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Izraelio nepartinė komisija, 1982 liepos 21 Šv. Tėvas pa
tyrusi aukštų Izraelio pareigūnų . skyrė kun. Antaną Vaičių Tėl- 
veiksmus per palestiniečių žu
dynes Beirute, atrado, kad gy
nybos ministeris Ariel Sharon 
yra asmeniškai atsakingas už žu
dynes ir turi atsistatydinti. Jis 
atsistatydino.

Prezidentas Reagan, kalbėda
mas Amerikos žydų vadam, ragi
no Izraelį užšaldyti nauju žydų 
kolonijų steigimą okupuotose 
arabų žemėse, o Jordaną — pra
dėti tiesiogines derybas su Iz-

Izraelio nepartinė komisija,

VYTAUTO SKUODŽIO BYLA 
ESANTI LABAI SVARBI

šių vyskupijos ir Klaipėdos prela- 
tūros apaštaliniu administrato
riumi, o kartu ir vyskupu.

Lietuvos kunigai ir tikintieji 
šį Šv. Tėvo paskyrimą sutiko 
palankiai, nes kun. Antanas Vai
čius yra gražiai užsirekomen
davęs pastoracijoje, pritardamas 
ir palaikydamas blaivybės sąjū
dį ir patvirtindamas Telšių vys
kupijos Kunigų Tarybą. Eidamas 
Telšių vyskupijos valdytojo pa
reigas, pajėgė surasti kontaktą 
su vyskupijos kunigais. Savo 
laiku kunigai, ypač už Telšių 
vyskupijos ribų, kėlė abejonių 
dėl kun. Antano Vaičiaus kandi
datūros tinkamumo, bet laikas 
vis labiau abejones sklaidė. Visi 
labai apgailestavo, kad praėju
siais metais kun. Antanas Vai
čius buvo įjungtas į Lietuvos 
Bažnyčiai nepriimtiną trijulę ir 
dėl to turėjo pergyventi aštrų 
opozicijos puolimą.

raeliu.
P. Afrika ir Angola tiesioginė

se derybose dėl. Namibijos ne
priklausomybės sudarė planą, 
pagal kurį P. Afrikos karinės pa
jėgos, įsiveržusios į Pietinę An
golą ir užėmusios Xangongo 
miestą, nutrauks karo veiksmus 
ir pasiliks užimtose vietose dar 
2 mėn., o vėliau Angola turės 
atitraukti Kubos karines pajė
gas į vietas, esančias 185 mylių 
į šiaurę nuo Namibijos sienos. 
P. Afrikos ir Kubos kariai turė
tų pasitraukti iš Angolos tuo 
pačiu metu.

Lenkijos vyriausybė suspen
davo United Press International 
žinių agentūros veiklą tol, kol 
JAV sutiks grąžinti akreditavi
mo netekusį Lenkijos žinių 
agentūros korespondentą.

Austrijos ufin. pfririrrifrikaš -Itomtralday«rfleščiftnas;
Malcolm Fraser paskelbė, kad 
naujo parlamento rinkimai įvyks 
kovo 5.

Austrijos kancleris Bruno 
Kreisky, lankydamasis JAV, pa
tikino, kad Austrija griežčiau 
prižiūrės naujos technologijos 
reikmenų eksportą į komunisti
nės valstybes.

Portugalijos prezidentas An- 
tonio Ramalho Eanes paleido 
parlamentą ir paskelbė naujo 
parlamento rinkimus balandžio 
25.

Neutraliųjų valstybių paruoš
tas pranešimas jų konferencijai 
pirmą kartą parodė nuosaikumą 
ir už pasaulinę įtampą, vienodai 
kaltina JAV ir Sov. S-gą. ■

Kinijoj besilankiusiam valst. 
sekretoriui Shultz pavyko iš
lyginti kai kuriuos nesutarimus 
su Kinija ir tikimasi santykių pa
gerėjimo. Tačiau pagrindinis ne
sutarimas dėl Taivano ginklavi
mo liko neišspręstas. Kinijos 
min. pirmininkas Zhao Ziyang 
numato dar šiais metais lanky
tis JAV.

Paragvajuj vykusius prezi
dento rinkimus vėl laimėjo kraš
tą valdanti Colorado partija, ir 
prezidentu buvo perrinkttas gen. 
Stroessner. Rinkimų dieną lėktu
vu grįžusiem iš Argentinos opo
zicijos vadam nebuvo leista iš 
lėktuvo išlipti. 1 z

Popiežius Jonas Paulius II 
kovo mėn. pradžioj numato ap
lankyti Kostariką, Nikaragvą, Pa
namą, Salvadorą, Gvatemalą, 
Hondūrą, Belizę ir Haiti, kur 
jis numato dalyvauti Lotynų 
Amerikos vyskupų tarybos kon
ferencijoj.

Trakija patikino Graikiją, kad 
jai nėra ko bijoti Turkijos, nes 
ji neturinti jokių priešiškų planų 
prieš Graikiją ir yra pasiruošu
si visus ginčus spręsti pasitari
mais.'

Iranas sutelktam pajėgom 
bandė įsiveržti į pietrytinį Ira
ką ir užėmė apie 100 kv. mylių 
plotą, bet Irakas priešpuoliu da
lį užimtos teritorijos vėl atsi
ėmė.

Nikaragvos vyriausybėj daly
vaują 5 R. katalikų kunigai atsi
sakė paklusti popiežiaus reika
lavimui pasitraukti iš vyriausy
bės.

Konsekracijos iškilmės
Konsekracija buvo pramatyta 

Kauno arkikatedroje liepos 25. 
Iškilmės buvo labai gražios. 
Vyskupą Antaną Vaičių konse
kravo vyskupai Liudvikas Povi
lonis, Vincentas Sladkevičius, 
Julijonas Steponavičius ir

bėjo: ...
“Broliai kunigai, svečiai ir sa

vieji, brangūs telšiečiai, labai 
brangus ir mielas jaunime, vai
kučiai mažieji ir seneliai, aš gi- 
liai sujaudintas ir tiesiog sukrės
tas, nerandu žodžių, kaip padė
koti už šitą sutikimą. Pirmiau
sia noriu tarti ačiū Visagaliui 
Dievui už begalinę meilę, kurią 
jis man parodė, leisdamas gimti 
ten, “kur bėga Šešupė, kur Ne
munas teka”, ten, kur Šatrija, 
Rambynas, Vilija srauni, leis
damas gimti ir augti tikinčių 
tėvų šeimoje, kur buvo daug var
go ir skausmo, kur dažnai trū
ko net juodos duonelės, bet kur 
buvo malda ir giesmė, kur 
skambėdavo vakarais dainos.

Noriu padėkoti Šv. Tėvui Jo
nui Pauliui II už ypatingą pasi
tikėjimą, kad man, menkam, 
silpnam, eiliniam kunigui pati-“ 
kėjo šias atsakingas pareigas — 

____ __________ _____ būti Telšių vyskupijos ir Klai- 
konsekruotąjį vyskupą ir kitus* pėdos prelatūros apaštaliniu ad- 
vyskupus, o ypač Julijoną Ste
ponavičių ir Vincentą Sladkevi
čių sveikino Lietuvos jaunimo 
atstovai.

Iškilmės Telšiuose
Pakeliui į namus vysk. Anta

ną Vaičių pasitiko ir pasveikino 
Viduklės, Varnių ir Viešvėnų 
parapijų tikintieji. Telšių kated
ra, šventorius ir net gatvės bu
vo užtvindytos žmonių. Žemai
čiai neslėpė savo entuziazmo, 
sulaukę naujo vyskupo, kuris 
savo geruiftu jau buvo spėjęs 
užkariauti tikinčiųjų širdis.-

Mišių metu tartame žodyje 
vysk. Liudvikas Povilonis per
skaitė popiežiaus Jono Pauliaus 
II telegramą — sveikinimą Lie
tuvos Bažnyčiai, pranešė apie 
vysk. Vincento Sladkevičiaus 
paskyrimą po 23 metų tremties 
Kaišiadorių vyskupijos apaštališ
kuoju administratoriumi ir pla
čiau apsistojo ties vyskupo tar
nyste, pabrėždamas, kad “vys
kupo tarnystė yra ne garbės, o 
darbo ir aukos tarnystė”.

Baigdamas kalbėti, vysk. Liud
vikas Povilonis kreipėsi į konse
kruojamąjį šiais žodžiais: “Mie
las Broli Kristuje Antanai, šian
dien, tavo konsekracijos dieną, 
ryžkis siekti vyskupo’ idealo, 
Dievo tarno arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio pasiryžimu: Duok, 
Dieve, kad sudegčiau, kaip žva
kė ant altoriaus, nuo darbo kait
ros ir meilės ugnies Tau ir Tavo 
Bažnyčiai”.

Katedros šventoriuje naujai

Sovietų žinių agentūra Tass 
apkaltino Baltuosius Rūmus, kad 
jie, skleisdami gandus apie Bul
garijos įsivėlimą į sąmokslą prieš 
popiežių Joną Paulių II, stengia
si sužlugdyti nusiginklavimo 
derybas su Sov. S-ga.

Madride vasario 8 prasidėjo 
pertraukta Helsinkio aktų per
žvalgos konferencija. Vakarų 
valstybės spaudžia, kad tautom 
būtų suteikta laisvo apsisprendi
mo teisė, kad būtų leista steig
ti laisvas darbo unijas, kad bfl- 

žiausių žodžių, kuriuose buvo 
įpinta ir įspėjimų. Atvykus iį 

kad būtų tariamasi dėl nusigink- rytą pas Lietuvos vyskupų taon- 
lavimo. ' .ferencijos pirmininką vysk.

' Mišių metu pamokslą pasakė 
kan. Kazimieras Gaščiūnas. Jis 
perskaitė ir popiežiaus telegra
mą — sveikinimą. Po mišių 
Telšių vyskupą sveikino žemai
čių jaunimas.

Vyskupą taip pat pasveikino 
Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų 
komiteto vardu kun. Alfonsas 
Svarinskas. Tarp kita ko jis kal
bėjo: “Katalikų komitetas su di
deliu dėmesiu sekė visų mūsų 
ganytojų pastangas išsivaduoti iš 
bedieviškų varžtų, sekė ir jūsų 
pastangas. Mes dėkingi jums už 
pravestą vyskupo kankinio Pran
ciškaus Ramanausko minėjimą, 
mes dėkingi jums už Žemaičių 
Kalvarijos atgaivinimą, už rožan
čiaus maldą, geriausiai paplitu
sią Žemaitijoje, dėkingi jums už 
blaivybės akciją. Kartą Vatikano 
radijas pasakė šiuos žodžius: 
Tik vienas Telšių valdytojas 
kun. Vaičius nesužlugdė blaivy
bės idėjos. Manau, kad tai gra
žiausias jo pripažinimas.”

Telšių vyskupijos kunigų var
du kalbėjo kun. Klemensas Ar
lauskas, išreikšdamas visų kuni
gų džiaugsmą dėl šio Šv. Tėvo 
paskyrimo.

Naujojo vyskupo žodis
Atsakydamas į sveikinimus.

ministratoriumi. Noriu tarti nuo
širdžiausią ačiū Telšių katedros 
garbingiems > kapituliarams ir 
Klaipėdos prelatflros tarėjams, 
kurie sunkiais, vargingais mano, 
kaip kapitulinio vikaro — valdy
tojo, metais visu nuoširdumu 
mane rėmė ir palaikė. Ačiū vi
siems Telšių vyskupijos ir Klai
pėdos prelatūros kunigams, ku
rių paramą visada jutau, bet ypa
tingai sunkiausiuose mano gy
venimo momentuose. Ypatin
gas ačiū mažiesiems vaikučiams, 
jaunimui, tėvams ir motinoms, 
seneliams — visiems tikintie
siems, rėmusiems ir palaikiu
siems mane savo maldomis. Ačiū 
Lietuvos vyskupams, kurie 
mane šiandien konsekravo. Jų 
meilę, prielankumą visada jutau. 
Ypatingas ačiū Panevėžio kapi
tulai. Žinau, kad visiems nepa
dėkosiu.

Jūs žiūrite į mane ir klausia
te: “Koks tu dabar būsi? Kaip 
atliksi vyskupo pareigas?“ Iš tik
rųjų aš esu baimės ir rūpes
čio pilnas. Žinau, kokį žingsnį 
šiandien žengiau ir kokią atsa
komybę aš prisiėmiau. Man lian- 

Liudviką Povilonį, turėjau kartu 
su Kaišiadorių vyskupijos apaš
taliniu administratoriumi vysk. 
Vincentu Sladkevičiumi pri
siekti, ką mes ir padarėm.

Pahrtraja priesaiką
Šią valandą norisi tą priesai

ką savais žodžiais pakartoti: vi
sas jėgas skirsią tik Dievui ir 
Vien tik Kristaus Bažnyčiai. Ne
ieškosiu nei poilsio, nei ramybės 
ir, ką tik galėsiu, darysiu, kad 
klestėtų Katalikų Bažnyčia mie
lojoje raOsų Žemaitijoje. Kaip 

iką duodu jum žodį ir už
imi, kad visą save paaukosiu 

jėgas atiduosiu dėl Kris- 
ir Bažnyčios. Kartu prašau 
pagalbos. Šiandien Kaune 
jau: glaudžiuosi prie jūsų, 
lencijos vyskupai, kaip 
savo dvasios tėvų, kurie 
ten mane pagimdė vysku

pu. Šį vakarą kartoju jumsf glau
džiuosi prie jūsų, brojiai kuni- 
gai, kad jfisraan padėtim ėt, kaip 
palinkėjote ištyertrir, ką galima, 
padaryti dėl Dievo ir Bažny
čios.

Glaudžiuosi prie jūsų, brangūs 
tikintieji, kad savo maldose ma
ne prisimintumėte ir palaikytu
mėte.”

Vyskugs kalba sutrumpinta.

Žemaičių Kalvarijoje.
daugiau)

K ratingos šventoriuje ruošiasi sutvirtinimo sakramentui. Prie
kyje — naujasis Telšių vyskupas Antanas Vaičius.

NEW YORKĄ PASIEKĖ 
NAUJACRONIKA IR AUŠRA

New Yorką pasiekė du nauji 
Lietuvos pogrindžio leidiniai: 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” Nr. 55 ir “Aušros” 
Nr. 32.

Prezidentas Reagan apkaltino 
Izraelį, kad jis, atidėliodamas 
pasitraukimą iš Libano, praran
da moralinį pagrindą nepasi- -----
daryti okupacine jėga. Arabų Je — Sovietinėse respublikose 
valstybės dėl to nesutinkančios 
įsijungti j Art Rytų taikos pla
nus.

palestmiedų žudynėm Beirute 
tirti už žudynes netiesiogai ap
kaltino ir Izraelio kariuomenės 
Beirute divizijos vadą gen. Amos 
Yaron bei karinės žvalgybos vir
šininką gen. Yeboshua Sagny ir 
pareikalavo, kad jie būtų iš eina
mų pareigi atleisti.

racija ir Euuropos parlamento 
demokratą ir liberalų grupė 
kreipėsi j Sov. S-gos komunistų 
part^os gen. sekretorių Andro
povą, kad batų ii kalėjimo pa
leistas Autelis Sčaranskis ir kad 
jam būti) leista emigruoti į 
Izraelį.

sovieti-

John Hughes, valstybės de
partamento ‘ us pava
duotojas, sausio 14 atsa
kė į Aušros Zerr 
nio disidento o Skuodžio 
reikalu. Kaip žinomi, V. Skuodis 
yra JAV pilietis, gimęs Chicagoj. 
Šį faktą sekretoriui patvirtino ir 
pridėjo, kad V. Sktiodis nėra pra
sižengęs JAV įstatymam ir dėl to 
jis turi pilną JAV piliečio teisę.

Kai 1981 V. Skuodis paskelbė 
bado streiką, JAV paprašė sovie
tus leidimo savo konsului jį ap
lankyti. Sovietai neleido JAV 
konsului susisiekti su V. Skuo
džiu, ir dėl to JAV griežtai už
protestavo.

MIRĖ KARD. A. SAMORE
- •/

Vasario 3 Romoje, širdies smū
gio ištiktas, staiga mirė kardino
las Antanas Samore. Velionis bu
vo sulaukęs 78 metų amžiaus. 
Su kardinolo Samore mirtimi 
Lietuva ir lietuvių tauta neten
ka ilgamečio, ištikimo ir nuo
širdaus bičiulio, kuris pastoviai, 
jiuo pat jaunystės dienų, per vi
są ilgą savo tarnybos Bažnyčiai 
laikotarpį, nesiliovė liudijęs savo 
meilės Lietuvai ir solidarumo 
lietuvių tautai, tiek laimingose, 
tiek ir tragiškose jos istorijos 
valandose.

Velionio kardinolo Samore ry
šiai su Lietuva užsimezgė 1932 
metais, kai tada dar jaunas ku
nigas, ką tik įstojęs į Vatikano 
diplomatinę tarnybą, jis buvo 
pasiųstas pirmosiom pareigom 
kaip apaštalinės nuncijatūros 
sekretorius į nepriklausomos 
Lietuvos laikiną sostinę Kauną. 
Galima sakyti, kad nuo tos die
nos, tarp jauno Vatikano diplo
mato ir Lietuvos bei jos žmonių

ryšiai, kurie niekada daugiau buvo įpratę Samore matyti be- 
nebenutrūko. veik visose savo religinėse ir

tautinėse šventėse, išgirsti jo 
padrąsinantį žodį.

Štai “Lietuvos Katalikų Bažny
čios-Kronikos” 55-ojo numerio 
turinys: “Žvilgsnis į Bažnyčią 
kunigo akimis — Kunigų Semi
narijoje — Žvilgsnis į Bažny
čią pro Religijų Reikalų Tary
bos langą — Kratos ir tardy
mai — Šiluva 1982 metais — 
Mūsų kaliniai — Žinios iš vys
kupijų — Sovietinėje mokyklo- 

— Mes dėkojame. — “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos“ 
55-tas numeris yra dedikuotas 
Lietuvos kunigam, kovojan* 
tiem ,už Bažnyčios laisvę. Jis 
apima 35 mašinėle rašytus pus- 

kričio 1 data.

1Aušros“ 32-ojo numerio pa- 

nybė po Kristaus vėliava — Baigdamas apaštalinę konsti- 
Laisvę žodžiui! — Už ką nutei- tuc^ją, popiežius Jonas Paulius 
sė Joną Pakucką — Musteikos II linki, kad H Vatikano su-

puslapius. sekmadienį.

visose valstybėse tos žmogaus 
teisės būtų respektuojamos. JAV 
kongrese buvo priimtos dvi re
zoliucijos, kuriose sovietai yra 
apkaltinti žmogaus teisių laužy
mu, pabrėžiant, kad Vytauto 
Skuodžio atvejis yra pati svar
biausia byla dėl žmogaus teisių 
konflikto tarp Sovietų Sąjungos 
ir JAV.

JAV pripažįsta, kad ši byla 
yra labai sunki, nes sovietai ne
pripažįsta V. Skuodžiui JAV pi
lietybės. Tačiau tikimasi, kad ji 
eventualiai bus laimėta V. Skuo
džio naudai.

Užbaigęs šešerių metų misiją 
Kaune ir vėliau pasiekęs Vatika
no diplomatinės tarnybos viri
nes, kardinolas Antanas Samore 
per ilgus dešimtmečius iki savo 
mirties, liko ištikimas Lietuvai, 
kiekviena proga iŠreikšdaiUs t 
savo didel 
mą kei lietuvių tautai,

savo teises ir jjž laisvę.
Kai 1967 popiežius Paulius 

VI, įvertindamas Jo didelius nuo
pelnus Bažnyčiai, paskyrė arki
vyskupą Samore kardinolu, jis, 
viename Romos lietuvių susi
rinkime, kreipdamasis į Italijos 
Lietuvių Bendruomenės pir
mininką, o per jį ir į visus lie
tuvius pasakė: nuo dabar laiky
kite mane savo kardinolu.

Lietuviai velionį Antaną 
Samore visada ir laikė savo 
kardinolu, lietuvių tautos atstovu 
krikščionybės centre užtarėju, 
jos religinių ir tautinių teisių 
gynėju. Kardinolo Antano Sa
more mirtį ypač skaudžiai per-

NAUJOJO 
BAŽNYČIOS 
TEISYNO ŽYMĖS

Ištikimybė naujume ir nauju
mas ištikimybėje yra naujojo 
bažnytinės teisės kodekso žy
mės. Tai tos pačios žymės, ku
riomis buvo paženklintas II Va
tikano susirinkimas. Jas iškelia 
popiežius Jonas Paulius II sa
vo apaštališkoje konstitucijoje 
“Sacrae disciplinae leges”, ku
ria sausio 25 buvo paskelbtas 
naujo Bažnyčios teisyno tekstas.

Naujasis Bažnyčios teisynas, 
pažymi konstitucijoje šv. Tėvas, 
— yra kolegialinio bendradar
biavimo vaisius. Šiame darbe 
per kvalifikuotus asmenis bei 
institucijas dalyvavo visa Baž
nyčia. Teisynas, — pabrėžia po
piežius, — jokiu būdu neturi 
tikslo atstoti tikėjimą, Dievo ma
lonę ar specialias Šv. Dvasios 
dovanas (charizmas) Bažnyčios 
ir tikinčiųjų gyvenime. Priešin
gai, teisyno tikslas yra sukurti 
bažnytinėje bendruomenėje to
kią tvarką, kurioje, į pirmą vie
tą iškeliant tikėjimą, malonę 
ir dvasines dovanas, būtų suda
rytos pačios palankiausios sąly
gos tikėjimui, malonei ir dva
sinėm dovanom organiškai išsi
vystyti tiek pačios bažnytinės 
bendruomenės, tiek atskirų as
menų gyvenime.

Naujasis teisynas, — tęsia Jo
nas .Paulius II, — išreiškia su- 

narių santykiai galėtų boti tw-



■■'i1.

VMMN

Mūšų daibas

nu

kilęs iš |snries apskrities, ne
priklausomybės laikais tarnavo 
Klaipėdos krašto valdžios įstai-

Vilniaus universiteto rankrašty
nas neseniai gavo dovanų 51 ran
ka rašytą mirusios Ievos Simo
naitytės laišką. Ją įteikė rekto
riui prof. J. Kubiliui iš Koelno

nas, lenkai — J. Otrembskis, je įsakmiai pabnfe 
J. Safaievičius. Paminimi keli rūmai,apdovanoti 
čekai, vienas rumunas, vienas vėliavos ordism.Į 
bulgaras, vienas italas kalbi- gožėjo visa komun

viršmmką Elie Sobeika.
Vietnamo kariai per kelias die

nas puolė Tadttdo pasieny 
Kambodžos pabėgėlių stovyk
lą ir privertė pabėgėliui pasi-

KVECAS
JONAS 
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sų rašytoja. Jis jau kelis kartos 
lankėsi Vilniuje, palaiko ryšius 
su pavergtos Lietuvos kultūri
ninkais.

ČSCE - Helsmkta. kourisįjos 
pūm. kongr. Dante B^FasceH. .

. (Etaį

Vliko valdyba, turėdama gal
voj Europos partinį susigrupa- 
vimą, paragino krikščionių de
mokratą ir socialdemokratų at
stovus daryti žygius rezoliucijai 
paremti per giminingas jiem 
tarptautines organizacijas. Vla
das Šaitanas, krikščionių demo
kratų atstovas, 1982 lapkričio 
££•27 dalyvavB t*£saulio‘KrikŠ- 
čiųnrų Demokratų Sąjungos

Ekertas. Lietuvos žydas E. nisterio pavaduotojas, o iš Gudi- 
Frenkelis-be reikalo atiduoda- jos ir.Latvįjos — patys kultūros 
mas vokiečiams. Taip pat sujje- mirristeriai. Atidarymo žodį tarė 
tuvėjęs šveicaras A. Sermas Va- LTSR mimsterių tarybos phmi- 
dinamas amerikiečiu, pasigen- trinkas•' Ringaudas Songaila, 
dame ir Amerikoje mokslinius Sveikinimą atsiuntė Lietuvos 
itaumistmius veikalus įtarusių komunistų darinės centro ko- 
lietavių kalbininkų >Pr. Skar- aritefas. Paskaitimnkas L. Šepe-

amnestįjos tol, kol bus pasiekta 
vidinė krašto ramybė ir kol 
Vakarų valstybės nepanaikins 
Lenkijai taikomų ūkinių sank
cijų.

icoflusi)* 
palestiniečių žudynėm Beirute 
tirti u2 |vyiwiyta&~z®KiyBes ne- 
siogiai apkalimo krikščionių fa-

Savaites 
Įvykiai

— Komunistinei ideologijai 
skleisti Lietuvoje yra ■ įkurta 
"Žinijos” organizacija. J. Požė

los vadovaujama toji organizaci
ja šių metų pradžioje Šiauliuose 
surengė “mok^o dienas”, kurio
je buvo skleidžiamos , komunis
tinės idėjos.

saulinės Baltų Santalkos vanta, 
kimąj-šjaiis metais pšnnimnkau- 
ja dr. K. Bobelis. Šis memo
randumas, paruoštas dr. D. Kri
vicką, taHanantdr. K.JurgHai, 
Įtariam ir estam pritarus, buvo 
pasiųstas 1982rugsėjo 25. Antras 
papildomas pareiškimas, 1983 
sausio 8-tos dienos, buvo įteik
tas Vliko delegacijos asmeniš-

Bielinis. Tačiau J. Bielinis, nors 
įsitikinęs tolesniu socialistinės 
kultūros suklestėjimu, nusiskun
dė, kad specialistų su aukštuoju 
mokslu per mažai pasiunčiama į 
žemdirbių sritis. Tokie suva
žiavimai rodo, kad Lietuvos kul
tūrininkų laisvė be jokio susto
jimo mažinama, o komunistinės 
ideologuos reikalavimai ris di
dinami, plečiami.

istorijos” antrąjį to 
tomas buvo išleisti 
tomas kalbėjo apie

Artimesniem santykiam palai
kyti sų Europos Parlamentu Vli
ko ątstpyas inž. A. Venskus 

"J““- 
nės Komisijos ręferentu dr. Ot- 
to yon Habsburg. Dr. K. Bobe
lis per 1982 -kovo 10 priėmimą 
Baltuosiuose Rūmuose, paskel
bus Afganistano dieną, susitiko 
su dr. E.A. Klepsdr, Europos 
Parlamento vicepirmininku, ir , -
atnaujino su juo ankstesnes dis- naitytės draugas. E. Šumanas, 
kusijas Pabaltijo valstybių klau
simu.

jami, tuo pačiu sumažinama pa
ties veikalo vertė. A. Sabaliaus
ko mokslinis veikalas turi kai 
kerių trūkumų, netikslumų, bet 
jame sutelkta gausi medžiaga 
yra vertinga tos srities moksli
ninkams. Tik bėda, kad užsier.
nio lietuviams įsigyti dabar — Sausio 24 Vilniaus Rokan- 
tuvoje išleistą knygą yra . labai tiškių kapuose palaidota muzi- 
sunku: reikia gauti raštišką Kc&ę "kos konservatorijos doeetaė So- 
tūros ministerijos leidimą. ’įfija Naujalyte-Didenkienė, mu-

— Sausio 27 Vilniuje prasi :»kos dalykus dėsčiusi per 40 
dėjo LTSR kultūros dnilMiotiųų’-®etų. Velionė buvo muziko Juo- 
suvažiarimas. Suvažiavimą su- " Naujalio duktė. Yra parašiusi 
šaukė ne kuri nors lietuviška ^atsiminimų apie savo tėvą, 
kultūros organizacija,-bet paric

—JSavo kalbiniais raštais pla- komunistų partija. Nors pagrin- 
tplęai pasireiškęs pavergtos Lie- dinis kalbėtojas kom. partijos 
tavos mokslininkas-kalbininkas sekretorius Lionginas Šepetys iii 

skelbė, kad “tarybinė kultūra — 
kultūra liaudžiai^ baudfiąskultū-
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GEORGĖS BIDAULT — DVEJOPAS 
PRANCŪZŲ REZISTENTAS BEI POLITIKAS

Gimęs 1899 spalio 5, mirė šių vidurio Bidault nebebūdavo į- 
pastarąjį traukiamas į ketvirtos respubli- 
alt buvo kos vyriausybes, nors MRP atsto

vai visose iš jų dalyvaudavo (R. 
Schuman, P. Pflimlin etc.). 
Tuomet jis aktyviai prisidėjo 
prie prancūzų kolonistų bei ka
riuomenės sąjūdžių kovojusių 
už Alžirijos išlaikymą prancū
zų valdžioj. Kaip žinia, tas są
jūdis iššaukė 1958 gegužės 13 
kariuomenės bei kolonistų ir de
šiniųjų sluoksnių pačioj metro
polijoj sukilimą prieš MRP na
rio — P. Pflimlin — vadovautą 
paskutinę ketvirtos respublikos 
vyriausybę. Dauguma pačio par
lamento atstovų pasidavė reika
lavimui — kviesti gen. De Gaul
le sudaryti naują vyriausybę, 
kai pats De Gaulle pranešė 
“pasirengęs prisiimti respubli
kos valdymą” (1958.VI. 1). Ge
nerolo reikalavimu tas pats par
lamentas jam suteikė įgaliojimą 
per šešerius mėnesius valdyti 
kraštą' dekretų būdu ir tuo pa
čiu laiku parengti naują valsty
bės konstituciją. Tai buvo, žino
ma, ketvirtosios respublikos, tu
rėjusios per 1944-58 laikotarpį 
dvidešimt penkias vyriausybes, 
laidotuvės. De Gaulle respubli
ką, jau penktą iš eilės Prancū
zijos pastarųjų 200 metų istori
joj, įtvirtino per 1958.IX.28 re
ferendumą priimta nauja konsti
tucija. Tai buvo valdžios svorio 
perkėlimas iš parlamento į res
publikos prezidentą, pačios tau
tos renkamą septyneriem me
tam. Pats De Gaulle dabartinės 
respublikos režimą apibūdino 
taip: “Parlamentas debatuoja, 
ministeriai vykdo valdžią, kons
titucinė taryba samprotauja, o 
respublikos prezidentas spren
džia”.

spalvingiausių valstybės vyrų.

linko jau tarpukario metu, kai, 
baigęs savo istorijos studijas ir 
dar būdamas mokytųjų, 1932

tį L*Aube (Aušrą), kaip liaudies

dienrašty iki pat karo jis turėjo 
specialią skiltį užsienio politikos

Naciam sugavus prancūzų po
grindžio pasipriešinimo vadą 
Jean Moulin, 1943 Bidault per
ėmė rezistencijos tautinės tary
bos vadovybę ir kaip toks
1944 vasarą pasitiko į išvaduotą 
Paryžių grįžusį laisvųjų prancūzų 
sąjūdžio vadą generolą Charles 
de Gaulle.

Išvaduoto) iš vokiečių okupa
cijos Prancūzijoj Bidault pasiro
dė pirmiausia kaip liaudies res
publikonų sąjūdžio (MRP — 
Mouvement Republicain Popu- 
laire) vienas iš steigėjų ir poli
tikų. Tai buvo krikščioniškas re
zistencinis sąjūdis, susikūręs na
cinės okupacijos pogrindy. Šį 
MRP politinį junginį taip apibū
dino iškilusis žurnalistas bei re
zistentas Julijonas Būtėnas 
(1951 žuvęs Lietuvos pogrindy)
1945 metais Lietuvių Fronto 
leistame Mažajame Židiny: “Tai 
jaunų žmonių ir naujų idėjų tva
rinys ... Tie vyrai, kurie stovi 
MRP priešakyje .. . prieš trečio
sios respublikos (1870 - 1944) 
saulėlydį buvo jauni akademi
kai ... Tie vyrai, okupacijos me
tu aktingai dalyvaudami įvai
riuose rezistencijos sambū
riuose, susimetė krūvon, atsimi
nė senąją akademinę bičiulystę 
4r apsisprendė nuoseno brandin- 
■tas savo socialinės bei politines 
koncepcijas perkelti į politinę 
programą ... MRP yra revoliuci
nis sąjūdis. MRP revoliucija 
skelbia galutinį ryšių nutrauki
mą su praeities veiksniais, ku
rie yra arba mirę, arba turi mirti. 
Nelauktas MRP laimėjimas 
Prancūzijoje liudija, kad šita 
naujoji revoliucija yra atitikusi 
tautos troškimų ir lūkesčių pul-

nacinį Prancūzijos okupantą, 
tiek vėliau prieš patį didžiausią 
šio šimtmečio jos valstybės vy
rą De Gaulle, pagaliau laida
vusį dabartinei Prancūzijai pa
stovias vyriausybes, baigė liku
sią savo gyvenimo dalį veik visų 
pamirštas, atsidėjęs daugiausia 
savo atsiminimų rašymui — Sic 
transit gloria mundi — galėtu
me pasakyti. Tačiau, nežiūrint 
visko, Georgės Bidault vardas 
pasiliks taip pat tarp žymiųjų 
Prancūzijos valstybės vyrų. Tai 
paliudija ir jam skirti tarptau
tinės spaudos nekrologai. Pavyz
džiui, 1983.1.28 The New York 
Times G. Bidault atžymėjo dvie
jų skilčių straipsniu, jį užvardin
damas “Georgės Bidault, Re- 
sistence Hero Who Later Led a 
Revolt, is Dead” ...

! i 1 1 111 i" "i "

MRP vaidmuo De Gaulle res
publikoj pranyko. To sąjūdžio 
nariai, atlikę savo istorinę misi
ją, faktiškai prisijungė prie kitų 
parlamentinių politinių sambū
rių. Tačiau ir šia proga tenka 
priminti, kad MRP narių tarpe 
Lietuvos laisvės byla rasdavo 
tikrai nuoširdžių draugų. Ypač 
iškeltinas ilgametis prancūzų 
senatorius Emest Peeet. Kai 
1948.V31, prancūzų suorgani
zuotos tautų teisių apsaugos ly
gos pakviestas, V. Sidzikauskas, 
kaip tuometinės Vliko vykdo
mosios tarybos pirmininkas, Sor- 
bonos universiteto salėj Paryžiu
je išdėstė pavergtų Baltijos vals
tybių likimą, tai Emest Pezet, 
po to kalbėjęs nuoširdžiai prita
rė Lietuvos laisvės kovai ir 
ragino susirinkusius politikus 
bei spaudos žmones jungtis į jį. 
(Žiūr. Ligue dės Droits dės 
Peuples išleistą 1948 brošiūrą 
“Les ETATS BALTES”.)

Juozas Pažemėnas

JAUNIMO KONGRESO ŽINIOS
Penktasis pasaulio lietuvių vyks V PLJK jaunų dailininkų 

jaunimo kongresas vyks 1983 rinktinė meno paroda. Ji bus iš- 
liepos 1-24. Jis bus atidarytas statyta Illinois universiteto 
liepos 1, II Pasaulio Lietuvių, (Chicago) architektūros fakulteto 
Dienų metu Chicagoj. Stovykla 
ruošiama liepos 4-10 Oberlin 
College, netoli Clevelando. At
stovai keliaus į Trent univer
sitetą, prie Toronto, studijų die
nom liepos 11-20. Montrealy lie
pos 22-24 įvyks vietinės spaudos 
konferencija, koncertas, ban
ketas ir oficialus V PLJK už
darymas.

» U U.■j

JAV LB Krašto valdybos pirmininkas dr. Antanas Butkus 
(d.) įteikia žymenį Ad Hoc komiteto pirmininkui kongr. 
Brian Donnelly. Nuotr. Aušros Bagdonavičiūtės

(School of Architecture, Art and 
Urban Planning) meno galerijoj. 
Parodos oficialus atidarymas 
įvyks birželio 24, 5-7 v.v.

1945.X.21 rinkimuose į Konsti- 
tuantą MRP laimėtų atstovų 
skaičiumi atsistojo lygiomis su 
senomis socialistų ir komunistų 
partijomis, šie politiniai jungi
niai vyravo konstitucijai pareng
ti skirtame parlamente. Kaip ži
nia, gen. Ch. deGaulle nuo

Grįžus De Gaulle į valdžią, 
buvo partijų tarpe nuogąstavimų, 
ar tai nebus kelias į jo asme
ninę diktatūrą. Tuo buvo susirū
pinęs ir MRP centro komitetas. 
Jis pasisakė už visų politinių 
junginių bendradarbiavimą, iš
laikant demokratines tradicijas 
De Gaulle konstitucijos rėmuo
se. Tačiau G. Bidault, nors bū
damas vienas iš MRP steigėjų 
ir to sąjūdžio garbės pirminin
ku, susikūrė naują praktiškai 
mažos reikšmės krikščionių de
mokratų partiją ir kaip tos parti
jos atstovas pateko į De Gaul
le šalininkų dominuojamą parla
mentą.

Prancūzų armija ir kolonistai 
veikiai nusivylė De Gaulle ve
dama politika, nes jis palaips
niui rengė Alžirijos koloniją sa
varankiškam gyvenimui. Mat jis 
norėjo išvaduoti Prancūziją iš

Stovyklos akademinės progra
mos rengimo komisiją sudaro šie 
asmenys: Birutė Bublienė iš 
Detroito (komisijos pirmininkė), 
kun. Antanas Saulaitis iš Chica- 
gos, seselė Ignė Marijošiūtė 
iš Putnamo ir Viktorija Len- 
kauskaitė iš Clevelando. Techni
nės ruošos komisijos pirmininkė 
yra Rusnė Baltrušaitytė-Kaspu- 
tienė iš Detroito. ,

Stovyklos tikslas — supažin
dinti stovyklautojus su svarbes
niais Lietuvos istorijos laikotar
piais, kad dalyviai pajustų ir pa
žintų savo lietuvišką, kilmę ir 
savo priklausomybę lietuvių tau
tai. Kiekviena stovyklos diena 
bus skirta atskiram svarbesniam 
lietuviškumo pasireiškimui: 
Lietuvių kilmės diena, Tautinio 
atgimimo diena, Laisvosios Lie
tuvos diena, Žmogaus teisių die
na ir Tautinių ryšių diena. Die
nos programa bus padalinta į tris 
dalis: pratyba, paskaita, pritaiky
mas.

1983 birželio 21 - liepos 9, Pa
saulio Lietuvių Dienų metu, į-

Šiuo metu PLJK pirmininkė 
Violeta Abariūtė lanko įvairias 
vietoves. Jau lankėsi šiuose 
miestuose:

Frackville, Pennsylvania — 
kalbėjosi su kun. Algirdu Bart
kum ir Elsie Kosmisky apie 
Pennsylvanijos jaunimo dalyva
vimą stovykloj.

New York, New York — su
sitiko su Loreta Stukiene (vyčių 
pirmininke) pasitarti apie jauni
mo dalyvavimą stovykloj.

Montreal, Quebec — posė
džiavo su V PLJK uždarymo 
komisija.

Ottawa, Ontario — kalbėjosi 
su Rūta Sulyte apie Ottavos su
ruoštą laivo kelionę kongreso 
metu.

Toronto, Ontario — su Gabija 
Petrauskiene tarėsi apie aka
deminės programos komisijos 
veiklą.

St. Petersburg, Florida — 
dalyvavo JAV LB X tarybos su
važiavime ir skaitė pranešimą 
apie V PLJK ruošą.

Susitiko su Los Angeles LB 
pirmininku R. Dabšiu pasitarti 
apie Australijos lietuvių atvyki
mą į II PLD ir V PLJK.

Užmegzti ryšiai su nauju JAV 
LB pirmininku dr. Antanu But
kum.

ROCHESTER, N.Y.
Pradėtas parapijos 75 metų 

sukaktuvinis minėjimas
Šv. Jurgio lietuvių katalikų 

parapijai sausio 8 suėjo 75 me
tai. Kaip parapijos biuleteny pra
nešama, 1983 metai yra skelbia
mi parapijos sukaktuviniais me
tais ir bus atžymėti religiniais 
ir meniniais parengimais. Spalio 
23 jie bus baigti sukaktuviniu 
banketu ir menine programa 
Mapledale Party House.

Sukaktuviniai parapijos metai 
jau pradėti sausio 23 pamaldo
mis už Lietuvos kalinius. Per 
visas mišias buvo už juos mel- 
džiamasi> .o. JĮ L yaL 
tnęntt* ssasejjiiiąr 
darė Gintė Damušytė. Tuoj po 
mišių parapijos salėj ji padarė 
kiek platesnį pranešimą, parody
dama kalinius ir skaidrėse. Be 
to, buvo parodytas filmas iš ne
priklausomos Lietuvos gyve
nimo. v
Jau parengta parapijos istorija

Knyga gausiai iliustruota iš 
pirmųjų ateivių organizacinio 
guvenimo, o taip pat ir iš pas
tarųjų dienų veiklos. Šalia para
pijos 75 metų istorijos plačiai 
aprašomas ir Rochesterio lietu
vių 80 metų visuomeninis dar
bas.

Pirmas šios istorijos me
cenatas yra dr. Bernard Platt 
(Platakis), ankstesniosios veik
los lietuvių kartos sūnus. Jis 
atsiliepė su 1,000 dolerių če
kiu.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas — vasario 20 ’

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo minėjimas įvyks vasa
rio 20, sekmadienį.

11 vai. bus mišios už gyvus ir 
mirusius Lietuvos laisvės kovo
tojus. Visos organizacijos kvie
čiamos dalyvauti su savo vėlia
vomis. Vadovauja Gudynas Post 
legionieriai.

parapijos salėj. Pranešimą Lietu-, 
vos laisvės klausimu padarys 
svečias, neseniai pasitraukęs iš 
sovietų ekspedicijos Ramiajame 
vandenyne, inž. Kazys Ėringis. 
Meninę programą atliks vietos 
Liet. Bendruomenės choras, va
dovaujamas Jono Adomaičio, ir 
lituanistinės mokyklos mokiniai.

Vietos ir apylinkės lietuviai 
maloniai kviečiami vasario 20- 
ąją skirti savo tėvų žemės ne
priklausomybės paminėjimui ir 
kovos ryžto dėl jos panaudoji
mui. Minėjimą rengia Alto sky
riaus valdyba. *sb.—

MIRĖ J. NARŪNĖ - PAKŠTIENĖ
1944 rudens iki 1946 pradžios 
vadovavo laikinajai prancūzų 
vyriausybei, pasikviesdamas į 
ją G. Bidault užsienio reikalų 
ministeriu. G. Bidault 1944 pa
baigoj pasirašė Prancūzų-Sovie- 
tų Rusijos sąjungos sutartį, o
1945 vadovavo Prancūzijos dele-

jos jėgų eikvojimo kolonijiniam 
karui, kad tuo būdu jinai vėl

gacijai steigiamajame Jungtinių 
Tautų Organizacijos susirinkime 
San Francisco mieste.

Ypač kietu bei įžvalgiu dery
bininku užsirekomendavo 
1945-1946 sąjungininkų užsie
nio reikalų ministeriu konferen
cijose Londone ir Paryžiuje. 
1946 pradžioj De Gaulle neti
kėtai pasitraukus iš laikinės 
krašto vyriausybės, G. Bidault 
toliau buvo ne tik užsienio rei
kalų ministeriu, bet ir tos vy
riausybės 1946.VI-XI ministeriu 
pirmininku. Išbuvo užsienio rei
kalų ministeriu iki 1948 vidurio 
ir pagal 1946 pabaigoj priimtą 
jau ketvirtos respublikos konsti
tuciją sudaromose reguliariose 
prancūzų vyriausybėse. Pagaliau 
nuo 1949.X iki 1950 vidurio bu
vo ministeriu pirmininku, o po 
to sekusiose trijose vyriausybėse 
ėjo ministerio pirmininko pava
duotojo pareigas (1950. VI - 
1951.VII). '

Jau aiškiai Bidault pasuko į 
dešiniųjų politinių junginių 
pusę, būdamas krašto apsaugos 
(1951-52) ir vėl užsienio reikalų 
ministeriu (1953-1954). Tuomet 
jis be jokių svyravimų pasisaky
davo už Indokinijos ir Alžirijos 
kolonijų išlaikymą Prancūzijos 
ribose. Dėl to iau nuo 1954

atsistotų kaip viena iš galingiau
sių valstybių Europoje, sudary
toje iš “savų tėvynių”. Deja, net 
dviem atvejais (1960 pradžioj ir 
1961.IV .22) generolai bandė 
naujus sukilimus — dabar jau 
prieš patį De Gaulle, nors jie 
faktiškai jį buvo grąžinę į res
publikos valdžią . .. Sukilimam 
nepasisekus, du generolai, Raoul 
Salan ir Edmund Jouhand, nu
ėję į pogrindį, suorganizavo 
slaptą armijos organizaciją 
(OAS). Ji rengė teroro veiksmus 
tiek Alžirijcj, tiek pačioj metro
polijoj, o 1961.IX.8 net pasikė
sinimą prieš De Gaulle gyvybę. 
Generolų pogrindis buvo likvi
duotas, o 1963.VII.3 Alžirįjai bu
vo pripažinta pilna nepriklauso
mybė. Tolimesnę kovą prieš De 
Gaulle “nelegalią valdžią” (Bi
dault žodžiai) tęsė G. Bidault 
suorganizuota pogrindinė tauti
nė rezistencijos taryba (CNR).
1962.VIII.22 įvyko antras nesėk
mingas prieš De Gaulle pasi
kėsinimas, atrodo, parengtas G. 
Bidault vadovaujamos pogrin
dinės rezistencijos tarybos. Ne
tekęs parlamento atstovo turė
tos neliečiamybės (imuniteto), 
Bidault turėjo bėgti į užsienį, 
norėdamas išvengti arešto ir 
teismo. Šešerius metus išgyve
nęs tremty — Brazilijoj, 1968 
grįžo į tėvynę, De Gaulle am
nestavus visus, kurie kovojo 
prieš jo politiką.

Taip tas tarptautinio masto po
litikas, rezistentas tiek prieš

TORONTO, ONT.

Vasario 16-osios minėjimas į- 
vyks vasario 20, sekmadienį, 
5 vai. popiet Anapilyje. Lietu
vis kalbėtojas bus dr. A. Pranc- 
kevičius, neseniai atvykęs iš 
Lietuvos, o anglų kalba kalbės 
buvusi užsienio reikalų minis-, 
terė konservatorių valdžioj Flo
ra McDonald. Meninę programą 
atliks jungtinis choras, kurį su
darys Prisikėlimo parapijos cho
ras, Hamiltono Aušros Vartų 
choras, Hamiltono mergaičių 
choras Aidas, Toronto vyrų cho
ras Aras, Toronto dainos viene
tas Volungė, Lietuvių Kankinių 
parapijos choras, Gintaro daini
ninkės ir Lietuvių Namų dainos 
vienetas. Choras atliks St. Šim
kaus kantatą “Atsisveikinimas 
su tėvyne”, kartu su solistais A. 
Grigu iš Chicagos, S. Pakalniš
kyte ir S. Žiemelyte. Chorui 
diriguos sol. V. Verikaitis ir’ D. 
Viskontienė, pianinu akompo- 
nuos Jonas Govėdas. Tą dieną 
visose lietuvių bažnyčiose bus 
iškilmingos pamaldos, kuriose

organizacijos dalyvaus su vėlia
vomis. Vasario 19, šeštadienį, 
12:30 vai. popiet prie miesto ro
tušės bus iškelta lietuviška vė
liava.

Metinė vakarienė, rengiama 
Prisikėlimo parapijos, įvyks ko
vo 13, sekmadienį, 5 vai. 
popiet parapijos salėj. Bus pa
minėta parapijos 30 metų veik
los sukaktis. Į iškilmes atvyks 
lietuvių pranciškonų provincijo
las Tėv. Paulius Baltakis, OFM. 
Menėnę programą atliks para
pijos choras ir parapijos solis
tai. — BJK.

Miami, Fla., vasario 7 ligoni
nėje nuo širdies priepuolio mi
rė Janina Pakštienė-Narūnė, ra
šytoja, daugelio laikraščių bend
radarbė, šaulė nuo 1919 metų.

Velionė Janina Markevičiūtė- 
Narutavičienė-Pakštienė buvo 
gimusi 1895 gegužės 17 Pane
vėžyje. Baigusi gimnaziją Pane
vėžy, studijavo Petrapily. Karo 
metu darbavosi pabėgėlių šal
pos organizacijose. Dirbo Vil
niuje ir Kaune žemės ūkio 
spaudos referente, moterų orga
nizacijose ir spaudoje. Jos pir
mas vyras buvo elektro inžinie
rius Narutavičus. Karo metu pasi
traukė iš Lietuvos, gyveno Aust

rijoje, iš ten emigravo į Ko
lumbiją, kur mirė jos pirmas 
vyras. Atvyko į Ameriką, pra
džioje gyveno Chicagoje, pa
skui persikėlė į Miami Beach, 
Fla. Ištekėjo už prof. K. Pakšto. 
Jam mirus, visą laiką gyveno 
Miami Beach, kur gyveno ir jos 
dukra Danutė Wertelkienė ir 
artlkė .

Bendradarbiavo įvairioje 
spaudoje —Drauge, Tėviškės Ži
buriuose, Darbininke, Moteryje. 
Išleido keletą knygų vaikam. 
Prisiminimų knygą “Jaunystė” 
spausdino pranciškonų spaustu
vė Brooklyne.

INTERNATIONAL

— Lituanistikos Katedrai aukų 
atsiuntė JAV LB apylinkės: 
Brighton Park per Simą Jokū
baitį, Palm Beach per Joną Šta
rą, New Jersey apygarda per 
A. Pocių, Hartford apylinkė per 
p. Dapkų, Detroito — per Joną 
Urboną.

SOL ALGIO GRIGO vadovaujama kritonlų agentūra G.T. INTERNATIONAL INC. 
.praneša, kad gegužė* mėn. 13 d. 1983 prasideda 18 DIENŲ išvyka | Europą, 

Maskva, VILNIUS (7 DIENOS), KAUNAS, Talinas, Leningradas, Helsinkis.

LABAI RIBOTAS VIETŲ SKAIČIUS! Tolimesnėm Informacijom kreipkitės
G.T. INTERNATIONAL, 8240 So. KEDZIE A VE., PO. Box 29163

CHICAGO, ILLINOIS 60629
TELEFONAI: (312) 471-1700, 471-1702, 778-7731

Iš Now Yorko PILNA KAINA — 81, 496.00, 
{skaitant visas susisiekimo Išlaidas, viešbučius, melstą, operos arba batoto biustas(4Mietai), 
(vairias skskursljss Ir daug kitų prlsdųl

ilsi balionai vadovaus sgsntūros prezMMitss SOL ALGIS GRIGAS.
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SESELIŲ KAZIMIERIEČIŲ 
KAPELIONUS PRISIMENANT
' " Ja į J . r ■ ‘

■- Šv. Kazimiero seserų vienoo- 
,Įyos įkūrimo deimantinio jubi
liejam metuose seserys su pp- 

'garba ir nuoširdžiu dėkingumu 
^prisimena kun. Antanų Stenir*- 
;kyną jo 62 metų amžinybėn iš- 
■ keliavimo sukakty, šio vienuoly
no įsteigėjo mirties minėjimas 
jubiliejiniais metais iškilmingai 
atšvęstas ne tik motiniškam na
me, bet ir" misijose Amerikoj 
ir Argentinoj, kur šv. Kazimie
ro seserys tarnauja artimui ir Baž
nyčiai.

šiam tauriam kunigui pravartu 
pšreikšti deramą pagarbą, nes 
Vienuolijos kūrimosi pradžioj ir 
lietuvių išeivijoj jis buvo “spiri- 
tus movens”, kurio šakota veikla 

■pasireiškė įvairiais būdais. Jis

WORCESTER, MASS.

Solisto R. Kazio Yakučio kon
certas, Worcestery turėjęs įvykti 
gruodžio 5, bet dėl ligos atidė
tas, įvyks balandžio 17, sekma
dienį, 4 vai. popiet Šv. Kazi
miero parapijos salėj. Po koncer
to kavutė. Bilietai, kurie buvo 
išplatinti anksčiau, galios ir šiam 
koncertui. Iškilus solistas visų 
mielai laukiamas, nes jis kaip tik 
ir gimęs Worcestery.

Tradidiniai pietūs, rengiami 
Šv. Kazimiero parapijos, kartu 
su'menine programa įvyks kovo 
6, sekmadienį, 1 vai. popiet 
Maironio Parko didžiojoj salėj.

Kazys Vaičekauskas, sulaukęs 
80 metų amžiaus, po skaudžios

Lietuviai esame visi — 
Liėtuvių Fonde ar esi?

1983 m. sausio mėn.
Santrumpos: atm. įn. — atmi

nimo įnašas, pavardė po dvitaš
kio — įamžintojas, pad. — padi
dino, įm. — įmokėjo, atst. — at
stovauja, asm. — asmuo, įgal. — 
įgaliotinis, suma po pavardės — 
įnašų iš viso, kand. — kandi
datas.

2 x $20.00 — Kučiauskas 
Konstantinas, atm. įn. atst. Igo
ris Kučiauskas įm. Justas Buivys 
$20; Rimas Zigmas (miręs) ir 
Bronė $120.

2 x $25.00 — Gauronskas An
tanas, $225; Jančauskas Povilas 
ir Stasė, $250.

3 x $30.00 — Jakštys, Jonas 
ir Ona (mirusi) $200; Mažonas 
Kazimieras Sr. $530; X $130.

2 x $50.00 — Masiulis Anta
nas atm. įn. atst. Masiulienė 
Stefanija, $50; Skripkus Romas 
inž., $175.

8 x $100.00 -— Jūros Šaulių 
Kuopa “Klaipėda” $500; Katars- 
kis kun. Vaclovas $1,000; Mal- 
dūnas, Romas ir Dolerosia $100: 
Petrauskas Juozas ir Salomėja 
$200; Rishkus Ona $100; Šerkš
nys Antanas ir Vera $100; Taut
kus kun. Juozas $300; Vasiuke- 
vičius Vytautas $100.

2 x $180.00 — Ambrozaitis 
dr. Kazys ir Marija $3,980; 
Balter Eugene L. MD $180.

2 x $200.00 — Černius Ka
zys ir Filomena $1,000; Mate- 

vienuolijos finansų teikėjas, 
pašaukimų ieškotojas, dvasios 
vadas, pedagogas ir tikras tėvas. 
Kun. Antano S taniukyno, žymaus 
intelektualo, veikla buvo plati; 
jam rūpėjo įjungti dvasiškiją 
į Kunigų Vienybę, pastatydinti 
našlaitnamį, jis puoselėjo viltį 
siųsti seseris į Friburgą studijom 
ir tokiu būdu pakelti jų moks
linį lygį, o vėliau pasiųsti jas 
švietimui į Lietuvą. '

Kunigam Antanui Milukui ir. 
Antanui Kaupui prašant paimti 
globon vienuolijos branduolį, 
kun. A. Staniukynas nuo 1905 
įsipareigojo skirti savo inte
lektualines ir fizines jėgas, savo 
veiklą, savo kūrybingą darlią 
vienam tikslui — Šv. Kazimiero

ligos mirė vasario 2. Gimęs 
ir užaugęs Lietuvoj, 1944 su 
šeima pasitraukė į Vokietiją, o 
1949 atvyko į JAV ir apsigyve
no Worcestery. Dirbo General 
Electric bendrovėj ir 1968 pasi
traukė į pensiją. Po gedulingų 
pamaldų Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioj vasario 5 palaidotas 
Notre Daine kapinėse. Nuliūdi
me liko žmona Marija, du sū
nūs: Vytautas Los Angeles ir 
Algirdas New Yorke.

Anelė Anužienė, ALRK Mote
rų S-gos 5 kuopos narė, lietuviš
kų vienuolynų ir kitų lietuviš
kų įstaigų rėmėja ir geradarė, 
palaidota vasario 1. — J.M.

2422 WEST MAROUETTE ROAD 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: 312 925-6897

HUMINN
ras Eduardas atm. įn.: Juozas 
Materas $200.

1 x $210.00 — Simanauskie- 
nė Zuzana atm. įn.: aukojo 16 
asm. atst. Jančauskienė Stasė 
$210.

1 x $225.00 — Valūnas Pet
ras atm. įn.: P. Valūnienė $225.

1 x $30,000.00 — X, $50,000.
1 x $30,277.25 — X, $46,277.25 

Iš viso 25 — $62,552.25.
1982 gruodžio mėn. buvo Ba

lienė Stefa $628.11; turi būti 
Balys Karolis (miręs) ir Stefanija 
$628.11.

Lietuvių Fondas įžengė į tre
čia milijoną ir pagrindinis kapi
talas 1983.1.31 pasiekė $2,440, 
476. Gautomis palūkanomis pa
rėmė meną, lietuvišką švietimą, 
kultūrą ir jaunimą $1,028,650.

Palikimai sudaro svarbią Lie
tuvių Fondo kapitalo dalį. 
1983.1.31 palikimais gauta 
$650,423.81.

Sudarykime testamentus ir 
bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime 
šį tikslų pavadinimą:

“LITHUANIAN FOUNDA
TION, A NOT-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT ILLINOIS 
CORPORATION, 2422 W. 
Marųuette Road, Chicago, IL 
60629”

Visi statykime Lietuvių Fon
dą, nes gautomis palūkanomis 
remiamas lietuvybės išlaikymas.

Madrido

Milda Lenkauskienė, Lietuvių Fondo Ohio valstybėje atstovė, 
su P. Milašium, kuris Lietuvių Fondui yra paaukojęs per 
10,000 dol. ir yra Lietuvių Dienų mecenatas. Nuotr. v. B*ce 
vičiaus

seserų vienuolijos kūrimosi plė
totei bei gerovei. Kaip Vincentas 
Paulietis, vaikščiodamas po 
miesto gatves, ieškojo benamių 
našlaičių, taip kun. A. Staniuky
nas vaikščiojo po lietuvių gyve
namus miestus, klabendamas į jų 
duris, ieškodamas pašaukimy ir 
paramos lietuviškam vienuoly
nui. Tų laiką kai kurie lietuviai, 
nesuprasdami, kas tas vienuoly
nas, nesigailėjo tain “elgetai” 
nešvankaus žodžio. Gal tūlo ne
išauklėtos manieros davėjam 
mintį suredaguoti ir išleisti kny
gelę “Mandagumas”,

Trylikos metų intensyvi ir pil
na pasišventimo labdaros veikla, 
lėšų telkimo rūpesčiai, seselių 
auklėjimas, vadovėlių ruošimas 
ir jų išleidimas atsiliepė į jo 
sveikatą. Keliais atvejais gydėsi

— Kun. Kazimieras Patalavi- 
čius, salezietis, sausio 17 mirė 
Madride. Velionis buvo gimęs 
Lietuvoj 1912 gruodžio 14, kuni
gu įšventintas 1945 birželio 24. 
Studijavo Italijoj, Portugalijoj, 
Ispanijoj. Nuo 1955 sausio 1 ke
letą metų vadovavo lietuviškai 
radijo programai 
stotyje.

sanatorijoj, bet išsisėmusių jėgų 
neatgavo. Seserys su nuoširdžiu 
gailesiu, malda ir meile matė
savo gerojo tėvo žemišką kelionę 
baigiantis. 1918 gruodžio 15 už
geso šio kilnaus kunigo gyvybė. 
Jo mirtis giliai palietė visą vie
nuoliją ir lietuvišką visuomenę.

Apibūdinant pirmąjį vienuoli
jos kapelioną, prisimenamas 
kun. A. Staniukyno pageidavi
mas bei prašymas prieš mirti. 
Žinodamas, jog Šv. Kazimiero 
seserų kongregacijai būtinai rei
kia gerų dvasios vadovų, kad jo 
pagrįsti dvasinio gyvenimo pa
matai, tobulėtų, jis paprašė tė
vus marijonus globoti seseris ir 
rūpintis jų dvasiniais reikalais 
Dieviškosios Apvaizdos dėka tė
vai marijonai buvo rinktiniai 
dvasios vadai. Per 16 metų rū
pestingai ėjo patikėtas kapeliono 
pareigas šie kunigai: Pranciškus 
Būčys, Vincentas Kulikauskas, 
Kazimieras Rėklaitis,Kazimieras 
Matulaitis, Mykolas Urbanavi
čius ir Juozas Vaitkevičius. Kai 
tėvų marijonų veikla sielovadoj 
ir spaudos srity išsiplėtė, kape
lionais buvo skiriami pasauliniai 
kunigai: Boleslovas Urba, Sta
nislovas Valuckis, Antanas Zaka
rauskas, Vytautas Mykolaitis ir 
dabartinis kapelionas Stanislo
vas Gaučias. j

Deimantiniam mūsų vienuoli
jos jubiliejui baigiantis, visiem 
mūsų dvasios vadam ir kapelio
nam nuoširdus ačiū. Tesijungia 
mūsų maldos į galingą dėkin
gumo himną, kurį siunčiam 
Aukščiausiajam už mirusius ir 
dabar sielovadoj dirbančius bu
vusius kapelionus ir dabartinį 
kapelioną žymų pamokslininką 
kun. Stanislovą Gaučią.

Sesuo M. Perpetua

LIETUVIAI 
ATSTOVAUJAMI 
PARYŽIUJE

■ ————
Birutė Venskuvienė, Pasaulio ... ... , . .. .

t • ». • v » h- a •• misijos ir kitų tarptautinių orga- Lietuvių Katalikių Organizacijų ......c . • i- / x . . . mzacijų atstovai.Sąjungos įgaliotinė tarptaub-
niam ryšiam, lapkričio 16-17 Pa- g Venskuvienė minimuose 
ryžiuje dalyvavo Tarptautinio posėdžiuose atstovavo Pasaulio 
Katalikų Organizacijų Centro ĮCatalikių Moterų Organizacijų 
(OIC) Žmogaus Teisių Komisijos Unijos (WUCWO) Žmogaus 
posėdžiuose. Teisių Komisijai ir padarė pra

šiuose posėdžiuose daly- nc^rn4 apie šios Komisijos 
vavo Pax Romana, Pasaulio Kata- J* taip Pa* aktyviai reiš- 
likių Moterų Organizacijų Uni- posėdžių svarsty-
jos, Tarptautinės Katalikų Jauni- mil0se’ nustatant artimiausio 
mo Federacijos, Tarptautinės 171 eto Tarptautinio Katalikų Orga- 
Jaunųjų Krikščionių Darbininkų n> nacijų Centro Žmogaus Teisių 
Sąjungos, Tarptautinės Katalikų Komisijos veiklos programą” — 
Šalpos, “Teisingumas-Talka” Ko- PLKOS inf.

ATOSTOGOS PRIE
BALTIJOS 1983 ^^Simple elegance.. by Finnish design

ST. PETERSBURG, FLA.
Eugenijos ir Kazio Gimžauskų 

šeimos švente
Prieš keletą metų į St. Peters- 

burgą atsikėlė E. ir K. Gim
žauskai. Jie tuojau įsijungė į Lie
tuvių Bendruomenės veiklą, kuri 
čia, išvažiavus jos steigėjui dr. 
D. Jasaičiui iš Tampos, buvo 
beveik sustojusi. Begalinės 
energijos ir judrumo Kazys Gim
žauskas čia ėmė dirbti visu atsi
dėjimu. Jo rūpesčiu vietinės 
apylinkės narių skaičius tuojau 
padidėjo. Jis sakė kalbas, rašė 
daugybę raštų, skambino visoj 
Floridoj išsibarsčiusiem pažįsta
miem, jau negalvojusiem apie 
visuomeninį darbą, o tik apie 
poilsį . . . Prie to darbo prisidėjo 
Staneliai, Gruzdžiai, Krasauskai, 
Klioriai, A. Ragelis, Velbasiai, 
V. Kulbokienė, Vaškiai, o žymiai 
vėliau — A. Kamienė, M. Šil- 
kaitis ir paskutiniu metu A. 
Gudonis bei kiti.

Išdygo Floridoj kelios naujos 
apylinkės, susidarė Floridos 
apygarda, kuriai eilę metų pir- 
ririninkavo K. Gimžauskas. Atėjo 
didžiosios veiklos metai su mi
nėjimais, paskaitomis,, vaidini
mais (kur abu Gimžauskai visąda 
uoliai reiškėsi, organizavo). Pra
dėjom aukas rinkti Vasario 16 
proga ir Lietuvių Bendruomenės 
reikalam ir dabar jau surenkam 
daugiau už kitas bendrines orga
nizacijas. Nors nieko nesisteng
dama užgožti, dažnai dar talkin
dama kitiem, Lietuvių Bendruo
menė kartais susilaukia prie
kaištų. Dažnas nebendruomeni- 
ninkas ir čia mato K. Gimžausko 
kaltę. . .

Visuomenės darbe savo vyrui 
■visada talkina ir Eugenija. Jai 
tenka priimti, vaišinti daugybę 
visuomenininkų svečių, o Kaziui 
— juos vežioti po St. Peters- 
burgą, vežti į Tampos aerodro
mą.

Juodų kantriai dirbo, negalvo
dami apie save, neturėdami lai
ko sirgai ar eiti atostogų. Bet 
šiemet, po įtempto eilės metų 
darbo, jie atšventė svarbią savo 
šeimos šventę — 50 bendro gy
venimo jubiliejų.

Jubiliejinės mišios buvo spa
lio 17 Šv. Vardo bažnyčioj Gulf- 
porte. Jas aukojo prel. J. Balko
nas su tėvu K. Butkum, OFM, 
kun. J. Gasiūnu ir svečiu tėvu 
J. Gailiušiu, OFM, perskaityda- 
mas Šv. Tėvo palaiminimą ir pa
sakydamas gilios prasmės pa
mokslą. Per pamaldas giedojo p. 
Armonienė.

Vaišės buvo E. Bacevičienės 
erdviuose namuose, prie Boca 
Ciega įlankos. Čia šeimininkavo 
O. Bacevičienė, I. ir M. Šilkai- 
čiai, S. Salienė, G. Jezukaitienė, 
S. ir St. Vaškiai bei p. Šiaudi- 
kienė. Svečių buvo per 60.

Programai vadovavo M. Šilkai- 
tis. Jis pasveikino jubiliatus ir 
įteikė gražų A. Kamiaus nupieš
tą adresą su dalyvių parašais. 
Paskui nuotaikingai perskaitė 
poetiškai iparašytą jubiliatų bio- 
grafiją ir ųteikė dovanas^ Euge- 
mjai'i-“ aukso grandinėlę; «o Ka
ziui — gražų laikrodį. Perskaitė 
Lietuvių Bendruomenės pa
reigūnų atsiųstus sveikinimus: 
V. Kamanto, V. Kutkaus ir V. 
Izbicko (pastarasis su žmona 
vaišių gale ir pats atvyko pa
sveikinti), dr. J. Girniaus, J. Gai
los ir kitų. Žodžiu sveikino M. 
Krasauskas (St. Petersburgo apy
linkės vardu), A. Gudonis (šau
lių), St. Ingaunis (svečias iš Ar- 
kansas), A. Armalis (Klubo pir
mininkas), G. Jezukaitienė (mo
terų okteto vardu). Buvo eilė 
kitų sveikinimų raštu, net iš Lie
tuvos.

Linksmų kupletų paskaitė St. 
Vaškys.

Tarp atskirų programos dalių 
vaišinomės punšu, šampanu, šil
tais ir šaltais užkandžiais — šį 
kartą dar skanesniais E. Gim- 
žauskienės gaminiais.

Giedojom “Ilgiausių metų”, 
linksmai vaišinomės, kol Boca 
Ciega vandenys ėmė tamsėti, o 
pro stiklo sienas slinko sutema. 
Dabar jubiliatas savo kalboj pa
dėkojo gyvenimo draugei Euge
nijai, kuri rėmė visus jo darbus, 
prel. J. Balkonui, visiem kuni
gam, šventės dalyviam, ypač 
visiem, kuo nors prisidėjusiom 
prie tokios iškilmingos ir pras
mingos šventės.

St G.

— Kun. Albinas Spurgis, 
MIC, Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebonas Adelaidėj, 
sausio 24, ištikus jį kraujoplū
džiui, skubiai nugabentas į Cal- 
vary ligoninę ir ten gydomas.

— Phoenix, Ariz., lietuviai 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę minės vasario 20, sekma
dienį, 11:15 vai. mišiomis už 
Lietuvos laisvę. 1 vai. popiet 
bus oficialioji dalis ir pietūs. 
Meninę programos dalį atliks 
lietuvių tautinių šokių grupė 
“Rūta” iš Denver, Colo.

— PLB VI Seimo komitetas 
yra sudaręs 5 komisijas, ku
rios rūpinasi paruošti Seime 
svarstytinus klausimus. Komi
sijų pirmininkai yra: Mykolas 
Drunga — švietimo, dr. Kęstutis 
Keblys — kultūros , Algimantas 
Gureckas — politinės, Kęstutis 
Sušinskas — jaunimo ir Juozas 
Gaila — organizacijos - lėšų. 
PLB VI Seimas posėdžiaus bir
želio 27-30 Jaunimo centre, Chi- 
cagoje, II-jų PLD metu.

— Cleveland, Ohio, Vasario 
27, sekmadienį, 4 vai. popiet 
DM N P parapija sava salėj 
rengia dainos ir muzikos kon
certą su soliste Aldona Stempu- 
'Hėiid ’fr kanklių* soliste Mirga 
Barikaityte. ...... .... .

— Prof. dr. Vytautas S. Var
dys, pusmetį gyvenęs Washing- 
ton, D.C., nuo sausio pradžios 
grįžo į savo universitetą Okla- 
homoj ir perėmė politinio, de
partamento vadovavimą. Jis kaip 
svečias profesorius artimu laiku 
turės vykti į Washingtoną ir Ha
vajus skaityti tarptautinės po
litikos paskaitų universitetuose.

— Grandinėlės trisdešimtme
čio šventė vyks kovo 19-20 Cle- 
velande,.

— Lietuviškų knygženklių pa
rodą Australijos sostinėj Can- 
berroj, “The Link” teatre, lap
kričio 1-27 surengė Audronė 
Stepaitienė, pasinaudodama 
Adelaidėj gyvenančios Lidijos 
Pocienės turimu rinkiniu. Paro
dai buvo sutelkti 33-jų lietuvių 
dailininkų sukurti knygženkliai. 
Dalis jų tuo pačiu laiku buvo 
išstatyti ir Australijos valstybi
nės bibliotekos priesalyje.

— Rekolekcijos gavėnios 
metu Putnam, Conn., seselių 
vienuolyno centre: vyram kovo 
4-5, moterim kovo 18-20. Prave
da Tėv. P. Baltakis, OFM. Ko
vo 25-27 visiem charizmatiniu 
būdu praveda Tėv. J. Bacevi
čius, OFM. Vietų skaičius ribo
tas. $45.00. Pradžia penktadienį 
8 vai. vak., pabaiga sekmadienį

3 (DOMIOS LIETUVIŲ EKSKURSIJOS 
1983 METAIS

“ŠV. ŽEMĖ — EGIPTAS — GRAIKIJA" — 18 dienų 
kelionė — balandžio mėn. 21 dieną.
Kaina Ii New York© — 82275.00
“KELIONĖ | SKANDINAVIJĄ” — 19 dienų kelionė — 
birželio mėn. 4 dieną.
“Kama ii New York© — $2295X10
“ISPANIJA — LIURDAS — PARYŽIUS” — 14 dienų 
kelionė — rugpfOėlo mėn. 27 dieną.
Kaina H New Yortco — $179640

Kelionių broifūroa, amulkeenė Informacija ir rogiatracHa: 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

9727 South Wootom Avenuo 
Chicago, IHInolt 60643 

tol. (312) 238 - 9787

KELIONĖS LIETUVON - GEGUŽĖ, BIRŽELIS, LIEPA, RUGPJOTIS

IŠVYKSTAMA H New Yorte, Montreailo, Los Angeles Ir Seattle erdviais Finnalr lėktuvais. 
Skrendama tiesiog | Helsinkį, pln ūkiama laivu j Taikią, važiuojama autobusu | Rygą, lėktuvu 
j Vilnių. H Vilniaus lėktuvu sknndama Į Taliną.

MAŽESNĖS KELIONĖS: 10uktų/11 dienų — S naktys Vilniuj, 2 naktys Rygoj, 2 naktys Helsinky. 
Ii New Yorto Ir Montrealto 11353.004168148. Ii Sesttle S14S7.0M1892.00, Ii Los Angeies 
$iąyąxQM1787.00. z

ILGESNĖS KELIONES: 14naktų/16 dienų: 5 naktys Vilniuj, 2 nsktys Rygoj, 3 naktys 
Talino, 3 naktys HoMnky. Ii Nėr Yorko ir Montroallo$1515.0041723^0, Ii Sesttis $1449404186440, 
Ii Los Angeles $17M0041MWO.

KAINOM (SKAITOMA: violnlglsl, pervežimai, mokeailaL pirmos Masės nakvynės Helsinky, 
Rygoj, Taline Ir VNnM, kaedisn ipžMkrėjlmo programos (laisva programa Helsinky), ekskursuos j 
Kauną Ir Trakos. Kalneo—mlepnt dviem kambary. Lėktuvų kalnoa pagal "group 10 Apez”, galio|u- 
alae 108$ aauslo 1.

NUOLAIDOS pederlualem morvao$ae prlei kovo 10.
DEL INFORMACIJŲ kreipti j Stsphanle Norton, Union Teurs Ine., 6 Eaet 30 Strast, 

New York, N.Y. 10010. ToL 21210-9600.

1 vai. popiet Registruotis tel. 
203 928-5828.

— Neringos stovyklavietėj 
1983 metais bus tokios stovyk
los: lietuvių kilmės vaikų anglų 
kalba birželio 26 — liepos 9, lie
tuvių mergaičių liepos 10 - 30, 
lietuvių berniukų rugpjūčio 14- 
27, ateitininkų liepos 31 - rug
pjūčio 13. Registruotis adresu: 
I.C.C., Putnam, Conn. 06260.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Sklerys, Hot Springs, 
Ark., K. Seškūnas, Baltimore, 
Md. Užsakė kitiem: J. Nakutavi- 
čius, Massapeųua, N.Y. — V. 
Daugirdui, Port Jeflfersoū, N.Y. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytajam. Naujiem 
skaitytojam Dartyninko prenu
merata pirmiem metam tik 12 
dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.
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NEW YORKO “HARMONIJA” 
DŽIUGINO CHICAGĄ

“Margučio” vardu Chicagoj 
jau penkiasdešimt pirmuosius 
metus veikia lietuvių radijo pro
grama. Tos programos vedėjo 
Petro Petručio įžvalgumo dėka 
“Margučio” renginiai pasižymi 
išskirtinai vis nauju įdomumu. 
Sis žmogus sugeba surasti ir pa
kviesti įvairių menininkų iš 
kitur.

Chicagoj turim keletą chorų, 
eilę vokalinių solistų, pianistų 
bei kitokių menininkų. Nors visi 
jie puikūs ir įsigiję savo vertę, 
bet daug kartų matyti ir girdėti. 
Kaskart pasiilgstama vis ko nors 
naujo. Atrodo, kad Petras Petru- 
tis, šią visų mintį gerai supratęs, 
jos nuosekliai ir laikosi. Šiame 
kely jam ir sekasi: žiūrėk — ką 
nors naujo jau ir beturįs. Susi
tikus tiesiai ir paklausiau, kaip 
jis randa vis ką nors naujo ir 
gražaus. Jo atsakymas buvo 
trumpas ir aiškus: “Kas ieško, 
tas ir randa”.

Tokį paskutinį jo puikų radi
nį spalio 17 Chicagos lietuviai 
Jaunimo Centre turėjo progos iš
vysti bei išgirsti. Pilnutėlė salė 
kiekvieno dalyvio širdį ir akį 
džiuginančiu pasitenkinimu iš
klausė pirmą kartą iš New Yor- 
ko Chicagon atvykusio jauno ir 
gražaus mišraus kvarteto (vyrų 
ir moterų) — “Harmonijos” — 
programą. Lūkesčiai ir viltys su 
kaupu buvo pateisinti. Po kiek
vienos dainos buvo ilgai ir 
džiaugsmingai plojama, o pro
gramos pabaigoj klausytojai iš
prašė pakartoti partizanų dainą ir 
“Nemunėlį” ir dar kelias naujas 
pridėti.

Visos atliktos dainos buvo lie
tuvių kompozitorių kūriniai pa
gal lietuvių poetų bei liaudies 
dainų tekstus. Tik vienas due
tas — “Duok ranką man, bran
gioji” — buvo iš W.A. Mozarto 
operos “Don Giovanni”. Pasi
rinktos dainos, sakyčiau, nesun
kios, kai kurios girdėtos ir daug

kam žinomos. Tačiau naujai ir 
išradingai interpretuotos bei 
vaidybiškai pagal dainų tekstus 
apipavidalintos — susilaukė 
naujo grožio, palikusios žiū
rovam gilų įspūdį. Tai “Harmo
nijos** vadovo V. Ralio sveikin
tinas sumanumas. Jo aranžuota 
partizanų daina “Stoviu aš pari
mus** (žodžiai V. Panavaitės) kai 
kam veidus ir ašara suvilgė.

“Harmonija”—rimtas, visais at
žvilgiais patrauklus, puikiai su
sidainavęs vienetas. Balsai geri, 
gražaus tembro, harmoningai 
tarpusavy derinasi: sopranas 
Rasa Bobelytė-Brittain, altas — 
Birutė Ralytė-Malinauskienė,. 
tenoras — Viktoras Ralys ir bo
sas — Petras Tutinas. Atrodo, vi
sų balsai lavinami, gerai išlygin
ti, nenustelbią vienas kito. 
Akompaniatorius Matas Yatkaus- 
kas pianino garsais puikiai ly
dėjo dainuojančius.

Visų dainininkų kalba graži, 
taisyklinga, lietuviška. Žodžiai 
dainose aiškiai tariami.

Nors “Harmonijos” vadovas 
Viktoras Ralys dar jaunas muzi
kas, bet reikia džiaugtis, kad jis 
savo įgytas muzikines žinias 
skiria lietuviškai dainai ir gies
mei ir jau spėjo taip gražiai pa
sireikšti.

“Harmonija” džiugino čika- 
giškius ne tik puikiu koncertu 
salėj, bet ji paskyrė savo gražią 
balsinę dovaną ir Dievo garbei: 
Švč. Mergelės Marijos parapi
jos bažnyčioj, Marąuette Parke, 
sekmadienio pamaldų metu pa
giedojo tris giesmes.

Nuoširdi padėka “Margučio” 
vedėjui Petrui Petručiui už jo 
gražias pastangas, kurių dėka tu
rėjom tokią puikią sekmadienio 
popietę — tokią dvasios atgai
vą. Tai buvo prablaivinimas 
minčių nuo girdimų ir spaudoj 
skaitomų įgrisusių, ypač Chica
goj, išpuolių ir nekultūringai 
vedamos kovos vienų prieš ki-

tus. f
“Margučio” suruoštoj meni

nėj popietėj ne tik gėrėjomės 
puikiu koncertu, bet turėjom 
progos ir pasijuokti, skaitant 
feįjetono konkurse pirmą pre
miją laimėjusio dr. Henriko Lu
koševičiaus feljetoną.

Išlydėjus “Harmoniją” atgal į 
New Yorką, linkėtina jai nepa
vargstančio ryžto ir geriausios 
sėkmės išdainuoti dar daug daug 
lietuviškų dainų, nes mūsų tau
tos “dainų skrynelė” didelė. O 
graži lietuviškoji daina daugelį 
išsaugos nepaskęsti svetimųjų 
jūroje.

Teodora Serapinienė

DARIAUS IR 
GIRĖNO 

SUKAKTUVINIS 
KALENDORIUS

50 m. skrydžio 
jubiliejus

14 inč. pločio ir 
22 inč. ilgio 

Tinkamas įrėminti 
Su persiuntimu 5.50 dol.

Gaunama 
Darbininko 

administracijoj

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

Custom made fur and sheep- 
skln coats and other ieather 
goods. The k>west prices In 
neighborhood. Ūse our lay- 
away plan.

ALEX SHEEPSKIN AND FUR CO.
79-03 JAMAICA AVĖ.
WOODHAVEN, N.Y. 11421 
TEL. 212 296-1102

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

Po 6 dol. — F. Prekeris, San 
Jose, Calif., E. ,Liaugaudas, Par- 
sippany, N.J., B. Udalovas, St. 
Petersburg,Fla.

Po 5 dol. — L. Jankauskas, 
St. Petersburg Beach, Fla., V. 
Vaičiulis, Woodhaven, N.Y., J. 
Jakulis, Greenwich, Conn., J. 
Seidys, Montrose, N.Y., A. Pliš- 
kaitis, Newark, N.J., V. Yomant, 
St. Petersburg, Fla., F. Liubers- 
kis, Richmond Hill, N.Y., J. Ur
bonas, Clavvson, Mich., P. Tri- 
buišis, Providence, R.I., R. Vilia
mas, VVashington, D.C., L. Pilis, 
Noank, Conn., K. Teleiša, Beth- 
page, N.Y., L. Reivydas, Los An
geles, Calif., J. Keraminas, Rock- 
ford, III., B. Karmazinas, Groton, 
Conn., S. Liaukus, Huntington, 
Conn., A. Juzaitis, Plymouth 
Meeting, Pa., P. Kliorys, S. Euc- 
lid, Ohio, B. Emery, Hicksvil- 
le, N.Y., P. Roževičius, Wood- 
haven, N.Y., S. Zebertavičius, 
Parlin, N.J., J. Matulaitienė, 
Brooklyn, N.Y., M. Majauskas, 
Mt. Laurel, N.J., A. Garsienė, 
Worcester, Mass., V. Bakšys, 
Dorchester, Mąss.,J. Masilionis, 
Chicago, III., A. Jonynas, Meri- 
den, Conn., E. Mekys, Cleve- 
land, Ohio, V. Melinis, Matawan, 
N.J., L. Banis, Cleveland, Ohio, 
dr. D. Harmon, Falls Church, 
Va., B. Chlamauskas, Kenne- 
bunkport, Maine, dr. K. Čampė, 
Highland, Md., E. Treimanis, 
Richmond Hill, N.Y., I. Budrys, 
Collinsville, Conn., K. Dūlys, 
Crownswille, Md., V. Butvydas, 
Parsipany, N.J., K. Vaitaitis, 
Westbrook, Conn., dr. J. Gustai
tis, Scranton, Pa., B. Strimaitis, 
Mount Carinei, Conn., J. Stapu- 
lonis, Lavvrence, Mass., S. Šer- 
galis, Weston, Ont., V. Mickevi
čius, Bellflower, Calif., E. Lelei- 
va, Richmond Hill, N.Y., V. Mal- 
žinskas, Los Angeles, Calif., S. 
Janušas, Šea Cliff., N.Y., C. 
Balchunas, Toms River, N.J., L. 
Šimkus, Clark, N.J., J. Adomė
nas, Brooklyn, N.Y., M. Jauniš
kis, E. Northport, N.Y., E. Dai- 
dynas, Brooklyn, N.Y., A. Lin- 
gertaitis, Dorchester, Mass., A. 
Rudzitas, APO, N.Y., S. Kudu- 
lis, Ormond Beach, Fla., A. 
Radzivanas, Richmond Hill, N.Y.

Po 4 dol. — V. Baltrušaitis, 
Hillside, N.J., B. Steponis, Cle
veland, Ohio, B. Aponavičius, 
Easton, Pa., J. Davis, Plymouth, 
Mass., A. Krajauskas, Richmond 
Hill, N.Y.

Po 4 dol. — A. Daukantas, 
Wallington, N.J., M. Ugenskas, 
St. Petersburg, Fla.

Po 3 dol. — O Osmolskis, 
Richmond Hill, N.Y., V. Sklerys, 
Hot Springs, Ark., N. Kulikaus-

Po 3 dol. — A. Sulaitis, Brook
lyn, N.Y., B. Sidzikauskas, Pom- 
pano Beach, Fla., J. Tamašaus
kas, Worcester, Mass., A. Vitkus, 
Hartford, Conn., M. Banevičius, 
W. Hartford, Conn., A. Kirkilą, 
Nesconset, N.Y., G. Jezukaitis, 
Gulfport, Fla., M. Kiaunis, Ams- 
terdam, N.Y., A. Vilgošas, Phi- 
ladelphia, Pa., V. Šilėnus, Erie, 
Pa., M. Gudukas, Centerville, 
Mass., J. Palevičius, Hudson, N. 
H., J. Freimanas, Brockton, 
Mass., M. Norkūnas, Dorchestęr, 
Mass.

Po 2 dol. — P. Pūkas, North 
Chicago, III., F. D imas, Ridge- 
wood, N:Y., K. Prapuolenis, 
Worqester, Mass., O. Danisevi- 
čius, Woodhaven, N.Y., E. Ramo
nas, Los Angeles, Calif., T. Ga- 
lenski, Perlin, N.J., V. Simonai
tis, Richmond Hill, N.Y., A. Dė
dinas, Greenfield, Mass., V. Vaš- 
kys, Cheltenham, Pa., V. Vaich, 
Largo, Fla., J. Sabulis, Walkill,

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja-

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

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

Taip pat gaunamos ir šios nau
jausios plokštelės: Kalėdos — 
Aušros Vartų Montrealio choro 
įgiedotos kalėdinės giesmės. Kai
na 10 dol. Nauja diena — antro
ji dvynukų Šalčių plokštelė iš 
Vokietijos. Kaina 10 dol. Tarp 
tostų ir dainų — estradinę mu
ziką atlieka R. Kasputis su gita
rų, trumpetės ir akordeono pa
lyda. Kaina 9 dol. Lauksiu ta
vęs ateinant — Montrealio vyrų 
okteto dainos. Kaina 10 dol. 
Motulės dainos—lietuvių,- liau
dies dainos. Dainuoja Bostono 
lietuvių etnografinis ansamblis 
“Sodauto”. Kaina 6 dol. Kur gin
tarais. — Montrealio jaunimo an
samblis atlieka 16 kūrinių. Kai
na 10 dol. Dainos, muzika ir 
gėlės—įvairių kompozitorių ir ar
tistų atlikti 12 kūrinių. Kaina 9 
dol. Leonas Baltrus — arijos ir 
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 
Darbininko administracijoj. 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Keliautojų dėmesiui
Juozas Kaributas yra para

šęs įdomią knygą “Kelionė ap
link pasaulį”. 423 puslapių kny
goj sukaupta daug kelionių įspū
džių. Knyga iliustruota nuotrau
komis iš aplankytų vietovių. 
Knyga su persiuntimu tik 3 
dol. Gaunama Darbininko ad
ministracijoj.

kas, S. Ozone Park, N.Y., M. Bra- 
kas, Sioux Falls, S.D.

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

Prašau pratęsti prenumeratų 1993 metam

IŠPARDAVIMAS
Vardas Ir pavardė------- ----------------------------------—---------

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

Siunčiu už prenumeratų 
Už kalendorių 
•aaudal nerami l šaudei a pa ^as a i ■ s ą v

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

W^ 1983 M- 
RAITV KELIONES 
TOURS l LIETUVI

18 DIENŲ: SPECIALI KELIONE, skirta studentam lr|iunuoliam, 
norlntiem susipažinti su Lietuvos kultūriniu Ir artiatlnta 
palikimu—

Kelionė 614: birželio 14 - liepos 1 $1,899 
Kelionė 816: rugpjūčio 16 — rugsėjo 2 $1^M 
Lankoma: 1T dienų Lietuvoj, 3Lentograde,2Marakvoj,.

’ ’ 1 Helsinky ■•/y"'”- ’ •

17 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA, LAIVU A IR VOKIETIJA 
Kelionė 512: gegužės 12 - 28 $1,699 
Kelionė 714: liepos 14-30 $1,799 
Kelionė 915: rugsėjo 15 - spalio 1 $1,699 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 4 Rygoj, 3 Varširoį

1 Frankfurte

15 DIENŲ LIETUVA, LENKIJA IR VOKI ETŲ A 
Kelionė 818: rugpjūčio 18 • rugsėjo 1 $1,681 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 4 Varšuvoj, 2 Krokuvoj,

1 Frankfurte

14 DIENŲ: LIETUVA, Lenkija ir Vokietija
Kelionė 621: birželio 21 - liepos 4 $1,669 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj, 2 SmHcuoeo, 

1 Frankfurte

12 DIENŲ: LIETUVA IR RUSIJA
Kelionė 427: balandžio 27 - gegužės 8 $1,271 
Kelionė 607: birželio 7-18 $1,569 
Kelionė 705: liepos 5-16 $1,569 
Kelionė 809: rugpjūčio 9-20 $1,569 
Kelionė 906: rugsėjo 6-17 $1,569 
Kelionė 104: spalio 4-15 $14279 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Leningrado, 2Minkvoj

12 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA V0KIETUA 
Kelionė 510: gegužės 10-21 $1,329 

Kelionė 719: liepos 19-30 $1,569 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte

Visi išvykimai iš New Yorko Ir Bostono 
Daromi giminių iškvietimo dokumentai 
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 Aubum St 

Newton, Maso. 02166 
617 965-8080/969-1190

Sparčiai auganti milijoninė

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA
KASA

Yra geriausia ir patogiausia bankinė įstaiga 
visiems lietuviams.

KASA už paprastas taupymo sąskaitas moka 9%
Už IRA pensijų indėlius KASA šiuo meta moka 11%
Už didelius ir mažus certifikatus KASA moka kiek galima aukščiausius procentas. 
Visiems taupytojoms KASA lengvomis sąlygomis suteikia visą rūšių paskolas.

kasa priima švenčių ar atostogų piano taupymo moottus ir m juos eų pa me
** —KIEKVIENO ASMENS INDELIAI KASOJE APDRAUSTI KI 100^69 DOL — 

KASOS įstaiga veikia savaitės dienomis nuo 8 vai. ryto 9Š9vai. vakaro, o peaMtmateis 
iki 6 vai. ir šeštadieniais iki 5 vai. vak.
KASOS adresas: 86-01 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 
Telefonas: (S19) 441-6799

KAS A kviečia visus jungtis į lietuvišką taupymo įstaigą.



VISUS

K. Vilnis stipriai įsifraagb į Tau
tos Fondo dubus. Jis yraTF ta
rybos narys. Suorganizavo Flo- 
ncns ir atsrovyoę Dei fgąno-

mokyklą ir tuoj išvyko į JAV, kur vavo pagrindinių organizac^ų
1933-34 mokėsi BrpeHyno poli- dos lietuvių komitete, 1939-47 veikloj, eidamas įvairias atsa- 
terlMHkns . buvo LA importo-eksporto kor- langas pareigas jų valdybose,

talfo
toovaii isjjčriMft i lietuviu katMi- «£ęgrtBQ>direMOfiQlaiybo)fft.t.* AtiiiUL kJblmcIj^s %stywftj*fiw4i- 

<y- - ^4b - -tf*^---. limfai r >'— ••»>>•» -ztavime^'Kiirasine DttvtrdiuVaĮta

Akademinėj daly EI. Vasybū- 
nienė pabrėžė, kad abu Varnai, 
Marija ir Adomas, mirė lietuvy
bės centre — Chicagoj. į Mariją 
Varnienę prelegentė pažiūrėjo

laiko ji mokėsi daugelio dalykų, 
kupė visi sukosi apie mažą vai
ką: ginekologųa, pedagogika, 
gimnastika ir kita. Nuo 44 dietų 
iki savo ilgo gyvenimo pabaigos 
ji buvo Ktikima savo pašauki
mui: ginti mažojo vaiko teises.

Gegužės 11

Gegužės 25
BtrtsUs 15

> tos 
sun-

.jpžeyda$tyte.'2Mkiu^3tea&'-^d- * '.y:. - ’•
laidota po mišių iš St Joseph’s PatifaKnunas
bažnyčios, Blue Mills kapinėse, AprašaM^daus Sondos 90 
Braintree. metų sukakties minėjimą, įvyko

Irena buvo duktė Kauno poli- neapsižiūrėjimas. Prie garbės 
cijes vado, .kuris, buoo komunis- in^ Aleksand-
tmio bandito nušautas vokiečių rasCap^įas n Ona I Vaškienė, p

- 1575A5 ttagppėtol
- 122545 nugpĮMIo 17

■<;

- 125645 augsėje 7
komisuos nariu bei iždo globėju. Atsisveikinęs su laikraščiu,
Studentų ir profesionalų ,sųjun- nusikėlė į New Haveną Conn., 
goį buvo vienas M steigt jų ir ir pradėjo organizuoti nuosavą 
pirmai im jos vicepirmininkės, prekybų. Tam darbui labai ge- 
Vienerius metas darbavosi kol- įai talkino jo žmona Elena, bu
tams instituto valdyboj 1939- vusi Podelytė. Tai Bostono be-

diįo, o tampat tefefbnu, o dr.

sūnus dabaigyvena Califomijoj.

steigėjų ir rėmėjų K. Vilnies pia-rika*. Jis tapo to laikraščio vie-

išl

<SVIfe4

nimu šiame visokių laisvių 
krašte. Dalyvavo LK Susivieni-

direktorių tarybos narys.
Stabtelėjus tik prie jo gyveni-

čiris savoj prekyboj, uoliai daly
vavo pagrindinių cnganizacįjų r

kas buvo šakota asmenybė, nes 
daug dirbo ir eilėj kitų visuome
ninės veiklos sričių.

Išėjęs į pensiją ir persikėlęs

okupacųps metu.
Nidrūdaneliko vyras Bomual-

kėjų K- Vilnis suorganizavo steigti-Amerikos Lietuvių Ttey- 
bendrovę, kuri 1933 gruodžio 1 bą. Jam buvo prie širdies ii

Gitą Kupčinskienė. Už netiks
lumus atsiprašome. 'mis: Viktoras*, Liudas, Romual

das ir Tomas, o taip* pat eilė kitų 
giminių ir bičiulių.

H^argą^Varmenę. f ' 
: £Meęan^j pobūvM) dąly Aktorė
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ta ir Kat. Bažnyčiospadėtis Lie
tuvoje irtai, kad kun. A. Sva
rinskui valdžia sudaro bylų. Pri
minta ir tai, kad esąs slapta kar
dinolu paskirtas vysk. J. Stepo-

Ne* Tarko Įi.dalmuin sysirmid- 
masbus vasario 22, antradienį 
7:39 y.v. Kultūros Židurio posė
džiu menėje. Visi suinteresuoti 
prašomi dalyvauti.

jos paskirtos — panelei Palmei, 
ja buvo Sigita Alksninyte; ir 
Žmogėdrai —juo buvo Jonas Ja-

3040 kaukių. Kitos pasirodė 
ir vėliau. ~

Petras Tutinas snuMnfcri pri-

Papddenaė. A. a. savanorio- 
kūrėjo Jurgio Kiaunės atsisvei
kinime vasario 7 M. Skatins 
šermeninėje dar atsisveikino (ntkelta S 7 pri.) 
neolžtuanų centro valdybos ir 
New-Yorko nęoiitaanų padali-

Čia kaukių tarpe buvo ragana 
su didele nosim, metalinė mer
gina, keliaujantipo erdves, kuri 
gražiai šoka, svečias iš Žemaiti- 
jos — velnias, pora kekių vy
nuogių, palmė, dr. Kripštakas iš 
Vikuaus, keirti gyviai iš džiung
lių ir tt

sniego pusnis kelių pėdų aukš
čio. Per naktį buvo sustabdytas 
bet koks judėjimas ne tik New 
Yorke, bet ir yirame lytimame 
Amerikos pakraštyje. Užtruko

das dailininkas, gimęs 1898 
Kaune, Lietuvoje, gyvenęs 
Amerikoje, miręs New Yorke 
1969. Apie > parašyta parodos

niomeno skyriuje yra vienas kū
rinys, kuris primena Lietuvą. 
Tai Ben Shahno sukultas kūri
nys —.Trečia alegorija. Bėri

ir jis vyks šia tvarka: 11 vąL 
mišios. Šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje, tuoj po mišių tos pa
čios parapijos salėje minėjimas.

—2f» dol, Simoj^duUs Šau
lių kuopos — lOOdol. Premijos 
bus įteiktos per iškilmingų paro
dos atidarymų vasario 19, šeštą

ja su savo darbais bendrinėje 
parodoje, kuri vykstaHempstear 
de, L.I., Ęmily Lowe, gąferįr 
joje, Hofetra universitete. Iš.vįsg 
pųrodpje dalyvauja 7 dailimnkąi,

kalbėjo adv. Raskauskas iš 
Washingtono. Tai jaunas vyras, 
bet jau patyręs, susidūręs su 
tom bylom. Jis kalbėjo angliš
kai ir ryškino valdžios pažiū
rų į šį klausimų. Trečias kalbėjo , ,................... , v
adv. Paulius Zumbakis iš Chfca- d“*P JP|f®aaios:J jįBNąta 
gos, kuris pats gina tokias by
las. Kalbėjo konkrečiai ir nuro
dė pavyzdžių, kaip reikia tokiu 
atveju elgtis. Publika dar klausi
nėjo visus prelegentas. Surink
ta ir aukų tom liettivių tylom 
vesti.

profesorius Liudvikas Rėza lie- 
tuvnjliaudiesdainų rinkinį bu
vo išyprtęs | vokiečių kalbų. 
Vieių nestimo kopgų buvo pa-

and. ** "Easter Pristaty-
v>cja* ■ ■J’1 ■! Aišveii ir naujų filmų apie

Anastazijos ir Antano Tamošai
čių audimo menų. Taip pat bus 
demonstruojama, kaip dažyti 
margučius, kaip įsigyti dažus. 
Bus ir margučių paroda. Rengia kuri dabar išstatyta Metropolio

šventė miuiąia šį sekmadienį 
fia tanką. Pamaldos Apreiški
me pnrap^esdMžnyčioie bus 11 
vai. Mišioskoneelebracinės. Pa
mokslų pasakys T£v. Leonardas 
Andriekus, 4>E14, .Brooklyno 
pranciškonų, vienuolyno virši
ninkas. Kultūros Židinyje minė
jimas prasidės 3 vai. popiet. 
Apie minėjimo programų žiūr. 
skelbimų šiame puslapyje.

Įėję. Bus apžvelgti abu tomai.
Apie -juos kalbės Paulius j
Jurkus. Be Jtrt, bus parodyta 
apie 300 'įvairių skaidrių . iš 
įvairių Lietuvos bažnyčių, kaip 
vienos atremontuotos, p kitos 
varganos ir apleistos. Po visos 
programos bus atgaivą ir kava. 
Rengia tos parapijos taryba, ku

ruir solistų, yra įrašytas ir į 
plokšteles.

Tbe Kings’s Singers sekstetas 
$ lietuvių dainų ciklų atliks če-

iriųjų pirmoji premija viena, jau
nesniųjų— dvi pirmos ir dvi 
antrosios premijos.

Vyresniųjų premija teko Mo
teriai Iš erdvės. Ja buvo Aldb- 
na ftanriytė. *

Kitos premijos buvo taip pa- 
skirstytos! dvi antrosios premi- 

rėdail. Česlovas Janutas, mūri- jos: džhmglių keistiem vabalam, 
kė Nijolė Ufenienė, Tėv. Leo- I**»*rt*m džiunglių meilė, 
naidas Amhiekus, Irena Vakse- Jstis buvo Vaiva Ulėnaitė ir Vik- 
lieaė ir iŠ Washir^tono advoka- Garbauskaitė. Toliau dvi 
tas Linas Rhnkus. vynuogių kekės. Jom buvo Lo

reta Vainienė su savo sūnumi

te&a&eią, prasidėjo gavėnios New Yorko skyrius, 
laikotarpis. Brooklyno vyskupi
joj gavėnios meta veikia tokie 
parėdymai. Visi katalikai, sulau
kę 14 metų amžiaus, gavėnios


