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lias dienas budėjo, kęl sulaukė NUOTYKIS YLAKIUOSE

Noi vis dar nepavyko surasti tai- su svečiais iš JAV.

to 
A.Pat-

KODĖL NUŽUDYTI DU 
KUNIGAI?

savo teigimu, kad ta rezoliuci
ja perduota Senato ir Atstovų 
rūmų užsienio reikalų komite
tams. Atstovų rūmams pateikta 
rezoliucija negali būti perduota

Atstovų' rūmams Ir Sebatui pa- 
rezobucįjos

juose rūmuose ir pasirašius pre
zidentui, tampa krašto įstatymu. 
Kitą visišką^ nesiorientavimą 
"ELTOS“ biuletenio radakto-
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TERORAS PRIEŠ KUNIGUS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 49

bAltųlaisvės dieną -i

gtiąltoo i ir Britanijos dėl Falk-

njja 
ve n tojam būtų suteikta laisvo

Izraelis balandžio 25 pagal 
Camp David susitarimus turėjo 
grąžinti Egiptui paskutinį Sina
jaus pusiasalio ruožą, bet pasku
tiniu metu pradėjo reikalauti, 
kad Egiptas raštu dar kartą pa
tvirtintų, jog jis ir ateity santy
kiuose su Izraeliu laikysis 
Camp David susitarimų.

Argentinai paprašius, susirin
kusi Amerikos valstybių orga
nizacija nutarė sušaukti organi
zacijos užsienio reikalų ministe- 
rių konferenciją svarstyti sankci
jom prieš Britaniją dėl Falklando 
salų. Argentina šiuo atveju pasi
naudojo 1947 Rk> de Janeiro pa
sirašyta sutartim, kurį įpareigoja 
visaą.Amerikos valstybes ateiti į

Subadyti jie buvo šeštadienį. 
Laidotuvės buvo pramatytos tre
čiadienį, bet netikėtai vyskupo 
įsakymu buvo atkeltos į antra
dienį. Pamokslininkai taip kal
bėjo, kad nežinantis tikrovės 
galėjo pagalvoti, jog kun. Mažei
ka nėra nužudytas, o mirė natū
ralia mirtimi. Laidotuvėse daly
vavo apie IOO kunigų. Po lai
dotuvių žmonės būriais ėjo į kle
boniją pažiūrėti, kur buvo nužu
dytas jų klebonas. Dar buvo likę 

siekti ginčą dėl Falklando salų kraujo pėdsakai, 
imtim diinti JAV- ——- -
bėra pakankamai laiko surasti 
tinkamam sprendimui.

Prezidentas Reagan pakartojo 
savo siūlymą susitikti su Sov. S- 
gos prezidentu Brežnevu birže
lio mėnesį New Yorke ir pa
brėžė, kad šis susitikimas neuž
kirs kelio oficialiai viršūnių kon-

pulta svetimos valstybės.

V. Vokietijos kancleris Hel- 
mut Schmidt pareiškė socialde
mokratų partijos konferencijai, 
kad branduolinių ginklų gamy
bos užšaldymas sudarytų nuola
tinę neįtikėtinai apsiginklavu
sios Sov. S-gos grėsmę V. Vo
kietijai.

Izraelis, pasinaudodamas jo 
Jcarinių lėktuvų apšaudymais 
viršum Libano ir Golan aukš- 
tumų, keliom dešimtim lėktuvų 
puolė įvairius palestiniečių 
taikinius Libane iki pat jo sos
tinės ribų ir padarė didelių nuo
stolių.

JT saugumo taryba pasmerkė 
Izraelį už teroristinį arabų me
četės Jeruzalėj užpuolimą, bet 
JAV šią rezoliuciją vetavo.

Nikaragvos junta sutiko pra
dėti pasitarimus su JAV santy
kiam išlyginti pagal prez. Rea- 
gano paskelbtą 8 punktų planą.

Britanijos karalienė Elzbieta 
lankėsi Kanadoj per Kanados 

raitė, J. Gaila, G. Aukštuolis, Br. Nainys. Nuotr. J. Gorios

Mažiausiai 15 Afrikos ir Azi-

tol, kol pasitarimai tuo reikalu

LenkUos karinė vyriausybė

kuoti juntą ir sūndinistus dėl jų

licininkų ir kairiųjų palestinie*

* žuvo ir 89 buvo sužeisti. Šiitai

čiai laiko užėmė jų anksčiau gy

laisvus rinkimus ir žmogaus tei
sių pagarbą ir dėl skleidimo te-

Jeruzalėj užpuolimą.
Ii Nikaragvos justos pasi

traukęs revoliucijos vadas Eden 
.Pastora, pagarsėjęs “Coman-

jį nekreipė jokio dėmesio. Jei 
nusikaltėliam batų rūpėję pini
gai, jie galėjo ateiti bet kulią 
naktį, nes klebono dažnai ne
būdavo namuose. Dabar jie ke-

Josef Glernp, artėjant švč. Mer
gelės Marijos garbinimo mėne
siui, paragino Lenkijos vyriau
sybę paleisti visas karo būklės

tinkamą pareigų ėjimą, nesu
gebėjimą atlikti pavestų uždavi
nių, už įstatymų laužymą ir gir
tavimą.

Libane prasidėjo ginkluoti su

lai, kaip, pvz., LKB Kronikos, 
Alma Mater, Perspektyvų bei jos šlaminių Valstybių įsijungė į 
Aušros tekstų ištraukos. 1 1 _
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irimo iškilmes. Iškilmių orumą 
sudrumstė Quebeco provincijos 
nedalyvavimas, nes naujoji 
konstitucija nesuteikia prancūzų 
kalbai šioj provincijoj pirmavi
mo teisių.

KinUa įteikė JAV-bėm aštrų 
protestą dėl atsarginių dalių 
pardavimo Taivaniu, bet iki šiol

kad Lietuvoje buvo nužudyti du 
kunigai- Luokės klebonas kun. 
Leonas Šapoka ir Pamūšio kle
bonas "kun. Leonas Mažeika. Šis 
LKB Kronikos numeris kaip tik 
išryškina, kodėl jie buvo nu
žudyti ir kaip į kunigų žudymus, 
įvairius teroro aktus žiūri KGB ir 
komunistinė valdžia.

1981 rugpjūčio 8 d., 8 v.v. 
du piktadariai mirtinai peiliu su
badė Pamūšio kleboną Leoną 
Mažeiką ir jo šeimininkę sešelę- 
vienuolę Teklę Martinaitytę. 
Bevežant į ligoninę, klebonas 
mirė. Šeimininkė mirė ligoninė-

KODČL TERORAS?
KGB kolaborantai kunigai visą 

kaltę verčia aktyviesiem kuni
gam, būk tai jų veikla iššauku
si bedievių terorą prieš bažny
čias ir prieš kunigus. Šiame 
teiginyje gal ir yra dalis tiesos? 
Gal šiuo teroru ir norima pri
versti kunigus KGB kolaboran
tus ištikimai eiti savo pareigas, 
palaikyti tikinčiuosiuose baimės 
atmosferą ir priversti aktyvius 
kunigus liautis kovojus už tikin
čiųjų teises?

Dabar aišku tiek, kad aktyvių
jų kunigų teroru nenugąsdinsi, 
o KGB kolaborantai kunigai jau

K- aktyviau pradėjo pulti tuos kuni- 
3), straipsnyje “Nusikaltėliams gus, kurie nenuėjo “su velniu 
pagal įstatymus”, verkšlenama 
jog užsienio radijo stotys šmei
žiančios tarybinius teisingumo Šapoka buvo nužudytas 1980 
organus, būk tai jie neiešką spalio 9.) 
nusikaltėlių, nuo kurių nukentė
jo dvasininkai. 1 I 11/

Toliau straipsnyje rašoma, kad B( S I |
suimti kun. Mažeikos žudikai: B j į g
Adolfas Kazlauskas ir Ona Balt- B I g
ramiejūnienė. ! I

Minima, kad suimti ir kun. B j g 1 -
Leono Šapokos žudikai: Jonas B Į g
Sabaliauskas, gyvenąs Skuodo W f \ 
rajone, Adomas Lukšas, gyvenąs , j \ \
Kapsuke (Marijampolėje), ir Da- ■ j { X. 
nielius Mockevičius, gyvenąs j i V,
Raseinių rajone. I | X.

1981 rugsėjo 5 per televiziją, I Į A
programoje, pavadintoje Akira- lt,, 
tis, tvirtino, kad nusikaltėlius j /
į klebonijas traukia klebonų pi- B. |
nigai. Tačiau taip nėra. Nei kun. B į i , '
Mažeikos, nei kun. Šapokos žu- B | į
dikai pinigų nepaėmė. Žudikam B ‘I' i
rūpėjo visai kas kita — sunai- I ■ | f '
kinti tuos kunigus. j j

Tiekkun. Leonas Šapoka, tiek | !
kun. Leonas Mažeika savo laiku I | į
buvo įsipainioję į KGB vora-   | j ' .
tinklį ir, atrodo, bandė jį su- B - « 
traukyti.

Kun Mažeikos žudikai elgėsi B |
labai drąsiai, nes jautė, kad už Į į fy
jų stovėjo galingi KGB agentai. I J i
Žudikai atėjo dienos metu. Kie- i

Izraelis, gruodžio 15 aneksa
vęs Golan aukštumas ir vers
damas ten gyvenančius druzus 
priimti naujus, civilinės admi
nistracijos duodamus tapatybės 
dokumentus, sukėlė visuotinį 
druzų streiką, dėl kurio druzų 
gyvenami kaimai Izraelio karių 
buvo kuriam laikui visai izoliuo
ti, ir prarado bet kurias bend
radarbiavimo ra druzais viltis. 

sios nužudymo aplinkybės nie
kada nepaaiškės. Lietuvoje nie
kas netiki, kad suimti žudikai 
veikė savo iniciatyva. Viri tyliai 
šnabžda, kad tai KGB kerštas.

Dabar jau aišku, kad neatsi
tiktinai 1970 metais Lietuvoje 
sudegė trys bažnyčios: Sangrū
doje, Batakiuose ir Gaurėje. Tai
gi neatsitiktinai buvo nužudyti 
ir vieno likimo kunigai, neatsi
tiktinai įsilaužiama į bažnyčias ir 
išniekinamas Švč. Sakramentas.

riešutauti”.
(Luokės klebonas kun. Leonas

NAUJA POGRINDŽIO 
SPAUDOS PARODA

Lietuvių Informacijos Centras 
praneša, kad specialiai paruošė 
naują pogrindžio spaudos paro
dą anglų kalba.

Paroda susidaro iš šešių 
18** x 26** plokščių, kurios gali 
boti išstatytos pagal sieną ar ant 
pastovų. Jos tikslas — supažin
dinti kitataučių visuomenę su 
Lietuvos pogrindžio leidiniais.

Juodame fone vaizdžiai išdės
tytos apybraižos bei nuotraukos 
tų pogrindžio spaudos leidėjų, 
kurie šiuo metu už tą veiklą 
yra kalinami. Taip pat pateikia
mi pogrindžio spaudos origina-

1980 spalio 29 d.» 9 v.v. Yla
kių klebonas kun. Antanas Jur
gaitis buvo pakviestas pas ligonį. 
Nuėjęs į bažnyčią paimti Švč. 
Sakramento, rado atrakintas baž
nyčios duris. Prie bažnyčios 
slenksčio jam kelią pastojo trys 
vyrai.

— Kaip jūs Čia patekote ir kas 
jum atrakino duris? — nustebęs 
paklausė klebonas.

— Mes esame svečiai, o sve
čių neklausiama. Pasakyk, kur 
kun. Klemensas Arlauskas (Yla
kių altaristas) slepia kronikas?

— Niekada pas kun. Arlauską 
kronikų nesu matęs, — atsakė 
jiem klebonas kun. Jurgaitis.

Ir mes jų ieškojome, bet ne
radome. Niekam nesakyk, kad 
mus čia sutikai. Kitaip tau bus 
blogai, nes mes esame iš didelės 
organizacijos. .. ...

Lapkričio 7 dieną vėl pasirodė 
tie patys ir prašo padėti nurody
toje vfetojė didelę pinigų sumą.

1981 vasario 2 trys vyrai už
puolė kun. Antaną Jurgaitį prie 
klebonijos ir jam pasakė:

— Ateis moteris, pasakys slap
tažodį, įduok jai pinigus ir ne
bandyk kam nors apie mūsų 
susitikimą pranešti, nes būsi 
prismeigtas prie šito stulpo 
(koplytstulpio). . & ~
~'Kas šiame nusikaltimų Šur
mulyje atskirs, kur buvę eiliniai 
kriminalistai, o kur pasamdyti 
žmogžudžiai?

Kaip bebūtų, bet kunigam rei
kia ištverti, ir jie ištvers!

visuotinį arabų streiką, protes-
Viena plokštė kondensuotai tuojantį prieš arabų mečetės 

nušviečia pogrindžio spaudos 
vaidmenį okupuotos Lietuvos 
sąlygose.

Paroda yra tinkama išstatyti 
universitetuose, bibliotekose ir 
pan.

Pogrindžio spaudos parodą 
galima užsakyti per Lietuvių 
Informacijos Centrą, 351 High- 
land BlvdL, Brooklyn, New York 
11207. Tek (212) 647-2434.

pradėti pasitarimus su Sov. S-ga 
dėl javų pardavimo.

šias rezoliucijas ir įdėmiai seka priešingai. Šiuo atveju identiš- 
jų eigą Kongrese.” x ką rezoliuciją Senatui pateikė

Balandžio 12 datuotame laiš- senatorius Jesse A. Helms 
ke‘prezidento patarėjas Edwin (R-NC) kovo 22, kuri vadinasi

Senate Joint Resoliution 172 
(sutrumpintai S.J. Res. 172).

Šiuo metu H.J. Res. 386 yra 
Atstovų rūmų užsienio reikalų 
komisijoje ir Post Office and 
Civil Service komisijoje. Į pa-

. Meese III tuo pačiu reikalu ta- 
. ria: "... aš suinteresuotai stebė

siu Kongreso veiksmus Ameri
kos baltų reikalu**.

Ta pačia proga reikia patiks
linti “ELTOS INFORMACI- 
JŲ”Jbalandžio mėn. biuleteny
je pateiktą informaciją Baltų lais
vės dienos kl&usimu. Čia rašo
ma: - r

“Sausio 27 d. Kongresmanas 
Henry J. Hyde (Illinois) Atsto
vų Rūmuose paskelbė bendrą 
rezoliuciją (H. J. Res. 386), ku
rioje siūloma kasmet birželio 14 
d. minėti Baltų Laisvės Dieną 
.. . Rezoliucija perduota Senato 
ir Atstovų Rūmų Užsienio Reika
lų Komitetams.” (ELTA).

Pirmiausiai, tokios “bend
ros” (“general” ar “common”) 
rezoliucijos iš viso nėra. Atstovų 
rūmų narys Henry J. Hyde (R- 
IL) pateikė House Joint Rezo- 
lution — tai aukščiausios rūšies 
rezoliucija, kuri, pravedus abie- J. Kj-

MIŠIOLO m KITŲ RELIGINIŲ KNYGŲ 
SPAUSDINIMAS OKUPUOTOJ LIETUVOJ

Lietuvos vyskupijų liturginė 
komisija atsiuntė pranešimą 
apie mišiolo tir kitų liturginių 
knygų lietuvių kalba spausdini
mo eigą.

ginių tekstų vertimas į lietuvių 
kalbą Vatikane oficialiai buvo 
patvirtintas prieš dvejus metus. 
Popiežius Jonas Paulius II šiom 
svarbiom liturginėm knygom iš
leisti padovanojo atitinkamą Ide-

tis Otto Attilla Gilbert buvo nėš

zoliucijos, kuriomis skelbiamos 
kokios nors “dienos”. Bet ka
dangi ši rezoliucija paliečia už
sienio politikos sritį, tai taip pat 
perduota ir į “Foreign Affairs” 
komisiją. Iki 'šiol kongresmano 
Hayde rezoliucija susilaukė 63 
co-sponsorių.

Šen. Helms rezoliuciją, S.J. 
Res. 172, kaip co-sponsoriai jau 
parėmė 20 senatorių. Ji perduo
ta senato teisių komisijai.

Visi lietuviai ir organizacijos 
prašomos rašyti savo valstybių 
senatoriams ir savo distriktų 
kongresmanams, prašant tapti 
atitinkamų rezoliucijų co-spon
soriai s.

kį popieriaus. Sovietinės val
džios įstaigom leidus, popierius 
iš Vatikano buvo nugabentas į 
Lietuvą. Šie parengiamieji dar-

Į ir .kitų liturginių knygų spausdi- 
* nimo padėtis pagal Lietuvos 

vyskupijų liturginės komisijos
1 pranešimą yra tokia:

1. Arčiausiai prie tikslo yra 
Romos mišiolo trečias tomas 
“Skaitiniai šventadienių mi
šioms” (A, B ir C ciklai, apie 
670 didelio formato puslapių, 
su trisdešimčia formuliarų vi
suotinių maldų). Tikimasi, kad 
šių metų pavasarį šis svarbus 
leidinys galės išeiti iš spaudos. 
Vilniaus Vaizdo spaustuvėj teks
tas jau yra surinktas, patikrinta 
ir korektūra.

2. Romos mišiolo antras tomas 
“Gedulinės mišios”, apie 300 
puslapių, jau taip pat yra surink
tas ir patikrintas. Ir jis turėtų 
išeiti iš spaudos artimiausiu lai
ku.

3. Kovo mėnesį turėjo pasiro
dyti KATALIKŲ KALENDO- 
RIUS-ŽINYNAS 1982 me
tams. Dar neturim žinių, ar jis 
(bent su trijų mėnesių pavėla
vimu) yra jau išėjęs iš spaudos.

4. Lietuvos vyskupijų liturgi
nė komisija praneša, kad jau yra 
atiduotas spaustuvei LITUR
GINIO MALDYNO, antro patai
syto leidimo, rankraštis. Yra nu
tarta išspausdinti 80 tūkstančių 
egzempliorių šiais 1982 metais 
ir antra tiek 1983 metais, šį 
pagal Ordinariatų ir Liturginės 
komisijos bendradarbių pageida
vimus pataisytą bei papildytą 
leidimą parengė Liturginės ko
misijos narys Skuodo klebonas 
ir dekanas kun. Petras Palšis.

Lietuvišką mišiolą spausdi
na Kauno Požėlos spaustuvė, o 
mišiolo skaitinius, kalendorių ir 
maldyną — Vilniaus Vaizdo 
spaustuvė.

Skaitant šį pranešimą, kiek
vienam lietuviui katalikui, be 
abejonės, kyla klausimas: kada 
ateis toji diena, kai kiekvienas 
lietuvis tikintysis galės knygyne 
ar bažnyčioj įsigyti bent malda-

leans vyskupu.



į ALFONSAS NAKAS

tarnaite”. Jonas Miškinis vaiz-

ku\XIX a. galo - XX a. pra-

tuvoje spaudos draudimo
la-

Jotvingytės “Negerai! , bet ei
liuojama apie aitvarus. Kodėl

rargas,jei Danutes Lipčiūtės fantastinis
pasiusi didesnę sumą! Būsi tos pasakojimąs “Mokytoja” su

juokingai iškraipyta pa/arde 
gaunu- elgetiškus laiškus ir iš ___ ___________________ ______
JAV prezidento. Tie, kuriem toks keistas, nieko nesakantis

kyklų rezultatas — tautos atbu
dimą bei Didįjį Vilniaus seimą.

pasninkus, Jųnyčios

iškraipyta ]

boję buvo mažai. New Yorkas 
juk turi daug lietuvių. Tiesa, jie 
plačiai išsisklaidę. Gal kiek sun
kiau atvykti į balsavimo vietą ir 
pabalsuoti. Bet ir tokiu atveju 
parodykime, kad mum svarbus

Balsuokime!
Gegužės 8 ir 9, 15 ir 16 

. vyksta balsavimai — renkama 

.Lietuvių Bendruomenės X-tos 
Tarybos nariai ir delegatai į 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Vl-tą seimą Balsavimam 
jau visur pasirengta, sudarytos -balsavimas, 
balsavimo apylinkės, atspaus
dinti kandidatų sąrašai ir reikia
mi vokai. Laikraščiuose ir radi
jo programose skelbiami patys 
rinkimai, kviečiami žmonės bal
suoti.

Daromos visos lengvatos, kad 
žmonės eitų ir balsuotų. Balsuo
jama net du savaitgalius, kad 
žmonėm būtų patogiau. Ir mes 
šiuo atveju raginame visus lietu
vius eiti ir balsuoti.

Ir kodėl balsuoti? Juk ir be 
manęs išrinks tarybą ir atstovus 
į seimą:

Taip galvoja ne vienas ir ap
tingsta, neparodo nė mažiausio 
susidomėjimo tuo reikalu, nepa
skirta kokio pusvalandžio balsa
vimui.

Tie, kurie taip galvoja, labai 
skriaudžia Lietuvių Bendruo
menę ir apskritai skriaudžia vi
sus lietuviškus reikalus ir pačią 
lietuvybę.

Mes turime pasirodyti, kad 
esame drausminga ir kompakti-

įspūdis, jei balsuos tūkstančiai, 
o visai kitas — jei balsuos tik 
šimtai.

Gausus balsavimas stiprins 
mus pačius, stiprins ir jaunąją 
kartą — sukels pasididžiavimą 
sava organizacija.

Nuo balsavusiųjų skaičiaus 
yra nustatomas Tarybos narių 
skaičius, — kiek iš tos apylin
kės bus atstovų Taryboje. Jei ma
žiau balsuos, tai mažiau ir atsto
vų bus Taryboje. Jei daugiau bus 
balsuojančiųjų, tai ir daugiau at
stovų bus pravesta Taryboje. 
Ypač svarbu New Yorko lietu
viam balsuoti gausiai. Čia anks- , 
čiau žmonės buvo aptingę, ma
žai balsavo, tai ir atstovų Tary- 

Prisiminkime tik pavergtos 
Lietuvos brolius ir seseris. Kaip 

jie skubėtų balsuoti, jei tik galė
tų, jei tik turėtų demokratinę 
laisvę. Ta laisve mes naudoja
mės, gyvendami laisvame 
demokratiniame krašte. Tad bū
kime drausmingi ir balsuokime.

Rinkiminės komisijos taip su
sitvarkė, kad būtų visiem pa
togu. Yra du savaitgaliai. New 
Yorke galima balsuoti ir lietu
viškoje mokykloje, galima bal
suoti ir per Kultūros Židinio ge
gužinę. Visa tai turėkime gal
voje ir taip susitvarkykime, kad 
tikrai pabalsuotume ir pareikš
tame savo valią.

Jėi kam susidaro ir taip sun
kumų, tai balsuokime paštu. 
Apylinkės siuntinėja visiem sa
vo' nariam visą medžiagą. Tai 
nepadėtame to voko į šalį. Jei 
negalime patys asmeniškai bal
suoti, tai balsuokime paštu. Lie
tuvių Bendruomenė yra pati pla
čiausia ir pajėgiausia mūsų or- 
ganizacjja. Ji apjungia visus. Tad 
išlaikykime ją, didinkime ją, į- 
junkime į balsavimą ir jaunimą, 
kuriam suėjo 18 metų. Tegu tė
vai pasirūpina, kad jaunimas bal
suotų.

Atvykę į balsavimo būstines, 
atlikime dar kitą svarbią parei
gą — susimokėkime solidarumo 
mokestį. Kas nėra sumokėjęs, 
vis tiek gali balsuoti. Tai nėra 
kliūtis, bet parodykime, kad mes 
suprantame padėtį, ir susimokė
kime. Paprastai yra sunku prisi
versti pasiųsti mokestį paštu, 
nes paprastai užmiršti, nustumi 
tolyn ir tolyn, ir tolyn. Dabar, 
atvykus į rinkiminę būstinę, bus 
gera proga ir savo solidarumo 
mokestį susimokėti.

beveik ilgisi, dargi pasišaipy
dama, esą “niekas Gavėnioj ne
mirė badu be mėsos, sviesto ir 
kiaušinių.” Tiesą gavėnioj gal 
ir nemirdavo, bet pirmą savaitę 
po Velykų, kai išbadėję vargin
gi kaimiečiai riebiai prisivalgy
davo, šen ir ten mirčių pasi
taikydavo net nepr. Lietuvoj. 
Tėvų ar senelių pasakojimu, 
pereitam šimtmety trečią ir ket
virtą Velykų dieną beveik kiek
vienoj parapijoj į bažnyčią buvo 
vežami keli grabai. Kadangi tos 
mirtys būdavo labai nepopulia
rios, o mirusieji už “apsirijimą” 
tik piktu žodžiu amžinybėn pa
lydimi, taip ir likdavo viešai ne
išgarsinama. Tiesa, dabartiniai 
“pasninkai”, kai sviestas ir kiau
šiniai pakeičiami kvapnia žuvi
mi, krabais ar šrimpsais, yra tik 
pasninkų išjuokimas. Bet kai vis
ko stokoją baudžiauninkai būda
vo verčiami septynias savaites 
badauti, tai tokie pasninkai ly
gintini su inkvizicija ir kitais 
anų laikų žiaurumais.

Chiara Lubich (kun. Ant. 
Sabo vertime iš italų k.) toliau

Clevelande susitiko trys LSS veiklūs skautininkai: iš k. S. Ilgū
nas iš Rochesterio, Č. Kiliulis — Lietuvių Skautuos Fon
do pirmininkas iš Bostono, V. Bacevičius iš Clevelando.
Nuotr. V. Bacevičiaus

“Teologįja be velnio** smerkia 
nebetikinčius į piktąsias dva
sias ir įrodinėja jas esant

Nijolė (Jankutė) rašo dešimtį 
mėnesių keliavusį “Laišką iš Je
ruzalės*’. Jis liks įdomus ir už 
dešimties metų.

Labai geras P. Dauginčio, SJ, 
straipsnis “Turtėjimas, apsirūpi
nimas ir siela**. Priminęs, ko
kiuose pertekliuose gyvename; 
autorius skelbia penkis dėsnius, 
kurių laikydamiesi galim tikėtis 
išganyti savo sielą. Trečiuoju 
dėsniu primena, kad dalis mūsų 
uždarbio turi būti išdalinta aukų 
reikalingiesiems. Bet.. šiame 
krašte kiekvienas, ilgiau gyvenąs 
toje pat vietoje, yra skandinamas 
prašymų jūroj. Aukoti prašo, tie
siai reikalauja, du ar trys tuzi
nai nuolatinių, ir dar kita tiek 
pripuolamų, rečiau prašančiųjų, 
o negavus nutylančiųjų. Prašo 
Raudonasis kryžius, kvėpavimo 
takų, vėžio, širdies ligų, parali- 
žuotųjų ir kitoki fondai. Prašo 
katalikų vienuolijos, kitokių 
krikščionių labdaros fondai. Be
veik kas savaitę savo tikra ir

kelintą dieną, nebe prašant, o užima septynis puslapius. Nors 
reikalaujant, nustatinėjant ter- majai intrigos, bet gyvi dialo- 

. . tad skaitytojų gal netrūks.
Tik kodėl gi bendriniai daikta
vardžiai sakinio vidury rašomi 
didžiąja (Mokytoja, Vyresnysis, 
Šventasai, etc.)? Niekas šauksmi
ninke nerašo Jone ar Antane, 
bet Jonai, Antanai. Tad ir šio 
rašinėlio autorė turėtų rašyti 
Petrai, užuot rašiusi Petre.

Jau kelintą kartą Teta Audro
nė tęsia Pingvino Cepelino nuo
tykius. Šiame numery — “Iš
vyka į Ledynų miesto mūgę”. 
Deja, MŪGĖ su ilgąja ū skamba 
pasibaisėtinai, kadangi ant jos 
krinta kairinis kirtis ir ji turi 
būti trumputėlė, vos girdima. Be 
to, nei krevečių, nei pienplaldo 
neradau jokiam žodyne. Klaus 
mamas ir tėčius mažyliai, bet 
atsakymo negaus.

Puslapis skirtas juokams. Jie 
pakankamai aiškūs ir juokingi. 
Keli puslapiai galvosūkių, su ku
riais bus darbo ir mažyliams, 
ir mamytėms. Vanda Vaitkevi
čienė, kartu su keliais dailinin
kais, eilėmis ir piešiniais pa
vaizduoja pempę, gandrą, vytu
rį, gegutę. Labiausiai intriguo
jantis Močiutės pasakojimas 
“Lenktynės su gandru”. Aš jį 
laikyčiau ir geriausiu šio nume
rio rašiniu. Paskutinius keturis 
puslapius užima keturi lituanis
tinių mokyklų mokinių rašinė
liai. Aišku, tai nėra gryna vaikų 
kūryba, nes kas ne kas,, bet jau 
gramatika ir sintaksė tikrai vy
resniųjų sutvarkyta. Tai ne prie
kaištas, nes- kitaip ir neišeina.

Kaip kitos, ir ši EGLUTĖ 
gausiai, gražiai iliustruota. Ne 
foto nuotraukomis, o puikiais

minus ir grasinant, kad, greit 
nepasiuntus, štai, tas išbadėjęs 
nuogalius, kurio viso, puslapio 
nuotrauka pridedama, numirs ir 
tu būsi kaltas. Tad kam ir kiek 
duoti? Ir kaip apsisaugoti nuo 
besaikio prašymų teroro? Norė
tume, kad autorius parašytų ir to 
tema.

“O, kad galėčiau pradėti gy
venimą iš naujo.. .**, atsidūsta 
tris vyrus pragyvenusi Vytauto 
Kasniūno Onutė, ir tikrai pa
traukliai pasakoja, kaip jai sekė
si su antruoju vyru. Kažkodėl 
“Jaunimo” skyriuje Juozas 
Vaišnys, SJ, pateikia įžymiojo 
prancūzų mokslininko, skiepų 
nuo kelių baisių ligų išradėjo 
Louis Pasteuro biografiją (“Gi
laus tikėjimo mokslininkas”). Iš
kelia jo religingumą, paklusnu
mą neturtingiems, bemoksliams 
tėvams, jo išradimų svarbą žmo
nijai. Tokių biografijų LL galėtų 
dažniau parūpinti. Alė Rūta la
bai palankiai rašo apie paskuti
nę Julijos švabaitės poezijos 
knygą (“Įspūdžiai apie ‘Vilties 
ledinę valtį’ ”). “Kalbos” skyriu
je toliau aiškinama, kur dėlioti 
kablelius (pradžia — vasario nu
mery). Gediminas Vakaris “Tė
vynėje” skyrių užpildo rūpestin
gai parinktomis Lietuvos spau
dos įdomybėmis. “Trumpai iš 
visur” J. Pr. pateikia beveik pus
antro tuzino žinelių iš pasaulio 
katalikų gyvenimo. Vaizduotės 
kupina rašytoja, pasivadinusi 
Žiūrove, išradingai ir patraukliai 
aprašo Mokslo ir Kūrybos sim
poziumo metu Čiurlionio galeri
joj (Chicagoj) veikusią lietuvių 
dailininkių meno parodą. Prira
šytas net paskutinio viršelio vi
dus (apie LL metinę šventę, 
apie LL planuojamą ekskursiją, 
apie paminėti atsiųstus leidi
nius).

Kovo EGLUTĖ
EGLUTĘ retai apžvelgiu ne 

todėl, kad jos neskaityčiau (per
skaitau su malonumu, tik galvo
sūkių didumą palieku neišspren
dęs — man per sunkūs!), o todėl, 
kad šio žurnaliuko skaitytojai, 
žinau, mano apžvalgų tikrai ne
matys. Nebent į vieną kitą pa
stabą gal atkreips dėmesį redak
torė ir bendradarbiai.

Kaip visi, ir šis numeris pra
dedamas eilėraščiu. Tai Ritonės

toriai — A. Sutkuvienė, J. Stoš
kus, P. Augius, J. Paukštienė, 
A. Skrupskelienė, R. Ramanaus
kaitė, P. Osmolskis, N. Banie
nė, A. Trinkūnas. Iš pavardžių 
matome, kad naudoti kelių įžy
mių dailininkų piešiniai, net 
mirusiųjų.

Tik gero linkėdamas, nuro
džiau keletą rašybos klaidų. Vi
liuosi, kad redaktorė ir bendra
darbiai (ty. bendradarbės) į tai 
atkreips dėmesį. EGLUTĖ turi - 
būti pavyzdinga visais atžvil
giais. x

(nukelta į 4 psl.)

VIKTORAS GIDŽIŪNAS, OFM

SV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO 
ĮTAKA JO LAIKAMS

pavyzdžiu ir Dievo bei žmonių 
meile degančiu žodžiu; pats 
klausė Bažnyčios ir kalbėjo ga
vęs vyskupo leidimą.

Pagaliau Por- 
ciunkulės bažnytėlėje mišių me
tu išgirdo Evangelijoje Kristaus 
žodžius apaštalams: “Eikite ir 
skelbkite, kad prisiartino dan
gaus karalyste ... Neįsigykite 
nei aukso, nei sidabro, nei va- 

lūs. Pasak Tomo Celąno (Vita 
I, c. 10), jis juos pradėjo sa-

lų sakymo čia susirinkti per Sek
mines ir iv. Mykolo šventėje. 
Tie jų susirinkimai buvo pra
dėti vadinti kapitulomis.

Kai prie jų prisidėjo dar ketu-

Regulą, susidedančią ii Poreiun- 
kulėje ir šv. Mikalojaus bažny
čioje girdėtų E vangelio* žodžių,

išmoko skaityti. Jis kalbėjo la
bai karštai ir jautriai. Paprastais 
žodžiais, bet degančia širdimi

marškinių, nei kurpių, nei laz
dos, nes darbininkas vertas savo 
valgio” (Mat 10, 7-10). Tai iš
girdęs, Pranciškus pradžiugo ir 
tarė: “Štai tas, ko norią ko visa 
širdimi geidžiu”. Dėl to nusiavė 
batus, numetė lazdą ir krepšį, 
pakeitė eremito drabužį Um- 
brijos kaimiečio drabužiu, kurį 
susijuosė virve. Taip eremitas 
tapo minoritu. Tai įvyko 1208 
m. pradžioje.

Kitą dieną Pranciškus nuėjo į

5. Evangelinio gyvenimo ir 
apaštalavimo atnaujinimas

Pranciškaus gyvenimo pavyz
dys ir pamokslai veikė žmones. 
Jie taisėsi ir keitė savo gyveni-anksčiau.

Ii tikro jis kalbėjo apie tą 
patį dalyką, taiką kaip aukščiau
sią gėrį: taiką su Dievu, laikan
tis jo įsakymų, taiką su žmo
nėmis, taiką su savim, klausant 
sąžinės balso. Visus, kuriuos su
tiko, sveikino žodžiais: "Vieš
pats tesuteikia tau taiką!” Iš 
tikro tada taika buvo reikalinga 
Asyžiui, Italijai ir visam pasau
liui. Kalbėjo visiems ir visur, 
kur tik pamatydavo būrelį žmo
nių, basomis kojomis užlipdavo 
ant akmeninio laiptelio ar mūro; 
kalbėjo suprantama italų kalba, 
skelbė atgailą, Dievo ir žmonių 
meilę, nes prisiartino dangaus 
karalystė. Jį matydami, visi atsi
minė jo sceną su tėvu vyskupo 
teisme ir žinojo, kad Dievas yra 
jo tėvas ir jo viskas. Jo gyveni
mas buvo suderintas su Evange-. 
lija, žodžiuose nebuvo veidmai
nystės. Jei iki šiol, pasikeitus gy
venimo sąlygoms, Bažnyčia ne* 
galėjo pasiekti judrių savivaldy
bės gyventojų, tai Pranciškus' 
dabar pate ėjo pas miestiečius, 
pirkliui, smurtininkus, darbinin
kus ir žemdirbius. Jis kalbėjo 
jiems mieste, aikštėse, gatvėje 
ir narmnae; kalbėjo, jiems gyvu 

mą. Greitai atsirado jaunuolių, 
kurie panoro juo sekti, gyventi 
taip, kaip jis gyvena. Pirmieji 
buvo Bernardas iš Quintavalle, 
turtingas asyžietis, ir Petras Ga- 
tani, abiejų teisių daktaras, bet 
pasauliškis. Pranciškus norėjo 
laikytis Evangelijos, dėl to, susi
laukęs sekėjų, norėjo sužinoti 
Dievo valią, kaip jie turi gyventi 

brolijoje. Jis su jais nuėjo į Sv. 
Mikalojaus bažnyčią, pasimeldė 
ir, paėmęs mišiolą tris kartus jį 
atskleidė. Pirmą kartą atrado žo
džius: “Jei nori būti tobulas, 
eik parduok, ką turi, išdalyk 
vargšams, tai turėsi lobį dangu
je” (Mat 19, 21). Antrą kartą: 
“Nieko neimkite kelionei: nei 
lazdos, nei krepšio, nei duonos, 
nei pinigų” (Luk. 9, 3). Trečią 
kartą: “Jei kas nori eiti paskui 
mane, tepasiima savo kryžių 
ir teseka manimi” (Mat 16, 24). 
Tada Pranciškus pasakė: “Tai 
yra mūsų Regulą kurios mes ir 
visi tie, kurie norės prie mūsų 
brolijos prisijungti, turės laiky
tis”. Grįžę namo, jie viską išdali
jo vargšams ir sekė Pranciškum. 
Netrukus prie jų prisidėjo ir bro
lis Egidijus. Dabar ne tik Pran
ciškus, bet ir jo broliai pradėjo 
sakyti pamokslus. Jis pats su bro
liu Egidijum išvyko į Marchiją 
prie Ankonos. Kai prie jų prisi
dėjo Sabatinas, Morikas, Jonas ir 
Pilypas, jų brolijoje su Pranciš
kum jau buvo aštuoni.

Tada Pranciškus sumanė su 
broliais vykti į tolimesnes misi
jas. Jis sušaukė brolius prie Por
ciunkulės, kur paprastai jie susi
rinkdavo melstis, su jam įprastu 
švelnumu ir įtikinimu kalbėjo __ .
jiems apie Dievo karalystę* i Inocentas III 1209 m.~bplsn- 
kurią jie turėjo vesti žmones, 
mokant juos paniekinti pasaulį, 
žemiškus turtus ir valdyti kūno 
aistras. Paskui, padalijęs juos į 
keturias grupes, siuntė Juos į 
keturias puses, sakydamas: “Ei
kite po du i įvairias žemės da-

lis, skelbdami žmonėms taiką ir 
atgailą nuodėmių atleidimui; 
būkite kantrūs kentėjimuose ir 
būkite tikri, kad Viešpats įvyk
dys savo planus ir ištesės savo 
pažadus. Tiems, kurie jus užkal
bins, maloniai atsakykite, lai
minkite tuos, kurie jus persekio
ja, dėkokite tiems, kurie jus įžei
džia, nes per juos mums paruo
šiama dangaus karalystė”. Jie, 
gavę paklusnybės įsakymą atsi
klaupė prieš jį. Jis juos švelniai 
apkabino ir maloniai kiekvie
nam p*.—~ė: “Atsiduok Vieš
paties globai, ir jis ateis tau pa
dėti”. Taip darydavo kiekvieną 
kartą, kai paklusnybės vardu 
norėjo ką įsakyti. Po kurio lai
ko vieni kitų taip pasiilgo, jog 
Pranciškus meldėsi, kad vėl visi 
susitiktų. Iš tikro jie netrukus 
visi sugrįžo prie Porciunkulės.

džio 16 d. patvirtino Bepilą, 
leido jiems skelbti atgailą ir vi
siems suteikė klierikų tonzūras, 
kad galėtų skelbti Dievo žodį. 
Iki tol jie pamokslus sakė tik 
vyskupui ar klebonui leidus.
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ATVIRAS ŽODIS

PAMINĖTI
Draugo kultūriniame priede 

1982 vasario 6 skaitėme Jurgio 
Jankaus laišką — tema “Apie 
knygas ir apie žmogų“. Laiškas 
išsiliejęs per kelis dienraščio 
puslapius. Pradedamas žo
džiais: “Mielas Kazy“. ši suas
meninta rašymo kurna redakto
riui, kiek tenka girdėti, ne vi
siems patinka, atseit skaitytojas 
lyg ir paliekamas už durų. 
Man dėl to nei šilta, nei šalta. 
Aš tik noriu nuoširdžiai padė-
koti Jurgiui Jankui, kad, nors ir 
labai atsargiai, jis palietė 
žaizdą to laiško ketvirtaine pus
lapyje, žaizdą, kuri šaukiasi vie
šojo žpdžio. Seniai galvojau šį 
žodį tarti, bet vis to laiko pri
trūkdavo. Matydama, kad toks 
taikus žmogus, kaip Jurgis Jan
kus, jau nebeiškentė, ir aš pa
traukiau varputį iš dirvos. Cituo
ju Jurgio Jankaus šias svarbiau
sias eilutes:

“Čia, tiesa, niekas išėjusiems 
už kam nors palankų rašymą 
nei pinigų moka, nei medaliais 
apkabinėja, nei kitokiom privile
gijom apkrauna, bet čia yra 
mada, kuri kūrėją verčia atsisa
kyti savo ideologijos, savo pasau
lėžiūros, net savo stiliaus. Ne
atsisakęs taps užmirštas, niekur 
neminimas, o jeigu ir pamini
mas, tai tik su pašaipa. Dar yra 
ideologinės grupės, joms pri
klausančius kūrėjus keliančios į 
aukštybes, nuo nepriklausančių 
nusisukančios. Ir vienu ir kitu 
atveju kūrėjui didelė pagunda 
nusimoti į save, į savo aspira
cijas, ir eiti ten, kur ras pager
bimą”.

Kaip Jurgis Jankus sako, taip 
ir yra. Bet negaliu sutikti, kad 
kūrėjas yra verčiamas atsisakyti 
savo ideologijos, savo pasaulė
žiūros ir tt. Laisvame pasauly
je nekabo ant jo galvos^ kūjis 
su pjautuvu. Šia proga tenka pri
siminti tik dr. Vinco Kudirkos 
žodžius;... “dėl trupinio aukso, : — ---- ■. —
gardaus valgio šaukšto”. zuoti Lietuvių rašytojų draugijos

Kūrėjas su stipriu nugarkauliu - premijas, paskirstant jas vienos 
neišduos savo ideologijos, savo 
pasaulėžiūros iš baimės būti 
smogiamu priešingos ideo
logijos atstovų. Kazys, val
dydamas katalikiško dienraščio 
nemažą plotą, išsijojo/tuos, kurie 
liberalams “ne prie širdies”. 
Užmiršdamas net kieno dėka tas 
dienraštis ir ją redaktorius per 
tiek metų egzistuoja!..

Suprantama. Redaktoriaus 
darbas nėra lengvas. Ne visiems 
ir įtiksi. Bet ar palengvinsi sau, 
žlugdydamas kitus? Kam tad 
šviesiam kūrybos kely palikti 
tamsias pėdas.

Išvietintas iš šio redaktoriaus 
plotų ir Pranas Naujokaitis, pa
rašęs kelių tomų literatūros isto
riją, nors ir nepaldšo po girno
mis nė vieno liberalo, nė paties 
Draugo redaktoriaus.

Su liberalais tegali būti tole- dėlė pagunda tiršti .^au kelią, 
rantiškas. Jei jie kur gerai pasi
reiškė. džiaukimės ir plokime. 
Bet jų grubumas, įžūlumas — 
nepriimtinas. Jei jiems pataikau
si — jie pasiglemš viską, nors 
nieko nebus davę. Žinoma, ne 
visiems liberalams šie žodžiai 
taikomi, o tik tiems, kurie patys 
viešumoje taip, b ne kitaip užsi
rekomendavo. Neliečiu jų ideo
loguos; ir neturiu jai ar jiems ne
apykantos. Liečiu tik tai, ko <*e-

nttranktajaęt nuo jo visus akme
nėlius. kitaip sakant, nė savo 
plauko rašytųjų*.. gaunančius 
premijas. Bet kas tada išeina? 
Visai kaip dabartinėje Lietuvo- 
je. Viskas partijos rankose. At
rodo. tokią paralelę ir lamdo
ma tiesti. Čia ir yra pagrindi
nė priežastis, dėl ko reikalingi

J. Saviti*— LAISVOS ATOS
TOGOS, išleido Lietuviško? 
Knygos Klubas. Spaudė Draugo 
spaustuvė Chicagąj. Dailininkė 
— Irena Midau, 192 psl. Kainu 
6dol. - .

Tame plote palaidota visa eilė 
rašytojų (nors faktiškai jie visi 
gyvi). Pasaulis kelia balsą prieš 
negimusių žudymą, o čia mari
nami rašytojai, turėjusieji nepri
klausomos Lietuvos laikais savo 
vardą, dabartiniam Draugo re
daktoriui net neįžengus tada į 
spaudės - puslapius. Ryškiausias 
pavyzdys tai Ateities žurnalo 70- 
ties metų sukaktis — minėji-

turėtų būti.
Atsigręžkime į premijas, dėl 

kurių jie taip smarkiai kovoja. 
1981 birželio mėn. Nr. 6 Aki
račiuose buvo išspausdintas 
straipsnis tokia antrašte: “Išeivi
jos literatūra ir premijos.“ Vai
ruojant tam tikra linkme, tame 
straipsnyje yra taip pasakyta: 
“Taip pat žinomi atvejai, kai ta
lentingas rašytojas stokoja ele
mentarinių literatūros mokslo 
žinių”.

Na, ir pasakyta! Net visos 
Akiračių redakcijos vardu. Maty
ti, tokie rašytojai bręsta tik Aki
račiuose. Toliau sakoma: “Pir
miausia reikėtų atkreipti dėmesį, 
kad ateityje, sudarant literatūri
nių reiškinių vertinimo komisi
jas, niekuomet į jas nepatektų 
asmenys, kurie užsiiminėja išei
vijoj literatūros kompromitacija. 
Savo tarpe turime visą eilę li
teratūros specialistų, kurių dide
lė dalis dirba universitetuose ar 
kolegijose, tad kodėl reikia ver
tinimo komisijas sudarinėti iš 
asmenų, neturinčių tam nei 
kvalifikacijų, nei elementaraus 
supratimo? Ne vien • tik grafo
manai, bet ir diletantai yra lite
ratūros nelaimė”.

Man tenka papildyti: čiadar 
liko neįrašyta pati svarbiausia 
literatūros nelaimė, kai taip tik
ros grupės .siekiama monopoli-

grupės ribose.
Akiračiai eina taip toli, kad 

net nustato, jog to ar kito rašy
tojo knygos nėra premijuotinų 
kategorijoje. Kokia išmintis! Ne
žinai, ar stebėtis, ar juoktis .. . 
Jie suokia toliau: “Iš išeivijos 
skirstomų premijų už geriausį 
metinį kūrinį, Lietuvių rašy-

tie “kvalifikuotieji”, laibai aišku, 
apie kuriuos kallmma.

Akiračiai veda atgal iki 1957 
metų. N»m> čia išskaičiuoja, kas 
kada gavo Lietuvių rašytojų 
draugijos premijas ir kas turėjo 
jas gimti. Maždaug taip ir skirs
toma: į Juiirę ir į dešinę. Tik 
vienas Vaičiulaitis n<‘ į tą pusę 
pastūmėtas. Na, Ijent vienas 
pipiras sriulMąc turi būti.

Negali'ginčyti, kad nepasitai
ko klaidų ar šališkumo skirs
tant premijas. Bet tokių atvejų 
pasitaiko abiejose pusėse. Lilx*- 
ralai ir jų lx*udrininkai savuosius 
net į klasikus kelia, nors jų kū- 
rylx>je nesunku rasti apgailėti
nai silpnų vietelių. •

J tą rašytojus ir premijų ko
misijas niekinantį Akiračių 
straipsnį laluii taikliai ir taktiš
kai atsakė Lietuvių^, rašytojų 
draugijos valdyl>a (1981 spalio 
mėn. Nr. 9 Akiračiai). Iš jos 
straipsnio “Jeigu kalliėtume ne 
taip griežtai ir piktai” cituoju 
iš pabaigos vienuolika eilučių: 
“Akiračių redakcinės sudėties 
sąraše (antrame puslapyje) ma
tom septynių redaktorių pavar
des,-juos visus iš raštų daug
maž pažįstam, !x?t jų tarpe te- 
randam vos vieną tikrą ir kvali
fikuotą literatą, Tomą Venclovą
— beje, tilt neseniai į tą sąra-, 
šą patekusį, ne per seniai iš Lie
tuvos atvykusį, L.R.D. ir jos val
dybos narį. Bet tas straipsnis 
ne jo rašytas ir pasirašytas. O Ti- 
kusieįT šeši AldraZiiį' redaktoriai
— literatūros ekspertai, šį kartą 
nuteisę kitus, gal menkesnius 
ekspertus, yra politikai, istorikai, 
teisininkai, i ....
mikai ir pan.”

Po visa to galima dar pridė
ti: kai pritrūks šių išvardintų 
kvalifikuotųjų, bus galima kvies
ti į premijų komisijas auto vai
ruotojus, mechanikus ir t.t.

GAUSIOS SVARSTYBOS 
SUVAŽIAVIMO PROGA

Lietuvių Bendruomenės šventė — 2

NAUJIEJI 
ŽURNALAI
(atkelta ii 3 psl.)

šia proga dar priminsiu, kad 
prieš keletą mėnesių, nebepa- 
menu kuriam numery, buvo su 
meile rašyta apie šuniuką ir kad 
jis ... nudvėsė. Pasibaisėtina, 
pasibaisėtina! Niekas, ką myli
me, nenudvesia, nepastimpa, 
nenugaišta, nenusibaigia, o tik 
numiršta. Suaugusiųjų tarpe, kai 
norime tulžį išlieti, galima saky
ti, kad nudvėsė ar nugaišo ir 
Stalinas, ir Hitleris, nors ir kaip 
mūsų dvasininkai dėl to protes
tuotų. Bet kaip nedvesia mums 
medų nešančios bitelės, taip ne
dvesia, o miršta ir geriausias 
žmogaus (juoba vaiko) draugas 
šunelis. Stebiuosi, kad niekas 
iki šiol dėl to paniekinančio žo
džio EGLUTEI neprotestavo.

Pereitame Darbininko nume
ry pradėjau aprašyti Lietuvių 
Bendruomenės 30 metų sukak
ties minėjimą, įvykusį Detroite 
balandžio 16-18. - • ■

Penktadienio vakarą parodos 
atidarymas ir apžiūrėjimas vyko 
mokyklos patalpose, klasių tar
pines sienas taupiais sustūmus, 
o vaišės — kavinėje. Šeštadie
nio rytą suėjom į didžiąją Kul
tūros Centro salę, kur ilgos šo
ninės scenos viršus buvo skonin
gai papuoštas keliais plakatais: 
“Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt”, '‘JAV 
Lietuvių Bendruomenei 30 
metų“.

Aušra Zerr, JAV LB visuome
ninių reikalų tarytais pirmi
ninkė, kallaėjo tema “JAV LB 
santykiai su kitais veiksniais“. 
Prelegentė sutrauktai pristatė 
esančią padėtį — su PLB, Kana
dos LB ar Lietuvos Laisvės Ko
mitetu santykiaujant neturima 
jokių kliūčių, tik to sklandumo 
pasigendama santykiuose su 
Altą ir Vliku.

Dr. Regina Kulienė, JAV LB 
socialinių reikalų tarytais narė, 
referavo apie lietuviškų sodybų 
seneliam kūrimą.- Ji pasteliėjo, 
kad iki šiol daug daryta dėl 
jaunimo, o dėl vyresniųjų 
— mažai ar nieko. Daugelis vy
resnio amžiaus žmonių tokių lie
tuviškų sodybų labai pageidauja. 
Artimiausioje ateityje jos bus 
pradėtos statyti ar kitaip kurti.

Lietuvos atstovyl>ės rūmų res
tauravimo klausimu kalbėjo JAV 
LB tarybos prezidiumo pirm. V. 
Izbickas, kuris taip pat dalyvau
ja specialioje atstovybės restau
ravimo komisijoje. Pirmenybė 
bus duodama svarbiausiem re
montam. Pinigai iš pavienių as
menų ir organizacijų poskyrių 
jau plaukia.

Apie spaudos mėnesio p'rave- 
dimą kalbėjo Juozas J>tempužis, 
JAV LB kultūros tarybos’ narys."

Juozas Plačas, JAV J.B švieti
mo tarybos pirmininkas, turėjo 
kalliėti apie mokinių skaičiaus 
padidinimą šeštadieninėse mo- 

matematikai, che- kyklose. Kadangi jis buvo labai 
užkimęs, jo raštą perskaitė Ta
das Klimas. Ten gan ramiai ir 
konkrečiai išdėstytos ir kitos 
švietimo problemos.

Apie antrąsias Pasaulio Lietu
vių Dienas, įvyksiančias Chica
goj, kalbėjo jų rengimo komite
to pirmininkas dr. Antanas Raz
ma. Jis supažindino su rengimo 
komitetu ir renginiais: PLB sei
mu, jaunimo kongresu, dainų 
švente (joje dalyvaus ir šokių 
grupės), sporto žaidynėm, kultū
rinėm programom, lietuvių ope
ros pasirodymu, parodomis. 
Dainų šventė vyks Illinois uni
versiteto salėj, kuri talpina 
12,000 klausytojų.

Stasys Baras, naujasis Lietuvių 
Fondo tarylx>s pirmininkas, kal
bėjo tema “Lietuvių Fondo ko
mitetai ar ’ įgaliotiniai apylin
kėse”. Milda Lenkauskienė, kal-

žiavimas, duodant progą asme
niškai pasisakyti ir visiem LB 
apylinkių pirmininkam. Buvo 
kviečiami visi. Gi dalyvių skai
čius buvo apie 60! Ir iš to apie 
pusė — Detroite gyveną sve
čiai, prijaučią Lietuvių Bendruo
menei.

Šabloniškų vienas kito prista- 
tinėjimų ir sveikinimų.metu pa
sireiškė JAV LB krašto valdytais 
pirm. V. Kutkus, vicepirm. J. 
Urbonas ir JAV LB tarybos pre
zidiumo pirm. V. Izbickas.

Pagaliau prieita ir prie reikalo. 
30-tiės metų sukakties proga 
JAV LB krašto valdyba išleido 
sukaktuvinį leidinį “JAV 
LB trys dešimtmečiai”, šį 
374 puslapių veikalą redagavo 
Balys Raugas. Tad jis pirmiau
sia ir kalbėjo apie redaktoriaus 
vargus ir viso darbo eigą. Pa
dėkojo ir bendradarbiam, kurių 
dalis, deja, labai nerangiai bend
radarbiavo ir vėlino visą jung
tinį darbą.

Apie lietuviškų parapijų me
tus ir jų vykdymą turėjo pra
nešti to komiteto pirmininkas

Balandžio 17, šeštadienio, pro
grama atrodė labai perkrauta. 
Abejojau, ar bus įmanoma tiek 
daug atlikti. Nuo 9 vai. ryto iki 
2 vai. popiet buvo pramatyta il
ga svarstybų sesija. Padaryta tik 

, kelių minučių pertrauka kavai. 
Pirmininkavo pasikeisdami Jo
nas Urbonas ir Algis Rugienius.

Sis priešpietinis renginys pa
vadintas iškiliu vardu: “Antrasis 
visuotinis JAV Lietuvių Bend
ruomenės suvažiavimas“. Apie Romas Bublys. Jam. neatvykus,. 
tai ne kartą rengėjai skardenos!

tintame prieš suvažiavimą JAV 
LB krašto valdybos aplinkrašty 
Nr. 69, kuris buvo masiškai pa
skleistas. Taip atspausdinta ir 
oficialioje šventės programoje.

“Visuotinis“! Skamba gražiai. 
Buvo skelbiama, kad tai visų 
LB padalinių pareigūnų šuva-

tai atliko jo žmona Ingrida Bub
lienė. Jos žodžiai skambėjo la-

planai, atskirų mėnesių temos 
ir Lt Tik nelabai jauku darosi, 
kad jau pirmas metų trečdalis 
kaip ir pasibaigęs, o vis dar tik 
planuojama, kas Ms skelbiama. 
O vykdymui ar beužteks jėgų ir 
laiko...

Įsėdamu apie naujų narių vąjų, 
priminė, kad Lietuvių Fondas 
pirnų milijoną sutelkė per 14 
mėty, antrąjį — per 6 metus. Ti
kimasi, kad trečią milijoną su
rinkti pakaks dar mažiau laiko.

Po kiekvieno pranešimo vyk
davo diskusijos ir klausimai, į 
kuriuos atsakinėjo temos gvil- 
dentojas.

Paskutinis pusvalandis buvo 
skirtas laisvom diskusijom. Apie 
jaunimo kongresą papildomai 
kalbėjo G. Aukštuolis, apie sportą 
šeštadieninėse mokyklose — Ke
turakis, apie lituanistinę katedrą 
— V. Kamantas, apie Vasario 16- 
osios proga aukotojo laisvą ap
sisprendimą — Br. Nainys, apie 
LB solidarumo įnašą — V. Kut- 
kus, apie LB apylinkių pirmi
ninku dalyvavimą LB tarybos 
sesijose — K. Barzdukas, apie 
Lietuvių Enciklopedijos papil
domąjį tomą — Ingrida Bublie
nė. A. Juodvalkis ragino labiau 
atkreipti JAV pašto valdybos dė
mesį į Dariaus-Girėno pašto 
ženklo išleidimą.

2 vai. LB krašto valdybos 
pirm, V. Kutkus svarstybų daly
vius pakvietė pietų. ' ,

sudėtos net 32 šmaikščios nove
lės: Angelas saigas, Nelaimin
gas velnias, Netekėjusi motai* 
ris, Nebaigtas romanas, Amži
nas samarietis ir kitos. Visos 
trumpos, visos -įdomiai skaito
mos. Tenka sutikti su k. brdt 
žodžiu, išspausdintu šios knygos 
aplanke:

“įpratę į romanus, ilgas apy
sakas ir į jų švino sunkumo 
problemas, dažnai primirštame, 
kad meistriškiausias literatūrinio 
žodžio ir gyvenimiškosios deta
lės įkūnijimas yra pasiekiamas 
kaip tik trumpoje novelėje ar 
apybraižoje. J. Savojo ‘Laisvos 
atostogos* ir yra tokia knyga, ku
ri atneša mums ne tik atosto
ginį atokvėpį, bet ir malonų 
estetinį pasitenkinimą.*’

Nėra paslaptis, kad J. Savojo 
slapyvardžiu prisidengęs šios 
knygos autorius yra žinomas vi
suomenininkas, publicistas ir 
mokslininkas kun. dr. Juozas 
Vaišnora. Rodos, grožinės litera
tūros kūryba turėtų būti ne jo 
sritis. Bet pasirodo, kad ir šioj 
srity jis yra talentingas ir savas.

NAUJOJI VILTIS. Politikos ir 
kultūros žurnalas. Nr. 14. Chica- 
go, 1981. Redaktorius — Aleksas 
Laikūnas. Leidėjai: Lietuvių 
Studentų Tautininkų Korporaci
ja “Neo-Lithuania“ ir Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga. Re
dakcinė kolegija: Aleksas Laikū
nas, dr. Broniuj Nemickas ir Me
čys Valiukėnas. Spaudė Viltis, 
Cleveland.Ohio. Skyrių vinjetės 
dafl. K. Vėsėlkbš.’Numeris iDrioL 
truotas. 160 psl. Kalba 5 doL'

Turinys: Aleksas Laikūnas — 
Pradedame antrąjį dešimtmetį, 
Bronius Nemickas — Slap-

, ...... 4 r',; . ■

.. Ktlt^a vjcągubematprlus ■ 
Jei kas manė, kad po penkių 

valandų klausymosi įvairių kal
bų ir kalbelių galės rainiai pa
valgyti, tai labai keistai galvojo. _____ ________ __ r
šiek tiek užkandus, prisistatė po- tiesiems protokolams analogijos 

ieškant, Vytautas Alantas — Se
nasis lietuvių tikėjimas, Juozas 
Jakštas — Naujausioji sovie
tinės Lietuvos istorija, Srovinis 
grupavimasis išeivijoje (pasisako 
Vaclovas Mažeika, Kazys. Šid
lauskas, Vytautas Vaitiekūnas ir 
Vytautas Kutkus), Petras Joni
kas — “Aušra” ir mūsų kalba, 
Antanas Diržys — Vyskupus dr. 
Antanas Deksnys sukaktyse, Al
fonsas Koncė — Našus aštrios 
plunksnos vaisius, Jurgis Gliau
dą — Emma jowary, Kristina 
Maleišienė ir Zina Domantienė, 
Jurgis Jankus — Senių Kūčios, 
Rapolas A. Daukša — Kai Juod
varnis kalba, Saulius šimoliū- 
nas — Užsienio lietuvybės vers
mės.

“Naujų knygų” skyriuje Jonas. 
Litas rašo apie Janinos Narū- 
nės-Pakštienės knygą “Pirmū
nės akademikės. Skyriuje “Pa
garba įnirusiems” Mečys Valiu
kėnas rašo apie Chicagoj 1980 
gruodžio mėn. piktadario nužu
dytą Aleksą SiliOną; K. Bačaus- 
kas prisimena prieš 15 metų 
Amerikoj mirusį inž. Kazimierą 
Pusniką. Skyriuje “Namie ir 
svetur” Vytautas Meškauskas at
sako į klausimą “Kas pakito per 
40 metų?“; asmuo, neseniai pa
sitraukęs iš Lietuvos, pasakoja, 
kaip sovietai rusina Lietuvą. To
liau — skyriai “Lietuviškoji 
veikla“ ir “Spaudoje ir gyveni
me". ’

litikieriai. Mat, dabartinis Mich- 
igan gubernatorius VVilliam 
Milliken naujam terminui nebe- 
kandidatuoja, tai užleidžia pro
pagandai sceną savo pagelbin in
kų i Jim Brickley.

Į gubernatoriaus vietą kandi
datuojantį Jim Brickley valgyto
jam pristatė Algis Zaparackas, 
buvęs pirmojo lietuvių jaunimo 
kongreso pirmininkas, o be to, ir 
šiaip pas amerikiečius bandąs 
prasimušti veikėjas.

Jim Brickley ilgai nekalbėjo, 
o kad viskas geriau sektųsi, V. 
Kutkui įteikė gubernatoriaus 
lentą,ant kurios išaiškinama, kad 
balandžio 16-18 Michigane skel
biamos lietuvių dienomis.

Apie lietuviškų lentų cirką pa
rašysiu kitame numery.

(Bus daugiau)
Kornelijus Bučmys

Studijų savaitė Europoje
29-oji Europos lietuviškųjų 

studijų savaitė šiemet vyksta 
Anglijoje, gražiame Londono 
priemiestyje. Adresas: St. Mary’s 
College, Strawberry Hill, Twick- 
enham TW1 4SX, England.

Data: nuo sekmadienio, rug
pjūčio 15, iki šeštadienio, rug
pjūčio 21. Dalyviai gali atvykti 
ir nakvoti šeštadienį (rugp. 14) 
ir išvykti sekmadienį (rugp. 22) 
l>e jokio atskiro mokesčio.

Kaina: 125 angliški svanti. Nei 
registracijos nei jokių kftą mo

jas, kas norės* Nepajėgiantiems, 
o ypač mokslus einančiam jau
nimui, bus daroma nuolaida.

Užsisakant prašome prisiųsti 
10% deposito, htaris bus priim-

Studijų savaitei ruoifi ir ją 
tvarkyti Londone yra sudarytas 
komitetas: Zigmas Juras (pirm.), 
Mečys Bąjorinas, Petras Maia- 
laitis, Klemensas TamošiOftas, 
Povilas Gričys ir Aleksas Vil
činskas.

Vietovė, kur vyks studijų sa-

vaitė, vadinasi “Strawberry 
Hill“. Tai nėra joks kalnas ir ten 
neauga žemuogės. Tas pavadini
mas neturi jokio pateisinimo, 
kaip ir daugelis kitų pavadini
mų Anglijoje. Yra labai graži ir 
istoriškai turtinga, dviejų šimt
mečių senumo, vietovė, turinti 
38 akrus (16ba ) žemės, lengvai 
pasiekiama iš Heathrow (Lon
dono) aerodromo (taxi 20 niinu- 
čią) ir iš VVaterloo geležinke
lio stoties traukiniu (32 min.). -

Bendrabutis yra didelis (450 
lovų), bet mes užimsime tik 
dalj. Dauguma kambarių yra vien- 
gubi su šiltu ir šaltu vande
niu. Vedusiem bus ir dvigubų 
kambarių. Veiks du barai. Sode 
yra žaidimo aikštės, penktos 
teniso tikitės, sporto salė ir 
koplyčia. Temzė teka visai pro 
šalį.

Kas norėtų ilgiau pabūti Ang
lijoje (atvykti anksčiau ar pasi
likti po studijų savaitės), gali 
atostogauti lietuvių sodyboje, 
kąri yra 60 km nuo Žemuogių 
Kalno. (Kaina Sodyboje: nakvy-

nė ir pusryčiai —- 8 svajai, vie
na diena (nakvynė, pusryčiai, 
pietūs ir vakarienė) — 13 svarų, 
viena savaitė su pilnu išlaiky
mu — 78 svarai. Sodyba turi 56 
akrus žemės, yra ežeras, upelis,

gykla, šokių salė, du barai. Užsi-

komitetą, Visais reikalais tašyti:

dens, London W11 2PT, 
England. Telefonas: 01 727- 
2470.



šins jų keptais pyragais ir kava. 
Veiks bufetas. Taip pat bus ir 
loterija, kur bus reta proga lai
mėti dail. Adalberto Staneikos

Beatričė Valakonienė (Wala- 
conįs), gyvenanti Jacksonville, 
North Carolina, vasario 15 sulau
kė 100 metų amžiaus. Ji gyve
na pas dukrų Prancišką ir žen
tą Edvardą Luskį. Gimė ji 
1882 Vilniuje. Bodama 18 metų, 
atvyko į Ameriką, apsigyveno 
Girardville, Pa.

Philadelplūjoa Balfo skyrius 
gegužės 2, sekmadienį, 12 vai., 
po lietuvižkų pamaldų, šv. And
riejaus parapijos salėje, 1613 
Wallace St, rengia koncertą ir 
pietus. Tuo bus užbaigtas Balio

Meniną programą atliks nuo
širdžios Balfo rėmėjos solistės: 
Ona šalčiūnienė, Bronė Volei- 
tienė ir jauna, gražiai progre
suojanti pianistė Birutė šni- 
paitė.

Rengėjai kviečia visus gausiai 
atsilankyti. Žinomas kulinaras 
Kostas Pusnikas rubšia jaučio

šimto metų sukakties proga 
sveikino prezidentas Ronald 
Reagan, North Carolinos guber
natorius Hunt ir Jacksonville 
burmistras Bruce, kuris vasario 
15 paskelbė Beatričės Valakonie- 
nės diena.

Taip pat sveikino Pennsylva- 
nijos gubernatorius Thomburg, 
senatoriai ir kongresmanai. 
Monsgr. K. O’Brien, Prahos Kū
dikėlio bažnyčios klebonas Jack- paveikslą, Marijos Raugienės

XXXII-osios sporto žaidynės 
vyks gegužės 7-9 Clevelande.

Penktadienį, gegutė ■ 7, nuo 6 
vai. vak. registracija, informaci
ja, susipažinimo vakaras Lietu
vių namuose, 877 East 185 St, 
Clevelande, Ohio.

Šeštadienį, gegužės 8, nuo 
7:30 vai. ryto visą dieną infor
macijos centras veiks Howard 
Johnson’s Lakefront Motor 
Lodge, 5700 S. Marginai Rd.

sonville, aukojo jos intencija 
mišias ir suteikė popiežiaus Jo
no Pauliaus II palaiminimą.

Beatričė Valakonienė turi 2 
anūkus ir 2 proanūkius. Dar yra

ir kita duktė, kuri gyvena Gi
rardville, Pa.

Linkime jai Dievo palaimos ir 
daug saulėtų dienų.

A. McG.

menišką rankdarbį ir kita. Gau
siai dalyvaudami prisidėsime 
prie sėkmingo ' vajaus už
baigimo. Neapvilkime pagalbos 
laukiančių.

FA

WATERBURY, CONN.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
reikalam, tautinės gyvybės išlai
kymui išeivijoje ir pavergtos 
Lietuvos laisvinimo pastangom 
remti Vasario 16 minėjimo pro
ga vvaterburiečiai aukojo:

200 dol. — dr. Petras Vileišis.
Po 100 — Mykolas ir Vero

nika Lisauskai, Waterburio lie
tuvių knygynas Spauda.

Po 50 dol. — Ignas Kriaučiū-

Tel. 215432-2220.
Nuo 9 valandos ryto iki 6 

valandos vakaroClevelandState 
University, Lakeland Com-. 
munity College ir Dievo Moti
nos parapijos salėse vyks krepši
nio varžybos. Tinklinio varžybos 
vyks tik Cleveland State Uni
versity salėj.

Nuo 9 vai. ryto šachmatų 
varžybos H. J. Lakefront Motor 
Lodge.

7:30 vai. vak. Slovenian Audi
torium viršutinėj salėj banketas 
su programa, vakariene ir šo
kiais, o apatinėj salėj šokių vaka
ras jaunimui su bufetu. Salių 
adresas: 6409 St Clair Avė. Te- 
lef. 361-5115.

Sekmadienį, gegužės 9,10 vai. 
ryto mišios Dievo Motinos para-
pijos bažnyčioj, 10:30 vai. ryto 
mišios šv. Jurgio parapijos baž-

VuMH LAK tetegaMe MM
PagaHau po ilgo laiko ir dat- 

oaL'atidėtų rungtynių susitiko 
du seni priešai — Our Lady of 
the Blessed Sacrament (OX. 
B.S.) ir LAK mergaičių A koman
dos.

LAK mergaitės seniai laukė 
šių rungtynių, neš pernai ir už
pernai įvykusios rungtynės paro
dė, kad priešas yra stiprus ir 
neįveikiamas Tačiau IAE krv» 
mandai gerokai pasitaisius, buvo 
vilties laimėti.

Prasidėjus pirmam žaidimui, 
tuojau matėsi O.L.B.S. pajėgu
mas, o LAK mergaitės išsigan
dę stovėjo kaip stabo ištiktos. 
Kamuolys krinta aplink jas, o kai 
jį atmuša, tai jis lekia į lubas 
arba į sienas. Atrodė padėtis 
liūdna. Pirmas žaidimas baigėsi

nyčioj.
Nuo 9 vai. ryto iki 12:30 

vai. krepšinio ir tinklinio varžy- Prasideda 
bų tąsa Cleveland State Uni-

15:1 O.LB.S. naudai. Tai buvo 
pirmas mūsų pralaimėjimas per 
visą sezoną.

antras žaidimas. 
Mūsų mergaitės atgijo. Neaiš
ku, kieno dėka, gal paveikė Vi
lijos Katinaitės pastabos, o gal

BALTIMORĖS ŽINIOS
rožančiaus dalis įvairiomis kal-Prel. Liudvikas Mendelis, il

gametis šv. Alfonso lietuvių pa
rapijos klebonas, balandžio 17 
atšventė savo 85 gimtadienį. 
Energingas prelatas visą savo 
kunigišką gyvenimą praleido 
lietuvių tarpe. Jo sunkaus dar
bo nuopelnas, kad Šv. Alfonso 
bažnyčia pavadinta “Power 
house of prayer”.

Pirmosios komunijos sekma
dienis Šv. Alfonso bažnyčioj 
bus gegužės 2. Vaikučiai su tė
vais ir giminimis dalyvaus 10 
vai. .mišiose. Tą dieną 2 vai. po
piet Šv. Alfonso bažnyčioj vyks 
tarptautinis rožančiaus žygis. Į- 
vairių tautų maldininkai Šv. Al
fonso bažnyčioj išreikš savo 
meilę Marijai ir kalbės atskiras

bomis.
Šeimos komunijos diena Šv. 

Alfonso bažnyčioj bus gegužės 
9. Lietuviškos šeimos kviečia
mos gausiai dalyvauti 8:30 vai. 
mišiose ir bendrai priimti komu
niją. Popiet Marijai pagerbti 
vyks procesija.

Dainos choro koncertas ba
landžio 17 didžiojoj Lietuvių na
mų salėj praėjo sėkmingai.

Šv. Vardo draugijos metinis 
seimas įvyko balandžio 18 Šv. 
Marijos bažnyčioj ir salėj Anna- 
polis Maryland. Seime dalyvavo 
ir lietuvių grupė iš Šv. Alfonso 
parapijos su savo dvasios vadu 
kun. A. Dranginiu. Seime orga
nizacijos pirmininku .išrinktas

DABARTINĖJ LENKIJOJ

TĖVAI NEBESUPRANTA 
SAVO VAIKŲ

Francis Weber, Šv. Alfonso pa
rapijos narys.
- Prof. muz. Juozas Žilevičius 
gyvena senelių prieglaudoj Bal
ti morės priemiesty, domisi lie
tuvių kultūrine, ypač muzikine 
veikla. Jį dažnai aplanko Alek
sandras Kadžius ir kiti lietuviai.

Lietuvių radijo valandėlės va
karas įvyks gegužės 8, šeštadie
nį, 7:30 vai. vak. Lietuvių Na
mų didžiojoj salėj. Radijo valan
dėlės vedėjai Albertas Juškus ir 
Kęstas Laskauskas kviečia vi
sus atvykti ir jaukiai praleisti 
vakarą.

Stasė Strazdauskaitė po ilgos 
ir sunkios ligos mirė savo na
muose balandžio 20. Stasė buvo 
gimus ir augus Baltimorėj. Ve
lionė buvo malonaus būdo mo
teris, uoli Šv. Alfonso bažny
čios pamaldų lankytoja. Jos bro
liai buvo žymūs veikėjai. Gedu
lingos mišios už jos sielą auko
tos balandžio 24 Šv. Alfonso baž
nyčioj. Palaidota Holy Redeem- 
mer kapinėse. Nuliūdime liko 
sesuo Marcelė, brolis Juozas su 
šeima, giminės, draugai ir gi
minaičiai.

versity salėse.
12:30 vai. popiet vyrų ir mote

rų tinklinio finalas.
1:30 vai. popiet iškilmingas 

žaidynių aktas ir paradas.
2 vai. popiet jaunių A

nas, Stasys ir Sofiją Kuzminskai, krepšinio finalas.
Bronius Lazauskas, dr. Jonas 3:30 vai. popiet vyrų A krep-

šiaip nervai buvo atsileidę. B 
pat pradžių mūsų mergaitės už
sivaro nemažai taškų. Staiga, 
gerokai apsiraminusios, pradeda

Liutkus ir šeima, Juozas Puo
džiūnas, Albinas Želvis.

Po 30 dol. — Laudinskienė 
Vita, Skautų Vietininkija Pane
riai, Šidlauskienė Julija.

Po 25 dol. — Kuzmickas Vac
lovas, Levanienė Stasė, Brazaus- 
kai Jonas ir Albina, skaučių 
tuntas Neris, L.F.B. sambūris, 
Juozas ir Jadvyga Muraškai, Sa- 
petka Kazys, Kumpikevičius Da- 
niel, Savickas Leonas, Kacher- 
gis Henry, Algis ir Danutė Uo
gintai, dr. William Shukaitis, 
Lietuvių Klubas, Strungys Juo-

šinio finalas.
Žaidynėm pravesti suda

rytas organizacinis komitetas: 
pirm. Vytautas Jokūbaitis, vice
pirmininkai Raimundas Kudu- 
kis, Vladas Plečkaitis ir Vytas Cy- 
vas, sekr. Vytenis Čiurlionis, ižd. 
Romas Apanavičius, varžybinio 
komiteto pirm. Algirdas Biels- 
kus, informacijai Vacys Rociū- 
nas, Dirvos redaktorius Vytau
tas Gedgaudas, LSK Žaibo pirm. 
Juozas Kijauskas, kun. Juozas 
Bacevičius, kun. Gediminas Ki
jauskas, teisinis patarėjas Algis

žaisti jom įprastą žaidimą — 
tinklinį.

Rungtynės kietos. Priešas ne
pasiduoda. Bekovojant žaidimas 
baigėsi 15:11 LAK naudai. Jau 
atsiranda vilties rungtynes lai
mėti.

Trečiame žaidime priešas šiek 
tiek pakriko. Žaidimas vyko 
LAK naudai, bet priešas nepasi
duoda ir ima vytis. Beliko tik 
keliasdešimt sekundžių, jau yra 
13:8. Staiga priešas gauna du 
lengvus taškus ir jau turi vilties 
pasivyti, bet pasibaigia laikas. 
Taip LAK mergaitės laimi 13:10.

Lenkijos komunistų partijos 
organas Trybuna Ludu išspaus
dino motinos atvirą laišką. Ko
munistam palanki moteriškė 
Skundžiasi, kad Solidarumo uni
ja sugadino jos vaikus. Jos vai
kai, priklausydami Solidarumo 
unijai, kritikuoja ją — motiną, 
kam ji klausosi Varšuvos televi
zijos, ir vadina ją “ščekalka”. 
Vaikai padarė didžiausią triukš
mą, kai ji atsisakė lange išsta
tyti degančią žvakę, protestuo
jant prieš karišką diktatūrą.

Tuo tarpu josios vaikai ir to
liau priklauso prie Solidarumo ir 
nuolat atneša į namus nelegalios 
literatūros ir įvairių pogrindžio 
biuletenių.

Moteriškė prašo patarti, kas jai 
lieka daryti? Patariama jai kreip
tis į Erevanio radijo stotį. Tik
riausiai stotis patars ir jai įsi
rašyti į Solidarumo uniją.

a.

Jonas Obelinis

Švenčių proga, kai laikomi 
dovanų, prisiminkime lietuviš
ką knygą. Daug lietuvlikų kny
gų turi Darbininko administri- 
clja.

zas ir šeima, Latviūnai S. ir A, 
Juozas ir Jadvyga Paliuliai, Pet
ras ir Marija Marūnai, Skladaitis 
Vincas.

Po 20 dol. — Gureckienė 
Magdalena, Karių Sąjunga Ra
movė, dr. Alan Kenter, Kęstutis 
ir Danute Švelniai, Povilas ir 
Danutė Kūrai, Juozas ir Genė 
Kazlauskai, Juozas ir Natalija 
Veličkai, Jonas ir Aldona Rau- 
galiai, Skruzdys Juozas, Gaižutis 
Pranas, Skladaitytė Angelė.

Po 15 dol. — Aleksandras ir 
Marcelė Aleksiai, Narijauskas 
Jonas.

Po 10 dol. — Beinoris Jonas, 
Krasauskas Vladas, Žemaitis An
tanas, Šatas Jonas, Valkauskas

Širvaitis, parengimų vadovė Ni
jolė Motiejūnienė, sportinin
kam sutikti Vytautas Sniečkus, 
skelbimam telkti Jurgis Malskis, 
nariai—Diana Čepaitė, Jonas 
Garla, Vytautas Januškis, Linas 
Jokūbaitis, Antanas Jonaitis, 
Leonardas Kedys, Paulina Ma
šiotienė ir Vytautas Nasvytis.

Komiteto adresas: Vytautas 
Jokūbaitis, 3000 Hadden Rd.,

Tai buvo vienos iš geriavsių 
rungtynių. Mūsų komanda pa. 
dė gerą susižaidimą, žaidė kaip 
geras vienetas, o ne kaip pilnas 
pašalinių žvaigždžių.

Koks buvo džiaugsmas laimėti 
prieš tokį kietą seną priešą. Tos 
rungtynės. buvo balandžio 19. 
Kitą dieną priešas vėl turėjo 
atvykti į Židinį, ir rungtis su ta 
pačia komanda, bet jis tą vakarą 
jau nepasirodė.

Valio mūsų žaidėjom ir jų va
dovei Vilijai Katinaitei! z

Euclid, Ohio 44117. Telef. 216 
481-7161.

VJL

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius ___
LMavią EMBdogeAja 36 tomai ................................. $3tlUN
Eacyclopedfo Lfaraafea 6 tomai ............................. SIKN

SKAUTŲ LOTERIJOS LAIMĖTOJAI

DEXTER PARK Q PHARMACY 13 
WrWra.AnMta< Bkū. “
TMt JAMAICA AVMJ*

290-4130

Lietuviškosios Skautybės 
Fondo didžiosios loterijos trau
kimas vyko balandžio 4 So. Bos
ton, Mass., Lietuvių Piliečių 
klube. Štai laimėtojai:

Spalvotą televiziją laimėjo Nr. 
3254 — Stimburys, Australija.

Nešiojamą radiją 'laimėjo Nr. 
8851 — F. Cepkauskas, Brock- 
ton, Mass.

Duonos gruzdintąją (toaster) 
laimėjo Nr. 4675 — S. Petra
vičius, Rancho Palos Verdes.

Kalkuliatorių laimėjo Nr. 6298
— Stankūnas, Cos Cob, Conn.

Žadintuvą laimėjo Nr. 7497
— H. Black, Silver Spring, Md.

25 dol. laimėjo Nr. 3408 — 
E. Junokas, Anglija.

Juozas, Zelianka Antanas, Stuo- 
pelis Pranas, Maurutis Bronius, 
Kuliešius Vladas, Karmūzienė 
Anelė, Stapulionis Jonas, Tolei- 
kis Jonas, Rushinskas Mina, Va
liulienė Genė, Melninkaitis Bro-
nius, Kijonka Viktoras, Kazakai- 
tytė Rūta, Sniečkus, Kuzmic-

Vtot» Krčvfe Raitai 6 tomai........................................ PUS
EI mase ataimiaimų ——- Petras Klimas .. .................. SIUS

Laukiame užsakymų papildomam L. E. tomui.
Užsakymus siųsti: J.Kapočias, P O Box 95, So. Boston, MA 02127

Tetef. dieną (017) 298-7790, vakarais (017) 28M7M

LITHUANIAN COOKERY

Lietuviškos Skautijos Fon
das suorganizavo loteriją, 
kurios traukimas vyko ba
landžio 4 Lietuvių piliečiu 
klube Bostone. Rasa Jauniš- 
kytė, ištraukusi laimingąjį 
bilietą, duoda LS Fondo pir
mininkui Česlovui Kiliuliui

DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ:
9<%>poManų už paprasu.4 

taupomąsias sąskaitas.

12%užShare Certlflcatos 500 dol. sumomis.

MONEY MARKET Certtflkatų procentai už 5,000 Ir 10,000 dolerių indėlius 0 mėnesiam.
“ALL — SAVERS" Cart Riestai 1 metam su laisvomis nuo mokesčių palūkanomis.
Laisvi nuo mokesčių IRA ponstyų fondo Indėliai sū 15% palOksriom.

Paskolos — Namų pirkimo “mortglčlsl” — čekių Ičkoltlmsl — Pensijos čekių 
lndėtielirtX
KASOS sdresss: 0041114* Street, Richmond HM, N.Y. 11418
Tstofoms: (212) 441-8790
Darbo valandos: nuo 9 M 8 kasdien; penktadieniais k čočtadlenlala nuo 9 M 5 vai. p.p,
RstaMavkuaa Hskivlą k anglų kalbomis.

Ylai Indėliai apdrausti ftl 109.000 dol.

kas Leonas, Skladaitis Juozas, 
Gylienė Antanina, Kudirkienė 
Magdelena, Čampė Adolfas, Puo- 
džiūnaitė Elena, Juozas ir Valė 
Gelumbauskai, Augaitis Simas, 
kun. Jurgis Vilčiauskas, Kalick 
Walter, Šatkauskas Antanas, Vait
kutė Jūratė, Jonas ir Ona Keme- 
žai, Antanas ir Albina Paliuliai, 
Albertas ir Joana Melninkai, 
Mečiokienė Ona, Norkeliūnas 
Aleksas, Paliulis Jonas, Karpavi- 
čienė Elena, V. ir A. Vamec- 
kai, Bernotas Antanas, Skladai
tytė Elena.

Po 5 dol. — Kazakaitienė 
Marija, Matonienė Lidija, Pau
lius Juozas, Bąįorinienė Jadvyga, 
Ulozas Jonas, Delininkaitis Zig- 
ųias, Marūnas Vytas, Kie.sel 
John, Shaknaitis Frank, Kara
lius Jac, Marūnienė Silvija, 
Vincas ir Julija Puodžiukaičiai, 
Balsys Antanas, Gureckas My
kolas, Kulikauskas A., Valterienė 
Elena, Škiperis Alfonsas.

Iš viso Waterburyje surinkta 
aukų 3005.00 dol.: Altai 310 
dol., Vilkui 645 dol., Bendruo
menei 2050 dol. Visiem auko- 
jusiem reiškiame didžią padėką.

LB. Waterttario 
apylinkės valdyba

DERMATOLOGIST
J. BARAUM.D.
945E.53SL N.Y.
TaL 3554990

M

(ln Engtish, 315 pages, prie# 9 dol.)

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
piastinlniu apianku, nugarėlė patogiai suverta. 31Š pusk Kalne • 
dol. Darbininkas, 341 HlgMand Blvd., Brooktyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanlan Cookery** už • dol. Parsluntlmas- 
Postago 50 c.

Vardas, pavardė ------------------------------------------ -----—..............-.....

Numeris, gatvė ------------------------------------ - --------------------------------

Miestas, vaistąs, ------- —----------------------------------------------.....



Kultūros Židtay šj savaitgalį: 
gegužės 1. šeštadienį. Tautos 
Fondo suvažiavim&r, vakare — 
ateitininkų šeimos šventė. Ge
gužės 2, sekmadienį, madų 
paroda.

Tautos Fondo narių suvožia* 
v imas bus gegužės 1, šeštadie
nį, Kultūros Židiny. Mišios už 
gyvus ir mirusius Tautos Fondo 
geradarius bus ne 8 v., bet 8:30 
v.r. pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje. Po mišių tuoj bus re
gistracija ir suvažiavimo pradžia.

N. Y. moksleivių ateitininkų 
rengiama šeimos švente bus ge
gužės 1, šį šeštadienį, Kultūros 
Židinio žemutinėje salėje. Pra
džia 7v.v. Programą atliks jauni
mas, po programos — vaišės ir 
žaidimai.

Madų paroda, rengiama Balfo 
100-ojo skyriaus, bus šį sekma
dienį, gegužės 2, Kultūros Židi
nio didžiojoje salėje. Pradžia 2 
vai. Kaip įprasta, bus parodyta 
vaikų drabužiai, kiti įvairūs dra
bužiai, vakarinės suknelės. Taip 
pat dalyvauja Andrius Kovai su 
savo sukurtais drabužiais ir mo
deliuotoja Gražina Tiškutė-Tuc- 
ci, kuri aptars Kovai sukurtus 
drabužius. Visą parodą praves 
Jūratė Balsytė, muzika iš garsia- 
juostės palydės muzikė Nijolė 
Ulėnienė. Visi svečiai bus pa
vaišinti kava ir pyragaičiais. Bal
fo 100-jam skyriui pirmininkau
ja Janina Cerdvilienė, kuri la
biausiai ir rūpinasi šios parodos 
surengimu.

Maironio lituanistinėje mo- 
kyktoje egzaminai bus gegužės 
8, 18 ir 22. Gegužės 29 pamo
kų nebus. Mokslo metai baigia
mi birželio 6. Birželio 5 bus pas
kutinė darbo diena mokykloje, 
gi birželio 6, sekmadienį, 12 vai. 
Kultūros Židinyje bus jaunimo 
pamaldos, po jų mokslo metų 
baigimo aktas. Šiemet 10-tąjį 
skyrių baigia 4 mokiniai.

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, Iranas galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3500. Vak., savaitgaliais: 201 
654-3756.

>riW> M^<2U9 827-1352 
Admtototr. —(212) 827-1351 
Sffltatmte — (212) 827-1350 
VtonuUyuas ..(212) £35-5962 
K. £ salė — 212) 887-9645

viena vyrų krepšinio komanda, 
trys berniukų krepšinio koman
dos, viena moterų tinklinio ko
manda ir dvi mergaičių tinkli
nio komandos, o taip pat keli 
šachmatininkai. Iš viso vyks
apie 50 sportininkų, ir tai bus 
pati gausiausia New Yorko spor
tininkų išvyka, kiek sporto dar
buotojai gali prisiminti. LAK 
valdybą šiais metais sudaro: 
pirm. Romas Kezys, Vanda Ve- 
beliūnienė, Vida Jankauskienė, 
Stasys Liogys, Vytautas Kulpa, 
Arūnas Simonaitis ir Kazys Vai
nius.

LB VVoodhaveno apylinkės 
metinis susirinkimas bus balan
džio 30, penktadienį, 7:30, 
penktadienį, 7:30 v.v. Kultūros 
Židinyje. Bus pristatyti LB de
šimtosios tarybos kandidatai, 
bus parodyta vaizdajuostė iš IX 
Tarybos suvažiavimo Bostone. 
Vaizdąjuostę pagamino Geri
mantas Penįkas. Apylinkė yra iš
siuntinėjus! visiem laiškus, 
kviesdama susimokėti solida
rumo mokestį. Tą mokestį bus 
galima sumokėti susirinkime. 
Visi kviečiami atsilankyti. Apy
linkei pirmininkauja Vladas 
Sidas.

Žuvautojų ir medžiotojų klu
bas Aras praneša, kad jauniem 
ir vyresniem žuvavimo iškyla 
bus^eguž^s 2* sekmadieuį, iš 
Capęjreę Pąrkū į Great 
South Bay. Kas nori dalyvauti 
šioje iškyloje, prašomi rinktis 
prie parko pastato 6-6:30 v.r. 

tų informacijų prašoma kreiptis 
į Kęstutį Nemicką 516 433-6672.

Išnuomojamas kambarys 
Woodhavene vyrui arba mote
riai. Skambinti 212 847-7306.

Q U E E N S COLLISION 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting 
— Welding — F rainės straigh- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hfllside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone HI 
1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

toros Židinio kaimynystėj Lie
tuvių Katalikų Religinės Šalpos 
ir Lietuvių Informacijos Centro 
įstaigose, gegužės 2, šį sekma
dienį, kalbės Clevelando atei
tininkų šventėje.

Rastas juodas moteriškas švar
kelis su akiniais kišenėje per 
Moterų klubo Atvelykio popietę' 
balandžio 18. Kas švarkelį Kul
tūros Židiny paliko, prašom 
skambinti klubo pirmininkei 
Jadvygai Laucevičienei 212 
296-4257.

marčiai, Leonia, N.J., pastovūs 
Kultūros Židinio ir lietuvių 
pranciškonų rėmėjai, artėjant 
Kultūros Židinio pavasario 
šventei, atsiuntė bendrą sumą 
750 dol., kuri skiriama Kultū
ros Židiniui, lietuvių pranciško
nų vienuolynui ir Darbininkui. 
Ačiū nuoširdžiai už ištvermę 
šalpos darbe.

Kun. Romanas R. Klumbis 
buvo atvykęs į New Y orką ir sve
čiavosi pranciškonų vienuolyne. 
Dabar vėl išvyko į Rockport, 
Texas.

Solistas Algimantas Grigas' 
iš Chicagos dalyvauja latvių sta
tomoje “Banuta” operoje ir atliks 
dvi tenoro partijas. Operą para
šė latvių muzikas Alfred Kal
ni nš. Ji koncertiniu būdu stato
ma birželio 5, šeštadienį, 2 vai. 
popiet Camegie salėje Manhat- 

Jtane. Pagrindinę soprano partiją 
atliks mums gerai pažįstama so
listė Maralin Niska.

Ekskursiją į Atlantic City ge
gužės 8, šeštadienį, organizuoja 
Lietuvos vyčių 110 kuopa. Vie
nas autobusas išvyks nuo Ja- 
maica Avė. ir Woodhaven Blvd. 
sankryžos,»kitas nuo V. Atsimai
nymo bažnyčios Maspethe. Au
tobusai išvyksta 8:30 vai. ryto. 
Kaina 13 doL, iš kurių 10 dol. 
grąžinama nuvykus į Baily Park 
Place viešbutį. Dėl platesnių in
formacijų skambinti Lottie Ul- 
rich, 478-7642.

LIETUVIŲ KULTŪROS ŽIDINIO 
TRADICINĖ

Įvyks gegužės 14 d., sekmadhn| 

12 vaL salėje Iškilmingos pamaldos 

1 vai. iškilmės prie lietuviško kryžiaus 
1:30 vai. popiet Žiobrio kieme pavaurička

GEGUŽINĖ
Ltotuviški pietos, kepsniai ant žarijų šalti gėrimai,

jais Tnįfca ir paminėju jį N.Y. Artimieji ir draugai atsiun-
kaip uolų filhannaaįjoa rėmėjų, te į ligoninę dauggėlių ir kor- M
europietį ir apdovanojo keltomis telių su linkėjimais greit pa- ?”**”<** 
plokštelėmis. Aukos filharmoui- kveikti. Jis dėkoja visiem už jo
jai buvo renkama šeštadienį ir prisiminimų. erekcijai vadovaą a dail. J. Bag-

Antano Jurgelės mirties tre- njnjn^ Paroda lankoma; šešta
dienį nuo 12 iki 9 v.v., sekma
dienį — nuo 12 iki 6 v. v. Ati
darymas — gegužės 8, šeštadie
nį, 6 v.v. Atidaryme dalyvaus 
Lietuvos gen. konsulas Anice
tas Simutis su ponia, estų kon
sulas Emst Jaakson ir latvių ofi
cialus atstovas. Bus vaišės ir at-

Apreiškimo pteugijo* bsdtay- 
etoje balandžio SS buvo švč. 
SakHUMVto pagarbinimo atlai
dai, kurie baigėsi 5 vai. iškil-

gražiai giedojo mišparus lotyniš
kai. Dalyvavo 12 kunigų. Po 
mišparų parapijos salėje buvo 
bendros choro vaišės.

LK. Moterą Sąjungos 24 kuo
pa, kuriai pirmininkauja E. Mic- 
keliūnienė, atsiuntė Darbininko 
paramai 10 dol. Ačiū.

tarnas bibliotekininkas, įkūręs 
savo vardo bibliotekų Kultūros 
Židinyje, uoliai veikęs Lietuvių 
Bendruomenėje ir ėjęs įvairias 
vadovaujančias pareigas, mirė 
prieš metus gegužės 6. Pirmųjų 
metinių proga gegužės 8, šeš
tadienį, 10 v.r. pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje bus aukoja
mos mišios jo intencija, po mišių 
kapinėse bus pašventintas pa
minklas. Draugai, pažįstami, na
riai tų organizacijų, kuriose jis 
veikė, prašomi dalyvauti pa
maldose ir velionį prisiminti sa
vo maldose.

Romos Kat Bažnyčios mišio
las lietuvių kalba, ilgai tvarky
tas ir taisytas, jau visai baigtas 
ir atiduotas spausdinti.

Gražina Daunienė, gyvenanti 
Syosset, L.I., Glen Cove mies
te atidarė krautuvę “Stop’n See”, 
72 School Street Ją gražiai apra
šė Glen Cove Guardian laik
raštis, pažymėdamas, kad ji yra 
lietuvaitė, kad seniai norėjusi 
turėti savo krautuvę. Šią vietą 
pasirinkusi, nes esanti nuoma 
pigesnė. Krautuvėje yra viso
kiausių daiktų,reikmenų, meniš
kų rankdarbių lempų, porcelia^ 
no, drabužių ir tt. Raifkdar- 
biai originalūs, atvežti iš Cape 
Godo, Vemonto, Meksikos. 
Krautuvė atidara savaitės dieno
mis nuo 10 ild 5 v.v., pirmadie
niais uždaryta. laikraštis ją 
vadina vardu Gražina ir kviečia 
krautuvę aplankyti. Sveikiname 
Gražiną ir linkime kuo geriau
sios sėkmės prekyboje.

paaukojo Darbininko spaudos 
palaikymui 30 dol.Dėkojame.

Motinos diena bus paminėta 
gegužės 9, sekmadienį, 12 vai., 
tuoj po pamaldų, Apreiškimo

> salėje.
Brolis Viktoras Biveinis, OFM, 

gyvenąs pranciškonų vienuoly
ne Brooklyne, balandžio 26 pa
minėjo 80 metų sukaktį. Jis ilgus 
metus dirbo pranciškonų spaus
tuvėje.

Motinos Maruos Kaupaitės 42 
metų mirties sukakties proga ba
landžio 17 pranciškonų vienuo
lyno koplyčioje bus aukojamos 
mišios. Ji yra pagrindinė seserų 
kazimieriečių steigėja. Gi ši 
seselių kongre
gacija šiais metais atšventė 75 
metų sukaktį. Ta proga seserys 
rašė apie steigėjos gyvenimą ir 
jos dorybes. Dabar prašo melstis, 
kad ji būtų paskelbta šventąja.

Apreiškimo parapijos mokyk* 
los pirmojo aukšto klasėj balsavi
mai į LB tarybą ir PLB seimą 
vyks gegužės 9 ir gegužės 16, 
sekmadieniais, tuoj po sumos. 
Visi prašomi balsuoti ir atlikti 
tokią lengvą, bet svarbią lietu
višką pareigą.

Anelė Stroliūtė-Malinaus- 
kienė, gyv. Jamesburg, N.J., yra 
sunkiai susirgusi ir paguldyta 
Middlesex General ligoninėj, 
635 kambary, New Brunswick, 
N.Y. Apie ligonės padėtį galima 
pasiteirauti skambinant vakarais 
201521*2663.

LB BALSAVIMO REIKALU
Visos New Yorko Lietuvių 

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

Aloyzas Balsys madų parodoje 
iš garsąjuosčių pagros muzikės 
Nijolės Ulėnienės parinktų ir 
įrašytą muziką. Paroda bus šį 
sekmadienį 2 vai. popiet Kultū
ros Židiny.

Ekskursija iš Worcester, 
Mass., balandžio 24, šeštadienį, 
lankėsi Kultūros Židiny. Ją su
organizavo šauliai. Atvyko pilnas 
autobusas, apžiūrėjo Kultūros 
Židinį, galeriją, vienuolyną, 
Darbininko administraciją. Iš
buvę gerą valandą, iškeliavo ap
žiūrėti miesto.

PREMIJUOTOS KNYGOS
Darbininko spaudos kioske 

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

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

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

Persiuntimui pridedama 1 dol.
.Gaunama: Darbininkas, 341 

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

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

LB WOODHAVENO APYLINKĖS 
METINIS SUSIRINKIMAS
bus balandžio 30, penktadieni, 7:30 u.u* Kultūros Židiny.

į JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBĄ
IR

| PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMĄ
Apylinkėse balsuojama:

PROGRAMOJE: 1. LB X-tos Tarybos kandidatų 
pristatymas;

Rungia ir visus atsilankyti kviečia

PB WOODHAVENO APYLINKĖS 
VALDYBA

kykloa jaunieji šokėjai.

Visus širdingai kviečia atslankyti
KULTŪROS ŽIDINIO FONDO VALDYBA 

IR TĖVAI PRANCIŠKONAI

PABALT1EČIŲ MENO

GREAT NECK’O APYLINKĖJE -10 Church 8L, Great

MANHATTAN *-• BRONX APYLINKĖJE — bstauoĮa 
ma pučiu. Siųsti Antanui Dėdinui, 74-15 86 Aro-,Wood- 
haron, N.Y. 11421.

MASPEDTO APYLINKĖJE — 65-18 CUnlon Aro.,

NEW YORKO PIRMOJOJE APYLINKĖJE. Prie AproM- 
kltao bežnyčloe. 266 Nortti 5tfi Stroel, BroeMyn BegiH 
iče I Ir 16 6. nuo 12 vuL M 2 raL 

2vaLM7vaL

Kultūros Žkftoy, >61
Dalyvauta apie 40 lietuvių, latvių k estų dalininkų BUSHWICKO APYLINKĖJE . >41 Hlghtand Bhrd^ 

BrooMyu, N.Y. 11267.
WOOOHAVENO APYLINKĖJE-Vyte* TrarolSurvte*, 

94-16 JtfMMfca Avo„ YooAma, N.Y. 11481. Buteuvtate

Ntyote IMntonė prltakyta MtHdks pMytfčs visų parodų. 
Bs altas proteslomriM Ir mčcrtiUL MoctaHuoūolu. paab

Gražlaa THHaiM-Tuccl M

> doL Jaunimui

BALFO IOO-SIS SKYRIUS

Pabaltitčių mm drusgįto 
BALTM

, NEW YORKO APYGARDOS RINKIMINE KOMISIJA


