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neįEuropos parlamentas 
prastu žygiu nutarė panaikinti 
Europos bendrosios rinkos vals
tybių labai sunkiai pasiektą su
sitarimą grąžinti Britanijai 600 
mil. dol. iš jos įnašų rinkos biu
džetui.

Į Kubos prezidento Fidel 
Castro užuominas tartis su JAV 
dėl santykių išlyginimo Valst. 
departamentas pareiškė, kad to
kie pasitarimai negali būti pra
dėti, kol Kuba nėra iš pagrindų 
pakeitusi savo užsienio politi
kos: savo santykių su Sov. S-ga, 
kariuomenės atitraukimo iš An
golos ir kitų Afrikos valstybių 
ir subversyvinės veiklos Cent
rinėj Amerikoj.

Pietinės Prancūzijos greitke
liuose vasaros atostogų metu 
pradėjo veikti ginkluoti kelių 
plėšikai, sustabdą turistų auto
mobilius ir juos apiplėšią. Kovą
su jais apsunkina didelė kėliau- pareiškimu, kun. A. Svarinsko ir 
jančių turistų automobilių kam
šatis.

Salvadoro prezidentas Napo
leon Duarte numato skųstis 
Tarptautiniam Haagos tribuno
lui dėl Nikaragvos vyriausybės 
ginklų tiekimo Salvadoro par
tizanam.

Egipto prezidentas Mubarak 
paragino JAV ir Izraelį atgai
vinti Art. Rytų pasitarimus, ne
laukian t., JAV. prezidento rinki
mų, ir pažadėjo bendradarbiauti 
su bet kuria Izraelio vyriausybe.

Sov. S-gos komunistų partijos 
organas Pravda įspėjo V. Vokie
tiją lankyti pasiruošusį Rytų

neieškoti ten naujų santykiavi
mo būdų, kol JAV7 raketos tebė
ra V. Vokietijos teritorijoj.

Iranas paskelbė, kad ten prie 
sienos su Iraku vyko didelės ko
vos šu maištininkais kurdais. 
Kovų metu žuvę per 200 kurdų.

7000 Varšuvos gyventojų spe
cialiom pamaldom pagerbė iš 
kalėjimo paleistus Solidarumo 
unijos veikėjus ir reikalavo pa
naikinti cenzūrą ir atgaivinti 
Solidarumo uniją.

Sov. S-ga paragino atgaivinti 
Genevos konferenciją Art. Rytų 
reikalam spręsti, kurioj daly
vautų JAV, Sov. S-ga, Izrae
lis, jo kaimyninės arabų valsty
bės ir PLO. Pagal sovietus Izra
elis turėtų grąžinti 1967 karu 
pagrobtas arabų žemes, sukurti 
nepriklausomą palestiniečių 
valstybę su Rytų Jeruzale ir už
tikrinti visų ten esančių valsty
bių saugumą. JAV7 ir Izraelis šios 
konferencijos atgaivinimui ne
pritaria.

JAV karo lėktuvai vykdė karo 
pratimus prie Libijos esančioj 

savo teritoriniais vandenimis, o 
JAV šito nepripažįsta.

Paskutiniai JAV jūrų pėsti
ninkų daliniai pasitraukė iš Li
bano sostinės Beimto. Liko tik 
JAV ambasadą saugojąs perso
nalas.

Izraelis uždarė vakariniam 
Jordano krante Nablus mieste 
esantį An Najah arabų univer
sitetą ir konfiskavo įvairios lite
ratūros apie sprogstamųjų bom
bų gaminimą.

Lenkijos katalikai iškilmėm 
paminėjo Varšuvos sukilimo 40 
m. sukaktuves.

Prezidentas Reagan ir Vatika
no apaštalinis delegatas arkivys
kupas Pio Laghi tarėsi dėl Len
kijai taikomų ūkinių sankcijų pa
lengvinimo.

Sov. S-gos komunistų partijos 
organas Pravda įspėjo JAV, kad 
ir Sov. S-ga bando tolimojo skri
dimo skrajojančias raketas. JAV7 
tokiom raketom pradėjo aprū
pinti karo laivus birželio m£n.

TSRS KP CK Generaliniam 
sekretoriui J. Andropovui 
TSRS Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumui

Lietuvos tikinčiųjų:
Aldonos Šukytės, 
Albinos Žemaitytės, 
Alfonso Bumbulio, 
Juozo Kazalupsko

mes
PAREIŠKIMAS

1983 m. gegužės mėn. 
atvykome į Maskvą pas Gene
ralinį Prokurorą su prašymu 
peržiūrėti kunigo Alfonso Sva
rinsko ir Sigito Tamkevičiaus 
bylas ir išlaisvinti, kaip netei
sėtai nubaustus. Mus priėmė 
prokuroras Utkin, kuris nurodė, 
jog pirmiau reikia kreiptis į 
LTSR Prokurorą, o su jo raštišku 
atsakymu atvykti vėl pas jį.

1983 m. birželio mėn. 24 d. 
mes kreipėmės į LTSR Proku
ratūrą su Lietuvos tikinčiųjų

kun. S. Tamkevičiaus išlaisvini
mo klausimu. Mus priėmė jo 
pav. prokuroras Bakučionis, kuris 
pažadėjo mėnesio laikotarpyje 
duoti atsakymą. Gavome atsa
kymą tik žodinį, jog kun. A. Sva
rinskas nusikaltėlis ir nebus pa
leistas. Kun. S. Tamkevičiaus 
byla nebus panaikinta.

Pasiekė net Maskvą
1983 m- rugpjūčio mėn. 25 d. 

9 vai. 20 min. atvykome į Mask
vą su tikslu kreiptis į Tarybų 
Sąjungos aukščiausios valdžios 
įstaigas; prašydami išleisti kaip 
neteisėtai nubaustus kunigus: 
Alfonsą Svarinską ir Sigitą Tam
kevičių.

* Atvežė daug dokumentų
Mes atvykome su šiais doku

mentais:
1. Lietuvos tikinčiųjų pareiš

kimais TSRS Generaliniam Pro
kurorui, kuriame buvo nurodytas 
bendras skaičius 123,000, iš jų— 
22 krauju pasirašiusieji. Lietuvos 
tikinčioji liaudis liudija, jog ku
nigai A. Svarinskas ir S. Tamke- 
vičius yra neteisėtai nubausti ir 
prašo juos paleisti kaip visai 
nekaltus.

2. Aštuoni pokai parašų su 
tekstais, dėl minėtų kunigų iš
laisvinimo.

3. Lietuvos tikinčiųjų pareiš
kimas TSRS Aukščiausios Tary
bos Prezidiumui dėl tikinčiųjų 1 
persekiojimo Lietuvoje, prašant 
jiems teisių ir laisvių.

4. Paketas su tekstais ir pa
rašais (daugiau kaip 5,000) adre
suotas TSRS CK Generaliniam 
Sekretoriui J. Andropovui, pra
šant išlaisvinti kunigus A. Sva
rinską ir S. Tamkevičių.

5. Du laiškai su pareiškimais 
TSRS įgaliotiniui prie Ministrų 
Tarybos religijos klausimais.

Maskvos stotyje 
sulaikė policija

Mums atvykus į Maskvą, sto
tyje priėjo grupė milicijos parei
gūnų ir civiliai apsirengusių 
žmonių. Pareigūnai paėmė mūsų 
daiktus ir, panaudodami jėgą ir 
prievartą, nutempė mus į mili
cijos skyrių.

Jie padarė kratą asmeninių 
daiktų ir pareikalavo pasų. Tada 
mes pareikalavome jų asmeninių 
dokumentų ir prokuroro sankci
jos. Iš pradžių pareigūnai nesi
teikė parodyti savo dokumentų, 
bet grasino mus. Vėliau pateikė 
dokumentus Ruslov ir Ticho- 
nov, o likusieji ir du iš Lietu
vos — nepateikė dokumentų ir 
prokuroro orderio neparodė.

Pareigūnas Tichonov padarė 
išrašą mūsų pasų ir surašė kon
fiskuotus dokumentus. Ruslov, 
pasitaręs su kitais pareigūnais,

sugrįžo ir pareikalavę mus pasi
rašyti po neteisėtu nutarimu

Maskvoje ir Maskvos srityje. Jei 
mes pasirašysime, žadėjo paleisti 
laisvai važiuoti namo, priešingu 
atveju — ginkluota jėga išgro
sią mus iš Maskvos.

Mes pasirašyti atsisakėme. 
Tada iš naujo pareikalavo mūsų 
pasų. Mums pasidarė aišku, kad 
dokumentų negrąžiną (pareiš
kimų, parašų su i tekstais), 
neleis kreiptis į TSRS aukščiau
sios valdžios organus.

Prievarta atėmė pasus
Mes nutilome ir nereagavome 

j neteisėtus milicijos pareigūnų 
reikalavimus. Pareigūnai prie
varta atėmė iš mūsų pasus. Jie 
sustatė kaltinamąjį aktą, lyg tai 
mes trukdėme keleiviams ir kro
vinių nešėjams. Jie pakvietė du 
krovinių nešėjus, kurie pasirašė 
aktą, nors mes niekam netruk
dėme ir niekas tuo nesiskundė.

Milicijos pareigūnai su grasini
mais reikalavo mus pasirašyti 
aukščiau minėtą neteisėtą nutari
mą, šaipėsi iš mūsų, šiurkščiai 
elgėsi. Milicijos kapitonas, ku
ris nepasisakė pavardės, grasino 
mus sumušti.

Nutempė pas

Paskui pareigūnai nutempė 
mus pas milicijos skyriaus virši
ninką — pulkininką Filimonovą

* A . . ’ - ¥

Kazys Jankūnas (viduryje), kaip Darbininko laikraščio atstovas, dalyvavo New Jersey valsti
jos gubernatoriaus surengtame priėmime etninės spaudos redaktoriam bei žurnalistam. 
Priėmimas buvo liepos 18. Gubernatorius Thomas H. Kean, kairėje, sveikinasi su kiniečių 
atstovu. Gubernatorius atsiuntė K. Jankūnui padėkos laišką už dalyvavimą, atsiuntė 
ir šią nuotrauką.

PRIĖMIMAS PAS GUBERNATORIŲ

Liepos 18 New Jersey guber
natorius Thomas H. Kean buvo 
sumošęs tautinių grupių laik
raščių redaktoriam ir radijo va
landų direktoriam priėmimą, į 
kurį buvo pakviesti Darbinin
ko, Vienybės ir Vyties redakto
riai ir Lietuvos atsiminimų ra
dijo direktorius. Priėmimas vy
ko gubernatoriui skirtuose pri
vačiuose rūmuose Princeton, 
N.J., nuo 4 iki 6 vai. p.p.

1893 šių rūmų tuometinis sa
vininkas Princeton universiteto 
auklėtinis ir vėliau patikėti
nis Moses Taylor Pyne juos pa
vadino Drumtwacket vardu. Tai 
yra keltų kalbos žodis, reiškiąs 
medžiais apaugusį kalnagūbrį. 
Šiuo vardu tie rūmai ir Šian
dien tebėra vadinami. Rūmai yra 
ištaigingi, senoviško stiliaus, bet 
juose gubernatorius negyvena.

Aleksiejų. Ten jau buvo daug 
milicijos pareigūnų ir civilinių 
žmonių. Jis reikalavo mus pasi
rašyti neteisėtą nutarimą, jog 
mes neturime teisės lankytis 
Maskvoj ir jos srityj, grasino mus 
pasodinti, perduoti spec, tarny
bai, išvadino fanatikais, apkalti
no už kokią tai agitaciją. Po viso 

to pulkininkas Filimonov Alek- 
siej priėjo prie kiekvieno iš mū
sų asmeniškai ir su grasinimais 
reikalavo mus pasirašyti aukščiau 
nurodytą neteisėtą dokumentą.

nešė, kad grupės nepriimtos. 
Lietuvių SPINDULIO grupės 
vardu skundą pasirašė grupės 
vadovė Danguolė Razutytė- 
Vamienė.

Californijos aukštesniajame 
teisme (Superior Court) byla 
buvo paskirta nagrinėti liepos 
18. Diėną prieš tai, liepos 17, 
Baltų Laisvės lyga Estų namuo
se sukvietė spaudos konferenci
ją. Nors tuo metu visas dė
mesys buvo nukreiptas į demo
kratų konvenciją San Francis
co mieste, tačiau į konferenci
ją atsilankė AP ir UPI tarptau
tinių žinių agentūrų atstovai, 
City News Service, Herald Ex
aminer, USA Today, Register, 
La Opinion (ispanų) dienraščių 
korespondentai, v

Iš lietuvių konferencijoje pa
reiškimus darė Antanas Mažei
ka, o diskusijose dalyvavo Jūra
tė Venckienė. Kitą dieną il
gesni ar trumpesni pranešimai 
pasirodė daugelyje didžiųjų Los 
Angeles dienraščių. The Regis
ter, trečias savo didumu L.A. 
metropolijos dienraštis, palankų 
mum straipsnį patalpino pirma
jame puslapyje.

Austrijos televizija atsilankė į 
Mažeikų namus ir su Antanu 
padarė pusantros valandos pa
sikalbėjimą.

Prie teismo salės pasirodė dvie- 
(nukelta į 2 psl.) « TV stočių korespondentai,

Prievarta išgrūdo į Kauną
Mes reikalavome grąžinti mūsų 

konfiskuotus dokumentus ir 
leisti kreiptis į TSRS aukščiau
sios valdžios organus. Vietoj 
mūsų prašymo pulkininko A. Fi
limonov įsakymu, milicijos ma
jorui Čiumak vadovaujant, išlai
kė mus vienuolika valandų mili
cijos skyriuje. Grupė milicijos 
pareigūnų ir civilių 21 valandą 
nutempė mus iš milicijos sky
riaus į traukinį Maskva - Kali
ningradas ir prievarta sugrūdo 
mus į vagoną.

Iki Katino mus lydėjo du 
ginkluoti milicijos pareigūnai. 
Apie 15 vai. 26 rugpjūčio mus 
išlaipino Kaune. Perone buvo 
neįprastai daug milicijos parei-

Jie yra naudojami tik oficialiem 
priėmimam.

Priėmime dalyvavo-apie 60 
įvairių tautybių atstovų ir gu
bernatoriaus štabo narių. Jo 
metu svečiai buvo vaišinami 
įvairiais alkoholiniais gėrimais 
ir įmantriais hors d’oeuvres.

Atvykęs gubernatorius su 
kiekvienu pasisveikino ir pasi
keitė keletu sakinių; be to, foto
grafavosi su grupėm ir atski
rais asmenim. Praleidęs su sve
čiais daugiau kaip valandą, gu
bernatorius visiem padėkojb už 
gausų atsilankymą ir atsisvei
kino.

Dėl įvairių ankstyvesnių įsi
pareigojimų negalint šiame pri
ėmime dalyvauti kviestiem lie
tuvių atstovam, Darbininkui 
ir Lietuvos atsiminimų radijui 
atstovavo LB N.J. apygardos

BALTŲ JAUNIMO BYLA 
SU OLIMPINIU KOMITETU

vauti olimpiados

infor-

9

vokatas bylą labai gerai vedė, 
tačiau teismas prašymo nepaten-

komitetui diskriminuoti baltų 
grupių ir leisti jom dalyvauti

gister reporteriai.
Baltų tautinių Šokių grupės

Californijos 
teismas 
18 
latvių
pių

pių ieškojo 
grupėm atsiuntė 
mas. Vėliau jau 
mavo, kad šių grupių

valdybos pirmininkas K. Jankū
nas. Estam atstovavo guberna
toriaus štabo narys Juhan Si
monson ir p. Virkus, o latviam 
— p. Eglitis.

K.J.

DAR VIENĄ KARTĄ
Stengiamės atkreipti Jūsų dė

mesį į Toronto įvykius, — Dux 
Magnus operą (rugsėjo 1, 8 
vai. vakare, ir rugsėjo 2, 3 vai. 
p.p. Ryerston teatre, 43 Gerrard 
St. E..), bei į patrauklaus turi
nio paskaitas su svarstymais (rug
sėjo 1, 10:30 vai. Royal York 
viešbutyje, 100 Front St. W.). 
Nepamirštinos iškilmingos pa
maldos sekmadienį.

Tai Religinis .Pasaulio Lietu
vių Katalikų kongresas, šaukia
mas Šv. Kazimiero mirties 500 
metų sukakčiai paminėti. Visuo
menę prašome dalyvauti.

Centrinis Šv. Kazimiero 
sukakties komitetas 

teto prašymą bylą toje teisino 
instancijoje galutinai užbaigti. 
“Amerikos vyriausybė užsienio 
politikos vesti nepavedė olim
piniam komitetui”, pareiškė tei
sėjas Epstein. Į olimpinio komi
teto advokato pareiškimą, kad 
baltų grupėm buvę pasiūlytą žy
giuoti po rusų vėliava, lygos ad
vokatas atsikirto, jog tai būtų 
lygu Izraelio delegacijai žygiuo
ti po PLO vėliava.

Teismo išlaidas dengia Baltų 
Laisvės lyga. Bylą veda lygos 
advokatas Jaak Treiman. Jei 
atsirastų lėšų, planuojama bylą 
perkelti į federalinį teismą ir tuo 
būdu Lietuvos okupacijos 
klausimą laikyti visuomenės dė
mesyje.

KAI RUDOLF
HESS MIRS

Kaip visiem yra žinoma, Va
karų Berlyno Spandau kalėjime 
yra likęs tik vienas Nuernbergo 
teismo nuteistas kalinys, būtent 
Hitlerio patikėtinis, savo metu, 
dar karui tebevykstant, lėktuvu 
nusileidęs Britanijoj, Rudolf 
Hess. Sov. Š-ga yra pasiryžusi 
niekada nesutikti, kad jis gyvas

Vakarų sąjungininkai laukia 
jo mirties ir yra nusprendę, 
jam mirus, jo kūną sudeginti, 
o pelenus išbarstyti nežinomoj 
vietoj, kad jo kapas nepasidary
tų nacių palikuonių garbinama 
vieta.

Sov. S-ga siūlo Spandau 
kalėjimą paversti antinaciniu 
muziejum, nes ji tada ir toliau 
galėtų laikyti įkėlusi koją į Vaka
rų Berlyną, kur Spandau kalėji
mas tebestovi.

Bet Britanija, kurios buvusiam 
Berlyno sektoriuj kalėjimas te
bestovi, yra pasiryžusi kalėjimą 
nugriauti ir ten pastatydinti jos 
kariam apsipirkimo centrą.

Ir kitų Nuernbergo teismo 
kalinių kūnai, jiem mirus, buvo 
sudeginti, o jų pelenai išbarsty
ti nežinomoj vietoj.

Sovetskaja Rosija paskelbė, 
kad sovietinės Rusijos respubli
kos koncertus organizuojančioj 
įstaigoj Roskoncertbuvo susektas 
didelis kyšininkavimas ir kad 
dėl to buvo perorganizuota 10 
orkestrų ir daugelis žmonių at
leista, o įstaigos direktoriaus 
pavaduotojas E.M. Ivanenkov ir 
vyr. buhalteris ir kiti nuteisti 
kalėjimo bausmėm nuo 6 iki 
13 m.

Izraelio Darbo ir Likud par
tijų vadai veda pasitarimus su 
mažesniųjų partijų vadais koa
licinei vyriausybei sudaryti.

Graikijos darbininkai nu- 

ką prieš JAV karines bazes.
Amnesty International paskel

bė, kad Kamerūno vyriausybė 
slapta sušaudė 120 žmonių už jų

pieti- 
esan-

Prancūzijos parlamentas sutei
kė vidujinę autonomiją 
niam Pacifiko vandenyne 
čiai Naujajai Kaledonijai.

Japonijos ministerių 
netas patvirtino biudžetą, kuris 
numato padidinti gynybos išlai
das 7 proc.

Lenkijos vyriausybės amnes
tuotas Solidarumo unijos veikė
jas Wladyslaw Frasynhik slapta 
susitiko su IjesislapstanČiu J>uv. 
Solidarumo unijos veikėju Zlų\- 
niew Bujak ir bendru pareiški
mu išreikalavo Lenkiją Išdary
ti laisvu kraštu.
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— Vilniaus rusų 
lio mėnesį 3 
liavo 
lūs.

pat provokuoja kada nors atei- t 
siančią bausmę už komunistų1 
nusikaltimus. Savo žiaurius nu- 
sikalHmųs, ypač masinius žudy
mus (Pravieniškėse, Katyne) 
komunistai rūpestingai slepia, 
net mėgina primesti vokiečiams. 
Bet laisvasis pasaulis žino tiesą 
ir reikalingus dokumentus taip 
pat rūpestingai saugo. Juk ateis 
kada nors laikas, kai Devinto 
forto muziejuje bus paskelbti ir 
komunistų nusikaltimai, o tuo Jos tema buvo apie žymiojo

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Birželio 15 d. Kauno 9 
forte labai iškilmingai, dalyvau
jant komunistų partijos ir val
džios viršūnėms, atidarytos labai 

ziejus, skirtas komunizmo propa
gandai. Muziejuje padėti ilgi są
rašai vokiečių nacių karo metu 
nužudytų komunistų, žydų ir vi
sai nekaltų žmonių. Surinkto 
daug dokumentų apie' vokiečių 
žiaurumus. Priešais rūmus pa
statyta skulptoriaus A. Ambra- 
ziūno grupinis paminklas — iš
keltomis kumščiomis jaunų vyrų 
būrelis. Tos kumščios, rodos, 
grasina kerštu ir neapykanta ko
munizmo priešams, bet jos taip

mėse skamba komp. R. Žygai
čio sukurta . oratorija-misterija 
“Atminimo varpai” (žodžiai J. 
Nekrošiaus).

LAISVOSIOS OLIMPIADOS UGNIS 
IŠ TORONTO ATVYKO Į LOS ANGELES

Toronte, Kanadoj, olimpinę lais
vės ugnį į Los Angeles atvežė 
Laisvės olimpiados rengimo ko
misijos pirmininkas dr. Rimas 
Petrauskas, PLJ Sąjungos valdy
ba paruošė planą Laisvės olim
piados liepsnom pasirodyti Los

dėl1 mes dirbam ir bėgam dėl 
laisvės. Visos tautos turi turėti 
teisę dalyvauti olimpiniuose Žai
dimuose. Olimpinė dvasia negali 
būti pajungta politikai.”

“Kodėl Pietų Afrikai uždraus
to dalyvauti olimpiadoj, kai So
vietų Sąjungos nusikaltimai 
prieš žmogaus teises ir tautų 
laisvę yra nepalyginamai dides
ni už Pietų Afrikos?” — visiem 
plojant ir šaukiant, klausė Gru
šas. “Jei ką mesti iš olimpia
dos, tai pirmiausia turėtų būti 
išmesta Sovietų Sąjunga.”

“Afganai šiandien ginasi nuo 
sovietų užpuolimo, ir jie nepasi
duos. Priešinasi ir kitos tautos. 
Ir mes šiandien* bėgom už tuos, 
kurie praeity buvo priversti lai
mėti medalius tiem; kuriem lai
mėti nenorėjo, ir už tuos, ku
riem Sovietų Sąjunga neleido 
šioj olimpiadoj dalyvauti.”

Ugnis iš Kanados

Savaitės 
Įvyktai

Prie Los Angeles miesto rotu
šės liepos 22, baigiantis laisvo
sios olimpiados fakelo nešimo 
ceremonijom, Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos valdybos pir
mininkas Gintaras Grušas kalbė- 
j°: .

“Mes norim laisvės visiem, to- Angeles gatvėse ir laisvės labui 
suorganizuoti daug jaunimo, 
kilusio iš tų kraštų, kurie kovo
ja prieš rusišką imperializmą. 
Jaunimo Sąjungai talkino Baltų 
Laisvės Lyga.

Iš Kanados atvežtoji Laisvės 
olimpiados ugnis liepos 22 (sek
madienį) kelionę pradėjo iš Lat
vių Bendruomenės centro. Ją ly
dėjo dviračiais lietuvių jaunimas. 
Pirmasis sustojimas buvo prie 
lietuvių §v. Kazimiero, bažny
čios. Laisvės ugnim buvo uždeg
ta žvakė bažnyčioj ir nuo jos kitos 
žvakės pamaldų metu. Toliau 
buvo sustojimai prie Ukrainiečių 
centro ir Estų namų. O iš ten 
— prie Koliziejaus, kur po sa
vaitės turėjo įvykti didžiosios 
1984 olimpiados iškilmėsT^oara- 
das ir pirmosios varžybt>§^^3 
r Tcę pačioj vietoj^kurtufeH*!^- 
sidėti didžiosios olimpiados fa
kelo nešimas sporto arenoj, Ri
mas Petrauskas uždegė laisvo
sios olimpiados fakelą. Už jo ri
kiavosi gražiose uniformose af
ganų- jaunimas, baltai, ukrainie
čiai, lenkai, vengrai ir kiti. Fa-' 
kelo nešimo tvarką nustatė ir 
instrukcijas grupėm davė PLJS 
politinė koordinatorė Danutė 
Mažeikienė. Po trumpų Antano 
Mažeikos ir Rimo Petrausko kal
bų iš Koliziejaus fakelas per 
Los Angeles miesto centrą pa
judėjo miesto rotušės link. Iš 
viso 4 mylių kelias. Pasikeis
dami fakelą nešė jaunuoliai, o 
kiek anksčiau nustatytu keliu 
jau buvo išėję pėstieji. Buvo jau
nų motinų, kurios ėjo, stumda- 
mos vežimėliuose vaikučius. 
Buvo nešamos Lietuvos, Latvi
jos, Estijos ir Ukrainos vėlia
vos. Kiti nešė didžiulius traris- 
parentus su užrašais: “America, 
Wake Up — Communism Is at 
Your Door”, “Captive Nations 
Have Only Captive Athletes”, 
“Afghanistan — a Message of 
Freedom” ir kt. Visą kelią eise
ną lydėjo keli policijos automobi
liai, o prie miesto rotušės fake
lą sutiko raitoji policija.

Laisvės fakelo nešimu labai 
domėjosi Tokijo televizija ir 
japonų bei italų spauda. Japonai 
filmavo visą kelią ir ceremoni
jas prie miesto rotušės. Spau
da darė psįkalbėjimus su Anta
nu Mažeika, Baltų Laisvės Ly
gos vicepirmininku. Prie miesto 
rotušės pasirodė amerikiečių 
NBC televizijos vietos kanalo

Nigerijos vyriausybė paskel
bė dekretą, suteikianti jai teisę 
sušaudyti tuos, kuriuos specia
lus karinis teismas pripažins 
kaltais už plėšikavimą, narkoti
kų prekybą, viešų pastatų degi
nimą ir sąmoningą aliejaus į- 
rengimų gadinimą.

Britanijos gerai informuotas 
Jane’s žurnalas tvirtina, kad 
Sov. S-ga Juodosios jūros Ni
kolajevo laivų statybos dirbtuvė
se statydina JAV naudojamo dy
džio lėktuvnešį, galintį turėti GO
TO kovos lėktuvų. Pirmasis bū
siąs užbaigtas dar šitam dešimt
mety. Iš viso numato pastatydin
ti 8 lėktuvnešius.

Iš Vietnamo nedideliu laivu 
pabėgę vietnamiečiai teigia, kad 
Kinijos jūroj plūduriuojantį jų 
laivą praplaukė net 40 didelių 
laivų ir nei vienas nesustojo 
jiem pagelbos suteikti. Per 23 
dienas iš 84 pabėgėlių nuo bado 
ir troškulio mirė 68 žmonės.

Prezidentas Reagan, siekda
mas švelninti santykius su Sov. 
S-ga, panaikino prezidento Car
ter draudimą sovietų laivam 
gaudyti žuvis JAV teritoriniuose 
vandenyse.

V6I nuvyko Į Mookvą
1983 m. rugsėjo 15 d. vėl at

vykome į Maskvą pas gene
ralinį prokurorą su Šiais doku
mentais:

1. Lietuvos tikinčiųjų pareiš
kimas, kuriame nurodyta 123,000 
tikinčiųjų pasirašiusių, o iš jų 
22 krauju liudijantys, jog netei

sėtai nubausti kunigai, prašant 
peržiūrėti jų bylas ir išlaisvinti, 

iŠ Los Angeles koliziejaus lietuvių grupė pa- ^aip visai nekaltus kun. A. 
olimpiados fakelą į L.A. miesto rotušę. Svarinską ir kun. S. Tamkevičių.

nių 
Sov. 
buvo 
mis ii

buvo
tapybos

Maskvoje 
laipsniui gaut 
nė literatūros

prancūzų lyriko Paul Valery as
menį ir kūrybą.

— Į sovietinę garbės knygą 
įrašyti skulptorius G. Jakūbonis 
ir S. Sondeckio vadovaujamas 
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JUOZOANDRIUŠK) 
dlmai, 
RUGGIERE, 
(namų tolef.
norite būti J.

reporteriai. Šiaip jau didesnio 
media dėmesio atkreipti nepasi
sekė, nes tuo pačiu metu į Lps 
Angeles atkeliavo 1984 olimpia
dos fakelas, kurį minios ir media 
sekė kiekviename žingsny.

Laisvės olimpiados fakelo ne
šėjai ir palydovai, sutartoj vietoj 
susitvarkę, į rotušės aikštę įžy
giavo gražiai susirikiavę, šauk
dami “Freedom! Freedom! 
Freedom!” Prie jų prisidėjo ir 
laukiančioji minia, deja, ne per
daug gausi. Iš viso galėjo būti 
150 - 180 žmonių. Nebuvo tų, 
kurie vis giriasi vadovaują kovai 
dėl * Lietuvos laisvės, nebuvo 
ir garbės postuose pastatytųjų, 
nes piknikėliuose daugiau gar
bės, negu ten, kur lietuviškoji pa
reiga šauktų. Nors minia nedi
delė, bet labai entuziastinga. į

Po PLJS valdybos pirmininko 
G. Grušo kalbėjo dr. Rimas Pet
rauskas. Jis nurodė, kad Laisvės 
olimpiados organizuojamos tam, 
kad įtikintų pasaulį, jog baltai ir 
ukrainiečiai tebetui^ąą^ę^^-

muose įvykusioje perklausoje 
buvo susipažinta su kelių pas
tarųjų metų komp. F. Bąjoro 
kūryba su solo ir chorinėmis 
dainomis. Muzikos kritikai apta
rė ir vertino gausią ir origina
lumu pasižyminčią F. Bajoro kū- 
^bą.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sev. Winter Garden TRfern.- 
1883 Medtaon St, Ridgewood, N.Y. 11227. Tetef. 821-6440. Sato vottu* 
vėmė ir kt premogoms. Be to, duodami ppteldotovinlai pietūs. Rirmps

.....................   roiies liituviMcas maistas prieinama kaina.

Mes visi dirbsim, kad Lietuva, 
Latvija, Estija ir Ukraina būtų 
laisvos ir stiprios”.

Nuoširdų žodį tarė ir kandida
tas į kongresą Jerry Zerg, kuris 
24-ame kongresiniame distrikte 
eina prieš dabartinį kraštutiniš- 
kai liberalų kongresnianą Henry 
A. Waxman. Sis distriktas gan 
tirštai gyvenamas lietuvių (Šv. 
Kazimiero parapijos — Silver- 
lake rajonas). Lietuviai laikraš
tininkai turėjo progos su p. Zerg 
pasikalbėti, ir susidarė įspūdis, 
kad jo asmeny turėtume daug 
artimesnį mūsų idėjom kongres- 
maną, negu kad yra dabartinis.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkL WEVD 
19-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuania”, sekmacL, 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WŠ0U, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, DI6 adresas: 

Trumpą žpdį pasakė ir Simas 234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.*
Kudirka, kurį minia sutiko 
šauksmu“Simas! Simas! Simas!” 

Rimas < Petrauskas Laisvės 
olimpiados ugnįperdavė saugoti 
ukrainiečių kad ją už-

ukrainiečių.sporto olimpiadą. O 
paskūf *

pasiųstaKbrČjosTinlą

mezgusi pažintis su įtakingais 
žmonėmis Korėjoj, ir jos atsto
vai dar šiais metais planuoja ten 
vykti pasitarimam. •

Programai prie miesto rotušės

sisakę, kad parodytų mūsų nc^ 
atgauti teisę dalyvauti olimpia
dose ir kad išsklaidytų rusų 
sporte pranašumo mitą. Jis pasa
kė, kad nuo 1952 pasaulinėse 
olimpiadose^ęusų komandose 
buvo 300 baltų ir ukrainiečių 
medalių laimėtojų. Daugiau kaip 
150 iš tų medalių buvo aukso. 
Rusai visus tuos laimėjimus pri- , — T.-.. .r,-.-,. . «T_j J.K vadovavo Baltų Laisvės Lygosskina sau. Iš Kanados atnešein . . . . . , * ' *T . ,. . , . y s vicepirmininkas Antanas Mažei-

ka. : . ' '■ ' ■
Liepos 23 dr. Rimas Petraus

kas turėjo progos susitikti su 
olimpiądon atvykusia švedų

draugystės simbolį”.
Buvo keli kalbėtojai: ukrainie

čių, vengrų laisvės kovotojų
Baltų Laisvės Lygos, Young gimnasčių grupe, papasakoti jom 
Americans for Freedom, afganų, apįe Laisvės olimpiadą ir apie 

laisvųjų lietuvių veiklą.
Laisvės olimpiados fakelo ne

šimas Los Angeles mieste suar
tino daugelį etninių grupių. 
Ateity bendram laisvės tikslui 
gal bus pasiekta koordinacijos 
ir su Kanados lietuviais.

vietnamiečių, kubiečių, Coali
tion Against the Soviet Aggres
sion”, ir kt.

Adam Kiemik, lenkų Pomost 
atstovas, iš dalies reiškiąs ir len
kų pogrindžio balsą, pasakė: 
“Visiem ihum yra viena ateitis 
— laisvė ar rusiškoji vergija.

(atkelta iš 1 psi.)

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
2. Lietuvos tikinčiųjų pareiš- ? 

kimas dėl tikinčiųjų persekioji
mo Lietuvoje, prašant tikinčiai 
Lietuvos liaudžiai priklausančių 
teisių ir laisvių pagal TSRS 
Konstituciją.

3. Pareiškimas dėl neteisėto
š.m. rugpjūčio 25 d. suėmimo 
Maskvoje. f

Mus priėmė prokuroras Golov 
V.B., kuris kalbėjo su mumis 
aukštu tonu ir su neapykanta. 
Jis pasakė: “Kunigas Svarinskas
— priešas, jūs ir visi tikintieji
— tarybų valdžios priešai”.

Kreipės dėl neteisėto 
suėmimo

Mums atidavė pasus.
1983 m. rugsėjo 7 d. krei

pėmės į TSRS generalinį proku
rorą dėl neteisėto suėmimo. Š.m. 
25 rugpjūčio Maskvoje prokuro
ras Golov V.B. nurodė šiuo klau
simu kreiptis į Maskvos trans
porto prokuratūrą. Kreipėmės 
nurodytu adresu. Vyriausias pro
kuroras (Maskvos transporto pro
kuratūros) Trusov pasakė, kad jau 
apie šitą įvykį žinąs ir nepajė
gus mums padėti. Milicijos pa
reigūnai veikė pagal vidaus rei
kalų ministerijos nurodymus.

Kreipėsi Į “Prsvdos" 
redaktorių

1983 m. rugsėjo 16 d. mes 
kreipėmės į “PraVdos” redakci
ją Maskvoje su pareiškimais:

1. Dėl neteisėto mūsų suėmi
mo š.m. rugpjūčio 25 d.

2. Dėl prokuroro Golov V.B. 
elgesio rugpjūčio 15 d.

Redakcija- atsisakė aiškinti 
šiuos klausimus.

Atsakymą siųsti adresu: 
Lietuvos TŠR, Kaunas — 16, 
Mažujil-10 ”
J. Kazalupskas

1983.XI.20

SIDABRINIO VARPOKEPYKLA — SHver Bo« Baking Co. LletwiMte &

N.Y. 11366. Telef. 779-5156.
' ..... .......

ROMAS PETRAUSKAS, akelįų brokeris, dirba su Thomson McKin
non Socurttios Inc^ Ono Stato St Plaza, N.Y.C^ N.Y. 10004. Rogtotruotas

Ir sidabrą. Atidaryti IRA planus Ir tax shelters. Suinteresuoti škambrn- 
klte 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN 90.5 FM 
Trečiadieniais 8-9 v.v., penktadieniais 7:30 - 8130 v.v. Inž. Ed. V. 
Meilus Jr., vedėjas, 23 Shirley Rd., Shrewsbury, MA 01545. Tel. 617 
852-3665.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

Tasolino
4 MEMORIALS \

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

I.- TAJ MŪSŲ VIENINTELE VIETA—
— GAUSI PARODŲ SALĖ

J4O

KVECAS
JONAS , 

. 1933 + 1976.

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

’ Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva- 
' žiavimas Jamaica ir Myrtle Avp. autobusais, atidarytas 
r kasdien vakarais ir šeštadieniais. '

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

(LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA
. . ■ ■ f -H ■’ h - -

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL: (212)769-3300
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meile ir rūpestingumu padėdavo

na iškeliavo pas Viešpatį, Ją ga
liu pasveikinti tik match. Die
viškoji Apvaizda per 22 kunigys
tės metus leido man turėti ne

Miela sese, 
Šiandien, pirmąjį gegužės

KUN. SIGITO TAMKEVIČIAUS 
LAIŠKAS IŠ LAGERIO

Po šokių šventės

m

I

Kiekviena tautinių šokių šven
tės išjudina daugiausia jaunimą 
ir jiem ilgam palieka neišdil
domus įspūdžius. Daug vargo 

ir didelių pastangų reikia tokiai 
šventei suorganizuoti ir ją pra
vesti, bet — visa tai apsimoka. 
Tai lietuviškojo gyvenimo įvy
kiai, kurie visus sujudina, su
jungia ir skatina toliau triūsti 
lietuvybės labui.

Visi su dideliu dėkingumu 
prisimena tuos asmenis, kurie 
organizavo ir dirbo prie šios 
Septintosios tautinių šokių šven- 

F tės. Jiem padėka ir pagarba!
Jei pasitaiko kokie nesklan

dumai, reikia iš jų pasimoky
ti ateičiai, bet neverta apie 
juos ilgai kalbėti ir neigiamai 
vertinti pačią šokių šventę, or
ganizatorius ir t.t.

Šiemet yra rinkiminiai me
tai. Reikėjo daugiau žmonių 
iš aukštųjų sferų atvilioti į šven
tę. Visokie kandidatai tikrai 
būtų sutikę pasirodyti tokiai 
gausybei lietuvių.

Gal šventės organizatoriai ga
lėtų išleisti vaizdajuostę apie 
šią šventę. Sutraukti pačius bū
dingiausius momentus, dar įkal
bėti tekstą, ir būtų gera prie
monė parodyti jaunimui ir pa
tiem pasižiūrėti. Juk daug kas 
jau turi video aparatūrą ir moka 
.operuoti. Tokią vaizdajuostę įsi
gytų ir kokie ansambliai ir tai 
būtų jiem dokumentinė medžia
ga ateičiai.

Kad tai yra įmanoma, pa
demonstravo Daiva Kezienė, 
pagamindama daug juostų iš 
kelionės į Romą ir Lietuvos 
gen. konsulo Aniceto Simučio 
75 metų sukakties minėjimo. 
Visa medžiaga labai vaizdin
ga, greitai pagaminama ir vėliau 
pažiūrėti tikrai įdomu. Tokią 
vaizdajuostę mielai pasižiūrėtų 
ir tie, kurie negalėjo dalyvauti. 
Galima surengti ir parodymą 
didesniam būreliui.

Tuoj praeis vasaros karščiai, 
JI vėl prasidės mokyklos ir .norma

lus darbas su ansambliais ir ki-

Tautinių šokių šventės bankete buvo apdovanotos tautinių šokių grupių vadovės, 
vadovavusios 30 ar daugiau metų. Iš k. Ona Jokubaitienė — banketo komisijos pirmininkė, 
Galina Gobienė, Oną Razutienė, Jadvyga Reginienė — šios šokių šventės šokių di
rektorė, dr. A. Butinis — šventės rengimo komiteto pirmininkas, Genovaitė Breich- 
manienė, Jadvyga Matulaitienė, Ona Įvaškienė. Nuotr. Jono Tamulaičio

tomis šokių grupėmis. Būtų 
gera, kad kas imtųsi iniciaty
vos ir surengtų rajonines Šokių 
šventes. Kartą buvo surengta 
Hartforde, ir praėjo su pasise
kimu. Dabar yra programos pa
rengtos. Įdėta tiek daug darbo. 
Taip galima pasitelkti kaimy- 
minės tautinių šokių grupes ir 
surengti visai įdomią ir pa
trauklią šventę kur nors Hart
forde, Philadelphijoje, Baltimo- 
rėje ar kituose miestuose.

Jaunimui tai duotų progos vėl 
pasitempti, vėl pasirodyti. Dar
bas nebūtų sunkus, nes viskas 
pasirengta. Yra didžiulis reper
tuaras. Galima tik dalį jo pa
rodyti, kas būtų lengviau.

Tokioj rajoninėje šventėje ga
li atskirai pasirodyti ir ten da
lyvaujančios grupės ar an
sambliai. Galime įvesti ir kito
kios programos, kas derintųsi 
prie tautinių šokių, pvz. dainos 
ar atskirų chorų pasirodymai.

Iniciatyvos turėtų imtis patys 
ansambliai ar šokių vienetai, 
nes jie turi daug jaunimo ir 
yra subūrę daug jaunų tėvų. 
Iniciatyvos gali imtis ir Lietuvių 
Bendruomenės apygardos. Gali
mą sudaryti ir specialius komi
tetus tam reikalui.

Sudarykime sąlygas ir atski
riem ansambliam pasirodyti. 
Visada geriau dirbti su tokiais 
vienetais, kai yra tikslas, kai 
prieš akis — kokia išeiga, kon
certas, pasirodymas. Tada ir 
darbo nuotaika geresnė ir su
traukia daugiau jaunimo dar
bui.

Būtų gera, kad kiekvienoje 
vietoje, kur tik veikia tokie šokių 
vienetai, būtų tų vienetų pasiro- 
dymai, susitikimai su šokė
jais ir visuomene, kad būtų 
pagerbti ir ansamblio dalyviai 
ir jų vadovai, mokytojai. Tokia 
draugystė visada apsimokės, 
nes daugiau pritrauks jaunimo, 
pakels vienetų darbo nuotaiką, 
ir patys vadovai jausis neuž
miršti.

rūpesčiuose. Visas jas prisime
nu, meldžiuosi ir sveikinu. Daug 
metų žemiškąją mano motiną 
pavadavote J ūs (ir tębepavaduo- 
jate iki šios dienos), todėl šian
dien meldžiu visų gėrybių Kūrė
ją, kad suteiktų jums geros svei
katos, o ypatingai turtingą ir 
dorybėmis žydintį dvasinį gy
venimą.

Vos išsiunčiau jums balandžio 
mėnesio laišką, kai sekančią 
dieną gavau nuo jūsų pirmą 
laišką, rašytą kovo 15. Ačiū, 
jis man buvo labai mielas. Ka
dangi žmogus yra gyvas ne vien 
duona, todėl neatsižvelgiant į 
tai, kad aš parašysiu tik kartą į 
mėnesį, jūs rašykite dažniau ir 
kiekviename laiške parašykite 
kuo daugiau gerų minčių. Jei 
rašymas sudarytų sunkumų, pa
prašykite, kad kas nors pabūtų 
už sekretorių. Jei net Šv. Rašto 
rašytojai turėdavo sekretorius, 
tai juo labiau jais galite pasi
naudoti jūs.

Balandžio 18 man buvo labai 
brangi — dėkoju Viešpačiui už 
kunigystės dovaną. Prieš 22 me
tus, trečiadienį prieš Velykas, 
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virpančiomis širdimis dešimt 
dįjakonų Žengėme prie katedros 
didžiojo altoriaus, parpuolę ant 
Žemės meldėme kankinius ir 
šventuosius globos, o po to 
Telšių vyskupas Petras Maželis 
suteikė kunigystės šventimus. 
Balandžio 23 (antrąją Velykų 
dieną) savo gimtinės parapijos 
bažnyčioj aukojau pirmąsias 
mišias. Be galo esu dėkingas 
Viešpačiui ir už kunigystę ir už 
nueitą kelią. Nuolatos jutau da
bojančių Apvaizdos ranką ir tik 
tos rankos prilaikomas kaip 
brangų perlą išsaugojau kuni
gystės idealą. Atrodo, tie 22 
metai nebuvo tuščiai praleisti, 
nors, jei būčiau mokėjęs tobu
lai bendradarbiauti su Dievo 
malone, rezultatai būtų buvę 
kur kas geresni. Tebūna Vieš
pats man gailestingas, kur apsi
leidau ir ko nepadariau taip, 
kaip turėjau padaryti. Dabarti
nis mano gyvenimas gal už
pildys tas spragas, kurių pasi
taikė mano pastoracijoje.

Daug džiaugsmo atnešė sv. 
Velykos. Kur bebūtum, o mirtį 
nugalėjęs Kristus tave pasiekia 
ir atgaivina. Kaip liūdna būtų 
gyventi, jei nepažintum šito ken
čiančio, mirštančio ir prisike
liančio Viešpaties. Su šventu šir
dies virpuliu prisimenu tuos 
brangius , šv. Velykų rytus, kai, 
paėmęs monstranciją iš Kris-

Tur

Mano gyvenime pasikęitimų

to", o 
angelų chorai, 
mis širdimis 

greitai, štai šiandien jau metai, 
kai palikau mylimus kybartie- 
čius ir visus, su kuriais Ap
vaizda buvo surišusi. Kad tik 
mokėčiau tas dabarties dienas 
labai prasmingai praleisti! Pa
dėkite savo-malda. Jūsų pasiųs
tų pinigų dar negavau, bet ti
kiuosi greit gauti. Kalendorių

70-toj i PENNSYLVANIJOS LIETUVIŲ DIENA

Seniausia etninė šventė ryti
niame JAV pakrašty vyks rugp
jūčio 12, sekmadienį, Lakewood 
Parke, Barnesville, Pa.

Lietuvių dienų tradicija pra
sidėjo prieš 70 metų. Pirmieji 
emigrantai susiburdavo iš įvai
riausių vietų kartą metuose pa
draugauti ir atsigauti lietuviš
koji dvasioj. Ši tradicija nebuvo 
pertraukta nuo 1914 metų. Si 
šventė Pennsylvanijos lietuviam

S-. "" ;

gavęs 
l . Na,

Jono 
Po 
brolių, 
nė vieno

Nuo brolio
laiškus.

Sveikinkite tuos, kas mane pri
simena. Meldžiuosi ir visus lai
minu. Su Dievu.

Kun. Sigitas
1984.V.6

(Red. pastaba: Kun. Sigitas 
Tamkevičius laiškus gali gauti -■' 
tik iš giminių) 

buvo brangi kaip Kalėdos ar Ve
lykos.

Pelnas iš šių Lietuvių dienų 
visada skiriamas labdarai — 
seselių vienilolynam, misijom; 
Lietuvių Religinei Šalpai, Anth
racite Lietuvių kultūros muzie
jui. Šiemet pelnas bus skiria
mas Šv. Kazimiero lietuvių ko
legijai Romoje.

Lietuvių dienos metu veiks į- 
vairių lietuviškų dirbinių iš
pardavimas. 1 vai. popiet prasi
deda programa, kuriai vadovaus 
adv. Paul Domalakes iš Frack
ville, Pa. Tautinius šokius šoks 
šios grupės: Aušrinė iš Phila- 
delphijos, vadovaujama Eimu
čio Radžiaus, Aušra iš Frack
ville, vadovaujama seselės M. 
Angelos, CJC. Dainuos Schuyl
kill County lietuvių choras Ža
rija, vadovaujant Eleanor Vai- 
čaitis. Tąip pat dalyvaus pro
gramoj Lietuvos vyčių jaunių 
grupė Marijos Varpeliai iš New 
Philadelphia, Pa., vadovaujama 
Ritos Shevokas, Pranciš
kaus Varpeliai iš Minersville, 
vadovaujant Anne Sikora ir Ella- 
mae Krusnoski.

Rugpjūčio 11, šeštadienį, Ap
reiškimo parapijos salėj, Frack
ville, Pa., bus banketas, kuria
me metų lietuviu vyru bus pa
skelbtas kun. Algimantas Bart
kus, Šv. Kazimiero lietuvių ko
legijos Romoje prorektorius, ir
metų lietuve moterim bus pa
skelbta Annie Morgalis, lietuvė 
komisionierė, dirbanti Penn
sylvanijos gubernatoriaus etni
nių reikalų komisijoj.

i
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MONSINJORO
SUOLIUKAS

STEPAS ZOBARSKAS
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Ir tuo laiku, 
kai prelatas atkreipė savo žvilgs
nį į paklusnųjį bažnyčios tarną, 
dailidė pašoko, stūmė abiem al
kūnėm į šalį žmones, prasiveržė 
ligi altoriaus ir plėšte išplėšė iš 
berniuko suolelį. Visa bažny
čia sužiūro. Berniukas pabū
gęs pasitraukė į šalį, nes jam at
rodė, kad dailidė bus išsikraus
tęs iš proto. Net prelatas pakėlė 
nuostabos pilnas akis, tik pama
tęs, kad tai jo pažįstamas meis
teris, nusišypsojo, pažvelgė že
myn ir atsistojo ant suoliuko, 
kurio kojos buvo abiem daili
dės rankom kuo tvirčiausiai lai
komos.

Pasibaigus mišioms, dailidė 
Baltrūnas nusprendė užeiti zak- 
ristijon ir viską išpažinti savo kle
bonui. šitas nelauktas įvykis jį 
labai sukrėtė. Jam ėmė rodytis, 
kad pas Dievas apsaugojo nuo 
nusikaltimo, atsiųsdamas sumai 
patį prelatą. Nedrąsiais žings
niais, lyg pirmą kartą žengda
mas, įėjo zakristijon; skruostai 
degė. Abu kunigai jau buvo 
pasimeldę. Dailidei pasirodžius, 

pakilo klebonas, ir, eidamas 
tiesiai į jį, ištiesė ranką.

— Ačiū tau, Baltrūnai, kad iš
gelbėjai mano confratrą. Ko gero, 
senukas būtų visai nusiridenęs.

Tai taręs, pakratė ranką ir pa
sitaisė akinius, per kuriuos ver
žėsi mažutės, judrios ir visur į- 
siskverbiančios akys.

— Jau jis mane antrą kartą 
gelbsti, — atsakė juokaudamas 
prelatas.

— Taip, tai mano kaltė, — vos 
besuvaldydamas ašaras, sukuž
dėjo dailidė. — Kartais piktoji 
dvasia žmogui sumaišo protą.

— Kokia čia kaltė, — guo
džiamai kalbėjo klebonas. Prieš 
tiek metų dirbtas daiktas . ..

— Bet koks to darbo gražu
mas! — pridūrė prelatas.

— Taip, mano parapijoj esa
ma tikrų dailininkų.

— Nei jau aš dailininkas nei 
ką, — droviai atsakė dailidė, 
širdy pajutęs džiaugsmą ir jau 
galutinai nusprendęs daugiau 
nebesiaiškinti. Jam staiga abudu 
kunigai pasidarė tokie geručiai, į 
tokie brangūs, tokie mieli ir pa- ‘ 

garbos verti senukai, kad jis pa
kaitomis išbučiavo abiem ran
kas ir tarė ryžtingu balsu:

— Rytoj pat imsiuos darbo ir 
padarysiu tokį suoliuką, tokį. . .

Norėjo pasakyti, kad padarys 
tokį, kokio dar niekam ligi šiol 
nebuvo padaręs, bet prisiminęs, 
kad tatai gali įžeisti monsinjorą, 
užbaigė: — . . .tokį, kad 
kad kojos nebeišlžūtų.

nie-

Buehlertal, 1945.1.5.

Antroji čia spausdinama no
velė yra “Palaima”. Ji parašyta 
1954 metais per Velykas. Buvo 
įdėta “Gabijos” metraštyje, kurį 
redagavo Stepas Zobarskas ir 
Jonas Aistis. Išleido Gabijos lei
dykla 1954. Iš ten novelė ir pa
imta.

PALAIMA

Šventoriuje pasipildavo jų visi 
septyni — penkios dukterys, iš
sipuošusios šilkinėm sukniom ir 
pagal paskutinę kaimo madą už
pakalyj surištom skarelėm, ir jie 
du — tėvas su motina. Pirmas 
žingsniuodavo Mikulis, liesas, 
pajuodęs žmogutis, apsiavęs sto
rais batais, apsivilkęs tamsiai 
pilko naminio milo švarku, stip- 

! rial už aulų užkišęs kelnes, su

baltais marškiniais, be kaklaraiš- ir kiek lašinių palčių kabo ant 
čio, tačiau su balta žuvine sa
gute pakaklėje, švariai išsiskutęs, 
įtrauktais žandais, storais juo
dais antakiais ir šiek tiek žils- 
terėjusiais ūsais, kuriuos kiek
vieną šeštadienio pavakarį iš ga
lų apkarpydavo. Paskui jį eida
vo pati mažiausioji duktė, švie
siaplaukė riebuilė, septynių me
tų, po jos — didesnė—devynių, 
po jos dar didesnė—vienuolikos, 
ir kadangi visos sukterys gimė 
maždaug kas dveji metai, tai ei
damos žąsele pagal amžiaus eilę 
ir ūgį, sudarė gražią procesiją.
Eisenos gale krypuodavo į ša
lis kaip antis Mikulienė, aukšta 
ir stora, čiužanti juodam satine, 
apvalaus veido, šviesiai mėlynų 
akių, storokų lūpų, nuolat besi
šypsanti, pilnomis krūtimis, su 
gurkliu, lyg žiūrėdama, kad nė 
viena mergaitė neiškryptų iš ri
kiuotės, kad visos būtų gražiai 
susipynusios kasas ir kad nė vie
nai nebūtų nusmukus kojinė. 
Tik pažvelgęs į ją, galėjai pa
sakyti, kad šitoji ūkininkė piene 
ir svieste plauko, o storas auk
sinis žiedas ant papurtusio pirš
to teikė jai kilmingumo ir pa
garbos. Ne visos gi Malaišių mo
terys vaikštinėdavo žiedais apsi- 
mausčiusios. Jų vedybiniai gu
lėjo skryniose tarp drobių ir 
rankšluo/Čių paslėpti. Juk ne
maišysi kiaulėms ėdalo ir ne- 
melši karvių žieduota. Bet Mi
kulienė mūvėjo vestuvinį žiedą 
kiekvieną dieną, ir niekas iŠ jos 
nesišaipė, nes kas gi nežino, 
kiek grūdų Mikulio aruoduose

užlų. O ir pinigų ne vieną 
gniūžtę susukęs laikė saugioje 
vietoje.

Trys dukterys buvo taip pana
šios į motiną iš veido ir iš ei
senos, kad galėjai palaikyti jau
niausiomis Mikulienės sesutė
mis; dvi pačios mažosios buvo 
tikras tėvo paveikslas.

— Kad kiek, tai būtų gi
mę berniukai, — prasitarė 
kartą Mikulis, ne be pavydo 
žiūrėdamas į tas šeimas, kurios 
turėjo daugiau sūnų negu duk
terų. Nors paskui čia pat pasi
taisė:

— O man vis tiek mieli 
vaikai. Koks čia skirtumas — 
berniukai ar mergaitės. Mergai
tės dar geriau: jos švelnesnės, 
nesmardina pypkės ir tėvais se
natvėje geriau rūpinas.

Tik jaunieji kartais suprunkš
davo, pamatę Mikulius, žąsele 
einančius j bažnvčia.

— Mikulis eina pirmas kaip 
gaidelis su vištų būriu, — su
šuko kažkas pašventoryje vieno 
kermošiaus metu. Ir sušuko taip 
garsiai, kad ne tik Mikulis, bet 
ir pusė šventoriuje suklaupusių 
malaišiečių išgirdo. Rodos, kas 
diegliu būtų nudiegęs per širdį, 
nes dabar pajuto, kad šitoji pra
vardė prilips prie Mikulio, kaip 
smala prie bato. Taip ir buvo. 
Kažkaip nejučiom kaimynai ėmė 
pravardžiuoti jį gaideliu, ilgai
niui pravardė taip prigijo, kad 
jaunesnieji net nebežinojo tikro
sios Mikulio pavardės.

Dukterys augo gražios ir svei
kos; vyresnioji buvo labai darbš
ti ir pasidarė tikra tėvo pava
duotoja. Išmoko arti ir akėti, 
pjovė drauge rugius ir šieną? 
užėjus mėšlavežčiui, mėžė di
džiulėmis šakėmis kaip tikras 
vyras, nors iš veido buvo tikra 
motina. Paslaugios buvo ir kitos 
mergaitės, ir nors Mikulio paau
siai jau gerokai pražilo ir žan
dai dar labiau įsitraukė, bet jo 
ūkis tebebuvo toks pat geras, 
kaip ir anksčiau, kai jis buvo jau
nas vyras, o jo žmona neatrodė 
tokia išpurtus ir nekrypavo eida
ma kaip antelė. Apie vaikus jis 
nebegalvojo, nes buvo įsitiki
nęs, kad ir kiek jų besusilauk- 
tum, vis tiek būtų mergaitės, nes 
tokią jau žmoną išsirinko, o gal 
ir jis pats kaltas. Ar suvaikysi 
Dievo kelius — skiria tai, kas 
Jam patinka, o Jis žino, ką daro.

Taip ramiai gyvenimas ir būtų 
gal baigęsis Mikulio sodyboje, 
jeigu miestelio pienininkas ne
būtų susigalvojęs išplėsti pieno 
nugriebimo punktų tinklą. Buvo’ 
kviesti visi gerieji ūkininkai į 
pasitarimą. Mikulį pasodino į 
pirmąsias eiles. Kai atėjo lai- . 
kas rinkti pieninės valdybą, pats 
pienininkas ėmė ir pasakė:

— Aš iŠ savo pusės siūlyčiau 
pažangų mūsų narį poną Gai-

(Bus daugiau )
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RELIGINIO KONGRESO PROGRAMA

Šv. Kazimiero mirties 500 
metų sukaktį (1484 - 1984) viso 
pasaulio lietuviai katalikai sten-

Po iškilmių Romoj dabar atėjo 
eilė iškilmėm Toronte, Kanadoj. 
Rugsėjo 1-2, šeštadienį ir sekma
dienį, Toronte vyks religinis pa-
šaulio lietuvių katalikų kongre
sas. čia spausdinama pilna, iš 
organizacinio komiteto gauta, 
kongreso programa.

RUGSĖJO 1, ŠEŠTADIENIS
10 v.r. atidarymas (organizaci

nio komiteto pirmininkas dr. 
Juozas Sungaila, Centrinio šv. 
Kazimiero sukakties komiteto' 
pirm. Vytautas Volertas, vysk.

10:30 v.r. paskaita “Kazimiero 
šventumas ir lietuviškumas”— 
kun. prof. Paulius Rabikauskas, 
SJ, iš Gregorinio universiteto 
Romoje.

11:30 v.r. paskaita “Krikščio
nybės ir ateizmo grumtynės mū
sų tautoje” — dr. Juozas Gir
nius, buvęs “Lietuvių enciklope
dijos”, žurnalo “Aidai” redak
torius, filosofinių studijų ir įvai
rių veikalų autorius iš Bostono.

Pietų pertrauka iki 2 v. p.p.
2 v.p.p. svarstybos (simpo

ziumas): “Religinė išeivijos jau
nimo orientacija — kas stiprina 
ir kas silpnina jo tikėjimą”— 
vadovė Gabija Juozapavičiūtė- 
Petrauskienė; nariai — Laima 
Gustainytė-Underienė, Rasa Lu- 
koševičiūtė-Kurienė, dr. Saulius 
Jankauskas, stud. Edis Putrimas.

8 v.v. vakaronė — sceninė 
jaunimo programa (kazimierinis

SKAUTIŠKAS 
KVIETIMAS
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Vasaros linksmybėm pasibai
gus, sugrįžus iš atostogų ir sto
vyklų, sesės skaūtininkės, bro
liai skautininkai bei vyr. skau
tės židinietės yra kviečiami į 
suvažiavimą, kuris įvyks spalio 
6-7 Clevelande, Ohio.

Dienotvarkėje bus svarstomos 
skautiškos temos. Nagrinėsime 
esminius skautybės klausimus, 
paliesime išeivijoje nuolat au
gančius veiklos rūpesčius ir 
mesime atvirą žvilgsnį į save. 
Prelegentų minčių ir patarimų 
vedami, ieškosime mūsų veiklos 
būdų ir metodų patobulinimo.

Atidžiai išanalizavę išeivijoje 
lietuviškos skautybės reikšmę 
ir mūsų atsakomybę prieš atei
nančias kartas, stiprinsime save 
naujais pasiryžimais ir toliau be 
kompromisų budėti savo įžodžio 
sargyboje.
 Todėl kviečiame visas ir visus, 

kurie sielojasi mūsų skautybe, 
gausiai suvažiavime dalyvauti.

“ Budėkime drauge skautiško 
darbo kely!

ps. t n. M. Nasvytienė
Skautininkių skyriaus vadovė
j.s. K. Miesevičius
Skautininkų skyriaus vadovas

t NEPRALEISKIT AUKSINĖS PROGOS
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Kaip jau spaudoj buvo rašyta, 
Clevelando priemiesty, Wil
loughby, Ohio, baigiama staty
ti Lietuvių Sodyba. Ją Lietuvių 
Bendruomenės rūpesčiu ir pasi
šventusių žmonių dėka finansuo
ja HUD. Tai bus 82 butų vyres
nio amžiaus žmonių moderniai 
ir su visais patogumais įrengta 
gyvenvietė. Sodybos gyventojai 
bus visais atžvilgiais aprūpinti. 
Jiem beliks tik savais baldais 
apsistatyti butą ir jame palaikyti 
švarą. Visas kitas aptarnavimas 
bus atliekamas tim tikslui samdo
mų žmonių. Sodyba yra ant 4 ir 
pusės akro žemės sklypo, šalia 
parko ir naujų krautuvių bei 
apartamentų rajono. Tik 9 mylios 
nuo naujosios lietuvių parapijos 
ir Lietuvių Namų.

Sodybon iki šiol įsiregistravo 
apie 70 lietuvių šeimų. Jeigu vi
si apsispręs ten apsigyventi, tai 
dar liks 12 laisvų butų. Teko 
patirti, kad dalis užsiregistravu
sių delsia užpildyti ir sugrąžin
ti Sodybos administracijai re
gistracijos lapus. Sakoma, jog 
registracijos lapų neužpildžiu- 
sieji galvoja, kad jie esą "per-

ravimas jaunimo ir kitų kong- “Gifts International Ine.
reso dalyvių. . W, 77 St., Chicago, IL 66w9,

Visi šie renginiai bus “Royal kJ SA; tel. 471-1424); Religinės
York” viešbutyje (100 Front St. Šalpos įstaigoje (351 Highland 
W.). Blvd., Brooklyn, NY 112O7.USA;

8 v.v. opera “Dux Magnus” tel. 212 647-2434)į Dievo Md- 
Ryersono teatre (43 Gerrard St. tinos Nuolatinės Pagalbos para- 
E.). Kompozitorius ir dirigentas pijoje (18022 Nęff Rd., Cieve- 
— Darius Lapinskas, 'libreto land OH 44119, USA; tel. 216
autorius -

kolo katedroje (St Michael's 
Cathedral, 200 Church Street).

3 v.p.p. opera “Dux Magnus” 
(antras spektaklis) Ryersono 
teatre (43 'Gerrard St. E.).

7 v.v. pokylis ir kongreso už
baiga “Royal York” viešbutyje 
(100 Front St. W.). Baigminis 
rengėjų žodis ir kongreso mani
festas.

Bilietų kaina j operą — nuo 
$15 iki $25, į pokylį — $25. Jie 
gaunami pas kongreso rengėjų 
komiteto atstovą V. Tasecką 
(3380 Galena Cres., Mississau
ga, Ont L5A 3L8, Canada);

SANTAROS - ŠVIESOS SUVAŽIAVIMAS

Trisdešimt pirmojo Santaros- 
Šviesos Federacijos suvažia
vimo rugsėjo 6-9 Tabor Farmoje, 
Sodus, Mich.

PROGRAMA
Ketvirtadienis, rugsėjo 6, 2 

vai. Vytautas Kavolis — “Ne
priklausomo žmogaus problema
tika naujojoje lietuvių istori
joje”.

Algis Mickūnas — “Kritiškas 
dabartinės Lietuvos filosofijos 
įvertinimas”.

Penktadienis, rugsėjo 7, 9:30 
vai. “Metmenų dvidešimt pen- 
keri metai: literatūrinis ir visuo
meninis veidas” — Kęstutis 
Keblys, Romas Sakadolskis.

Metmenų redakcijos bendra
darbių posėdis.

2 vai. “Kritiški žvilgsniai į 
sovietinės Lietuvos literatūrinį 
avangardą I” — Violeta Keler
tienė (proza).

Bronius Vaškelis — “Šiuolai
kinis romanas: diskusija Lietu
voje”.

8 vai. Muzikos vakaras.
Šeštadienis, rugsėjo 8, 9:30 

vai. Viktorija Kašubaitė-Mat- 
ranga — “Freiburgo dailės mo
kyklos įnašas lietuvių dailės 
istorijon”.

Algis Mickūnas, — “Alfonso 
Lingio perviršio filosofija” (jo 
knygos Excesses: Eros and Cul
ture pasirodymo-proga).

2 vai. Antanas Pranckevičius 
— “Oficialioji ir neoficialioji 
kultūra”.

“Kritiniai žvilgsniai į sovieti
nės Lietuvos literatūrinį avan
gardą II” — Rimvydas Šilbajo
ris (poezija).

daug turtingi” ir jiem reikėtų 
mokėti visą buto nuomą, nes 
valdžia tokiem “turtuoliam” 
subsidijos neduotų. Gaila, kad 
tokie nepagrįsti gandai sklei
džiami. Tai labai pakenks mūsų 
žmonėm, kurie turi gerą progą 
pigiai ir patogiai apsigyventi 
naujoj Lietuvių Sodyboj.

Kreipiuosi į visus, kurie gal
vojot ar galvojat Lietuvių So
dyboj apsigyventi, ir patariu sku
biai kreiptis į lietuvius advoka
tus ar socialinės tarnybos žmo
nes, kad jie patartų, kokiu bū
du sutvarkyti asmeninio turto 
formalumus, kad jie nekliudytų 
patogiai apsigyventi naujoj so
dyboj.

Nepraleiskit auksinės progos 
apsigyventi pirmoj Lietuvių 
Bendruomenės Sodyboj. Joj bus 
viena iŠ pavyzdingiausių lietuvių 
kolonijų, kurioj klestės draugiš
kas ir lietuviškas gyvenimas, ku
ris vyresnio amžiaus žmonėm 
yra didžiai reikalingas. Neatidė
liodami skambinkit namų ad
ministratorei Danai Cipkienei 
(216) 943-0910.

Antanas Butkus

RUGSĖJO 2, SEKMADIENIS PRIEGLAUDĄ PASIRENKANT

nursing home Tamsta pasirink-

Yellow Stone Rd., Plymouth 
Meeting, PA 19462, USA; tel. 
215828-1150).

Viešbučiai papigintomis kai
nomis: “Royal York” (100 Front 
St., W., Toronto, Ont. M5J 1E3, 
Canada; tel. 416 - 368-2511); 
“Westbury Hotel” (475 Yonge 
St., Toronto, Ont. M4Y 1X7, 
Canada; tel. 416 924-0611).

Kambarių kainos: “Royal 
York” — $74 vienam asmeniui, 
$89 — dviem už parą; “West
bury Hotel”---- $68 vienam ar
ba dviem.

Telefonas informacijai iki 
kongreso: dr. J. Sungaila 416 
239-1047.

Algimanto Mackaus Knygų 
Fondo, A & M. Fundacijos ir 
Multidiscipiinarinių Studijų 
Instituto posėdis.

8 vai. Aldonos Stempužienės- 
Švedienės dainų rečitalis. Akom- 
ponuoja Barbara Klonowski.

Sekmadienis, rugsėjo 9, 10 
vai. Petras Jonikas — “Kalbos ir 
tautos sąsaja Europos istorijo- 
Je -•

Prano Lapės ir Romo Viesu
lo knygų iliustracijų paroda. 
Naujų knygų pristatymas. i

N orį dalyvauti prašomi;d|i

LAWRENCE, MASS.
Mirė kun. Felix Kenstavičius Saulėnas, velionio klasės drau- 
Kun. Felix Kensta — Kensta- gas. Koncelebravo 19 kunigų, 

vičius, sulaukęs 69 m. amžiaų|, tarp jų ir lietuviai: Bostono de
kanas kun. Albertas Kontautas, 
kun. Jonas Zuromskis, kun. Al
bertas Abračinskas, kun. Anta
nas Baltrushunas, kun. Luke 
Farley, kun. Jonas Bernatonis.

Kun. Kenstavičius palaidotas 
Šv. Kryžiaus kapinėse, Brock
ton, Mass., šalia anksčiau miru
sių tėvelių. Į kapines palydė
jo kun. Petras Šakalys, vysk. Da
niel Hart, nemaža kunigų ir gi
minių. Nuliūdime liko brolis 
Louis Kensta, Milton Falls, N.H., 
sesuo Lucy Upham, Alfred, 
Maine ir kt.

po ilgesnės ligos mirė birželio 6 
Maine Medical ligoninėj, Bor
land, Maine.

Velionis buvo gimęs 1914 spa
lio 26, Brockton, Mass. Baigęs 
St. John’s seminariją Brightone, 
jis buvo įšventintas kunigu 1944 
rugpjūčio 10. Tuoj po šventimų 
buvo paskirtas vikaru į Šv. Pran
ciškaus lietuvių parapiją Law
rence, Mass., kur dirbo iki 1947. 
Vėliau dirbo St. Patrick’s ir St. 
Pius parapijose. Nuoi 1949 iki 
1976 buvo JAV laivyno kapelio
nas ir buvo pasiekęs Com
mander laipsnio. Dėl silpnesnės 
sveikatos pasitraukęs iš laivyno, 
dar talkindavo kunigam Middle- Parapijos svetainė bus atsta- 
boro ir Lawrence lietuvių para
pijose.

Velionis buvo pašarvotas Šv. 
Pranciškaus lietuvių bažnyčioj, 
Lawrence, Mass., kur jį lankė 
parapiečiai, pažįstami ir dvasiš
kiai. Šermenyse lankėsi ir Bos
tono arkivyskupas Bernard Law 
su padėjėju vysk. Thomas V. 
Daily. Laidotuvių mišių pagrin
dinis celebrantas buvo Bostono 
augziliaras vysk. Daniel Hart. 
Jam asistavo vietos klebonas 
kun. Albinas Janiūnas, pasakęs 
pamokslą, ir kun. Simeonas

Pabaltiėčlų jausima* Baltuosiuose Rūmuose. iŠ k. Karlis 
Cerbulis, Algis Šilas, Zaiga Robiną, Jonas Dunčia, Vita 
Terauds, Roberts Dambergs, Henna Paries, Kąja Kool ir Anita 
Bedells. f

KLAUSIMAS
Gaunu iš federalinės valdžios 

pensiją po 2000dolerių į mėnesį. 
Man mirus, žmona gautų 1100 
dolerių per mėnesį.

Jei aš pasidaryčiau toks ligo
nis, kad turėčiau atsigulti į sene
lių namus kaip fiziniai riebe- 
apsitvarkąs arba dėl “senility” ar 
“Alzheimer” ligos, ir žmona 
turėtų atskirai gyventi, — tada: 

pensijos riet tokiu atveju, jei jo 
išlaikymui senelių namuose 
trūktų pinigų iš jo pilnos pen
sijos?

2. Ar žmona galėtų apsigyven
ti laisvesnėj to paties “nursing 
home” dalyje, jei ji būtų virš 70 
metų amžiaus?

Skaitytojas, Maryland

ATSAKYMAS

1. Ne. Kol pensijos “savinin-i 
kas” yra gyvas, pensija priklau
so jam vienam. “Nursing home” 
duoda tam tikrą palyginamai 
mažą sumą pacientui smulkiom 
išlaidom apmokėti iš jo paties 
pensijos. Tačiau jei los pensijos 
neužtenka užsimokėti už “nur
sing home”, — žmona nieko iš 
tos pensijos negaus, kol vyras 

kevičienei, 3308 W7. 62nd Place, 2. Atsakymas į antrą punktą 
Chicago, IL 60629. į priklauso nuo to, kokios “rūšies”

tyta, nes iš Methuen miesto gau
tas leidimas, šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos medinė salė 
Palangoje, prie Lorest Lake su
degė 1982. Naujai salei pamatų 
prakasimas vyko birželio 18. 
Bus pastatyta ant tos pačios 
vietos moderni, iš didelių plytų 
svetainė.

Šv. Kazimiero mirties 500 me
tų sukakčiai minėti sudarytas 
komitetas iš 21 asmens. Jam va
dovauja Mary Anne Zubertaitė. 
Komitetas rūpinasi patraukti

lių”, kurias Tamsta mini, pacien
tų vyresnio amžiaus vyram arba 
žmonom apsigyventi ir, jei tokių 
yra, kokios yra “priėmimo” sąly

gos. Apie tai pravartu sužinoti, 
prieš pasirenkant “nursing 
home”, kad vėliau nebūtų nema
lonių staigmenų.

SKAITYTOJUI, TEXAS
Patariu pinigus į banką įdėti 

ne “joint account”, bet trust ac
count Tada, kol Tamsta esi gy
vas, niekas be Tamstos negalės 
pinigų išimti iš banko. Tamstai 
mirus, turint trust account, tas, 
kurio vardas yra įrašytas ir kuriam 
paliekamas balansas “in trust”, 
— gaus tuos pinigus. Jei, dėl 
savo paties patogumo, pageidau
tum, kad, reikalui esant, kas nors, 
be Tamstos, galėtų pinigus iš
imti iš banko, kaip pav. Tams
tos sąskaitoms apmokėti arba 
Tamstai susirgus, — tada gali 
tam tikrą sumą (porą tūkstan- 
tančių ar panašiai) įdėti į banką 
“joint account” su seserim arba 
sujos sūnum..

Jei nori užsitikrinti, kad, kol 
Tamsta gyvas, niekas be Tams
tos negalės Tamstos pinigų išim
ti iš banko be Tamstos leidimo, 
tada reikia padaryti sesers sūnui 
“trust account”, o ne “joint 
account”.

visus lietuvius iš visų apylinkių 
ir organizuotai dalyvauti minė
jimo pamaldose spalio 14 Šv. 
Kryžiaus katedroje Bostone. Mi
šias aukos Bostono arkivyskupas 
Bernard Law, Bus parūpinti au
tobusai transportacijai į Bostoną 
ir atgal.

Metinis parapijos piknikas 
vyks rugsėjo 9, sekmadienį, 12 
vai. dienos po stogu, parapijos 
salėj, 90 Bradford St., Lawrence, 
Mass.

Kun. Klemensas Kasinskas, 
CP, tėvas pasionistas iš West 
Hartford, Conn., vadovaus me
tinėm misijom Šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos bažnyčioj 
rugsėjo 10-12. Visi kviečiami at
silankyti.

DAR SPĖSIT!

Kiek kartų rašėm, skambinom, 
asmeniškai kalbėjom su Nekalto 
Prasidėjimo Seserim, prašyda
mi, kad apsiimtų pravesti dar 
vieną stovyklą vyresnio amžiaus 
jaunuoliam. Mat, mes, tėvai, 
labai nenorėjom, kad vaikai tu
rėtų nutraukti stovyklavimą Ne
ringos lietuviškoj, kūrybingoj 
stovykloj jiem suėjus penkioli
kai (berniukam) ar šešiolikai 
(mergaitėm) metų.

Bet Seserų atsakymas vis buvo 
neigiamas.

Ir štai, Šv. Kazimiero metų 
proga, džiugi žinia. Šių metų 
rugpjūčio 12- 25 Neringoj, West 
Brattleboro, Vermont, įvyks pir
moji stovykla lietuviškai kalban- 
tiem jaunuoliam nuo 17 ir iki 
kolegijos baigimo metų.

Iki šiol stovyklauti užsirašė 
dvigubai daugiau vaikinų netu 
merginų. Ar ne Šv. Kazimierui 
priskirtinas stebuklas? Paslaptį 
išdavus, tikriausiai gretos iš
silygins.

Prieš porą dienų sutikau tėvų, 
kurie apie naują stovyklą nieko 
nežinojo, užtat ir skubu rašyti.

Registruotis dar galima tele
fonu (802) 254-9819. Naujos sto
vyklos mokestis $75 į savaitę.

Elona Vaišnienė

džius;
“Vilniaus miesto gynybinė

įspūdingiausias senovės Lie
tuvos fortifikacinės statybos pa
minklas. Ne laikas, bet... oku
pantai sunaikino tą vertingą se
novės palikimą ... .

Ši studija apie Vilniaus gyvy
binės sienos nugriovimą buvo 
išversta iŠ lenkų kalbos 1943 
metais. 1944 metų rudenį ją tu
rėjo pradėti spausdinti Kaune 
leidžiamas dienraštis ‘Ateitis’.

ną užėmė sovietų kariuomenė...
Pagaliau po visų karo audrų 

šis vertimas buvo atspausdintas 
Clevelande leidžiamame lietu
viškame laikraštyje ‘Dirvoje’ 
(‘Ginamųjų Vilniaus miesto sienų 
nugriovimas’). 1974 m. pakarto
tas ‘Laisvojoje Lietuvoje’ su kai 
kuriais vertėjo papildymais.

Dabar duodamas pataisytas, 
papildytas tekstas su vertėjo pa
rinktais vaizdais.

L. Žytkowicziaus studija apie 
Vilniaus miesto sienos išgriovi- 
mą mums lietuviams yra įdomi 
ir vertinga ypač tuo, kad — nors 
ji išleista lenkų okupacijos lai
kais — 1933 metais, jos autorius 
visur laikosi istorinės tiesos ir 
visur vadina Vilnių Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos sostine, 
kuo jis ir buvo!” ; ‘ 1 »-•> •< -

Adolfas Damušis ~ ANTINA- 
CINĖ LIETUVIŲ REZISTEN
CIJA. Lietuvių laisvės kovotojų 
sąjungos leidinį “Laisvės besie
kiant” perskaičius. Atspaudas iš 
“Tėviškės Žiburių” 1984 m. 13, 
14,15 ir 16 nr. 20 psl.

Autoriaus minimas leidinys 
buvo išleistas 1983 Chicagoj. 
Buvo jis minimas ir Darbininkė. 
Plačiau apie jį yra rašęs P. Žič- 
kus (Darb., 1984 vasario 10, Nr. 
6). r '

A. Damušiš šiame leidiny ran
da “apsčiai fantazijos sukurtų, 
neteisingų kaltinimų ir prasi
manymų”.* Pats būdamas anti- 
nacinės lietuvių rezistencijos da
lyvis, jis rašo: '

“Gerai, kad rezistencijos daly
viai pagaliau ima spausdinti savo 
atsiminimus. Atsiminimai 
nėra istorija, bet lieka kaip me
džiaga istorijai. Tad reikia laukti, 

. kad jie, nors turi jausminį at
spalvį, pasižymės, kiek galima, 
teisingu įvykių aprašymu. Labai 
gaila, kad LLKS atsiminimai 
nepasiekė to memuarams būti
no faktų tikrumo lygio.” (3 psl.) 
Nes—

“Save kelia be pagrindo, o ki
tus laiko nieku irgi be pagrindo. 
Gaila, kad tokia siaura laikyse
na garbingą ir bernišką, kartu ir 
tragišką slaptąją bei viešąją lie
tuvių rezistenciją stengiasi pa
dengti neužtarnauto niekinimo 
šešėliais.” (20 psl.)

i

Tėvas K. Karg, O.F.M. Cap. 
— MAŽYTĖ PASLAPTIS. Verti
mas. 1984. Šv. Kazimiero metai. 
48 psl. Kaina 1.50 dol. Užsako
ma leidėjo adresu: Fr. J. Burkus, 
809 Ramble, Hot Springs, AR 
71901.

Apie “Mažąją paslaptį” pasisa
ko jos leidėjas:

“Prieš II pasaulinį karą tėvai 
marijonai buvo išleidę ją Lietu
voje atskira knygele, o vėliau, iŠ 
naujo išvertę, tėvai kapucinai 
spausdino ją ‘Lurdo” mėnrašty
je. Pataisęs 1936 - 40 m. ‘Lurde’ 
spausdinto vertimo vokiškus sa
kinius, leidžiu narųą knygelės 
laidą. Ji pagelbės-jos skaityto
jui ir kitiems tobulėti dvasinia
me gyvenime., aukojant ‘mažytę 
paslaptį’ ne tik už sas-e. bet ir 
už kitus, ir pamokant kitus tokios 
paslapties praktikavimo.”

%
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ĮSPŪDINGA CALIFORNIJOS 
31-OJI LIETUVIŲ DIENA

Pamatuotai sakoma, kad šv. 
Kazimiero parapija Los Angeles 
mieste yra lietuvybės ir katali
kybės tvirtovė Amerikos Vaka
ruose. Čia. lietuvių sielovados 
reikalai tampriai jungiami su 
tautiniais įsipareigojimais ir 
reprezentacija. Apie reikšmingą 
lietuvių susiorganizavimą gerai 
žino ir vietiniai administracijos 
pareigūnai, kurie dažnai yra 
lankęsi lietuvių organizaciniuo
se susibūrimuose, neišskiriant 
ir dabartinio krašto prezidento 
R. Reagan.

Iš reikšmingiausių tokių susi
būrimų tur būt laikytina Lie
tuvių diena, kurią parapijos va
dovai šiemet birželio 17 suor
ganizavo jau 31 kartą, atžymint 
šv. Kazimiero sukaktį. Po iškil
mingų mišių, kurias aukojo kun. 
dr. A. Olšauskas ir gražiai gie
dojo komp. B. Budriūno vado
vaujamas choras, Marshall 
aukšt. mokyklos salėj vyko kon
certas.

Atidarymo žodį taręs parapi
jos komiteto vardu J. Dženkai- 
tis pakvietė solistą A. Polikaitį 
sugiedoti Amerikos himną, 
akomponuoti R. Apeikytę ir toli
mesnei programai vadovauti ra
šytoją R. K. Vidžiūnienę. Mal
dos žodžius, gautus iš Lietu
vos, jautriai perskaitė akto
rius A. Žemaitaitis. Pakviestas 
tarti žodį Lietuvos gen. konsu
las V. Čekanauskas, sveikinda
mas susirinkusius, apgailestavo 
prel. J. Kučingio pasitraukimą 
iš klebono pareigų ir dėkojo jam 
už dideles pastangas veikiant 
tautinėje ir religinėje plotmėje. 
Jis palinkėjo naujam klebonui 
tvirtybės tęsti jo pirmtako reikš
mingus darbus.

Istorikas V. Trumpa savo pa
skaitoje kalbėjo “Ką sako šv. 
Kazimieras šiandien”. Jau pra
džioje paskaitininkas pasisakė, 
jog nekalbėsiąs apie šventojo 

. gyvenimą, kuris buvęs labai 
, trumpas. Negalima į šv. Kazi- 
' mierą žiūrėti šio laiko akimis, 
nes Jogailaičių laikais Lietuva 
buvo didžioji imperija. Jis sakė, 
dailininkas šv. Kazimierą pa- 

, vaizduoja prie uždarytų bažny
čios durų, nors jis kaip kara
laitis galėjo įsakyti, kad tos 
durys būtų atidarytos. Ar ir mes 
negalime melstis prie uždarų 
durų, kaip darė šv. Kazimieras, 

. klausė paskaitininkas, kartu iš
keldamas charakteringą šio lai
ko požymį —jaunų žmonių no
rą viską greit turėti. Toliau jis 
sakė, kad skubant laikas matuo
jamas pinigu, bet ar nevertėtų 

. atkreipti dėmesį į seną romėnų 
. patarlę “Festina lente”, kuri, 
, paimta iš graikų, buvo išpla

tinta visoje Romos imperijoje.

Koncertinėje dalyje girdėjome 
solistę Marytę Bizinkauskaitę, 
kuri padainavo keletą kompozi
torių S. Šimkaus, J. Siniaus ir 
B. Budriūno kūrinių, o vėliau 
operų arijas kompozitorių Mas
cagni, Bizet ir Puccini, taip pat 
K.V. Banaičio Rūtelės ariją iš 
operos “Jūratė ir Kastytis”.

Solistas Algirdas Brazis pa
dainavo L. J. Simučio, A. Ka- 
čanausko, Sarpaliaus ir Vana
gaičio sukurtas dainas, taip pat 
ištrauką iš operos “Čigonų ba
ronas” (J. Strauss), ariją iš ope
ros “I Lituani” (A. Ponchielli) 
ir valsą iš operos “Komevilio 
varpai” (R. Planquette).

Pagaliau abu solistai atliko 

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

PHILADELPHUOJE: 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.

CHICAQOJE: “Gifts Int. Inc.” (J. Vaznells), 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 Catena Cres., Mis
sissauga, Ont L5A 3L8. Tel. 416 279*0363.

duetus kompozitorių S. Šim
kaus, M. Petrausko ir J. Tallat 
Kelpšos komponuotų dainų ir 
ištraukas iŠ operų “Don Gio
vanni” (W.A. Mozart), “čigonų 
baronas” (J. Strauss) ir “Cuk
rinis kareivis” (O. Strauss).

Nežiūrint, kad tuo metu Lat
vių salėje vyko Baisiojo birže
lio minėjimas, žmonių buvo 
apypilnė erdvi mokyklos salė. 
Visus sutraukė noras išgirsti žy
miųjų solistų koncertą. Įspū
dis buvo nuostabus. A. Bra
zis, nors daugeliui jau ne kartą 
girdėtas, savo puikiu balso ap
valdymu ir artistiniais 
siais buvo tikras scenos 
ras, užbūręs klausytojus, 
prasta buvo ir Marytė 
kauskaitė. Tai plačios 
dainininkė, turinti didelių voka
linių ypatybių. Scenoje jaučiasi 
laisvai, lyg būtų jos kasdieninis 
gyvenimas. Ji užtikrintai kylanti 
meno pasaulyje žvaigždė. Dai
nos mėgėjai plojimų nesigailėjo 
ir solistai turėjo išeiti pakarto
tinai dainuoti. Dar viena jų dai
na buvo skirta prel. J. Kučin
gio garbei.

meist- 
Nepa- 
Bizin- 
skalės

Programos pabaigoje lituanis
tinės šeštad. mokyklos vedėja 
D. Polikaitienė iškvietė į sceną 
šios mokyklos mokinius, laimė
jusius konkursą už rašinius “Šv.

VIENERI METAI BE GARBAČIAUSKO
Prieš metus, 1983 rugpjūčio 

2, Zueriche mirė Stepas Gar
bačiauskas, sporto Lietuvoje 
pradininkas, nuo 1930 gyvenęs

riche. Ypač dideli Garbačiausko 
nuopelnai ugdant Lietuvoje 
sportinę veiklą. Jo iniciatyva 
1919 įkurta Lietuvos Sporto. Są
junga, 1920 — Lietuvos Fizinio 
Lavinimosi Sąjunga (sutrumpin
tai LFLS), 1922 — Lietuvos 
Sporto Lyga, 1923 — Lietuvos 
Futbolo Lyga.

Vytauto kalne Kaune įrengtas 
sporto centras, žiemą ant Nemu
no, prie Daukanto gatvės, veikė 
pirmoji čiuožykla, Vytauto kalne 
įrengta teniso aikštė, kuria iš 
pradžių naudojosi užsienio dip
lomatai, bet pamažu ir lietuviai 
pradėjo žaisti. Kaune įvyko pro
pagandinės futbolo rungty nės — 
šveicaras dr. J. Eretas sudarė už
sienio diplomatų vienuolikę, 
kuri žaidė su LFLS, pradėti 
lauko bėgimai. Visur mokė, triū
sė Garbačiauskas, pats aktyviai 
dalyvavęs daugelyje sporto šakų, 
jam priklausė pirmieji Lietuvos 
lengvosios atletikos rekordai. Jis 
buvo pirmasis sporto instrukto
rius kariuomenėje, stengėsi nu
šviesti alkoholio bei rūkymo ža
lą kario sveikatai ir atsparumui 
parengė futbolo vadovėlį.

1924 savo lėšomis nuvyko į 
pirmuosius olimpinius žiemos 
žaidimus Chamonix, o vasaros 
žaidimuose Paryžiuje žaidė už 
Lietuvos valsty binę futbolo rink
tinę vidurio puoliku ir buvo ka
pitonas. Ne kartą lankėsi Berly
ne, kur veikė Aukštoji fizinio 
lavinimosi mokykla. Jos direkto
rius prof. Diem leido susipa
žinti su mokyklos darbo eiga. Di
rektoriaus asistentas Fleisch
mann suteikė naudingų žinių 
sporto ir fizinio auklėjimo sri
tyje, ir Garbačiauskas daug ką 
pritaikė Lietuvoje.

1930 persikėlęs į Šveicariją,

Kazimięro reikšmė Lietuvai”. 
Juos tėvų komitetas buvo ap
dovanojęs šv. Kazimiero meda
liais, o šia proga prel. J, Ku
čingis įteikė dovanas pinigais. 
IV vietą laimėjo 5 skyr. ri|oki- 
nė T. Barauskaitė, III vietą — 
7 skyr. V. Žemaitaitytė, II vietą— 
9 skyr. T. Radvenis ir I vietą 
— abiturientė Z. Tomkutė.

Prel. J. Kučingis pranešė, kad 
jis pasitraukiąs iš klebono parei
gų, jas perduodamas savo buvu
siam mokiniui kun. dr. A. Ol
šauskui, kuriam reikale patar
siąs, jei tik jis išdrįsiąs ko nors 
paklausti. Pagaliau kalbėjo kun. 
A. Olšauskas, sakydamas, kad jis 
klebono pareigas priimąs su 
drebančia širdimi. Tačiau į ateitį 
žiūrįs su viltimi.

Iškilmės baigtos Lietuvos 
himnu, bet žmonės dar nevy
ko į namus, nes parapijos pa
talpose vyko dailės, skulptūros 
ir rankdarbių parodos, kur savo 
darbus buvo išstatę: S. Anaya 
(Baškauskas), J. Gediminienė, O. 
Paškevičienė, J. Andrašūnas, I. 
Lipaitė (keramika), V. Dapšys 
(portretai), J. Šlapelytė (audiniai 
ir rankdarbiai). A. Valiulienė, 
R. Novakas ir J. Kaributas su 

, savo meno rinkiniu. Ypatingo 
dėmesio susilaukė dailininko P. 
Domšaičio, kilusio iš Mažosios 
Lietuvos ir mirusio P. Afrikoje, 
kūrinių paroda, vykusi apatinėje 
parapijos salėje. Šią parodą glo
bojo ir ja rūpinosi A.P. Rauli- 
naitis.

Stepas Garbačiauskas (1900 - 1983)

dirbo Lietuvos konsulate Zueri; 
che. Daug prisidėjo užmezgant 
ir plečiant Lietuvos ir Šveicari
jos prekybinius santykius, švei
carų spaudai teikė informaciją 
apie Lietuvą. Garbačiausko 
dėka, Zuericho universiteto prof. 
Karl Meyer skaitė paskaitas apie 
Lietuvą ir kitus Pabaltijo kraš
tus. Lietuvos konsulatas Zueri- 
che rūpinosi lietuviais studen
tais, ligonimis ir seselėmis, ku
rių į Šveicariją atvyko apie 
100.

Per Antrąjį pasaulinį karą į 
Šveicariją atvyko apie 250 lietu
vių pabėgėlių, studentams išrū
pinta teisė studijuoti. Garba
čiauskas tada buvo BALFo įga
liotinis, skyrė studentams pašal
pas, rūpinosi, kad jie galėtų ne
mokamai apsigyventi šveicarų 
šeimose. Garbačiauskas savo

BALTIEČIŲ JAUNIMO KONGRESAS
įvykt rugpjūčio 16 - 19 latvių stovykloje “Saulalnėje“ prie Barrie, Ontario. Kaina 
70 JAV dol. arba 20 dol. Į dieną.

Kviečiamas visas studijuojantis ir dirbantis jaunimas.
Bus paskaitos, simpoziumai, ir puikūs llnksmavaksrlai.
Platesnei Informacijai kreipkitės į:

N Ijolf Vita Itę, 260 Scarlett Rd., Toronto M6N 4X6 416 769*4085
Vidmantą Rukij, 305 Arch St., Delran, NJ 08075 600 461*3482

Dr. Jon< Dunčią, 917 E Cloister, Wilmington, DE 19809 302 798*8116

Tokiu būdu Califomijos lietu
viai atžymėjo šv. Kazimiero su-

Sceną koncertui dekoravo;
dail. P. Gasparonis.

Prel. Jonas A. Kučingis, pa
sitraukdamas į pensiją ir per- ( 
duodamas klebono pareigas bu
vusiam vikarui kun. dr. Algirdui 
Olšauskui, birželio 24 aukojo 
padėkos mišias. Pamokslą pasa
kė naujasis klebonas. Po litur- j 
ginių apeigų parapijos didžiojoj 
salėj vyko priėmimas. .

Šių metų abiturientai birže
lio 2 buvo pagerbti šv. Kazi
miero parapijos salėj, štai tie 
abiturientai: Lina Baipšytė, Vi
da Čekanauskaitė, Audra Dab- 
šytė, Rima Kulikauskaitė, Lau
ra Mičiulytė, Kovas Palubinskas, 
Dalytė Trotmanaitė, Daiva 
Venckutė ir Linas Venckus.

J. Daumanto šaulių kuopa rug
sėjo 16 mini savo veiklos 20 
metų sukaktį.

Lietuvių Dienų- žumalo meti
nė gegužinė įvyks rugsėjo 23 
Šv. Kazimiero parapijos viršu-

Br. Kviklio paruoštų knygų 
paroda įvyks rugsėjo 29 ir 30, 
šeštadienį ir sekmadienį, Šv. Ka
zimiero parapijos viršutinėj sa- 

pažintimis prisidėjo, kad lietu
viai pabėgėliai galėtų apsigyven
ti per karą dėl turistų stokos 
apleistam viešbutyje Yverdone, 
prie Neuchatelio ežero. Ten 
lietuviai galėjo patys tvarky
tis šveicarų priežiūroje.

Uždarius Lietuvos konsulatą, 
Garbačiauskas pradėjo dirbti 
Thomas Verlag. Jo rūpesčiu, ši 
leidykla išleido prof. J. Brazai
čio (Sūduvio) knygelę “Ein klei- 
nes Volk wird ausgeloescht”, 
kurią recenzavo daug šveicarų 
laikraščių. Thomas Verlag savi
ninkas dr. James Schwarzenbach 
buvo palankus lietuviams, kartu 
su Garbačiausku skelbė Lietu
vos tragediją šveicarų spaudoje 
ir visuomenėje. Garbačiauskas 
atstovavo lietuviams Tarptauti
niame Raudonajame Kryžiuje,

Rita Daiva Bureikaitė

Rita Daiva Bureikajtė baigė 
Pomona kolegiją Claremonte, 
Calif, gaudama B.A. cum Įaudė. 
Studijavo anglų kalbą ir litera
tūrą, o šalutine šaka ekonomi
ją. Už pasižymėjimą išrinkta 
garbės draugijos nare. Prieš dve
jus metus buvo pasiųsta pasi
tobulinti į Oxfordą Anglijoje. 
Rita veikli organizaciniame lie
tuvių gyvenime; simpoziumų 
dalyvė, pranešėja, radijo kalbė
toja, ateitininkų stovyklos va
dovė, dalyvavo tautinių šokių 
ansamblyje. Rašinėja lietuvių 
spaudoje ir yra gavusi už savo 
rašinius premijų. Ji yra PLJS 
vykdomoji vicepirmininkė.

Caritas ir IRO organizacijose, 
kovojo už Žmogaus teises.

Garbačiausko iniciatyva Švei
carai sutiko priimti ir sunkiai 
sergančių lietuvių, negalinčių 
kitur emigruoti. 1946 ir 1947 
sudarė sąlygas apie 50 lietuvių 
vaikų atostogauti šveicarų šei
mose. Visą laiką Garbačiauskas 
domėjosi lietuvių sportine veik
la, ^1960 parašė studiją apie 
spoftd pradžią Lietuvoje, kurią 
paskelbė New Yorke leidžiamas 
žurnalas SPORTAS.

Prieš metus Stepo Garbačiaus
ko laidotuvės Zueriche buvo 
kuklios. Kapinėse tik 12 žmonių. 
Iš Vakarų Vokietijos atvykęs 
kun. A. Rubikas atliko religi
nį patarnavimą ir pasakė atsi
sveikinimo žodį. Nebuvo jokių 
organizacijų atstovų. Karstą gau
bė lietuviškoji trispalvė. Prieš 
mirtį Garbačiauskas vienos tu
ristės iš Lietuvos paprašė par- 

velionis nuoširdžiai dirbo ir 
buvo ištikimas visą gyvenimą.

E.R.

— “The Observer”, balandžio- 
gegužės mėnesių Nr. 3-4, lei
džiamas Lietuvių Katalikų Fede
racijos, gautas ir Darbininko re
dakcijoj. Duodama informacijos 
apie Baltų Laisvės Lygos veik
lą, popiežiaus kalbas šv. Kazi
miero minėjime Romoje. Laik
raštis taikomas angliškai kal- 
bantiem, bet lietuviškais reika
lais besidomintiem skaitytojam.

— Dail. Ada Korsakaitė-Sut- 
kuvienė yra sukūrusi kazimieri- 
nei operai “Dux Magnus” deko
racijų eskizus. Pagal juos šiuo 
metu ji tapo reikiamo dydžio ori
ginalias tos operos dekoracijas, 
kurias publika matys kazimieri- 
nės operos spektakliuose rugsė
jo 1 ir 2 Toronte, religinio kong
reso metu.

— Birutė Jasaitienė, PLB vice
pirmininkė, per du savaitgalius 
lankė ateitininkų Dainavos ir 
skautų Rako stovyklavietes 
Michigano valstybėje, į kurias ji 
vežė ir rūpinosi Argentinos ir 
Brazilijos jaunimų.

resas yra toks: Permskaja obl., 
Čusovskij r-on, pos. Polovinka, 
učr. VS 389/37, Tamkevičius 
Sigitas.

— Kun. Juozas Vaškevičius, 
Salų parapijos administratorius, 
mirė liepos 17. Velionis buvo 
sulaukęs 52 m. amžiaus. Kunigu 
įšventintas 1965.

— Kun. Steponas Pelešynas, 
Adomynės parapijos klebonas, 
mirė liepos 21. Velionis buvo 
sulaukęs 76 m. amžiaus ir perei
tais metais atžymėjo auksinį 
kunigystės jubiliejų. Tai jau 15- 
tas šiemet okupuotoj Lietuvoj 
miręs kunigas ir antras iš Pa
nevėžio vyskupijos. Tuo būdu 
Panevėžio vyskupijoj jau 21 pa
rapija neturi savo kunigo.

— Linas Kojelis, Baltųjų Rū
mų štabo narys, buvo pakvies
tas Pietų Amerikos lietuvių 
kongreso organizatorių dalyvau
ti kongrese. Jis liepos 21 pasa
kė pagrindinę kalbą. Kongreso 
organizatoriai ta proga jam su
rengė susitikimą su Venecuelos 
didžiąja spauda, radijo ir tele
vizijos atstovais bei valdžios 
pareigūnais.

— JAV LB X-osios tarybos 
trečioji sesija šaukiama lapkri
čio 3 - 4 Hartforde, Conn. Se- 

. siją globoja H ąrtfordo apylin- 
kės valdyba, kurios pirminin
kas yra Ignas Budrys.

— Algimantas Gečys, PLB 
vicepirmininkas, su žmona Tere
se išvyko keliom savaitėm ato
stogų į Europą. Planuoja apsi
lankyti Augsburge ir dalyvauti 
Europos kraštų Lietuvių Bend
ruomenių vadovų suvažiavime.

— Golfo pirmenybes, šiemet 
jau 14-tas, rengia Detroito L.S.K. 
“Kovas” rugsėjo 1-2, Darbo die
nos savaitgaly, Bay Valley, 
Mich. Informacijų ir registraci
jos reikalais kreiptis adresu: Vy
tas Petrulis, 30115 Brookview, 
Livonia, Mich. 48152. Tel. 313 
525-0294.

— Ekskursija autobusu į Port
land, Maine, į vysk. Pauliaus 
Baltakio konsekraciją išvyksta 
rugsėjo 14, penktadienį, 7:30 
vai. ryto nuo Švč. Trejybės baž
nyčios Hartforde. Grįš rugsėjo 
15, šeštadienį, vakare. Nakvynė 
ir autobusas 42.50 dol. Priėmi
mas pranciškonų vienuolyne 
Kennebunkport, Maine. Sustoja
ma Sturbridge, Mass. Dėl re
gistracijos skambinti Dorothy 
Krancunas, 529-6151. Čekius 
siųsti D. Grajauskienei, 19 Tim 
Clark Čir., Simsbury, CT 06070.

— Ekskursija autobusu į To
ronto, Ont., Šv. Kazimiero iš
kilmes ir lietuvių religinį kong
resą išvyksta rugpjūčio 31, penk
tadienį, 7:30 vai. ryto iš Water
buri o ir 8 vai. ryto iŠ Hart
fordo. Grįžtama rugsėjo 3, pir
madienį, vakare. “Dux Magnus“ 
operos premjera, mišios katedroj, 
lietuvių namų aplankymas, ban
ketas. Dėl registracijos skubiai 
skambinti Viktorui Vaitkui 756- 
5173, Zinai Dresliūtei 236-5501 
arba Danutei Grajauskienei 658- 
6452.

— Nauji Darbininko skaityto 
jai: K. Dulevičius, Toronto. On\, 
Canada, P.A. Pillai, Bronx, N.Y., 
K. Škėma, Detroit, Mich., T. 
Bauža, Kenosha, Wise., A. Juoza- 
vičius, Albany. N.Y. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 
užsakytojam. Naujiem skaityto
jam Darbininko prenumerata 
pirmiem metam tik 12 dol., at
naujinant —-visiem 15 dol. me
tam.
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TAUTOS FONDO AUKOTOJAI 1983 METAIS
FL, R. Petronienė, MA, A. ir R. 
Petrutis, MD, V. Pimonov, MA, 
E. Porulotien, FL, B. Povilas, FL, 
V. Požėla, NE, S. ir I. Pranc- 
kevičiai, IL, A. ir E. Pratkeliai,

(Tąsa iš praeito numerio)

Po 25 dol.—

A. ir D. Špokai, IN, 
.L. Špokas, NY, A.V. Staknis 

N J., L. Štaškūnas, FL, T. Stepo
naitis, NY, P. Stevens, FL, A. ir 
L. Stokai, C A, J. ir R. štuo- 
piai, MA, D. ir S. Šukeliai, MI, 
J. Švedas, FL, K. Tamošaitis, 
MA, B. Tamulienė, CA, A. Tau- 
ginas, IL., A. ir G. Treinys, 
MA, C. Tron, NY, A. Uknevi- 
čius, NY, dr. J. Urbana
vičiūtė, NY, A.L. Vadopalas, CA, 
B. ir J. Vadopalai, IL, J. ir P. 
Vaičaičiai, FL, J. Vaineikis, IL, 
A. Vaitėnas, MI, A. Vaitėnas, 
MI, J. ir M. Vaitkus, M D, A. 
ir I. Vakseliai, NY, V. Valiukas, 
FL, A. Valiušaitis, FL, Z. Venc- 
lauskas, CA, F.A. Verprauskas, 
CA, M. ir V. Viliamas, OH, Z. 
ir B. Viskanta, CA, A. Vismontas,

kun. S. Yla, CT, J. Zabelskis, 
NY, S. Žadeikis, IL, V. ir V. 
Zeleniai, CA, O. ir J. Žilio- 
niai, OH, M. Žilkus, OH, P. Žit
kus, IL, B. Žukauskas, IL.

Po 20 dol.: V. ir I. Alksni
niai, NY, P. ir J. Ambraziejai, 
MA, M. Ancerys, IL, H. ir E. 
Andruška, NY, V. Anonis, NY, St. 
Augonis, MA„ J. Augustinavi- 
čius, OH, D. Averka, MA, B. ir 
A. Bagdžiūnai, NY, S. Balčiū
nas, FL, S. Baltušis, MA, B. ir 
P. Balučiai, FL, P. Banionis, 
OH, M. ir M. Barauskai, CA, K. 
ir V. Barniai, CA, V. Bartuška, 
OH, A. ir A. Benetis, IL, D. ir S. 
Biručiai, NJ, G. ir B. Biskiai, 
IL, T. Blinstrubas, IL, LA. Bran
tas, MA, A.R. Bridžius, OH, J. 
ir O. Briedis, MI, T. ir A. Briš- 
kaitis, IL, A. ir M. Bružėnas, 
FL, dr. V. ir S. Bubliai, MI, G. 
Budraitis, MI, M. Budzinaus- 
kas, CT, G. Butikas, IL, H. 
Čepas, MA, J. ir J. Černiauskas, 
MI, F. ir K. Černius, IL, V.J.

S. Čiužas, TL, V. Čyvas, OH, K. 
ir E. Dakniai, FL, K. Daugvy- 
das, MI, B. Daunys, IL, O. Del- 
kus, FL, dr. J. ir I. Dičpini- 
gaičiai, NY, B. Dirsė, AZ, J. 
Domeika, Kanada, V. ir P. Du
bauskai, N Y, V. Garbenis, IL, 
B.S. Garliauskas, OH, J. Gasiliū- 
nienė, FL, D. Gatautienė, OH, 
P. ir V. Gaubiai, CA, B. Gels- 
ton, FL, J.D. Gerštikas, IL, H. 
Gineitis, MA, J. ir S. Gir- 
džiūnas, MI, A. ir V. Gimiai, 
MA, kun. A. Goldikovskis, OH, 
R. Graudis, NJ, A. ir L. Griauz
dės, MA, L. Gudelienė, CT, S.J. 
Gvazdinskas, MI, J. A. Gylys, NY, 
M. lešmantienė, OH, O. Ivaš- 
kienė, MA, V. Jackūnas, DC, 
Z. Jalosinskas, IL, A. ir V. Jan
kauskai, NY, M. Janonis, MA, V. 
Janušauskas, CT, M. Jasėnas,

N. Blackstad, FL, A. Bleizgienė, 
FL, P. ir O. Bložiai, FL, T. Bo- 
gušienė, MA, S. Bračionienė, IL,

nada, A. ir J. Pumpučiai, NY, G. 
ir G. Poniškai, FL, V. ir M. Pu
žauskai, FL, S. Rackevičius, IL, --------,
V. Radzevičius, CT, A. Ragaus- E. Bražėnas, MI, A. Brusokienė, 
kas, NJ, V. Ramonas, IL, V. ir IL, P. Bružas, IL, P. ir B. Bučai, 
E. Rastoniai, MA, A. ir E. Ra
šytiniai, MI, L. Reivydas, CA, O.
ir B. Rakšteliai, MI, P. Sab- 
lauskas, NY, J. ir J. Sakevi- 
čius, IL, kun. A. Senkus, FL,

.. S. ir K. Šeputa, FL, B. Sergan
tis, FL, O. šiaudikienė, FL, R. 
Šidlauskas, NY, P. , Šilinienė,

IL, V. Budris, NJ, R. Budrienė, 
NY, L. Būdvytis, IL,’ S. Bulga
ria, Ml, R. ir V.Bulota, MI, A. 
Butas, VA, P. Butkus, FL, V. 
Butkys, NY, S. ir J. Butrimas, 
OH, F. ir A. Butterfield, RI, A. 
ir K. Čampės, CT, E. Čepienė, 
Kanada, J. Chaleckienė, OH, S. 
Chester, RI, E. Chmieliauskaitė,

Šimaičiai,- IL, I. ir P. Simanaus- 
kai, CT, V. Sinkus, IL, I. Sini- 
tavičius, MA, E. ir M. Skorups
kai, MI, J. Skudzinskas, MA, V. 
Slikas, MI, S. Šmitienė, MA, J. 
ir K. Sniečkai, OH, J. Sonda, 
MA. A. Šošė, IL, G. Špakaus- 
kas, MI, L. ir A. Sperauskai, 
NY, V. Spies, Belgija, J. ir V. 
Stankai, FL, P. Stankus, CT, V. 
ir A. Stasiūnai, FL, V. Steponis, 
NY, V. Stimburys, OH, L. ir V. 
Šulcai, MI, J. Šuopys, MI, dr. 
A. ir I. Sušinskai, OH, E. ir V. 
Sužiedęliai, MA, L. Švelnis, MA, 
J. Švoba, MI, R. ir A. Tamulio- 
nlai, MI, B. Tatarūnas, MI, P. ir 
D. Tonkūnai, FL, K. ir A. Tus- 
keniai, FL, V. ir S. Tuskenis, 
CA, L. Tvirbutas, MA, B. ir A. 
Urbonai, FL, V. Urbonas, IL, J. 
ir A. Vaičiulaitis, MD, A. Va- 
kauzienė, MA, St. Vanagynas, 
IL, V. ir A. Vameckas, CT, 
V. Vaškelis, FL, S. ir S. Vaš- 
kiai, FL, S. Vebrienė, IL, L. ir J. 
Venskai, FL, V. ir E. Vidugi
riai, CA, R. ir V. Vilkai, FL, M. 
Vinclovas, OH, J. ir K. Virškus, 
FL, prof. B. Vitkus, IL, O. Vyš
niauskienė, IL, A. ir J. Zaparac- 
kas, MI, V. Žemaitienė, IL, J. 
Žemaitis, IL, P. Zigmantas, OH, 
V. ir A. Zikaras, NY, P. Žoly
nas, IL.

19 dol. T. Sereika, CA.
17 dol. J. Kirtiklis, FL.
Po 15 dol.: P. Adamonis, NE, 

M. Aukštuolis, B. Bakas, FL, J. 
Bričkūs, CA, J. Builrikis^FL, A. 
Bumeika, CT, D. Černiauskas, 
IL, dr. R. ir K. Čiurliai, NJ, J. 
Davalga, FL, S. Galdikienė, MA, 
J. Gudėnas, FL, P. Jonikas, IL, 
M. ir J. Jurgilas, IL, O. Jurskie- 
nė, PA, K. ir J. Karalis, FL, L. 
Karvelis, Australija, J. Kedys, 
Australija, A. Kizlaitis, IL, B. ir 
A. Klimai, OH, J. ir A. Klimai,

Dalangauskas, A. ir G. Dansas, 
MA, W. Dapkus, MI, A. ir L. 
Dargužai, IL, V. Daugelavičius, 
Kanada, V. Dauginis, FL, A. Da
vis, NJ, J. Dėdinas, IL, V. ir T. 
Degutis, OH, O. Deivis, FL, M. 
ir A. Dilimai, IL, V. Dovy
daitis, MA, V. ir E. Dovydaičiai, 
CA, dr. J. Duvinskas, FL, R.M. 
Dumčius, Kanada, A. Dunaitis, 
IL, V. Gavelis, MI, J. Garasi- 
mavičius, MA, V. ir J. Gasperai, 
A. Gečys, FL, V. ir B. Gedvilai, 
OH, R. Gerštikas, IL, J. Gied
raitis, Australija, V. Gilys, CA, 
V. Girnius, FL, J. Goceitas, IL, 
K. Gogelis, MI, K. Graudis, NJ, 
V. Graužinis, IL, A. Grigaliūnas, 
FL, J. Grigas, CT, V. Grybas, 
RI, V. Grybauskas, CT, V. Gry
bauskas, IL, A. Gylienė, CT, B. 
Ignatavičius, FL, A. liekis, FL, 
V. Irlikis, CA, St. Išlinskienė.

M. Lušienė, NY, A. Mačienė 
P. Afrika, a.a. B. Malcanienė, 
OH, J. Martenas, PA, V. ir M. 
Matulionis, OH, dr. F. Mickevi
čius, OH, A. Miknius, NY, L. 
Mockus, MA, dr. S. Narbutas, 
FL, B. ir A. Povilavičiai, MA, 
P. Protas, Australija, E. ir J. Tur
telis, FL, J. Rauba, NY, dr. J. 
Reinys, IL, A. ir B. Reventai, 

________ FL, V. Rinkevičius, MI, J. Ru- 
NY, F. ir J. Jasinevičiai, OH, M. dzinskas, MI, K. Senulis, NJ, V.

vai, IL, J. Jokubka, IL, dr. P. 
ir E. Jokubkai, IL, V. Jomantas, 
MI, J. Juodis, NY, J. Jurevi
čius, IL, J. ir O. Jusiai, MA, 
p. Kaklienė, AZ, J. ir L Kap- 
čiai, FL, J. Kapočius, MA, N,

sen, FL, P. ir S. Jančiauskai, 
MA, L. ir E. Jansonas, MA,
I. ir T. Janukėnas, MA, A. Ja
ras, WI, A. Jaras, WI, A. Ja
ras, WI, A. Jaseliūnas, FL, O. 
ir P. Jasulaitis, IL, J. Jauniška, 
FL, E. Jodinskas, MI, J. Jokubai- 
tienė, FL, I.M, Jonaitienė, OH, A. 
Jonikienė, FL, Z. Jonušas, FL, 
E. Juciūtė, MA, dr. A. Juozevi- 
čienė, IL, S. Jurgaitis, OH, R. 
Jurkūnienė, CA, K. ir Ž. Jurys, 
FL, O. ir K. Juškaitis, IL, B. 
Juškys, FL, J. Kalėda, NJ, J. 
Kapočius, MA, A. ir A. Karaliū
nas, IL, L. Karpavičienė, FL,
J. Kasakaitis, IL, P. Kasparas, 
FL, T. Kaukas, CT, J.D. Kaunai- 
tė, FL, V. Kavaliukas, MI, J. 
Kavaliūnas, IN, J.J. Kazakevi
čius, CA, J. Kažemėkaitytė, WI, 
B. Kazlauskas, IL, P. Kazlaus
kas, NE, C.J. Kazlauskis, NY, J. 
ir O. Kemežai, CT, A. Kerelis, 
IL, S. ir L. Keženiai, OH, J. ir 
V. Kielai, RI, V. ir N. Kijon- 
kai, CT, Z. Kizys, IL, E. Klei
nas, MA, J. Klimavičius, NY, S. 
Klimienė, MA, A. Kojelaitis, 
FL, M. ir A. Kozlowski, IL, M. 
ir J. Kriščiukaičiai, MA, V. Kriš
čiūnas, IL, J. K. Krivis, FL, M. 
Krutulienė, M A, J. Kudaba, FL. 
A. Kuliukas, D. Britanija, J. Kuo
las, FL, M. Kurapkienė, CT, D. 
Kuzmickas, CA, P. ir C. Kuz
mickai, CA, S. ir J. Kuzmickai, 
IL, I. ir A. Kuzmickiai, J. Kvik
lys, IL, P. Labanauskas, MD, G.

Puodžiukaičiai, CT, J. Pupinin- 
kas, FL, A. ir R. Pupius, FL, 
A. Puškoriūtė, OH, M. ir V. Pu
žauskas, CA, V. ir R. Radzevi
čius, MI, S. Radžionis, IL, A. Ra
gelis, FL, B. ir E. Rakauskai, 
FL, V. Rakauskas, IL, J. Rama
nauskas, NJ, E. Ramančionienė, 
NY, V. ir R. Ramonis, OH, E. 
Raudienė, NJ, J. Raudys, Austra
lija, N. ir R. Reikalas, IL, J. 
Rudzevičius, CA, A. Rūkštelė, 
FL, p. Rukuižienė, FL, J. Šab- 
rinskas, IL, P. Sadauskaitė, FL, 
A. Sadauskas, Australija, J. Sajo- 
nas, FL, J. Sakalas, NE, S. Sa
jienė, FL, V. Salkūnas, Austra
lija, F. Sanders, CA, P. ir H. Sa
palas, IL, V.L. Sapėnas, FL, 
A. Satraitis, IL, Ą. Šeduikis, MA, 
V. Semaška, FL, V. šepetys, MI, 
M.A. Šermukšnis, MA, A. Sha- 
tas, FL, M. Šileikis, IL, M. Ši- 
mavičius, FL, K. ir A. Šimėnai, 
MA, M. Šimkienė, FL, J. Šim
kus, MI, A. šimonėlis, CA, A. ir
J. Simučiai, NY, J. Sinkus, AZ,
K. Sirgėdienė, NY, J. ir E. Siru- 
sai, FL, A. Šiurkus, MI, J. Ska- 
vičiųs, OH, P. Skikūnas, FL, S. 
ir A.. Skorupskai, MI, B. Sko- 
rubskis, FL, R. Šlepetys, NJ, N. 
ir S. Sližys, MI, V. Slušnys, 
MI, J. Smailys, NE, B. Smeto
nienė, OH, J. Spirauskas, CA, 
C. Steikūnas, IL, J. Strijauskas, 
FL, M. Strimaitis, OH, dr. J. 
Strimas, TN, A. Stuoka, AZ, V.

J. ir J. Švoba, FL, prel. J. Ta- 
darauskas, CT, A. Tamulionis, 
OH, dr. D. Tamulionis, OH, O. 
Teiseris, OH, J. ir A. Telšins- 
kas, FL, P.A. Totilas, NE, M. 
Ulėnienė, NY, Z. ir V. Urma- 
navičiai, MI, J. Ūsas, IL, A. Ūse
lis, Australija, E. Uždayinis, RI, 
A.S. Vaicekauskas, NY; V. ir B. 
Vaičiuliai, NY, Š.’ Vaičiūnas, 
NJ, M. Vaičius, CA, P. Vaitkū- 
nas, FL, S. Vaitys, FL, E. Valai
tis, IL, V; Valys, MI, D. ir R. 
Volodka, FL, E. Vasyliūnienė, 
MA, B. ir J. Venckus, CA, S. ir O. 
Venckus, MA, Z. ir A. Vieskal- 
nis, MA, J. Vilkas, FL, G. Vis
kanta, IL, J. ir A. Vitkauskas, 
IL, J. Vizbaras, MA, S. Vosylie- 
nė, FL, O. Žadvydas, kun. V. 
Zakaras, FL, V. Žilinskas, IL, B. 
Žiugžda, OH, A. ir L. Zupko, 
FL, E. Zubrickienė, FL, S. Žu
kauskas, FL, V. ir G. Žukaus-
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šokai, OH, V. Kažemėkaitis, WI, 
V.V. Kazlauskas, CA, J. ir P. 
Klioriai, OH, K. ir K. Kodačiai, 
FL, S. Koronkevičius, CA, B. ir 
A. Kovai, MA, B. Kozlowski, 
IL, P. Kraujalis, FL, V. ir G. 
Kulpai, NY, K. Linkus, FL, M. ir 
V. Lisauskai, CT, B. ir P. Lukai, 
FL, E. Lukai, IL, J. Lukošius- 
Sanders, Kanada, S. ir J. Mačiu- 
laičiai, MI, F. ir M. Mackevi- 
čiai, IL, V. ir J. Maleškai, IL, R. 
Markevičiai, NY, R. ir V. Mas- 
čiai, IL, K. Mereckis, FL., A. ir I. 
Mieželiai, FL, V. Mieželis, AZ, 
A. Mikalauskas, FL, S. Mikalaus
kas, OH, S. ir E. Mikniai, CT, 
Mikickis & Co., CA, J. ir J. Mi- 
kulioniai, MI, V. Misiūnas, NJ, J. 
Mockaitis, FL, P. Mockus, FL, 
C. Modestas, IL, G. S. Modes
tas, IL, A. ir A. Muliolis, OH, 
J. Murinas, MI, M. Nagurskis, 
CT, B.E. Nainys, OH, P. Norke
vičius, MA, J. Normantas, Aust
ralija, S. ir A. Nutautai, NY, S. 
Nyerges, CA, P.A. CA, dr. B. 
Paprockienė, NY, G. Pcnikas, 
NY, 4 . Penikienė, NY, J. Petri- 
konis, IA, dr. J.J. Plikaitis, IL, P. 
?r M Pnlteraičiai, MI, J. Povi- 
laitienė, NE, M. ir A. Prancke- 
vičiai, IL, R. ir E. Puidai, Ka-

ir P. Skirgaila, FL, E. ir S. 
Skobeika, NY, A. Smilga, IL, M. 
Šmulkštienė, IL, J. Stonkus, IL, 
R. Taunienė, CT, J. Tijūnas, IL, 
J. Ulpienė, MA, I. Ulpaitė, MA, 
E. Vainauskienė, NY, M. Vaiš- 
nys, PA, AJ. Vasaitis, CT, S. 
Velbasis, FL, kun. J. Velutis, IL, 
P. ir B. Viršilai, MI, B. ir V. 
Zabukai, FL, T. ir A. Zails- 
kai, IL, J. ir V. Zeikus, IL, P. 
ir B. Zelba,FL, A. ir E. Zig
mantas, FL, J. Žygas, OH.

14 dol. D. ir O. Mekišiai, CA.
Po“li dol.: J. Jakštys, FL, 

V. Vitkauskas, VA, A. Žilinskas, 
IL.

Po 10 dol.: J. Adienė, FL, 
J. Adomaitis, IL, P. Adomaitis, 
IL, J. Aleksoms, TX, kun. A. 
Abračinskas, FL, V. ir G. And- 
riukonis, MA, A. Andriušaitis, 
MI, E. Andriušis, IL, A. Anta
nėlis, NE, J. ir G. Asminas, MI, 
dr. P. Atkočiūnas, IL, V. Augus- 
tinavičius, Australija, M. Avie- 
tėnaitė, CT, J. Babravičius, FL, 
J. ir E. Babrys, FL, V. Bacevi
čius, OH, J. Bačanskas, FL, J. 
Bakšys, MA, A. ir V. Bakū- 
nas, OH, O. Balačienė, FL, J. 
Balbatas, OH, A. Balčiūnas, IL, 
J. ir V. Balčiūnas, MA, D. Bal- 
tienė, MA, V. ir O. Baltutis, 
FL, A. Barčas, IL, M. Barniš- 
kaitė, OH, J. Bamiškis, OH, K. 
Baronas, MA, F. Bataitis, R.L, 
V. ir G. Baukys, MI, J. Beino- 
ris, CT, V. Bendikas, MA, A.V. 
Bindris, CA, J. Binderienė, FL, 
A. Bitėnas, NJ, J. Bivainis, FL,

gaitis, FL.
8 dol. J. Andriušis, NY.
7 dol. A. Jančys, FL.
Po 6 dol.: K. ir E. Bosai, FL, 

O. Elskus, CA.
Po 5 dol.: M. ir O. Abarius, 

MI, S. Afrossimovienė, MA, J. 
Agurkis, NE, V. Alčiauskas, FL, 

La'įėn^, FL, V. L^ikev’i«ius,iL, - M. Antanaitienė, JL,^ Auga- 
V. Lenkevičienė, IL, p. Lesniaus- 
kas, IL, V. Linartas, MA, J. Lit- 
vaitis, NJ, A. Liubinas, Austra
lija, M. ir V. Liulevičius, IL, P. 
Lukas, NJ, A. Lukšis, CA, V. 
Lumbis, FL, P. Luška, NJ, U. 
Maceikonis, NJ, J. I. Macevi
čius, Kanada, P. ir B. Mainelis, 
OH, J. Majauskas, CT, I. Mal- 
cius, FL, E. Manomaitis, MA, V. 
Marijošius, CT, p. Markevičius, 
IL, G. Markonienė, IL, F. Ma- 
saitis, C A, P. Matiukas, IL, J. 
Matukas, IL, V. Matelis, FL,
A. Mažeika, NY, A. ir T. Mer
kevičius, MI, M. Meškauskas, 
FL, V. Miceika, FL, a.a. J. Mi
kalauskas, MA, A. Mikoliūnas, 
OH, B. Miliauskas, MA, A. Mi
liauskienė, FL, J. Miliukevičius, 
MI, V. Misiūnaitė, MI, A. ir J. 
Misiūnai, FL, B. Mogenis, NJ, B. 
Morkūnas, IL, V. Morkūnas, IL, 
F. Mozūraitis, IL, P. ir B. Muri
nas, IL, J. Musteikis, NY, L.L. 
Nagevičius, OH, V. Nakutavi- 
čius, N Y, K. Narbutaitis, OH,
B. Navickas, IL, P. Neimanas, 
OH, B. Norkūnas, MI, dr. D. O’ 
Keefe, MA, E. Pajedienė, IL, 
S. Palionis, IL, P. Palys, NY, S. 
Pangonis, NE, P. ir S. Pargaus- 
kas, FL, J. Paškevičienė, IL, J. 
Paštukas, IL, S. Paulauskas, FL, 
P. Pačenkis, NJ, I. Petrauskas, 
IL, J. Paltukas, IL, S. Paulaus
kas, FL, P. Pačenkis, NJ, I. Pet-' 
rauskas, IL, A. ir S. Petravičius.

nienė, FL, A. P. Bagdonas, IL, 
V. Bagdonas, FL, J. Bajorinienė, 
CT, dr. O. Bakaitis, IL, p. Ba- 
nėnienė, CT, H. Bergren, AZ, A. 
Bernotas, CT, A. Bitėnas, NJ^ 
p. Buika, FL, I. ir E. Bumeliai, 
FL, C. Butnis, FL, F. ir J. Cas
per, MA, J. Dabrėga, MA, S. Da
gys, IL, V. Danius, Australija, 
P. Dargis, Australija, A.A. Dei- 
kis, CT, F. Dubrauskienė, FL, 
V. Gedmintas, FL, G. Giedrai
tytė, IL, A. Grabauskas, FL, A. 
Gramatas, IN, kun. A. Graus- 
lys, IL, V. Gruzdienė, FL, P. Gul- 
binskas, FL, R. Igaunis, CT, 
M. Ivanauskienė, FL, P. Ivaška, 
NJ, S. Izokaitis, IL, P. Jocius, 
MI, J. ir M. Juodžiai, FL, K. 
Jurgėla, FL, S. Juzėnas, MI, J. 
Kalpokas, FL, J. Kamarauskas, 
Australija, P. Karosienė, OH, O. 
Kartanas, NE, J. Kaspariflnas, 
FL, O. ir V. Kavaliūnas, OH, A. 
ir J. Kazėnai, OH, A. ir J. Ke
penis, NJ, L. Kody, IL, V. Kond- 
ratas, NY, A. Kraučanka, IL, V. 
ir A. Kryžanauskas, Kanada, K. 
Kučinskienė, CA, G. Kuzmickas, 
IL, N. Labukas, MA, V. Lakic- 
kas, Australija, C. Laurinavi
čienė, CA, O. Lesnikienė, FL, 
S. Lipčius, Australija, S. ir E. 
Lungys, FL, O. Macėnienė, CA, 
R. Mačionis, MI, A. Matas, CT,

(Bus daugiau) ■

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

Tel. (212) 441-6799
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TAUPYMO CERTIFIKATAI:

$50,000 IR DAUGIAU — PAGAL SUSITARIMĄ

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

6 mėn. 11.73% 11.25%
12 mėn. 11.84% 11.35%
24 mėn. 11.95% 11.45%- 20,000
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%

IRA CERTIFIKATAI:

$2,000-4,000 
per metus

Nuo1 
iki 6 mėtų 12.55% 12%

REGULIARIOS SANTAUPOS

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI 1100.000.

♦

METINIS PRIEAUGLIS 9.42% APSKAIČIAVIMAS

DABARTINIS KURSAS 9% KASDIEN
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‘^ipber Holidays
LEONUI DAUGVILAI

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE

VYTAUTUI JACKŪNUI

Price* aro based on double occupancy end areoubhot tochange

atnaujinamos senos pažintys. 3 
vai.' popiet vyko Neringos mer
gaičių stovyklos programa. Per

Daug lietuviškų knygų ir su
venyrų turi Darbininko admi-

tenio VasyliOno vargonų koncer
tas šv. Kazimiero garbei First & 
Second Church salėj Bostone.

ten padėti tėvam persikelti. Bu 
vęs areštuotas ir praleidęs So 
vietų lageriuose 25 metus.

1351 ir prašyk, kad pasiųstų 
knygas j namus.

1984 M. EKSKURSUOS Į LIETUVA 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

naujasis lietuvių vyskupas Pau
lius Baltakis, OFM.

estai, ukrainiečiai, lenkai, kubie 
čiai ir eilė kitų pavergtų tautų

Gaunama Darbininko ad- 
minMrocgofo, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Nors liepcM 22, sekmadienio, 
rytas buvo apsiniaukęs, iš įvai
riausių vietovių jį Putnamo so* 
seljų sodybą suvažiavo per 3,000 
lietuvių. :

11 vai. miSios, jn»cesya. Mi-

mlrus, jo seserį Ireną Garunkštienę bei jos šeimą 
Ir artimuosius giliai užjaučia

KULTŪRINĖ PROGRAMA 
PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖJ

Rugsėjo 17
Rugsėjo 24 
Spallo3 
Gruodžio 24

mirus, žmoną Valeriją, jos šeimos narius, dukterį ir 
sOnų su šeima, gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiamo Ir kartu HOdlme.

Pavergtų Tautų Savaitė
Amerikos prezidentas Ronald 

Reagan paskelbė Pavergtų 
Tautų Savaitę. Bostone ji buvo 
paminėta liepos 18. Lijo smarkus 
lietus, tad minėjimas vyko Bos
tono miesto rotušės didžiojoj sa-
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Marytė ir Adolfas Šarkai 
Mikalina ir Vincas Lukai 
Vladė ir Bronius Žemliauskai 
Julijona ir Jonas Bliznikai 
Teresė ir Kazys Bagdonai

Spring Hm, Florida

darymas. '
N.B. — Kiti renginiai bus skel 

biami sezono metu.

traukia sumą j sąskaitą. Prisideda Ir užtHtrlnl* 
IB mat, kad jūsų pinigai l^ipelRoatikMIauaiua 

^^a ęrocaotua, ' y* 
|r Į0džiamua (statymų. O 

Dėl lengvo taupymo bė- •

“The Truth” vasaros laidoje ra
šo: “Communists are Fascists”. 
Šiame straipsnyje buvęs sovietų 
vergų stovyklos kalinys Johann 
Urwich, kuris yra praleidęs 25 
metus Vorkutoje ir kitose stovyk
lose Sibire, yra parašęs knygą 
“Without Passport Through the 
USSR”. Ta knyga esanti išleista 
Vokietijoj ir Rumunijoj, o dabar 
greit pasirodysianti ir Ameri-

Suvažiavę dar nesiskirstė, nes 
tai metinė lietuvių šventė, kur 
susirenkama pasigėrėti seselių 
darbais, pasijausti lietuviškoj 
aplinkoj.

.1127.00
>1142.00
41200.00

—41247.00

BALTINUKAI — T SHIRTS, 
trijų spalvų, su Lietuvos 
trispalve Ir Vytimi bei įra
šu “Lithuanian and proud 
of It” : valkam (boy’s size) 
S (4-8), M (KM2), L (14- 
16), suaugusioms (man’s 
Size) S (34-36), M (33-40),

metų amžiaus, pasipuošusios 
tautiniais drabužiais, atliko 
programą; Po programos jos su
sirinko į aikštelę prie vėliavų, 
sugiedojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus ir nuleido vėliavas. Tuo

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

SAJUk>3 30PM- 
Mondėy thrii Fnday 
Saturday 10 AM to I PM

skelbė ir prezidentas. 5-tam TV 
kanale pirmas vaizdas buvo Mil
da Norkūnienė, gražiais tauti
niais drabužiais pasipuošusi 
prie Lietuvos vėliavos, o toliau 
parodė ir keletą plakatų, kuriuo
se reikalaujama, kad rusai pasi
trauktų iš okupuotų kraštų ir 
leistų žmonėms laisvai gyventi.

New Yorko Vyr. Skaučių Židiny.
Vilija

buvęs nužudymo auka. Autorius 
nurodo 6 asmenis, kurie tą pada
rė: Vatikano sekretorius kardino
las Jean Villot, Chicagos arki
vyskupas John Cody, vyskupas 
Paul Marcinkus, bankininkas 
Roberto Calvi, bankininkas 
Michael Sindona, kiuris turėjęs 
ryšius su Mafia, ir ^masonams 
priklausąs Ličio Gelli.

Esą knygoje nurodoma, kaip 
po nužudymo buvę keičiami kai 
kurie parodymai. Esą nebuvęs 
darytas skrodimas ir tt Jonas 
Paulius I buvęs popiežium tik 
33 d.

Po šios knygos pasirodymo 
Vatikanas sulaužęs savo tradici
jas ir viešai paskelbęs, kad ta 
knyga esanti niekšingiausias ab
surdas.

The Boston Herald net per du 
puslapius aprašinėja tuos teigi
mus apie nužudymą ir Vati
kano paneigimus.

viai įsijungusi į Lietuvių Pilie
čių Draugijos klubo veiklą, Pgh. 
Amerikos Lietuvių Tarybos sky
rių, Lietuvių Ūkio klubą, Pgh. 
universiteto lietuvių kambario 
komitetą. Be jos neapseidavo 
joks renginys, joks subuvimas, 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas, Pgh. tarptautiniai šo
kių festivaliai, “Tėviškės Gar- vaizdeliai” arba to paties au 
sų” radijo gegužinės. Jai niekad toriaus “Nutolusios dienos” 
niekas nebuvo per sunku. Ji 
niekad neatsisakydavo. Būdama 
iš patirties gera lietuviškų patie
kalų žinovė, Johanna įvairiem 
pobūviam gamino lietuviškus 
valgius ir visus skaniai vaišino. 
Reikia stebėtis jos darbštumu, 
energija ir ištverme.

1980 su dukra Danute Johan
na buvo nuvykusi į okup. Lie
tuvą ten likusių brolio, sesers,

kus, OFM, ir. Paulius Jurkus 
atlieka programą. /

BJOAMtoSOOPM 
Mon.Twc.Wed iFn 
Thvft -4 30Mėto 7 90 PM 
Saturday 8 30 Mė to 12 Hoon

Liepos 8 d. — Lietuvių Die
na. Pirmos iškilmingos Tėvo 
Roberto Barber, OFM, mišios.

didatas į senatorius Raymond 
Shamie. Vakare per žinias nors 
ir trumpai televizijos stotys pa
rodė po keletą vaizdelių iš to 
minėjimo ir pasakė, kokią proga

Gaunama Darbininko administ 
racijoj, 341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207.

Iš amerikiečių spaudos
“Daily News” liepos 11 žinu

tėje iš Hartfordo rašo: “U.S. 
Reds take aim at Reagan”. Ko
munistų partija neturinti jokių 
iliuzijų laimėti 1984 m. rinki
mus. Tad partijos tikslas esąs 
dėti visas pastangas, kad prezi
dentas Reagan nebūtų perrink-

Baisieji birželio trėmimai 
buvo prisiminti mūsų abiejų 
lietuviškų radijo programų: Po
vilo Dargio ir Vito Yuciaus “Tė
viškės Garsų”. Ištisą birželio 
mėnesį abi radijo valandėlės oro 
bangomis skelbė baisiųjų įvykių 
sukaktį. Per savo “Tėviškės 
Garsų” valandėlę Vitas Yucius, 
be to, perskaitė lietuviškai se
selės pranciškietės Josephinos 
(šios programos nuolatinės 
bendradarbės) iš anksto rūpes
tingai paruoštą kalbą, kurios pre
legentė dėl nesveikatos pati ne
galėjo skaityti.

Pittsburgho tarptautiniame 
šokių festivalyje ir šiemet lietu
viai gražiai pasirodė su savo šo
kiais, lietuviškais valgiais ir ypač 
lietuviškomis lėlėmis, kurias p. 
Bartkuvienė buvo išdėsčiusi 
Lietuvos “paviljone”. Malonu ir 
pasigėrėtina, kai mūsų tėvynės 
vardas buvo^dėmesio centre kitų 
tautų tarpe.

Į Cleveland© VH-ąją šokių 
šventę (be daugelio pavienių 
automobilių) vyko net trys pil- 
hutėliai autobusai, iš anksto 
organizuok Pittsburgho šeštadie
ninės liet, kalbos mokyklėlės 
(ponios Turner ir kt.). Beje, Pitts
burgho Lietuvių Piliečių Drau
gijos klubas prie Clevelando 
vykstančiai VI I-jai šventei pa
skyrė 500 dolerių.

Jau dvidešimtąją vagą su en-

Palakfota a.a. Johanna (Jenny) 
Žilinskienė

Kada Pittsburgho ir apylinkės 
lietuviai su pakilia nuotaika ruo
šėsi vykti į VH-ąją Lietuvių tau
tinių šokių šventę prie Clevelan
do, birželio 30 apie pietus buvo

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

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

A. ą. Johanna Žilinskienė 
buvo pašarvota F. Slater laidotu- 
vių namuose, Brentwoode. Su ja 
paskutinį kartą atsisveikinti at
silankė daug draugų, kaimynų, 
pažįstamų, giminių.

A. a. Johanna Žilinskienė gi
liame nuliūdime paliko savo vy
rą Vincą, dukras Aldoną ir Da
nutę, brolį Kostą Pūką su šei
ma Floridoj, brolį Albertą, seserį 
Aldoną Lietuvoj, kitus gimines, 
draugus, pažįstamus.

Laidotuvės buvo liepos 5 d. 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioj gedulingas mišias aukojo 
klebonas kun. Vaclovas Karavec- 
kas ir iš Brodklyno atvykęs arti
mas šeimos draugas Tėvas Kle
mensas Žalalis, OFM.

Karstą nešė: Vincas Maskvitis, 
Simonas Ąleliūnas, Don Bren
nan, Vladas Čyvąs, Ben Burdu- 
lis^r Vytautas Yucius. \ _ 
q Po gedulingų mišiųilgos auto
mobilių vilkstinės palydėta į Šv. 
Kazimiero liet parapijos kapines 
ir ten palaidota Žilinskų šeimos 
kapuose. Po bažnytinių apeigų 
atsisveikinimo žodį tarė lietu
viškai Tėvas K, Žalalis, ir sugie
dota “Marija, Marija”. Laidotuvių 
dalyviai , buvo pakviesti '• į 
LeMont restoraną Mt. Washing
tone. T.P.

Kelionių Ilgis nuo 10 Nil 14 dienų — (velrOt marirutal — 
VRnlus, Ryga, Tolinas, Maskva, Leningradas.

Prie ilų grupių galima Jungtis 14 VISŲ AMERIKOS IR 
KANADOS MIESTŲ, su papildomų mokesčiu. Grupes lydės 
vadovai.

RegMracęos, Intormacfoa reketu akambtaklle:
1 -800 - 722 —1300 (ToH Rw)

Ii Massachusetts Ir Kanados: 1 * 817 • 288 • 8784
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

303 West Brosdway, P.O. Box 118
South Boston, Matt. 02127

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMOMS Ir Albina RUDtlOHAS. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkomo

viškės Garsų” radijo valandėlė. 
Ilgiausių metų! O Vytautui — 
laimės, sėkmės ir ištvermės, 
nes kląusytojai nori, kad Jis ne
nuilsdamas ir toliau vestų ilgus 
metus šią programą.
( Tradicinė “Tėviškės Garsų” 
gegužinė šiemet rugpjūčio 5 
vyksta Lietuvių Ūkio sodyboje. 
Jau dvidešimt metų ši geguži
nė sutraukia svečių iš arti ir toli 
ir jau pasidarė tarytum Vakari
nės Pennsylvanijos lietuvių die- 
na.

DEXTER PARKR PHARMACY |g 
" Wm. Ansrtart, B. t. " 
77-01 JAMAICA AVENUE

(Cor. 77m ttrest) 
Woedhaven, N.Y. ii4tl 

WB DBLZVKR
234-4130

Įeitų giminių aplankyti. Džiau
gėsi galėdama juos matyti, pasi
kalbėti, bet ir skaudžiai pergy
veno, kai neberado savo sody
bos, kur kąip vaikas bėginėjo, 
linksmai savo jaunystę praleido. 
“Viskas žolėmis ir krūmais ap
augę...”

pranešta, kad, staiga savo na
muose priepuolio ištikta, greito
sios pagalbos į Mercy ligoninę 
buvo nuvežta žinoma mūsų apy
linkės veikėja Johanna Žilinskie
nė. Liepos 2, mus pasiekė dar 
skaudesnė žinia, kad Johanna Ži
linskienė mirė.

Jos staigią ir nelauktą mirtį 
labai skaudžiai pergyveno ne tik 
šeimos nariai, bet ir visos apy
linkės lietuviai, netekę nepa
prastai darbščios, veiklios, nie
kad nepailstančios mūsų koloni
jos veikėjos.

Johanna Žilinskienė gimė 1917 
lapkričio 19 Pittsburghe. Tėvam 
su šeima grįžus į Lietuvą, Johan
na jaunystės dienas praleido prie 
Traupio, Ukmergės apskrityje.

Kalbėdamas su reporteriu, J. 
Urwich pasakoja visus savo 
vargus Sovietų Rusijos kace- 
tuose — vergų stovyklose. Sto
vyklose jis daręs užrašus ant 
cigarečių popierio ir išsinešęs į 
laisvę. Esą iš 10,000 stovyklo
se per dvidešimt penkerius me
tus išeina gyvas tik vienas.

Johann Urwich gimęs iš vokie
čių tėvų Rumunijoj. Kai jie per
sikėlę į Vokietiją, jis buvęs pa
imtas į kariuomenę ir vėliau 
patekęs į amerikiečių nelaisvę. 
Gulėjęs ligoninėj, nes buvęs su
žeistas. Karui pasibaigus, buvęs
vertėju prancūzų zonoje. Jo tėvai 
gyvenę Rytų Vokietijoj. Kai jie 
nebuvę išleidžiami iš ten į Va-

Spalin 13 • 14 Montrealio 
audėjų ir tautodailės grupės 
“Vaivorykštė” paroda, Lietuvių 
Piliečių d-jos Il-ro aukšto salėj.

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

ayčioschoras. O. I Vaškienės ir G. 
Ivaškos grupės tautiniai šokiai. 
Brocktono parapijos bažnyčios 
choro koncertas.

Liepos 28 Operos solistas 
Daivos Mongirdaitės koncertas. 
Akomponuoja dr. Saulius Cibas.

Rugpjūčio 2 — Vasarvietės 
choras.

Rugpjūčio 4 -—Sol. Benedik
to Povilavičiaus koncertas. 
Akomponuoja komp. J. Kačins-

suspec

WOBWMRK 
piMl bothfiiws

.V?" - ' 1 * t-, ’L.' < * į, * - . -- - ‘

F<Bt,conuB8BnLpriuMB,5OfB,frBe!
Tinti MMlRMMGĖHIHUs^g /
’ Grotai, prlckMHMl, privačiai, saugiai,

mai. Tai taupymas, paštu So. Boston Savings r’
Bank būdu. Ar Jums reikia pinigus padėti Į ten^ ’**'

kio pasikeitimo komunistų sis
temoje žmogaus teisių reikaluo
se iki šių dienų.

“The Boston Herald 1984 lie
pos 1 aprašo knygos pasirody
mą “In God’s Name”, kurią pa
rašė anglų rašytojas David Yal- 
lop. Knygoje autorius įrodinėjęs.

tą — Pittsburghą. Kurį, 
laiką gyveno Šokų rajone su 
savo artima drauge Alice, dabar 
Žūsiniene. Johanna dirbo įvai
rius darbus, lankė vakarinę mo
kyklą. Kiek laiko dirbo miesto 
moterų kirpimo ir sudėjimo 
salio ne,. 1950 ištekėjo^ už Vin
co Žilinsko, Apsigyvenp Mt. Oli
ver, susilaukė šeimos; augino 
dvynukes dukreles — Danutę ir 
Aldoną. Dukrelėm paaugus, 
Johanna vis labiau pradėjo reikš
tis lietuviškame veikime. Pri
klausė prie Pgh. Jaunųjų Lietu
vių organizacijos, šoko tautinius 
šokius, giedojo Šv. Kazimiero

do per pušlą skambinkit Mr. 
Donahue 288*2500 

arba rašykit paduotais adresais.
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Kun. Antano Račkausko kuni
gystės 50 metų sukakties komi
tetas, dėkodamas Darbininkui 
už bendradarbiavimą spaudoj, 
nuoširdžiai padėkojo ir paskyrė 
25 dol. auką spaudai stiprinti. 
Ačiū labai.

“Darbininko”, “Amerikos” ir 
“Lietuvių Žinių” pilni kom
plektai vienoj Naujosios Angli
jos bendrovėj yra fotografuojami 
į mikrofilmą. Daromos 3 kopi
jos.

Po vienuolyno gaisro specia
lūs valytojai pirmiausia apvalė 
vienuolyno vestibulio aprūki- 
mus. Buvo aprūkusios lubos, sie
nos, langai, paveikslai. Valyto
jai rūpestingai nuvalė, tik lubų 
paveiksluose liko aprūkimo žy
mių.

Albina ir Vladas Balsiai, gy
venę Douglastone, N. Y., čia par
davė savo namus ir rugpjūčio 3 
išsikėlė gyventi į St. Peters
burg, Fla., kur nusipirko kitus 
namus.

Kęstutis Čerkeliūnas, tarnau
jąs Miunchene, Vokietijoje, yra 
atvykęs atostogų pas savo šeimą, 
kuri gyvena Long Island. Atgal 
į darbą išvyksta šios savaitės 
pabaigoje.

Dail. Daina Jurkutė išvyko 
dviejų savaičių atostogų į šiau
rės Italiją. Aplankys Florenciją, 
Milaną ir Veneciją, norėdama 
arčiau susipažinti su tų miestų 
muziejais ir meno istorija.

Kun. Danielius Staniškis, nau
jasis Apreiškimo parapijos vika
ras, liepos 21 atvyko į savo pa
skyrimo vietą ir pradėjo eiti pa
reigas. Jis yra ketvirtos kartos 
lietuvis, gimęs ir augęs Phila- 
delphijoje, teologijos mokslus 
baigė Romoje, kur gyveno lietu
vių kolegijoje. Į kunigus įšven
tintas kovo 3 Romoje. Primicijos 
buvo birželio 24 Šv. Andriejaus 
parapijos bažnyčioje Philadel- 
phijoje

Autobusas į Auriesville išvyks
ta rugpiūčio 19, sekmadienį, 7 
v.r. iš Kultūros Židinio kiemo. Iš 
ten važiuos pas Marytę šalins- 
kienę. Iš Auriesville autobusas 
išvažiuoja 5 v.v.

N.Y. vyrų choro Perkūno kon
certas bus rugsėjo 29 New Bri
tain, Conn. Koncertą rengia LB 
apylinkė. Choras po vasaros atos
togų darbą pradeda rugsėjo 7, 
penktadienį, 7:30 v.v. Kviečiami 
visi choristai dalyvauti repetici
jose ir pasirengti koncertui.

Kazys Buragas, 79 metų, gy
venęs Richmond Hill, N.Y., mirė 
liepos 26. Buvo pašarvotas M. 
Shalins šermeninėje, palaidotas 
liepos 30 iš Apreiškimo parapi
jos bažnyčios Cypress Hills 
kapinėse. Liko dukra Ro
ma Šidlauskienė, sūnus Renius 
ir du anūkai.

Erikas Bartkus atostogauja 
Australijoje* pas savo draugus. 
Aplankė Tahiti ir Naująją Ze
landiją, į New Yorką grįš rug
sėjo mėnesį.

Pantomimikas Paulius Rajec
kas išvyko šešiom savaitėm į 
Škotiją, kur dalyvaus Edinburgh 
pasauliniame festivalyje. Kvie
čiamas Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos, vėliau vyks į Londoną, kur 
teatre atliks programą.

Į vysk. Pauliaus Baltakio kon
sekracijos iškilmes vykstama 
Continental Trail way s moder- 

x nišku autobusu. Išvykstama rug
sėjo 14, penktadienį, iš ryto nuo 
Shalins Funeral įstaigos ir Kul
tūros Židinio. Grįžtama rugsėjo 
16, T 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.

NAUJAS BRIDGES 
NUMERIS

Brooklyn© pranciškonų vienuolynas po gaisro. Kairėje matome aprūkusias sienas ir užkaltus 
du langus. Antrame aukšte išdegė keturi kambariai. Labiausiai nukentėjo Tėv. Petro 
Baniūno, OFM, Darbininko administratoriaus, kambarys (aukštai kairėje). Nuotr. L. Tamošaičio

Aldona Butkutė iš Melbourne, 
Australuos, apsilankė Darbinin
ko administracijoj ir nupirko di
desnį kiekį lietuviškų plokšte- 
lių. Ji atvyko į šiaurės Ameri
ką dalyvauti Tarptautiniame 
Endokronologijos kongrese

į įvairius Amerikos miestus susi
rikti su biochemijos kolegomis 
ir dalintis profesinėmis informa
cijomis. A. Butkutė taip pat 
aplankė Lietuvių Informacijos 
Centrą, kuriame surinko vėliau
sias Lietuvą liečiančias informa
cijas.

Aldona Butkutė iš Australijos 
painformavo Darbininko redak
ciją, kad ruošos darbai VI Pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
sui. sparčiai vyksta. Ateinantį 
kongresą, kuris įvyks 1987, glo
bos Australijos lietuviai. Henri
kas Antanaitis yra paskirtas kon
greso ruošos pirmininku. Gab
rielius Žemkalnis ir Jonas Maša- 
nauskas S r. vadovauja kongreso 
spaudos ir informacijos komisi
jai.

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.

Lietuvos vyčių organizacijoj 
veikiąs Lietuvos reikalų komite
tas leidžia biuletenį, kuriame 
sužymima Amerikos spaudos at
siliepimai apie Pabaltijį, Lietu
vos okupaciją, žmogaus teisių 
klausimą. Vyčiai raginami rea
guoti savo laiškais ir komenta
rais laikraščių redaktoriam, se
natoriam, kongresmanam. Lie
tuvos reikalų komitetui vado
vauja prof. dr. Jokūbas Stukas, 
biuletenį redaguoja Bemice 
Aviža.

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 autobusą 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.

Ieškoma sekretorė/-ius lietu
viškai įstaigai New Yorke. Pagei
dautina, kad laisvai valdytų lie
tuvių ir anglų kalbas, mokėtų 
gerai rašyti rašoma mašinėle, 
efektyviai komunikuoti telefonu 
ir raštu bei vairuoti. Darbo pa
reigos pagrindinai apima mašin
raščio darbus, siuntų pakavimą 
bei prašymų pildymą ir išsiun
timą ir kitus techniškus ad
ministracinius rūpesčius. Darbo 
sąlygos bus aptartos su rimtais 
kandidatais. Siųsti reziume: 
Lithuanian Catholic Religious 4 
Aid, 351 Highland Blvd., Brook
lyn, NY 11207.

Kennebunkporto pranciškonų 
vasarvietėje nuo rugpjūčio 11 
bus ateitininkų sendraugių stu
dijų ir poilsio savaitė, nuo rug
pjūčio 18 - Lietuvių Fronto 
Bičiulių savaitė.

PADĖKA
Padegėliai Lietuvoj anksčiau 

važinėdavo po kaimus rinkdami 
aukas. Su dėkingumu galiu pa
sakyti, kad man nereikėjo niekur 
važiuoti, o keletas geradarių spė
jo sušelpti: D. Jonaitienė, M. Ša- 
linskienė iš Woodhaven, N.Y., J. 
Botyrius, Ridgewood, N.Y., Z. 
Zabitienėj.Ed. Baltrūnas, Brook
lyn, N.Y., Jurevičių Šeima, Lin
den, N.J., A. Butkus, Chicago, 
Ill. Visiem nuoširdžiai dėkoju. 
Tėv. Petras Baniūnas, OFM.

Solistės Ginos Čapkauskie- 
nės naujos plokštelės sutikimas 
ir jos koncertas rengiamas šį 
rudenį Kultūros Židinyje. Ren
gia Liet. Moterų Federacijos 
New Yorko klubas.

Emilija Jurevičiūtė, gyvenanti 
Linden, N.J., kas savaitę atsiun
čia Darbininkui įvairių iškarpų 
iš amerikiečių laikraščių. Iškar
pos liečia kokius nors lietuviš
kus reikalus, asmenis, surištus 
su Lietuva.

Albina Lingienė iš Redford, 
Mich., užmokėdama metinę Dar
bininko prenumeratą, spaudai 
stiprinti paskyrė 100 dol. Ad
ministracija nuoširdžiai dėkoja.

Nancy Kober, Marytės ir An
tano iŠ Port Washington, N.Y., 
duktė, paskutiniu laiku sėkmin
gai baigė New Yorko Teisės 
mokyklą ir gavo teisės daktaro 
laipsnį. Ji sėkmingai išlaikė New 
Yorko advokatės egzaminus ir 
šiuo metu dirba kriminaliniame 
teisme Brooklyn, N.Y.

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 Kalėdon> ir 
kitom progom, naujausių lietu
viškų knygų, gintarų ir kt.

Liepos-rugpjūčio mėn. Brid
ges numeris jau išsiuntinėtas 
skaitytojam. Numeris labai įvai
rus, gausiai iliustruotas ir 
patrauklus.

Pirmiausia skaitytojus supa
žindina su naujuoju vysk. 
Paulium Baltakiu, OFM, toliau 
rašoma apie vadovaujančių 
veiksnių konferenciją, kuri 
buvo New’ Yorke gegužės 11 ir 
12 dienomis, paliečiami Baltų 
aktualūs laisvės klausimai, duo
dama istorijos — Simąs Šų- 
žiedėlis rašo apie bites įr bląį- 
vybės draugijas, Vanda Sruogie
nė — kaip Sofija ištekėjo už 
Jogailos, Demie Jonaitis supa
žindina su tautosaka — rašo 
apie velnią ir bobą, prisimin
ta Moterų Vienybės 50 metų 
sukaktis, gausiom iliustracijom 
pristatoma lietuvių senovės gal
vos danga, rašoma apie šv. Ka
zimierą ir airius, apie laisvųjų 
olimpiadą Toronte, surinkta į- 
vairių įdomių kultūrinių žinių, 
skelbiami skaitytojų laiškai.

Bridges redaguoja Demie Jo
naitis, jai talkina Dalia Bulvi- 
čiūtė ir Edmundas Vaičiulis. 
Leidžia JAV LB, administruoja 
Tėv. Petras Baniūnas, OFM, 
Darbininko administratorius.
Government jobs. $16,559 - 

$50,553/year. Now Hiring. Your 
Area. For information call 805 
687-6000. Ext. R-5555.

QUEENS COLLISION 
CENTER INC. Expert ^auto 
body works — Ducco painting 
— Welding — Frames straigh
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone 
HI 1-6666. Towing after 6:00— 
843-6677.

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.

Pakeitęs adresą, neužmiršk pri
dėti ir senojo.
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šiaurinio New Yorko 
Lietuvių parapijos

livykatama 7 v.r. nuo Shalins laidojimo Jets Igoe 
Woodhavene.

»-■ 
fe-

f

—Per pamėklės giedos New Brftein’o lietuvių choras—

Vietas autobuse galima užsisakyti peš Marytę Shalins 
Telefonas 212 296-2244 

Organizuoja 
Lietuvos Vyčiai

Lietuvių Katalikų Religinę šalpa 
3S1 Highland Blvd. Brooklyn, NY 11207 

Telefonas 212 647-2434

I

Kun. Danielius Staniškis, Apreiškimo parapijos naujasis 
vikaras, su savo tėvais, Danieliumi ir Marija StaniSkiais, jo 
šventimo dieną, š.m. kovo 3, Lietuvių kolegijos patalpose. 
Gilumoje matosi prel. A. Briškos biustas.

KELIONĖ Į VYSK.
PAULIAUS BALTAKIO 
IŠKILMES

JOHN CONSTRUCTION 
BUILDING CO. 

Painting & Paper Hanging, 
Tile Setting, Flooring 6 
Celling, Carpentry, Roof & 
Gutter Repair. Richmond 
Hill — 212 847-1575.

Išvykstama rugsėjo 14, penktadieni, 6:15 v.r. nuo 
Shalins laidojimo įstaigos, 6:30 nuo Kultūros Židinio. 
Grįžtama sekmadlenj apie 9 v.v.

Kelionė* kaina — 90 dol.

j Šią kalną |sįskaito:
1. Kelionė Iš New Yorko Ir keliavimas Maino valstijoje 

per visas 3 dienas moderniu Continental Trailway 
autobusu;

2. Priėmimas — banketas po konsekracijos pranciš
konų vasarvietėje;

3. Viešbutis Ir taksai;
4. Lengvi pusryčiai kiekvieną dieną;
5. Kelionė laivu Atlanto pakraščiais.

Registruotis pas Marytę šalinskienę — 296-2244 
arba kelionių agentūra Vytie — 769-3300.

PENNSYLVANIJOS LIETUVIŲ 
DIENĄ,
••kmadtonj, rugpjūčio 12.

7:30 v.r. pamaldos pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje Ir kavutė Kultūros Židiny
8 vai. išvykstama Iš Kultūros Židinio 
J Now Yorką grįžtama apie 9 v.v. z
Kaina — 20 dol.
Registruotis pas Marytę Šalinskienę — 208-2244 arba ; 

kelionių agentūroje Vytis — 296-3300.

MALDININKŲ KELIONĖ — 
MANIFESTACIJA 

uz 
KENČIANČIĄ — KOVOJANČIĄ 

LIETUVĄ
Shrine of the North American Martyrs, Auriesville, NY 

Exit No. 27 — New York State Thruway
• sekmadienį, rugpjūčio 19 d.
vai. Šv. Mišias koncelebruoja Šv. Kazimiero 

Lietuvių Kolegijos Romoje prorektorius kun. 
Algimantas Bartkus ir kiti kunigai. Pamokslų 
sako Lietuvos Vyčių Dvasios Vadas Tėvas 
Antanas Jurgelaitis, O.P.

vai. Religines Šalpos Reikalų vedėjo kun. 
Kazimiero Pugevičiaus pranešimas apie 

įvykius Lietuvoje
vai. Lietuvos Kryžiaus Kelias iŠ Kronikos ir Sibiro 

maldaknygės




