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savo Velykų Švenčių pamoksle, SHALINS FUNERAL HOME. Ine., 84-92 Jamaica Avė. (prie Forest 
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Savaitės 
įvykiai

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
■ KULTŪRINIO GYVENIMO

ir alkstančius koncentracijos 
stovyklose ir šiaip vargstančius, 
tvirtindamas, kad jis ir Katali
kų Bažnyčia esanti kartu su jais.

dabar esą pateikę savo kūrinių 
projektus būsimai žiu metų pa
rodėt Vyrauja gamtos motyvai, 
sukurta plakatų įvairiomis te
momis. Dalyvavo ir Dailininkų 
sąjungos vadovai: skulptorius

kongresą suvaižyti importus iš 
tų valstybių, kurios, nepaisyda
mos JAV paskelbtų ūkinių sank
cijų, prekiauja su sovietų blo
ko valstybėm.

JAV suteikė pernai čia pasili
kusiai Kinijos tenisininkei Hu 
Na politinę globą. Kinija dėlto 
protestavo ir pareiškė, kad tai 
pakenksią kultūriniam mainam.

Kinijos vyriausybė, siekdama 
pagerinti savo ūkį, įsiveda vis. 
daugiau kapitalistinių priemo
nių darbo našumui ir gamybos 
kokybei skatinti ir pamažu įgy
vendina principą, kad, kas dau
giau ir geriau dirba, tas gauna 
ir geresnį atlyginimą.

Kolumbijos pietvakariuose 
įvykęs žemės drebėjimas už
mušė apie 250 žmonių ir dau
gelį paliko be pastebės, bet JAV 
ir kitų valstybių atgabenti mais
to produktai yra pardavinėjami 
aukštom kainom, o pristatytos 
palapinės nežinia kur dingo. To
limesnį pagalbos teikimą vyriau
sybė pavedė tarpt Raud. Kry
žiui.

Prezidentas Reagan sulaikė 
75 F-16 karo lėktuvų Izraeliui 
pristatymą tol, kol jis pasitrauks 
iš Libano.

Vietnamo kariuomenės dali
niai vykdo didelio masto puoli
mus prieš Kambodijoj veikian
čius Pol Po^irjprinco Sihanouk . Mildos vaidme-
partizanus. Dėl šių kovų apie frį filmę ^Vasara baigiasi ru- 
30,000 Kambodįjos gyventojų t denį”, t. Mainelytė Jiir£&S vaid- 
pasitraukė į Tailandą.

8 sovietų žydai intelektualai 
paskelbė Pravdoj pareiškimą, 
kritikuojantį tarptautinį sioniz
mą ir siūlantį gyventojam suda
ryti antisionistinį komitetą.

Vakarų Europos pokarinės 
kartos jaunimas, neatsiminda
mas JAV pastangų atstatyti 
karo sugriautą Europą ir nusi
vylęs JAV įsikišimu į Vietnamą 
ir nešvariais vidinės politikos 
reiškiniais, savo skepticizmą ir 
nusivylimą yra nukreipęs prieš 
JAV ir branduolinius ginklus.

A. Stasiulevičius, L. Petrusevi- 
čiūtė ir kt Spaudoje džiaugia
masi, kad du mėnesiai, praleis
ti Palangoje kūrybinėje nuotai
koje, paliko aiškią teigiamą žy
mę.

Skulptorius Leonas Žuklys 
yra dar palyginti nesenas (ginti. 
1923), bet jo skulptūrų yra gau
su visoje Lietuvoje. Be daugy
bės visiems įgrisusių “leninų” 
jis yra sukūręs Čilei pagarsėju
sio lietuvio profesoriaus I. Do
meikos bareljefą, jo “Taika” 
stovi viename Čekoslovakijos 
kurorte, “Darbininkas” priim
tas į Maskvos Tretjakovo gale
rijos nuolatinę parodą. Lietuvos 
miestuose yra Juliaus Janonio, 
komunistų veikėjo K. Giedrio, 
komunistų poeto V. Rekašiaus, 
net žydo A. Meskupo biustų. 
Jis dirba viską, ką tik komunis
tų partija užsako. Tai toks be sa
vo nugarkaulio yra skulptorius 
L. Žuklys. Tai nenuostabu, kad 
60 metų amžiaus proga jis buvo 
viešai pagerbtas ir apdovanotas 
sovietiniu garbės dailininko ti
tulu.

— Aktorė Vaiva Mainelytė 
jau keliolika metų vaidina teat
re ir filmuose. Utenos trikotažo 
gamybinis susivienijimas V. 
Mainelytę praėjusį rudenį pa
gerbė pereinamąja dovana. Ji taį

JAV numato parduoti Saudi 
Arabijai 1200 M-l Abrams tan
kų, kurie išimtinais atvejais ga
lėtų būti panaudoti ir JAV karių.

Afganistane, į šiaurę nuo Ka
bulo, sniego griūtis nušlavė 4 
sovietų karių sargybas ir palai
dojo nenustatytą skaičių karių.

Amerikos katalikų vyskupų 
komitetas paskelbė lankstesnį 
ganytojinio laiško projektą, la
biau atsižvelgiantį į vyriausybės 
kritiką dėl branduolinių ginklų.

Žmogaus teisių konferencijoje apsilankė ir kalbą pasakė 
Los Angeles burmistras Thomas Bradley. Čia jis sveikinasi 
su Šv. Kazimiero parapijos klebonu preL Jonu Kučingio, 
kuris sukalbėjo konferencijos invokaciją. Nuotr. Vinco Štoko

logų Lietuvos pogrindžio

PRAŠYKITE DAUGIAU

9119 KNAPF STRtrr 
MOOKLYN, &▼. 11119

Žinoma, ir vėl tenka didžiai 
įvertinti kun. K. Pugevičiaus 
vadovaujamą Lietuvių Informa
cijos Centrą už aprūpinimą pro-

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kalnas
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• ».• *””7 aktyviausių komunistiniu idėjųVilniaus akademinėje operoje ? rv"
S- 

(g. spausdino ilg, staipanį .spie 
ĮM3). Ue«uv.y opororpsyra ĮnĄ | Usybtoę tad-
atlikęs apie 50 vaidmenų. Su- — Y m« ' *
kakties proga- jis dainavo* M. 
Musorgskio operoje “Borisas 
Godunovas”. Ta proga jam su
teiktas sovietinis nusipelniusio 
solisto garbės titulas.

— Poeto Jono Lapašinsko 60- 
ies metų amžiaus sukaktis buvo 
pagerbta spaudoje ir specialia 
paroda Vilniaus respublikinėje 
bibliotekoje.

— Šiaulių dramos teatras su
rengė “Rajonų dienas”, į kurias 
pakvietė aplinkinių Kel
mės, Pakruojo, Radviliškio ir 
Šiaulių rajonų kolchozininkus 
ir sovehozininkus. Buvo vaidina
mas Bairono “Kainas” ir P. Put
rinio “Saldi ištikimybės našta”.

— Gargždų mieste, kurs dabar 
yra tapęs Klaipėdos rajono cent
ru, atidaryta naujai pastatyta po
liklinika. Spaudoje skelbiama, 
kad poliklinika esanti aprūpinta 
visais moderniausiais medici
nos įrengimais, turinti patalpas 
laboratorijoms, diagnostikos 

KOVA TARP KREMLIAUS IR 
POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II
(atkelta iš 1 psl.)

dedantį hierarchijai skelbti ir 
priešintis prieš tikinčiųjų kons
titucinių teisių pažeidimus. At
sidūrusi režimo ir KGB rep
resijų bei trukdymų akivaizdoj, 
Lietuvos Bažnyčia sutelkė dau
gelį savo tradicinių pasireiškimų 
pogrindin. Režimo viešas, įgpo- 

tas religines piuues^M, dertton- 
sfracijas ir visokios rūšies masi
nes peticijas, pasidarė kasdieniu 
reiškiniu. Popiežius tylomis, bet 
tvirtai parėmė lietuvių kovas. 
Pavyzdžiui, jis atsisakė paskirti 
režimo patvirtintus Bažnyčios 
pareigūnus, tikinčiųjų laikomus 
režimo bendradarbiais.”

Autorius pamini, kad popie
žius greičiausiai paskyręs 1979 
kardinolu in pectore jau 20 me
tų į provinciją ištremtą Lietu
vos Bažnyčios galvą vysk. Ste
ponavičių už jo pasipriešinimą 
režimo politikai. Praeitą vasarą 
popiežiui pavyko grąžinti į savo 
pareigas vyskupą, gyvenusį per 
20 metų krašto vidaus tremty.

Ne mažiau bėdų Kremliui su
kėlusi popiežiaus įtaka, atgaivi
nant uždraustą Rytų apeigų Ka
talikų Unitų Bažnyčią Vakarų 
Ukrainoj, įjungtą į Sovietų Są
jungą pagal 1939 nacių sovietų 
susitarimą. Tų katalikų likimu 
nesirūpinę dabartinio popie
žiaus pirmatakai.

“1980 pavasarį popiežius su
šaukė unitų vyskupų pirmą si
nodą, kuris atvirai ragino atgai
vinti Bažnyčią. Panašiai, kaip 
anksčiau lietuviai, Ukrainos ka
talikai praeitų metų rugsėjo 
mėn. įsteigė iniciatyvinę grupę 
Bažnyčios teisėm ginti ir drąsiai 
iš vyriausybės pareikalavo leisti 
atidaryti unitų bažnyčias bei 
vienuolynus. Nežiūrint ypač 
brutalios KGB priespaudos, 
pranešama, kad Ukrainoj kles
tinti pogrindinė Bažnyčia su 500 
kunigų ir trimis vyskupais.”

Šių metų vasario mėn. Jonas 
Paulius II sušaukęs antrą unitų 
vyskupų sinodą ir skatinęs juos 
ruoštis 1988 švęsti 1000 metų 
krikščionybės įvedimo sukaktį 
Ukrainoj.

Sovietai, pastebėję nebeginči
jamą dabartinio popiežiaus toli
mesnę įtaką įvykių raidai, išvys
tė ypač po nepavykusio pasikė
sinimo aštrią propagandą prieš 

liniukų”, sutelkdami ją srityse, 
kur gyvena Sovietuos katalikai.

“Lietuvoj valdžios pareigūnai 
pakaltino Bažnyčią bandant 
tapti tautine politine jėga ir 
puola neiivardijamui 'popie
žiaus fanatiškus agentus*. Tuo 
pačiu metu vedama fizinio i- 

kabinetams, fizioterapijai. Algi

tūrą. Jis pakritikuoja tuos, kurie MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia. Air- 
išdrįsta nepaklausyti partijos eondlttonod, A. J. Balton-BaRrūnaa, Ucensed Maaager and Notary 
nurodymų meno kūrybtąe, bet P-bito. 660 Grand St. Breoklya. N.Y.11211; ST 2-5043.
už tai atsidėjęs garbina tuos, 
kurie Lietuvos miestus užteršė 
bulvonais — visokių pozų leni- 
nais, kapsukais, dzeržinskiais,

> preikšais, “išvaduotojais*’ rusų 
karo vadais. Tų stabų visur pri
grūsta iki grasomo. Bet žmonės 
nenustoja vilties, kad ir jie iš
nyks istorijos teismo pasmerkti, 
kaip neseniai išnyko carinės Ru
sijos paminklai Lietuvoje.

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

— Kompozitoriaus Povilo 
Dikčiaus 50 metų amžiaus su
kaktis buvo paminėta jo sureng
tais koncertais. Koncertai įvyko 
Palangoje, Klaipėdoje, Plungėje, 
Ukmergėje, Marijampolėje, Vil
niuje. P. Dikčius kuria dainas 
solistams, kameriniams an
sambliams, kantatas, oratorijas, 
sonatas įvairiems instru
mentams.

Pr.N.

bauginimo kampanija, kunigų 
užpuolimai, bažnyčių išniekini
mas, jų apiplėšimas ir degini
mas. Baisiausia, kad po nirtin
gų spaudos išpuolių prieš juos 
trys aktyvistai kunigai buvo nu
žudyti tokiomis aplinkybėmis, 
rodančiomis KGB rankų prikiši
mą”.

Šalia pagavėjusios , masinės 
'propagahdfos priemonių išpuo
lių prieš įxjpieifių, autorius iške
lia neraminančius reiškinius, 
kad Andropovo vadovaujamas 
sovietinis režimas “sustiprino 
tiesioginę Bažnyčios represiją. 
Praeitą sausį KGB areštavo žy
miausią Lietuvos religinį pasi- 
priešintoją Katalikų Komiteto 
steigiamąjį narį — kunigą Sva
rinską, žmogų jau 24 metus (tu
rėtų būti 16 metų. — J-P.) 
atkentėjusį sovietų lageriuose, 
ir taip pat Ukrainos Iniciatyvi
nio Komiteto organizatorių 
Juozą Terelyą. Tačiau atrodo, 
kad nei pasikėsinimas prieš jo 
gyvybę, nei propagandos kam
panija popiežiaus neįbaugino”, - 
nes neseniai jis paskyręs tris 
naujus kardinolus iš sovietinio 
bloko kraštų. Taip pat popiežius , 
esąs pasiryžęs birželio mėn. ap- 1 
lankyti Lenkiją, o tai kelia Rytų 
bloke didėjantį susirūpinimą.

Baigdamas Alexiev taria: 
“Tad nereiktų nustebti, kad 
Kremliaus laikysena popiežiaus 
atžvilgiu, praėjus ketveriem me
tam po jo išrinkimo ir veik dve
jiem metam po bandymo jį nu
žudyti, tebėra nesilpnėjamai 
priešiška ir didėjamai konfron- 
tacinė. Jonas Paulius II Mask- | 
vai buvo ir tebėra daug dau
giau, nekaip ribota Lenkijos 
problema. Savo keliu popiežius 
aiškiai suvokia, kokį iššūkį jis 
Kremliui sudaro. Jau 1979 Len
kijon vizito metu jis savo audi
torijai pareiškė: ‘Esu įsitikinęs, 
kad tenai yra žmonių, kuriem 
sunku susigyventi su slavų kil
mės popiežium*. Atrodo, pakan
kamai nemalonu suerzintam 
Kremliui šaukti, kaip kadaise 
Henrikas II-asis (1133-1189 
anglų karalius, siekęs pąjungti 
Bažnyčią savo valdžion) Canter- 
burio arkivyskupo adresu pa
reiškė: ‘Argi neatsiras, kas mane 
išgelbėtų nuo to maištingo ku
nigo?* ”.

1883 — AUSROS METAI — 1983

JUOZO ANDRIULIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas, (staiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ava., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klientais.

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - S i Iv* r Bali Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėme, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueena, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Vorilli, A lt ach ui e r 
Schwartz., Ine. N.Y. Registruotas pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, options 
fondus, commmoditiea, auksą, atidaryti IRA planus. Suinteresuoti 
skambinkite 212 644-5580 arba nemokamai ii visur tel. 800-223-1512.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN 80.5 FM 
Trečiadieniais 8:30-9:30 v.v., penktadieniais 7:30 - 8:30 v.v. Inž. Ed. V. 
Meilus Jr., vedėjas, 23 Shirley Rd., Shrewsbury, MA. 01545. Tel. 617 
852-3665.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Mušto of Llthuanis”, trečiad., 
6:05-7:00 vaL vato, iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlr. adresas: 
234 Sunllt Dr., Watchung, NJ. 07060. Telef. (201) 753-5636.

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DEHTAL SERVICE, P.C.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vaL ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kazys, 217-25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

KVECAS 
JONAS 

1933 + 1976

■ LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE SV. JONO KAPINIŲ.

pasotino 
A MEMORIALS v

6646 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
ISBto — GAUSI PARODŲ SALE_______

118-00 Myrtie Avenue 
Richmond HM, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica Ir Myrtie Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais Ir žežtadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

1983 
KELIONES | LIETUVĄ

MOKČTT GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO U2 PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA



sldrai paskelbta, labiau paste
bės visi.

niai ir Elena ir Leonas Kačins
kai. Leonas Kačinskas vis juo-

1883 — AUŠROS METAI —1883

MES KŪRĖME LIETUVIŠKĄ TEATRĄ
Aktoriaus H. Kačinsko pagerbimas Sunny Hills, Fla.

Dramos aktorius Henrikas lietuvio, kurio pavardė, rodos, 
Kačinskas šių metų sausio 23 esanti Bražinskas, 
atšventė savo gyvenimo 80-tąjį Toliau Irena Veblaitienė pa- 
gimtadienį. Gi šiais metais su
eina ir 60 metų, kaip jis pra
dėjo vaidinti scenoje. Ta proga 
susidarė specialus komitetai, 
kuris ieškojo patogios datos su
rengti šiam mielam ir žymiam 
aktoriui sukaktuvinį pagerbimą. 
Parinko kovo 27, Verbų sekma
dienį.

Komiteto pirmininkas Jonas 
Zubavičius uoliai ėmėsi darbo, 
telefonais siekė tolimiausias sri
tis ir sutelkė būrį svečių. Taip 
saulėtuose Sunny Hills kalne
liuose kovo 27 buvo reta šventė, 
retos iškilmės.

Pamaldos bažnyčioje
Ši graži lietuviška kolonija tu

ri ir savo kunigiją. Čia klebo
nauja kun. Pranas Jaraška, New 
Yorko lietuviam gerai pažįsta
mas. Gi čia poilsiauja iš New 
Yorko nusikėlęs kun. Antanas 
Kardas. Jiedu dviese ir stojo prie 
altoriaus, kad mišios būtų iš
kilmingesnės ir garsesnės. Buvo 
ir trečias kunigas, bet jis buvo 
be mišių drabužių. Tikriausiai 
nelietuvis, nes svečiai jo nepa
žino.

Mišių metu buvo prisimintas 
ir sukaktuvininkas Henrikas 
Kačinskas. Prisiminė kun. Pr. 
Jaraška, pasveikindamas sukak
tuvininką, palinkėdamas kuo 
geriausios sėkmės ir Dievo pa
laimos.

Bendruomenės centre
Mišios prasidėjo 12 vai. Tai 

apie 1 vai. visi jau buvo prie 
bažnyčios durų, sveikino sukak
tuvininką ir tuoj skubėjo į Com- 
munity Center — Bendruome
nės Centrą.

Tai yra graži vienaaukštė salė 
prie ežero. Sale naudojasi visi 
šių kalnelių gyventojai, įvairios 
tautybės. Ši popietė buvo ati
duota lietuviam.

Čia vyko skubus ir didelis 
pasirengimas. Baigė patiesti ir 
paruošti stalus. Salės gale ant 
raudono aksomo buvo sukabinti 
būdingi šiai šventei papuošimai 
— sukaktuvininko inicialai, me
tai, teatro kaukės, atskleista 
knyga. Papuošė Paulius Jurkus.

Salės centre buvo stalas sve
čiam, o į abi puses spindu
liavo stalai į šonus. Ten susėdo 
iš viso 75 svečiai. Buvo ir ame- 
riltiečių. Buvo su žmona ameri
kietis daktaras, kuris darė ope
raciją Henrikui Kačinskui, kai - 
jis sunkiai sirgo.

Kelionė į praeitį
Minėjimą atidarė komiteto 

pirmininkas Jonas Zubavičius, 
trumpai išryškindamas šios 
šventės prasmę. Tarė žodį ir 
angliškai.

Visai programai pravesti pa
kvietė Ireną Veblaitienę. Ji su 
vyru Juliumi specialiai atvyko iš 
Union, N.J.

Irena Veblaitienė pirmiausia 
paskaitė specialiai Henrikui 
Kačinskui dedikuotą eilėraštį, 
kurį parašė poetė Kotryna Gri
gai tytė.

Tada pakvietė kalbėti sukak
tuvininko bičiulį, režisierių ir 
aktorių Jurgį Šlekaitį, kuris 
bent keliais atvejais yra rašęs 
apie Henriko Kačinsko meną, 
karjerą. Jurgis Šlekaitis su žmo
na Gražina specialiai buvo at
vykęs į šią šventę iš Washing- 
tono. Kalbėjo jis laisvai, ryš
kindamas, kas buvo svarbiausia 
Henriko Kačinsko teatrinėje 
karjeroje, kur jis vaidino, ką 
vaidino ir koks buvo pasiseki
mas. Plačiau palietė jo veiklą 
Lietuvoje.

— 5001 W. 79th St., Oak Lawn» 
IL 60453, 312 -423-1100, arti

— Vlado Kulboko knygos 
'Lietuvių literatūrinė kritika

apsiėmė 
lionių a|

Julius Veblaitis jau kuris lai
kas, kaip atsidėjęs groja smui
ku. Jį pasiima ir į savo kelio
nes. Atsivežė ir čia.

Pradžiai jis pasmuikavo tris

Julės Massenet — Elegija, Ed- 
ward Elgar — Meilės pasveiki
nimas.

Pianu palydėjo Vilma Bra
zin, vietinė ponia, ištekėjusi už

ro —117.00 asmeniui.
Oak Lawn Hitam — 95th &

312 425-7800, liuksusinis vieš
butis —$30.00 asmeniui.

bonas. Mokslus baigai Romoj, 
gyvenęs šv. Karimien kolegi-

šias ir tarti žodį lietuviam. 11229. T 
Kun. Bartkus jubiliejinių me-

L

— Uosis ir žmogus, (šį eilėraš-

Veikla New Yorke 
Tada kalbėjo Paulius Jurkus

mokykloje, kaip buvo suorgani
zavęs teatro studiją, kaip daly
vaudavo literatūros vakaruose, 
kaip skaitė Vaižganto klube. Washingtone.

Iš netolimo miestelio pajūry
je buvo atvykęs dr. prof. Koz
mas Balkus, kadaise gyvenęs 
New Yorke, čia baigęs mokslus, 
gavęs daktaro laipsnį. Išsikėlė 
iš New Yorko 1968. Jis dėsto 
universitete urbanistiką.

Iš Washingtono buvo atvykę 
Gražina ir Jurgis Šlekaičiai, iš 
Union, N.J. — Irena ir Julius 
Veblaičiai.

Vieni tolimieji svečiai išvyko

kui kuo greičiau parašyti prisi
minimus.

Dainos iš Chicagos

vykusi solistė Prudencija Bič- 
kienė ir ji, tai pačiai pianistei 
Vilmai Brazin akomponuojant,

vasaris, Konrado Kavecko

vininkui dedikavo Tallat-Kelp- 
šos — Mano sieloj šiandien 
šventė.

Poezįja ir smuikas
Irena Veblaitienė padeklama

vo Bernardo Brazdžionio Pava
sario kelionė, o Julius Veblaitis 
pabaigoje pagrojo dar tris daly
kus: Robert Schumann — 
Traumerei, Fritz Kreisler—Lie- 
besleid, Luigi Boccherini — Mi- 
nuetas. Pianu palydėjo ta pati 
pianistė.

Sveikinimai
Toliau Irena Veblaitienė pa

skaitė didoką pluoštą sveikini
mų: prezidento R. Reagano, 
Amerikos Balso lietuviško 
skyriaus bendradarbių, Darbi
ninko redakcijos, kolegos iš Lie
tuvos, Jeronimo ir Elenos Ka
činskų, kun. J. Borevičiaus, An
tano Gustaičio, Stasio Santvara, 
Aldonos ir Česlovo’ Grincėvičių, 
Andriaus ir Onos Mironų, Anta
ninos Gučiuvienės iš Australi
jos, sveikinimo telegramą iš St. 
Petersburgo naujo lietuvių mė
gėjų teatro Žibinto.

Žodžiu sveikino LB apylin
kės pirmininkas Vytautas Belec
kas. Jis kalbėjo angliškai; Flori
dos lietuvių vardu— Leonas Ka
činskas, Marija Balčiūnienė ir 
Vytautas Baltutis, Tautos Fon
do ir radijo sambūrio vardu Ire
na Mačionienė.

Eilės sveikintojų buvo sumi
nėtos tik pavardės.

Kalba pats sukaktuvininkas
Pabaigoje kalbėjo pats sukak

tuvininkas Henrikas Kačinskas. 
Pirma jis padėkojo visiem jį 
sveikinusiem, čia atsilan- 
kiusiem.. Į jo padėką įsijungė 
ir žmona Sofija Kačinskienė, 
viešai padėkodama amerikiečių 
daktarui už Henriko Kačinsko 
gyvybės išgelbėjimą.

Henrikas Kačinskas savo kal
boje prisiminė darbo metus Lie
tuvoje. Ir labai įspūdingai iš
ryškino mintį, kaip jie kadaise 
kūrė lietuvišką teatrą ir ten 
vaizdavo lietuvį ūkininką, sava
norį, inteligentą, o dabar Lie
tuvoje kuria sovietinį teatrą ir 
scenoje vaizduoja kolchozinin-

Įdomiai panagrinėjo aktoriaus 
ir žiūrovų santykį ir baigė dar 
kartą padėkodamas rengėjam 
ir visiem čia atsilankiusiem.

Tuo ir buvo baigta ši akade
minė dalis. Prasidėjo vaišės. Pa
keltas šampano tostas, sugiedota 
Ilgiausių metų. Besibaigiant 
vaišėm, atsirado ir akordeono 
muzika. Pradžioje grojo Balys 
Čepukas, o paskui — Julius 
Veblaitis. Prasidėjo ir šokiai. 
Visi turėjo progos aplankyti bi
čiulių stalus ir pasikalbėti. 
Išsiskirstė jau sutemus, o toli
mieji svečiai dar lankėsi dide
liuose Jono ZubaviČiaus na
muose ir ten nuotaikingai va-

II tolimųjų svečių be minėtų 
dar buvo atvykę: ii New Yor
ko — Antanina Reivytienė, kuri 
čia fotografavo ir filmavo; ii 
St Peterburgho, Fla., buvo at
vykę Irena ir Antanas Mačio- 

lis, tačiau tikrumoje jie net ne 
giminės, tik geri pažįstami iš 

yra matematikas, Lietuves 
buvo matematikos mokytoji 
gimnazijoje, vėliau dirbo ąna 
versitete. Ir Amerikoje jis rei 

na Eimaitytė, dirbusi universi
teto bibliotekoje Kaune ir Vil
niuje ir Kongreso bibliotekoje 

dieną praleido pas savo draugus, 
o kiti net savaitę pasisvečiavo.

Dabar saulėtuose kalneliuose 
liko tik prisiminimas, tik kal
bos, kad buvo tokie įvykiai, 
kurie išjudino visą lietuvišką 
koloniją.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Šv. Kazimiero sukaktis

Dėkoju Darbininko leidėjams 
ir redakcijai už dėmesį šv. Ka
zimiero 500 metų mirties sukak
čiai ir komiteto darbams. Kelis 
kartus savaitraščio rodytas rū
pestis šiuo- klausimu mažina 
komiteto vienišumo jausmą. Ta
čiau 1983.III.4 redakciniame 
straipsnyje kelios pastabos gali 
būti imamos dėmesin tik po aiš
kinimosi.

Dėl Vytauto Didžiojo ir šv. 
Kazimiero sukakčių palyginimo 
Darbininke, — būtų gera 1984 
sukelti entuziazmą, panašų į 
Vytauto Didžiojo metų, tačiau 
įvykiai ir laikotarpiai skiriasi. 
Vytautą Didįjį gerbė atbudusios 
tautos visi nariai, iškilmes fi
nansavo valstybė. Šv. Kazimie
rui silpniau tikintieji ir neka- 
talikai, jei neįžiūrės tautinės 
prasmės, gali likti abejingi. O 
darbai vykdomi aukomis, su ku
riomis neatskuba net patys pa
maldžiausi ir aktyvūs patarėjai. 
Nepasiteisintų ąžuolų sodini
mas, nes po poros dienų jau nu
kirstų vandalai, nebent saugotų 
pasišventėliai, į kurių tarpą net 
išmintingi gražiakalbiai nesijun- 
gia. Keičiantis miestų kvarta
lams, skverams ir bažnyčioms, 
neišsilaikytų paminklai.

Abejones kelia minėtame 
straipsnyje įvestas komiteto 
darbų svarbos laipsniavimas. 
Ten medaliams skiriama pirmo
ji vieta, kai oratorija su Vatika
no pašto ženklu stumiama į ga
lą. Man kitaip atrodo. Oratorija, 
kurioje bus operinių elementų, 
yra ant aukščiausios pakopos,— 
ilgai ištiksiąs kūrybinis darbas. 
Vatikano pašto ženklas, jei išeis

PRAPLĖSTAS ŠV. KAZIMIERO 
SUKAKTIES KOMITETAS

Švento Kazimiero metų komi- lietuviai, atvykę į Romą, 
te to pirmininkas inž. Vytautas galėtų patogiai drauge apsi- 
Volertas praneša, kad kun. Algi- gyventi Vilta Litaana, Lietuvių 
iman^s Biartku8 J‘uttitko Įeiti l kolegijoj arba kitame patogiame 

mta kaina.
yttt Marijos Ap-

tetų Romoj.
Šv. Kazimiero 500 metų mir- Frackvill^ PennjkivamjoL ie

ties jubiliejus bus atšvęstas Ro
moj ir visame pasauly 1984 
kovo 4, sekmadienį. Kun. Bart
kus padės koordinuoti pasaulio 
lietuvių viešnagę Romoj.

Tą dieną šimtai lietuvių iš vi
so pasaulio Žada susirinkti šv.

St Petenburg, Fla., Lietuvių 
klube balandžio 14, ketvirtadie
nį, 4 vai. popiet Apie knygą 
kalbės rašytojas Antanas Vaičiu
laitis. Knygos ištraukas skaitys 

uuuuu . _________________ -___ - - Angelė Kamienė. Sutikimą ren-
ta komiteto ipaniaotei"^ Ro- Velyfaį dienų U«krt<k| Hom, gia Lietuvių Katalikų Mokilo 
mo Keliu. jubiliejau, reikalaia. Akademijo. St Petenborgo Ii-
“Vytis” savininku, pasirūpinti.

Nuf* York 
7&3300.

I-ojo eilėje Vilma Brazio, Henrikas Kačinskas, Sofija Ka
činskienė, II-oje eilėje- — Jurgis Šlekaitis, Prudencija Bič- 
kienė, Julius Veblaitis, Irena Veblaitienė, Paulius Jurkus.

Dabar ten Sunny Hills bul
varu kas rytą praeina Henri
kas Kačinskas. Kasdien jis išei
na pasivaikščioti. AukJtis, tie
sus, tvirtas. Pražilęs. PrieSais bė
ga šuo Mona. Jie apsalta ratą 
bulvaru, per miškelį ir vėl grįžta 
į savo namus, į Sofijos globą. Ir 
tie namai kalba, dar ltall>a ir 
gyvena anų švenčių prisimini
mais. (p.j.) 

toks, kokio norime, pasaulyje 
daugeliui primins Lietuvą. O 
vardo minėjimas tarp sveti mųjų 
—labai svarbus. Medaliai tarp 
kitų tautų sunkiai plis, paplitę 
liks stalčiuose. .

Oratorija minėtame straips
nyje buvo aplašinta juodų, pra
našysčių dėmėmis:' Biadūnui 
svetima'libretų* sritisy modernė
tas Lapinskas vargiai sukurs 
operą, kuri turėtų išlikimo ver
tės. Tai neatsargaus galvojimo 
išsunkti tvirtinimai, jei autorius 
prieš tai nebuvo apšviestas 
ateities pramatymo galia. Man, 
K Bradūną ir D. Lapinską į- 
kalbinusiam šiems uždaviniams, 
dera juos atsiprašyti.

Darbininko redakcija,primes
dama išliekamų darbų stoką, 
nepaminėjo tėv. P. Habi- 
kausko studijos lietuvių ir anglų 
kalba, literatūros antologijos, 
prof. S. Sužiedėlio knygos, jos 
išleidimo šešiomis svetimomis 
kalbomis, šv. Kazimierų vaiz
duojančio meno albumo, dramos 
ir himnų konkursų. Visų infor
maciją laikraščiui suteikiame, 
tačiau ji, matyt, praslysta pro 
akis. Pašalaitis gali tenkintis bė
gančiu žvilgsniu, o ateities pro
kurorams reikia akylumo.

Darbininko dėmesys ir nuo
monės, nors pasiaiškintinos, yra 
didžiai vertintinos. Nevienodai 
surasta gradacija ar formos ne 
aklumą liudija, bet skirtingus 
skonius, dėl kurių nesiniatzksto- 
ma.

Pagarbiai —
Vytautas Volertas 

šv. Kazimiero sukakėių 
komiteto pirmininkas

REDAKCIJOS 
PRIERAŠAS

Malonu, kad sukaktuvinis šv. 
Kazimiero komitetas reagavo į 
Darbininko vedamąjį išspaus
dintą kovo 4. Atsiliepė pats ko
miteto pirmininkas Vytautas 
Volertas. Tuo atsiliepimu šv. Ka
zimiero sukakties reikalą labiau 
populiarina.

Atsiliepė dar ir kiti. Apie tai 
pakalbėsime kitą kartą, nes tie 
atsiliepimai jau liečia visai 
kitus reikalus.

Tačiau, kaip ten bebūtų, tegu 
komitetas bando išjudinti vi
suomenę, ją plačiau informuoti, 
įtraukti į kūrybinius darbus. 
Įtraukti galėsite per konkursus,

Pačiai redakcijai teko skleisti vįe§us minėjimus, kuriuos 
išleistus numerius ir ieškoti, kas rengs vietose. Atrodo, kad būtų 
buvo paskelbta čia minima te- bUVę prasminga ir pašto ženklui 
ma, kokie komiteto darbai su- jį. medaliui skelbti konkursą, 

nes atėjo nauja jaunų dailinin
kų karta — ir grafikų ir skulp
torių. Jie palikti neįjungti į šį 
darbą. O jų kūrybiniai mostai 
gąL atneštų daug kO Inaujo. 
apie tai kalbėti jau per vėlu.

minėti. Kažkur lyg girdėta, bet 
atmintyje nėra tvirtai įrašyta. 
Tai juo labiau mažai ką žino ir 
plačioji visuomenė.

Kodėl taip yra? ... . . _ >
Per'maža* informacijos patei

kiama spaudai. Tiesa, komitetas 
daug sumanymų suminėjo, su
registravo, bet jų neišryškino 
atskirais pareiškimais ir straips
niais. Dėl to paskui ir gaunasi 
šiokia tokia trintis.

Šia proga ir prašome dau
giau informacijos. Aprašykite 
kiekvieną sumanymą kuo pla
čiausiai, išsamiausiai. Kodėl 
taip daroma, kas daroma, kas 
sumanyta, kas jau padaryta. Ne
užtenka pasakyti — išleidžiame 
pašto ženklą. Reikia paskelbti 
ir to ženklo projektą, jį apra
šyti, kodėl jis toks, o ne kitoks, 
ką tai reiškia. Aprašyti, kokie 
daromi žygiai, kad Vatikanas iš
leistų.

Tas pats tinka ir medaliui. 
Prisiminkite, kaip buvo lei
džiami Mindaugo, trijų prezi
dentų ar Vilniaus medaliai. Jie 
buvo aprašyti spaudoje, pa
skelbti ir projektų piešiniai.

Tas pats tinka ir apie projek
tuojamas knygas. Ar jos parašy
tos, kas jas verčia į kitas kal
bas, ką duos naujo prof. P. Ra
bikausko darbas, kokio jis bus 
pobūdžio, kada jis bus baigtas 
ir Lt

Ir ta literatūros antologija re
daguojama lyg prie uždarų 
durų. Kodėl nieko apie ją nera
šyta, neieškota viešai medžiagos?

Kas tie himnų ir dramos kon
kursai? Jie dar nebuvo paskelbti. 
Jie tik rengėjų sumanyti. Pa
skelbti reikia su taisyklėmis, 
su visais reikiamais priedais. Ir 
jau laikas tai apiforminti ir į- 
statyti į tikrą konkurso kelią. 
Kai bus reikalai aptvarkyti, rei
kia juos išsiuntinėti spaudai. 
Kiekvieną atskirai, o ne sujungti 
į bendrą pranešimą. Kai bus at-

tikinti dėl tos operos ar orato
rijos, kurios libretą rašo K. Bra- 
dfinas, o muziką D. Tapinskss. 
D. Lapinskas yra visai kito žan
ro kompozitorius. Jo muzika 
tinka dramos veikalam ilius
truoti, bet ne pačią dramą iš
reikšti. Juk jo sukurti Mindau
gas ir Maras praėjo be jokio 
pėdsako. Tai tik bandymas.

Tikrai norėtume čia klysti ir 
susilaukti gero muzikinio veika
lo, kuris pąjėgtų visus uždegti, 
patraukti, kuris išreikštų mūsų 
religinės ir tautines aspiracijas.

Dėl komiteto pasivadinimo
Kelia dar nuostabą vienas da

lykas. Komitetas yra pasivadi
nęs taip — “šv. Kazimiero su
kakčių komitetas”. Ne “sukak
ties komitetas”, bet — “sukak
čių komitetas”.

Vadinas, čia minima ne viena 
šv. Kazimiero sukaktis. Visiem 
skelbiama, kad 1984 metais su
kanka 500 metų nuo šv. Kazi
miero mirties. Juk tai viena su
kaktis. Tai kodėl rengėjai nau
doja daugiskaitą ir sako “su
kakčių komitetas”? Gal komite
tas sugalvojo kokias kitas su
kaktis prijungti, pvz. tiek ir tiek 
metų nuo šv. Kazimiero krikš
to, nuo pirmos komunijos, nuo 
žygio į Vengriją?

Toks “sukakčių” pabarstymas 
juk reikalą tik smulkina ir pa
čią idėją sumenkina.

Dabar tik prašome — kuo 
daugiau išsamios informacijos!

II PASAULIO
LIETUVIŲ
DIENŲ NAKVYNIŲ 
INFORMACIJA

(Malonėkite ižsiklrptl)

Visi atvykstą į II Pasaulio 
Lietuvių Dienas Chicagoj ir 
norį apsistoti viešbučiuose pra
šomi skambinti ar rašyti tiesio
giniai (išskyrus U of I bend
rabutį), pažymint, kad dalyvau
site Il-se PL Dienose (Lithuanian 
World FestivaI).

Bismarck Hotel —171W. Ran- 
dolph St., Chicago IL 60601, 
312-236-0123, yra pagrindinis II 
PLD viešbutis, kuriame bus ap
gyvendinti dainų šventės choris
tai — $20.00 asmeniui.

Radisson/Continental Hotel— 
505 N. Michigan Avė., Chicago 
IL 60611,312-944-4100, viduryje 
“The Magnificent Mile”. Čia 
apsistos jaunimo kongreso da
lyviai — $15.00 asmeniui

University of Illinois Medical 
Center Campus — studentų 
bendrabutis netoli Circle Cam
pus. kur vyks sporto žaidynės 
ir dainų šventė. Rezervuota tik 
sporto žaidynių dalyviam.

Holiday Inn (Ford City) — 
7300 S. Cicero Avė., Chicago 
IL 60629, 312-581-5300, netoli 
Marųuette Park, Jaunimo Centro, 
Oak Lawn ir kitų lietuvių gy
venamų vietų. Čia bus apgyven
dinti seimo dalyviai — $22.00 
asmeniui.

Sheriton Midway — 5400 S. 
Cicero, Chicago IL 60632, 312- 
581-0500, arti Marųuette Park, 
Jaunimo Centro — $19.00 ame 
niui.



1883 — AUŠROS METAI—1963
=

WATERBURY, CONN

Lietuvos vyčių vicepirm. W.

lidarity International pirm. J. 
Sdonczyk, Connectiėut valsti
jos senatoriai R. Dorr ir D.

ruošta programa angių ir lietu
vių kalbomis. Pateiktos ištraukos 
iš E. Meilaus, LB koordinate-.

.i Fo siautusios pūgos vasario 
13-oji prašvito saulėta. Kai apy- 

>Bakė buvo užklota dviejų pėdų 
miego patalu, o gatvių pakraš
čiuose suversti sniego kalnai, vi
sa atrodė labai nejaukiai. Tą 
rytą LB apylinkės valdyba tu
rėjo padaryti skubų sprendimą: 
nepriklausomybės atkūrimo 
Šventę minėti, kaip buvo nu
tarta, ar atšaukti. Ir tik valdy
bos pirmininko V. Vaitkaus op
timistiškas nusiteikimas paveikė 
valdybos narius, ir buvo nu
spręsta šventę minėti, nors ir be 
svečio prelegento G. Mirono, 
kuris tuo metu sniego audros 
buvo atkirstas Philadelphijoj, ir 
be solistės G. Ugianskienės, ku
riai vykti buvo per daug rizi
kinga.

t Visų nustebimui, siaurais 
sniego takeliais į Šv. Juozapo 
parapijos bažnyčią, o vėliau pro 
šonines dureles į parapijos sa
lę susirinko gražus būrys tautie
čių.

Vienuoliktą valandą, pa
maldų už Lietuvos laisvę pra
džioj, muz. J. Be in oriau s vado
vaujamam chorui giedant J. 
Strolios “Kaip grįžtančius 
paukščius”, iškilmingai buvo 
įneštos vėliavos. Bažnyčioj ir 
salėj vėliavas nešė: Lietuvos — 
K. Sapetka, skaučių — J. Šat
kauskienė, skautų — Rimas Bal
sys ir A. Uogintas, ateitininkų
— Kastytis Vaitkus, ramovėrių
— J. Valkauskas ir J. Paliulis. 
Amerikiečių veteranam vado
vavo J. Maurutis.

Mišias aukojo ir pamokslą pa
sakė klebonas kun. Jurgis Vil- 
čiauskas. Buvo giedamos G. Šu
kio mišios, kurių metu gražiai 
skambėjo J. Dambrausko “Mal
da už tėvynę” bei Br. Budriū- 
rao “Esi ryšys”. Pabaigoj buvo 
sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Lekcijas skaitė Linas 
Balsys ir Dahnte-iVenčlaėskfe  ̂
nė (Malakaūskaitė). Aukas’ prie 
altoriaus nešė: Sibiro tremtinių 
knygą — Rūta Kazakaitytė, LKB 
Kronikų tomus — stud. Rimas 
Balsys, Rūpintojėlį — Bronius 
Lazauskas, vyną ir duoną — 
Walter Kalick ir Marija Kaza- 
kaitienė.

Trečią valandą popiet mokyk
los auditorijoj įvyko iškilmingas 
minėjimas. Po LB apylinkės val
dybos pirm. Viktoro Vaitkaus 
atidaromojo žodžio, Alfonsui 
Jarui trimituojant, buvo įneštos 
vėliavos, sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Klebonas kun. 
J. Vilčiauskas sukalbėjo invoka- 
ciją. Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo aktą skaitė Rūta Ka
zakaitytė, saliutuojant R. Bal
siui ir A. Raugalienei.

Šventėj dalyvavo ir sveiki
nimo kalbas pasakė latvių at
stovas Harry Jancis ir lenkų šo

ATHOL, MASS.

Kunigų Vienybės susirinkimas
Athol, Mass., Šv. Pranciškaus 

parapijos patalpose, kleb. kun. 
Justinui Steponaičiui, globojant, 
balandžio 7 įvyko JAV šiaurės 
rytų pakraščio Lietuvių Kunigų 
Vienybės provincijų susirinki
mas.

Susirinkimas pradėtas jau 
tradicija tapusia Švč. Sakra
mento adoracija bažnyčioje 
11:30 vai., dalyvaujant kuni
gam, seselėm ir tikintiesiem, 
švč. Sakramento adoracijai va
dovavo vietinės*parapijos kleb. 
kun. J. Steponaitis. Be įprastų 
Švč. Sakramento himnų ir mal
dų, buvo konferencija apie šv. 
Kazimierą. Atvykęs iš Brookly- 
no vienuolyno, Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, OFM, kalbėjo apie 
šv. Kazimiero jaunystę, jo do
rybes ir lietuviam duotą pavyz
dį. Po konferencijos adoracijos 
vadovas, visiem dalyviam atsa
kinėjant, sukalbėjo šv. Kazi
miero litaniją ir maldą.

Pamaldom pasibaigus, po pie
tų įvyko susirinkimas, kuriame 
buvo svarstyta, kaip paminėti 
Iv. Kazimiero jubiliejų bendrai 
ir atskirose vietovėse.

Susirinkime dalyvavo 16 die
cezinių kunigų, 2 marijonai, 2 
pranciškonai ir 2 Marijos Ne
kalto Prasidėjimo seserys.

naujus skaitytojus Ir dėkojam

ninko skaitytojam pirmiem mo-

naųiinant — visiem 15
Rimui Česoniui persikėlus į 

General Electric bendrovės ry
tinio pakraščio centrą prie

pjūčio 13. Registruotis adresu: 
I.C.C., Putnam, Conn. 06260.

15%), jai nesusidarytą pakankamas keliautojų skaičius.

LĖKTUVU birželio 25 — liepos 4 5334

jait A. Rugys, Lantana, Fla., 
S. Bulavas, Rankankoma, N.Y. 
Mirusio Į. Bumkansko prenu
meratą perėmė duktė Elena

Kaina gali krlatl ar kiti pagal grupės dydį.

&

mo ir pasiryžimo ženkle 
pavargti dėl Lietuvos laisvės.

Ryšium su Lietuvos neprikišu- 

gubernatoriaus proklamaciją, 
Vasario 16-ąją skelbiančią Lie
tuvos diena, o Jūratė Vaitkutė 
— LB paruoštą rezoliuciją, ku
ri šventės dalyvių buvo priim
ta gausiu plojimu, šventei vado
vavo Linas Balsys.

Meninę dalį atliko pianistė kutės-Mitkienės ir V. Mykolai- 
Jodie Gelbogytė, paskambinda
ma Chopin, Debussy ir Ginaste- 
ra kūrinių. Ypatingų plojimų 
pianistė susilaukė paskambin
dama Lietuvos himną pagal 
W.A. Mozarto stilių.

Aukas rinko: Lietuvių Bend
ruomenei — V. Kuzmickas, A. 
Raugalienė ir A. Skladaitytė; 
Vlikui ir Altui — K Čampienė 
ir J. Puodžiukaitienė. Surinkta 
3245 dol, iš kurių tenka: Vil
kui — 600 dol., Altui — 300 
dol., LB-nei — 2045 dol. Stam
biausiu aukotoju buvo dr. P. Vi
leišis, paaukojęs 200 dol. Šalia 
šios aukos jis dar paaukojo 1000 
dol. Pasaulio Lietuvių Dienom. 
Šimtininkais buvo knygynas 
Spauda, Kazimieras Sapetka, 
Juozas Puodžiūnas, Juozas Ve
lička, Aldona Levanaitė ir Liut
kų šeima. Aukų rinkime dau
giausiai pasidarbavo LB valdy
bos narys Ignas Kriaučiūnas, 
kuris dar prieš šventę pripildė 
du aukų lapus su 800 dol. 
suma. Šventėj nedalyvavusieji 
dar aukoja šventei praėjus.

Minėjimui pasibaigus, da
lyviai buvo pavaišinti Albinos 
Paliulienės, Marijos Kazakaitie- 
nės ir Juzės Šatkauskienės pa
ruošta kavute ir saldumynais.

Vasario 16-ąją prie miesto sa
vivaldybės rūmų įvyko tradici
nis Lietuvos vėliavos pakėlimas. 
9 vai. ryto susirinko du šimtai 
žmonių su viršum (daugiau ne
gu bet kada praeity), lietuvių 
ir kitataučių. Vėliavos pakėlimui 
saliutavo policijos ir ugniagesių 
garbės sargybos. Iš miesto pa
reigūnų dalyvavo — burmist
ras E. Bergin Jr., policijos ir 
ugniagesių vadai. Vėliavą pakė
lus, visi buvo burmistro pakvies
ti į savivaldybės rūmus, kur tos 
dienoš garbės burmistre buvo 
paskelbta Alvera Balandienė, 
buvusi miesto tarėja (alderman), 
L.K. Susivienijimo Amerikoj 
centro valdybos vicepirmininkė. 
Dalyviai, daugiausia lietuviai, 
pripildė savivaldybės patalpas. 
Prie kavutės ir užkandžių vyko 
sveikinimai.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė Waterbury praėjo damu-

paruoštų juostelių anglų kalba. 
Julija Puodžiukaitienė ir Danu- . 
tė Venclauskienė (Malakauskai- 
tė) atliko eiliuotą poezijos mon
tažą “Lietuva ir mes”. Buvo pa
naudota B. Brazdžionio, D. Mic-

čio-Putino poezija. .Eiliuotas 
žodis buvo palydėtas pritaikyta 
muzika. Programą pravedė A. 
Paliulis.
Atgaivinta radijo programa
LB apylinkės valdybos pastan

gomis ir visuomenės tvirta pa
rama nuo kovo 6 vėl pradėjo 
veikti lietuviška radijo progra
ma, kurios jau eilę metų Water- 
bury nebuvo. Programai grą
žintas senasis Lietuvos Prisimi
nimų — Memories of Lithua- 
nia vardas. Tai yra lyg ir tęstinu
mas tos programos, kurią girdė
davo tada, kai rinkomės čia 
iš Europos. Tai yra ir pagerbi
mas buvusių ilgamečių progra
mos vadovų, a.a. Motiejaus ir 
Antaninos Aukštikalnių-Col- 
neys, kurie daug pastangų pa
dėjo programai išlaikyti.

Programos atgaivinimo idėja 
kilo Lietuvių Bendruomenės or
ganizacijoj. Programos piniginės 
ataskaitos bus tikrinamos LB 
apylinkės revizijos komisijos. 
Reikalui esant, apylinkė prisidės 
prie jos išlaikymo. Tačiau prog
rama tarnaus visiem pozityviai 
nusiteikusiem lietuviam ir tiem, 
kurie mūsų kalbos nesupranta. 
Ji tarnaus ir visom mūsų patrio
tinėm institucijom bei organi
zacijom.

Su radijo stotim pasirašyta 
sutartis trim mėnesiam. Tačiau 
prekybininkų skelbimai bei 
ypatingai gyvas klausytojų susi
domėjimas ir parama, atrodo, 
užtikrins’programos egzistenciją 
ilgesniam laikui. Programa per
duodama sekmadienių rytais, 
nuo 8 iki 8:45 vai., iš stoties 
WWCO, banga 1240 AM. Prog
ramos organizatorius — LB 
apylinkės valdybos narys Ant 
Paliulis, 33 Chipman St., Water- 
bury, Conn. 06708. Daugiausia 
prie organizavimo prisidėję yra 
LB apylinkės valdybos nariai Ig
nas Kriaučiūnas ir Antanas Šat
kauskas. Stambiausi programos 
organizavimo rėmėjai, aukoję po 
50 dol., yra Mykolas Gureckas 
ir Kazimieras Sapetka; 40 dol. 
aukojo Jonas Narijauskas. Eilė 
klausytojų moka mėnesinį mo
kestį po 10 dol. A.P.

POLITINIS SIMPOZIUMAS PHILADELPHIJOJ
Išeivijos gyvenimo patirtis ro

do, jog, siekiant Lietuvos laisvi
nimo, svarbu turėti ryšius su 
politikais, su spauda, svarbu 
prieiti prie JAV valdžios. Demo
kratinėj sistemoj tai įmanoma 
pasiekti tik aktyviai dalyvau
jant politiniame gyvenime. Lie
tuvių Demokratų Sambūris Phi
ladelphijoj kaip tik ir siekia ža
dinti išeivijos lietuvių politinį 
sąmoningumą. Lietuviai ska
tinami artimiau įsijungti į Ame
rikos politinį gyvenimą.

Philadelphijos Lietuvių De
mokratų Sambūris balandžio 17, 
sekmadienį, 12 vai. dienos Šv. 
Andriejaus parapijos salėj ren
gia aktualių politinių temų sim
poziumą.

Prof. dr. Bronis Kasias kalbės 
tema — Lietuvos laisvės per
spektyvos Europos politinėj 
mozaikoj, Vladas Būtėnas — 
Amerikos Balsas ir jo dabarti
nis poveikis Lietuvai, Algiman
tas Gečys — Laisvinimo veiks
niai ir Šių dienų aktualijos, Ri
mas Cesonis — Prezidentinių 
rinkimų užkulisiai ir lietuvių 
perspektyvos, Madrido konfe
rencijos šešėliai. Simpoziumo 
moderatorius bus prof. Romas 
Viesulas.

Po pranešimų vyks atsakymas 
į klausimus ir diskusijos. Daly
viai bus pavaišinti. Visi kviečia
mi.

New Yorko, Philadelphijos Lie
tuvių Demokratų Sambūrio pir
mininku išrinktas Feliksas And
riu nas, vicepirmininku Riman
tas Stirbys, specialiem uždavi
niam prof. Romas Viesulas.

A.P.

KELIAUJAM DRAUGE Į 
PASAULIO LIETUVIŲ DIENAS CHICAGOJ 

autobusu ^ĮĮ°^~!!y*
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LIETUVOS VYČIŲ 
12 KUOPOS VEIKLOJ

Kuopon buvo priimti 3 naujiVasario ir kovo mėnesiai svar
būs visiem Lietuvos vyčiam, 
nes švenčiama Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo ir vyčių 
globėjo šv. Kazimiero šventės. 
Manhattano 12 kuopa minėjo 
abi šventes. Lietuvos nepriklau
somybės minėjimui vadovavo 
garbės narė Elena Šaulytė. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo pa
kviestas Bridges redaktorius 
Edmundas Vaičiulis, kuris pa
pasakojo, ką Lietuvos nepriklau
somybės minėjimai jam reiškia. 
Vytė Alma Korengo padeklama
vo Bernardo Brazdžionio eilė
raštį “Mylėsi Lietuvą iš tolo”. 
Aktorius Juozas Boley-Bule- 
vičius perskaitė Nepriklausomy
bės Aktą. Minėjimas baigtas vi
siem giedant “Lietuva brangi” 
ir Tautos himną.

Kovo 6 kuopa atšventė vyčių 
globėjo šv. Kazimiero šventę. 
Mišias koncelebravo Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. 
Vytautas Palubinskas ir svečias 
kun. Petras Stravinskas, dirbąs 
Catholic League for Religious 
and Civil Rights. Pamoksle 
klausytojus supažindino su 
lygos veikla.

Aukojimo metu prie altoriaus 
atnešta šv. Kazimiero paveiks
las, auksinė karūna ir balta 
lelija. Skaitymus atliko režiso- 
rius Jonas Jurašas ir jo žmona 
Aušra. Jų sūnus patarnavo prie 
altoriaus. Choras, vadovauja
mas Liudo Stuko, buvo sustip
rintas naujais entuziastiškais 
savanoriais. Bažnyčia buvo be
veik pilna senų ir jaunų parapie- 
čių. Malonu, kad vis daugiau at
siranda jaunimo.

Po mišių apatinėj salėj 12 
kuopos šeimininkės, kuriom va
dovavo darbšti kuopos narė Ali- 
ce Zupko, paruošė pusryčius. 
Minėjimui vadovavo Connie 
Siatsis. Helen Yurkus, kuopos 
pirmininkė, sukalbėjo maldą į šv. 
Kazimierą, Millie Pietz padekla
mavo eilėraštį “Mūsų globėjas”. 
Po to Connie perskaitė raštą 
apie šv. Kazimiero didelę meilę 
parapijos bažnyčiai. Kalbėjo ir 

kun. V. Palubinskas bei svečias 
kun. P. Stravinskas.

Gerard Remeika ir Ed Cook. 
Apeigom vadovavo Juozas Re
meika.

Kovo 13 kuopos nariai daly
vavo Vid. Atlanto apygardos su
važiavime šv. Mykolo'' parapi
joj, Bayonne, N.J.

nizacijos trečias laipsnis. Tarp 
jų buvo mūsų kuopos narė Bea
triče Remeika. ~

Balandžio mėnesį mūsų kuopa 
irgi negalės atsidusti.' Darbščių 
rankų laukia apygardos festiva
lis, kuris bus Maspetho parapi
jos salėj, sekmadienį, balandžio 
24. Vyčiai kviečia visus atsi
lankyti.

12 kuopos korespondentė

RIMO KASPUČIO 
PLOKŠTELĖS

Rimas Kasputis yra. išleidęs 
savo plokštelę “Tarp , tostų ir 
dainų”. N orėdamas, savo, muzi
ką paskleisti ir tarp amerikie
čių, Rimas dvi šios plokštelės 
instrumentai i ne s dainas “Varžy
bos” ir “Vėlyvi žiedai” įrekor- 
davo “45 r.p.m.” plokštelių for
mate ir angliškai jas pavadi
no “Slapshot” ir “Late Blos- 
som”.

ši nauja plokštelė buvo pami
nėta “Observer Nevspapers” 
ir “Detroit News” recenzento 
Douglas Heller. Ištrauka iš 
aprašymo apie Rimo plokštelę 
skamba taip: “A classy instru
mentai single dominated by Kas
putis’ bright, dear trumpet and 
a fu 11 and crisp hom selection, 
this is a reconfing that might be 
most appreciated best by fellow 
musicians. Late Blossom is mel- 
low and soothing and pure bal- 
lad.”

Ilgo grojimo lietuviška plokš
telė “Tarp tostų ir dainų” už 
10 dol. su persiuntimu gauna
ma Darbininko administracijoj, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207.

.15

rio 16 minėjimą jungia su meti
niu Šveicarijos Lietuvių Bend
ruomenės suvažiavimu Berne, 
šiemetinis pradėtas vasario 27 
kun. dr. J. Juraičio aukotomis 
mišiomis ir pamokslu. Susirin
kimui buvo pasirinkta Akade
mikų Namų salė. Naujo n LB 
valdybon išrinkti: pirm. dr. A. 
Kušlys, vicepirm. dr. J. Pečiu- 
lionytė, ižd. I. Augevičiūtė- 
Kaestli. Paskaitą apie lietuvių 
kalbą skaitė prof. dr. J. Eretas. 
Tautinių šokių programą atliko 
J. Stasiulienės vadovaujama “Vil
ties” grupė, kurios nariai yra 
šveicarai jaunuoliai.

— PLJ kongreso ir registraci
jos būstinės adresas yra 5620 
South Claremont Avė., Chicago, 
IL 60636, USA. TeL 312 778- 
2200. Būstinė veikia 7 dienas 
savaitėje: pirmad. - penktad. 
6-8 vai. vak.; šeštad. — sekmad. 
— 10 vai. r. — 2 vai. p.p.

— St. Petersburg, Fla., Romo 
Kalantos šaulių kuopa balan
džio 19, antradienį, 10:30 vai. 
rengia gegužinę Seminole Parke, 
8-me paviljone, šilti pietūs 1 
vai. Bus gera muzika, įvairūs 
žaidimai, laimės šulinys.

— Draminės literatūros vaka
rą balandžio 23 Clevelande ren
gia Vaidilos teatras.

— Arkivysk. Jurgį Matulaitį 
Šv. Tėvas 1982 gegužės 11 pa
skelbė garbinguoju. Šiam įvy
kiui atžymėti Putnamo seselės, 
kurios buvo įsteigtos arkivysk. 
Matulaičio, ruošia minėjimą ba
landžio 24, sekmadienį. Padėkos 
mišios 2 vai. popiet. Po jų už
kandis ir dr. C. Masaičio pa
skaita “Arkivysk. Jtirgls fr įlies”. 
Prašoma pranešti apie dalyvavi
mą 203 928-5828.

— LB New Britain apylinkė 
per Algirdą Dūdą Darbininkui 
stiprinti atsiuntė 25 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū.

— Anne Cheleden-Čelede- 
nienė, sulaukusi 79 m. amžiaus, 
nuo širdies smūgio kovo 18 mirė 
Chestnut Hill ligoninėj, Phila
delphijoj. Ji buvo Liberty 
F e dera! Savings and Loan As- 
sociation, lietuvių bankinės į- 
staigos, devynių skyrių vedėja.

— LB Baltimorės apylinkė, 
įvertindama Darbininko talką 
ir suprasdama sunkią lietuviš
kos spaudos padėtį, per val
dybos iždininką A. Prascų 
atsiuntė 100 dol. auką. Nuošir
dus ačiū.

— Pirmojo Moterų suvažia
vimo 75 m. minėjimas Chica- 
gos Jaunimo Centro didžiojoj 
salėj vyks balandžio 24. Rengia 
Moterų federacija.

— A. Bagdono poezijos kny
gos pristatymas Chicagos Jauni
mo Centro kavinėj vyks balan
džio 29. Rengia Marąuette Par
ko LB apylinkė.

— Grandies, lietuvių tautinio 
ansamblio, 20 metų veiklos su
kakties minėjimas vyks balan
džio 30 Chicagos Jaunimo Cent
ro didžiojoj salėj.

— Neringos stovyklavietėj 
1983 metais bus tokios stovyk
los: lietuvių kilmės vaikų anglų 
kalba birželio 26 — liepos 9, lie
tuvių mergaičių liepos 10 - 30, 
lietuvių berniukų rugpjūčio 14-
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MOKSLO REIKALAM SUMAŽINTO 
DIDUMO LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
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Lietuvos žemėlapis 1:1.000.000 Žemėlapiai, Lietuvos miestų 
herbai pardavinėjami minėtų 
leidėjų, svarbesnių knygų pla
tintojų. Užsakymus galima siųs
ti ir LŠST CV ižd.: p. S. Ber
natavičius, 1513 So. 48th Court, 
Cicero. Illinois 60650, U.S.A.

Alg. Gustaičio adresas: 7946 
W. 4th St., Los Angeles, Calif. 
90048.

mastelio, sudarytas Algirdo 
Gustaičio, išleistas 1982 Chica- 
goje Lietuvos šaulių Sąjungos 
Tremtyje ir Lietuvių Istorijos 
Draugijos, sumažinto didumo 
pasiunčiamas nemokamai jo pa- 
geidaujantiem mokslininkam, 
rašytojam, taip pat istorijos, 
geografijos studentam. Suma
žintas: 4 3/4 x 4 1/4 inčų arba 
10 1/4 x 8 1/2 inčų.

Taip pat nemokamai siunčia
mas sumažintas G. Mercator’- 
iaus 1595 m. Lietuvos žemėla
pis su lietuviškais, aiškinimais. 
Sumažintas 6 3/4 x 11 inčų.

Kreiptis į Algį Gustaitį.
Pilno didumo tie Lietuvos

BRIDGES is a monthly newsletter in the English

mumty. It is geared for those Lithuanians whodo not 
J -1 W • 1 • ‘ » J * .1 w •

culture. The newsletter is published monthly and the 
subscription rate is 5 dol. per year. The readers of Darbi
ninkas are urged to urge the Lithuanians in their local 
communities to subscribe this newsletter for their sons and 
daųghters interested in their heritage. Write to: Bridges, 
341 Highland Blvd., BrooHyn, N.Y. 11207

LIETUVOS MIESTŲ HERBAI 
PRAŠOSI Į JŪSŲ NAMUS

Pagaliau turime 14-kos Lietu
vos miestų herbus. Juos nu
piešė dailininkas Telesforas Va-

AMBER HARVEST 
Fresh fruits and vegetables 

PARDUOTUVĖ

seri-

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai,

Galima gauti skanios, rupios, lietuviškos sveikatos 
duonos iš Bruno’s kepyklos Chicagoj.

Užsakomi vaisiu krepšiai visom progom.
Iki malonaus pasimatymo!

110-21 Jamaica Avė.
(kampas 111 St.) 
847-9225

Atidarą nuo 8 iki 7 vai. 
nuo pirmadienio 
iki šeštadienio

LITHUANIAN COOKERY
(ln English, 316 pages, price 8 dol.)

liūs Algirdo Gustaičio sudary
tam Lietuvos žemėlapiui, kurį 
Lietuvos Šaulių Sąjunga Trem
tyje ir Lietuvių Istorijos Draugi
ja išleido Chicagoj 1982.

Pardavinėjami tiktai 
jomis, ne pavieniui.

Visą 14-kos Lietuvos miestų 
herbų serija tiktai trys (3) dole
riai. Pinigus — ir kiek serijų 
užsakoma — siųsti LŠST CV- 
bos ižd. adresu: p. S. Berna
tavičius, 1513 South 48 Court, 
Cicero, Illinois 60650, U.S.A.

Tuo pat adresu kviečiama 
užsisakyti minėtą, ilgai lauktą, 
labai svarbų Lietuvos žemėlapį 
1:1.000.000 mastelio. J.A.V.-ėse 
ir Kanadoje tiktai 12 dol., kitur 
užsienyje 13 dol. su persiuntimu.

Žemėlapis ir herbai yra pui
kios dovanos įvairiomis progo
mis.

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastlniniu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 8 dol. Persluntimas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

at
siųsdami prenumeratos mokes
tį, prisidėję aukomis už kalen
dorių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

18 dol. — J. Burdulis, Shir- 
ley, N.Y.

17 dol. — P. V. Urbutis, 
Lighthouse, Fla.

Po 15 dol. — J. Šišas, Glen- 
dale, Calif., kun. G. Vilčiaus- 
kas, Waterbury, Conn., E. Var- 
gis, Gloucester, Mass., P. Chris- 
tian, Easton, Pa., V. Vizbarą, 
Cambria Heights, N.Y., B. Sa
kalas, Stony Point, N.Y., dr. A. 
Dunajewski, Ozone Park, N.Y.

Po 5 dol. — E. Treimanis, 
Richmond Hill, N.Y., V. Belec
kas, Sunny Hills, Fla., P. Vai
nius, Point Pleasant, N.J., V. 
Kiukys, Somerville, N.J., A. Ru- 
bonis, North Haledon, N.J., R. 
Stirbys, Philadelphia, Pa., W. 
Yuska, Woodhaven, N. Y., L. Staš
kevičius, Bronx, N.Y., A. Luko
ševičius, Woodhaven, N.Y., K. 
Navakauskas, Coventry, R.I., P. 
Ąžuolas, Woodhaven, N.Y., A. 
Skučas, Lake Worth, Fla., C. 
Baltram, Mansfield Ctr., Conn., 
J. Bulota, Littleton, Colo., B. 
Oniūnas, Juno Beach, Fla., F. 
Prekeris, San Jose, Calif., M.

haven, N.Y., V. Dragūnevičius, 
Mamaroneck, N.Y., E. Cibas, 
Great Neck, N.Y., A. Gerulai
tis, Kings Pt., N.Y., V. Katinas, 
Richmond Hill, N.Y., M. Sąma
tas, Washington, D.C..J. Naikus, 
Lavvrence, Mass., kun. S. Saulė- 
nas, Cambridge, Mass., A. Pinas, 
Lavvrence, Mass., B. Mudėnas, 
Worcester, Mass., P. Šimkus, 
Quincy, Mass., J. Buchaitis, 
Woodstock, Conn., A. Matioška, 
Dorchester, Mass., E. Kirelis, 
Wethersfield, Conn.

Po 1 dol. — A. Malinaus
kas, Camden, N.J., E. Sirvinienė, 
Cleveland, Ohio, A. Savage, 
Roslindale, Mass., J. Kucinas, W. 
Yarmouth, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.

Glodas, Holden, Mass., J. Šve
das, St. Petersburg Beach, Fla., 
K. Brazauskas, Lighthouse Pt., 
Fla., kun. T. Barkauskas, Doy- 
lestovvn, Pa., E. Damijonaitis, 
Riviera Beach, Fla., A. Šimo
nis, West Chester, Pa., Vilią Jo- 
seph Marie, Holland, Pa., A. 
Bražėnas, Royal Oak, Mich., A. 
Tylius, Washington, D.C., M. 
Korsack, Nashua, N.H., V. Sta
šaitis, Newington, Conn., M. 
Mackevich, Pompano Beach, 
Fla., P. Kiaunė, Rochester, N.Y., 
A. Brazdžionis, Oakville, Conn., 
I. Ozalas, Ganvood, N.J., R. Liut
kus, Rochester, N.Y., V. Zeleniš, 
Reseda, Calif., A. Siaurusaitis, 
Ellicott City, Md., A. Pocius, 
Elizabeth, N.J., K. Bartys, Eliza- 
beth, N.J., J. Baužys, Keamy, 
N.J., D. Andruska, Roselle Park, 
N.J., dr. S. Skripkus, Keamy, 
N.J., E. Dietrich, Elizabeth, N.J., 
Our Lady of Sorrovvs Convent, 
Brockton, Mass., V. Vai ūkas, 
New Haven, Conn., V. Baukys, 
Dearbom Hights, Mich., J. Ki- 
sielaitis, Shrewsbury, Mass., J. 
Maskeliūnas, Shrewsbury, 
Mass., V. Augustinas, St. Peters
burg Beach, Fla., A. Morgalis, 
Minersville, Pa., dr. A. Šmulkš
tys, Gibbstown, N.J., S. Eiva, 
Brockton, Mass., C. Sodaitis, St 
Petersburg Beach, Fla., E. Bo
belis, West Hartford, Conn., C. 
Kazakauskas, Philadelphia, Pa., 
Z. Gavėnas, E. Hartford, Conn., 
D. Draugelis, Hartford, Conn., 
Vilią Maria, Thompson, Conn., 
A. Ustjanauskas, West Hartford, 
Conn., A. Kiveta, Staten Island, 
N.Y., kun. V. Dabušis, Paterson, 
N.J., dr. K. Skrupskelis, SC, kun. 
prof. W. Jaskievicz, Bronx, N.Y., 
M. Vizgirda, Westlake Village, 
Calif., S. Vaškys, St. Petersburg 
Beach, Fla., S. Marcavage, Mil- 
ford, Conn.,S. Baltauskas, Ber- 
lin, Conn., dr. G. Žymantienė, 
New York, N.Y., B. Prasauskas, 
Lomita, Calif., J. Stonkus, Hot 
Springs, Ark., B. Stann, Silver 
Spring, Md., P. Rasimas, Lin- 
denhurst, N.Y., kun. J. Kinta, 
Putnam, Conn., P. Bagdžiūnas, 
Pembroke Pines, Fla., M. Svel- 
nis, Nedham, Mass., K. Miklas, 
Plainview, N.Y., V. Žukas, Great 
Neck, N.Y., A. Sheputis, Wood-

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Dainuok ir šok — J. Nakuta- 
vičiaus su Dana Summers-Striu- 
gaite, palydint orkestrui “Lietu
va”, įdainuota: Ateisiu, mergu
žėlę, ateisiu, Sapnų pilis, Krin
ta lapai, Myliu, Fernando kar- 
čiama, Kur gimtinė mylima, Pir
mosios gėlės, Ispaniškos akys, O 
kam gi tu pabeldei, Gera būti 
žmogum. Kaina 12 dol.

Taip pat gaunamos ir šios nau
jausios plokštelės: Kalėdos — 
Aušros Vartų Montrealio choro 
įgiedotos kalėdinės giesmės. Kai
na 10 dol. Nauja diena — antro
ji dvynukų Šalčių plokštelė iš 
Vokietijos. Kaina 10 dol. Tarp 
tostų ir dainų — estradinę mu
ziką atlieka R. Kasputis su gitą- ” 
rų, trumpelės ir akordeono pa
lyda. Kaina 9 dol. Lauksiu ta
vęs ateinant — Montrealio vyrų 
okteto dainos. Kaina 10 dol. 
Motulės dainos—lietuvių liau
dies dainos. Dainuoja Bostono 
lietuvių etnografinis ansamblis 
“Sodauto”. Kaina 6 dol. Kur gin
tarais. — Montrealio jaunimo an
samblis atlieka 16 kūrinių. Kai
na 10 dol. Dainos, muzika ir 
gėlės įvairių kompozitorių ir ar
tistų atlikti 12 kūrinių. Kaina 9 
dol. Leonas Baltrus — arijos ir 
deinos. Kaina 8 dol. Aras...toli 
nuo tėvynės — Toronto vyrų 
choro dainos. Kaina 10 dol. 
Nerija — Clevelando studenčių 
vieneto dainos. Kaina 8 dol. 
Pavasaris — dainuoja dvynukai 
Šalčiai Vokietijoj. Kaina 10 dol. 
Užaugau Lietuvoj — lietuviškų 
dainų rinkinys. Kaina 8 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, naujos lietuviškos knygos 
ir lietuviški suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj. 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

ANDREW & JOHN
BUILDING CONTRACTORS

Dažymai, sienų popieriavi- 
mai, virtuvės ir vonių pataisy
mai, keramikos plytelių dar
bai, rūsys, grindys, lubos ir 
kiti namų pataisymai. Laisvas 
susitarimas, prieinamos kai
nos. Dieną ir vakarais 
telef.: 212 441-9720, 212-383- 
0225.

Sparčiai auganti milijoninė

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

296-4130

NO ASMENS INDELIAI KASOJE APDRAUSTI IKI 190,000 DOL. —

50 m. skrydžio 
jubiliejus

KASOS adresas* 8M1 114<h Street, Richmond Hffl, N.T. 11418 
Telefonas: (919) 441-8799

Yra geriausia ir patogiausia bankinė įstaiga 
visiems lietuviam*.

' Miestas; valstija, Zip .

DARBININKO SKAITYTOJAM

Prašau pratęsti prenumeratą 1983 matam

^*»f*****-

SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda
mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Vardas Ir pavardė

Adresas________

ALEX SHEEPSKIN AND FUR CO. 
79-03 JAMAICA AVĖ. 
WOODHAVEN, N.Y. 11421 
TEL. 212 296-1162

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius motus 
kainuoja tik 12 dol. Vielom kitiem prenumerata — 16 doL

DARIAUS IR 
GIRĖNO 

SUKAKTUVINIS 
KALENDORIUS

14 Inč. pločio ir 
22 inč. ilgio 

Tinkamas įrėminti 
Su persiuntimu 5.50 dol.

Gaunama 
Darbininko 

administracijoj

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

Custom mede fur and sheep- 
skln coata and other leather 
goods. The knvest pricea ln 
neighborhood. Ūse our ley- 
away plan.

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

A. Kairys, Kelionė į Vilnių. 
Premijuotas romanas. 10.00 dol.

J. Burkus, Gaila minios. Reli
giniai mąstymai. 8.00 dol.

Pr. Naujokaitis, Saulėleidis, 
eilėraščiai. 4.00 dol.

K. B arenas, Beragio ožio me
tai, romanas. 12.00 dol.

A. Balašaitienė, Susitikimas 
pamary, novelės. 8.00 dol.

J. Prunskis, Bolševikų nužudy
ti šauliai. 7.00 dol.

S. Maziliauskas, Pioneer 
Prince in USA. 10.00 dol.

R. Šilbajoris, Žodžiai ir pras
mė. Literatūra šiandien Lietu
voje. 10 dol.

St. Raštikis, Lietuvos likimo 
keliais. Iš užrašų prisiminimai. 
IV tomas. 20 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos, plokštelės bei suvenyrai 
gaunami Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

AUKOS
ŠV. KAZIMIERO 
SUKAKČIŲ 
KOMITETUI

Šv. Kazimiero Sukakčių Komi
teto užsimotiem darbam įvyk
dyti West Palm Beach apylin
kės lietuviai, kun. Vytauto Pik
turnos paprašyti, aukojo:

Po $100.00 — Vytas ir Aldo
na Bieliūnai, Elena Damijonai- 
tienė, Antanas ir Bronė Jucėnai, 
Povilas ir Elena Mikšiai, kun. 
Vytautas Pikturna.

$50.00 — Stasys ir Stasė Bal
čiūnai, Marija Slavinskienė, 
Marius ir Katryna Sodoniai, Vy
tautas ir Albina Tomkai.

Po $25.00 — Bronius ir Vero
nika Aušrotai, Adolfas ir Ona 
Baliūnai, Stasys ir Irena Gied- 
rikiai, Jonas ir Albina Jokubaus- 
kai.

Po $20.00 — Jadvyba Jokūbai- 
tienė, ir N.N.

$15.00 — A.A. Pilipavičiai.
Po $10.00 — Stasys ir Micha

lina Slabokai, J.K. Štarai, S.A. 
Štarai ir N.N.

Kiti aukojo po mažiau. Iš viso 
surinkta $940.00.

Šv. Kazimiero Sukakčių Ko
mitetas savo ir kun. Vytauto 
Pikturnos vardu visiem aukoju- 
siem nuoširdžiai dėkoja.

Kun. Viktoras J. Dabušis, 
Komiteto iždininkas

0DEXTER PARK
PHARMACY IH

Wm. AaaataA, B. 8. “ 
77-01 JAMAICA AVENUE

(C«r.77th Street)

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

už 2 dol. Tai P. Narvydo pa
sakojimai iš Lietuvos laisvės ko
vų, J. Jaškausko apysaka iš Lie
tuvos nepriklausomo gyvenimo 
pradžios, A. Žemaičio “Lietu
vos vaizdeliai" arba to paties au
toriaus “Nutolusios dienos”. 
Gaunama Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Už ERA pensijų indėlius KASA lino metu moka 11%
Už didelius ir mažus certifikatus KASA moka kiek galima aukščiausius procentus.

V"
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— . ». - televizųa ir radijas. Tuo atve- mai. per kelias radijo stotis bu- 
ju plačioji amerikiečių visuo
menė būtų supažindinta su lie
tuvių tautos sunkia būkle ir ve
dama kova dėl laisvės, o taip

Kun. Stasio Ylos laidotuvės Putname kovo 28. Nuotr. A. Driko

ATSISVEIKINTA SU KUN. ST. YLA
i
j Kun. Stasys Yla, žymus pasto- 
Jialistas, rašytojas ir uolus dva
sios vadas, Nekalto Prasidėjimo 
seserų Putnam, Conn., kapelio
nas, kovo 24 mirė Loretto li
goninėj, Chicagoj, III. Kovo 25, 
po atsisveikinimo ir pamaldų 
Chicagoj, velionio kūnas buvo 
išvežtas į Futnamą ir pašarvo
tas Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų koplyčioj.

Laidotuvės įvyko kovo 28, da
lyvaujant Norwich vyskupui 
Daniel P. Reilly. Laidotuvių mi
šios buvo aukojamos lietuvių 
kalba. Jose pagrindinis celebran
tas buvo prel. Vytautas Balčiū
nas, o su juo koncelebravo 56 
kunigai. Be kelių amerikiečių, 
jie visi buvo Naujosios Angli
jos vyskupijų lietuviai kunigai, 
marijonai ir pranciškonai. Mi
šiose dalyvavo Lietuvos genera
linis konsulas Anicetas Simutis, 
Ateitininkų Federacijos vadas 
Juozas Lančktt;—velionio brolis 
Yla, giminės kun. R. Krasauskas 
ir Marijos Nekalto Prasidėjimo 
sesuo Augusta Sereikytė, velio
nio draugai ir gerbė
jai, sausakimšai pripildę nemažą 
seserų koplyčią, susirinkę iš viso 
rytinio JAV pakraščio nuo Wash- 
ingtonoiki Kennebunkporto.

Pirmąjį mišių skaitymą skaitė 
velionio nacių kaceto draugas 
Mieleška iš Montrealio, Kana
dos, antrąjį skaitė giminaitė se
suo Augusta Evangeliją skaitė 
ir trumpą pamokslėlį pasakė

prel. Vytautas Balčiūnas. Ka
dangi velionis savo testamentu 
uždraudė jo laidotuvėse apie jį 
kalbėti, dėl to pamokslininkas 
apie jo nuveiktus darbus nieko 
nesakė. Nežiūrint to, kun. Alber
tas Kontautas, Kunigų Vienybės 
pirmininkas, angliškame pa
mokslėlyje iškėlė kun. St. Ylos 
vargus kacete, tremtinio dalią, 
Dievo ir Lietuvos meilę, išvardi
jo jo parašytas knygas ir iškė
lė jo kaip dvasios vado uolumą.

Po mišių Norwich vyskupas 
Daniel P. Reilly, prieš pradėda
mas liturgines laidotuvių mal
das, keliais žodžiais prisiminė 
savo susitikimų su . kun. St. Yla 
pasikalbėjimus, kurie visuomet 
lietė Dievo garbę ir Bažnyčios 
gerovę. Po liturginių anglų kal
ba sukalbėtų maldų ir apeigų, 
kurias atliko vyskupas, velionis 
buvo išlydėtas į Marijos Nekal- 

• to Prasidėjimo kapines, netoli 
viėhublyTio, kuriose jau yra pa
laidoti keli žymūs lietuviai.

Kapinėse, prie duobės, po 
angliškai ir lietuviškai sukalbė
tų laidotuvių maldų Lietuvos 
generalinis konsulas Anicetas 
Simutis tarė atsisveikinimo žo
dį, primindamas kun. St. Ylos 
nuoširdų bendradarbiavimą su 
Nepriklausomos Lietuvos val
džios atstovais, išreiškė už tai 
jam padėką Lietuvos atstovo 
Washingtone dr. St Bačkio ir 
savo vardu ir velionio kars
to Lietuvos vėliavą atidavė sau

A.A. 
KAZIMIERUI SIMONAIČIUI

Argentinoj mirus, jo dukrai A. Misevičienei ir sūnui su 
šeimomis, broliui Vladui Simonaičiui gilią užuojautą k 
liūdėsi relčkia

pusbrolis Antanas Diškėnas

' Minkų radijas jau veikia
Dėl radijo stoties statomo 

naujo bokšto kelias savaites ne
girdėjome Minkų vedamos radi
jo programos. Bokštas jau pa
statytas, ir Minkų radijo valan
da nuo balandžio 3 vėl girdima 
iŠ tos pačios stoties ir tuo pa
čiu laiku.

goti Marijos Nekalto Prasidėji
mo seselių viršininkei Aloyzai. 
Po generalinio konsulo kalbos 
buvo sugiedotas Lietuvos him
nas.

Juozas Laučka, Ateitininkų 
Federacijos vadas, tarė atsisvei
kinimo žodį per 20 metų buvu
siam Ateitininkų Federacijos 
dvasios vadui, ypač už ateitinin- 
kiškam jaunimui kasmet ruoštus 
ideologinius kursus. Po jo kalbos 
buvo sugiedotas Ateitininkų 
himnas.

Skautų vardu su buvusiu dva
sios vadu atsisveikino skautinin- 
kė iš Bostono. Gale Marijos Ne
kalto Prasidėjimo seserų virši
ninkė, visiem padėkojusi už da
lyvavimą laidotuvėse, visus da
lyvius pakvietė pietums. Dar 
reikia paminėti, kad laidotuvių 
mišių metu šalia liturginių gies
mių seselės giedojo kun. St 

.Ylos parašytas giesmes, .kuriom 
^melodijas sukūrė lietuviai kom
pozitoriai.

Liūdna mum buvo skirstytis 
iš Putnamo, žinant, kad jau čia 
kada nors atvykę nesutiksime 
kun. St Ylos ir nematysime 
jo malonaus visuomet besišyp
sančio veido. Nematysime kun. 
St. Ylos, visuomet pasiruošusio 
patarti ir padėti, bet visur bū
dami galėsime pasimokyti iš jo 
knygų ir gyvenimo pavyzdžio.

T. V. Gidž.

MIRĖ A. ZAVADSKAS

Reikia eiti į politiką
Veik visos tautybės Ameri

koj turi įvairiose valdžios vieto
se savo atstovus.

Mes, lietuviai, neturime savo 
rinktų atstovų veik niekur. Gal 
mes visais tais reikalais nesido
mime, gal laikome save nevertais 
ar nepajėgiais būti išrinktais? 
Žinoma, nesame gausi tautybė, 
bet prie gerų norų, energijos ir
ryžto galėtume bandyti ir net 
laimėti.

Štai Bostone į miesto tarybą 
prieš dvejus metus kandidatavo 
Joe Casper (Juozas Kasparas). 
Pirminiuose rinkimuose jam 
pritrūko 14 balsų. O jei būtume 
gerai pasispaudę, tada tuos 14 
balsų būtume turėję. Mat, 
daug kas galvoja “apsieis be 
manęs” ir į balsavimą neina. 
Taip neturėtų būti. Dažnam 
iš mūsų tenka kreiptis į įvai
rius pareigūnus įvairiais reika
lais. Ir, žinoma,' dažnai mums 
nesiseka, nes neturime užnuga
rio, kas mum padėtų. Konkre
čiai, dabar mūsų Šv. Petro para
pijos bažnyčia yra labai apverk
tinoje padėtyje, net sunku prie 
jos privažiuoti. Deja, mes ne
turime, kas mum padėtų šiame 
reikale. Taip tad ir vargstame 
jau senokai.

Šiais metais Bostone vėl ren
kamas miesto burmistras, mies
to tarybos nariai, mokyklų ko
mitetas ir kiti pareigūnai. Mo
kyklų komiteto nariai yra neap
mokami. Į tą komitetą šiais me
tais kandidatuoja Joe Casper. 
Šis mokyklos komitetas būtų 
tik pakopa vėliau siekti ir aukš
tesnių pareigų, nes Joe Casper 
yra dar jaunas žmogus. Jis yra 
gerai žinomas ir amerikiečiam 
iš savo turėtos radijo valandė
lės “People First”. Jis taip pat 
priklauso prie įvairių amerikie
čių organizacijų. Šį kartą jis 
turi didelę galimybę būti išrink
tas.

Visiem rinkimam reikia pini
gų. Joe Casper išrinkimui yra 
sudarytas rinkimų komitetas. 
Gegužės 15, sekmadienį, nuo

pat šio krašto įsijungimu į tą 
kovą. Kad tai galima padary
ti, rodo Laisvės Varpo pavyz
dys. Jo vedėjo Petro Viščinio ini
ciatyva ir pastangomis šiemet 
Massachusetts gubernatoriaus 
Michael Dukakis proklamaciją, 
valstybės sekretoriaus George 
Schultz sveikinimą ir preziden
to Ronald Reagan proklamaciją 
paskelbė trys radijo stotys iš 
Quincy ir iš Brocktono. Nesun
ku įsivaizduoti, kiek būtų pasi
tarnauta Lietuvos išlaisvinimui, 
jei tai būtų daroma masiškai vi
sose lietuvių gyvenamose vieto
vėse.

Kartais užtinkame amerikie
čių spaudoje fotografijas, vaiz
duojančias tų proklamacijų pa
sirašymą, dalyvaujant mūsų or
ganizacijų atstovam. Pasirodo, 
kad dažniausiai už tų fotografijų 
paskelbimą daugiau ar mažiau 
sumokama. Tai turi šiokią tokią 
reikšmę, bet tikriausiai būtų 
dar reikšmingiau, jei būtų 
paskelbti tų proklamacijų ištisi 
tekstai ar bent ištraukos iš jų. 
Negalint to padaryti nemoka
mai, būtų prasminga už jų pa
skelbimą net sumokėti. Tai su
darytų konkretų įsijungimą į 
Lietuvos laisvinimą vietoje. Tuo 
turėtų rūpintis ne tik mūsų poli
tiniai veiksniai, bet taip pat vi
sos lietuvių patriotinės organi- 
zascijos.

Dar apie Vasario 16-sios 
minėjimus

Bostone gražiai ir prasmingai 
praėjo Vasario 16-osios minėji-

JŪRA STRIMAITYTĖ, lietuvė ad
vokatė, STRIMAITIS & KEHOE, 31 
Exchange Street, Lynn, Maseachu- 
sette, Tel. 617 598-0800. Turime 
ofisą Ir Bostone priimti klientus. 
Musų sritys yra apdraudos bylos, 
workers* compensation ir testa
mentų sudarymas.

didžiajam dienrašty The Boston 
Globė.

Brocktono laikraštis gerokai 
plačiau aprašė apie Lietuvos 
valstybės įkūrimo 732 metų ir 
Iiiotnvm nepriklausomybės at
kūrimo 65 metų sukakčių minė
jimą. Taip pat įdėjo didžiulę 
lietuvių delegacijos pas miesto 
burmistrą Studenski fotografiją.

Vasario 16 prie Bostono 
miesto rotušės buvo iškelta Lie
tuvos vėliava. Kadangi tas iškė
limas vyko 12 v. dienos, tai su
sirinko gražus būrys lietuvių ir 
kitataučių, kurie teiravosi, kie
no tai vėliava ir kokia proga ji 
pakeliama.

LAISVES VARPAS sekmadie
niais 9.*00-10MvaL ryto U WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Peties 
Viščinis, 173 Arttair St, Brookton, 
MA 02482. Taletonae (817) 588- 
7209.

BOSTON MASS — WLYN 1300 
bangos setas, naro 8 Bei 8:45 ryto. 
Veda S. Ir V. Minkai, 502 E Broed- 
way, So. Boston, Mass. 02127. 
Telef. 268-0480. Parduodamas Dar
bininkas. Dldslia lietuviškų knygų 
pae trinkimas.

BOSTONO RENGINIAI

Šv. Petro lietuvių parapijos 
sueiga-reunion balandžio 17, 
sekmadienį, Lantana restorane, 
Randolph Mass.

Brocktono Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos 85 m. sukak
ties minėjimas-banketas įvyks 
balandžio 17, sekmadienį, 4 vai. 
popiet Christo’s II svetainėj, 
782 Crescent St., Brocktone.

“Aušros” 100 mėtų sukakties 
minėjimas balandžio 24 Liet. Pi
liečių D-ios patalpose.

Komp. Juliaus Gaidelio mi
nėjimas gegužės 1, sekmadienį, 
3 vai. popiet So. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos patalpose.

1983 M. EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 
iŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Prie žiu grupių galima jungtis Iš VISŲ AMERIKOS IR 
KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. Grupes lydės 
vadovai.

Balandžio 20 $1075.00 Liepos 20 —$13384)0
Gegužės 4 — 1075.00 Rugpjūčio 3 — 1338.00
Gegužės 11 — 1229.00 Rugpjūčio 17 — 15284)0

Gegužės 25
(su Ryga) 

— 1285.00 Rugsėjo 7
(su Ryga) 

— 1338-00
Birželio 15 — 1528.00 Rugsėjo 19 — 11434)0

Birželio 22
(su Ryga) 

— 1338.00
Rugsėjo 26 
Spalio 5

— 1119.00
— 1229.00

Liepos 13 — 1528.00 
(SU Ryga)

(su Ryga)

KUNIGĄ YLĄ PALYDĖJUS AMŽINYBĖN

Reikia pasitenkinti spauda, užuot gyvu žodžiu ar 
asmeniška Is laiškais išreiškus mintis, mums netekus 
savo brangaus kapeliono kun. Stasio Ylos. Nors mirtis 
yra kiekvieno asmens gyvenimo dalis, tačiau staigus k 
nelauktas netekimas ją pasitrina.

Visus savo 33 AmerNcoje gyvenamus metus kun. 
Stasys Yla praleido mūsų vienuolyne, kaip seselių ka
pelionas. Per tuos metus giliai suaugome su jo asmeniu, 
kuris kas dieną su mumis dalinosi Eucharistija bei 
laužti kasdien Iną duoną. Jo netekimas giliai jaučiamas.

Buvo na vien seselių, bet k bendrabutločių bei čia 
esančių stovyklų kapelionu. Ką gi kalbėti apie jo Įna
šą skautams k paskutiniuoju laiku ateitininkams, ku
rių jaunimui metų laikotarpis pravesdavo net tris kur
sus! Iš savo kambartitio raštu k kūryba ptečtal pęslo 
kė visuomenę k paliko savo įnašą visai tautai. Todėl 
nenuostabu, kad daug kas atsHiepė Į jo netekimą.

Laidotuvių mišiose soeoltis giedojo su skaudžio, bet 
džiugi* širdim jo rašytos giesmes. Jis lieka su mumis 
sukurtose maldose, giesmėse. Tklmtis, jte tąsM B«vs 
darbą, užtardamas mus k mūsų visų rūpesčius pas 
Viešpatį.

Padėka visiems, kurto dalinosi šiuo skausmą bei rado 
tako tai Išreikšti, siųsdami mums užuojautos, aukse ar 
užprašydami už jo vėlą mišias. Viskas Vtošpettos gal- 
tastlngosa rankose!

Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys 
Sesuo M. Aloyza, procincįjolė

Kovo 25-26 naktį savo bute 
nuo širdies smūgio mirė Anta
nas Zavadzkas.

Velionis buvo gimęs 1908 spa
lio 14 Kriauniškės km., Pilviš
kių vis., Vilkaviškio apskr. Lie
tuvoj dirbo įvairiuose Ūkio ban
ko skyriuose. Į JAV atvyko su 
šeima 1949 ir apsigyveno Brook- 
lyn, N. Y. Ilgiausiai dirbo 
“Pfizer” bendrovėj Maywood, 
N.J., ir Groton, Conn. 1973 
pasitraukė pensijon. Priklausė 
prie LB New London apylinkės 
ir Eikš organizacijos.

Kovo 26 velionio kūnas buvo 
pervežtas ir pašarvotas M. Ša- 
linskienės, Woodhaven, N.Y., 
šermeninėj, kur kovo 28 
vakare, vadovaujant kun. A. 
Račkauskui, sukalbėtas rožan
čius* ir Eikš 6 asmenų delega
cija atliko atsisveikinimo apei
gas. Laidotuvių mišias kovo 29 
Apreiškimo parapijos bažnyčioj 
Brooklyn, N.Y., aukojo ir gražų 
pamokslą pasakė klebonas kun. 
J. Pakalniškis. Jis pabrėžė, kad 
velionis dėl darbo iš Brookly- 
no buvo išsikėlęs maždaug prieš 
25 metus, bet iki mirties 
buvo parapijos narys ir parapi
jos nepamiršo. Mišių metu 
giedojo solistė Rasa Bobelytė- 
Brittain ir vargonavo muz. Vik
toras Ralys.

Po mišių velionio kūnas buvo 
nulydėtas į Farmingdale, Long 
Island, kapines. Kapų koplyčioj 
kun. A. Račkauskas pasimeldė 
drauge su velionio šeima ir pa
lydėjusiais.

Staigios Antano mirties giliai 
sukrėsti liko jo žmona med. dr. 
Genė Žičkutė-Zavadzkienė,

2 iki 6 vai. So. Bostono Lietu
vių Piliečių D-jos salėj rengia
mas specialus pobūvis su pro
grama lėšų telkimui. Visi lietu
viai kviečiami ateiti į šį paren
gimą. Tai bus kandidatui rin
kiminė parama.

Pirminiai rinkimai vyks rug
sėjo 27. Neužmirškime tos datos 
ir dalyvaukime rinkimuose, o 
taip pat paraginkime vieni kitus 
prisidėti, kad šis jaunas kandi
datas būtų išrinktas.

Proklamacijos Lietuvos 
reikalais ne tik mums

Pagrįstai džiaugiamės miestų 
burmistrų ir valstijų gubernato
rių proklamacijomis Vasario 16- 
osips proga, o taip pat valstybės 
sekretoriaus sveikinimu Lietu
vos atstovui Washingtone, D.C. 
Šiemet tą mūsų džiaugsmą dar 
sustiprino pagal kongreso jung
tinę rezoliuciją prezidento Ro
nald Reagan pasirašyta prokla
macija, skelbianti Vasario 16-ąją 
Lietuvos laisvės diena. Tai stip
rina lietuvius šiapus, o ypač 
anapus geležinės uždangos ko
voje dėl laisvės atgavimo savo 
tautai.

Bet tų proklamacijų ir svei
kinimų reikšmė Lietuvos išlais
vinimo reikalu būtų dar didesnė, 
jei mes pasirūpintume, kad tas 
proklamacijas ir sveikinimus 
paskelbtų amerikiečių spauda,

duktė Filina Dovydaitienė ir 
vaikaičiai Aušra, Jonas ir Juozas. 
Lietuvoj dar gyvena jo sesuo 
ir kiti giminės, o Venecueloj 
pusbrolis J. Zavadzkas su šeima. 
Amžiną atilsį tau, mielas Ante
nai.

J. J.

Registractyos ir informacijos reikalu kreipkitės j:
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

393 West Broadway, P.O. Box 116, 
South Boston, Mass. 02127 

Tel. (617) 268-8764

Norintiem atsikviesti gimines atostogom — sutvarkome 
dokumentus.
Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUDŽIONAS.
Prices are based on double occupacy and art subject to change
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Kultoms Židiny šį savaitgalį: 

balandžio 16, šeštadienį, LB 
New Yorko apygardas metinis 
suvažiavimas, vakare — ateiti
ninkų šeimos šventė.

New Yorko ateitininkai ruo
šia programą šeimos šventei, 
kuri bus balandžio 16, šešta
dienį, 6 v.v. Kultūros Židinio 
apatinėje salėje. Visi kviečiami 
dalyvauti.

LB New Yorko apygardos me
tinis suvažiavimas bus balan
džio 16, šeštadienį, Kultūros Ži
dinio mažojoje salėje. Registra
cija 9 v.r. Suvažiavimo pra
džia 10 v.r. Čia bus padaryti 
apygardos narių pranešimai, 
taip pat apie veiklą praneš ir at
skiros apylinkės. New Yorko 
apygardoje yra šios apylinkės: 
Bushwicko, Great Necko, I-oji 
apylinkė, Queens, Manhattan- 
Bronx, Maspetho ir VVoodhave- 
no. Iš viso — septynios. Bus 
diskusijos dėl pranešimų, bus 
kalbama apie LB Rytinio pa
kraščio suvažiavimą. Bus prane
šimas ir apie BATUNo veiklą. 
Klausimai, sumanymai.

N. Y. Lietuvių Filatelistų 
draugija išleido naują savo biu
letenį — kovo mėnesio numerį. 
Biuletenio pats pirmasis straips
nis skiriamas Aušros 100 metų 
sukakčiai. Biuletenio viršelyje 
yra išspausdintas Martynas Jan
kus, Lietuvos pašto ženklo pro
jektas, kurį sukūrė dail. Vilius 
Jomantas ir kuris niekada ne
buvo išleistas. Toliau rašoma 
apie filatelistų parodas, supa
žindina su Lietuvos istorija pašto 
ženkluose. Čia įdėta eilė pašto 
ženklų, kurie yra skirti Lietuvos 
istorijos įvykiam, valdovam, 
miestam. Toliau rašo apie Kahno 
išleistus atvirukus, kurie vaiz
duoja Marijampolę, Suvalkus, 
Kauną pirmojo pasaulinio karo 
metu. Supažindinama su nauju 
skautų sukaktuviniu ženkleliu, 
dar skelbiami kiti retesni lietu
viški pašto ženklai. Biuletenis 
leidžiamas anglų kalba, surašo
mas mašinėle ir spausdinamas 
ofseto ar zirakso būdu. Jį reda
guoja W. Norton, gyvenąs Phila- 
delphijoje.

Dr. K. G. Ambrazaitis, Ches- 
terton, Ind., mokėdamas metinę 
Darbininko prenumeratą, laik
raščiui paskyrė 50 dol. Nuošir
dus ačiū.

S. Kuchinskas, Brooklyn, N.Y., 
atsiuntė Darbininkui 50 dol. 
Ačiū už atnaujintą prenumera
tą ir pridėtą dosnią auką.

Kun. Stasys Raila, Mas- 
peth, N. Y., atsilygindamas 
už metinę Darbininko prenu
meratą, atsiuntė 50 dol. Ačiū

Redakcija ...... (212J 827-1358 
Administr. —.(SIS) 827-1351 

I Spaustuvė .— (SIS) 817-1350 
i Vienuolynas ..(212) 135-5962 
Į K. 2. salė — 212) 837-9645 

341 MOMLANO BLVD. 
UPOKLYU, M. V. 113*7

Liet Kat Moterų S-gos 19 
kuopos susirinkimas bus balan
džio 17, sekmadienį, Apreiški
mo parapijos salėje, tuoj po su
mos, 12 vai. Turime gražų būre
lį naujų narių. Būtų labai malo
nu su visom susipažinti asme
niškai. Naujos narės bus vaiši
namos dovanai. Jeigu būtų dau
giau norinčių pas mus prisi
rašyti, mielai laukiame. Kadangi 
tų dieną. parapijoje vyksta Švč. 
Sakramento adoracija ir 5 v. 
bus iškilmingi mišparai, tai vi
suomenės patogumui visi gali 
užeiti į salę papietauti. Visi 
laukiami. (Kuopos valdyba)

Per Laisvės Žiburio radijų 
ateinantį sekmadienį, balandžio 
17, bus perduotas muziko Vy
tauto Strolios paruoštas fono- 
montažas apie solistą Kiprų Pet
rauską ir jo padarytus {daina
vimus į plokšteles prieš pirmąjį 
pasaulinį karą, kada jis buvo so
listas žymioje Petrapilio opero
je.

Dail. Reginos Ingelevičienės- 
Matuzonytės pomirtinė apžval
ginė paroda rengiama gegužės 
7-8 Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje. Parodos proga išleidžia
mas platus katalogas, kur bus 
įdėtos kelios spalvotos repro
dukcijos. Atidaryme kalbą pasa
kys dail. Aleksandra Kašubie- 
nė. Parodą rengia dailininkės 
dukros — Mara Vygantienė ir 
Gina Kudžmienė.

Liet Kat Mokslo Akademijos 
New Yorko židinys gegužės 1, 
sekmadienį, 4 vai. popiet Kul
tūros Židinio posėdžių kambary 
šaukia viešų susirmkrmą, į kurį 
visus kviečia atsilankyti. Susi
rinkime bus padarytas praneši
mas apie dvyliktąjį Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademijos suva
žiavimą ir paskaita — “Krikš
čionybės įvedimas Lietuvoje”.

Dail. Česlovas Jonušas ryšium 
su savo sukaktuvine paroda ga
vo laišką iš New Yorko kong- 
resmano Joseph P. Addabbo. 
Laiške jis sveikina dailininką jo 
sukakties proga, džiaugiasi jo 
“outstanding art exhibition and 
your great artistic accomplish- 
ments. May you be blessed with 
many more years of happiness.”

Ona Strimaitienė, Putnam, 
Conn., atsilygindama už metinę 
Darbininko prenumeratą, at
siuntė 50 dol. Dėkojame spau
dos rėmėjai.

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 16, šį šeštadienį, 
12:30 vai. popiet New Yorko lai
ku per radiją bus transliuoja
ma paskutinė šio sezono opera 
— R. Wagnerio “Parsifal”. Pa
grindiniai solistai: Tatiana Tro-

Anžros Vartų pmapųiečiai balandžio 3 prie Velykų stalo 
su lietuvišku midum ir margučiais. Iš k. Vida Krištolai- 
tytė, Eglė Žilionytt, Juozas Boley-Bulevičius ir Helen Matt-
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Tautos rondo ■ etini i suva
žiavimas bus gegužės 7, šešta
dienį, Kultūros Židinyje. 8:45 
vjt. vienuolyno koplyčioje bus 
mišios už gyvus ir mirusius Tau
tos Fondo geradarius. Darbo 
posėdis prasidės 10 vai. Prane
šimus padarys Tautos Fondo 
tarybos pirmininkas Alek
sandras Vakselis, Tautos Fondo

vaųjų* Apreiškimo ir Perkūno 
choram, prieš porų metų suor
ganizavo Harmonijos kvartetų 
ir jau su kvartetu yra koncer
tavę* 8 lietuvių kolonijose. Kul
tūros Židinyje Harmonija pasi
rodys balandžio 23, šeštadienį, 
ir atliks programų skautų sukak
tuviniame koncerte.

Prisikėlimo pamaldos, ne
žiūrint blogo oro, taip pat praėjo 
šviesiai ir įspūdingai. Parapi
jos choras, vedamas muziko Liu
do Stuko, pirmą kartą atliko jo 
tai progai sukurtas mišias ir tra
dicines velykines giesmes. Solo 

. puikiai sugiedojo solistas bari
tonas Mečys Razgaitis. Kun. 
kleb. Vytautas Palubinskas pa
sakė turiningą pamokslą, o po 
pamaldų pakvietė visus daly
vius prie bendro velykinio sta- 

! lo parapijos salėje. Vaišes su
maniai ir skaniai buvo paruošu- 

i si naujoji parapijos šeimininkė 
Pulkerija Turulienė. Parapiečiai 
pasivaišino Velykų tradiciniais 
skanėstais — lietuvišku midum 
ir susineštais margučiais.

valdybos pirmininkas Juozas 
Giedraitis, iždininkas Vytautas 
KuĮpa. Taip pat bus Tautos Fon
do padalinių pranešimai, VLIKo 
pranešimas, diskusijos dėl 
pranešimų ir kt

A. a. Kazimierai Karečkai, 
buvusiam diplomatui, mirus, 
Jadvyga ir Bagdonas Laucevi
čiui, pagerbdami jo prisimini
mų, Lietuvos pasiuntinybės re
montui Washingtone paaukojo 
25 dol. Už auką nuoširdžiai
padėkojo dr. St Bačkis, Lietu
vos atstovas Washingtone.

Simo Kudirkos šaulių kuopos 
valdybos posėdis įvyksta balan
džio 16, šeštadienį, 4 v. popiet 
sekretoriaus K. Bačausko bute, 
Woodhavene. Visi valdybos 
nariai prašomi dalyvauti.

Eltos biuletenio, leidžiamo 
anglų kalba, naują kovo-balan
džio mėnesių padidintą numerį 
išspausdino pranciškonų spaus
tuvė. Numeris skirtas Baltijos 
klausimui pavaizduoti Europos 
parlamente. Sutelkta daug me
džiagos, spaudos atsiliepimų. 
Biuletenis 28 puslapių. Jo leidi
mą finansuoja Tautos Fondas.

Darbininko skaitytojai, gyveną 
Kanadoj, atsilygindami už Dar
bininko prenumeratą, prašomi 
siųsti ne kanadiškais čekiais ir 
ne USA čekiais, nes New Yorke 
bankas už iškeitimą atskaito 
$5.50. Iš Kanados prašom nau
doti USA POSTAL MONEY 
ORDER. Kam patogiau gali per
duoti kanadiškais doleriais Pri
sikėlimo parapijos įstaigoj To
ronte. Už Darbininko prenu
meratą kanadiškais doleriais 
mokama 18 dol., pridedant lais
vą auką už kalendorių.

Dail. Aleksandra Vitkauskaitė- 
Meiker, apie kurią rašėm pra
eitam numery, taip pat gegužės 
6 - birželio 1 dalyvauja Nabis
co Corp., E. Hanover, N.J., paro
doje, gi birželio 1 - birželio 17 — 
Modern Artist Guild parodoje 
— Prelude to Summer. Paroda 
bus Paramus Community 
mokykloje.

Premijų šventė, rengiama LB 
Kultūros Tarybos, bus gegužės 
14 Kultūros Židinyje. Bus įtei
kiamos šių metų Kultūros Tary
bos premijos ir bus koncertas.

Darbininko skaitytojam, dar 
nesumokėjusiem prenumeratos 
už 1983 metus, yra siuntinėja
mi priminimo atvirukai. Taip 
pat siunčiami paraginimai ir 
tiem, kurie dar atsiliko su 1982 
m. prenumeratos mokesčiu. Visi 
prašomi nedelsiant atsilyginti,. 
nes taip sutaupysite administra
cijai pašto išlaidas ir laiką. 
Visiem dėkoja Darbininko ad
ministracija.

VELYKOS AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJE

Didžiosios savaitės pamaldos 
Aušros Vartų parapijoje New 
Yorke, parapiečių nuomone, bu
vo labai gražios ir sėkmingai 
pravestos. Didįjį Ketvirtadienį 
buvo atlikta kojų plovimo cere
monija. Kiekvieną vakarą apei
gose dalyvavo nemažas skaičius 
parapiečių.

Parapija maloniai kviečia vi
sus Manhattano ir artimesnės 
apylinkės lietuvius dalyvauti 
savose pamaldose ir jungtis į 
jaukų saviškių būrį pačiam New 
Yorko didmiesty.

Suma lietuviškai 11 vai. Baž
nyčios adresas — 570 Broome 
St, (kampas Broome ir Varrick, 
prie Holland tunelio). Kleboni
jos adresas: 32 Dominick St, 
New York, N.Y. Tel. 212 255- 
2648.

labai už dovaną.
Arūnas ir Rūta Udriai iš Jack- 

son, Mich., lankydami savo gi
mines Ruzgius, Richmond Hill, 
N.Y., užsuko į Darbininko spau
dos kioską ir už 100 dol. nusi
pirko lietuviškų leidinių, plokš
telių, suvenyrų. Udrių vaikučiai 
Baltija, Darius ir Almis puikiai 
kalba lietuviškai.

Skautų sukaktuviniame ba
liuje balandžio 23 Kultūros Ži
diny vaišių stalo parengimą ko
ordinuoja Ina Gvildienė. Jai tal
kina Irena Jankauskienė ir vyr. 
skaučių židinys Vilija.

yanos, Manfred Jung, Betsy 
Norden, Isola Jonės ir kiti. Di
riguoja James Levine.

Kerhonkson, N.Y. — Owner, 
builder, Immac. 3 Br. Fully in- 
sulated. Year round. Modern 
kitchen. Sacrifice. Princ. only. 
Call after 6:00 P.M. 212 332- 
9888.

Smulkesnė programa bus pa
skelbta vėliau. Šventės rengimo 
darbam talkina LB New Yorko 
apygarda.

Birutė Bagdžitnienč, gyv. 188 
Logan St, Brooklyn, N.Y., savo 
trumpas pavasario atostogas 
praleido Floridoj pas sūnų Pau
lių ir marčią Birutę. Apžiūrėjo 
papūgų džiungles ir kitas įdo
mesnes vietas. Jos kelionės 
tikslas buvo pamatyti savo pir
mąją anūkėlę Astrą. Atskrido 
apsikrovusi dovanom nuo visos 
gausios šeimos. Pasisvečiavusi 
ir gausiai apdovanojusi ne tik 
anūkėlę, bet ir sttnų su marčia, 
išsiskubino namo pas likusią 
šeimą, kad spėti; pasiruošti Ve
lykų šventėm.

CIRKAS ATVYKO 
Į NEW YORKĄ

Vienas iš didžiausių pasauly 
cirkų — Ringling Bros, and Bar- 
num-Bailey įsikūrė Madison 
Square Garden salėje dešimčiai 
savaičių. Savo programą pradė
jo kovo 29. v

Cirko administracija atsiun
tė laišką ir pakvietė Darbinin
ko redakciją atsilankyti jų pro
gramoje. Tai buvo kovo 29. 
Teko aplankyti šį cirką — The 
Greatest Show on Earth.

Tikrai cirkas yra vienas iš

oškų. Kiek visokiausių akrobatų, 
kurie vaikšto virvėm, šokinėja, 
atlieka pavojingiausius nume
rius. Kiek daug visokiausių 
klounų. Arenoje tuo pačiu metu 
vyksta net trys atskiri numeriai 
— Vienas centre, o du iš šonų. 
Taip eina ir eina vis nauji cir
ko numeriai.

Publika nusiperka elektrines 
spalvotas lemputes ir jas, užge
sinus šviesą, ima sukti. Tada at
rodo, lyg šv. Jono vabalėliai 
skraidytų.

Šeimom su vaikais tai tikrai 
įdomi ir vertinga pramoga. Cir
ko skelbimai dedami miesto

PATERSON, N J.
LB. apygardos suvažiavimas

Apygardos valdybai dėl blpgo 
oro atšaukus praeitais metais 
gruodžio 12 turėjusį įvykti L. B. 
Nevv Jersey apygardos suvažia
vimą, metinis apygardos suva
žiavimas yra kviečiamas balan
džio 17, sekmadienį, 1 vai. p.p. 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nijoj, 147 Montgomery Place, 
Paterson, N.J.

Suvažiavimui yra siūloma ši 
darbotvarkė: prezidiumo suda
rymas, pereito suvažiavimo pro
tokolo tvirtinimas, apygardos 
valdybos ir kontrolės komisijos 
pranešimai, diskusijos dėl pra
nešimų, apylinkę valdybų veik
los apžvalga, apygardos valdy
bos ir kontrolės komisijos rin
kimai, sumanymai ir suvažiavi
mo uždarymas.

Į suvažiavimą kviečiami apy
gardos valdybos ir kontrolės 
komisijos nariai, apylinkių 
valdybų nariai ir rinkti atstovai 
(po 1 nuo kiekvienų 50 narių). 
Be balsavimo teisės suvažiavime 
kviečiami dalyvauti apygardoj 
išrinkti JAV LEX-sios tarybos 
nariai ir visi LB veiklai prita
riu lietuviai.

Apygardos valdyba

dienraščiuose, kur pažymėtas ir 
programų laikas.

didžiausių. Kiek ten visokiausių 
žvėrių — dramblių, tigrų, šunų,

Scena iš Ringling Bros/Barnum ir Beiley cirko, kuris nuo 
kovo 29 veikia Madison Sųuare Garden. Cirkas yra atvykęs 
dešimčiai savaičių. Ant dramblio nugaros sėdi tigras ir stovi 
garsus gyvulių dresiruotojas Gunther Gebel-Williams.

SKAUTŲ JUBILIEJINIŲ METŲ

KONCERTAS — BALIUS

rengia

AUŠROS 1Š0 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Parduodamas sklypas trijų 
lotų dydžio. Silver Springs 
Shores, Floridoj. Dėl informaci
jų skambinti 914 279-4058.

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOS 

WATERBURK> KLUBAS

pirmame aukšte, Woodhaven 
arba Richmond Hill rajone, prie 
patogaus susisiekimo. Skam
binti Darbininko redakcijai 827- 
1352.

ŠEŠTADIENį — BALANDŽIO 23 D.
KULTŪROS ŽIDINYJE, 341 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y. 

PROGRAMOS MENINĘ DALĮ ATLIKS
MUZ VIKTORO RALIO VADOVAUJAMAS MIŠRUS VOKALINIS KVARTETAS

sey yra atvežęs medaus, kurį 
galima įsigyti Darbininko admi 
nistracįjoj už prieinamą kainą.

QUEENS COLLISION 
CENTER INC. Ezpert auto 
body works — Ducco painting 
— Welding — Frames straigh- 
tened — Fiber glass woffc. John 
R. Chicavich, 131-13 Hfllside

HI1-6666. Towing after 6t00 — 
843-6677.

' MONY — Dr. M. Siemoneit,

HARMONIJA

901654-3756.

Vitut maloniai kviečia koncerte-baliųje dalyvauti New Yorko tkautėtHii, Uvu komitetai 
irUdinyt Vllįfo

UŽSAKYMUS PRIIMA: 
Giedri StenkOnlenO 
Mirga ŠulaltlenO 
LH4 M Uu kloni 
Rima Gudeltlonū 
Aldona KatlnlenO 
Audronė Bertienė

203 881-2884
518 871-2297
818 881-8172

112 848-1218 
281 726-6674

Visi kviečiami!


