
tydinti branduolinės energijos 
stotį ir žada padidinti Kubai tei-

pabėgėlių, šiuo metu esančių 
Tailando stovyklose.
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Prieš 10 metų, Ly. 1972 gegužės 14 teatro sodelyje 
Kaune, užsipylęs ant savęs benzino, susidegino jau
nuolis Romas Kalanta, šaukdamas “Lietuvai laisvės!” 
Jo liepsna palietė visą tautą, sukeldama patriotizmą, 
ypač jaunimo tarpe. Šis jaunuolis liks visada kaip 
simbolis visiem, kad bet kokia kaina ir auka reikia 
siekti laisvės Lietuvai.

kad oro susisiekimo linija EI 
Al šeštadieniais neveiktų.

Popiežius Jonas Paulius II 
paragino Argentiną ir Britaniją 
susitaikinti ir pareiškė, kad jo 
numatyta kelionė į Britaniją gali 
būti atidėta.' ...

Laos prieškomunistiniai parti
zanai išsprogdino Vientiane 

| mieste esantį sovietų kultūros 
centrą.

Vietnamas pasiuntė į Sov. S-gą 
7,000 pramonės darbininkų, ku
rių dalis pateko ir į Sibirą. Sov. 
S-ga tvirtina, kad jie atvyko mo
kytis reikalingų amatų.

JAV per ateinančius mėnesius

iŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Antano Vienuolio 100 metų 
gimimo sukakčiai išleista puošni 
“Paskenduolės” laida (su naujo
mis dail. E. Jurėno iliustracijo
mis), taip pat pakartotinai išleis
ti A. Vienuolio “Padavimai ir 
legendos”. (A. Makūnaitės ilius
tracijos). Rusų kalba išlęidžiami 
“Prakeikti vienuoliai” (su L. 
Truikio iliustracijomis) ir cenzo
rių socialistinio realizmo ten
dencijomis sužalotas romanas 
“Puodžiūnkiemis”. Lietuvių 
kalba dar išleidžiama A. Vienuo
lio knyga “Iš mano atsiminimų”. 
Kiek vėliau “Vagos” leidykla 
numato išleisti knygą, kurioje 
būsią sutelkti literatūros kritikų 
ir rašytojų pasisakymai apie A. 
Vienuolį ir jo kūrybą. Taip pat 
būsianti išleista A. Vienuolio gi
minaičio, buvusio gimnazijos 
mokytojo-lituanisto, Rapolo Šal
tenio biografinė apybraiža “A. 
Vienuolio gyvenimo pėdsakais”.

— Spaudoje paminėta daini
ninko Juozo Babravičiaus (1882- 
1957) 100 metų gimimo sukaktis. 
Solistas buvo gimęs 1882 kovo 
21 Šelviuose, Vilkaviškio aps.

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

Pats skaudžiausias pokario lai
kotarpio Lietuvos kunigų ir ti
kinčiųjų išgyvenimas buvo, kada 
Bažnyčia iš vidaus griaunama 
rankomis tų ordinarų ir kunigų, 
kurie talkina KGB. Tai yra bai
siau negu kalėjimai, pašalinimai 
iš pareigų ir kitos prievartinės 
priemonės.

Niekada neužmirš tų
Lietuvos kunigai niekada ne

užmirš, kaip kurijos perduodavo 
sovietinės valdžios nurodymus 
pašalinti vaikus nuo altoriaus 
ir iš procesijos, atsisakyti kate- 
kizacijos, nelankyti tikinčiųjų. 
Lietuvos katalikai, kentėję už 
Bažnyčią ir Tėvynę, niekada ne
supras tų kunigų, kurie galėjo 
užsieniui kalbėti apie religijos 
laisvę arba tylėti apie persekio
jimus sovietinėje Lietuvoje. 
Kaip kunigas, apsivilkęs sutana, 
galėjo “ginti taiką”, jei tikintie
ji žino šios “taikos” vertę — 
tai yra klasta ir apgaulė. Ir kiek
vienas, kas palaiko šį šlykštų

Eucharistinio kongreso
Jau nuo Philadelphijos Eu

charistinio kongreso įžvalgesni 
kunigai juto, kad bedieviai ruo
šia Lietuvos Katalikų Bažnyčiai 
naują smūgį. Kai kurie dvasiškiai 
uoliai talkino realizuojant šiuos 
planus. Atrodo, kad Religijų rei-

Kandidatai ruošiasi 
konsekracijai

Spalio 14 Kauno arkikatedros 
klebonas kun. Pranciškus Juoza
pavičius Telšių kurijoje prie aš- 
tuonių dekanų pareiškė, kad spa
lio 16 Vatikano radijas paskelbs 
naujų vyskupų pavardes ir kon
sekracijos datą, o Kauno kated-

1914 baigė Petrapilio muzikos 
konservatoriją, 1914-1919 dai
navo Maskvos didžiajam teatre, 
1920-1934 gastroliavo užsienyje: 
Graikijoje, Prancūzijoje, Anglijo
je, JAV (kartu su F. Šaliapinu). 
Nuo 1934 iki 1945 dainavo Kau
no valstybinėje operoje, sukur
damas pagrindinius tenoro vaid
menis “Rigolete”, “Traviatoje”, 
“Caro sužadėtinėje”, “Dubrovs- 
kyje”, “Eugenijuje Oniegine”. 
1944-1949 dėstė dainavimą 
Kauno muzikos konservatorijoje, 
1949-1956 — Lietuvos muzikos 
konservatorijoje, nuo 1956 iki 
mirties — Kauno J. Gruodžio 
muzikos mokykloje.

— Žymiam grožinės literatū
ros vertėjui Edvardui Viskan
tai Ipvo 13 sukako 80 metų. 
Ta sukaktis buvo paminėta pa
vergtos Lietuvos spaudoje ir 
specialia jo vertimų paroda. E. 
Viskanta yra gimęs 1902 Islan- 
džių k., Krosnos vis., Marijam
polės apskrityje. 1923 baigė Ma
rijampolės gimnaziją. Lietuvių 
ir prancūzų kalbas ir literatūrą 
studijavo Kauno universiteto 

kalų tarybos įgaliotinio nusiųs
ta į Liurdą Lietuvos kunigų de
legacija labai gerai pasitarnavo 
Maskvai, klaidingai informuoda
ma Apaštalų Sostą apie kandida
tus į vyskupus.

Pastangos sustabdyti 
bedievišką planą

Rugsėjo mėnesio pradžioje 
pasklido žinia, kad vysk. L. Po
vilonis už savaitės ar dviejų 
vyksta į Romą ir tikrai parveš 
Šv. Tėvo bules naujų vyskupų 
konsekracijai. Kai jau beveik ne
beliko vilties užkirsti nelaimei 
kelią, visų vyskupijų kunigų ta
rybos ir kunigų grupės dar kar
tą kreipėsi į vysk. L. Povilonį, 
išreikšdamos savo didelį susi
rūpinimą ir aiškindamos, kad 
bedievių pasiūlytas planas tikrai 
nepasitamaus Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios labui.

Rugsėjo 23 vysk. L. Poviloniui 
išvykstant į Romą, KGB talki
ninkai kunigai kalbėjo:

— Dabar pamokysime vys
kupą Steponavičių ir “veikėjus” 
__ ‘Veikėjai” eina prieš popie
žių... Jie skaldo Lietuvos ku
nigų vienybę ...

Humanitarinių mokslų fakultete 
(baigė 1928). Mokytojavo Kauno, 
Kėdainių ir Telšių gimnazijose 
(1926-1939). 1937-1939 lietuvių 
kalbų dėstė Neapolio rytų kalbų 
institute Italijoje, 1945- 1947 
literatūrą dėstė Kauno universi
tete. Daug straipsnių literatū
ros klausimais paskelbė nepri
klausomos Lietuvos spaudoje. 
Yra nagrinėjęs Bairono, M. Gus
taičio, Putino, J. Jankaus, K. In- 
čiūros, St. Zobarsko kūrinius. Iš 
rusų kalbos išvertė gimnazijoms 
reikalingą vadovėlį — I. Gli- 
venkos “Visuotinės literatūros 
istoriją” (1926), parengė visuoti
nės literatūros chrestomatiją 
(dvr dalis — 1931, 1932). Dau
giausia- Ė. . Viskanta praturtino 
lietuvių literatūrą grožinėsjfte* 
ratūros vertimais. Jo vertimų są
rašas gana ilgas: K. Hamsuno 
“Panas” (1928), V. Hugo “Pary
žiaus katedra” (1929), A. Fran- 
ce’o “Dievai trokšta” (1929), 
“Raudonoji lelija” (1931), G. 
Maupassant’o “Rinktinės no
velės” (1929), M. Reido “Nelai
mės ženklas” (1929), L. Toslto- 
jaus “Karas ir taika” (4 t. 1949- 
1968), A. Moravijos “Romos ap
sakymai” (1958), “La Ciociara” 
(1959, abu vertimai atlikti kartu 
su P. Povilaičiu), L. Pirandelo 

roje apie šventimus bus paskelb
ta spalio 17.

Su didele baime kunigai ir 
aktyvesni tikintieji laukė to šeš
tadienio vakaro Vatikano radijo 
laidos./ ' '

Panevėžio katedroje, Vilniaus 
Šv. Mikalojaus bažnyčioje ir ki
tur kunigai paskelbė, kad naujų 
vyskupų konsekracija įvyks spa
lio 25 Kauno arkikatedroje.

Paskyrimų neparvežė
Spalio 17 kandidatai į vysku

pus Palūšėje pradėjo rekolekci
jas, tačiau po kelių dienų jas 
nutraukė, nes paaiškėjo, kad 
vysk. L. Povilonis konsekraci
jos paskyrimų neparvežė.

Ši žinia bematant apskriejo kais, studentais. Visa tai tamau- 
Lietuvą. Visi džiaugėsi, kad be
dievių planai tikriausiai sužlugo.
Į dangų kilo padėka Dievui, kad 
išgelbėjo Lietuvos Katalikų Baž
nyčią iš didelės nelaimės, kurios 
pasėkas net sunku buvo pra
matyti. Maskva norėjo susprog
dinti didelę bombą: priglušinti 
Lietuvos kunigus ir tikinčiuo
sius — Vatikanas laimina ne ko
vojančius už Bažnyčią, o KGB 
talkininkus.

Sovietinė valdžia norėjo pa
sinaudoti tuo, kad Apaštalų Sos
tas norėjo tremtinius vyskupus 
vėl Įdarbinti. Ta proga sovietai 
norėjo pravesti savo kandidatus į 
vyskupus. Po to būtų ėmę derė
tis su tremtiniais: leisime dirb
ti, jei mum dirbsite. Aišku, kad 
tremtiniai vyskupai su tokiomis 
sąlygomis nebūtų sutikę, nes

Juodųji skraistė (19ęi), B. Ce- valdas C. DUOBA, lietuvis advokates. 357 LarkfleM RoadM Kast 
limo autobiografija “Bcnvenuto Nortlteorth, N.Y. 11731. TeL 516 34 
Celinio gyvenimas” (1961), S. t* Maunate atestate 516767-2671 
Bonfonti “Saulės skeragUvis” 86-81114tk8L. Rfctanond HM, N.Y. 
(1964), B. Brechto “Motušė Ku- ----------------------------------L
raž” (1964), J. J. Romseau “Iš
pažintis* (1967, kartu su V. Jur
gaičiu), G. Boccacio “Dekamero- 
nas” (1959). Pats vertė Ą. Če-. 
cliovo apsakymus, panaudo
damas ir kitų vertimus, sureda
gavo 4 A. Čechovo raštų tomus 
(1946-1964).

— Tarp žymiųjų pavergtos

18. TeL 213441-2811. , 
—___ _____——-

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 jamaica Avė. (prie Forest 
P*way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves.

—

Marius Baranauskas. 1979 buvo 
išleistas jo fotografijų albumas 
“Dainavos kraštas”, šių metų 
kovo mėnesį Vilniaus fotografi
jos meno draugijos parodų sa
lone buvo surengta jo fotografi
jų paroda, kurioje vaizduojami 
Lietuvos žmonės, gamtos ir gy
venimo vaizdai. Įdomus roman
tiškas ciklas “Vilnius žiemą”. 
Nufotografuota daug istorini^ 
vaizdų — pilių, senų kaimų, 
senų vieškelių ir naujų kelių. 
Yra ir gerai padarytų portretų 
— rašytojų Jst. Marcinkevičiaus, 
E. Mieželaičio, liaudies meni
ninkų, V. Krėvės raštų persona
žų.

— Prieš 60 metų kariškai su
stiprėjusi bolševikinė Rusija jė
ga pavergė silpnesnes kaimyni
nes nepriklausomomis pasi
skelbusias valstybes: Ukrainą, 
Gudiją, Gruziją, Armėniją, Azer
baidžaną ir kelias tolimosios 
Azijos valstybes. Tokiu prie
vartiniu būdu buvo įkurta So
vietų 'Sąjunga, po II-ojo pasau
linio karo dar žymiai praplėtusi 
savo vergų imperiją. Tą pavergi
mo sukaktį šiais metais yra ver
čiamos iškilmingai minėti ir pa
vergtosios tautos. Lietuvoje jau 
nuo pradžios šių metų visi kul
tūriniai parengimai turi būti ski
riami tai sukakčiai paminėti. Ki
no darbuotojų sąjunga pasi
žadėjo dar stipriau filmų meną 
pajungti sovietinei propagandai. 
Net dailininkų sąjunga pasižadė
jo kurti kūrinius internacionali
ne socialistine tematika (tai yra 
garbinti rusų tautos herojiškumą, 
jos „“nuopelnus” socializmui). 
Paskelbtas “tarybinio” plakato jį 
atviruko konkursas. Plakatuose 
ir atvirukuose turi būti propa
guojamas socialistinis gyvenimo 
būdas, rodomi nauji liaudies pa
pročiai, iškeliama sovietinių 
švenčių reikšmė, skatinamos so
cialistinės lęnktynės (darbininkų 
išnaudojimas), skatinama taupyti 
duoną, elektros energiją, įvai
rias žaliavas. Turi būti plakatų 
ir antireliginėmis temomis. Vi
sur turi būti pabrėžiama sovie
tinė simbolika. Rodos, turėtume 
laukti, kad dar nepraradę tauti
nės sąmonės Lietuvos dailinin
kai tame bjauriame konkurse 
nedalyvautų. Tačiau, kaip ir vi
sada, atsiras palaižūnų, kurie 
už kelių rublių premijas par
duos savo sąžinę. Čia ir yra skau
dus lietuvių tautos atsparumo 
silpninimas.

— Kovo pabaigoje Vilniaus 
respublikinėje bibliotekoje buvo 
rusiškų knygų paroda. Tai dau
giausia “Molodaja gvardija” lei
dyklos knygos, tarp kurių yra ir 
vertimų iš lietuvių kalbos. Paro
dos atidaryme dalyvavo Lietuvos 
komunistų partijos ir administra
cijos viršūnės. Žinoma, buvo 
daug ir maskvinių “svečių”. Ta 
proga tie “didieji broliai” lankė
si Vilniaus mokyklose, įmonėse, 
susitiko su rašytojais, dailinin- 

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alr- 
conditioned, A. J. Batton-Bakrūnas, Licensed Managor and Motery 
Public, 660 Grand SU Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5843.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūiių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Teief. 847-2323 
(namų teief. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio kiijentals.

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baking Co. Lietuviška k 
europietiška duona ir pyragai, Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Teief. 779-5156.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN 90.5 FM. 
Trečiadieniais 8:30-9:30 v.v., šeštadieniais 5-8 v.v. Inž. Ed. V. Molius Jr., 
vedėjas, 23 Shlriey Rd., Shrewsbury, MA. 01545. Tol. 817 852-3885.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su VorMH, Altschuler 
Schwartz., Ine. N.Y. Registruotas pirkti ir parduoti akcijas, bonus, opttons 
fondus, commmoditles, auksą, atidaryti IRA planus. Suinteresuoti 
skambinkite 212 444-5580 arba nemokamai iš visur tol. 800-223-1512.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, šeštad. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Ltthuanla", trečiad., 6:05- 
7:00 vai. vak., iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dir. 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 Kazys, 217-25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK.
> NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALYTUO

SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

A MEMORIALS '
66-86 80 ST., MIDDLE V1LLAGE OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE
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NAUJAS DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

110-06 Myrtle Avenue 
Rfchmond HIH, N.Y. 11418

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

ja rusinimo propagandai. Pr.N.

sovietai reikalauja melo ir pa
klusnumo duoklės.

(Panašiai ir prieš 153 metus 
buvo Lietuvoje, kai caristinė 
Rusija norėjo žemaičių vyskupu 
padaryti savo ištikimą pataikū
ną kun. Joną Krizostomą Gintilą 
(1788.XI.14. - 1857.VII.25). Viso
kiais būdais spaudė Vatikaną, 
kad jis būtų paskirtas vyskupu. 
Paskui parinko kitus sau palan
kius kandidatus. Ir tie nepraėjo. 
Viename sąraše įrašė kun. M. 
Valančių. Jis buvo tylus žmogus, 
mokslininkas, rusai tikėjosi, kad 

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

1982 
KELIONĖS | LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

kaus rusiikai valdžiai. Popiežius 
paskyrė vyskupu Valančių, ir šis 
sugriovė visus rusų planus — 
buvo atkakliausias kovotojas 
prieš caristinės Rusijos režimą, 
išvedė lietuvių tautą per tam
siausius laikus. — Darb. red.)

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212) 789-3300
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naujos jėgos ir naujos viltys. Ji 
ateina į aplinką, į dvasinę bū-. 
seną, kurią būna sukūrusi gyve-

nės jriskd neprisiima ir parai
džiui nepakartoja. Jaunoji karta

Gegužės 13-osios proga
TUVOS KATALIKŲ BAŽNY
ČIOS KRONIKĄ. Teismo metu 
ji pareiškė, kad ji stovi Amži
nosios Tiesos — Jėzaus Kristaus 
pusėje. “Manęs nuteisimas bus 
mano pergalė! Aš su džiaugsmu 
prarasiu savo laisvę dėl laisvės 
kitų, ir aš sutinku mirti, kad kiti 
galėtų gyventi.”

Lietuvių Mėlynosios Armijos 
Sąjūdžio dvasios vadas kun. Al
bertas Kontautas savo laiške 
kunigam primena, kad 1982 
metai paskelbti lietuviškos para
pijos metais, o Lietuvos vysku
pai savo laiške tikintiesiems tuos 
metus skiria, tyrumo ir meilės 
Marijai metais. Jis ragina prašyti 
Dievo 'Motiną, kad ji užtartų 
mūsų tėvynę Lietuvą ir globotų 
persekiojamą Bažnyčią ir lietu
vius.

Taip pat kun. A. Kontautas at
siuntė specialų Bostono kardino
lo Humberto Medeiros laišką, 
parašytą lietuviam gegužės 13 
proga. Čia spausdiname to laiško 
vertimą:

Mano brangūs draugai 
Kristuje!

Daugelį šimtmečių Lietuvos 
žmonės pasižymėjo savo ištiki
mybe Kristui, Jo Bažnyčiai ir Jo 
Palaimintai Motinai.

Labai savitu būdu lietuviai 
priėmė Mariją į savo širdis ir na
mus. Vilniuje Aušros Vartų Ma
rijos šventovė yra gerbiama kaip 
vieta pamaldumo į Mariją, su
traukianti nesuskaitomas minias 
maldininkų melstis prieš Jos 
stebuklingąjį paveikslą. Šiluvos 
miestelis, kur Marija 1608 metais 
pasirodė piemenėliam vaikam 
ir atnešė tuo būdu katalikiško-___________ ... _____
jo tikėjimo atstatymą, šiandieną je susivienyti su Lietuvos žmo- 
sutraukia tūkstančius dievobai
mingų maldininkų, jaunų ir 
senų, kurie pasipriešina komu
nistų persekiojimui, išreikšdami 
savo meilę ir pamaldumą Mari
jai, Dievo Motinai. Nenuostabu, 
kad popiežiai Lietuvą praeityje 
vadindavo Marijos Žeme.

Marija įkvepia daug narsių 
žmonių, kurie šiandieną sovietų 
okupuotoje Lietuvoje iškenčia 
persekiojimą dėl savo tikėjimo. 
Viena tokių yra Nijolė Sadūnai- 
tė, drąsi moteris, kuri buvo 
areštuota ir nuteista laisvės 
atėmimu Sibire dėl savo vaid
mens išpažįstant tiesą per LIE-

da pasaulis, o senieji mano, kad 
su jų mirtimi jis pasibaigs. Nė 
viena karta visumos neaprėpia 
ir ja negyvena, bet turi savo 
problemas, sąjūdžius, vargus ir' 
rūpesčius, kurie dažnai visai ne-

| supnu.fn.iirpnUnan.iHuip,
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metų buvo lietuviško gyvenimo 
Amerikoje krikimo pradžia. Nu
tautėjimas arba amerikonizacįja

Mano brangieji Lietuvos žmo
nės, jūs turite gražią tradiciją 
ištikimybės ir pamaldumo į Kris
tų ir Jo Motiną. Jūs turite 
herojiškus mūsų dienų tikėjimo 
liudytojus.

Aš vertinu jus dėl jūsų girti
no papročio savo parapijose 
švęsti artimiausią gegužės 13- 
ajai sekmadienį — Mari - 
jos apsireiškimo Fa- 
timoje metines — kaip Pasaulio 
Maldos Dieną už Lietuvos Iš
laisvinimą ir Pasaulio Taiką. 
Tegul ši diena būna laikas mal
dingo apmąstymo apie taikos pa
siuntinybę, Marijos apreikštą 
Fatimoje: širdies atsivertimas, 
kasdieninis rožančiaus kalbė
jimas, Atsilyginimo Komunija 
pirmąjį mėnesio šeštadienį ir pa
sišventimas Nekalčiausiajai Ma
rijos Širdžiai.

Tas iškilmingas pamaldumas

nėmis, kurios vyskupai 1982 
metus paskyrė Pamaldumo į 
Mariją Metais, ruošiantis 500 
metų sukakčiai 1984 metais nuo 
šv. Kazimiero mirties. 1982 me
tai, paskelbti jūsų lietuviškųjų 
organizacijų Jungtinėse Valsty
bėse ir Kanadoje, yra labiausiai 
iškilūs kaip Lietuviškosios Pa
rapijos Metai.

Tegul Aušros Vartų Marija, 
Gailestingumo Motina, gauna 
jum, jūsų šeimom ir jūsų tautai 
Savo Dieviškojo Sūnaus palaimą, 
laisvę nuo priespaudos ir teisin
gą bei pastovią taiką visom tau
tom.

VIKTORAS GIDŽIŪNAS, OFM

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
ĮTAKA JO LAIKAMS

8
Tuo tarpu Romos kurijos kar

dinolai diskutavo Pranciškaus 
Regulos neturto klausimą. Jiems 
atrodė, kad toks griežtas netur
to gyvenimas yra naujas ir virši
jantis žmogiškąsias galias. Bet 
diskusijų metu prieš juos pasi
sakė Šv. Pauliaus titulo kardi
nolas Jonas Colonna, Sabinos 
vyskupas, kuris taip kalbėjo: “Jei 
šio beturčio prašymą, kuris re
miasi evangelinio gyvenimo for
ma, kaip neįmanomą ar naują, 
atmestume, reikėtų bijoti, kad 
nepažeistume Kristaus Evangeli
jos. Juk, jei kas tobulą Evange
lijos laikymąsi ir jo įžadą laiky
tų kažkuo nauju, neprotingu ar 
negalimu, tas prieš Kristų, 
Evangelijos autorių, nusikalstų 
piktažodžiavimu”.

Pranciškaus palyginimas ir 
kardinolo Jono Colonnos žodžiai 
popiežių įtikino. Prisidėjo dar ir 
regėjimas sapne. Popiežius matė 
griūvančią Laterano baziliką, 
kurią kažkoks vargšas žmogelis 
sulaikė nuo sugriuvimo. Jis jame 
atpažino Pranciškų ir tarė: "Tik
rai jis yra tas, kuris savo darbu 
ir Kristaus mokslu palaikys Baž

' "A
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organizacijos ir parapijos. Jos kurios išeivijos gyvenime yra di- 
patenkino laiko reikalavimus. dėlė atrama, jei tinkamai tvarko-

Laikinasis Organizacinis Ko* mos. Be jų liktų nyki dvasinė 
mitetas. (LOKas), organizuojant tuštuma, kuri verstų ieškoti pa
jungti nių Amerikos Valstybių kaitų pas kitataučius. Sveikinu

sifiliau Jdekvieną parapiją 
pripažinti de fiacto Bendruome- 

_ nės apylinke. LOKas paabejojo 
reiškėsi pasibaisėtinai. Todėl > klausimo prak^škumu ir reikalą 
Lietuvių chartos paskelbti dės- atidėjo (adcalendasgraecas). Da
niai — lietuvybės išlaikymas bar po trisdešimt metų matome, 
ir tautos kovos už laisvę ir ne- kokia tai žala, tad ir paskelbti 
priklausomą gyvenimą — buvo parapijų metai.;.
naujos kartos priimti. Tik ne O visgi —-> parapijų'veikla yra 
senos kartos. Senos bazės buvo religinė, moralinė, tautinė, pe- 
tradicinės, pastovios ir turėjo dagogįnė, visuomeninė ir kultū- 
nusistovėjusias gaires. Tai mūsų rinė. Tai dvasinės mūsų bazės,

Aušros Vartai Vilniuje. Viršuje už didžiojo lango yra alto
rius su Dievo Motinos paveikslu. Viršuje įrašyta lotyniškai— 
Motina Gailestingumo, Tavo pagalbos šaukiamės. Nuotrauka 
daryta prieš porą metų Vilniuje.

kus buvo jau ne pirmas, kuris 
prašė leidimo sakyti pamokslus 
ir, tobulai sekant Kristumi, gy
venti neturte. Tokių leidimų bu
vo prašę humiliatų, valdiečių ir 
albigiečių vadai, kurie, paskui 
tapę heretikais, skleidė savo 
klaidas ir Bažnyčios vadovybei 
sudarė daug rūpesčio.

io, P .A., mintys, išreikštos JAV Lietuvių

bet nenutildyti jos atstovai -—tai 
mes.

Tauta tyli ir laukia
Nagrinėdamas okupuotos Lie

tuvos rezistencijos klausimą, 
prof. V. Vardys (Aidai, 1978 
m. nr. 7 ir 8) tiksliai jungia ka
talikų rezistenciją su tautos liki
mu. Caro laikais kova prieš lie
tuvių tautą buvo vedama kartu 
su kova prieš jos tikėjimą, šiuo 
metu komunistinis okupantas 
mėgina tas sritis padalinti, kad 
lengviau galėtų valdyti. Bet pa
vergtieji tai supranta ir savo 
atsparumą jungia, kartu gindami 
tikėjimą ir tautinius savitumus. 
Gindami tautiškumą, gina tikėji
mą ir laisvę. Labai teisingas 
išvadas daro prof. V. Vardys, 
tardamas, kad “tos rezistencijos 
kova už teisę viešai ir be asme
ninio pavojaus išpažinti tikėjimą, 
jos pastangos išlaikyti valdan
čiajai partijai bei valstybei ne
vergaujančią Bažnyčios institu
ciją turi epochinės reikšmės Lie
tuvos tautinės tapatybės išlaiky
mui. Tautos likimas priklausys 
nuo to, kiek tauta istorinio kei-

parapijų įjungimą į naują lietu- paskelbus šiuos metus.

Parapijų metai '
Visuomenė parapijų metus su

tiko be didesnio dėmesio. O vis
gi paskelbimas yra tiek Bend
ruomenei, tiek parapijom di
džiausios svarbos. Be apdairaus 
žvilgsnio tos dvasinės mūsų ba
zės — parapijos gali tapti tuš
čiomis tvirtovėmis. Dėl to ir vi
suomenei ir tiesiogiai atsa
kingiem turi rūpėti, kad parapi
jos, kaip religinė bendruomenė, 
išliktų tvirtomis atramomis. Iš 
kitos pusės — parapija atsakin
ga už savo pasyvumą, už nesirū
pinimą savosios bazės lietuviš
kumu. Ji turėtų neužmiršti, kad, 
išnykus lietuviškumui, išnyksta 
ir pačios parapijos egzistencijos 
pagrindas. Dėl to tautinės para
pijos uždavinys — išlikti ne 
tik krikščioniška, bet ir lietuviš
ka. Kai kur išnyko parapija, ka
dangi lietuvių kalba tapo tik timosi vyksme sugebės išlaikyti 
kampininke arba paliko Visai 
svetima.

Parapijos metų paskelbimas 
pabrėžia bendruomenės veiklos 
tris dimensijas: lietuvybės išlai
kymo, Lietuvos išlaisvinimo ir 
žmogaus teisių gynimo bei dva
sinės veiklos dimensiją. Vertin
kime dvasinės veiklos vertę.

Tik pažiūrėkime į savo nutil
dytą tautą. Pavergtoje tėvynėje 
okupantas eina dviem kryptimis 
kovoje prieš lietuvių tautą. 
Pirmiausia jis mėgina sunaikin
ti tikėjimą, kad komunizme iš-

Pranciškus buvo pilnutinis 
katalikas ir apaštalas, visuomet 
klusnus Bažnyčios vadovybei. 
Kaip heretikai smerkė ir nieki
no kunigus, taip Pranciškus 
juos gerbė, visiems savo veiks
mams prašė leidimo ir be jų 
sutikimo nieko nedarė. Jis net 
yra pasakęs, kad, sutikęs kunigą

savo autentišką ir nepriklausomą 
tautinį charakterį.” (Aidai, 8 nr.)

Pavergta lietuvių tauta žino, 
kad jos balsas viduje yra tik 
silpnas ginklas. Bet ji taip pat 
žino, kad ir mažas upeliukas, 
nuolat tekėdamas, plauja akme
nis, grynina grindinį. O stovė
damas vanduo dūlėja ir praran
da skonį. Šiuo atveju nutildyta 
tauta, jei neturėtų gyvybėmis ri
zikuojančių didvyrių, pasiauko- 
kojusių moterų, šventų kanki
nių, būtų pasmerkta sunaiki
nimui, susiliejimui su rusiška

dvasinės atsparos ir būtų klus
nesnė valdžiai. Antra, jis mėgi
na atskirai naikinti tautinius savi
tumus, atskirti tautines apraiš
kas nuo praeities, įpiršti sugy
venimą su ateistine ideologija 
ir tautiniu susiliejimu su didru- 
siais — su rusų tauta, kuri 
turi būti laikoma globėja ir tikro
jo gyvenimo palaikytoja.

šis dviejų dvasinių vertybių 
naikinimas eina visu aštrumu ir 
intensyvumu, kad kuo greičiau 
pavergta lietuvių tauta .įsilietų 
į tautų mišinį ir susiniveliuotų 
kultūriniu ir tautinio paveldėji
mo požiūriu. Tauta nutildyta,

ir šventąjį, pirma pasveikintų 
kunigą. Nors jis labai vertino 
pamokslų sakymą, bet Reguloje 
įspėja: “Broliai negali sakyti pa
mokslų kurio nors vyskupo die
cezijoje, jei jis jiems uždraudė”. 
Jis ir savo Testamente priminė, 
kad prieš klebonų valią nesakytų 
pamokslų jų parapijose. Taip pat 
įsakė griežtai laikytis visų Baž
nyčios nuostatų.

rastų savitumus, kurie šimtme
čiais buvo tėvų ir senuolių gi
nami ir atkovoti.

Pagaliau pavergta tauta žino, 
kad ji laisvajame pasaulyje turi 
savo atstovus, savo kančių liu
dininkus ir laukia, kad jie šauk
tų pasauliui apie Lietuvai daro
mas skriaudas. Tai ne paguodos 
žodžių maldavimas, tai prašy
mas pagalbos jų kančiose ir kad 
laisvės troškimas batų perduotas 
tarptautinei opinijai. Čia ir yra 
nutildytos tautos atsparos pras
mė ir siekimai. Pavergtų tautų

(nukelta į 4 psl.)

nyčią”. Tada jis liepė pašaukti 
Pranciškų ir žodžiu patvirtino 
Regulą. Laimindamas Pranciškų 
ir jo brolius, jis pasakė: “Eikite 
su Dievu, broliai, ir, kaip jis 
jums teiksis įkvėpti, skelbkite vi
siems atgailą. Kada Visagalis 
Dievas padaugins jūsų skaičių ir 
malonę, sugrįžkite linksmi man 
pasakyti, ir aš jums suteiksiu 
daug gausesnių malonių ir su di
desniu pasitikėjimu pavesiu 
jums atlikti didesnius uždavi
nius”.

Taip Pranciškus 1223 m. su 
džiaugsmu sugrįžo į Romą pasa
kyti popiežiui, kad jau keli tūks
tančiai jo brolių visame pasauly
je dirba tarp tikinčiųjų ir misi
jose tarp saracėnų ir kitų neti
kinčiųjų ir atsinešė gerai sureda
guotą Regulą, bet popiežiaus 
Inocento jis jau nerado. Jo vieto
je Bažnyčią valdė popiežius Ho- 
norijus III, kuris tų metų lap
kričio 29 d. patvirtino Regulą ir 
palaimino Pranciškų, jo brolius 
ir jų darbus.

Gali kilti klausimas, kodėl 
popiežius, kardinolai ir vyskupai 
su tokiu dideliu nepasitikėjimu 
sutiko Pranciškų. Mat, Pranciš-

7. Kristaus meilės nukryžiuo-

Pranciškaus laikais visur do
minavo kryžius. Buvo kryžius, 
bet nebuvo ant jo nukryžiuoto, 
jį mylinčio žmogaus. Buvo ženk
las, kančios simbolis, bet ne
buvo Kristaus kančios mylėtojo. 
Atėjo Pranciškus ir paprašė kry
žiaus kančios ir meilės kančioje. 
Dabar kančia ir kryžius buvo su
prasti.

regėjo kryžių. Brolis Pacifikas 
matė du sukryžiuotus kalavijus 
ant Pranciškaus krūtinės. Brolis 
Leonas matė prieš Pranciškų 
einantį kryžių. Brolis Silvestras 
matė iš Pranciškaus burnos iš
einantį kryžių. Brolis Monaldas 
Pranciškaus kūne regėjo kryžių. 
Ir nenuostabu, nes šv. Bonaven
tūra rašo, kad pats Kristus jį 
paraginęs nešti kryžių: “Jei nori 
būti tobulas, išsižadėk pats sa
vęs, pasiimk savo kryžių ir sek 
manimi” (Mat. 16, 24).

Tomas Celano sako, kad Pran
ciškaus meilė Viešpaties kryžiui 
žodžiais neišreiškiama ir nesu
prantama, nes jis, kaip apašta
las Paulius, niekuo nesigyrė, 
tik mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus kryžiumi, dėl kurio pasau
lis jam buvo nukryžiuotas ir jis 
pasauliui (Gal. 6, 14).

DaiL B. Gozzoli

* Visą Pranciškaus gyvenimą 
žymėjo kryžius, kol pats buvo 
pažymėtas Nukryžiuotojo žaiz
domis. Sapne matyti kryžiumi 
pažymėti ginklai skelbė jam pa
šaukimo užuomazgą. Šv. Dami
jono bažnytėlėje nuo kryžiaus 
prabilęs Kristus liepė jam at
naujinti griūvančią Bažnyčią. 
Tėvo ir turtų išsižadėjęs, iš vys-

deliu kryžium ir tapo Didžiojo

Pranciškus buvo kančios žmo
gus. Jis gailėjosi ir apveikė 
nuodėmes ir netobulybes. Ken
tėjo, kad savieji nesuprato ir ne
pilnai pritarė jo neturto idealui. 
Bet labiausiai jis kentėjo ap
mąstydamas Kristaus kančią, 
kuri visuomet buvo jo mąstymo 
centru. Ją išgyvendamas, jis no
rėjo kentėti su Kristumi. To 
negalėdamas,s .engė d juo sekti 
nusižeminime, kar trybėje ir 
artimo meilėje. Mintis ’pfe Nu
kryžiuotąjį jį iugrasdimlr o ..d 
ašarų.

(Bim daugis m)
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mo ir Lietuvai laisvės siekimo 
klausimais. Tai vyko per pen
kias priešpietines valandas.

Po užkandukų teko stebėti

inis.
Vakare Dievo Apvaizdos lie

tuvių parapijos — Kultūros

banketas >u kilnia programa.
8:15 vai. vak. LB krašto val

dybos pirm. Vytautas Kutkus 
santūriu įžanginiu žodžiu pra
dėjo banketą ir pakvietė JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkę Aušrą Zerr pristatyti 
šio vakaro kalbėtoją.

O tas kalbėtojas gana stambi 
žuvis amerikiečių visuomenėj ir 
ląbai įdomi asmenybė. Tai Ame
rikos Balso radijo žinių skyriaus 
direktorius Emest E. Pell. Kaip 
specialus korespondentas kele
rius metus jis praleido Sovietų 
Sąjungoj. E.E. Pell turėjo progos 
aplankyti ir okupuotą Lietuvą, 
susitikti su kai kuriais lietu
viais pogrindžio kovotojais. Jis 
gana grakščiai nušvietė kai ku
riuos okupuotos Lietuvos as
pektus. Daugeliui salėj sėdin
čių jo kalba nesuteikė nieko nau-

gal sugebės savo patirtį panau
doti ir kitose sferose. Jo 34 mi
nutes trukusi kalba išklausyta i 
be nuovargio. Kaip būdingiau
sius įspūdžius iš Lietuvos jis J 
prisiminė lietuvių gilų tikėjimą | 
ir mokslo troškulį. . d

JAV LB Kultūros tarybos . 
pirm. Ingrida Bublienė pristatė 
poetą Bernardą Brazdžionį.

Bernardas Brazdžionis, per 
kelerius paskutinius metus ap
lankydamas lietuvių kolonijas 
JAV ir Kanadoj, literatūros va
karuose dosniai pabarstydavo 
savo kūrybos deimančiukų. Te
ko juo gėrėtis New Yorke ir 
kitur. Štai ir vėl maloni proga 
jo šešėly pabuvoti. Ir tos 45 
minutės prabėgo greit ir mielai. 
Tai nebuvo mano vieno nuo
monė. Klausytojai, susėdę prie 
apvalių ir banketui paruoštų sta
lų, ramiai klausėsi ir gėrėjosi. 
Niekas nė nemanė nuo stalo 
nors ir trumpam pasitraukti.

Eilėraščių perdavimas, alpin
tas atsiminimais, humoru— kaip 
tas ar kitas kūrinys atkeliavo į 
viešumą, jaukus bendravimas su 
klausytojais — visa tai pajėgė 
patraukti gal ir nevisai poetiš
kai nusiteikusius individus.

Š.m. balandžio 22 The Cong- 
ressional Club surengė pobūvį- 
vaišes diplomatinių misijų Iety 
žmonom. Jame dalyvauti buvo 
pakviesta ir O. Bačkienė.

Toks įdubas turbūt yra vienin
telis pasauly. Jo narėmis tegali 
būti senatorių ir kongresmenų 
žmonos. Senato ir kongreso aktu 
jis buvp inkorporuotas 1908 ge-

Dideliam nustebimui, vieną 
tų knygų laimėjo Lithuania (lai- . 
atėjimai buvo> Saukiami pagal * 
'kraštus), palydėta didžiausių 
plojimų. O. Bačkienė tuo laimė
jimu buvo labai patenkinta, nesi 
tai viešas ženklas, kad šių reikš
mingų moterų tarpe yra dar ir 
lietuvė atstovė. (O.)

JAV LB trisdešimtmečio minėjimo bankete Detroite meninę 
programą atliko solistė Gina Capkauskienė ir poetas Bernar
das Brazdžionis. Nuotr. J. Garlos

Liet. Bendruomenės sukakties minėjimo bankete 4calbą 
pasakė Amerikos Balso — Voice of America direktorius 
Eugene Pell (k.). Jam LB visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkė Aušra Zerr įteikia dr. Tomo Remeikio knygą.* Šalia 
stovi LB Krašto valdybos pirmininkas Vytautas Kutkus. Nuotr.
J. Garlos - -

Prieš kiek laiko Alė Rūta, api
būdindama vieną literatūros va
karą Los Angeles, Calif., savo 
pastabose priminė, kad gyviem 
rašytojam ir poetam geriau pa
likti privilegiją paskaityti ar dek
lamuoti savo kūrybą. Kas geriau 
gali tai atlikti negu pats autorius? 
Bet kas geriau gali atsiskleisti 
negu Bernardas?

“Valandos”, “Kolona”, “Pas
kutinis pasmerkto myriop žodis” 
(sujungta su Vaičiūno kalba teis
me dabartinio okupanto eroj), 
“Neregys”, “Neregio elegija” 
“Vaidila Valiūnas” (Sibire poli
tinių kalinių stovykloj), “Baimės 
kultas” (kai bijomasi ne tik BBC,

no), “Per pasaulį keliauja žmo* 
gus” .... Tai keli eilėraščiai, kuy 
riuos pasižymėjau. O buvo jų ir 
daugiau.

Akomponuojant Chicagos Lie
tuvių operos dirigentui Alvydui 
Vasaičiui, solistė iš Montrealio 
Gina Capkauskienė pradėjo dai
nų rečitalį. Po pirmosios dainos 
“Benamių daina” (žodžiai B. 
Brazdžionio, muzika S. Sodei
kos) žodžių autorius atsikėlė 
nuo stalo ir solistei įteikė iš 
Califomijos atsivežtą gėlę “ro
jaus paukštis”.

Toliau solistė padainavo šiuos 
lietuvių kompozitorių kūrinius: 
Poetas — J. Gaidelio, Vandens 
malūnėliai — A. Stankevičiaus, 
Dainos gimimas — Br. Budriū- 
no, Vėl sakys — B. Jonušo.

Iš kitataučių kompozitorių so
listė pasirinko šiuos kūrinius: 
La Girometta — G. Sibella, 
Charmant papiHon — A. Camp- 
ra, La pastorella delle Alpi 
— G. Rossini, Še geloso e ii 
mio core — A. Scarlatti, Pa
vasario balsai (S. Santvara ver
timas) — J. Strauss.

Ant stalų nebuvo padėta jokio 
maisto, tai laimingai publika ne
turėjo progos nesusivaldyti ir 
barškinti peiliais ar šakutėmis. 
Tačiau antroj koncerto daly, kai 
buvo atliekami kitataučių kūri
niai, klausytojų dalis pradėjo ju
dėti ir ieškoti atvangos korido
riuose ar barė. .
'.-JiSįršiy-: '•'< ■?*■•-«! '■ •■••.HT

Nors repertudre buvo parink
tos kelios rečiau girdimos dai
nos, bet norėčiau priminti kelias 
mintis, išreikštas Darbininko ve
damajame Vasario 16-osios mi
nėjimų koncertinės dalies atliki
mo proga. Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo minėjimas 
yra lietuviška šventė ir klausyto
jam būtų daug mieliau klausy
tis tik lietuvių kompozitorių kū
rinių. Ši Lietuvių Bendruome
nės 30-ties metų veiklos sukak-

[ sonas 1914 jam dedikavo namus. 
[ Tie namai yra prie 16-tos gat- 
! vės, 2001 New Hampshire Avė., 

NW. Jie statyti tais pačiais me
tais, kaip Lietuvos pasiuntinybė.

Namų vidus — senoviško sti- 
liaus, iškilmingas, savo įrengimu 
vaizduojąs muziejinę aplinką. 
Yra daug istorinių dalykų iš visos 

) Amerikos; kai kurie net tarp
valstybinio pobūdžio, kaip, pvz., 
kitų kraštų dovanos. Įdomus, 
mum yra International Doll kam
barys, kuriame tarp kitų kraštų 
folklorinių Įdomybių, yra ir lie- 

' tuviška lėlė — “Lithuania”.
Bendrai, The Congressional 

I , Club reprezentuoja Amerikos 
žmonių istoriją, būdą, tradici
jas ir moterų judėjimą.

Kartą per metus yra rengiami 
pobūviai su diplomatinių misijų 
šefų žmonomis. Tuose susitiki
muose užmezgami santykiai, 
pasidalinama informacijomis. 
Juose jaučiama mažiau oficialu
mo, kaip bendruose pobūviuo
se su vyrais.

Šiemetiniame renginy buvo 
ne tik vaišės, bet ir loterija, 
skirta diplomatų žmonom. The 
Congressional Club buvo pasky
ręs penkias “Cook Book”, klubo 
paruoštas Amerikos 200 metų 
nepriklausomybės sukakčiai 
paminėti. Ant tų knygų buvo 
prezidentienės Reagan parašas 
su linkėjimais.

PHILADELPHIA, PA.

šiemet sueina 10 metų nuo 
didvyriškosios Romo Kalantos 
aukos, išgarsinusios Lietuvą per 
visą pasaulį. Šiam reikšmingam 
įvykiui prisiminti bei pagerbti 
minėjimas yra rengiamas gegu
žės 16, sekmadienį, Šv. Andrie
jaus parapijos salėje, (13 and 
Wallace Strs), 12 valandą.

Minėjimas bus pradėtas Šv. 
Andriejaus parapijos bažnyčioj 
10:30 ryto su mišiomis, kurių 
metu giedos. “Vilties” choras su 
solistais Zita Štarkaite ir Gabrie
lių Mironu. Bus iškilminga pro
cesija.

Po mišių salėj kalbą pasakys 
viešnia iš New Yorko Gintė 
Damušytė, Lietuvių Informaci
jos Centro darbuotoja. Meninę 
minėjimo, dalį atliks artistė Ca- 
rol Cheledinaitė Alcom.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos Philadelphijos klubas 
maloniai kviečia visuomenę 
gausiai minėjime dalyvauti.

WATERBURY, CONN

LB RINKIMAI

Waterbury, Conn.,* Lietuvių 
Bendruomenės balsavimai vyks
ta gegužės 8-16 Spaudos kny-tis taip pat buvo grynai lietu- _ _

viška šventė. Tikiu, kad miela gynė,. 33 Cpngress Avė., , darbo 
’' ’' Gina būtų tikrai sutikus atsi-

vežti grynai lietuvišką repęrtua-
4r'_ rą, jei tik rengėjai būtų susi

pratę to paprašyti. Turime ir lie
tuvių kompozitorių, kurių kūri
niuose yra kur ir solistui ar so
listei parodyti savo balso pajė
gumą.

Po kun. Viktoro Kriščiūnevi- 
čiaus maldos apie 10:45 vai. vak. 
pradėjom vakarienę.

(Bus daugiau)

valandomis.
Visiem balsuotojam išsiuntinė

ta balsavimo kortelės su instruk
cijomis balsuoti paštu arba as
meniškai. Balsuojant paštu, vo
kas turi būti išsiųstas ne vėliau 
kaip gegužės 15 (pašto antspau
das). Jeigu kas kortelių nebūtų 
gavęs, prašoma kreiptis Į balsavi
mo komisijos būstinę Spaudos 
knygyne.

Kornelijus Bučmys
Pakeitęs adresą, neužmiršk pri
dėti ir senojo.

JEI JUS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

TIKĖJIME TAUTIŠKUMO ATSPARA

(atkelta iš 3 psl.)

atstovai laisvėje nėra nutildyti 
ir neturi leistis nutildomi. Jie 
turi liudyti tautos laisvę ir jos 
laisvės troškimus.

Parapijos 
dalis

Tad parapijų metų prasmė 
yra — įsąmoninti visuome
nę, kad parapijos yra tautos ko
vų integralinė dalis. Parapijų 
metai yra dviejų linkmių gatvė. 
Jei atmeti religinį momentą, 
silpnėja tautiškumas. Pakerpa
mos jo šaknys, ir jis padaromas 
neatsparus šių laikų ideologinių 
bei tautinių kautynių arenoje. 
Atmesti religinį pradą iš tautos 
gyvenimo reiškia išmušti tautai 
stipriausią ramstį jos nelaimėse.

Tautiškumas išeivijoje bus ne
palyginamai atsparesnis, jeigu' 
jis bus sujungtas su nuoširdžia 
religine praktika. Neviltis ir

integralinė

sąmonės, ir lieka tik pasitikė
jimas amžinuoju lėmėju. Jei žmo
gus nejaučia atsakomybės prieš 
Dievą už savo darbus, jei jis 
nepažįsta amžinojo gyvenimo su 
amžinuoju užmokesčiu, kas jam 
tada yra moralė, teisingumas, 
artimo meilė, tėvynė, auka ir pa
reiga? Pavėjui skristi visada 
lengviausia. Kam tada mirti, jei
gu galima kito kančioje ir jo pa
vėsyje gyventi? Kam vargti, jei
gu, pardavus principus, galima 
ištaigingai gyventi. Kam auka, 
jeigu nieko nėra šio gyvenimo 
pabaigoje? Kam kovoti už tėviš
kę, jeigu tėviškė yra ten, kur ge
ra gyventi? Kam vargti už savo 
tautą, jeigu svetimasis siūlo ap
mokamą tarnybą?

Tai žemiškojo kodekso keli 
sakiniai. Paskutinė mūsų tautos 
nelaimė šią tiesą patvirtino šiur
piais faktais.
Baiga

Išeivijoje turime nemaža gerų 
lietuvių patriotų. Tačiau jie yra 
abejingi ar net nusistatę prieš 
religiją bei jos reikšmę lietuvy
bės išlaikymui, šie žmonės laikočia tikintį negu netikintį lietuvį, 

nors juodu ir būtų vieno patrto- būtina sąlyga dalyvauti tautinių 
švenčių minėjimuose, gerbti 
tautinę vėliavą ir tautos himną 
Tačiau jie įsitikinę, kad religi
nis kultas, kuriame ugdoma ir 
palaikoma tėvynės meilės ugnis, 

■ i * ’ i tautų val

tinto laipsnio. Tvirtas pasitikėji
mas Dievo pagėlba, malda ir Įsi
tikinimas, kad vykdoma Dievo 
valia, yra stipresni ginklai negu 
karščiausi šūkiai, kurie spren
džiamuoju momentu din” ’ ’’

dovą, —■ šitą dalyką jie laiko 
nereikalingu priedu.

Bet dabar, po 30 metų Bend
ruomenės gyvavimo, mes ma
tome, kad tai mums ir mūsų 
tautai žalinga. Atsistojome šie
met veidu į parapijas ir tiesia
me savo brolišką ranką ir ryž
tamės teikti lietuvišką globą, jas 
stiprinti ir jungti į galingą 
tautinę šeimą. Duok Dieve, kad 
mano troškimai išsipildytų, kad 
kiekviena parapija taptų Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė.

Tad, broliai ir sesės, sakyčiau, 
šie metai tebūnie mums lietuvy
bės solidarumo metai, kad su
bėgtų dvi galingos srovės ir iš
silietų Į plačiąją Ameriką kaip 
plati lietuviška jūra. Parapijos 
turi užnugarį — Katalikų Bažny
čią. Ta uola daug amžių buvo 
atspari audroms ir vėjams. Ji 
yra užvėja ir mūsų tautai jos ko
voje už žmogaus teises. Susiriš
tame stipresniais ryšiais su savo 
parapijomis, neišleiskime jų iš 
savo rankų. Jas stiprinkime ir 
vienykime lietuviškame fronte, 
kad priešas mūsų eilių nepra- 
kužtų. Sunku pasakyti, kielė* 
sunkumų dar reikės panešti, kiek 
vėjų ir audrų kentėti. Vieny
bėje stiprybė. Su Dievo palaima 
ženkime su nauja karta į naujus 
laimėjimus.
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maldų metu giedamos Maironio

Apie Maironį kalbės Bernar
das Brazdžionis — Maironis 
tada ir dabar. Antanas Gustaitis 
kalbės apie Vincą Krėvę — Vin-

vyksta Lietuvių Rašytojų Drau
gijos suvažiavimas. Draugijos 
valdyba šiaip suvažiavimui pa; 
rengė tokią programą.

Diėvo Motinos bažnyčioje. Mi
šias aukoja kun. Gediminas Ki-

ir čia 3 vai. bus akademija.' Bus 
paminėta Maironio 50 metą mir
ties sukaktis ir Vinco Krėvės

■"Pirmoji diena skiriama Drau
gijos posėdžiam. Prasideda 8v.r. - --.
registracija Dievo Motinos pa- P,eWs į“*2
rapijos salėje. Suvažiavimą atida- Lletuv,M namuose. Paskui vėl 
ro draugijos pirmininkas Ber- ®r*it5U”a t *4 pačią parapijos salę
nardas Brazdžionis.

LIETUVIŲ R 
DRAUGIJOS SUV.

. .
VIMAS

Bus diskusijos šiomis temomis _ _ _________ ___________
grožinė literatūra mūsų išeivijos * 100 metų gimimo sukaktis, 
periodikoje, vertimų reikalas ir 
vertė mūsų išeivijos literatūroje, 
draugijos prieauglio klausimas, 
lietuvių literatūra svetimomis 
kalbomis, pogrindžio literatūra cas Krėvė — žmogus ir raįyto- 
Lietuvoje ir išeivijos spauda, 
naujovės literatūroje. Posėdis 
baigiamas išeivijos lietuvių rašy
tojų deklaracija. Ją parengė Bro
nys Raila.

Pietų pertrauka nuo 12 iki 2 
v. popiet Tada darbo posėdis 
tęsiamas toliau. Valdybos na
riai padarys pranešimus, bus 
naujų narių priėmimas, garbės 
narių priėmimas, LRD narių šal
pos fondo, LRD nario mokes
čio klausimas. Posėdis baigia
mas rezoliucijomis.

Po vakarienės toje pačioje sa
lėje bus literatūros vakaras, ku
rio programą atliks Alė Rūta, 
Antanas Gustaitis, Pranas Visvy
das, LRD premijos laimėtojas, 
Barono vardo novelės konkurso 
laimėtojas. Programą veda Bro
nys Raila.

Tos dienos programa baigiama 
vaišėmis.

KULTŪROS ŽIDINIO 
METINĖS ŠVENTĖS PRASMĖ

Gegužės 16 turėsime Kultūros 
Židinio metinę šventę. Tai ne 
eilinis renginys, kaip gal kas bū
tų linkęs manyti. Tai labai pras
minga šventė. Ji mums, New 
Yorko bei apylinkės lietuviams, 
yra tiek svarbi, kiek svarbus pats 
Kultūros Židinys. Mes į šį ren
ginį susirenkame ne tik pasi
žmonėti bei išsivaduoti iš kas
dieninių savo rūpesčių, bet ir 
pasigėrėti vieningo tautinio dar
bo vaisiumi, išreikštu šiuose 
pastatuose, ir juose per apskritus 
metus vykstančia kultūrine-pat- 
riotine veikla.

Labai gražu, kad Kultūros Ži
dinio vadovybė nutarė vieną 
dieną metuose paskirti šiam 
tikslui. Pavasaris gi — tinka
miausias laikas. Vos tik sužalia
vusi ir pražydusi gamta privalo 
žadinti bei įkvėpti ir kiekvieną 
lietuvį kultūriniam darbui. Pasi
taiko juk nusivylusių ir pasy
vių mūsų tautiečių, kuriems be
rūpi tik asmeniški dalykai. To
kiems ypač reikalingas pavasari
nis atsinaujinimas savo veikles
nių brolių bei seserų būryje.

Kultūros Židinio metinė šven
tės programa kaip tik ir pa
rengta dvasiai pakelti. Mišiose 
dėkojama Dievui už palaimą, 
pamoksle primenami religiniai 
ur tautiniai .Įpareigojimai, prie 
kryžiaus meldžiamasi už Kultū
ros Židinio mirusius darbuoto
jus, kurių atminimas taip pat pa
gerbiamas ir gėlių vainiku. Po 
religinių apeigą pasivaišinama, 
pasišnekučiuojama, pasidžiau
giama vieningo darbo vaisiais. 
Ir iš tikrųjų turime kuo pasi
džiaugti.

$1495.00

$1295.00 $1450.00

$1475.00. $1405.00

1 Kultūros Židinys yra pranclč-

linkis lietuviais darnaus bend»

VISOS KAINOS PAŽYMĖTOS VIENAM ASMENIUI — gyvsnant dvless kambaryje

PRAŠOME KREIPTIS DEL BROŠIŪRŲ APIE VISAS ŠIAS KELIONES — TUOJ ATSIŲSIM!!!

W. Narutavičius, Lafayette, Ca-

metam naujiem skaitytojam tik

__ _ .visiem 15 dol. metam.

Rugpjūčio 8 - Rugpjūčio 23 
Maskva / VILNIUS / Roma

KELIONĖ | KINIJĄ — 21 diena, Spalio 9 - 29
3 naktys Tokio, 3 lakina, 2 Wuxl, 1 Soochow, 3 Shanghai,
2 KwoHln, 1 Canton, 4 Hong Kong

KELIONĖ j EUROPĄ —15 dienų. Rugpjūčio 16 - 29 
Vokietija, Šveicarija, Italija Ir Austrija 
Registracija iki ž.m. birželio 10

KELIONĖ LAIVU — 7 dienos. Gruodžio 4
St Maarten, Martiniciue, Berbados, St Lucle, Antigua, St Thomas $1060.00 Iki $1265.00
“Worid Renelssence” laivas; reglstractya Iki Spalio 1

Rugsėjo 19 - Spalio 4
Maskva Z VILNIUS Z Ryga Z Leningradas Z Helsinkis

Tas bendradarbiavimas pra
sidėjo 1951 metais, įsteigus 
Brooklyne, Bushwickp gatvėje 
vienuolyną. Pradžia buvo kukli, 
bet perdvelkta gilaus nuoširdu-

Kaina ii San Franciaco 
$2960.00

$1650.00

jas atsiminimuose. Bus prisimin
ti ir kiti sukaktuvininkai.

Garbės narių pakėlimas. Va
dovauja Bronys Raila. -Bus įteik
ta Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premija ir Barono vardo novelės 
konkurso premija. Žodį tars 
LRD premijos laureatas. Tuoj 
bus paskelbta ir naujos premi
jos.

Pabaigoje kalbės suvažiavimui 
rengti komiteto pirmininkas Ba
lys Gaidžiūnas. Visą akademi
jos programą praves Alė Rūta. 
Akademija baigiama Lietuvos 
himnu.

Pabaigai bus kavutė parapi
jos svetainėje.

Lietuvių Rašytojų Draugija 
turi apie 100 narių. Visi jie išsi
sklaidę plačiame pasaulyje. Į 
suvažiavimą galės atvykti dau
giau arčiau gyveną prie Cleve- 
lando.

mo. Pirmiausia jį parodė šio 
miesto bei apylinkės dvasiškiai, 
pritardami vienuolyno steigimo 
planams ir išrūpindami iš vie
tos vyskupo leidimą. Pasaulie
čiai lietuviai šoko į pagalbą au
komis. Iš karto buvo įsistiprin
ta spaudos darbui ir pastoraci
nei talkai parapijose. Tada pran
ciškonai negalvojo apie statybas. 
Visa kultūrinė veikla telkėsi pa
rapijose, kurios dar buvo stip
rios ir našios.

Bet, slenkant metams, padė
tis keitėsi iš anksto nepramaty- 

,ta linkme. Bushwicko gatvėje 
dėl pablogėjusios aplinkos vie
nuolynas ilgiau pasilikti nega
lėjo. Prisiėjo keltis kitur. Tas 
kėlimasis gi sujudino šio mies
to lietuvius, kurie jau seniau
siai svajojo apie erdvesnes vi
suomeninei veiklai patalpas, bet 
vis nepajėgė prieiti prie jų sta
tybos. Pagrindinė kliūtis grei
čiausiai buvo ta, kad New Yor
ko apylinkė nepasižymėjo dide
le lietuvių gausa ir milijoniniai 
užmojai atrodė rizikingi.

Ryšium su Kultūros Židinio 
metine švente iškyla labai daug 
įdomių atsiminimų. Ypač atmin
tyje tebėra gyvas pirmasis posė
dis, sušauktas pranciškonų vie
nuolyne Bu$hwicko gatvėje 
1964 spalio 23. Be pranciškonų, 
jame dalyvavo Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis, prel. Jo
nas Balkūnas ir visų New Yor
ko lietuvių organizacijų atstovai 
— apie 40 asmenų. Lietuvių 
Bendruomenės vardu pirminin
kavo Jonas Šlepetys. Šiame po
sėdyje visi entuziastiškai pasi
sakė už kultūrinio centro staty- 

_ bą (tada jis dar nebuvo vadi
namas židiniu). Nepasigirdo nė 
vieno priešingo balso. Bet kilo 
sąmyšis, pradėjus liesti būsimos 
statybos pobūdį ir išlaidas. Vie
ni reikalavo neįmanomų dalyką, 
kiti baidėsi finansinės atsakomy-

rodė lengva, kitiems, realiau 
galvojantiems, — labai sunki ir 
vos įmanoma. Vienu žodžiu, pir
majame posėdyje nebuvo vaiz
do. kaio tat lietuvių centras New

’ i

(nekelta į 6 pst.)

New Yorko vyrą, choras Perkūnas 1980 metą koncerte, šiemet gegužės 22 choras vyksti , 
koncertuoti į Woreester, Mass., kur Vinco Kudirkos šaulių kuopa mini savo veiklos 25

WORCEŠTER, MASS

Pavasarinis koncertas
Maironio Parko didžiojoj salėj 

gegužės 22, šeštadienį, 7 vai. 
vak. įvyks Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopos rengiamas pava
sarinis koncertas.

Programą atliks New Yorko 
vyrų choras Perkūnas, vadovau
jamas muz. V. Ralio. Po koncer
to sesės šaulės visus pavaišms 
lietuviška vakariene.

Bilietus galima gauti iš anksto 
pas kiekvieną šaulį. Taip pat ga
lima kreiptis šiais telefonais: 
K. Čėsna 753-8780, E. Meilus Sr. 
852-3665, J. Miliauskienė 755- 
1894.

Apdovanota B. Meiluvienė
Dr. V. Kudirkos kuopos šaulei 

Britai Meiluvienei The United ' 
Way of Central Massachusetts 
Voluntary Action Center suteikė 
centro iškiliausios savanorės Įy- 
menį. B. Meiluvienė yra gailes
tingoji sesuo ir dirbo savo pro
fesijoj Šv. Vincento ligoninėj, 
kol susirgo. Šiuo metu priklau
so prie Massachusetts valstijos 
aklųjų draugijos ir yra savanoriš
kai įsijungusi į daugelį veik
los programų. Ji taip pat yra 
netekusi regėjimo ir stengiasi 
padėti kitiem neregiam. Mylimo 
vyro Edvardo ir gero sūnaus Ed
vardo Jr. pagalba ji veikliai da
lyvauja įvairiuose renginiuose ir 
prisideda net savo darbu.

1982 METŲ KELIONĖS
KELIONĖS į LIETUVĄ: MaskvaZVilnlusZMaskva Iš New Yorko/Boston 
Gegužės 23 Z Birželio 13 Z Liepos 4 $1130.00
Liepos 25 Z Rugpjūčio 22

lč Chicago*
. $1285.00

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

Birželio 20 - Liepos 5
Maskva Z VILNIUS / Ryga Z Leningradas Z Helsinkis... 1395.00 $1550.00

Liepos 18 - Rugpjūčio 1 ,
Maskva Z VILNIUS Z Maskva Z Zuerichas Z Muenchenas Z Zuerichas

$1735.00

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
•717 SOUTH WESTERN AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 80643 t M. (312) 238-8787

Vitos kalno* gali koMIt AM AtrMIng kakm peaktoltlmo « dolerio tvyra.lmo

Ekskursija į New Yorką
Dr. Vinco Kudirkos kuopos 

šauliai, svečiai ir skautai balan
džio 24 iš Maironio Parko anks
tyvą rytą autobusu išvyko New 
Yorko link. Po kelių valandų ke
lionės pasiekė New Yorką, o čia 
lietuvių pranciškonų vienuolyną 
ir Kultūros Židinį. Teko susipa
žinti ir su Darbininko įstaiga. K

Po to nuvykta prie Laisvės 
statulos ir ten praleista keletas 
valandų. Buvo tikrai įspūdinga 
apžiūrėti šį didingą paminklą iš 
lauko ir iš vidaus.

Times Square paliko visai ki
tokį įspūdį negu Laisvės statu- - 
los aplinka.

Grįždami pakeliui visi sustojo 
restorane pavakarieniauti. Wor- 
cesterį su daina pasiekė truputį 
po vidurnakčio. Gaila, kad tą sa
vaitgalį reikėjo laikrodį pasukti

mažėjo poilsio valandos. Tačiau 
ekskursija visi liko patenkinti.

Žaibo vakaras
Tautinių šokių ansamblio Žai

bas renginys balandžio 25 pra
ėjo su pasisekimu, nes visi prisi
dėjo savo darbu ir įnašu.

Akordeonu grojant E. Meilui 
Jr., jauniausių grupė pašoko: 
Dyvai, Kalvelis, Pas močiutę au
gau, Grybs, grybs baravyks. Vy
riausių grupėj berniukai pašoko 
Oželį, o kartu su mergaitėm — 

Gyvatarą ir Dzūkų polką. V.Ba- 
zikas su keturiom mergaitėm pa
šoko Lenciūgėlį. Pabaigoj visos 
grupės pašoko suktinį, publikai 
pritariant dainomis.

Pabaigoj uolios vadovis I. 
Markevičienė ir N. Pranclievi- 
čienė buvo apdovanotos rožių 
puokštėmis.

Sveikino Worcesterip LBapyl. 
pirm. P. Babickas, nes LB yra 
tautinių šokių ansamblio Žai
bas globėja. Taip pat sveikino 
Worcesterio Organizacijų tary
bos pirm. P. Molis ir Lietuvių 
Labdaros Dr-jos pirm. K. Ado
mavičius.

Visiem padėkojo N. Prancko- 
vičienė.

Gausiai ir įdomiai loterijai va
dovavo E. Meilus Jr., J. Dabri- 
lienė ir G. Bazikienė.

J.M.

— Estas rezistentas Šerpei 
Soldatov šiuo mete lankcrtijA^P. 
SoldžtOV yra vienas iš Estijos 
demokratinio sąjūdžio steigėjų. 
Jis 1981 emigravo į Vokietijų. 
Amerikos Estų Tarybai kviečiant 
bei globojant, jis su kalba lanky
sis didesnėse estų kolonijose bei 
susitiks su kitataučių spauda ir 
žmogaus teisių veikėjais. Jo 
apsilankymo proga JAV kongre
so Pabaltijo kraštų ir Ukrainos 
ad-hoc komitetas sušaukė lapi- 
toliuje apklausinėjimą apie da
bartinės Estijos būklę.

Kun. dr. Viktoras Pavalk 
šv. Jono parapijos klebonas, 
M ii pi tas, Calif., gegužės 23 
švenčia kunigystės 50 metų su
kaktį. Šventėj dalyvaus ir du 
vyskupai: Piene DuMaine ir 
Mark J.Hurley. Sukaktuvinin
kas yra dosnus lietuviškos spau
dos rėmėjas.

— Kanados lietuvių katalikų 
kunigą suvažiavime balandžio 
21 Prisikėlimo parapijos patal
pose dalyvavo 12 kunigų. Nau
jai išrinkta Kunigų Vienybės 
valdyba pareigomis pasiskirstė 
taip: pirm. kun. dr. Pr. Gaida, 
sekr. kun. J. Staškus, ižd. Tėv. 
Aug. Simanavičius, OFM.

— Maironių mirties 50-ties 
metų sukakties minėjimą Chica- 
goj, Jaunimo Centro salėj, ge
gužės 16, sekmadienį, 3 vai. po
piet rengia LST Korp! Neo-Li- 
thuania. Paskaitą skaitys poe
tas Stasys Santvaras, meninę 
programą atliks solistai Roma 
Mastienė ir Algirdas Brazis, 
akomponuojant muz. Aloyzui 
Jurgučiui.

— Ateitininkų federacijos ta
rybos posėdis vyko gegužės 1 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 
Jam vadovavo federacijos vadas 
Juozas B. Laučka. Aptarta jaunų 
akademikų ir sendraugių veikla, 
studentų veikla, serijos “Mūsų 
idėjos dabarties šviesoje” leidi
mas, moksleivių stovyklų pro
grama, lietuviškos parapijos me
tai ir kt.

— Kun. Kazimieras Pugevi- 
čius, Lietuvių Informacijos 
Centro direktorius, JAV kongre
so Pabaltijo kraštų ir Ukrainos 
ad-hoc komiteto pakviestas, ge
gužės 6 liudijo jos surengtame 
apklausime kapitoliuje. Jis nu
švietė kenčiančios Lietuvos Baž
nyčios padėtį. Ad-hoc komitetui

Donnelly iš Massachusetts ir 
Charles Dougherty iš Pennsyl- 
vanijos.

— Stela Bukšaitė, veiklios se
selės Josephinos sesuo iš Pitts- 
burgh, Pa., po sunkios vėžio li
gos mirė balandžio 23. Velio
nė buvo uoli lietuvė, Lietuvos 
vyčių ir Moterų S-gos narė, 25 
metus vargonininkavo Šv. Jur
gio parapijoj. Ji taip pat dainuo
davo solo koncertuose, dalyvau
davo lietuviškuose vaidini
muose.

— Kun. Eduardas Vaišnoras, 
Kupiškio altaristas, sulaukęs 75 
m.amžiaus, mirė balandžio 22. 
Velionis kunigu buvo įšventin
tas 1930. Tai jau aštuntas „oku- 
puotoj Lietuvoj ir antras Pane
vėžio vyskupijoj šiemet miręs- 
kunigas.

— Solistė Violeta Rakauskaitė 
vėl yra atvykusi į JAV ir su 
koncertais aplankys lietuvių ko
lonijas. Chicagos Jaunimo 
Centro kavinėj jos koncertas nu
matomas birželio 5.

— Kražių monografija jau 
spausdinama Draugo spaustuvė
je. Kas dar nespėjo atsiųsti auką, 
tai gali padaryti iki birželio mėn. 
pradžios ir bus įtrauktas į au
kotojų sąrašą knygoje. Aukas 
siųsti adresu: Jonas Žadeikis, 
6522 So. Rockwell, Chicago, 
III. 60629.

nimo Sąjunga ruošia pavasario 
balių gegužės 22, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. gražioje Latvių 
salėje, 400 Hurfey Avė., Rock- 
ville, Md. Programoj Astos Ba
nionytės “Gabija” grupės pa
ruošti tautiniai šokiai, Jaunimo 
sąjungos narių paruošti užkan
džiai, skanėstai, kavutė, loterija. 
Po programos bendri šokiai gro
jant jaunimui ir vyresniem pri
taikytai mušikai.



nėti, pasirodė Califbmjjoj, gra-
istraoti reikia

trako trejus metus), padaryti pa- 
_i_ :___ ______ _ i__

zacįjos veikti ir įvairus kultūri-

(atkelta U S ptL) 

Yorke atrodys ir kokius sunku- tovės

darbo ir nemaža laiko posė- tinti ir atsilankymu pagerbti šį 
džiams. , lietuvybės centrą.
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kliiitys buvo Įveiktos, ii po de- apybnkin Ueluviy parapijos te- -T,Y mmistracgant Pranciškonams
štmtres sunkaus darbo metų pne bėra aktyvios, bet, jei planuoja- . g>ma SUnki našta ir truk 
Highlando bulvaro iškilo lietu- malas nors žymesnio ir visiems vnač lietuvišl
vių centre gana erdvūs pastatai. 
Jų iškilmingas pašventinimas į- 
vyko 1974 vasario 10. Ta nau
joji lietuvių institucija pavadin
ta Kultūros Židiniu.

Kultūros Židinys yra New 
Yorko Ir Įo apylinkės lietuvių 
buities bei dvasinės gyvybės 
veidrodis.

SPORTAS
Plaukimo pirmenybės

Š. Amerikos pabaltiečių ir lie
tuvių plaukimo pirmenybės 
įvyks gegužės 29 Glendon Col- 
lege, 2273 BayviewAve., Toron
to, Ont.

Varžybos vykdomos šiose kla
sėse: vyrų ir moterų (15 m. 
ir vyresnių), jaunių ir mergaičių 
B 9 (13- 14 m.), C (11-12 m.) 
ir D (10 m. ir jaunesnių).

Dalyvavimas atviras visiem 
lietuvių, latvių ir estų plauki
kam.

Lietuvių pirmenybės bus iš
vestos iš pabaltiečių varžybų.

Dalyvių registracija iki ge
gužės 22 šiuo adresu: Mr. Paul 
Reinsalu,391 RuthAve.,Willow- 
dale, Ont. M2M 2J1. Tel. 416 
224-0497.

Lietuvių plaukikų koordina
vimu rūpinasi ŠALFASS plauki
mo komitetas, kurio pirmininkas 
yrą.. Antanas Grigaras, 31403 
Anita Dr., Warreii, Nf ich. 48093. 
Tel. 313 268-0585.

‘Anjb®* Hdidays” 

1982 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

iš Bostono/New Yorko

MASKVA/VILNIUS:

gegužės 24 — $1135.00 
birželio 2 
birželio 16 

- $1135.00
- $1135.00
— $1165.00
— $1135.00

REGISTRUOJAME JAU DABAR:

Vardas, pavardė —

Numeris, gatvė -

Miestas, valstija, Zlp —

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUDŽlONAS

DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ
BALTIC-AT-LEISURE TOURS9%pMkMwriIMFUM

o CHOICE įOf 3 ITINERARIES12% užShare Certlflcatos 500 dol. sumomis.
• Escorted from USA via Fmnair

MONEY MARKET Certfflkatų procentai ui 5,000 Ir 10,000 dolerių Indėlius 6 mėnesiam. Tour I Vilnius — Moscoa 
Tour II Vilnius — Moscosv

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastlninlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusk Kaina 8 
doL Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” “i • dol. Psrsiuntimas- 
Postage 50 c.

ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD.
Founded 1959

MEMBER OF ASTA IATA FIRST FAMILY 0F TRAVEL

VISAS GRUPES LYDĖS VADOVAI. Prie šių grupių galima jungtis 
iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ.

Laisvi nuo mokesčių IRA penalų feodo todėiial su | dvo paiuicanom.
Paskolos — Namų pirkimo “mortglčlsl” — Čekių Mkeltlmel — Pensijos čekių

liepos 19

rOT rrw® iMUCnurV rOKJir, VUiftOU.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadvray, p.o. box 116, 

South Boston, Mass. 02127, Tel. (617) 2684764

Norintiems atsfcvissti gimines atostogoms — sutvarkomo

Telefonas: (212) 4414798

Patarnavimas lietuvių Ir anglų kalbomis.

Visi Indėliai apdrausti Iki 100400 dol.

tūtos Židinio gyvavimo metus 
neįvyko jokios konkurencinės 
trinties. Židinys laikomas tarp- 
parapiniu visų lietuvių centru, 
jų pačių aukomis pastatytu ir ad
ministruojamu. Prieiti prie tokio 
darnaus sambūvio reiškia tiek 
dvasiškių, tiek pasauliečių kul
tūrinį subrendimą. Tai ypač 
brangintina šiandien, kai lietu
viškoje veikloje labiau linksta
ma į susiskaldymą, kaip į vie
ningą darbą.

Tas vieningumas pastebimas 
visur, bet ypač Kultūros Židi
nį išlaikant. Su statyba, kuri at
likta be skolų, beje, nepasi
baigė finansiniai rūpesčiai. To
kių erdvių pastatų išlaikymas 
kasmet pareikalauja žymių su
mų. Iš kur jas gauti? Iki šiol 
nebuvo bandoma apkrauti paski
rų žmonių dideliais mokesčiais, 
kaip daro kitos tautinės mažu
mos. Pas mus atrastas kitas ke
lias. Tiek anksčiau Židinio sta
tyba, tiek dabar pastatų išlaiky
mas susilaukė didžios pagalbos 
iš bingo žaidimų. Tie žaidimai 
per aštuonerius metus ir išlaiko 
šią įstaigą. Tai palengvina ir or
ganizacijų veiklą, nes, nuomo-. 
jant renginiams patalpas, mo
kamas tik labai kuklus atsilygi
nimas.

Bet tie bingo žaidimai, kurie 
vyksta du kartus savaitėje, neap
sieina be daugelio žmonių pa-

rugpjūčio 4 — $1135.00 
rugpiūčio 18 — $1350.00

(su Ryga) 
rugsėjo 6 
rugsėjo 15 
rugsėjo 27 
spalio 6 
gruodžio 27

— $1171.00
— $1045.00
— $1082.00
— $ 995.00
— $ 995.00

Dievui, ir čia į pagalbą atėjo 
veiklūs žmonės. Jau beveik treji 
metai, kai Kultūros Židinį su
maniai tvarko specialiai sudary
tas administracinis komitetas. Jis 
rūpinasi ir finansais, ir pataisy
mais, ir švara, ir visais kitais 
reikalais. Tam žygiui vadovauja 
asmenys, kurie turi tarnybinius 
darbus, šeimų rūpesčius, asme
niškus užsiėmimus. Nežiūrint 
viso to, Kultūros Židinys lieka 
jų gyvenimo dalim. Tai ypač

JAV PAŠTO ŽENKLAS
DARIUI IR GIRĖNUI PAGERBTI

Lakūnai Steponas Darius ir 
Stasys Girėnas 1933 m. sėkmin
gai perskrido Atlantą, pakilę iš 
New Yorko. Tragiškomis aplin
kybėmis jie žuvo visai netoli 
Lietuvos sienos.

Stengiamasi įtikinti JAV pašto 
vadovybę, kad, minint šių did
vyrių žygio 50 metų sukaktį, 
būtų išleistas specialus JAV paš
to ženklas. Visi kviečiami tuo 
reikalu parašyti savo laiškelį ar 
pasinaudoti pridedamais pavyz
džiais.

Laiškus siųsti adresu: The 
Honorable William F. Bolger, 
Postmaster General of the 
United States, Washington, 
D.C. 20260.

Laiškų pavyzdžiai:
Dear Sir:

In 1983 Lithuanians through- 
out the world, as well as Ameri
can Lithuanians, will com- 
memorate the 50th anniversary 
of the historic transatlantic flight 
of Stephen Darius and Stanley 
Girėnas. During the early era of 
aviation, their heroic under
taking blazed the trail for trans
atlantic flights. Therefore, I 
kindly reąuest that the U.S. 
Postai Service issue a com
memorative postage stamp in 
recognition of these two great 
Americans.

PREMIJUOTOS KNYGOS
Darbininko spaudos kioske 

jau galima gauti ką tik išleistas, 
premijuotas naujausias knygas. 
Tai:

Birutės Pūkelevičiūtės, de
vintas lapas, romanas. 
472 psl. Laimėjo Draugo 2000 
dol. premiją. Kaina 12 dol.

Jurgio Jankaus, Paparčio žie
das, pasakojimai. 393 psl. Lai
mėjo JAV LB Kultūros tarny
bos 3000 dol. premiją. Kaina 10 
dol.

Persiuntimui pridedama 1 dol.
Gaunama: Darbininkas, 341 

Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Apžvelgus, norą ir trumpai, 
praeitį bei dabartį, prasminges
nė atrodo ir Kultūros Židinio 
metinė šventė. Tą dieną kvie
čiami susirinkti visi, biriems

bendrą išeivijos lietuvybę, kuri 
išlaiko gyvą tautos laisvės idė
ją. Jeigu patriotinio-kultūrinio 
veikšno nebebūtų, kas bekeltų 
Lietuvos vardą Amerikoje, Kana
doje ir kituose kraštuose? Kas 
įkvėptų jaunimui meilę savo tau
tai? Kas pagaliau guostų ir mūsų 
brolius bei seseris okupuotoje 
tėvynėje? Jie ten, ypač per ra
diją, girdi ir Kultūros Židinio 
vardą, žino mūsų pastangas išlik
ti lietuviais , yra informuojami

Sincerely yours, vardas, pa
vardė ir adresas.

Dear Sir:
In 1933 Stephen Darius and 

Stanley Girėnas, two American 
pilots of Lithuanian descent, at- 
tempted a transatlantic flight 
which originated near the Statue 
of Liberty in New York. Al- 
though they crashed and never 
reached their destination — 
Lithuania, they had flown more 
ąccurately than any others 
before them. I kindly reąuest 
that in 1983 the U.S. Postai 
Service issue a commemorative 
postage stamp in honor of the 
courageous undertaking of Eta
nus and Girėnas in the name 
of freedom.

Sincerely, vardas, pavardė ir 
adresas.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Leonas Baltrus — arijos ir dai
nos: Kur bakūžė samanota, Ne 
margi sakalėliai, Žvaigždutė, 
Liepė tėvelis, Pieta Signore, 
Berceuse from “Jocelyn”, arijos 
iš operų “Fedora”, “La Bo- 
heme”, “Madama Butterfly”, 
“L’Elesir d’amore”, “Rigolet- 
to” ir “The Magic Flute”, Only 
a Rosę and Ali the Things you 
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 dainbs, 
kaina 6 dol.; Užaugau Lietuvoje, 
lietuviškų dainų rinlcinys, kaina 
8 dol. -

Persiuntimui pridedamas 1 
dol. už kiekvieną plokštelę.

Šios ir kitos lietuviškos plokš- x 
telės, lietuviškos knygos ir su
venyrai gaunami Darbininko ad
ministracijoj.

8864180

DERMATOLOGIST

245 E. 63 S t N.T. 
TeL 355-2828

NAUJOS 
KNYGOS

Nelaisvėje gimęs kūdikis —-

originalai, lietuviškas tekstas ir 
vertimas į anglų kalbą. Didės-' 
nio formato. 7 dol.

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

P. D. Girdžiaus — Tos pačios 
motinos sūnūs. 5 dol.

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

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

V. Bagdonavičiaus — 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.

Persiuntimui pridedama po 1 
dol.

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

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius

T nuirtame užsakymų papildomam L. E. totnuL 
Užsakymus siųsti: J. Kapočius, P O Box 95, So. Boston, MA 02127 

Teiet dienų (617) 268-7789, vakarais (617) 282-2758.

Reta proga įsigyti anglų kalba dvi vertingas knygas 
papiginta kaina:

LITHUANIA 700 YEARS, by A. Gerutis. 15 dol.

> SOVIET GENOCIDE IN LITHUANIA, by J. Pajaujis.- 
Javls. 12 dol.

Užsisakant abi knygas, mokama tik 25 dol.
Persiuntimui pridedamas tik 1 dol.
Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

LITHUANIAN COOKERY
(ln Engllsh, 316 pages, price 8 dol.)

siukonfo), ir tuoj pasklis po visą 
lietuvių, išeivŲą. Muzikinę dklį 
prižiūrėjo Giedra Gudauskienė. 
Plokštelės kaina — 9 dol.

Šis vokalinis kūrinys vadina
si “Dainos, muzika ir gėlės“ 
ir tuo |domus, kad visų įdainuo
tų dainų žodžiai — poeto Pra
no Lemberto. Įvairių kompo
zitorių kūriniai įdainuoti įvairių 
solistų bei ansamblių. Savo kū
rinius plokštelei pateikė šie ži
nomi kompozitoriai: Julius Gai
delis, Stasys Gailevičius, Stasys 
Graužinis, Giedra Gudauskienė, 
Ona Metrildenė. Dainos atliktos 
šių solistų ir solisčių: Rimtauto 
Dabšio, Antano Pavasario, Jani
nos Cekanauskienės, Birutės 
Dabšienės, Stasės Daugėlienės, 
Anitos Pakalniškytės; akompa- 
niatorė — Raimonda Apeikytė. 
Plokštelėj dalyvauja ir šie chorai 
ar ansambliai: Bostono lietuvių 
mišrus choras (J. Gaidelio), Bos
tono lietuvių vyrų choras (J. Gai
delio), Toronto lietuvių Volun
gės ansamblis, vadovaujamas D. 
Viskontienės, ir Los Angeles 
vyrų kvartetas (R. Dabšys, E. Ja- 
rašūnas, A. Polikaitis ir B. Sė
li ūkas).

Plokštelė yra memorialinė ir 
turi meninės vertės.

Dainos, muzika ir gėlės — 
kompozicijos poeto Prano Lem- 
berto žodžiam. Stereo. Kaina 9 
dol. Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Ši ir kitos lietuviškos plokš
telės, lietuviškos knygos ir su
venyrai gaunama Darbininko 
administracijoj, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

T



= 1982 gegutės 14, Nr. 19 • DARBININKAS • 7

Lietuvių B-nės rinkimai

tono apylinkėj tarybos ir seimo 
rinkimai vyks gegužės 15, šeš- 
tadienį, nuo 1 vai. iki 5 vaL 

2 iki 5 vai. So. Bostono Lietu
vių Piliečių D-jos patalpose.
. Visi lietuviai prašomi daly
vauti rinkimuose.
■ _ , ■Jaunimo vakaras
ų Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
rengia vakarą-koncertą gegužės 
22, šeštadienj, 7:30 vai, vak. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos 3-čio aukšto salėj. Dainuos 
iš Vakarų Vokietijos atvykusi 
pramoginės dainos solistė Viole
ta Rakauskaitė.

Po koncerto šokiai, užkandžiai, 
veiks gėrimų bufetas.

Jaunimas kviečia visus atsilan
kyti į šį koncertą. Norį daugiau 
informacijų skambina Linai Su- 
batienei tel. 773-3148.

“Mėnulio užtemimas“ Bostone
Gegužės 1 South Boston High 

School auditorijoj matėme iš 
Chicagos atvežtą “Mėnulio už
temimą”. Jo autorius rašytojas 
humoristas Antanas Gustaitis 
nuo pirmos dienos Amerikoj gy
vena So. Bostone.

“Mėnulio užtemimas” yra 
tragikomedija. Joj vaizduojami, 
sakytume, du pasauliai. Vienas 
pastovus, moralus, gal net perdė
tai moralus, kas labai tinka ko
medijai. Kitas — iškrypęs, pasi
leidęs, hipiškas, parodąs šių 
dienų moralę su visais jos iškry
pimais.

Veikėjai: Romualdas Vaivaras 
— Jonas Kelečius, gerokai sens
telėjęs mergaičių kolegijos pro
fesorius, amžiaus įšaldytas vien
gungis. Vida Rūtelionytė — Lai-

Mielam draugui

mergaičių kolegijos absolventė,

Violeta

jaunimas: Rasa Kaminskaitė, 
Viktoras Radvila, Edvardas Šu- 
laitis, Laima šulaitytė, Audrius

kėįa —- Daiva Viktoraitė. Choreo
grafija — Violeta Karosaitė, de
koracijos — Jonas Kelečius, re
žisuoja ir muziką atrinko bei pri
taikė — Darius Lapinskas. O Per Oną Vileniškienę šimta- 
apšvietimas tai jau bostoniškių mėtis Jonas Kasmauskas Moti-
— Antanas Bačiulis ir Romas nos Dienos programos išlaidų 
Šležas. padengimui atsiuntė 100 dol.,

nors pats nedalyvavo. Pirm. Ele
na Vasyliūnienė moterų klubo ir 
susirinkusių vardu reiškė didelę 
padėką Jonui Kasmauskui.

Po oficialios dalies vyko klu
bo narių paruoštos puikios vai
šės. Vaišėmis rūpinosi visos klu
bo narės, o ypač Ona Vileniš- 
kienė, Milda Norkūnienė, Mag
dalena Lendraitienė, Irena Ul- 
paitė.

Iškilmingas banketas 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

D-ja birželio 13, sekmadienį, 
rengia iškilmingą banketą-kon- 
certą. Dainuos solistė Daiva 
Mongirdaitė-Richardson, akom- 
ponuos Saulius Cibas. Kalbės iš 
ok. Lietuvos pasitraukęs dr. 
Kazys Eringis. Šokiam gros Joa-

Veikalas keturių dalių. Tarp 
pirmos ir antros dalies uždan
gai nusileidus, uždangos prie
kyje smuiku groja Aras Lapins
kas ir šoka Daiva Viktoraitė. 
Tas pat ir tarp trečios ir ket
virtos scenos.

Jonas Kelečius, Laima Raste- 
nytė-Lapinskiejiė ir Bernardas 
Prapuolenis savo vaidmenis atli
ko puikiausiai, sakytume, lyg 
jie scenoje yra gimę ir joje gy
vena, o ypatingai Jonas Kelečius.

Šį vaidinimą organizavo Lietu
viškosios Skautijos Fondo val
dyba. O į salę susirinko, ko 
Bostone jau senokai nebuvo, la
bai daug publikos.

Gražiai paminėta lietuvė motina
Pirmas gegužės sekmadienis 

buvo skirtas motinai. Lietuvių 
Moterų Federacijos Bostono klu
bas surengė Motinos Dienos mi
nėjimą. 10 vai. ryte Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioj bu
vo aukojamos mišios motinų in
tencija.

Pats minėjimas vyko 3 vai. 
p.p. Tautinės S-gos namuose 
So. Bostone. Minėjimą pradėjo 
klubo pirm. Elena Vasyliūnienė. 
Poetas rašytojas Stasys Santva
ras kalbėjo apie visų mūsų bran
giausią asmenį — motiną.

ciklo— Seredžius ir Palangą
Smuikininkas Izidorius Vasy- 

liūnas, akomponuojant komp. 
Jeronimui Kačinskui, pagrojo 
specialiai parinktus dalykus.

Onos IVaškienės du mažieji 
šokėjai- Rebeka Kalinauskaitė ir 
Vilius Vidugiris pašoko suktinį 
ir klumpakojį, o Daina Budrecky- 
tė (gal 4 ar 5 metukų) padekla
mavo “Rudnosiuką”. 

kestras. 3 vai. kokteiliai, 4 vai. 
koncertas, po to vakarienė ir dr. 
Kazio Eringio kalba. O po to 
šokiai.'

Rengėjai leidžia ir programos 
knygutę. Skelbimo puslapis 100 
dol., pusė pusi. 50 dol. ir ketvir
tis pusi. 30 dol. Skelbimų rei
kalu kreiptis į pirm. inž. A. 
Chapliką, tel. 268-0888.

Paminėtas Šiaulių teatras
Vasario 27 Lietuvių Moterų 

Federacijos Bostono klubo susi
rinkime buvo paminėtas Šiau
lių valstybinis dramos teatrras, 
kuris dar buvo vadinamas ir 
skrajojančiu teatru. Jis buvo 
įsteigtas 1931. Per 10 savo gyve
nimo metų teatras pastatė 57 
veikalus, iš kurių 23 buvo lie
tuvių dramaturgų parašyti.

Klubo pirmininkė Elena 
Vasyliūnienė gražiai supažindino 
su susirinkimo prelegente, to 
Šiaulių teatro žvaigžde, aktore 
Liucija Rutkauskaite-Tvirbu- 
tiene.

Prelegentė labai įdomiai pa
pasakojo apie to teatro vargus ir 
pasisekimus. Teatras vaidino ne 
vien Šiauliuose, o apkeliavo su 
savo pastatymais visą eilę dides
nių ir mažesnių Lietuvos miestų 
ir miestelių. Kartais tekdavo vai
dinti gana nepaprastose sąlygo
se. Nepaisant to viso vargo, Šiau
lių valstybinis dramos teatras 
išvarė gilią kultūrinę vagą Lietu-

Mielam Bičiuliui

INŽ. VINCUI MEILIŪNUI
staiga mirus, jo žmonai Genovaitei Melliūnienei ir kitiem 
artimiesiem reiškiame gilių užuojautą ir kartu liūdime

Regina ir John Mack

vps provincijoje. Tuos visus pa- — Alkos, Amerikos Lietuvių 
statymus matė ir jais džiaugėsi Kultūros Archyvo, Putnam, 
keli šimtai ^katančiu žmonių. Coniu, knygos pradėtos perkelti

Paskutinis vaidinimas prieš iš senojo pastato į naujo pastato 
paliekant Lietuvą vyko šiau- Taip pat baigiaiųas įreng- 
liuose. Buvo vaidinamas “Vincas b pastato rūsys archyvam talpin 
Kudirka”. Prelegentė Tvirbu- 
tienė vaidino Valeriją. Ji atsi
klaupusi prie sergančio Kudir
kos ir, jam prašant, pradėjusi 
skaityti: Lietuva, tėvyne mūsų. 
Visa publika sustojusi pradėjo 
kartu giedoti Lietuvos himną. 
Tai buvęs nepaprastai jaudi
nantis momentas.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Baisiojo birželio minėjimas 
Bostone įvyks birželio 12, šeš
tadienį. 6 vai. vak. Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioj bus 
pamaldos už išvežtuosius, o po 
pamaldų salėj minėjimas. Ren
gia Jono Vanagaičio šaulių kuo
pa.

Laisvės Varpo rudens koncer
tas įvyks spalio 17 Lietuvių Pi
liečių D-jos salėj, So. Bostone.

Kariuomenės šventės minėji
mas įvyks lapkričio 21 Lietuvių 
Piliečių D-jos salėj, So. Bostone. 
Rengia Jono Vanagaičio šaulių 
kuopa.

Olė, Stasys Maziliai ir mama

ROŽYTEI DAUKŠAITEI
mirus, jos broliui Algiui giliausią užuojautų reiškia ir 
kartu liūdi

JONUI MIKULSKIUI
mirus, jo žmonai Stefanijai, dukroms Irenai Eitmanienei, 
Aldonai Zikarienei, Danutei, sūnui Algiui su šeimomis ir 
kitiems artimiesiems gilią užuojautų reiškia

New Yorko ateitininkai

ti. Darbui vadovauja kun. R. 
Krasauskas.

LAIMI VARPAS ■staaedh

(317) 58A-72M.
BOSTON, MASS. — WLYN 1380

Vada K Ir V. Minkai. 9321 Breetf*

Nuteka*. Dideli* ItetuvHUcų knygų

JŪRA STRIMAiTYTE, lietuvė ad
vokatė. STRIMAITIS A KEHOE, 31

Mūsų srity* yra apdraudė* byto*,

mantų sudarymas.

Savo valkams, kuria baigų 
mokslus, lislkalla gyventi | ki
tus mlastus, užprenumeruok 
Darbininkų. Tai bus jiem* go
riausia dovana.

INŽ. VINCUI MEILIŪNUI
mirus, giliam skausme likusių žmonų Genovaitę Mei- 
liūnienę ir gimines nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu

Dr. A. Goeldnerienė

LB Queens apylinkės nariui

INŽ. ARCH. VINCUI MEILIŪNUI 
mirus, jo žmonai Genovaitei Melliūnienei ir jo broliui 
(Australijoje) gilių užuojautų reiškia

LB Queens apylinkės
valdyba ir nariai

Ilgamečiu i Ir neužmirštamam draugui

A.A.
INŽ. ARCH. VINCUI MEILIŪNUI 

minia, giliai ir nuoširdžiausiai užjaučiu ponių Genutę 
ir kartu liūdžiu.

Jadvyga Gasiliūnienė su šeima

VILIUI PITKUNIGIUI

Dešimties metų mirties sukaktis

VAIDOTAS JAKAS
mirė 1972 m. gegužės 15 d.

Jau suėjo dešimt metų, kai negailestinga mirtie at
skyrė Iš mūsų tarpo tėvų, sūnų, brog.

Gegužė* 23. aokmadlenĮ, už jo sielų bua aukoja
mo* mlėloa Tėvų Pranciškonų koplyčioje • vai. ryto, 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. $v. Andriejau* bažnyčioj, Phk 
ladalphljoj, 10:30 vai.

Giminė*, artimieji, draugai prašomi tų dienų prlak 
mlntl H aavo maldose.

Seimą, motina, brolis, sesuo su šeimomis

ARCH. VINCUI MEILIŪNUI
staiga mirus, velionio žmonai ir artimiesiems reiškia 
gilių užuojautų ir kartu liūdi

Eduardas Senkus

ARCH. VINCUI MEILIŪNUI 
staiga mirus, reiškiame užuojautų ir kartu liūdime.

Lietuvių Moterų Klubų Federacija ir
LMK Federacijos New Yorko Klubas

Mielai mūsų narei Genovaitei Melliūnienei, jos vyrui

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos nariui
INŽ. ARCH. VINCENTUI MEILIŪNUI

staiga mirus, jo žmonai Genovaitei Melliūnienei gilios 
užuojautos žodžius reiškia

Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos 
Neto Yorko skyriaus valdyba: 

V. Sidas, J. Zabelskis, A. Garbauskas

A.A. 
VINCUI MEILIŪNUI

minis, žmonų Genovaitę giliai užjaučiamo ir kortu liūdima.
LDK Birutės Draugijos 
Neto Yorko skyrius

JONUI MIKULSKIUI
mirus, dukrai Danutei gilių užuojautų reiškia

L. A. K Bingo grupė

GABRIELEI TOMKEVIČIENEI
minis Lietuvoje, liūdinčias dukras, mūsų nares, Emilijų 
Sandanavičlenę Ir Veronikų Avižienų Ir anūkes Marytę 
ir Ireną su šeimomis, anūkų Petrų nuoširdžiai užjaučia

Liet. Kat. Moterų Kultūros 
Draugija

Anicetų ir Vincų Stakniu* ir gimines nuoširdžiai už
jaučiamo Ir kartu liūdimo

Natalija, Jonas, Angelė Kiaušai, • 
Rūta, Tadas Hoffa 
Lilija, Martinas Sollish
Leonardas, Katerina Kiaušai 
Danutė, Loy Sucich
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Lietuvos gen. konsulas Anice
tas Simutis pastaruoju metu su 
žmona dalyvavo keliuose polxV 
viiiose: balandžio 28 Izraelio 
ambasadoriaus prie Jungtinių 
Tautų ir gen. konsulo suruoštam 
priėmime Izraelio 35 metų ne
priklausomybės proga; gegužės 
5 New York o miesto komisio- 
nieriatis Jungtinėm Tautom ir 
konsuliariniam korpusui suruoš
tam priėmime diplomatinio kor
puso garbei Metropolitan mu
ziejuje; gegužės 8 — lietuvių, 
latvių ir esti} dailininkų parodos 
atidaryme, kur tarė atitinkamą 
žodį.

Kun. Vytautas Palubinskas, 
naujai paskirtas Aušros Vartų 
parapijos klebonu, gegužės 9 
aukojo mišias ir susipažino su 
naujais savo parapiečiais. Jis visus maloniai kviečia dalyvauti 
parapijos metiniuose pietuose, 
tuoj po sumos, gegužės 16. Bus 
įvairių lietuviškų valgių ir veiks 
gausi loterija. Dalyvaukime pie
tuose, susipažinkim su klebonu 
ir tuo paremkim parapiją.

Birutė Galdikas, kuri tyrinėja 
orangutangų gyvenimą vienoje 
Pacifiko saloje, gegužės 15, šeš
tadienį, dalyvauja Gamtos Mu
ziejaus rengiamame simpoziu
me, kuris bus Hunter kolegi
jos Assembly salėje, Park Avė. ir 
69 Street. Simpoziumo tema — 
“Humans and Apes”. Be Birutės 
Galdikaitės, dar dalyvauja keli 
šios srities specialistai. Simpo
ziumas prasidės 2:30 v. ir tę
sis iki 9 v.v. Pietų pertrauka 
nuo 5 iki 7 v.

Rožei Daukšaitei mirus, Mari
ja Jasėnienė Tautos Fondui pa
aukojo 25 dol. Fondo vadovybė 
už auką dėkoja.

Dail. Kazimiero Žoromskio 
paroda uždaryta gegužės 8. Pa
roda vyko Pace universiteto 
meno galerijoje. Ji buvo atidary
ta balandžio 13 ir tęsės iki ge
gužės 8. Parduota 3 paveikslai. 
Buvo išstatyta 17 jo naujausių darbų iš ciklo — Vibrations in Color.

Filmas apie Marko Polo televizijos 4 kanale pradedamas rodyti gegužės 16, sekmadienį, nuo 8 v.v. iki 11 vai. Tai bus 
televizijos premjera. Filmuotas 
Afrikoje ir dabartinėje Kinijoje. 
Vaidina žymiausi aktoriai. Filmas dešimties valandų ir bus ro
domas tris vakarus iš eilės. Jo 
pagaminimą finansavo The 
Procter and Gamble Co., kuri 
dosniai remia įvairius kultūrinius reikalus.

E. Jonušienė, Omaha, Nebr., 
atnaujindama Darbininko pre
numeratą, pridėjo 50 dol. spaudai stiprinti. Darbininko admi
nistracija nuoširdžiai dėkoja 
spaudos rėmėjai.

Parduodami vyriški tautiniai drabužiai vidutinio dydžio 
jaunuoliui. Kaina labai priei
nama. Galima teirautis Darbi
ninko administracijoj. Tel. 827- 
1351.

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
gegužės 15, SeStadienį, ketvirta
dienio popiečių darbuotojų va
karienė; gegužės 16, sekma
dienį, Kultūros Židinio pavasa
rio šventė — gegužinė.

Dail. Giedrė Montvilienė, 
kuri jau ne kartą dalyvavo lie
tuvių bendrinėse parodose, da
bar kartu su kitais 3 meninin
kais dalyvauja meno parodoje 
Horizon galerijoje, 714 Lexing- 
ton Avė., prie 57 St., Manhat- 
tane. Paroda atidaroma gegužės 
16 ir tęsis iki gegužės 30. Ją 
galima aplankyti savaitės dieno
mis nuo 10 iki 7 v .v., sekma
dieniais nuo 10 iki 6 v.v.

Kultūros Židinio metinė ge
gužinė bus gegužės 16, šį sek
madienį, Kultūros Židinyje ir 
kieme. Pamaldos 12 vai. Po pa
maldų apeigos prie kryžiaus ir 
vainiko padėjimas. Paskui prasi
deda gegužinė. Valgiai bus iš
dėstyti salėje ir kieme. Židi
nio administracija kviečia visus 
kuo gausiau atsilankyti ir tuo 
paremti Kultūros Židinio išlai
kymą.

Dail. Vytauto Igno grafikos 
kūrinių paroda šį savaitgalį, ge
gužės 15 ir 17, vyksta Lietuvių 
Namuose Philadelphijoje. Paro
dą rengia šeštadieninė mokykla, 
parodos įrengimu rūpinasi Jūra 
Viesulienė.

N. Y. vyrų choras Perkūnas 
gegužės 22 vyksta koncertuoti 
į Worcester, Mass. Išvažiuoja ge
gužės 22, šeštadienį, 1 vai. iš 
Kultūros Židinio kiemo. Dar yra 
pora liekamų vietų. Kas norėtų 
drauge su choru keliauti, prašom 
skambinti Lionginui Dran- 
gaskui — 296-5655.

Rūta ir Lina Kidolytės daly
vauja aukštesniųjų mokyklų me
no parodoje, kuri vyksta Metro
politan muziejuje nuo gegužės 
13 iki 16. Kiekvienos priėmė 
po du darbus. Rūtos vienas pa
veikslas yra keturių portretų 
montažas, atliktas pieštuku, ant
ras paveikslas — tekstilės pie
šinys, tušas. Linos abu darbai 
yra piešiniai tekstilei, atlikti 
temperos dažais.

Maironio lituanistinės mokyk
los mokiniai gegužės 16, šį sek
madienį, dalyvauja Kultūros Ži
dinio gegužinėje ir atliks progra
mą — pašoks keletą tautinių šo
kių ir padainuos. Gi gegužės 
23, dar kitą sekmadienį, visa 
mokykla dalyvauja 11 vai. pa
maldose Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Po mišių bus gieda- 
dama Marijos litanija ir bus pro
cesija. Šios pamaldos rengiamos 
ryšium su parapijų metais.

Po Balfo madų parodos K. 
Židinyje ant scenos rasti karo
liai ir moteriškos aprangos 
dalis. Galima atsiimti skambi
nant 296-1939.

Ieškomas nedidelis butelis 
Woodhaveno rajone vienam as
meniui — moteriai. Skambinti 
441-1588.

Jonas Mikulskis, 82 metų, sa
vanoris, gyvenęs Woodhavene, 
mirė gegužės 4. Palaidotas ge
gužės 8 iŠ Apreiškimo parapijos 
bažnyčios Cypress Hills kapinė
se. Liko žmona Stefanija, dukros 
įremi Eitmanienė, Aldona Zika- 
rienė su šeimomis, Danutė, sū
nus Algis su šeima. Velionis į 
Ameriką atvyko po antrojo pa
saulinio karu su licndra tremti
nių banga. Buvo pašarvotas M. Va
linskienės šermeninėje.

Aiva Žarskuvienė, gyvenusi 
VVoodhavene, staiga mirė gegu
žės 6, ištikus širdies priepuoliui. 
Rasta bute negyva. Buvo pa
šarvota M. šalinskienės šerme
ninėje. Palaidota gegužės 8 iš 
Apreiškimo parapijos bažnyčios 
Cypress Hills kapinėse. Velionė 
buvo 58 metų. Liko dukra Lai
ma su šeima.

Vincas Meiliūnas, inžinierius- 
architektas, ištiktas širdies prie
puolio, staiga mirė gegužės 8, 
šeštadienį. Buvo 67 metų. Iš 
Europos buvo emigravęs j 
Australiją, iš ten prieš keliolika 
meti} atvyko į Ameriką ir gyveno 
New Yorke. Buvo pašarvotas 
M. Šalinskienės šermeninėje. 
Atsisveikinimas buvo gegužės 
11. Palaidotas gegužės 12 iš Ap
reiškimo parapijos bažnyčios 
Cypress Hills kapinėse. Liko 
žmona Genovaitė Meiliūnienė, 
SLA gen. sekretorė.

Vilius Pitkunigis, 61 meti} gy
venęs Elizabeth, N.J., mirė ge
gužės 9, palaidotas gegužės 12. 
Liko žmona Aldona, sūnus 
Rytas.

Loreta Stukienė, Lietuvos vy
čių centro valdylx>s pirmininkė, 
balandžio 25 dalyvavo Nekal
to Prasidėjimo parapijos East St. 
Louis, III., parapiečių susirinki
me. Čia anksčiau klebonavo da
bartinis vyskupas Antanas Deks- 
nys. Dabar klebonu yra Tėv. Vy
tautas Balčiūnas, OFM. Buvo at
vykę taip pat kiti centro valdy
bos nariai: Ann Marie Kassel, 
Irene Senkus, Paulius Binkis. 
Buvo nutarta atgaivinti vyčių 40 
kuopą. Prie šio darbo daug pri
sidėjo Agota Tričienė, parapijos 
veikli narė. Ši vyčių kuopa pri
klausys prie Illinois-Indiana 
apygardos ir bus vienintelė kuo
pa tarp Chicago ir Los Angeles. 
Loreta jau žvelgia į Omahą ir 
Springfield, III. Ten yra galimy
bių įsteigti vyčių kuopas. Ke
lionėje pirmininkė aplankė savo 
sergantį tėvelį ir savo buvusią 
36 kuopą, Brighton Park, Chi
cago. Čia ji pasveikino Joną 
Paukštį, kuopos pirmininką, 
kuris įrašė 100 narių. Suteikė 1 
ir 2 laipsnius.

J. Juodis iš Germantown, N.Y., 
atnaujindamas Darbininko pre
numeratą, pridėjo 10 dol. Laiš
ke rašo: “Nuoširdžiai linkiu Jū
sų Darbininko štabui ištvermės, 
kantrybės, sėkmės ir gausios 
sveikatos, kad dar ilgai šis laik
raštis lankytų mūsų visų na

mus.” Ačiū už auką ir linkėji
mus.

Daug lietuviškų knygų ir su
venyrų turi Darbininko admi
nistracija. Skambink 212 827- 
1351 ir prašyk, kad pasiųstų 
knygas į namus. 843-6677.

Balio surengtoje madų parodoje rengėjai, talkininkai, modeliavusios. Prie mikrofono kalba 
Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis. Ntiotr. U Tanu&ūčio

Lietuvių Katalikių Moterų S- 
gos 24 kuopa, kuriai vadovauja 
E. Mickeliūnienė, užprašė mi
šias už Lietuvą, prašant Mari
jos užtarimo. Mišios bus auko
jamos gegužės 15, šeštadienį, 
10 vai. ryto lietuvių pranciškonų 
koplyčioj.

BATUNas kviečia New Yorko 
apylinkės lietuvių visuomenę 
į žmogaus teisių vakaronę, ku
rioje kallrės į JAV atvykęs es
tas Sergei Soldatov bei ir lietu
vių rezistentas Vladas Šakalys. 
Vakaronėje bus gvildenami Pa
baltijo kraštų dabartiniai pasi
priešinimo metodai sovietam 
bei nušviečiami bendradarbiavi
mo pavyzdžiai sunkiose okupa
cijos sąlygose. Simpoziumas į- 
vyks penktadienį, birželio 4, 
7:30 v.v. estų namuose Manhat- 
tane.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Motinos diena paminėta ge
gužės 9, sekmadienį. Po pamal
dų Apreiškimo parapijos bažny
čioje žmonės susirinko į žemu
tinę parapijos salę, kur buvo gra
žiai stalai papuošti ir parengti 
vaišėm. Čia minėjimą surengė 
LB I-oji apylinkė ir Liet. Kat. 
Moterų Sąjungos 29 kuopa, ku
riai pirmininkauja E. Kezienė. 
Ji su savo talkininkėm parengė 
puikius pietus. Atsilankė per 
šimtinė svečių.

Kalbėjo Aloyzas Balsys. Kal
bėjo sklandžiai ir pakiliai, 
išryškindamas motinos vaid
menį lietuvių tautos istorijoje. 
Keletą eilėraščių apie motiną 
paskaitė Paulius Jurkus. Visai 
programai vadovavo LB I-mos 
apylinkės pirmininkė Apoloni
ja Radzivanienė. Po programos 
buvo vaišės. Minėjimas buvo 
sklandus ir dinamiškas, (p.j.)

Q U E E N S COLLISION 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting 
— VVelding — Frames straigh- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
kvenue, Richmond Hill, N.Y. 

11418. 24 hr. towing phone HI 
1-6666. Towing after 6:00 —

GRAŽI MADŲ PARODA 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Tradicinė Balfo šimtoji) sky
riaus surengta madų paroda ge
gužės 2 Kultūros Židinyje šie
met praėjo pakiliai ir elegantiš
kai. Parodos atidarymą pradė
jo Balfo skyriaus pirmininkė 
Jane Gerdvilienė. Pačią parodą 
trumpa kalba atidarė Lietuvos 
gen. konsulo žmona Janina Si
mutienė.

Toliau sklandžiai jai vadovavo 
Jūratė Balsytė, pristatydama mo
deliuotojas, aptardama pačius 
drabužius. Modeliai dar buvo 
palydėti muzikos iš garsajuostės. 
Šią muziką parinko ir įrašė mu
zikė Nijolė Ulėnienė, gi techniš
kai iš juostos pagrojo Aloyzas 
Balsys.

Vidury salės buvo padarytas 
tiltas. Per jį ir ėjo visi mode
liai. Daug šilumos ir jaukumo 
suteikė vaikai, kurie demonstra
vo vaikų drabužius.

Iš viso buvo pademonstruoti 
per 100 įvairių drabužių. Tai 
vis naujos mados. Visų dėme
sį patraukė madų kūrėjo And
riaus Kovai sukurtų drabužių 
kolekcija. Ji buvo demonst
ruojama pačiame gale. Kokios 
puikios medžiagos, kaip stilingai 
ir skoningai sukurti patys drabu
žiai. Tų drabužių demonstravi-

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. 

LIETUVĖS MOTERYS, GELBĖKIME 
LIETUVĮ!

Kreipiuosi i Jus, moterys, ne* Jūs neturite baimės, 
ir tikiu, kad su Jūsų pagalba išgelbėslme lietuvį, kuris 
yra O.S.I. kaltinamas, kaip “karo kriminalistas“, nieko 
bendro su kaltinimu neturįs.

Kurio* pažinojote, matėte ar sutikote dail. Juodį 
Jurgį Lietuvoje laike 1940-1942 metų ir norėtumėt* 
jam pagelbėti, prašau skubiai pranešti man, kuri jį 
ginu jo byloje.

Nyjoia S. Grybauskas
Attomey and Councellor at Law 
3631 Fifth Avenue North 
St. Petersburg, Florida 33713 
Telephone (813) 323-5405 
After Hours 522-7996

Su pagarba, 
Nyjoia S. Grybauskas

iną pravedė Gražina Tiškutė- 
Tucci, kalindama angliškai. Pa
sidžiaugė, kad lietuvis madų 
kūrėjas yra gerai įsitvirtinęs ma
dų pasaulyje.

Taip pat visų dėmesį patrau
kė ir Marijos Raugienės megzti 
įvairūs drabužiai. Buvo net ir 
vyriškos dvi aprangos. Čia Mari
ja Raugienė pademonstravo 
savo puikų menišką skonį, išra
dingumą ir technišką sugebėji
mą. Dar buvo ir kitų puikiai su
kurtų įvairių drabužių, megz
tukų. Nemažą kolekciją parūpi
no ir Jadvyga Kregždienė ir kita 
mezgėja .

Demonstravo drabužius visa 
eilė merginų, kurių pavardes pa
skelbs parodos rengėjai. Profe
sionalė modeliuotoja buvo Gra
žina Tiškutė-Tucci. Jau ir jos 
vaikai modeliavo. Andrius Kovai 
dar buvo atsivežęs modeliuotoją 
amerikietę.

Gražina Tiškutė-Tucci baig
dama pabrėžė, kad esą miela 
prisidėti prie Balfo labdaringos 
veiklos ir kad kitais metais ji ir 
Andrius Kovai vėl dalyvaus šio
je parodoje.

Pabaigoje pirmininkė sukvietė 
visus prie scenos ir apdovano
jo gėlėmis. Scenos uždangą pa- 
dekoravo Paulius Jurkus.

Publikos buvo arti dviejų šim
tų. Jie visi buvo pavaišinti kava 
ir pyragaičiais. Prie stalų patar
navo Maironio mokyklos vy
resnių skyrių mokinės.

Baigiant parodą, dar žodelį 
tarė ir Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis. Jis pasveikino J. Gerd- 
vilienę, kuri tą dieną šventė savo 
gimtadienį. Susirinkę sugiedojo 
ilgiausių metų, (p.j.)

LIETUVIŲ KULTOROS ŽIDINIO 
TRADICINĖ 

PAVASARIO ŠVENTĖ
įvyk* gegužės 16 d., sekmadienį

12 vai. salė)* Iškilmingos pamaldos 

1 vai. iškilmės prie lietuviško kryžiau*

1:30 vai. popiet Židinio kieme pavasariška

GEGUŽINĖ
Lietuviški pietos, kepsniai ant žarijų, šalti gėrimai, 

muzika, dainos, loterija ir kitos linksmybės.
Tautinius šoklus pašoks Maironio šeštadieninės mo

kyklos jaunieji šokėjai.

Visus širdingai kviečia atsilankyti 
KULTŪROS ŽIDINIO FONDO VALDYBA 

IR TĖVAI PRANCIŠKONAI

Lietuviai pranclikonai kviečia Jut praleisti tavo atostogas 
jų VASARVIETĖJE Kennebunkporte, Maine.

Sezonas prasideda liepos 3 ir baigiasi rugsėjo 6.

Vasarvietė yra labai gražioje kurortinėje vietoje — prie pat 
Atlanto vandenyno. Buto ir maisto kainos visiems prieinamos.

Informacijai adresas:

Frandscan Guost House 
Kennobunkport, Melne 04066 
TeL (207) 007.2011

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ NAMAI 
rengia 

ŠEIMYNIŠKĄ 
GEGUŽINĘ
gegužė* 23, sekmadienį, 1 vai. popiet 
gražiame Planko* parko, 3200 Knight* Road, ComwM* 
HeigM*, PA.
(1-96 sukti* į vakaru* ant Street Road)

Lietuviška* melsta*, gėrimai, sporte*.

Jalgu lytų, gegužinė bu* gretimojo salėja. 
Laukiame visų M visur!

L. N. VALDYBA


