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KUM. PRANAS GAIDA
- . r- : ■

arti- sėdžiavo balandžio 24 Wasb- 
®is” ingtonfe, D.C. Premija paskirta 
cu <fr. visais balsais. Premijai gauti 

buvo atsiųsti jMtki tos srities

kairia bau.,fvŠ|Btas jasuateo fcaa- 
tioių Šokių aiuuablim <^Gran> 
džiai” švenčiant 20 metų sū- 
kaktj balandžio 30 Chieagos 
huMbapCet^e. •

laddaak sumažinamus. Radijo
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DIENŲ {NAKVYNIŲ

metų Susiorgani- 
>. Vi; Jakubėno

administraciją. Dabar, belieka 
tik Vatikano pnSti» priimti ar 
atmesti šį sukaktuvinį ženklą.

tų visas, jei nepum
*- - • —, ąf^ ,_Į«Kaip' d MlIWIIRU ' JĮ»

HUMU tC1UIW»

Komiteto puminnfcas Vytautas 
Volertas antologijos rankraštį 
buvo atsivežęs į posėdį.

pavojingi. 1981 bokštai buvo la
bai^ sutrumpinti. Remonto Klai
dos siekė 55,000 dol.

įBlhai

MKiBmr viecn visad ggpn 
(1953), KmaH&a diena (1257), 
Atsitiktiniai susitikimai (1068), 
Dvidešimt viena Veronika

Pašto ženklo reikalu pasistū
mėta tiek, k»d -' komiteto jpiwm- 
ninkas Vytautas Volertas dail. 
Kerno Viesulo pieštų projektą

Chicagos /au
tinėj. Ji įvyks 
flfenį,7:30vaL

Šv. Karinric ra medalis irgi 
jau- daromas. Skulptorius dai
lininkas .Petras ~Vaškys sukūrė

ko arkivyskupijos kurijos at
stovas ir jam bus įteiktas čekis, 
tuo užbaigiant mokėti parapijos 
skolų, kuri buvo užtraukta sta
tant ir remontuojant parapijos 
bažnyčią. Ta progs vyks ir sim
bolinis paskutinių paskolų raštų 
sudeginimas.

Banketo pirmininke bus Mrs. 
Isabelė Keturwitis,o vicėpinm-

A0QMitęC3S yra 
pasįryžgsišleistišv- Kazimiero 
vaizdų albumą, jį suredaguoti 
buvo apsiėmęs velionis kuų.

Visais Draugijos reikalais 
galima kreiptis į reikalų vedėją 
Eriką Dilytę-Brooks, -4611 Š‘. 
Rockwell, Chicago, III. 60632. 
— A.D.

liečianti medžiaga: jo kūrinių 
rankraščiai, jo ir apie jį Straips
niai bei leidiniai, dokumentu, 
atsiminimai, nuotraukos ir Irt. 
Taip pat renkamos ir lėšos, be 
kurių neįmanoma jokia veikla. 
Draugija yra atleista nuo fede-

ir medalių rmkėjų. Kai buvo iš
leistas Vilniausuniversiteto me
dalis, jis labai greit buvo išpla
tintas. ■'

bent kelios seruos. (Ženklo pro
jektasbuvo paskelbtas Drauge 
ir Dirvoje. Gaila, kad komite- ji® y® surinkęs ,n>^'

džiagos. Tolimpsni^ra ribunro 
redagavimui ir dtaugfaaaąr '■ pa
kviestas Paulius Juifais.Jls su
tiko su tuo pakvietimui n* daly
vavo posėdyje-

Aptarti ir fcup •>

Kazimiero kulto atnaujintojų, DRAUGUOS VEIKLOJ 
pradėjęs< Lietuvoj dar vokiečių 
okupacųos metas,': tiej srity 
ypač veikė Amerioj- Tikriausiai

Respubli-
Dfltti metai

šv. Petro soste su pirmomis au
diencijomis ir kalbomis, matom 
jo inauguraciją — be tiaros, be 
Hkflanngas palydos; ir šiai neti
kėta mirtis.

gegužės 7, šeštadienį, 7:30 vai. 
vai. Lietuvių Tautiniuose Na
muose Chicagoj, “Spiritai Fron
dom”— “Laisvės žymeniu” bus 
pagerbtas senatorius Charles

pinų banketą, kurto mebi lietu
vių visuomenei pristatomi du 
asmenys, kurių darbai ir nuo
pelnai tiek visuomeninėj, tiek 
politinėj veikloj yra gerai žinp-

no Pranciškonų spaustuvė, 
Brooklyn, N.Y. 68 psL Kaina 1 
dot

Jonas Paulius I — Albino Lu- 
ciani (1912X17 - 19781X28) 
popiežium buvo išrinktas po 
Pauliaus VT mirties. Neilgai jis 
popiežiavo —•vos mėnesį. Bet ir 
per tą mėnesį jis pagavo visų 
širdis. v

Kun. dr. J. Vaišnora šioj kny
gutėj pateikia jo gyvenimo 
bruožus, rašo apie jo 
mokslą, parodo jį kaip Vfttono 
Vęneto vyskupą bei Venecijos

vikų okupacijos, paliesdami ir 
ją. Visas nepriklausomybės lai
kotarpis atrodo gana tamsus. 
Pagrindinis veikėjas Ignacas 
Kaušpėdas, romano pradžioj lyg 
ir bolševikas, į romano pabaigą 
virsta “ožiu be ragų”; jo šeima 
bolševikų išvežama. ;į

Knn.dr. Juozas Vaišnora, MIC 
—JONAS PAULIUS L Nuo Al
pių slėnio Ari apaštalo Petro sos
to. Išleido Krikščionis Gyveni
me, 1982. Adresas: P. O. Box 
608, Putnam, CT 06260. Kalbą 
tikrino Petras 'ftUfiifliMra' Vir

mantas Bartkus. Jau daug kas 
padaryta, susitarta sru viešbu
čiais, mratoaar programa. 
Apie kebooės—ekskursuos or
ganizavimų puri kelionių 
agentūra -Vytis, kurią tvarko 
Romas IgaĖyri ir taisai pavesta

Visi atvykstą į II Pasaulio 
Lietuvių Dienas Chicagoj ir 
norį apsistoti viešbučiuose, pra
šomi skambinti ar rašyti tiesio
giniai (išskyrus U of t bend
rabutį), pažymint, kad dalyvau
site II-seFL Dienose (Lithuanian 
Worid Festival).

Bismmck Metei—171W. Ran
do Iph S t., Chicago IL 60601,

to vedėju bus Jonas Morkis.
•Bilietų į banketą galima įsį- 

gytr skambinant į kleboniją te
lefonu 3522271.

•Šv. Petro irPųvilo lietuvių 
bažnyčia Elizabethe buvo pa
statyta 1910 už 135,600 dol. 
Tada klebonu buvo kuri. Barto- 
lomėjus Žindžius. Bažnyčia tu-

(1971), Kilogramas cukraus 
(1978). .Romanai: Tūboto gai
džio metai (1969) ir naujausias, 
čia minimasis — Beragio ožio 
metai.

Jo novelės skaitytoją patrau
kia. Romanai — gal ne tiek (gal 
dėl to, kad jie ilgoki).

Tūboto gaidžio metuose vaiz
duojami vokiečių okupacijos 
metai Lietuvoj numojo pasauli
nio karo metu. Beragio ožio me
tai vaizduoja Lietuvos nepri-

medaliai — bronzinis ir sidab
rinis. Medalio dydb — 415 mm.

Dabar komitetas ieško būdų, 
kaųr.būtų geriau šį medalį pla
tinti. Tikimasi, kad medalis

Prieš j 
zavusi 1 
Draugia' 
pereitais metids, taip ir šiemet,

Švč. Širdies katedroj, Newark, 
N.J. Šv. Petro ir Povilo baž- 
nyčtoj pirmas mBias aukojo D-tfauri. faktu
1957 geguži 26. Kun. P. 2^ SS I

■ 1 «■—. dintas. Bus išleista dviejų rūšių spandoje, j Komą



AMBER HARVEST

DARBININKO SKAITYTOJAM

Aoronomės tz. Sinkevičiūtės oaraAvIa HetMvMfeii vaiohi 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amorlkietaR. Knyga su 
olaatkiinitt aolanku nooarOlA oatooial suverta. 311 mmL Kakta * 
doL Darbininkas. 341 HigMand Bivd^ BrookCyn, N.Y. 11207.

ir lietuviški suvenyrai gaunama 
Darbininko aJidlnistracŲoj. 341 
Highland Blvd., BrooHyn, N.Y. 
11207.

14 Infc. pločio Ir 
22 Inč. Ilgio 

Tinkamas įrėminti 
Su persiuntimu 5J0 doL

50 m. skrydžio 
Įub majus

SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą Joda
mas iis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti irpasiąsti adresu: 

rDARBHUNKAS, 341 Hlgklaad MvtrBrooMyo, N.Y. 11107

Galima gauti skanios, rupios, HatuvUtos wa*Mos 
duonos lt Bruno’s kepyklos Chidago).

Užsakomi vaisių krepšiai visom progom
Iki malonaus pasimatymo!

Penktadienį, birželio 17,10:11 
vai. ryto austraUedUi išskris 
šiaurta į Torontą.

NAUJAUSIOS
PLOKŠTELĖS

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos, plokštelės bei suvenyrai 
šaunami Darbininko admi-

110-21 Jamaica Ava. 
(kampas 111 8t) 
847-0225

UTHUANIAN COOKERY 
(tn English, 318 pagos, prieš 8 doL)

vyks birželio 13, pirmadienį, ir 
iškeliaus toliau birželio 17, 
penktadienį. Mūsų, newyoririe- 
čių, uždavinys yra juos pasitik
ti, atsigabenti iš aerodromo, __
priimti į savo namus, apnakvy- australiečių pritarimai, tam 
dinti, pavalgydinti, suteikti vie- tikslui buvo išstatinėti laiškai

Atidarą nūs 8 *17 vai. 
nuo pirmadienio 
fcl Mtadlonio

Darbiu lako 
admkilstraeloj

New York, N.Y., S. Remeza, 
New Rochelle, N.Y., C. Vilnis, 
St Petersburg Beach, Fla., B. 
Macijauskas, Point Pleasant, 
N.J, dr. D. Aleksandravičius, 
Richmond Hill, N.K A. Sabai- 
tis, Brockton, Mass.

7 dol. — B. Povilavičius, Ar- 
lington, Mass.

* Po 5 dol. — J. Augius, Baton 
Rauge, LA, W. Dargis, Riverda- 
le, N.Y., B. Skrabulis, Quincy, 
Mass., J. Senkus, Middietown, 
N.Y., L. Strazdis, Budd Lakę, 
N.J., S. Menkas, Philadelphia, 
Pa., K. Adomavičius, W. Boyls- 
ton, Mass., J. Biretta, Manches- 
ter, Conn., A. Johnson, Tigard, 
Ore., kun. V. Memėnas. Joliet, 
DU B. Liaudanskis, Detroit,

susitarimas, prieinamos kai
nos. Dienų ir . vakarais 
tdef.: 212 441-9720,212-383- 
0225.

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

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

J. Burinis, Gaila minios. Reli
giniai mąstymai. 8.00 doL

Pr. Naujokaitis, Saulėleidis, 
eilėraščiai. 4.00 dol.

K. Batonas, 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.

remunumui pnaeaamas i

Mich., J. Vėbra, New Haven, 
Conn., L. Valiukas, Los Ange
les, Calif, L. Bajorūnas, South- 
field, Mich., H. Misliauskas, Me
dą, Pa., Franciscan Fathers, 
St Petersburg Beach, Fla., A. 
Stasiukevičius, Nevvington, 
Conn., A. Alksninis, Daytona 
Beach, Fla., D. Kasper, Brock
ton, Mass., V. Žilinskas, Pitts- 
burgh, Pa., L. Kapeckas, Hart
ford, Conn., G. Bardais, Rich
mond Hill, N.Y., J. Grincevi- 
čius, Elizabeth, N.J., B. Jacike- 
vičius, Ridgewood, N.Y., J. Dab- 
rega, Brockton, Mass., A. Vance, 
Englewood, N.J., J. Starinskas, 
Belmont, Mass., V. Kondratas, 
Richmond Hill, N.Y., J. Zabels- 
kis, Flushing, N.Y., O. Ketura
kis, Brockton, Mass., J. Melskis, 
Cleveland, Ohio.

3 dol. — J. Kazakevičius, 
Maspeth, N.Y.

Po 2 dol. — K. Kaminskas, 
Portland, Ore., G. Birman, New 
York, N.Y., A. Gobužas, Blau- 
velt, N.Y., B. Kulys, Woodhaven, 
N.Y., P. Lapinskas, N. Miami, 
Fla., E. Kleiza, Chicago, III., J. 
Kudirka, Forestville, Que., dr. 
W. Vaitkus, Worcester, Mass. t

1 dol. — B. Girčys, Worces- 
ter, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

Egzaminas
— Kas yra apgavystė teisės po

žiūriu? — klausia profesorius eg
zaminuojamą studentą.

— Jei tamsta, pone profeso
riau, dabar man parašysi blg- 
gą pažymi, tai ir bus apgavystė!

— Kaip tai turėčiau suprasti?*
— Baudžiamajame kodekse 

pasakyta, kad apgavyste laikoma 
tai, kuo, naudojantis kito žmo
gaus nežinojimu ir pasitikėjimu, 
jam pakenkiama.

45 ddi. dr. P. Vileišis, 
Watert>ury, Conn. ;

Po 15 dcL Budininkas, 
Woodhaven, N.Y., dr. A. Grush- 
nys, Wltaita, Kansas, C. Zerr, 
Glenside, Pą.‘, M- ManomaitiSi 
Boston, Mass., 7. Birutis, Glen, 
Ellyn, HL,F' Mandeilds,Canter- 
ville, Mass., N. Pranckevičius, 
Worcester, Mass.

Po 10 dol. -r J. Raymunt, 
New York, N.Y, S. Šatas, War- 
wick, R.L, dr. J. Sthnkaftis, 
Rocbeęter, N.Y, fū Verka, St

Iš Amerikos lietuvių jauni
mo, kurie praeity su sporti
ninkų, tautinių šokių tr skaidą 
vienetais lankėsi . AustralboL 
esame girdėję kuo. guriausius at
siliepimus apie AustraltyM lie
tuvių vaišingumą: Mūsų jauni
mas parsivežė iŠ tenai malonius ■ 
įspūdžius < ir Stebėjosi tenykš
čių lietuvių uuošŪKfetau. Kiek
vienam mieste jie buvo šiltai 
priimti, apnakvydinti, pavalgy
dinti ir važinėjami po miestą 
bei apylinkes.

Su didele viltimi tikimės, kad 
Amerikos lietuviai taip pat nuo
širdžiai sutiks ir priims svečius 
iš Australijos. To reikalauja lie
tuviška meilė savo-'tautiečiui ir

DARIAUS IR 
GIRĖNO 

SUKAKTUVINIS 
KALENDORIUS

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

Taip pat gaunamos ir šios bau- ' 
jaustos plokštelės: Kalėdos — ■ 
Aulą? Vartų Montrealio choro; 
{giedotos kalėdinės giesmės. Kai
na 10 dol. Nauja diena — antro-- 
ji dvynukų Šalčių plokštelė iš: 
Vokietijos. Kaina 10 dol. Tarp 
testų ir dainų -- estradinę mu
ziką atlieka R. Kasputis su gitą- “ 
rų, trumpėtos ir akordeono pa-" 
lydą. Kaina 9 dol. LauAsiu ta
vęs ateinant — Montrealiovyrų 
okteto dainos. Kaina 10 dol. 
Motulės daines—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 
didnos. Kaina 8 dol. Aras~.toli 
nuo tėvynės — Toronto vyrų 
(boro dainos. Kaina 10 dol. 
Nerija — Clevelando studenčių 
vieneto dausos. Kaina 8 dol. 
Pavasaris — dainuoja dvynukai 
Šalčiai Vokietijoj. Kaina 10 dol. 
Užaugau Lietuvoj — lietuviškų 
dainų rinkinys. Kaina 8 dol.

Persiuntimui pridedamas 1

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNUA 
KASA

/ Traguri«u*ia!rp«te<iMuia bcmkinė įstaiga

Užsakau “UittHianian Cookory” . už S .doL Farsluntlmao 
Pootago 50 c.

Vardas, pavardė - ---......- __  , .... ---j -v--

VatartaeM yru lobui gnMęįe kuforttn^įe vietoje — prie pat 
Atiaato oindeapno. Yra jįtroe oe*de*» bateituu, teaieo atidM, 
pttiaaatt įtamibariei, grašuo peribus, rangleml tntltPrinioi vakarai. 
Bato ir ataitto katvoe temetant sagu kštar.

Įpforautciįai ainaats '

aę rara, tuūGPjęooa, maspeth ir____ ........... ............  t
kitų artimesniųjų vietovtų rajo- Dėl smukesnių inftratorUų 
nuošė. Nelaukite, kol kas papra- apie tvarkaraštį sekite pranėšb 
šys, bet petys skambinkite ir mus Darbininke arba skambin- 
pasifllykite priimti australiečius kitę V. Alksniniui, 8865695. 
nakvynėn. Pereitoj Darbininko 
laidoj buvo paskelbtas atvažiuo
jančių sąrašas. Peržvelkite tą są
rašą dar kartą,-gal surasite to- 
Mmų giminių ar pažįstamų var
dus. Priimkite kiek galima dau
giau, kad nereiktų iš tokios il
gos kelionės atvykusius guldyti 
Židiny anš grindų. Esame tikri, 
kad kiekvienas iš mūsų norėtu-

Šiemet įvyks PetadĮią Liežu
vių Dienos Chicag< Iš įvairių 
kraštų suvažiuos lietuviai į 
Bendruomenės seimą, dainų 
šventę, jaunimo kongresą ir i Pa
saulio Lietuvių spertodtadynes.

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

Cuotorn aaadolur aad ohonp-

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami ptenuneratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairitis patarnavimus ar šiaip

įlbS.

11.

mn|rtalg|.
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341 NtOHlAND BLVb.

(212) 827-1352
(212) 827-1351

Vienuolynas ..(212) 235-5962
212) 827-9645

Lietuvos Atsiminimų 
radio sukaktis

1883 -AUŠROS METAI— 1983

narnos svarbiausios mintys ir bus šeštadienį 7 v.v. Velionės 
nurodoma, kana'neikia rašyti

. ■ ,"w.

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
balandžio 30, šeštadienį, Lietu
vių Atletų Klubo bingo darbuo
tojų metinis susirinkimas ir va
karienė mažojoje salėje; gegužės 
1, sekmadienį, metinis Kasos 
Kredito Unijos susirinkimas 
mažojoje salėje.

Motinos diena minima gegu
žės 1, sekmadienį, 12 vai., 
tuoj po pamaldų. Apreiškimo 
parapijos salėje. Kalbės skautų 
veikėja Lilė Milutienė. Jauni
mas padeklamuos motinom pa
gerbti poezijos. Minėjimą rengia 
LB I-oji apylinkė. Po minėjimo 
vaišės, kurias ruošia L.K. Mo
terų Sąjungos 29 kuopa. Įėji
mas nemokamas.

Trečioji premijų šventė, ren- v 
giama JAV LB Kultūros tarybos, 
bus gegužės 14, šeštadienį, Kul
tūros Židinyje. Į ją atvyksta Lie
tuvių Fondo pirmininkas dr. A. 
Razma, JAV LB pirmininkas dr. 
A. Butkus, Kultūros Tarybos 
pirmininkė Ingrida Bublienė. 
Bus įteiktos šios 7 premijos: 
LB mokslo, dailės, teatro, muzi
kos, kultūros darbuotojo, radijo 
programos, už lituanistinę pub
licistiką anglų kalba. Po laurea
tų pagerbimo ir premijų įteiki
mo bus koncertinė dalis. Čia 
programą atliks jaunas pianis
tas Vytas Bakšys ir dramos 
aktorius Henrikas Kačinskas. Po 
programos bus vaišės laurea
tam, LB vadovybei ir svečiam.

Dr. N. Bražėnaitė-Paronetto 
paskyrė 100 dol. Pasaulio Lietu
vių Katalikių veiklai paremti, o 
taip pat a.a. J. ir T. Šlepe
čių atminimui. PLKOS valdyba 
už auką nuoširdžiai dėkoja.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS
RENGIAMAS GEGUŽĖS 1, SEKMADIENI, 
12 VAL., TUOJ PO SUMOS , APREIŠKIMO 
PARAPIJOS SALĖJE

Kalbą pasakys LILĖ MILUKIENĖ. visuomenlninkė 
ir skautų veikėja

Aktorius JUOZAS BOLEY-BULEVIČIUS paskaitys 
lietuvių autorių kūrybos

JAUNIMAS taip pat padeklamuos eNių motinos 
garbei

Bus pagerbtos vyresnio amžiaus motinos

Įėjimas nemokamas
Minėjimų rengia ir visus atsilankyti kviečia 
LB koji apylinkė

Po minėjimo — lietuviški pietūs, vaišės. Auka 5 dol. 
Vaišes rengia Liet Kat Moterų Sąjungos 29 kuopa

* ‘964-3500. Vale., savaitgaliais Pakeitęs adresą, neužmiršk pri- 
201654-3756. * dėti ir senojo.

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA

šaukte metinį narių susirinkimą 

sekmadienį, gegužės 1 dieną, 

2 vai. popiet Kultūros Židinyje.

Programoje — pranešimai, rinkimai, ateities planai 
ir vaišb susirinkusiem.

Narius ir svečius kviečia
KASOS Direktorių Taryba

Kultūros Židinio pavasario 
šventėj gegužės 15 pasirodys 
Maironio mokyklos mokinių 
choras su dainų programa, kuri 
bus atliekama dainų šventėj 
Chicagoj. Jaunieji dainininkai 
labai uoliai ruošiasi tam reper
tuarui, todėl nepraleiskime {an
gos juos išgirsti. Kita svarbi 
priežastis dalyvavimo pavasario 
šventėje yra 10 metų Kultūros 
Židinio sukaktis. Nors Židinys 
buvo atidarytas tik gruodžio 
mėnesį, bet visi 1983 metai yra 
Židinio jubiliejiniai metai.

Dalios Sakaitės pianino mo
kinių rečitalis įvyks gegužės 8, 
sekmadienį, 2 vai. popiet Port- 
ledge School patalpose, Locust 
Valley, N.Y. Dalyvaus jos 28 
mokiniai, tarp jų Marius Mari- 
jošius, Dainius Marijošius, Vy
rias Marijošius, Rima Naronytė, 
Jonas Janušas, Simas Janušas.

Marytė Sandanavičiūtė, bu
vusi New Yorko lietuvių jauni
mo veikėja, prieš kiek laiko išsi
kėlė gyventi į Los Angeles, 
Calif., kur ištekėjo už Robert 
L. Newsom. Jų sūnų Aleksand
ro Luko vardu kovo 27 Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos baž
nyčioj pakrikštijo kun. dr. Vin
cas Bartuška. Krikšto tėvais 
buvo Petras Sandanavičius ir 
Regina Dunderienė.

Lietuvių Katalikų Akademijos 
New Yorko židinio susirinki
mas buvo pramatytas gegužės i 
Dėl nenumatytų svarbių prie
žasčių susirinkimas nukeliamas 
į kitą datą, kuri bus paskelbta 
vėliau.

mas ofsetu, šis numeris paskir
tas a. a. kun. Stasiui Ylai pa
gerbti. Biuletenį redaguoja Bėr- 
nice Aviža, o Lietuvos reikalų 
komiteto pirmiirinku yra dr. Jo
kūbas Stukas.

Kun. Antanas Račkauskas sa
vaitei buvo išvykęs į Romą 
įvairiais žemaičių kunigų rei
kalais.

Dr. Marytė ir Aleksandras Že
maičiai kėlėt; savaičių viešėjo 
Romoj, kur Marytė dalyvavo savo 
specialybės gydytojų konferenci
joj. Abu turėjo progos dalyvau
ti audiencijoj pas šv. Tėvą Joną 
Paulių II, o taip pat susitikti su 
keturiais vyskupais, atvykusiais 
iš okupuotos Lietuvos. Toli
miesiem svečiam Romos lietu
viai surengė priėmimą Vilią Li- 
tuana patalpose, kur ir buvo ap
sistoję Žemaičiai.

KASOS Kredito Unijos meti
nis narių susirinkimas įvyks ge
gužės 1, sekmadienį, 2 vai. po
piet Kultūros Židinio patalpose. 
Bus finansiniai pranešimai, rin
kimai į direktorių tarybą, pokal
biai ir vaišės.

Parduodamas sklypas trijų 
lotų dydžio. Silver Springs 
Shores, Floridoj. Dėl informaq- 
jų skambinti 91-4 279-4058.

MONY—Dr. M. Siemoneft, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą pensijas,' gyvybę. 
(N.Y., N.J. irConn.). Apsidraus
dami pas jį sutaupysit 30% - 50$> 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galifė 
pasirinkti. Skambinti dieną: 20l 

dinyje. Rengia velionės teima. 
Parodėm bus sutelkti jos būdin- 

dailininkės kūrybą apžvelgs 
dailininkė Aleksandra Kašu- 
bienė. Paroda vyksta Kultūros 
Židinio didžiojoje salėje. Paro
dos proga išleidžiamas platus 
katalogas, kur surinkta daug 
biografinių datų, suregistruotos 
parodos, kuriose ji dalyvavo. 
Taip pat įdėtos 4 spalvotos re
produkcijos.

Kun. Alg. Bartkus iš Frack- 
ville, Pa., balandžio 18 grįžo iš 
Romos atgal į JAV. Ten jis lan
kėsi tikslu sudaryti programą 
Vatikane lietuvių maldininkų 
kelionei, kuri bus 1984 vasario 
26 - kovo 5. Kun. Bartkus ten 
lankėsi kaip -Šv. Kazimiero 500 
metų sukakties komiteto narys. 
Jis turėjo pokalbius su arkivys
kupu P. Marcinkum, prelatais 
L. Tulaba, A. Bačkiu, A Jonu
šu ir kitais. Jie žadėjo visoke
riopą paramą ir talką organi
zuojant ir pravedant šią nepa
prastą maldininkų kelionę. Ro
moje pramatomos lietuvių pa
maldos Šv. Petro bazilikoje. Iš
kilmėse dalyvaus ir Šv. Tėvas, 
tačiau konkrečios detalės, kur ir 
kada Šv. Tėvas dalyvaus, dar ne- 
pramatytos. Sukakties komite
tas tikisi, kad iš JAV ir Kana
dos šioj maldininkų kelionėj 
dalyvaus apie 1,000 asmenų. 
Jau yra paimti du didžiuliai 
Boeing 747 lėktuvai, ir netrukus 
bus praneštos detalės apie šią 
kelionę. Kelionės reikalus pa
vesta tvarkyti agentūrai Vytis, 
Brooklyne, N.Y., kuriai vado
vauja Romas Kezys. Su kun. 
Bartkum keliom dienom į Romą 
buvo nuvykęs ir R. Kezys apžiū
rėti viešbučių ir pasirašyti rei
kiamų sutarčių.

Jau eina 43-tieji metai, kai iš 
galingosios WEVD stoties New 
York skrieja lietuviškas žodis ir 
daina į savo tautiečių namus. 
Tas žodis, lyg koks varpas, bel
džiasi į mūsų širdis ir prašosi 
būti išklausytas.

Reikia nepaprastai daug ryž
to, energijos ir darbo, kad per 
tiek metų tasai darbas nenutrūk-

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.

Lietuvis bitininkas iš New Jer
sey yra atvežęs medaus, kurį 
galima įsigyti Darbininko admi. 
nistracijoj už prieinamą kainą.

Ieškomas butas 3-4 kanbarių, 
pirmame aukšte, Woodhaven 
arba Richmond Hill rajone, prie 
patogaus susisiekimo. Skam
binti Darbininko redakcijai 827- 
1352.

QUEENS COLLISlDN 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting 
— Welding — Frames straigh- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone 
HI1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

Dali. REGINOS INGELEVIČIENĖS 
APŽVALGINE TAPYBOS

PARODA
rengiama
1983 m. gegužės 7-8 dienomis 
Kultūros Židinio didžiojoje salėje, 
341 Highiand BivtL, Brookiyn, N.Y.

Paroda lankoma: šeštadienį: nuo 1 v. popiet iki 9 v.v. 
sekmadienį nuo 1 v. popiet iki 8 v.v.

Iškilmingas parodos atidarymas šeštadienį 7 v.v.

Apie velionės dailininkės kūrybą kalbės 
dali ALEKSANDRA KAŠUBIENĖ

tų. Tik didelė meilė savo gim- 
tąįai kalbai ir kultūrai įgalina 
žmogų per tiek metų visa tai 
puoselėti. Dr. Jokūbas Stukas 
įrodė, kad tai yra ne tik įma
noma, bet ir galima įvykdyti. 
Metų tėkmėje jis yra turėjęs 
nemažai nuoširdžių bendradar
bių — padėjėjų, tačiau jie vis 
mažėja ir mažėja. Pastaraisiais 
metais yra dar likusios dvi nuo
latinės Lietuvos Atsiminimų ra
dijo talkininkės — tai žurnalis
tė Emilija čekienė ir dailiojo 
žodžio menininkė Irena Veblai- 
tienė.

Šiai ilgai ir neeilinei veiklos 
sukakčiai atžymėti balandžio 30, 
Šeštadienį, 7 vai. vak. Švč. Tre
jybės parapijos salėje (Adams ir 
New York Avė Avenue kampas). 
Newarke, New Jersey, yra ren
giamas koncertas ir balius. Me
ninę programą atliks jauna ir 
rimtai pasiruošusi solistė An
gelė Kiaušaitė, baigusi dainavi
mo studiją garsiajame Curtis 
Muzikos Institute, Philadelpbi- 
joj. Ji pasirodys su gražia virtine 
dainų. Solistę fortepijonu paly
dės Liudas Stukas, muzikos mo
kytojas. Po koncerto bus šokiai, 
lietuviškai Miko Rapšio kapelai 
grojant Bilietų yra likę nedaug. 
Skambinkite 201 753-5636.

Iki pasimatymo!
j.p.v.

PADĖKA
Tauro tunto vardu ir skautų 

vilkiukų 
dėkoju

dail. MINDAUGUI 
JANKAUSKUI

už paaukotus Kaziuko mugei 
gražius medžio drožinius.

Tauro Tunto vardu 
tuntininkas EDVARDAS 
LIOGYS

Laureatų pristatymas Ir premijų Įteikimas

Įeinant aukojama

Parodą rengia Ir visus maloniai atsMankytl kviečia
Šeima

■

1983 gegužės 14, šeštadienį, 7:30 v.v
Kultūros Židinyje, 341 Highiand BlvcL, Brookiyn, N.Y

J.A.V. Lietuvių Bendruomenės Kultūros Taryba 
maloniai kviečia visus New Yorko ir 
apylinkės lietuvius dalyvauti 
TREČIOJOJE PREMIJŲ ŠVENTĖJE

Meninę programą atlieka:
jaunas pianistas VYTAS BAKŠYS 
dramos aktorius HENRIKAS KAČINSKAS

ŠVENTĘ GLOBOJA. L.B. NEW YORKO APYGARDOS VALDYBA


