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PABALTIJO LAISVĖS DIENA 
JAV KONGRESE

JAV įvykdžius socialinės para
mos reformas, pensijų fondas 
žymiai pasitaisė, ir joks pavo
jus pritrūkti pinigų per ilgesnį 
laiką fondui negresia, bet finan
sinių sunkumų apie 1990 susi
lauks Medicare fondas.

Gynybos departamento admi
rolas Frank C. Collins, Jr. pa
reiškė, kad ginklų išlaidas bent 
50 proc. pabrangina prastai at
liekamas kontraktorių darbas.

Ghanos vyriausybė uždarė tei
sės mokyklą, nes teisingumo rei
kalus perėmė tvarkyti “darbi
ninkų gynimo tarybos”, sukur
damos “liaudies” teisingumo 
sistemą ir panaikindamos aukš
čiausią teismą.

Sov. S-ga leido išvykti į Iz
raelį 15 narių sekminininkų Vaš- 
čenko šeimai ir dviem Chmylov 
šeimos nariam, kurie ilgą laiką 
turėjo glaustis JAV ambasadoj 
Maskvoj, nes Sov. S-ga buvo ne
sutikusi leisti jiem išvykti. Kar
tu su Chmylov šeima buvo leis
ta išvykti dar ir 13 kitų sekmi
nininkų.

JAV per ateinančius 15 m. tu
rės išmokėti Marshall salų gy
ventojam 183.7 mil. dol. už jų 
patirtus sužeidimus ir nuosto
lius JAV ten vykdant atominius 
sprogdinimus.

Valstybės departamentas turi 
nepaneigiamų duomenų, kad 
Vietname dar tebėra gyvų ame
rikiečių karo belaisvių. Departa
mentas paprašė pietryčių Azijos 
valstybių užsienių reikalų mi- 
nisterių padėti tuos belaisvius 
surasti ir grąžinti į JAV.

JAV karinių patarėjų grupės 
Salvadore vadas pik. John D. 
Waghelstein pareiškė, kad, 
kongresui nutraukus teikti 
karinę ir ūkinę paramą Salvado- 
rui, pilietiniam karui užbaigti 
reikės pasiųsti į Salvadorą JAV 
kariuomenę.

JAV Erdvės administracijai po 
daugelio sėkmingų bandymų 
pavyko pakelti į reikiamą aukš
tį ir nukreipti viršum pusiaujo 
prieš kurį laiką klaidingoj orbi
toj atsidūrusį satelitą TDRSI.

Meksikos valstybinės aliejaus 
bendrovės Petroleos Mexicanos 
valdytojas prezidento Jose Lopez 
valdymo metu Jorge Diaz Ser- 
rano buvo apkaltintas nusukęs 
nuo valstybės 34 mil. dol.

J.T. remiama turtingųjų ir at- 
silikusiųjų valstybių konferen
cija priėmė rezoliuciją, ignoruo
jančią ankstyvesnius labai griež
tus reikalavimus turtingosiom 
valstybėm, nes kitaip jos būtų 
praradusios bet kuriuos abi
šalius ryšius.

Naujosios Anglijos laikraščių 
redaktoriai susitarė su Sov. S— 
gos laikraščių redaktoriais pasi
keisti trumpam laikui keliais 
žurnalistais, kurie galėtų sekti ir 
aprašyti kasdieninį žmonių gy
venimą.

Čekoslovakijos vyriausybė 
nieko neatsakė į Vatikano siū
lymą pradėti pasitarimus dėl 
santykių pagerinimo. Taip pat ji 
neišleido nei vieno įtakingesnio 
dvasininko į Lenkiją, ten lan
kantis popiežiui Jonui Pauliui II.

Švedijos vyriausybė leido 
savo karo laivynui be jokio į- 
spėjimo apšaudyti svetimus po
vandeninius laivus, atsidūrusius 
tarp Švedijos salų.

Vietnamo Ho Chi Minh City 
(Saigone) buvo nuteisti 13 žmo
nių kalėti iki gyvos galvos už 
bandymą nuversti vyriausybę.

Tailando vyriausybei paskel
bus amnestiją ir pažadėjus ap
rūpinti žeme ir pašalpom, krašto 
šiaurėj veikę komunistiniai par
tizanai tūkstantinėm grupėm 
pradėjo pasiduoti vyriausybės 
organam.

PETRAS PAULAITIS LAISVĖJE
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 56

1982 m. spalio 30 iš Vilniaus 
KGB izoliatoriaus po 35 metų 
kalinimo į laisvę buvo išleistas 
mokytojas Petras Paulaitis.

Iš jo praeities
Petras Paulaitis gimė 1904 

metais birželio 29 Jurbarko vals
čiuje, Kalnėnų sodžiuje. 1922 
išvyko į užsienį, į Italiją, kur, 
baigęs gimnaziją, 2 metus stu
dijavo filosofiją ir pedagogiką.
1928 m. paliko Italiją ir 4 me

tus dirbo pedagoginį darbą Por
tugalijoje — Lisabonoje. 1936 
grįžo į Italiją ir Torino mieste 
Tarptautiniame teologijos insti
tute studijavo teologiją. Baigęs 
teologiją, jis dar du metus stu
dijavo politinę ekonomiją, spe
cializavosi lotynų kalboje. 1938 
m. Romoje P. Paulaitis įsigijo 
minėtų specialybių diplomus ir 
grįžo į Lietuvą.

Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvą, P. Paulaitis buvo suim
tas, bet tą kartą pavyko išsisuk
ti — pasitenkino pašalinimu iš 
mokytojo pareigų. P. Paulaičiui 
grėsė pavojus, kad ją iš naujo 
suims, todėl jis pasitraukė į 
Vokietiją, iš kur kitais metais 
birželio mėnesį grįžo Lietuvon. 
Karo audrai praūžus per Lietu
vą, Petras Paulaitis dėstė loty
nų kalbą ir filosofijos pradme
nis, Jurbarko gimnazijoje.

1942 m. rudenį vokiečių ges
tapas klasėje areštavo P. Paulai
tį. Pakeliui į Kauną P. Paulaičiui 
pasisekė pasprukti. Nuo to laiko 
jis gyveno ir dirbo nelegaliai.

kištai P. Paulaitį įsodino į lėk
tuvą, uždėjo antrankius, ir, kad 
niekas nepastebėtų to tarybi
nio laisvės simbolio, juos pri
dengė laikraščiu (ir taip buvo 
pasielgta su 79 metų amžiaus 
žmogumi, po 35 metų grįžtan
čiu į “laisvę”, arba, kalinio žo
džiais tariant, “didžiąją zoną”.) 

Rūpestingai trijų specialių 
palydovų lydimas Petras Pau
laitis buvo pervežtas į Vilniaus 
saugumą. Paskutiniuose pokal
biuose čekistai prašė, veik mal
davo Petrą Paulaitį, nors dali
nai prisipažinti kaltu.

Kaltas, kad mažos tautos sūnus
— Esu kaltas tik tiek, kad 

esu mažos tautos sūnus, tautos, 
kuri nepajėgė apsiginti nuo oku
pacinės rusų kariuomenės, — 
kalbėjo P. Paulaitis.

Priešpaskutinę kalinio dieną 
čekistai nusivedė P. Paulaitį į 
Vilniaus universalinę parduo
tuvę ir už jo lagerio sąskaito
je esančius pinigus nupirko rū
bus, o uniformą atėmė.

1982 metų spalio 30 d. če
kistas papulk. Staškevičius, ma
tydamas, kad derybos nepavy
ko, pareiškė:

— Mes daugiau tavęs neteisi
me, jei mėginsi rašyti kokius 
memuarus ar praeities atsimini
mus, dingsi, ir apie tave niekas 
nežinos.

— Taip, žinau, kad pas jus 
žmonės dingsta, — atsakė P. 
Paulaitis. — Galite ir dabar ma
nęs neišleisti.

Du kartu nuteistas
1947 balandžio 12 d. P. Pau

laitis buvo KGB areštuotas. Ta
da jį žiauriai tardė 7 mėnesius. 
Po tardymų nuteisė 25 metų 
laisvės atėmimo, 1956 m. Mask
vos ypatingoji komisija peržiū
rėjo jo bylą ir išleido į lais
vę, bet po metų suėmė ir vėl 
nuteisė 25 metams.

Baigiantis paskutinės bausmės 
laikui, Lietuvos saugumas su
sirūpino P. Paulaičio grįžimu. 
Dar būnant lagery, įvairaus ran
go čekistai kvietėsi jį pokal
biams, kuriuose buvo užsiminta, 
kad gali neleisti grįžti į Lietuvą.

Grįšiu į gimtą žemę
P. Paulaitis atsisakė nuo pa

našių pokalbių ir pareiškė:
— Grįšiu arba į Lietuvą, ar

ba į bet kurią nekomunistinę 
pasaulio šalį, kurioje anksčiau 
esu gyvenęs.

Po kurio laiko čekistai pa
reikalavo, kad P. Paulaitis ra
šytų LTSR vyriausybei prašymą 
leisti jam apsigyventi Lietuvoje.

P. Paulaitis atmetė ir šį rei
kalavimą:

— Manau, kad, atidavęs 35 
metus savo gyvenimo, nusipel
niau teisę be jokių sąlygų grįžti 
į savo gimtąją žemę.

Saugumas bijo sugrįžtančio
Čekistai stengėsi atitinkamai 

nuteikti žmones, kai P. Paulai
tis grįš į laisvę.

1982 spalio 27 Tauragės sau
gumietis Vitkevičius, išsikvietęs 
Leoną Laurinską, primygtinai 
jį įspėjo, kad neruoštų jokių su
tiktuvių grįžtančiam Petrui Pau
laičiui, nes bet koks susibūri
mas pas Paulaitį ar su Paulai- 
čiu bus traktuojamas kaip nusi
kaltimas, o nusikaltėliai trau
kiami baudžiamojon atsakomy
bėn.

Išvežė slapta
1982 m. spalio 18 d. P. Pau

laitis vogčiomis, neleidžiant 
nė atsisveikinti su bendro liki
mo draugais, buvo išvežtas iš 
Mordovijos lagerio. Nugabenę į 
aerouostą, kiek tai įmanoma, 
saugant nuo žmonių akių, če-

Dainų šventės baigiamasis momentas. Priekyje šoka tautinius šokius, gilumoje jungtinis 
Dainų šventės choras. Nuotr. v. Bacevičiaus

APIE AD HOC KOMITETĄ
JAV ATSTOVŲ RŪMUOSE

JAV 97-to kongreso metu atsto
vų Brian Donnelly (D.-MA) ir 
Charles Dougherty (R-PA) ini
ciatyva buvo įsteigtas abišališ- 
kas komitetas (bi-partisan com- 
mittee) Atstovų rūmuose, kuris 
domisi pabaltiečių ir ukrainie
čių reikalais ir stengiasi kitus 
kongreso narius supažindinti su 
esama padėtimi tuose okupuo
tuose kraštuose. Taipgi šis ad 
hoc arba tam reikalui sudarytas 
komitetas nesiliauja, keldamas 
sovietų nusižengimus prieš 
1975 m. Helsinkio susitarimus.

Kongresmanas Donnelly pasi
liko kaip komiteto kopirminin- 
kas JAV 98-tame kongrese, o 
buv. kongresm. Dougherty vie
toje buvo išrinktas Pensilvanijos 
15-to distrikto kongresmanas 
Donald Ritter, kaip respubliko
nas kopirmininkas. Don Ritter 
buvo vienas iš pirmųjų ad hoc 
komiteto narių, seka žmogaus 
teisių pažeidimus Pabaltijyje 
ir Ukrainoje. Pastaruoju metu jis 
renka duomenis apie Ypatingų 
Tyrinėjimų Įstaigos (OSI) prasi
žengimus teisiniu požiūriu 
bylose prieš tariamus Rytų Eu
ropos nacių kolaborantus.

Petras Paulaitis, po 35 metų 
grįžęs iš sovietinių kalėjimų 
į laisvę.

Paskutinę dieną, pavežioję P. 
Paulaitį po Vilnių ir aprodę nau
jas statybas, čekistai įsodino jį į 
mašiną ir išleido pas gimines į 
Šakius.

Apsistojo Kretingoje
Paskutiniu metu P. Paulaitis 

apsistojo Kretingoje. 1982 m. 
gruodžio (^Kretingos rajono

(nukelta į 2 psl.)

Šių eilučių autoriui ir kitiem 
pabaltiečių veikėjam kongresm. 
Donnelly yra pareiškęs, kad jis 
siekia sutelkti bent 100 kolegų 
komitetui (50 demokratų ir 50 
respublikonų) ir iš tos grupės 
sudaryti nuolatinį kongresinį 
komitetą su pakomisėmis kiek
vienai iš tų keturių tautybių. 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
veikėjai buvo painformuoti, kas 
įeina į šį ad hoc komitetą. 
Laikas visiem tarti savo žodį, 
tai yra, paraginti savo kongres- 
maną kontaktuoti Ad Hoc Com- 
mittee on the Baltic States co- 
chairmen Donnelly ar Ritter ir 
duoti sutikimą įstoti į šį svarbų 
komitetą. Jeigu jūsų kongres
manas jau įeina į komitetą, tai 
bent padėkokite jam už susirū
pinimą pabaltiečių ir ukrainiečių 
reikalais. Štai sąrašas dabartinių 
Atstovų rūmų narių, kurie pri
klauso prie ad hoc komiteto:

Arkansas: John P. Hammer- 
schmidt.

Califomia: David Dier, Mer- 
vyn Dymally, Bobbi Fiedler, 
Robert Lagomarsino, Bill 
Lowery, Carlos J. Mnnrehead.

JAV Senatas kovo 23 priėmė 
senato rezoliuciją nr. 43, kuri 
skelbia birželio 14 Pabaltijo 
Laisvės Diena. Rezoliuciją įnešė 
senatoriai Pete Demenici (R.- 
N. Mex.), Charles Percy (R.-Ill.)
ir Donald Riegle, Jr. (D-MI). 
Iš viso 26 senatoriai sponso- 
riavo šį įnešimą. Panaši Atstovų 
rūmų rezoliucija (nr. 201) buvo 
priimta birželio 9. Ją įnešė 
Brian Donnelly (D.-MA), Henry 
Hyde (R.-Ill.) ir Don Ritter (R- 
PA). 211 kongresmanų parėmė 
šią rezoliuciją.

Lietuvių Bendruomenės Vi
suomeninių reikalų taryba pa
skatino visus senatorius ir kong- 
resmanus pasakyti atitinkamas 
kalbas tragiškų birželio įvykių 
proga. Jiem buvo parūpinta me
džiaga.

Minint Pabaltijo Laisvės 
Dieną Senato rūmuose birželio 
14 prabilo Charles H. Percy 
(R. - III.), Donald W. Riegle 
(D. - MI), Carl Levin (D.-MI), 
Peter V. Domenici (R.-N. Mex.) 
ir John Glenn (D. - Ohio). 
Birželio 15 kalbėjo Larry Press- 
ler (R. - S.D.), Emest F. Hol- 
lings (D-S.C.), ir Edvvard Zorins- 
ky (D.-Neb.), o birželio 23 sena
toriai William Proxmire (D-Wis.) 
ir Claibome Pell (D.-R.L). Iš 
viso Senate kalbėjo 3 respubli
konai ir 7 demokratai.

Atstovų rūmuose birželio 14 
apie Pabaltijo kraštų likimą ir 
dabartinį jungą kalbėjo Frank 
Annunzio (D. - N.Y.). Dar tą 
dieną pateikė savo pareiškimus 
raštu aštuoni, būtent: F. James 
Sensenbrenner (R. - Wis.), Wil- 
liam F. Clinger, Jr. (R. — PA), 
William S. Broomfield (R-MI), 
Joseph Addabbo (D. -N.Y.), Ed
vvard F. Feighan (D.-Ohio), 
Glen M. Anderson (D.-Calif.), 
David Dreier (R. - CA) ir John 
R. Kasich (R. - Ohio).

Birželio 15 prabilo Samuel S. 
Stratton (D. - N.Y.), o eilė kon- 
gresmanų įteikė savo raštiškus 
pareiškimus, kurie išspausdinti

Illinois: William O. Lapinski, 
Frank Annunzio, Tom Corcoran,
Philip Crane, Henry Hyde, 
George O’Brien, John Porter,
Martin Russo, Paul Simon, Da- 
niel Crane.

Maryland: Barbara Mikulskį.
Massachusetts: Silvio Conte, 

Brian Donnelly, Bamey Frank, 
Nicholas Mavroules, Joe 
Moakley.

Michigan: John Conyars, 
George Crockett, Mathew 
McHugh, John Dingell, Dennis 
Kertei, Sander M. Levin, Mark 
Siljander, Howard Wolpe.

New Jersey: James Courter, 
Bemard Dwyer, James Florio, 
Edwin Forsythe, Robert G. Tor- 
ricelli, James Howard, William 
Hughes, Robert Roe, Chris Gua- 
rini.

New York: Joseph Addabbo, 
Mario Biaggi, William Camey, 
Hamilton Fish, Geraldine Fer- 
raro, Bill Green, Benjamin Gil- 
man, Frank Horton, Nonnan 
Lent, Raymond McGrath, Ri- 
chard Ottinger, Samuel Stratton, 
Ted Weiss.

Ohio: Marcy Kaptur, Dennis 
Eckart, Mary Rose Oaker, Ed- 
ward P. Feighan.

Pennsylvania: George Gekas, 
Larry Coughlin, Donald Ritter, 
Gus Yatron, Doug Walgren, Ro
bert A. Borski.

Congressional Record: C.W. Bill 
Young (R. — FL), Hamilton 
Fish, Jr. (R.-N.Y.), Mario Biaggi 
(D.-NY), Marjorie Holt (R.-MD), 
Nonnan F. Lent (R.-N.Y.), Ja
mes J. Howard (D.-N.J.), Bemard
J. Dwyer (D.-N.J.), Richard J. 
Durbin (D-Ill.), Robert A. Roe 
(D.-N.J.), Tom Corcoran (D.-Ill.), 
William O. Lipinsiu (D.-Ill.), 
Frank J. Guarini (D.-N.J.), Gus 
Yatron (D.-PA), Louis Stokes (D. 
-Ohio), ir Raymond J. McGrath 
(R.-N.Y.).

Birželio 20 dar įsijungė Wil- 
liam D. Ford (R.-MI), o birže
lio 21 Garry L. Ackerman (N.Y.). 
Birželio 22 kalbėjo Nancy L. 
Johnson (R.-CT). Paskutinis 
kongresmanas, kuris įtraukė 
savo raštą į Congressional Re
cord, buvo Ben Erdreich (D- 
Ala.). Iš viso Atstovų rūmuose 
Pabaltijo Laisvės Dieną paminė
jo 12 respublikonų ir 17 de
mokratų.

JAV LB Visuomeninių reikalų 
taryba Lietuvių Bendruomenės 
vardu jiem pareiškė padėką už 
birželio įvykių prisiminimą ir 
aptarimą. Senatorius Larry Press- 
ler ir kongresmanai Edward F. 
Feighan bei John A. Kasich pa
naudojo LB paruoštus memoran
dumus savo kalbose.

JAV LB VRT Žinyba

LIETUVOS
KLAUSIMAIS
VOKIEČIŲ SPAUDOJE

Didžiausias Vakarų Vokietijos 
laikraštis “Frankfurter Allgemei- 
ne Zeitung” birželio 18 atspaus
dino platų straipsnį apie Lietu
vą. Straipsnis apima visą laik
raščio puslapį.

Straipsnio autorius pabrėžia 
Lietuvos katalikiškumą ir lie
tuvio ištikimybę savo tikėjimui. 
Iškeliamas taip pat charakterin
gas lietuvio bruožas — nuolati
nė ir atkakli kova už savo tau
tos ir tikėjimo laisvę.

Primenama ir Romo Kalantos 
(1972 metais) mirtis, kaip protes
tas prieš okupanto terorą, nu
kreiptą prieš lietuvybę ir tikėji
mą. Istorinė ir kultūrinė Lietu
vos apžvalga apima ir antrojo pa
saulinio karo laikotarpį.

Ryšium su popiežiaus Jono 
Pauliaus II-ojo apaštaline kelio
ne Lenkijon, straipsnio autorius 
pabrėžia, kad lietuviai džiaug
tųsi, jeigu galėtų Šventąjį Tėvą 
pamatyti Aušros Vartų Dievo 
Motinos šventovėje.

Straipsnis yra iliustruotas 
dviem nuotraukom: viena tai 
Kauno Laisvės Alėjos fragmen
tas su buvusia Įgulos bažnyčia, 
kita — Vilniaus Šv. Onos bažny
čia.

Keturi sovietų mokslininkai 
aštriai kritikavo Nobelio premi
jos laureatą Andrei D. Sacha
rovą už jo straipsnį Foreign Af- 
fairs žurnale apie branduolinių 
ginklų lenktynes.

Libija ir Marokas sutarė už
baigti nesutarimus dėl Maroko 
valdomos vakarinės Saharos ir 
palaikyti gerus santykius.

Kinijos vyriausybė atleido iš 
pareigų apie 2 mil. pasenusių 
pareigūnų ir pakeitė juos jaunes
niais.

Lichtenšteino princas Franz 
Josef II, sulaukęs 77 m. am
žiaus, kai kurias savo pareigas 
perdavė vykdyti savo sūnui 
Hans Adam.

Sovietų policija kai kurių 
miestų gyventojam išdalijo atvi
rukus su įvairiais klausimais 
apie jų kaimynų gyvenimo būdą. 
Užpildžius atsakymus apie kai
mynų įsidarbinimą, pašalinius 
darbus ir turėtas bausmes, atvi
rukai net ir be užpildytojo pa
rašo turi būti grąžinti policijai.

Texas: Martin Frost.
Virginia: J. Kenneth Robinson. 
Washington: Walter Fauntroy. 
Wisconsin: Toby Roti).
Kaip matot, į ad hoc komi

tetą įeina tik 69 kongresmanai. 
Reikia daugiau 1

Algirdas Budreckis
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1$ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Vadinamojo trečiojo pasaulio 
ir Rytų bloko valstybių skola 
turtingosiom valstybėm siekia 
700 bil. dol.

Jeruzalės skurdžiuose rajo
nuose gyveną žydai pradėjo vy
riausybę reikalauti teikti jiem 
tokią pat paramą, kaip ir oku
puotose arabų žemėse įkurdina- 
miem žydam.

Prieš Nikaragvos vyriausybę 
veikiančių partizanų skaičius iš
augo iki 8 ar net 10 tūkstančių 
vyrų, bet ir Sov. S-gos ginklų 
pristatymas Nikaragvai taip pat 
buvo didesnis už praeituosius 
metus.

— Jau paskelbti kandidatai 
Lietuvos respublikinėms premi
joms gauti. Rašytojų sąjunga li
teratūros premijų kandidatais 
siūlo: J. Mikelinską už roma
ną “Kur lygūs laukai” (1981), 
A. Miškinį už eilėraščių knygą 
“Klevai prie kelio” (1982), J. 
NekroSių už eilėraščių knygą 
vaikams “Keturi žodžiai” (1982), 
kritiką V. Sventicką už kritikos 
knygą “Alfonso Maldonio lyri
ka” (1982).

Lietuvos valstybinis jaunimo 
teatras premijų kandidatu siūlo 
režisierių E. NekroSių už sureži- 
savimą keliolikos sovietinių au
torių dramos kūrinių Vilniaus 
jaunimo ir Kauno dramos teat-

miniatiūrų muziejuj, už vitražus 
Mokslų akademijos bibliotekoje 
Vilniuje, už vitražus , Vilniaus 
jaunimo teatre, už vitražus Lie
tuvos ministrų tarybos nuolati
nėje atstovybėje prie Sovietų 
ministrų tarybos Maskvo
je. Kandidatu siūlomas A. 
Petrulis už įvairius tapybos 
darbus. Kandidatu premijai siū
lomas ir propagandinių plakatų 
autorius J. Galkus.

Kinematografijos, televizijos 
ir fotografijos kandidatais yra 
pasiūlyti: scenarijų autoriai — 
P. Dirgėla ir R. Šavelis, režisie
rius A. Puipa, operatorius A. 
Jančoras, kino aktorė — N. Ože
lytė. A. Sutkus siūlomas foto-

batas pasirodė su “Trio” .smui
kui, altui ir fortepionui. J. Ju- 
zeliūnas išėjo su kvintetu pu
čiamiesiems “Pygamalilra ”. 
Koncertas buvo pradėtas S. Vai
niūno nebaigtuoju kūriniu “Mu-

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkflald Road., Eaat 
Northporth, N.Y. 11731. TeL 515 358-3740. Namų telefonas vakarais 
tik Išimtinais atvejais 515 757-2871. New York© ofisas Lito patalpose: 
•5-01 I14th St, Richmond NHL N.Y. 11418. Tol. 212 441-2811.

AUCE*S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par-
zika dviem fortepionams” ir duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 848-5454. 107-04 Jamaica Avė., 
styginių kvartetui. Po to kiaušy- Richmond HHI, N.Y.
tojai džiaugėsi naujais kompozi- ______________ _ ______ i------------
torių J. BaSinsko, V. Juozą- SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest

Lenkijos vyriausybė žymiai 
paaštrino kovą su disidentais, 
ypač su intelektualais, rašyto
jais ir menininkais, kurių dau
guma rėmė Solidarumo uniją ir 
vengė reikšti ištikimybę vyriau
sybei. Rašytojų unija ir toliau 
lieka uždaryta, nes ji nesutiko 
padarytų narių valymą.

Prancūzijos R. Katalikų vysku
pai nepasekė JAV vyskupų pa
vyzdžiu apie branduolinius 
ginklus, nepasmerkė savo vy
riausybės už jos vedamą bran
duolinių ginklų politiką ir gynė 
teisę atsilyginti branduoliniais 
ginklais.

Prancūzijos prezidentas Mit- 
terand prisipažino padaręs eilę 
ekonominių klaidų.

JAV augantis užsienio preky
bos deficitas sudaro pavojų kraš
to ūkiui ir nenumatoma, kad jis 
greitai sumažėtų. Š. m. prekybos 
deficitas sieks 60 bil. dol.

Pasaulio psichiatrų sąjungos 
kongresas paragino iš jos pasi
traukusią Sov. S-gos psichiatrų 
sąjungą vėl grįžti, bet pareiškė 
viltį, kad prieš grįždama ji sutiks 
artimai bendradarbiauti ir kon
krečiai įrodys, kad Sov. S-goj 
psichiatrija nėra piktnaudojama 
politiniam reikalam.

JAV yra pasiruošusios panai
kinti Lenkijai taikomas ūkines 
sankcijas ir išdėstyti jos skolų 
JAV bankam grąžinimą, jei vy
riausybė paleistų iš kalėjimų 
žymesnį skaičių politinių kali
nių.

J.T. gen. sekretorius Javier 
Perez de Cuellar patarė atsili
kusiom valstybėm pirma sutvar
kyti savo krašto ūkį patiem ir tik 
vėliau laukti pagalbos iš turtin
gųjų valstybių.

Lenkijos parlamentas priėmė 
konstitucijos pakeitimus, kurie 
įgalintų vyriausybę reikalui išti
kus suvaržyti visas gyventojų 
laisves be karinės būklės pa
skelbimo.

Prezidentas Reagan sudarė 
nepartinę komisiją ilgalaikei 
JAV politikai centrinėj Ameri
koj nustatyti. Komisijos pirmi
ninku buvo paskirtas buv. valst. 
sekretorius Henry Kissinger.

Lenkija panaikino karo būklę, 
bet daugelis jo nuostatų buvo 
įteisinti įstatymais, todėl dides
nio palengvėjimo nelaukiama. 
JAV žada Lenkijos elgesį vertin
ti ne pagal vyriausybės žodžius, 
bet pagal konkrečius veiksmus.

Italijos vyriausybę sudaryti 
buvo pavesta Socialistų partijos 
vadui Bettino Craxi.

ruošė.

Lietuvos kompozitorių sąjun
ga muzikos premijai kandidatu 
siūlo komp. B. Kutavičių už 
“Dzūkiškas variacijas” kameri
niam orkestrui (1974), už operą 
vaikams “Kaulo senis ant gele
žinio kalno” (1976), už kameri
nę kantatą “Du paukščiai girių 
ūksmėj” (1978).

Dailininkų sąjunga ir Dailės 
institutas siūlo kandidatais vit- 
ražistą B. Bružą už vitražus 
Raudonojo Kryžiaus ligoninėje 
Vilniuje, už vitražus Juodkrantės

Meksikos, Venecuelos, Ko
lumbijos ir Panamos prezidentai 
pareiškė gilų susirūpinimą dėl 
staigaus būklės pablogėjimo 
centrinėj Amerikoj ir paragino 
svetimas valstybes panaikinti ten 
esančias karines bazes, atšaukti 
karinius patarėjus, užšaldyti ap
rūpinimą ginklais ir sudaryti 
tarptautinę pasienio žvalgų gru
pę taikai toj srity pasiekti.

JAV planuoja centrinėj Ameri
koj ir Karibų jūroj vykdyti di
delius karinius pratimus, pade
monstruojančius JAV galybę ir 
pasiryžimą prieš Kubą ir 
Nikaragvą.

JAV sutiko su Madrido kon
ferencijoj pasiektu kompromisi
niu susitarimu dėl jos baigminio 
akto ir jo pasirašymo, kuriame 
dalyvautų Helsinkio aktą pasira
šiusių valstybių užsienių reikalų 
ministeriai. Pagal šį susitarimą 
sovietai pažadėjo 1983 pabaigoj 
paleisti iš kalėjimo keletą disi
dentų, pripažino teisę darbinin
kam steigti laisvas unijas, jose 
dalyvauti ir teisę unijom veikti. 
Kai kurie sutarti dalykai, kaip 
šeimų sujungimo klausimas, 
Helsinkio susitarimų vykdymą 
sekančių asmenų apsauga, teisė 
išpažinti ir praktikuoti religiją, 
teisė susitikti su užsienio dip
lomatais ir kt., baigminiame do
kumente nebus paminėta, bet- 
bus paminėta konferencijos pir
mininko pareiškime ir paskelb
ta Sov. S-gos ir Vakarų spaudoj.

Madrido konferencijos baigi
mą nelauktai sutrukdė be- 
kompromisinis Maltos reikalavi
mas sutarti laiką konferencijos 
Viduržemio jūros saugumui už
tikrinti. Šiam reikalavimui griež
tai priešinasi Vakarų valstybės, 
nes, svarstant Viduržemio jūros 
saugumą, reikėtų svarstyti ir Ar
timųjų Rytų ir Afrikos saugu
mą, o pati Madrido konferenci
ja ribojasi tik Europos reikalais.

grafuos kandidatu už Lietuvos 
fotografijų albumus.

— Gegužės paskutiniosiom 
dienom vilniečiai turėjo malonią 
progą susipažinti su lietuvių 
jaunųjų kompozitorių naujau
siais kūriniais. Tai buvo at
skaitiniai Kompozitorių są
jungos koncertai. Plenume daly
vavo apie 40 kompozitorių. Ple
numo dienomis Vilniaus akade
minis operos ir baleto teatras 
atliko B. Gorbulskio baleto vai
kams “Mikės nuotykiai” prem
jerą. Dirigavo D. Samėnas, ba
letmeisteriai C. Žebrauskas ir V. 
Žebrauskas. Parodytas ir kiek 
anksčiau pastatytas A. Rekašiaus 
baletas “Amžinai gyvi”. Balet
meisteris V. Brazdylis. Pirmą 
kartą buvo atliktas A. Račiūno 
“Koncertas nr. 2” fortepionui ir 
simfoniniam orkestrui. J. Na-

patčio, J. Juozapaičio, O. Bala
kausko, G. Kuprevičiaus, F. Ba
joro, V. Barkausko, B. Kutavi
čiaus, V. LauruSo, T. Makačino, 
V. Montvilos, V. Paltanavi
čiaus, R. Žigaičio, R. Bacevi
čiaus kūriniais. Kritikai džiau
giasi, kad tuose koncertuose 
ypač išryškėjo jaunieji muzikai: 
V. Bartulis, A. Lapinskas, O. 
Narbutaitėj. PaulikasJ. Tamu- 
lionis, M. Urbaitis, Z. VirkSas.

— Rytų Vokietijos leidykla 
“Volk und Welt” rengiasi išleisti 
gana didelę “Lietuvių poezijos 
antologiją” vokiečių kalba (apie 
50 poetų). Tos leidyklos atsto
vas Leonardas Košutas apsi
džiaugė, kad antologiją sureda
guos ir poetus atrinks lietuvių 
literatūros kritikas Vytautas Ku
bilius. Pokaryje vokiečiai susi
domėjo pavergtos Lietuvos lite
ratūra ir dėl naujo literatū-

P'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME - Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211: ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wilson Avė.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden Tavern. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

Madrido konferencijoj pagal 
pasiektą kompromisą 1984 sau
sy turėtų būti sušaukta Stock- 
holme konferencija Europos 
saugumo klausimam svarstyti, o 
žmogaus teisių santykiam sutar
ti — 1985 balandy Ottawoj, Ka
nadoj. Kita Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencija 
įvyks 1986 Vienoj. Be to, asnag- 
niniarn santykiam aptarti bus su
šaukta konferencija Berne, Švei
carijoj, 1986.

Nikaragvos juntos koordinato
rius Daniel Ortega Savedra pa
reiškė, kad Nikaragva yra pasi
ruošusi įsijungti į tarptautinius 
pasitarimus taikai centrinėj 
Amerikoj pasiekti. JAV šį pareiš
kimą sutiko palankiai.

Lenkijos vyriausybė pasiuntė 
parlamentui amnestijos įstatymo 
projektą, pagal kurį šimtai poli
tinių kalinių galėtų būti paleisti 
ir pogrindžio Solidarumo unijos 
veikėjai nebūtų persekiojami, 
jei jie iki spalio pabaigos pa
siduotų valdžios organam, viešai 
pareikštų savo atsisakymą daly
vauti tokioj veikloj ir prisipažin
tų, kokius veiksmus yra iki šiol 
atliką. Nusikaltę prieš valstybės 
politinius interesus amnestuoti 
nebus.

Izraelio ministerių kabinetas 
nutarė palaipsniui perkeldinti 
savo kariuomenę iš Beiruto ir 
Shuf kalnų sričių į pietinį Li
baną pagal Awali upę. Toks 
Izraelio žygis gali prisidėti prie 
nuolatinio Libano padalinimo 
tarp Izraelio, Sirijos ir Libano 
kariuomenės valdomos teritori
jos.

ros herojaus, ir dėl socialisti
nės kūrybos formos. Pirmiau
sia jie kibę versti M. Sluckį, 
J. Mikelinską, Alf. Bieliauską, 
Just Marcinkevičių^ Kiek vėliau 
atėjo eilė ir L. Jacinevičiui, R. 
Klimui, S. T. Kondrotui, R. Gra
nauskui, S. Šalteniui, K. Sajai. 
Kitais metais numatoma išleisti 
J. Avyžiaus romaną “Chame
leono spalvos”. Taigi vokiečiai 
domisi pavergtos Lietuvos rašy
tojais, vertina jų kūrinius, ypač 
romanus.

Pr. N.

Iš L.K. Bažnyčios 
KRONIKOS
(atkelta iš 1 psl.)

saugumas P. Paulaičiui uždėjo 
administracinę priežiūrą, pagal 
kurią metus laiko jis nuo 9 
v.v. iki 9 v. ryto negali išeiti iš 
savo namų, uždrausta išvykti už 
rajono ribų ir kiekvieną sekma
dienį privalo atsižymėti milici
joje.

Tėvynėje, lageryje ir užsieny
je Petro Paulaičio vardas taria
mas su meile.

Sacharovo vardo tribunole
Kopenhagoje P. Paulaitis buvo

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securities Ine., One State St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, optlons, fondus, commodities, auksų 

1 ir sidabrų. Atidaryti IRA planus Ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-8962-3.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA VVORCESTER, MA. — WICN 90.5 FM 
Trečiadieniais 8:30-9:30 v.v., penktadieniais 7:30 - 8:30 v.v. Inž. Ed. V. 
Meilus Jr., vedėjas, 23 Shirley Rd., Shrewsbury, MA. 01545. Tel. 617 
852-3665.

NEW JERSEY, NEW YORK — ‘‘Lietuvos Atsiminimai”, penkt. WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Llthuania”, trečiad., 
6:05-7:00 vai. vak., iš WS0U, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dir. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

A MEMORIALS
66-86 80 ST, MIDDLE V1LLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

1933 + 1976

charakterizuotas kaip moralinio 
tyrumo pavyzdys.

Daugelio nuomone, Dievas P. 
Paulaitį 13 metų laikė baisiame 
Mordovijos kalėjime, vadinama
me “akmeniniu maišu”, kad per 
jį ne.viėnos tautos kalinius, ypa
tingai jaunimą, pradedantį savo 
Golgotą, galėtų pamokyt, pa-J 
drąsint, sustiprint. Mordovijos 
kalėjime, į kurį jis buvo per
keltas 6 mėnesiams, P. Paulai
tis išbuvo 13 metų. Ilgą laiką 
jis nešiojo kaliniams maistą, 
pilstė sriubą, ir visi jo sąžinin
gumu buvo patenkinti.

Kalėjime P. Paulaičiui teko 
dirbti virtuvėje darbininku. Iš
virus kruopų košę (o be riebalų 
ji smarkiai pridegdavo prie ka-

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenue 
Richmond HilĮ, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais Ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

vadovas Alfonsas Marcelynas. Nuotr. Liudo Tamoiaičio

tilo sienų), tuojau pat reikėda- U 
vo šaukštu išskusti katilo šie- | 
nas, kad būtų galima vakarui iš
virti vandenį. Darbas katorgiš- 
kas! Katilas karštas, prisieidavo 
pusnuogiam, prisidengus odiniu 
žiurstu, persisvėrus per katilą, 
gramdyti dugną. P. Paulaitis 
pris įskųsdavo sau pridegusios 
košės, o savo duonos davinį 
atiduodavo draugams į kamerą. 
Ir taip ištisas dienas tenkin
davosi pridegusia koše.

Didelė Dievo dovana, kad P. 
Paulaitis po 35-rių metų kali
nimo paskutines savo gyvenimo 
dienas (jam 79 metai) praleis 
Tėvynėje.

Dievo malonė ir palaima tely
di šio tauraus lietuvio gyveni
mo žingsnius.

Dažnai su savo šeima skaityk 
lietuviškas knygas ir laikraščius! 
Savo vaikus pratink, kad jie 
skaitytų lietuviškas knygas ir 
laikraščius!

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

1983
KELIONĖS 1 LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Didžiosios Lietuvių Dienos 
Chicagoje — jau praeitis. Visi 
dalyvavę su kokiu entuziazmu 
kalba apie tai, ką jie ten matė, 
ką pergyveno — dailės parodos, 
literatūros vakaras, vaidinimas, 
PLB seimas, opera, sporto šven
tė su daugybe varžybų, dainų 
šventė, jaunimo kongresas ir 
studijų savaitė, banketas. Visa 
tai palietė ten suvažiavusius, o 
suvažiavę buvo iš viso laisvojo 
pasaulio. O kiek daug buvo iš 
Australijos!

Grįždami į savo kraštus, par
siveš ir prisiminimus ir pasakos 
savo kaimynam ir kitiem: kiek 
daug buvo suvažiavę lietuvių! 
Ta dauguma nepaprastai veikia 
kiekvieną žmogų, o ypač jauni
mą. Kai pasilieki vienas su savo 
mintimis, taip ir jauti nedrąsą 
ir savo negalią. Kai susirenka 
tūkstančiai saviškių, savaime su- 
tvirtėjame, įsigyjame pasitikėji
mą savo jėgomis, jaučiame net 
tautinį išdidumą ir pranašumą. 
Štai mokame organizuotis, mo
kame suorganizuoti tokias Lie
tuvių Dienas su tokiom didelėm, 
komplikuotom programom. Jau 
nesame nuo bandos atitrūkę pie
menėliai, bet išsimokslinusi 
kultūringa tauta, kuriai reikia ir 
dailės parodų, literatūros vaka
rų, operų ir t.t.

Tokios Dienos taip pat paro
do, kad mes esame viena di
delė lietuviška šeima. Tiesa, 
esame išblaškyti plačiame pa
saulyje, lankome skirtingas mo
kyklas, bet vis dėlto — esame 
lietuviai. Mus visus jungia kul
tūrinis palikimas su savo istori
ja ir kalba ir bendros mūsų 
tradicijos bei lietuviško gyveni
mo nuotaikos. Štai sutikai jau
nuolį iš Australijos, iš Pietų 
Amerikos ar Vokietijos. Jau da
bar bendrinė kalba tarp jų yra 
lietuvių kalba. Vieni geriau kal
ba, kiti blogiau, bet visi jaučia 
tą patį — jie lietuviai. Visi jie 
trokšta to paties — puoselėti

Edltorial Offlco (212) 327-1352 
Business Offlco (212) 327-3351

tą lietuvišką tėvų palikimą, iš
saugoti ištikimybę lietuvių tau
tai ir kalbai. Visi trokšta bet 
kokia kaina išlaisvinti pavergtą 
Lietuvą.

Rodos, jaunimo kongrese bu
vo ir toks šūkis — atsinaujin
kime! Tas tinka visiem. Kas
dienybė apdulkino mus visus, 
atbukino. Pavargo mūsų žvilgs
nis ir nustojome entuziazmo lie
tuviškai veiklai.

Dabar tos Dienos tegu mus 
išjudina ir sukelia naują kūry
binį ir lietuviškos veiklos entu
ziazmą. Tad neužtenka grįžus 
pasigirti ten buvusiais laimėji
mais. Reikia laimėjimus perkelti 
ir į savo aplinką. Tegu LB 
apylinkės ir apygardos pirmi
ninkai jaučia pareigą — atsinau
jinti. Jau dabar planuokime atei
ties dinaminę veiklą, įtraukime 
kuo daugiau jaunimo. Sakome, 
kad jaunimas nesidomi. Gal ir 
taip yra. Bet ar vyresnieji domisi 
jaunimu? Tik maža jo dalis. Jau
nimą kažkaip paliko nuošaly,
nesugebėdami prie jo prieiti, 
rasti bendrų darbų ir kontaktų. 
Jaunieji nėra jau tokie pasišiau
šę ir išdidūs. Jie tik ieško ši
lumos ir jaukios globos, pripa
žinimo iš vyresniųjų. Juk yra 
vietų, kur jaunieji sudaro ištisus 
LB veiklos kadrus..

Padidinkime jaunimo tautinių 
šokių vienetus, ansamblius. 
Įtraukime kiek galima daugiau 
jaunimo. Matome patys, kad, kur 
vadovai negaili laiko, kaip pui
kiai veikia tos grupės. Tegu tai 
sukelia naują organizavimosi 
entuziazmą, kad mūsų grupės 
būtų didelės, lanksčios ir kūry
bingos.

Pagyvinkime chorų veiklą. 
Kurkime jaunimo chorus. Ne
manykime, kad tai neįmanoma. 
Įmanoma, jei norėsime, jei pasi
aukosime patys. Iš jaunimo cho
ro bus prieauglio ir vyresniųjų 
choram.

Liepos 4-osios savaitgalis bu
vo skirtas išeivijos lietuvių są
skrydžiui Chicagoj. Ten turėjo 

.vykti Vl-asis PLB seimas, V- 
asis PLJ kongresas, Vl-oji JAV 
ir Kanados lietuvių dainų šven
tė, *T Lituani” operos pastaty
mo pakartojimas, o taip pat 
eilė visokių renginių bei ren
ginėlių. Iš gero savaitgalio 
lietuviško ryžto parodymas vie
nybėje su kovojančia tauta iš
siplėtė iki mėnesio.

Šio lietuviško sąskrydžio pra
džia laikytina birželio 21, kai 
atidarytos pirmosios parodos. 
Paskutinis sąskrydžio atsidusi
mas — jaunimo kongreso užda
rymas liepos 24 Montrealy. 
Darbininke apie visa tai dar 
nieko nebuvo skelbta, nes pa-
gal tradiciją pranciškonų spaus
tuvė Brooklyne atostogauja tris 
pirmąsias liepos savaites ir ma
šinos nesisuka. Dvi savaites 
Darbininkas buvo išleistas iš 
anksčiau sukauptos medžiagos.

Šį kartą duodama įvykių siau
resnė apžvalga. Vėliau bus kiek 
plačiau sustojama prie kai ku
rių renginių.

Parodos
Dar prieš oficialius atidary-

Stiprinkime sporto klubus. Po 
šių švenčių atsipūtę, vėl stokime 
į darbą — lavinkimės, atsidėję 
dirbkime, nes šioje srityje reikia 
ne gražių žodžių, bet kieto, 
patvaraus darbo.

Mūsų ateitis priklauso nuo 
mūsų pačių, nuo mūsų sugebė
jimo organizuotai dirbti, įtraukti 
kitus į pozityvų darbą Lietuvai. 
Tad — dabar geriausia proga — 
atsinaujinkime ir su dar dides
niu entuziazmu pradėkime nau
jus darbo barus!

IŠEIVIJOS VIENYBĖ SU TAUTA
Antrosios Pasaulio

mus, kurių buvo trys, pradėjo 
veikti lietuvių dailininkų paro
dos.

Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso jaunųjų lietuvių dai
lininkų meno paroda vyko bir
želio 21 - liepos 8 School of 
Architecture and Urban De- 
sign, University of Illinois at 
Chicago patalpose.

Dail. Domšaičio parodos vy
ko net dvi. Viena nuo birželio 
21 iki liepos 9 “Galerijos” pa
talpose, o kita nuo birželio 
26 iki liepos 4 Valeškos meno 
studijoj.

Lietuvių dailininkų paroda 
vyko nuo birželio 25 iki liepos 
5 Čiurlionio galerijoj, Jaunimo 
Centre.

Literatūros vakaras
Jaunimo Centre birželio 25 

literatūros vakarą atidarė Dalia 
Gotceitienė. Programoj dalyva
vo trys autoriai: Kazys Bradū- 
nas, Algirdas Landsbergis ir Bi- 
turė Pūkelevičiūtė.

Kazys Bradūnas paskaitė savo 
eilėraščių ciklą “Prie alsuojan
čios žemės”, ištraukų iš savo 
poezijos knygų apie Čiurlionį, 
Gediminą. Baigė ištraukomis iš 
naujai rašomo rinkinio “Priera
šai”.

Algirdas Landsbergis paskai
tė ištrauką iš savo komedijos 
“Onos veidas”.

Birutė Pūkelevičiūtė su įva
du ir komentarais bei skaityto
jų laiškų ištraukomis domino 
klausytojus. Ji taip pat skaitė 
savo kūrybos ištraukų.

Lietuvių Dienos -
Atidarymo pamaldos

Birželio 26, sekmadienį, 10 
vai. ryto vyko pamaldos lietu
vių evangelikų-liuteronų “Tė
viškės” parapijoj.

šy. Mergelės Marijos gimi
mo parapijos bažnyčioj 11 vai. 
vyko katalikų pamaldos. Mi
šias koncelebravo vysk. Vin
centas Brizgys ir 14 kunigų. 
Erdvi bažnyčia buvo pripildyta 
tikinčiųjų. Daugelis ėjo prie 
komunijos.

Pamokslą pasakė lietuvių 
pranciškonų provincijolas kun. 
Paulius Baltakis, OFM. §v. Tė
vo sveikinimą Lietuvių Dienų 
dalyviam perskaitė vysk. V. 
Brizgys.

Giedojo šios parapijos puikus 
choras. Giesmėm vadovavo' 
muz. Antanas Linas. Vargonais 
grojo Alvydė Eitutytė.

PLB Seimo atidarymas
Birželio 26, sekmadienį, 6 

vai. vak. Jaunimo Centro sode
ly prie žuvusiųjų paminklo bu
vo padėtas vainikas, kurį puo
šė kiekvieno atstovaujamo kraš
to gėlių puokštė. Atneštos ne 
tik JAV ir Lietuvos vėliavos, 
bet taip pat ir iš visų tų kraš
tų, iš kurių yra atvykę lietu
viai atstovai į PLB seimą. Au
kuro ugnį uždegė PLB valdy
bos pirm. V. Kam a n tas, PLB 
seimo pirm. dr. P. Kisielius ir 
Antrųjų Pasaulio Lietuvių Die
nų rengimo komiteto pirm. dr. 
A. Razma. Kun. J. Borevičius 
sukalbėjo invokaciją. Himnus 
giedojo Bronė Stravinskienė,

■ 1
Aldona Underienė, Dana Va- 
raneckienė, vadovaujant Kazi
mierui Skaisgiriui.

6:30 vai. vak. Jaunimo Cent
ro mažojoje salėje buvo atida
ryta “Aušros” šimtmečio paro
da. Atidarymo žody LB Kultū
ros tarybos pirm. L Bublienė 
pabrėžė Br. Kviklio iniciaty
vą. Apie lietuvių spaudos tra
gišku kelią, rašančių ir plati
nančių ryžtą ir persekiojimą 
išsamią paskaitą skaitė Draugo 
vyr. redaktorius kun. Pranas 
Garšva. Dar kalbėjo ir šios pa
rodos organizatorius Bronius 
Kviklys.

7:30 vai. vak. Jaunimo Cent
ro didžiojoj salėj sceną puošė 
JAV, Lietuvos ir 18 kraštų vė
liavos ir gėlės. Ugninga kalba 
vakarų pradėjo dr. Petras Ki
sielius, PLB seimo rengimo 
komiteto pirmininkas.

Programai vadovauti pa
kviesta Milda Lenkauskienė. 
PLB seimo dalyvius ir svečius 
sveikino PLB pirm. V. Kaman
tus ir Antrųjų PLD komiteto 
pirm. dr. A. Razma. Dalyviai 
buvo supažindinti su atskirų 
kraitų lietuvių atstovų delega
cijomis.

Pagrindinę paskaitą skaitė 
prof. dr. Vytautas Vardys. Jo 
tena: “Lietuva istorinėje tėk
mėje — sovietinis laikotarpis”. 
Valandą trukusioje akademinė
je paskaitoje prof. V. Vardys 
apibūdino kenčiančios tautos 
padėtį ir pasipriešinimą oku
pantui.

Po paskaitos didžiojoje salėje 
vyko jaunimo šokiai, o kavinė-

Dainų šventės metu dr. A. Razma priima prezidento Ronald Reagano sveikinimus.
Šalia V. Momkus. Nuotr. V. Bacevičiaus

je — priėmimas PLB seimo 
ststovams.

Sporto žaidynių atidarymas
Tą patį sekmadienį, birželio 

26, 2. vai. popiet Illinois uni
versiteto salėj buvo atidarytos 
Antrosios pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės. Atidarymas 
pradėtas paradu, kurio prieky 
žengė vėliavų nešėjai ir žaidy
nių rengimo komitetas, vado
vaujamas V. Adamkaus. Po to 
žygiavo Australijos, Amerikos ir 
Kanados sportininkai.

Australijos sportininkas A. 
Milvydas perskaitė priesaiką. 
Po dr. A. Razmos sveikinimo ir 
oficialaus V. Adamkaus atida
rymo žodžio sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himnai.

Po oficialių iškilmių netrukus 
sužaistos ir pirmosios rungty
nės. Toronto “Aušros” klubo 
krepšininkai nugalėjo Cleve- 
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Taip besiklausant, pro ją, nei balti debesėliai, skriejo mie
los svajonės. Ji regėjo vasaras ir šienapiūtes, ir tą liepos mė
nesio naktį, tokią šiltą ir žiedų kvepėjimo pilną, kada garsiai 
dobiluose šaukė griežlė ir kada juodu, grįždamu iš gegužinės, 
.sustojo po anais beržais. Tai tenai juodu pirma kartą pasibu
čiavo ir sakėsi niekados, o niekados nesiskirsią. Ir tada žemėje 
buvo taip gera, ir platu, ir laisva.

Jai dar vaidenos, kad per vasaros laukus atžygiuoja jie, 
šaunūs vyrai, o per pievas ir miškus, kaip kokia vandenų vil
nis, atliūliuoja jų daina. Tie skardūs žodžiai šaukė ją: artyn 
ir artyn ją viliojo tokiu nenumaldomu ilgesiu, kad, rodos, 
pakilsi ir nueisi į jų aidesį. Ji tartum girdėjo, kad kažkas 
jai kužda, nedrąsiai dūzgena prie pat langų ir vis nenutilsta.

Danutė pakėlė galvą, busdama iš savo sapnų: lauke iš 
tikrųjų beldėsi ir ją vardu vadino.

Ji pašoko ir klausėsi. Aiškus buvo girdėti balsas pro vėją 
ir naktų tamsybę.

Mergaitė sudrebėjo iš džiaugsmo. Ji pažino žodžius, daugel 
kartų girdėtus anų vasarų dienomis, kada liepos žydėjo ir, 
apsunkusios nuo žiedų, bitės ramiai dūzgė namo.

O balsas kartojo:
— Danute, Danute, ašai sugrįžau į tave.
Priemenėj ji atkišo duris ir pravirko, prisiglaudus prie 

Mindaugo, tyli ir laiminga. Kaip gera ir graudu buvo jai.
Kai peržengė namų slenkstį ir susėdo prie senolių židi

nio, Danutė kalbėjo:
— Aš tavęs laukiau dieną ir naktį. Po mūsų gluosniais 

aš prastovėjau duobę, lyg toji dainų mergaitė. Gluosniams, 
mano medžiams, dainavau — ir tau.

Atsakė jai Mindaugas:
— Girių tankmėje ir savo žygiuose ašai tave regėdavau 

ir sapne sapnavau. Gulėdamas po ąžuolais, ašai įsižiūrėdavau 
l aušros žvaigždę ir tardavau savo širdyje, kad ir tujen regi 
:ą, aukštai bespindinčią.

— O mes galvojom, ar jau bematysim tave gyvą: nei 
gando, nei žodžio iš tavo šalelės.

Ir jisai apsakė jai, kaip toli buvęs išsiųstas, kaip po eglių 
šakomis nakvynę rasdavęs, kaip kovėsi žiaurioj grumtynėj ir 
kaip priešai, biauresni už pikčiausius žvėris, krito ir žuvo. 
Nevieną ir jų, Brolių drąsiųjų, pakirto mirtis, o stribai bran
gius jų kūnus pamesdavo miestų aikštėse.

Taip jisai kalbėjo, kol miegas saldusis sumerkė jo akis.
Danutė sėdėjo šalia jo, klausėsi jo alsavimo ir žiūrėjo į 

naktį, ar nepamatys iš pusnių išbrendant svetimos žemės vyrų 
plėšikų.

Ji budėjo visą naktį, ir jai buvo taip gera.
Kai rytuose ėmė švisti aušra, Danutė pažadino Mindaugą, 

valgydino jį kuo tik beturėdama ir paskui išleido į girias, 
lydėdama ligi gluosnių, kurių šakose dainavo vėjai neramūs.

Jis nūn lankydavos dažniau ir kartais atsivesdavo savo 
draugų. Jiem išėjus, Danutė mąstydavo, kaip jie gyvena girių 
gelmėse, ir jai būdavo liūdna ir ilgu, kad ji negali sykiu 
su jais būti ir pakurti jų židinio ugnies.

IV
Atėjo pavasaris. Pievose žydėjo gėlės, iš girių atliepė gū

dus gegutės balsas. Medžiai žydėjo ir paukščiai traukė savo 
dainas, kai žmonės verkė, bloškiami iš tėviškės žemės bei na
mų ir netekdami gimtinės dūmo.

Vieną dieną pasklido gandas, kad Medžionės miškuose 
buvusios didelės kautynės. Daug žuvę ten žmonių svetimų, 
atsivilkusių mūsų žemės plėštų ir naikintų. Bet ir neviena 
motina, nubudusi vidury nakties, meldėsi ir dūsavo, kad ne
būtų kritęs josios sūnus, begindamas savo tėvynę.

Danutė nerimo. Jau daug laiko ji nebuvo mačiusi Min
daugo nei jo draugų. Veltui Ji rymojo po gluosniais, kai toli 
už pievų ir miškų leidosi saulė, didelė ir liūdna. Neišėjo 
broliai iš girių ir nė žodžio neatsiuntė apsakyti, kokia dalia 
juos ištiko.

Neilgai laukus pataikūnai parnešė žinią:
— Eikite ir pamatykite! Vakar parvežė banditus iš kauty

nių vietos. Šiandien jie guli išdriki rinkoje.
Danutė per naktį bluosto nesudėjo. Jai buvo liūdna ir 

baisu. Ji vis regėjo partizanų tomis, sumestus miesto aikš
tėje, ir savo mintyje ji bijodavo žvilgterėti į jų veidus, kad 
neišvystų to, kuris buvo jai brangiausias.

Aušrai prašvitus, ji iškeliavo.
Danutė ėjo per laukus, ir jai čiulbėjo vyturiai aukštai 

danguje. Bet ji negirdėjo paukščių nė nematė vedrynėlių, žy
dinčių prie tako. Jos dvasia bėgte bėgo į tenai, kur nužu
dyti gulėjo josios broliai.

Ji pasiekė miestą ir žengė lėčiau. Juo arčiau prie rinkos, 
juo labiau nerimo ir daužės jos Širdis. Bet mergaitė dėjosi 
drąsi, kad neišsiduotų savo gėloje.

Aure, ginkluoti tenai vaikščiojo sargybiniai, ir stoviniavo 
būrelis žmonių išgąstingais veidais.

Danutė priėjus visa apstulbo.
Jos siela aimanavo:
— Dievulėliau tu mano, kaip jie išniekinti ir sužaloti, 

tie eiklūs ir šviesūs vyrai! Nepažintų jų nė tikra motina, kuri 
juos gimdydama kentėjo ir šauto. Kraujais apkrekę ir sudras
kytais veidais gulite jūs, mūsų žemės vaikeliai.

Danutė pažino Mindaugą. Kai Jį išvydo ant bruko akmenų, 
ji pajuto, lyg visa, nei kokia paukštė, suspurdėjus, išsiverš 
iš savęs didžiule rauda ir vaitos, sukniubusi prie to, kuris 
buvo jai brangiausias iš visų. Jos akys žaižaravo. Galop ji 
nieko nejautė ir nenutuokė, kur besanti ir ką bedaranti.

Kai ji taip stovėjo, savo sieloj raudodama, jai pasivaide
no, lyg kažkas ją truktelėjo ir pratarė:

— Danute!
Ji krūptelėjo ir apsižvalgė Balsas buvo toks artimas, 

švelnus ir tiek sykių girdėtas. Rodos, tas žodis, lyg koks 
daiktas, dar laikėsi ties ja ore, vos ištrūkęs iš brangių lūpų. 
Tačiau.arti savęs ji nieko nepastebėjo. Tik, kaip dvi geležys, 
į ją buvo įsmeigtos dvi piktos ir žiaurios akys. Ji suprato: 
ją stebėjo šnipas — ar- ji nepravirks ir ar nesukniubs ant 
žemės, kad galėtąją suimti ir jau gyvos nepaleisti.

Ji žiūrėjo į Mindaugą. Jis buvo prisiglaudęs prie kitų, 
lyg brolis prie brolių, skausmingai atmetęs galvą į šoną, lyg 
dar kentėtų, lyg kažkur veržtųsi ar užtarimo ieškotų. Gal jis 
stengės sukrutėti paskutiniąja savo jėga. O jo veidas, iškentė
jęs ir sužalotas, vistiek buvo jaunas Ir gražus. Danutė būtų 
nusilenkusi ir pabučiavusi tą lalin nukreiptą galvą, kad ji 
liautųsi kentėjus. Ji būtų puolusi, prie jo prisiglaudusi ir pa-
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ANTROSIOS PASAULIO LIETUVIŲ 
DIENOS IŠ PERSPEKTYVOS

AURELIJA BALAŠAITIENE

Sugrįžus į namus iš svetingos 
Chicagos, vis dar tebegyvenant 
grandiozinių renginių įspū
džiais, negalima nesusimąstyti 
pagalvojus, kad vistik esame 
gerai organizuota, energinga, 
kultūringa ir įvairiais talentais 
turtinga lietuviška laisvo pasau
lio visuomenė. Nežinia, ar tokį 
stiprų solidarumo jausmą turi iš- 
vysčiusios kitos pavergtų tautų 
grupės, kaip ir mes, pasklidusios 
plačiame pasaulyje. Mes randa
me mus vienijančius elementus, 
kurie pakartotinai įrodo, kad 
esame vienos tautos, vieno ka
mieno vaikai, gyveną dviem pa
grindiniam tikslam: savosios 
tautybės išlaikymui ir Lietu
vos valstybės nepriklausomybės 
atgavimui.

Tūkstantinė minia, suplauku
si į Chicagą iš tolimų vietovių 
ir kontinentų, pasklido po visą 
miestą, skubėdama iš renginio į 
renginį, iš posėdžio į posėdį. 
Beveik dvi savaites trukęs festi
valis, kurio programoje buvo arti 
trijų dešimtų skirtingų renginių 
ir parodų, imponavo savo skai
čiumi, bet ir baugino perkro
vimu. Paskutinysis savaitgalis, 
užsibaigęs liepos 4 dieną, laiky
tinas kulminaciniu Lietuvių 
Dienų tašku, pradedant taip pla
čiai išgarsintu I Lituani operos 
spektakliu, pareikalavusiu arti 
100 tūkstančių dolerių.

Į Auditorijos teatrą susirinko 
arti 4000 žiūrovų, daugumoje 
apie pačią operą patyrusių tik iš 
mūsų spaudos, skaitant kritikų 
ilgus ir išsamius straipsnius bei 
rengėjų efektingą reklamą. 
Smalsumas buvo didelis. Pati 
opera, parašyta italų kompozito
riaus Amilcare Ponchielli pagal 
Antonio Ghialanzoni libretą, pa
traukė savo lietuvišku pavadini
mu. Pastatymas buvo didingas, 
visais atžvilgiais turtingas, pra
dedant trijų dimensijų nepapras
to grožio dekoracijomis ir bai
giant ištaigingais kostiumais. 
Spektaklį sekti buvo sunku, nes, 
salėje dominuojant prieblandai, 
libreto santraukos negalima 
buvo perskaityti. Choras pasiro
dė puikiai, tik kai kurių solistų 
balsus užgožė didelis ir dažnai į 
“forte” pasinešęs orkestras. 
Spektaklis buvo sutiktas šiltai ir 
entuziastingai. Tačiau žinant, 
kokios buvo to pastatymo išlai
dos ir surinktų pinigų kelias, 
kyla klausimas: ar iš tikro pa
kartotinas I Lituani spektaklis 
pateisino išlaidas? Spektaklio 
metu negalėjau nepagalvoti apie 
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sakiusi, tūkstančius sykių pabylojusi, kaip labai jį mylinti. Ji 
spauste į jo sielą įspaustų savo žodžius, kad jisai, nusikėlęs 
į dausos kraštą, juos padėtų prie Dievulio kojų su pastaru 
savo mirties šauksmu ir su visa mūsų žemės aimana.

Jos širdis vaitojo. Bet pro savo raudą ji jautė anas dvi 
geležines akis, kurios, jei tik būtų galėjusios, kiaurai būtų 
įsigręžusios į jos sielą ir į jos mintis. Ir kai Danutė taip 
aimanavo, kažkur toli suskambo balsas. Ji prikando žadą ir 
klausėsi. Buvo tai ne vienas, bet tūkstančiai balsų, kurie jai 
dainavo:

— Mes esame tavo žmonės, tavo žemė ir tavo siela. Mes 
esame ir giria, ir pieva, ir tėviškės gluosniai, ir tavo seno
liai. Tu ištverki ir ateiki pas mus. Tu ateiki į tenai, kur 
dainuoja tavn broliai milžinai.

Ji nulenkė galvą, lyg iš arčiau žiūrėtų į žuvusiųjų kūnus. 
Paskui ji užsimerkė, nieko nematydama.

DanirtA meldėsi nž iii vėles.
Kada ji, taip melsdamosi, stovėjo, lyg ir pasivaideno jai: 

štai jie pakyla iš savo kraujų klano, jauni ir stiprūs, paima 
ją už rankų ir vedasi ją per pievas ir laukus, baltais mūsų 
šalies vieškeliais. Jie vedasi ją linksmi ir drąsūs, o aplinkui 
plevena gaivūs vėjai, ir kiekviena gėlė, ir kiekvienas paukš
tis taip dailiai žydi ir dainuoja. Dainuoja ir jie, tik jų balso 
negirdėti, nes jis keliasi taip aukštai, užu tų debesų klajūnų, 
ir gieda prie Dievo sosto, — ir. štai galop Jisai palenkia savo 
ausį ir išgirsta jų giesmės žodžius.

Neatmerkusi akių, Danutė apsisuko ir nuėjo, .su savim 
nusinešdama tą jauną ir gražų jo veidą, su kažkokio neišsa
kyto skundo gėla perkreiptą į šalį. Ji pasuko į vieškelį, ir 
jai dingojos, kad, pakilę, ją lydi vyrai, gaivūs ir drąsūs, ir 
kad jų kraujas sravi gyvas ir kaskart galingesnis. Ji praėjo 
tėviškės namus ir pasiekė Medžionės girią, kur jai ošė pušys 
ir ąžuolai.

Ji išgirdo dainos balsus, — tos dainos, kurios ji su il
gesiu klausėsi po tėviškės gluosniais.

Kantri ir pasiduodama savo daliai, Danutė nulenkė galvą 
ir žengė tenai, kur girių ūksmėje jai šaukė dainavo jos bro
liai milžinai.

sunkiai telkiamas lėšas mūsų 
atstovybės remontui Washingto- 
ne, didelės sumos trūkumą li
tuanistikos katedrai, nuolatinę 
stoką pinigų mūsų vadovėliam. 
Ne paslaptis, kad dr. Danguolės 
Tamulionytės vertingas ir nepa
prastai reikalingas vadovėlis ne- 
mokantiem lietuviškai nerado 
daug finansinės paramos, todėl 
autorė ir jos šeima į leidimą į- 
dėjo savo 20 tūkstančių dolerių. 
Pakartotinai siūliau spaudoje 
susirūpinti mūsų švietimu, tačiau 
tai lieka tik balsu tyruose.

Rimtus mūsų gyvenimo reika
lus svarstęs seimas išrinko nau
ją PLB vadovybę, o seimo eiga 
sukėlė vilčių, kad ateityje bus 
siekiama darnesnio sugyvenimo 
tarp mūsų veiksnių. Reikia ti
kėtis, kad eilinių visuomenės 
narių nepasitenkinimas buvu
siais barniais pasiekė ir seimo 
atstovus ir ras atgarsio naujoje 
vadovybėje.

Šeštadienis buvo perkrautas į- 
vairiais posėdžiais, o vakare įvy
kęs jaunųjų talentų vakaras daly
vius supažindino su naujai ky
lančiais scenos ir muzikos meni
ninkais. Deja, ir sporto žaidynėm 
laiko buvo sunku rasti, nes toks 
didelis tautiečių subuvimas dar 
turi savo vieną ypatingai svarbią 
pusę: būtiną reikalą asmeniškai 
susitikti ir pabendrauti su .senais 
pažįstamais, mokslo draugais, 
atvykusiais iš tolimų kontinen
tų ... Asmeniškas bendravimas 
užtikrina mūsų tarpusavio gyvy
binį ryšį stipriau, negu nuolati
nis sėdėjimas salėse. Asmeniš
kam bendravimui privalo būti 
laiko, nes kai kurie susitikimai 
gali būti vieninteliai ir paskuti
niai kurio nors lietuvio gyvenime.

Sekmadienis .. . Puikios, įspū
dingos pamaldos su arti 4000 
maldininkų minia, 30 kunigų ir 
Chicagos kardinolu buvo graži, 
katalikiška mūsų visuomenės 
manifestacija.

Pagaliau atėjo ir dainų šventės 
valanda. Tai grandiozinis festiva
lis, kuriame dalyvavo 45 chorai, 
o jų skaičiuje nemažai lituanisti
nių mokyklų chorų iš visų di
desnių lietuviškų kolonijų Ame
rikoje. Universiteto Pavilijonas 
buvo dekoruotas lietuviškais šū
kiais, vytim, šventės emblemo
mis, o beveik 8000 žiūrovų 
jautėsi patogiai ir laisvai gerai 
vėsinamojepatalpoje. Dr. Vitalija 
Vasaitienė, šventės pranešėja ir 
vadovė, pasižymėjo puikia tarse
na lietuvių ir anglų kalbomis ir 
sugebėjo su maža žodžių pasaky
ti daug. Maloni staigmena buvo 
JAV prezidento asmeniškas tele
fonu šventės rengėjų ir daly-

Chicagoje liepos 4 su didelėmis iškilmėmis buvo paminėta Dariaus ir Girėno skridimo
50 metų sukaktis. Nuotr. V. Bacevičiaus

vių pasveikinimas. Dirigentai, 
chorai, specialus šventės sim
foninis orkestras, liaudies in
strumentų orkestras, solistės, so
listai ir Chicagos tautinių šokių 
jungtinė grupė sudarė harmonin
gą, lietuvišką pakilios šventės 
visumą, kurioje keliom valandom 
buvome sujungti visi, viena 
mintimi ir panašiais jausmais 
nešini. Jaunimo gausus dalyvavi
mas tiek programoje, tiek publi
koje žadino viltis ateičiai. Ir diri
gentų tarpe pasirodžiusios jaunos 
jėgos džiugino žiūrovus.

Šventė baigėsi įspūdingu 
“Lietuva brangi” bendru giedo
jimu ir trumpa šventės rengimo 
komisijos pirmininko Vaclovo 
Momkaus padėkos kalba.

Taip baigėsi Antrosios Pasau
lio Lietuvių Dienos, jei neskaity
ti dar Conrad Hilton viešbutyje 
ištaigingo banketo, kuriame už 
kimštą viščiuką ir vyną buvo iš
leistos milžiniškos sumos pinigų.

Abejonės nėra, kad rengėjai į- 
dėjo daug darbo ir pastangų, 
nuomodami sales, reklamuodami 
šventę, rinkdami lėšas. Visi ren
giniai pasižymėjo prakalbų stoka 
ar jų trumpumu, už ką šven- 
tės daiyviar rengėjam-yra dėknr- sąstatu
gi. Iš kitos pusės, buvo pasiges
ta dėmesio atvykėliam, kad jų 
laikas, brangus ir trumpas, būtų 
sunaudotas pilnam jų džiaus- 
mui. Renginių perdaug. Antras 
priekaištas yra tas, kad didžiuo
siuose renginiuose buvo ieškoma 
suvenyrų ir leidinių, kurių nie
kur nesimatė. Teko patirti, kad 
specialus šventės leidinys buvo 
platinamas Jaunimo Centre, 
kurio šių eilučių autorei nebuvo 
laimės pasiekti. O apie suveny
rus, plakatėlius, sagas ir kitokius 
įdomius niekniekius niekas net 
neužsiminė. Taip pat garbės ko
mitete ir sveikinimuose buvo 
pasigęsta mūsų diplomatijos ir 
pagerbimo kai kurių asmenų, 
su kuriais mūsų visas išeivijos 
gyvenimas yra tampriai susijęs. 
Visi pasigedome JAV LB pirmi
ninko dr. Antano Butkaus pri
statymo, kurio “teritorijoje” ši 
iškili šventė buvo rengiama.

Svečių tarpe matėsi Lietuvos 
gen. konsulas Vytautas Čeka
nauskas iš Los Angeles, Šveica
rijos LB ilgametis pirmininkas 
dr. Antanas Kušlys, Vliko pirm, 
dr. Kazys Bobelis ir eilė kitų 
asmenų, kuriem deramą pagarbą 
reikėjo viešai pareikšti ar bent 
paminėti kurioje nors programo
je.

Puiki ir tęstiną yra mūsų Lie
tuvių Dienų tradicija, tačiau jų 
rengimas turėtų būti pagrįstas 
gilesne mūsų gyvenimo filosofi
ja. Nėra taip sunku sustatyti 
programą, bet nėra lengva į ją į- 
rėminti gyvus žmones, kurie turi 
ir savo asmeniškų interesų, kaip 
pavalgymo, persirengimo, poil
sio, noro padraugauti su kitais.

Mano manymu Lietuvių Die
nos galėjo būti kuklesnės, trum
pesnės ir tuo tarnauti su mažiau 
išlaidų plačiausiai lietuvių 
masei. Tą uždavinį geriau negu 
puikiai atliko dainų šventė. Ta
čiau ir ten buvo pardavinėja
mos dešrelės ir “minkšti” gėri
mai, bet suvenyrų vietoje jauni
mas pasisavino šventės dekora
cijas ir plakatus.

Grįžau į namus su dainų šven
tės pakilia nuotaika ir su savo
tišku sąžinės graužimu, kad, ne
pajėgdama tuo pačiu metu būti 
dviejose vietose, likau daug ko 
nemačiusi ir neaplankiusi.

IŠEIVIJOS VIENYBĖ SU TAUTA
(atkelta iš 3 psl.)

lando “Žaibą” 43-26 pergale. 
Cicero “Ateitis” laimėjo prieš 
Australijos lietuvių rinktinę 
65-58.

PLB seimas
Vl-asis Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės seimas vyko 
puspenktos dienos: birželio 26- 
30 Jaunimo Centro patalpose. 
Iš viso buvo išrinkti 140 at
stovų. Dalyvavo 115.

Per tas dienas išklausyta PLB 
valdybos narių, kraštų valdybų 
atstovų pranešimai, keletas pa
skaitų, svarstyta daugybė klau
simų ir priimta eilė nutarimų. 
Seimui sklandžiai pirmininkavo 
Algis Raulinaitis iš Burbank, 
Calif. Jam talkino eilė vicepir
mininkų.

Paskutinę seimo dieną, birže
lio 30, vyko naujos vadovybės 
rinkimai. Į PLB valdybą kan
didatavo iki šiol buvęs PLB 
pirm. V. Kamantas su nauju 

ir Kanados atstovų gru
pė, vadovaujama dr. J. Sungai- 
los. Balsavimuose dalyvavo 
111. Laimėjo JAV grupė 68-43 
santykiu.

Į naująją PLB valdybą iš
rinkti (alfabetine tvarka): My
kolas Drunga, Algimantas Ge
čys, Birutė Jasaitienė, Vytautas 
Kamantas, Raimundas Kudukis, 
Milda. Lenkauskienė, Tomas 
Remeikis.

Į garbės teismą išrinkti (pa
gal balsų daugumą): dr. P. Ki
sielius — 95, V. Kleiza — 
89, A. Raulinaitis — 77, V. 
Izbickas — 76, J. Danys — 75. 
Kandidatai: dr. P. Vileišis — 62, 
V. Vaitkus — 40.

Į revizijos komisiją išrinkti 
(pagal balsų daugumą): M. Šil- 
kaitis — 64, A. Rugienis — 
60, J. Urbonas — 59. Kandi
datas — R. Bublys — 48.

Paskutinę seimo dieną visus 
seimo atstovus ir svečius malo
niai nuteikė žinia, kad seimo 
pabaigoj dalyvavęs Vliko pirmi
ninkas dr. K. Bobelis ir naujai 
išrinktas PLB valdybos pirmi
ninkas V. Kamantas susitarė

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
PAPILDYMŲ TOMAS

Pereitais metais lietuviškoji 
visuomenė buvo kviečiama už
sisakyti Lietuvių Enciklopedi
jos papiodymų (37-tą) tomą. At
siliepė vos 25 nuošimčiai reika
lingo skaičiaus. Tad atrodė, kad 
sumanymas negalės būti vykdo
mas. JAV Lietuvių Bendruome
nės Kultūros Tarybai pažadėjus 
paremti ir sulaukus naujų ra
ginimų iš atskirų asmenų, pra
dėta nauja akcija prenumeratų 
pažadam gauti.

Pasižadėjimus siųsti šiuo ad
resu: Lietuvių Enciklopedija, 
P.O. Box 95, So. Boston, Mass. 
02127.

Lietuvių Enciklopedijos pa
pildymų tomo redakcinis darbas 
jau gerokai pavarytas priekin.

Tačiau visumoje šių Pasaulio 
Lietuvių Dienų rengėjam pri
klauso didelė padėka ir pagar
ba už jų įdėtas pastangas ir dar
bą. Laukiame ateinančių Lietu
vių Dienų!

bendrai ir taikiai kartu dirbti 
Lietuvos laisvinimo darbą, pra
dėdami artimą bendradar
biavimą.

Pabaigos pamaldos
Antrųjų Pasaulio Lietuvių 

Dienų užbaigimo pamaldos vy
ko 10 vai. lietuvių evangelikų- 
liuteronų “Tėviškės” parapijos 
bažnyčioj ir Quigley seminari
jos bažnyčioj. Seminarijos erd
vioj bažnyčioj tilpo per 2000 
lietuvių.

Įžanginę procesiją pradėjo 
apie 30 vėliavų, Kolumbo vy
čiai, 40 kunigų, vysk. V. Briz- 
gys ir kardinolas J. Bemardin.

Galingai skambėjo “Pulkim 
ant kelių” ir kitos lietuviškos 
giesmės. Skaitymus atliko ir au
kas prie altoriaus atnešė jauni
mo atstovai. Evangeliją perskai
tė kun. Ant. Zakarauskas. Vysk. 
V. Brizgys perskaitė Šv. Tėvo 
sveikinimą PLD dalyviam.

Visus dalyvius jautriai nutei
kė kardinolo J. Bemardin pa
mokslas. Kardinolas jau ir anks
čiau ne kartą yra spaudoje pa
reiškęs savo mintis-už- perse
kiojamą Lietuvą ir jos vaikų 
teises. Šį kartą jis irgi ryškino 
ne tik persekiojamos Lietuvos 
padėtį, bet taip pat pagyrė 
lietuvius už lietuviškos tapaty
bės ir kultūros puoselėjimą iš
eivijoje.

Tikinčiųjų maldas skaitė jau
nimas. Šalia vyno ir duonos 
prie altoriaus atnešta Lietuvos 
žemės žiupsnelis, LKB Kroni
kos knyga ir iš gintaro sukurti 
Vilniaus trys kryžiai.

Mišių metu giedojo Švč. M. 
Marijos gimimo parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. A. Li
no. Taip pat giedojo solistės 
M. Momkienė ir A. Gied
raitienė.

Tiek atidarymo, tiek uždary
mo pamaldom pravesti daug 
rūpesčio ir uolumo parodė kun. 
dr. V. Rimšelis, marijonų pro
vincijolas ir šių PLD religinės 
sekcijos pirmininkas.

Apie kitus PLD renginius, 
bus rašoma kituose Darbininko 
numeriuose.

Kornelijus Bučmys

Vyr. redaktorius prof. Simas Su
žiedėlis, padedamas redakto
riaus dr. Jurgio Gimbuto ir ke
lių bendradarbių, sudarė karto
teką su 6000 įrašų. Numatomas 
tomas bus apie 500-600 pusla
pių. Jo kaina bus apie 25 dol.

Jau gauta dalis straipsnių ir 
biografijų. Pastaruoju laiku susi
tarta su trečiuoju tomo redak
toriumi dr. Stasiu Bačkaičiu. Jis 
su bendradarbiais tvarkys tech
nologijos ir griežtųjų mokslų 
dalykus.

Leidėjas ir redaktoriai pagei
dauja, kad redakcijos darbas bū
tų baigtas iki šių metų pabai
gos. LE papildomo tomo tiražas 
bus apspręstas pagal užsisakiu
sių skaičių. Pagal esamas sąly
gas neįmanoma knygų atsargas 
laikyti sandėlyje.

Juozas Kapočius, 
LE leidėjas 
Ingrida Bublienė, 
JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkė

Jonas Puzinas — RINKTI
NIAI RAŠTAI, I tomas, proisto- 
rė. Išleido Lituanistikos Institu
to Leidykla 1983, spaudai paruo
šė Antanas Mažiulis, spaudė M. 
Morkūno spaustuvė Chicagoje, 
864 psl.

Prof. dr. Jonas Puzinas, Lietu
vos proistorės tyrinėtojas, ar
cheologas, mirė 1978, palikda
mas daugybę straipsnių, ir kito
kių raštų. Štai, praėjus penkeriem 
metam po jo mirties, pasirodė jo 
rinktiniai raštai dviejuose tomuo
se. Raštų, parengimu ir išleidimu 
rūpinosi velionio našlė K. Puzi- 
nienė, sunkų atrankos ir sure- 
dagavimo darbą atliko Antanas 
Mažiulis. Išleido mokslinė Li
tuanistikos Instituto Leidykla.

Pradžioje A. Mažiulis aptaria 
prof. dr. J. Puziną ir jo moks
linį palikimą. Angliškai apie jį 
rašo prof. dr. Tomas Remeikis. 
Toliau A. Mažiulis-aiškina, kaip 
atrinko raštus, kaip subendrino 
rašybą.

Tomas turi tris skyrius.
I skyrius. Lietuvoje išleisti 

darbai. Čia yra sudėti 22 straips
niai, kurie liečia Lietuvos ar
cheologiją, bendrai proistorę, į- 
vairius kapų tyrinėjimus, gele
žies, bronzos amžius, kai kurių 
vietovių archeologinius duome
nis, aptaria kitų archeologinius 
darbus. Pabaigoje įdėti du 
straipsniai vokiečių kalba apie 
Lietuvos proistorę ir archeologi
nius tyrinėjimus Lietuvoje.

Visa tai gausiai iliustruota 
įvairiom nuotraukom, piešiniais.

II skyrius — Svetur išleisti 
darbai. Čia yra įdėta 13 straips
nių. Čia paliečiami ledynų lai
kai, ankstyvieji Lietuvos gyven
tojai, atskirų Lietuvos regionų 
archeologiniai tyrinėjimai. Pa
baigoje vienas straipsnis vokie
čių kalba, kitas anglų kalba.

III skyrius — Iš rankraščių. 
Čia įdėti 4 straipsniai. Visi jie 
skirti proistoriniam laikam, ak
mens amžiui, neolito kultūrai, 
žalvario amžiui ir prekybai su 
Romos imperijos provincijomis.

Tomas turi plačias vardyno, 
vietovių, dalykų rodykles.

Jonas Puzinas RINKTINIAI 
RAŠTAI, II tomas, Kultūros ir 
politikos istorija. Išleido Litua
nistikos Instituto Leidykla 1983, 
spaudai paruošė Antanas Mažiu
lis, spaudė M. Morkūno spaustu
vė Chicagoje, 749 puslapiai.

Ir šis tomas turi 3 skyrius.
I skyrius. Miestų istorija. Čia 

plačiai aprašoma keletą miestų. 
Plačiausiai aprašomas Kaunas, 
toliau eina Vilnius, Gardinas, 
Kražiai, Šauliai, Ukmergė.

II skyrius — Kultūros istorija. 
Čia yra 13 straipsnių iš įvairių 
kultūros sričių. Įdomu, kad bent 
keli straipsniai liečia medicinos 
istoriją Lietuvoje. Čia taip pat 
rašoma apie lietuvių kilmę, baltų 
kraštus, apie dr. Joną Basanavi
čių, kur ėjo Lietuvos jaunimas 
aukštąjį mokslą, Lietuvių kultū
ros istoriją ir k.

III skyrius — Politikos istori
ja. Čia aprašomas Vincas Kudir
ka, Vaižganto gyvenimas ir dar
bai Lietuvai, A. Smetonos mir
ties 30 metų sukaktį minint, 
Viltis ir viltininkai, kelias į Lie
tuvos nepriklausomybę, Lietuvių 
laisvės kovos amžių bėgyje, lap
kričio 23 Vilniaus ženkle, Lietu
vos steigiamasis seimas, mūsų 
kultūriniai uždaviniai ir jų vyk
dymas, mūsų jaunimas Lietuvos 
laisvės sutemų laikais.

Gale pridėti priedai: dr. J. Pu- 
zino rankraštinis palikimas, — 
paruošė A. Mažiulis, prof. dr. J. 
Puzino darbų bibliografija — pa
ruošė Arūnas Pemkus. Taip pat 
pridėtos vardų, vietovardžių ir 
dalykų rodyklės.

Abu tomai gražiai išleisti. Į- 
rišti į kietus baltus viršelius. 
Abiejų tomų kaina — 35 dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje.

Savo miesto bibliotekoje visada 
ieškok ir prašyk lietuviškų 
knygų. Jai kas prašys ir reika
laut lietuviškų knygų, tai miesto 
biblioteka jas jsigys.

A
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PAGERBTAS PRELATAS 
VINCAS BARTUŠKA
tos ANGELES, CALIF.

Kun. Vincas Baltuška, dirbąs 
pastoracijos darbą Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoj, Los Angeles, 
Calif., Šv. Tėvo kovo 23 buvo 
pagerbtas, suteikiant jam Very 
Reverend Monsignor- titulą. 
Apie tai visiem parapiečiam 
bažnyčioj ir salėj viešai pranešė 
šios parapijos klebonas prel. 
jonas A. Kučingis. Parapiečiai 
šią žinią linksmai sutiko.

Naujasis prelatas nuo 1979 
dirba sielovados darbą šioje lie
tuviškoje parapijoje ir yra visų 
mylimas ir gerbiamas. Tad pa
rapijos komitetas, Šv. Vardo 
draugija ir Lietuvių Katalikų 
Moterų Sąjunga naujajam prela
tui liepos 24 suorganizavo jau
kų pagerbimą su vaišėmis.

Vincas Baltuška gimė Lietu
voj, Vilkaviškio vyskupijoj, 1917 
spalio 21. Baigęs savo vyskupi
jos kunigų seminariją, 1942 ge
gužės 10 buvo įšventintas kuni
gu ir dirbo pastoracinį darbą.

Karo išblokštas iš tėvynės, pa
siekė Romą ir Šv. Grigaliaus 
universitete Romoje studijavo 
bažnytinę teisę. Studijas baigė 
daktaro laipsniu. 1949 kun. V. 
Bartuška atvyko į JAV ir San 
Diego vyskupo buvo pakviestas 
dirbti kurijoje ir profesoriauti 
kunigų seminarijoje. Nuo 1952 
rudens jis buvo paskirtas San 
Diego kunigų seminarijos vice- 
rektoriumi, studijų prefektu ir 
moralinės teologijos bei kanonų 
teisės profesoriumi.

1957 kun. prof. V. Bartuška 
persikėlė profesoriauti į Man
hattan kolegiją, Bronx, N.Y., kur 
išdirbo 22 metus iki išėjo į 
pensiją. Pensijos dienas pralei
džia Los Angeles, Calif., uoliai 
talkindamas lietuvių sielovadoj.

Studijuodamas Romoje, gyve
no Šv. Kazimiero kolegijoje, ku
ri dabar yra tapusi jo labdarin- 
gumo objektu. Tačiau naujasis 
prelatas nelieka kurčias ir ki
tiem kilniem tikslam. Kai Dar
bininko redakcija į jį kreipėsi 
su prašymu patalkinti išlei
džiant laureato Jurgio Gliaudos 
knygą apie šv. Kazimierą, prel. 
dr. V. Bartuška paaukojo šiam 
tikslui 500 dol. Tai šio vajaus 
pirmasis aukotojas. Knyga lei
džiama ryšium su šv. Kazimiero 
sukaktuviniais metais.

TRUMPAI

Lietuvių diena, birželio 19 
rengta jau 30-tą kartą Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos, turė
jo pajamų 8,690.50 dol., o iš
laidų 4,277.50 dol. Likęs pelnas 
4,413 dol. skiriamas parapijos 
salės naujam stogui uždengti.

Regina Stančikaitė, šį pavasarį 
baigusi Califomijos State uni
versitetą, nuo šio rudens pradės 

PABALTIEČIŲ JAUNIMO 
KONGRESAS

Lietuvių jaunimas (tarp 18 ir 
30 m. amžiaus) yra kviečiamas 
rugpjūčio 18-21 dienomis atvyk
ti į Concord, New Hampshire, 
kur įvyks antrasis pabaltiečių: 
jaunimo kongresas. Rengėjai nu
tarė pavadinti šį suvažiavimą 
kongresu, nes jame bus įsteigta 
Pabaltiečių Jaunimo Sąjunga.

Kongreso programoje bus pa
skaitos, simpoziumai ir užsiėmi
mų būreliai, liečiant pabaltiečių 
politines, kultūrines ir religines 
temas.

Girdėsim paskaitas apie: a) 
OSI vedamas bylas prieš pabal- 
tieėius, naudojant sovietų su
teiktą medžiagą, b) pogrindžio 
spaudą, c) mišrių pabaltiečių 
šeimų problemas, d) JBANC, 
BAFL ir Batun veiklą, e) naujus 
kūrybingus politinės veiklos 
metodus baltų tarpe.

Iš kultūrinės pusės bus estų 
teatro pasirodymas ir veiks vai
dytojų būrelis. Kongreso metu 
vyles pabaltiečių meninė paroda 
(prašoma stovyklautojus atsivež
ei savo kūrinius) ir tautinių šo- 
Icių būreliai.

Laisvalaikio metu stovyklau-

dirbti šv. Kazimiero parapijos 
mokykloje. Ji bus penkto sky
riaus mokytoja.

Rimas ir Margarita Poškaičiai, 
iki šiol gyvenę Califomįjos šiau
rėje, persikėlė gyventi į Santa 
Monica, Calif. Rimas Poškaitis 
neseniai yra pasitraukęs iš oku
puotos Lietuvos ir yra baigęs 
filmavimo ir režisavimo moks
lus, o žmona yra vietinė lietu
vaitė, Amerikoje baigusi teisės 
mokslus ir besiverčianti advo
katūra.

Lietuvių Dienų žurnalo gegu
žinė įvyks rugsėjo 18, sekma
dienį, nuo 12 vai. Šv. Kazimie
ro parapijos viršutinėje salėje.

Dvejos sutuoktuvės prama- 
tomos Polikaičių šeimoje. Anta
no ir Dalilės Polikaičių sūnus 
Rimas su Ramute Juškaite iš 
Australijos rugpjūčio 13 Šv. Ka
zimiero bažnyčioj priims mote
rystės sakramentą. Rimo sesuo 
solistė Vita rugpjūčio 20 toj 
pačioj bažnyčioj susituoks su 
Vyteniu Vilku. Visi keturi jau
nuoliai ryškiai reiškiasi Los An
geles lietuvių veikloje. —L.Ž.K.

AMERIKIEČIŲ
SPAUDOJE

SANTA MONICA, CA

Dienraštis Evening Ooutlook 
gegužės 28-29 numeryje iš
spausdino savo bendradarbio 
Will Thome išsamų straipsnį 
— “Balts Hang on to Heritage”.

Surinkta daug medžiagos iš 
pasikalbėjimų. Čia paminėtos 
pavardės: Juozo Kojelio, Ed
mundo Arbo, jaunuolių Lino Po- 
likaičio, Tado Dabšio, Gintaro 
Grušo, muzikės Giedrės Gudaus
kienės, Antano Mažeikos, Jono 
Kutros, latvaitės Ilgos Berzins.

Čia kalbama, kaip visi sten
giasi ,išlaikyti, savo tautinę kul
tūrą. Iškeliamas Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos vaidmuo. Stu
dentai sako, kaip jie kalba su tė
vais lietuviškai, kad jie ves lietu
vaites mergaites ir sukurs 
lietuviškas šeimas.

Prie šio straipsnio pridėta ir 
nuotrauka — dvi generacijos — 
Juozas Kojelis ir Gintaras Gru
šas.

Juozas Kojelis tame pačiame 
laikraštyje birželio 17 išspausdi
no laišką redakcijai — Baltic 
States in Hitler war.

Pradžioje dėkoja už palankumą 
baltam, už pasirodžiusį straipsnį, 
toliau aiškina, kaip buvo Pabal
tijo valstybės okupuotos, kas 
nutiko vokiečių okupacijos me
tais. Prisimena sudarytas sutar
tis, kaip jas sulaužė sovietai.

Savo aukomis paremk
tas organizacijas, kurios 
rūpinasi Lietuvos išlaisvinimu!

tojai galės žaisti tinklinį arba 
krepšinį, paplaukyti ežere arba 
atsigaivinti saunoje. Vakarais 
numatytas laužas ir “rock and 
roll” šokiai, grojant pagarsėju
siam latvių jaunimo orkestrui 
AKACIS.

Kongreso kaina 45 dol. užsi- 
registravusiem iš anksto iki rug
pjūčio 1 ir 80 dol. vėluojan- 
tiem. Mokestis vienai parai 22 
dol. Prašome čekius rašyti: Bal
tic Youth Congress, Ine., ir siųsti 
adresu: Vytas Volertas, 405 
Leon Avė., Delran, NJ. 08075.

Užsiregistravusiem bus pa
siųsta žemėlapiai ir kita infor
macija, liečianti kongreso vietą 
ir tvarką.

Stovyklavietė vadinasi Prie- 
saulė (priklauso latviam) ir yra 
apie 20 minučių nuo Concord 
miestelio. Ruošėjai prašo, kad tu
rį palapines jas atsivežtų. New 
Hampshire gamta yra nuostabiai 
graži ir laikoma viena iš gar
sesnių Amerikos kurortinių 
vietų. Kalneliai pušaitėmis ir 
beržais apaugę ir tarp jų tyro 
vandens upeliai vinguriuoja. Iki 
pasimatymo rugpjūčio 18-tą!

Jonas V. Dunčia

PENNSYLVANIJOS LIETUVIŲ DIENA

šv. Kazimiero bažnyčioje Los Angeles, Calif., Švenčiant tos parapijos rengiamą 3O-tą 
Lietuvių dieną, mišias aukoja Tėv. Kornelijus Bučmys, OFM, prel. Jonas Kučingis — 
tos parapijos klebonas ir prel. Vincas Baltuška. Nuotr. L. Kanto

Los Angeles, Calif., Šv. Kazimiero parapijos 30-tųjų Lietuvių Dienų iškilmės. Jungtinis 
choras atlieka kantatą “Mano protėvių žemė”. Diriguoja pats autorius — kompozitorius 
Bronius Budriūnas. Nuotr. L. Kanto

Lakewood Parke, Bemesville, 
Pa., rugpjūčio 14 vyks 69-oji 
Lietuvių Diena. Vadovė Elsie 
Kosmisky, Frackville, Pa., pa
skelbė, kad ši diena bus dar 
iškilmingesnė negu praėjusios.

Lietuvių Diena, kuri yra pa
stoviai rengiama nuo 1914 m. 
Pennsylvanijos lietuvių, yra lai
koma viena iš seniausių etninių 
švenčių rytiniame JAV pakrašty. 
Ankstesnieji emigrantai susi
rinkdavo kiekvieneriais metais, 
kad atgaivintų pažintis ir palai
kytų savo tautines tradicijas. 
Paskutiniu laiku šventės ren
gimu rūpinasi Lietuvos vyčių 
Anthracite kuopa, kurią sudaro 
pirmųjų emigrantų anūkai ir 
proanūkiai.

Šiemet etninę programą atliks 
Lazdynas, Rochester, N.Y., lie
tuvių tautinių šokių grupė. Taip 
pat pasirodys Lietuvos vyčių 
junjorų dainų ir šokių grupė iš 
New Philadelphijos ir Frack- 
villės. Jiem vadovauja Rita She- 
vokis ir Sesuo Angelą, CJC.

MIRĖ
ELIZABETH L. LEONARD

Elizabeth L. Leonard, sulau
kusi 71 m. amžiaus, mirė bir
želio 30 Tobyhanna, Pa., Nu
liūdime liko ilgametis Darbinin
ko skaitytojas vyras Andrew B. 
Leonard (Lenkauskas), sesuo 
Rose M. Sudiek, Glendale, Ariz. 
ir kiti giminės.

Velionė anksčiau gyveno North 
Arlington, N.J., ir priklausė 
prie Sopulingosios Dievo Moti
nos parapijos, Keamy, N.J. Ji 
buvo gimusi Nanticoke, Pa. Jos 
tėvai: John J. ir Bessie (De Ha- 
ven) McGraw.

Gedulingos pamaldos už ve
lionę buvo laikomos liepos 4 St. 
Ann’s parapijos bažnyčioj, 
Tobyhanna, Pa., o liepos 5 — 
Sopulingosios Dievo Motinos 
parapijos bažnyčioj, Keamy, 
N.J. Mišias aukojo klebonas kun. 
Domininkas Pocius. Palaidota 
Holy Cross kapinėse, N. Arling
ton, N.J.

Žarija, Schuylkill apskrities lie
tuvių choras, taip pat pasirodys. 
Adv. John Domalakes iš Frack
ville bus ceremonijų meisteris. 
Po meninės programos šokiam 
muziką parūpins Dennie Har- 
dorek ir jo orkestras.

Kultūrinėj salėj bus atidaryta 
lietuviškų dirbinių paroda. Vi
sas šios metinės šventės pelnas 
skiriamas neseniai atidaryto 
Lietuvių Kultūros Centro, 
Frackville, Pa., išlaikymui.

Trečias Lietuvių Dienų me
tinis banketas įvyks rugpjūčio 
13 Apreiškimo salėje, Frack
ville, Pa. Vakarui vadovaus 
Anna Klizas Vargo ir Anne 
Mane Lithkowsky. Metų iš
kiliausiu lietuviu vyru išrinktas 
Lietuvos vyčių kuopos ir Lie-

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

J. Puzino, Rinktiniai raštai.
I ir II tomas. Įrišti į kietus vir
šelius. Už abu tomus 35 dol.

B. Kviklio, Kauno arkivysku
pija. Gausiai iliustruota, įrišta.. 
23 dol.

P. Razmino redaguota, Kražiai. 
Monografija. 12 dol.

A. Gailiušio, Visaip atsitinka. 
Novelės. 6 dol.

V. Kavaliūno, Dalia. Romanas. 
7 dol.

B. Ramanausko, Aš savo dalį 
atlikau. Religiniai skaitiniai. 12 
dol.

S. Ylos, Ateitininkų vadovas.
II laida. 8 dol.

II Pasaulio Lietuvių Dienos. 
5 dol.

A.P. Bagdono, Žodžiai į tolį. 
Poezija 5 dol.

R. Raid, Wenn die Sowjets 
kommen. Vokiečių kalba apie 
sovietų žiaurumus okupacijos 
metu Pabaltijo kraštuose. 12 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

šios ir kitos lietuviškos kny
gos bei muzikos plokštelės gau
nama Darbininko administraci
joj: 341 Highland Blvd., Brook- 
lyn, N.Y. 11207. 

tuvių Kultūros Centro preziden
tas Joseph Yezelinas iš Shenan- 
doah. Iškiliausia lietuve mote
rim išrinkta Bernice Mikatavage 
iš Minersville, Lietuvos vyčių 
Anthracite kuopos organizatorė 
ir pirmoji pirmininkė.

Kun. Al. Bartkus, Lietuvos vy
čių Anthracite kuopos dvasios 
vadas, yra Lietuvių Dienos ir 
banketo koordinatorius.

Dėl smulkesnių informacijų 
galima kreiptis į Lietuvių Die
nos komiteto sekretorę Mrs. Ann 
Carlitus, RD Ringtown, PA 
17967. Jos telefonas 717 889- 
3839.

LIETUVIŲ KILMĖS 
VAIKŲ STOVYKLA

Lietuvių kilmės vaikų stovyk
la įvyks Dainavoje rugpjūčio 28- 
rugsėjo 4. Stovyklos programą 
praves sės. Ignė Marijošiūtė 
iš Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno, Putnam, Conn. Sto
vyklos programoje vaikai pra
moks lietuvių kalbos, tautosa
kos, meno, dainų, tautinių šo
kių, susipažins su Lietuvos pra
eitimi, tautiniu atgimimu ir da
bartine Lietuva. Stovyklos štabą 
organizuoja Birutė Bublienė.

Registracija tęsis iki rugpjū
čio 4. Nors kai kuriem jau bus 
prasidėjęs mokslas, tačiau ši 
stovykla tikrai atsvers poros 
dienų praradimą mokykloje.

Registracijos anketas galima 
gauti rašant: LITHUANIAN 
HERITAGE CAMP, G. Kriau
čiūnienė, 1816 Tecumseh 
Diver Drive,Lansing, MI. 48906.

— Lietuvių Krikščionių Dar
bininkų Sąjungos atstovybė Chi- 
cagoj liepos 2 papildyta. LKD 
sąjungos veikėjų susirinkime su
tarta, kad dabar laisvąjame pa
saulyje sąjungos atstovybę suda
rys: prof. dr. Antanas Macei
na, kun. dr. Viktoras Rimšelis, 
kun. dr. Kornelijus Bučmys, ra
šytojas Adolfas Merkelis, inž. 
Vladas Sinkus ir Vytautas Vai
tiekūnas.

— PLB seimo metu buvo 
svarstyti ir Lituanistinės kated
ros reikalai. Katedros reikalam 
iki rugsėjo 1 dar reikia sutelk
ti apie 50,000 dol. Kazys ir 
Eugenija Gimžauskai, seimo at
stovai iš St. Petersburg, Fla., 
prel. dr. Vytautas Balčiūnas, sei
mo atstovas iš Thompson, Conn., 
ir Juozas Pažemėnas, svečias iš 
Queens Village, N.Y., Lituanis
tikos katedrai paaukojo po 1000 
dol. Aukos katedrai išrašytinos 
Lithuanian World Community 
Foundation vardu ir siųstinos į 
PLB būstinę, 5620 S. Claremont 
Avė., Chicago, III. 60636.

— Moksleivių ateitininkų są
jungos centro valdyba praneša, 
kad vasaros stovykla Neringoje 
nuo liepos 31 iki rugpjūčio 13 
neįvyks. Prašoma apie tai praneš
ti draugam ir pažįstamiem.

— Vysk. Antanas Deksnys, 
besirūpinąs Vakarų Europos lie
tuvių sielovada, birželio 15 po
piežiškos Šv. Kazimiero lietu
vių kolegijos koplyčioje Romoje 
suteikė dijakonato šventimus 
dviem kolegijos auklėtiniam: Ka
zimierui Kaknevičiui iš Toronto 
ir Danieliui Staniškiui iš Phi
ladelphijos. Abu dijakonai ką tik 
baigė trečią teologijos kursą do
mininkonų universitete “Ange- 
licum” Romoje. Po vasaros atos
togų jie tęs teologijos studijas ir 
ateinančių mokslo metų pabai
goje priims kunigystės šventi
mus.

— Penktojo pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso atstovai stu
dijų dienų metu išrinko naują 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos valdybą. Pirmininku iš
rinktas Gintaras Grušas. Kiti val
dybos nariai: Rita Bureikaitė, 
Tadas Dabšys, Danutė Baraus- 
kaitė-Mažeikienė, Ginta Palu
binskaitė, Linas Polikaitis ir Re
gina Stančikaitė. Visi iš Los An
geles. Jie laimėjo prieš Chicagos 
sąrašą.

— Lietuvių draudžiamosios 
spaudos paroda, sėkmingai ro
dyta Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu Chicagoje, persiųsta į V. 
Vokietiją- ir liepos 24-31 buvo 
rodoma Šv. Ulricho namuose, 
Augsburge, įvykusios Europos 
lietuvių savaitės metu.

— Santaros-Šviesos 30-tasis 
suvažiavimas vyks rugsėjo 8-11 
Tabor Farm, Sodus, Mich.

— Mokytojų studijų savaitėje, 
kuri bus rugpjūčio 14-21 Dai
navoje, Stasė Petersonienė, Pe
dagoginio lit. instituto lektorė, 
skaitys paskaitą “Kūryba”.

— Montrealio katedroje 
ekumeninėmis pamaldomis bu
vo paminėta į Sibirą trėmimų 
sukaktis. Minėjimą rengė lat
viai. Dalyvavo estai, vengrai, 
ukrainiečiai ir lietuviai. Lietu
viam kunigam atstovavo kun. J. 
Kubilius, SJ, ir kun. S. Šileika, 
SDB. Aušros Vartų parapijos 
choras, vadovaujamas A. Stanke
vičiaus, giedojo bažnyčioje, 
Taip pat giedojo ir latvių choras.

— Lietuvių Fondo centrinė 
raštinė Chicagoj birželio 1 per
sikėlė į erdvesnes patalpas. Nau
jas adresas: 3001 West 59th 
Street., Chicago, III. 60629. Te- 
lef. 312 471-3900.

— Lituanistikos Instituto su
važiavimas įvyks rugsėjo 3-4 
Lietuvių namuose, Toronte. Su
važiavimo pagrindinė tema yra 
“Aušros” laikotarpis. Programa 
rūpinasi dr. J. Slavėnas, rezer
vacijomis viešbučiuose rūpinasi 
sekretorė dr. J. Reklaitienė. In
stituto pirmininkas yra prof. dr. 
R. Šilbajoris.

— Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos centro valdyba tradicinį, 
spaudos balių rengia spalio 1 
Chicagos Jaunimo Centro di
džiojoj salėj. Jame bus įteiktos 
Dr. Petro Daužvardžio fondo 
premijos jauniesiem spaudos 
darbuotojam.
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Redakcijoj
Laikraščio redaktorius, gero

kai išbraukęs jauno reporterio 
straipsnį, sako jam:

— Venkit nereikalingų žodžių 
ir išsireikškit kaip galima trum
piau!

Kitą dieną jis gauna prane
šimą:

— New Yorke John Stevens^ 
uždegęs degtuką, norėjo patik
rinti, kiek tanke gazolino. Velio
nis buvo 36 metų.

Beprotnamy
Vienas pacientas kreipiasi į 

naują auklėtoją sakydamas:
— Mes jus labiau mylim negu 

prieš jus buvusį.
— Labai džiaugiuos, — atsa

ko auklėtojas. — O kodėl gi?
— Paprastai. Prie jūsų jaučia

mės taip jaukiai, tartum jūs 
būtumėt vienas iš mūsų.

Susiorientavo
Studentas, sutikęs ūkininką, 

vedantį du jaučius parduoti, no
rėdamas iš jo pasijuokti, sako:

— Na, kur gi taip skubinate 
visi trys?

— Laimė, kad sutikome ket
virtą! Keturiese bus linksmiau, 
— atsakė ūkininkas.

Paguoda
— Mielasis, — sako mergai

tė savo sužadėtiniui, — aš išvi
riau pietus, o šuo juos suėdė.

— Nenusimink, — pasakė jau
nuolis, — aš tau nupirksiu kitą 
šunį.

Pasakos
— Mamyte, ar visos pasakos 

prasideda: “Vieną kartą buvo...”?
— O, ne visos, dukryte. Kitos 

pasakos pradedamos dar šitaip: 
“Deja, posėdis per ilgai užsitę
sė. Aš greit dar nepareisiu. Ne
lauk manęs ...”

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

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

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

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

Stiprumas
Kavinėje prancūzų kino akto

rius pasakojo bičiuliams, kaip, 
atvykęs į Japoniją, nutarė para
gauti ryžių degtinės. Jis išgėręs 
vieną taurelę, ir viskas aplin
kui ėmę judėti ir suktis. Tada 
pasišaukęs padavėją ir paklau
sęs:

— Ar jums neatrodo, kad ši 
degtinė per stipri?

— Gerbiamas pone, — man
dagiai atsakęs padavėjas: —■ tai 
visai ne degtinė. Tai paprasčiau
sias žemės drebėjimas.

Buteliai ir veidas
Laužo rinkėjas kreipiasi į vie

no namo šeimininkę:
— Ar neturite tuščių alaus bu

telių?
— Ne, — atsako susiraukus 

šeimininkė, — argi aš atrodau, 
kad gerčiau alų?

— O, tai tada gal turite acto 
butelių?

Vanduo
— Ką reikia padaryti, kad ne

būtų vandens namuose? — klau
sia Juozas.

— Nemokėk sąskaitų už van
denį, — atsako Jonas.

Nakvynė
Jurgis: Jei nori pas mane 

nakvoti, turi pats pasitaisyti lovą.
Petras: Gerai.
Jurgis: Tvarkoje. Štai pjūklas, 

ir plaktukas.

Vedybinis gyvenimas
— Kada gi iš tikrųjų tamsta 

pažinai savo vyrą?
— Deja, per vėlai. Tiktai po 

vedybų.

Naujokas
Puskarininkis priekaištauja 

naujokui:
— Tu tikras asilas! Nemoki 

laikyti šautuvo, nesupranti 
mano įsakymų. Iš visko matyti, 
jog esi iš kvailos šeimos. Kas 
buvo tavo tėvas?

— Generolas, pone puskari
ninki.

Už savo pinigus
Vyras: Kas tai? Vėl nusipir

kai suknelę?
Žmona: Tik nesikarščiuok, aš 

ją pirkau už savo pinigus.
Vyras: Už savo? Kur juos ga

vai?
Žmona: Pardaviau tavo kaili

nius.

Dieta
— Pasakykite, kuo lesinote 

vištelę, kad ji tokia liesa? — 
klausia keleivis valgykloj.

— O kodėl jus tai domina?
— Aš irgi norėčiau suliesėti.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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

Norį įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ, P O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELį, 212 Elderts Lene, Woodhaven, N.Y. 11421, tol. Ml 7-8637.

BRIDGES is a monthly newsletter in the English 
language published by the Lithuanian American Com- 
munity. It is geared fbr those Lithuanians who do not 
understand Lithuanian būt are interested in the Lithuanian 
culture. The newsletter is published monthly and the 
subscription rate is 5 dol. per year. The readers of Darbi
ninkas are urged to urge the Lithuanians in their local 
communities to subscribe this newsletter for their sons and 
daughters interested in their heritage. Write to: Bridges, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

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

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

Užsakau "Lithuanian Cookery” už 8 dol. Persluntlmaa- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardš ------------------------------------------- —--------------------

Numeris, gatvė -------------------------- ------------ ------- —------------------

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

SUVENYRAI

Automobiliam lipinukai (de- 
cal), Lietuvos Vytis su trispalve 
ir stilizuotas Vytis, lipinama iš 
vidaus. Lietuvos Vytis su tri
spalve ir Amerikos-Lietuvos vė
liavomis bei Vyčiu, lipinama 
išorėj. Kaina po 1 dol.

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

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

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

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 
IŠMOKTI

Introduction to Modem Lith
uanian —10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas
— 8 dol.

Lietuvių kalbos žodynas vai
kam. Paveiksluotas — 6 dol.

Pridedama persiuntimui po 1 
dol. už kiekvieną knygą.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos bei lietuviškos muzikos 
plokštelės, o taip pat ir įvairūs 
lietuviški suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj: 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

BALTINUKAI — T SHIRTS, 
trijų spalvų, su Lietuvos 
trispalve ir Vytimi bei Įra
šu “Lithuanian and proud 
of lt” :vaikam(boy’ssize) 
S (6-8), M (10-12), L (14- 
16), suaugusiems (man’s 
size) S (34-36), M (38-40), 
L (42-44), XL (46-48). Kaina 
su persiuntimu tik 6 dol. 
Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

VASAROS 
PASISKAITYMAI

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

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

B. Raila, Raibos agavos. 
Prisiminimai. Kietais viršeliais. 
12.00 dol.

G. Galva, Ernestas Galva
nauskas, politinė biografija. Kie
tais viršeliais. 18.00 dol.

G. Tautvytis, Gyvenimas oku
puoto) Lietuvoj. 10.00 dol.

B. Ramanauskas, OFM, Aš 
savo dalį atlikau ... Religinių 
straipsnių rinkinys. 12 dol.

A. Cailiušis, Visaip atsitin
ka. Novelės. 6 dol.

V. Kavaliūnas, Dalia. Roma
nas, kietais viršeliais, 7 dol.

Pr. Razminas, Kražiai. Dides
nio formato, įrišta. 12 dol.

A. Budreckis, DLK Algirdas. 
Istorinis veikalas, įrištas. 16 
dol.

A. Rukša, Kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. III tomas, 
įrištas. 19 dol.

M. Karaša, Gyvenimo sū
kuriuose. Įrišta. 12 dol.

E. Juciūtė, Pėdos mirties zo
noje. Pergyvenimai Sibire. 10 
dol.

Br. Kviklys, Telšių vyskupija. 
Gausiai iliustruota, įrišta. 20 
dol.

Br. Kviklys, Vilkaviškio vys
kupija. Gausiai iliustruota, įriš
ta. 23 dol.

J. Brazaitis, Raštai. I, II ir III 
tomai. Įrišta. Po 15 dol.

L. Kerulis, Išvežtųjų lietuvių 
sąrašas. Didelio formato. 20 
dol.

J. Prunskis, Lietuviai Sibire. 
Didelio formato albumas. 23 
dol.

A. Kezys, Chicago. Fotografi
jų albumas. 20 dol.

Palikę tėviškės namus. Kapi
nių paminklai. 20 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos muzikos plokš
telės ir suvenyrai gaunama Dar
bininko administracijoj. 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. AnastasL B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER 

296-4130

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 įdomią knygą “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.

Sunny Hills, Fla., buvo paminėta 12-kos metų sukaktis. 
Minėjime gausiai dalyvavo ir lietuviai. Čia matome Ju
lytę Čepukienę prie savo kūrinių. Julytė ir Boleslovas 
Čepukai yra vieni iš pirmųjų Sunny Hills gyventojų ir aktyviai 
reiškiasi lietuviškoje veikloje.

SUNNY HILLS, FLA.
Liucija ir Vladas Adomavi

čiai iš New Jersey persikėlė pa
stoviam apsigyvenimui į Sunny 
Hills, Fla. Adomavičius buvo 
žymus futbolistas Lietuvoje.

Vincas Mamaitis su savo cho
reliu buvo išvykęs į Chicagą ir 
dalyvavo dainų šventėje.

NAUJA 
PLOKŠTELĖ

Kur bakūžė samanota. Ričar
das Daunoras įdainavo: Kur 
bakūžė samanota, Auki, berželi, 
Anoj pusėj Dunojėlio, Ėsk, kar
vute, Augau pas savo tėvelį, 
Neturiu aš namelių, Šią naktelę 
per naktelę, Išėjo tėvelis į žalią 
girelę, O, gimtine, 6 arijas iš 
operų. Kaina 10 dol. Persiunti
mui pridedama 1 dol. Gaunama 
Darbininko spaudos kioske, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

AMBER HARVEST 
Fresh fruits 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. Atidarą nuo 8 iki 7 vai.
(kampas 111 St.) nuo pirmadienio
847-9225 iki šeštadienio

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

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

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

MŪSŲ
MAŽIESIEM

Grybs, grybs. Dainorėlis su 
daigom. 3 dol.

B. Š. Nalienės, Kalnų gėlytė. 
Iliustruota. 2 dol.

B. Vaivorytės, Gyvūnų sodyba. 
Iliustruota. 3 dol.

R. Scarry, Mano žodynas. Iliu
struotas su lietuviškais ir angliš
kais užrašais. 6 dol.

f M. D. Tamulionytės, Lietu
viais norime ir būt. Vadovėlis 
su iliustracijom mokytis lietuvių 
kalbai. Su kalbos pratimų priedu. 
24 dol.

Persiuntimui pridedama 1 dol.
Šios bei kitos lietuviškos kny

gos, suvenyrai, lietuviškos muzi
kos plokštelės gaunama Darbi
ninko administracijoj: 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Sparčiai auganti milijoninė

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA 
KASA

Yra geriausia ir patogiausia bankinė įstaiga 
visiems lietuviams.

KASA už paprastas taupymo sąskaitas moka 9%
Už IRA pensijų indėlius KASA šiuo metu moka 10%
Už didelius ir mažus certifikatus KASA moka kiek galima aukščiausius procentus.
Visiems taupytojams KASA lengvomis sąlygomis suteikia visų rūšių paskolas.

“KASA priima švenčių ar atostogų plano taupymo indėlius Ir už juoe taip put moka 
9% palūkanų”.

— KIEKVIENO ASMENS INDĖLIAI KASOJE APDRAUSTI IKI 100,000 DOI------
KASOS įstaiga veikia savaitės dienomis nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro, o penktadieniais 
iki 6 vai. ir šeštadieniais iki 5 vai. vak.
KASOS adresas: 86-01 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418
Telefonas: (212) 441-6799

KASA kviečia visus jungtis į lietuvišką taupymo įstaigą, 
to----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----
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MIRĖ MOKYTOJAS 
PRANAS RAZMINAS

>*: Chicagoje liepos 11, pirma- 
^dįenį, 6 v.r. mirė mokytojas ir 
-.literatas Pranas Razminas. Pa* 
Išlaidotas liepos, 14, ketvirtadienį. 
£ Velionis buifo gimęs 1908Kur- 

tuvėnų parapijoje, Šiaulių ap
skrityje. Buvo baigęs Kražių 
gimnaziją. Prancūzų kalbą ir li
te ragūrą studijavo nuo 1931 
Vytauto Didžiojo Universiteto 
teologijos-filosofijos fakultete. 
Studijas baigė 1940. Mokyto

A.A.
JONUI JASIUI JASIUKEVIČIUI

mirus, jo žmoną Pranę, dukras Danutę su šeima ir Ziną, 
sūnų Vytautą su šeima ir kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame.

New Londono apylinkės
Lietuvių Bendruomenės nariai

A.A. 
JONUI JASIUI

mirus, jo žmoną Pranę, dukras Danutę ir Ziną, sūnų 
Vytautą Ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Leonilda ir Juozas Giedraičiai

A.A. 
Dr. KAZIUI VILEIŠIUI

mirus, jo brolį — Liet. Bendruomenės Tarybos narį ir 
visuomenininką dr. Petrą Vileišį ir kitus gimines bei 
artimuosius širdingai užjaučiame.

L.B. Connecticut Apygardos Valdyba

A.A.
JUOZUI MATUSAIČIUI

mirus, žmonai Onai, dukrai Vidai, sūnui Vidmui ir jų 
šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir liūdime kartu.

Algis ir Lyvija Garsiai 
Albertas ir Jūratė Drukteiniai 
Šarūnas ir Justina Garsiai

A.A.
Dr. KAZIUI VILEIŠIUI

javo Lazdijų gimnazijoje nuo 
1937 iki 1940.

Vokietijoje mokytoju buvo 
Wiešbadeno ir Kasselio lietuvių 
gimnazijoje. Atvykęs į Ameriką, 
apsigyveno Chicagoje. Dirbo 
Cicero aukštesniojoje lituanisti
nėje mokykloje, pedagoginiame 
institute. Visą laiką reiškėsi 
aktyviai kaip mokytojas, visuo
menininkas. <

Priklausė prie ateitininkų me
no draugijas Šatrija. Spaudoje 
reiškėsi Ateityje, Pavasaryje, 
Drauge, Laiškuose Lietuviams 

(trijuose konkursuose laimėjo 
I-mą premiją). Be straipsnių, 
yra rašęs ir beletristikos. Vo
kietijoje rotatoriumi išleido Gi
rių ereliai 1947.

Paskutinis jo darbas buvo 
“Kražių monografijos s u reda
gavimas. (Monografija gau
nama ir Darbininko administra
cijoje.)

Šležų sukaktis
Gausiame giminių, draugų ir 

Bostono kultūrininkų būry ge
gužės 21 Bostone buvo pami

Dr. JUOZUI PETUKAUSKUI - VIDUI

mirus, jo žmonai dr. Emilijai, sūnums ir kitiems 
artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Birutė Paprockienė

A.A. 
Dr. JUOZUI VIDUI

mirus, mielai žmonai p. Emilijai, sūnums dr. Sauliui ir 
dr. Algiui su šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Dr. V. Ingelevičius
G. Kudžmienė
V. ir M. Vygantai

Mylimam vyrui, tėvui, broliui ir sūnui
A.A.

ANTANUI IVAŠKAI
mirus, dideliame skausme likusius žmoną, vaikus, seserį 
ir tėvą bei visus gimines širdingai užjaučia Ir drauge liūdi

Aušra, Antanas. Rita ir Paulius Sabaliai 
Birutė ir Paulius Bagdžiūnai 
Ona Barauskienė

Brangiam Draugui 
A.A.

ANTANUI IVAŠKAI

per anksti iškeliavus amžinybėn, giliausią užuojautą 
reiškiame mūsų draugei žmonai Gintarei, vaikams — 
Ritonei, Tomui, Pauliui ir Gailei, tėveliui p. Ivaškai, 
seseriai Teresei Landsbergienei su šeima ir visiems arti
miesiems.

Liūdime kartu su jumis
Nijolė ir Jonas Ulėnai

nėta kapitono Albino Šležo ir 
Onos Šležienės - Vanagaitytės 
50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktis.

Tokios sukaktys šiandien jau 
retas įvykis, šios šeimyninės 
šventės iniciatorium buvo jų 
sūnus filmininkas Romas Šležas.

Gražioj ir erdvioj savo namų 
sklype pastatytoj palapinėj buvo 
suorganizuotos šaunios vaišės. 
Kadangi abu sukaktuvininkai 
yra buvę Klaipėdos krašto gy
ventojai, tai tokia proga pats 
“buvęs klaipėdietis“, rašytojas 
Antanas Gustaitis jiem skirtoj 
kalboj vaizdžiai priminė anuos 
gražiuosius gyvenimo ir bend
ravimo laikus. Ona Šležienė yra 
nusipelniusio Mažosios Lietu
vos veikėjo ir sukilimo rengėjo 
Jono Vanagaičio duktė. Kapito
nas Albinas Šležas yra ėjęs įvai

rias atsakingas pareigas ūbavęs 
Klaipėdoje buvusio pulko vado 
pulk. Lanskoronskio adjutantu, 
rūpinęsis įvairiais karių kultūri
niais reikalais.

Albino ir Onos Šležų vedybi
nio gyvenimo šventėj dalyvavo 
daug lietuviško jaunimo - su
kaktuvininkų vaikų draugai.

Nuoširdžiai sveikiname Albi
ną ir Oną Šležus, sulaukusius 
tokios gražios šeimyninio gyve
nimo sukakties. Linkime dar 
daug gražių ir laimingų gyveni
mo metų, (pž)

Iškyla į Mainą

Lietuvių pranciškonų sodyba 
Kennebunkport, Maine, yra vie
nas iš gražiausių gamtos kam
pelių. Čia daug kas atvažiuoja 
atostogauti, pailsėti ar bent 
trumpai pabendrauti.

Kiekvieną vasarą toj gražioj 
sodyboj pranciškonai surengia 
gegužinę — pikniką. Šiais me
tais liepos 10 suvažiavo gal dau
giau nei pusė tūkstančio įvai
raus amžiaus tautiečių.

Mišių metu pamoksle Tėv. 
Leonardas Andriekus, 0FM,pa
žėrė daug gilių minčių. Per mi
šias giedojo Šv. Kazimiero para
pijos iš Brocktono cho
ras, kuriam vadovauja 
Jūratė Lalienė. Ji yra baigusi 
Vilniaus konservatoriją ir prieš 
kelerius metus yra atvykusi pas 
savo vyrą į JAV.

Po mišių vyko pietūs ir pa
bendravimas. Vėliau meninę 
programą atliko Onos ir jos 
sūnaus Gedimino Ivaškų vado
vaujamas Bostono tautinių šokių 
sambūris. Didelių ir žalių me
džių prieglobsty mūsų šokėjai

JŪRA STRIMAITIS, ADVOKATĖ 
— KEHOE, DOYLE, PLAYTER, 
NOVICK & STRIMAITIS - Nina 
Hamilton Place; Boston, MA. TEL: 
617 - 338-0070 Lynn, MA, TEL.: 617 
599-8188. Mūsų devynių advokatų 
firma specializuojasi įvairiose 
srityse.

BnnK-Bv-mnii
Pfjstngepud both tuuys

Fost, umvEniefltprivatE, safeJ
That's uutiat BanKIIK-BV-HIRMis
Greitai, prieinamai, privačiai, miglai, nemoka--
mal. Tai taupymas paltu So. Boston Savlngs

t
 Bank būdu. Ar Jums rtlkia pinigus padėti | ban

ką ar juos atsiimti, t»l galite atlikti namie bet 
kuriuo laiku. Jūsų s tuntą gavąa, bankas tuoj Į-

X, traukia sumą Į sąskaitą. Prisideda Ir užtikrlnl-
mes, kad jūsų pinigą i pelno aukščiausius

/ AM procentus, 
EhHt leidžiamus Įstatymų. «
p lengvo taupymo bū-. •

do per paštą skambinkit Nr.
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

šoko pasigėrėtinai. Po to didžiu
lėj salėj šv. Kazimiero parapijos 
choras padainavo eilę gražių lie
tuviškų dainų.

Atvykę į Šį renginį tokioj .gra
žioj sodyboj, tikrai nesigailėjo. 
Diena buvo saulėta ir nekaršta.

BOSTONO 
PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Rugpjūčio 14 — LB Bostono 
apygardos diena Maironio 
parke Worcestery.
Rugpjūčio 14 Minkų radijo 

valandėlės 49 metų sukaktuvi
nis piknikas — gegužinė Romu
vos Parke, Brocktone.

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

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

Spalio 2 — Laisvės Varpo ru
dens renginys So. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos salėje.

Brocktono Balfo 72 skyrius 
spalio 22, šeštadienį, 6:30 vai. 
vak. rengia rudens šalpos va
jaus pobūvį Sandaros salėj, 30 
Intervale St., Brocktone.

Lapkričio 13 — Šv. Petro pa
rapijos kalėdinis bazaras.

Lapkričio 20 Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimas.

Jono Vanagaičio šaulių kuopos 
25 metų sukakties minėjimas 
įvyks lapkričio 27.

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

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

mirus, seseriai Ritai Bagdonienei Ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Sofija Purienė
Aldona ir Juozas Sodaičiai 
Valerija ir Jonas Šileikiai 
Ona ir Kostas Žolynai

A.A.
Diplomuotas miškininkas

JONAS BRAZAUSKAS

mirė 1983 liepos 25 Watert>uryje.
Gimė Sagotosios parapijoje Lietuvoje, Amerikoje 

Išgyveno 34 metus. Priklausė prie Lietuvių Bendruome
nės, ateitininkų, Lietuvių Fronto Bičiulių, buvo Lietuvių 
Fondo įgaliotinis, Balto direktorius Connectlcuto valsty- 
Joje.

Liko dideliame nuliūdimo žmona Albina Bielskytė, 
duktė Jonė Aehbumo, anūkė Aleksandra Ir žentas Kana. 
Amerikoje liko brolis kun. Pijus Brazauskas, Kanadoje 
brolis Zigmas ir sesuo Albina Razmlenė. Lietuvoje liko 
trys seserys.

Pašarvotas Stokos koplyčioje, 134 Hlghland Avė., 
Watorbury.

Išlydimas liepos 30, šeštadienį, 9 v. Iš koplyčios j 
šv. Juozapo bažnyčią. Po pamaldų bus palaidotas lie
tuvių kapinėse.

Nuliūdę: žmona, duktė, anūkė, lentas ir kiti giminės.

A.A.
Inž. ANTANUI IVAŠKAI

staiga ir netikėtai mirus, didžiausiame skausme paliku
sius žmoną Gintarę ir vaikus, tėvą Povilą, seserį Teresę 

Landsbergienę su šeima bei kitus gimines nuoširdžiai 
Ir giliai užjaučiame.

. A. ir B. Bagdžiūnai
G. ir B. Bagdžiūnai
J. Matulaitienė
R. ir D. Šileikiai -
D. ir N. Vounasiai

A.A.
Inž. ANTANUI IVAŠKAI

netikėtai atsiskyrus Iš mūsų tarpo, didžio skausmo 
prislėgtą žmoną Gintarę Ir valkus, seserį Teresę Lands
bergienę su šeima, tėvą Povilą ir kitus gimines nuo
širdžiai užjaučiamo Ir kartu liūdime.

Daiva ir Arvydas Barzdukai 
Aldona ir Stepas Kinduriai 
Elena ir Stasys Mickai 
Meilė ir Tadas Mickai
Regina ir Alfonsas Petručiai 
Genė ir Kazys Vasaičiai 
Dana Cunningham 
Antanas Dundzila

MJRKD* AMCMIBALD PRES/DEV7

411*4X5 THE lEiDEP

South Boston

MEM8ER

‘Aipber Holidaįys” ®
1983 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

iŠ BOSTONO IR NEW YORKO
Rugpjūčio 3 —$1338.00 Rufltęjo 26 — $11104)0
Rugpjūčio 17 — $1528.00 Spalio 5 — $1229.00

(su Ryga) gruodžio 26 — $1175.00
rugsėjo 7 . $1338.00 (tu Ryga)
Rugsėjo 19 — $1143.00

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

Registracijos, Informacijos reikalu SKAMBINKITE 
1-800-722-1300 (TOLL FREE) 
Massachusstts ir Kanadoje 14517-288-8784

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, P.O. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127 
Tol. (617) 2B-S764

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUOŽIŪNAS.
• Prlcesarebasėdondoublsaccuptcyandarasubjėcttochange

Norlrrtlsm atsikviesti gIm Inai Atostogom — sutvarkome 
dokumentus.
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Prel. Ladas Tulaba, P.A., ir 
arkivysk. Lino Zanini, šv. Petro 
katedros Romoje administrato
rius, grįždami iš Romos, kur da
lyvavo Vatikano meno parodos 
atidaryme vietos muziejuje, lie
pos 21 nakvynei buvo sustoję 
pranciškonų vienuolyne Brook- 
lyne. Svečiai aplankė Kultūros 
Židinio pastatus, spaustuvę, A. 
Galdiko vardo dailės galeriją, 
lituanistikos biblioteką ir Religi
nės Šalpos įstaigą. Arkivysk. Za- 
ninio žinioje yra Vatikano mu
ziejų parodų rengimas pasaulio 
didmiesčiuose. Prel. L. Tulaba 
pranešė, kad naujasis Lomžos 
vyskupas leido Seinų katedroje 
lietuvių kalba mišias sekmadie
niais.

Antanas Ivaška, gyvenęs Mon- 
roe, Conn., staiga mirė liepos 
24 vakare, ištiktas širdies prie
puolio. Buvo apie 50 metų. Gi
liam nuliūdime liko žmona Gin
tarė Ivaškienė-Banaitytė, vaikai 
— Ritonė, Tomas, Gailė ir Pau
lius, tėvelis Povilas, gyvenąs Eli- 
zabethe, sesuo Teresė Landsber
gienė su šeima ir kiti giminės. 
Velionis niekada nesiskundė 
širdimi, buvo linksmas, malonaus 
budo, visiem paslaugus. Palai
dotas Putnamo seselių kapinėse.
Šeimai ir visiem artimiesiem
Darbininko redakcija ir admi-
nistracija reiškia užuojautą.

Kun. Vytautas Pikturna, pra
leidęs vasaros atostogas Europo
je, grįždamas į savo gyvenvietę 
Floridoje, sustojo Apreiškimo 
parapijoje Brooklyne, kur pava
duoja kleboną kun. Joną Pakal
niškį, kurs vasaros atostogų iš
važiavo į Kennebunkport, Mai
ne, lietuvių pranciškonų vasar
vietę.

Pavergtų Tautų savaitė pami
nėta liepos 17-27. Liepos 17 
buvo paradas, Central parko 
muzikinėje buvo kalbos. Žmonių 
dalyvavo gana mažokai. Ypač 
mažai buvo lietuvių. Savaitę 
prieš tai liepos 10, kita organi
zacija, pasivadinusi Captive Na- 
tions, Ine., rengė irgi Pavergtų 
Tautų minėjimą. Ten žmonių 
dalyvavo kur kas daugiau. Gaila, 
kad yra du rengėjai, kad žmones 
nesuburia vienam dideliam 
pasirodymui.

Aleksandras Žemaitis, Leonia, 
N.J., buvo sunkiai susirgęs ir 
keletą savaičių turėjo išgulėti li
goninėje. Dabar, grįžęs į namus, 
sveiksta žmonos dr. Marytės 
priežiūroje.

New York Times liepos 17, 
sekmadienio laidoje, iliustruo
tame priede įdėjo Marijanapo- 
lio, Thompson, Conn., kolegijos 
skelbimą. Skelbimas nedidelis, 
bet dėmesį patraukė įdėta 
stilizuota vytis. Buvo skelbiama 
tėvų marijonų vadovaujama mo
kykla, nurodoma sąlygos, kur ra
šyti dėl įstojimo.

APREIŠKIMO PARAPIJOS
LIETUVIŲ DIENA 
PIKNIKAS - GEGUŽINĖ
ĮVYKSTA RUGPJŪČIO 7, SEKMADIENĮ, 1983
PLATTDEUTSCHE PARKE,
1132 HEMPSTEAD TPKE, FRANKLIN SOUARE, 

LONG ISLAND, N.Y.

1 vai. — parko atidarymas
2:15 vai. —vėliavų pakėlimas, himnai
5 vai. — šokiai, grojant Jos Thomas orkestrui
7 vai. — laimėjimai

įėjimo auka — 3 dol, studentam — 2 dol. 
vaikai leidžiami nemokamai.

Specialiai kviečiamas jaunimas, kuris Apreiškimo 
parapijos patalpose lankė lituanistinę mokyklą.

Kviečiami ir čia dirbę mokytojai

Visi maloniai kviečiami atsilankyti

PARAPIJOS KLEBONAS, KUNIGAI IR TARYBA

Redakcija __ (212) 827-1352
Administr....... (212) 827-1351
Spaustuvė ..... (212) 827-1350 
Vienuolynas .. (212) 235-5962 
K. Ž. salė ..... 212) 827-9645

341 HIGMLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kun. Edvardas S. Nedzinskas, 
kaip praneša The Long Island 
Catholic, iš Šv. Pranciškaus li
goninės kapeliono pareigų pasi
traukė į pensiją. Kun. E. S. Ne
dzinskas yra kilęs iš V. Atsimai
nymo parapijos, Maspeth, N.Y.

Kun. Leonas Klimas, gyvenęs 
Shirley, N.Y., paminėjo savo ku
nigystės 50 metų sukaktį. Ku
nigu jis buvo įšventintas 1933 
birželio 11 Lietuvoje. Per Vo
kietiją į JAV atvyko 1951. Nuo 
1951 iki 1978, kada pradėjo pen
sininko dienas, kun. Klimas dir
bo įvairiose Rockville Centre 
vyskupijos parapijose: Our Lady 
of Loretto — Hempstead, Mary 
Immaculate — Bellport, St. Jude 
— Mastic Beach, Immaculate 
Heart novicijate kapelionas — 
Morgan Island, St. Patrick’s — 
Southhold.

Ona Juozėnienė, liepos 4 sa
vaitgalį besimaudydama pajūry
je, tiek perkalto saulėje, kad 
sunkiai susirgo. Visą savaitę 
gydėsi dr. Marijos Žemaitienės 
priežiūroje.

Poetas Bernardas Brazdžionis 
liepos 12 iš Los Angeles, Ca- 
lif., išskrido į Europą ir daly
vaus literatūros vakaruose Lon
done, Stockholme ir Augsburge, 
kur tuo metu vyksta Europos
lietuvių studijų savaitė. Grįžta
per New Yorką. Rugpjūčio 3, 
trečiadienį, jis bus Kennedy 
aerodrome nuo 2:30 v. iki 4:30 
v. popiet PanAm linijos pastate. 
Rudenį jis atvyksta į New 
Yorką ir čia spalio 2 dalyvaus 
literatūros šventėje ir premijų 
įteikime.

Gražina Rožė Jasinskienė- 
Mainelytė, gyvenanti St. Peters- 
burge, Fla., buvo nuvykusi į 
Chicagą ir dalyvavo Pasaulio 
Lietuvių Dienų visuose kultūri
niuose renginiuose. Iš ten at
siuntė sveikinimus Darbininko 
redakcijai.

Vanda ir Bronius Sutkai buvo 
išvykę atostogų į Los Angeles ir 
apylinkes. Iš San Bernardino 
kalnų atsiuntė sveikinimus Dar
bininko redakcijai.

Už a.a. Alfonsą Brinką, dramos 
aktorių, pranciškonų vienuoly
no koplyčioje liepos 17, jo mir-
ties dieną, buvo atlaikytos 
mišios. Aktorius Alfonsas Brin
ką mirė prieš porą metų Chica- 
goje.

Petras Jurgėla parengė “Spar
nuotų lietuvių” (apie Darių ir 
Girėną) antrą laidą. Pirmoji lai
dą buvo išleista 1935 čia Ame
rikoje. Knyga buvo plačiai pa
skleista Amerikoje ir Lietuvoje. 
Naują laidą perredagavo, papil
dė nauja medžiaga. Autorius da
bar ieško leidėjo. Rašant Dar
bininkui straipsnį apie lakūnų 
drąsų žygį, buvo pasinaudota šia 
P. Jurgėlos knyga ir Lietuvoje 
išleista knygele.

Tėv. Placidas Barius, OFM, 
liepos 25 atšventęs savo 
kunigystės 40 metų sukaktį.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, Brooklyno pranciškonų 
vienuolyno viršininkas, liepos 8 
išvyko į Kennebunkportą, kur 
liepos 10 dalyvavo Lietuvių die
noje ir pasakė pamokslą. Po to 
dar savaitei pasiliko atostogau
ti pranciškonų vienuolyne.

Pranciškonų vasarvietėje Ken- 
nebunkporte, Maine, sėkmingai 
praėjo Lietuvių diena, kuri 
buvo liepoos 10, sutraukusi la
bai daug žmonių iš įvairių apy
linkių. Giedojo pamaldų metu 
Brocktono Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos choras, taip pat 
atliko ir dainų programą. Tau
tinių šokių programą atliko 
Onos Ivaškienės ir jos sūnaus 
Gedimino Ivaškos vadovaujama 
šokėjų grupė iš Bostono. Pažy
mėtina, kad ši Bostono šokėjų 
grupė jau per 30 metų kasmet 
dalyvauja pranciškonų rengia
moje lietuvių dienoje ir atlieka 
tautinių šokių programą.

Cėsys Zamoiskis, Adelaidės 
LB apylinkės pirmininkas, su 
žmona Ona ir sūnumi Augiu, 
lankėsi New Yorke, apžiūrėjo 
miestą, taip pat apsilankė ir Kul
tūros Židiny, A. Galdiko galeri
joje, liepos 24 išskrido į Chi
cagą, o iš ten keliauja atgal 
į Australiją. New Yorke buvo 
sustoję pas Marytę ir Vitalį Žu
kauskus.

Aleksandras VVolosenko, Ro
mo Kezio sesers Danutės sū
nus, liepos 24 buvo pakrikšty
tas New Yorke. Krikšto apeigas 
atliko kun. Algimantas Kezys, 
SJ, iš Chicagos.

Arūnas Vaitužis, gyvenąs Wil- 
ton, Conn., išrinktas iš Staples 
gimnazijos VVestport, Conn., 
vykti į Baton Rouge, Louisiana, 
kur liepos 10-18 vyko Interna
tional Special Olympic Gamės. 
Arūnas Connecticut valstijai at
stovavo lengvosios atletikos 
srity. Jis yra geras bėgikas ir 
plaukikas. Turi daug auksinių ir 
sidabrinių medalių, o taip pat 
daugybę pergalės kaspinų. Arū
nas su savo seserimi ir broliais 
yra lankęs Maironio lituanistinę 
mokyklą New Yorke. Jo vyriau
sias brolis Viktoras jį lydėjo šio
je sportinėje kelionėje. Rungty
nės vyko Louisianos State uni
versiteto patalpose. Dalyvavo 
daugiau negu 4000 sportininkų.

NAUJA KNYGA

Antano Gailiušio — VISAIP 
ATSITINKA, novelės, išspaus
dintos pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne. Knyga turi 272 
puslapius, joje įdėta 9 novelės. 
Viršelį piešė dail. Romas Vie
sulas. Kaina 6 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoje.

Woodhavene išnuomojamas 
trijų kambarių butas I-mame 
aukšte. Skambinti 296-7322.

Išnuomojamas kambarys su 
baldais moteriai ar vyrui Wood- 
havene, N.Y. Skambinti 212 
847-7306.

QUEENS COLLIStt)N 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting 
— Welding — Frames straigh- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
Avenue, Richmond HilI, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone 
HI 1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

LB Patersono apylinkė a.a. Jo
no Jasio prisiminimui paauko
jo 30 dol. Darbininko spaudos 
darbam paremti. Kartu reiškia 
nuoširdžią užuojautą našlei Pr. 
Jasienei ir šeimai. Darbininko 
administracija už auką dėkoja.

Už Barboros Stukienės sielą 
Elizabetho Šv. Petro ir Pauliaus 
lietuvių bažnyčioje velionės vy
ras Albinas Stukas buvo užpra- 
šęw iškilmingas mišias liepos 10 
sumos metu. Mišias aukojo kun. 
Juozas Pragulbickas. Jų metu 
solo giedojo Balys Miškinis ir J. 
S. Bacho kūrinį smuikavo Ju
lius Veblaitis. Velionės vyras vi
sus pamaldų dalyvius pakvietė 
pietų į parapijos salę. Kai ku
rie dalyviai velionės prisimini
mui įteikė aukų. LB Elizabetho 
apylinkei aukojo 25 dol. — Ra
gauskai ir 15 dol. — Beržans- 
kienė. Darbininkui paremti au
kojo: 30 dol. — Bronė ir Pet
ras Lukai, 25 dol. — Kazys 
ir Regina Čiurliai, po 10 dol. 
— Juozas Šlepetis, Petras La- 
nys, Petras Normantas, Bitėnų 
šeima, po 5 dol. — Vacys Bud
nikas, Mikas Macys, Antanas 
Žindžius ir Vincas Staknys.

Sigitas Leimonas, atsilyginda
mas už metinę Darbininko pre
numeratą, atsiuntė 75 dol. Ad
ministracija dosniam skaitytojui 
nuoširdžiai dėkoja.

Ignas Kazlauskas, buvęs Jė
zuitų gimnazijos Kaune mokyto
jas, Kauno III gimnazijos direk
torius, lietuvių gimnazijos Miun
chene steigėjas ir pirmasis jos 
direktorius, Great Necko lietu
viškos mokyklėlės steigėjas ir 
jos vedėjas, Great Neck LB apy
linkės vienas iš steigėjų ir pir
masis jos pirmininkas, dabar LB 
Great Neck apylinkės garbės 
pirmininkas, Kultūros Židinio 
Brooklyne ypatingas garbės 
fundatorius, liepos 31 švenčia 
80-ąjį gimtadienį.

Solistas Mečys Razgaitis Pa
saulio Lietuvių Dienų metu lan
kėsi Chicagoj. Ta proga liepos 
9, šeštadienį, 5 vai. vak. Švč. 
M. Marijos gimimo bažnyčioj 
mišių metu giedojo solo M. Cibo 
“Tavęs aš ilgiuosi”. Liepos 10, 
sekmadienį, Tėviškės parapijoj 
per pamaldas giedojo Beethove- 
no “Dievo garbei” ir J. Stro- 
lios “Kaip grįžtančius namo 
paukščius”.

Lietuvių Kunigų Vienybės 
seimas įvyks rugpjūčio 17-18 
Philadelphijoj, Holiday Inn., In- 
dependence Mali. 4 ir Arch St. 
Paskaitas skaitys jėzuitų pro
vincijolas kun. Antanas Saulai- 
tis, kun. Petras Žemeikis, Šv. 
Petro ir Povilo lietuvių parapi
jos klebonas, Elizabeth, N.J., ir 
kun. Kazimieras Pugevičius. Inž. 
Vytautas Volertas kalbės apie 
pasiruošimą šv. Kazimiero su
kakčiai. Linas Kojelis kalbės 
apie tautybių katalikų rūpesčius 
ir Baltuosius Rūmus. Po Kunigų 
Vienybės seimo ten pat vyks Lie- 
tuvosvyčių sukaktuvinis seimas.

“Aušros” 100 metų sukaktuvių 
minėjimą spalio 29, šeštadienį, 
rengia LB New Jersey apygarda 
Šv. Petro ir Povilo lietuvių para
pijos salėje. Programoje rašyto
jo Pauliaus Jurkaus paskaita, 
meninė dalis, vakarienė ir šokiai.

Vitas Gerulaitis, Jr. buvo pa
rodytas televizijos 4 kanale lie
pos 20 programoje “Live at 
Five”. Buvo pasikalbėjimas su 
juo apie sportą, teniso žaidimą 
ir jo rengiamą labdaros reikalam 
teniso žaidimą ir “rock” muzi
kos koncertą. Apie jį parašė ir 
“The New York Post” dien
raštis tos pačios dienos laidoje, 
įdėjo ir nuotrauką. Ten rašoma, 
kad jis su kitu žymiu teniso žai
dėju John McEnroe sutarė drau
ge surengti teniso žaidynes ir 
koncertą. Tos teniso žaidynės 
buvo ketvirtadienį Flushing 
Meadows teniso aikštėse, gi 
koncertas — liepos 23, šeštadie
nį, Pier muzikinėje. Abu šie 
teniso žaidėjai skambina ir gi-, 
tara. Į koncertą sukvietė žymius 
rock muzikos specialistus. Įėji
mas į teniso rungtynes buvo 2 
dol., į koncertą — 10 dol. Pel
nas paskirtas Madison Sųuare 
berniukų klubui ir specialiems 
olimpiniam žaidimam. Vi
tas Gerulaitis jau anksčiau yra 
rengęs teniso aikštėse jaunimui 
teniso pamokas, apdovanojęs 
sviediniais bei raketėmis.

Ona Poniatovskienė

SVEIKINAME SUKAKTUVININKĘ

Anna Poniatowski rugpjūčio 4 
švenčia savo 90-ąjį gimtadienį. 
Sukaktuvininkė gimė Lietuvoje, 
Vilkaviškio apskrityje, Bartininkt 
kaime. Williamsburgo rajone 
Brooklyne išgyveno 80 metų ir 
priklausė prie Marijos Angelų 
Karalienės lietuvių parapijos 
tiek pat metų. Dabar ji gyvena 
pas savo dukrą Helen P. Bud- 

' riek ir sūnų Joną Maspethe, N.Y.
Sukaktuyininkė dabartiniu 

metu yra Apreiškimo parapijos, 
North 5th St., Brooklyn, N.Y., 
narė. Padėkos mišios bus aukoja
mos rugpjūčio 7, sekmadienį, 11 
vai. ryto. Šeimos nariai ir drau-

Kennebunkporte pranciškonų 
vasarvietė jau yra pilna vasa
rotojų. Jau prasidėjo ir kultūrinė 
programa. Liepos 31, sekma
dienį, bus solistės Daivos Mon- 
girdaitės koncertas.

Maldininkų kelionė į VVash- 
ington, D.C. planuojama rugsėjo 
10-11. Bus aplankyta Šiluvos, 
lietuviška koplyčia Nekalto 
Prasidėjimo tautinėj šventovėj 
ir Lietuvos atstovybė. Kelionę 
organizuoja Lietuvos vyčių 110 
kuopa Maspethe.

Dail. Kęstučio Zapkaus, spal
votą atviruką išleido Lincoln 
Center for the Performing Arts, 
Ine. Atvirukas pavadintas “Lin
coln Center/List Art Posters”. 
Tas pats plakatas, panaudotas at
viruke, yra išleistas ir didelio 
formato (38” x 50”). Viena pla
katų laidos dalis yra pasirašyta 
paties dailininko. Atviruką ir 
plakatą platina Lincolno centro 
galerija, kuri yra Metropolitan 
operos rūmų žemutiniame 
aukšte, šalia plokštelių ir suve
nyrų krautuvės.

Dail. Česlovas Janušas yra pa
minėtas “Lietuvių Dienų” žur
nalo gegužės numeryje. Jo foto
grafija atspausdinta viršely, 
paskui supažindinama su jo kū
ryba. Apie jį ir jo kūrybą rašo 
Paulius Jurkus. Straipsnis pava
dintas — “Kai saulė leidžias 
viršum vandenų”. Dailininkas 
prisimintas ir to žurnalo angliš
koje dalyje. Šiuo metu dailinin
kas yra gavęs naujų užsakymų 
sukurti didelio formato lietu
viškų gamtovaizdžių. Prie jų 
atsidėjęs ir dirba.

Dariaus ir Girėno 50 metų 
skridimo sukaktis buvo prisimin
ta liepos 16, šeštadienį, 3 v. 
popiet prie lakūnų paminklo, 
Lituanica Sųuare, Union Avė., 
Brooklyne. Minėjimą rengė la
kūnų paminklo komitetas ir Dar
bininkų Draugijos 7 kuopa, ku
riai pirmininkauja Bronė Spu- 
dienė. Ji ir šiam minėjimui va
dovavo. Invokaciją sukalbėjo 
Tėv. Petras Baniūnas, OFM. Kal
bą pasakė prof. dr. Jokūbas 
Stukas. Dr. Jonas Lenktaitis kal
bėjo, kaip Lietuvoje laukė at- 
skrendančių lakūnų. Dar kalbė
jo: Al. Marcelynas, Peter Wyte- 
nus, Lilija Šateikienė, Moterų 
Vienybės vardu — Elena Venys, 
Lietuvos vyčių vardu — Helen 
Kulber. Žmonių atsilankė apie 
60. Diena buvo labai karšta. Po 
minėjimo programos dalyviam ir 
svečiam vaišes surengė Bronė 
Spūdienė.

Kiekviena auka — didelė ir 
maža — Lietuvai reikalingai 

gai po to dalyvaus pietuose Win- 
ter Garden restorane, Ridge- 
vvoode.

Sukaktuvininkė turėjo 6 vai
kus: Anna (mirusi), Helen, John, 
Alexander ir žmona Eileen at
vyksta iš Havajų, Frank ir žmo
na Maxine iš Sherman Oaks, 
Calif., Bill ir žmona Flora iš 
Daytona Beach, Fla. Sukaktuvių 
džiaugsmu taip pat dalinsis 12 
anūkų ir 18 proanūkių.

Mrs. Anna Poniatowski buvo 
labai veikli Marijos Angelų Ka
ralienės parapijos narė, kai dar 
sveikata leido. Sukaktuvininkei 
linkime ilgiausių metų!

Dail. Romas Viesulas kalbės 
per dail. Adomo Galdiko sukak
tuvinę dailės parodą, kuri ren
giama spalio 15-16 Kultūros Ži
dinio didžiojoje salėje.

Lietuvos vyčių organizacijos 
specialus Lietuvos reikalam ko
mitetas išleido savo naują biule
tenį (birželio mėn. numerį). Čia 
pirmiausia rašoma apie bir
želio tragiškų dienų minėjimą 
Baltuosiuose Rūmuose, apie 
prez. Reagano Baltų Laisvės die
nos proklamaciją, toliau rašoma 
apie kun. Tamkevičiaus suėmi
mą, apie Jono Sadūno nuteisi
mą. Visi vyčiai raginami rašyti 
savo kongresmanam, kad būtų 
išgelbėti Amerikos Balso fondai, 
prisimenama Dariaus ir Girėno 
50 metų skridimo sukaktis. Su
rinkta ir kitos aktualios medžia
gos. Visi vyčiai raginami reaguo
ti, rašyti laiškus savo kongreso 
atstovam, laikraščiam. Biuletenis 
surašomas mašinėle, spausdi
namas ofsetu, 8 psl. Redaguoja 
Bemice Aviža, gi Lietuvos rei
kalų komiteto pirmininku yra 
dr. Jokūbas Stukas.

LANKĖSI DR. K. PEMKUS

Dr. Kazys Pemkus gyvena 
Sleepy Hollow Dundee, III., ir 
yra pasižymėjęs lietuviškų kny
gų rinkėjas, savo archyve-bib- 
liotekoje jau turi sutelkęs apie 
35,000 lietuviškų knygų ir dau
gybę laikraščių. Jei negali įsigy
ti originalo, tai jis pasidaro 
ziraksinę kopiją. Taip yra nuko
pijavęs daugybę senųjų knygų ir 
leidinių, senųjų laikraščių. Pats 
dirba ligoninėje ir yra vaikų ligų 
specialistas.

Liepos 12-13 jis lankėsi New 
Yorke ir buvo užsukęs į Darbi
ninko redakciją, atvežė prof. Jo
no Puzino ką tik išleistus du to
mus raštų, papasakojo apie savo 
biblioteką, kaip ją tvarko, kaip 
jai medžioja senus leidinius. Ir 
dabar pirma jis buvo sustojęs 
Philadelphijoje pas prof. dr. V. 
Maciūną, apžiūrinėjo lituanisti
ką Philadelphijos universitete, 
iš ten pasiskolino daug retų lei
dinių, kuriuos nuziraksuos. Ir 
Darbininko redakcijoje jis gavo 
keletą knygų savo archyvui. 
Nakvojo pas aktorių Vitalį Žu
kauską, kuris turi surinkęs di
džiulį teatro archyvą ir iš jo 
gavo taip pat eilę knygų, lietu
viškų dramų. Iš čia išvyko į 
Bostoną, o iš ten į Putnamą, 
o paskui iškeliavo į savo namus 
prie Chicagos.

Tokiais knygų rinkimų tikslais 
jis čia lankėsi ir 1980 metais.


