
sritis buvo, pavesta ispanam.

Port Louis fortą už 24,000 anglų 
svarų, ir ispanai jį pavadino

GRIAUNA KUNIGŲ SEMINARIJĄ
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 49

o neteką 5. Taip daug pąrapijų 
lieka be kunigų.Valstybės sekretoriaus pastan. pesėto kelia Kauno kunigų se- 

minarijos ateitis. A pie tai rašo ir 
LKB Kronikos 49 numeris, kad 
Kauno kunigų seminarija esanti 
pavojuje. Skelbia Kauno, Telšių 
ir Panevėžio vyskupijų pareiški
mus. Po tais pareiškimais pasi
rašė daugybė tikinčiųjų ir kum- septynios parapijos jau buvo be 
gų- _ \ ’ * '------------- -

Darbininko skaitytojus jau su
pažindinome su Kauno ir Telšių 
vyskupijų - pareiškimais. Dabar 
sustosime ties Panevėžio vysku
pijos kunigų pareiškimu, kuris 
tiksliai pavaizduoja kunigų se
minarijos dabartinę padėtį.

gos išvengti ginkluoto susirėmi
mo tarp Britanijos ir Argenti
nos dėl Falklando salų suvere
niteto iki šiol nedavė konkre
čių vaisių, bet tarpininkavimo 
misija dar nėra visai sužlugusi.

Iš Amerikos kilęs Izraelio ka-

veržė į mahometonų gerbiamą 
mečetę Jeruzalėj ir automatinio 
šautuvo ugnim nušovė du ir su
žeidė devynis arabus. Dėl to 
kilo didelės arabų demonstra
cijos, per kurias vėl buvo su
žeista apie 30 arabų.

Saudi Arabijos karalius Khalid 
paragino viso pasaulio mahome
tonus protestuoti dėl įvykio Je
ruzalės mečetėj ir paskelbti vie
nos dienos streiką.

Izraelis apkaltino Egiptą, kad 
jis nesilaiko Camp David susi
tarimų ir įgabeno į atgauto Sina
jaus ruožą per didelį kariuome
nės skaičių, leido ginkluotiem 
palestiniečiam įsifiltruoti į Izrae
lį ir dėl to grasino nepasitrauk
ti sutartu laiku iš likusio Sina
jaus ruožo. Egiptas visus šiuos 
kaltinimus atmeta.

Gynybos departamentas tvir
tina, kad Sov. S-ga savo sate
litais, žvalgybiniais lėktuvais 
ir povandeniniais laivais seka 
Britanijos karo laivų kelionę į

f

KAM PRHOĖAUSar 
FALKLANDO SALOS?
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z kunigų sk*Kitis
1960 Panevėžio vyskupijoje 

buvo dar 177 kunigai, o po 20 
metų, įskaitant ir naujai įšventin
tus, beliko tik 130. 1975 metais

kunigų, o 1980 — jau 22 para
pijos neturėjo nuolat gyvenan
čių klebonų.

Iš 130 kunigų — 67 yra su
laukę 60 metų amžiaus. Iš jų 
32 turi net 70 metų ar dar dau
giau. Jie turi dirbti ir dažnai 
neturi savo talkininkų. Iš jų 
14 klebonų dar neturi sau padė
jėjų kunigų.

Dusetose 1939 metais buvo 4 
kunigai, o dabar kun. V. Ar
lauskas, būdamas 70 metų, turi 
darbuotis vienas.

Šeduvoje 1939 buvo 4 kunigai, 
dabar kan. Bronius Antanaitis 
darbuojasi vienas, tuo, pačiu 
metu dar yra ir Dambravos 
rapijos klebonas.

Beliko tik viena 
kunigų seminarija

Dauguma Lietuvos gyventojų 
yra tikintieji katalikai, tačiau 
tarybinė, vyriausybė per mažai 
leidžia priimti kandidatų į Kau
no seminariją, kad vėliau jie už
imtų mirusių kunigų vietas.

Prieš II pasaulinį karą Lietu
voje kunigus rengė 4 kunigų 
seminarijos, penktoji buvo stato
ma Panevėžy. Klierikų skaičius 
nebuvo ribojamas. 1946 tarybinė 
valdžia paliko tik vieną kunigų 
seminariją Kaune ir apribojo 
klierikų skaičių. Privedė prie to, 
kad 1969 ir 1970 leista pašven
tinti tik po tris kunigus. 1970 
Lietuvoje mirė 18 kunigų. 1980

...................._
Prez. Reagan pasiūlė Sov. S vyskupija gavo tik vieną kunigą, įgaliotinis. Jie visi yra bedieviai 

gos prezidentui Brežnevui susi
tikti Jungtinių Tautų sesijoj bir
želio mėn. ir pasitarti dėl stra
teginio nusiginklavimo.

Britanija sudarė planą, pagal 
kurį ateinantį rudenį šiaurinėj 
Airijoj būtų išrinktas 78 narių 
parlamentas.

V. Vokietijoj prieš branduoli
nius ginklus protestuojančių gru
pių tarpe atsirado skilimas. Įta
kinga ir dėl oro švaros kovojan
ti grupė apkaltino V. Vokieti
jos komunistų partiją, kad ji do
minuoja ir tvarko visas kitas 
37 prieš branduolinius ginklus 
protestuojančias grupes.

JAV numato balandžio 22 Ka
ribų jūroj vykdyti karinius prati
mus, kuriuose dalyvaus 45,000 
karių, 60 karo laivų ir B-52 bom
bonešiai.

4 buvę aukšti JAV pareigū
nai — Robert McNamara, Mc 
George Bundy, George F. Ken- 
nan ir Gerard C. Smith — 
bendru pareiškimu paragino pre
zidentą Reagan ir Europos są
jungininkus atsisakyti pirmiem 
panaudoti branduolinius ginklus 
Europoj ir vietoj to stiprinti 
konvencionalias pajėgas.

gija, Austrija, Olandija ir Švei
carija sulaikė ginklų ir karo 
reikmenų pardavimą Argentinai.

visi jos laivai, įplaukę į 200 
mylių zoną apie Falklando salas, 
bus paskandinti.

Britanija ir Ispanija dėl iški
lusios Falklando salų krizės su
tarė atidėti kuriam laikui savo 
pasitarimus dėl Gibraltaro atei
ties.

Britanijos užsienio reikalų

pa-

if stengiasi visokiais būdais Baž
nyčiai pakenkti ir ją sugriauti. > _____________
| Pirmiausia jie parenka tekinu įfo nutolusios ir vėjų nugairin- 
kandidatus, kurie neturi kunigo ~~~ ' "
pašaukimo, yra be fizinės ir psi-

1 chinės sveikatos. Tokie parinkti 
kandidatai turi pačią seminariją 
šantažuoti ir sužlugdyti. Dar 
prisikabina ir saugumas ir verčia 
juos bendradarbiauti.

Daugiausia' priima tuos, ku
rie yra nuo karinės tarnybos at
leisti, silpnos sveikatos ir dažnai 
net invalidai.

1980 metais Kauno kunigų 
seminarija prašė Religijų reika
lų tarybos įgaliotinį, kad leistų 
priimti 36 kandidatus. Įgalioti
nis atmetė 17. 1979 metais at
metė 11 kandidatų. Pajėgių ir 
tvirtų vyrų nepraleidžia mokytis

> Kauno kunigų seminarijoje.
Seminarijos vadovybė kartais

• turi pati pašalinti klieriką dėl 
1 silpnos sveikatos ar kokios ligos, 
1 pvz. epilepsijos.

Be 10 mil. pingvinų, 650,000 įrodinėti, kad pagal 1492 popie- 
avių, jūros liūtų ir dramblinių žišką demarkacijos liniją visa ta 
ruonių, Falklando salose gy
vena ir apie 1,800 žmonių, kurie 
kerpaavis, medžioja žąsis irkar- 
tais valgo pingvinų kiaušinius. __ ________________
Beveik visi jie yra škotų, airių Puerto de la Šoledad. 1770 ispa- 
ar valų kilmės ir karštligiškai nai išvijo ir anglus iš jų Port 
prisirišę prie tolimosios monar- Egmont, bet anglai grasino kam 
chijos, kurios daugelis ^niekada Nors anglai ir laimėjo iš Ispa
nėm ir matę. Ten taip pat dabar nijos teisę turėti savo koloniją 
yra ir apie 9,000 argentiniečių, Falklando saloj, bet, būdami už- 
skelbiančių, kad salos priklauso |imti kovom dėl kolonijų šiaurės 
jiem. , ■ . ■ z a.—,—

Tai yra dvi* apię 300 mylių į 
rytus nuo P. Amerikos sraaiga-

Kandidatus parenka 
Bažnyčios priešai

Ypatingai skaudus ir žalingas 
faktas, kad ne visi tinkami kan
didatai kunigystei gali įstoti į 
seminariją. Priimant kandidatus, 
lemiamą žodį taria ne kunigų 
seminarijos vadovybė, ne vysku-

Pašalino iš IV kurso
Klierikų likimą sprendžia Re

liginių reikalų tarybos įgalioti
nis. 1980 metais rudenį, prieš 
pradedant naujus mokslo metus, 
įgaliotinis įsakė, kad seminarijos 
vadovybė iš IV kurso atleistų 
klieriką Aloyzą Volskį. Jis buvo 
kaltinamas tuo, kad atostogų me
tu uoliai bendravo „su uoliais 
kunigais, kuriuos įgaliotinis va-

tos, 200 mažų salelių apsuptos 
Rytų ir Vakarų Falklandb salos. 
Jų'teritorija yra maždaug Con- 
necticut dydžio. Salos neturį jo
kio laikraščio, jokių TV aparatų 
ir grįstų kelių, išskyrus apie salų 
sostinę Port Stanley.

Ginčas dėl jų nepriklausomy
bės iškilo dėl praeity kilusių 
ginčytinų tvirtinimų. Anglai tvir
tina, kad šios salos pirmą kartą 
buvusios pastebėtos 1592 kapito
no John Davis, kurio laivą ištiku
si audra buvo įvariusi į “iki 
tol nežinomų salelių grupę”. Po 
dvejų metų kitas anglas, S.ir 
Richard Havvkins, karalienės 
Elzbietos I garbei tas salas pa- 
padinęs “Hawkins’ merginos 
kraštu”. Kiti tvirtina, kad tas sa
las pastebėjo Magelano ekspedi
cija 1520. Yra dar ir kitikių 
teorijų — kad jas atrado neži
nomas vikingas ar net ir kinie
tis. Tačiau pirmasis, palikęs ra
šytinių pėdsakų apie šias salas, 
buvo taip pat anglų jūrininkas 
John Strong, pasiekęs jas 1690 
ir jas pavadinęs pagal Britanijos 
pirmąjį admiraliteto lordą 
viscbunt Falkland, kuris pats 
niekada prie salų nebuvo net pri
artėjęs. John Strongą mandagiai 
sutiko tikpingvinai, jam nusi
lenkdami ir pasveikindami.

JAV prezidentas Reagan su žmona Baltuosiuose Romuose surengtoje vakarienėje dip-

i 9 » prancūzai, suorganizuoti laaus< 1 Aritoine de Bougainville ir 1764
pastatę Rytų Falklande Port 
Louis fortą. Netrukus juos pa
sekė anglai, įsteigę savo kolo
niją Vakarų Falklande ir pava
dinę Port Egmont.

Tik po dvejų metų anglai at
sitiktinai atrado prancūzus ir į- 
sakė jiem pasišalinti, Šiem 
besiginčijant, ispanai pradėio

Amerikoj, 1774 Port Egmont pa
liko kaip “neekonomišką”. Bet 
britų vadas išvykdamas prikalė 
švininę lentą su įrašu, kad tos 
salos priklauso “jo didenybei 
Jurgiui III, Didžiosios Britani
jos, Prancūzijos ir Airijos kara
liui”.

Ispanijos gubernatorius salas 
valdė iki 1806, kada Ispanija 
suklupo po Napoleono jungu, o 
Ispanijos valdos Buenos Aires 
srity buvo puolamos Britanijos. 
Ispanijos gubernatorius pabėgo, 
ir salos atsidūrė niekieno val
džioj, gyventojai taip pat išbė
giojo.

1816 pasiskelbusi nepriklau
soma Argentina pareiškė, kad ji 
paveldi visas Ispanijos suvere
numui priklausiusias valdas, jų 
tarpe ir Falklando salas, kurias 
ji pavadino Las Malvinas. Bet 
tik po kelerių metų Argentina 
pabandė salas perimti ir pasky
rė Louis Vemet Malvinas salų 
gubernatorium* su išimtinėm 
žvejojimo teisėm aplinkiniuose 
vandenyse. Trys amerikiečių 
žvejybos laivai, nepaisydami ši
tos privilegijos, pabandė žvejo
ti, ir vienas jų buvo pagautas 
ir nugabentas į Buenos Aires 
teisti už piratavimą. Netoliese 
buvusi Amerikos laivyno korve- 
tė Lexington puolė gubernato
riaus būstinę, sunaikino visas 
patrankas ir šaudmenis, apiplė
šė koloniją ir išplaukė su 7 
surakintais - gubernatoriam; 'pa
reigūnais, kurie vėliau buvo pa
leisti Montevidėo mieste.

Britanija pasinaudojo proga, ir 
jos karo laivas 1833 puolė sa
las, kuriose atrado tik 50 argen
tiniečių kareivių, įsakė jiem pa
sitraukti ir iškėlė Britanijos vė
liavą. Argentina protestavo, bet į 
jos protestus niekas neatsakė 
per visą pusantro šimto metų.

BRITANIJA, BANGŲ VALDOVĖ

Karalienei Viktorijai 1897 mi
nint deimantinį jubiliejų, kara
liškasis laivynas susitelkė Spit- 
head, netoli Portsmouth apžval
gai ir sudarė keturias 7 mylių 
ilgumo eiles. Ten buvo 173 
karo laivai, kurių tarpe buvo ir 
daugiau kaip 50 kovos laivų. 
Tuo pačiu metu kiti 160 karo 
laivų saugojo pasaulio jūrų ke
lius. Tai buvo Didžiosios Bri
tanijos imperijos laikai.

Britanijos ♦ imperija pradėjo 
byrėti 1867, kada Kanadai buvo 
suteikta autonomija. 1901 Austra
lija laimėjo nepriklausomybę, 
o Naujoji Zelandija — 1907. 
Baigiantis pirmajam pasauliniam 
karui, Britanija sugebėjo išlaiky
ti daugumą savo nuosavybių, 
bet, baigiantis antrajam pasau
liniam karui, Britanijos ūkis išsi
kvėpė, o kilęs tautų nacionaliz
mas pradėjo Britanijos imperiją 
griauti.

Po ilgai trukusių Mahatma 
Gandhi nesipriešinimo'veiksmų

Britanija 1947 suteikė Indijai 
nepriklausomybę. Netrukus In
dija pasekė ir kitos 41 Afrikoj, 
Azijoj ir Pacifiko salose išmėty
tos Britanijos kolonijos. Šian
dien Britanija yra tik viena iš 46 
visai nepriklausomų Britanijos 
bendruomenės narių. Bet ir da
bar jai dar priklauso 13 mažų 
kolonijų, kurių tarpe yra ir Falk
lando salos, Britanijos Virgini
jos sala, Anguilla, St. Helena, 
Bermuda, Pitcžtim ir negyvena
ma Britanijos Antarktikos terito
rija. Svarbiausios jos kolonijos 
dar tebėra Gibraltaras ir Hong 
Kong.

Pirmojo pasaulinio karo metu 
Britanijos karo laivynas dar te
bebuvo bangų valdovas, nes 
turėjo 1,350 karo laivų, kurių 
tarpe buvo ir 42 kovos laivai 
ar kovos kreiseriai. Antrojo pa
saulinio karo metu karo laivynas

BALTŲ LAISVĖS DIENA

šio lordo Carrington buvo pa* 
skirtas buvęs gynybos sekreto
rius Francis Pym.

Nikaragvai naują planą santy
kiam pataisyti, bet ir dabar rei
kalauja, kad už teiksimą jai ūkinę 
pagalbą Ji nustotų remti Salva
doro partizanus, apribotų sun
kiųjų ginklų pirkimą ir karinių 
patarėjų skaičių.

Europos bendrosios rinkos 
valstybės sustabdė visų prekių

Lietuvės, Latvijos ir Estijos miai mažiau valios aukotis, kad 
nonės ilgisi laisvės ir kenčia, ji būtų Blaškyta.... Pavyzdžių

vu duoda jiems drąsos pasi
priešinti prispaudėjui, — JAV 
senate pasakė senatorius Jesse 
A. Helnis (R-NC).

Pasiūlydamas senatui S.J. Res. 
172, senatorius Helnis pasakė 
kalbą, kuri įtraukta į kovo 22 
Congressional Record. Kreipda
masis į senato pirmininką, jis 
kalbėjo:

“Pone Prezidente, mes gyve
nam laikus, kada apie laisvę

Baltijos valstybės yra Sovietų 
Sąjungos dalis; mūsų valstybės 
departamentas ir toliau tebepri- 
pažįsta jas kaip nepriklausomas 
valstybes. Tam pailiustruoti, kai

brėžė, kad Amerika ir toliau 
tęs savo politiką nepripažinti so- 

. vietų pretenzįjų. Ž ekonominę, 
politinę ir socialinę (Baltijos 
valstybių) kontrolę.

pajėgą su 12 lėktuvnešių, 14 
kovos laivų, 50 kreiserių, 182 
naikintojais, 226 fregatom ir 97 
povandeniniais laivais. '

Spaudžiama akinių sunkumų 
ir neturėdama reikalo ginti im
perijos, Britanija žymiai suma
žina karališkąjį laivyną, kurį

tone neseniai šventė tautos 
šventę,* mūsų valstybės depar
tamentas tose iškilmėse buvo

į Estiją, Lietuvą ir Latviją. Dau
gelis tų kraštų žmonių yra gimę 
laisvėj ir laisvės trokšta, bet lais
vė jiem paneigta. Šiandien jie 
gyvena Sovietų Sąjungos prie
spaudoj; maždaug prieš ketu- riaus asistentės Elliott Akrams,

dinėkim savęs nei kitų. Dauge
liui “Lietuva", “Estija” ir TLat- 
vįja” vardai nieko nebereiškia.

Dalyvavo valstybės sekreto*

nėšiai, 14 naikintojų, 46 fregatos, 
12 branduolinių ir 16 paprastų 
pov. laivų ir 4 Polaris tipo pov. 
laivai, ginkluoti branduolinėm

laužė visas tarptautinės teisės Prieš 5 actas statydintu lėk*

reiškė, kad tos tautos yra jos 
"įtakos iferpį” ir todėl prievarta

meta sovietų pretenzijas, kad

gojimą Lietuvos nepriklausomy
bei. Valstybės sekretorius Alex- 
ander Haig pasiuntė asmenišką 
sveikinimą, kuriame aiškiai pa*

Estįją ir Lcty9ą ir užnteodtmi 
jų žmonėm rusų jungą...

Estijos, Latvijos ir Lietuvos
315 mil. dol. Australijai ir 1983

(nukelta j 2 pst.)
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pirmosios boiSevikų okupacijos 
metu pagrobtas ir' išvežtas | •-- ** “w- 1
.Maistai, Kijevu, Eeninendą ir

b dideliais talentas, sus 
anksto pasakyti, ypaė kad 
tenka bsę^tiir kurti sus

KVECAS 
JWA5 
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b, pasikvietęs 'JAV ir Sov. S- tyhig »uwmn| Vai 
gos ambasadorius, prašė daryti rodyti pašautai, 
visa, kad Izraelis neužpultų Poneltaoden 
Libano. vės dienai narto
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1981 vu Lietuvių studentų s-

stalius apie tęsinius it dalies’ro 
d*> ir ankstesnio numerio vertę.

labai gera nuotrauka, vaizduo- > 
junti popiežių Joną Paulių II si» 
arkivysk. Jonu Bulaičiu, jo moti
na ir kitais šeimos nariais. Už 
kelių puslapių randame antrąją

tikąje skamba polifoninių nuo
taikų akordas." Turbūt ne
supranta ir biografo giriama
sis? ..

Nuomonės apie šias mintis ne
reikliu, nes p. -V. Bražėnas ma
no nuomonei alergiškas. Tik pa
sakysiu, kad tiems lėbauti su
važiavusiems hedonistams taip

n |, ,,,w

Parama ir pagarba Židiniui
Kultūros Židinys tarnauja ne 

tik Brooklyno lietuviam, bet jis 
svarbus ir visai lietuviškai vi
suomenei. Čia vyksta bendri 
suvažiavimai, rengiamos bend
ros parodos; koncertai. Iš čia 
lietuviškoji kultūra spinduliuoja 
L visas Šalis ir stiprina išeiviją. 
Kultūros Židinys tampa visų 
rūpesčiu. Visi jį turime išlaiky-

Išlaikyti nėra taip lengva. Da
bar' verčiamasi popiečių žaidi
mais ir iš ten surinktais pini
gais. Laimingu būdu viskas ėjo 
sklandžiai.. Daug pasiekta, daug 
padaryta. Tokie didžiuliai pasta
tai juk yra išmokėti. Bereikia 
jūos tobulinti, gerinti, tinkamai 
prižiūrėti.

.Daug kas pastebėjo, kad K. 
Židinio išlaikytojai laiškais 
kreipėsi į asmenis, į organiza
cijas ir kvietė įstoti į Lietuvių 
Kultūros Fondą, kuris tiesiogiai 
rūpinasi Židinio išlaikymu. Lie
tuvių Kultūros Fondas yra kor
poracija, kurios tikslas yra išlai
kyti- lietuvišką Kultūros Židinį. 
Korporacijos nario mokestis — 
tik 10 dol. metam.

Juk tai labai nedidelė auka to
kiam svarbiam reikalui — tik 
10 dol. Ir kaip keista ir net gaila,

brtfrSbįįžni narių.jsako, kad fesą 
tik iflt) narių.'"^

Tai tikrai maža. Žmonės pa
prastai negalvoja, praeina pro 
tuos reikalus, pro gaunamus laiš
kus, nes nėra kada susitelkti 
ties tokiais klausimais. O reiktų 
sustoti ir pagalvoti ir į Fondą 
nariu įstoti. Kultūros Židiniui 
reikia daugybės narių, kurie su
simokėtų savo metinį nariri mo
kestį. Juk tikrai yra ir tokių, ku
rie gali prisidėti dar didesne 
auka.

Teko aplankyti ukrainiečių 
namus Manhattane. Jie yra la
bai geroje vietoje — 5 Avė. ir 
kokia 68 St. Namai didžiuliai,

patiktų visą įdomų rašinį per
skaityti vienu ypu, bet gudri 
redaktoriai nori, kad sekantis 
numeris būtų laukiamas ir be 
atodairos į rankas imamas ..

Pirmasis nepaprasta įdomumo 
rašinys, pradėtas sausio numery, 
o čia užbaigsimas, yra Algirdo 

, ,. _ , , 'oBudreckio vertimas “Iš Dekokių 5 aukštų. Juos padovuno- FeI<.nJKi.o į _į
jo Utenas turtingas Smogus uk- W12 m. ’ - Tai pm
raintehs, inžinierius, įSredėjas.
Gi juos išlaiko kokia 50 turtin
gų ukrainiečių daktarų, inžinie
rių. Jie kasmet aukoja po 1000 
dol. namo išlaikymui ir admi
nistravimui Taip ten labai lais
vai ir patogiai sukasi gana gy
vas kultūrinis gyvenimas.

Argi ir lietuviai negalėtų su- 
- daryti tokią didelę korporaciją 

ir.apsidėti tokiais mokesčiais, 
kad būtų galima iš jų išlaikyti 
Kultūros Židinį?! Tik labiau pa
galvokime, supraskime, ką mum 
duoda Židinys, ir tai galėsime 
padaryti.

Kultūros Židinys buvo pasta
tytas su minimaliais reikalavi
mais, patogumais, minimaliu pa
gražinimu. Dabar jau laikas būtų 
papuošti, pagražinti, patobulinti.

Pradėkime nuo scenos. Ją 
reikia pagerinti, sutvarkyti ap
švietimą, kad būtų galima pa
siekti scenos gilumą. Juk dabar 
galiniai scenos papuošimai yra 
apšviesti labai blogai. Reikėtų 
ir scenai medines grindis įdėti, 
nes prie dabartinių grindų nega
li pritvirtinti jokių dekoracijų, 
jokių sudėtingesnių papuošimų.

.. Jąp - ėSeutne. .rašė, kad. Zidįniui 
reikia lietuviškų paveiksiuKur 
Lietuvos buvę prezidentą; kw 
didieji vyrai, kurie savo talentais 
kūrė Lietuvą? Juk tie lietuviš
kieji visuomenės vadai jaunimui 
pakiliai kalbės ir jį kvies dirbti 
savo tautai. Dabartinės dekora
cijos ir paveikslai daugumoje 
yra geri meno kūriniai, bet jie 
per mažai nuteikia jaunąjį žmo
gų lietuviškam apsisprendimui 
ir darbui. Todėl reikia perdeko- 
ruoti vestibiulius, koridorius, ki
tus kambarius. Perdekoruoti, pa
puošti planingai, kad visur at
spindėtų lietuviškoji mūsų bui
tis ir lietuviškoji tautinė kūry-

• ba. Čia lietuvių namai, tai jie 
turi būti pirmiausia lietuviški.

cūzų aristokrato, Napoleono ar
mijos pulkininko (vėliau gene
rolo) memuarų galialas, vaizduo
jąs sumuštos armijos likučių bė
gimą per Lietuvą namų link, po 
tragiškai užsiliaigusio žygio į 
Rusiją 1812 metais. Ka'i tokius 
dalykus skaitai istorijos vadovė
liuose, viskas atrodo perdėm 
abstraktu ir nejaudina. Bet kai 
pasakoja pastabus ir jautrus tra
gedijos .dalyvis, nepajunti, kaip 
skaitydamas pats imi toj paklai
kusioj minioj dalyvauti. PanioS- 
damas atsiminimų vertimą ir pa
aiškinimus, A. Budreckis skaity
tojui daug pasitarnavo.

Čia užlraigiamas sausio numery 
pradėtas J. Mašioto rašinys “Ka
ro mokyklos IV, kapitono Ste
pono Dariaus laida/60 meti. 
Tai vaizdus atsiminimų skirsnis, 
matomai rašytas dienoraščiu re
miantis, nes gausiai naudojamos 
kariūnų ir lektorių charakteristi
kos su tiesioginės kalbos in
tarpais. Gale paaiškinta, kad!i 
laida išleista 1921 m. gruodžio 
18, ir pateiktas visų išleidžiamų
jų sąrašas. Naudingas gabalėlis 
Lietuvos kariuomenės istorijai.

Pagaliau šiame numery už
baigi 1947 gruodžio 11 Vo-

stovykloje atliktas tuomet jauno 
1 ietu viuko pareiškimas, pavadin
tas “NKVD, agentų tuokykhųe”. 
Pareiškėjas -r- liudytojas, atsiųs
tas šnipo-diversantoterurirto 
darbui, pareina į viešumą, išpa
sakoju apie NKVD rn-ląj pasi
ruošimą pragaištingai veiklai, at
skleidžia keleto “mokytojų” pa
vardes, išaiškina, ko ten buvo 
mokomas ir kaip atsidūrė V. 
Vokietijoj.'Skaitai su pasišlykš- __ _
tėjimu ir lauine, bet negali atsi- ir reikėjo!..
traukti , iki paskutinės eilutės. Tarp kelių proginių, patrioti-

M.Š. rašinys “Anoj pusėj eže- nių eilėraščių vienas sužiba tik
ro” — žiupsnelis atsiminimų ru perlu. Tai Bernardo Braz
is savisaugos dalinių veiklos džionio “Kareivio pasaka", per- 
1943-44 metais sugudėjusioį-su- sispausdintas iš “Poezijos pilna- 
lenkėjusioj Vilniaus krašto daly. ties”.

Liūdnai nuteikia šiame, kaip Vincei Jonuškaitei-Zaunienei- 
ir kituose žurnalo numeriuose, Leskaitienei. Atspaustos dvi jos 
gausiai mirštančių Lietuvos nuotraukos ir gyvas, kondensuo- 
karių nekrologai. _ pokalbis su Lietuvių Rašy

tojų draugijos valdybos nariais 
Bernardu Brazdžioniu, Broniu 
Raila, Ale Rūta ir Pranu Vis
vydu. Pateikiamas I. Banaitienės 
reportažas apie Lietuvių Moterų 
klubų federacijos suvažiavimą ir 
dedama iliustruojanti nuotrauka.

Po puslapį skirta skulptorei 
Elenai Kepalaitei (biografiniai 
duomenys, kūrybiniai bruožai, 
pora nuotraukų) ir Ghicagos lie
tuvių moterų dailininkių kūry
bai, jų parodos IV Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumo proga. Dar 
randame trumpą rašinį apie Lie
tuvos miškininkus ir jų valdybos 
nuotrauką, informaciją su nuo
trauka Lituanistinės katedros 
įsteigimo proga, Clevelando 
lietuvių veiklą nuotraukose.

lenkėjusioj Vilniaus krašto daly. 
Parašyta irgi vaizdžiai, su humo
ru, l>et ir. istoriniu atžvilgiu 
vertingai, nes su datomis ir pa
vardėmis. Tik redaktorius netu
rėjo palikti tirštai prilnurstytų 
“kokį tai”, (t.b. kažkokį), “kas 
tai” (kažkas) “ką tai” (kažką), 
“kuriame tai” (kažkuriame), “ko
kia tai” (kažkokia).

R. Vilkas, ankstesniuose nu
meriuose pradėjęs pasakoti 
Lietuvos jūrų laivų istoriją, šį 
kartą aprašo garlaivį “Gerda”. 
Mjr. Kazimieras Daugvydas per 
daugelį numerių tęsia vertingus 
“Savanorio užrašus”. Nors jis 
visų pirma piešia savo ilgą, mar
gą gyvenimą, bet labai objekty
viai pasakoja ir apie savo kole
gas, draugus, viršininkus, per sa
vo prizmę košia nepriklausomos 
Lietuvos didžiuosius įvykius.

Plačiame KARIO priede 
“Tremties trimite”, tarp trum
pesnių šaulių veiklos aprašymų, 
randame Jono Švobos rašomą 
neseniai mirusio detroitiečio 
Juozo Tamošiūno biografiją, ku
rios: čia paskelbta tik pradžia.

_______  . . _____
Clevelando Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos 25 metų sukakties minėjime mokyklos 
choras atliko dalį programos. Nnotr. V. Bacevičiaus

mos nuotrauką ir įdomų rašinį 
su arkivyskupo biografiniais 
bruožais.

.Vienas puslapis paskirtas 80- 
tį amžiaus metų švenčiančiai 

' Lietuvos operos primadonai

Vasario LIETUVIŲ DIENOS
Viršelis papuoštas unifor

muoto Lietuvių šaulių sąjungos 
tremtyje pirmininko Karolio Mil-

'kovaičio portretu. Pagal seniai 
šiame žurnale nustatytą tvarką, 
kas ant viršelio, tam atiduodama 
liūto dalis ir puslapiuose. To
dėl antroje viršelio pusėje ran
dame trumpą K. Milkovaičio 
biografiją angliškai, paskui labai 
pakiliai Jurgio Gliaudos para
šytą celebranto biografiją lietu
viškai, užbaigiant klausimų-atsa
kymų pyne. Randame keletą 
K. Milkovaičio nuotraukų, sė
dint, stovint ir žygiuojant šu ki
tais įžymiais žmonėmis. Vienas

. puslapis skirtas K. Milkovaičio 
savaip įdomiems eilėraščiams. 
Viskas gerai, kas su saiku. Tik Angliškoj žurnalo daly Rūta 
niekaip neperprantu J. Gliaudos 
aiškinimų: “(...) Jo eilėdara 
įdomi, gaivi, versatiliška. Tėma-

Skirius rašo apie dail. Iloną 
Brazdžionienę (pokalbio forma). 
Spausdinama Jurgio Gliaudos 
noveletė angliškai “Happiness

Trumpai informuojama (su nuo
trauka) apie Ann Jillian (Nausė
daitės) Mae West rolę* Daug vie
tos skinama lietuviškai filateli
jai (čia 28-tas tęsinys). Dar yra 
visokios smulksmės. Paskutinis 
vidinis viršelis teikia lietuviškų 
radijo valandėlių laisvajam pa
sauly informaciją. Pačiam pasku
tiniam viršely — Elenos Kepa- 
laitės skulptūrų parodos vaizdas.

Aplamai LIETUVIŲ DIENŲ 
vasario numeris gana įvairus tu
riniu, ne tiek gausiai, bet ge
romis nuotraukomis iliustruotas.

(Bus daugiau)

VIKTORAS GIDŽIŪNAS, OFM

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO 
ĮTAKA JO LAIKAMS
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Po kelių savaičių, apkaltinęs sa
ve silpnumu ir bailumu, kas ne
siderino su Kristaus kavalieriaus 
idealais, Pranciškus nutarė eiti 
ir pasisakyti tėvams, kad nuo 
šio laiko jis nori tik vienam 
Dievui tarnauti. Bet vos tik aš
trios atgailos išvargintu veidu, 
apsivilkęs prastais drabužiais,

išėjo į aikštę, vaikai, palaikę jį 
bepročiu, pradėjo mėtyti akme
nimis ir šaukti. Tėvas, išgirdęs 
triukšmą ir pamatęs Pranciškų, 
jėga parsitempė jį namo ir suri
šęs uždarė rūsyje. Veltui jis ge
ruoju ir piktuoju stengėsi pa
veikti sūnų, kad grįžtų į norma
lų gyvenimą. Sūnus liko nepa

Jau artėjo laikas būsiznajam 
Kristaus kavalieriui pasirinkti 
širdies damą, Netarto Ponią, ir 
jai visų, net ir dvasiškių, apleis
tai ne tik dainuoti trubadūrų 
meilės dainas, bet ir visomis jė
gomis ją ginti. Abejojo, ar pajėgs 
būti jai ištikimas. Reikėjo save 
išbandyti, paragaujant elgetos 
duonos. To jis nedrįso daryti 
Asyžiuje. Dėl to nuvyko į Romą 
ir, su elgeta pasikeitęs drabu
žiais, prie Šv. Petro bazilikos 
durų prašė išmaldos. Paskui su 
tuo pačiu elgeta už susirinktus 
pinigus nusipirko dubenėlį sriu
bos ir, ją suvalgęs, pajuto didelį 
malonumą. Tarnaudamas raup
suotiesiems ir elgetaudamas, 
Pranciškus nugalėjo savo išdi
dumą ir įsigijo nusižeminimą, 
taip reikalingą Kristaus kavalie
riui. , .. ■ •

Pagaliau, kai kartą apgriu
vusioje šv. Damijono bažny
tėlėje prieš Nukryžiuotojo pa
veikslą karštai meldėsi, nuo kry
žiaus išgirdo žodžius: “Pranciš
kau, eik ir atnaujink mano griū
vančius namus!” “Mielai, Vieš
patie, tai padarysiu”, atsakė

Pranciškus, pradžiugęs, kad ga
vo pasiuntinybę, kurios laukė 
grįžęs iš Spoleto. Tada greitai 
parėjo namo, tėvo parduotuvėje, 
jam nesant namie, pasiėmė bran
gių audinių ir, nujojęs į Folig- 
no miestą, pardavė audinius ir 
arklį. Paskui pėsčias sugrįžo prie 
Šv. Damijono bažnytėlės ir no
rėjo jos kunigui atiduoti pini
gus, kad atnaujintų bažnytėlę ir 
leistų jam prie jos gyventi. Mat, 
tais laikais buvo atsiskyrėlių, 
kurie gyvendavo prie baž
nyčių. Kunigas leido jam gyven
ti prie bažnytėlės, bet, bijodamas 
tėvo, nepriėmė pinigų. Tada 
Pranciškus numetė piniginę su 
pinigais ant bažnytėlės lango ir 
pasiliko gyventi su kunigu.

Tėvas, patyręs, ką padarė Pran
ciškus, labai supyko. Jis pakentė 
sūnaus išlaidumą puotoms su 
garbingos kilmės asyžiečių vai
kais, bet negalėjo pakęsti jo 
draugystės su elgetomis ir raup
suotaisiais, o dar labiau niršo 
už nežinia kur išleistus pinigus. 
Patyręs, kad jis gyvena prie šv. 
Damijono, norėjo jėga jį parvesti 
namo, bet Pranciškus pasislėpė.

laužiamas. Pagaliau, kai, reikalų 
verčiamas, tėvas turėjo išvykti iš 
namų, motina, jo pasigailėjusi, 
paleido jį į laisvę. Tada jis vėl 
sugrįžo prie Šv. Damijono.

Grįžęs tėvas, neradęs sūnaus, 
nutarė reikalauti, kad miesto 
teismas atimtų Pranciškui pa
veldėjimo teises ir ištremtų jį už 
miesto. Bet Pranciškus, laikyda
mas save atsiskyrėliu, nestojo į 
pasaulinį teismą. Dėl to, kai by
la atsidūrė vyskupo teisme, jis 
atidavė tėvui pinigus ir drabu
žius ir, vyskupo Apsiausta pri
dengtas, tarė: “Iki šiol aš savo 
tėvu vadinau Petrą Bemardone, 
nuo dabar aš tikrai galėsiu sa
kyti: ‘Tėve mūsų, kuris esi 
danguje’ ”. Čia 1206 m., anksty
vą pavasarį, ir įvyko Pranciškaus 
pakėlimas Kristaus kavalierium 
ir sužieduotuvės su Neturto 
Ponia, kuri, pasak Hiliarijono 
Felder, po Kristaus mirties buvo 
tapusi našle. \

Po pakėlimo kavalierium tu
rėjo įvykti turnyras ir vaišės. 
Gavęs iš vyskupo prastą tarno 
drabužį, Pranciškus, nusidažęs 
kalkėmis ant jo nugaros kryžių, 
garbindamas Dievą ir prancū
ziškai apdainuodamas kavalierių 
žygius, išėjo į Subasio kalną. Jo 
dainas išgirdo miške lindėją plė
šikai; jie prie jo prisiartino ir 
paklausė: “Kas esi?'* Jis jiems 
kavalieriškai atsakė: “Aš esu di
džiojo karaliaus šauklys**. Tada 
jie, jį nutvėrę, nuvilko vyskupo 
dovanotą drabužį ir, įstūmę į

sniego pilną griovį, pasakė: “Gu
lėk, prasčioke, Dievo šaukly”. 
Jiems pasišalinus, Pranciškus, 
išlipęs iš griovio, ėjo toliau, 
dar garsiau ir linksmiau giedo
damas Dievo garbei. Jis buvo 
nuogas ir išalkęs; dėl to, nuvy
kęs į benediktinų šv. Verekundo 
abatiją, prašė drabužių ir maisto, 
kur už kelių dienų darbą virtu
vėje gavo sriubos ir prastas 
marškinius. Tada jis nuvyko į 
Gubhio miestelį pas vieną savo 
draugą, kuris jam davė seną dra
bužį. Taip ir baigėsi Kristaus ka
valieriaus tamyras ir vaišės.

4. Tikrojo pašaukimo išryškė
jimas ir pamokslų sakymas

Iš Gubbio jis sugrįžo pas Asy
žiaus raupsuotuosius ir jiems 
tarnavo. Paskui, prisiminęs savo 
pažadą atnaujinti šv. Damijono 
bažnytėlę, rinko statybai medžia
gas ir savo rankomis ją atnauji
no. Vėliau atnaujino toliau už 
miesto esančias šv. Petro ir šv. 
Marįjos Angelų Karalienės, arba 
Porciunkulės, bažnyčias. Taip 
Desraarouoisnt, pnejo aveyi 
tat Tada jis vilkėjo eremito dra
bužiais, nors jokiai eremitų vie
nuolijai nepriklausė.

Apsigyvenęs ' prie Porciun- 
kūlės, Pranciškus karštai meldė- 
ri, prašydamas apšvietimo, ką 
toliau tari daryti.

(B—
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būti kultūringas, 
neniekinantis, ne 
kaip Jį kartą yra j

kenkti stipriam Bendruomenės 
kamienui.

Taip, Lietuvių Bendruomenė 
Amerikoj dabar švenčia 3(1 metų 
sukaktį. Pagrindinis sukakties

žmogaus literatūros vakaras) ir 
išklausyta solistės Ginos Čap- 
kauskienės koncerto. Tiesa, vė
liau gavom ir užkąsti, o norintie
ji galėjo net ir pašokti.

Sekmadienį buvo lietuviškos 
pamaldos,'kur kOncelebracmėm 
miškan vadovavo vysk. V. Briz- 
gys. Popamddų vadinamoj ant-

Angliškai kalbėjo Bnffidb valst 
universiteto lingvistikos dokto- ___ __ _ __

MM. Ngnmm (Norta- Lb’
nartė), o lietuvi&ai — Audronė dyk* paaukojo keletą knygų Z*

mėmės. O Al. Vaškelio tonas 
per visą straipsnį yra įžūlus, 
aštrus, niekinąs vertinimo komi
sijų kompetentingumą.

Iš senesnių laikų AL Vaškeliui

U < kKl.n* yut
tojas, bet ką galėjo padtiyti ver
tinimo komisija, kad jin reikėjo 
atrinkti prerpįjuotiną knygą iš 
kelių tais metais išleistų geto 
knygų, ° P*emųa buvo tik vie
na? Komisija parinko St SantriU

dumtoji t Jr "pats Į36 meta; LB

Dailini^ė-skriptorė Birutė 
Rauckienė nadėkoto rensėiain. 
pristatytojom, lankytojam, o taip 
pat pažadėjo pagal turėsimas ga
limybes Areno srities neapleisti.

Vėliau gretimoj kavinėj vyko

, ____ Mutanto N.A. Dičpetrio knyga
“Trys dienos pasaulyje“ ir taip 

Lietuvos nepriklausomybės pat be jokių įrodymų K. Grigai-

Šeštadienį iš ryto vyko ilgokos 
svarstybos, o popietėj —oficiali — 
akademinė xhdfc ir žymenų — Lietuviai 
lentų dalinimas. Šeštadienio va- vedė klu 
kare banketo mėta išklausyta iš- 
kilaus amerikiečio paskaitos,

buvo pikiai prasiskleidusios ja- 
poriškos vyšnios, kurių grožis 
kiekvienais metais į sostinę su
traukia tūkstančius turistų ir 
žioplių. Tu reto vyšnių žydi
mo grožio, ypač saulei tekant,

lio prasimanymas- Ir šių eilučių

jimo grož| vėl pamatyti eilinę Beje, po operacijos išsivystė
New Yorke Vasario 16-oėios ir

kos. Jokių lietuviam skirtų mi-

Lietuvii| Klubo. Minėjimą pra-

jose tokių vaizdų nepamatysi.

namu

vyko gerai- Greit jį iš K gorinės 
paleido į vienuolyną sveikti ir 
stiprėti. Kartą man paskambinęs

sąžiningumo pelnytos premijos 
negavęs. Penkių asmenų gana

rė premijos V. Krėvei už kūri
nį “Dangaus ir žemės sūnūs”. 
Jis tvirtina, kad kūrinys nebuvo 
premijuotas Vadovaujantis pa
saulėžiūriniais, ne literatūriniais

rigo, kuris lietuviškai aukotų 
mišias. •> "’

Mūsų mielas kapelionas kun.

vaišės.
Gal jau perdėtas kuklumas,

lyvatrti. Taigi gerai žinau, kad 
V. Krėvės knyga buvo palikta

skyrė K. Grigaitytei, kaltina ją 
tartiufiškumu; nesąžiningumu, 
ayantifiriškumu ir be jokių kon
krečių įrodymų tvirtina, kad ge-

sostinėj buvo tikrai velykiška: 
saulėta, ir termometras sukosi 
apie 60 laipsnių. Todėl nenuo
stabu, kad antrą Velykų dieną 
į Baltųjų Rūmų sodą susirinko 
apie 30,0(X) vaikų ir jų tėvų ridi-

viško taško žiūrint, Velykų šven-

sibūrimo. Ne taip, kaip Chica- 
goj ar kituose didesniuose lietu
vių telkiniuose.

Washingtono ateitininkų ruoš
tos ir kun. dr. L. Andriekaus 
Verbų savaitgaly oblatų vienuo-

Santvaro rinkinio nelaikė 
menkaverčiu. O penkių koanisi-

bus užbaigtas, nes tada tebuvo " atr™1 ,P«na®esnls 02 
Kleista Sk to veikalo pati pra- 
džia (tik dalies veikalo komisija

nemainyčiau į jokius pasaulio 
stebuklus."

Tačiau šiemet tuo vyšnių Žy-

asmenišku pasirodymu (tai buvo vos himnus, buvo perskaityta 
aukščiausios kokybės vieno ir priimta rezoliucija, kurios

Bendruomenę ir Italijoj.

Kai atvykau į JAV, Lietuvių 
Bendruomenė jau buvo trejų

ne vienas į ją žiūrėjo labai abe
jingai. Dabar, kai jau minim

BUFFALO, H.Y

lų kilmės tos pšnp^ l&ftonas 
aukoja lotynų" kalba, pamokslas 
būna angių kalba, skaitymai- ir 
giesmės — lietuvių. Misijos ko
mitetas dairpsi - surasti . kurį 
nors pajėgų lietuvį kunigą, ta
čiau vilties maža. Lietuvių ko

rysiu, sulaukę pensijos amžiaus, 
užtarnautai ilsisi Floridoj, kai 
tuo tarpu lietuviai vienuoliai 
— pranciškonai, jėzuitai ar mari
jonai — pastoracinį darbą duba 
iki gilios senatvės, kol pajėgia 
ir kol Dievulis juos pasišaukia.

Kai Velykų dieną nuėjom mi
šiom į kaimyninę amerikiečių 
Šv. Tomo Apaštalo bažnyčią, 
matėm bene penkis jaunus ame- 
rildečfus kunigus ar klierikus.

ros kritikai. Prieš bahavimą-ap- 
tariamos tų metų grožinės lite
ratūras knygos, ir komisijų 
sprendimu ^reikia pasitikėti. O 
kad atsiranda ir nepatenkintų 
komisijų sprendimu, tai reika-

sunkios formos apvaldymu ir 
kondensuotu emociniu ir idėji-

sekmadienio popietėj^- grįž
damas iš tarnybos, bandžiau į- 
važiuoti į Rock Creek kelią prie 
Potomaco upės kranto, būyo di
delė automobilių bei turistinių 
autobusų spūstis, o kartu ir stfo- prasitarė, kad po poros mėnesių

nizacžjr■ PasmrKo. Lietuvių 
Bendruomenė. Romej lietuviai 
gausiai dalyvavo LOK*o~ Lri-

las, nuo gruodžio mėnesio tebė- rinkimuose. Strigėm Lietuvių 
ra ligoninėj. Jam buvo padaryta



1000 doL

Centras ryšium su lietuvišką 
parapiją metais gegužės 8 Ha
miltone, Aušros Vartą parapijos 
patalpose, organizuoja seminarą

nį, 4 vai. popiet Uėtuvią klu
bo patalpose, 227 Laurrence St, 
Hartforde. Meninę programą at
liks Hartfordo vyrą kvartetas Vy
tis. Įeinant aukojama 5 dol.

mis BATt^4d atstovai ypatingą 
dėmesį atkreipė j Vis kylant] 
smurto naudojimą Pabaltijo 
Kraštuose. Per paskutfaHuosaus

Gegužės 22, šeštadienį, įvyks 
Draugijos visuotinis narią susi
rinkimas, kur bus aptarta Drau-

Kmikurse yra skiriamos trys įS&įo GaitfefOną Clevę- 
premijos: pirmoji — 350 dol., bmde *«»daryti komitetą, kuris 
antroji — 250 dol. ir tretieji — atliktą visus suvažiavimo pa- 
150dol. rengiamuosius darbus.

I^Araštis ar žurnalas, Janiam Vddyba prašo visus narius iš

— Toronto, Ont, Prisikėlimo 
parapijoj, kuriai vadovauja lietu
viai pranciškonai, šv. Pranciš-

/• ■■ Drarą^tm^pfelt^ nlnro vikaras banketas su B- 
kune yra ’BsijHaidęjBpįyiią.par teraifirine -programa--Banketas 
sanlį Tad j 'sąVaH^imą pir- -vyksta D.M.N?. parapijospatal- 
miausiasuvažiuofi?
jĄVir

pwe- *■

gijos veikla, priimti nauji na*

S11MM

ko dantys. Tiktai tėvynės ežerai 
ir miškai gali atgaivinti payar-

kaus gimimo 800 metą sukaktis 
bus paminėta gegužės 9, sekma-

rians Alfieds Kalnios sukurta 
opera, bus statoma birželio 5, 
šeštadienį, 2 vaL popiet Carne- 
gie Hali patalpose, New Yorke.

Uetuvią klubas dalyvaus. uni
versiteto tarptantiniaine festiva
ly, kuris vyks bąlandžio..25, šį 
sekmadienį, nuo 10 iki 4 vai. 
popiet ROTO pastate. Bus gali
ma pasistiprinti lietuviška už
kanda ir atgaiva.

nužudyti. > globstį bei pajstogę, jo' kftryba
BATtJNo defemtcįja ilgiau nokrypo į erdves.

kalbiom su JAV atstovu Jung* > ' » supažindinimo



šis

Kun. Pugevičiaus pilnai dar*

mis, kurias laikė kun. dr. V. Pa-

sektinaš didelis.. Ketnri televizi
jos kanalai dentonstracįjas filma
vo ir tą patį vakarą rodė žinių

SAN FRANCISCO, CAUF

valdybos rūpesčiu ir pastango
mis gražiai paminėta Lietuvos

tusius už Lietuvos laisvę, savo 
gyvybės auka atpirkusius Lietu
vai nepriklausomybę ir pavedu
sius ją saugoti būsimom kartom. 
Tačiau, dar neužgijus karių žaiz
dom, iškilo klastingų kaimynų 
sąmokslas, pareikalaudamas 
nauju aukų. Užsiliepsnojo parti
zanų kovos, trukusios net septy
nerius metus. Kovojama ir dabar, 
tik pasikeitė kovos metodai: pa
sitraukta į pogrindį, nes parti
zanai, pasijutę apvilti pasaulinių 
galybių, ginklus padėjo.

Salėj įvyko minėjimo akademi
nė dalis. Jos išklausyti susirin
ko gausus lietuvių skaičius. 
Apylinkės pirmininkas Alf. 
Vindašius pristatė svečią iš Chi- 
cagos Br. Kviklį. Jį visi pažįs
ta iš jo atliekamų darbų: iš 
leidžiamų veikalų apie Lietuvos 
bažnyčias ir iš anksčiau išleistų
jų “Mūsų Lietuvos” tomų. At
vykdamas jis kartu atsivežė Lie
tuvos pogrindžio originalių do
kumentų parodą.

Savo žody Br. Kviklys primi
nė, kad mūsų tauta jau 700 me
tų puoselėja valstybines tradici
jas, nes 1253 Lietuvos valdovui 
Mindaugui buvo suteikta kara
liška karūna, o didysis Lietuvos 
kunigaikštis Vytautas savo iš
mintim ir sugebėjimais buvo su
kūręs galingą valstybę.

Likimas lietuvių tautai buvo 
nepalankus. Tačiau ji išlaikė 
savitą charakterį, apipintą legen
domis, dainomis, kurios daugelį 
lietuvių atlydėjo ir į Ameriką. 
Už Amerikos interesus įvairiuo
se karuose kovėsi ne mažiau 
kaip 30,000 lietuvių. Tuo tarpu 
už Lietuvos, laisvę .tę&ivp tjk^ 
vienas Amerikos karys —- lto. 
Samuel J. Harris.

Nežiūrint dabartinio oku
panto žiaurumų, lietuviai, latviai 
ir estai nesiliauja drąsiai ir iš
tvermingai kovoję.

Savo titaniškoj kovoj Lietuva 
buvo palikta viena: ji buvo par
duota, pirkta ir galutinai išmai
nyta Jaltos, Teherano, Potsda
mo ir nurašyta 1975 Helsinkio 
konferencijos metu, kai vaka
riniai sąjungininkai pripažino 
sovietų užkariavimų sienas.

Per tą laiką sustiprėjo lietu
vių pogrindžio spauda, kuri yra 
gyvybingiausia iš visų sovietinės 
Rusijos pavergtų tautų, ginanti

vpj su tautos priešu.
Vis dėlto svetur atsidūrę lie

tuviai kultūrininkai nepamiršo

cijųir jautriai reaguoti į kiekvie
ną reikšmingesnį Lietuvos gy
venimo įvykį.

Savo žodį Br. Kviklys pailius
travo Lietuvos bažnyčių spal
votomis skaidrėmis. Pro žiūrovų 
akis prabėgo puikūs Lietuvos 
bažnyčių pastatai ir jų architek
tūrinių formų įvairumas. Dauge
lis jų jau yra netekusios savo 
paskirties, nuo bokštų nuversti 
kryžiai, kai kurios paverstos 
ateistinės propagandos muzie
jais. Bet griūna sostai, ir subyra 
imperijos ,..

Meninę dalį atliko tautinių šo
kių grupė “Vakarų vaikai”. Po 
to publika dar ilgai dalinosi 
įspūdžiais.

P. Indreika

Saulius Dzikas skaito. Hart
fordo miesto burmistro prok
lamaciją Vasario 16-tos mi
nėjime. Nuotr. M. Banevičiaus

NSTRUOJA
T ■

s
ir pasi- 
dėl iš-

nuotai-

šią pro&ęmą paliečia gan aka
demiškai ir padaro tekią iš
vadą: “Vienas iš pagrindinių 
tautos didyliės Imipžų yra suge
dimas kitonis tautoms dovano
ti praeities skriaudas ir nepa
miršti jų nuopelnų — Mes turi
me liendrauti su lenkais. Turim 
užmiršti visas priežastis, kada 
n<fts kėlusias neapykantą. Bet 
Liublino unija turi būti palai
dota visiems laikams!”

Los Angeles veikianti Ameri
kos Baltų Laisvės Lyga bendra
darbiavimą su lenkais vykdo 
praktiškoj plotmėj. Praėjusių 
metų gruodžio 20, protestuo
dami prieš Luto stovio įvedimą 
Lenkijoj, Los Angeles lenkai su
rengė didžiules demonstracijas 
miesto centre. Baltai demonstra
cijas stipriai parėmė gausiais 
plakatais ir žmonėmis. Kalinto
jų tribūnoj pasirodė federalinės 
valdžios Califomijos valstijos ir 
Los Angeles miesto aukštieji pa
reigūnai. Žodį tarė ir Baltų Lais
vės Lygos pirmininkas Antanas 
Mažeika ir šalia kongresmano 
Roberto Doman susilaukė pačių 
didžiųjų publikos ovacijų.

Šių metų sausio 17 demonstra
cijas organizavo Baltų Laisvės 
Lyga. Jas stipriai parėmė lenkai 
demonstrantai. Vieta demonstra
cijom buvo pasirinkta Vokietijos 
konsulatas, bandant paspausti 
vokiečius, kad stipriau paremtų 
Amerikos sankcijas prieš Sovietų 
Sąjungą ir Lenkijos valdžią. Ry-

dienas, sausio 16 ir 17. jo pa
reiškimai ar ištisi pasikalbėjimai 
nuolat buvo kartojami per dau
gelį radijo stočių.

Toną demonstracijom davė 
būrelis lietuviško jaunimo*. Rei
kia kiek nusisteliėti, kad dalis 
tų, kurie jaunintai patriotizmą 
pamokslauja, patys gero pavyz
džio nerodo.

JKj.

Zina Dresliūtė vadovauja 
programai Lietuvos nepri
klausomybės minėjime Hart- 
forde. Nuotr. M. Banevičiaus

-u—
DABARTINĖJ LENKIJOJ

LIETUVOS
GARSINAMĄTaSMANUOJE ]
Kun. K. Pugevičiaus vlešnsg* Hobarte

f .

Lietuviu Katalikų Religinės
Šalpos ir'Lietuvių Informacijos

ja rūpinosi Algis Taškūnas, tal-i 
kinant HELLP nariam. fvt

Nuo kovo 20 kun. Pugevičiusi 
lietuviam vedė rekolekcijas šy.- 
Teresės bažnyčioj. • } j

Net arkivyskupas Šir Guildb 
ford Young specialiai anksčiai^ 
atvyko iš vyskupų konferencijos 
Sydnėjuj dalyvauti, lietuvių reli?J 
ginėse apeigose Hobarte sek?l 
madienį, kovo 21. Tą dieną kun,- 
Pugevičius aukojo lietuviam mi
šias; jam taip pat teko du kar
tus sakyti pamokslus kitatau
čių Šv. Juozapo bažnyčioj, į ku
rią susirinko daugiau kaip 500* 
parap iečių. • ' <

Pirmadienį, kovo 22, jis kalbė
jo krikščionių studentų bei pa-- 
vergtųjų tautų draugų klubui 
Tasmanijos universitete. Po pa
skaitos jis susitiko su Hobarto 
prokuroru Brian Miller, kuris yra 
lietuvių bičiulis.

Kun. Pugevičius iš Tasma
nijos praneša, kad Hobarto ma
žosios lietuvių kolonijos veikla 
yra įspūdinga. HELLP organiza
cijos dėka Hobarto lietuvių ry
šiai su jų krašto bei apylinkės 
veikėjais yra labai glaudūs. Vi
sose Tasmanijos lankymosi vie
tovėse kun. Pugevičių pristatė 7 
bei jo rūpimus klausimus vie»4 
šumonicėlė kitataučiai profesio-'' 
nalai, kurie tobulai supranta bei j 
remia lietuvių ir aplamai pabal-, 
tiečių siekius. J

Kun. Kazimieras Pugevičius i 
kovo 23 iš Hobarto, Tasmanijos, \ 
išskrido į Melboumą. I

damas vėliausių žinių iš Lietu- 
' vos- ' j,.

Australijos Lietuvių Sielova
dos pakviestas, jis išvyko į Aust
raliją pusantro mėnesio darbo 
kelionei, kurios tikslas — supa
žindinti visuomenę su jo vado
vaujamos Religinės šalpos ir In
formacijos Centro veikla bei 
vesti gavėnios rekolekcijas.

Į Hobartą atvyko trečiadienį, 
kovo 17. Tą vakarą susitiko su 
Australijos pabaltiečių organi
zacijos HELLP veikėjais jo glo- 
bėjų Kantvilų namuose. HELLP 
mėnesinį Baltic News biuletenį 
redaguoja Algis Taškūnas.

Kun. Pugevičiaus pirmasis 
viešas pasirodymas Hobarte 
įvyko kovo 18 Švč. širdies ko
legijoj NewTowne, kur jis klau
sytojam nušvietė . dabartinės 
Lietuvos padėtį. Po kalbos vyko 
spaudos konferencija, kurią vedė 
kun. Greg Jordan, Jėzuitų kole
gijos rektorius. Į konferenciją 
atsilankė vietiniai spaudos atsto
vai, įskaitant ir televizijos atsto
vus. Popiet kun. Pugevičius 
buvo prelegentu Karmelio kalno 
kolegijoj, Sandy Bay. Vakare 
specialiai sušauktame pobūvy 
jis intymiau supažindino susirin
kusius pavergtųjų tautų rėmėjus 
su šiuolaikiniu žmogaus teisių 
judėjimu Lietuvoj.

Kovo 19 kun. Pugevičius pa
minėjo LKB Kronikos dešimt
metį, pasakydamas keturias kal
bas Hobarto apylinkės gyvento
jam. Su kalbomis jis aplankė 
Šv. Virgilijaus, Šv. Domininko ir 
Šv. Marijos kolegijas. Didžiau- 
siaszbei plačiausiai išgarsintas jo ___ ____________
pasirodymas įvyko tą vakarą Ho- tikęs su Australijos 
v _ pirmininku Malcolm Fraseriu

įteikė dokumentinę knygą “The Į 
Violations of Human Rights in * 
Soviet Occupied Lithuania, a•< 
Rėport for 1979-1980“. į

— Grandinėlės koncertas Chi- | 
cagoj, Marijos aukštesniosios i 
mokyklos salėj, įvyks gegužės 8. i 
Rengia PLJS Ryšių centras.

— Albinas Pocius, Australijos ; 
Lietuvių Bendruomenės krašto - 
valdybos pirmininkas, buvo susi- ♦

, boto miesto rotušėj. Ten jis 
kaft>ėjo tema “Inside the Soviet 
Union — Life Under the So- 
viets”. Pažymėtina, kad kun. Pu- 
gevičiaus paskaitas lydėjo Lietu
vių Informacijos Centro skaid- 

„ rių programa apie Lietuvos po
grindį bei latvių-filmas apie gy
venimą sovietų lageriuose. Pasi
rodymų metu buvo dalinamas

POGRINDŽIO VEIKLĄ
Lenkijos dabartinių diktatorių f Nepadeda ir rašomųjų maši- 

didžiausias rūpestis yra — kaip ' nėlių, kserografų tikrinimas įstai- 
sustabdyti Solidarumo unijos gose, įmonėse. Nepadeda ir vai- 
pogrindžio veiklą? Nesuimtų, 
laisvėje esančių unijos vadų dar 
priskaitoma per pusę šimto žmo
nių. Jie slapstosi. Saugumo da
romos pastangos iki šiol dar 
nedavė jokių vaisių.

Vienas iš pagrindinių unijos 
vadovų yra Mazowšo rajono uni
jos vadas Zbigniev Bujak. Už jo 
suėmimą valdžia paskyrė pusę 
milijono zlotų ir pažadėjo ga
rantuoti paslaptį asmens, kuris 
prisidėtų prie šio suėmimo.

Neatsiranda tokio, kuris iš
duotų Bujaką ar kitus besislaps
tančius unijos vadus. Nenori už
sitarnauti išdaviko ar tautos 
niekšo vardo. Liaudis ir toliau 
padeda besislapstantiem, nors 
už tai gresia penkerių metų ka
lėjimas.

Tūkstančiai policijos darbuo
tojų ir saugumo agentų be per
traukos dieną ir naktį tikrina 
įtartinus butus, buvusias va
dovų gyvenvietes, fabrikus, kle
bonijas, atidžiai seka vienuoly
nus. Panašiai, kaip ir Tarybų Są
jungoje, namų sargai ir admi
nistratoriai įpareigojami pranešti 
milicijai apie kiekvieną nepa
žįstamą asmenį, kuris lankytųsi 
jo prižiūrimuose namuose.

Ir tos nepaprastos priemonės 
neduoda vaisių. Solidarumo uni
jos vadovai ir toliau veikia. Re
guliariai pasirodo pogrindyje re
daguojami atsišaukimai ir biule
teniai. Daugumoje tai Z. Bujako ‘ 
paruošti. Sumaniai organizuo
jamas jų spausdinimas ir plati
nimas. šioje srityje jie dar turi 
gerą praktiką iš vokiečių okupa
cijos laikų.

kų apklausinėjimas, ar tėvai turi 
rašomąją mašinėlę ir kas ja nau
dojasi.

Viename iš paskutinių pogrin
džio biuletenių nurodoma, kaip 
reikia pravesti darbininkų pasi
priešinimą. Jame sakoma:

1. Reikalauti, kad būtų unijai 
grąžinta josios veikimo teisė.

2. Siųsti valdžios organam rei
kalavimus išlaisvinti iš kalėjimų 
ir koncentracijos stovyklų Soli
darumo unijos vadovus.

3. Ir toliau nešioti Solidaru
mo ženkliuką. Tegu bus paro
dytas visuomenės pasyvus pasi
priešinimas karinei diktatūrai.

4. Kiekvieno mėnesio 13 die
ną įmonėse. ir įstaigose vienai 
minutei sustabdyti darbą. Tai 
bus simbolinė protesto forma 
ir pagerbimas žuvusiųjų darbi
ninkų.

Šie pasyvūs pasipriešinimo 
veiksmai bus įvadas į visuo- 

■ tinę protesto akciją. Drauge pa
rodys dabartiniam komunizmo 
diktatoriam darbo žmonių jėgą 
ir solidarumą.

31429 
31429 
31,229
31429

31429
31499
31,199

slpažlnti sa Lietuvos kultūriniu ir 
artistiniu gyvenimu.

< Birželio 17-Hapos 3--------31,679.

31499
. 31499 

31449

Speciali 17 dienų kultūrinė eta- 
i su 11 dienų Lietuvoj, 3

ORBITAI^ INTERNATIONAL, LTD.
Founded 1959

MEMBER OF ASTA IATA FIRST FAMILY OF TRAVEL
' Presents

DEXTER P ARK 
H PHARMACY 

Wm. AnrataM, B. S. 
77-01 JAMAICA A VENŲ ■ 

(Cor. 77th Street)

BALTIC-AT-LEISURE TOURS
Coordinated by Jonas Adomėnais

296-4130

Kapos 22-31

baltk _
TOURS-a

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ —1982

16 MENŲ EKSKURSUOS

11 DIENU EKSKURSIJOS

BALT1CT0UR8 / 
6 Whlt» Oak ftoed

DERMATOLOGIST
J. BARAL.MD.
945 E. 63 St N.T.

617 966*1160

• CHOICE ot 3 ITINERARIES • First-Class Services, Hotels

• Reasonabte, All-lndusne Costs • Escorted from USA via Fmnair

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

Features Include: Group or APEX airfares with departures starting April, three

transportation on tour, baggage handled, aach group eseorted by American 
Lithuanian speakmg tour leader, visa bandhng Daposd onty $100 per parson. 
From iust $1099 to $1769 per parson in double occupancy.

For Free Brochure Folder. Contact:

Tek: NY (212) 336*1500; (300) 223-7953

DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ

PMkdlDP —* Namų pirkimo "mortfililal" — čekių Mkoltlmal — Pensijos tekių



ANDRIUI KETURAKIUI

ROŽEI DAUKŠAITEI

ROŽEI DAUKŠAITEI

Toska ir Kazys Skobeikai

1 LIETUVĄMarina ir Zigmas Raulinaičiai

ROŽEI DAUKŠAITEI

Mtta, T*L 617 696 0600. Turte** 
oft*ą Ir Boston* priimti Mientuą, 
Mū*ų sritys yra apdraudos bylos, 
worker*’ componsation ir tosta-

-> Laisvės Varpo pavasarinis 
koncertas įvyks balandžio 25 d. 
3 vai. popiet So. Bostono Lie
tuvių-Piliečių D-jos salėj. §į 
kartą kreipiamas dėmesys į tuos, 
kurie nepavargsta dirbdami lie
tuvybės labui. Prie tokių priskir- 
tinas pats Laisvės Varpas ir kom
pozitoriaus Juliaus Gaidelio ve
damas vyrų sekstetas, kuris atliks 
koncerto meninę programą' 
Sekstetas veikia nuo 1963, t.y. 
jau devynioliktuosius metus. 
Per tą laiką jis atliko per šimtą 
koncertų. Koncertai vyko įvai
riose lietuvių kolonijose. Pagal 
vadovą, repeticijom ir koncer-

mirua, jo* broliui Algiui, dėdienei V. Oiekienei reiškiame 
gilią užuojautą.

Be jokių raginimų Bostono ir 
apylinkių lietuviai visi kaip vie
nas dalyvaukime šiame renginy. 
Tuo prisidėsime prie mūsų 
parapijos bažnyčios gelbėjimo. 
Bilietus į šį renginį galima jau 
dabar užsisakyti telefonu 268- 
6648 pas Ęleonor Kleponis. — P. 
Žičkus

mirus, broliui Algirdui Daukšai giliausią užuojautą 
reiškia

81138.44
81384.40

blnlnk**. Didelis lietuviškų knygų 
pasirinkimas.

JŪRA 8TRIMAITYTE, lietuvė ad
vokato, STRIMAITIS A KEHOE, 31

Mass., įvyks parapijos Sueiga — 
reunkm. Bus pakviesti ir Bosto
no miesto valdžios atstovai. Tuo 
pačiu laiku kitoj salėj Lantanoj 
vyks Bostono vyskupijos rengi
nys. Ten dalyvaus kardinolas H. 
Mede iros, vysk. Dailey ir kiti 
vyskupijos pareigūnai. Jie atsi
lankys ir pas lietuvius. Mum la
bai svarbu, kad mūsų salė būtų 
pripildyta. Pamatę lietuvių 
masę, miesto ir vyskupijos vado
vai matys, kad mes nesame iš
nykstanti grupė, o gyva masė 
žmonių, su kuriais reikia skaity-

Tautos Fondo aštuntasis meti
nis suvažiavimas įvyks gegužės 
1, šeštadienį, Kultūros Židiny, 
Brooklyne. Pradžia — 10 vai. ry-

Elena ir Balys Kondratai
Skirmantė ir Ramūnas Kondratai
Sigita ir Saulius Naujokaičiai'

Wall Street Journal parašė ilgą 
straipsnį “ls Lithuania Extant? 
Its Consul in Chicago Certainly 
Thinks So’*. Toliau rašo, kad 
Amerikoje yra įvairių valstybių 
apie 3000 diplomatų. Chicagoje 
yra Lietuvos gen. konsulė Jo- 
sephine Daužvardis, kurią pri
pažįsta Amerika, privalo pripa
žinimo ir kitų kraštų vyriausy-

Sukaktuvių proga buvo su
rengtas koncertas su šokiais, pa
gerbiant pereitais metais išrink
tą iškiliąją Naujosios Anglijos 
lietuvaitę Joan Ronukaitis iš 
So. Bostono. Koncerte ir šokiuo
se dainavo Bostone pirmą kartą 
girdimi dainininkai —- Jinai ir 
trys gintarai iš New Yorko. Ačiū 
jiem už nuotaikingas dainas.

Dėkojame visiem už dovanas 
loterijai ir už iškeptus, ska
numynus. Dėkojame Irenai Wil- 
liamson už dovanas Šokių kon
kurso laimėtojam.

Vincas Padvarietis 
Regina ir Gediminas Ridikai

dM*«UNr.>8 • DARBIN

Iš amerikiečių spaudos
Bostono arkivyskupijos laik

raštis The Pilot balandžio 2 
išspausdino straipsnį “Martyred 
Priest Lives Lithuania’s 
Memory”. Jame rašoma apie 
kun. Virgilijaus Jaugėlio darbus, 
kankinimus ir mirtį.

Boston Herald American vasa
rio 16 d. straipsnyje “For The 
Record It’š Trivia Galore” rašo: 
“The boy scouts are 72 years 
old. Utica, N.Y. is 150. Lithua
nia will be 713 today”.

liepos 19 
rugpiūčio 4 
rūgpienio 13 

(mftyga) 
41138.04 rugsėjo • 
41138.44 ' rugsėjo 15 
11135.04 rugsėjo 27 
41136.00 spalio t

TAUTOS FONDO 
SUVAŽIAVIMO BELAUKIANT

Domą Kunskaitė ir 
Gražina Laurens

nmu*MBMIflllGPHnMlii^^
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- i- ’ v

mal. Tai taupymai paštu So. Boston Savings < V r
Bank Mdu. Ar jums reikia pinigus padėti | ban- '* X' 

ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 
P kuriuo laiku. JOsų siuntą gsvąs, bankas tuoj k

x traukia sumą į sąskaitą. Prisideda ir užtikrini- 
mas, kad jOsą pinigai M.'“? sufcščlaushie

A. A.
ROŽEI DAUKŠAITEI

Vėl grojo vargonais Matas A. 
Yatkauskas ir atliko Max Rege
lio Toccata in D. Minor, op. 59 
ir Cesar Franck — Cantabile. 
Pabaigai choras atliko iš Verdi 
Reguiem: Dies irae, Agnus Dei 
ir Libera me.

Dėkojame šokių konkurso 
vertinimo komisijai: Onai I’toš- 
kienei, Elenai Valiukonienei ir 
Aloyzui Astravu!. “Mamės ir Pa
pės” polkos konkursą laimėjo 
Ona Bartašiūnienė iš So. Bosto
no ir Petras Jaruševičius iš No. 
Andover. Jaunimo polkos varžy
bas laimėjo Danutė Grauslytė 
iš Hudson, N.H., šokusi su savo 
bj-oliu Ričardu. Valso varžybas 
laimėjo Morta Ujinienė su Hen
riku Satkum, abu iš So. Bosto
no. Tango yaržyba&iaimėio sve
čiai iŠ New Yorko —; Danutė 
Striugaitė ir Zenonas Juryš.' 
, Specialiai ir nuoširdžiai dėko-

gtosmėnrifc ~ Siekiant stiprinti lietuvybę
^Angliškoj dūly Birutė Duo- eilėj reikia retoti tuos,

bMto-Sflvfa gražiai nupasakojo, kurie ų lietuvybę vienu ar kibi 
taip Velykos buvo švenčiamos būdu ugdo, negailėdami nei 
nepriklausomoj Lietuvoj. darbo, nei laiko, nei lėšų. Sa

vo gaurių atsilankymu Bostono 
ir apylinkės lietuviai sustiprins 
tuos du vienetus: Laisvės Varpą 
ir vyrų sekstetą.

V. ir S. Minkai dėkoja
Seniausia lietuviška radijo 

programa Naujojoj Anglijoj, va
dovaujama pirmųjų programos 
vedėjų Stepono J. ir Valentinos 
Minkų, kovo 21- šventė-radijo 
programų 48 metų sukaktuves ir 
pradėjo 49-tuosius veiklos me
tus.

Tradicinis Apreiškimo parapi
jos choro koncertas buvo Vėrbų 
sekmadienį, balandžio 4. Kon
certą pradėjo Matas A. Yatkaus
kas, vargonais pagrojęs Bacho 
preliudą — fantaziją in C. mi
nor. Pojoįs choras atliko Brahm- 
so Reguiem ištrauką — pirmą

Mes turim įvairių fondų, ir 
kartais nėra labai aišku, apie ku
rį fondą yra kalbama. Visi fon
dai turi savo užduotį ir veiki
mo gaires, ir visi yra naudingi.

Tautos Fondas yra korporaci
ja, veikianti New Yorko valsti
joj, bet savo uždavinius galinti 
vykdyti ir kitose JAV vietovėse 
bei kituose kraštuose. Tas ir yra 
daroma Jo buveinė yra New 
Yorko mieste.

Tautos Fondas turi daug ir 
įvairių uždavinių, kuriuos visus 
būtų sunku suminėti. Galima tik 
pasakyti, kad leidžia ir skleidžia 
knygas apie Lietuvą, gairina 
Lietuvos laisvės reikalą laikraš
čiais, radiju, televizga, paskaito
mis. Skatina lietuvius rūpintis 
savo kilmės krašto kultūriniu bei 
istoriniu palikimu. Be to, teikia

nes, religines ir politines sąly- 
gas, jai nagrinėja ir tyrimo vai- daugiu sužinoti Čfa pat 
siųs teikia Lietuva besidomiu- BEL

' EHBr luMtiainus {statymą.
gg’Dšl lengvo taupymo bu

do per paštą skambinkit Mr.
bonahuė ŽSS-2500 i

tų. Tik su mase yra skaitomasi.

Balandžio 18, sekmadienį,

Scena M A. Cnstaičis ve&alo “Mėnuli* užteariuto*”. $į 
vsflralĮ pa—slysitf Bostone gegužės 1, šeštadienį, 7 vai. vsk. 
South Boston High School salėj, Thomas Park ir “G” St 
Vaidinime dalyvauja Jonas Kelečius, Laimą Rastenytė-!*- 
ptoririrnė, Bernardai Prapuolenis, balerina Violeta Karosaito 
ir jausi** grupė. Režisuoja Darius Lapinskas. Spektakliui 
numeruotus bilietus galima įsigyti skambinant A. Andriu- 
litmiui 26B4SO3, A. Dabrilienei 82M373, L. Kiliulienei 
861-1465.

Daily News kovo 25 rašo apie 
Ann Jillian (Nausėdaitę), kad ji 
yra kylanti žvaigždė.

O tą pačią dieną Boston 
Herald American irgi rašo “Ann 
Steals Show from Bob Hope”, 
kada ji vaidino pagrindinę rolę 
Bob Hope specialioj programoj.

Teko matyti ją programoje su 
Lietuvos tautiniais drabužiais, 
kada ji rodė lietuviškus keps
nius.

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
CHORO KONCERTAS

*4 pbUty. bdngi ji yra v 
r renginys balandžio 25Uetuvių

Pil. D-jos salėj, So. bostone.
Betaria vakarienė, rengia

mas lietuviškų, organizacijų, su
teikti lėšas Lietuvos atstovybei 
Washingtone remontuoti, vyks 
gegužės 1 d. 6:30 vai. vak. Brock- 
tone, Sandaros salėj, 30 Inter
vale St.

A. Gustaičio “Mėnulio už- 
tėmimas” spektaklis įvyks gegu
žės 1.

Motinos dienos minėjimas 
Tautinės S-gos namuose, So. 
Bostone, gegužės 2. Rengia 
L.M.F. Bostono klubas.

LAISVES VARPAS sokmadl*. 
niete 9:00-10.00 vaL ryto 15 WCAV- 
FM. banga 944» ' /*dė|M 
— Petras Viščinis, 173 Arttour gt, 
Brockton, MA 02402. T*toto**a: 
(617) 586-7209.

BOSTON, MASS. — WLYN 1330 
bango* sekm. nuo 3 iki 6:30 v*L 
ryto Ir nuo 4:30 Iki 5 v*L popiet 
Veda 8. Ir V. Minkai, 842 E. Broed- 
way, So. Boston, Mae*. 02127.

čiom įstaigom. Tenka pridėti, 
kad taip pat remia organizaci
jų arba asmenų veiklą, atitinkan
čią Tautos Fondo uždavinius.

Prie Tautos Fondo veikia Lais
vės Iždas, kurio turtas neliečia
mas, o bus naudojamas Tautos 
Fondo uždaviniam, kai Lietuva 
bus laisva.

Tautos Fondas remia VLKo 
veiklą.

Tai yra milžiniški uždaviniai, 
reikalaują ir darbininkų, ir pąįa- 
rtių. Tautos Fondo taryba nuro
do veikimo gaires, o vaidyba 
mėgina tai įvykdyti. Tautos Fon
do darbai yra remiami narių į- 
našais ir bendrai aukomis.

Kaip žinoma, kiekvieno orga
no eikla priklauso nuo* narių 
veiklumo ir nuo višų tų, ku
rie organizuoja Ir .remia visą 
veiklą. Čia Tauto* Fondas rodo 
tvirtus žingsnius.

Kaip kiekvienais metais, ma
noma, kad ir šis Tauto* Fondo

Solistai buvo: Astra Butkutė, 
Elizabeth Hyon, Birutė Mali
nauskienė, Paulius Dulkė, Pet
ras Tutinas.

Chorui dirigavo Viktoras Ra
lys, vargonais palydėjo Matas A. 
Yatkauskas.

Choras, rengdamas šiuos ne
lengvus veikalus, įdėjo daug 
darbo, choro vadovas parodė sa
vo ištvermingumą ir norą įveik
ti tokius kūrinius.

Koncertas baigtas Svč. Sakra
mento palaiminimu, kurį ašlikn 
kleb. kun. Jonas Pakalniškis. 
(t.d.) ’

South Boston 
Savings Bank



YORKE
pastoviai gyvenąs Belgijoje, ba-

skrido į Dalias, Tezas. .Ameri
koje išbus iki birželio 20.

Loreta Stuloenė, Lietuvos vy
čių centro valdybos pirmininkė,

Redakcija___ (912) 827-1352
Administr. .....(212) 827-1351 
Spaustuvė —(212) 827-1356 
Vienuolynas -(212) 235-5962 
K. Ž. salė 212) 827-9645

341 HtGHLAND BLVO.

landžio 90 atskrido į New Yor-
Pabaltiečių dailininkų paroda 

rengiama gegužės 8-9 Kultūros 
Žkltayje. Rengia meno draugi
ja Baltia.

Irena ir Jurgis Olraniai vietoj

kapo skiria 50 dol. auką Kul
tūros Židiniui, kartu reikšdami 
gilią užuojautą velionės broliui 
Algiui.

Lietuviškas festivalis, rengia
mas Lietuvos vyčių Vidurio At
lanto apskrities, į vyks, balandžio 
25 V. Atsimąinymo parapijos sa
lėj, Maspeth, N.Y., nuo 12 iki 
5 vai. popiet

Dail. Elena Kepalaitė buvo 
nuvykusi'į Philadelphiją ir ba
landžio 2 dalyvavo parodos ati
daryme Langman galerijoje, Jen- 
kinstown, Pa. Toje galerijoje 
vyksta 7 New Yorko dailininkų 
paroda. Visi dailininkai iš Phoe- 
nix galerijos. Jų tarpe yra ir 
Elena Kepalaitė. Paroda tęsis iki 
balandžio 30.

Jadvyga Matulaitienė, Tryp
tinio ansamblio vadovė, pasižy
mėjusi tautinių šokių mokytoja 
ir instruktorė, balandžio 17 iš
skrido į Vasario 16 gimnaziją 
Vokietijoje. Ten ji išbus dvi 
savaites, instrukduodama ir mo
kydama šokių mokytojus. Tauti
nių šokių mokytojai ir jauni
mo atstovai suvažiuoja į šiuos 
kursus iš Šveicarijos, Anglijos, 
iš Hamburgo, Miuncheno ir kitų 
vietų. Visi kursai vyksta Vasario 
16-tosios gimnazijos patalpose.

Buvusių insbrukiečių susibė
gimas Valaitytės vestuvių pro
ga įvyko balandžio 17-18 Toron- 

Ma- 
dr.

te. Iš Neiy Yorko 
rija ir Vitalis Ž____ „
Konstancija Paprockaitė-Šimai- 
tienė su savo vyru dr. Juliumi.

šv. Jurgio ir Motinos dienos 
minėjimo skautų sueiga bus ba
landžio 24, šeštadienį, tuoj po 
šeštadieninės mokyklos pamokų, 
Kultūros Židiny. Visų dalyvavi
mas būtinas. Visi privalo būti 
uniformuoti.

S. Birutė Kidolienė nuo ba
landžio 24 pasitraukia iš Nerin
gos tunto' tuntininkės pareigų. 
Laikinai šias pareigas eis s. 
Giedrė Stankūnienė.

Skaučių seserijos biuletenis 
Gabija nuo gegužės pradžios bus 
spausdinamas pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne. Jį reda
guos s. Birutė Kidolienė.

šį savaitgalį, naktį iš balandžio 
24 į 25, iš šeštadienio į sekma
dienį. Visos valdiškos įstaigos, 
geležinkelių, autobusų stotys ir 
aerodromai 2 vai. nakties pasuka 
vieną valandą pirmyn. Taip 
pradedamas vasaros taupymo 
laikas, kuris tęsiasi iki rudens.

Kultūros Židinio pavasario 
šventė-geguŽTnė bus gegužės 16, 
sekmadienį. 12 vai. salėje bus 
pamaldos, po to bus padėtas vai
nikas prie kryžiaus. Vėliau bus 
pietūs ir gegužinė. Maironio li
tuanistinės mokyklos mokiniai 
pašoks keletą tautinių šokių. Vi
suomenė kviečiama kuo gau
siausiai dalyvauti šioje pavasario 
šventėje.

Liet Kat. Moterų Sąjungos 
New Yorko ir New Jersey ap
skrities suvažiavimas įvyks ba
landžio 25 Apreiškimo parapijos 
salėje. Suvažiavimas prasidės 11 
vai. mišiomis bažnyčioje. Visos 
apskrities kuopos prašomos at
siųsti savo atstovus.

Dalios Sakaitės piano mokinių 
metinis koncertas įvyks balan
džio 25, sekmadienį, Gilmour 
Library, Portledge School (Lo- 
cust Valley). Pradžia 3 v. popiet. 
Iš lietuvių dalyvauja Rima Na- 
ronytė, Vidas Marijošius, Dai
nius Marijošius ir Marius Mari
jošius.

Tautos Fondo narių suvažiavi
mas bus gegužės 1, šeštadienį, 
Kultūros Židinyje. 8 v .r. pranciš
konų vienuolyno koplyčioje bus 
mišios už gyvusius ir mirusius 
Tautos Fondo geradarius. 10 
vai. prasidės pats suvažiavimas. 
Bus padaryti Vilko atstovo, Tau
tos Fondo tarybos, valdybos, 
kontrolės komisijos pranešimai, 
bus tarybos ir kontrolės rinki
mai. Taip pat bus aptarti ir kiti* 
įvairūs Fondo reikalai.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas bus balan
džio 28, trečiadienį, 7:30 v.v. 
įprastinėje vietoje — Congrega- 
tional bažnyčios salėje, 91 Street 
ir 85 Rd. Woodhavene. Visos na
rės prašomos gausiai dalyvauti.

LB Queens apylinkės metinis 
susirinkimas bus balandžio 25, 
sekmadienį, 2 vai. popiet Cong- 
regational bažnyčios salėje. 91 
Street ir 85 Rd. Woodhavene. 
Bus padaryti įvairūs pranešimai, 
bus ir kultūrinė programos da
lis, kavutė ir atgaiva. Visi 
Queens apylinkės nariai prašomi 
dalyvauti.

Laisvės Žiburio pavasario 
koncertas įvyko balandžio 17, 
šeštadienį, Kultūros Židinyje. 
Koncertavo iš Toronto atvykęs 
vyrų choras Aras. Dirigavo Vac
lovas Verikaitis, kuris taip pat 
dainavo ir solo. Žmonių buvo pil
na salė. Apie koncertą ir jo pro- N.J., Darbininko ištikimas ir uo- 
gramą plačiau bus kitą kartą 
parašyta.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Australijos lietuvių kolonijose 
vedęs rekolekcijas, plačiai kal
bėjęs apie religijos persekioji
mą Lietuvoje, grįžta balandžio
26. Grįždamas dar lankys ir lietu
viškas kolonijas Amerikoje. Į 
Australiją buvo išvykęs vasario
27.

VLIKo tarybos revizijos komi
sija balandžio 13-14 VLIKo į- 
staigoje Washingtone darė fi
nansų reviziją. Revizijos aktas 
bus paskelbtas artimiausiame 
VLIKo tarybos posėdyje. Revizi
jos komisiją sudaro: Bronius Bie- 
liukas, Teodoras Blinstrubas ir 
Vytautas Rutelionis.

P. Naujokaitis, River Edge,

tas bendradarbis, atsilankęs Dar
bininko administracijon, įsigijo 
naujausių leidinių už 50 dol. 
Administracija visokeriopam 
spaudos lėmėjui nuoširdžiai dė-

MONT — Dr. M. Siemonefc,
PROGRAMOJE: 1. LB X-tos Tarybos kandidatų

New Yorko Altą posėdžiavo 
kovo 31, trečiadienį, Kultūros Ži
dinyje. Posėdis buvo apyskaiti- 
nis, apžvelgtas Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas.

— Level B. Išlipęs iš kelto, 
tuoj pamatysi galeriją.

Parodos proga išleistas gražus 
katalogas, viršeliuose įdėtos

QU E E N S COLLISION 
CENTER INC. Ezpert auto 
body works — Ducco painting 
— Welding — F nuneš straigh-

apžvalginiai tekstai, supažindi
nama su dail. K. Žoromskio kū-

Rengia Ir visut atsilankyti kviečia

PB WOODHA VENQ APYLINKĖS 
VALDYBA

R. Chicavich, 131-13 Hfflsldp 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 94 hr. towing phone HI 
1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

Kultūros Židiny, 961 HtaNariMv^, Brooldyn, N.Y.

964-3500. Valu, savaNgaliab: 901 
654-3756.

LB WOODHAVENO APYLINKĖS 
METINIS SUSIRINKIMAS

u nei

progos aplankyti Metropolitan J 

bėtaja Lietuvos vyčių Daytono 
kuopos 50 m. sukakties minė
jime, kuris įvyks Marriott vieš
buty, Dayton, Ohio. Balan
džio 25 Loreta aplankys East 
St Louis Nekalto Prasidėjimo 
parapiją, kur su Illinois-Indianos 
apylinkės delegacija svarstys 
galimybę įsteigti naują vyčių 
kuopą East St Louis.

Šiemet sueina 20 metų kaip 
pastatyta lietuvių parapijos baž
nyčia Maspethe. Ji buvo pašven
tinta 1962 gegužės 27. Statybos 
darbam vadovavo prel Jonas 
Balkūnas, architektas Jonas Mo
lokas, dailininkas dekoratorius 
V. K. Jonynas, rangovas Stan
kus. Tais metais, kai bažnyčia 
buvo baigta, ji buvo paminėta 
kaip Queens sekcijos gražiausias 
pastatas.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
30 metų sukaktuvių centriniame 
minėjime Detroite balandžio 16- 
18 iš New Yorko LB apygardos 
dalyvavo Gintė Damušytė, Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos atstovė, ir Tėv. dr. Korneli
jus Bučmys, OFM, Darbininko 
redaktorius ir JAV LB tarybos 
narys.

Bridges, naujas kovo mėnesio 
numeris, išspausdintas pranciš
konų spaustuvėje. Surinkta įvai
rių žinių-žinelių iš lietuviu 
veiklos. Biuletenis turi 8 pusląc 
pius, leidžia JAV Lietuvių Bendt 
momenė, redaguoja Stasys-Goš
tautas, technikinė redaktorė Da
lia Bulvičiūtė, administruoja 
Tėv. Petras Baniūnas, OFM. Jį 
galima užsisakyti rašant Darbi
ninko adresu. Prenumeratos kai
na metam 5 dol.

gyvenąs Hyannis, Mass., dalyva- 
gyvena Hyannis, Mass., dalyva- 
vavo- Detroite įvykusiame LB 
30 metų sukakties minėjime ir 
kaip Bostono LB apygardos pir
mininkas atstovavo LB Bostono 
apygardai. Iš Floridos buvo at
vykęs Vytautas Beleckas, irgi 
buvęs newyorkietis, dabar gy
venąs Sunny Hills, Fla.

Dr. Marytė ir Aleksandras Že
maičiai iš Leonia, N.J., balan
džio 17 išvyko trim savaitėm 
atostogų į Floridą. Atostogas 
praleis West Palm Beach, Fla., 
savo kondominiume. { namus 
sugrįš gegužės 9.

Simo Kudirkos pergyvenimų 
knyga — “For Those Štili at 
Sea” — norima išleisti antra 
laida. Jau tariamasi su spaustu
vėmis dėl technikinio knygos 
perspausdinimo. ,

ARTĖJA MADŲ PARODA

Kun. Ladas Budreckas, kurį 
laiką svečiavęsis Apreiškimo pa
rapijos klebonijoje, balandžio 12 
išvyko atgal į Providence, R.L, 
kur jis yra pastoviai įsikūręs 
kunigų pensininkų namuose. 
Prieš pat Velykų šventes jis 
pranciškonų spaustuvėje iš
spausdino savo kūrinį “Christus 
Vincit”. Tai yra šio kūrinio ant
ras leidimas. Formatas — kaip 
rašomas popieriaus lapas, 8 pus
lapiai. Spaudos darbus atliko 
pranciškonų spaustuvė Brookly- 
ne. Kūrinys yra parašytas miš
riam chorui su vargonų palyda 
arba vyrų chorui su vargonų pa
lyda. Kiek anksčiau jo rūpes
čiu išleistas Teodoro Brazio kū
rinys — Responsoria Matini Te- 
nebrarum, 44 psl., didelio for
mato.

Tradicinė madų paroda, ren
giama Balfo 100-tojo skyriaus, 
bus gegužės 2, sekmadienį, 2 v. 
popiet Kultūros Židiny.

Parodą atidarys Lietuvos gen. 
konsulo žmona Janina Simu- 
tienė, modeliuotojas pristatys 
Jūratė Balsytėj modelius pritai
kyta muzika palydės muzikė Ni
jolė Ulėnienė.

DAIL. K. ŽOROMSKIO 
PARODOJE

Dail. Kazimiero Žoromskio 
paroda Pace universiteto meno 
galerijoje atidaryta balandžio 
13, antradienį. Atidarymo priė
mimas buvo nuo 4 iki*7 v.v. Pra
džioje atsilankė gana daug ame
rikiečių, o paskui apie 6 v.v. su
sirinko beveik vieni lietuviai, 
grįždami iš darbo.

Parodoje yra išstatyta 17 pa
veikslų, visi jie linijinio charak
terio, paimti iš jo ciklo “Vibra- 
tions in Color”. Dauguma pa
veikslų yra pakabinti kampu į 

. viršų, techniškai linijos labai 
gražiai išskambintos, surikiuo
tos, išpuoselėtos. Pro jas tarpuo
se matosi Įriti pasauliai, debe-

Leidinys apie Dainavos sto
vyklavietę bus spausdinamas 
pranciškonų spaustuvėje Brook- 
lyne. Leidinys leidžiamas ry
šium su stovyklavietės 25 metų 
sukaktimi. Jį suredagavo Vacys 
Rociūnas. Bus gausiai iliustruo
tas. Spaudos darbai pradedami 
tuoj po Velykų.

Sol. Mečys Kazgartis, Velykų 
švenčių metu giedojo Newarko 
lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Vargonais palydėjo Klemensas 
Bagdonavičius. Per Atvelykį 
giedojo Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje. Vargonais palydėjo 
Liudas Stukas.

Paroda tęsiasi iki gegužės 8. Ji 
lankoma savaitės dienomis nuo 
10 iki 6 v.v. Sekmadieniais ga
lerija uždaryta.

Pace universitetas yra apatinė
je miesto dalyje, netoli City 
Hali. Atvykus Jamaica linija 

J ir išlipus Chambers stotyje, iš- 
/ einama tiesiai į aikštę, kurios 

Įritame šone jau yra universite
tas. Pasiekus namus, reikia leis

LMK Federacijos New Yorko klubas savo Atvelykio popietėje prie Velykų etalo. Pirmi
ninkė Jadvyga Laucevičienė pažymėta kryželiu, Nuote. Liudo TarnoUSo

ATVELYKIO POPIETĖJE

Tradicinė Atvelykio popietė, 
rengiama LMK Federacijos 
New Yorko klubo, buvo balan
džio 18, sekmadienį, Kultūros 
Židiny. Prasidėjo 4 v. popiet.

Moterų Klubas į šį renginį 
įdeda daug darbo, gražiai pa
puošia stalus, labai puošniai de
koruoja patį didžiausią velykinį 
stalą, kur pilna visokiausių šven
tiškų valgių, margučių ir suža
liavusių avižų. Labai puikus 
maistas, puikiai pagamintas. Ko
kie pyragaičiai, tortai!

Šiemet publikos atsilankė 
per 120. Buvo svečių net iš 
Waterburio,” Hartfordo, Stam- 
fordo ir kitų vietų.

Popietę atidarė klubo pirmi
ninkė Jadvyga Laucevičienė, 
prisimindama šventes, visus pa
sveikindama, drauge pristatyda-

nia šios popietės žymiuosius 
svežiias.

Pradėta fortepijono muzika
flirtas savo popietėm visada 

suorganizuoja ir meninę dalį. 
Daug kas čia grojo, skambino, 
dainavo, skaitė, ši popietė pra
dai kilnia fortepijono muzika. 
Stambino pianistė Julija Ra- 
jauskaitė-Petrauskienė, kuri il
gesnį laiką nėra pasirodžiusi 
lietuviškai publikai. Ji paskam
bino Liszto — Meilės spaną 
ir tris Chopino kūrinius — Pre
liudą D. Minor, Mozūrką ir 
Schezzo B Fiat
Paskambino labai ir labai gra

žiai, subtyliai įsijausdama į ro
mantinius ilgesingus kūrinius. 
Publika jai nuoširdžiai plojo, pir
mininkė apdovanojo gėlėmis. 
Visi džiaugėsi, kad pianistė šią 
popietę praturtino tokia gražia 
muzika. <

Pradedama valgyti
Invokaciją sukalbėjo Tėv. Leo

nardas Andriekus, OFM. Tada 
visi svečiai sukilo nuo savo 
stalų ir apsupo bendrąjį vaišių 
italą, kur galėjo pasirinkti viso-

Užkandžiaudami turėjo progos 
ir pasiSnekučiuoti, pabendrauti 
su kitais rečiau matomais kai
mynais.
Kavos metu buvo pravesta 

loterija. Laimėjimam buvo lei-

Programoje bus parodyti And
riaus Kovai ir kitų sukurti dra
bužiai bei megzta apranga.

Be eilės profesionalų ir mė
gėjų modelių, pasirodys mum 
gerai pažĮstama Gražina Tiš- liausiu valgių. 
kutė-Tucci su savo vaikučiais.
Ji taip pat apibūdins Andriaus 
Kovai drabužius.

Programos metu žiūrovai bus 
vaišinami kava ir pyragaičiais. 
Veiks atgaiva.

Įeinant suaugusieji aukoja 6 džiama dail. K. Žoromskio pa- 
doL, jaunimas iki 12 metų — veikslas — Gėlės ir dail. Ele- 
3 dol. nos Kepalaitės paveikslas, kur

Stalus iš anksto galima užsi- matėsi geometrinės formos, 
sakyti pas Aldoną Katinienę — skulptūriniai piešiniai. Pirmąjį 
212 846-1210, Ireną Alksninienę paveikslą laimėjo Petras Minkū- 
— 212 886-5695, Janiną Gerdvi- nas, antrąjį paveikslą — Sofija 
lienę — 212 296-0288. SI ižienė.

Balfo 100-jo skyriaus valdyba 'Visa popietė buvo gerai orga- 
nuoširdžiai kviečia New Yorko nizuota, tvarkingai pravesta ir 
ir jo apylinkių lietuvių visuome- pilnai atliko savo paskirtį — pri- 
nę atsilankyti parodoj ir tuo pa- ®inė lietuviškas Velykų šven- 
remti Balto veiklą. tęs. (p.j.)

LB BALSAVIMO REIKALU
Visos New Yorko Lietuvių 

Bendruomenės apylinkių rinki
minės komisijos jau turi balsavi
mo lapus. Kurie nori balsuoti 
paštu, jau dabar gali kreiptis į 
savo apylinkes ir jie gaus rei
kiamus balsavimo lapus. Bush- 
vricko apylinkė kreipiasi į Tėv. 
Pranciškų Giedgaudą, OFM, 341 
Highland Blvd., Brooldyn, N.Y 
11207; Manhattan-Brons—į An
taną Dėdiną, 74-15 88 Avė., 
Woodhaven , N.Y. 11421; Great Hill, N.Y. 11418. 
Neck — į Henriką, Miklą— 10

Church Street, Great Neck, N.Y. 
11023; Woodhaven — j K. Ba- 
čauską—85-55 86 Avė., Wood- 
Kaven, N.Y. 11421; New Yorko 
I-ma apylinkė — į Apoloniją 
Kadzivanienę — 84-16 110 St, 
Richmond Hill, N.Y. 11418; 
Maspetho apylinkė — į Kazimie
rą Vainių — 65-16 Clinton Avė., 
Maspeth, N.Y. 11378, Queens 
apylinkė — į Bruno Sutkų — 
84-25 109 Street, Richmond

Svočiai bua povaUHaU Ravą, VaNcs

BAITO 1OO-SIS SKYRIUS


