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dėl JAV vedamos užsienio po
litikos, atsistatydino. Nauju 
valstybės sekretorium prez. 
Reagan yra paskyręs Bechtel 
korporacijos prezidentą ir buv. 
iždo ir darbo sekretorių George 
P. Schuhz. Jo paskyrimą turės 
patvirtinti senatas.

dėl Falklando salų, jų valdžiu
si karinė junta suskilo, ir Ar
gentinos prezidentu armija pa
rinko ats. gen. Reynoldo Benito 
Bignone. Karo aviacija ir karo 
laivynas reikalavo, kad prezi
dentu būtų paskirtas civilis žmo
gus. Naujasis prezidentas tarėsi 
su partijų vadais ir pažadėjo 
iki Ą1984 grąžinti demokratinę 
valdymosi sistemų.

58 JAV karo laivų su 4 lėk
tuvnešiais vykdo karo pratimus 
rytinėj Viduržemio jūros srity 
ir prireikus bus panaudoti JAV 
piliečiam iš Libano išgabenti.

Izraelio nainisterių kabinetas 
paskelbė planų taikai Libane 
atstatyti. Pagal planų Libano ar
mija turinti užimti vakarinį Bei
rutą, o Palestinos išlaisvinimo 

i iŠ Libano. Svetimom ka-
rinėm pajėgom pasitraukus, Li
banas turės sudaryti stiprių vy
riausybę, kuri galėtų tartis dėl 
Libano integralumo išlaikymo.

Izraelio ministeris pirminin
ką* Begia pareikalavo, kad Pa
lestinos išlaisvinimo organizaci
jos karinės pajėgos per 48 vai. 
pasitrauktų iš vakarinio Beiruto 
su asmeniniais ginklais, nes ki
taip Izraelio karinės pajėgos 
pradės pulti vakarinį Beirutą.

Saudi Arabija pasiūlė savo 
lėktuvais išgabenti iš Beiruto 
Palestinos išlaisvinimo organi
zacijos karinių pajėgų narius 
į jų pasirinktas valstybes.

Prez. Reagan pakartotinai 
(spėjo Izraelį ir Palestinos iš
laisvinimo organizacijų nenu
traukti sutartų paliaubų, o Iz
raelį — nepradėti puolimo prieš 
vakarinį Beirutą ir duoti pa
kankamai laiko prezidento įga
liotiniui Habib politiniam 
sprendimui surasti.

Argentina iki šiol formaliai 
neužbaigė karo veiksmų su Bri
tanija, kuri dėl to sulaikė į ne
laisvę paimtų Argentinos kari-

Panevėžio vyskupija — du ir -
(nukelta į 2 psl.)

Lenkjjos kai kuriuose mies
tuose įvyko darbininkų dę-

vyskupija — keturis, Telšių ir

nis

Woroclaw mieste dėl to buvo 
areštuoti 257 žmonės.

Birželio 27 JAV vėl paleido 
erdvėlaivį Columbia vienos 
savaitės kelionei apie žemę.

suojant tik Izraeliui ir JAV, pa
smerkė Izraelio invazijų i Li-

ir 8 ministerius, o kiek raks*

šu 261 žmogum pakeliui H New

lno kapo. Kryžius buvo įtrauk
tas į valstybės saugojamų pa-

tikinčiųjų protesto, nei Telšių 
vyskupijos kunigų tarybos

rai.
Vembutuose, Viešvienų apy

linkėj, Telšių rąjone, 1981 rug
sėjo 4 rytų žmonės kryžiaus 
vietoje rado tik skylę žemėje. 
Kryžius ' stovėjo keliasdešimt 

žiūrėjo, puošė, ir dabar žmo
nės skaudžiai pergyvena, kad 
ateistiniai chuliganai nugriovė 
kryžių.

Lieplaukėje, Telšių rajone, 
1981 spalio 30 žmonės pamatė 
du milicininkus ir du skrybė
liuotus ponus vaikščiojančius 
aplink koplytėlę, kuri stovėjo 
miesto centre. Žmonės susirū
pinę kalbėjo, tikriausiai nu
griaus jų gražiąją koplytėlę. 

koplytėlės statulos, vitražai, pa
puošimai.

Šiauliai. 1981 rugsėjo 2 pra
monės įmonių bei įstaigų par
tinių vadovų susirinkime Šiau
lių miesto pirmasis sekretorius 
J. Lufclūskas pareiškė,Tauf gana 
taikstytis su davatkomis, nepai
syti Vatikano kalbų, reikia duoti 
įsakymų nugriauti Kryžių kal
nų.

Prienų rajone Dambravos kai
me 1919 žmonės pastatė nedi
delę medinę Išganytojo ir Švč. nisteriui pareiškimų, kad pašte

Šiem. Nuotr. P. BtvafaUo

NAUJI OKUPUOTOS LIETUVOS 
POGRINDŽIO LEIDINIAI
Nev Yoifcą pasiekė nauji oku-

LKB Kronika, Nr. 58. Nume

Marįjos garbei koplytėlę. Geros 
valios žmonės apdaužytą koply
tėlę 1981 vasarą restauravo. Tai 
pastebėjo rajono partiniai dar
buotojai. Rugsėjo 28 Prienų ra
jono architektas Lėkštutis su 
dviem vyrais (areštuotais) ją nu
verto. Iš pakrautos mašinos dvi 
moterys paėmė Marijos statulė
lę ir kryžių.

Statulėlę ir kryžių pastatė ant 
nugriautos koplytėlės pamato. 
Pašventintą vietą papuošė, ap
sodino gėlėmis.

Tai nepatiko partijos darbuo
tojams. Spalio 9 į šią vietą at
vyko Prienų rajono partinės or
ganizacijos sekretorė Levanaus- 
kienė ir su neapykanta, baisiu 
įtūžimu spardė pasodintas gė
les, daužė kryžių ir statulėlę. 
Išniekintą kryžių ir statulėlę 
Levanauskienė išsivežė. Mote
rys vėl pasodino gėlių, išpuošė 
aplinkų. Tada rajono darbuoto
jai atvarė traktorių, tačiau trak- 
toristas atsisakė griauti pamatus.

Apsodinti gėlėmis, tikinčiųjų 
meilės apsupti ir atkakliai gi
nami koplytėlės pamatai stovi 
iki šiol.

Vietos žmonės parašė komu
nistų partijos centro sekreto
riui Griškevičiui pareiškimų, 

tįįos darbuotojai nemindytu o ypač ekstremistiškai nusiteikę 
•demokratiškiausios sdies" kunigai, kaip Kybartų klebonas
vardo, atitaisytų jiems padarytą 
skriaudų. Koplytėlė privalo sto
vėti savo vietoje. Pareiškimų 
pasirašė 46 tikintieji.

Suiaiko Šaitanų laiškus
Vilniuje 1981 spalio 27 Ni

jolė Sadūnaitė ir jos brolis Jo
nas Sadūnas pasiuntė Ryšių mi

1982 kovo 25. Turi 33 pusla- 

ni! vandalizmas, Kunigų rėmi

kykloje, Nauji leidiniai. Nune

rodė 1988 gegužės 31. Turi 

sulaikyti 74 registruoti laiškai 
į užsienį, o Vilniaus pašto vir
šininko pavaduotojas sako, kad 
jie esą išsiųsti. Jiems nuo 1980 
metų liepos mėnesio nutrauktas 
susirašinėjimas su užsienyje gy
venančiais bičiuliais. Jų siųstų

importuota iki 1985 apie 500, 
000 vietnamiečių. Iškeldamas 

laiškų negavo nei Izraelyje, nei šių problemą, senatorius pažy- 
Vokietijoje, nei Amerikoje. 

w Toliau pareiškime sakoma, 
kad paštas turi kompensuoti paš- 
fc išlaidas už 74 dingusius re
gistruotus laiškus. x

Paskalta “1 tomą”
Kybartuose 1981 spalio 21 

Vilkaviškio rajono komjaunimo 
sekretorius Tėvelis skaitė pa
skaitų. Pranešė, kad kalbės apie 
ekonomijos efektyvų panaudoji
mą. Bet po kelių sakinių apie 
ekonomijų nukrypo nuo paskai
tos temos ir ištisai kalbėjo apie 
religijų. Komjaunimo sekreto
rius piktinosi, kad vis dar tebe
statomi kryžiai Lietuvoje ir dar 
matomose vietose — prie kelių. 
Jis prižadėjo, kad kryžius jie 
griovė ir griaus, nes be jų lei
dimo kryžiaus negalima statyti 
net savo kieme.

Sovietinė valdžia yra labai 
^įsirūpinusi, kad jaunoji karta 

kun. Sigitas Tamkevičius, kun. 
Jonas Kauneckas, kun. Alfonsas 
Svarinskas.

Lektorius piktai kalbėjo apie 
kun Sigitą Tamkevičių, priekaiš
taudamas, kad jis globojęs ve
lionį kun. Virgilijų Jaugelį, prie 
kurio kapo kaip prie šventojo 
dabar meldžiasi žmonės. Velio
nis buvęs ne kunigas, o apsi-

tinama Vakarų kreditais ir Va
karų technologija, pažymėjo, 
kad dabar yra atėjęs laikas iš
tirti žinias, kad tam reikalui.

sadorius Japonijoj Sdzizlaw 
Rurarz.

Makarenko nurodė, kad yra 
kalinama apie 12 mil. žmonių 
Sovietų Sąjungoj ir kad kalinių 
darbas naudojamas didesniem 
projektam įgyvendinti. Jo nuo
mone, dujotiekio pravedimas 
pareikalaus apie 1 mil. statybos

teis-šiuo reikalu padaryti, kadį 
paveiktume Sovietų Sąjungų, 
jog nebūtų piktam naudojami 
žmonės, mes neturim bendri
ninkauti šioj priespaudoj: mes 
neturim toliau teikti sovietam 
ir jų satelitam paskolų ir me
džiagos, kas padaro galima da

OKUPUOTOS LIETUVOS 
NAUJI KUNIGAI

Birželio 6, sekmadienį, 18 
Kauno Kunigų seminarijų bai
gusių diakonų priėmė kunigys
tės šventimus. Šešiolikai iš jų 
kunigystės šventimus suteikė 
Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų 
apaštalinis administratorius 
vysk. Liudas Povilonis Kauno 
arkikatedroje — bazilikoje. Mi
šios su kunigystės šventimais 
prasidėjo 10 vai. 30 min. Lie
tuvos laiku. Dviem prie Panevė- -t . 7:, .

šaukėlis, kaip dabar Kybartuose 
vikaraujantis kun. Jonas Matu
lionis, neturintis valdžios re
gistracijos pažymėjimo.

Lektorius prisiminė ir eisenų 
į Šiluvą, turėjusių įvykti rug
pjūčio 23.

— Mes neleisime, kad tokios 
eisenos būtų organizuojamos, 
neleisime, kad įvyktų kažkas 
panašaus į Lenkijos padėtį. Mū
sų pusėje jėga, ir mes turime 
pakankamai priemonių susi
doroti su organizatoriais. Su 
ekstremistais dvasininkais bus 
imtasi griežtų priemonių.

Palaidojo su bažnyčia
Ylakiai. 1980 gegužės 9 Kau

no klinikose mirė nusipelniusi 
mokytoja Birutė Vindašiūtė. 
Karo metuir visų pokarinį lai
ką ji dirbo Ylakių vidurinėje 
mokykloje. Jai prašant, prieš 
mirtį buvo aprūpinta Ligonių 
sakramentu. Be to, ji prašė arti
mųjų, kad būtų palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis.

Tai pajutę, Ylakių ir Skuodo 
valdiški bedieviai nėrėsi iš kai
lio, ir grasino, ir visokiais bū
dais norėjo įkalbėti namiškius, 
kad mirusių mokytojų laidotų be 
kunigo.

Tačiau namiškiai nenusileido. 
Laidotuvės įvyko gegužės 11. 
Iš visos Lietuvos suvažiavo bu
vę Birutės draugai ir mokiniai

SUIMTI LIETUVIAI, MĖGINĘ 
PABĖGTI f SUOMIJĄ

nis USSR News Brief (1982.

Anot ambasadoriaus Rurarz, 
pąjamos gautos iš dųjų tieki
mo bus naudojamos komunizmo 
imperijai stiprinti. Jis patvirtino 
Makarenko išvadas dėl nepa
prastai sunkios kalinių būklės. 
Baigdamas jis apeliavo į ameri
kiečių sąžinę neprisidėti prie 
pavergimo mašinos stiprinimo.

Dr. D. Krivickas

žio vyskupijos priklausantiem 
diakonam kunigystės šventimus 
suteikė šios vyskupijos apašta
linis administratorius vysk. Ro
mualdas Krikščiūnas Panevėžio 
katedroje. Pateikiame kynigys- 
tės šventimus priėmusių diako
nų surašą:

1. Arnašius Albinas, gimęs 
1940 metais, priklauso prie Tel
šių vyskupijos.

tais metais,

52 metais, Telšių vysk. •
4. Čiupalas Stasys, gimęs 54 

metais, Kaišiadorių vysk.
5. Filipčik Anton, gimęs 59 

metais, Vilnimis arkivysk.
6. Gražulis Juozas, gimęs 56 

m., Vilkaviškio vysk.
7. Gvozdovič Kazimieras, gi

męs 55 metais, Kaišiadorių vysk.
8. Kulvietis Edmundas, gimęs 

56 metais, Vilniaus arkivysk
9. Meilius Kazys, gimęs 58 

metais, Vilniaus arkivysk.
10. Nestiukas Leonidas, gi

męs 55 metais, Vilniaus arki
vysk.

11. Norkūnas Juozas, gimęs 
55 metais, Vilniaus arkivysk

12. Grantas Aloyzas, gimęs
55 metais, Telšių vysk

13. Paltanavičius Albinas, gi
męs 55 metais, Panevėžio vysk.

14. Petraitis Alfonsas, gimęs
56 metais, Kauno arkivysk.

15. Puzonas Rokas, gimęs 56 
metais, Kaišiadorių vysk

16. Saprigonas Raimundas, 
gimęs 58 metais, Panevėžio 
vysk.

17. Veselka Žygintas, gimęs 
49 metais, Kauno arkivysk

18. Vilutis Kęstutis, gimęs 58 
metais, Kauno arkivysk

Kaip iš sąrašo matome, Vil
niaus arkivyskupija gaus pen*

1981
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NAUJAS DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Veličkaitė, R. Petrikaite, V. Kli- 
mavičMtė) ir pianistes A. Vaši- 
liauskas.Apie V. Bacevičių ir jo

DMuycMycr mso 
davė tokį m 
kreipsis į įso*.

Gruzijoje dirigavo S. Sondeckis. 
Keliems koncertams Suomijoje 
ir Turkijoje dirigavo J. Domai*-*

mu, didele meile ir pagarba 
velionei, žavisi, kad jie nepa
būgo grasinimų ir nesusiviliojo

ningai nekreipia į tai dėmesio”.
Arkivyskupas Bernardin bai

gia savo straipsnį šiais žodžiais: 
“Mūsų pareiga nepamiršti nar
siųjų Lietuvos ir kitų komu
nistų valdomų kraštų žmonių. 
(...) Jie yra kankiniai, kurių iš
tvermingumas persekiojimo ir 
mirties akivaizdoj teikia gyvy
bės ir gąjumo visai Bažnyčiai. 
Mes turim išreikšti savo soli
darumą su jais savo maldomis 
ir veikti mūsų šalies politiką, 
kad jiem būtų atstatytos jų tei
sės”. (Elta)

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

HCW MBSEV, HEW YORK — “UMHM AMMMT. I»W»H WBVO 
M wL nk. RL Taip pat "Maste ai LMaiaate”. MM. Me
ras «aL <ak, ■» WSOU, *1 FU Or. A J, Mat, mr. adresas: 
234 SaaU Or. WaKhaap. H J. ortas. Tatai. (2S1) TOS-MM.

KVECAS
JONAS 

1933 + 1976

ir pripildė bažnyčią. Ylakių pa
rapijos klebonas per pamokslą 
pabrėžė, kad velionė ir šiandien 
mus moko, kaip reikia gyventi 
ir mirti.

Po to, kryžiaus vedama kilo
metrinė dalyvių eisena karstą 
nulydėjo į kapines. Tik toje 
minioje nebuvo Ylakių vidu
rinės mokyklos mokinių, nei jos 
bendradarbių mokytojų, kurie 
pakluso bedievių draudimui.

Laidotuvių dalyviai ir Stan

gumas nelietuviškomis pavardė
mis) Neli Beredina, Aleksand
ras Semionovas, Voldemaras 
Chlebinskas ir Petras Skirman-

UETtANŲ RADIJO VALANDA W0RCB8TER, MA. — WICN WL 
Trečtodtoutate fc34Bj3O v.v^ žeėtaėlentato 5-4 v.v. tež. Sd. V. MeBus Jr»» 
wd#M, 23 BMriuy RA, Starembury, MA. 91546. TsL B17 N2Nlf.

žeika kalbasi «u KFWB radijo stoties korespondente Ce- 
cfiia Pedreza ir informuoja 
voje, Latvijoje ir Estijoje.____
valandą per tris dienas Los Angelėje, pabrėžiant dabartinę 
rezistenciją. _

Cincinnati mieste leidžiamas 
dienraštis Catholic Telegraph 
balandžio 16 išspausdino arki
vyskupo Joseph L. Bernardin 
straipsnį, pavadintą “Lietuvos 
tragedija”. Arkivyskupas rašo 
apie LKB Kroniką ir kitu* lei
dinius, informuojančius apie 
tikinčiųjų padėtį Lietuvoj. Pa
sak jo, LKB Kronika smulkme
niškai dokumentuoja “vieną 
pikčiausių persekiojimų, ku
riuo* Bažnyčia yra bet kada 
patyrusi, bet apie kurį daugelis 
žmonių, deja, nežino, ar sąmo-

Žmėnai, Telšių rąjona*. 1981 
rugsėjo 23 kun. A. Pridotka* 
pasiunti Vyriausiąja! Energeti- - 
ko* valdybai pareiškimą, kuria-'"^" 
me sakoma, kad žmonės savo 
namuose už elektros. kilovatą 
moka 4 kapeikas, o bažnyčia 
jau turi mokėti 6 kartas dau
giau. Kai įveda elektrą į karvių ■ 
ar kiaulių tvartą, taip pat nie
kas iš savininko neima šešis 
kartu* brangiau. O kai įveda 
elektrą į bažnyčią, reikalauja 
mokėti procentų brangiau. 
Kur teisingumas?

Kunigas prašo paaiškinti, ko
kiu pagrindu imama šešis kar
tus brangiau už elektrą, kai 
tie patys tarybiniai piliečiai ei- 

melstu | KMtžnyeią.
Kodėl tokia diskriminacija ti-

liūnas, komp. V. Montvila, mu
zikologai M. Kazakevičienė ir D. 
Katkus. Platoką straipsnį Tieso
je paskelbė prof Vyt Lands
bergis. Gerai, kad besit miru
siųjų kūryba pradedama įsileisti 
oro Miežine uždansta.

— Pirmaujantį Lietuvoje Pa
nevėžio dramos teatrą sukūrė ir 
išugdė talentingas režisierius 
Juozas Miltinis, jau pasitraukęs į 
pensįją, bet savo patarimais dar 
vis stovįs arti teatro. Dabar to 
teatro meno vadovu, vyr. reži
sierium ir direktorium yra pa
skirtas žinomas teatro ir filmų 
aktorius Donatas Banionis. Pasi
kalbėjime su spaudos atstovu jis 
pažadėjo ir toliau laikytis J. Mil
tinio sukurtos krypties ir veiklos 
tradicijų. Teatras turįs vienos 
krypties kvalifikuotų ir draus
mingų aktorių branduolį. Jį su
daro: V. Blėdis, G. Karka, K. Vit
kus, S. Kosmauskas, R. Zdana
vičiūtė, E. Šulgaitė, E. Matu
laitė, A. Babkauskas, A. Paulavi
čius, D. Vidugirytė, R. Urbtais, 
D. Melėnaitė ir A. Dūkšte. Tam 
vyresniųjų branduoliui sėkmin
gai talkina nemažas būrys jau
nesniųjų vaidintojų.

— Gegužės pradžioje Gudijos 
sostinėje Minske buvo sureng
tas muzikinių teatrų kūrybinio 
jaunimo festivalis. Lietuvai at
stovavo Vilniaus akademinio 
operos teatro solistei Irena Mil
kevičiūtė, Arvydas Markauskas 
ir -armėnas Gebamas Grigpria-

ARKIVYSKUPO BERNARDINO STRAIPSNIS 
APIE OKUPUOTĄ LIETUVĄ

— Vilniaus universiteto kie
muose pavasarį būna įvairių kul
tūrinių renginių: koncertų, vai
dinimų, literatūros vakarų. Šiais 
meteis gegužės viduryje čia 
buvo surengta Vilniaus miesto 
knygos šventė. Knygos parodą 
surengė Vagos, Minties ir Moks
lo leidyklos. Kiemų lankytojai 
galėjo susitikti su rašytojais, 
kompozitoriais, dailininkais, lei
dyklų atstovais. Paminėte buvo 
ir A. Vienuolio 100 metų gimi
mo sukaktis.

6S-86 « ST . MHMDLE VILLAGE, OUEEMS 
Phones: 326-1282 328-3150

TAI MOŠŲ VIENINTELE VIETA — 
- GAUSI PARODŲ SALE

rajonuose). S. Nėries vardo kol
chozas Vilkaviškio rąjone įpa
reigotas paskirti premiją už kai
mo tematikos kūrinį. Baigiama
sis renginys organizuojamas 
Vilniaus paveikslų galerijoje. Jau 
išleistas almanachas “Poezijos 
pavasaris — 82”. Į šventę įjun
giama ir muzika. Būdinga, kad į 
“Poezijos pavasarį” atvyksta 
“svečiai” iš Rusijos, Ukrainos ir 
Gudijos — jie skaito savo kūri
nius. Juk ir poezijos šventę 
reikia užteršti rusų kalba!

— Gegužės pabaigoje Vilniaus 
senamiestyje buvo aštuntasis 
liaudies muzikos festivalis — 
“Skamba, skamba kanklini”- 
Renginiai vyko gatvėse ir 
universiteto kiemuose, grojo 
penkios kapelos, koncertus su
rengė liaudies muzikos an
sambliai. Festivalyje dalyvavo ir 
svečiai iš Latvijos ir Leningrado. 
Tuo pat metu Kaune vyko 
“Gintarinės triūbos” konkursas. 
Tai lengvosios estradinės muzi
kos renginiai.
_ — Disertacijos pavergtoje 
Lietuvoje turi būti rašomos ru
siškai. Vilniaus universiteto tei- 

'^Jfiami moksliniai laipsųjaittai

— Sovietinės Gegužės pirmo
sios šventės proga keliems lie
tuviams suteikti sovietiniai gar
bės titulai. “Pergalės" žurnalas 
pagerbtas LTSR aukščiausios ta
rybos prezidiumo garbės raštu. 
Nusipelniusių darbuotojų gar
bės vardai suteikti keliems 
“Pergalės” žurnalo re - 
dakcijos nariams: redaktoriui 
Feliksui Vaitiekūnui, skyriaus 
redaktorei Janinai Lankutienei, 
techninei redaktorei Michalinai 
Kunčinienei, garbės raštu pa
gerbta skyriaus redaktorė Roma
ną Brogienė. Dailininkė D. Ta- 
rabildienė apdovanota “Tautų 
draugystės ordinu”.

— Iškilūs pavergtos Lietuvos 
pianistai yra Kęstutis Grybaus
kas ir Liuda Grybauskienė. Ge
gužės pabaigoje Grybauskai Vil
niaus meno darbuotojų rūmuose 
surengė fortepijono dueto va
karą. Pianistams talkino violon
čeliste S. Sondeckienė ir voka
linis kvartetas (R. Maciūtė, G. 
Jasifinaitė, A. Čiplys ir V. Ba- 
kula).

tams orgMiinioti rapetie||M^ 
pravesti spektakliu*. Artimesnė 
draugyste su ^nurrikas teatre 
prasidėjo 1934-1935, kai KW- 
pėdos operos chore daistavo 
"Traviatos” ir “Fausto” spek
takliuose. Pokario metais jis 
mokėsi Kauno konservatorijoje, 
profesoriau* Antano Sodeikos 
dainavimo klasėje. Dainavo 
operos chore. 1948-1950 daina
vo Klaipėdos muzikiniame te
atre pagrindines baritono parti
jas. Jis dainavo Markizą Plau
kėto operetėje “Komevilio var- 

Figarą Rosinio operoje 
paruošė 
operoje 

’. Po to 
čia dai-

Tai aš*
tuonioliktoji poezijos Šventė. Per 
tiek metų ji gerokai nusidėvėjo, 
sušablonėjo. Kasmet ji pradeda
ma Vilniuje prie S. Nėries ir K. 
Donelaičio paminklų. Po atidary
mo rašytojai pasiunčiami į Vil
niaus darbovietes skaityti savo 
kūrinių. Oficialus šventės ati
darymas vyksta Palemone prie 
S. Nėries memorialinio muzie
jaus. Čia įteikiama premija pa
rinktam “Poezijos pavasario” 
poetui. Paskui rašytojai grupė
mis pasisklaido po Kauną ir po 
parinktus rajonus (šiais meteis 
šventės proga literatūros vakarai 
ruošiami Vievyje, Elektrėnuose, 
Telšių, Raseinių ir Vilkaviškio

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Sttver Bau Bukinę Co. Ltotuvlika Ir 
europietiška duona Ir pyragai, Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Balto Ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctioa Blvdn Coroaa, 
Gustus, N.Y. 1t3M. Talef. 770-5154. <

jo mokslo mihisferSos.^DSffinSS' 
net disertacijas ginti jauni Moks
lininkai yra pasiunčiami į Mask
vą ar Leningradą. Vertinimo 
komisijose dalyvauja ir rusai 
“mokslininkai”. Balandžio pra
džioje muzikologės kandidato 
disertaciją Leningrade apgynė 
muzikologė Dana Palionytė. Jos 
mokslinis darbas buvo “Lietuvių 
tarybinė simfonija šiuolaikinia
me etape (1965-1975)”. Iš lietu
vių komisijoje dalyvavo tik mu
zikologas doc. A. Ambrazas, 
Įriti buvo rusai.

— Kovo-balandžio mėnesiais 
įvairiuose Sovietuos miestuose 
koncertavo Lietuvos muzikai: 
pianistas P. Stravinskas, solis
tas V. Noreika su koncertmeis
teriu P. Jaraminu, smuikinin
kas E. Paulauskas su pianiste 
A. Banaityte, klarnetistas A. 
Budrys su pianiste N. Bastriče- 
va, akademinio operos ir baleto 
teatro solistas G. Grigorianas 
(giedojo G. Rossinio mišių te
noro partijas Leningrade), sol. 
A. Stasiūnaitė su pianiste H. 
Znaidziliauriteite, vargonininkai 
V. Survilaitė, L. Digrys, B. Va- 
siliauskas. Gastroliavo ir vyrų 
choras “Varpas” (vad. A. Armi
nas). Armėnijoje gastroliavo Lie
tuvos kamerinis orkestrras (dir.

K. Bažnyčios 
Kronikos

p«“ _ _
“Sevilijos kirpėjas”, 
Onieginą Čaikovskio 
“Eugenijus Onieginas1 
jis grįžo į Kauną ir 
navo Traviatoje, Rigolete ir ki
tose operose. Sukurta dešimtys 
reljefiškų vaidmenų. Jis buvo 
suorganizavęs ir vyrų kvartetą, 
kuriam vadovavo kompozitorius 
J. Lechavičius. Su dideliu pa
sisekimu kvartetas koncertavo 
Kaune. Jo sukaktį paminėjo 
Kauno muzikinė spauda.

— Vilniaus kompozitorių na
muose įvykusioje naujų muzikos 
kūrinių perklausoje buvo dau
giausia kanklių muzikos: komp. 
J. Pauliko “Siuita kanklėms”, 
V. Paketūro kelios muzikinės 
pjesės kanklėms, V. Paketūro 
“Tema su variacijomis kank
lėms”. Iš kitų žanrų perklausoje 
buvo T. Makačino siuita fortepi
jonui “Piemenų žaidimai” ir V. 
Paketūro “Polifoninės pjesės 
fortepijonui”, taip pat J. Juoza- 
paičio “Simfonija mušamie-
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tucijai si 
Siamas

r. Liepos mėnesį jau 24 kartą 
prisimenaari visi pavergtieji 
kraštai, visoje Amerikoje su de-

Kymliteų Bažnyčios pątamayi- 
mais jie gali naudotis, nebesi- 
jausdami esą “svetimtaučiais”,

e •»

Dalyvaukime visi šiame Pa
vergtųjų Tautiį Savaitės minė
jime. Nesvariu, kad gali būti 
karšta.

kurie nesupranta kalbos ar nega
li prisiderinti prie vietinės li
turgijos. Lietuviška parapija yra 
priversta konkuruoti, kad šven
tadieniais ir kitomis progomis 
galėtų pritraukti lietuvius ir juos 
skatinti keliauti daugelį mylių 
į pamaldas, rekolekcijas ir kitus 
renginius. z

Čia uždavinys nėra lengvas, 
nes ypatingai vidurinioji ir jau
nesnioji karta, augusi Amerikos 
katalikiškų mokyklų įtakoje, pa
reigos supratimą jaučia plačiai, 
universaliai, neturėję progos 
taip stipriai prisirišti prie lietu
viškos liturgijos tradicijų ar jose

Amerikos žemyno lietuviškų 
parapijų klebonai išgyveno sa
votišką tautinį atgimimą, neleis
dami “katilui” suvirškinti nau
jųjų emigrantų, bet jų lietuvy
bės dvasią stiprindami lietuviš
kų patriotišku žodžiu, lietuviš
kos liturgijos elementais; gies
mėmis, maldomis, apeigomis. 
Iš dalies ir čia ne visai gali
ma tais nuopelnais didžiuotis, 
atsižvelgiant į tai, kad didelė 
dalis mūsų kunigų nemokėjo 
savo naujojo krašto kalbos ir tik 
lietuviškoje parapijoje galėjo 
rasti savo pašaukimui vietos. 
Iš kitos pusės, jaunesnioji mūsų 
dvasiškuos karta, jau išauklėta 
patriotiškai nusistačiusių, savąjį 
kraštą palikusių tėvų, yra gan 
tvirtai lietuviška, savo sielova
dos misijos sąvoką praplėtūsi 
ir į lietuvybės idealų plotmes. 
Tai ideali dbasiškio lietuvio as
menybė, kuriai reikia ateiti į 
talką, kad parapijos ne tik to
liau gyvuotų, bet tęstų gyvy
binį mūsų tautos laisvės rytojui 
pasiruošimo darbą.

Clevelande įsteigtas Lietuviš-

myne atsidūrusi ankstyvoji lie
tuvių imigrantų banga' savo pa
rapijas pastatė stipriais sociali
nio ir kultūrinio gyvenimo 
centrais. Susibūriavę parapijų 
kaimynystėse, iš caro laikų lie
tuviško kaimo pabėgę į Ameri
kos demokratiją, jie daugiausia 
vengė asimiliuotis ir į parapi
jas glaudėsi ne vien tautinės 
kultūros išlaikymo vedanti.

Tai buvo visų pirma stipraus 
savisaugos instinkto balsas, 
kuriuo vadovaujantis buvo mie
la, saugu ir artima savųjų tarpe. 
Jų steigtos organizacijos arba 
sukosi apie parapijos veiklą 
(teatrai, chorai), arba tarnavo 
konkretiems gyvenimo reikala
vimams — savišalpos, bankelių, 
taupymo įstaigų steigimui. Tar
pusavio santykiai buvo ryškiai įžiūrėti ypatingą reikšmę, kaip 
apspręsti dviejų kraštutinumų vyresnioji, Lietuvą prisimenanti

meilikaudami, padarė visokias 
draugiškumo ir nepuolimo su
tartis, o padui viską sulaužė, 
sutrypė ir ohpavo kraštus bei 
tautas. Kiek pavergtų tautų Eu
ropoje, Azijoje, jau ir Afrikoje. 
Pašalinus pirmąjį kolonializmą, 
atsiranda naujas —- sovietinis, 
komunistinis. Pavergimas ple
čiamas ir Pietų Amerikos kraš
tuose.

Tai tokiame baisiame paver
gimų amžiuje ir dera sustoti 
ir prisiminti visus pavergtus 
kraštus, visus pavergtus žmo
nes, kad bent tuo jiem paleng
vintum sunkias nelaisvės gran
dines. Pavergėjam tai labai ne
patinka. Jie laiškia, nervinasi. 
Ir gerai, nes jie yra nusikal
tę prieš visą žmoniją ir prieš 
pasaulio tautas.

Pavergtųjų prisiminimas rei
kalingas ir nepavergtų tautų 
laisvei saugoti. Kai taip priki
šama pirštu ir parodomi fak
tai, tai praregi net trumpare
giai. Ir patys amerikiečiai pama
to, su kuo jie turi derėtis, kaip 
laikytis. Visi supranta, ko toks 
partneris siekia ir ko turi laukti 
laisva Amerika.

riam pirmininkauja Romūs Bub- 
lys, yra sudaręs įspūdingą metų 
darbų sąrašą, bet kiekvieną 
metų mėnesį paskiriant kuriam 
nors specifiniam uždaviniui. 
Birželio mėnuo — Tėvo mėnuo, 
liepa-rugpjūtis — Lietuvos ti
kinčiųjų mėnesiai, rugsėjis —- 
Jaunimo mėnuo ir tt Planai 
gerai paruošti, rūpestingai ap
galvoti, bet., kas juos vykdys?

Pirmas ir svarbiausias uždavi
nys yra pasiekti tuos, kurie prie 
lietuviškų parapijų nepriklauso, 
gavus įvairių organizacijų sąra-

Nors jau gerokai. įpusėję Lie
tuviškų pavpjjų metai tiek lai
ko, tiek nuotaikų atžvilgiu, ta
čiau didesnės veiklos ar įtakos 
parapijų atgaivinimo srityje vis 
dar nėra išvystyta. O priežas
tys tam yra gana aiškios: tai 
milžiniškas užsimojimas atitai-

čio padarytą žalą per vienerius 
metus. Jei įvairūs minėjimai 
ir jubiliejai yra tik praeities 
didybės atgaivinimas, turint di
delius informacijos ir praeities 
prisiminimų bei archyvų ištek
lius, tai šis užsimojimas nei sa
vo apimtimi, nei pobūdžiu nė
ra į juos panašus.

Kaip vandenyno ar ežero ban
gos, plaudamos krantus, veržia
si į sausumos plotus, taip lai
kas, apimantis įvairius sociali
nius ir ekonominius pasikeiti
mus, įtakoja mūsų visuomenės 
elgesį. Parapijų silpnėjimo ar 
net Uždarymo priežastys buvo 
plačiai nagrinėjamos spaudoje, 
pareiškiant apgailestavimą, bet 
nieko konkrečiai nedarant Ne
žinia, ką tektų kaltinti. Bet ne 
tame esmė — ne visada kalti
ninko atradimas išsprendžia 
problemą. Diagnozė be gydymo 
yra ligonio pasmerkimas mirti.

Kartais, vienai ar kitai insti-

tų Tautų Savaitė. Iš pavergtų 
tautų atstovų yra sudaryti reikia
mi komitetai, kurie, kaip įpras
ta, surengia pamaldas, paskui 
bendras eitynes miesto gatvė
mis, kur nešami įvairūs plaka
tai su šūkiais, parke surengia
mi bendri mitingai — minėji
mai, kur kalbas pasako svarbūs 
šio krašto politikai, valdžios 
žmonės. Spaudoje plačiai apra
šomi įvykiai, primenama, kas 
Joji savaitė, ko ji siekia.

Arperikos kongreso nutarimu 
jpmp 1959 metų liepos trečioji 
savaitė pavadinta Pavergtųjų 
Tautų Savaite. Pirmasis, Kon
greso nutarimą vykdydamas, to
kią savaitę paskelbė preziden
tas Eisenhoweris. Juo sekė kas
met kiti prezidentai.

Eisenhowerio įpėdiniai, deja, 
nutylėjo Pavergtųjų Tautų Sa
vaitės prasmę, kurią jai buvo 
davęs Kongresas. Kongresas 
aiškiai ir konkrečiai buvo sumi
nėjęs, kas yra tie pavergtieji 
ir kas pavergėjas. Eisenhowe- 
rio įpėdinių skelbimuose tas 
konkretumas išnyko. Net šian- 
dįo> kai kųp amerikiečių ,
gSJa tą PūWgf$ų Tautų

pasakęs dabariiits pfe^dėhta& 
Reaganas, nei naciją ginkluoda
mas kraštą, ne visam pasauliui 
gresia pavojus tik iš Sovietų.

Kartu suėję visi pavergtieji 
jau sudaro didelę jėgą, su kuria 
turi skaitytis ir šio krašto poli
tikai.; Ir jie mielai išgirsta pa
vergtųjų šauksmą, uoliai organi
zuoja užtvaras naujai vergijai, 
palaiko pavergtųjų kraštų mora
lę savo radijo transliacijomis.

vaftę linkusi nutylėti, nes tai 
esanti šaltoji karo liekana. Kar
tais net pats Kremlius apšaukia 
Ameriką kaip pavergėją, ir tą 
mintį paskui čia kartoja visokie 
Maskvos agentai.

Pavergtų Tautų Savaitės pro
ga prisimenamos visos paverg
tos tautos. Primenama visiem, 
kad sovietinis pavergimas prasi
dėjo nuo Baltijos kraštų — pir
mosios aukos buvo Lietuva, 
Latvija, Estija. Ir paskui taip 
metai iš metų vis siautėjo So
vietų Sąjunga, pavergdama nau
jas tautas. Pabrėžtina, kad So
vietų Sąjunga, pradžioje visiem

čhis, kuriuose jų vaikai lanko ** o “Altorių šešėly” aprašy
toji kunigų seminarįjos atmos
fera rodo antilietuviško ele
mento persvarą. Ne ^paslaptis, 
kad savo laiku mūsų provinci
jų parapijų klebonai vengė kai-, 
bėti lietuviškai, lietuvių kalbą 
naudodami vien su lenkiškai 
nemokančiais ūkininkais

LOS ANGELES —HELSINKIS
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Kai turistai vėl susirinko į 
autobusą, gidė dar parodė vieną 
netoli stovintį paminklą ir paaiš
kino jo reikšmę. Aš pastebė
jau, kad paminklo pjedestalas su
žalotas bombos skeveldrų, ir pa
klausiau, kas jį sužalojo.

— Ten prie to rudo namo 
karo metu sprogo bomba, ir ske
veldros pataikė į paminklą, — 
paaiškino gidė, bet nepa
sakė, kad tai buvo rusų bomba.

Lietuviškos kratuM*
Į vakarus nuo Helsinkio, pri

siglaudęs prie Suomijos įlankos 
ir apsuptas idiliškų ežerų gran
dinės, laukia turistų Espoo mies
tas. Tai nėra tradicine prasme
miestas su vienu centru ir prie
miesčiais, o apjungia kėturis as- 
varankiškus miestus su atskirais 
centrais.11 tų keturių centrų 
savo natūraliu grožiu, išplanavi
mu ir modernia architektūra iš
siskiria Tsųrfola centras. Daug 
keliauta, bet niekur kitur nete
ko matyti vietos, panašios į 
Tapiola, kur modernioji civiliza
cija būtų taip harmoningai įde
rinta į natūralų gamtos grožį.

Atrodė, kad stilingi pastatai, iš-
šokę iš sodų ir parkų, apsupti 
tvenkinių ir ežerėlių, yra būti
na šio pasaulio kampelio sude
damoji dalis. Be jų tarsi būtų 
prarasta harmoninga pusiausvy
ra. Parkuose išdėstytos garsiųjų 
skulptorių statulos orientuojasi 
neį istorinę tematiką, o į gamtos, 
aplamai žmogiškuosius ir filoso
finius motyvus. Nors didieji par
kų medžiai dar nekeitė lapų, 
bet mažesnieji krOmai jau degė 
rudens spalvomis.

Pilnai pajusti Šios vietovės 
grožį kliudė prasidėjusi dargana. 
Sustojome vieniję vietoje apžiū
rėti prekybinio centro, Tapfoh 
turgaus ir modernių statulų. Ei
nant pro atvirame ore išdėsty
tus turgaus prekystalius, mano
žmona pusbalsis ižtuė: "O, lie
tuviškos bruknės!” Pardavėja, 
viduramžė suomė, kažkokiu bū
du atpažino kalbą Ir garsiai šuo-, 
miikai pasakė, kad lietuviai. 
Sustojome. Bandėme kalbėti, 
bet sunkiai vieni kitus supra
tome. Ji nei angliškai, nei vo
kiškai, nei lietuviškai nemokė
jo. Tik suprato, kad mes ne ii 
rusų okupuotos Lietuvos, o lie
tuviai iš Amerikos. Suomė krai-

pė galvą, spaudė rankas ir ste
bėjosi. Norėdami jai padaryti 
malonumą, nusipirkome kiek 
vaisių. Bet obuoliai, nors labai 
gardžiai kvepėjo, buvo gan blo
gos kokybės.

Grįždami iš Espoo, sustojome 
prie Sibelijaus paminklo. Tai 
nerūdijančio, šviesaus plieno 
vamzdžių masyvas, simbolizuo
jąs vargonus. Vargonų simbolis 
parinktas pabrėžti Sibelijaus 
muzikos harmonijai ir rimčiai, ' 
nors kompozitorius vargonams ( 
nieko nėra sukūręs. Netoli pa- : 
minklo granito uoloje iškaltas Si- ’ 
behjaus biustas. Natūralus bal- 
taliemenių beržų miškelis supa 1 
paminklą.

Suomija Rusijos grėsmės 
šešėlyje

Buvome planavę Suomijoje 

kiek ilgiau pabūti, traukiniu pa
keliauti po kraštą, pamatyti gar
siuosius Suomijos ežerus, pasi
maudyti jų pirtyse. Suomijai pri
klauso apie 30,000 salų (dauge
lis jų mažytės, tik iš vandens 
kyšančios uolos), o ežerai suda
ro arti 10% visos teritorijos ploto. 
Statistika skelbia, kad suomiai tu
ri vieną milijoną automobilių 
ir tiek pat laivų. Buvome; pla
navę paplaukioti laivais, gal pa
sileisti tdimesnėn kelionėn Bal
tijos jūra ir iš tolo bent pro 
žiūronus pamatyti seniai palik
tos tėvynės pakrančių kontūrus. 
Tačiau rudens lietūs visus pla
nus suardė. Vieną pusdienį dar 
su skėčiu pasibastėme Helsin
kyje, sutikome karo metu čia at
siradusią lietuvę, kuri jau įlei
dusi šaknis suomių žemėje, pa
matėme garsiuosius Finlandijos 

rūmus (į vidų neįleido), kur 
1975 buvo pasirašyti nelemtieji 
Helsinkio susitarimai, užsukome 
į garsiąją Temppeliaukio bažny
čią (iškalta uoloje) ir kitą dieną 
išskridome į Paryžių.

Finnair lėktuvas per Baltijos 
jūrą ir pietinę Skandinaviją sku
bėjo vakarų kryptimi. Liūdna 
buvo skirtis su Suomija, ypač 
net ir iš tolo nepamačius Lie
tuvos, nepavažinėjus po suomių 
žemę ir nepas i džiaugus Saulė- 
auksinį tiltą per vakare nurims
tančios jūros vandenis.

Lėktuve kaimynu turėjome 32- 
35 metų suomį, atstovaujantį 
vienai amerikiečių firmai Euro
pos valstybių rinkoje. Nesunkiai 
užsimezgė pokalbis. Papasako
jome jam apie save ir kiek nu- 
bai mažai žinojo apie kaimyni
nius Baltijos kraštus. Tačiau jis

Esąs suomių armijos atsargos 
karininkas. Visiems vyrams pri
valoma 8 mėnesių karo tarny
ba; gi norint įgyti karininko . cūzų kalbos nemokame. Nora ir 
lojpsnį, reikia ištarnauti 11 mė- turėjome poros lietuvių adresus.

— Mūsų būklė sunki, laisvė 

o ir ką turime, rusai viską žino. 
II Vakarų pagalbos negalime ti

kėtis. Po II pasaulinio karo į 
mus žiūrėjo kaip į Hitlerio są
jungininkus, nors mes nuo 
rusų gynėmės, kai Stalinas su 
Hitleriu sąjungininkais buvo.

Suomis pasakojo, kad preky
ba dideliu nuošimčių nukleipta 
į Sovietų Sąjungą, nors Suomi-

Vakarais. Tačiau tenka paklusti 
Rusijos reikalavimams. Po karo

Suomijos respubliką, dabar res- 
cialiai, nei privačiai niekūs ne-

— Karelijoje greitai suomių 
nebebus, — skundėsi suomis. —

Lėktuvas artojo į Belgijos soa-

beilgai kelionei ^Paryžių.

Nusileidome Orly aerodrome.
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timtaučių banketams.

lų lankymęTr Lt.
rodant ne vien lietuvišką, bet

iviškas pastatas lieka 
čių paslaugoms? ves*

pasistažę savo namus. Parapijų papindtaų lietuviškų parapijų 
veiklai per daug plačiai išsiša- uidavin|: visas savo jėgas skirti

Nerimą Nanrtė — VALANDŲ 
UPES. Antras eilėraščių rinki
nys. Išleido Lietuvių Dieno*. 
1981. Hollywood, Califomia.

ir Melbourno LB apylinkių val
dybomis, talkinant Tautos Fon
do atstovybėm. Dr. K. Bobeliui 
išvykstant į Australiją, dr. D. 
Krivickas ir dr. K. Jurgėla pa-

Australijos vyriausybei.

valdybos pirmininko pavaduo
tojas, pakviestas Amerikos Bal
so lietuvių skyriaus vedėjo Al
fonso Petručio, ryšium su bir
želio trėmimų minėjimu, bir
želio 10 kalbėjo apie Sovietų 
agresiją prieš Lietuvą ir bir
želio trėmimus.

karonė vyko Chicagos Jaunimo 
Centre. Buvo pranešta, kad jau 
surinkta 100,000 dol. Stanley 
Balzekas, Jr. su 1000 dol. pa
sižadėjimu pradėjo telkti antrą 
šimtatūkstantinę Lituanistikos 
Katedros fondui.

— Sydney, Australijoj, bai
siuosius birželio įvykius minint, 
mišias tremtinių intencija auko
jo prel. P. Burinis, pamokslą 

ganizuotai su savo vėliavomis 
minėjime dalyvavo skautai, šau
liai, ateitininkai, ramovėnai. Pa
skaitą skaitė inž. Vytautas Bu- 
kevičius, meninę programą at
liko vietos choras ir kitos pajė
gos.

— Jungtims pabaltiečių ko
mitetas ieško reikalų vedėjo, 
galinčio dirbti -komiteto įstai
goj,'Roekville, Md., pdną lai
ką. Dėl informacijų kreiptis į 
M. Kari, 301 340-1954A Suinte
resuoti kandidatai savo pasiūly
mus turi pristatyti iki rugpjū
čio 1 adresu: Chairman, JBANC, 
P.p. Box 432, Rockville, Md. 
20850.

— Rašytojos Aurelijos Bala- 
šaitienės novelių rinkinio “Su
sitikimas pamary” pristatymas 
visuomenei įvyks spalio 10 Cle- 
velando Lietuvių namuose. 
Rengia Clevelando skautininkių 
draugovė.

— Hamiltone trys savaitga
liai paskirti daugiakultūrinei 
veiklai. Gegužės 1 buvo suvai
dintas muzikinis veikalas 
“Jacob — Two-Two”, kurį re
žisavo Danutė Kudabaitė- 
Cockmon, vaidino Elena Dau-

Kalvaitis, o taip pat ir būrys

vaikų teatras vaidino Alės Rūtos 
veikalą “Žiogas ir skruzdė”. 
Gegužės 8 “Aukuro” teatras da
vė premjerą M. Šalčiūno “Rieda 
gyvenimo ratai”. Režisavo ir pa
ti^ vaidino Elena Dauguvietytė-

1241 No. Ashland Aveauke Įvairiem autoriam tenka ap-

■.W4TW'

vo tapybos kūrinius yra išsta
čius! birželio 29 - liepos 18 
Galerijos patalpose, 744 North 
Welis St, Chicago, III.

Atkfaryfe kooction nuo 9 valandos ryto iki 9 valandos viki «o. Šoitadlontaia Ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet

Afoos namai”.

305 673-8220

..........

475-S74ą

bės išlaikymo darbe, atsiuntė 
25 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

— PreL Liudvikas Mendelis, 
Šv. Alfonso lietuvių parapijos 
klebonas emeritas, šiuo metu 
sunkiai serga ir paguldytas Bal* 
ttanorės ligoninėj.

tojai: S. Marcinkevičius, Glens 
Falls, N.Y., D. Gudelis, Palm 
Bay, Fla., A. Puslys, West 
Haven, Conn. Sveikinam nau
jus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Naujiem skaityto
jam Darbininko prenumerata 
pirmiem metant tik 12 dol. M- 
naujinant — visiem 15 dol. me
tam.

Utstfljd.)
lietuvišką parapijų- Taip pat rei-

natinė auka tautinei parapijai 
įgalintų šeimą naudotis parapi- 

mos gyvenimo momentais — 
sutuoktuvėmis, krikštu, laidotu
vėmis. Aktyviems parapijų na
riams skatinimas nereikalingas, 
bet parapijų išlikimo klausimas 

pritraukimu nuo lietuviškų para
pijų nutolusiais asmenims. Gy
venimas turi savo reikalavimus, 
ir parapijoms reikalingi pinigai, 
kasdien pragyvenimo kainai ky
lant Bažnyčia turi būti apšildo
ma, parapijos administracija turi 
gauti piniginį atlyginimą, patal
pos turi būti prižiūrimos, re
montuojamos, tvarkomos. Vien

PHILADELPHIA, PA
Velykų stalas

Malonu konstatuoti, kad išei
vijos lietuviai, pasklidę keliuo
se kontinentuose, vis plačiau 
pradeda propaguoti bei priau- 
gančiom kartom perduoti Kūčių 
ir Velykų papročius.

Jau daugel metų Philadelphi- 
joj ruošiamos bendros Kūčios su 
gražiais senoviniais papročiais. 
Jos sutraukia visų kartų žmo
nes. Į Kūčių ruošos darbus uo
liai įsijungia ir šiame krašte gi
musi karta. x

Per Atvelykį mūsų kolonijoj 
pirmą kartą Lietuvių tautodai- 
iės: instituto Philadelphijos sky- 

Serga H. Misliauskas
Henrikas Misliauskas, vos tik 

atvažiavęs į Philadelphiją, nuo- I 
širdžiai įsijungė į Balto darbus: 
buvo uolus aukų rinkėjas, ruošė 
gegužines, pobūvius, veik viso
se valdybose ėjo vienokias ar 
kitokias pareigas. Jis daug poil
sio valandų paaukojo ramovė- 
nam, LB apylinkei, Amerikos j 

_ ,____ ____ _ _______ lietuviu tautinės S-gOS, Phila-.J 
liaus iniciatyva buvo suruoštas delphijos skyriui, Lietuvių Na-j 

mam ir kitur, kur tik jo pa
galba buvo reikalinga.

turtingas Velykų stalas.
Genovaitė Mačiūnienė, sky

riaus pirmininkė ir baliaus ko
ordinatorė, įvadiniame žodyje 
pažymėjo, kad Tautodailės insti
tutui be tiesioginio uždavinio 
— puoselėti lietuvių tautodailę 
išeivijoje — rūpi ir lietuviškų 
papročių bei tradicijų išlaikymas 
bei jų perdavimas priaugančiom 
kartom. Vylėsi, kad pirmas ban
dymas Philadelphijoj bus tęsia
mas ir toliau.

Jūratei Stirbienei, vaišių pra
vedėjai, anglų kalba platokai 
supažindinus lietuvių draugus 
su velykiniais papročiais bei 
valgiais, sekė trumpa meninė 
programa. Birutė Šnipaitė piani
nu paskambino dvi ištraukas 
iš Bacho French Suite No. 6: 
Allemande bei Sarabande ir 
Debussy Les Collines d’Anacap- 
ri. Solistė Ona Šalčiūnienė, pa
dedant Bronei Volertienei, solo 
padainavo tris liaudies dainas.

Kun. K. Sakalauskui sukal
bėjus maldą, prasidėjo gausių ir 
skanių valgių ragavimas.

Velykine puota susidomėjimas 
buvo toks didelis, kad Lietuvių 
Namų Čiurlionio salė, talpinan
ti apie 250 žmonių, vėliau pa- 
reiškusiem norą dalyvauti ne
beturėjo vietų. Rengėjos iš pa
daryto pelno nupirko keturias 
Lietuvių Namų akcijas, planuo
ja įsigyti stakles ir realizuoti ki
tus užmojus.

Philadelphijos Kultūros Cent
re balandžio 17-18 įvyko inž. 
Juozo Rygelio, svečio iš New 
Jersey, spalvotų, įvairaus forma

džiulio rinkinio į Philadel^hiją 
buvo atvežęs apie 40 nuotraukų. 
Jose dominavo Kūrėjo gamtos 
grožis visuose metų laikotar
piuose.

no susirinkusiu* su autoriaus

Paroda ypač daug lankytojų 
susilaukė antrą dieną, per At
velyki- Apie ketvirtadalis eks
ponatų liko Philadelphijoj bei 
jos apylinkėse.

Dr. Romas Šnipas, atidaryda-

lietu- 
dau- 

Pa-

Parapijų pagrindinis uždavi
nys yra sielovada. Pasaulinių 
organizacijų yra įvairūs uždavi
niai. Abipusis bendradarbiavi
mas yra būtinas, nes daugumo
je atvejų parapijos nariai yra 
taip pat ir tam tikros organi
zacijos nariai. Tačiau kai pla- 

lėto parapijų nariai, abi para
pijos turi vienodai į tų organi
zacijų reikalus reaguoti. Gi or
ganizacijos turi skirti vienodą 
dėmesį visoms parapijoms, ne
diskriminuojant prieš kurią nors 
vieną.

Parapijų veikla neprivalo už
gožti organizacijų veiklos, tei- 

zoRygelio darbai ne kartą yra 
džiuginę New Yorko ir apylin
kių lietuvius. Parodą ruošė Vin
co Krėvės lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas.

Prieš kurį laiką H. Misliaus- 
kui rimtai sunegalavus, buvo 
amputuotos žemiau kelių abi ko
jos. Šiuo metu jis yra namuo
se ir pamažu sveiksta nuošir
džioj giminių globoj. 

Bronius Vaškaitis
Illinois universitete pavasario semestrui baigiantis, kalbasi 

- studentė Danutė Račiūnaitė ir prof. Marija Stankus-Saulaitė.

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

®PACKAGE EXPRESS1TRAVB AGENCY, INC
CLICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6599; 
591-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia tfum- 
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitaiipsnokami mūsų Įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

J»rte firmos skyrių yra krautuvės; jose rasit* žemiausiomis minomis pasirinkimui 
Įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei Ir kitų daiktų.

MOŠŲ SKYRIAI'
Miami Beacb, FU. 33139H201 17 St._________

Allfnkrem, Pa. — 126 Tilghman Street — 
31, MA — 1828 Fleet Street_____ _

PJ.T. 11218 — 485 McDonald Avenue

Svncase, N.T. 13204 — 315 MarteHua Street

ma būtų atstatyti parapijas į 
lietuviškos dvasios židinį ir jose 
priglausti visus tikinčius lietu
vius, pirmoje eilėje rūpinantis 
jų sielovada ir religiniais patar
navimais. Nereikia užmiršti, kad 
turime ir tokių lietuvių, kurie 
nėra aktyviai religingi, kurie ta
čiau yra mūsų tautos vaikai. 
Jei visuomeninę veiklą pavėsi
me vien parapijų iniciatyvai, 
skriausime ir save, ir mūsų tau
tos ateitį.

Lietuviškų parapijų metų

V. KRĖVĖS PREMIJA
Keturioliktoji Vinco Krėvės li

teratūrinė premija, skiriama 
kas antri metai už grožinės li
teratūros kūrinį, išleistą išeivi
joje, bus įteikta š.m. rudenį. 
Premiją skiria Lietuvių Akade
minis Sambūris Montrealyje, 
Kanadoje. Iki šiol šią premiją 
yra laimėję šie mūsų rašyto
jai: Jonas Aistis, Jonas Mekas, 
Algimantas Mackus, Kostas Ost
rauskas, Vincas Ramonas, Ma
rius Katiliškis, Antanas Vaičiu
laitis, Liūnė Sutema, Juozas 
Kralikauskas, Eduardas Cinzas, 
Tomas Venclova ir Henrikas 

LetiaviŠkoji parapija neprivalo 
boti "viduomenę dalinančia sie
na, nes ji tada nustoja savo, dva
sinis didybės. Parapija privalo 
skleisti bendradarbiavimo, vie
nytės, tarpusavio meilės ir su
gyvenimo idealus.

Parapijų metus geriausia būtų 
atžymėti, pakeliant parapiečių 
skaičių, o naujiems parapijos 
nariams sudarant malonią, jau
kų atmosferą, kurioje jiems bū
tų diaota proga pasijausti vienos 
didelės, darnios šeimos dalimi. 
Tik tada numatytos kultūrinės, 
religinės ir dvasinės programos 
pasieks tuos, kuriems jų labiau
siai reikia.

Nagys.
Leidyklos arba patys autoriai 

prašomi atsiųsti bent po vieną 
eaempliorių 1980-1981 metais 
išleistų grožinės literatūros vei
kalą šiuo adresu: H. Nagys, 
"OO-B Champagneur Avė., 
Moatreal-Outremont, Que. 
Canada H2V 3P8. Neatsiųstos 
knygos nebus svarstomos.
Dabartinę Liet Akad. Sam

būrio valdybą sudaro: J. Kibirkš
tis — pirm., H. Nagys — vice- 
pima., A. Ottienė — sekr., J.' 
Niedvarienė — ižd. ir A. Kli
bins — narys. H. N.

435-1654 
342-4240* 
IT) IHO 
8954)700 
486-2818 
925-2787

(216) 8454978 
_.. 3654780

21S WA 54878

Jurkus. 46 psL
Autorė (Kazimiera Gaidytė- 

Bulsienė - Miškinienė) pirmąjį 
savo eilėraščių rinkinį “Relik
vijos” išleisdino 1964.

Jos eilėraščiai kuklūs, neste
bina skaitytojo: “vien vargo li
nelis be tulpių vainiko, maz
geliais sunerta mintis” (jos pa
čios žodžiais tariant). Vis dėlto 
ir tame kuklume jaučiamas jos 
poetinis žodis.

Štai keletas posmų iš eilėraš
čio “Valandų upės”:
Katkas man pasakė, kad būsiu 

siuvėja 
Ir siūsiu žodžius nuolatos, 
Eilėraitį kirpsiu,jam formą 

sudėjus, 
Ir jis bus tik mano mados.

Bet eilės nelygios — siūlę 
persiuvo,

Netiesiai iiėjo katkas,
Įdėjau spalvų nesuderintą ipulę, 
Hardžius nebuvo tas pats.

šiandieną ir vėliai bandau 
siuvinėti

Ir atarų dygsnius vedu,
Veriu skietan nytis, bandau jas 

sudėti
Ir audžiu upes valandų.

JAV TRYS DEŠIMTME
ČIAI. Redagavo Balys Raugas. 
Išleido Jungtinių Amerikos 
Valstybių Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdyba. 1982 
Lietuviškų parapijų metai. Vir
šelis Jono Stelmoko. Gausiai 
iliustruota nuotraukomis. Spaus
dino Franciscąn Press. <341 
Highland Blvd., Brooklyri, NY 
11207. Tiražas 1000 egz. 376 psl.

Šiemet minime Jungtinių 
Amerikos Valstybių Lietuvių 
Bendruomenės 30 metų sukaktį. 
Ta proga ir šis leidinys. Ta 
proga ir šie prel. Jono Balko
no, prieš 30 metų buvusio Lai
kinojo Organizacinio Komiteto 
pirmininko žodžiai:

“Dabargi po 30 metų jau ga
lime pažvelgti ir į Lietuvių 
Bendruomenės darbo vaisius, 
kurie ir džiugina ir stiprina 
viltis ateičiai. Gyvenimo kelyje 
pasitaikė baslių, duobių, ak
menų, erškėčių, vingių ir ki
tokių kliūčių. Vieni krito pa
kelėje, kiti išpuolė, bet darbš
tieji patriotai pasiliko ir ište
sėjo. Išbandytųjų rankose yra 
Bendruomenė. LB vieningumas 
ir stiprumas dabartinei tautinei 
kovai labai reikalingas.”

Knygoj į tuos Bendruomenės 
darbo vaisius ir žvelgiama. Iš 
tikrųjų jie “džiugina ir stipri
na viltis ateičiai”.

Knyga pradedama Vytauto 
Kutkaus, dabartinio JAV LB 
krašto valdybos pirmininko, 
rašiniu “JAV Lietuvių Bendruo
menė auga, plečiasi ir stiprė
ja”. Po jo — prel. Jono Balkū- 

žodis. Toliau — Algirdo Bud- 
reckio rašiny* “JAV Lietuvių 
Bendruomenės 30 metų apžval
ga”.

Didžiąją knygos dalį sudaro 
įvairių autorių JAV LB apygar
dų ir jų apylinkių apžvalgos.

Apžvelgiama ir tarybų veikla: 
švietimo, Socialinių reikalų, 
Visuomeninių reikalų, Kultūros.



(nisnotri sueinant j scenų. įrw»- 
šus vėfevas ir sugiedojus JAV 
ir Lietuvos himnus, visus pa- 
svefkfao gan., garbės konsulas

-1- -- - f ‘ -->y -t _ ——•< • XX W»----- *>.» _CutMtu> CTWi 2MM81n- vF< nS3DUu0*
! tari, sudainavus “šiandien mū
sų Šventė" (žodžiai Vytės Ne- 
: unėlio, j nutik B. Budriūno), 
buvo pastatytas Alės JUMos pa
tašytai scenos vaizdelis — mon-

kiU, jaunimas.
surežisuotas O. Razutienės ir
A. Žemaitaičio. Akomponavo

ThrSrotbersI>taareika,tty ^Dovydėnas. $6.00 
WeWBCMp«*the W0dd, by L. Dovydėnas. $5.00 
CrotatA^ V^ihunonas. $400 z

rėš pašvaistė". Šiame vaizde
ly vaidmenis vykusiai 
aft&ko: A Kungys (senelis), K.

-K?- - V - -> -------- - -*V- v __x«iUviiiSiCaS i luons KCmO“ 
ninkar), V. Vilkas (kunigaikštis 
Kęstutis), R. Stančikaitė (Biru
tė), T. Budimis (žiogas - smui-

Albtun — A Galdikas. $16100 
ns>Albtnn — J. Juodis. $&00

The Viofatiens «f Hemam Rigbts in Soviet Occupaed I ithuamia

WeWKC<celebruojant kuo. <fr. V. Bartuš-
Nvotr. L. ruitn

Brazdžionio melodclflamaci-

1977 —$4j00. 197^80 —$8:60

Žilvitis, Noriu miego, Landy- ti į meną (B. Misiūnas) ar pe- My Lithuamian Ceioring Book. Vol. 1 and 2, $2.50 each.

pianinu O. Barauskienė, akor
deonu L Polikaitis ir orkestras

rinė diena", B. Budriūno, iš SeHukas) su viešnia soliste D.

Vilnųos atstovas tl. Misiūnas, gįminX5 3^.
agpmgo gmtosos , P. Casp^.

žemės atvarzdąvmm paveiks- nsdarvtes tautiniais motv-

moksle knn. Bartuška minėjo
kai kurias mintis iš Braz<feo- 
nin Doeziios Dievo ir tėvvnės*”7'^ . j - t'- mascagni, <mp par Vr. verai rūmo manu praevių įKuac
temoms. Per mUre g>edįo Trova.
Aoras, verfamas komp. B. Bod- x fr meistrBkai

rdSSTIjo Į “ [m:1 5?- ?“"•

lūnas, baigiant Suktiniu ir susi- 
2! buriant į Gedimino pilį. Šokiam 
4 vadovavo D. Varnienė. Jai tal

kino V. Bendziulis, A Bužė-

Nuo jų skirtinga yra L Braz
džionienė, besireiškianti savo 
piešiniais (raižiniais), dažnai Dr. Vinco Kudirkos šaulių Perkttno choras šioj salėj kon-- --į- • _ - - K v-* -• - ; $6.00

Poli-
kaitis.
. Mariau sudėtingi šaldai buvo 
attekami vaikų ir jaunių, o su
dėtingesni — jaunimo. Baigiant 
programų, kalbėjo R. Dabšys, 
JAV LB Vakarų apypsdos pir-

kėnas buvo išstatęs keramikos 
dirbinius (įvairias vazas), J. 
Šiapelytė — tautines juostas ir 
audinius tautiniam drabužiam,

Prisirinko pilna salė svečių. Jų ea

Lomelio.

These and other Litheanian-English books, records, auto 
stickeiš, Liduianian and USA Flags, T Skirta wtth Lithuanian 
Emblems and varioms other souvenirs are avrihdde afc /

DARBININKAS ADMDiiSTRATIVE OFFICE
341

tiesei L B-ritS ritytatytmo len
telę su įrašu už josnepnpras- 
tri Uratų darių <a jmaitaiu

ŠM h t riti! dalyvavo ir San 
Francisco tautinių Šokių grupė 

/*Vakmų vaflcaT, vadovunį—iii

OFM,
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Matulaičio

tuviai. Programoj buvo 
giesmės lietuviškai, kūrinėliai

TtotkUal tokiai, "Vktta" —17 toki, — TM

Pofca Happlness, 12 lenkiškų polkų — 8.00

glam m daina, Anoj pusėj Nemunėlio, Lietuvių dainos ir polkos, 
Nr. 2, Liet senos dainos Nr. 4 k Nr. 5, Vynas ir gitara, 40 melodijų, 
LNraanla Daubaro, (vairios dainos ir 8 trach Dainuojame su Rūta.

DARBININKO ADMINISTRACIJA
341 HIGHLAND BLVD. BROOKLYN, N.Y. 11207 

(Siųsti tik plokštelių užsakymus. Gavėjas apmoka tik gavęs sąskaitą 
ir plokšteles. Kartais užsakoma plokštelės, kurios išparduotos)

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

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
'pjauląBįifį aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 318 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland BIvrL, Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Ltthuanian Cookery” už 8 dol. Persiuntimas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė _________________ __________________________

Miestas, valstija, Zip _____________________________ ________

NAUJOS
KNYGOS

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

A. Balašaitienės — Susitiki
mas pamary, novelės. 8 dol.

P. Melniko — Gėlių generaci
ja. 8 dol.

I

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

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

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

V. Bagdanavičiaus — Tautos

E. Jucifltės — Ąžuolynėlis, 
romanas, 8 dol.

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

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

J. Brazaičio Raštai, III tomas. 
15 dol.

A. Gustaičio — Algis Trakys 
ir Taksiukas šleivys — Žuvi
ninkai. Iliustruoti skaitymai 
vaikams. 2 dol. ,

J. Puzino — P. Avižonis, 12 
dol.

č. Butkio —; Teisėjo atsimini
mai, 10 dol.

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

Dr. A. Ruklos — Kovos dėl

dol. TotofaM*: (21* 4414700
DLKAb

rtya, 18 dol.
Lietuviai Sibire — albumo 

formato leidinys, 20 dol.

lietuviškų dainų rinkinys, kaina 
8 dol.

Persiuntimui pridedamas 1

šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, lietuviškos knygos ir su

le (base) — 2 dol.
šie ir panašos suvenyrai, lie

tuviškos knygos ir plokštelės

tractft, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.T. 11207.15 dol.

ipokos — Lietuvos isto-

no lietuvių ansamblio dainos,

A. Barono — Trisdešimt isto
rijų suaugusiems, novelės. 8 dol.

R. Spalio — Auksinio saulė
leidžio gundymai, 10 dol.

A. Norvilo — Dvikalbišku- 
mas, 2 dol.

M. Aukštaitės — Išeivė. 6 dol.
Victor Hugo — Vargdieniai, 

5 tomai. 15 dol.
K. Grigaitytės — Marių vėjui 

skambant. 4 dol.
Leonardas Kerulis — Išvežtų

jų sąrašas, 22 dol.
K. Bradūnas — Užeigoje prie 

Vilniaus vieškelio, premijuota 
poezijos knyga, 6 dol.

Persiuntimui pridedama po 1 
dol.

Šios naujos lietuviškos kny
gos, plokštelės, suvenyrai gau
nama Darbininko administra
cijoj, 341 Highland Blvd., Bro
oklyn, N.Y. 11207.

SUVENYRAI

lipinama

Automobiliam lipinukai (de- 
cal), Lietuvos Vytis su trispalve 
ir stilizuotas Vytis, lipinama iš 
vidaus. Lietuvos Vytis su tri
spalve ir Amerikos-Lietuvos vė
liavomis bei Vyčiu, 
išorėj. Kaina po 1 dol.

Lipinukai išorėj 
SVEIKAS ir kiti po 
Lietuva su Vyčiu, L.T. 2 dol.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (base) 
— 1.50 dol. Lietuviška ir JAV 

LABAS, 
1.50 dol.

dažė Lolita Burokaitė ir seselės 

ja Navickaitė, Stasė Nonnantaitė 
ir Paulė Savickaitė. Fleitistės: 
Maurine Malay ir jos mokyto
ja Jane Cassidy. Prie pianino 
— seselė Bernadeta Matulaitė. 
Darniai atlikti kūriniai dalyvius 
nuteikė šventiškai.

Po programos visi pasivaišino

LB apylinkė prisiminė 
motinas ir išsirinko valdybą 
LB Putnamo apylinkės meti- 

dondvario salėj buvo pradėtas 
kun. R. Krasausko malda. Dienai 
esant skirtai motinos pagerbi
mui, prisiminta motina ir susi-

Sės. Augusta Sereikytė trum
pai, bet vaizdžiai papasakojo 
apie pastangas įvesti visuotinį 
Motinos dienos minėjimą Lietu
voj 1929. Ji buvo viena iš ini
ciatorių. Spaudai ir veikėjam pa
dedant, toji šventė Lietuvoj 
greitai prigijo ir buvo švenčiama 
gegužės mėn. pirmą sekmadienį. 
Motinai pagerbti visi susirin
kusieji sugiedojo “Marija, Mari
ja”.

Valdybos veiklos pranešimą 
padarė pirm. J. Kriaučiūnas. Val
dybos nariai buvo uolūs ir daug 
nuveikė. Be kitko, jis paminėjo, 
kad šiais metais Vasario 16- 
osios proga buvo surinkta 803 
dol. aukų. Tai nemaža suma šiai 
negausiai lietuvių kolonijai.

Kontrolės komisuos pirm. pred. 
A. Vasaitis pasidžiaugė valdybe* 
veikla ir iždą rado gerai vedamą.

Naujon valdybon išrinktieji 
jau pasiskirstė pareigomis: dr. 
Juozas Kriaučiūnas — pirminin
kas, prof. dr. Česlovas Masaitis 
— vicepirmininkas ir narys švie
timo bei kultūros reikalam, Dan
guolė Sadūnaitė — sekretorė,

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Kur gintarais ... Montrealio 
lietuvių jaunimo ansamblis 
“Gintaras” atlieka lietuviškos 
muzikos, tautinių šokių, dainos 
ir žodžio pynę. Skudučiai, rage
liai, birbynės ir kanklės įjungia
ma į 16 atliekamų kūrinių. Kaina 
10 dol. x

Dainos, muzika ir gėlės—pagal 
Prano Lemberto žodžius J. Gai
delio, G. Gudauskienės, St. Gai- 
levičiaus, O. Metrikienės ir St 
Graužinio kūrinius dainuoja so
listai, vyrų kvartetas ir chorai. 
12 skirtingų kūrinių. Stereo. Kai
na 9 dol. Persiuntimui prideda
mas 1 dol.

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

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-

Ateitininkų šeimos iš aplinki
nių sričių dažnai kviečiamos 
praleisti savaitgalius ir padisku
tuoti visuomeniniais, religiniais
ir kitais klausimais prof. dr. Ma- 
saičio namuose, Thompsone. 
Toks susibūrimas vyko ir gegu
žės 14-16. Tuo pat laiku būre
lis ateitininkų moksleivių, kun. 
S. Ylos vadovaujami, turėjo kur
selius seselių globoj. Dr. Masai
tis atkvietė ir solistę Giną Čap- 
kauskienę. Gegužės 15 Raudon
dvario salėj ji atliko koncertą 
minėtų susibūrimų dalyviam, se
selėm ir vietos lietuviam. Jai 
akomponavo muz. Saulius 
Cibas.

Koncerto programa atlikta ke
turiomis dalimis. Pirmą dalį su
darė giesmės: “O Kristau” — 
žodž. S. Ylos, muz. S. Gailevi- 
čiaus, “Viešpaties pa
saulis” — žodž. B. Brazdžionio, 
muz. G. Gudauskienės, “Bist du 
bei mir” — J.S. Bacho ir “Alle- 
luia” — W.A. Mozarto. Antra 
dalis — lietuviški kūriniai: 
“Mergaitė” — žodž. Maironio, 
muz. J. Stankūno, “Liepsnelė”— 
žodž. L. Andriekaus, muz. J. Go- 
vėdo, “Dainos, muzika ir gėlės” 
— žodž. P. Lemberto, muz. O. 
Metrikienės, Gėlės iš šieno” — 
žodž. K. Binkio, muz. VI. Jaku- 
bėno. Trečioj daly muz. S. Ci
bas atliko F. Chopino “Baladę 
G minor”. Ketvirtoj daly solistės 
buvo atliktas J. Strausso kūrinys 
“Pavasario balsai”, verstas S. 
Santvara. Bisui — V. Kuprevi
čiaus “Lakštingalos giesmė”.

vieną klausytoją. Pabaigoj solistė 
sveikino savo akompaniatorių 
Saulių Cibą, šį pavasarį tapusį 
M.D. Visi plojimu sveikino mu
ziką ir naują daktarą, baigusį 
Harvardo medicinos mokyklą.

Ateitininkai prisiminė visiem 
nusipelniusį kun. Stasį Ylą, kurio 
vardadienis buvo prieš savaitę. 
Jam sugiedojo linkėjimų giesmę. 
Dr. J. Kriaučiūnas, dėkodamas 
Bendruomenės vardu solistei ir 
akompaniatoriui, prašė visus 
padėti solistei išleisti jos atlie
kamų dalykų plokštelę. Plokšte
lės išleidimui aukas siųsti arba 
iš anksto ją užsisakyti (kaina — 
10 dol.) galima šiuo adresu: 
Juozas Šulaitis, 1287 Woodside 
Road, LaCrange Park, Illinois 
60525.

J. Kr.

Duok Darbininką paskaityti 
savo kaimynui ir paragink užsi
prenumeruoti.

DDCTBl PARK 
PHARMACY

2844180

DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ

PAKELIUI Į PROFESIONALES
Marytė Bizinkauskaitė, sopra

nas, mūsų visuomenei yra žino
ma nuo 15 metų amžiaus, kaip 
Šv. Kazimiero parapijos choro 
dalyvė bei solistė Brocktone, 
koncertavusi mūsų kolonijose ir 
tebekoncertuojanti. Ji lanko 
Bostono konservatoriją ir greitu 
laiku žada ją baigti. Koncertas, 
vadinamas Junior Beeitai, yra 
viena sąlygų bakalauro laipsniui 
gauti, šis koncertas įvyko kovo 
7 Bostono konservatorijos sa
lėj.

Nedidelė salė buvo pilna 
klausytojų ir žiūrovų. Daugiau
sia jų buvo iš Brocktono, bet 
buvo ir bostoniškių.

Pagal programą Marytė baigia 
operos klasę. Ji turi gražų bal
są, ritmo pajautimą ir gerą klau
są. Tai ko gi jai reikėjo moky
tis? Daug. Pirmoj eilėj balso pa
statymo. Jos balsas šiandieną yra 
valdomas jo pačios. Jos kvėpavi
mas nesudaro jai problemų, gal 
ir niekada nesudarė, bet dabar 
jis yra reguliuojamas pagal jos 
norą. Balsas įgavo “apvalumą”, 
spalvą, aukštutinės gaidos yra 
gaunamos be sunkumo, į jas 
“plaukiama”. Gražus yra jos 
crescendo. Melodijos pasidarė 
jautresnės, minkštesnės, dina- 

sas ritmiškai ir tiksliai iš že
mutinio tono kyla į aukštutinį 
ir leidžiasi žemyn, iš piano į 
forte ir atgal. Vietomis įgauna 
tragizmo, lyg tamsesnė spalva 
įsibrauna į jos dainavimą.

Marytė turi ateitį kaip daini
ninkė solistė. Jai reikės dar daug 
dirbti, didinant savo repertuarą, 
įvairinant dinamiką, įgyjant psi
chologinį veikalų supratimą ir 
interpretaciją.

Dainininkas nešiojasi instru
mentą su savim: tai jo gerklė. 

N. PR. MARUOS SESERŲ VIENUOLYNO 
SODYBOJE, PUTNAM, CONNECTICUT

PIKNIKAS
įvyks 1982, liepos 25, sekmadieni, tokia tvarka:

11.-00 — iv. mišios, pamokslas, procesija

12:00 — pietos, pramogos

3:00 — Noringos mergaičių stovyklos programa

Atvykite pabendrauti, pasidžiaugti 
Pasikvieskite ir savo draugus

Mažiausias nušalimas ar vėjelis 
kartais gadina šį brangų instru
mentą. Taip pat netinkamas mo
kytojas gali užspausti balsą, jį 
užmušti. Marytė yra gerose 
rankose, nes jos balsas plečiasi, 
didėja, auga. Jos mokytoja yra 
patyrusi pedagogė Iride Pilla, 
kuri su pasididžiavimu išėjo į 
sceną, jos kviečiama.

Pilni džiaugsmo buvo Marytės 
tėveliai. Ji daug gera gavo iš 
savo tėvelio, kuris buvo jos pir
muoju akompaniatorium. Šiame 
koncerte jis buvo iškviestas 
akomponuoti paskutinei Marytės 
dainai.

Scenoj pasirodė tautiniais dra
bužiais pasipuošusi Birutė ša- 
kenienė, kuri šaulių vardu įtei
kė Marytei gražių gvazdikų 
puokštę, parūpintą Minkų gėlių 
krautuvės. Marytės bobutei, po
niai Ivanauskienei, buvo priseg
tas gvazdikas. “Už ką man?” 
ji paklausė. “Nebūtų tamstos — 
nebūtų čia ir Marytės”, buvo jai 
atsakyta.

Programą sudarė: “Ach Lieb 
ich muss nūn scheiden”, “Be- 
freit”, “Zueignung” — Strauss; 
Avė Maria, iš operos “Otelio”
— Verdi, Avė Maria — Luzzi, 
“Dir che ei šono ai mondo” 
ir “Matinatta” —• Leoncgvallft 
Po pertraukos: “Pirmoji audrjf
— Vaičiūnaitės, “Lopšinė* — 
Šimkaus, “Irenos valsas” — 
Stankūno, “How Do I Love 
Thee” — Roy, “How Do I Love 
Thee” — Delio Joio, How Do I 
Love Thee” — Lippe.

Kūriniai buvo dainuojami 
originaliomis kalbomis. Marytė 
parodė labai gerą dikciją vo
kiečių, lietuvių ir italų kal
bose.

Linkim Marytei Bizinkauskai- 
tei pasiekti tai, ko kitom nebu
vo lemta: operą.

Elena Vasyliūnienė



i
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Apsigyvenęs Keamy, N.J

Velionis galėjo didžiuotis, 
kad visi 5 antikai kalba lie
tuviškai. Jis sakydavo, kad 
mūsų į Vakarus nuo raudono- sos įstaigos, visas gyvenimas 

natūraliai yra anglų kalboj. Bet I 
kodėl “man” antroji kalba turi ] 
būti lietuvių kalba ir yra šio 
konkursinio rašinio tema.

Kodėl 
būti ar

Pirmoji kalba visiem gyven-

Nz.37 > DARBININKAS
—

i.30 AP
<£.•

Itepoe mėn. 13 •ekmadtonĮ, 1 vai.

Bendruomenės Centro (L.C. buvo ir LB apylinkės steigė- 
C.C.) klubo šeimininko (mana- 
ger) pareigas ir labai sėkmin
gai jas atlikdavo. Klubui sutau
pė daug pinigų. Buvo pastaty
ta didelė ir graži salė, pripirk
ta kaimynystėj namų.

Juozas, pats daug vargo pa
tyręs, labai užjautė vargšus, ir 
nuo 1960 buvo Balio 7 skyriaus 
pirmininku. Bendradarbiaujant

jas ir veiklus jos narys.
Statant naują lietuvių bažny

čią (1953-54), jis buvo staty
bos komiteto sekretorius. Jis 
taip pat suredagavo Keamy, 
N.J., Sopulingos Dievo Motinos 
lietuvių parapijos istoriją. Pra
dėjus mišias aukoti lietuvių kal
ba, Juozas buvo ilgametis lek
torius. Jis taip pat buvo Dar-

yra išlikti ne tik kūnu, bet 
ir lietuviais krikščionimis.

Po gražių lietuviškų pamal
dų Keamy, N.J., lietuvių baž
nyčioj, dalyvaujant klebonui 
kun. D. Pociui, prel. J. Schar- 
nui, Tėv. dr. V. Gidžiūnui, 
OFM, ir gausiam būriui tikin
čiųjų, birželio 24 ajL Juozas 
buvo palydėtas į šv. Kryžiaus 
kapines, N. Arlington, N.J.

Užjaučiame a-a. Juozo žmoną 
Mariją, kuri ilgai slaugė ligo
nį, sūnų Juozą ir dukrą Danutę 
Bilėnienę su šeimomis.

S. S.

šviesaus atminimo
A.A. ANTANUI GIEDRAIČIUI

likeliavus amžinybėn, jo žmonai Zuzanai, dukroms 
Danutei Ir tranai, sOnums Inž. Algimantui ir dr. Rolandui, 
broliui Juozui su šeimomis nuoėlrdžią užuojautą raiškia

BROCKTON
MASS.

Vytautas Maželis

ANTANUI GIEDRAIČIUI
■tirus, broli Jom* Giedraitį su šeima ir visus

Vilgalių šer.

Prislmlntas birželis
_ Brocktono ir apylinkės lietu
viai birželio 13 rinkosi į Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčią pasipuošę tautiniais 
drabužiais, šauliai uniformuoti, 
o organizacijos su vėliavomis.

Prieš 10 vai. mišias vyko De
vintinių procesija. Giedojo para
pijos choras. Komp. Juliui Gai
deliui susirgus, vargonavo Irena 
Radzevičiūtė-Lewis.

Už Lietuvos kankinius LB 
užprašytas mišias, aukojo ir pri
taikytą pamokslą pasakė > Tėv. 
dr. Antanas Jurgelaitis,

Po mišių minėjimas buvo tę
siamas parapijos salėj. LB apy
linkės pirm. J. Rentelis minė
jimą pradėjo susikaupimo mi
nute. Pagrindinę kalbą pasakė 
Sibiro kalinė Elena Juciūtė. Ji 
gerai paruoštoj kalboj klausyto
jam pristatė niekad nepamirš
tamas mūsų tautos naikinimo

LB apylinkės vicepirm. J. Sta
šaitis Bendruomenės vardu pa
sveikino dažną parapijos talki
ninką Tėv. Jurgelaitį, kurio var
dadienis buvo tą pačią dieną. 
Jam įteikta kun. dr. J. Prunslao 
redaguota knyga “Lietuviai

. Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas kun. Petras Šaka
lys pasidžiaugė turėdamas nuo 
pat jaunystės dienų tikrą drau
gą Tėv. Antano Jurgelaičio 
asmeny.

Sugiedojus Lietuvos himną, 
visi pakviesti vaišių.

Birželio minėjimą suruošė 
LB valdyba: pirm. Juozas Ren-

šį rašinį galima rašyti lietu
vių ar anglų kalba ir prisiųsti 
iki spalio 12 adresu: Mrs. Va
lentina Minkus, c—o Baltic Flo- 
rist, 502 E. Broadway, So. Bos
ton, Mass. 02127. Rašinys neturi 
būti ilgesnis kaip 2000 žodžių. 
Rašyti gali visi be amžiaus skir
tumo.

Minkai šiam konkursui yra pa
skyrę $500. Bus trys premijos: 
pirmoji $250, antroji $150 ir 
trečioji $100.

Abu Minkai yra gimę ir augę 
Amerikoje, tačiau jie labai rūpi
nasi lietuvybe, savo tėvų tau
ta, valstybe ir jų kalba. Praei
tais metais, kai buvo paskelbta, 
kad reikia remontuoti Lietuvos 
atstovybės pastatus Washing- 
tone, Minkai tuoj paskyrė $1000 
tam reikalui.

Praeitais metais jie paskyrė 
irgi $500 premijas už rašinį: 
Kodėl man garbė būti lietuviu? 
Tą premiją laimėję trys rašiniai 
buvo paskelbti lietuvių laikraš
čiuose. Rašinių autoriai buvo iš 
įvairių vietovių Amerikoje, šie 
nauji rašiniai, kada bus premi
juojami, irgi bus paskelbti spau^ 
doj.

Šis konkursas yra labai gražus

rašyti apie lietuvius ir lietuvių 
kalbą. Kada visur kalbame ir 
rūpinamės, kad reikia palaikyti 
lietuvybę, tokie konkursai irgi 
yra didieji lietuvybės puoselė
tojai.

dienas.

Sibire”.

So. Bostono Lietuvių Piliečių drauguos banketo programos 
atlikėjai su draugijos pirmininku inž. Aleksandru Chapliku, 
akompaniatorius muzikas ir medicinos daktaras Saulius 
Cibas ir solistė Daiva Mongirdaitė-Richardson. Nuotr. R. Bnėkaus

M inkų vedama radijo valan
dėlė Bostone jau atšventė 48 
metų darbo sukaktį. Jie ir to
liau nepavargsta ir nenuleidžia 
rankų tam darbui. Tai ir 
lietuviškumo pavyzdys.

yra

Išvyka į Putnamą
Autobusas į tradicinę lietuvių 

susitikimo šventę — pikniką 
N. Pr. Marijos seserų sodybo
je, Putnam, Conn., išvyks sek- 
madi«ų,/.liepoa.: 25, 8:30 ygL 
ryto nuo South Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos namo. Iš- 
pikniko grįš 5:30 vai. vak. Au
tobusas patogus ir vėsinamas. 
Kelionė į Putnamą ir atgal 
$8.50. Autobuse vietas užsisaky-

kitę iš anksto pas Stanley K. 
Griganavičių. Tel. 268-5351. 
Vietų skaičius ribotas. Praėju
siais metais pavėlavę vietų ne
begavo.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00-1040 vai. ryto Iš WCAV- 
FM banga 96,0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur SL, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 506- 
7209. /

BOSTON, MASS - WLYN 1360 
, hsjngoa esto. muMI
; ' ryto lZ riuo 4:30 nu 8 VSL popiet 

Veda s: ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. 
Teief. 266-0459. Parduodamas 
Darbininkas. Didėlis lietuviškų 
knygų pasirinkimas.

JŪRA STRIMAITYTĖ, lietuvė ad- 
- vokatė, STRIMAITIS 6 KEHOE, 31

vaują. sesuo Karmelita Ribokaitė. 
Mokykloj moko Nukryžiuotojo 
Jėzaus seselės ir dvi pasaulie
tės mokytojos.

Marijos dienos iškilmės pra
dėtos 10:40 vai. ryto prie Nukry
žiuotojo paminklo. Vienuolijos 
viršininkė motina M. Annuncia- 
ta Mažeikaitė visus pasveikino ir 
pakvietė vyskupą sukalbėti mal
dą. Mokiniai sugiedojo “O Moti
na, daug kenčianti” ir “Ameri
ca, the Beautiful”.

Po to visi organizuotai nuvy
ko prie Marijos statulos (Fati- 
mos koplytėlės). Mergaitės ap
vainikavo Marijos statulą. Mari
jos dienos programos koordina
torė sės. Martyna Ženevičiūtė 
tarė padėkos žodį ir pakvietė 
vysk. DA. Hart prabilti, šis 
kvietė pasitikėti Marijos paža
dais Fatimoj ir prašyti Dievą 
pagreitinti arki vysk. Jurgio Ma
tulevičiaus į šventuosius pakėli
mą.

Dar kalbėjo šventės rengimo 
komiteto pirm. Joseph Piscitelli.

Dr. William Moncevičius 
vadovavo vaizdžiom rožančiaus 
kalbėjimui. Pakaitom kalbėjo 
mokiniai ir suvažiavusi minia. 
Baigta bendra giesme.

Po oficialios dalies vyko lote
rija ir vaišės. Mokiniai ir svečiai 
pasklido plačiose pievose ir vai
šinosi šventės rengimo komiteto 
suruoštomis vaišėmis.

Pasivaišinęs jaunimas sporta
vo, Įriti prie orkestro muzikos 
šoko ir dainavo. Vyresnieji

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Minkų radijo valandėlės ge- 
gužinė-piknikas įvyks rugpjūčio 
8 Romuvos Parke, Brocktone.

JAV LB 30 metų veiklos su
kaktį spalio 2 Lantana restorane, 
Randolph, Mass., rengia LB Bos
tono apygarda.

Laisvės Varpo rudens koncer
tas įvyks spalio 10 Lietuvių 
Piliečių D-jos salėj So. Bostone.

Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimas įvyks lapkričio 
21 Lietuvių Piliečių D-jos salėj 
So. Bostone. Rengia lietuvių 
karių veteranų' sąjunga “Ra
movė”.

sotis, Tai. 617 508-0600. Turisto 
ofisę ,r Bostone priimti kUontss. 
Mūsų sritys yrs spdraudos bylos,

PREMIJUOTOS KNYGOS
Darbininko spaudos kioske 

jau galima gauti ką tik išleistas, 
premijuotas naujausias knygas.

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.

MASKVA/V1LNIUS:

liojo, kas laimės burmistro rinki-

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

Stasys Eiva, ižd. Povilas

kieme ant nemažo stalo išdės
to lietuviukas knygas ir kviečia 
pirkėjus. Iš parduotų knygų 
nuolaidos gautais pinigais papil
do LB Brocktono apylinkės val- — $1171.00

— $1046.00
— $1082.80
— I 006.00

aringosios Motinos Marijos vie
nuolyno plačiuose soduose ge
gužės 18 atšvęsta Marijos diena.

rugplūčlo 4 — 11135.00 
rugplūčlo 11 — 11380.00

tintejas Antanas Šeduikis.
Antanas Šeduikis yra tikras

parapijos knygnešys. Jis kfek-

tytojai papildo savo lietuvišką 
lobyną.

Atvyko ir vietos vysk Dantei 
A. Kart ir keli kunigai.

kų kilmės Paul Studenski.

gražiai išsirikiavę, 
su vėliavomis ir muzikos instru*

1982 M. EKSKURSUOS 
Į LIETUVĄ

Iš Bo«tono/New Yorfco

rugsėjo 6 
rugsėjo 15 

snaann "■••♦i® 27— $11664)0 g
— $1135.00 gruodžio 27



Hmm 2, Nr. 27

ta. Bibliotekos vadovybė dėkoja

taip padėjo ir linki visiems sma-

šios ir kitos savaitės Darbi
ninko numeriuose spausdinami 
pranešimai, gauti redakcijoj iki 
liepos 2, penktadienio, 10 vai. BATUNo delegaciją JT nusi

ginklavimo sesijoj sudarė trys 
tarybos nariai: lietuvė Gintė 
Damušytė, latvis Ints Rupners

bus panaudojama liepos mėne
sio paskutinės savaitės Darbi
ninke, nes spaustuvė liepos 2 
vakare uždaroma vasaros atosto
gom. šią vasarą dėl tos prie
žasties neišeis tik vienas Dar
bininko numeris, būtent, liepos 
19-24 savaitę.

Pavergtų tautų savaitė bus 
paminėta liepos 11, sekmadienį. 
10 vaL mišios Šv. Patriko ka
tedroje, po mišių — paradas 
5 Avė.- iki Centrinio parko ir 
72 St, kur specialioje tribū
noje bus atitinkamos kalbos, 
tautinių grupių meninė progra
ma. Visi lietuviai kviečiami 
kuo gausiau dalyvauti pamaldo
se ir parade.

Prel. dr. Ladas Tulaba, P.A~, 
šv. Kazimiero kolegijos Romoj 
rektorius, buvo atvykęs į New 
Yorką ir apsistojęs Apreiškimo 
parapijos klebonijoj. Lydimas 
Vitalio Žukausko, lankėsi Kul
tūros Židiny ir Darbininko re
dakcijoj. Liepos 4 Aušros Vartų 
lietuvių parapija jam surengė 
pagerbimo pietus. Liepos 5 pre
latas išskrido į Romą.

Apreiškimo parapijos metinis 
piknikas — gegužinė vyks rug
pjūčio 1, sekmadienį, Platt- 
deutsche Park, Franklin Square, 
L.I. Šokiam nuo 5 vai. iki 9 
vai. gros Joe Thomas orkestras. 
Parkas bus atidarytas jau 1 vai. 
Piknike vyks ir laimėjimų trau
kimas, tad laimėjimų knygutes 
parapijon reikia grąžinti anks
čiau.

Liet KaL Moterų Kultūros 
draugijos susirinkimas bus lie
pos 11, sekmadienį, 4‘ v. popiet 
pas pirmininkę Apoloniją Ra- 
dzivanienę. Visos narės prašo
mos dalyvauti. Bus aptarta ar
tėjančio rudens veikla.

Kennebunkport, Maine, 
lietuviai pranciškonai ir šiemet 
rengia metinę Lietuvių dieną - 
gegužinę. Numatyta tokia prog
rama: 11:45 vai. iškilmingos 
mišios, minint šv. Pranciškaus 
gimimo 800 metų sukaktį. Gie
dos pranciškonų klierikų cho
ras. Kadangi šiemet keletas lie
tuvių tėvų pranciškonų mini 
70 metų sukaktį, tai vienas jų — 
Tėv. Jurgis Gailiušis, ilgametis 
provincijolas ir dabartinis Ken- 
nebunkporto vienuolyno virši
ninkas, aukos mišias, o . Tėv. 
dr. Viktoras Gidžiūnas, Varpelio 
redaktorius, pasakys pamokslą. 
Po pietų 4 vai. meninę prog
ramą atliks Bostono lietuvių tau
tinių šokių ansamblis, vadovau- 

- jamas Onos Ivaškienės ir Ge
dimino Ivaškos, o taip pat Bos
tono vyrų sekstetas, vadovau
jamas kompozitoriaus Juliaus 
Gaidelio.

Liepos 11 dieną, 1982
11:45

Tautiniai šoklaL Vadovauja Ona Ivaškianė 
ir Gediminas Ivaška.

12:45

4:00

Vadovauja komp. Julius Gaidelis.

Pranciškonai visus kviečia atvykti ir 
malonioje nuotaikoje praleisti dieną.

ISkHmingos mišios.
šv. Pranciškaus gimimo 800 metų 
jubiliejaus minėjimas.
Gieda prandikonų klierikų choras.

PMftS

APREIŠKIMO PARAPIJOS
KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ

METINIS LIETUVIŲ DIENA 
PIKNIKAS-GEGUŽINĖ
ĮVYKSTA RUGPJŪČIO 1, SEKMADIENI, 1382, 
PLATTDEUTSCHE PARKE, 
1132 HEMPSTEAD TPKE, FRAHCUN SOUARE,

LONG ISLAMO, N.Y.

įėjimo auka — 3 doL, studentam — 2 M. valkai 
leidžiami nemokamai.

Vfol maloniai kvtaftlaml atsilankyti

PARAPIJOS KLEBONAS, KIM G AI IR TARYBA

(212) 827-1352 
(212) 827-1351 
(212) 827-1350 
(212) 2354962 
SU) 827-9643

šerį dr. Aldoną Janačienę, bir
želio 30 lankėsi Darbininko 
redakcijoje ir atnešė prancūziš
kos Eltos biuletenio naują nu
merį. Taip pat jie apsilankė 
ir Religinės Šalpos įstaigoje, 
kur plačiau pasikalbėjo su kun. 
K. Pugevičium. Į Paryžių iš
skrido liepos 3. Abu jiedu ak
tyviai dalyvauja lietuviškoje vi
suomeninėje veikloje. Adolfas 
Venskus dažnai atstovauja lietu
viam krikščionim demokratam 
įvairiose tarptautinėse konfe
rencijose, gi Birutė Venskuvie- 
nė-Šlepetytė atstovauja lietu
vėm moterim katalikėm įvai
riuose tarptautiniuose suvažia
vimuose. Ji taip pat redaguo
ja ir prancūziškąją Eltą. Į dabar 
išleistą numerį surinkta medžia
ga iš naujausių Kronikų, Auš
ros ir kitų pogrindžio leidinių, 
sudėta ir kitų žinių iš lietuviš
kojo gyvenimo. Biuletenis turi 
22 puslapius, rašytas gražia ra
šomąja mašinėle.

Vanda Bagdonienė, gyvenan- _ __
ti Miami Beach, Fla., birželio prisiminti ją savo n3-
30 atvyko pasisvečiuoti į New 
Yorką, kur anksčiau yra gyvenu
si. Liepos 3 išvyko savaitės 
atostogų į Kennebunkportą, iš 
ten grįžta į New Yorką ir ke
liauja į Detroitą, kur taip pat 
eilę metų gyveno. Drauge su 
ja važiuoja ir Elena Legeckienė.

Elena Legeckienė, ilgą laiką 
gyvenusi New Yorke, kurį lai
ką atostogavusi Miami Beach, 
Fla., atvyko į New Yorką ir 
svečiuojasi savaitę pas Eleną 
Bublaitienę. Drauge su Vanda 
Bagdoniene vyksta į Detroitą, 
kur gyvena jos sesuo Pranutė 
Balandienė.

Minint šv. Pranciškaus 800 
metų mirties sukaktį lapkričio 
14-kartu norima surengti ir lie
tuvių religinio meno parodą 
Kultūros Židinyje.

Lietuvos vyčių Lietuviškų 
reikalų komiteto biuletenis Nr. 
6 pasiekė ir Darbininko redak
ciją. Biuleteny gausu informa
cijos apie Lietuvą ir lietuvius 
amerikiečių spaudoj ir kitose 
susižinojimo priemonėse. Šį 
biuletenį redaguoja Bernice 
Aviža, Lietuviškų reikalų komi
tetui vadovauja prof. dr. Jokū
bas Stukas.

Conrad Kaster, ilgametis Dar
bininko skaitytojas ir pastovus 
rėmėjas, savo motinos prisimi
nimui pagerbti vėl atsiuntė Dar
bininkui stiprinti 50 dol. Nuo
širdus ačiū.

na
re, Union Avė., Brooklyne. Kal
bą pasakys Jonas Valaitis, pats 
aktyviai- dalyvavęs lakūnų pa
rengimo darbuose. Invokaciją 
sukalbės Tėv. Petras Baniflnas, 
OFM. Taip pat kalbės ir kiti 
komiteto nariai. Minėjimą ren
gia Liet Darbininkų Draugijos 
7 kuopa ir Dariaus-Girėno ko
mitetas. >

Kun. Vytautas Bagdanavičius, 
MIC, pastoviai gyvenąs marijo
nų vienuolyne Chicagoje, kur 
eina įvairias pareigas, pla
čiai bendradarbiauja spaudoje, 
atostogų buvo atvykęs pas savo 
brolį dr. Praną ir Janę Bagdus, 
gyvenančius Douglaston, N.Y. 
Taip pat svečiavosi pas seserį 
M. Juškienę Elizabeth, N.J. Iš 
čia išvyko į Putnamą, kur šiais 
metais persikėlė jo kita sesuo 
O. Strimaitienė. Iš ten liepos 
pradžioje grįžo į Chicagą.

Minint a.a. Liucijos Naudžiū- 
tės-Jankūnienės mirties metinę 
sukaktį, liepos 10 už jos sielą 
mišios bus aukojamos šiose baž
nyčiose: Šv. Kazimiero, Pater- 
son, N.J., 8 v.r., lietuvių pran
ciškonų koplyčioj, Brooklyn, 
N.Y., tėvų jėzuitų koplyčioj, 
Chicago, III., 8 vai. 30 m. ir 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioj, 
Elizabeth, N.J., liepos 25, 9 vai. 
30 min. Giminės ir artimieji

dose.

Organizuojamas autobusas į

liepos 25. Autobusas išeina sek
madienį 6:30 v.f. iš Kultūros 
Židinio kiemo, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. Septintą 
valandą sustos ties Shalins Fun- 
eral Home, 84-02 Jamaica Avė., 
Woodhavene, N.Y. Kelionė as
meniui 18 dol., įskaitant ir įėji
mą į pikniką. Registruotis pas 
M. Šalinskienę — 296-2244 arba 
Darbininko administracijoje — 
827-1351.

Q U E E N S COLLISION 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting 
— Welding — Frames straigh- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
Avenue, Richmond HilL, N.Y. 
11418. 24 hr. towing pitone 
HI1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Conn.). Apsidnnis-

premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite 

201654-3756.

BATUKO DELEGACIJA JUNGTINIŲ 
TAUTp NUSIGINKLAVIMO SESIJOJ

. • ' ‘e. J-'.-.-... '
JAV

Iš k.: Gintė Damušytė, latvis Ints Rupners, estė pirminin
kė Juta Ristsoo. Nuotr. J. Ristsoo

šia proga, birželio 24 BATUNo 
delegacija įteikė 38 pabaltiečių 
kreipimąsi JT nusiginklavimo 
sesijos informacijos direktorei 
poniai Lehmann, kuri užtikrino, 
kad jis bus įtrauktas į sesijos 
protokolą. Be kita ko, šis pareiš- 
kimas Maskvai ir Šiaurės Eu- ya zona Pabaltijo rajone, rašo 
ropos kraštų vyriausybėm, kvie
čiantis eventualiai paskelbti nuo 
branduolinio ginklo laisvą zoną 
Šiaurės Europoj, kad į ją būtų 
įjungtos ir trys Pabaltijo respub
likos, bus išdalintas visom se
sijom dalyvaujančiom misijom.

PareiSkirno tekstai buvo ati
duoti asamblėjos informacijos 
stalui bei nusiginklavimo sesijos 
informacijos būstinei laisvam 
dalinimui.

Nuo branduolinio ginklo lais-

ALVAI ŽARSKUVIENEI PRISIMINTI

Jau keletas mėnesių prabėgo 
nuo Aivos Strautnikaitės-Žars- 
kuvienės mirties. Biržų krašto 
dukra 1924 kovo 13, mi
rė 1982 gegužės 5 Woodhavene, 
New Yorke, ištikus širdies prie
puoliui.

Šių žodžių gal ir pakaktų 
Darbininko skaitytojų šeimai, 
prie kurios velionė priklausė, 
jei kalbėtume bendrai apie žmo
gaus buvimą ir išnykimą. Ta
čiau Aiva nebuvo dulkė savo 
organizacijoms (Lietuvių Bend
ruomenei, LDK Birutės Draugi
jai). Juo labiau ji nebuvo dulkė 
savo draugam, su kuriais ją rišo 
abipusis atvirumas arba kuriuos

Aiva Žaskuvienė su anūke 
Gintare ir anūku Antanu 

laiško autoriai, apsaugotų mažų
jų tautų išlikimą didžiųjų vals
tybių susirėmimo atveju.

Ponia Ristsoo buvo JT asamb
lėjoje, kai Amerikos prezidentas 
Ronald Reagan pasakė, kad Ru
sija nesilaiko ginklų kontrolės 
sutarčių ir kad komunistų žiau
rumai užvaldytuose kraštuose 
supurto laisvąjį pasaulį.

BATUNo delegacija pramato 
asmeninius susitikimus su įvai
riomis misijomis, kurių metu 
ji iškels 38 pabaltiečių ragini- 

ji globojo. Jos bendravimas su 
žmonėmis buvo pagrįstas meile, 
paguoda ir pagalbos ranka. Ne
tikėtą Aivos mirtį skausmingiau
siai išgyveno Emilija Rastenie
nė, dar nespėjusi atsipeikėti po 
ją ištikusios didžiosios nelaimės 
— vyro mirties. Juodvi rišo 
ypatinga bičiulystė.

Šermeninėje LDK Birutės 
Draugijos vardu šiltą atsisvei
kinimo žodį tarė pirm. Malvina 
Klivečkienė. Didelis mūsų bū
rys palydėjom velionę į Cypress 
Hills kalnelį. Ir dabar dar vis. 
jos bičiuliai susitikę kalbamės 
apie mūsų Aivą.

Jaunai ištekėjus, jos šeimos, 
karo ir pokario audrų blaško
mos, nelydėjo laimė. Jos vyras 
Antanas Žarskus pradžioj buvo 
pasilikęs Vokietijoj. Vėliau, at
vykęs į JAV, trumpai pagyveno 
New Yorke su šeima. Po to iš
vyko į Califomiją. Iš ten grįžo 
į Vokietiją, kur ligoninėj 1972 
birželio 24 mirė. Ten ir palai
dotas.

Aiva labai mylėjo savo vienin
telę dukrą Laimą, anūkus Gin
tarę, Antaną, Ričardą ir žentą 
Frank Timbol. Ji mylėjo ne 
tik Žmones, bet ir gamtą. Šių 
eilučių autorius nėra girdėjęs 
nieko kito su tokiu pietizmu 

r kalbant apie savo mažą sody
bą, esančią kažkur šiaurėj nuo 
New Yorko. Ten augo trys ber
žai, kurių vieną nulaužė praei
tos žiemos audra. Pranešdama 
apie tą nelaimę, artimiem savo 
draugam Verutei ir Jonui Rfl- 
teniam, Aiva net eilėraštį para
šė, kurio bent posmelį čia ver
tėtų pacituoti:

Man gera badavo sėdėt 
Pavėsyje plačių Sakų, 
Nuklysti mintimis atgal, ■ 
Kur augu daug baltų bėrių.

Br. Bieliukas 

mą uždrausti branduolinio gink
lo gamybą, dislokavimą ir per
kėlimus ne tiktai Šiaurės Eu
ropoj, bet ir Pabaltijo rajone.

BATUNas veikia nuo 1967 
metų. Per pastaruosius metus 
ši organizacija yra atkreipusi dė
mesį į Pabaltijo kraštų būklę 
diplomatiniuose forumuose. 
Pvz., JAV atstovas JT Žmogaus 
Teisių sesijoj Ženevoj Richard 
Schifter, kalbėdamas apie lais
vo apsisprendimo teisę tautom, 
pabrėžė Pabaltijo pavyzdį.

Gintė Damušytė

Darbininko spaudos kioskas 
su naujausiomis lietuviškomis 
plokštelėmis, knygomis ir įvai
riais suvenyrais dalyvaus Penn- 
sylvanijos Lietuvių dienoje, kuri 
šiais metais įvyks rugpjūčio 15, 
sekmadienį, Lakewood Parke, 
Bamesville, Pa. Meninėj prog
ramoj dalyvaus aktorius Vitalis 
Žukauskas ir Harmonijos kvar
tetas iš New Yorko, o taip pat 
lietuvių tautinių šokių grupės 
iš Frackville, Pa., Liepsna iš 
Elizabeth, N.J., ir iš New Phi- 
ladelphia, Pa. Dainuos vietinis 
Žarijos choras.

RENGINIAI
KULTŪROS 
ŽIDINYJE

Rugsėjo 18 — ramovėnų kny
gos pristatymas.

Spalio 2-3 — dail. Marijos 
Žukauskienės paroda.

Spalio 9 ir 10 — Lietuvių 
Tautodailės Instituto paroda 
didžiojoje ir mažojoje salėse.

Spalio 17 — Žuvautojų ir 
medžiotojų klubo Aro popie
tė.

Spalio 23 — Maironio litu
anistinės mokyklos rudens ba
lius.

Spalio 30 — Laisvės Žiburio 
rudens balius.

Lapkričio 6 ir 7 — dail. Čes
lovo Janušo sukaktuvinė paroda.

Lapkričio 14 — šv. Pranciš
kaus 800 metų mirties minė
jimas.

Lapkričio 20 — LB 30 metų 
sukakties minėjimas.

Lapkričio 20 ir 21 — dail. 
Vidos Krištolaitytės paroda.

Lapkričio 27 — penktadienio 
popiečių darbuotojų vakarienė.

Gruodžio 4-5 — dail. Reginos 
Ingelevičienės apžvalginė pa
roda.

Gruodžio 18 — skautų kūčios.
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