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Valst. sekr. Haig jau ke
lintą kartą viešai apkaltino Sov. 
S-gą tarptautinio terorizmo ir į- 
vairių skambiais vardais pasiva
dinusių sąjūdžių rėmimu, nes iš 
tikrųjų tokie sąjūdžiai vykdo 
Sov. S-gos ar jos satelitų pa
vestus uždavinius — silpninti 
vakarų galybę ir plėsti savo 
įtaką.

Lenkijos Radom miesto darbi
ninkų įspėjamas vienos valandos 
streikas ir grasinimas pakartoti
niais streikais privertė provinci
jos gubernatorių ir komunistų 
partijos sekretorių atsistatydinti.

Britanija, Gvatemala ir Brita
nijos kolonija šiaurinėj Pietų 
Amerikoj — Belize pasirašė su
tartį, pagal kurią š.m. pabaigoj 
Britanija suteiks kolonijai nepri
klausomybę. Gvatemala iki šiol 
reiškė pretenzijų į Belize terito
riją, ir tas reikalavimas trukdė 
suteikti jai nepriklausomybę.

Pakistanas sutiko paleisti iš 
kalėjimo 55 politinius kalinius ir 
atskraidino juos į Siriją, kur 3 
ginkluoti teroristai laikė pagrobę 
Pakistano oro linijos keleivinį 
lėktuvą su daugiau kaip 100 į- 
kaitų. {kaitai buvo paleisti, o 
teroristus ir politinius kalinius 
savo žinion perėmė Sirijos vy
riausybė.

Salvadoro juntos vykdoma ir 
JAV remiama žemės reforma pa
mažu prigyja. Iki šiol didžiau
sios plantacijos jau nusavintos, 
ir jų žemės išdalintos ūkininkų 
kooperatyvam, kuriem jau pri
klauso apie 15 proc. dirbamos 
žemės. Ši reforma sumažino di
džiųjų žemės savininkų galią, o 
dalį žemės ūkio darbininkų ati
traukė nuo kairiųjų partizanų rė
mimo.

Lenkijos vyskupų konferenci
ja paragino lenkus būti draus
mingais ir šaltais, nes kraSto būk
lė esanti labai sudėtinga ir 
jautri, bet patarė nesileisti būti 
išnaudojamais.

JAV apkaltino Sov. S-gą ir Af
ganistaną, kad jie ne tik nepa
naudojo savo įtakos teroristų 
Pakistane pagrobtiem įkaitam 
išvaduoti, kai tas lėktuvas su 
pagrobtais keleiviais buvo at
skraidintas į Afganistaną, bet dar 
leido teroristų turimus pistole
tus iškeisti į automatinius gink
lus. Sov. S-ga tokį kaltinimą 
griežtai atmetė.

Tarp Irano prezidento Bani- 
Sadr ir parlamento pirmininko 
Hojatolislam Hashami Rafsan- 
jami ir jo vadovaujamos parti
jos šalininkų kilo aštrūs nesuta
rimai dėl karo vedimo ir krašto 
valdymo. Ayatollah Khomeini 
dėlto pagrasino parlamento pir
mininką ir kitus du parlamento 
narius pašalinti iš aukščiausios 
gynybos tarybos, kurios pirmi
ninku yra prezidentas Bani- 
Sadr.

JAV paragino V. Vokietiją ir 
Prancūziją peržiūrėti jų su Sov. 
S-ga sudarytas sutartis dėl jų 
pramonės aprūpinimo natūra
liom dujom iš Sibiro, kad jos ne
pasidarytų visai priklausomos 
nuo Sov. S-gos kontroliuojamų 
energijos šaltinių.

Valst. departamentas teigia, 
kad Sov. S-ga pasiuntusi į Libi
jos kariuomenės užimtą Chadą 
50 karinių patarėjų.

V. Vokietijos ir Prancūzijos 
kairieji studentai surengė eilę 
demonstracijų ir riaušių prieš 
butų trūkumą, ginklavimąsi, ato
minių jėgainių statybą ir JAV 
kišimąsi į Salvadoro reikalus.

Į JAV atvykęs būsimasis Ar
gentinos prezidentas gen. Ro- 
bert Viola pareiškė viltį, kad 
santykiai tarp JAV ir Argentinos 
pagerėsią.

RAŠTAS BAŽNYČIOS VYRIAUSYBEI
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 45

Tikinčiųjų teisėms ginti ka
talikų komiteto dokumentas Nr. 
35 (1980 m. rugplūčio 30 d.), 
skirtas Lietuvos katalikų Baž
nyčios ordinarams Ir Kauno 
Kunigų seminarijos rektoriui.

Vatikano II Susirinkimas de
krete “Optatem torius” skelbia, 
kad “kunigai laikys senariją die
cezijos širdimi ir, kiek galė
dami, jai mielai padės”. Todėl 
labai suprantamas visų Lietuvos 
vyskupų ir kunigų rūpestis vie
nintele Kauno Kunigų semina
rija. Paskutinieji įvykiai Semina
rijoje verčia visus dar labiau su
sirūpinti jos likimu.

Neseniai Lietuvos kunigus 
pasiekė žinia, kad Religijų rei
kalų tarybos įgaliotinis Petras 
Anilionis įsakė pašalinti iš Ku
nigų seminarijos IV kurso klie
riką Aloyzą Volskį. Jis kaltina
mas tuo, jog atostogų metu 
bendravęs su vadinamais “kuni- 
gais-ekstremistais”. Šiame įvy
kyje labiausiai visus piktina įga
liotinio noras, kad šį klieriką 
pašalintų pati Seminarijos vado
vybė. Klieriko Aloyzo Volskio 
pašalinimu valdiškieji ateistai 
šantažuoja seminaristus ir uo
lius kunigus. Toks jų elgesys 
prašoka ne tik tarybiniais įstaty- - 
mais leistinas ribas, bet ir bet 
kokį Žmoniškumą. Lietuvos ku
nigai pagrįstai klausia: ar įgalio
tinis turi juridinę bei moralinę 
teisę taip grubiai kištis į Ku
nigų seminarijos vidaus reika
lus, ir ko būtų verta Seminarija, 
jeigu, paklusdama neteisiai 
prievartai, pradėtų atleidinėti 
tuos klierikus, į kuriuos Bažny
čia sudeda didžiausias viltis? 
Jeigu klierikas iš tikrųjų nusi
kalto tarybiniams įstatymams — 
yra prokuratūros, teismai, tačiau 
niekada negalima sutikti, kad 
prokuroro pareigas neoficialiai 
eitų Religijų reikalų tarybos įga
liotinis, kuris, bijodamas palikti 
savo nusikaltimų pėdsakus, 
prievartauja Seminarijos Rekto
rių ir Ordinarus būti jo nusi
kaltimų bendrininkais.

Vatikano II Susirinkimo de
krete “Presbyterorum ordinis” 
rašoma: “Mūsų sielų Ganytojas 
ir Vyskupas taip įsteigė savo 
Bažnyčią, kad Dievo tauta, kurią 
išrinko ir įgijo savo krauju, vi
suomet ir ligi pasaulio pabaigos 
galėtų turėti savo kunigus, kad 
krikščionys niekad nebūtų kaip 
avys, neturinčios savo piemens”. 
Šių metų vasarą Seminarijos va
dovybė nusiuntė į Vilnių Reli
gijų reikalų tarybos įgaliotiniui 
patvirtinti 36 naujus kandida
tus, o šis 17 iš jų atmetė.

APIE LIETUVĄ 
JAV KONGRESE

Darbininko š.m. Nr. 9 buvo 
suminėti JAV senatoriai ir kong
resmanai, kurie Vasario 16-osios 
proga JAV senate arba Atstovų 
rūmuose pasisakė Lietuvos 
klausimais. Iki kovo 12 imti
nai dar intervenavo šie kongres- 
manai: Silvio O. Conte (Mass.), 
Lawrence Coughlin (Pa.), Bill 
Frenzel (Min.), Robėrt H. 
Michel (III.), Robert McClory 
(III.), Benjamin S. Rosenthal 
(N.Y.).

Iš viso iki kovo 12 imtinai 
Lietuvos reikalu intervenavo 17 
senatorių ir 86 kongresmenai. 
Iki tos pačios datos apie Esti
ją intervenavo 9 senatoriai ir 32 
kongresmanai.

Praėjusiais metais 11 kandi
datų buvo sukliudyta įstoti į 
Kunigų seminariją. Tokia ap
verktina padėtis tęsiasi jau ket
virtą dešimtmetį ir nesimato ga
lo, — Religijų reikalų taryba 
šimtams geriausių kandidatų su
kliudė pasiekti kunigystę. Jeigu 
ne šis, ateistinio fanatizmo in
spiruotas ir Seminarijai primes
tas klierikų limitas, dabar Lie
tuvoje būtų keliais šimtais kuni
gų daugiau, negu jų faktiškai 
turime.

Ypatingai skaudu, kad pri
imant kandidatus, lemiamą žodį 
turi ne Seminarijos vadovybė, 
ne ordinarai, o ateistinės val
džios pareigūnai su Religijų 
tarybos įgaliotiniu priešakyje. 
Bažnyčios griovėjai stengiasi, 
kad į Seminariją patektų kuo 
daugiau jaunuolių, neturinčių 
kunigystės pašaukimo, be geros 
fizinės ir psichinės sveikatos, 
arba net sutikusieji bendradar
biauti su Valstybinio saugumo 
organais. Lietuvos kunigai jau 
seniai kalba, jog šitokia padė
tis Kunigų seminarijoje labai 
kenkia Bažnyčiai ir visų turi bū
ti didžiausia pastanga šią padėtį 
ištaisyti. Niekuo negalima patei
sinti, kad netinkami klierikai 
demoralizuotų Seminarijos dva
sią, o tapę dvasiškiais — ir visą 
kunigiją.
z -Mūsų giliu .įsitikinimu, Lietu
vos Ordinarai ir Seminarijos va
dovybė, nepaisant sunkių są'ly-

Luokės klebonas kun. Leonas Šapoka 1977, kai buvo šven
čiama Luokės bažnyčios 200 metų sukaktis.

Nyksta ir žydų idealizmas

Izraelio vyriausybės sluoks
niai yra labai susirūpinę savo pi
liečių emigracija į kitas, geresnio 
prasigyvenimo sąlygas sutei
kiančias valstybes. Iki šiol yra 
emigravę iš Izraelio 500,000 ry- 
dų, daugiausia į JAV. Skundžia
masi, kad jauni žydai, siekdami 
išvengti karinės tarnybos, su tė
vų palaiminimu palieka savo 
valstybę ir kuriasi kitur. Bet ir 
JAV gyvenančių žydų galvosena 
apie Izraelį yra žymiai pasikei
tusi. Vienas Izraelio konsulatas 

gų. turėtų labiau ginti geruosius 
kandidatus l>ei Seminarijos auk
lėtinius, o valdžios organų 
siunčiamus ar šiaip netinkamus 
kandidatus nukreipti į pasaulie
čių gyvenimą. Vatikano II Susi
rinkimo “dekrete apie kunigų 
niošimą” kategoriškai teigiama, 
jog “atrenkant ir tiriant kandi
datus, visuomet elgtinasi reik
liai. nors kunigų ir labai stigtų, 
nes Dievas neleis savo Bažny
čiai stokoti darbininkų.”

Lietuvos kunigai yra įsitikinę, 
kad kol Kunigų seminarija ne
turi veikimo laisvės, patys Or
dinarai, kunigų padedami, turė
ti] pasirūpinti, jog visi Religijų 
reikalų tarybos atmesti geri 
kandidatai galėtų mokytis, auk
lėtis ir tinkamu laiku gauti ku
nigystės šventimus.

Baigdami svarstyti kelias Ku
nigų seminarijos problemas, 
mes norime užtikrinti tiek Semi
narijos vadovybę, tiek Ordina
rus, kad visi Lietuvos kunigai 
rems jų šventas pastangas išlai
kyti Lietuvos Katalikų Bažny
čios širdį — Kunigų seminariją 
— sveiką ir pajėgią išleisti uo
lius Kristaus vynuogyno darbi
ninkus.

TTG Katalikų komiteto nariai- 
kunigai:

r Jonas Kauneckas
* Alfonsas Svarinskas

Sigitas Tamkevičius
Vincas Vėlavičius 
Juozas Zdebskis

JAV išsiuntinėjo čia gyvenan
tiem 17,000 žydų laiškus, prašy
damas finansinės paramos Izrae
lio gynybos fondui, bet susilau
kė tik 40 atsakymų.

Emigracija iš Izraelio nuo 
1973 karo išaugo iŠ 3,000 iki 
daugiau kaip 16,000 per metus, 
o 1980 pralenkė net 18,000. 
Susirūpinimą dar padidina, kad 
imigracija į Izraelį mažėja; pvz., 
1972 imigravo 56,000, o 1980 
— jau tik 21,000.

Opozicija dėl tokių reiškinių 
kaltina vyriausybę, nes krašte 
siaučia trijų skaičių infliacija ir 
nuolatinis būtų trūkumas. Izrae
lio kraštutinieji religininkai to
kius emigrantus apšaukia bever
čiais ir įrodinėja, kad Izraeliui 
išeisią į naudą apsivalius nuo sa
vanaudžių. Netrūksta balsų, ra
ginančių su tokiais emigrantais 
elgtis kaip su parijais ir neteikti 
jiem jokios įstatyminės globos.

Gauta žinių privačiais keliais, 
o taip pat ir Liet. Kat. Bažny
čios Kronikos 45 numeris pa
skelbė, kad Luokėje žiauriai 
nužudytas klebonas kun. Leonas 
Šapoka. Nužudytas 1980 metais 
spalio 10-11 naktį.

L. K. Bažnyčios Kronika taip 
aprašo nužudymą:

“Minėtą naktį apie 01 valandą 
nežinomi žmogžudžiai įsiveržė 
per prieangį į kleboniją. Išlaužę 
klebono miegamojo kambario 
duris, puolė prie miegančio kle- 
lx>no su degančiais žibintuvė
liais rankose, smogė kumščiu 
į krūtinę ir į veidą, o ten 
atbėgusiai senelei šeimininkei 
trenkė į galvą. Senutė parkrito. 
Žudikai išvedė šeimininkę į 
tame name esančią antro buto 
virtuvę. Ten pat dar buvo at
vesta iš antro aukšto kita senutė. 
Jas čia suklupdė prie krosnies. 
Vienas užpuolikas jas saugojo, o 
kitas sugrįžo atgal. Senelės ilgą 
laiką girdėjo klebono dejavimą. 
Vėliau\jas išvedė į vonios kam
barį. Čia atvedė senelį, to namo 
gyventoją. Jam buvo sudaužta 
galva. Vonios kambarys buvo be 
langų. Juos čia ir užrakino.

Nužudytasis klebonas buvo 
kankintas apie 5 valandas. Eks
pertizės duomenimis visi nu
žudytojo kūno raumenys buvo 
smarkiai sudaužyti ir pasriuvę 
kraujais. Ryte lavoną rado mie
gamajam kambary ant grindų. 
Galva buvo visa kruvina ir už
dengta pagalve, o kūnas ap
dengtas antklode.

Ant laiptų sudėta: sena ke
purė ir daug pinigų. Atrodo, kad 
žudikai ne tiek ieškojo turto, 
kiek sadistiškai mėgavosi klebo
no kankinimu.

Įsilaužimas atliktas labai tiks
liai — iš karto pataikyta į kiek
vieno gyventojo miegamąjį kam
barį. Išmuštas verandos stiklas 
kaip tik tas, kuris btiVo'vienin- 
telis plonas, visi kiti stiklai 1 cm 
storio. Sklinda kalbos, kad kuni
gas Leonas Šapoka nužudytas 
saugumo.

Keista, kad vienas milicijos 

KAS VALDO IRAKĄ?

Irako valdžia yra sukoncent
ruota vienos partijos, Baath, 
rankose. Arabų kalboj tas žodis 
reiškia prisikėlimą. Nors ši parti
ja yra labai griežtai nusistačiu
si prieš komunizmą, bet jos 
struktūra yra sudaryta pagal ko
munistų partijos pavyzdį, nes ir 
ji turi vieną ideologiją ir savo 
kontrolėn yra paėmusi visas gy
venimo sritis. Kiekvienas vy
riausybės departamentas yra va
dovaujamas partijos nario, kiek
vienas kariuomenės dalinys turi 
politinį karininką, kiekvienas 
karo mokyklos kariūnas turi būti 
partijos narys, ir kiekvienas uni
versitetas, miesto blokas ar 
mokykla turi partijos celę, kuri 
seka ir kontroliuoja jai pavestų 
gyventojų ir partijos narių veik
lą.

Pasidaryti pilnateisiu partijos 
nariu gali trukti net 10 m., 
bet, kartą pasidaręs nariu, iš jos 
pasitraukti negali. Yra tik- du 
būdai pasitraukti iš partijos — 
pačiam mirti ar būti likviduotam. 
Kandidatai į partiją lanko daž
nus indoktrinacijos kursus, kur 
jiem aiškinama' partijos politika, 
socializmas ir arabų nacionaliz
mas. Jiem duodami įvairūs už
daviniai — mokyti kaimiečius 
skaityti ir rašyti, būti pasiunti
niais ar sekti ir pranešinėti apie 
kiekvieną, kuriam partija nepa
tinka. Kandidatas turi būti parti
jai ištikimas ir paklusnus.

pareigūnas tvirtino, jog niekas 
klebono nekankino ir nemušė, 
— jis buvęs senas ir miręs nuo 
širdies priepuolio”.

Tuo baigiasi aprašymas L.K. 
Bažnyčios kronikoje.

Ar žudikai bus pagauti ir nu
bausti?

Jei tai atliko sufanatizuoti 
ateistai, tai valdžios žmonės pa
sistengs reikalą numarinti ir 
kaltininkų nesurasti. Tai patvir
tina ir minėto milicininko pa
staba, kad klebonas buvęs senas 
ir miręs širdies priepuoliu.

Tai ne pirmas atvejis, kada 
užpuolami ir nužudomi kunigai. 
Kadaise prieš kelioliką metų bu
vo nužudytas altaristas Kretin
goje. Nužudytas buvo apiplė
šimo tikslais. Valdžios parei
gūnai tada išaiškino visą reika
lą ir teismo sprendimą viešai 
paskelbė spaudoje.

O ką dabar darys tie, kurie 
visokiais būdais nori sunaikinti 
tikinčiuosius?!

Kun. Leonas Šapoka buvo gi
męs 1909, į kunigus įšventin
tas 1933. Prieš Luokę buvo Dar
bėnų klebonu. Luokėje 1977 
paminėjo bažnyčios 200 metų 
sukaktį. Tos sukakties proga 
šventoriuje buvo įrengęs Kry
žiaus Kelius, 19 stočių Kalvari
jos kalnus.

Naujas klebonas
Nužudžius kun. L. Šapoką, 

Luokės parapija kurį laiką buvo 
be kunigo. Neseniai sužinota, 
kad nauju klebonu paskirtas kun. 
Tadas Poška, gimęs 1921, 1938 
baigęs Švėkšnos gimnaziją ir 
tais pačiais metais įstojęs į Tel

šių kunigų seminariją. Kunigu 
įšventintas 1943. Jis kunigavo: 
Tauragėje, Telšiuose, Švėkš
noje, Klaipėdoje, Palangoje, Al
sėdžiuose, Užventy, Sedoje, Ši
lalėje, Rietave, vėl Telšiuose, 
Gardame, Žemaičių Naumiesty
je. Būdamas Luokės klebonu, 
drauge aptarnauja ir Upynos 
bažnyčią.

Žemiausieji partijos nariai yra 
vadinami “nasser”, arba rėmė
jais, ir priklauso 3-7 narių celei. 
Antrąjį narių ešeloną sudaro 5-7 
tokių celių viršininkai, sudary
dami didesniąją celę, arba 
“firqa”. Kelios firqa sudaro sky
rių, keli skyriai rajoną ir rajonai 
— pačią viršūnę.

Krašto prezidentas yra aukš
čiausia partijos ir ginkluotų pa
jėgų galva. Partijos tikslas sukur
ti vieningą, sekuliarinę ir socia
listinę arabų valstybę, bet ji ne
atsiriboja, kaip Iranas, nuo Va
karų pasiekto progreso, o šį 
progresą stengiasi sujungti su 
arabų nacionalizmu. Iš islamo 
partija pasisavino tik moralinius 
principus ir visai ignoravo poli
tinius. Ji yra negailestinga ir sa
viesiem — už nusižengimus lik
viduojama.

Krašto prezidentas ir partijos 
galva, įsodindamas į visas rakti
nes pozicijas savo artimuosius ar 
gimines, viso krašto kontrolę 
yra sukoncentravęs į savo 
rankas.

KJ.

Egiptas prisipažino, kad teikia 
karinę pagalbą Chade veikian- 
tiem ir buv. gynybos ministerio 
Hissen Habre vadovaujamiem 
partizanam, kovojantiem prieš 
Libiją ir prieš prezidentą Gou- 
kouni Queddei.

Izraelio užs. reik, ministeris 
Yitzhak Shamir pareiškė, kad 
JAV nusistatymas aprūpinti 
Saudi Arabijai parduotus lėktu
vus papildomais įrengimais ap
gadins gerus JAV ir Izraelio 
santykius.

Daugiau kaip 788 JAV ir V. 
Europos valstybių karo lėktuvų 
vykdė 2 dienų karo pratimus 
Prancūzijos oro gynybai patik
rinti.



ATEITIES JUBILIEJINIU

naitė parašė “mokslinį’ darbų

sendraugiai galėtų. bent vienų

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — SHvar Bau BaHng Co. LtetevHka Ir

svarstybom. Vasaros stovyklų 
metu moksleiviai, studentai ir

dieną paskirti Ateities jubilieji
nio kongreso pasiruošimui.

ninku. Atskirose svarstybų gru
pėse ateitininkai dalyvaus pagal 
savp individualius, interesus.

KONGRESU. Tiesa, pagal jau 
buvusių ateitininkų kongresų 
numeraciją jis būtų jau dešimta
sis iš eilės. Būtų galima tad jį 
ir vadinti dešimtuoju ateitininkų 
kongresu. Tačiau, kaip žinia, 
1981 metai? yra jubiliejiniai 
Ateities žurnalo ir viso ateiti- 
ninkiškojo sąjūdžio metai. Tad 
manom, kad verta ir teisinga šį 
jubiliejų ypatingai atžymėti.

*
Savaitės 
įvykiai

Sov. S-gos 5 keleiviniai lai
vai, plaukioją Viduržemio jūroj, 
savo bazę yra įsirengę Prancū
zuos Marseilles uoste, bet šis 
uostas pradėjo sovietam nepatik
ti — esąs per 'didelis ir dėlto 
keleiviai jame nuolat paklysta. 
Dėlto jie paprašė Prancūzijos 
vyriausybę, kad jiem leistų nau
dotis Toulon uostu, kuriame 
yra Prancūzijos branduolinių ___
povandeninių laivų bazė. Pran- x jr Vilnies grupių priklausą 
cūzįja, žinoma, nesutiko.

JAV ambasada f ’ ’
buvo antrą kartą apšaudyta ne- ________________ __ ________
žinomų teroristų, bet niekas ne- mastas taikomas išeivijos lietu- 
buvo sužeistas. viams patriotams.

Šių mėtų Pergalės Nrl 1 yra 
išspausdintas V. Kazakevičiaus

laivas”. Net gailisi, kad rank-

savo prezidentu vėl iškinko pir-

Dacko, kuris 1966 buvo nuvers-

ginti teigiamai vertina jo eilė
raščių rinkinį “Kibirkštys naktį”

raščiuose likusi J. Krumino poe
zija nebuvo išleista "pomirtiniu 
leidiniu. Bet J. Krumino roma-

kas. Išklausytos ir A. Jeggled- 
čiaui’ kelios estradinės dainos 
(pagal V. Bložės,/A Ambraso ir

— Sovietų Sąjungos (rusų) ra
šytojų sąjungos Aleksiejaus

iš Kubos.
JAV žvalgybos įstaigos teigia,

M.Y. 11384. Tat 212 2294134.

į Kubiečių įsiveržimą į Ėkvado-

da trūkti ginklų ir šaudmenų, 
nes Nikaragva sumažinusi kari
nės pagalbos teikimąz

Jeruzalėj visą savaitę vyko or
todoksų žydų demonstracijos 
prieš ten šeštadieniais vykstantį 
automobilių judėjimą. Tos de
monstracijos net persimetė į 
New Yorką ir Londoną.

Centrinės Afrikos respublika

Viena diena Imis taip skirta ir at
skirų sąjungų posėdžiam; jos tu
rės pakankamai laiko svarstyti 
specifinius savo klausimus.

Būtų gera, kad sąjungos jau iš 
anksto pasiruoštų kongreso 

IS PAVERGTOS LIETUVOS
KULTORINIO GYVENIMO

- Išeivijos lietuvių gyve- los pinkles. Juk komunistų veik-
nimo “žinovas” Vytautas Kaza
kevičius -tenykštėje spaudoje 
dažnai parašo apie Ainęrikos lie
tuvių kultūrinį gyvenimą. Bet 
savo rašiniuose jis vartoja dve
jopą vertinimo mąstą Prie Lais

Maskvos talkininkai Visada ver- 
Salvadore tinami labai palankiai, 'dažnai

net pagarbinami. O visai kitas

miną-Palionį (1914-1951). Apie 
J. Krumino ligą ir vargus DP 
stovyklose rašoma objektyviai. 
Tačiau V. Kazakevičius J. Kru- 
minui negali atleisti, kad šis - 
1941 iš kairiųjų pozicijų pasu
ko į “tautinės kūrybos kelią”. 
Pakrypimui į dešinę lemiamos 
įtakos dariusi beletristė Nelė

visu

Illinois. Ten vyks ketvirtadienio 

(įžiai. Ateitininkų namai yra 

tadienio vakare kongresas per
sikeis į Chicagą, kur Jaunimo 
Centre bus susipažinimo vaka
ras su įdomia programa. Sekan- 
č ų dienų posėdžiai Imis Jaunimo 
Centre. Šeštadienio (1X3) vaka
re bus pagrindinis Ateities va
karas. Jame dalyvaus iškilieji 
aktoriai Laima Lapinskienė ir 
Jonas Kelečius su specialiai pa
ruoštu dailiojo žodžio ir muzi
kos montažu, sudarytu iš per 

los neigiamai vaizduoti negali
ma! Teigiamai vertinamas J. pionui atliko smuikininkas R.
Krumino redaguotas ir leistas- Katilius ir pianistė £. Mova. 
žurnalas Gintaras ir jo gausūs o tie nauji kūnniai buvo komp.

» ? Dikčiaus 4 dalių sonata “Me
džioklė” ir F. Bajoro sonata 
“Prabėgę metai”. P. Dikčiaus 
kūrinys esąs lengvo turinio, žais-

vertimai, iš svetimų kalbų. Taigi 
J. Kruminas pavergtoje Lietuvo
je atsimintas po 30 metų nuo 
jo mirties.

— Pergalės metinės premijos 
už įvairius straipsnius, išspaus
dintus 1980 tame žurnale, pa- 
skirtosšiems žurnalistams ir rak' 
šytojams: Vladui Dautartui, Petį' 
rui Bražėnui, Vytautui Kubiliui, 
Marcelijui Martinaičiui, Valenti
nui Sventickui ir Juozui Antana
vičiui.

grožinės publicistikos kūrinius 
tarptautine tematika” laimėjo 
Albertas Laurinčirikas (Tiesos 
redaktorius) už knygas “Trečioji 
dolerio pusė”, “Varinė saulė”, 
“Juodasis kraujas”. Tose kny
gose yra ir gana apstu melo 
(ypač apybraižoj apie Ameriką).

vauti Ateities jubiliejiniame 

B«M

to jų dalyvavimas antifašistinėje 
kovoje hitlerinės okupacijos me
tais (1941-1944)”. Autorę-apdo
vanota pirmo laipsnio diplomu, 
medaliu ir kelialapiu į Rytų Vo
kietiją

— Spaudoje rašoma, kad 
Užpaliuose (Utenos raj.) baigia 
statyti ambulatorija. Tai esanti 
pirmoji tokia medicininė įstaiga 
Lietuvos kaimo vietovėje. Pasta- 

laboratorija, vaistinė, net butai Gumos, N.Y. 11388. TaM. 779-515&

— Vilniuje, Kaune, Klaipėdo
je, Šiauliuose ir Panevėžyje du 

FLORIDA

mingas, tuo tarpu F. Bajoro 
sonata esąs sudėtingas, giliaus 
turinio kūrinys.

ljC’T’A 'T’1? 9»«W8osltraM,<«efcwlmią l«ad«,K»W . 
JLjO 1. A JL £i (s»») *0-2440. Makare >45-27)8 Į

kas. V. Paltanavičiaus “Tris ro
mansus” (Žodžiai O. Baliukony- 
tės) atliko solistė N. Ambrazai
tytė ir pianistas A. Maceina. 
G. Savinos trio fleitai, klarne
tui ir fortepijonui atliko A Viz- 

dinis kalendorius. Jį paruošė

Naktis viršum širdies . Seš- m™ ir lietuviai — archi-

KVECAS
JANAS 

1933 +19?*



*

Tiesa” apie VI. Šakalį

liūs poslapio skyrė Vladui Ša-

Maidride.

Kaip recidyvistas tapo “žmdgaus 
teisių” gynėju. Tiesa yra komu
nistų partijos, Aukščiausios Ta- pasakė pavergtiem žmonėm 

daug tikros tiesos apie lietuvių

Sekmadieniais Kauno Karo 
Muziejaus sodely jis skaitė dau-

žunudo, kuriuose jis nebūtų ra
šęs, projektavęs ar kritikavęs.

vatorįją, kur ten pat’buvopa- 
keltas profesorium ir mokslinio 
fakulteto sekretorium.

nėm mokyklom ir organizavo 
pirmąją Lietuvos Dainų Šventę,

peikia*, žino sovietinio melo

kuklaus, Stasį Santvarą Stepų 
Sodeikų, Juozą Strolią ir Jonų

Apie šį straipsnį kalbėjo ir jį 
komentavo Romas Kezys per 
savo Laisvės Žiburio radiją šį 
praėjusį sekmadienį, kovo 22. 
Po savo komentarų padarė pa
sikalbėjimą ir su pačiu Vladu 
Šakaliu, kuris atkreipė dėmesį į 
tai, kąd Tiesoje buvo rašyta tik 
apie Daumantą — Skrajūną ir. 
dabar apie jį, nes Tiesa ven
gia išryškinti vienų ar kitą anti
tarybinį veikėją. V. Šakalys pa
sišaipė ir iš jam primestų kal
tinimų. Jeigu jie kaltina ir pw> 
h, tai jo veikla esanti čia gera.

Tiesa kaltina, kad VI. Šakalys 
buvęs vagis ir girtuoklis. Mini 
net kitus jo bendrininkus. VI. 
Šakalys sugebėjęs padaryti rak
tus ir su jais įeiti į butą. Mini
mi net liudininkai, bet sumini
mi tik vardai. Pavardės nutyli-

Štai sužinojo skaitytojas iš 
Tiesos, kad New Yorke prie 
Jungtinių Tautų buvo didelės 
pabaltiečių demonstracijos, kad 
Baltųjų Rūmų atstovė Viktoria 
Mongiardo ten dalyvavo, kad 
Baltieji Rūmai pritaria tokiom
antisovietiškom demonstracijom.

parlamento buvo šiltai sutiktas. 
Net pacitavo vieno senato atsto
vo žodžius: “Vladas Šakalys yra 
nesavanaudiško įsipareigojimo 
bei pasiaukojimo simbolis. 
Jis

Lietuvai atkūrus nepriklauso-, , ... kos kūrinius, kuriuos atlikdavo■oybę. J- ZUev^u, 1920 p»va- M HofiBeUerio vadovaujamas 
san grĮio tivyni., .r tučtuojau muzikos ansamblis. Jis vadovavo 
su didel.u entuąazimi Įjungė 1 mu2^ mokytojam Va-
LaetuvosMenotart^DiaupH, ^kursuose, o 1923 vasalą 
kurioj veikė meno, muzikos, 
teatro, operos ir kitos sekcijos.
Prie jų priklausė visi ano laiko 
žymesnieji dailininkai, rašy
tojai, muzikai, teatralai ir archi
tektai.

Muzikos sekcijoj J. Žilevičius 
buvo sekretorium, o operos sek
cijoj

suorganizavo Kauno miesto 
sode 32 lietuviškos simfoninės 
muzikos koncertus, kur tais pat 
metais liepos 17 buvo atlikta jo 
sukomponuotos diplominės 
Simfonijos F-moll premjera.

1924 vasarą, kviečiamas St. 
Šimkaus (1887-1943), J. Žilevi
čiusoersikėlė į Klaipėda mirri-

timo Ministerijos rinkti folklori-

kologįjos Archyvui, arba, geriau

vilo lietuvių parapijoj, išvys
tė milžiniškų veiklą Amerikos
lietuvių tarpe. 

Ruošiantis minėti 1930 metais 
. Vytauto Didžiojo 500 metų njir-

žmogus.

the 31 metus, J. Žilevičius 1961

Jau nuo seno jam rūpėjo lie-

reikalų vedėjas ir damų šventės
ganizuotam imperatoriaus Alek-

rinko senienas Tada Daugirdo

mos.

r
Hali, New

Atvykęs į Ameriką, J. Žilevi-

Muzžkologųos Archyvą, Asusi-
te, nes tai labai lengva. Kaip

tekos knygų, susijusių su lietu*

J. Žilevičius, žymiausias mūsų

Gal tai slaptosios policijos dar
bas, o gal yra ir toks žurna-

i
(Bus daugiau)

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

9 .

•2

apjuodinti, pasakė daug tiesos 
apie užsienio lietuvių veiklą.

vanojo teisėtai nepriklausomos, 
Lietuvos vyriausybei.

ir Vladas Šakalys ir su kitais lie-

j tais buvo suruošta eilė koncertų 
r ir dainų švenčių įvairiose Ame-

tuviais dalyvavo, demonstra
cijose. Surado ir lietuviškų laik-

< Vytauto Didžiojo garbei jis su
kūrė kantatą Adomo Jakšto žo
džiam "Vytaute Didis, Lietuvos, 
valdove” (buvp išspausdinta

Straipsnį Tiesoje parašė kaž
koks Rimantas Cemnolonskis. 
Ką sako ta slaviška pavardė?

padarė Vladas Šakalys.

Ir daę daugiau — pavergtas

sutiktas. Tiesa mini, kaip bažny
čioje kalbėjo VL Šakalys ir kaip 
jam plojo žmonės.

Tiesa kaltina, kad VI. šakalys

r 1

rys-

/fe.

gavo 500 asmenų jungtiniam 
chorai ir grojo vargonais liete-

parodos proga 1939 rugsėjo 10 
New Yorke, kur dalyvavo 79 

- chorai su 3 tūkstančiais daini-

1 100,000 žmonių.

Chicagoj ruoštose jungtinėse 
Amerikos ir Kanados lietuvių

mam. saugumui. Dar labiau jo 
veikla čia Amerikoje. Sovietinis 
saugumas turėjo reaguoti.

Sovietų saugumo žmonės jau 
turi nusistovėjusią formulę — 
šmeižti, apkaltinti visus disiden-

kad Lietuvoje dėl tokios santvar
kos turi visi vogti, nes kitaip 
nepragyvens. Pati santvarka nu
žmogino ir nualino visus.

Tiesa yra plačiai paskleista. Ji 
visuose kolchozuose guli: ant 
stalo, nes ten parašyta, ką Tu
ri pirmininkai daryti. Tiesa jų 
vadovėlis. Todėl ir ją pasklaido 
daugybė paltuos ir valdžios tar-

»
|
I t

ti už žmogaus teises”.

Tikrai, kiekvienas doras lietu
vis, paskaitęs šias Tiesos eilu
tes, pasidžiaugė, kad taip vei-

Angelėje ir ten buvo labai šiltai

bės- ^dirigentas, arba komiteto

tais, karalius Kiras išleido po-

statyta...” (Ez 6,1-3).

B t&rųjų

išvystęs
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GAVĖNIA NE PASNINKAS 
BET SUSITIKIMAS

KENNEBUNKPORT, MAINE

i
Kunigas Antanas Rubšys vasa

ras praleidžia saulės įkepintose 
Artimųjų Rytų vietose, kuriose 
dar tebežymu prieš amžius 
įmintos Dievo pėdos, o žiemą 
ištarpuoja vieną savaitgalį atvy
kimui į Rochesterį pasidalinti 
šavo mintimis su čia užkliuvu
siais lietuviais, šiemet roches- 
teriečiams jis prasmingai pasky
rė pirmąjį gavėnios savaitgalį.

Tai jau trečias jo susitikimas 
su šio miesto lietuviais, ir tie 
susitikimai kasmet darosi vis 
nuoširdesni ir rochesteriečių vis 
labiau laukiami. Ir laukiami gal 
dėl to, kad kun. Antanas Rubšys 
vis turi ne tik pasakyti ką nau
ja, bet ir jo pasakymo forma yra 
tokia, jog ir sunkūs dalykai tam
pa lengvais, tokiais, lyg klausy
tum ne teologijos traktato, bet 
poezijos skaitymo, nes jo kalbė
jimo būdas yra persunktas im
presionistinės šilumos, o sun
kios teologijos sąvokos sklaido
mos kasdieninės patirties žo
džiais.

Ir šį sykį, beveik pirmaisiais 
savo kalbos žodžiais jis ne vie
ną nustebino pranešdamas, kad 
gavėnios keturiasdešimt dienų 
mums yra skirta ne pasninkau
ti, bet susitikti. Susitikti su sa
vim pačiu, nes tik per susiti
kimą tegali ir save patį pažinti. 
O sutikti save patį tegalima per 
sutikimą artimo, šeimos, draugų, 
tik persantykius su kitais prade
dame pažinti save. Tik per susi
tikimus su žmonėmis pradeda
me pajusti, kad tokių susitikimų 
mūsų širdžiai nepakanka, dar 
traukia susitikti su Dievu. Toje 
susitikimų raidoje iš pradžių 
atrodo, kad Dievas visiškai ne
svarbus, net nereikalingas, vė
liau tampa priešu, kliudančiu 
skęsti malonumuose, kurie nie
kada nesuveda žmogaus su sa
vim pačiu, nesuveda jo su sa
vim nei blogio kovojimas blo
giu, pikto piktu, mėginimas kru
vinas skriaudas atitaisyti krauju. 
Tik ilgainiui žmogus ima pajus
ti, kad Dievas yra jam tikras 
draugas.

Žmogus yra daug gilesnis ir 
daug sudėtingesnis, negu pa
prastai, kasdieniškai galvojame. 
Evangelijų kančios pasakojimai 
žmogų atveria tokį, koks jis yra 
savo būties gelmėse. Tie pasa
kojimai prodo, kad save tikrai 
susitikti tegalima tik Dievo aki
mis į save pažvelgus, nes Dievas 
nėra vien žodis. Kančios pasa
kojimas suveda žmogų su Dievu 
per žmogišką tragizmą, per žmo
gaus bejėgiškumą.

Gavėnios šaknys yra Kristaus 
gyvenime. Nuo įsijautimo į Tė
vo duotą uždavinį dykumoje ligi 
mirties ant kryžiaus ir prisikėli
mo. Gavėnia kviečia mus įsigi
linti ir suprasti, kad tik mūsų 
bejėgiame trapume ir tragizme 
gimsta ir bręsta tikėjimas, nes 
Jėzaus kančia yra mirties ir gy
venimo sankryža. Jo pralaimėji
mas tapo pergale. Mirtis tapo 
Prisikėlimu. Kristus gimė, kad 
laimėtų -pralaimėdamas.

Jėzus padėjo į šalį savo ly
gybę su Dievu, tapo paprastu 
žmogum, net žmonių tarnu. Ir 
ne tik tarnu, bet ir piktųjų 
gelbėtoju, nes Jis mirė ne už 
geruosius, bet už nusidėjėlius, 
o prisikeldamas ne tik parodė 
Dievo galybę, bet ir pats Dievo 
galybe tapo. Jis savo mirtimi ir 
prisikėlimu sutaikino žmogų su 
Dievu ir artimu, įprasmino žmo
gaus kentėjimus ir pačią jo mirti.

Antroje vakaro dalyje rodė 
skaidres. Kunigas Antanas Rub
šys ne vien įžvalgus teologas, 
bet ir geras fotografas. Rodymą 
pradėjo gamtos skaidrėmis: van
denimis, kalnais, miškais, 
paukščiais, gyvuliais, saulėlei
džiais ir saulėtekiais. Taip pra
dėjo, kad visuose Dievo kū
riniuose jis mato įspaustus Jo 
ženklus, girdi Jo kalbą. Visą 
rodymą užbaigė į susimąstymą 
traukiančiu peizažu. Tarp jų, 
lyg į knygos viršelius, sudėjo 
vietas, kuriose jam pačiam te
ko būti ir dairytis, bet tik to
kias, kuriose kadaise žmogus au
go kartu su Dievo žodžiu. Kar
tais Jam paklusdamas, kartais 
prieš Jį pasišiaušdamas, bet vis

eidamas tuo pačiu keliu ligi Jė
zaus Kristaus. Čia jis pavedžio
jo po Sutros užgultą Mesopota
mijos slėnį, kur gal kada ir Ro
jaus būta, po Urą, kur netolie
se ziggurato, iš plytų pastatyto 
šešiaaukščio kalno, prieš keletą 
metų gyventa patriarcho Abrao
mo. Jo giminė vėliau nukeliavo 
į Egiptą, o iš ten vėl per dyku
mas, pro Sinojaus kalną į Paža
dėtąją Žemę. Jų klajones kun. 
Antanas Rubšys iliustravo gau
siomis archeologinių kasinėjimų 
ir radinių nuotraukoms, nepa
miršdamas nė šiomis dienomis 
ten gyvenančių žmonių ir jų 
gyvenamos aplinkos.

Vakaro įžangai, gamtos skaid
rių palydai ir užbaigai Tadas 
Klimas ir Rasa KrokytĄ paskaitė 
kun. Antano Rubšio parinktų 
psalmių ištraukas. Jos viską su
jungė, įrėmino ir visam vaka
rui suteikė pakilaus vientisumo.

Prie gražios nuotaikos prisidė
jo ir salėje išstatyti dviejų Ro- 
chesteryje gyvenančių lietuvių 
dailininkių. Rūtos Gečienės ir 
Doris Debesytės-Kure, paveiks
lai. Užsibaigus religinės minties 
programai, jų parodą atidarė 
Vlada Sabaiienė, trumpai aptar
dama abiejų dailininkių kelią. 
Parodą surengė Lietuvių Kultū
ros ir Meno Muziejaus vardu 
Aleksas Beresnevičius.

VYSKUPAS VIZITUOJA
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA PATERSONE
A. MASIONIS

Vasario 28 ir kovo 1 Paterso- 
no diecezijos vyskupas Frank 
Rodimer vizitavo Šv. Kazimiero 
parapiją Patersone, N.J. Iš tikrų
jų ši vizitacija įvyko gal ne 
tiek paties vyskupo, kiek naujo 
parapijos administratoriaus kun. 
Vytauto Palubinsko iniciatyva. 
Kun. V. Palubinskas pasiūlė pa
rapijos taryboj paminėti šiemet 
šv. Kazimiero, parapijos globėjo, 
šventę kiek galima iškilmingiau, 
pakviečiant į ją daugiau kunigų 
ir net Patersono vyskupą. Pasiū
lymas buvo priimtas. Kad nepa
sižadėtų tą dieną kur kitur, 
vyskupas buvo pakviestas į šią 
šventę gerokai iš anksto. Jis mie
lai sutiko. Paskui, maždaug prieš 
kokias tris savaites, pranešė, kad 
ta proga jis norėtų padaryti ir pa
rapijos kanoniškąją vizitaciją, t.y. 
visos parapijos veiklos patikrini
mą. Vyskupas pasisiūlė atvykti 
iš vakaro, vasario 28, kleboni
joj pernakvoti (nors iš jo rezi
dencijos iki parapijos tik kelioli
ka blokų) ir kovo 1 dalyvauti 
šv. Kazimiero šventėj.

Dar ir kitą dieną per vienuo
liktos -valandos mišias kun. An
tanas Rubšys grįžo prie vaka
rykščio gavėnią giliau įprasmi
nančio, pašnekesio. Čia iškėlė 
mintį, kad esame dvejopos pri
gimties: iš žemės, iš molio — 
molinukai, todėl esame trapūs 
ir lengvai dūžtaine, bet kartu 
esame ir Dievo kvėpimo į- 
kvėpti, esame Dievo kvėpavi
mas — todėl didingi ir kilnūs. 
Molis mus traukia žemėn. Die
vo kvėpavimas traukia aukštyn. 
Turime dvejus namus: žemę ir 
Dievą. Net ir Kristus buvo gun-

mišias Passaic General Hospital.
Šitokios dienotvarkės abi die

nas ir buvo laikomąsi. Parapie- 
čiai buvo iš anksto paprašyti 
parapijos administratoriaus kun. 
V. Palubinsko gausiau dalyvauti 
pamaldose ir aktyviau jose pasi
reikšti. Į šį kvietimą buvo tin
kamai atsiliepta. Į šeštadienio 
6-vai.'vakaro mišias susirinko 
daugiau kaip 70 argentiniečių. 
Jų tarpe matėsi ir jaunų šeimų 
su mažamečiais vaikais. Jie, kaip 
vėliau buvo patirta, šį kartą 
suvažiavo net nuo Nevvarko ir 
Elizabetho. (Paprastais šeštadie
niais jų susirenka tarp 20 ir 30 
asmenų.) Mišios buvo skaityti
nės, bet jie giedojo savo gies
mes, kuriom nuo presbiterijos 
pulpito vadovavo jauna moteris. 
Kita moteris iš ten pat skaitė 
skaitinius. Jaunos moterys rinko 
per dvi rinkliavas aukas.

Pasiūlo savo dienotvarkę
Kartu su minėtu pranešimu 

apie vizitaciją vyskupas atsiuntė 
ir savo dienotvarkę abiem die
nom. Šeštadienį, vasario 28, 6 
vai. vakaro jis pasisiūlė aukoti 
mišias ispanų kalba argentinie- 
čiam ir pasakyti jiem pamokslą. 
Mat, tą valandą nuo praėjusių 
metų rudens argentiniečiai jau 
turi savo pamaldas mūsų bažny
čioj. Toliau vyskupas pageidavo 
susitikimo su parapiečiais. Jis 
norėjo, kad būtų po šių vakaro 
pamaldų sušauktas parapijos ta
rybos posėdis, pakviesti į jį ir 
kiti parapiečiai, būtų padaryti 
parapijos tarybos komisijų pra
nešimai apie jų veiklą ir ap
skritai klausimų ir atsakymų for
moj pasidalinta mintimis apie 
parapijos' padėtį, veiklą ir su ja 
susijusias problemas.

Sekmadieniais Šv. Kazimiero 
parapijoj yra trejos mišios: 9 vai. 
angliškos, 10:30 lietuviškas (su
ma) ir 12 vai. vėl angliškos vi
siem tiem, kurie dėl kurių nors 
priešasčių negali ateiti į pirmą
sias dvejas mišias. Vyskupas 
pranešė, kad jis dalyvausiąs viso
se šio sekmadienio mišiose ir 
per jas visas sakysiąs pamokslus. 
12 vai. mišios būsiančios konce- 
lebracinės visų kalbų parapie- 
čiam. Jis dar dalyvausiąs tuoj pat 
po šių mišių rengiamame ban
kete, bet apie 3 vai. išvažiuo
siąs, nes 3:30 vai. turįs aukoti

Rochestery, N.Y., iš k kun. Antanas Rubšys, Kotryna Jankienė, 
Izabelė Žmuidzinienė, Vytautas Žmuidzinas. Nuotr. Stasio Il
gūno

domas žeme. Buvo gundomas 
pasinerti molyje, bet Jis pasirin
ko būti Dievo užmojo Mesiju. 
Mes irgi gundomi patenkinti tik 
žemės alkį, o gavėnia ragina pa
kilti ir patenkinti mumyse įdieg
tą Dievo ilgesį, tapti Dievo kvė
pavimu.

Daug kas minėjo ir tebemini, 
kad tas savaitgalis tikrai buvo 
geras. Kitoks negu daugumas. 
Pilnas atgaivos, vidinio pakili
mo. Kun. Antanas Rubšys šios 
gavėnios pradžią pasuko tikrai 
gražia kriptimi.

Jurgis Jankus

Po to buvo paprašyta pasisa
kyti kitiem. Tada A. Masionis, 
parapijos tarybos narys liturgi
niam reikalam, kreipdamasis į 
vyskupą, pastebėjo, jog parapi
jos steigėjų ir bažnyčios staty
tojų vienintelis tikslas buvo , 
kad parapiečiam religiniuose 
reikaluose būtų patarnauta jų 
jų gimtąja kalba ir kad šioj para
pijoj būtų išlaikytos iš jų gimto
sios šalies atsivežtos tautinės ir 
religinės tradicijos ir papročiai. 
Kaip tik dėl to, kad to viso šioj 
parapijoj ir buvo laikomasi, kada 
po antrojo pasaulini karo atvy
ko į šią parapiją ir jos artimes
nes ir tolimesnes apylinkes apie 
keliasdešimt lietuviškų pabėgė
lių šeimų, jie po maždaug ke
turiasdešimt parapijos gyvavimo 
metų jautėsi šioj bažnyčioj kaip 
namie. Jie čia atrado saVo kal
bą ir papročius ir savus žmones, 
daugiau negu kitus ištiesusius 
jiem ne vienam pagalbos ranką, 
besikuriant naujame krašte ir 
beprisitaikant prie naujų gyve
nimo sąlygų. Naujieji ateiviai 
gerokai padidino parapiečių 
skaičių ir pagyvino parapijos 
veiklą. Jie stengiasi ir steng
sis ir toliau tas parapijos steigė
jų tradicijas puoselėti ir parapi
ją išlaikyti tokią, kokia jos stei
gėju buvo vaizduotas!. Baigda
mas jis, dar priminė vysku
pui, kad' Amerikos Lietuvių 
Bendruomenė rengiasi paskelbti 
ne tik JAV, bet ir visame pasau
ly, kur tik yra lietuvių, lietuviš
kos parapijos metus ir stengsis 
parapijų veiklą, kiek tik galima, 
pagyvinti.

Paskui padarė pranešimą dar 
Lietuvos vyčių Patersono kuo
pos pirmininkas Rutgers univer
siteto studentas Vytautas Rūbo-

Parapiečių susitikimas su 
vyskupu

Po ispaniškų pamaldų ten pat 
bažnyčioj buvo susitikta su vys
kupu. Jis buvo painformuotas 
apie parapijos veiklą. Pasikeista 
nuomonėmis. Tik buvo labai ne
smagu, kad apgailėtinai ma
žas skaičius parapiečių te- 
siteikė į šį susitikimą atsi
lankyti, nors apie tai buvo 
paskelbta ir bažnyčios biule
teny, ir per visas pamaldas 
apie tai pranešta. Net iš parapi
jos tarybos 11 narių dalyvavo tik 
penki. O iš visos kitos publikos 
tik trijiį parapijos narių žmonos, 
du argentiniečiai ir dar pora pa
rapiečių. Tai ir viskas.

Pokalbį su vyskupu pradė
jo parapijos tarybos pirmininkas 
Jurgis Jasulaitis. Jis paminėjo, 
kad Šv. Kazimiero parapija buvo 
viena iš pačių pirmųjų suorga
nizavusi parapijos tarybą. Pa
rapija, nors ir nedidelė, gerai iš
silaiko, baigia mokėti vissas sko
las ir atlieka visas vyskupijos 
uždedamas rinkliavas. Jis pami
nėjo, kad parapijoj veikia veikli 
sodaliečių organizacija, šv. Var
do vyrų draugija ir Lietuvos vy
čiai. Paminėjo jr tą naujenybę 
parapijos gyvenime, kad, atvy
kus naujam administratoriui 
kun. V. Palubinskui, gerai mo
kančiam ispanų kalbą, buvo jau 
praėjusiais metais suorganizuo
tos mūsų bažnyčioj pamaldos 
ispanų kalba. Kadangi sekma
dienis užimttas kitomis pamal
domis, tai jiem duotos mišios 
šeštadienio vakare. Argentinie
čiai tuo esą labai patenkinti ir 
norį prisidėti ir prie parapijos iš
laikymo.

Zapyškio apylinkėse, Kuro miške pastatytas 1863 metų 
sukilėliam pagerbti paminklas. Čia toje vietoje keli suki
lėliai buvo palaidoti. Kairėje — senos pušies stuobris, ku
ris gal mena anuos laikus. Nuotrauka daryta praeitų metų 
rugsėjo mėn.

Vasarvietė
Šios vasaros sezonas lietuvių 

pranciškonų vasarvietėj praside
da liepos 3 ir baigsis rugsėjo 7. 
Liet. Fronto Bičiuliai registruo
jasi liepos 11-18 savaitei. Atei
tininkai sendraugiai renkasi rug- 
piūčio 15-22. Šauliai pasirinko 
Darbo Dienos savaitgalį. Susi
domėjimas vasarviete šiemet yra 
daug didesnis negu kitais me
tais. Tad šiam sezonui rengia
ma dar 10 naujų kambarių, kurie 
bus patogūs ir apšaldomi.

Lietuvių Diena
Metinė Kennebunkporto pran

ciškonų Lietuvių diena rengia
ma liepos 12. Pikniko metu bus 
paminėta lietuvių pranciškonų 
veiklos šiame krašte 40 metų su
kaktis. Iš Bostono atvyks Ivaškų 
tautinių šokių grupė. Iš Brockto- 
no atvyks šv. Kazimiero lietu
vių parapijos choras. Choras gie
dos bažnyčioj per mišias ir atliks 
dainų koncertą. Laukiama auto
busų iš daugelio lietuvių kolo
nijų.

Ekskursijos
Kennebunkporto vienuolynas 

yra įtrauktas į turistinių vieto
vių sąrašą. Nuo gegužės pradžios 
iki lapkričio vidurio į vienuoly-

A.A. ELENA A. JURGĖLIENĖ
Elena Apolonija Jurgėlienė — 

Čepinskytė, sunkios vėžio ligos 
iškankinta, mirė kovo 3 Sibley 
ligoninėje Washingtone, D.C. 
Prie jos mirštančios, paskutiniu 
momentu atgavusios sąmonę, 
buvo jos vyras Konstantinas ir 
duktė Elena.

Šermeninėn su ja atsisveikinti 
susirinko daug giminių ir drau
gų. Rožančių ir maldas lietuvių 
ir anglų kalbomis sukalbėjo lie
tuvių kilmės kunigas Dennis 
Morrovv. Sugiedota Marija Mari
ja. Šeimai ir giminėm užuojau
tą pareiškė ir su velione atsi
sveikino lietuviškų organizaci
jų atstovai, draugai: Juozas 
Laučka, Julija Rutelionienė, Al
fonsas Petrutis, Liūtas Grinius, 
Romualdas Zalubas, Domas Kri
vickas. Prisiminta jos visuo
meninė veikla, jos nuoširdumas.

Elena Apolonija Čepinskytė- 
Jurgėlienė gimė 1912 Brookly- 
ne. Nuo 1914 gyveno Lietuvoje, 
Radviliškyje, pas prof. Vinco 
Čepinskio brolį Mykolą. Ten ji 
lankė pradžios ir vidurinę mo
kyklą. 1928 grįžo į Ameriką. 
Mokslą tęsė Queens kolegijoje 
ir greitai įsijungė į lietuvių vi
suomeninį gyvenimą. Jį aktyviai 
dalyvavo Dariaus ir Girėno skri
dimo paruošime, dainavo chore 
ir New Yorke pastatytoje opere
tėje “Išeivis” atliko solistės par- 

nis. Jis pažymėjo, kad ši orga- 
. nizacija Patersone jau buvo vi

sai mirusi, bet prieš porą metų 
ji vėl atgaivinta ir turi jau 29 
narius. Stengiamasi daugiau pri
traukti į ją jaunimo, kad būtų 
daugiau pagyvinta parapijos 
veikla. Čia vyskupas domėjosi, 
kokio amžiaus jaunimas gali į šią 
organizaciją įstoti, kiek joj yra 
pačių jauniausių Šv. Kazimiero 
parapijos narių ir pan. V. Rubo- 
nis atsakė į vyskupo klausimus 
ir pateikė kitus paaiškinimus 
apie savo organizaciją.

(Bus daugiau) 

no sodybą atvyksta autobusai 
iš tolimiausių Amerikos valsty
bių. Sunku būtų suskaičiuoti 
kiek čia pravažiuoja turistų leng
vomis mašinomis.

Darbininko administracija iš 
Brooklyno kasmet suorganizuoja 
ekskursiją autobusu liepos 4. 
šiemet brooklyniečiai laukiami 
ir Darbo dienos savaitgaliui.

Įžadų šventė
Kennebunkporte kovo 25, Ma

rijos Apreiškimo šventėj, Tėv. 
Vytautas Zakaras, OFM, baigęs 
naujokyną, padarė vienuolinius 
įžadus. Prieš metus Tėv. Vytau
tas atvyko čia iš Putnam, Conn., 
kur Matulaičio namuose ėjo ka
peliono pareigas. Tai džiaugsmo 
diena, nes stipri jėga įsijungė į 
lietuvių pranciškonų veiklą.

Pranciškonų suvažiavimas
Kennebunkporto vienuolynan 

birželio 21-25 suvažiuoja Ameri
kos, Kanados, Anglijos, Airijos 
ir Maltos pranciškonų provinci
jolai. Tai jau antras įvykis, kai 
angliškai kalbantieji pranciško
nų vadovai pasirenka Kenne
bunkporto lietuvių pranciškonų 
vienuolyną savo problemom 
spręsti.

tiją. Buvo viena iš lietuvių di
vizijos organizatorių, padėjo 
ruošti lietuvių dieną pasaulinėje 
parodoje 1939 metais. Priklausė 
prie eilės organizacijų: Balfo, 
Amerikos Lietuvių Tarybos ‘ 
New Yorko skyriaus, Baltic Ame
rican Society, Raudonojo Kry
žiaus, Moterų Vienybės, Wash- 
ingtono Amerikos lietuvių drau
gijos, Lietuvos dukterų draugi- ' 
jos, Lietuvos vyčių.

1932 ištekėjo už Konstantino 
Jurgėlos, kuris tada buvo Lie
tuvos generalinio konsulato sek
retorius.

Nuo 1954 Jurgėlai persikėlė į 
Washingtoną, kur dr. K. Jurgėla 
vadovavo Amerikos Balso lietu
viškam skyriui. Čia jie uoliai 
įsijungė į lietuvių kolonijos gy
venimą.

Daug žmonių palydėjo velio
nę į kapus. Palaidota Gate of 
Heaven mauzoliejuje. Po laido
tuvių visi dalyvavo šermenų 
pusryčiuose Jurgėlų namuose.

Giliam liūdesy liko jos vyras 
Konstantinas, duktė Elena, anū
kė Elenutė, sūnus Algis su žmo
na. Danute Tautvilaite, anūkas 
Algis-Viktoras, giminės, draugai.

Gražina Krivickienė

WASHINGTON,

Literatūros vakaras
Kristijono Donelaičio lituanis

tinė mokykla balandžio 25 ren
gia rašytojo Antano Vaičiulaičio 
literatūros vakarą. Iš jo neseniai 
išleistos knygos “Ir atskrido vo
lungė” eiles skaitys dramos ak
torius Juozas Palubinskas iš Bal- 
timorės.

PAMINKLAS 
DIDVYRIAM

Kai kun. A. Mackevičius 
1863 ruošėsi persikelti per Ne
muną į pietinę Lietuvą — Sū
duvą, buvo rusų kariuomenės 
pagautas tarp Seredžiaus ir Vil
kijos, Kauno apskr. Jo vadovau
jami sukilėliai, persikėlę per 
Nemuną, apsistojo Lekėčių miš
ke prie Kuro kaimo. Iš pradžių 
sukilėliai vengė kovos su rusų 
kariuomene. Kada rusai puolė 
trečią kartą, tai sukilėliai, va
dovaujami Andriuškevičiaus, 
gynėsi. Rusų kariuomenės bu
vo didelė persvara. Kautynių 
vietoj žuvo 15 sukilėlių ir su
žeistas kapitonas Kulšinskis, ku
ris kitą dieną Kaune mirė. Vie
tos gyventojai, pagerbdami suki
lėlius, buvo pastatę ant sukilė
lių kapo kryžių. Dabartiniu 
metu vietoj kryžiaus pastatytas 
akmens paminklas su sukilimo 
data.
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A.A. REGINĄ RAJECKIENĘ

Regina Rajeckienė-Vencaitė 
f

Iš KASOS Kredito Unijos susirinkimo Kultūros Židinyje. Kalba tarybos pirmininkas Vytautas 
Vebeliūnas. Prie stalo sėdi: vicepirmininkas ir narių globėjas Vytautas Alksninis, kont
rolės komiteto pirmininkas Zenonas Jurys, KASOS iždininkė ir reikalų vedėja Laima 
Lileikienė ir tarybos sekretorius bei informacijos vedėjas Algirdas Šilbajoris. Nuotr. L. Tamo
šaičio

PALAIDOJUS
Dar taip neseniai New Yorko 

lietuvių kolonija palaidojo kelis 
savo narius, o Štai ir vėl ją 
pasiekė liūdna žinia, kad kovo 
6 šv. Jono ligoninėj mirė a.a. 
Regina Rajeckienė.

Regina Vensaitė-Rajeckienė 
gimė 1923 Spruktų kaime, Griš
kabūdžio valsč., Sakių apskr., 
kultūringo ir visuomenine veik
la pasižymėjusio ūkininko gau
sioj šeimoj. Mokėsi Griškabūdy 
ir Sakiuose. 1944 rudenį ši jau
na abiturientė, karo veiksmų 
atskirta nuo tėvų, kartu su kitais 
lietuviais pasitraukė Vokietijon. 
Po karo apsigyveno Hanau sto
vykloj. Iš ten lankė Frankfurto 
universitetą. 1949 atvyko į šį 
kraštą. Apsigyveno Maspethe, 
pas savo tetą. Kurį laiką padir
busi fabrike, vėl pradėjo moky
tis ir, įsigijusi registruotos sesers 
diplomą, tas pareigas ėjo Šv. 
Jono ligoninėj.

1956 ji ištekėjo už Gedimino 
Rajecko. Kai po kelerių metų,
mokydamasis vakarais, jis įsigi
jo inžinieriaus diplomą, tada 
šios jaunos šeimos sąlygos jų 
gyvenime žymiai pagerėjo. Gy
vendami sutarime ir meilėj, jie 
laimingai augino ir mokslino sa
vo atžalyną. Atliekamu laiku 
abu dalyvaudavo Operetės ir 
Maspetho parapijos choruose ir, 
reikalui esant, nesišalindavo ir 
nuo kitų pareigų lietuviško dar
bo baruose.

Ir štai tuo metu, kai šeimos 
gyvenime visa klostėsi laiminga 
kryptim, pradėjo rodytis tamsūs 
šešėliai. Nepagydomai susirgo 
Reginos teta, kurią ji apie 10 
metų globojo ir slaugė tokiu pa
reigingumu, kaip gera duktė 
savo motiną. Pagaliau prieš pat 
1979 Velykas, besidarbuodama 
ligoninėj, staiga susirgo ir pati. 
Buvo nustatytas aštrus apendici
to priepuolis, ir tą pat dieną ji 
buvo operuota. Deja, operacijos 
metu paaiškėjo, kad tikroji liga 
yra piktesnė, o apendicitas yra 
tik tos nuožmios ligos kompli
kacija. Nei didžiausios šeimos 
pastangos, nei visos modernio
sios medicinos priemonės nega
lėjo Reginos išgelbėti. Ji paleng
va silpnėjo ir toj pat Šv. Jono 
ligoninėj, apsupta šeimos, kape
liono ir seserų slaugių, amžinai 
užmergė akis.

A. a. Regina buvo pašarvota 
Kuodžio laidotuvių koplyčioj. 
Laidotuvių išvakarėse, kovo 9, 
buvo su ja viešai atsisveikinta. 
Klebonui kun. P. Bulovui sukal
bėjus rožančių, ir kitas maldas, 
atsisveikinimą pradėjo Mas
petho parapijos vargonininkas 
V. Kerbelis. Jis pastebėjo, kad 
nedaug žino apie Reginos asme
nį, bet, kaip choro vadovas, vi-

Jonas Jasaitis

MIRĖ JONAS 
JASAITIS

Jonas Jasaitis, žinomas visuo
menininkas, pedagogas, ėjęs 
įvairių organizacijų vadovo pa
reigas, dirbęs Altoje, Balfe, Lie
tuvių Bendruomenėje, Lietuvių 
šaulių Sąjungoje, bendradarbia
vęs spaudoje (taip pat ir Dar
bininke), kovo 17 mirė Chica- 
goj, Šv. Kryžiaus ligoninėj. Šio
je ligoninėje jam teko išgulėti 
ketvertą drenų po sunkios auto
mobilio nelaimės.

sada vertino jos gražų balsą, ma
tė jos pareigingumą ir draugiš
kumą kitiem. Bronius Babušis, 
Reginos gimtinės parapietis, 
kurio brolis buvo jos mokytoju, 
atsisveikino griškabūdiečių 
vardu, paliesdamas ištvermę jos
kančiose. Renata Alinskienė at
sisveikino idėjos draugų ateiti
ninkų vardu.

Visi reiškė gilią užuojautą liū
desy likusiem vyrui Gediminui, 
sūnum Andriui ir Pauliui, uoš
vei Veronikai ir visai Rajeckų 
giminei. Atsisveikinimas baig
tas Marijos giesme.

Be šiam krašte likusių arti
mųjų, okupuotoj Lietuvoj yra 
dar likę du Reginos broliai ir ke
turios seserys su šeimomis, ku
rie į bendrą liūdesį įsijungė ne
įprastai greitai gauta telegrama.

Kovo 10 a.a. Regina Rajeckie
nė buvo laidojama iš Maspetho 
parapijos bažnyčios. Mišias kon- 
celebravo kunigai P. Bulovas, S. 
Raila ir Kl. Žalalis, OFM. Ge
dulingų pamaldų metu giedojo 
parapijos ir Perkūno chorai; solo 
giedojo Rasa Bobelytė ir Vyt. 
Alksninis, juos vargonais paly
dėjo V. Ralys. Pamoksle klebo
nas ypač pabrėžė Reginos parei
gingumą tarnaujant artimui. Di
delio skaičiaus palydovų nuly
dėta į Long Island Šv. Karolio 
kapines, buvo palaidota šalia 
savo uošvio Juozo Rajecko.

Po paskutinės “Viešpaties An
gelo” giesmės Reginos vyras 
Gediminas užbėrė ant karsto 
žiupsnį gimtosios žemės, kurią 
iš Griškabūdžio atvežė artima 
mirusios draugė Viktorija Dėdi- 
nienė.

Laidotuvių dalyviai buvo pa
kviesti į Belecko svetainę pietų. 
Čia sūnus Paulius šeimos vardu 
padėkojo visiem, kurie bet kokiu 
būdu prisidėjo prie motinos pa
gerbimo.

Visus a.a. Reginą pažinusius 
skaudino jos per ankstyva mir
tis ir kartu toji aplinkybė, kad ji, 
savo gyvenime mažinusi kitų 
skausmą, fatališkoj savo ligoj 
pati turėjo daug kentėti. Kaip ji 
dėl savo pareigingumo ir kitų 
gerų ypatybių buvo vertinama, 
rodė vakarais pilna koplyčia lan
kytojų, apie 130 užprašytų mišių 
ir jai atminti sudėtos stambios 
sumos aukų Kultūros Židiniui 
ir lituanistinei mokyklai.

A. a. Reginą užbėrus žemė
mis, mus supanti aplinka nepa
sikeitė. Kaip ir anksčiau, saulė 
beria savo gaivinančius spin
dulius, rytais darbininkai skuba 
į savo darbus ir vakarais — iš jų. 
Tik jos buvusius namus gaubia 
gedulas, ir jaučiasi neužpildoma 
tuštuma. Jos pasiges ne tik šei
ma, bet ir buvusieji draugai ir 
didelė dalis tų, kuriem ji, gyva 
būdama, pasitarnavo. Bet, nors 

’a.a. Regina mirė, tikrumoj ji te
begyvens: biologiškai — per 
kartų kartas, amžinybėj — savo 
sielos nemirtingumu.

Ilsėkis ramybėj, tauri Zanavy
kuos lygumų dukra Regina.

B. Babušis

Maloniai kviečiame atostogaujančius Cape Code, Mass., 
apsilankyti istoriniame Sandwich miestelyje ir praleisti savo 
atostogas

SPRING HILL MOTOR LODGE 
351 ROUTE 6 A

EAST SANDWICH, MA. 02537 ‘
Jūra ir smėlis — pusantros mylios atstume
Dėl rezervacijų skambinti:

617 — 888-1456

AUG£ IR VYTAS rastonzaz

KASOS PRANEŠIMAS
KASOS Kredito Unijoj dabar 

yra patariama padėti savo san
taupas į Credit Union Share 
Certificates. Juos galima įsigyti 
įvairiomis sumomis ir atsiimti 
už trijų ar šešių mėnesių, arba 
už ilgesnio laiko. Share Certif
icates dabar duoda 12% metinių 
palūkanų, bet nežinia, ar ilgai 
taip pasiliks. Certificates of De- 
posit ir Money Market Certifi
cates palūkanos šiuo metu slen
ka žemyn ir juos galima įsigy
ti tik 10,000 dolerių sumomis, 
mažiausia 6 mėnesių laikoter- 
piui. Tuo tarpu Share Certifi
cates galima įsigyti 500 dolerių 
vienetais, pagal išgales pasiren
kant investavimo kiekį ir termi
ną. Tas ypač patogu mažes- 
niem taupytojam, nes nėra jo
kios rizikos, o 12% palūkanos 
daugiau negu dvigubai aukštes
nės už bankuose duodamas 5.5% 
palūkanas. Pasibaigus certifi- 
kato terminui, taupytojas gali iš
siimti visą sumą arba dalį in
dėlio (500 dol. blokais), arba in
vestuoti kitam terminui. Užau
gusios palūkanos vienu ar kitu 
atveju atsiunčiamos taupytojui, 
arba pervedamos į paprastą KA-

AMERIKOS RYTINIO 
PAKRAŠČIO TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTĖ

Lietuvių tautinių šokių šventė 
įvyks Hartforde, Trinity kolegi
jos patalpose, š.m. gegužės 30- 
31. Programą atliks 300 su vir
šum šokėjų: Baltimorės — “Kal
velis”, Bostono — “Lietuvių 
Šokių Sambūris”, Brocktono — 
“Sūkurys”, Hartfordo — “Ber
želis”, New Jersey — “Lieps
na”, New Yorko — “Tryptinis”, 
Philadelphijos — “Aušrinė” ir 
Rochesterio — “Lazdynas”.

Visų bilietų kaina yra $8.00. 
Juos galima iš anksto įsigyti pas 
Birutę Monaco, 25 Richard 
Road, Manchester, Conn. 06040. 
Čekius rašyti: “Lithuanian Folk 
Dance Festival” vardu.

Tautinių šokių šventę orga
nizuoja Rytinio pakraščio tau
tinių šokių šventės rengimo ko
mitetas. Šventės globėjas yra 
Lietuvių Bendruomenės Hart
fordo apylinkės valdyba.

— Aldona Zailskaitė, įvairių 
lietuvių ir amerikiečių žurnalų 
redakcijų narė, išvertė “I Li- 
tuani” operos libretą į anglų 
kalbą.

— Latvių dainų šventė šiemet 
įvyks Toronte liepos 1-5.

SOS taupomąją sąskaitą, kur 
santaupos neša 7% palūkanų.

Taupytojų užtikrinimui pa
brėžiama, kad kiekvieno asmens 
santaupos yra valdžios įstaigų 
apdraustos iki 100,000 dol. su
mos. Priaugusios palūkanos taip 
pilt yra padengtos to paties drau
dimo nuo to momento, kai jos 
pervedamos į taupomąją sąskai
tą.

KASOS nariai su užstatu gali 
skolintis iki 10,000 dolerių įvai
riem asmeniniam reikalam. Šiuo 
metu skolos procentas dar tebė
ra 18%, bet keičiantis finansinei 
situacijai, procentas gali suma
žėti. Perkant naujas mašinas, 
skola grąžinama su 15% palū
kanų. Kiekvienu atveju skolą ga
lima grąžinti per susitartą laiko7 

BALTIC
TOURS

LIAUDIES INSTRUMENTŲ 
KURSAI LIETUVOJ

Kanklės — Birbynės — Skudučiai 
16 dienų kelionė su 11 dienų Vilniuj 
ir ekskursijomis
birželio 13-28, 1981.............$1,549
11 DIENŲ KELIONĖ SU 6 

DIENOM LIETUVOJ
gegužės 11-21, gegužės 20-30......................................$1,129
birželio 1-11, birželio 18-24.......................................... $1,249
liepos 15-25, rugp. 15-25 ...............................................41,249
rugsėjo 1-11 ......................................................................f ’1*9
spalio 1-11 ................................................—...................51089

Lanko*"*- Waržuvo| 2dienos,Vilniuj 6 dienos, Frankfurte 
1 diena; miegamieji vagonai traukiniu iki Vilniaus ir ii 
Vilniaus.

Oro kelionės su Lufthansa ii Bostono, New Yorko ir 
Philadelphijos. Galima prisidėti Ir Ii kitų miestų. Vietų 
skaičius ribotas. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS 
8 White Oak Road 
Newton, MA 02168 

617 969-1190
Daromi giminių iikvietimo dokumentai

LITHUANIAN FEDERAL 
CREDIT UNION

KASA
LIETUVIŲ KREDITO UNIJA 

LIETUVIAMS
Ateikite, arba raštu kreipkitės šiuo adresu: 
86-01 114 St. Richmond Hill, N.Y. 11418 

arba paskambinkite (212) 441-6799
Čia mokamos aukščiausios palūkanos: 

7% už nuolatines santaupas 

ir šiuo metu 12% už Share Certificates, 
arba 12.9% už Money Market Certificates

Čia taip pat' lengvomis sąlygomis, duodamos 
paskolos ir suteikiami finansiniai patarimai visiem 
lietuviam.

Kasoje kiekvieno asmens santaupos Federal- 
nių Įstaigų apdraustos iki 100,000 dolerių sumos.

Kasos įstaiga savaitės dienomis veikia iki 9 vai. 
vakaro, o penktadieniais iki 6 vai. ir šeštadieniais 
iki 5 vai.

Kasoje kiekvienas lietuvis yra laukiamas 
svečia*.

tarpį arba pagreitintu būdu. Jo
kia pabauda už greičiau apmo
kėtą nėra skiriama. Turint KA
SOJE stambesnį indėlį, galima 
skolintis ir virš 10,000 dol. su
mos, užstatu paliekant savo san
taupas. Tada skolos procentai 
yra tik 2% didesni,už santau
pų palūkanas. Skolininkui mi
rus, jo įpėdiniai yra apdrausti 
nuo skolos apmokėjimo. Tuo pa
čiu Kredito Unija turi finansi-’ 
nį rezervą neapmokėtom be už
stato skolom padengti. Tokios 
paskolos išduodamos tik iki 
2,000 dok sumos.

Dėl smulkesnių informacijų 
apie KASOS taupymo ir skolini
mo taisykles prašoma apsilanky
ti KASOS įstaigoj 86-01 114th 
St., Richmond Hill, N.Y. 11418, 
arba paskambinti (212) 441- 
6799.

KASOS Informacija

IŠ VISUR
— Amerikos Balso lietuviška 

programa buvo įsteigta prieš 30 
metų Altos pastangomis. Sukak
ties minėjimas įvyks kongreso 
rūmuose gegužės 14 d. 12:30 vai. 
Minėjimo garbės pirmininku 
sutiko būti šen. Charles H. Fer- 
cy, senato užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas. Jis pasakys 
ir pagrindinę kalbą. Minėjimo 
organizavimo techniškus darbus 
atlieka Altos visuomeninių rei
kalų komisija, vadovaujama dr. 
L. Kriaučeliūno, palaikydama 
ryšį su Amerikos Balso lietuviš
kos programos vedėju A. Petru- 
čiu ir Lietuvos atstovu XVashing- 
tone dr. S.A. Bačkiu.

— PLJS Ryšių centro Litua
nistikos seminarų komisija bai
gia sudaryti šių metų kursų 
programą. Šiais metais ruošiami 
du seminarai: anglų kalba — 
rugpiūčio 2-9, lietuvių kalba 
— rugpiūčio 9-23. Šiais metais 
federalinės valdžios parama ne
gaunama. Išlaidom sumažinti 
PLJS valdyba žada skirti dides
nę sumą seminarų komisijai iš 
savo iždo.

— VVashingtono LB apylinkės 
valdyba rengia iš Vokietijos at
vykusių pianistės Ramintos 
Lampsatytės ir jos vyro smuiki
ninko Michael Kollars koncertą 
kovo 28, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. Latvių namuose, 400 Hur- 
ley Avė., Rockville, Md.

— Išeivių lietuvių sporto is
toriją ruošiant vyriausiu redak
torium pakviestas K. Čerkeliū- 
nas, o redaktorium Pr. Mickevi
čius. Chicagoj jau vyko šios isto
rijos bendradarbių ir ŠALFASS 
atstovų pasitarimas. Rašinius 
šiam leidiniui siųsti iki šių metų 
vidurio Pr. Mickevičiaus adresu: 
4831 S. 23rd St., Milwaukee, 
WI 53221.

— Koplytstulpių paroda Chi
cagoj, Jaunimo Centro Čiurlio
nio galerijoj, vyksta kovo 27- 
balandžio 5.

— Spaudos vakaras įvyks ko
vo 28 Toronto Lietuvių Namų 
Vytauto Didžiojo menėj. Prog
ramoj dr. Aleksandro Štromo 
(iš Anglijos) paskaita ir meniniai 
pasirodymai. Šio vakaro tikslas 
— supažindinti su “Speak-Up” 
mėnraščiu, kurį anglų kalba lei
džia lietuvis Giliardas Urbonas. 
Anglų kalba leidėjas atidengia 
laisvajam pasauliui koėunizmo 
grėsmę.

— Lietuvaitės studentės, no
rinčios dirbti lietuvių senelių 
namuose per vasaros atostogas, 
gali kreiptis: Matulaitis Nursing 
Home, Thurber Rd., Putnam, 
Conn. 06260.

— Philadelphijos Kaziuko 
mugėj, kuri įvyks balandžio 12 
Šv. Andriejaus lietuvių para
pijos salėj, bus galima įsigyti 
Birutės Kidolienės siuvinėtų pa
veikslų ir Mindaugo Jankausko 
medžio drožinių. Mugėj jie da
lyvaus asmeniškai ir supa
žindins si?savo darbais. Taip pat 
mugėj bus Velykų stalas ir kito
kių įvairenybių.

— Nek. Pr. Marijos Seserys 
Putnam, Conn., turi gražią sody
bą ir kviečia visus, norinčius kū
no ir dvasios atgaivos, ja pasi
naudoti. Graži gamta, jauki lie
tuviška nuotaika. Galima pabūti 
kelias dienas, savaitę ar ilgiau. 
Erdvi seserų sodyba yra dvi my
lios į rytus nuo Putnuno mies
telio, 44 ir 21 kelių sankryžo
je. Apie atvykimą pranešama: 
Sr. M. M ar gare t, I.C.C, Putnam, 
Conn. 06260.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Carol Geoffiion, Spring Val- 
ley, N.Y. Užsakė kitiem: M. 
Naujokaitienė, RiverEdge, N.J. 
— P. Lantukas, Fairfield, Conn., 
T. Grikines, Los Angeles, Calif. 
— A. Bliudžius, Los Angeles, 
Calif., S.F. Gribus, Pittsburgh, 
Pa. — A. Gribus, Chicago, III. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 10 
dol. Atnaujinant — visiem 13 
dol. metam.
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SUNNY MILLS, 
FLA.

Paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės šventė

Bent kiek atokiau nuo pagrin
dinio Sunny Hills kelio stovi 
nedidelė kukli bažnytėlė. Kaip 
išorinis jos vaizdas taip ir vidus 
nepasižymi ištaigingumu. Nėra 
čia nei paauksuotų altorių, nei 
spalvingų vitražų, nei iškilmin
gai gaudžiančių vargonų bei 
skambančių varpų. Tačiau ją 
gaubia šventoji ramybė, kuri su
telkia lietuvius po šiuo maldos 
namų stogu.

Neseniai sulaukėme savo ko
lonijoje pastoviai čia apsigyve
nusio lietuvio kunigo Prano Ju
raškos, einančio klebono parei
gas, ir nūnai pamaldos sekma
dieniais vyksta mūsų gimtąja 
kalba.

Tad ir vasario 15 Sunny Hills 
lietuviai susirinko šioje bažny
čioje minėti Lietuvos nepriklau
somybės šventės. Apeigų pra
džioje vėliavnešys su šaulių uni
forma, lydimas dviejų tautiniais 
drabužiais pasipuošusių moterų, 
rimties tyloje įnešė mūsų tri
spalvę ir pastatė ją altoriaus 
dešinėje. Žadindama mū
sų sielose laisvės pasiilgimą, 
stovėjo ji puošni ir išdidi, liu
dijanti savo teises į nepalie- 
čiamumą ir amžinumą. Tyliu 
susikaupimu šventės dalyviai 
pagerbė žuvusius “kovoje už 
Lietuvos laisvę.

Iškilmingas mišias aukojo pats 
klebonas kun. Pranas Jaraška, 
drauge su juo koncelebravo kun. 
Juozas Pragulbickas iš Eliza- 
betho, N.J. Muzikui Vincui Ma
maičių! palydint vargonais, ke
letas giesmininkų paįvairino pa
maldas giesmėmis. Klebonas pa
sakė ir šiom iškilmėm pritaiky
tą pamokslą. H. Kačinskas pa
skaitė iš Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos paskutinįjį Ni
jolės Sadūnaitės žodį teisėjam ir 
maldą už tėvynę. Pabaigoje su
giedotas Lietuvos himnas. Šven
tė užbaigta vėliavos išnešimu.

Gale bažnyčios yra nedidukė 
patalpėlė, kurioje jau stovėjo 
mūsų vietinių ponių rūpesčiu 
paruoštas stalas su užkan
džiais ir kavute. Po pamaldų 
šventės dalyviai suėjo čionai pa-

sižmonėti.
Natūralu, kad tokiais atvejais 

pasikalbėjimuose gretinama 
praeitis su dabartimi. Mūsų ii* 
eivijos laiką skaičiuojame jau 
dešimtmečiais. Daugelis mūsų 
per šį laiką pasiekė brandaus 
amžiaus, kiti gi susilaukė senat
vės. Bet Vasario 16-tos idėja ne
sensta. Jos gili prasmė liko gyva 
ir nekintanti. Ji virto tautine tra
dicija, paveldima ateinančių 
kartų. Mūsų uždavinys ją puo
selėti ir išlaikyti, kad, gyvenant

svetimame krašte, toli nuo tė
vynės, toji tautinę sąmonę ug
danti tradicija išliktų pastovi ir 
gyva.

H. K.

į Sunny Hills, Fla., LB apy
linkės valdybą išrinkta: pirmi
ninkas kun. Pranas Jaraška, vi- 
cepinn. Vytautas Beleckas, sek
retorė Emilija Putvytė, kultūri
niam reikalam — Antanas Pilec- 
kas.

DAYTONA BEACH, FLORIDA
Gera vieta gyventi lietuviam
Sklaidydami spaudos pusla

pius, vis daugiau ir daugiau ran
dam žinių apie įsikūrimo gali
mybes saulėtoj Floridoj, apie 
ten įsikūrusių lietuvių visoke
riopą veiklą. Nenuostabu, kad 
vyresnio amžiaus sulaukę lietu
viai dairosi savo gyvenimo sau
lėleidį praleisti geresniame, šil— 
tesniame klimate, kur gyvenimo 
sąlygos yra lengvesnės.

Daytona Beach, Floridoj, yra 
kiek daugiau į šiaurę, prie pat 
Atlanto vandenyno, turinčio gra
žius paplūdimius. Miestas spar
čiai augantis, kurortinis, labai 
švarus. Moderniausi prekybos 
centrai, viešbučiai, daugia
aukščiai butai, ligoninės ir visi 
kiti patogumai vyresnio amžiaus 
žmonėm. Tai vietovė, kuria pas
kutiniu laiku pradėjo domėtis ir 
lietuviai. Neapsirinka. Daytona 
Beach ir apylinkėse jau sėk
mingai ir gražiai įsikūrė 140 su 
viršum lietuviškų šeimų. Veikia 
ir lietuvių klubas, nors dar savų 
patalpų neturi. Bet ateity, reikia 
manyti, ir ši problema sus sėk
mingai išspręsta. Tuo yra susirū
pinę aktyvesnieji klubo nariai.

Prieš vienerius metus keletas 
lietuvių suorganizavo ir lietuvių 
korporaciją Litoną. Ji kovomėn. 
pabaigoj numato pradėti “town- 
house” statybas prie Altanto, la
bai geroj vietoj. Čia pat paplū
dimiai, žuvavimui vietos, auto
busai eina pro šalį, susisiekimas 
su miesto centru patogus. 
“Tovvnhouse” bus dviejų aukštų,

1140 kvadratinių pėdų gyvena
mo ploto, su dviem ir puse vo
nios. Priešstatybinė kaina — 
57,000 dol. Įmokėti pradžioj rei
kia 10 procentų kainos.

A Korporacijai vadovauja ir visas 
informacijas teikia Adolfas And
rulis, 7 Talo Circle, Port Oran- 
ge, Florida 32018, tel. (904) 
761-3625.

Korporacija šį projektą pirmoj 
eilėj siūlo lietuviam. Tai gera 
proga lietuviam gyventi vienas 
antro artumoj. Ovieta ideali. Kli
mato atžvilgiu viena iš geriau
sių visoj Floridoj. Tai kiekvie
nas gali įsitikinti arba išstudi
juoti gausią literatūrą.

Gi, jei kas norėtų gyventi prie

pat Atlanto, tie gali sėkmingai 
įsikurti tik 5 mylių nuotoly nuo 
Atlanto,, labai gražioj vietoj, 
kur yra jau vykdomos naujos 
statybos rezidencinių namų. Tai 
Riverwood didelis, labai įdomus 
ir gražiai išplanuotas projektas, 
šioj korporacijoj taip pat daly
vauja keturi lietuviai. Šiame 
projekte numatyta ir lietuviam 
patys geriausi sklypai. Vieta taip 
pat ideali, čia pat prekylx>s 
centrai, bankai, pajūris ir visi 
kiti patogumai bei reikalingos į- 
s taigos.

Vyresnio amžiaus žmonėm tai 
įsidėmėtina ir būtina. Gyventi 
reikia ramioj vietovėj, tačiau ne
nutolstant ir nuo aktyvaus žmo
nių gyvenimo.

Informacijas ir apie šias staty
bas teikia Adolfas Andrulis.

Jurgis Janušaitis

Pakeitęs adresą, rašyk admi
nistracijai, drauge pridėk ir savo 
seną adresą.

Arrangements Now Have 
Besn Madefor YostoTravel

ORMOND BEACH, FLA
Pas Stellą ir Vytautą Abrai- 

čius, kurie yra gražiai įsikūrę 
Palm Coast vietovėj, svečiavo
si Stepas ir Aldona Mackevičiai 
iš New Yorko. Jie visi kartu ap
lankė ir kitų vietovių (Juno 
Beach, Miami Beach ir kt.) lietu
vius, pasiinformuodami apie įsi
kūrimo galimybes.

Jadvyga ir Simonas Kontrimai 
iš Cape Cod, Mass., kiekvieną 
žiemą atvyksta atostogų į Day- 
tona Beach apylinkę. Ir šiemet 
jie čia praleido visą mėnesį, 
apžiūrėdami pernai įsigytą sta
tybai žemę Ormond by the Sea 
vietovėj ir planuodami eventua
lią statybą.

Šimaičiai, Vladas, Vik
toras ir Juzefą, iš Chicagos, 
važinėdami po Floridą, buvo ap
sistoję pas Oną ir Leoną Zdar- 
žinskus Ormond by the Sea, 
taip pat aplankė Elzę ir Igną 
Bumelius. Jie lankėsi ir pas Ft. 
Lauderdale, Miami Beach ir St. 
Petersburg lietuvius.

Nearly Two Thossand Yean 
in Osly Eleven Days to the 

HOLY LAND 
•rith tb» Bible as your gaida- 
booh. unOar the direction ot 

Fadmr Pato F. 
ZEMEIKIS

*1499^?>March 23”
Hoty Scripfvre cornes alrie f<x you ft 

vou walk the Way oi the C ros v Your farth 
tahes deeper meoneng as you pray whrt 
stood the staMe in Bethlehem or kneel m 

the (karden oi Gethsemane
You wifl g^ze out over the Jordan V'alrv 

irom atop the Mount oi Jericho, vtyt 
Nazarrfh. Cana. Mount oi Bertituta 

other piacrs.

Thp hrst stop IS to $en<7 m Ibis 
COVPOH rotfėy By rotum moti you 
otll rpCPrvp S fOCt-pOdtOd fOM* 
ohrch tolis you ahrf you C«r prpoct 
Overy mompnt ot on unforpPttoNt

PAPAL AUDIENCE
On your retom youl stop tor a pdfpan s 

visit to Kome and o fhorough lour oi 
the Valrcan and the (lemai City

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

R. Spalis, Auksinio saulėly
džio gundymai. Romanas. 10 
dol.

M. K., Valstybininkas politi
kos sūkuriuose (apie prel. M. 
Krupavičių). 6 dol.

Algirdo Budreckio redaguota, 
Rytų Lietuva (Studia Lituanica 
IV). Įrišta. 15 dol.

V. Volertas, Greitkelis. Roma
nas. 7.50 dol.

K. Grigaitytė, Marių vėjui 
skambant. Premijuotas eilėraš
čių rinkinys. 4 dol.

D. B. Bindokienė, Angelų 
sniegas. Apysaka. 5 dol.

E. Juciūtė, Ąžuolynėlis. Ro
manas. 8 dol.

J. Jakštas, redaktorius. Lietu
vių Tautos praeitis, IV temas. 
15 dol.

Balys Gaidžiūnas, Mano kar
tos likiminiai metai. Eilėraš
čiai. 5 dol.

Pr. Šulas, Kaip sudaromi tes
tamentai (turto paveldėjimas, 
palikimai). 3 dol.

Pr. Naujokaitis, Kalbininkas 
J. Senkus. 5 dol.

Antanas Jasmantas, Ir nie
kad ne nemolei. Eilėraščiai. Į- 
rišta. Kaina 6 dol.

Aleksandras Radžius, Priimk 
mane, mėnuli. Eilėraščiai. 5 dol. •

Algirdas Landsbergis, Muzika 
įžengiant į neregėtus miestus. 
Novelės. Su kietais viršeliais. 
6 dol.

Algirdas Landsbergis, Trys 
dramos (Barzda, Paskutinis pik
nikas, Sudiev, mano karaliau). 
Su kietais viršeliais. 8 dol.

Br. Kviklys, Telšių vyskupija. 
20 dol.

J. Kapačinskas, Spaudos ba
ruose. 8 dol.

Persiuntimui pridedama 50 
arba 1 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd. Brooklyn, NY 
11207.

APIE LIETUVĄ
ANGLIŠKAI

VAIKŲ ŽODYNO 
NAUJA LAIDA

Ką tik gauta nauja laida vai
kų labai mėgstamo žodyno su 
paveiksliukais: Richard Scarry 
MANO ŽODYNAS. Didelio for
mato, kietais viršeliais. Prie 
kiekvieno spalvoto paveiksliu
ko yra pridėtas lietuviškas ir 
angliškas daikto pavadinimas. 
Kaina 6 dol. Persiuntimui pride
dama 1 dol. Gaunama Darbinin
ko administracijoj.

DBCTER PARK 
PHARMACY 

Wm. Anszteet, B. 8. 
77-01 JAMAICA AVEhUB 

(Cor. 77th Street) 
Woodhavwų N.Y. 114Tt 

WB D8UVER 
296-4130

TEISINIAI PATARIMAI
Klausimas. Aš buvau susižie

davusi su vyresnio amžiaus 
žmogumi, ir jis man atrodė esąs 
teisingas ir mandagus. Po šešių 
mėnesių pasakė, kad jam reikia 
$3,000 investavimui į žemės 
sklypą. Aš juo pasitikėjau, ka
dangi jis man parodė doku
mentus iš Floridos. Jam. įdaviau 
$3,000 čekį. Jis pažadėjo įrašy
ti ir mane į to sklypo pirkimą. 
Po mėnesio sužinojau, kad jis 
nusipirko automobilį ir manęs 
neprirašė prie to pirkimo. Nega
na to, jis viską darė slaptai, bet 
vis dėlto aš tai sužinojau ir pri
verčiau jį pasakyti teisybę. Jis 
labai supyko ir išvažiavo. Dau
giau kaip mėnuo aš jo negaliu 
pagauti. Ką aš turiu daryti, kad 
atgaučiau pinigus? — M.B.

Atsakymas. Jei pateikti faktai 
yra teisingi, tas vyras yra jus 
kriminališkai apgavęs. Patarčiau 
kreiptis į vietinę prokuroro rašti
nę, kuri, visa tai ištyrus ir su
radus, kad tai yra kriminali
nis nusikaltimas, turėtų užvesti 
bylą l>e jokių išlaidų iš jūsų.

Klausimas. Aš esu ištekėjusi 
apie 10 metų. Turime mažą 
šeimą. Mano vyras yra stalius, 
dirbdamas gauna gerus pinigus. 
Prieš 5 metus jis pamėgo “ark
lių lošimą”. Mat, kartą išlošė 
stambią pinigų sumą, ir tas lai
mėjimas jį “apnuodijo”. Dėl to 
jis ne tik neteko darbo, bet dar 
prasiskolino. Aš ir mano vaikai 
atsidūrėme bėdoj. Nęyna to, 
mano vyras įsigeria. Ar man pa- 
•fhunėt eiti pas miesto advoka-

S tad gaučiau gerą gynybą?
C.

Atsakymas. Miesto advokatas 
Jūsų bylos negalėtų paimti, ka
dangi čia yra privatus dalykas, o 
jis reprezentuoja miesto reika
lus. Jeigu jūs turit galvoj ar 
matėt per televiziją, kad jis gina 
žmonių reikalus, tai iš dalies 
tiesa, kad prokuroras gina žmo
nių reikalus, kurie susiję su kri
minalais. Todėl patarčiau ieškoti 
privataus advokato.

Adv. Charles P. Kai

Daug lietuviškų plokštelių turi 
Darbininko administracija. 
Skambink 212 827-1351 ir pra
šyk, kad plokšteles atsiųstų į 
namus.

Š. Amerikos lietuvių ir 
pabaltiečių varžybų 

kalendorius
Lietuvių sporto žaidynių 

pirmo rato varžybos įvyks gegu
žės 16-17 Baltimorėj. Programoj 
1981 m. Š.A. lietuvių krepšinio, 
tinklinio, šachmatų ir plaukymo 
pirmenybės. Plaukymo varžybos 
bus kartu ir 1981 m. S.A. pabal- 
tiečių pirmenybės.

Pabaltiečių lauko teniso pir
menybės numatomos liepos 25- 
26.

Pabaltiečių ir lietuvių lengvo
sios atletikos pirmenybes vyk
dys lietuviai rugsėjo 12-13 Cle- 
velande ar Toronte.

Lietuvių individualinės ir 
tarpmiestinės golfo pirmenybės 
įvyks rugsėjo 5-6 Silver Lake 
Country Club, Orland Park, III.

Pabaltiečių šaudymo pirme
nybės numatomos rugsėjo 12-13 
greičiausiai Kanadoj.

Pabaltiečių klubinės tinklinio 
pirmenybės numatomos rugsėjo 
26-27.

Pabaltiečių klubinės krepšinio 
pirmenybės numatomos lapkri
čio 7-8.

ORBITAIR INTERNATIONAL LTD. IR JONAS ADOMĖNAS RUOŠIA
ATOSTOGAS PRIE BALTIJOS

• Penktos kelionės • VIa Flnnalr — CSA
• Pirmos klasės sąlygos • Palyda Ii JAV

• Prieinamos kainos
Tarptautiniai skrydžiai ii Naw Yorko su pMnu 

patarnavimu
Pirmos klasis viešbučiai su vonia (du kambary) 
Trys valgymai dienoj Lietuvoj, Baltijos srity, 
Rusijoj 
intourlst vadovo patarnavimai
Miestų lankymas, (skaitant bilietus j muziejus 
Transportacija j aerodromus

• Amerikos lietuvis lydis 15 sr daugiau keleivių 
grupes Ii New Yorko

• Teatrų lankymas
• Oro susisiekimas Rusijoj
• Parūpinamos vizos j Rusija
• Vaikam papigintos kainos
• Depozitas 100 dol. asmeniui
• Kol tenise lankoma Vilnius, Ryga, Talinas, 

Maskva, Leningradas, Roma Ir Praha

Dienos ekskursija Į Kauną ir pusės dienos vizitas Į Trakus

ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD. TOLL FREE (800) 223-7953
20 EAST 46TH STREET N Y STATE (212) 986-1500
NEW YORK, NEW YORK 10017 
Please send me your “froe” brochure glvlng compiete Information inciudlng ratas and datos on your 
ftve taurinę programa to the Baltlca. 
Name .................................. .....................................................................................
Address ..........................................................................................
City & State

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 MyiHe Avenue 
Richmond HM, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs {rengimai, patogus prlva* 
ž lavintas Jamalca Ir Myrtle Avo. autobusais, sudarytos 
kasdien vakarais Ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir paaltlkrlntl kalnas
_________ _____________ ____ - —J

Lithuanian Pioneer Priest of 
New England, by W. Wolko- 
vich. 6 dol.

Opposition to Soviet Rule in 
Lithuania 1945-1980, by Tho- 
mas Remeikis. 680 psl. Įrišta. 
16 dol.

Soviet Genocide in Lithuania, 
by Joseph Pąjaujis-Javis, 246 
psl. Įrišta. 11 dol.

Lithuania Minor, by Martin 
Brokas. 302 psl. Įrišta. 15 dol.

Lithuania 700 years, reda
guota dr. A. Geručio. 458 psl. 
Įrišta. 15 dol.
. Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios bei kitos knygos lietuviš
kai arba angliškai apie Lietuvą 
gaunamos Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

LIETUVA 1981
Kelionės ii New Yorko ir Montreallo Flnnalr jot lėktuvais, 9 naktys 710 dienų: Vilnių] 

5 naktys/ 6 dienos, Maskvoj 1 naktis, Leningrado 1 naktis, Helsinky 1 naktis.
Kelionės kainon Įskaitoma ekskursijos { Kauną Ir Trakus, bagažo pervežimas, visi 

patarnavimai, mokesčiai, įėjimo bilietai, vietovių apžiūrėjimas, visi valgiai

KELIONĖS NR. IŠVYKSTA GRĮŽTA KAINA

201 kovo 25 balandžio 3 $ 975.00
202 balandžio 1 balandžio 10 $ 975.00
203 gegužės 20 gegužės 29 $1085.00
204 gegužės 27 birželio 5 $1095.00

. 205 birželio 3 birželio 12 $1125.96
209 birželio 24 liepos 3 $1126^6
207 liepos 1 liepos 10 $1126.66
208 liepos 22 rugplūčlo 1 $1126.66
209 liepos 29 rugpiOčio 7 $1126.66
210 rugpiūčto 5 rugplūčlo 14 $1126.66
211 rugplūčlo 29 rugsėjo 4 $1125.66
212 rugsėjo 2 rugsėjo 11 $1126.66
213 rugsėjo 19 rugsėjo 25 $1666.66
214 apeito 7 spalio 19 $ 865.66
215 gruodžio 27 sausio 3 $ 885.66

Kainos bazuojamos dviem miegant vienam kambary pirmos klasės vloibučluooe. Už privačius 
(barius pramokama 
Dėl tnformacfe kreiptis Į Stopkanlo Morton Stopsoa, agentūros prezidentą.

UNION TOURS INC.
6 East 3Bth Street, New York, N.Y. 10016

1931-1981: 80 METŲ PATIRTIES ORGANIZUOJANT KELIONES

Praiom siųsti broiMrą “UTMUANIA 1991”

Praėom siųsti brsėMrą meno draugui
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DARBININKAS Apreižkimo parapiją) gavė
nios rekolekcijos vyks balandžio 
9-12. Jom vadovaus Tėv. Leonas

Redakcija  __ (212) 827-1352
Administr........ (212) 827-1351
Spaustuvė .— (212) 827-1350
Vienuolynas ..(212) 235-5962
K. Ž. salė ..... 212) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, N. Y. 11207

Kultūros Židinyje šį savaitga
lį: kovo 28, šeštadienį, Alek
sandro Vakselio 65 metų sukak
tuvinis pagerbimo pobūvis; kovo 
29, sekmadienį, jaunimo pamal
dos ir Ateities žurnalo 70 metų 
sukakties minėjimas.

Aleksandro Vakselio pagerbi
mo pobūvis rengiamas kovo 28, 
šeštadienį, 7 v.v. Kultūros Židi
nio didžiojoje salėje. Kalbą pa
sakys Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis. Visą pobūvį 
praves Romas Kezys. Meninę 
programą atliks N. Y. vyrų choras 
Perkūnas, vadovaujamas Viktoro 
Ralio. Bus parodytos skaidrės iš 
sukaktuvininko visuomeninės 
veiklos. Salti užkandžiai, šilta 
vakarienė. Maistą gamina Euge
nija Kezienė. A. Vakselis reiškė
si ir reiškiasi įvairiose organiza
cijose. Įvertindamos jo veiklą, 
tos organizacijos sudarė jungti
nį komitetą tam minijimui reng
ti. Komitetui pirmininkauja 
Apolinaras Vebeliūnas.

Kun. dr. Kęstutis Trimakas 
atvyksta iš Chicagos į Nevv Yor- 
ką. Kovo 28, šeštadienį, jis pra
ves religinio susikaupimo valan
dėlę jaunimui. Pradžia 1 vai. 
popiet pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje. Konferencija baigsis 
5 vai. popiet. Šį susikaupimą 
rengia New Yorko ateitininkai.

Bridges — Lithuanian Ameri
can Newsletter vėl leidžiamas. 
Ką tik lietuvių pranciškonų 
spaustuvėj Brooklyne atspaus
dintas 1981 metų pirmas nume
ris ir netrukus pasieks skaityto
jus. Redaguoja Rimantas A. Stir- 
bys, talkinamas Jūratės Stirbie- 
nės ir Danutės Muraškaitės. 
Prenumeratos kaina 3 dol. me
tam. Administruoja: J. Jankus, 
84-55 86th Avė., Woodhaven, 
N.Y. 11421.

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židinyje bus kovo 29, sekmadie
nį, 12 vai. Mišias koncelebruos: 
kun. dr. Kęstutis Trimakas, Tėv. 
Antanas Prakapas, OFM, tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM. 
Bus klausoma išpažinčių. Jaunu
čiai, jauniai, vyresnieji mokslei
viai studentai ateitininkai daly
vauja uniformuoti su vėliavom. 
Po mišių vaišės, kurias taip 
pat ruošia ateitininkai.

Ateities žurnalo 70 metų su
kaktis minima kovo 29, sekma
dienį, 2 v. popiet Kultūros Ži
dinio mažojoje salėje. Minėjimą 
praves Ritonė Ivaškaitė. Vyr. 
Ateities redaktoęius dr. Kęstu
tis Trimakas parodys skaidres iš 
Ateities žurnalo istorijos. Skaid
rės lies senuosius laikus. Apie 
Ateitį išeivijoje kalbės buvęs 
Ateities redaktorius Paulius Jur
kus. Kun. dr. K. Trimakas kal
bės apie Ateities žurnalo rūpes
čius dabar. Pabaigoje bus pa
gerbti buvę ir esą Ateities re
daktoriai. Bus surengta ir nuo
traukų parodėlė iš įvairios atei
tininkų veiklos. Minėjime gau
tos aukos skiriamos Ateities žur
nalui paremti.

Pabaltiečių sporto žaidynės 
vyko praėjusį šeštadienį ir sek
madienį. Latviai baigmėje lai
mėjo vyrų ir moterų tinklinio 
varžybas, o Nevv Yorko Atletų 
Klubo vyrai nugalėjo estus ir 
latvius krepšinyje. Plačiau apie 
varžybas kitame Darbininko nu
meryje.

Rasa Bobelytė pradėjo dirbti 
vienoje radijo stotyje. Iš WABC 
stoties AM banga ji nuo 5:30 
v.r. iki 9 v.r. pranešinėja orą.

Alfonsas Dzikas iš Hartfordo 
atvyksta drauge su vaidintojų 
grupe balandžio 11 ir čia parda
vinės bilietus į rytinio pakraščio 
tautinių šokių šventę.

Zaremba, lietuvių jėzuitų pro 
vincijolas.

Verbų sekmadienį Apreiškimo 
parapijos choras, vadovaujamas 
vargonininko Viktoro Ralio, ren
gia religinį koncertą parapijos 
bažnyčioje 5 vai. popiet. Bus at
liekama G. Rossini Stabat Mater.

LDK Birutės Draugijos New 
Yorko skyriaus metinis narių su
sirinkimas bus balandžio 4, 
šeštadienį, 4 v. popiet pas Van
dą Sutkus, 84-25 109 Street, 
Richmond Hill, N.Y. Tek 849- 
2197.
Pabaltiečių piešinių parodoje, 
kuri įvyks nuo balandžio 24 iki 
gegužės 3 Ukrainiečių Institute 
Manhattane, dailininkai kviečia
mi dalyvauti su 3 piešiniais. 
Darbus pristatyti tarp kovo 30 
ir balandžio 4 iki 2 v. popiet į 
latvių namus šiuo adresu: Mr. 
Upmanis, 115 West 183 St., 
Bronx, N. Y. 10438, prie George 
Washingtono tilto. Parodą rengia 
meno draugija Baltia. Registra
cijos mokestis 10 dol.

Dail. Vlado Žiliaus paroda
įvyko kovo 21-22 Vladeck gale
rijoje Bronxe. Buvo išstatyta 21 
aliejinis darbas ir 2 piešiniai.

* Henrikui Kačinskui, dramos 
aktoriui, kuris dabar gyvena

VASYLIŪNŲ KONCERTAS K. ŽIDINY

Isidorius ir Vytenis Vasyliū- 
nai, tėvas ir sūnus, atliko visą 
eilę koncertų su ta pačia prog
rama. Aplankė Chicagą, Detroi-

’.njjo Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracija.

Įvadą į koncertą ir į atskirus 
kūrinius padarė Elena Vasyliū-

Sunny Hills, Fla., kovo 22 pada
ryta sudėtinga vidurių operacija. 
Jis guli Chipley miesto ligoni
nėje.

Madų paroda, rengiama Balfo 
100-tojo skyriaus, bus gegužės 3 
Kultūros Židinio didžiojoje salė
je. Šiai parodai muziką parinks 
muzikė Nijolė Ulėnienė, tech
niškai į garso juostas ją įrašys 
Tadas Alinskas. Muzika bus pa
lydėti visi modeliai, kurie 
demonstruos naujausias šių 
metų madas.

Petras Pusnikas, gyvenąs 
Franklin Square, N.Y., kovo 10 
įžengė į 92-sius garbingo am
žiaus metus. Gyvena pas žentą 
Praną Grisaitį. Šios sukakties 
proga jis paaukojo 110 dol. Algir
do monografijai leisti. Knygą 
leidžia Simo Kudirkos šaulių 
kuopa. Tokiu būdu jis tapo šios 
knygos leidimo mecenatu.

SKAUTŲ VADOVŲ DĖMESIUI
Atlanto rajono skautų vadovų 

suvažiavimas buvo numatytas 
gegužės 3. Dabar jis nukelia
mas į gegužės 16. Suvažiavi
mas vyks Kultūros Židinyje 
Brooklyne.

tfj.vo KAS TOJI DAIL ADA PELDAVIČIŪTĖ
valdines, kurias surengė žmona |R JOS PARODA?
Pranutė su šeima. Vardinių 
proga sūnus Edmundas, inžinie
rius, drauge su tėvu paaukojo 
30 dol. Algirdo monografijai 
leisti, taip jie tapo garbės pre
numeratoriai. Gi žmona Pranutė, 
atžymėdama vyro vardadienį, 
paaukojo 100 dol. knygai leisti 
ir taip tapo knygos leidimo me
cenatė. Abu Jurkuvėnai yra vil
niečiai, iš Švenčionėlių, Lietu
vos nepriklausomą gyvenimą 
mažai pažinę. Čia atvykę, sun
kiai dirbdami keturius šeimos 
narius išmokslino, kai kurie net 
baigė aukštąjį mokslą, visi kalba 
lietuviškai. Neapleido ir religi
nio auklėjimo.'Juozas ir Pranutė 
Jurkuvinai abu yra Simo Kudir
kos šaulių kuopos nariai.

Dail. Elena Urbaitytė mokyk
loje, kur ji dirba, įkrito į ati
darą rūsį ir smarkiai susižeidė, 
jai yra sulaužytas stuburo kau
las. Paguldyta Brunswick Hos- 
pital, 266 Broadway, Room 25 E, 
Amityville, N.Y. 11701. Ligoni
nės telefonas 516 264-5000.

Dail. Ada Peldavičiūtė-Mont- 
vydienė gyveno Manhattane, 
netoli Centralinio parko, į kurį 
išbėgdavo basa po rasą pavaikš
čioti. Ji mirė 1967 rugsėjo 14.

Dabar jos brolio architekto 
Vytauto Peldos rūpesčiu pa
veikslai surinkti, restauruoti, ap
tvarkyti. šiuos darbus atliko dail. 
Juozas Bagdonas.. Iš viso susi
darė arti 50 paveikslų. Jie ir bus 
išstatyti balandžio 4-5 didžiojoje 
Kultūros Židinio salėje.

Buvo gimusi 1911 lapkričio 
28 Ketūnų dvare, Šiaulių apskri
tyje. Baigusi Kauno meno mo
kyklą 1936, išvyko tolimesnėm 
studijom į Florencijos meno 
akademiją. Sugrįžusi dalyvavo 
keliose meno parodose. Iš Lietu
vos pasitraukė 1944, gyveno 
Austrijoje ir 1946 Innsbrucke 
dalyvavo pokarinėj įvairių daili
ninkų parodoj. Į Ameriką atvy
ko 1949 ir apsigyveno New Yor- 
ke.

Dailininkė buvo portretistė,

Dail. Ada Peldavičiūtė- 
Montvydienė — Bregenco 
žvejas, eskizinis portretas. 
Paveikslas bus išstatytas 
dailininkės pomirtinėje ap
žvalginėje parodoje.

tas yra Kauno dailės muziejuje. 
Šalia portretų daugiausia kūrė 
stambias figūrines kompozicijas.

Perkūnas Liutkus iš Paryžiaus 
su žmona buvo atvykęs į New 
Yorką ir praeitą savaitę aplankė 
Kultūros Židinį, Darbininko re-

su pamėgimu tapė žmogų, tapė 
ir eilę simbolinių ekspresionis
tinių paveikslų. Jos nutapytas 
dail. A. Žmuidzinavičius portre-

Santūri, bet išraiškinga spalvose.
Iš New Yorko paroda bus per

vežta į Torontą, iš ten — į Chi
cagą. (p.j.)

tą, Clevelandą. Koncertavo Bos
tone, ir kovo 14 jų koncertas bu
vo Nevv Yorke. Anksčiau savo 
koncertus rengdavo Camegie 
Recital salėje Manhattane. Šie
met pirmą kartą atvyko į Kultū
ros Židinį. Jų koncertas buvo 
4 v. popiet mažojoje salėje. Glo-

nienė. Apie koncerto programą 
ir jos kūrinius buvo rašyta pra
ėjusiuose Darbininko nume
riuose.

Mažoji salė buvo gana jauki, 
ir pats koncertas praskambėjo 
pakiliai. Po koncerto buvo vai
šės. Dalyvavo 40 žmonių, (p.j.)

Izidorius Vasyliūnas kovo 14 smuikuoja Kultūros Židinio ma
žojoje salėje. Jį pianu palydi Vytenis Vasyliūnas. Nuotr. L. Ta
mošaičio

ATEITIES ŽURNALO 
70 METŲ 

SUKAKTIES MINĖJIMAS
kovo 29 d., sekmadienį, 2 v. popiet 
Kultūros Židinyje

Dalyvauja vyr. red. kun. dr. Kęstutis Trimakas 
au skaidrėm Ii Ateities praeities

Įėjimo sukos skiriamos Ateičiai paremti

Vlaus atsilankyti kviečia

N.Y. ATEITININKAI

dakciją, apžiūrėjo ir A. Galdiko 
galeriją.

Vytautas Vaitiekūnas, Vladas 
Šakalys, prof. dr. Bronius Ne- 
mickas ir Gintė Damušytė daly
vaus prof. dr. Tomo Remeikio 
knygos “Opposition to the So- 
viet Rule in Lithuania 1945- 
1980”. pristatyme balandžio 5, 
sekmadienį, 4 v. popiet Kultūros 
Židinio mažojoje salėje. Po 
svarstybų — kavutė. Bus galima 
įsigyti ir minimą knygą. Rengia 
Lietuvių Fronto Bičiulių New 
Yorko sambūris.

A. a. Marcelino Senulio atmi
nimui K. Smilgevičius iš Mont- 
realio, Kanados, Tautos Fondui 
paaukojo 30 dol. Tautos Fondo 
vadovybė už auką nuoširdžiai 
dėkoja.

N.Y. vyrų choras Perkūnas 
šį šeštadienį dalyvauja A. Vakse
lio pagerbime ir ten atliks me
ninę programos dalį. Balandžio 
25 choras koncertuoja Hamilto
ne, Kanadoje, gi birželio 6 ren
gia savo metinį koncertą. Dabar 
choras repetuoja du kartus per 
savaitę — pirmadienį ir penkta
dienį.

“KU-KŪ” KOMEDIJA 
ATVYKSTA Į NEW YORKĄ

Į New Yorką atvyksta komiš
kas 3-jų veiksmų vaidinimas 
“KU-KŪ”. Vaidinimo autorius — 
Anatolijus Kairys.

Hartfordo apylinkės dramos 
mėgėjų grupė po ilgų repeticijų 
ir įtempto darbo pastatė Anatoli
jaus Kairio komediją. Po pasise
kusios premjeros Hartforde, 
grupė buvo pakviesta gastrolėm 
į Philadelphiją ir Bostoną, kur 
publikos buvo sutikti su dideliu 
entuziazmu.

New Yorko ir apylinkės lie- 
tuvūun ši vaidintojų grupė pa
sirodys balandžio 11, šeštadienį, 
6 v.v. Kultūros Židinyje. New 
Yorko scenoje seniai jau bema- 
tėme vaidinimą. Todėl ir kvie-

čiame visus Nevv Yorko ir apy
linkės lietuvius kuo gausiausiai 
dalyvauti, pasijuokti ir linksmai 
praleisti vakarą Kultūros Židiny
je.

Šio vakaro pelnas skiriamas 
Kultūros Židinio išlaikymui. 
Lietuvių Kultūros Fondo Jauni
mo Sekcija sukvietė jungtinį 
jaunimo organizacijų komitetą, 
kuris bendromis jėgomis rengia 
šį vaidinimą.

Po vaidinimo — užkandžiai, 
kavutė. Veiks baras. Bus ir lote
rija.

Laukiame visų!
Kultūros Židinio Fondo 

jaunimo Sekcija

Laiškas Aleksandrui Vakseliui
Besklaidydamas Darbininko 

lapus perskaičiau trumpą žinutę: 
“Aleksandrui Vakseliui 65 metij 
sukakties banketas ir t.t.”

Nustebau, mielas Aleksai. 
Negi tikrai jau laiko ratai taip 
pariedėjo pirmyn, negi jau artė
jame prie “pensininkų” luomo?!

Rodos, dar taip neseniai mie
las Aleksai, Tavo galingas 
“Roadmaster” išvažinėjo Nevv 
Yorko, Stamfordo, Bridgeporto, 
Ludlovv ir kitų miestų futbolo 
aikštes. Rodos, dar taip nese
niai drauge ieškojom sporto žai
dynėm pastogės, bandėm suras
ti sportuojančiam lietuviškam 
jaunimui aikštes, sales. Dar taip 
neseniai Lietuvių Atletų Klube, 
188 Marcy Avė., šventėm “Old 
Timers” šventes . ..

Kai pravėriau praeities sporti
nę uždangą, pamačiau Tave, 
mielas Aleksai, griaunantį nesu
tarimo sienas su senaisiais atei

viais, beieškantį bendro kelio 
darniam senųjų ir naujųjų atei
vių sportiniam darbui. Ir po tris
dešimties metų pamačiau, kad 
Tavo mintis buvo teisinga, nes 
Brooklyno Atletų Klubas liko 
gyvas iki šios dienos. Tavo dėka 
Nevv Yorko sportinė šeima pra
turtėjo Klivečkų, Vainių, Ba- 
čanskų, Remėzų, Raubų, Saba
liauskų ir Bagdžiūnų vardais.

Ir dabar, švenčiant Tavo gar
bingą 65 metų sukaktį, esu tikras, 
ir Tu pasigendi mūsų bendrų 
bičiulių: Kynasto, Kepenio, Ga- 
siliūno, Venio, Petersono ir eilės 
kitų lietuviškojo sporto puoselė
tojų, kurių darbo vaisiais ir 
šiandien džiaugiamės.

Mielas Aleksai, Tavo šventės 
proga leisk man savo ir kitų 
Nevv Yorko sportininkų vardu 
pasakyti Tau ačiū!

Tavo Tonis

Prof. dr. Tomo Remeikio knygos 
OPPOSITION TO SOVIET RULE 
IN LITHUANIA 1945-1980

PRISTATYMAS
Įvyks balandžio 5, Mkmadlenį, 4 v. popiet Kultūros 
Židinio mažojoje salėj*.

Knygų analizuos: Vytautas Vaitiekūnas, Vladas šakalys, 
prof. dr. Bronius Nemlckas, Gintė Damuėytė.

Po svarstybų kavutė.
Kviečiami visi kuo gaualaualal atsilankyti!

Rengia
LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIAI

Savaitės atostogos San Juan, 
Puerto Rico, įskaitant kelionę 
ir pragyvenimą viešbutyje, tik 
439 dol. Yra daug fr kitų prie
dų. Informacijos reikalais kreip
tis į kelionių agentūrą Vytis, tel. 
769-3300.

Bronė Verbylienė, anksčiau 
gyvenusi Richmond Hill, N.Y., 
netikėtai mirė naktį iš ko
vo 16 į 17. Nuliūdime pa
liko vyrą Albiną. Verbylai prieš 
dvejus metus persikėlė gyventi į 
St. Petersburg Beach, Fla.

Ieškomas mažas butas vyres
nio amžiaus moteriai Woodha- 
veno arba Richmond Hill rajone. 
Skambinti 516 922-1760.

Woodhavene parduodamas 
vienos šeimos namas su 9 kam
bariais ir garažu. Skambinti 847- 
5522 R. Ėst.

DAIL ADOS 
MONTVYDIENĖS 
PELDAVIČIŪTĖ S-

pomirtinė apžvalginė

PARODA

vyksta 
balandžio 4*5 Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje.

Bus įstatyta apie 60 Įvairių tapybos darbų.

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
balandžio 1, trečiadienį, V. At
simainymo parapijos salėj, Mas- 
pethe. Pagrindinis kalbėtojas 
bus Tėv. Walter Jaskievvicz, 
SJ, Fordhamo universiteto pro
fesorius.

Hedwig Fisher, pagerbiant 
\a.a. Elenos Jurgėlienės atmini
mą, Tautos Fondui paaukojo 25 
dol. T.F. vadovybė dėkoja.

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

Paroda lankoma: iočtadlenį nuo 12 iki 8 v.v., sekmadienį 
nuo 12 v. Iki 6 v.v.

Atidarymas — ieitadienj 7 v.v. Po atidarymo —- kavutė.

Ylai kviečiami ilų retų Ir vienkartinę parodų aplankyti.

Parodų globoja

NEW YORKO LIETUVIŲ DAILININKŲ SĄJUNGA




