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įmagos Aukš^ tik 
P'rezidinmo nin

kimo.
Mes reikalaujame, kad tarybi

niai vaĮdžins pnreigltnai mum, 
kunigam, netrukdytą aplankyti 
savo tikinčiąją, jeigu jie to pra
šo. Lankymo paieigą mum už
deda Raf nykios kananai. Qabar 
gi lankymas yiaLUždra>nstas. R&- 
vyzdžiui, tarybiniai pare^ftnai 
trukdė kunigam aplankyti savo 
tikinčHioaus Alytr^e, Kalvargo- 
je, o Prienuose kun. Antanas 
Gražulis buvo net nubaustas
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buvo nužudyta Salvadoro parti-

ja Melida Amaya Mentes.

ligiminią ir tris ketvirtadalius 
susižinojimo priemonių.

Piene Martin Ngo Dinh Tbuc, 
nes jis be Vatikano leidimo
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tikmtieji laukia iš partijos ir

sodoj prisiglaudę aeknkininkai 
gEĮZO j Kilmes 
leidmio išvykti.

grįžti į savo kilmės vietą ir iš ten

pasilikusiais ' giminaičiais. Su-

žemės akio, žemės reklamacįjos

Afganistaną 1979 partizanai su-

buvo snbrganizuptos "kteo dfo> e. Masiulis, G. ir A.

ypač išgarsintuose Juknaičiuose.
ir išsiuntinėjo užsienio lietu-

£as). Tačiau tekstu yra atvirai
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ne, Amerikos Lietuvių Katalikų

jų Romoj, Alkos muziejų, Va-

nas Morkūnas, Sioux City,

Svarbu, skubu
sklypas automobiliam palikti.

ta dar suimti. 
Vienas iš tokių lietuviškų

Būtų netikslu sakyti, kad per sarto 16 gimnaziją, RezoHucįjų 
tuos 31 metus nieko kito ne
veikta ir užsiimta tik pinigų

nyčią puikiai ildarnrarvo daiL 
Adolfas Valeška. Jis įdėjo ir 27 
didelius vitražus, šventoriuj pa
statytas Marijos Nekalčiausios 
širdies paminklas. Nupirktas

Rodo*, raketos greičiu skren- daug asmenų, ir juos .jauni
name tiesiai į vasaros atostogas, ~'
Laiko maža, o darbų dar tiek Svarbiausia šių sukakčių yra

ramti. š&s eilutės ir skiriamos, 
tkrydkio SO metų sukaktį. Taip 
pat ir Aušros 100 metų sukak
tį. Būtina šiem minėjimam su
rastivietos darbo programose.

pavasarį, tai Aušrą nukelti į 
‘ Jaunimui gal labiau bus su
prantamas Dariaus ir Girėno 
lygis. Jie abu lakūnai, o lėktu-

Amerikos lietuviai. Jie ryžosi iš
garsinti'Lietuvą ir perskristi At
lantą. Ir jų atliktas žygis 
buvo svarbus visiem lakūnam, 
technikos pionieriam.
; Svarbu jaunimui išaiškinti, 
kad lakūnai atsigręžė veidu į 
Lietuvą. Iš šio krašto stengėsi 
padėti Lietuvai, ją išgarsinti, 
atlikti žygį modernios techni
kos srityje. Savo žygiu ir savo 
tragišku žuvimu jie tai atlikb. 
Jie išgarsino ir Lietuvą ir pačiai 
lĮetiįsi'fų tautai įkvėpė daugiau

Būtų gera, kad būtų skiriama 
tam reikalui bent viena bendra 
pamoka. Reikia parodyti ir nuo
traukų. Gal galima jų nuotrau
kas pakabinti mokykloje? Tai 
teigiamai veiktų jaunimą.

kurios vasarą rengia stovyklas, 
svarbu jas gerai suplanuoti ir 
jom ’ pasirengti. Svarbu kuo 

čia .norime pastebėti, kad ir 
stovyklose reikia paminėti tas 
abi sukaktis. Jom reikia iš 
anksto pasirengti, pasirašyti 
skriptų, vaidinimų, surasti kitos _ _______~
medžiagos. Vaidinimai sutrati- Lietuvai pasididžiavimas!

vardu pavadinti kokių jaunimo 
nimas naudotų stovykloje. Tai

į darbo programas įtraukite 
kuo daugiau lituanistikos. Per 
stovyklą reikia plėsti ir papil
dyti lituanistinės mokyklos 
darbų. Išmokykite kuo daugiau 
lietuviškų dainų. Stovykla tam 
sudaro geras sąlygas. Patogu ten 
užsiimti ir lietuviškais rankdar
biais.

Visiem linkime kuo geriausiai 
pasirengti Pasaulio Lietuvių 
Dienom ir jose dalyvauti. Į Chi- 
cagą keliaukime mašinomis, au
tobusais, traukiniais, lėktuvais. 
Tegu ir Chicaga ir visa Amerika 
pamato, kad lietuvių yra daug, 
kad jie moka organizuotis, 
moka bendrai kovoti dėl savo 
tautos interesų.

Gausiai dalyvaudami, pade;, 
monstruosime lietuvišką jėgą! 

• < . ‘C. - Z —

Į Ameriką 'atvyksta nemaža 
jaunimo iš įvairių kraštų. Jie 
keliaus per įvairius miestus, 
svečiuosis, rengs savo pasirody
mus. Kad jaustųsi priklausą vie
nai lietuvių tautai, turime juos 
priimti nuoširdžiai ir tvarkingai. 
Mūsų namai jau yra tokie iš
taigūs, kad gali daug kas sve
čiuotis. Jaunimui daug kartais 
nereikia, reikia lietuviškos ge
ros širdies, ir jis jausis pato
giai.

Taigi, skubių darbų daug. Ryž
kimės daug nuveikti, kad lietu
viškoji mūsų išeivija būtų dar 
stipresnė, kad mūsų žygiai būtų

Pasitrau-

repuos klebonas. Nors perkopęs 
81 metų amžiaus slenkstį, jis 
veikliai reiškiasi parapijos dar
be, judina ir remia lietuviškus 
reikalus ir savą spaudą.

Nenuostabu, kad nuoširdžiam 
lietuviui kunigui klebonui Si
monui Morkūnui, švenčiant ku
nigystės šventimų priėmimo 50 
metų sukaktį, pramatytos dide
lės iškilmės.

Balandžio 24, šį sekmadienį, 
4 vai. popiet klebonas kun. Si
monas Morkūnas aukos padėkos 
mišias. Su juokoncelebruos prel. 
dr. Vytautas Balčiūnas iš Put- 
nam, Conn., ir kun. Stasys Raila 
iš Maspeth, N.Y. Jie abu yra 
sukaktuvininko kurso draugai iš 
kunigų seminarijos laikų. Pa
mokslą lietuviškai pasakys vysk. 
Vincentas Brizgys, o angliškai 
— vietinės vyskupijos generali
nis vikaras prel. L. J. Hoffman.

Po mišių banketas vyks savos 
parapijos salėj. Mišiose ir ban-

Kun. Simonas Morkūnas, Siouz City, Iowa, lietuvių para
pijos klebonas, Švenčius kunigystės 50 metų sukaktį.

sauliečių.

Pereitais metais vasario 16 
kun. Simonas Morkūnas šventė 
80 metų amžiaus sukaktį. Ne
trūkus po to minėjo ir 30 metų 
sukaktį, kaip sėkmingai darbuo
jasi Sv. Kazimiero parapijoj, 
kuri yra vienintelė lietuviška 
parapija Sioux City vyskupijoj.

Atvykęs į Ameriką 1949 lap
kričio 8, kun. S. Morkūnas porą 
metų ėjo kapeliono pareigas li
goninėj ir vikaravo amerikiečių 
parapijoj. Jo pajėgos pilnai atsi
skleidė, kai buvo paskirtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių parapiją ad
ministratorium.

Vos tik čia atvykęs, per tris 
savaites sugebėjo surinkti 
20,620 dol. sumą. Tai buvo 
skirta parapijos skolom išmokė
ti. Kun. S. Morkūnas Sioux 
City vyskupijoj buvo pirmas 
klebonas, išmokėjęs parapijos 
skolą vyskupijai.

' šv. Kazimiero lietuvių para
pija Sioux City vyskupijoj yra 
nedidelė, nes, dviem stambiem 
maisto fabrikam užsidarius, da
lis parapiečių nteteko darbo ir iš
sikėlė kitur. Tačiau klebono ad-

lietuvišką spaudą ir kitas lietu
viškas įstaigas. Ruošiantis mi
nėti nuo šv. Kazimiero mirties 
500 metų sukaktį, kun. S. Mor
kūnas sukakčių komiteto veiklai 
stiprinti paaukojo 5,000 dol. 
Ken&antiem okupuotoj Lietuvoj 
ir Sibire yra išsiuntęs per 250 
vertingų siuntinių, kainavusių 

Bažnyčioj pertvarkytas cent- 40,000 dol. su viršum. Dviem 
ratinis šildymas ir įvestas vėsi- neturtingiem jaunuoliam, sie- 
nimas, pertvarkytas apšvieti- kiantiem kunigystės, sukaktuvi- 
mas. Uždėti nauji stogai baž- ninkas yra pilnai apmokėjęs 
nyčiai ir kitiem parapijos pasta
tam. Padaryta stambių patobu
linimų parapijos salėj. Visi šie 
stambesni ir smulkesni pageri
nimai ir pataisymai atsiėjo 
213,595 dol. Nemaža išlaidų 
susidarė prisidedant prie ka
talikiškos Heelan aukštesniosios 
mokyklos statymo ir išlaikymo. 
Tam išleista 348,050 dol.

Pajamas sudarė procentai — 
207,100 dol., ir įvairūs vajai bei 
rinkliavos. Net aštuoniais at-

S. Morkūnas buvo pirmas tarp 
visų kitų klebonų, sėkmingiau
siai ir dar prieš skirtą laiką 
surinkęs vajaus sumą su pertek
liumi. Iki šiol iš tos nedidelės, 
bet dosnios parapijos buvo su
rinkta 1,492,625.94 dol.

Prieš kun. S. Morkūno atvy
kimą metinės parapijos paja
mos buvo apie 6,000 dol., nors 
tada parapija buvo dvigubai di
desnė. Vien pereitais metais pa
rapija turėjo 97,294.94 dol. 
pajamų ir 76,953.04 dol. išlaidų. 
Sutaupyta 20,341.24 dol.

Kun. S.~ Morkūno pavardė 
dažnai matoma įvairių dosnių 
aukotojų sąrašuose. Iš savo kuk
lios algos jis savai parapijai per 
tuos 31 metus yra paaukojęs 
24,751 dol. Taip pat klebonas, 
savanoriškai atlikdamas sekre
toriaus, sargo, aukų rinkimo 
darbą, parapijai sutaupė apie 
250,000 dol. Teko dirbti para
pijai kasdien po 10-12 valandų, 
neimant jokių atostogų.

Sukaktuvininkas stambiomis 
sumomis yra parėmęs Lietuvių 
Fondą, Šiluvos koplyčios Wash- 
ingtone ir Lietuvių kankinių 
koplyčios Vatikane statybas, 

mokslo išlaidas.
Kun. Simono Morkūno admi

nistraciniai gabumai ir dosnu
mas vargšam jau buvo žinomi 
ir Lietuvoj. Gimęs prieš 81 me
tus Veltūnų kaime, Ukmergės 
apskrity, sukaktuvininkas 1933 
birželio 15 baigė kunigų semi
nariją ir Vytauto D. universi
teto teologijos-filosofųos fakul
teto teologijos skyrių. 1933 ba
landžio 1 Kauno katedroj arki-. 
vysk. J. Skvireckas jį įšventino 
į kunigus.

Naujas kunigas netrukus po 
šventimų/buvo paskirtas vikaru 
į Prisikėlimo parapiją Kaune. 
Tai buvo didžiausia Lietuvos 
parapija, turėjusi 30,000 para- 
piečių. Jis čia dirbo iki 1944 
gegužės 12, kada buvo paskirtas 
Šv. Juozapo parapijos klebonu 
Vilijampolėje.

Kun. S. Morkūnas nuo pat 
savo pastoracinio gyvenimo 
pradžios dirbo su vargšais, dar
bininkais, rūpinosi seneliais, li-

Vikaraudama* Prisikėlimo pa- 
rapijoj, per 10 metų vargšų 
šalpai surinko du milijonus litų. 
Kauno vargšai jį vadindavo 
“ubagų karaliumi”. Jo iniciatyva 
buvo pastatyta ir visame Pa
baltijy moderniausia senelių 
prieglauda, kainavusi pusę mili
jono litų su viršum. Jis dar įkū
rė ir kitą mažesnę prieglaudą, 
tris vaikų darželius ir darbinin
kam biblioteką.

Sunkiomis karo dienomis kun.
S. Morkūnas daug padėjo Kau

no žydam ir keletą jų išgelbė-' 
jo nuo mirties. Sukaktuvininką*

(nukelta į 4 pat.)

PAULIUS JURKUS

„ AJtt jom užmuština
1 Tada, kai įbridau į vandenį, jū
ra. bravo tiesiog užsirūstinusi, 
įniršusi plakė ir daužė krantą. 
Besimaudant tuoj parvertė. Ban
gos per galvą muša, stumia į 
krantą, o kojas didele jėga tran
kia | jūrą. Vandens apatinis 
sluoksnis srižta tokia iėga į van
denyną, kad neš* smėlį, akme
nėliu*, plėšia visa.

gos taip nelūžta ir nesidaužo. 
Ten jie važinėja savo vandens 
slidėmis.

Ant kranto vėsoka. Kartais vė
jas neša smėlį ir juo lyg rykš
tėmis plaka per kojas. Bet žmo
nės vistiek vaikšto pamariais, 
gulinėję smėlyje kiek apsikasę, 
ką nors užstatę iŠ tos pusės, iš 
kur pučia, vėjas. Ir taip gulėda
mas, jau draugauji su saulute.

(*^1 a-S -B-ra —ū-f- —- 9 —S—e-B-f _MBi muKtmmgai mbumi tons
—.ii ril t ,i a a fra ar*----------- ■ -pcneie □inprae. Ji znKNM u 
spaudos. Ji buvo Kanados Lietu
vių Bendriromenės veikėja. Ir R 
irs _ - * —  .t _ ra#- — B. - t ra *•*_? *■ cm ■KDftogngft. Atvyruii u i o* 
------ a- *■ lt e - B-1 - romo, is tisureB Kruto, ji tona 
drąsi atžygiuoja ir šauna į van- 
acn|. uct ir ji greitai kbimko 
vandenyno malonumų. Trupu
tį per šalia. Lengva čia tokiu

metu peršalti, gauti slogas. Taip 
ir šiai viešniai čia buvo — per
šalo. Ėmė skaudėti gerklę.

Didžioji audra jūroje
Audringa jūra yra kažkas gra

žaus. Įspūdinga vaikščioti 
pakrantėmis ir klausytis vande
nų šniokštimo. Jūra paprastai 
visada ošia. Sakytum, tai jos 
pareiga. Labai ir labai retais 
atvejais ji nurimsta ir pasidaro 
lyg veidrodis. Kartais pasitaiko 
matyti jūrą ir labai įsiutusią.

Taip man nutiko 1981 metų 
rudenį, kai čia lapkričio mėnesį 
lenkiaus. Rodos, buvo, eilinė 
naktis. Pilnatis. O mėnulio trau-
ka, kaip žinome, nepaprastai 
veikia jūrą. Ją pakelia ir su
audrina.

Tikėjome, kad jūra bus au
dringa. Bet tą naktį jūra ėmė 
kriokti, staugti.

Kai miegu svetimoje vietoje, 
į pižamos kišenaitę įsikišu mažą 
elektrinę lemputę. Nežinai, ka* 
bus, kur pateksi, tai lemputę vi
sai pravartu turėti.

Ir tą naktį išgirdau, lyg kas 
Šaukia mane. Tokiu atveju visa
da Išsigąsti Lyg kokia nelaimė 
ateina. Griebiau lemputę ir pa
šviečiau į duris. Ten stovėjo abi 
šių namų motery* ir kėlė mane. 
Jos sako: “Girdi, kaip jūra krio
kia. Eikime pažiūrėti.”

Tuoj įšokau į kelnaites, į Šliu
res ir atsidūriau gatvėje. Buvo 
kokia 5 valanda ryto. Dar tamsu, 
čia jau girdėjome, kaip jūra 

ūžia ir kaukia. Kažkas nepa
prasto.

Tokią ryto valandą čia visi 
miega. Vargu kas ir išgirdo, 
kad jūra taip šaukia ir rūstau
ja. Jokio žiburėlio lange. Niekur 
jokio žmogaus.

Ėjome įprastiniu takeliu į 
jūrą. Gaudesys stiprėjo. Pasie
kėme, kur atsiveria vandenų pla
tybės. Nors buvo dar tamsu, bet 
pakrantėse įžiūri bangų keteras. 
Jauti kažką — priešais verda, 
kunkuliuoja, draskosi.

Ir niekada taip nebuvo įsiu
tusi jūra, kaip tada. Tiesiog 
kaukdama daužo krantą, puola, 
griauna ir neša smėlį, siekia 
suolelius ir juos drasko. Ir vėjas!

Ir kaip įspūdinga! Tikra ro
mantikų jūra. Nutarėm, kad *čia 
kur nors įsikursime ir lauksime 
aušros. Ir kada matai saulės te
kėjimą?! čia gi iš jūros saulė 
pakils. Koks bus įspūdis, — te
kanti saulutė viršum audringos 
jūros!

Rytų šalis pradėjo rausti. Kaip 
žinome, keliaujant vis į pietus, į 
ekvatoriaus pusę, saulė teka ir 
leidžiasi vis greičiau. Lietuvoje 
kol saulė pateka, užtrunka va-
landą ir daugiau, o čia — tik 
šmakš, ir.saulute pravėrė aki* 
horizonte. .

Raudo padangė* debesuotos, 
raudo ir bangų ketera*. Violeti
nė, raudona, plytinė spalva tik 
virė, kunkuliavo okeane.

Ir kaip įspūdinga — jūra au
dringa, vėjai audringi ir tekanti 
saulė! Kokia gamtų* mistikai

Ir vis nesupranti, kodėl taip 
jūra staugia.

Tuoj pasirodė ir pirmieji su 
meškerėm. Ir ką jie žino, kad 
jūra pikta. Pabudo ir už meške
rės, pro duris. O čia — jūra pa
sišiaušusi. Nė nebandyk prieiti.

Ir jie stovi ir žiūri. Kažkaip 
prisiminė Nerono Roma. Jis ją 
padegė ir ant kalniuko stebėjo 
Romos gaisrą. Mes jūros nepa- 
degėm, bet stebime jos didelį 
gaisrą — jos audrą.

Saulutė įlenda į debesėlius. 
Spalvos pilkėja, pilkėja. Diena 
prasideda. Saulės tekėjimo spek
taklis baigtas. Jau užgesintas vi- 
sas apšvietimas.

Grįžtame namb. Tą vakarą te- 
levizįjcje kalbėjo apie tą įsiū
buotą jūrą ir paaiškino. Pasi
rodo, kad čia įsinrarišė plane
tos. Jupiteris ir Marsas, ar kokios 
kitos dvi planetos, išsirikiavo 
vienoje linijoje su mėnuliu. Taip 
pasidarė didelė traukos jėga, 
kuri ir suaudrino vandenyną.

Beniau tokius ptiilrinins aiš- 

užsirūstino ir vandeni* sumaišė.

Ryklio drama
Tą rudenį po to* audra* čia 

teko metyti įdomią nedidelfo 
ryklio dramą. (Rykly* —• plėšri 
šiltų vandenų žuvis — shark). 
Audros jį atnešė į šias pakran
te*. Rykly*buvo nedideli*—-ko
kių 3-4 pėdų. Ant tilto atsitren
kė kažkokie jaunuoliai su tvir
tom meškerėm ir ryklį pagavo. 
To pagavimo nemačiau Tai 

įvyko už mano nugaros. Kai at
sisukau, jau ryklys buvo pagul
dytas smėlyje.

Ir'kas per žuvis — tiesiog 
strėlė! Visas snapas taip sudary
tas, kad galėtų drąsiai pulti au
ką ir partrenkti. Plėšrioji gerklė 
yra po snapo apačia. Gerklė la
bai didelė, ilga, pilna aštriausių 
dantų kaip pjūklų. Tokie dantys 
viską suplėšo.

Ryklys turi labai tvirtą plataus 
mosto uodegą. Uodega ir duoda 
visam kūnui didelę puolamąją 
jėgą. Taip ryklys veikia van
deny — užsimoja uodega ir kaip 
kokia torpeda nulekia į savo 
taikinį, į grobį ir jį beregint 
suplėšo. Dabar buvo kas kita — 
tyKiys duvo imbchbs ant smėlio. 
Ir jis daužėsi įsiutęs. Užsimo
davo uodega ir ją trenkdavo į 
smėlį, pat* kaip spyftoldė fl&H- 
davo į viršų. TRcėjori įšokti į 
vandenyną, kuris čia pat ošė, 
bet ji* krito vėl į smėlį. Išsižio
ję* bairiMtriaL Ir vėl su uodega 
moja, Šoka ir krenta^

Kok* žiauru* žeidimą*. Kova.
jst nrasB mt nurcoja 1Mb 

jėgos silpėta. Vi* silpniau tren-



Milė

vadovaujamas Jono Adomaičio. 
Akompanavo R. Obelis. Choras 
pakiliai padainavo eilę patrio
tinių, dainųiš būsimos dainų

saus vėliavomis, t adau ifĮjniiM iii 
Gudyno posto legionierių. -

3vnL p.p. parapijos salėj 
įvykusiame Lietuvos neprildan- 
somybės minėjime pagrindinį 
prai sšimą padarė svečias, dr.

Wenjėsirir,WĮMh M6O4.' Vietos 
autobuse rezervuojamos pagal 
užsiregistravimo eilę.

laide, Laurinaitienė, Dalia — 
Adelaide, La niauskas, Robertas 
— Inckhart, Teresę—Adelaide.

Mašanauskas, Jonas — Mek

Lietuvių Rašytojų Drauguos 
valdybos sudalyta vertinimo 
komisija savo -‘posėdyje- balan
džio 17 Santa Monica, Cali£, 

1000 doi. premiją už 1982 metų 
literatūros kūrinį

1982 metų mušiko 1 premiją 
Kultūros Taryba paskyrė kom
pozitoriui Jermrimri Kačindnri, 
kuris tiek daugel metų aktyviai 
reiškiasi lietuviškos muzikos pa
saulyje, puoselėja lietuviškos 
muzikos tematiką ir yra suko
ręs daug įvairių muzikos kori-

Prelegentas kėlė mintį ir apie 
Vilniaus vyskupijos priskyrimą 
prie Lietuvos bažnytinės pro
vincijos.

Meninę programą atliko vietos

Binkis, Vincas — Sydney, Bra- 
želis, Antanas — Sydney, Bren- 
ner, Mark — Geekmg. Brermer, 
Viktoras—Geekmg, Bone, Har- 
ry — Adelaide, Bone, Onutė r—

laide, Mikalauskas.^ Pranas — 
Sydney, Mikalamkienė, Mar
garita — Sydney, Milvydas, Al
gis — Melburne, Milvydienė, 
Kotryna — Melburne.

Noble, Alan— Sydney, Noble, 
Carol Sidaraitė — Sydney.

Obeliūnas, Jonas — Geekmg.

| konkursą buvo atsiųsta 9 
veikalai. Vertinimo komisija, 
susipažinusi su jotis, premiją pa-, 
dhlįjo pusiau H' paskyrė dvi 
lyjdaš 500 ’ rirėaaiias* Leonar-

romo vardo premija ji norėjo 
prisiminti ir pagerbti savo vė
limų vyrą Juozą Gobę, kuris yra 
miręs 1900 rugpjIMSo 31.
* Kaip.buvo skelbta, premijas 
turėtų įteikti mecenatė Nelė Ma- 
zalaitė-Gabienė, bet kada ir 
kaip, dar nežinoma.

duiŽitkt rnuii už eilėraščių rin
kinį “Aš nelauksiu, kol užaug
siu” (jo rankraštis buvo atmuš
tas vertinimo konusijri) ir Pam
inu Juokai už humoristinę poe
mą jaunumu “Kiškis Piškis”

Vertinimo komisiją sudarė: 
Bernardas Brazdžionis, Alė 
Rftta ir Pranas Visvydas.

Premijos mecenate yra Nelė 
Mazalaitė-Gabienė. Šia ir Mai-

Jtaipu&įterpė,; dt^Hndijos-rii*fenyne prie 
torių konųmzno- > Madagaskaro krantų. Dr. K.

' Ėringis platokai gvildeno Lietu- 
rgio Keturių kata- vos laisvinimo galimybių Hau- 
bažnyčtoj mišios simą. Jis pabrėžė 1941 m. At- 

iė už gyvus ir įri- lanto Chartos, o taip pat 1982

laide, Bungardaitė, Angelė — 
Geekmg.

Crook, David — Melburne.
Dagienė, Dana — Melburne, 

Dambrauskas, Juozas — Syd
ney, Dambrauskienė, Trudi — 
Sydney, DaniŠkevičius, Alius—

-- 
■ 
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Velytų

stovyklon priimami visi lietuvių 
laimės vaikai, 6-15 metų am
žiaus. Stovyklą organizuoja Jau
nimo Stovykla Dainava. Jai va
dovauti pakviesta Gina Baukie-

kMs priklauso prie Braziluos Ra
šytojų Draugios ir yra jos val
dybos narys. Jis taip pat dar
buojasi kaip liaudies meno žino
vas ir yra Istorijos Draugijos 
Sao Paulo mieste sekretorius.

— Clevelando ateitininkų 
metinė šventė, koncertas, lokiai, 
iškilmingas posėdis vyks balan
džio 30 - gegužės 1.

— “Galerija” nuo gegužės 1 
perkeliama į naujas patalpas, 
kurių adresas: 226 W. Supeiior 
St, Chicago, III. 60610.

adresu: . Lithnanian Heritage 
Camp, C.Kriaučiūnienė, 1816 
TecumsehRiver Drive, Lansing, 
MI 48906.

šiem, gavusiem laimėjinpų bilie
tų knygelės, kad greitas atsilie
pimas yra vertingiausia prusa 
ir prašo visus nedelsiant atsi
skaityti.

LIETUVIŲ KILMĖS VAIKŲ 
STOVYKLA DAINAVOJE

Minėjimą garsino ir aprašė 
vietos amerikiečių spauda vietos 
LB valdybos narės Anne Žalio
ms pastangomis. Journal Tran- 
script prieš minėjimą įdėjo 
straipsnį, kuriame tiksliai ap
rašytas Lietuvos tragiškas li
kimas ir rengiamo-minėjimo 
tikslai. Tas laikraštis ir Nor- 
wich Bulletin dienraštis at
siuntė minėjiman savo kores
pondentus ir fotografą. Dien
raštis rytojaus dieną išspausdi
no straipsnį apie minėjimą, pri
mindamas ir Lietuvos istoriją. 
Įdėjo ir porą nuotraukų iš mi
nėjimo: moterys lietuviškais 
tautiniais drabužiais ir J. Gaide
lis (savanoris, pavadintas “re- 
sistant fighter”.

VYTIS INTERNATIONAL SERVICE, MC. 
2129 KNAPF STRUT 

BROOKLYN, M.Y. 11229 
m. 212 7994990

globoti organizacijų sąjunga 
buvo ir Pabaltijo Motinom ir 
Vaikam globoti sąjungos narys. 
Buvo leidžiamas žurnalas Pro 
Juventute Baltica; jame buvo 
spausdinami įvairūs straipsniai, 
patarimai, kaip kovoti su vaikų 
liguistumu, mirtingumu. Šį sky
rių redagavo dr. Aldona Bini- 
tavičienė (Birutienė).

Taigi jau nepriklausomybės 
laikais, pabaltietėm bendradar
biaujant motinos ir vaiko globos 
veikloje, kilo mintis įsteigti Pa
baltijo Moterų Tarybą, tačiau 
sovietų okupacija sugriovė Pa
baltijo kraštų visokeriopą kūry
bingą veiklą, ir tik 1947 kovo 
8 Esslingen mieste, V. Vokieti
joje, išeivijos sąlygose, buvo į- 
kurta Pabaltijo Moterų Taryba, 
kuri tęsia ir puoselėja draugiš
kus tarpusavio ryšius Pabaltijo 
moterų tarpe.

Šiais metais balandžio 24 
PMT minės 36 metų veikios ir 
glaudaus bendradarbiavimo su
kaktį, ir tai įvyks Estų namuose 
243 E. 34 St, Nevr York, NY, 
sekmadienį, 4 vai. popiet Kartu 
PMT pirmininkės pasikeis pa
reigomis. 1982 metų PMT pirmi
ninkė Marija Noreikienė pirmi
ninkavimo pareigas perduos 
latvių moterų atstovei Helgai 
Ozolins. Pagrindine kalbėtoja 
pakviesta Gintė Damušytė. Me
ninę programą atliks lietuvių 
kvartetas Harmonija, vaišes pa
ruoš LMKF New Yorko klubas. 
Organizatorės kviečia atsilan
kyti lietuvių visuomenę. Prie 
įėjimo auka. LB.

Baniai publiką sutraukia. Buvo 
svečiui! Stmnfišrdo ir iš Water- 
burio. :'-T‘ * i

Popiete praėjo tikrai gražiai,

KELIAUJAM DRAUGE | 
PASAULIO LIETUVIŲ DIENAS CHICAGOJ

— Grandies, lietuvių tautinio 
ansamblio, 20 metų sukaktis bus 
minima balandžio 30 Chicagoj, 
Jaunimo Centro didžiojoj satej.

— Argentinos lietuviai Vasa
rio 16 iškilmingai minėje vasa
rio 20. Mišias Buenos Ains ka
tedroj aukojo kun. A. Steigvi- 
las. Po mišių padėtas vainikas 
prie San Martin paminklo. Va
kare Lietuvių Centre, Vila Lu
gano, buvo minėjimo akademija. 
Paskaitą lietuviškai skaitė Zefe- 
rinas Juknevičius. Minėjimą pra
dėjo jaunimo atstovai Ąbciįa Mi
ku čion ytė ir TristsuMė Skrna- 
nauskas. L Stankevičių, Ar
gentinos Lietuvių Orgaaracgų

“Pavasaris ateina su daina”, o 
greit po to įvairiose vasaros 
stovyklose skambės lietuviškos 
dainos. Šios dainos skambės 
Dainavoje ir rugpjūčio 28 - rug
sėjo 4, nes čia susirinkę vaikai 
susipažins su., savo protėvių 
kraštu; kultūra, papročiais, šion

— Toronto, Ont, Prisilėlizno 
parapijoj, kuriai vadovauja lietu
viai pranciškonai, sutvirtini
mo sakramentą gegužės 1 suteiks 
vysk. V. Brizgys.

Solistė Marytė Bizinkauskaitė dainuoja Putnume, kai ten 
buvo minima Lietuvos nepriklausomybės šventė. Nuotr. J.
Kriaučiūno ‘ ! ;

rašėrių jis visus drąsino į kovą 
už tėvynės laisvę. Sukalbėtu 
“Tėve mūsų” pagerbti žuvusieji 
ir kenčiantięji Už Lietuvos lais-

_______
—— r n. noromy,
MN. Sveikinant nanjua My- 
tojus ir dėkojam užsakam*. 
Naujiems skaitytajam* Dubi
ninko prenumerata pintom 
metam tik 12 dok Atnaijlmatž 
— visiem 15 dol. metam ;

švenčių papročiais, pav. Velykų, 
Kūčių, Kalėdų; jie atšvęs Vasa
rio 16, suruoš Kaziuko mugę ir 
tt Įvairūs užsiėmimai jiem pa
dės susipažinti su lietuvišku 
menu, kalba, tautosaka. Stovyk
loje bus mokoma-lietuvių kal
bos, rašymo, dainavimo, tauti
nių šokių, audimo, rankdarbių. 
Laisvalaikis greit praskris spor
tuojant ar Spyglio ežere mau
dantis. Liks atmintini vakarai 
rodant savo gabumus prie laužo, 
šokant ir dainuojant,- ar susi
kaupiant žvakučių šviesoje.

Norintieji šioje stovykloje da
lyvauti prašomi užsiregistruo
ti prieš liepos 1. Registracijos 
anketas galima gauti rašant

Paskaitą Skaitė IX-os LB tary
bos prezidiumo pirm. inž. V. Iz- 
bickas. Jis kė& lietuvių vienybės 
ir veiksnių koordinacijos veiklos 
reikalą. Rezoliuciją, prašančią 
JAV prezidentą kelti Lietuvos 
bylą Jungtinėse Tautose, per
skaitė sės. S(asė Normantaitė.

Meninę minėjimo dalį atliko 
solistė Marytė Bizipkau skaitė. 
Ji padainavo: “Mano gimtinė”, 
“Ko vėjai pūtė”, “Lopšinė” ir 
“Kur bakūžė samanota” bei vi- 
sui.— Rūtelės^ ariją iš operos 
“Jūratė ir Kastytis”. Solistei 
akomponavo J. Hay, jos kaimy
nas Brocktone, muzikos studen
tas. Programa baigta visų su
giedota giesme “Apsaugok, 
Aukščiausias”.

Po to vyko visų pabendravi
mas, užkandant ir išgeriant ka
vos. Užkandžius paruošė vie
nuolyno, Matųhičįo namų yir- 
tuvės ir vietos lietuvės.. Dalyva- 
vo apie 100 žmonių. Aukų lais
vinimo veiksniam surinkta 1344

rafico Daugirdaitė pakartė 
ispaniškai Vilniaus lietovliį jau
nimo laišką, kurį į išperą kal
bą išvertė Marytė ir Jonai Kam- 
caL Jonas Bačkis perskaitė re
zoliuciją. Mergaičių ansamblis 
“Žibutės” padainavo keletą <&- 
nų, akomponuojant Celįai Bfi- 
čifldaitei. Uždare Lietelių 
Centro pirm. J. Mičifldas.

- ^JL, ___

1^83 metais bus tokias įtovyb

ruošė Matulaičio namų salėj 
IT kl A IMT vašattarž?. Sugiedota Amerikoj

trU I PlAIVIj VUNN. jr Lietuvos himnai. Pirtri: Ur. J?
Kriaučiūnas, pradėjęs minėjimą, 
tolesnį vadovavimą perdavė doc. 
A.J. Vasaičiui. Prel. V. Balčiūnas 
sukalbėjo pradžios maldą. Sės. 
Liolita Burokaitė perskaitė 
valstijos gubernatoriaus W. 
Neil proklamaciją, kurioj dėko
jama lietuviam imigrantam už 
jų kultūrinį įnašą Amerikoj ir iš
reiškiama viltis dėl Lietuvos 
laisvės. Kongresmano Sana Gej- 
denson, kurio tėvai kilę iš Vil
niaus, sveikinimą žodžiu per
davė jo kongresinė pagalbinin
kė E. Reece Painter. Ji perskai
tė ir kongresmano kongresinį 
rekordą, minint Vasario 16-

Jonas Gaidelis, šioj apylinkėj 
vienintelis savanoris kūrėjas, 
gyvenąs Vilią Maria namuose, 
pagerbtas prisegant jam gėle
lę. Bent pora patriotinių eilė-

stengiasi kuo gražiau papuošti kwą Jmką siąpa. Bene, pirmą 
Velykų vaišių stalą, papuošti ir Pasirodė po saro ligos, 
kitus stalus. Ir šiemet buvo Buyo mieh M matyti 
prinešta gėlių, pumpurų, įvairių 
žalumynų. Buvo kuo gardžiau-

PABALTIJO MOTERŲ ?7±u d“ 
kcU ILdI o •

TARYBOS POBŪVIS Šių draugiškų ryšių pradžia 
laikomi 1927 metai, kai Rygoje 
vyko pirmoji Pabaltiečių “Moti
nos ir Vaiko” organizacijų kon
ferencija, kurioje lietuvėm mote
rim atstovavo Jadvyga Tūbelie- 
nė — “Motinos ir Vaiko” glo
bos pirmininkė ir Elena Škle- 
rienė — Socialinės Globos pirm. 
Lietuvos Motinom ir Vaikam

— Kun. dr. Pranas Gaidį, Tė
viškės Žiburių redaktorius, II 
Pasaulio Lietuvių Dienų metu 
birželio 30 “Aušrai” skirtame 
vakare skaitys paskaitą*

— Lietuvos neprildausoaybės 
šventę paminėjo didieji Buenos 
Aires dienraščiai, kaip "U Na- 
cion”, “Clarin”, “La Razon”, 
taip pat ii; radijas, Vasarto 19 
radijo programoj “EI Mundc” 
15 minučių kalbėjo Artūro Ą 
Mičifidas, ispaniikai nusakyda
mas Vasario 16 reikšmę ir lietu
viškai pasveOrindamas savo tau
tiečius (paskui ilvėndroaui ŽĮ- 
paniškai). LaikraiČiai ir 
pripažino, kad lietuviai veda 
kovą prieš sovietų okupaciją 
savo tėvynėj ir išeivijoj. '

LB NEW YORKO APYGARDOS 
SUVAŽIAVIME

— Prof. dr. Antanas Ptaadke- 
vičbss, neseniai pasitraukei ii 
okupuotos Lietuvos, balaadžtio 
24 Clevelande, Dievo Motinos 
parapijos salėj kalbės apie da
bartinę padėti okupuoto^ Uetu- 
voj ir Sovietų Sruogoj. Jo dukra 
Viktorija kalbės apie dabutinį 
okupuotos Lietuvos jaunimą.

— Clevelando ramovėniįvyrų 
choro dešimtmečio minėjimas 
rengiamas balandžio30 Lietuvių 
namuose.

Vasario 16-osios minėjimas
Putnamo lietuvių kolonija 

Vasario 16-ąją minėjo du kartus.
Pirmąjį minėjimą suruošė 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno seselės vasario 15. 
Minėjimas pradėtas mišiomis 
vienuolyno koplyčioj aukotomis 
kun. S. Ylos. Gilaus pamokslo 
mintys lietė minėjimo reikalą ir 
prasmę.

Po pamaldų seselės ir vietos 
lietuviai susirinko seselių val
gykloj, kur visi sugiedojo Lie
tuvos himną. Sės. Paulė Savic
kaitė poetiniais žodžiais pavaiz
davo karo muziejaus Kaune vė
liavų nuleidimo ir žuvusių už 
laisvę pagerbimo apeigų eigą. 
Sės. Theresa Mieczkowski, sės. 
Liolita Burokaitė ir sės. kand. 
Maureen Maley fleita ir dviem 
švilpynėm atliko “Apynėlį” ir 
tautinį šokį. “Kalvelį”. Balio 
Gaidžiūno kūrinio “Kasdien 
menu, kasdien meldžiuos” pos
mus, išreiškiančius tėvynės ilge
sį, skaitė sės. Liolita Burokaitė, 
d įtarpus tarp posmų atsakė visi 
dalyviai. Programa baigta vi
sų giedota giesme “Apsaugok, 
Aukščiausias”. Po to bendrai pa
vakarieniauta.

Vietos Lietuvių Bendruomenė 
Vasario 16-osios minėjimą su-

— Henrikai Atves Lorinskas, 
Sao Paulo mieste gimęs lietu
vių emigrantų sūnus, yra pa
garsėjęs Braziluos rašytojas. Jis 
yt» parašu 25 knygas ir 3 kartus 
apdovanotas Braziluos Rašytojų

_____ _______________J# pasirinko
šiai pagaminta įvairių velykinių Choptaą. Paskambino 7 prdiu- r Dien^'.jį 
valgių. Ypač gražūs buvo mar- dus. Ji skambina tikrai Virtno- vtea kimi 
gučiai, kuriuos numargino pa- rišimi ir kultūringai, įsijautnsi į rinko arti 
čios narės.

Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko apygardos metinis suva
žiavimas įvyko balandžio 16, 
praėjusį šeštadienį, Kultūros Ži
diny. Prasidėjo 9 v.r. Posėdžiui 
vadovavo pirmininkas Aleksan
dras Vakselis, sekretoriavo tos 
apygardos sekretorius Apolina
ras Vebeliūnas.

Pirmiausia apygardos valdy
bos nariai padarė pranešimus iš 
savo veiklos srities. Paskui apie sačvo veiklą kalbėjo atskiros 
apylinkės. Susirinkusieji pasi
sakė dėl šių pranešimų.

Apie BATUNo veiklą kalbėjo 
Gintė Damušytė, kuri pati yra į- 
sįtraukusi į tą verkią. Ragino 
lietuvius įsijungti ir daugiau 
aukoti. Nupasakojo, kas dabar 
veikiama. Susirinkusieji papra
šė, kad būtų daugiau informaci
jos: šiuo klausimu spaudoje.

Pasisakyta aktualiais dabarties klausimais, kalbėta apie se
nelių'ir vyfesnio amžiaus žmo
nių socialinę globą, raginta šį 
klausimą labiau tyrinėti, ieškoti 
paramos iš federalinės valdžios.

Vienam pasiūlius ir išryški
nus Aušros laikraščio prasmę, 
visi entuziastingai nutarė su-

Pabaltijo Moterų Tarybą su
daro esčių, latvių ir lietuvių mo
terų atstovės. Pagrindinis šios 
organizacijos tikslas — bendro
mis jėgomis priminti tarptauti
nėse organizacijose neteisėtą 
Pąbaltijo kraštų okupaciją, kelti 
protestą prieš sovietų agresiją 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, 
puoselėti tarp tų kraštų moterų 

J Kr. £lau<12ius ryšius, kurie buvo

13-tos dailės parodos atidary
mo metu LB New Yorko 
apygardos pirmininkas 
Aleksandras Vakselis įteikė 
1600 dol. čekį Maironio 
mokyklos vedėjai Aldonai 
Marijošienei. Šią paramą 
mokyklai paskyrė LB Švie
timo Taryba, o pačią Švie
timo Tarybą finansuoja Lie
tuvių Fondas ir specialios 
aukos. Nuotr. A. Reivytienės

rengti iškilmingą Aušros , ĮpG, 
metų minėjimą. Įpareigojo apy
gardos pirmininką A. Vakselį 
tuoj imtis reikiamų žygių ir kuo 
iškilmingesnį minėjimą sureng
ti šį rudenį.

Darbo posėdis užsitęsė iki 2 v. 
popiet, (p.j.)
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DARBININKO SKAITYTOJAM
LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNUADEKTER PARK 

PHARMACY

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
piastininiu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pust Kaina 8 
doĮ Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda
mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARDHHMKA3, 381 HlgMand DteC, Brooklyn, N.Y. 11287

žės 1, sekmadienį, per 
mišias, kurias aukos kl 
kun. A. Dranginis.

50 m. skrydžio 
jubiliejus

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

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

12 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA 
Kelionė 510: gegužės 10-21 81,329 

Kelionė 718: liepos 1040 81,569 a aaŠHmae* Go owno* u mfiRij, < ▼■rwTQ|v i rnNKiwW

BALTIC TOURS 
293 Aubum SL 

Nowton, Mas*. 02163 
617M5-8080/M9-1190

14 DIENŲ: LIETUVA, Lenkija ir Vokietes
Kelionė 621: birželio 21 - Hepoe 4 81,880 
Lankoma: 6 dienos VBnlųj, 3 Varšuvoj, 2 Ouvafcesoo,

110*21 Jamaica Avė. 
(kampas 111 SL) 
847*0225

12 DIENŲ: LIETUVA IR RUSIJA
Kelionė 427: balandžio 27 - gegužės 8 81,279 
Kelionė 607: birželio 7-18 81,569 
Kelionė 786: (topo* 5-16 81,569 
Kelionė 809: rugpjūčio 9-20 81,569 
Kelionė 906: rugsėjo 6-17 81469 
Kelionė 104: spalio 4-15 81,279 
Lankoma: 6 dienos VHntaj, 3 Leningrade, 2 Maskvoj

LITHUANIAN COOKERY 
(ln Engtish, 316 pages, price 8 doL)

14 Inč. pločio ir
22 inč. Bglo 

Tinkamas įrėminti 
Su persiuntimu 5.50 doL 

Gaunama 
Darbininko 

administracijoj

Po 3 dol. — R. Jurkūnas, 
Locnita, Ca!i£, F. Shablauskas, 
Richmond Hill, N.Y., O. Merkis, 
So. Boston, Mas*,, Z. Strazdas, 
Palm Beach, Gardens, Fla., F. 
Morkus, Darda, Fla., J. Valfa- 
šaitis, Stamford, Conn., J. Ged
vilas, Worcester, Mass., A. Ax- 
tte, Laurrence, Mass., A. Mėly
ni*, Nesconset, N.Y., T. Jskelai- 
tis, Woodhaven, N.Y.

Po 2 doL — J. Valaitis, Wor- 
cester.Mass., prel. P. CeHešius, 
Lucerne Valley, Galit, J. Ged- 
mintas, Los Angeles, Calif., A. 
Razutis, Los Angeles, Calit, T. 
Mažeika, Wayne, Pa., J. Juodis, 
St Petersburg, Fla., A. Balsis, 
Rego Park, N.Y., J. Raškauskas, 
V. Brockton, Mass., P. Spakaus- 
kas, E. Hartford, Conn., A. Mi- 
ciūnas, New Britain, Conn., C. 
Bielskis, Stoughton, Mass., 
Mariau Fathers, Thompson, 
Conn., A. Strazdis, Rochester, 
N.Y., J. čemauskas, Astoria, 
N.Y., A. Lapšys, Dedham, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai

15 DIENŲ LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 818: rugpjūčio 18 - rugsėjo 1 81,889 
Lankoms: 6 dienos Vilniuj, 4 Varšuvoj, 2 Krokuvoj, 

1 Frankfurto

Atidarai nuo 8 iki 7 vai. 
nuo pirmadienio 
Hci šeštadienio

geidaujantiem mokslininkam, Alg. Gustaičio adresas: 7946 
rašytojam, taip pat istorijos, W. 4th St, Los Angeles, Calif 
geografuos studentam. Suma- 90043.
žinias: 4 3/4 x 4 1/4 inčų arba----------- . '
10 1/4 x 8 1/2 inčų.

Galima gauti duterios, rupios, Retuviškos svefcatos 
duonos iš Bruno’s keovklos ChicaooL

Užsakomi vatam krepšiai visom progom.
Iki malonaus ^usknatymo!

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

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

ANDREW & JOHN 
BUIUNNG CONTRACTORS

Dažymai,. sienų, popieriavi- 
maa, virtuvės ir vonių pataisy
mai, keramikos plytelių dar
bai, rūsys, grindys, lubos ir 
kiti namų pataisymai. Laisvas 
susitarimas, prieinamos kai
nos. Dieną ir vakarais 
telef.: 212 441-9720,212-383- 
0225.

AMBER HARVEST 
Fresh fniits Bnd vogotebtes 

PARDUOTUVĖ

mas sumažintas G. Mercator- a ifttois a* a ana aa*
iaus 1595 m. Lietuvos žemėta- PRAŠOSI Į JŪSŲ NAMUS 
pis su lietuviškais aiškinimais.
Sumažintas 6 3/4 x 11 inčų.

Kreiptis į Algį Gustaiti.
Pilno didumo tie Lietuvos piešė dailininkas Telesforas Va-

Po 10 dol. — A. Vileita, Pa
rėmus, N.J., Lietuvių Nūnai, 
Phibdelphia, Pa., kun. D. Pocus, 
Keamy, N.J., K. Bugenis, Ring- 
wood, N.J., J. Beinoris, Water- 
bury, Conn., B. BaroniOnas, New 
Hyde Park, N.Y., G. Meiliūnas, 
New York, ^.Y., dr. D. Bąjo- 
rūuas, New Yodų N.Y^ dr. A. 
Razma, Wilmington, III., E. 
Kemfert, Baltimore, Md., J. Dai- 
nauskas, Chicago, III., A. Law- 
ler, Westminster, Md., E. Oren- 
tas, W. Hartford, Conn., P. Vai
nius, E. Nortbport, N.Y., O. La- 
nys, Elizabeth, N.J., A. Macelis, 
Commack, N.Y., H. Vaitaitis, 
Old Saybrook, Conn., G. Kro
pas, So. Boston, Mass., K. Kru- 
šinskas, Keamy, N.J., kun. P. Ju
raška, Sunny Hills, Fla., G. Ar
malis, Baltimore, Md., L. Sima
navičius, Poughkeepsie, N.Y., 
V. Garsys, Woodbridge, Va., L. 
Mathews, Flushing, N.Y., L. 
Bandziukas, Ridgewood, N.Y., 
D. Šulaitis, Glen Cove, N.Y., 
kun. P. Šakalys, Brockton, Mass., 
L. Kasilevicz, Methuen, Mass., 
S. Martisauskas, Brockton, 
Mass.

Po 7 dol. — S. Marcinkevi
čius, Worcester, Mass., K. Stan
kus, Oak Lawn, III.

K A S Ą 
Yra gėrimui* ir putogimiiiu bankinė Įstaiga 

vuienu netnvMMSU.

Rožančiaus žygis vyks gegužės 
1, sekmadienį, 3 vai. popiet 
šv. Alfonso bažnyčioj- Mal< 
ninkai rinksis iš viso RaHlmoN| 
miesto. Bus sukalbėtos visoa 
trys rožančiaus dalys. Jos buš 
kalbamos įvairiomis kalbomis. 
Tarp atskirų rožančiaus ddlių 
solistas giedos Marįjos giesme* 
Klebonas ragina visus 
siau dalyvauti ir pasimelsti ąft 
kenčiančius brolius ir seseris 
Lietuvoj. :

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

Taip pat gaunamos ir šios naų^. 
jausios plokštelės: Kalėdos — 
Ąušros Vartų Montrealio choro 
{giedotos 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, trumpelės ir akordeono pa
lyda. Kaina 9 dol. Lauksiu ta
vęs ateinant — Montrealio vyrų 
okteto dainos. Kaina 10 dok 
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 
di’inos. Kaina 8 dol. Aras...toH 
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

landėlė keičia stotį te laikų; 
Pradedant balandžio 23 dioaė 
programa bus girdima šeštedi^ 
niais per stotį WBMb 730 AM 
nuo 4:30 iki 5:30 vaL popiet ft 
stotis yra daug galingesnė negu 
buvusioji. Dabar lietuviškos 
programos galės klausytis ne M 
Baltimorės, bet taip put if 
Anapolio, Washingtono ir agy^ 
linkių gyventojai, (j.b.)

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.

17 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 512: gegužė* 12 - 28 81,699 
Kelionė 714: liepos 14-30 81,799 
Kelionė 915: rugsėjo 15 - spalio 1 81 AM 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 4 Rygoj, 3 Varšuvoj, 

i Frankfurte

DARIAUS IR 
GIRĖNO 

SUKAKTUVINIS 
KALENDORIUS

18 DIENŲ: SPECIALI KELIONĖ, skirta studentam Ir jaumaotau, 
norintlem susipažinti su Lietuvos kultūriniu ir Mtfattoto 
palkimu—

Kelionė 614: birželio 14 - liepos 1 81,899 
Kelionė 816: rugpjūčio 16 — rugsėjo 2 81,899 
Lankoma: 11 dieną Lietuvoj, 3 Leningrado, 2 Maskvoj,

1 Helsinky

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

Cuslom mede fur and sheep-

ALEX SHEEPŠKIN AND FUR CO 
79D3 JAMAICA AVĖ. 
WOOOHAVEN, N.Y. 11421 
TEL. 212 298-1182

Pagaliau turime 14-ke* Lietu- Uus Gustaičio sudary- 
ves miestų herbus. Juos rm- žemėlapiui, kurį

Lietuvos šaulių Sąjunga Trem
tyje ir Lietuvių Istorijos Draugi
ja išleido Chicagoj 1982.

Pardavinėjami tiktai seri
jomis,-ne pavieniui

■ Visą 14-kos Lietuvos miestų 
herbų serija tiktai trys (3) dole
riai. Pinigus — ir kiek serijų 
užsakoma — siųsti LŠST CV- 
bos ižd. adresu: p. S. Berna
tavičius, 1513 South 48 Court, 
Cicero, Illinois 60650, U.S.A.

Tuo pat adresu kviečiama 
užsisakyti minėtą, ilgai lauktą, 
labai svarbų Lietuvos žemėlapį 
1:1.000.000 mastelio. J.A.V.-ėse 
ir Kanadoje tiktai 12 dol., kitur 
užsienyje 13dol. su persiuntimu.

Žemėlapis ir herbai yra pui
kios dovanos įvairiomis progo
mis.
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ino ir lietuviškos kultūros puo
selėjimo vagą. Laisvės VarpoKoncerto visas svoris ir bu

vo i 
Bus

Lietuvių radijo valandėlė 
Laisvės Varpas, kurį įsteigė ir 
visą laiką jam vadovauja vfl- 
niėtis adv.. Petras Viščinis, at
šventė savo veiklos 29 metų su-

programą atliko dra- j*įe» kur buvo br 
s humoristas Vitalis *=' '

*s ų Montrealio mer-

"z*
wv.

•• , ' t . . .'-.y ■- • •
‘ -V
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aktorius Vitalis Žu- dalis pradėjo ir baigė aktorius 
_ — 'L M — V7«8*a1«0 mm — ---r- —

ris pasau-
linj karą karo mokyk
lą Rusijoje ir kalba su rusišku 
akcentu, su kalbos klaidomis. 
Savo draugo neradęs, įsitraukia

ai Motinai ,

MORTAI DZETAVECKIENEI
Lietuvoje mirus, reiškiame gilią užuojautą dukroms
Anelei Steponienel, mietai Onutei Ir žentui V. Steponkil. *

Olga Dudėnienė
Daiva ir Sigitas Banaičiai

Mylimam vyrui Ir tėveliui
JONUI GALINIUI

suirus, žmoną Viktoriją, dukterį Danutę Šilbajortanę ir 
sūnų Vytautą su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir 
•C81 iiua

Irena ir Mindaugas Jankauskai

Balandžio 18, pirmadienį, Richmond Hlll, N.Y., po 
sunkios ligos mirė kybartletis

JONAS GALINIS,
sulaukęs 78 metų amžiaus. Nuliūdime liko žmona _ 
Viktorija, dukra Danutė Ir sūnus Vytautas su šeimomis.

Iš gausios, bet karo Išblaškytos, Galinių giminės liko 
seserys: Julijona (New Jersey), Pranė (Lietuvoje), 
Ona (Balt totorėje) ir Elena (Lenkijoje). Ta ip pat Baltimorėje 
tiko du broliai — Vincas ir Vytautas, o Kanadoje — 
jauniausias brolis Edvardas.

Nuliūdę giminės prašo velioni prisiminti mintyse ir 
maldose.

KAZIMIERAS KAREČKA

po sunkios Ilgos mirė 1983 m. kovo mėn. 7 d. Matulaičio 
namuose Putnamo.

'/ teliktame nuoširdžią padėką Matulaičio namų kape
lionui kun. R. Krasauskui už rožinio sukalbėjimą 
Putnamo laidojimo Įstaigoje, už paaukotas mišias, už 
pasakytą jautrų bei reikšmingą atsisveikinimo žodi 
Matulaičio namų koplyčioje.

širdingai dėkojame Lietuvos atstovui Washingtone, 
dr. Stasiui Račkiui, Ir Lietuvos gen. konsului Anicetui 
Simučiui už atsiųstas gėles Lietuvos diplomatų tamy-

Ypatinga padėka dr. J. Kriaučiūnui, Putnamo LB apy- 
IMtės pirmininkui, už pasakytą jaukų Ir gRų atatevoRcinimo

Esamo nepaprastai dėkingi vienuolyno vyresniajai

ksrlopą psgalbg h nuoširdumą stiprinant mane

ninkas pasakoja apie senovės 
laikus, apie pirmąjį pasaulinį 
karą, apie tai, kaip jis kariavo 
Lietuvos laisvės karuose.

Monologas buvo puikiai su
vaidintas, išjaustas, su visom 
kalbinėm silpnybėm, kas ir su
darė juoko elementą.

Pabaigai buvo jubiliato pa
gerbimo skečas. Čia suvaidintos 
kalbos, paimtos iš dabarties ak- 
tualijų.

Visa jo pateikta programa bu
vo perdėm linksma, publiką ge
rai nuteikusi, ir publika jam 
triukšmingai plojo. Gi pabaigo
je Laisvės Žiburio programos 
vedėjas Romas Kezys, padėko
damas už programą, palinkėjo 
dar daug kūrybingų ir links
mų metų. To linki ir kiti to 
vakaro dalyviai— tegu klesti jo 
vieno žmogaus teatras!

nio ryto radijo valanda, kada 
klausomės lietuviškojo gyve
nimo žinių, muzikos ir dainos 
bei kitų mūsų kultūrinio gyve
nimo apraiškų. Šalia radijo tar
nybos, kasmet jis surengia du 
dainos, muzikos ar kitokios kul
tūrinės veiklos vakarus.

29 metų sukakties proga ba
landžio 10 savo, pavasariniam 
renginiui jis pakvietė iš New 
Yorko jaunų lietuvių mišrų 
kvartetą “Harmoniją”. Publiką 
jis žavėjo.

Ir pasibaigus koncertui, pub
lika negalėjo atsidžiaugti šiuo 
puikiu penketuku, kurį sudaro: 
Rasa Bobelytė-Brittain — sop
ranas, Birutė Ralytė-Malinaus- 
kienė — altas, Viktoras Ra
lys — tenoras, Petras J. Tuti
nas — bosas ir Matas Yatkaus- 
kas — akompaniatorius.

Žmogus ir kultūrinės apraiškos 
architektūroj

Kovo 8 So. Bostono Lietuvių

Piliečių D-jos salėj svečias iš 
Caltfpmįjos arch. Edmundas 
Arimą skaitė paskali "Žmogus 
ir kultūrinės apraiškos archi
tektūroje”. Paskaitą rengė LB 
Bostono apygarda, talkinant 
ALIAS Bostono skyriui. Su 
prelegentu supažindino apygar
dos pirm. Jonas Rūtenis. Susirin
ko gražus būrys Bostono ir apy
linkės lietuvių. Daugumą su
darė inžinieriai.

Prelegentas arch. Artas įdo
miai kalbėjo apie architektū
rą, kaip apie tam tikrą meno 
sritį. Esą mūsų dienomis daug 
rašoma apie kitas meno sritis, 
bet architektūra paliekama 
nuošaliai. Architektūra priklau
so erdvės menui, į kurią įeina 
ne vien pastatai, bet ir visa ap
linka. Bet pati esmė glūdinti 
ritme, kuris reiškiasi pastato 
plano, sienų plokštumų ir jų 
masių santykiuose. Architekto 
uždavinys esąs jungti į monu
mentalumo, formų grakštumo 
vienetą skirtingus architektū
ros pradus, panaudojant tam vi
sus konstrukcijos ir grožio dės
nius. Lietuvos senoji architek-

• ■
minėjimas įvyks bobudMe 24, 
2 vai. n. n. So. Bostono Uote* 
vi^ Piliečių D4os salėj. Pakaitą 
“Aušra ir mes”.skaitys Tale uni
versiteto dėstytojas poetas To
mas Venclova. Meninę dalį at
liks irskaitinius R pirmųjų Auš
ros numerių skaitys poetas Sta
sys Santvaras, Aldona Dabrilai- 
tA-T .ingertaiti^nė ir Gitą Mar- 
kevičiūtė-Kupčinskienė. Rengia 
LB Bostono apygarda.

Kemp. J. Gaidelio minėjimas
A. a. komp. Juliaus Gaidelio 

minėjimas įvyks gegužės 1 So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėj. Kartu vyks ir moterų dai
lės darbų paroda. Parodos-ati
darymas 2 vai., o minėjimas 3 
vai. Programoj šv. Kazimiero 
parapijos choras iš Brocktono, 
Bostono vyrų sekstetas, solistė 
Daiva Mongirdaitė-Richardson, 
solistas Benediktas Povilavičius. 
Solistam akomponuos dr. Sau
lius Cibas. Rašytojas Stasys 
Santvaras tars keletą žodžių 
apie komp. J. Gaidelį. Rengia 
LMF Bostono klubas. -

bulskio, Svajonių paukštė — T. 
Makačino, Dainavos tango — S. 
Sližio, Oi griežle, griežlele ma
no — A. Raudonikio ir Dainuok 
man dainą — A. Vanagaičio. 
Bisui dar pakartojo dainą apie 
meilę — B. Gorbulskio.

Mergaičių balsai nėra stiprūs, 
bet visa čia neša jų jaunystė. 
Jos scenoje ir pąjudėjo, pavaikš
čiojo, net nusileido nuo scenos 

1K731 UAO 1OU1VC/3* ouoav V K>UXXUUV - .

choru ir gražiai ulsirekomenda- ' J?*
moję eilėje keliom sedėjūsiom 
pdniom.

Visa tai rodo, kad jų vado
vas, jaunas ir talentingas muzi
kas, moka dirbti su jaunimu, 
moka jį pritraukti ir iš jo daug 
išgauti.

Tegu ir jie dirba ir kuo gra
žiausiai dainuoja!

Trijo iš Montrealio
Norėdamas įnešti daugiau 

spalvos ir paįvairinti programą, 
R. Kezys pasikvietė iš Montrea
lio mergaičių trijo. Tos mergai
tės labai jaunos, — tai Daiva 
Jaugelis, Monika Ruffo, Živilė 
Jurkus. Akomponavo jų vadovas 
Aleksandras Stankevičius, ku
ris praeitų metų gruodžio mė
nesį čia lankėsi su savo jaunimo

vo. Gražiai užsirekomendavo ir 
savo išleista kalėdine plokštele.

Šis trijo dviem išėjimais pa
dainavo šias dainas: Meilės val
sas — liaudies daina, Nemu
no kloniai — B. Gorbulskio, 
Anksti rytą kėliau — S. So
deikos, Meilė — B. Gor-

KUN. STASYS RAILA MINĖJO 
KUNIGYSTĖS SUKAKTĮ

Maspeth, N.Y. — Kun. Stasys 
Raila savo kunigystės 50 metų 
sukaktį paminėjo balandžio 10, 
sekmadienį. Viešpaties Atsimai- 
nimo lietuvių parapijos bažny
čioje buvo iškilmingos padėkos 
mišios, kurias su jubiliatu 
drauge koncelebravo: prel. Pra
nas Bulovas, prel. Vytautas Bal
čiūnas, Tėv. Leonardas Andrie
kus, OFM, kun. Domininkas Po
cius, kun. Kazimieras Pugevi- 
čius, Tėv. Antanas Prakapas, 
OFM. Pamaldose dalyvavo ir 
vyskupo įgaliotinis prel. Gerald 
Langei ier.

Celebravę mišias su didele 
palyda iškilmingai įžengė į baž
nyčią, kur parapijos choras, va
dovaujamas Vytauto Kerbelio, 
sugiedojo — Linksma diena 
mum nušvito. Choras ir toliau 
gražiai giedojo lietuviškų mišių

Stasys Raila jautriai padėkojo 
visiem šių iškilmių rengėjam ir 
dalyviam.

šiai iškilmei bažnyčia buvo 
gražiai papuošta gėlėmis.

tuvos himną, Marija, Marija. 
Marytė Kulis solo pagiedojo 
Avė Maria.

Savo pamoksle prel. Vytau
tas Balčiūnas iškėlė kunigystės 
prasmingumą, ragino lietuvių 
šeimas auklėti jaunimą taip, kad 
atsirastų naujų pašaukimų į ku
nigus.

Pokylis Le Cordon Bleu 
salėje

Sukaktuvinis pokylis buvo 
surengtas gražioje Le Cordon 
Bleu salėje Woodhavene. Svečių 
sukaktuvininką pagerbti susi
rinko gerokai per 200.

Visiem susėdus, į salę atėjo 
sukaktuvininkas su gausia paly
da. Juos sutiko audringi ploji
mai ir Joe Thomas orkestras. 
Pirmas sveikino rengimo komi
teto pirmininkas Jonas Adomė
nas. Tolimesnei programai va
dovauti pakvietė Romą Kezį, 
Laisvės Žiburio radijo direkto
rių.

Sugiedoti Amerikos -ir Lietu
vos himnai, kun. D. Pocius su
kalbėjo invokaciją, visų vardu 
pasveikino sukaktuvininką ir 
pakvietė sugiedoti Ilgiausių me
tų. Pakeltos šampano taurės.

tūra buvusi daugiau iš medžio. 
Bet lauko oro įtakų veikiama ji 
nebeišliko. Apsigynimo reika
lam statytos pilys yra išlikusios 
ir esančios skirtingos nuo kitų 
kraštų to laiko architektūros.

Prelegentui baigus paskaitą 
ir parodžius skaidres, buvo eilė 
klausimų, į kuriuos prelegentas 
atsakinėjo. Taip pat buvo ir jo 
architektūros darbų paroda.

“Aušros” minėjimas
“Aušros” 100 metų sukakties

Po programos salė tuoj buvo 
pertvarkyta, sudėti stalai ir už
tiesti antrai vakaro programai 
— šokiam ir vakarojimui.

Šokiam grojo ir dainavo mu
zikinis vienetas Jinai ir trys gin
tarai, vadovaujamas V. Dau
girdo. Šis vienetas turi savo 
gerą vardą ir turi gerą apara
tūrą kuo garsiausiai perduoti 
savo dainas ir muziką.

Vienetą sudaro: Danutė Striu- 
gaitė, Zenonas Jurys, Juozas 
Nakutavičius ir jų vadovas 
akordeonistas Vytautas Daugir
das. šie žmonės ir dainuoja, ir 
veda visą muziką. Dar yra prisi
jungęs gitaristas Stasys Janušas, 
dail. Česlovo Janušo anūkas, ir 
vieneto draugas — būgnininkas 
Felix Shapiro.

Kartais muzika buvo leidžia
ma per garsiai. Jų dainavimas, 
ypač aukštosios gaidos, tiesiog 
užspringdavo garsiakalbiuose, 
ir gaudavosi tik tratėjimas. Pas
kui ir tai buvo išlyginta. Vie
netas nuotaikingai dainavo ir 
grojo šokiam.

Publikos atsilankė apie 300. 
Po koncerto vieni greitai išėjo, 
o kiti pasilikę linksmai ir nuo
taikingai praleido laiką. Gi su
kaktuvininkas Vitalis Žukaus
kas prie apskrito stalo dar kartą 
bičiulių buvo pasveikintas, pa
kelti šampano stiklai, (p.j.)

Giedos per mišias
Balandžio 24, 10:15 vai. mišių 

laiku Berklee muzikos kolegi
jos kamerinio choro grupė, prof. 
Thomas Martin vadovaujama, 
giedos dvi mišių dalis ir penkis 
religinius motetus. Kitas mišių 
dalis, kaip ir kiekvieną sekma
dienį, giedos šv. Petro parapi
jos choras.

Bus atliekami šie kūriniai: 
Adoramus te, Christe — Dubois, 
Kyrie — Palestrina, Skaisčiau
sioji — Naujalio, Rex Christe — 
Kačinsko, Agnus Dei — Kačins
ko, Tėve mūsų — Gruodžio ir 
Regina Coeli — Aichinger.

JURA STRtMAJTYTĖ, lietuvė ad
vokate, STRIMAITIS ė KEHOE, 81 
Exchange Street, Lynn, Maesachu- 
aetta, TeL S17 6M4800. Turtam 
ofisą ir Boetone priimti klientus. 
Musų sritys yra apdrsudos Sytas, 
workers* componsation Ir testa
mentų steterynmfev

LAISVĖS VARPAS sekmedio 
nlais 9:00- 1fc(M vaL ryto K WCXV- 
FM banga 90.0. Vedėjas — Pstras 
Viščinis, 173 Arthur SL, Braddon, 
MA 02402. Telefonas (017) 580- 
7200.

BOSTON MAS8 — WLYN 1000 
bangos sekm. nuo 0 kl 0:45 ryto. 
Vada S. ir V. Minkai, 502 E. Brood- 
way, So. Boston, Maso. 02127. 
Teief. 268-0409. Parduodamas Dar
bininkas. Didelis lietuviškų knygų 
pus trinkimas.

BOSTONO RENGINIAI

“Aušros” 100 metų sukakties 
minėjimas balandžio 24 Liet Pi
liečiu D-jos patalpose.

Komp. Juliaus Gaidelio mi
nėjimas gegužės 1, sekmadienį, 
3 vai. popiet So. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos patalpose.

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.

Jonas Adomėnas pristatė di-

buvo: prel. Pranas Bulovas, vy
riausias rengėjas. Atsimainymo 
parapijos klebonas, prel. Vytan-

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, kun. Domininkas Pocius,*

savo vardu pasveikino jubiliatą 
ir priėmė jo atnaujintą pasiža-
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tos Fondo geradarius, 9 v. - 
registracija, 10 vai. prasidės 
posėdžiai. Į suvažiavimą kaip 
paprastai atvyksta atstovas iš 
Kanados Antanas Firavičius ir 
kiti. Bus padaryti visų reikiamų

Iš Lietuvos sveikino dėdė Jo
nas ir sūnus iš Šiaulių, kiti gi
minės it Teliių, Kauno ir Luo
kės. Dr. Justina it Califomijos, 
Stasys ir Liusė Mineildai ii Ca- 
pe Cod. Jiedu buvo sukaktuvi
ninko pirmose mišiose Luokėje. 
Solistė Juzė Augaitytė ir jos 
sesuo Kazimiera, Adelė Smailis,

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
balandžio 23, šeštadienį, skautų 
jubiliejinis koncertas ir balius; 
sekmadienį, balandžio 24, Liet. 
Katalikių Moterų Kultūros 
Draugijos popietė.

Skautų jubiliejinis koncertas 
— balius bus balandžio 23 šį 
šeštadienį, Kultūros Židinyje. 
Pradžia 6:30 v.v. Prieš koncertą 
bus trumpa kokteilių valandėlė. 
Koncerto programą atliks mišrus 
vokalinis vienetas Harmonija, 
kuriam vadovauja muzikas Vik
toras Ralys. Tai bus pirmas Har
monijos pasirodymas New Yor
ko lietuvių visuomenei. Kvar
tetas yra daug kur koncertavęs, 
aplankęs bent kelias lietuvių ko
lonijas, siekęs net Chicagą. 
Kvartetas jaunas, muzikalus ir 
patrauklus, todėl visur ir kon
certuoja su pasisekimu.

Šviesos taupymo sumetimais 
laikrodis vėl sukinėjamas. Ba
landžio 23, šį šeštadienį, einant 
gulti laikrodžius reikia pasukti 
vieną valandą į priekį.

Lietuviškas festivalis V. Atsi
mainymo parapijoj, Maspeth, 
N. Y., vyks balandžio 24, 
šį sekmadienį, nuo 12 iki 5 
vai. popiet Festivalį rengia Lie
tuvos vyčiai. Lietuviškos mišios 
11 vai. V. Atsimainymo parapi
jos bažnyčioj. Po mišių parapi
jos salėj bus galima nusipirkti 
lietuviškų valgių, įsigyti įvairių 
drožinių, knygų, plokštelių, su
venyrų. 2 vai. popiet gros Joe 
Thomas orkestras, 3 vai. po
piet šoks tautinių šokių grupė 
“Tryptinis”. Įėjimas į festivalį 
nemokamas.
Tradicinis margučių balius, 

rengiamas Liet. Darbininkų 
draugijos 7 kuopos, bus balan
džio 23, šį šeštadienį, 7 v.v. 
Fi Fi kavinėje Woodhavene. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Iškilmingą Dariaus ir Girėno 
minėjimą rengti nutarė New 
Yorko Šaulių kuopa savo posė
dyje balandžio 16. Minėjimas 
bus rudenį. Šiemet sueina 50 
metų nuo šių lakūnų drąsaus 
skridimo ir tragiško jų žuvimo 
Vokietijoje. Jų garbei kuopa 
projektuoja išleisti kelis atviru
kus ir rudenį minėjimo metu jų 
portretus pakabinti Kultūros 
Židinyje, kad jų prisiminimas 
nuolat bylotų jaunajai kartai 
apie auką Lietuvai.

Mišios už Emiliją Vaišnoraitę, 
mirusią kovo 25 Putname, bus 
aukojamos balandžio 23, šį šeš
tadienį, 9 v.r. pranciškonų 
koplyčioje. Emilija Vaišnoraitė 
su dideliu pasišventimu dirbo 
Angelų Karalienės parapijoje ir 
įvairiose katalikiškose organi
zacijose. Ateitininkai sendrau
giai kviečia visus dalyvauti 
mišiose.

Kun. Antanas Račkauskas ba
landžio 16 gavo telegramą iš 
Lietuvos, kad balandžio 15 Klai
pėdoje mirė jo brolis Blažiejus, 
73 metų. Mirė po operacijos ir 
sunkiai sirgęs. Paliko trys bro
liai ir 4 seserys.

Dail Elena Urbaitytė daly
vauja trijų dailininkų skulptorių 
parodoje, kurį vyksta John W.N. 
Neel galerijoje, 411/12 ir 32 Uni
on Sųuare East. Paroda atidary
ta balandžio 13 ir tęsiasi iki 
balandžio 30. Dail. Elena Urbai- 
atytė yra išstačiusi savo kon
strukcines skulptūras.

Australų sportininkų nakvynių 
reikalus tvarkys Vida Jan
kauskienė (tel. 849-2260) ir Al
dona Katinienė (tel. 846-1210).

Dėmesio sportuojančio jau
nimo tėvam. L.A.K. valdyba 
šaukia tėvų susirinkimą ba
landžio 27, trečiadienį, 8 vai. 
vak. Kultūros Židiny aptarti 
artėjančios sporto šventės Chi- 
cagoj reikalus. Jūsų dalyvavi
mas yra labai svarbus, nes nuo 
Jūsų parodyto susidomėjimo 
priklausys sporto veikla ir gali
mybės dalyvauti toje sporto 
šventėje. — L.A.K valdyba.

LB New Jersey apygardos val
dyba kaip ir kitais metais di
džiuosius birželio trėmimus pa
minės birželio 18, šeštadienį, 
7 vai. vak. mišiom ir atitinkamu 
pamokslu Šv. Petro ir Povilo 
parapijos bažnyčioj, Elizabeth, 
N.J., ir trumpom iškilmėm prie 
parapijos sodely esančio lietu
viško kryžiaus.

Tradicinė Kultūros Židinio 
pavasario šventė šiemet įvyks 
gegužės 15. Programoje bus pa
maldos, iškilmės prie kryžiaus, 
vaišės kieme ir viduje, Mairo
nio mokyklos mokinių pasirody
mas ir kitos linksmybės.

KASOS Kredito Unijos meti
nis narių susirinkimas įvyks ge
gužės 1, sekmadienį, 2 vai. po
piet Kultūros Židinio patalpose. 
Bus finansiniai pranešimai, rin
kimai į direktorių tarybą, pokal
biai ir vaišės.

N.Y. šaulių kuopos metinis su
sirinkimas bus gegužės 14, šeš
tadienį, 7 v.v. Kultūros Židinio 
posėdžių menėje. Visi nariai 
prašomi dalyvauti, kad būtų 
galima geriau aptarti šaulių 
veiklą.

Antanina Reivytienė su eks
kursija buvo išvykusi į Meksi
ką, kur per vieną savaitę ap
lankė daug įvairių istorinių ir 
kurortinių vietų. Grįžo ba
landžio 19.

Šv. Kazimiero sukakties ko
miteto posėdis įvyks balandžio 
24, šį sekmadienį, 2 v. popiet 
Religinės Šalpos patalpose prie 
Kultūros Židinio.

privalomi darbai, bus atlikti ir 
Tautos Fondo tarybos ir kontrt> 
lės komisijos rinkimai. Visi Tau
tos Fondo nariai prašomi daly
vauti arba įgalioti kitą asmenį 
dalyvauti. Suvažiavimą šaukia 
Tautos Fondo Tarybos pirmi
ninkas Aleksandras Vakselis, 
Tarybos sekretorė yra Irena Ba
naitienė.

Kanadoj, atsilygindami už Dar
bininko prenumeratą, prašomi 
siųsti ne kanadiškais čekiais ir 
ne USA čekiais, nes New Yorke 
bankas už iškeitimą atskaito 
$5.50. Iš Kanados prašom nau
doti USA POST AL MONEY 
ORDER. Kam patogiau gali per
duoti kanadiškais doleriais Pri
sikėlimo parapijos įstaigoj To
ronte. Už Darbininko prenu
meratą kanadiškais doleriais 
mokama 18 dol., pridedant lais
vą auką už kalendorių.

Motinos dienos minėjimas ren
giamas gegužės 1, sekmadienį, 
12 vai., tuoj po pamaldų, Ap
reiškimo parapijos mažojoje sa
lėje. Apie lietuvę motiną kalbės 
įžymi skautų veikėja, visuome
nininke Lilė Milukienė. Jauni
mas paskaitys motinai skirtos 
poezijos. Gi Liet Kat Moterų 
Sąjungos 29 kuopa rengia vaišes. 
Minėjimą rengia Lietuvių Bend
ruomenės I-oji apylinkė. Įėjimas 
nemokamas.

Bronys Raila, rašytojas ir žur
nalistas, šį rudenį rengiasi su 
savo naujomis knygomis atvykti 
į šį Atlanto pakraštį. Taip pat jis 
aplankys ir New Yorką. i<

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

KUN. S. RAILOS SUKAKTIS
(atkelta iš 7 psl.)

talikų Religinės Šalpos ir Infor
macijos Centro vedėjas, Tėv. 
Antanas Prakapas, OFM.

Buvo supažindinama ir su ki
tais svečiais. Buvo atvykę su
kaktuvininko artimi giminės iš 
Philadelphijos — Mažeikų šei
ma, sesers duktė Ona, jos sū
nus Gerald, dukrelės Genutė 
ir Danutė ir sūnus Kristoforas, 
taip pat pusbrolis Aleksas Na- 
vickis su žmonoa Patricia, pus
seserė Julija su savo vyru Jonu 
Wall.

Sukaktuvininką sveikino
New Yorko valstybės senato

rius Martin J. Knorr senate 
Albany, N.Y., pravedė sveikini
mo rezoliuciją. Čia ji ir buvo į- 
teikta sukaktuvininkui.

Darbininko skaitytojam, dar 
nesumokėjusiem prenumeratos 
už 1983 metus, yra siuntinėja
mi priminimo atvirukai. Taip 
pat siunčiami paraginimai ir 
tiem, kurie dar atsiliko su 1982 
m. prenumeratos mokesčiu. Visi 
prašomi nedelsiant atsilyginti, 
nes taip sutaupysite administra
cijai pašto išlaidas ir laiką. 
Visiem dėkoja Darbininko ad
ministracija.

Sukaktuvininką raštu sveiki
no-nemaža asmenų ir organiza
cijų: Amerikos prezidentas, New 
Yorko gubernatorius, New Yor
ko burmistras, vysk. Vincentas 
Brizgys, vysk. Antanas Deksnys, 
kun. Ladas Budreckas, prel. Ed- 
ward Burke, kurso draugas kun. 
Simonas Morkūnas, prel. Jonas 
Balkonas, kun. Petras Žemeikis, 
kun. Viktoras Dabušis, kun. Vy
tautas Pikturna, seselės kazimie- 
rietės, V.J. Nukryžiuotojo sese
rys, Nekalto Prasidėjimo seserys, 
seserys pranciškietės, Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis 
su žmona, Juozas ir Izabelė 
Laučkai, dr. Antanas ir Ona 
Revukas, The Tablet redaktorius 
Don Zirkel, Loreta ir Jokūbas 
Stokai, LB apygardos pirm. 
Aleksandras Vakselis, dr. Apo
lonija Radzivanienė, Lietuvos 
vyčių V. Atlanto apskritis, Lar- 
ry Janonis ir Mrs. Janonis, Lie
tuvos vyčių 29 kuopa Nevvarke.

LMK Federacijos Philadelphijos 
klubo pirmininkė Snieguolė 
Jurskytė, Markulių šeima iš Chi- 
cagos, Jonas ir Elena Sklaidai- 
čiai iš Philadelphijos.

Kun. Kazimieras Pugevičius 
savo prasmingame žodyje iš
kėlė kunigo tarnybos svarbą ir 
prašė rūpintis, kad lietuviai 
susilauktų daugiau jaunų ku
nigų.

Sveikino ir savo dovanas įtei
kė: Šv. Vardo draugija, šv. Onos

- sodalietės, Rožančiaus ir alto
riaus draugija, šv. Pranciškaus 
tretininkai, Auksinio amžiaus 
klubas, Katalikai karo veteranai, 
Katalikų Veteranų moterys rė
mėjos, Lietuvos vyčių 110 kuo
pa, parapijos bingo žaidimų 
darbininkai, parapijos choras, 
Laisvės Žiburio radijas.

Sukaktuvininkas visiem nuo
širdžiai ir jautriai padėkojo, sa
vo kalboje prisiminė ir mirusius 
tėvelius, mirusią sesutę Juoza- 
piną, kurios parama ir malda 
galėjo mokytis, padėkojo visiem, 
kurie, nepaisydami blogo oro, 
susirinko į šias iškilmes ir taip 
nuoširdžiai jį pasveikino. Jis ap
lankė kiekvieną vaišių stalą , ir 
asmeniškai kiekvienam padė
kojo.

Vaišių meto gražiai grojo Joe 
Thomas orkestras. Kas norėjo, 
pasišoko. Taip pat padainavo ir 
parapijos choras, vadovaujamas 
muziko Vytauto Kerbelio.

Puotą užbaigė prel. Pranas 
Bulovas malda ir linkėjimais, 
kad sukaktuvininkas dar ilgai 
darbuotųsi V. Atsimainymo pa
rapijoje.

KAS BUS
KULTŪROS DRAUGIJOS 
POPIETĖJE?

New Yorke bene jau 20 metų 
veikia Lietuvių Katalikių Mote
rų Kultūros draugija. Jos suren
gia įvairias popietes, minėji
mus, literatūros vakarus, kon
certus, supažindina su nau
jomis knygomis ir tt.

Balandžio 24, šį sekmadienį, 
3 v. popiet Kultūros Židinio ma
žojoje salėje rengiama šios Kul
tūros draugijos popietė, kurios 
programą sudarys du pagrindi
niai momentai.

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

Sezonas prasideda liepos 2 ir baigiasi rugsėjo 5.
Vasarvietė yra labai gražioje kurortinėje vietoje — prie pat 

Atlanto vandenyno. Yra jūros vandens baseinas, teniso aikštė, 
vėsinami kambariai, gražus parkas, rengiami kultūriniai vakarai. 
Buto ir maisto kainos žemesnės negu kitur.

Informacijai adresas:

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ 
KULTŪROS DRAUGIJA
BALANDŽIO 24, SEKMADIENI 3 V. POPIET 
KULTŪROS ŽIDINIO MAŽOJOJE SALĖJE

RENGIA

KULTŪRINĘ POPIETĘ

TeL (207) 067-2011

Paskaita apie sveikatą
Vyresnio amžiaus žmonėms 

vis labiau iškyla įvairūs svei
katos klausimai, pasireiškia į- 
vairios ligos ir nežinia, ką tokiu 
atveju daryti.

Apie šias vyresnio amžiaus 
žmonių sveikatos aktualijas kal
bės dr. Leonilda Giedraitienė. 
Susirinkusieji galės klausti, kas 
juos labiausiai domina iš šios 
srities, kas jiem labiausiai rūpi.

Dr. L. Giedraitienė yra visuo
menės veikėjo, Tautos Fondo 
pirmininko, Juozo Giedraičio 
žmona. Jie gyVena East North- 

port, L.I. Ji jau eilę metų dirba 
veteranų ligoninėje ir už savo 
sąžiningą darbą yra atžymėta ir 
apdovanota.

Pasirengęs užsienyje, Sorbo- 
noje baigęs žurnalistiką, grįžęs 
į Lietuvą, jis išleido savaitinį 
kultūros žurnalą — Naująją 
Romuvą. Per tą žurnalą tautoje 
kėlė kultūrinį sąjūdį. Jam rūpė
jo visos gyvenimo sritys — me
nas, kultūra, valstybiniai reika
lai. Sugebėjo sutraukti aplink 
žurnalą pačias geriausias kūry
bines jėgas ir sugebėjo sudina- 
minti, sukultūrinti Lietuvos ne
priklausomą gyvenimą. Ypač jis 
mokėjo globoti jaunuosius dai
lininkus ir rašytojus.

Okupavus Lietuvą, jo žurnalą 
uždarė ir jį patį antros oku
pacijos meto ištrėmė į Sibirą. 
Grįžęs jis vegetavo Vilniuje. Ir 
tose sunkiose sąlygose sekė kul- - 
tūrinį gyvenimą, domėjosi viso
mis kultūrinėmis sritimis. Buvo1 
aukštos vakarietiškos kultūros 
žmogus.

Juozo Keliuočio *

PROGRAMOJE:

1 .Paskaita aktualiais vyresnio amžiaus žmonių 
svekatoa reikalais.
Skaito — DR. LEONILDA GIEDRAITIENE

žJuozo Kelluotlo, (žymaus žurnalisto, Naujosios 
Romuvos žurnalo leidėjo, pagorUmaa.
Kaba PAULIUS JURKUS

3Av. Kazimiero sukakties aktualios.

Po programos kavuto v

(einant aukojama

VISI KVIMCMImi RSNMnnyil!

Lietuvos Vyčių 
Vidurinio Atlanto apygarda

KVIEČIA VISUS J

4-TĄ METINI FESTIVALI
‘i .

setanadlsnĮ, balandžio 24,12 - 6 v.v.

11 vai. miiios
(do mišių bus oroos rožMiėti Hstuviika krvžiul
12 vai. tastoolto bažnyčios salėjo

Usiattcas nisistas 
Margučių ir šiaudinukų dsmonstrsdjos 
Lotorip

2 vai. p4>. gros JOE THOMAS orksstras
3 vai. p.p. Nsw Yorko lokių grupė’TRYPTNA 
vadovaujamas JADVYGOS MATULAmENSS

Darbininkas skelbė, kad Lie
tuvoje kovo 25 mirė Juozas 
Keliuotis, vienas iš žymiausių

Matų, kultūrininkų, literatų, in-

lotų dydžio. Silver Springs

jų skambinti 914 279-4058.

pirmame aukite, Woodbaven

1352.

Jo mirties proga ir rengiamas 
šis pagerbimas. Apie jo gyveni
mą ir veiklą kalbės Paulius 
Jurkus.

Bus dar ir kitos aktualijos. 
Bus padarytas pranešimas apie - 
šv. Kazimiero metus, kas šitoje 
srityje daroma, kas planuoja- * 
ma padaryti.

Po visoš programos — kavutė. 
Visuomenė kviečiama į šią ak- - 
tualią ir įdomią popietę atsilan- n 
kyti.

QUEENS COLLJSIDN

tened —- Fiber glass
R. Ohicavfch, 131-13 HObide 
Avenue, Mdaasnd H01, N.T. 
11418. 24 kr. towing plono 
H11-6666. Towing after *66 —


