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Savaitės 
Įvykiai

KAIP MOKOMI PROPAGANDISTAI
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 55

Sov. S-gos valdovas Andropo-
Paskaita apie valstybę Ir

POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II 
KALBA LIETUVOS VYSKUPAM

Okupuotos Lietuvos vyskupų 
konferencijos nariai po 45-rių

ne. Apie jų viešnagę rašyta

je. Ten pirmame puslapyje pra
dėtas spausdinti ir popiežiaus 
Jono Pauliaus II kalbos, pa
sakytos lietuviam vyskupam, 
vertimas iš lotynų kalbos, čia 
vertimą tęsiame, užbaigiame ir

žodžius lietuviškai.

kandidatų į kunigu* skaičius.

nybai tiek dvasiniu, tiek teolo
giniu, tiek pastoraciniu atžvil
giu. Reikia rūpintis, kad būtų 
parenkami tinkami auklėtojai ir 
dėstytojai, reikia budėti, kad

vidutinės tolinašos raketų ir jų 
sviedinių skaičių Europoj su 
Nato valstybių turimų tokių pat 
raketų ir jų sviedinių skaičium, 
bet į šį skaičių turį įeiti ir Bri
tanijos ir Prancūzijos turimos 
tokios pat raketos. JAV iki šiol 
pabrėždavo, kad Britanijos ir 
Prancūzijos raketos negali pasi
daryti tik tarp JAV ir Sov. fi
gos vedamų derybų objektu, o 
be to, Andropovas nepasakęs, 
ar jis raketas sunaikins ar per
kels į Sov. S-gos azijinę sritį.

Prezidentas Reagan savo kal
boj kongresui dėl centrinės 
Amerikos ateities pareiškė, kad 
dėl ten vykstančių įvykių susi
darąs pavojus JAV saugumui, ir 
ragino kongresą paremti jo su
darytą ūkinės ir karinės pagal
bos Salvadorui planą.

Izraelis įspėjo JAV, kad Sov. 
S-ga vis labiau įsitvirtina Siri
joj, kad ji pakeitė visus Sirijos 
prarastus ginklus naujais, kad 
jos pov. laivai yra laikomi Si
rijos Tartarus uoste ir kad so
vietų lakūnai valdo viršum Siri
jos skraidančius lėktuvus.

Argentinos vyriausybė viešai 
pripažino, kad ten yra dingę 
tūkstančiai žmonių, bet kad jų 
dingimas esąs pateisinamas dėl 
ten kairiųjų vykdyto teroro ir

1982 gegužės 10 Vilniaus 
marksizmo-leninizmo universi
tete Religinių reikalų tarybos 
įgaliotinio pavaduotojas Juozė
nas būsimiem propagandistam 
skaitė paskaitą tema — “Valsty
bė ir religija.” Paskaitos tiks
las — sustiprinti ateistų veda
ma kovą prieš Lietuvos Katalikų 
Bažnyčią. Todėl paskaitoje 
Juozėnas bandė bendrai nušvies
ti valstybės ir religijos tarpusa
vio santykius, iškelti propagan
distų darbo trūkumus bei klai
das, kartu nurodant gaires atei
čiai.

Vatikano radijo Įtaka
Juozėno nuomone, didelės įta

kos turi Vatikano radijas, kuris 
savo laidas į Sovietų Sąjungą 
transliuoja net septyniomis kal
bomis: ukrainiečių, baltarusių, 
lietuvių, latvių, rusų, gruzinų 
bei armėnų. Pastaruoju metu jos 
ruošiamos kvalifikuotai — atsi
rado pastovi valandėlė jauni
mui, laidose dažnai remiamasi 
“Kronikoje” pateikta medžiaga, 
o žmonės kur kas labiau domi
si, kai išgirsta apie vieną ar 
kitą netoli gyvenantį, pažįstamą 
asmenį.

Prancūzijoj kurį laiką vyko di
delės darbininkų, ūkininkų ir 
studentų demonstracijos prieš 
nedarbą, žemės ūkio produktų 
žemas kainas ir universitetuose 
padarytus mokomųjų dalykų 
pakeitimus.

Norvegijos karo laivai ir lėktu
vai kelias dienas medžiojo Nor
vegijos Hardanger fiorde paste
bėtus svetimus pov. laivus.

Popiežius Jonas Paulius II 
laišku paprašė Lenkijos vyriau
sybę paleisti iš kalėjimų politi
nius kalinius prieš jam atvyks
tant į Lenkiją, bet Lenkijos vy
riausybė šį jo prašymą atmetė.

Turkijos karinis prezidentas 
gen. Kenan Evren pareiškė, kad 
parlamento rinkimai įvyksią 
lapkričio 6, ir pasiūlė mažom 
giminingom partijom susijungti 
ir sudaryti didesnes, nes tada 
būsianti pastovesnė parlamento 
dauguma ir vyriausybė.

Italijos min. pirmininko Amin- 
tore Fanfani koalicinė vyriau
sybė, netekusi socialistų parti
jos paramos, turėjo atsistatydin
ti, bet prezidentas parlamento, 
kaip buvo tikėtasi, nepaleido ir 
paprašė senato pirmininką 
bandyti sudaryti naują vyriau
sybę.

Graikijos ir Turkijos užs. 
reik, ministeriai tarėsi dėl tarpu
savio santykių pagerinimo ir su
tarė susilaikyti nuo bet kurių 
veiksmų, kurie galėtų santykius 
pabloginti.

Nikaragvos kariuomenės da
liniai pirmą kartą susikovė su iš 
Sandinistų sąjūdžio pasitrauku
sio partizanų vado Eden Pasto
ta Gomez vadovaujamais parti
zanais.

Kambodijos princo Norodom 
Sihanouk vadovaujamą koalicinę 
demokratinės Kampuchea vy
riausybę pripažino Kinija, Ma- 
laysija, Bengladesh, Šiaurės Ko
rėja ir Mauritanija. J.T. tai pat 
ją pripažįsta.

Sov. S-gos vyriausybė sten
giasi prisivilioti mahometonų 
religijos pasekėjus ir juos įkur
dinti anksčiau paskirtoj žydų 
autonominio regiono teritorijoj 
— Birobidžane. Persikeliantiem 
žadama nemokamai pergabenti 
4,000 svarų namų apyvokos 
reikmenų ir duoti paskolą kar
vei įsigyti.

“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika”, pabrėžė Juozėnas, — 
korespondentų turi įvairiose 
respublikos vietose, o ją remia 
ir palaiko ne vien tik ekstre
mistiškai nusiteikę kunigai. 
Lektoriaus turimomis žiniomis 
respublikoje yra užregistruota 
1200 vienuoliaujančių moterų, 
kurių skaičius kasmet padidėja 
10%, ir dar tiek pat manoma 
yra neužregistruota.

Užmirškite “tamsybininkų” 
terminą

Religinių reikalų tarybos įga
liotinio pavaduotojas propagan
distam pasiūlė užmiršti dar 
gana dažnai dvasininkijai jų tai
komą “tamsybininkų” terminą: 
Vatikanas Romoje turi 17 aukš
tųjų mokslo įstaigų, Europoje 
veikia 45 katalikiški universite
tai.

Statistiniai daviniai apie 
religingumą

Kalbėdamas apie gyventojų 
religingumo laipsnį Lietuvoje, 
Juozėnas pateikė kai kuriuos 
statistinius duomenis. Pagal 
juos šiuo metu 41% Lietuvos 
gyventojų krikštija savo vaikus, 
35% laidojami su bažnytinėmis 
apeigomis, 22% jaunavedžių 
tuokiasi bažnyčioje, 22,000- 
23,000 paauglių kasmet prieina 
prie pirmos komunijos ir priima 
sutvirtinimo sakramentą.

— Šie duomenys gauti iš dva
sininkijos, bet jie žymiai su
mažinti, — nusiskundė lekto
rius.

ekstremistų. Iš 1200 vienuolių 
didesnė pusė taip pat yra jų 
įtakoje. Autonomiškai nuo 
ekstremistų veikiančių nėra. 
Oficialus Bažnyčios aktyvas 
labai skirtingas, be to, tiek baž
nytinius komitetus, tiek choris
tus veikia kunigai.

Lektorius piktinosi, kad žmo
nės nesutinka viešai pasisakyt 
prieš savo kunigus.

Kunigų ekstremistų veiklos 
sritys

Paskaitoje įgaliotinio pava
duotojas stengėsi apimti kunigų 
ekstremistų veiklos sritis: “LKB 
Kronika” — išėjo 52 numeriai. 
Tai leidinys, siekiantis iki 40 
psl. mašinraščiu rašytų lapų. 
Be jos pogrindyje dar yra lei
džiama apie 20 įvairių leidinių. 
Visų jų tiražas nedidelis, tiks
las — persiųsti į užsienį.

— Žmonių kurstymas prieš 
religinių susivienijimų nuosta
tus ir prieš įstatymus.

— Atitinkamai paruošti pa
mokslai. Viešai bažnyčios ren
kami parašai ir siunčiami pir
miausia į užsienį, o tik dėl akių 
valstybės vadovam.

— Nepaiso įstatymo, drau
džiančio organizuotai mokyti 
vaikus religijos.

Pasinaudoja klaidomis
Juozėno nuomone, ekstremis

tiškai-nusiteikę kunigai kvalifi
kuotai pasinaudoja “pasitai
kančiais atskirais neapgalvo-

tąis” faktais ir klaidomis, kaip 
‘‘nesusipratimais” ligoninėje 
(lektorius tvirtino, kad ligoninės 
administracija ne gali, o privalo 
suteikti atskirą patalpą ligo
niam, norintiem priimti religi
nius patarnavimus), įvairiais 
prasilenkimais mokyklose: į- 
žeidžiančio pobūdžio ateistiniais 
piešiniais, kurie tik sukursto tė
vus, įsitikinimų įrašymu į moki
nių charakteristikas, nevyku
siais mokytojų pokalbiais su 
tikinčiais mokiniais ateistine 
tema, kai mokinys pastatomas 
viešai, kaip prie gėdos stulpo, ir 
kamantinėjamas, elgesio su
mažinimu tikintiem mokiniam 
iki patenkinamo. Gali būti la
bai nepatogu, jei tėvai taip be
sielgiančius mokytojus paduos į 
teismą.

— Išaiškink paskui, — kalbė
jo Juozėnas, — kad mokinio el
gesys nepavyzdingas, ir tuoj 
žinios į užsienį.

— Praėjo tie laikai, kai 
“smulkūs” prasilenkimai lik
davo nepastebėti.

Tai turėdami prieš akis, per
eikime prie kai kurių rūpesčių 
bei problemų, kurios jum iškyla, 
atliekant s avo vyskupišką tar
nybą.

1. Kaip žinoma, jūsų tėvy
nėje yra daug žmonių, kurie il
gisi dvasinių vertybių ir trokšta 
pasinaudoti religijos pagalba, 
bet kunigų, kurie galėtų jiem 
dvasiškai patarnauti, yra per 
maža. Daug parapijų jau yra 
likę be savo kunigo, ir kyla bai
mė, jog netolimoje ateityje to
kių kunigo neturinčių parapijų 
skaičius dar padidės, ypač dėl 
to, kad daugelis gerų, žmonių 
išganymu uoliai besirūpinančių, 
kunigiška ištikimybe pasižymė
jusių, su pasiaukojimu Dievo 
tautai tarnaujančių kunigų jau 
yra pasiekę senyvo amžiaus 
arba yra silpnos sveikatos. 
Juos visus prisimenu savo mal
dose, prašydamas Dievą, kad 
palaikytų jų jėgas ir jiems pa- 

‘ dėtų atlikti savo misiją Bažny
čios gerovei.

tai, kurie turi tikro pašaukimo 
žymes. Seminarįjon priimtieji 
turi pajusti, kad vyskupai juos 
myli kaip akies vyzdį ir yra pasi
ryžę drąsiai ginti nuo pavojų, 
kurie gresia jų pašaukimui. La
bai gaila, kad ne visi, kurie 
nuoširdžiai trokšta tapti kuni
gais, gali būti priimami į Ku
nigų seminariją. Reikės dėti pa
stangas, kad seminaruos durys 
būtų atvertos visiem, kurie yra 
pašaukti Viešpaties tarnybai. 
Tiem, kurie yra priversti pasi
likti šalia seminarijos, reiškiu 
mano tėvišką meilę ir solidaru-

2. Su kunigų stoka siejasi 
seminarijų, kuriose ruošiami 
nauji kunigai, problema. Kadan
gi atskirose vykupijose nėra ga
lima rengti naujus kunigus, vei
kia viena tarpdiecezinė Kunigų 
Seminarija Kaune. Ji Lietuvos 
Bažnyčiai yra tarytum širdis, 
kurią išlaikyti dosniai padeda

Kas skatina ekstremizmą?
Lektoriaus nuomone, 

ekstremizmą skatina ir nemok
šiška ateistinė propaganda. Ne
malonus dalykas, kai rajoni
niuose laikraščiuose pasirodo 
straipsniai, besiremią pilnai ne
patikrintais faktais. Atsiranda __ ____ _________ _______
nemažai atvejų, kai kunigai paf’ visi?tiek kunigai, tiek pasaulie- ~ 
duoda į teismą rajoninių laik- £įai tikintieji. Reikia nesigailėti 

(nukelta į 2 psl) pastangų, kad padidėtų

Pasaulio Lietuvių Dienų vyriausias komitetas ir talkininkai. I-oje eilėje iš k. M. Re
inienė — kultūrinių pramogų komiteto pirm., V. Kleiza — PLB valdybos atstovas., 
M. Lenkauskienė — svečių komiteto pirm., dr. A. Razma — pirm., B. Bagdonienė
— lėšų telkimo komiteto pirm., Br. Juodelis — pirmininko pavaduotojas, D. Korzo- 
nienė — sekretorė, kun. dr. V. Rimšelis — religinių reikalų kom. pirm., L Bublienė — kultū
rinių renginių pirm., dr. P. Kisielius — PLB seimo pirmininkas; II-oje eilėje: J. 
Šlajus — spaudos komiteto narys, J. Šliažįęnė — bilietu k-to pirm., R. Dirvonis — 
Š ALFAS S-gos CV atstovas, A. Miltinas — ryšiam su valdžios Įstaigomis atstovas, K. Dočkus
— iždininkas, V. Abariūtė — V PLJK pirmininkė, Saulius Čyvas — PLJS atstovas, 
R. Kemežaitė — V PLJK vicepirmininkė, K. Laukaitis — ūkio reikalų vedėjas, V. Momkus — 
dainų šventės pirm., A. Juodvalkis — spaudos komiteto narys, Jonas Baris — transportacijos 
komiteto pirm., Ritonė Rudaitienė — spaudos informacijos komiteto pirm., V. Lukas
— meninio komiteto pirm. Nuotr. Z. Degučio

Dvasinius pašaukimus ug
dykite su ypatingu rūpestingu
mu. Kiekvienoje parapijoje te
būna meldžiamasi, kad Dievas 
siųstų daug ir gerų darbinin
kų į savo piūtį.

3. Kita sunki problema, kuri 
jum labai rūpi, yra krikščio
niškas jaunimo auklėjimas. Rei
kia dėti visas pastangas, kad 
jaunimui būtų perduodamos ti
kėjimo tiesos, kad jaunoji karta 
pažintų tą tiesą, kuri padaro 
“laisvus” (Jn 8, 32). Tai yra 
Bažnyčios misija, kurią mokan
čioji Bažnyčia pabrėžia visu 
rimtumu. II Vatikano susirin
kimas įspėja, kad tikėjimo skel
bimas ir katekizacija turi visada 
užimti pirmą vietą.

Neužmirštamas mano pirm
takas popiežius Paulius VI sako: 
“Evangelijos skelbimas nėra 
toks uždavinys, kurį Bažnyčia 
savo nuožiūra galėtų vykdyti 
arba kurio galėtų nevykdyti, 
bet yra paties Jėzaus Kristaus 
paskirta pareiga, kad žmonės 
galėtų tikėti ir pasiekti išgany
mą” (Evangelii nuntiandi, 5; 
AAS 68, 1976, p. 8). Jaunimą 
reikia ginti nuo šiuolaikinio pa
saulio pinklių, kurios atitraukia 
nuo tikėjimo ir veda į abejin
gumą. Žinau, kokiomis sunkio
mis sąlygomis jum reikia atlik
ti šią svarbią pareigą. Dėl to 
prašau, jog padarytumėte visa, 
kas jūsų jaunimą paskatintų 
sustiprinti savo tikėjimą ir nau
dotis sakramentais.

4. Gerai žinote, Brangieji Bro
liai, kad Bažnyčios pastangos 
jaunimo
niausiai negali atsiekti savo 
tikslo be šeimos pagalbos. Šei
mos pagalba čia yra nepamai
noma. Dėl to reikia kuo rūpes
tingiausiai dėti visas pastangas, 
kad šeima ne tik išlaikytų savo 
natūralinį ir religinį tvirtumą, 
bet kad galėtų laisvai perduoti 
savo vaikam tikėjimo dovaną. 
Juk vaikai yra Bažnyčios ir tau
tos ateitis, šeimoje yra sutelk
tos ir busimosiom kartom kaip 
brangus palikimas perduoda
mos dorybės, dvasinės gėry
bės, gražūs krikščioniški papro
čiai, kuriuos kaip kultūrinį ir 
dvasinį turtą yra išugdžiusi lie
tuvių tauta, šiais laikais, kada

(nukelta i 2 vtl)

katekizacijoje; daž-

Torino dienraštis La Stampa

pasimatymų atspausdino stam-

laųja daugiau laisvė* tikto- 
tiesiem Lietuvoje”. Dienraštis 
pristato Lietuvą kaip kraštų, ku-Itakingas Milano dienraštis

II Corriere della Serą, vienas 
labiausiai skaitomų laikraščių 
visoje Italijoje, Popiežiaus susi- lias ir stiprias šaknis visos tau

to* gyvenime.

tulikų kunigus už tai, kad jie 
nesutiko pripažinti vyriausybės 
įsteigtos katalikų patriotų lygos 
ir nutraukti santykius su Vati
kanu.

Tlkinčiųjų teisėm ginti

kun. Svarinską ir jo bernišką

.'V'-* .

LIETUVOS VYSKUPŲ VIZITO 
ATGARSIAI KITŲ SPAUDOJE

Daug dėmesio paskaitoje 
buvo skirta 1972 susikūrusiam 
Tikinčiųjų teisėm ginti katalikų 
komitetui, kuris jungia 7 kuni
gus, Juozėno tauomone, visus 
ekstremistus. Propagandistam 
buvo pašildyta užsirašyti jų 
pavardes ir adresus.

— Šios grupės susiformavi
mas ne atsitiktinis, — kalbė
jo Juozėnas, — jos pasirodymas 
sutapo su atakomis už žmogaus 
teises ir disidentų judėjimu 
Maskvoje. Aišku, kad čia turėjo 
būti postūmių iš šalies. Blogiau
sia, kad aplink tą grupę bū
riuojasi apie 60 kunigų, irgi

Apie Lietuvos vyskupų oficia
lų apsilankymą pas popiežių 
Joną Paulių II-ąjį plačiai pra
nešė visi didieji Italijos laikraš
čiai. Audienciją paminėjo ir di
džiosios užsienio spaudos agen
tūros. Romos dienraštis II Tempo 
informaciją apie Lietuvos vys
kupų pasimatymą su Popiežium 
pateikia stambia antrašte — 
“Šventasis Tėvas pakviestas 
apsilankyti Lietuvoje”.

Toliau dienraštis rašo, kad 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
pirmininkas savo sveikinimo žo
dyje Šventajam Tėvui visų 
Lietuvos tikinčiųjų vardu išreiš
kė gilų troškimą, kad Popiežius 
kada nors galės aplankyti Lie
tuvą. Romos dienraštis toliau 
pateikia paties Popiežiaus kal-

bos Lietuvos vyskupam būdin
gesnes ištraukas, ypač atkreip
damas dėmesį į tą kalbos vietą, 
kur Popiežius reiškiš troškimą, 
kad tikėjimas galėtų visu savo 
grožiu pasireikšti lietuvių tau
tos gyvenime, naudodamasis 
pilna sąžinės bei religijos lais
ve.

šis vizitas padės išspręsti lietu
vio vyskupo tremtinio Julijono 
Steponavičiaus sugrąžinimo į 
pareigas klausimą.

Vyskupo Steponavičiaus ne
atvykimas į Romų drauge su 
kitais Lietuvos vyskupais, rašo 
II Corriere delh Serą, liūdesiu

NUTEIS*
KUN. A. SVARINSKĄ

Kaip buvo skelbta spaudoje, 
Vilniuje vyko kun. Alfonso Sva-

eilė straipsnių apie religtyo* per-

pristato kaip istorinį įvykį, pir
ma todėl, kad šis susitikimas iš 
viso galėjo įvykti pirmų kartų 
po 45-erių metų, antra, kad Lie
tuvos vyskupai išreiškė troš
kimą, kad Popiežius aplankytų 
Lietuvą, ir, trečia, kad tikimasi,

kalėjimo ir 5 metam tremtie*.

kevičiui.
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palaimos žios dienos darbam,

tė JAV rytinio pakraščio LB

‘ valdybos veiklą, pasiklausyti 
' apie LB pagrindinių ląstelių 
‘ darbus ir patyrimus ir išgirsti

linkių atstovų ir darbuotojų 
konferenciją. Ją darbotvarkėj 

; numatytu laiku pradėjo ir jai 
' vadovavo Jonas Urbonas, pa- 
( brėždamas, kad čia susirinkta

•MMi

Trečiąją premijų 
Šventę pasitinkant 

Pakvietus į prezidiumą krašto 
Prie JAV LB Krašto valdybos ros darbuotojus, kurie dažnai valdybos pirm. dr. Antaną But- 
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kų, Švietimo tarybos pirm. 
Joną Kavaliūną, Religinių 
reikalų tarybos pirm^ kun. Ka
zimierą Pugevičių ir Kultūros 
tarybos pirm. Ingridą Bublienę, 
konferenciją sveikino jos globė
jai — LB Connecticut apygardos 
pirm. Albina Lipčienė, New 
Haven LB apyl. pirm. Jonas 
Šaulys ir tos pat apylinkės val
dybos narė Vaiva Vėbraitė, į 
LB atėjusi per lituanistines mo
kyklas ir seminarus. Raštu kon
ferenciją sveikino tolimos Flori
dos apygardos vardu jos pirm. 
Antanas Gruzdys, o jai čia at
stovavo St. Petersburg apyl. 
pirm. Kazys Urbšaitis.

rybos, pasakytume, lyg kokios trečią planą. Šventės sudaro 
ministerijos, kurios rūpinasi progą susipažinti ir su jų sukur- 
specifiniais reikalais, švietimo tomis vertybėmis 
taryba rūpinasi lituanistinėmis 
mokyklomis ir kitais su lituanis
tiniu švietimu surištais reika
lais. Kultūros reikalų taryba or
ganizuoja kultūrinį gyvenimą, 
skiria įvairias premijas už kul
tūrinę veiklą. Visuomeninių rei
kalų taryba rūpinasi įvairiais

LB VEIKLA PAKRAŠČIUOSE

ryžius su vyriausybės nariais, 
kitų tautų panašiomis organiza
cijomis, stengiasi Lietuvos bylą 
išlaikyti visada gyvą. Socialinių 
reikalų taryba rūpinasi įvairiais 
socialiniais reikalais, lietuvių 
senelių namų statyba ir Lt

Spaudoje ne visos tarybos vie
nodai garsinasi. Tatai priklauso 

valdybos narių. Kultūros Tary- 

tuviškoje spaudoje, nes jos in
teresai labai platūs, be to, per 
spaudą nori išjudinti kultūrinį

Kultūros Tarybos viena iš 
veiklos sričių yra premijų skyri
mas. Jos buvo ir anksčiau ski- 

tuvių Fondas.
Premijos skiriamos įvairiai. 

Dažniausiai sudaromos atskiros 
vertinimo komisijos. Bet yra 
premijų, kurias, atrodo, skiria 
pati Kultūros Taryba. Tuo klau
simu yra tekę pasisakyti ir Dąr-

- bininkui, teko priekaištauti, kad
be švenčių. If tų premijų buvo Kultūros Taiyba, nepažįsta visų 

sričių, nepajaučia praeities ir 
taip skirdama gali likti neobjek
tyvi.

Taip pat norėtųsi, kad premi
jos būtų iš anksto skelbiamos

kur kas mažiau. Šios Kultūros 
Tarybos nuopelnas ir yra, kad ji 
gana plačiai išpuoselėjo premijų 
skyrimo reikalą ir įteikimą su
organizavo į šventę.

Šiemet jau tokia trečioji šven
tė. Ir jos rengiamos skritingose 
vietose. Pirmoji buvo Clevelan- 
de, antroji Detroite, o ši trečio
ji — Kultūros Židiny Brookly- 
ne. Tuo irgi nori išjudinti tos 
apylinkės lietuvių kultūrinį gy
venimą, tai apylinkei suteikiant 
progos susipažinti su įvairiais 
premijų laimėtojais — laurea
tais.

Tokios šventės tikrai gražus 
ir geras būdas pagerbti kultū-
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taigi tuo 
pačiu kūrybą labiau suartina su 
lietuviška visuomene.

Atrodo, kad premijų skaičius 
dar nėra nusistovėjęs. Jos kas
met įvairuoja. Nežinia, kokios 
premijos ir šiemet skiriamos. 
Savaitę prieš premijų šventę 
buvo žinomos tik šios premijos: 
už lituanistinę kūrybą ir moks
lą, už dailę, už teatrinę veiklą, 
už muziką, už lituanistines 
knygas anglų kalba, už kultū
rinį pasidarbavimą, už geriausią 
radijo programą. Šiemet Kultū
ros Taryba *buvo paskyrusi ir 
vienkartinę 2000 dol. premiją už 
dramą.

Gal dar iki jų įteikimo atsi
ras ir daugiau premijų. Jas 
visas organizuoja Kultūros Ta- 

— kiek jų bus, už ką, kaip jos 
skiriamos.

Tegu Kultūros Taryba organi
zuoja įvairią kultūrinę veiklą, 
kuri lietuviškai visuomenei yra 
labai reikalinga, o gal net bū
tina. Dabar tokių organizacinių 
Pastangų mažai tesijaučia. No
ris čia priminti praeito amžiaus 
okupuotą Lenkiją, kuri labai 
puikiai sugebėjo organizuoti 
kultūrinę veiklą — kūrė daili
ninkam remti draugijas, užsakė

Krašto valdybos veikla
Informuodamas apie krašto 

valdybos darbus, dr. A. Butkus 
pabrėžė, kad čia susirinkta Pa

sukurti daugybę istorinių pa
veikslų, sudarė lėšas reikštis 
lenkų istorikam, leido jų dar
bus, skatino literatūrinę kūrybą 
ir ją sugebėjo išugdyti iki euro- 
pėįinio lygio.............. . llf

Taigi pręmijų šventės yra tjįk 
viena veiklossritis.. Šalia jos yra 
kur kas svarbesni, didesni ir 
sunkesni kiti darbo laukai.

Kultūros Taryba yra judri, 
veikli. Tai reikia tikėtis, kad ji 
plės savo veiklos sritis.

Dabar — sveikiname trečiąją 
premijų šventę! Sveikiname tos 
šventės rengėjus, ypač Kultūros 
Tarybos pirmininkę Ingridą 
Bublienę, kuri tikrai negaili lai
ko lietuviškai veiklai!

Sveikiname visus laureatus! 
Džiaugiamės jų laimėjimais, jų 
kūrybiniu įnašu į kultūrinį gy
venimą!

Kviečiame New Yorko visuo
menę kuo gausiausiai dalyvauti 
šioje šventėje!

informuoti ir pasiinfonnuoti. 
Valdyba pradėjusi savo darbus 
tik gruodžio mėn. LB jan turin
ti savas tradicijas, todėl naujo
ji valdyba nesiekia nieko n«- 
stebinti, bet nori sklandžiai įsi
jungti į jau dirbtus laukus ir 
pridėti truputį savo. Nors iš 
spaudos pranešimų atrodo, kad 
tarporganizaciaiai santykiai 
yra sklandės, bet iš tikrųjų taip 
nėra. Nesusipratimai nėra dar 
pašalinti. Susilaukta JAV teismo 
sprendimo, pagal kurį registruo
tos ar reorganizuotos LB Mar- 
quette Parko apylinkei yra už
drausta vadintis LB vardu. Lau
kiama ir kitų tuo reikalu palan
kių sprendimų. Labai opus pasi
darė nupilietinimo klausimas, 
šiem darbam koordinuoti su
darytas LB, ALT ir VLIKO 
bendras komitetas, kuriame LB 
atstovauja D. Valentinaitė ir dr. 
A. Stankus. Sovietai per JAV 
teismus stengiasi perrašyti Lie
tuvos istoriją, todėl mūsų už
davinys yra rūpintis, kad kiek
vienas apkaltintasis galėtų pasi-
naudoti čia kiekvienam krimina
liniam nusikaltėliui suteikia
mom teisėm — turėti teisę gau
ti nemokamą advokatą, jei nusi
kaltėlis yra nepajėgus jį pasi
samdyti; turėti teisę į jury teis
mą; nesinaudoti KGB pagamin
tais dokumentais, neištyrus jų 
autentiškumo, ir nepalaikyti 
santykių su JAV nepripažinta 
okupacine Lietuvos vyriausybe. 
Lietuvos atstovybės remonto 
darbų eigoj LB savo įsipareigo
jimus atlieka. PLD rengimas 
krašto valdybai sudaro didelę 
naštą, bet įsipareigoti darbai 
turi būti atlikti, o LB visi pa
daliniai yra prašomi į šiuos 
darbus nuoširdžiai įsijungti.

Lietuvių Bendruomenės Amerikos rytinio pakraščio apygardų, 
apylinkių valdybų suvažiavimas, įvykęs balandžio 23 New 
Havene, Conn. Nuotr. Tėv. Pranciškaus Giedgaudo, OFM

Organisaciniai reflcalai
Vykd. vicepirm. Jonas Urbo

nas painformavo, kad JAV vei
kia 10 LB apygardų ir 76 apy- 
linkės. Sudaryta komisija LB į- 
statam ir tarybos rinkiaaa tai
syklėm suderinti, ir jos siūlymai 
turėtų būti pateikti svarstyti 
ateinančiai tarybos sesijai.

<■ , .. ..
KulHtetatai darbai

Kultūros tarybos pirm. In
grida Bublienė painformavo, 
kad pagrindinis tarybos uždavi
nys yra išlaikyti tautinę gyvybę 
ir ugdyti jos kultūrą. Organizuo
jamas teatro festivalis š.m. gale; 
premijų šventė įvyksianti gegu
žės 14 New Yorkę; radijo va
landų vedėjų suvažiavimas; re
miami įvairūs meno vienetai; 
paremiamas menininkų atsi- 
kvietimas į mažesnes kolonijas; 
talkinama išleisti LE antrą pa
pildymų tomą; ruošiama anglų 
k. knyga apie Lietuvą ir bus 
talkinama jaunųjų talentų ug
dymui.

Religiniai planai
Religinių reikalų tarybos 

pirm. kun. Kazimieras Pugevi- 
čius painformavo, kad bus sten
giamasi: sudaryti įvairių lietu
vių konfesijų sąrašą; padėti iš
likti lietuviškom įvairių konfe
sijų parapijom; palaikyti santy
kius su įvairiom amerikinėm re
liginėm organizacijom; pratęsti 
parapijų metus iki ateinančių 
metų šv. Kazimiero šventės. 
Rengiama apžvalga apie religi
jos persekiojimą okupuotą) Lie
tuvoj. Prašė visų talkos padėti 
ginti areštuotą okupuotoj Lietu
voj kun. Alfonsą Svarinską. Tam 
reikalui yra išleisti specialūs 
atvirukai.

švietimo rūpesčiai
švietimo tarybos pirm. Jonas 

Kavaliūnas pranešė, kad litua
nistines mokyklas lanko 1432 
mokiniai 27 mokyklose. Mokinių 
mažėjimas šiuo metu pasidarė 
pastovus —- 2J proc. per metus. 
Mokinių skaičiui padidinti kon
kurse pirmą vietą laimėjo Ro- 
chester Mindaugo Tamonio mo
kykla, antrą — Pedagoginis li
tuanistikos institutas ir trečią 
— Detroito Žiburio mokykla. 
Įsteigta neakivaizdinė Židinio 
lituanistinė mokykla Clevelan- 
de, išleistas lietuviškai nemo- 
kantiem D. Tamulionytės vado
vėlis “Lietuviais norime ir būt”. 
Mokyklom remti š.m. paskirs
tyta 27,100 dol., kurių didesnė 
dalis gauta iš Lietuvių Fondo. 
Pasidžiaugė per mūsų lituanisti
nes mokyklas ir jaunimo orga
nizacijas atėjusiais naujais kul
tūros veikėjais, kaip Vaiva Vėb
raitė, Aušrele Liulevičiene, My
kolu Dranga ir kt Rytiniam pa
krašty veikia 10 lituanistinių 
mokyklų su 324 mokiniais.

Socialiniai reikalai
Neatvykus Socialinės tarybos 

pirm. Danguolei Valentinaitei, 
apie jos veiklą kalbėjo dr. But
kus. Jis pažymėjo, kad paskolų 
subrendusių žmonių namam 
statydinti galima būtų gauti ir 
kitom kolonijom. Galvoją ap
sigyventi Clevelando apylinkėse 
statydinamuose namuose tu
rėtų ten registruotis jau dabar, 
nes į juos galės būti priimami 
ir kitų tautybių gyventojai.

Visuomeniniai darbai
Visuomeninių reikalų tarybos 

pirm. dr. Algirdas Budreckis 
pasidejavo, kad iki šiol nepavy
ko surasti informacijos reikalam 
talkininko, todėl informacija 
apie LB darbus esanti nepakan
kama. Ieškomas redaktorius to
limesnėm “Violation of tbe Hu- 
maa .Rigbts —” paruošti, nes 
dr. Remeikis tą darbą toliau 
vykdyti atsisakė. Taip pat būti
nai reikia ryšininko Washingto- 
ne. Ruošiama radijo programa 
trėmimam paminėti; Kongrese 
veikiantį Ad Hoc komitetą nori
ma padaryti nuolatiniu ir jo na
rių skaičių padidinti bent iki 
100; rūpinamasi Dariaus ir 
Girėno pašto ženklo išleidimu; 
sudarytas bendras komitetas 
nupilietinimo bylom sekti, me
džiagai rinkti ir teisminei pro
cedūrai pakeisti. Tam reikalui 
yra sudarytas tyrimo centras,

(nukelta į 5 psl.)

PAULIUS JURKUS

Kalėdų šampanas
štai pasibaigė pamaldos. Tai 

ne Kalėdų naktis, ne rytas, o 2 
vai. popiet Lietuviai čia neturi 
bažnyčios, neturi ir parapijos. 
Čia “misijų kraštas” ir tuo misi- 
jonieriumi yra kun. Vytautas 
Pikturna, apsukrus ir sumanus. 
Jis aiškiai sako: — “Kaip čia 
įsigysi bažnyčią, kaip ją išlaiky
si. Lietuvių dar per maža. Dar 
visi juda, išvažiuoja tai šen, 
tai ton. ši padėtis — geriausia”.

Lietuviai yra prisiglaudę prie 
amerikiečių parapijos bažny
čios, naudojasi jos patalpomis, 
jos liturginiu inventoriumi. Už 
tai susimoka — padaro rinklia
vą bažnyčioje. Ir to užtenka. Iš
eini iš bažnyčios, ir tau nerū
pi nei jos priežiūra, nei re
montas!

Tikriausiai tai patogu, bet už
tat tari prisiderinti prie čia 
vykstančių pamaldų. Todėl 
lietuviškų pamaldų laikas ir bu
vo 2 vai. popiet

Bet — viską kantriai priimi. 
Džiaugiesi, kad dar turi progos 
išklausyti lietuviškų mišių. 
Džiaugies, kad štai po pamaldų 
pasisvečiuoji ties bažnyčios du
rimis, aikštelėje. Vidudienio 
saulė karštoka. Ima kaip karš
tą vasaros dieną Lietuvoje. Tad 
tenka greit išsiskirstyti 4 ^sa- 
nrattns.

Miela toji popiečio valandėlė. 
Miega ir namų gražuolis kati
nas Rainis, miega saulėje ir 
driežiukai, susėdę ant didelių, 
plačių lapų, įsikabinę į sieną. 
Ir palmės,, rodos, tingtaiaųį* ir 
taip nešlama. Ir vėjas, tas pajū

rio nenuorama, rodos, pakluso 
švenčių nuotaikai, kur nors supa 
varpelius prie vilų, lengvai ati
darinėja langus, plevena už
uolaidas.

Mes gi — ne tie. Mes šiau
riečiai, ir mes trokštame Kalėdų 
su triukšmu! Tuoj aptvarkome 
stalą, kėdes, kad visa atrodytų 
šventiška. Paleidžiame kasetę 
su kalėdine muzika ir — prie 
stalo! Čia vertybės pačios 
kalba už save. Geriausia žuvis, 
mišrainės, visokiausių silkučių 
deriniai. Mes ne iš tų—susigal
vojome ir pavilgos. Apie pavil
gą kadaise rašė didis žemaičių 
vyskupas Motiejus Valančius. 
Sako: — bus užkanda ir pa
vilga. Kitaip sakant, negi sausą 
maistą kimši.

Čia toks stilius, kad visi mėgs
ta šampaną. Jo užšaldyta bent 
dviejuose šaldytuvuose. Jei kar
tais apsirikęs vienam nerastum, 
tai kitam bus jau bent keli bu
teliai aprasoję.

Su šampanu turėjom šį rytą 
linksmą nuotykį. Bronius Onifl- 
nas taip ir sako iškilmingai: 
‘Toks rytas, Kalėdos, negi mes 
gersime šį paprastą šampaną. 
Nei Aš tarta “special”. Jo am
žius — 30 metų!”

Tas skaičius mus pritrenkė. 
30 metui Juk tai stebuklų ste
buklas. Negirdėta, nematyta, 
neragauta. Pagalvokite, kokia 
jėga išmuš kamštį. Net skylę 
lubose padarys. Paskui putos, 
inypš supykęs, kliuksės pilainas 
į aukštakoję stiklinę, kalbės 

gražia prancūzų kalba, o mes 
štai, žemaičiai ir lietuviai, sve
tingoje Amerikoje, Amerikos 
pietuose, susėsime prie stalo ir 
tuos stiklus pakelsime, linkėda
mi vienas kitam — linksmų Ka
lėdų.

Visi apžiūrėjom šią keisteny
bę. Įsivaizduokit, kažkaip užsili
ko namuose nuo tų laikų, kai 
svečiavosi kažkoks didingas po
nas. Kai kraustėsi iš New Yor
ko, pagalbiai šį butelį suvynio
jo ir kaip brangenybę atsivežė 
į Floridą Galvojo, ateis toks iš
kilmingas momentas, ir šampa
nas bus dienos garsenybė — vi
sų svečių džiaugsmas.

Belieka atidaryti. Bet kas ims 
tokią garsenybę? Visi atsisako 
ir pastumia man. Ir mane 
šiurpas krečia Kas bus, kas bus, 
juk velniškai išmuš kamštį, 
triukšmaus. Bet — juk malonu 
už kitą pavargti, kentėti.

Nueinu į virtuvę, sustoju prie 
kriauklės — prie “sinko”. Visos 
atsargos priemonės rankoje — 
rankšluostis, bent pora stiklų 
išrikiuota.

Visa šampano atidarymo 
technika man žinoma, Pakreipk 
45 laipsnių kampu. Tik nenu- 
gręžk į langą draugo akį ar į 
bufetą ra brangiais stiklais. Ta
da judink teamteį, išpra
šyk jį laukan.

Čia kartais būna sunkumų. 
Vienaip ištraukiamas korkinis, 
tradicinis kamštis. Jis pafteli 
dar senu stiliumi, išduodamas 
gerą švarų toną. Plastikiniai 

kamščiai turi graištvas. Jie tie
siog įmušti tokia jėga, kad sun
ku pajudinti. Turi sukti į vieną 
pusę, į kitą kol kamštis sujuda. 
Tada nežinai, kas nutiks. Kartais 
greitai šauna, o kartais reikia 
vėl jėga stumti laukan. Ir plas
tikinio kamščio balsas ne tas. 
Kitaip jis prisistato publikai. 
Yra kamščių jau užsukamų. Tie, 
kai atsuki, jau nebemoka pran
cūziškai pasakyti “paf”!

Laikydamas šią brangenybę, 
visa apmąsčiau, kas gali nutikti. 
Imu ir pajudinu. Kamštis, mano 
didžiam nustebimui, lengvai su
judėjo. Ir kas čia dabar?

Judinu vėl. Juda. Net labai 
lengvai. Man darosi nejauku, 
nes šio vaidinimo laukia visi. 
Visi žiūri nekantriai, kaip čia 
baigsis.

Užldšu nykštį už kampo, kaip 
sako šampano atidarymo “sta
tutas”. Stumteliu į viršų. Ir lau
kiu. Tai dabar — dės! Ir — nie
ko. Kumštis lengvai kelias, o bu
telyje jokios reakcijos!

Dabar visi pastebėjo, kokia 
čia mano dvikova vyksta sū tuo 
puikuoliu 30 metų šampanu! 
Prišoka, žiūri. O aš — lengvai 
stumteliu kamštį į viršų ir iš
trenkta. Ištraukiu taip, lyg Jis 
oūtų 'daug zartų naudoms, nu
dilęs, niekam nereikalingu. Ir 
jokio šnipšt!

— Tai pasiutimas! — tarė 
Bronius.

Moterys pridėjo, kad jau bus 
pavirtęs į kokį actą. Sako, vy
nas ir yra actas.

PilsteUu į stiklą Ir kokia spal

va? Tiesiog šlykšti! Kadaise 
buvo “pink”, o dabar — susi
drumstęs, nešvarus, lyg papla
vos.

Paragaujame. Tik truputį. Ir 
išspjauname, nes, ką žinai, gal 

jau ir nuodai. Actas, ne actas, 
bet nieko bendro jau nebeturi 
nei su šampanu, nei su vynu.

Tada, aplinkui stovint šio pui
kaus namo damom ir šeiminin
kui, šampaną išpilu ne į stiklus, 
o virtuvės vandentiekio kriauklę, 
Kliuksi šampanėlis be balso, be 
putelės, be pasididžiavimo. Net 
padvelkia neskaniu kvapeliu.

Še tau, ką reiškia senatvė, 
ką reiškia, kai esi atliekamas, 
laiku nepanaudotas. Pasidarai 
net visų gėda ir visų pabaisa. 
Tinki tik į kanalizaciją išpilti.

Ir tikrai — niekas nekalbės 
ir nežinot, kad buvo atidarytas
30 metų butelis šampano. Ir bu
vo pridėta visų išmintingas po
sakis: — šampanas pasensta ir
į nieką patvinta.

Išmetėm ir butelį. Išbraukėm 
iš visų inventorių. Tokio nieka
da nebuvo, o jei buvo, tai buvo
ne mūsų draugas.

ša taip, kaip reikia — iškilmin
gai ir triukšmingai pasako 
“paf*. Trenkia didele Jėga į 
lubas.



==

milijonus metų? Ar žinote, kad 
mes esame žinduoliai?

Kristina Ramanauskaitė, 3 sk.

=

būtų išlaisvinti. Kai tie kraštai 
jau būtų laisvi, aš norėčiau juos 
aplankyti. Man atrodo, kad 
žmonės ten mane priimtų su di
deliu džiaugsmu.'

Zita Sidaitė

PAVASARIS
Man patinka pavasaris, nes 

visur matau daug gyvybės. 
Paukščiai čiulba, gėlės auga, 
žvėrys miškuose atsibunda. Pa
vasaris atneša šiltesnį orą, 
ir visi pradeda kalbėti apie ar
tėjančią vasarą.

Pavasario gale vaikai linksmi, 
nes mokyklos metų pabaiga ne
toli. Vasarą bus daug linksmu
mo!

Indrė Bilerytė, 5 sk.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI,

y
Man sunku kalbėti lietuviš

kai, nes aš nemoku gerai kal
bos. Aš visuomet kalbu angliš
kai: ir mokykloje, ir su drau
gėmis, ir namuose. Dėl to man 
kalbėti angliškai yra daug leng
viau.

Aš einu į lietuvišką mokyk
lą, bet kartais per savaitę už
mirštu dalį, ko išmokau. Jei gy
venčiau Lietuvoje, tai būtų at
virkščiai. Lankyčiau kasdien 
lietuvišką mokyklą, ir tikriau
siai man nepatiktų kalbėti ang
liškai.

Norint, kad patiktų lietuviškai 
kalbėti, reikėtų tą kalbą gerai 
išmokti ir dažnai ją vartoti. Jei
gu lietuviai vaikai suėję steng
tųsi lietuviškai kalbėti, tai ir 
greičiau išmoktų kalbą, ir būtų 
ne taip sunku ja kalbėti.

Audra Duobaitė, 7 sk.

Ji turi bėk-tfetug iridžių? ir jtioš 
reikia linksniuoti, asmenuoti ir 
žinoti galūnes visokiausias. Ang
lų kalboje taip nėra.

Šeštadieniais aš turiu eiti į 
lietuvišką mokyklą, kur mokaus 
labai daug dalykų: pvz., kur rei
kia nosines dėti, kaip kirčiuoti 
ir kokius veiksmažodžius nau
doti, kad būtų teisyklingas saki
nys. Mokytojos vis mums sako: 
“Kalbėkite lietuviškai!” Namuo
se tėveliai irgi vis taiso klaidas.

Tikrai yra sunku mokytis lie
tuviškai.

Jūratė Bartytė, 7 sk.

Man patinka kalbėti lietuviš
kai. Bet negerai, kad lietuviška 
mokykla veikia šeštadieniais. 
Šeštadieniais visi mano ameri
kiečiai draugai daro, ką tik jie 
nori, o aš turiu eiti į mokyklą 
Aš mėgstu mokytis lietuvių kal
bos, tik būtų geriau, jei mokyk
la veiktų pirmadieniais. Tada aš 
būčiau labai, labai, labai lai
mingas.

Rytas Vebeliūnas, 7 sk.

Aš pasakysiu, kodėl mėgstu 
kalbėti lietuviškai. Kai kalbu 
lietuviškai, amerikiečiai negali 
suprasti, apie ką aš kalbu. Taip 
pat aš mėgstu skaityti lietuviš
kai. Skaitau gerai. Dėl to galiu 
išmokti daugiau apie Lietuvą ir 
daug įdomių pasakų paskaityti.

Man tik vienas dalykas nepa
tinka. Man daug lengviau yra 
kalbėti angliškai negu lietuviš
kai. Yra sunku vis sugalvoti, 
kaip pasakyti žodį lietuviškai.

Lietuvių kalba yra labai sena 
ir graži kalba. Man ypatingai 
smagu, kad galiu susikalbėti su 
tais, kurie moka tik lietuviškai.

Viktoras Uogut, 7 sk.

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĖ

Linas Surdėnas

Kristina Balten Spauda mūsų gyvenime yra

lietuviškus laikraščius sutino
me, kas darosi kituose miestuo
se ir kolonijose, Lietuvoje ir vi-

Mūsų visa šeima skaito lietu
viškus laikraičius, ir a* manau.

Jei aš bočiau Amerikos prezi
dentas, aš kalbėčiau su visais 
kitų kraštų prezidentais, ir mes

JEI AŠ BOČIAU 
AMERIKOS PREZIDENTAS

PHILADELPHUOS ŠEŠTADIENINĖS 
MOKYKLOS RAŠINĖLIAI

Lina Matusaitytė

LAIŠKAI REDAKTORIUI 
Mielas pone Redaktoriau,

Aš skaitau Darbininką daž
nai, nors ne kas savaitę. Man 
patinka, kad galiu paskaityti 
apie tai, kas darosi Chicagoje 
arba Maironio mokykloje. La
biausiai aš laukiu Vilnelės. Vil
nelėje skaitau savo draugų arba 
net savo rašinėlius. Tas būna 
man labai įdomu.

Man labai patinka visas Dar
bininkas, bet būtų geriau, jei 
dažniau įdėtumėte Vilnelę arba 
panašių dalykėlių vaikams.

Tomas Giedraitis, 7 sk.

Mielas p. Redaktoriau,
Mes namuose skaitome Jūsų 

laikraštį, Darbininką, ir mums 
jis labai patinka. Tik aš norė
čiau, kad būtų daugiau straips
nių ir skyrių jaunimui, pvz. 
ateitininkų, skautų ir vyčių sky
rių, kuriuose galėčiau skaityti 
savo draugų straipsnius ir pa
matyti jų nuotraukas.

Man patiktų nuvažiuoti į Dar
bininko spaustuvę. Būtų įdomu 
sužinoti, kaip spausdinamas 
laikraštis.

Darbininke aš labiausiai 
mėgstu Vilnelę. Joje randu įdo
mių pasakų, kurias parašė vai
kai. Darbininkas praneša daug 
įdomių žinių. Aš Jums linkiu to
liau tęsti gerą darbą.

Asta Saulytė, 7 sk.

RAŠOME APIE SAVE
Mano bardas yba Daina. Aš 

einu į dvi ’mokyklas: į anglišką
— penkias dienas, o į lietuvišką
— tik vieną dieną. Mokytis yra 
kartais truputį sunku, bet gal
voju, kad man sekasi, nes mano 
tėvai nebara manęs. Po mokyk
los einu į muzikos pamokas. 
Aš priklausau prie mokyklos 
orkestro. Mokausi groti fleita.

Šeštadieniais tėveliai nuveža 
mane į lietuvišką mokyklą Aiš
ku, kartais maišosi dvi kalbos, 
bet stengiuosi, kiek tik galiu, iš
mokti. Po pamokų dažniausiai 
turime skautų sueigą, kur aš da
lyvauju kaip paukštytė. Po to 
važiuoju namo. Likusį laiką pra
leidžiu žaisdama su savo bro
liuku Linu.

Daina Černauskaitė, 3 sk.

Mano vardas yra Christina. 
Gyvenu su savo mama, tėčiu 
ir sesute Regina. Aš esu tre
čiame skyriuje Šv. Tomo mo
kykloje. Man patinka mano mo
kytojos — Lorina angliškoje ir 
Maryti lietuviškoje.

Aš labai mėgstu visokius gy
vuliukus. Jeigu mano mama leis
tų, aš norėčiau turėti namuose 
zuikį, katiną, arklį, žuvų, paukš
čių ir voveraitę. Bet mama ne
leidžia. Taip ir baigiasi mano 
rašinėlis.

Christina Senken, 3 sk.

KAI AŠ UŽAUGSIU
Kai aš užaugsiu, noriu būti 

mokslininkė. Man tas darbas 
būtų labai įdomus. Aš noriu su
žinoti, kaip gyvybė prasidėjo 
mūsų pasaulyje ir kaip dinosau- 
rai gyveno 12 milijonų metų 
prieš Kristų.

Ar žinote, kad “horseshoe” 
krabai nėra visai pasikeitę per

Kai aš užaugsiu, būsiu poli
cininkas, nes aš noriu turėti 
daug įdomių įspūdžių. Galėsiu 
gaudyti vagis ir padėti paklydu- 
siems vaikams. Išmoksiu labai 
gerai šaudyti šautuvu. Eisiu į 
policininkų mokyklą, kur iš
moksiu, kaip geriems žmonėms 
padėti, o blogus pagauti.

Aleksas LUeika, 3 sk.

JEI AŠ VAŽIUOČIAU 
(LIETUVĄ

Jei aš važiuočiau į Lietuvą, 
■aš norėčiau žmonėms įvežti 
daug maisto. Lietuvoje sąlygos 
labai blogos, ir trūksta valgio.

Lietuviams rusai neleidžia ke
liauti į Ameriką ar į kitus kraš
tus, kai jie nori. Jeigu aš ten 
nuvažiuočiau ir viską pamaty
čiau, tai man širdį skaudėtų. 
Aš norėčiau ten nuvežti visko, 
ko tik lietuviams reikia, bet ži
nau, kad-rusai man to neleistų 
daryti.

Dainius MarijoSius, 6 sk.

Aš jau esu buvęs Lietuvoje. 
Jeigu aš galėčiau ten vėl važiuo1 
ti, pirmiausia aplankyčiau savo 
gimines Vilniuje. Tada su jais 
nueičiau į Vingio parką. Ten^i 
yra visokių pramoginių pasiva
žinėjimų ir žaidimų. Yra ir bai
dykliųnamas.

Po to fkies aplankytumėme1 
Gedimino pilį. Viduje yra maži 
modeliai, kurie parodo, kaip' 
Lietuva apsigynė nuo priešų 
senovėje. Taip pat norėčiau vėl 
pamatyti man pačią įspūdin-* 
giausią vietą, tai Trakų pilį? 
Tada aš nenoromis skrisčiau 
atgal į Ameriką.

Antanas Vainius, 6 sk.

CIRKE

Ražo 1-ojo skyriaus mokiniai

Aš mačiau tigrų.
Aš mačiau juokdarius mašinoje.
Aš mačiau liūtų.
Šuniukai šoko per lanką.
Drambliai atsistojo ant dviejų 

kojų.
Darius Panikas

Aš buvau cirke prieš metus. 
Mačiau daug žmonių. Mačiau 
dramblių, leopardų ir liūtų. 
Valgiau ledų ir saldainių. Ma
čiau juokdarius ir norėjau joti 
ant dramblio. Man patiko cir
kas.

Aš buvau cirke. Mačiau gyvu
lių. Buvo šunų ir dramblių. 
Cirkas buvo palapinėje. Į cirką 
atėjo mano draugai. Jų vardai 
yra Jimmy ir Michael. Mes val
gėme “popcom” ir gėrėme sodą.

Aš vėl noriu eiti į cirką.
Arvydas Remeza

Rusija tada negalėtų užimti 
daugiau kraštų. Tada ai sunkiai

Aš mėgstu rinkti pašto ženk
lelius. Kai mano tėtis ar mamy
tė gauna laiškų iš kitų kraštų, 
aš visada nuimu ženklus ir į- 
dedu j savo albumą. Kartais 
nusinešu tą albumą į mokyklą,

sikeičiame ženklais. Savo al
bume turiu jau netoli trijų šim
tų ženklų.

Rima Naronytė, 6 sk.

mis dienomis mauo mėgstamiau
sias užsiėmimas yra mano kom
piuteris. Aš pats rašau jam 
programas ir mokausi iš kitų 
programų. »

Taip pat aš mėgstu žaisti 
“Dungeons and Dragons”. Pla
nuoju strategiją ir paišau žemė
lapius. Šį žaidimą dažnai žai
džiu su draugais.

Kai oras atšyla, aš sportuoju. 
Žaidžiu beisbolą ir tenisą. Kai 
turiu laiko, tai žaidžiu su savo 
šunim Alum, kuris visuomet pa
siruošęs palakstyti.

Andrius Sperauskas, 6 sk.

Man patinka skaityti ir paišy
ti. Patinka naudoti mūsų kom
piuterį. Kartais aš žaidžiu žaidi
mus, o kartais rašau programas. 
Taip pat mėgstu statyti mode
lius.

Vienas užsiėmimas, kuris nė
ra toks malonus, bet kurį rei
kia kasdien atlikti, yra pamokų 
ruošimas. Aš dažnai nueinu į 
bibliotęką, nes,jį. yra: man; arti, 
namų, .Galįą^ueitii pėsčias aripa 
nuvažiuoti save*dviračiu,, Dėlto 
aš visuomet turiu daug knygų 
namuose ir daug skaitau.

Bet, nors ir turiu visokių 
užsiėmimų, man vis tiek kartais 
atrodo, kad nėra ko veikti!

Aras Ulėnas, 6 sk.

MANO NAMAS
Rato 2-asls skyrius

Mano namas gražus. Jis stovi 
prie miško. Miške mes matome 
paukščius.

Mūsų name stovi senas piani
nas. Aš kartais skambinu piani
nu. Man labai patinka mano na
mas.

Krista Vaičaitytė

Aš gyvenu Woodhavene, 88- 
oje gatvėje. Mano namas yra di
delis. Jis turi tris aukštus. Čia 
gyvena aštuoni žmonės. Jie man 
yra labai geri. Aš ir mano tė
veliai gyvename antrame aukšte 
ir turime šešis kambarius. Mano 
kambarys yra šviesiaa-žalias. 
Mano močiutė turi du kamba
rius. Viename ji siuva. Man 
labai patinka čia gyventi.

Rūta Ilgutytė

Rato 6-aala skyrius
Daugiausiai mums padeda iš

likti lietuviais mūsų tėvai, pas
kui lietuviškos mokyklos, or
ganizacijos, bažnyčios, tautinių 
šokių grupės ir chorai.

Aš galvoju, kad po dvidešimt 
metų lietuvių kalba išsilaikys, 
nes mes turėsime savo vaikus

1883 — AUŠROS METAI — 1983

Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai vaidina “Raudo
nąją kepuraitę”. Scena, kaip vilkai užpuola vieną polici
ninką ir jį suriša virvėm. Nuotr. Prano Ąžuolo

Maironio mokyklos mokiniai vaidina pasaką “Raudonąją 
kepuraitę”. Nuotr. .Prano Ąžuolo

‘'‘TfittHJIš k.TlaiteiiiridAs Balšys — mokytojas, Tomas■ Liogys, 
Monika Bilerytė, Aldona Marijošienė — mokyklos vedėja, 
Gina Jankauskaitė. Nuotr. M. Nemickienės

Vasario 16 minėjimas Maironio lituanistinėje mokykloje. 
Antro skyriaus mokiniai su mokytoju A. Lukoševičiumi. 
Nuotr. V. Penikienės

Mūsų namas turi daug gėlių ir 
medžių kieme. Savo darže mes 
auginame ridikus, pupas, žirnius 
ir pomidorus. Mūsų namas yra 
raudonas ir turi daug langų, 
o durys yra geltonos.

Austina Vainiūtė

lietuviškai mokyti ir vesti į mo
kyklas. Jei nevešime savo vaikų 
į lietuviškas mokyklas ir bažny
čias, tai jie nežinos lietuvių kal
bos nei tradicijų, ir mūsų kalba 
išnyks.

Daugiausiai mums padeda 
lietuviais išlikti lituanistinė mo
kykla. Po to tėveliai ir giminės, 
kurie su mumis kalba lietuviš
kai. Per Kalėdas ir Velykas lai
komės lietuviškų papročių, o 
seneliai papasakoja apie senovės 
laikus.

Mes mėginame išlaikyti savo 
tautybę, tikybą ir tradicijas. 
Po dvidešimt metų, aš galvoju, 
Lietuva bus laisva. Kai Lie
tuva bus laisva, aš sugrįšiu. Gal
voju, kad ir kiti grįš.

Nesvarbu, kad mes gimę Ame
rikoje, vis tiek esame lietuviai, 
ir neturime užmiršti lietuviškų 
papročių ir kalbos. Ąžuolas yra 
stipriausias medis ir nieko ne
bijo. Ir lietuvis turi būti toks 
stiprus ir nieko nebijoti!

Po dvidešimt metų, aš manau, 
nebus tiek daug lietuviškų laik
raščių, ir daug lietuvių bus nu
tolę nuo lietuvybės.

Sigutė šnipaitė

Mes gimėme lietuviais ir vi
suomet būsime. Jei būsime lietu
viais, tai laikysimės savo pa
pročių ir kalbos. Būsime stiprūs 
ir padėsime Lietuvai. Kovosime 
iki galo!

Po dvidešimt metu, aš manau, 
bus daugiau lietuviškų organi
zacijų ir centrų. Jeigu dirbsime, 
kaip dirbame dabar, tai Lietuva 
gal bus greit laisva.

Dalia Mironaitė
LIETUVIŠKA SPAUDA



1983 gegužės 13, Nr. 19 • DARBININKAS • 5

UNIJOS

egužės 1, sekmadienį, Kul- 
s Židiny įvyko lietuvių kre- 
unįjos KASOS metinis susi- 
imas. Dalyvavo apie 100 na-

vo pianeita apie KASOŠ spartų 
augimų, kylantį kapitalų, naudų 
lietuvių visuomenei ir apie atei
ties planus.
* Susirinkimui vadovavo vice
pirmininkas Vytautas Alksni
ais, o pirmininkas Vytautas Ve- 
beliūnas tarė pagrindinį žodį,

sėkmė, palyginus su kitomis pe- 
notirunfa ‘ krnditn • unijomis. 
KAS& iškelia į pirmąsias vietos. 
Rianman, daugeliui bankų atsi
dūrus finansiniuose sunku— 
muosė, šis KASOS laimėjimas 
yra t^rai vęrtas dėmesio. .

rWMnU0oras taip pat aave jre-

atskleisdamas KASOS puikų ... 
viravimą finansiniuose posū
kiuose, stiprių bei glaudžių 
organizacijų, profesionalinį dis
kretiškumų, KASOS ląnktfmnų 
patarnaujant savo tautiečiam 
ir daug žadančių ateitį.
' Kituose pranešimuose buvo

-w —r-a—. 1 a KOuuOaOS KOulIVCaO 

atstovas Juozas Bružas, direkto
riai Aloyzas Balsys ir Rimas 
Vaičaitis.

Direktorių tarybon 3 metų 
kadencijai buvo perrinkti V. 
Vebeliūnas ir V. Alksninis, o 
nauju nariu išrinktas dr. Rimas 
Vaičaitis. Kredito^ arba skolini- 
mo komitetam buvo patvirtinti 
3 nariai: Rima Gudaitienė, 
Antanas Razgaitis ir Viktorija

— Tėv. Paulius Baltakis, 
OFM, lietuvių pranciškonų pro
vincijolas, sakys pamokslą švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioj, Chicagos Marųuette 
Parke, birželio 26, 10:30 vai. 
pamaldose, atidarant antrąsias 
Pasaulio Lietuvių Dienas.

— Aloyzo Barono vardo no
velės konkurso komisija prane-

išryškinta KASOS įtaka bei nau- 3 
da lietuviškom visuomeninėm Antanas . 
institucijom, tiesiomnė oarama Niemi.

Iš susirinkusių tarpo buvo 
klausimų, kurie parodė, kad na
riai domisi KASOS veikla, 
rūpinasi kapitalo sau- 

Iždininkės Laimos Lileikienės gumu, paskolų garantijomis bei < 
užstatais ir KASOS organizaci
ne struktūra.

Po klausimų ir diskusijų susi
rinkusieji kuriam laikui dar 
pasiliko Židinio patalpose ir pa
sivaišindami toliau diskutavo 
lietuviškos kredito unijos 
klausimus.

Maironio mokyklai, lietuviškom 
parapijom, spaudai, radįjo va
landėlėm ir kitom organizaci-

Iš k. I-oj eilėj: Rima Gudaitienė, Jolita Gudaitytė, laimu Lileikienė Vytautas Vebe- 
liūnas, Martynas Brokas, Il-oj eilėj: Juozas Bružas, Romas Kezys, Aloyzas Balsys, Vy
tautas Alksninis, Rimas Vaičaitis, Celestina Šiultė, Zenonas Jurys, Algurdas Šilbajoris

žės 25. Novelės, gautos iki ge
gužės 4, yra šios: Kai pavasa
ris magnolijoj supės, Obeliskas, 
Tulpės istorija, Akis už akį, 
Šarūnas, Šventojo vakaro vai
duoklis, Spąstuose, Motina, 
Bokštas, Pirklys ir jo trys sū
nūs. Karaliaus sapno dovana.

paruoštame pranešime buvo pa
žymėta, kad 1982 g ale KASOJE 
pasiektas netoli septynių milijo
nų dolerių indėlių kapitalas, per 
metus išmokėta 600,000 dol. su 
viršum dividendų, išduota netoli 
5 milijonų paskolom ir pelnin
gai investuota apie vienas mi
lijonas dolerių. Buvo taip pat 
nustatyta, kad KASOS 9% divi
dendai už paprastas taupymo 
sąskaitas prašoka visų kitų ban
kų reguliarių sąskaitų ir certifi- 
katų nuošimčius.

L. Lileikienė pranešimą pa
pildė žiniomis, kad šiuo metu 
KASA jau viršija 9 milijonų ka
pitalą ir kad iki pusmečio tiki
masi pasiekti 10 milijonų. Vie
name valdžios įstaigų praneši-

LB VEIKLA PAKRAŠČIUOSE
»

( atkelta ii 3 psl.) 

kuriam vadovauti sutiko dr.

Alg. Š.

ŽUVO LIETUVIS 
KARO LAKŪNAS

New Yorko Daily News praeitą 
savaitę paskelbė, kad Šiaurės 
jūroje žuvo Amerikos karinės 
aviacijos kapitonas ir pilotas 
Charles M. Vidas, 32 metų ir 
piloto pavaduotojas leitenantas 
Stephen A. Groark, 23 metų. 
Žuvo grįždami iš skridimo ato
kiai nuo V. Vokietijos krantų.

Žuvusio kapitono Ch. Vido tė
vai gyvena Kennebunkporte 
prie pat pranciškonų vienuoly
no. Kam teko ten atostogauti, 
gerai pažino dr. Juozą Vidą, 
kuris nuolat ateidavo prie 
maudymosi baseino. Pažino ir 
jo žmoną. Jiedu turėjo du sūnus. 
Vienas karo lakūnas, o kitas — 
medicinos daktaras.

Lietuvių Katalikių Moterų ( 
Kultūros Draugija, surengusi , 
kultūrinę popietę balandžio 24, 
dėkoja dr. Leonidai Giedraitie
nei už medicinišką paskaitą, ku
ri buvo pritaikyta vyresnio am
žiaus žmonėm, ir už mediciniš
kus patarimus; rašytojui Pauliui 
Jurkui už gyvai ir įdomiai pra
vestą a.a. Juozo Keliuočio pa
gerbimą ir Vytautui Volertui už 
paaiškinimą, kaip rengiamasi 
paminėti šv. Kazimiero 500 mętų 
mirties sukaktį. Taip pat dėkoja 
visiem svečiam, kurių buvo apie 
50, nuveikusiem lietų ir audrą 
ir atvykusiem į šią popietę.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Amerikos Lietuvių Katalikų 
Tarnybos vedėjas, ir bendradar
bė Marijona Skabeikienė iš New 
Yorko atstovavo lietuvių intere
sam balandžio 29 įvykusioje et
ninių reikalų konferencijoje . 
Washingtone. Diskusijose bei 
pranešimuose buvo gvildenami 
etninių grupių rūpesčiai JAV-se. 
Pagrindinis konferencijos dė
mesys buvo skirtas etninių gru
pių resursam ir kaip juos iškel
ti Amerikos visuomeninėn ir 
politinėn plotmėn.

parapijos bažnyčios buvo nusi
fotografuota.

Sugrįžus į salę, buvo išklausy
ti LB apygardų valdybų prane
šimai ir pasileista į įvairių klau
simų, sumanymų ir siūlymų lau
kus. Čia padejuota, kad ameri
kiniame gyvenime aukštai iškilę 
mūsų tautiečiai dažnai nusigrę
žia nuo lietuvių ir jų reikalų. 
Nusiskųsta informacijos stoka, 
atstovo Washingtone nebuvimu, 
pasitarimuose su kitais veiks
niais krašto valdybos pirminin
ko nedalyvavimu ir šio darbo 
patikėjimu valdybos nariui, 
įvairių aukų rinkimo užgriu- 
vipau, informacijos anglų kalba 
šykštumu apie PLD, premijų 
gausumu ir jų paslaptingumu, 
dramos veikalėlių jaunimui ne-

Apie šios srities bėgamuosius 
reikalus plačiau kalbėjo Ameri- 
cans for Due Process of Law 
atstovė Daiva Kezienė. Ji pabrė
žė, kad tokios bylos esančios 
labai brangios ir paliestąjį gali 
ekonomiškai sunaikinti. JAV 
teismai naudojasi patarnavimais 
tokių ekspertų, kurie 
nori perrašyti Lietu
vos istoriją ir visus įvykius pa
vaizduoti taip, kaip KGB yra į- 
prasta. Jiem 1941 m. sukilimas 
Lietuvoje esąs fantazija, o suki
lime dalyvavę partizanai — tik 
žydų' ir komunistų žudikai. Ji 
pademonstravo ir per TV 11 
kanalą rirtrlyfą trumpą filmą. ——

’ Čia dar gaKniU‘būtų pridurti buvimu, mokyklom, vadovėlių 
ir bostotiiŠkiB 'JAV atsargos ka- *Pie dabartinę 
pitono Andriaus Eivos pastan
gos' padėti Afganistano parti
zanam ir į jų nelaisvę pateku- 
siem sovietų kariam, kurių 
tarpe esama ir lietuvių.

Suvažiavimo diskusijos
Pranešimam pasibaigus, vie

tinės LB apylinkės darbuotojų 
rūpesčiu suvažiavimo dalyviai 
buvo pavaišinti skaniai paruoš
tai? šiltais valgiais, o po pietų, 
esant gražiam orui, lauke prie

Lietuvoj trūkumu (čia buvo nu
raminta, kad toks vadovėlis jau 
ruošiamas) ir eile bendruomeni
nėj veikloj atsirandančių trūku
mų, spragų, neaiškumų ir neap
dairumų. J visus klausimus ati
tinkamų pareigūnų buvo atsa
kyta ir paaiškinta.

Konferencijai artėjant prie 
pabaigos, nutarimų komisija, 
kurią sudarė Algimantas Ge-

čys, Jonas Kavaliūnas ir jonas 
Urbonas, pasiūlė: pasveikinti 
LB apygardas ir apylinkes už 
jaunimo įtraukimą į LB darbą; 
plėsti bendradarbiavimą su 
Lietuvos vyčiais; remti visas pa
stangas lietuviam ginti nuo 
OSI puolimų; padėkoti visiem, 
tą darbą dirbantiem; pagyvin
ti lituanistinių mokyklų mokinių 
ir aukų vajus; protestuoti dėl 
kovotoją už žmogaus teises ir 
religijos laisvę persekiojimą 
okupuotoj Lietuvoj; remti kraš
to valdybos pastangas išgauti 
Dariaus ir Girėno pašto ženklo 
išleidimą; pasveikinti Aušrą Zerr 
jos pasižymėjusia moterim iš
rinkimo proga; skatinti kultūri
nių renginiu ruošimą; paraginti 
užsiprenumeruoti LE papil
domąjį tom%; padėkoti LB Con- 
necticut apygardos ir New Ha- 
ven apylinkes valdybom už kon
ferencijos globą ir skatinti pre
numeruoti Pasaulio Lietuvį ir 
Bridges.

Konferencija praėjo gražiai, 
nebuvo įsileista į barnius, ir į 
visas LB ir kitų veiksnių gyve
nime pasitaikiusias negeroves 
buvo pažvelgta su deramu oru
mu. Konferencijoje dalyvavo 
apie 60 asmenų, kurie nuo 10 
vai. ryto iki 5val. 30 min. vak. 
kantriai sekė įvairius praneši
mus ir dalyvavo diskusijose.

K.J.

Vasario 16-ąją, 300 aukotojų su
aukojo 13,111 dol; Aukotojai pa
skyrė Vlikui 5,152 dol., Lietuvių 
Bendruomenei 4,235.50 dol., 
Altui 3,188.50 ir kitiem 535 
dol.

—Juozo Gabės vardo poezi
jos jaunimui konkurso vertini
mo komisija: pirm. Dana Mitkie
nė, sekr. Alė Rūta ir narys Pra
nas Visvydas balandžio 17 po
sėdžiavo Los Angeles, Calif., ir 
1000dol. premiją padalino pu
siau už atsiųstus rankraščius 
Pauliui Jurkui ir Leonardui Žit
kevičiui.

— Lietuvių kunigų rekolekci
jos vyks birželio 6-10 Putnam, 
Conn. Rekolekcijom vadovaus 
kun. Leonas Zaremba, SJ. Visi 
lietuviai kunigai kviečiami iš 
anksto užsiregistruoti pas Kuni
gų Vienybės sekretorių adresu: 
Kun. V. Cukuras, 350 Smith St, 
Providence, R.1.02908. Tel. 401 
331-1051. Lietuvių Kunigų Vie
nybė tokias rekolekcijąs.sėfapin- 
gai suorganizuoja jau septinti 
metai iš eilės.

I mokiniai su spaudos platintojais. Iš k. M. Jovaišaitė, K. 
Balten, G. Šulinskas, mokytoja D. Surdėnienė, L. S indė
nas, D. Mironaitė ir S. šnipaitė.

VINCO BUTKEVIČIAUS 
ĮPĖDINIŲ DĖMESIUI

Prieš 40 metų JAV-bėse mirė 
Vincas BUTKEVIČIUS, žinomas 
dar kaip Vincas Butkevičia ir 
William Butchler. Jis savo pen
kiolikos tūkstančių dol. vertės 
turtą testamentu yra užrašęs 
broliui Adomui Butkevičiui, se
seriai Marijonai Garčinskienei 
ir brolvaikiui Jurgiui Butkevi
čiui, kurie prieš Lietuvos oku
paciją gyveno Krosnos apylin
kėje, Suvalkų Kalvarijos rajone. 
Testamento vykdytojui iki šiol 
nėra pavykę įpėdinių surasti.

Patys įpėdiniai arba apie juos 
žiną, malonėkite kreiptis į Lietu
vos Generalinį Konsulatą New 
Yorke laiškus adresuojant: 
Consulate General of Lithuania, 
41 West 82nd Street, New York, 
N.Y. 10024.

Maloniai kviečiame atsilankyti ir 
įsijungti į

VYRESNIO AMŽIAUS LIETUSIŲ 
PROBLEMŲ SVARSTYMĄ BEI DISKUSIJAS 
IR Į TARPTAUTINĮ AUKSINIO 
AMŽIAUS

M I N ĖJ I MA
š.m. gegužės 22, sekmadienį, 3 v. popM
Kultūros Židinio Mažojoje salėje, Brooklyme
Kalbės Ir Į klausimus atsakys socialinei srities 
darbuotojai: LAIMA ŠILEIKYTĖHOOD, PILYPAS 
SKABEIKIS, PETRAS ĄŽUOLAS

Po programos pabendravimas ir atgshi

Laūkiame visų atsilankanti
PASAULIO LIETUVIŲ KATALIKĄ ORGANIZACIJŲ 

SĄJUNGOS VALDYBA IR NEW ĮVILKO LIETUVIŲ 
KATALIKIŲ MOTERŲ KULTŪROSDUAUGIJA

KELIAUJAM DRAUGE Į 
PASAULIO LIETUVIŲ DIENAS CHICAGOJ

(atkelta U 4 ptl.)

kad visos šeimos turėtų už
sisakyti bent po vieną lietuvišką 
laikraštį.

Jaunimas taip pat turėtų dau
giau susidomėti lietuviškų laik
raščių skaitymu. Dažnai girdžiu 
mamą sakant: juo daugiau skai
tysi lietuviškai, juo labiau su
prasi mūsų meilę Lietuvai!

Man atrodo, kad jau dabar 
reikėtų susirūpinti mūsų 
spauda, nes vyresnieji retėja. 
Gal reikėtų vietoje kitokių do
vanų užsakyti lietuvišką laikraš
tį jaunoms šeimoms, kad mūsų 
tėvelių pradėta tradicija neiš
nyktų, o tęstųsi toliau.

Gintarai SiMntkai

Lietuvių spauda daugiausia 
mus informuoja apie lietuvių 
veiklą išeivijoje. Valstybinių ir 
tarptautinių žinių joje yra maža. 
Daug vyresnių žmonių teskaito 
tik lietuvių spaudą. Jaunimui 
žinių ten yra nedaug. Mažai iš 
jaunimo yra ir rašančių į lie-

spauda yra mažai jaunimo skai
toma.

Kaip ta spauda atrodys po dvi
dešimties metų, nieko nežinau, 
bet galima spėti, kad jos bus ma
žai. Kad išsilaikytų, reikia dau
giau pritraukti skaitytojų.

Taurai Vie tūlai

autobusu mfzaiio 29 — liepos 4 |1M

LĖKTUVU bktotio 28 — Ropos 4 8334

VYTIS INTERNATIONAL SERVICE, INC.

BROOKLYN, N.Y. 11229

— II Pasaulio Lietuvių Die
nų laimėjimų komisija primena, 
kad išplatintų knygelių šaknelės 
ir aukos turi būti sugrąžintos 
iki birželio 25. Laimingų bilie
tų traukimas vyks sekmadienį, 
liepos 3, Conrad Hilton viešbu
tyje Chicagoj. Greitas atsiliepi
mas — vertingiausia parama II 
PL Dienoms.

— Vl-oji JAV it Kanados 
lietuvių Dainų šventėje miš
raus choro repertuare solo par
tijas dainuos solistai Roma 
Mastienė, Algis Grigas ir Anita 
Pakalniškytė. Jaunių chore “Si
biro giesmėje” solo dainuos Al
gis Grigas.

— Aro, Toronto vyrų choro, 
koncertas Chicagos Jaunimo 
Centro didžiojoj salėj vyks ge
gužės 22. Rengia Jaunimo Cent
ras.

— Birželio įvykių minėjimas 
Clevelande įvyks birželio 12.

be, Latvių Sujungs ir Ertų Ta-

— Oficialus PLJ kongrese ati
darymas bus II-jų PLD metu, 
University of Illinois at Chicė-

vyks ten pat nuo birželio 21 
iki liepos 9 School of Ąrchitec- 
ture and Urban Design. Talen
tų vakaras bus liepos 2 Bismarck 
viešbutyje.

JAV LB

13-20. Tarp kitų įdomių P«w,

fonnactyoa Centro tarptautinu 
veiklų. Ateitininkai ir jų drangai

adresu: Guert Home, Lfthua-

port, Me. 04046.



leivius

minėjom kovo &
liepos 31 - rugpjūčio 13.

nyčioj 10 vai. ryto mišias au
las ruošia Moksleivių Ateitinin-Solistas K. Takutis yra gimęs, LAJK. valdyba

solisto Kazio Takučio koncertas. 
Jam akomponavo jo buvusi pir- Stalo tenisas: liepos 1-2. 

Lengvoji atletika: birželio 30 . 
liepos 1.V. Lynch.

Svečius pasveikino kuopos 
pirm. A. Shumway, o su solistu

2.
šachmatai: birželio 28 - liepos

2.

2-
MASCV •<.

27 visį savaitę*.

WORCESTER,MASS 
"■?*- '■ 4*“^ A’ •*' 'T .

G. Kaneb.
Solistas Kazys Yakutis pirmoj 

koncerto daly padainavo J.S. 
Bach, G. F. Handeį C.W. Von 
Gludų R. Strauss, R. Schumann 

mis kalbomis.
Antroj koncerto daly solistas 

pirmą dainą “Kas per visą ke-

AMBER HARVEST 
Fresh fruits and vegatablas 

PARDUOTUVĖ

Galima gauti skanios, rupios, lietuviškos sveikatos 
duonos tt Bruno’s kepyklos Chicagoj.

Užsakomi vaisių krepšiai visom progom.
Iki malonaus pasimatymo!

110-21 Jamaica Avė.
(kampai 111 St.) 
847-9225

LITHUANIAN COOKERY
(ln English, 316 pagos, prlco 8 dol.)

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptą knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastinlnlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 314 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lfthuanian Cookary” už 8 dol. Persiuntimas- 
PostageSO c.

Vardai, pavardė

Mieste*, valstija, Zip

J.M.

288 4130

Lietuviai pranciškonai kviečia jus praleisti atostogas Kenne- 
bunkport, Maine vasarvietėje.

Nuirierli, gatvė

DARBININKO SKAITYTOJAM

Praiiu pratęsti prenumeratą 1883 matam

Btfaaasdaa ikAMAaAA ▼ ■■VW n poVarlM

50 nu skrydžio 
jubiliejus

SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda
mai Iii lapelis. Prašome j| iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, 341 HlgMand MvO, BrooMyn, N.Y. 11287

14 inč. pločio ir 
22 Inč. Hgio 

Tinkamas Įrėminti 
Su parsiuntimu 5.50 doL 

Gaunama 
Darbininko 

administracijoj

DARIAUS IR 
GIRĖNO 

SUKAKTUVINIS 
KALENDORIUS

sąjungietės svečius pavaisino.

pijos asistentas kun. B. Uždari
nis, MIC. Kaip ir kitais gavė-

Nuo pat vaikystės priklausęs “1OT- * - * parapijos vyrų choras, vadovau
jamas muz. Z. Snarskio, sugie
dojo “Graudžių verksmų” vienąrapijos, ir Šiam koncertui mielai 

pasirinko parapijos salę, nors

Atidarą nuo 8 Iki 7 vai. 
nuo pirmadienio 
iki šeštadienio

Maironio Parko didžiojoj salėj 
1 vai. popiet vyko parapijos 
pietos su programa. Programai 
vadovavo klebonas kun. A. Mi- 
ciūnas, MIC.

Šv. Kazimiero parapijos vyrų 
choras, vadovaujamas muz. Z. 
Snarskio, akomponuojamas O. 
Keršytės, padainavo 9 liaudies 
dainas. Lituanistinės mokyklos 
mokinės G. Dabrilaitė ir G. 
Prapuolenytė padeklamavo po 
eilėraštį apie šv. Kazimierą, šv. 
Kazimiero mokyklos mokiniai 
atliko įvairią programėlę, kurios 
dalis visai nesiderino prie šv. 
Kazimiero šventės.

Visi buvo pavaišinti Maironio

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

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

Taip pat gaunamos ir šios nau
jausios plokštelės: Kalėdos — 
Aušros Vartų Montrealio choro 
įgiedotos kalėdinės giesmės. Kai
na 10 dol. Nauja diena — antro
ji dvynukų Šalčių plokštelė iš 
Vokietijos. Kaina 10 dol. Tarp 
tostų ir dainų — estradinę mu
ziką atlieka R. Kasputis su gitą- ~ 
rų, trumpetės ir akordeono pa
lyda. Kaina 9 dol. Lauksiu ta
vęs ateinant — Montrealio vyrų 
okteto dainos. Kaina 10 dol. 
Motulės dainos—lietuvių liau
dies dainos. Dainuoja Bostono 
lietuvių etnografinis ansamblis 
“Sodauto”. Kaina 6 dol. Kur gin
tarais. — Montrealio jaunimo an
samblis atlieka 16 kūrinių. Kai
na 10 dol. Dainos, muzika ir 
gėlės įvairių kompozitorių ir ar
tistų atlikti 12 kūrinių. Kaina 9 
dol. Leonas Baltrus — arijos ir 
diinos. Kaina 8 dol. Aras...toli 
nuo tėvynės — Toronto vyrų 
choro dainos. Kaina 10 dol. 
Nerija — Clevelando studenčių 
vieneto dainos. Kaina 8 dol. 
Pavasaris — dainuoja dvynukai 
šalčiai Vokietijoj. Kaina 10 doL 
Užaugau Lietuvoj — lietuviškų 
dainų rinkinys. Kaina 8 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, naujos lietuviškos knygos 
ir lietuviški suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj. 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

BDEKTER PARK ggą 
PHARMACY EI 

AnaataM, B. B. “
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Car.77tkatreat) 

las turi kuopų valdybos. Galima 
kreiptis ir adresu: Daiva Barš- 
ketytė, 6640 South Talman, Chi- 
cago, III. 60629. Tel. 312 476- 
1974.

Parko Seimininkės E. Gorodec- 
kienės su jos padėjėjomis pa
ruostais pietumis.

ALRK S-gos seimas
Amerikos Lietuvių Romos Ka

talikių Moterų Sąjungos seimas 
įvyks rugpjūčio 17-20 Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seselių vie
nuolyne, Putnam, Conn. Seimą 
rengia ir globoja S-gos Worces- 
terio 5 kuopa. Rugpjūčio 20, šeš
tadienį, po pietų visos delega
tės bus atvežtos į Worcesterį 
ir dalyvaus 5 vai. vak. mišiose 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioj.

Po mišių Lietuvių Piliečių 
Klubo patalpose, 67 Vemon St, 
6:30 vai. vak. įvyks seimo užbai
gimo banketas. Dalyvaus ir žodį 
tars Balfo centro pirmininkė 
Marija Rudienė iš Chicagos. 
Meninę programą atliks moterų 
trijo “Paslaptis” iš Hartfordo. 
Šiam dainos vienetui vadovauja 
muz. Jurgis Petkaitis.

Seimo rengimo komitetą su
daro: centro valdybos pirm. J. 

Mack, A. Shumway, G. Kaneb, 
R. Early, M. Lapinskienė, E. kad savo dalyvavimu prisidėtų 

prie tų žaidimų pravedimo. Visi 
kviečiami grąžinti pranešimus, 
kurie gauti per sportuojan
čius vaikus.

Minime sporto šakas, kuriose 
klubas dalyvaus Chicagoj vyks-

Alavošienė, H. Banis, E. Karbe- 
rienė, A. Garsienė, O. Kildi- 
šienė , J. Separičienė, AMiller, 
J. Miliauskienė. Seimo rengimo 
komiteto pirmininkė yra J. Mi
liauskienė.

NAUJAUSI
LEIDINIAI

A. Kairys, Kelionė į Vilnių. 
Premijuotas romanas. 10.00 dol.

J. Burkus, Gaila minios. Reli
giniai mąstymai. 8.00 dol.

Pr. Naujokaitis, Saulėleidis, 
eilėraščiai. 4.00 dol.

K. Barėnas, Beragio ožio me
tai, romanas. 12.00 dol.

A. Balašaitienė, Susitikimas 
pamary, novelės. 8.00 dol.

J. Prunskis, Bolševikų nužudy
ti šauliai. 7.00 dol.

S. Maziliauskas, Pioneer 
Prince in USA. 10.00 dol.

R. Šilbajoris, Žodžiai ir pras
mė. Literatūra šiandien Lietu
voje. 10 dol.

St. Raštikis, Lietuvos likimo 
keliais. Iš užrašų prisiminimai. 
IV tomas. 20 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

šios ir kitos lietuviškos kny
gos, plokštelės bei suvenyrai 
gaunami Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

T«L(M7)W74M1

tantiem į sporto žaidynes Chi- 
cagpj!

Dalis II pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių dalyvių gali bū
ti apgyvendinti University of 
Illinois bendrabutyje. Vietų 
skaičius yra labai ribotas (298 
vietos), tad pirmenybę gaus tie, 
kurie bendrabutyje bus apsisto
ję visą savaitę: nuo birželio 26 
iki liepos 2 (galima atvykti bir
želio 25 ar būti iki liepos 4). 
Bendrabutyje bus apgyvendina
mi po du asmenis kambaryje. 
Kaina $9.00 asmeniui vienai pa
rai. Bendrabutį užpildžius, kiti 
dalyviai bus apgyvendinti vieš
butyje, kurio kaina yra $15.00 
asmeniui parai.

Kiekvienas dalyvis turi už
pildyti registracijos lapą ir grą
žinti jį SU PILNU MOKES
ČIU IKI GEGUŽĖS 20 DIE
NOS šiuo adresu: Mrs. Rota 
Pauperienė, 9125 S. 54th Ct, 
Oak Lawn, IL 60453. Čekiai ra
šomi LITHUANIAN WORLD 
FESTIVAL, Ine. (JAV-bių dole
riais).

Tiem, kurie iki nustatytos da
tos neatsiųs registracijos lapo 
su mokesčiu, nakvynės nebus 
užtikrintos.

Dėl minimos registracijos rei
kia kreiptis į sporto vadovą R. 
Kezį. Jo telef. 229-9134.

Lietuvių Atletų Klubo kasai 
papildyti yra gauti bingo žaidi
mai. Klubo valdyba kreipiasi į 
sportuojančio jaunimo tėvus,

llll

Vasarvietė yra labai gražioje kurortinėje vietoje — prie pat 
Atlanto vandenyno. Ura jūros vandens baseinas, teniso aikitė, 
vėsinami kambariai, grotus paikas, rengiami kultūriniai vakarai. 
Buto ir maisto kainos žemesnės negu kitur.

Informacijai adresas:

Krepšinis: a*> birželio £7,

PASIUNTINYBĖS
PADĖKA

Š. m. gegužės 1 yra baigtas 
aukų vąjus Lietuvos Pasiuntiny- 

tuvos Pasiuntinybės rūmų res- - 
tauravimo komiteto vajaus ko
misijos nurodyta remontui rei
kalinga suma buvo 120,000 dol., 
o iki gegužės 1 buvo gauta 
127,262.13 dol.

Gėrėdamasis organizacijų, 
šeimų ir pavienių asmenų ypa
tingu dosnumu, vajui pasibai
gus nuoširdžiai dėkoju visiem 
aukotojam, LPRR komitetui, va-; 
jaus komisijai, spaudai, radijų 
valandėlėm už gilų reikalo pa
rėmimą ir atodairą Lietuvos 
valstybės namo atžvilgiu. Taip 
pat dėkoju techninei komisijai 
už jos profesinius patarimus ir 
remonto darbų priežiūrą.

Lietuvos Pasiuntinybės rūmų 
restauravimo komitetas ba
landžio 30 d. posėdyje, įvyku
siame pasiuntinybėje, yra nuta
ręs paruošti leidinį, kuriame 
bus paskelbtas aukotojų sąrašas 
ir išlaidų apyskaita.

Dr. Stasys Bačkis, 
Lietuvos atstovas

Neserjiai vedęs skotas nuvedė 
žmoną pas dantistą. Dantistas, 
gerai apžiūrėjęs, tarė:

— Tris reikia ištraukti. Seniai 
jau sugedę. ’

— Neapsižiūrėjau, — atsiliepė 
vyras. — Tokiu atveju malonė
kit sąskaitą pasiųsti jos tėvam.

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius motus

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

už 2 dol. Tai P. Narvydo pa
sakojimai ii Lietuvos laisvės ko
vų, J. Jaškausko apysaka ii Lie
tuvos nepriklausomo gyvenimo 
pradžios, A. Žemaičio “Lietu
vos vaizdeliai” aibe to paties au
toriaus “Nutolusios dienos”. 
Gaunama Darbininko administ* 
racijoj, 341 Highland BlvcL, 
Brooklyn, N.Y. 11207.
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KAS BUS PREMIJŲŠventėje?
JAV LB Kultūros tarybos tre

čioji premijų Šventė vyksta šį 
šeStadienį Kultūros Židiny, 
šventę rengia Kultūros Taryba, 
o čia techniškus rengimo darbus 
atlieka LB New Yorko apy- 

< gaidos valdyba.
{ Šventę atvyksta: JAV LB 

Krašto valdybos pirmininkas 
--dr. Antanas Butkus, Kultūros 
tarybos pirmininkė Ingrida 

'Bublienė, Tėvynės Garsų radijo 
programos vedėjas Juozas Stem- 

cpužis, kuris praves visą progra
mą. Visi iš Clevelando. Iš Chi- 
čagos atvyksta Lietuvių Fondo 
pirmininkas Stasys Baras, nes 
Lietuvių Fondas yra visų premi
jų mecenatas.

Šventės pradžioje bus pri
statyti ir pagerbti laimėję pre
mijas. Bus jiem įteiktos premi
jos.

Iš Austrlijos atvyksta Genė 
Kazokienė, kuriai paskirta 1982 
mėtų premija už lituanistinį 
mokslą (premija 3000 dol.).

Kitos premijos yra po 1000 
dol. Jos yra paskirtos šiem as
menim: dailės premija — dail. 
Vytautui Ignui, teatro — akto
riui Henrikui Kačinskui, muzikos 
kompozitoriui Jeronimui Ka
činskui, už lituanistinės kny
gas anglų kalba — prof. dr. Vy
tautui Vardžiui, už kultūrinę 
veiklą — Grandinėlės ansamb-

A. a. kompozitorius Julius 
Gaidelis mirė 1983 sausio 6. Dar 
jam gyvam esant, LMF Bostono

lio vadovam Liudui ir Alek
sandrai Sagiam, radijo premija 
— prof. dr. Jokūbui Stukui.

Kultūros Taryba buvo paskel
busi dramos konkursą. Premija 
2000 dol. Konkursą laimėjo ra
šytojas Algirdas Landsbergis. 
Ir ši premija bus drauge įteik
ta.

Po šios oficialios šventės da
lies bus meninė dalis. Čia pasi
rodys jauniausias pianistas Vy
tautas Bakšys ir vyriausias lie
tuvių dramos aktorius Henrikas 
Kačinskas. Jiedu ir atliks antros 
dalies programą.

Po programos Kultūros tary
ba savo svečiam ir laureatam 
rengia vaišes. Jos bus žemutinė
je salėje. Į vaišes įėjimas tik su 
Kultūros tarybos pakvietimais.

Premijų šventė yra pirmoji 
Kultūros Židinyje. Šventė yra 
lietuviškos kūrybos vainika
vimas, pasidžiaugimas savo kū
rėjais ir jų pagerbimas. Visuo
menė kviečiama gausiai da
lyvauti. (p.j.)

klubas rengėsi jo operos "Min
daugas” pristatymui. Kompozi
toriui mirus, vietoj operos pri
statymo numatytą dieną — ge
gužės 1 — LMF Bostono klu
bas, vadovaujamas Elenos Va- 
syliūnienės, surengė komp. Ju
liaus Gaidelio minėjimą su spe
cialia programa.

Minėjimą pradėjo pirm. Ele
na Vasyliūnienė. Trumpame žo
dy ji prisiminė komp. Gaidelio 
vaikystę. Kai jo motina mirusi, 
tai Juliukas buvęs tik 10 metu
kų. Tad jis buvęs atiduotas į 
prieglaudą. Jau tada jo mintyse 
ir Širdyje buvusi muzika. Iš ten 
jis įstojęs į Kauno konservato
riją ir nuo čia prasidėjęs jo mu
zikinis gyvenimas ir kūryba. Ir 
taip jis visą savo gyvenimą pa
skyręs muzikai.

Rašytojas Stasys Santvaras 
kalbėjo, jog Julius Gaidelis bu
vęs kūrėjas iš pašaukimo ir Die
vo malonės. Iš išorės jis atro

dęs flegmatikas, bet viduje de
gusi ugnis. Jis ieškojęs meilės, 
ilgesio, o didysis nusiraminimus 
buvęs kūryboj. Vaikystėj sun
kiai gyvenęs. Augęs prieglaudoj 
ir ten išmokęs net staliaus ama
tą. Tačiau jo pašaukimas ir 
muzikos kūrybinė jėga atve
dusi jį į muzikos konservatori
ją. Jo pirmasis didesnis kūrinys 
buvęs baletas “Čičinskas”—Ba
lio Smogos parašytas. Bet karo 
audros neleidę tam baletui atsi
rasti scenoj. Tas baletas rank
rašty ir pasilikęs Lietuvoj. Ju
lius Gaidelis esąs vienas iš 
kūrybingiausių ir produktin- 
giausių lietuvių kompozitorių. 
Jis rašęs poemas, baletus, kvar
tetus, smuiko sonatas, simfoni
jas, kantatas, operas, solo ir 
choro dairias. Naudojęs įvairias 
muzikos technikas. Labai daug 
dirbdavęs — net po 16 valandų 
paroj. Jo kūryba labai plati ir la
bai gausi; Šalia kūrybos vado
vavo choram. Vedė Kauno

chorą, vyrų sekstetą ir vėliau
siai iki mirties Šv. Kazimiero 
parapijos Brocktone chorą. Ju
lius Gaidelis esąs vienas stip
riausių nepriklausomos Lietu
vos išugdytų kompozitorių.

Minėjimo meninėj daly solis
tas Benediktas Povilavičius atli
ko: Aušta aušrelė ir arįją iš ope
ros “Dana”. Bostono vyrų seks
tetas — Barkarolė, Piaun bro
liukai, Tik tave, tango ir Bal
nok, tėveli. Solistė Daiva Mon- 
girdaitė atliko: Danos ariją iš 
operos “Dana”, Gėlių žiedai, 
Meilės rytas ir Poetas, šv. Ka
zimiero parapijos iš Brocktono 
choras, kuriam iki mirties vado
vavo komp. Julius Gaidelis, o 
dabar vedamas Jūratės Lalienės, 
atliko: Žaliajam papievy, Skais
čiausioji Marįja, Kyrie, Credo, 
Dainininkų maršas ir Už jūrų, 
už kalnų. Solistam ir sekstetui

bris dalyvavo: Irena Manomai- 
tienė. Ieva Vanagaitytė-Janu-
kėnienė ir Elena Vasyliūnienė.

10 vai. ryto šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje LMF Bos
tono klubas turėjo užprašęs mi
šias už gyvas ir mirusias moti
nas, nes Lietuvoj Motinos Diena 
būdavo minima pirmą gegužės 
sekmadienį.

Reikia pasidžiaugti, kad LMF 
Bostono Įdubas yra veiklus. Veik 
kas mėnesį suruošia kokį nors 
kultūrinį renginį.

BOSTONO RENGINIAI

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių D-jos metinis koncertas-ba- 
lius įvyks gegužės 22, sekm., 
3 vai. popiet didžiojoj d-jos sa
lėj. Bus įdomi programa.

JAV LB Brocktono apylinkės 
metinis susirinkimas bus gegu
žės 22, sekmadienį, 11 v.r. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

KAS BUS AKTORIAUS 
HENRIKO KAČINSKO 
PAGERBIME?

Ilgai gyvenęs New Yorke ir 
dabar gyvenąs Sunny Hills, Fla., 
dramos aktorius Henrikas 
Kačinskas ir žmona Sofija at
vyksta į premijų šventę, nes H. 
Kačinskui yra paskirta teatro

Į šią pagerbimo vakarienę iš 
Bostono atvyksta jo brolis-kom- 
pozitorius ir muzikas Jeronimas 
Kačinskas su žmona Elena, jų 
giminaitė Marija Kačinskas. 
Taip pat atvyksta ir poetas-hu- 
moristas Antanas Gustaitis su 
žmona — aktore bei režisie
re Aleksandra. (Jos režisuotuo
se veikaluose ne kartą yra vai
dinęs Henrikas Kačinskas).- 
Vakarienės metu Antanas Gus-

akomponavo dr. Saulius Cibas.
Programoj atliktos visos dai

nos, arijos ir giesmės yra pa
rašytos a.a. komp. Juliaus Gai
delio. O visi atlikėjai yra glau
džiai bendradarbiavę su kompo
zitorium.

Visa minėjimo programa pras
mingai parinkta ir puikiai at
likta. Salė buvo pilna susirin
kusių šiam a.a. komp. Juliaus 
Gaidelio prisiminimui. O po

Joe Casper išrinkimui į School 
Committee renginys su menine 
programa jvyKS birželio 5 Sp. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėj. Pradžia 12 vai.

Saulių rinktinės suvažiavimas 
ir Martyno Jankaus šaulių kuo
pos 25 metų sukakties minėjimas 
Brocktone rugsėjo 18.

Jono Vanagaičio šaulių kuopos 
25 metų sukakties minėjimas 
lapkričio 27.

POVILAS LINGIS

iškeliavo amžinybėn 1983 
m. balandžio mėn. 30 d. Pa
siliko Lietuvoje žmona 
Petronėlė, sūnūs Albinas ir 
Leonas su šeimomis. 
Amerikoje liko brolis Anta
nas su žmona ir jo vaikai su 
šeimomis, taip pat pasiliko 
mirusiųjų brolio ir dviejų, 
seserų valkai su šeimomis, 

-o-

premija. Atvyksta trumpam.

Kad būtų patogiau susitikti 
bičiulius ir pažįstamus, ren
giama vakarienė gegužės 13, 
penktadienį, 8 v.v. Kultūros Ži
dinio mažojoje salėje. Iniciaty
vos ėmėsi Laisvės Žiburio radi
jas ir Darbininko radakcija. Va
karienės metu bus prisiminta ir 
H. Kačinsko 80 metų sukaktis 
ir sceninio darbo 60 metų su
kaktis. Bus ir trumpa meninė 
programa, pilna staigmenų.

taitis paskaitys feljetoną. Poe
tas Sasys Santvaras dėl susi
dėjusių aplinkybių atvykti ne
gali. Atvyksta ir dail. Viktoras 
Vizgirda su žmona, sukaktuvi
ninko Henriko Kačinsko geras 
bičiulis.

Vakarienę paruošia Eugenija 
Kėzienė. Nmatoma, kad bus 
per 60 svečių. Tos vakarienės 
reikalais skambinti į Darbinin
ko redakciją arba į Laisvės Ži
burį. Įėjimo auka — 12 dol.

visos tos gražios programos 
buvo ir vaišės.

Toj pačioj salėj vyko ir LMF

JŪRA STRIMAITIS, ADVOKATĖ 
— KEHOE, DOYLE, PLAYTER, 
NOVICK & STRIMAITIS — Mino 
HamHton Placo; Boston, MA TEL: 
617 - 338-0070 Lynn, MA, TEL: 617 
599-6188. Mūsų devynių advokatų 
firma specializuojasi įvairiose 
srityse.

LAISVES VARPAS sekmadie
niais 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 ryto. 
Veda S. Ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. 
Teief. 268-0489. Parduodamas Dar
bininkas. Didelis lietuviškų knygų 
pasirinkimas.

“KELETĄ ŽODŽIŲ NEGRĮŽTANT!”

Ruošiuosi kelionėn — kelionėn, iš kurios nebe
grįšiu. Jaučiuosi ramios nuotaikos, be panikos; nei 
bėgoms iš Tėvynės Lietuvos nuo žiaurios pabaisos 
— komunizmo.

Dabar mano skausmas toks malonus, jaučiuosi 
sukalbamas — neslblaškau kaip tada, nes žinau, 
kad keliauju ne į tremtį, bet Į amžlnastį.

BIČIULIAI, PRIETELIAI IR VISI MANO PAŽĮSTAMI! 
Prašau man atleisti už mano kai kada pavartotas nevy
kusias replikas, kurios gal neapgalvotai buvo paleis
tos iš mano lūpų ir iššaukdavo užsigavimą. Gal ko nesu
pratau, arba buvau nesuprastas.

Baigiant, linkiu L.L. Kolektyvui sėkmingo darbo, 
kad pavergtai mūsų tėvynei greičiau išauštų laisvės rytas.

POVILAS LINGIS 
St PETERSBURG, FLORIDA 

1983 m.

i • t. j“?'“
-Mūsų mielam ir brangiam kaimynui Iš Sunny Hills, 

Ha.,
kun. ANTANUI RAČKAUSKUI,

Lietuvoje mirus jo broliui Blažiejui, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir drauge liūdime.

Sofija irKvirinas Aleksandravičiui
Sofija ir Henrikas Kačinskai

Nuoširdžią užuojautą reiškiame mūsų mylimam ir 
didžiai gerbiamam

Kun. ANTANUI RAČKAUSKUI,
mirus jo broliui Lietuvoje.

Liūdime su tavim, Kun. Antanai.

Gražina, Vladas, Audronė ir Rita 
Biknevičiai,
Alvitą Ruokis ir Viktoras

MEMBER

‘jĄrpber Jįolidays”
1983 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

iŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR 
KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. Grupes lydės 
vadovai.

Birželio 15

Birželio 22
Liepos 13

— 1528.00 
(su Ryga)

— 1338.00
— 1528.00 
(SU Ryga)

Rugsėjo 7
Rugsėjo 19
Rugsėjo 26
Spalio 5

— 1338.00
— 1143.00
— 1110.00
— 1229.00

(su Ryga)
Liepos 20 
Rugpjūčio 3

—81338.00
— 1338.00 gruodžio 26 —1175.00

Rugpjūčio 17 — 1528.00 
(su Ryga)

(su Ryga)

PADĖKA

1983 balandžio 18 po sunkios Ilgos Richmond Hill. 
N.Y., mirė

A.A. JONAS GALINIS
Balandžio 21 velionis buvo palaidotas Cypress H Uis 

kapinėse BrooMyne, tarpe kitų per paskutinius kele
rius metus mirusių lietuvių.

Liūdesyje likusi vellonies šeima reiškia gilių padėką 
Apreiškimo parapijos klebonui kun. Jonui Pakalniškiui, 
atsisveikinimo vakarą sukalbėjusiam maldas, laikiusiam 
gedulingas mišias ir palydėjusiam Į amžinąją poilsio 
vietą. Padėka taip pat pranciškonam ir kitiem kunigam, 
kurie už velionį pasimeldė, arba koncelebravo atsisvei
kinimo mišias, o taip pat muzikui Viktorui Raliui ir solistui 
Mečislovui Ruzgą Ičlul už jaudinančias giesmes pamaldų 
metu Ir Marytei Šalinsklonoi už nuoširdų laidotuvių 
patarnavimą.

Visiem, kurie užprašė mišias, aukojo Kultūros Ži
diniui arba Apreiškimo parapijai, atsiuntė užuojautos kor
teles, skelbė užuojautas per spaudą, paaukojo puokš
tes gėlių ir laišku arba žodžiu išreiškė savo suprati
mą ar liūdesį, vellonies šeima taip pat širdingai dėko
ja-

Didelė padėka dalyvavusiam šermenyse Ir laidotuvėse, 
ypač vėl ton les broliam, seserim ir kitiem artimiesiem, 
atvažiavusiam Iš kitų miestų atsisveikinti su brangiu 
asmeniu.

Velionis Jonas Galinis buvo taurus lietuvis, visų 
mylimas kr gerbiamas. Tegul būna jam lengva Ameri
kos žemelė kr Vlešoats toorkdeudžia to dvasia Valio- 
n los artimieji prašo jo neužmiršti Ir bent minties sparnais 
pss 1 atsilankyti

Nuliūdime pasilikę,

žmona Viktorija,
sūnus Vytautas su teima, 
duktė Danutė su teima

Registracijos, informacijos reikalu SKAMBINKITE 
1-800-722-1300 (TOLL FREE)
Massachusetts Ir Kanadoje 1-617-268-8764
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

393 West Broadway, P.O. Box 116, 
South Boston, Mass. 02127 

Tel. (617) 268-8764

Norlntiem atsikviesti gimines atostogom — sutvarkoma 
dokumentus.
Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUDŽlONAS. 
Prices aro based on double occupacy and aro subįectto change

BnnKBvmmi
Pastoge poid both ujoųs
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Kultūros Židiny Jį savaitgalį: 
gegužės 13, penktadienį, 8 v.v. 
aktoriaus Henriko Kačinsko pa
gerbimo vakarienė; gegužės 14, 
šeštadienį, trečioji premijų 
šventė; gegužės 15, sekmadienį, 
Kultūros Židinio gegužinė.

Šeštinės yra gegužės 12, 
ketvirtadienį. Tą dieną visi ka
talikai privalo išklausyti mišias. 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje šios šventės proga mišios 
bus: išvakarėse (trečiadienio va
kare) 6:30 v.v., Šeštinėse — 8 
v., 9:30 v.r. ir vakare 6:.3O v.v.

Kultūros Židinio tradicinė 
gegužinė bus gegužės 15, sek
madienį. Mišios 12 vai. K. Ži
dinio didžiojoje salėje, paskui 
padedamas vainikas prie Lais
vės paminklo. Po to prasidės 
pats piknikas — gegužinė, ku
rio programą atliks Maironio li
tuanistinės mokyklos mokiniai.

Skautų-čių baigiamoji metų 
iškilminga sueiga Motinos die
nos proga įvyks gegužės 22, 
sekmadienį, Kultūros Židinio 
didžiojoj salėj po 12 vai. jauni
mo mišių. Visi skautai-tės daly
vauja uniformuoti. Po mišių bus 
užkandžiai. Po to — tunto suei
ga. Visos mamytės ir močiutės 
kviečiamos dalyvauti Gegužės 
21, šeštadienį, sueigos nebus.

Redakcija —(212) 827-1352 
Administr. — (212) 827-1351 
Spaustuvė .— (212) 827-1358 
Vienuolynas ..(212) 235-5962 
K. Ž. salė ..... 212) 827-9645

341 MOHIAND BLVth 
BROOKLYN, N. Y. 11207

Kas pažino Vladą Lišauską ir 
jo žmoną? Abu mirė prieš keletą 
metų. Gyveno Brooklyne, vėliau 
Woodhavene. New Jersey kažkur 
gyvena jų dukra. Skambinti po 
8 v.v. 212 296-8380.

Vyresnio amžiaus lietuvių 
problemų svarstymas bei disku
sijos jr tarptautinių auksinių 
metų minėjimas įvyks gegužės 
22, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Kultūros Židinio mažojoj salėj. 
Po programos pabendravimas ir 
atgaiva. Rengia- Pasaulio Lietu
vių Katalikių Organizacijų Są
jungos valdyba ir New Yorko 
Lietuvių Katalikių Moterų Kul
tūros Draugija.

Ieškomas 3 kambarių butas 
Woodhavene arba Richmond 
Hill rajone, prie patogaus susi
siekimo. Ieško dirbanti moteris. 
Skambinti vakarais po 6 v. 
— 296-1854, dienos metu — 
849-4572.

KULTŪROS ŽIDINIO
Jubiliejinių metų

PAVASARIO ŠVENTĖ
GEGUŽĖS 15, SEKMADIENĮ

12 vai. pamaldos
1 vai. p.p. vainiko padėjimas prie kryžiaus 
1:30 vai. p.p. pavasario

GEGUŽINĖ
Lietuvižki pietūs, 
Kepsniai Ir gėrimai kieme, 
Maironio mokyklos choro dainos, 
Muzika, loterija, vaikės.

— Įėjimas nemokamas —

VISUS KVIEČIA ATSILANKYTI 
KULTŪROS ŽIDINIO VALDYBA

MEMORIAL CONCERT
St. Patrick’s Cathedral Soloist MARIE MURPHY GENSON, International singer
Fifth Avė. & 51st St. . . . .... o,_ . „ • .

New York, N Y Accompamst—Albinas Prižgmtas, Organu*

May 15th, Sunday, 4:45 PM

Tribute to Parents
petras Šalčius

1893- 195B 
Prof. Ord^Ph.D., author, pubHcist, editor,

Chairman of the Lithuanian Cooperative AHiance 
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LKV Ramovė* New Yorko 
skyrių* praneša, kad gegužės 
28, šeštadienį, 10 vai. pranciš
konų koplyčioj bus aukojamos 
mišios už mirusius karius. Po 
to vykstama į kapines lankyti 
kapų. Kviečiami dalyvauti ir bi- 
rutietės, šauliai ir visa lietuviška 
visuomenė.

Metiniai pavasario pietūs Auš
ros Vartų parapijoj bus sekma
dienį, gegužės 22, tuojau po 
sumos. Gros lietuviška muzika, 
bus gardūs valgiai ir loterija. 
Auka 15 dol. Pelnas skiriamas 
klebonijos remontui. Visus nuo
širdžiai kviečia klebonas kun. V. 
Palubinskas.

Jaunimo pamaldos bus gegu
žės 22, sekmadienį, 12 vai. Kul
tūros Židinyje. Tą dieną skautai 
minės Motinos dieną.

Motinos dieną, gegužės 8, Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
gausiai dalyvavo Maironio litua
nistinės mokyldos mokiniai. Iš 
jų sudarytas chorelis giedojo 
mišių metu. Chorui vadovauja 
Viktoras Ralys. Skaitymus atliko 
jaunimas. Tikrai gražu, kad į 
lietuviškas pamaldas įjungia
mas jaunimas.

ŽUVAUTOJŲ IŠVYKA 
Į KENNEBUNKPORTĄ

New Yorko lietuvių žuvautų
jų ir medžiotojų klubas Aras 
ruošia žuvavimo (cod) išvyką į 
Kennebunkport, Maine. Kvie
čiami prisidėti ir kitų miestų 
žvejai. Nakvojama tėvų pranciš
konų vasarvietės patalpose. At
vykstama gegužės 27 vakare. 
Žuvaujama gegužės 28 d. 7 v.r. 
Indian laivu. Grįžtama gegužės 
29. Dėl nakvynių skambinti Tėv. 
Steponui 207 967-2011; dėl laivo 
rezervacijos — 207 967-5912. 
Vietos ribotos. Suinte
resuoti nedelskite! N e w 
Yorke informacijos ir kelionės 
reikalais skambinti Aro klubo 
pirmininkui Vytautui Alksni
niu! — 886-5695.

DĖMESIO!
DĖMESIO VYKSTANTIEMS Į 
PASAULIO LIETUVIŲ DIENAS 

CHICAGOJE!
Paskutinė diena užsiregistruo

ti agentūroje Vytis yra gegužės 
24 (žiūr. skelbimą). Jei iki tos 
dienos nebus užsirašęs pakanka
mas keleivių skaičius, autobusas 
nevyks.

Parduodamas gerame stovyje 
mūrinis namas iš 7 kambarių 
gerame rajone — South Ozone 
Park. Tel. 848-3531.

Ieškoma namų valytoja 
Great Necke, N.Y., nedidelis na
mas, nėra vaikų. Valyti tik vie
ną dieną savaitėje, ketvirtadie
nį arba penktadienį. Atlygini
mas 40 dol., taip pat duodama 
kava. Skambinti rytais prieš 9 
ir vakare po 6 v. 516 487-2939.

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

QUEENS COLLlSkON 
CENTeR INC. Ezpert auto 
body works — Ducco painting 
— Welding — Fnuneš straigh- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 HiUside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone 
HI 1-6666. Tovving after 6:00 — 
843-6677.

Šv. KAZIMIERO 500 METŲ MIRTIES SUKAKTĮ 
MINIME ROMOJE
1984 M. KOVO 4 D.

Šv. Kazimiero 500 Metų Jubiliejaus Centrinis Komitetas rengia lietuvių kelionę Į Romą. 
Į šių kelionę kviečiami jungtis lietuviai ii visos JAV Ir Kanados. Išvykstama Iš New Yorko 
1984 vasario 26, grįžtama kovo 5 arba kovo 12.

Kelionės ksina Iš Now Yorko:
Vienai savaitei $965 (asmeniui, kambaryj gyvenant dviese)
dviem savaitėm $1,455 (asmeniui, kambaryj gyvenant dviese)

Kellaujantlem Iš kitų miestų pridėtinis mokestis:
$300 Los Angeles $150 cieveland, Detroit, Toronto, Montreal
$200 Chicago, Florida

(dėl pridėtinio mokesčio Iš kitų miestų prašome teirautis agentūroje VYTIS). Kainos 
nustatytos pagal galiojančius tarifus 1983.5.1.

Į kainą Įsiškaito:
— Kelionė lėktuvu New York — Roma — New York Pan Am linija
— Transportaclja iš aerodromo į viešbutį ir atgal Romoje
— Pirmos klasės viešbutis 7 naktis Romoje
— Lengvi pusryčiai ir platūs kiekvieną dieną
— Visi valstybiniai ir patarnavimo mokesčiai
— Bagažo pervežimas
— Apžiūrėjimas Įdomesnių vietų, Įskaitant audienciją pas Šv. Tėvą

(Įėjimo mokesčiai (skaityti Į kainą)
Kelionės suplanavimas, paruošimas, pra ved Imas.
— Angliškai ir lietuviškai kalbą grupės vadovai
Kelionę galima pratęsti iki dviejų savaičių. Antrąją savaitę bus aplankyto: 

Florencija, Venecija, Stresą, Milanas. Visuose miestuose aplankomos Įdomesnės vie
tos (Venecijos plaukiama gondolomis). Į kainą Jslskaito viskas, kaip ir pirmoje savaitėj*. 
Keliavimas miestuose ir tarp miestų patogiais, liuksusiniais autobusais. Bus pakan
kamai laisvo laiko norintiem apsipirkti.

Techniškus kelionės reikalus tvarko kelionių agentūra Vytis. Rezervacijos pri
imamos tol, kol lėktuvuose bus vietų. Rezervuoti du Boeing 747 lėktuvai. Siųsti: 
vardą, pavardę, adresą, telefoną ir po $100 už asmenį:

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE, INC.
2129 KNAPP ST.

Brooklyn, N. Y. 11229
(212) 789-3300

ŠV. KAZIMIERO 500 METŲ JUBILIEJAUS CENTRINIS KOMITETAS
Vytautas Volertas, pirmininkas
Kun. Algimantas Bartkus, kelionės koordinatorius
Romas Kezys, Kelionių agentas

I
J.A.V. Lietuvių Bendruomenės Kultūros Taryba 
maloniai kviečia visus New Yorko ir 
apylinkės lietuvius dalyvauti
TREČIOJOJE PREMIJŲ ŠVENTĖJE

1983 gegužės 14, šeštadienį, 7:30 v.v.
Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Laureatų pristatymas ir premijų Įteikimas Meninę programą atlieka:
jauna* pianistas VYTAS BAKŠYS

(einant aukojama dramos aktorius HENRIKAS KAČINSKAS

ŠVENTĘ GLOBOJA L.B. NEW YORKO APYGARDOS VALDYBA


