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PLB VALDYBOS DARBAI IR PLANAI
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės valdybos posėdis įvyko 
birželio 4 Jaunimo Centre Chi- 
cagoj. Jame dalyvavo pirm. Vy
tautas Kamantas, valdybos na
riai A. Juodvalkis, V. Kleiza, D. 
Kojelytė, S. Kuprys, kun. A. Sau
laites ir Z. Žhipsnys, reikalų ve
dėjai S. Girnius ir D. Korzonie- 
nė ir PLB visuomeninių reika
lų tarybos reikalų vedėja 11. Lau
čienė. Buvo aptarta eilė reikalų.

Dėl mokslo ir darbo sąlygų 
D. Kojelytė ir S. Girnius prašė 
būti atleidžiami iš Pasaulio Lie
tuvio administravimo. Valdyba 
jiem nuoširdžiai padėkojo už 
įdėtą darbą. Administravimą yra 
sutikę perimti Rainutė ir Romas 
Kronai; jiem talkins Vanda Alek
nienė. PLB valdyba taip pat iš
reiškė gilią padėką Pasaulio Lie
tuvio bendradarbiui Australijoj

patvirtino. Įteikė ir sąrašą siū
lomų kandidatų į PLJK pirmi
ninkus; valdyba sąrašą papildė 
vienu asmeniu, patvirtino ir grą
žino PLJS valdybai galutiniam 
sprendimui.

Gintė Damušytė, dirbanti 
su kun. K. Pugevičium Lietuvių 
Informacijos Centre New Yorke, 
išvyksta dviem mėnesiam į Ang
liją dirbti Keston College. Ten ji 
rinks ir teiks medžiagą apie per
sekiojamą Bažnyčią Lietuvoj. Jos 
kelionės išlaidas padengs PLB 
ir PLJS; ten jos išlaikymu rū
pinsis Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Sąjunga.

II. Laučienė ir D. Korzonie- 
nė pranešė, kad PLB visuomeni
nių reikalų tarybos leidinių se
rija yra sulaukusi plačios para-
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mos iš lietuvių visuomenės. La
bai daug gauta prenumeratų bei 
aukų.

PLB valdybos atstovai New 
Yorko politinėj konferencijoj — 
V. Kamantas ir S. Kuprys. Į Eu
ropą keliauja kun. A. Saulaitis. 
Jis lankysis Vokietijoj, Prancū
zijoj ir Anglijoj, talkins jaunimo 
stovyklom bei bendrai rūpinsis 
lietuviškais ir švietimo reikalais.

S. Kuprys pranešė apie litua
nistinės katedros sutarties eigą. 
Iš Illinojaus universiteto teisi
nės patarėjos jis yra gavęs su
tarties projektą. Sutartį numato
ma patvirtinti ir pasirašyti iki 
birželio pabaigos. V. Kamantas 
pranešė, kad Lietuvių Fondas ir 
JAV LB krašto valdyba yra pa
žadėję paramą katedros steigi
mui.

1983 įvykstančių Pasaulio Lie
tuvių Dienų reikalai eina pir-

myn. PLD pirmininkas dr. An
tanas Razma yra pakvietęs eilę 
talkininkų. PLB seimo pirmi
ninku pakviestas dr, Petras Ki
sielius. Dainų Šventei pirminin
kauti sutiko Vaclovas Momkus.

RAYMOND KIVTTA, Hetavlų Mato nokHnojamo tarto prekybininkas, 
dirba au Centary 21 Frlendte Roalty, 93 Wost Merrldt Rd., VaNey 
Btream, N.Y. 11590. Totat.S1«ttMSl1.Paslęrataktt Lotų laiand gamta. 
Ylai modernūs petogumaL Aptarnaujama Veltey Stora, Lyndbrook. 
Matome. FrankHn Sųuers, Wėodhavea, Rlchmond HM, Oueens.

Sporto žaidynėmis rūpinsis to .
renginio nirmininkas Vairias VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkflėld Road., Esat
Adamkus. Spaudos reikalams Northporth, N.Y. 11731. J**^*1*

atuaiai* 519 757-2571. Now Yorko ofisas Lito Datslooss:
vadovaus Ritonė Rudaitytė, o
protokolų sekretore sutiko būti

t* Išimtinais atveja* 5'19 757-2171. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
99-911141h St, Rlchmond NHL N.Y. 11419. TeL 212 441-2111.

Danutė Korzonienė.

Posėdis baigėsi įdomiu kun. 
A. Saulaičio vaizdiniu reportažu 
apie savo kelionę į VII Pietų 
Amerikos lietuvių kongresą. Jis 
rodė skaidres iš Kolumbijos, Ar
gentinos, Urugvajaus ir Brazili
jos. Savo kelionių metu dalyva- 
vavo ne tik kongrese, bet ir 
kongreso stovykloj Urugvajuj
bei jaunimo stovykloj Brazilijoj.

AUCTS FLORIST SHOP. lietuviškam rajono — lietuvlika gėlių par
duotuvė. Gėlės Įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149 
107-04 Jamaica Avo«, Rlchmond HIII, N.Y. čia vairia Darbininko spau
dos kioskas.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Ava. (prio Forsst 
P’way St.), Woodhavon, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tai. 296-2244.

MATTHEVY P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alr- 
conditioned, A. J. Balton-Bsttrūnas, Licensed Managar and Notary 
Public, 660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

d.koj. BUYUS FUNERAL HOME, MarioTeixeira, Jr. laidotuvių direktorius, Naw-
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wilson Ava.), telaf. 344-5172. Pa-

Ignui Aleknai, kuris dėl sveika
tos talkinti daugiau nebegalės. 
Jo dėka Australijoj yra daugiau 
PL skaitytojų negu bet kur kitur 
pasauly, išskyrus JAV-es. Buvo 
apsvarstytas ir naujo iždininko 
pakvietimo reikalas. Valdyba 
aptarė kelis kandidatus; V. Ka
mantas ir V. Kleiza šiuo reika
lu rūpinsis toliau.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos valdyba raštu įteikė V 
pasaulio lietuvių jaunimo kong
reso nuostatus, kuriuos valdyba

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Pavergtos Lietuvos spau
doje jau paskelbti kandidatai 
respublikinėms premijoms 1981 
m. gauti. Rašytojų sąjunga lite
ratūros premijai siūlo šiuos kan
didatus: Albiną Bernotą už ei
lėraščių rinkinį “Paglostyk žo
lę”, Grigorijų Kanovičių už ro
manų trilogiją “Žvakės vėjuje”,
vaizduojančią žydų buitį okupa
cijų metu, Algirdą Pocių už 
apsakymų rinktinę “Išskridę iš

mas nieko nenulemia. Premijos 
paskyrimas priklauso nuo parti
nių kritikų sprendimo.

— Šioje skiltyje jau buvo mi
nėta, kad Vilniuje gegužės pra
džioje prasidėjo XIV-asis visa
sąjunginis kino festivalis. Atida
ryme dalyvavo visos pavergtos 
Lietuvos valdžios ir komunistų 
partijos viršūnės. Spaudoje pa
skelbtas ilgas pareigūnų sąrašas, 
įskaitant ir maskvinius svečius.

lizdo”, Leonardą Gutauską už Iš to matyti, kiek daug reikš- 
eilėraščių knygas vaikams — mės skiriama kinui, skleidžiant 
“Juoda žemelė — baltas pyra- komunistinę ideologiją. Lietu- 
gėlis” ir “Dangaus kalvis Per- vos kino studija festivaliui yra

20,000 egz.). Stambi Petro Vai
čiūno poezijos rinktinė “Erdvių 
ugnis" (352 psl., 14,000 egz.). 
Verta dėmesio kelių autorių kri
tikos straipsnių rinktinė “Tary
binė lietuvių literatūros kriti
ka 1940-1956 (674 psl., 5000 
egz.). Vienoje knygoje išleistas 
mirusio poeto ir kritiko Antano 
Masionio literatūrinis palikimas 
“Poezija, kritika" (416 psl., 
10,000 egz.). Stambus Vytauto 
Petkevičiaus romanas iš dabar
ties Lietuvos gyvenimo (apie 
socialines problemas sovietinėje 
santvarkoje) “Šermukšnių lie
tus” (351 psl., 30,000 egz.). 
Vytauto Sirijos Giros du kūri
niai vienoje knygoje — apysa
ka “Lolita Voltareno" ir roma
nas “Kai neliepsnojo tik van-

ruošlamos garbingo* laidotuvės. Modernios koplyčios, oras žaidoma*. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANORIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klijentai*.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVInterŪardon Tavom. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 8214440. Salė vsstu- 
vėma ir kt pramogom*. Be to, duodami polaidotuvinlal pietūs. Pirmo* 
rūšie* lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell BakingCo. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojate* Ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

Izraelio karo laivai apšaudė 
palestiniečių bazes Libane į 
šiaurę nuo Tripolio.

Bengalijos prezidento parei
gas einąs Abdus Sattar pažadė
jo, kad prezidento rinkimai įvyks 
nustatytu laiku, t.y. praėjus 180 
dienų nuo prezidento mirties.

Susidarius aliejaus pertekliui, 
Britanija nutarė sumažinti eks
portuojamo aliejaus kainą 2 dol. 
už statinę.

Argentina suteikė Salvadorui 
ūkinės pagalbos ir kreditų už 
15 mil. dol.

Kuba numato išplėsti radijo 
stočių tinklą nuo dabar turimų 
75 iki 180 stočių, kurių dvi bus 
net po 500,000 vatų galingumo.

Sovietų psichiatras Anatolij 
Koriagin Charkove buvo nu
baustas 7 metais kalėjimo ir 5 
m. tremties už tai, kad į psichiat
rinę ligoninę atsiųstą disidentą 
Aleksėj Nikitin pripažino svei
ku.

Irane vyksta tarpusavio kova 
tarp islamo dogmatikų ir blai
vesnę politiką besistengiančio 
vesti prezidento Bani-Sadr šali
ninkų.

Per vykusius su Sov. S-ga 
pasitarimus JAV sutiko, kad iki 
rugsėjo mėn. Sov. S-ga gali pirk
ti iš JAV papildomai 6 mil. 
metrinių tonų kviečių ir kukurū
zų.

Amerikos laivų krovėjų unija 
nutarė panaikinti 1980 paskelb- 
tė sovietų laivų krovimo boiko
tą.

1981 pradžioj pasauly buvo
12.6 milijonų netekusių savo tė
vynės gyventojų.

kūnas”, literatūros kritiką 
Vytautą Kubilių už monografi
ją “Kazio Borutos kūryba”.

Lietuvos kompozitorių sąjun
ga kandidatais pasiūlė kompo
zitorių Feliksą R. Bajorą už 
dainų ciklą balsui ir kameriniam 
orkestrui “Auki, auki, žalias ber
že” ir smuikininką R. Katilių 
už atliktas muzikines programas 
ir sovietinės muzikos propagavi
mą.

Lietuvos teatro draugija kan
didatu pasiūlė Vilniaus rusų 
dramos teatro režisierių I. Pet
rovą už sovietinių autorių pjeses, 
pastatytas rusų teatre, ir už J. 
Grušo “Barborą Radvilaitę”, taip 
pat pastatytą rusų dramos teatre. 
Lietuvos televizijos ir radijo 
komitetas kandidatu siūlo reži
sieriuj. Sabolių už partinio per
sonažo sukūrimą televizijos vai
dinime. Lietuvos valstybinis ki
nematografijos komitetas pre
mijai siūlo visą “Velnio sėklos” 
filmo kolektyvą: režisierių A. 
Pulpą, operatorių D. Pečiūrą, 
dailininką A. Ničių, svarbiausio 
vaidmens atlikėją K. Smoriginą.

Lietuvos dailininkų sąjunga 
kandidatais siūlo dail. R. Jasu- 
dytę už Vilniaus universiteto 
centriniams rūmams sukurtus 
gobelenus, dail. K. Juodikaitį 
už L. Brežnevo, S. Nėries, V. 
Petkevičiaus, E. Mieželaičio ir 
A. Matučio knygų iliustracijas, 
dail. S. Jusionį už tapybos dar
bus kaimo tematika ir dail. 
G. Karalių už skulptūrą “Rytas 
Vilniaus Lazdynų mikrorajone”. 
Apie kandidatus žadama plačiai 
rašyti spaudoje. Tačiau tas rašy-

paruošusi kelis “meninius” fil
mus. Spaudoje į padanges kelia
mas daugelį metų ruoštas anti
fašistinis filmas “Faktas”, vaiz
duojąs Pirčiupio tragediją. 
Scenarijų sukūrė kinematografi
ninkas V. Žalakevičius, režisavo 
A. Grikevičius, vaidino daug žy
miausių Lietuvos aktorių — R. 
Adomaitis, J. Budraitis, D. Ba
nionis, A. Masiulis, V. Mainely
tė, D. Kazragytė, E. Pleškytė, M. 
Leonavičiūtė, S. Balandis, net 
keli kitataučiai. Nerašoma, kuria 
kalba filmas sukurtas. Negi ir 
svetimieji išmoko vaidinti lietu
viškai? .. Daugumas filmo kadrų 
susukta Rumšiškių etnografinia
me muziejuje, nes senojo Pir
čiupio kaimo jau nebėra. Filmo 
kritikai naują kūrinį laiko labai 
nusisekusiu, pakilusiu į meno 
aukštumas. Mažo kaimelio ir 
119 žmonių tragedija virtusi uni
versalia problema. Brutalumo 
susidūrimas su žmogaus heroiz
mu filme radęs tinkamą meni
nę išraišką. Spėjama, kad filmas 
ir festivalyje būsiąs tinkamai į- 
vertintas. Kad patys komunistų 
partizanai buvo kalti dėl Pirčiu
pio tragedijos, žinoma, filmo kū
rėjai visai neužsimena. Ir vokie
čių fašizmo pasmerkimas, o so
vietinio “humanizmo” iškėli
mas rodo propagandinę tenden
ciją.

— Naujų knygų rinkoje pasi
dairius. Vertinga knyga yra kri
tiko Vytauto Kubiliaus mono
grafija "XX-ojo amžiaus lietuvių 
poetai' (išleista Kaune, 327 psl., 
30,000 egz.). Juozo Grušo Raštų 
išleistas III tomas (399 psl.,

duo” (255 psl., 30,000 egz.). 
Alfonso Maldonio premijuota 
eilėraščių knyga “Rytas vaka
ras” išleista antra laida (120 
psl., 14,000 egz.). Romualdo Bal- 
tušniko apysakų knyga “Rytoj 
neateik" (181 psl., 20,000 egz.).
Išleistos ir kelios knygelės vai
kams: Eduardo Mieželaičio pa
saka “Neringa” (32 psl., 40,000 
egz.) Vytauto Misevičiaus pasa
kojimai “Karalienės Barboros 
juokdarys” (303 psl., 300 egz.). 
Pasenę propagandiniai smilka
lai Leninui Laimono Inio kny
gelėje vaikams “Rytas poste” 
(104 psl., 20,000 egz.). Publicis
to Stasio Kašausko kelionių po 
Australiją apybraižos “Negrįž- 
tantis bumerangas” (126 psl., 
10,000 egz.). Turistams skirtas 
S. Markelytės leidinys “Palan
ga” (119 psl., 30,000 egz.). Frag
mentas apie Vilniaus miestą yra 
V. Levandausko knygelė “Vil
niaus pilies skersgatvis” (77 psl.,
20,(XX) egz.).

Ozolini, buvusi pirmininkė. Lietuvos gen. konsului neatvykus, jo sveikinimus perduoda 
Aldona Noakaitė-Pintsch, asistuojant Ritai Gražulytei (k.) ir Ritai Rogers (d.) Nuo* L. T»-

/"\YT TTY A Rezidencinės ir Komercinė* Nuosavybėst’ Į Į Į Apartmentai • Kondominiurnai • Nuomavimas

DV AT ra Angelė E. Rainienė
KKALTOK BB0KZ* NOTAKY

Ą T* F ^7Ot bovtevord.R. Retcrsburų kach,Pl. 55706 ,
JCjiJ X A X Ui Tgiefonas (815) ^60-2448 . vakare (8»5) 545-2736 Į

L ...------------------- ----------- .------------- ------.--------- ------------------ -----
LORENCE CONTRACTING CO., INC.

Antanas ir Edvardas Lorence atlieka įvairiausiui namų įrengimo, 
patobulinimo ir pataisymo darbu*. Įrengiamo* modernios Hollyvrood 
stiliau* virtuvės, vonios kambariai, atliekami staliau* darbai, namas 
apklojamas aliuminijaus plokštėmis, taisomi stogai, atliekami dažymo 
darbai, įdedami aliuminijaus langai, sutvarkoma* šildymas ir kiti kanali
zacijos įrengimai, įrengiama* rūsys, atliekami cemento darbai ir kitokie 
patarnavimai. Adresas: 85-36 89th St, Woodhaven, N.Y. 11421.
Telefonas 212 849-2731 arba 441-2489. Kalbama angliškai, lenkiš
kai ir ukrainietiškai.

NEVY JERSEY, NEW YORK — Lietuvos Atsiminimai, šeštad. WEVD 
8-9 vaL vak. 97.9 FM. Dr. J. J. Štokas, Dir. adresas: 234 Sunllt 
Dr., VYatchung, NJ. 07060. Telef. (201) 753-5636.

NEVY YORK — NEVY JERSEY — Laisvė* Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vaL ryto VYHBI 105.9 FM. Romas Kazys, 217-25 54th Avė., Bayslde, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

— Verta dėmesio pavergtoje 
Lietuvoje išleista gamtos moks
lo populiarizavimo knyga “Laiš
kai iš elnių miško”. Ją parašė 
gamtą mylįs literatas Leonardas 
Grudzinskas. Jo anksčiau para
šyta knyga “Laiškai beržo tošy
je” taip pat pasakoja apie gam
tą — įvairius žvėrelius, auga
lus, žuvis, miško įdomybes. Kny
gos autorius gamtą moka įjungti 
į įdomius savo paties nuotykius. 
Jis gerai pažįsta visokių gyvūnų 
papročius, jų gyvenimo būdą. 
Su lyrine šiluma jis pasakoja 
apie pilkąjį laukų vyturėlį. Pa
sakojimai apima visus metų lai
kus. Knyga iliustruota Kęstučio 
Verbicko fotografijomis.

— Pavergtos Lietuvos spaudo
je paminėta žinomojo Lietuvos 
kalbininko Fridricho Kuršaičio 
175 metų gimimo sukaktis. Kilęs 
iš Mažosios Lietuvos, Fr. Kuršai
tis studijavo teologijos ir kalbos 
dalykus Karaliaučiaus universi
tete, lankė L. Rėzos vedamą 
lietuvių kalbos seminarą, paskui 
pats tam seminarui vadovavo. 
Svarbiausi Fr. Kuršaičio moksli
niai darbai yra “Lietuvių kalbos 
gramatika”, kurioje tarp kitų 
dalykų tiksliai yra aprašytos lie
tuvių kalbos priegaidės. Antrasis 
veikalas yra “Lietuvių Icalbos' 
žodynas” (Vokiškai lietuviškas ir 
lietuviškai vokiškas). Ne be 
vertės buvo ir Fr. Kuršaičio 
Biblijos vertimai, Rėzos dainų 
rinkinio antrasis išleidimas ir 
laikrkštis Keleivis. Gerai, kad 
pavergtos Lietuvos lituanistai 
tokių sukakčių nepaminėję ne
praleidžia.

Pr. N.

l^asolipoA MEMMUU '

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

6646 80 ST . MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS 

1933 + 1 97 6

KELIONĖS Į LIETUVĄ - 1981
9

kovo 25 — balandžio 3 — 9977 
balandžio 15-24 — 9977 
gegužės 2-11 —81^19 
gegužės 7-16 —*1,919 
gėgužėe 13-22 — 31,079 
gsgMŽŠ* 13-29 — 91,138 
gegudėe 21-30 — 31,108 
birželio 4-13 — 31,148 
birželio 19-27 — 31,148

liepos 6-17-11,099 
llepo* 20-29 -91,112 
rugplūčlo 3-14 — 31,999 
rugpMčto 3-12 — 31,112 
nagp. 19 — nge. 3 — 913*2 
n*geė|o 3-12-91,149 
rugsėjo 17-21— 81,069 
rage. 34 — spalio 3 — 81,069 
apeito 8-17-81,019

Kainos yra I* New Yorko Ir Bostono. II kitų miestų yra 
pridėtinis mokestis. Visose kelionėse pratoMtlama 8 naktys 
VHntaĮe, 2 ar 3 naktys Maskvoj, kai kurtos d*r Varšuvoj, Frank 
tarta ar Helsinky. Kainos gali keistis, kslšlantli skridimų kainom.

Taip pat pstemeų|ema Įsigyjant bet leoktoa kalloaėm bštatae, 
raWvvWl^®fia ■UwwQbWI*«

Nbnvomo|Mvios flMrikluoSs

VYTIS TRAVĖL 
212S KNAPF STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11228 
TaL 212 799-3300



1981 birželio 19, Nr. 35 • DARBININKAS • 3

Sukilimo prasmė
Lygiai prieš 40 metų, birže

lio 22, 23 dienomis Lietuvoje 
prasidėjo sukilimas, kuris j val
džią atvedė Laikinąją Lietuvos 
vyriausybę ir krašto valdymą 
bent trumpam perėmė j savo 
rankas. Tai buvo labai spontaniš
kas, didelis ir heroiškas sukili
mas. Tauta pademonstravo savo 
troškimą būti nepriklausoma. 
Tai buvo raketos šūvis į tam
sią naktį, tai buvo iššūkis prieš 
melą. Sukilimas dar kartą sujun
gė tautą į kovingą ir tvirtą 
bendruomenę.

Sukilimai vyko ir praeitame 
amžiuje. Ir vis dėl tos laisvės. 
Ir vis tas pats priešas stovėjo 
su durtuvu prie durų. Kai žlu
go senoji Lietuvos valstybė 1785 
metais, irgi būta sukilimų, ku
riuos organizavo laisvės šauklys 
Kosciuška. Bet jie nesukrėtė vi
sos tautos ir taip nesujungė.

Viltis atstatyti nepriklausomy
bę kilo 1812 metais, kai Napo
leonas ėjo per Lietuvą. Napoleo
nas turėjo ir prakilnių mostų — 
naikino baudžiavą, gerino žmo
nių gyvenimą. Ir Vilniuje norė
ta sukurti nepriklausomą Lietu
vą. Pirmiausia jis sudarė Lietu
vos kariuomenę, nes jos labiau
siai jam reikėjo. Ir Lietuvos 
didikai norėjo sukurti nepriklau
somą Lietuvą, atskirą nuo Lenki
jos. Bet — viskas pasibaigė 
Napoleono pralaimėjimu.

Paskui buvo sukilimai 1831 ir 
1963 metais. Platesnes liaudies 
mases apėmė tik 1863 metų su
kilimas. Po abiejų sukilimų bu
vo didelės represijos, uždarė 
Vilniaus universitetą, krašto 
mokyklas, uždraudė spaudą, su
varžė Bažnyčios veiklą.

-o-
Visai kitaip buvo su 1941 me

tų sukilimu.
Pirmiausia jis buvo būtinas, 

neišvengiamas. Ir kodėl? Dar 
prieš antrąjį pasaulinį karą Ru
sija ir Vokietija, nepaisydamos 
mažųjų, pasidalino savo įta
komis. Pasityčiojo iš ilgamečių 
mūsų tradicijų. Kas mum lais
vė? Gali jie būti ir vergais.

Okupavę kraštą, sovietai sure
žisavo dar vieną farsą — kad 
Lietuva pilti prisijungė prie So
vietų Sąjungos. Jie įvykdė Liau
dies seimo rinkimus. Tie rinki
mai buvo suklastoti, visai neiš
reiškė tautos valios, liet sovietai 
paskelbė priešingai, kad balsavo 
lieveik visas 100 procentų. Tada 
išrinktas Liaudies seimas papra
šė, kad Lietuvą priimtų į Sovie
tų Sąjungą. (Kai seimas posė
džiavo, už durų buvo išstatyti" 
kulkosvaidžiai).

f Sukilimas ir parodė visai prie
šingą faktą — Lietuva nori būti 
nepriklausoma. Ji labai brangina 
ir vertina savo laisvę. Ji, tiesa, 
maža, bet jos laisvės troškimas 
yra didelis.

Jei Liaudies seimas teroru, 
prievarta prijungė Lietuvą prie 
Sovietų Sąjungos, tai sukili
mas pademonstravo priešingą 
faktą — Lietuva išstojo iš Są
jungos! Visoje Sovietų Sąjungo
je nebuvo ir nėra tokio fakto, 
kad būtų kas išstoję iš Sąjungos, 
nors tą laisvę garantuoja jų kons
titucija. Lietuva buvo ir yra vie
nintelė valstybė savo sukilimu 
išstojusi iš pavergėjų Sąjungos.

Sukilimas buvo visuotinas, ap
ėmęs visą tautą, nuo kaimo iki 
miesto, nuo ūkininko, darbinin
ko iki profesoriaus. Tai irgi pa
liudijo, kad lietuvių tauta yra su
brendusi ir apsisprendusi būti 
nepriklausoma.

Sukilimas buvo sėkmingas. 
Per trumpą laiką buvo atstatyta 
tvarka ir valdžia paimta Laiki
nosios vyriausybės. Vokiečiai 
jau atėjo ne į Sovietinės Są
jungos respubliką, bet į nepri
klausomą Lietuvos kraštą.

Sukilimas labai sustiprino ir 
kovingai nuteikė visą lietuvių 
tautą. Iš čia prasideda jos di
džiosios kovos dėl laisvės. Tos 
kovos ir dabar tebeina ir krašte 
ir užsienyje. Krašte reiškiasi 
gausia pogrindine spauda, o už
sienyje — lietuvių veikla išlais
vinti pavergtą kraštą.

Pąjutotn buvo stiprumą
Kai artėjantys birželio įvykių 

minėjimai kėlė mūsų širdyse 
skausmą, kartais ir neviltį, dvasi
nis sustiprinimas, tautinio susi
pratimo pajutimas, mūsų kultū
ros parodymas kitataučiam ir pa- 

' siaukojimas dirtamt svarbiau
siam tikslui, laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos atstatymui, 
buvo pajustas gegužės 31 Hart
forde įvykusioj Rytinio pakraščio 
tautinių šokių švėntėj. Ten pa
matėm ir pajutom, kokie dar 
esam stiprūs ir vieningi.

Ruožą
Jau penktadienį, suvažiavus 

daugumai šokėjų ir vadovų ir ap
sistojus puikiame Ramada Inn 
viešbuty, prasidėjo ruoša. Vado
vai ir šventės rengėjai aptarė 
rytoj juos laukiančius darbus, o 
jaunimas, kaip jam ir pridera, 
pasišoko ir paliendravo.

įtemptas darbas
Šeštadienį nuo ankstaus ryto 

Trinity kolegijos sporto salėj vy
ko įtemptas darbas. Prieš 
pietus iki mažiausių smulkmenų 
pakartojami grupių įėjimai, susi- 
grupavimas, išsidėstymas kiek
vienam šokiui. Po pertraukos 
ir rengėjų parūpintų užkandžių 
tęsiama šokių šventės repetici
ja. Su orkestru, vėliavomis, su 
pranešėjomis. Visi supranta, kad 
tai paskutinė proga kai ką pa
taisyti, kai ko išmokti, todėl 
kantriai ir atidžiai klausoma ir 
mokomasi. Vakarop šokėjai grįž
ta į viešbutį trumpam poilsiui 
ir susitvarkymui. Vėliau, jei no
rės, vyks į šokėjam, tėvam, 
ir svečiam Lietuvių klul>e, Tau

Tautinių šokių šventėj Hartforde gegužės 31 iškilmingai įnešamos Lietuvos ir JAV vėliavos.
Nuotr. M. Banevičiaus

TOKIO PASISEKIMO NESITIKĖTA
Tautinių šokių šventė Hartforde
ro restorane, rengiamų susipa
žinimo vakarą. Patys jauniausie
ji greičiausiai tenkinsis poilsiu 
ir sapnais. - •

Pamaldos
Sekmadienį lx*sirenka«)čius į 

pamaldas maloniai nustebino 
lietuvių parapijos klebonais kun. 
Juozas Matutis. Jis kiekvieną 
prie durxj sutiko, ne vienam ir 
vietos pilnutėlėj bažnyčioj sura
do, o po mišių svečius paprašė 
Hartforde jaustis kaip namie. 
Toks klebono lietuviškas svetin
gumas, choro, vadovaujamo 
muz. Jurgio Petkaičio, ir solistų 
Irenos Petkaitienės ir dr_ Izido
riaus Alio įspūdingas giedoji
mas didino šventinę nuotaiką.

Garsintuvai kviečia j salę
Gerokai prieš šventės pradžią 

iš toliau ir arčiau atvykusieji 
būriavosi prieš sportosalę. Dali
josi įspūdžiais, gyrė puikiai atro
dančius šokėjus, stebėjosi ren
gėjų energija ir sumanumu. Gė
rėjosi ir aplinka: čia tiek daug 
medžių, daug žalumos, daug 
saulės. Maloni atgaiva iš did
miesčių ištrūkus. Garsintuvai 
kviečia salėj užimti vietas.

Prie mikrofono šios Šventės 
programos pranešėjos: Sigita 
Banevičiūtė ir BirutėZabulienė. 
Abi tautiniuose drabužiuose at
rodė puikiai. Pasikeisdamos, lie
tuvių ir anglų kalbomis pra
nešinėjo aiškiai ir sklandžiai.

Šventės muzikos vedėjo muz. 
Jurgio Petkaičio diriguojamas 

orkestras groja “America, the 
Beaptiful”, Garbės svečiai — 
Conn. guliematoriaus atstovas 
Orest Dūlino, Lietuvos generali
nis konsulas Anicetas Simutis, 
JAV krašto valdybos pirminin
kas Vytautas Kutkus ir Hartfor
do švč. Trejyliės lietuvių para
pijos kletamas kun. Juozas Ma
tutis, lydimi šventės rengimo ko
miteto pirm. Alfonso Dziko ir 
LB Hartfordo apylinkės valdy
tais pirm. Stepono Zabulio, už
ima vietas paaukštinime. įneša
mos Amerikos ir Lietuvos vėlia
vos. Šiandien jos abi tvirtose 
lietuviško jaunimo rankose.

Prožektoriai pagauna į aikštę 
įžengiančią šios šventės šokių 
programos vadovę Dalią Dzi- 
kienę. Žengia ji drąsiai, kaip ir 
pridera mūsų tautinių šokių 
žinovių ir mokytojų, Jadvygos 
Matulaitienės ir Kotrynos Mari- 
jošienės, mokinei. Žengia grakš
čiai šokėjos žingsniu, vedusiu ją, 
kaip Nevv Yorko grupės šokėją 
Minkūnaitę, pirmoj tautinių šo
kių šventėj ir, kaip Dalią Dzi- 
kienę, Hartfordo grupės vadovę, 
dviejose paskutinėse. Žengia pa
sitikėdama savim, grupių vado
vais ir 360 šokėjų.

Paradas
Šokių paradą pradeda vaikų 

grupės. Pirmoji įžygiuoja Wor- 
cesterio šeštadieninės mokyklos 
šokėjų grupė Žaibūs, vadovauja
ma Nijolės Pranckevičienės ir 
Irenos Markevičienės. Ją seka 

New Yorko Maironio šešt. mo
kyklos šokėjai — vadovas Rai
mundas Balsys. Paskui juos 
Washingtono šešt. mokyklos gru
pė Suktinis — vad. Daina Pen- 
kiūnaitė, toliau Elizabetho V. 
Kudirkos šešt. mokyklos šokėjai 
— vad. Audra Tursaitė, Bosto
no Liętuvių šokių Ansamblio 
vaikų grupė — vad. Gedimi
nas Ivaška, Philadelphijos V. 
Krėvės šešt. mokyklos grupė 
Aušrinėlė — vad. Aušra Bagdo
navičiūtė. Birutės Nenortienės 
vedami Hartfordo Berželio pa
tys jauniausieji užbaigia vaikų 
grupių paradą.

Šie jaunučiai šokėjai daug ką 
pamirš savo gyvenime, bet šio 
parado ir šios šventės — nie
kada. Juk tai daugeliui pirmasis 
pasirodymas prieš 2000 žiūrovų, 
kurių tarpe jų tėveliai, seneliai, 
giminės ir pažįstami.

Aikštėj pasirodo studentų ir 
jaunių grupės. Daugelis jų — 
praeitų švenčių dalyviai, o tik
riausiai visi daug kartų dalyvavę 
daugely pasirodymų, tiek savo 
vietovėse, tiek ir kitur, štai jie: 
Baltimorės Kalvelis — vad. Dai
na Buivytė ir Rytis Grybauskas, 
Bostono Lietuvių Šokių An
samblis — vad. Ona Ivaškienė 
ir Gediminas Ivaška, Brocktono 
Sūkurys — vad. Vytautas Bruz- 
dys, New Yorko Tryptinis — 
vad. Jadvyga Matulaitienė, New 
Jersey Liepsna — vad. Rūta 
Mickūnienė. Juos seka Phila
delphijos Aušrinė — vad. Eimu
tis Radžius, Rochesterio Lazdy
nas — vad. Jadvyga Reginienė. 
Paskutiniai, kaip šeimininkams 
ir pridera, pasirodo Hartfordo 
Berželio šokėjai — vad. Dalia 
Dzikienė. Šiandien Berželį 
veda vadovės pavaduotoja Ra
moną Liaukutė. Daliai Dzikie- 
nei visos grupės šiandien lygios. 
Ji kartu su visais džiaugsis 
pasisekimu ar apgailės nesėkmę.

įvairiaspalvių šviesų pluoštai 
prabėga puošniais tautiniais dra
bužiais, paglosto veidus, o žiū
rovai plėšo salę audringais plo
jimais. Vyresnieji sustoja už jau
nesniųjų, salė nurimsta, ir pa
sigirsta himnų garsai.

& Invokacija ir sveikinimai
Po himnų jausmingoj invoka- 

cijoj kun. Juozas Matutis prašo 
Aukščiausiąjį palaimos šventei 
ir laisvės valandų priartinimo 
Nemuno žemei. Šventės rengi
mo komiteto pirm. Alfonsas Dzi- 
kas pasveikina šokėjus, vado
vus, garbės svečius ir žiūrovus

(nukelta į 4 psl.)

SUDIEV, 
ANGELINE!

Atsisveikinant su 
Angelų Karalienės 
parapija, seniausia 
lietuvių parapija 
New Yorke

PAULIUS JURKUS

3
Po tokių “operacijų” kilo di

džiausi nesutarimai. Užmiršo ir 
skolas. Niekas jų nemokėjo, nes 
reikėjo ginčytis. Nepajėgiant 
mokėti skolų, teko parduoti 
sklypą ir rūsį.

Nauja draugija, nauji bandymai
Dabar Brooklyno lietuviai ne- 

berimo be savo lietuviškos baž
nyčios. Čia 1886 buvo susiorga
nizavusi pašalpinė Šv. Juozapo 
draugija.

Ši draugija 1894 balandžio 8 
sušaukė visų Brooklyne buvusių 
lietuviškų draugijų susirinkimą. 
Tame susirinkime ir buvo nutar
ta iš naujo organizuoti lietuvišką 
parapiją. Išrinko ir organizaci
nį komitetą. Tuoj organizuoja- 
mon parapijon įsirašė 45 nariai. 
Įstojamasis mokestis buvo I dol., 
o mėnesinis įnašas — 25 et.

Organizacinis komitetas susi
rinkimus šaukė kas savaitę, vė
liau — kartą per dvi savaites, 
o nuo 1895 metų — tik kartą 
per mėnesį.

Parapija vis augo. 1895 metais 
jau prie parapijos priklausė 190 
narių, banke jau turėjo 1,021 
dol.

Parenka naują vardą
1895 lapkričio 24 susirinkimas 

nutarė naują parapiją pavadinti 
“švenčiausios Panelės Marijos 
Aniolų Karalienės” vardu. Kol 
bus įsigyta bažnyčia, pamaldas 
nutarta laikyti patalpose, esan
čiose 214 Grand St. Nuomos kas 
mėnesį mokėta 62 dol.

Tos naujos parapijos reikalus 
tvarkė ne lietuvis kunigas, bet 
airis vyskupo kancleris. Tas ku
nigas buvo George Mudelein, 

vėliau tapęs didele galybe — ar
kivyskupu irChicagos kardinolu.

Šis kunigas ir pradėjo parapi
jos metrikų knygas. 1895 gruo
džio 25 įrašė pirmą krikštą. Bu
vo pakrikštyta Elena Vichertaitė.

Atvyksta lietuvis kunigas
1896 kovo 1 atvyko lietuvis 

kunigas V. Kriaučiūnas. Tą pa
čią dieną jis atlaikė laikinoje 
bažnyčioje mišias. Parapija stip
rėjo ir augo.

Reikėjo naujų patalpų, reikėjo 
geresnės bažnyčios. Taip 1897 
metų rugsėjo mėnesio susirinki
me nutarta pirkti naują bažny
čią. Išrinkta net pirkimo komisi
ja. Buvo surastos net dvi vietos, 
bet patį pirkimą sulaikė stoka pi
nigų.

Nuperka bažnyčią
1898 vasario 28 susirinkime 

nusistatyta nupirkti episkopatų 
bažnyčią, esančią So. 4 ir Roeb- 
ling gatvių kampe. Bet 1898 
spalio mėnesio 12 mirė para
pijos klebonas kun. V. Kriaučiū
nas. Parapija vėl liko be lietu
vio kunigo.

Dabar parapijos reikalus tvar
kė tas pats vyskupo kancleris 
kun. Mundelein. Jis su lietuviais 
sugyveno labai gerai. Retkarčiais 
iš Elizabetho atvažiuodavo kun. 
Žindžius.

Susitarta su Brooklyno vysku
pu, kad parapijos reikalus laiki
nai tvarkys kun. Antanas Milu
kas, Philadelphijos vyskupijos 

kunigas. Kun. A. Milukas čia 
atvyko 1899 balandžio 9. Jo kle
bonavimo metu baigtos derybos 
ir už 33,000 dol. buvo nupirkta 
episkopaly bažnyčia. Bažnyčia 
pašventinta 1899 spalio 30. Čia 
apsigyveno ir klebonas, o laiki
nos patalpos buvo visai 1 ikviduo- 
tos, nebenaudota bažnytiniam 
reikalam.

Kun. Milukas čia buvo tik lai
kinai. Jis 1900 vasario 11 vėl 
grįžo į Philadelphią.

Parapija auga
Išvykus kun. A. Milukui, nau

ju klebonu čia buvo paskirtas 
kun. Vincas Vytautas Varna- 
giris, anksčiau minėto kun. A. 
Varnagirio brolio sūnus. Kun. V. 
Varnagirisį Amerikąatvyko 1900 
ir šioje parapijoje dirlx> net 14 
metų.

Jis parapijai padarė daug ge
ro.

1899 metais nupirktoji baž
nyčia buvo sena. Reikėjo ją tai
syti. Pirmiausia ją aptvarkė kun. 
A. Milukas. Daug Šiai bažny
čiai padarė naujasis klebonas 
kun. Vincas Vytautas Vamagiris, 
dirbęs parapijoje nuo 19(X) iki 
1914 metų.

Jis 1902 metais vasario mėn. 
inkorporavo naują parapiją val
džios Įstaigose. Reikėjo klebo- 
nijos, nes klebonas gyveno salė
je prie bažnyčios. Klebonas 1905 
už 4,200 dol. nupirko prie baž
nyčios esantį namą Ir ten įren
gė kleboniją.

Tuo metu prie parapijų kū

rėsi ir lietuviškos mokyklos. 
Reikėjo mokyklos ir šiai para
pijai. Taip klebonas priestate 
prie bažnyčios Roebling gatvėje 
įrengė mokyklą, kuri veikė nuo 
1907 iki 1923 metų. Kasmet 
lietuviškai mokėsi keturi vaikų 
skyriai, apie 150 vaikų.

1907 klebonas suvedė elektrą 
ir išdažė bažnyčią. 1914 nugrio
vė bažnyčios priekį ir pastatė 
naują mūrinį fasadą, kuris išsi
laikė iki mūsų dienų.’

Reikėjo ir vargonų. Juos nu
pirko 1904 ir sumokėjo 3,500 
dol.

Kun. V. Varnagirio laikais prie 
šios parapijos priklausė apie 
4,700 asmenų.

Nauji klebonai
Kun. V. Vamagiris 1914 rugsė

jo mėnesį pasitraukė iš pareigų 
ir išvažiavo. Jo vietą užėmė kun. 
Silvestras Remeika, parapijai va
dovavęs iki 1935 lialandžio 12. 
Parapijos pastatai buvo tiek ap
tvarkyti, kad kletamui nelierei
kėjo rūpintis nei remontais, nei 
statytai.

Po kun. S. Remeikos parapi
jai vadovavo kun. Juozas Alek- 
siūnas. Jis 1938 atšventė para
pijos auksinį jubiliejų, o 1963 
deimantinį jubiliejų. Minint šią 
75 metų sukaktį, buvo pagrin
dinai atremontuota Imžnyčia. 
Suvesta nauja elektra, pertvarky
tas visas bažnyčios apšvietimas, 
įvestas naujas šildymas, uždengti 
stogai, ištinkuotos lutais, sienos 
išklotos iš Italijos importuotu 

marmuru, sienos prie altorių 
išpuoštos mozaika, Kryžiaus ke
lių stotys atvežtos iš Italijos ir 
padarytos iš mozaikos. Sudėtos 
naujos grindys, nauji suolai, iš 
pagrindų pataisyti vargonai. Su
dėti nauji dideli vitražai, kuriuos 
sukūrė dail. V. K. Jonynas.

Iš seno pastato liko tik sie
nos, o taip visa buvo perdirb
ta, pertvarkyta, pagražinta. Išim
tos galerijos, kurios buvo abie
juose šonuose prie vargonų. Pa
sidarė daug daugiau erdvės, 
bažnyčia tikrai pagražėjo.

1967 balandžio mėn. klebo
nas kun. J. Aleksiflnas buvo 
perkeltas klebonu į Apreiškimo 
parapiją. Į Angelų Karalienės 
parapiją tada klebonauti atėjo 
kun. Antanas Petrauskas. Jis ir 
išbuvo iki parapijos uždarymo.

Šio paskutinio klebono lai
kais buvo perdažytos bažnyčios 
lutais, pagerinti vargonai, pa
grindinai atremontuotos parapi
jos salės, nupirktas naujas kon
certinis pianinas, pertvarkyta 
bažnyčios aplinka, išlieti nauji 
šaligatviai, atnaujintos metalinės 
tvoros, pertvarkytas klebonijos 
kiemas, pagrindinai atnaujinta 
klebonija.

Nemaža darbų. Reikėjo nema
ža lėšų. Aukojo žmonės, aukojo 
ir Bingo talkininkai ir visa jų 
programa.

(Bus daugiau)
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KO SIEKĖ 1941 METŲ SUKILIMAS

OS

Nuo pat sovietinės okupaci
jos pradžios, nuo 1940 birže
lio 15, visame krašte buvo pasi
priešinimas okupantui. Tai su
prantama, Lietuva jau buvo gy
venusi 20 metų laisvėje. Žmonės 
mylėjo savo kraštą, norėjo jį 
sukurti gražų ir patrauklų, kad 
būtų gera visiem gyventi. Tiek 
daug buvo padaryta Lietuvai, 
ir štai ji buvo okupuota!

Dar prieš okupaciją, kai ėmė 
sklisti gandai apie sovietų ir vo
kiečių slaptus pasitarimus, 
krašto žmonės ėmė rūpintis, kur 
čia gauti ginklų.

Telkiami ginklai
Kaip žinome, prasidėjus II pa

sauliniam karui ir vokiečiam 
okupavus Lenkiją, dalis Lenki
jos kariuomenės pasitraukė į 
Lietuvą. Ji išsvaidė savo ginklus. 
Juos tuoj rinko lietuviai ūkinin
kai ir slėpė. Buvo ginklų rasta 
ir Vilniaus krašte.

šaulių organizacija buvo gink
luota. Tada ir šauliai sugebėjo 
didesnę dalį paslėpti. Kitur pla
čios komendantūros slaptai 
perdavė ginklus besiorganizuo
jančiam pogrindžiui.

Studentas medikas Bronius 
Stasiukaitis, J. Reinys ir kiti 
jo draugai ateitininkai dar 1940 
metų liepos mėnesį išpirko lau
ko chirurgijos reikalingus įren
gimus ir vaistus. Šis pirkinys vė
liau buvo reikalingas ir išgel
bėjo daug kam gyvybę.

Organizuojasi slapta rezistencija
Lietuva buvo tiesiog pri

spausta okupantų. Buvo daug 
sovietinės kariuomenės, daug 
NKVD agentų. Stengėsi viską 
sekti, sovietinti, be pasigailė
jimo palaužti pasipriešinimą. Bet 
pasipriešinimas visame krašte 
nemažėjo, o didėjo. Kai buvo 
liaudies seimo rinkimai, tai visi 
stengėsi nebalsuoti, metė su
klastotus balsus, karikatūras.

Be to, vietoje ėmė burtis drau
gai, artimi, kurie vienas kitu pa
sitikėjo. Susidarė rezistencinės 
celės. Jos apėmė visą kraštą. 
Tokie vienetai pasivadino įvai
riais vardais.

Jau 1940 rugsėjo 9 Kaune į- 
vyko vieningos rezistencijos 
branduolio pasitarimas, vėliau 
žinomas lietuvių aktyvistų fron
to vardu — LAF.

Didžioji organizacija
Tai ir buvo pati svarbiausia ir 

pati didžiausia pogrindžio rezis
tencijos organizacija. Ji laisvės 
kovai jungė visus. Saugumo su
metimais LAF suskaldė savo 
centrą į Kauno ir Vilniaus pa
dalas. Visame krašte imta orga
nizuoti vienetai iš penkių asme
nų — penketukų sistema. Jie pa
liko ir vietoje veikusius viene
tus su savo vardais. Jau 1941 
vasario mėnesį visi krašto re
zistencijos vienetai buvo įsijun
gę į LAF veiklą, viena tik Lie
tuvos laisvės kovotojų sąjunga 
liko neįsijungusi iki tų metų 
balandžio mėn.

Rezistentais buvo parinkti 
žmonės, kurie netraukė kitų dė
mesio, nežymūs, dažniausiai 
darbininkai. Organizacija buvo 
tikrai sėkminga ir apjungė visą 
kraštą. Čia daugiausia pasidar
bavo LAF Kauno padala.

Vilniaus padalos veikla buvo 
kitokia. Ji tikėjo, kad karo atve
ju rytų Lietuva labiausiai nu
kentės, tad jai reikia daug gink
lų. Tų ginklų ir sutelkė nemaža, 
ypač Švenčionėlių rajone. Visus 
karinius pasirengimus Vil
niaus padala atliko, bet birželio 
7 ją palietė suėmimai ir vėliau 
trėmimai.

Kauno ir Vilniaus centrai 
buvo sutarę sukilimo metu veik
ti atskirai. Bet planus apardė 
minėti suėmimai Vilniuje ir bir
želio 14 deportacijos. Jos palietė 
apie 10 procentų LAF narių. 
Tada Kaune sudarytas LAF vy
riausias štabas, kuriam vadovavo 
dr. Adolfas Damušis su eile 
pagelbininkų: L. Prapuoleniu, 
P. Naručiu, Br. Stasiukaičiu. Iš 
Vilniaus štabo prisijungė dr. Pr. 
Padalis.

Gauta žinia, kada 
prasidės karas

Trėmimų metu gauta iš Vo
kietijos žinia, kad birželio 18-26 
prasidės karas. Kaunas pasitarė 
su Vilniumi ir nusprendė, kad 
karas greičiausiai prasidės bir
želio 22. Buvo pranešta visiem 
daliniam, kuriuos buvo galima 
pasiekti, tačiau dėl suardytų ry
šių tolimesnių vietovių šiaurės 
ir rytų Lietuvoje šis praneši
mas nepasiekė.

Prasideda sukilimas
Karas prasidėjo birželio 22, 

sekmadienį, ankstų rytą. Vokie
čių daliniai sunaikino pasienio 
užtvaras, bombardavo Lietuvos 
miestus. Vokietijos pasieny 
spontaniškai vyko sukilimas. Su
kilėliai užėmė vietos vykdo
muosius komitetus, milicijos 
būstines, juos nuginklavo. Taip 
valdžią perėmė į savo rankas 
LAF.

Daugelyje vietų jau birželio 
22 sukilėliai išvalė vietoves ir 
patys sutiko atžygiuojančius Vo
kiečius. Vokiečiam tai buvo neį
tikėtina. Daug kur vokiečiai su
kilėlius palaikė sovietiniais par
tizanais, nors jie ant rankų ir 
dėvėjo baltus raiščius su juodo
mis TDA — Tautinio Darbo Ap
sauga. Partizanų dalinius buvo 
ir nuginklavę, ir vos, netrūko, 
kad būtų sušaudę. Tik vėliau 
buvo išsiaiškinta, kas tie lietu
viai sukilėliai yra.

Sukilimas Kaune
Kaune sukilimas ėjo pagal iš 

anksto sudarytą planą. Pirmiau
sia sukilėliai, vadovaujami pulk. 
J. Vėbros, užėmė Kauno radijo 
bokštus. Kiti sukilėliai, vadovau
jami P. Naručio, užėmė Kauno 
radiofoną. Tada studentai medi
kai greitosiomis pagalbos maši
nomis suvežiojo radijo specialis
tus, kurie pataisė reikalingas da
lis. Tai padarė naktį iš birže
lio 22 į 23.

Kitas gerai ginkluotas sukilė
lių dalinys tą pačią naktį išsprog
dino sovietų.kariuomenės ryšių 
stotį, kuri buvo Kauno priemies
tyje, Vilijampolėje. Susprogdini
mas sukėlė visuotinę paniką so
vietų kariuomenėje.

Tuo pačiu metu užimti Kau
no pašto rūmai, telefonas, tele
grafas.

Birželio 23, pirmadienį, nors 
dar Kaunas nebuvo visiškoje 
sukilėlių kontrolėje, sukilėlių 
vadovybė apsisprendė skelbti 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymą.

Skelbiamas nepriklausomybės 
atstatymas

Kaune buvo sumišimas. So
vietų daliniai, nebetekę ryšio, 
traukėsi kaip įmanydami. Tad 3 
vai. naktį štabe buvo surašytas 
tekstas. Jis per radiją paskelb
tas birželio 23 d., pirmadienį, 
9:30 v.r. Jį paskelbė LAK štabo

PHILADELPHIA, PA.

Keturiasdešimtmetis nuo 
trėmimų ir sukilimo

1941 metų baisieji birželio 
trėmimai Philadelphijoj buvo 
kasmet su deramu dėmesiu mi
nimi, pasistengiant, kad minėji
mas paliktų ilgiau išliekančius į- 
spūdžius. Pavyzdžiui, pereitais 
metais tokio minėjimo rengimo 
iniciatyvą buvo paėmęs jauni
mas, ir jis tai atliko labai im
pozantiškai, šį istorinės reikš
mės įvykį išnešdamas į Phila- 
delphijos miesto centrą, pagrin
dinį minėjimą suruošdamas 
Amerikos Laisvės varpo pašonėj.

Tačiau tokie renginiai kasmet 
sunkiai įmanomi. Todėl šiemet 
Philadelphijos ir Pietinės New 
Jersey LB apylinkių valdybos 
trėmimų ir tautos sukilimo minė
jimus jungia į vieną renginį, o 
prie to jungiasi ir Amerikos Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos centro 
valdyba, ta proga organizuoda
ma platesnio turinio simpoziu-

įgaliotinis Leonas Prapuolenis.
Paskelbimo tekstas buvo toks:
“Susidariusi laikinoji vėl nau

jai atgimstančios Lietuvos Vy
riausybė šiuo skelbia atstatanti 
laisvą nepriklausomą Lietuvos 
Valstybę.

Prieš viso pasaulio tyrąją są
žinę Jaunoji Lietuvos Valstybė 
entuziastingai pasižada prisidėti 
prie Europos organizavimo nau
jais pagrindais.

Žiauraus bolševikų teroro iš
kankinta Lietuvių Tauta ryžtasi 
kurti savo ateitį tautinės vieny
bės ir socialinio teisingumo pa
grindais.” _

Toliau eina parašai. Baigiama 
eilutė — Vilnius — Kaunas 
1941 birželio 23.

Po šio paskelbimo buvo su
grotas Lietuvos himnas.

Kauno radijas nuolat tą žinią 
kartojo, ją skelbė vokiečių ir 
prancūzų kalbomis.

Visuotinis sukilimas
Išgirdus šią žinią iš Kauno, 

visame krašte įvyko visuotinis 
sukilimas.

Kaune dar kautynės vyko prie 
Vytauto Didžiojo tilto (Aleksoto), 
prie P. Vileišio tilto, Kauno ra
diofono stoties, Šančiuose ir ki
tose miesto dalyse. Sovietai iš
sprogdino Kauno Žaliąjį — gele
žinkelio tiltą, susprogdino ir 
Vytauto Didžiojo tiltą.

Kaune tris dienas vyko gat
vių kautynės, bet visas tas tris 
dienas Kaunas jau buvo sukilė
lių rankose, be jokių svetimųjų 
įsakymų.

Panašiai ir visame krašte, su
kilėliai labai greitai perėmė 
kontrolę į savo rankas ir išvalė 
savo apylinkes.

Žuvusieji
Kauno kautynėse žuvo per 200 

sukilėlių, sužeista buvo p>er 150. 
Visoje Lietuvoje kautynėse žuvo 
2700 žmonių.

Kauno sukilėliai buvo iškil
mingai palaidoti vienoje duobė
je karių kapuose birželio 26. Su 
jais atsisveikino laiki nosios vy
riausybės atstovas J. Ambraze- 
vičius-Brazaitis.

Visame sukilime pradžioje 
buvo apie 10,000 vyrų, o vėliau 
jau buvo iki 100,000 sukilėlių.

Laikinoji vyriausybė pirmo 
posėdžio susirinko 1941 birže
lio 24 rytą Žaibo spaustuvėje. 
Gi birželio 25 išėjo ir pirmas 
atstatytos Lietuvos dienraštis — 
“Į Laisvę”.

Pats sukilimas su laikinąja 
vyriausybe norėjo vokiečius pa
statyti prieš faktą, kad Lietu
va yra nepriklausoma ir jos vy
riausybė jau yra atstačiusi krašte 
tvarką. Tai jiem ir pavyko, bet 
vokiečiai turėjo visai kitokius 
tikslus. Jiem nerūpėjo tautų lais
vė. Jie troško užkariauti naujus 
plotus ir įjungti į hitlerinę Vo
kietiją. Taip laikinosios vyriau
sybės gyvavimas buvo neilgas.

A.K.

mą: 1941 metai, dabartis ir atei
tis.

Simpoziumas prasidės birže
lio 20, šeštadienį, 3 vai. 30 min. 
popiet Šv. Andriejaus parapijos 
salėj ir baigsis 6 vai. 30 min. 
Lietuvos partizano pagerbimu 
su dailiojo žodžio ir dainos py
ne. Simpoziume dalyvaus žur
nalistas J. Kojelis iš Los Ange
les, vyr. skautininkas V. Vidu
giris iš Los Angeles, Vikt. Na
kas iš Washingtono ir vietinio 
Jaunimo Sąjungos skyriaus na
riai V. Volertas Jr., A. Gečytė, 
V. Maciūnas.

Abiejų 1941 metų birželio 
įvykių jungtinis minėjimas-aka- 
demija įvyks birželio 21, sekma
dienį, Šv. Andriejaus parapijos 
salėj 12 vai., tuoj po 10:30 vai 
mišių, kurios bus aukojamos 
Lietuvos intencija.

Minėjime pagrindinę kalbą 
pasakys Amerikos lietuvių skau
tų vyriausias skautininkas Vyt. 
Vidugiris. Minėjimo programos 
sudarymas, kaimyninėm LB 
apylinkių valdybom bendradar
biaujant, patikėtas Pietinės New

Tautinių šokių šventėj Hartforde gegužės 31 buvo pagerbtos ir apdovanotos veteranės 
mokytojos: Ona Ivaškienė, Jadvyga Matulaitienė ir Kotryna Marijošienė. Iš k.: Regina 
Zabulytė, Ona Ivaškienė, Gediminas Ivaška, Rūta Mickūnienė, Vytautas Marijošius (pri
ėmęs žymenį už žmoną), Jadvyga Matulaitienė, Danutė Paškevičiūtė, Kristina Monaco. 
Nuotr. M. Banevičiaus

TOKIO PASISEKIMO NESITIKĖTA
(atkelta iš 3 psl.)

ir šventę oficialiai atidaro.
Skaitomas JAV prezidento Ro- 

nald Reagan sveikinimas. Pre
zidentas savo ir žmonos vardu 
sveikina rengėjus ir dalyvius. 
Už tai jam padėkojama garsiais 
plojimais. Gubernatoriaus var
du šventę sveikina Orest Dub- 
no. Lietuvos generalinis konsu
las Anicetas Simutis savo žody 
didžiuojasi jaunimu, dalyvau
jančiu bet kurioj tautinių šokių 
grupėj, sveikina šokių grupių 
vadovus ir šokėjus, dėkoja jiem 
už pasišventimą, prisimenant 
mūsų pavergtą tėvynę ir tuo pa
čiu atkreipiant amerikiečių dė
mesį į Lietuvos tragediją. Pa
brėžia, kad tautiniais drabužiais 
pasipuošusios šokėjos-šokėjai 
atlieka didelę misiją: jie ne tik 
šoka, bet jie atstovauja ir mūsų 
tautai. JAV krašto valdybos 
pirm. Vytautas Kutkus, pasi
džiaugęs tautinių šokių šokėjų 
gretų didėjimu, padėkoja LB 
Hartfordo apylinkei, išdrįsusiai 
šventę organizuoti, šventės ren
gimo komitetui už pastangas, 
kurių dėka šventė vyksta, ir 
žiūrovam, sausakimšai užpil- 
džiusiem salę.

Anksčiau raštu sveikino Conn. 
gubernatorius VVilliam A. 
O’Neill, PLB valdybos pirminin
kas Vytautas Kamantas, nuošir
dus lietuvių bičiulis Hartfordo 
miesto burmistras George A. At- 
hanson ir Trinity kolegijos pre
zidentas Theodore D. Lock- 
wood.

Žodžiu sveikinusieji prisijun
gė prie kitų garbės svečių, kurių 
tarpe matėsi JAV LB tarybos 
prezidiumo pirm. Vytautas Iz- 
bickas, Kultūros tarybos pirmi
ninkė Ingrida Bublienė, Lietu
vių tautinių šokių festivalių kor
poracijos direktorių tarytais 
pirmininkas Bronius Juodelis, 
Lietuvių tautinių šokių instituto 
pirmininkė Galina Gobienė, 
prof. Vytautas Marijošius, VI 
tautinių šokių šventės šokių pro
gramos vedėja Nijolė Pupienė, 
LB Conn. apygardos valdybos 
pirmininkė Albina • Lipčienė. 
Juos pristačius, oficialioji šven
tės dalis buvo baigta.

Jersey LB apylinkei, kuri ir sten
giasi šį uždavinį kiek galint ge
riau atlikti.

Reikia manyti, kad Pbiladel- 
phijos ir apylinkių lietuviai gau
siai dalyvaus šeštadienį rengia
mame simpoziume, o sekmadie
nį pamaldose ir minėjime.

B. Rgs

— Toronto dailininkų draugija 
“Color and Form Society”, ku
riai vadovauja dail. Jurgis Rač- 
kus, rengia metinę savo dailės 
darbų parodą Artist Centre-Pic- 
ture Loan galerijoj, Mississau- 
ga, Ont., birželio 6-26. Kita 
šios draugijos paroda rengiama 
rugsėjo 5-30 d. Northern District 
knygyne (Toronto, Yonge-Eg- 
lington).

Šokių programa
Šokėjai persigrupuoja ir šokių 

programą pradeda Suktiniu. Po 
to šokamas Sukčius. Po jo aikštėj 
su pirmuoju šokiu Dyvai pasiro
do vaikų grupės. Šokis palydi
mas ilgais plojimais. Seka Šus- 
tas, Blezdingėlė. Vėl grįžta vai
kai su dar niekada niekur nešok
tu Grybs, grybs. Šokis pritaiky
tas vaikam pagal senovėj žaisto 
ratelio ritmą. Kompozicija — 
Jadvygos Matulaitienės, orkest
ruotė — muz. Jurgio Petkaičio. 
Aikštėj vėl jauniai ir studentai 
su Oželiu, Rugučiais ir Malūnu. 
Plojimų įkarštis pasiekia pačias 
aukštybes. Tik po kelių bandy
mų pranešėjai pavyksta paskelbti 
trumpą pertrauką.

Grįžusių salėn žiūrovų laukė 
maloni staigmena. Už didžios 
savo gyvenimo dalies pašventi
mą tautinių šokių puoselėjimui, 
jų grožio ir meilės perkėlimą į 
jaunųjų širdis ir ilgametį vado
vavimą šokių grupėm viešai 
buvo pagerbtos ir prasmingais 
Aldonos Saimininkienės šiaude
lių meno paveikslais apdovano
tos Ona Ivaškienė, Kotryna Ma
rijošienė ir Jadvyga Matulaitie
nė.

Su Vestuvių polka pradedama 
antroji šventės šokių programos 
dalis. Seka Čigonėlis. Ir vėl pa
sirodo visų taip laukiami vaikai. 
Dabar jie išeina su šokiu Pas 
močiutę augau. Po jų studentai 
ir jauniai pašoka Suktutę, Dzūkų 
polką. Vien tik mergaitės pui
kiai atlieka Sadutę. Vėl vaikai, 
dabar jau bebandą prilygti stu
dentam, išeina su paskutiniu 
šokiu Kalvelis. Seka Žiogelis ir 
Suk, suk ratelį. Šokių programa 
baigta.

Šokėjai lengviau atsikvepia, o 
dar lengviau pasijunta jų vado
vai. Iš žiūrovų sukeltos ploji
mų audros jie sprendžia apie šo
kių programos pasisekimą.

Programai pasibaigus
Ilgokai trunka, kol LB Hart

fordo apylinkės valdybos pirm. 
Steponas Zabulis gali tarti padė
kos žodį. Jis dėkoja Lietuvių 
Fondo valdybai ir pelno skirsty
mo komisijai, JAV7 krašto valdy
bai ir jos pirmininkui Vytautui 
Kutkui, Lietuvių tautinių šokių 
festivalių korporacijos tarybos 
pirm. Broniui Juodeliui, šios 
šventės rengimo komiteto pir
mininkui Alfonsui Dzikui ir jo 
vadovaujamam komitetui, šokių 
grupių vadovam, šokių mokyto
jam, tėvam, šokėjam ir taip gau
siai susirinkusiem žiūrovam. 
Hartfordo apylinkės valdybos 
vardu Regina Stankaitytė šokių 
programos vadovei Daliai Dzi- 
kienei įteikia A. Saimininkienės 
paveikslą, vaizduojantį Dalios 
taip mėgstamą Blezdingėlės 
šokį.

Žiūrovai sustoja. Orkestras 
groja “Lietuva brangi”. Tikriau
siai ši salė dar niekada nėra 
mačiusi tiek skausmo ir džiaugs
mo ašaromis spindinčių akių. Iš
nešamos vėliavos. Tvirtai ranko
mis susikibę išžygiuoja vadovai. 
Paskui juos išeina šokėjai. 
Skirstosi ir žiūrovai. Salėj lieka 

tiek daug jėgų ir širdies šiai 
šventei paaukojęs komitetas ir jo 
talkininkai. Nors niekada šven
tės pasisekimu nesuabejoję, jie 
tokio pasisekimo nesitikėjo.

Padėkos nusipelnę asmenys
Štai jie, kuriem turim būti dė

kingi už dvasios atgaivą, už pa
vergtos tėvynės priminimą, už 
progą mūsų jaunimui pasirodyti, 
kas jis yra ir ko vertas. Alfon
sas Dzikas — komiteto pirmi
ninkas, Dalia Dzikienė — šven
tės tautinių šokių programos va
dovė, Jurgis Petkaitis — muzi
kos vadovas, Steponas Zabulis 
— LB atstovas, Danguolė Ba
nevičienė — sekretorė, Eugeni
jus Orentas — iždininkas, Regi
na Stankaitytė — salės tvarky
mo koordinatorė, Lionginas Ka- 
peckas — spaudos ir radijo infor
macija (lietuvių k.), Eugenijus 
Ziurys — spaudos ir radijo in
formacija (anglų k.), Birutė Si- 
manauskaitė-Monaco ir Kristina 
Monaco — bilietai, dr. Jonas 
Zdanys, Genutė Zdanienė ir Ka
zimieras Tijūnėlis — lėšų telki
mas, Lionė Simonaitienė, dr. 
Juozas Stankaitis ir Irena Jalins- 
kienė — pirmoji pagalba, Vyte
nis Nenortas — šokėjų trans- 
portacijos ir legalumų vedėjas, 
Rimvydas Dragūnevičius — 
svečių transportacija, Zita Dres- 
liuvienė — susipažinimo vaka
ro komiteto pirmininkė, Ramona 
Liaukutė ir Linas Banevičius — 
šokėjų atstovai, Rasa Kapec- 
kienė — šokėjų priėmimo ve
dėja, Gediminas Liaukus —gra
finio meno koordinatorius, Vy
tautas Raškevičius — salės ap
švietimo ir garso koordinatorius, 
Sigita Banevičiūtė ir Birutė Za- 
bulienė — šventės programos 
pranešėjos. Vytautas Raškevi
čius ir Bronė Zdanienė, padeda
mi Gražinos Aleksandravičienės, 
Birutės Bernotienės, Angelės 
Jonynienės ir Aldonos Zdanie
nės, suredagavo tikrai puikų 
šventės leidinį-vadovą.

Kad ii šventė taptų 
gražia tradicija!

Kaip matom, net ištisos šei
mos įsijungė į šventės ruošimo 
bei pravedimo darbus. Mažom 
kolonijom tai vienintelė išeitis 
rengiant panašaus masto šven
tes. Visi jie įdėjo daug daug dar
bo, visi jie paliko dalelę savęs, 
bet nė vienas neaimanavo, nesi
skundė.

Sekundei sustokim prie muz. 
Jurgio Petkaičio. Jis orkestro 
dirigentas, keturių šokių orkest- 
ruotojas ir gaidų perrašinėtojas. 
To pakaks, kad galėtume su
prasti ir pajusti jo įnašą šios 
šventės pasisekimui. Apie Al
fonsą Dziką dar trumpiau. Jis — 
šios šventės siela.

Tikim, kad su šia švente nesi
baigs tautinių šokių švenčių ren
gimas Rytiniame pakrašty, bet 
taps gražia tradicija.

Šventės leidinį dar galima 
įsigyti šiuo adresu: A. Dzikas, 
43 Mildred Rd„ W. Hartford, CT 
06107. Leidinio kaina su per
siuntimu $2.50.

J. Seniūnas
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ATEITIES KONGRESUI 
BESIRUOŠIANT

Jubiliejiniam Ateities kongre- ties .70 metų sukaktį. Šiam niek
šui smalkiai artėjant, Ateitinin- viniui atlikti yra pakviesti trys
kų Federacijos valdyba pakarto
tinai prašo visus organizacijos 
vienetus (skyrius, kuopas, 
draugoves, sambūrius, korpora
cijas) išrinkti savo atstovus (po 
vieną iš dešimties narių ir po 
vieną papildomai nuo likučio) ir 
jų vardus pranešti Federacijos 
generaliniam sekretoriui Linui 
Kojeliui, 2749 Ordway Street, 
N.W., Apt. 5, Washington, DC 
20008.

Visais kongreso ruošos reika
lais (posėdžių vietovės, laiko, re
gistravimosi, nakvynių ir kt.) 
prašom kreiptis rengimo ko
miteto adresu: Vytautas šoliū- 
nas, 115 Stephens St., Lemont, 
IL 60439.

Kongreso posėdžiai prasidės

pranešėjai.
Kun. dr. Kęstutis Trimakas, 

vyr. Ateities redaktorius, pateiks 
mūsų žurnalo idėjinį skerspjūvį. 
Buvęs redaktorius Kazys Bradū- 
nas įvertins Ateities įnašą į lie
tuvių jaunimo kultūrinį gyveni
mą, o dabartinės redakcinės ko
misijos narys Saulius Kuprys 
mes žvilgsnį į Ateities ateitį.

Popietinis bendras posėdis ir 
atskiri posėdžiai skirti svarsty
tame “Mūsų uždaviniai siekiant 
visa atnaujinti Kristuje”.

Vakare — Ateities vakaras.
Sekmadienio, rugsėjo 6, visas 

rytas skirtas temai “Mūsų rū
pestis — Lietuva”. Bendrajame 
posėdy bus trys pranešėjai.

Dr. Vytautas Vardys, Oklaho-

Philadelphijos LB pavasario koncerto metu balandžio 25 pristatyti veiklūs lietuviai jaunuoliai 
su programos atlikėjais. B k.: V. Bendžiūtė, D. Pliuškouytė, D. Rukšytė, D. Sur- 
dėnaitė, pianistas Saulius Cibas, solistė Gina Capkauskienė, L. Puodžiūnaitė, V. Star- 
kaitė, G. Gečytė ir A. Gečytė. Antroj eilėj: J. Zerr, V. Rukšys, A. Dragūnas, G. Dragūnas. 
Nuotraukoj trūksta A. Česonio, A. Būros, K. Mašalaičio, V. Mašalaičio ir V. Surdė- 
no. Nuotr. R. Stirbio

ATSIŲSTA 
PAMINĖTI

Juozas Brazaitis — RAŠTAI. 1.
Tumas-Vaižgantas, Dambraus
kas-Jakštas, Donelaitis, Daukan- ' 
tas, Valančius; Baranauskas, Pie
taris. Redakcinė komisija: Alina 
Skrupskelienė ir Česlovas Grin- 
cevičius. Išleido Į Laisvę fondas 
lietuviškai kultūrai ugdyti. 1980. 
Spausdino Draugo spaustuvė 
Chieagoj. Aplankas ir viršelis 
Ados Sutkuvienės. Iliustruota 
nuotraukomis, liečiančiomis au-
torių. Kietais viršeliais. 552 psl.

Šių raštų autorių taikliai api
būdina jų leidėjai: “Dvidešimta
sis amžius Lietuvai ne tik su
grąžino prieš 123 metus pra
rastą nepriklausomybę, bet ir 
davė nemaža taurių asmenybių,

1981 rugsėjo 4, penktadienį, 9 
vai. rytą Ateitininkų namuose. 
Išvakarėse rugsėjo 3, ketvirta
dienį, 4 vai. popiet Ateitininkų 
namuose kviečiamas Federaci
jos tarybos posėdis, Jame bus 
svarstomi ir kongrese kai kurie 
nagrinėsimi klausimai.

Pirmąją kongreso dieną, rug
sėjo 4, penktadienį, pirmieji po
sėdžiai bus atskirų sąjungų (sen
draugių, studentų ir moksleivių) 
konferencijos organizaciniam 
reikalam. Po mišių ir užkandžių 
įvyks pirmas bendras kongreso 
dalyvių posėdis pirmajai temai. 
Pranešimą “Ateitininkų šeimos 
kartų bendravimas” padarys dr. 
Adolfas Damušis, Federacijos 
tarybos pirmininkas. Pranešimui 
pasibaigus, visi dalyviai pasi- 
skirstyts į atskirus studentų, 
moksleivių ir sendraugių po
sėdžius pateiktam klausimui 
svarstyti ir savo išvadom pada
ryti. Vakare — susipažinimo po
būvis.

Antroji kongreso diena, rug
sėjo 5, šeštadienis, prasidės Jau
nimo Centre mišiomis. Tai mūsų 
žurnalo Ateities 70 jubiliejinės 
mišios.

Oficialus kongreso atidarymas 
įvyks*tuoj po mišių. Atidaryme: 
vėliavų įnešimas, malda, himnai, 
rengimo komiteto ir Federacijos 
valdybos žodžiai, prezidiumo ir 
kongreso darbo komisijų suda
rymas.

Pirmasis kongreso viešojo po
sėdžio tikslas — paminėti Atei-

mos universiteto profesorius, 
kall>ės apie žmogaus, tautinių 
ir religinių teisių kovą Lietu
voje. Gintė Damušytė supažin
dins su ryškiausiais kovotojais, 
o kun. Kazimieras Pugevičius, 
Religinės Šalpos vedėjas, kalbės 
apie mūsų uždavinius rūpinantis 
Lietuva.

Šios svarstytais bus tęsiamos 
atskiruose posėdžiuose, ieškant 
įvykdomų sprendimų.

Popietiniame posėdy dr. Kęs
tutis Skrupskelis, South Caro- 
lina universiteto filosofijos pro
fesorius, kalbės tema “Tautinė 
kultūra ir mes”. Jo pranešimas 
tuoj bus svarstomas atskiruose 
posėdžiuose.

4:30 vai. popiet bus iškilmin
gos mišios už Lietuvą. 7 vai. vak. 
ruošiamas kongresinis banketas.

Rugsėjo 7, pirmadienį, 9:30 v 
vai. prasidės liendras baigia
masis posėdis: veiklos gairių pa
teikimas, nutarimų priėmimas, 
kongreso uždarymas. Kongresas 
bus baigtas padėkos mišiomis.

Sąjungų valdybos rūpinasi at- 
skirrų posėdžių programo
mis ir jų tinkamu pravedimu.

Kongreso rengimo komitetas 
yra pasiskirstęs ruošos darbus. 
Jam rūpi ir kongreso darbų fi- 
sansavimas. Nors šis kongresas 
ir nėra manifestacinio pobūdžio, 
tačiau nemažos išlaidos vis dėlto 
neišvengiamos. Gali tekti pa
dengti bent dalį kelionės išlai
dų jaunimo atstovam iš tolimo 
užsienio. Finansų telkimo ko
misija jau yra išsiuntusi laiškus 
jai žinomais adresais. Bet tai tik

BENDRUOMENĖS PAVASARIO
KONCERTAS PHILADELPHIJOJ

Pavasario rūpesčių ir darbu 
sūkuryje liko neaprašytas Bend
ruomenės pavasario koncertas, 
kurį rengė Philadelpliijos apy
linkės valdyba Atvelykio šešta
dienį. balandžio 25. Koncerto 
programa ir viso vakaro pasise
kimas tikrai verti platesnio dė
mesio.

Lietuvių Namų salėje, pa
puoštoje pavasario žiedais, susi
rinko gausus būrys lietuviškos 
visuomenės ir ypatingai daug 
jaunimo. Visi tikėjosi ne tik ne
eilinio solistės Ginos Capkaus- 
kienės ir pianisto Sauliaus Ci
bo koncerto, bet ir pirmo abi
turientų vakaro bei veikiančio 
lietuviško jaunimo pristatymo 
visuomenei.

Vakaras prasidėjo su pirma 
koncerto dalimi, kurioje solistė 
Capkauskienė padainavo ketu
rias kompozitoriaus J. Gniodžio 
dainas: K. Binkio “Rūta” ir “Vė
javaikis” ir S. Neries “Amžinas 
keleivi” ir “Diemedžiu žydė
siu”. Saulius Cibas, kuris akoni- 
ponavo solistei, solo atliko du 
Čiurlionio preliudus. Antruoju 
šios dalies išėjimu Gina Cap
kauskienė padainavo arijas iš 
Mozarto operos “Le Nozze di 
Figaro” ir iš Scarlatti kantatos 
“Endimione e Cintis”.

šauti. Jų ženkliukus priėmė jų 
tė\ eliai.

Po jaunimo pristatymo vyko 
antra koncerto dalis, kurioje G. 
Capkauskienė padainavo specia
liai jai kompozitoriaus Jono Go- 
vėdo parašytas keturias dainas: 
M. Sims-Cerneckytės “Nebaigta 
daina ir "Laimės rytas”, 
L. Andriekaus “Liepsnelė” ir J. 
Baltrušaičio “Serenada”. Saulius 
Cibas programoje numatyto Val
so iš operos “Faust” negalėjo 
paskambinti, nes “sunegalavo” 
pianinas. Tačiau ir su “šlubuo
jančio pianino pritarimu (J. 
Capkauskienė baigė koncerto 
programą su dviem arijom iš 
Charpentier “Louise” ir Doni- 
zetti “Lucia di Lammermoor”. 
Publika dar išsiprašė du bisus ir 
nenorėjo solistės nuo scenos pa
leisti. Visi žavėjosi aukšto lygio 
koncertu ir apgailestavo, kad šį 
kartą taip mažai tegirdėjo pianis
to Sauliaus Cibo skambinimo. 
Tikimės, kad abu menininkai 
dar grįš i Philadelphijos sceną.

Po koncerto buvo linksmoji 
vakaro dalis prie lietuvių tarpe 
dar negirdėto ukrainiečių orkest
ro. Šį kartą net ir “senimas” 
neskubėjo namo, nes šokių 
muzika atitiko visų kartų sko
nį. Daug nuotaikos pridavė 
dvi ukrainietiškais raštais pasi

puošusios orkestro dainininkės, 
paįvairindamos šokius estradi
nėmis dainomis.

Prieš ir po koncerto ir dar ki
tą dieną Lietuvių Namų Kultū
ros Centre vyko Vinco Krėvės 
mokyklos surengta Antano Pet- 
rikonio tapybos paroda. Tad pil
na prasme Atvelykio savaitgalis 
Philadelphijoje buvo Bendruo
menės pavasario šventė. Linkė
tina, kad ir nauja LB apylinkės 
valdyba tęstų abiturientų prista
tymo tradiciją ir gal net pra
plėstų pavasario šventės mintį.

-o-
Philadelphijos LB apylinkės 

valdybos narės G. Mačiūnienės 
pastangomis buvo sudaryta LB 
Kultūrinių vakaronių komisija, į 
kurią sutiko įeiti L. Balten, R. 
Česonienė, B. Iinpolėnienė, 
D. Jakienė, S. Jurskytė, O. Krei
vėnienė, arch. J. Stelmokas, G. 
Surdėnas, A. Vaškelis ir J. Vie- 
sulienė. Pereitą sezoną suspėta 
suruošti tik trys vakaronės — su 
poetu T. Venclova, visuomeni
ninku ir Madrido konferenci
jos dalyviu R. Cesoniu ir dr. 
Tomu Remeikiu, knygos “Oppo- 
sition to Soviet Rule in Lithua- 
nia 1945-1980” autorium. Atei
nančiam sezonui jau yra sudary
tas pageidautinų paskaitininkų 
sąrašas. Ne tik netolimose vieto
vėse, bet ir savo tarpe turime 
visą eilę asmenų, kurie gali pra
turtinti mūsų kultūrinį gyve
nimą. Lauksime ateinančio 
kultūrinių vakaronių sezono.

tg-

SUDARYTAS
A. VARNO
PAMINKLO 
KOMITETAS

Susirinkus gausiam organiza
cijų ir visuomenės atstovų bū
riui, 1981.VI.4 sudarytas a.a. 
prof. Adomo Varno paminklui 
pastatyti komitetas. Jo vadovy- 
bėn išrinkti: pirmininku — Do
mas Adomaitis, I vicepirminin
ku — Teodoras Blinstrubas, Alto 
vicepirmininkas, II vicepirmi
ninke — Domė Petrutytė, Var
nų globėja, iždininku — Stasys 
Vanagūnas, Pensininkų draugi
jos pirmininkas, ir sekretore — 
Alicija Rūgytė, Liet, istorikų 
draugijos pirmininkė.

Paminklo projekto komisijon 
išrinkti dailininkai: Mikas Šilei
kis — pirmininku, nariais — Bar
bora Morkūnienė, Jonas Tričys 
ir architektas Albertas Kerelis, 
Inžinierių ir architektų sąjungos 
atstovas.

Visi susirinkimo dalyviai su
tiko būti šio komiteto 'na
riais. Be to, vadovybė įgaliota 
į komitetą priimti ir susirinkime 
nedalyvavusių organizacijų at
stovus.

Tuoj po a.a. prof. Varno mir
ties pradininkų buvo atidaryta 
Midland Savings sąskaita Nr. 
33131-1, pavadinta “Varnas Me- 
morial Fund”. šiuo metu sąskai
toj yra $1,500. Ruošiami aukų 
lapai, kurių paskleidimas ir apy
skaitos bus iždininko St. Va- 
nagūno žinioj. Jo adresas: 6454 
S. Washtenaw Avė., Chicago, III. 
60629. Tel. 434-8063.

Tikimasi, kad visuomenė pa
rems komiteto pastangas pasta
tyti nepriklausomos Lietuvos 
dailės patriarchui prof. Adomui 
Varnui tinkamą paminklą.

D.A.

dalis ateitininkų. Mes kreipia
mės į visus ateitininkus, prašy
dami prisidėti savo parama 
kongresui. Iš tikrųjų dabartinio 
lėšų telkimo vajus siekia parem
ti, . kaip pažymi vajaus komite
tas, “visokeriopus ateitininkų 
darbus”, stengiantis auginti 
naujas ateitininkų kartas, išlai
kyti šaunų Ateities žurnalą ir 
gyvinti savo veiklą. Talkon kvie
čiami ir atskiri organizaciniai 
vienetai, kurių iždas leidžia 
paskirti atitinkamą sumą. Če
kiai rašytini Lithuanian Catholic 
Federation Ateitis vardu ir siųs- 
tini centrinio finansinio vajaus 
komiteto iždininko adresu: Bro
nius Polikaitis, 7218 So. Fair- 
field Avė., Chicago, IL 60629.

Federacijos valdyba yra labai 
dėkinga rengimo komitetui, vi
som komisijom už pastangas 
kongreso pasisekimui užtikrinti. 
Tačiau kongresas tik tada atspin
dės visas geriausias pastangas, 
kai visų vienetų vadovybės at
liks savo pareigas.

Ateitininkų Federacijos v-ba

Vietoje pertraukos Phila
delphijos LB apylinkės valdy
bos nutarimu buvo pristatytas 
kolonijos veikiantis, dainuojantis 

-ir šokantis jaunimas, kuris šiais 
metais baigia gimnazijas arba 
yra tarp aštuoniolikos ir dvi
dešimt vienų metų. Susidarė 
gražus net šešiolikos jaunuolių 
būrys, aštuonios mergaitės ir as
tuoni berniukai: Vida Bendžiū
tė, Aušra ir Gintarė Gečytės, 
Danutė Pliuškonytė, Lilija Puo
džiūnaitė, Danutė Rukšytė, 
Vida Štarkaitė, Dana Surdėnaitė, 
Arūnas Būrą, Arūnas Cesonis, 
Audrius ir Gintaras Dragūnai, 
Jonas Puodžiūnas, Vidmantas 
Rukšys, Vytas Surdėnas ir Jonas 
Zerr. Visus juos trumpu indivi
dualiu žodžiu pristatė valdytais 
narė Jūratė Krokytė-Stirbienė, o 
pirm. T. Gečienė ir valdytais na
rys Rimas Jakas prisegė po Vy
ties ženkliuką. Dėl tolimų uni
versitetų distancijų Arūnas Če- 
sonis ir Jonas Puodžiūnas nega
lėjo asmeniškai pristatyme daly-

MONOGRAFIJA APIE KRAŽIUS

Kražiškių sambūris, įsikūręs 
prieš keletą metų, ypatingą dė
mesį kreipė į Kražių monografi
jos paruošimą ir išleidimą. Ka
dangi sambūris nėra gausus na
riais, tad pačiai valdybai teko tą 
sunkų darbą atlikti. Tam tikslui 
buvo sudaryta redakcinė komisi
ja, į kurią įėjo vyr. redaktorium 
Pranas Razminas, jo padėjėju — 
Apolinaras Bagdonas, finansų 
teikėju — Jonas Žadeikis.

Darbas yra kaip ir užbaigtas. 
Gauta gausios medžiagos, ypač 
vertingų nuotraukų, niekur dar 
nematyti}. Knyga bus gana dide
lė, apie 400 puslapių, ir apims 
visą turtingą Kražių istoriją, 
reikšmingą ne tik Žemaitijai, liet 
ir visai Lietuvai.

Sambūrio valdyba ypač laukia 
gausesnės finansinės paramos 
ne tik iš pačių kražiškių, kurių 
ne tiek daug yra patekę į lais
vąjį Vakarų pasaulį, bet ir iš visų 
kultūrininkų, kurie remia kiek
vieną kilnų užsimojimą. Aukos 
ir užsakymai siunčiami šiuo ad
resu: Jonas Žadeikis, 6522 So. 
Rockwell Avė., Chicago, III. 
60629.

Knyga jau įteikiama spaustu
vei. Ji bus išleista dar šiais me
tais.

Redakcinė komisija yra labai 
dėkinga tiem, kurie jau spėjo 
savo aukas atsiųsti ir sudarė ge
rą pradžią lx*i pas i tikėjimą, kad 
tas darbas tikrai bus ištesėtas.

A.P.B.

PRIEŠKONGRESINĖ STOVYKLA NERINGOJE

Moksleivių ateitininkų vasa
ros stovykla Neringoje įvyks 
rugpjūčio 16-29. Programoje nu
matyta pašnekesių kongreso 
temomis, bet bus pakankamai 
laiko pasidžiaugti ir gražia Ver- 
monto gamta, atnaujinti senas 
draugystes, užmegzti naujų.

Stovyklon priimamas jaunimas 
nuo 7 skyriaus iki pirmųjų uni
versiteto metų imtinai. Rengimo 
komitetas jau renka tinkamus 
vadovus, kviečia pašnekesių 
pravedėjus, paskaitininkus. Sto
vyklos vadčvybėje ir programo
je jau yra sutikę dalyvauti ke
letas laimi pajėgių, jaunimo mė

giamų žmonių. Jų pavardes pra
dėsime skelbti netrukus.

Registracijos anketos siuntinė
jamos moksleivių kuopom ir 
buvusiem stovyklautojam. I^abai 
kviečiami ir kuopom nepriklau
santys, toliau nuo lietuvių gyve
ną jaunuoliai. Anketų galima 
gauti pas R. Razgaitienę, 304 
Bayville Rd., Lattingtoįvn, N.Y., 
11560. Tel. 516 671 -7975. Visais 
registracijos klausimais prašome 
kreiptis į ją.

Tad planuokite rugpjūčio 16- 
29 praleisti Neringoje! Netrukus 
paskelbsime smulkesnes infor
macijas.

Kražiškių sambūrio valdyba. I-oje eilėje iš k. vyr. redak* 
torius Pranas Razminas, sambūrio pirmininkas Apolinaras 
Bagdonas, sekretorius Mykolas Vaišvila; II-oje eilėje stovi iš 
k. vicepirmininkas Jonas Valantiejus, iždininkas Jonas Ža
deikis ir narys Petras Aleksa. Naotr P. M

kurie mūsų tautai kaip švyturiai 
rodė kelią į šviesesnę ateitį. Vie
nas tokių iškiliausių ir kūrybin
giausių buvo Juozas Ambraze- 
vičius-Brazaitis (1903-1974), 
aukštos kultūros literatas, moks
lininkas, publicistas, visuomeni
ninkas, politikas. Jo asmenyje 
išryškėjo daug talentų, ypač į- 
žvalgumas analizuojant susi
dariusias problemas, sugebė
jimas balansuoti esamų situacijų 
rėmuose. Nebuvo jis skubus 
sprendimuose, nesiblaškė stai
gių pavojų akivaizdoje, neprisi
ėmė, nenorėjo būti vadu, bet to
kiu jį laikė visi, kurie su juo 
susidūrė”.

Šiame pirmajame J. Brazaičio 
raštų tome nagrinėjami septyni 
lietuvių rašytojai. Iš jų pirmuoju 
čia eina Vaižgantas. Toji studija 
(autoriaus vadinama apmatais 
kūrybos studijai) Kaune buvo iš
leista atskiru leidiniu (1936). 
Ji šiame raštų tome yra ilgiau
sia. Apie kitus rašytojus atskirų 
leidinių nebuvo išleista. Apie 
juos J. Brazaitis rašė straipsnius 
periodikai ar kitiem leidiniam, 
skaitė paskaitas. Tuos dalykus jo 
raštų redaktoriai sugebėjo su
rinkti ir įdėti į šį tomą.

Pradžia gera. Laukiama kitų 
tomų. O šis pirmasis pasiliks 
ypatingai mielas lietuvių litera
tūros mėgėjam. Mielas tuo, kad 
talentingai sugeba iš gyvenimo 
pasitraukusius mūsų rašytojus 
parodyti amžinai gyvus ne tik 
jų raštais, bet ir būdingais as
menybės bruožais.

KALBININKAS JUOZAS 
SENKUS. Trumpa biografija, 
prisiminimai, darbai. Redakto
rius — Pranas Naujokaitis. 1980 
metai. Mecenatas — kun. Kazi
mieras Senkus. Išleido “Darbi
ninkas”. Spaudė Tėvų Pranciš
konų spaustuvė Brooklyne. Ti
ražas — 1000 egz. Iliustruota 
nuotraukomis ir brėžiniu. 80 psl. 
Kaina 5 dol.

Išeivijoj netekę savo didžiųjų 
kalbininkų (Pr. Skardžiaus, A. 
Salio, L. Dambriūno), guodžia
mės, kad jų darbai su pasišven
timu ir ištverme tebetęsiami pa
vergtoj Lietuvoj, ir liūstam ku
riam nors iš tų pasišventėlių 
mirus (vienas jų buvo kalbinin
kas Juozas Senkus, ne vienam 
mūsų vyresniųjų išeivių pažįsta
mas iš studijų laikų).

Juozas Senkus (1907. VI 1.18- 
1970.X.29), kaip rašoma šiame 
veikaliuke, “buvo darbštus ir la
bai kruopštus mokslininkas-kal- 
bininkas, išspausdinęs kelioli
ka mokslinių darbų ir nemaža 
straipsnių lietuvių kalbos, ypač 
tarmių klausimais. Buvęs J. Sen
kaus studentas dabartinis Vil
niaus universiteto profesorius 
Zigmas Zinkevičius, apžvelgda
mas savo buvusio mokytojo 
mokslinius darbus, rašo, kad po
kario metais kurį laiką Juozas 
Senkus buvo Lietuvoje svar
biausias dialektologijos spe
cialistas ir naujų kadrų ugdyto
jas”.

Veikaliukas trumpai peržvel
gia J. Senkaus gyvenimą ir dar
bus. Pateikiama ir jo draugų 
atsiminimų: Petronėlės Orintai- 
tės, Alfonso Scšplaukio-T yruolio 
ir Vlado Kultaiko.

Tokia monografijėlė, kaip ši. 
lietuvių išeivijai, nenustojusiai 
ryšio su savo kaltai, tikrai reika
linga.
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PIRMOJI DEŠIMTO SKYRIAUS LAIDA 
ATSISVEIKINA SU MAIRONIO MOKYKLA

Sunku suprasti, kad dešimt 
metų prabėgo ir reikia palikti 
Maironio lituanistinę mokyklą. 
Kažkada man atrodė, kad aš jos 
niekuomet nebaigsiu, o dabar 
atrodo, kad tie metai prabėgo 
labai greitai. Jeigu kas manęs 
paklaustų, kodėl aš lankiau šią 
mokyklą, aš drąsiai atsakyčiau, 
kad norėjau, nes jaučiau, kad aš 
čia priklausau. Mano supratimu, 
ši mokykla yra pats pagrindas 
įsijungti į tolimesnę lietuvišką 
veiklą. Be mokyklos būtų labai 
sunku kur nors lietuviškoje 
veikloje dalyvauti.

Galbūt pirmuosius aštuone
rius metus lankiau šią mokyklą 
dėl to, kad tėveliai man liepė 
ir norėjo, kad ją lankyčiau. Ta
čiau devintą ir dešimtą skyrių 
lankiau jau savo apsisprendimu. 
Man būtų sunku nusakyti, ką aš 
gavau per tuos paskutinius me
tus, tačiau dabar jaučiu, kiek 
daug būčiau praradus čia nepa
silikdama.

O buvo ir sunkių dienų. Taip 
norėjos ilgiau pamiegoti, o ne 
keltis ir važiuoti į mokyklą.

Sis rašinys nėra paskutinis ma
no atsisveikinimas su šia mokyk
la. Čia palieka mano draugės, 
mano buvę mokytojai, mano 
buvusi mokykla. Aš juos aplan
kysiu, o reikalui esant, jei ką 
galėsiu, dar ir padėsiu, kad ši 
mokykla ir toliau duotų pradžią 
augti ir būti lietuviais.

Audrė Lukoševičiūtė

Per praėjusius dešimt metų aš 
daug išmokau apie tėvų ir savo 
tautą. Mokykloje geriau išmokau 
skaityti, rašyti ir geriau išreikšti 
savo mintis lietuviškai be ameri
kietiškų žodžių. Mano šaknys 
yra giliai įaugusios į Lietuvos 
Širdį, nes jau daug kartų esu gir
dėjusi Lietuvos istoriją. Man ji 
įdomi, ir galėčiau jos klausyti 
dešimtį kartų.

Pradžioje, būdama pirmame 
skyriuje ir vėliau, aš maniau, kad 
lietuviška mokykla buvo įkurta 
vaikams kentėti kiekvieną šešta
dienį. Mano subrendimas man 
parodė, kad reikia man džiaug
tis ir didžiuotis savo sena tauta. 
Iš jos išmokau, kad šaknys yra 
taip pat svarbios, kaip ir pilie
tybė.

Ačiū mano mokytojams, kurie 
mane gal net per prievartą mokė 
apie Lietuvą. Aš nenorėjau atsi
minti arba mokytis, bet daug kas 
pasiliko mano mintyse. Manau, 
kad pasigesiu šios mokyklos, 
kuri man buvo kaip antrieji na
mai. Mano širdyje pasiliks pa
pročiai, tautodailė ir liaudies 
menas. Taip pat bandysiu nepa
miršti kalbos. Mano sieloje pasi
liks ir tęsis lietuvių dvasia.

Dana Senkutė

Man buvo labai malonu šeš
tadieniais keletą valandų pra
leisti Maironio mokykloje. Nors 

Pirmoji Maironio lituanistinės mokyklos dešimtojo skyriaus laida su klasės auklėtoju rašyt 
Pauliu Jurkum. Ii k.: H. Šatinskas, A. Lukoševičius, D. Penikaitė, A. Lukoševičiūtė, 
A. Jankauskaitė, D. Senkutė. Nnotr. P. Rivainio

tas laikas daugiausia buvo skir
tas mokslui, bet užteko progų 
ir pabendrauti bei pasilinksmin
ti. Aš daug išmokau apie Lietu
vą, jos istoriją, kalbią ir kultū
rą. Sužinojau, kokia svarbi yra 
lietuvių kalba visokiems moks
lams, ypač kalbų mokslui. Susi
pažinau su Lietuvos geografija ir 
organizacijomis, kurios dirba 
vienam tikslui — paskelbti pa
saulyje Lietuvos bylą.

Mokykla davė progą kiekvieną 
savaitgalį susieiti su draugais. 
Taip pat čia turėjau progą susi
rasti naujų draugų. Lituanistinės 
mokyklos yra svarbios todėl, kad 
jos duoda progų lietuviams vai
kams išmokti apie savo tautą ir 
susipažinti su kitais lietuviais. 
Todėl man yra labai malonu sa
kyti, kad aš esu baigęs litua
nistinę mokyklą.

Henrikas Šatinskas

-o-
Pagaliau po dešimt metų aš 

užbaigiau lietuvišką mokyklą. 
Nors ir smagu, bet kartu yra tru
putį liūdna su ja atsisveikinti. 
Per tuos metus aš daug išmokau. 
Žinoma, kartais buvo labai pikta, 
kad reikėjo važiuoti šeštadie
niais į lietuvišką mokyklą, bet 
dabar žinau, jog tėvai mane 
vežė, kad išmokčiau lietuviškai 
rašyti, skaityti ir geriau kalbėti. 
Mokytojai buvo geri ir neleido 
tingėti.

Mokykloje sutikau daug gerų 
draugių ir draugų. Mokykla pali
ko man gerą įspūdį gyvenime, ir 
aš tikiu, kad visi galvoja taip, 
kaip aš.

Daina Penikaitė
-o-

Štai ir pabaiga mokslo metų 
— mano paskutinių mokslo me
tų. Koks didelis skirtumas, paly
ginus, kai pradėjau mokyklą lan
kyti ir kai baigiu dešimt metų. 
Kaip greitai tie metai prabėgo, 
o kiek daug aš čia visko suži
nojau!

Tas dešimtmetis, aišku, turėjo 
sunkių ir lengvų dienų. Negaliu 
pasakyti, kad tai buvo visuomet 
lengva ir malonu. Tačiau aš no
rėjau baigti šią mokyklą, ir štai 
dabar ją baigiu.

Vieną kartą aš ją jau buvau 
baigęs. O tai buvo, kai ši mokyk
la teturėjo aštuonis skyrius. Kai 
įsisteigė dar du skyriai, aš sugrį
žau. Dabar džiaugiuosi, kad 
sugrįžau.

Savo likusiems draugams že
mesnėse klasėse galiu pasakyti, 
kad nėra taip baisu. Negalvokite, 
kad mokykla nesibaigs. Bet, iš 
jos išeidami, parašysite, kiek čia 
praleidote gražių dienų. Visi 
mes kartais padejuojame. Tai 
juokai, visi taip daro. Manau, 
dejuojate ir jūs. Ir aš taip da
riau. Bet, tikėkite manim, čia yra 
geriausia vieta pažinti Lietuvai. 
O juk iš ten išrautos mūsų šak
nys. Tad, norėdami geriau pa

žinti patys save, mes turime pa
žinti Lietuvą. Mes turime moky
tis.

Dabar, baigdamas šią mo
kyklą, neuždarau durų visai, 
bet žadu kartkarčiais čia ateiti, 
apsilankyti.

Algirdas J. Lukoševičius 
-o-

Lituanistinė mokykla man yra 
daug davusi. Ne tik žinių iš įvai
rių sričių (iš literatūros, istorijos, 
geografijos), davė ne tik geną 
draugų, bet dar kažką daugiau. 
Tai pasididžiavimą savo lietu
vybe. Tą pasididžiavimą išaugi
no lituanistinė mokykla, nes ji 
mus mokė apie Lietuvą. Kuo 
daugiau išmokau, tuo svarbes
nė Lietuva ir lietuvybė man 
pasidarė.

Su baigtuvėm baigiasi mano 
mokslas lituanistinėje mokyklo
je, pirma dalis mano gyvenimo. 
Norėčiau sugrąžinti bent mažą 
dalelę, ką mokykla yra man 
davusi. Norėčiau į ją grįžti ir mo
kytojauti. Yra didelis skirtumas 
tarp aštuonerių metų mergaitės, 
kurią tėvai rėkiančią išveždavo į 
mokyklą, ir tarp penkiolikos me
tų mergaitės, kuri jau savanoriš
kai į mokyklą grįš.

Dabar, kai atgal pažiūriu, tai 
visi šeštadieniai, praleisti mo
kykloje, man buvo labai naudin
gi. Noriu padėkoti tėvam, kurie 
mane vežiojo į mokyklą. Jiems 
daug lengviau būtų buvę neva
žiuoti ir šeštadienį miegoti. Ži
nau, kad jie ir taip daug kartų 
norėjo padaryti, bet kėlėsi ir ve
žė. Dėl to ačiū jiems.

Nuoširdus ačiū visiems moky
tojams, kurie paaukojo šeštadie
nius, atvažiavo į mokyklą ir 
mokė mus. Dėkoju visiems, ku
rie mokyklą tvarko ir kurie bent 
kiek prisideda prie mokyklos 
veiklos. Visi yra svarbūs, nes be 
mokyklos vaikai nežinos, ką žo
dis “lietuvybė” reiškia. Mokyk
la yra lietuvybės židinys. Be jos 
lietuvybė pražūtų.

Auksė Jankauskaitė

RAŠO
TREČIAS
SKYRIUS

Jūros gelmėse
Jūros dugne yra žolių, akme

nų ir visokių žuvų. Yra ir nu
skendusių laivų, kuriuose gali 
būti turtų — aukso, sidabro ir 
brangenybių. Aš norėčiau būti 
naras ir ieškoti turtų jūroje. Man 
reikėtų rasti senus žemėlapius ir 
sužinoti, kur laivai nuskendo. 
Būtų labai sunku rasti nusken
dusius laivus. Lengviau rasti 
jūros žoles, akmenis ir žuvis.

Aras Bartys 
-o-

Kaip žmonės seniau gyvendavo 
Lietuvoje

Seniau Lietuvoje žmonės gy
vendavo ūkiuose ir kaimuose. 
Jų namai turėjo šiaudinius sto
gus. Jie neturėjo šaldytuvų, au
tomobilių nei televizijos. Maistą

Septintas skyrius su klasės mokytoja ir Maironio mokyklos vedėja A. Marijošiene. Nuotr.
P. Bivainio

laikydavo rūsyje, nes ten buvo 
šalta. Jie važinėdavo su arkliais 
ir daug vaikščiodavo. Neturėjo 
krautuvių. Patys pasisiūdavo 
drabužius. Visas daržoves au
gindavo savo daržuose.

Matas Nemickas

Seniau lietuviai statydavo pi
lis ant kalno arba prie upės, kad 
būtų lengviau apsiginti nuo 
priešų. Trakų pilis stovi saloje 
Galvės ežero viduryje. Tą pilį 
buvo sunku pastatyti, nes visus 
akmenis reikėjo atvežti laive
liais. Prie Trakų pilies prie
šams buvo sunku prieiti. Dėl 
to ji ilgai išsilaikė. Dabar Tra
kų pilis yra naujai atstatyta. Toje 
pilyje gimė ir mirė Vytautas Di
dysis.

Mindaugas Jurys

RAŠO
KETVIRTAS
SKYRIUS

EILĖRAŠČIAI MAMYTEI

Mano mama nestora.
Ji yra labai gera.
Gerai, kad moka vairuoti.
Mes visur galim važiuoti.

Dainius Marijošius
-o-

Mano mama yra miela, 
Ir ji turi gerą sielą.
Ji gražiai dainuoja
Ir gerai pianinu groja.

Aras Ulėnas
-o-

Iš visų geriausia, 
Iš visų gražiausia 
Man yra mama.

Ji toks geras sutvėrimas.
Ji visad mumis rūpinasi. 
Pamaitina ir užmigdo 
Dieną, naktį — vėl tas pats.

Tau norėčiau padėkoti, 
Pamylėti, atsilygint.
Tau dėkoju ir dėkoju.
Bet kaip tau atsidėkot?

Antanas Vainius

Mama
Mano mamos vardas yra Olga. 

Ji namuose labai daug dirba. Iš 
ryto paruošia mums pusryčius, 
padeda apsirengti ir išleidžia į 
mokyklą. Per visą dieną tvarkosi 
namuose ir išverda vakarienę.

Mano mama mažiau mus bara, 
tai iš jos galima daugiau išpra
šyti. Aš ją labai myliu, ir ji man 
yra geriausia pasaulyje.

Andrius Ilgūnas 

juokėsi, nes katilas buvo juo
das, o jis ir pats buvo juodas. 
Tada Jonukas pagalvojo. Kai 
Paulius negavo saldainio, jis ir
gi negavo. Kai Simas pargriuvo, 
jis irgi pargriuvo. Tada atsiminė, 
kad vaikai iš jo juokėsi. Jis nuo 
to laiko nesijuokė ir buvo geras. 
Nereikia juoktis iš kitų, kai pats 
tai darai.

Viktoras Liogys
-o-

Pro vieną ausį įėjo, 
pro kitą išėjo

Šitas lietuviškas priežodis 
reiškia, kad žmogui ką nors pa
sakai ir jis tuoj tai pamiršta. 
Kartais būna, kad žmogus ne
klauso ar užsisvajoja. Tai reikia 
žmogų pastumti arba jį taip su
dominti, kad'jis girdėtų. Daug 
kitų tautybių žmonių vartoja pa
našų priežodį, nes jis visiems 
labai tinka, nesvarbu, kur kas 
gyvena.

Darius Stankūnas
-o-

Koks medis, toks vaisius
Koks medis, toks ir vaisius. 

Reiškia, kad, jei medis sveikas, 
tai jo vaisiai bus irgi sveiki. 
Kitaip sakant, jei tėvas geras ir 
gudrus, tai ir jo vaikai bus tokie 
pat. Bet lengviausia sakyti, kad, 
jei žmogus geras, tai ir jo šeima 
yra gera.

Tomas Giedraitis
-o-

Koks tėvas , toks ir sūnus. 
Šitas priežodis bando pamokyti, 
kad, kokį pavyzdį rodo tėvas, 
toks užauga jo sūnus. Pavyz
džiui, jei tėvas sūnų moko va
žiuoti lėtai, bet pats greit va
žiuoja, tai ir sūnus greit važiuos. 
Jei sūnus mato, kaip jo tėvas pa
deda kitiems, tai ir jis užaugęs 
padės žmonėms.

Paulius Ivaška
-o-

Kaip pasiklosi, taip išmiegosi
Vieną kartą buvo trys berniu

kai: Tomas, Erikas ir Antanas. 
Visi buvo geri draugai ir moki
niai. Bet Antanas buvo nelaimin
gas mokykloje ir nemėgo mamos 
ir tėčio. Jis norėjo daryti ką nors 
blogo. Vieną dieną Tomas, Eri
kas ir Antanas ėjo į krautuvę. 
Tomas nupirko knygą, Erikas — 
žurnalą. Antanas pavogė beisbo
lo korteles, bet Erikas tai pama
tė ir pasakė Tomui. Tomas pa
kalbėjo su Antanu. Antanas ati
davė kortas ir niekada daugiau 
nevogė. Jis pasidarė geras vai
kas ir pamilo savo tėvus. Jam 
priežodis “Kaip pasiklosi, taip 
išmiegosi” išėjo į gera.

Tomas Ratas

"O*
“Kaip pasiklosi, taip išmie

gosi” reiškia, kad, jei padarysi, 
gerai, bus gerai, jei padarysi blo
gai, tai bus blogai. Pavyzdžiui, 
jei paklosi lovą negerai ir blo
gai, tai išmiegosi nelabai gerai.

Sigita Penikaitė
-o-

Visur gera, bet namie geriausia
Kur tik eisi, bus smagu, malo

nu ir patogu, bet namie smagiau, 
maloniau ir patogiau. Taip yra, 
nes kartais būni vietose , kurių 
nepažįsti, o savo namus žinai 
aukštyn, žemyn, išvirkščiai. Savi 
namai yra didesni ir turi dau
giau vietos “alkūnėms”. Vieš
bučiai yra patogūs, bet daž
niausiai labai maži. Kad namie 
geriausia, yra visai teisybė.

Jūratė Bartytė
-o-

“Visurgera, bet namie geriau
sia” reiškia: tau patinka keliau
ti po visą pasaulį ir išmokti daug 
dalykų, bet geriausia būti 
namie, nes čia yra tavo šeima ir 
visi tave myli. Stovykla yra įdo
mi, ir važiuoti pas močiutę 
ir tėvuką yra smagu, bet, kai pa
siilgsti mamos ir tėčio, namai 
yra pati geriausia vieta. Namie 
yra daug smagiau. Yra minkšta 
lovelė, ir galima žaisti su katinu.

Asta Saulytė
-o-

Dėk grūdą prie grūdo — 
pripilsi aruodą

Jei jūs turėsite vieną centą 
ir kiekvieną dieną pridėsite po 
centą, netrukus jūs turėsite vie
ną dolerį.

Rūta iemaitaitytė

Aklas aklą netoli tenuves
Šitas priežodis reiškia daug 

dalykų. Jei pats nežinai, kitam 
nesakyk. Jei pats nemoki, kito 
negalėsi išmokyti. Jei pats nesu
pranti, kitam negalėsi išaiškinti. 
Bet kartais žmonės taip daro. 
Jie nori pasirodyti, tai sako da
lykus, kurių jie nesupranta. 
Dažniausiai maži vaikai kitus 
moko, nors jie patys nedaug su
pranta.

Marius Marijošius

Sveikata — brangiausias 
žmogaus turtas

Vienas ponas ėjo pro parką ir 
pamatė kažką keistą. Jis nuėjo 
į tą vietą, kur jis matė šviesą. 
Ten jis surado erdvės laivą. Iš
ėjo marsietis. Tas ponas susi
draugavo su marsiečiu. Marsie
tis vis sako: “Aš toks neturtin
gas”. Ponas jam sako: “Tu esi la-

RAŠO
PENKTAS
SKYRIUS

PRIEŽODŽIAI
Juokiasi puodas, kad 

katilas juodas
Jonukas buvo labai geras vai

kas, tik jis vis juokėsi, kai kas 
kam nors atsitikdavo. Vieną die
ną mokytojas klasei davė sal
dainių. Bet visiems neužteko. 
Jonukas juokėsi, kad Paulius ne
gavo. Kitą dieną Simas par
griuvo, o Jonukas juokėsi. Jis 
visą laiką juokdavosi. Vieną 
dieną jis išgirdo, kad jo mama 
sakė: juokiasi puodas, kad ka
tilas juodas. Jonukas klausė, ką 
tai reiškia. Ji sakė, kad puodas

(nukelta į 7 psl.)

metus. Nwotr. N. uiėnirne*
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
PASIUNTINYBES WASHINGTONE

-

Ryšium su pasikėsinimu į JAV 
prezidento Reagan gyvybę Lie
tuvos atstovas pasiuntė jam tele
gramą, pareikšdamas Lietuvos 
diplomatinės tarnybos ir visų 
lietuvių vardu užuojautą ir nuo
širdžiausius linkėjimus greit pa
sveikti ir sustiprėti. Dr. S.A. 
Bačkis gavo atsakymą su padėka 
ir labai giliu pareikštų ritin
ėju įvertinimu.

Vainikų dieną, gegužės 25, 
Lietuvos atstovas ir ponia O. 
Bačkienė Arlington kapinėse 
padėjo puokštę gėlių iš pasiun
tinybės darželio prie leitenanto 
Samuel J. Harris, žuvusio Kau-- 
ne 1920.11.24, kapo. Po to jie 
aplankė ministerio P. Žadeikio 
ir jo šeimos bei buvusio Lie
tuvos atstovo J. Kajecko ir jo 
žmonos kapus, padėdami po 
simbolinę rožių puokštę.

Washingtono arkivyskupo Ja
mes A. Hickey kvietimu Lietu
vos atstovas ir ponia O. Bač
kienė 1981.VI.3 dalyvavo St. 
Matthew katedroj mišiose, ku
rias arkivyskupas celebravo už 
kardinolą SteFan VVyszynskį. Pa
maldose dalyvavo JAV preziden
to atstovas, vyriausybės atstovai 
bei JAV kongreso nariai ir dip
lomatinis korpusas.

Birželio 4 valstybės sekreto
rius ir ponia Haig surengė 
valstybės departamente priėmi
mą diplomatinių misijų šefam ir 
jų žmonom pagerbti. Jame daly
vavo ir Lietuvos atstovas ir ponia 
O. Bačkienė. Po pasisveikinimo 
su visais svečiais, vaišėm įpusė
jus, valstybės sekretorius

(atkelta iš 6 psl.)

bai turtingas”. Marsietis nesu
prato. Taigi aš tau papasakosiu. 
Kartą gyveno turtingas ponas. 
Buvo labai nelaimingas ir nege
ras kitiems. Jis susirgo. Niekas 

Darželis dirba svarbius projektus su mokytojom R. Bobelyte 
ir K. Cesnavičiūte. Nuotr. N. Ulėnienės

Laura Satinskaitė

J. Girnius, Vytautas Vaitiekūnas, 
dr. V. Majauskas, dr. E. ir M. 
Lenkauskai ir kiti.

ir M. Ambrazaičiai, A. ir A. 
neturėsiu ko daryti, galėsiu lipti Raulinaičiai, Juozas Kojelis, dr. 
į medžius. Al tikiuosi, kad turė-
siu malonią vasarą.

Alexander Haig J r. tarė trumpą 
žodį. Pasveikindamas diplomati
ni korpusą, jis pažymėjo JAV 
tikslą siekti visų tautų bendra
darbiavimo, išlaikant taiką, tei
singumą ir visų tautų gerovę. 
Diplomatinio korpuso vardu pa
dėkojo už gražų priėmimą vals
tybės sekretoriui ir poniai Haig 
dabartinis diplomatinio korpuso 
dekanas Sovietų Sąjungos amba
sadorius Dobrynin. Kartu su 
humoru jis pridūrė, kad diplo
matiniam korpusui būtų malonu 
dažniau būti pakviestam į pri
ėmimus bei susitikimus .. .

Birželio 5 Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos atstovai surengė pobū
vį su dabartiniu Baltijos valsty
bių skyriaus vedėju valstybės 
departamente Thomas D. Longo 
Jr. ir būsima to skyriaus vedėja 
Mildred A. Patterson, kuri ne
trukus perims jo pareigas. Po
būvio metu ponui Longo buvo 
pareikšta padėka už jo gražų 
ir nuoširdų rūpinimąsi Baltijos 
valstybių interesais. Taip pat 
buvo pasikeista informacijomis 
bei nuomonėmis Baltijos valsty
bių atstovavimo klausimu ir jų 
reikalais.

Gegužės mėnesį ir birželio 
pirmoj pusėj Lietuvos atstovas 
ir ponia O. Bačkienė dalyvavo 
keliuose Trečiojo Pasaulio ir 
NATO valstybių ambasadorių 
surengtuose priėmimuose jų 
tautinių švenčių proga bei eilėj 
kitų priėmimų.

Prel. dr. Audrys J. Bačkis, 
Viešųjų Bažnyčios Reikalų tary
bos vicesekretorius, trumpai 

jam nieko nedarė. Ponas mirė, 
ir jo turtas mirė su juo. Tai ma
tai: net turtingam sveikata yra 
didžiausias turtas. Dabar aš 
matau, kad nesvarbu, jei neturiu 
pinigų: aš sveikas, ir užsidirbsiu.

Jonas Jankauskas 

viešėjo pas tėvus Washingtone. 
Ta proga buvo paminėtos jo ku-
nigystės 20 metų ir jo tėvelio 
75 metų amžiaus sukaktys. Pre
latas per Atvelykį aukojo mišias 
lietuvių Šiluvos koplyčioj. Prel. 
A.J. Bučkio lankymosi proga Wa- 
shingtono arkivyskupas James 
A. Hickey buvo pakvietęs jį su 
tėvais vakarienei į savo reziden
ciją ir taip pat į priėmimą, ku
rį arkivyskupas, kaip Amerikos
Katalikų universiteto kancleris, 
rengė pagerbti universiteto pre
zidentui. Savo buvimo metu 
Washingtone prel. A.J. Bačkis 
buvo nuolatinis svečias Apašta
liškoj delegatūroj. Jis taip pat 
atsilankė į porą lietuvių pobū
vių. Gegužės 4 jis grįžo į Romą.

Lietuvos pasiuntinybė dėkoja
Pastaruoju laiku pasiuntinybė 

gavo eilę dovanų.
J. Kapočius atsiuntė Lietuvių 

Enciklopedijos leidyklos išleis
tų Lietuvos žemėlapių du pake
tėlius, kaip dovaną pasiuntiny
bei informacijos tikslam.

Amerikos Lietuvių Bibliote
kos Leidykla atsiuntė savo gra
žiųjų leidinių, kaip Lietuvių 
Fondo dovaną. Po to ta pati 
leidykla atsiuntė dr. Vitolio E. 
Vengrio knygą “Lithuanian 
Bookplates — Lietuvių eks
libriai”.

Austrą Puzinienė padovanojo 
penkis dail. Povilo Puz’ino kū
rinių albumus, skirtus, progai 
esant, kaip menininko dovaną, 
įteikti pasiuntinybės svečiam.

Lietuvos atstovas dr. S.A. Bač
kis nuoširdžiai dėkoja visiem iš
vardintiem geradariam už Lietu
vos pasiuntinybei skirtas vertin
gas dovanas, kurios patarnaus 
informacijai apie Lietuvą.

RAŠO 
AŠTUNTAS 
SKYRIUS

Mano laimingiausia diena

Mano laimingiausia diena 
buvo, kai aš po keturių savaičių 
laukimo gavau egzaminų rezulta
tus iš “Aviation High School”. 
Ten moko, kaip pastatyti ir taisy
ti lėktuvus. Mano brolis lankė 
tą mokyklą, tai ir aš noriu ten 
eiti. Tą mokyklą baigus, jau gali
ma taisyti lėktuvus ir malūnspar
nius, o taip pat galima ir toliau 
studijuoti aviacijos inžineriją.

Algirdas Bivainis

Mano laimingiausia diena bu
vo, kai aš ėjau į krautuvę nusi
pirkti pieštuko ir “Lotto” korte
lės. Po to parėjau namo, atsisė
dau prie televizijos ir išgėriau 
apelsinų sunkos stiklinę. Tada 
atidariau kortelę ir pamačiau, 
kad aš laimėjau. Tikrai laimė
jau! Nubėgau tekina vėl į tą 
krautuvę, kur pirkau tą kortelę, 
ir parodžiau jiem, kad tikrai aš 
laimėjau. Jie negalėjo tikėti, kad 
aš laimėjau $363.000. Aš irgi ne
galėjau tikėti. Kitą savaitę gavau 
čekį. Tada nusipirkau dvi maši
nas — Mazda RX-7 ir Datsun 
280-2x, o visus kitus pinigus pa
dėjau į banką.

Rasa Alksninytė

Mano laimingiausios dienos 
būna, kai būna mano gimtadie
niai, Kalėdos, kai mes būname 
Floridoje ir Califomijoje. Čia 
rašau apie kelias laimingiausias 
dienas, nes nežinau, kuri iš jų 
būtų pati laimingiausia. Man

baltimore, md.
Baltimorės WiI* antradienį, iškylavo

liam Borders birželio 7 Šv. Al- P™ Blue Mountain kalnų ir prie
fonso bažnyčioj su kun. A. Dran
giniu koncelebravo mišias už 
pavergtoj Lietuvoj kenčiančius 
brolius ir seseris. Tautiniais dra-
bužiais pasipuošęs jaunimas per 
aukojimą atnešė gėlių, kurias 
padėjo prie Maruos statulos.
Gražų lietuvišką kryžių pado
vanojo arkivyskupui. Dainos 
choras giedojo per mišias. Pri
taikytą pamokslą lietuviškai 
pasakė kun. A. Dranginis. Prieš 
mišių pabaigą arkivyskupas pa
sveikino lietuvius ir padėkojo už 
gražų kryžių.

Mokslo metai šv. Alfonso mo
kykloj baigti birželio 9. Gradu- 
antai su tėvais ir giminėmis da
lyvavo mišiose 7 vai. vak. Gra- 
duantam išdalinti diplomai, o 
dovanos pažengusiem moki
niam. Lietuvių Posto 154 ko- 
inandierius Kazimieras Sarpolis 
ir padėjėjų pirmininkė Mary 
Byme įteikė dovanas mokiniam, 
pasižymėjus iem Amerikos isto
rijoj.

PUTNAM, CONN.

A. a. prel. K. Vasio 
laidotuvės

Prel. Konstantiną Vasį (Vasi
liauską) gegužės 29 palydėjom į 
Marijos Nekalto Prasidėjimo se
selių vienuolyno kapines Putna- 
me. Su šiuo pasauliu prela
tas atsiskyrė gegužės 24. Matu
laičio namuose, kuriuose pralei
do 10 metų, niekada pilnai ne- 
pasveikęs nuo prieš 13 metų jį 
ištikusio paralyžiaus. Laimė, pa
ralyžius nesunkiai palietė velio
nio intelektą. Prelatas sulaukė 
92 m. amžiaus.

Laidotuvės prasidėjo Matulai
čio namų koplyčioj mišiomis, 
kurias koncelebravo 19 kunigų, 
vadovaujant kun. J. Steponaičiui, 
Athol lietuvių parapijos klebo
nui, ir dalyvaujant Worcesterio 
vyskupui T. Herrington. Kunigų 

patinka gimtadieniai, nes tada 
gaunu dovanų ir pasidarau vy
resnis. Man taip pat*patinka Ka
lėdos, nes tada taip pat gaunu 
dovanų, tą dieną gimė Jėzus. 
Man patinka Florida, nes ten šilta 
ir galima eiti į paplūdimį. Aš 
ten mačiau Disneyworld ir Ever- 
glades. Man patinka Califomija, 
nes ten šilta. Mes ten buvome 
Disneyland.

Tomas Šaulys
-o-

Mano laimingiausia diena 
buvo, kai aš su tėčiu pirmą kar
tą važiavau medžioti. Tą dieną 
mudu atsikėlėm labai anksti, 
apie penktą valandą ryto. Apsi- 
rengėm ir išvažiavom. Važiuoti 
teko apie keturias valandas. Pu
sę dienos turėjom mokytis, kaip 
naudoti šautuvą. Kitą pusę die
nos medžiojom. Vakare grįžom 
ten, kur buvom apsistoję, paval
gėm ir ėjom miegoti. Kitą die
ną vėl anksti atsikėlėm, pa
valgėm pusryčius ir vėl ėjom 
medžioti, o vakare važiavom na
mo. Namus pasiekėm tik apie 12 
vai. nakties. Tos dienos aš tikrai 
niekuomet nepamiršiu, ir taia 
tikrai buvo mano pati laimin
giausia diena.

Tadas Nemickas

RAŠO 
DEVINTAS 
SKYRIUS

Ką aš darysiu šią vasarą
Šią vasarą aš planuoju tiktai 

pailsėti po mokyklos. Važiuosiu 
į ateitininkų stovyklą. Gal va
žiuosiu pas savo draugę, kuri 
gyvena Marylande. Vasaros 
laiku aš mėgstu gulėti ant sude
damos kėdės, klausytis muzikos 
ir rašyti laiškus visą dieną. Tur
būt aplankysiu savo drauges, ir 
jos mane aplankys. Mes gyvena
me miškuose. Yra daug medžių, 
po kuriuos galima laipioti, tai, jei

Berniukai, kurie patarnauja 
■tižiom ir novenos pamaldom, 
kartu su kun. A. Dranginiu bir-

ežero.

Edvardas Būdau gimęs ir augęs 
Baltimorėj, birželio 7, daly
vaudamas parade nuo šv. Alfon
so bažnyčios iki Charles Plaza, 
kur vyko lietuviškas festivalis, 
nuo širdies smūgio staiga su
krito gatvėj ir po valandos mirė 
Mercy ligoninėj. Edvardas buvo 
labai malonaus būdo žmogus. Jo 
sūnūs ir dukros dalyvauja tauti
nių šokių grupėse. Jo žmona 
Aldona yra Lietuvių Namų rei
kalų vedėja. Jos dėdė Vladas 
Bačanskas yra žymus lietuvių 
veikėjas. Už velionį gedulingos 
mišios aukotos Šv. Alfonso baž
nyčioj birželio 11. Palaidotas 
Parkwood kapinėse. Nuliūdime 
liko žmona Aldona, sūnūs Ray- 
mondas, Morkus, dukros Dina, 
Lisa, Ramutė, sesuo Ona, gimi
nės ir draugai. Velionis buvo 
ištikimas Lietuvių Posto 154 
Amerikos legionierių organizaci
jos narys.

Jonas Obelinis

dauguma buvo iš aplinkinių lie
tuvių parapijų, bet buvo ir pora 
pranciškonų iš Kennebunkpor- 
to bei pora marijonų iš Maria- 
napolio. Lekcijas skaitė kun. R. 
Krasauskas, Matulaičio namų 
kapelionas, ir prel. V. Balčiū
nas, Vilią Maria namų kapelio
nas. Pamokslą pasakė kun. S. 
Yla, vienuolyno kapelionas, iš
keldamas prel. Vasio darbus ir 
paminėdamas svarbesnius jo 
nueito gyvenimo kelio įvykius.

Per pamaldas giedojo seselių 
choras, vadovaujamas sės. Ber
nadetos Matukaitės, Matulaičio 
namų vyresniosios. Dalyvavo 
seselės, Putnamo apylinkės lie
tuviai ir keliolika žmonių iš ve
lionio buvusių parapijų Worces- 
tery. Velionis parapijos darbą 
paliko prieš 16 metų, tai ir nesi
tikėta, kad parapiečiai jį labai 
prisimintų.

Tuoj po pamaldų velionis 
buvo palydėtas į kapines, kurio- 
seprieš porą metų jo rūpesčiu 
pastatytas gražus granito pa
minklas, projektuotas skulpto
riaus Kulpavičiaus, puošiąs vi
sas kapines. Netoli to paminklo 
velionis buvo palaidotas amži
nam poilsiui.

Gaila netekus veiklaus Bažny
čios tarno ir darbštaus lietuvio. 
Rodos, ir gamta jo liūdėjo, nes 
diena buvo apniukusi, nors ir 
nelijo.

Visi laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti bendriem pietum Ma
tulaičio namuose.

J,Kr.

ĮDOMI PROGRAMA 
LFB STOVYKLOJ

Į sukaktuvinę' 25-ąją studijų 
ir poilsio savaitę LF bičiuliai ir 
jų svečiai renkasi liepos 11-18 
pas lietuvius pranciškonus Ken- 
nebunkporte, Maine.

Numatyta plati ir įvairi studi
jinė ir pramoginė programa: su- 1 
sipažinimo vakaras, paskaitos ir 
jaunimo simpoziumas (vadovau
ja advokatė Joana Kuraitė iš Ka
nados ir politinių mokslų 
magistras Linas Kojelis iš Wash- 
ingtono, D.C.), tautos sukilimo 
minėjimas, partizanų ir tautos 
genocido prisiminimas, LFB 
metinė konferencija, Elenos 
Blandytės dainos ir žodžio re
čitalis, meno paroda, dr. K. 
Ambrozaičio filmų ir skaidrių 
iš buvusiųjų stovyklų vakaras ir 
baigiamasis koncertas su Bosto
no vyrų sekstetu, vadovaujamu 
komp. Juliaus Gaidelio, ir 
soliste Maryte Bizinkauskaite, 
vaišėmis ir šokiais.

Stovykloj dalyvaus laisvės ko
votojas Vladas šakalys, Mirga 
Mironienė, Simas Kudirka, rašy
tojai Alė Rūta ir Vytautas Vo- 
lertas, dr. Antanas Razma, dr. K.

— PLB valdyba birželio mė- 
nėjimų proga išleido antrąjį Lie
tuvos pogrindžio spaudos seriji
nį leidinį — “Perspektyvos” 
Nr. 9. Balandžio mėn. PLB val
dyba buvo išleidusi “Vytį” Nr. 5. 
šie leidiniai yra tik perfoto
grafuoti, be jokių pakeitimų ar 
pataisymų, kad skaitytojai lais
vame pasauly savo akimis pama
tytų, kaip atrodo Lietuvos po
grindžio spauda. Rudeniop bus 
išleistas trečias toks leidinys.

— Solistė Gina Capkauskienė 
birželio 21 dainuoja Los An
geles, Calif., šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos 40 metų sukaktu
vių minėjime, o birželio 27 — 
Lemont, III.

— Vladas Šakalys skaitys pa
skaitas apie rezistenciją oku- 
puotoj Lietuvoj rugpjūčio 9-23 
rengiamame Lituanistikos se
minare Ohio valstijoj.

— Dr. Bronio Kaslo knyga “La 
Lituanie et la Seconde Guere 
Mondiale” (Lietuva ir antrasis 
pasaulinis karas) neseniai išleis
ta Prancūzijoj. Šį 368 puslapių 
veikalą finansavo JAV LB iš vi
suomenės jai sudėtų laisvinimo 
darbo aukų. Knyga bus įteikia
ma kai kuriom mokslo įstaigom, 
prancūzų kalbą vartojančių vals
tybių ambasadom. Knygos kaina 
15 dol. Norint ją įsigyti, kreiptis 
adresu: A. Gečys, 9660 Pine 
Road, Philadelphia, Pa. 19115.

— Pomirtinę dail. Henriko 
Šalkausko darbų parodą balan
džio 11 — gegužės 24 Sydnė- 
juj surengė New South Wales 
meno galerija. Ši Australijos ga
lerija turi 1979 rudenį mirusio 
H. Šalkausko fondą, kuriam 
30,000 dol. parūpino velionio 
motina Ona Šalkauskienė. Iš to 
fondo kas dveji metai bus ski
riama premija dailininkui už ge
riausią kūrinį moderniojo meno 
parodose, surengtose šioj galeri
joj.

—Jono Vanagaičio šaulių kuo
pa Bostone, įvertindama Darbi
ninko talką lietuviškame gyve
nime, per valdybos iždininkę 
Joaną Bajerčienę atsiuntė 25 
dol. auką. Nuoširdus ačiū.

Skaityk-platink-remk “Speak 
UP” — G. Urbono leidžiamą 
prieškomunistinį, 24 puslapių 
mėnesinį laikraštį anglų kalba. 
Metinė prenumerata 10 dol. Be 
politinių straipsnių laikrašty 
rasite daug medžiagos apie 
religiją, švietimą, ekonomiją, fi
nansus ir Lt Apie šį tarptauti
nį kovos laikraštį labai palankiai 
yra pasisakę: The Toronto Sun 
— Toronto, The Spotlight — 
Washington, D.C., Opinii — Pa
ryžius, The Catholic Register — 
Toronto, Christian Anti-Gom- 
munism Crusade — Long Beach, 
Calif., The National Educator — 
Fullerton, Calif., Baltic News — 
Tasmania, News Digest Interna
tional — Australija, prof. E. 
Waldman — The University of 
Calgary, prof. D. Tomlinson — 
The University of Alberta, Mrs. 
H. Gauvreau — Lincoln Renais- 
sance, World Anti Communist 
League, Canadians for Respons- 
ible Government — Ottawa, ra
dijo stotys The Clarion Call — 
National City, Calif., ir eilė lie
tuviškų bei nelietuviškų infor
macinių vienetų bei asmenų. 
Susipažinimui vienas egz. 
siunčiamas nemokamai: 
Speak Up. P.O. Boa 272, St "B”, 
Toronto, Ont M5T 2W2, Cana- 
da.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Passick, Hoąuiam, WA. 
Užsakė kitiem: Waikas, Brook- 
lyn, N.Y.—A. Žema, Meri- 
den, Conn., ir M. Osas, LaSal- 
le, Que., Canada. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam už- 
saKytogtnk imamiem •KaiTytopm 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 12 dol. Atnau
jinant — visiem 15 dol. metam.
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New Havene, Conn., buvo surengta tarptautinė mugė Yale universiteto patalpose. 
Prieš mugę buvo eitynės, kuriose dalyvavo ir lietuvaitės. Nuotraukoje matome lietuvių 
grupę, besirengiančią eitynėm. Vytį laiko Vaiva Vaišnytė, vėliavą neša Vaiva Vėbrai- 
tė-Gustienė. Jas lydi iš k. Angelė Jonynienė, Lijolė Židonytė, Salomėja Valiukie- 
nė, Stasė Leikienė ir Eleonora Samulienė. Nuotr. Alexander Hunenko

PHILADELPHIJOS JAUNIMAS 
PAVASARIO GAMTOJ

NEW HAVEN, CONN.
Miesto mugėje

LMKF New Haveno klubas 
jau treti metai dalyvauja Yale 
universiteto didžiojoje salėje 
ruošiamose tarptautinėse mugė
se. Š. m. balandžio 26 suruošto
ji mugė buvo itin gausiai lan
koma, nes ji buvo New Haveno 
miesto 343-jų gimtuvių dalis, 
kurioje dalyvavo “Town and 
Gown”, t.y. miesto visuomenė ir 
Yale universitetas.

Mugė buvo atidaryta miesto 
burmistro ir pradėta iškilmin
gom eitynėm, kuriose klubo na
rės, pasipuošusios tautiniais dra
bužiais, lydėjo nešamą didelę 
Vytį ir Lietuvos vėliavą. Lietu
vių paviljonas buvo vienas iš 
gražiausių. Buvo gausiai išstaty
ta lietuviškų audinių, medžio 
drožinių, gintarų ir knygų apie 
Lietuvą. Buvo demonstruoja
mas margučių marginimas ir 
juostų audimas, buvo pardavinė-

jami ir lietuvių tradiciniai Vely-
kų kepiniai.

Ypač džiugu, kad mugėje buvo 
progos išdalint informacinės me
džiagos ir žodžiu supažindinti 
daugelį amerikiečių ir Yale uni
versiteto studentų iš kitų konti
nentų su mūsų tautos dalia.

LMKF New Haveno klubas 
nuoširdžiai dėkoja Mildai Liau- 
kienei, patraukusiai daugelio 
žiūrovų dėmesį kiaušinių margi
nimo demonstravimu, Vaivai 
Vaišnytei už talką parodoje ir 
Kęstučiui Švelnini už specialiai 
šiai parodai padarytą Vytį ir jo 
išstatytus medžio drožinius.

S.

VVORCESTER, MASS.
Leidžiamas leidinėlis

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa šį rudenį švenčia 10 metų 
kuopos veiklos sukaktį.

Ta proga ruošiamas leidinėlis, 
į kurį priimami organizacijų ir 
atskirų asmenų sveikinimai. 
Rengimo komitetas, kurį sudaro 
kuopos pirm. A. Zenkus, sekr. E. 
Gorodeckienė, E. Meilus Jr., J.

Miliauskienė ir E. Meilus Sr., 
maloniai prašo organizacijas ir 
atskirus asmenis savo sveikini
mais įsijungti į šį leidinėlį. Pus
lapis — 50 dol., pusė — 25 dol. 
ir t.t.

Aukos priimamos visokio di
dumo, net ir pačios mažiausios. 
Siųsti: E. Meilus Jr., 23 Shirley 
Road, Shresvsbury, Mass. 01545. 
arba: Janina Miliauskienė, 54 
Coral St., VVorcester, Mass. 
01604. Laukiama iki liepos 18.

Sporto šventė
Birželio 20-21 Maironio Parke, 

prie VVorcester, įvyks Atlanto 
rajono skautų-čių sporto šventė.

Tradicinė vėžių vakarienė
Amerikos nepriklausomybės 

paskelbimo išvakarėse, liepos 3, 
6 vai. vakaro Lietuvių Labdaros 
draugija Maironio Parke rengia 
nariam vėžių vakarienę. Kuriem 
vėžiai nepatinka, lietuviškos 
dešros su kopūstais Maironio 
Parko šeimininkės E. Kauševi- 
čienės su jos personalu bus pa
ruoštos. Bus skanaus, putojančio 
alučio iš bačkelių. Jo kiekvienas 
galės gerti, kiek pajėgs pakelti.

J.M.

AR LEISTINAS LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS ANTRASIS 
PAPILDYMŲ TOMAS?

Enciklopedijos yra informaciniai leidiniai, reikalaują periodinio atnaujinimo. Tam 
reikalui leidžiami papildomieji tomai arba visai naujos laidos. Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla, užbaigdama leisti 35-kis alfabetinius tomus (1966), be didesnės pertraukos 
išspausdino ir papildomąjį tomą (1969). Prenumeratoriai nekėlė nė klausimo, ar tų 
papildymų reikia. Atrodė jie neapsieinami, esmingai papilde alfabetinius tomus.

Praslinkus kuriam laikui, vis dažniau pasiteiraujama, ar leidykla nesirengianti

Jaunimas pavasario gamtoj
Vinco Krėvės šeštadieninė 

mokykla ir Philadelphijos skau
tai gegužės 15-17 iškylavo pava
sario gamtoj. Tai pirmas toks 
įvykis Philadelphijos lituanis
tinės mokyklos istorijoj.

Penktadienio vakare, žaibų, 
perkūno ir smarkaus lietaus pa
lydimi, į stovyklos vietą važia
vo automobiliai, pilnijaunimo ir 
daugybės bagažų. Bet blogas 
oras negąsdino laimingų stovyk
lautojų. Suradę savo lovas ir 
išsitiesę miegmaišius, jaunuo
liai, mokytojai, ir skautų va
dovai po poros valandų iš
keliavo į sapnų pasaulį. Visur 
viešpatavo tyla ir ramybė.

Išaušo saulėtas, gražus ir šil
tas šeštadienio rytas. Jaunimas 
ritosi iš miegmaišių ryto mankš
tai ir vėliavos pakėlimui. Miš
ku aidėjo Lietuvos himno gar
sai. Trispalvė kilo aukštyn. Po 
keleto minučių mokyklos skam
butis visus kvietė pusryčių. Pas
kui vyko lietuviškos pamokos, 
sportas, darbeliai, pietūs, skautų 
užsiėmimai, turnyrai, pasiruoši
mas laužui, tautinių šokių re
peticija ir t.t. ir t.t.

Sutemus skautų pulkas slinko 
miško gilumon atlikti laužo pro
gramos. Buvo suvaidinti Sekmi
nių šventės papročiai Lietuvoj. 
Jaunimas puošė trobesius berže
lių šakomis, mamytė slėgė gar
dų sūrį, piemenėliai atginė kar
vutę, papuoštą žaliu vainiku ant 
galvos, o merginos būrė ateitį. 
Po to buvo paukštyčių ir vil
kiukų pasirodymai, šokiai ir tos 
skambios stovyklinės dajnos. 
Buvo taip smagu ir linksma. Bet 
laikas bėgo, laužo liepsna mažė
jo, ir skautai, susikabinę, rimtai 
nusiteikę, giedojo “Ateina nak
tis”, o sraunus upelis pakal
nėj nešė tolyn giesmės garsus. 
Tik vėlai po vidurnakčio stovyk
loj buvo visiška tyla.

Gerasis Dievulis vėl atsiuntė 
mum puikų sekmadienio rytą. * 
Jaunimas tikrino dienotvarkę, 
skirstėsi į būrelius įvairiem už
siėmimam, o šeimininkės pra
kaitavo virtuvėj, ruošdamos vi
sokius skanėstus, net iškepė di
džiulį šokoladinį pyragą.

Artinosi trečia valanda. Į sto
vyklą atvažiavo kun. Kajetonas 
Sakalauskas aukoti mišių. Po ža
liu ąžuolu buvo įrengtas gražiai

išpuoštas altorius. Pasigirdo 
švilpukas, ir uniformuoti skautai, 
tėveliai, mokytojai ir svečiai ar
tinosi prie altoriaus. Mišių metu 
5 skautai davė įžodį. Raudonu 
kaklaraiščiu pasipuošė Aus
tė Viesulaitė, Verutė Jovaišaitė 
ir Vytautas Viesulas. Geltoną 
kaklaraištį gavo lacono ir Euge
nijus Sušinskas.

Tuoj po mišių vyko mokyk
los užbaigimo programa. Ją pra
vedė energinga mokyklos ve
dėja Jūra Viesulienė. Buvo į- 
teikti žemesnių skyrių pažymėji
mai. Ketvirto skyriaus mokiniai 
turėjo lietuviško žodyno kon
kursą. Kristina Balten laimėjo 
pirmą vietą, Dalia Mironaitė 
— antrą, Linas Surdėnas — tre
čią. Konkursui vadovavo M. Su- 
šinskienė.

Nuleidus vėliavr visi buvo 
kviečiami užkandžiui. Geras 
oras, pavasario gamta ir puiki

stovyklavietė visus atgaivino ir 
pradžiugino.

Laimingas jaunimas ir paten
kinti tėveliai nuoširdžiai dėkojo 
mokytojai Leonorai Balten už 
šios iškylos suplanavimą ir, 
svarbiausia, už tokios puikios 
stovyklavietės suradimą. Be jos 
ir D. Surdėnienės nuoširdaus 
bendradarbiavimo šį iškyla 
nebūtų įvykusi.

Didelis ačiū kun. K. Sakalaus
kui, kuris taip mielai sutiko pa
aukoti sekmadienio popietę jau
nimo labui, mokyklos vedėjai 
Jūrai Viesulienei, mokytojai Ma
rytei Sušinskienei, skautų vado
vam Danutei Surdėnienei, Vidai 
Bendžiūtei, Rimui ir Danutei 
Pliuškonytėm, Danai Surdėnai- 
tei, Vytui Surdėnui ir Jonui Zen. 
Jie taip sąžiningai atliko savo pa
reigas. Nepamirškim ir virtuvės 
darbuotojų. Ačiū mokytojom Jū
rai, Marytei ir Leonorai ir ma
mytėm P. Krušinskienei ir p. 
Kazakauskienei, kurios savano
riškai pasiūlė padėti pavalgydin
ti mūsų jaunimą.

Leonora E.

LIETUVIŲ SUSITIKIMO ŠVENTĖ 
PIKNIKAS

NEK. PR. MARKIOS SESERŲ SODYBOJE, 
PUTNAME

1981 LIEPOS 26, SEKMADIENĮ

Programoje:
11 vai. mišios
12 vai. pietūs
3 vai. Neringos mergaičių programa

Kviečiami ir laukiami visi lietuviai!

ieisti antrojo papildymų tomo. Tokį pageidavimą išreiškė ir JAV LB Kultūros Taryba. 
Bet čia kyla pora klausimų: ar antrasis papildymų tomas iš tikrųjų reikalingas ir, 
antra, ar galima ji parengti ir išleisti infliacijos sąlygomis.

Pirmuosius papildymus redagavęs dr. Juozas Girnius savo žodyje nurodė keleriopą 
to tomo uždavinį: atnaujinti enciklopediją nauja medžiaga, įvesti naujus išeivijoje ir 
tėvynėje iškilusius vardus, papildyti* kai kuriuos vietovių aprašus ir biografijas naujais 
duomenimis, išlyginti kitas spragas ir paklaidas. Panaši apimtis turėtų būti ir antrojo 
papildymų tomo. Per 12-ką metų visuotinė Žinija ir lituanistika yra pagausėjusios 
naujais įvykiais, asmenimis ir jų darbais. Atitinkamai turėtų prasįplės’ti ir enciklopedinė 
informacija, papildyta įvykusių atmainų ir naujovių atranka, sunaudojant taip pat 
nekrologines žinias. 1970-1980 metais mirė daugiau kaip 600 asmenų, minimų mūsiškėje 
enciklopedijoje. Mirusiųjų biografijos tektų užsklęsti paskutiniais ’ jų darbais ir mirties 
datomis. Aplamai papildomajam tomui medžiagos nestigtų, ir jis būtų vertingas tęstinis 
leidinys prie esamų 36-šių enciklopedijos tomų.

Ar galima būtų parengti 37-jį enciklopedijos tomą? Atrodo, būtume pajėgūs su
telkti medžiagą ir bendra talka suredaguoti. Tokios nuomonės yra kai kurie buvę 
enciklopedijos bendradarbiai, su kuriais teko tuo reikalu išsikalbėti. Tebėra dar gyvų 
ir veiklių buvusių bendradarbių, kurie buvo artimai susiję su nepriklausomąja Lietuva 
ir labiau susigyvenę su lituanistiniais dalykais. Kitoms įvairioms sritims turime jau 
išeivijoje išsimokslinusių specialistų, spausdinančių savo darbus lietuvių ir amerikiečių 
žurnaluose. Papildomąjį tomą galima būtų per kokius metus parengti, bet ar įsteng
tume atspausdinti.

Per pastaruosius metus labai pabrango popierius ir spausdinimo darbai. Knygos 
darosi kaskart brangesnės. Ypač brangiai atsieina atspausdinti nedidelį egzempliorių 
skaičių. Leidykla negalėtų nė pradėti kviesti redaktorius ir bendradarbius, neturėdama 
kelių tūkstančių prenumeratorių. Pirmiausia reikėtų sužinoti, koks skaičius turinčiųjų 
enciklopediją užsisakytų pridėtinį (37-jį) papildymų tomą. Leidykla dar turi pilnų 
Lietuvių Enciklopedijos ir Encyclopedia Lituanica komplektų: (LE kaina 8366.60 ir 
EL kaina 8135.00 - su persiuntimu) ar atsirastų norinčiųjų Jas įsigyti bei užsisakyti 
antrąjį papildymų tomą. Mažų mažiausiai reikėtų bent trijų tūkstančių prenumeratorių, 
kad papildomojo tomo kaina neprašoktų 820.00 - 825.00. Taigi nuo prenumeratorių skai
čiaus priklauso, ar papildymų antrasis tomas leistinas, ar keliama mintis užmirštama.

Vienaip ar antraip šį klausimą tegali išspręsti sąlyginiai užsakymai. Leidykla 
galėtų atsiklausti buvusiųjų prenumeratorių, bet daug kas adresus yra pakeitę, kai 
kurie yra mirę, dalis enciklopedijų perėjo į kitas rankas. Kas norėtų antrąjį papildymų 
tomą užsisakyti, geriausiai būtų pranešti leidyklai savo vardą, pavardę ir adresą, bet 
nesiųsti pinigų. Tokių sąlyginių užsakymų lauktum iki š. m. rugsėjo 1d. Rašyti adresu: 
Lithuanian Encyclopedla Presą, P. O. Box 05, 8o. Boston, Mass, UJ&A. 02127

Juosas Kapočius Ingrida. Bublienė
LE ir EL leidėjas JAV LB Kultūros Tarybos pirmininkė

1981 birželio 1
Boston, MA

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai" 
žinomos firmos

S\ PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų Įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

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

Atidaryto kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais Ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI
Miatni Beach. Fla. 33139-4291 17 St................ .....—.......................... ......... ............... .................- 305 673-8220
Allentown. Pa. — 126 Tilghtnan Street ------------------------- ------------ - --------- ----------—.........  435-1654
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street----------------------------------------------------------------------------------  3424240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ------------- ------------------------------------------------------ 6334690
Boffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ------------------------------------------------------------------------------- 895-0700
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ___ --------—•--------—------------—— 486-2818
Chtcago, III. 60629 — 2608 Weat 69 Street ------------------------------------------- -------------------------------- 925-2787
Chicago, OI. 60609 — 1855 Wwt 47 Street ------------------------------------------- -------- ---- - ------ ---------- 3764733
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Rd.  (216) 8454878 
Detroit 12, Mtch. — 11601 Jot Campau Avenue ------------------- -- ------——---------------------------------- BM7M
Heridtear/f.T. McKenaan Rd. ------------ ------------------------------------------------------------------- 311866 WB
Hamtramck, Mich. — 11339 Jot. Campau Avenue-------- —-------- -------- ---------------" 3654740.
Cheater, Pa^ 19013 — 2819 W. 3 9t------------------------------------------------------------------------------2134874MB
Lot Angelei 4, Caltf. — 159 So. Vermont Avenue — --------------- -------- 3964330
N«w York 3, N.Y. — 78 Seeond Avenue ........ .   —--------------------------------- --------- ----674-1546
New Yerit, 3, N.Y. — 324 E. 9th St-------------------------------------------- ------------------------------------------ 475.7429
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Manhall St_____________________________________ 215 WA 549Ž8
Phoenia Arfa. 85627 — 22047 N. Bleęk Canayon ftwy........... ... ......... ..................................~».~08B442477ą
Rahway, NJ. — 47 Eact M ii ton Avenue ~-----———--------- ------- ---------------1814800
SUver Sąftasa, Md. — 1992 K .—bet Avė. ..... ............ 391-6994464
South Rfver, N J. — 41 Whfteheed Avenue-------------------------------------------------------------—. 2374398
Syta nite. N.Y. 13204 — SIS Merceifus Street ________________ ---------- --------- —-----------——— 4734744
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MOKSLO METŲ BAIGTUVĖS 
MAIRONIO MOKYKLOJE

'•ir V - ‘ "

Birželio 6 Maironio lituanis- Sveikinimo kalbos
tinėje mokykloje vyko paskutinė Tuoj prasidėjo sveikinimo kai* 
darbo diena. Anksčiau tokią die- bos. Pirmas sveikino Lietuvos 
ną mokiniai išeidavo į gretimą gen. konsulas Anicetas Simutis,
parką, bet tokios iškylos sudaro 
nemaža keblumų. Šiemet dar 
klasėse buvo ir baigiamųjų dar
bų. Tad ir pasilikta mokykloje. 
Išvesti baigiamieji pažymiai. 
Kai kur buvo dar ir egzaminai.

Mokytojų tarybos posėdis
Tuoj po pamokų maždaug visa 

mokykla persikėlė į Kultūros Ži
dinį. Čia vyko skautų sueigos, 
o mokyklos pedagogų taryba po
sėdžiavo. Apžvelgtas darbas vi
suose skyriuose, pagelbinėse 
klasėse, vaikų darželyje.

Visi pasidžiaugė, kad mokyk
la kaip vienetas dalyvavo Hart
fordo tautinių šokių šventėje. 
Muzikos mokytoja Nijolė Ulė- 
nienė pranešė, kad kitais metais 
organizuos ir mokyklos chorą, 
atrinkdama vaikus pagal klausą. 
Tokį chorą tiek išlavins, kad su 
choru jau dalyvaus dainų šventė
je Chicagoje.

Mokykloje jau kuris laikas 
skardi ir pučiamieji instru
mentai. Ir čia muzikės Nijolės 
Ulėnienės darbas — suorganiza
vo orkestrėlį. Rudenį norės tą 
orkestrėlį dar labiau plėsti ir iš
mokyti naujų dalykų groti.

Pamaldose
Birželio 7, sekmadienį, vyko 

mokslo metų baigimo iškilmės 
ir mokyklos abiturientų išleistu
vės. Kultūros Židinyje 12 vai. 
buvo pamaldos. Mišias aukojo ir 
gražų pamokslą pasakė mokyk
los kapelionas Tėv. Antanas Pra- 
kapas, OFM. Nešdami aukas, 
mokiniai atnešė ir gėlių puokštę 
ir vadovėlių ir juos padėjo ant 
altoriaus.

Svečiai garbės prezidiume
Pasibaigus pamaldom, visi 

pasiliko vietose. Tuoj persiorga
nizuota, nuimtas altorius ir padė
tas ilgas, žaliai užtiestas stalas. 
Sustatė svečiam kėdes.

Mokyklos vedėja Aldona Ma- 
rijošienė pradėjo mokslo metų 
baigimo aktą. Pirmiausia į gar
bės prezidiumą pakvietė šios 
dienos garbės svečius ir asmenis, 
kurie dirba ar dirbo su mo
kykla. Ji pakvietė: gen. konsu
lą Anicetą Simutį, LB apygar
dos pirm. Aleksandrą Vakselį, 
rytinio pakraščio mokyklų in
spektorę . Danutę Bobelienę, 
mokyklos kapelioną Tėv. Antaną 
Prakapą, OFM, Tėvų Komiteto 
pirmininką Gintą Žemaitaitį, 
Tryptinio ansamblio vadovę ir 
buvusią mokyklos mokytoją Jad
vygą Matulaitienę ir dešimtojo 
skyriaus mokytoją Paulių Jurkų.

Uždegamos žvakės
Ant stalo buvo trijų spalvų 

žvakės — geltona, žalia, raudo
na. Pirmą žvakę uždegė mokyk
los mokytoja ir drauge motina 
Gintarė Ivaškienė, žalią žvakę 
— vilties simbolį uždegė devin
tojo skyriaus mokinė Laura Ša- 
tinskaitė, raudoną — meilės 
simbolį uždegė taip pat 9 sky
riaus mokinė Nina Jankauskaitė.

Prasideda aktas
Dabar visi susėdo į savo vie

tas. Pirmoje vietoje sėdėjo de
šimtas skyrius, už jų — devin
tas ir kiti skyriai.

Rasa Milukaitė, pedagogų ta
rybos sekretorė, paskaitė ištrau
ką iš protokolo, kas šiemet mo
kyklą baigė.

Dešimt skyrių baigė
Mokykla persitvarkė ir perėjo 

į dešimties skyrių sistemą. Šie
met ir buvo išleista tokia pirmo
ji dešimties skyrių laida.

. Mokyklą baigė:
Auksė Jankauskaitė, Audrė 

Lukoševičiūtė, Algis Lukoševi
čius, Daina Penikaitė, Dana 
Senkutė ir Henrikas šatinskas.

Viso — 6 mokiniai.

Vos perskaičius protokolą, 
tuoj ir buvo įteikti jiem pažy
mėjimai. Visi pažymėjimai buvo 
konsulato antspauduoti ir su 
auksine žvaigžde.

linkėdamas nenutolti nuo lietu
viškos veiklos. Taip pat ir LB 
apygardos pirm. Aleksandras 
Vakselis linkėjo įsijungti į veik
lą, pasidžiaugė, kad jie ištesė
jo dešimt metų. Jis mokinius 
apdovanojo Anglų-lietuvių kal
bos žodynu.

Gintas Žemaitaitis padėkojo 
E. Ruzgienei už triūsą, nes ji 
buvo viena iš svarbiausiųjų or
ganizatorių, kai mokykla perėjo 
į dešimties metų sistemą. Jai 
įteikė gėlę ir pasodino į pre
zidiumą.

Dar sveikino rytinio pakraš
čio mokyklų inspektorė Danutė 
Bobelienė, dešimtojo skyriaus 
klasės mokytojas Paulius Jurkus. 
A. Masionio sveikinimą perskai
tė Rasa Bobelytė. Dar gautas 
sveikinimas iš Janės Gerdvilie- 
nės, LB New Yorko apygardos 
valdybos narės švietimo reika
lam.

Abiturientam įteiktos dova
nos. O tų dovanų jie gavo daug, 
daugiausia knygų. Mergaitės 
gavo po gintarinį žiedą, vyru
kai po tautinę juostą, knygų do
vanojo tėvų komitetas, Karys, 
Šauliai.

Devintojo skyriaus vardu su 
išeinančiais atsisveikino Nina 
Jankauskaitė. Visiem už darbą 
padėkojo dešimtojo skyriaus 
mokinys Henrikas Šatinskas.

Skyrių pranešimai
Skyrių pranešimus padarė: 

Rasa Milukaitė — pagelbinė 
klasė, Rasa Bobelytė — vaikų 
darželis, Elena Ruzgienė — pir
mas skyrius, Marija Nemickienė
— antras skyrius, Rasa Milukai
tė — trečias skyrius, Genė Ged
minienė — ketvirtas skyrius, 
penkto skyriaus pranešimą pa
darė mokyklos vedėja, o klasės 
mokytojais buvo A. Bartienė ir 
A. Samušis.

Šešto skyriaus pranešimą pa
darė Auksė Vaičaitienė, septinto
— Aldona Marijošienė, aštunto 
skyriaus — Birutė Lukoševičie
nė, IX skyriaus — Paulius Jur
kus.

Geriausi skyrių mokiniai ap
dovanoti dovanomis, daugiausia 
įvairiomis lietuviškomis knygo
mis.

Posėdį baigiant
Posėdį baigiant, mokyklos 

tėvų komitetas dar atskirai padė
kojo mokytojui Raimundui Bal
siui už jo didelį triūsą, pa
rengiant vaikus kelionei į Hart
fordo tautinių šokių šventę. Gi 
Rimas Vaičaitis pranešė, kad 
drauge mokytojai ir tėvai ap
dovanoja uolų tėvų komiteto pir
mininką Gintą Žemaitaitį, kuris 
rudenį pasitraukia iš šių pareigų.

Sugiedotas Lietuvos himnas.

Baigiama koncertu
Tada dar kartą visi persigrupa

vo. Į sceną sukopė vaikai. Pir
mą kartą pasirodė Maironio mo
kyklos orkestrėlis, kurį sudaro 
3 klarnetai, 3 trimitai, 1 smui
kas. Orkestrėlis pagrojo: Ant kal
no mūrai, Atskrend sakalėlis, 
Linksmumas.

Orkestrėly groja: R. Vaičaity
tė, K. Matusaitytė, T. Ratas, 
P. Naronis, A. Ulėnas, R. ir T. 
Vebeliūnai.

Po to mokyklos choras padai
navo 5 dainas: Jaunystės mūsų 
dienos, Pavasaris, Suk, suk rate
lį, Oi tu strazde, strazdeli, Grį
šim, grįšim.

Porą dainų pianu palydėjo 
Viktorija Garbauskaitė ir Vaiva 
Ulėnaitė.

Visam koncertui vadovavo su
mani ir miela muzikos mokytoja 
Nijolė Ulėnienė.

Neatsiliko ir šokėjai. įvairūs 
skyriai dar pašoko keletą tauti
nių šokių, kuriuos išmokė jau
nas mokytojas Raimundas Bal
sys.

Puikios vaišės
Tuoj pat salėje suorganizuotos 

vaišės visiem šio akto daly
viam, o žemutinėje salėje buvo 
mokyklą baigusiųjų vaišės. Sa-

Balfo pirmininkę Mariją Rudienę šį pavasarį Rotary International organizacija atžymėjo už 
karitatyvinę veiklą. Iš k. Antanas Rudis, ponia Klarich, Rolf Klarich, Rotary Interna
tional organizacijos pirmininkas, atvykęs iš Suomijos įteikti atžymėjimo M. Rudienei, 
Art Hutton, Rotary One Club of Chicago pirmininkas. Inž. Antanas ir Marija Rudžiai 
išvyko į Pietų Ameriką dalyvauti Rotary International organizacijos suvažiavime, kuris įvyks 
Sao Paulo, Brazilijoje. Tuo laiku jie susitiks su vietiniais lietuvių veikėjais. Nuotr. Rotary Int.

MUZIKOS POPIETĖ
Sol. Mečys R az gailis, “lietu

viškas Šaliapinas” (jistaip mėgs
ta save vadinti), birželio 7 Ap
reiškimo parapijos salėj Brook- 
lyne turėjo savo trečiąjį dainų 
rečitalį — muzikos popietę.

Programą pradėjo trimis gies
mėmis: “O Dieve geriausias”, 
C. Sasnausko “Apsaugok, Aukš
čiausias” (paskutinis posmas 
dainos “Kur bėga Šešupė”) ir 
Schuberto “Avė Maria’’. Akom
paniatorium pasirinko jauną ita
lų kilmės pianistą Vincente Gau- 
dioso, kuris po giesmių pa
skambino Mac Dovvells “Preliu
dą” iš pirmos moderninės siuitos 
ir Albenizo “Malaguena”, ispa
nų muziką.

Toliau solistas pateikė patrio
tines, kariškas bei liaudies dai
nas. Visos buvo trumpos, 8 bei 
16 taktų, vienos dalies dainos 
formoj. Jis jas atliko gerai, be 
intonacinių ar technikinių kliū
čių. Kiekvienos dainos buvo ne 
daugiau kaip trys posmai; juos 
perdavė pagal teksto turinį, su 
skirtinga, skoninga interpre
tacija,

Po pertraukos padainavo Ju- 
ventino Rosas “Sobre las olas” 
(valsą), kuriam yra pritaikynti 
gražūs romantiški žodžiai, “O 
solo mio” — di Capua, “Indian 
Love Call” — iš operetės “Ro- 
se Marie”, muzika Frimlo, 
“Mamma” — C. A. Bixio, “Ama- 
polą” — J. M. Lacalleir kt.

Programą paįvairino ir gerą 
nuotaiką palaikė M. Razgaičio 
talkininkas Alfonsas Samušis. 
Dainos protarpiais scenoj pa
sirodydavo su savo pokštais gero 
skonio ribose.

Mečio Razgaičio rečitalis pa
rodė, kad jis yra padaręs dide
lę pažangą dainos meno kely. 
Nerėkia, bet dainuoja. Yra fra-" 
žavimas, melodinės linijos išlai
kymas, gera tarsena. Bendrai jo 
dainavimas išplaukia iš jausmo. 
Jau turi dainos meno nuovoką.

lė buvo labai gražiai papuoš
ta įvairiaspalviais kaspinais, gra
žiai papuošti stalai. Čia daly
vavo mokyklą baigusieji, jų šei
mos, jų artimieji, tie mokytojai, 
kurie juos bet kada mokė, ir mo
kyklos garbės svečiai.

Vaišės buvo labai jaukios, 
nuotaikingos. Baigiantiem pa
kelti šampano stiklai, sugiedota 
ilgiausių metų.

Visi pasidžiaugė, kad susidarė 
dešimties metų laida. Visi pasi
džiaugė ir šiais metais mokyklą 
baigusiais. Visiem buvo malonu 
su jais dirbti. Iš jų Auksė Jan
kauskaitė, Algis Lukoševičius, 
Dana Senkutė baigė penketu
kais. Dauguma šios klasės nori 
ateiti į mokyklą kitais metais ir 
jau padėti kitiem mokytojam 
jaunesniuosius mokyti.

Jaunieji čia gražiai pasilinks
mino ir padainavo. O visi vyres
nieji galėjo pasakyti su poeto 
Kazio Binkio žodžiais: “Auga 
gražus atžalynas!” (p.j.)

Sunkesniuose kūriniuose atsi
randa intonacijos netikslumas, 
pasimeta komplikuotuose rit
muose. Ypatingai, kur muziki
niai reikalavimai viršija daini
ninko turimus išteklius. Bet lie
tuvių liaudies dainos srity ir ori-

CHICAGO, ILL.
Pirmasis metinis Jaunimo 

Centro koncertas
Pirmasis metinis Chicagos 

Jaunimo Centro koncertas, apie 
kurio ruošą buvo informuojami 
ir Darbininko skaitytojai, įvyko 
balandžio 26. Kaip buvo skelbta 
ir tikėtasi, 700 žmonių talpinan
ti Jaunimo Centro didžioji salė 
buvo pilnutėlė. Nežiūrint di
delio susidomėjimo ir gausaus 
klausytojų atsilankymo, neteko 
pastebėti spūsties ar nesklandu
mų. Tai, be abejo, technikinės 
koncerto dalies organizatoriaus 
Henriko Lauciaus nuopelnas, 
kad bilietai buvo išparduoti iš 
anksto ir nedaug kam tereikėjo 
stovėti eilėj prie įėjimo.

Sklandžiai organizuotas kon
certas neapvylė klausytojų ir 
savo menine programa. Kaip jau 
buvo Darbininke rašyta, šiai da
liai vadovavo solistas Algis Gri
gas, o ją atliko šie šių metų 
sezono Chicagos lietuvių operos 
solistai: Algis Grigas, debiu
tante Rūta Pakštaitė, Algirdas 
Brazis, Margarita Momkienė, Jo
nas Vaznelis, Stefan Wicik, Neri
ja Linkevičiūtė ir Danutė Stan- 
kaitytė. Visiem akomponavo 
operos dirigentas Alvydas Va- 
saitis.

Koncerto programoj buvo at
liktos dainos ir arijos. Domina
vo operinės temos. Teko išgirsti 
ištraukas iš šių operų: Kaukių 
balius, Don Carlos, Don Gio- 
vanni, Perlų žvejai, Madama 
Butterfly, Meilės eleksyras, Pas- 
skenduolė, Likimo galia, La Tra
viata ir iš operetės Komevilio 
varpai. Iš lietuvių kompozitorių 
teko išgirsti Gruodžio, Kača- 

KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ 

METINIS

PIKNIKAS 
f 

Liepos 12 dieną, 1981
| 11:30 Iškilmingos mišios.

Lietuvių Pranciškonų 40 metų 
Amerikoje sukaktis.
Gieda Brocktono šv. Kazimiero parapijos choras 

12:30 Pietūs
4:00 Meninė programa:

Tautiniai tokiai. Vadovauja Ona Ivaškienė 
ir Gediminas Ivaška.
Brocktono choras. Vadovauja komp. Julius 
Gaidelis.

Pranciškonai visus kviečia atvykti Ir malonioje 
nuotaikoje praleisti dieną.

ginalioj nesudėtingoj muzikoj 
turimos žinios ir patyrimas jau 
įgalina jį dainuoti.

Šio jo rečitalio klausę apie 
šimtas žmonių buvo patenkinti 
ir išsinešė gerą pajautą. Links
mai praleido sekmadienio po
pietę, dainos garsais nusikelda- 
mi į Lietuvos laukus.

J. St

nausko, Banaičio ir Budriūno 
dainas.

Programos metu šalia solo nu
merių buvo atlikti ir duetai, ku
riuos sudarė A. Grigas ir R. 
Pakštaitė, M. Momkienė ir J. 
Vaznelis, A. Brazis ir S. Wicik, 
A. Grigas ir N. Linkevičiūtė bei 
D. Stankaitytė ir J. Vaznelis.

Šis koncertas buvo labai šil-, 
tai sutiktas ne tik publikos, bet 
ir kritikų. Mykolas Drunga, re
cenzuodamas šį koncertą Drau
ge, pasidžiaugė itin aukštu jo 
lygiu ir rado gerų žodžių visiem 
solistam. Anot jo, spindinčios 
viršūnės buvo D. Stankaitytė ir 
N. Linkevičiūtė. Pastaroji ypač 
gerai pasirodė duete su A. Gri
gu. Jie atliko ilgą ir sudėtingą, 
specialiai šiam koncertui pa
ruoštą duetą iš La Traviata.

Šio neeilinio koncerto orga
nizatoriam tenka gili klausytojų 
padėka, nors ir neteko išgirsti 
nė vieno terceto nei kvarteto, 
kaip buvo tikėtasi. Tenka laukti 
kitos panašios progos.

Paminėtina, kad koncerto 
metu Jaunimo Centro salė jau 
puošės naujomis scenos užuo
laidomis. Jų įsigijimui buvo 
skirtas ir visas šio parengimo 
pelnas. Už šią pagražėjusią salę 
padėka priklauso ne tik solistam, 
kurie atsisakė honorarų, bet ir 
Jaunimo Centro pasauliečių val
dybai, kuriai pirmininkauja Ire
na Kriaučeliūnienė.

Romas Kasparas

— Jungtinis Baltų Komitetas 
Washingtone ieško pilno laiko 
tarnautojo — reikalų vedėjo. Dėl 
smulkesnių informacijų skubiai 
kreiptis adresu: Chairman, 
JBANC, P.O. Box432, Rockville, 
Maryland, 20850.

— Elta-Press, italų kalba lei
džiamas informacinis biuletenis, 
Nr. 1-2 pasiekė ir JAV gyvenan
čius skaitytojus. Viršely atspaus
dintas JAV v-bės sekretoriaus 
A. Haig Vasario 16 proga iš
leistas sveikinimas lietuviam. 
Biuleteny informuojama apie 
okupuotos Lietuvos ir laisvųjų 
lietuvių gyvenimą.

— Jehan Sadat, Egipto prezi
dento žmonai, kovo mėn. lan
kantis Washingtone, jos garbei 
General Federation of Women’s 
Clubs surengė priėmimą. 
LMKF pirm. M. Samatienė, da
lyvavusi priėmime, draugiško 
pokalbio metu viešniai įteikė 
knygą “Lithuanian Woman”. J. 
Sadat atsiuntė M. Samatienė i pa
dėkos laišką.

— Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos septynioliktas sei
mas gegužės 23-24 Dearbom, 
Mich., išrinko dviejų metų ka
dencijai valdybos pirmininką ir 
narius, gyvenančius Chicagoj ar 
jos artumoj. Naujoji valdyba pa
siskirstė pareigomis: pirm. Vac
lovas Mažeika (519 N. Halien 
Terr., Park Ridge, IL 60068, 
tel. 312 823-3607), vicepirm. 
Mečys Šimkus, vicepirm. inf. 
reikalam Mečys Valiukėnas, 
sekr. Oskaras Kremeris, ižd. Ona 
Daškevičienė.

— Mažosios Lietuvos Lietu
vių Draugijos naujai išrinkta 
valdyba birželio 1 pareigomis 
pasiskirstė taip: pirm. Kurtas Vė
lius, vicepirm. Algimantas faei- 
naitis, sekr. Mikas Nagys, ižd. 
Vilius Trumpjonas, narys ypa
tingiem reikalam Algis Regis.

— Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos pirm. Margarita Sama
tienė ir vicepirm. Salė Valiukie- 
nė dalyvavo tarptautinėj General 
Federation of Women’s 
Clubs konvencijoj Cedar Rapids, 
Iowa. Ten jos atstovavo lietu
vėm moterim. Suvažiavimas 
vyko birželio 8-11.

— Balzeko muziejus Chicagoj 
ruošiasi minėti veiklos 15 metų 
sukaktį birželio 21. Ruošimo ko
miteto darbuotojų Joseph Ka- 
tausko, Eli Katauskienės, Stan
ley Balzek III, Eileen Mac- 
kevich ir Petro Aleksos nuotrau
ką išspausdino “South-west 
News-Herald”.

— Chicagos Lietuvių diena 
Ottawa Woods parke įvyks bir
želio 28. Rengia JAV LB Vidu
rio Vakarų apygardos valdyba.

— Rasa Šoliūnaitė, muzikė, 
visuomenininkė ir jaunimo va
dovė, yra PLB ir PLJS pakvies
ta vykti į Kolumbiją ir Argenti
ną ir ten padirbėti 10 savaičių 
su lietuvių jaunimu. Ji aplankys 
ir Urugvajų. Iš Chicagos į Ko
lumbiją išvyks birželio pabaigoj.

— Lietuvių operos dvidešimt- 
penkmečio minėjimas ir balius 
Chicagoj, Jaunimo Centro di
džiojoj salėj, įvyks birželio 21.

— Tautodailės paroda Chica
goj, Jaunimo Centro mažojoj 
salėj įvyks spalio 15. Rengia 
skaučių seserijos vadija.

— Mokslo ir kūrybos sim
poziumas vyks lapkričio 25-29 
Chicagoj, Jaunimo Centre.

— Eugenija Lucienė, Lietu
vių Moterų Klubų Federacijos 
regionalinės valdybos V. Vokie
tijoj pirmininkė, šiais metais dir
ba kaip Vasario 16-osios gim
nazijos Huettenfelde ūkio 
reikalų vedėja.
— Skulptorius Antanas Mon- 

čys, gyvenąs Paryžiuj, su trimis 
savo kūriniais dalyvauja dabarti
nių skulptūrų parodoj, kuri ge
gužės 23 buvo atidaryta Fonte- 
nay-sous-bois vietovės viešbučio 
salėj ir parke. Paroda uždaroma 
birželio 28.

— Spauda, Waterburio lietu
vių knygynas, persikėlė į nau
jas ir erdvias patalpas. Naujas 
adresas: 33 Congress Avė., prie
šais lietuvių šv. Juozapo bažny
čią. Telefonas lieka tas pats: 

( 756-5173.
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FINANSINIAI HORIZONTAI
Jau daugiau kaip dešimtmetis 

kartkarčiais pasidalinu miatirmis 
su Darbininko skaitytojais apie 
ūkiškus bei ekonominius reika
lus. Per paskutinius dvejus me
tus ekonominiai vėjai pastipr^jo. 
Valiuta bei vertybių veste pra
dėjo keistis stebėtinu greičiu. 
Jaučiu, kad turiu pareigu daž
niau dalintis savo mintimis su 
skaitytojais ir įspėti juos apie ar
tėjančius pasikeitimus, stiprė
jančius vėjus bei kur ne kur 
įvykstančias audras.

Nesigirdamas, bet vien tik 
norėdamas paryškinti mdsų pra
nešimų nuoseklumą bei tikslu
mą, noriu paminėti kelelį reko
mendacijų, kurios yra pasiro
džiusios mano straipsniuose 
Darbininke.

Pradėjau rašyti, rodos 1962 
metais, apibūdindamas akcijų 
biržos veikimą Wall Street ak
cijų rinkose. Tuo laiku rekornen- 
davau investacijas į didžiųjų 
bendrovių akcijas bei vertybes. 
Jau dabar istorija parodo, kad 
nuo 1962 ligi 1965 turtjon stip
rų akcijų kilimą ir po to, ligi 
1969, tolygų pulsavimpiakštoj 
plotmėj.

Sekančiam dešimtmety (1970) 
bandžiau paskatinti savo 
klientus pereiti iš akcijų biržos į 
nekilnojamą turtą, patardamas 
akcijose dalyvauti tik per “con- 
vertible debentures”, kurių tuo 
metu aukštas procentas pateisi
no laukimo periodą ir taip pat

Anglų kliba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY
(In Engi 316 pages, prie* 8 dol.)

Agronomas Iz Sinkevičiūtė* parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Qnil dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastlniniu apianku,nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Llttunlan Cookery” už 8 dol. Persiuntimas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė ________________________________________

Numeris, gatvė ________________________________________

Miestas, valstija, Zlp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, M1 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prstau pratęsti prenumeratą 1981 motam
Vardaa Ir pavirk -------------------------------------------- ----------
Adresas .i.*** «...»....................................4.......••••■■.

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

Siunčiu už prinumeratą $...
Už kalendoriai $..
Spaudai paremti $..
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Užaakyklt vieną knygą aau, 
o kitą padovanokK miesto 
ar universiteto bibliotekai.

davė progą įeiti į akcijų nuosa
vybę.

Jau nuo 1974 labai stipriai 
pradėjau propaguoti auksą. Už 
tai gavau nemažai kritikos, ka
dangi į auksą buvo žiūrima kaip 
jokių palūkanų nenešančią ver
tybę. Tačiau aš nepakeičiau 
nuomonės visą dešimtmetį, kai 
auksas kilo nuo $40 liki $220 
už unciją ir vėl krito ligi $100. 
Rekomendacijos investuoti į 
auksą bei kitus brangius meta
lus dar ligi šiol neatšaukiau, tik
tai patariu jau dabar į juos 
žiūrėti kaip į prekes, kurios turi 
šansų dar šiek tiek kristi. Ta
čiau, jeigu juos pamatyčiau ke
turių šimtų dolerių plotmėje, 
vėl mielai pirkčiau.

Einant arčiau prie dabartinių 
dienų, viena iš drąsiausių ir ma
žiausiai suprantamų publikai re
komendacijų buvo 1978 metų 
Darbininko puslapiuose. Ji 
kvietė lietuvius perfinansuoti 
savo rezidencijas, imant dar tuo 
laiku galimus 8.5 proc. “mortgi- 
čius”. Deja, nedaug lietuvių į 
tą straipsnį atkreipė dėmesį, o 
dar gavau kritikos — “kodėl mo
kėti už paskolą 8.5 proc., kada 
banke galima gauti po 7 proc.?” 
Šių dienų procentų skalė labai 
ryškiai parodo anksčiau nurody
tų gairių tikslumą, nes šiandien 
tą kapitalą būtų galima investuo
ti už 16 proc. ir iš to mokėti 
finansinei institucijai tik pusę 
šių gaunamų palūkanų.

Šiuos dokumentuotus palygi-

Sovlet Genocide in Lithua- 
nia, by Joseph Pajaujis- 
Javis. 246 p*L, jrlita. Kaina 
11 dol. Siunta 1 dol.

Knygoj duodami tikslūs 
laktai, paremti dokumentais, 
statistikomis, Iliustracijomis. 
Gaunama Darbininko admi
nistracijoj: 341 Hlghland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 

nims pateikiu ne pasigyrimui, 
bet tiktai parodymui, kaip yra 
galima infliacijos Vėjus įkinkyti į 
savas bures, kad jos mūsų gyve
nimo laivą neštų sparčiau ir pel
ningiau.

Šiuo laiku, įsteigę KASOS 
taupymo kredito uniją ir tuo 
pačiu išplėtę veikimą, nutarėm 
dažniau ir aktyviau dalyvauti 
šiuose puslapiuose. Čia bandy
sim pagvildenti įvairias šių die
nų ūkines sroves, pramatyti atei
tį ir paliesti beveik kiekvieną 
ūkiško gyvenimo šaką.

Arčiau pažvelgę, pamatysim, 
kad mūsų kiekvieno būtis neiš
vengiamai yra susijusi su finan
sais, jų svyravimu, pinigo perka
mąja galia ir t.t Atidžiai pažvel
gę, aiškiai matysim, kad nuo 
žmogaus užgimimo jį nuolat 
seka ūkiški bei finansiniai reika
lavimai. Jam išėjus į pasaulį, 
dalis jo laivo vairavimo priklau
so nuo ekonominių srovių bei 
vėjų. Jam bręstant, turtėjant, 
jo įsipareigojimam augant bei at
sakomybėm plečiantis, šie me
džiaginiai pagrindai visada pa
silieka labai svarbūs. Jie seka 
žmogų ligi jo rudens ir žie
mos metu, nustato jo veiks
mus, įdiegia norą palikti savo 
ūkinę kūrybą net ir jo kadenci
jai šiame gyvenime pasibaigus. 
Visa tai reikalauja kruopštaus, 
gero planavimo bei pramatymo.

Nenorėdamas pilti iš tuščio į 
kiaurą, vien tik gaires paminint, 
noriu šiek tiek šį kartą prieiti 
ir prie taktinės strategijos. Ma
nau, kad doleris bei kita pasau
linė valiuta, pragyvenus savo 
aukso bei sidabro amžius, pra
dėjo savo geležinį amžių —

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planu*.

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

Norį įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ, P.O. Boa 32 (71-73 So. 
Washington St), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės j organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts La ne. VVoodhaven, N.Y. 11421, tel. Ml 7-6637.

LITHUANIAN FEDERAL 
CREDIT UNION 

KASA 
LIETUVIŲ KREDITO UNIJA 

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

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

7% už nuolatines santaupas 

ir šiuo metu 12% už S h ar e Certificates, 
arba 16.6% už Money Market Certificates
Čia taip pat lengvomis sąlygomis duodamos 

paskolos ir suteikiami finansiniai patarimai visiem 
lietuviam.

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

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

Kasoje kiekvienas lietuvis yra laukiamas 
svečias.

LEIDINIAI APIE 
ARKIVYSKUPĄ JURGĮ 

MATULAITj-MATULEVIČIŲ

“Arkivyskupas Jurgis Matulai
tis Matulevičius — Užrašai”. 
2.50 dol.

Stasys Yla, “Jurgis Matulai
tis”. 7.00 dol.

Dr. A. Kučas, “Arkivyskupas 
Jurgis Matulaitis Matulevičius”. 
$15.00 dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoj.

2422 WC$T MAROUETTE *0AD 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

PHONC: 312 925-6*97 
U.SA.

Žymūnui mmiM
1981 gegužės mėn. Inetai.

Santrumpa: atm. įn. — atmini
mo įnašas. Suma, parašyta po pa
vardės, reiškia įnašų iš viso.

1 x $5.00 — Visos Tiškų šei
mos atm. įn. — Tiškus Bronius 
ir Agota $25.00.

pagal romėnų poetą Ovidijų, 
šiame “geležiniame” amžiuj do
leris, lyg plieno virpanti lazde
lė, rodo labai nervingus svyravi
mus. Manau, kad Reagano vy
riausybė sugebės šiek tiek be
viltišką valiutos kritimą pristab
dyti. Dėl to šiuo laiku, bet tik 
laikinai, patarčiau įjungti savo 
kapitalą į Certificates of Deposit 
bei Money Market Certificates 
ir U.S. Treasury Notės. Šie in
vestavimai neša dabar apie 15 
proc. Manau, į juos įėjus, o 
ypatingai U.S. Treasury Notės, 
galima uždirbti ne tik procentų, 
bet ir tam tikro kapitalinio pel
no.

Tolimesniuose straipsniuose, 
neturėdami didelių įžangų, ga
lėsim eiti prie taktiškų žingsnių 
bei manevrų. Skaitytojai mielai 
kviečiami kreiptis į KASOS įstai
gą, norėdami gauti šios dienos 
finansų pranašavimus bei pasi
naudoti patarnavimais.

Vytautas V e be liūnas

ORBITAIR INTERNATIONAL LTD. IR JONAS ADOMĖNAS RUOŠIA 

ATOSTOGAS PRIE BALTIJOS
• Penkto* kelionė* • VIa Flnnalr — C$A
• Pirmo* klasė* sąlygos • Palyda I* JAV

• Prieinamo* kainos

3 x $10.00 — Dikinienė Bro
nė $115.00, JAV LB Waukegano 
apyl. (įamžina Augaitį Juozą) 
$3,150.00, Nagevičius Leonidas 
L. ir A. $160.00.

1 x $20.00 — Danilevičius 
Zenonas, M.D., atm. įn. $20.00.

3 x $25.00 — Stančius Anta
nas ir Elena $125.00, Tamašaus
kas Juozas ir Petronėlė $600.00, 
Vaišnys Juozas R. ir Elona M. 
$200.00.

1 x $27.00 — Genys Petras, 
pik. (miręs) ir Vilhelmina 
$300.00.

2 x $30.00 — Allen Larry 
ir Marija (Stančiūtė) $130.00, 
Gumbelevičius Jonas ir Anelė 
$180.00.

1 x $50.00 — Pocius Stasys ir 
Ona $50.00,

15 x $100.00 — Dambraus
kaitė-Jakaitienė Aleksandra, 
atm. įn. $100.00, Baltimorės Lie
tuvių Namai — Lithuanian Hali 
Assn. Ine. $100.00, Grėbliauskas 
Jonas $100.00, Grinius Kazys dr., 
Lietuvos prezidentas, atm. įn., 
įamžino Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų S-ga $100.00, Ju- 
zelskis, Antanas ir Stasė $300.00, 
JAV LB Auksinio Kranto apy
linkės valdyba $300.00, Pautie- 
nis (Pautienytė) Joana $100.00, 
Pupelis Adolfas (miręs) ir Jad
vyga $1,500.00, Šimkus Valerija 
ir Mečys $200.00, Sayus Marius 
$300.00, Skodis Antanas ir Mari
ja $100.00, Sinkus Vytautas 
$1,000.00, Urbaitis Vincas ir Te
resė $300.00, Žukaitė-Gliaude- 
lienė Janė, M.D., atstovaus Gau- 
dušienė Janina. Su šiuo įnašu 
Janina ir Felicijonas (miręs) 
Gaudušai įnašų turi $3,700.00, 
Žumbakis, Sofija ir Povilas 
$200.00.

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

SPRING HILL MOTOR LODGE 
351 ROUTE6A

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

617 — 888-1456

AUGĖ IR VYTAS RASTONIAI

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donata* Alskssndravlčlus, 
Vedėja*

VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

118*08 Myrfle Avinu* 
Richmond HHL N.Y. 11418

Prieinamos kaino*, moderno* ĮrtnglmaL patogu* priva
žiavimas Jamalca Ir MyrS* Ava. autobusai*, atidaryta* 
kasdien vakarais Ir tačtadisnials.

SKAMBINTI: (212)441-0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kalnas 
. — . .......... .................................... -i

1 x $150.00 — Dariaus ir Gi
rėno lituanistinė mokykla 
$717.72.

1 x $175.00 — Daunoras Juo
zas ir Janė 11,000.00.

3 x $200.00 — Griežė-Jurgele
vičius Stasys ir Barbora (mirus) 
$600.00, Janušonis Gailė A. 
$200.00, Pautienis Kazimieras, 
atm. įn. $200.00.

3 x $500.00 — Kondrotas Juo
zas ir Liucija, atm. įn. $500.00, 
įamžino šeima, Merkys Sta
sė ir Merkys Jonas, testamenti
nis palikimas $500.00, Stankus 
Antanas (miręs) ir Konstancija 
$900.00.

1 x $800.00 — Valys Vaclo
vas ir Marija $1,000.00.

1 x $1,000.00 — Dapkus Pra
nas, atm. įn., įamžino brolis Be
nediktas $1,000.00.

1 x $3,OOO.Cfo — Milašius Pet
ras $10,000.00.

Iš viso 38 nariai — $8,992.00.
Lietuvių Fondas įžengė į tre

čią milijoną ir pagrindinis kapi
talas 1981VI.8 pasiekė $2,062, 
207.26. Gautomis palūkanomis 
parėmė lietuvišką švietimą, kul
tūrą ir jaunimą $816,562.77.

Palikimai sudaro svarbią Lie
tuvių Fondo kapitalo dalį. 1981. 
VI.8 imt. palikimais gauta $512, 
655.68.

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

“LITHUANIAN FOUNDA
TION, A NON-FOR-PROFIT, 
TAX EKEMPT, ILLINOIS 
CORPORATION, 2422 W. 
MARQUETTE ROAD, CHICA
GO ILLINOIS 60629”

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

Lietuviai pranciškonai leidžia 
šiuos laikraščius bei žurnalus: 
Darbininką — savaitinį laikraštį, 
Aidus - kultūros žurnalą, šv. 
Pranciškaus Varpelį — religinio 
turinio žurnalą.

Prstau ablyitl knygą “Sovlet Genocide In Llthuanla'
Vardas, pavardė
Adresas •tHNwe*ee«e««eee«oe*e**«eeeeeoee*e****e*«eee**o«eeeeoeeeeeee*eeo*e*ee**oee* •

 DBCFERPARK <* 
PHARMACY 13 

w*. in-raa, B.8. “
7741 JAMAICA A\KYlUB

ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD. TOUFREE (809) 213-7983
20 KAST 48TH S1ĮEET NYITATE (212) 908-1800
NEW YORK, NEW YORK 10817 
Meaa^aoady Mtang valse MiėM***ayeer

Pridedu 12dM. už kiekvieną knygą. 298-4130 City ė Stato..................................................................................... ........ ....................... ...............
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Antibolševikinio bloko tautų ir amerikiečių draugų konferencija įvyko gegužės 2 ir 3 Roose- 
velt viešbutyje New Yorke. Prie stalo matosi keli lietuviai: Peter Wytenus (stovi ant
ras iš kairės), toliau Wallace Rodgers, ties juo sėdi Al. Marcelynas, šalia jo Helen 
Kulber. šalia P. Wytenus stovi radijo komentatorius B. Farber. Nuotr. Charles Binkins

PATERSONO DIECEZIJOJ 
MELDĖSI UŽ LIETUVĄ

Antanas Masionis, JAV LB ta
rybos narys, mus informuoja, 
kaip birželio 14, sekmadienį, 
visi Patersono diecezijos tikin
tieji savo vyskupo buvo kviečia
mi melstis už pavergtą Lietuvą.

Naujoji LB Patersono apylin
kės pirmininkė Angelė Stankai- 
tienė sugalvojo paprašyti Pater
sono vyskupą, kad jis paskelbtų 
savo diecezijoj maldos dieną 
birželio išvežimų proga. Birželio 
2 ji gavo audienciją pas vysku
pą ir jį aplankė, lydima lietuvių 
parapijos administratoriaus kun. 
V. Palubinsko, LB apylinkės vi
cepirmininko. Vyskupui ta 
proga buvo įteikta J. Pajaujo kny
ga apie Sovietų genocidą Lietu
voj ir kitokia literatūra. Vysku
pas abu maloniai priėmė, ir jau 
birželio 4 diecezijos 95 parapijų 
klebonai gavo šį laišką:

A.A.
DR. LIDIJOS STANAITIENĖS

mirties 12 metų proga mišios už jos sielų bus aukojamos 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje birželio 27, šeštadienį, 
10 v.r.

Draugai ir pažįstami prašomi jų prisiminti maldose.
Duktė ir tentas —
Marina ir Zigmas Raulinaičiai

A.A. 
BRONEI TAUTVILIENEI

mirus, gilių užuojautų reiškiame jo* dukrai Danutei ir Algiui 
Jurgėlams, anūkui Algučlul Viktorui, velionė* giminėms ir 
artimiesiem*. Kartu liūdime su Jumis.

Eugenija ir Petras Minkūnai

Mielas Kunige:
Washingtone, Tautinėj Nekal

to Prasidėjimo Šventovėj, yra 
Šiluvos Marijos koplyčia, į- 
rengta JAV lietuvių katalikų. 
Koplyčios sienoje yra nupieštas 
didelis paveikslas, vaizduojąs 
persekiojamą, kenčiančią ir nai
kinamą Bažnyčią. Paveikslo apa
čioje yra įrašyta paprasta malda: 
“Marija, paguosk krauju ir aša
romis apšlakstytos žemės vai
kus”. Prašau Jus visus šį sek
madienį jungtis toje maldoje 
su Lietuvos katalikais.

Šio prašymo pagrindas yra tas, 
kad pirmadienį, birželio 15, su
eina 41 metai nuo Sovietų Są
jungos jėga įsiveržimo į Lietuvą 
ir jos prijungimo prie Sov. Są
jungos. Per 700 metų katalikų 
tikėjimas teikė lietuviam stip
rybės ir palaikė jų tautos gyvy

bę. Per paskutinius 40 metų, tas 
tikėjimas yra drabstomas šmeiž
tais, persekiojamas ir naikina
mas. Lietuvos katalikai veda ko
vą už savo egzistenciją ir pagrin
dines žmogaus teises. Savo slap
tai leidžiamoje “Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikoje” jie 
kreipiasi į viso pasaulio tikin
čiuosius neužmiršti jų šioje ko
voje.

Atsakydamas j jų prašymą, aš 
skelbiu birželio 14 dieną maldos 
diena Patersono diecezijoje už 
persekiojamus žmones Lie
tuvoje. Prašau visose diecezijos 
bažnyčiose įjungti tą dieną šią 
intenciją viešose ir privačiose 
maldose, ypač kalbant tikinčiųjų 
maldą mišiose ir brevijoriuje.

Švęsdami Sekminių šventę, 
mes prašome Viešpatį įkvėpimo, 
skelbiant Jo Evangeliją. Melski
me Jį ypač už tuos, kur Evan
gelijos skelbimas yra varžomas 
ir Bažnyčia persekiojama. Mels
kimės už savo brolius ir sese
ris Lietuvoje.

Jūsų brolis Kristuje
(pas.) Frank J. Rodimer 
Patersono vyskupas

SPORTAS

Lauko teniso pirmenybės
1981 m. Š. Amerikos lietu

vių lauko teniso pirmenybės 
įvyks birželio 27-28 Marųuette 
Parko teniso aikštėse, W. 67th
St. ir St. Louis, Chicago, III. 
Pirmenybes vykdo Chicagos 
Lietuvių teniso klubas.

LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 
SEKCIJA BOSTONE 

RENGIA

FOTO KONKURSĄ
DALYVAUJA TIK MĖGĖJAI

SS
Lituanistinės mokyklos 

išleistuvės
Bostono lietuvių šeštadieninė 

mokykla veikia 30 metų su 
viršum. Anais “geraisiais” laikais 
aukščiausias mokinių skaičius 
būdavo apie 180. Metam bėgant 
ir prieaugliui didėjant, kažin ko
dėl mokinių skaičius mažėja. 
Šiais metais mokyklą lankė tik 
64 mokiniai. Yra ir visai nemo
kančių lietuviškai klasė. Šiais 
metais nebebuvo vaikų darželio 
ir pirmo skyriaus.

Mokyklos vedėju jau daug 
metų yra rašytojas Antanas Gus
taitis. Mokykloje dirbo 12 moky
tojų.

Mokyklos užbaigimo išleistu
vės prasidėjo birželio 7 mišio- 
mis Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioj. Po mišių salėj po baž
nyčia buvo atestatų įteikimas 
abiturientam ir kita programa. 
Kleb. kun. Albertas Kontautas 
sukalbėjo invokaciją. Mokyklos 
vedėjas Gustaitis peržvelgė mo
kyklos darbą, jo svarbą ir vargus. 
Esą labai daug patarimų mokyk
lom ir mokytojam, bet tie pata
rimai visiem senai žinomi. Jo
kios naujesnės vilties, kuri pa
dėtų sustiprinti mokyklos padė
tį ir padaugintų mokinių skai
čių, nesimato.

Šiais metais mokyklą baigė 5 
mokiniai: Rasa Čepaitė, Dalia 
Ivaškaitė, Vytautas Jurgėla, Ri
čardas Lizdenis ir Povilas Štuo- 
pis. Vedėjas Gustaitis įteikė abi
turientam brandos atestatus. Ra
sa Čepaitė abiturientų vardu pa
dėkojo mokyklos vedėjui, moky
tojam už jų didelį pasišventimą, 
o taip pat padėkojo ir tėvam, 
kad juos leido į šią mokyklą.

Geriausiai baigusiam šiais 
metais šią mokyklą Vytautui Jur- 
gėlai buvo įteikta piniginė do
vana iš a.a. Algio Makaičio, ku
ris buvo šios mokyklos mokyto
jas, fondo. L. B. Bostono apyl. 
pirm. Aloyzas Astravas įteikė 
abiturientam po knygą “Juozas 
Brazaitis”, pasveikino mokinius 
ir palinkėjo eiti lietuvišku keliu. 
Petras Navazelskis įteikė po 
gražų tautinį ženklelį.

Pradžia 9 vai. ryto. Registra
cija 8:30 vai.

Dalyvavimas atviras visiem 
lietuvių žaidėjam, atlikusiem 
1981 metinę ŠALFASS nario 
registraciją. Kas dar neatlikę, 
galės tai padaryti vietoje.

Registracijos ir informacijos 
reikalais kreiptis: A. Kušeliaus- 
kas, DOJO o. rrancisco Avė., 
Chicago, III. 60629. Tel. 312
434-2265.

Meninėj daly vyko deklamaci
jos, muzikos mok. komp. Juliaus 
Gaidelio vedamas mokinių cho
ras padainavo.

Užsibaigus šiai daliai, mokyto
jai ir abiturientai buvo pa
kviesti į mokyt. Dalios ir adv. 
R. Ivaškų namus vaišėm. Čia 
buvo įteikta dovana mok. vedė
jui Gustaičiui, o poniai Gustai- 
tienei gėlių puokštė, čia buvo 
praleista keletas gražių valan
dų.

Herald American apie 
mūsų parapiją

Birželio 4 Boston Herald 
American dienraštis įdėjo ilgą 
Peter Gelzinis straipsnį “St. 
Peter’s: Buried alive by *ex- 
perts’ ”.

Straipsny aprašoma, kaip apie 
Šv. Petro bažnyčią buvo pastaty
ta pigių butų kolonija, kad iš ten 
buvo iškelta 300 su viršum 
lietuvių šeimų. Bet dabar ta baž
nyčia esanti gyva palaidota, tai 
“sočiai cancer” aplinkos darbas. 
Aprašoma, kaip ten seniau buvo 
puiki vieta, o dabar baisiai atro
do ir pavojinga. Kai buvęs kle
bonu kun. A. Baltrušūnas, 12 
kartų buvę įsilaužta į kleboniją. 
Klebonas kovojęs su plėšikais 
net savo miegamajam. Šiais me
tais balandžio 22 klebono auto
mobiliui buvo išdaužyti langai. 
Balandžio 30 invalidas kun. Jo
nas Klimas buvęs klebonijos 
kieme, o 3 maži gal po 5 ar 6 
metus vaikai pradėję į jį mėtyti 
akmenimis. Kun. Klimas pasi
slėpęs garaže. Gegužės 6 klebo
nijoj 2-ram aukšte išmušti du 
langai. Gegužės 9 bažnyčioje 
vykusios vestuvės, o pasamdytas 
policininkas prižiūrėti automo
bilius. Gatvėj jaunųjų automo
biliui buvę išmušti langai, o 
aikštėj jaunuoliai užkabinėję po
licininką. Gegužės 16 naktį po 
12 vai., kai klebonas dirbęs vie
name kambary, į kitą langą bu
vęs paleistas šūvis. Reporteris 
rašo, kad iki dabar padėčiai pa
gerinti nebuvo nieko daroma, i" 
siūlo susirūpinti tuo reikalu.

Birželio 8 vakarą Bostono 
miesto tarybos narys Raymond 
Flynn turėjo “hearing” — ap
klausinėjimą. Atvyko gausus bū
rys parapiečių, tų pastatų prie
žiūros tvarkytojai ir tos koloni
jos gyventojų komitetas. Buvo 
aiškinamasi, ką reikia daryti. 
Bet iš tų tvarkytojų pasisa
kymų atrodo, kad padėtis nepa
sikeis ir tuos veik 27 milijonus 
dolerių išleidus. O gal?

Džiaugiamės Saulium Cibu
Gegužės 25-29 Bostone vyko 

pasaulio gydytojų radiologų 
konferencija. Konferencijos 
užbaigimo baliuje Isabella Gar- 
den muziejaus salėj Saulius Ci
bas atliko meninę programą, pa
skambindamas: J. Brahms, Fr. 
Chopin, Ch. Debussy, M. Ravel 
ir Fr. Liszt kūrinius. Saulius Gi
lias yra Harvardo universiteto 3- 
čio kurso medicinos studentas. 
Prieš pradėdamas mediciną, jis 
tame pačiame Harvardo univer
sitete baigė chemiją. Jis yra gana 
dažnas mūsų solistų akompania
torius.

Danguolė Špakevičiūtė

Baigė Harvardo universitetą
Danguolė Julija Špakevičiūtė 

šį pavasarį baigė chemijos moks
lus, magna cum Įaudė, Harvardo 
universitete. Rudeniop ji pradės 
dirbti Lewin konsultavimo fir
moj VVashington, D.C.

Danguolė gimė 1959 Bostone. 
Pirmąja mokine baigė Bostono 
aukšt. lituanistinę mokyklą. Da
lyvavo skautėse bei Onos Ivaš- 
kienės vadovaujamo) tautinių 
šokių grupėj. Tai labai miela ir 
labai lietuviška jauna chemikė. 
Jos tėveliai Renata ir dailinin
kas Julius Špakevičiai gyvena 
Westwood, Mass.

Lietuviai amerikiečiai spaudoj
The Patriot Ledger gegužės 

22 įdėjo eilę fotografijų gerai 
baigusių aukštesniąsias mokyk
las. Ten yra ir Mark S. Žemai
tis. Jis gavo Quincy koop. ban
ko “award” ir priedu iš karo 
veteranų sąjungos dar 500 dol.

The Hyde Park/Mattapan Tri
būne įdėjo Eva Šidlauskas foto
grafiją ir rašo, kad ji dirba nuo 
1958 South Boston Savings ban
ke, kad metiniam koop. susirin
kime ji buvusi išrinkta “trustee”, 
taip pat esanti banko treasurer 
asistente.

> - ------------------
BOSTONO PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

Minkų vedamos radijo valan
dėlės gegužinė-piknikas įvyks 
rugpjūčio 9 Romuvos parke, 
Brocktone.

Laisvės Varpo rudens koncer
tas įvyks spalio 4 So. Bostono 
Lietuvių Piliečių D-jos salėj.

LAISVĖS VARPAS Sekma
dieniai* 11:30*12:10 vai. 740 
banga Ii WCAS 12:10-1:00 vai. 
1480 banga ii WBET Vedėja* 
Petrą* Viščini* 173 Arthur St, 
Brockton, MA 02402 Telef. (817) 
588-7209

BOSTON, MASS. — WLYN 
1380 bango* sekm. nuo 1 iki 
1:30 vai. Veda S. ir V. Minkai, 
502 E. Broadway, So. Boston, 
Mas*. 02127. Telef. 288-0489. 
Parduodama* Darbininką*. Di
delis lietuviškų knygų pasirinki
mą*.

Skaityk ir platink Darbininkai

Neteku* brangios mamytė*
A. A.

BRONĖS TAUTVILIENĖS,
mielai draugei Danutei Tautvllaltoi-Jurgėlienel, vyrui Algiui, 
•finui Algučl u i-Viktorui Ir visiem* giminėm* reiškiame gHių 
užuojautų Ir kartu liūdime.

Nijolė ir Jonas U lėna i
Romas Stadalninkas

TAYSYKLĖS:
1. Vardas, pavardė, adresas ir tel. numeris;
2. Tema: laisvas pasirinkimas;
3. Nuotrauka: spalvota;
4. Dydis: 5” x F’ mln.;
5. Nuotraukos pavadinimas;
6. Foto aparato rūšis ir objektyvas;
7. Filmo rfiils Ir stiprumas;
8. Aparato užrakto greiti*;
9. Objektyvo atidarymas.

PREMIJOS:
Pirma vieta 9250.00
Antra vieta 8190.00
Trečia vieta S 50.00
įvertinimas spaudoj*

Registracijos mokestis:
83.00 už pirmų nuotraukų
81.00 už kita* nuotrauka*

Jury komisijų sudaro Boston Globė prof. fotografai.
Paroda Ir premijų įteikimą* (vyks rudenį (tiksli data 

bu* paskelbta vėliau).
Laimėtojai bus prašomi atsiųsti negatyvu*.
Nuotraukos grųžlnamo* prteiuntus adresuotų vokų su 

pušta ženklu.
Nuotrauka* *u čekiai* elųetl Ir dėl papildomų Intor- 

macljų kreipti* |:
Jfiratų DsmbrauskaHą 
71 Giendale Street 
Brockton, MA M402 
(817)897*8528

‘Apjber H©lidaysw
1981 M. EKSKURSUOS į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO/NEW YORKO 
Maskva/VHnlus:

Visos grupės aplankys KAUNĄ Ir TRAKUS, bus lydimos

TRANS-ATLANDC TRAVEL SERVICE, INC.



M*S
Redakcija ..~.(212) 827-1352
Administr. ..... (212) 827*1351
Spaustuvė ..„.(212) 827*1358 
Vienuolynas ..(212) 235-5962 
K. Ž. salė ..... 212) 827-9645

Tėvo diena visoj Amerikoj mi
nima birželio 21, sekmadienį. 
Tą dieną Apreiškimo lietuvių 
parapijoj Brooklyne visos mišios 
ir mišių novena bus laikoma iiž 
gyvus ir mirusius tėvus.

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
reikalam ir bažnytinei šalpai 
birželio 21, sekmadienį, visose 
bažnyčiose bus daroma viena 
rinkliava. Kita rinkliava — para
pijos reikalam.

Katalikų Federacijos seimelis 
birželio 7 vyko Apreiškimo pa
rapijos salėj. Dalyvavo 22 or
ganizacijų atstovai. Buvo svars
tytos: kaip padidinti lietuviškų 
bažnyčių lankymą. Svečius ir 
atstovus pavaišino Moterų Są
jungos 24 kuopos narės.

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putname, Conn., 
liepos 26. Autobusas išeina sek
madienį 6:30 v. ryto iš Kultūros 
Židinio kiemo, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. Septintą 
valandą sustoja ties Shalins 
Funeral Home, 84-02 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N.Y. Kelionė 
asmeniui 17 dol., įskaitant ir 
įėjimą į pikniką. Registruotis 
Darbininko administracijoje — 
tel. 827-1351 arba pas M. Ša- 
linskienę — tel. 296-2244.

Kazys Brazauskas, 23 metus 
išdirbęs pranciškonų spaustuvė
je Brooklyne, 1974 išėjęs į pen
siją ir dabar gyvenąs Floridoje, 
buvo atvykęs į New Yorką ir ap
lankė savo senus draugus, bičiu-

Pennsylvanijos Lietuvių 
diena šiemet vyks rugpiūčio 
16 Lakewood Parke, Bamesvil- 
le, Pa. Lietuvių dieną organizuo
ja Lietuvos vyčių 144 kuopa. 
Lietuvos vyčių 110 kuopa Mas- 
pethe į šią didžiulę lietuvių 
šventę organizuoja keletą auto
busų, kurie 8 vai. ryto išvyks nuo 
Maspetho Lietuvių Piliečių klu
bo. Kelionės kaina 10 dol. Dėl 
rezervacijų skambinti: J. Ado
mėnas 497-5212, A. Dauzickas 
398-3158, Piliečių klubas HA 9- 
9866.

Muzikės Nijolės Ulėnienės 
piano mokinių koncertas bus 
birželio 20, šeštadienį, 5 vai. 
popiet Latvių namuose, Hun- 
tington Hills, Long Island.

JAV LB švietimo Taryba Mai
ronio lituanistinei mokyklai pa
skyrė 1600 dol. paramą. Auka 
įteikta per LB apygardos pirmi
ninką Aleksandrą Vakselį. Mo
kyklos vadovybė už auką nuošir
džiai dėkoja.

Ritonė Ivaškaitė, Gintarės ir 
Antano Ivaškų duktė, birželio 5 
išvyko į Vakarų Vokietiją, į Frei- 
burgą, kur gilins vokiečių kalbos 
studijas Goethes institute. Šiom 
studijom Ritonę parinko jos uni
versitetas. Grįžta rugpiūčio mė
nesį.

Perkūno choro koncertas Bota
nikos sode Brooklyne bus birže
lio 28, sekmadienį, 3 v. popiet. 
Koncertas skelbiamas miesto 
pramogų skelbimuose.

Viktoras Ralys, Perkūno cho
ro ir Apreiškimo parapijos choro 
dirigentas, išvyko savaitės 
atostogų į Floridą. Todėl Perkū
no choro repeticijų šią savaitę 
nebus. Jos bus birželio 23, antra
dienį, ir birželio 26, penktadie
nį. Tose repeticijose bus pasi
rengta koncertui Brooklyno 
Botanikos sode.

šių metų pavasario veiklos 
sezonas baigėsi praeitą savaitga
lį politine konferencija, trėmimų 
minėjimu. Pradedamos vasa
ros atostogos, kurių metų Kul
tūros Židinyje bus tik pripuola
mi renginiai. Po vasaros atosto
gų rudens veikla pradedama 
rugsėjo 12. Tą vakarą Kultūros 

'Židinyje svečiuojasi Hamiltono 
lietuvių dramos teatras Aukuras. 
Pakvietė jį Lietuvių Moterų Klu
bų Federacija.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos klubų atstovių ir narių 
suvažiavimas įvyks spalio 24, 
šeštadienį, Kultūros Židiny, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
Bus darbo posėdis, naujos val
dybos rinkimai, o vakare koncer
tas.

Ieškomas bendrakeleivis į 
berniukų stovyklą Neringoje, 
kad būtų sutaupytas važiavi
mas. Vieni nuveža, kiti parveža. 
Skambinti — 212 441*2304.

Moteris, turinti vasarvietę 
Catskill kalnuose, prie Monticel- 
lo ir Ellenville, mielai priimtų 
kitą moterį kartu atostogauti per 
vasarą. Skambinti 201998*5286.

Priglausiu senesnio amžiaus 
asmenį savo namuose Wood* 
havene, N.Y., prie parko. Dėl są* 
lygų susitarsime. Skambinti 212 
847-7306.

liūs. Jis taip pat birželio 15 
lankėsi ir Darbininko redakcijo
je ir pranciškonų spaustuvėje.

Gediminas ir Donata Grajaus
kai, gyvenę VVoodhavene, šią 
savaitę išsikelia gyventi į Flori
dą.

Atlanto rajono skautų skau
čių stovykla Aušra šiemet vyks 
rugpiūčio 15-23 Bolton, Mass. 
New Yorko skautam-skautėm 
jau siuntinėjami kviesliai į šią 
stovyklą su papildomomis infor
macijomis ir registracijos at
karpa. Visi registruojasi pas Vi
dą Jankauskienę, 84-14 89 St., 
Woodhaven, N.Y. 11421. Tel. 
849-2260. Registruojasi kvieslyje 
nurodytu laiku. Registracijos at
karpoje prašoma pažymėti, kas į 
stovyklą vyks autobusu.

Už a-a. Albiną Gražiūną mir
ties dešimtųjų metinių proga 
mišios bus aukojamos liepos 6, 
pirmadienį, 7 vai. ryto lietuvių 
pranciškonų koplyčioj Brookly
ne. Draugai bei pažįstami prašo
mi velionį prisiminti savo mal
dose.

Bronius Kviklys iš Chicagos 
buvo atvykęs į New Yorką ir čia 
politinės konferencijos metu 
buvo surengęs pogrindinės 
spaudos parodą. Pirmą dieną 
vyko prie Jungtinių Tautų, antrą 
dieną — Kultūros Židinyje. Čia 
jis svečiavosi pas Vytautą Ma
želį, pas Algį Ruzgą, vis ieško
damas eksponatų savo rinki
niam. Iš savo turimos medžia
gos rinkiniuose jis yra suren
gęs parodas apie rezistenciją 
Lietuvoje, Vilniaus universiteto 
400 metų sukaktuvinę parodą, 
kuri buvo plačiausiai po Ameri
ką vežiota.

Liet. Fronto Bičiulių poilsio ir 
studijų savaitė rengiama liepos 
11-18 Kennebunkporte, tėvų 
pranciškonų sodyboje. Tai bus 
25-toji, jubiliejinė, stovykla. Bus 
eilė paskaitų ir kultūrinė progra
ma su koncertais, parodom.

Poeto Vytauto Mačernio 60 
metų gimimo sukaktis per 
Amerikos Balsą buvo prisiminta 
bent dviem radijo laidom.

Perkūno choras po savo sėk
mingo koncerto Maironio litua
nistinei mokyklai paremti pa
skyrė 50 dol. auką, šią dova
ną įteikė choro pirmininkas 
Lionginas Drangauskas, atsi
lankęs į mokyklos mokslo metų 
baigimo iškilmes birželio 7 Kul
tūros Židinyje. Tėvų komitetas 
nuoširdžiai dėkoja už auką.

Parduodami lietuviški tauti
niai drabužiai, parvežti iš Lietu
vos. Dydis 12-14. Taip pat gau
nami marškiniai (T-shirts su už
rašu Lithuanian Power, s mali, 
medium, large, X-large, po 5 
dol.). Persiuntimas 1 dol. Gau
nama Darbininke. Tel. vakarais 
296-7254.

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

-N. ¥• lietuvių gydytojų drau
gios susirinkimas bus birželio 
21, sekmadienį, 2 v. popiet Kul
tūros Židinyje. Bus rodomi du 
filmai, vienas ~ apie kraujo 
spaudimą, antras — apie artri
tą. Visi draugijos nariai su šei
momis kviečiami dalyvauti.

Dail. Natalija Jasiukynaitė da
lyvavo kolektyvinėje parodoje 
Community galerijoje, 30 East 
35 Street, New Yorke, Paroda 
vyko nuo birželio 3 iki birže
lio 14. Buvo išstačius! kardino
lo Cook portretą ir kitus paveiks
lus.

Ona Osmolskienė Maironio 
lituanistinei mokyklai dovanojo 
keliolika knygų — “Pietų vėje
lis”, kurią parašė Vytė Nemunė
lis, o iliustravo velionis jos vyras 
dailininkas Povilas Osmolskis. 
Knygos buvo padalytos žemes
niųjų skyrių mokiniam kaip do
vanos už gerą mokymąsi. Tėvų 
komitetas Onai Osmolskienei 
nuoširdžiai dėkoja už šią do
vaną.

Bronė Gustaitytė-Tautvilienė 
mirė birželio 1 Connecticuto 
valstybėje, palaidota birželio 1 
VVashingtone šalia jos vyro pul
kininko Narcizo Tautvilo. Velio
nė buvo gerai pažįstama ir Nevv 
Yorke, čia dažnai lankėsi pas gi
mines, lietuviškuose renginiuo
se. Jos dukra Danutė yra ište
kėjusi už Algio Jurgėlos. Velio
nė paskutiniu laiku, paliesta se
natvės, sunkiai sirgo ir gyveno 
senelių namuose Conn. valstybė
je, nes jai reikėjo nuolatinės 
priežiūros.

Newsweek birželio 15 nu
mery įsidėjo Nobelio premijos 
laureato Czeslavv Milosz knygos 
“The Issa Valley” recenziją. Re
cenzija stambiom raidėm buvo 
pavadinta — Lithuanian Boy- 
hood. Knyga parašyta 1955, kai 
poetas jau buvo pasitraukęs iš 
Lenkijos. Aprašo savo jaunystę 
ir ją pavaizduoja Tomo berniuko 
akimis bei pergyvenimais. Apra
šomos šventės, gamta, kaimo gy
venimas. Visa tai nutolsta lyg 
pasaka. Iš to gyvenimo reikia iš
eiti į kitą — į subrendusio žmo
gaus gyvenimą. Recenzentas sa
ko, kad knyga nebus populiari, 
bet ji turi savo grožį ir savo 
mintį.

Lietuvos Tyrimo Instituto 
visuotinis narių susirinkimas 
įvyko gegužės 24 Kultūros Židi
ny Brooklyne. Apžvelgęs vykdo
mosios tarybos praėjusią veiklą, 
susipažinęs su paruoštąja apy
skaita, susirinkimas ją patvirtino 
ir išrinko naują vykdomąją tary
bą. Išrinktoji vykdomoji taryba 
pasiskirstė pareigomis: pirmi
ninkas — J. Audėnas, vicepir
mininkas — iždininkas — Vy
tautas Banelis, sekretorė — Vik
torija Čečetienė, narys — Alfon
sas Koncė.

LDD 7-oji kuopa per B. Spū- 
dienę Darbininko spaudos dar
bam paremti paaukojo 15 dol. 
Darbininko administracija 
Draugijai nuoširdžiai dėkoja.

Organizacijos ir pavieniai as
menys, kurie norėtų savo rengi
nius, įvyksiančius liepos mėne
sį, pagarsinti Darbininke, pra
šomi tai atlikti birželio pabaigoj, 
nes liepos 4-26 spaustuvė ato
stogaus.

Baisiojo Birželio 40-ties metų 
sukaktį minime kaip tik šį mė
nesį. Ar gali būti geresnis tų 
tragiškų įvykių paminėjimas, 
kaip akivaizdus jų priminimas 
laisvajam pasauliui. Tai ge
riausiai atliksime padovanodami 
kitataučių įstaigom, bibliotekom 
ir pavieniam veikėjam J. Pajau
jo parašytą knygą “Soviet Geno
cide in Lithuania”. Žiūrėk ilius
truotą skelbimą Darbininko šeš
tam puslapy.

Ateinantį rudenį Kultūros Ži
dinyje rengiama visa eilė pa
rodų: spalio 3-4 Vandos Bata
kienės iš Chicagos, spalio 10- 
11 Elenos Kepalaitės, spalio 17- 
18 Vytautl Igno, lapkričio 14- 
15 Prano Lapės.

Moteris, turinti 6 kambarius 
su baldais, ieško kitos moters, 
kuri norėtų kartu gyventi, prisi
dėdama prie nuomos mokėjimo. 
Informacijai telefonas: MI 7-39 
71.

Balfo madų parodai pasibaigus, Andrew Koval-Kavaliauskas su Lietuvių Tautodailės 
Instituto New York o skyriaus dovanota Tamošaičių išleista knyga “Lithuanian Na
tional Costume” tarp modelių, pranešėjų ir rengėjų. Iš k. trečias A. Kovai, toliau pranešė
ja Gražina Tiškutė-Tucci su sūneliu, rengėja Janina Gerdvilienė, Giedrė Stankūnienė, 
pravedusi parodą, įskaitant ir tautinių drabužių pristatymą, ir Ramutė Česnavičienė, 
suorganizavusi tautinių drabužių pristatymą. Nuotr. L. Tamošaičio

PERKŪNO KONCERTAS
J. STANKŪNAS

Nevv Yorko vyrų choras vado
vaujamas Viktoro Ralio, birželio 
6 Kultūros Židiny turėjo 18-ąjį 
savo tradicinį metinį koncertą.

Koncerto programą sudarė 15 
choro numerių ir 3 duetai. Jų 
tarpe buvo 5 kūriniai iš klasi
nės muzikos aruodo, o kiti — 
lietuvių kompozitorių harmoni
zuotos, išvystytos bei origina
lios kūrybos dainos.

Pirmu išėjimu choras padaina
vo 8 dainas: Br. Jonušo “Su- 
aidės vėl laisvės dienos” (žo
džiai J. Adomaičio) J. Bendo- 
riaus harmonizuotą “Anoj pusėj 
Nemuno”, J. Kamavičiaus aran
žuotą “Vaikščiojau”, L. Beetho- 
veno “Naktis”, J. Gaidelio išvys
tytą “Šaltyšius”, T. Brazio “Oi, 
toli už Nemuno”, St. Šimkaus 
“Vai broli, broli” ir J. Bleich- 
mano “Piliakalnis”. Išskyrus dvi, 
kitos visos buvo liaudies dainos.

Nežinia, kaip čia pateko į “lie
tuvišką šeimą” Beethovenas su 
Bleichmanu. Turėjo būti pažy
mėta programoj, kieno lietuviš
kas tekstas; to nebuvo.

Po pertraukos choras atliko 
dvi ištraukas iš operos “Rigolet- 
to” — G. Verdi ir vieną iš 
operos “Demonas” — A. Rubin- 
stein. Vėl per “klaidą” ne vietoj 
papuolė tarp meno galiūnų 
J. Karoso “Augo kieme kleve
lis”.

Dainavimas ištraukų iš operų 
nesudarė reikiamo įspūdžio, nes 
muzika parašyta galingiem 
choram, dideliam ansambliui su 
orkestru, profesionalam. Mėgė
jai dainininkai niekuomet nepa
jėgs tinkamai to atlikti. Imkim 
pavyzdį iš Čiurlionio ansamblio, 
kuris yra visais atžvilgiais daug 
pajėgesnis ir tai operinio meno 
nesivaiko.

POLITINĖ 
KONFERENCIJA 
NEVV YORKE

Lietuvių Bendruomenės ir 
Jaunimo Sąjungų rengta politinė 
konferencija Nevv Yorke birže
lio 12-13 praėjo su dideliu pasi
sekimu. Abi dienas svarstytose 
dalyvavo šimtas su viršum asme
nų kurių geras trečdalis jauni
mo. Kalbėjo pramatyti paskaiti
ninkai ir simpoziumų dalyviai. 
Šeštadienį dar prisidėjo svečias 
iš Baltųjų Rūmų (JAV preziden
to patarėjas politiniam reika
lam).

Šeštadienio vakarą, minint 40 
metų sukaktį nuo baisiojo birže
lio išvežimų, atvyko daug dau
giau dalyvių. Paskaitą skaitė 
dr. Adolfas Damušis. Meninėj 
programoj dalyvavo solistė An
gelė Kiaušaitė ir poetė Birutė 
Pūkelevičifltė.

Apie viską išsamiai bus apra
šyta ir iliustruota artimiausiuose 
Darbininko numeriuose.

Chorui stovint scenoj savo po
zicijoj, sopranas Rasa Bobelytė 
ir bosas Petras Tutinas padai
navo tris duetus. Pirmasis buvo 
“Duok ranką man, brangioji”
— iš operos ‘“Don Giovanni”, 
Mozarto. Spausdintoj programoj 
nebuvo pažymėta, iš kokios ope- 
operos. “Plaukia sau laivelis”
— St. Šimkaus, buvo parašy
ta “liaudies daina”, o iš tikrųjų 
yra autoriaus originali kūryba. 
Trečiasis duetas — “Iš rytų 
šalelės”, liaudies daina, harm. 
Br. Budriūno. Jų dainavimas 
publikai patiko; dviejų jaunuolių 
pasirodymas paįvairino prog
ramą.

Norint stipresnį efektą pasiekt, 
mėgėjam, ypač menkesniem 
dainininkam, reikia pakankamo 
susirepetavimo. O lengvose dai
nose daug pakeltų jų vertę kiek
vieno posmo individualizacija, 
charakterio pabrėžimas pagal 
teksto turinį; tai praturtintų dai
nos išgyvenimą.

Užbaigai choras atliko dar tris 
numerius: A. Račiūno “Draugai, 
pakelkime taures”, St Sodeikos 
“Šiaurės pašvaistę” ir E. Gaile- 
vičiaus “Ramovėnų maršą (žo
džiai K. Inčiūros).

Šie trys kūrinėliai buvo atlik
ti gerai, choras juos dainavo lais
vai, su giliu įsijautimu ir išraiš
ka. Jau pirmiau jie buvo kon
certuose dainuoti, ir kiekvienas 
choristas jautėsi pilnai įsisąmo
ninęs į muziką. Publika tai paju
to ir neleido chorui išeiti iš sce
nos, kol nepadainavo dar dviejų 
numerių bisui.

Duetam ir kai kuriom choro 
dainom fortepijonu akomponavo 
bei toną padavė kompetentinga 
pianistė Aldona Kepalaitė.

Pranešėja buvo Rasa Bobely
tė. Ji prieš dainavimą gražiai 
apibūdino kiekvienos dainos 
charakterį.

Geriausiai chorui pavyko at
likti lietuvių kompozitorių har
monizuotas bei išplėstas, para
frazuotas liaudies dainas, kurių 
šiuo kartu buvo nemažai. 
Dėl to reikia džiaugtis ir pasvei
kinti Perkūno dainininkus, kad 
jie įvertina tikrą mūsų meną, 
šimtmečiais mūsų liaudies su
kurtą. Daugelio lietuvių rengi
nių muzikinėse programose pri
maišoma pigios, be meninės ver
tės muzikos. Perkflniečiai to
kios klaidos nedaro. Lietuviai iš 
principo turėtų labiau rūpintis 
savo muzikos klestėjimu ir 
auklėti mūsų išlepusius klau
sytojus rimtam menui, o nepa
taikauti ieškantiem “good time”.

Bendrai imant, choras dar lai
kosi neblogai, iš savo praeities 
dar stiprybę semia, nepaisant, 
kad jų būrys mažėja. Šie šaunūs 
vyrai, nuo jaunystės atsidavę 
su siela ir kūnu mūsų dainai, 
stengiasi išlaikyti ją gyvą. Di
džiausias kreditas tenka jaunam 
dirigentui Viktorui Raliui. Jis sa
vo jaunystę ir dinaminę energi
ją aukoja mūsų dainos meno plėt
rai. Dirba ii širdies, rūpinasi 

kaip galima geriau savo vado
vaujamus chorus pastatyti. Ži
noma, dar neturi muzikinio pa
tyrimo veikloj, įgudimo ir bend
rai susivokimo muzikos mene, 
bet visa tai su laiku ateis. 
Svarbu, kad jis turi talen
tą, ryžtą, kultūrinio meno vi
ziją ir jaučiamai vystosi; jo mu
zikiniai horizontai plėsis.

Žmonių buvo pilna salė. 
Tai įrodymas, kad lietuvių vi
suomenė Perkūno chorą mėgs
ta ir jo dainininką pasiaukojimą 
dainai įvertina ir palaiko.

Choro koncerto papildai
Perkūno choras savo metiniam 

koncertam mėgsta gražiai pa
puošti salę, ją padėkoruoti. Jau 
keletą metų iš eilės nupiešia
mas scenovaizdis — galinės sie
nos dekoracija. Ir šiemet tokią 
dekoraciją nutapė dail. Antanas 
Stelingis. Dekoracija vaizdavo 
plačias ežero pakrantes, laukus, 
kaimus. Salėje ant sienos buvo 
sukabinti choro dirigentų port
retiniai škicai, padaryti to paties 
A. Stelingio.

Po koncerto tuoj buvo per
sitvarkyta. Publika susėdo prie 
apskritų stalų, kur vyko bufetinio 
stiliaus vaišės. Šokiam grojo šau
nus ir visų mėgstamas Joe Tho- 
mas orkestras. Buvo ir gausi 
loterija. Visas koncertas buvo 
tvarkingai suorganizuotas ir pra
vestas. Visiem paliko gerą įspū
dį. (p.j.)

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Putinai. Aidas, Hamiltono 
mergaičių choras, dainuoja: Ge
gužio aitvarai, Tave matau, Be
auštant! aušrelė, Ko liūdi, berže
li, Plaukia sau laivelis, Meilė 
grįžta, Lopšinė, Putinai, Papar- 
tėlis žydį, Prisimink, Serenada, 
Pasėjau dobilą, Pamylėjau va
kar, Trys seselės, Dainuokim po 
du. Vadovas Jonas Govėdas.

Žiemelytė su jumis, solistė 
dainuoja šias dainas: Grąžink 
mus Tėvynėn, Kažkur toli, toli, 
Kad našlaitėlė, štai ji mano 
žemė, Žvaigždelė, Neverk, mo
tule, Malda, Dedikacija, Belais
vis, Kodėl?, Mano dalia, Mirtis 
ir mergaitė, Avė Maria

Antanas Keblys, baritonas, 
dainuoja: Ko vėjai pučia, Oi 
griežle, griežlele mano, Tų mer

gelių dainavimas, Jei nori valioj 
būti, Gale tėvo sodo, Stok ant 
akmenėlio, Eik, Jonuli, namo, 
Dėdės Jono Polka, Ar ateis, Kai 
širdį tau skausmas, Marija, Moti
na malonės, Neapleisk mūsų, 
Motinėle, Kląjūnui, Bota, Gar
sus mano Vilnius, Udrio daina. 
Kur bakūžė samanota.

Kiekviena plokštelė kainuo
ja po 8 dol. Persiuntimui pri
dedama 1 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.




