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laivyno operacijų

kins paskelbė, kad JAV povan- 

pzrlruošę pulti ten veikiančius 
ir balistinėm raketom ginkluo
tas sovietų pov. laivus.

ti savo pastangas užbaigti par
tizaninius karus centrinėj Ame
rikoj.

JAV už vieną bil. dol. kulko- 
- svaidžių, haubicų ir C-130 trans
porto lėktuvų. Anksčiau Indiją 
ginklais aprūpindavo tik Sov. 
S-ga.

JAV vedė pasitarimus su 
Egiptu dėl karinės bazės prie 
Raudonosios jūros įrengimo, 
kuria, reikalui ištikus, galėtų 
pasinaudoti JAV staigaus panau
dojimo daliniai, bet paskutiniu 
metu, nesutariant dėl bazės val
dymo, Egiptas pažadėjo pats to
kią bazę savo lėšoms pastatyti 
ir leisti ja pasinaudoti JAV ka
riuomenės daliniam.

JAV apkaltino Sov S-gą, kad ji 
per kelias savaites vykusius Af
ganistane prie Harat miesto 
bombardavimus bus užmušusi 

tūkstančius civilių gyventojų.
Tarptautinis strateginių stu

dijų institutas Londone paskel
bė, kad Nato valstybių vieny
bei sudaro pavojų ginčai dėl jų 
karinės ir ūkinės politikos ir, 
kad tais ginčais pasinaudodama, 
Sov. S-ga įvariusi kylį tarp JAV 
ir Europos valstybių.

Prezidentas Reagan apkaltino 
Iraną ir jo valdovą Khomeini 
už mahometonų Bahai sektos 
narių persekiojimą ir žudymą 
ir paragino kitų valstybių va
dus taip pat protestuoti. Prieš 
kurį laiką Irano teismas nuteisė 
apie 20 sektos narių mirti už 
valstybės išdavimą.

Leningrade buvo nuteistas 
kalėti 2 m. ir 3 m. tremties 
Solženitcyno fondo vedėjas buv. 
žurnalistas Valeri Repin, Jis yra 
kaltinamas valstybės išdavimu, 
bet teisme prisipažino ir savo 
veiksmus apgailestavo, kad “pa
sidaręs negalvojančiu įrankiu 
ČIA rankose”. Kaip žinia, Sol- 
ženitcynas visą už savo veikalą 
“Gulago Archipelagas” gautą 
pelną yra paskyręs politinių 
kalinių šeimom šelpti. Teisme 
prieš Repin liudijo net ir pa
šalpas gavusieji asmenys. Spė
jama, kad tokio pat likimo su
silauks ir Maskvos grupės vedė
jas Sergei Chodorovič.

Rytinėj Turkijoj prie Sov. S- 
gos sienos birželio mėn. vyks 
Nato valstybių kariniai prati
mai, kuriuose dalyvaus Belgi
jos, Britanijos, V. Vokietijos, 
Italijos, JAV ir Turkijos kariuo
menės daliniai. Pabrėžiama, 
kad Turkijos kariuomenės gink
lavimas yra labai atsilikęs: ji 
dar naudoja 1898 m. Mauser 
šautuvus, 1949 m. JAV sunkve
žimius ir Korėjos karo metu 
naudotus JAV M-47 ir M-48 
tankus.

Lenkijos valstybė pakartoti
nai įspėjo, kad ji popiežiaus 
lankymosi proga nesuteiks poli
tiniam kaliniam amnestijos.

Čilės prezidentas gen. Au
gusto Pinochet pareiškė, kad 
grįžimas į demokratiją negalės 
įvykti anksčiau kaip 1989.

Norvegija paskelbė, kad No
belio premijos laureatas fizi
kas Andrei D. Sacharovas yra 
sutikęs įsikurti Norvegijoj, ir 
paprašė Sov. S-gą jį išleisti.

NEPRALEIDŽIA LAIŠKŲ KEINIAM
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Ąf. 55

Vytauto Vaičiūno sveikata teos. Po penkerių metų pirmą 
truputį pagerėjusi: pagerėjo nu- Įtartą pamatė vasarą. Viktorą 
tyba — pirmą kartą per visą jo operavęs chirurgas sakė, kad 
kalinimo laiką į ^kalėjimo par- žaizda vėžinė, tačiau veidas po 
duotuvę buvo atvežta taukų, Operacijos sugijo.

.'•j Birželio pradžioje Viktorui 
VBtttoteMkamūaąpt Petkui buvo atimtas pasima- 

Viktoras Petka* visą laisvą tymas su atvykusiais artimai- 
nuo priverstinio darbo laiką adais neva už kalėjimo režimo 
skiria knygai ir kūrybiniam dar- nesilaikymą. { klausimą apie ka- 
bui. Prisirinko labai daug už- Elnio sveikatą buvo pasakyta, 

jj^g viskas normalu, o kad Vik
toras išvežtas į ligoninę — nė 
||>džio.

-■ 1982 spalio mėnesį Viktorą 
aplankė žmona Natalija. Apie 
dvi valandas kalinys tikrinimo 
meta turėjo 15 laipsnių C šal
toje laukti su vasarine kalėji
mo palaidine. Po pasimatymo 
leitenantas Gatin nepriėmė jo
kio drabužio žiemai, nei kąsne
lio duonos. Viskas buvo atmesta.

■Ant kalėjimo sienos puikuoja- 
užrašas: “Žmogus žmogui — 

brolis, bičiulis, draugas”...

Hb Ansūtezo Jnnullo taMHcų

Gaila* tačiau ne visi mano 
laiškai pasiekia gimines ir kitus 
adresatus. Mano laiškuose įžvel
gia tai, ko juose iš viso nėra, ir 
juos sulaiko. O gal paprasčiau
siai — panoro mane paglostyti 
prieš plauką ...

Tau dėkoju už visus laiškus, 
ir už tuos, kuriuos norėtum 
parašyti (ir rašai mintimis), o są
lygos ir aplinkybės neleidžia 
man jų gauti.

Dirbu. Tik normos, nenaudė
lės, vis kyla aukštyn, kad ne
įmanoma pasiekti.

Taigi, jei kas mano laiškų 
negauna arba aš iš ko negau
nu, neverta dėl to jaudintis, 
greičiau džiaugtis, kaip ir dėl 
visko, ką Dievas duoda ar atima.

Meldžiu Dievą, kad atsirastų 
kuo daugiau Kristaus šviesos 
nešėjų. Mūsų tautai ir tėvynei 
reikia Kristaus šviesos, kad Kry
žių krašto ainiai, Rūpintojėlių 
šalies vaikai, Marijos žemės sū
nūs ir dukros — mes visi — 
būdami nusidėjėliai, nelaikytu
me savęs šventais: vergaudami 
nesirgtame laisve.

Nesvetima man ir ši ramtis, 
kuri kartais virsta tylia ttaį" 
da: “Mūsų tėvų Dieve, jdvU 
mano gyvybės auka labiau Tave 
pagarbintų, jeigu ji pasitarnau
tų tėvynėslabui ir mano bei 
visų tautiečių sielos išganymui, 
— štai aš, pasiimk ją.”

O kol kas stipriai 
Apvaizdos man įteiktą 
esu pasiruošęs ją iš 
dugno.

Protestuoja, kad negauną, 
lietuviškos spaudos

Rašo Vytautas Vaičiūnas
Liepos mėnesį parašiau pa

reiškimą lietuviškai spaudai, o 
rugsėjo 20 pranešė, kad mano 
prašymas atmestas. Rugsėjo 21 
parašiau maždaug tokio turinio 
pareiškimą:

Šį uždraudimą laikau tolygiu 
atėmimui teisės skaityti gimtąja 
lietuvių kalba, todėl prašau leis
ti mano žmonai per sąjunginę 
spaudą užsakyti man lietuviš
kus laikraščius bei žurnalus. 
Satkos prokuroro sankciją lietu
viškiem laikraščiam ir žurnalam 
gauti laikau neteisėta, laikraš
čiai ir žurnalai buvo užsakyti 
per sąjunginę spaudą, o įstaty
mai, kuriais jie rėmėsi, uždraus- 
dami spaudą, įpareigoja''admi- 
nistraciją, kad ši rūpintųsi, jog 
kaliniai neliktų be spaudos. Už
draudimas skaityti laikraščius 
ir žurnalus gimtąja kalba yra 
diskriminacinis aktas.

Laiškai mane pasiekia labai 
nereguliariai. Atėję į Bakalą, 
jie po mėnesį laiko išguli štabo 
seifuose, o po to grąžinami at
gal į Lietuvą, ten, vėl netrum
pai išlaikyti, laimingieji, padarę 
9,000 kilometrų, po dviejų mė
nesių pasiekia mane.

Dėkoju už maldas, kurių dė
ka mane lydi Viešpaties atnešto
ji ramybė. Ši ramybė erzina mū
sų gyvenimo tvarkytojus, bet ji 
ne iš pasaulio, ir pasaulis ne
gali jos atimti. — 1982JC27.

1982 spalio 29 Vytautas Vai
čiūnas turėjo pasimatymą su 

sako, kad Vytautą Vaičiūną jau 
galėtų išleisti, tik jis pats to 
nenori — neprisipažįsta kalta.

— Laisvė man labai brangi, 
bet iš jūsų malonės neprašysiu. 
Ir kaltu neprisipažinsiu. Išbu
vau tiek, išbūsiu ir likusį ka
linimo laiką, šiuos nelaisvės 
metus skiriu kaip auką už savo 
tautą, — kalba Vytautas Vaičiū
nas.

krata ir konfiskuota visa su-

kų rytmetį visas kalinio tur
tas — kratos metu konfiskuota

suteikti tiek daug moralinės 
kančios ne bet kas sugebėtų. Tam 
reikia bolševikų — dzeržinskie 
čių!

Atėmė paliktą maistą
1981 m. rudenį pasimatymo 

meta žmona Viktorui paliko 15 
kg. produktų. Po dešimties die 
nų kaliniui buvo perduota vie- linio dienos proga (1981.X.30) 
na kavos dėžutė, o po mėnesio 
— 3 kg. lašinių. Visa kita atsi
dūrė budinčio leitenanto Gatiii 
skrandyje.

1981 gruodžio mėn. Viktorui 
Petkui atsirado almanti žaizda 
Visą pusmetįStekas jam nesu
teikė medicininės pagalbos. Į Ii-

birželio mėnesį. Pusantro mėne- tojo ir 1982 spalio 30.
šio Viktorui buvo tarsi atosto (nukelta į 2 psl)

GRUZINAI PROTESTUOJA PRIEŠ 
PAVERGIMO SUKAKTIES MINĖJIMĄ

Maironio lituanistinės mokyklos vaikų choras prie mokyklos laiptų. Chorui vadovauja 
muz. Nijolė Ulėnienė. Choras dalyvauja dainų šventėje Chicagoje. Nuotr. H. Satinsko

“Laisvės Radijas” pranešė 
kad Vakarus pasiekė pirmas po 
grindžio žurnalo Sakartvelo 
(Gruzija) numeris. Jame pa
smerkiama 200 metų senumo 
Rusijos-Gruzijos sutartis, kurios 
sukaktį ruošiamasi minėti šiij

V. VOKIETUOS PAREIŠKIA AS 
PABALTIJO KLAUSIMU

Dr. K. Bobelis Pabaltiečiiį 
Pasaulinės Santalkos vardu 
kovo 25 pasiuntė Europos 
Bendruomenės užsienio reikalu 
ministeriam raštą apie Pabaltijo

Gegužės 23 gautas atsakymai 
ii Federalinės Vokietijos Bes 

te0jos:
“Didžiai Gerbiamas p. Bobelį, 
“Federalinės vyriausybės tri

sienio reikalų ministerio pave
dimu dėkoju už Jūsų 1983 kovo 
25 raštą ir priedus.

Paskelbė bado streiką
Sovietų Sąjungos politinio ka-

Anastazas Janulis ir Vytautas 
Skuodis tą dieną paskelbė bado 
streiką, parašė atitinkamą pa
reiškimą Sovietų Sąjungos ge
neraliniam prokurorui ir trum
pu pareiškimu painformavo vie
tinės stovyklos viršininką.

Bado streiką Anastazas Janu- 

metų rudenį. Tą “globos ir pa
galbos” sutartį caras Aleksand
ras vienašališkai panaikino 
1801 ir aneksavo Gruziją. Gru
zinai gynė savo teises ir už tai 
buvo kariami ir tremiami į Si-

“ Federalinė vyriausybė yra 
dažnai, viešai ir aiškiai pareiš
kusi savo laikyseną dėl Sovietų 
Sąjungos įvykdytos Baltijos 
valstybių aneksijos: Vokietijos 

sijos neprip 
to daryti.

Su ontoH

Informacijos reikalams 
pasiuntinybės patarėjas

branduo- 

turi naudotis įvairiom kitom pa
tikrinimo priemonėm, kurių jos 
turi apsčiai prisigaminusios. Jų 
tarpe yra pažymėtinas KH-11 
satelitas, kurių net du tuo pa
čiu metu skrieja apie žemę 170- 
300 mylių aukštumoj. Jų kuro 
pakaks 2 metam, o kuro atsar
gom papildyti bus panaudotas 
erdvėlaivio kuro tankas. Sateli
tų pagauti duomenys yra tuoj 
pat pasiunčiami žemėn elektri
niais impulsais.

šio satelito pradininkas Big 
Bird satelitas skrieja apie žemę 
100-200 mylių aukštumoj ir ob
jektam fotografuoti naudoja 
įprastus fotografijos metodus. 
Filmas yra išaiškinamas ten pat 
satelite, ir jo įvaizdžiai televi
zijos būdu pasiunčiami į žemę. 
Vaizdai yra ypač ryškūs.

Artimo vaizdo satelitas skrie
ja apie žemę 80-90 mylių aukš
tumoj ir fotografuoja. Filmas yra 
išmetamas su parašiutu Pacifiko 
vandenyne, kur jį spe
cialiu kabliu pagauna 
lėktuvas.

Chalet satelitas yra geosinch- 
ronizuotas taip, kad jis sukasi 
karta su žeme per 24 vai., t.y. 
jis stovi visą laiką viršum tam 
tikro taško ir renka Sov. S-gos 
radijo signalus, nusakančius Sov. 
S-gos bandomųjų raketų veikimo 
smulkmenas.

Be šių satelitų, JAV turi aukš- 

Zambijos sostinėje Lusakoje 
spausdinamas svarbiausias eku
meninis krikščionių laikraštis 
“National Mirror” paskelbė be
veik visą puslapį apimantį 
straipsnį apie krikščionių perse
kiojimą Lietuvoje. Straipsnyje 
aprašomi sunkumai, su kuriais 

tai skrendančių" žvalgybos lėk- susiduria Lietuvos katalikų Baž- 
tuvų, kaip SR-71, U-2 ir TR-1, 
kurie nuolat fotografuoja reika
lingus taikinius.

Be to, JAV turi Kinijoj dvi 
sekimo stotis, pavaduojančias 
Irane buvusias stotis Sov. S- 
gos tarpkontinentinių raketų 
bandymam sekti. Jos yra taip pa
veikios, kad sovietam bandant 
SS-18 raketą vietoj jų paprastai 
turimų 10 sviedinių su. 12 švie

sviediniai yra mokomieji, netik
ri. . •

1980 metais Brežnevui pasiųs
tas 365-ių Gruzijos inteligentų 
laiškas, kuriame kritikuojama 
rusinimo politika ir reikalauja
ma padidinti Gruzijos istorijai 
skirtų valandų skaičių mokyklų 
programose. Pasak žurnalo, į 
šiuos teisėtus gruzinų tautos 
reikalavimus atsiliepė ir Lietu
vos visuomenė — panašų krei
pimąsi Sovietų Sąjungos vado
vam pasirašė per penia tūkstan- 

nei lietuviai iki šiol atsakymo 
negavo. Žurnalas reikalauja, 

prijungimo prie Rusijos 200-sis 
jubiliejus. (E) 

išlaisvinimo organizacijos ka
riuomenės vadų tarpe vyksta Li-

ti emigrantam taikomus mokės- žmogaus teisių pažeidimo ir at- 
įjUJ šaukė savo ambasadorių.

{vairiem nusižengimam prieš 
su Sov. S-ga pasirašytą SALT I 
sutartį yra įsteigta aš abiejų pu
sių atstovų nuolatinė patariamo
ji komisija, susirenkanti kas 6 
mėn.

Bet, nežiūrint šių priemonių, 
patikrinimas vis sunkėja. Pagal 
SALT sutartį abi pusės pasiža
dėjo nenaudoti bandomosiom 
raketom sunkiai iššifruojamų te- 
lemetrijos signalų, nusakančių, 
ar bandomoji raketa nepažei
džia padarytų susitarimų. Bet 
Sov. S-ga pradėjo naudoti vis 

- komplikuotesnius telemetrijos 
šifrus taip, kad JAV negali nu
statyti, kiek sviedinių bando
moji raketa neša.

Taip pat ir JAV naujoji skrai
dančioji raketa sudarys daug 
sunkumų patikrini
mui, nes ji yra palyginti maža, 
kilnojama ir negalima nustatyti, 
ar ji ginkluota paprastu, ar bran
duoliniu sviediniu.

APIE LIETUVĄ 
ZAMBIJOJE

nyčia nuo pat antrojo pasauli
nio karo pradžios iki dabarti
nių laikų, iškeliami tikinčiųjų 
persekiojimai, suėmimai, ir nu
teisimai už jų religinius įsiti
kinimus, plačiau aprašant kai 
kuriuos teismo procesus, pabrė
žiama Lietuvos katalikų ryžtin
gai vedama kova už religinę 
laisvę ir kitas pagrindines 
žmogaus teises.

Ta proga yra atkreipiamas dė
mesys į Lietuvoje įsisteigusį 
Tikinčiųjų Teisėm Ginti Kata
likų Komitetą. Straipsnį apie 
krikščionių persekiojimą Lie
tuvoje Zambijos laikraščiui pa
rengė vienas afrikietis, priklau
sąs vadinamai Kalinių Bičiulių 
Draugijai. Ši draugija prieš 
maždaug trejus metus įsisteigė 
Tasmanijoje, Australijos že
myne,.ten besilankant buvusiam 
sovietų kaliniui Simui Kudirkai.

Draugija greitu laiku išplėtė 
savo veiklą ne tik Australijoje, 
bet ir užjūriuose: Naujojoje Ze
landijoje, Japonijoje, Nepale, 
Afrikoje, net Suomijoje. Draugi
jos nariai, tarp kita ko, siun
čia laiškus lietuviam kaliniam 
sovietų priverčiamųjų darbų 
stovyklose. Afrikiečio, lietuvių 
tautos bičiulio rūpesčiu, tokie 
laiškai lietuvius kalinius dabar 
pasiekia ir iš Zambijos sostinės 
Lusakos.

PANEVĖŽIO 
VYSKUPAS 

PASITRAUKĖ 
IŠ PAREIGŲ

Vatikano radijas gegužės 9 
paskelbė žinią, kad vysk. Ro
mualdas Krikščiūnas dėl sveika
tos pasitraukė iš Panevėžio vys
kupijos apaštalinio administra
toriaus pareigų. Panevėžio 
vyskupijos kapitulos vikaru iš
rinktas prelatas Kazimieras 
Dulksnys, 73 metų amžiaus. Iki 
šiol jis ėjo Krekenavos klebono 
pareigas ir buvo kapitulos na
rys. Jis dabar administruos Pa
nevėžio vyskupiją. Tas pareigas 
pradėjo eiti nuo gegužės 9.

Šią žinią Vatikano radijas pa
skelbė įvairiomis kalbomis.

Tarptautinis strateginių stu
dijų institutas Londone priėjo 
išvados, kad Izraelio kariniai 

ti politinių pralaimėjimų, nes 
Palestinos išlaisvinimo organi
zacija yra susilaukusi daugelio 
valstybių užuojautos, o Izrae- 

anksčiau jį rėmusių valstybių.

v
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DANTŲ GYDYMO CENTRAS

žvilgsniu. Tririatrodot, kadlpo- 
kaitrio dalyvių visai rimtaT su- BjikS 
sirūpinta kultūrinio amžių pd|- terati 
kūno išsaugojimu ir dabarties buVo 
bruožų išlaikymu. .mišri

ristu išsprogdino prie Pietų Af
rikos karo aviacijos būstinės 
Pretorįjoj sprogstamos medžią* 
gos prikrautų automobilį ir už
mušė 17 bei sužeidė 190 žmonių. 
P. Afrikos karo lėktuvai atsily
gindami puolė Mozambiųue įsi
kūrusius kongreso teroristus.

.Prezidentas Reagan atšaukė 
draudimą parduoti Izraeliui 75 
F-16 karo lėktuvus.

į ypąė gausu 
mėriesį.Vadi- 
Hiįfrnnii buvo

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atstaninimar prenkt WEV0 
16-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Uosle of Lithu«li”, trošiad., 
6Š5-7Š8 vaL vašu, ii W90U, 805 FWL Dr. J. J. Stokai, Nr. adresas: 
234 SunHt Dr„ Yatchung, MJ. 67060. Tėtef. (201) 753-58%

KVEttS
JONAS 
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StDABRiMO VARPO KEPYKLA — SHrer BaH Baking U Lšėteviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventom, vestuvėms btipotsyliaMS tor
te!, DaMe ir Mbertes Radžiūnas, sav. — 43-04 JunetioiBlvet., Corooa, 
Oueans, N.Y. 11368. Tatet. 779-5156.

Jean-Baptiste Quelaogo areš
tavo Labuos remiamą min. pir
mininką Tbomas Sankara ir kelis 
kitus

kad Ispanuos pilietybę priėmęs 
olandas Banke Bert Pattist ne
gali boti išduotas ObncBjai, ku
ri jį 1948 už žydų žudymų už

8M6 • ST.,THDM£ fftLAGE, OOEEMS 
Ptoaer 326-1282 3264150

TAI MŪSŲ VinUUTn r VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

įtoiiįijės būstinėj 
mirusio jaunuolio Gregorz 
Przemyk laidotuvėse dalyvavo 
20,000 žmonių minia su Solida
rumo unijos emblemom ir rankų 
pirštais rodomais pergalės 
ženklais.

tayųremme. «ų rašytojų 
oitajaMĮuts apie motiną skabė 
aktoriai C. Stonys ir B. Luko
šiūtė. Tai tik vienos savaitės ži
nios apie gausius IfteįilOros va
karus pavergtoje Lietuvoje.

— Kauno Ztberto vardo dfab- 
turie šflko fabrikas kasmet du
ria premiją už korinį darbinin- 
kiškartema. šių metų premija 
skirta rašytojui Algimantui Bu
čiui už romaną “Tik priešas 
tavo priešams“. Pr. H.

Stoškus ir teatro istorijos moks
lininkas Antanas Vengris. Visi 
jie va&nami menotyrininkais, 
savo srities specialistais. I 
Lukštaitė yra “Kultflros istorijos 
bruožų“ autorė.

Visi jie kalbėjo susirūpinę, 
kad gera kultūros istorijos kny
ga tebus galima parašyti tik 
tada, kai bus parašyta mono
grafijų iš atskirų kultūros sri
čių. Suriku esą apžvelgti senes
niuosius laikus, nes trūksta 
svarbiausių šaltinių baldiote-



1983 birželio 3, Nr. 92 • DARBININKAS • 3

DARBININKAS
341 Migkland Blvd. EdNortol Office (212) • 
Brooklyn, N. V.. 11207 Bustoaaa Office (212) 0

Pubiicatlon No. MBPS 14MN
Sacond dees postoge pato at Brooklyn. M. V, Poet Office 
Subscrlptton per yoer — 51540. Single Copy 30 cento

EdNortol Office (212) 027-1352 
Business Office (212) 027-1351

■ ■ ........ . " ■" - ' -

Sparčiai artėjam į Antrąsias 
Pasaulio Lietuvių Dienas. Toliau 
nuo Šio istorinės reikšmės įvy
kio stovintieji vargu ar suvokia, 
kiek yra darbo, problemų, kiek

ATGAIVOS, DŽIAUGSMO IR VIENYBĖS ŠVENTĖ

POSTMASTER: Scnd Ctengc of Addrccc Notlcc to: 341 HigNand Mto. 
Brooidyn, NY 11207
EtM nuo ins m.. 1*51 m. Munff* AMERIKA. LOS DARBIHIHKA W MET. ŽINIAS • Oro 
„■irau «KM SI. M • Slroiponiuo ir koroopondoncija* rodahci|a taioo miothara •

ISSN 0011-6637

Mokslo metus baigiant
Birželio pradžioje lietuviško

sios mūsų mokyklos baigia dar
bą — išdalija pažymių knygu
tes, apdovanoja geriausius mo
kinius, baigusiem įteikia pa
žymėjimus.

Koks džiaugsmas, kad baigėsi 
mokslo metai! Džiaugsmas vi
siem. Mokiniai džiaugiasi, kad 
nereikės eiti šeštadieniais į mo
kyklą. Džiaugiasi ir mokytojai 
— ir jie galės pailsėti. Lietuviš
ka visuomenė džiaugiasi, kad iš
tvermingai dirbta ir baigtas vie
nas darbo metas. Tokiose sąly
gose lietuviškos mokyklos su
geba susiorganizuoti ir dirbti, 
kas metai išleisti naujus vaikus, 
baigusius lietuviškas mokyklas.

Bet kiekvienų mokslo metų 
baigimas drauge yra ir naujų 
mokslo metų pradžia. Jei dabar 
nesirengsi ateinantiem metam, 
tai nepajėgsi išlaikyti turimo ly
gio, veržlumo mokytis. Jau 
dabar reikia planuoti ir dirbti 
tai, kas svarbiausia, kad atei
nantieji mokslo metai būtų kuo 
sėkmingiausi.

Mokinių skaičius tikrai mo
kyklose mažėja. Aptingsta jauni 
tėvai, praranda entuziazmą. 
Kam ta lietuvių kalba, kai gali
ma angliškai susikalbėti?! Ima 
ir neveža savo vaikų į lietuviš
ką mokyklą, patys namuose jau 
kalba tik angliškai. Tokia tėvų 
pažiūra labai nuskriaudžia vai
ką — neleidžia jam išmokti 
dar vienos kalbos, savo tėvų ir 
prosenelių kalbos, gražios ir 
mokslui labai svarbios kalbos.

Todėl vasarą skirkime moki
nių ieškojimui, telkimui. Į šį 
darbą turi įsitraukti visi — ir 
tėvai ir Lietuvių Bendruomenės 
pareigūnai. Daugiau dėmesio 
tegu skiria Lietuvių Bendruo
menių apylinkės, nes jos geriau
siai jaučia, kas jų apylinkėje 
dedasi. Dažnai ir čia būna ap
sileidimo, darbai nustumiami

kitiem, nekreipiama tinkamo 
dėmesio.

Mokytojų parengimas visom 
mokyklom yra problema. Vy
resnieji traukiasi, nes jie tikrai 
daug padarė lietuviškai mokyk
lai, daug metų tam reikalui sky
rė. Į jų vietas turi ateiti jau
nieji.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje New Yorke gražiai į 
darbą įsijungė baigę šią mokyk
lą jaunuoliai. Ir jie sugeba 
dirbti, nes turi noro ir pasi
šventimo. Jiem tik reikia trupu
tį praktikos, šiek tiek paskaitų, 
kad galėtų augti ir tobulintis. 
Tam reikalui yra rengiamos mo
kytojų studijų savaitės.

Mokytojų studijų savaitė šiais 
metais rengiama Dainavoje nuo 
rugpjūčio 14 iki 21. Ji skiriama 
ne tik mokytojam, bet ir jauni
mui.

Tokių studijinių savaičių pir
mas tikslas yra išgirsti ką nors 
naujo, pasidalinti mintimis ir 
patyrimu lituanistinio švietimo 
darbe. Antras tikslas — susipa
žinti ir pabendrauti su Ameri
kos ir Kanados lituanistinių mo
kyklų mokytojais. Trečias 
las — mokytojų šeimoje 
siauti.

Šioje studijų savaitėje bus 
apie 18-20 paskaitų švietimo 
klausimais, pasikeitimas žinio
mis, nuomonėmis. Bus tik 3 pa
skaitos į dieną. Laisvalaikis ir 
vakarinės programos skiriama 
artimesniam susipažinimui. Tai 
bus jau 17-oji savaitė.

Ypač kviečiamas jaunimas. Jis 
čia labai daug gaus. Čia bus 
specialios dainų ir tautinių šo
kių pamokos. Svarbu, kad 
jaunieji mokytojai galėtų daly
vauti toje studijų savaitėje.

Lietuvių Bendruomenės dali
niai turi pasirūpinti, kad jau
nieji mokytojai galėtų nukeliau
ti į šią savaitę. Reikia jiem su-

tiks- 
poil-

reikia darbo rankų šiai sunkiai 
naštai pakelti. Šia proga už- 
kalbinam vieną iš darbščiųjų 
vyrų, II PLD vyr. komiteto 
pirmininko pavaduotoją Bronių 
Juodelį, nešantį didelę atsako
mybę šių dienų rengime, ir su 
jo pareikštomis mintimis dali
namės su mielais Darbininko 
skaitytojais.

— Jūs, ponas Juodeli, esat 
* II PLD-nų vyr. komiteto pirmi

ninko pavaduotojas, šios parei
gos, be abejo, Jum uždeda sun
kių darbų krūvį bei atsako
mybę. Tad kokius gi tiesiogi
nius darbus, ruošiant II PLD, 
Jum tenka atlikti?

— Man, kaip pavaduotojui, 
tenka dalintis įvairiais II PLD 
ruošos darbais su pirmininku 
dr. Antanu Razma ir su kitais 
vyriausio komiteto nariais. Nors 
darbų krūvis yra nelengvas, ta
čiau, visiem įdedant labai daug 
pasišventimo ir pastangų, pasi

telkti lėšas, paraginti, kad kuo 
daugiau jaunimo nuvažiuotų.

Registruotis reikia pas studi
jų savaitės vadovą J. Masilionį, 
4632 So. Keating Avė., Chicago, 
111. 60632. Telefonas — 312 
585-2629.

Tad sukruskime, organizuoki- 
mės ir švieskimės!

Pokalbis su H PLD-nų vyr. komiteto 
pirmininko pavaduotoju Bronium Juodeliu

JURGIS JANUŠAITIS

ruošimas vyksta pilnu tempu. 
Pirmininkas man pavedė rūpin
tis įvairiais administraciniais 
reikalais. Eilės vyriausio komi
teto narių suradimas, patalpų 
dainų šventei, sporto žaidynėm, 
jaunimo kongreso atidarymui, 
banketam ieškojimas ir nuomo- 
jimas, renginių sąmatų konsoli
davimas, sutartys, draudimai, 
formalūs raštai bei laiškai, tal
ka informacijai, bilietam, lėšų 
telkimui ir kultūriniam rengi
niam buvo ir yra mano konkre
tūs darbai, panašūs į šeiminin
kės namų ruošą, kurios iš šalies 
net nesimato.

praktiškumo ir taupomo išlaiky
mo. Man rūpėjo ir rūpi, kad 
sutelktos lėšos būtų produkty
viai ir taupiai naudojamos. Tam 
atlikau ir “Vacher” išmokėjimų 
sistemos įvedimą ir finansinės 
atskaitomybės nuostatų paruo
šimą, kurie buvo priimti.

— Posėdžiuose dalyvauja la
bai didelis komitetų ir komisijų 
narių skaičius. Be abejo, planuo
jant tokio masto renginį, iškyla 
daug įvairių nuomonių. Kaip 
pavykdavo tas nuomones sude
rinti? Ar klausimų sprendimas 
nesudaro problemų?

— Vyriausio komiteto pilna
ties posėdžiuose, kai dalyvauja 
visi 28 nariai, turim įvairiau
sių nuomonių, kaip kad įvairi 
yra ir mūsų bendruomenė. Tai 
yra mūsų stiprybė, nes į proble
mas galim 
žvilgsniais 
nuotaikas.

Pilnaties ] 
per mėnesį, 
ruošos darbą ir darom nutari
mus. Administracinių problemų 
sprendimam būna šaukiami ko
miteto prezidiumo posėdžiai, 
kuriuose dalyvauja pirmininkas, 

vimo, tarpusavio harmonijos, pavaduotojas, sekretorė,

_ — Jūs II PLD-nų vyriausio ir 
atskirų renginių komitetų posė
džiuose siūlydavot įvairių, saky
tume, labai naudingų projektų. 
Ar jie buvo priimti ir ar įgy
vendinami?

— Vyriausiojo komiteto posė
džiuose visi 28 nariai darom 
įvairius pasiūlymus visais II 
PLD reikalais. Tarp tų pasiūly
mų manieji visada siekė darbų 
suderinimo, pastangų koordina-

pažvelgti įvairiais 
ir pajusti įvairias

posėdžiuose, kartą 
i, apžvelgtam visą

Bronius Juodelis

ninkas ir penkių pagrindinių 
II PLD-nų renginių pirmininkai. 
Juose dalyvauja ir specialiai pa
kviesti komiteto nariai, reika
lingi diskutuojamų problemų 
sprendimui. Nuomonių skirtu
mus visada galima suderinti, ta
čiau nutarimus darom daugu
mos balsavimu.

iždi-

PLD posėdyje dalis komiteto narių: Iš k. Jonas Baris — transporto komiteto pirmi-, 
ninkas, Ritonė Rudaitienė — spaudos - informacijos komiteto pirmininkė, dr. A. But
kus — JAV LB pirmininkas, Gintaras Aukštuolis — PLJS pirmininkas, Kazys Laukai
tis — ūkio reikalų vedėjas, Vacys Momkus — Dainų šventės pirmininkas, Milda Len
kauskienė — svečių komiteto pirmininkė, Mečys Šilkaitis — suvenyrų platinimo ko
ordinatorius Rimantas Dirvonis — § ALFAS S-gos atstovas, Ingrida Bublienė — kultūrinių 
renginių komiteto pirmininkė. Nuotr. J. Tamulaičio

— Jūs, kaip žinau, esat dide
lės tvarko šalininkas, veiklus 
darbų vykdyme, ypač tvarkant 
atskaitomybę. O II PLD-nos su
sijusios su milžiniškomis su
momis pinigų. Kas tuos reikalus 
tvaiko ir kontroliuoja?

— II PLD-nų finansinė at
skaitomybė yra tvarkoma vy
riausio iždininko Kosto 
Dočkaus. Kai kurie renginiai tu
ri savo iždininkus, tačiau visi 
iždai priklauso bendrai II PLD 
sankaupai ir atskaitomybei. Vi
sų renginių sąmatos buvo vy
riausio komiteto priimtos, ir 
renginių pirmininkai yra įparei
goti kontroliuoti visas išlaidas, 
kad jos vyktų sąmatos ribose.

Mano manymu, tokios didelės 
apimties finansinėm operacijom 
yra reikalingas ir kontrolierius, 
tačiau jo neturim.

— Matom, kad Jūs stovit 
visai arti II PLD-nų organiza
cinių darbų, jų vykdymo. Tad 
kaip, bendrai imant, atrodo pasi
ruošimas II PLD-nom šiandien? 
Ar bus pajėgta išlaikyti reikia
mą tvarką, įvykdyti tiek daug 
programų?

— Kiek tenka patirti, pasiruo
šimas visuose II PLD renginiuo
se vyksta sėkmingai, ir progra
mos bus įvykdytos. Belieka tik 
laukti gausaus dalyvių ir svečių 
suvažiavimo, o komitetas yra 
pasiruošęs visus nuoširdžiai su
tikti.

(nukelta į 4 psl.)

PAULIUS JURKUS

12.-------

Susitikimas su kitais 
paveikslais

Minėjau, kad susitikimas su 
savo paveikslais yra lygus die
noraščio skaitymui. Tokio “die
noraščio” lapus teko atversti ir 
pas Joną Jakubauską.

Pro ežeriuką, pasukus į kairę, 
yra gatvelė, kuri tiesiai šauna į 
pajūrį. Tai Mercury Road. Mi
nčiau. kad čia yra dvi vilos su 
lietuviškais vardais — Neringa 
ir Viltis, šioje gatvėje gyvena 
ir Jonas Jakubauskas, kurio na
mą teko aprašyti. Namas tuo 
įdomus, kad į antrojo aukšto 
pastogę remiasi kaktusas. Daž
nai šeimininką matai triūsiantį 
lauke aplink Viltį. Žolę plauna, 
dėlioja akmenėlius. Viskas čia 
prižiūrėta, nuvalyta.

Jonas Jakubauskas yra suval
kietis, iš Vilkaviškio gimnazijos, 
karininkas, tarnavęs 9-me pėsti
ninkų pulke. Judrus ir veiklus. 
Anksčiau gyveno Baltimorėje. 
Ten mes ir susitikome, susipa
žinome ir susidraugavome. Bal
timorėje kadaise turėjau savo 
parodą. Jis iš parodos ir nusi
vežė į savo didelius namus pa
sikalbėti. Paskui pasirodė Ir 
New Yorke, nes ir čia turi daug 
draugų. Jo draugai — Juozas ir 
Elena Andriuliai. Su jais bičiu
liaujasi, vieni kitus lanko.

Užsikėliau į Vilties antri 
aukštą. Reikia eiti savotiškais 
laiptais, kurie primena ispanillą 
statybą. Sienos tinkuotos, nely
gios. Tokios sienos visada pri
mena ispanišką senovę. Paskam

binęs patekau į gražų butą. Bu
vo popiečių metas, kada ir drie
žiukai aptingę snaudžia po la
pais, ir muselės lango kampe 
snūduriuoja. Ir čia bute buvo 
ramu, tylu. Poilsiavo baldai ir 
virdulys virtuvėje.

Šią tylą sudrumstė skardus 
Jono balsas ir jo entuziazmas, 
greiti, dideli žingsniai. Tuoj kė
dė, tuoj — sėsk! Ką gersi? 
Nėra čia juokų!

Šiame kambaryje yra du 
mano tapyti paveikslai. Vienas 
yra naturmortas su vaisiais, me
tanais, o kitas — Vilniaus pa
norama. Abu vienodo dydžio, 
vienodo kolorito, kad drauge 
sugyventų.

Atsisėdau prieš paveikslus, 
kad galėčiau per juos perbėgti, 
kaip padaryta, ar gerai padary
ta. Tada mėgau tapyti špakte- 
liu — peiliu. Dažą dedi tam tik
ru lenktu peiliu. Uždengi nedi
delį plotą. Paskui šalia dedi ki
tą. Taip gauni suskaldytą, vir
pantį paviršių.

Mirguliuoja senasis Vilnius 
su savo bokštais, primena tą 
Maironio eilėraštį — Kur tavo, 
Vilniau, tie spinduliai, kuriuos 
skleidei Lietuvai tėvynei... 
Pirmame plane yra Bernardinai, 
šv. Ona, paskui pabyra namai, 
iškyla Šv. Jono bažnyčia su savo 
mumiuojanciu ooura. izcoese* 
liai irgi virpa. Kairėje pirmam 
plane - teka Vilnelė, tas Vil
niaus papuošalas.

Atsimenu, kaip tapiau abu 
paveikslus, kur stovėjau, kaip 
skubėjau, per kokį liūdesį bri

dau, kokius vargus skaldžiau 
kaip kietus riešutus. Ak, visa tai 
jau praeitis. Poeto Vytauto Ma
černio žodžiais pasakytume, — 
tai knygon sudėti žiedai ...

Dabar čia esame du pasau
liai: mano nutapyti paveikslai ir 
aš. Mes išsiskyrėme tada, kai 
pasirašiau kamputyje. Nuo tada 
paveikslai savarankiškai gy
vena. Aš jiem nereikalingas. Tik 
man jie reikalingi, kad prisi
minimai atneštų nutolusias die
nas, primintų užgesusias viltis, 
troškimus. Bet vis dėlto savo
tiškai gera pabūti su tais pa
veikslais. Pasijauti turtingesnis, 
didesnis. Va, ir tu menkas žmo
geli, štai padarei — palikai savo 
kūrinius gyventi, svečiuotis iš
taigiuose namuose.

Jonas yra didelės veiklos žmo
gus. Veikė, svietą judino Balti
morėje. Veikė Lietuvių Bend
ruomenėje ir ramovėnuose. 
Vienas iš gražiausių momen
tų buvo, kada jis Lietuvos ra- 
movėnų vaidu Lietuvos kariuo
menės šventės metu padėjo vai
niką Arlingtone prie Amerikos

jo su visais leidimais, ra visom 
ceremonijom. Jo darbo kambary 
kabo šio momento nuotrauka.

rajuausiau, rooei čia atvazia- 
vai? Atsakė trumpai: Baltimorė- 
je manęs niekas nelankys, kai 
išeisiu £ pensiją. O čia visada 
draugų Sus. Pensininkui čia gy
venti oras geresnis.

Ir čia jis juda, judina Lietuvių 
Bendruomenės apylinkę. Prisi

deda prie kitų bendrų darbų. 
Priima svečius. Tada laukė iš 
New Yorko atvykstančių bičiu
lių Elenos ir Juozo Andriušių. 
Kiek vėliau jo namuose svečia
vosi ir Sofija ir Henrikas Ka
činskai.

Pasakojo, kaip čia kuriasi 
lietuviai, ką jis pats jiem pa
darė, patarė, nes jis vietovę ge
rai pažįsta, pažįsta ir įsikūrimo 
sąlygas. Yra paslaugus ir judrus, 
tai ir suskumba daug kam nu
nešti gerą patarimą.

Žmona Albina iš to paties 
krašto, tos pačios gimnazijos. 
Ji tyli, nuolat šypsosi, dėl die
nos skubos nesijaudina. Ramiai 
visus sutinka ir palydi.

Draugija ties fontanu
Kalėdų švenčių priėmimas 

buvo pas Pilypavičius, kurie 
čia Juno Beach turi didelius na
mus. Lengvai čia išsiteko apie 
40 svečių.

Visi žmonės šeimininką vadi
na Pilypu. Tai yra jo sutrum
pinta pavardė. Tikras jo vardas 
Alfonsas. Bet šio vardo niekas 
neprisimena. Gal kiti ir nežino. 
Jis yra aukštaitis. Ir kalboje tai 
matosi, nes daugel žodžių tarta 
su aukštaitiška priegaide.

Mėgsta jis plačiabryles meksi
kietiškas skrybėles, languotus 
švarkus. TurLnedidelę barzdelę, 
kuri taisosi pražilti. Eina pasiū
buodamas į šalis.

Žmona Albina yra suval
kietė, gal iš Sakių, Kybartų. 
Taip skamba jos, tarmė. Kur jie

du susitiko, kur susituokė, ne
žinau. Kanadoje, Hamiltone, jau 
ima verstis — įsitaiso motelius. 
Po kiek laiko jie atkeliavo čia, 
į Juno Beach, ir nusipirko že
mės. Tada buvo vieni iš pirmų
jų lietuvių. Čia turėjo motelį. 
Dabar viską likvidavo ir gyve
na poilsiaudami, daug keliauda
mi. Yra apkeliavę beveik visą 
pasaulį.

Šeimininkas mėgsta žvejoti. 
Šią vasarą jis su meškere stovė
jo laivelyje ir nepastebėjo, kaip 
atėjo didelė jūros banga ir tren
kė į laivelio šoną. Jį parbloškė. 
Smūgis buvo toks stiprus, kad 
teko tuoj nuvežti į ligoninę. Ten 
išgulėjo gerokai. Ir dabar jau
čia smūgio pėdsakus — viena 
koja vis nutirpus.

Čia yra erdvu. Svečiai išsi
dėsto bent keliuose kam
bariuose. Vienas kambarys yra 
su fontanu. Tai savotiškas pietų 
kraštų kambarys. Jo sienos stikli
nės ir taip pat turi tinklus. To 
kambario gale yra fontanas. Ap
linkui daug gėlių, o čia van
duo taškosi, kyla į viršų. Fon
tano viduryje — merginos sta
tula.

štame kambaryje žmonės į- 
šikuria kaip kokiame restorane.

Valgius atsineša patys nuo 
kitų stalų valgomajame, o gė
rimai Čia pat — juos paduoda 
šeimininkas pro virtuvės sienos 
langą. Labai patogu ir greitai.

(B«m daugiau)

r
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tą sekmadienį prie altoriaus bu
vo iškeltas įrašas **50 — Svei
kinimai kun. Simonui Morkfl-

Šv. Kazimiero 500 metų mirties jubiliejaus proga jubiliejui rengti komitetas išleidžia 
specialų medalį, kurio projektą padarė skulptorius Petras Vaškys. Medalis jau atiduo
tas kalyklai. ,

džio 24 atšventė savo kunigystės 
50 metų sukaktį. Sukaktuvinin
kas šiai parapijai vadovauja jau 
32 metus. Jis šalia savo kuni
giškos veiklos plačiai žinomas 
kaip uolus parapijos administra
torius, vargšų globėjas, susipra
tęs lietuvis Lietuvos laisvinimo 
darbuose. Nenuostabu tad, jog 
ši sukaktis buvo paminėta tikrai
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PAGERBTAS NUSIPELNYS SUKAKTUVININKAS
SiouxCity, Iowa» šv. Kazimie- & pradėjo vietos vysk. F. Gre- jos atstovas dr. Česlovas Masai- 

ro lietuvių parapijos klebonas Vaišėse dalyvavo apie e «“
200 asmenų.

Minėjimo programai sumaniai 
vadovavo kun. Roger Linneų. 
Jis supažindino su garbės stalo 
svečiais — 2 vyskupais, 3 su
kaktuvininkais, 10 prelatų, 16 
kunigų. :

Vysk. V. Brizgys pirmasis svei
kino jubiliatą ir priminė šeimos

nioji motina Joanella, Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seserų vy
resnioji sesuo Aloyza, Labdaros 
seselės, vietos seselės The 
Servante of Mary, Lietuvių Ka
talikų Religinė šalpa, Petras ir 
Genutė Minkūnai, Petras ir Kot
ryna Jukniai, Jonas ir Shirley 
Pirog, Petras Strazdas, Mary 
Keller, Jeronimo Landsbergio 
šeima, Algirdas ir Stasė Didžiu-

ŠV. KAZIMIERO SUKAKTIES KOMITETAS 
KVIEČIA VISUS SKUBION TALKON

nui . Įžangos procesijai vadova
vo Kristaus kryžius ir mišių pa
tarnautojai. Toliau žygiavo Ko
lumbo vyčių garbės atstovai, ke
lios dešimtys kunigų ir prelatų,

rijos kurso draugų vardu nuotai
kingai sveikino prel. V. Balčiū
nas. Visų brolių kunigų vardu 
kuri. S. Raila įteikė lietuviškų 
giesmių ir muzikos plokštelių

Jau nuo 1981 spalio 11 Šv. 
Kazimiero sukakties komitetas 
maždaug kas šeštą savaitę po
sėdžiauja kun. Kazimiero Pu- 
gevičiaus įstaigoj, Brooklyne, 
N.Y., planuodamas galimai pra
smingiau paminėti šv. Kazimie
ro 500 m. mirties sukaktį. Iki 
šiol užsibrėžti darbai gana 
sklandžiai buvo stumiami pir
myn.

Šv. Kazimiero pašto ženklo 
projektas, paruoštas dail. Romo 
Viesulo, kovo 4 išsiųstas į Va
tikaną.

Šv. Kazimiero sukaktuviniai 
medaliai (200 sidabrinių ir 500 
bronzinių), kuriem projektą pa
ruošė skulpt. Petras Vaškys, bus 
nukaldinti Franklin Mint kalyk
loj, Philadelphijoj, birželio vi
dury. Įskaitant honorarą skulp
toriui ir atlyginimą kalyklai, ( 
iš viso susidaro 24,630 dol. iš
laidų. Šv. Kazimiero sukakties 
komitetui prašant, Lietuvių Ka
talikų Religinės Šalpos metinia
me direktorių posėdy sutikta 
minėtus medalius platinti.

Simo Sužiedėlio suglaustos 
šv. Kazimiero biografijos teks
tas lietuvių pranciškonų spaus
tuvėj Brooklyne jau surinktas. 
Gavus dail. Nijolės Palubinskie- 
nės iliustracijas, studija api
manti apie 60 puslapių, ne
trukus pasirodys knygų 
rinkoj. Leidinio spausdinimo 
darbus prižiūrės Paulius Jurkus, 
kuris komitetan buvo pakviestas 
staiga mirus kun. Stasiui Ylai.

Anglų kalbon minėtą šv. Ka
zimiero gyvenimo apybraižą 
verčia kun. Kazimieras Pugevi- 
čius, vokiečių — kun. K. Sen
kus Stuttgarte, italų — prel. V. 
Mincevičius Romoj, portugalų — 
kunigas . Pr. G a v ė - 
nas, Brazilijoj. Ieškomas vertė
jas į prancūzų kalbą. Tariamasi 
su Vytautu Dambrava dėl jo 
1979 parašytos brošiūros ispanų 
kalba apie šv. Kazimierą padau
ginimo.

Kun. St. Ylai atsiskyrus iš 
gyvųjų tarpo, šv. Kazimiero me
niniu albumu, paveiksliukais su 
maldele į Šventąjį, atvirutėmis 
sutiko rūpintis P. Jurkus. Jis 
siūlė šv. Kazimiero metais su
ruošti religinio meno parodą.

Iždininkas kun. Viktoras Da
bušis pranešė apie kasos stovį.

iki šiol daugiausia aukų gauta 
iš lietuvių kunigų — iš viso veik 
17,000 dol. Tai labai gražus mū
sų dvasiškuos pavyzdys, kurį, 
galimas dalykas, paseks nemažai 
pasauliečių. Štai stambiausi ku
nigai aukotojai: Simonas Mor
kūnas — 5,000, Alfonsas Gle- 
veckas — 5,000, Jurgis Degutis 
— 1,000, Viktoras Dabušis —
I, 000, Juozas Prunskis — 1000, 
vysk. Vincentas Brizgys — 1000. 
Šiek tiek aukų jau gauta rr iš 
kitų kontinentų. Kun. V. Man- 
keliūnas gyvenąs Kolumbijoj, 
atsiuntė 500 dol. Gauta ir iš 
Australijos kunigų.

Laiškais buvo kreiptasi į lie
tuviškų parapijų klebonus su 
prašymu, kad jie praėjusio ko
vo pradžioj (šv. Kazimiero šven
tei artimiausią sekmadienį) pa

darytų rinkliavas bažnyčioje. 
Iki šiol atsiliepė 
tik septyni klebonai bei misijų 
kapelionai ir atsiuntė 2J255 doL 
Daugiausia aukų (1,100 dol.) 
surinko kun. V. Piktumą iš savo 
mažos misijos Floridoje. Iš pa
sauliečių stambiausi aukotojai 
yra Vytautas Volertas, komite
to pirm., ir Henrikas Misliaus- 
kas. Iš jų gauta po 1,000 dol. 
Iš viso iki šiol suaukota trupu
tį daugiau kaip 21,000 dol. Ko
mitetas visiem aukotojam nuo- 
žirdžiai dėkoja.

Įvairiem reikalam jau išleista
II, 500 dol. Tokiu būdu šiuo me
tu kasoje yra apie 9,500 dol. 
Medalius nukalus, Franklin 
Mint teks sumokėti likusią su
mą. Tokiu būdu kasa bus iš
tuštinta ir dar susidarys apie 
7,500 dol. skolų. O kur kitos sąs
kaitos, kurios taip pat greitu lai
ku turės būti apmokėtos.

Būtų džiugu, kad atsirastų 
mecenatų, kurie sutiktų ap
mokėti, sakysim, antologijos, al
bumo, kapitalinės šv. Kazimiero 
monografijos išleidimą lietuvių 
ir anglų kalba.

Šv. Kazimieras yra vienintelis 
lietuvių šventasis, mūsų tautos, 
ypač jaunimo, globėjas. Todėl 
jo imponuojančią sukaktį, turin
čią didelės reikšmės religiniu, 
tautiniu bei politiniu atžvilgiu, 
dera galimai prasmingiau pami
nėti. Darant specialias rinklia
vas bažnyčiose, viliamasi, kad

kiekvienas, plačiai atvers pinigi
nę ir dosnia auka prisidės prie 
komiteto užsibrėžtų, ilgai išlie
kančių darbų realizavimo. Ne 
visos parapijos rinkliavą darys 
ir ne visi bus lietuviškose baž
nyčiose. Todėl prašoma kiekvie
no, norinčio paremti komiteto 
darbus, čekius rašyti Lithuanian 
R.C. Priests’ League of America 
ir siųsti adresu: 500 Anniversary 
of St. Casimir, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Komitetas yra laimingas, kad 
didelę dalį piniginės naštos yra 
prisiėmę Kanados lietuviai. Jie 
apmokės operos-oratorijos libre
to parašymo, muzikos sukūrimo 
ir ateinantį rudenį Toronte jos 
pastatymo išlaidas. Tuo pačiu 
metu ten įvyks pasaulinio masto 
lietuvių katalikų kongresas. Visa 
tai pareikalaus nemažai tūkstan
čių dolerių. Tas lyg iššaukia 
JAV lietuvius nenusileisti irliku- 
siūs dkrbus šimtū procentų į- 
vykdyli. Tai 'bus atlikta visį 
nuoširdžiomis aukomis.

B. Vaškaitis

PUTNAM, CONN.
Svarstyta ateities veikla

ATGAIVOS, DŽIAUGSMO 
IR VIENYBĖS ŠVENTĖ 
(atkelta ii 4 ptl.)

— Ar turit kokių nors pagei
davimų rengėjam ir dalyviam?

— Mano, o manau, ir visų 
rengėjų noras yra, kad Antrosios 
Pasaulio Lietuvių Dienos būtų 
atgaivos, džiaugsmo ir vienybės 
šventė kiekvienam lietuviui, šio
se Pasaulio Lietuvių Dienose 
turėtume susirinkti visi patrio
tinio nusiteikimo lietuviai, visos 
organizacijos ir visi veiksniai, 
kurie veikiam vienybėj su kovo
jančia tauta. Reikia, kad šios 
dienos pirmiausia mum atneštų 
vienybę išeivijoj, o tuo pačiu 
ir vienybę su kovojančia tauta.

II PLD-nos jau čia pat, tačiau 
dar nevėlu visus kviesti i

Chicagą iš arti ir toli. Dar ne
vėlu vasaros atostogų dalį skirti 
II PLD-nom. Dar nevėlu pasi
rūpinti įvairių II PLD-nų ren
ginių bilietais Jono Vaznelio 
prekyboj ir komiteto siūlomų 
viešbučių kambariais. Dar ne
vėlu ateiti į II PLD-nų ir “I 
Lituani” operos mecenatų eiles, 
kad bendromis pastangomis pa
rodytume pasauliui, jog esam 
gyvi ir kūrybingi.

Baigė malonų pokalbį darbš
tusis II PLD-nų vyr. komiteto 
pirmininko pavaduotojas Bro
nius Juodelis. NuoSirdžiai Jam 
dėkojam už pareikšta* mintis. 
Linkime ištvermės sunkiose pa
reigose ir visokeriopos sėkmės 
didžiuosius darbus baigiant

tuvininko kurso. draugai prel. 
Vytautas Balčiūnas ir kun Sta
sys Raila ir pats sukaktuvinin
kas.

Vysk. Heelan vardo aukštes
niosios mokyklos choras, vado
vaujamas Paula Keeler, sutiko 
su giesme. Mišių metu šis cho
ras giedojo ir lietuviškai. Nors 
visi choristai nelietuviai, bet lie
tuviškus žodžius tarė puikiau
siai.

Koncelebracines padėkos mi
šias aukojo sukaktuvininkas su' 
kurso draugais. Pritaikytą pa
mokslą lietuviškai ir angliškai 
pasakė vysk. V. Brizgys. Jis iš
kėlė kunigo pašaukimo svarbą ir 
būtinumą lietuviam susilaukti 
daugiau pašaukimų į kunigus. 
Jis sveikino sukaktuvininką, dė
kojo parapiečiam už talką savam 
klebonui. Vyskupijos vardu 
draugiškai sveikino prel. Law- 
rence J. Hoffman. Dėkojo už 
veiklą ir pasiaukojimą vyskupi
jai ir visuomenei.

Antra minėjimo dalis prasidė
jo užkandžiais klebonijoj ir salėj'.

tuvos. Ten likę kurso draugai, 
giminės ir kiti, kuriuos kun. 
Simonas rėmė ir teberemia siun
tiniais,, sveikino sukaktuvininką 
jautriais žodžiais ir dėkingumu.

Iš Argentinos sveikino sesuo 
Valerija Stalioraitienė bei jos 
sūnus Albertas ir Raulas su šei
momis. Kita sesuo Marija Balža- 
kienė, jos sūnus Jonas ir dukra 
Valė su šeimomis sveikino iš 
Lietuvos.

Gausūs ir nuoširdūs sveikini
mai apibūdino sukaktuvininko 
darbštumą, uolumą Lietuvos rei
kaluose ir dosnumą. Iš Washing- 
ton, D.C., sveikino senatorius 
Charles E. Grassley. Sveikino 
Šv. Vardo parapijos klebonas 
Leonard Ziegman, švč. Sak
ramento parapija, ketvirto laips
nio Kolumbo vyčiai, vysk. An
tanas Deksnys iš Europos, Lie
tuvių Fondas, Draugo ir Dar
bininko redakcijos, Šv Kazimie
ro 500 metų sukakties komite
tas, Lietuvių Katalikų Akademi-

šv. Kazimiero parapijos tikin
tieji savo sveikinimus pareiškė 
malda bažnyčioj* Salėj jų vardu 
sveikino Juozas Juknis, Jr., 
Kairy DeMarest. šv. Rožan
čiaus draugijos vardu sveikino 
Josephine Luneckas.

Siouz City vyskupas F. Gre- 
teman nuoširdžiai sveikino savo

šeimininkė MortSf KuYicienė štf 
talkininkėmis. Vaišes salėj, iš
puoštoj auksiniais motyvais, mat

Nekaltai Pradėtos Mergelės 
Marijos vienuolijos rėmėjų 
centro valdyba gegužės 1 posė
džiavo Putname. Dalyvavo 21 
asmuo.

Vyr. vadovė sesuo Aloyza 
pranešė, kad vienuolijos kapelio
nu paskirtas kun. dr. Valdema
ras Cukuras kartu yra ir rėmė
jų dvasios vadas.

Malda prisiminti kun. prof. 
Stasys Yla ir Antanas Va- 
saitis.

Padaryti pranešimai iš garbin
gojo Dievo tarno arki vysk. J ui 
gio Matulaičio minėjimų.

Svarstyti ateities planai. Bii 
želio 19 Neringoje pramatyta 
stovyklavietės naujo pastate 
talpinančio salę, darbo patai 
pas, knygyną ir mankštos patai 
pą, pašventinimas. Į stovykla 
vietę patogiai galima įvažiuok 
ir su autobusais.

Metinė lietuvių susiartinim 
šventė numatyta liepos 24. T 
dieną pamaldose bus minim 
prel. Vytauto Balčiūno kunigyj 
tės 50 metų sukaktis. Dieno 
programa: pamaldos, procesija 
pietūs, meninė programa Aušra 
metų ženkle, atliekama Neringa 
mergaičių stovyklos. Alkos mt 
ziejus ir dail. A. Galdiko galt 
rija bus atidaryti lankytojan

Metinis rėmėjų ir geradari 
sąskrydis bus spalio 30. Bu 
prisiminti mirusieji, suruoš! 
meninė programa.

Albina Lipčien

kės valdyba, vadovavo dr. J. 
Kriaučiūnas.

Po motinų pagerbimo vyko 
LB apylinkės metinis susirinki
mas. Prisiminti šiais metais 
mirusieji nariai.

Valdybos veiklos pranešimą 
padarė pirm. dr. J. Kriaučiū
nas. Ižd. Anne Žalionytė patei
kė piniginę apyskaitą. Per iž
dą pervesta daugiau kaip 2200 
dol., surinktų aukomis ir narių 
mokesčiais. Tai gana didelė su
ma keliolikos pensininkų ir se
selių kolonijai.

' Alkos muziejus turtėja

Alka, Amerikos Lietuvių Kul
tūros Archyvas, dažnai pagausė
ja įvairiij kultūrininkų archyvais 
ir .knygynais. Paskutiniu laikūj 
šį archyvą pervežti kun. Št Ylos 
ir aktoriaus S. Pilkos knygynai. 
Prof. B. Kasias ir A. Mažiulis 
atvežė dalį savo knygynų.

Keli šimtai Alkos rėmėjų, au
kojusių nuo 1 iki 10,000 dol., 
įgalino ketvertų metų laikotar
py patalpų praplėtimo statybą, 
patalpų įruošimą ir bent dalies 
spintų archyvam įsigijimą ir iš
laikymą.

Reikėtų, kad didesnis skaičius 
lietuvių finansiškai paremtų 
Alką, nes tai įgalintų greičiau 
įsigyti reikiamas spintas, į- 
rengti geresnę apsaugą. Reikėtų 
ir nuolatinio, bent dalinai ap
mokamo asmens Alkoje, kuris 
ja rūpintųsi. Tikimasi, kad lie
tuviai padės Alkai, kaip ir praei
tyje padėjo.

kupijos kunigą, daug pasiauko
jusį parapijos ir vyskupijos ge
rovei.

Sukaktuvininkas kun. Simo
nas Morkūnas savo žody jautriai 
išreiškė pergyvenimus, sunku
mus ir darbus 50 metų kunigys
tės tarnyboj ir 81 metų gyveni
mo eigoj. Jis pabrėžė, kad jei ką 
gero padarė, tai padarė su Die
vo pagalba ir palaima. Jis nuo
širdžiai padėkojo visiem, kurie 
padėjo jam vykdyti kunigišką 
misiją Lietuvoj ir čia. Padėko
jo abiem dalyvaujantiem vysku
pam, kunigam, tikintiesiem, 
sveikintojam, iškilmių rengė
jam, talkininkam, aukotojam. Už 
visus pažadėjo ir toliau melstis, 
kaip iki šiol kad meldėsi. Pri
siminė ir programos dalyvius, 
šeimininkes, choristus ir visus 
iškilmių dalyvius. Sukaktuvi
ninko nuoširdi padėka baigta 
kun. L. Musteikio vadovavimu

skelbti Sioux City katalikų laik
rašty The Globė su plačiu su
kaktuvininko gyvenimo ir veik
los aprašymu bei nuotrauka. 
Dienraštis The Sioux City Jour
nal įdėjo specialų pokalbį su 
jubiliatu. Ten paliečiami ir pa
vergtos Lietuvos reikalai. Pras
mingai įvertintas kun. S. Mor
kūno darbas ne tik religijos 
srity, bet ir Amerikos visuome
nei, kurioj jis veikliai reiškiasi. 
Jis yra ketvirto laipsnio Kolum
bo vytis, yra daugelio Amerikos 
organizacijų narys ir rėmėjas. 
Šia proga daugelis skaitytojų 
sužinojo ne tik apie sukaktuvi
ninką, bet ir apie Lietuvą.

Sukaktuvininkui linkime il
giausių metų ir sėkmingos veik
los.

ragtrvnos motinos

Matulaičio namų salėj gt 
žės 8 suruoštas motinų pa; 
bimas. Paskaitą apie moti 
meilę skaitė JuUa Mack. Ji 
žinoma lietuviškoje veiki 
ypač moterų organizacija 
pati yra motina, senelė ir 
senelė.

Minėjimą rengė LB

K.S.R.J. Kr.
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AMERIKOS LIETUVIŲ

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba balandžio 15 savo būs
tinėj Chicagoj turėjo posėdį, 
kurį pravedė pirm. dr. K. .Šid
lauskas. Jis pasidžiaugė, kad 
Vasario 16 minėjimas kongrese 
šiemet praėjo labai sėkmingai, 
daugeliui senatorių ir kongres- 
manų ginant lietuvių teises į 
laisvę. Minėjimo proga į Wash-

new york times;
AME ANDRIŲ EIVĄ

Darbininke buvome 'minėję, 
kad Andrius Eiva, Amerikos ka
riuomenės kapitonas, bent kelis 
kartus lankėsi Afganistane, pa
dėjo ten veikiantiem partiza
nam. Dabar yra atvykęs į Ame
riką. Jis buvo užsukęs ir į Dar
bininko redakciją, kalbėjo per 
Laisvės Žiburio radiją, lankėsi 
Chicagoje ir- ten kalbėjo lietu
viam.

Jis sakėsi, kad vyksta į Wa- 
shingtoną ieškoti naujų kontak
tų, naujos pagalbos Afganistanu 
partizanam. Konkrečiai jis žino, 
ko jiem reikia, kaip tą pagalbą 
pristatyti.

The New York Times gegužės 
25 dienos laidoje šiam vyrui 
skyrė gana ilgoką straipsnį, pa
rašytą iš Washingtono Leslie H. 
Gelb bendradarbio. Čia suminė
ta jo veikla Washingtone, pa
pasakota jo veikla Afganistane ir 
gana platokai aprašyta jo ir jo 
tėvų praeitis. Priminta, kad jo 
tėvai lietuviai, kad jo senelis 
buvo generolas Ladyga, suminė
ta ir komunistų okupacija, prie
spauda, vežimai.

Straipsnis baigiamas tuo, kad 
Andrius Eiva dirba nepavargda
mas, organizuodamas pagalbą ir 
paramą Afganistano sukilėliam.

Andrius Ei va. šią nuotrauką 
įsidėjo The New York 
Times gegužės 25 d. laidoje.

VASARIO 16-TOS GIMNAZIJOS 
MOKINIŲ LAIKRAŠTĖLIS

Laipna Sruoginytė spausdina 
savo eilėraštį, kuriame kalba 
apie ilgesį Lietuvai. Klausia, 
kur ta Lietuva? Ji jos nema
čiusi, jos nepažįsta, bet ją myli. 
Ir žada, kad jie išlaisvins Lie
tuvą. -

__  _ .. Kita visa spausdinama me- 
jog gaila, kad gimnazijos moki- jižSaga yra lokalinio pobūdžio, 
niai anksčiau neturėjo savo 
laikraštėlio. Ragina irisus bend
radarbiauti.

Laikraštėlio iniciatorės yra 
Laima Sruoginytė ir Marytė 
Balaišytė. Pirmoji yra iš New 
Yorko apylinkės.

Viršelyje, tarp nupieštų langi
nių įdėtas G. Diavaraitės eilė
raštis apie Lietuvą.

Pirmuoju straipsneliu eina 
Marytės Balaišytės pasakojimas 
apie savo kelionę į Punsko kraš
tą ir į Seinus. Straipsnelis pa
vadintas “Skaudžioji patirtis”.

Redakciją pasiekė Vasario 16- 
tos gimnazijos mokinių laikraš
tėlis. Jis turi 10 mašinėle rašytų 
puslapių, pailiustruotas moki
nių piešiniais, išleistas Vasario 
16-tos proga.

Pradeda gimnazijos direkto
rius Andrius Šmitas. Jis sako, 

kurią gali suprasti tik ten gyve
ną. Įdėtas ir horoskopas, kurį 
iš ispanų kalbos išvertė ir pa
ruošė Silvija Sidoravičiūgė h 
Laima Sruoginytė. Tai liudija, 
kad mokiniai yra čia suva
žiavę iš įvairių pasaulio kraštų, 
Šiaurės ir Pietų Amerikos, ir jie 
kalba įvairiomis kalbomis. Vi
sus juos jungia lietuvių kalba, 
lietuviškas nusiteikimas. Šalia 
to, dar išmoksta ir vokiškai. Tai 
koks kalbinis turtas įduodamas 
jaunimui. Mum, mažai tautai, 
kaip tik reikia mokėti kuo dau- 

Aprašo, kaip Seinų buvusioje giau kalbų, kad susirastume kuo 
katedroje lenkai visokiais būdais Aii&fou draugų.
trukdo lietuviškas pamaldas, šiaproga ir noris visus para- 
vietos klebonas nekenčia lietuvių, ginti savo vaikus bent metam 
Kai jie gieda lietuviškai, jis iš leisti į šią vienintelę laisvame 
kasečių transliuoja lenkiškas pasauly lietuvišką gimnaziją, 
giesmes. Jaunimas iš ten grįš turtinges-

Jaunai mokinei tai sukelia au- nis, daugiau išmokęs, pagilinęs 
dringus pasipiktinimo jausmus.

ingtoną nusiųsta stud. R.Tri- 
čyte painformavo apie Saitą lie
tuvių susitikimą su šen. Ch. 
Perėy, su E. Derwinski, apie 
lankymąsi keletoje kongreso at
stovų įstrigų. pr. K. Šidlauskas 

rikiečių Pabaltiečių komiteto 
posėdį Washingtone. šiemet 
tam komitetui pirmininkauja 
dr. • K. Šidlauskas, jį 
posėdžiuose pavaduoja dr. J. 
Gen^s. Valdyba patvirtino M. 
Vairadienę ALTO atstove tame 
komitete. ALTAS komiteto veik
lai finansuoti paskyrė 9,500 dol. 
Komitetas palaiko labai sėkmin
gus ryšius su valdžios įstaigo
mis. Apie lietuvių delegacijos 
kontaktus Washingtone Vasario 
16 minėjimo proga kalbėjo ir 
dr. L. Kriaučeliūnas bei J. Lauč- 
ka (pavadavęs adv. A. Domans- 
kį posėdy).

Lietuviam ginti komitete, 
kurį sudarė VLIKAS, ALTAS 
ir Liet. Bendruomenė, pirmi
ninku yra dr. V. Stankus, ALTO 
atstovu — dr. V. Šimaitis. Dr. 
L. Kriaučeliūnas painformavo 
apie pasigėrėtiną Vasario 16 
minėjimą Racine, kur jis buvo 
kviestas kalbėtoju; taipgi jis 
ALTO vardu sveikino naująją 
vicekonsulę M. Kraučūnienę jos 
pagerbimo parengime. Inž. Gr. 
Lazauskas painformavo apie 
palaikomus kontaktus su sky
riais, pasidžiaugė, kad jau iš
spausdinta kun. J. Prunskio kny
gelės “Lithuania” IV laida, 
10,000 egz. Dr. V. Šimaitis pain
formavo apie pavykusį Liet, vy
čių suruoštą Lietuvos prisimini
mui banketą, kur jis sveikino 
ALTO vardu.

Kun. J. Prunskis papasakojo 
apie gerai pavykusius Vasario 
16 minėjimus Bostone ir New 
Yorke, kur jis buvo kviestas su 
paskaitomis. Dienraštis “Chi- 
cago Tribiipė’* įįTšpauS^ino . jo' 
straipsnį apie Europos pana- 
mentą. Apie padėtį Lietuvoj jis 
turėjo paskaitą Marijos aukšt. 
mokykloj. Pasiūlė organizuoti 
gydytojų protesto raštą dėl 
psich. ligoninėj kalinamo dr. 
Statkevičiaus. Tam valdyba pri
tarė. Pasiūlė rinkti liudijimus 
apie karo nusikaltėlius, komu
nistų okupacijos metu žudžiu
sius, trėmusius lietuvius, nors 
tie nusikaltėliai dabar gyventų 
Sovietų Sąjungoj ar Izraely. 
Šį planą valdyba pasiūlė perkel
ti į Lietuviams ginti komitetą. < 
Priimtas naujas ALTO biudžetas 
apyskaitiniam metam 66,000 dol.

Be suminėtųjų, posėdyje dar •* 
dalyvavo: inž. V. Naudžius, M. 
Prahevičius, inž. K. Burba (pa
vadavęs dr. J. Valaitį), E. Smil- 
gys, P. Bučas, St. Balzekas, Jr., 
A. Gabalienė, I. Blinstrubienė.

LMK Federacijos New Yorko klubas prie savo velykinio stalo Atvelykio popietės 
metu. Kultūros Židiny. Klubo pirmininkė — Jadvyga Laucevičienė trečioji iš dešinės. Nuotr.
A Rcivytienėi

NEWARK, NJ
LB apylinkės susirinkimas

Vietos LB apylinkės valdybos 
suruoštas Motinos dienos minė
jimas ir apylinkės metinis susi
rinkimas įvyko gegužės 8 Švč. 
Trejybės parapijos salėj. Moti
nos dienos minėjimą pradėjo 
apylinkės valdybos pirm. Dan
guolė Didžbalienė. Šios apylin
kės veikloj dalyvaujanti poetė 
O.B. Audronė — Ona Balčiū
nienė paskaitė motinos garbei 
tris jos p>ačios sukurtus eilėraš
čius, o apylinkės valdybos sek
retorė Regina Brazinskaitė pia
nu paskambino Chopino valsą. 
Tuo šis trumpas motinų pa
gerbimas ir pasibaigė.

Toliau vyko apylinkės metinis 
susirinkimas. Į prezidiumą pir
mininku buvo pakviestas Vy
tautas Vaitiekūnas, o sekretore 
— valdybos sekretorė Regina 
Brazinskaitė. Valdybos veiklos

ALTO sekretorius ir komisijos 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdybos posėdyje, pirm. dr. K. 
Šidlausko pasiūlymu, ALTO sek- 
rotpriuniLyčįl išrinktas inž. Grožy 
vydas Lazauskas, parodęs daug 
rūpestingumo einant šias parei
gas iki šiol. Komisijų pirminin
kais išrinkti: Sekretoriato — inž. 
Gr. Lazauskas, Politinės — dr. 
K. Šidlauskas, Visuomeninių 
reikalų — dr. L. Kriaučeliūnas^’ 
Skyrių — T. Blinstrubas, Fi
nansų — M. Pranevičius, Tei
sių ir statuto— adv. A. Do- 
manskis, Namų administravimo 
— dr. VI. Šimaitis, Spaudos ir 
informacijų — kun. dr. J. Pruns
kis.

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

®MCKAGE EXPRESS HRAVEL AGENCY, INC
. (LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA {STAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
581-7728. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstai
gose, gerėja* NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šežtadieniaia ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI
Miemi Be«h, Fh. 3)139-1201 17 St..............__.............. ........ ...... ..
Alleotovrn, P*. — 126 Titghnum Street ......... ......... ........... ...............
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street _______—----------- - --------
Brooklyn, N.Y- 11218 — 485 McDonald Avenue -.........................
Buffdo 12, N.Y.— 701 FtHmore Avenue ----------------------------------
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ---------------------------
Chicteo. III. 60629 — 2698 West 69 Street -------------------------------

Chicago, 11160622 — 2222 WeM Chicago Avenue ——„------------
Cleveland, Ohic 44134 - 5689 State Rd.---------------------------------

Detroit 12, Hich. — 11601 Jos Campau Avenue................ ........_

Cherter, K 19013 - 9819 W. 3 St ----------------------
Lo« Angelą 4, Caitf. — 159 9o. Vermont Avenue —— 
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue *™_~-------------
New York, J, N.Y. — 324 E. 9th St.----------------------------
Philaielphit, Pa. 19123 1013 N. Manhall St--------------
Phocniu Ant 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy. 
Rahviy. N.). — 47 East Milton Avenue ---------------------
Silver Sprint*, Md. — 1002 Kennebec Avė.----------------
South Rivtr, N J. — 41 Whitehead Avenue ....................
Syrarase, N.Y. H2O4 — 516 Marcelin* Street ...............

pranešimus padarė valdybos 
pirm. Danguolė Didžbalienė, 
ižd. Viktoras Jokūbaitis ir kont
rolės komisijos vardu — Jonas 
Juškys.

Per veiklos metus per gerokai 
apmažėjusios apylinkės kasą 
nraėjo daugiau kaip 3000 dol., 
kurių didžiuma buvo surinkta 
minint- Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį. Lietuvos laisvi
nimo reikalam minėjimo metu 
ir dr. Rožės šomkaitės pastan
gom buvo surinkta apie 1,300 
dol. Apylinkės žmonės daug kuo 
prisidėjo minint LB 30 m. ir 
taut. šokių grupės ’ Liepsnos 10 
m. veiklos sukaktis, suruoštas 
rudeninis pobūvis architekto 
Algirdo Bražinsko sodyboj, 
rinkta aukos švietimo reikalam, 
solidarumo įnašai ir kt. PLB 
valdybos ir Laisvės komiteto 
reikalam dr. Rožė Šomkaitė pa
skyrė 700 dol. ir pasirūpino, 
kad jos darbdaviai tam pačiam 
tikslui paskirtų kitus 700 dol. 
Tokiu būdu PLB valdyba vieno 
žmogaus rūpesčiu praturtėjo 
1000 dol., Laisvės komitetas — 
400dol. Tai ne pirmas kartas, 
kad dr. Šomkaitė stambesnė m 
sumom paremtų ne vieną svar
besnį lietuvišką reikalą.

_• Kontrolės kąmi^iją, rąęl^ kasos 
knygas ir dokumentus rūpestin
gai ir tvarkingai vedamas. Visi 
pranešimai susirinkimo buvo 
patvirtinti.

Priėjus prie valdybos rinkimų; 
^susirinkimas labai prašė esa
mą valdybą pasilikti ir toliau.

Lietuviai pranciškonai lei
džia šiuos laikraščius bei žurna
lus: Darbininką — savaitinį laik
raštį, Aidus — kultūros žurnalą, 
Š.v. Pranciškaus Varpelį — reli
ginio turinio žurnalą.

Tokiu būdu valdyboj lieka: pir
mininke— Danguolė Didžbalie- 
nė, vicepirmininku — architek
tas Algirdas Bražinskas, sekre
tore — Regina Brazinskaitė ir 
iždininku — Viktoras Jokūbaitis.

Kontrolės komisija taip pat 
sutiko pasilikti ta pati.

Tariantis apie įvairius reika
lus, iškilo sumanymas daugiau 
pasiinformuoti apie valdžios 
organų vykdomą nacių “kolabo
rantų” medžioklę.

Susirinkimui pasibaigus, visi 
dalyviai buvo pavaišinti apylin
kės ponių pagamintais sumušti
niais, kava ir įvairiais kepiniais.

K.J.

ATEITININKŲ 
SAVAITĖ
KENNEBUNKPORTE

Rytų Amerikos ateitininkų 
šeimų savaitės sekmadienio 
(rugpjūčio 14) vakare Lietuvių - 
pranciškonų sodyboj Kenne- 
bunkporte, Maine, bus puikus 
koncertas ir literatūros vakaras. 
Koncertą atliks solistė Salomėja 
Valiukienė. Labai įdomiai pa
rinktą poeziją ir prozą skaitys 
aktorius Vytautas Valiukas.

Ši programa, skiriama Tumo 
Vaižganto mirties 50 metų su
kakčiai paminėti ir sekmadienio 
bei koncerto nuotaikomis sušil
dyti draugišką susirinkusių šei
mų bendravimą.

Visi kviečiami atvykti į kon
certą, o taip pat kas gali kvie
čiamas praleisti atostogas gra
žiojoje lietuvių pranciškonų so
dyboj.

Skubėkite užsisakyti kamba
rius, jei jų dar yra, rašydami 
šiuo adresu: Guest House, Fran- 
ciscan Monastery, Kennebunk- 
port, Me. 04046.

:M)5 673-8220
........... 435-1654 
______ 342-4240 
_____  631-0090 
_____  895-0700 
_____  486-2818 
_____ 925-2787 
.... 312 227-4850
.. (216) 845-6078
_____  365-6780 
_ 3156683939 

*1684746
^.309 478-9871 
.......... 3854850 
....... 302 478-2871 
........... 475-74:10 
215 WA 5-8878 
.......602-942-8770
.......... 381-8800 
._ 301-589-4464 
............. 2574320 
........... 475-9746

— Kun. Juozas Adomaitis 
gegužės 3 mirė Plokščių parapi
joj, Vilkaviškio vyskupijoj, šakių 
rajone. Velionis buvo gimęs 
1901, kunigu įšventintas 1929. 
Dirbo Vilkaviškio vyskupijos 
kurijoj, kapelionavo Marijam
polės mergaičių gim
nazijoj. Pokario metais buvo iš
tremtas į Sibirą, iš kurio grįžo 
1956. Grįžęs klebonavo Alytuje, 
Plokščiuose.

— Monsignoro Petro Butkaus 
45 metų kunigystės sukaktis pa
minėta Sydnėjuj gegužės 22. Pa
maldų metų giedojo Dainos 
choras. Pietūs su oficialia dalim 
vyko Lietuvių Namuose.

— Hartford, Conn., birželio 
trėmimų minėjimas, rengiamas 
LB Hartfordo apylinkės valdy
bos, įvyks birželio 12. Švč. Tre
jybės bažnyčioj 9 vai. ryto iškil
mingos lietuviškos mišios, daly
vaujant organizacijom. Po mišių 
apatinėj salėj minėjimas, ku
rio metu kalbės Gintė Danmi- 
šytė iš New Yorko.

— Juozo Tumo-Vaižganto 
mirties 50 metų sukakties minė- 
jimas-akademija Clevelande 
vyks birželio 19 Šv. Jurgio pa
rapijos salėj. Rengia parapijos 
taryba.

— Amerikos Lietuvių Taryba 
vasaros darbam Jungtiniame 
Baltiečių Komitete Washingtone 
pasirinko Rimą Šilėnaitę, gy
venančią Forest Parke, netoli 
Chicagos. Ji yra lankiusi Vasario 
16 gimnaziją, 1982 pavasarį ba- 
kalaurės laipsniu baigė tarptau
tinių santykių studijas Amerikos 
universitete Washingtone. Pri
klauso prie Chicagos Lietuvių 
operos choro, reiškiasi skaučių 
veikloje.

— “Kronikos baisas”, šių metų 
pirmas numeris, jau pasiekė 
skaitytojus. Tai informacinis 
biuletenis, leidžiamas Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos 
Sąjungos.

— PLB seimo “Aušros” šimt
mečio minėjimas Chicagoj, Jau
nimo Centro didžiojo salėj, vyks 
birželio 30. Paskaitą skaitys 
kun. dr. Pr. Gaida, meninę pro
gramą atliks jaunimas.

— Tarptautinis žurnalas “Vi
sion”, laidoj ispanų kalba, at
spausdino dr. Kuncos straipsnį 
“Laikas pabusti”, kuriame pri
menamas trijų Pabaltijo kraštų 
tragiškas likimas ir iškeliami 
skaudūs įvykiai, palietę Pabalti
jo kraštus nuo Antrojo pasau
linio karo pradžios iki dabarti
nių laikų. Ypatingas dėmesys 
atkreipiamas į Pabaltijo tautų 
genocidą, jų rusinimą, pabaltie- 
čių persekiojimą dėl jų tautinių 
ir religinių įsitikinimų. Straips
nio autorius dr. Kunca rašo, 
jog Pabaltijo tautų ir iš viso 
Rytų Europos likimas, turi būti 
įspėjimu Vakaram, jog reikia 
visada būti pasiruošusiem lais
vę apginti.

— Neringoj (Brattleboro, Ver
mont) lietuvių kilmės vaikų sto
vykla (anglų kalboj) jau pilna. 
Vietų yra tik lietuvaičių mer
gaičių (liepos 10-30) ir lietuvių 
berniukų (rugpjūčio 14-27) sto
vyklose. Nedelsiant registruoki
tės.

— Iš Hartford, Conn., organi
zuojamas autobusas į Neringą 
(Brattleboro, Vt.) birželio 19, 
sekmadienį. Išvykstama 9 vai. 
ryto, grįžtama 8 vai. vak. Kai
na 11 dol. asmeniui. Registruo
tis sumokant už kelionę: D. 
Grajauskienė, 19 Tim Clark Čir., 
Simsbury, Conn. 06070, tel. 658- 
6452, ar Anna Yusinas, tel. 549- 
0497.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: B. Andrews, Hartford, 
Conn., M. Zaren, Kent, Ohio, 
Ch. Motekaitis, Brockton, Mass. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu- 

! merata pirmiem metam tik 12 
dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.kalbų mokslus.
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BALTIMORĖS LIETUVIŲ VEIKLOJ
Radijo valandėtos sukaktis
Baltimorės lietuvių radijo va

landėlė gegužės 14 Lietuvių na
mų didžiojoj salėj atšventė 35 
metų gyvavimo sukaktį. Tai il
gas laiko tarpas, pilnas pasiau
kojimo, darbo ir ištvermės. Su 
džiaugsmu žvelgiame praeitin, 
su viltim ateitin.

Radijo valandėlės vedėjai šį 
kartų programai atlikti pakvietė 
Clevelando vyrų oktetų. Šis ok
tetas yra visada mėgiamas Bal- 
timorėj. Salė buvo pilna svečių. 
Tai rodo, jog Baltimorės , Wash- 
ingtono ir apylinkių lietuviai 
nori, kad lietuvių radijo valan
dėlė ir toliau gyvuotų.

Koncerto kai kurias dainas 
esame čia girdėję ir anksčiau, 
bet buvo miela ir dar kartą iš
girsti. Juk dažnai mėgstamos 
plokštelės ar magnetinės juostos 
klausomos po kelis kartus. Kiek- 
vieną kartą atrandame ką nors 
naujo, ko anksčiau nepastebė
jome. Taip buvo ir su Clevelan
do oktetu.

Programoj liaudies dainos, 
romantika, tėvynės nostalgija. 
Perdavime puikus tempas nelei
do nuobodžiauti. Būtų sunku šią 
grupę įsivaizduoti be solistės 
Irenos Grigaliūnaitės.

Dainų buvo per 25. Publikai 
prašant, oktetas nepagailėjo ir 
daugiau dainų. Po koncerto 
buvo šokiai ir vaišės.

Sekmadienį, gegužės 15, šv. 
Alfonso bažnyčioj mišios buvo 
aukojamos už gyvus ir mirusius 
radijo valandėlės rėmėjus. Per 
šias mišias irgi giedojo Cleve
lando oktetas. Pamaldose daly
vavę lietuviai ilgai šių pamaldų 
nepamirš. Tų sekmadienį dau
gelio lietuvių svajonė vienai va
landai tapo tikrove. Mišios buvo 
aukojamos tik lietuviškai. Kle
bonas kun. Antanas Dranginis 
ir pamokslų sakė tik lietuviš
kai. Amerikiečiam maldininkam 
angliškai tik pristatė besisve
čiuojantį oktetų. Norėtųsi, kad 
kiekvieno sekmadienio lietuviš
kos mišios būtų tokios, kaip tų 
sekmadienį.

Pagarba radijo valandėlės ve
dėjam Albertui Juškui ir Kęstu
čiui Laskauskui. Padėka visiem 
Clevelando okteto nariam.

Lietuvių diena
Šiais metais Baltimorės tau

tybių pasirodymą lietuviai 
pradeda pirmieji. Birželio 4-5 
miesto centre, Hopkins Plaza, 
įvyks Lietuvių dienos. Birželio 5,

sekmadienį, 11:30 vai. ryto 
šv. Alfonso bažnyčioj mišios 
bus aukojamos už išvežtus, nu
kankintus ir vergijos jungų ne
šančius lietuvius. Bus prisimin
ti ir birželio trėmimai. Per mišias 
giedos Dainos choras. Po pa
maldų iškilminga eisena į Hop
kins Plaza. Vadovaus karo vete
ranų Lietuvių Posto 154 vyrai.

Lietuvių dienos atidaryme 
dalyvaus miesto burmistras, 
kongreso ir senato atstovai, lie
tuviškos organizacijos.

šioj šventėj pristatomas lie
tuviškas menas, lietuviškas 
maistas, knygos apie Lietuvą. 
Tautinių šokių grupės Aras ir 
Svajonė pašoks tautinių šokių.

Šventės rengimo pirmininkai 
yra Stasys Kligys ir Kęstutis Če- 
sonis. Komitetas susideda iš 
daug narių ir patarėjų. Visos 
dalyvaujančios organizacijos 
jame turi savo atstovus.

(j-b.)

SPORTAS

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:
Franclscan Guost House
Kennebunkport, Maine 04046
Tel. (207) 967-2011

AMBER HARVEST
Fresh fru it s and vegetables

PARDUOTUVĖ

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

Užsakomi vaisių krepšiai visom progom.
Iki malonaus pasimatymo!

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

Atidarą nuo 8 iki 7 vai. 
nuo pirmadienio 
iki šeštadienio

ANTRŲJŲ PASAULIO 
LIETUVIŲ SPORTO 

ŽAIDYNIŲ PROGRAMA
Birželio 26, sekmadienį, 2 vai. 

atidarymas, 2:30 vai. ir 4 vai. 
krepšinio rungtynės.

Birželio 27, pirmadienį, 9 vai. 
r. krepšinis, 10 vai. r. lauko 
tenisas.

Birželio 28, antradienį, 9 vai. 
r. krepšinis, 10 vai. r. lauko teni
sas, 5 vai. vak. šachmatai.

Birželio 29, trečiadienį, 8:30 
vai. r. golfas, 9 vai. r. krepšinis 
ir tinklinis, 10 vai. r. lauko te
nisas ir raketbolas, 5 vai. vak. 
šachmatai.

Birželio 30, ketvirtadienį, 8:30 
vai. r. golfas, 9 vai., r. krepši
nis ir tinklinis, 10 vai. r. lauko 
ir stalo tenisas, raketbolas, leng
voji atletika ir šaudymas, 3 vai. 
popiet futbolas, 5 vai. vak. šach
matai.

Liepos 1, penktadienį, 9 vai. r. 
krepšinis, tinklinis, lauko ir stalo 
tenisas, raketbolas, šachmatai, 
lengvoji atletika, plaukimas ir 
šaudymas, 3 vai. popiet futbo
las.

Liepos 2, šeštadienį, 9 vai. r. 
krepšinis, šachmatai, tinklinis, 
10 vai. r. lauko tenisas, plau
kimas, 2 vai. popiet futbolas, 
7:30 vai. vak. medalių ir taurių 
įteikimas Bismarck viešbuty.

Visos sporto varžybos vyks 
Illinois universiteto patalpose 
ir aikštėse, išskyrus golfą, kuris 
vyks Silver Lake Country Club, 
Orland Park, III., ir šaudymą, 
kurio vietovė, spausdinant šią 
programą, dar nebuvo žinoma.

Slidinėjimo varžybos įvyko 
vasario 5 Holiday Valley Ski 
Resort, N.Y. valstijoj. Ledo ri
tulio varžybos įvyko gegužės 
14-15 Toronte.

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

Custom made fur and sheep- 
skln coats and other leather 
goods. The lowest prices in 
neighborhood. Ūse our lay- 
away plan.

Bdexter park 
PHARMACY Įtti 

Wm. Anaiitasl, B. 8.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421

WB DKLIVKR

296-4130

Pabaltiečių jaunimo posėdis, kuriame lietuviam atstovavo 
(prie stalo iš kairės) Jonas Zerr, Vidmantas Rukšys, And
rius Dragūnas ir Danutė Rukštytė. Toliau kairėje — Gin
taras Dragūnas.

RUOŠIAMĖS ANTRAJAI PABALTIJO 
JAUNIMO STOVYKLAI

Latvių stovykloj Priedainėje, 
Freehold, N.J., tarėsi Antrosios 
Pabaltijo jaunimo stovyklos at
stovai. Balandžio 9 suvažiavo 
apie 30 atstovų iš New Jersey, 
Philadelphijos, Washington, 
D.C., ir New Yorko apylinkių. 
Buvo svarstoma stovyklos die
notvarkė, paskaitininkų parinki
mas ir pramogų paruošimas.

Stovykla įvyks rugpjūčio 18- 
21 latvių stovykloj “PRIESAU- 
LEj”, New Hampshire valstijoj 
(pusantros valandos kelio į šiau
rę nuo Bostono).

Nutarta turėti dešimt pa
skaitų. Visos lies Pabaltijo vals
tybių istorinį, kultūrinį ir poli
tinį gyvenimą. Šalia paskaitų 
bus užsiėmimų grupės: estų teat
ras, pabaltiečių tautiniai šokiai, 
pabaltiečių valgių gaminimas, 
Pabaltiečių Jaunimo Sąjungos 
konstitucijos sudarymas, va
dovų paruošimo kursai. Tapy
bos ar kitokiame mene besireiš
kiąs jaunimas galės dalyvauti 
organizuojamoj meno parodoj. 
Vakarais stovyklaujančius 
linksmins Rytų pakrašty pa
garsėjęs latvių “rock and roll” 
orkestras “AKACIS”.

Stovyklos kaina $65 užsire- 
gistravusiem iki rugpjūčio 1 ir 
$80 pasivėlavusiem. Turį pala
pines prašomi jas atsivežti, nes 
šiemet tikimasi didelio stovyk
lautojų skaičiaus.

Kad stovyklautojai galėtų vie
nas su kitu susikalbėti ir veik
liai programose dalyvauti, vis
kas vyks anglų kalboj. Nežiūrint, 
kad anglų kalba vyraus stovyk
loj, savo tėvų gimtoji kalba irgi 
nebus pamiršta. Pereitais me
tais, Pirmoje Pabaltijo jaunimo 
stovykloj, vykusioj estų stovyk
lavietėj Middle Island, N.Y., į- 
domu buvo stebėti kai du lietu
viai, arba latviai, arba estai, 
suėję kartu, prabildavo vienas į 
kitą gimtąja savo tėvų kalba. 
Kartais taip jie įsikalbėdavo, 
kad nebepastebėdavo, kas 
aplink darosi. Tas rodo, kad mū
sų jaunoji karta gerbia savo tė
vų gimtąją kalbą ir domisi, kas 
vyksta prie gintaro jūros.

Ši stovykla ypatingai pasitar
naus asmenim, nemokantiem 
Pabaltijo kalbų. Yra nemaža as
menų, kurių proseneliai yra kilę 
iš Pabaltijo, arba vienas iš sene
lių yra pabaltietis. Ne vienas 
tokių asmenų, būdami kultūrin
gai nusiteikę ir susidomėję savo 
praeitimi (roots), trokšta sužino

ti apie Pabaltįjį, jo žmones, is
toriją ir kultūrą.

Rengėjai prašo, kad pabaltie- 
čiai painformuotų savo antros 
ir trečios kartos draugus ir pa
žįstamus apie šią ruošiamą sto
vyklą.

Smulki informacija bus pa
skelbta po kito posėdžio, kuris 
įvyks birželio mėnesį.

Dr. Jonas V. Dunčia

Pakeitęs adresą, rašyk ad
ministracijai, drauge pridėk Ir 
savo seną adresą.

—

PAD ĖKA
Gegužės 74 Kultūros Židiny 

buvo a. a. dail. Reginos Inge- 
levičienės-Matuzonytės ap
žvalginė meno paroda. Ją labai 
rūpestingai suruošė velionės 
šeima — dukterys Regina Kudž- 
mienė ir Marija. Vygantienė, su 
dr. Vytauto Vyganto ir velionės 
anūkų pagalba.

Prie įėjimo, kaip čia jau įpras
ta, yra renkamos aukos parodos 
išlaidom padengti. Surinktos pa
jamos apmoka patalpų naudoji
mą ir gal dar kai kurias išlaidas. 
Likusias lėšas rengėjai pasilieka 
savo tikslams.

šį kartą taip nebuvo. Visos 
prie įėjimo surinktos aukos buvo 
padovanotos Kultūros Židinio 
išlaikymui. Prie stalelio pasirašę 
122 asmenys suaukojo 785 dole
rius. Tai daugiau negu trigubai 
padengė patalpų mokestį.

Kultūros Židinio vadovybė gi
liai dėkinga parodos rengėjam 
ir lankytojam už šią dovaną. 
Gausi ir turininga dailininkės R. 
Ingelevičienės paroda praturti
no lankytoją meninius pojūčius, 
o surinktos aulcos pastiprino K 
Židinio iždą. Visi tikimės, kad 
dešimtieji Kultūros Židinio gy
vavimo metai yra tik pradžia 
tolimesnio New Yorko lietuvių 
kultūrinio centro gyvenimo. Dė
kojame visiem už pagalbą Kul
tūros Židinio išlaikymo darbuo
se.

Alg. Šilbajoris.
LKF vald. pirmininkas

1983 “■

BALTIC KELI0NĖS 
TOURS | LIETUVĄ

18 DIENŲ: SPECIALI KELIONĖ, skirta studentam ir jaunuoliam, 
norintiem susipažinti »u Lietuvos kultūriniu Ir artistiniu 
palikimu— 
Kelionė 816: rugpjūčio 16 — rugsėjo 2 $1,899 
Lankoma: 11 dienu Lietuvoj, 3 Loningradt, 2 Maskvoj,

1 Helsinky

17 DIENU: LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA

Kelionė 714: liepos 14-30 $1,799 
Kelionė 915: rugsėjo 15 - spalio 1 $1,68
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 4 Rygoj, 3 Varšuvoj,

1 Frankfurte

15 DIENŲ LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 818: rugpjūčio 18 - rugsėjo 1 $1,88B 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 4 Varšuvoj,2Krokuvoj,

1 Frankfurte

12 DIENŲ: LIETUVA IR RUSIJA
Kelionė 705: liepos 5-16 $1,569 
Kelionė 809: rugpjūčio 9-20 $1,569 
Kelionė 906: rugsėjo 5-17 $1,569 
Kelionė 104: spalio 4-15 $1279 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Lonlngraė, 2 Maskvoj

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

BALTIC TOURS 
293 Aubum St 

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

ALEX SHEEPSKIN AND FUR CO. 
79-03 JAMAICA AVĖ. 
WOODHAVEN, N.Y. 11421 
TEL. 212 296-1162

lithuanian cookery
(In Engtlsh, 316 pages, prlce 8 dol.)

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastlnlnlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusL Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Vardas, pavardė--------------------------------------------- ------------------- —

Užsakau “Lithuanian Cookery*' už 8 dol. Poraluntimas- 
Postago 50 c.

Miestam valstija, Zlp---------

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

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

Keliautojų dėmesiui
Juozas Kaributas yra para

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



JONUI SIMANAVIČIUI

seknMdienį, 5 vai. popiet savo 
namuose, 168 HSt,Sou Bos
tone rengia Dariaus ir Girėno 
skrydžio 50 metų sukaktuviųkalbėjo geriausi pratieSįjai, per

davė paradus, vakarines ugnis, 
koncertą. Buvo ir specialios pro
gramos apie tilto praeitį.

; Emigrantas iš Vokietijos
- Jo sumanytojas yra vokietis 
imigrantas inžinierius Jonas Au
gustas Roebling. Gimė 1806 Vo
kietijoje, Bavarijoje, baigė Ber
lyno Politechnikos institutą. 
Emigravo | Ameriką, nuo 1831 
metų gyveno Pennsylvanijoje. 
Pradžioje ūkininkavo, o paskui 
ėmė reikštis kaip inžinierius. 
Jis išrado plieno lynus, Pitts- 
burghe įsteigė net tų lynų fab
riką, juos panaudojo kabančių 
tiltų statybai. 1855 pastatė ka
bančios konstrukcijos tiltą ties 
Niagaros kriokliu, 1867 baigė 
kabantį tiltą per Ohio upę ties 
Cincinnati. To tilto ilgis 1057 
pėdos.

Lietuvių Diena, rengiama LB 
Bostono apygardos, įvyks rug
pjūčio 14 Maironio Parke, Wor- 
cestery.

Kultūrinis Subatvakaris Tau
tinės S-gos namuose, So. Bosto
ne, įvyks spalio 1.

Rusai tuoj paneigė jo Šį pasaky
mą, kad jie atstovauja Besijos 
valdžiai. Bet ir Rusuos valdžia 
labai norinti branduolinio nusi
ginklavimo. Tada iš publikos 
Charles Brockunier, gyvenąs 
Cambridge mieste, paklausė 
sovietų: O ką jūsų “taikos sie
kėjai” padarė protestui prieš

VAKARONĖ SU AKTORIUMI 
HENRIKU KAČINSKU

KasMaudfefc gyvenimą brihAfo 
Tnripm '•■Dkiftpy ■ S«dcalrtw»vw>mlrffc 
Lietuvoj gimė tuo laiku, kai bu
vo panaikinta baudžiava ir nu
malšintas nepavykęs sukilimas 
prieš rusus. Lietuviai buvo 
spaudžiami dar daugiau negu 
prieš sukilimą. 10 metų Juozu
kas nukentėjo per Kražių sker
dynes. Jam buvo prakirsta gal
va ir randas liko visam gyveni
mui. Šeimoj buvo 5 vaikai ir Juo
zui nebuvo lemta lankyti mo
kyklos. 16 metų amžiaus pradė
jo mokytis kalvio amato. 18 
metų Juozas atvyko į Ameriką. 
Būdamas sumanus,, 1916 įsteigė 
medicinos instrumentų įmonę. 
Mat, jam buvo naudinga kalvio 
patirtis. Jis pats yra sugalvojęs 
ir užpatentavęs 8 įrankius. Jo 
įmonė veikė 43 metus ir ten dir- 
buper 4Bdtobtorritųv>- a

Juozas Kasmauskas finansiš
kai rėmė Vytauto šalpos draugi
ją, Ateitį, Susivienijimą, buvo

tautai, o esanti sovietų valdžios 
delegacija vesti propagandą už 
Amerikos nuginklavimą. Tikrieji 
rusų tautos atstovai, kurie šie- 

Jūa taikos ir atstovauja taikos 
judėjunm, yra Sovietų Rusuos 
kalėjimuose. Šie delegatai esą

jis lankė teatro studiją Vilniuje. 
Teatro seminaro vardu sveikino 
Jonas Kiznis.

Buvo sudaryta ir literatūrinė 
programa. Primintas faktas, 
kad iš New Yorko keli nukelia
vo į Sunny Hills, Fla^ kai ten 
buvo švenčiamos H.. Kačinsko 
abi sukaktys. Ten smuiku grojo 
Julius Vehbitis ir eiles dekla
mavo Irena Veblaitienė. Dabar 
tos programos čia pakartoti ne
galėjo, nes nebuvo -kana akom- 
ponuoti smuikui. Gi Irena Veb
laitienė padeklamavo vieną ei
lėraštį — ’ Bem. Brazdžionio

kas yra tvirtas, pajėgus, pilnas 
sąmojo ir dar darbštus — šiai 
premijų šventei parengė naują 
fėpertuarą. Visi palinkėjo ir 
Šdfijai ir Henrikui kuo gra-

PerveŽė gaidį per tiltą
Tiltas buvo baigtas. Atidary

tas 1883 gegužės 24. Tai buvo 
didžiausios to meto iškilmės. 
Pirmoji per tiltą pervažiavo 
Roeblingo žmona, kuri daugiau
sia dirbo prie tilto. Ji perva
žiavo arkliuku ir su savim ve
žėsi gaidį. Gaidys — reiškia 
pergalės ženklą.

Atidarymo iškilmėse dalyvavo 
ir Amerikos prezidentas. Taip 
pat buvo ir fejerverkai. Vienas 
žmogus, matęs to tilto atidarymą 
ir taip pat pergyvenęs amerikie-

Sofija ir Henrikas Kačinskai, 
čia ilgai gyvenę, 1979 metų lie
pos

Joe Carpcr Brinkimm į School 
Committee renginys su menine 
programa įvyks birželio 5 So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėj. Pradžia 12 vai. w

Baisiojo birželio minėjimas 
vyks birželio 19, sekmadienį, 
10:15 vai. ryto Šv. Petro bažny-

. prasidėjo 8 v. Invokaciją sukal- 
Įbėjo Tėv. Leonardas Andriekus.
^Dalyvavo dar ir kun. J. Pakai- steigėjas' Piliečių
niškis, kun. A. Račkauskas, ku- Uubo steigėjaT^klansė pri^ 

jis taip pat turi namus Šutiny Dainos draugijos.
Hills, Fla. . „ Sukaktuvininkas rėmė Tau

tinę Sąjungą, jai nupirko namus, 
kurie buvo atidaryti 1952. Ra
dęs apdegusią sinagogą, ją atre
montavo. Padedamas inž. Myka- 
lausko ir daU. Andriušio išpuo
šė Tautinius namus, kurie ir da
bar stovi ketvirtoj gatvėj. Tau
tinės Sąjungos Bostono skyrius 
1956 Juozą Kasmauską išrinko

tas kaip grįžęs į tėviškę, į tą 
miestą, kur ilgai gyventa ir daug 
dirbtą.;
i- Po vakarienės karos metu 
programai vadovavo Paulius 
Jurkus. Jis pats kalbėjo apie 
Henriko Kačinsko veiklą Lietu
voje ir čia New Yorke, apie jo 
vaidybos ir skaitymo meną.

Trumpas sveikinimo kalbas
pasakė dail Česlovas Janušas, •; Vakaronė baigta apie 11 vai.

mos 49 metų sukaktuvinė gegu- 
žmė-pdorikas įvyks rugpjūčio 
14 Romuvos Parke, Brocktone.

Šaulių rinktinės suvažiavimas 
ir Martyno Jankaus šaulių kuo-

vę 150 Roeblingo šeimos pali- šio susitikimo, kad^s^tihoiįsi- 
kuonių iš Vokietijos ir iš kitų kišti į šį reBadą. Ebų, šf Griebt 
pasaulio vietų. Jie buvo vėžio- -deleguoja neitrtovūujaiiti inasų 
jami specialiu laivu East River 
upe. Tą vakarą buvo ir gimta
dienio puota - balius, kur kiek
vienas turėjo susimokėti po 
500dol. už “lėkštę”.

Per tiltą eina du keliai, o 
viršuje — promenada — pės
tiems Iš ten yra patys gražiausi 
vaizdai. Kai eini ta promenada, 
pajunti tilto didybę, statytojų 
genialumą ir amerikiečių pio
nierišką veržlumą. (p.j.)

Kodėl taip šį tiltą pagerbė?
Juk Amerikoje ir visame pa

saulyje yra daug tiltų, net di
desnių už šį.

Šis Brooldyno tiltas dar ir da
bar tebėra žmogaus technikos ir 
darbo gražiausias stebuklas, 
amerikiečių pažangos ir veržlu
mo nuostabus pavyzdys. Jis pa
statytas tiesiog žmogaus ran
kom. Tik jį bestatant Ediso
nas uždegė pirmą elektros Ieri»- 
putę, o Bell išrado telefoną. 
Čia apsišvietė kaip angliakasiai 
karintu, sunkiausiose sąlygose 
kasėsi į žemę, dėjo nutašytus 
akmenis ir pastatė tada ilgiau
sią pasaulyje kabantį tiltą.

kelis kartus, o Henrikas Kačins
kas nepasirodė. Dabar, gavęs 
teatro premiją, išsijudino kelio
nėn.

Tad jo bičiuliai, su kuriais jam 
teko drauge dirbti ar bičiuliau
tis, gegužės 13, penktadienio va
kare surengė jaukią vakaronę. Iš 
viso dalyvavo 55 žmonės. Drau
ge buvo prisiminta ir tai, kad 
Henrikui Kačinskui šiemet su
ėjo 80 metų, ir 60 metų sceni
nio darbo sukaktis. Vakarienę 
pagamino Eugenija Kezienė.



paskutnų lapkričio sekmadienį 
statula buvo iškilmingai pa
šventinta centrinėje Dublino 
miesto aikštėje, gausiai daly- 
vtoąarit airiamir Sėtuvių atsto

dami eitynes prie sovietų am
basados Dubline, o kartais ir 
automobilių demonstracijas. 
Sąjūdžių vadovybes dažnomis 
progomis įvairiais būdais pa
kartodavo savo protestą.

Marijos statula iš lietuvių


