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Prez. Reagan numato iš dalies 
panaikinti javų pardavimą Sov. 
S-gai taip, kad, sutramdydama 
savo norus kištis į Lenkijos vi
daus reikalus, Sov. S-ga galėtų 
pirkti daugiau javų.

JAV pasiūlė teikti Pakistanui 
ūkinę ir karinę pagalbą per atei
nančius 5 metus. Per pirmuo
sius metus jam būtų suteikta 500 
mil. dol. paramos. Pakistanas 
buvo atmetęs prez. Carter siūly
tą paramą, nes ji buvusi per ma
ža ir trumpalaikė.

Libane, nežiūrint daugelio 
pastangų pasiekti paliaubas, su
sišaudymai tarp krikščionių mi
licijos ir ją remiančio Izraelio 
su Sirijos kariais ir palestinie
čiais iš Beiruto ir Zahle miestų 
pasiekė ir Sidon ir Tyre uostus.

Lenkijos komunistų partijos 
750 delegatų konferencija pa
reikalavo didelių reformų parti
joje; partijos galia turi spindu
liuoti iš apačios į viršų, o ne at
virkščiai, kaip iki šiol buvo į- 
prasta . Delegatai reikalavo tei
sės laisvai rinkti partijos parei
gūnus, o ne juos skirti, dides
nės spaudos laisvės ir kad par
tijos kongresas būtų transliuoja
mas per televiziją.

JAV numato pradėti paren
giamuosius pasitarimus su Sov. 
S-ga dėl branduolinių ginklų 
sumažinimo Europoj, nes JAV 
sąjungininkai, sutikdami savo 
teritorijose išdėstyti naujas JAV 
raketas, yra išgavę iš JAV paža
dą rimtai tartis su Sov. S-ga dėl 
jų sumažinimo.

R. Vokietijos komunistų parti
jos kongresas partijos gen. sek
retorium vėl perrinko tas parei
gas ėjusį Erich Honecker.

Lenkijos vyriausybė sutiko, 
kad jos privatūs ūkininkai gali 
burtis į nepriklausomą ūkininkų 
uniją, pasivadinusia taip pat So
lidarumo vardu.

Sov. S-gos prez. Brežnevas, 
susirūpinęs dėl JAV sėkmingai į 
erdves išmesto erdvėlaivio ir jo 
grįžimo į žemę, pareiškė esąs 
pasiruošęs pradėti pasitarimus 
kariniam veiksmam erdvėj už
drausti.

JAV karo laivynas yra pajė
giausias Indijos vandenyne, kur 
jis yra pasirengęs sustabdyti Sov. 
S-gos žygius įsistiprinti Afrikoj 
ir Azijoj. Jos ten turi sutrauku
sios 32 kovos ir pagalbinius 
laivus, o Sov. S-ga — tik 21.

JAV yra galutinai nusistačiu- 
sios parduoti Saudi Arabijai 5 
elektroninės žvalgybos lėktuvus 
ir aprūpinti jos jau turimus karo 
lėktuvus papildomais kuro ba
kais ir oro tanklaiviu.

Saudi Arabijos aliejaus minis- 
teris šeikas Ahmed Žaki Yamani 
pareiškė, kad Saudi Arabija ne
sumažins aliejaus gamybos ir 
nekels kainų tol, kol kitos alie
jų gaminančios valstybės sutiks 
žymiai sumažinti aliejaus kainas.

JAV karo laivynas sutiko atly
ginti Japonijai paskandinto Ja
ponijos prekinio laivo nuosto
lius.

Spėjama, kad Jugoslavijos Ko- 
sovo provincijos albanai sudegi
no ortodoksų patriarchato būsti
nę Pec mieste su daugybe me
ninės vertės ikonų ir knygų.

Okupuotoj Lietuvoj saugumas 
sulaikė Helsinkio grupės narius 
Mečislovą Jurevičių ir Vytautą 
Vaičiūną. Juos apkaltino Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos platinimu.

Valst sekr. Haig pareiškė, kad 
rūpinimasis žmogaus teisėm su
daro neatskiriamą JAV užsienio 
politikos dalį.

JAV planuoja dalį V. Vokieti
joj laikomos savo kariuomenės 
įkurdinti arčiau R. Vokietijos ir 
Čekoslovakijos sienų.

TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI 
KATALIKŲ KOMITETAS

Dokumentas Nr. 36 (198O.X. 
20) — Pranešama, kad į 1TG 
Katalikų komitetą įsijungė trys 
nauji nariai:

Kun. Leonas Kalinauskas, ind. 
235036, Kėdainių rau., Josvai
niai, Šušvės g. 16.

Kun. Algimantas Keina, ind. 
234645, Varėnos raj., Valkinin
kai.

Kun. Vaclovas Stakėnas, ind. 
234584, Alytaus raj. Kriokialau- 
kis.

1981 metams TTG Katalikų 
Komiteto sekretoriumi išrinktas 
kun. Jonas Kauneckas.

Dokumentas Nr. 37 (198O.X. 
20) — Pareiškime Lietuvos KP 
CK antrajam Sekretoriui Dy- 
benkai rašoma: “Kaip matosi iš 
Eduardo Bulacho autobiografi
jos, jis savo gyvenime yra daug 
iškentėjęs neužtarnautų pažemi
nimų ir ujimo; viso to priežas
timi buvo tik jo religiniai įsiti
kinimai”. Toliau prašoma leisti 
jam emigruoti į JAV.

Dokumentas Nr. 38 
(1980.XI.1)

Lietuvos TSR 
Prokurorui

1975 m.-Kaune, prie Aleksoto 
kelto, einant į bažnyčią buvo

Bostono lietuvių šokių sambūrio studentai šokėjai, kurie gegužės 31 dalyvaus Amerika ryti
nio pakraščio lietuvių tautinių šokių šventėje Hartforde.

SOVIETŲ 
KORESPONDENTAS 
IEŠKO MUILO

Maskvos savaitraštis Literatur- 
naja Gazeta, norėdamas ištirti 
sovietų vartotojo kasdieninį gy
venimą, pasiuntė savo korespon
dentą Vii Dorofejev į 735 my
lias į pietus nuo Maskvos esantį 
Krasnodar miestą, garsėjusį savo 
muilo fabriku.

Aerodrome korespondentas 
stebėjosi, kodėl kiekvienas lėk
tuvo keleivis su savim nešė 
krepšius muilo, skutimosi kremo 
ir plaukam plauti skysčių. Slan
kiodamas miesto gatvėm, jis už
suko į krautuvę skutimosi kremo 
nusipirkti, bet pardavėja atsakė, 
kad tokios prekės ji neturinti, 
ir pasiūlė nusiskusti kirpykloj. 
Pasiteiravus apie muilą, jam 
buvo atsakyta, kad jo ieškoti rei

užpulta ir peiliu nužudyta vie
nuolė seselė, uoli vaikų kateche- 
tė Stanislava Lušaitė. Atgavus 
sąmonę ligoninėje, ji papasako
jo, kad ją užpuolęs pagyvenęs 
vyras pilku ploščiumi ir keliais 
peilio smūgiais ją mirtinai 
sužeidęs. Prieš mirtį seselė, tu
rėdama pilną sąmonę, žudikui 
dovanojo. Palaidota Viduklės 
kapinėse.

1978 m. kovo 10 d. naktį 
banditai užpuolė Šiluvos klebo
ną kun. Vaclovą Grauslį ir peiliu 
sužeidė; laimė, kad pabėgo, ta
čiau ligoninės neišventė. Vienas 
užpuolikas vilkėjo milicininko 
uniforma. Kalbama, kad nusikal
tėliai pagauti, bet teismui ne
perduoti.

1980 m. balandžio 28 d. 7:30 
vai. buvo užpultas ir smarkiai 
sumuštas Karmėlavos klebonas 
kun. Benediktas Povilanskis. 
Tuo metu jis pernešė Švč. Sak
ramentą iš sakristijos saugyklos į 
didįjį altorių. Nusikaltėliai ne
surasti, o gal būt rimtai ir ne
ieškota.

Paskutiniųjų mėnesių įvy
kiai ir vėl giliai sukrėtė tikin
čiąją Lietuvos visuomenę.

Š m. rugsėjo 12-13 d. naktį 
nežinomi piktadariai įsiveržė į 
Kulautuvos klebono ir Kauno ar
kivyskupijos kanclerio kuru An
tano Bitvinsko butą ir, žiauriai 
primušę, paliko jį vos gyvą. Ku

kia už 65 mylių esančiam No- 
vorosiisk mieste, bet ir ten jis 
pavėlavo — muilas buvęs išpirk
tas. Ten jis galėjo nusipirkti 
tik automobiliam plauti milteliui 
Grįžęs į Krasnodar, korespon
dentas dar nusipirko brangių 
kvepalų ir vaikišką dantų šepe
tėlį.

Kelias dienas nesiprausęs ir 
nusiminęs, jis užsuko į miesto 
juodąją rinką, kur visko buvo 
pakankamai, tik reikėjo brangiau 
mokėti. Pasirodo, kad garsaus 
muilo fabriko darbininkai fabri
ko sienoj buvo išgriovę skylę, 
per kurią klijentam pardavinė
davo fabriko gaminius dėžėm po 
$7.50 už dėžę, ir niekas neįsten
gė jų prekybos patikrinti. Net ir 
korespondentui pavyko iš fabri
ko išeiti netikrintam, nors jo ki
šenės pūpsojo nuo fabriko ga
minių.

nigui teko atsigulti į ligoninę. 
Nusikaltėliai nesurasti.

Š. m. spalio pradžioje kažko
kie nusikaltėliai neišaiškintomis 
priemonėmis sunkiai apdegino 
Šlavantų kleboną kun. Juozą 
Zdebskį. Kauno Klinikines ligo
ninės gydytojai nustatė II laips
nio nudegimą. Gydant pasirodė, 
kad tai II-III laipsnio nudegi
mas. Reikia pastebėti, kad tiek 
nusikaltimo metu, tiekpo jo kun. 
J. Zdebskį įkyriai sete motori
zuoti asmenys. Kartu s v kun. 
Juozu Zdebskiu silpnesniame 
laipsnyje buvo apdegintas ir inž. 
Vytautas Vaičiūnas.

Spalio 10-11 d. naktį piktada
riai užpuolė savo bute miegantį 
Luokės kleboną kun. Leoną Ša
poką. Po 4-5 valandų sadistiško 
kankinimo rado kleboną ant 
grindų negyvą. Reikia priminti, 
kad š.m. “Tiesoje” buvo patal
pinti net du straipsniai prieš 
nužudytąjį kunigą, nors tarybi
nis teismas buvo išsprendęs by
lą kunigo naudai.

Spalio 18 d. naktį plėšikai už
puolė Griškabūdžio kl eboną 
kun. Vytautą Užkuraitį: keliais 
dūriai sužeidė ir sudaužė galvą. 
Kunigas gydosi Šakių ligoninėje, 
o nusikaltėliai ieško nauji^ aukų.

Šiandien Lietuvos tikintieji 
pagrįstai klausia: kas yra tie su
žvėrėję nusikaltėliai irkuris ku- 

^aigas bus sekančia jų auka? Kuo 
(nukeltais psl.)

IŠKYLA DIDŽIOJO 
VAIRININKO KLAIDOS

Kinijos ilgojo žygio bendra
keleivis išlaisvinimo armijos 
štabo viršininkas Huang Ke- 
cheng įšdrįsdavo MaoZedong 
nurodyti kai kurias klaidas ir jo 
veiksmus kritikuoti. Už tai jis 
buvo pašalintas iš turttos vie
tos, bet, Mao mirus, jis vėl buvo 
paskirtas partijos drausmės cent
rinės inspekcijos komiteto virši
ninku ir lapkričio mtn. pasakė 
visų laikraščių pakartotą kalbą, 
kur jis teigia, kad savo am
žiaus pabaigoj Mao buvęs ne
kantrus ir tuoj pat laukęs rezul
tatų, o su jam prieštaraujančiais 
jis elgęsis kaip su priekis. Di
dysis vairininkas amliaus pa
baigoj liovėsi buvęs protingas ir 
neteko ryšių su kasdieniniu

Lietuvoje 1979 pradėtas leisti 
pogrindinis Vytis pagaliau pa
siekė Vakarus. Penktojo žurnalo 
numerio (1980 m. liepa — rug
pjūtis) vyr. redaktoriumi nuro
domas Vladas šakalys, kurį Vy
čio redakcija sveikina “sėkmin
gai perėjus ‘geležinę uždangą* 
— TSRS sieną — ir linki toliau 
kilniai dirbti lietuvių Tautos la
bui”.

Pirmame Vyčio straipsnyje, 
“Laisvė ateina iš Vakarų”, rašo
ma, kad dabartinė politinė įvy
kių banga artina momentą, kada 
“laikinai atidėta” Lietuvos ne
priklausomybės byla bus atgai
vinta. Prie jos atgimimo daug 
prisidėjo Lietuvos rezistencija ir 
laisvajame pasaulyje gyvenantys 
lietuviai, kurie “vadovaujami 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto ir kitų organizaci
jų, neleido Lietuvos klausimo 
pamiršti”. Dalis straipsnio para
frazuota iš pokario laikraščio 
“Partizanas”, kuris buvo pami
nėtas Vyčio pirmame numeryje.

Vytyje skelbiamos ištraukos iš 
šiuo metu Įsručio (Cemiakhovs- 
kio) psichiatrinėje ligoninėje ka
linamo dr. Algirdo Statkevičiaus 
knygos “Visuomenės gyvenimo 
abėcėlė arba bendražmogišku- 
mo manifestas”. Anot autoriaus, 
“šiandien ultrafašistinė Rusijos 
imperija labiau bijo plunksnos, 
negu šautuvo”. Paskelbtas ir 
Statkevičiaus pareiškimas, rašy
tas pernai rugpiūčio 12 LTSR 
Aukščiausios Tarybos prezi
diumo pirmininkui Barkauskui. 
Statkevičius nurodo, kad jis 
buvo teistas už akių ir net da
bar nežino, kuo jis specifiniai 
kaltinamas; jis reikalaują, kad už 
jo ir Lietuvos Helsinkio grupės 
šmeižimą teisminėn atsakomy
bėn būtų patraukti jį teisęs tei
sėjas, eilė KGB darbuotojų ir 
psichiatrai. Jis taip pat prašo, 
kad, remiantis gautu iškvietimu, 
jam būtų leista išvykti į JAV-es 
pas seserį-

Kitame straipsnyje palygina
ma sovietinė ir pogrindžio spau
da Lietuvoje. Spausdinami šiuo 
metu kalinamo estų patrioto 
Marto Niklaus įspūdžiai ‘“Vil
nius ir vilniečiai disidento aki
mis”. Savo pareiškime Lietuvos 
saugumo ir valdžios organams 
Danutė Keršiūtė aprašo, kaip 
1980 birželio 24 KGB ją tardė 
dėl per kratą paimtų poeto Os
karo Milašiaus kūrinių. Tardy
mo metu iš jos buvo tyčiojama
si ir, galiausiai, ji buvo sumušta.

Viktoro Petkaus bylai didelės 
reikšmės turi Vytyje paskelbtas 
22-mečio Regimanto Paulionio 
pareiškimas LKP CK antrajam 
sekretoriui N.K. Dybenko ir 
KGB pirmininkui generolui J. 
Petkevičiui. Jis aprašo, kaip 
KGB šantažo būdu privertė jį 
šnipinėti Petkų, o vėliau mela
gingai liudyti Petkaus byloje. 
Petkaus teisme Paulionis savo 
suklastotų parodymų atsisakė, 
Ur tai jis prarado darbą ir yra 
KGB persekiojamas. “Pareiškiu, 
jog nutraukiu visus ryšius su 
KGB organais, atsisakau visų sa
vo raštų, dar kartą atsisakau pa
rodymų prieš Viktorą Petkų, ku
rie buvo KGB fabrikacija, pasi
naudojus mano silpnumu ir 
bailumu”, užbaigia savo pareiš
kimą Regimantas Paulionis.

“Kronikos” skyrelyje spausdi
nama vertingos biografinės me
džiagos apie Lietuvoje persekio
jamus patriotus Petrą Lukoševi
čių, Gintautą Iešmantą, Volde
marą Karaliūną, Julių Sas
nauską, Vytautą Abrutį ir Liuta- 
varą Kazakevičių.

(Elta)

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pastangomis ir lėšomis 
perspausdintas ofsetiniu būdu 
Vyčio 5-tas numeris taip, kaip 

masių gyvenimu. Bet ne jis vie
nas buvęs kaltas — buvę kalti ir 
jo padėjėjai. Tačiau nežiūrint 
šitų klaidų, Mao mintys ir toliau 
pasiliks vadovaujančiu švyturiu 
ateinančiom kartom.

Šia kalba turbūt siekiama pa
tirti masių nusistatymą Mao at
žvilgiu: jei minios pritars Mao 
klaidų nurodymui, tai tų klaidų 
bus atrasta ir daugiau, o, jei ne, 
teks ir toliau Mao garbinti.

jis buvo gautas Vakaruose, pa
taisant techniškai tik tas vietas, 
kur sunku ar neįmanoma įskai
tyti tekstą. Planuojama juos leis
ti ir toliau šiais bei ateinančiais 
metais, kai tik jie pasieks mus.

Vieno leidinio auka, apmo
kanti perspausdinimo ir pašto 
išlaidas, yra 4 dol. Prenumera
ta už 6 leidinius šiais ir kitais 
metais — 20 dol. auka. Laukia
ma ir aukų, kurios labiau parem
tų Lietuvos pogrindžio spaudos 
platinimą ir tuo pačiu visų pa
saulio lietuvių bendrą kovą už 
Lietuvos laisvę.

Visos aukos gali būti nurašo
mos nuo federalinių mokesčių 
(Intemal Revenue Service No. 
CHI-EO 1981140).

Čekius ar “Money Order” ra
šyti LITHUANIAN WORLD 
COMMUNITY FOUNDATION 
vardu ir siųsti Pasaulio Lietu
vių Bendruomenei šiuo adre
su: Lithuanian World
Community, 5620 So. Claremont 
Avė. Chicago, Illinois 60636 
U.S.A.

— PLB

JUGOSLAVIJOS 
VARGAI SU
ETNIKAIS

Neseniai Jugoslavijos Kosovo 
provincijoj buvo kilusios dide
lės riaušės, per kurias ten dau
gumą sudarą albanai reikalavo 
sukurti nepriklausomą provinci
ją. Ši provincija iki 17 a. buvo 
gyvenama serbų, bet jie, spau
džiami turkų, pasitraukė į šiaurę, 
o į jų vietą atkeliavo albanų 
klajoklių gentys. Didžiosiom pa
saulio valstybėm 1913 sukūrus 
nepriklausomą Albaniją, Kosovo 
provincija į ją nebuvo įjungta, 
bet albanai šito niekada neuž
miršo. Įsigalėjus Jugoslavijoj Ti
to, Kosovo provincijos albanai 
buvo masiškai žudomi už karo 
metu bendradarbiavimą su Itali
ja, kuriai Hitleris buvo pavedęs 
valdyti tą provinciją. Albanai 
skundžiasi, kad Jugoslavija nesi
rūpina ir jų ūkine gerove.

V. Vokietijoj dėl bado streiko 
kalėjime mirė ten laikytas tero
ristinės Raudonosios armijos 
grupės narys Sigurd Friedrich 
Debus. Todėl įvairiuose V. Vo
kietijos miestuose buvo išsprog
dinta bombų, o V. Berlyne, Ha- 
nover, Kiel ir Graefelfing R. ka
talikų katedrose negalėjo įvykti 
Kristaus prisikėlimo apeigos.

Prez. Reagan suteikė besąly
ginę amnestiją FBI aukštiem 
pareigūnam W. Mark Felt ir Ed- 
ward S. Miller, kurie buvo 
teismo rasti kalti už bandymą 
pažeisti piliečių konstitucines 
teises, leidžiant FBI agentams 
įsilaužti į teroristinės Weather 
Underground grupės narių gi
minių ar draugų butus 1971 ir 
1972 m.

Sov. S-gos ir Afganistano sau
gumo agentai pagrobė Afganista
no sostinėj Kabule į JAV am
basadą bandantį patekti rusą.

Beveik 30 proc. JAV viduri
nių mokyklų mokinių yra 
pasiryžę vengti karinės ar civili
nės tarnybos, jei vyriausybė 
baydytų tokias prievoles padary
ti privalomas.

Sovietų saugumo organai 
areštavo Ukrainos Helsinkio 
grupės narį advokatą Ivan 
Kandyta.

Vakarus pasiekė slaptai iš Sov. 
S-gos išgabenta vaizdajuostė 
apie ištrėmime gyvenantį moks
lininką Andrei Sacharovą. Jis 
skundžiasi visiška izoliacija, jo 
dienoraščių ir mokslinių straips
nių konfiskavimu ir didelėm 
KGB pastangom išjungti jį iš 
mokslinio gyvenimo.

Prez Reagan pradėjo ruošti 
kiek skirtingą JAV karinę strate
giją, pagal kurią JAV karinės pa
jėgos turėtų būti paruoštos ir 
ilgiau trunkančiam galimam ka
riniam susiki.timui su Sov. S- 
8*-
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Mirė dar vienas tautos išga
ma. Kovo 27 Lietuvoje mirė 
dimisijos generolas majoras Jo
nas Macijauskas. Buvo gimęs 
1900 Obelių miestelyje, Rokiš
kio apskrityje. 1919 bolševikams 
nepavykus užimti Lietuvos, J. 
Macijauskas vis dėlto pasiliko 
ištikimas jų tarnas ir knisosi po 
nepriklausomybės pamatais. Už 
tą veiklą buvo nuteistas kalėti. 
1921 buvo iškeistas j Sov. Rusi
joje kalinamus lietuvius. Rusijo
je J. Macijauskąs įstojo į raudo
nąją armiją, baigė kavalerijos 
mokyklą ir politinę karo akade
miją. Buvo tuojau paskirtas r. ar
mijos pulko politiniu vadovu. 
Pirmosios bolševikų okupacijos 
metu, 1940-41, jis buvo paskir
tas Lietuvos kariuomenės likvi
datorium (oficialiai vadinosi 
Lietuvos liaudies kariuomenės 
politiniu vadovu, turėjusiu Lie
tuvos kariuomenę įjungti į rau
donąją armiją). Sovietų-vokiečių 
karo metu jis buvo vad. 
16-osios lietuviškos divizijos po
litiniu viršininku. Už tas parei
gas jam buvo suteiktas generolo 
majoro laipsnis. Ir antrojoje bol
ševikų okupacijoje J. Macijaus
kas kai kurį laiką buvo karinio 
komisariato politinio skyriaus 
viršininku ir ministrų tarybos 
patarėju. Apdovanotas dviem 
Lenino ordinais, spalio, revo
liucijos ordinu ir daugybe viso
kių sovietinių medalių. J. Ma
cijauskas nuėjo bolševikams tar
nauti ne aplinkybių verčiamas, 
bet kaip tikras tautos išgama. 
Už lietuvių tautos reikalų išda
vimą jis taip labai okupantų 
ir gerbiamas. Jo nekrologą pasi
rašė visas Liet, komunistų parti
jos politbiuras.

— Lietuvos komunistų yra 
nepaprastai gerbiamas ir poe
tas Julius Janonis. Tenykštėje 
spaudoje minima jo gimimo 85- 
erių metų sukaktis. J. Janonis 
buvo vidutinio talento poetas, 
savo visas kūrybines jėgas paau
kojęs būsimai Rusijos revoliuci
jai. Jis naiviai romantiškai tikė
jo, kad revoliucija atneš laimę

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖ HARTFORDE

Gegužės 31 Hartforde vyks
ta rytinio pakraščio tautinių šo
kių šventė. Šventės vadovė yra 
Dalia Dzikienė, muzikos vado
vas — Jurgis Petkaitis, rengi
mo komiteto pirmininkas — Al
fonsas Dzikas.

Šventėje dalyvauja šie viene
tai ir jų vadovai: Kalvelis iš Bal- 
timorės, vadovai Daina Buivytė 
ir Rytis Grybauskas; tautinių šo
kių sambūris iš Bostono, vado
vai Ona IvaSkienė ir Gediminas 
Ivaška; Sūkurys iš Brocktono, 
vadovas Vytautas Bruzgys; Ber
želis iš Hartfordo, vadovė Dalia 
Dzikienė, Liepsna iš New Jer- 
sey, vadovė Rūta Mickūnienė, 
Tryptinis iš New Yorko, vadovė 
Jadvyga Matulaitienė, Aušrinė iš 
Philadelphijos, vadovas Eimutis 
Radžius, Lazdynas iš Rocheste- 
rio, vadovė Jadvyga Reginienė.

Šventėje taip pat dalyvauja 
penkios lituanistinės mokyklos: 
Vinco Kudirkos mokykla iš Eli- 
zabeth, New Jersey, vadovė 
Aušra Tursaitė; Maironio 
lituanistinė mokykla iš New 
Yorko, vadovas Raimundas Bal
sys; Vinco Krėvės mokyklos gru
pė — Aulrinėlė iš Philadel
phijos, vadovė Aušra Bagdona
vičiūtė; Washingtono mokyk- 
tes grupė — Suktinis, vadovė 
Daina Penkiflnaitė; Worcesterio 
mokyklos grupė — Žaibas, vado
vės Nijolė Pranckevičienė ir Ire
na Markevičienė.

žmonijai. Tačiau revoliucijos iš
vakarėse nusižudęs, jis nė ne
matė tikrojo bolševizmo veido. 
O lietuvių tautai J. Janonis nie
ko pozityvesnio nepaliko, nors 
dabartinių Lietuvos mokyklų 
programose jis ir smulkiai nagri
nėjamas, garbinamas.

— Pavergtos Lietuvos spaudo
je platokai paminėta teatro ar
tistės Onos Kurmytės-Mazurke- 
vičienės (1901-1952) 80-ties 
metų gimimo sukaktis. Išskai
čiuojami jos svarbiausieji vaid
menys: P. Vaičiūno “Nuodėmin
go angelo“ Dalia, Putino “Val
dovo” Gerda, V. Krėvės “Šarū
no” Eglė, H. Sudermano “Jo
ninių” Marikė, H. Ibseno “Hel- 
golando kovotojų” Jordis, F. Ši
lerio “Marijos Stiuart” Elzė, V. 
Šekspyro “Karaliaus Lyro” Go- 
nerilė, M. Gorkio “Miesčionių” 
motina, J. Baltušio “Gieda gai
deliai” Rokienė. Savo perso
nažus aktorė kūrė su tempera
mentu ir stipria intuicija.

— Lietuvos teatruose maža 
lietuvių dramaturgų veikalų. 
Verčiamasi daugiausia menkos 
vertės “tarybinių” rusų ar “bro
liškų tautų“ dramaturgų kūri
niais. Šiaulių dramos teatras in
scenizavo čekų rašytojo Z. Plu- 
haržo romaną “Paskutinis susto
jimas”. Režisavo Stasys Paska. 
Paguoda, kad Kauno dramos 
teatras pastatė žymaus švedų ra
šytojo A. Strindbergo tragikome
diją “Kreditoriai”. Režisavo Gy
tis Padegimas, vaidino D. Kaz- 
ragytė, A. Masiulis ir kiti. Vil
niaus universiteto kiemo teatras 
pastatė H. Ibseno “Peer Gynt”. 
Režisavo VI. Eimantas.

— Kovo pabaigoje Liet. Moks
lų Akademijoje Vilniuje įvyko 
eilinė baltų konferencija. Be 
Lietuvos kalbininkų konferenci
joje dalyvavo “mokslininkai“ iš 
Maskvos, Minsko, Kijevo, Lenin
grado, Talino ir Rygos. Buvę 
paskaityta net 58 referatai. Jų 
autoriai mėgino atsakyti į klausi
mus, kaip susidarė baltų tautos, 
kokie jų kalbiniai santykiai su 
kitomis tautomis. Būdinga, kad 
mėginama surasti baltų ir rusų 
tautų giminystę.

— Vilniuje kovo pabaigoje 
įvyko šeštasis paminklų apsau
gos ir kraštotyros draugijos su
važiavimas. Pranešimuose ir 
ataskaitoje buvo pabrėžti krašto
tyros uždaviniai: “rinkti istorinę 
medžiagą apie darbo žmonių 
kovas už tarybų valdžią, socia
lizmo kūrimą, ekonomikos, 
mokslo ir kultūros suklestėji
mą”. (...). “Apie žuvusių ko
vose už tarybų valdžią biografi
nius duomenis”. Rašoma, kad 
Lietuvoje esą apie 300 krašto
tyros muziejų. Bet kai į tuos mu-

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

(atkelta ii 1 psl.) 
paaiškinti, kad nusikaltėliai vei
kia labai drąsiai, tarsi jausdami 
stiprų užnugarį?

Mes esame susirūpinę, kad 
tarybinės valdžios įstaigos nepa
rodytų tokio nusikalstamo aplai
dumo, kokį parodė per paskutinį 
dešimtmetį, kai buvo sudegintos 
Sangrūdos, Batakių ir Gaurės 
bažnyčios, arba kokį parodo, kai 
kasmet daugelyje vietų išnie
kinamas Švč. Sakramentas. Per 
paskutinius du metus buvo iš
niekintas Švč. Sakramentas, pats 
brangiausias Bažnyčios turtas, 
Kauno Prisikėlimo bažnyčioje, 
Upynoje, Žemaičių Kalvarijoje, 
Sedoje, Juozapave, Tryškiuose, 
Gudanave, Kuršėnuose, Dotnu
voje, Josvainiuose, Baptuose, 
Vilkijoje, Alsėdžiuose, Joniš
kėlyje, Vyžuonose, Klovainiuo
se, Skiemonyse, Balbieriškyje ir 
kt. Deja, nusikaltėliai neišaiš
kinti, o gal ir nesistengta išaiš- 

Jdnti.
Mums atrodo, kad tarp visų šių 

nusikaltimų: bažnyčių apiplė
šimų, deginimų, Svč. Sakra
mento išniekinimų, kunigų kan
kinimų ir žudymų yra kažkoks
vidinis, organinis ryšys. Ir todėl 
natūralu, kad tikintieji šiuos 
skaudžius ir baisius nusikalti
mus kvalifikuoja kaip sąmonin
gą, apgalvotą akciją prieš Ka- 

zięjus renkama tokia šlamštinė 
medžiaga, išgalvoti prasima
nymai. pasigyrimai, bu labai 
džiaugtis netenka. Nedžiugina 
nei sovietinės pareigūnės Lietu
vos TSR aukščiausios tarybos 
prezidiumo pirmininko pava
duotojos L. Diržinskaitės “išrin
kimas“ paminklų apsaugos ir 
kraštotyros draugijos pirmi
ninke. Dar į valdybą “išrinkta” 
ir rusė A. Kotova. Taigi net 
moksliniai darbai pajungiami 
komunistinei propagandai.

— Vilniaus B. Dvariono vardo 
muzikos mokykloje kovo pabai
goje įvyko respublikinis jaunų
jų pianistų konkursas. Rašoma, 
kad konkurse dalyvavo jaunieji 
pianistai iš 70 muzikos mokyklų. 
Konkurso duomenys dar nepa
skelbti.

— Kauno paveikslų galerijoje 
balandžio pradžioje atidaryta 
pavasarinė tapybos darbų paro
da, kurioje išstatyta per pusant
ro šimto paveikslų. Iš parodos 
bus atrinkti paveikslai trimeti
nei Pabaltijo respublikų parodai, 
kuri netrukus įvyksianti Vilniuje.

— Spaudoje rašoma, kad Liet, 
žemės ūkio ministerijoje įvyko 
kolchozų tarybos posėdis, kuris 
apsvarstė komunistų partijos 
XXVI ir Liet. kom. partijos 
XVIII suvažiavimų reikalavimus 
žemės ūkiui. Žodžiu, posėdyje 
ieškota būdų, kaip dar labiau pa-

MIRĖ ŠIMTAMETIS 
DARBININKO SKAITYTOJAS

Du Bois, Pa., kovo 29 mirė 
Juozas V. Markalonis, sulaukęs 
103 metų.

Jis buvo gimęs 1878 kovo 6 
Saulėnų kaime, Suvalkų gu
bernijoje. (Kur toks kaimas yra, 
dabar tiksliai negalime pasaky
ti). 1899 atvyko į Ameriką, pir
ma sustojo Pittsburgh, Pa., o 
1900 apsigyveno DuBois, Pa. 
Dirbo anglių kasyklose.

Į DuBois buvo atvykęs Dar- 

Juozas Albertas Markalonis, 
velionio Juozo Markalonio 
anūkas, kunigas, vienuolis 
pranciškonas, per 12 metų 
dirbąs misijose Brazilijoje.

talikų Bažnyčios autoriteto ir įta
kos kilimą Lietuvoje.

Tamsta Prokurore, imkitės 
skubių priemonių sudrausti ta
rybinę mafiją ir nusikaltėlius 
patraukti baudžiamojon atsako
mybėn, mat šie prieš Bažnyčią 
ir kunigus nukreipti nusikalti
mai, ne tik Bažnyčiai yra žalin
gi, bet ypač kompromituoja ta
rybinę valdžią, kuri visomis 
priemonėmis globoja ateistus ir 
kovojančius prieš Bažnyčią.

Tikinčiųjų teisėms ginti Kata
likų komiteto nariai-kunigai:

Leonas Kalinauskas
Jonas Kauneckas 
Algimantas Keina 
Vaęlovas Stakėnas 
Alfonsas Svarinskas 
Sigitas Tamkevičius 
Vincas Vėlavičius

-o-
Po šiuo arba panašaus turinio 

pareiškimais yra pasirašę dešim
tys tūkstančių Lietuvos tikinčių
jų ir daugelis kunigų.

Dokumentas Nr. 39 (1980JCI. 
1) —* skirtas Madrido konferen
cijai ir jame nušviečiama dabar
tinė Lietuvos Katalikų padėtis.

-o-
Dokumentas Nr.,40 (1980.XI. 

25) — čia aprašomas latvių kun. 
Vladislovo Zavalniuk sumuši
mas ir patalpinimas į psichiatri
nę, ligoninę.

1......... ........... ...................................................

plakti ir išnaudoti vargšus kol- 
chozininkus.

— “Kalba ir žmonės“ serijo
je išleistos Lietuvoje dvi praktiš
kos knygelės. Žinomas kalbinin
kas Kazys Morkūnas parašė kny
gelę “Pažintis su lietuvių kalbos 
tarmėmis**. Autorius lengvu sti
liumi supažindina su lietuvių 
kalbos tarmėmis, jų savybėmis, 
geografiniu plotu, pamini ir žy
mesniuosius mūsų tarmių moks
lininkus, net kitataučius kalbi
ninkus. Praktikos reikalams tin
ka ir Stasio Keinio “Terminolo
gijos abėcėlė”.

— Literatūros ir Meno sa
vaitraštis paskelbė naują (ketvir
tąjį) fotografijos konkursą “Me
nininkas ir dabartis”. Premijos 
nedidelės: 100 rb., 75 rb. ir 50 
rb. Būdinga padlaižiautojams, 
kad konkursas skelbiamas ko
munistų partijos XXVI suvažia
vimo garbei.

— Net kultūriniuose laikraš
čiuose primenama, kad Lietu
vos komunistų partijos XVIII 
suvažiavimas įvyks sausio mė
nesį, o visos Sovietų imperijos 
komunistų partijos XXVI suva
žiavimas — vasario mėnesį. Me
nininkai raginami kurti socia
listinę kultūrą, ugdyti marksis- 
tinę-leninistinę pasaulėžiūrą.

Pr. N.

bininko laikraščio įkūrėjas kun. 
F. Kemėžis ir ten įkūrė Lietu
vių Darbininkų Sąjungos kuopą. 
Toji sąjunga ir išleido Darbinin
ką 1915 metais ir jį ilgai glo
bojo. Nuo pat pradžios Juozas 
Markalonis ir skaitė Darbininką, 
skaitė daugiau kaip 65 metus.

Visą savo gyvenimą buvo ak
tyvus, rėmė lietuviškus reikalus 
ir net Kultūros Židiniui paauko
jo 1000 dol.

Jis paliko sūnų Williamą ir 
šešias dukras. Pas vieną dukrą 
gyveno ir mirė. Paliko 23 anū
kus, 69 proanūkius ir 4 pro-pro- 
anūkius.

Vienas jo anūkas yra Juozas 
Markalonis, kunigas, pranciško
nas, kuris jau 12 metų dirba mi
sijose Brazilijoje.

Sūnus Williamas parašė Dar
bininkui laišką, pranešdamas 
apie tėvo mirtį. Laiške jis rašo: 
“Aš čia gimęs ir augęs, bet iš to 
Darbininko išmokau lietuviškai 
gerai kalbėti, skaityti ir biškį 
rašyti“. Jis, sūnus ir dabar skaito 
Darbininką. Redakcija gali mie
lajam Williamui pasakyti, kad 
rašo jis labai gerai — galima 
suprasti mintį, sakiniai visai ne
blogi, o rašybos klaidelių ne
vienam pasitaiko.

Jis dar atsiuntė kelias nuo
traukas, kurios nukelia žiūrovą į 
tolimą praeitį.

Juozas Markalonis ir jo anū
kas, taip pat Juozas, kuris 
užaugęs tapo kunigu, vie
nuoliu pranciškonu, ir išvy
ko dirbti į misijas Brazi
lijoje.
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RAYMOND KIVITA, lietuvių kilmės nokHnojamo turto prekybininkas, 
dirba su Coaėury 21 Frloedly RoaMy, 03 VYest Morrick RA, Vailey 
Šamam, N.Y. 11600. Tęlet. 518825-6511. Pasigrožėkit Longlsiand gamta. 
Visi modernūs patogumai Aptarnaujama VaHey Strosm, Lyndbrook,

KaeMbiln RjurnaA UlAJuthaiiAM flRlmln namui MBM rraiMRlB wooonwvnt Ricntnona niii,

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld ReadM Esat 
Northporth, N.Y. 11731. Tol 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tk Išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
86-01 114th SI, Rlchmond HM, N.Y. 11418. Tel. 212 441-2811.

AUCE’S FLORI8T 8HOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 848-5454-9527; vakare: 835-4149 
107-04 Jamaica Avė., Rlchmond Hill, N.Y. Čia veikla Darbininko spau
dos kioskas.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St.), Woodhavon. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public. 660 Grand St.. Brooklyn. N.Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tehcelra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wllson Avė.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. Tėtei 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlūšio klijentais.

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

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

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV,compiute- 
riai, jv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

-v-’t'V' TT^ A Rezidencinės ir Komercinė* Nuosavybės

Ir Į j Į 1Apartmentai • Kondominiurnai • Nuomavimas

deu □ Angelė E. KarnbnėAj/a Aj REALTOR • o ■ BROKKR • • • KOTART
Y7CTP Ą r >7OfGuif 8outevard,H.Retenburg boach.PI. >5706 ,

± A JL Ąj Tglcfoncu (Sl» >40-2440 . vakare 545-27)6 Į

LORENCE CONTRACTING CO., INC.
Antanas ir Edvardas Lorence atlieka įvairiausius namų įrengimo, 

patobulinimo Ir pataisymo darbus. įrengiamos modernios Hollywood 
stiliaus virtuvės, vonios kambariai, atliekami staliaus darbai, namas 
apklojamas aliuminijaus plokštėmis, taisomi stogai, atliekami dažymo 
darbai, jdedami aliuminijaus langai, sutvarkomas šildymas ir kiti kanali
zacijos įrengimai, įrengiamas rūsys, atliekami cemento darbai Ir kitokie 
patarnavimai. Adresas: 85-36 89th St, Woodhaven, N.Y. 11421.
Telefonas 212 849-2731 arba 441-2489. Kalbama angliškai, lenkiš
kai ir ukrainietiškai.

MEW JERSEY NEVY YORK — Lietuvos Atsiminimai, šeitad. WEVD 
8-9 vai vak. 97.9 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlr. adresas: 234 Sunllt 
Dr., VYatchung, NJ. 07060. Telef. (201) 753-5636.

NEW YORK — NEVY JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto VYHBI 105.9 FM. Romas Kazys, 217-25 54th Ava., Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.
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LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

68-86 80 ST , MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

1933 + 1976

>- -----------------------------------------------
KELIONĖS į LIETUVĄ — 1981

kovo 25 — balandžio 3 — 8977 
balandžio 15-24 — 8977 
gegužės 2-11 —81,019 
gegužės 7-16 — 81,019 
gegužės 13-22 — 81,079 
gegužės 13-28 — 81,136 
gegužės 21-30 —81,108 
btotoilo 4*13 — 81,148 
birželio 16-27 —81,148

liepos 6-17 — $1,068 
liepos *20-29 — 81,112 
rugplūčlo 3-14 — 81,068 
rugpiūčio 3-12—81,112 
regp. 19 — nigs. 3 — 81382 
rugsėjo 3-12-81,148 
rugsėjo 17-26 - Si,889 
nigs. 24 — apeito 3 ~ 81,066 
apeito 8-17 —81^19

Kainos yra Iš New Yorko ir Bostono. Iš kitų miestų yra 
pridėtinis mokestis. Visose kelionėse praleidžiama B naktys 
VBnMo, 2 ar 3 naktys Maskvoj, kai kurtos dar Varšuvoj, Frank 
tarto ar Hetolnky. Katone gali kototla, kelčtentle skridimų kainom.

Taip pat patarnaujama ja Įgylant bot kokiom kelionėm MNeiuo, 
keliaujant lėktuvais, laivais, traukintais, autobusais. Užsakam!

VYTIS TRAVKL 
2128 KNAPP STRIKT 

BROOKLYN, N.Y. 11220 
Tol. 212 789-3300



Motinos dienos proga
Motinos diena dabar švenčia

ma visame pasaulyje. Parinktas 
gražiausiame metų mėnesyje 
vienas sekmadienis motinai, 
kuri savo meile, pasiaukojimu 
sušildo visą mūsų gyvenimą ir 
užaugina jaunąsias kartas.

Motinos diena yra amerikiečių 
sugalvota ir įvesta šventė. Ame
rikietė A. Jarvis 1908 metais 
pirmoji išrūpino Philadelphijos 
mieste visom motinom pagerbti 
dieną. Po to ji ir jos šalinin
kės parašė tūkstančius laiškų 
į visas Amerikos valstybes. Laiš
kuose skatino įvesti tokią moti
nos dienos šventę. Pirmoji at
siliepė Pennsylvanijos valstybė 
— ji jau 1913 metais įsivedė 
tokią šventę. Tais pačiais 1913 
metais JAV senatas ir kongresas 
priėmė rezoliuciją motinos 
dienos reikalu. Taip 1914 metais 
oficialiai buvo paskelbta moti
nos diena, švenčiama antrąjį 
gegužės sekmadienį.

Iš Amerikos šventė tuoj iš
siplatino visame pasaulyje. Ji 
buvo švenčiama ir nepriklau
somos Lietuvos laikais. Pra
džioje rengė atskiros organizaci
jos ir ne vienu laiku. Bet 1929 
kovo 24 atskirų organizacijų at
stovai bendrai nutarė motinos 
dienos šventę rengti gegužės 
pirmąjį sekmadienį. Ir kituose 
Europos kraštuose ji dažniausiai 
švenčiama pirmąjį sekmadienį.

Čia Amerikos lietuviai šven
čia įvairiai, dažniausiai pirmą
jį sekmadienį. Gi jaunos šeimos 
jau prisitaikė prie šio krašto pa
pročių ir švenčia antrąjį sekma
dienį.

-o-
Kiekvienam su motina yra su

rišti brangiausi prisiminimai. 
Vaiko ir motinos ryšys yra toks 
didelis ir toks jautrus, kad vai
kas niekada neužmirš savo moti
nos, nes iš jos gavo ir gyvybę 
ir didžiąją meilę.

Lietuvių tauta nuo senų seno
vės labai gerbė savo motinas. 
Kaip jos apdainuotos dainose. 
Prisimena dukros motinas, lai

mingas dienas, kada kas rytelį 
vakarėlį į darželį ėjo. Prisimena 
ir sūnūs. Su kokia graudžia mei
le išlydėdavo sūnelius į kariuo
menę, išvykstančius į kitus kraš
tus, į Ameriką.

Ta graži tradicinė meilė moti
nai išreiškiama įvairiais žodžiais. 
Lietuvių kalboje yra apie 70 
žodžių išreikšti motinai — motu
tė, motušėlė, motulė ir t.t. Tai ir 
parodo, kad lietuviai brangino ir 
mylėjo motinas.

Lietuvė motina visada buvo 
ištikima savo tautai ir lietuviš
kom tradicijom. Su kokiu dide
liu pasiaukojimu ji išugdė dorą 
ir tvirtą lietuvišką šeimą. Toks 
buvo 19 amžius, kai nemokyta 
tauta vargo, skurdo, slegiama 
baudžiavos. Bet jos motina buvo 
tvirta ir išsaugojo lietuvišką žo
dį, lietuviškas tradicijas.

Kai 1864 buvo uždrausta spau
da, kai visame krašte beveik 
nebuvo mokyklų, motina prie 
ratelio išmokė vaikus skaityti. 
Tai garsioji vargo mokykla, kuri 
lietuvius stiprino ir ugdė kaip 
lietuvišką bendruomenę.

Atėjo nepriklausomybės me
tai. Kaip aktyviai reiškėsi lietu
vė motina, auklėtoja, mokytoja, 
kruopšti darbininkė ir talkinin
kė.

Atėjo sovietinių okupacijų 
metai. Kiek reikėjo tautai iškęs
ti. Trėmimai į Sibirą, vežimai, 
baisus partizaninis karas. Su ko
kiu heroizmu ji palydėjo savo 
sūnus į miškų brolių eiles. Su 
kokiu skausmu ji lankė išnie
kintus partizanus turgaus aikštė
je. Su kokia meile lanko ir da
bar slaptus partizanų kapus.

Su gėlių puokšte pasitinkame 
savo motinas, su malda prisi
mename mirusias ir nulenkiame 
galvas prieš lietuvę motiną, kuri 
išsaugojo lietuviškas tradicijas, 
išugdė aukštą dorovės supratimą 
ir gilų religingumą.

Jo diena prasideda 5 vaL ryto

Popiežius neturi tokios kas
dienybės, kaip absoliutinis ar 
konstitucinis valdovas ar šiaip 
koks valstybės šefes.

Pop. Jonas Paulius II miega 
toj pačioj senoviškoj geležinėj 
lovoj, kurią naudojo ankstesnie
ji trys popiežiai, erdviame, švie
siame, jaukiame kambary, apaš
talinių rūmų ketvirtaine aukšte. 
Atidarius langines, pro langą 
matyti šv. Petro aikštė.

Tai yra vienas iš trijų kamba
rių, kurį popiežius dabar vadina 
namu ir jaučiasi kaip namie. Pa
prastai, tačiau skoningai įreng
tas. Religinis menas puošia jo 
sienas. Tačiau tame kambary yra 
trys ypatingi prisiminimai iš jo 
tikro namo — gimtinės: ąsotis, 
pripildytas žemės iš įvairių Len
kijos sričių, Švč. Mergelės pa
veikslas, pieštas jo draugo, po
grindžio kovotojo prieš nacizmą, 
ir megztinis, jam numegztas ak
los mergaitės Krokuvoj.

Jo diena prasideda apie 5 vai. 
ryto, paprastai suskambėjus ža
dintuvui prie lovos.

Per 30 minučių jis yra pasi
ruošęs mišiom, kurios paprastai 
yra aukojamos privačioj koply
čioj, netoli nuo jo miegamojo 
kambario. Dažnai mišiose daly
vauja būrelis seselių, pakviestų 
prisijungti prie maldų. Lenkas 
kunigas Stanislovas Dzivvisc, 
kuris yra asmeninis jo kapelio
nas ir vienas iš dviejų jo sek
retorių, paprastai su juo kcjnce- 
lebruoja mišias.

Kauno vyskupas Liudvikas Povilonis popiežiui Jonui Pauliui II dovanoja iš gintaro 
padarytą mozaiką — Šv. Joną Krikštytoją.

(nukelta į 4 psl.)
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POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II 
KASDIENYBĖ

BENVENUTAS 
RAMANAUSKAS, OFM

Pusryčiai
Jis meldžiasi ir mąsto iki 6:30 

vai. ryto, kada patiekiami pusry
čiai. Jam valgius gamina pen
kios lenkės vienuolės, Švč. Šir
dies ordino seselės servitės. 
Vietoj tradicinių pusryčių bul- 
kelių su kava jis valgo kiauši
nius su dešrelėmis, kumpį ar 
lašinius, pakepintą duonos rie
kelę, kartais sūrį su kava. Ne
silaikydamas popiežiškos tradi
cijos pusryčiauti vienam, jis daž
nai turi vieną ar du padėjė
jus, ar ypatingus svečius, ar 
draugus kunigus. 1979 vasarą 
ypatingu Svečiu jis turėjo kun. 
Pr. Račiūną iš Lietuvos ir su juo 
kartu pusryčiavo.

Ypatingomis progomis yra ir 
ypatingi valgiai

Vienas jo draugas teigia, kad 
jis valgo viską, kas pateikiama. 
Antra vertus, jis labiau mėgsta 
arbatą ar kavą prie vyno. Daž
nai pageidauja net pasukų. Ypa
tingomis progomis yra ir ypa
tingi valgiai; pvz., 1979 Kalėdų 
pietum buvo patiekti barščiai, 
pyragaičiai su lašinukais, kepta 
kiauliena, kopūstai, dešros, py
ragaitis su slyvomis.

Jis nerūko ir negeria nieko 

stipresnio, kaip tik vyną, ir tik 
vieną, kartais dvi stiklines. Jam 
dažnai pasitaiko taip būti įsigi
linusiam pokalby ar skaityme, 
kad nebeatsimena, ką valgė.

Kada valgo vienas, paprastai 
skaito laikraščius: Die Woche, 
Le Figaro, kelis itališkus dien
raščius, anglišką International 
Herald Tribūne ir kelis lenkiš
kus dienraščius, atsiųstus oro 
paštu. Jis skaito viską. Kartą 
pasakė komunistų reporteriui, 
kad to reporterio laikraštis 
L’Unita yra pirmas kairysis laik
raštis, kurį jis skaito kiekvieną 
dieną. Buvo perskaitęs vieną 
marksistų žurnalą po konklavos, 
kada buvo išrinktas popiežium 
(1978.X. 16).

Pasakojama, kad anuomet Var
šuvoj, kada po konklavos buvo 
paskelbta lotyniškai “Habemus 
Papam” (Turime popiežių), len
kų komunistų šefas Gierekas 
prasitarė: “Habemus klapam” 
(Turime “mužiką’).

Jo darbo diena prasidedda 8:30 
vai. ryto

Porai valandų jis eina į savo 
kanceliarinį darbą, kuris apima 
diplomatinius susirašinėjimus, 
pranešimus iš vyskupų. Jis per
skaito mažiausia šimtą su viršum 
laiškų ar santraukų per dieną.

Audiencijos
Apie 10:30 vai. ryto jis įžen

gia į senovišką privatų keltuvą 
netoli nuo miegamojo kambario 
ir nusileidžia vienu aukštu že
myn pradėti savo kasdieninių 
audiencijų, trunkančių maždaug 
tris valandas. Tai jį džiugina.

štai viena dieną randam cha
rakteringą lankytojų eilę, prade
dant Rosalynn Carter bei Andrėj 
Gromyko, žymiais katalikų vy
rais bei moterimis ir baigiant 
jaunimu, kariškių grupėmis, bei 
sportininkais. Jų tarpe yra daug 
įvairaus rango dvasiškių bei vie
nuolijų viršininkų, smulkmeniš
kai nupasakojančių apie Bažny
čios bei vienuolijų stovį kitose 
šalyse.

Jis niekada nepriima lankyto
jų savo bute. Daugiausia susi
tikimų įvyksta vienoj iš kelių 
turtingai dekoruotų salių arba 
kambariuose. Privatiem asmeni
niam priėmimam kambariai pa
renkami. Tai priklauso nuo vizi
to prigimties.

Kiekvieną dieną jis tariasi su 
vienu ar daugiau įvairių Vatika
no departamentų pareigūnų.

Užkandis 1:30 vai. p.p.
Užkandžiauja jis dažniausiai 

vienas apie 1:30 p.p. Paprastai 
valgo lengvą sumuštinį su pasu
komis. Jis nesilaiko dietos. Yra 
5 pėdų ir 10 1/2 colių aukščio 
ir sveria 175 svarus. Savo svo
rio jis nepaiso. Po užkandžio, 
Vatikanui paprastai einant pri
gulti, jis dažnai snūstelėja 15-30 
minučių.

Sportas, mokslas, muzika, poil
sis, darbas, atgaiva

Kadaise jis plaukiojo, irklavo, 
slidinėjo, keliavo ir žaidė tenisą, 
pingpongą, tinklinį, futbolą, 
tačiau dabar fizinės pratybos su
varžytos. Apie vieną valandą jis 
vaikščioja po Vatikano sodus, 
kuriuos jis vadina “krūmais”, 
juos lygindamas su Lenkijos 
miškais, kur jis mėgdavo vaikš
čioti valandomis.

Po pogulio ir pasivaikščiojimo 
valandą ar daugiau skiria skaity
mui, rašymui ir mokslui. Jis kal
ba angliškai, prancūziškai, ispa
niškai, rusiškai, vokiškai ir, 
įskaitant jo gimtąją kalbą, len
kiškai, taip pat ir lotyniškai. Do
kumentai ir įvairūs pranešimai 
ant jo stalo priverčia jį nukryp
ti nuo vienos kalbos prie kitos.

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ 
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Antanas KubSys 
Manhattan College

* v
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Vienuolikmetis 
K. Navarra sūnus kartu su tėvu 
laimingai pasiekė sniegynus 
1955 metais. O kitas arkeologas 
giriasi pasiekęs 4,000 m aukštu
mą su manta apkrautais ark
liais ir jaučiais.

Buyuk Agri Dagi kalnas yra pli
kas. Medžio statinys galėjo būti 
pastatytas tik iš rąstų, kurie buvo 
atnešti iš kitur. F. Navarra ap
tiktasis statinys negali būti iš 
Nojaus arkos, nes jis yra per jau
nas. Kas jis yra per statinys? 
Statinio aiškinimai mane do
mina ir skaičiumi, ir turiniu:

1. Šventovėlė — dievnamis, 
kuriuo norėta paminėti jau kris- 
tiniais amžiais Nojaus arkos su
stojimo vietą. Tokių šventovė
lių yra bent pora užtikta Buyuk 
Agri Dagi šlaituose: Šv. Jokū
bo vienuolynas maždaug 2,000 
ip aukštumoje ir šv. Grigaliaus 
šventovėlė maždaug 2,800 m 
aukštumoje. Abu statiniai iš IX- 
XI pokristinio amžiaus ir žemės 
drebėjimo sugriauti 1840 metais. 
F. Navarra 4,000 m aukštumoje 
užtikta šventovėlės rąstų krū

va gali būti viena iš panašių 
dievnamių.

2. Nojaus arkos kopija, kurią 
pastatė vietos gyventojai po pot
vynių žemumose. Vėlesni vietos 
gyventojai ėmė ją laikvti Nojaus 
arka. Amerikietis archeologas G. 
Emest Wright rašo: “Darbštūs 
vienuoliai, norėdami patraukti 
maldininkus, sumanė įruošti sta
tinį, kuris vaizdavo arką ...”

3. Trobelė atsiskyrėliams ar 
lipikams į Buyuk Agri Dagi kal
ną.

Mačiau Ararato kalną
Mano bendrakeleivis musul

monas kantriai klauso mano iš
vedžiojimų apie Nojaus arką. 
Pagaliau neiškenčia ir prideda 
savo trigrašį. Sako, aš grįžtu iš 
Persijos — Irano, kur sutikau 
mokytų vyrų. Mes, musulmonai, 
turime dar dvi galimas vietas su 
Nojaus arka: ant Kuh-i-Nuh — 
Nojaus kalno, arba Elvand kal
no, Zagros kalnyne prie Hama- 
dan ir Jabal Judi — Džudi kal
ne Arabijos pausiasalio dykumo
je. Dar priduria: “Taip rašo ir 
Koranas!“

Ararato kalną — Buyuk Agri 
Dagi mačiau. Jis garsus arke- 
ologams. Tačiau archeolo
gams Ararato kalno paslaptis vis 
lieka paslaptimi.

Azijos ir Europos siūlė
Trejeto valandų skrydis grą

žina iš Vidurinės Azijos į Euro
pą. Pilotas primena, kad Istan- 
bul Yesilkoy orauostyje diena 
yra visa valanda jaunesnė negu 
Teherane. Be to, prideda, kad 
lyja. Dar tebesame virš debesų, 
kurie mus skiria nuo dviejų 
žemynų — Azijos ir Europos. 
Bosporo sąsiauris yra siūlė.

Turkija yra dviejų žemynų 
kraštas. Istanbulo orauostis 
glaudžiasi palei vakarinį Bospo- 
rą Europos žemyne. Lėktuvas 
lyg pasineria į pūkinius debesis.

Skrendame per šviesiai pilką 
Žemės antklodę. Langai iš lau
ko pusės apsipila vandeniu. 
Keista leistis per lietumi skli
dinus debesis. Ūmai išnertame 
iš Žemės antklodės. Tolėliau 
akiratyje stiebiasi Istanbulo me
četės, o tiesiai po lėktuvu yra 
tiltas tarp Azijos ir Europos. 
Tilte vyksta tirštas judėjimas į 
abu žemynus. Du pilonai laiko 
kabantį tiltą tarp Azijos ir Eu
ropos. Mano pakeleivis man ro
do Hagia Sofija — Šv. Išminties 
mečetę.

Žmogus — no sala, bot 
dalis žemyno

Mesopotamija — Artimieji Ry
tai savo archeologinėmis įžy
mybėmis pasakoja apie Vakarų 
žmogų — judančią kryžkelę. 
Lėktuvui leidžiantis ant siūlės 

tarp Azijos ir Europos, kryž
kelės įvaizdis man atrodo per 
ankštas. Žmogus yra ne tik ju
danti kryžkelė, bet ir sala, ieš
kanti žemyno — visumos. Kryž
kelės įvaizdis primena įsakmų 
būtinumą apsispręsti, kuria 
kryptimi judėti. Jaučiu, kad žmo
gus ne tik apsisprendė, kuria 
kryptimi eiti į ateitį, bet ir bu
vojo — kūrė buities salelę. Me
sopotamijos archeologija liudija, 
kad žmogaus būta ir judančia 
kryžkele, ir sala. Kurdamas bui
ties salą, žmogus statė aplink 
save sienas — kaimą, miestą- 
valstybę, tautą, imperiją. Būda
mas judančia kryžkele, žmogus 
nesiliovė veržtis iš kaimo, mies- 
to-valstybės, tautos, imperijos į 
savitą ateitį. Jokia sistema jo ne
patenkino, nes sistemos nuolat 
liko trapios ir laikinos.

Dvi ateities vizijos ryškios Ar
timuosiuose Rytuose: viena su 
šaknimis gamtoje — metų lai
kuose, o kita su šaknimis įvy
kiuose — linijinė.

Gamtinė, suaugusi su metų 
laikais, ateities vizija yra labai 
ribota, nes yra tik metinė. Čia 
žmogus gali tik grįžti į pavasarį 
ir užsukti išėjusį metų laiką nau
jam metiniam ciklui. Grįždamas 
niekur nenueisi. Tiesa, ir čia 
esti daug rūpesčio ir nerimo 
dėl metinio derliaus. Gamtinė 
ateities vizija žmogų įkalina ant 
metinės salos ir verčia apsitver
ti sienomis.

Linijinė ateities vizija yra 
istorinė, su šaknimis įvykiuose. 
Užtat ji viršija metų laikus ir 

prasiskverbia pro žiemos-pava- 
sario, mirties-atgimimo, ratą į 
daugiametę ir amžiną ateitį. 
Daugiametė ir amžina ateities 
vizija drąsina žmogų statyti til
tus į visumą — pilnatvę.

Tiltas per Bosporą, jungtis tarp 
dviejų žemynų, man išryškina 
archeologijos liudijimą apie 
žmogų kryžkelę ir salą. Tiltui 
svarbu du pilonai. Daugiame
tei ir amžinai ateities vizijai 
svarbu du veiksniai: žmogus ir 
Dievas. Savo slinktimi Dievo 
linkui žmogus viršija metų lai
kų varžtus, nes nujaučia, kad, 
grįždamas į pavasarį, niekur ne
nueina. Dievas, savo slinktimi 
žmogaus linkui, pakviečia žmo
gų dalyvauti daugiametės ir am
žinos Ateities kūrime. Žmogus
— religija; Dievas — Apreiški
mas.

Religija rodo, kad žmogus yra 
klausimas sau pačiam ir kitiems
— klausimas į Dievą. Atsakyda
mas sau pačiam ir kitiems, žmo
gus atpažįsta savyje mylimą ir 
nuostabų kūrinį, paties Dievo 
ieškomą gyvenimo raizgyne.

Mintimis grįžtu į Ur, Abrao
mo gimtinę. Abraomas yra Pra
džios knygos judanti kryžkelė. 
Protėvių sakmė (Pr 12-50) rašo 
apie žmogų klausimą ir Dievą 
Apreiškimą, du istorinius religi
jos tilto pilonus.

(nukelta į 4 psl.)
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UOLAUS LIETUVIO 
BRANDI SUKAKTIS

gerbimų, įvertinimų aprašymus. 
Tuo sudaroma proga visuome
nei pažinti tų asmenybių nuo
pelnus savo šeimai, draugam, 
organizacijai, o ypatingai savo 
tautai.

Waterburiečiai kovo 29 pa
gerbė plačiai visuomenei žino
mą, iškilų didį lietuvybės vei
kėją, daktarą Petrą Vileišį, jo 75 
metų amžiaus sukakties proga. 
Jo šeimos iniciatyva suruoštose 
vaišėse gausiai dalyvavo visi jo 
šeimos nariai, artimieji ir gerbė
jai. Sukaktuvininko deimantinis 
gimtadienis džiaugsmingai atžy
mėtas nuoširdžiais linkėjimais, 
primenant ir plačiai išvystytą 
veiklą.

Pobūviui vadovavęs V. Vait
kus pristatė Sveikintojus. Kal
bėjo jubiliato sūnus Petras, duk
ra dr. Birutė, žmona dr. Vita, 
vėliau M. Gureckas; J. Velička 
skaitė ilgesnį sveikinimą su poe
zijos ištraukomis; inž. P. Gaižu
tis, jaunystės mokslo draugas; 
J. Benderius — vilniečiu vardu; 
J. Brazauskas; D. Venclauskaitė; 
J. Paliulienė. A. Čampė, pasvei-

VĖL NAUJI AIDAI
Štai vėl naujas Aidų numeris 

— mūsų kultūrinio gyvenimo 
emigracijoje veidrodis. Jame 
apstu gausios ir įvairios me
džiagos, liudijančios mūsų kūry
binę bei visuomeninę veiklą.

§. m. Aidų Nr. 2 d. Vytau
tas Vardys pateikia įdomų studi
jinį straipsnį “Rezistencija Lie
tuvoje po antrojo pasaulinio ka
ro”. Tai jo paskaita, skaityta 

. LB Visuomeninių reikalų tary
bos organizuotoje konferencijoje 
praėjusį pavasarį Washingtone. 
Autorius plačiu žvilgsniu atsklei-

KAS TA CHICAGOS VAIVA, 
KURI ATVYKSTA | NEW YORKĄ?

Vaivos vokalinis vienetas Chi- 
cagoje įsikūrė 1973 metais mu
ziko Fausto Strolios iniciatyva. 
Pavadino jį Vaivos vardu. Krikš
to tėvais buvo muzikė Milda 
Memėnaitė ir dr. Algis Paulius.

Iš pradžių dainavo lietuviškas 
liaudies dainas. 1976 metų ru
denį Vaivos stilius pasikeitė. 
Jaunimas domėjosi amerikiečių 
muzikiniais vaidinimais. Ir va
dovui Stroliai patiko ši idėja. 
Taip 1976 metų spalio mėnesį 
Chicagos lietuviškai visuomenei 
lietuviškai dainavo ištraukas iš 
muzikinio veikalo “Fiddler on 
the Roof’.

1977 metais buvo ištraukos iš 
Walt Disney filmų, 1978 iš 
“The Sound of Music”, 1979 
iš “South Pacific”. Šio veikalo 
ištraukas režisavo gabi Živilė 
Numgaudaitė-Šilgalienė.

Šiais metais ruošiamos dainos 
iš Rodgers ir Hammerstein vei
kalo “Oklahoma”, kurio pavadi
nimas išverstas — “Žemaitija”.

Scena ii Vaivos spektaklio “Oklahoma — Žemaitija . Ii k. Vita Radzevičiūte, Anta
nas Kivėnas, Vilija Vakarytė, Antanas Kivėnas H, Laura Landote, Vincas Olšauskas, Regina 
Ruesch ir Viktoras Kelmeli*. Vaiva atvažiuoja į New Yorką ir gegužės 16 atliks pro
gramą Lietuvos Atsiminimų radijo valandos sukaktuviniame koncerte.' Nuotr. P. Maletoa

lietuvišką skydą <plaque) su įra
šu ir Vilniaus vaizdų lakštą su 1 
visų dalyvių parašais. Jausmin
ga nuotaika pasireiškė, kai anū- i 
kai įteikė savo seneliui gražių į 
gėlių puokštes. Taip pat nuošir- ] 
džiai sveikino komp. A. Aleksis 
ir V. Kuzmickas.

Dr. P. Vileišis, kaip plataus ’ 
masto aktyvus visuomenininkas 
ir dosnus geriem tikslam aukoto
jas, pilnai užsitarnavo nuošir
daus visų įvertinimo, kaip ir visa 
garbinga Vileišių dinastija. Jo 
viso turiningo gyvenimo pastan
gos ir nuopelnai lietuvybei gan 
gausūs. Tikėtina, kad ateity bio
grafai tai iškels.

Po visų sveikinimų dr. Petras 
Vileišis savo jautriu širdingumu 
padėkojo visiem už gražius lin
kėjimus ir paskatino visiem būti 
aktyviais laisvės kovoje, o pats 
pasižadėjo dar labiau reikštis 
toje veikloje.

Po skoningų vaišių, tradicinio 
torto, šampano ir kavutės — visi 
galingai sugiedojo Ilgiausių 
Metų!

A.Č.

džia įvairias rezistencijos apraiš
kas okupuotame krašte ir prieina 
šią išvadą: “Reikia atidžiai stu
dijuoti Lietuvos rezistencijos 
raidą, jos diferenciaciją, proble
mas, darbus . . . Būtų beveik ne
gražu priminti, jog darytume pa
čią didžiausią nuodėmę, užmirš
dami Lietuvos žmones bei jos 
kalinius . . . Didelę klaidą išei
vija darytų, atsisakydama ko
munikacijos su Lietuvos žmonė
mis”.

Toliau ilgoku pokalbiu pami
nima dail. Antano Tamošaičio 75

Režisuoja ta pati Ž. Šilgalienė.
Faustas Strolia yra Vaivos šir

dis. Jis išverčia į lietuvių kal
bą visus tekstus, pritaiko žo
džius lietuviškam gyvenimui.

Per savo gyvavimo laiką Vai
va pasirodė apie 50 kartų. Daž
niausiai pasirodo Chicagos lie
tuvių visuomenei, bet yra pasi
rodę ir lietuvių kolonijose — 
Indianoje 1975, Denver ir Vail 
Colorado — 1976, Omaha, Ne- 
braska 1977, Hot Springs, Arkan- 
sas 1979.

Vaivos nariai yra studentai 
arba jauni profesionalai. 1980- 
1981 Vaivos chorą sudaro: Dana 
Braždžiūnaitė, Viktoras Kel
melis, Antanas Kivėnas, Antanas 
Kivėnas II, Rita Kuželytė, Laura 
Lauciūtė, Vincas Olšauskas, 
Vita Radzevičiūtė, Regina 
Ruesch, Vilija Vakarytė, Rima 
Valiulytė ir Sofija Žutautaitė.

Programų dekoracijas padaro 
ilgametis Vaivos rtarys Antanas 
Kivėnas.

Viktoras Kelmelis

LMK Federacijos New Yorko klubo Atvelykio popietėje, kuri buvo balandžio 26 Kultūros
Židinyje. Nuotr. L. Tamošaičio

metų amžiaus sukaktis. 
Dailininkas atsako į redakcijos 
pateiktus įvairius klausimus, lie
čiančius jo asmenį bei kūry
bą. Tai nuostabaus triūso žmo
gus, labai daug nusipelnęs 
Lietuvos tautodailei ir pagaliau 
susitelkęs į tapybą, kuriai savi
tos išraiškos ieškojo visą amžių.

Dr. Juozas Meškauskas straips
niu “Medicina senovės Lietu
voje. ’r vėlesniais laikais” supa
žindina skaitytoją su šios srities 
moksline šaka, įrodydamas, kad 
ji visą laiką mūsų krašte buvo 
toje pačioje aukštumoje, kaip ir 
kitose Vakarų Europos šalyse. 
Spausdinama pirmoji studijos 
dalis. Antroji nukeliama į Aidų

Vytautas Vaitiekūnas tęsia 
savo straipsnį “Politika dešimt
mečių sąvartoje”, pabaigoje nu
kreipdamas dėmesį į praėjusio 
dešimtmečio užsienio lietuvių 
politinę veiklą, kuri deja, neat
rodo patraukli.

Šiam Aidų numeriui savotiš
ko aktualumo duoda Andrei Sa
charovo pasisakymas tema “Li- 
baralioji Vakarų inteligentija, jos 
iliuzijos ir atsakomybė”. Tai 
ištrauka iš jo knygos “Mano ša
lis ir pasaulis”. Ten Sacharovas 
įspėja vakariečius intelektualus, 
kad praregėtų ir savo naivumu 
nestiprintų komunizmo, nors gal 
ir nesąmoningai.

Literatūrai duoklę atiduoda 
Danguolė Sadūnaitė savo poezi
ja ir Liudas Dovydėnas — pa
sakojimu “Veidrodėlis”, turbūt 
vienu iš pačių geriausių savo 
kūrinių.

Apžvalginei daliai palikta 21 
puslapis. Tai daug, nes ši Aidų 
dalis spausdinama mažytėmis 
raidėmis.

Rimvydas Gilvainis iškelia dr. 
V. Bieliausko mokslinės kelio
nės Lietuvon kai kuriuos įtarti
nus atžvilgius; dr. V. Bieliauskas 
atsako. Taip pat pateikiama To
mo Venclovos paskaitos santrau
ka “Lietuvis valdininkas tėvy
nėje”. Paskaita skaityta 1980 
rudenį Ateitininkų namuose Le- 
mont, III. L. Andriekus aprašo 
šių metų Vasario 16-osios eigą, 
Isolda Poželaitė-Davis — trijų 
Australijos lietuvių dailininkų 
pimirtinę parodą. Apžvelgiamas 
ir Jono Jurašo “Savižudis” 
Broadway, susilaukęs net 100 
recenzijų. Apžvalginėje žur

nalo dalyje dar yra straipsniai 
apie pop. Joną Paulių, pasakiu
sį lietuvišką pamokslą Romoje, 
ir apie Lenkijos jaunimo rūpes
čius (J.V.). Meila Kairiukštytė- 
Balkuvienė apibūdina žinomo 
Amerikos dailininko Joseph 
Cornęll parodą VVhitney muzie
juje New Yorke.

Knygų skyriuje Birutė Cip- 
lijauskaitė recenzuoja Antano ir 
Anastazijos Tamošaičių veikalą 
Lithuanian National Costume ir 
Viktoras Gidžiūnas, OFM — 
Nojaus Feigelmano knygą “Lie
tuvos inkunabulai”.

Visas numeris iliustruotas An
tano Tamošaičio tapybos darbų 
nuotraukomis.

Aidus redaguoja Leonardas 
Andriekus, O.F.M., talkinamas 
kun. dr. K. Trimako ir V. Voler- 
to. Sis numeris padidintas pusla
piais (68 psl.). Aidai JAV eina 
jau 32 metus. Jeigu prenumera
toriai daugės, žurnalą bus gali
ma leisti ilgai ir visaip gerinti. 
Aidus turėtų prenumerata palai
kyti kiekvienas lietuvis, kuriam 
rūpi išlaikyti mūsų emigracijos 
kultūrinį lygį. Žurnalo metinė 
prenumerata 15 dol. Adresas: 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207.

A. Žvirblis

BALTIMORĖS ŽINIOS

Daina, Baltimorės mišrus cho
ras, kuris dalyvavo pamaldose 
Velykų dieną Sv. Alfonso bažny
čioj, metinį koncertą turėjo ba
landžio 25 Lietuvių Svetainėj. 
Chorui dirigavo Charlotte Cam- 
marotta. Po koncerto buvo šo
kiai, veikė bufetas. Dainai pir
mininkauja Vytas Banys.

Pirmosios komunijos iškilmės 
Šv. Alfonso bažnyčioj bus gegu
žės 3, sekmadienį, per 8:30 vai. 
mišias, kurias aukos klebonas 
kun. A. Dranginis.

Rožančiaus žygis vyks gegu
žės 3, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Šv. Alfonso bažnyčioj. Maldiniftk; 
rinksis iš visoBaltimorės miesto. 
Bus sukalbėtos visos trys rožan
čiaus dalys. Tarp atskirų rožan
čiaus dalių solistas giedos Mari
jos giesmes. Džiaugsmingosios 
dalies paslaptys bus kalbamos 
įvairiomis laibomis. Ketvirtoji 
paslaptis bus kalbama lietuviš
kai.

Šeimų komunijos iškilmės Šv. 
Alfonso bažnyčioj vyks gegužės 
10, sekmadienį, per 8:30 vai. mi
šias. Visos šeimos raginamos da
lyvauti tose mišiose ir bendrai 
priimti komuniją.

DĖMESIO BALTIMORĖS IR JOS 
APYLINKĖS LIETUVIAMS

Gegužės 16-17 Baltimorė* Lietuvių Muziejau*

LIETUVIŠKOS TAUTODAILĖS
PARODA
Bu* (Matyti d*IL ADOLFO GEDVILO 
(vairo* meno drožiniai — dekoratyvinė* lėkštė* *u lie
tuviškais ornamentai*, *u Mindaugo, Gedimino, Kęstučio,

aud Intai.

’fe- ♦>’
v v 4

Aleksandras Vakselis, New 
Yorko Lietuvių Bendruo
menės apygardos pirminin
kas, kalba pagerbime, su
ruoštame jo 65 metų sukak
ties proga. Nuotr. Antaninos Rei- 
vytienės

Lietuvių Melodijos, radijo va
landėlės, vakaras vyks gegužės 
9, šeštadienį, Lietuvių Svetainės 
didžiojoje salėj. Valandėlės ve
dėjai Albertas Juškus ir Kęstas 
Lastauskas kviečia visus daly
vauti jų vakare. Bus įdomi pro
grama, šokiam gros gera muzika.

Gegužės mėnesio metinė pro
cesija vyks gegužės 10, sek
madienį, 4 vai. popiet. Marijos 
statulą neš sodalietės, jas lydės 
mokyklos vaikučiai ir parapijos 
draugijos. Procesija baigsis ro
žančiumi ir palaiminimu su Švč. 
Sakramentu.

Baltimorės Lietuvių Atletų 
klubas rengia sporto šventę ge
gužės 15-17. Į Baltimorę atvyks 
jaunimas iš įvairių Amerikos ir 
Kanados miestų. Sporto žaidynės 
vyks Catonsville Community 
kolegijoj ir aukštesniojoj mokyk
loj. Žaidynių vakaras rengia
mas Lietuvių Namuose gegužės 
16, šeštadienį. Programoj daly
vauja “Jinai ir trys gintarai” 
vienetas iš New Yorko. Sporti
ninkų pamaldos bus gėgužės 17, 
sekmadienį, 8:30 vai. ryto. Šv. 
Alfonso bažnyčioj. Dainos cho
ras giedos per pamaldas.

Jonas Obelinis

W*shingtone Baltieji Rūmai at
siuntė baltą medinį kiaušinį, 
kuris, p. Petrulienės papuoš
tas lietuviškais motyvais, buvo 
pasiųstas atgal prezidentūrai 
kaip mūsų tautinių ornamentų 
iliustracija. Jis bus laikomas 
tarptautinio meno galerijoj.

— Balto trimetinis 20-sis sei
mas yra šaukiamas spalio 24-25 
Southfield, Mich., prie Detroito. 
Seimą globoja ir ruošia Detroi
to Balfo direktoriai Jurgis Mi
kaila ir Rožė Ražauskienė, talki
nant skyriaus valdybai.

— Ona Bačkienė The Con- 
gressional Club kvietimu balan
džio 9 dalyvavo senatorių bei 
kongresmanų žmonų susitikime 
su ambasadorių bei atstovų žmo
nomis. Tie pobūviai suartina 
moteris bendruose jų vyrų poli
tiniuose rūpesčiuose ir pakelia 
užuolaidą, kuri dažnai skiria 
amerikiečių galvoseną nuo kitų 
kraštų moterų. The Congressio- 
nal Club patalpose yra ir Ame
rikos prezidentienių manekenai 
bei lėlių muziejus. Tarp lėlių 
yra ir O. Bačkienės dovana — 
lietuviškais tautiniais drabu
žiais papuošta lėlė.

— Juno Beach, Fla., Lietuvos 
Dukterų draugijos skyrius ge
gužės 3 rengia Motinos dienos 
minėjimą. 2 vai. popiet St. Paul 
of the Cross bažnyčioj pamaldos. 
Po pamaldų minėjimas tęsiamas 
Juno Beach Metodistų bažny
čioj. Paskaitą skaitys draugijos 
narė Aldona Biliūnienė. Meni
nėj daly dalyvauja St. Petersbur- 
go jaunimo tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Sandargienės.

— Daytona Beach ir apylin
kių lietuvių klubas vasario 14 
atšventė Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį. Prince of Peace 
bažnyčioj mišias koncelebravo 
kun. V. Pikturna ir kun. R. Ša
kalys. OFM, asistuojami lietuvio 
dijakono Charles Karr. Po pa
maldų Sweden House restorane 
minėjimas buvo tęsiamas. Kal
bėjo S. Sukarevičienė, lietuvių 
poeziją skaitė A. Kašubienė. Po 
minėjimo vyko metinis susirin
kimas.

— Antras Kaimas su nauja 
programa šiais metais pasirodys 
balandžio 25-26, gegužės 2-3 ir 
9-10 Chicagoj, Playhouse salėj.

— Baltimorės LB paylinkė, į- 
vertindama Darbininko rūpes
čius, per valdybos iždininką Al
girdą M. Veliuoną atsiuntė 50 
dol. auką. Nuoširdus ačiū.

— Apie prof. dr. Tomą Remei- 
kį, Calumet kolegijos profesorių 
ir politinių mokslų departamen
to vedėją, jo parašytos knygos 
“Opposition to Soviet Rule in 
Lithuania, 1945-1980” proga 
universiteto leidinyje plačiai ra
šoma apie Lietuvą ir knygos au
torių.

— JAV LB Rytinio pakraščio 
(Bostono, Connecticut, New 
Jersey, New Yorko, Pietryčių 
ir Floridos) apygardų ir apy
linkių valdybų pirmininkų kon
ferencija įvyks gegužės 16 
Brooklyn, N.Y., Kultūros Židi
nyje.

— Cleveland, Ohio, lituanisti
nė mokykla gegužės 10 ruošia 
Motinos dienos minėjimą.

— Ateitininkų šeimos šventė 
ir ateitininkuos 70 metų sukak
ties minėjimas Clevelande įvyks 
gegužės 13.

cagos Jaunimo Centre vyks rug
sėjo 4-7.

jai: R. Straiges, Abington, Pa., 
J. Kalėda, Wayne, N.J. Užsakė 
kitiem: A. Patamsis, Fort Myers, 
Fla. — A. Bakšys, Calverton, 
N.Y. Sveikinam naujus skaityto* 
jus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbininko 
prenumerata pirmiem metam 
tik 10 dol. Atnaujinant — visiem 
13 dol. metam.

t
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Rūpestis bažnyčios aplink*
šv. Petro lietuvių parapijos 

bažnyčia yra graži, tačiau ap
linka apie ją daro gana žiaurų

VYTO BAKŠIO 
KONCERTAS BOSTONE

Balandžio 24 d. 3 v. popiet 
The First and Second Church 
salėje Bostone įvyko jauno, iš
skirtino talento, pianisto Vyto 
Bakšio fortepiono rečitalis. Gi
męs ir augęs Bostone, šiuo metu 
bestudijuojąs New England 
konservatorijoje, Vytas Bakšys 
pateikė plačią ir įvairiaspalvę 
programą: nuo Beethoveno 
iki Bartoko, įskaitant ir paties 
pianisto stipriai naujovišką ko
rinį fortepijonui.

Džiugu, kad lietuvių pianistų 
šeima išeivijoje pasipildė šiuo 
nauju talentu. V. Bakšio skambi
nimas pasižymi intensyviu dina
miniu polėkiu, įvairuojančia in
terpretacija ir gyva muzikine 
kalba: kiekviena išraikška ar 
spalva atitinkamai iškeliama, 
kiekvienas motyvas, melodija, 
frazė ar ilgesnis muzikos perio
das turi tam tikrą koncentracijos 
tašką. Spalvos monotonija, kaip 
dažnai pasitaiko pas pianistus, jo

Aplink bažnyčią 1948 buvo 
pradėta statyti pigių butų kolo
nija nepasiturinčiom šeimom. 
Buvo įrengta970 butų. Kai po II- 
jo pasaulinio karo atvykom į 
Ameriką, tie butai jau buvo bai
giami įrengti. Gal ne vienas 
grožėjomės jais ir manėm — bū
tų gera juose apsigyventi. Buvo 
įrengtos aikštelės, prisodinta 
medelių, žydėjo gėlynai. Per 
praėjusius 30 metų ten visakas 
pasikeitė. Daug namų su išdau
žytais langais, nebegyvenami, 
siauros gatvelės užterštos šiukš
lėmis ir sudaužytų bonkų stik
lais. Kai vakarais bažnyčioje yra 
pamaldos, žmonės bijo eiti pro 
tuos namus, nes vyksta apiplė
šimai ir panašiai.

grojime neegzistuoja. Drama
tinėse vietose V. Bakšys ugnin
gai temperamentingas, bet ir 
Chopeno N oc turnė ir Scherzo 
sugebėjo iškelti švelnių jausmi
nių momentų.

Jis taip pat turi, tikra to žo
džio prasme, virtuozinę techni
ką ir pirštų jėgą. Tas padeda jam 
išvystyti beribį crescendo. Ypač 
tai buvo pastebima Beethoveno 
sonatoje C minor, op. 111. Pia
nistas pavyzdingai susidorojo su 
šios sonatos monumentalia for
mos struktūra ir harmonijos bei 
melodijos neįprasta faktūra.

Be kitų mum žinomų didžiųjų 
kūrėjų V. Bakšys pagrojo savo 
dalinai eksperimentinį “Cinąue 
Mezzo Pezzo”, op. 3, kūrinį. 
Šiame kūrinyje vyrauja konkre
tūs, aiškiai bylojantys muzikos 
elementai. Tai tik žingsnis nuo

avangardo, tačiau neperžengiąs 
estetinės ribos ir nesiekiąs sen
sacingai kraštutinių efektų. Nors 
modernus, bet suprantamas ir 
lengvai klausomas.

Amžiumi dar jaunas, tačiau 
parodė savo muzikinį subrendi
mą. V. Bakšys skiria įvairių sti
lių savybes, todėl kiekvienas kū
rinys skambėjo skirtingai: pilnas 
rimties Brahmsas, pabrėžtos rit
minės savybės Bartoke, iškelti 
spalvų blokai ryškinant De- 
bussy impresionistinį muzikos 
charakterį.

Nors atsilankė gana kuklus 
klausytojų skaičius, V. Bakšys 
buvo priimtas entuziastingai. 
Deja, ir šį kartą jo amžiaus 
jaunimas nė kiek nepasidomėjo 
šiuo didelio talento lietuviu pia
nistu.

K.R.

Parapijos komitetas su kleb. 
kun. Albertu Kontautu kovo 4 
įteikė Bostono miesto tarybos 
nariui Ray Flynn (nes jo vaikai 
mokosi parapijos mokykloje ir 
jis pats yra iš So. Bostono) 
pareiškimą parapijos aplinkos 
pagerinimo reikalu. Mat praei-

Leonardas Žitkevičius, kurio 
žmona vaidino Antano Gustaičio 
“Sekminių vainiko” pirmajame 
pastatyme New Yorke, pateikia 
keletą papildymų ryšium su 
Darbininke išspausdintu prane
šimu apie Laisvės Žiburio vaka
rą. “Sekminių vainikas” pirmą 
kartą čia buvo suvaidintas 1948 
metais Maspetho Viešpaties At
simainymo parapijos salėj. Vaka
rą su šiuo vaidinimu ir dar 
kita programa suruošė tos pa
rapijos moterų draugija. Vaidino

NEW YORKE
Apreiškimo parapijoj metinis 

Švč. Sakramento viešas garbini
mas vyks gegužės 3. Švč. Sak
ramentas bus išstatytas tuoj po 
sumos. Iškilmingi mišparai, pa
mokslas, procesija ir palaimini
mas su Švč. Sakramentu 5 vai. 
popiet. Pamokslą sakys kun. 
Kazimieras Pugevičius.

Tradicinė Kultūros Židinio 
pavasario šventė bus gegužės 
17, sekmadienį. Šventė prasidės 
12 vai. pamaldomis ir trumpo
mis iškilmėmis prie kryžiaus. 
Gegužinė prasidės tuoj po pa
maldų. Programą atliks Maironio 
lituanistinės mokyklos moki
niai.

Dail. Kazimiero Žoromskio 
paroda bus gegužės 9-10 
Kultūros Židinio mažojoje sa
lėje. Bus išstatyta 35 paveikslai,

New Jersey Lietuvių Moterų 
klubas ruošia motinos dienos 
minėjimą gegužės 3, sekma
dienį, tuoj po 12 vai. pamaldų 
Švč. Trejybės parapijos salėj, 
Nevvarke. Programoj dalyvauja 
poetė Ona Balčiūnienė, New 
Jersey tautinių šokių grupė 
Liepsna ir Elizabetho Vinco 
Kudirkos lituanistinės mokyklos 
mokiniai.

Creat Necke šį sekmadienį, 
gegužės 3, vyks menininkų-ama- 
tininkų mugė — Great Neck 
Celebrates Crafts. Mugė vyks po 
atviru dangumi, vieta Middle 
Neck Road, tarp Hicks Lane ir 
Fairview gatvių. Jau antri metai 
iš eilės šioje mugėje dalyvauja 
lietuvaitė Marilyna Matuzaitė, 
kuri dirba su vitražiniu stiklu. 
Vietiniai ir apylinkės lietuviai 
turi progą pamatyti įvairių ir gra
žių dailės dirbinių. Ši mugė 
surišta su New Yorko didmies-

vaidintojų grupė, pasivadinusi 
Vaidilomis (ją sudarė ankstes
nieji ir vėlesnieji ateiviai bei čia 
gimę lietuviai). Vaidinimą reži
savo Algirdas Zenkus, vėliau iš
ėjęs į Amerikos kariuomenę, 
Korėjos karo veteranas, tremties 
šaulių veikėjas.

American Friends of Anti-Bol- 
shevik Bloc of Nations, Ine., 
organizacija rengia visuotinį sei
mą gegužės 2-3 The Hotel 
Roosevelt patalpose, 45th St. ir 
Madison Avenue, Manhattane. 
Šios organizacijos New Yorko 
skyriaus prezidentas yra Peter 
VVytenus.

Išvykstant gyventi į Floridą, 
parduodama: salonas 6 vienetų, 
valgomasis — 10 vienetų, mie
gamas — 4 vienetų, virtuvė 5 
vienetų, rašomas stalas su kėde, 
baras 4 vienetų, profesinis ping 
pong stalas ir daug kitų daiktų. 
Adresas: 84-34 107 St., Rich- 
mond Hill. Skambinti 441-1403.

daugiausia jo nutapytos gėlės. 
Paroda ir vadinama gėlių paro
da. Parodą globoja LMK Fede
racijos New Yorko klubas.

Kun. prof. Antano Rubšio kny
gos "Raktas į Naująjį Testa
mentą” II tomo pristatymas ren
giamas gegužės 24, sekmadienį, 
4 vai. popiet Kultūros Židinio 
apatinėj salėj. Su šiuo veikalu 
dalyvius supažindins sesuo Ona 
Mikailaitė, teologijos magist
rė, iš Putnam, Conn.

Darbininko spaudos kioskas 
su naujomis plokštelėmis, kny
gomis ir suvenyrais veiks gegu
žės 2, šį šeštadienį, Kultūros 
Židinyje, kai ten vyks Laisvės 
Žiburio renginys. Ta pačia proga 
bus galima sumokėti ir Darbi
ninko prenumeratą.

čių ir pavasario gėlių festivaliu 
— Spring Flower Festival, prisi
dedant Division of Tourism, ku
rie yra įtraukę šią mugę savo 
programose.

KASOS Kredito Unijos indė
liai pasiekė pusantro milijono 
dolerių su viršum. Kvalifikuo
tiem nariam Kasa jau gali duoti 
paskolas (“mortgičius”) dėl 
namų pirkimo. Dėl informacijų 
kreipkitės į Kasą darbo die
nomis iki 9 vai. vakaro, penkta
dieniais iki 6 vai. ir šeštadieniais 
iki 5 vai. Kasos telefonas: 
212 441-6799.

įvairių lietuviškų suvenyrų ga
lima gauti Darbininko admi
nistracijoje. Skambink 212 827- 
1351.

1982 metų Darbininko kalen
dorius jau rengiamas. Kai kurie 
skaitytojai pageidauja, kad jų 
vardai būtų įdėti kaip seniau bū
davo. Prašom greitai pranešti, 
koks vardas ir kurią dieną pra
šytinas. Kreiptis Darbininko ad
resu arba skambinti tel. 212 
827-1351.

Kapų lankymą New Yorko ra- 
movėnai rengia gegužės 30, šeš
tadienį. Tą dieną 10 valandą 
pranciškonų vienuolyno koply
čioje bus pamaldos už mirusius 
ramovėnus, po jų bus lankomi 
ramovėnų kapai.

NAUJAUSIA 
PLOKŠTELĖ

Slava Žiemelytė — “Su 
Jumis”. Įdainuoti R. Schumann, 
A. Gretchaniov, P. Tchaikovsky, 
F. Schubert, St. Gailevičiaus, 
Br. Budriūno, A. Kačananausko, 
K. Kavecko, V. Laurušo, J. Žile
vičiaus kūriniai. Akomponuoja J. 
Govedas. Kaina 6 dol., su per
siuntimu 7 dol. Gaunama Darbi
ninko administracijoj, 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

tais metais Mass. vaistų* pasky
rė šios kolonijos pataisymui $20 
milijonų, o prieš tai dar buvo pa
skirta $6.5 milijono. Pinigų yra. 
Tad šiuo pataisymu turėtų susi
rūpinti visas So. Bostonas, o 
ypatingai lietuviai. Pataisius ap
linką, ir mūsų graži bažnyčia vėl 
šviestų ir būtų patraukli melstis 
ir l>e kurnės lankoma.

Aukos Tautos Fondui
Vasario 16-osios proga, per 

Tautos Fondo įgaliotinį dr. Pet
rą Kaladę, Fondui aukojo: dr. Jo
nas Kuodis, Andrius Keturakis, 
Bronius Kniopis, Petras Kaladė, 
Teklė Bogužienė, Elena Juciū- 
tė, Rozalija Petronienė ir Juzė 
Lapšienė.

Gegužinės pamaldos
Gegužės 1 d. 7 vai. vakaro 

Šv. Petro lietuvių parapijos 
koplyčioje 7-je gatvėje So. Bos
tone pradedamos lietuvių tradi
cinės gegužinės pamaldos. Jos 
vyksta visą mėnesį visomis die
nomis, išskyrus sekmadienius.

Istorinė sukaktis
Gegužės 13 sukanka 30 metų, 

kai Lietuvos vyskupai, dalyvau
jant arkivyskupui Skvireckui, šv. 
Kazimiero koplyčioje Romoje 
paaukojo lietuvių tautą Nekal
čiausiai Marijos Širdžiai. Ši isto
rinė sukaktis Bostone bus pa
minėta gegužės 10, sekmadienį, 
10:15 vai. ryto mišiomis Šv. Pet
ro bažnyčioje.

Visi lietuviai kviečiami ir ragi
nami dalyvauti šios sukakties 
paminėjimo mišiose.

Atliks J. Kačinsko kūrinius
Massachusetts Institute of 

Technology koncertinis pučia
mųjų orkestras atliks kompozi
toriaus Jeronimo Kačinsko 
“Transcendentinės išraiškos” 
vargonam ir orkestrui kūrinius. 
Koncertas įvyks gegužės 1,8 vai. 
vakaro Cresgy auditorijoj, Mass. 
Avė.

Orkestras įtraukė kūrinį į savo 
gastrolių programą rytų pakraš
tyje ir kitų universitetų centruo
se. Dirigentas John Corley yra 
nuolatinis šio ansamblio vado
vas.
Lietuviai amerikiečių spaudoje

Jau susirinko didesnis puoš
tas laikraščių iškarpų, kuriose 
yra minimi lietuviai.

Sausio 28 “Parkway and West 
Roxbury Transcript” rašo: 
“Poems, prayers and hymns” 
dėl sugrįžtančių įkaitų iš Irano. 
Ann Mane Raulinaitis, dirbanti 
WKOX radio stotyje, paskelbė, 
kad stotis perduos nuo 12:30 iki 
4:30 tokius sveikinimus. Atsiun
tę daug šeimų ir net vaikučiai. 
Tie sveikinimai buvę įrekor- 
duoti į mag. juosteles 52 egz. 
ir pasiųsti visiem sugrįžusiem. 
Tai lietuvaitės darbas.

Kovo 8 “Boston Sunday Glo
bė” įdėjo Elizabeth Repshis 
fotografiją su jos pieštais pa
veikslais ir parašė didelį straips
nį apie ją. Ji esanti 85 metų 
amžiaus, gimusi Lietuvoje, o to
liau aprašomas jos gyvenimas 
Amerikoje.

Kovo 12 “The Daily Tran
script” rašo apie Amerikos lai
vyno mašinistą Stephen P. Žu-

klubo leidinys, gražiai aprašo 
advokatę Susanne Shallna (buv. 
Lietuvos garbės konsulo našlę, 
kaip “Woman of the Year”, ir 
įdėta jos fotografija.

Kovo 1 “Daily News” žinutė? 
je “Jacks and Jills” rašo, kad 
Joanne Latham, Penthouse žur-. 
nalo balandžio mėn. “cover giri” 
susičiulbėjo su Vitu Gerulaičiu. 
Joanne esanti 19 m., Londone, 
o Vitas jai skambinąs telefonu iš 
užjūrio. O kada jie abu kur nors 
kartu einą, žmonės negali atsi
žiūrėti į juos.

Balandžio 10 tas pats "Daily 
News” rašo, jog Rūta Gerulaitis 
pasakiusi savo “big brother” Vi
tas, kad ji metė tenisą ir eina į 
namų pirkimo pardavimo “real 
estate”. Ji pasakiusi, kad jos pir
mas didesnis pardavimas — “a 
mansion” Sands Point, L.I., te
nisininkui Bjom Borg už $3.7 
milijonus.

Minkų padėka
Seniausios lietuviškos radijo 

programos Naujojoj Anglijoj at
šventė savo 47 metų sukaktuves 
kovo 29 su vaidinimu “Ku-kū”, 
kurį puikiai suvaidino Hartfordo 
Dramos Ratelis.

Šių radijo programų vedėjai 
Steponas ir Valentina Minkai 
nuoširdžiai dėkojame Hartfordo 
Dramos Rateliui ir jo režisieriui 
Vytautui Zdaniui. Taipgi dėko
jame visom šeimininkėm, kurios 
dovanojo savo rankdarbius lote
rijai bei kurios iškepė skanumy
nus ir padovanojo.

Dėkojam atsilankiusiai publi
kai, mielai šeimininkei Monikai 
Plevokienei, jos pagelbininkėm, 
ir visiem, kurie dirbo, kad šis 
parengimas pasisektų.

Taipgi dėkojam Jonui Vizba
rui ir Povilui Žičkui už jų ko
respondencijas apie šių radijo 
programų 47 metų sukaktuves.

Prie progos primenam, kad 
šių radijo programų metinis pik
nikas įvyks rugpiūčio 9 lietuviš

kam Romuvos Parke, Brocktone. 
Prašom kitų organizacijų tą pa
čią dieną nerengti kito pikniko. 
Dėkui. — Steponas,ir Valentina 
Minkai.

LB Bostono apylinkės visuoti
nis narių susirinkimas gegužės
2 d. 3 vai. p.p. Tautinės S-gos 
namuose, 484 E. 4-ji gatvė So. 
Bostone.

Motinos dienos minėjimas ge
gužės 3 d. pradedamas mišiomis 
Šv. Petro lietuvių parapijos baž
nyčioje 10:15 vai. ryte. Tolimes
nis minėjimas 2 vai. p.p. Tauti
nės S-gos namuose, 484 E. 4-ji 
gatvė So. Bostone.

Literatūros vakaras gegužės
3 d. 5 vai. p.p. Lietuvių pilie
čių d-jos 2-ro aukšto salėje So. 
Bostone, Rengia Subatvakariam 
rengti komisija.

Elenos Juciūtės romano Ąžuo- 
lynėlis pristatymas įvyks gegužės 
31, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Tautinės S-gos namuose, 484 E.
4 St., So. Bostone. Rengia Jo
no Vanagaičio šaulių kuopa.

Birželio išvežimų minėjimas 
vyks birželio 13, šeštadienį, 6:30 
vai. vakare Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje pamaldos, o 
po pamaldų minėjimas salėje po 
bažnyčia.

Laisvės Varpo rudens koncer
tas spalio 11.

LAISVĖS VARPAS Sekma* 
dieniais 11:30*12:10 vai. 740 
banga ii WCAS 12:10-1:00 vai. 
1460 banga Ii WBET Vedėjas 
Petras Viičinls 173 Arthur St, 
Brockton, MA 02402 Telef. (617) 
566-7209

BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 bangos sekm. nuo 1 Iki 
1:30 vai. Veda S. ir V. Minkai, 
502 E. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127. Telef. 268-0489. 
Parduodamas Darbininkas. Di
delis lietuviškų knygų pasirinki
mas.

BnnK-BV-mmi 

Pastoge paidbothujovs 
Fort, tonuementpriuate, sofe,free! 
Ttalts Ulhrt BflnKIIKrBVmmš 
Oreliai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- I 
mai. Tai taupymas paktu So. Boston Ssvlngs |

Bank būdu'. Ar jums reikia pinigus padėti j ban- ' 
ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet

kuriuo laiku. Jūsų skintą gavąa, bankas tuoj f
2,5 \ traukia sumą j sąskaitą. Prisideda ir uitlkrlnk 

maa, Jūsų pinigai P*lno aukščiausius

IMF leftttlamus įstatymų. « 
pF 0*1 lengvo taupymo bū- .• 

do per paktą skambinkit Mr. 
bonahue 288-2500 

arba rašykit paduotais adresais.

>South BostonT> 
/Savings BankV
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Lietuviai prancHtoeal leb 
dftla A mane IskrašMue bei žūt* OSft Wi mimu e^tou

aaiue: Dsrtlnlaką—eavaltltH 
laikrašti, AMus - kuMroa lur- 
nelą, šv. RmcMItaaa Varpei 
— religinio Minto ftumolg.

kas iš Norwood.
Kovo 13 “The Pilot” straips

nyje “Soviet story on Lithuania 
“Hog Wash”. Ten rašoma, kad 
sovietų žinių agentūra parašiusi, 
jog Lietuvos kunigai daugumoje 
yra lojalūs sovietų sistemai, ką 
kun. Kazimieras Pugevičius 
griežtai paneigęs. Toliau 
straipsnyje aprašoma apie oku
puotos Lietuvos tikinčiųjų per
sekiojimus ir vargus.

Kovo 17 “Boston Herald Ame
rican” aprašo šv. Patriko paradą 
ir rašo apie lietuvių klubą So. 
Bostone. “The Gate of Heaven” 
mokykloje parado minėjimas 
prasidėjęs kovo 1 ir 2. Čia 
“door prize winner” buvusi Ali- 
ce Ruseckas, puiki muzikos 
mokytoja, ir jai buvęs įteiktas 
gražus rožių buketas (tik, esą, ne 
žalių).

Kovo 18 "The Daily Tran
script” rašo apie Needham pra
džios mokyklą. Įdėta vaikučių 
fotografija ir rašoma, kad ii pasa
kojimo dabar ai tūriu fantastiš
ką receptą lietuviikos duonos.

Kovo mėnesio žurnalas “Bay 
State News”, Massachusetts Fe
deracijos profesionalių motetų

‘Amber Hdidays*
1981 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO/NEW YORKO 
Maakn/Vllnlu*:

Vlnnn graptt nplnnlryn KAUNĄ Ir TRAKUS, baa lyUImnn

birželio 14 — $114040
liepos 6 — $1044.00 (su Varšuva)
liepos 20 — 0111240
rugpMčIo 3 — 111240
rugpMčIo 1$ — 0130240 (eu Ryga)
rugsėjo $ — 0114040
rugsėjo 17 — 100040
rugsėjo 24 — 0100040
spėliot — 0101040
gruodžio 25 — 0 07040

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
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Kultūros Židiny Jį savaitgalį: 
gegužės 2, šeštadienį, Laisvės 
Žiburio vakare, svečiuojasi Bos
tono dramos ir etnografinis sam
būriai ir vaidina Antano Gustai
čio dramą — Sekminių vainiką; 
gegužės 3, sekmadienį, madų 
paroda, rengiama Balfo 100- 
ojo skyriaus.

Laisvės Žiburio radijo valan
dos tradicinis pavasario vakaras 
bus gegužės 2, šį šeštadienį, 
7 v.v. Kultūros Židinyje. Iš Bos
tono atvyksta dramos ir etnogra
finis sambūriai ir suvaidins An
tano Gustaičio linksmos nuotai
kos veikalą Sekminių vainikas. 
Režisuoja Aleksandra Gustaitie- 
nė, dekoracijos Povilo Marcin
kaus. Po vaidinimo šokiai. Groja 
naujas ukrainiečių orkestras, 
dainuoja “Jinai ir trys gintarai”. 
Programa prasidės punktualiai 7 
7 v. v.

Tautos Fonde metinis suva
žiavimas bus gegutės 2 Kultūros 
Židinyje. 8:30 v.r. pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje mišios už 
mirusius ir gyvus Fondo na
rius, 9 v.r. Kultūros Židinio ma
žojoje salėje registracįja.

Madų paroda, tradicinė, ren
giama Balfo 100-ojo skyriaus, 
bus gegužės 3, šį sekmadienį, 
3 v. popiet Kultūros Židinyje. 
Pradžioje bus demonstruojami 
lietuvių tautiniai drabužiai. 
Įvairius drabužius modeliuos 
jaunimas ir profesionalai mode
liai. Svečiai bus pavaišinti ka
va ir pyragaičiais.

Lietuvių Bendruomenės ren
giama politinė konferencija bus 
birželio 13-14 New Yorke.

Pakeitęs adresą, rašyk admi
nistracijai, drauge pridėk ir savo 
seną adresą.

MADŲ PARODA
gegužės 3, sakmatdienį, 4 v. popiet

Kultūros Židinyje, 381 Hlghland Blvd. Brookiyne

Visa sM grakščių modelių modeliuos Andriaus Kovai, 
Juilstos Venckuvienės ir kitų sukurtus drabužius. Drabužius 
aptars Giedrė Stankūnienė, o Andriaus Kovai — Gražina 
Tlškutė-Tucci. Muzikinę modelių palydą parinko muzikė 
Nijolė Ulėnienė, techniškai muziką iš juostų perduos Tadas 
Allnakas.

Pirmojo dalyje bus parodyti tautiniai drabužiai, valkų 
apranga, megzti Ir siūti drabužiai. Antroje dalyje — 
vakarinės suknelės.

Parodą atidarys Lietuvos gen. konsulo žmona Janina 
Simutienė.

Svečiai bus vaišinami kava, pyragaičiais. Veiks atgaiva.
Paroda prasidės punktualiai.
įėjimo auka: 8 dol., jaunimui Iki 12 metų — 3 dol.
Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia

BALFO 100-TASIS SKYRIUS

MOTINŲ PAGERBIMAS
įvyks gegužės 10, sekmadieni, Apreiškimo parapijoje-

11 vaL pamaldos bažnyčioje;

12:30 parapąos didžiojoje salėje — pagerbimas. Marija 
Lušienė, PLKOS-gos vicepirmininkė, kalbės tema: Motina 
šeimoje, visuomenėje Ir politinėje veikloje.

Meniną dalį atliks aktorius Juozas Boley-Bulevlčius 
Ir New Yorko jaunimas.

Pagerbimą rengia LB 1-moJI apylinkė Ir 
Kat Motorų Sąjungos 29 kuopa.

LAISVĖS ŽIBURYS KVIEČIA

DAIL KAZIMIERO ŽOROMSKIO

GĖLIŲ PARODA
gegužės 9-10 Kultūros Židinio 
mažojoje salėje.

Katalikių Moterų Sąjungos 24-ta kuopa 
gegužės 3, sekmadieną, tuoj po 11 vai. mišių 

Apreiškimo parapijos salėj rengia 

LIETUVĖS MOTINOS 
PAGERBIMĄ

Programoje kun. A. Račkausko kalba ir vaišės, 
įėjimo auka 3 dol. asmeniui 

Pelnas skiriamas bažnyčios remontams 
Visi kviečiami gausiai atsilankyti

PABALTIEČIŲ 
PIEŠINIŲ PARODA
vyksta nuo balandžio 25 iki gegužės 3
Ukrainiečių Institute, 
2 East 79 Street, 5 Avė. kampas 
Manhattane.
Atidarymas balandžio 25, šeštadienį, 
4 v. popiet
Paroda lankoma kasdien nuo 2 iki 6 v.v., išskyrus pirma
dienius. Gegužės 2 nuo 10 iki 4 v. popiet

Parodos uždarymas ir vaišės gegužės 3 nuo 5 Iki 7 v.v.
Parodą Rengia meno draugija

B ALTIA

Šį šeštadienį, gegužės 2, Kul
tūros Židinyje, Brookiyne, turė
sime progos pasigrožėti neeili
niu muzikiniu veikalu. Bostono 
menininkai atvyksta su Antano 
Gustaičio “Sekminių vainiku”. 
Šiuo spektakliu atžymėsime 
Laisvės Žiburio radijo 15-sias 
metines.

Ne taip jau lengva stambes
nį veikalą atgabenti iš kitos ko
lonijos. Tokios gastrolės parei
kalauja stambokų išlaidų, o taip 
pat nemažos aukos iš aktorių ir 
veikalo dalyvių. Tikime, kad 
New Yorko ir New Jersey visuo
menė tas pastangas įvertins savo 
gausiu atsilankymu.

Laivės Žiburio koncertai pasi
žymi linksma nuotaika ir gausiu 
dalyvių skaičiumi. Ne kitaip bus 
ir šį šeštadienį. Laukiame visų. 
Savo atsilankymu paremsite ir 
Laisvės Žiburį.

O tos paramos mum labai 
reikia, nes radijo laiko kaina ky-

New Yorko skautų iškilminga 
sueiga ir šv. Jurgio šventė bus 
gegužės 9, šeštadienį, tuoj po li
tuanistinės mokyklos pamokų, 
1:30 v. Kultūros Židinyje. Visi 
skautai, skautės dalyvauja uni
formuoti.

la net sparčiau už benziną.
Dalyvaukite visi ir tuomi pri

sidėkite prie lietuviško žodžio ir 
muzikos palaikymo radijo ban
gomis.

Pradėsime 7 vai. punktualiai.
Laukiame visų!

Romas Kezys
Laisvės Žiburio vedėjas

Paroda lankoma:
šeštadienį nuo 12 Iki 8 v.v.
sekmadienį nuo 12 Iki 6 v.v.

Parodos atidarymas ir kavutė — šeštadienį 7 v.v.

Rengia ir visus atsilankyti kviečia
LMK FEDERACIJOS NEW YORKO KLUBAS

AMERIKOS RYTINIO PAKRAŠČIO LIETUVIŲ
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

RUOŠIA J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ—HARTFORDO APYLINKĖ
1981 GEGUŽĖS 31

TRINITY COLLEGE, FERRIS ATHLETIC CENTER 
BROAD STREET, HARTFORD, CT.

PROGRAMOJE 300 ŠOKĖJŲ 
JIEMS AKOMPONUOS 30 ASMENŲ ORKESTRAS 

ŠEŠTADIENĮ GEGUŽĖS 30: 7:30 V.V. SUSIPAŽINIMO VAKARAS 
LIETUVIŲ KLUBE, TAURO RESTORANE, 227 LAWRENCE ST., HARTFORD, CT. 

SEKMADIENĮ GEGUŽĖS 31: 9:00 V.R. ŠV. MIŠIOS ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIOJE, 
51 CAPITOL AVĖ., HARTFORD, CT.

2:00 V.P.P. TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

PRAŠOME BILIETUS (VISI PO $8.00) IŠ ANKSTO ĮSIGYTI PAS BIRUTĘ MONACO, 
25 RICHARD RD., MANCHESTER, CT. 06040, ČEKIUS RAŠYTI:

LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL

Visi esate maloniai kviečiami Į

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADIJO RENGINIUS

40 metų gyvavimo sukakčiai ir 2000 radijo transliacijai 
atžymėti.

DIDŽIULIS KONCERTAS
bus gegužės 18, šeštadienį, 7 v.v. Kultūros Židiny 

Brookiyne (381 Hlghland Blvd.)
Programą atliks vokalinis vienetas VAIVA, sudarytas iš 

Chicagos studentiško jaunimo, Vadovauja muzikas 
FAUSTAS STROLIA. Jie atliks ištraukas iš populiarių 
muzikinių veikalų.

Po koncerto — balius, šokiai, grojant M. MATULIONIO 
orkestrui Iš New Jersey. Veiks užkandžių ir gėrimų bufe
tas, bus įvairių laimėjimų.

Įėjimo auka — 7.50 doL
Studentams ir moksleiviams — 5 dol.

ŠAUNUS BANKETAS
bus gegužės 17, sekmadieni, 1 v. popiet Švč. Trejybės 
lietuvių parapijos salėje, Adams St Ir New York Avo. 
kampas, Nesvarių N J.

Skirtingą meniną programą atliks VAIVOS ANSAMBLIS 
Iš Chicagos.

Skinte šKi pietos.
įėjimo auka —15 doL

Vietas galima užsisakyti Lietuvos Atsiminimų raš
tinėje, 234 SunlH Dr., Watchung, N J., 07080, tol. 201 
753-6836.

IŠKILMINGOS MIŠIOS
bus gegužės 17, sekmadieni, 12 vaL, prieš banketą, švč. 
Trejybės bažnyčioje. Koncolebraclnte mišios aukojamos už 
gyvus Ir mirusius Lietuvos Atsiminimų rėmėjus Ir gera
dariui. Pagrindiniu celebrantu bus prel. VYTAUTAS 
BALČIŪNAS. Jis pasakys Ir pernoksią

DIREKTORIUS PROF. DR. JOKŪBAS STUKAS lauks visų 
atsilankant Draugo primena, kad Lietuvos Atsiminimai 
dabar transliuojami šeštadienio vakarais nuo 8 Iki 0 v. 
Iš WEVD stoties, 07.0 FM bengs.

Christian Kivita, lietuviškos 
kilmės, 7 metų šviesiaplau
kis berniukas, modeliavimo 
karjerą pradėjo būdamas 5 
metų ir daug kur yra pasi
rodęs. Jis dalyvaus ir Balfo 
100-ojo skyriaus rengiamoje 
madų parodoje gegužės 3 
Kultūros Židinyje.

Parduodami lietuviški tauti
niai drabužiai, parvežti iš Lie
tuvos. Dydis 16-18. Taip pat 
gaunami marškinėliai (T-shirts) 
su lietuviška trispalve ir Vytim, 
su užrašu Lithuanian Power 
(small, medium, large, X-large). 
Kaina po 5 dol. Persiuntimui pri
dedamas 1 dol. Gaunama Dar
bininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Ieškomas kambarys su baldais 
Woodhavene ar Richmond H iii. 
Pageidaujama, kad būtų galima 
naudotis virtuve. Kas turėtų tokį 
kambarį, prašom skambinti tel. 
MI 7-3971.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Yn N.J. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 30%-509 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3500. Vak., savaitgaliais: 201 
684-3756.

LAISVES ŽIBURYS
švenčia 15-kos metų veiklos sukaktį.

Šia proga Bostono lietuvių dramos sambūris ir 

Lietuvių etnografinis sambūris stato 

ANTANO GUSTAIČIO

šviesios nuotaikos lietuviiko kaimo dramą

SEKMINIŲ VAINIKAS
perpintą dainomis, šokiais ir humoru, 

šeštadienį, gegužės 2 d., 7 vai. vak. punktualiai 
Kultūros Židinyje, 361 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y.

REŽISUOJA AKT. ALEKSANDRA GUSTAITIENĖ 
DEKORACIJOS DAIL. P O V I L O MARTINKAUS 
SCENOS APŠVIETIMAS FILM. ROMO ŠLEŽO

Po vaidinimo šokiai. Gros naujas ukrainiečių orkestras. Dainuos “Jinai ir trys gintarai”.
Valgių ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse
Turtinga loterija
Baliui stalus Iš anksto galima užsisakyti paa Birutę Labutieną (212) VI 7-5550

Visos vietos numeruotos. Bilieto kaina 7 dol. Jaunimui iki 15 metų — 5 doL, 
gaunami tik prie įėjimo.

Patartina bilietus įsigyti Iš anksto paštu arba pas platintojus. Paštu: čekį atitin
kamai susnai Ir sau adresuotą su pašto ženklu voką siųsti Lithuanian Radio Club 
vardu 217-25 54 Ava., BaysMde N.Y. 11364.

PLATINTOJAI:

NEWYORK:

A. Diržys TA 7-8798

Visus atsilankyti kviečia

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 VAL. RYTO
LAISVĖS ŽIBURIO 

RADIJAS




