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Artėja žymi mūsų kraštui da
ta: šventojo Lietuvos globėjo 
Kazimiero mirties 500-osios me
tinės. Tas pirmasis ir lig šiol 
vienintelis oficialiai paskelbtas 
mūsų tautos šventasis gimė 1458

Savaitės 
Įvykiai

KRATOS IR TARDYMAI
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 45

tooooooooepoooeoeo
Lenkijos policijai bandant pa

šalinti iš valdinio pastato Byd- 
goszcz mieste jį užėmusius ūki
ninkus, keliolika ūkininkų buvo 
policijos sumušti ir atsidūrė 
ligoninėj. Nepriklausoma darbi
ninkų unija pareikalavo, kad už 
ūkininkų sumušimą atsakingi 
policijos pareigūnai būtų nu
bausti ir pažadėjo iš pradžių 
paskelbti 4 vai. streiką, o, jei 
jos reikalavimai vis dar nebus 
patenkinti— visuotinį streiką. 
Unijos vadai vis dar tariasi su 
vyriausybe, stengdamiesi su
sidūrimo išvengti, nes Varšuvos 
pakto valstybių Lenkijoj vyk
domi karo pratimai buvo pratęs
ti.

JAV gynybos departamentas 
pranešė, kad Sov. S-ga įvykdė 
sėkmingą satelito numušimo 
operacinį bandymą viršum Rytų 
Europos.

JAV lankėsi Japonijos užs. 
reik. min. Masayoshi Ito ir tyrė 
Japonijos automobilių eksporto į 
JAV ir Japonijos prisidėjimo prie 
Tolimųjų Rytų saugumo reika
lus.

Prez. Reagan priešrinkiminėj 
kalboj pareiškus, kad jis gerin
siąs santykius su Taivanu, JAV 
santykiai su Kinija buvo atsidū
rę merdėjimo būklėj. Jiem pa
taisyti į Kiniją buvo pasiųstas 
buv. prez. Gerald Ford.

JAV ambasada Salvadore per 
tis savaites buvo tris kartus ap
šaudyta šautuvų ir raketų ugnim, 
bet niekas nebuvo sužeistas.

Pakistanas paprašė Siriją iš
duoti tris Pakistano keleivinį 
lėktuvą pagrobusius teroristus, 
bet Sirija prašymą atmetė.

Olandijos socialdemokratų 
partija stengėsi įtikinti Vakarų 
Europos soc. demokratų partijas 
neįsileisti į jų teritorijas JAV 
raketų, bet šių partijų konfe
rencija Norvegijoj šiai linijai ne
pritarė.

Britanijoj leidžiamas dienraš
tis Daily Mail paskelbė, kad 
1956-1965 buvęs Britanijos 
kontržvalgybos viršininkas Sir 
Roger Hollis yra buvęs sovietų 
agentu, o buv. Darbo partijos 
vadas Tom. Driberg teikęs žinių 
apie savo pažįstamus ir sovietų 
K.G.B. ir Britanijos žvalgybai.

Pakistano keleivinį lėktuvą te
roristam atskraidinus į Afganis
tano sostinę Kabulą, Afganista
no vyriausybė neleido Pakista
no atstovam tartis su teroristais 
dėl įkaitų paleidimo, o Sov. S- 
ga, paraginta panaudoti savo įta
ką reikalo išsprendimui pagrei
tinti, pareiškė, kad ji nesanti 
atsakinga už Afganistano vyriau
sybės veiksmus.

Dėl Ispanijoj įvykusio trumpo 
sukilimo yra tardoma 130 civili
nių asmenų ir 127 tautinės gvar
dijos nariai.

Pietų Afrikos karo lėktuvai 
vėl puolė pietvakarių Afrikos 
partizanų bazes Angolos gilumoj, 
o kariuomenės daliniai — Mo- 
zambiąue esančias partizanų 
bazes.

V. Vokietija iškeitė grupę ka
linių su R. Vokietija. Iškeistųjų 
tarpe buvo Guenther ir Chris- 
tel Guillaume, kurie 1975 buvo 
nuteisti už šnipinėjimą R. Vo
kietijai. Dėl šios bylos turėjo at
sistatydinti ir V. Vokietijos kanc
leris Willy Brandt, nes Guenther 
Guillaume buvo jo artimas pata
rėjas.

JAV vyriausybė numato atei
nančiais metais suteikti Pakista- 
nui 500 mil. dol. karinės ir ūki
nės paramos.

JAV ir Egiptas susitarė dėl 
branduolinės energijos reakto
riaus pardavimo Egiptui.

1980 m. gegužės mėn. tardy
mui į Vilniaus KGB buvo iš
kviestas Krosnos klebonas kun. 
Vladas Bobinas, pasirašęs 45 Pa- 
baltiečių memorandumą dėl 
Molotovo-Ribbentropo pakto 
padarių likvidavimo. Tardytojas 
Markevičius teigė, kad kunigas 
šio pakto originalo nematęs, to
dėl neturėjęs teisės memoran
dumą pasirašyti. Čekistas sten
gėsi kunigą įtikinti, kad atei
tyje nepasirašinėtų panašių 
dokumentų.

1980 m. gegužės mėn. į Vil
niaus KGB buvo iškviestas Reš
kutėnų parapijos klebonas kun. 
Napoleonas Norkūnas. Tardyto
jas Pilelis apklausinėjo, ar kuni
gas pasirašęs 45 Pabaltiečių me
morandumą. Tardomasis paaiš
kino, kad jo nepasirašė, o jo pa
vardė po minėtu memorandumu 
figūruojanti tik per klaidą (iš tik
rųjų kun. Norkūnas memoran
dumo nebuvo pasirašęs, — Red. 
pastaba).

Tardytojas Pilelis tvirtino, kad 
“LKB Kroniką” leidžiąs kun. Si
gitas Tamkevičius, o jam me
džiagą iš Vilniaus vyskupijos 
pristatą kunigai: Kazimieras Že- 
mėnas, Algimantas Keiną ir Bro
nius Laurinavičius.

1980 m. liepos 22 d. vilnietė 
Danutė Keršiūtė kreipėsi į 
LTSR Prokuratūrą, skųsdamasi 
dėl neteisėtų saugumiečių 
veiksmų.

S. m. birželio 24 d. D. Ker
šiūtė buvo tardoma Vilniaus 
KGB būstinėje. Čekistas J. Mar
cinkevičius norėjo paimti tardo
mosios pirštų antspaudus, bet ši 
nesutiko. Iškviesti milicininkai 
Keršiūtę nuvežė į Spalio rajono 
milicijos skyrių, kur vienas mili
cininkas saugumiečio Marcin
kevičiaus ir milicijos majoro G. 
Šemeliovo akivaizdoje ją sumu
šė. Sekančią dieną Spalio rajono 
liaudies teismas nuteisė Danutę 
Keršiūtę 15 parų už chuliganiz
mą — būk tai ji sukėlusi Saugu
mo komitete skandalą, keikusi 
necenzūriniais žodžiais ir t.t. Iš 
tikrųjų saugumietis Marcinkevi
čius nuolat įžeidinėjo Keršiūtę, 
tyčiodamasis iš jos asmeniško 
gyvenimo.

Savo pareiškime Danutė rei
kalavo, kad LTSR Prokuratūra 
patrauktų atsakomybėn ją sumu- 
šusį milicininką ir šio nusikalti
mo bendrininkus — KGB tar
dytoją Marcinkevičių ir milicijos 
mjr. Šemeliovą, panaikintų 
Spalio rajono Liaudies teismo 
sprendimą ir padėtų susigrąžin
ti kratos metu paimtus O. Mila
šiaus kūrinius.

Š m. birželio 3 d. į Vilniaus 
KGB buvo iškviesta Televizijos 
ir radijo komiteto darbuotoja Ja
nina Bagdonienė. Tardytojas 
Pilelis priekaištavo, kam Bagdo
nienė pasirašiusi po kolektyvi
niu raštu, kuriuo prašoma pa

leisti į laisvę Antaną Terlecką ir 
kitus jo bendraminčius. Tardyto
jas reikalavo išduoti, kas jai pa
teikęs raštą pasirašyti.

1980 m. liepos mėn. 24 d. 
Prienų miesto Valstybinio sau
gumo būstinėje buvo tardomas 
Povilo Bužo sūnus Raimondas. 
Tardė iš Vilniaus atvykęs vyr. 
Saugumo komiteto tardytojas 
Daugalas. Raimondas buvo klau
sinėjamas, kas lankydavosi na
muose, ar tėvas neduodavęs 
skaityti “LKB Kronikos”, “Auš
ros” ir kitų leidinių; gal Rai
mondas pažįstąs A. Janulį, O. 
Vitkauskaitę, G. Navickaitę ir 
kt.; ką žinąs apie pogrindžio 
veiklą Lietuvoje ir pan. Rai
mondas tvirtino, kad apie leidi
nius ir asmenis nieko nežinąs.

Tardytojo Daugalo nuomone, 
Povilo Bužo nusikaltimas nesąs 
didelis, ir jei viską nuoširdžiai 
prisipažintų, bausmė būtų su
švelninta. Tardytojas siūlė Rai
mondui pasikalbėti su tėvu ir 
paprašyti, jog šis viską prisipa
žintų.

1980 m. liepos 24 d. tardyto
jas Daugalas apklausinėjo Povi
lo Bužo žmoną Oną Buzienę. 
Tardytojas labai norėjo išgauti, 
kas lankydavosi pas Bužus, kas 
išnešdavo pagamintą pogrindžio 
spaudą; klausinėjo apie kun. 
Gražulį, Suslavičiūtę, Janulį,

(nukelta į 2 psl.)

Peršautas Amerikos prezidentas vedamas į automobilį.

ATENTATAS PRIEŠ 
AMERIKOS PREZIDENTĄ

Kovo 30, pirmadienį, 2:30 v. 
popiet Washingtone įvyko aten
tatas prieš Amerikos prezidentą 
Ronald Reaganą. Prezidentas ėjo 
iš Hiltono viešbučio, kur jis 
kalbėjo darbo unijos suvažiavi
me. Ėjo linksmas, mosuodamas 
ranka. Tada iš netoli pasipylė 
šūviai. Per tris sekundes buvo 
paleisti 6 šūviai.

Prezidentą lydėjusi apsauga ir 
policija tuoj ėmėsi akcijos, šo
vusį jaunuolį tuoj pat suėmė, gi 
prezidentą beregint įkišo į auto
mobilį ir nuvežė į ligoninę. Vie
na kulka kliudė prezidento kai
rįjį šoną ir pateko į plaučius.

dar buvo sunkioje, kritiškoje pa
dėtyje.

Į prezidentą šovė John W. 
Hinckley, Jr. 25 metų jaunuo
lis iš Colorado, jau anksčiau bu
vęs areštuotas už ginklo turėji
mą. Jis yra vieno alyvos preky
bininko ir turtuolio sūnus.

Krizės metu niekur nesutriko 
krašto administracija. Į prezi
dentūrą tuoj nuvyko Valstybės 
sekretorius Alexander Haig, o 
vakare 6:30 iš Texas sugrįžo 
viceprezidentas Bush ir perėmė 
krašto valdymą, kol prezidentas 
tiek sustiprės, kad vėl galės 
eiti savo pareigas.

Sužeisti sunkiai dar trys jo pa
lydos nariai. Spaudos sekreto
rius James S. Brady peršautas 
per galvą. Sunkiai sužeisti sau
gumo tarnautojas Timothy J. Mc 
Carthy ir Washingtono polici
ninkas Thomas K. Delahanty. 
Visi tuoj buvo nugabenti į ligo
nine-

Prezidentui Reaganui tuoj bu
vo padaryta operacija, išimta 
kulka iš plaučių. Operacija sėk
minga, ir jis greitai pasveiks. 
Visi kiti trys sužeisti kovo 31

Įvykis sujaudino visą pasaulį, 
dar labiau pačią Ameriką, kad 
atsiranda tokie gaivalai, kurie 
šaudo krašto vadovaujančius 
žmones.

Dr. St Bačkis, Lietuvos atsto
vas Washingtone, pasiuntė 
Amerikos prezidentui telegramą 
ir visų lietuvių diplomatų bei vi
sos lietuvių visuomenės vardu 
palinkėjo greitai ir visiškai pa
sveikti.

amžiaus metus, 1484 kovo 4. 
Taigi po trejų metų, 1984 kovo 
4, sukaks gražus jo gimimo dan
gui 500 metų jubiliejus.

Kiekvienas šventasis yra bran
gi Dievo dovana visai Bažny
čiai, o ypač tam kraštui ar kraš
tams, kur šventasis gimė ir augo, 
kur šventumui subrendo, kur 
ilsisi jo žemiškieji palaikai;

šventasis kurio nors krašto 
globėjas yra brangi Bažnyčios 
dovana tam kraštui, nes pati 
Bažnyčia paveda šventojo globai 
tą tautą, tą kraštą su jo žmonėm 
mis, su jo istorija. Todėl šven
tuosius globėjus gerbtų jų su
kaktis minėti yra maloni dėkin
gumo pareiga.

Pažvelkime į šventojo Kazi
miero asmenybę ir pasvarstyki
me kokiu būdu mums derėtų 
pasirengti jo jubiliejui.

JAV vyriausybė, kovodama už 
žmogaus teises, yra nusistačiusi 
skirti autoritetinius rėžimus nuo 
totalitarinių, nes pirmuosiuose 
yra varžomos tik kai kurios lais
vės, o pastaruosiuose — jokios 
laisvės nepripažįstamos.

Libija nutraukė aliejaus 
pardavimą Graikijai už tai, kad ji 
suteikė politinio pabėgėlio tei
ses ten atskridusiam Libijos 
karo lakūnui.

Buv. Kambodijos galva prin
cas Sihanouk pareiškė nesi
stengsiąs sudaryti koalicijos su 
buv. Pol Pot vyriausybe, nes ji 
iš tikrųjų nėra išsižadėjusi savo 
anksčiau vestos genocidinės 
politikos.

Europos bendr. rinkos valsty
bių užs. reik, ministerių konfe
rencija pakartotinai įspėjo Sov. 
S-gą nesikišti į Lenkijos vidaus 
reikalus ir pažadėjo suteikti 
Lenkijai ūkinės paramos. •

Atskiros valstybės ir tarptau
tinės organizacijos pažadėjo su
teikti Zimbabwe 1.3 bil. dol. pa
ramos žemės ūkiui pakelti, nes 
juodųjų žemdirbių metinės pa
jamos sudaro tik 1 proc. baltųjų 
žemdirbių pajamų.

Estijos kovotojas už žmogaus 
teises statybos inž. Veljo Kalep 
buvo nubaustas 4 m. sunkaus 
darbo stovyklos už "priešsovie- 
tinę agitaciją ir propagandą”.

Asmenybė
Šventasis Kazimieras yra 

garbinga Gediminaičių (Jogailai- 
čių) dinastijos atžala. Jo tėvas 
Kazimieras, didysis Lietuvos 
kunigaikštis (1440-1492) ir Len
kijos karalius (1447-1492) 
buvo lietuvis, motina Elzbieta 
Habsburgaitė — austrė. Jų ant
rasis sūnus Kazimieras gimė ir 
užaugo tuometinėje Lenkijos 
sostinėje Krokuvoje, šventumui 
galutinai subrendo Lietuvoje, ir 
čia ilsisi jo palaikai. Lenkija — 
jo gimtinė, Lietuva — jo protė
vių tėvynė ir jo pakopa į dan
gų-

Kazimieras augo gausioje, 
drausmingoje ir maldingoje šei
moje, turėjo išmintingus ir kil
nius mokytojus: italų humanistą 
Kalimachą, šventąjį kunigą Joną 
Kantietį, istoriką kanauninką Jo
ną Dlugošą. Kazimieras su savo 
penkiais broliais ir penkiomis 
sesutėmis toli gražu nebuvo le
pinamas. Kietas guolis, papras
tas maistas, reiklus mokymas, 
gražiai perpintas malda, žaidi
mais ir muzika. Vienas iš bro
lių tapo vyskupu ir kardinolu, 
kiti — Lietuvos, Lenkijos, Čeki
jos, Vengrijos valdovais, sese
rys — vokiečių kunigaikštienė
mis.

Ir jaunasis Kazimieras buvo 
ruošiamas valdyti valstybes. Vos 
trylikametį buvo bandyta jį 
pasodinti į Vengrijos karaliaus 
sostą. Tai nepavyko, bet jam 
teko dar garbingesnė — švento
jo dalia. Kazimieras buvo labai 
gabus tiek mokslui, tiek valdy
mui, ir tėvas mielai jį vežioda- 
vosi į Lietuvą, kad padėtų jam 
čia tvarkyti valstybės reikalus, o 
tėvui Lietuvoje ilgiau užtrukus, 
jaunasis karalaitis dvejus metus 
tėvo vardu valdė Lenkiją. Ten jis 
pasirodė esąs sumanus, taktiš
kas ir ryžtingas valdovas, mokan
tis sudrausti sauvaliautojus bei 
kyšininkus, užstoti varginguo
sius, skriaudžiamuosius.

Gabus ir išsilavinęs, gražus ir 
malonus, auksinės širdies jau
nuolis buvo Kazimieras, ir atro
dė, jog jam šypsosi pasaulietiš
ka laimė. Tačiau, kaip jis jos ne
ieškojo, taip ir ji nuo jo pasi
traukė. Ar ne tik vargšus lanky
damas, Kazimieras užsikrečia 
džiova, buri sparčiai naikina jo

Jaudinančios laidotuvės įvyko 
Vilniuje.

Kilnaus karalaičio šventumo 
garsas greit pasklido po Lietuvą, 
Lenkiją, Baharustyą ir kitus kraš
tus. Jau po keliolikos metų pra
dėta jį garbinti kaip palaimin
tąjį. 1602 popiežius Klemensas 
VIII patvirtino jo garbinimą kaip 
šventojo. 1636 šv. Kazimieras 
paskelbtas Lietuvos dangiškuoju 
globėju, 1948 viso pasaulio lie
tuvių jaunino globėju.

Italų vyskupas Zacharijus Fe- 
rerijus, popiežiaus pavedimu ty
ręs Kazimiero gyvenimą dar jo 
amžininkams gyviems tebesant, 
taip nusakė šv, Kazimiero reikš
mę Lietuvai ir pasauliui:

“Tesidžiaugia Lietuva, iš ku
rios kunigaikščių jis yra kilęs, 
tesidžiaugia Vilnius, kur ilsisi 
šventas jo kūnas.

Iš jo pavyzdžio valdantieji te
išmoksta nepasitikėti nepastovia 
ir trumpa šio amžiaus galybe, 
bet išmintingai mąstyti apie 
aukštesnius dalykus.

Turtingieji teišmoksta never
tinti nežinia kam kraunamų že
miškųjų turtų, o pamėgti tokius, 
kurių danguje nestokotų.

Kurie jauni ir gražūs, težino, 
kad kūnas tėra nykstantis šešė
lis, o visa jo garbė — kaip lauko 
žolė ... Tegul jie verčiau trokš
ta amžinojo, nemirtingo grožio.

Kurie atsidėję mokslams, tegul 
mokslą naudoja ne trapiam ir 
tuščiam pasirodymui, o Kristaus 
sekimui, jo karalystei.”

Jubiliejus
Minėti savo dangiškąjį globėją 

— mums maloni pareiga, tuo ža
vėtis ir sekti — aktualus užda
vinys. Jauno mirusio šventojo 
dvasia nepaseno per tuos 500 
metų. Savo ryžtingu tikėjimu, 
žmonių meile ir tyrumu jis šian
dien iškyla kaip gyvenimo švy
turys katalikiškosios Lietuvos 
sūnums ir dukroms. Iš Vilniaus 
Antakalnio, kur jo karstas, iš tiek 
jo garbei skirtų bažnyčių ir altorių 
Lietuvoje bei išeivijoje, iš mūsų 
istorijos puslapių sklinda įsak
mus jo kvietimas: dvasios verty
bes branginti labiau nei turtą, 
sąžinės tyrumą — nei malonu
mus, teisybę ir žmoniškumą — 
nei galią ir poaukščius!

Kas galėtų pasakyti, jog tai 
nėra aktualu šio laiko žmonėms, 
kurie dažnai 
idealą, todėl 
ir nesugeba 
gyvenimo?!

Tesušvinta ______
akims Tėvynės globėjas, kilnusis 
šauklys Kazimieras — gyvo tikė
jimo ir Kristaus meilės šventasis, 
Kazimieras — tyrumo bei nekal
tumo šventasis, Kazimieras — 
gerumo, gailestingumo, nuo
širdumo žmonėms šventasis 1

Jį pažinti ir pamilti, jo asme
nybės bruožus įkurdinti šiandie
nybėje — štai pasirengimo ju
biliejui programa!

Šventąjį Kazimierą sau glo
bėju gavusi tauta turi pasižymė
ti tvirtu tikėjimu ir eucha
ristiniu maldingumu. Todėl pir
muoju pasirengimo 500 metų 
sukakčiai tarpsniu, šiais 1981, 
metais, labiausiai sutelksime 
savo dėmesį prie šv. Kazimiero 
tikėjimo ir meilės eucharisti
niam Jėzui. Tai bus mūsų Eugb- 
aristiniii metai.

Švento Kazimiero tauta turi 
būti doroviškai sveika, jos jauni
mas skaistus, o šeimos ištiki
mos ir tvirtos. Todėl antruoju 
tarpsniu, 1982, susitelksime prie 
savo globėjo tyrumo ir meilės 
Marijai. Tai bus mums Tyrumo

pamišta bet kokį 
blaškosi, klumpa 
įprasminti savo

mūsų dvasios

laikydami griežtą, asketišką gy
venimą, gydytojai jam pasiūlo 
leistis į nerūpestingą sūkurį, 
meilės nuotykius, bet šis atrė
žia: “Verčiau man mirti negu 
dorą prarasti!” Kaip ir lig tol, 
kasdien dalyvauja mišiose, daž
nai eina komunijos, daug mel
džiasi prieš altorių, o ne kartą ir 
naktį prie uždarų bažnyčios 
durų. 1483 vasarą galutinai grįž
ta į Lietuvą, gyvena tai Vil
niaus, tai Medininkų, tai Gardi-

kata dar labiau pablogėja. Atsi
skubina tėvas pas geriausiąjį 
sūnų ir užspaudžia jam akis. Tai 
atsitiko 1484 kovo 4 Gardine.

Šventojo Kazimiero globoja
mame kraite turi klestėti žmo
niškumas, teisingumas, nuošir-

dėt trečiuoju tarpsniu, 1983, do
mėsimas ir seksime savo globė
jo genimu ir meile žmonėms. 
Tai bos mūsų Gerumo metai.

Dažnai ir karštai meHdmet

mūsų Tėvynės globėjau, vesk 
mus, jos vaikus, tyrais Dievo ir 
žmonių meilės keliais!



A.Dri-

recenzijos, parašytos J. Lanku-
.savo nėrimo, kadjneninėje ka itulio gėlė”.

Spindytės, R. Granausko, J. Bo- Obmm, N.Y. 113BB.<T«tet. 779-51S«.kučio monografijos “Lietaeių
žvelgia Jonas Linkevičius" ir 
Aleksus Baltrūnas. Nuotykių Il

ti į du tomus. Dėl to nuken
čia ne vieno rašytojo vaizdas.

čio, P. Bražėno, J. Stepšio, M. 
Sluckio, J. Mikelinsko, R. Kli
mo, S. Gaižiane, A. Sprindžio,

ir B. Vėlyvytės Kai ragpjo-

nenuleidžia

temač vila”, G. Kanovičiaus

“Vienąkart paktį”, D. Urnepičiū-

mas sąrašas ir lietuvių rašytojų

šia į rusų k).

Vertingų knygų yra mokslinės

Lankučio redaguotas “Lietuviu 
literatūros istorUos” I tomas.

Poezijos knygas peržvelgia ir

ko garantuoti privačių Vokieti-
mtksų šeštadieninei , mokyklai

L. Jacinevičians. Recenzijose 
randame ir korinių, bendroje 
apžvalgoje neminėtų (čia mini
mos ir publicistinės apybraižos).

ji mini Jst. Marcinkevičiaus poe- tarpplanetinės erdves), B. Bąla
mą Vilniaus universiteto su- Savičiaus “Žemiškas istorijos .

tos Lietuvos rašytųjų karybos 
linkmę ir idėjas. Įdomi yra Juozo 
Stonio studija “Pricfofogtonas

sudaryta pagal marksistinę me- 
todologųą, vis dėlto nėra siau-

gėlės: L. VaOaasio “Romuko 
nuotykiai Brazilijoje”, V. Misevi
čiaus “Danuko Dtmduliuko

bulskio humoristines “Porin
ges”. Santūriau vertinamos St

vertena kritiki Jastina RUkuti. 
Tarp pirmaeilių poezijos knygų

kiai sužeidė Bilbao mieste ar
mijos pik. Itn. Ramon Romero 
Rotąeche ir nušovė armijos ats. 
pik. Ita Jose Luis Prieto Garcia. 
Dėlto vyriausybė nutarė pasiųs-

Savaitės
Įvykiai

Bany Dr. E. Northpoit, N.Y. 11731. TaL (SIC) 7S7-M56.

Įrengimu,

"'"i-V.

kevičiaus "Vasaros zenitą”, G. 
Cieškaitės “Mylėti — gyventi”, 
R. Graibaus “Eraičinų vėsą”,

R. Budrio "Kiekvienas tai savo
« ' J .Za

dore liepos mėn. grįš į JAV. Bacevičienės “Lengva saulė
migloj”, V. Jasukaitytės “Taip 
toli esu”, V. Gurnevičiaus “De-

gos ir jaunųjų poetų knygelės: 
N'. Bloževičiatčs “Smilgų cho
ras” ir G. GrMeviČiasts “Sau
gosiu saulutę”, tai patE. Sde-

sios knygos— A. Karosaitės, 
V. Marcinkevičiaus, Z. Mažei-

darauskaitės, M. Macįjauskfe-

rokri papildyta laida. Išleistas ir 
“Lietučių raiytąjų bMiogfraft- 
nio žodyno” I tomas (bet II to
mas 1980 m. neišleistas, o to 
Žodyno iras 3 tomai). Gera 
knyga yra Alg. Bučio “LReratū-

Pr. N.

IŠ LIETUVOS K.B. KRONIKOS
HY.H3M.TaL 212

(atkdta ii 1 psL)

Vitkauskaite ir Navickaitę. Bu-
lankydavosi pas VEkamdarife ir

KVECAS JtHAS
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VYSKUPAS VIZITUOJA
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA PATERSONE.

' t "ė -
niu atžvilgiu labai plati, ir tėvai buvęs parapijos klebonas kun. 
leidžia savo vaikus į kitų parėpi* V. Dabužis, prieS Beidamas į 
jų katalikiškas mokyklas. Tos pensiją ir ieškodamas sau pava

duotojo, buvo patenkintas, kad 
jis mokąs ispanų kalbą, l'ttat ir 
vyskupas, skirdamas jį šiospara-

A. MASIONIS

2----------------------------
Keletą žodžių pasakė ir argen

tiniečių atstovė. Ji palygino sa
vosios grupės padėtį su lietuvių 
tremtinių padėtim po antrojo 
pasaulinio karo. Kaip lietuviai, 
taip ir jie nenori būti išsibarstę 
po svetimas parapijas, bet mels
tis visi kartu sava kalba. Už
tat jie yra labai dėkingi, kad 
jiems buvo sudaryta galimybė 
tai padaryti, leidžiant prisi
glausti prie Šv. Kazimiero 
parapijos.

Prieš vyskupui atsakant, buvo 
dar pora klausimų. Parapijos iž
do globėjas (trustee) Antanas 
Juškaitis paklausė vyskupą, ko
kios yra vadinamųjų “trastistų” 
pareigos ir ar jie parapijose iš 
viso reikalingi, o tarybos narys 
finansiniam reikalam Juozas 
Mecionis domėjosi, ar visose 
parapijose yra parapijų tarybos 
ir Šv. Vardp vyrų draugijos.

Vyskupas atsako
Amerikiečiai turi tokį paprotį, 

kad kalbėtojai ar paskaitų skai
tytojai pradžioj pasako kokį juo
ką ar trumpą anekdotą, kad už
simegztų su publika artimesnis 
kontaktas. Tuo pasinaudojo ir 
vyskupas. Prieš pradėdamas, jis 
pastebėjo, kad Šv. Kazimiero pa
rapija vienu atžvilgiu yra vienin
telė visoj jo vyskupijoj. Ji kaip 
niekur kitur, turi du klebonus 
emeritus-pensininkus: kun. J. 
Kintą ir kun. V. Dabušį. Matyt, 
pridėjo jis, kad parapija savo 
kunigus labai myli, juos labai 
gerai prižiūri ir užlaiko.

Atsakydamas į parapiečių 
klausimus, vyskupas paaiškino, 
kad diecezija ir parapija civili
nės valdžios traktuojama kaip 
korporacija. Tokios korporacijos- 
parapijos pirmininkas yra vysku
pas, iždininkas ir sekretorius 
— parapijos klebonas arba admi
nistratorius, iždo globėjai ar pri
žiūrėtojai — du pasauliečiai, ku
rie padeda tvarkyti ir prižiūrėti 
parapijos iždą. Tokie yra civili
nės valdžios reikalavimai. Dėl 
parapijos tarybų ir Šv. Vardo vy
rų draugijų kitose parapijose 
vyskupas parodė savo nusivyli
mą. Deja, aiškino jis, jau ne vi
sose parapijose yra išlikusios Šv. 
Vardo draugijos ir dar ne visose 
suorganizuotos parapijos tary
bos. Užtat jis labai patenkintas, 
kad nedidelėj Šv. Kazimiero pa
rapijoj šios ir kitos organizaci
jos egzistuoja.

Toliau vyskupas išreiškė pa
sitenkinimą, kad parapija ir šiaip 
jau gerai tvarkosi ir finansiniu, 
ir kitais atžvilgiais, kiek jam tekę 
su tais dalykais susipažinti. (Čia 
reikia pastebėti, kad vyskupas 
tikrino parapijos knygas ir susi
pažino su visu parapijos reikalų 
vedimu. Porą dienų prieš atvy
kimą paprašė, kad jam būtų 
pristatyti bent dviejų naujausių 
savaičių parapijos biuleteniai, 
išleidžiami sekmadieniais para
piečių informacijai, kas vyksta 
parapijoj savaitės laikotarpy). 
Vyskupas pasidžiaugė, kad į 
parapiją atėjo jos administrato
rius mokąs ispanų kalbą, kad jis 
galįs apaštalauti ispaniškai kal
bančiųjų tarpe ir kad į parapiją 
priimti argentiniečiai. Tai esąs 
parapijai teigiamas ir naudin
gas dalykas, nes parapija mažė
janti, taip, kad per 20 metų 
parapijoj nebuvęs suteiktas su
tvirtinimo sakramentas.

mokyklos parengia vaikus ir pir
majai komunijai, ir sutvirtinimo 
sakramentui, ir ten tie sakra
mentai yra suteikiami. Negana 
to, tos parapijos reikalauja, kad 
ne tik vaikai, bet ir jų tėvai lan
kytų ir ten atlikinėtų visas re
ligines praktikas kartu su vai
kais ir padėtų išlaikyti tą para
piją, kurios mokyklą jų vaikai 
lanko. Tokiu būdu anos parapi
jos atima jaunimą su jo tėvais 
iš mūsų parapijos, nes tėvai 
skundžiasi, kad jie negalį dvie
jų parapijų išlaikyti. A. Masionis 
pridėjo, kad visa tai jis pats su 
savo šeima patyręs, tik atvykęs į 
šį kraštą. Kai tik jo dukterys pra
dėjo lankyti Our Lady of Lour- 
des mokyklą, tos parapijos kle
bonas atsiuntė iš karto 52 au
kom vokelius ir priminė, kad 
jo šeima turi prisidėti prie tos 
parapijos išlaikymo. Padėtį iš
gelbėjo Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. J. Kinta, parašy
damas anam klebonui laišką, kad 
Masioniai priklauso prie jo pa
rapijos, ir paprašydamas jiem 
savaitinių vokelių daugiau nebe- 
siuntinėti.

A. Masionio argumentą pa
rėmė tarybos pirmininkas J. Ja
sulaitis, pažymėdamas, kad ir jo 
bei kitų mūsų parapijos tarybos 
narių vaikai ėjo į tą pačią mo
kyklą ir to pat buvo reikalau
jama iš jų ir jų vaikų. Vysku
pas pritarė, kad tokia padėtis 
egzistuoja, bet nenurodė, ką tė
vai tokiu atveju turėtų daryti.

Parapijos administratorius 
baigia pokalbį

Paskutinį žodį pasakė kun. V. 
Palubinskas. Jis paminėjo, kad 

Albany NY, ŠV. JURGIO 
Athol MA, ŠV. PRANCIŠKAUS 
Baltimore MD, ŠV. ALFONSO 
Bridgeport CT, ŠV. JURGIO 
Brooklyn NY, APREIŠKIMO 
Brooklyn NY, ŠV. JURGIO 
Cambridge MAj ŠVČ.M.MARIJOS NEKALTO PRASIKĖJIMO 
Chester PA, SV. MYKOLO 
Chicago IL, ŠVČ.M.MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO 
Cleveland OH, ŠVČ.M.MARIJOS NESILIAUJANČIOS 

PAGALBOS/per Clevelando L.K. Religinės 
Šalpos Komitetą

Cleveland OH, ŠV. JURGIO/per LKRŠ Komitetą. 
Clevelando LKRŠ Komiteto/ Kreipimosi laiškiu 

gauta aukų
Coaldale PA, ŠV. JONO 
Dayton OH, SV. KRYŽIAUS 
Delhi, Canada, "ŠV. KAZIMIERO 
Detroit MI, ŠV. ANTANO / 1979 / 

ŠV.' ANTANO / 1980 /
Detroit MI,^ŠV. PETRO 
Duryea PA, ŠV; JUOZAPO 
Easton PA, ŠV. MYKOLO 
EIižabeth NJ, ŠV. PETRO IR POVILO 
Eynon PA, ŠVC. MERGELĖS MARIJOS 
Frackville PA, APREIŠKIMO 
Girardville PA, ŪV. VINCENTO 
Grand Rapids MI, ŠV. PETRO IR POVILO 
Hanover PA, ŠV. JUOZAPO 
Hartford CT, ŠVČ. TREJYBĖS 
Ha vieton P Am ŠV. PETRO IR POVILO 
Kearny NJ, SOPULINGOS DIEVO MOTINOS 
K ings ton PA, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS 
London, Canada, ŠILUVOS ŠVČ .MERGELĖS MARIJOS 
Los Angeles CA, ŠV. KAZIMIERO 
Loveli MA, ŠV. JUOZAPO 
Luzerne PA, ŠV. ONOS 
Mahanoy City PA, ŠV. JUOZAPO 
Maizeville PA, ŠILUVOS ŠVČ.MERGELES MAJUOS 
Manchester, Engiand, LIETUVIŠKA MISIJA 
Maspeth NY, V. JĖZAUS KRISTAUS ATSIMAIOO 
Minersville PA, ŠV. PRANCIŠKAUS 
Mississauga, Canada, LIETUVIŲ KANKINIU 
Montreal, Caųa’a, ŠV. KAZIMIERO 
New Britain CT, SV. ANDRIEJAUS 
Nev Haven CT, ŠV. KAZIMIERO
New Philadelphia PA, ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS 
Neverk NJ, ŠVČ. TREJYBĖS 
New York NY, AUŠROS VARTŲ 
Omaha NE, ŠV. ANTANO_______
PaterAon NJ, ŠV. KAZIMIERO 
Philadelphia PA, ŠV. ANDRIEJAUS 
Philadelphia PA, ŠV; KAZE _ 
Philadelphia PA, ŠV. JUlfalO

3193.-00 Pittsburgh PA,- ŠV. KAZIMIERO 300.-00
100.00 Pittsburgh PA, LIETUVIŠKOS PARAPIJOS 1133.-47
200.00 Pittston PA, SV. KAZIMIERO 464.-OO
61.15 Providence RI, 'ŠV. KAZIMIERO 283.-00

1339.-OO Reading PA, ŠV. 'ANTANO 102.-00
151.-00 Scranton PA, ŠV; JUOZAPO 455.00
220.00 Scranton PA, ŠV. MYKOLO 180.00
150.-00 Shenandoah PA. ŠV; JURGIO 800.-00
502.00 Šiom City IA, ŠV; KAZIMIERO 900.-00

So. Boston MA, ŠV. PETRO 487;27
Southfield MI, DIEVO APVAIZDOS 1053.-00

3105.-49 Spring Valley, IL,7ŠV. ONOS 450.-00
1511.00 Sugar Notch PA, ŠV. PETRO IR POVILO 199.-85

1384.00
St. Clair PA, SV. KAZIMIERO 25O;OO
Tamaąua PA, SV. PETRO IR POVILO 250.00

100.00 Toronto, Canada, PRISIKĖLIMO 1241.-25
968.02 Utica NY, ŠV. JURGIO 683.35
300.00 Wanamie PA, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS 63.10
303.00 Vilkes Barre PA, ŠVČ. TREJYBĖS 770.-00
377.00 Vilkes Barre PA, ŠV; PRANCIŠKAUS 247.00
172.00 Vilkes Barre PA, ŠV. KAZIMIERO 425.00
120.-25 Vorcester MA, AUŠROS VARTŲ 363.-00
133.-OO Vorcester MA, ŠV. KAZIMIERO 1237.00
435.00
132.-00

Hot Springs AR LIETUVIAI 17^.00

300.00 MISSIONARY COOPERATIVE PLAN - 1980 / KITATAUČIAI /
46.00

1125.-69 ARCHDIOCESE OF BOSTON 2884;54
134.-38 ARCHDIOCESE OF PHILADELPHIA 2654.27
635.-00
231.OO

1236.OO
PAVIENIOS KITATAUČIŲ PARAPIJOS

500.00 San Elizario Church, San Elizario TX 58.00
101.00 St; Casimir's, Spfd. MA 239.55

8500.00 St; Ann, Harrisville MI 450.-00
300.-00 z St; Raphael, Harrisville MI 50.-00
339.-00 St; Mark*s Vestbrook CT 1545.48
125.-OO St. John the Evangelist 50.00
143.-OO Annunciation, Vashington D.C. 35.00
500.00
10.00

Other 10.00

250.-00 VYSKUPIJOS - ATSKIRAI NUO PARAPIJŲ AUKAVO
101.-00
339.-OO of Boston 346;00
551.-05 Archdioceae of St. Lotais 500 .*00
316.13 Dioceee of Fargo 200.-00
225.-00 Dioceee of Green Bay 1000 .-00
4J1.-60 Dioceee of Greaneburg 2000.00

75.00 Dioceee of Hanilton, Ont. 500.-00
600.-00 Dioceee of Pitteburgh 500.00
415.-00 Dioceee of tartland in Maine 200.-00
210.-00 Dioceee of Vhealing 100.00
1*4,15
677.90 VISO: t 60918.94

pijos administratorium iriinoda- 
mas jo ispanų kalbos mokėji
mą, pavedęs jam aprūpinti reli
ginius reikalus ir ispaniški kal
bančiųjų, gyvenančių Patersone 
ir jo apylinkėse. Kadangi jis dir
bęs praeity su įvairiomis etni
nėmis grupėmis, kaip ispanais, 
italais, lenkais, ukrainiečiais ir 
kitais, ir turįs toj srity patyrimo, 
tai jis šį įpareigojimą ir vykdąs. 
Sužinoję apie jo buvimą šioj pa
rapijoj, argentiniečiai užmezgę 
su juo ryšį ir paprašę, tai pri
imtų jų grupę į savo parapiją; 
tai ir įvykę. Šitokį parapijos pa
didėjimą jis laikąs teigiamu da
lyku. Parapijos taryboj esą tokių 
asmenų, kurie buvo prielargen- 
tiniečių priėmimą ir yra nepa
tenkinti tuo, kas yra įvykę, bet 
jie turį žinoti, kad parapija ma
žėja, dauguma parapiečių yra 70- 
80 metų, jaunimas čia nesilaiko, 
išsikelia kitur, ir Ii etų viki pa
rapija tegalėsianti išsilaikyti gal 
kokią 10 metų, ne daugiau. Ta
čiau jis pasižadąs išlaikyti šią 
parapiją lietuvišką, kiektild>ūsią 
galima, ir užtikrinąs, kad šioj 
parapijoj būsiančios laikomos 
lietuviškos pamaldos tol, kol joj 
būsiąs bent vienas lietuvis.

Tuo ir buvo baigtas šio vaka
ro pokalbis su vyskupu.

Čia tenka pastebėti, kad iš 
principo niekas nebuvo mis įsta
tęs prieš argentiniečius ir nie
kas nesipriešino, kad jie ateitų į 
mūsų angliškas pamaldas ar tu
rėtų atskiras pamaldas mūsų 

Lithuanian Catholic Religious Aid
Affiliated with National Catholic Resettlement Council — U.S.C.C.
351 Highlancf Blvd. Brooklyn, New York 11207
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bažnyčioj sava kalba. Tiesa, ta
rybos posėdy buvo kilęs tam tik
ras nerimas ir nemažas susirū
pinimas, kai .patį pirmąjį kartą 
buvo paminėtas argentiniečių 
reikalas, bet tai įvyko daugiau
sia dėl to, kad parapijas ad
ministratorius išsireiškė, jog ne
trukus jis pradėsiąs argenti
niečių telkimą ir organizavimą 
prie mūsų parapijos, nes vysku
pas, jį skirdamas, kaip jau buvo 
minėta, turėjęs galvoj, kad Jis 
dirbsiąs ir su ispanais ir kad 
kun. Carvajal, diecezijos delega
tas ispanų reikalam, jau kelis 
kartus jį klausęs, kada tas dar
bas būsiąs pradėtas. Tad toliau 
šį reikalą esą nepatogu atidėlio
ti.

Šis užmojis telkti ir organi
zuoti argentiniečius prie mūsų 
parapijos ir buvo sukėlęs gana 
gyvas diskusijas dėl naujo para
pijos priedėlio teisių ir pareigų 
mūsų parapijoj, ypač kad buvo 
nuogąstaujama, jog, sužinoję 
apie tokias ispanų kalba pamal
das mūsų bažnyčioj, gali užplūs
ti mūsų parapiją ir visi kiti ispa
niškai kalbą Pietų Amerikos ir 
salų imigrantai ir mes, patys šei
mininkai, staiga galim atsidurti 
mažumoj. Tačiau kai dviejuose 
tarybos posėdžiuose buvo daug 
dalykų išsiaiškinta ir kai vėliau 
buvo patirta, kad, nors argenti
niečių Patersone ir apylinkėse 
yra daug daugiau negu mūsų, 
bet kad tuo tarpu tik jie vieni 
ateina į ispaniškas pamaldas ir 
tik apie 20-30 žmonių, tada 
tas susirūpinimas sumažėjo, ir 
tuo tarpu opozicijos nebėra, tik 
stebima susidariusi padėtis, ir 
žiūrima, kas bus toliau.

Komentuojant toliau parapijos 
administratoriaus baigiamąjį 
žodį, reikėtų dar pridurti, kad 
gal be reikalo parapija buvo jau 
taip labai susendinta. Pagaliau, 
jei jau taip ir būtų, tai, mano
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BALTIMORŠS 
ŽINIOS

Kunigų velykiniai sveikinimai 
jau išsiųsti parapiečiam. Apra
šytos Didžiosios Savaitės fir kitos 
pamaldos bei iškilmės, kurios 
vyks šv. Alfonso bažnyčioj iki 
birželio pabaigos.

Lietuvių knygynas veikia Lie
tuvių Namuose. Čia galima rasti 
įdomių knygų apie Lietuvą ir 
Lietuvių veikėjus, menininkus, 
rašytojus. Knygyną tvarko Mor
kus ,Šimkus. Ji ir kiti knygyno 
nariai rengia kavutes su progra
ma. Kovo 28 Matas Brazauskas 
skaitė paskaitą apie prof. Volde
marą. Asmeniškų prisiminimų 
papasakojo Stasė Medelienė.

Lietuvių Posto 154 padėjėjos 
atlieka daug gailestingumo dar
bų. Jos lanko sužeistus vetera
nus įvairiose ligoninėse. Balan
džio 11 jos ruošia pietus Perry 
Point veteranam Šv. Alfonso 
mokyklos salėj. Pietuose daly
vaus apie 40 buvusių karių. 
Šiam darbui vadovauja Euge
nija Pazneikienė.

manymu, gal nereikėjo pačiam 
šeimininkui taip pesimistiškai 
padėtį vyskupui atvaizduoti, nes 
į visas pamaldas ateina ir jaunų 
žmonių, atsivedančių ir savo vai
kus. Jų tarpe yra ir studentų, 
ir moksleivių, kurie per pamal
das ir paskaito, ir mišiom pa
tarnauja. Juk atgaivinti ir Lietu
vos vyčiai. Net ir vyskupas atė
jęs per bažnyčią į lietuvišką su
mą, su pasitenkinimu pastebėjo: 
“Čia esama nemaža ir jaunų 
žmonių”. Parapiečiai savo gau
sesniu dalyvavimu tą dieną 
visose pamaldose kaip tik ir pa
rodė vyskupui, kad jie pasiryžę 
savo lietuvišką parapiją išlaikyti 

Tcur kas ilgiau negu dešimt metų.

(Pabaiga kitame numery)

—
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čiai šiomis dienomis repetuoja 
giesmes, kuria* giedos Didžio
sios Savaitės pamaldų metu.

Amerikos legionierių orga
nizacijos komanderis Myko
las Kogutek lankėsi Marylande 
ir čia buvo,pagerbtas. Kovo 28 
jo garbei skirtame bankete da
lyvavo keletas lietuvių, tarp jų 
Jonas Stefora ir kun. A. Drangi
nis. M. Kogutek yra susipratęs 
katalikas. Kasdien išklauso mi
šias ir priima komuniją.

Jautienos kepsnių balių su
rengė Lietuvių Posto 154 legio
nieriai kovo 15 gražioj Eastem 
Center salėj. Daugiau kaip 800 
asmenų dalyvavo tame pobūvy
je. Be jautienos, buvo ir kitų 
valgių. Daug kas laimėjo gražias 
premijas per loteriją, šokiam 
grojo geras orkestras.

Pirmosios komunijos klasės 
ne tik tiem vaikučiam, kurie lan
ko §v. Alfonso mokyklą, bet ir 
kitiem jau prasidėjo. Tėvai, ku
rių vaikučiai nelanko Šv. Alfon
so mokyklos ir norėtų, kad jie 
kartu su Šv. Alfonso parapijos 
vaikučiais priimtų pirmąją ko
muniją, raginami kreiptis į Šv. 
Alfonso mokyklos sesutes.

Daina šiomis dienomis repe
tuoja dainas, kurias dainuos per 
jų koncertą balandžio 26 Lietu
vių Svetainės didžiojoj salėj. Du 
kartus savaitėj vyksta repeticijos.

Vlado Šakalio bėgimas iš Lie
tuvos į Švediją ir laisvę įdo
miai aprašyta pirmame Baltimo- 
rės Evening Sun laikraščio pus
lapy kovo 16 ir 17. Vladas prieš 
kiek laiko buvo atvykęs į Bal- 
timorę su Simu Kudirkų. Lietu
vių Svetainės Amerikos legio
nierių lietuvių posto 154 kamba
ry pasikalbėjo su korespondente 
Lineli Smith, kuriai Vladas pa
pasakojo visus kelionės įvykius 
ir vargus.

Jonas Obelinis

Parapiečiai gina 
aavo parapiją

Kun. V. Palubinskas ir kun. 
V. Dabušis pataiso vyskupą, pa
aiškindami, kad mūsų parapijoj, 
tiesa, nuo 1965 sutvirtinimo sak
ramentas nebuvo teikiamas, bet 
1972 mūsų parapijos jaunuoliai 
dalyvavo Patersono šv. Jono ka
tedroj, kur buvo susirinkę ir ki
tų parapijų konfirmantai, ir ten 
jie buvo pakonfirmuoti.

A. Masionis papildė šį paaiš
kinimą ir plačiau nušvietė susi
dariusią naują padėtį parapijose, 
neturinčiose savų parapinių mo
kyklų. Jis vyskupui paaiški
no, kad mūsų parapija teritori-
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JUOZAS ŽILEVIČIUS — SUKAKTUVININKAS
■

Kalėdinės giesmės ir ypatingai poškėjo mokykloje įsigytomis 
miSpjrai- muzikinės išraiškos priemonė-

J- Žilevičiaus muziką galima naį*; harmonija buvo paprasta, 
charakterizuoti lietuvių mįslės forma — tradicinė, bet viskas 
žodžiais: "Miške augęs, miške buvo, kaip sakoma, savo vietoje, 
lapojęs, namo parėjęs Šventuoju tvarkingai, stilingai ir išbaigtai 
tapo”. Nors jis muzikos moks*

i.

KUN. LAD AS BUDRECKAS

(TgM if prarito numerio)

Muzklnė kūryba
J. Žilevičius nemaža laiko yra 

skyręs karybai. Pagal pateiktus 
duomenis' Lietuvių Enciklope
dijoj, jis yra sukomponavęs 
apie 400 atskirų muzikos kori
nių, iš kurių apie 300 jau yra 
išspausdinti jo vieno rinkiniuose 
ar bendruose lietuvių muzikos 
leidiniuose. Jis kūrė visokios 
muzikos žanrus, kokię tik reikė
jo naujai atgimusioj nepriklauso
moj Lietuvoj.

Iš jo instrumentinių kūrinių 
yra ypačiai pabrėžtina Simfonija 
F-moll. Tai pati pirmoji lietuviš
ka simfonija. Joj panaudoti 3 
mūsų liaudies dainų motyvai: 
I-ojoj (Allegro moderato) daly
— “Oi liūdna, liūdna, motule, 
man liūdna”, II-ojoj (Andante 
cantabile) daly — “Vaikščiojau, 
vaikščiojau, po žalią girelę vaikš
čiojau” ir II-ojoj daly (Scherzo)
— “Du broliukai kunigai”.

Iš jo chorinių dainų paminė
tinos: Pabuskim iš miego, Lais
vės tėvynei numylėtai, O kad iš
auštų, Per naktelę, Pasakyk, 
mergele, Anoj pusėj ežero, Švie
si naktis mėnesiena.

Iš jo solinių kūrinių yra iš
skirtinos dainos: Nuliūdimo va
landa, Ratai, Mano deimantas ir 
keletas kitų.

Iš jo bažnytinės muzikos kūri
nių yra verti dėmesio: De Do- 
minica mišios, šv. Juozapo mi
šios, Salve Jesu parvule mišios,

NAUJIEJI ŽURNALAI

Jubiliejinė ATEITIS

Pirma buvo žodis ... Ir žodis 
pagimdė organizaciją, kuri va
dinasi ATEITININKIJA, arba 
ATEITININKAI.

Mūsų rankose liuksusinis 68 
puslapių žurnalas. Tai jubilieji
nis, dvigubas 1981 m. ATEI
TIES Nr. 1-2. Jo rausvai pilkš
vame viršelyje, tarp aštuonių 
■spindulių sudėliotos nuotraukos. 
Besišypsantys jauni veideliai, 
rimti antros šio šimtmečio deka
dos studentų veidai, žilos ir pli
kos vidurio šimtmečio galvos. 
Nuotraukų montažo centre — 
kuklaus formato skaičiai 1911- 
1981, o šių apačioj — visą vir
šelį dominuojantis 70 (gaila, 
mano mašinėlė negali to dydžio 
išreikšti).

Pakeliausime po žurnalo pus
lapius. Pakeliausime, sakau, su 
skaitytojais, o jau komentarai 
bus mano, šios apžvalgėlės auto
riaus, vieno.

Pirmas puslapis tai A. Zails- 
kaitės paplūdimio nuotrauka, su 
smėlyje įmintom dviem pėdom. 
Kad nebūtų klaidingų interpre
tacijų, virš pėdų skaitome 1911 
metų ATEITIES pirmojo nu
merio žodžius: “Taigi, broliai ir 
sesers Kristuje! / Visi, kurie my
lit iš širdies Kristų ir tikrai no
rite / sulyg jo mokslo gyvent, ko 
greičiausiai paduokime / vienas 
kitam ranką su atvira širdžia, 
kad, susispietę krūvon,.../ ga
lėtume vesti... pasėkmingesnę 
kovą ... Tokia visuotina / visų 
su mumis sutinkančių susispieti- 
mo vieta tegul būna 'Ateitis’, / 
kur vykdysim gyveniman savo 
didžiausią uždavinį: / Viską at
naujinti Kristuje.” (Citatą sulau
žiau į eilutes, kaip žurnale jos 
sulaužytos).

“Antai” skiltyje redaktorius 
kun. dr. Kęstutis Trimakas pa
sklaido po žvaigždynus, paskai
čiuoja bilijonus metų, kurie nie
ko nereikš, kai žemė atauš. Me
tai esą bereikšmiai, kai jie žmo
gaus neįprasminami. šitaip at
veda įl911-tuosius, į ATEITIES 
žodį ir jo impulso sukeltą są
jūdį. Jubiliejinius metus redak
torius tikisi būsiant apsisprendi
mo ir darbo metais. Kitose ske
veldrose prisimena Washing- 
tone demonstravusį ir teistą jau
nimą, lietuvių pasiekimus Mad
rido konferencijoj, popiežiaus 
viešnagę Vokietijoj (ir aštrius 
Miuncheno jaunimo klausimus 
popiežiui), neteisingai ameri

lūs ėjo Varšuvoj ir Petrapily, 
bet savo karyba paliko grynai 
lietuviškas kanklininkas, ne 
vien dėl to, kad "jis kurdamas 
vartoja lietuviškų liaudie* dainų 
motyvus, bet kad ir jo origina- 
Hnėj kūryboj yra taip pat jau
čiama lietuvių liaudies sutarti
nių dvasia, pvz. dainoj Anoj 
pusėj ežero arba Sv. Juozapo mi
šiose. Jo soliniai ir choriniai kū
riniai yra nuotaikingi, vokališ- 
kai dėkingi, su aiškių,'plačių ir 
labai ekspresyvių melodijų do
vana, su klasine harmonija ir su 
išbaigtai išvystyta muzikine for
ma. Dėl to jo kūriniai yra mėgs
tami ir turi išliekančią vertę.

A. Pressas, buvęs Maskvos 
universiteto literatūros profeso
rius, po I-ojo karo gyvenęs Lie
tuvoj, išklausęs koncerte J. Žile
vičiaus Simfoniją F-moll, taip 
rašė: “Žilevičiaus jėga .. . nuo
stabiame temų apdirbime ir for
mos meistriškume. Balsai, ypač 
pirmoje dalyje, taisyklingai 
kontrapunktiškai vystosi. Visur 
jaučiasi griežta forma. Iš to taško 
Žilevičiaus Simfonija pilnai su
brendęs kūrinys” (Muzikos Ži
nios, 1958, Nr. 2).

Gi mūsų žymus kompozitorius 
Kazys Viktoras Banaitis Juozą 
Žilevičių taip apibūdina: “Pra
džioje J. Žilevičius kūrė petra-

kiečių nuvertintą tautinių mažu
mų reikšmę.

Net penkiuose žurnalo pusla
piuose Juozas B. Laučka (dabar
tinis Ateitininkų federacijos va
das) kalba apie ATEITIES 70 
metų sukaktį. Žinoma, daugiau 
vietos užima iliustracijos negu 
tekstas. Puikios, senos nuotrau
kos, darytos prieš I pasaulinį 
karą ir nepriklausomoj Lietuvoj. 
Nuotraukoj 5 p., su šešiais kitais, 
matau mielą literatūros mokyto
jo Juozo Tarvydo veidą. Kai kiti 
dalyviai pažymėti ir vardų ini
cialais, Tarvydas paliktas be jo. 
Užtat ir pabrėžiu vardą, kad re
dakcija atkreiptų dėmesį.

Dviejuose puslapiuose ATEI
TIMI džiaugiasi pats redaktorius 
K Trimakas, Džiaugsmas trykš
ta iš rinktinių citatų, redakto
riaus komentarų, penkių žurna
lo viršelių vinječių. Bet kodėl gi 
tik 5 vinjetės, nei vienos po 1934 
metų?

Spausdinama buv. Federacijos 
vado dr. Petro Kisieliaus kalba, 
pasakyta pereitų metų rudenį 
Chicagoje, ateitininkijos sukak
ties minėjime.

Tarp A. Grigaičio nuotraukų 
medžių išdėlioti didžiųjų poetų 
eilėraščiai, kadai ATEITYJE 
spausdinti. Tai Adomo Jakšto, 
Salomėjos Neries, Vinco Myko
laičio-Putino, (Jono) Aisčio, 
Mykolo Vaitkaus, Antano Vai
čiulaičio, Antano Miškinio, 
Fausto Kiršos, Bernardo Braz
džionio ir Gražinos Tulauskaitės 
poezija, visų po vieną kūrinį. 
Girtinas redaktorius už drąsą 
spausdinti ir S. Neries eilėraštį, 
dėl kurio gal teks sulaukti viso
kių svilonių plūdimų. Neturiu 
progos patikrinti, ar ATEITIES 
eilėraščiai išspausdinti ir mini
mų poetų rinkiniuose, bet visi 
jie labai įdomūs.

čia, su 17-tu puslapiu, baigia
ma minėti žurnalo praeities gar
bę. Toliau jau skaitome K. Tri
mako straipsnį “Ateities jubilie
jinio kongreso tikslas”. Prisimi
nęs 1977 m. kongreso manifes- 
tacinį pobūdį, redaktorius siūlo, 
kad 1981 m. kongresas rastų 
priemones veikliai pagyvinti. 
“Veikiame rėčio ar korio prin
cipu?”, savo svarstymų antraš
tėj klausia dr. Adolfas Darnu
sis. Taigi rėčio, į kurį vandenį ar 
ką kita pilant, viskas išteka, ar 
korio, kuriame kraunasi darbo 
vaisių medus? čia jis duoda 
praktiškų veiklos patarimų. Kun. 
Kazimieras Pugevičius pateikia 

padaryta. Išsyk buvo jaučiama, 
kad turima reikalo ne tik su ta
lentingu, bet ir išmokslintu mu
zikos menininku — kūrėju. Iš 
senesnės lietuvių muzikos li
teratūros Juozas Žilevičiaus ano 
meto karyba išsiskyrė palin
kimu į kontrapunktines priemo
nes, imitacijas, bei vietomis gana 
ryškų dramatinę pakilimą ir di
namišką intensyvumą ... Nau
juose muzikos kūriniuose J. Ži
levičius naudoja žymiai sudėtin
gesnes ir naujesnes harmonijos 
priemones” .(Aidai, 1952. Nr. 8. 
363-368 psl.).

-o-
Juozui Žilevičiui priklauso 

ryški vieta mūsų kultūrinio gy
venimo ir muzikos istorijoj. Jis 
yra muzikos kritikas bei publi
cistas, mokslinių studijų auto
rius, nepaprastos energijos vi
suomenininkas, puikus vargoni
ninkas, žymus lietuvis muzi
kologas ir gabus kompozitorius. 
Eilė lietuvių organizacijų išsi
rinko jį garliės nariu, o nepri
klausomos Lietuvos vyriausybė 
apdovanojo jį Gedimino ordino 
III laipsniu. Ir mes garbingąjį 
jubiliatą profesorių Juozą Žilevi
čių šios gražios amžiaus sukak
ties proga nuoširdžiai sveikinam 
ir linkim janvDievo laiminamos 
geros, stiprios sveikatos.

mozaiką, pavadintą “Tikintysis 
lietuvis okupuotoje tėvynėje”.
Bene redaktoriaus lakoniškais 
klausimais skatinamas, K. Puge
vičius kalba ilgomis ir šiurpio
mis Lietuvių Katalikų Bažny
čios kronikos, Tikinčiųjų tei
sėms ginti katalikų komiteto, di
sidentų ir LTSR Baudžiamojo 
kodekso 68 par. citatomis. Nors 
daug kas čia skelbiamo skaity
tojui žinoma, ne kartą skaityta, 
bet taip paruošta, kad veržia 
vėl susimąstyti, nuliūsti ir pik
tintis.

Nepaprastai įdomus Aldonos 
Zailskaitės pokalbis su dailinin
ke Zita Sodeikiene (“Surrealiz- 
mas vaikšto gatvėmis”). Ir labai 
originalus. Pradedama ne repor
terės įžanga ir ją sekančiu klau
simu, o dailininkės išsisakymu, 
ką ji mato, keliaudama Chicagos 
gatvėmis. Tik paskui kalba pa
sisuka į kūrybinį procesą, apie 
dailininkės kasdienybę, požiūrį 
į gyvenimą bei mirtį. Tarp klau
simų įpinami ilgi reporterės pa
aiškinimai. Tikrai puikus, gyvas 
dialogas. Tik pokalbį spaudai 
ruošdama, A. Zailskaitė turėjo 
pastebėti ir negailestingai iš- 
skainioti dailininkės beveik vi
sus “aš”. Kokiem gi galam tie 
“aš (...) savo sanpų nenaudo
ju”, “aš labai pergyvendavau”, 
“aš to negalėdavau daryti”, “aš 
turiu”, “aš esu”, “ir aš atsisė
du”, “ir aš jaučiu”, “aš pada
rau”, etc., etc.?

Žurnalo vidury pagerbiamas 
velionis dr. Jonas Grinius port
retine nuotrauka, nekrologu, jo 
raštų ištraukomis, laidotuvių 
metų tartais trijų kalbėtojų žo
džiais. Beje, pats gražiausias ir 
nuoširdžiausias tai studento 
Kęstučio Ivinskio žodis. Jis net 
prisipažįsta, kad kai buvę jaunes
ni studentai iš velionio paskai
tų bėgę, nes jos perrimtos. Tik 
bręsdami pamilę žodžius, min
tis, patį profesorių.

Apie Lituanistikos seminarą 
Kerite valstybiniam un-te šiltai 
atsiliepia lankytojas Vilius L. 
Dundzila. Tiktai, Viliau, kun. J. 
Vaišnys tikrai nemokė tikslą at
siekti, bet mokė pasiekti.

Pažymėtinas (kun.) Alfonso 
Grauslio rašinys apie prancūzų 
rašytojo Julien Green gyvenimą 
bei kūrybą (jis neužbaigtas, bus 
tąsa). įdomiai paminimos Chi
cagos lietuvių Ekumeninio rate
lio sukaktuvės — jau 15-kos me
tų veiklos! Daug puslapių skir
ta šiaurus ir Pietų Amerikos

Panevėžiečių klubas Chicagoje mini savo veiklos 25 metų 
sukaktį. Klubo valdyba iš k. sėdi: Petras Beinarauskas — 
vicepirm., prof. dr. Balys Paliokas — pirmininkas, Ona 
Stukienė — sekr^ Juozas Betkauskas — rev. kom. narys; II- 
oje eilėje: Marijonas Ostrauskas — rev. kom., Irena Bei- 
narauskienė — narė, Jadvyga Jankauskienė — narė, Rolė 
Kriaučiūnienė — narė, Janina Skama — parengimų vadovė, 
Antanas Koncė — rev. kom. (miręs vasario mėn.). Trūksta 
Juozo Masilionio — klubo istorijos autoriaus ir biuletenio re
daktoriaus, Pranės Masilionienės ir Vlado Paliulionio — biu
letenio administratoriaus.

Jaunimo premijos laimėtojus Jūratę ir Rimantą Stirbius ii 
Philadėlphijos sveikina Lietuvos gen. konsulė J. Daužvar- 
dienė. Nuotr. Z. Degučiu

CHICAGO, ILL.
V

Panevėžiečių klubas minės 
25 metų veiklos sukaktį

Chicagoje veikia Panevėžiečių 
klubas. Jis turi net 190 narių. 
Mirusių jau yra 50 narių. Vasa
rio 27 mirė Antanas Koncė, to 
klubo valdybos narys. Mirusieji 
du kartus per metus prisimena
mi — užprašomos mišios, pasi- 
meldžiama prieš susirinkimą.

Klubas yra Lietuvių Fondo 
narys su 14 balsų. Per savo veik
los metus tūkstančius dolerių 
yra skyręs lituanistinėm mokyk
lom paremti, labdarai, spaudai, 
lietuviškom radijo valandėlėm. 
Pajamas sudaro nario mokestis 
ir metinis klubo balius. Toks ba
lius šiemet rengiamas gegužės 
23 Saulių namuose Chicagoj. 
Jis skiriamas klubo 25 metų 
veiklos sukakčiai paminėti.

B.V.

Jaunimo Centre 
numatoma spūstis

Apie Chicagoj balandžio 26 
ruošiamą pirmąjį metinį Jauni
mo Centro koncertą Darbinin
ko skaitytojai jau buvo informuo
ti. Koncerto meninės dalies or
ganizatorius sol. A. Grigas ir 
technikinių reikalų vedėjas pla
nuoja ir dirba išsijuosę, kad 
koncertan atvykusi publika turė
tų kuo pasigėrėti.

A. Grigo pastangų dėka šian
dieną jau yra žinomi visi kon
certo programą atliksiantieji 
Chicagos lietuvių operos solis
tai. Štai jie: A. Brazis — barito
nas, N. Linkevičiūtė — sopra
nas, A. Grigas — baritonas, D. 
Stankaitytė — sopranas, J. Vaz- 
nelis — bosas, M. Momkienė — 
sopranas ir S. Wicek — tenoras. 
Programos staigmena — debiu- 
tantė Rūta Pakštaitė. Visiem 
akomponuos lietuvių operos di
rigentas Alvydas Vasaitis. Anot

ateitininkų veiklos aprašymams. 
Eibės puikių, įdomių, vertingų 
nuotraukų. Žurnalo puslapiai 
sulaužyti taip, kad brendi per 
juos nepailsdamas, vis visokių 
staigmenų tikėdamasis ir neretai 
rasdamas. Tokio puikaus išdės
tymo (Sauliaus Kuprio darbas) 
galėtų pasimokyti ir kiti žurna
lai.

AMbosas Nakas 

meninės dalies organizatoriaus, 
specialiai šiam koncertui yra su
daromi duetai, tercetai ir gal 
kvartetas.

Technikinės dalies vedėjas 
Henrikas Laucius, užklaustas, 
kiek žmonių tikimasi koncerte, 
atsakė, kad balkone yra apie 
170, o salėj apie 550, taigi tik 
apie 700 vietų, kuriomis visų 
norinčių koncerte dalyvauti, 
deja, nebus įmanoma patenkin
ti. Anot jo, spūsties bus išveng
ta visas vietas numeruojant, bi
lietus išparduodant iš anksto ir 
įvedant griežtą kontrolę. Bilietai 
jau yra išspausdinti ir netru
kus bus pardavinėjami. Anot 
Lauciaus, šios priemonės pa
lengvins spręsti vietų ir spūsties 
problemą.

Romas Kasparas

Dali. Aleksandros V. Elvaltės 
paroda Chicagoj o

Chicagoje nuo balandžio 7 iki 
19 dailės galerija, pasivadinus 
Galerija, 744 North Wells Street, 
rengia jaunos dailininkės Alek
sandros V. Eivaitės-Eiva tapybos 
karinių parodą. Bus išstatyta di
deli paveikslai, — 7 x 15 pėdų 
dydžio, taip pat bus ir mažes
nių paveikslų, — 4x6 pėdos.

Dailininkė yra chicagietė. 
Magistro laipsnį gavo Chicagos 
universitete. Dar studijavo 
Meno Mokykloje prie Chicagos 
Instituto ir Europoje. Savo kū
rinius jau yra išstačius! Chica
gos Meno Institute, Artemisia 
galerijoje, Hyde Park Meno 
Centre, West Hubbard galerijo
je, Beverly Meno Centre, Mit- 
chell muziejuje ir individualinę 
parodą turėjo Bergman galerijo
je-

— IV Mokslo ir kūrybos sim
poziume bus apie 30 mokslinių 
sesijų ir bent penkios bendri
nės sesijos. Taip pat simpoziu
mo metu šaukiami Lituanistikos 
instituto ir Pasaulio lietuvių in
žinierių ir architektų sąjungos 
visuotiniai suvažiavimai. Ren
giama eilė kūrybos ir mokslo 
darbų parodų. Organizacinis ko
mitetas rengia susipažinimo po
būvį, literatūros vakarą ir banke
tą. Simpoziumas įvyks lap
kričio 25-29 Chicagoj.

— Dail. Juozas Sodaitis ruo
šiasi savo dešimtąją! parodai, 
kurią Chicagoj jdolx« Jaunimo 
Centras. Paroda įvyks Čiurlionio 
Galerijoj. Atidarymas balandžio 
24.

IŠ VISUS
— Vatikano dienraštis L*Os- 

servatore Romano kovo 11 iš
spausdino ilgą prel. Vinco Min
cevičiaus straipsnį apie popie
žiškąją Sv. Kazimiero lietuvių 
kolegiją Romų). Minint šios ko-< 
legijos 35 metų sukaktį, kovo 
5 kartu su lietuviais vyskupais, 
prelatais ir kunigais mišias šv. 
Petro bazilikos lietuvių koply
čioj koncelebravo popiežius Jo
nas Paulius II,

— Iš spaudos neseniai išėjusi 
knyga “The Mind of John Paul 
II” yra parašyta ganaus Bažny
čios istorijos žinovo, Harvardo 
Universiteto profesoriaus G. H. 
Williams. Prieš keletą metų prof. 
Williams buvo pakvietęs tada 
kardinolą Wojtylą paskaitai 
Harvarde. Naujoj knygoj profe
sorius dėkoja eilei asmenų, pri
sidėjusių prie knygos išleidimo. 
Ten vra ir lietuviška pavardė, tai 
Stasės Cibienės, kuri dirba 
centrinėj Harvardo universiteto 
bibliotekoj. S. Cibienė yra bai
gusi žymią Mount Holyoke mo
terų kolegiją.

— Prancūzijos LB tarybos rin
kimai vyko kovo 1. Pagal balsų 
daugumą tarybon išrinkti: J. Pet
rošius, R. Bačkis, K. Masiulytė, 
J. Ch. Mončys, A. J. Greimas, 
J. Tomkus, R. Vaiciekauskaitė, 
E. Mačiūnaitė, VI. Gedmintas, 
J. Kazakevičius, 2. Mikšys. Nau
jos tarybos pirmas posėdis įvyks 
balandžio 5 Paryžių). Į Prancūzi
jos LB garbės teismą Brinkti: 
G. Matorė, E. Aleksandravičie
nė, A. Vosgien.

— Rašytojas Kazimieru Balė
nas atsistatydino ii “Europos 
Lietuvio”, “Pradalgių” ir sieni
nio kalendoriaus redaktoriaus 
pareigų, o taip pat ir ii Nidos 
Knygos klubo vadovų.

— Darius Lapinskas sukūrė 
ir pritaikė muziką “Mėnulio už
temimui”, A. Gustaičio tragiko
medijai, kuri statoma balandžio 
11-12 Chicagoj, Jaunimo Centre.

— JAV Lietuvių Bendruome
nės 30 metų veiklos minėjimas 
pramatomas 1982 metais. Pa
grindinį minėjimą nutarta daryti 
Detroite.

— Lake Worth, Fla., Lietuvių 
Lake VVorth Klubas, Ine., per 
valdybos pirmininką Vincą Do
vydaitį atsiuntė Darbininkui 20 
dol. auką su sėkmės ir ištvermės 
linkėjimais. Nuoširdus ačiū.

— Nashua, N.H., šv. Juoza
po Draugija Darbininkui parem
ti paskyrė 15 dol. auką. Ačiū 
labai.

— Miami, Fla., Aušros Saulių 
kuopa, įvertindama Darbininko 
pastangas lietuvybės išlaikyme, 
paskyrė 20 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū.

— VVorcesterio skautai ir skau
tės, "Nevėžio” ir “Neringos” 
Tuntai, ruošia tradicinę Kaziuko 
mugę balandžio 12, Verbų sek
madienį, Maironio Parke, 52 So. 
Ųuinsigamond Avė., Shrews- 
bury, Ma. Atidarymas 12 vai., 
pietūs 12:30 vai. p.p. Mugė
je bus įvairių lietuviškų rank
darbių, bei medžio drožinių, pa
ruoštų skautų ir skaučių. Bus 
galima įsigyti koplytėlių, kry
žių, vyčių, paukščiam inkilų, 
pieštukam dėžučių ir kitokių 
tautiniais motyvais puoštų daik
tų. Taip pat bus įvairiausių au
dinių, grybukų ir velykų mar
gučių. Velykų margučiai bus 
marginami mugės metu. Bus ga
lima skaniai pavalgyti lietuviš
kus pietus, pagamintu* skautų* 
čių mamyčių ir praleisti laiką 
su draugais ir pažįstamais.

jai: St. Šimkus, W. Germany, 
G. Popelienė, Brooklyn, N.Y., J. 
Shaknaitis, Waterbury, 
Conn. Užsakė kitiem: F. Zales
kis, Lakevrood, N.J. — J. Tet- 
schner, Colorado Springs, CO. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
Jsl-t-- ------------------- fefCJCKAJjBni UZMUbytšjpMll. HBiyicni 

skaitytojam Darbininko pranu 
merata pirmiem metam tik 10 
dol. Atnaujinant risiem 13 dol 
metam.

.<
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KITATAUČIAI INFORMUOJAMI 
APIE LIETUVOS REIKALUS

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Lietuvių Informacijos Centro 
vedėjas, 1981 kovo 5 aplankė 
New Yorko laikraščių redakci
jas, jas painformuodamas apie 
dabartinę Lietuvos būklę, ypa
tingai iškeldamas JAV-ėse gimu
sio docento Vytauto Skuodžio 
nuteisimą Lietuvoj.

Charles King, New York Daily 
News redaktorius, peržiūrėjęs 
kun. K. Pugevičiaus straipsnį 
“Neginkluota kova už žmogaus 
teises”, pažadėjo jį atspausdinti, 
šiame straipsnyje žvelgiama į 
žmogaus teisių sąjūdį Lietuvoj, 
supažindinant su Vytauto Skuo
džio byla, religinio persekiojimo 
faktais, pvz. kova už Klaipėdos 
bažnyčią. Šis straipsnis buvo 
siūlomas kaip tęsinys anksčiau 
pasirodžiusio reportažo apie ne
ginkluotą kovą už žmogaus tei
ses. Tame straipsnyje buvo rašo
ma apie žydų laisvės sąjūdį 
Sovietų Sąjungoj.

Ta pačia proga New York 
Daily News žurnalistas Bill Reel 
buvo užangažuotas parašyti 
straipsnį birželio trėmimų 40 
metų sukakties proga.

Kun. K. Pugevičius taip pat 
painformavo Frank Stankų, New 
York Times užsienio skyriaus 
vedėją, apie geologo Vytauto 
Skuodžio teismą bei apie vė
liausius įvykius Lietuvoj.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas šiais metais 
Philadelphijoje buvo pradėtas 
vasario 14 kultūrine vakarone. 
Vakaronė vyko naujai įruoštoje 
Lietuvių Namų kultūros centro 
salėje dalyvaujant per 80 en
tuziastų. Ją atidarė Philadelphi
jos LB apylinkės valdybos vice
pirm. Genovaitė Mačiūnienė, 
pakviesdama susitikimą su Lie
tuvos Helsinkio grupės nariu 
rašytoju Tomu Venclova pra
vesti buvusį LB Kultūros tarybos 
pirm. Aleksą Vaškelį.

T. Venclova pabendravimui 
su klausytojais pasirinko pa
trauklią formą — atsakinėjimą 
į jam pateiktus klausimus. Pora 
valandų prabėgo jam atsakinė
jant į klausimus, liečiančius pa
dėtį pavergtoj Lietuvoj, tarp
tautinę politiką, literatūrą, san
tykiavimą su kraštu ir Lietuvos 
kaimynais. Pabaigai, klausytojų 
išprovokuotas, T. Venclova pa
skaitė savo poežijos ir jo išvers
tą į lietuvių kalbą Nobelio lau
reato Č. Milašiaus eilėraštį.

Sekmadienį, vasario 15, Šv. 
Jurgio, Šv. Kazimiero ir Šv. And
riejaus lietuvių parapijose buvo 
aukojamos LB užprašytos mišios 
už Lietuvą. Šv. Kazimiero baž
nyčioj Lietuvos vyčių kuopos 
rūpesčiu buvo pravestos tautinės 
apeigos, giedota lietuviškai, o 
prel. Pranciškus Statkus pasakė 
dienai pritaikytą pamokslą. Šv. 
Andriejaus parapijoj organizaci
jos dalyvavo su vėliavomis, gie
dojo Vilties choras, solistė Ona 
Šalčiūnienė. Kun. Kajetonas Sa
kalauskas pasakė prasmingą, 
tautinį patriotizmą stiprinantį,' 
pamokslą.

JAV LB Philadelphijos ir Pie
tinės New Jersey apylinkių 
ruoštas Vasario 16-osios minėji
mas įvyko Lietuvių Namuose. 
Pravedus sėkmingą reklamą 
amerikiečių spaudoj ir televizi
joj, o taip pat talkinant geram 
orui, minėjimas dalyvių skaičiu
mi buvo neįprastai gausus. Mi
nėjimą atidarė Philadelphijos 
LB apylinkės valdybos pirm. 
Teresė Gečienė, anglų ir 
lietuvių kalbomis trumpai nu
šviesdama Vasario 16-osios 

Kun. K. Pugevičius 1981 kovo ' reikšmę. Philadelphijos arkivys- 
13 Jungtinėse Tautose susitiko 
su kun. Bemard Hrico padisku
tuoti nevalstybinių organizacijų 
(non-governmental organiza- 
tion) vaidmenį šiame tarptauti
niame forume. Kun. Hrico vado
vauja tarptautiniam katalikų or
ganizacijų centrui bei eina ofi
cialaus atstovo pareigas tarptau
tinėj katalikų spaudos unijoj 
Jungtinėse Tautose. Kun. Hrico 
išdėstė, kokią procedūrą or
ganizacija turi pereiti, kai nori 
gauti NGO (oficialų patariamąjį) 
statusą Jungtinėse Tautose.

Rimui Česoniui prašant, LIC 
pareigūnė Gintė Damušytė ang
lų kalba paruošė vėliausių žmo
gaus teisių pažeidimų sąrašą, 
žiniaraštį apie Vytauto Skuodžio, 
Gintauto Iešmanto ir Povilo Pe
čeliūno teismą bei Lietuvos Hel
sinkio grupės dokumento nr. 23 
vertimą apie Skuodį. Šis infor
macijos komplektas buvo R. Če- 
sonio skubiai perduotas įvairiem 
delegatam į Madrido konferen-

Paruoštas žinias apie Vytautą 
Skuodį anglų kalba galima 
gauti Lietuvių Informacijos 
Centre, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, New York 11207.

1981 kovo 12 Alan Scarfe, 
Keston News Service vedėjas, 
aplankė LIC įstaigą. Pakeliui iš 
Londono į jo vadovaujamą žinių 
agentūrą Califomijoj jis sustojo 
New Yorke pasitarti informaci
niais reikalais su LIC vedėju 
kun. K. Pugevičium ir LIC 
pareigūnė G. Damušytė. Šia 
proga buvo apsvarstyti bendri 
projektai Lietuvą liečiančiais 
klausimais.

Joe Harris, Reader’s Digest 
korespondentas iš Washingtono, 
š.m. kovo 12 atvyko į Lietuvių 
Informacijos Centrą padaryti 
pasikalbėjimą su kun. Kazimieru 
Pugevičium apie religinį perse
kiojimą Lietuvoj. LtC vedėjas 
korespondentui išdėstė religinio 
persekiojimo faktus Lietuvoj, 
pateikdamas statistikas apie Lie
tuvos bažnyčių uždarymus, ypač 
išryškindamas Klaipėdos baž
nyčios atvejį ir valdžios apribo
jimą į seminariją priimamų
jų kandidatų skaičiaus. Be 
kita ko, korespondentui bu
vo perduota nuotraukų iš LIC 
foto archyvo ir kitų informacijų 
iš LKB Kronikų anglų kalba ir 
prof. VytavjtcT'Vardžio knygos 
“The Catholic Church, Dissent 
and National ity in Soviet Lith- 
uania”.

Prof. George Lankevich, 
"Ethnic America 1978-1980” ži
nyno redaktorius, š.m. kovo 16 
lankėsi Lietuvių Informacijos

— L.2.K.

Centre, norėdamas pasirinkti ži
nių apie lietuvių bei pabaltie
čių veiklą JAV-ėse per paskuti
niuosius kelerius metus. Jį ap
švietė LIC įstaigos štabo nariai: 
kun. K. Pugevičius, Gintė Da
mušytė ir Marian Skabeikienė.

Freedom House, New Yorke 
veikianti organizacija, kuri sklei
džia informaciją apie laisvės są
jūdžius suvaržytose sąlygose, 
pranešė Lietuvių Informacijos 
Centrui, kad jų leidžiamas žur
nalas, “Freedom Appeals”, at
spausdins docento Vytauto 
Skuodžio teismo eigą. Lietuvių 
Informacijos Centro vedėjas 
kun. K. Pugevičius į anglų kal

ybą išvertė vėliausią LKB Kroni
kos Nr. 46, kuriame yra įspū
dingas Skuodžio teismo aprašy
mas. Spausdinio išleidimą 
“Freedom Appeals” žurnale iš
rūpino LIC pareigūnė Gintė 
Damušytė.

PHILADELPHIA, PA

Ižkilmlngai paminėta 
Vasario 16-jl

rezoliuciją Lietuvos laisvės rei
kalu. Buvo pristatyti kaimyni
nių tautų atstovai: Amerikos 
Lenkų Kongreso centro valdy
bos vicepirm. Alfreda Plocha, 
Amerikos Ukrainiečių Kongreso 
Philadelphijos skyriaus pirm, 
dr. Peter Stercho, ir latviam 
atstovavęs pastorius Maris Kir- 
sons. Šis jaunas liuteronų pasto
rius plačiai pagarsėjo Madrido 
konferencijos atidarymo metu, 
konferencijos rūmų aikštėj Ma
dride iš venų lašindamas kraują 
ant jo pamintos Sov. Sąjungos 
vėliavos. Jo nuotrauką patalpino 
viso laisvojo pasaulio spauda, o 
taip pat perdavė ir pagrindinės 
televizijos žinių agentūros.

kupijos kancleris prel. Pranciš
kus Statkus sukalbėjo patriotiš
kai jautrią invokaciją. Vilties 
choras vadovaujamas Frances 
Stankus, sugiedojo maldą už kri
tusius už Lietuvos laisvę. Mi
nėjimui vadovauti buvo pakvies
ti jaunosios kartos atstovai Rena- 
taBaraitė ir inž. Vyt. Maciūnas. 
Valdžios dignitorių išleistų pro
klamacijų skaitymą įvykdė dr. 
Ant Novasitis, perskaitęs Penn- 
sylvanijos gubernatoriaus R. 
Thomberg proklamaciją, Phila- 
delphijos komisijonierė Evelyn 
White — burmistro W. Green 
proklamaciją, ir Philadelphijos 
miesto tarybos daugumos vado
vė Joan Krajewski, kuri pristatė 
miesto tarybos vieningai priimtą

Nepriklausomybės šventės minėjime Philadelphijos Vilties choras, kuriam vadovauja 
Frances Stankus. Dešinėje — kalba Philadelphijos LB apylinkės valdybos pirmininkė Te
resė Gečienė. Nuotr. Aušros Bagdonavičiūtės

dalinimo, nuo 1918 iki 1940 
metų, ir tretįjį, kuris bus ateity
je ir kurio jo įsitikinimu ne
reikės laukti 120 metų. T. Venc
lovos brandžias mintis klausyto
jai priėmė šiltai, o rengimo 
komitetui nepagailėta pagyrimų 
už jo pakvietimą.

Meninę minėjimo dalį atliko 
Vinco Krėvės mokyklos moki
niai, paruošti mokyt. Aušros 
Bagdonavičiūtės, Philadelphijos 
tautinių šokių grupė “Aušrinė”, 
vadovaujama Eimučio Radžiaus, 
ir solistė Onutė Pliuškonienė, 
akompoi mojant Cathy Harrod. 
Minėjimo rezoliucijas perskaitė 
Liet. Jaunimo Sąjungos Phila
delphijos skyriaus pirm. Laima 
Bagdonavičienė.

Nepriklausomybės minėjimo 
metu ir dar kurį laiką po mi
nėjimo buvo renkamos aukos 
Lietuvos laisvinimo reikalam.

Pagrindine minėjimo kalbė- Nurinkta per $3,000, kurių pa- 
toja anglų kalba buvo vienuolė gal aukotojo laisvo apsisprendi- 
Gloria Coleman, Philadelphijos 
arkivyskupijos žmogaus teisių 
reikalam skyriaus vicedirektorė 
ir “Koalicijos išlaisvinti Petkų ir 
Gajauską” garbės komiteto narė. 
Ši plačiai pagarsėjusi kovotoja 
už žmogaus teises savo ilgesnia
me žodyje parodė puikiu Lietu
vos padėties pažinimą ir ypač 
jautrų supratimą Lietuvos kata
likų vedamos kovos prieš sovie
tinį okupantą. Prieš metus laiko 
seselė Coleman lankėsi Vilniuje 
ir turėjo progą asmeniškai patirti 
lietuvių tautos tikėjimo gilumą 
ir atsparumą prieš pavergėją. 
Lietuviškai pagrindinę kalbą pa
sakė poetas Tomas Venclova, 
įdomiai paskirstęs Lietuvos ne
priklausomybėje gyventus me
tus į tris laikotarpius — nuo 
Mindaugo laikų iki pirmojo pa-

procentai ati-

filmavo vieti- 
kanalas ir jo

ino principą 85 
teko LB-nei.

Minėjimo eigą 
uis ABC tinklo 
ištraukas rodė per 6 valandos ir
J1 valandos žinių programas. 
Dieną po minėjimo T. Venclova 
lydimas LB apylinkės pirm. T. 
Gečienės, lankėsi milijoninio ti
ražo laikraščio “The Bulletin” 
redakcijoj, kur turėjo ilgesnį po
kalbį apie šiandieninę Lietuvos 
padėtį su žurnaliste Paula Her- 
but. Kitą dieną laikrašty pasiro
dė jos išsamus straipsnis, supa
žindinąs su Tomu Venclova, lie
tuvių tautos laisvės siekimu, tau
tine rezistencija, ir Venclovos 
sėkmingais Lietuvos okupacijos 
sugretinimais su Afganistanu ir 
dabarties įvykiais Lenkijoje.

S a.

LOS ANGELES, CALIF
Metinės rekolekcijos Sv. Ka

zimiero lietuvių parapijoj vyks 
balandžio 8-12. Jom vadovaus 
Tėv. Antanas Saulaitis, SJ.

Ateitininkų šeimos šventė, da
lyvaujant Ateitininkų Fede
racijos vadui J. B. Laučkai, įvyks grupės. Šventės išvakarėse, bir- 
balandžio 26. 10:30 vai. pamal
dos, o po jų parapijos salėj vai
šės ir susirinkimas.

Šaulių kuopos balius įvyks ge
gužės 2, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Šv. Kazimiero parapijos salėj. 
Juozo Daumanto vardo šaulių 
kuopa metiniame susirinkime 
išrinko naują valdybą: pirm. Jo
nas Ruokis, vicepirm. Jonas 
Dženkaitis, sekr. Vladas Račius, 
ižd. Jonas Avižienis, moterų 
vadovė Judita Paškauskienė. 
Revizijos komisijon išrinkti: 
pirm. Jonas Venckus, sekr. My
kolas Barauskas ir narys Stasys 
Liseckas. Rašytojas laureatas 
Jurgis Gliaudą ir ilgametis kuo
pos pirmininkas Kazys Karuža 
išrinkti garbės šauliais.

Pirmoji komunija šv. Kazi
miero lietuvių parapijoj bus tei
kiama gegužės 3. Vaikučiai su
skirstyti į dvi grupes, kurios 
komuniją priims 9:30 ir 10:30 
vai. mišių metu.

Rašytojo Jurgio Gliaudo* nau
jos knygos pristatymas įvyks ge
gužės 17, sekmadienį, 12:30 vai. 
parapijos salėj.

Jaunimo šventė, šiemet jau 
25-oji, vyks Hollywood Palla- 
dium salėj birželio 7. Sukaktu- 
vinėj šventėj be Los Angeles 
Spindulio dalyvauja Denverio ir 
San Francisco tautinių šokių 

želio 6, šeštadienį, Tautinių na
mų salėj vyks jaunimo susipaži
nimo vakaras.

Lietuvių diena ir Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos 40-ties 
metų sukakties minėjimas bus 
birželio 22 savos parapijos ir 
Marshall aukštesniosios mokyk
los patalpose. Šventėj dalyvaus 
vysk. V. Brizgys. Meninėj pro
gramoj dalyvaus solistai Gina 
Capkauskienė ir Rimas Strimai
tis iš Kanados.

Los Angeles lietuvių skaučių 
ir skautų stovyklavietės Ramby- 
nas išlaikyfrnlf ruošiamas balius 
gegužės 16.

Los Angeles Dramos Sambū
ris birželio baisiųjų įvykių pa
minėjimui stato Antano Škėmos 
trijų veiksmų legendą “Živilė”. 
Vaidinimas įvyks birželio 28, 
sekmadienį, 2 vai. popiet King 
Starr gimnazijos salėj. Kartu bus 
pagerbta D. Mackialienė, LB 
Kultūros premijos laureatė.

Ix>s Angeles skautai šį rudenį 
švenčia 30 metų veiklos sukaktį. 
Šių metų skautų stovykla, įvyk-

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.

sianti rugpiūčio 1-16, vyks jubi
liejaus dvasioj.

Dr. K. Šidlauskas, Altos val
dybos pirmininkas.buvo atvykęs 
į Los Angeles dalyvauti vietos 
Altos skyriaus 40-ties metų su
kakties minėjime, įvykusiame 
kovo 7 Tautinių namų salėj.

Feliksas Masaitis, Los Ange
les Altos skyriaus pirmininkas, 
vasario 14 Sakų rezidencijoj bu
vo pagerbtas 65 m. sukakties 
proga. Vaišėse dalyvavo svečias 
iš Clevelando Algirdas Kasulai- 
tis ir visi Altos skyriaus val
dybos nariai su žmonomis.

Kun. Antanas Trimakas, iki 
šiol dirbęs pastoracijos darbą 
Meksikoj, persikėlė gyventi į 
San Bernardino, Calif. Vietos 
vyskupo paskirtas vikaru į Col- 
ton, Calif, Immaculate Concep- 
tion parapiją.

Californijos lietuvių radijo 
klubo nariai, susirinkę metinia
me susirinkime, tretiem metam 
perrinko tą pačią valdybą: pirm. 
D. Kaškelienė, VI. Gilys, V. Ba- 
kūnas, H. Bajalis, P. Gustas, O. 
Macėnienė, J. Gedmintas. Taip 
pat perrinkta ir revizijos komisi
ja: A. Giedraitis, A. Markevi
čius ir B. Morkis.

Lietuvos Dukterų Draugija 
metiniame susirinkime ir kitiem 
metam paliko tą pačią valdybą: 
pirm. Salomėja Šakienė, sekr. 
Irena Liuter, ižd. Angelė Vaiče- 
kauskienė, soc. reikalų vedėja 
Valė Baltušienė, sekmadienių 
kavos tvarkytoja Antanina Uldu- 
kienė. Perrinkta ir revizijos ko- 

. misija, kurion įeina Aldona Aud- 
ronienė ir Adelė Bajalienė.

— Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademija Romoj spaudai 
rengia prof. dr. Juozo Ereto pa
rašytą prel. Pr. Juro ir jo bend
rininkų biografiją “Valančiaus 
šviesa už marių”, Vlado Kulbo
ko “Lietuvių literatūrinė kritika 
tremtyje”, kun dr. Pr. Gaidos 
“Nemarusis Mirtingasis — Arki
vyskupas Teofilius Matulionis 
— eanytojaš. kalinys, kankinys 
ir laimėtojas”, prof. Konstantino 
Avižonio raštų (istorinių studijų) 
trečią tomą.

— Australijoj veikia Pabaltie- 
čių Taryba, kurios valdyba su
daroma iš bendruomenių krašto 
valdybų narių. Šios kadencijos 
metu Pabaltiečių Tarybos valdy
ba pareigom nasiskirstė taip: 
pirm. Albinas Pocius, vicepirm. 
V. Rolavs (latvis), vicepirm. Mai- 
la Taimre (estė), ižd. A. Prods 
(latvis), sekr. Aldona Butkutė.

— Saulius Anužis, JAV LB 
Krašto valdybos vicepirmininkas 
specialiem reikalam, išrinktas 
Michigano valstijos respubliko
nų partijos trečiuoju vicepirmi
ninku.

— Antano Gustaičio 4 veiksmų 
tragikomedija “Mėnulio užtemi
mas” statoma Chicagoj. Prem
jera bus balandžio 11-12 Jauni
mo Centre.

— Rašytojo Antano Vaičiulai
čio literatūros vakaras įvyks ba
landžio 25, šeštadienį, 7 vai. 
vak. Latvių namų mažojoj salėj, 
Rockville, Md. Dramos aktorius 
Juozas Palubinskas skaitys iš A. 
Vaičiulaičio naujo poezijos rin
kinio “Ir atlėkė volungė”. Po 
protramos vaišės. Vakarą rengia 
Washingtono K. Donelaičio li
tuanistinės mokyklos tėvų komi
tetas.

— Steigiamojo Seimo 60 m. 
minėjimą Chicagoj balandžio 12 
ruošia Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademija ir Lietuvių, Moterų 
Federacija. Paskaitą skaitys Vy
tautas Vaitiekūnas.

— Solistė Slava Žiemelytė 
iš Toronto, Kanados, pirmą kar
tą Chicagoj dainuos balandžio 5 
Jaunimo Centre Putnamo sese
lių rėmėjų vakarienėj.

— Vandos Aleknienės dailės 
kūrinių ir Norberto Lingertai- 
čio gintaro dirbinių paroda 
DMNP parapijos salėj, Cleve- 
lande, įvyks balandžio 25-26. Pa
rodą ruošia Neringos tunto Ži
dinys.

— Birutė Saldukienė iš Wash- 
ington, D.C., IV Mokslo ir kū
rybos simpoziumui organizuoja 
Žemės mokslo (Geoscience) se
siją. Ji padarys pranešimą apie 
Califomijos žemės drebėjimus. 
Šioj Sekcijoj su pranešimais dar 
dalyvaus dr. Jadvyga Rimšaitė iš 
Kanados, Algimantas Landsber
gis iš Washington, D.C., inž. An
tanas Girnius iš Rosindale, 
Mass. Ši sesija yra įtraukta į 
griežtųjų mokslų, technologijos 
ir architektūros programą, kuri 
susideda iš 13 sesijų. IV Mokslo 
ir kūrybos simpoziumas įvyks 
Chicagoj per 1981 m. Padėkos 
savaitgalį.

— Lietuvos laikinosios vy
riausybės 40-ties metų minėji
mas Chicagoj, jaunimo Centro 
didžiojoj salėj, įvyks birželio 7.

— Philadelphjjoj sudaryta 
antroji tautinių šokių grupė. Ją 
sudaro anksčiau šokęs jaunimas 
tarp 24-28 metų amžiaus. Abiem 
grupėm vadovauja Eimutis 
Radžius.

— Latviai, gyveną laisvajame 
pasauly, 1980 metais išleido lat
viškai 136 knygas (1979 m. — 
173). Ii jų 31 dailiosios litera
tūros, 5 apie meną, 6 apie mu
ziką, 5 latvių kalbos klausimais,. 
8 kalendoriai, 7 prisiminimų 
knygos, 16 istorinių veikalų, 5 
knygos vaikam, kitų sričių po 
mažiau.
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LIAUDIES INSTRUMENTŲ 

KURSAI LIETUVOJ
momnrou “• ■wuyw®» •“ oauouciai 
18 dtonų kMtonė on 11 dtenų VRnlųj 
lt nkakurajomla
birželio 13-14, IMI............81,549
11 DIENŲ KELIONĖ SU 6

DIENOM LIETUVOJ
gegužės 11-31, gegužės »■*>---------------------------------S1,1»
birželio 1-11, birželio 18-24-------------------------------------81449
llopos 15-25, rugp. 15-25-------   81449
rugsėjo 1-11------------------------------------------------------------81,129
epelio 1-11------------------------------------------------------------- 81489

* Lankoma: Waršuvoj 2 dienos, Vlniuj 6 dienos, Frankfurte 
1 diena; miegamieji vagonai traukiniu iki Vilniaus ir H 
Vilniaus.

Oro kelionės su Lufthansa iš Bostono, New Yorko ir 
PhHadolphijos. Galima prisidėti Ir K kitų miestų. Vietų 
skaičius ribotas. DM smulkesnių informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS 
8 Whfte Oak Road 
Newton, MA 02168 

617 969-1190
Daromi giminių iškvietimo dokumentai

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
DM rezervacijų skambinti:

617 — 888-1456

AUGĖ, IR VYTAS RASTONIAI

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Kai skrido baltos burės. Įvai
rūs solistai dainuoja B. Gorbuls
kio 14 estradinių dainų. 8 dol.

Aš tau saulėtos vasros linkiu. 
S. Klimaitė-Pautėnienė dainuoja 
B. Gorbulskio dainas. 8 dol.

DEZTEfc PAĖK

77-0V4AliAICA AVBmiB

295-4130

NAUJAUSI 
LEIDIMAI

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. Grigaitytč, Marių vėjui 
skambant. Premijuotas eilėraš
čių rinkinys. 4 dol.

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

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

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

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

Pr. Sulas, 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 Badžius, Priimk 
mane, mėnuli. Eilėraščiąi. 5 dol.

Algirdas Landsbergis, Muzika 
(žengiant j 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.
Persiuntimui pridedama 50 

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

KNYGOS LIETUVtŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 
IŠMOKTI

Introduction to Modern Lith- 
uanian — 10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas
— 8 dol.

Lietuvių kalbos žodynas vai
kam. Paveiksluotas — 6 dol.

Pridedama persiuntimui po 1 
dol. už kiekvieną knygą.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos bei lietuviškos muzikos 
plokštelės, o taip pat ir įvairūs 
lietuviški suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj: 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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.

Pakeltą* adresą, rašyk ad
ministracijai, drauge pridėk Ir 
savo seną adresą.

Nearly Two ThMisaad Ysars

Arranienents Now Hava 
Basa Mada tor Ym to T ra vai

book. undtr th* dirtctlon oi
rBOMT PMf r.

ZEMEIKIS

Ketryiioe Grigattytea eMraMlų rtekteya

MARIŲ VĖJUI SKAMBANT
laimėjo Lietuvių Rašytojų Draugjoa 1999 motų NtorMDroo 
prom*|. tlą vortkigą knygą M 4 dotertas geltose jolgyU pM 
liotavlšlų knygų ptattatojua Ir Darbininko admkitotrac|oj: 
341 Hlghtend BtvA, Brooklyn, N.Y. 11207

PMUhM iMilSonŠĮbSHl MAŽĄJA IMTUVĄ, jos pMIMmuI teug padeda 
S ptačtoa atudtM praC M. Mate paruoš^ M« paoiapki knygafo 

LITHUANIA MINOR.

| knygų ptatiMolua arba !• Idėjų: LHbuaalaa Re»e«rch Institutą, Ina.

COSMOS PARCELS EXPRESS
C OR P.

Licensed by VJiESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir Lt.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATĖNKI*»ti.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAŠ SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje Ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS
C 0 R P.

488 Madison Avenue (tarp 51 Ir 52 g-v6s) 
Floor 21st New York, N.Y. 10022 

Tel. (212) 758-1150-1

Valio jaunystei. Los Angeles 
LB jaunimo ansamblis Spindu
lys įdainavo 11 įvairių lietuviš
kų dainų. 8 dol.

Lik sveikas. Raiša Urbonienė 
dainuoja B. Gorbulskio 16 estra
dinių dainų. 8 dol.

Visas šias plokšteles išleido 
Gintaras, Hollywood, Calif. Per
siuntimui pridedama 1 dol. Gau
nama Darbininko administraci
joj, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdriudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ PO. Box32 (71-73 So. 
VVashington St), Wilkes Barre, Pa. 18703;'o Didžiojo Mew Yorko 
-rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts La ne, Woodhaven, N.Y. 11421, tol. Ml 7-6637.

*149»^X«March 23-
Moly Scripture comes alrve for you a> 

you waA the Way o4 the Cross. Your larth 
t akės deeper mearung as you pray where 
stood the tfabte in Befhiehem or kneel m 

the Garden of Geftaemane.
You wdl gare oM over the jordan VaBey 

Irom atop the Mount of lericho, visit 
Nazarefh, Gana. Mount oi Beatitudes.

many ofher piaces.

ORBITAIR INTERNATIONAL LTD. IR JONAS ADOMĖNAS RUOŠIA
ATOSTOGAS PRIE BALTIJOS

e Penkios kelionės • VIa Finnalr — CSA
e Pirmos klasės sąlygos e Palyda iš JAV

e Prieinamos kainos
** Tarptautiniai skrydžiai iš New Yorko su pNnu 

patarnavimu
• Pirmos klasės viešbučiai su vonia (du kambary)
• Trys valgymai dienoj Lietuvoj, Baltuos srity,

Ru»W ____
• tatourlet vadovo patarnavimai
• Miestų lankymas, Įskaitant bNIetus | muziejus
• Traneportacija | aerodromus

Dienos ekskursija Į Kauną Ir pusės

ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD.
29 EAST 48TH STREET 
NEW YORK. NEW YORK 10017

• Amerikos lietuvi* lydės 15 ar daugiau keleivių 
grupes iš New Yorko

• Teatrų lankymas
• Oro susisiekimas Rusijoj
• Pampinamos vizos Į RueHt
• Vakam papigintos kainos
• Depozitas 100 dol asmeniui
• Kelionėse lankoma VHnlus, Ryga, Tallnss, 

Maskva, Leningradas, Roma ir Prahi

dienos vizitas į Trakus

TOLL FREE (800) 223-7953 
NY STATE (212) 186-1500

Msese esndmeyour “iros'’broctMirsgivingcompleto Information Induding ratas and datų on your 
fhre tourlng programa to the Baltlcs.

VOiMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCH ALLER & WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, puriausios 

mėsos, lietuviška dnona ir kiti produktai 
Užeikite - įsitikinsite!

13 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 13
Mm> Vm*.: 1«M M Am. (»M» *.) — TR MMT 

Aunamn VA ė^MBBroyiue mvurroe vM e^^^to
Aatoritota^ 20-M Stolmrav Otrnet - AS <-»16

RorM Purk, i-L: . ZSS-17 natotoe Ava. — 34X196
O. N Stela Ifl, L. L: MS-A Lark Heto Rd. 010 787-0*1 
Heutota* tų, L. L: 001 Msmpotaed Tpfce. — 437-7877 
Ha s> bige: 41-M Mala SUost — M MM 
WMto HMM, N. V, The CbssePM — 

2N MamOton Ava. — TeL: 14-110 8U6

7ha tffit srpp te to $ond m this 
coupoo today By rotum moti you 
orill rocotvo a facf-pacAad toKSor 
orhfCh tom you orhot you COn OrpOCt 
ovory momont of on unforgottobto

OKpononco »

PAPAL AUD1ENCE
On your mum ynu** stop for a palgrini's 

visit to Rome and a thorough tour ot 
the Vatican and the E temai City.

• Piease send your cokxfui foider
| Name
| Address

| EiuaMk.'Njjnm

SKYRIAI:

Apple-Va Nay, Mln. 55124 
Naw York, N.Y. 10003 
Naw York, N.Y. 10011 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgoport, Conn. 0M10

7626 W. 150 St 
45 Socond Avenue 
135 W. 14tti Street 
«9Vd WG»l DrOBCIWBy 

1880 8eavlew Avė.

612 432-7083
AL 4-6456
CH 3-2583 

617 208-8784 
203 367-2863

Chicago, IN. 50620 
Cloveland, Ohlo 44134

2501 West 69 St
6069 Stato Road

WA 5-2737 
884-1738

Irvlngton, N J. 07111 
Grand Raplds, Mich. 49504 
Hackanaack, NJ. 07601 
Hartford, Conn. 06106 
Lakowood, NJ. 08701 
Los Angolos, Calif. 90022 
NowHavon, Conn. 06511 
Nswark, N J. 07106

1082 Sprlngfleld Avė. 
638-38 Bridge St N.W. 
112Mein St 
518 Perk St 
241 Fourth Street 
960 8. Atlantic Blvd. 
1329 Soulevard 
696 Sanford Avenue

374-8446 
GL 8-2256 

Ml. 342-8110' 
246-9473 

FO 3-8569 
AN 1-2904 
LO 2-1446 

373-8783

PhHsdolphia, Pa. 19122 
Phlladelphla, Pa. 19141 
Plttaburgh, Pa. 15203 
Waterbury, Conn. 06710 
Fort Wavno, ind. 46806

1214 N. 5th St 
4925 01d York Rd. 
1307 E. Ceraon Street 
555CookSt 
1807 Belneke Rd,

PO 3-4816 
GL 6-9586 
HU 1-9750 
788-1666 < 
432-5402

Worcostor, Maso. Oloto 
Youngatown, Ohlo 44503

144 MINbury Street 
309 W. Federal Street

8W 8-2868
Rl 3-0440

LIETUVA 1981
Kelionės iš Now Yorko ir Montraallo Finnalr jot lėktuvais, 9 naktys /10 dienų: Vilniuj 

S naktys/ 8 dienos, Maskvoj J naktis, Leningrade 1 naktis, Helsinky 1 naktie.
Kelionės kalnon įskaitoma ekskursijos | Kauną ir Trakus, bagažo parvežimas, visi 

patarnavimai, mokesčiai, Įėjimo bHiotal, vietovių apžlOtejlmas, visi valglaL

KELIONĖS NR. IŠVYKSTA GRĮŽTA KAINA

281 kovo 25 balandžio 3 t 075.00
202 balandžio 1 balandžio 10 S 975.00
203 gegužės 20 gegužės 29 SI 085.00 •
204 gegužės 27 birželio 5 81898.00
205 birželio 3 birželio 12 81125.00
208 birželio 24 llopos 3 81128.00
207 llopos 1 llopos 10 81128.00.
200 liepos 22 rugpIOČIo 1 81120.00
209 llopos 29 rugpIOČIo 7 81128.00
210 rugpiOčioS rugplėėlo 14 81128.00
211 rugplėčlo26 rugsėjo 4 81128.00
212 rugsėjo 2 rugsėjo 11 81128.00
213 rugsėjo 18 rugsėjo 25 81090.00
214 spalio 7 spalio 10 8 098.00
215 gruodžio 27 sausio 3 S 885.00

Katooa bazuojamoe dviem miegant vienam kambary pirmas Masės vtošbvštooaa. Už prlvoėtaa 

kaaibartaa priamkaaM.
Dėl toformacąą kroiptte j 9tophanlo Morton 9toipoon, agentėms prozidomą.

UNION TOURS INC.
6 East 36th Street, New York, N.Y. 10016

1931-1991: 59 METŲ PATIRTIES ORGANIZUOJANT KELIONES

Prašom siųsti brnšMrą "UTHUANIA 1881"

Vardas, pavardė .......................     —................ .
Adresas___________ _______________________________________________________—------------------------»P

Totofonas • * --------------------

Prašom siųsti brošiūrą amo draugui

Vardao, pavardė ...... m—      ............ ................. ........ .......... ..................... ..........—w

Adroaae .............. ..—.. .................... . ..........—....... ...... .........   -■ .............W

Tetotoaea i ,, . , , - ■ i ...... . ■ ■ .... ~ ...........
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Santrumpa: atm. įn. atminimo 
įnašas. Suma, parašyta po pavar
dės, reiškia įnašų iš viso.
lx| 10.00 — Starevičius 

Petras ir Elena $110.00.
1 x $20.00 — Vilkas Eugeni

jus ir Irena $120.00.
3 x $25.00 — Ęogdanavičius 

Stefan, atm. įn. 225.00, 
Dambrauskas Antanas ir Mal- 
vina-Vaičiūnaitė, atm. įn. 
$125.00, Jonkus Petras, atm. įn. 
$325.00.

3 x $50.00 — Jankus Vytau
tas ir Vanda $175.00, Naujokai
tis M. ir E. $80.00, Šakys Ka
zys ir Salomėja $185.00.

1 x $82.00 — Marųuette Parko 
Lituanistinė Mokykla $2,192.21.

1 x $90.00 — Kapočius Fe
liksas, kan., atm. įn. $200.00.

71 x $100.00 — Abelkis Po
vilas ir Sigutė $200.00, Antanai
tis Algirdas T. ir Auksė J. 
$800.00, Arbas Edmundas ir 
Alė $600.00, Astravas Aloyzas — 
$100.00, Audronis Antanas ir Al
dona $310.00, Avižienis Jonas 
$100.00, Bandzevičius Kazi
mieras ir Ona $100.00, Banėnas 
Antanas, inž.» atm. įn. $1,000.00. 
Barkauskas Mykolas ir Magdale
na $100.00, Barkauskas Cipri- 
jonas ir Petronėlė $300.00, Bo- 
natas Maria $200.00, Brinkienė 
Zofija $300.00, Bužėnas Ramū
nas ir Irena $100.00, Čekanaus
kas Vytautas ir Janina $200.00, 
Černiauskas Juozas, atm. įn. 
$200.00, Čibiras Jeronimas ir 
Elena $200.00, Dainys Vladas 
$300.00, Daumanto Šaulių Kuo
pos Sesės Šaulės $200.00, De
veikis Stasys ir Ona $100.00, 
Dūda Vytenis ir Daiva $120.00, 
Dženkaitis J. ir B. $300.00, 
Fledžinskas Vytautas ir Stasė 
$100.00, Gasiūnas Stasys 
$425.00, Gasparonis Monika ir 
Pranas $100.00, Giedraitis Ro
landas dr. ir Danutė dr. $300.00, 
Grakauskas Vytautas ir Nijolė 
$300.00, Gricius Jonas ir Birutė 
$110.00, Grušas Pranas ir Mary
tė $300.00, Gulbinskas Antanas 
ir Ilmara $200.00, Janušauskas 
Jonas, atm. įn. $604.00, Jonynas 
Vytautas ir Saulė $100.00, Juod- 
valkyti Eglė $400.00, Kazakevi
čius, Juozas $100.00, Kliorys 
Petras ir Jadvyga $300.00, Kul
nys Aleksas ir Laima $600.00, 
Lelis Vacius ir Ada $100.00, 
Lembertas Pranas, atm. įn.

Anglų kalba nauja virimo knyga

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

Agronome* iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plaatinlnlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
doL Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užaakau “Lithuanian Cookery” už 8 dol. Persluntlma*- 
Poatage 50 c.

V ardas, pa v ardė

Numerla, gatvė ----------------------------------- ---------------------------------

Mleataa, valatfja, Zlp____________________________________

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

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

1

PraSau pratęsti prenumeratų 1081 metim
Vardas Ir pavardė ________________________________

Adreeas __________________________________________

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus tik 
01O.SS. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $13.00.

m kaloNdorlu ..
Spaudai persui s.—~~

2422 WCST MABOUETTE ftOAD 
CHICAGO. KUNOB 40439 

9HONE: JIS 920-4497

$300.00, Lukas Jonas ir Regina 
$200.00, Lukšienė Antanina 
$225.00, Mackiala Balys ir Dalia 
$300.00, Maskoliūnas Aleksas ir 
Melanija $100.00, Matulaitis Jo
nas ir Elytė $200.00, Mikuckis 
Vaclovas $230.00, Milienė 
Albertina $100.00, Noreikienė 
Marija $100.00. Oksas Leonas ir 
Izabelė $700.00, Paliliūnas Ed- 
mund $100.00, Pamataitis Petras 
dr. ir Elvyta $100.00, Petraitis 
Paul T. $100.00, Pilka Stasys, 
atm. įn. $100.00, Polikaitis An
tanas ir Dalilė $410.00, Pretkai 
Paul ir R. $100.00, Pužauskas 
Maria ir Vaclovas $100.00, Rau- 
linaitis Julius ir Irena $300.00, 
Razutis Antanas $100.00, Remei- 
kis Nijolė O. $200.00, Šeštokas 
Vytautas ir Marija $100.00, Šim
kus Aleksandras ir Bronė 
$500.00, Talat-Kelpša Stasys, 
Vet. dr., atm. įn. $200.00, Ta
mošaičiai V.J. $200.00, Tomkus 
Leonas ir Sigita $100.00, Tumas 
Alfonsas ir Inga $400.00, Tumi
nas Česlovas ir Vlada $100.00, 
Vailionis Vladas ir Phily $300.00, 
Valokaitis Domas $225.00, Velža 
Vladas ir Eleonora $401.00, 
Venckus Jonas ir Bronė $300.00, 
Veverskis Kazimieras, atm. įn. 
$100. Vitkus Valerijonas ir Vik
torija $400.00, Vizgirda Rimtau
tas ir Danguolė $100.00, Viz
girda Tadas ir Rimantė $100.00.

1 x $120.00 — Sadauskas Ilde
fonsas (miręs) ir Adelė $1,120.00.

2 x $125.00 — Bilaitis Jurgis, 
atm. įn. $125.00, Radvenis Gre- 
gorijus ir Janina $283.00.

1 x $145.00 — Vilniaus Uni
versiteto 400 metų minėjimo ko
mitetas Los Angeles 145.00.

1 x 185.00 — Arlauskas Zig
mas, Savanoris kūrėjas, atm. įn. 
$185.00.

4 x 200.00 — Bacevičius Vy
tautas ir Sofija $200.00, Gajaus
kas Rimas $200.00, Uksas Jurgis 
ir Marcelė $1,000.00, Žygas Juo
zas, atm. įn. $300.00.

1 x $250.00 — Strijauskienė 
Petronėlė, atm. įn. $250.00.

1 x $375.00 — Liaubienė Ve
ronika, atm. įn. $375.00.

1 x $500.00 — Činga Jonas ir 
Aldona $1101.00.

2 x $1,000.00 — Kontrimas 
Ričardas ir Raimonda $1,000. 
00, Urbelis Juozas, atm. įn. 
$1,100.00.

Iš viso 95 nariai—$12,152.00 
Lietuvių Fondas įžengė į

AUKOS
LIETUVAI 
LAISVINTI
New Yorko Amerikos Lietu

vių Tarybos surinktos aukos 
Tautos Fondui, Lietuvių Bend
ruomenei ir ALTai Vasario 16 d. 
proga. Aukojo:

$200.00 — J. Juozapavičius.
$120.00 — A. Balsys.
$75.00 — J. L. Giedraičiai, 

Tėvai Pranciškonai.
$50.00 — V. Čečetienė, J. Ma

linauskas, A. Vakselis.
$30.00 — J. Kiznis, A. Simu

tis, A. E. Stakniai, P. Žilionis.
$25.00 — V. Alksninis, J. E. 

Andrušiai, J. Audėnas, A. Bort- 
kevičienė, A. Diržys, A. Matu
laitis, J. Steponaitis, A. D. Šil- 
bajoriai, J. Zabelskis, V. Stepo- 
nis.

$20.00 — V. Aviža, J. Bulevi- 
čius, A. R. Česnavičiai, V. Čes- 
navičius, V. Dubauskas, J. 
Kregždienė, J. Lugauskas, Mar
kevičius, G. Penikas, R.V. Pe- 
nikai, T. Penikienė, kun. A. Rač
kauskas, E. S. Skobeika, A. Ve- 
be liūnas.

$15.00 — J. Boreišis, V. G. 
Kulpa, E. Legeckis, E. Vainaus
kienė.

$10.00 — K. Algenis, R. 
Alinskienė, E. H. Andruška, V. 
Anonis, K. Bačauskas, E. Bublai- 
tis, A; Ilgutis, Janušonis, J. Kiau
nė, S. Klevienė, M. J. Klivečka, 
H. V. Kulber, Lietuvos vyčiai 
(per J. Adomėną), B. Lukoševi
čius, P. Minkūnas, K. Norvilą, 
S. Nutautas, V. Padvarietis, A. 
Pakalkienė, kun. J. Pakalniškis, 
P. Palys, P. A. Petraičiai, J. Rau- 
ba, B. Spūdis, E. Uselytė, V. 
Vaičiulis, V. Vasikauskas, E. V 
Vainius, J.Žukas, A. Ruzgas, 
A.A. Butai, M. Medzezinskas, 
L. Sližys.

$6.00 — V. Radzivanas.
$5.00 — C. Ašebergas, S. Ž. 

Čiapas, E. Čiurlienė, E. Daidy- 
nas, V. Dragunevičius, V. Gali
nis, kun. V. Gidžiūnas, OFM, 
P. Jakaitis, V. Jankauskienė, 
E. Kezienė, R. Kondratas, S. 
Liogys, J. Matiukas, V. Simonai
tis, K. Sirgėdas, R. Šidlauskas, P. 
Turulis, K. Graudienė.

$4.00 — E. Liogys, R. Brakas.
$3.00 — Klimavičius.
$2.00 — V. Tamošaitis, K. 

Žoromskis.
Iš viso aukų — $1,771.00.

NEW YORKO AMERIKOS 
LIETUVIŲ TARYBA

trečią milijoną ir pagrindinis ka
pitalas 1981.III.20 pasiekė 
$2,044,048.94. Gautomis palūka
nomis parėmė lietuvišką švieti
mą, kultūrą ir jaunimą $756, 
585.77.

Palikimai sudaro svarbią Lie
tuvių Fondo kapitalo dalį. Iki 
šiol palikimais gauta 
$510,811.96.

Sudarykime testamentus ir 
bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime 
šį tikslų pavadinimą: 
“LITHUANIAN FOUNDA
TION, A NON-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT, ILLINOIS 
CORPORATION, 2422 W. 
MARQUETTE ROAD,
CHICAGO ILLINOIS 60629”

Visi statykite Lietuvių Fondą, 
nes gautomis palūkanomis re
miamas lietuvybės išlaikymas.

APIE LIETUVĄ 
ANGLIŠKAI

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 
Brakas. 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.

DARBININKUI
PAREMTI AUKOJO

- /
Darbininko skaitytojai, atsiųs

dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus .ar šiaip 
spaudą parėmę:.

37 dol. — kun. A. Klimans- 
kis, New London, Conn.

26 dol. — S. Česnauskas, 
Brooklyn, N.Y.

Po 20 dol. — A. Dėdinas, 
Woodhaven, N.Y., H. Zitikas, 
Sunny Hills, Fla.

17 dol. — dr. A. Gleveckas, 
Chicago, III.

15 dol. — A. Sabaitis, Brock- 
ton, Mass.

13 dol. — A. Žemaitaitis, Los 
Angeles, Calif.

Po 12 dol. — A. Mažiulis, 
So. Boston, Mass., kun. A. Bart
kus, Frackville, Pa., V. Gintau
tas, Mountaindale, N.Y., V. Ki
lius, Flushing, N.Y.

11 do. — A. Dom, Corning, 
N.Y.

PATERSON, N.J.
Vasario 16-osios minėjime 

Lietuvos laisvinimo reikalam 
aukojo: ’

$ 100 — a.a. Jono Krukonio tes
tamentinis palikimas.

$75 — A. Virbickas.
$60 — A.B. Stankaičiai.
$50 — kun. V. Dabušis, J. 

Iškauskas, A.R. Gudeliai, A.M. 
V. Rugiai, N. Gružas.

$30 — P. P. Talat-Kelpšai, 
kun. V. Palubinskas, G. Gudelie
nė, K. L. Jankūnai, J. Kalėda, 
G.S. Klimai, J.A. Rygeliai.

$25. — A.A. Masioniai, P. Juš
ka, J. Litvaitis.

$20 — P. Tamauskas, J.B. Mi
kalauskai, A. Rubonis, Ch. Ku
tas, Iz. Keraitienė, F. Misiūnas, 
Vyt. Baltutis, A. Šaulys, A. Eit- 
manas, H. V. Adams, E. K. Pra- 
leikai, K. O. Bagomirskai, J. Jac
kūnas, M. Iškeliūnienė, Pr. L. 
Naujokaičiai, Vyt. Strolia, A. 
Diškėnas, A. Nagy.

$15 — V: Malakas, V.V. Ma- 
tusaitis, J. Misiūnas.

$10 — J. Sabaliauskas, R. Či
žiūnienė, E. Augulienė, M. Na
ruševičius, J. R. Stankaitis, V.J. 
Pavilionis, G. Jesolaitis, V. Vy- 
liaudas, G. Riggio, J.A. Kepeniai, 
A. Visockis, P. Williams, M. Šau
lienė, O. Rekešienė, O. Preikš- 
tienė, O. Stankaitienė, A.G. Mi
kalauskai, M.P. Skabeikiai, K. 
Senulienė, J. Sprainaitis.

$5 — P. Malin, St. Adomaitis, 
M. Kemežis, M.A. Aleksa, M. 
Balcetis, St. De Lasky, H. P. 
Tručiliauskas.

Iš viso surinkta — $1410.
Lietuvių Bendruomenės 

apylinkės valdyba

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kalnas
■ - —i - ■ —- ■ ■ II

10.70 dol. — A. Taoras, St. 
Petorsburg Beech, Fla.

Po 7 dol. — V. Grybauskas* 
Brockton, Mass., G. Jansoa, 
Hyannis, Mass., V. Labutis, 
Richmond Hill, N.Y., V. Stanis-* 
loyaitis, Chicago, III., L. Žvirb
lis, Brooklyn, N.Y., F. Mandei- 
kis, Centervilllė, Mass., S. Mel- 
kys, Center Harbor, .N.H., J. 
Višniauskas, Peely, Pa., A Tao
ras, Springfield, VA, F. Andriū- 
nas, Wyncote, Pa., K. Miklas, 
Plainview, N.Y., R. Stirbys, Phi- 
ladelphia, Pa., S. šakalys, Pro
vidence, R. 1., K. Vasiliauskas, 
Baltimore, Md., A. Gercas, Ve- 
necuela, K. Simanavičius, Mars- 
tons Mills, Mass., R. Novak, 
Huntington Park, Calif., V. Sa
kalauskas, Costa Mėsa, Calif., 
S. Marcinkevičius, Worcester, 
Mass., M. Kiselauskas, Worces- 
ter, Mass., J. Staskus, Brooklyn, 
N.Y., J. Gaidis, Worcester, 
Mass., V. Budrys, Elizabeth, 
N.J., A. Aleksis, Waterbury, 
Conn., J. Wanat, So. Ozone 
Park, N.Y., A. Keturakis, So. 
Boston, Mass.

Po 5 dol. — dr. H. Lukaše- 
vičius, Gulfport, Fla., J. Sta- 
rinskas, Belmont, Mass., V. Va- 
lukas, New Haven, Conn., J. 
Rūtenis, Hyannis, Mass., R. Jur
kūnas, Lomita, Calif., F. Bociū- 
nas, Sunny Hills, Fla., E. Vaite
kūnas, Jeffersonville, N.Y., J. 
Kalėda, Wayne, N.J., I. Povila- 
vičius, Yonkers, N.Y., J. K. Las- 
kauskas, Baltimore, Md., M. Bi
liūnas, Centerville, Mass., P. 
Radzevičius, Brockton, Mass.

Po 4 dol. — V. Vitkus, Roch- 
ester, N.Y., G. Žemaitaitis, Nor- 
walk, Conn., I. Anderlonis, Phi- 
ladelphia, Pa., B. Sudžinskas, 
Industry, Pa., K. Šerkšnas, E. 
Hartford, Conn., A. Aleksiejūnas, 
Chicago, III., V. Vožbutas, So. 
Boston, Mass., J. Bumiauskas, 
Baltimore, Md., J. Bradūnas,

RaHimnre, Md.
Po 3 dol. —V. Dijokas, Chi

cago, III., B. KnsopU, So. Boston, 
Mass.. E. Lenk, New Britain,

Po 2 dol. — A. šarka. Med- 
ford, Mass.. V. Simonaitis, Rich
mond HilL N.Y.. B. Antanaiti*, 
Philadelphia, Pa..N. Bayoraa, 
Pittston, Pa., J. Raymunt, New
York. N.Y.. G. Rajeckas, Mas- 
peth, N.Y., A. Migliore, Glenda- 
le, N.Y., S. Baltauskas, W. Hart
ford, Conn., S. Aleliūnas, Pitts- 
burgh, Pa., dr. W. Vaitkus, Wor- 
cester, Mass., V. Jasinskas, 
Woodhaven, N.Y., kun. J. Svirs- 
kas, Haverhill, Mass., J. Dai- 
nauskas, Chicago, III., A. Dau
girdas, Chicago, III., B. Galinai- 
tis, Westminster, Md., E. Rau
dys, Linden, N.J., A. Miškinis, 
Pittston, Pa., kun. V. Paulauskas, 
Thompson, Conn., J. Vileita, Pa- 
ramus, N.J., V. Palonas, Akron, 
Ohio, J. Vazalas,Baltimore, Md., 
R. Straiges, Abington, Pa., P. 
Gaižutis, Oakville, Conn., D. 
Polikaitis, Los Angeles, Calif., 
M. Pūkas, Woodhaven, N.Y., J. 
Baškauskas, Brockton, Mass., 
Sisters of J. Cr., Brockton, Mass., 
J. Aleksa, Amsterdam, N.Y., A. 
Alukonis, Providence, R.I., S. 
Zabulis, E. Hartford, Conn., J.
Laučka, Bethesda, Md., J. Valiu- 
šaitis, Stamford, Conn., C. Žit
kus, Baltimore, Md., M. Vaitke
vičius, So. Boston, Mass., A. 
Alukonis, Providence, R. I., J. 
Augius, Baton Rouge, LA, O. 
Danisevičius, Woodhaven, N.Y., 
A. Stepanauckas, Scranton, 
Pa., M. Kairys, N. Providence, 
R. L

Po 1 dol. — O. Bogiel, Bal
timore, Md.,-V. Ogden, Penns- 
boro, W.V., L. Banys, Brockton, 
Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MA8TERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE. P.C.

116-06 Myrtlo Avonue 
Richmond H III, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus prlva- 
žiavlmas Jsmalca ir Myrtlo Ava. autobuaala, atidaryta* 
kasdien vakarais ir šeėtadlonlals.

SKAMBINTI: (212) 441-0900
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Rečiau susirenkant, silpnėja

UŽGAVĖNIŲ VAIŠĖMIS

Blynų balius įvyko kovo 1. kininkų, tai visa ponų Povilai-

Angelų Karalienės parapijai. To- visuose parengimuose buvo St 
kių nauju narių susidarė 160,. Ruokienė, bet jau ilgesnį laiką 
tačiau čia dalyvavo gal tik koks 
trečdalis.

Naujų parapiečių priėmimas 
prasidėjo iškilmingom pamal
dom. Bažnyčioj per sumą buvo 
neįprastai daug žmonių, nes tuo 
pačiu laiku Lietuvos vyčių 41 
kuopa, dalyvaudama mišiose, 
pagerbė šv. Kazimierą.

Po mišių visi rinkosi į para
pijos salę. Vaišes pradėjo klebo
nas kun. J. Pakalniškis, sukal
bėdamas maldą; Jis pasidžiau
gė naujais parapijos nariais ir' jungiečių renginių skelbimą per 
nuoširdžiai juos pasveikino.

Parapijos tarybos pirmininkas 
A. Samušis taip pat sveikino 
naujus parapiečius. Jie buvo pa
prašyti atsistoti ir buvo pagerb
ti gausiais plojimais. Jiem sugie
dota Ilgiausių metų. Jų dėka 
padidėjo parapijos choras, o p. 
Lukas įsijungė į kolektorių ei
les.

Pietų metu visus maloniai* 
prajuokino aktorius Vitalis Žu
kauskas savo humoru apie nosį. 
Jis pasakė “paslaptį”, kodėl už
sidarė ne Apreiškimo, bet Ange
lų Karalienės parapija. Sakė, jei 

. p. Kezienė, Moterų Sąjungos 
29 kuopos pirmininkė, būtų bu
vusi Angelų Karalienės parapi
joj, tai parapija nebūtų užsida
riusi.

Deja, to gražaus komplimento 
p. Kezienė negirdėjo, nes vik
riai sukosi virtuvėj, kad svečiam 
nieko netrūktų. Tai yra pavyz
dys, kiek vienas žmogus gali 
nuveikti savo parapijos gerovei. 
Žinoma, ji turi ir nuošrdžių tal-

Laiškas redakcijai

NETIKSLUS PAPILDYMAS
Darbininke, š.m. kovo 20 d. 

numeryje Leonardas Valiukus 
savo laiške, “Patikslinimas bei 
papildymas” teigia , jog “Ri
mas Česonis pareiškė, kad res
publikonam būtų buvę tiksliau 
pasirinkti Kissinger vietoj Haig”. 
Tai yra netiesa! Mano pasakyti 
žodžiai buvo: “Net vienas Vals
tybės Departameiito pareigūnas 

1981 sausio 9 mirė mūsų mylimas vyras ir tėvas
MEČYS LEONAS ILGŪNAS

Buvo palaidotas 1981 sausio 12 Ii Apreiškimo parapi

jos bažnyčios Cypress Mills kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame už užprašytas šv. mišias, gausias 

gėles, kurios puošė jo karstą, už aukas skautams, Mai
ronio lituanistinei mokyklai. Dėkojame visiems už pareikš
tas užuojautas žodžiu, laiškais, spaudoje.

Dėkojame visiems atsilankiusiems j koplyčią, dalyva
vusiems bažnyčioje, palydėjus lems j kapines.

Dėkojame kun. Jonui Pakalniškiui už sukalbėjimą mal
dų koplyčioje, už pamaldas bažnyčioje, palydėjimą l ka-

Ypač dėkojame J. ir A. Senkų Ir J. Ir Ch. Senken 
šeimoms, kurios mus šio didžio skausmo metu taip nuo
širdžiai globojo.

Ypatingą padėką reiškiame Ir vellonles sesutei Majaus- 
k lene i k jos dukrai Majauskaltoi, kurios abi padėjo per
gyventi tas sunkias dienas ir dabar dar globoja mus.

Dėkojamo Perkūno choro choristams už dalyvavimą 
koplyčioje, laidotuvėse, už gražų giedojimą.

Dar kartą visiems nuoširdus ačiū!

Žmona Olga, sūnūs Andrius, 
Leonardas, Darius

sunldai serga ir yra ligoninėj. 
Miela Stasele, sąjungietės tavęs 
nepamiršo, ir esi visada jų širdy
se ir maldose.

Klebonas kun. J. Pakalniškis 
paskaitė malonų kun. V. Pik
turnos laišką savo buvusiem pa- 
rapiečiam, dabar įsijungusiem į 
Apreiškimo parapiją.

Baigiantis vaišėm, vyko loteri
ja, suaukota pačių sąjungiečių. 
Iš gauto .pelno paskirta suma 
Romui Keziui už nuolatinį są-

Laisvės Žiburį. Didesnė suma 
paskirta parapijai.

Sąjungietės dėkoja visiem už 
gausų atsilankymą ir nuoširdžiai 
sveikina naujuosius parapiečius, 
tikėdamos dažnai juos susitikti 
sekmadieniais parąpijoj ir visuo
se parengimuose.

Gaila, kad vis neišmokstam 
įsigyti iš anksto bilietų. Būtų 
išvengta susikimšimo prie įėji
mo ir skubėjimo, rengėjom den
giant papildomus stalus.

O.B.

1981 metų tautinis almana
chas — Brazilijos lietuvių pa
ruoštas kalendorius su įvairiais 
pasiskaitymais ir žiniomis. Al
manachą redagavo kun. Petras 
M. Urbaitis su Mūsų Lietuvos 
laikraščio redakciniu kolektyvu. 
Almanachas didoko formato ir 
gausiai iliustruotas nuotrauko
mis iš saleziečių gyvenimo ir 
lietuvių veiklos. Gaunamas ir 
Darbininko administracijoj. 
Kaina 2 dol.

man išsireiškė, kad geriau jau 
būtų turėti patį Kissinger virši
ninku negu jo imitaciją (turint 
omenyje Haig), nes originalas 
visuomet yra vertingesnis”. At
rodo, kad Valiukas, kaip tas 
senas posakis sako, “girdėjo, kad 
varpai skamba, tik nežinojo 
kurios bažnyčios”.

Rimas Česonis

Knyga apie kunigą Juozą 
Žebrį

Lietuvių Moterų Federacijos 
Bostono klubo susirinkime, ku
ris įvyko kovo 22 Liet. Pilie
čių draugijos patalpose So. Bos
tone, dalyvavo ir svečių, nes 
čia buvo pristatyta kun. Vinco 
Valkavičiaus anglų kalba parašy
ta knyga apie kun. Juozą Žeb- 
rį. Su knygos autorium kun. Val- 
kavičium supažindino klubo pir
mininkė Elena Vasyliūnienė.

Prelegentas, knygos autorius 
kun. Vincas Valkavičius vaiz
džiai kalbėjo apie kun. Juozo 
Žebrio gyvenimą ir darbus. Ku
nigas Žebris gyvenęs ir dirbęs 
tik lietuviam. Jis juos organiza
vęs ir vis stengėsis išvesti į ge
resnį gyvenimą. Daug rašęs laik
raščiuose, organizavęs Lietuvių 
Susivienijimą Amerikoj, Kunigų 
Vienybę, išleidęs kun. Vieno
žinskio dainyną, parašęs vai
dinimą apie Kražius, parašęs 
net lietuviam kariam taisykles ir 
panašiai. Tai buvęs nepavargs
tantis ir nepritrūkstantis idėjų 
asmuo. Prelegentas suminėjo 
tur būt didesnę dalį kun. Žeb
rio darbų. Ir kas baisiausia, kad 
jis buvęs nužudytas dviejų lietu
vių plėšikų nesulaukęs 55 metų 
amžiaus. Vėliau tie plėšikai 
buvę pagauti, nuteisti ir pakarti.

Buvo visa eilė klausimų, į 
kuriuos mielai atsakinėjo pre
legentas. Čia pat turėjo ir keletą 
tų knygų, kurios buvo išpirktos, 
o autorius jas pasirašė.

Po oficialios dalies, visi persi
kėlė į klubo užkandinę užkan
džiam.

Iš Piliečių Draugijos veiklos
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

draugija yra gal viena iš didžiau
sių lietuvių organizacijų Naujo
joj Anglijoj, kuri turi per 12 šim
tų narių. Buvo dar daugiau, bet 
negailestingas laikas retina gre- 

. Draugija turi didelį 4 aukštų 
namą. Jame turi savo būklą 
skautai, šachmatų klubas, yra 
valgykla, na, žinoma, ir baras, 
kuris duoda daugiausia pelno. 
Antrame ir trečiame aukšte yra 
salės, kuriose vyksta įvairūs lie
tuvių parengimai, o taip pat iš
nuomojamos ir kitiem.

Prieš porą dešimtmečių nu-

NEWARK, N J.
Lietuvos vyčių 29 kuopos Vy

tės kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet, balandžio 12, Verbų 
sekmadienį, Švč. Trejybės lietu
vių parapijos salėj turės lietuviš
kų, namuose keptų pyragų iš
pardavimą. Visas pelnas skiria
mas parapijos išlaikymui.

Lietuvos vyčių 29 kuopa ba
landžio 30, ketvirtadienį, 7 vai. 
vak. Švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos bažnyčioj turės specia
lias pamaldas už persękiojamą ir 
kenčiančią Lietuvą. Visi vyčiai 
ir kiti parapiečiai kviečiami gau
siai dalyvauti.

Rozalija Žukauskienė 

taikytas draugijos veiklai, nebu
vo keltuvo ir kitų patogumų. 
Vėliau buvo įtaisytas keltuvas, 
bet dar nėra oro vėsinimo siste
mos. Prieš porą metų į valdybų 
įėjus naujiem nariam, buvo’su
sirūpinta daryti kai kuriuos pa
gerinimus. Il-ro aukšto salė ne
turėjo virtuvės ir kitų patogumų. 
Dabar tas viskas jau įrengta. 
Tiesa, viename salės gale buvo 
įrengtas atskiras kambarys, kurį 
nuomoja Juozo Kapočiaus encik
lopedijų leidykla. Įeiti į keltuvą 
reikėdavo eiti pro barą, kuris ne
sudaro gero vaizdo su visu ten 
vykstančiu triukšmu ir kvapais. 
Didesnių švenčių proga, kada į 
parengimą ateidavo gubernato
rius ar kuris kitas aukštas sve
čias ir reikėdavo praeiti pro tą 
barą į keltuvą, kai kam rausdavo 
ausys. Jaunųjų valdybos narių 
iniciatyva, valdybai ir susirinki
mui nubalsavus, buvo padarytas 
tiesioginis įėjimas į keltuvą, ne
matant to baro. Tas gerokai kai
navo ir kai kas iš senesnių 
narių yra tomis išlaidomis ir tuo 
įėjimu nepatenkinti.

Kovo mėnesio susirinkime 
buvo išdalinti susipažinimui la
peliai — statutas South Bosto
no Lietuvių Piliečių Draugijos 
akademinėm stipendijom gauti. 
Čia pirmuoju paragrafu sakoma: 
South Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija, siekdama lietuvių tar
pe išlaikyti tautinę gyvybę ir 
sąmonę, ryžtasi aukštuosius 
mokslus einantį sąmoningą lie
tuvių jaunimą įtraukti į aktyvų 
lietuviškos veiklos ir draugijos 
darbą, todėl be kitų priemo
nių šiuo statutu steigia Akade
minę stipendiją aukštuosius 
mokslus einantiem ir visuome
ninėj veikloj aktyviai besireiš- 
kiantiem lietuviam paremti. Tai 
labai puiki mintis. Šis klausi
mas dar nebuvo svarstytas. Su
sipažinus su šiuo statutu ir pačiu 
tikslu, jis bus svarstomas se
kančiam susirinkime.

Susirinkime buvo išdalyta 
praeitų metų draugijos finansinė 
apyskaita, kurioj pažymėta paja
mos $304,707.84, išlaidos $286, 
737.60, tame skaičiuje yra $6,187 
aukų lietuviškiem reikalam. 
Grynas pelnas $17,970.24.

v. popiet First & Second 
Church salėje, 66 Marlboro St, 
Bostone. Pianistas lanko N. Ang
luos konservatoriją ir studijuoja 
pianiną ir kompozicįją. Koncer
tą rengia N. Anglijos baltų drau
gija-

Keramikos paroda t
Lietuvių Tautodailės Instituto 

skyriaus kviečiama, pirmą kartą 
į Bostoną atvyksta iš Toronto ke
ramikė Valentina Dargytė-Bal- 
sienė. Jos darbų paroda vyks ba
landžio 4-5 Lietuvių Piliečių 
Draugijos IV-to aukšto salėj. Pa
rodos atidarymas šeštadienį, bal. 
4, 7 v.v. Pati dailininkė kalbės 
apie savo kūrybą.

Ji su savo darbais yra sėkmin
gai dalyvavusi daugely parodų 
(Toronte, Chicagoj, Clevelande 
ir Irt.). Reikia tikėti, kad Bosto
no ir apylinkių lietuvių visuo
menė parodys tinkamą dėmesį 
šiai parodai.

Iš vyčių veiklos
Lietuvos vyčių Bostone 17-ji 

kuopa susideda iš trijų padali
nių: jauniai, vyčiai ir vyčiai 
senjorai. Senjoras gali būti kiek
vienas vytis, sulaukęs 30 metų 
amžiaus ir vyresnis. Bostono 
vyčių senjorų kuopa turi per 100 
narių. Jie daro susirinkimus 
kiekvieną mėnesį. Jie labai reiš
kiasi lietuviškoje veikloje, nors 
susirinkimuose vartojama dau
giau anglų kalba. Bet jie la
bai rūpinasi Lietuvos bylos ir 
lietuvių reikalais. Pav., Vasario 
16-osi.os proga jie organizuotai 
dalyvavo su vėliava bažnyčioje 
ir minėjime. Kitos organizaci
jos to nedarė, nors kai kurios 
atsiuntė savo vėliavas. Vyčiai 
surengė šv. Kazimiero minėjimą, 
gausiai jame dalyvaudami. Kovo 
mėnesio susirinkime buvo ragi
nama rašyti laiškus Amerikos 
prezidentui, Valstybės sekreto
riui, senatoriam ir kongresma- 
nam užtariant ok. Lietuvos di
sidentus, o ypatingai Skuodį, 
kuris gimęs 1929 Chicagoj. Sa-

Aukos LB
Vasario 16-osios proga, JAV 

Lietuvių B-nei per Bostono apy
linkę aukojo: $100 A. Astravas, 
po $50 — A. Girnius ir J. Vemb
rė, $40 — J. Leščinskienė, $30
— T. Bogužienė, po $25 — A. 
Andriušienė, S. Augonis, J. Cas- 
per, R. M. Gimiai, V. Kaupas, 
A. Keturakis, dr. A. Krisiukėnas,
S. Liepas, A. Mažiulis, A. Mo- 
riarty ir S. Norvaiša, po $20
— K. O. Adomavičiai, H. Če
pas, J. Girnius, V. Leščinskaitė,
T. Stankūnaitė, O. Vileniškienė 
ir Vladas, $15 — B. Paliulis, 
po $10 — K. Bačanskas, O. ir A. 
Bartašiūnai, G. Ivaška, O. Ivaš- 
kienė, E. Juciutė, J. Kačinskas, 
A. A. Kropas, B. Kruopis, V. Kuo- 
dys, V. V. Lalai, J. Lapšienė, 
O. Merkienė ir K. A. Šimėnai, 
po $5 — A. Akule, P. Jakutie
nė, K. S. Boston, M. Norkūnie- 
nė, J. Olewitz, D. Petkewich, 
J. E. Valiukoniai ir J. White, 
$3 — L. Švelnis.

THf HiDfK

__  ______ vo susirinkimuose jie skaito ži- 
Pianisto Vyto Jono Bakšio nutes iS Lietuvos Katalikų Baž- 
>acertas i vyks balandžio 5 d. 3 nyčios Kronikų, ką nors paskai

to ir ii lietuvių literatūrųs..
Seąjorų kuopos pirm. Alex 

Akule sakė: Jei nenorime išnyk
ti, tai turime veikti. Veikla ir su-

jo posakį turėtų prisiminti visos 
mūsų organizacijos, nes tai yra 
tiesa.

Mes tikrai džiaugiamės Bos
tono vyčių veikia.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Joe Casper rinkimam remti 
renginys “April Fool’s Day Par- 
ty” balandžio 5, sekmadienį, 
nuo 2 iki 6 vai. popiet So. Bos
tono Lietuvių Piliečių'D-jos sa
lėj. Įėjimas nemokamas.

Dail. Alfonso Dargio kūrinių 
parodą balandžio 25-26 rengia 
Bostono vyr. skaučių židinys.

Laisvės Varpo koncertas įvyks 
balandžio 26, per Atvelykį, So. 
Bostone Lietuvių Piliečių D- 
jos salėj.

Motinos Dienos minėjimas 
įvyks gegužės 3 Tautinės S- 
gos namuose 484 E. 4-ji gatvė 
S. Bostone.

Sv. Petro lietuvių parapijos 
sueiga-reunion vyks gegužės 17 
Lantana restorane, Randolph, 
Mass.

LAISVĖS VARPAS Soktoft- 
dlenlala 11:30-12:10 vai. 7W 
banga H) WCAS 12:10-1:00 vaL 
1460 banga Ii WBET Vedėjas 
Petras Viščinis 173 Arthur St, 
Brockton, MA 02402 Tolof. (617) 

‘666-7209
BOSTON, MASS. — WLYN 

1360 bangos sekm. nuo 1 ki 
1:30 vaL Veda S. Ir V. Minkai, 
502 E. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127. Tolof. 266-046$. 
Parduodamas Darbininkas. Di
delis lietuviškų knygų pasirinki
mas. '

BnnK-BV-mniL
Postoge pairi bothuiavs

Thaft uHnt MIHflmrffHnmiB, 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savinga

Bank būdu: Ar jums reikia pinigus padėti l ban- '* 
kų įuos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų siuntų gavęs, bankas tuoj j- 
traukla sumų j sąskaitų. Prisideda Ir užtikrlnl-

fkBB procentus, '-----/
iĮR lefbžiamus įstatymų. . t 

pF Dėl lengvo taupymo bū-. •
do per paštų skambinkit Mr. 

bonahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

JONUI JASAIČIUI
mirus, žmonai BIRUTEI, dukrai JŪRATEI Ir |oa vyrui, 
dukrai AUŠRAI, sūnui ALGIRDUI, sooortal AGNEI KE- 
ŽIENEI Ir visiems kitiems giminėms, artlmtosloms, drau-

JAV Lietučių Bendruomenės 

Kraito Valdyba

GREENHELD, MASS.
Bronius Savulis, Darbininko 

skaitytojas, ir Bronė Vyšniaus
kienė iš Garden, Mass., gavo, 
liūdną telegramą iš Lenkijos, 
kad ten Kupavos kaime, Rude
lių parapijoj vasario 16 mirė jų 
mylimas tėvas, sulaukęs 88 
metus amžiaus.

Velionis buvo gimęs Poplinių 
kaime, Vižainiu parapijoj. Ūki
ninkavo Reketijos kaime, Liuba- 
vos kaime iki komunistų okupa
cijos. Tada pasitraukė Lenkijon 
ir ten vedė ūkį Gramačišnos 
kaime, Vižainiu parapijoj.

Jo žmona Viktorija Karmelavi- 
čifltė mirė 1979. Dar paliko sū
nus Praną ir Olecką Lenkijoj, 
brolį Joną Lenkijoj ir du anū
kus.

Palaidotas vasario 20 iš Suval
kų parapijos bažnyčios Suvalkų

1981 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO/NEW YORKO

$191969

$101940
$116640 (su Ryga) 
tlINuN 
$114640 
$114840

tlMOt (m Ryga) 
$114266

Buvusiam JAV Lietuvių Bendruomenės Centro 
Valdybos pirmininkui

Seimą užprašė mišias balan
džio 12, Verbų sekmadienį, 9 
vai. ryto Gardnerio Sv. Juozapo 
bažnyčioj. Draugai ir pažįstami 
prašomi dalyvauti. — AJL

$111269

TRAN8-ATLANTICTRAVEL SERVICE, INC.
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: balandžio 4 ir 5, šešta
dienį ir sekmadienį, dail. Ados 
Peldavičiūtės - Montvydienės 
pomirtinė apžvalginė paroda di
džiojoje salėje. Balandžio 5, sek
madienį, 4 v. popiet dr. Tomo 
Remeikio knygos pristatymas 
mažojoje salėje.

Prof. dr. Tomo Remeikio kny
gos Opposition to Soviet Rule in 
Lithuania 1945-1980 prista
tymas bus balandžio 5, šį sek
madienį, 4 v. popiet Kultūros 
Židinio mažojoje salėje. Knyga 
bus aptariama simpoziumo 
būdu. Kalbės Vytautas Vaitie
kūnas, Vladas šakalys, prof. dr. 
Bronius Nemickas ir Gintė Da- 
mušytė. Moderuoja V. Vaitiekū
nas. Bus galima ir šią vertingą 
knygą įsigyti. Po visos progra
mos — kavutė. Pristatymą ren
gia Liet. Fronto Bičiulių New 
Yorko sambūris.

Hartfordo vaidintojų grupė 
balandžio 11, šeštadienį, atvyks
ta į New Yorką ir čia Kultū
ros Židinyje suvaidins A. Kai
rio komediją “Ku kū”. Vaidin
tojus pakvietė Kultūros Židinio 
Fondo jaunimo sekcija.

Pop. Jonas Paulius II per šv. 
Kazimiero šventę lietuvių koply
čioje Šv. Petro bazilikoje aukojo 
mišias lietuviam ir lietuviškai 
pasakė pamokslą. Pamokslas 
buvo užrašytas į garsajuostę. Pa
mokslo garsinis nuorašas gautas 
ir New Yorke, ir jis bus per
duotas per Laisvės Žiburio ra
diją šį sekmadienį, balandžio 5.

Birutės Kidolienės siuvinėtų 
gobelenų paroda Philadelphijoje 
įvyks balandžio 12, Kaziuko mu
gės metu, Šv. Andriejaus parapi
jos salėje. Parodą rengia ir glo
boja Philadelphijos Laisvės Var
po skautų-skaučių vietininkija, 
kuriai vadovauja s. D. Surdė- 
nienė.

1 Dail. Ados Peldavičiūtės ap
žvalginėje parodoje bus išstatyti 
44 paveikslai, daugiausia alieji
nė tapyba. Nemaža yra portretų, 
paskui eina įvairios pačios daili
ninkės sukurtos fantastinės, ale
gorinės kompozicijos, keletas 
gamtavaizdžių. Paroda vyksta 
didžiojoje Kultūros Židinio salė 
je balandžio 4-5. Paroda lanko
ma šeštadienį nuo 12 iki 8 v.v, 
sekmadienį nuo 12 vai. iki 6 v.v. 
Ofixialus atidarymas — šeštadie
nį 7 v.v. Dailininkės kūrybą 
apžvelgs dail. Juozas Bagdonas. 
Po atidarymo kavutė. Parodą 
globoja New Yorko Lietuvių 
Dailininkų Sąjunga, kurios nare 
buvo ir velionė dailininkė. E 
čia paroda bus pervežta į Toron
tą ir į Chicagą. Parodos reika
lais ir transportacija rūpinasi 
jos brolis architektas Vytas Pel- 
da iš Chicagos.

Architektas Vytas Pelda, dail. 
Ados Peldavičiūtės brolis, iš 
Chicagos atvyksta savaitę prieš 
jos parodą ir čia rūpinasi paro
dos įrengimu, jos pervežimu į 
Torontą ir Chicagą.

Dail. Juozas Bagdonas kalbės 
per dail. Ados Peldavičiūtės- 
Montvydienės parodos atidary
mą, kuris bus balandžio 4, šį 
šeštadienį, 7 v.v. Po atidarymo 
— kavutė. Paroda vyksta didžio
joje salėje.

Dail. Ados Peldavičiūtės pa
rodos proga išleidžiamas 16 pus
lapių didelio formato, gausiai 
iliustruotas leidinėlis apie jos 
kūrybą. Leidinys bus duodamas 
prie parodos katalogo.

Elena Legeddenė kovo 31, 
antradienį, išsikėlė gyventi į 
Chicagą pas savo dukrą Reginą 
Ošlapienę._

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

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

PRISTATYMAS
įvyks balandžio 5, sekmadienį, .4 v. popiet Kultūros 
Židinio mažoįoįe salėje.

Knygą analizuos: Vytautas Vaitiekūnas, Vladas Šakalys, 
prof. dr. Bronius Nemickas, Gintė Damušytė.

Po svarstybų kavutė.
Kviečiami visi kuo gausiausiai atsilankyti!

Rengia
LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIAI

Rekolekcijos Apreižitimo pa
rapijoje vyksta balandžio 9, 10, 
11 ir 12. Savaitės dienomis pa
mokslai bus 7:30 v.v., gi sek
madienį 11 vai. Rekolekcijas 
praves Tėv. Leonas Zaremba, 
jėzuitu provincijolas.

Alfonsas Samulis nuo sausio 
mėn. perėmė Kario žurnalo ad
ministravimą. Iki praeitų mėtų 
10 numerio administravo Kęstu-: 
tis Bileris. šis gi buvo perėmęs 
iš savo tėvo Leono Bilerio, ilga
mečio Kario administratoriaus.

Aniceta ir Vincas Stakniai a.a. 
Prano Vaško atminimui atsiuntė 
20 dol. pranciškonų spaudai pa
remti. Nuoširdus ačiū.

Kultūros Židiny dingo juosta, 
kurią išaudė Milda Kvederienė 
ir dovanojo Kultūros Židiniui 
per jo atidarymą. Juosta yra 20 
jardų ilgio, kokių 8 colių plo
čio, papuošta lietuviškais raštais. 
Ilgą laiką šia juosta buvo puošia
ma scena. Paskui ji dingo. Gal 
kas ją paėmė ir pamiršo grą
žinti, gal kas kur nors padėjo ir 
ten užmiršo. Dažnai ši juosta bū
tų reikalinga Kultūros Židinio 
papuošimui. Prašom ją grąžinti 
Židinio administracijai.

A a. Reginos Rajeckienės at
minimui Maironio lituanistinei 
mokyklai paaukojo: po 50 dol. 
Aleksandra Pesys, Ligija Simo- 
navičienė; 25 dol. — I. ir V. 
Alksniniai; po 20 dol. — I. ir J. 
Vilgaliai, Vladas Kolytis, Olga 
Ilgūnienė, Julija Babarskas, 
Kregždžių šeima, J. ir A. Pum
pučiai, Vitas Labutis, A. ir R. II- 
gučiai; po 15 dol. — A.F. ir A. 
Ignaičiai, J. Gerdvilienė, po 
po 10 dol. — K. ir S. Norvilai, 
B. ir E. Liogiai, Mamertas Ma- 
cezinskas. Tėvų komitetas nuo
širdžiai dėkoja už aukas.

Lieti Kati Mokslo Akademijos 
New Yorko židinys gegužės 24, 
sekmadienį, 4 v. popiet rengia 
prof. kun. Antano Rubšio knygos 
“Raktas į Šv. Raštą” II tomo pri
statymą. Kalbės sesuo Ona Mi- 
kailaitė, teologijos magistrė. Pri
statymas bus Kultūros Židinio 
mažojoje salėje.

SUSIPAŽINKIME SU 
DR. TOMO REMEIKIO KNYGA

Prof. dr. Tomo Remeikio kny
gos “Opposition to Soviet Rule 
in Lithuania 1945-1980” prista
tymas bus balandžio 5, sekma
dienį, 4 v. popiet Kultūros Ži
dinyje.

Vytautas Vaitiekūnas padarys 
įvadines pastabas, supažindins 
su knygos pirmąja dalimi ir pa
baigoje padarys baigiamąsias iš- 
vadąs.

Vladas Šakalys — pateiks 
kovojančios Lietuvos pažiūras į 
Lietuvos sovietinių kvislingų 
kompartijoje ir administracijoje 
naudingumą ar žalingumą Lie
tuvai apskritai, o ypatingai lai
kotarpy po Stalino mirties, kai 
Kremliuje vyko kova dėl val
džios. Palies taip pat ir tą lai
kotarpį po Stalino. Taip pat kaip 
okupuotos Lietuvos sovietiniai 
kvislingai atrodo kovojančios 
Lietuvos akimis, juos palyginant 
su Latvijos ir Estijos kvislingais?

Darbininko prenumerata, 
pairi Imk spaudos, pašto ir kitom 
išlaidom, nuo birželio 1 pakelia
ma nuo 13 iki 15 doL metam. 
Skaitytąja!, kurie iki šiol dar nėra 
apsimokėję prenumeratos mo
kesčio, prašomi tai nedelsiant 
padaryti, kad nereikėtų pakarto
tinai raginti. Pagal pašto nuosta
tus ilgesnį laiką skolon siųsti 
draudžiama, šiomis dienomis 
visi skaitytojai, iki šiol neatsily
ginę, buvo laiškais paraginti tai 
galimai greičiau padaryti. Admi
nistracija ypač dėkinga tiem 
skaitytojam, kurie per eilę metų 
šalia nustatytos metinės prenu
meratos prideda savo nuožiū
ra auką už kalendirių, jubilie
jaus proga ar šiaip spaudai pa
remti. Nors dėl mirties, ar kitų 
priežasčių Darbininkas ir neten
ka keletos skaitytojų, bet atsi
randa vis naujų skaitytojų, kurie 
pagausina Darbininko skaitytojų 
šeimą. Tad Darbininkas, nors ir 
sulaukęs 65 metų amžiaus, dar 
nesiruošia eiti pensijon. Visiem 
už tvarkingą atsiskaitymą, aukas 
ir talką dėkinga Darbininko ad
ministracija.

Lietuvos vyčių 110 kuopa ren
gia maldos dieną už pavergtą 
Lietuvą ir persekiojamą katalikų 
Bažnyčią Lietuvoj. Mišios ir ki
tos pamaldos vyks lietuvių pran
ciškonų koplyčioj Brooklyne ba
landžio 14, antradienį, 8 vai. vak.

New Yorko Altą savo posėdy
je kovo 18 Maironio lituanisti
nei mokyklai paskyrė 75 dol. ir 
padėkojo mokyklos chorui, to 
choro vadovei Nijolei Ulėnienei, 
mokyklos vedėjai Aldonai Mari- 
jošienei ir tėvų komitetui, kad 
leido mokyklos chorui dalyvauti 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjime, kur choras susilaukė 
gražaus pasisekimo. Ta pačia 
proga Apolinaras Vebeliūnas 
mokyklai paskyrė 25 dol. asme
ninę auką. Tėvų komitetas nuo
širdžiai dėkoja už auką.

Lena Valaitis, Vokietijos lietu
vaitė, baigusi Vasario 16 gimna
ziją, yra pagarsėjusi estradinė 
dainininkė. Išleista jos įdainuo
tų plokštelių, kasečių. Ne taip 
seniai ji varžybų keliu laimėjo 
Vokietijos lengvosios muzikos 
dainininkių pirmąją vietą ir bus 
siunčiama Vokietijai atstovauti į 
Dubliną, Airijon.

N. Y. Lietuvių Filatelistų Są
junga išleido savo biuletenio ko
vo mėnesio numerį. Pirmajame 
straipsnyje duodama gerų pata
rimų perkantiem pašto ženklus, 
toliau aprašoma klubo veikla, 
filatelistų paroda Chicagoje, 
transatlantinis oro paštas, kuriuo 
naudojosi Lietuva, aprašomos 
Lietuvos pašto ženklų laidos, 
Estijos pašto ženklų paroda 
Stockholme, Švedijoje, skelbia
mas sovietų atvirukų katalogas 
(atvirukai surišti su Lietuva) 
surinkta ir šiaip įdomių žinių iš 
filatelijos pasaulio. Biuletenį re
daguoja Walter E. Norton, gy
venąs Philadelphijoje.

ŠVENTAS RAŠTAS 
PRIEINAMAS VISIEM

DAIL ADOS 
MONTVYDIENĖS 
PELDAVIČIŪTĖS-

pomirtinė apžvalginė

PARODA

vyksta 
balandžio 4-5 Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje.

Bus Išstatyta apie M įvairių tapybos darbų.

Paroda lankoma: šoštadionį nuo 12 Iki 8 v.v., sakmsdlHiį 
nuo 12 v. Iki 0 v.v.

Atidarymas — Mtadlonį 7 v.v. Po atidarymo — kavvM.

Visi kviečiami šių rotų Ir vienkartinę parodų aplankyti.

rarotų gvoooja

NEW YORKO LIETUVIŲ DAILININKŲ SĄJUNGA

Prof. dr. Bronius Nemickas 
supažindins su knygos II dali
mi — tautinės ir politinės opo
zicijos dokumentacija.

Gintė Damušytė palies kny
gos trečiąją dalį — dokumentai, 
liečią religinį persekiojimą.

Po simpoziumo bus kavutė ir 
pasižmonėjimas. New Yorko ir 
apylinkės lietuviškoji visuo
menė kviečiami gausiai atsilan
kyti. Rengia Lietuvių Fronto Bi
čiulių New Yorko sambūris.

Raktas į Naująjį Testamentą 
tai kun. prof. Antano Rubšio 
parašytas dviejų tomų veikalas, 
vaizdžiai ir prieinamai supažin
dinąs su Naujuoju Testamentu. 
Išleido Krikščionis Gyvenime 
serija. Gaunama ir Darbininko 
administracijoje: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Pirmo tomo kaina 8 dol., antro 
tomo kaina 9 dol. Už persiun
timą pridedama 1 dol. už 1 
kiekvieną knygą.

Apreiškimo parapijos choro 

RELIGINIS 
KONCERTAS
balandžio 12, Verbų sekmadieni, 5 v. popiet 
Apreiškimo bažnyčioje

Choras ir solistė atliks 
G. ROSSINI

STABAT MATER 
Vadovauja VIKTORAS RALYS 
Akomponuoja STEVEN FRANK

Lietuvaitės. Dail. Ados Peldavičiūtės-Montvydienės tapytas 
paveikslas. Jo pomirtinė ir apžvalginė kūrinių paroda vyks
ta balandžio 4-5 Kultūros Židinyje. Paskui paroda pervežama 
į Torontą, iš ten — į Chicagą.

Rasa Bobelytė, kaip buvo 
skelbta praeitame Darbininko 
numeryje, rytais pranešinėja orą 
iš radijo stoties WABC AM 
banga. Kovo 30, pirmadienį, 8:15 
ji prąnešė orą lietuviškai. Prieš 
tai kalbėjęs ją pristatė kaip gabią 
merginą lietuvaitę, dabar būsią 
progos išgirsti, kaip skamba lie
tuvių kalba. Buvo pasakyta, kad 
New Yorke ir jo aplinkoje gyve
na nemaža lietuvių. Rasa buvo 
pasirengusi ir visą pranešimą 
paskaitė lietuviškai.

Jaunimo pamaldos bus balan
džio 12, sekmadienį, 12 v. Kul
tūros Židinio didžiojoje salėje. 
Skautai tą dieną švenčia šv. 
Jurgio šventę. Jie pasirūpins ir 
vaišėmis.

Liet. Kat Bažnyčios Kronikai, 
Lietuvos pogrindžio laikraščiui, 
kovo 19, per šv. Juozapą, suėjo 
9 metai. Ji pradėta leisti 1972 
metais.

BIBLIOTEKAI TROKŠTA 
LEIDINIŲ

Antano Maceikos vardo bib
liotekai Kultūros Židinyje 
trūksta Ateities žurnalo šių kom
plektų ar atskirų numerių: 
1973-1976 metų komplektų, 
1977 metų nr. 1, 4-6, 1978 metų 
nr. 1, 6, 8-10, 1979 metų nr. 
6-10 ir 8 ir 10.

Taip pat trūksta Į Laisvę žur
nalo 83 numerio.

Kas gali šiuos leidinius paau
koti K.Ž. bibliotekai, prašom 
siųsti šiuo adresu: A. Macei
kos vardo biblioteka, 355 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

DĖMESIO VYR. SKAUTĖM IR 
SKAUTAM VYČIAM

Atlanto rąjono vyr. skaučių 
ir skautų vyčių sąskrydis, nu
matytas balandžio 4 Hartforde, 
dėl susidėjusių aplinkybių at
šaukiamas. Apie kitą tokio 
sąskrydžio datą praneš skyrių 
vedėjai.

DANUTĖS KATHLEEN 
STASZEWSKI-JUKNYTĖS

METINĖ MIRTIES SUKAKTIS

Jau metai laiko kaip skaudūs 
širdies skausmai ir gilus, juodas 
gedulas gaubia Juknių ir Sta- 
szewskių namus . ..

Šių metų kovo 27 suėjo metai, 
kada vienturtė Katherine’s ir 
Petro Juknių dukrelė a.a. Danu
tė paliko šį pasaulį ir iškeliavo 
amžinybėn.

Tą dieną velionės a.a. Danu
tės prisiminimui ir už jos vėlę 
buvo aukojama eilė mišių Brook
lyne, Sioux City, Iowa, pran
ciškonų ir saleziečių misijose.

A. a. Danutė Staszewski-Juk- 
nytė, teišgyvenusi 27 metus am
žiaus, mirė 1980 kovo 27 Šv. 
Luko ligoninėj, New Yorke, sir
gusi trejus metus.

A. a. Danutė buvo palaidota 
1980 balandžio 1 po Prisikėli
mo mišių iš Karalienės Angelų 
bažnyčios Šv. Jono kapinėse.

Šalto granito ružavos -spalvos 
paminklas žymi a.a, Danutės 
Staszewski šeimai ir artimie
siem brangų ir mylimą asmenį 
ir niekada neužmirštamą kapą.

In Memoriam a.a. Danutės 
Staszewski-Juknytės amžinam ir 
giliam prisiminimui tilps Darbi
ninke kiek vėliau.

Jol turi kokių lietuviškų spau
dęs darbų, kreipkis į lietuvių 
pranciškonų spaustuvę Brook
lyne. Skambink 212 827-1350.

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. Draudime 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3500. Vak., savaitgaliais: 801 
654-3756.

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI Į 
LIETUVIŲ KULTŪROS FONDO RENGIAMĄ 

Anatolijaus Kairio 
3-jų veiksmų komediją 

k u -kO
Dalyvauja Hartfordo dramos mogėjų grupė 
Režlsorlus VYTAUTAS ZDANYS 
įvyks balandžio 11, Mtadlonj, 8 v.v. 

Kultūros Židiny
Po vaidinimo Kultūros Židinio žemutinėje salėjo 

veiks užkandžių Ir gėrimų bufetas. 
Bus loterija

įėjimo suka 85.00, jaunimui Iki 18 m. 83.00.
LAUKIAME VISŲ!

KULTŪROS ŽIDINIO FONDO 
JAUNIMO SEKCIJA

Bes gaikna įsigyti Mietų į rytinis pakraščio tsutielų šokių




