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Britanijos jūrų pėstininkai, re
miami malūnsparnių ir karo lai
vų ugnies, užėmė South Geor- 
gia salą. Ten buvę 140 Argen
tinos karių pasidavė.

Izraelis, kaip ir buvo pasiža
dėjęs, balandžio 25 perdavė 
Egiptui paskutinį Sinajaus pusia
salio ruožą. Ten įsikūrę žydų 
kolonistai arba patys išsikėlė, 
arba buvo jėga pašalinti. Jų so
dybos buvo sunaikintos.

Argentinos vyriausybė atmetė 
tolimesnį JAV valstybės sekreto
riaus Haig tarpininkavimą Falk- 
lando salų krizei pašalinti. At
rodo, kad besiginčijančios šalys 
artėja prie ginkluoto susidūrimo. 
Britanija paskelbė totalinę jūros 
ir oro erdvės blokadą 200 my
lių zonoj apie salas.

Popiežius Jonas Paulius II 
atšaukė savo numatytą kelionę 
į Lenkiją.

Afganistane prie sostinės įvy
ko smarkios kovos tarp Afganis
tano ir Sov. S-gos karių ir parti
zanų. Per kovas žuvę apie 30 
Afganistano ir sovietų karių.

Kinijos vietinio susisiekimo 
lėktuvas, gabenęs ir užsienio tu
ristų, nukrito, ir 112 žmonių žu
vo.

Viceprezidentas Bush gegu
žės mėn. numato lankytis Kini
joj, kur bandys išlyginti kilusius 
nesutarimus dėl Taivanui atsar
ginių dalių pardavimo.

JV ambasadoj prisiglaudę sek- 
minininkai tvirtina, kad Cemo- 
gorsko mieste gyveną jų religi
jos išpažinėjai, jų tarpe ir bada
vusi Lidija Vaščenko, buvo so
vietų policijos žiauriai sumušti 
už tai, kad demonstravo, reika
laudami leidimo išvažiuoti.

Per Izraelio karo lėktuvų puo
limus Libane buvo užmušti 25 
žmonės. Izraelio ministeris pir
mininkas Begin įspėjo, kad už 
kiekvieną Palestinos išlaisvini
mo organizacijos įvykdytą tero
ristinį veiksmą prieš Izraelį bus 
atitinkamai atsakyta.

Lenkijos komunistų partija 
nuo karo būklės paskelbimo pra
džios už parodytą nerūpestingu
mą partijos veiklai suspendavo 
ar pašalino iš partijos 44,500 
narių.

Salvadoro neseniai išrinktas 
parlamentas sudarė dešiniųjų 
partijų koaliciją ir parlamento 
pirmininku išrinko kraštutinių 
dešiniųjų nacionalistinės res
publikonų partijos vadą Rober
to d’Aubuisson. Nuosaikioji 
krikščionių demokratų partija 
buvo išjungta iš pagrindinių par
lamento pozicijų.

Lenkijos 9 neintemuoti Soli
darumo unijos patarėjai buvo 
pakviesti įsijungti į vyriausybės 
oficialiai remiamą konferenciją 
darbo unijų ateičiai Lenkijoj 
aptarti.

V. Vokietijos socialdemokratų 
partijos konferencija atmetė siū
lymą paskelbti branduolinių 
ginklų išdėstymui Europoj mo
ratoriumą.

Kinija nutarė atgaivinti kultū
rinės revoliucijos metu panaikin
tą valstybės vado instituciją, kuri 
maždaug prilygsta prezidento 
institucijai.

Austrija paskelbė, kad JAV su
tinka padėti Austrijai išspręsti 
Lenkijos pabėgėlių problemą, 
pasižadėdamos įkurdinti JAV 
1,000 pabėgėlių. 1981 Austrijoj 
buvo 20,000 lenkų pabėgėlių.

Izraelio teismas nuteisė dar
bo ministerį Aharon Abuhariza 
sąlyginai kalėti 51 mėn. ir sumo
kėti 175 dol. pabaudą už labda
ros fondo pinigų pasisavinimą. 
Jis žada atsistatydinti iš minis- 
terio pareigų, bet pasilikti par
lamento nariu.

1981 birželio 24 suėjo 40 me
tų nuo to laiko, kaip Rainių 
miškelyje prie Telšių komunis
tai žiauriai nukankino 73 lietu
vius.

1981 birželio 21 jaunimo atsto
vai iš visos Lietuvos rinkosi į 
Telšių katedrą. Po sumos visi ap
lankė kankinių kapą Telšiuose, 
pasimeldė už juos ir padėjo gė
lių, o Rainių miškelyje kanki
nius pagerbė maldomis bei gies
mėmis.

Metinių proga miškelis buvo 
saugomas čekistų, todėl tik lie
pos 15 tautos kankiniam atminti 
iškilo meniškas kryžius. Jis iš
stovėjo vos dvi dienas, po to bu
vo čekistų supiaustytas ir išmė
tytas po miškelį. Kiek vėliau iš
mėtyti kryžiaus gabalai buvo su
rinkti ir vėl sudėti kryžiumi.

1981 rugpiūčio 11 rytą Tel
šiuose pasklido žinia, kad Rai
nių miškelyje yra net trys kry
žiai. Tos pačios dienos pavaka
re brigada, vadovaujama Telšių 
saugumo viršininko Laskutovo 
bei jo sekretoriaus, kryžius ban
dė nupiauti, tačiau nesisekė — 
viduje medžių buvo metalas. 
Mėgino išrauti, bet kryžiai nepa
sidavė. Kastuvai irgi nepadėjo, 
nes žemėje buvo daug gele
žies nuolaužų ir akmenų.

Tada būrys kareivių apsupo 
miškelį. Ir kryžius jie susprog
dino. Rainių gyventojai net krūp
telėjo nuo trijų sprogimų. Žmo

Tautos Fondo suvažiavimas įvyko gegužės 1 Kultūros Židiny. Pirmoje eilėje sėdi iš k. 
dr. Aldona Janačienė, A. Firavičius, Marija Noreikienė, Lietuvos gen. konsulas A. Si
mutis, dr. K. Bobelis, Aleksandras Vakselis, Teodoras Blinstrubas, Liūtas Grinius. 
Nuotr. L. Tamošaičio

TAUTOS FONDO SUVAŽIAVIMAS 
KULTŪROS ŽIDINY, BROOKLYNE

Tautos Fondo, kuris palaiko 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto veiklą, aštuntas meti
nis suvažiavimas įvyko gegužės 
1 Kultūros Židiny, Brooklyne.

Prieš suvažiavimą 8:30 vai. ry
to lietuvių pranciškonų koply
čioj prie Kultūros Židinio buvo 
aukojamos mišios už mirusius 
Tautos Fondo narius ir aukoto
jus. Mišias aukojo vienuolyno 
viršininkas Tėv. dr. Leonardas 
Andriekus, OFM.

Suvažiavimą 10:36 vai. ryto 
pradėjo Aleksandras Vakselis, 
Tautos Fondo tarybos pirminin
kas. Po Tėv. dr. Leonardo And- 
riekaus, OFM, sukalbėtos invo- 
kacijos visi sugiedojo Lietuvos 
himną. Visam suvažiavimui pir
mininkavo Aleksandras Vakselis, 

’ sekretoriavo Marija Noreikienė.
Suvažiavimo dalyvius žodžiu 

sveikino Lietuvos gen. konsulas 
New Yorke A. Simutis, Vliko val
dybos pirm. dr. K. Bobelis, Al

nės dar bandė išsprogdintus kry
žius sudėti ir pririšti prie me
džių.

Rugpiūčio 17 visi trys kryžiai, 
čekistam vadovaujant, buvo iš
gabenti į Telšius.

(Rainiai yra prie Telšių mies
to, pakeliui į Luokę. Ten 1941 
metais, prasidėjus vokiečių-so- 
vietų karui, žiauriai buvo nu
žudyti Telšių politiniai kaliniai. 
Jie visi drauge buvo palaidoti 
bendroje duobėje Telšių miesto 
kapinėse, gražiai matomoje vie
toje. Kapo paminklą suprojekta
vo dail. Telesforas Valius, tuo 
metu gyvenęs Telšiuose. Kasmet 
vokiečių okupacijos laikais nu
žudyti kaliniai buvo prisimena
mi. Katedroje būdavo pamaldos, 
ir paskui visi lankydavo jų masi
nį kapą, ten sakydavo kalbas ir 
sudėdavo daug gėlių.)

Kliudo atvykti į atlaidus
Telšiai. 1981 rugpiūčio 1-2 

Telšių katedroje vyko Parciun- 
kulio atlaidai ir buvo teikiamas 
Sutvirtinimo sakramentas. Tai 
rajono valdžia tuoj pasirūpino, 
kad žmonės negalėtų prie kated
ros privažiuoti. Autoinspekcija

taip sustatė draudžiamus įvažia
vimo ženklus visose gatvėse, kad 
katedra liko nepasiekiama. Bu
vo baudžiami tie vairuotojai, 
kurie pasiekė sustojimo aikštę 
ties katedra.

to valdybos vicepirmininkas T. 
Blinstrubas. Sis priminė, kad 
ankstesnei Vliko veiklai remti 
Altas yra davęs apie pusę 
milijono dolerių. M. Noreikienė 
pristatė sveikinimus raštu.

Salėj 10:45 vai. apsižvalgęs, 
suskaičiau 29 dalyvius, svečius 
įskaitant

Sudaryta mandatų komisija: 
A. Katinienė, J. Pumputienė, 
J. Zabelskis. Darbotvarkė pri
imta be pataisymų.

Apie naujus Tautos Fondo na
rius pranešė Marija Noreikienė, 
T.F. tarybos sekretorė. Dabar 
narių yra apie 940, o per pas
kutinius metus priaugo apie 400 
nauju narių. Nariais yra 45 
organizacijos, neskaitant 15 Vli
ko grupių.

Pereito suvažiavimo protokolą 
perskaitė M. Noreikienė. Proto
kolas buvo paruoštas labai stro
piai ir su visom detalėm. Jis 
priimtas su mažyčiu papildymu.

Tuo pačiu metu mieste vyko 
koncertas. Į jį keliauti niekas 
nekliudė.

Atlaidų metu šventoriuje par
davinėjo devocionalijas. Pre
kiautojus užpuolė rajono finansų 
skyriaus inspektorius ir išvaikė.

Agituoja neklausyti klebonų
Biržai. 1981 kovo 2 į 

Biržų rajono vykdomąjį komi
tetą buvo sukviesti bažnytinių 
komitetų atstovai. Pranešimą 
skaitė Religinių Reikalų Tarybos 
atstovas. Komiteto nariai buvo 
agituojami neklausyti klebonų, 
nesilaikyti bažnytinių įstatymų, 
uždrausti vaikam patarnauti mi- 
šiom.

Po paskaitos Biržų parapijos 
bažnytinio komiteto pirmininkas 
P. Timukas drąsiai pareiškė, 
kad bažnytinių komitetų nariai 
yra katalikai, todėl ir privalo 
klausyti Bažnyčios nurodymų 
ir nesiruošia vaikų vaikyti nuo 
altoriaus.

Tardo dėl vaikų kateklzacijos
Žilėnai. 1981 birželio 19 kun. 

Kastytis Krikščiukaitis bažnyčio
je vaikam aiškino tikėjimo tie
sas. Tuoj prisistatė Jukėnų apy
linkės sekretorė ir mokytoja, su
rašė kaltinamąjį aktą, bet kunigas 
po aktu nepasirašė. Mokytoja su
rašė besiruošiančių pirmai 
komunijai pavardes.

* (nukelta į 2 psl.)

Pranešimus pradėjo T.F. tary
bos pirm. A. Vakselis. Spręsti 
pereito T.F. suvažiavimo paves
ti klausimai. Konstatuojama T.F. 
populiarumas ir sulaukiama 
gausesnė parama.

T.F. valdybos pirm. Juozas 
Giedraitis suminėjo valdybos, 
jos narių ar pirmininko santy
kius su kitų miestų atstovais 
ir palaikomus ryšius su kitų 
kraštų įgaliotiniais. Ir Amerikoj 
įgaliotinių tinklas didinamas. 
Užsienio lietuviai pereitais me
tais aukojo daugiau už JAV lie
tuvius. Daug įnašų suteikia tes
tamentai, tik gaila, kad dar daug 
lietuvių miršta be testamentų. 
Tuo pasinaudoja ar JAV valdžia 
ar Lietuvos okupantas. Lietuvos 
Laisvės Iždas gausėja ir tikima
si siekti milijoną dolerių. Tada 
iš procentų būtų galima stipriai 
remti Vliko veiklą. Didėjant 
T.F. narių skaičiui, auga ir El
tos tiražas. Jau laikas galvoti 
apie pastovią būstinę ar bent 
vieną apmokamą tarnautoją, ku
ris galėtų skirti pilną laiką Tau
tos Fondo reikalam. Baigda-

Mes didžiuojamės būdami 
garbingos ir nemarios lietuvių 
tautos vaikais. Galybių Viešpats 
mus leido lietuviais ir įspaudė 
mūsų kaktose ir širdyse lietuvy
bės žymę. Tėvynės meilė yra at
spindys dieviškosios meilės. Tos 
meilės, kuri Kristaus veidą su
vilgė ašaromis dėl jo mylimos 
Jeruzalės likimo. Tautinės kul
tūros, tradicijų, papročių tauso
jimas, puoselėjimas ir kūrimas 
yra nepaprastai reikšminga mū
sų išganymo kelio dalis.

Mes esame liudininkai ilga
mečio Lietuvos Bažnyčios ir 
krikščioniškosios lietuvių tautos 
kryžiaus kelio. Kristus pavergto
je tėvynėje juo iš naujo eina 
į Kalvarijos Kalną, šis ke
lias nuklotas bažnyčių griuvė
siais ir rūpintojėlių skeveldro
mis. Jis yra primirkęs lietuvių 
vyskupų, kunigų ir tikinčiųjų 
krauju ir motinų ašaromis. Ta
čiau jis lygiai išpuoštas mūsų 
brolių — kankinių ir didvyrių, 
mūsų nežinomų šventųjų sesių 
aukų žiedais.

Mes esame atviri autentiškam 
ir įkvėptam Vatikano II susirin
kimo žodžiui ir dvasiai.

Mes esame dalis lietuvių išei
vių Bažnyčios ir jaučiame jos 
istorinę misiją bei atsakomybę.

Lietuvių išeivių Bažnyčia tu
rėjo ir tebeturi penkis pagrin
dinius siekinius:

— Visus lietuvius suburti į 
lietuviškas parapijas;

— Dėti visas pastangas, kad 
visos lietuviškos parapijos būtų 
aptarnaujamos lietuvių kunigų;

— Siekti, kad parapijos būtų 
ne tik religinio, bet ir tautinio 
bei kultūrinio gyvenimo židi
niais;

— Stengtis, kad lietuviškose 
parapijose būtų brahginafna bei 
ugdoma lietuvių kalba, atgaivi
namos bei saugomos lietuvių 
religinės ir tautinės tradicijos;

— Kreipti ypatingą dėmesį 
į jaunimo lituanistinį mokymą 
ir auklėjimą.

Apie šiuos siekinius, tik kitais 
žodžiais, kalba ir mūsų Bažny
čios bei visuomenės vadovai, 
šių metų pradžioje paskelbę 
1982 metus Lietuviškų Parapijų 
Metais. Savo atsišaukime jie 
taip pat yra pareiškę, kad “vi
siems . . . darbams planuoti, de
rinti ir skatinti sudaromas cent- 

mas, padėkojo bendradarbiam ir 
aukotojam.

T.F. valdybos iždininkas 
Vytautas Kulpa savo pranešimą 
anksčiau buvo pateikęs raštu. 
Tad žodžiu ne ką bepridėjo. 
Pranešimas apėmė 1981 sausio 1 
— gruodžio 31 laikotarpį. 1981 
sausio 1 kasos likutis buvo 
98,104.24 dol. Per metus pajamų 
gauta 124,836.59 dol., išlaidų tu- 
rėta 91,249.09 dol.1981 gruodžio 
31 kasos likutis — 131,691,74 
dol.

Kontrolės komisijos pranešimą 
padarė A. Čampė iš Waterburio. 
Kiti komisijos nariai: A. Spe- 
rauskas ir L. Tamošaitis. Kasos 
knygos ir pateisinami dokumen
tai rasti tvarkoje.

Po negausių paklausimų ir pa
pildymų apie išklausytus prane
šimus pereita prie Kanados kraš
to atstovybės pirmininko Anta
no Firavičiaus pranešimo. Kana
dos lietuviai dosniai aukoja, nes 
jų aukas sugeba išrinkti uolūs 
rinkėjai. Jų uoliausias ilgametis 
Tautos Fondo šulas yra A. Fira
vičius. 1981 Vliko seime Cleve- 
lande įteikta T.F. vadovybei 
50,000 dol.

Po pietų pertraukos kalbėjo 
Vliko valdybos pirm. dr. K. Bo
belis. Priminta Vliko tarptauti
nė, vietinė, tarporganizacinė ir 
informacinė veikla. Daromi žy
giai pagerinti Amerikos Balso 
lietuviškas transliacijas. Vadi
namieji karo nusikaltėliai globo
jami per Altą. Konkrečiai pla
nuojama įsigyti Vliko-Tautos

(nukelta į 2 pr/J 

rinis iniciatyvos židinys ...” Že
miau pasirašęs komitetas ir yra 
tasai židinys, kuris kartu su reli
giniais bei visuomenės vadovais 
ir institucijomis yra pasiryžęs 
atlikti eilę darbų, išplaukiančių 
iš aukščiau minėtų siekinių bei 
realybių.

Mes suprantame prisiimtų pa
reigų dydį ir svarbą, bet lygiai 
suprantame ir visuomenės im
lumą bei savo ribotą pąjėgumą. 
Todėl esame pasiryžę ne tiek 
konkrečiu darbu padėti visoms 
lietuviškoms parapijoms, 
kiek atkreipti dėmesį į kiek
vienos parapijos svar
bą bei reikalingumą. Ne tiek 
pakeisti kiekvieno lietuvio nusi
statymą. kiek atskleisti visiems 

broliams ir sesėms parapijos ži
dinio šilumą religinio, tautinio 
ir kultūrinio gyvenimo būvyje. 
Ne tiek pakeisti parapinio so
cialinio gyvenimo ar liturginių 
pamaldų tvarką ar prasmę, kiek 
raginti persunkti ir vieną, ir kitą 
lietuviškosios kultūros lytimis.

Trumpai, šis komitetas nuo
širdžiai bandys šiais metais visų 
lietuvių mintis kuo dažniau nu
kreipti į lietuviškų parapijų prob
lematiką. Mes lygiai bandysime 
kuo daugiau lietuvių — asmenų, 
institucijų, organizacijų — į- 
traukti į konkretų darbą parapi
jose.

Šiose pastangose prašome bei 
laukiame pagalbos ypatingai iš 
parapijų klebonų ir kitų kunigų. 
Taip pat ir parapijų tarybų, vie
nuolijų, organizacijų ir visų lie
tuvių.

Mes raginame, kad visur, kur 
tik yra lietuvių parapija arba 
bent lietuvių kolonija, būtų įkur
tas lietuviškų parapijų metų ko
mitetas. Mes kviečiame lietuvius 
kunigus ir pasauliečius, ypač 
jaunimą, kelti lietuviškų parapijų 
laimėjimus ir rūpesčius mūsų 
spaudoje.

Centrinį komitetą Clevelan- 
de sudaro: pirm. Romualdas 
Bublys, vicepirm. Kęstutis Ci- 
vinskas, sekr. Nijolė Balčiū
nienė, ižd. Eugenijus Šilgalis 
ir nariai — kun. Juozas Bace
vičius, sesuo M. Corinthia, SSC, 
Algirdas J. Kasulaitis, Zita Kri- 
pavičiūtė, Vacys Rociūnas, Stel- 
la Sankalaitė, Stefanija Stasienė 
ir kun. Kęstutis Žemaitis. Komi
teto adresas: R. Bublys, 23430 
Harms Road, Richmond Heights, 
Ohio 44143.

Mes prašome Prisikėlusio 
Kristaus palaimos savo užsimoji
mams ir darbams.

Lietuviškų Parapijų Metų 
Komitetas

BALSUOKIME!

1982 gegužės 8-17 įvyks JAV 
LB X-osios tarybos narių ir PLB 
Vl-ojo seimo atstovų rinkimai. 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba ragina visus Jung
tinių Amerikos Valstybių lietu
vius tuose rinkimuose dalyvauti. 
Kam tik dar rūpi lietuvių švieti
mas, kultūra, socialiniai ir visuo
meniniai reikalai šiame krašte, 
visi kviečiami balsuoti ir tuo 
bent moraliai paremti dirban
čiuosius JAV Lietuvių Bendruo
menei. Kam tik dar rūpi lietu
vybės išlaikymas Amerikoje, kas 
pritaria paskelbtiems lietuviškų 
parapijų metams ir kas trokšta, 
kad ir ateityje būtų kam rūpin
tis pavergtos Lietuvos išlaisvini
mu, visi teeina prie Lietuvių 
Bendruomenės balsavimo urnų. 
Remkime Lietuvių Bendruome
nę, jos rinkimų neboikotuokime, 
bet juose dalyvaukime, kadangi 
Lietuvių Bendruomenė yra 
mūsų vienintelė viltis išlikti šia
me demokratiniame laisvės 
krašte.

Visi sąmoningi lietuviai bal
suoja; o kas nebalsuoja, tu 
sąmoningai ar nesąmoninkgai 
remia Lietuvių Bendruomenės 
griovėjus.

JAV LB krašto valdyba



===
Petkevičaite-Bite, Sirvydu.'Au-

tės vaizdą kasdieninėje buityje,

— Kovo 8 pavergtoje Lietuvo- telė” (1962) ir “Rūtelė” (1968). rįją sutalpinti į pusantrų knygos

— “Mokslo” leidyŪa neseniai čio plepėjimo, o vaizdą išryški
na originaliomis metaforomis.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

šuvos konservatorijoje (1917). 
Nuo 1921 iki 1946 dirbo Kauno

kaip operos sufleris, gaidų pa*

ris). Greta darbo teatre J. Dam-

Jis dirba Lietuvių kalbos ir li
teratūros instituto literatūrinės 
kalbos skyriuje, toponimikos 
grupėje. Ta grupė jau yra su
rinkusi pusę milijono vietovar
džių. Iš tų kortelių ir sudaromi 
atskirų sričių vardynai. Turima 

_________________ ________ 24,000 miestų, miestelių, kaimų 
studentų chorams. Parašė ir porą viensėdžių pavadinimų. Išsa- 
suvietinių kompozicijų (kantatą 
“Pergalės vardas”). Išleista jo 
dainų dvi rinktinės: “Uliojo bi-

bažnyčios chorui. Sukūrė dainų 
chorams, paruošė pastatymui M. 
Petrausko operą “Eglė žalčių 
karalienė” (1939). Okupuotoje 
Lietuvoje vadovavo Kauno uni
versiteto (1946-1950) ir Kauno 
politechnikos instituto (1951-52)

Savaitės 
Įvykiai

JAV nutarė nutraukti 4 metus 
trukusį ginklų pardavimo drau
dimą Gvatemalai.

Angolos vyriausybė nuteisė 5 
žmones mirti ir 13 įvairiom ka
lėjimo bausmėm už bendradar
biavimą su partizanais.

Iš Sov. S-gos paskelbtų duo
menų matyti, kad per pirmą ket
virtį visa jos gamyba pakilo tik 
2,1 proc., nors pagal planą turė
jo pakilti 4.7 proc.

Nežiūrint ankstesnių pareiški
mų, socialistinė Graikijos vyriau
sybė ne tik nežada pasitraukti 
in Nato ir Europos bendrosios 
rinkos, bet žada paremti Ispani
jos ir Portugalijos prašymus į- 
stoti į rinkos narius ir susi
tarti su JAV dėl karinių bazių.

Lenkijos primas arkivyskupas 
Jozef Glem buvo priimtas po
piežiaus Jono Pauliaus II ir ta
rėsi dėl būdų išlaisvinti karo 
būklės metu įkalintiem lenkam.

Sirijos teroristai Paryžiaus gat
vėj išsprogdino autovežimy pa
slėptus sprogmenis ir užmušė 
nėščią moterį bei sužeidė 46 
žmones. Vyriausybė dėl to įsakė 
išvykti dviem Sirijos diploma
tam ir atšaukė savo ambasado
rių iš Sirijos pasitarimam.

JAV karo aviacijos tyrimų vir
šininkas paskelbė, kad Sov. 
S-ga per 5 metus pasiruošusi 
paleisti į erdvę laserio pagrin
dais veikiantį priešsatelitinį 
ginklą.

Ginkluoti plėšikai Indijoj už
puolė keleivinį traukinį ir pa
grobė iš keleivių pinigų ir bran
genybių. už 100,000 dol.
~ F. Korėjoj pasigėręs ir su savo 
sugyventine susipykęs policinin
kas granatom ir šautuvo ugnim 
užmušė 56 ir sužeidė 20 žmonių. 
Paskutine granata ir pats susi
sprogdino.

Sov/ S-goj buvo įvykdyta mir
ties bausmė žvejybos ministerio 
pavaduotojui Vladimir I. Rytov 
už jo įsivėlimą į neleistiną 
ikrų prekybą.

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kainas

Tuo ir baigėme spausdinti iš-

Kronikos 49 numerio. Kai kur

sutraukiama. Kitame numeryje

ii LKB Kronikos 50 numerio.

Prieinamos kainos, modernūs Įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamalca ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

SKAMBINTI: (212) 441-0909

apie Lietuvos vandenis, yra iš

minusiai esą ištirti vandenų pa
vadinimai. Institutas turi 300,000 
alfabetinę lietuvių pavardžių 
kartoteką. Artimiausias užda
vinys esąs-išleisti lietuviškų pa
vardžių žodyną, o po to seksiąs 
daugiatomis Lietuvos vietovar
džių žodynas. Tas žinias spau
dai suteikė mokslininkas Alek
sandras Vanagas.

— Žinoma literatūros kritikė 
Jūratė Sprindytė “Pergalės” nr. 
1 rašo, kad — viena geriausių 
1981 m. pasirodžiusių Lietuvoje 
knygų yra beletristės Bitės Vi
limaitės (g. 1943) ketvirtoji ap
sakymų knyga “Vasaros paveiks
lėlis”. Į 104 puslapius sutilpo 
net 28 pasakojimai. Įdomiausi 
esą pasakojimai apie rašytoją 
Žemaitę — jų yra dešimt. Anks
čiau (1969) autorė knygoje “Bal
tos dėmės” paskelbė pasakojimų 
apie Žemaitę ištisą ciklą. Pasa
kojimai atremti į autentišką do
kumentinę medžiagą — laiškus, 
atsiminimus, net kitų paskelbtas 
mokslines studijas. Apsakymai 
yra su tikriniais veikėjais: Žemai- 
«*!■■< '■■! • '>: t ■!■.»■ į '

IŠ LIETUVOS K. BAŽNYČIOS KhONlKOS

(atkelta ii 1 psl.)

Birželio 22 į bažnyčią vėl atėjo 
dar didesnė komisija ir surašė 
naują aktą, po kuriuo niekas 
nepasirašė.

Birželio 25 bažnyčios švento
riuje po vakarinių pamaldų mo
kytojai surašė trečią aktą. Ir da
bar niekas nepasirašė.

Tada po namus važinėjo pro
kuroras, tardytojas ir milicinin
kas ir tardė vaikus apie tai, ką 
kalba kunigas. Tardymo metu 
vaikus visokiais būdais baugino, 
draudė lankyti bažnyčią ir ruoš
tis pirmajai komunijai.

Liepos 16 kun. Kastytis Krikš
čiukaitis buvo iškviestas į Varė
nos rajono prokuratūrą. Ten pro
kuroras Kontrimas supažindino 
kunigą su įspėjimo tekstu. Ku
nigas norėjo įspėjimo tekstą pa
siimti su savimi, prokuroras per
sigandęs reikalavo grąžinti atgal, 
kitaip žadėjo pakviesti miliciją. 
Kunigas paklausė, kur tikėjimo ir 
sąžinės laisvė. Prokuroras pa
grasino, kad kunigas visa tai iš
siaiškinsiąs tardymo metu.

— Kovo 17 Vilniuje mirė 
Lietuvos valstybinėskonserva-

versiteto studentų ir valstybinės 
filhannonįjos chorams. • Nuo 
1946 valstybinėje konservatori- SMAUKS FUNERAL HOME, Ine, 84*62 Jamalca Ava. (prie Foras*’ 
joje dėste chorvedybą ir dingą- Fway St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves, t 
vimą. Talkino ruošiant dainų Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 20»2244. 
šventes, net buvo vyriausias di- MATTHEW F. BALLAS FUNERAL HOME - Modami koplyčia, Alr-lį

Motiekaitis. Buvo gimęs 1903 
gegužės 31 Panevėžyje. Mokė
si Panevėžio mokytojų seminari
joje. Muziką studijavo St Šim
kaus vadovaujamoje Klaipėdos 

muzikos mokykloje. Įsigijo 
smuikininko ir choro dirigento

chanam liaudies dainų rinkini 
'Tarė, barė” (rinkinyje yra ir jo 
paties harmonizuotų dainų). Jo

Konradas Kaveckas.

Public. 660 Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2*500.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tetaeira, Jr. laidotuvių direktorius, K

TAUTOS FONDO SUVAŽIAVIMAS 
KULTŪROS ŽIDINY, BROOKLYNE
(atkelta ii 1 psl.)

Fondo namus Washingtone. Sa
va pastogė panaikintų nuomos 
išlaidas, o turimi nuomininkai 
padėtų patalpas išlaikyti. Gaila, 
kad pirmininkas savo kalboj ne
iškentė neužkabinęs ir Darbi
ninko. Darbininko 17 numery 
korespondentas J. Kj. priminė, 
kad Eltos biuletenio redaktorius 
ne visai tiksliai informuoja apie 
rezoliucijas JAV senate ir atsto
vų rūmuose Baltų laisvės die
nos klausimu. Į šį Eltos biule
tenio brūkštelėjimą adata dr. K. 
Bobelis atsiliepė su patrankomis. 
Girdi, “griaunama lietuvybė”, 
“nepaisomas tautos mandatas”. 
Frazės skambios, bet jos netiks
lumų Eltos biuleteny nepakei
tė į tiesą.

Mandatų komisija pranešė, 
kad salėje (2:34 vai. popiet) da- _______________ ___________
lyvauja 34 asmenys, iš jų 4 sve-? popiet Tuoj po jo kitose Židinio 
čiai. Mat, per pietų pertrau
ką kai kurie nariai išėjo, bet 
atsirado ir naujų. Kadangi daly
vaują nariai turėjo ir įgalioj imtu

Valdžia pati “išrenka” 
komiteto narius

Šaukotas. Radviliškio rajonas. 
1981 liepos mėn. pradžioje Šau
koto bažnyčios komiteto pirmi
ninkas Vladas Paura gavo naują 
pažymėjimą iš Religijų Reikalų 
Tarybos įgaliotinio P. Anilionio. 
Ten buvo surašyta naujas komi
tetas ir revizijos komisija. Pažy
mėjimas išduotas 1981 sausio 
23. Pagal šį pažymėjimą buvo 
pakeista komiteto narių sudėtis. 
Valdžia be komiteto žinios “iš
rinko” penkis naujus narius.

Kadangi tarp tų “išrinktųjų” 
asmenų buvo nepraktikuojančių 
asmenų, tai komiteto pirminin
kas juos pakeitė tikinčiais ir 
apie tai raštu pranešė įgalioti
niui Anilioniui.

Liepos 23 atsakė raštu įgalio
tinio pavaduotojas E. Juozė- 
nas, kad religinės bendruome
nės vykdomasis organas ir revi
zijos komisija buvusi išrinkta ir 
užregistruota pagal nuostatus, 
tai ji ir nebus pakeista.

Prašo gražinti vyskupą
Vilniaus vyskupijos tikintieji

iš kitų narių ar organizacijų, 
tai salėje buvo operuojama 
1290 teisėtų balsų.

Tautos Fondo tarybos pasiū
lyti ir išrinkti šie asmenys: A. 
Vakselis, I. Banaitienė, A. Fira- 
vičius, J. Giedraitis, A. Patamsis, 
A. Rinktinas, M. Noreikienė, J. 
Audėnas, J. Bobelis, A. Janačie- 
nė, A. Markevičius, Jurgis Valai
tis, J. Petrulis, L. Grinius, Ch. 
Vilnis. Nuo balsavimo du balsai 
susilaikė, visi kiti balsavo už.

Kontrolės komisijon pasiūlyti: 
A. Sperauskas, L. Tamošaitis, 
A. Čampė. Prieš balsavo keturi, 
susilaikė 2 balsai, visi kiti pasi
sakė už.

Klausimų ir sumanymų svars
tyme pasisakė: T. Blinstrubas, 
L. Grinius, A. Rinktinas, B. Bie- 
liukas, J. Pažemėnas, A. Firavi- 
čius, dr. B. Nemickas, V. Kulpa.

Suvažiavimas baigtas 3:21 vai.

patalpose naujai išrinktoji Tautos 
Fondo taryba susirinko pir
mo posėdžio.

Kornelijus. Bučąsys

pasiuntė komunistų partijos 
centro komitetui prašymą, kad 
leistų vyskupui Julijonui Stepo
navičiui grįžti į Vilnių ir eiti 
savo pareigas. Vyskupas prieš 20 
metų buvo ištremtas į Žagarę. 
Prašymą pasirašė 700 tikinčiųjų. 
Sovietinė valdžia į laišką visai 
neatsakė.

Mokyklose ir toliau vaikai 
persekiojami dėl religinių įsi
tikinimų. Minimi įvykiai Antaša- 
voje, kur mokiniai dalyvavo savo 
draugo laidotuvėse. Garlia
voje iš komjaunimo išstojo bro
lis ir sesuo, Vytautas ir Birutė 
Gluosniai, nes jie abu lanko 
bažnyčią. Mokslo metų pabaigo
je jų elgesys buvo įvertintas 
nepatenkinamai. Garliavoje per
sekiojo ir kitus mokinius už da
lyvavimą religinėse apeigose. 
Tie mokiniai buvo Daiva Nai- 
kelytė, Mindaugas Babonas, An
tanas Sutkaitis.

Visur ir toliau naikinami nau
jai pastatyti kryžiai. Kapčiamies
ty prie kelio į Leipalingį iški
lo naujas kryžius. Valdžia nu
tarė: pastatytas ne vietoje. An- 
tašavoje, Kupiškio rajone, 1981 
sausio 1 Šventoriuje buvo suža
lota keletą kryžių ir išmėtyta po 
miestelį.

Reikalauja kyšio už 
marksizmo egzaminus

1981 liepos 14 Vilniaus Tiesa 
atspausdino straipsnį ir ten rašė, 
kad Vilniaus valstybinio pedago
ginio instituto docentas Sigitas 
Rudzevičius iš studentų reika
laudavo kyšių iki 1000 rublių. 
Kurie neduodavo reikalaujamos 
sumos, tie egzaminų neišlai
kydavo.

Straipsnio autorė Vanda Bo- 
gušienė tačiau nepaminėjo, kad 
docentas S. Rudzevičius dėstė 
marksizmą!

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, šešted. WEVD 
8-8 vaL vak. 87J FM. Taip pat “Musfc of Lithuanla”, tročtad., 6:05- 
7M vai. valu, M WS0U, 88J FM. Dr. J. J. Stekas, Dir. adresas: 
234 Sunik Dr., Watohung, NJ. 07060. Toief. (201) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 8-16 
vaL ryto WHBI 1054 FM. Romas Kazys, 217-25 54th Ava., BaysMe, 
N. Y. 11364. ToL 212 225-8134.

KVECAS
JONAS 

1933 + 1976

Tasolino A MEMOBIALS
66-86 80 ST, M1DDLE VILLAGE, QUEENS 

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

LIETUVtSKO STSJAUS PAMINKLAI 
SUKURIAM* IR NEMOKAMAI ..

PR|STAtOMi j VISAS lUtefNtS llEW YORK, 
NEW JERSEY IR ČONNBČTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA prie šv. jono kapinių.

11418. ToL 212

"" "

JUOZO ANDRIUŠIO Reni Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga volkia naujoj vlotoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 68-11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Teief. 847-2328/ 
(namų teief. 847-4477). Įatalgoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušlo kHĮentalė. ;

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlntor Garden Tavam.

vėmė ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlniei pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.
--------------------------—-------------------------------------------------------—t 
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baklng Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Blvdn Corona', 
Oueens, N.Y. 11368. Teief. 778-5156.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORČE8TER, MA. — WICN 5OJ5 FM 
i Trečiadieniais 8:30-8:30 v.vM šeštadieniais 5-6 v.v. Inž. Ed. V. Medus Jtų 
vedėjas, 23 Shktey Rd., Shrewsbury, MA. 01545. ToL 617 862-3666.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Vėrini, Attachufor 
Schvrartz^ Ine. N.Y. Registruotas pirkti ir parduoti akegas, Bonus, optlons 
fondus, commmoditlea, auksą, atidaryti IRA planus. Suinteresuoti 
skambinkite 212 544-5580 arba nemokamai H visur tol. 800-223-1512.

NAUJAS DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas 
VISA MASTERCHARGE 

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-00 Myrtle Avenue 
Rictimond HM, N.Y. 11418

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

1982 
KELIONĖS 1 LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

Tautos ~Fondb suvažiavimo prezidiumas iš ku A. Firevičius, dr. L Bobelis, Lietu
vos gen. konsulas A. Simutis, A. Vdcselis, T. Blinstrubas, J. Giedraitis, M. Norefldenė.

VYTIS INTSRNATIONAL TRAVRL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, M.Y. 11229
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Motinos .dienai

Motinos dienos tventš yra 

šventė pagerbti notmai. Ameri
kietė A. Jarvis 1908 pirmoji iš
rūpino Philadelphijos mieste vi
som motinom pageibti dieną.

jūdis. Rašė daugybę- laiškų į 
kongresą. Jau 1913 Šią šventę 
įsivedė Pennsylvanijos valstybė. 
Tais pačiais metais ir kongre
sas priėmė rezoliuciją, ir pirmoji 
šventė — Motinuos diena — Vi
toje Amerikoje buvo Švenčiama 
1914, švenčiama gegužės antrą

Iš Amerikos šveitė pas ipl ali
no visame pasaulyje. Ji buvo 
švenčiama ir nepriklausomoje 
Lietuvoje. Pradžioje t>uvo šven
čiama ne vienu laiku, ir ją šven
tė atskiros organizacijos. 1929 
įvairių organizacijų atstovai su
tarė ją švęsti gegutės pirmą sek
madienį. Ir kituose Europos 
kraštuose ji dažniausiai švenčia
ma pirmąjį sekmadiemį.

Ši diena ir leidžia pažvelgti 
į moters - motinos vaidmenį 
tautoje ir šeimoje Lietuvių tau
ta nuo senų senovės labai ger
bė savo motinas. Kaip motinos 
apdainuotos liaudies dainose, 
kiek ten jautrios meilės ir gra
žios -gilios pagarbos motinai! 
Pas. motinėlę juk praėjo visų 
gražiausios dienos.

Iš amžių gilumos ateina lietu
vė motina, tvirta irdoza, papras
ta ir kilni, prisirijusi prie savo 
šeimos, prie savo narsių, išaugi
nusi vaikų kartas dorais žmonė
mis. Tas dorumo, taurumo ir pa
siaukojimo principas ir išugdė 
anas praeities epochas. Taip lie
tuvių tauta buvo Sviesi savo mo
rale, savo dora, nes tokios buvo 
motinos, tokie buvo ir jų vaikai. 
Tai buvo pagrindas sveikos ir į 
ateitį žengiančios tartos.

19 amžius juk yra ištisas mo
tiniškos mokyklos amžius. Moti

na pirmiausia savo vaikus mokė 
religijos, šventųjų dalykų ir į- 
kvėpė aukštą doros supratimą. 
19 amžiaus antroje pusėje, kai 
okupantai rusai uždraudė spau
dą, motina sukūrė lietuvišką 
vargo mokyklą — prie ratelio 
verpdama išmokė savo vaikus 
lietuviškai skaityti, išmokė bran
ginti visa, kas lietuviška, įkvėpė 
drąsą tai ginti nuo svetimųjų už
puolėjų.

Istorijoje jau liko ir toji mo
tina, kuri taip aktyviai dalyvavo 
nepriklausomos Lietuvos kūri
me, kurios sūnūs buvo savano
riai, valstybės statytojai, seimo 
nariai ir pirmieji lietuvių kal
bos mokytojai, lietuviškos ka
riuomenės karininkai.

Istorijoje liko ir partizanų mo
tina, kurios vaikai antrosios bol
ševikų okupacijos metu kovėsi 
miškuose ir vėliau nužudyti 
buvo numesti į turgaus aikštes. 
Giliai lietuvė motina uždarė 
savo skausmą ir iškentėjo.

Okupuotame krašte dauguma 
motinų liko ištikimos tradici
niam Lietuvos motinos pavyz
džiui — išauklėjo ir išaugino sa
vo vaikus dorais žmonėmis, tau
riais lietuviais. r į

Kiek sunkiau eftfašfdidžiosioš 
laisvės kraštuose. Čia dažnai 
gerbūvio vilionės toli nuveda į 
klystkelius ir užmarštin pa
skandina visa, kas lietuvių tau
tai brangiausia.

Čia ir kreipiame dėmesį, kad 
ir šio krašto lietuviškoje šeimoje 
motina yra svarbiausia — ji iš
saugos lietuviškumą ir įkvėps 
dorą savo vaikam.

Šią Motinos dieną, su pagar
ba prisimindami mūsų senąsias, 
istorines motinas, prašome visų 
jaunųjų motinų sukurti savo na
mus lietuviškus, išsaugoti tautos 
tradicijas ir jas perduoti savo 
vaikam.

Poptotę pradėjo JAV LB kraš
to valdybos pirmininkas Vytau
tas Katkus. Štai kelios mintys iš

“Lietuvių Bendruomenės ir 
tik Lietuvių Bendruomenės pa
stangomis paruoštos šeštadieni- 
n|ų mokyklų programos, leidžia
mi ^vadovėliai, ruošiami moky
tojų kursai. Lietuvių Bendruo
menės pastangomis jau tradicija 
tapo Kultūros kon
gresai ar Mokslo ir Kūrybos
Simpoziumai, Lietuvių Tautinių 
Šokių irJpainų šventės ir Teat
rų Festivaliai. Lietuvių Bend
ruomenės pastangomis lietuviš
kas jaunimas įsijungė į politinę 
Lietuvos laisvinimo kovą, pla
čiai pravėrė duris į Baltuosius 
Rūmus, Valstybės departamentą, 
atstovų rūmus ir senatą. Skel
biamos visam pasauliui daromos 
skriaudos pavergtai Lietuvai, iš
leidžiant įvairius informacinius 
ir mokslinius veikalus anglų ir

sveikino prel. J. Balkūnas (pri
siminė pirmuosius LB žingsnius 
Amerikoj, kaip buvo renkami 
pirmieji pareigūnai), V. Kaman- 
tas ir. J. Knraitė. Paskutinioji V. 
Kadrui įte£ė Kanados oficialioj 

nės pastangomis drauge su di- valstybinėj liejykloj nulietų pa- 
tižiosiomis organizacijomis 1982 auksuotą baltų medalį, kuriame 

‘ ryšku Lietuvę* Vytis, o taip pat
Latvijos ir Estijos herbai (Kana
doj, atrodo, su lentomis neprasi
deda).

prancūzų kalbomis. Lietuvių 
Bendruomenės pastangomis su
rašinėjami mūsų vyresnio am
žiaus žmonės ir rūpinaineri he- 

metais paskelbti Lietuviškų pa
rapijų metai.”

Sudarytas garbės prezidiumas. 
Prie ilgoko stalo pakviesti: vysk.

PLB valdybos pirm. V. Kaman
tas, PLJS valdybos pirm. G. 
Aukštuolis, Kanados LB* kraš
to valdybos pirm. J. Kuraitė,'JAV* 
LB tarybos prezidiumo pirm. V. 
Izbtokas, buvęs PLB valdybos 
pirm. B. Nainys, buvęs JAV LB 
krašto valdybos pirm. J. Gaila.

įnešus JAV ir Lietuvos Vėlia
vas, JAV himną sugiedojo solis
tė Danutė Petronienė, o Lietu
vos himną — visi dalyviai. In- 
vokaciją sukalbėjo kun. dr. Kor
nelijus Bučmys, OEM.

Žodžiu trumpai ir santūriai

Svakinlmal raitu
JAV LB visuomeninių reikalų 

tarybos pirmininkė Aušra Zerr 
pristatė sveikintojus raštu: JAV

diplomatijos šefas Stasys Lozo
raitis, Lietuvos atstovas Wash- 
ingtone dr. Stasys A. Bačkis, 
Lietuvos atstovas Londone Vin
cas Baltokas, Lietuvos gen. 
konsulas Kanadoj dr. Jonas 
Zmuidzinas, Lietuvos gen. kon
sulas New Yorke Anicetas Simu
tis, Lietuvos gen. konsulė Chi- 
cagoj Juzė Daužvardienė, Lietu
vos gen. konsulas Los Angeles 
Vytautas Čekanauskas, Lietuvos 
atstovas prie Šv. Sosto Stasys 
Lozoraitis Jr., U.S. International 
Communication Center direkto
rius Charles Wick, JAV senato 
nariai Carl Levin ir Donald W. 
Reigle Jr., JAV atstovų rūmų 
nariai William S. Broomlield, 
Jim Dunn, Guy Vander Jagt, 
Don Albosta, Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos valdybos 
pirmininkas Gintaras Aukštuolis, 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto vicepirmininkas Vy
tautas Jokūbaitis, ŠALFASS-gos 
vicepirmininkas R. Dirvoms, 
Balfo centro pirmininkė Mari
ja Rudienė, Lietuvių Skautų 
tarybos pirm. S. Miknaitis, Dar
bininko ir Garso redaktorius kun. 
dr. Kornelijus Bučmys, OFM, 
Amerikos Lietuvių-Romos Kata
likių Moterų Sąjungos pirmi
ninkė Julia Mack, Vilniaus Kraš
to Sąjungos pirmininkas Alber
tas Misiūnas, Vasario 16-osios 
gimnazijos direktorius Jonas Ka
valiūnas, Lietuvių Žurnalistų 
S-gos pirmininkas Jurgis 
Janušaitis, Amerikos Lietuvių 
Respublikonų Federacijos pir
mininkas Anatolijus Milūnas, 
JAV LB Vakarų apygar
dos pirm. Rimtautas Dabšys, Los 
Angeles tautinių šokių an
samblio Spindulys vadovė Ona 
Razutienė, LDK Birutės Det- 

Lietuvė motina. Šią nuotrauką prieš II pasaulinį karą roito skyriaus vardu K. Daug-
kažkur Aukštaiti joje padarė žinomas fotografas Kazy s Daugėla. vydienė, Lietuvių Karių Vete-

ranų Ramovės Detroito skyriaus 
vardu K. Daugvydas.

PLB valdybos pirmininkas 
Vytautas Kamantas pagrindinėj 
kalboj tema "JAV Lietuvių 
Bendruomenei 30 metų” per 20 

duoti, kiek spėjau ranka užsira
šyti.

Mūsų ir LB uždavinys — pa
dėti pavergtai tautai atgauti ne
priklausomybę, o mum visiem 
išlikti lietuviais. Tai buvo už
davinys per paskutinius 30 metų, 
tai uždavinys ir ateičiai. JAV LB 
yra stambiausia ir pajėgiausia 
PLB dalis. Prel. J. Balkūno ir 
jo kolegų komitetas padėjo 
stiprius pamatus. JAV LB tary
bom pirmininkavo 9 pirminin
kai, iš jų J. Šlepetys ir St Barz- 
dukas jau amžinybėj. JAV LB 
krašto valdybom pirmininkavo 7 
pirmininkai, iš kurių taip pat du 
jau nebe mūsų tarpe. Tai nese
niai mirusieji St Barzdukas ir J. 
Jasaitis. V. Kamantas naujai iš
leista V. Liulevičiaus knyga 
“Amerikos lietuvių įnašas” apdo
vanojo V. Izbicką ir V. Kutkų, 
pristatė specialiai šiai sukakčiai 
inž. B. Nainio suredaguotą Pa
saulio Lietuvio numerį ir B. 
Raugo suredaguotą sukak
tuvinį leidinį. Pabaigoj V. Ka
mantus žvelgė į tolimesnę Lietu
vių Bendruomenės veiklą.

Šiuo metu buvo kelios minu
tės po 4 vai. popiet Su kole
gos žurnalisto pagalba nustatėm, 
kad salėj šiuo momentu sėdi 
86 asmenys.

Vysk. V. Brizgys, iš Chicagos 
skrisdamas, Įdek suvėlavo. Tad 
tik dabar jis buvo pakviestas 
pasveikinti-suvažiavimą. Gany
tojas priminė nesiriboti veikk 
vien tik lietuvių tarpe, bet ver
tinti visus, kurie randa progos iš
eiti į kitataučių tarpą su lietu
vių ir Lietuvos reikalais. Pa
vergtos Lietuvos žmonės reika
lingi konkrečios mūsų pagalbos. 
PLB yra vienas iš pagrindinių 
mūsų laimėjimų.

Čia ir baigiasi minėjimo aka
deminė dalis.

Lentų infliacija
Pirmiausia prabilo žodžių nie

kada netruksiąs JAV LB krašto 
valdybos pirmininkas. Prisimi
nęs mirusius LB darbuotojus,

(nukelta į 4 p»l.)

kėjo XIII amžiaus Bažnyčiai.
jo uždrausti jam jo siekti. Todėl tių. Jei dangiškasis Tėvas savo

iant taiką, skelbiant Evangeliją

to laiko žmonių ir juos paveikti. 
Jis taip pat atnaujino Bažnyčio-

Grįžęs iš Romos, Pranciškus 
savo atgailaujančius brolius iš 
nusižeminimo pavadino Mažes
niaisiais Broliais ir 1210 m.

turtų, bet dėl jų turėjo ir nema
lonumų. Negalėdamas pakilti 
iki savo globojamo jaunuolio

V1KTORAS GDŽHOMAS, OFM

ŠV, PRWC IŠRAUS ASYŽIEČIO 
ĮTAKA JO LAIKAMS

ko mišką prie Porcivankulės. Čia 
broliai iš šakų pasistatė ir mo
liu apdrėbė kelias palapines, 
kur, grįžę IŠ pamokslų sakymo, 
ilsėjosi. Iš ten jie vykdavo saky
ti pamokslų, tarnauti raupsuo
tiems ir elgetauti. Jų skaičius 
sparčiai didėjo. Pats Pranciškus 
1212 m. norėjo vykti į Rytus sa
racėnams skelbti Evangelijos, bet 
audra laivą minėte į Slavoniją, 
ir turėjo grįžti. Tada 1213-1214 
m. nuvyko į Ispaniją ir iš Jos 
norėjo vykti į Mitoką sakyti pa
mokslų saracėsą valdovui Mira- 
molinui, bet, lipi priverstas, tu
rėjo grįžti. Trokidaznas sielų iš

vinefias, pas kyrt provincijų mi- 

kankinto mirties, 1219 m. išvyko 
į Rytus, kur drąsiai skelbė Kris
tų saracėnų sultonui Malek-el- 
Kamel, bet jis jo nenukankino. 
Kadangi 1217 m. Vokietijon pa
siųstiems broliams dėl kalbos 
nemokėjimo nepavyko įsikurti, 
dėl to 1221 m. kapituloje pasky
rė jau gerai organizuotą būrį 
brolių su vokiečiu ministru.

Taip, Pranciškui dar gyvam 
esant, jo broliai jau skelbė Evan
geliją beveik visoje Europoje, 
Sirijoje, Egipte ir Maroke. Jie 
kalbėjo paprasta žmonių kalba, 
kurią jie suprato ir kuri juos kei
tė. Pranciškus buvo tas Apvaiz-

Pranciikaus laikų heretikai 

dvasiškąją, kadangi ji buvo tur
tinga. Atėjo Apvaizdos pašauk
tas Pranciškus, kad pilnutiniu 
savo ir brolių neturtu ir paklus
numu Bažnyčiai parodytų žmo
nėm, kaip reikia atsiversti, tapti 
pilnutiniais krikščionimis ir 
klausyti Bažnyčios.

Šv. Pranciškaus tobulos ne
turto meilės, įkvėptos Evange
lijos, nesuprato to meto hierar- 
chai. Jie manė, kad evartgelinis 
beturčių gyvenimas neįmano
mas, o nežinojo, kad jis buvo ge
riausias ginklas prieš hetetikus. 
Asyžiaus vyskupas Guidas kelis 

kartus kalbėjo su Pranciškum, 
kad jį atkalbėtų nuo tokio sun
kaus- gyvenimo. Jis norėjo įti
kinti Pranciškų, kad broliai tu
rėtų nors tiek turto, kiek reikėjo 
kasdieniniam gyvenimui. Jis jam 
sakė: “Jūsų gyvenimas yra per 
sunkus. Jūs nieko neturite, o jū
sų skaičius auga. Žmonės pa
vargs jums duodami išmaldą”. 
Jam nepatiko jų elgetavimas, 
kaip nepatiko ir kitiems, gyve
nantiems įprastose sąlygose.,

Bet Pranciškus buvo nepaju
dinamas. Jis buvo aiškiai supra
tęs, kad gyventi tikrai krikščio-, 
niškai labai kliudo asmeninė 
nuosavybė, nors ji būtų ir nedi
delė. Dėl to jis vyskupui atsa
kė: “Jei mes turėsime turtų, 
mums reikės ginklų jiems ap
ginti. Tas trukdys mylėti Dievą 
ir žmones, kaip mes norime. No
rėdami išsaugoti šią meilę, mes 
visi esame pasiryžę šiame pa
saulyje visiškai nieko neturėti”. 

išmoksta, tik ne tam, kad norėtų 
gauti už darbą atlyginimą, bet 
kad parodytų gerą pavyzdį ir iš
vengtų tinginiavimo. Jei už dar
bą negautume atlyginimo, eiki
me prie Viešpaties stalo ir elge
taudami prašykime išmaldos”.,

Kai Pranciškus, parašęs Regu
lą, reikalaujančią tobuliausio ne
turto laikymosi, ni/vyko su bro
liais pas popiežių ir prašė ją 
patvirtinti, tai popiežius Inocen
tas III jos tuoj nepatvirtino. Jis. 
atleisdamas Pranciškų su bro
liais, kalbėjo: “Mano vaikeliai,

rodo per sunkus. Jis galbūt įma
nomas jums, bet aš galvoju apie 
tuos, kurie ateis po jūsų. Jie 
gal neturės tokio uolumo”. Tada 
Pranciškus gražiu palyginimu 
popiežiui atsakė: “Jei turtingas ' 
karalius, vedęs gražią, bet netur
tingą moterį kr ii jos susilau
kęs į save panašių vaikų, rūpi
nasi Jų auklėjimu ir maitinimu, 
tai juo labiau Dievas aprūpins 
savti vaikus, kurie, Šv. Dvasios 
veikimą iš neturtingos motinos



Ir tie, kurie tavo bąlsą deda į

JAV LB trisdešimtmečio minėjimo akademinėje dalyje kalba Kanados LB pirmininlrf 
Joana Kuraitė. Prie garbės prezidiumo stalo sėdi iš k. JAV LB Krašto valdybos pir
mininkas Vytautas Katkus, LB tarybos pirmininkas Vytautas Izbickas, PLB pirmininkas Vy
tautas Kamantas ir JAV LB garbės pirmininkas preL Jonas Balkonas. Nuotr. J. Garios

MĖNESIO PAUKŠTIS
NELĖ MAZALATTE-GABIENE

tavotea

kraštui?

lakštingalos giesmę, 
baravyko sėklų, 
gegužės aidą.

Ką darytų liepiamasis, nors 
jam žadėtų karalaitės ranką? O, 
ko krimstis — nėra karalaitės šia
me krašte, ir nėra tų trijų reika
laujamų dalykų.

Į mažiausią ’ milžino kišenę 
sutilptų mano šalis — o ir patys 
vargšiausi vargšai rinko grybų 
metu rusvo aukso baravykus, 
ir plyšo paupių krūmai ir žmonių 
širdys nuo lakštingalų giedoji
mo. Ir gegužė kukavo, kukavo.

Tu raibasis paukšti, aš nie
kuomet nemačiau tavęs iš arti, o 
gal ir labai nesistengiau matyti. 
Tegu tu lieki toks, koks, manau, 
esi — be galo, be krašto rai
bas, baisiai gražiai raibas.

Bet kur tu gavai savo vardą, 
paukšti? Ar vadina tave pagal 
mėnesį, ar nuo tavo kukavimo 
metai įgijo mėnesio pavadinimą? 
Atsakyk man kukavimu. Tik, jei
gu tavo kalbą reikia išsiversti 
skaičiais, aš vis tiek nesuprasiu.

Tačiau' tėviškėje kiek kartų 
taip sušukdavai, kad turėdavau 
išbėgti į kiemą ir žvalgytis, iš 
kur mane šauki?

Atrodo, kad kieme. Atrodo, 
kad sode: sujudinai obelų žie
dus. Atrodo, kad žardienoje: pa
sukai vėlungą ir sumaišei vėjus. 
Atrodo, iš Aprobalių. Atrodo, iš 
Užkalnių miško. Iš čia pat ir iš 
toli. Aš neklausiau tavęs nieko, 
ir man nereikėjo skaičiuoti ku
kavimų. Aš viską žinojau, turė
jau viską — aš tiktai klausiau
si. Rasa buvo ant žolės, gėlė 
basas kojas, ir darželio žiedai 
mirko rasoje ir drauge su saule 
gėrė ją — tą rasą, žalią ir vi
saip spalvotą. Ir atrodė, kad ge
gužės balsas buvo rasa sulais
tytas, kaip gėlė, kad būtų skaid
rus.

Bet tu buvai aiškiai pasi
teiraujama panemuniais, poetų 
slėnyje, kai keliese tave girdė
jom ir klausėm kiekvienas atski
rai, tylomis — manau, tu skaitei 
iš mūsų lūpų. Ar esu klaususi: 
kiek dienų praeis, kol sulauksiu 
vieno laiško? Arba: kiek valan
dų iki tos valandos, kai susitik
siu vieną ne iš to būrio? Tu 
juk žinojai, aš — ne.

Ir girdėjau tave Vilniuje, mū
sų mieste. Tai lenkai tebepona-

MICHIGANE KLESTI 
MEDŽIO PRAMONĖ
(atkelta ii 3 ptl.)

kvietė visus juos pagerbti minu
tės tyla. Toliau kalbėjo:

“Iki šiol JAV LB tik vie
nam kitam JAV LB darbuotojui 
įteikė ar tai Lietuvių Fondo, ar 
tai Vilniaus universiteto meda
lius. Dabartinė JAV LB krašto 
valdyba trisdešimtmečio proga 
nutarė didiesiems JAV lietu
vių darbuotojams įteikti specia
liai pagamintus žymenis.”

Teikiamieji žymenys buvo 
tamsaus medžio lenta, prie ku
rios pritvirtintoj skardoj buvo 
keliolika žodžių paaiškinta, kad 
N.N. yra pasidarbavęs Lietuvos 
naudai.

Spaudai išdalintame kalbos 
tekste nebuvo kelių sakinių, 
kuriuos V. Kutkus kartojo net 
keletą kartų. Mat, teisinosi, kad 
apdovanojamųjų sąrašas nesąs 
tobulas ir pilnas, kad krašto val
dyba naudojosi LB apygardų 
ir apylinkių pirmininkų sugesti
jomis. Atseit, kad daugelį ką pra
leidom, tai krašto valdyba nekal
ta ...

Darbininko redakcija netoli
moj praeity Vasario 16-osios 
šventės proga ruošdavo kasmeti
nes Darbininko metines šventes. 
Jų metu būdavo apžvelgiamos 
pereitų metų lietuviškojo gyve
nimo kultūrinės, visuomeninės, 
sportinės sritys. Ta pačia proga 
redakcija labiausiai per tuos me
tus nusipelniusius lietuvius ar

Na* Verk, N.Y. IMU
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linkėti: neužmikite ant laurui

įnikite ant lentų! O k» lentos

nuwni

valdyba tokių lentų turi pripjo-

paskleis. Negi gaila
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čius, Nijolė Palubinskienė, Vy
tautas Petrulis, Juozas Petuška, 
Sesuo Palmira.

Dr. Antanas Razma, Apoloni-
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metu. Bet . mes supratom — tu 
buvai pasilikus sau keletą ku-ku 
mūsų atvykimui. Mes nespėjom eini su pavasariu. O mes tesi-

atvėręs savo bromas mums, kaip 
saviems. Bet mes žinojom, kad 
tokių didelių dalykų tau nėra 
leista skelbti. O kišenėse visi 
turėjome pinigų — lietuviškų li
tų, tai galėjo būti gera prana
šystė.

Aš girdėjau tave Vokietijoje. 
Kartą net nuogame bukų miške, 
tokiame permatomame, kur nie
kas negalėtų pasislėpti net pats 
nuo savęs. Ir keletą metų- nu
gindavau miške, vietovėje, kurią 
vadinau vienuolikos vėjų kalnu, 
— liūdnoje stovykloje. Tu kuka
vai labai iš tolo, nes lenkai bu
vo iškirtę, iškūrenę miškus iki 
didžiausių tolumų. Tačiau tavo 
balsui vietos liko. Tik aš neklau
siau nieko —juk ne tau skirta ži
noti ir pranešti, kada grįšim į 
namus. Mes bijojom išgirsti.

O, aš daug ko bijojau suži
noti.

Tačiau tu kukuok, džiugink 
pavasarį, gyvenk kaip išmanai. 
Negeras tavo vardas, kai kalba
ma apie tavo šeimą, gaila man 
gražiojo mėnesio tau, tikrai. Ta
čiau gal tie paukščiai, kur tu 
savo būsimą vaiką palieki su jų 
kiaušiniais, žino daugiau negu

NAUJIEJI ŽURNALAI
ALFONSAS NAKAS

Kovo PASAULIO LIETUVIS
Pradedama rašiniu “JAV LB/ 

Bendruomenės pareigūnų rinki
mai”. Blaiyus niekieno nępasi-. 
rašytas, tad redaktoriaus raštas. 
Paaiškinama, jog gegužės 8-17 
bus renkama JAV LB X taryba, 
o visų kraštų L. Bendruomenės 
turės išrinkti atstovus į 1983 
m. vasarą Chicagoje įvyksiantį 
PLB Vl-jį seimą. Primenama, 
kad tokiems rinkimams (į LB 
tarybą) kandidatų niekada ne
stokoja, yra iš ko pasirinkti, tad 
ir patartina rinkti tuos, kurie iš
rinkti dirbs.

Vladas Ramojus tęsia platų re
portažą “Pennsylvanijos anglia
kasių Lietuva šiandien” ir dar 
neužbaigia. Frackvillei skirtas

lietuves apdovanodavo Lietuvių 
Fondo metaliniais medaliais (ne 
lentgaliais!). Likdavo nemaža 
nepasitenkinusių, kad jie ar jos 
medalio negavo, ir vėliau tos tra
dicijos atsisakyta.

Detroite dar prieš lentų dali
nimą jau buvo žinomas apdova
notųjų sąrašas. Keletas įtakin
gesnių lietuvių bandė peršnekė- 
ti V. Kutkų, kad dabar susilai
kytų nuo lentų dalinimo, o suda- 

' rytų pilnesnį sąrašą ir tą dali
nimą paliktų ateičiai. Bet kur 
tau ... Lentos jau buvo dėžė
se atvežtos ir prie scenos sukrau
tos, kaip per kermošių .. .

Kad visa apyvarta sklandžiau 
vyktų, JAV LB krašto valdybos 
pirmininkas V. Kutkus talkon 
pasišaukė vicepirmininką J. Ur
boną ir įvairius, čia dalyvavu
sius, JAV LB tarybų pirminin
kus — I. Bublienę, J. Plačą, 
A. Zerr. Iš viso lentom buvo 
apdovanoti 119. štai išrinktieji 
alfabetine tvarka:

Feliksas Andriūnas, Algis An
tanėlis, Kostas Aras.

PreL Jonas Balkonas, Aloyzas 
Balsys, Kazimieras Bačauskas, 
Ina Bertulytė-Bray, Kazimieras 
Balčiūnas, Kazys Barzdukas, An
tanas Būga, dr. Stasys Balys, Ka
zys Bartys, Ingrida Bublienė, 
Rito Balytė, dr. Antanas But
kus, Jonas Bulota.

Dr. Jonas Cadzow, Kęstutis 
Cesonis, Rimas česonis.

Rimtautas Dabšys, Alfonsas

Kartais galvoju^ kad tu atgai
lauji už savo nedorus žygius, 
kad tu turi drąsos užkukuoti prie 
partizanų užslėptų kapų, kad tavo 
protėviai, kurie buvo matę jų 
žuvimą, paliko tau tą pareigą.

Tarp kitko, tavo negerų darbų 
nepraleidau neminėjus todėl, 
kad užkalbėčiau tą savo liūd
numą: vis tiek trūksta tavęs. 
Juk tu galėtum nors iš ten, iš 
tėviškės, atsiliepti — ar manai, 
kad negirdėčiau?

O gal tikrai negali? Gal nėra 
ne tik svetimo lizdo tavo kiau
šiniams, bet jokio lizdo, jokių 
paukščių, jokių miškų?

Per stiklą girdžiu — net ati
daryti. lango nereikia, girdžiu: 
sumirkęs nuo vandenynų alsavi
mo balsas. Girdžiu ir neklausiu 
nieko, tiktai džiaugiuosi, kad 
jis yra. Ir kryptį pažįstu, iš kur
— iš Naujukų.

Bet — girdėjau kad taip pat 
kukuoja begalinis liūdėjimas. 
Tiktai per vieną gaidą dar -nepa- 
virtęs į Nusiminimą.

šis tęsinys. Aprašoma, kaip var
ganai lietuvybės atžvilgiu ji at
rodė 1972 metaię ir kaip atkutu- 
sią autorius ją rado 1979-taisiais. 
Tai kelių lietuvių-patriotų kuni
gų darbąsBeje, keletą kartų 
autorius įvairiuose linksniuose 
mini uŠenandorių”, nei karti 
nepaaiškindamas tikrojo mies
telio vardo — Shenandoah. Jei 
šį reportažą skaitys kuris jaunuo
lis, nesusipažinęs su senųjų 
mūsų ateivių žargonu, gali nesu
prasti, apie kokią vietovę kalba
ma. Man buvo naujiena, kad 
prieš porą metų ten lankėsi fil- 
muotojas iš Lietuvos ir filmavo 
net iš lėktuvo.

Mindaugas Pleškys primena 
kelias dėmesio vertas sukaktis: 
1941 m. trėmimus, kun. Virgili-- 
jaus Jaugelio mirties antrąsias 

Dzikas, Henrikas Dapkus, Al
girdas Dūda.

Vytautas Eringis, Salomėja 
Endrijonienė.

Juozas Gaila, Algimantas Ge
čys, Kazys Gimžauskas, Algis 
Glodas, Zigmas Gribinas, Petras 
Griškelis, Antanas Gruzdys, Al
gimantas Gureckas, Antanas Gai- 
liušis, Česlovas Grincevičius, 
Teresė Gečienė, kun. Pranas 
Giedgaudas, OFM.

Stepas Ingaunis, Vytautas Iz- 
bickas, dr. Augustinas Idzelis.

Kazys Jankūnas, Jonas Jankus, 
Jurgis Janušaitis, Bonaventūras 
Jablonskis, Jonas Jokabauskas, 
Sofija Jonynienė, Paulius Jurkus, 
Česlovas Janušas, Vytautas Jo
naitis.

Vytautas Kamantas, Juozas Ka
počius, Juozas Kojelis, Antanas 
Kareiva, Bronius Krokys, Anato
lijus Kairys, Vaclovas Kleiza, Jo
nas Kairys, dr. J. Kriaučiūnas, 
Antanas Kuprevičius, dr. Pet
ras Kisielius, dr. Regina Ku
lienė, dr. Ferdinandas Kaunas, 
dr. Kęstutis Keblys,

Kazys Laukaitis, Albina Lip- 
čienė, Vincentos Liulevičius.

Jurgis Melskis, Vladas Mieže
lis, Juozas Matekūnas, Henrikas 
Miklas, Romas Masfalfonis, Pet
ras Mikšys, Juozas Mikonis, kun. 
Simonas Morkūnas, Viktoras 
Mariflnas, Stasys Miknius, Bro
nius Nainys. ? .

s Plačas, Vincas.Padva-

metines, LKB kronikos dešimt
metį.

Nepaprastai įdomiu, puikiai 
informuojančiu straipsniu “Tau
ta ir Judo sidabriniai” A. Mau- 
ragis supažindina su Avrahamo 
Shifrin knyga. Toje knygoje ne
są jokios antisbvietinės propa
gandos, o tik visų SSSR kacetų 
bei kalėjimų sąrašai, su adresais 
bei konkrečiais paaiškinimais. 
Vien jau keli skaičiai stulbina: 
1980 m. sovietijoj būta 1976 
priverčiamojo darbo stovyklų, 
237 kalėjimų, 85 psichiatrinių 
ligoiiinių-kalėjimų, tarp 15 ir 20 
milijonų kalinių. Išvardyti ir Lie
tuvos teritorijoj esą kalėjimai bei 
stovyklos, o taip pat ir jų ad
resai.

“Kultūros” skyriuje Jonas Rū
tenis rašo apie pirmąją lietuvių 
dailės parodą, atidarytą Vilniuje 
1907 sausio 9, tad prieš 75-rius 
metus. Dalyvauta 23 dailininkų. 
Įdomiausių, nors mažai Jrieno 
suprastų, būta M. K. Čiurlionio 
darbų. Straipsnis perpintas P. 
Rimšos, ..K. GirQS,XJurgęJio- 
nio citatom. Kitas straipsnis, 
Isoldos PttKfeitėš-DtfOfs,; su|M* 
žindina su Australijos lietuvių 
dailininke Jolanta Garolyte-Jana- 
vičiene, garsėjančia keramikos 
skulptūromis. Iš nuotraukų ir 
trumpučių ar ilgesnių jų apra
šų sužinome, kad vėl atgyja Cle- 
velando “Grandinėlė”, kad ar- 
gentiniečiams Z. Valadkaitei de 
Lopez ir A. Slančiauskui Chica
goje gerai sekasi (neminimi kitur 
įvyksiantys, dabar jau įvykę 
jų koncertai), kad žurnalas “Mo
teris” atšventė 60-ties ir 25-rių 
(paskutinis skaičius — išeivijo
je) metų sukaktis, kad Detroite 
pragydo naujas, jaunas, jauno di
rigento Rimo Kaspučio vado
vaujamas choras.

K. A. Girvilas didesniu raši
niu domisi velionio K. Ališausko 
paskelbtomis Lietuvos kariuo
menės karininkų pavardėmis ir 
keliasdešimt jų, vienur lietuviš
kų, kitur slaviškų bei germaniš
kų, pademonstruoja. Bet kodėl 

ja Radzivanienė, Ona Razutienė, 
Alicija Rūgytė, Elzbieta Ribokie- 
nė, Jonas Rūtenis, Balys Rau
gas, Algis Rugienius, Liflda Ru- 
gienienė, Stasys Rudys, Algis 
Rukšėnas, Vincas Ruseckas.

Zigmas Strazdas, Juozas 
Stempužis, Česlovas Staniulis, 
Izabelė Stončienė.

Jonas Šaulys, Juozas Šlajus, 
Rožė Šomkaitė.

Jonas Urbonas, Kazys Urbšai- 
tis.

Dr. Petras Vileišis, Vytautas 
Volertas, Virgos Volertas, Alek
sandras Vakselis, Birutė Vinda- 
šienė, Stasys Vidmantas, Alber
tas Vaitaitis, Viktoras Vaitkus, 
Vytautas Vaitiekūnas.

Aušra Zerr-Mačiulaitytė, Ste
pas Zabulis.

Juozai Žilionis, Vladas 2i-

Šilingas (Schiling, ar Schilling) 
prie lietuviškųjų?

Mokslo puslapiuose — du 
straipsniai: Broniaus Nainio “In
žinierių ir architektų nuopel
nai lietuvybei” (paskaita, skaity
ta Mokslo ir Kūrybos simpoziu
me 1981 m. gale); ir b.n. “Lie
tuvių architektūra Australijoj” 
(aprašomas tik vienas jaunas ar
chitektas Rimgaudas Kabaila, 
taip didžiai besidomįs lietuvių 
architektūra, kad net diplominį 
darbą ta tema parašęs — “Tradi- 
tional Lithuanian Architecture”).

“Sporto” skiltyje Bronius Ke
turakis skatinajisusbėgioti, nes žinių-žineiių ^api7 LB veiklą

Australijoj, Prancūzijoj, Švedijoj, 
Argentinoj, Brazilijoj, Urugvajuj, 
keliose veikliose JAV LB apy
linkėse. Dar skaitytojų laiškai, 
naujų leidinių paminėjimas, au
kotojų PL, Lituanistikos kate
drai, LF sąrašai.

Labai knietėjo ties kai kuriais 
straipsniais ilgiau sustoti (V. Ra-

bet... reformuojama turi būti 
okup. Lietuvoj, kur visa tauta. 
Kiti trys rašiniai — ginčai tarp 
Vliko-LB atstovų, kas kur kada 
ką padarė ar nepadarė. Paskuti
niu rašinių K. Barėnas, įskaudin
tas, nes apšmeižtas dabartinių 
“Europos lietuvio” redaktorių' 
už tiesos parašymą apie “federa- 
listus” anuomet jo redaguotame 
tame pačiame laikrašty, stipriai 
atkerta torontiškiui P. Lėliui, 
nežinančiam Anglijos lietuvių* 
veiklos užkulisių, bet bandan
čiam šmeižėjus užtarti.

Į aštuonius puslapius prikrauta

tai sveika. “Pasaulio lietuvių 
dienų” puslapiuose Jurgis Janu
šaitis kalbina PLD metu įvyk
siančio PLB seimo rengimo ko
miteto pirm. dr. Petrą Kisielių. 
“Atgarsiai ir mintys” pradedami 
nepaprastai įdomiu, visų dėme
sio vertu rašiniu “Lietuvių kal
bos vingiuose”. Autorius siūlo 
reformuoti mūsų rašybą, atsisa
kant nosinių ir paukščiukų č, š,ž mojaus, B. Nainio, L. Sruogos),, 
raidėms, juos pakeičiant kirčių bet ir taip jau ištęsta apžvalga* 
ženklais; Tokiai reformai išeivi- gal dvigubai padgėtų irnubaidy- 
joje f ikrai daugelis pritartume, tų net kantriausius skaitytojui.'-

COSMOS PARCELS EXPRESS
COKP.

40 East 49th Street 
(Comer of Madison Avė.) 

New York, N.Y. 10017 
Tel.: (212) 758-1150, 758-1151

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja -savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ, UKRAINĄ ir
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose įjasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kairiomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.
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yra kviečiami dalyvauti JAV LB to iki 2 vai.’ p-p-, Švč. Trejy-

vietfano, kultūros ir Lietuvos

— Velykų sekmadienį Sv. Tė
vas Jonas Paulius II pasveiki-

tt išeivijoje lietuvybę ir pa- 
pavergtai tautai atsikovoti

New Jersey gyveną lietuviai,

nuo gegužės 8 iki 17 imtinai. Vytautas Vajtiekūnas, 386 Hill- 
AsmeniŠkai balsuojama čia su- gjde Pi., South Orange, NJ 
minėtose vietose. ' 07079, tel. 763-7622.
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KVIEČIAME B LB RINKIMINĖS BŪSTINĖS muoee v taip pasitarnaukime • ■

šieaęt, kai JAV Lietuvių Bend-

Lietuvių Bendruomenė jau 
rilda aštuųuiolikojė laisvojo 

veikloje dalyvauti.
Lietuvių Bendruomenė tvar- 

kosi demokratiškai ir taip kiek
vienam lietuviui sudaro sąlygas 
pasisakyti dėl jos veiklos, prisi
dėti prie jos darbų planavimo, 
ątvirai reikšti savo nuomonę 
ir balsavimo būdu lemti veiklos 
kryptis. Tai ji atlieka laisvais, 
lygiais, visuotiniais, periodiškai 
vykdomais rinkimais.

Tokie rinkimai JAV Lietuvių 
Bendruomenėje įvyks šių metų 
gegužės 8-17. Bus renkama X- 
oji JAV LB taryba ir atstovai į 
1983 liepos pradžioje įvyksian
tį Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės ' Vl-ąjį seimą. JAV LB 
taryba paruošia planus Lietuvių 
Bendruomenės veiklai Ameri
koje, o PLB seimas penkeriem 
metam nustato visos išeivijos 
veiklos gaires. Šios abi institu
cijos taip pat išrenka tiem pla
nam vykdyti pareigūnus - valdy
bas. Todėl visiem mum turi rū
pėti, kad ir į tarybą, ir į seimą 
patektų tinkamiausi atstovai, nes 
nuo jų priklausys labai svarbių 
reikalų sprendimas. Tokie 
jautrūs ir aktualūs klausimai, 
kaip lituanistinio švietimo stip
rinimas, planavimas visai išeivi
jai reikšmingos bendros politi
nės veiklos, ieškojimas būdų po
litinei veiklai derinti tarp visų 
pavergtų kraštų išeivių, artimes
ni ryšiai su broliais okupuoto
je tėvynėje, kultūrinis bendra
darbiavimas tarp visų laisvųjų 
kraštų lietuvių, turi būti labai 
apgalvotai ir išmintingai spren- 

- Iš pateiktų balsavimams kan
didatų sąrašų matyti, kad viso-

PABALTIEČIŲ KULTŪRINIO
BENDRAVIMO PENKMETIS

< Prieš penkerius metus, 1977, 
buvo surengta pirmoji pabaltie
čių paroda New Yorke. Darbi
ninke Paulius Jurkus tada taip 
rašė:

“Spalio 29-30 liks istorine die
na, nes tada pradėtas pabaltie
čių kultūrinis bendravimas, su
rengiant pirmą parodą Kultū
ros Židiny. Ją rengė Baltia — pa
baltiečių meno draugija, kurios 
tikslas siekti kultūrinio bendra
darbiavimo tarp šių trijų tautų” 
|1977 lapkr. 18, Nr. 46).
5. Baltia tuo metu buvo dar tik 
“naujagimis”. Nuo to laiko per 
penkerius savo gyvavimo metus 
ji reiškėsi aktyviai, surengda
ma dvi tris parodas per metus. 
Iki šiol parodų ir kitokių pasiro
dymų yra surengusi dvylika: Es
tų namuose ir Ukrainiečių insti
tute Manhattane — dvi grafikos 
parodas, dvi piešinių parodas, 
dvi fotomeno parodas, dvi poe
zijos popietes, vieną jaunųjų ta
lentų vakarą ir vieną meno skaid
rių vakarą; o Kultūros Židiny 
Ir latvių Daugavas Vanagų na

rnose Bronxe—po vieną didelę 
ailės parodą.
Šiemet Baltia rengia bendrą 

ailės parodą Kultūros Židiny 
gegužės 8 ir 9 (žiūr. skelbimą)

ir taip pat numato spalio mėne
sį surengti fotomeno parodą.

Iki šiol ši draugija rėmėsi vien 
gyva energija tų žmonių, kurie 
riekia, kaip Paulius Jurkus rašė, 
niltūrinio * bendradarbiavimo 
tarp šių trijų tautų. Ji veikė be 
okių valdybų, pirmininkų ir 
ricepinnininkų! Energingas ak
tyvas, į kurį įėjo menininkai ir 
oemenininkai, darniai koope
ravo veiklos planavime, parodų 
ruošimo darbuose ir visokiuose 
praktiškuose uždaviniuose. Trijų 
autybių veiklą koordinavo estes 
Hale Kuuskvere ir prof. Olga 
lerendsen, latvė meno kritikė 
Eleonora šturms ir lietuvė Ali- 
ri Staknienė.

Iš lietuvių dailininkų į akty- 
*ą įsijungė: Juozas Bagdonas.
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didžiuosius Lietu- 
darbus!

... o »-
eivįja pasirodys ir ypač paverg
tiesiem broliam parodys, kad ji 
ir po daugelio išeiviško gyve
nimo metų yra gyva, judri, dar-

Ateitininkų Federacijos vadas

Todėl, jausdami savo pareigą 

jai ir norėdami iš naujo paska
tinti Lietuvos laisvinimo bei lie
tuvybės iSlaikymo darbą, nuošir
džiai kviečiame visus Amerikos 
lietuvius dalyvauti Šiuose JAV' 
LB X-osk>s tarybos ir PLB VI- 
ojo seimo atstovų rinkimuose. 
Pasinaudokime šia demokratiška 
teise, kuri okupuotiem lietuviam

Kun. dr. Kornelijus Bučinys 
Darbininko ir Garso 

redaktorius

Bronius Nainys
PLB v-bos buv. pirmininkas 
Pasaulio Lietuvio redaktorius

PHILADELPHIA, PA
Svarbūs rinkimai

Kas treti metai renkama nauja 
JAV Lietuvių Bendruomenės ta
ryba, kurios uždavinys yra iš
rinkti krašto valdybos pirminin
ką, nustatyti veiklos gaires, pa
ruošti ateities darbų planus, pa
tvirtinti pirmininko sudarytos 
valdybos narius ir prižiūrėti, kad 
visi užsibrėžti darbai būtų at
likti. Tai labai svarbi išeivijos 
lietuvių institucija. Jau dešimto
sios tarybos rinkimai, kuriuose 
gali ir kviečiamas dalyvauti kiek
vienas lietuvis, sulaukęs 18 m. 
amžiaus, įvyks gegužės 8-9 ir 
15-16.

Balsuoti bus galima dviejose 
vietose:

1. Lietuvių namuose, 2715. E. 
Altegheny Avė.,' Philadelphia, 
gegužės 9 nuo 1 iki 3 vai. po-

piet; gegužės 15 (Vilties choro 
koncerto metu) nuo 6 iki 10 vai. 
vak.; gegužės 16 nuo 1 iki 3 
vai. popiet

2. Šv4 Andriejaus lietuvių pa
rapijoj, 19th St ir Wallace St., 
Philadelphia, balsus bus galima 
atiduoti gegužės 8 nuo 1 iki 2 
vai. popiet; gegužės 9 (po lietu
viškos sumos) nuo 11:30 iki 1 
vai. popiet; gegužės 15 nuo 10 
iki 2 vai. popiet; gegužės 16 
nuo 11:30 iki 1 vai. popiet.

Rinkimam vadovaus komisija, 
susidedanti iš Antano Gailiu- 
šio, Jūratės Stirbienės, Gedimi
no Dragūno ir Renatos Barai- 
tės. Norintieji bus aprūpinti paš
tu balsavimo medžiaga. '

HARTFORD, CONN.
Gegužės 9, sekmadienį, Hart

fordo Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė rengia motinos dienos 
minėjimą. Ta proga 9 v.r. bus 
mišios Švč. Trejybis bažnyčioje. 
Tuoj po mišių parapijos salėje 
minėjimas, o po minėjimo kavu
tė. Visi Hartfordo apylinkės lie
tuviai ir jų svečiai kviečiami da
lyvauti.

Hartfordo LB apylinkės 
valdyba

kuris vadovauja dabartinės paro
dos rengimui Kultūros Židiny; 
Elena Kepalaitė ir Vida Krišto- 
laitytė, kurios prisidėjo prie be
veik visų parodų ruošimo; Elena 
Urbaitytė ir Vladas Žilius, kurie 
įeina ir į dabartinį parodos ren
gimo komitetą; Kazimieras Žo- 
romskis, kuris aktyviai vadovavo 
pirmajai parodai Kultūros Židi
ny (Romas Viesulas joj pasakė 
puikią kalbą).

Fotografai V. Maželis ir Algis 
Norvilą prisidėjo prie fotomeno 
parodų rengimo. J. Ktznis ir D. 
Bulgarytė — prie poezijos po
piečių ir meno parodų ruošimo, 
o Naštų t ė Umbrazaitė pravedė 
jaunųjų talentų vakarą. A. Elskus 
kalbėjo meno skaidrių vakare.

Parodose ir poezijos popie
tėse dalyvavo žinomi lietuvių 
dailininkai ir poetai ne tik iš 
New Yorko ir apylinkių, bet ir 
iš toliau. Poetas H. Nagys atskri
do net iš Montrealio.

Šiuo metu Baltia turi apie 40 
įsiregistravusių narių. Į jų tarpą 
įeina ne vien dailininkai, foto
grafai, bet ir rašytojai, 
meno istorikai, meno ir literatū
ros kritikai ir kiti meno srityse 
besidarbuoją asmenys.

Gegužės 8 ir 9 Kultūros Ži
diny rengiamoj dailės parodoj 
dalyvaus draugijos nariai ir 
kviesti dailininkai.

Pirmoji Kultūros Židiny su
rengta pabaltiečių dailės paroda 
buvo labai sėkminga. Ją aplankė 
apie 400 žmonių. Latviai ir estai 
stebėjosi tokiu puikiu mūsų Kul
tūros Židiniu. “Kavinėj svečiavo
si visų tautų žmonės ir tuo 
svečiavimusi džiaugėsi“, rašė 
Paulius Jurkus.

Reikia tikėtis, kad gerai pasi
seks ir dabar rengiama paro
da. Atidarymas bus gegužės 8, 
šeštadienį, 6 v.v. Atvyks ir gen. 
konsulas A. Simutis su žihona 
ir estų bei latvių oficialūs at
stovai.

Petro ir Povilo parapijos salėj, 

Lietuvių Skautų Sąjungos 
tarybos pirmininkas

* ’ A

Gintaras Aukštuolis
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pirmininkas

komisijos pirmininkas — Kazys 
Bartys, 218 Franklin St., EliBartys, 218 Franklin St., Eli- mas, 2 Riverview St, Litde 
zabeth, NJ 07206, tel. 355-8265. Falls, NJ 07424, tel. 256-6411.

nį, gegužės 16, nuo 8 iki 12 jos pirmininkė — Eugenįja Rau- 
val. dienądr 5 vai. p.p., Sopu- dienė, 2142 Alberta Avė., Lin- 
lingosios Dievo Motinos parapi- den, NJ 07036, tel. 925-4796.

Balsuojant laišku, vokai pa
siunčiami paštu nuo gegužės 8 
iki 17 imtinai pagal rinkimų 
komisijų nurodytus adresus arba 
įteikiami rinkimų nariam.

LB N.J. apygardos 
rinkimų komisija

jos salėj, 136 Davis Avė., Kear- 
ny. Komisijos pirmininkė — Na
talija Kiaušienė, 19 Kingsland 
Avė., Harrison, NJ 07029, teL 
482-0731.

LB Newark apyl. — šeštadie
niais, gegužės 8 ir 15, nuo 2 iki

Iškilus neaiškumam, prašoma 
kreiptis į minėtus rinkimų komi
sijos narius. Kadangi rinkimai 
labai svarbūs, plati informacija 
per eilę šeštadienių buvo tei
kiama lietuvių ir anglų kalbomis 
per Lietuvių Bendruomenės ra
dijo programą.

Rinkimų komisija tikisi, kad 
Philadelphijoj neliks nė vieno 
lietuvio, neatidavusio savo bal
so, nes Lietuvių Bendruomenė 
trisdešimties metus slinktyje yra 
atlikusi didžiulius darbus ir yra 
užsitarnavusi visuomenės mora
linės paramos ateities siekiam.

B.V.

SKAIDRIŲ PROGRAMA APIE 
DISIDENTIZMĄ 

LIETUVOJ

Lietuvių Informacijos Centras 
praneša, kad visuomenė gali 
naudotis turininga skaidrių pro
grama apie dabartinę lietuvių 
opoziciją prieš okupantą. Progra
ma susidaro iš 36 skaidrių, api
mančių religinį bei tautinį per
sekiojimą. Prie jų yra pateikia
mos trumpos apybraižos anglų 
kalba. Skaidrių programa turėjo 
pepaprastą pasisekimą ją atida
rant Australijoj.

Ją galima užsisakyti per Lie
tuvių, Informacijos Centrą, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, New 
York 11207. Tel. (212) 647-2434.

1982 METŲ KELIONĖS
KELIONĖS ( LIETUVĄ: Maskva/Vllnius/Maskva Ii New Yorko/Boston 
Gegužės 23 / Birželio 13 / Liepos 4 $1130.00
Liepos 25 / Rugpjūčio 22

Ii Chicagos 
$1285.00

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

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

Liepoe 18 - Rugpjūčio 1
Maskva / VILNIUS / Maskva / Zuerichas / Muenchenas / Zuerichas 

_____________ _______________ .________________ _ $1580.00 $1735.00

Rugpjūčlo 8 - Rugpjūčio 23 
Maskva Z VILNIUS / Roma $1495.00 $1850.00

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
•727 SOUTH WKSTERN AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0S43 M. (312) 23S-S7S7

Visos kainos toli ksletto M MtrMImv pmImMiio » dolerio svyravimo

dieniais, gegužės 9 ir. 16, nuo 
8 vaL 30 min. iki 1 vai. 30 min. 
Sv. Kazimiero parapijos salėj, 
Montgomery Pi., Paterson. Ko-

PROVIDENCE, R.L
JAV LB rinkimai

Veikli apylinkės rinkiminė ko
misija ruošiasi rinkimų pravedi- 
mui. Komisiją sudaro: Jonas 
Saulėnas — pirmininkas, Ona 
Venckuvienė ir Matas Kairys — 
nariai.

Laisvi rinkimai yra proga su
žinoti tikrąją rinkėjų nuomonę. 
Nėra įsakymų nei mitų, o tik 
sudaryta galimybė pareikšti 
savo nuomonę. Providence ir 
apylinkėse gyveną lietuviai 
kviečiami balsuoti už pasirink
tus kandidatus-es į X-ją LB 
Tarybą ir Vl-jį Pasaulio lietuvių 
seimą.

Laikas: gegužės 16.
Vieta: Šv. Kazimiero lietuvių 

parapijos salė, po kiekvienų pa
maldų.

Balsavimas laiškais: atžymėtus 
lapelius prašoma grąžinti rinki
minės komisijos pirmininkui Jo
nui Saulėnui, 4 City View Circle, 
No. Providence, RI02908 iki ge
gužės 16.

A.V.

— Kanados Baltų Federaci
jai šiais metais pirmininkauja 
Kanados LB krašto valdybos 
pirm. adv. J. Kuraitė. Federa
cija atstovauja Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos reikalam Kanados val
džios įstaigose.

bom. Popiežius lietuviškai išsi
reiškė taip: “Velykų palaimos ir 
vilties Kristuje!“

— JAV LB kultūros tarybą 
skelbia 1982 metų 500 doL dai
lės premiją jauniesiem dai
lininkam nuo 8 iki 30 mėty, gy
venantiem JAV. Daibų skaidres 
(nemažiau 5) siųsti kultūros ta
rybai adresu: Nijolė Palubins- 
kienė,2870MeadowbrookBlvd., 
Cleveland Heights, Ohio44118 
iki 1982 gruodžio 1. Premiją 
skirs sudaryta vertinimo komi
sija.

— Vytautas Alantas, rašyto
jas, publicistas, Lietuvių Žurna
listų Sąjungos garbės narys, gyv. 
Detroite , Mich., sunkiai susir
go, ir jam padaryta širdies ope
racija.

— Ann Jillian — Jūratė 
Nausėdaitė, lietuvaitė filmų ar
tistė, plačiai aprašyta Chicago 
Sun-Times dienrašty balandžio 
25. Jai skirtas visas puslapis, 
išgiriamas jos pasirodymas ABC 
televizijoj kaip “Mae West’>.

— Philadelphijos Vilties cho
ras, vadovaujamas Frances 
Stankuvienės, ruošia savo metinį 
pavasario koncertą, kuris įvyks 
šeštadienį, gegužės 15 7 v.v. 
Lietuvių Namuose. Koncerto 
programą atliks Vilties choras, 
solistės Ona Šalčiūnienė ir Zita 
Štarkaitė, solistas Gabrielius Mi
ronas, pianistė Birutė Šnipaitė 
ir kiti “nauji talentai." Bilietų 
kaina tik 5 dol., o studentam 
tik 3 dol.

— Rašytojos Aurelijos Balašai- 
tienės novelių rinkinys Susiti
kimas pamary” jau surinktas ir 
atiduotas spausdinti. Leidžia 
-Vilties leidykla.

. — Simas Kudirka aplankys 
lietuvių kilmės vaikų stovyklą 
Dainavoj rugpiūčio 13. Ta diena 
stovykloj yra paskirta Lietuvai. 
Tai Kovotojų už laisvę diena. 
Stovykla vyks rugpiūčio 8-15.

— Vincas Balčiūnas, labai 
daug prisidėjęs prie Philadel
phijos Lietuvių Namų restaura
vimo ir kitų darbų, metiniame 
narių susirinkime, direktorių ta
rybai pasiūlius, išrinktas minėtų 
namų garbės nariu.

— Onos Mikulskienės kanklių 
muzikos studijos mokinių reči- ' 
talis Clevelande įvyks birželio 
20.

— Solistė Slava Ziemelytė 
šią vasarą su koncertais aplan
kys didesnes Australijos lietuvių 
kolonijas. Atliks Haendelio, 
Thomas, Saint-Saens, Glinkos, 
Žilevičiaus, Budrifino ir kitų 
kompozitorių kūrinius. Koncer
tus globos Australijos Lietuvių 
Bendruomenė.

— Aleksandras Stankevičius- 
Stankay, jaunosios kartos muzi
kas, išleisdino antrą'savo kūry
bos plokštelę. Vienoj pusėj yra 
"Keep it up”, kitoj — “Dandy 
dancer”. Autorius yra modernio
sios muzikos atstovas, garsėjąs 
kanadiečių visuomenėj. Be to, 
jis yra ir lietuvių Autos Vartų 
parapijos choro dirigentas.

— Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj rinkimam praėjus, pa
aiškėjo, kad perrinkta ta pati 
SLA pildomoji taryba: Paul P. 
Dargis — prezidentas, Alei- 
ander J. Chaplik — viceprezi
dentas, Genevieve Medienas — 
sekretorė, Euphrosine Mikužis
— iždininkė, Christine Austin
— iždo globėja, Jose- 
phine Miller — iždo globėja, 
dr. Vytautas Dargis - daktaras 
kvotėjas.

jai: M. Starr, Norristovrn, Pa., 
D.Z. Volchenbaum, Brooklyn, 
N.T., D. Picabia, Fluihiag, N.Y. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Maujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 12 
dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.



SvsiHntane xxxn-jų S. Amerikos lietuvių sporto Žudynių komitetą ir dalyvius! Čia 
matome organizacinio komiteto delegaciją, priimančią iš žaidynių garbės pirmininko, Cle
velando miesto burmistro, George V. Voinovich jo paskirtą pereinamąją trofeją vyrų 
A klasės krepšinio nugalėtojui. Iš k.: V. Nasvytis, kun. J. Bacevičius, J. Kijauskas, 
komiteto pirm. V. Jokūbaiitis, burmistras V. Voinovich, R Sabaliauskas, J. Malsiąs, 
N. Motiejūnienė, V. Gyvas, R. Kudukis ir V. Rociūnas. Burmistras V. Voinovich taip

AUKOJO L.

New Yotfkas yra vienintelisVincui Rasteniui vasario 25 
mirus, jo karstas skendo gėlėse. - 
Be to, našlės pageidavimu, ve
li onies bičiuliai auktąo jo šir
džiai artimam ir mūsų kultūrai 
svarbiam reikalui — Lietuvių 
Enciklopedijai (Vincas Rastenis 
buvo L. Enciklopedijos visos 
eilės išliekančios kertės straips
nių autorius ir vienas redakto-

rašąs:
Po 50 dol. — Audronė ir Ro

mas Misiūnai, Valerija ir Bronius 
Nemickai, Genovaitė Statkuvie
nė, Jūratė Statkutė de Rosa- 
lės, Danutė Statkutė de Rosales.

Po 40 dol. — Algirdas Bra
žinskas, Giedrė Zauniūtė su 
Vince Zauniene.

30 dol. — Tomas Venclova. ,
Po 25 dol. —; Kazys Algenis, 

Bronius Bieliukas, Malvina ir 
Jonas Klivečkos, Amelija ir Ro
mas Markevičiai, Salomėja Nar- 
kėliūnaitė, Antanas Rimydis, 
Veronika ir Jonas Rūteniai, Sta-

i?-.
________ , ____ j■' Prieš dešimtmetį prasidėjęs"4 

miestas JAV-bėse, kur viešojo PaPro*5m liečiasi. Dabar jau ir 
susisiekimo priemonės, kaip po- viešųų P”*** mokyklų 
žeminiai traukiniai ir autobusai, lr miesto denos bei

iš lauko pusės yra mtesto I»ninMai panašiai nu- 
___ tkiais Žodžiais, ar tepliojami.
šiaip tik brūkšniais ir ženklais. ' New Yorko burmistrai bandė 
New York City Transit Authority įvairias priemones tam sąjūdžiui 
apskaičiuoja, kad kiekvieneriais sustabdyti. Pagaliau Edward L 

> metais tuos išteplioįimus nu- “**•'-* 
' valyti kainuoja 3 milijonai su 

viršum dolerių.

iš vidaus 
išrašyti i

Koch balandžio 29-30 atidarė

tepliotųjus. Į miesto rotušės 
Blue Room sušauktiem laikraš-

pat įteikė proklamaciją, paskelbdamas gegužės 8-9 Amerikos lietuvių sporto dienomis 
Clevelande.

SPORTAS
XXXII-jų S. Amerikos lietuvių 

sporto žaidynių proga sudarytas 
toks garbės komitetas: garbės 
pirmininkas — Clevelando bur
mistras George V. Voinovich, 
vysk. Vincentas Brizgys, Lietu
vos atstovas dr. Stasys A. Bačkis, 
Vfiko pirmininkas dr. Kazys Bo
belis, Lietuvos gen. konsulas 
Vytautas Čekanauskas, Lietuvos 
gen. konsulė Juzė Daužvardie- 
nė, Lietuvos gen. konsulas Ani
cetas Simutis, Lietuvos gen.

konsulas dr. Jonas Žmuidzinas, 
Alto pirmininkas dr. Kazys Šid
lauskas, Balio pirmininkė Mari
ja Rudienė, JAV LB krašto val
dybos pirmininkas Vytautas 
Kutkus, Kanados LB krašto val
dybos pirmininkė Joana Kurai- 
tė, SALFASS pirmininkas Valdas

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

20 dol. — R. Pundzevičius,
Adamkus.

Žaidynių programa buvo
skelbta pereitame Darbininko Great Neck, N.Y.

15 dol. — J. Kondratas, Bay-numery. Papildomai pranešama, 
kad banketo metu programą at
liks instrumentalinis duetas: 
Dalia Miškinytė — fleita ir Ge
nius Mačys — gitara, o taip pat 
Clevelando skautų oktetas Bu
dėk, vadovaujamas A. Bielskaus.

KELIONĖS į

Speciali 17 dienų kultūrinė eks- 
: kursi ja su 11 dienų Lietuvoj, 3 

Leningrade, 2 Maskvoj. Ši ekskursija 
skiriama universitetų studentam su
sipažinti su Lietuvos kultūriniu ir 
artistiniu gyvenimu.

16 DIENŲ EKSKURSUOS 
balandžio 28-gegužės 13 ___________________________ $1,599
rugsėjo 1530______________________________________ $1,599
gruodžio 21-sausio 4------------------------------------------------------$1,549
Kelionėj: Varšuvoj 2, Vilniuj 6, Rygoj 4, Frankfurte 1.

LIETUVA —1982

11 DIENŲ EKSKURSUOS
gegužės 12-22____________________ ________—------ — $1429
birželio 2-12_______________________________________ $1,229
rugpjūčio 18-23____________________________________ $1429
rugsėjo 1-11 ______________________________________  $1429
Kelionėj: Varšuvoj 2, Vilniuj 6, Frankfurte 1

gegužės 27-blržolto 5----------------------------- - ------------------- $1429
liepos 22-31------------------------------------------------------------ — $1439
spalio 7-1$------------------------------------------------------------------- $1,199
Kelionėj: Maskvoj 1, Vbniuj 6, Leningrade 2

Ekskursijų kainos bazuojamės pagal lėktuvų kainas su 
Lufthansa iš Bostono ir New Yorko arba Flnnair Iš New Yorko.

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

BALTIC TOURS
• White Oak Road 
Newton, MA 02168 
617 069-1190

Daromi giminių iškvietimo dokumentai

side, N.Y.
Po 10 dol. — E. Vazgis, 

Gloucester, Mass., A. Puzinas, 
San Mateo, Calif., A. Žemaitai- 
tienė, Los Angeles, Calif.

Po 5 dol. — J. Shupienis, 
Dubois, Pa., B. Liaudanskis, 
Detroit, Mich., J. Švedas, Eliza- 
beth, N.J., F. Urbutis, Light- 
house, Pa., J. Simanis, Washing- 
ton, D.C., A. Keturakis, So. Bos
ton, Mass., B. Povilavičius, Ar- 
lingtoh, Mass., dr. *B. Girnius, 
Allen Park, Mich., J. Butkiewicz, 
Bronx, N.Y., Z. Venclauskas, Los 
Angeles, Calif., I. Staškevičius,- 
Bronx, N.Y., J. Staškus, Brook- 
lyn, N.Y., G. Bartkus, Richmond 
Hiii, N.Y., G. Bobelis, Plain- 
view, N.Y.,'F. Redikis, Woodha- 
ven, N.Y., M. Samatas, Washing+ 
ton, D.C., B. Chlamauskas, Ken- 
nebunkport, Maine, J. Bakšys, 
So. Boston, Mass., P. Pilmms- 
kas, Brockton, Mass., E. Dela- 
kes, Westfield, Mass., R. Buch- 
holz, Keamy, N.J., R. Ilgutis, 
VVoodhaven, N.Y., E. Meilus Jr., 
Shrewsbury, Mass., kun. V. Da- 
bušis, St. Petersburg, Fla., A. 
Zabela, Jersey City, N.J., J. Ku- 
rilavičius, Linden, NJ.

3 dol. — J. Andrulis, Isling- 
ton, Ont.

2 dol. — M. Zakarevičius, 
Edmonton, Altą.

1 dol. — L. Strazdis, Sunder- 
land, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci-

sys Santvaras, Marytė R. Shalins, 
Vladas ir Celestina Šiultės.

Po 20 dol. — Oleb ir Ta
mara Babsk su S. Sobrino, Da
nutė ir Stasys Biručiai, Chester 
ir Else Bogušai, Eugenija Bulo
tienė, Genovaitė ir Antanas 
Diržiai, Janina ir Ture Hassel- 
bergai, Janina ir Vytautas Staš- 
kai, Stepas Zobarskas.

Po 15 dol. — Vytautas Alks
ninis, Amelija Bortkevičienė, 
Henrikas Januškevičius.

Po 10 dol. — Kazimieras Ba- 
čauskas, Elena Crudzinskienė, 
Elena ir Mykolas Gureckai, Juo
zas Mažiukas.

Tebūnie ši auka lašas į Juozo 
Kapočiaus pastangas išleisti pa
pildomą (trisdešimt septintą) 
Lietuvių Enciklopedijos tomą

0 DEKTBI PARK gta 
PHARMACY Ei 

ffs. ■asrtsd, R«. “
7T<1 JAMAICA AVBfUB

*99-4130

DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ:
d^^pMaknnų nž pafMnsžBū 

taupomąsias sąskaitas.
12% už Shnrą Csrtlflcstaa 500 doL sumomis.

MONCY MARKET CnrtMkntą procsntal už 5JN0 Ir 10,000 dotodą IndMius 6 mūasslsm. 
“AIX — 8AVERS” CnftlfNcstnl 1 matam su laisvomis nuo moteočlų paskaitomis. 
Lstovl nuo mokoačlą IRA ponsljų fondo totdMIal tai 15% pdOkanom.

Paskolos — Namą pirkimo “mortąfelal” Čėklą IlkoKImal — Ponsljos čakią 
MMIalIrU.
KA8O8 adresas: 80-01 1140i Krest, Rlekmond HM, N.Y. 11410
TalaOMMta (212) 441-6799
Darbo vatandoo: nuo 9 tai 0 kaadlon; ponktadlonlate k šeštadieniais nuo 9 tai 6 vat p^. 
PntamavknM llotuvlą Ir anglą (taftomis.

Visi Indūllal apdrausti tai 100.000 dot

PREMIJUOTOS KNYGOS
Darbininko spaudos kioske 

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

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

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

Persiuntimui pridedama 1 dol.
Gaunama: Darbininkas, 341 

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

NAUJOS 
KNYGOS

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

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

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

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

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

V. Bagdanavičfaus — Tautos 
samprata. 4 dol.

E. Jucifltės — Ąžuolynėlis, 
romanas, 8 dol.

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

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

J. Puzino — P. Avižonis, 12 
dol.

Č. Butkio — Teisėjo atsimini
mai, 10 dol.

Persiuntimui pridedama po 1 
dol.

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

DERMATOLOGIST
J. BARAL, WLD.
945 E. 43 St N.Y. 
Tek 355-2898 
gydomos odos Ir venerinės

PLOKŠTELĖS
Leonas Baltras — arijos ir dai

nos: Kur bakūžė samanota, Ne 
margi sakalėliai, Žvaigždutė, 
Liepė tėvelis, Pieta Signore, 
Berceuse finom “Jocelyn”, arijos 
iš operų - “Fedora”, “La Bo- 
heme”, “Madama Butterfly”, 
“L’Elesir d’amore”, “Rigolet- 
to” ir “The Magic Finte”, Only 
a Rose and Ali the Things you 
are. Kaina 8 dol. Persiuntimui 
pridedama 1 dol.

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol. už kiekvieną plokštelę.

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

atstovam buvo aiškinama apie 
naują kampaniją. Nustatyta, kad 
daugiausia tepliojimo darbe pa
sireiškia jaunuoliai nuo 12 iki 20 
metų. Tad naujoj kampanijoj bus 
bandoma jaunuolius įtikinti ge
ruoju, kad jie nuo to darbo at
sisakytų. Pasirinktas šūkis 
“Make Your išark In .Society, 
Not On Society*'. Požeminiuose 
traukiniuose, autobusuose bus 
iškabinti spausdinti skelbimai, o 
taip pat trumpi skelbimai bus
transliuojami per TV ir radiją. 
Tuos posakius skleis Irene Cara 
ir Gene Ray, filmo “Fame” 
artistai, bokso čempijonai Hector 
Camacho ir Alęx Ramos, buvęs 
čempijonas Joe Frazier ir jo sū
nus Marvis, New Yorko Knicks 
žvaigždė Mike Newlin, o taip 
pat ir kiti iš TV ir radijo sri
ties.

Nauja kampanija pareikalaus 
per 100,000 dol. išlaidų. Bur
mistras užtikrino, kad tam nebus 
naudojami mokesčių mokėtojų 
pinigai. Specialias sumas skiria 
24 asmenų biznierių ir organi
zacijų grupė, kuriai vadovauja 
William C. Butcher, Chase 
Manhattan banko chairmanas.

Kornelijus BuČmys

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: ; 
DARBININKAS, 3<1 HigMund Blvd., Brooktyfi, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumaratą 1982 matam

Vardas Ir pavardė —- --------------------- --- ------- -

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

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

LITHUANIAN COOKERY
(In Englisli, 310 pages, prlce 8 dol.)

Agtonomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastinlnlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 31$ pusL Kaire $ 
doL Darbininkas, 341 Highland BIvrL, Brooklyn, N.Y. 11297.

Užsakau “Lfthuanlan Cookery** už S dol. Porstanthnas- 
PostageSO c.

Vardas, pavardė __________________ __________ _______ ___

Numeris, jjatvė

Miestas, vaistąs, Zip------------------- ..................................................



koncerte programą atHkn Borto- ir kelionės reikalauja daug lai-
_____ ! — — B- - * - a - - A * - — _ in T*.** J - —- —«• y

Sis Bostono sekstetas yra laitai 
mėgiamas ir mielai atlieka pro-

baritonai Bronius Banaitis ir Ri
čardas Lizdenis, bosai Vytautas 
Eildnas ir Pranas Šimkus. Seks-

racijos Bostono Įdubo susirinki
me balandžio 24 prelegente bu
vę prof. Janina Budreikienė. Su

na Vasyliūnienė.
Prelegentes paskaitos tem*

dius Gaideli*. Po koncerto Laisvės Varpo ra-
Sekrtetą sudaro: tenorai HeL dijo vedėjas Petras Viščinis nuo

širdžiai padėkojo sekstetui ir jo 
vadovui.

šio renginio proga salėj buvo 
lietuviškos spaudos ir plokštelių 
stalas, kurį suorganizavo Antanas 
Šeduikis iš Brocktono.

— meilė savo tėvų tautai ir kal
bai.

- . •
Šiame sukaktuviniame paren

gime programą pradėjo Stepo
nas Aliukus. Lietuvių kreditu 
kooperatyvo ’Taupe”pirm. inž. 
Romualdas Veitas pasveikino 
M inkus 48 metų dariau sukak
ties proga.
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Šukiai buvo premijuojami. 
Premijų komisiją sudarė: Ona 
Ivaškienė, Elena Valiukonienė 
ir Aloyza* Astravas.

Buvo .loterija, pietūs ir kito
kio* vaišės. 48 metų Minkų m- 
dijo valandėlės sukaktis pa
minėta gražiai.

_ Po paskaitos prelegentė atsa
kinėjo į klausimus, o taip pat 
dalyviam įteikė svorio, kalorijų, 
vitaminų, mineralų ir kt len
teles, kuriose nurodoma, kiek

kai, Balnok, tėveli, Užstalės dai
na, Vilties daina, Nemunėli, 
Nemunėli, Kariai, Barkarolė, 
Tik tave, Živago, Papartis, Pie
nė, Aras, Tu neužmiršk, Ten už 
kalnų, Lauksiu tavęs ateinant. 
Nenustojant plojimam, sekste
tas padainavo ir priedų.

LB minėjimo atgarsiai
Laisvės Varpo radijas lialan- 

džio 25 perdavė įdomų Petro 
Viščinio pasikalbėjimą su LB 
tarybos prezidiumo pirmininku 
inž. Vytautu Izbicku. šis daly
vavęs LB 30 -ties metų sukak
ties minėjime Detroite, supa
žindino klausytojus su viso mi
nėjimo eiga.

Minėjime iš Bostono apygar
dos dalyvavo inž. V. Izbic- 
kas iš Westwood ir Jonas Rūte
nis iš Cape Cod.

Po oficialios dalies prasidėjo 
linksmoji dalis. Iš New Yorko 
atvyko estradinės muzikos ir 
dainos vienetas “Jinai ir trys 
gintarai”, kurį sudaro: Vytautas 
Daugirdas, vadovas, Danutė 
Striugaitė, Juozas Nakutavičius- 
Nakas ir Zenonas Jurys.

šis vienetas yra labai linksmas 
junginys, o tuo savo linksmumu 
jie užkrečia ir žiūrovus. Su tuo 
pikčių linksmumu jie atliko šo
kiam muziką su daina. Visi jais 
džiaugėsi.

Iš amerikiečių laikraščių
The Enterprise, Bnuitom' lei

džiamas amerikiečių laikraštis, 
vasario 19 įdėjo didžiulę foto
grafiją lietuvių delegacijos pas 
Brocktono bunnistrą, kur jis )»- 
sirašo Lietuvos nepriklausomy- 
liės šventės proklamaciją. Virš 
fotografijos didelėmis raidėmis 
užrašas: “Celebrating Lithua- 
nian Independencc Buy“. 
Tame straipsnyje rašoma, kad 
lietuviai švenčia dvi istorines 
datas: 731 metų Lietuvos valsty- 
Ijės įkūrimo ir 64 metų Lietu
vos laisvės atgavimo.

Laikraštis The Truth sausio 
numery daug rašo apie rusų oku- 
puotas tautas ir valstyltes. Taip 
pat apie Amerikoj vykdomą 
“Witch-hunt”, kaip Amerikos 
mokesčių mokėtojų pinigais, pa
gal rusų KGB reikalavimus, ame
rikiečiai gaudo nekaltus žmo
nes, kurie yra kalti tiek, kad jie 
myli savo tėvynę ir yra komunis
tinės vergijos priešai. Laikraš
tis reikalauja sustalalyti tą ne
švarią medžioklę.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

BROCKTON, MASS

48 metų sukaktis
Minkų radijo valandėlės 48 

metų veiklos sukaktis atšvęsta 
kovo 21 So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos auditorijoj.

Ši lietuviška radijo valandėlė, 
vedama Stepono ir Valentinos 
Minkų, pradėjo veikti 1934. Per 
tuos 48 metus Minkai lie per
traukos, be poilsio ir be pakai
talo kas sekmadienį duoda lie
tuvišką programą. Paskutiniuo
sius keliolika metų jie girdimi 
iš WLYN stoties banga 1360 AM. 
Nuo vasario 7 jie perduoda 
net du kartu dienoj. Nuo 8 iki 
8:30 vai. ryto ir nuo 4:30 iki 
5 vai. popiet.

Seniau jų programa buvo vien 
lietuvių kalba, o paskutiniaisiais 
metais pradžioj Steponas M in
kus perduoda politinių žinių 
santrauką anglų kalba, o tada, 
pasikeisdami su žmona Valenti
na, lietuviškai. Seniau jie turėjo 
net savo chorą. Valentina Min-r 
kienė yra baigusi muzikos kon
servatoriją, o Steponas M inkus 
teisę.

Kodėl Minkai tiek ilgai vargs
ta su šia lietuviška radijo pro
grama? Atsakymas yra tik vienas

LB rinkimai
LB Brocktono apylinkėj rinki

minę komisiją sudaro: J. Sta
šaitis, A. Baškauskienė ir A. 
Šeduikis.

Rinkimus į JAV X tarybą ir 
į PLB VI seimą Brocktono apy
linkėj numatoma pravesti šia 
tvarka.

Visi lietuviai kviečiami Kil
suoti gegužės 9, sekmadienį, Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos sa
lėj tuoj po 10 v. lietu
viškų pamaldų. Balsuoti bus ga
lima iki 11:30 vai. Nuo 1 iki 
3 vai. p.p. balsuoti bus gali
ma Sandaros salėje, 30 Intervale 
St., Brocktone.

Jei kas dėl kurių nors prie
žasčių asmeniškai negalėtų pa
balsuoti, prašomas kreiptis į 
komisijos narius: į J. Stašaitį 
— 136 Sawtelle Avė., tel. 586- 
3878 liet kuriuo laiku, o vaka
rais į A. Baškauskienę, 228 Saw- 
telle Avė., tel. 583-4076 ar į A. 
šeduikį, 990 No. Main St., tel. 
588-0397. ...

Pagal turimus LB Brocktono 
apylinkės valdyboje sąrašus to
limesnių vietovių lietuviam ge
gužės 10 bus pasiųsti balsavi
mo lapeliai ir vokai, kuriais 
naudojantis bus galima pabal
suoti korespondenciniu keliu.

Adresatus balsavimo vokai tu-

rėtų pasiekti ne vėliau gegužės 
13. Kurie iki to laiko nebus ga
vę laiškų, nedelsiant prašomi 
kreiptis j aukščiau nurodytus ko
misijos narius.

Korespondenciniu keliu bus 
galima Italsuoti iki gegužės 17. 
Vėlesne data gauti laiškai nebus 
užskaitomi.

Visi tie lietuviai, kurie dar 
bus nebalsavę ar paštu negavę 
balsavimo vokų, kviečiami gegu
žės 16, sekmadienį asmeniškai 
atvykti balsuoti. Balsavimo tvar
ka ir laikas tokie pat, kaip ir ge
gužės 9.

Balsuoti kviečiami visi lietu
viai, neatsižvelgiant, ar jie akty
viai dalyvauja LB apylinkės 
veikloj, ar ne. Tai kiekvieno nuo 
18 m. amžiaus lietuvio tautinė 
pareiga ir garbė.

J. Stašaitis

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

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

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

LAISVES VARPAS Mkmsdls- 
nlais 9:00-10.00 vai ryto Ii WCAV- 
PM, banga 90,0 Vedėja* 
— Petre* Viščini*, 173 Arthur 8t, 
Brockton, MA 02402. Totofons*: 
(617) 506-7209.

BOSTON, MASS. — WLYN 1360 
bango* **tan. nuo 6 iki 8:30 vsL 
ryto Ir nuo 4:30 Iki S vai. popiet 
Vada S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, M*** 02127. 
Tstef. 268-0489. Parduodama* Dar
bininką*. Dktoll* lietuviškų knygų 
pasirinkime*.

JŪRA STRIMAITYTČ, lietuvė ad
vokatė, STRIMAITIS S KEHOE, 31 
Eschange Street Lynn, Maaaacbu*

Mūsų srity* yra spdraudo* bylos, 
work*r*’ compsnrstlon Ir tssta- 
msntų sudarymas.

1982 M. EKSKURSIJOS 
į LIETUVĄ

iš Bostono/New Yorko

MASKVA/VILNIUS:

•t

ROŽEI DAUKŠAITEI
mirus, broliui Algiui Daukšai giliausią užuojautą raiškia 
ir kartu liūdi

Juozas ir Antanina Grajauskai 
Ronaldas ir Arvydas Grajauskai

DR. VYTAUTUI DAMIJONAIČIUI
mirus, žmoną Etaną, dukrą, sūnų, brolį, seserį Ir jų 
šeima* giliai užjaučia ir kartu liūdi

Birutė Paprockienė

gegužė* 24 
birželio 2 
birželio 16 
liepos 5

liepos 19

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

rugplūčlo 4 
rugplūčlo 18 

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

— 81135.00
— $1350.00

— $1171.00
— $1045.00
— $1082.00
— $ 905.00
— $ 995.00

VISAS GRUPES LYDĖS VADOVAI. Pri* šių grupių galim* l«mgtls 
iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ. *Me£R

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUDŽlONAS

nfškhil už maldas koplyčioj, už šv. Mišias ir palydėjimą

jimu prlaldėjualam prie Šv. Mišių Iškilmingumo. A.A.

Janina ir Pranas Bagdai-Bagdanavičiai

A.A.
DR. VYTAUTUI DAMIJONAIČIUI

mira*, giliai užjaučiame jo žmoną Eloną, dukrą dr. Eglę, 
sūnų dr. Julių.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC
393 Wsst Broadway, p.o. box 118,

South Boston, Mat*. 02127, Tel. (617) 288-8784

Norintiems atstovlutl gimines atostogom* — Mftvarkom* 
dokumentu*.

Prie** ar* based on doubto occupancy and ar* *ubį*ct

REGISTRUOJAME JAU DABAR:

1982 motai* vasario 25 dieną po ilgo* ir sunkios 
ligos mirė mano mylimas vyras

VINCAS RASTENIS
Ir buvo palaidotas Cypros* Hm* kapinėse.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, visiem* mano guodu- 
siems sunkią valandą, paielifcuilema užuojautas spau
doje, gėlėmis puošusioms Vsllonles karatą Ir užprašiu-

žmona Emilija Rastenienė

DM mylimo vyro

KAZIMIERO MERKER

prletoličkai gilią užuojautą reiškiame Ir kartu liūdime
Dailininkai I. ir V. K. Jonynai

Bnim-BV-mnu
Postogepoid both inoys

r1*

Hll h 1 MiShHl
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341 MGHLANO BLVO. 
BROOKLYN, N.Y. 11307

Madų paroda, surengta Balfo 
100 skyriaus gegužis 2 Kultūros 
Židiny, praėjo sėkmingai. Atsi
lankė apie 200 svečių. Pade
monstruota labai daug įvairių 
drabužių. Išskirtino dėmesio su
silaukė madų kūrėjo Andriaus 
Kovai drabužiai ir taip pat 
megzti drabužiai Marijos Rau- 
gienės iš Philadelphijos. Plačiau 
kitam Darbininko numeryje.

Kultūros Židiniu pavasario 
šventė — gegužinė bus gegužės 
16, sekmadienį, Kultttros Židi-

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
gegužės 8 ir 9, šeštadienį ir 
sekmadienį, pabaltiečių dailės 
paroda, Rengia baltų meno 
draugija Baltia.

Pabaltiečių dailės parodos ati
daryme dalyvaus Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis su 
žmona, estų konsulas Ernst 
Jaakson ir latvių oficialus atsto
vas. Paroda vyksta gegužės 8 ir 9 
Kultūros Židinyje. Iškilmingas 
parodos atidarymas gegužės 8, 
šeštadienį, 6 v.v.

Motinos dienos minėjimas bus 
šį sekmadienį, gegužės 9. Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
pamaldos 11 vai., tuoj po sumos 
minėjimas apatinėje parapijos 
salėje. Kat. Moterių Sąjungos 29 
kuopa duos pietus. Minėjime 
kalbės Aloyzas Balsys , Apreiš
kimo parapijos tarnybos narys. 
Bus ir literatūrinė dalis. Rengia 
JAV LB I-oji apylinkė ir Kat. 
Moterų Sąjungos 29 kuopa.

Balsavimai į LB tarybą ir 
seimo atstovų rinkimas bus šį 
ateinantį savaitgalį ir taip pat ge
gužės 15-16. Apreiškimo para
pijoje bus galima balsuoti gegu-

Ann Jillian — Jūratės Nausė
daitės pasirodymą filme “Mae 
West” New York Times TV kri
tikas John J. O’Connor gegu
žės 2 taip įvertino: “Far less is 
leamed about the life of Mae 
West than about the talent 
of Miss Jillian, who manages to 
bring extraordinary freshness to 
the portrayal of a woman whose 
voice, gestures and imposing 
presence evolved into some- 
thing approaching rigid carica- 
ture, the essential stuff of 
impressionists. Miss Jillian 
never loses sight of the 
woman beneath the formidable 
image. Even with a rather un- 
substantial script, she creates a 
Mae West štili very much worth 
watching.”

Lietuvos vyčių Vidurio Atlan
to apskrities suvažiavimas įvyks 
birželio 6 Švč. Trejybės lietuvių 
parapijos salėj, Newark, N.J. 
(New York Avė. ir Adams St.). 
Mišios 12 vai., po jų pusryčiai. 
Posėdžiai prasidės 2 vai. popiet.

Romovėnų susirinkimas bus 
gegužės 14, penktadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židinyje. Kviečiami taip

nyje ir kieme. 12 vai. bus pa
maldos, 1 vai. iškilmės prie 
lietuviško kryžiaus, 1:30 popiet 
prasideda gegužini kieme su 
lietuviškais valgiais. Programą 
atliks Maironio lituanistinės mo
kyklos mokiniai. Rengia ir visus 
atsilankyti kviečia Kultūros Ži
dinio Fondas ir tėvai pranciš
konai.

Daina Jurkutė šį pavasarį bai
gia Columbijos universitetą ma
gistrės laipsniu iš merao srities 
(MFA). Studijų pagrindinė šaka 
— skulptūra. Baigiančiųjų diplo
minių darbų paroda buvo ba
landžio 30- ir gegužis 1-2. Kiek
vienas baigiantis gauna dviejų 
kambarių studiją. Tose studijo
se ir buvo išstatyti baigiančiųjų 
diplominiai ir kiti darbai. Pro
fesūra darbus apžiurėjo balan
džio 30, drauge buvo ir baigian
čiųjų vaišės.

Maironio lituanistinė mokykla 
motinos dieną paninės gegužės 
8, šį šeštadienį, penktos pamo
kos metu mokyklos patalpose. 
Tą pačią dieną šaukiamas ir mo
kytojų tarybos posėdis. Jis bus 
po pamokų Kultūros Židinyje.

žės 9 ir 16 tuoj po sumos mo
kyklos pirmojo aukšto vienoje 
klasėje.

Apreiškimo parapijos bažny
čioje gegužės 9 bus paminėta 
Motinos diena. Visos mišios ir 
novena bus aukojamos už gyvas 
ir mirusias motinas. Po mišių 
bus minėjimas parapijos salėje.

Kapų lankymas bus gegužės 
22, šeštadienį. Kviečiami daly
vauti visi ramovėnai, birutie- 
tės su šeimomis ir savo bičiu
liais. 10 vai. mišios pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje. Po mišių

pat dalyvaut birutietės ir šau
liai. Bus dr. Nemicko paskaita 
“Mūsų spaudos nesutarimai”. 
Po paskaitos — diskusijos.

Vincė Jonuškaitė Zaunienė, 
gyvenanti Santa Barbara, Calif., 
šiemet paminėjo 80 metų sukak
tį. Ta proga jai šaunus pagerbi
mas surengtas kovo 6 Šv. Kazi
miero parapijos salėje Los Ange
les, Calif. Vincė Jonuškaitė dė
koja visiem rengėjam, visiem 
ją sveikinusiem žodžiu, laiškais, 
telegramomis.

Aušros Vartų parapijoj New 
Yorke metiniai pietūs ir loteri
ja vyks gegužės 16, sekmadienį, 
po 11 vai. giedotų mišių. Pietų 
pradžia apie 1 vai. Suaugusieji 
moka 12 dol., pradžios mokyk
los vaikai — 2 dol.

New Yorko vyrų choras Per
kūnas gegužės 22 vykta koncer
tuoti į Worcester, Mass., kur 
vietos Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa rengia savo veiklos 25 
metų veiklos sukakties minė
jimą. Choras vyksta autobusu.

Anelė Stroliūtė-Malinaus- 
kienė, iš Jamesburg, New Jer* 
sey, sirgusi ilgesnį laiką, mirė 
balandžio 30. Palaidota iš 
Apreiškimo parapijos bažnyčios 
Brooklyne gegužės 3 šv. Jono 
kapinėse, šermenimis rūpinosi 
Shalins Funeral įstaiga Woodha- 
vene. Nuliūdime liko vyras Ig
nas, dukra Lorena, sesuo Tek
lė Galinskienė su vyru, jų sū
nus Jonas su žmona, dukra Ka
rolina su šeima, pusbroliai Er
nestas Dubinąs ir Tėv. Petras 
Baniūnas, OFM, o taip pat kiti 
giminės Lietuvoj.

Neringos ir Tauto draugovių 
sueigos gegužės 8 atšaukiamos, 
nes į Clevelande įvykstančias 
sporto žaidynes išvyksta daug 
skautų-čių ir kelios vadovės.

Tėvynės Sargo š.m. nr. 1 iš
spausdintas pranciškonų spaus
tuvėje. Numeryje rašoma: V. Ko
vas — Šaknų beieškant, P. Stra
vinskas —Taikingai aiškinkimės 
laisvinimo klausimais, J.V. — 
Vieneri metai Lietuvos laisvini
mo fronte, M. Gelžinis — Ma
žosios Lietuvos politinė ir etni
nė genezė po Antrojo pasaulinio 
karo, kan. V. Zakarauskas — 
Popiežiaus Jono Pauliaus II en
ciklika Laborem exercens, K. 
Bartkus — Politinio paveldėji
mo galimumai, V. Bagdonavičius 
— Brutenio religinės ir politi
nės sąrangos įsteigimas Prū
suose, Sukaktuvinio ateitinin
kų kongreso pasisakymai. Sukak
čių skyriuje: K.B. — vyks. Pr. 
Būčio mirties 30 metų sukaktis, 
P. Maldeikis — prof. dr. J. Ere
tui 85 metai, J.V. — Prof. dr. 
Pr. Jucaičio 85 metų amžiaus 
sukaktis, J.V. — Vieneri metai 
nuo St. Lūšio mirties, P.M. — 
Generolui St. Raštikiui 85 metai. 
Prisimenami mirusieji: dr. Eli
ziejus Draugelis ir pulkininkas 
Jonas Šlepetys, įvykiai, proble
mos, M. Gečionis — Knyga apie 
lietuvių iškentėtas kančias. Žur
nalą leidžia Popiežiaus Leono 
XIII literatūrinis fondas, reda
guoja Petras Maldeikis.

Skaityk pranciškonų leidžiamą 
spaudą ir paremk ją.

Algirdas Kačanauskas diriguoja Apreiškimo parapijos chorui. Į 
Prie vargonų Albinas Prižgintas. Algirdas Kačanauskas mirė 
1977 gegužės 9. Nuoir. R. Kisieliaus

PENKERI METAI BE MUZ. 
ALGIRDO KAČANAUSKO

— lankomi kapai. Iš kapų sugrį
žus, — užkandžiai Kultūros Ži
dinyje.

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

Dail. Aleksandra Merker- 
Vitkauskaitė praeitą savaitę iš
vyko pailsėti į Kennebunkportą, 
Maine, pas tėvus pranciškonus, 
kur išbus keletą savaičių. Balan
džio 18 mirė jos vyras Kazimie
ras Merker-Markevičius.

LIETUVIŲ KULTŪROS ŽIDINIO 
TRADICINĖ 

PAVASARIO ŠVENTĖ
įvyks gegužės 16d., sekmadienį 

12 vai. salėje iškilmingos pamaldos

1 vai. iškilmės prie lietuviško kryžiaus 

1:30 vai. popiet Židinio kieme pavasariška 

GEGUŽINĖ
Lietuviški pietūs, kepsniai ant žargų, šalti gėrimai, 

muzika, dainos, loterija Ir kitos linksmybės.
Tautinius šokius pašoks Maironio šeštadieninės mo

kyklos jaunieji šokėjai.

Visus širdingai kviečia atsilankyti 
KULTŪROS ŽIDINIO FONDO VALDYBA 

IR TĖVAI PRANCIŠKONAI

PABALTIEČIŲ MENO

PARODA
jvyks gegužės 8 ir 9 dienomis
Kultūros Židinio didžiojoje salėje

Dalyvauja apie 40 lietuvių, latvių Ir estų dailininkų

Paroda lankoma:
šeštadlenj — nuo 12 Iki 9 v.v. 

sekmadieni — nuo 12 Iki 6 v.v.

Parodos atidarymas gegužės 8, šeštadieni, • v.v.

Dalyvauja Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, 
latvių Ir estų oficialūs atstovai

Vaišės Ir atgaiva

įėjimo auka — 3 dot Jaunimui — moksleiviams Ir 
VIUUUIIiaillS 1

Rangia Ir visus atsilankyti kviečia

Pabaltiečių meno draugija 
BALTIA

MOTINŲ
PAGERBIMAS
rengiamas gegužis 9, šį sekmadienį,
Apreiškimo parapijos apatinėje salėje

11 vaišios Apreiškimo parapijos bažnyčioje

12 vai, ralyje pietūs ir minėjimas

Žod| tars Apreiškimo parapijos tarybos narys Aloyzas
Balsys

Llteratūrlnš dalis

Rengia Ir visus atsilankyti kviečia

/A V LB I-oji APYLINKĖ IR
KAT. MOTERŲ SĄJUNGOS 29 KUOPA

THEMEW YORK LATVIAN 
CONCERT CHOIR, INC. 

ANDREJSJANSONS, MUSIC DIRECTOR
PRESENTS 

The First Psrformance in the West of 

ALFREDSKA.LNINŠ’ ROMANTIC OPERA

BANUTA
(umcut concert verslon)

MARIUK MIŠKĄ, soprano 
ALGIS GRIGAS, bass-baritone 
WILUAM HALL, tanor 
KARUS GRINBERGS, baritone 
VISVALOIS GEDUOS, bass-barltone 
PETERIS UELZUIKA, tonor 
ILGAZEHTA PAUPS, mezzo -soprano

NEW YORK LATVIAN CONCERT CHOIR 
BRONĮ ARTS ENSEMBLE ORCHESTRA

ANDMEJS JAN9ONS, conductor

SATURDAYJUNE 5,1982, 2:00 P.M. 
CARNEGIE HALL NEW YORK

Tteketa: 820.-, Ilk-, H 6.-, |1X-, 310.-
Send check or nomey order and ••N aMuiid, stamped 
envoiopo to:

Herbertą Krašte
294118 Ot.
PhMhg, NY11354
(212)41-0369

Rodos, taip neseniai mūsų tar
pe sukiojosi visada malonus, 
visada mandagus muzikas Algir
das Kačanauskas. Jis vargoninin
kavo Apreiškimo parapijos baž
nyčioje ir vadovavo tos parapi
jos chorui. Ilgą laiką dirbo su 
Rūtos ansambliu, dirigavo to an
samblio chorui, vargonininkavo 
bent keliose vietose New Jer- 
sey valstijoje, New Yorko ar
tumoje.

Aktyviai reiškėsi Lietuvių 
Muzikų-Vargonininkų Sąjungoje, 
buvo Sąjungos valdyboje, buvo 
ir tos Sąjungos pirmininku, re
dagavo Muzikos' Žinias. Tuo 
reikalu dažnai lankydavosi ir 
Darbininko redakcijoje, ieško
damas nuotraukų, medžiagos, 
pasitardamas.

Jis mirė prieš penkerius me
tus — 1977 gegužės 9. Jo pri
siminimui mišios laikomos ge
gužės 16, sekmadienį, 11 vai. 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje. Mišias užprašė velionio 
draugė France s. Draugai ir pa
žįstami kviečiami dalyvauti pa
maldose ir už velionį pasimelsti.

Dail. Juozą Bagdoną paminė
jo Lietuvių Dienų kovo mėne
sio numeris. Į viršelį įsidėjo jo 
nuotrauką, o viduje pasikalbėji
mą su dailininku ir visą eilę 
jo kūrinių nuotraukų. Dail. Juo
zas Bagdonas gyvena Woodha- 
vene, N.Y.

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

CENTER INC. Ezpert auto 
body works — Ducco painting 
— VVelding — Frames straigb- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillsjde 
Avenue, Richmond HilI, N.Y. 
J1418. 24 hr. towing phone HI 
1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

RINKIMAI
J JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBĄ

IR

Į PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMĄ
Apylinkėse balsuojama:

GREAT NECK’O APYLINKĖJE —10 Church St, Great 
Neck gegužės 16 d. nuo 10 vai. ryto Iki 6 vai. v.

MANHATTAN — BRONX APYLINKĖJE — balsuoja
ma paštu. Siųsti Antanui Dėdinui, 74-15 88 Ave^ Wood- 
haven, N.Y. 11421.

MASPETH’O APYLINKĖJE — 65-16 Clinton Avo„ 
Maspeth gegužės 8 ir 15 d. nuo 2 vai. Nei 6 vat p.p. 
Prie Viešpaties Atsimainymo bažnyčios gegužės 9 Ir 16 
d. nuo 9 vai. ryto Nei 1 vai. 30 min. pj>.

NEW YORKO PIRMOJOJE APYLINKĖJE. Prie Apreiš
kimo bažnyčios. 259 North 5th Street, Brooklyn gegu
žės 9 Ir 16 d. nuo 12 vėl. Nei 2 veL p^.

OUEENS APYLINKĖJE — 84-25 109 Street, Rich
mond HM gegužės 8-9 d. Ir gegužės 15-16 d. nuo 
2 vai. Nei 7 vak pų>.

BUSHWICKO APYLINKĖJE . 341 Hlghland Bhrd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

WOOOHAVENO APYLINKĖJE—Vytas Travel Service, 
94-10 Jamaica Avė, Woodhave«i, N.Y. 11421. Betoavtam 
laikas: gegužės 8, šoštadls< nuo 9 v. Nei 4 v. po
piet; gegužės 9, eetauadleah 12 veL Nei 4 v. popiet; 
gegužės 15, šečtadlenl, nuo S v. M 4 v. popiet; gegulės 
16, sekmadieni nuo 12 v. fcl 4 v. popiet

Maironio mokyUoe tėvai, vaMua atvožė, gogui* > 
15, žežtedlonh gnilo NaUuotl mokykloj o nuo iv. MI11 v-r. 
Kultūros Židinio gogužMM motu gegužės 1t» eokmo- 
dlenį, galės bulouotl židtoyfo nuo 12 veL Nei 4 v. popiet

SmuMoonoe IrpapMomM

NEW YORKO APYGARDOS RINKIMINĖ KOMISIJA


