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STASIUI SANTVARUI80 METUI

Kodėl mus puola? riko* visuomenę. Lietuviai per 
tiek metų buvo įsigyvenę tarp 
amerikiečių, o dabar štai paaiš- 
kėja, kad jis “karo nusikaltėlis”. 
Savaime nusigręžia žmonis nuo 
jo.

Savaime kelia nerimą ir įtam
pą pačių lietuvių tarpe, įvaro vi
siem baimės, kad sovietai gali 
visur ir visada visus pasiekti 
ir sufabrikuoti kaltinimus.

Ir dar daugiau. Tokių bylos 
patenka į teismus. Ir užpultasis 
turi, samdytis advokatus. Bylos 
eina ilgai, o užpultasis taip pa
mažu besigindamas turi praleisti 
savo santaupas. Nors bylos ir ne
laimėtų, bet visumoje sovietai 
laimėtų, nes užpultąjį terorizavo, 
šmeižė, tampė po teismus ir iš jo 
ištraukė nemažas sumas teis
mam. Žmogus lieka išgąsdintas 
ir suskurdęs.

Kadaise tokią bylą buvo iškė
lę pro£ J. Brazaičiui. Jis jau bu
vo ligonis, į teismą nenuėjo, bet 
užteko jo vieno rašto, kad ameri
kiečiai iš savo pusės apklausi
nėtų liudininkus. Jis savo rašte 
nurodė, kad tai šmeižtas. Ap- 
klausinėję nustatė, kad jis nekal
tas. Bet kiek profesorius ner
vinosi, kiek kentėjo dėl to!

Ir tokie išpuoliai vis didės, 
nes jie tarnauja sovietam. Ir ką 
daryti? Pirmiausia reikia pažiū- 
rėtj, kai_p tokiu atveju veikia ki-

jau kuris metas, kaip Ameri- 
žmonių, kurie vokiečių užim
tuose kraštuose tarnavę vokie
čiam, prisidėję prie gyventojų 
naikinimo, konkrečiai — žydų.
>Tai paliečia ir lietuvius. Kas
met laikraščiai paskelbia bent 
kelias lietuviškas pavardes, su
rašo didžiausius kaltinimus. 
Spauda ir televizija, ieškodama 
sensacijų, gal ir specialų tikslą 

' turėdama, visa tai išpučia. Taip 
kartojasi jau kokia dešimt metų.

-Pirma tokie paskelbimai buvo 
retesni, dabar dažnesni.

« Juk tiek daug metų praėjo po 
’ll-ojo pasaulinio karo. Visi di
dieji karo nusikaltėliai suran
kioti ir nubausti. Buvo nugreboti 
ir mažieji nusikaltėliai. Bet štai 
po tiekos metų — dar jų atsira
do? Kodėl jų dabar prireikė?

Sovietų Sąjunga bet kokiom 
priemonėm nori sunaikinti tau
tines atsparias mažumas Ameri
koje. Tos tautinės mažumos juk 
ir kelia visą nerimą, rengia de
monstracijas, šaukia apie tai, kad 
jų kraštai esą Sovietų okupuoti, 
kad persekiojama religija ir Lt.

Jie atsidėję rinko medžiagą, 
pirmavo ir sudėstė taip reikalus, 
basiem seimai jjjįakfi savo tikslų.. 
~<pe išgąsdina, įbaugina visas 
tautines mažumas Amerikoje. 
Pasitaikino vieną žydų įstaigą, 
kuri nuosekliai renka medžiagą 
apie tuos, kurie bet kur prisi
dėjo prie, žydų naikinimo. So
vietai parūpina ir visą kaltina
mąją medžiagą. Ir kas šovė Ame
rikos valdžiai taip naiviai pati
kėti tais skundais? Visa paėmė už 
tikrą, visai nepasiteiravę kad ir 
lietuviškų sluoksnių, kaip jiem 
tie reikalai atrodo.

Taip dabar teismuose užveda
mos bylos. Atsiranda ir žurna
listų, sovietų simpatikų, kurie 
mielai tokias istorijas aprašo ir 
paskelbia.

ne gy^enV poetas, dra- 
s Stasys Santvaras gegu- 
mUMSfavo gyvenimo 80 
fefeį.' šiuo meta jis yra 
jHžyto^suvažiavimą 
Bdė,tegegužės30jam

j*Si? r... į
Reikia atsiminti, jei vienas 

kalbėsi ir vienas ginsi reikalą, 
nebus tokio įspūdžio. Reikia vi
siem per savo advokatus susiriš
ti į kokį apsigynimo komitetą. 
Reikia visiem rinkti gynimosi 
medžiagą ir ją pristatyti ten, kur 
ateina kaltinamoji medžiaga.

Reikia ir su kitų užpultų tau
tų apkaltintais žmonėmis susi
rišti ir bendromis jėgomis reikia 
šį reikalą išaiškinti ir baigti, 
demaskuojant sovietų melą ir 
taktiką.

Sveikiname specialų komitetą, 
kuris pereitą savaitgalį New 
Yorke pajudėjo ta linkme.

universiteto. KiekTen lankytasi, 
kiek kalbėta apie kultūrą ir li
teratūrą. Ak, ta jaunystė, tie ne
ramūs vakarai ir neramūs laikai! 
Visada Santvaras turėjo laiko vi
siem, visiem draugam ir visų 
reikalam. Jo butas buvo lyg ko
kie kultūros namai, kur buvo 
kalbama apie Kauno teatrą, ope
rą, baletą, apie poetus, drama
turgus, rašytojus, dailininkus, 
muzikus, solistus, kompozito
rius.

Karo audros jį išvedė iš tė
vynės. Atsidūrė Vokietijoje. Kaip 
jis sumaniai atgaivino Lietuvių 
Rašytojų Draugiją ir kaip su
maniai jai vadovavo! Tą Draugi
jos veiklą perkėlė Amerikon.

Atvykęs į šį kraštą, įsikūrė 

žiai kalbėdamas, gražbyliauda
mas ir pats visada gražiai apsi
rengęs, lyg būtų išlipęs iš madų 
žurnalų.

Pirmą kartą sutikau Stasį Sant
varą Telšiuose. Ten 1937 metų 
kovo mėnesį buvo literatūros va
karas, kuriame ir man teko daly
vauti. Klube per vakarienę jis 
priėjo prie manęs ir atsisėdęs Bostone ir čia aktyviai reiškėsi 
užkalbino taip jaukiai, draugiš- lietuviškoje veikioje, kultūrinda- 
kai. Be jokios puikybės. Ir man 
buvo didelis džiaugsmas, kad namai yra lyg kokie kultūros rū-

mas visą Bostoną. Ir dabar jo 

Sveikiname Mieląjį Sukaktu
vininką ir linkime dar daug gra
žių gražiausių kūrybingų metų! 
Prašome nepadėti plunksnos, o 
sėdėti savo darbo kambaryje, 
tarp knygų, prie gražaus rašo
mojo stalo ir parašyti savo atsi- 

Poetas ir dramaturgas Stasys Santvaras gegužės 27 sulaukia minimus. Teko pereiti įdomų
80 metų. Jo sukaktuvinis pagerbimas rengiamas gegužės gyvenimo kelią, sutikti daugybę
30 Clevelande. Rengia specialus komitetas. kultūrininkų, svarbių mūsų tau-

kų paveikslų, daug knygų, ^»«g 
muzikos, daug minties ir kūry
bos. Ir dabar čia kalbama tau
tos ir kultūros rūpesčiais.

Stasys Santvara* save laiko le
maičių, nors ir yra gimęs Kauno 
aitnnĮQje> Rfisteikoniuore, Sere- 
drūtus v&ldčii^e* Sere
džiuje, Vilniuje, Kaune. Muzi
kos stud^as pradėjo Klaipėdos 
konservatorijoje, vėliau, gavęs 
lane, studįjavo ir italų kalbą 
bei literatūrų. Grįžęs į Kauną, 
buvo operos solistas, tenoras, 
paskui operos dramaturgas, ver
tėjas.

Jis yra išvertęs visą eilę operų. 
Pats būdamas poetas, mokėda
mas daugel kalbų, būdamas dar 
ir solistas, buvo drauge ir 
geras vertėjas. Jo tekstus leng
va dainuoti, nes jis pats vers
damas juos išdainuoja.

Teatrui rašė ir dramas — jo 
Žvejai ir Kaimynai buvo vaidi
nami daugybę kartų. Žvejai 
buvo išversti į latvių ir estų 
kalbas ir tuose kraštuose taip pat 
buvo daug kartų vaidinami. Žve
jai yra išversti ir į vokiečių 
kalbą.

Kaip poetas pradėjo reikštis 
1921 Lietuvos dienraščio litera
tūriniame priede Sekmojoj die
noj išspausdinęs pluoštą eilė
raščių. Vėliau savo eiles spaus
dino įvairioje spaudoje. Pirmąjį 
eilėraščių rinkinį Saulėtekio 
maldos išleido 1924. Lietuvoje 
pasirodė dar šie jo eilių rin
kiniai: Pakalnių debesys 1936, 
Giesmės apie saulę ir sielą 1939, 
Vokietijoje — Laivai palaužtom 
burėm 1945; Amerikoje — Ati- 
dari langai 1959, Aukos taurė 
1962, Dainos ir sapnai 1977, 
Rubajatai 1978.

Kiek yra parašęs recenzijų 
apie teatro vaidinimus, kiek 
įvairių straipsnių apie lietuvių 
operą, teatrą, dainininkus, įvai
rius menininkus!

Santvaras buvo ir Lietuvos ka
riuomenės savanoris, dalyvavęs 
kovose su bolševikais, buvo su
žeistas. Dalyvavo ir Klaipėdos 
atvadavimo žygyje.

to* Įmonių. Tad ir atsiminta^*! 
batų — įdomus ir vertingas in
dėlis į mūsų literatūros istoriją,

ir mieloji žmona Alia, kuri la
bai rūpestingai globoja poetų ir 
dramaturgą. Tegu ii globa būna 
skatinanti, kad atsirastų nauji 
kūriniai poezija, drama, atsi
minimai! (p.j.)

NAUJAS LKB 
KRONIKOS 
NUMERIS

Darbininko
Lietuvos 
Kronikos 51 
sudėta: Lietuvos

Darbininko redakcijų pasiekė 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos 51 numeris. Numeryje 
sudėta: Lietuvos tikinčiųjų ir 
kunigų sveikinimai popiežiui.

laičiui, ilgesnis straipsnis apie 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
10 metų sukaktį, protestas prieš 
tikinčiojo jaunimo persekiojimą, 
instrukcijos, kaip turi valdžia 
šnipinėti tikinčiuosius, kun. 
Leono Šapokos žudikų teismas 
ir kita.

Numeris išleistas Lietuvoje 
1982 kovo 19, per šv. Juozapą, 
kai pati Kronika minėjo 10 metų 
sukaktį.

NAUJAS 
AUŠROS 
NUMERIS

Taip pat Darbininko redakciją 
pasiekė naujas Aušros — 29 
numeris. Turinyje pažymėtina: 
sveikinimai A.D. Sacharovui ir 
Solidarumui, Netekome kun. Br. 
Laurinavičiaus, Teises ginsiu, 
kol plaks širdis, Kun. Br. Ląuri-

Rusinimo keliai, Apie nemoka
mą gydymą ir mokymą, Praei
ties ir dabarities priešybės po
veikis aušrininkų istoriografijai, 
Žinios, Tautos dainiaus tėviškė
je, Mokyklos auksinis jubiliejus, 
Ateitininkų kongresas.

Numeris išleistas Lietuvoje 
1981 gruodžio mėnesį.

— Lietuvos vyčių metinis sei
mas šiemet įvyks rugpiūčio 5-8 
Harley House of Cleveland- 
East patalpose, Willoughby, 
Ohio.

VIKTORAS GIDŽIŪNAS, OFM

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
ĮTAKA JO LAIKAMS
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Ji 
labai vargino gautųjų žaizdų 
skausmai ir įsisenėjusi, Rytuose 
užsikrėsta, akių liga, dėl kurios 
jau buvo beveik praradęs regėji
mą. Be to, kelyje jį visur sutik
davo daug žmonių, kurie norėjo 
jį pamatyti, o jis, sėdėdamas ant 
asilo, juos mokė taikos ir atgai
los.

Paskutinius dvejus metus, ne
galėdamas vaikščioti ir matyti, 
negalėjo sakyti pamokslų, dėl to 
sumanė apaštalauti laiškais, ku
riuos, jam diktuojant, rašė brolis 
Leonas. Tie laiškai buvo adre
suoti visiems krikščionims, vie
nuoliams, dvasiškiams ir pasau
liškiems, valdininkams, teisė- 
kapitulcjė susirinkusiems bro
liams, ministrams ir kustodams. 
Šiuose laiškuose jis mokė tei
tos, atgailos, meilės, teisingumo 
t pagarbos Jėzui švč. Altoriaus 
Sakramente. Prieš mirtį parašė 
Testamentą, kaip paskutinį s avo 
valio* žodį visiems, visų laikų 
Mažesniesiems Broliam*. Taip 
pat sukūrė Kūrinių arba Saulės 
giesmę Kūrėjui, kurią liepė gie
doti broliam* po pamokslų.

Nors pats buvo labai ligų iš
vargintas, nenustojo daryti aš
trios atgailos ir varginti savo kū
no, nes manė, kad jis per švelniai 
elgėsi. Reikėjo, kad brolis Leo
nas, jo nuodėmklausys, įtikin
tų taip nedaryti, o tai nebuvo 
lengva. Kartą jis paklausė Pran
ciškų, ar kūnas visuomet klausęs 
jo įsakymų Dievo tarnyboje. Kai 
Pranciškus atsakė, kad visuomet 
klausė, tai brolis Leonas patarė 
jam Švelniau elgtis su kūnu, 
kuris jam buvo geriausiu draugu, 
o varginti draugą yra nuodėmė 
prieš Dievą. Tada Pranciškus 
pasižadėjo būti švelnesnis savo 
kūnui ir jį atsiprašė: “Džiaukis, 
broli kūne, ir atleisk man. Nuo 
dabar esu pasiryžęs patenkinti 
visus tavo norus, esu pasiruošęs 
padėti tau visuose tavo reikaluo
se”.

Vadovaujanti* šiuo pažadu, 
jam buvo lengviau paklusti vy
resniųjų, įsakymams gydytis. Dėl 
to, kai brolis Elijai, generalini* 
ordino vikaras, jį sutiko Foligno 
mieste visiškai išsisėmusį ir li
gotą ir paskyrė jam patarnauti 
keturis brolius — Leoną Ange
lą Tankredj, Rutiną ir Bernardą,

tai jis su džiaugsmu priėmė jų 
patarnavimą. Taip pat nesiprieši
no, kai Elijas su ordino protek
torium kardinolu Hugolinu pa
tarė jam nesivarginti per aštria 
atgaila ir patvarkė, kad jo ne

vargintų smalsių lankytojų mi
nios.

Jis, sunkiai sirgdamas, sutiko 
priimti ir savo dvasios dukters 
šv. Klaros patarnavimą, nes no
rėjo pabūti ten, kur pirmą kartą į

jį prabilo Nukryžiuotasis, dėl to 
prašė prie Šv. Damijono pastaty
ti palapinę ir jį ten nugabenti. 
Čia jam esant, Klara pagamino 
žaizdoms aprišti minkštus tvars
čius ir švelnius sandalus, kad jie
neskaudintų žaizdotų kojų. 
Bet šioje palapinėje jis jautėsi 
labai blogai. Šalia ligų ir žaizdų 
skausmo palapinėje įsiveisė įky
rios pelės, kurios neleido jam 
užmigti nei naktį, nei dieną. 
Kęsdamas didelius skausmus, 
Pranciškus prašė Dievą pagal
bos: "Viešpatie, padėk man ken
tėti šiuos skausmus!” Tada vi
dinis balsas jam atsakė, kadjuos 
kantriai kentėdamas, laimės dan
gaus karalystę. Tas jį taip pra
džiugino, kad jis* rytą broliams 
sakė: "Vasalas nesitvertų iš 
džiaugsmo, jei imperatorius 
duotų jam karalystę,, o kaip aš 
pajėgsiu padėkoti Viešpačiui, 
kuris man dar gyvam užtikrino 
dangaus karalystę”, šioje skaus
mo ir džiaugsmo nuotaikoje 
gavęs įkvėpimą, jis sukūrė sep
tynis punktus savo Saulės gies
mės.

Paprastai Pranciškus, linksmas 
būdamas, dainuodavo prancū
ziškai, bet jo paties sukurta gies
mė iš jo lūpų prasiveržė itališ
kai. Jis ją sukūrė itališkai, kad 
ją suprastų šv. Klara, jo* seserys 
ir jam patarnaujantieji broliai, 
ši giesmė yra ne tik nuostabiai 
graži, bet ir viena* iš pirmųjų 
ankstyvosios italų kalbos šedev
rų.

Labai pablogėju* Pranciškaus 

regėjimui, brolis Elijas, reko
menduojant kardinolui Hugo- 
linui, siuntė jį akių gydytis į 
Rieti, kur tuomet buvo iš Romos 
atsikėlusi popiežiaus Honorijaus 
III kurija, o prie jos buvo ir gerų 
gydytojų Vykdamas į Rieti, 
Pranciškus pakeliui buvo susto
jęs prie Šv. Fabijono bažnyčios. 
Čia būriai žmonių, atvykę pama
tyti Pranciškaus, nuraškė klebo
no vynuogyną, dėl to klebonas 
buvo labai nepatenkintas. Tad* 
Pranciškus pasimeldė, ir klebo
nas iš nuraškyto vynuogyno iš
spaudė daugiau vyno negu pra
ėjusiais metais.

Pranciškui atvykus į Rieti, kar
dinolas Hugolinas ir kiti kuri
jos prelatai, gydytojai ir visi 
žmonės reiškė jam didelę pagar
bą. Čia jį gydė geriausi gydy
tojai, bet nepagydė. Ji* sirgo 
kepenų, blužnies ir skilvio ligo
mis, o gautosios žaizdos kraųja- 
vo. Skaudančios aky* atėmė norą 
ir malonumą regėti gražius šio* 
apylinkės vaizdus, dėl to jis troš
ko pasigėrėti gražia muzika. Ta
da jis prašė brolį Pacifiką, kad, 
pa y i akol i nęs gitarą, muziko* g*r^ 
sais palinkimintų jo brolį kūną, r 
Bet broli* jam atsakė, kad žano- 
nėe, išgirdę muziką, gali jį palai
kyti nerimtu trubadūru. “Gerai 
sakai”, atsakė Pranciškų*, “rei
kia atsisakyti daugelio dalykų, 
kad nepapiktintum Žmonių.” Bet 
nemigo naktį, jis girdėjo nučeža

mas prie namo, skambintų gitą-



Algis Grigas, Chicagos lietuvių operos solistas, dainuos du 
pagrindinius vaidmenis latvių operoj Banuta birželio 5 
Camegie Hali pastatyme.

LATVIŲ OPEROJ BANUTA 
JAUČIAMA IR LIETUVA

New Yorke tarp gausių muzi
kinių institucijų viena turi tokį 
vardą: “The New York Latvian 
Concert Choir, Ine.”. Jos muziki
nis direktorius ir dirigentas 
Andrejs Jansons ilgai puoselėjo 

drąsią mintį — pastatyti New _________________ o_________
Yorko geroj salėj latvių operą ' kūrinį, bet nespėjo laiku baigti.

Tokiu būdu A. Kalnins, apie 
1910 pasiryžęs parašyti operą, 
gavo tris libretus: iš A. Kalnins 
“Banuta”, iš Rainis “Fire and 
Night” ir “Indulis and Arija”. 
Kompozitorius savo dėmesį la
biau sukaupė į “Indulis”. Po 
sunkios ligos sustiprėjęs, 1913 
jis'jau buvo pradėjęs kurti pir
mąjį veiksmą................... '

Pasaulinis karas daug kam su

reigas einančiam Alfreds Kal
nios. Jis jau buvo pagarsėjęs 
kaip patrauklių solo dainų auto
rius. Tačiau Kalnins savo dėme
sį labiau kreipė į didijį latvių 
poetą Rainis, kuris tam pačiam 
libreto konkursui irgi rašė savo

“Banuta”, kuriai libretą 1903 
parašė Arturs Krumins, o muziką 
sukūrė Alfreds Kalnins. Operos 
premjera buvo 1920 gegužės 29 
Rygoje.

Andrejs Jansons ir jo vado
vaujamo choro svajonė greit iš
sipildys; Jie birželio 5, kitą šeš
tadienį, šią operą koncerto for
moje stato New Yorko garsioje 
koncertų salėje—Camegie Hali. 
Pagrindinę Banutos rolę atliks ' maišė planus ir siekius. A. Kal- 
lietuvių draugė Maralin Niska, 
Metropolitan operos, New York 
City operos ir kitų operų solistė. 
Pagrindinius Daumanto ir Val- 
gudžio vaidmenis atliks Algis 
Grigas, su pasisekimu dainavęs 
Chicagos lietuvių operoj ir įvai
riuose miestuose amerikiečiam 
ir lietuviam.

Latvių choro dirigentas And- 
x rejs Jansons, paragintas Maralin 

Niskos, atsiuntė. Darbininko re
dakcijai šios operos (grojimą ka
setėse, o taip pat keletą infor
macinių straipsnių (parašytų 
paties Andrejs Jansons ir V. 
Briede), kad su šia opera supa
žindinčiau ir Darbininko skaity
tojus.

Latvių draugija Rygoje 1903 
buvo paskelbusi konkursą ope
ros libretui parašyti. Konkursą 
laimėjo Arturs Krumins, tada tik 

. architektūros studentas. Pirmą 
vietą laimėjęs libretas buvo į- 
teiktas tuomet vargonininko pa-

nata savo žuvusio vyro seseriai 
mini, kad# jaučianti, jog bus su
deginta Mt laužo. Ir ii tikro.

das pastoja Banutos kelią prie * 
laužo. Banuta paliekama gyven
ti, tik turi prisiekti, kad-atkeršys ' 
vyro žudikui.

Trečiame ir ketvirtame akte 
piliečiai džiaugiasi vidurvasario 
nakties grožiu ir linksminasi. 
Banuta įsimyli Vizuts, savo vyro I 
žudiką. Ji verčiama atlikti savo 
priesaiką ir nužudyti nusikaltėlį. 
Norėdamas atitraukti Banutą 
nuo šio uždavinio, Vizuts pats 
nusižudo, o Banuta savanoriškai 
seka jį mirtyje.

Čia minimas siužetas buvo 
naudojamas pirmame pastatyme. 
Tas pastatymas išliko tris sezo
nus ir turėjo 24 spektaklius. 
Po to operos teatro sceną išvydo i 
dar keturi Banutos pastatymai, 
nes, keičiantis civilinei valdžiai, 
buvo pageidaujama keisti ir tau
tinės operos kai kurias vietas. '

Antras pastatymas publikai 
pristatytas 1939 spalio 7. 1940 
rusam okupavus Latviją, specia
lus komitetas nusprendė Banutą 
nuvežti į Maskvą. Buvo įvesta 
latvių liaudies šokių. Finale pa
grindiniai veikėjai nežūva, bet 
“liaudis” jiem dovanoja gyvybę. 
Ketvirta versija buvo pastatyta 
1953, d penkta— 1968 metais.

Kitą šeštadienį, birželio 5, 
Camegie Hali patalpose Banuta 
bus pirmą kartą statoma ne tik 
Amerikoj, bet iš viso pirmą kartą 
už Latvijos ir Sovietų Sąjungos 
ribų. Libretais naudojamas pats 
pirmasis — originalas, bet mu
zika naudojama i§1937 n>- pasta- ' 
tyrito.'" " ■“ ......

pati šventė bus tęsiama bažny
čioje. Rochesterio diecezijos 
vyskupas Matthew Clark su sve- ' 
čiais kunigais koncelebruos mi-' 
šias. Jis ir lietuvių pranciškonų 
provincijolas tėvas Paulius Bal- . 
takis, OFM, pasakys pamokslus: 
vysk. M. Clark — angliškai, o tė
vas Paulius — lietuviškai. Mišių 
metu giedos Toronto parapi
jos choras.

Po mišių parapijos salėje bus 
susitikimas su vyskupu.

Metropolitan ir kitų. operų solistė Maralin Niska Salomės 
vaidmeny, New York City operos pastatyme. Ji birželio 6 
Camegie Hąjl atliks pagrindinį Banuta vaidmenį.

MOTERŲ BALSAS
Lietuvių Moterų Klubų Fede

racija, atsižvelgdama į Vliko ir 
Alto spaudoj paskelbtas gaires, 
palaikant ryšius su okupuotos 
Lietuvos gyventojais, pripažįsta, 
kad tie ryšiai turėtų plėstis tik 
su pavergtais žmonėmis, bet ne 
su okupanto vietininkais. Kartu 
pabrėžia, kad, naudojantis Tė
viškės draugijos kvietimais ir 
privilegijomis, vykstant į pa
vergtą ♦ėvynę^!“paniėki»dmi

nins daug kartų keitė savo gy
venamą vietą, ir taip kūrybai 
sąlygos buvo labai nepalankios. 
1918 pavasarį iš Tartu sugrįžęs į 
Liepoją, savo ankstesniame bute 
rado Banuta rankraštį, kurį daug, 
kartų dar perskaitė ir apsispren
dė pagal šį libretą parašyti 
operą.

Po premjeros 1920 gegužės 
29 kompozitorius, o taip pat ir 
libretistas susilaukė skirtingų 
recenzijų. Kai kurie kritikai reiš
kė nepasitenkinimą, kad kūrėjai 
per daug nukrypo į senovę, ypač 
kai antroj operos pusėj (trečia
me ir ketvirtame veiksme) eiga 
vyksta Romuvoj, Lietuvoj, kai 
ten tryliktame šimtmety valdė 
Mindaugas ir buvo plačiai žino
mas “kunigas” Daumantas.

Šią operą sudaro keturi veiks
mai, kurių turinį labai suglaustai 
bandysiu atpasakoti.

Pilyje valdovas Valgudis 
džiaugiasi, kad sūnus Dauman-

nių konferencijų principai, ku
rie perspėja, kad, palaikant ry
šius su pavergtos Lietuvos1 gy
ventojais, reikia būti apdairiem, 
nesileisti į draugystes su okupan
to patikėtiniais, khd jie nepa
naudotų' tų susitikimų sovietų 
propagandai, siekiančiai • pa
kenkti lietuvių tautos pastangom

rų IP sofo melodijų. Banuta pri
klauso prie klasikinių operų. Kai 
kuriose vietose girdima lyg ir 
Kamavičiaūs operos “Gražina” 
motyvai. Gryno grojimo yra dvi 
valandos ir 33 minutės. Teatri
niame pastatyme su dekoraci
jomis yra 4 veiksmai. Šiame kon
certinės formos pastatyme bus 
tik viena pertrauka. Tad viskas išsivaduoti iš okupacijos ir at
rinks neilgiau trijų valandų. gauta savo nepriklausomybę.gauti savo nepriklausomybę.

Bilietai 30 dol. ir 18 dol. sek
cijose jau išparduoti. Dar yra bi- Street ir 7th Avenue sankryžos.

JOU lopcuviuvvi. J *<* v ry<«l 1 !♦ • 1 1
lietų 15 dol., 12 dol. ir 10 dol. , ™ L™ T??
sekcijose. Juos galima įsigyti 
Camegie Hali kasoje.

Camegie Hali yra pačiame 
New Yorko centre, prie 57th

yra požeminio traukinio' stotis. 
Čia sustoja BMT traukinių N ir 
QB linijos.

Kornelijus Bučmys

SOVIET GENOCIDE IN LITH- 
UANiA, by Joseph Pa jau j iš
davia, Ph.D., Manytand Books, 
Ine., New York, 1960, 246 p. 
$12.00

tragediją. t* knyga tam Ir 
skirta. ■.' , ' . .

Kum. dr. J. Pnmskls savo re
cenzijoj (The C k I c a g o 
C a rh o1 i c, 1M1 birt. $rato. 
Jog ji suaMRial patašyta h la- 
bei Įtaigiai parodo, kas atst* 
tinka, kai Sovietų Sąjunga 
puofa katalikišką - kraštą, 
smurte ir prievarta pavers
dama g viena M sovietinių

Idetuviai prandikonai kviečia Jus praleisti savo atostogas 
Jtį VASARVIETĖJE Kennebunkporte, Maine.

Sezonas prasideda liepos 3 ir baigiasi rugsėjo 6.
* s.*. ‘

Vasarvietė pra labai gražioje kurortinėje vietoje — prie pat

Informacijai adresas;

Tai. (207) 007*3011

LMKF primena, kad nuvyku- 
siem į pavergtą Lietuvą per 
KGB agentūrą, Tėviškės draugi
ją, tenka atsidurti tos draugijos 
agentų globoj, leistis būti mul- 
kinamiem, paklusti ir neprieš
tarauti KGB propagandai. Lietu
vos okupantas Tėviškės draugi
jos lūpomis skelbia pasauliui, 
kad užsienio lietuviai, apsilankę 
savo gimtajame krašte, viskuo 
sužavėti, džiaugiasi dabartine 
Lietuvos pažanga, kuri atsirado 
Sovietų Sąjungos dėka.

Ar ne skaudu pavergtam lie
tuviui, kovojančiam pogrindy, 
okupanto persekiojamam, kad 
lietuviai, atvykę iš laisvų kraš
tų, smagiai praleidžia laiką su 
Tėviškės draugijos viršininkais, 
naudojasi jų privilegijomis, lei
džiasi j kalbas su Gimtojo 
Krašto korespondentais, kurie

tuos pokalbius panaudoja mūsų 
išeivijos kompromitacijai?

Kai LMKF1980 ir 1981 metais 
savo pareiškimais spaudoj pasi
sakė prieš Tėviškės dr^jos orga
nizuojamas ekskursijas į pa
vergtą Lietuvą, kai kurie veikė
jai į tai reagavo kritiškais straips
niais, tokiu būdu paskatindami 
jaunirhą keliauti į pavergtą Lie
tuvą su Tėviškės dr-jos ekskursi
jomis. Ir dar daugiau, jie spau
doj pasistengė paraginti mūsų 
jaunimą vykti į Tėviškės dr-jos 
organizuojamus lituanistikos 
kursus Vilniuj. Okupanto pa
grindinis tikslas yra infiltruoti 
laisvojo pasaulio žmogų. Tam jie 
naudoja įvairiausias priemones. 
Jeigu sovietai sumulkino ir su
kompromitavo tokį teologą, kaip 
Billy Grabam, tai turim susirū
pinti, kokiame pavojuje atsiduria

kęsjTėyiškės. drungnos globą. .u 
Šia proga LMKF sveikina 

Australijos - Lietuvių Bend
ruomenę už padarytą drąsų, le
miančios reikšmės turintį nuta
rimą dėl bendravimo su okupan
to siunčiamais agentais kelti ne
santaikos Australijos lietuvių 
tarpe.

LMKF

Obuoliai nuo alksnių nekrinta.
Liet, liaudies patarlė

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC.

mini 51 metų sukaktį kaip pastoviai tarnauja siunčiant

MUITŲ APMOKĖTUS SIUNTINIUS
Į Lietuvį ir SSSR. Šia proga sveikiname mksų gausius 
klientus ir linkime sėkmingų metų. Užtikrinamu Ir ateity 
puikų patarnavimą. Primename, kad visi siuntiniaisiunčiami 
per GLOBĖ PARCEL SERVICE, Inc^ yra V/O Vnoshposyttorg 
įstaigoi autorizuoti ir garantuotai apdrausti. Autorizuoti 
skyriai yra žemiau įvardinti.

CENTRINĖ (STAIGA:

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC.

TM W»tau, SfrHt MlaMpMt, Pa. 1*1M

Safttedlentote 10:00 AM —1.00 PM

MMNCMOUB* MMN. 66416, MM CMMI Ay*^ ** V 
MW MITAM, CONM> 66662, 676ImMg MegUmv Aro. 
R6LAMLPMA, PA. 1MM» *• MtrthM M. 
CORALI?MBMB,*IA. 66666, 11667 N.W. 16* Orto 
^riroro* MUWMP M GU^*6 6*6W» •• wwl • M*
ROCMMT0L N.Y. 146M, 661*66 MsMM Aro. 
MM PRANCMCO, CAUF. MtM, HM NMb Aro. 
MATTU,»A6M.66116,116616* PtaTO, NA.

(Mt)4MM1Y



Šv. Jurgio bažnyčią, įkūrė lietu
vių parapiją. Bažnyčia buvo pa
šventinta 1915 gruodžio 19. Ši 
lietuvių parapija ir dabar gražiai 
gyvuąja ir yra viena iš gražiau
sių lietuvių parapijų. čia klebo- 

kuris gražiai ir tvarkingu tvarko 
parapijos reikalus.

Vincas Kudirka buvo gimęs 
1881 liepos 19 Žilių kaime, 
B&rzdų valsčiuje, šakių apskri
tyje. Nenorėdamas tarnauti caro 
kariuomenėje, pasitraukė į Vo
kietiją ir 1902 atvyko į Ameriką.

Pradžioje sustojo Bostono 
apylinkėje, dirbo ūkyje. Pramo
kęs šiek tiek kalbos, gavo in
spektoriaus vietą odos fabrike 
Nbrwoode, Mass. Ten jis ir išsi
kėlė. Ten 1910 vedė Anastazi
ją Venskiūtę. Užaugino tris vai
kus — dukterį ir du sūnus.

Velionis aktyviai dalyvavo lie
tuviškoje veikloje, daugiausia

Liet Kat Federacijoje, Kat Su
sivienijime, Alte, Balfe.

1910 jis suorganizavo S v. Jur
gio pašalpinę draugiją, kuri

katalikus.
Parapiją pradėjo organizuoti 

1912 kovo 31. Netrukus buvo 
nupirktas- žemės sklypas, 1913 
gegužės 14 iš Cambridge, Mass., 
atvyko kun. J. Krasnickas ir at
laikė lietuviam pirmąsias pamal
das. 1914 klebonu buvo pa
skirtas kunigas Daugis. Baž
nyčios statyba baigta 1915. Pir
mosios mišios ir pašventinimas 
buvo tų metų gruodžio 19.

> Jis 1915 birželio 10 su savo 
bireliu Pranu dalyvavo kun. Fa
bijono Kemėšio sušauktame dar-

Idir buvo įkurta lietuvių ka
talikų darbininkų draugija ir kur

100
metais atšventė 
ufodrtį. šį nuo- 

--------- - —.,Ja. liepos 19, jo
gimtadienį.

buvo nutarta leisti savo laikraštį 
Darbininką. Darbininkų sąjunga 
smarkiai plėtėsi. Daug pasidar- 
bavo ir Vincas Kudirka. Draugi
jos pirmajame seime jis buvo iš
rinktas į centro valdybą.

Jo ir kitų sąjungos veikėjų 
darbu bei rūpesčiu buvo suor
ganizuotas ir Darbininko išleidi
mas. Pirmasis numeris pasirodė 
1915 rugsėjo 19.

HARTFORD, CONN

' Visuotiniame LB apylinkės 
susirinkime kovo 28 buvo išrink
ta nauja valdyba. Po dešimties 
metų darbštaus ir sumanaus pir
mininkavimo atsisakė kandida
tuoti Steponas Zabulis, o po sep- 
tynerių metų sekretoriavimo — 
Danguolė Banevičienė. Jiem 
buvo nuoširdžtai padėkota už 

ilgus darbo metus. Nau
jaip išrinktąją 1982 - 83 metų 
vai d-y b ą sudaro: pirmi
ninkas Ignas Budrys, vicepirmi
ninkas' Alfonsas Dzikas, iždinin
kas Henrikas Dapkus, sekretorė 
Danutė Grajauskienė, narys kul
tūriniam reikalam Rimantas 
Dragūnevičius, narė visuo
meniniam reikalam Birutė. Zda-

did><> Lietuvos 
Knsehu patar- 
b lietuviam, iš 
ijoT išsikvietėpokąrfo L* 

tisą eilę jį

Vlado draugijoje ii te-n buvo se- 
aiaustas na^pk ?-^. į. _ -.

Velionį šenaesiačfe aplankė 
daug žmonių. Bibkiote* gegu
žė* 4 B .šv. JįmIo bažnyčios. 
Jis buvo paskutttii tos bažny
čios statytojas. Mitins aukojo 
kleb. kun. A. Abntanskas. Be

. to, dar dalyvavo ir Jie Ininigai: 
kun. Antanas* Baltništtnas, kun. 
Albertas Janiūne, kam. Petras 
šakalys ir kun. Juozas Svirskis. 
Visi jie buvo šv. |urRio parapi
jos klebonai.

Per mišias giedojo Eleonora 
McGrat su seselėm. Kišių pabai
goje sugiedota Marija Marija.

Vincas palaidoto Salia žmo
nos Anastazijos, kuri mirė 1976.

Pne karsto visos maldos buvo 
lietuvių kalba. Vineas paliko 
gražią lietuvišką šeimą: vieną 
dukrą — Oną Chervokienę, du 
sūnus — Bronių ir Vincą Ku- 
dirkus, vieną anūkįdvi anūkes, 

-tris proanūkius ir tris proanū
kes. Visi jie sukurt lietuviškas 
šeimas ir didžiuojasi savo lietu
viška kilme. Be to, paliko daug 
giminių ir draugą.

Ilsėkis ramybėje, mielas Vin
cai. Pernai šventėm tavo 100- 
tąjį gimtadienį, o šiemet Dievas 
pakvietė į savo puotą.

šeimos išraugė Ona

Valdyba jau turėjo tris posė- 
. džius metų veiklai aptarti ir dar

bo gairėm nustatyti. Nežiūrint 
jos narių plataus amžiaus išsi
dėstymo, nuo studentų iki pen
sininkų, visi dirba glaudžiai ir 

( darniai. Ypač džiugu, valdyboj , 
. turėti naują veidą— inž. Igną 

Budrį.* Jis su žinona Dangyra ir 
prieaugliu į Canton,Conn., atsi
kėlė maždaug prieš metus. Bu
vo vienas iš Cincinnati, Ohio, 
LB steigėjų ir ilgametis jos vei
kėjas.

Motinos dienos minėjimas
Gegužės 9 Švč. Trejybės para

pijos salėj tuoj polietsuviSkų mi
šių įvyko Motinos dienos prisi
minimas. ši tradicija tęsiasi jau 
dešimt su viršun) metų. Gausių 
dalyvių tarpe kartais įspūdin
ga matyti tris ar net keturias

Minėjimą praėjo LB apylin
kės pirm. I. Budrys, pasveikin
damas susirinkusius ir paprašy
damas parapijos Uefooną kun. 
Juozą Matutį sukalbėti maldą.

/ATIKANO MENO 
PARODA AMERIKOJE

New York Times balandžio

ima kilnojama Vatikano meno 
rodą — "Popiežiai ir menas”. 
Vatikano muziejais busatvež- 
apie 200 garsiu dailininkų

Tai bus pirmoji Vatikano mu
ziejaus paroda Amerikoje, nes iki 
šiol muziejus nieluun savo dar
bų neskolina Metropolitan mu- 
ziejuje ji bus atidiryta ateinan
čių metų vasario 25. Iš New 
Yorko bus perkelti j Chicagą, 
paskui į San Francbco, kur paro
da užsidarys 1984 mario 19.

Parodos surengimų parėmė 
Philip Morris, Metropolitan mu
ziejui paaukodami milijonus. 
Tai bus bene didžiausia auka

Romoje balandžio £9 apie šią 
parodą pranešė irk i vyskupas 
Paulius C. Marcinkui, Vatikano 
valstybės popiežiuos komisijos 
viceprezidentas. New Yorke tuo 
pačiu laiku pranelt Metropo
litan muziejaus direktorius.

Kultūros Židinio šventė buvo gegužės 15. JPo pamaldų
—.-4^ ------ >W>—v— »— - -K____  - 1 ‘ _ r - —• a nKSySMMBS D1BVO VSnBflQfcS»
ta Marija Marija. Nuotraukoje 9 k. Tėv. Pranciškus Gied- 
gaudas, Tėv. Leoaardas Andriekus, Tėv. Koraelijus Bučinys 
ir Tėv. Paulius Baltakis. Antroje eilėje: Algis Šflbaioris.

METINĖ KULTŪROS ŽIDINIO 
ŠVENTĖ - GEGUŽINĖ

Kultūros Židinio metinė pava
sario šventė-gegužinė buvo ge
gužės 16, sekmadienį. Prasidėjo 
pamaldomis Kultūros Židinio 
salėje.

Kas čia patraukė visų dėmesį, 
tai gražiai papuošta salė ir pa
rengta pamaldom. Ties scena čia 
buvo sudėta daug gėlių, religi
nių skulptūrų iš galerijos, gražių 
vazų, lietuviškų raštų, kilimų. 
Čia mišias koncelebravo provin
cijolas Tėv. Paulius Baltakis, o 
drauge su juo ir kiti tėvai: 
Benvenutas Ramanauskas, Placi
das Barius, Antanas Prakapas, 
Leonardas Andriekus, Pranciš
kus Giedgaudas, Kornelijus 
Bučmys.

Reikiamus skaitymus atliko 
Kultūros Židinio valdybos pir
mininkas Algis Šilbajoris ir Mai
ronio lituanistinės mokyklos ve
dėja Aldona Marijošienė.

Pamokslą pasakė Tėv. Leo
nardas. Andriekus. Jis kalbėjo 
apie Kultūros Židinio reikšmę, 
jo 4siJcQxūną> ir. jo .ateitį, nuody
damas, kokios negerovės; gresia 
K. Židiniui.

Po pamaldų žmonės perėjo 
prie lauke stovinčio paminklo. 
Čia pirmą kartą buvo įjungti gar-

Pasivaišinus kavute ir pyragais, 
tarė žodį dr. V. Man tautas. Jis 
įdomiai iškėlė mūsų kaimo mo
tinų gyvenimą ir pasiaukojimą. 
Savo trumpą kalbą perdavė 
jautriai, ją papuošdamas dainų 
posmais.

Meninei programos daliai va
dovavo buvusi šeštadieninės 
mokyklos mokinė, dabar LB val
dybos narė Zina Dresliūtė. Ji 
pristatė šeštadieninės mokyklos 
jaunesnių mokinių grupę. Prog
ramos pradžiai pasirodė Antanas 
Šerkšnas ir Rimas Simonaitis, 
padainuodami dainą “Pilki ke
leliai”. Po to D. Dzikienės va
dovaujama jauniausių šokėjų 
grupė pašoko keletą šokių. Ma
lonu .buvo matyti, kaip šokėjai 
tai atliko su pasitenkinimu.

Grįžtant vėl į oficialesnę pro 
graznos dalį, pirm. I. Budrys pa
sižymėjimo lentelėm apdova
nojo tris nenuilstančius Bend
ruomenės veikėjus: Steponą 2a- 
bulį, Henriką Dapkų ir Alfonsą 
Dziką. Be to, pasinaudodamas 
gausiu žmonių susitelkimu, jis 
padarė pranešimus Dariaus - Gi-

Moksleivių ateitininkų 
vykia t Neringos stovyklavietėj 
šiais metais vyks nuo rugpjū
čio 15 iki rugpjūčio 28 ryto. 
Taigi ateitininkų moksleivių 
stovykla veiks vėl dvi savaites, 
o ne kaip anksčiau buvo skelbi 
ta. | šią stovyklą priimami sto
vyklautojai nuo 13 iki 19 metų. 
Užsiregistravusiem prieš liepos 
20 bus duodama 5 dol. nuolaida.

Stovyklos vyriausia vadovė 
rėno pašto ženklo ir oficialios bus Gitą Kupčinskienė iš Bos- 
metinės Baltų dienos reikalais, 
ragindamas rašyti laiškus ir rem
ti šiuos sverbius užsimojimus.

Bendruomenės ateities

Birželio 13 bus minimi birže
lio išvežimai. 9 vai. ryto bus mi
šios Švč. Trejybės bažnyčioj. Or- 

vorais. Antroji minėjimo dalis į-

Antenas Vasaitis iš Thompson,* Bus pasiųstas pakvitavimas, kad 
stovyklautojas yra užregistroo*Conn.

Spalio 9, po vasaros poilsio ir 

tinis Bendruomenės halius-šo- 
kiai. Programą atliks jau Seniai 
Hartforde bebuvęs visų mėgsta
mas Clevelando vyrų oktetas. 

siakalbiai. Visų vardu gėlių vai
niką padėjo LB apygardos pir
mininkas A. Vakselis, Tėv. Pau
lius Baltakis sukalbėjo Marijai 
pasiaukojimo aktą. Visi sugiedo
jo Marija, Marija, ir Lietuvos 
himną.'

Po šių iškilmių prasidėjo tik
ros pavasarinės gegužinės nuo
taikos. Kieme veikė Giraitės 
užkandinė su alumi ir įvairiom 
keptom mėsom. Buvo ir kitų 
valgių. Apatinėje salėje ir virtu
vėje veikė virtuvė ir baras.

Vieni įsikūrė kieme, kur kaitri 
saulutė visus-šildė. Kiti, ieško
dami pavėsio, svečiavosi ir už
kandžiavo apatinėje salėje.

Maironio lituanistinės mokyk
los mažesniųjų skyrių vaikai pa
šoko keletą tautinių šokių. Vai
kus visi sutiko džiaugsmingai ir 
karštai jiem plodami. Mamytės 
gi juos fotęgrafavo. >

Kadangi tai buvo LB pasku- 
tinė rinkiminė diena, tai ten ga
lėjo ir balsuoti už savo pasirink
tus kandidatus į LB Tarybą ir už 
atstovus į PLB seimą. Daug kas 
šia galimybe pasinaudojo.

Oras“ pasitaikė ypatingai gra
žus, tai suvažiavo labai daug 
žmonių. Jie netilpo aikštėje, tai 
reikėjo automobilius palikti gat
vėje. Šį kartą K. Židinio vadovy
bė buvo parūpinusi ir miesto 
policininkus, kurie sergėjo gat
vėje esančias mašinas, atėjo ir į 
pobūvį pasižmonėti.

Aikštėje linksmybės tęsėsi iki 
vakaro laidos. Tada jau ėmė 
žmonės skirstytis. Žemutinėje 
salėje dar poilsiavo vienas kitas 
ir ilgesnį laiką, (p.j.)

Neringoje
stovykla Neringoje

sto-

ton, Mass., stovyklos kapelio
nas —- kun. L. Zaremba, SJ.

Stovyklos mokestis:
1 savaitei: už 1 vaiką 

dol., už du — 180 dol., už
— 240 dol.

2 savaitėm: už 1 vaiką 
dol., už du — 300 dol., už
— 450 dol.

| šį mokestį įskaitomas 10 dol.

90 
tris

180 
tris

mens. Atsiunčiant registracįją,

Čekius rašyti: "Lithuanian 
Catholic Youth Asšn., Ateitis, 
Ine.". Juos siųsti adresu: B. Tu
tinai tė, 15-1 Hogarth Girele, 
Cockeysville, M D 21030. Telef. 
301 886-7183.

ko gegužės 15. Aptarta 1982 m. 
sąmata. Vilko atstovo kelionė į

Tautos Fttado taryba, iš
rinkta gegužės 1 New Yorke, 
tą pačią dieną pirmame posėdy 
pareigomis pasiskirstė taip: 

kai A. Firavičius, J. Giedraitis, 
L Grinius, A. Patamsis if J. 
Valaitis, sekr. L Banaitienė, na
riai: J. Audėnas, J. Bobelis, A. 
Janačienė, A. Markevičius, M. 
Noireikienė, J. Petrulis, A. Rin
ktinas, C. Vilnis. Taryba su
darė naują valdybą: pirm. J. 
Giedraitis, ižd. V. Kulpa, finansų 
sekretorės A. Katinienė ir J. 
Pumputienė, nariai J. Vytuvienė, 
A. Staknienė ir B. Lukoševičie
nė.

— Daumantas Cibas, žinomas 
kraštotyrininkas, rašytojas, foto
grafas, dievdirbis, gegužės 15 
staiga mirė savo sodyboj Vista, 
Calif. Velionis buvo gimęs 1907 
rugsėjo 20 Vabalninko valsč.

— Jonas Naujokaitis, rašy
tojo ir Darbininko bendradar
bio Prano Naujokaičio jaunesny
sis brolis, medicinos daktaras ir 
chirurgas, balandžio pabaigoj 
mirė Vilniuje. Velionis, medi
cinos mokslus baigęs Kauno 
universitete, buvo Raseinių ap
skrities gydytojas, sovietinėj 

į pensiją, gyveno Vilniuj ir dar 
dirbo greitosios pagalbos sky
riuj. Pr. Naujokaičio vyresnysis 
brolis Juozas, buvęs ūkininkas, 
mirė prieš kelerius metus.

— Kanados Lietuvių Fondo 
narių suvažiavimas vyko gegu
žės 2 Toronto Lietuvių namuo
se. 1981 gruodžio 31 Kanados 
Lietuvių Fondas turėjo 529,015. 
77 dol. Palūkanų ir kitų pajamų 
gauta 73,406.40 dol.

— Poezijos dienos Chicagoj, 
Jaunimo Centro kavinėj, vyks 
gegužės 28-29.

— Aušros gimnazijos suvažia
vimas vyks gegužės 29-30 Chi
cagoj, Jaunimo Centre.

— Rašytojas Vytautas Alantas 
po širdies operacijos grįžo namo 
ir sveiksta žmonos priežiūroj. Jo 
pagerbimas 80 m. amžiaus proga, 
atidėtas rudeniui, rugsėjo 26 
Tautiniuose Namuose Chicagoj.

— Dr. Jonas Račkauskas buvo 
paskirtas JAV vidaus reikalų 
sekretoriaus Jim Watt dvejų 
metų terminui Indiana Dunes 
National Lakeshore Advisory 
Commission nariu. Toj komisijoj 
dr. J. Račkauskas atstovauja JAV 
vidaus reikalų sekretoriui.

Lazdijų parapijos 1916 spalio 23 
vedė Pittsburghe, Pa., Oną Kiš- 
gailaMę iš Šilalės parapijos. Jie 
patys arba apie juos žiną malo
niai prašomi pranešti Darbinin
ko redakcijai.

Sąjungas leidiny "Rytų Lietu
va", 13-tame puslapy, 13-15 ei
lutėse nuo viršaus parašyta: 
"Lietuvos Tyrimo Institutas nu- 

kė ir tebeveikia. (Knygos leidė- 

tai gsH padaryti Iki birželio rnėn.

kotojų sąrašą foiygcje. Aukas 
siųsti adresu: Jonas Žadeikis, 
6522 So. Rockwell, Chfcago. 
III. 60629.



S .K. Aušros vyrų A komanda, laimėjusi Clevelando burmistro George V. Vofnovich 
pereinamąją taurę, kurią įteikia burmistro asistentas Vaclav Hyvnar ir žaidynių orga-

SPORTO ŠVENTĖ CLEVELANDE
XXXII-osios Š. Amerikos lietu

vių sporto žaidynės vyko Cle- 
velande gegužės 7-9. Pereitame 
Darbininko -numery buvo iš
spausdinta nemaža informacijos 
apie tas žaidynes ir kai kuriuos 
žaidynių laimėtojus. Šį kartą dar 
duodame papildomų žinių.

{ šias sporto žaidynes buvo 
suvažiavę apie 600 sportininkų 
ir vadovų, kurie rungėsi krepši- 
nyje, tinklinyje ir šachmatų pir
menybėse.

Mergaičių A tinkliny I vietą 
laimėjo Chicagos LSK Žara, II — 
Chicagos LSK Neris ir III — 
New Yorko Lietuvių Atletų klu
bo komanda.

Jaunių A tinkliny I vietą lai
mėjo Chicagos LSK Neris, II — 
Clevelando LSK Žaibas.

Šachmatų A klasėj I vietą 
laimėjo Juozas Chrolavičius — ' 
Hamiltono LSK Kovas. Jam ati
teko a-a. di. Algirdo NasvyČio 
atminunuFžmonos Brigitos Nas- 
vytienės skirta pereinamoji 
taurė.

Šachmatų B klasėj I vietą lai
mėjo Petras Okas — Baltimorės 
LAK, II — Aleksas Stasas — 
Clevelando AL Klubas, III — 
Juozas Jamaris — BA1 Baltimo
rės LAK.

Vyko draugiškos racųuetball 
žaidynės tarp Baltimorės LAK ir 
Clevelando LSK Žaibo vyrų ko
mandų. Laimėjo Clevelandas.

Sekmadienį įvyko sportininkų 
paradas ir iškilmingas aktas. Pa
radui vadovavo A. Jonaitis, pra
nešinėjo VI. Plečkaitis, laimėto
jam dovanas įteikė organizacinio 
žaidynių komiteto pirm. V. 
Jokūbaitis, talkinant LSK Žaibo 
klubo pirm. J. Kijauskui ir Alg. 
Bielskui. Himnus sugiedojo VI. 
Plečkaitis.

Pereinamąją Vyrų A krepšinio 
trofėją, paskirtą Clevelando bur
mistro George V. Voinovich, į- 
teikė jo asistentas Vaclav 
Hyvnar. Buvo atžymėtas ilgame
tis lietuvių sporto darbuotojas 
Vytautas Jokūbaitis. Jam ŠAL- 
FASS-gos plaketę įteikė centro 
valdybos vicepirm. Rimantas 
Dzirvonas iš Chicagos. Taip pat 
buvo atžymėta 1981 m. geriau
sia lengvatletė Rūta Maželytė. 
Jai plaketę įteikė ŠALFASS-gos

garbės narys Pranas Bemeckas.
XXXII-ąsias š. Amerikos lie

tuvių sporto žaidynes globojo 
Clevelando Lietuvių Amerikos 
piliečių klubas ir patikėtinių 
taryba, kuriai vadovauja pirm. 
Zenonas Dučmanas. Klubas savo 
patalpose penktadienio vakare 
suruošė sportininkų priėmimą 
su vaišėmis, muzika ir šokiais. 
Vadovavo direktorius Vytautas 
Sniečkus. Klubas taip pat pa
skyrė Vyrų A krepšinio laimėto
jui dovaną ir dovanas šachmatų 
laimėtojam. Pagarba Clevelando 
lietuvių klubo vadovybei.

Šeštadienio vakare Slovėnų 
salėj jaunimo šokių vakarui 
vadovavo Nijolė Motiejūnienė, 
talkinant Paulinai Mašiotienei,

r

darbininkui
PAREMTI AUKOJO

įvairius patarnavimus ar šiaip * Ivaška, Monroe, Conn., R. EdeL 
spaudą parėmę: man, Philadelphia, Pa., hm. S.

k 15 dol. —P. šilbąjoris, Syos- Raila, Maspeth, N.Y., A Ah-
set, N.Y. šausima, Chesapeake, Va.

PO 10 dol. — R. Kisielius, 7S0 dol. - V. Povilauskas, 

r- r

Linui Jokūbaičiui, R. Motiejū
naitei, I. Sniečkienei, St Pa- 
brinkiui ir kt.

XXXII-ųjų Š. Amerikos lietu
vių sporto žaidynių proga išleis
tas gražus 64 puslapių leidinys, 
redaguotas Algirdo Bielskaus ir 
Vacio Rociūno. Leidiny, išspaus
dinta Clevelando burmistro 
proklamacija, vysk. V. Blizgio, 
Lietuvos diplomatų ir lietuviškų 
veiksnių bei organizacijų vado
vybių sveikinimai, šių žaidynių 
vadovų ir pareigūnų sąrašai, žai
dynių pilna renginių ir varžybinė 
programa, o taip pat visų daly
vaujančių komandų sportininkų 
sąrašai. Pabaigoj pridėti ir svei
kinimai, parėmę programos iš
leidimą.

į šiuos leidinius
36 tomai .

B nuae atafantnimų Petras Klimas ... ................ $1125
Taukiame užsakymų papildomam L. E. tomuL 

Užsakymus siųsti: J-KapolSus, P O Box 95, So. Boston, MA 02127
Ttiet dieną (517) 268-7730, vakaraus (617) 282-2750.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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

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

ThtOtherSide

Holocaust
HISTORICAL EVIDENCE

DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ: t
. 9% palūkanų UŽ pnprsafna

12% už Skara CartHlcatas 500 doL sumomis.

Laisvi nuo mokesčių 
Paskolos — Namų

Tatetonaa: (212) 441-0700

15% palūkanom.
Čekių iikoMImal — Pensijos čekių

r, Po 5 dol — E. htelsąą Par 
sippany, N.J., V. Savukynas, 
Woodhaven, N.Y., kun. M. Cy- 
vas, Albany, N.Y., A Bakšys, 
Calverton, N.Y., A. Wac*eU,

u—m

savo uždaviniam* vykdyti, Lltatsvos Ltalsvds
1 X ■ ą^a__—n^a a ____ a____ a_________________________ na____

POEZIJOS KNYGOS 
VASAROS ATOSTOGOM

J. Šlekaičio, Rudens ritmu, 6 
doL

P. Melniko, Gėlių generacija, 
8 dol.

K. Grigaitytės, Marių vėjui 
skambant, 4 dol.

A. Gustaičio, Ko liūdi, puti
nėli, 7 dol.

A. Tyruolio, Žvaigždynų sona
tos, 9 dol.

K. Bradūno, Užeigoje prie Vil
niaus, 8 dol.

A. Jasmanto, Ir niekad ne na
molei, 6 dol.

■ J. Švabaitės, Vilties ledinė 
valtis, 7 dol.

L. Sutemos, Vendeta, 6 dol.
A. Veščiūnaitės, Žodžiai kaip 

salos, 5 dol.
A. Radžiaus, Priimk mane, 

mėnuli, 5 dol.
A, Radžiaus, Baltas mėnulio 

miestas, 3 dol.
L. Andriekaus, Saulė kry

žiuose,'3 dol.
A. Tyruolio vertimas, Novalio 

Himnai nakčiai, 6 dol.

Išparduodamos poezijos kny
gos. Visos po JL dol.:

PJ Sagsto, Saulėleidžio spin
duliuose. Pr. Naujokaičio, Auksi
niai rageliai ir Šviesos mergaitė. 
D. Sadūnaitės, Laiškai Dievui, 
Tu esi mano žemė ir Kai tu arti 
manęs. A. Jasmanto, Gruodas.

Woodhaven, NiX«, P. Šeibienė, 
Brooklyn, N.Y., A. Jarmas, Elfe 
zabeth, N.J., V. Stasiūnas, St 
Petersburg, Fla., P. Šimkus, 
Quincy, Mass., T. Aleksonis, 
Braintree, Mass., S. Jasalavich, 
Nashųa, N.H., A. Spakauskas,

v ' Philadelphia, Pa., kun. J. Krfe

os, San Jose, Calif., A Povilaus- 
kas, Woodhaven, N.Y., G. Rut-

Janušauskas, W. Hartford, Conn.,. 
K.. Mitinąs, Fremont Center, 
N.Y.A- Bender, Amityville, 
N.Y., V. Budnikas, Woodhaven, 
N. Y., A. Gruodis, Wappingers 
Falls, N.Y., J. Perminąs, Provi- 
dence, R. L, V. Baukys, Dear- 
bom Heights, Mich., A. Wishner, 
Lakevvood, Ohio, J. Augius, 
Baton Rouge, LA, V. Barius, 
Bridgeport, Conn., J. Dabrega, 
Brockton, Mass., S. Zabulis, 
Manchester, Conn., T. J akelai
tis, Woodhaven, N.Y., L. Parzel, 
Florai Park, N.Y.

4 dol. — K. Vasaitis, Belts- 
ville, Md. (

Po 4 dol. — J. Morkūnas,

V. Smaižienės, Gyvenimas ir 
darbai. F. Kiršos, šventieji ak
menys, J. Meko, Semenilldų idi
lės. B. Butkūno. Mėlyna diena. 
M. Vaitkaus, Neparašyti laiškai 
ir Aukso ruduo. A Karvelytės, 
Ne tie varpai. V. Bogutaitės, Lie
tus ir laikas. N. Narutės, Relik
vijos. R. Kisieliaus, Pirmoji sė
ja. A. Bražinsko, Už mylimą ša
lį. J. Kėkšto, Ramybė man. V. 
Joniko, Trys margi laiškeliai ir 
Brangmens. St Lauciaus, Res
publika. J. Kmito, Kvieslys į 
laisvę. J. Parojaus, Sulaužytos 
dienos, A Tyruolio, Kelionė, Philadelphia, Pa., E. Shablaus- 
Laukų liepsnos ir Lietuvos kara
liaus krikštas. L. Žitkevičiaus, 
Daiktai ir nuorūkos. K. Bradūno, 
Morėnų ugnys ir Sidabrinės ka
manos. J. Blekaičio, Vardai. O.B. 
Audronės, Žingsniai takeliu. K. 
Grigaitytės, Rudens sapnai. M. 
Aukštaitės, Rožių vasara S.Alifl- 
no, Alijošiaus lapai. J. Guto, 
Žilam plaukui. A Vilučio verti
mas, Martyno Fierro eilės. Ne
gęstanti liepsna, nežinomo auto
riaus

jvos. 
<ldol.

kas, Richmond Hill, N.Y. i 
Po 3 dol. — P. Uknes, Brook

lyn, N.Y., K. Silvinskas, Penn-- 
dėl, Pa.

religiniai sonetai ii Lietu- 
Persiuntimui pridedama 1

Darbininkas
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Maspeth, N.Y., L. Dovydėnas, 
Clarks Summit, Pa., S. Pusvai
kis, St Petersburg Beach, Fla., 
A. Razutis, Los Angeles, Calif., 
A. Leonard, Tobyhanna, Pa., 
A Siaurusaitis, Ellicot City, Md.

Po 1 dol. — E. Stanulis, Law- 
rence, Mass., J. Berteska, Kear- 
ny, N.J., J. Vazalis, BaltimonL 
Md., J. Juodis, St Petersburg 

Tla., T. Ramonas, Clevelaną 
Ohio.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Dainos, muzika ir gėlės—pagal 
Prano Lemberto žodžius J. Gai
delio, G. Gudauskienės, St Gai-‘ 
leviČiaus, O. Metrikienės ir St 
Graužinio kūrinius dainuoja so
listai, vyrų kvartetas ir chorai.

' 12 skirtingų kūrinių. Stereo. Kai
na 9 dol. Persiuntimui prideda
mas L dol.

Leonas Baltrus — arijos ir dai
nos: Kur bakūžė samanota, Ne 
margi sakalėliai, Žvaigždutė, 
Liepė' tėvelis, Pieta Signore, 
Berceuse from “Jocelyn”, arijos 
iš operų “Fedora”, “La Bo- 
heme”, “Madama Butterfly”, 
“L’Elesir d’amore”, “Rigolet- 
to” ir “The Magic Flirte”, Only 
a Rose and Ali the Things you 
are. Kaina 8 dol. Persiuntimui 
pridedama 1 dol.

Taip pat gaunamos ir šios nau
jausios plokštelės: Aras... toli 
nuo tėvynės — Toronto vyrų 
choro dainos, kaina 10 dol.; Ne
rija — Clevelando studenčių 
vokalinio vieneto dainos, kaina 
8 dol.; Pavasaris, įvairios dai
nos, įdainuotos dvynukų šalčių 
Vokietijoj, kaina 10 dol.; Motu

Reta proga Įsigyti anglų kalba dvi vertingas knygas 
papiginta kaina:

LITHUĄNIA 700 YEARS, by A. Gerutis. 15 doL

SOVIET GENOCIDE IN LTTHUANIA, by 4. Pajaujis- 
Javis. 12 dol.

Užsisakant abi-knygas, mokama tik 25 dol.
Persiuntimui pridedamas tik 1 doL
Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207

LITHUANIAN COOKERY
(ln Engllah, 316 pagss, prfcv 8 doL)

Agronome* te. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių

doL Darbininkas, 341 HlgNand Blv<L, Brooklyn, N.Y. 112*7.

Užsakau “Llthuanlan Cookery*'

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė------

ORBITAIR INTERNATIONAL, LTO.
> ■ < / . ■ X * / j*'

MEMBER OF ASTA IATA FIRST FAMILY OF TRAVEL

BALTIC-AT-LEISURE TOURSno lietuvių ansamblio dainos,

lietuviškų dainų rinkinys, kaina 
8 dol. • CHOKE of 3 ITMERMES • Rrat-CtoM Servicm Hotels

• RmomMa. AM-IndusM Costs « Escortad irom USA via Rnnalr

Tour t Vįlnius — Mncow — Uningrad 10 Days
Tour H Vilnius — Moacou—UnMgrtadplut Mga 15 Dw*
Tour III Vilnius — Moko* — Leningrad A Romą 15 Dsys

Fsaturos Mete* Grot* or MPCt Hrlmt aflh dapartvM Muitai Atot •* 
maata dMy, caNuaoliMsAa oMtataMl oanstara, gaMšą Mastas vtaM» • 
tanspcMMion sn tour, ’ 
UMtMias-apatStaMtoi
Asm just $1(189 to $1799 f* psnon tasutote occupancy.

For Fraa Brachure Mtter. Contod:

dol. už kiekvieną pkAštelę.
šios ir kitos lietuviškos plokš

telės, lietuviškos knygos ir su
venyrai gaunami Dafbir1-1—J 
ministracijGj.



įžįg'a.

&o vardu J. Valaitis, vienos 
SLA kuopos —J. Kiaunė.
" PtiaidMas gegužės 12, trečfe- 
dien|, iž Apceti^tinao parapijos

e .. mjoej p satKmų j
vieniuolyną, atvytas pas lietuvius 
pranersKonus 1 vk> metais į 
Greene, Maine; ton čia būrėsi 

__ __  _ _ patys pirmieji lietuviai pranciš- 
parapijosvargoni^iak^“Matas femtf » «d^kr». Atffcęs kandi-

lė ir pmesgu&rtMts bmpd ži- 
nonn nė tik
dSkonam, liet ir apyČĖdūės tie- 
tiivnm bėi mnerikfeSma. Tad

mirun, o' K sepiymą brcJių 
Hfco gyventi tik antras iŠ eilės, 
dabar su ledsaBt gyvenąs Flo- 
rtiki VMfaStafainirę. Ka* 
žimieias buvo jauniausias Šei
moj.
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Vainikų diena — Memorial 
Day yra gegužės 31, pirmadienį. 
Tą dieną Darbininko redakcija 
ir pranciškonų spaustuvė ne
dirbs.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje gegužės mėnesį vyko 
egzaminai. Gegužės 22, šešta
dienį, visa mokykla nusifotogra
favo. Ateinantį šeštadienį, gegu
žės 29, pamokų nebus. Pas
kutinė Šių mokslo metų diena 
mokykloje bus birželio 5, šešta
dienį. Mokslo metai užbaigiami 
birželio 6, sekmadienį. Tą dieną 
12 vai. bus jaunimo mišios Kul
tūros Židinyje, o po jų — moks
lo metų baigimo aktas.

Kario žurnalo redaktorius Zig
mas Raulinaitis, redagavęs žur
nalą 28 metus, iš tų pareigų 
pasitraukė. Nuo balandžio mė
nesio redaguoti Karį leidėjai pa
kvietė Vladą Šakalį. Žurnalą lei
džia New Yorko ramovėnai, ku
riem dabar pirmininkauja dr. E. 
Noakas. Karį administruoja Al
fonsas Samušis, spausdina 
pranciškonų spaustuvė Brookly- 
ne.

Dail. Giedrė Montvilienė da
lyvauja kolektyvinėje parodoje, 
kuri vyksta Horizon galerijoje, 
714 Lerington Avė., prie 57 
St, Manhattane. Paroda atidary
ta gegužės 16, uždaroma gegu
žės 30. Dalyvauja keturi daili
ninkai. Giedrė Montvilienė yra 
išstačiusi savo surrealistinę ta
pybą. Galeriją galima lankyti sa
vaitės dienomis nuo 10 iki 7 v.v., 
sekmadienį nuo 10 iki 6 v.v.

N.Y. Liet Gydytojų Draugijos 
susirinkimas buvo gegužės 23, 
sekmadienį, 2 vai. popiet dr. B_. 
Jankausko namuose, Fort Sa- 
longa, L. I. Padarytas praneši
mas apie gydytojų suvažiavimą 
Chicagoje, nutarta paremti 
Kultūros Židinio fondą, svarstyti 
kiti einamieji reikalai. Dr. Vytau
tas Avižonis padarė mokslinį 
pranešimą apie gliaukomą. New 
Yorko Lietuvių Gydytojų 
Draugijai pirmininkauja dr. V. 
Avižonis.

N. Y. Liet. Dantų Gydytojų 
draugijos metinis susirinkimas 
įvyko gegužės 23 pas Filomeną 
Ignaitienę. Atidarė ir vadovavo 
pirmininkė Elena Vilčinskienė. 
Išklausyta dr. Austės Trojanaitės 
paskaitos apie peridento tvarky
mą. Ji parodė skaidres iš savo 
praktikos. Išrinkta nauja valdy
ba: pirmininkė Birutė Paproc- 
kienė, sekretorė Pelagija Levic
kienė iš New Jersey, iždininkė 
Sofija Sližienė. Susikaupimo mi
nute prisimintas miręs dr. V. 
Damijonaitis. Į susirinkimą atsi
lankė 13 narių. Įstojo 3 naujos 
narės. Po susirinkimo buvo vai
šės.

Birželio trėmimam prisiminti 
ir R. Kalantos susideginimo de
šimtmečiui paminėti komitetas 
posėdžiavo gegužės 21 ir deta
liau aptarė visą programą. Mi
nėjimas rengiamas birželio 13, 
sekmadienį. Pamaldos 11 vai. 
bus Apreiškimo parapijos baž
nyčioje, gi akademinė minėjimo 
dalis bus 3 vai. popiet Kultū
ros Židiny. Židiny tą dieną bus 
galima gauti liętuviškus pietus. 
Greit bus sudaryta visa minėji
mo programa ir tuoj bus pa
skelbta spaudoje.

Lietuvių Bendruomenės 30 
metų sukaktis New Yorke bus 
paminėta lapkričio 7.

Maspeth, N.Y., Vainikų die
nos proga gegužės 31 vyks para
das. | jį yra pakviesta ir Lietu
vos vyčių 110 kuopa.

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
mėnesinis susirinkimas vyks 
trečiadienį, birželio 2,7 vai. vak. 
V. Atsimainymo lietuvių parapi
jos salėj, Maspeth, N.Y. Rengė
jai kviečia atkreipti dėmesį į 
ankstesnę pradžios valandą. Bus 
apsvarstyti dar nebaigti reika
lai, o po to bus patiekta spag- 
hetti vakarienė.

LMK Federacijos New YoAo 
Hubo susirinkimas - pabendra
vimas bus birželio 6, sekma
dienį, 2 v. popiet pas klubo pir
mininkę Jadvygą Laucevičienę, 
88-17 77 Street, Woodhavene. 
Tai bus paskutinis susirinkimas 
prieš vasaros atostogas. Visos 
narės maloniai prašomos daly
vauti.

Lietuvos vyčių Vidurinio At
lanto apskrities suvažiavimas 
vyks birželio 6, sekmadienį, 
Newark, N.J., švč. Trejybės lie
tuvių parapijos patalpose. Mi
šios 12 vai., po jų pusryčiai. 
Posėdžiai pradedami 2 vai. po
piet. Autobusas nuo Maspetho 
lietuvių bažnyčios išvyks 10:30 
vai. ryto ir sustos 11 vai. prie 
Aušros Vartų bažnyčios Man
hattane. Norį vykti autobusu 
apie tai praneša Jonui Adomė
nui.

A. a. Jonui Mikulskiui gegu
žės 4 mirus, jam pagerbti Kul
tūros Židiniui aukojo: po 20 
dol. — Stasys ir Marytė Juo
daičiai, Viktoras Čemiukas, 15 
dol. — Helen Matulionis, 10 dol. 
— Jonas ir Helen Kontautai. 
Aukotojam nuoširdžiai dėkoja 
našlė Stefa Mikulskienė.

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putname, Conn. 
liepos 25. Autobusas išeina sek
madienį 6:30 v.r. iš Kultūros 
Židinio kiemo, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. Septintą 
valandą sustos ties S balins Fun- 
eral Home, 84-02 Jamaica Avė., 
Woodhavene, N.Y. Kelionė as
meniui’ 18 dol., rįskaitant ir įėji
mą į pikniką. Regbtraotis pas 
M. Šalinskienę —296-2244 arba 
Darbininko administracijoje — 
827-1351.

Motinos dienos minėjimą ap
rašant (Darbininko nr. 19), nety
čia buvo praleistas vienas mo
mentas. Tomas Gedminas, jau
nas berniukas, Maironio litua
nistinės mokyklos pirmųjų sky
rių mokinys, padeklamavo savo 
paties parašytą eilėraš^, skirtą 
mamytei. Minėjimas buvo gegu
žės 9 Apreiškimo parapijos sa
lėje.

TAUTOS FONDAS DĖKOJA
A. a. dr. Vytauto Damijonaičio 

atminimui Genovaitė Stančienė 
Tautos Fondui paaukojo 25 dol. 
A. a. Aivos Žarskuvienės atmi
nimui Liudas Tamošaitis Tau
tos Fondui paaukojo 15 dol. 
A. a. Vinco Meiliūno atmini-. 
mui Juozas Audėnas Tautos 
Fondui paaukojo 5 dol.

EKSKURSIJA Į 
KENNEBUNKPORTĄ

Tradicinė ekskursija autobusu
pas Tėvus pranciškonus Ken- 
nebunkporte, Maine, šiais me
tais daroma ne Darbo dienos 
savaitgaly, bet JAV nepriklauso
mybės šventėj. Autobusas iš 
Kultūros Židinio kiemo išvyks 
liepos 3, šeštadienį, 8 v.r. Pake
liui sustojama prie Shalins 
Funeral Home, 84-02 Jamaica 
Avė. Wooddhavene. Į New Yor- 
ką grįžtama liepos 5 vakare. 
Kelionė, nakvynė ir valgis 5 
kartus — asmeniui 105 dol. šios 
kelionės reikalais skambinti Ma
rytei Valinskienei 296-2244 arba 
Tėvui Petrui 827-1351. Anksčiau 
užsiregistravę pasirenka vietas 
autobuse bei kambarius vasar
vietėse.

roję vietoje vienos šeimos na
mas iš 8 kambarių Woodhavene, 
netoli Cblumbia banko. Prašo
mi 65,000 dol. Skambinti 847- 
5522.

Parduodami vyriški tauti
niai drabužiai vidutinio dydžio 
jaunuoliui. Kaina labai priei
nama. Galima teirautis Darbi
ninko administracijoj. Tel. 827- 
1351.

Skautų sporto švasto bus bir
želio 26 ir 27 Maironio parke 
Worcester, Mass. Tai bus jubi
liejinė — 25-toji sporto šventė. 
Dalyvaus komandos iš Bostono, 
New Yorko, Hartfordo, Worces- 
terio, pavieniai sportininkai iš 
Washingtono, Phiiaddph^os ir 
kitur. Bus varžybos krepšinio, 
tinklinio, stalo teniso, lengvosios

tradicinis Joninių laužas. *
Rūta Kietelyte gegužės 16 už 

savanorišką darbą šv. Jono ligo
ninėje gavo Sveikatos departa
mento žymenį. Iš ten dirbusių 
50 mergaičių ji buvo tik viena 
lietuvaite, šį rudenį JL pradės 
mediciBoą seserų ^hėdįii 
Hunter kolegijoje, New Yorke.

Tėv. Benvemsto Ramanausko, 
OFM, parašyta nauja knyga “Aš 
savo atlikau* atiduota spamdin- 
ti pranciškonų spaustuvei Brook- 
lyne-

Apreiškimo parapijos metinis 
piknikas įvyks rugpjūčio 1 Platt- 
deutsche Parke, Franklin Squa- 
re, L.I.

Emilija Sandanavičienė iš 
Lietuvos gavo žinią, kad ten ba
landžio -18 Alytuje mirė jos ma
mytė —Gabrielė Tomkevičienė, 
sulaukusi 94 metų amžiaus. Bu
vo ištremta į Sibirą, kur išbuvo 
15 metų ir kur mirė jos vyras 
ir du sūnūs. Jos pačios prašy
mu, ji buvo palaidota Krikštė
nų parapijos kapinėse. Brookly- 
ne gyvena dvi jos dukros — 
Emilija Sandanavičienė ir 
Veronika Avižienė. Už jos vėlę 
mišios bus aukojamos birželio 5, 
šeštadienį, 9 v.r. Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje. Dukros kvie
čia draugus ir pažįstamus daly
vauti mišiose ir pasimelsti už 
velionę.

GREAT NECK, N.Y.

Kaip praeity, taip ir šiais me
tais Great Necko lietuviai yra
pakviesti dalyvauti Memorial 
Day parade, kuris bus gegužės 
31, ^pirmadienį. LB apylinkės 
valdyba visų Great Necko lie- , . „ 
tuvių vardu kvietimą priėmė fr - J 
sutiko > parade dalyvauti.

Paradas prasidės punktualiai 
9 v.r. nuo Shenck Avė. (antra 
gatvė už geležinkelio stoties 
kairėje pusėje).

Visi lietuviai, nežiūrint, kur

Rinkimuose į JAV LB dešimtą
ją tarybą ir į PLB šeštąjį seimą 
New Yorko apygardoj dalyvavo 
770 balsuotojų.

!Į'JAV LB dešimtąją tarybą 
kandidatavusieji gavo balsų: Ro
mas Kezys 470, Kazimieras Pu- 
gevičius 468, Kornelijus Bučmys 
464, Vytautas Alksninis 453, 

_ ________ __  Aleksandras Vakselis 419, Regi- 
jie gyventų, prašomi kuo gau- . na Radikienė 384, Jonas Adomė- 
siaustai dalyvauti šiame parade. 
Prašoma, kad moterys būtų pa
sipuošusios tautiniais drabužiais.

Po parado — 1 vai. popiet 
Kings Point parke (važiuoti per 
Steamboat Road) ruošiamas lie
tuvių piknikas. Ir ten kviečiami 
visi lietuviai dalyvauti. Piknike 
nei maistas, nei gėrimai nebus 
parduodami, todėl visi prašomi 
tuo patys pasirūpinti. (LB Great 
Necko apylinkės valdyba)

SUVENYRAI
Automobiliam lipinukai 

(decal), Lietuvos Vytis su tri
spalve ir stilizuota Vytis, lipina
ma iš vidaus. Lietuvos Vytis su 
trispalve ir Amerikos-Lietuvos 
vėliavomis bei Vytim, lipinama 
išorėj. Kaina po 1 dol.

Lipinukai išorėj LABAS, 
SVEIKAS ir kiti po 1.50 dol. 
Lietuva su Vytim, L.T. 2 dol.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (base)
— 1.50 dol. Lietuviška ir JAV 
vėliavėlės su pastatymo kaladė
le (Base) — 2 dol.

Šie ir panašūs suvenyrai, lie
tuviškos knygos ir plokštelės 
gaunama Darbininko adminis
tracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Q U E E N S COLLISION 
CENTER INC. Expert auto 
body worirs'— Ducco painting
— Welding — Fnuneš straigh- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
tvenue, Richmond Hill, N.Y.

1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 

(N.Y., N.J. Ir Conn.) Apsidraus-

964-3500. Valu, savaitgaliais: 201 
654-3756.
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Kasos kredito unija praneša, 
kad taupytojai, padėję j Kasą 
20,000 dol. ar daugiau, gali gau
ti aukštesnes palūkanas'negu 
iki šiol duoda bet kurie bankai. 
20,000 dol. certifikatai dabar Ka
soje neša palūkanas, kurios yra 
2% didesnės už US Treasury 
Bills lakštų terminuotus indė
lius. Suinteresuoti santaupas iš 
kitų bankų pervesti j Kasą arba 
pakelti Kasoje esamą sumą, pra
šom skambinti 212 441-6799 ir 
prašyti Laimą Leleikienę arba V. 
Vebeliūną dėl vėliausią pro
centų ir sąlygų. Kasos įstaiga 
veikia 6 dienas per savaitę.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
RINKIMŲ REZULTATAI 
NEW YORKO APYGARDOJ

nas 346, Aloyzas Balsys 314, 
Kęstutis Miklas 246.

METINIS
OKCSRTAS

VYRŲ CHORAS 

PIANO—Dalia SAKAITE

chorai diriguoja Viktoras RALYS

įkomponuoja Dalia SAKAITE

Po koncerto bot įtekama vakaronė. Užbaikime iį darbo aosoną neotaMagai, o 
vasaros poRalp ttaobgaa antikinio džiaugsmingai, tinkamai ao daina, tokiais Ir tt.1

MALONIAI VISUS KVIEČIAME .... TIKIMĖS ...IR LAUKIAME ...
JŪSŲ ATSILANKYMAS MUMS BUS MIELIAUSIAS ATPILDAS BEI TEIGIAMAS 
CHORO ĮVERTINIMAS.

VYRŲ CHORAS "P E R KŪNAS

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 
SUTINKA NAUJĄ KLEBONĄ

Naujas Aušros Vartų parapijos 
Manhattane klebonas kun. Vy
tautas Palubinskas gegužės 9 per 
sumą susipažino su savo nau
jais parapiečiais. Visus pasveiki
no ir pasidžiaugė, kad gegužės 
mėnesį Marija rado šiai parapi
jai lietuvį kleboną. Padėkojo 
kun. John Bida, buvusiam para
pijos administratoriui, už gausią 
talką pirmomis klebonavimo 
dienomis.

Į PLB šeštąjį seimą kandida
tavusieji gavo balsų: Kornelijus 
Bučmys 440, Kazimieras Pugevi- 
čius 437, Algirdas Šilbajoris 417, 
Aleksandras Vakselis 416, Jonas 
Adomėnas 304, Aloyzas Balsys 
278, Kęstutis Miklas 221.

New Yorko LB apygardos rin
kiminė komisija dėkoja visom 
LB apylinkių rinkiminėm komi
sijom, kurios savo darbą atliko 
gerai.

VYKUCHORO

PERKŪNAS
1S-TAS

Sekantį sekmadienį, gegužes 
16, buvo parapijos metiniai pie
tūs. Sveikindamas svečius, kun. 
V. Palubinskas ragino visus daž
niau lankyti savo lietuvišką pa
rapiją. Sveikinimo žodį tarė taip 
pat ir pietuose dalyvavęs Lie
tuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis. Ilgametė parapijos narė 
Milly Kscenaitis Pietz užrišo 
naujam klebonui sveikinimo 
juostą, o vyčių 12 kuopos pir
mininkė Helen Yurkus įteikė 
kunigui John Bida dovanėlę. 
Juozo Boley iniciatyva visi su
giedojo “Ilgiausių metų”, o abu 
kunigai prapjovė didžiulį 
pyragą.

Po pietų klebonas svečiam 
pristatė savo “geriausią draugą”, 
su kuriuo atvyko iš Patersono: 
Aidį, didžiulį vilkinį šunį- $iš 
apėjo, visą salę it daug kam pa
davė sveikinimo koją, ilgiau su
stodamas prie tų, kurie jį vaiši
no stalo gardumėliais.

Ilgai dar visi šnekučiavo ir 
pirko gausios loterijos bilietus. 
Daug kas paliko salę būdamas 
laimėtoju ne tik materialiai, bet 
ir dvasiškai.

Dalia B.


