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JAV paskelbė, kad Sov. S-gos 
branduoline energija varomas 
žvalgybos satelitas Cosmos 1402 

.dar šį mėnesį gali nukristi į že
mę. Sov. S-ga iš pradžių buvo tai linkės tikintieji parašė tokio tu- 
paneigusi, bet paskui pripažino, rinio protestą Tverų vidurinės

mokyklos direktorei A'. Petrošie- vaikus blogomis charakteristiko
mis ir neįstojimu į aukštesnes 
mokyklas (mokytoja R. Rubavi
čienė). v

kad satelitas yra netvarkoj.
Varšuvos pakto valstybių vadų 

konferencija pasiūlė sudaryti su 
Nato valstybėm nepuolimo pak
tą ir pasižadėti pirmiem nevar
toti bet kurių ginklų, bet neuž
drausti teisės imtis kolektyvinės 
ir individualinės gynybos prie
monių. Tokius paktus Sov. S-ga 
pradėjo siūlyti 1958 bet Nato 
valstybės siūlymą kaip bereikšmį 
atmesdavo.

JAV pareiškė Sov. S-gai savo 
susirūpinimą dėl Sirijos statomų 
bazių sovietų SA-5 priešlėktuvi
nėm raketom, galinčiom pasiekti 
taikinius už 150 mylių.

Salvadoro krašto apsaugos mi- 
nisteris įsakė šiaurinio Salva
doro Čabanas provincijos kari
niam viršininkui pik. Itn. Sigi- 
ferdo Ochoa Perez išvykti į Uru
gvajų ir būti ten karo atache, bet 
pulkininkas išvykti atsisakė ir 
pareikalavo, kad krašto aps. mi- 
nisteris atsistatydintų.

Irako min. pinnjninko pava
duotojas Tareų Aziz pareiškė, 
kad Prancūzija pirks iš Irako tris 
kartus daugiau kaip iki šiol alie- 

ginklais?
V. Vokietijos prezidentas Kari 

Carstens paleido parlamentą ir 
paskelbė, kad naujo parlamento 
rinkimai įvyks kovo 6.

JAV ir Sov. S-gai pasikeitus 
pasiūlymais dėl strateginių gink
lų apribojimo, prezidentas Rea- 
gan dar šį mėn. siunčia vicepre
zidentą George Bush į Vakarų 
Europos valstybes ir Vatikaną 
pasitarti su sąjungininkais dėl 
bendro šiuo reikalu Vakarų nusi
statymo. Žadama aplankyti V. 
Vokietiją, V. Berlyną, Olandiją, 
Belgiją, Šveicariją, Italiją, Vati
kaną, Prancūziją ir Britaniją.

Britanijos min. pirmininkė 
Margaret Thatcher iš anksto ne
paskelbusi aplankė Falklando 
salas, kur ji buvo gyventojų šil
tai sutikta, bet šia savo kelione 
ji suerzino Argentiną.

Graikijos vyriausybė pasiskel
bė suformulavusi galutinį savo 
nusistatymą dėl JAV bazių Grai
kijoj. Pagrindinis nesutarimas 
bazių reikalu kyla dėl to, kad 
JAV atrodo, jog bazės reikalin
gos sekti Sov. S-gos veiksmam, 
o Graikijai — kad didžiausias jos 
priešas esąs ne Sov. S-ga, bet 
Turkija.

Libano prezidentas Gemayel 
pasiuntė prezidentui Reagan 
laišką, raginantį paskubinti 
pasitarimus dėl svetimų kariuo
menių iš Libano pasitraukimo.

Izraelis ir Libanas per eilę po
sėdžių dėl Izraelio pasitrauki
mo iš Libano iki šiol negalėjo 
susitarti net dėl darbotvarkės. 
Derybom paskubinti į Art. Ry
tus vėl buvo pasiųstas specialus 
prezidento įgaliotinis Art. 
Rytam Philip C. Habib.

Gvatemalos prez. Efram Rios 
Montt žada krašto valdybą per
leisti rinktajai vyriausybei 1985.

Lenkijos organai atsisako pra
tęsti darbo leidimus Vakarų ži
nių agentūrose ir atstovybėse 
dirbantiem lenkam. JAV ambasa
doj Varšuvoj dirba net 41 len
kas. UPI biuro Varšuvoj viršinin
kė Rudi E. Gruber buvo sulaiky
ta ir tardyta.

vimą, Jonas Paulius II pabrėžė, 
kad nusiginklavimas negali būti 
vienašaližkas... Reikalavimas 
palaipsniui mažinti ginklus turi

tojo Jėzaus Kristaus mirties ant 
kryžiaus ir prisikėlimo jubiliejų, 
turim ypatingu būdu įsiparei
goti kurti teisingą taiką ir 
melstis už taiką.

subiro Nakasone, atvykęs vizito 
į P. Korėją, pareiškė, kad Japoni
ja per 5 metus suteik - 
sianti P. Korėjai pagelbos už 4 
bil. dol.

Pirmadieniais tardo
Kiekvieną pirmadienį tardo 

klasę, kas sekmadienį buvo baž
nyčioje (mokytoja R. Rubavičienė 
ir mokytoja Bronė Kutkutė).

Savo žody mišių meta popie
žius priminė, kad kovo 25 prasi
dės jubiliejiniai Atpirkimo me

“Mes, žemiau pasirašę Tverų 
apylinkės tikintys tėvai, iš savo 
vaikų sužinoję apie jūsų vado
vaujamoje mokykloje dėl bažny
čios lankymo vykdomą jų perse
kiojimą ir terorizavimą, reiškia
me griežčiausią protestą.

Renginiai sekmadieni
Jau kuris laikas tikintys mūsų 

vaikai specialiai yra trukdomi, 
kad sekmadieniais ir šventėmis 
negalėtų dalyvauti bažnyčioje 
laikomose pamaldose, p kas iš
drįsta nueiti — yra barami už 
giedojimą, patarnavimą prie al
toriaus, dalyvavimą adoracijoje 
ar procesijoje, už atsakinėjimą 
kunigui pamaldų metu. Kad vai
kai negalėtų sekmadieniais at
vykti į bažnyčią ir atlikti savo 
pareigų, jūsų vadovaujamoje 
mokykloje ar kultūros namuose 
bažnytinių pamaldų metu (nuo 
10 iki 2 v. popiet) imta rengti 
vaikus trukdantys užsiėmimai 
(šokiai ir kitokios pramogos;, ku
rie anksčiau sutilpo į šiokiadie-

jų programų atlikime.

“Juodi sąrašai”
Už bažnyčios lankymą mūsų 

tikintys vaikai įtraukiami į “juo
dus sąrašus”, pagal kuriuos pas
kui varginami: tardomi, baugi
nami, pajuokiami. Tuo ypač 
pasižymi mokytoja Regina Ru
bavičienė ir mokytoja Regina 
Čeplinskienė.

Kad galėtų tuos “juodus sąra
šus” sudaryti, mokytojos ver
buoja vaikus sekti savo draugus 
ir paskui viešai klasėje, kaip jos 
sako, “iki aguonos grūdelio” vis
ką išpasakoti “bažnytininkų” 
bauginimui ir pajuokimui. Tam 
tikslui mokytojos panaudoja tin
ginius, negabius mokinius. Rašo 
jiems gerus pažymius, nors jie ir 
nemoka. Tokiu būdu vaikus ver
buoja mokytoja Regina Čeplins- 
kienė.

Kitus mokinius baugina, žadė
damos įtraukti į “specialius są
rašus” ir nusiųsti į rajono švie
timo skyrių.

Vaikus muša
Mokytojos — Regina Rubavi

čienė, Greivienė, Tilvikaitė, Pra- 
jerienė — baugina vaikus, žadė
damos mušti.

Ir dėl bažnyčios lankymo, ir 
dėl kitų dalykų vaikus muša mo
kytoja R. Rubavičienė, mokytoja 
Greivienė, mokytojas Šimanaus
kas.

Baugina išbraukti, o kartais ir 
išbraukia iš mokykloje veikiančių 
ir vaikams patinkančių būrelių 
bei ratelių (mokytoja R. Čeplins
kienė).

Mažina pažymi už olgesj
Mažina elgesio pažymius už 

lankymąsi bažnyčioje ir taip ge
rus vaikus sulygina su chuliga
nais (mokytoja R. Rubavičienė).

Giria vaikus, kurie draugus 
pravardžiuoja davatkomis, o at
sikertantiems į pravardžiavimą 
mažina elgesio pažymį iki 2 (taip 
mokytoja R. Rubavičienė pasi
elgė su mokine šniukšite). 

vai patys ateina pasikalbėti, pa
sislepia, kad išvengtų susitiki
mo (mokytoja R. Rubavičienė 
nepriėmė mokinės Vilmos Jur
kutės tėvelio).

Už bažnyčios lankymą baugina

Tąso vaikus už plaukų
Verčia vaikus meluoti, paskui 

viešai juos pajuokia, prilipdy- 
damos melagio vardą (mokytoja 
R. Rubavičienė, mokytoja A. Su- 
džiuvienė). Tąso vaikus už plau
kų, ausų, daužo juos per galvą, 
viena ranka prisilaikydami ar 
prispaudę kur prie sienos. Ypač 
tuo pasižymi mokytoja R. Ruba
vičienė ir atsakingas už tvarką 
mokytojas Ši manau skas, kuris 
apskaldymui vaikus nusiveda į 
kabinetą ir dar paklausia, per ku
rią ausi duoti.

Apkaltinami už “sukiUmą”
Vaikams pasisakius, jog yra 

tikintys ir lankantys bažnyčią, 
jie apkaltinami ir baudžiami “už 
sukilimąprieš mokytojus ir akių 
draskymą” (mokytoja R. Rubavi
čienė, mokytoja R. Čeplins
kienė).

Draudžiama vaikams ateiti į

(nukelta į 2 psl.)dienomis vaikai būtų užimti, arba

Brooklyno Botanikos sode šiltadaržiuose buvo pastatyta lietu
viška eglutė. Prie jos stovi eglutę papuošusios skautės: 
Rita Jakaitė, Sigita Alksninytė, v.s. Ramunė Česnavičienė 
ir Petras Rasimas, šiltnamių direktorius, kurio protekcija 
eglutė buvo pastatyta.

POPIEŽIUS AUKOJO

Pirmoji Naujųjų Metų diena, 
kuri Bažnyčios liturgijoj yra 
pažymėta Kalėdų ir dieviškosios 
Marijos motinystės ženklu, visa
me katalikų pasauly yra maldos 
diena už taiką. Tai pabrėžė 
popiežius Jonas Paulius II, šv.

už taiką 16-osios pasaulinės Tai
kos dienos proga.

“Visą Dievo tauta, visi geros 
valios vyrai ir moterys, tari būti 
ištvermingai auklėjami taikai. 
Turi būti raginami ir drąsinami 
kurti taiką - * ■ Visi tari jausti pa
reigą savo aplinkoj panaudoti 
pačias geriausfts priemones

prisiekdindami, kad 
ntėse nedalyvaus.

Žinodami, kad daugelis mo
tos darbais (karvių mel

us, kiaulių šėrėjos) ir negali 
fkčįos dažnai lankytis bažny- 

mokytojai vaikams bažny
čią lankyti leidžia tik su tėvais.

Griežčiausiai draudžiama

Griežčiausiai vaikams drau
džiama dalyvauti procesijose, pa
tarnauti prie altoriaus ir ypač 
giedoti ar atsakinėti pamaldose.

Liepia neklausyti tikinčių 
savo tėvų, vadindamos juos tam
siais ir atsilikusiais žmonėmis.

Vaikams teigia, jog bus geriau, 
T i naktimis vaikščios į kiną ar 

šokius, nei lankys bažnyčią. 
Taip mokytojos mūsų vaikus 
verčia tapti chuliganais.

Mokytojos persirengusios 
• X šnipinėja

Mokytojos ne tik vaikus verčia 
šnipinėti, bet ir pačios pasi
verčia šnipėmis ir ateina į baž
nyčią. Mums yra žinoma, jog jūs, 
direktore A. Petroškiene, 1981 
m. Velykose, vaikų žodžiais ta
riant, buvote pasivertusi čigone: 
išsidažiusi, persirengusi čigoniš
kais rūbais, kad nebūtumėte 
žmonių atpažinta, sekėte bažny
čioje vaikus. Tokia slapuke šni
pe 1982 vasario 7 buvo pasi
dariusi ir mokytoja R. Rubavi- 
čįeųė. Ji sekė ir užkabinėjo į

MISIĄS UŽ TAIKĄ

tarpusavio sugyvenimo, drau
gystės ir taikos ugdymui... Ka
re dalyvauja dvi tarp savęs kovo
jančios pusės — Taikos nega
lima sukurti be dialogo be dvie

jų pusių bendradarbiavimo... 
Dėl to visi turi įsipareigoti, visi 
turi bendrai dirbti taikos išlai
kymui ir užtikrinimui... Taikos 
negalima sukurti ir išlaikyti vie
nos pusės pastangomis .. .”

EUROPOS PARLAMENTAS 
PRIĖMĖ REZOLIUCIJĄ 
__ _ -  ____________ ’■ - 

sausio 13

lės Ko- bourge (sausio 13) priėmė rezo-

sai buvo prieš, 7 susilaikė. Rezoliucija, pateikta Europos
Debatuose už rezoliuciją stip- Parlamento Politinės Komisuos, 

riai paris*kė- dr. Otto von Habs- buvo priimta 98-ais balsais, 6- 
burg, referentas; Anglijos atstu- iem balsuojant prieš, 7-iem šo
vai — Alan Tyrrell ir Simmons;
Vokietijos — Weaeking ir See- 
ler, Italijos — Grankowski ir 
Romualdu

Prieš rezoliuciją pasisakė 3 at
stovai: 2 socialistai ir vienas ko
munistas.

Šios rezoliucijos priėmimas 
yra reikšmingas parėmimas Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos kovos 
dėl jų laisvės ir nepriklausomy
bės.

Priėmus rezoliuciją, Vliko 
delegacija suruošė priėmimą, 
kuriame dalyvavo gausus būrys 
Parlamento narių.

Apie rezoliucijos priėmimą 
pranešė taip pat UPI agentūra. 
Amerikos Balsas perdavė šią ži
nią į Lietuvą.

Amerikos Balsas, pasirėmęs 
UPI korespondento pranešimu

SOVIETINĖ “TIESA”, 
LKB KRONIKA IR VATIKANAS

Lietuviškai leidžiama sovieti
nės komunistų partijos “Tiesa” 
1982.XI.17 paskelbdino tokį ta
riamą Tverų (jų Plungės rajono) 
vidurinės mokyklos mokytojų 
redakcijai adresuotą laišką:

“Mes, Tverų vidurinės mo
kyklos mokytojai, dirbdami savo 
tiesioginį mokymo auklėjimo 
dąrbą, pajutome bandymus truk- 
dymrnet Hštf s f^ftlBtnHdkyk- 
los reikalus, mūsų darbą pako
reguoti. Tverų bažnyčios kuni
gai K. Velioniškis ir altarista J. 
Paliokas visokiais būdais, nesi- 
bodėdami net šmeižti, stengiasi 
apjuodinti mūsų mokytojų ko
lektyvą, atskirus mokytojus, nu
teikti tėvus prieš mokyklą. Tuo 
tikslu sukūrė šmeižikišką raštą ir 
apgaule išgavo tėvų parašus. 
Mokyklos mokinius vilioja į 
savo pusę, kaip įmanydami, — 
skatindami dovanomis, pinigais, 
siekia, kad kuo daugiau vaikų 
giedotų bažnyčios chore, patar
nautų apeigoms.

Bažnyčios tarnai ragina moks
leivius sekmadieniais nedaly
vauti mokyklos renginiuose ir 
net pradėjo juos atitraukti nuo 
pamokų bažnytinių švenčių 
metu ... Mokytojai negali toliau 
kęsti, kad šmeižtais būtų bando
ma apie juos sudaryti viešą nei
giamą nuomonę”.

Po tariamu laišku išvardinta 
15 mokytojų pavardžių (jų tarpe 
yra tik 3 vyriškos pavardės ...).

Iš tikro mokytojai tokiu reika
lu turėtų kreiptis ne į sovieti
nės komunistų partijos' padali
nio Lietuvoje organą “Tiesą”, o 
tiesiogiai į sovietinės Lietuvos 
švietimo bei propagandos tvar- 

-kytoją-ministerį ar į religijų rei
kalų tarybos įgaliotinį prie mi- 
nisterių tarybos Anilionį. Juk 
pastarasis rengia kunigams “se
minarus”, “ekstremistus” kuni
gus moko ir “rūpinasi”, kad vie
nintelė Lietuvos “kunigų semi
narija galėtų daugiau priimti 
kandidatų”; parenka kandidatus 
į vyskupus, o tik “vyskupas Vin- 

apimti visus, o ne tik vieną ar 
kitą pusę. Tarp savęs kovo
jančios jėgos tari drauge sutarti- 

mo tarpsnius, įsipareigodamos 
nusiginkluoti tuo pačiu metu ir 
vienodame laipsny.

silaikius. <
Tarp kalbėtųjų, raginusių šį 

dokumentą priimti, buvo Vokie
tijos atstovas Otto von Habs- 
burg, Austro-Vengruos imperijos 
palikuonis. Jis apibūdino So
vietų Sąjungą kaip paskutinę 
didžiąją kolonijinę valstybę pa- 

v šauly ir pridūrė, kad trijuose Pa
baltijo kraštuose— Estijoje, Lat
vijoje ir Lietuvoje — vykdoma 
sistematiška rusifikacija.

Europos įstatymų leidžiama
sis organas nutarė perduoti re
zoliuciją specialiam Jungtinių 
Tautų Dekolonizacijos Komi
tetui ir taip pat komitetam, kurie 
seka Helsinkio Baigminio Akto 
žmogaus teisių įgyvendinimą.

Lietuva, Estija ir Latvija buvo 
jėga inkorporuotos į Sovietų Są
jungą 1940 metais. Jungtinės 
Amerikos Valstybės šio sovietų 
akto niekada nepripažino.” 

centas Sladkevičius net raštu 
bandė įtikinti kandidatus, kad 
susilaikytų nuo konsekracijos”.

Tame pačiame 1982.III.24 Vil
kaviškio “seminare” Anilionis 
piktinosi, kad JAV gyvenantis 
prof. V. Vardys savo knygoj “Ka
talikų Bažnyčia ir disidentizmas 
Sovietų Lietuvoje” skatinąs 
žmones rašyti peticijas, “kurios 

voje prieš ateistus. O kunigai ir 
rašo, pvz., kun. Jonas Matulio
nis iš Kybartų rašo pareiškimą 
valdžios organams ir greitai jį 
perduoda į ‘Kroniką’...” (žiūr. 
LKB Kronikos Nr. 53). Matyti, 
“sekdami” prof. V. Vardžio pata
rimu, ir Tvėrų mokyklos moky
tojai “parašė” visagalės komu
nistų partijos organui aną skun
dą ... O šis be datos laiškas pa
skatinęs “Tiesos” koresponden
tą Stasį Budraitį apsilankyti Tve
ruose — ištirti tikrosios padėties. 
Savo “tyrinėjimo darbui” duoda 
įmantrią antraštę: “Saldainiai su 
piktu įdaru”, tuo lyg priminda
mas JAV užnuodytų Tylenol tab
lečių nuotykius . ..

Korespondentas patyręs, kad 
“mokytojai laikosi tarybinių į- 
statymų dėl tikėjimo laisvės ... 
Juk Tarybų šalyje yra tikėjimo 
laisvė ... Mūsų šalyje bažnyčia 
atskirta nuo mokyklos ... Pa
sirodė, kad ne mokykla trukdo 
bažnyčiai, o priešingai — bažny
čia stengėsi kliudyti normaliam 
mokyklos darbui.” Svarbiausia, 
tos “tarybinės tikrovės klasto
tojai” pasistengę perduoti per 
Vatikano radiją mokytojų laiške 
minimą “šmeižikišką raštą”, po 
kuriuo apgaulės būdu išgavę ir 
mokinių tėvų parašus ...

Čia ir išlenda visa yla iš pro
pagandinio maišo. Pasirodo, kad 
anas mokytojų “laiške” minimas 
“šmeižikiškas raštas”, adresuo
tas Tverų vid. mokyklos direkto
rei A. Petrošienei, buvo jau 1982 
bal. 5 pasirašytas 21 mokinių 
tėvų, o jo nuorašai pasiųsti Tve
rų apylinkės vykdomojo komiteto 
pirmininkui Prąjeriui, Plungės 
rąj. vykd. komiteto pirmininko 

lionui km. Kostai Vehoniškiui 
ir Telšių vyskupijos valdytojui 
kun. Antanui Vaičiui. Nors Tve-







stati

užsienin reikalų komitete ir P®* 
remti tą reikalą sausio mėnesį 
vykstančioje senato sesijoje,

dris^firita 
drf<£W

sės pirm. šen. Paul Lasalt yra 
pažadėjęs senatoriui Percy šį 
reikalą paremti ir pagreitinti. "■

Amerikos Lietnvią Taryba pa
ruoš- medžiagą radijo valandė
lėm'Vasario 16 minėjimų proga.

Richard Derbiu stengiasi kong
rese pravesti įstatymą, kad būtų 
siekiama laisvės Lietuvai. Tokį 
sprendimą norima padaaryti ry
šium su Vasario 16 d. Kad pasi
sektų tą nuostatą priimti, reikia 
jiem surinkti 218 kongresmenų

tintieji tą medžiagą panaudoti' 
radijo -valandėlėse prašomi ne
delsiant pranešti ALTO centrui, 
2606 Vest 63sd Street, Chicago, 
IL 60629, kokių juostelių jiem 
botą reikalinga.

remti, galėtų būti labai naudin
gi- Pažymėtina,- kad kongresme
nas R- Darban yra lietuvių kil
mės ir nuoširdžiai stengiasi Lie
tuvos reikalus paremti.

stovų Rūmuose sukalbėti invo- 
kadąą ALTAS pakvietė diliau
sios JAV lietuvių parapijos

.. -1.. »-Į..v ,i msrųrieue rarno—-Kienoną cun. 
Alrtaną .‘Zalraraiidr^.

y apie Lietuvą
ALTO garbės narys adv. Ste

ponas Bredes atsiuntė raštą, ska
tindamas priminti, kad artėjant 
Vasario 16-tai dienai įvairių

lėm Vasario 16 minėjimam Ee^ 
tuvių ir anglų kalba. Jau yragau- 
ta gana gausiai pareikalavimų, 
bet dar bus priimami skubiai 
atsiųsti ir narui prašymai. Pra- 
matant pašto patarnavimo lėtu
mą, užsakymai tari boti padaryti 
tuojau, kad būtų galima laiku 
persiųsti.

Senatorius Charles Percy, pa
prašytas Amerikos Lietuvių Ta
rybom pirmininko dr. Kario 
Šidlausko, daro pastangų praves-

sios Europos — Laisvės Radi!- 
jui Europoje. Tuo re&alu^sei^ 
Percy pažadėjo pagretontai pta-
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Solistė Ona Gailiūtė-Zubavičienė

PATERSON, N.J

PHILADELPHIA, PA

Antanas ir Ona Juškaičiai yra 
išauginę ir išmokslinę labai gra
žią šeimą. Vyriausias sūnus Jo
nas yra farmacininkas, Ona —

— Vytenis Dūda ir Angelė Ma
čiulytė atliks meninę programą 
Lietuvių Fondo baliuje, Los An
geles, Calif., sausio 22.

kos teorijoj bei harmonijoj. Ji 
sugebėjo sau gaidas nusitrans- 
ponuoti į tinkamą tonaciją. Pa
žymėtina, kad ji gerai versdavo 
tekstus iš svetimų į lietuvių kal
bą, suderindama muzikos ak
centą su žodžio kirčiu.

Iš O. Zubavičienės stambes
nių pasirodymų verta paminėti 
tris dainų rečitalius: Judson 
Hali, Carnegie Recital Hali,

ONAI ZUBAVIČil 
INYBĖN IŠKELIA

— Kardinolas J. Bemartlin., 
Chicagos arkivyskupas, Il-ijjii 
Pasaulio Lietuvių Dienų meto, 
liepos 3, 10 v j. Quigley South 
seminarijoj, 7740 South Western 
Avė., aukos mišias ir pasakyspa.- 
mokslą.
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vietoje lengvomis sąlygoniiprab 
savininkas parduoda genliihri- 
kytą namą. Kreiptis: J. Daugėla, 
27 Ormond Beach, Fla. $074. 
Tek 904 441-7916.

— Daytona Beach ir apylin
kių Amerikos lietuvių klubas, 
atsiųsdamas Darbininkui stiprin
ti 25 dol. auką, praneša, kad 
klubo narė Viktorija Andriulis 
klubui paaukojo 30 dol. ir įdubo 
narys Algirdas Alksninis --40 
dol. Aukos paskirtos aa. dr Sau
dargo atminimui. Klubo valdyba 
už tai jiem dėkoja.

— II Pasaulio Lietuvių Dieną 
meno komisiją sudaro Vincus 
Lukas—pirmininkas, Daka te- 
pelytė, Donatas Kavaliūnai, Al
gis Trinkūnas ir Vladas V0i3.

Antano Ir Onos Juškaičių 
vedybinė sukaktis

Praėjusių metų lapkričio 28 
Juškaįčiąį atšvejitė, savo ąųksiųę 
vedybinę sukakti. 12 vai. Šv. ka-

— Spaudos ir knygų kioskas 
bus kas dieną atidarytas Chica
gos Jaunimo Centro patalpose 
II-jų Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu.

užgeso dar viena dainos puose
lėtoja, solistė Ona Zubavičienė. 
Ji buvo prieš metus mirusios

keliu. Prelegento tema “Anks
tyvosios lietuvių emigracijos 
sceninė veikla Philadelphijoj”. 
Dr. Vaškelis dėsto rusų kalbą ir 
literatūrą Lafayette kolegijoj 
Easton, Pa., o laisvu laiku ren
ka medžiagą, knygas, spaudą iš 
ankstesnės išeivijos klestėjimo 
laikų Kultūrinę vakaronę rengia 
Philadelphijos LB apylinkė su 
Lietuvių Namų Kultūros Centro (ji taip rašėsi savo vardą ir mo- 
vadovybe.

Vasario 16-osios minėjimas į- 
vyks vasario 20, sekmadienį, 
2 vai. p.p., Lietuvių Namų di- ■ Į 
džiojoj salėj. Minėjimo rengėjos 1
— Philadelphijos ir Pietinės I Į
New Jersey LB apylinkės, talki- B g
nant visom organizacijom. Į

Vasario 16-osios proga per B |
WFLN-FM radijo stotį (95.7 B
banga) vasario 20, 6:30 vai. B |
vak. bus transliuojama tradicinė B I
kasmetinė programa. Si geriausia B
klasikinės muzikos stotis Phila- B /
delphijoj nuo 1968 duoda pusva- f
landį lietuviškai programai ang- B /
lų kalba, už tai neimdama jokio B /
mokesčio. Philadelphijos lietu- n/
viai prašomi parašyti stočiai pa- H
dėkos laiškus. Stoties adresas: H
WFLN Radio Program Director, B
8200 Ridge Avė., Philadelphia, BB|
Pa. 19128. T.C. I

— Kuri. dr. Kęstutis Trinto- 
kas, Ateities vyr. redaktorius, 
yra pakviestas 1983 vasaris mė
nesį atvykti į Australiją k va
dovauti rekolekcijom Austrijos 
lietuvių kolonijose.

zimiero parapijos bažnyčioje jų 
intencija mišias koncelebravo 
parapijos.ądministratorius kun. 
Jokūbas Pallivathukkal ir kun. K. 
Pugevičius. Pamokslą pasakė 
kun. K. Pugevičius.

Mišiose, be sukaktuvininkų 
ganą plačios giminėm dalyvavo 
daug jų draugų irpažįstamų. 
Po mišių Indian Trail restorane, 
Franklin Lakęs, buvo vaišės gi
minėm ir kviestiniam svečiam.

— L.S&T. Romo Krimtos 
Šaulių kuopa, St Petenburg, 
Fla., surengusi sėkmingą kelionę 
į Karibų salas, atsiuntė Darbi
ninkui 20 dol. auką. Nudrebus 
ačiū.

Dr. Petras Kaladė, praeitų 
metų rudenį išleidęs moks
linį veikalą — “Maistas ir 
ligos, maisto biochemija”, 
500 dol. auka parėmė Dar
bininko spaudos darbus. 
Darbininko administracija 
už tokią didelę auką nuo
širdžiai dėkoja.

Šv. Andriejaus parapijos salėj 
sausio 23 tuoj po lietuviškų mi
šių (apie 12 vai.) įvyks nuo ru
dens atidėtas V. Krėvės šimto

kąlinfo meno numeriai buvo jos 
pačios sklandžiai pritaikyti lie
tusių kalbai. Turėjo nemaža lie- 
tųyių liaudies bei mūsų kompo
zitorių originalios kūrybos.

p. Zubavičienė buvo nuo
širdi lietuvių socialinių bendra
vimų muzikos programų talki
ninkė. Per 30 metų gyvenimo 
Nęw Jersey,* paprašyta niekada 
neatsisakė atlikti meninę progra
mą arba prie jos prisidėti ir už tai 
nereikalavo jokio “honoraro”. 
Priklausė prie Vargonininkų- 
Muzikų Sąjungos, 4 metus dir
bo centro valdyboj iždininke. 
Uoliai lankė S-gos susirinkimus 
bei valdybos posėdžius. Buvo 
pareiginga, aktyvi narė. Skaitė ir 
Muzikos Žinių žurnalą.

Antanas ir Ona Juškaičiai nėra 
eiliniai Sv. Kazimiero parapijos 
nariai. Jie abu. yra čia gimę, 
čia krikštyti ir čia 1932 lapkričio 
28 parapijos bažnyčioje sutuokti. 
Užtat jie kaip retas kas ir yra 
prie parapijos prisirišę ir visą 
laiką rūpinasi jos gerove. Para
pija yra jiem kaip antri namai. 
Antanas visą laiką priklausė prie 
Šv. Kazimiero pašalpinės draugi
jos ir ilgą laiką buvo valdybo
je, eidamas sekretoriaus parei
gas. Jau 35-ti metai jis yra parapi
jos iždo globėjas — trustistas ir 
kaip toks nuo 1970 yra parapijos 
tarybos narys. Be to, jis ilgą laiką 
priklauso prie Sv. Vardo draugi
jos. Šiuo metu yra ne tik Šv. 
Kazimiero parapijos tos draugi
jos pirmininkas, bet vadovauja 
ne visos Passaic apskrities Šv. 
Vardo federacijai. Ona buvo 
veikli Šv. Onos draugijos narė, 
kol ta draugija gyvavo, o dabar 
veikia sodaliečių draugijoje. 
Abu Juškaičiai daug darbo įde
da, kai parapijoj vyksta kokie 
ners parapiniai renginiai. Be jų 
pagalbos niekad neapsieinama.

New Yorke mieste, ir Jaunimo 
Centre, Chicagoj.

New Yorke jai fortepijonu 
akomponavo pasižymėjęs kon
certinis pianistas Fritz Kramer. 
Chicagoj pianinu palydėjo a.a. 
Algirdas Kačanauskas.

Onutė turėjo mezzo-soprano 
balso tembrą, vidutinio stipru
mo, gerą tarseną. Įsigyvendavo 
į dainos dvasią, charakterį. Dau-

— JAV LB X-osios tarybos 
I-osios sesijos ruošimo komite
tas, sėkmingai užbaigęs savo 
darbą, sveikina Darbininko re
dakciją ir administraciją, linki 
geros sėkmės Naujuose Metuo
se. Iš likusio pelno skiria 25 
dol. spaudai paremti ir nuošir
džiai dėkoja už išspausdintas ži
nias ir straipsnius apie LB tary
bos darbus. Pasirašo: kom.pirm. 
Angelė Kamienė ir apyl. pirm. 
Mečys Krasauskas. Darbininkas 
dėkoja.

V. Belecko ir J. Zubavičiaus 
iniciatyva įsteigus naują lietuvių 
Sunny Hills koloniją, 1979 
persikėlė su vyru į Floridą, kur 
įsigijo didelį žemės sklypą ir pa
sistatė gražius, modernius na
mus. Bet Onutei likimas kitaip 
padiktavo, mirtis išplėšė ją iš 
gyvųjų tarpo, ir mažai jai teko 
Floridos saulute pasidžiaugti. 
Per anksti užbaigė šios žemės 
kelionę, ir Sunny Hills lietuvių 
kapinėse jau atsirado taurios lie
tuvės naujas kapas.

Ilgai prisiminsim jos gerus 
darbus, jos pastangas išlaikyti 
lietuvišką dainą gyvą žmonių 
gyvenime, jų pastogėse. O ypa
tingai “Sodžiaus garsuose” ilgai 
jos balsas skambės ir ateinan- 
čiom lietuvių kartom.

— Valstybės sekretorius ir po
nia Shultz sausio 20 surengfe 
priėmimą diplomatinių nisijij 
šefų ir jų žmonių garbei. Lietu
vos atstovas ir ponia Bačkienfe 
buvo pakviesti ir dalyvavo tame 
priėmime Valstybės departa
mento Benjamin Franklin sve
tainėje.

Visą gruodžio mėnesį Frank
lin Plaza viešbuty- vyskusioj ka
lėdinių eglučių parodoj buvo iš
statyta ir lietuviška šiaudinukais 
papuošta eglutė. Eglutę parodai 
paruošė Moterų Klubų Federa
cijos Philadelphijos klubas, va
dovaujamas Snieguolės Jursky- 
tės. Parodos atidaryme dalyvavo 
tautiniais drabužiais pasipuošę 
V. Krėvės mokyklos mokiniai, o 
programoj šoko Vakarinės tauti
nių šokių grupė, vadovaujama 
K. Razgaičio. Programa buvo ro
doma per NBC kanalo Evening 
Magazine.

Skaučių židinys, talkinant jau
nųjų skautų tėveliam, suruošė 
tradicines Kūčias su pritaikyta 
programėle. Kaip ir kasmet, Šv. 
Andriejaus parapijos salė buvo 
pilna žmonių, kurie maloniai 
praleido keletą valandų lietuviš
komis tradicijomis perpintame ’karonė su prof. dr. Bronium Vaš- 
vakare. Šiais metais valgių, or
ganizavimu rūpinosi M. Sušins- 
kienė, o programai vadovavo sk. 
Laima Bagdonavičienė.

Philadelphijos Lietuvių Na
mai kasmet ruošia Naujų Metų 
sutikimą. Pastaruosius dvejus 
metus ruošą perėmė jaunas ko
mitetas, vadovaujamas Vyto 
Bagdonavičiaus. Jaunatviškas 
entuziazmas atnešė puikius re
zultatus. Dalyvių buvo per 230, 
o apie pusė jų jaunoji karta. Pro
gramai buvo pakviestas panto
mimikas Paulius Rajeckas, kuris 
visus sužavėjo savo išradingumu 
ir originalumu. Įdomiai papuoš
ta salė, geras maistas ir visom 
generacijom pritaikyta muzika 
sudarė šaunaus Naujų Metų su
tikimo nuotaiką.

1983-tieji metai žada eilę įdo
mių renginių Philadelphijoj. 
Pirmasis įvyko rašant šias eilu
tes. Tai V. Krėvės mokyklos 
tradicinė eglutė sausio 9. Mo
kyklai šiais metais vadovauja 
Gabrielius Mironas, kuris taip 
pat yra ir LB apylinkės pirminio*

metų gimimo minėjimas. Dr. 
Vincas Maciūnas, žymus Krėvės 
specialistas, skaitys paskaitą 
“Šimtametis Krėvė”. Asmeniš
kais prisiminimais apie savo tė
vą pasidalins Aldona Krėvytė- 
Mošinskienė, o Krėvės kūrybos 
paskaitys aktorė Julija Dantienė. 
Kartu vyks Krėvės darbų ir laiš
kų parodėlė. Atsilankiusieji bus 
pavaišinti kavute su užkandė
liais. Minėjimą ruošia Philadel
phijos LB apylinkės valdyba. 
Visi Philadelphijos apylinkių 
lietuviai kviečiami minėjime da
lyvauti ir pagerbti mūsų tarpe 
gyvenusį, kūrusį ir mirusį rašy
toją, kurio vardu dargi pavadin
ta Philadelphijos lituanistinė 
mokykla.

Lietuvių Namų Kultūros Cent
ro salėj sausio 29, šeštadienį, 
7 vai. vak. įvyks kultūrinė va-
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— International Club of 
ington vadovybė sąųsįo 11 su
rengė poniai Shultz, Valstybės 
sekretoriaus žmonai, pagerbimą. 
Ji yra to klubo garbės pirmian- 
kė. Į jos pagerbimą buvo pa
kviestos diplomatinių misijųiefij 
ir JAV vyriausybės narių žmo
nos, jų tarpe ir p. O. Bačkienė.

tės duetuose bei kvartetuose ge
ra partnerė. New Jersey valsti- 
toj dažnai juodvi dainuodavo lie
tuvių ir amerikiečių šventėse. 
^975Kultūros Židiny M. K. Čiur- 
Jionio 100 metų gimimo minėji- 
bae, atliekant jo muziką, abi 
velionės su kitais dainininkais 
dalyvavo “Psalmių” noneto atli
kime. Taip pat ir J. Stankūno 
“Sodžiaus garsų” plokštelėj yra 
keli numeriai, atlikti pavieniui 
ir kartu. Ir koks skaudus sutapi
mas: abi iš gyvųjų tarpo jau yra 
-iškeliavusios.

O. Zubavičienė-Gailiūtė buvo 
gimus 1921 balandžio 26 Andrie- 
jave, Kretingos apskr. Lietuvoj. 
Nuo pat vaikystės ji turėjo pa
traukimą prie dainos. Gimnazi
jos mokslo laikais dalyvavo 
moksleivių choruose ir vis siekė 
pažinti dainos meną studijų ke
liu. Baigus Švėkšnos gimnaziją, 
įstojo į Kauno muzikos mokyk
los dainavimo klasę, bet tik vie
nerius metus ten mokėsi, nes 
vokiečių okupacija sutrukdė. 
1943 ištekėjo už Jono Zubavi
čiaus ir kurį laiką gyveno Kre
tingoj. Karo audra juodu nubloš
kė į Vokietiją. Ten ji susirado 
vieną vokietį dainininką ir priva
čiai ėmė balso pamokas bei daly
vavo lietuvių muzikinėj veikloj.

1949 su savo vyru emigravo 
į JAV ir apsigyveno Clark mies
tely, New Jersey-valstijoj. Čia 
ji sistemingai tęsė savo balso la
vinimą pas Stellą Volani-Kon- 
čiuvienę, kuri buvo nuolatinė 
jos vokalinio meno auklėtoja. 
Jai suprantant svarbą mokėti 
sau pasiskambinti pianinu, kurį 
laiką jai pagelbėjo J. Stankūnas. 
Ne <tik pramoko skambinti, * bet 
ir įsigijo daugiau žinių muzi-

12. Taip išėjo, kad tą savaitę 
parapijoje nebuvo lietuvio kuni
go, tad sodalietėm mišias auko
jo T. George, pranciškonas iš 
Šv. Bonaventūros vienuolyno Pa
tersone.

Antrą valandą po pietų para
pijos salėje buvo surengtos gra
žios vaišės, kartu jau ir kalėdi
nės, sodalietėm ir Šv. Vardo 
draugijos vyram. Mat, beveik 
visų šių vyrų žmonos yra soda- 
lietės, tad paskutinį mėnesio 
pirmadienį abi draugijos daro 
savo susirinkimus parapijoje. 
Tuomi sutaupoma laiko, nes esti 
vienas į parapiją važiavimas. 
Ir šiaip šios dvi draugijos labai 
glaudžiai bendradarbiauja vi
suose parapijos rūkaluose.

Po vaišių buvo Bterija sutelk
ti parapijai daugiau lėšų. Buvo 
taip pat kalėdinių žaidimų, ir 
keletą v^ėndų buvo labai gra
žiai pabemirauta ir įdomiai pra
leistas laikas.

Kalėdų švenčių proga, kaip 
kasmet, taip ir šiemet, sodalietės 
iš visokių savo per metus ruoštų 
renginių parapijai paremti įteikė 
1,000 dol.

kykloje ir dabar visuose doku
mentuose) gailestingoji sesuo, 
Antanas — medicinos daktaras, 
Marytė — baigusi sekretorių mo
kyklą, o Juozas gavęs magistro 
laipsnį iš psichiatrijos. Juškai
čiai yra susilaukę 17 vaikaičių, 
kurių vyriausias yra jau 23, o 
jauniausias dar tik 4 metų.

Ilgiausių metų Antanui ir Onai 
Juškaičiam!
Ir sodaliečių pirmas rūpestis 

yra parapija
Šv. Kazimiero parapijos soda

lietės kasmet iškilmingai šven
čia savo tradicinę metinę šven
tę, t.y. Nekalto Prasidėjimo 
šventę gruodžio mėnesį. Šį kartą 
jos tą šventę atšventė gruodžio

Mirė rašytojo V. Krėvės 
giminaitė

Gruodžio 4 staiga mirė N. Ha- 
ledon gyvenusi Julija Vaikš- 
noraitė — Logman, kuri buvo 
gimusi Patersone ir priklausė 
prie Šv. Kazimiero parapijos. 
Julija paliko savo vyrą, dukterį 
su žentu ir dvi seseris. Palai
dota gruodžio 6.

Julijos motina buvo Vinco Krė
vės pusseserė. Kol V. Krėvė bu
vo gyvas ir gyveno Philadel- 
phijoje, aplankydavo Julijos tė
vus ir šeimą Patersone. Kai ra
šytojas mirė, Julija, pasiėmusi 
savo motiną ir prisisodinusi pil
ną automobilį kitų patersonie- 
čių, buvo nuvažiavusi į jo šer
menis.

— Okupuotoj Lietuvoj gruo
džio 23 mirė kanauninkas Leo
poldas Chomskis, Baltosios Vo
kės klebonas, Vilniaus arki
vyskupijoj. Buvo gimęs 1885, 
kunigu įšventintas 1910. Nors 
buvo sulaukęs 97 m. amžiaus, 
klebono pareigas ėjo iki mirties. 
Gruodžio 25 mirė kun. PrarciS- 
kus Leonas, Garliavos alta
ristas, Vilkaviškio vyskupijoj, su
laukęs 90 m. amžiaus. Kunigu 
įšventintas 1915. Turimom ži
niom, 1982 metais okupiotoj 
Lietuvoj mirė 22 kunigai. Per
nai visom šešiom Lietuvos vys
kupijom buvę įš,V£ntįųti-tikJ<8 
naujų,.kunigų-, į r Kauno. Jonikų, 
seminariją valdžios pareigiai 
leido priimti tik 22 ar 23 jau
nuolius, nors norinčių įsto-ti 
buvo bent dvigubai daugiau.

— Berželis, Hartfordo tautiniu 
šokių grupė, vasario 5, šeštadie
nį, 7 vai. vak. Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos salėj, Churcli 
St., New Britam, Conn., rengia 
metinį balių-koncertą. Dėl bi
lietų ar stalų užsakymo kreiptis 
į Birutę Monaco. Tel. 643-2955.

DARIAUS IR GIRĖNO 
SUKAKTUVINIS KALENDORIUS
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pusitarant, persiunčiant brangiau, žemėlapi* na-
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tikis, Dayton, Ohio, O. Limitas,* 
Ėlizabeth, N.J., E. Adomaitis, 
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SAULĖLEIDIS
Prano Naujokaičio naujas ei

lėraščių rinkinys “Saulėleidis”1 
ką tik išėjo iš spaudos. Kaina 4 
dol. Ši ir kitos lietuviškos kny
gos, plokštelės bei suvenyrai 
gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highiand Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1983 metam

Vardas ir pavardė

Adresas____ .____

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
kainuoja tik 12 dol. Visiem kitiem prenumerata —15 dol. 
metam.

Siunčiu už prenumeratą $----------
Už kalendorių $.--------
Spaudai paremti $.--------

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTIMŲ DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
(VAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

®PACKAGf EKPRESS &TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED BYVNESHPOSYLTORG)

Cbicaao 22, m. — 1241 Ne. AsMmm! Avenue

.Y. 11218

475-9746

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
Įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

VYRIAUSIA IŠTAIGA: 1776 BROADWAY, NEWY0RK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6500; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotai. Visi muitai apmokami mūsų Įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

goods. The lowest prlces In 
neighborhood. Ūse our lay- 
away pian.

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

Custom mede fur and sheep-

Highiand Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

305 6734220 
435-1854

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto Iki I valandos vakaro. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 vslandos ryto Iki 4 valandos popiet

MŪSŲ SKYRIAI
Miami Beach, FU. 33130-1201 17 St. .
Alleotown, Pa. — 126 TSghman Street

Sparčiai auganti milijoninė

paMkaiv^
— KUKViENO ASMENS INDELIAI KASOJE APDRAUSTI IKI 100,000 DOL. — 

KASOS

VA#
 /v *•- "i «"-* 

‘

' (fr SPORTAS

ATGAIVINAMA 
FUTBOLO 

KOMANDA
Sudaroma Lietuvių Atletų 

Klubo futbolo komanda, su kuria 
pramatoma dalyvauti “Old 
Timers” (priešpaskutinis pa
sispardymas) žaidime prieš Chi- 
cagos Lituanicą Chicagoj liepos 
4-tos dienos savaitgalį, ryšium 
su lietuvių sporto žaidynėm, ku
rios kaip tik vyks Pasaulio Lie
tuvių Dienų metu. Visus buvu
sius futbolo žaidėjus prašoma 
atsiliepti, nes gerai pasiruošus ti
kimasi prieš mūsų brolius chica- 
giškius vėl laimėti, kaip ir praei
tyje. Skambinkite Petrui Vainiui 
po 7 vai. vak. telefonu. 516 
261-3780. Jo adresas: 12 Bany 
Dr., E. Northport, N.Y. 11731. 
— P.V.

. ............    tmd HfeeMhto^P.
111., J. Stašaitis. Brockton, Mass.,į Davidon, Conn., L. Tri-
E. Ramančionis, Woodhaven, lupaitis, Washin^on, ,D.C.

25 dol. — H. Liktorius, Ft
Lauderdale, Fla.

20 dol. ■— K. Algenis, Wdod- ;
haven, N.Y.

Po 20 dol. — K. Kalvaitis^.
■'n

■ ■■ ■■■ I—■■ lUi

ttXT0lRARIC

«*ei JAMAICA AVStfUB 
(Car. 77tii Straat)

296-4130

PADĖKA
Sirgau ir buvau West Hudson 

ligoninėje Keamy, N.J., nuo 
1982 liepos 28 iki rugpjūčio 7. 
Dabar jaučiuosi gerokai pasvei
kusi ir sustiprėjusi. Jau galiu at
sidėkoti savo draugams, kurie 
mane guodė, lankė ir dovanas 
nešė, man esant nevilties va
landoje.

Dėkoju Elvirai Znotienei, 
gyv. Kearny, N.J., Liucijai Znu- 
tienei ir Aldonai Znutaitei, gyv. 
Harrison, N.J.' Jos savo maši
nomis mane pas daktarus, į li
goninę ir mano vyrą, visokiais 
reikalais važinėjo. Ypatinga pa; 
dėka E. Znotienei ir Bronei 
Venckienei, kurių dėka man 
sišėlęė atgauti didžiąją dalį ma
no' išplėšto turto. Tikiuos, leid 
nereikėtų bylinėtis, sugrąžms 
man ir likusią dalį.

Protarpiais, atgavusi sąmonę?, 
prie ' savo lovos ant štaliukp 

; pastebėjau”'ir1 ^ėh^r,
ik* ,,šhf<miMyiifų7 'Tieffiš 4 gfcriad^ 
riams, pristačius iems tas gėry
bes, ir visiems lankytojams lai
bai dėkoju.

Ypatinga padėka tenka mahb 
Vj46n*‘sesutei Vaclovai OrVf- 
dienei, kuri specialiai iš Chica- 
gos atlėkė manęs aplankyti. Taip 
pat aplankė mano giminaitė Bi
rutė Stanaitienė.

Ypatinga padėka prelatui 
Scharnui, kuris paruošė mane 
amžinybei.

Ona Skurvydieriė

6334000' 
8154700 
486-2818 
925-2787

312 227-4850
. (OMO 8454678 

3654780

___~ŪMI46 
362 4784871

215 WA 54878 .
---- 802-M24778
____  3814880 

coa Beach, FŪ-, S. Jankauskas, 
Hot Springs, Ark-

Lomita, Calif, dr. E. Kasaitis, 
Baltimore, Md., J. Rudaitis, Ha- 
milton, Ont, R. Šlepetys, Brick- 
town, N.J., dr. L. Kriaųčeliūnas, 
Palos Ik., III., A. Voketaitis, 
New Haven, Conn., L. Vaitkevi
čius, Woodside, N.Y., A. Trainis, 
Fairfield, Conn., J. Mikeliūnas, 
E. Chicago, III., S. Slye, Ozone 
Park, N.Y., S. Kuzminskas, Wa- 
terbury, Conn., J. Jurkuvėnas, 
Brooklyn, N.Y., V. Audėnas, Uni
on, N.J., I. Kerelis, Palos Pk, 
III., S. Luinis, Somerville, 
Mass., V. Lietuvninkas, Eliza- 
beth, N.J., S. Martinonytė, So. 
Boston, Mass., R. Giedraitis, 
Smithtown, N.Y., Z. Snarskis, 
Worcester, Mass., V. Akelaitis, 
Cleveland, Ohio, L. Gudelis, 
Hot Springs, Ark., C. Kancis, 
Valley Stream, N.Y., D. Jonaitis, 
Woodhaven, N.Y., kun. dr. J. 
Grabys, Watervliet, N.Y., B. Jan
kauskas, Fort Salonga, N.Y.

8 dol. — B. Kazukauskas, Sil- 
ver Spring, Md.

Po 7 dol. — P. Brazauskas, 
Paramus, N.J., A. Raguckas, Bal
timore, Md., A. Petrash, Rich
mond Hill, N.Y., J. Maurukas, 
Surfside, Fla.

Po 6 dol. — M. Vitkus, Lake 
Ronkonkoma, N.Y., T> Banys, 
Cambridge, Mass. Ji J

Po 5 dol. — B. Graužinis, 
Los Angeles, Calif., A. Mackevi
čius, Jamaica, N.Y., J. Šileikis, 
PortOrange, Fla., M. Lembertas, 
Santa* MotaSca, Calif.; V. Žiatig^ 
ra, Roslindale, Mass., E. Buš
kevičius, Hartford, Conn., M. 
Damas, Naperville, III., V. Kau
pas, Concord, N.H., T. Alinskas, 
Ridgewood, N.Y., J. Pažemėnas, 
Queens Village, N.Y., J.Z^ailevi- 
čius, Baltimore, Md., J. Lioren- 
tas, Hollywood, Fla., P. Kaladis, 
Maspeth, N. Y., A. Arūnas, Wood- 
haven, N.Y., O. Kreivėnienė, 
Media, Pa., A. lacona, Phila
delphia, Pa., J. Perminąs, Pro- 
vidence, R. L, A. Griaudzė, Avon, 
Mass., A. Keblys, Montreal, 
Que., P. Gruodis, Chicago, III., 
J. Paškevičius, Chicago, Ilk, A. 
Ramanauskas, Daytona Beach 
Shores, Fla., S. Zacharka, Cor
ning, N.Y., E. Sandanavičienė, 
Brooklyn, N.Y., A. Zizys, Wood- 
haven, N.Y., V. Sniuolis, Brock
ton, Mass., J. Sodaitis, Ormond 

ALEX SHEEP8KIN AND FUR CO. 
79-03 JAMAICA AVĖ. 
WOODHAVEN, N.Y. 11421 
TEL. 212 298-1182

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

/Yra geriausia ir patogiausia bankinė įstaiga 
visiems lietuviams.

Ui IRA penate indėliu* KASA šiuo meta moka 11%

ralius, Št Čroiz, USVI, A. Šilei
ka, Philadelphia, Pa., J. Černius, 
Brooklyn, N.Y., A. Šetikas, Old - 
Saybrook, Conn., M. Molynas, 
Fresh Meadows, N .Y., A. Laurai
tis, Flushing, N.Y., J. Gerdvi- 
lienė, St Petersburg Beach, Fla., 
R. Kondrotas, Richmond Hill, N. 
Y., St Nutautas, Woodhaven, N. 
Y., E. Kezienė, Woodhaven, 
N.Y., E. Lenk, New Britain, 
Conn., P. Račkauskas, Dor- 
chester, Mass., V. Gedmintas, 
Woodhaven, N.Y., A. Ūselis, 
Ridgewood, N.Y., M. Lem- 
bertienė, Santa Monica, Calif., 
kun. V. Pikturna, Riviera Beach, 
Fla., S. Suipka, Maspeth, N.Y., A. 
Žukienė, Woodhaven, N.Y., I. 
Kubilius, Vernon, Conn., P. Šil
bajoris, Syosset, N.Y., G. Raz- 
vad, Milton, Mass., J. Asiūnas, 
Hartford, Conn., A. Čižauskas, 
Falls Church, VA, A. Juozaitis, 
Lakewood, Ohio, I. Povilavičius, 
Yonkers, N.Y., A. Malakas, Flor- 
ham, Park, N.J. Br. Juškauskas, 
Hudson, Mass., J. Misiūnas, Fair 
Lawn, N.J., A. Mikėnas, Omaha, 
Nebr., kun. I. Gedvilą, Big Tim- 
ber, Mont., V. Dubauskas, Wood- 
haven, N.Y., R. Barauskaitė, Los 
Angeles, Calif., A. Nielsen, 
Glastonbury, Conn., E. Gorodec- 
kas, Worcester, Mass., A. Ąžuo- 
laitytė, E. Waymouth, Mass., J. 
Musteikis, Rochester, N.Y., H. 
Gineitis, Dorchester, Mass., A. 
Betulis, Hot Springs, Ark., R. 
Žinąs, Bethlehem, Pa., E. Liobė, 
Woodhaven, N.Y., J. Katkus, 
Brooklyn, N.Y., R. Gruodis, Mt. 
Airy, Md., dr. A. Gleveckas, 
Chicago, 111., J. Tamultus, Clear- 
wafer, Fla., M. Gofensas, Brock- 

rnond Hill, N.Y., J. Smith, Fort 
Myers, Fla.

Po 4 dol. — J. Vaičys, Albion, 
N.Y., B. Dapšys, So. Boston, 
Mass., Gr. Būga, Scranton, 
Pa., D. Kasper, Brockton, Mass.

Po 3 dol. — V. Svalbonas, 
Delta, Pa., A. Birutienė, Wood- 
haven, N.Y., J. Alyta, Flushing, 
N.Y., J. Ajuskas, Malden, Mass., 
J. Žvirblis, Vineland, N.J., A. 
Shatas, N. Miami Beach, Fla., 
H. Johnson, Richmond Hill, 
N.Y., E. Shimauskas, Brooklyn, 
N.Y., M. Seflerienė, Vernon, 
Conn.

Po 2 dol. — A. Strigus, Nep
tūne City, N.J., S. Bagdonavi
čius, Philadelphia, Pa., B. Ga- 
linaitis, Westminster, Md., J. 
Dabužinskas, Woodhaven, N.Y., 
J. Norbutas, So. Boston, Mass., 

kūnas, Washington, D.C., E. 
Gaižutis, Woodhaven, N.Y., V. 
Oniūnas, Woodhaven, N.Y., A. 
Batalin, Putnam, Conn., J. Ma
tulaitis, Worcester, Mass., Z. 
Grabnickas, Lake Wales, Fla., 
Z. Petrauskas, Dorchester, 
Mass., V. Gamziukas, Buffalo, 
N.Y., A. Brazdžionis, Vistą, 
Calif., V. Bagdonas, Miami 
Beach, Fla., K. Palčiauskas, St 
Petersburg Beach, Fla., V. Dap- 
šis, Glendale, Calif.

Po 1 dol. — S. Karmazinas, 
Woodhaven, N.Y., J. VazaliSį 
Baltimore, Md., J. Dialtuva, Pro- 
vidence, R.I. ;

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja. :

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELES

Kalėdos, Aušros Vartų Mont- 
realio choro įdainuota 14 kalėdi
nių giesmių: Tyliąją naktį, Sku-* 
binkit piemenys, Nakties tyloje,“ 
Piemenėliams, vargdienėliams, 
Tylią naktį, Angelų balsai, 
Sveikas Jėzau gimusis, Linksmų 
Kalėdų, Laukiame su viltim, 
Berneliai kelkit, Ateikit vaike
liai. Tyliąją naktį, Linksmą gies
mę ir Iš padangių tplimų. Kaina 
10 dol.

Nauja diena, Dainos pasišokti 
ir klausytis. Dainuoja dvynukai 
Astra ir Andy Šalčiai: Serenada, 
Oi niekados, niekados nepamir
šiu, Neišeik, neišeik tu iš 
sodžiaus, Už kalnų toli toli, Mei
lės ieškok, Paskutinis sekmadie
nis, Aš atsimenu namelį, Man tu 
graži, Kaiminka, Iškeikime stik
liuką, Nauja diena, Tave aš 
pažinčiau tamsią naktį, Ar 
skirsimės. Kaina 10 dol.-<1' 

muzika, atlieka Rimas Kasputis 
su modemiška gitarų-trumpetės- 
akordeono elektrine akusti
kos palyda. Dainuoja: Vien tik 
mums, Pavasaris gimtinėj, Prie 
šaltinio, Varžybos, Ateis tokia 
diena, Vai žydi, žydį, Paryžiaus 
tango, Žibuoklės, Mergužėlė ir 
Vėlyvi žiedai. Kaina 9 dol.

Lauksiu tavęs ateinant. 
Montrealio vyrų okteto įdainuos 
ta 17 patriotiniu lietuviškų dai
nų ir maršų. Kaina 10 dol.

Taip pat gaunamos ir šios nau
jausios plokštelės: Kur ginta
rais. — Montrealio jaunimo an
samblis atlieka 16 kūrinių. Kai-^ 
na 10 dol. Dainos, muzika irį 
gėlės — įvairių kompozitorių ir 
artistu atlikti 12 kūrinių. Kaina- 
9 dol. Leonas Baltrus — ari
jos ir dainos. Kaina 8 dol. Aras.^ 
toli nuo tėvynės — Toronto vyrų 
choro dainos. Kaina 10 dol. 
Nerija — Clevelando studenčių 
vieneto dainos. Kaina 8 dol. 
Pavasaris — dainuoja dvynukai 
Šalčiai Vokietijoj. Kaina 10 dol. 
Užaugau Lietuvoj — lietuviškų 
dainų rinkinys. Kaina 8 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, naujos lietuviškos knygos 
ir lietuviški suvenyrai gaunama
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anavęs, gan era ir pasikeisti su 
puraian jiiiy WMbii i i ui i, kurie turi 
pad&įęsvįe'kstsialB^kad



Klepsch v dr. von Habsburgo
. Apie žiu Europos Parlamento

KARDINOLŲ SKYRIMAI
DUODA PROGĄ IŠKELTI
OK. LIETUVOS KLAUSIMĄ

baltinė padėtis suteikia progą

- ----- ---

ar Popiežius kartais Konsistori
jos proga nepaskelbs viešumai 
prieš trejus metus in pectore

Habsburg ir Tyreli. PobOvis 
buvo labai sėkmingas ir praėjo 
pakilioje nuotaikoje.

šyta Frmffarter AB&meine cija, latviai ir estas. Dr. Bobe- 
Zešteag (du straipsniai—vienas lis padėkojo visiem už sėkmiri- 
prieš sesųą, kitas po sesijos), - gų rezoliucijos pravedimų ir pa- 
taipgi Dfe žurnale tilpo rauną, po to kelbėyo dr. von

Vienam atstovui pareikalavus, 
balsavimas buvo pravestas ne

tarnautiprte'akmiaus, kamkvie-

1982 kovo 9 Tverų mokyklos Pokalbio metrų pavaduotojas

ri Bažnyčios

Idurinėje mokykloje buvo tikri-

bavičienė dėl bažnyčios laaky-

-- - * ulr g J-Mm ■ ■ n DCuKlIlClUS.

nuo bankroto išgelbėti

nu patvirtinti. Pagal

tems Birutei Graži-

Audrai Žemgulytei ir Almai Ža

mui 1982 kovo 14. Mokytoja pa-

pataisymų — taipį kaip buvo pe
kūrime dalyvavo dr. Otto von

Naujų kardinolų paskyrimas įrituojamas vien ryšium su lat
vio kardinolo paskyrimu. Artė-

(i latvio

likybės tvirtove ne tik Pabalti
jyje, bet apskritai visame komu
nistų užvaldytame pasaulyje.

yra ta, kad kardinolu m ,pec-

nistntorių vyskupų Julijoną Ste
ponavičių.

mis dienomis atspausdino di-


