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įvykiai

Jordanas atnaujina diplomati
nius santykius su Egiptu. Santy
kiai buvo nutraukti 1979, Egip
tui pasirašius taikos sutartį su 
Izraeliu. JAV Šiuo žygiu paten
kintos, o Libija ir Sirija Jordaną 
pasmerkė.

JAV7 prezidentas Reagan ir 
valst. sekr. Shultz tarėsi su Sov. 
S-gos užs. reik, ministeriu Gro
myko įvairiais klausimais. Pasi
tarimuose abi pusės atvirai iš
dėstė savo pažiūras į ginklų 
kontrolę, sritinius ginčus, kaip 
Afganistaną, Art. Rytus, Cent
rinę Ameriką ir Pietų Afriką, 
žmogaus teisių nepaisymą, žydų 
ir fiziko Scharovo būklę, bet jo
kių susitarimų nebuvo pasiekta. 
Buvo tik sutarta tokius pasitari
mus tęsti ir toliau tarp abiejų 
pusių ambasadorių.

Vakarų Vokietijoj prieš vyks
tančius Nato valstybių karo pra
timus buvo surengta eilė protes
to demonstracijų, kurių metu 
buvo stengiamasi gadinti kari
nius Įrengimus ir buvo trukdo
mas karinių pajėgų judėjimas. 
JAV7 armijos 5-to korpo gen. Ro
bert L. Wetzel viešai pasiskun
dus, kad anarchistai ir krimina
listai gadino armijos įrengimus, 
Socialdemokratų partijos vadai 
atkirto, kad Vokietija esanti tik 
JAV7 sąiungijiinkė.^het ne vasa- ?

Valst. sekr. Shultz, pareiškė, 
kad jo pavaduotojo Robert W. 
Murphy misija dėl Izraelio ka
riuomenės atitraukimo iš Libano 
nepavyko, ir kad JAV šiuo metu 
atsisako tarpininkavimo misi
jos tarp Izraelio, Libano ir Siri
jos.

Kinijai minint 35 m. sukaktu
ves nuo komunistinės Kinijos 
atsiradimo, buvo surengtas di- 
delis karinis paradas, kuriame 
pirmą kartą dalyvavo tarpkon- 
tinentinės raketos, galinčios 
naudoti ir branduolinius svie
dinius, savieiginė artilerija, tan
kai ir karo aviacija. Tribūnos 
sienoj kabojo milžiniški Lenino 
ir Stalino paveikslai.

Lenkijos Romos katalikų vys
kupų konferencija patvirtino 
planą privatiem ūkiam remti.

čių ūkininkų, kultivuojančių 
daugiau kaip 75 proc. dirbamos 
žemės, bet neturinčių žemės 
ūkio mašinų ir kitų įrengimų 
ūkio našumui pakelti.

Hondūro vyriausybė įsakė už
daryti ten veikusią JAV kariuo
menės mokyklą Salvadoro ka
riam mokyti.

Kosta Rike vyko 12 Europos ir 
9 Lotvnu Amerikos valstybių 
užs. reik, ministeriu konferenci-

dora grupės pasiūlytam Centri
nės Amerikos taikos planui ir 
pažadėjo didesnę ūkinę paramą.

V. Vokietijos nusiginklavimo 
reikalų žinovas Juergen Toden
hoefer paskelbė, kad paskutinėm 
savaitėm Sov. S-ga perkeldino

ir Rytų

Sov. S-ga užbaigė paskutinio 
Amūras-Baikalas geležinkelio 
linijos ruožo geležinkelio bėgių 
tiesimo darbus, kurie pagal pla
ną turėjo būti baigti 1982. Bet

būtijama, o 
užbaigti tik per dešimtmetį, nes 
dabar numatvti tuneliai nėra iš- 
kasti ir yra aplenkiami.

Kinijos min. pirmininkas Zhao 
Ziyung pasiūlė ir Taivanui pri
sijungti prie žemyno, bet pa
silikti savo kapitalistinę ūkinę 
ir socialinę sistemą ir net turė
ti savo armiją.

KUR ATEISTAI VEDA TAUTĄ?
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 62

“TIESOS” REDAKCIJAI
Nuorašai: J.E. Lietuvos vysku
pams ir vyskupijų valdytojams.

Gerb. Redakcija, pasinaudo
damas žodžio ir spaudos laisve, 
garantuota TSRS Konstitucijos 
50 str., prašau atspausdinti 
mano vieša pareiškimą:

nių organų aktai leidžiami re
miantis ir sutinkamai su TSRS 
Konstitucija.”

Be to, Tarybų Sąjungos Vy
riausybė yra pasirašiusi kai ku
rias tarptautines sutartis, pa v.,

ATVIRAS LAIŠKAS 
KORESPONDENTEI 

MOCKUVIENEI
Gerb. korespondente, perkai

tęs Jūsų straipsnį “Vienoje ran
koje rožančius, kitoje — vėz
das”, atspausdintą “Tiesoje” 
1983.12.03, buvau nustebintas 
jo tendencingumu. Straipsnio 
tikslas — klaidingai informuoti 
visuomenę, apšmeižiant gerą 
uolų kunigą, pateisinti Lietuvos 
ateistų nusikaltimus.

Dėl straipsnio antraštės
Reikia pripažinti, kad Tamstai 

pasisekė parinkti straipsniui 
antraštę — “Vienoje rankoje ro
žančius, kitoje — vėzdas”. No
rėdama kun. S. Tamkevičių su
niekinti Tamsta labai tiksliai iš
ryškinote jo charakterio teigia
mus bruožus: kunigišką pamal
dumą ir drąsą, kovojant už tiesą.

' Kim. ST Tamkevičius tikrai 
turi vėzdą, tiktai ne rankoje, o 
širdyje, kuriuo smarkiai trinkte
lėjo mūsų ateistams, gindamas 
tikinčiųjų teises. Tiktai tas vėz
das ne medžiaginis, o dvasinis, 
tiesos vėzdas, nukreiptas ne 
prieš santvarką, ne prieš teisin
gus įstatymus, bet prieš ateistų 
savivaliavimą, pažeidžiant ta
rybinius ir tarptautinius įstaty
mus, diskriminuojant tikinčiuo
sius.

Ateistams tai nedaro garbės
Mūsų ateistai, nesugebėdami c ' C?

kovoti su idėjiniais priešais idė
jiniais ginklais, griebiasi 
smurto. Ir prieš kun. S. Tamke- 
vičių panaudojo fizinį vėzdą — 
6 metai lagerio ir 4 metai trem
ties. Tas pats vėzdas kiek anks
čiau palietė ir kun. Alf. Svarins
ką. Bet tai teismui ir Lietuvos 
ateistam garbės nedaro. Dviejų 
kunigų žiaurus nuteisimas TSRS 
prestižui užsienyje ir Lietuvoje 
labiau pakenkė, negu tų kunigų 
veikla.

Kokius įstatymus jis pažeidė
Dabar pažiūrėkime, kokius ta

rybinius istatvmus kun. S. Tam- ✓ c *
kevičius pažeidė:

TSRS Konstitucijoje apie pi
liečių teises rašoma:

“34 str. TSRS piliečiai yra ly
gūs prieš įstatymus nepriklau
somai nuo kilmės, socialinės ir 
kultūrinės padėties, rasinio ar 
nacionalinio priklausomumo, 
lyties, išsilavinimo. kalbos, 
santykio su religija, užsiėmimo 
rūšies ir pobūdžio, gyvenamos 
vietos ir kitų aplinkybių.

“50 str. TSRS piliečiams ga
rantuojama žodžio, spaudos, 
susirinkimu, mitingų, gatvės ei- 
tynių ir demonstracijų laisvė.

“52 str. TSRS piliečiams ga
rantuojama
yra teisė išpažinti bet kurią reli- 

neišpažinti jokios, 
religinius kultus 

ateistinę propagan-

laisvė, tai

giją arba
praktikuoti
arba vesti
dą. Kurstyti nesantaiką ir neapy
kantą ryšium su religiniais tikė
jimais draudžiama.

“Bažnyčia TSRS atskirta nuo 
mokvkla nuo baž-

nvčios."
“173 str. TSRS Konstitucija 

turi aukščiausią teisinę galią. 
Visi įstatymai ir kiti valstybi-

teisių deklaraciją, priimtą 1948. 
12.10. Toje deklaracijoje pasaky
ta: "18 str. Kiekvienas žmogus 
turi teisę į minties, sąžinės ir 
religijos laisves: ši teisė leidžia 
laisvai keisti savo religiją kaip 
pavieniui, taip ir bendrai su ki
tais, viešai ar atskirai, laisvai 
mokytis religijos mokslų, praves- 
dinėti pamaldas ar atlikti reli
gines apeigas.”

"19 str. Kiekvienas žmogus 
turi teisę į įsitikinimų ir jų 
išreiškimo laisvę: ši teisė leidžia 
laisvai bešališkai laikytis savo 
įsitikinimų ir laisvai ieškoti, 
gauti ir skleisti informacijas bei 
idėjas bet kokiomis priemonė
mis ir nepriklausomai nuo 
valstybės sienų-”

Kyla klausimas: kokį iš anks
čiau minėtų ar kokį kitą įstaty
mą yra pažeidęs kun. S. Tam
kevičius, kad taip žiauriai buvo 
nubaustas?

Kuo nusikalto konkrečiai?
Jūs rašote, kad kun. S. Tam

kevičius buvo nubaustas pagal

antitarybinė akcija ir propagan
da. O kuo nusikalto konkre-
čiai?

Rašote: “Sigitas Tamkevičius, 
būdamas kunigu, įvairiose res
publikos vietose pažeidinėjo 
tarybinius įstatymus. Nuo 1971 
metų jam buvo pareikšta dvy
lika įspėjimų už įvairių eitynių 
organizavimą, už grupinį vaikų 
mokymą, už šmeižikiško turinio 
pareiškimų rašymą ir parašų 
po jais rinkimą bažnyčioje, už 
renginius, nesusijusius su reli
ginėmis apeigommis.” Ir dar 
štai kokį baisų nusikaltimą, pa
gal jus, kun. S. Tamkevičius pa
darė: suruošė vaikams švento
riuje kalėdinę eglutę!

Nubaustas už tiesioginių 
pareigų ėjimą

Tai štai už kokius nusikalti
mus kun. S. Tamkevičius buvo 
nubaustas: už tiesiogines savo 
kunigiškas pareigas: vaikų kate- 
kizaciją, laidotuvių bei vėlinių 
eisenas į kapines, už kalėdinės 
eglutės organizavimą, kur Kalė
dų Senelis pakalbėjo su vaiku
čiais tikėjimo ir krikščioniško
sios moralės klausimais, davė 
dovanėlių.

Konstitucija garantuoja, bet 
vlstiek baudžia

Be to, kun. S. Tamkevičius 
buvo nubaustas už pareiškimų 
rašymą valdžios pareigūnams ir 
parašų rinkimą, ginant tikin- 
-ertjjų^ėisės-’dėl jų diskriminaci
jos iš bedievių pusės; už daly
vavimą Tikinčiųjų teisėms ginti

(nukelta į 2 psl.)

Spalio 5 į Ameriką iŠ Šve
dijos atvyksta ką tik iš Sovie
tuos., pasprukęs Žymus okupuo
tos Estijos komunistų partijos ir 
vyriausybės pareigūnas Valdo 
Randpere. Tai jaunas vyras, gi
męs 1958 metais Taliinne, kurio 
tėvas, Heino Randpere, prekybos 
laivyno inžinierius, už nuopel
nus “komunizmo statybai” 
buvo apdovanotas Lenino ordi
nu.

Valdo Randpere 1982 eum 
baudė baigė Tartu universitetą, 
lygiagreičiai studijuodamas mu
ziką, ir greitai ėmė kilti į komu
nistų partijos ir vyriausybės vir
šūnes. Dar nebaigęs universite
to, dėl savo gabumų ir tėvo ordi-

gurno ministerio” Erki Silvent 
asistento pavaduotoju, išren
kamas į Estijos komsomolcų 
centro komitetą ir paskiriamas 
kultūros ir propagandos depar
tamento instruktoriumi. Baigęs 
universitetą tuoj pat įstoja į 
maskvinę Sovietų Sąjungos ko
munistų partiją.

Tokiais komunistinės ideologi
jos šarvais apsaugotas ir gau
siomis partijos privilegijomis 
apdovanotas komunistas turėtų 
būti pilnai atsparus “supuvusių

Vakarų” ideologinėms įtakoms. 
Taip galvojo Maskva, ir gan 
lengvai išleido jį kartu su žmona 
Leila turistinėn kelionėn į Suo
miją. Tik įkaitu paėmė tryli
kos mėnesių dukrelę Kaišą.

Grupė Helsinkin atvyko rug
pjūčio 2. Grupėn įjungti meni
ninkai turėjo koncertuoti Kotka 
mieste, apie 80 km nuo Hel
sinkio. Abu Randperes yra mu
zikai: Valdo — dainininkas ir 
kompozitorius, Estų valstybinės 
filharmonijos narys, o žmona 
Leila — labai populiari daini
ninkė, Tallinno filharmonijos 
orkestro narė.

Randperes, kaip pilnai patiki
mi komunistai, turėjo nevar
žomą judėjimo laisvę. Pasinau
dodami tuo, rugpjūčio 6 pateko į 
švedų laivą ir pasiekė Stockhol- 
mą. Po intensyvių apklausinė
jimų, Švedijos vyriausybė abiem 
suteikė pabėgėlių teises ir pa
skyrė apsaugą.

Baltų Laisvės lygos globojami, 
pabėgėliai į Los Angeles at
vyko spalio 5. Kaip žymiausiais 
pabėgėliais iŠ okupuotų Baltijos 
valstybių, žinių agentūrų susi
domėjimas labai didelis.

Į New Yorką Randperes at
vyksta spalio 17.

LAISVOSIOS EUROPOS — LAISVĖS RADIJO 
PABALTIEČIŲ TARNYBŲ PERKĖLIMU 
PABRĖŽIAMI EUROPIETIŠKI RYŠIAI

Lietuvių Informacijos Centras 
praneša, kad James L. Buckley, 
Laisvosios Europos — Laisvės 
Radijo pirmininkas, spalio 2 
iš Muencheno paskelbė, kad 
Laisvės radijo Pabaltijo kraštų 
tarnybos nuo spalio 8 perkel
tos į Laisvosios Europos skyrių. 
Tad nuo šio pirmadienio Lais
vosios Europos radijas pridės 
ęstųHątvių ir^Jįęhįvijų^įglb^s 
prie kitų šešių kalbų, kuriomis 
yra transliuojamos programos į 
Bulgariją, Čekoslovakiją, Veng
riją, Lenkiją ir Rumuniją. Lais-

vės radijas toliau tęs transliaci
jas dvylika kalbų į Sovietų Są
jungą.

Buckley davė dvi priežastis 
pakeitimui:

Pirmiausia, pabaltiečių tar
nybų perkėlimas į Laisvosios 
Europos radiją geriau nušvies 
JAV užsienio politiką, kuri nie
kad nepripažino Pabaltijo kraštų 
okupacijos.

Toliau, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos istorinės, kultūrinės 
ir religinės tradicijos jas riša

?*A •X

i
l

Rugsėjo 9, sekmadienį, 2 vai. popiet Šv. Patriko katedra buvo pilna lietuvių, kurie 
suvažiavo iš plačios apylinkės švęsti šv. Kazimiero jubiliejaus. Nuotr. L. Tamošaičio

II ?

junga.
Laisvosios Europos — Laisvės 

radijas transliuoja 1020 su vir
šum valandų kas savaitę 21 
kalba rytų Europoje ir Sovietų 
Sąjungoje per daugiau negu 80 
bangų. Laisvosios Europos radi
jas transliuoja daugiau negu 
bet kokia Vakarų stotis į rytų 
Europą, o Laisvės radijas dau
giau negu bet kokia Vakarų sto
tis į Sovietų Sąjungą.

TARPTAUTINIO LAIKO 
ŠIMTMEČIO SUKAKTIS
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KOMENTARAS APIE “PASITURINČIUS
PABALTIJO MIESTUS”

Liepos 22 Washington Post 
pasirodęs Dusko Doderio 
straipsnis “Pasiturinčių Pabaltijo 
miestų gilios šaknys susilaukė 
kritiško komentaro to paties 
dienraščio rugpjūčio 7 numeryje. 
Maido Kari, Jungtinio Pabaltijo 
Kilmės Amerikiečių Komiteto 
pirmininkas, sutinka su Doderio 
teigimu, kad "lietuviai išlaiko 
savo kalbinę tapatybę . . . kad jie

žmogaus teises ir savo religinius 
Įsitikinimus kovojantys lietuviai 
rizikuoja prarasti savo darbus ir 
galimybę tęsti mokslą. Gerai ži
nomas faktas, kad Sovietų val
džia dar labiau varžo tautini 
ir religini disidentizmą Pabalti-

jo respublikose; valdžia prisipa
žįsta, kad tos trys tautos nenori 
priklausyti sovietinei imperijai.

Baigdamas savo laišką, Maido 
Kari išreiškia savo viltį, kad 
ateities “Laiškuose iŠ Lietuvos” 
atsispindės tikroji lietuviam:; į- 
brukto sovietinio režimo prigim
tis, o ne vien iliuzinė “pasitu
rinčių Pabaltijo miestų” pusė.

Spalio 13 sukaks šimtas metų 
Britanijos Greenwich miesto 
vardu pavadintam meridianui, 
pagal kurį yra nustatomas tarp
tautinis laikas. 1884 prie to 
miesto 17 a. pastatytos obser
vatorijos buvo įkalta žalvarinė 
atkarpa, žyminti liniją, pagal 
kurią yra skaičiuojamas pasau
lio laikas.

Nulinio, arba O, meridiano 
linija apibėga visą žemės rutulį 
per šiaurės ir pietų ašigalius tuo 
metu, kada saulė yra viršum 
šios linijos. Žemės plotuose į va
karus nuo šios linijos yra ryt
metinis laikas, o į rytus — po-
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nimo būdą .
Tačiau, rašo Kari, Doder pa

miršta paminėti, jog už darbo 
vaisius 1 Jotus oje, I ,atvijoje ir Es
tijoje reikia mokėti brangią as
mens teisių kainą. Lž aukštes
ni pragyvenimo lygi, kurio nėra

ri'ikia paklusniai sekti partijos 
liniją. Lietuvos tarpstantis ūkis 
neatsveria religinių ir politinių 
veikėjų persekiojimo.

POKALBIS APIE VLIKĄ
Apie Vyriausiąjį Lietuvos Iš

laisvinimo Komitetą šią vasarą 
TV laidoje “Faktai ir komenta
rai" per Vilniaus radiją kalbėjo 
skambiu “LTSR užsienio reikalu t. 
ministerijos spaudos skyriaus 
vedėjo“ vardu pasivadinęs Vy
tautas Kazakevičius. Jo pokalbi 
su Justinu Lazausku liepos 5 
išspausdino Chicagoje lei
džiamas Maskvos ruporas V ilnis.

Pokalbyje pakartojami jau ne 
sykį girdėti stalininiai melai. 
Vėl kalbama, kad VLIKO anti- 
nacinė rezistencija neegzista
vusi. Kitas VLIKO nuopelnas

VILNIAUS RADIJUJE
buvęs po karo Lietuvoje “be- 

pralietos kraujoprasmiškai
upės“. VIJ KAS prisidėjęs ir prie 
to. kad "daugelis pabėgėlių ne
siryžo sugrįžti į gimtąjį kraštą”. 
Šiandien, esą, "emigracijos an- 
titarybininkų naujas viltis Žadi
na "Reagano reakcinė politika . 
O socialistiniu keliu žengianti 
lietuvių tauta "vaduotojus" jau 
seniai pasmerkusi.

Pokalbis primena vodevilio 
komikų dialogą. Abu pašneko
vai meluoja, abu Žino, kad iie 
meluoja . . . (Elta)

Iš pradžių ši linija tarnavo tik 
Londono laikui nustatyti. Tada 
prie 17 a. Britanijos karaliaus 
Charles II valdymo metu pa
statytos astronominės observa
torijos buvo įkalta žalvarinė 
atkarpa nuliniam meridianui pa
žymėti. Vėliau kitos valstybės 
nustatė savus nulinius meridia
nus, ir dėl to kilo didelė pai
niava, paskatinusi valstybes 
tartis dėl visiem priimtino vie
no nulinio meridiano. Tam tiks
lui 1884 spalio 13 Washingtone 
buvo sušaukta tarptautinė kon
ferencija. kuri sutarė, kad per 
Greenwich observatoriją einan
tis meridianas bus laikomas nu
liniu meridianu, o laikas — pa
vadintas Greenwich Mlean rime, 
arba GMT. Iš čia nuolat pra- 
nešinėjamas tikslus laikas pade
da lėktuvų ir laivų navigatoriam 
nustatyti jų buvimo vietą kiek
vienu metu.
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1484 — ŠV. KAZIMIERO METAI — 1984

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— “Aukštaičiai”, Utenoje vei
kiąs vyrų choras, vadovaujamas 
A. Driuko, specialiu koncer
tu paminėjo savo veiklos 15 me
tų sukaktį. Naujausias dainas 
papildė pirmajame koncerte at
likta komp. V’. Juozapaičio ir 
poeto B. Dačiulio daina “Virš 
Alaušo”.

— Lietuvos kino studijoje savo 
pirmų vaidybinį filmų “Pasau
lis dviems” kuria režisierius R. 
Banionis, .pasinaudodamas pro
zininko R. Šavelio scenarijumi. 
Pastarasis yra daugelio scenarijų 
autorius, baigęs aukštuosius sce
naristų kursus Maskvoje. Šiuo 
metu konkurso būdu renkami 
Lietuvos atstovai i tuos kursus, 
kurie ten mokslo metus pradės 
1985 sausio 1.

— Puziniškyje, ramiame Pane
vėžio rajono kampelyje, atnau
jinamas namas, kuriame gyve
no rašytoja G. Petkevičaitė-Bitė. 
Darbus atlieka Lietuvos kultū
ros paminklų atnaujinimo tresto 
Biržų skyriaus dirbtuvė. Sodvbo- C *
je yra išlikęs tvenkinys, seni me
džiai, laiptai. Pas G. Petkevi- 
čaitę-Bitę tada lankėsi Žemaitė, 
P. Višinskis, J. Jablonskis, J. Bi
liūnas bei kiti šviesuoliai. Di
džiausias namo kambarys bus 
skirtas muziejui, kuriame nori
ma įamžinti jų atminimų. Jame 
bus išdėstyti rodiniai, surinkti 
Smilgių apylinkėje. Atnaujinimo 
projektų paruošė Lietuvos pa
minklu konservavimo institutas. 
Muziejinį namą sutiko globoti 
tiksliosios mechanikos gamvklaCv -r

Panevėžyje.
— Didelis rinkinys Lietuvos 

moksleivių meninių dirbinių iš- 
keliavo į Maskva. Jie bus eks
ponuojami TSRS LŪP parodos 
jaunųjų technikų ir gamtininkų 
paviljone, kuriame vyksta sąjun
ginė apžiūra “Mokytojų darbo 
pati rti s, ori en tu ojąn t mok s 1 e i vi u s 
į liaudies meistrų profesijas”. 
Pagodos lankytojai galės pamaty
ti iš karklo vytelių pintus krep
šius, ornamentuotus medinius 
virtuvės reikmenis. Tai Kauno 
miesto Lenino rajono mokykli
nio gamybinio susivienijimo py
nimo būrelio dalvviu ir Šiaulių• c 
septintosios vidurinės mokyklos 
moksleivių kūryba.

— Rumšiškėse, Lietuvos liau
dies buities muziejuje, atidary
ta paroda, pasakojanti apie šio 
muziejaus kūrimą, jo veiklą per 
praėjusį dešimtmetį, ateities 
perspektyvas. Per 10 metų Liau
dies buities muziejų aplankė 
daugiau kaip pusantro milijono 
žmonių, c

—Pabaltijo respublikų eks
librių paroda surengta Čekoslo
vakijoje, Bratislavoje. Čia mažo
sios grafikos kūrinius ekspona

vo ir 20 Lietuvos dailininkų, 
taip jų — P. Rauduvė, K. Ra
monas, V. Kisarauskas, V. Jucys, 
A. Čepauskas, L Labutytė, R. 
Tarabilda ir kiti.

— Šiaulių dramos teatras pra
dėjo gastroles Vilniuje. Pramaty
ti šeši spektakliai. Tai A. Po- 
pesku “Fajansinis nykštukas 
iš vasaros sodo , Bairono “Kai
nas , G. Solovskio muzikinė 
pasaka vaikam “Skiriama prin
cesei”, V. Majakovskio “Blakė”, 
Moljero“Don Žuanas” irnaujau- 
sias — G. Mareckaitės “Eglės 
namai”. Pastarąjį spektaklų re
žisavo teatro vyriausiasis režisie
rius S. Varnas.

— Giedrius Mackevičius, plas
tinės dramos teatro vadovas, 
buvo pakviestas režisuoti Mask
vos A. Puškino teatre statomos 
belgų dramaturgo Moriso Ma- 
terlinko pjesės “Sužieduotu
vės .

— Nidoje surengtas kultūros 
darbuotojų seminaras. Per pen
kias dienas miestų ir rajonų 
kultūros skyrių vedėjai, kultūros 
namų, klubų, bibliotekų, muzie
jų, kino tinklo, kitų kultūros 
ir švietimo įstaigų darbuotojai 
nagrinėjo jaunimo estetinio auk
lėjimo, vykdant mokyklų refor
mos programą, problemas, klau
sėsi paskaitų įvairiomis temo
mis.

— Anzelmas Matutis, nusi
pelnęs mokytojas ir poetas, į- 
trauktas į tarptautinės vaikų ir 
jaunimo literatūros tarybos gar
bės sąrašą. Tokį sprendimą pa
darė Italijoj. Bologna mieste, 
posėdžiavusi H. Anderseno pre
mijų tarptautinė vertinimo ko
misija. A. Matutis yra parašęs 
vaikam nuotaikingas eilėraščių 
knvgas “Geniu kalvė”. “Grok, 
žiogeli, smuikeliu”, “Miško cir
kas”, “Negriukas Džio- 
nis” ir kt. Už knygas Ge
niu kalvė” ir “Girios televizo
rius” autorius yra gavęs premi
jas. Jo knyga “Šnekučiai” išleis
ta rusu kalba. C.

— Klaipėdoje, Mažvyko par
ke, atidarytos dar šešios deko
ratyvinės skulptūros. Tai — vil
niečių J. Kėdainio, P- Mazūro, 
V. Krūtinio, klaipėdiečių A. Sa
kalausko, V. Balsio, S. Jankaus 
skulptūrinės kompozicijos, su
kurtos kūrybinėje stovykloje 
Smiltynėje. Dabar parke yra 93 
skulptūros.

— Kauno paveikslų galerijoje 
atidaryta Latvijos Latgalės 
krašto dailininkų darbų paroda. 
Joje pateikta keli šimtai tapy
bos, skulptūros ir grafikos kū
rinių apie šio krašto žmones, jų 
darbus.

— Valstybinės filharmonijos 
simfoninio orkestro ir jo vy
riausiojo dirigento J. Domarko 
koncertu, kuriame skambėjo J. 
Gruodžio simfoninės variacijos, 
V.A. Mozarto Koncertas fortepi
jonui ir orkestrui bei pirmą 
kartą Lietuvoje atlikta R. Štrau
so “Simfonia domestica”, pra
sidėjo naujasis koncertinis sezo
nas.

— Meno darbuotojų rūmuose 
atidaryta pirmoji medalių pa
roda — trienalė. Penkiasdešimt 
autorių čia eksponuoja 366 
mažosios plastikos darbus, su
kurtus per pastarąjį dešimtme
tį. Stenduose — įvairiausių for
mų, dydžių medaliai, pagamin
ti iš metalo, medžio, plastmasės, 
molio. Įvairių kartų dailininkų 
kūriniuose įamžinti svarbiausi 
Lietuvos istorijos, mokslo, kul
tūros įvykiai, įžymių žmonių 
portretai.

— Siguldoje, Latvijoje, su
rengtoje tradicinėje tarprespub
likinėje estradinės muzikos 
šventės konkursinėje programoje 
dalyvavo Ukrainos, Gruzijos, 
Lietuvos ir Latvijos estradinės 
muzikos atlikėjai ir propaguoto
jai. Lietuvai atstovavę Rūta Mo
rozovaitė ir Romas Bubnelis 
pelnė aukščiausią įvertinimą — 
laureatų vardus, o R. Morozo
vaitė dar ir žiūrovų premiją. 
Abu laureatai — kauniečiai, 
liaudies estradinių ansamblių 
(R. Morozovaitė — “Elektros”, 
R. Bubnelis — “Versmės”) so
listai.

— Algirdui Kairiui, Lietuvos 
vidaus reikalų ministro pava
duotojui, už nuopelnus ruošiant 
ir auklėjant vidaus reikalų or
ganų kadrus ir aktyvų dalyva
vimą visuomeniniame gyvenime 
suteiktas nusipelniusio kultūros 
veikėjo garbės vardas.

— 1985 metų dainų šventės 
repertuaras baigiamas įrašyti 
Vilniaus plokštelių įrašų studi
jose. Repertuarą į magnetinę 
juostą jau įdainavo Lietuvos 
aklųjų draugijos kamerinis, 
“Liepaičių” ir “Ąžuoliuko” cho
rai. šventinio repertuaro įra
šai — atsakingas ir įtemptas 
darbas. Nors viena plokštelė 
sukasi tik 40 minučių, muziki
niai įrašai jai kuriami net keletą 
savaičių. Iš Vilniaus jie keliaus 
į Maskvą, vėliau į Rygą, kur 
bus perkeliami į plokšteles. Atei
nančių metų pavasarį trijų 
plokštelių komplektai pasirodys 
rinkoje.

— iŠ gastrolių Ukrainoje grį
žo Prano Budriaus vadovauja
mas dainų ir šokių ansamblis 
“Lietuva”, surengęs 21 koncertą 
įvairiose Ukrainos vietovėse. 
Ypač sėkmingi koncertai buvę 
Kijeve ir Sevastopolyje. Į kon
certus buvo įtraukta ir viena 
ukrainiečių liaudies daina ir 
instrumentinė liaudies melodijų 
pynė, paruošta kompoz. A. Bra
žinsko. Lapkričio mėnesį “Lie
tuva” dalyvaus “Muzikiniame 
Gudijos rudens” festivalyje. Iki 
1984 pabaigos tikimasi paruoš
ti naują programą žiūrovam 
Lietuvoje.

— Klaipėdos dramos teatras 
sezono pradžiai paruošė Juozo 
Marcinkevičiaus istorinės dra
mos “Saulė ir jos žemė” prem
jerą. Spektaklį pastatė teatro 
vyriausias režisierius, Lietuvos 
nusipelnęs meno veikėjas P. 
Gaidys.

— Naują sezoną Lietuvos 
valstybinės konservatorijos 
Klaipėdos fakultetų mokomasis 
teatras pradėjo K. Inčiūros pje
se “Žemaitė”, kurią Rietavo 
liaudies teatre pastatė režisū
ros specialybės absolventė 
Violeta Šležaitė. S.L.K.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
(atkelta iš 1 psl.) ...

katalikų komitete, už žinių per
davimą užsieniui. Bet juk visas 
tas teises garantuoja tarybinė 
konstitucija ir žmogaus teisių 
deklaracija, kurių straipsnius 
aukščiau minėjau.

Teises turi tik bedieviai
Tai štai kokia pas mus visų 

piliečių lygybė prieš įstatymus! 
Praktiškai tas visas teises turi 
tik bedieviai. Jie savo reikalams 
turi spaudą, radiją, televiziją, 
mitingus, eitynes, vaikų (netgi 
tikinčiųjų tėvų prieš jų valią) 
ateistinį auklėjimą, pradedant 
vaikų darželiais per visas mo
kyklas; vaikų ir jaunimo bedie
viškas organizacijas, į kurias 
stoti verčia visokiomis prie
monėmis net tikinčių tėvų vai
kus. Gi tikintiejiz-viso to neturi.

tį “LKB Kronika ', tai irgi pa
skaityta nusikaltimu. Kada toje 
“Kronikoje” suregistruoti kai- 
kurie tikinčiųjų diskriminacijos 
faktai pateko į užsienį, tai buvo 
palaikyta tarybinės santvarkos 
šmeižimu, beveik valstybės išda
vimu.

Jei nebūtų tikinčiųjų 
diskriminacijos

Jei Lietuvoje nebūtų tikinčiųjų 
diskriminacijos, jei TSR Konsti
tucijos ir Suv. Nac. Žmogaus 
teisių deklaracijos nuostatai 
būtų ne tuščia raidė, bet gyve
nimo tikrovė, — nebūtų nei 
TTGK komiteto, nei “Kronikos”, 
nebūtų nei kunigų — Alf. Sva
rinsko bei S. Tamkevičiaus 
—ar jom panašių bylų.

Valdžiai tai nedaro garbės
Šitoks tarybinio teismo su uo-

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld Road., East 
>.<orthporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
86-01114th St, Richmond Hill, N.Y. 1141®. Tol. 212 441-2611. •

M-

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Highland Bh<, gMima įalgytl 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, aveUdnlmo kor
telių, gintaro, baltlnukų, medaus, Įvairių suvenyrų.

U
ii

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Ave. (prie Forest 
P way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL296-2244.

QUEENS COLLISION CENTER, INC. Expert auto body works-paintlng- 
weWng, etc. John R. Chlcavich, 131-13 HMsIde Ave., Richmond HIM, 
N.Y. 11418. Towing phono H11-6666.* After 6 PM — 843 - 6677. fe

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New
ark office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Ave.), teief. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11388. Teief. 779-5156.

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

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

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5. 
Worcester, MA. Tree. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St, Auburn, MA 01501. T. 617 753-7232.

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

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

> LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

asolino
MEMORIALS66-86 80 ST, MIDDLE VILLAGE, QUEENS 

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

Visur vyksta tikinčiųjų diskrimi
nacija. Tikintieji vaikai mokyk
lose pašiepiami, gi mokytojai ne 
tik negina, bet dar mažina elge
sio pažymį už bažnyčios lanky
mą, ypač už aktyvų dalyvavimą 
liturgijoje.

Tikintis negali užimti 
vadovaujančios vietos

Joks praktikuojantis tikinty
sis negali užimti bet kokio aukš
tesnio, ypač vadovaujančio pos
to. Pabandykite jūs, gerb. ko
respondente, bent trumpą laiką 
suvaidinti tikinčią. Jūs tuoj 
pajustumėt, ką reiškia piliečių 
lygybė prieš įstatymus.

Jei esate mokytoja ir išdrįs- 
tumėte viešai pademonstruoti 
savo religinius įsitikinimus, jūs 
tuoj būtumėt atleista, kaip buvo 
pašalintos iš mokyklos mokyto
jos: Jasūnaitė Stasė Kulautuvo
je, Brilienė Ona Vilkaviškyje, 
Kaušicnė — Šiauliuose.

Jei būtumėt kolūkio pirminin
kė, irgi būtumėt atleista, kaip 
buvo atleistas pavyzdingas 
vadovas ir gausios šeimos tėvas 
(•rąžulis Antanas.

Diskriminacijos faktų 
surašymas — nusikaltimas
Kada keli uolesni ir drąsesni 

kunigai įsteigė TTGK komitetą, 
tai jiems buvo paskaityta nusi
kaltimu. Kada tikintieji, netu
rėdami spaudos ir kitokių ryšio 
priemonių savo teisėms ginti, 
pradėjo leisti pogrindinį laikraš-

liais kunigais susidorojimas mū
sų valdžiai garbės nedaro. Juk 
tai tiesioginis kunigų persekio

jimas už eilinių savo pareigų 
atlikimą. Vaikų katekizacija tai 
svarbiausia kunigo pareiga. Tai 
supranta kiekvienas sąžiningas 
kunigas ir ją didžiausiu uolumu 
atlieka. Tarybinė konstitucija ir 
Žrfiogaus teisiu deklaracija, kaip 
matome, mokyti tikėjimo tiesų 
nedraudžia. Tai draudžia taip 
vadinami “Religiniai nuosta
tai”, kurie prieštarauja Konsti
tucijai ir Žmogaus teisių dekla
racijai. ir Bažnyčios kanonam.

Pasisakė prieš 
“religinius nuostatus”

Prieš tuos Religinius nuosta
tus savo pareiškime valdžiai 
yra pasisakę per 500 Lietuvos 
kunigų ir du vyskupai. Labai 
gaila, kad valdžia tą kunigų pa
reiškimą ignoravo.

Kur ateistai veda tautą?
Mum nesuprantama ir kelia 

rūpesčio valdžios pastangos vi
sokiomis priemonėmis subedie- 
vinti tautą. Juk gyvenimo patir
tis moko. kad. atmetus religiją, 
moralė netenka pagrindo. Tai 
matome jau šiandien: alkoho
lizmas. šeimų skvrvbos. net mo-< * *

kykli nio amžiaus jaunimo nusi
kalstamumas smarkiai plinta.

Broliai ateistai, kur vedate 
mūsų tautą? S.O.S.

Kun. G. Gudavičius 
Žagarė, 1984,01.30.
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KVECAS
JONAS

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

Į LIETUVA

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO Už PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAVSTA IR AKREDITĖOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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

Lietuviškoje visuomenėje iš
siugdė tokios pažiūros, kad la
biausiai gerbiamas turtingas 
žmogus. Apie jį tiesiog šokinė- 
jama, kalbama su pagarba, ieš
koma jo draugystės, kad tik pa
kviestų į svečius.

Toliau gerbiami turtingi pro
fesionalai, daktarai, inžinieriai, 
advokatai. Dar toliau visokie 
veiksniai, kurie veikia didžio
siose organizacijose.

Gi mūsų kultūrininkai — ra
šytojai, muzikai, dailininkai — 
kuo mažiausiai gerbiami. Daž
nai jie nustumiami į paskuti
nes vietas, nustumiami net kul
tūros šventėse, literatūros pre
mijų įteikime. Ir kodėl taip yra?

Lengva atsakyti — mes per il
gai vilkome baudžiavos jungėj, 
per ilgai buvome pažeminti ir 
paniekinti. Dvarponis baudžiau
ninkui buvo kažkas nepaprasto. 
Jį gerbė iš baimės, nes galėjo 
gauti rykščių ar lazdų. Bau
džiauninkas taip pat jautė, kad 
jis niekada negalės pasiekti to
kios galybės. Turgingasis luo
mas sulenkėjo, nesidomėjo tauti^ 
niais-lietuviškais reikalais, taip 
praraja tarp lietuvio kaimiečio, 
baudžiauninko ir sulenkėjusio 

. dvarininko nuolat didėjo.
i- Panaikinti^ baudžiavą;- jau iš 
• kaimo išaugo naujos lietuviškos 
kartos. Ir ten atsirado žmonių, 
kurie sugebėjo sutelkti turtą. Ir 

;tada jau pasireiškė baudžiau
ninko palikimas — mūsų pagar
ba turtingajam. Ir dar daugiau 

— dauguma tų turtingųjų pase
kė Lietuvos bajorus. Bajorai su
lenkėjo, o mūsų turtingieji kuo 
greičiausiai išspinduliuoja iš 
lietuviškos bendruomenės, grei
čiausiai nubėga į kitų tautų 
bendruomenes.

Bet tik pagalvokime ir supra
sime, kad turtas dar nėra vis
kas. Pasaulyje buvo daug dau
giau neturtingų garsių žmonių, 
kurių vardus šiandien taria su 
pagarba, kurie paliko didelius 
dvasinius kūrybinius turtus. O 

tuo turtus ir sukrauna rašyto
jai, muzikai, dailininkai ir kiti 
menininkai.

Kiekvienas gali pasidaryti in- 
žineriumi, daktaru, pirkliu, ad
vokatu, bet jis negali pasidaryti 
menininku. Menininku reikia 
gimti. Tai Dievo dovana išskir
tiem. Jei neturi balso, gali ir 
kažkaip norėti, vistiek nedainuo
si operoje.

Tie menininkai ir išsako mū
sų laikė} ir suformuoja jo idė
jas, aprašo, nutapo paveiks
luose, įamžina muzikoje ir ki
tuose menuose. Jiem ir priklau
so didelė pagarba, nes jie yra 
mūsų bendruomenės patys svar
biausi žmonės, patys gražiausi 
žiedai.

Kitos tautos sugeba vertinti 
savo kūrėjus ir visur iškelti, 
palaikyti jų meną. Tokioje 
Prancūzijoje yra labai gerbiami 
rašytojai. Suprantama, nes rašy
tojai prisidėjo prie jų kultūros 
iškėlimo ir Prancūzijos išaukšti
nimo. Tas ėjo per kartų kartas, 
ėjo per kelis šimtmečius. Taip 
žmonės ir išugdė pagarbą ra
šytojui kūrėjui.

Kai praeitame amžiuje į Pa
ryžių atvyko pasakų rašytojas 
Andersenas, kuris jau buvo pa
garsėjęs visam pasaulyje, Jį 
pasitiko minios ir jo karietą 
traukė Paryžiaus diduomenė ir 
garsiausi žmonės. Ir dabar 
Prancūzijoje, jei rašytojas užei
na į svečius, jis iš karto yra la
biausiai respektuojamas žmo
gus ir pasodinamas į pačią 
garbingiausią vietą.

Mūsų kaimynai lenkai irgi 
turi didelį respektą savo kūrė
jam, rašytojam, dailininkam. 
Dar prieš Pirmąjį pasaulinį ka
rą kaip jie sugebėjo remti savo 
dailininkus ir ugdyti lenkišką 
dailę. Jie sukūrė didžiausias 
draugijas, kurių nariai sudėdavo 
didelius pinigus. Tokia draugija 
nupirkdavo ištisas parodas ir 
paskui paveikslus išdalindavo į 
tokias vietas, kur daugiau lan-

Kaip Siame laikrašty ne kartą 
raSyta, Amerikos Lietuvių Tary
ba 1984 spalio 27 ir 28 Chica- 
goje Saukia Dešimtąjį Amerikos 
lietuvių kongresą.

Prieš rašant apie kongreso 
darbotvarkę, verta keletą gerų 
žodžių tarti ir apie jo rengėją — 
Amerikos Lietuvių Tarybą (toliau 
čia bus vartojama santrumpa 
Altas, kaip kalbininkas prof. dr. 
P. Jonikas pataria, nors man la
bai norėtųsi vartoti santrumpą 
Altą).

Užmanymas Altą steigti kilo 
antroj 1940-jų pusėj, kai, Lietu
vai laisvę praradus, gerokai susi
skaldę JAV lietuviai panūdo vie
nytis. Ypač daug entuziazmo 
ir paskatinimo suteikė tarpsro- 
vinės delegacijos priėmimas 
Baltuosiuose Rūmuose 1940. 
X.15 ir jai prez. F.D. Roosevel- 
to pareiškimas, jog Lietuvos 
nepriklausomybė tik laikinai 
panaikinta ir kad JAV stengsis 
padėti laisvę grąžinti. Supra
tus, kad tik vieningai galima 
pasiekti didelių dalykų, tą pa
čią dieną įsteigtas Lietuvai 
gelbėti komitetas, o įvairius for
malumus sutvarkius, 1941 me
tais pasivadinta dabartiniu Al
to vardu.

Nebekartosiu, iš kokių pagrin
dinių politinių srovių Altas su
darytas, nes kiekvienas sąmo
ningas JAV lietuvis žino tai it 
kasdieninius poterius. Tik pri
minsiu keletą ryškesnių Alto 
atliktų arba atliekamų darbų.

kosi žmonės. Jie turėjo matyti 
lenko dailininko kūrybą.

Lenki} didikai išlaikė bent ke
lis dailininkus, kurie nutapė 
daug paveikslų iš Lenkijos isto
rijos. Išlaikė mokslininkus, isto
rikus, kad jie rinktų Lenkijos 
istorijos medžiagą.

Tad nenuostabu, kad tautoje 
išaugo pagarba tam kultūrinin-
kui. to, kuris 1953 metų liudininkų

Tos garbės, tos šilumos yra la- * apklausinėjimais bei dokumen- 
bai reikalingas ir lietuvis kultu- tų tyrimais nustatė, jog Pabalti- 
rininkas — menininkas. jo valstybės Sovietų aneksuotos, dubos pranešimus ir teikia su-

Lietuvių Fronto Bičiulių stovykloje, kuri buvo liepos 14 
tėję Kennebunkporte, kalba dr. Eringis. Nuotr. Vytauto Maželio

- 21 pranciškonų vasarvie-

DEŠIMTAJAM AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESUI CHICAGOJE ARTĖJANT
ALFONSAS NAKAS

Altas lietuvių delegacijoms 
praskynė takus į Baltuosius 
Rūmus, po jau minėto prez. 
R<x)sevelto aplankydamas prezi
dentus Trumaną, Eisenhower), 
Kennedį, Johnsoną bei Fordą, o 
Carterį ir Reaganą aplankė su 
kitų organizacijų atstovais.

Altas ne tik užkirto kelįą 
masiniam II Pasaulinio karo 
bėglių grąžinimui į okupuotą 
Lietuvą, bet daug prisidėjo ir 
prie išleidimo specialaus įstaty
mo, kuris leido išvietintiesiems 
į JAV emigruoti.

Alto pastangomis 1943-siais į- 
steigtas Bendras Amerikos 
Lietuvių Fondas — Balfas, kurio 
dešimtys skyrių iki šios dienos 
labai sėkmingai veikia, šelpdami 
į vargą patekusius tautiečius.

Altas nuolat budi, kad Lietu
vos įjungimo į SSSR Amerika 
nepripažintų, kad leistų laisvai 
veikti Lietuvos atstovybei Wash
ingtone ir konsulatams keliuose 
JAV miestuose. Šiuos tikslus 
vykdant, nuolat palaikomi glau
dūs ryšiai su Valstybės departa
mentu, Senatu, Atstovų rūmais.

Alto pastangomis išrūpinta 
Voice of America nuolatinės 
transliacijos j Lietuva.

Alto dėka kiekvienais metais 
JAV Kongrese iškilmingai pami
nima Vasario Šešioliktoji. Ta 
proga daugelis senatorių bei 
kongresmanų pasako mums pa
lankias kalbas, kurios užrašo
mos į Congressional Records ir 
išsiuntinėjamos įžymiems po
litikams, bibliotekoms, spaudai.

Altas daugiausia prisidėjo 
prie sudarymo Kersteno komite-

sulaužius visas tarptautines su
tartis.

Altas leidžia biuletenius lie- 
tuvių bei anglų kalbomis. Svar
besniais atvejais tokių biulete
nių spausdinama iki 2,000 eg
zempliorių. Taip pat leidžia bro
šiūras bei knygas anglų kalba. 
Kasmet išsiuntinėja po maždaug 
11,000 laiškų, biuletenių bei ki
tokių leidinių.

Altas visada glaudžiai bend
radarbiauja su Vliku ir jo veik
lą remia pinigais. Iki šių metų 
galo Vlikui bus davęs per 
400,000 dolerių (man suteikto
mis žiniomis, iki 1982 spalio 1 
Vlikui duota 348,616 dol. para
mos).

Vasario Šešioliktosios proga 
kiekvienais metais Altas paruo
šia programą radijo valandėlėms 
anglų ir lietuvių kalbomis.

Tai tik ryškesni Alto darbai, 
su daugeliu kitų surašyti 1983 
metų Alto leidiny, mano išran
kioti ir savais žodžiais pateikti. 
Išrašais norėjau parodyti, kad 
Altas dirbo praeity ir iki Šiol 
tebedirba labai svarbius Lietu
vos laisvinimo darbus.

Besiruošiantiems į Dešimtąjį 
Amerikos lietuvių kongresą, ar
ba norintiems bent spaudoje jo 
eigą sekti, visų pirma cituoju jo 
tikslą, surašytą Alto statuto 16- 
tam paragrafe:

Amerikos lietuvių kongreso 
tikslas — pademonstruoti Ame
rikos lietuvių vieningumą kovo
je ui Lietuvos išlaisvinimą, pa
reikšti padėką ui paramą arba 
pasisakyti dėl JAV vedamos po
litikos Lietuvos išlaisvinimo rei
kalu, aptarti pasiruošimą specia
liai akcijai, reikalaujančiai pla
čios visuomenės įsijungimo bei 
paramos.

Kongresas išklauso ALT Val-

gettŲų ALT ateities daxboHu.
Be abejo, plačioji vifuomenė 

apie Kongreso nutarimus suži
nos ii spaudos, juos komentuos, 
o Alto darbus rems ir ateity.

šiemet jau įvyko du dideli 
JAV bei Kanados lietuvių susi
būrimai: liepos pradžioje—Cle- 
velande ir rugsėjo pradžioje— 
Toronte. Alto rengiamas Kong
resas duoda progą “atsilošti” 
ir Chicagos lietuviams, pabend
rauti su delegatais iš įvairių 
JAV vietovių, taip pat ir su 
eventualiais svečiais, štai svar
biausia Kongreso informacija:

Vyks Quality Inn Midway, 
5001 W. 79th Street, Burbank, 
Illinois.

Šeštadienį, spalio 27, rytinė 
sesija prasidės 9:30 v. Šalia pa
šaliečiams (ne delegatams) ne
įdomių formalybių, mano nuo
mone, didelio dėmesio verti šie 
momentai: Alto pirmininko dr. 
Kazio Šidlausko pranešimas; 
Alto pirmosios valdybos nario 
Juozo Laučkos paskaita “Žvilgs
nis į Alto kilmę, prasmę ir 
ateitį”; ir diskusijos bei paklau
simai.

Popierinėj sesijoj, kuri prasi
dės 2:00 v., adv. Povilas Žum- 
bakis kalbės apie lietuvių teisių 
gynimą, o Lietuvos atstovas prie 
Šv. Sosto ir Lietuvos pasiunti
nybės Washingtone patarėjas 
Stasys Lozoraitis kalbės tema 
“Lietuvos Diplomatinės tar- 
nygos uždaviniai bei reikšmė 
darbe už Lietuvos laisvę”.

Šeštadienio vakare, 7:00 v., 
to paties viešbučio Starlite salė
je prasidės banketas, kurio 
metu bus pagerbti visi buvę 
Alto pirmininkai (velionis Leo
nardas Šimutis, Antanas Rudis, 
Eugenijus Bartkus, dr. Kazys 
Bobelis ir dr. Kazys Šidlauskas).

Sekmadienį, spalio 28, po iš
kilmingų pamaldų liuteronų ir 
katalikų bažnyčiose, 1:30 v. 
įvyks baigiamasis kongreso po
sėdis, kurio metu kalbės Vliko 
pirm. dr. K. Bobelis (tema: 
“Tarptautinė politinė raida ir 
Lietuvos bylos vystymasis”) ir 
Algirdas Šilas (tema: “Jaunes
nioji karta Lietuvos laisvinimo 
darbe”).

Reikia tikėtis, kad Alto rengia
mas Dešimtasis Amerikos lietu
vių kongresas bus lygiai taip 
sėkmingas, kaip praėjusi šokių 
šventė ir šv. Kazimiero metų 
pabaigtuvės.

44-TŲ METŲ VASARA
Didysis egzodas

PAULIUS JURKUS
6.—

j
Kaip minėjau, iš Kauno pasi

traukęs Vytautas Soblys atsidū
rė Žemaičių Kalvarijoje. Jo žmo
na ten atidarė dantų gydymo 
kabinetą. Dirbdavo prie lango 
dienos metu, tai ir teko ją daž
nai matyti.

Vytautas Soblys buvo mokytas 
žmogus. Buvo baigęs Sorbonos 
universitetą Prancūzijoje. Studi
javo filosofiją. Bendradarbiavo 
tautininkų spaudoje ir, to meto 
valdžioje buvo svarbus žmogus.

Jis kartą mane aplankė. Buvo 
nejauku su juo kalbėti. Imi ir 
varžais, nerandi tinkamo žodžio. 
Pasakiau ir aktoriui — režisie
riui Juozui Miltiniui, kad yra at
plaukusi tokia didelė žuvis pas 
mus.

Jis nusijuokė ir papasakojo 
•tokį nuotykį. Kai Miltinis grįžo 
iŠ studijų Paryžiuje (ten jis stu- 

;dijavo vaidybos meną), jis apsi- 
,lankė Švietimo ministerijos 
-kultūros departamente. Kaip 
•minėjau, to departamento direk- 
'torius ir buvo V. Soblys.

V. Soblys atsistojo ir svečią 
priėmė su deramu respektu ir 

I . mandagumu.
1

— Apie jus daug girdėjau, — 
tarė Soblys, pasisveikindamas, 
o Miltinis jam atšovė:

— O aš apie jus nieko negir
dėjau.

J. Miltinis būdavo gana ašt
rus ir, siekdamas originalumo, 
dažnai kitam gana aštriai pa
važiuodavo.

Kultūros departamentui pri
klausė teatrai, o Miltinis ką tik 
ir buvo baigęs vaidybos studi
jas ir ieškojo darbo. Po tokio 
žodinio apsišaudymo jų pokalbis 
greitai baigėsi, ir J. Miltiniui 
teko laukti geresnių laikų, kol 
įsitvirtino teatre. Į Kauno teatrą 
jis nenorėjo eiti. Nusikėlė į Pa
nevėžį ir ten susikūrė pats dide
lį ir gražų teatrą.

Tas ponas Soblys taip ir pasi
liko Lietuvoje. Nesuspėjo pasi
traukti.

į

Lankome kaimynę aktorę
Nepertoliausiai nuo Šamelės 

kaimo ir Žemaičių Kalvarijos 
yra Gintališkės parapija ir ten 
Gilaičių kaimas. Tame kaime 
gyveno Birutė Geri kaitė, aktorė, 
dirbusi Panevėžio teatre pas 

Miltinį. Ji buvo susirgusi džio
va, iš teatro pasitraukė, kurį 
laiką gydėsi Latvijoje kažkokio
je sanatorijoje, o tą žiemą gy
veno savo namuose tame kaime.

Mudu su poetu Vytautu Ma
černiu ją aplankėm žiemos me
tu. Nuėjom pėsti. Tai buvo kovo 
mėnuo, nes daug kur jau snie
gas tirpo. Ji ten gyveno labai 
vienišai, giliausiam kaime, per 
dieną skaitydama knygas, pati 
viena šokdama. Kai mes netikė
tai užėjome tada, ji kaip tik, 
apsirengusi tautiniais drabu
žiais, viena pati šoko įvairius iš
raiškos šokius. Šoko prie patefo
no muzikos.

Mūsų pasirodymas ją tiesiog 
sujaudino ir praturtino visą 
vakarą. Ji anksčiau buvo susi
pažinusi su Vytautu Mačerniu. 
Nuo to laiko vis su dideliu dė
mesiu apie jį kalbėdavo ir ieš
kodavo jo draugystės. Tą 1944 
metų vasarą, apie rugpjūčio 
vidurį, ji atvyko į Žemaičių 
Kalvariją. Surado reikalą. Mūsų 
mažame miestelyje buvo linų 
sėmenų spaudykla. Iš sėmenų 
padarydavo aliejų. Ji atsivežė sė
menų maišelį ir ten jai išspau
dė. Ta proga atsilankė ir pas 
mane, norėjo susitikti Vytautą, 
bet šis trumpam pasirodė ir tuoj 
pranyko.

Sumanėm ją aplankyti dabar 
visi — visi Panevėžio aktoriai 
ir mudu su Vytautu Mačerniu. 
Nuvažiavome arkliuku į tą Bi
rutės kaimą.

Pravažiavome ir tokią trobelę; 
iŠ kur buvo kilęs dailininkas 

Truikys. Kažkas mum parodė, ir 
mesatkreipėm dėmesį. Bestovint 
išėjo studentas, pažįstamas iš 
Vilniaus universiteto. Jis ten bu
vo sustojęs, pasitraukęs iš kažko
kio Aukštaitijos miestelio.

Birutė dabar labai pradžiugo, 
sutikus tokį būrį svečių. Ten 
dar buvo kitas vaikinas, kuris, 
atrodo, jai merginosi. Birutės 
namas buvo senas, sulinkęs, iš 
vienos pusės net paremtas, kad 
nesugriūtų. O nutiko taip, kad 
buvo suvežę medžiagas naujam 
namui statyti, bet prasidėjo ka
rai ir viską sumaišė. Jos motina 
buvo mirusi, o jos tėvelis tar
navo kažkur, rodos, kad Kėdai
niuose.

Jai namuose buvo gana daug 
slegenčios aplinkos. Viena jos 
teta buvo nepilno proto, bet 
nieko didesnio nepadarė. Ji dar 
turėjo ir broliuką, kuris buvo 
aklas. Tada, kai mes svečiavo- 
mės, jis sėdėjo prie tvenkinio. 
Birutė apie jį nieko nesakė, tar
tum jis būtų mūsų pažįstamas.

Tuo metu iš tvenkinio išėjo 
antis su savo mažais vaikais ir. 
grikšėdama, pasisvarstydama į 
šonus, antis traukė kažkur į so
dą. Visi stebėjome šią vilkstinė- 
lę, o tas berniukas prie tvenkinio 
net nepažvelgė į tą pusę. Jis ne
judėjo ir keistai žiūrėjo kažkur į 
tolumą.

Paklausiau Rimtės, kas jis 
toks, kodėl jis nereaguoja į an
čiukus. Ir Birutė susijaudinus 
pasakė, kad jis aklas.

Ir gaila buvo mum to aklo 

berniuko. Jis buvo kokios 16 
metų. Liūdnas sėdėjo saulutėje 
ir nematė, kiek čia svietelio 
įgūžėjo, nematė jau nokstan
čio sodo ir apynių karčių. Ne
matė ir tų ančiukų, kurie visiem 
nešė džiaugsmą savo gražumu.

Tą patį vakarą mes grįžom į 
savo nuolatines buveines. Pane
vėžio dramos aktoriai į poeto 
Vytauto Mačernio sodybą, o aš į 
savo trobelę, kuri buvo pasku
tinis namas Žemaičių Kalvarijos 
miestelio riboje, visai prie Še- 
šaičių kaimo.

Vaidinimas Telšiuose
Tą vasarą, kai sustojo frontai, 

žmonės kažkaip apsiprato su 
padėtimi. Kiek palaukę, vėl 
ėmėsi darini. Keisčiausia, kad 
Telšiuose ten veikęs teatras pa
statė veikalą “Svetimas plunks
nas”. Anksčiau buvo užplanavę, 
pradėję repeticijas ir vasaros vi
duryje veikalą parodė scenoje. 
Teatrui vadovavo aktorius Na
palys Bernotas, prieš tai dirlięs 
Vilniaus dramos teatre. Talen
tingas ir mielas aktorius.

Nusitrenkiau į Telšius dvira
čiu. Kažkaip keista ir nejauku. 
Telšiuose mokiausi, baigiau 
gimnaziją. Buvo mielas miestas 
su daugel prisiminimų. O dabar 
buvo kažkodėl nejauku. Jauti, 
kad kažkas kabo ore. kad viskas 
čia yra tik laikina, kad ir tas 
vaidinimas tik mus užliūliuoja. 
Bet ne vėl prasiveria tikroji 

padėtis, kad viskas tuoj paju
dės, ir susimaišys dangus su 
žeme.

Premjera praėjo be didesnio 
entuziazmo. Kalbėta apie naujų 
veikalų pastatymą ir planuota, 
bet padėtis diktavo savo — teat
ras ilgesnį laiką nebeveikė.

Telšiuose mokyklos rengėsi 
naujiem mokslo metam. Net 
ir kunigų seminarija planavo 
pradėti mokslo metus. Jai buvo 
sunkiau, nes pagrindiniai jos rū
mai buvo užimti vokiečių ka
riuomenės. Seminarija turėjo 
veikti pradžios mokyklos patal
pose priešais katedrą, klierikai 
turėjo apsigyventi privačiai kur 
nors mieste. Apie tai ir buvo 
kalbama mieste.

Svečiai iš Vokietijos
Telšiuose teko sutikti ir svečių 

iŠ Vokietijos. Jie buvo pasitrau
kę iš Lietuvos liepos pradžioje. 
Kai frontai aprimo, jie gavo lei
dimus atvykti į Lietuvą. Suti
kau ten dr. Praną Padalį ir savo 
profesorių Zenoną Ivinskį. Jie 
ten lankėsi Vliko reikalais, susi
tiko su įvairiais įtakingais žmo
nėmis, su vyskupu V. Borisevi- 
činmi. su aukštais karininkais.

Tas jų apsilankymas pakėlė 
žmonių nuotaikas, padrąsino. O 
gal iš tikrųjų kas nors bus, 
gal mes išsilaikysime šiame Lie- 
tuvos kampelyje,

fIbis thiugiatA
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Thousands of letters, telegrams and telephone calls to the White House have gone unanswered 
We therefore wonder:

IS PRESIDENT REAGAN AWARE OF THE OSI

Telegram to President Reagan,
Dear Mr. President:

1484 — SV. KAZIMIERO METAI

RGB PARTNERSHIP?

President Ronald Reagan 
The White House 
Washington, D«C. 20500

Dear President Reagan:

August 30, 1984
In 1978, Congress enacted Public Law 95-549, which resulted in the establish
ment of the Office of Special Investigations under the U.S. Department of 
Justice.

You have expressed Interest in ethnics, and you have seen the true nature 
of the Soviet propaganda and deception campaigns, 
and appreciate your stand. We agree 
is an evil empire.

In January of 1980, in Moscow, Walter Rockier and Allan Ryan of the O.S.I. 
negotiated an agreement with the Soviet Union for the submission of evidence 
and teatinony to be used in our United States courts.

We all admire your courage 
with your assessment that the Soviet Union

so active in recent years against your 
Free World, has found unwitting partners

I wrote to you about this on March 28,

The KGB team which has been 
Administration and the rest of the 
within your own Justice Department. 
1984; to document these charges, I enclosed 140 pages of documents admitted as
evidence in our courts and other reliable materials as to the linkage between 
the Justice Department, Office of Special Investigations and the notorious KGB.

Unfortunately, it appears that your aides 
attention, nor did they see fit to even 
hand-delivered letter and exhibits.

aid not bring the matter to your 
acknowledge the receipt of the

: to this issue, which is directed 
Ukrainians, Latvians, Estonians, 

Rumanians, and Russians are victimized by the OSI in

In February 1983, ’’Izvestia*1 proclaimed the KGB to be the responsible organ 
for the collection of this evidence and testimony.

In September 1983, Federal Judge D.R. Debevolse stated in his decision on 
United States vs. Juozas Kungys: "If the government deputizes a totalitarian 
state to obtain for it evidence to be used in a United States court, the 
government must take whatever steps are necessary to ensure that the evidence 
was not coerced or otherwise tainted by improper pressures. The government 
has not fulfilled its responsibilities in this regard in this case.”

On February 4-5, 1984, Americans for Due Process sponsored a seminar at 
Georgetown University, Washington, D.C., which was attended by ethnic 
community leaders from across the country. We deeply regret that the U.S. 
Department of Justice did not accept our invitation to participate in a 
scholarly and well-balanced program. The court proceedings overseen by the 
O.S.I. are being branded a new wave of McCarthyism by the American press. 
In light of the overwhelming evidence presented last weekend, we have no 
choice but to agree with such an assessment.

Your administration has been insensitive 
exclusively against Eastern Europeans. 1 
Lithuanians, Croatians, 
its search for alleged Nazi collaborators in the United States. While I am not 
against the concept Of deporting Nazi collaborators, I feel that the KGB link 
with the OSI is as intolerable as would 
Eastern Europeans, who suffer under the 
singled out for prosecution.

be such a link with the Gestapo, 
armed Soviet yoke, should not be

shocked and outraged by the OSI'sEastern European coonunities have been 
collaboration with the KGB. The OSI-KGB partnership (so teraed. by Fed. Judge 
D. Debevolse In United States v. Kungys, 571 F. Supp. 1104 [1983]) Is simply 
unconscionable, as I am sure you will agree, 
single-minded focus on Eastern Europeans - primarily 
United States under the Displaced Persons Act of 
French, Italian, or Spanish collaborators as well?

Also intolerable la the 
those who emigrated to the 
1948. Why not seek out 

After all, those countries
had millions of sympathizers, collaborators, and Fascists formally working for 
the Third Reich. Why are the members of the Jewish Judenrat, who profited from 
the Holocaust and escaped Israeli justice, allowed to remain free in the United 
States and are not sought out by the OSI? 
ex-NKVD (KGB) agents to live in the United 
deportation? The Soviets were, after all, as 
are, unlike the Nazis, still operating against 
innocent dissidents 
oppressing entire

in concentration 
nations.

will agree, that the 
that unless the OSI is

CO-SIGNED BY SEMINAR ATTENDEES:

camps

Why does our government permit 
States free of the threat of 
vicious as the Nazis; and they 
their own citizens, imprisoning 

and psychiatric wards, and

concepts of due process and equal 
expanded to trace5 all alleged Nazi and

I think you 
protection demand 
Soviet collaborators, it should not be allowed to terrorize only those ethnic 
communities which have been vocal in their anti-communism.

As a further example of the OSI’s attempt to placate their friends at the 
KGB, you may wish to examine the OSI’s position in In the Matter of Lianas. 
Mr. Lianas was found deportable from the United States. The merits of the 
trial process aside, the OSI has taken it upon itself to expressly rewrite your 
foreign policy as to the non-recognition of the Soviet occupation of Latvia, 
Estonia and Lithuania. It has requested in open court that Mr. Linnas, a 
native and citizen of independent Estonia, be deported to the USSR, because 
Estonia no longer exists. This is in complete contradiction of all.,
presidential pronouncements on the issue, beginning with President Truman and 
ending with you, Mr. President. The Baltic communities supported your 
election, confident that your Administration would continue the policy of 
non-recognition. They were encouraged by your statement, which was introduced 
in the United Nations by Ambassador Jeane J. Kirkpatrick on July 29, 1983:

"... the government of the United States has never recognized the 
forced incorporation of the Baltic States into the Soviet Union and 
will not do so in the future.

"On this occasion, we wish to reaffirm this policy as we note the 
threeanniversary of the 1922 recognition by the United States of the 

Baltic Republics. In so doing, we demonstrate our continuing 
conmitment to the principles and purposes of the United Nations 
Charter and to the cause of peace and liberty in the world.”

If the OSI is successful in deporting a single Balt to the Soviet 
however, all your ‘proclamations are rendered meaningless, 
communities have been overwhelmed by these inconsistent stands towards 
policy of non-recognition; but surely it could not have been your intention to 
delegate the sensitive issue of non-recognition 
are clear and reassuring, but acts speak louder 
the OSI speaks for your Administration.

The
Union, 
Baltic 

the

policy to the OSI. Your words 
than words, and it appears that

nationalities met at Georgetown 
1984, and thereafter sent you a 
due process standards must be

Representatives of various Eastern European 
University in Washington D.C. on February 4-5, 
telegram with a plea for an affirmation that 
applied in OSI prosecutions and that KGB produced evidence has no place in our 
courts. That telegram, as well as thousands of letters to the White House from 
individual Ukrainians, Rumanians, Lithuanians, Estonians, Latvians, Russians, 
Croatians, and others, have gone unanswered.

Mr. President, it is imperative for us to 
term of your Administration as to the United 
tion. We have always believed in and trusted 
who block these issues from your consideration, and we hope that you will at 
long last be addressing these questions yourself. Hundreds of thousands of 
American citizens of Eastern European origin are awaiting your response, con
fident that it will be consistent with your personal philosophy of freedom and 
fairness.

(The letter has been reprinted with the permission 
of Mr. S. Paul Zumbakis)

know the true policy of the first 
States’ position on non~recogni- 
you. We assume it is your aides

Respectfully,

(signed)

S. Paul Zumbakis

Mr. President, it is our firm belief that any person who participatea in 
crimes against humanity should be brought to justice. Our Constitution and 
principles of due process should be the standards by which. American Justice 
is meted out. Persons prosecuted by the O.S.I. should have the right to a 
trial by jury, legal counsel should they not be able to afford same and 
equal access to evidence. KGB produced evidence should have no 
courts.

AMERICANS FOR DUE PROCESS 
.February 9, 1984

place in oui

gg

Americans Against Defamation of Ukrainians 
American 
American 
American 
American 
American 
American

Baltic Student Association
Byelorussian Anti-Defamation Federation 
Connittee Against the Use of Soviet 
Coalition for a Free Russia Evidence 
Congress of Russian Americans
Estonian -American National Council

Legion of Estonian Liberation 
Lithuanian World Review Rflglo 
Romanian Orthodox Brotherhood 
Ukrainian Congress Coonittee of

Croatian Defense Association
Latvian Association
Latvian Youth Association
Lithuanian Coununity - Executive Comittee
Lithuanian Coonunity - Public Affairs Council joint Baltic American National Committee
Lithuanian Youth Association. Latvian Welfare Association

Ukrainian American Bar Association
World Federation for a Free Latvia 
World Lithuanian Coommity
World Lithuanian Youth Association

WHO SPEAKS FOR THIS ADMINISTRATION?

Attorney General William French Smith
(Address before the DePaul University Convocation, February 5, 1984)

„A tyrannical nation uses any and every thing it wishes to use. Nothing is 
important in itself but only as a means to achieving the ends of the state. If 
much has changed about the Soviet Union since the time of Stalin, this 
tyrannical character of the state has remained the same. Whereas Stalin 
murdered political dissidents— millions lost their lives this way — Soviet rulers 
now deal with them in ways that are less bloody, but no less effective ... The 
Soviet Union, however, is a land of servitude, a totalitarian society. Whatever 
features the Soviets’ legal system may appear to have in common with ours, the 
respective systems are as different in the final analysis, as night and day.”

Attorney General William French Smith
(Address before the American Bar Association, August 6, 1984)

„...We were especially concerned by reports in the press that the Ku Klux 
Klan had allegedly mailed threatening and abusive letters to some twenty 
Asian and African countries planning to take part in the 1984 Olympic Games. 
We have copies of these letters. They are openly racist and disgusting, and they 
threaten violence... But even more reprehensible than the letters themselves is 
what we now know about their origin ... They were ... manufactured and mailed 
by another organization devout to terror: the KGB ... they [the letters} are 
classical examples of a Soviet forgery on disinformation operation ... Through 
this plot, the Soviet Union, employing cynical falsehood, struck at both the 
Olympic ideal and the rule of law."

- OR -
Deputy Assistant Attorney General, Mark M. Richard

(direct supervisor of OSI) in his letter of July 23, 1984 to Rep. Ray Kogovsek 
(U.S. House of Representatives)
[Responding to Mr. Zumbakis’ charge of OSI-KGB partnership]

„„.our reliance on this [soviet] evidence is not misplaced, [and] the articles 
which Zumbakis assembled portray these men [ Procurators Rudenko ahd 
Bakucionis] as suppressing of insurgent prisoners [in Vorkuta slave labor camp] 
and prosecuting religious dissidents ... may arouse our indignation, [but] they 
do not demonstrate that the evidence obtained in the Soviet Union is 
tainted... nor should they be used as an excuse for failing to use legitimate 
evidence — ragardless of its origin ...”

President Ronald Reagan
(Statement to the 38th United Nations General Assembly — July 29,1983) 
„.„the government of the United States has never recognized the forced incor
poration of the Baltic States into the Soviet Union and will not do so in the 
future.99

- OR -
OSI Trial Attorney

tn U.S. v. Linnas hearing April 28, 1983 in Judge Howard Cohen’s Court Room: 
„Yes your Honor. It is the government’s [U.S.A.] position that the defendant

[Mr. Linnas — an Estonian] is stateless and for that reason the government 
... designates the Union of Socialist Republics..." [ for deportation ).

We do not believe that President Reagan would tolerate the actions of the Office of Special Investigations, if his aides informed him of the OSI’s linkage with the notorious KGB.

We need your support and your contributions. Please help us inform the President and the American people.

- We are AMERICANS FOR DUE PROCESS ~ 
P.O. Box 85 

Woodhaven, New York 11421
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Trečiasis Pabaltiečių jaunimo 
kongresas įvyko rugpjūčio 16 - 

•1

i

vietę “Saulainę”, už Toronto, 
suvažiavo netoli septynias- 
dešimts jaunuolių.

Kongresas prasidėjo ketvirta
dienį demonstracijomis prie To
ronto miesto rotušės. Buvo išda
linti informacijos lapeliai apie 
pabaltiečių sąžinės kalinius. To- 
rontiečiai labai teigiamai priėmė 
pateiktą informaciją apie pabal- 
tiečius.

Penktadienį latvis profesorius 
dr. Juris Dreifelds iš Kanados, 
Brock Universiteto, papasakojo 
apie gamtos taršą Pabaltijo 
kraštuose. Buvo labai nemalonu 
sužinoti, kad Baltijos jūra yra 
labai užteršta, ir kad joje yra 
daug vietų kur nebėra jokios 
gyvybės. Pabaltiečiai valgo ypa
tingai daug žuvies, kuri sugau
nama Baltijos jūroje. Šios žu
vys kaip ir jūra turi daug nuo
dingų chemikalų ir spėjama, kad 
pabaltiečių gyvenimo ilgio ma
žėjimas galėtų su tuo turėti rv- 
šį.

Vėliau tą pačią dieną, estai 
Marga Raudsep ir profesorius 
Vello Sermat kalbėjo apie vaikų 

5S

sep teigė, kad vaikas turi pats 
norėti savo tėvų kalbą išmokti. 
Jeigu per prievartą jis bus ver
čiamas kalbėti, tai vėliau jisai 
nebekalbės, nes jis pats neiš
moko tėvų kalbos pamilti. Jeigu 
žmogus kalbą pamilsta, nors 
tuo laiku jos gerai ir nemoka, 
jame atsiranda noras, geriau su
sipažinti su gramatika, praplėsti 
žodyną, ir netrukus pats kalbą 
gerai išmoksta.

Profesorius Sermat supažindi
no su nauju metodu mokyti 
vaikus tėvų kalbos. Jis papasa
kojo apie estų .šeimas, gyvenan
čias Suomijoje. Jie vaikus siuntė 
į švedų mokyklas, kur kalbėjo 
švediškai. Jie estiškai išmoko na
muose, o su. draugais visuomet 
kalbėjo suomiškai. Taigi, suda
rius tokią aplinką, kurioje kelios 
kalbos nuolatos vartojamos, vai
kai natūraliai ir greitai tas kal
bas pasisavina.

Šeštadienį Mari-Ann Rikken 
papasakojo apie veiklą Ameri
koje ir Kanadoje keliant Pabal
tijo kraštų sąžinės kalinių kian
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WORCESTER, MASS

Vykome į iškilmes
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 

kuopos šaulių grupė pasisamdė 
limuziną ir rugsėjo 14 rytą iš
vyko į vysk. Pauliaus Baltakio. 
OFM , konsekracijos iškilmes 
Portland, Maine. Rytas buvo ap
siniaukęs, o priartėjus prie New 
Hampshire valstijos lijo labai 
stipriai. Artėjant prie Kenne- 

sėti, o pačiame Portlande švietė 
labai maloni saulutė. Tad gau
siai susirinkę lietuviai labai 
džiugiai galėjo dalyvauti lietu-
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Portlando katedroje garbin
gųjų svečių tarpe matėsi ir Wor- 
cestesrio atstovai: P. Molis, R. 
Jakubauskas. I. ir E. Marke
vičius, Atlanto rajono vadeiva ir

I
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Kennebunkporte 
didžioj palapinėj vyko 
ir programa, 
sveikino skautų vadovai R. Ja
kubauskas, Atlanto rajono skau- 

Worcesterio
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cesterio LB apylinkės sveikini
mą įteikė vicepirm. P. Babic
kas.

Gaila, kad iš Worcesterio tiek 
nedaug lietuvių tedalyvavo. At
rodo, kad autobusas buvo gana 
pasyviai organizuojamas. O da
lyvauti tikrai buvo verta ir 
džiugu.

"Aušros" dešimtmetis
Lietuvių kultūrinė radijo pro

grama “Aušra" švenčia 10 metų 
veiklos sukaktį, kuri bus pami
nėta spalio 20. šeštadienį, 7 vai. 
vak. Maironio Parko didžiojoje 
salėje: banki'tas. programa, šo-

simą. Ji ragino kelti į viešumą 
tikrą pabaltiečių padėtį Sov. Są
jungoje. Ji pranešė, kad “Laisvės 
Radijas” paruošia mėnesines ži
nias apie sovietų disidentus, ku
rių taipe yra lietuviai, latviai ir 
estai. Šios žinios taip pat išsiun
tinėjamos į visas didžiąsias 
Amerikos bibliotekas.

Dr. Linas Sidrys kalbėjo apie 
prieauglio mažėjimą Pabaltijo 
kraštuose. Remdamasis statisti
ka, jisai įrodė, kad pabaltie- 
čiam gręsia rimtas pavojus iš
nykti. Jis nurodė daug prie
žasčių kodėl mūsų laikais reikia

tiškas ir religingai nusiteikusias 
Šeimas. Neišauklėtų žmonių 
skaičius pasaulyje didėja. Kokia 
bus ateitis, kai šviesuolių skai
čius sumažės iki to. kada jie ne
beturės tvirtos įtakos žmonijai.

Panning kalbėjo apie “Šiaurės 
branduolinę laisvės zoną.“ Šiuo 
metu vyksta sąjūdis mažinti 
Sov. Sąjungos ir JAV branduo
linių ginklų skaičių šiaurės zo
noje. Prof. Panning teigė, kad 
reiktų pradėti mažinimą Pabalti
jo kraštuose, kuriuose šiuo metu

mosi zonose laiko nemaža skai- A.
čių branduolinių ginklų.

Rita Rudaitytė kalbėjo apie 
Helsinkio žmogaus teisiu konfe- 
renciją. kurį įvyks ateinančiais

vvoje. Jinai supažindino su Hel
sinkio konferencijos istorija ir 
priminė, kad Kanados atstovai 
jau priima žinias apie disiden
tus ir sąžinės kalinius.

Šeštadienio vakarą latvių jau
nimas supažindino su jų ruošia
ma kitą vasarą pabaltiečių eks
kursiją laivu. Toji kelionė laivu

ma Baltijos juroje ir pasibaigs 
Helsinkio mieste. Jos tikslas.at-

tijo tautas. Tikimasi, kati daly
vaus apie 500 pabaltiečių jauni
mo.

Sekmadienį kongreso dalyviai 
išklausė mišių, kurias aukojo e

Kun. J. Štaškus pamoksle iškėlė 
mintį, kad kiekvienas pabaltietis 
turėtų rimtai pamąstyti gal yra 
Diev(~~valia sukurti gražią ir 
didele krikščioniškai nusitei-

kiai. Programą atliks vyrų okte
tas iš Montrealio. Vadovauja 
muzikas Jonas Stankevičius.

Rengėjai kviečia kuo gausiau 
atsilankyti ir paremti šį gražų 
kultūrinį darbą, kurį su dideliu 
pasišventimu atlieka radijo 
“Aušra" programos vedėjas inž. 
E. Meilus. Jr. Jam sumaniai 
talkina žmona Teresė.

Oro bangomis jie informuoja 
visuomenę ne tik apie lietuvišką 
veiklą mūsų kolonijoje, bet su
pažindina klausytojus su pasau
linio masto ivvkiais, o svarbiau
sia apie dabartinę padėtį pa-

Radijo programą globoja 
Worcesterio lietuvių organizaci
jų taryba. Radijo stotis nėra ko

mercinė. todėl jokie apmokami 
skelbimai nepriimami. Pajamos 
sudaromos iš lietuvių organiza
cijų ir atskirų asmenų aukų. 
Remkime ir toliau radijo prog
ramą, kad lietuviškas žodis nie
kada oro bangomis nenustotu 
skambėjęs mūsų kolonijoje.

Dalyvaukime sukakties minė
jime, ir tai jau
šas prie tolimesnės radijo prog
ramos egzistencijos, prie to pri
dėkime finansinę aukelę pagal

Nekalto Prasidėjimo Marijos 
seselii.i Putnamo rėmėjai kartu 
su seselėmis kviečia ne tik \Vor- 
ccsterio, liet ir aplinkinių koloni-

sekmadienį. I vai. p.p. į Mairo
nio Parką. Didžiojoj*' salėje į- 
vyks koncertas. Programą atliks 
musu iškilioji solistė t-ina (,ap- 
kaiiskienė u Montrralio mergai-

kusią Pabaltijo etninę Šeimą.
Po mišių buvo išrinkta atei

nančių metų kongreso valdyba. 
Lietuviam atstovaus Algis šilas 
(Chicaga), Ramunė Tričytė (Chi
caga) ir Vidmantas Rukšys (Phi
ladelphia). Kongreso dalyviai 
nutarė organizuoti kitą kongre
są 1985 birželio mėn. lietuvių 
stovyklavietėje.

PabaltieČių jaunimo kongresas 
labai pasisekė. Suvažiavo jauni
mas iš visur, net iŠ tolimos Ang
lijos ir vakarų Kanados. Tikimės, 
kad kongreso dalyvių skaičius 
kasmet augs ir vis glaudžiau 
vienys Pabaltijo jaunimą išeivi
joje.

226 ir Kongreso atstovas Tom 
Corcoran panašią rezoliuciją 
H. J. Res. 435, kurios reikalavo, 
kad JAV vienašališkai atsisaky
tų Jaltos susitarimų. Jaltos kon
ferencijoj 1945 JAV pripažino 
pagal Curzono liniją pravestą 
Lenkijos rytinę sieną, kuri pali
ko Vilnių Lietuvai. Jaltos susita
rimų atšaukimas iš naujo iškel
tų 
klausimą ir sudarytų pavojų, 
kad JA\’ gali jį pripažinti Len
kijai. Todėl 1983 m. VI PLB Sei
mas priėmė nutarimą prieš Jal
tos susitarimų panaikinimą. 
“Rytų Europa pakliuvo sovietų 
valdžion ne dėl Jaltos susi
tarimų, bet sovietams 
sitarimus sulaužius”, 
seimas.

JAV’ LB-ės Krašto 
pirmininkas ir Visuomeninių 
reikalu tarvba, vvkdvdami seimo 
nutarimą, kreipėsi į prezidentą 

priklausomybės

tuos su-

valdybos

mentą ir Senato bei Atstovų 
rūmų užsienio reikalų komisijas 
su pasisakymais prieš sen. Kas
ten ir atst. Corcoran rezoliuci
jas. Į šiuos pasisakymus buvo 

sienio reikalų komisijos pirmi
ninkas senatorius Charles H. 
Percy sen. Kasten rezoliuciją 
užšaldė ir nesutiko ją pateikti 
savo komisijai, o jo įstaiga pa
siūlė Pomost organizacijai tartis 
su JAV LB-e dėl rezoliucijos 
teksto pakeitimo. Toks telefoni- 

čių choras “Pavasaris”, kuriam

Būsite pavaišinti rėmėjų pa
gamintais skaniais pietumis, o 
dar skanesne lietuviška seselių 

C

site ir į namus parsinešti ar 
parsivežti.

Bus galima įsigyti solistės Gi- 

telę, o taip pat lietuviškų 
knygų. Jūsų patogumui ir ren- 

po 10 asmenų užsisakykite iš 
anksto pas J. Miliauskienę. Jos 
telefonas 755-1894.

$į renginį praturtins dail. 
Adomo Galdiko meno kūrinių 
paroda, kuri bus atidara nuo 
11 vai. ryto žemutinėje salėje. 
Visi atsilankiusieji ne tik pama
tysite. bet galėsite įsigyti 
mūsų didžiojo dailininko meno 
kūriniui. Juos atveš seselės, ku
riom palikta tuois kūrinius glo
boti. Dailininkas A. Galdikas 
jau amžinybėje, bet jo meno kū
riniai gyvi ir šiandien. Papuoš- 
kime jais mūsų namų kambarių 
sienas.

Mergaičių choras pagiedos 
bus mūsų įna- keletą giesmių to sekmadienio 

rytą Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje per 10 vai. mišias.

Rezervuokime minėtą sekma
dienį praleisti su seselėmis. Da
lyvaukime patys, pakvieskime ir 
draugus, kad salė būtų pilna. 
Taip pat jauskime pareigą bent 
kokia auka paremti tuos gra
žiuosius seselių darbus, nes ki
tataučiai jų nerems. Seselės dė
kingos visiem geradariam, ma
loniai priima visada, kada nu
vykstame i jų sodybą ir maldo
mis kasdit'n lydi mūsų gyveni
mo dienas.

JM.

Jonas V. Dunčia

LENKAI NUSILEIDO DĖL JALTOS
Lenkų organizacijos Pomost 

prašymu senatorius Robert W.

Paskaitos metu pabaltiečių jaunimo kongrese.

sėjo 7 - 9 su Californijoj gy
venančiu Pomost direktorium ir 
Jaltos atšaukimo komiteto pir
mininku Adam W. Kiemik, JAV 
LB-ės Visuomeninių reikalų ta
rybos įgaliotiniui informuojant 

komiteto atstovą Myron W. 
Wasylyk.

Pomost atstovui sutikus iš
braukti reikalavimą, kad JAV 
atšauktų Jaltos susitarimus, pa
sitarimo dalyviai susitarė dėl 
naujo, kompromisinio rezoliuci- 

derinasi su VI PLB Seimo nuta
rimu ir prezidento Reagano 
1984 rugpjūčio 17 pasisakymu 
dėl Jaltos, kur jis, Varšuvos su
kilimo 40 metų sukakties proga, 
lenkam pareiškė: “Visų pirma 

ti, kad mes atmetame Jaltos su
tarimo interpretaciją, kuri įtai
goja Ameriką sutinkant su Eu
ropos padalinimu įtakos sriti
mis. Priešingai, mes laikome tą 
sutarimą trijų didžiųjų valstybių 
pažadu po Antrojo pasaulinio 
karo atstatyti visų iš nacių 
išvaduotų kraštų nepriklauso- 

kratinius rinkimus, ir nėra pa
grindo nuo to įsipareigojimo nei 
Sovietų Sąjungos atleisti, nei 
patiem nuo jo pasitraukti.”

Naujai sutarta rezoliucija pa
reiškia, “kad Jungtinės Valsty
bės nepripažįsta Europoje jokių 
įtakos sričių ir patvirtina savo 
nusistatymą tokių sričių nepri
pažinti dabar ir ateityje.” Rezo
liucija reiškia viltį,-kad sovieti- 
mO~despotizmo pavergtos tau
tos atgaus apsisprendimo teisę, 
kad jos galės pasirinkti savo 
valdymosi formą ir kad jom bus 
grąžintos jų suverenumo teisės, 
kaip buvo pažadėta Atlanto 
chartoje. Įžangoje rezoliucija 
primena Vidurio ir Rytų Euro
pos tautų pasipriešinimo prasi
veržimus — Lietuvos ir Ukrai
nos partizanų karus po Antrojo 
pasaulinio karo. Rytų Berlyną 
1953, Poznanę ir Budapeštą 1956, 
Prahą 1968, Lenkiją 1970 ir 
1980.

Sen. Kasten pritarė naujam 
tekstui ir Senato užsienio reika
lų komisija sutiko svarstyti pa- 

partamentas dar priešinasi ke-

KVIETIMAS Į RĖMĖJŲ 
SĄSKRYDĮ

Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserų Vienuolijos 
rėmėjų ir bendradarbių sąskrydis Įvyks š.m. spalio 28 
dieną, Putnam, CT.

DIENOS PROGRAMA: 

11:00

12:00 
1:00

2:30

3:00
4:00

— Šv. Mišios — koncelebruotos
Pamokslą sako kun. dr. V. Cukuras

— Pietūs
— Akademija:

Žodis apie kun. Stasį Ylą — inž. A. Kuolas 
iš Peekskill, NY. Ištraukos iš kun. Stasio 
Ylos raštų — Iz. Zmuidzinienė, Rochester, 
NY

— Kapinių lankymas ir kun. Stasio Ylos 
paminklo šventinimas

— Mišparai už mirusius
— Užkandis, kava

Maloniai kviečiame visus rėmėjus, bendradarbius 
dalyvauti šiame sąskrydyje. Apie dalyvavimą malonėki
te pranešti iki spalio 20 dienos.
XEK. PH. MARIJOS SESERYS IR RY.Ml'jE ( EX I'RO VR A

liem rezoliucijos įžangos saki
niam, kuriuos jis laiko priekaiš
tais Amerikai dėl jos abejingu
mo Vidurio ir Rytų Europos 
tautų ir žmonių likimui baigian
tis Antrajam pasauliniam ka
rui. Tačiau dabar bet kuriuo at
veju, ar rezoliucija bus priimta 
ar ne, nebėra pavojaus, kad 
Amerika atšauktų Jaltoj nustaty
tų sienų pripažinimą ir tuo vėl 
iškeltų Vilniaus priklausomy
bės klausimą.

Lenkai patyrė, kad lietuviai 
atidžiai seka jų veiklą ir tvirtai 
gina Lietuvos interesus. Susita
rus dėl rezoliucijos, Pomost at
stovas Kiemik pasiūlė JAV LB-ei 
bendradarbiavimą ir tolimesnį 
dialogą dėl lietuvių-lenkų san
tykių pagrindų.

Rezoliucijų klausimu JAV LB 
artimai bendradarbiavo su 
Amerikos ukrainiečių kongreso 
komitetu, svarbiausia Amerikos 
ukrainiečių politine organiza
cija. Betgi šio klausimo sėk
mingam sprendimui daugiausiai 
padėjo tvirta ir lietuvių intere
sam palanki sen. Percy laiky
sena.

A.V

— Jūratės Jakštytės rūpesčiu 
Antro Kaimo aktoriai Putnamo 
seselių rėmėjų rengiamoje ma
dų parodoje atliks komiškas 
vinjetes. Madų paroda vyks spa
lio 21 Chicagos Jaunimo Centre.

— Europos saugumo ir bend
radarbiavimo komisija Washing
tone savo biuleteny “CSCE Di
gest” rugpjūčio 14 rodo gilų 
susidomėjimą kalinamo Viktoro 
Petkaus likimu. Skelbiama, kad 
tarptautinis Raudonasis Kryžius 
prašytas pravesti pasiteiravimą 
apie Petkaus padėtį. Sen. C. Per
cy specialiai kreipėsi į tarptau
tinį Raudonąjį Kryžių, kad padė
tų kalinamam V. Petkui.

— Literatūros vakaras Chi
cagos Jaunimo Centre įvyks 
spalio 28. Rengia Lietuvių Ra
šytojų Draugija.
— “The National Catholic 

Register”, plačiai Amerikoje 
skaitomas katalikų savaitraštis, 
rugsėjo 23 laidoje įsidėjo infor
macinį straipsnį apie lietuvių 
minėjimą savo globėjo šv. Ka
zimiero New Yorke, Šv. Patriko 
katedroje. Straipsnyje duo
dama ir trumpa šv. Kazimiero 
biografija.

— PLB, JAV LB, Kanados 
LB, PLJS ir JAV LJS vado
vybių konferencija rugsėjo 22- 
23 Dainavoje praėjo sėkmingai. 
Apie 50 susirinkusių šių organi
zacijų veikėjų svarstė artimes
nės ateities veiklą tiek iš idėji
nės, tiek iš organizacinės — 
praktinės pusės. Suvažiavimo 
metu tarp kitko parodyta daug 
pagarbaus ir nuolankaus nu
siteikimo Vliko ir jo vedamo 
darbo atžvilgiu, tuo pačiu neat
sisakant teisės ir patiem tą 
darbą ne tik paremti, bet ir bro
liškos kooperacijos dvasioje pa
pildyti bei naujomis iniciaty
vomis praplėsti.

— Amerikos Lietuvių Katalikų 
Federacijos tarybos suvažiavi
mas šaukiamas Padėkos dienos 
savaitgaly, lapkričio 22 - 25.

— “Ateities” akademinis sa
vaitgalis bus spalio 26 - 28 
Chicagoj. Savaitgalio tema — 
“Tradicijos lietuvio išeivio sie
kiuose — stabdis ar ramstis?”

— Lietuvių rašytojų draugijos 
suvažiavimas įvyks spalio 27 - 
28 Chicagoje. Ta proga bus 
įteikta 1983 m. LRD premija 
poetui Leonui Lėtui už eilė
raščių rinkinį “Trakas”. Bus 
pagerbtas rašytojas ir vertėjas 
Povilas Gaučys už jo neseniai 
išleistą brazilų naujosios poezi-

— Vytas Beliajus, Denver, 
Colo., leidžia “Vilties” žurnalą, 
dedikuotą tautinių šokių menui. 
Šio žurnalo 40 metų sukaktis 
bus paminėta spalio 20 Cherry 
Creek aukštesniosios mokyklos 
salėj.

— Foto paroda Chicagos Jau
nimo Centro Čiurlionio galeri
joj veiks spalio 26 — lapkri
čio 4. Tai bus tryliktoji meti
nė lietuvių fotografų išeivijoje 
paroda.

%:’
B'

SB

— Lietuvių akademinio sam
būrio Montrealyje valdyba pra
neša apie Vinco Krėvės litera
tūrinės premijos vertinimo komi
sijos pakeitimą. XV-osios V. Krė
vės literatūrinės premijos verti
nimo komisiją sudaro: inž. Jus
tas Kibirkštis (L. A. Sambūrio 
Montrealyje valdybos pirm.), dr. 
Ilona Maziliauskienė ir Jonas 
Adomaitis (sambūrio atstovai), 
Arūnas Staškevičius (LB Mont- 
realio apylinkės valdybos pirm.).

iv'.’

K

C
S

fe

B

Rašytojų dr-jos atstovas). Buvo 
atsiųsta 11 knygų. Premijos į- 
teikimas įvyks šį rudenį Mont
realyje.

— Juozas B. Laučka, Alto 
pirmosios valdybos vienintelis 
tebegyvenantis narys, Amerikos 
lietuvių kongrese Chicagoje 
spalio 27 pasakys kalbą: Alto 
kilmė, prasmė ir ateitis.

B fe B fc-
I

K 
šę

M
— Vliko seimas įvyks lapkričio 

30-gruodžio 2 Chicagos Jaunimo 
Centre4.

— “Chicago Sun-Times”. pla
čiai skaitomas dienraštis, šią 
vasarą išspausdino eilę kun. J. 
Prunskio laiškų, ginančių Lietu
vos reikalus ir iškeliančių oku-

■

š

B
>•- - ■

5

J

Lietuvoje.

— Pavergtų tautų savaitė Syd- 
nėjuje pravesta su dideliu pa
sisekimu. Dalyvavo arti šimto 
automobiliu bei dekorm>tų * • 
sunkvežimių su prieškomunisti- 
niais šūkiais bei plakatais. Mo- 
torkada \ yko pagrindinėmis 
Svdnėiaus gatvėmis ir baigėsi 
prie Sovietų konsulato Wolaro- 
jo. kur vvko pagrindinė denrom 
strachu dabs. Aktyviausi buvo

••

■

a
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NAUJĄJĮ LIETUVIŲ VYSKUPĄ 
PAULIŲ A. BALTAKĮ, OFM, 
DAUGELIS SVEIKINO RAŠTU

F“

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
savo paskyrimo ir konsekracijos 
proga yra gavęs eilę sveikinimų. 
Jį raštu sveikino:

Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidentas Ronald Reagan.

Maino valstijos gubernatorius 
Joseph Brennan.

Pranciškonų ordino generolas 
Tėv. John Vaughn.

Vokietijos vyskupų konferen
cijos pirmininkas kardinolas Jo
seph HoefEher.

Amerikos vyskupų konferenci
jos pirmininkas vysk. James W. 
Molone, Youngstown, Ohio.

Lietuvos generalinis konsulas 
Los Angeles, Calif. — Vytautas 
Čekanauskas.

Lietuvos generalinė konsulė 
Chicagoje — Juzė Daužvardie- 
nė.

Lietuvos vicekonsule Chica
goje — Marija Krauchunienė.

Lietuvos atstovas Anglijoje
— Vincas Balickas.

Lietuvos atstovas prie Šv. 
Sosto — Stasys Lozoraitis, Jr.

Lietuvos vyskupų konferen
cijos pirmininkas vysk. Liudvi
kas Povilonis.

Telšių vyskupijos apaštalinis 
administratorius vysk. A. 
Vaičius.

Vysk. Romualdas Krikščiūnas.
Arkivyskupas Jonas Bulaitis

— apaštalinis pronuncijus Ban
gui, Centrinė Afrikos respubli-

“ ka.
Prel. Audrys Bačkis, Vatikano 

viešųjų reikalų pasekretorius.
Prel. L. Tulaba, Šv. Kazimiero 

kolegijos rektorius Romoje.
Vysk. Wilton D. Gregory, Chi

cago, III.
Vysk. Francis A. Quinn, Sac

ramento, Calif.
Vysk. Walter A. Coggin (Ab

bot-Ordinary), Belmont, N.C.
Vysk. Lawrence J. Kenney, 

New York City.
Vysk. William R. Houck, Jack- 

son, Fla.
Vysk. Anthony M. Pilla, Cleve

land, Ohio.
Vysk. Daniel L. Ryan, Spring

field, Ill.
Arkivysk. Francis M. Zyek, 

Saint Maron, USA
Vvsk. Paul V. Donovan, Kala- 

mazoo, MI.
Vysk. Phillip F. Straling, San 

Bernardino, Calif.
Vysk. Augustin A. Roman, 

Miami, Fla. '
Vysk. John R. Rosch, Saint 

Paul — Minneapolis, Minn.
Vysk. William B. Friend, Alex

andria-Shreveport, Lo.
Vysk. Walter W. Curtis, Brid

geport, Conn.
Vysk. Joseph A. Ferrario, Ho

nolulu, Hawaii.
Vysk. Daniel W. Kucera, 

Dubuque, Iowa.
Vysk. Bernard J. Flanagan, 

Worcester, Mass.
Vvsk. John G. Vlaznv, Chica

go, in.
Vysk. John B. McDowell, Pitts

burgh, Pa.
Vysk. John L. Morkovsky, 

Houston, Tex.
Vysk. Louis A. DeSimone, 

Philadelphia, Pa.
Vysk. James J. Daly, Rockville, 

Center, N.Y.
Vysk. John R. McGann, Rock

ville Center, N.Y.
Vysk. Jerome Hastrich, Gal

lup, New Mexico.
Vysk. Ladislaus A. Iranyi, 

Washington, D.C.
Vysk. Thomas Welsh, Allen

town, Pa.
Vysk. J. Terry 

Louis, Mo.
Arkivysk. Philip 

New Orleans.
Vysk. William

Yakima, Wash.
Vysk. Michael J. Begley, Char-

Steib, Saint

M. Hannon.

S. Skylstad,

Vysk. Stanley Joseph Ott, Ba
ton Rouge, S.C.

Vvsk. Emest L. Unterkoefler, 
Charleston, S.C.

Vysk. Stanislaus J. Brazana,

Vyslc. Howard J. Hubbard,

Vysk. Robert F. Garner, Mid-

Kelly,Arkivysk. Thomas C.
Louisville, KY.

Vysk. Stanley S. Schlarman, 
Dtfdge City, Kansas.

Vysk. Gilbert I. Sheldon, Cle
veland, Ohio.

Vysk. William R. Johnson, 
Orange, Calif.

Vysk. Donald W. Montrose, 
Los Angeles, Calif.

Vysk. Stephen Suly, Phila
delphia, Pa.

Vysk. John J. Snyder, Saint 
Augustine, Fla.

no, Calif.
Vvsk. Marion F. Forste, Kan- 

¥

Vysk. Joseph A. Fiorenzo, San

Vvsk. Arthur N. Tafoya, Pueb
lo, Čol.

Vvsk. Charles V. Grahmann, 
Victoria, Texas.

Vysk. Mark J. Hurley, Santa 
Rosa, Calif.

Vvsk. Daniel P. Reilly, Nor- 
wich, Conn. *

Arkivysk. John F. Whealon, 
Hartford, Conn.

Vysk. Timothy J. Harrington, 
Worcester, Mass.

Vysk. Frank J. Rodimer, Pater
son, N.J.

Vysk. Keith Symons, Pensca- 
cola, Fla.

Vysk. Thomas J. Grady, Or
lando, Fla.

Vysk. Lawrence J. Riley, Bos
ton, Mass.

Arkivysk. Edmund C. Izoka, 
Detroit, MI.

Arkivvsk. Peter L. Geretv

Arkivysk. James 
Washington, D.C.

Vysk. Francis J. Mugavero,

Arkivysk. Edward T. O’Meara, 
Indianapolis, Ind.

Vysk. William G. Gannare, 
Greensburg, Pa.

Vysk. Daniel A. Hart, Boston, 
Mass.

Vysk. Thomas V. Daily, Bos
ton, Mass.

Vysk. Kenneth A. Angell, Pro
vidence, R.I.

Vysk. John A. Marshall, Bur-

Vvsk. Basil H. Loston, Stam- ✓
ford, Conn.

Vysk. Raymondo Pene, EI.
Paso, Texas.

Vysk. Joseph Stimple, Augs
burg, Vokietija

Mass.
Tėv. Jeremy Harrington, OFM, 

St. John the B.aptist Province, 
Cincinnati, Ohio, provincijolas.

Tėv. Alan McCoy, OFM, Exeg. 
direktorius OFM konferencijos.

Tėv. Alban V. Montella, OFM, 
Immaculate Conception Pro
vince, New York City, provinci-

Bro. Donald P. Skwor, Ameri
kos provincijolų sąjungos Exeg. 
direktorius.

Tėv. Joseph Abramovic, OFM, 
kroatų kustoduos provincijolas.

karų Kanados pranciškonų pro
vincijolas.

Tėv. Henry- Ethier, OFM, Kve
beko pranciškonų provincijolas.

Tėv. George Meszaros, OFM, 
Saint Stephen’s pranciškonų 
provincijolas.

Tėv. Edward M. O Flaherty,

provincijolas.
Tėv.

Maltos
Guido Schembri, OFM, 

pranciškonų provinci-

Tėv. Basil Schott. OFM. Bi
zantinių pranciškonų provinci-

Tėv. Dominic L. Csorba, OFM, 
Vengrų pranciškonų provinci-

Tėv. William Gulas, OFM, len
kų pranciškonų provincijolas.

Tėv. William Reisteter, OFM, 
slovakų pranciškonų provincijo- 

fornijos pranciškonų provincijo-

Tėv. Disrnas Bonner, OFM.
Sacred Heart pranciškonų pro-

M

Tėv. Xavier Geister, OFM, 
Šv. Krašto komisaras, Washing
ton, D.C. c

Tėv. Giacinto D’Angelo, Itali
jos pranciškonų provincijolas. „

■ ■

jos lietusių kunigų pirmininkas 
ir Sydney lietuvių kapelionas.

Australijos lietuvių katalikų 
centras Adelaidėje.

Latvijos katalikų studentų są
junga “Dzindtaras”, Grand Ra
pids, MI.

Angliškai kalbančių pranciš
konų provincijolų konferencijos 
direktorius Tėv. D. Eckel kam p, 
OFM.

Tėv. Alban Maguire, OFM, 
Holy Name Province, New York 
City, provincijolas.

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
kongregacijos generole sės. 
Mary Ruth, Brockton, Mass.

Tėv. Steponas Matulis, MIC, 
Didžiosios Britanijos lietuvių 
katalikų sielovados direktorius.

Šv. Kazimiero seserų kongre
gacijos generole sės. M. Joanel- 
la, Chicago, Ill.

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų kongregacijos provinci
jole sesuo Paulė Savickaitė, Put
nam, Conn.

viršininkė sės. M. Raphaela, 
OSB, Bedford, N.H.

Lietuvių seselių praneiškiečių 
kongregacijos generole sės. 
Marian Blodis, Pittsburgh, Pa.

kun. D. Petraitis, Roma.
Tėvų marijonų Šv. Kazimiero 

provincijos provincijolas Tėv. V. 
Rimšelis, Chicago, Ill.

Lietuvių jėzuitų provincijolas 
Tėv. A. Saulaitis, Chicago, Ill.

Lietuvių katalikų misija Phoe
nix, Arizona, kun. A. Valiuška 
ir parapiečiai.

Kun. P. Girčius ir lietuviai ka
talikai, Bad-Laer, Remsede, Va
karų Vokietija.

Kun. Kęstutis Balčys, kun. A. 
Grigaitis ir Šv. Kazimiero para
piečiai, Amsterdam, N.Y.

Prel. Jonas Balkūnas, St. 
Petersburg, Fla.

Kun. Viktoras Dabušis, Semi
nole, Fla.

Kun. V. Kriščiūnevičius ir 
Dievo Apvaizdos parapiečiai, 
Southfield, MI.

Tėv. Vytautas Zakaras, OFM, 
ir Šv. Kazimiero misijos para
piečiai, St. Petersburg, Fla.

Tėv. Vytautas Balčiūnas, 
OFM, ir Nekalto Prasidėjimo pa
rapiečiai, East St. Louis, Ill.

Tėv. Aleksandras Žiubrys, 
OFM, ir Šv. Antano parapie
čiai, Bridgeville, Pa.

Kun. S. Šileika, SDB, ir Šv. Ka
zimiero parapiečiai, Montreal, 
Quebeck, Canada.

Tėvai jėzuitai: J. Kubilius, J. 
Arnauskas, S. Kulbis ir Aušros 
Vartų parapiečiai, Montreal, 
Quebeck, Canada.

Agentūros “Elta” direktorė, 
Washington, D.C.

Kun. Julius Danauskas ir Bel
gijos lietuviai, Bruselis, Belgija.

Kun. Matas Jarašiūnas ir Šilu
vos Marijos parapiečiai, Gilber
ton, Pa.

Kun. D. Šlapšys, SJ, misijo- 
nierius Songon, Indija.

Kun. Anthony Justs, New 
Yorko, New Jersey, Philadelphi- 
jos, Washingtono ir St. Peters- 
burgo, Fla., latvių katalikų sie
lovados direktorius.

Kun. Paskalis Sabas ir Šv. Jur
gio parapiečiai, Shenandoah, Pa.

Dr. Aldona Šlepetytė - Ja- 
načienė, Lietuvių Katalikių Mo
terų Organizacijų Sąjungos pir-

Sigitas Miknaitis, Lietuvių 
Skautų Tarybos pirmininkas, 
Clarendon Hills. Ill.

Danutė Eidukiennė, Lie
tuvių Skaučių Seserijos vyriau
sia skautininke.

Prel. Vytautas Kazlauskas, Va
tikano radijo lietuviškų trans
liacijų direktorius.

Kun. Antanas Perkutnas, SDB, 
lietuvių katalikų misijos Vene- 
cueloje vadovas.

V. Butkevičius, Australijos 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybos pirmininkas.

N. Prielaida, Šveicarijos Lie
tuvių Bendruomenės pirminin
kas.

Belgijos Lietuvių Beųįlruonu1- 
nė.

Portlando katedroje rugsėjo 14 baigiantis vysk. P. Baltakio konsekrecijos mišioms. Iš k Port- 
lando vyskupas Edward C. O’Leary, vysk. P. Baltakis, OFM, diakonas Edis Putrimas, vysk. 
A Deksnys, arkivyskupas Pio Laghi ir vienas iš vyskupų palydos. Nuotr. L. Tamošaičio
— I ■ I 1 1 HM—... ..................  — OI ,1 ........................ .. - UI, I———

KREIPIASI NAUJASIS VYSKUPAS 
PAULIUS A. BALTAKIS, QFM

Mieli Broliai, Sesės Lietuviai,

Popiežius Jonas Paulius II, 
savo inauguracijos dieną pareiš
kęs, kad jo popiežiavimo progra
mą yra nustatęs II Vatikano 
susirinkimas, ištikimai tai vyk
do. Audiencijose, kelionėse - ir 
enciklikose jis nuolatos ir pa
brėžtinai primena kiekvienos 
tautos specialią misiją Dievo 
plane, kiekvieno žmogaus asme
ninę vertę ir didingumą bei re
ligijos ir kultūros tamprų ryšį.

Kadangi žmogus nėra koks 
nors beveidis internacionalas,

Gintaras Grušas,; Pasaulio Lie
tuvių Studentų. Sąjungos; pirmi
ninkas. z

N. Narbutienė, Šiluvinės Ma
rijos Moterų Sąjungos pirminin
kė, Wolverhampton, Anglija.

Bendruomenė.

Prof. dr. Bronius Nemickas, 
Lietuvos Laisvės Komiteto pir
mininkas, New York City.

Algirdas J. Kasulaitis, Tėvy
nės Sargo redaktorius, Cleve
land, Ohio.

Jonas Valiukonis, Ateitininkų 
Studentų Sąjungos centro valdy
bos pirmininkas, Huntington 
Beach, Calif.

Vytautas Kutkus, Lietuvių 
Bendruomenės Michigano apy
gardos pirmininkas.

Dr. Kazys Ambrozaitis, ateiti
ninkų medikų korporacijos 
Gaja, pirmininkas, Chesterton, 
Ind.

Juozas Mikonis, Lietuvių 
Bendruomenės Ohio apygardos

Juozas Stempužis, lietuviškos 
radijo programos “Tėvynės Gar
sai” direktorius, Cleveland, 
Ohio.

Kun. dr. Pranas Dauknys, 
“Tėviškės Aidų” redaktorius, 
Australija.

Genovaitė Kaminskienė, Di
džiosios Britanijos Lietuvių Ka
talikų Bendrijos pirmininkė.

Bronius Nainys, Lietuvių 
Fronto Bičiulių pirmininkas ir 
žurnalo “Pasaulio Lietuvis” re
daktorius.

dim inas Kijauskas, Leonas Za
remba ir Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos parapiečiai.

,J?reL Vincas Mincevičius, Ita
lijos lietuvių katalikų sielovados 
direktorius.

Tėv. James P. Noonau, M ary- 
knoll misijonierių kongregaci
jos generolas, Maryknoll, N.Y.

Kun. Petras Žemeikis. Ameri-

New Yorko ir New Jersey apy
linkės pirmininkas.

Kun. Allwrtas Kontautas, 
Amerikos Lietuvių Kunigų Vie
nybės centro valdybos pirmi
ninkas.

Kun. prof. Antanas Rub.šys, 
Manhattano kolegija, Riverdale,

I .orėta Stukienė, Lietuvos vy
čių centro valdytips pirmininkė.

I.

jis yra reikalingas jo prigimčiai, 
jo būdui atitinkamos dvasinės, 
kultūrinės ir socialinės aplinku
mos, kad galėtų vispusiškai išsi
skleisti, išaugti pilnu žmogumi, 
naudingu savajam kraštui, Baž
nyčiai ir visai žmonijai. Gyveną 
gimtajame krašte, normaliose 
sąlygose, žmonės tai gauna sa
vaime. Kitokioje padėtyje yra iš- 
vietintas, svetimame krašte at
sidūręs žmogus. Bažnyčia, tai 
suprasdama, visuomet stengėsi 
ateiti tam žmogui į pagalbą, 
o II Vatikano susirinkimas pri
mygtinai iš vyskupų reikalauja,

Alexander Akule, Lietuvos vy- 
čių.Bpstono 17 kuopos pirminin
kas.

Jonas Adomėnas, Lietuvos vy
čių Maspetho 110 kuopos pirmi
ninkas.

Helen Kulber, Lietuvos vyčių 
Brooklyno 41 kuopos pirminin
kė.

Tėv. Kęstutis Butkus, OFM, ir 
St. Catherines lietuvių katalikų 
misijos parapiečiai.

Kun. Albinas F. Janiūnas ir 
Šv. Pranciškaus parapiečiai, 
Lawrence, Mass.

Kun. Alfonsas Bobinas ir Šv. 
Antano parapiečiai, Detroit, MI.

New Yorko Kultūros Židinio 
penktadienio popiečių bendra
darbiai.

Kun. Juozas Prunskis, Ameri
kos Lietuvių Tarybos informa
cijos direktorius.

Kun. Pranas Gavėnas, SDB,

Kun. Vaclovas Katarskis ir 
Šv. Kryžiaus parapiečiai, Day
ton, Ohio.

Albertas G. Jautis, Lietuvos 
vyčių Naujosios Anglijos ap
skrities pirmininkas.

New Yorko ateitininkai.
Dr. Saulius Kuprys, Lietuvių 

Katalikų Federacijos pinninin-

Albina Lipčienė. Lietuvių 
Bendruomenės Connecticuto 
apygardos pirmininkė.

Kun. A. Bunga, Vokietija.
Kun. K. Senkus, Vokietija.
Kun. Domininkas Valenti, \ o-

Kun. Bronius Linbinas, Vokie
tija.

Tėv. Alfonsas Bernatonis, 
Vokietijos lietuvių katalikų sie
lovados direktorius.

Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos Adelaidėje kunigai: kun. 
A. Spurgis, MIC, kun. Juozas 
Petraitis, MIC, parapijos taryba. 
Liet. Kat. Moterų draugija, atei
tininkai ir visi j^irapiečiai.

tuviai katalikai.
Jonas Vaitkus, Washingtono 

ateitininkų sendraugių pirmi
ninkas.

Dr. V.E. Majauskas. Lietuvių 
Fronto Bičiulių Tarybos pinni- 
ninkas.

(nukelti! i 7 ps7 ' 

kad atskirų tautybių tikintieji, 
gyveną tame pačiame mieste ar 
valstybėje, būtų ne tik aptar
naujami jų gimtąja kalba, bet ir 
kad būtų gerbiami jų papročiai, 
tradicijos bei sudaromos sąly
gos puoselėti jų savitą kultūrą. 
Tautinės parapijos turi būtį ne 
vien religiniai, bet sykiu ir 
kultūriniai bei socialiniai cent
rai.

Tačiau teorija ir praktika daž
nai yra du skirtingi dalykai. 
Kiekvienas vyskupas ir klebonas 
turi savo nuomonę, ir kartais la
bai aiškius Bažnyčios potvarkius 
savaip interpretuoja bei pritai
ko.

Šv. Tėvas Jonas Paulius II, ži
nodamas su kokiais sunku
mais kartais susiduria etninės 
bendruomenės, pertvarkė jų sie
lovadą, paskirdamas jom po vys
kupą, kad jie, kaip ‘ popiežiaus 
specialūs įgaliotiniaiHr tiesiogi
niai jam atsakingi, rūpintųsi? 
kad II Vatikano susirinkimo nu
tarimai ir šioje srityje būtų 
įgyvendinti. Kad vyskupai at
kreiptų į šį potvarkį reikiamą 
dėmesį, dar prieš viekai paskel
biant, kad tautinei išeivijos 
bendruomenės sielovadai yra 
paskirtas vyskupas, Vatikano 
nuncijatūra specialiu raštu apie 
tai praneša visiem vyskupam, 
kurių diecezijose gyvena tos et
ninės grupės tikinčiųjų.

Nors išeivijos etninėm bend
ruomenėm paskirti vyskupai ne
turi tiesioginės jurisdikcijos 
tautinių parapijų ir jose dirban
čių kunigų atžvilgiu, tačiau, kaip 
liudija mūsų vyskupų Vincento 
Brizgio ir Antano Deksnio pa
tirtis, nuoširdžiai bendradar
biaujant su lietuvių bendruo
menės organizacijom, galima 
jom pozityviai ir daug pagelbė
ti.

Mažėjant lietuvių kunigų skai
čiui bei neturint natūralaus, 
emigraciniu būdu tautinio krau
jo transfuzijos, mūsų lietuviš
kom parapijom patikėta misija 
kasmet darosi sunkiau atlikti. 
Iškyla eilė naujų problemų, rei
kalaujančių centralizacijos, ko-

Kadangi pastoracija išeivijoje 
yra neatskiriamai susijusi su 
visu mūsų gyvenimu, aš visų 
prašau nuoširdžios kooperaci
jos ir maldų. Kada žmonės tar
pusavyje sutaria ir vieningai ko 
nors kilnaus siekia. Dievas vi
suomet laimina jų pastangas.

Dėkodamas mūsų ilgamečiam 
ganytojam vyskupui Vincentui 
Blizgiui ir vyskupui Antanui 
Deksniui už visokeriopą pagal
bą mano naujose pareigose, bei 
Jum visiem, mieli broliai, sesės 
lietuviai, už išreikštus linkėji
mus. maldas bei dovanas “vys
kupo fondui" konsekracijos pro- 

artimoje ateityje
linkėjimais ir

malda.
Nuoširdžiai Jūsų Kristuje,

Paulius A. Baltakis, OFM
Vv>kupas lietuviam katalikam 

išeivijoje

sS
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Virgil C. Dechant, Amerikos 
Knights of Columbus vyriausias 
vadovas.

E. William Sockley, 111, Ex. 
Director Catholics United for 
the Faith.

Marija Rudienė, Balfo centro 
valdybos pirmininkė, Chicago, 
III.

Tėv. Vytautas Bagdanavičius, 
MIC, Lietuviškos knygos klubas. 
Chicago, Ill.

Steponas Zabulis, Atlanto ra
jono skautų stovyklos “Geleži
nis Vilkas” viršininkas.

Kun. Peter M J. Stravinskas, 
Catholic League for Religious 
andCivil Rights, East Coast 
director.

Silvano M. Tomasi, C.S., Na
tional Conference of Catholic 
Bishops, Director of Emigration.

Wasyl Lew, Catholic Com
munication Network of America 
Director.

Msgr. Daniel F. Hoye, General 
Secretary of National Confe
rence of Catholic Bishops.

Tėv. J. Liauba, OFM. ir Ha
miltono parapiečiai.

Apreiškimo parapijos kunigai 
ir parapiečiai, Brooklyn, N.Y.

Kun. Jonas Urbonas ir Šv. Ka
zimiero parapija, Gary, Ind.

Kun. J. Bertašius ir Šv. Ka
zimiero parapija Winnipege, 
Manitoba, Kanada.

Prel. P. Jatulis, Šv. Kazimiero 
kolegijos vice rektorių s. Roma.

Prel. F. Bulovas ir Viešpa
ties Atsimainymo parapija, Mas- 
peth, N.Y.

Kun. J. Adomaitis, Ossineke.
ML

Kun. J. Vaišnora, MIC, lietu
vių marijonų Romoje vardu.

Kun. T. Palis, Pittsburg, Calif.
Tėv. Andrew Fox, OFM, St. 

Anthony Messenger, Cincinnati. 
Ohio.

Katalikų Federacijos New Yor- 
ko skyrius.

Manuel Royes i Vila, Egaros 
miesto burmistras, Ispanija.

Kun. A. Liubickas, MIC, Avel
laneda, Argentina.

Kun. A. Sabaliauskas, SDB. 
Boston, Mass.

Tėv. Tomas Žiūraitis, OP, 
Washington, D.C.

Kun. Jonas Vyšniauskas, De
fensor Vinculi, Chicagos diece
zija.

Kun. Vincentas Pupinis, SJ, 
Roma.

Kun. S. Gaidelis, Australija.
Kun. Kęstutis Trimakas, 

Forest Park, Ill.
Kun. Antanas Trimakas, Mexi

co.
Kun. Jonas Gasiūnas, St. Pe

tersburg, Fla.
Kun. Aleksandras Goldikovs- 

kis, Cleveland, Ohio
Vila Maria Rest Home, 

Thompson, Conn.
Antanas ir Marija Rudžiai. 

Blue Island. Ill.
Union Pier, Mich., lietuviai.
Kun. I. Gedvilą ir Šv. Kazi

miero parapija, Providence. R.L
Atlanto Rajono skautai. Rimas 

Jakubauskas.

Worcesterio ASS ir Atlanto ra
jono ASS skyriai.

Lietuvos vyčių 1 10 kuopa 
Maspeth, N.Y.

VYSK. P. BALTAKIO, OFM, VEIKLA

Vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
spalio 5 - 7 dalyvavo Kana
dos Lietuvių Dienose Hamilto- 
nę, spalio 8 — vyskupo Mul
doon konsekracijoje Bostone.

Spalio 13 dalyvauja Amster
damo Šv. Kazimiero parapijos 
80 metų jubiliejuje, spalio 14 
— Šv. Kazimiero jubiliejuje 
Bostone, spalio 21 — priėmimas 
Prisikėlimo parapijoje Toronte, 
spalio 27 vestuvės Toronte, spa
lio 28 sutvirtinimo sakramentas 
Hamiltone, Ont., lapkričio 3 - 4 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos suvažiavimas Hart
forde, Conn., lapkričio 11 - 18 
Amerikos vyskupų konferencijos

Šv. Kazimiero seserys, Hol
land, Pa.

Marytė Šalinskienė, Wood
haven, N.Y.

S. Eiva, Brocktono Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė.

Alice Gregeckas, Lietuvių 
Moterų Šv. Kazimiero Pagel bi
ll ė Draugija, Pogmonack, 
Conn.

J. Janiūnas, Bridgeporto Lie
tuvių Bendruomenės apylinkė.

N.Y. žuvautojų ir medžiotojų 
klubas Aras.

Maironio lituanistinės mokyk
los New Yorke mokytojai ir 
mokiniai.

Prel. J. Schamus ir Newarko 
parapiečiai.

New Yorko vyrų choras Per
kūnas.

Lietuvių Katalikių Moterų 
Kultūros draugija New Yorke.

Kun. Stasys Žilys, Šv. Kazi
miero kolegija Romoje.

Kun. S. Saulėnas ir Cambrid
ge lietuvių parapija.

Tėv. A. Miciūnas, MIC. ir Šv. 
Kazimiero parapija, Worcester, 
Mass.

Kun. J. Matutis, Švč. Trejy
bės parapija Hartforde, Conn., 
Lietuvių Bendruomenės valdy
ba ir Vvru klubas.

Kun. P. Shakalys, Brocktono 
Šv. Kazimiero parapijos cho
ras ir parapiečiai.

Prel. A. Norkūnas ir Švč. Tre
jybės parapija, Wilkes-Barre, 
Pa.

Prel. F. Yashkas ir Šv. Onos 
parapija, Luzeme, Pa.

Kęstutis Miklas, Simo Kudir
kos šaulių kuopos pirmininkas 
New Yorke.

Kun. J. Steponaitis ir Šv. Pran
ciškaus parapija, Athol, Mass.

Aleksandras Vakselis, New 
Yorko Lietuvių Kultūros Židinio 
Tarybos pirmininkas.

Kun. A. Kontautas ir Šv. Pet
ro parapija, So. Boston, Mass.

Tėvai marijonai, Thompson, 
Conn.

Šv. Rožančiaus seselės, Brid
geport. Conn.

Lietuvos vyčių 30 kuopa, 
Westfield, Mass.

Lietuvos vyčių 17 kuopa, Sau
gus, Mass.

Kun. J. Grabys ir Šv. Brigi
tos parapija, Watervliet, N.Y.

Kun. M. Gyvas, Albany, N.Y*.
Ona Pocius, Lietuvių Katali

kių Moterų New Jersey apylin
kės pirmininkė, Watchung, N.J.

Lietuvos vyčių kuopa, Bridge
port, Conn.

Prof. J. Stukas, Lietuvos At
siminimų radijo programos 
direktorius.

Romas Kezys, Laisvės Žiburio 
radijo programos direktorius.

Ona Ivaškienė ir Bostono tau
tiniu šokiu ansamblis.

c c

Tėv. V.T. O’Keefe, SJ, Ford- 
hamo universiteto rektorius, 
New York City.

J. Matulaitienė ir New Yorko 
tautinių šokių ansamblis Tryp
tinis.

Lietuvos vyčių kuopa. Athol, 
Mass.

Bridgeporto , Conn., Lietuvių 
Bendruomenė.

Lietuvos vyčių 12 kuopa, Auš
ros Vartų parapija New Yorke.

Kun. V. Palubinskas ir Aušros 
Vartų parapija New Yorke.

Kun. G. Gobitas ir Apreiški
mo parapija. Frackville. Pa.

s u važi avimas Washingtone,
D.C.. lapkričio 19 - 25 Katali
kų Federacijos seimas Chica- 
goje. darbo komiteto posėdžiai,
Cicero Šv. Antano bažnyčios 
rededikacija. Liet. Kat. Bažny
čios Kronikos 7 tomo pristaty
mas. gruodžio 2 Patersono Šv. 
Kazimiero parapijos naujo kle
bono priėmimas. gruodžio 8 Put
numo seselių įžadai ir Cambrid
ge. Mass., Nekalto Prasidėjimo 
parapijos 75 metų sukaktis.

Vyskupas taip pat praneša, 
kad spalio mėnesį jam skir
tus laiškus siųsti į Kennebunk- 
portą. Maine. I Brooklyn^ jis 
atsikels tik lapkričio pradžioje.

Kunigų stalai vaišių metu Kennebunkporto vienuolyne po naujojo vyskupo Pauliaus Baltakio, 
OFM, konsekracijos. Nuotr Jono Urbono

ST. PETERSBURG, FLA.
“Lietuvių Žinių” 100-ojo nu

merio sukaktis paminėta rugsė
jo 23 lietuvių klube pietų metu. 
Pirm. A. Gudonis perskaitė pa
vardes visų tų, kurie dirbo biule
tenio redakciniuose kolektyvuo
se. Susikaupimo minute pagerb
ti mirę redaktoriai Felicijus Pre- 
keris ir Bronius Kliorė. Toliau 
programai vadovavo A. Kamius. 
Mintis leisti klubo biuletenį kilo 
pirmininkaujant A. Kamiui. 
Biuletenio iniciatorium buvo K. 
Grigaitis. Pirmąjį redakcinį ko
lektyvą sudarė K. Grigaitis, A. 
Kamiene, K. Kleiva ir dr. H. 
Lukaševičius. Pirmas “Lietuvių 
Žinių” numeris pasirodė 1976 
gegužės 23. Iki šiol veikė 7 
redakciniai kolektyvai. Pirmo
sios grupės atstovė A. Kamiene 
įdomiai papasakojo savo prisi
minimus, Antrojo red. kolektyvo 
vardu kalbėjo K. Urbšaitis,- tre- 
čiojo — J. Adienė, ketvirtojo 
— St. Vaškys padeklamavo 
Pr. Naujokaičio eilėraštį “Tai 
tokia mano Lietuva”, penktojo 
— K. Gimžauskas tarė trumpą 
žodį ir padeklamavo A. Miški
nio eilėraštį “Žodis”, šeštojo — 
P. Stanelis papasakojo savo.pri
siminimus. Septintojo kolektyvo 
visi nariai paskaitė St. Vaškio 
parašytus kupletus, liečiančius 
redakcijos darbą. Kolektyvo 
narė K. Gaižauskienė paskaitė 
savo pačios parašytas aktualijas 
“Iš redakcijos krepšio”.

Lietuvių klubo sezono atidary
mas įvyks spalio 20, šeštadienį, 
6 vai. vak. Bus duodama karšta 
vakarienė. Meninę programą at
liks aktorius Vitalis Žukauskas 
iš New Yorko.

Lietuviu klubo nariu metinis c c
susirinkimas kviečiamas lapkri
čio 17, šeštadienį, 2 vai. popiet 
klubo salėje. Bus renkama klu
bo valdyba, direktoriai ir revi
zijos komisija.

Tautos šventės minėjimą rug
sėjo 9 surengė St. Petersburgo 
LB apylinkė. 1 vai. Šv. Vardo 
bažnyčioj mišias koncelebravo 
kun. V. Zakaras. OFM, prel. J. 
Balkonas ir kun. J. Gasiūnas. 
Šventei pritaikytą pamokslą pa
sakė kun. V. Zakaras, OFM. 
Vargonais grojo A. Mateika, pa
giedodamas ir solo. Organizaci
jos dalyvavo su vėliavomis. Lie
tuvių klube pietų metu mine
imąs buvo tęsiamas toliau. Su 
pagrindiniu dienos paskaiti
ninku J. Janušaičiu iš Daytona, 
Fla., supažindino apylinkės 
pirmininkas K. Urbšaitis. 
Meninėj daly deklamavo Edv. 
Praninskas ir K. Gimžauskas. 
A. Mironas ir O. Mironienė, 
svečiai iš Daytona, Fla., paskai
tė ištrauką iš A. Mirono “Mirš
ta tik žmonės”. O. Mironienė; 
paskaitė iš C. Gedgaudo knygos 
“Lietuvos vaizdo beieškant”. Mi
nėjime dalyvavo apie 2.50 žmo
nių.

Balfo šalpos vajus vyksta spa
lio mėnesį. Vajaus rinkliavą 
vykdo: St. Bakutis, D. Bobelie- 
nė, J. Gerdvilienė, O. Petrikie- 
nė, R. Plepienė. L. Žvynienė 
ir valdybos nariai: A. Grabaus
kas, V. Kleivienė, V. Kriaučiū
nas, St. Lungys ir A. Šukienė.

Balfo 143 skyrius St. Pcters- 
luirue ruošia Balfo o’rganiza- 

cijos 40-ties mėtų veiklos sukak
ties minėjimą lapkričio 14 Lie
tuvių klube. Šiame istoriniame 
minėjime pažadėjo dalyvauti ir 
padaryti pranešimą Balfo cent
ro pirm. Marija Rudienė.

Lietuvos Karo mokyklos XVI 
laidos 50 metų sukaktis paminė
ta rugsėjo 8 Lietuvių klube. Mi
nėjimui vadovavo ats. kapt. K. 
Urbšaitis. XVI laidą baigė 57 
kariūnai ir eksternais išlaikė 
4 aviacijos puskarininkiai. Da
bar minėjime dalyvavo 8, už
sieniuose yra 15, okup. Lietuvoj 
3, mirė arba žuvo 22, likimas 
nežinomas 21. Ats. kapt. St. 
Proškūnas pasakė XVI laidos 
pėdsakus kariuomenės laimėji
muose ir nelaimėse. VI. Žilins
kas paaiškino aplinkybes, kaip 
Švedija po karo išdavė Rusijai 
pabaltiečius karius. Ltn. A. Mi
ronas paskaitė savo kariūno 
atsiminimus ir kartu su žmona 
paskaitė vaizdelį iš M. K. Čiur

BALTIMORĖS ŽINIOS
Lietuvių Posto 154 Amerikos 

veteranų organizacijos nariai ir 
jų padėjėjos rugsėjo 23 dalyva
vo susipažinimo su naujom val
dybom vakare Lietuvių Namų 
didžiojoj salėj. Iškilmėse daly
vavo Maryland ir Baltimorės 
veteranų didžiūnai.

Kalėdojimas, metinis parapie- 
čių lankymas, prasidėjo spalio 4. 
Iš sakyklos pranešama kokiomis 
dienomis kokius rajonus klebo
nas kun. Antanas Dranginis lan
kys. Šiame reikale talkina ir Lie- 
tuvių radijo valandėlės vedėjai. 
Klebonas palaimins namus, pa
dalins plotkeles ir. kalendorių 
naujiem metam.

Madų parodą spalio 2 surengė 
parapijos sodalietės La Fontaine 
Bleu salėje. Po sočios vakarie
nės buvo demonstruojami mote
riški ir vyriški rudens ir žie
mos drabužiai. Pelnas skiriamas 
Šv. Alfonso bažnyčios remontui.

Dainos choras pradėjo repe
tuoti spalio 3. Repeticijos vyksta 
Lietuvių namuose. Visi dainos 
mėgėjai kviečiami prisijungti.

Rožančiaus žygis, surengtas 
Mėlynosios Armijos. Šv. Alfonso 
bažnyčioj vyko spalio 7. Įvairių 
tautų maldininkai susirinko 3 
vai. popiet. Daug lietuvių mel
dėsi už savo kenčiančius brolius 
ir seseris okupuoto) Lietuvoj. 
Pamaldos baigėsi pamokslu ir 
palaiminimu su Švč. Sakramen
tu. Toks rožančiaus žygis Šv. 
Alfonso bažnyčioje vyksta kiek
vieną pavasarį iv rudenį.

Maldininku kelionė i Mt. St. 
Mary’s kolegijos Liurdą, Em
mitsburg, Maryland, bus spalio 
28, sekmadienį. Maldininkai prie 
bažnyčios renkasi 9 vai. ryto. 
Kun. A. Dranginis aukos mišias 
Liurdo koplyčioj. Po mišių pie
taujama Kozy Inn restorane. 
Kelionė baigsis su palaiminimu 
Šv. Elzbietos Onos Seton š\ <mto- 
vėj. Bilietus galima gauti kle
bonijoj.

40 valandų atlaidai Šv. Alton- 
f

so bažnyčioj prasidės spalio Ui. 
sekmadienį, 10 vai. ryto su iškil 

lionio gyvenimo. Už XVI laidos 
mirusiuosius pamaldos atlai
kytos Šv. Vardo bažnyčioje, 
Gulfporte, rugsėjo 9.

Lietuvių Fondo vajus vysto
mas St. Petersburge. Vajaus už
baigimui gruodžio 7 rengiamas 
Lietuvių klubo salėje solistės Ne
rijos Linkevičiūtės-Kasparienės 
iš Washingtono koncertas. Va
jaus proga aukas priima iš in
formacijas teikia J. Gerdvilienė. 
Jos telef. 360-1295.

LŠST Palangos j. šaulių kuo
pa rengia gegužinę spalio 24, 
trečiadienį, Veteranų parko 4- 
ame paviljone. Pradžia 11 vai. 
ryto. Pietūs 12:30 vai.

L ŠST Romo Kalantos kuopa 
spalio 11 Veteranų Parko 4-ame 
paviljone rengia gegužinę. Pra
džia 11 vai. rvto. Pietūs 12:30 
vai.

“Lietuvių Žinių” komplektą 
nuo pirmojo iki šimtojo nume
rio J. Taoras gražiai įrišo ir rug
sėjo 23 pietų metu įteikė Lietu
vių klubo pirm. A. Gudoniui. 
Viršelis dail. A. Aiduko.

L.Ž.K.

mingomis mišiomis ir procesija. 
Atlaidai baigsis su mišiomis 
spalio 23, antradienį, 7 vai. vak.

Stasys Miliūnaitis, vėlesnės 
kartos lietuvis, rugsėjo 25 mirė 
veteranų ligoninėj. Stasys baigė 
Šv. Alfonso mokyklą, užaugo 
Baltimorėje ir dalyvavo Vietna
mo kare. Jis buvo ištikimas 
Lietuvių Posto veteranų narys. 
Kaip susipratęs lietuvis dirbo ir 
dalyvavo lietuviškuose rengi
niuose. Už jo vėlę gedulingos 
mišios aukotos Šv. Alfonso baž
nyčioj rugsėjo 28. Palaidotas 
Holy Redeemer kapinėse. Nuliū
dime liko žilagalvė motina Ona, 
giminės ir draugai.

Aleksandra Paplonskienė, vė
lesnės kartos lietuvė, staiga mirė 
savo namuose rugsėjo 26. Prieš 
septynis mėnesius mirė jos vyras 
Vaclovas. Jos sūnus ir dvi duk
ros dalvvavo tautiniu šokiu gru- 
pėse. Gedulingos mišios už 
Aleksandros vėlę Šv. Alfonso 
bažnyčioje buvo aukojamos rug
sėjo 29. Palaidota Loudon Par
ko kapinėse. Nuliūdime liko 
duros Bertha ir Audrey bei 
sūnus Algis, giminės ir draugai.

Juozas Žakas, ankstesnės kar
tos lietuvis ir vienas iš seniau
sių lietuviu Baltimorėje. po il
gos ir sunkios ligos mirė spalio 
1 savo namuose. Juozas buvo iš
tikimas lietuvišku renginių lan
kytojas. Daugelį metų dirbo siu
vykloje. Jo žmona mirė prieš 
porą metu. Gedulingos mišios 
už jo sielą Šv. Alfonso bažny
čioj buvo aukojamos spalio 4. 
Palaidotas Loudon Park kapinė
se. Nuliūdinu' liko sūnus Juozas 
ir daiigelis.giminių.

Jonas Obelinis

— Algirdas Landsbergis pre
mijuotą veikalą “Onos veidas 
lapkričio 22, Padėkos dieną. 
Los Angeles dramos ansamblis 
suvaidins Chicagos Jaunimo 
(a'ntro scenoj, lu'žistioia Petras 
Maželis. Spektaklį rengia Mar
gučio radijas.

— JAV etninių grupių konfe
rencija rugsėjo 21 turėjo savo 
suvažiavimą Washingtone. Šią 
konferenciją sudaro 18 tautybių. 
Kadangi JAV-bėse yra apie 37 
milijonai piliečių, laikančių save 
etninės kilmės, tai ši konferenci
ja darosi žymus veiksnys. Prieš
rinkiminiame suvažiavime 
svarstant abiejų partijų platfor
mas, priimta rezoliucija, kad et
ninių grupių idealam daugiau 
palankumo randama respubli
konų platformoje. Kitas suvažia
vimas numatytas 1985 Washing
tone. Šios konferencijos garbės 
pirmininku yra dr. J. Genys.

— Amerikos Lietuvių Kongre
so metu bus specialiai pagerbti 
buvę Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkai: a.a. Leonardas Ši
mutis, pirmininkavęs 25 metus, 
inž. Antanas Rudis, inž. Eugeni
jus Bartkus, dr. Kazys Bobelis, 
dr. Kazys Šidlauskas. Pagerbi
mas įvyks banketo metu spalio 
27 Chicagoj. Meninę progrramą 
atliks sol. Praurimė Ragienė, 
fortepijonu palydint Mangirdui 
Motiekaičiui. Programoj daly
vaus -ir akordeonistas Ąžuolas 
Stelmokas.

— Pųvilas Dargis, SLA prezi
dentas, su kitų fratemalinių or
ganizacijų vadovais buvo pa
kviestas į Baltuosius Rumus 
spalio 9.

— Penki lietuviško meno mė
gėjai olandai, 1982 susibūrę 
Amsterdame ir išmokę tris lie
tuviškas dainas, dalyvavo Olan
dijos Lietuvių Bendruomenės 
suvažiavime. Jie buvo entuzias
tiškai sutikti. Padrąsinti šio 
pasisekimo, padidino vienetą iki 
aštuonių asmenų ir pasivadino 
“Daina”. Vienetui vadovauja 
pianistas ir kompozitorius Paul 
de Boer. Jis koncertavo Ams
terdamo universitete ir radijo- 
fone. Hagoje, Rotterdame, Lie- 
že ir Paryžiuje. Pagrindinę pro
gramos dalį sudaro lietuviškos 
dainos, palydimos skudučių. 
Spalio mėnesį “Dainos” vienetas 
koncertuoja Chicagoj, Detroite 
ir Toronte.

— Lietuvių Fondas turi narių
— 5,356, pagrindinis kapitalas
— 2.744,510 dol.. padalinta lie
tuviškiem reikalam — 1.191.588 
dol.

— Artūras Mičiūdas, Argenti
nos spaudos atstovas, liepos 
23 dienraščio “La Prensa” lai
doje išspausdino platų straipsnį 
apie Lietuvos pogrindžio veiklą 
ryšium su Helsinkio sutarties 
stebėtojų grupės sunaikinimu. 
Straipsnyje paminėti miręs kun. 
A. Garuckas. Š. Amerikoje gy
venąs Tomas Venclova, mirusi 
Ona Lukauskaitė-Poškienė ir »- 
kalinamas \ iktoras Petkus. j

— Balfo Chicagos apskritis 
rugsėjo 23 savo sušauktame 
šaulių salėje veikėjų pasitarime. > 
kuriame pirmininkavo apskr. 
pirm. St. \ anagūnas. pradėjo 
savo vajų.

—- Nauji Darbininko skaityto- ||j 
jai: K. Aras. St. Petersburg, fci 
Fla.. V. Civmskas. Juno Beaeh, Sį 
Fia. Užsakė kitiem: S. Wain- B 

f.- 

(beat Neek, N.Y. — A. Kirkus. 
J .a Salle. Que., Canada. Sveiki- 
nam naujus skaitvtojus ir dėko- || 
jam užsaks tojam. Naujiem p; 
skaitytojam Darbininko pre- 
numerata pirmiem metam tik 
1'2 dol. Atnaujinant — • v jsiem 15 
dol. metam.
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Dainavos stovykloje rugsėjo 22-23 įvyko Lietuvių Bendruomenės vadovybių ir Jaunimo Są
jungų konferencija. Nuotraukoje iŠ k. JAV LB pirmininkas dr. A. Butkus, PLB vicepirminin
kas dr. T. Remeikis, PLB pirmininkas Vytautas Kamantas, pranešimą daro PLB švietimo 
reikalam vicepirmininkė Birutė Jasaitienė, už jos — Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos pirmininkas Gintaras Grušas ir Kanados LB pirmininkas Algiš Pacevičius. Nuori-, 
jono Urbono

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE
Pasaulio Lietuviu Bendruo- C

menės pirmininkas Vytautas Ka
mantas su žmona Gražina rug
sėjo 1 - 2 Toronte, Kanadoje, 
dalyvavo Šv. Kazimiero mirties 
500 metų sukakties proga Įvyku
siame Religiniame pasaulio lie
tuvių katalikų kongrese. Ta 
proga ten susitiko su Lietuvių 
Bendruomenės darbuotojais 
prel. P. Ragažinsku iš Brazili
jos, kun. J. Petrošiumi iš Pran
cūzijos, kun. J. Giedriu iŠ Urug
vajaus ir dr. V. Dambrava iš 
Venecuelos. Kongrese taip pat 
dalyvavo ir PLB vicepirminin
kė Milda Lenkauskienė su vyru 
dr. Edmundu Lenkausku. Kartu 
su Kanados Lietuviu Bendruo- C
menės pirmininku Algiu Bacevi
čiumi ir vicepirmininku Vytautu 
Bireta PLB pirmininkas Vytau
tas Kamantas turėjo bendrą po
kalbi su VLIKo pirmininku dr. 
Kaziu Bobeliu apie PLB ir VLIKo 
atstovų vykstančius pasitari
mus. Religinio pasaulio lietuvių 
katalikų kongreso rengimo ko
mitetui vadovavo buvęs PLB 
pirmininkas dr. Juozas Songaila.

Inž. Vytautas Izbickas 
buvo susirgęs ir dabar po ope
racijos sveiksta savo namuose 
prie Bostono. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimo narį ir 
buvusį JAV LB Tarybos pirmi
ninką Izbicką aplankė PLB pir
mininkas Vytautas Kamantas ir 
abu pasitarė apie lėšų telkimą 
Lituanistikos katedrai Illinois 
universitete Chicagoje. Vytautas 
Izbickas yra daug pasidarbavęs 
per eilę metų šią katedrą orga
nizuojant ir jai lėšas telkiant.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba naujai paskir
tam pasaulio lietuvių reikalams 
vyskupui Pauliui Antanui Bal
takiui, OFM, jo konsekracijos 
proga rugsėjo 14 dieną Portland, 
Maine, katedroje padovanojo 
laisvojo pasaulio lietuvių vardu 
simbolinę dovaną. Tai iš Lietu
ms atvežta pakelės kop- 

lytėlė-rūpintojėlis su gin
taro gabalu, simboliškai 
vaizduojanti dabartinę lie
tuvių tautos padėtį ir primenan
ti, kad laisvojo pasaulio lietuviai 
turi rūpintis padėti lietuvių tau
tai atgauti jos religines, tautines 
ir valstybines teises bei laisves. 
Ši dovana buvo nunešta kated
roje mišių metu per aukojimą. 
PLB pirmininkas Vytautas Ka
mantas dalyvavo vysk. P. Balta
kio konsekracijos iškilmėse 
katedroje ir po to lietuvių pran
ciškonų sodyboje Kennebunk- 
porte įvykusiu vaišiu metu tarė 
sveikinimo žodi. Šios šventės 
proga PLB pirmininkas Vytau
tas Kamantas susitiko ir turėjo 
pokalbius lietuviam rūpimais 
klausimais su ten apsilankiusiais 
Lietuvos Diplomatijos šefu ir 
Lietuvos atstovu Washingtone 
dr. Stasiu Račkiu, Lietuvos 
generaliniu konsulu New Yorke 
Anicetu Simučiu, VLIKo pirmi
ninku dr. Kaziu Bobeliu, J A Y LB 
pirmininku dr Antanu Butkumi 

ir vicepirmininkais Jonu Ur
bonu, Ingrida Bubliene bei Vy
tautu Staškumi, Kanados LB 
vicepirmininku Vytautu Bireta, 
ALTos sekretoriumi Grožvydu 
Lazausku ir kitais lietuvių vi
suomenės veikėjais.

PLB valdybos pirmininkas inž. 
Vytautas Kamantas jau treti me
tai dirba vienoje didelėje ligo
ninėje Grand Rapids mieste va
karinėje Michigan© valstijos 
dalyje. Jo namų adresas yra: 
1851 Skyview Drive, Sparta, MI 
49345. Telefonas 616 88 r-1436.
Bendruomenės. Lituanistikos 
katedros. Lietuviu Fondo ir C-

ATLANTO RAJONO “GELEŽINIO 
VILKO” STOVYKLA RUGPJŪČIO 18-26
Atlanto rajono skautiškas jau

nimas minėjo 30 metų nuo pir
mos rajono stovyklos, kuri įvyko 
1954 metii rudenį. Ji buvo pa
vadinta Romuva L

iŠ Bostono, Hartfordo, Wor- 
AVorcesterio. Philadelphijos, 
New Yorko, Washington©. Bal- 
timorės skautai ir skautės suva
žiavo į Resolute pušyną prie Bol
ton, Mass. Stovykloje dalyvavo 
ir svečiai iš Detroito, Chicagos. 
Toronto, Anglijos ir Arizonos. 
Stovyklautojus aplankė iš Chi
cagos LSS Tarybos pirminin
kas v.s. fil. S. Miknaitis ir sesių 
vyriausia skautininke v.s. fil. D. 
Eidukienė ir daug kitai svečių.

Stovyklai vadovavo s. Stepas 
Zabulis iš Hartfordo, sesių vir
šininkė buvo ps. Birutė Banai
tienė iš Bostono, brolių viršinin
kas — ps. fil. Algis Garsys iš 
Virginijos ir akademikų virši
ninkė ps. fil. Lyvia Garsienė.

Stovykla leido savo laikraštė
lį “Stovyklos garsas". Išėjo 3 
numeriai. Per visą savaitę sto
vyklavo apie 180 sesių ir brolių.

Užsiėmimų temos buvo skau
tiškos. praktiškos ir visa istorija 
susijusi su “Geležinių vilku . 
Vilniumi ir 1.1. Vyresnio am
žiaus (per 14 metų) patys virė 
sau valgyti, mokėsi juostų audi
mo ir arčiau susipažino su gam
ta. Vyr. skautės paruošė ir pra
vedė iškylą jaunosiom skautėm. 
Jaunosios skautės dalyvavo 
sporto olimpiadoje, kur laimėto
jom buvo duodami medaliai. 
Labai juokingi, gražūs ir nuotai
kingi buvo laužai, šokiai ir va
karonės.

Ši stovykla buvo dar ypatin
ga ir tuo, kad vyskupas Paulius 
Baltakis. OFM, stovyklavo su 
mumis visą savaitę. Rytais t :3O 
jis aukodavo mišias. Kartą 
mišiose dalyvavo geltonšlipsės. 
Ateidamos jos atnešė lietuvišką 
rankšluostį uždengti altoriui ir 
dvi puokštes paparčių lapų. Čia 
pat ežeras. Jo vanduo žvilga ryt
mečio saulėje, tartum jis būtu 
sidabrinis. Ošia pušys. Spėria 
liai šiom sesėm paruoštas pa 
mokslas. Tėv. Paūluis kalba 

tarnybos reikalais dažnai lan
kosi Chicagoje, kur yra PLB 
raštinė ir gyvena pusė PLB 
valdybos narių.

Pasaulio Lietuviu Bendruo- 
menės raštinė jau šešerius metus 
veikia Chicagos Jaunimo Centre, 
5620 So. Claremont Avenue, 
Chicago, IL 60636 USA. Telefo
nas 312 778-2200. Raštinėje 
dirba PLB valdybos reikalų ve- 
dija Danutė Korzonienė ir Li
tuanistikos katedros reikalų ve
dėja Nijolė Balzarienė. Jos tvar
ko PLB ir Lituanistikos katedros 
reikalų korespondenciją, pa
kvituoja gautus pinigus, ir at-
ieka daugelį kitų reikalų. PLB metų.

“kaip gyvenime svarbu turėti 
tikslą, kad be tikslo jaunam 
žmogui yra lengva nukrypti nuo 
gero kelio".

Tėv. Paulius kas dieną mišių 
metu ar vakaronėse su jaunimu 
diskutavo įvairias jaunimui rū
pimas temas. Išvykstant Tėvui 
Pauliui iš stovyklos, visi dėkojo 
ir jam įteikė iš šiaudinukų pa
darytą adresą. Visi jam linkėjo 
sėkmės ir ištvermės taip atsa
kingame vyskupo darbe.

-o-
Per 30 metų stovykloje vis kei

tėsi skaučių ir skautų eilės. Kai 
kurie užaugo, patys tapo vado
vais. Per visus šiuos metus At
lanto rajono vadovės ir vadovai 
pasižymi pasišventimu jauni
mui, nors darbas kartais ir ne
būna lengvas. Jie aukoja savo 
atostogų ir laisvą laiką, kad su-

Fantastiška Plokštelė!
■. *’k T" ' . • • ' 'S*' *• . '* • ’'Ai—. ■ ’f ■

Lietuvą liaudies pasakos, paruoštos Montrealyje. vadovaujant 
Birutei Nagienei. Muzikiniusįtarpus ir fon$ sukūrė muz. 
Aleksandras Stankevičius. įdomūs garsų efektai. Plokštelė 
pradžiugins visus — nuo 5-85 m. amžiaus! PASAKOS —
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VIENGUNGIO PALIKIMAS

KLAUSIMAS
Tamsta dažnai rašai apie 

palikimus okupuoto; Lietuvoj 
gyvenantiem. Tamstos atsaky
mai šiuo reikalu gana optimis
tiški. Pasakyk Tamsta man kas 
dabar daryt, kai siuntinių nebe
leidžia iš čia siųsti, apmokant 
vietoj muitus. O kas, jei ateity 
nebeleis ten pirkti automobilių 
ir kit.?

Esu viengungis. Amerikoje 
absoliučiai nieko neturiu: nei 
giminių, nei artimų draugų, o 
mano palikimo bus mažiausia 
— 300,000 dol. Turiu sudaręs 
testamentą, paskyręs vietinį 
banką savo Executor’ium. Ką gi 
bankas darys su mano pinigais, 
jei nebegalima būs siųsti nei 
siuntinių, nei pirkti automobi
lių, nei kitko? Jei ruskiai pri
vers siųsti dolerius į Lietuvą, 
ar mano giminės turės iš to nau
dos?

ATSAKYMAS
Dažnai sakau ir rašau, kad rei

kia duoti testamento vykdytojui 
“elastiškumo”, “laisvas rankas”, 
vykdant testamentą, tokiu atve
ju kaip Tamstos. Tai yra todėl, 
kad niekuomet nėra žinia, kokius 
"parėdymus” ir kokią tvarką 
išgalvos okupantas, kai testa
mentas bus vykdomas. O tas gali 
būti rytoj arba po 10 arba 20 

burtų mūsų jaunimą ir perduo
tų jam lietuviškas ir skautiškas 
žinias. Turėdami gražius pavyz
džius, mūsų jauni vadovai sto
vykloje gerai vadovavo ir bend
radarbiavo su kitais vadovais. 
Taip visoje stovykloje susidarė 
gera skautiška nuotaika.

Daugelį metų mūsų stovyklo
je dirba ps. Rasa Grigaitienė ir 
jos vyras Edmundas Grigaitis. 
Jie visose stovyklose rūpinasi 
tiekimu ir maistu. Tai didelis ir 
sunkus darbas, kurį jie atlieka 
pavyzdingai. Jiem priklauso 
visų mūsų padėka.

-o-
Vėliavos nuleidimas. Autobu

sai burzgia, veš seses ir bfolius 
namo. Gaila palikti gražųjį pu
šyną ir jame sutiktus draugus, 
todėl nesakome — sudie, bet — 
iki pasimatymo kitoje stovyk
loje. vs. fil. Lilė Milukienė

Kai testamento vykdytoju yra 
paskiriamas vietinis bankas, 
reikia testamente nurodyti, kad 
bankas po Tamstos mirties, turė
tų tartis visais reikalais, lie
čiančiais okupuotoj Lietuvoj gy
venančius paveldėtojus, su Fon
dais arba konsulatais. Kaip ki
taip galės Amerikos bankas nu
tarti kas yra naudingiausia pa
likuonims tuo metu, kai bus 
vykdomas Tamstos testamentas?

Sovietija nėra toks kraštas, 
kuris yra “ribojamas” įstatymų, 
ir konstitucijos kaip kad yra 
pas mus. Jie keičia ir įstaty
mus ir “tvarką”, kada tik jiem 
tai yra naudinga. Niekas negali 
sėkmingai jų valdžios nutarimus 
užprotestuoti.

Tad vienintelė išeitis yra pa
likti nutarimą kas bus naudin
giausia palikuonim po Tamstos 
mirties, organizacijom, kurios 
visą laiką seka sąlygas okupuo
toj Lietuvoj.

Jei vykdytojas, Tamstos at
veju bankas, susisieks su tomis 
organizacijomis, jis bus tin
kamai painformuotas apie būdą, 
metodą, kuriuo yra naudingiau
sia siųsti palikimą Lietuvoj gy
venantiem. Iš anksto to nenu- 
matysi.

Dar viena, mano nuomone, 
svarbi pastaba. Nežinau kiek 
Tamsta turi palikuoinių okupuo
toj Lietuvoj. Nesakau, kad Tams
ta neaprūpintum savo artimųjų. 
Tačiau sakau, kad didelių sumų 
jiem palikti neapsimoka. Iš to 
nebus naudos nei jiem, nei 
Tamstai. Dabartiniu metu būtų 
naudingiausia jiem nupirkti po 
automobilį, po koperatyvinį bu
tą, reikalingų drabužių ir pan. 
Toks aprūpinimas palengvintų 
jų gyvenimą. Tačiau palikti 
stambias sumas, kurių jie neturi 
teisės išleisti savo nuožiūra ir 
turint galvoje, kad jie negali ke
liauti kur nori ir išleisti pinigus 
kelionėm, kaip kad daro pasi
turintieji žmonės čia, —nėra jo
kios prasmės. Kaip rašiau anks
čiau, kiekvienam iš mūsų, kurie 
turime artimų giminių okupuo
toj Lietuvoj, nepatartinąypalikti 
jiem didelių sumų pinigų: ne tik 
jie iš to turės mažai naudos, 
bet tai gali jiem ir pakenkti 
(“buržuiškas” stovis). Bus daug 
daugiau naudos iš Tamstos turi
mo turto, jei Tamsta paskirsi 
testamente iš jo ir dovaną Fon
dams, lietuviškiem kultūriniam 
reikalam, bažnyčiai arba kitoms 
savo organizacijom, kurios yra 
Tamstai labiau prie širdies.

Skaitytojui B.L.
Jei Tamsta nemokėsi nekilno

jamo turto (real estate) mokes
čių, miestas jį blogiausiu atve
ju parduos iš varžytinių. Kitų 
sankcijų Tamstai negręsia.

PINIGAI BENDROJ
SĄSKAITOJ

KLAUSIMAS
iŠ Tamstos vieno atsakymo 

laikraštyje supratau, kad, jei du 
žmonės, prileiskime, vyras ir 
žmona, turi bendrą taupomąją 
sąskaitą banke (joint account) ir 
vienas iš jų numiršta, — kitas 
galėtų turėti keblumų dėl pinigų 
išsiėmiino iš banko.

Kiek žinau, visi mano pažįs
tami, vienam mirus, neturėjo jo
kių sunkumų gauti pinigus iŠ 
banko, jei tie pinigai buvo padė
ti abiejų vardu. Niekas jų ne
klausė, nei kieno tie pinigai bu
vo uždirbti, nei kieno jie buvo 
sutaupyti. Be to, nei vienam 
neteko mokesčių mokėti už pini
gų paveldėjimą, nes nebuvo jokio 
testamento ir į teismą nereikėjo 
kreiptis.

Kadangi šitas klausimas yra 
visiem labai opus, prašyčiau 
daugiau paaiškinimų šiuo reika
lu.

ATSAKYMAS
Jei du asmenys turi pinigų 

banke bendroj sąskaitoj (joint 

or survivor), vienam mirus, kitas 
visuomet gali nueiti į banką ir 
likusius pinigus išsiimti arba 
juos pervesti į savo vieno vardu 
sąskaitą. Taip padarius, ban
kas yra atlikęs savo pareigą. Ta
čiau tai toli gražu nereiškia, kad 
ieškinys negali būti iškelia
mas prieš gyvąjį “joint owner” 
(survivor), remiantis argumentu, 
kad tie pinigai, kurie liko “joint 
account” nepriklauso “gyva
jam” joint owner, bet yra “pali
kimo” (estate) dalis. Sis argu
mentas šitaip dėstomas: sakoma, 
kad tas asmuo, kuris pinigus už
dirbo ir juos sutaupė, dėjo san
taupas bendron sąskaiton tik 
todėl, kad jam buvo taip pato
giau: kad reikalui esant, kitas 
“bendrasavininkas” galėtų jo 
parėdymu išimti pinigų iš ban
ko, kad jis, “tikrasis” pinigų 
savininkas, neketino (did not in
tend), kad bendron sąskaiton 
įdėti pinigai taptų “bendra abie
jų nuosavybė”.

Tokia situacija dažnai pasitai
ko, kur lieka našlė arba našlys 
ir ankstyvesnių vedybų vaikai.

Gyvasis bendrasavininkas, ži- 
ribma, pateiks savo argumentą, 
būtent, kad miręs bendrasavi
ninkas dėjo pinigus į banką 
abiejų vardu, norėdamas (in
tending), kad santaupos taptų 
bendra nuosavybe, ir kad, jam 
mirus, pinigų balansas tektų gy
vajam bendrasavininkui. Taigi 
tokiu atveju tik teismas, išty
ręs visas aplinkybes, nutars kam 
pinigai priklauso.

Taipogi reikia neužmiršti, kad 
kiekvienoj valstijoj įstatymai 
numato, kad tam tikra palikto
jo turto dalis priklauso įnirusio
jo našlei (statutory share). Jei
gu banko bendroj su žmona 
sąskaitoj paliktų pinigų balansas 
nėra didesnis negu įstatymų 
numatyta našlės dalis. — tada 
problemos nėra. Jei tų pinigų 
arba turto yra daugiau. — visaip 
gali būti. Visa čia aprašoma bė
da galėjo būti išvengiama, su
darant testamentą. Testamente C.
galima aiškiai nurodyti, kad visi 
bendroj sąskaitoj esami pinigai 
yra skiriami našlei arba kuriam 
kitam bendrasavininkui.

Kas dėl palikimo mokesčių 
(estate taxes), jų dydis priklau
so nuo paliekamo turto dy
džio. Tamsta teisingai sakai, 
kad \ ra tokiu žmonių, kurie

* i ’ %

“parizikuoja \ nepateikia atitin
kamai įstaigai reikalingi) prane
šimo (return) ir tokiu būdu 
“išvengia mokesčiu. Tačiau 
manam kad šiais kompiuteriu 
laikais tokiu drąsuoliu skaičius

t ę.

mažėja. Paveldėjimo mokesčių 
dydis nepriklauso nuo to. ar sra 
testamentas ar jo nėra.

Skaitytojui, Wilkes Barre, Pa.
Tiksliausią informaciją Tams 

tai rūpimu klausimu suteiks 
Tamstai artimiausia Sortial 
Seeurūs įstaiga.



1984 spalio 12, Nr. 40 • DABBININKAS»91484 — ŠV. KAZIMIERO METAI — 1984

PAGERBTAS PETRAS JURGĖLA

Petras Jurgėla yra popiežiaus pakeltas į Šv. Silvestro ordino riterius. Jam pakėlimo 
dokumentus įteikė rugsėjo 23 Apreiškimo parapijos bažnyčioje, kur vyskupas Paulius Balta
kis, OFM, laikė pamaldas. Nuotraukoje — vyskupas, kun. Jonas Pakalniškis ir Petras Jurgė
la priima dokumentus. Nuotr. L. Tamošaičio

Nellie T. Bayoras ir Dorothy Banos, Lietuvos vyčių 143 kuopos narės, rengiasi Luzeme, 
Pa., tautodailės festivaliui.
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GRANDINĖLĖ PENNSYLVANIJOS
TAUTYBIŲ FESTIVALYJE

Devintas metinis Luzeme 
County etninis festivalis vyks 
spalio 25 - 28 109th F.A. Armory 
patalpose, Kingston, Pa. Daly
vauja 26 tautinės grupės 
maistu, menine programa 
rankdarbių parodomis.

su

ir

HARTFORD, CONN.

Lietuvių Moterų Federacijos 
klubo veikla

LMKF Hartfordo klubo valdy
ba, kuriai labai sumaniai pirmi
ninkavo Ada Ustjanauskienė, 
pabaigusi dviejų metų kaden
ciją, 1984 gegužės mėn. perdavė 
pareigas naujai išrinktai valdy
bai.

Naujoji valdyba pasidalino 
pareigomis taip: pirmininkė — 
Eugenija Šliogerienė, vicepir
mininkė — Jurgita Kovienė. ry- 

re visuomeniniam reikalam — 
Sofija Alienė, iždininkė — Zita 
Dapkienė, sekretorė — Dangira 
Budrienė.

Rugpjūčio 26 buvo suruoš
tas šeimyniško pobūdžio pikni
kas p.p.’ Simonaičių sodyboje. 
Bloomfield. CT. Pasitaikė puikus 
oras tą sekmadienio popietę ir 
dalyvavo apie 50 narių su vyrais 

pijos klebonas J. Matutis sukal
bėjo maldą ir visi spietėsi prie 
stalų, apkrautų įvairiausiais pa
tiekalais. kuriuos sunešė klubo 
narės. Susėdę medžių paunks- 
mėje. visi gardžiavosi skaniais 
valgiais ir diskutavo įvairius 
iškilusius klausimus. Nepamiršo 
ir dainos. Šį pikniką suorganiza
vo naujoji klubo pirmininkė 
Eugenija Šliogerienė su valdybos 
ir narių pagalba.

Rugsėjo 9 E. Šliogerienės na
muose įvyko pirmasis 84 /85 metų 
susirinkimas. Buvo aptarta įvai
rūs ateinančiu metu

r* 4 
i
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Prie Dariaus ir Girėno paminklo rugsėjo 22 buvo paminėtas jų skridimas per Atlantą 
ir žuvimas.

3
Ii

“Grandinėlės” tautinių šokių 
šokėjai iš Clevelando. Jie šoks

Lietuvių parodą rengia Lietuvos 
vyčių 143 kuopa iš Pittstono. Pa-

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, at
siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendo
rių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

Po 15 dol. — J Ardys ,< 'Fair
view. Pa., M. Vilkas, Richmond'.

Po 10 dol. — E. Ramonis, 
Brooklyn, N.Y.. E. Kezienė, 
Woodhaven, N.Y., J. Holbert, 
San Antonio, Tex., A. Staknis, 
Elizabeth, N.J., H. Yantosh, 
Rahaway, N.J., dr. A. Goeldne- 
ris. Flushing. N.Y., dr. H. Mont- 

kas. Philadelphia. Pa., W. Ka
mantauskas, Norwood, Mass., 
kun. K. "Balčys, Amsterdam,

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

J. Gliaudą, Kovo Ketvirtoji, 
Romanas, 8 dol.

E. Cinzas, Šv. Petro šunynas. 
Romanas, 10 dol.

A. Baranauskas, Piliakalnio 
šešėlis. Romanas, 8 dol.

P. Karuža, Eilėraščiai, nekro
logai. atsiminimai. Įrišta, 15 dol.

veiklai. Priminta, jog LMKF me
tinis suvažiavimas įvyksias Kul
tūros Židinyje, New Yorke, spa
lio 27 
šintos

Visos narės buvo pavai- 
prie gražiai paruošto

rodos pirmininkė yra Nellie T. 
Bayoras.

Festivalis lankomas: ketvirta
dienį ir penktadienį, spalio 25 
ir 26 nuo 6 vai. vak. iki 10 vai. 
vak., šeštadienį, spalio 27 nuo 
1 vai. popiet iki 10 vai. vak., 
sekmadienį, spalio 28 nuo 1 vai. 
popiet iki 7 vai. vak. Įėjimas 
— 3.50 dol. suaugusiem, 1 dol. 
vaikam.

ŪY., A. Macelis, Commack, 
<.Y., kun. J. Bacevičius, Kintyre, 
N.D., S.A. Birutis, Pompano 
Beach, Fla., A. Zupko, Howard 
Beach, N.Y., L. Kurkulis, Ro-

—8 'dotT—"J’~ Jackūnas; PateV

7 Joi. — S. Naujokaitis, 
Omaha, Nebr.

Po 2 dol. — A. Mažeika, Ja
maica, N.Y., J. Urbanavičiūtė, 
Spring Valley, N.Y., J. Zeidat, 
Oceanside, Calif., S. Kanana- 
navičius, Philadelphia, Pa.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija. ■

E. Jasiūnas, Darius - Girėnas. 
Iliustruotas albumas anglų ir 
lietuvių kalbomis, įrištas-.-25 dol.

R. Viesulas, Telesforo Valiaus 
monografija — iliustruotas al
bumas, 62 dol.

A. Gailiušis, Visaip atsitinka.

J. Ehret, Russian Imperialism 
and Messianism. 1 dol.

Algimantas Mackus, Augin
tinių žemė. Eilėraščių rinktinė, 
įrišta, iliustruota. 15 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos. lietuviškos muzikos plokšte
lės bei įvairūs suvenyrai gauna
ma Darbininko administracijoj,

Blvd., Brooklyn,

Atviras laiškas prezidentui 
Reaganui, kuriame iškeliama 
OSI ir KGB kolaboravimas, Pa
baltijo kraštų okupacijos nepri
pažinimo politikos pažeidimas 
ir kiti aktualūs politiškai kritiš
ki klausimai, buvo atspausdin
tas įvairiuose lietuviškuose lei
diniuose. Asmenys ir ortanizaci- 
jos skatinami pasirašę lapą jį 
pasiųsti adresu: The President, 
The White House, Washington, 
D.C. Norį įsigyti didesnius kie
kius šių laiškų, kreipkitės į 
Americans for Due Process, 
P.O. Box 85, Woodhaven, N.Y. 
11421. Prašoma nurodyti kiek 
norima kopijų ir pridėti auką 
už persiuntimo išlaidas. Šis la
pas yra susilaukęs didelio dėme
sio iš visuomenės žmonių. To
dėl Americans for Due Process 
šiuo metu svarsto projektą tokį 
lap*ą atspausdinti “The New 
YorkTimes” ir “The Washington 
Post” laikraščiuose. Asmenys 
susidomėję parama tokiam pro
jektui, prašomi siųsti aukas ir 
pažadus aukščiau nurodytu ad
resu, pažymint, kad jie turėtų 
būti skirti tam projektui. Tam 
vra suformuotas atskiras fondas.

NAUJAS BRIDGES NUMERIS
Rugsėjo mėnesio Bridges žur

nalo numeris jau išsiuntinėtas 
skaitytojam.

Pirmam puslapyje įdėtas poe
tas Czeslaw Milosz ir apie jį

rašo Albert C. Cizauskas. Toliau 
supažindinama su dviem lietu
viais sportininkais, su nauju Vil
niaus viešbučiu “Lietuva”, rašo
ma apie atominį apsiginklavimą 
Pabaltijo valstybėse. Danutė
Genaitytė rašo apie Čiurlionio I 
kūrybą, Gintė Damušytė atsa- | 
kinėja į redakcijos narės Da
lios Bulvičiūtės klausimus, pasi
kalbėjimas liečia G. Damušy- 
tės kelionę į Sovietų Sąjungą su 
amerikiečių krikščionių grupe, 
Ben Grigonis rašo apie tautinių 
šokių šventę, Edmund Jasiūnas 
apie Darių ir Girėną, Česlovas 
Masaitis apie astronomiją Lie
tuvoje, prisimenamas miręs ra
šytojas Stepas Zobarskas, toliau 
rašoma, kaip sovietai trukdo 
paštą iš užsienio, kaip šiais 
metais trukdo švęsti šv. Ka
zimiero jubiliejų, Antanas Sta
nevičius rašo apie pasikeitimą 
mokslininkais profesoriais tarp 
Vilniaus universiteto ir Ameri
kos kai kuriu universitetu. C. <-
Spausdinami skaitytojų laiškai.

Biuletenį redaguoja Demie Jo
naitis, jai talkina Dalia Bulvi- 
čiūtė ir Edmundas Vaičiulis. 
Leidžia JAV Liet. Bendruome
nės krašto valdyba, administ
ruoja Tėv. Petras Baniūnas. 
OFM, Darbininko administrato
rius.

Bridges vis labiau įsitvirtina 
žmonėse. Prenumerata nuolat 
auga ir auga.

JURGIS GLIAUDĄ

KOVO
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Klek knygų {•įgijai praeitais 
metale? Vienų, dvi, trie? O gal 
akle uždengpe praėjai pro lie* 
tuvlikų knygų, kad tik nereikė
tų joe nu e įpirkti. Žinoma, tokiu 
būdu llatuvlikot knygos liellal* 
kymo neparemti.

Rugsėjo 23 Apreiškimo para
pijos bažnyčioje Brooklyne 
buvo retos iškilmės. Tą dieną 
lankėsi naujasis vyskupas Pau
lius Baltakis, OFM, ir koncele- 
bravo mišias su kitais kuni
gais. Jis pasakė ir pamokslą. 
Kartu buvo paminėta ir 
Tautos šventė.

Mišiom pasibaigus, buvo pa
gerbtas Petras Jurgėla, Apreiš
kimo parapijos narys, gimęs 
Amerikoje, paskui išvykęs į Lie
tuvą. Ten jis plačiai veikė. Jis 
įkūrė lietuviškąją skautiją, buvo 
savanoris-kūrėjas, baigė karo 
mokyklą ir tarnavo kariuomenė
je, buvo įvairių kariškų laikraš
čių, bendradarbis ir redakto
rius, daug rašė ir kitoje spau
doje. Išsitarnavęs kapitono 
laipsni, grįžo į Ameriką ir čia

MOKYKLOS GEGUŽINĖ
Tradicinė Maironio mokyklos 

gegužinė buvo rugsėjo 23 Vy
tauto ir Vandos Vebeliūnų so
dyboje. Vietovė labai tinkama 
tokiom gegužinėm, nes daug 
yra erdvės, yra kur pastatyti 
mašinas, daug ’vietos įvairiem 
žaidimam ir kitom pramogom. 
Sodyba yra didelė, turi net 
savo koplyčią ir daug kitų pa
talpų. Pamaldos buvo 12 vai. 
Mišias aukojo mokyklos kapelio
nas Tėv. Antanas Prakapas, 
OFM. Paskui buvo vaišės, žaidi
mai. Žaidė ir jaunimas ir vyres- 

!

KETVIRTOJI
Jurgio Gliaudos naujo romano "Kovo ketvirtoji viršelis. 
Piešė Paulius Jurkus. Romanas vaizduoja Šv. Kazimiero 
paskutines dienas. Išleido Darbininkas, paremtas eilės me
cenatų. Knyga gaunama Darbininko administracijoje. Kaina

K
|g
8

dalyvavo įvairioje visuomeninėje 
veikloje.

Kun. Jonas Pakalniškis bažny
čioje paskelbė, kad Petrą Jur- 
gėlą už nuopelnus Bažnyčiai ir 
visuomenei Šv. Tėvas Jonas 
Paulius II pakėlė į Šv. Silvestro 
ordino riterius.

Pakėlimo aktą ir kitus doku
mentus įteikė vysk. P. Baltakis, 
OFM. Žmonių buvo pilna baž
nyčia, ir jie smarkiai plojo. Pa
baigoje sugiedotas Lietuvos 
Himnas.

Šis į riterius pakėlimo doku
mentas pasirašytas Vatikane 
praėjusių metų lapkričio 10. Pa
sirašė kardinolas Caseroli, Vati
kano valstybės sekretorius. Pa
kėlimo raštai turėjo būti įteikti 
anksčiau, bet tuo metu Petras 
Jurgėla buvo apsirgęs.

nieji. Didelė atrakcija buvo 1917 
metų automobilis. Juo buvo va
žinėjami svečiai. Mokestis — 1 
dol.

S

Kaip rašėme praeitame Dar
bininko numeryje, gegužinėje 
Vytautas Vebeliūnas paskelbė 
savo planą lituanistinei mokyk
lai išlaikyti. Jis tam reikalui 
kuria specialų fondą, kurį pava
dino savo motinos Juzės vardu.

Nuotaikinga gegužinė baigėsi 
vakare, kai sutemos palietė eže
rą.
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GINKIME LIETUVIŲ TEISES 
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti Šia atkarpa. Čekiu* rašyti 

“Lietuviu Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lith
uanian Rights Fund, Inc.”) ir siųsti adresu: 5620 So. 
Claremont Ave. Chicago, Illinois, 60636

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui...........US$..........
Pavardė, vardas.................................................................... .
Adresas....................................................................................

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės j SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St.), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės j organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELį, 212 Elderts Lane, Woodhaven, N.Y, 11421, tel. Ml 7-6637.

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

VIENINTELIAI LIETUVIAI NEW YORKE, 
AUKSO SUPIRKĖJAI ir PARDAVĖJAI, 
TURĮ DIDELĮ PATYRIMĄ.
Superkant auksą, sidabrą, platiną. Mokame aukščiausias 
kainas. Apmokėjimas grynais. Niekur nerasite tokio 
patarnavimo kaip pas mus. Nemokamai patariame apie 
investavimą į auksą, sidabrą su seil-back garantija. 
Kalbame lietuviškai. Dėl smulkesnės informacijos 
skambinti:

212 354-2044

212 354-2067

nuo 9:30 vai. ryto iki 4:30 vai. popiet.

KLAUSTI: GENIUS (GENE) BORK

Galite kreiptis raštu:

SUPREME GOLD REFINERS 
52 W. 47th ST. 2nd Floor 
NEW YORK, N.Y. 10036

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1984 metam

Vardas ir pavardė ..................................................................

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

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

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

_ _ - - - — -... .....

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

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

už 2 dol. Tai P. Narvydo pa
sakojimai iš Lietuvos laisvės ko
vų, J. Jaškausko apysaka iš Lie
tuvos nepriklausomo gyvenimo 
pradžios, A. Žemaičio “Lietuvos 
vaizdeliai” arba to paties au
toriaus “Nutolusios dienos”. 
Gaunama Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 316 pages, price 6 dol.)

Agronome* Iz. Sinkevičiūtės parašyta I lotu vilkų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga tu 
plaatlnlnlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau ‘‘Lithuanian Cookery" už 8 dol. Persluntimes- 
Postage 50 c.

Vardas, pavsrdė ....................................................................................

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

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

NAUJAUSIOS 
KNYGOS
J. Puzino, Rinktiniai raštai.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II Pasaulio Lietuvių Dienos. 
5 dol.

Br. Raila, Kitokios Lietuvos 
ilgesys. 5 dol.

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

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

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

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

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

A. Musteikis, Dangaus ir že
mės šaknys. Romanas. 10 dol.

R. K. Vidžiūnienė, Vieno va
karo melancholija. Novelės 7 
dol.

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

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

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

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

S. Raštikis, Lietuvos likimo 
keliais. 18 dol.

A. Tvruolis, Vainikas, Krv- 
žius, Lelija. Sv. Kazimiero gro
žinės literatūros antologija. 9 
dol.

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

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

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

VĖL GAUNAMOS 
MELODINGOS 
PLOKŠTELĖS

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

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

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

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

1984 KELIONĖS Į LIETUVĄ
No. 117: lapkričio 7 - 21 ...................  ....$1,349.00

10 dienų Vilniuj, 2 Helsinky
No. 128: Naujų Metų sutikimas Lietuvoj 
gruodžio 28 * sausio 11 ........................  $1,449.00

10 dienų Vilniuj, 2 Helsinky

GAUNAMAS PILNAS 
“AUŠROS”TEKSTAS

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

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

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

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

BALTIC TOURS tvarko:
giminių iškvietimo dokumentus 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

1 '* 1 , ■ -................... ■■ —.......... "■■■ -- ......................................................... - ■ . -. -

Šv. Kazimiero mirties 500 metų sukakties prisimi
nimui gaunama dail. Adomo Galdiko piešto šv. Kazimie
ro portreto spalvota reprodukcija. Dydis 12 x 9 inčų. 
Kaina 2 dol.

Taip pat gaunama Aušros Vartų paveikslo spalvota 
reprodukcija. Dydis 12x9 inčų. Kaina 2 dol.

Persiuntimo išlaidom pridedamas 1 dol.
Gaunama Darbininko administracijoj, 341 Highland 

Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

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

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

Erlėnas, Girių sargai, apy
sakos. 3 dol.

V. Nemunėlis, Mažųjų dienos. 
8 dol.

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

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

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

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

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

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 16 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.

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

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

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

Korp. Ramovė, V.D. Universi
teto studentų atsargos karinin
kų atsiminimai. Red. J. Karka. 
Didesnio formato. 10 dol.

K. Gečys, Katalikiškoji Lietu
va. Įrišta. 5 dol.

J. Budrys. Kontražvalgyba 
Lietuvoj. 3 dol.

Br. Kviklys, Telšių vyskupija. 
Įrišta. 20 dol.

Br. Kviklys, Vilkaviškio vysku
pija. Įrišta. 23 dol.

Auszra — 1 tomas. Įrištas. 
20 dol.

Auszra — II tomas. Įrištas. 
20 dol.

J. Puzinas, Petras Avižonis. 
Įrištas. 10 dol.

J. Eretas, Št. Šalkauskio bio
grafija. Įrišta. 5 dol.

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

J. Kaributas, Kelionė aplink 
pasaulį. 4 dol.

Šv. Raštas, Naujasis Testa
mentas. Įrištas. 6 dol.

V. Sruogienė. Lietuvos stei
giamasis seimas. 5 dol.

M. Blynas, Nostradamus n 
pranašystės — Erdvės paslap
tys. 5 dol.

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

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

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

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

K. Pažėraitė, Svetimi vėjai. 6 
dol.

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos nau
jos knygos, lietuviškos muzi
kos plokštelės ir įvairūs suveny
rai gaunama Darbininko admi
nistracijoj. 341 Highland Blvd.. 
Brooklyn. N.Y. 1 1207.

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS, prel. P. Juro paruoš
ta maldaknygė, mažo kišeninio formato, su daugybe mal
dų, litanijų, novenų. Tinka ir patiem pasimelsti ir kitiem 
padovanoti, kurie tokių maldaknygių neturi. Kaina 4 dol. 
Gaunama Darbininko administracijoje: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

:_______________________________________________ _

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

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

Tel. (212) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

6 mėn. 12.01% 11.50%
$500

12 mėn. 12.11% 11.60%
- 20,000

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

6 mėn. 12.28% 11.75%
$20,000

12 mėn. 12.44% 11.90%
$50.000

24 mėn. 12.50% 11.95%
36 mėn. 12.55% 1 12.00%

" $50,001) IR DAUGIAU — PAGAL SUSITARIMĄ ---------

IRA CERTIFIKATAI:

$2,000 - 4,000 
per metus

Nuo 1 
iki 6 metų 12.55% 12%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100,000.

METINIS PRIEAUGLIS 9.42%

DABARTINIS KURSAS 9%

APSKAIČIAVIMAS

KASDIEN



Solistė Marytė Bizinkauskaitė susituokė su Michael Martin.

BROCKTON, MASS.
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Ištekėjo Marytė 
Bizinkauskaitė

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčioj rugpjūčio 11, var
gonų ir trumpelės garsam gau
džiant, 2 vai. popiet mišių metu 
moterystės sakramente priėmė 
Marytė Bizinkauskaitė ir 
Michael R. Martin.

Pabroliai atvedė i bažnyčia 
jaunųjų jaunavedžių artimuo
sius: Marytės motiną Veroniką 
Bizinkauskienę, dvi močiutes — 
Veroniką Bizinkauskienę ir Ve
roniką Ivanauskienę (Bizinkaus- 
kų giminėje yra septynios Vero
nikos), jaunojo tėvus Arthur ir

Elaine Martin ir kitus gimines 
bei artimuosius.

Baltu taku, lydima tėvelio dr. 
Petro Bizinkausko, Marytė žengė 
prie altoriaus, kur buvo per
leista juos pasitikusiam Michael 
R. Martin.

Vyriausia pamergė — Verutė 
Bizinkauskaitė", kitos pamergės: 
Vida Ivanauskaitė. Nijolė Iva
nauskaitė, Regina Kalvinaitė, 
Zuzana Bumilaitė. Gėlių mer
gaitės — Audra ir Daina Senu- 
taitės. Vyriausias pabrolys — 
Gary Mary Martin, kiti pabro
liai: Glen Martin, Paulius Bi- 
zinkauskas, Andrru-s—Rkz-mk-aus-

Didinga giesmė šv. Kazimierui
Romoje popiežiaus Jono Pau

liaus II pradėtas Šv. Kazimiero 
minėjimas tęsiamas per visą pa
saulį, kur tik yra lietuvių. Tais 
minėjimais mes ne tik pagerbia
me Lietuvos globėją Šv. Kazi
mierą, bet tuo pačiu atkreipia
me pasaulio dėmesį į lietuvių 
tautą ir jos dabartines kančias. 
Kitataučių laikraščiai ir televizi
ja bei radijas iŠ tų minėjimų 
perduoda žinias ir supažindina 
su Lietuva ir lietuviais. Tai lyg 
savotiška propaganda, kokios 
mes neturėjom per Šimtmečius.

Bostone šv. Kazimiero mirties 
500 metų sukaktis labai plačiai 
ir iškilmingai minima. Ji prasi
dėjo literatūriniu vakaru rugsė
jo 29 So. Bostono Lietuvių Pilie
čių D-jos salėj. Vakaro progra
mą parengė: Gitą Kupčinskienė, 
prof. Jeronimas Kačinskas ir ra
šytojas Stasys Santvaras. Vaka
rą pradėjo inž. Bronius Kruo- 
pis. Jis perskaitė jubiliejaus ren
gimo komiteto pirm. inž. Vy
tauto Izbicko laišką, kuriuo jis 
sveikina susirinkusius. (Inž. V. 
Izbickas po sunkių operacijų 
sveiksta namuose). Šv. Petro pa
rapijos kleb. kun. Albertas Kon- 
tautas sukalbėjo invokaciją. Ra
šytojas Stasys Santvaras padarė 
įvadą šiam minėjimui, tada pa
skaitė jo paties parašytą psalmę 
šv. Kazimierui. Psalmė graikiš
kai psalmei — giesmės. Tai reli
ginė poezija. Iš visų seniausių 
tautų hebrajai paliko turtingiau
sią religinę poeziją. Gal gražiau
sios psalmės yra Dovydo, kur 
gražiausiais poeziniais žodžiais 
garbinamas Dievas. ŠĮ vakarą 

kas ir Petras Bizinkauskas.
Sutuoktuvių apeigas ■ atliko, 

mišias aukojo ir' turiningą pa
mokslą pasakė jaunosios gimi
naitis, atvykęs iš tolimos Jamai- 
cos, kur per 20 metii dirba kaip 
misijonierius, kun. Henrikas Ju
revičius, SJ. Su juo koncelebra- 
vo kun. dr. A. Jurgelaitis, OP. 
Mišių skaitymus atliko jaunosios 
teta sės. Elena Ivanauskaitė, 
Jėzaus Nukryžiuotojo kongrega
cijos seselė, šiemet atšventusi 
vienuolinio gyvenimo sidabri
nę sukaktį.

Atvykusius i bažnyčią vargo
nais pasitiko Marytė Crowley, 
vėliau ir mišių metu grojo Brian 
Pierce, trumpete — Ted Haines. 
Solo giedojo Leilani Dalpe, Ma
rytės konservatorijos studijų 
draugė.

Po mišių Marytė ant Marijos 
altoriaus padėjo gilių puokš
tę, pasimeldė ir jautriai sugie
dojo “Marija, Marija“ giesmę.

Vestuvinės vaišės vyko veiklių 
Lietuvos vyčių Pranės ir Jurgio 
Bumilų svetainėje “Pine Hill”, 
Raynham, Mass. Giminių ir 
draugų dalyvavo per 150. Jau
nieji buvo sutikti su lietuviška 
duona, druska ir vynu. Po kun. 
H. Jurevičiaus maldos, su šam
pano taurėmis sveikinimų ir Il
giausių metų sugiedojimo Mary
tės lietuviškos mokyklos moky
toja, įaudusi į lietuvišką liau
dies kūrinį-juostą geriausius jau
najai porai linkėjimus bendro 
gyvenimo kelyje, abu apjuosė ir 
žodžiu palinkėjo Marytei su lie
tuviška daina ir giesme kilti j 
aukštumas: kad Marytės ir 
Michaelio šeimoj klestėtų lietu
viškas žodis, lietuviška daina, 
kad meilė niekad neužgestų.

Gausios puikiai paruoštos vai
šės buvo perpinamos dainomis. 
Šokiais, pokalbiais.

Marytė gražiai perduotu žo
džiu visus supažindino su savo 
vyru Michaelio, kuris brockto- 
niškiam retai kuriam bus o pa
žįstamas. Jie susipažinę prieš 
ketverius metus ir dabar prie al
toriaus pasiryžę bendram gyve
nimui.

Jaunoji pora tęs studijas ir to
liau: Marytė Philadelphijos 
konservatorijoje iš dainavimo 
sieks magistro laipsnio. o 
Michael savo specialybėje neap
leidęs darbo, tobnlinsis univer
sitete.

E. Rihokicnė

klausėm rašytojo Santvarų pa
rašytos psalmės — Giesmės šv. 
Kazimierui.

Gitą ir Aidas Kupčinskai pa
sikeisdami skaitė: Juozės Au- 
gustaitytės-Vaičiūnienės — 
Kazimiero vardas, Pauliliaus 
Jurkaus — Trys rankos, Jurgio 
Gliaudės — Karalaičio Kazi
miero diena, Elonos Marijošiū- 
tės — Dangaus pagalba, Ber
nardo Brazdžionio — Sonetas, 
Algirdo Landsbergio — Kazimie
ro malda (Iš stebuklinio vaidi
nimo “Vėjas Gluosniuose”).

Po pertraukos vyko muzikinė 
dalis. Solistas Benediktas Povi- 
lavičius, akomponuojant prof. 
Jeronimui Kačinskui, padainavo 
Avė Maria — Lucci, Voverėlė 
— J. Gruodžio, Generaleja — V. 
Klovos ir Wolfram o ariją iš 
op. “Tannhauser” — R. Wagner. 
Gausiems plojimam nenutils
iant, dar padainavo “Kai aš 
mažas buvau.”

Solistė Daiva Mongir- 
daitė, akomponuojant dr. Sau
liui Cibui, dainavo: Poetas — 
J. Gaidelio, Močiutės dvarely — 
V. Klovos, Auf Fluegeln dės 
Gesanges — F. Mendelssohn ir 
Deimantų ariją iš op. “Faustas” 
— Ch. Gounod. Taip pat ilgiem 
plojimam nenutilsiant dar pa
dainavo — Dainos, muzika ir 
gėlės.

Visi programos atlikėjai 
buvo apdovanoti gėlėmis. Inž. 
Bronius Kruopis padėkojo visiem 
programos atlikėjam, o taip pat 
atsilankiusiem į šį vakarą. Ta
da pakvietė vaišėm, kūriau pa
ruošė Ona Merkienė su talkinin
kėmis. Vaišės buvo puikios.

Žodžiu, tai buvo vienas iš 
gražiausių vakarų Bostone, kokio 
labai senai neturėjom. Tik labai 
gaila, kad tos pačios dienos va
kare skautai rengė Maironio 
Parke savo išvyką. Tokie sutapi
mai yra labai nenaudingi abiem 

''rengėjam. Šis Šv. Kazimiero 
vakaras buvo kas savaitę per vi- 

,.są pusmetį skelbiamas lietuviš- 
dmose'laikraščiuose/ TaigL.neži- 
nojomo negalėjo būti. Bet taip 
jau atsitiko.

Lietuviu Bendruomenės 
suvažiavimas

JAV Lietuvių Bendruomenės

CAMBRIDGE, MASS.
Retas ivvkis 

centrinėj bibliotekoj
Cambridge centrinė biblioteka 

turi specialią mašiną, su kuria 
išvežioja knygas vyresnio am
žiaus žmonėm. Mašina sugedo ir 
reikėjo įsigyti naują. Miesto va
dovybė dėl biudžeto sunkumų 
atsisakė tam tikslui duoti pi
nigų.

Bibliotekos direktorė Margaret 
Lechiaro sugalvojo kreiptis į pri
vačius asmenis, prašant aukų. 
Miesto pareigūnai tik šaipėsi: 
kas jum duos 20,000 dolerių. 
Tačiau įvyko priešingai — metų 
laikotarpyje tam tikslui surinkta 
21,000 dol.

Kokiu budu aukos surinktos? 
Tai ivvko daugiausia dėka 98 e *
metu amžiaus moters — G. Wil- 
liard Smith. Kada bibliotekos 
vadovybė kreipėsi į ją prašy
dama. kad ji padėtų rašyti laiš
kus. ponia Smith apsiėmė ir iš
siuntė viena pati 18.000 laiškų. 
Jos vyras yra buvęs didelis 
drauginio bendrovės direktorius 
ir ji pažįsta daug įtakingų as
menų. Jai buvo nesunku gauti 
5000 dol. iš anoniminio aukoto
jo, 5000 dol. iš Rowland Co.. 
2000 dol. iš Polaroid bendro
vės ir taip toliau. Buvo daug ir 
mažesniu atiku bei nukeliu- «. <

Prie centrinės bibliotekos esąs 
parkelis buvo gražiai papuoštas. 
Sukviesti miesto pareigūnai ir 
piliečiai. Stebint gražų naują au
tomobili. iškilmes atidarė bib
liotekos direktorė M. Lechiaro. 
Maldą sukalbėti pakvietė lenkų 
parapijos kleboną. Trumpai kal
bėjo ir padėką visiem aukoto
jam išreiškė energingoji G. Wil- 
liard Smith — mažo ūgio ir liek
na moteriškė. Ji pati atsikėlė 
nuo kėdės ir, lazdele pasirem
dama, atėjo į sceną.

Dar kalbėjo miesto burmistro 
pavaduotojas, kiti pareigūnai, 
bibliotekos vedėja. Po lenkų pa
rapijos klebono baigiamosios

Bostono apygardos suvažiavi
mas įvyks lapkričio 17 Maironio 
Parke, 52 Quinsigamond Ave., 
Shrewsbury, Mass, Registracija 
10-11 vai. ryto.

“Perkūno” choras Bostone
Lietuvos kariuomenės šventės 

minėjime, kuris įvyks lapkričio 
25 So. Bostono Lietuvių Pilie
čių D-jos salėje, dainuos “Per
kūno” choras — 38 vyrai iŠ New 
Yorko. Kalbės dr. Algirdas 
Budreckis, o taip pat dalyvaus 
Gedimino Ivaškos vadovaujami 
tautinių šokių šokėjai programos 
atlikime. Pats minėjimas prasi
dės mišiomis 10:15 vai. Šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Gi tolimesnis minėjimas salėje.

Keliaujam po Italiją
Rugsėjo 22 Lietuvių Moterų 

Federacijos Bostono klubo susi
rinkime kalbėjo Valerija Gimiu- 
vienė iš kelionės po Italiją ir 
skaidrėmis visus vedžiojo po Ita
liją. Pradėjo nuo Romos Šv. Pet
ro bazilikos, o tada per kitas 
bazilikas ir kitas įdomesnes Ro
mos vietas. Tada Milanas, Ve
necija, Piza.

Labai gerai paruoštos skaid
rės. V. Girniuvienė yra surin
kusi tur būt iš viso pasaulio 
enciklopedijų žinias apie tuos 
garsius pastatus, dailininkus, jų 
darbus, apie tą puikią senovės 
architektūrą, freskas, visą grožį, 
kuris siekia net tūkstančius metų. 
Kurie yra buvę Italijoj ir matę 
kai kurias vietas sako, jog čia 
su apaiškinimais geriau pamatė 
ir geriau pažino Italiją, negu 
ekskursijos metu. Ir tikrai yra į 
.ką pasižiūrėti.

Šio susirinkimo metu moterų 
klubas rinko valdybą naujam 
terminui. Sutartinai buvo per
rinkta ta pati valdyba: pirm. 
Elena Vasyliūnienė, vicepirm. 
Irena Rasienė, sekr. Juzė Mat- 
joškienė, ižd. Irena Ulpaitė ir 
narė Magdalena Lendraitienė.

: Po oficialios dalies, nusileidų- 
■ sios į klubo užkandinę, 'ėaiširio- 

si, pasveikino ir sugiedojo Onai 
Andriulionienei Ilgiausių metų 
jos gimtadienio proga.

maldos visi dar pasišnekučiavo 
prie kavos puoduko.

Šia proa buvo atspausdinta ir 
brošiūra su aukotojų pavardėmis, 
padėkos mintimis. Brošiūra pa
vadinta “In appreciation”.

Knygų išvežiojimu naudojasi 
daugelis Cambridge žmonių, tarp 
jų ir ponia Smith. Ji padėjo ne 
tik sau, bet ir daugeliui kitų, 
kurie į biblioteką patys nepajė
gia nueiti.

Mirė L. Mikalauskaitė
Lilian Mikalauskaitė, čia gi

musi, Nekalto Prasidėjimo para
pijoje krikštyta, baigusi čia pa
rapinę mokyklą ir toje pačioje 
bažnyčioje priėmusi sutvirtinimo 
sakramentą, birželio 15 mirė sa
vo namuose. Sommerville, 
Mass., sulaukusi 52 metų am
žiaus.

Lilian buvo baigusi Bostono 
kolegiją, gyveno su tėvais ir bu
vo Valve bendrovės viceprezi
dentė Waltham, Mass., kur dir
bo daugelį metų.

Ji visada su šypsena ir meile 
sutikdavo savo kaimynus. Jos 
staigi mirtis (vėžys ją sunaiki
no per tris mėnesius) buvo staig
mena jos tėveliam, draugam ir 
kaimynam. Palaidota iš Silva- 
Waitkus šermeninės. Gedulingas 
mišias Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje aukojo klebonas kun. Si
meonas Saulėnas. koncelebravo 
Lawrence Šv. Pranciškaus pa
rapijos klebonas kun. A. Janiū
nas ir kun. A. Baltrušūnas. Pa
laidota Mount Ouburn kapinėse. 
Nuliūdime liko sergąs tėvas, 
motina, brolis su šeima.

Visada remk Vliką, Altą. 
Lietuvių Bendruomenę!

Lietuviai laimėjo regatą
Rugsėjo 8-9 vyko didelė 

būrinių laivų regata, vadinama 
“Hurricane race’A, iš Hyannis į 
Nantuckęt salą, t.y. 26 mylios. 
Lietuvių burlaivis “Vėtra” su 
savo komanda: Romas Veitas, 
Lionginas Izbickas, Vyte
nis Izbickas ir Reda Vei- 
taitė šioje regatoje gražiai pasi
rodė. Laimėta antra vieta tarp 
53 burlaivių. Šios regatos ko
miteto pirmininkas, įteikdamas 
laimėjimo taures, pristatė visai 
regatai lietuvių komandą, pa
brėždamas, jog tai yra lietuvių 
laivas su lietuvių įgula.

Mirė savanoris Antanas 
Bartašūnas

Carney ligoninėje Bostone po 
ilgos ligos rugsėjo 18 mirė Lie
tuvos kariuomenės savanoris 
Antanas Bartašūnas. Buvo gimęs 
1901 birželio 6 Rusijoj. Jo tėvas 
dirbo prie geležinkelio. Tada 
rusai lietuviams Lietuvoje ne
duodavo valdiško darbo. Tad 
Bartašūnai apsigyveno Rusijoj, 
kur dirbo. Jaunas Antanas mo
kėsi vietinėj mokykloj, o vėliau 
Voroneže Martyno Yčo vardo 
lietuvių gimnazijoj.

Į Lietuvą Bartašūnai sugrįžo 
1919 kovo 19. Po dešimties die
nų Antanas Bartašūnas jau 
tarnavo savanoriu Lietuvos ka
riuomenėje. Lietuvai esant ne
priklausomai, Antanas Bartašū
nas dirbo Vidaus Reikalų Mi
nisterijos žinyboje. Artėjant 
antrai sovietų okupacijai, Anta
nas Bartašūnas pasitraukė į 
vakarus, o vėliau, prasidėjus 
emigracijai, atvyko į Ameriką. 
Čia dirbo įvairius darbus iki 
išėjo pensijon. Priklausė prie 
lietuvių karių sąjungos “Ramo
vė”, So. Bostono lietuvių pilie
čių draugijos, rėmė Balfą ir kitus 
lietuviškus reikalus.

Buvo pašarvotas Joe Casper 
šermeninėje. Rugsėjo 19 įvyko 
atsisveikinimas su velioniu. Šv. 
Petro lietuvių parapijos klebo? 
nas kun. Albertas Kontautas 
sukalbėjo maldas. Savanorių ir 
ramovėnų vardu atsisveikino 
savanoris rašytojas Stasys Sant
varas, Balfo vardu skyr. pirm, 
kun. Antanas Baltrušūnas, o vi
suomenės vardu tarė žodį Anta
nas Andriulionis, kuris ir vado
vavo šiam atsisveikinimui. Šer
meninė buvo pilna žmonių.

Palaidotas rugsėjo 20 po mi
šių Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčios Forest Hill kapinėse, 
toli nuo tėvynės, kurios ginti 
buvo išėjęs savanoriu.

Nuliūdime liko žmona Ona, 
sūnus Jonas su šeima, duktė 
Irena su šeima, o taip pt daug 
bičiulių. Ilsėkis Viešpaties ra
mybėje.

P. Žičkus

bostono renginiai

Spalio 13 - 14 — Montrealio 
audėjų ir tautodailės grupės 
“Vaivorykštė” paroda, Lietuvių 
Piliečių d-jos H-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.

Spalio 21 d. 3 vai. dr. Vy
tenio Vasyliūno vargonų koncer
tas šv. Kazimiero garbei First & 
Second Church salėj Bostone.

Lapkričio 3 — Balfo banke
tas Brocktone, Sandaros klube.

Lapkričio 11 — Šv. Petro pa
rapijos baziiras.

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

Vasario 10 ojm'fos solistės Gi
lijos Šukytės koncertas Jordan 
Hall salėj. Rengia Baltų draugi
ja.

BOSTON MASS — WLYN 1SM 
AM bangos eakin. n«o t Ntl 8:45 
ryto. Voda S. Ir V. Minkai, 502 B. 
Broadway, So. Boston, Maas. 
•1127. Talat IBS Oil. Parduoda
ma* Darbininkas. Didst la IMuvNMm 
knygų pnlrlnklmtt.

LAISVtS VARPAS sokmadla- 
nlala >:00 • 10:00 sal. «yto IO WCAV- 
FM banga 00.0. VadSjaa — Petra* 
VIMInla, 173 Arthur BU Brockton, 
MA 01402. Tslatona* (017) SSS- 
7200.
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New Yorko ir apylinkės atei
tininkai sendraugiai šaukia susi
rinkimą spalio 21, sekmadienį, 
po 11 vai. mišių Apreiškimo pa
rapijos salėje. Tuoj po mišių 
bus kava ir užkandžiai, po to 
prasidės susirinkimas. Ateitinin
kų valdyba kviečia Į 11 valan
dos mišias ir į susirinkimą.

Kun. Vytautas Pikturna parašė 
pamokslų knygą "Šviesa ir gy
venimas”. Knyga jau spausdina
ma pranciškonų spaustuvėje. 
Didelio formato, 176 puslapių.

Vida Penikienė Maironio li
tuanistinėje mokykloje eina mo
kyklos vedėjos pareigas. Prieš 
tai keletą metų vedėja buvo Al
dona Marijošienė.

Balfo 100-tasis skyrius išsiun
tinėjo laiškus New Yorko lietu
viam ir dabar laukia aukų. Visi 
prašomi prisiminti Balfą ir jam 
dosniai paaukoti.

Lietuvių Fondo nuotaikingas 
rudens balius rengiamas lap
kričio 10 Kultūros Židinyje. Ba
liaus rengimu ir Lietuvių Fon
do vajumi rūpinasi Lilė Milu- 
kienė.

Rožančius Apreiškimo parapijo 
bažnyčioje per spalio mėnesį 
kiekvieną sekmadienį kal
bamas lietuviškai 15 minučių 
prieš sumą, angliškai — 9:15 v.r.

Brooklyno vyskupija yra pa
skelbusi aukų vajų. Apreiškimo 
parapijai paskirta suaukoti 
9600 dol. Tuo reikalu visiem pa
rapijos nariam išsiųsti laiškai, 
kuriuose prašoma aukos.

Liet. Religinei Šalpai paremti 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
rinkliava buvo rugsėjo 23, 
Tautos šventės metu. Surinkta 
auku 1144 dol.

Misijų sekmadienis yra spalio 
21. Apreiškimo parapijos bažny
čioj per visas mišias bus daro
ma rinkliava misijom paremti.

Jaunimo šokiai rengiami lap
kričio 16, penktadienį. Kultūros 
Židiny Brooklyne. Pradžia 9 
v.v., tuoj po tautinių šokių re
peticijos. Gros brolių Kezių or
kestras, veiks užkandinė ir bu
fetas. Įėjimas nemokamas. Vi- 
sas šios apylinkės jaunimas 
kviečiamas dalyvauti.

Aktorius Vitalis Žukauskas 
buvo išvykęs į Hamiltoną, kur 
rugsėjo 29 atliko vienas humo
ristinę programą ir po to daly
vavo Gasapro Veličkos veikalo 
“Žydintis laukų vėjas” vaidini
me. Veikalą statė Aukuro teat
ras. Režisavo Elena Kudabienė. 
Šį savaitgalį vyksta į Baltimorę, 
kur Lietiniu Bendruomenės C.
apylinkės rengiamame vakare 
atliks humoristinę programą.

Veronika Gudienė ir duktery s, 
pagerbdamos a.a. Jurgio Siruso 
atminimą, paskyrė 30 dol. auką 
Kultūros Židiniui.

Kultūros Židinio narių metinis 
susirinkimas bus spalio 13, 
šeštadienį, Kultūros Židinyje. 
Registracija 9 vai., susirinkimas 
pradedama 10 vai. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. Kas negali 
dalyvauti, prašomas įgalioti 
kitą asmenį. ’

Daug lietuviškų knygų ir su
venyrų turi Darbininko admi
nistracija. Skambink 212 827- 
1351 ir prašyk, kad pasiųstų 
knygas į namus.

Agronomas Jurgis Sirusas, mi
ręs spalio 2, buvo palaidotas 
rugsėjo4 Flemingtone, N.J., kur 
jis ir gyveno. Visas religines 
apeigas atliki kun. Jonas Pakal
niškis.

Jolita L. Gudaitytė, Rimos ir 
Antano Gudaičių duktė, kuri 
1982 Pace-universitete New Yor
ke buvo priimta mokyklų ir 
klinikinės psichologijos doktora
to programai, Šių metų pava
sarį įsigijo Master of Science in 
Education — School Psichologę 
laipsnį. Kaip mokyklinės psi
chologijos interne Jolita yra dir
busi vienerius metus Hunting- 
tono ir antrus — White Plains 
mokyklų rajonuose. Klinikinę 
programos dalį kaip interne 
pradėjo Westchester County 
Medical Center — Mental Retar
dation institute, o tolimesnes 
doktorato studijas tęsia tam pa
čiam New* Yorko Pace umvei- 
sitete.

Zigmas Raulinaitis, ilgametis 
Kario redaktorius, traukiasi iš 
redagavimo darbo. Artimoje 
ateityje Kario redagavimą per
ims Balys Raugas, gyvenąs Del- 
ran, N.J.

BALFo direktorių tarybos su- t *

važiavimas įvyks spalio 13 - 14 
Hot Springs, Arkansas. Į suva
žiavimą iš New Yorko vyksta 
Vincas Padvarietis ir Bronius 
Bieliukas. Balfo tarybą sudaro 
32 direktoriai. Jų suvažiavimam 
nenaudojamos Balfo šalpai su
aukotos lėšos. Jos išleidžiamos 
tiktai Lietuvoje, Sibire, Lenki
joje, Vokietijoje, Pietų Ameri
koje ir kituose kraštuose į vargą 
patekusiem lietuviam šelpti. 
Spalio mėnuo yra Balfo šalpai 
vajaus mėnuo. New Yorke aukų 
rinkimui vadovauja New Yorko 
skyriaus iždininkas Antanas 
Pumputis. Adresas: BALFas, 
P.O. Box 21081, Woodhaven. 
N.Y. 11421.

ATEIKITE Į ŽIDINIO SUSIRINKIMĄ

Jau aštuoneri metai, kai pran
ciškonų pastatytą New Yorko 
lietuvių Kultūros Židinį admi
nistruoja visuomenės rinkti at
stovai — pasauliečiai. iŠ pradžių 
jie talkino pranciškonam kaip 
administracijos komitetas, bet 
1976 metais jau įsikūrė Lietuvių 
Kultūros Fondas ir pilnai per
ėmė Židinio valdymą. 1983 
gruodžio 10 fondo vardas buvo 
oficialiai pakeistas į Lietuvių 
Kultūros Centrą, Ine. Centro 
vadovybę sudaro taryba, vaidy
ba ir veiklos komitetai. Admi
nistracijos uždaviniai yra pri
žiūrėti Židinio tvarką ir švarą, 
koordinuoti patalpų naudojimą, 
verbuoti narius, rinkti nario 
mokesčius bei aukas, vesti finan
sinę atskaitomybę, prižiūrėti bei

Židinys yra ir bus reikalingas 
dar eilę metų.

LIETUVIŲ KULTŪROS ŽIDINIO 
METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS ĮVYKS 

spalio 13, šeštadienj, Kultūros Židinyje.

9 vai. ryto registracija

10 vai. ryto susirinkimas

Visi nariai kviečiami dalyvauti. Asmeniškai negalint 
dalyvauti, prašoma įgalioti kitą narį Jum atstovauti.

Iki malonaus pasimatymo susirinkime.

LIETUVIŲ KULTŪROS ŽIDINIO 
VALDYBA IR TARYBA

MALONIAI KVIEČIAME JUS ATSILANKYTI į

LIETUVIŲ FONDO VAJAUS 
BALIŲ
kuris įvyks 1984 m. lapkričio 10 d. Kultūros Židinyje

Programą sudaro:
kokteiliai — 7 v.v.
programa — 8 v.v. 
vakarienė — šokiai 
šokiams gros visų mėgiamas Amour orkestras 
loterija — dail. V. Igno paveikslas, gintaro saga, 
krepšys atgaivos

Bilietus nusipirkti ir stalus užsisakyti prašome pas: 
Malviną Klivečkienę— 718296-0406 
Zina Jankauskaitę — 718 441-5215 
(Skambinti po 6 v.v.)
Lilę Milukienę — 516 681-6172 po 4 v.v.

įėjimo auka — 15 dol.

Kviečiame ir laukiame visų New Yorko ir apylinkės 
lietuvių.

LIETUVIU FONDO VAJAUS
KOMITETAS

Lietuvių Fondas remia: šeštadieninės mokyklas, 
sporto Ir jaunimo organizacijas, tautinių šokių ir dainų 
šventes, lituanistinę katedrą ir kitas sritis, surištas su 
lituanistika Ir lietuvių kultūros Išlaikymu.

Todėl remkime Lietuvių Fondą!

Čekius už bilietus į bailų Ir aukas rašyti — Lithuanian 
Foundation, Ine. čekius siųsti LF vajaus Iždininkui A. 
Šllbajoriul — 85 - 00 107th Street, Richmond Hill, N.Y. 
11418.

Lietuvos vyčių 12 kuopa spa
lio 28, sekmadienį, švenčia kuo
pos veiklos 70 metų sukaktį. 
11 vai. ryto padėkos mišios Auš
ros Vartų lietuvių parapijos baž- 
čioj. Po to 1 vai. pietūs parapi
jos salėj, 570 Broome St., New 
York, N.Y. Gros Joe Thomas or
kestras. 12.50 dol. už asmenį če
kiai rašomi “Knights of Lithua
nia, Council 12” vardu ir siun
čiami adresu: Jeanne Janonis, 
2124 Ellis Ave., Bronx, N.Y. 
10462. Jos telefonas 212 792- 
8342.

DUODA PIANO PAMOKAS
Pianistas William Smiddy, 

apie kurio koncertus Amerikos 
ir Europos didmiesčiuose buvo 
rašyta ir lietuvių spaudoje, duo
da piano pamokas tiek prade- 
dantiem, tiek pažengusiem piano 
muzikoje. Jo studija yra Rich
mond Hill, N.Y. — lietuvių ap
gyventoje apylinkėje. Norint su
sitarti dėl pamokų, skambinama 
šiuo telefonu: — 849 - 4416.

Raidė užmuša, dvasia gai
vina — tokiu vardu iš spaudos 
išėjo nauja knyga. Spausdino 
pranciškonų spaustuvė Brook
lyne. išleido Krikščionis gyveni
me leidykla. Jos autorius — kun. 
prof. Antanas Rubšys. Knyga su
daryta iš dviejų ilgesnių straips
nių, anksčiau skelbtų spaudoje. 
Pridėta Vatikano II suvažiavi
mo konstitucija apie Sv. Raštą. 
Si knyga — tai paskatinimas 
geriau pažinti Šv. Raštą ir jį 
dažniau skaityti. Kaina 2 dol. 
Persiuntimui pridedama 50 c. 
Gaunama leidykloje, pas knygų 
platintojus ir Darbininko admi
nistracijoje.

Jaunas lietuvis studentas at
vyksta rš Chicagos Į New Y orką. 
Čia jis studijuos meną. Jis nori 
išnuomoti kambarį arba mažą 
butelį lietuviškoje šeimoje. 
Kreiptis \ Lietuvos atsiminimų 
radiją — 2bl 753 - 5636.

Government jobs. $16.559 - 
.$.50,553/year. Now Hiring. Your 
area. Call 1 - 805 - 687 - 6000. 
Ext. R-4505.

KASA kviečia visus lietuvius 
laikyti savo pinigus savoje tau
pymo institucijoje, kur duodami 
aukštesni dividendai ir nereikia 
stovėti ilgose eilėse, kaip kituose 
bankuose. Kasa iškeičia Social 
Security čekius, siūlo įvairių ter
minų certifikatus, IRA pensi
jos indėlius, pinigines perlaidas 
(money orders), asmenines ar 
nekilnojamo turto paskolas ir 
kitus bankinius patarnavimus. 
Ypač patartina Kasoje laikyti 
kasdienines asmeniškas, arba 
vaikų ir anūkų santaupas, 
nes už jas Kasa duoda 9% pa
lūkanų, kurių negausite jokiam 
kitam banke. Visi indėliai Kaso
je yra valstybinės agentūros 
apdrausti iki 100,000 dolerių. 
Kasos įstaigos adresas: 86-01 
114th Street, Richmond Hill, 
N.Y. 11418. Telefonas: 718 441- 
6799. Darbo valandos: kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Penktadieniais ir šeštadieniais 
iki 5 vai. vakaro. Prašome žiū
rėti į Kasos reklamą, arba pa
skambinti į Kasą dėl vėliausių 
taupymo procentų.

Lietuvos vyčių 41 kuopos su
sirinkimas vyks spalio 14, sek
madienį, po 11 vai. mišių Ap
reiškimo parapijos salėj. Bus 
valdybos rinkimai.

papildyti Židinio inventorių, 
įvykdyti reikalingus remonto 
darbus ir bendrai rūpintis, kad 
Kultūros Židinys būtų tvarkin
gai ir tinkamai naudojamas lie
tuvių reikalam.

Tuos didelius uždavinius at
lieka tiktai maža saujelė asme
nų. Kai kurie iš jų dirba ir au
kojasi Židiniui jau 10 metų 
su viršum. Ar ne laikas juos pa
keisti? Ar ne laikas jaunesnia
jai, jau Amerikoje subrendusiai 
kartai perimti vairą į savo ran
kas? Židiny jaunimui vyksta 
sporto treniruotės, tautinių šo
kių repeticijos, sueigos, o neužil
go gal ir šeštadieninė mokykla 
turės Židiny prisiglausti. Kur to 
jaunimo tėvai?

Židinio vadovybėj visuomet 
trūko žmonių. Valdyboj ir tary
boj dirba beveik tie patys asme
nys, o kai kurie net keletą metų 
iš eilės. į metinius narių suva
žiavimus susirenka apie 30-40 
narių. “Į valdžią” niekas neno
ri eiti, slapstosi, atsisakinėja, 
arba geriausiai — visai susirin
kimuose nesirodo. Ypač jaunes
nio amžiaus tėvai, kuru vaikam

Ateina rinkimai, ir nėra iš ko 
rinkti. Tad išrenkami arba per
renkami tie patys žmonės, ku
riem jau laikas eiti į pensiją. O 
kas pasidarys, kai ir tie pasi
trauks? Uždarysim Židinį? Būtų 
didelis skausmas, gėda ir žala 
mūsų tautinės gyvybės išlaikymo 
pastangom, jeigu taip atsitiktų.

Raginame stoti į Kultūros 
Židinio korporaciją aktyviais na
riais, ateiti į susirinkimus, iš
girsti pranešimus, pareikšti 
savo nuomones, kandidatuoti, 
balsuoti, išrinkti, ar būti išren
kamais. Židinio ir jūsų vaikų 
ateitis to reikalauja.

Narių susirinkimas įvyksta 
spalio 13, šį šeštadienį, 10 vai. 
ryto Kultūros Židiny. Atvykę 
galite tuoj pat įstoti į narių 
eiles, dalyvauti rinkimuose į ta
rybą, arba pasisiūlyti į valdy
bą. Visi jūsų laukiame.

Kultūros Židinys bus judrus, 
gyvas ir visiem naudingas, kol 
mes juo rūpinsimės. Laukiame 
“naujo kraujo” — energijos, en
tuziazmo ir ryžtingumo tolimes
nės Židinio egzistencijos išlaiky
mui.

Alg. Š.

MAIRONIO LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS TRADICINIS

RUDENS BALIUS

bus spalio 20, šeštadienį, 7 v.v. Kultūros Židinyje.

7 - 8 v. — šampanas, kokteiliai
8 v. — vakerienė ir šokiai.
Šokiam gros AMOR orkestras

įėjimas suaugusiems — 17.50 dol., studentams
8 dol. Stalus arba vietas prie jungtinių stalų užsisakyti pas:

A. Marijošienę — 516 883-9350
A. Jankauską — 718 849 - 2260
V. Matusaitienę — 201 994-1229
G. Žemaitaitį — 203 847-1779

Visi kviečiami atsilankyti

TĖVŲ KOMITETAS

LAISVĖS ŽIBURYS
kviečia visuomenę į tradicinį

RUDENS KONCERTĄ
— BALIŲ
šeštadienį, lapkričio 3 d.

Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.
Pradžia 7 vai. vak. punktualiai

PROGRAMOJE:
1. Philadelphijos vyrų dainos vienetas, vad. Vyto Maciūno. Akom- 

ponuoja Birutė Šnipaitė.
2. Humoristinę kūrybą skaito autorė Julija Dantienė.
3. Philadelphijos dramos mėgėjų būrelis atlieka vieno veiksmo 

komediją “Prie dangaus vartų”. Autorė ir režisierė — Julija Dantienė. 
Dekoracijos ir kostiumai — Gema Kreivėnaitė. Režisierės padėjėja — 
Vida Šaičiūnienė.

ŠOKIAMS GROS JINAI IR TRYS GINTARAI. VAD. V. DAUGIRDAS
IR SPECIALIAI JAUNIMUI — BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS

Maistą gamina Eugenija Kezienė
Valgių ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse. Turtinga loterija. Baliui 

stalus iš anksto galima užsisakyti pas Živilę Jurienę 441-7831
Visos vietos numeruotos. Bilieto kaina 7 dol. Jaunimui iki 15 metų — 5 dol., 

gaunami prie įėjimo. Patartina bilietus įsigyti iš anksto paštu, Čekį atitinkamai sumai 
ir sau adresuotą su pašto ženklu voką 
217-25 54 Ave., Bayside, N.Y. 11364.

BILIETŲ PLATINTOJAI:

siųsti Lithuanian Radio Club vardu,

NEW JERSEY:
B. P. Macijauskas 998-6797; 892-6415
K. Praleika 256-5224
D. Didžbaiienė 925-4761
R. Bitėnas 351-7963

A. Diržys 296-7385
Ž. Jurienė 441-7831
E. Kezienė 296-0798
R. Kazys 769-3300; 229-9134
B.V. Labutis VI 7-5550 
M. Šalinskienė 296-2244 
V. Vasikauskas VI 7-1286

DEXTER PARK
O PHARMACY

Wm. Anastaxi, B. 9.
77-01 JAMAICA AVENUE

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11*21

WK DELIVER

NEW YORK:

N. P. Baltrulionis AX 7-0991

Visus atsilankyti kviečia

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 \ AL. RYTO
296-4130

LAISVĖS ŽIBI RIO




