklė tekėjo pirmyn kaip upe
liukas.

Pradėjo skaudėti smilkinius.
Dailidė stebėjo kiekvieną ku

nigo judesį, gaudė ausimis kiek
vieną mišiolo lapų sušlamėjimą, 
o Širdis stingte stingo iŠ bai
mės. Jau jau! Vienas iŠ liažny- 
Čios tarnų priklaupė, nuėjo žak* 
ristijon, išsinešė suoliuką ir atsi
stojo prie altoriaus, laukdamas 
monsinjoro Ženklo.,

(Rus dtiugMU)
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KUN. DR. TOMAS ŽIŪRAITIS 
— SUKAKTUVININKAS
Kun. dr. Tomas Žiūraitis, do

mininkonas vienuolis, filosofijos 
mokslų daktaras, eilės knygų au
torius, mokslininkas ir pamoks
lininkas, Washingtono lietuvių 
kapelionas, Šiemet yra dvigubas 
sukaktuvininkas, — 50 metų 
kaip jis padarė amžinuosius vie
nuolio įžadus ir 45 metai kuni
gystės.

Baltieji tėvai iš Raseinių
Kun. Tomas Žiūraitis, prieš į- 

stodamas į vienuolyną, turėjo 
Vytauto vardą. Jis gimė 1915 
kovo 18 (Kitais metais jam su
eis 70 metų!) Grigoriškės vien
sėdyje, Šimkaičių valsčiuje, Ra
seinių apskrityje. Mokėsi jis Ra
seinių gimnazijoje.

Raseiniai gi buvo šaunus ir 
garsus Žemaitijos miestas. Čia 
buvo senas domiu inkų vienuoly
nas. Vienuolyną rusai uždarė 19 
amžiaus gale. Bet baltųjų tėvų 
prisiminimas liko. (Domininko
nai nešioja baltą abitą). Liko jų 
gražios statybos, liko ir jų vie
nuoliška dvasia. Ta dvasia ir pa
lietė jauną mokinį Vytautą Žiū
raitį — jis 1933 metais įstojo į 
domininkonų vienuolyną. 1934 
metais birželio mėnesį, atlikęs 
noviciatą Prancūzijoje, jis davė 
vienuoliškus įžadus. Taigi, jau 
50 metų kaip jis nešioja baltą 
abitą, sako pamokslus, nes do
mininkonų ordinas yra pamoksli
ninkų ordinas, skleidžia savo 
vienuoliškas idėjas ir gerina 
žmonių gyvenimą.

Kunigu jis įšventintas 1939 
liepos 16, t.y. prieš 45 metus.

Atsikuria domininkonai
Susidarius sąlygom, Rasei

niuose buvo atkurtas dominin
konų vienuolynas. Ten teko 
laimė ir jaunam domininkonui 
T. Žiūraičiui pereiti senais vie
nuolių keliais ir būti tos para
pijos vikaru. Okupacijų pradžia 
jį išbloškė iš Lietuvos, paskui 
vėl grįžo ir nukeliavo į Vil
niaus domininkonų vienuolyną, 
ten dar gilino studijas ir sakė 
pamokslus Šv. Jono bažnyčioje.

Karo audros jį išbloškė iš Lie
tuvos, gyveno Aukštutinėje 
Austrijoje, į Ameriką atvyko 
1949, Providence, R. L, domi
ninkonų kolegijoje dėstė vokie
čių kalbą, 1950-56 buvo kape
lionas Metuchene, N.J. 1956- 
62 buvo domininkonų motiniš
koje vienuolyno kapelionas Ox- 
forde, Mich., ir ten pat La 
Lima kolegijoje dėstė. Nuo 1962 
metų gy vena Washingtono do
mininkonų vienuolyne.

Pentagono kapelionas
Washingtone domininkonų 

vienuolynas ir parapija yra pu
siaukelėje tarp Baltųjų Rūmų 
ir Kapitelio. Tad šio vienuo
lyno kunigai dažnai yra kvie
čiami į įvairias valdžios įstai
gas, patį vienuolyną ir bažny
čią lanko žymūs politikai. Jis 
yra vienas iš kapelionų, kurie 
šiokiadieniais laiko mišias Pen
tagone, Amerikos karo ministe
rijoje, kur dirba 30,000 žmonių. 
Jis taip pat mišias aukoja ir Fort 
McNair karinėje bazėje Washing
tone, netoli domininkonų vie
nuolyno. Toje bazėje gyvena šio 
krašto aukštieji karininkai.

Į domininkonų bažnyčią at
vyksta ir Amerikos prezidentai, 
kiti aukštieji pareigūnai. Buvęs 
prezidentas L. Johnsonas su 
dukra Lucy bent kelis kartus yra 
išklausęs kun. Žiūraičio aukoja
mų mišių, taip pat ir pamokslo.

Lietuvių kapelionas
Be to, jis yra ir Washing

tono lietuvių kapelionas. Prieš 
penkerius metus jis čia įkūrė 
lietuvių misiją. Paskutinį mėne
sio sekmadienį, 2 vai. popiet, 
jis lietuvių kalba aukoja mišias, 
pasako lietuvišką pamokslą. Toji 
lietuvių misija yra prisiglaudusi 
prie Trijų Karalių bažnyčios 
Georgetovvne. Savo pareigas jis 
eina labai sąžiningai. Taip pat 
jis su misijomis ir pamokslais 
važinėja ir į įvairias lietuvių 
kolonijas. Dažnai atvyksta į New 
Yorko pašonę, į Bayonnę.

Buvo ligos pagautas
1981 gruodžio 17 jis atsigulė į 

ligoninę, kur jam buvo padary
ta širdies operacija. Operacija 
gerai pavyko, netrukus buvo iš
leistas iš ligoninės, kad vienuo
lyne sveiktų ir stiprėtų. Imant 
gyslą iš kojos, įvyko užkrėtimas. 
Teko vėl grįžti į ligoninę. Už
krėtimas plėtėsi, ir jo padėtis 
blogėjo. Atrodė, kad jis neišliks. 
Bet būna stebuklų, kaip sakė 
gydytojai. 1982 lapkričio mėnesį 
pradėjo atgauti jėgas ir buvo iš 
ligoninės išrašytas. Tais pa
čiais metais, pats dar sunkiai ju
dėdamas, lietuvių misijoje jis 
aukojo mišias.

Mokslo žmogus
Kun. dr. Tomas Žiūraitis mėgo 

mokslą ir daug kur mokėsi. 
Mokėsi ' įvairiuose miestuose 
Vokietijoje, Belgijoje, Prancūzi
joje. Filosofijos daktaro laipsnį 
jis gavo 1957 Salzburgo univer
sitete, Austrijoje.

Jis yra parašęs eilę knygų 
visuomeniniais, religiniais klau
simais. Bendradarbiauja spau
doje. (Darbininke parašė plačią 
studiją apie evoliuciją.) Jo diser
tacija išleista ir vokiškai, jos da
lys įdėtos į kitus filosofinius 
leidinius. Savo filosofija jis at
stovauja tomizmui, daugiausia 
domisi kultūros filosofijos klau
simais.

-o-
Teko su juo drauge dirbti 

Ateitiess redakcijoje 1949, teko 
dažnai sutikti čia New Yorko 
aplinkumoje ir Kennebunk- 
porte pranciškonų vasarvietėje. 
Drauge praleidom ne vieną ma
lonią valandą, keliaudami į do
mininkonų vienuolijos istoriją, 
kalbėdami apie šv. Tomo filoso
fiją. O jis daugiausia porindavo 
apie evoliuciją. Visada jis bičiu
liškas, draugiškas, paslaugus. Vi
sada su polėkiais ir su skam
biu žodžiu.

-o-
Kartu su kun. dr. Tomu Žiū

raičių tą pačią dieną kunigystės 
šventimus gavo ir kun. Bene
diktas Albertas Rutkauskas. 
OP. Jis dabar eina vikaro parei
gas Šv. Antano parapijoj Cicero, 
III.

Sveikinam sukaktuvininkus! 
Ad multos annos! (p.j.)

— Susivienijimas lietuvių Ar
gentinoje šiemet švenčia 70 metų 
sukakti nuo susikūrimo. Sukakti V <-
pradėjo minėti liepos L Minė
jimo programa buvo padalinta į 
kelias dalis. Paskutinė sukakties 
vakarienė buvo liepos 28. Vyko 
paskaitos, meninė programa. 
Mirę nariai prisiminti mišiomis.

— Dr. Jonas Genys, Ameri
kos Lietuvių Tarybos įgalioti
nis Washingtone, išrinktas į Lais
vės federacijos (Freedom Fede
ration) direktorių tarybą.

-----------------------------------------------------/

BILIETAI į OPERĄ “DUX MAGNUS” IR Į 
KONGRESO UŽBAIGIMO VAKARIENĘ 
PARDUODAMI :

PHILADELPHIJOJE: E. Binkis, 209 Yellow Stone Rd., 
Plymouth Meeting, PA, 19462. Tel. 215 828-1150.

NEW YORKE: Liet. Inf. Centras, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Tel. 212 647-2434.

CHICAGOJE: “Gifts Int. Ine.“ (J. Vaznelis), 2501 W. 
77th St., Chicago, ILL. 60629. Tel. 312 471-1424.

CLEVELANDE: Dievo Motinos Nuol. Pag. Parapija, 
18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119. Tel. 216 531-4263.

CANADOJE: V. Taseckas, 3380 Calena Cres., Mis
sissauga, Ont. L5A 3L8. Tel. 416 279-0363.

Kun. dr. Tomas Žiūraitis, O.P., savo vienuolyno kieme Wash
ingtone.

Santrumpos: atm. įn. — atmi
nimo įnašas, pavardė po dvitaš
kio — įamžintojas, įm. — įmo
kėjo, atst. — atstovauja, asm. — 
asmuo, įgal. — įgaliotinis, suma 
po pavardės — įnašų iš viso. 
1984 m. gegužės mėn.

1 x $25 — Vydas Saulius, 
M D, 230.

1 x $50 — JAV LB Waukegano 
apylinkė, $3,340.

1 x $55 — Kutkuvienė-Vence- 
vičaitė Jadvyga, operos sol. atm. 
įn.; įm. 3 asm., $155.

1 x $75 — Inčiūra Jurgis, 
$300.

2 x S100 — Kasakaitis 
Jurgis $100; Pišnys Petras $100.

1 x $125 — Dailidka Zigmas 
(miręs) ir Valentina, $225.

1 x $195 — Račila dail. Jo
nas atm. įn.: įm. Jakubs Ed. 
$25 ir 12 kitų, $480.

1 x $200 — Prekeris Felici
jos atm. įn.: jo mirties 1 m. proga 
Prekerienė Stasė, $795.

1 x $250 — X.
1 x $255 — Ofros.simovienė- 

Gervinaitė Stanislava atm. įn.: 
Beder Rostislav $.50, Kalvaičiu 
šeima $50, Bakienė Danutė $25. 
Bedrschitzki Lydia $25. Gali
niai Bronius ir Irena $25, Mic
kevičiai dr. Bronius ir Genė $25 
ir 3 kiti. $255.

1 x $475 — Ambrazieius 
Vincas atm. įn.: Ambraziejus 
Mr. ir Mrs. Petras $50, Ambra
ziejus, Mrs. Vincas $50, Ambro
se, Mr. ir Mrs. Marius $50, 
Howard Countv Education y
Assn. $50, Krumplis Mrs. Leo
poldas $50, Nenortas Mr. ir 
Mrs. Vaclovas $40, Lunys Mr. ir 
Mrs. Petras $30, Eilert Mr. ir Mrs. 
William $25. Eilert Rev. Edward 
$25, Maryland State Teachers 
Assn. $25 ir 5 kiti, $475.

1.x $-500 — Lapšys Ignas ir 
Genovaitė, $ 1,050.

Iš vis() __ $2,405.00.

1984 m. birželio mėn.
] x $10 — Janulevičienė Sta

sė atm. in.: jm. I asm., $10.
1 \ $20 — Matulionis \ ladas 

ir Marcelė, $120.
2 x $25 — Damas Jurgis, $1 /5; 

Katkuvienė - Vencevičaite Jad
vyga operos sol. atm. in.: Kriš- 
tolailvtė-Daugėlienė sol. Juoze 
$25, $180.

| x $30 — ('Ineagos Aukšt. 
Lituanistinė Mokykla, 1,320.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. dr. M. Šveikauskionė sutiko 
klame lalkraityjo duoti paaiškinimų 
ir patarimų talsifilala Ideuslmai* Dar* 
blnlnko skaitytojam. Klausimai siųs- 
tlnl Jos adresu: Dr. M. L. Švei
kauskas — Attomay-at-Law, Boston 
Five Bank Bldg., 1895 Centre St.. 
Boston, MA 02132

SANTAUPŲ SUTVARKYMAS

KLAUSIMAS . teisės jo klausti kiek jis turi ar-

1 x $5'0 — Vaišnys Juozas 
R. ir Elona M. $300.

1 x $94.30 — Leugoud Ed
ward, $5,294.40. '

20 x $100 — Eidėnienė Eu
genija, $1,300; Keblinskas inž. 
Algirdas P., $225; Keblinskienė- 
Kriščiūnaitė Vida, $225; Lasnik 
Konstant atm. in.: Lasnik Ona, 
$100; Lasnik, Ona, $100; Laucis 
dr. Augustinas ir Marija, $1,100; 
Levar Rūta atm. in.: Lasnik Ona, 
$100; Mironas kun. Vladas atm. 
įn.: Mironaitė dr. Ona, $1,100; 
Palukaitis kun. Teofilius, $1,400; 
Pročkys Jonas atm. įn.: Proč- 
kienė Stefa, $1,800; Pupelis 
Adolfas (miręs) ir Jadvyga, 
$2,000; Reventas Antanas ir 
Bronė, $450; Rimavičius Kostas 
sav. kūrėjas ir Viktorija atm. 
in.: Mažeikai Vanda ir Vaclo
vas, $200; Šarkienė Vaclovą atm. 
įn.:Černis Kęstutis $32..50; Vai
tai Vanda ir dr. Otonas $25 ir 3 
kiti, $600; Senkus kun. Andrius, 
$200; Šimkus maj. Jonas, sav. 
kūrėjas atm. įn.: Šimkus Mari
jona, $1,100; Staniškis Julius 
(miręs) ir Petronėlė, $1,120; Su
žiedėlis Vytautas Petras įm. mo
čiutė Ribokienė Elzbieta gimna
zijos baigimo proga, $100; Zam- 
žiekienė Ona atm. įn.: Zamžic- 
kas Aleksas, $200; Zamžickas 
Virgilijus atm. įn.: Zamžickas 
Aleksas, $200.

1 x 125 — Bručas Petras atm. 
įn.: įm. 13 asm., $125.

1 x $210 — Barkauskas Cip- 
rijonas atm. įn.: Viskantai Bi
rutė ir Romas $50, Levickai Ire
na ir Jonas $50, Viskantai Bi
rutė ir Zigmas $40, Izokaitienė 
O. ir Puodžiūnai Dana ir Ro
mas $25, Račiūnas Kazimieras 
$25 ir 1 kitas, $210.

1 x $250 — Cieminis Andrius 
atm. įn.: Petrulis Vytas $50, 
L.K.V.S. “Ramovė” $25, Drauge
liai V.N. $25, Jankai J.K. $25 n 
11 kitų. $250.

1 x $370 — Braz.is-Brazaus- 
kas Matas atm. in.: Ližaičiai 
Juozas ir Valerija $30, Balčiū
nas Birutė $25; Garozza Hmiriet- 
ta $25, Nastopka V. $25, Palu
binskas J. $25, Penkunas Vy
tautas $25, Scott Jūratė ir Char
les $25 ir 13 kitų, $.370,

1 x $<XX) — Kodatis inž. Keis
tutis ir Kunigunda. $ 1 .(XX).

3 x $1,000 — X atm. in.. 
$l,(XM); Kodatis prof. dr. Ih'inar- 
das ir Viktorija ir Bartnikaitis

Turiu seserį 67 metų am
žiaus, silpnos sveikatos. Ji vos 
bepaeina. Ji gyvena nuomoda
ma kambarį ir ten yra prižiū
rėta. Greit gali tekti eiti į senelių 
namus. Ji turi santaupų apie 
50,000 dol. ir gauna social secu
rity pensijos apie 600 dolerių 
per mėnesį. Turi Medicare ir 
Blue Cross / Blue Shield In
surance.

Berods tokie namai reikalau
ja iš anksto įmokėti 10,000 dol., 
arba bent iš tų, kurie nėra tos 
valstijos gyventojai. Žinoma, 
tas mano supratimu yra teisin
gas reikalavimas.

Kiek aš žinau, tokie namai rei
kalauja surašyti visą kilnojamą 
ir nekilnojamą turtą ir visas san
taupas. Berods reikalauja, kad 
per paskutinius trejus metus, 
prieš įeinant į senelių namus, 
nebūtų išimta iš santaupų ir lik
viduotas nekilnojamas turtas, 
ar pervestas giminėm.

Sesuo norėtų padėti mano 
anūkam studijuoti. Būdama tuose 
namuose, susimokėtų už ten iš
laikymą. Taip pat ten būdama, 
palaipsniui padėtų padengti ma
no anūkų studijų išlaidas. Tes
tamentu užrašytų man, jei dar 
būtų likę pinigų, jai numirus.

a) ar jai būtų leista mokėti 
už mokslą anūkam?

b) ar likutį aš gaučiau, ar tą 
likutį pasiimtų namai, nes tuo 
atveju dėl manęs parašytas tes
tamentas negaliotų?

c) taipgi ar galiotų, jei tes
tamente būtų įrašyta lietuviškom 
įstaigom dovana?

d) o gal, jai mirus, tie senelių 
namai reikalautų grąžinti anūkų 
studijom duotus pinigus?
ATSAKYMAS

Privačios prieglaudos turi savo 
pačių įstatus ir tvarką. Žinoma, 
kiekviena tokia įstaiga turi savo 
kainoraštį: kiek jie skaito pacien
tui už išlaikymą. Tačiau iš es
mės finansinės sąlygos tarp 
prospektyvaus paciento ir tokios 
privačios įstaigos priklauso nuo 
susitarimo tarp jų. Įstaiga, dary
dama nutarimą, priima dėmesin 
visokias aplinkybes: kiek turto 
žmogus turi, ar turi vaikų arba 
kitų artimų giminių ir eilę kitų 
aplinkybių. Jei pacientui nepa
tinka jam siūlomos sąlygos, jis 
gali ten negyventi.

Bendrai, kol pacientas moka 
už savo išlaikymą, niekas neturi

Liudvikas ir Magdalena atm. įn.: 
Kodatis Keistutis ir Kunigunda, 
$1,000; Šalčiūnas Antanas atm. 
įn.: Šalčiūnas Vincas, $1,000.

1 x $1,440 — Beinoris dr. 
Bruno atm. įm.: uošvienė Ra
gauskienė Sofija $1.000. Rasiai 
Juozas ir Irena $100. Kini dr. 
Yeong H. $100. Perkinson dr. 
John ir Dolly $50, Kaunas dr. 
F.V. ir V’anda $25. Sommer 
George ir Mary $25 ir 9 kiti. 
$3.440.

Iš viso $8,549.30.
Lietuvių Fondas artėja prie 

trečio milijono ir pagrindinis 
kapitalas 1984.VI.30 pasiekė 
2,753,059 dol. Gautomis palū
kanomis parėmė meną, lietuviš
ką švietimą, kultūrą ir jaunimą 
1.351,.586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lie
tuvių Fondo dalį. Iš viso paliki
mais gauta 773.35-3 dol.

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

LITHUANIAN FOU N D A- 
TION. INC., A NOT-FOR-PRO
FIT TAX EXEMPT ILLINOIS 
CORPORATION, 3001 West 
<59th Street. Chicago. IL 60629

Visi statykime Lietuvių Von 
dą. nes gautomis palūkanomis 
remiamas lietuvybės išlaikymas.

ba neturi turto, ir ką jis daro 
su savo turtu. Tačiau, kai prieina 
laikas prašyti valdžios pagalbos, 
— tada pacientas privalo išpil
dyti anketą, atsakydamas į viso
kius klausimus, liečiančius jo fi
nansinį pajėgumą. Tarp kitų 
klausimų tose anketose klausia
ma, ar pacientas yra pervedęs 
savo turtą arba stambią 
turto dalį kitiem per paskutinius 
1 metus (kai kuriose valstijose) 
arba per paskutinius dvejus me
tus (kitose valstijose). Jei jis per
vedė savo turtą giminėm per tą 
laikotarpį, — valdžia atsisakys 
už jį mokėti. Todėl yra aišku, 
kad reikia savo finansinius rei
kalus sutvarkyti laiku, o ne per 
tą laikotarpį, dėl kurio valdžia 
turi teisę teirautis.

Kol Tamstos sesuo moka už 
savo išlaikymą ir galės mokėti 
už jį per būsimus 1 arba 2 
metus, ji gali padėti Tamstos 
anūkams arba išleisti savo pini
gus savo reikalam, kaip tik jai 
patinka. Kai valdžia pradės ją 
šelpti, bus reikalaujama, kad ji 
turėtų labai mažai turto, apie 
2,000 dolerių (pasilaidojimui). 
Todėl tada ji nebegalės turėti 
turto., kurį paliks Tamstai arba 
organizacijom po savo mirties. 
Joks testamentas šito reikalo ne
pakeis. Jei valdžia ją šelpia, ji 
negali turėti turto. Jei ji neturi 
turto, ji negali jo niekam palikti.

Patariu Tamstos seseriai pasi
kalbėti su vietiniu ądvokatu. Jis 
žinos, kokios informacijos Tamsti 
valstijos Welfare Dept., settle
ment and support division rei
kalauja, ir patars Tamstos sese
riai atitinkamai.

WORCESTER, MASS.

Tamašauskų jubiliejus
Worcesterio lietuviam gerai 

žinomi Jonas ir Bronė Tama
šauskai liepos 15 pas lietuvius 
pranciškonus Kennebunkporte 
atšventė auksinį vedybų jubilie
jų-

Jubiliejaus programa prasidė
jo liepos 14 vakare svečių val
gykloj. kur Tamašauskai savo 
gimines ir artimuosius pavaiši
no skaniais Maino vėžiais.

Sekmadienį, liepos 15, Pran
ciškonų koplyčioj buvo aukoja
mos iškilmingos mišios, kurių 
pagrindinis celebrantas buvo 
naujasis vyskupas pranciškonas 
T. Paulius Baltakis. Su juo kon- 
celebravo pranciškonai T. Jurgis 
Gailiušis. T. Gabrielis Baltrušai
tis. T. Bernardinas Grauslys. 
T. Steponas Ropolas ir T. Ra
inelis Šakalys. Vysk. P. Balta
kis pasakė prasmingą, tai pro
gai pritaikytą pamokslą. Tuojau 
po pamokslo B. ir J. Tamašaus
kai. palydėti dukrų ir anūkų, 
prie altoriaus atnaujino vedybi
nius pažadus ir gavo vysk. P. 
Baltakio specialų palaiminimą. 
Mišių metu lietuviškai giedojo 
T. Bernardino vedamas jaunųjų 
pranciškonų chorelis. Pamal
dose dalyvavo gražus būrys Čia 
vasarojančių lietuvių.

Po mišių visi susirinko svečiu 
valgykloj iškilmingiem pietum, 
kuriuos paruošė vasarvietės šei
mininkės, vadovaujant Bronei 
Chlamauskienei. Pakėlus šam
pano taures, sugiedota Ilgiau
siu metų" ir palinkėta Tama
šauskam sulaukti vedybų dei
mantinio jubiliejaus. Sveikinimo 
žodį tarė vienuolyno viršinin
kas T. Jurgis Gailiušis, o šei
mos vardu sveikino lamašaus- 
ku duktė Laima Matrikienė. 
Abiejų jubiliatų vardu Jonas la- 
mašauskas šiltais žodžiais pa
dėkoje' už sveikinimus, dovanas 
ir dalvvavimą brangioj šeimos 
šventėj L$.
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GAISRAS PRANCIŠKONŲ 
VIENUOLYNE BROOKLYNE
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Kaip jau buvo pranešta Dar
bininke, liepos 22-tros naktį (1 
vai. 30 min.) kilo gaisras pran
ciškonų vienuolyne Brooklyne. 
Užsidegė naujoji vienuolyno da
lis, kuri jungia pagrindinį pa
statą su Kultūros Židiniu. Gais
ras sunaikino koridorių ir ketu
ris kambarius su baldais. Kitų 
dviejų kambarių dūmai apnešė 
sienas, o gesinant ugnį, buvo iš
daužyti langai. Taip pat tirštai 
aprūko dar trijų kambarių sienos 
ir baldai. Be to, suodžiai apden
gė visą vienuolyno erdvę virš 
laiptų: lubas, karnizus, sienas. 
Gesinant gi nuo vandens Šiek 
tiek nukentėjo antrojo aukšto 
koridoriai bei kambariai. Kultū
ros Židinio biblioteka išliko be
veik nepaliesta. Suodžiais buvo 
apneštos Kultūros Židinio sienos 
virš laiptų, įeinant iš kiemo pu
sės, kur pastatomi automobiliai.

Laimingu atveju, gaisre 
iš žmonių niekas nežuvo. Br. 
Danielius, kuris tuo laiku dar te
bebuvo rekreacijos salėje, išgir
do alarmą koridoriuose ir su
spėjo prižadinti visus degančia
me pastate miegančius. Spėjama, 
kad gaisras kilo dėl elektros vie
lų sutrikimų. Tai dabar tiria ap- 
draugos bendrovė. Apdegė du 
kunigai, T. Petras ir T. Benve- 
nutas, kuris dar tebėra ligoninė
je.

Gaisro gesinimas buvo gana 
sėkmingas. Kai atvyko pašaukti 
gaisrininkai, ugnis bei dūmai 
jau veržėsi per langus. Gaisrą 
pavyko užgesinti per valandą.

Šiuo metu vyksta degėsių va
lymas ir atliekami įvairūs forma
lumai su apdraudos bendrovės 
atstovais.

LB APYGARDA
PRAŠO PADĖTI

f

i

New Yorke susidarė specialus 
komitetas, kuris rūpinasi nauja
jam vyskupui įtaisyti vyskupišką 
lazdą. Tą komitetą sudaro: 
dr. E. Matulaitienė — pirmi
ninkė, Lilė Milukienė, Pranutė 
Ąžuolienė. Jos siuntinėja laiškus, 
skambina telefonais, prašyda
mos paaukoti šiam reikalui. Yra 
žmonių, kurie mano, kad jos ne
atstovauja New Yorko lietuvių 
bendruomenei, kad tą darbą tu
rėjo atlikti kokia nors platesnė 
organizacija.

Kiekviena privati iniciatyva 
yra sveikintina, nes tai parodo 
mūsų gyvumą. Šis moterų komi
tetas iš karto kontaktavo 
Liet. Bendruomenės apygardos 
valdybą ir daug dalykų aptarė 
bendrai. New Yorko Liet. 
Bendruomenės apygardos valdy
ba džiaugiasi, kad taip gražiai 
reiškiasi privati iniciatyva, ir 
prašo visus padėti jom — pa-

SEPTINTOSIOS LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS MUZIKINIAM 

PERSONALUI:
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muzikos koordinatoriui-dirigentui Algiui Modestui, chorų koordi
natoriui-dirigentui Broniui Kazėnui, dirigentams Rimui Kaspučiui, 
Daliai Viskontienei, atskirų chorų vadovams ir visiems Šokių šven
tės choristams

I

I

I

Reiškiu nuoširdžią padėką: Algui Modestui ir Broniui Kazėnui 
už didelį pasišventimą ir įdėtas nesuskaitomas darbo valandas, 
ruošiant - orkestrupjant šventės šokiams muziką, dirigentams 
Akpui Modestui, Broniui Kazėnui ir Rimui Kaspučiui už muzikinius 
talentus, šventą kantrybę ir brangaus laiko valandas, sujunepant 
orkestro, choro ir šokėjų partijas vienam bendram, gražiam deri
niui generalinės repeticijos metu.

Ačiū Daliai Viskontienei už talkinimą - dirigavimą šventės 
programos metu.

Dėkoju atskirų chorų vadovams už dainininkų paruošiau 
ir dainininkams, gražiai įsijungusiems į bendrą programos derinį 
Jūsų įdėtas darbas liudija didelę Jūsų meilę tautinei kultūrai.

Labai atsiprašau už tuos, kurie buvo įgalioti išreikšti nors 
kuklų Jūsų pripažinimą žiūrovų akivaizdoje, tačiau ar dėl stokos 
sugebėjimo, ar kitos priežasties to nepadarė.

Jūsų įžeidimą dalinuosi su Jumis lygia dalimi, nes, pasibaigus 
paskutiniam programos šokiui, visi buvome priskirti tai pačiai kate 
gorijai: NEREIKALINGI BEVARDŽIAI ASMENYS

Dar kartą ačiū už gražų bendradarbiavimą

Jūsų
Rtjinitnė.

Septintosiom tautinių lokių fventės 
vyriausia meno vadovėRochester, N.Y.

1984 m. liepos 3 d
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VAIZDAI IŠ GAISRO VIENUOLYNE
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Gaisro sunaikintas vienuolyno koridorius, išdegusios lubos ir 
sienos.

Čia dviejų kambarių langai išdaužyti, užkalti lentom, sienos 
aprūkusios. Visos nuotraukos brolio Danieliaus Yankevičiaus, OFM

ATLANTO RAJONO 
SKAUTŲ STOVYKLA

LSS Atlanto Rajono “Geleži
nio Vilko” vardo stovykla įvyks 
Resolute Scouts Reservation, 
Bolton, Mass., rugpjūčio IS - 26. 
Stovyklavietė daugeliui jau 
gerai žinoma, nes ten vyko 
keletas rajono stovy klų. Stovyk
laus skautai-ės iš Washington©, 
Philadelphijos, New Jersey, 
New Yorko. Hartfordo, Worces- 
terio. Bostono.

Stovyklos viršininkas — s. 
Steponas Zabulis, pav. — s. 
Mykolas Banevičius, Brolijos 
stovyklos virš. — ps. Algis Gar- 
sys. Seserijos — ps. Birutė Ba
naitienė, Akademikų — ps. fil. 
Livija Garsienė. Ambulatorijos

kienė, vyr. šeimininkė — ps. Ra
sa Grigaitienė.

aukoti šiam bendram reikalui. 
Tėv. Paulius Baltakis. OFM. čia 
gyveno, statė, organizavo. Ir 
dabar, tapęs vyskupu, jis gyvens 
Brooklvno vienuolvne ir lankvs J * *

viso pasaulio lietuvius, esančius 
už Lietuvos ribų. Ši dovana 
— ganytojiška lazda — jam vi
sada primins New Yorko lietu
vius.

Registracija stbvyklon jau 
vyksta. Sąrašus su registracijos 
mokesčiu (20 dol. asmeniui) 
siųsti s. Algiui Glodui, 37 Sandy7 
Glen Dr.. Holden, MA. Reikalas 
labai skubus — neatidėliokime.

pora formų. Jas jau turi vieto
vių vadovai. Formos tvarkingai 
ir pilnai užpildomos prieš vyks
tant stovyklom Be jų niekam 
nebus leidžiama stovyklauti. 
Tai be jokios išimties liečia vi- 
s u s s tovy kl autojus-as.

Svečiai visuomet buvo ir yra 
laukiami. Šiemet svečių diena 
— rugpjūčio 25, šeštadienis. Tą 
vakarą įvyks ir paskutinis, sto
vyklos uždarymo, laužas. Laiko 
iki stovyklos liko labai nedaug. 
Stropiai patikrinkime uniformų 
stovį, peržiūrėkime pasiimtinų 
reikmenų sąrašą ir su puikia, 

nuotaika vvkime
stovy klon.

“Geležinio Vilko” 
stovyklos vadovybė

PAGERBIAMI SACHAROVAI

Andrėj SachJirov ir jo žmo
nos Helen Bonner padėtis neži
noma. New Yorko miesto valdy
ba, solidarizuodama su šiais ko

votojais už žmogaus teises ir 
laisves, nutarė sankryžą 67th 
Street ir Third Avenue Manhat- 
tane dedikuoti kaip “Sacharov- 
Bonner Corner”.

Dedikacijos iškilmės, dalyvau-

ward L Koch ir Sacharovo po
dukrai Tatianai Yankelevich, i- 

C 

vyks rugpjūčio 9. ketvirtadienį, 
10 vai. ryto.

Tuoj po dedikacijos iškilmių 
vykstama į New Yorko miesto 
rotušę, kur 11 vai. burmistras 
Andrėj Sacharovui per jo po
dukrą įteiks ypatingą Eleono
ros Roosevelt Žmogaus Teisių 
medali. Po to vaišės.

Visi kviečiami kuo ^ausiau-

votojais.

BALTIECIŲ JAUNIMO KONGRESAS
įvyks rugpjūčio 16 - 19 latvių stovykloje “Saulainėje” prie Barrie, Ontario. Kaina 
70 JAV dol. arba 20 dol. į dieną.

Kviečiamas visas studijuojantis ir dirbantis jaunimas.
Bus paskaitos, simpoziumai, ir puikūs linksmavakarial.
Platesnei informacijai kreipkitės j:

Nijolę Vitaitę, 260 Scarlett Rd., Toronto M6N 4X6 416 769-4085
Vidmantą Ruki), 305 Arch St., Delran, NJ 08075 609 461-3482

Dr. Joną Dunčlą, 917 E Cloister, Wilmington, DE 19809 302 798-8116

MALDININKŲ KELIONĖ į AURIESVILLE

Lietuvių Religinė Šalpa, talki
nant Lietuvos vyčiam, apylinkės 
lietuvių parapijom ir organiza
cijom, ir šiemet organizuoja mal
dininkų kelionę į Auriesville, 
N.Y., netoli Amsterdamo, Shrine 
of the North American Martyrs 
šventovę. Maldos ir apeigos 
vyks rugpjūčio 19, sekmadienį, 
nuo 12;30 iki 5 vai. popiet.

- 12:30 vai. mišios. Pagrindiniu 
koncelebrantu kviečiamas vysk. 
Paulius Baltakis, OFM. Visi 
kunigai kviečiami koncelebruo- 
ti. Reikia atsivežti savo albą ir

Antanas Jurgelaitis, OP. Giedos 
New Britain Šv. Andriejaus lie
tuvių choras. Po mišių bus gali
ma papietauti moderniame res
torane šalia šventovės.

nes Šalpos reikalų vedėjas kun. 
Kazimieras Pugevičius padarys 
pranešimą apie vėliausius įvy
kius pavergtoj tėvynėj.

“Aįtfber Holidays”
MEMBER

1984 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

Rugsėjo 17
Rugsėjo 26 
Spalio 3 
Gruodžio 26

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

Prie šių grupių galimą 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

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIUNAS. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject to char.ge

3 vai. popiet Kryžiaus Keliai 
gražioj gamtoj. Maldos iš Lietu
vos K. Bažnyčios Kronikos ir 
Sibiro maldaknygės. Giedojimui 
vadovaus Šv. Andriejaus parapi
jos choras. Apeigos baigsis apie 
5 vai. popiet.

Iš New Yorko vykstantiem or
ganizuojamas autobusas.

Šiam žygiui pritardami ir daly
vaudami parodysime solidarumą 
su mūsų persekiojamais broliais 
ir seserimis pavergtoj Lietuvoj.

— Losangelietė Daina Petro- 
nytė bus vėliavnešė visų JAV 
universitetų rinktinio orkestro, 
kuris dalyvaus Los Angeles 
vykstančioje pasaulinėje olimpi- 
jadoje atidarymo ir uždarymo 
ceremonijose.

— Margutis spalio 7 Chicagos 
Jaunimo Centre rengia solistų 
Marytės Bizinkauskaitės ir Al
girdo Brazio koncertą.

— 1127.00
— 1142.00

— $1268.00
—$1247.00

— Muzikas Adolfas Narbutas 
nuo Širdies smūgio birželio 25 
mirė Santa Monica, Calif., li
goninėj. Velionis buvo gimęs 
1913 Darbėnuose, Kretingos 
apskr. Savo srity dirbo Darbė
nuose, Klaipėdoj, Vilniuje, Meer- 
becke (V. Vokietijoj), Toronte, 
Los Angeles.

— Pijus Gudelevičius, MIC, 
ilgametis Argentinos marijonų 
Aušros Vartų parapijos vargoni
ninkas, spaustuvės ir laikraščio 
“Laiko” administratorius, po 
ilgesnės ligos mirė liepos 17. 
Velionis buvo gimęs 1912 spalio 
15 Lietuvoj. Marijonų vienuoli
jos narys nuo 1929 gruodžio 8. 
Ilgą laiką gyveno ir dirbo 
Romoj, paskiau daugiau kaip 30 
metų Argentinoj.

9

— “The Tidings”, Los Ange
les arkivyskupijos laikraštis, 
pasikeičiant lietuvių Šv. Kazi
miero parapijos klebonam, ap
rašė į pensiją išeinantį prel. Jo
ną Kučingį ir naujai klebonu pa
skirtą kun. dr. Algirdą Olšaus
ką. Straipsnis iliustruotas abie
jų nuotraukomis. Straipsny 
primenama, kad prel. J. Kučin
gis parapijoj išbuvo 37 metus, o 
kun. dr. A. Olšauskas čia asis
tentu išbuvo 16 metų. Tame pa
čiame numery pranešama, kad 
lietuviam paskirtas ir naujas 
vyskupas — pranciškonų pro
vincijolas kun. Paulius Baltakis, 
OFM. J .■ .

— Ateitininkų sendraugių po
ilsio ir studijų savaitė Kenne- 
bunkporte, Maine, lietuvių 
pranciškonų vasarvietėje prasi
deda rugpjūčio 11. Maudymasis 
vandenyne, įspūdingi koncertai, 
žavi vasarvietė. Tarp įdomių pa
skaitų paminėtini du pokalbiai 
tema “Lietuvių išeivių veikla 
didžiųjų visuomeninių srovių 
įtakoje”. Pokalbiam vadovaus dr. 
Elona Vaišnienė. Dėmesį traukia 
ir jaunosios kalbėtojos — Gintė 
Damušytė ir Elena Bradūnaitė.

— Hartford, Conn., didžiausią 
gegužinę šiais metais rengia ra- 
movėnai rugpjūčio 12, sekma
dienį, nuo 12 vai. dienos iki 9 
vai. vak. Elks Parke, Roberts 
St., East Hartforde. Šokiam gros 
populiarus lietuviškas John 
Martin orkestras. Bus įdomi pro
grama.
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— Kanados Lietuviu Bend- c.
ruomenės tarybos suvažiavimas 
vyks spalio 14 Toronto Lietuvių 
Namuose.

f 
f 
g|
W- B

— Prel. Petras Celiešius iš 
Los Angeles. Calif., išvyko vi
sai vasarai į Dainavos stovykla
vietę, Manchester, Mich., ir ten 
kapelionaus įvairiom stovyklom. 
Į Los Angeles grįš rugsėjo 10.

— Trisdešimt pirmoji Euro
pos lietuvių studijų savaitė šie
met vyksta liepos 29 - rugpjū
čio 5 Augsburge, St. Ulricho 
akademijos namuose. Numatytos 
paskaitos dr. P. Rėklaičio. V.

■-

dr. K. Girniaus, kun. Br. Liu- 
bino. dr. K. Čeginsko iš Vo
kietijos. kun. prof. P. Rabi
kausko iš Italijos, dr. A. Geru
čio iš Šveicarijos, prof. V. Bie
liausko, A. Liulevičienės. dr. T. 
Remeikio iš JAV. Poezijos vaka
re skaitys Eglė Juodvalkį, dek
lamuos Daiva Morkelytė. melo
deklamaciją duos K. Ivinskis. 
Vargonų koncertą duos prof. dr.

<
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eertą atliks Ixiitna Stc'paitie- 
nė. Rengimo komisiją šūdam 
J. Bavasaitė, R. Hermanas, P. 
Ivinskienė, kun. .X. Rubikas iv B.

f



TAUTOS FONDO AUKOTOJAI 1983 METAIS
B® «

I.T.F. ATSTOVYBĖS 
UŽSIENIUOSE:

$60,000.00 — Kanados valiu
ta — Tautos Fondo’atstovybė 
Kanadoje; pirm.: A. Firavičius.

$3,650.00 — USA valiuta — 
T. F. atstovybė, Sydney, Australi
ja; pirm.: prel. P. Butkus, MBE.

$2,252.00 — USA valiuta — 
T.F. atstovybė, Melbourne, 
Australija; pirm.: K.J. Lynikas.

įį $1,057.00 — USA valiuta
— T.F. rėmėjų būrelis, Melbour
ne, Australija; pirm.: F. Ročius.

L 3,769.10 — Anglijos valiu
ta — T.F. atstovybė Anglijoje; 
pirmininkas: J. Vilčinskas.

II. PAVIENIAI AUKOTOJAI: i *
35,417 dol. a.a. Prano Zilaičio 

palikimas.
3,405 dol. J. ir dr. L. Gied

raitis, NY.
3,125 dol. dr. K. ir D. Bobe

lis, FL.
2,000 dol. P. Pagojus, MI.

| 1,611.58 dol. a.a. P. Vaitiekūno
palikimas, Kanada.

Po 1,200 dol.: a.a. A. ir G. Leo
nas, NH; A. ir S. Kalvaitis, FL.

1,075 dol. prel. J. Balkūnas,
A. P., FL.

1,050 dol. J. Žaliaduonis, NY.
Po 1,000 dol.: Ch. Bukavec- 

kas, FL; A. Kazaitis, IL; Alf. 
Krakauskas, IL; a.a. Just. Naujo
kas, CA; R.E. Paskųs, IL; Pr. 
Prankienė, IL; Alina Žurienė,

I N.Y.
700 dol.: A. ir a.a. J. Varne

lis, MI.
600 dol.: M. ir P. Karaitis, FL.
Po 550 dol.: dr. A. ir A. Ma

tulaitis; Vyt. Vilkutaitis, OH.
530 dol.: J. Bagdžius, IL.
520 dol.: K. Povilaitis, IL.

4 505 dol.: dr. A. Matukas, CT.
Po 500 dol.: St. Ivanauskas, 

IL; dr. B. Jankauskas, NY; J. ir 
P. Matulionis, MI; O. Siliūnienė, 

■į IL; M. Trumpjonas, IL.
375 dol.: J. Bobelis, CT.

g ' 345 dol.: dr. B. ir p. Kasakai- 
f tis, IL. '

325 dol.: O. ir A. Kindurys,
1 FL.

Po300 dol.: Ch. Cheleden, FL: 
f V. ir O. Šimkus, IL; J. Smul-

kaitis, FL; dr. L. Kriaučeliūnas, 
IL: kun. Pr. Kūra, IL; dr. J. ir D. 
Maurukas, OH; dr. B. ir J. Pet
rulis, NJ.

290 dol.: Pr. Povilaitis, IL.
265 dol.: V. Tamošiūnas, MI.
255 dol.: St. ir V. Urbonas,

| FL.
į Po 250 dol.: V. ir J. Dovydai- 
| tis, CA; P. Šilas, FL.

240 dol.: A. Vaičiulienė, IL.
235 dol. D. ir S. Adomaitis, 

IL.
230 dol. J. Blažys, IL.
220 dol. J. ir I. Rasys, MA.
215 dol. I. ir J. Valauskas, 

f FL.
210 dol. J. Kavaliauskas, IL.

Ii'" " Po 200 dol.: J. Balčiūnas, IL, 
dr. V. Bieliauskas, OH, Z. ir J. 
Budrevičiai, FL, kun. Alf. Gle- 
veckas, NY, J. Jankauskas, IL.
B. ir A. Jucėnas, FL, V. Kra
szewski, FL, A. Sližienė, NY, 
P. ir J. Stravinskas, IL, O. 
Strimaitienė, CT, dr. J. Vaitai- 
tis, IL.

I Po 195 dol.: O. ir V. Joku- 
i baitis. OH, K. Oželis, IL.

187 dol. K. ir P. Vilnis, FL.
| 185 dol. A. ir V. Kačinskas, IL.
f Po 170 dol.: St. Geldys, MI, 

L. ir D. Petronis, MI, V. ir B. 
Rauckis, MI, O. Thiel. IL.

165 dol. St. Bartkus, MI.
Po 160 dol.: J. Gruzdąs, f L, 

E. ir J. Jasiūnas, IL.
Po 155 dol.: dr. I. ir A. Ma- 

čionis, FL, A. ir A. Repšys, IL.
Po 150 dol.: A. Dirsė, FL, 

drs. R. ir A. Giedraitis. CA, J- 
Lekas, IL, kun. S. Morkūnas, 
IA, Eug. Pakulis, DE, J. ir P 
Puodžiūnas', CT, dr. K. ir E. Va- 

J liūnas, NY.
145 dol. C.A. Mikalajūnas, CA.
Po 140 dol. V. ir V. Mažeika, 

j IL, A. Valavičius, IL, J. Žemai
tis, IL.

Po 130 dol.: B. Budreika-Ten- 
4 der, MA, K. ir V. Kleiva, FL, 

G. ir J. Lazauskas, IL, A. Na
vickas, FL.

I 126 dol. M. Peteraitienė, IL.
Po 125 dol.: L. Barnius, IL, 

I A. Diškėnas, FL, K. Dubauskas. 
|| Kanada, K. ir E. Grigaitis, CA, J

....... . ...

ir V. Jurkūnas, IN, A. Katelię- 
nė, IL, dr. E. Repšys, IL, dr. K. 
Vaičius, FL, J.< Vinciūnas, IL,
J. Virbalis, OH, S. Virpša, 
IL.

Po 120 dol.: J. Cukurienė, 
IL, S.A. Didžiulis, IL, dr. A. ir
H. Milaknis, CA, K. ir E. Pocius, 
IN.

$112 dol. P. Mačernis, IL.
Po 110 dol.: K. Ciuželis, MI,

J. Janulaitis, M. Kudirkienė, CT, 
a.a. dr. J. ir B. Kuodis, MA, 
O.B. Mačiūnienė, NY, M. Milu- 
šauskas, IL, A. Skirtus, CA, P. 
Spetyla, IL, Č. ir O. Šadeika, 
Ml.

105 dol. K. Sragauskas, MI.
Po 100 dol.: dr. P. ir J. Bag- 

das, NY, A. Bagdonaitė-Cesmes, 
A. ir G. Bakšys, CT, prel. Vyt. 
Balčiūnas, CT, A. Balčytis, IL, 
S. Balsys, N Y, St. Batūra, IL, L. 
ir K. Biknevičius, IL, O.P. Šle
kys, IL, J. ir A. Bortkevičius, 
NJ, D. ir I. Brazdžionis, CA, K. 
Brencius, IL, B. Budraitis, IL, E. 
Butkienė, C A, J. ir K. Čiurins- 
kas, IN, J. Danilevičienė, IL, dr. 
S. ir p. Daugėla, DC, A. Di
džiulis, CA, kun. L. Dieninis, 
MI, dr. P. ir L. Dirda, IL, J. ir
E. Dirginčius, FL, V. ir O. Do
vydaitis, FL, dr. V. Dubinskas, 
IL, St. Duda, CA, B.A. Dundu
lis, IL, St. Gasiūnas, IL, Alf. 
Giedraitis, CA, A. ir A. Griga- 
liūnas-Grigg, NY, A. Gudaitis, 
IL, Z. ir E. Gura, IL, J. Gužai
tis, IL, drs. J.L. ir D.S. Harmon, 
S. ir H. Idzelis, OH, J. Inčiū- 
ra, IL, J.A. Jakučionis, CT, V. ir
O. Jankūnas, NY, L. ir V. Jaras, 
IL, V. Jasiulionis, CA, prof. dr. P. 
Jucaitis, OH, S. Jurskytė, PA, Z. 
ir A. Juškevičius, IL, M. Ka- 
raska, VA, S. Karvelis, MI, prof, 
dr. B. Kasias, PA, A. J. Kasu- 
laitis, OH, I. ir G. Kazlauskas, 
CA, St. Ketarauskas, CA, L. ir
P. Krajauskas, FL, A. ir M. Krau- 
nelis, MA, J. Krištolaitis, OH, 
prel. J- Kučingis, CA, A. Ku
dirka,. FL, O. ir K. Kudirka, 
Kanada, A. Kuras, IL, A^Le- 
nortas, MI, A. Levanaitė, CT,
D. ir St. Liepas, IL, J.B. Lu
kas, CT, W.J. Markalonis, PA,
K. ir S. Martinkus, IL, S. Ma- 
siulienė, IL, J. Materas, CA, dr. 
O. Mironaitė, IL, dr. J. Moc
kus, D. Britanija, kun. L. Mus
teikis, NE, V. Natkus, FL, A. 
Pabrėža, IL, St. Palekienė, IL,
F. Palubinskas, CA, J. ir M. Palu
binskas, IL, J. ir J. Petronis, 
CA, A. Pleškys, IL., V. Priž- 
gintas, CA, dr. V. ir V. Rauli- 
naitis, CA, A. ir M. Reisgys, 
Australija, A. Remeikis, CA, 
A. A. ir R. Rimas, IL, K. Ro- 
žanskas, IL, A. ir M. Rudis, 
IL, dr. A. Rugis, FL, M. Šim
kus, IL, R. Simokaitis, IL, L. ir 
Z. Šimutis, IL, E. ir J. Sinkys, 
CA, A. ir St. Skėrys, CT, dr. J. 
Skirgaudas, CA, A. Sperauskas, 
NY, D. Šumskis, IL, J. Talandis, 
IN, J. Tamašauskas, NY, V. Tom
kus, FL, I. Troškūnas, IL, A. ir
I. Tumas, CA, A. Urbaitis, IN. 
A. ir S. Valys, IL, dr. P. Vilei
šis, CT, Viliušis, IL, S. Vitėnas 
CT, V. ir J. Žadeikis, IL, Pr. 
Zailskas, IL, Vyt. ir Gr. Žu
kauskas, IL.

Po 95 dol.: E. Grušas, FL, 
S. ir S. Šimoliūnai, MI, B. ir I. 
Veitai, MA.

Po 90 dol.: J. ir O. Bartkai, 
MI, A. ir J. Dabrilai, MA, A. ir 
A. Januškai, MA, T. Liutkus, FL,
A. ir I. Lukai. MI, dr. B. ir G. 
Mickevičiai, MA, A. ir E. Ošla- 
pai. CT.

88 dol. V. ir J. Šimulis, IL.
Po 85 dol.: G. Bulotienė, ML 

V. ir S. Janulaičiai, IL, A. ir L. 
Mažeikai, CA. A.S. Orentas, IL.

Po 80 dol.: S. ir A. Macke- 
vičiai.-NY, G.W. Radveniai, CA,
B. ir K. Rakūnai, CA, dr. X . 
Šaulys, IL, P.O. Skardis, OH, V. 
Staškus, MI, J. Stundžia. Kanada.

Po 75 dol.: dr. J. ir D. Bi- 
lėnai, NY, A. Dičius, CA, A. ir 
V. Dirkiai, FL, J. ir S. Galiniai. 
IL, R. ir D. Ivaškai, MA. O. 
Kaulakienė, FL, L. ir K. Kynai, 
FL, K. Laskauskas, M D, J. ir I. 
Levickai, IL, J. Malinauskas, 
NY, dr. V. Maurutis, OH, A. ir
A. Miliai,CA, dr. J. ir O. Pet
rikai, Pr. Razgaičiai, OH, O. ir
B. Sebastijonai, IL, B. ir A. Se
nukai, CA, kun. A. StaŠys, I* L,
J. ir P. Tamašauskai, CT, drs.

A. ir A. Valiai, FL, J. ir B. 
Vasys, MA, A. Zamoiskis, Aust
ralija, H. Žitkus, IN.

Po 70 dol.: B. ir P. Čečkus, 
MI, A.J. Kirstukas, FL, dr. D. ir
G. Krivickai, MD, J. Leščinskas, 
MI, J. Linkus, IL, R. ir A. Nel- 
sai, CA, dr. K. ir O. Pautieniai, 
FL, A. ir V. Pažiūrai, CA, St. ir 
A. Petokai, IL, P. ir M. Polte- 
raičiai, FL, A. ir B. šim- 
kai, CA, J. Stašaitis, MA, R. ir 
R. Veitai, MA, dr. Vyt. Tau
ras, IL, P. Visockis, WI.

Po 65 dol.: P. ir O. Dovy
daitis, CA, E. Gaškienė, IL,
E. Pikelis, IL.

63 dol. L. Tamošaitis, NY.
Po 60 dol.: Z. Bacevičius, NY,

J. ir A. Cereškai, MA, E. ir S. Ci
bai, MA, S. ir A. Dimai, NY, A. ir 
I. Draugeliai, A.J. Jakubėnas, 
CA, C.A. Jurevičius, CA, B. Ma- 
čianskis, IL, B. Mickevičius, IN, 
V. ir A. Patalauskai, MI, V. ir O. 
PavilČiai, IL, A. ir R. Plepys. 
FL, J. Preibys, MI, J. ir S. šim- 
kai, MI, A. ir E. Stakniai, NY, A. 
ir B. Sukauskai, MI, J. ir M. 
Uksai, CA, J. ir V. Vaičjurgiai. 
MA, dr. T. ir I.Weigand, IL.

Po 55 dol.: K. Adomavičius. 
MA, A. Balsys, NY, E. Bara
nauskas, NY, A. ir J. Dačys. 
MA, P. Dalinis, FL, B. ir Z. Dau
kantai, FL, dr. J. ir S. Gim
butai, MA, A. Gudonis, FL, J. 
ir K. Gurskiai, FL, M. ir T. Jur- 
ciai, IL, V. Keturakienė, MA. 
E. ir J. Liaukai, FL, A. ir Z. Ma
žeikai, FL, A. Mažeika, MA, K. 
ir I. Nenortai. MA, K. Vaiče- 
liūnienė, OH, G.R. Vitkus, CA, 
V. Vitkus, NY.

Po 50 dol.: J. Ambrizas, IL. 
V. Anelauskas, CA, S. Antonai- 
tis, IL, B. Apanavičienė, NY, A. 
Astravas, MA, A. ir A. Audro- 
niai, CA, dr. V. Avižonis, DE. 
dr. S. Babušis, CA, T. Bačins- 
kaitė, FL, dr. J. Balys, MA, 
drs. S. ir D. Banaičiai, OR, K. 
Bandzevičius, CA, C. Bei noras, 
IL, A. ir V. Biliūnai, FL, V.M. 
Bitinas, FL, R. Bliūdžius, MI, 
A. ir D. Bobeliai, NY’, S. ir G. 
Bobeliai, NY, A. Bortkevičienė, 
NJ, K. Brazauskas, FL, J. Bud
rienė, OH, V. Bukotas, Kanada, 
V. Čečeta, NY, L. Černiauskas, 
CA, kun. M. Čyvas, NY, J. Dau
noras, IL, vysk. A. Deksnys, 
Italija, dr. R. Dovydaitis, PA,
D. E. Empakeris, CA, dr. E. Gai- 
liūnas, MA, A. Garka, FL, V. ir 
A. Garsiai, MA, J. ir S. Grau
žiniai, IL, J. ir P. Gruodžiai, 
IL, M. Guobys, FL, I. Gylienė, 
NY, G. Howson, MI, D. ir P. 
Jarai, IN, E. ir L. Jarašiūnai, 
CA, M. ir R. Jauniškiai, NY, S. 
ir J. Jazbučiai, FL, V. Jomantie
nė, FL, dr. E. ir B. Juodėnai. 
OH, dr. P. Kaladė, MA, A._ Kark- 
lius, OH, dr. dr. V. Karoblis, 
OH, dr. V. ir A. Karveliai, OH, 
A. ir P. Kašubai, NM, dr. E. ir
K. Katelės, IL, A. ir V. Katinai, 
NY, P. Kazak, NY, dr. ir G. Ren
ter, CT, L. ir S. Keruliai, IL,
K. E. Kilikauskas, CA, J. Kiz- 
nis, NY, dr. A. Kontvis, CA, B. 
ir A. Kremeriai, IL, O. Kremeris, 
IL, dr. ir M. Kriaučiūnai, CT. 
J. Kunanauza, Venezuela, J. ir 
V. Kulikauskai, FL. S. Kve- 
čas, CA, M. Kvedaras. IL.
I. ir J. Laučkai, M D, S. Leva- 
nienė, CT. J.A. Liorentas, FL. A. 
Lukis, CA, A. Lukienė, CA. J. ir 
M. Mačiūnai, Saudi Arabia. P. ir
J. Maldeikiai, AR. A. ir V. Mar
kevičiui, CA. dr. J. ir V. Masi- 
lioniai, OH. A. ir M. Maskoliū
nai, CA, J. ir E. Matulevičiai. 
MA. K. ir O. Mickevičiai, IL. C. 
& L Mickūnai. MA, J. ir R. Mikai-

.. lai. FL, V. ir B. Mikliai, FL,
E. ir S. Mineikai, MA, J. ir N. 
Mockai, CA, P. ir R. Moliai. 
MA, J. ir O. Motiejūnai, C A, J. 
Nausėda, CA, dr. J. ir A. Navic
kai, MA. E. Noakas, N Y, A. Pau- 
laitis, FL, V. Polockas, IL, A. ir 
V. Pušiai, MI, R. Petrauskas, 
NJ, Vi. ir J. Petrauskai, IL, \ . 
Petrauskas. IL, A. ir F. Flateriai, 
MD, J. ir K. Prušinskai, CA.
L. Puskepalaitienė, MI, kun. 
V. Radvina, CA. A. Raila, Kana
da. V. ir V. Rėkliai,CA, dr. A. Ri
mas, 11,, kun. A. Rubšys, NY, J. 
Ručys, CA, S. Rudokas, IL, Z. 
Rudvalicnė. CA, P. Rubs, IN. J. 
ir V. Rutelioniai, M D, A. Ruzgas. 
FL, B. ir B. Sakai, CA, I. ir B.

Saldukai, DC, V, Savukynas, N Y, 
J. šepetys, MI, dr. R. Shakalis, 
MA, M. Shalins, NY, S. Shepe- 
tys, CA, dr. R. Sidrys, IL, Ą. Si
monaitis, IL, J. ir M. Šimonis, 
CA, F. ir E. Skirmantas, CA,
L. ir L. Šmulkštys, IL, dr. J. ir 
P. Starkai, IL, kun. J. Stepo
naitis, MA, A. Styra, OH, A. ir A. 
Šukys, FL, D. ir J. Tričius, IL, 
V. ir V. Vaitiekūnas, FL, A. Va
lavičius, CA, drs. V. ir A. Valiai, 
FL, M. ir E. Valiukėnai, IL, 
E. ir J. Valiukėnai, MA, J. ir J. 
Valiukoniai, MD, M. ir V. Valiai, 
OH, V. ir B. Varnai, CA, I. 
Veleckas, IL, J. ir N. Veličkai, 
CT, K. ir A. Venclauskai, CA, 
R. Venclovienė, IL, J. Vengris, 
MA, J. ir D. Vizgirdai, IL, dr.
E. ir L. Weingortin, MA, A. 
Wirstiuk, MI, V. Žebertavičius, 
FL, S. ir E. Zelbai, IL, V. Žiaug- 
ra, MA, B. ir A. Žičkai, MA, kun. 
J. Žvirblis, MI.

Po 45 dol.: S. ir E. Bakučiai, 
FL, a.a. P. ir J. Bliūdžiui, MI,
F. A. Galdikus, CA, V. ir F. Iz- 
bickai, MA, prof. dr. S. Jan
kauskas, OH, J. Janulaitis, MI, 
A. Juozaitis, OH, J. ir E. Ka
činskai, FL, S. ir S. Laniauskai, 
OH, M. Lembertas, CA, S. Lu- 
kas-Lukasevičius, Sr., NY, A. 
Mackus, OH, G. Margaitis, MA, 
V. ir R. Sinkai, IL, B. ir M. Stan
čikai, CA, M. ir D. Šulaičiai, 
NY, V. ir B. Sutkui, NY, E. ir 
J. Žukai, N Y.

Po 40 dol.: L Banaitienė, NY,
L. ir U. Bliskiai, FL, V. Chaves- 
Kriščiukaitienė, MO, S.O. Dau
gelis, CA, K.P. Devenis, MA,
G. ir W. Everett, MA, K. ir J. 
Karužai, CA, L ir S. Kaune- 
kiai, MI, O. Kiesylis, MA, G. 
Meiliūnienė, NY, E.O. Milkaus- 
kas, MI, P. ir E. Minkūnai. 
NY, A. ir E. Misiūnai, MI, A. ir 
G. Norai, MI, M. Pasker, FL, 
E. ir J. Pečiūrai, MI, L. Pet
ravičius, IL, kun. dr. P. Raga- 
žinskas, NM, G. Rajeckas, NY,
M. ir S. Remezai, N Y, dr. K: ir 
A. Rimkai, IL, A. ir E. Šatrai- 
čiai, FL, S. Staniškis, IL, A. 
Švažas, IL, K. ir S. Vaičiui, FL,
I. ir J. Vilgaliai, NY, M. ir L. 
Virbickai, FL, A. Zavadzkas, CT, 
O. ir P. Žilinskai, OH, A. ir B. 
Žukauskai, IL.

39.40 dol. F. Borumas, Austra
lia

38 dol. dr. Vilčinskienė, NY’.
Po 35 dol. A. ir J. Aidukai, 

FL, K. Bačauskas, NY, J. Boty- 
rius, NY, R. ir R. Bričkai, MA,
A. ir K. Bulotai, CA, B. ir B. 
Čepauskai, FL, L. Dubauskienė, 
IL, K. ir A. Gasparaičiai, FL,
L. ir P. Heiningai, MI, G. R. 
Jasinskienė, FL, A. ir E. Juš
kai, MI. S. ir L. Juškėnai, IL, 

,S. ir E. Kazlauskai, MA, kun. R. 
Krasauskas, CT, J. Landsbergis, 
NY, G.' ir I. Leškiai, CA, A. 
Lileikis, MA, V. ir E. Mazo- 
liauskai, FL, J. ir D. Mitkai, 
CA, N. Navickas, FL, L. ir I. Ok- 
sai, CA, B. ir Č. Paliuliai, MA, 
V. ir I. Sniečkui, OH, T. Stan
kūnaitė, MA, S. ir H. Stasai, 
OH, A. ir R. Vaitiekaičiai, MI, 
J. Vembrė, MA.

Po 34 dob: V. ir I. Sirvydai, 
CA, A. Valiulis, CA.

32 dol. K. ir J. Strazdai, Ka
nada.

Po 30 dol: K. Aleksandravi
čius, FL, T. ir Č. Aleksoniai, 
MA.A. ir O. Andriulioniai, A. 
Andriušis, MA, J. Antanaitienė, 
FL, A. Armalis, FL, dr. B. Bal
čiūnienė, OH. P- D. Balčiū
nas, CA, J. ir O. Balsiai. Kana
da. J. Baltrėnas, CA, E.A. Bart
kus, IN, B. Bieliukas, N^, V. 
Balkaitis, NE, J. Burdulis, NY, 
dr. E. Butrimas, FL, V. Čes- 
navičius, NY, B. Čižikaitė, IL,
J. Čyvas, OH, J. ir J. Daugė
lai. FL, A. Dovydaitis, FL, A. ir
B. Gražuliai. OH. A. Grigaliū
nas, IL, E. Grigaliūnas, IL,
M. Gylys, N Y, dr. K. Jablons
kis, IL, J. ir Jacobs. CA. dr. A. 
Šlepetytė-Janačienė, NY. V. |a- 
nuškis, OH. D.V. ir Z. Jasiai, 
CT, J. Jasys, CT, dr. A. Juo
zaitis, PA. J. Kasauskas, NJ, dr. 
J. Kaškelis, FL, S. Kasniekas, 
Ml. O. ir L. Kazlauskai. IL, V. 
Kožica. IL, B. Krištopaitis. IL, 
V. ir B. Kubiliai, MA, A. ir V. 
Dtbanauskai, WA, A. ir J. Lap- 
šiai. MA, dr. B. K. I aitoza, IL,

L. & M. bendračiai, MA, S. Lie
pas, MA, A. Liorentaitė, IL, kun. 
J. Maknys, CT, V. ir V. Mar- 
chertai, IL, K. Mažonas, OH, St. 
Meliešius, MI, O. ir P. Michele- 
vičiai, IL, J. Mikalauskienė, IL,
J. Mikalavičius, MI, P. Mikšys, 
MA, a.a. Alf. ir Ona Mikuls- 
kiai, OH, K. Minca, FL, dr. B. 
ir V. Motušiai, IL, K. ir N. Nau- 
džiai, CA, J. Naujokaitis, OH,
M. Naujokaitis, CA, I. ir B. Na
vickai, IL, M. Morkūnas, MA, M. 
Ostrauskas, IL, J. Palubeckas, 
MA, B. ir B. Paulioniai, OH, 
S. ir J. Račiukaičiai, MI, J. Sa
kas, IL, A. ir I. Sekas, CA, A. 
ir B. Spudai, Kanada, G. Stan- 
čius, NY, J. ir O. Starinskai, 
MA, dr. P. ir K. Stungys, OH, 
A. Šuopys, IL, J. ir M. Švedas, 
IL, R. Švoba, MI, P. Tamulio- 
nis, OH, kun. J. Tautkus, CT,
K. ir A. Tautkai, IL, A. ir O. 
Vageliai, MA, dr. J. Vaičaitis, 
FL, A. ir A. Vaičiūnai, CA, 
D. Venclauskaitė, CT, O. Vilė- 
niškis, MA, E.I. Vilkas, CA,
D. ir V. Zakarai, AZ, K. ir A. 
Žukauskai, FL, J. Žvinys, FL.

Po 27 dol.: J. Račius, AZ,
E. ir D. Vizbarai, FL.

Po 25 dol.: S. Alšėnas, OH, 
P. Andrejauskas, FL, B. ir P. 
Andriukaitis, IL, kun. dr. V. And- 
riuška, FL, B.N. Aras, CA, B. 
Aviža, NY, V. Aviža, NY, P. Ąžuo
las, NY, V. Bagdonavičienė, 
IL, A. Balašaitienė, OH, E. ir
H. Balceris, CA, E. ir R. Bal
čiūnas, IL, J. Balsys, CA, V. Ba
nevičius, PA, S. ir E. Baras, 
OH, K. Bartys, NJ, T. ir L Ber- 
žinskas, OH, P. ir N. Bielinis, 
OH, H. Bitėnas, NJ, R. Bitė
nus, NJ, E. Bliudhikas, MA, S.A. 
Bliūdžius, MI, M. Blynas, OH, 
A. Bradley, CA, V. Bražėnas, 
FL, A. ir S. Briedis, IL, B. Eriz- 
gys, M I, a.a. P. Bručas, FL, V. 
Budnikas, NJ, M. ir A. Bumbu
lis, Kanada, A. Burdulis, Kanada, 
A. Burdulienė, Kanada, J. Čės- 
na, FL, V. ir E. Čižauskai, 
MI, K. Dabulevičius, IL, J. ir A. 
Dagiai, IN, L. ir J. Damaus
kai, IL, V. Dainauskas, NE, P. 
ir V. Dalindai, Kanada, T. Dam
brauskas, AR, J. ir M. Darnu
mai, OH, dr. V. Dargis, IL, 
DR. R. ir D. Degėsiai, OH, J.T. 
DeRighter, OH, K. Dirkis, IL, 
V. ir G. Dragunevičiai, NY, K. 
ir M. Dūliai, MD, A. ir O. Dum
čiui, IL, A. Dunzila, VA, S. Dzi- 
kus, FL, G. ir A. Dzirvonui, IL, 
P. Eigelis, IL, V. ir D. Ei- 
kinai, MA, M. ir G. Erčiai,
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TAUPYMO CERTIFIKATAI:

$50.000 IR DAUGIAU — PAGAL SUSITARIMĄ

IRA 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%

$2,000 - 4,000 
per metus

Nuo 1 
iki 6 mėty 12.55% 12%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

METINIS PRIEAUGLIS 9.42%
DABARTINIS KURSAS 9%

APSKAIČIAVIMAS

KASDIEN

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100,000.

NY, V. Gailienė, IL, Z. ir V. 
Gaveliai, MA, V. Germantas, FL, 
dr. Goeldnerienė, NY, L. Grau- 
žinienė, CA, J. Grigaliūnas, FL, 
P. ir M. Grušai, CA, dr. V. Gruz
dys, OH, A. ir J. Gustaičiai, 
CA, O. Gustas, CA, J. ir D. Gvi
das, IL, D. ir N. Hartman, CT, 
E. ir J. Idzeliai, MI, A. ir R. 
Idzeliai, OH, J. Indriūnas, IL, 
M. Jagutis, FL, K. Jankūnas, 
NJ, dr. I. ir A. Jasiai, OH, I. 
ir V. Jokšai, FL, S. ir P. Jo- 
kubauskai, IL, E. Josen, AZ, dr. 
D. Jaras, IL, L. Jurskis, PA, 
S. ir N. Juškai, IL, J. Juškaitis, 
IL, H.S. Kačinskas, FL, V. Kas- 
niūnas, IN, P.A. Kaspariūnas, 
FL, A. Kasuba, FL, St. Kežu- 
tis, NY, R. ir V. Klioriai, OH, 
J. ir M. Klivečkai,NY, J. ir V. 
Kokliai, CA, K. Lakickas, NY, J. 
Laucevičienė, N Y, E. Legeckie- 
nė, IL, P. ir J. Lekučiai, MI, 
G. ir V. Lileikai, CT, A. & S. 
Lipčiai, CT, A. ir B. Lukoševi
čiai, NY, P. Mačiulis, FL, V. 
Mamaitis, FL, dr. Č. Masaitis, 
CT, R. Masiulionis, NY, J. Ma
riukas, NY, dr. D. ir A. Mažei
kai, NY, R. Mendoza, IL, I. ir O. 
Merkiai, MA, T. Miglinas, FL, 
D. Mikeliūnas, IN, M. ir J. Mi- 
koniai, OH, L. Mingėla, MI, O. 
ir K. Mitinai, NJ, a.a. A. Mo
riarty', FL, dr. V. Musonis, IL, M. 
Nagis, IL, dr. J. Naujokaitis, 
CA, C.J.S. Nielson, UT, M. ir L. 
Noreikai, NY, S.M. Norkus, Ka
nada, J.J. Norton, NY, B. ir E. 
Novickiai, IL, Z. ir S. Obe- 
leniai, OH, S. ir L. Pačkauskai, 
MI, P. ir S. Pakalniai, CA, kun. 
J. Pakalniškis, NY, T. ir G. Pa
lionis, WI, A. ir A. Paliulis, 
CT, dr. A. ir S. Pautienis, CA, 
M. Payson, ME, R. ir V. Peni- 
kai, NY, R. Penkiūnienė, VA, 
kun. A. Petraitis, CT, A. Pet
rauskienė, FL, B. ir A. Petri
kai, CT, A. Petrulienė, AZ, A. 
Poškus, Kanada, M. ir A. Povi
laičiai, NY, M. Pranevičius, IL, 
J. ir M. Punkris, FL, R. ir P. 
Račiukaičiai, M D, S. Radzevi
čiūtė, OH, L. Raslavičius, CA, A. 
ir Ž. Ratai, NY, V. Rociūnas 
OH, L. Rudžiūnas, MA, V. Rut
kauskas, OH, V. šamatauskas, 
FL, M. Samarienė, DC, K. ir E. 
Sapetka, CT. J. Savulionis, FL, 
B. Semaška, CT, V. ir M. Šeš
tokai, CA, dr. K. Šidlauskas, P. 
ir E. Sidzikauskai, CA, P. Skė
rys, IL, I. ir J. Skirgaudai, CA, 
S. Skirmantas, CA, B. Skorubs- 
kienė, IL,

(Bus daugiau)
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Prezidento priklamacija 
perduota amerikiečiam

JAV prezidento Ronald Rea
gan proklamacija, skelbianti 
birželio 14-ąją Baltijos valsty
bių laisvės diena, birželio 26 
perduota amerikiečiam per ra
dijo stotį WBET AM banga 
1460. Tai antroji Laisvės Varpo 
speciali programa, skirta tragiš
kiesiem birželio įvykiam išryš
kinti amerikiečių visuomenei. 
Pirmoji programa buvo perduo
ta birželio 14. Ji susilaukė to
kio atgarsio, kad radijo stotis 
sutiko ją pakartoti.

Antroji programa buvo prail
ginta, įtraukiant į ją preziden
to Ronald Reagan pasirašytą 
proklamaciją, kuria buvo užbaig
ta programa, palydint ją nurody
mu, kad liėtuvių tauta visą mė
nesį mini tragiškuosius birželio 
įvykius ne rezignacijos, bet 
kovos ir vilties dvasioje, kurią 
stiprina ne tik pavergtosios Lie
tuvos gyventojų rezistencija, bet 
taip pat JAV pakartotinu pa
brėžimu, kad neteisėtoji okupa
cija nepripažįstama ir nebus 
pripažinta. Pirmoji programa 
truko 25 minutes, o antroji 32 
minutes.

Abi jos perduotos tuoj po pa
saulinių žinių 8 vai. 5 min. va
karo. Abi programas paruošė 
ir laiką radijo stotyje gavo 
Laisvės varpo vedėjas Petras 
Viščinis, o pranešėjais buvo Bi
rutė Duobaitė-Silvia ir Jonas 
Gedraitis. Abi programos per
duotos Lietuvių Bendruomenės 
vardu.

Tai turbūt vienintelis atsitiki
mas, kad prezidento proklama
cija apie Baltijos valstybių lais
vės dieną perduota amerikie
čiam per jų radijo stotį. To
kios proklamacijos yra daug 
reikšmingesnės, kai jos pasiekia 
ne tik lietuvius, bet ir ameri
kiečius. čia lietuvių tautos 
šauksmas, perduotas įtakingų 
amerikiečių vardu, plačiau ir gi
liau paveikia amerikiečių visuo
menę, kurios palankumas labai 
reikalingas Lietuvos laisvės by
lai. Būtų labai džiugu, kad 
visose lietuvių kolonijose tokie 
prezidento pareiškimai būtų 
girdimi ne tik pačių lietuvių, 
bet ir amerikiečių.

Liepos 15 St. Elizabeth Seton 
bažnyčioj North Falmouth, 

L Cape Code, buvo aukojamos 
mišios už a.a. Eugenijos sielą. 
Mišias užprašė Česlava ir inž. 
Tadas Aleksoniai. Jie sukvietė 
eilę Anicetos ir Antano Januš
kų draugų ir pažįstamų į šias 
mišias, o po mišių visus pakvie
tė į savo veik baigtą statyti re
zidenciją, kuri yra visai netoli 
nuo tos bažnyčios, (važiuojant į 
tą “Wild Life Harbour Estate”, 
reikia pravažiuoti pro vartus, 
kur yra sargybinis ir klausia 
įvažiuojančius, pas ką važiuoja, 
ir tik tada įleidžia.

Pas Aleksonius senu lietuviš
ku papročiu už a.a. Eugenijos 
sielą buvo sukalbėtas rožančius 
ir atgiedota Viešpaties Ange
las. Velionės sesuo Aniceta Ja
nuškienė labai nuoširdžiai pa
dėkojo visiem už aukas Tautos 
Fondui, už užuojautas spaudoj 
ir žodžiu, o ypatingai už užpra
šytas mišias, o taip pat ir atsi
lankymą į šias mišias. Tada šei
mininkai pakvietė visus prie 
puikių vaišių stalo.

Šios mišios ir šios vaišės yra 
tikras nuoširdumo pareiškimas. 
Nauja Aleksonių rezidencija yra 
gražioj pamario vietoj tarp šla
mančių ąžuolų. Paties Tado iš
planuotas namas ir visa statyba. 
Čia, sulaukę pensininkų am
žiaus, Aleksoniai žada pastoviai 
apsigyventi.

Lietuvių radijo valandos 
piknikas - gegužinė

Stepono ir Valentinos Minkų 
vedama seniausia lietuvių radi
jo valanda Naujojoj Anglijoj 50 
metų sukakčiai paminėti rengia 
gegužinę-pikniką rugpjūčio 12 
Romuvos parke, Brocktone.

Į pikniką autobusas nuo So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
išeis 1:30 vai. popiet.

Piknike-gegužinėj bus iškilio
sios Naujosios Anglijos lietuvai
tės rinkimai, šoks “Sijanka” uk
rainiečių tautinių šokių ansamb
lis. Bus šokių varžybos, šokiai, 
laimėjimai pagal įžangos bilietus 
ir parduotus bilietus. Šiais me
tais šiem laimėjimam yra labai 
daug dovanų. Žinoma, bus pa
tiekti skanūs lietuviški užkan
džiai, atsigaivinimo gėrimai.

jis davęs “Accuracy in Media’ Tačiau esant blogai jų e ko nomi- 
konferencijoj San Diego, Cal., jai, Vakarai juos išlaiką ir net 
birželio 1. Jis pasakęs: “Man ky
la klausimas, ar 2000-siais me
tais egzistuos JAV ir visas lais
vasis pasaulis?” Gi garsus politi
nis komentatorius Jean Francois 
Revel savo naujoj knygoj “How 
Democracies Perish”, rašąs: “Aš 
bijausi, kad demokratijos gali 
neišsilaikyti iki 2000-jų metų.”

Abu šie žmonės žvelgia į 
Vakarų silpnumą, susiduriant su 
Sovietų agresija ir noru užval- 
dyti pasaulį. Jie abu sutinka, 
kad tik stiprus Vakarų pasiruo
šimas branduoliniuose gink
luose gali sulaifyti tą pavojų. 
Jie abu sutinka, kad Vakarai yra 
akli ir tęs davimą įvairių konce
sijų sovietam su visokiais kom
promisais ir ves prie Vakarų pa
saulio laisvės praradimo.*

Antroj vedamojo daly “A new 
birth of freedom” nagrinėja so
vietų tironijos užmačias, kurių 
pasaulis nemato. Kol Rusija bū
sianti valdoma komunistų, tol pa
saulyje nebūsią taikos. Pasaulis 
negalįs būti pusiau laisvas ir pu
siau pavergtas. Komunistai nori 
visą pasaulį padaryti vergais. 
Išsigelbėjimas esąs tik sunaiki
nus komunizmą. Bet esą prie
šingai. Vakarai viskuo remią so
vietus, o ypač prekyba ir net 
technologiniais gaminiais bei į- 
rengimais. Gi sovietai už visą 
tai moką vergų darbu pagamin
tais dirbiniais. O žinių tarnyba 
tą viską nutylinti, nors ir matan
ti, kas yra bloga Sovietų Rusi
joj ir kokį pavojų ji neša visam 
pasauliui.

Sovietų ekonomija esanti 
bloga, alkoholizmas labai iš
plitęs. Vidurkis sovietų moterų 
gyvenime esąs šeši abortai. Kri
minaliniai nusikaltimai labai au
gą, o žmonių moralė esanti labai 
žema. Disidentų judėjimas au
gąs, bet lygiai augąs ir stali
ninis žiaurumas jų sunaikinimui. 
KGB išvysčiusi baisiausią galią.

stipriną. Pasaulio bankas, Eks-

be laikraščio ir knygos teinamas 
be langų”. Tai febai didelė tie-

KVIEČIAME DALYVAUTI

Tikras nuoširdumas
Anicetos Januškienės sesuo 

a.a. Eugenija Aleksaitė-Zeleckie-

Apie komunizmo pavojų
Laikraštis “The Truth”, kuris 

išeina kas ketvirtį metų, vasaros 
numerio vedamuosiuose, kurie 
suskirstyti į tris dalis, pirmoj da
ly rašo klausdamas “Kiek ilgai 
bus laisvas pasaulis?”, ir čia pat 
atsako dr. Edward Teller, kuris 
vadinamas Amerikos vandenilio 
bombos tėvu, pasisakymu, kurį

t

•’f.

JUOZUI VALAIČIUI
mirus, jo žmoną Gertrūdą, seserį Magdaleną Uiėnienę, 
mūsų klubo nares, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Liet. Moterų Federacijos 
New Yorko klubas

JUOZUI VALAIČIUI
mirus, Jo žmonai Gertrūdai ir seseriai Magdalenai Ulė- 
nienel nuoširdžią užuojautą reiškia

i Albina ir Vladas Balsiai

af

■jų*

MARY DUMBLIS
Gimė 1888 gruodžio 8. Sulaukusi 95 m. amžiaus 

mirė 1984 birželio 30. Paskutinius 9 metus gyveno Retort 
Nursing Home, Far Rockaway, N.Y. Prieš tris mėnesius 
pradėjo skųstis, kad negerai Jaučiasi. Buvo paguldyta 
Šv. Jono episkopatų ligoninėj, kur jai buvo padaryta 
operacija Ir rastas skilvio vėžys.

Prieš operaciją ligonių sakramentais velionę aprūpi
no kun. A. Račkauskas. Gedulingas mišias Apreiškimo 
parapijos bažnyčioj aukojo klebonas kun. J. Pakalniškis. 
Palaidota Šv. Jono kapinėse. Ligos metu vėl long pri
žiūrėjo ir laidotuvėmis rūpinosi nuliūdusi seserėčia 
Catherine Kraujalla Zaveckaa.

tarptautinis Monetary Fund 
gelbsti sovietus.

Vakarų išsigelbėjimas esąs tik 
atominiai ginklai. Be to ginklo, 
sovietai greitai užimtų visą pa
saulį. Jie bijo tik tų ginklų.

Amerikiečiai, kurie džiaugiasi 
savo laisve ir visomis Žmoniš
komis teisėmis, turėtų reikalauti, 
kad politikieriai ir biznieriai 
neremtų sovietų. Jeigu jie ne
rems, tai komunizmas Rusijoj 
greit subyrės, nes patys žmonės 
nusikratys ta baisia tironija ir ta
da ateis pasaulin taika.

Trečioj vedamojo daly “The 
world turns Red” rašoma, kad 
komunistai nuėjo pertoli siek
dami pasaulio užvaldymo su sa
vo baisiai kruvina revoliucija, 
kuri per 67 metus tiek daug 
kraujo išliejo. 1945 Kremliaus ti
ronai gražiomis suokalbomis 
gauną 15 laisvų tautų, o per se
kančius 14 metų dar padidina 
savo kruviną imperiją 11 tau
tų. 1959 JAV pagaliau pamačiu- 
sios pavojų pasauliui ir preziden
tas Eisenhower pasirašęs pa
vergtų tautų proklamaciją ir pasi
žadėjęs, kad JAV kiekvieneriais 
metais skelbs pavergtų tautų sa
vaitę. Nepaisant to paskelbimo, 
pavergtų tautų skaičius auga. 
Eisenhower žodžiai buvę stip
rūs, bet veiksmai, kurie vykstą, 
neatitinką žodžių. Tai ir yra 
kodėl sovietai stiprėja.

Sovietų kareivis, pabėgęs į 
Vakarus, sakąs, jog jiem buvę 
sakoma, kad nėra Dievo, bet jis 
žinąs, kad turįs būti Dievas. 
Šiais žodžiais baigiamas veda
masis.

Namas be laikraščio ir knygos 
— namas be langų

Steponas ir Valentina Minkai 
savo radijo programoj kas savai
tę paskaito “Magdutės” pasakas. 
Birželio 8 skaitė pasaką “Namas

VYSK. PAULIAUS BALTAKIO, OFM
KONSEKRACIJOJE

LIETUVIŲ PRANCIŠKONŲ CENTRAS 
FRANCISCAN MONASTERY 

Kennebunkport, Maine 04046 
Tel. (207) 967-2031

Maloniai kviečiame dalyvauti J. E. vyskupo Pauliaus Antano 
BALTAKIO, O.F.M., konsekracijos iškilmėse, kurios Įvyks šm. 
rugsėjo 14 d. (penktadienį), 2 vai. p.p. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
katedroje, 190 Cumberland Ave., Portland, Maine.

J. E. Paulius A. Baltakis yra paskirtas šv. Tėvo Jono Pauliaus II 
tituliniu Egaros vyskupu visiems lietuviams katalikams, gyvenantiems 
ui Lietuvos ribų.

Konsekracijos apeigas atliks Šv. Tėvo atstovas arkivyskupas 
Pio Laghi, Vatikano pronuncijus Washingtone, asistuojamas vyskupo 
Vincento Brizgio ir Portland© vyskupo ordinaro Edward C. O’Leary 
bei kitų, iškilmėse dalyvaujančių vyskupų.

Po konsekracijos iškilmių priėmimas — vakarienė bus Pran
ciškonų vasarvietėje Kennebunkport, Maine.

LIETUVIAI PRANCIŠKONAI

ATSAKYMO LAPELIS

Gerbiami Tėvai Pranciškonai, 
Atsakydamas į Jūsų pakvietimą dalyvauti J. E. vyskupo Pauliaus

Antano Baltakio, O.F.M., konsekracijos iškilmėse, pranešu, kad: 

_____ dalyvausiu 

_____ negalėsiu dalyvauti 

_____ prašau rezervuoti kambarį................ asmenims

.......... Kennebunkporto apylinkės motelyje 

........ . Portlendo miesto Kotelyje
..........  dalyvausiu po konsekracijos jvykstančiame Pranciškonų vasar

vietėje priėmime — vakarienėje.
Maloniai prašome apie dalyvavimą pranešti Nd š. m. rugpjūčio 14 &, 

kad tvarkingai galėtume atlikti nakvynių rezervacijas bei paruošti priėmimo 
vaišes. — Ačiū. 
Vardas Ir pavardė............................................. ...........................................................

Iškirpkite JĮ Ir pasiųskite šiuo adresu

Provincial Superior 
Lithuanian Franciscan Fathers 
Kennebunkport, Maine 04046

Voko kairėje žemei dar Įrašykite

September 14

lentines Minkienės motina. Ste- 
fimįja Paltanavičienė buvo labai 
šviesi moteris. Ir anų laikų lietu-

žiburys.
Ji buvo gimusi 1880 A. Pa

nemunėje, Kauno apsk., mirė 
1954 Bostone. Stefanija buvo 
mokytojo Jono Kairiūkščio 
duktė. Kai tėvai persikėlė iš A. 
Panemunės į Garliavą, čia Stefa
nija mokėsi vokiečių mokykloje. 
1900 išvyko į Rusiją pas sa
vo dėdę Vincą Juozaitį, kuris Su
jos mieste buvo vaistinės vedė
jas. Stefanija čia gavo vaisti
nės mokinės teises. Vėliau dir
bo Kromų mstl. čia išlaikė vais
tininko padėjėjo egzaminus. 1905 
atvyko į JAV ir ištekėjo už laik
raštininko Mykolo Paltanavi
čiaus, kuriam susirgus kelis 
metus redagavo Amerikos Lie
tuvį. Be to, apie 20 metų buvo 
Kuryer Codzienny antrąja redak
tore. Per 15 metų skaitė Min
kų radijo valandėlėje “Magdu
tės” pasakas. Daugiausia rašė 
Amerikos Lietuvy.

Šios “Magdutės” pasakos ir 
dabar skaitomos ir turi labai gi
lią prasmę.

Šokėjų išvykos
Bostono lietuvių tautinių 

kių sambūris, kuriam dabar 
dovauja Gediminas Ivaška, daly
vavo VII-je tautinių šokių šven
tėje Clevelande. Šokėjų grupę 
sudarė 42 šokėjai — universi
tetų studentai ir aukštesniųjų 
mokyklų mokiniai. Grįžę iš Cle
veland© šokėjai džiaugėsi šokių 
švente. Pailsėję porą dienų, lie
pos 6 ir 7 buvo pakviesti į 
Old Orchard Beach, Maine, at
likti programą amerikiečiam. Per 
abi dienas jie turėjo atlikti po 
dvi programas. Amerikiečiai la
bai žavėjosi šokėjais ir lietuvių 
tautiniais šokiais. Baigus progra
mą buvo pakviesti kitiem metam 
atlikti programą. Liepos 8 šoko 
liėtilvių pranciškonų sodyboje 
Lietuvių Dienoje.

Taip šis Bostono lietuvių tau
tinių šokių sambūris, dažnai at
likdamas programas lietuvių 
renginiuose, gražiai reprezen
tuoja lietuvius tautinių šokių fes
tivaliuose, o taip pat pat ir kito
mis progomis atlikdamas progra
mas amerikiečiam. Mes džiau
giamės jų gražiu darbu.

Šv. Kazimiero jubiliejinis 
komitetas

Šv. Kazimiero mirties 500 
metų sukakčiai paminėti Bosto
no komitetas posėdžiavo liepos

DEXTER PARK

šo- 
va-

pas Bernard Law ir dalyvaus eilė 
kitų vyskupų, o taip pat Mass, 
gubernatorius Mikai Dukakis, 
Bostono miesto burmistras Ray
mond Flynn ir eilė kitų aukštų 
pareigūnų.

J. Vembrė, sekr. S. Cibienė ir 
Irena Veitienė, kun. A. Kon- 
tautas, Alex Akute, A. Kuolas, V. 
Jurgėla, o taip pat parapijų ko
mitetų pirmininkai. Apsvarstyti 
visi rūpimieji reikalai.

Kitas posėdis įvyks rugsėjo 11 
Maironio Parke, Worcestery. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro.

BOSTONO RENGINIAI
Rugpjūčio 12 Minkų radijo 

valandėlės gegužinė-piknikas 
jų 50 metų sukakčiai paminėti 
Romuvos oarke Brocktone.

Rugpjūčio 12 d. 8:30 - 9 vai. 
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.

Lapkričio 25 kariuomenės 
šventės minėjimas. Rengia Lie
tuvių Karių S-gos Bostono sky
rius.

Vasario 10 operos solistės Li- 
lijos Šukytės koncertas Jordan 
Hall salėj. Rengia Baltų draugi-

BOSTON MASS — WLYN 1360

Broadway, So. Boston, Meet

s.

r?

te
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421 

WE DELIVER

296-4130

ims Derblninket. Didelis Itotuvlškų 
knygų pasirinkimas.

LAISVĖS VARPAS eekmadie- 
nials 9:00-10:00 vaL ryto Iš WCAV- 
FM banga 08.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur 8L, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 606-
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Kun. Antanas Račkauskas pa- 
| mažu sveiksta ir stiprėja. Jis gy- 

-3 vena ir gydosi Apreiškimo pa- 
rapijos klebonijoje Brooklyne. 

H! Jis tiek sustiprėjo, kad liepos 
26 jau aukojo mišias bažnyčioje.

Anicetas Simutis, Lietuvos 
5 gen. konsulas New Yorke, rug- 
H pjūčio 4 su žmona išvyksta 

■ atostogauti j pranciškonų va- 
,■) sarvietę Kennebunkporte, 

' Maine.

Paulina šimėnienė buvo rasta 
negyva savo bute Scarsdale, L.L, 
liepos 24, antradienj. Buvo nu- 

< statyta, kad ji mirė prieš 10 
dienų. Palaidota liepos 27, penk
tadienį. Ji buvo viena iš Moterų 

| Vienybės steigėjų, buvo ilgametė 
pirmininkė, uoliai veikė visą lai
ką. Kai šį pavasarį Moterų Vie
nybė minėjo savo veiklos 50 
metų sukaktį ir ta proga su
rengė banketą, ji kaip tik ir kal
bėjo apie tos organizacijos įsikū
rimą, veiklą prieš karą, karo 
metu. Jos vyras mirė prieš 
keletą metų. Jis kadaise turėjo 
didžiulę siuvyklą ir drabužių 
krautuvę Manhattane. Jų dukra 
prieš kokią 15 metų žuvo savo 
namų gaisre. Kita dukra taip pat 
mirusi. Liko 9 anūkai.

Aleksandras ir Irena Vakseliai 
liepos 28 išvyko dviejų savaičių 
atostogų į pranciškonų vasar
vietę Kennebunkporte, Maine. 
Aleksandras Vakselis mėgsta 
žuvauti, tai per atostogas Ken
nebunkporte žuvauja kasdien. 
Žuvauja nuo kranto ir išplaukęs 

s laivais į jūrą.
Į vysk. Pauliaus Baltakio kon

sekracijos iškilmes vykstama 
Continental Trail ways 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.

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

PADĖKA
Šiek tiek po ligos sustiprėjęs, 

nuoširdžiai dėkoju visiems, 
kurie mane taip iškilmingai pa
gerbėte mano 50 metų kunigys
tės jubiliejaus iškilmėse, prisi
mindami maldose, dalyvavę pa
dėkos Mišiose, pagerbimo ban
kete, pasiuntę tiek gražių sveiki
nimų ir dosniai mane apdovano
ję-

Su meile ir dėkingumu
Jūsų,

Kun. Antanas Račkauskas

| I APREIŠKIMO PARAPIJOS
I LIETUVIŲ DIENA
J PIKNIKAS - GEGUŽINĖ
1 I ĮVYKSTA RUGPJŪČIO 5, SEKMADIENĮ, 19841 | PLATTDEUTSCHE PARKE
| I 1132 HEMPSTEAD TPKE, FRANKLIN SQUARE,

| LONG ISLAND, N.Y. 
I 
I 1 val. — parko atidarymas
I 2:15 val. — vėliavų pakėlimas, himnai
I 5 vai. — šokiai, grojant Joe Thomas orkestrui
I 7 vai. — laimėjimai
I Įėjimo auka — 3 dol., studentam — 2 dol.
I vaikai leidžiami nemokamai.
I Specialiai kviečiamas jaunimas, kuris Apreiškimo

| I parapijos patalpose lankė lituanistinę mokyklą.
I Kviečiami Ir čia dirbę mokytojai

| Visi maloniai kviečiami atsilankyti

S |
| PARAPIJOS KLEBONAS, KUNIGAI IR TARYBA

Redakcija ...... (212) 827-1352
Administr.......(212) 827-1351
Spaustuvė .... (212) 827-1350
Vienuolynas .. (212) 235-5962
K. Ž. salė .... 212) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

New Yorko žinių dar yra 5 
puslapy.

Pennsylvanijos lietuvių diena 
vyksta rugpjūčio 12 Lakewood 
Parke, Pa. Jau daugel metų ,. 
kaip tokia lietuvių diena orga
nizuojama rugpjūčio 15 arba jos 
artumoje. į ją suvažiuoja dau
gybė lietuvių ir lietuviškos kil
mės žmonių. Į šią lietuvių die
ną autobusiį organizuoja kelio
nių agentūra Vytis. Autobu
sas išvyksta 7 v.r. nuo M. Sha
lins laidojimo įstaigos, 7:30 v. 
bus mišios pranciškonų vienuo
lyno koplyčioje. Po mišių — ka
vutė Kultūros Židiny. Iš ten iš
važiuojama apie 8 v.r. Autobu
sas į New Yorką grįžta apie 9 v.v. 
Kelionės kaina — 20 dol. Re
gistruotis pas Marytę Šalinskie- 
nę — 296 - 2244 arba kelionių 
agentūroje Vytis — 769-3300.

Liet. Moterų Federacijos New 
Yorko klubas paskutiniame savo 
susirinkime prieš vasaros atosto
gas paskyrė eilę aukų: Ameri
cans for Due Process — 100 
dol., Darbininko laikraščiui 50 
dol., Alkos muziejui Putname — 
50 dol.

Veronika ir Bronius Aušrotai 
iš Juno Beach, Fla., liepos 20 
lankėsi Darbininko redakcijoje.

Muz. Nijolė Ulėnienė, veikli 
New Yorko visuomenininke, tu
rinti savo didelę pianino studiją 
Dix Hills, Long Island, liepos 
29 išvyko į Briuselį pasitobu
linti muzikoje. Ten vyksta tarp
tautinis pianino seminaras, j kurį 
suvažiuoja muzikai iš įvairių 
kraštų, daugumoje amerikiečiai. 
Po studijų Briuselyje vyks į Salz- 
burgo muzikos festivalį. Ten la
vinsis garsioje Mazarteumo aka
demijoj. Į New Yorką grįžta 
rudens pradžioje.

Marija Furmonavičiūtė, dar 
tik 12 metų amžiaus, Connec- 
ticute gyvenanti lietuvaitė, yra 
pasižymėjusi plaukikė ir laimė
jusi įvairiose varžybose daugy
bę medalių. Ji pradėjo domėtis 
plaukimo sportu kai buvo septy- 
nerių metų amžiaus ir jau yra 
pasiekusi labai gražių rezultatų. 
Ji priklauso prie “The Frogs” 
klubo, Mansfield, Conn., vieno 
iš Connecticut Amateur Athletic 
Union klubu.

Algirdas Nakas su žmona Ju
lija ir sūnum Kęstučiu, iš Arizo
nos, atostogų proga lankėsi New 
Yorke. Aplankė ir Kultūros Židi
nį, Religinės Šalpos įstaigą, Dar
bininko įstaigas ir dail. Adomo 
Vardo galeriją. Kęstutis studijuo
ja New Yorke.

Darius Bork, “Laisvės Olim
piadoje” Toronte, Kanadoje, lai
mėjo plaukimo tris antrąsias vie
tas. Jis atstovavo Lietuvai. Da
rius yra New Yorko universi
teto pirmų metų studentas.

PAVERGTŲ TAUTŲ 
SAVAITĖS MINĖJIMAI

New Yorke buvo net trys Pa
vergtų Tautų Savaitės minėji
mai.

Vienas liepos 15, sekmadienį. 
Ji rengė Pavergtų tautų komite
tas. New Yorko Central Parke 
kalbas pasakė kongresmanas 
Bill Green, gubernatoriaus 
Cuomo atstovas John E. Nikas, 
senatoriaus Alfonso D’Amato 
atstovė Norinsa Bėk. Diena pasi
taikė graži, tai ir žmonių daly
vavo daugiau nei kitur.

Liepos 21, šeštadienį, minėji
mą surengė Antibolševikinis 
blokas, kuriam pirmininkauja 
Peter Wytenus. Prie Sovietų Są
jungos misijos, 67 St. ir Lex
ington Ave., susirinkę žmonės 
išklausė šių kalbų: kongresma- 
no Bill Green, senatoriaus Al
fonso D’Amato atstovės Zienie 
Munch, gi senatorius Martin 
Knorr perskaitė Amerikos pre
zidento išleistą Pavergtų Tautų 
Savaitės proklamaciją. Tą dieną 
smarkiai lijo, tai žmonių buvo 
mažokai. Lietuvių vos keli.

Liepos 22, sekmadienį, prie 
Laisvės statulos pavergtų tautų 
laisvės mitingas. Jį rengė Pa
vergtų tautų komitetas.

Gaila, kad rengiančios organi
zacijos nesutaria ir nesurengia 
vieno didingesnio minėjimo. 
Gaila, kad lietuvių viename ir 
kitame minėjime dalyvavo ma
žokai. Minėjimai gi buvo skiria
mi pavergtom tautom prisimin
ti, tuo pačiu ir pavergtiem bro
liam. Kaip greitai juos užmirš
tame!

Lietuvos vyčių 110 kuopa or
ganizuoja ekskursiją į vysk. Pau
liaus Baltakio, OFM, konsekra
ciją. Autobusai išvyksta rugsėjo 
14, penktadienį, 6:30 vai. ryto 
nuo V. Atsimainymo parapijos 
bažnyčios Maspethe ir nuo 
Woodhaven Blvd, ir Jamaica 
Ave. sankryžos. Konsekracija 
Portlando katedroj 2 vai. popiet. 
Po to priėmimas Kenne- 
bunkporto vienuolyne, miegama 
hotely ar motely tarp Portlando 
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 212 497-5212. Čekį siųsti 
jam adresu: 69 Irving Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11237.

Dail. Vlado Žiliaus paveikslų 
serija yra rodoma Bonwitt Teller 
vitrinuose (57 St, tarp Madison 
ir 5 Ave.) nuo rugpiūčio 1 iki 
rugpiūčio 8. Apie paveikslus 
rašo meno kritikas Bruno Po- 
roner-Palmer “ Artspeak” laikraš
tyje liepos 31.

Natūralaus bičių medaus pri
einamomis kainomis galima 
gauti Darbininko spaudos kios
ke. Čia taip pat galima įsigy
ti kalėdinių kortelių, lietuviškos 
muzikos plokštelių, įvairių su
venyrų ir dovanėlių Kalėdorr> ir 
kitom progom, naujausių lietu
viškų knygų, gintarų ir kt.

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 
Hl 1-6666. Towing after 6:00— 
843-6677.

IŠVYKA Į LAKEWOOD PARK, PA.,

PENNSYLVANIJOS LIETUVIŲ 
DIENĄ,
sekmadienį, rugpjūčio 12.

Išvykstama 7 v.r. nuo Shaiins laidojimo Įstaigos 
Woodhavene.

7:30 v.r. pamaldos pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje Ir kavutė Kultūros Židiny
8 vai. Išvykstama Iš Kultūros Židinio 
Į New Yorkę grįžtama apie 9 v.v. 
Kaina — 20 dol.
Registruotis pas Marytę šalinskienę — 296-2244 arba 

kelionių agentūroje Vytis — 296-3300.

1484 „ § v. KAZIMIERO METAI — 1984

Pavergtų tautų savaitės minėjimas New Yorke liepos 21. Buvo didelis lietus, bet vistiek 
buvo nešami plakatai ir vėliavos. Iš k. A. Pažemėnas ir William Rodgers, už plakato 
— senatorius Martin Knorr, vėliavą neša Petras Ąžuolas. Nuotr. L. Tamošaičio

Juozas Lugauskas, ilgametis 
Darbininko skaitytojas iš Wood
haven, N.Y., atsilygindamas už 
metinę Darbininko prenumeratą 
atsiuntė 100 dol. Darbininko ad
ministracija nuoširdžiai dėkoja.

V. Daugirdas iš Port Jefferson, 
N.Y., apmokėdamas Darbininko 
metinę prenumeratą, atsiuntė 
spaudai paremti 50 dol. Nuo
širdžiai dėkojame.

A. a. Bronius Babrauskas, il
gametis Darbininko skaitytojas, 
gyvenęs Miami, Fla., savo tes
tamente Darbininkui paskyrė 
200 dol. Dėkojame našlei Juli
jai Babrauskienei už testamen
tinio palikimo perdavimą. Tai 
gražus pavyzdys ir kitiem skaity
tojam skirti savo testamente 
bent nedidelę sumą Darbininko 
spaudai išlaikyti. Spausdinimo 
ir pašto išlaidom kylant, Dar
bininko prenumerata vis dar 
lieka 15 dol. metam.

Darbininko skaitytojam, užsa- 
kiusiem “Bridges” mėnraštį į 
Kanadą, Australiją, Angliją ir Af
riką, pranešama, kad gaisras su
naikino Tėv. Petro Baniūno, 
“Bridges” administratoriaus 
kambarį. Sudegė ir tie užsaky
mai. Kadangi jų adresai dar ne
buvo kitur įregistruoti, užsaky
tojus prašome atsiųsti jų adre
sus pakartotinai. Taip pat sudegė 
ir “Bridges” platintojų sąrašas. 
Kas gaudavo “Bridges” keletą 
egzempliorių, ar norėtų platinti 
savo apylinkėj, prašom pranešti 
administracijai: Bridges, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Gaisrui sunaikinus T. Petro 
Baniūno, Darbininko administra
toriaus, kambarį vienuolyne, su
degė ir administracijos telefono 
pratęsimas. Dabar vakarais tik 
išimtinais atvejais jam galima 
skambinti 235-5962. Darbo 
valandomis veikia ir toliau 827- 
1351. Nuo rugsėjo 1 area code 
vietoj 212 bus 718.

SVEIKINIMAS
Happy Birthday August 14 to 

Vytas Senkus from Betty Poz- 
niko from Back Bay, Boston.

JOHN CONSTRUCTION 
BUILDING CO.

Painting & Paper Hanging,
Tile Setting, Flooring &

- Ceiling, Carpentry, Roof 4 
Gutter Repair. Richmond 
Hill —212 847-1575.

Televizijos ir filmų aktorė Ann Jillian - Jūratė Nausė
daitė svečiam pasirašo į programą. Nuotr. Jono Adomėno

LIETUVOS VYČIAI SUSITIKO 
SU ARTISTE ANN JILLIAN

Didžioj ir moderniškoj West
bury Music Fair salėj, Long 
Island, N.Y., liepos vidury ke
letą dienų programą atliko lietu
vė artistė Jūratė Nausėdaitė, 
amerikiečių visuomenei pažįsta
ma kaip Ann Jillian. Programoj 
dalyvavo taip pat ir Bob Hope 
ir kiti artistai.

Lietuvos vyčių 110 kuopa iš 
Maspetho suorganizavo eks
kursiją ir liepos 12 stebėjo šią 
programą. Tūkstantinė publika 
Jūratę sutiko labai šiltai. Buvo 
labai malonu girdėti, kad artistė 
pradėjo savo įvairumų programą 
pasisakydama, kad ji gimusi 
Massachusetts, bet jos tėvai 1940 
yra atvykę iš Lietuvos. Ji jau 
ketvertų metų būdama gražiai 
dainavo lietuvių renginy. Tada 
jos mama pasakė; “Gerai, dabar 
keliausime į Hollywoodą!”

Ji sėkmingai atliko savo 50 
minučių dainų ir pokalbio pro
gramą, pritariant orkestrui ir 
talkinant kitiem artistam. Pabai
goj visi atsistojimu ir garsiu plo
jimu pagerbė artistę. Buvo jau
dinantis momentas, kai vytė 
Adelė Dauzickas, pasipuošusi 
lietuviškais tautiniais drabužiais, 
įteikė Jūratei gražią gėlių puokš
tę. Artistė apkabino Adelę, pa
bučiavo ir išreiškė dėkingumą 
už jos įvertinimą ir sveikinimą.

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
daryta iš dviejų ilgesnių straips
nių, anksčiau skelbtų spaudoje. 
Pridėta Vatikano II suvažiavi
mo konstitucija apie Sv. Raštą. 
Si knyga — tai paskatinimas 
geriau pažinti Sv. Kaštą ir jį 
dažniau skaityti. Kaina 2 dol. 
Persiuntimui pridedama 50 c. 
Gaunama leidykloje, pas knygų 
platintojus ir Darbininko admi
nistracijoje.

Government jobs. $10.559 - 
$50,55.3/y<'ai. Now Hiring, ^our 
Area. For information call SOn 
687-6000. Ext. H-5555.

Publika plojo ir stebėjosi kas čia 
dabar vyksta, nors ne visi su
prato momentą, nes nebuvo pla
čiau pasakyta kas įteikia gėles.

Po programos Ann Jillian susi
tiko su beveik šimtine vyčių. 
Visi tiesė rankas, prašė autogra
fo, o ji šypsojosi ir džiaugėsi, 
kad lietuviai ją atsimena. Ji gana 
sklandžiai kalbėjo lietuviškai ir 
uždainavo lietuviškai dainą 
“Tėviškėle”. Vyčiai jai sugiedo
jo Ilgiausių ir laimingiausių me
tų. Nepaisant vėloko vakaro, ji 
visiem mielai pasirašinėjo ant 
programų.

Lietuvos vyčių 110 kuopos, 
Maspeth, N.Y., pirmininkas Jo
nas Adomėnas, kurs ir suorga
nizavo šią ekskursiją, supažin
dino Jūratę su kuopos dvasios 
vadu kun. Stasiu Raila. Jis padė
kojo artistei užjos lietuviškumą. 
Ji nuoširdžiai kartojo, kad nie
kada nepamirš Lietuvos ir lietu
vių. Ji esanti ir liksianti lietu
ve. Ši prasminga ir maloni va
landėlė liks ilgai vyčių atminty.

S.

KASA praneša apie pakilusius 
procentus, kurie nuo liepos 6 
mokami už taupymo certifikatus. 
New Yorke šiuo metu vyksta 
“procentų karas”, kuriame įvai
rūs komerciniai bankai varžosi, 
norėdami privilioti naujus tau
pytojos. 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 i 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 nedmxla 
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 j 
KASĄ. tel. (21'2) 441-6799. Į- 
staiga s eikia šešias dienas savai
tėje.




