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GAIRES SANTYKIAM 
SU OKUPUOTA LIETUVA

Salvadoro konstitucinio parla
mento rinkimuose, nežiūrint 
kairiųjų partizanų pastangų juos 
sutrukdyti, dalyvavo apie 1 mil. 
turinčiųjų teisę balsuoti gyven
tojų. Rinkimuose dalyvavo tik 
centro-ir dešiniosios partijos, ku
rios surinko maždaug tiek' proc. 
balsų: krikščionių demokratų 
partija — 41, kraštutinių deši
niųjų nacionalistinė respubliko
nų partija — 29, tautinio susi
taikymo partija — 17, demokra
tinės akcijos partija— 9,popu
liari salvadoriečių partija — 3, 
populiari orientacijos partija —
1.

Europos bendrosios rinkos 
valstybės pažadėjo padidinti 
ūkinę paramą centrinės Ameri
kos valstybėm ir pasmerkė Iz
raelį už palestiniečių persekioji
mą vakariniam Jordano krante.

Valstybės departamentas sten
giasi įtikinti savo sąjungininkus, 
kad kreditų teikimas Sov. S-gai 
gali sudaryti kritiškų strateginę 
būklę visam šitam šimtmečiui.

Gynybos sekretorius Wein- 
berger paragino Japoniją sudary
ti pakankamas ginkluotas pajė
gas, kurios galėtų apsaugoti jū
ros kelius iki Guam salos cent
riniam Pacifike ir iki Filipinų 
bei uždaryti Japonų jūros iš
ėjimus Sov. S-gos laivynui.

Nė vienai Salvadoro partijai 
nesurinkus absoliučios daugu
mos, kyla susirūpinimas, ar JAV
proteguojama centrinė krikščio
nių demokratų partija pajėgs su
daryti koalicinę vyriausybę. Yra 
pavojus, kad kraštutinės dešinio
sios partijos gali sudaryti koali
ciją ir palikti krikšč. dem. par
tiją opozicijoj.

Izraelio okupuoto vakarinio 
Jordano kranto arabai daugiau 
kaip dvi savaites vykdė de
monstracijas prieš Izraelio pa
stangas priversti arabus bendra
darbiauti su jo įsteigta miestų 
civiline administracija. Peržiau- 
šes 6 arabai buvo nušauti. 'Pasku
tiniu metu dėl to visuotinį 
streiką paskelbė ir Izraely gy
veną arabai.

Indijos Uttar Pradesh, Mad- 
hya Pradesh ir Rajasthan valsti
jose siaučia plėšikų gaujos, ku
rios per praėjusius metus yra 
įvykdžiusios per 100,000 krimi
nalinių nusikaltimų. Policija yra 
nušovusi 2,296 ir įkalinusi 
14,476 plėšikus.

Vietnamo komunistų partijos 
sekretorius Le Duan partijos 
kongrese pareiškė, kad valstybės 
gamybinės įmonės negali paten
kinti gyventojų poreikių ir kad 
krašte trūksta maisto, drabužių 
ir kitų reikmenų.

Britanijos karalienė Elzbieta 
žada atvykti į Kanadą ir įvesdin
ti Kanados parlamento priimtą 
ir Britanijos parlamento patvir
tintą naują Kanados konstituci
ją, teisiškai įgyvendinančią Ka
nados nepriklausomybę.

Prez. Reagan pareiškė, kad jis 
sutiksiąs užšaldyti JAV branduo
linių ginklų gamybą tik tada, 
kada šių ginklų srity bus susi
lyginta su Sov. S-ga. Tokį nusi
statymą pareiškė ir 58 JAV sena
toriai.

V. Vokietija pradėjo parengia
muosius darbus JAV išdėstysimų 
naujų raketų bazėm statydinti.

Lenkijos diktatorius gen. Ja- 
ruzelski atvyko į R. Vokietiją 
prašyti ūkinės pagalbos.

Bengalijos kariuomenė nuver
tė krašto prezidentą Abdus Sat- 
tar. Krašto valdžią perėmė armi
jos viršininkas gen. Itn. H.M. 
Ershad ir pažadėjo kovoti su 
krašte įsigalėjusia korupcija. 
Tam reikalui įsteigė specialų 
teismą ir areštavo per 200 aukš
tų pareigūnų.

IŠNIEKINA BAŽNYČIŲ ALTORIUS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos N r. 49
įvykiai Viduklėje

Viduklėje klebonu yra kun. 
Alfonsas Svarinskas, vienas iš ak
tyviausių Lietuvos kunigų, kuris 
nesibijo teisybės žodį pasakyti 
pačiai komunistų partijai.

Praeitais metais liepos 16-23, 
kai Liurde vyko Eucharistinis 
kongresas, Viduklės parapijos ti
kintieji vakarais rinkdavosi į baž
nyčią specialiom pamaldom. 
Prie komunijos eidavo apie 100 
tikinčiųjų, ne tik senų, bet ir 
jaunų. Viduklėje per pirmąjį 
praėjusių metų pusmetį buvo iš
dalinta 26,200 komunijų.

Bedieviam Viduklė tai krislas 
akyje. Kiekviena proga jie sten
gėsi įskaudinti kleboną ir tikin
čiuosius.

Piktadariai išniekina 
Švč. Sakramentą

1981 liepos 24 zakristijonas 
Petras Kačiušis, atidaręs baž
nyčią, pastebėjo, kad atviras ta
bernakulis. Kirviu suskaldytos 
durelės ir išimta komuninė. Ko- 
munikantai buvo išpilti taberna
kuly ant korpbralo. Atrodo, kad 
komunikantai buvo visi. Paimta 
tik vien komuninė be viršelio. 
Kirvis buvo paliktas ant alto
riaus. Jis buvo paimtas nuo 
bažnyčios pastolių, kur darbinin
kai paliko, remoriduodami baž- 
nyčią. ..."

Išeita pro vieną langą prie 
šoninių įėjimo durų. O kaip 
piktadarys įėjo? Gal jis buvo pa
sislėpęs bažnyčioje, arba iš anks
to buvo atkabintas lango kab
liukas.

Atvykusi milicija apžiūrėjo 
visa, surašė aktą ir pažadėjo ieš
koti kaltininkų. Lietuvoje jau 
daugely bažnyčių buvo išniekin
tas Švč. Sakramentas, bet pikta
darių niekur nesurado.

Apie šį įvykį klebonas kun. A. 
Svarinskas pranešė vyskupui 
Liudui Poviloniui, kuris admi
nistruoja Kauno arkivyskupiją 
ir Vilkaviškio vyskupiją.

.Pranešime klebonas rašo:
“Viduklės ir aplinkinių para

pijų tikintieji giliai įskaudinti 
šiuo įvykiu. Ir todėl sekantį 
sekmadienį Viduklės bažnyčioje 
bus permaldavimo pamaldos. 
Taigi rugpjūčio 2 — gedulo, at
gailos ir maldos diena. Kvie
čiame visus prisijungti prie vi- 
dukliškių. Prašome Jūsų Eksce

MADRIDO KONFERENCIJOS EIGA
Europos saugumo ir bendra

darbiavimo JAV kongreso ko
misija savo posėdy kovo 23 
išklausė pranešimus valstybės 
departamento pasekretorio 
politiniam reikalam Lawrence S.
Eagleburgerio ir JAV delegaci
jos pirmininko Madrido peržval
gos konferencijoj ambasadoriaus 
Max M. Kampelmano. Posėdžiui 
pirmininkavo atstovų rūmų narys 
Dante B. Fascell. Jame dalyva
vo: pirmininko pavaduotojas se
natorius Robert Dole, rūmų na
riai Millicent Fenwick ir Jona- 
than B. Bingham, komisijos biu
ro direktorius R. Spencer Oli- 
ver ir valstybės departamento 
einąs pareigas komisionierius 
žmogaus teisių reikalam Steven 
Palmer.

Italijos Raudonosios brigados 
teroristai už JAV generolo James 
L. Dosier pagrobimą buvo Ita
lijos teismo nubausti kalėti nuo 
2 iki 27 metų.

Lenkijos du ledo rutulio ko
mandos žaidėjai Andrzej Maly- 
siak ir Boguslaw Mąj Austrijoj 
pasiprašė politinių pabėgėlių 
teisių.

lenciją leisti įvesti permaldavi
mo atlaidus kiekvienų 
metų liepos mėnesio pasku
tinį sekmadienį. Jie primins ti
kintiesiem apie padarytą baisią 
skriaudą, o sekančiom kartom 
— apie bedievių siautėjimą mū
sų Tėvynėje.

Bedievybė, sėjama per keletą 
dešimtmečių, davė baisių vaisių. 
Pirmiausia ji pasireiškė fiziniu 
ir dvasiniu chuliganizmu, o da
bar jau išsigimsta į satanizmą. 
Todėl reikia Katalikų Bažnyčios 
Lietuvoje vadovam padaryti rei
kiamas išvadas, visais galimais 
būdais protestuoti ir kunigam 
bei tikintiesiem nurodyti veiki
mo gaires naujoje situacijoje.”

Į atsiteisimo pamaldas 
suvažiuoja žmonės

Rugpjūčio 2 Viduklėje įvyko 
minėtos atsiteisimo bei per
maldavimo pamaldos. Suplaukė 
daug jaunimo ir suaugusių iš 
įvairiausių Lietuvos kampelių, 
iš Dzūkijos, nuo Baltijos krantų, 
iš Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių. 
Žmonių buvo pilnutėlė bažny
čia. Atvažiavo ir svečių kunigų.

Pamokslo metu klebonas A. 
Svarinskas perskaitė laišką Lie
tuvos komunistų partijos centro 
komiteto pirmam sekretoriui.

Laiške pirmiausia mini Liurde 
surengtą Eucharistinį kongresą. 
Į šį kongresą Religijos reikalų 
įgaliotinis P. Anilionis atrinko 
tik du vyskupus ir 6 kunigus. (nukelta į 2 psl.)

Prisikėlimas. Dail. R. G. Jonės paveikslas

Pagrindinį pranešimą padarė 
valstybės departamento pasekre- 
toris L. S. Eagleburger. Jis pri
minė, kad jau nuo pradžios 
Madrido konferencijos darbą 
sunkino Sovietų Sąjungos ir Rytų 
Europos valstybių veikla, prie
šinga Helsinkio akto dvasiai ir 
raidei. Šiam teigimui paremti 
jis nurodė invaziją į Afganista- 
ną, žmogaus teisių gynėjų perse
kiojimus, Vakarų radijo praneši
mų trukdymus, Sovietų akciją 
prieš Lenkiją ir pagaliau proce
dūrinius trukdymus.

Šių faktų akivaizdoj vasario 
mėn. įvykusioj sesijoj Vakarų 
atstovai pirmiausia siekė atstaty
ti Helsinkio akto principų ger
bimą kaip pagrindą, ant kurio 
gali būti pastatytas Europos sau
gumas ir bendradarbiavimas. 
Tam tikslui jie siekė trijų daly
kų. Pirma, buvo ypatingai svar
bu, kad valstybės, kurios palai
ko šio akto principus, griežtai 
pasmerktų tuos, kurie juos lau
žo. NATO užsienio reikalų mi- 
nisteriai savo kalbose ypač už
akcentavo, kad turi būti sustab
dytos represijos Lenkijoj ir kad

Jis dar vyskupui Liudui Povi
loniui pareiškė, kad ryšium su 
'Liurdo kongresu nebūtų daroma 
jokių renginių. Kaune 300 jau
nuolių sudarė sąrašą ir įteikė 
vysk. L. Poviloniui su prašymu 
tarpininkauti gaunant vizas. Nė 
vienas jų nebuvo išleistas.

Pakili Lietuvos katalikų nuo
taika nepatiko bedieviam. Jie 
pradėjo Bažnyčią spausti net 
trimis kryptimis:

1. įvairiais būdais kompromi
tuoti hierarchiją;

2. Griežčiausiai bausti akty
vius katalikus, pvz. Mečislovo 
Jurevičiaus ir inžinieriaus Vytau
to Vaičiūno teisminiai susidoro
jimai;

3. Bažnyčiose išniekinti Švč. 
Sakramentą.

Per paskutinius du mėnesius 
Švč. Sakramentas buvo išnie
kintas:

Birželio 17 Pažėruose, Kauno 
rajone. Švenčiausias išplėštas iš 
tabernakulio ir išbarstytas ant 
žemės;

Liepos mėnesį, naktį iš 8 į 
9 — Pagramanty, Tauragės ra
jone. Negalėdami atplėšti meta
linio tabernakulio, nuplėšė jį 
nuo altoriaus ir su Švenčiausiuo
ju išnešė;

Liepos 24 po nakties rastas iš
plėštas tabernakulis Viduklės 

^bažnyčioje;
Liepos 27 Kudirkos Nanmies- 

turi būti gerbiami Helsinkio ak
to principai. Antra, buvo siekia
ma pakartotinai patvirtinti mūsų 
pačių įsipareigojimus. Anot pa
sekretorio, Baigiamasis aktas yra 
ir lieka galiojantis standartas 
gairėm, sprendžiant problemas, 
kurios skiria Rytų ir Vakarų 
Europą. Ir pagaliau buvo pa
reikšta, kad įprastinis reikalų 
tvarkymas neįmanomas, kai pa
grindiniai Helsinkio akto princi
pai yra laužomi.

Naujos sesijos, kuri turi prasi
dėti lapkričio 9, pasisekimas pri
klausys nuo to meto įvykių įver
ti nimp. “Jei nebus pagerėjimo 
Lenkijoj — paleidimo politinių 
kalinių, panaikinimo karo sto
vio, tautinio susitaikymo, tada 
nėra vilties pasiekti vispusiško 
susitarimo, kurio mes visada 
siekiam”, pabrėžė valstybės de
partamento pasekretoris.

Ambasadorius Max M. Kam- 
pclman, papildydamas pasekre
torio pranešimą, pastebėjęs, kad 
per visą Madrido konferencijos 
metą jis praleidęs apie 150 va
landų savo privačiuose pasikal
bėjimuose su Sovietų delegaci

Australijos PabaltiečiųTaryba 
ir Latvijos konsulato pareigū
nai gavo iš Australijos vyriau
sybės užklausimą dėl santykia
vimo su menininkais ir daini
ninkais, atvykstančiais iš oku
puotos Estijos, Latvijos ir Lie
tu vos.

Ryšium su tuo tenka primin
ti principus, kurie buvo Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės, Amerikos Lietuvių 
Tarybos bei Lietuvos Laisvės 
Komiteto sutarti, informacijos 
tikslais dalyvaujant ir Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos atsto
vams, 1966 sausio 22-23 Cleve- 
lande, Ohio, ir 1974 spalio, 26- 
27 White Plains, New York.

Visi Lietuvos laisvinimo veik
loj vadovaujantieji veiksniai su
tarė, kad “kiek įmanoma okupa
cinio režimo varžtų ribose, lais
vojo pasaulio lietuviams yra 
tikslinga puoselėti ir plėsti ry
šius su pavergtoje Lietuvoje gy
venančiais tautiečiais išeivijos 
tautiniam tapatumui su savo tau
ta išlaikyti ir solidarumui su ja 
ugdyti. Tuos ryšius mezgant ir 
palaikant, išeivijos lietuviams 
tenka vadovautis savo sveika 
nuovoka, sąžinės jautrumu ir 
tautiniu sąmoningumu, vengiant 
bet kurių veismų, kurie galėtų 
pakenkti Lietuvos valstybiniam 
tęstinumui ar lietuvių tautos pa
stangoms išlikti ir išsivaduoti iš 
okupacijos” (White Plains kon
ferencijos išvadų komisija, 1974).

“Išlaikyti, remti ir stiprinti 
Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą, tęsiantį tautos valią 
dirbti ir kovoti už nepriklauso
mybės atstatymą” (1974, punk
tas B-2).

Kiek anksčiau (1966) pasiektas 
susitarimas skelbia:

“TAUTINE DRAUSMĖ REI
KALAUJA, kad tol, kol Sovietų 
Rusija laikys Lietuvą okupuotą 
ir paverstą Sovietų Sąjungos 
dalimi, laisvieji lietuviai santy- 

jos nariais, pabrėžė, kad visada 
buvo jaučiama arogancija ir visiš
kas paneigimas žmogaus teisių 
problemos kaip “nevertos rimtų 
svarstymų”

Prieš prasidedant posėdžiui, 
dr. D. Krivickas ir M. Samatie- 
nė padėkojo ambasadoriui Kam- 
pelmanui už jo pakartotinį iš
kėlimą Pabaltijo valstybių prob
lemos.

(Elta) 
GGOOOCOO

VELYKŲ DŽIAUGSMO /R PAGUODOS 
VISIEMS LIETUVIAMS!

T. PAULIUS BALTAKIS, OFM 
Pranciškonų Provincijolas

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE
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knuose su okupuotos Lietuvos 
gyventojais ribotųsi bendra
vimu tik privačioj asmeninėj 
plotmėj.”

“Vertinama kiekviena laisvės 
kovos iniciatyva, tačiau siekia-
ma, kad ji būtų suderinta su 
Lietuvos laisvinimo veiksnių 
politika ir taktika” (1966, punk
tas 4).

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

IR MASKVOJ

VYKSTA AFEROS

Maskvos gyventojus sukrėtė 
ten paskutiniu metu iškilusios 
dvi stambios aferos. Vyriausybės 
organai, vykdydami kovą prieš 
korupciją ir išeikvojimus, sausio 
pabaigoj areštavo pasižymėjusį 
cirko aktorių, populiariai žinomą 
Boriso Čigono vardu, ir atrado 
jo bute deimantų ir užsienio va
liutos už 1,2 mil. rublių. Vėliau 
buvo areštuotas ir visų Sov. S- 
gos cirkų, zoologijos sodų 
ir dailiojo čiuožimo rungtynių 
įstaigos Goscirk viršininkas Ana- 
tolij A. Kolevatov, kurio valdžioj 
buvo apie 20,000 tarnautojų ir 
kuris kartu su Borisu Čigonu 
buvo susidraugavęs su Leonido 
I. Brežnevo 53 m. dukra Halina, 
anksčiau ištekėjusia už cirko ak
toriaus, o dabar už pirmojo vi
daus reikalų ministerio pava
duotojo gen. Itn. Jurij M. Chur- 
banov. Šios bylos tardymą veda 
ne milicijos organai, bet kovai 
su socialistinės nuosavybės eik
vojimu ir spekuliacija departa
mento pareigūnai.

Sov. S-goj yra įprasta, kad prieš 
įstatymus nusikaltę aukšti parei
gūnai, stengdamiesi savo kaltę 
sušvelninti, įtraukia į tą pačią 
aferą ir kitų aukštų pareigūnų 
šeimos narius.

Borisas Čigonas maskviečiam 
buvo pažįstamas kaip specialiam 
pasauliui priklausančiųjų ir įvai
riom privilegijom besinaudojan
čiųjų simbolis. Jis galėjo keliau
ti į užsienį, ištaigingai rengtis 
ir gyventi, naudotis specialiom 
parduotuvėm, prabangiais užsie
nio automobiliais irtik tokio ran
go asmenim skirtais nakties klu
bais.

Kolevatovas skirstė keliones į 
užsienį ir galbūt už tai gaudavo 
pažadų atsilyginti sugrįžus aukš
tos vertės ir juodojoj rinkoj labai 
grobstomais daiktais ar nuga
benti į užsienį deimantų ir ten 
juos brangiai realizuoti. Jo na
muose kratos metu taip pat buvo 
atrasta deimantų už daugiau kaip 
1 mil. rublių.

Netrukus po šios aferos buvo 
atleistas iš pareigų ats. gen. 
Konstantin I. Zotov, kurio ži-
nioj buvo išdavinėjimas vizų 
vykstantiem į užsienį. Buvo su
sekta, kad šito skyriaus valdinin
kai juodojoj rinkoj pardavinėda
vo į užsienį vykti vizas ir už vie
ną vizą gaudavo iki 3,500 rub
lių, arba 4,700 dol. Suvaržius žy
dų emigraciją, vizų kainos žymiai 
pakilo. Pats Zotov nėra kaltina
mas pardavinėjęs vizas. Jis buvo 
atleistas už tai, kad nesugebėjęs 
panaikinti savo valdininkų ko
rupcijos.
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Šviesaus gyvenimo šaltinis
Kristaus prisikėlimas iš mir

ties galvojančiam žmogui iki 
šiai dienai daro tokį įspūdį, kad 
ne vienam yra per sunku tuo ti
kėti, o kiti tai mini su vidiniu 
jaudinimusi. Bet juo toliau, tuo 
žmonija mini tą įvykį vis pla
čiau ir vis iškilmingiau.
' Nekrikščionys ir netikintieji 
Visais laikais ne vieną kartą 
stengėsi net žiauriais būdais tai 
užslopinti, tačiau jiems tai nepa
vyko. Įvykis, kurį minime Vely
kų šventėmis, yra toks didelis, 
kad jo prasmei suprasti ir išgy
venti reikia gilaus susitelkimo 
ir įžvelgimo.

Žmogus visada natūraliai jau
tė reikalą gerų santykių su Die
vu. To siekdavo net tokiais bū
dais, kurie mums šiandien atro
do žiaurūs, ir niekada jis nega
lėjo būti tikras, ar jis yra Dievo 
malonėje. Mąstantis žmogus ir 
tada jautė, ką pasakė psalminin
kas (Ps. 50, 19): kad Dievas iš 
mūsų nori ne deginamų aukų, 
o graudžios ir nuolankios širdies.

Su Kristaus mirtimi ir prisi
kėlimu įvyko daug kas, kam su
prasti nepakanka paviršutiniško 
prisiminimo. Baigėsi ne tik de
ginamosios aukos, bet ir žmo
gaus netikrumas savo santykiuo
se su Dievu. Savo mirtim ir 
prfa&|limu .KrięfiUtS grąžino M j 
žnfcjgui prarastą Dievo malonę, 
žmogus gali bendrauti su Dievu 
ir pasiekti išganymą.

Kiek kuris pasinaudos Kristaus 
mirtim ir prisikėlimu, tai yra 
kiekvieno žmogaus asmeninėje 
galioje. Kas to siekia, jokia paša
linė jėga negali sukliudyti. Visi 
bandymai žmogui tai kliudyti 
paliečia tik matomus būdus Die
vui garbinti, bet ne žmogaus sie
los bendravimą su Dievu. Mes 
galime vieni kitiems padėti, bet 
tik tiek ir tiems, kurie patys sten
giasi ir to siekia.

Tiesa, kad ir geriausių norų 
žmogus patiria sunkumų bend

LientvUkų parapijų metų 
centrinis iniciatyvos židinys. Šie 
metai daugelio-lietuviškų orga
nizacijų susitarimu yra poskel Ir
ti Lietuviškų parapijų metais. 
Besiruošiant tų metų paskelbi
mui, šis klausimas buvo svars
tomas JAV Lietuvių Bendruo
menės IX-osios tarybos treciojoj 
sesijoj Bostone, Amerikos Lietu
vių Romos Katalikų Kunigų Vie
nybės seime Scrantone, Ameri
kos Lietuvių Romos Katalikų 
Federacijos suvažiavime Chiea- 
goj, Lietuvos vyčių kongrese 
Scrantone, Amerikos Lietuvių 
Katalikių Moterų Sąjungos su
važiavime Clevelande ir Ateiti
ninkų Federacijos posėdy. Visos 
tos or^mizacijos Lietuviškų pa- 

rauti su Dievu. Mes nedaug 
galvojame, kad žmogaus prigim
tis yra paliesta ne tik gimtosios 
nuodėmės. Tėvų nuodėmės turi 
įtakos jų vaikams, kiekvieno as
meninės nuodėmės — jam pa
čiam. Tačiau, nepaisant nuodė
mės visokių pasekmių, po Kris
taus mirties ir prisikėlimo kiek
vienas to norintis gali bendrau- 
ti su Dievu. Užtenka turėti Die
vo ir artimo meilės, tvarkingai 
gyventi, liendrauti su Dievu 
maldoje, ypatingai šventoje Ko
munijoje. Tai nesunkūs keliai, 
liet tai ne tušti žodžiai ar iliu
zijos, o visagalės priemonės. Jų 
pasekmes ir patirtį apaštalas 
Paulius išreiškė žodžiais: “Visa 
galiu tame, kuris mane stipri
na” (Filip. 4, 13). Šis bendravi
mas su Kristum žmogui žada ne 
tik pomirtinę laimę, bet yra ir šio 
gyvenimo laimės paslaptis.

Ne daug kas pagalvoja, į ką 
iškeitė žemiškas galimybes išsi
lavinę vyrai ir moterys, užsida
rę klauzūriniuose vienuolynuo
se, ten tenkindamiesi minimali- 
niais žemiškais dalykais. Jie yra 
laimingesni, negu supranta to 
nepatyrusieji. Ne tik jiems, bet 
ir tūkstančiams jaunuolių ir su
brendusių žmonių, mokančių gy
venti su Kristum, nereikia ieško- 
jįį. pągupdps narkotikuose, alko- .
nolyje, moraliniame palaidume, » 
beprasmėse pramogose. Beiešką 
laimės tik žemiškose priemonė
se ar malonumuose netenka ne 
tik laimingos amžinybės vilties, 
bet daugelis nepakelia ir šio gy
venimo, kuriame nieko žemiško 
jiems netrūksta. Ne iš badmirių, 
o iš tokių žmonių net pasikė
sinimų savižudybei yra daug 
daugiau, negu pamini laikraščiai.

Kristus nekaltas sutiko būti 
žmonių nužudytas, kad juos pa
čius išgelbėtų, ir prisikėlęs pasi
liko su mumis, kad mes galėtu
me ir dabar jausti jo buvimą su 
mumis, jausti ramybę ir ruoštu-

mės laimingai ainžinyliei. Ypa
tingai mūsų laikais~daug kas tu
rėtų įsiklausyti į Kristaus kvieti
mą: “Ateikite pas mane visi 
dvasios vargšai, kuriems sunku 
pakelti save. Aš jus atgaivinsiu”.

Vysk. Vincentas Brizgys

Velykinis sveikinimas, gautas iš okupuotos Lietuvos. Tokie 
sveikinimai dauginami fotografiniu būdu.

......

ŽINIOS IŠ JAV LB VEIKLOS
rupijų metų paskelbimui pritarė. 
Taigi reikalas jau buvo išju
dintas iš pačių pagrindų. Tai 
idėjai entuziastingai pritaria ir 
vysk. Vincentas Brizgys. Vado
vaujantis visų pasirašytu atsišau
kimu, 1982 kovo 2 Clevelande 
laivo sudarytas Lietuviškų para
pijų metų centrinis židinys. Į 
jį įeina: Romas Bublys — pir
mininkas, Kęstutis Civinskas —- 
vicepinninmkas ir narys radijo 
reikalam, Nijolė Balčiūnienė — 
sekretorė, Eugenijus Si įgali.s— 
iždininkas, Vacys Račiūnas — 
narys spaudos reikalam, kun. J. 
Bacevičius, seselė Gorinti na (ką- 
zimierietė), Algis Kasiulaitis, Zi-
ta Kripavičiūtė, kun. Kęstutis 
Žemaitis, Stefanija Stasienė ir 
Stella Sankal. Šis židinys jau 
sudarė savo darbo planus, juos 
netrukus paskelbs ir vykdys.

JAV LB trisdešimtmečio šven
tės dalyviai. Š.m. balandžio 16, 
17 ir 18 Detroite įvyks JAV Lie
tuvių Bendruomenės trisdešiint-

mečio minėjimas, į kurį yra pa
kviesti šie vienetui bei asmenys: 
visi diplomatinės tamytais na
riai, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba. Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos val
dyba, didžiųjų organizacijų pir
mininkai, Pasaulio Lietuvių 
Dienų komitetas. Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso komite
tas, Lietuvių Fondo parytai ir 
valdylia, lituanistinių mokyklų 
vedėjai ir tėvų komitetų pirmi
ninkai, ŠALFASS valdyba ir 
sporto klubų pirmininkai, spau
das ir radijo valandėlių atsto
vai, Lituanus žurnalo direktoriai, 
Lithuanian Folk Dance Festi-
vals direktoriai, Lietuvių tauti
nių šokių instituto nariai, Kana
dos Lietuvių Bendruomenės ta
rytai ir valdytai, Kanados LB 
apylinkių pirmininkai, Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos val
dybos nariai ir skyrių pirminin
kai, JAV Lietuvių Bendruome
nės taryba ir valdyba, JAV LB 
apygardų ir apylinkių pirminin
kai, JAV LB socialinių reikalų, 
kultūros, švietimo ir visuomeni
nių reikalų tarytais. Iš viso pa
kviesta apie 6(X) asmenų, liet taip 
pat visoj trisdešimtmečio minė
jimo programoj kviečiami daly
vauti visi lietuviai.

Baltuosiuose Rūmuose. Kovo 
10 JAV prezidento Ronald Rea- 
gan į Baltuosius Rūmus buvo 
pakviesti šie Lietuvių Bendruo
menės atstovai: PLB pirminin
kas Vytautas Kamantas, JAV LB 
krašto valdytais pirm. Vytautas 
Kutkus, JAV LB visuomeninių 
reikalų tarybos pirm. Aušra Zerr 
ir JAV LB krašto valdybos ry
šininkas tarptautiniam reikalam 
Algimantas Gureckas. Tą dieną 
prezidentas Reagan pasirašė pro
klamaciją, skelbiančią kovo 21- 
ąją Afganistano diena. Iškilmių 
ceremonijas vedė saugumo tary
bos pirm. Clark. Be to, kalbėjo 
buvęs valstybės sekretorius Wil- 
liam Rogers, viceprezidentas 

"George Bush, jauna afganų at
stovė Nahid Majahidi ir Euro
pos parlamento vicepirmininkas 
dr. Egon Klepsch. Visų jų kal
bose buvo pabrėžta ir pasirašy
toj proklamacijoj pasakyta, kad 
kovo 21-oji skiriama ne vien pa
gerbti narsiem afganistaniečiam 
ir pasmerkti sovietų invazijai į jų 
kraštą, bet taip pat prisiminti 
tiem principam, dėl kurių žmo
nės kovoja, siekdami laisvės. Iš
kilmėse dalyvavo apie 200 as
menų, jų tarpe apie 30 JAV se
natorių bei kongresmanų ir apie 
15 parlamentarų iš Austrijos, Ja
ponijos, Kenijos, Tailando, Pa- 

narnos, Prancūzuos, Italijos, Vo
kietijos ir kitų valstybių.

Birutės Rauckienės meno pa
roda. JAV LB trisdešimtmečio 
minėjimo išvakarėse, balandžio 
16, penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Dievo Apvaizdos parapijos Kul
tūros Centre, Detroite, bus ati
daroma dailininkės Birutės 
Rauckienės meno paroda.

Vasario 16 sukos. Kovo 
19 JAV LB krašto valdytais posė
dy vicepirmininkas finansų rei
kalam Alfonsas Vėlavičius pa
skelbė, kad dar tik 32 apylin
kės atsiskaitė su krašto valdy
ba už Vasario 16 proga surink
tas aukas. Jau atsiskaičiusius 
apylinkės šiais metais surinko 9% 
daugiau negi* pernai. Pernai 
Vasario 16 proga visos apylin
kės surinko 60,000 dol. su vir
šum.

Valstybės departamente. Ko
vo 9 JAV LB krašto valdytais 
pirm. Vytautas Kutkus, visuo
meninių reikalų tarytais pir
mininkė Aušra Zerr ir narys 
Ernestas Raskauskas valstyliės 
departamente tarėsi su Baltų 
skyriaus vedėja Mildren Patter- 
son. Jos pakviestas, pasitarime 
dalyvavo ir valstyliės departa
mento teisinis patarėjas K.E. 
Malmtaiurg. Buvo tariamasi dėl 
specialios investigacijos įstaigos 
(Office of Special Investigation) 
keliamų bylų už tariamą liend- 
radarbiavimą su naciais,

JAV LB visuotinis suvažia
vimas. JAV LB trisdešimtme
čio minėjimo proga balandžio 17 
nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. po pie
tų vyks JAV LB antrasis visuo
tinis suvažiavimas. Suvažiavimo 
metu 8 moderatoriai padarys 
trumpus, ne ilgesnius kaip 5 
min., pranešimus, ir po kiekvie
no pranešimo vyks diskusijos. 
Bus svarstomos šios temos: Mo
kinių skaičiaus padidinimas šeš
tadieninėse mokyklose—Juozas 
Plačas, Lietuviškų parapijų me
tai ir jų vykdymas — Romas 
Bublys, Lietuviškų sodybų se
neliam kūrimas — dr. Regina 
Kulienė, Ko mes norime iš se
kančių Pasaulio Lietuvių Dienų? 
— dr. Antanas Razma, JAV LB 
santykiai su kitais veiksniais — 
Aušra Zerr, Lietuvių Fondo ko
mitetų ar įgaliotinių steigimas 
prie apylinkių — Stasys Baras, 
Lietuvių kultūros reikalai, Lie
tuvos atstovybės restauravimo 
klausimas — Vytautas Izbickas. 
Bus laisvos diskusijos šiais klau
simais: lietuviškos katedros įgy
vendinimas, jaunimo kongresas

(nukelta į 5 psl.)

VIKTORAS GIDŽIŪNAS, OFM

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
ĮTAKA JO LAIKAMS

Mokslo programa, kurią 
reikėjo išeiti, buvo alfabetas, 
išmokyti vaikus skaityti ir rašy
ti lotyniškai, nes lotynų kalba 
buvo laikomos pamaldos ir sako
mi pamokslai, ji buvo oficiali 
.kalba teismuose ir įstaigose. 
Svarbiausias dalykas buvo iš
mokti skaityti ir atmintinai mo
kėti Tikiu į Dievą, Tėve mūsų 
ir Psalmyną, šiek tiek buvo 
mokoma ir prancūzų kalbos, kuri 
tada buvo panaši į italų kalbą. 
Ja buvo aprašyti didvyriški ka
valierių žygiai (chansons de 
geste).

Tokį auklėjimą Pranciškus ga
vo šv. Jurgio mokykloje. Jis silp
nai išmoko skaityti ir rašyti 
lotyniškai, nes nepilnai suprato 
Evangeliją, skaitytą Porciunku- 
lės bažnytėlėje, dėl to prašė 
kunigą ją paaiškinti. Savo laiš
kus, Regulą ir Testamentą jis 
diktavo kitiems. Jo paties rašy
tas tik vienas trumputis autogra
fas — brolio Leono palaimini
mas, pasirašytas T raide, Kristaus 
kančios simboliu. Jis mokėjo 
dainuoti prancūziškai Provensos 
tarme “chansos de geste”. Mo
kykloje jis išmoko tiek, kiek tuo

met pakako pirkliams ir kavalie
riams. Bet, ko neišmoko mokyk
loje, papildė prigimtis. Jos jis 
buvo apdovanotas gera atmin
timi, greita orientacija ir lakia 
vaizduote.

Dar jauną Pranciškų tėvas pra
dėjo lavinti prekyboje, kur tuoj 
pasireiškė pirklio gabumai. Jis 
gerai orientavosi prekybos 
smulkmenose, gražiai visiems 
patarnavo, buvo malonus ir iš
mintingas. Šios jo savybės būtų 
galėjusios padidinti šeimos tur
tus, bet jis buvo perdaug išlai
dus. Tomas Celano (Vita I, c.l) 
pastebi, kad jis “nebuvo šykš
tus, nekrovė turtų, bet juos nerū
pestingai eikvojo”. Buvo labai 
dosnus visiems, kas tik Dievo 
vardu prašė pagalbos.

2. Linksmas ir pareigingas 
asyžietis

Pranciškus buvo labai links
mas ir mėgo su draugais links
mintis. Turėjo gražų balsą. Pati 
motina ir mokytojai išmokė jį 
dainuoti dainas apie kavalierių 
žygdarbius, o tėvas, grįžęs iš 
Prancūzijos, pasakodavo apie 
Provensos trubadūrų dainas ir

išdaigas. Tai paskatino jį su 
draugais puotauti ir linksmintis, 
o draugų ir pinigų puotoms 
netrūko. Su turtingo pirklio iš
laidžiu sūnumi draugavo ne tik 
Asyžiaus pirklių, bet ir garbingų 
kilmingųjų sūnūs, dėl to tėvas, 
džiaugdamasis sūnaus' prana
šumu, pinigų jam negailėjo. To

Namai, kuriuose gimė Pranciškus

mas Celano (Vita I, c. 1) rašo: 
“visi juo stebėjosi, kai kas ir 
piktinosi jo vadovaujamo jau
nuolių būrio išdaigomis, tuščios 
garbės troškimu, kuo jis stengėsi 
visus viršyti, tiek žaidimuose, 
tiek judesiuose, tiek dainose, 
tiek ir prašmatniuose drabužiuo
se”. Bet motina, girdėdama kai

mynių piktinimąsi, atsakydavo: 
“Turėkite kantrybės. Gal jis taps 
šventuoju”.

Nežiūrint Pranciškaus truba
dūriško linksminimosi, jis nepa
žeidė doros. Iš jo burnos nieka
da neišėjo palaidas žodis. Jei 
kuris draugų vulgariai išsitarda
vo, Pranciškus jam atsakydavo 
šalta tyla. Dėl to jo vadovauja
mas jaunuolių būrys dorai nenu- 
sikalsdavo. Nors į gatvėse dai
nuojančius jaunuolius pro pravi
rus langus žiūrėdavo mergai
tės, bet jie jų nelietė.

Tačiau ir tokioje triukšmin
goje jaunystėje Pranciškus sekė 
savo krašto ir Asyžiaus gyveni
mo įvykius. Jo pirmosios jau
nystės metai buvo labai nera
mūs visoje Italijoje. Kai Italijos 
miestai stengėsi išsivaduoti iš 
imperatoriaus feodalų valdžios 
ir sukurti savo savivaldybę, tai 
vokiečiai imperatoriai, juos gin
dami, XI-XII amž. paėmė savo 
valdžion beveik visą Italiją. To 
paties likimo susilaukė ir Asy
žius, dėl to asyžiečiai sukilo, 
bet sukilimas buvo žiauriai nu
malšintas. Tada imperatorius 
Fridrikas Barbarossa, 1177 m. 
atvykęs į Asyžių, apsistojo mies
tą dominuojančioje Rocca Mag- 
giore pilyje. Išvykdamas savo 
vietininku jis paskyrė Konradą 
von Urslingen, kuris, gyvenda
mas Rocca Maggiore pilyje, 
atėmė asyžiečiams išsilaisvini
mo viltį.

Padėtis pasikeitė, kai po Frid
riko Barbarossoc mirties ir trum

po Henriko VI valdymo (1192- 
1297) imperijos sosto įpėdiniu 
liko mažametis Fridrikas II, ku
rį pradžioje globojo Konradas 
von Urslingen, bet, popiežiui 
Inocentui III reikalaujant grą
žinti Spoleto kunigaikštiją su 
Asyžium, jis 1198 m. nuvyko į 
Narni ir pasidavė popiežiaus 
valdžiai. Tuo metu sukilę asy
žiečiai sugriovė Rocca Mag
giore ir daugelį kitų feodalų pi
lių. Sukilime aktyviai dalyvavo 
Petras Bernardone, nes šalti
niuose jis vadinamas respubli
kos geradariu ir aprūpintojų. Ja
me vienokiu ar kitokiu būdu 
turėjo dalyvauti ir 17 metų Pran
ciškus.

Neilgai Asyžius džiaugėsi lai
mėjimu. Sumuštieji feodalai 
tapo Perugijos sąjungininkais, 
o ji nuolat kovojo su Asyžium 
dėl teritorijos ir konkurencijos 
prekyboje. Naujas karas prasidė
jo 1200 m. ir tęsėsi su per
traukomis 10 metų. Asyžius stip
rino savo gynybinius mūrus, 
prie kurių dirbo ir Pranciškus. 
Asyžiečių kariuomenėje buvo 
sutelkti visi jų teritorijoje karui 
tinkami vyrai. { ją įsijungė ir 
Pranciškus. Mūšis įvyko 1202 
m. tarp Callastrada ir Ponte 
San Giovanni. Asyžiečiai pralai
mėjo.

(Būt daugiau)

š
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Kristaus Pris&ėlhaa Šventėj**
ramybės ir taikos visiem psrapiečiam linki

Kun. JONAS PAKALNIŠKIS, klebonas 
Kun. ANTANAS RAČKAUSKAS

APREIŠKIMO PARAPIJA. Brooklyn. N.Y.

Kristui pr>»iKėlus
ramybės ir taikos visiem parapicėiam linki

Kun. P. BULOVAS, klebonas
Kun. S. RAILA
Prel. J. BALKONAS. P.A., klebonas emeritus

VJ. ATSIMAINYMO PARAPIJA, Maspeth, N.Y.

Prisikėlusio Kristaus džiaugsimo visiems buvusiems Angelų Kara
lienės parapiečiam bei bažnyčios geradariam linki

Kun. A. PETRAUSKAS 
Brooklyn, N.Y.

> Velykų švenčių proga
» nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius

J Kun. BRUNO KRUZAS, klebonas
ŠV. JURGIO PARAPIJA

g Brooklyn, N. Y. MAŽAI PASTEBĖTOS
JAUNIMO PASTANGOS

Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius

Kun. ALBERTAS ABRAČINSKAS, klebonas
SV. JURGIO PARAPIJOS 

Nonvood, Massachusetts

Malonių Velykų švenčių 
linkiu visiems parapijiečiams

Kun. BERNARDAS A. SHIMKUS, JCD. klebonas
Prel. VITAS J. MARTUSEVIČIUS. klebonas emeritus

ŠV. JURGIO PARAPIJA 
Philadclphia, Pa.

Linksmų Velykų švenčių
Linkiu savo mieliems parapijiečiams

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS 
klebonas

i

Lowell, Massachusetts

Linksmų Velykų švenčių
mieliems savo parapijiečiams ir prieteliams linki

Kun. JURGIS D. DEGUTIS 
klebonas

Kun. KAJETONAS SAKALAUSKAS
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

Philadelphia, Pa.

Sveikinu visus parapiečius Kristaus Prisikėlimo šventėj!

Kun. Albertas J. CONTONS, klebonas
So. Boston, Mass.

Netrūksta balsų, reikalaujan
čių rūpintis jaunimu, tačiau daž
nokai trūksta tų kalbų konkreti
zavimo. Negailim, dažnai ir visiš
kai užtarnautai, iškelti ir pagirti 
vyresnės kartos atstovus, veikė
jus, menininkus. Tačiau žaliasis 
jaunimas, dar nespėjęs rasti įta
kingų draugų ar ryšių spaudoj, 
kartais lieka nepastebėtas ir neį
vertintas. Masiniai veiksmai, 
kaip jaunimo kongresai, susilau
kia dėmesio ir kartais įdomios 
kontroversijos, tačiau turėtų 
rasti atgarsį ir kasdieninio gyve
nimo pastangos, reikalaujančios 
daug laiko, kantrybės ir tikro pa
sišventimo.

Kaip konkretų atvejį, norėčiau 
paminėti Clevelando tradicinį 
blynų balių, kurį kasmet prieš 
Užgavėnes rengia Pilėnų tunto 
tėvų komitetas. Balius įvyko va
sario 20 Clevelando Lietuvių 
Namuose. To baliaus tikslas yra 
sutelkti reikiamas lėšas tuntui, 
bandant galimai taupiau elgtis 
su paties baliaus išlaidomis. To
dėl kasmet baliaus programą at
lieka patys skautai. Clevelando 
visuomenė tą gerai žino ir ateina 
nesitikėdama didelių meninių 
šedevrų, tačiau savo labai gausiu 
lankymusi aiškiai įrodo nuošir
dų tunto ir jaunimo darbų įver
tinimą.

Šiais metais programą atliko 
skautų sekstetas (jie septyni!) 
Budėk, vadovaujamas Algirdo 
Bielskaus, kuris daugumą dainų 
pats sekstetui pritaikė ir harmo
nizavo. Akomponavo muzikė Ri
ta Kliorienė, Nerijos muzikos 
ansamblio vadovė. Tai būrelis 
skautų, pamilusių lietuvišką dai
ną, pradėjusių dainuoti tipiškai 
skautiškas dainas prie “laužimų"

programų, kai kurie dar su ne vi
sai nusistovėjusiais balsais. Ta
čiau pasirodyme jie jau parodė 
tikrą muzikinio vieneto draus
mę, muzikinį jautrumą, ritmo 
pajautimą ir, svarbiausia, susi
klausymą. Paulius Nasvytis, to 
seksteto organizatorius, R. Ur- 
baitis, dainuojantis net solo par
tijas, R. ir J. Mulioliai, P. Žie- 
donis, D. Moriejūnas ir A. Va
nagas, apsirengę pilnomis skau
tiškomis uniformomis, atidžiai 

«sekė savo dirigentą Algirdą
Bielskų ir sudainavo gan įmant
riai harmonizuotas liaudies,'pra
mogines ir estradines dainas. 
Tarsena buvo be priekaištų. Sve
čiai nesigailėjo plojimų ir prašė 
dar pakartoti.

Iš privačių šaltinių teko patirti, 
kad jaunimas sąžiningai repeta
vo net kelis kartus per savaitę, 
o prieš balių — beveik kas vaka
rą.

Apie sekstetą atsiliepimų 
buvo mažai, ir niekas nerado 
reikalo atkreipti dėmesį į tą 
faktą, kad jaunieji dainininkai 
jau yra rimtas prieauglis mūsų 
senstantiem muzikiniam ansam
bliam ir choram. Paskatinimas 
geru žodžiu, suteikimas viešo 
pripažinimo yra geriausias jų pa
stangų atpildas. Svarbu jaunimo 
pastangas pradėti pastebėti, jom 
teikti tinkamos reikšmės, kad 
susidariusi gentkarčių spraga 
neprivestų mūsų prie visuotinės 
krizės. Brangus mum mūsų jau
nimas, gražios jų pastangos. 
Sekstetui linkėčiau toliau tobu
lėti ir . .. gal pakeisti pavadini
mo dalį į “septetą” arba sudary
ti oktetą.

Aurelija Balašaitienė

s Maloniai sveikiname visus parapijiečius
S Velykų šventės proga
f ŠVČ. TREJYBES PARAPIJOS KUNIGAI
| Kun. JUOZAS J. MATUTIS
* klebonasi

f) Hartford, Connecticut

■Džiugių Velykų švenčių linkiu visiem parapiečiam

Kun. Dr. V. CUKURAS 
šv. Kazimiero parapija 

Providence, R.t.

Nuoširdūs sveikinimai visiem Šventose Velykose!

Rev. JOHN A. BIDA 
Aušros Vartų parapija

New York. N.Y.

Nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius
Viešpaties Prisikėlimo šventėje
Šv. Kazimiero parapijos kunigai

Kun. KĘSTUTIS R. BALČYS, klebonas
Kun. A. GRIGAITIS

4

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA
Amsterdam, N. Y.

Sveikiname visus parapiečius Viefpaties Prisikėlimo tventėje

Kun. ANTANAS MIClONAS. MIC 
Kun. BENJAMINAS UŽDAVINIS. MIC

Sv. Kazimiero parapija 
Worcester, Mass.

Lietuviu Katalikų Religinė šalpa, Direktoriai ir 

Kun. KAZIMIERAS PUGEVlClUS 
Reikalų vedėjas

VELYKINIŲ ALELIUJA, ALELIUJA!

Sv. Velykų progą
linkiu visiems parapijiečiams taikos ir ramybės

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS 
klebonas

Kun. JONAS KLIMAS
NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA 

Cambridge, Massachusetts

Viešpaties Prisikėlimo šventės proga linkime 
visiems parapijiečiams Dievo palaimos * 
šv. Kazimiero parapijos kunigai —

Kun. JUOZAS BUCEVIČI’JS 
Kun. FRANCIS SPENCER ’

Nashua, N. H.

1 Sveikiname visus lietuvius Velykų švenčių proga

; Kun. JONAS RIKTERAfflS, klebonas
j SV. ANDRIEJAUS PARAPIJA

New Britam, Conn.

Sveikiname visus parapijiečius
Velykų švenčių proga —

Kun. ALBINAS F. JANIŪNAS 
klebonas

SV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA 
Lawrcnce, Mass.

! Sv. Juozapo parapijos kunigai linki visiems parapijiečiams 
, džiugių Velykų švenčių

Kun. JURGIS VILČIAUSKAS. klebonas 
Kun. JONAS MOSKUS 

Kun. PAULIUS P. SABULIS
SV. JUČZAPO PARAPIJA 

Waterbury, Cotmecticui
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ŽINIOS IŠ JAV LB VEIKLOS
J - ■

(atkelta U 3 psl.)

ir jo vykdymas, solidarumo įna
šo svarba, Vasario 16 minėjimų 
ruošimas ir laisvo apsisprendimo 
valios įgyvendinimas, apylinkių 
pirmininkų dalyvavimas JAV 
LB tarybos sesijose, sportas Šeš
tadieninėse mokyklose ir kt.

Birželio 14 — Baltų laisvės 
diena. JAV kongresmanas 
Henry J. Hyde iš Illinois įnešė 
į kongresą rezoliuciją, pagal ku* 
rią birželio 14 būtų Baltų laisvės 
diena, o panašią rezoliuciją į 
semtą įnešė Michigano senato
rius Donald W. Riegle. Kovo 10 
PLB pirm. Vytautas Kamantas, 
JAV LB krašto valdybos pirm. 
Vytautas Kutkus, visuomeninių 
reikalų tarybos pirm. Aušra Zerr, 
JAV LB ryšininkas tarptautiniam 
reikalam Algimantas Gureckas, 
Baitic Ameriean Freedom 
League pirm. Antanas Mažei
ka ir estų atstovas Kaljo Popp 
aplankė kongresmaną Henry J. 
Hyde kapitoliuje ir jam padė
kojo. Ta pačia proga buvo susi
tikta su senatorium Gari Levin, 
kuris yra senate įneštos rezoliu
cijos kosponsorius.

JAV LB trisdešimtmečio mi
nėjimo akademinė dalis. Balan
džio 17, šeštadienį, 3 vai. po 
pietų Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros Centre, Detroite, įvyks 
JAV LB trisdešimtmečio minė
jimo akademinė dalis, kurios 
metu bus sudarytas garbės pre
zidiumas, bus organizacijų svei
kinimai žodžiu ir raštu, žymenų 
įteikimas nusipelniusiem bend- 
ruomenininkam. Pagrindinę 
kalbą pasakys PLB valdybos 
pirm. Vytautas Kamantas.

JAV LB krašto valdybos atsto
vai Lietuvos atstovybės restau
ravimo komitete. Sausio 10 pasi

JAV LB KULTŪROS TARYBOS 
ANTROJI PREMIJŲ ŠVENTĖ 

e KULTŪROS TARYBOS 1981 METŲ 
LAUREATAI: 

ras. JURGIS JANKUS 
dail. ADOLFAS VALEŠKA 
prof. muz. JUOZAS ŽILEVIČIUS 
prof. dr. VYTAUTAS KAVOLIS 
prof. dr. RIMVYDAS ŠILBAJORIS 
PETRAS PETRUTIS — MARGUTIS 
ANTRAS KAIMAS
J.A.V. LB Trisdešimtmečio proga 
Balandžio 18, sekmadienį, 12:15 popiet 
Detroite— 
Dievo Apvaizdos Parapijos Kultūros Centre 
25333 W. 9 Mile Rd. 
Southfield, Mich. 48034

MALONIAI VISUS KVIEČIAME SUSITIKTI SU MŪSŲ 
KŪRĖJAIS IR PASIDŽIAUGTI JŲ ĮNAŠU 

Į LIETUVIŲ KULTŪRĄ

1982 METŲ KELIONĖS

JAV LB KULTŪROS TARYBA

WATERBURY, CONN.

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS SALĖJE

1982 GEGUŽĖS 1-2 DIENOMIS

Įvyksta nepaprasta Lietuvių Bendruomenės rengiama 
PARODA. Sibiro tremtinė Genovaitė Popelienė išstatys 
lietuvių meno dailės darbus: gintaro, odos gaminius, 
audinius, inkrustuotus paveikslus, drožinius.

Tai vienintelė proga tokius Įdomius eksponatus pa
matyti Ir Įsigyti. Parodą šeštadienį galima lankyti nuo 
11 vai. ryto. Iškilmingas atidarymas šeštadienio vakarą 
tuoj po vakarinių mišių. Sekmadienį paroda lankoma 
nuo 11 vai. ryto Iki 5 vai. popiet

Watarburlo Ir apylinkių lietuviai kviečiami gausiai 
ata (lankyti.

KELIONĖS Į LIETUVĄ: Maskva/Vilnius/Maskva Iš New Yorko/Boston Chicagos 
Gegužės 23 / Birželio 13 / Liepos 4 $1130.00 $1285.00
Liepos 25 / Rugpjūčio 22

16-kos dienų kelionės:
Gegužės 9-24
Maskva / VILNIUS / Leningradas / Helsinkis ___________  $1180.00 $1335.00

Birželio 20 - Liepos 5
Maskva / VILNIUS / Ryga / Leningradas / Helsinkis________ 1395.00 $1550.00

Liepos 18 - Rugpjūčio 1
Maskva / VILNIUS / Maskva / Zuėrichas / Muenchenas / Zuerichas 

-------------------------------------------------------------------------- $1580.00 $1735.00

Rugpjūčio 8 - Rugpjūčio 23 
Maskva / VILNIUS / Roma______________ ______________  $1495.00 $1650.00

Rugsėjo 19 - Spalio 4
Maskva / VILNIUS / Ryga / Leningradas / Helsinkis------------ $1295.00 $1450.00

KELIONĖ Į EUROPĄ —15 dienų, Rugpjūčio 16 - 29
Vokietija, Šveicarija, dalija Ir Austrija $1405.00 $1475.00
Registracija iki š.m. birželio 10

tarime tarp Lietuvos atstovybės, 
JAV Lietuvių Bendruomenės ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos at
stovų Lietuvos atstovybės res
tauravimo komiteto pirmininku, 
pasiūlius JAV LB atstovam, bu
vo išrinktas, dr. Jonas Gepys. 
JAV LB krašto valdyba savo at
stovais į tą komitetą paskyrė 
Vytautą Izbicką, Skirmantę 
Kondratienę ir Liną.Kojelį.

JAV LB tritdešimtmečio kon- 
certas-banketas. Balandžio 17, 
šeštadienį, 7 vai. vak. su kok
teiliais prasidės JAV LB trisde
šimtmečio minėjimo koncertas- 
banketas. Meninę programą at
liks solistė Gina čapkauskienė 
iš Kanados; jai akoinponuos mu
zikas J. Govėdas. Savo poeziją 
skaitys poetas Bernardas Braz
džionis iš Califomijos. Bankete 
dalyvauti yra pakviestas aukštas 
Baltųjų Rūmų pareigūnas.

Septintoji lietuvių tautinių šo
kių šventė. Kovo 19 JAV' LB 
krašto valdyba svarstė septinto
sios lietuvių tautinių šokių šven
tės vietą ir laiką. Jau anksčiau 
JAV LB krašto valdybos pirm. 
Vytautas Kutkus dalyvavo Lietu
vių tautinių šokių instituto po
sėdy, kur tas klausimas irgi 
buvo svarstomas. Buvo svarsty
tos sąlygos tokiai šventei suruoš

ti Detroite arba Clevelande, ta
čiau Detroitas atkrito, nes 1984 
liepos 4 savaitgalio metu didžio
sios salės jau išnuomotos kitų. 
Dr. Antanas Butkus rado, kad 
Clevelando koliziejus dar neuž
imtas. Jame telpa 17,000 žiūrovų, 
o salės grindų plotas yra užten
kamai didelis, nes jame galima 
padaryti nuo 36 iki 40 kvadra
tų, kada Chicagos amfiteatre bu
vo tik 28 kvadratai. Taigi 36 ar 
40 grupių galėtų šokti iš karto.

Mašinų statymo aikštė yra gana 
didelė, o Case Westem Reserve 
universitete galima gauti 700 
kambarių nakvynėm. Vieno 
kambario kaina dviem asmenim 
4 naktim — tik 54 dol. Taip 
pat dr. Antanas Butkus sutinka 
vadovauti septintosios tautinių 
šokių šventės rengimo komite
tui. JAV LB krašto valdyba Cle
velando vietovei pritarė ir įpa
reigojo pirm. Vytautą Kutkų ga
lutinai susitarti su Lietuvių tau
tinių šokių institutu, kuriam va
dovauja Galina Gobienė.

Pranešimai valstybės departa
mente. Kovo 10 tautybių atsto
vai, dalyvavę Baltuosiuose Rū
muose, skelbiant 1982 kovo 21- 
ąją Afganistano diena, buvo pa
kviesti į valstybės departa
mento Dean Acheson auditoriją, 
kur pranešimus padarė valsty
bės sekretoriaus pavaduotojas 
Walter Stoessel, kalbėdamas 
apie Rytų-Vakarų santykius, ir 
šie skyrių vadovai: John D. 
Scanlan — apie JAV politiką 
Ryti] Europoj, Peter Constable 
— apie JAV politiką Pietų Azi
joj ir John H. Holdridge — apie 
JAV politiką Ryti] Azijoj. Prane
šimam vadovavo ambasadorius 
Gerald Helman. Jų praneši
muose buvo daug įvairių kalti
nimų Sovietų Rusijai, ypač už 
jos. biologinių ginklų naudojimą 
Afganistane ir Kambodijoj, ne
kaltus žmones naikinant masiš
kai. Tautybių atstovai jiem pa
teikė daug labai jautrių klausi
mų. Po pranešimų ir diskusijų 
valstybės sekretoriaus pavaduo
tojo Walter Stoessel vardu buvo 
suruoštas priėmimas valstybės 
departamento diplomatų pri
ėmimų salėj, kur buvo gera pro
ga su visais pranešėjais išsikal
bėti asmeniškai.

Iškilmingos trisdešimtmečio 
minėjimo pamaldos. Balandžio 
18, sekmadienį, 10;30 vai. ryto 
Dievo Apvaizdos parapijos baž
nyčioj, Detroite, bus iškilmingos 
trisdešimtmečio minėjimo pa
maldos. Mišias aukos vyskupas 
Vincentas Brizgys, koncelebruo- 
jant visiem suvažiavusiem kuni
gam. Pamokslą pasakys JAV
LB garbės pirm. prel. Jonas Bal
konas. Giedos Dievo Apvaizdos 
parapijos choras, vadovaujamas 
Rimo Kaspučio, ir solistė Gina 
Čapkauskienė iš Kanados.

Amerikos Balsas. Kovo 9 JAV 
LB krašto valdybos pirm. Vytau
tas Kutkus ir visuomeninių rei
kalų tarybos pirm. Aušra Zerr 
lankėsi Amerikos Balso (Voice of 
America) įstaigoj. Lietuvių sky
riuj tartasi su Alfonsu Petručiu 

KELIONĖ LAIVU — 7 dienos. Gruodžio 4
St. Maarten, Martinigue, Barbados, St Lucia, Antigua, St Thomas $1060.00 iki $1265.00 
“Worid Renaissance” laivas; registracija iki Spalio 1

KELIONĖ Į KINIJĄ — 21 diena, Spalio 9 - 29 Kaina Iš San Francisco
3 naktys Tokio, 3 Pekine, 2 Wuxi, 1 Soochow, 3 Shanghai, $2960.00
2 Kweilin, 1 Canton, 4 Hong Kong

VISOS KAINOS PAŽYMĖTOS VIENAM ASMENIUI — gyvenant dviese kambaryje. 
NEDELSKITE REGISTRUOTISI

PRAŠOME KREIPTIS DĖL BROŠIŪRŲ APIE VISAS ŠIAS KELIONES — TUOJ ATSIŲSIMU!

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 SOUTH WESTERN AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60643 tol. (312) 238*9787 

Visos kainos gali keistis dėl skridimų kainų pasikeitimo ir dolerio svyravimo

ir Jurgiu Šlekaičiu. Be to, susi
tikta su Romu Kasparu' ir Linu 
Rimkum. Po.to JAV LB krašto 
valdybos atstovai, lydimi Alfonso 
Petručio, turėjo pusantros valan
dos pasikalbėjimą su Europos 
skyriaus vedėju William Dick- 
s<m. Buvo prašyta, nenaudoti 
kibai trumpų bangų, trumpesnių 
negu 19 metrų, nes Lietuvoj 
tiyrn liangom sunku gauti apa
ratus ir silpnai girdima. Taip pat 
buvo prašoma padažninti lietu
vių transliacijų laiką ir padidin
ti lietuvių tarnautojų skaičių. 
Išklausyti ir skyriaus vedėjo WiL 
liam Dickson pageidavimai.

v • ■ ■ • - • ■ j -
Lietuviškos pamaldos Sei

nuose. JAV LB atstovam lan
kantis Baltuosiuose Rūmuose, 
buvo susitikta su įvairių tauty
bių vadovybėmis. Polish Ame
rican Congress atstovas Wash- 
ingtone Zdislaw Dziekonski 
mus painformavo, kad lietuviš
kų pamaldų klausimas Seinuose 
jau susitvarkė, nes klebonas, 
kuris tom pamaldom labiausiai 
priešinosi, jau yra iškeltas. 
Dziekonski, JAV LB krašto val
dybos atstovam jau seniau pra
šant, rašė laiškus į Lenkiją, pra
šydamas, kad lietuviškų pamal
dų klausimas Seinuose būtų su
tvarkytas. Be to, jis yra gerai 
pažįstamas su Lomžos vyskupu, 
kadangi su juo kartu Lenkijoj 
lankė gimnaziją, todėl ir asme
niškai jį prašė, kad mūsų klau
simą galimai greičiau sutvarkytų. 
Tačiau paskutinėmis dienomis 
gaunamos ir skirtingos žinios. 
Todėl ir toliau tiriama, ar jau 
tikrai nėra jokių kliūčių lietuviš
kom pamaldom Seinuose.

Premijų šventė. Balandžio 18, 
sekmadienį, 12:15 vai. JAV LB 
kultūros taryba JAV LB trisde
šimtmečio minėjimo metu ruošia 
antrąją premijų šventę Detroite. 
Šventės metu bus įteikta JAV 
Lietuvių Bendruomenės 3,000 
dol. ir 6 kitos Lietuvių Fondo 
paskirtos premijos.

Trisdešimtmečio minėjimo 
uždarymas. Tuoj po antrosios 
premijų šventės, 2:15 vai. po 

Šv. Velykų proga sveikinu Lietuvių Sąjungos seses ir 
brolius, mūsų bičiulius bei rėmėjus. Kristaus Prisikėli
mo šventė tegaivina mūsų viltis ir tikėjimą šviesesne 
Lietuvos ateitimi. Testiprina mus dvasinių vertybių sieki
me ir skautiškų pareigų atlikime.

Budžiu!

v.s. Sigitas Miknaitis
LSS Tarybos Pirmininkas

Rašytojas Antanas Vienuolis- 
Žukauskas. Balandžio 7 su
eina 100 metų nuo jo gimi
mo. Apie jį bus parašyta ar- ' 
timiausiuose Darbininko 
numeriuose.

— Vl-oji Dainų šventė bus 
1983 liepos 3 Chicagoj, II-jų 
Pasaulio Lietuvių Dienų metu. 
Chorai ir specialiai susidariusios 
dainininkų grupės prašomi re
gistruotis iki š.m. gegužės 1 pas 
Joaną Krutulienę, 7355 So. Rich- 
mond, Chicago, III., 60629. Te- 
lef. 312 476-2929.

— Tėviškės Žiburių metinis 
spaudos balius įvyks balandžio 
17 Toronte, Anapilio salėj. Me
ninę programą atliks muz. Faus
to Strolios vadovaujama vokali
nė grupė Vaiva iš Chicagos. 
Anapilio parodų salėj vyks dail. 
Sauliaus Jaškaus paveikslų ir 
Birutės Batraks keramikos dar
bų paroda.

— Latvių dainų festivalis šie
met vyks Portland, Oreg., birže
lio 30 — liepos 5.

pietų, bus JAV LB trisdešimt
mečio minėjimo uždarymas, ku
rio metu bus priimamos rezoliu
cijos, o po to bus laureatam pa
gerbti pietūs.

JAV LB Informaciją,

— PremĮjų šventė, rengiama 
LB Kultūros tarybos, įvyks ba
landžio 18 Detroite, švęntės 
metu bus įteiktos 7 premijos. 
Premijų mecenatas yra Lietuvių
Fondas.

— Aleksandra Vaisiūnienė, 
daugelio lietuviškų laikraščių 
bendradarbė, nuo širdies smū
gio mirė kovo 13 Caracas mies
te, Venecueloj. Velionė buvo gi
musi 1913 gegužės 26.

— Amerikos Lietuvių Kuni
gų Vienybė organizuoja lietu
viam kunigam metines rekolek
cijas, kurios vyks birželio 7-11 
Marijos N.P. seserų vienuolyne, 
Putnam, Conn. Rekolekcijom 
vadovaus prel. Vytautas Balčiū
nas. Kunigai, norį šiose reko
lekcijose dalyvauti, prašomi 
apie tai pranešti iki gegužės 
25 valdybos sekretoriui adresu: 
Rev. V. M. Cukuras, 350 Smith 
St.. Providence, R.I. 02908.

— New Britain, Conn., LB 
valdyba, įvertindama Darbinin
ko talką, atsiuntė 25 dol. auką 
laikraščiui stiprinti. Nuoširdus 
ačiū.

— “Lietuvos K. Bažnyčios 
Kronikos” 49 numeris jau iš
verstas ir į italų kalbą. Verti
mas, išspausdintas “Elta-Press” 
1981 metų dvyliktame numery, 
pasiekė ir Darbininko redakciją. 
“Elta-Press” redaguoja prel. 
Vincas Mincevičius Romoj.

— Martyno Jankaus šaulių 
kuopa,, Brockton, Mass., įver
tindama Darbininko talką, pa
skyrė 25 dol. paramą laikraščiui 
stiprinti. Nuoširdus ačiū.

— Juozas Stempužis vadovaus 
antrosios premijų šventės prog
ramai balandžio 18 Detroite. 
Premijų šventės rengėja yra JAV 
LB Kultūros taryba.

— Kanados Lietuvių Kata
likų Kunigų Vienybės susirin
kimas kviečiamas balandžio 
21, trečiadienį, Toronto Prisikė
limo parapijos patalpose.

— Antras Kaimas, 1981 metų 
JAV LB Kultūros tarybos teatro 
premijos laureatas, atliks antro
joj premijų šventėj trumpą pro
gramą.

— Algirdas Žemaitis grįžo Ro
mon iš tarnybinės kelionės į Ku- 
wait, Behrain, Gatar ir Jungti
nius Arabų Emiratus, kur turėjo 
pasitarimus su žemės ūkio mi- 
nisteriais bei kitais valdžios pa
reigūnais, kaip pakelti tų kraštų 
maisto gamybą. A. Žemaitis jau 
14 metų tarnauja Jungtinių 
Tautų Maisto ir žemės ūkio 
organizacijos štabe Romoj. Be 
keturių minėtų kraštų, šiuo metu 
yra dar atsakingas už šios or
ganizacijos veiklą Omane ir Siri
joj-

— Ieškomi: Andrius Benešiū- 
nas, Antano sūnus, atvykęs į 
JAV prieš 1911. Jurgis Senkus. 
Juozas Benešiūnas su seseria 
Kastute Benešiflnaite, Antano 
dukra, kuri Amerikoj ištekėjo už 
Patašiaus. Jurgio Senkaus žmona 
Senkuvienė su dukra Maryte. 
Jei vyresnieji mirę, ieškoma 
bent Marytė ir pusseserės bei 
pusbroliai. Jie patys arba apie 
juos žinantieji prašomi pranešti 
Darbininko redakcijai.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Varnas, Maspeth, N.Yn 
A. Kalvaitytė ir S. Motuzas, abu 
iš V. Vokietijos. Užsakė kitiem: 
M. Sirgėdas, Sommerset, N.J. — 
J. Sirgėdas, MiĮltown, N.J. Svei
kinam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 12 
dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.
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JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS | LIETUVĄ IR 
{VAIRIUS USSR KRAŠTUS, oaiftdpkMs patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

®PACKAGE EXPRESS A travEL AGEMCY, IMC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1779 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL— 581-65$ 
581*7728. Siuntiniai siunčiami 'per mošų firmų, paskyrimo vietą pasiekia .trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Ylai muitai apmokami mūsų Įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimil 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryti, kasdien nuo 9 valandos ryto Iki 8 valandos vakaro, Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI
Misai Beach, Fl*. 33139-4201 17 St-------- - ---- ------------------ -------------------- --------------------------  305 67.3-8220
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street ........----------------—.............      4:15-16$)
Btltnon 31, Md. — 1828 Fleet Street 342-4240 
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ----------------------------------------- ------------------------- 633-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Ffllmore Avenue .................----------- --------------------------------------------------- 895-0700
Chicago 22, 111. — 1241 No. Ashland Avenue .— ------------- --------------- -------- ---------------- ---- 486-2818
Chicaeo. I1L 60629 — 2608 West 69 Street -------------------- ------------------------------------------------------- 925-2787
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue---------------------------------------------------------------- 312 227-4850
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Rd. ---------------------------------------------------------------------  (216) 845-6078

Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ......... .............. . ........ ..—.....    365-6780
HerkūnerJV.Y. McKennan Rd.-------------- ------------------ ----------- --------------------------------------------315-866-39:15
Hanttramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue .............       365-6740
Chester, Pa-, 19013 — 2819 W. 3 St ----------------------------------------------- -------- ----------------------302 478-2871

Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ........   _..............  385-6530
NeW York 3, N.Y. — 78 Second Avenue .........-........................................................................ . ......302 478-2871
New York, 3. N.Y. — 324 E. 9th St -------------------------------------------------------------------------------------- 475-7430
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Marshall St --------------------------------------------------------------- 215 WA 5-8878
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy........... ....................................  602-942-8770
Rahway, N.J. — 47 East Milton Avenue ........... ........... —....................................      381-8800
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė..........301-589-4464
South River, NJ. — 41 Wbitehead Avenue ..........     257-6320
S’yracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ...............................   475-9746

N.Y., P. Averka, So. Boston, 
Mass., P. Hogan, M i am i, Fla., 
W. Achenliach, Waterbury, 
Conn., dr. A. Glaveckas, Chi
cago, III., V. Guobaitis, Edge- 
field, S.C., M. Vizgirda, West- 
lake Village, Calif., A. Maskeliū
nienė, Worcester, Mass., J. Bi
liūnas, Centerville, Mass., Our 
Lady of Sorrows Convent, Brock
ton, Mass., B. Galinis, Norwell, 
Mass., kun. J. Svirskas, 
HaverhilI, Mass., K. Bileris, 
Richmond Hill, N.Y., dr. J. Stan
kaitis, Rochester, N.Y., A. Pet- 
rash, Richmond Hill, N.Y., A.J. 
Levonas, Jackson Hgts, N.Y., W. 
Calitis, Woodhaven, N.Y., C. So- 
daitis, St. Petersburg Beach, 
Fla, M. Korsack, Nashua, N.H., 
A. Poderienė, Southfield, Mich., 
A. Andruškai, Roselle Park, N.J., 
V. Tumas, Nonvood, Mass., C. 
Kazakauskas, Philadelphia Pa., 
V. Valakas, New Haven, Conn., 
Z. Dičpinigaitis, VVoodhaven, 
N.Y., A. Lukoševičius, VVoodha
ven, N.Y., V. Leveckis, Canton, 
Mass., A. Vakselis, Richmond 
Hill, N.Y., P. Budvidis, Ha- 
milton, Ont., E. Venckus, Rich
mond Hill, N.Y., V. Morkūnas, 
VVoodhaven, N.Y., E. Lenk, New 
Britain, Conn., B, Liogys, Lan- 
ham, Md., S. Vismontaitė, Hart
ford, Conn., kun. J. Gasiūnas, 
St. Petersburg, Fla., B. Gude
lis, South River, N.J., P. Vai
nius, Pt. Pleasant, N.J., S. Skrip- 
kus, Keamy, N.J., A. Vitkauskas, 
So. Boston, Mass., A. Praščiū- 
nas, Baltimore, Md., M. Vaitke
vičius, So. Boston, Mass., A. Ru
gys, Paterson, N.J., D. Averka,

Dorchester, Mass.
Po 3 dol. — V. Zelenis, Re- 

seda, Calif., I. Kučiauskas, Bal
timore, Md., V. Zmuidzinas, 
Rochester, N.Y.

Po 2 dol. — A. Bačiulis, 
Quincy, Mass., J. Bulota, Little- 
ton, Co., F. Dimas, Ridgewood, 
N.Y., R. Remeza, Ozone Park, 
N.Y., C. Tautkus, Melrose Park, 
IU., B. Balčiūnas, Bolivar, Ohio, 
J. Paškevičienė, Chicago, III.,
A. Mantautas, Putnam, Conn.,
B. Medelis, Baltimore , Md., 
D. Ventriglio, Adelphi, Md.

Po 1 dol. — A. Miškinis, 
Pittston, Pa., W. Kozmą, Darien, 
Conn., P. Jurgėla, Uniondale, 
N. Y., V. Taraska, Wickliffe, Ohio.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci- 
ja.

BALTK
Speciali 17 dienų kultūrinė-aka- 

kūr«ų< su 11 dieniLrĮJptjĮiųJ^Ž 
LantogriKfė,'214HW^tSl-ekSkursija 
skiriama universitetų studentam su
sipažinti su Lietuvos kultūriniu ir
artistiniu gyvenimu. 

Birželio 17-liepos 3----- $1,679.

16 DIENŲ EKSKURSUOS 
balandžio 28-gegužės 13 —.................................................. $1,599
rugsėjo 15-30 .........................  $1.599
gruodžio 21-sausio 4 ---------------------------------------------------  $1,549
Kelionėj: Variuvoj 2, Vilniuj 6, Rygoj 4, Frankfurte 1.

11 DIENŲ EKSKURSUOS 
gegužės 12-22-------------------------------------------------------------- $1,229
birželio 2-12 ----------------------------------------------------------------- $1,229
rugplūčto 18-28------------------------------------------------------------ $1,229
rugsėjo 1-11 ------------------------------------------  $1,229
Kelionėj: Variuvoj 2, Vilniuj 6, Frankfurte 1

gegužės 27-birželio 5 --------------------------------------------------  $1,229
liepos 22-31 -----------------------------------------------------------------  $1,289
spalio 7-16-------------------------------------------------------------------  $1,199
Kelionėj: Maskvoj 1, Vilniuj 6, Leningrade 2

Ekskursijų kainos bazuojamos pagal lėktuvų kainas su 
Lufthansa ii Bostono ir New Yorko arba F tona Ir Ii New Yorko. 

Visos mūsų ekskursuos yra palydimos prityrusių palydovų 
ii mūsų įstaigos. Vietų skaičius ribotas. Dėl smulkesnių 
Informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS 
8 Whtte Oak Road 
Newton, MA 02168 
617 969-1190

Daromi giminių iikvietimo dokumentai

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO '

Darbininko skaitytojai, atsiųs-, 
darni prenumeratos mokestį, pri
sidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar Šiaip, 
spaudą parėmę: - . ... -

15 dol. — B. Sakalas, Stony,- 
Point, N.Y. . -.s

Po 10 dol. — M. Jakulis^ 
Jason, Greenwich, Conn., W. 
Rupšys, Brockton, Mass., J. Bi
rutis, Glen Ellyn, III., kun. J. 
Bacevičius, Kintyre, N.D,,K. Va
siliauskas, Baltimore, Md-, E. 
Kemfert, Baltimore, Md, dr. V. 
Vygantas, Dalias, Tx., dr. D. 
Aleksandravičius, Richmond 
Hill, N.Y., K. Kulys, Englesvood, 
N.J., J. Shukis, Flushing, N .Y.

Po 5 dol. —J. Kiaunė, Jamaica,

DERMATOLOGIST
J. BARAL, M.D.
245 E. 63 St N.Y.
Tel. 355-2828
Gydomos odos ir venerinės 
ligos Persodinami plaukai 
priimama Medicare

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. Anaatari, B. & 
77-01 JAMAICA AVEtylK 

(Cor. 77Ui Straet) 
WmdhavM, N.Y. 114H 

W» DBUVER 
296-4130

NAUJOS
KNYGOS

Nelaisvėje gimęs kūdikis — 
Sibire rašyti eilėraščiai. Laiškų 
originalai, lietuviškas tekstas ir 
vertimas į anglų kalbą. Dides
nio formato. 7 dol.

B. Pūkelevičiūtės — Devintas 
lapas, premijuotas romanas. 12 
dol.

<P. D. Girdžiau^ —■>- Tos pačids 
motinos sūnūs. 5 dol.

J. Damausko — Aušra, 1979- 
1980. 6 dol.

Br. Vaškelio — Vilniaus uni
versitetas 1579-1979. 12 dol.

V. Bagdanavičiaus — Tautos 
samprata. 4 dol.

E. Juciūtės — Ąžuolynėlis, 
romanas, 8 dol.

Br. Kviklio — Lietuvos bažny
čios, Telšių vyskupija, 20 dol.

J. Brazaičio raštai, I ir II tomas 
(redaguoti A. Skrupskelienės ir 
C. Grincevičiaus), po 15 dol.

J. Puzino — P. Avižonis, 12 
dol.

C. Butkio — Teisėjo atsimini
mai, 10 dol.

P. Klimo — Iš mano atsimi
nimų. 12 dol.

Dr. A. Rukšos — Kovos dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, 20 
dol.

Dr. A. Budreckio — DLK Al
girdas, .15 dol.

A. Šapokos — Lietuvos isto
rija, 18 dol.

Lietuviai Sibire — albumo 
formato leidinys, 20 dol.

Persiuntimui pridedama po 1 
dol.

Šios naujos lietuviškos kny
gos, plokštelės, suvenyrai gau
nama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

PATERSON, N J.
JAV LB Patefono apylinkės 

suruoštame Vasario 16-osios 
minėjime vasario 21 Lietuvos 
laisvinimo reikalam aukojo:

Po 100 dol. — a.a. Jono Kru- 
konio testamentinis palikimas, 
A. Virbickas.

75 dol. — A. ir Br. Stankai
čiai.

Po 50 dol. — V. Gružas, 
J. Iškauskas.

Po 40 dol. — Iz. Keraitienė, 
C. Klimas.

Po 30 dol. — K. Jankūnas, 
J. Kalėda, Kl. ir E. Praleikos.

Po 25 dol. — kun. V. Dabu- 
šis, Ą. ir A. Masioniai, T. ir P. 
Tallat-Kelpšos, A. ir R. Gudeliai.

Po 20 dol. — J. Litvaitis, O. 
Preikštienė, kun. V. Palubinskas, 
A. Rugys, J. Jackūnas, M. Iške- 
liūnienė, A. Rubonis, P. Tar- 
nauskas, F. Misiūnas, M. Šaulie
nė, K. ir O. Bogumirskai, O. 
Stankaitienė, V. Malakas, P. Juš
ka, A. ir I. Eitmanai, J. Misiū
nas, E. Liaugaudienė, J. ir J. Sa
baliauskai.

Po 15 dol. — Pr. Vilimas, 
V. ir V. Matusaičiai, St. Ado
maitis, Pr. Naujokaitis.

Po 10 dol. — M. Balčietis, 
Kr. Senulienė, A. ‘ir J. Kepe
niai, <<M.Riliaruševičius, J. Ka
minskienė, V. Povilonis, V. Ru
bonis, O. Rekešienė, E. Augu- 
lienė, T. Augulienė, J. Stankai
tis, A. Visockis, G. ir M. Yeso- 
litis, H. Adams, Algis Rugys, V. 
Rugys.

Po 5 dol. — M. Kemėžis, 
J. Kiaušas, P. Malin.

Iš viso suaukota: 1240 dol.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Leonas Baltrus — arijos ir dai
nos: Kur bakūžė samanota, Ne 
margi sakalėliai, Žvaigždutė, 
Liepė tėvelis, Pieta Signore, 
Bferceuse firom “Jocelyn”, aruos 
iš operų “Fedora”, “La Bo- 
heme”, “Madama Būtterfly”, 
“L’Elesir d’amore”, “Rigoletu 
to” ir “The Magic Flute”, Onl# 
a Rose and Ali the Things yočfc 
are. Kaina 8 dol. Persiuntimui 
pridedama 1 dol. *

Taip pat gaunamos ir šios nau
jausios plokštelės: Aras... toli 
nuo tėvynės — Toronto vyrų 
choro dainos, kaina 10 dol.; Ne
rija — Clevelando studenčių 
vokalinio vieneto dainos, kaina 
8 dol.; Pavasaris, įvairios dai
nos, įdainuotos dvynukų šalčių 
Vokietijoj, kaina 10 dol.; Motu
lės dainos, “Sodauto” — Bosto
no lietuvių ansamblio dainos, 
kaina 6 dol.; Užaugau Lietuvoje, 
lietuviškų dainų rinkinys, kaina 
8 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol. už kiekvieną plokštelę.

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, lietuviškos knygos ir su
venyrai gaunami Darbininko ad
ministracijoj: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 1 
IŠMOKTI

Introduction to Modem Lith- 
uanian — 10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas
— 8 dol.

Lietuvių kalbos žodynas vai
kam. Paveiksluotas — 6 dol.

Pridedama persiuntimui po 1 
dol. už kiekvieną knygą.

Šios ir kitos lietuviškos kny-^
. bči . Jįetjiviškos muzikai 

plokštelės, o taip pat ir ivairtfiE 
lietuviški suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj: 34F 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Įvairius spaudos darbus at
lieka lietuvių pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne. Atlieka 
švariai, gražiai Ir sąžiningai. 
Skambinti — 212 827-1350.

ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD.
Founded 1959

MEMBER OF ASTA IATA FIRST FAMILY OF TRAVEL
Presents

BALTIC-AT-LEISURE TOURS
Coordinated by Jonas Adomėnas

• CHOICE of 3 ITINERARIES • First Class Services, Hotels

• Reasonable. All-lnclusive Costs • Escorted from USA via Finnair

Tour I Vilnius — Moscow — Leningrad 10 Days
Tour II Vilnius — Moscow — Leningrad plūs Riga 15 Days 
Tour III Vilnius — Moscow — Leningrad & Rome 15 Days

Features Include: Group or APEX airfares with departures startinį April, three 
meals daify. comprehensive sightseeinį transfers, guidas, theatre visrts, air 
transportation on tour, baggage handled, each group escorted by American 
Lithuanian speaking tour leader. visa handhng. Deposit only $100 per person. 
From rust $1099 to $1769 per person in double occupancy

For Free Brochure Folder, Contact:

Jonas Adomėnas
OrbMair Intomationai, IM
20 East 46tb Street, New York, NY 10017 
TaU NY (212) 986-1500; (800) 223-7953

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER & WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 

mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
Užeikite - įsitikinsite!

13 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 13

-------------—--- ---------------------------------------
DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ:

9% palūkanų už paprastas J
taupomąsias sąskaitas.

12% už Shara Certlflcatos 500 dol. sumomis.

MONEY MARKET Cortlfikatų procentai už 5,000 Ir 10,000 dolerių Indėlius 0 mėnesiam.
"ALL — SAVERS” Certlflkatal 1 metam su laisvomis nuo mokesčių peMkanomla.
Laisvi nuo mokesčių IRA pensijų fondo Indėliai su 15% palūkanom.

Paskolos — Namų pirkimo “mortglčlal” — Čekių Iškeitimai — Pensijos čekių 
Indėliai Ir LL
KASOS adresas: 06-01114th Street, Richmond HM, M.Y. 11418
Telefonas: (212) 441-6799
Darbo valandos: nuo 9 Iki 9 kasdien; penktadieniais Ir šeštadieniais nuo • Ml S vaL p^.
Patarnavimas lietuvių Ir anglų kalbomis.

Ylai indėliai apdrausti Iki 100.000 dol.
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Toronto vyrų choro Aras valdyba. Iš k. sėdi: T. Stimulu — 
reikalų vedėjas ir iždininkas, solistas-mdzikas V. Verikaitis
— choro dirigentas, J. Karasiejus — vaidybos pirminin
kas; stovi P. Murauskas — vicepirmininkas, V. Pečiulis
— sekretorius, M. SlapSys — meno vadovas ir V. Mel- 
nykas — parengimų vadovas. Choras dainuos Laisvės Žibu
rio radijo pavasario koncerte balandžio 17 Kultūros Židinyje.
Nuotr. J. Bakevičiaus

tą. Po paskaitos klubo pirm. 
Elena Vasyliūnienė visus pa
kvietė užkandžiam klubo užkan
dinėm

Kelionė į Egiptą
LMK Federacijos Bostono 

klube kovo 27 Liuda Wain- 
gorten-Šmitaitė rodė skaidres ir 
pasakojo apie kelionę po Egip-

Sol. Dalia Kučėnienė 
Baltų koncerte 

Naujosios Anglijos Pabaltie- 
čių Draugija kviečia visus daly
vauti solistės Dalios Kučėnienės 
koncerte, kuris įvyks sekma
dienį, balandžio 18, 3 vai. po
piet First and Second Church,

STASIUI GRUŠAUSKUI
mirus, gilių užuojautų reikšdami žmonai Teklei, kartu 
liūdime.

A. ir E. Antanaičiai

salėj, 66 Marlborotigh St., Bos
tone.

Dalia Kučėnienė pradėjo savo 
muzikinį mokslų Argenti
noj. Atvykusi į Chicagą, įsigi
jo Bachęlor of Arts laipsnį Uni- 
versity of Loyola ir Master of 
Arts laipsnį University of Roose- 
velt. Be dainavimo, ji taip pat 
pasižymi literatūroj kaip rašytoja, 
poetė ir kritikė.

1978 liepos mėn. Dalia Kučė
nienė laivo pakviesta koncer
tuoti Taiwane, laisvosios Kini
jos respublikoj. Ji laivo pirmoji 
amerikietė dainininkė Taiwanr 
per paskutiniuosius 25 metus. 
Be daugumos Amerikos miestų, 
Dalia Kučėnienė taip pat yra 
dainavusi Europoj, Pietų Ame
rikoj, Kanadoj ir Afrikoj.

Televizija lietuviam
Bostono lituanistinės mokyk

los tėvų komitetas vietoj kasmet 
rengiamo baliaus parodė, kaip 
buvo jų skelbiama: “Pirmų sykį 
lietuviškame pasaulyje! Niekur 
kitur dar neregėta, negirdėta! 
Video teatro komedija! Televi
zija lietuviams“, sukurta Bosto
no lietuvių teleradiofilmininkų 
(Garso Bangų) kolektyvo, talki
nant kitiem ne iš kelmo spir
tiem jauniem lietuviam.

Filmas pradedamas spalvotais 
užrašais. Viskas paimta iš ame
rikietiškų televizijos programų, 
įkalbėta lietuviškai — tik ne tai, 
kas TV programoje. Filme rodo
ma graži blondinė. Atrodo kaip 
tikra lietuvaitė. Ji kalba apie 
lituanistinės mokyklos vedėją 
rašytoją Antaną Gustaitį, kuris 
švenčiąs 20 metų sukaktį, kaip 
dirba lituanistinės mokyklos ve
dėjo pareigose. Į sceną eina 
Amerikos prezidentas R. Reagan. 
Jis irgi kalba lietuviškai ir svei
kina Antaną Gustaitį. Pasijuo
kiama iš Vliko.

Filmas techniškai paruoštas 
gerai, o dėl jo turinio ir vertės 
tai patys žiūrovai susidarė savo 
vaizdų su gailesčiu.

Po to buvo vaišės. Tėvų ko
miteto pirmininku šiais metais 
yra Romas Šležas.

Parapijos renginys
Šv. Petro lietuvių parapijos 

sueiga — reunion vyks lialan- 
džio 18 Lantanu restorane, Ran- 
dolph. Atvyks Bostono kardino
las Humlierto Medeiros, vysku- 
pas Dayley, o taip pat kongres- 
manas Moakley, miesto tarytais 
narys Raymond Flynn ir kiti val
džios atstovai. Svarbu, kad mes 
užpildytume salę. Mūsų parapiją 
reikia gelliėti. Kai jie matys, kad 
čia yra lietuvių masė, tada visi 
atstovai susirūpins ir padės 
mum.

Mirė Povilas Virbickas
Nuo 1949 Bostone gyvenęs 

Povilas Virbickas, kurio žmona 
prieš keliolika metų buvo atvy
kusi iš ok. Lietuvos, mirė sau-

*

BROCKTON, MASS.

šio 26 Vilniuje. Prieš metus jie 
grįžo pas savo vaikus: dvi dūk
ias ir sūnų į okupuotą Lietuvą.

Paf&eite Tikt Aliai
Vietoj pramatyto Krėvės “Ra

ganiaus“ spektaklio, kuris turėjo 
būti balandžio 3 ir dėl rimtų 
priežasčių buvo atšauktas, gegu
žės l, šeštadienį, liostoniečiai 
turės progų pamatyti A. Gustai
čio “Mėnulio užtemimų”, kuris 
su dideliu pasisekimu prieš kiek 
laiko buvo pastatytas Chicagoj. 
Pagrindines roles atlieka Jonas 
Kelečius, Ilsima Rastenienė ir 
Bernardas Prapuolenis. Visi, ku
rie turi įsigiję bilietus į “Raga
nių”, galės su tais bilietais ma
tyti “Mėnulio užtemimų”. x

Nauja LKMA židinio valdyba
Lietuvių Katalikų Mokslo 

Akademijos Bostono židinys ko
vo 21 narių susirinkime išrinko 
naujų vatdylią: pirm. prof. Ces-

Perskaitęs Darbininką, duok 
kitam!

NAUJOSIOS ANGLIJOS PABALTIĘČIŲ 
DRAUGIJA 

kviečia visus dalyvauti

Sol. DALIOS KUČĖNIENĖS
KONCERTE

sekmadienį, balandžio 18 d., 3 vai. po pietų 
First and Second Church salėje 

66 Mariborough Street
Bostone

Solistei akomponuoja Prof. ENRIOUE ARIAS

lovas Masaitis, victpirsn. inž. 
Antanas Girnius, seir. Begina 
Tauuienė, ižd. Judus Vembrė. 
Susirinkimas vyko prof. Juozo 
Navicko namuose, Ne^vtone.

\ ' • •

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Baltų D-jos koncertas įvyks 
balandžio 18 First and Second 
Church salėj Bostone,

šv. Petro Lietuviu parapijos 
banketas balandžio 18 Lantana 
restorane, RandolpMiss.

Laisvės Varpo pavasarinis 
renginys balandžio 15 Lietuvių 
Pil. D-jos salėj, So. Bostone.

Pobūvis — vakariete, rengia
mas lietuviškų organizaeijų, su
telkti lėšas Lietuvos atstovybei 
Washingtone remontuoti, vyks 
gegužės 1 d. 6:30 valvak. Brock- 
tone, Sandaros salėj, 30 Inter
vale St,

A. Gustaičio “Mtnialio už
temimas” spektaklis įvyks gegu
žės 1.

Motinos dienos ainėjimas 
Tautinės S-gos namuose, So. 
Bostone, gegužės i Rengia 
L.M.F. Bostono klubas.

LAISVĖS VARPAS Mtanadto- 
nials 9:00-10.00 vai. ryteli WCAV- 
FM, banga 98,0 Vrtėjaa 
— Petras*Viščinis, 173W9wr St, 
Brockton, MA 02402. Ttlmfonas: 
(817) 586-7209.__ _  _

BOSTON, MAŠS. — 1360
bangos sekm. nuo 8 UI 1=30 vai. 
ryto ir nuo 4:30 iki 5 ui. popiet 
Veda S. Ir V. Minkai, 501 E. Broad- 
way, So. Boston, Miu. 02127. 
Telef. 268-0489. Perduotumas Dar
bininkas. Didelis neteiki* knygų 
pasirink tenes.

JURA STRIMAITYTĖlMaivė ad
vokate, STRIMAITIS HEHOE, 31 
Eschenge Street Ly nflliusachu- 
setts, Tol. 617 598480. Turtam 
ofisų ir Bostono priimti klientus. 
Mūsų sritys yra spdnutes bylos.

STASEI ŠAKĄUENEI , 
mirus, dukrų Babarskienę, anūkes Renatų ir Ligijų «u 
šeimomis giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Mara ir Vytautas Vygantai 
Regina Kudžmienė

JOANAI (VAŠKIENEI

Mara ir Vytautas Vygantai 
Regina Kudžmienč

mirus, dukterį Teresę, sūnų Antanų su šeimomis ir vyrų 
Povilų giliai užjaučiame ir kartu liūdime

MARIJAI ALILIONIENEI
mirus, sūnų Henrikų, dukteris Albinų .Atkočaitienę, Ge
nutę PalaNcienę ir Eleną Sirutienę nuoširdžiai užjaučia

Irena ir Jonas Vilgaliai

LUCINAI VILKUTAITIENEI
užbaigus žemiškųjų kelionę, Velionės vyrui Vytautui, 
dukrai Ramunei Rimienei su teima ir visiems giminėms 
bei artimiesiems reliktams gilių užuojautų.

Valerija ir Bronius Nemickai

Džiaugsmo Ir ryžto šventė
Brocktono lietuviai Vasario lf> 

šventei ruošėsi ir ją tinkamai 
paminėjo įvairiais būdais.

Miesto burmistras vasario 11 
pasirašė proklamaciją, skelbian
čią vasario 16 Brocktone Lietu
vių diena. Pasirašyme dalyvavo 
Brocktono Lietuvių Tarybos 
pirm. Romualdas Bielkevičius, 
Balfo skyriaus, lietuviškos mo
kyklos, parapijos choro, Kat. Mo
terų S-gos , Martyno Jankaus 
šaulių kuopos atstovai ir miesto 
viešųjų darbų viršininkas Frank 
Wallen (Valungevičius). Bur
mistrui įteikta tautinių raštų 
juosta.

Vasario 14, sekmadienį, po 10 
vai. lietuviškų pamaldų Šv. Ka
zimiero bažnyčioj, automobilių 
vilkstinė vyko į miesto centrą, 
Legion Parkway aikštę, vasario 
mėn. pavadintą Mindaugo aikš
te. Lietuvos vėliavos pakėlimo 
iškilmėm vadovavo R. Bielkevi
čius ir Fr. Wallen. Sugiedotas 
Lietuvos himnas.

Vasario 17, trečiadienį, 12 vai. 
miesto rotušės trečiame aukšte 
Fr. Wallen suruošė lietuviškų 
valgių vaišes miesto pareigū
nam ir Brocktono lietuviam. Kle
bonas kun. P. Šakalys sukalbėjo 
maldą. Iniciatoriui padėkojo R. 
Bielkevičius ir įteikė T. Remei- 
kio “Opposition to Soviet Rule 
in Lithuania”, o E. Ribokienė 
— lietuvišką kaklaraištį. Fr. 
Wallen, čia gimęs ir mokslus 
baigęs lietuvis, jau keleri metai 
Vasario 16-osios proga suruošia 
miesto rotušėj lietuviškas vaišes 
ir supažindina miesto pareigū
nus su Lietuvos reikalais.

Vasario 21, sekmadienį, 10 
vai. Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijoj vyko iškilmingos pamal
dos. Organizacijos dalyvavo su 
vėliavomis, kurių buvo per 20. 
Alto užprašytas mišias aukojo 
klebonas kun. Petras šakalys. Jis 
ir patriotinį pamokslą pasakė. 
Giedojo komp. J. Gaidelio vado
vaujamas choras.

Po mišių vėl visi vyko į Min
daugo aikštę Lietuvos vėliavos 
nuleidimo iškilmėm.

3 vai. popiet minėjimas vyko 
šv. Kazimiero parapijos salėj. 
Brocktono . L. Tarybos pirm. R. 
Bielkevičiui pasveikinus susi
rinkusius, įneštos vėliavos, su
giedoti himnai, išklausyta kun.

P. Šakalio invokacijos.
Nepriklausomybės aktą per

skaitė ir minėjimui vadovavo 
Eligijus Sužiedėlis. Sveikino 
Frank Wallen ir Brocktono bur
mistras David E. Crosby.

Pagrindinę minėjimo kalbą 
pasakė inž. Vytautas Izbickas 
iš Bostono. Jo tema — Vasario 
Šešioliktoji ir mūsų uždaviniai 
laisvės besiekiant. Paskaita 
buvo įdomi, aktuali ir su dė
mesiu išklausyta. Rezoliucijos 
buvo atspausdintos minėjimo 
programose. Dalyviai jas persi- 
skaitė ir plojimais priėmė.

Pertraukos metu buvo renka
mos aukos Lietuvos laisvinimo 
veiksniam paremti. Buvo pa
gerbtas aukotojų laisvas apsi
sprendimas. Suaukota per 2000 
dol.

Meninėj daly pirmiausia pasi
rodė Sūkurio ansamblio mažųjų 
ir viduriniosios grupės šokėjai, 
vadovaujami mokytojo Vytauto 
Bruzgio. Jie sutartinai pašoko 
5 šokius. Juos pianu palydėjo 
Marytė Crowley, o akordeonais 
— Marytė Carleton ir Brian 
Pierce.

Sūkurio šokėjų meną Brockto
ne matysime kovo 27, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Massasoit kolegi
jos teatre su Southeastem sim
foniniu orkestru. Ten šoks ir vy
resniųjų grupė.

Šv. Kazimiero parapijos 
choras, vadovaujamas komp. J. 
Gaidelio, padainavo: Maldą už 
tėvynę — J. Gaidelio, Kur bė
ga Šešupė — C. Sasnausko, Anoj 
pusėj Nemunėlio — J. Švedo, 
Kur giria žaliuoja — J. Guda
vičiaus. Solistė M. Bizinkaus- 
kaitė, akomponuojama James 
Hay, padainavo Ten, kur Nemu
nas banguoja — A. Kačanausko, 
Žvaigždutė — B. Dvariono ir 
vienų linksmų dainų bisui. Cho
ras dar padainavo: Iš visų kraš
tų — S. Gailevičiaus, Iškasiau 
šulinėlį — J. Švedo, Laisvės dai
nų — J. Žilevičiaus ir Lietuviais 
esame mes gimę — S. Šimkaus.

Pabaigoj choras su višais daly
viais sugiedojo Marija, Marija.

Vėliavas išnešus, R. Bielkevi
čius visiem padėkojo ir kvietė 
prie vaišių, kurias paruošė Ka
talikių Moterų Sąjungos moterys, 
vadovaujant Onai Eikinienei ir 
talkinant brocktonietiem. ,

E. Ribokienė

workere* componaatten Ir testą-

Ttaitli lutait MIMIMrBVHIMii 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-- 
mal. Tai taupymas paštu So. Boston Savings j

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti fban 
ką ar juos atsiimti, tai galite attikti namie bet 

kuriuo taiku. Jūsų siuntą gavąs, bankas tw||- 
x traukia sumą Į sąskaitą. Prisideda ir uiMsi- 
JB mas, kad jūsų pinigai 

procentus,
EBJm leidžiamus įstatymą. ' 
™ lengvo taupymo bū-. 

do per peštą skambinkit Mr. 
bonahue 268-2500 

arba rašykit paduotais adresais.

South Boston z 
Savings Bau k V

tu e tubti

r. ARCteOBALO PRESlNNT
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Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Liet Religinės Šalpos direkto
rius, važinėja po Australiją, lie
tuviškose kolonijose vesdamas 
rekolekcijas. Visur, kur tik nu
važiuoja, tuoj užmezga ryšius 
su spauda ir kitomis komunika
cijos priemonėmis. Visur kalba 
apie religijos persekiojimą Lie
tuvoje, plačiai laikraščiai apie 
tai aprašo, Įdeda jo nuotraukas. 
Kalbėjo per ABC radijo tinklą 
visai Australijai, susitiko su kitų 
pavergtų kraštų žmonėmis, pla
čiai garsindamas Lietuvos reika
lus. Kun. K. Pugevičius iš Aust
ralijos grįžta balandžio gale.

Kun. J. Pragulbickas iš Eli- 
zabeth, N.J., daugelį metų ap
mokėdamas 7 Darbininko pre
numeratas už savo bičiulius, ir 
šiais metais prie bendros sumos 
dar pridėjo spaudai remti 25 
dol. Dosniam spaudos rėmėjui 
administracija nuoširdžiai 
dėkoja.

Kun. Rapolas Krasauskas, Put- 
nam, Conn., Matulaičio poilsio 
namų kapelionas, užsukęs į Dar
bininko spaudos kioską, įsigijo 
lietuviškų leidinių už visą šim
tinę. Ačiū lietuviškos spaudos 
palaikytojui.

Angelė Jonynienė, Meridan, 
Conn-, Elmwood Motelio savi
ninkė, užmokėdama Darbininko 
prenumeratą, užsisakė lietu
viškų plokštelių už 58 dol. ir dar 
pridėjo dosnią auką spaudai pa
remti. Nuoširdus ačiū.

A. a. Onos Šidlauskienės at
minimui Benediktas ir Adelė 
Povilavičiai paskyrė 25 dol. auką 
lietuviam pranciškonam.

Didįjį Penktadienį yra pilnas 
pasnikas. Galima valgyti tik tris 
kartus dienoje: vieną kartą pri
valgyti, kitus du kartus tik už
kąsti. Tai saisto visus nuo 21 
iki 59 metų amžiaus. Mėsa drau
džiama visiem nuo 14 metų 
amžiaus.

Gintė Damušytė, Lietuvių In
formacijos Centro pareigūnė, 
kovo 29 dalyvavo “Perspectives” 
televizijos programoje Atlantoje, 
Georgija. Šios pusvalandinės 
programos pakviesta, ji buvo ke
turių asmenų kolektyvo apklau
sinėjama apie dabartinį Lietuvos 
Bažnyčios persekiojimą.

Aldona Žitkevičiūtė-Eino- 
rienė, Darbininko redaktoriaus 
Leonardo Žitkevičiaus sesuo, 
mirė kovo 2 Vabalninke, oku- 
puotoj Lietuvoj, sulaukusi 65 
metų amžiaus. Gimusi Ukrainoj. 
Nepriklausomoj Lietuvoj bai
gusi Joniškėlio žemės ūkio mo
kyklą. Dirbusi ligoninėj slauge. 
Buvo ištekėjusi už vaistininko 
Vytauto Einorio, mirusio prieš 
13 metų. Nuliūdime paliko tris 
sūnus, dvi dukteris ir jų šeimas 
Lietuvoj bei brolį ir jo šeimą 
Amerikoj.

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 10, šį šeštadienį, 2 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Beetho- 
veno opera “Fidelio”. Pagrin
diniai solistai: Judith Blegen, 
Shirley Verrett, James Morris. 
Diriguoja Bemard Haintink. 
Balandžio 17, kitą šeštadienį, bus 
transliuojama šio sezono pasku
tinė opera — Vagnerio “Parsi- 
fal”.

PreL J. A. Kučingis, Los An
geles, Cslif., Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos klebonas, pasto
vus lietuviškos spaudos rėmė
jas, Darbininko ir Bridges laik
raščiam paremti atsiuntė po 100 
dol. Dosniam geradariui nuošir
dus ačiū. _

Tėv. Jonas Borevičius, SJ, ve- 
dęs rekolekcijas Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje, palydėtas 
kun. L. Budrecko, balandžio 2 
apsilankė Darbininko redakcijo
je, apžiūrėjo A. Galdiko vardo 
galeriją. ‘___

Tradicinis margučių balius 
įvyks balandžio 24, šeštadienį, 
7:30 v.v. Fi-Fi restorano salėje, 
94-05 Jamaica Avė., Woodha- 
vene. Rengia Liet Darbininkų 
Draugijos 7 kuopa, kuriai pir
mininkauja Bronė Spūdienė.

Madų parodos rengėjai, Balfo 
100-tasis skyrius, prašo dešim
čiai asmenų stalus iš anksto už
sakyti. Galima kreiptis: pas Al
doną Katinienę — 846-1210, Ire
ną Alksninienę — 886-5695 ir 
Janiną Gerdvilienę — 296-0288. 
Kas nori gauti geresnes vietas 
prie modeliavimo tako, prašomi 
paskubėti, nes jau yra užsakyti 
9 stalai.

Aušros Vartų bažnyčioj, 570 
Broome St., Manhattane, Vely
kų pirmą dieną, balandžio 11, 
Prisikėlimo mišios bus 9 vai. 
ryto. Pusvalandį prieš mišias lie
tuvis kunigas klausys išpažin
čių. Giedotų mišių metu giedos 
choras, vadovaujamas muz. Liu
do Stuko.

Aušros Vartų bažnyčioj Man
hattane balandžio 18, Atvelykio 
sekmadienį, bus Švč. Sakra
mento pagarbinimo atlaidai. 11 
vai. giedotos lietuviškos mišios 
ir Švč. Sakramento išstatymas. 
3 vai. popiet iškilmingi mišpa
rai ir palaiminimas. Po to bendri 
pietūs Gurins ko vardo salėj. 
Chorui vadovauja muz. Liudas 
Strikas. Pamokslą sakys kun. 
Thomas Leach.

PAMALDOS 
VELYKŲ METU

Apreiškimo parapijos bažnyčia
D. Ketvirtadienį — skaitytos 

mišios 9 v.r. Iškilmingos Pasku
tinės vakarienės mišios 7:30 v.v.

D. Penktadienį: — Kryžiaus 
pagarbinimo pamaldos ir komu
nija 3 v. popiet.

D. Šeštadienį — Velykų vigili
jos pamaldos ir mišios prasidės

Liet Kat Mokslo Akademijos 
New Yorko židinys balandžio 
25, sekmadienį, 3 v. popiet Kul
tūros Židinio mažojoje salėje 
rengia Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Kęstučio 600 metų mir
ties sukakties minėjimą. Pa
skaitą apie šį Lietuvos valdovą 
skaitys istorikas dr. Antanas Ku
čas.

Aras, Toronto <vyrų choras, 
atvyksta koncertuoti į New Yor- 
ką. Jis atliks programą Laisvės 
Žiburio pavasariniame koncerte, 
kuris bus balandžio 17, šeštadie
nį, Kultūros Židiny. Chorui va
dovauja muzikas — solistas Va
cys Verikaitis, kuris koncerte 
taip pat dainuos solo. Koncer
tui akomponuoja Dalia Sakaitė.

Atvelykio popietė, rengiama 
LMK Federacijos New Yorko 
klubo, bus balandžio 18, sekma
dienį, Kultūros Židinio didžio
joje salėje. Bus tradicinis Vely
kų stalas su gražiais margučiais 
ir Velykų valgiais. Meninę pro
gramą atliks vyrų kvartetas iš 
Hartfordo. LMK Federacijos 
New Yorko klubui dabar pirmi
ninkauja Jadvyga Laucevičienė.

Dr. Pranas ir Janė Bagdai 
balandžio 4 surengė išleistuves 
savo seseriai Onai Strimaitienei, 
kuri balandžio 25 išsikelia gy
venti į Putnamo seselių vienuo
lyną. Iki šiol ji gyveno Eli- 
zabethe. Išleistuvėse dalyvavo 
ir kita sesuo Marija Juškienė, 
abiejų vaikai ir anūkai, ir kiti 
tų šeimų bičiuliai.

Rinkimai į PLB seimą ir į JAV 
LB tarybą vyks gegužės mėnesį 
8-9, 15-16 dienomis. Jau suda
rytos apylinkių rinkimų komisi
jos. Komisijų pirmininkai yra: 
Bushwicko apylinkės — Tėv. 
Pr. Giedgaudas, OFM, Mant- 
tano-Bronxo — Antanas Dėdi
nas, Great Necko — Henrikas 
Miklas, Woodhaveno — Kazys 
Bačauskas, I-mosios apylinkės 
— sekretorė Apolonija Radziva- 
nienė, Maspetho — Kazimieras 
Vainius, Queens — Bronius Sut
kus. Balsavimo lapeliai jau* at
spausdinti ir dalijami apylinkėm. 
Balsavimo valandos ir būstinių 
adresai bus paskelbti vėliau.

Dr. Leonilda ir Juozas Gied
raičiai išvyko trijų savaičių atos
togų į Floridą.

LDK Birutės draugijos Nej| 
Yorko skyriaus narių susirinH 
mas buvo balandžio 3. Fj 

amių veiklos pranešimų bud 
Idybos rinkimai. Narėm pig 

-nt, valdyba lieka ta pati: pfl 
nininkė Malvina tKlivečkierijį 

sekretorė. Emilija Noakienė, iį 
dininkė Aiva Žarskuvienė. B| 
rutietės Lietuvos pasiuntin

Marija Raugienė, žinoma 
mezgėja, su savo darbais da
lyvaus Balfo 100-jo skyriaus 
rengiamoje parodoje, kuri 
bus gegužės 2 Kultūros Ži
diny.

Marija Raugienė yra pakvies
ta dalyvauti Balfo rengiamoje 
madų parodoje, kuri bus gegu
žės 2 Kultūros Židiny. Marija 
Raugienė gyvena prie Philadel- 
phijos ir New Yorke rengia
mose parodose pasirodo nebe 
pirmą kartą. Dalyvavo ir pirmo
je Balfo ruoštoje parodoje. Tų 
parodų lankytojai jos darbus 
dažnai matė. Berods, ji nedaly-
vavo tik vienoje Balfo ruoštoje

paskyrė 100 dol.

' P. Barbatavičius, Daro 
skaitytojas iš Scarborough, 
Kanados, jau kelinti metai 
prenumeratos mokesčio pri 
stambesnę auką. Šiemet 
siuntė visą šimtinę. Dos 
spaudos rėmėjui reiškiame 

. padėką už mūsų spaudos įve 
nimą. g*

E. Vadeika, psichiatrijos d^p 
taras, Ridgewood, N.J., atšilau 
kęs Darbininko administracijoj, 
įsigijo lietuviškų knygų už 56 
dol. Jis yra trečios kartus 
lietuvis, priklauso prie Lietuvos 
vyčių organizacijos. Jo darbo ofi
sas yra New Yorke.

Sol. Mečys Razgaitis balan
džio 3, šeštadienio vakare, 
zabetho lietuvių parapijos sal^jfc 
vienns drauciios vakarienės mė
tų atliko dainų programą. Pa
dainavo penkias dainas, akom- 
ponavo muzikas Juozas Stankff-

parodoje. Marija Raugienė mez
gimu susidomėjo dar vaikystėje. 
Būdama mokytoja, mezgimo mo
kė Lietuvoje ne tik savo moki
nes, bet ir organizuojamuose 
Žemės Ūkio ministerijos kur
suose. Amerikoje suorganizavo 
keletą savo individualių parodų. 
Lietuvių Tautodailės Instituto
Philadelphijos skyriaus suorga
nizuotuose audimo bei mezgimo 
kursuose mezgimo mokė jauną
sias lietuvaites. Net atostogau-
dama Floridoje žiemos metu 
stengėsi pamokyti ten gyvenan
čias lietuvaites.

Tautos Fondo narių suvažia
vime bus Vilko atstovo, Tautos 
Fondo tarybos, valdybos, kontro
lės komisijos ir atstovybių pra
nešimai, naujos tarybos ir 
kontrolės komisijos rinkimai bei 
aptarti nauji darbai.

nas. Verbų sekmadienį giedojį$
Aušros Vartų parapijos bažrgfr 
čioje. Ten atliko ištraukas -’-fe 
Dubois “Septyni paskutmūį|i 
Kristaus žodžiai”. J

MAIRONIO LITUANISTINĖJE* 
MOKYKLOJE 1

Maironio lituanistinėje mi# 
kykloje pamokų nebus Velykų, 
atostogų metu — balandžio 10 ir, 
17. .

Gegužės mėnesį pamokos 
vyks: 1, 8, 15 ir 22, gi 29 
pamokų nebus.

Mokslo metai baigiami biržėj 
lio 6, sekmadienį. Tą dieną 
Kultūros Židinyje bus pamaj^gę 
ir mokslo metų baigimo aktas. „

Mokykla dalyvauja Kultūros 
Židinio gegužinėje gegužės 16. 
Mokiniai nuo 2 iki 6 skyriaus 
pašoks keletą tautinių šokių.

D Al L. KAZIMIERO ŽOROMSKIO

PARODA
“Vibrations m Color” 
(Iš trijų dimensijų ciklo)

vyksta nuo balandžio 13 iki gegužės 8 
Pace universiteto meno galerijoje, 
Civic Center Campus, Pace Plaza, 
visai netoli nuo City Hali parko, 
Student Union, Leve! B

Galerija atidara savaitės dienomis nuo 
10 v.r. iki 6 v.v.

Važiuojant Jamaica linija, Išlipti 
Chambers stotyje

6:30 v.v.
Velykų rytą — prisikėlimo 

procesija ir mišios 6 v.r. Kitos 
mišios kaip sekmadienį — 8, 
9:30 ir 11 v.r.

Išpažinčių klausoma: trečia
dienį nuo 4:30 iki 5 v., nuo 6 
iki 6:30 v.v., D. Šeštadienį 
— nuo 4:30 iki 6 v.v.

TRADICINĖ

ATVELYKIO POPIETĖ
Įvyks balandžio 18, sekmadlenj, 4 v. popiet 
Kultūros Židinio didžiojoje salėjo

PROGRAMOJE:
1. Hartfordo vyrų kvartetas. Vadovauja muzikas 

Jurgis Petka H Is. Dainuoja: Leonas Adamkevlčius, 
dr. Izidorius Alis, Jaunutis Nasvytii, Juozas 
Starėnas.

2. Velykų stalas.

Loterljon leidžiami dailininkų Elenos Kepalaltės ir 
Kazimiero Žoromsklo paveikslai.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti

Įėjimas — 8 dol.

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOS 
NEW YORKO KLUBAS

V. Atsimainymo parapijos 
bažnyčia Maspethe

D. Ketvirtadienį — mišios
8 v.r. Iškilmingos Paskutinės va
karienės mišios 7 v.v. Procesija.

D. Penktadienį — 3 v. Kry
žiaus keliai ir Kryžiaus pagar
binimas, 7 v.v. Kristaus kan
čios ir mirties pamaldos, komu
nija.

D. Šeštadienį — Velykų vigi
lijos pamaldos 6:30 v.v.

Velykų rytą — 6:30 v. prisi
kėlimas, procesija ir mišios. Ki
tos mišios 8:30, 10, 11, 12:15.

Išpažinčių klausoma: ketvirta
dienį 8 v.r. ir 7 v.v., penk
tadienį 3 v. popiet ir 7 v.v., 
šeštadienį — nuo 4 iki 5 v. ir 7

Q U E E N S COLLISION 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting 
— Welding — Frames straigh- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
1141$. 24 hr. towing pitone HI 
1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3500. Vak., savaitgaliais: 201 
654-3756. *

LAISVES ŽIBURIO

RADIJO PAVASARIO

KONCERTAS — BALIUS

žeitadienį, balandžio 17, Kultūros Židinyje, Brooklyne, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Pradžia 7 vai. punktualiai

Programoje:

TORONTO VYRŲ CHORAS “ARAS” 
CHORO VADOVAS IR SOLISTAS — VACLOVAS VERIKAITIS 

PIANO PALYDA — DAUA SAKAITĖ

Šokiai — KAZLO ORKESTRAS — loterija — 
valgių Ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse

Šokiams ir baliui stalus galima ii anksto rezervuotis pas Živilę Jurienę 441-7831

Bilietai koncertui platinami ii anksto. Visos vietos numeruotos. BHietus galima užsisakyti, 
paštu, prislunčiant sau adresuotų su pašto ženklu vokų ir atitinkamai sumai čekį: 
Lithuanlan Radlo Club, 217-25 54 Avė., Baysida, N.Y. 11364. Bilieto kaina — 8 doL 
Jaunimui iki 16 m. — 5 doL (gaunami tik prie Įėjimo).

PLATINTOJAI:

NEWJERSEY: Ž. Jurienė 441-7831

NEWYORK:
N. P. BaMrullonla AX 7-8881 
A Diržys 296-7386

R. Kazys 766 3306, 228-8134

Visus atsilankyti kviečia

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 V AL. RYTO
LAISVĖS ŽIBURIO 

RADIJAS


