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Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 64

Sov. S-ga paskutiniuoju metu 
pradėjo mažinti branduolinių 
sviedinių naikinamųjų galių ir 
didinti jų taiklumų. Bet nepai
sant šių pastangų, dar apie 90 
proc. jos turimų branduolinių 
sviedinių naikinamoji galia sie
kia tarp 300 ir 500 kilotonų 
(kilotonas yra lygus 1000 tonų 
TNT). JAV branduoliniai sviedi
niai pasižymi dideliu taiklumu, 
bet jų naikinamoji galia yra tik 
9 kilotonų.

Jordano karalius Hussein, lan
kydamasis JAV, pareiškė, kad 
PLO dabar sutinka bendroj de
legacijoj su Jordanu tartis su 
Izraeliu dėl taikos Art. Ry
tuose pagal J. T. rezoliucijas.

700 Mokslų akademijos narių, 
jų tarpe ir 53 Nobelio premijos 
laureatai, kreipėsi į prezidentų 
Reagan ir Sov. S-gos gen. sek
retorių Gorbačiovų, prašydami 
uždrausti bet kokių erdvės 
ginklų gamybų.

Popiežius Jonas Paulius II. 
numato rugpjūčio mėn. aplanky
ti Togo, Ivory Coast, Kamerū
ną, Centrinę .Afrikos respubliką, 
Zairę, Keniją ir Moroką.

.Anglijos Futbolo sąjunga, rea
guodama Į Belgijoj įvykusias 
per futbolo rungtynes riaušes, 
kurių metu žuvo 38 žmonės, pa
skelbė. kad nei vienam sąjungai 
priklausančiam klubui per atei
nantį sezonų nebus leidžiama 
žaisti. fitfUdo rungtyn įj^JE tuo
poj- Belgija nutarė reikalauti, 
kad iš video juostų atpažinti 
riaušių kaltininkai būtų Italijos 
ir Britanijos nubausti.

Libane per paskutines savai
tes vyko aršios kovos tarp šiitų 
ir palestiniečių, susispietusių 
Sabrą. Shatila ir kt. stovyklose. 
Yra žuvę apie 500 ir sužeista 
apie 1500 žmonių. Sabra stovyk
los pastatai yra tiek sužaloti, 
kad netinka gyventi.

Prezidentas Reagan yra nuta
ręs per dabar vykstančias gink
lų kontrolės derybas laukti tol. 
kol Sov. S-ga pasiūlys arba nau
ją planą ar parodys nuolaidumo 
ženklų.

Sov. S-gos kariuomenė su tan
kais. malūnsparniais ir para
šiutininkais vykdo didelio mas
to puolimus Afganistano Kunar 
slėny, per kuri vyksta susisieki
mas su Pakistanu. Partizanai, 
turėdami tik lengvuosius gink
lus. turi trauktis. Pakistanas pa
reiškė protestą Sov. S-gai dėl jos 
lėktuvų Pakistano erdvės pažei
dimo ir bombų numetimo į 
Pakistano kaimus, kur buvo už
mušta 11 ir sužeista 31 žmo
gus. Sovietam pavyko užimti 
maždaug pusė Kunar slėnio.

Kinija priėmė naują švietimo 
programą, suteikiančią daugiau 
teisių kolegijom ir universite
tam. padidinančią technikos ir 
amatų mokyklų skaičių ir lei
džiančią laisviau tvarkytis pri
vačiom mokyklom.

Amerikos kiekvienos dvi iš 
trijų juodosios moterys pagimdo 
pirmą vaiką būdamos netekėju
sios, o baltosios rasės tik viena 
iš šešių. Vidutinis baltas vaikas 
gali tikėtis praleisti 10 mėn. sa
vo vaikystės skurde, o vidutinis 
juodosios rasės vaikas — dau
giau kaip 5 metus.

Izraelio ministerių kabinetas 
netiesioginiai sutikęs, kad JAV 
tartųsi su bendra Jordano ir pa
lestiniečių delegacija dėl tiesio
ginių taikos derybų su Izraeliu.

Graikijos parlamento rinki
mus laimėjo mm. pirmininko 
Andreas Papandreou vadovauja
ma Socialistų partija, surink
dama 46 proc. balsų. Opozici
nė Naujosios demokratijos par
tija surinko 40 proc.

Atėmė naują kryžių
LTSR Vidaus Reikalų Minis

terijai
Kun. Šeškevičiaus, Antano, s. 

Kazio Mikoliškių klebono, gyv. 
Gargžduose, Tilto 1-2,

PAREIŠKIMAS
Reikėjo Mikoliškių bažnyčios 

šventoriuje pakeisti supuvusį 
kry žių, todėl, kaip klebonas pa
prašiau Šiuparių kaimo kolū
kietį Griušį padirbti naują. Jis 
sutiko ir padirbo iš jam skirtos 
medžiagos kurui. Nors siūliau 
pinigų, bet neėmė, o paskyrė 
kaip auką bažnyčiai.

Kai 1983 lapkričio 25 kryžių 
vežėm į Mikoliškius, Klaipėdos 
rajono autoinspekcija pareikala
vo medienos dokumento. Ka
dangi neturėjau, tai kryžių at
ėmė ir nuvežė į Klaipėdos ra
jono miliciją Gargžduose, o pas 
Griušį milicija su finansų sk. 
atstove ieškojo dirbtuvės, bet jos 
nerado. Griušis parodė kirvį 
ir obliuką, su kuriais kryžių 
dirbo. Vis tik po kelių dienų 
jį nubaudė 10 rublių už kry- 
žiaus padirbimą. Baudą senukas 
sumokėjo.

Kadangi kry žiu konfiskavo in
spektorius Grinalis, tai, jam 
raštu paaiškinęs kryžiaus kilmę, 
prašiau grąžinti.

Vis reikalauja dokumentų
Jis vis reikalavo .medienos 

dokumento. KrerpTairsr i pensi
ninką senuką Griušį, kad jis 
raštu paaiškintų apie medieną. 
Kitur kreiptis negalėjau. Jis 
raštu paaiškino, kad spalio mė
nesį eigulys Martinaitis iš sani
tarinio miško jam paskyrė ku
rui medžiagos. Iš padžio
vusio ąžuolo jis ir padirbęs 
tą kryžių.

Kai milicijos viršininkui pri
stačiau tą popierių, jis dar pa
reikalavo rašto ir iš eigulio 
Martinaičio. Jis taip pat paaiš
kino, kad spalio mėnesį Griušiui, 
kaip ir kitiems kolūkiečiams, 
davęs sanitarinio miško medžia
gos kurui. Kai tą raštą prista
čiau milicijos viršininkui, jis 
dar nebuvo patenkintas “špar
galkomis” ir žadėjo atsiklausti 
kolūkio vadovybę. Taip ir pa
darė.

Kiek žinau, eigulys tą patį 
paaiškino. O inspektorius Gri
mai i s man pasakė, kad kryžiaus 
negrąžins, jis jau užpajamuotas.

Reikia naujo leidimo
Tuo reikalu kreipiausi į Klai

pėdos rajono vykdomąjį komite-
tą. Man buvo paaiškinta, kad 
milicija, atimdama kryžių ir nu- 
bausdama kolūkietį Griušį, pa
sielgė neteisėtai: iš savo me
džiagos jis galėjo padirbti kry
žių ir jį padovanoti. Kai in
spektorius Grimalis pareikala
vo leidimo kryžiui statyti, buvo 
atsiklausta Religijų reikalų įga
liotinio P. Anilionio. ir jis pa
aiškino, kad vietoj supuvusio 
statyti naują nereikia naujo lei
dimo. O kryžius turėtų dirbti 
Buitinis, taip pareiškė įgalioti
nis tikintiesiems per savo apsi
lankymą Gargžduose. Kadangi 
Buitinis kryžių vis tik nedirba, 
tai buvau priverstas jį užsakyti 
privačiai: juk kitokiu būdu ne
galima įsigyti jokio kryžiaus, 
nors ir leista statyti.

Prato atitaisyti skriaudą
Todėl labai prašau jus pa

veikti Klaipėdos rajono Vidaus 
Reikalų skyrių (miliciją), kad 
grąžintų neteisėtai atimtą 
kryžių Mikoliškių bažnyčiai ir 
kad Finansų sky rius kolūkiečiui 
Griušiui atitaisytų neteisingai 
paskirtą baudą".

Kun. A. Šeškevičius
Gargždai. 1984.11.1

SECOND-CLASS 341 HigMand Blvd. _
■rooklyn, N. Y. 1MC7 30 centų

Pranei*, kad kryžiaus

LTSR Vidaus Reikalų Minis
terijai,

Kun. Šeškevičiaus Antano, Mi
koliškių klebono, gyv. Gargž
duose, Tilto 1-2,

PAREIŠKIMAS
Labai dėkoju už poveikį dėl 

milicijos atimto kryžiaus grąži
nimo. Gavus Jūsų raštų, Klai
pėdos rajono vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotojas A. 
Leita kartu su Vidaus reikalų 
skyriaus viršininku Ananjevu 
man pranešė, kad kryžiaus ne
grąžins, o tik atlygi ris už me
dieną, kuri perduota Komunali
niam skyriui. “Man reikia kry
žiaus, o ne pinigų”, — atsakiau 
jiems.

Komunalinio skyriaus virši
ninkas paaiškino, kad kryžius 
jau supjaustytas, atlygins 4 rub. 
70 kap. Prašiau bent supjaustytą 
grąžinti, mėginsiu atremontuoti. 
Paaiškino: Tam reikia milicijos 
leidimo, o pinigus išmokėti galįs 
tuoj. Nesutikau.

- Nenori atlyginti žalos
Teismas priteisia padarytą ža

lą pilnai atlyginti, o iš manęs 
tik pasityčiojo: nors prisipažino 
neteisėtai padarę, bet žalos at
lyginti nenori. Juk padaryti tokį 
kryžių reikia bent 150 rub.

_ Dar pensininke kolūkietį, ad
ministracinė komisija ir finansų (nukelta į 2 psl.) kupijoje iš viso yra 122 bažny-

Rochesterio skautijai 35 metai. Iš k. v.s. S. Ilgūnas, ps. G. Skučienė ir vyr. sk. A. Alksninytė; 
iš deš. ps. L. Lelienė, ps. A. Olienė ir ps. E. Vidmantas. Nuotr. S. Ilgūno

PAGERBTI ŽYDŲ GLOBĖJAI

VVashingtono valstijoje. Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, kas
met yra skelbiama Savaitė pri
siminti ir pagerbti nacių aukas. 
Antrojo pasaulinio karo metais. 
Svarbiausią Savaitės progra
mos dalį sudaro iškilmingas na
cių aukų minėjimas, kurio metu 
yra pagerbiami žydus gelbėję 
asmenys, jiem įteikiant specia
lius medalius.

šiais metais buvo įteikti ketu
ri medaliai, kurių vienas buvo 
skirtas Washingtono valstijoje 
gyvenančiai lietuvaitei Alek
sandrai Gylienei. Aleksandra 
Gylienė, karo metu gyvendama 
Lietuvoje, saM-mamuose buvo 
priglaudusi tris žydų šeimas, ku
rias. rizikuodama savo gyvybę, 
išgelbėjo ^nuo nacių persekio
jimo.

Aleksandrai Gylienei įteikiant 
medalį, minėjimo dalyviai ją pa
gerbė atsistojimu ir ilgais ploji
mais.

Medalis yra pavadintas so

skyrius nubaudė 10 rub. už tai, 
kad iš savo medžiagos dovanai 
padirbo vieną kryžių bažnyčiai.

Kur įstatymas, kad negalima 
padirbti kryžiaus?

Juk patys nusikalto, milicijos 
pareigūnams karščiuojantis, jie 
senukui primetė nuolatinį ama
tą. Tada už kiekvieną patarna
vimą kitiems reikia jau bausti. 
.Ar ne absurdas? Jei Buitinis 
kryžių nedirbs, tai kažkas vis 
tiek turi juos padaryti. Kur įsta
tymas, kad kryžiui padaryti rei
kia specialaus leidimo?

Kam tai pasitarnauja?
Kryžius yra krikščionių vėlia

va. Supjaustyti kryžių — reiškia 
įžeisti krikščionis, kurių pasau
lyje yra daugiau milijardo. Kas 
būtų, jei koks asmuo supjausty
tų tarybinę vėliavų? Visi komu
nistai labai pasipiktintų, tai nu
skambėtų po visų pasaulį. Gal
būt šis žiaurus išpuolis taip pat 
nuskambės po visų pasaulį, nes 
įvykdytas Atpirkimo metais, ka
da krikščionys kryžių ypatingai 
gerbia.

Ar tokie išpuoliai pasitarnau
ja komunizmui? Lietuva garsi 
kaip Kryžių Žemė. Argi katali
kai nesipiktins kryžių naikini
mu? Tai juk visos tautos už
puolimas ir jos išniekinimas, 
pažeidžiant šimtametes tradici
jas.

vietų nukankinto švedo diploma
to Raoul Wallenbergo vardu. 
Wallenbergas karo metu dirbda
mas Švedijos diplomatinėje at
stovybėje Budapešte išgelbėjo 
apie 100,000 žydų, jiem pade-- 
damas išvykti iš vokiečių oku
puotos Vengrijos. Karo pabaigo
je raudonajai armijai okupavus

Lietuviai turi gerą draugą 
Floridos Orlando Sentinel dien
raščio redakcijoje. Tai Charles 
Reese, kuris vasario 8 d., lai
doje išspausdino straipsnį “Lie
tuvos tragedija gali būti Ameri
kos ateities įvaizdis”. Perspėda
mas amerikiečius, kad jie pažin
tų sovietinį pavojų, jis rašo: 
“Nuo 1945 iki 1953 metų, de
šimtys tūkstančių jaunų lietuvių 
pasitraukė į miškus ir vedė par
tizaninę kovą prieš sovietus, kol 
jie nebuvo sugaudyti ir nužu
dyti. Tie bevardžiai patriotai

AMERIKIETIS ŽURNALISTAS REMIA 
LIETUVOS LAISVĖS BYLĄ

Trinitorių vienuolyne prie 
Baltimorės, Mary landė, ba
landžio 29 Lietuvių Kataliką 
Religinės šalpos reikalų vedė
jas kun. Kazimieras Pugevičius 
ir pavaduotoja Marijona Skabei 
kienė tarėsi su trinitoriais ku
nigais apie trinitorių galimą 
pagalbą Lietuvos kenčiančiai 
Bažnyčiai.

Trinitorius su Religine•šal
pa supažindino lietuvių jėzuitą 
provincijolas kun. Antanas Sau- 
laitis, SJ.

Lietuvių Enciklopedijoje rafc 
— “Trinitoriai (lot. Ordo Sare- 
tissimai Trinitatis redamptionis 
captivorum) vienuolių ordinas, 
įkurtas šv. Jono Mariečio ir iv, 
Felikso Valois, 1198.XII.17 pa-

stovai jiem parodė sąrašą lie
tuvių sąžinės kalinių, kuriais tri
nitoriai labai susidomėjo. Jie ža
dėjo taip pat prisidėti prie pa
saulinės akcijos už Taikos Kara
lienės Bažnyčios sugrąžinimą 
Klaipėdos tikintiesiem.

Religinė šalpa su trinitoriais 
susitarė toliau bendradarbiauti. 
Turint modemiškas komunikaci
jos priemones, Religinės šalpos 

____  __ kompiuteriui bus galima su tri- 
tvirtintas pop. Inocento III. Jo nitoriy kompiuteriu susirišti ir 
tikslas buvo išpirkimas krikš
čionių belaisvių, patekusių sara
cėnų nelaisvėn Kryžiaus Karą 
metu ...”

Krikščionių belaisvių išpirki
mo reikalui pasidarius neaktua
liam, trinitoriai leidosi į daugiau 
įprastą misijonierių darbą. Tk 
paskutiniu metu trinitorių vy-

MIRĖ KUN. STASYS KEMZŪRA

Ir vėl kunigo laidotuvės Lie
tuvoje. Gegužės 26 mirė Palie
pių, Raseinių rajone, klebonas 
jubiliatas kun. Stasys Kemzūra. 
Laidotuvės įvyko gegužės 29 
Paliepiuose.

Velionis buvo sulaukęs 86 
metų amžiaus, kunigu įšventin
tas 1923, prieš dvejus metus mi
nėjo kunigystės 60 metų jubilie
jų. Tai jau 13-tas šiemet oku
puotoje Lietuvoje ir 5-tas Kau
no arkivyskupijoje miręs kiini-

Vengriją, sovietai švedų diplo
matą suėmė ir išvežė į Rusiją, 
kur jis dingo be žinios.

Be lietuvaitės Aleksandros 
Gylienės, medaliai buvo įteikti 
vienam norvegui, belgei gailes
tingajai seserei ir Danijos kon
sului. Šis medalis buvo skirtas 
visiem danam, kurie karo metu 
išgelbėjo apie septynis tūkstan
čius žydų, žvejų laivais juos 
nugabendami į Švediją.

žuvo pasauliui nieko nežinant 
apie jų mirtis ar apie jų nar
sią ir didivyrišką rezistenciją . 
Vieną dieną amerikiečiai pa- 
tys . . . patirs, kad tie lietuvi*, i 
jaunuoliai, kurie vieni mirtinin
kuose, iš tikrųjų buvo jų btolia-i 
ir seserys.” Charles Reese skaito 
E LT .5 ir savo lietuviams bičiu
liams pareiškė, jog ji jam labai 
naudinga rašant straipsnius

(Eite)
Britanijos vyriausybė pasiflte 

toli siekiantį planą gyventojoj 
socialinei globai pertvarkyti

riausybė nutarė, kad jų ordino 
kiksiu prasmingai galima dabar 
įgyvendinti per solidarumą su

Uetuvių Katalikų Religinė 
Šalpa anksčiau raštu, per LKB 
Kroniką, supažindino vienuolius 
su Lietuvos tikinčiųjų būkle. Per

skubiai perduoti reikalingas ži
nias apie kalinius ir pan.

Religinės Šalpos atstovė M. 
Skabaikienė kalbės butelio 
mėnesį viso ordino provincijos 
rekolekcijose, kurių metu ji pa
darys pranešimą apie tikinčiųjų 
persekiojimų Sovietų Sąjungoje.

L.I.C.

čios. Jau apie 30 iš jų neturi 
savo kunigo ir yra aptarnauja
mos iš kitur. Praėjusiais me
tais kunigų skaičius Lietuvoje 
sumažėjo penkiolika: mirė 27, o 
naujų kunigų visom šešiom Lie
tuvos vyskupijom Kauno Kunigų 
seminarija išleido tiktai dvylika.

Šiemet Lietuvos katalikai 
džiaugiasi padidėjusiu jaunų ku
nigų skaičiumi: balandžio 14 
Kauno arkikatedroje-bazilikoje 
buvo įšventinta 19 naujų kuni
gų. Bet jau per pirmuosius pen- 

riose Lietuvos vyskupijoje miru
sių kunigų skaičius yra pralen
kęs naujų kunigų skaičių.

Kauno arkivyskupija šiemet 
yra gavusi keturis naujus kuni
gus, o Jau mirė penki. Telšių 
vyskupija yra gavusi tik tris 
naujus kunigus, o jau yra mirę 
penki. Kaišiadorių vyskupija ne
gavo nė vieno naujo kunigo, o 
jau mirė vienas . . .

Kasmet kunigų amžiaus vidur
kis didėja ir tuo pačiu didėja 
jų mirtingumas. Pernai per pir
mus penkis mėnesius Lietuvoje 
mirė aštuoni kunigai, šiemet 
— per tų patį laikų jau yra mirę 
trylika kunigų.

Šie paprasti statistiniai 
duomenys verčia Lietuvos kata
likų bendruomenę visu rimtumu 
susirūpinti kunigų prieauglio 
padidinimu. Tai bus galima tik 
tada, kai Kauno Kunigų semina
rija be jokių limitavimų bus at
vira visiem jaunuoliam, kurie 
yra pašaukti kunigiškai tarny
bai.

BALTŲ BIULETENIO 
SUKAKTIS

“Baltic News” — Australijoje 
leidžiamas pabaltiečių žinių 
biuletenis anglų kalba — at
šventė 10-tį gyvavimo metų. 
Biuletenio tikslas yra informuo
ti Australijos visuomenę apie 
dabartinę padėtį Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje.

“Baltic News” šiandien pasie
kia skaitytojus ne tik visoje 
Australijoje, bet ir kituose 25- 
kiuose pasaulio kraštuose. 10- 
ties metų laikotarpyje biuletenio 
leidėjai -ir redaktoriai yra už- 

-mezgę glaudžius santykius su 
įtakingais Australijos politinio 
ir visuomeninio gyvenimo atsto
vais.

Pabaltiečių žinių biuletenį 
“Baltic News” leidžia Tasmani
jos salos Australijoje lietuviai, 
latviai, estai ir jų bičiuliai aust
ralai.

V. Vokietija paskelbė, kad 
Rumunija numato leisti emi
gruoti į Vakarus apie 1000 
žmonių.
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BARCININKA 70 METŲ IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

SUKmoga SVEIKINA .

Liudvika Koppienė su 1979 liepos 4 mirusiu vyru V. Koppu, 
kuris daugiau kaip 15 metų talkino Darbininko administ
racijoje. Artinantis Darbininko 70 metų sukakties minėji
mui, Liudvika Koppienė atsiuntė su sveikinimais sukak
tuvinės knygos leidimui 150 dol. Darbininkas nuoširdžiai 
dėkoja.

Sov. S-goj dėl biurokratinių 
painiavų dingo 1983 birželio 
24 iš Ukrainos Tomašgorodski 
fabriko išleistas 28 vagonų trau
kinys su akmens skalda. Trau
kinių dokumentai yra laikomi tik 
metus, o per tą laiką nepavyko 
nustatyti, kur tas traukinys 
“dingo”.

Izraelis birželio 6 užbaigė pa
sitraukimą iš pietinio Libano, 
bet keliom savaitėm bus palikta 
tam tikras skaičius karių padėti 
Pietinio Libano armijai, bend
radarbiaujančiai nuo seno su Iz
raeliu. Ši armija turės saugoti 
6-10 mylių gilumo saugumo 
juostą pagal šiaurinę Izraelio 
sieną.

Sovietų kariuomenei Afganis
tane veržiantis Į krašto vidų 
sunaikinami ūkiai ir pasėliai, 
kad partizanai netektų paramos 
iš gyventojų. Bet susidaro pa
vojus, kad dėlto krašte gali kilti 
badas, nes ūkiai yra masiškai 
apleidžiami dėl nuolatinių puo
limų.

JAV, nors nesiruošia pradėti 
karo veiksmų prieš Nikaragvą, 
bet Panamoj laikomi Pietinės 
grupės daliniai yra pasiruošę 
įvairiem netikėtumam Centrinėj 
Amerikoj. Tam tikslui pa
greitintu tempu buvo atlikta 
eilė karo pratimų. įrengta išeities 
pozicijos, pasiklausymo taškai 
ir žvalgybos tinklas. Šios grupės 
tikslas dabar yra ne tik Panamos 
kanalo, bet ir visos Cenrtrinės 
Amerikos gynyba.

Senatas rengiasi priimti nepri
valomą rezoliuciją, draudžian
čią Jordanui parduoti moder
nios technologijos tol, kol jis 
pradės tiesiogines derybas su 
Izraeliu dėl taikos. Valst. depar
tamentas dėlto nepatenkintas.

Izraelio kariuomenė su juo 
bendradarbiaujančia Pietinio 
Libano armija puolė kelius šiitų 
gyvenamus kaimus, sugriovė 5 
namus ir areštavo 40 vyrų.

Portugalijos Socialdemokra
tų partija pasitraukė iš koalicijos 
su Socialistų partija dėl nesu
tarimų žemės ūkio ir darbo 
klausimais.

Sov. S-ga pareiškė nesutik
sianti, kad 1972 m. ginklų kont
rolės susitarimas su JAV būtų 
pakeistas taip, kad JAV galėtų 
vykdyti erdvės ginklų tyrimus.

Iš Lietuvos
K. Bažnyčios 
Kronikos
(atkeltai! psl.)

Būsiu priverstas 
kreiptis aukščiau

Tamsta tą išpuolį žymiai ati- 
taisytumėt. paveikdami miliciją 
ir vykdomąjį komitetą, kad pil
nai atitaisytų padarytą žalą; 
taip, kad vietoj j šešias dalis 
supjaustyto kryžiaus būtų gali
ma padirbti tokį pat naują. Be 
to, tegul administracinė komi
sija ir finansų skyrius panaiki
na neteisėtą baudą pensininkui 
Griušiui ir tegrąžina 10 rub. 
Neteisėtai ir neišmintingai pa
darė, pasiskubindami tą kry žių 
supjaustyti, nes visą laiką kėliau

— Naujų knygų lentynoje.
— “Vagos” keidykla išleido Kęs
tučio Nastopkos monografiją 
“Lietuvių eilėraščio poetika: 
XX a.” (337 psl., 5000 egz.), 
Roberto Keturakio eilėraščius ir 
poemas “Perspėk kitus” (159 
psl., 10,000 egz. iliustr. G. Gase- 
vičiaus), Halinos Korsakienės 
autentiškus pasakojimu ir port
retus “Sugrįžusi praeitis” (268 
psl., 20,000 egz.), Rimanto Bud
rio kelionių apybraižas “Ledo 
jūrų švytėjimas” (203 psl., 8 
iliustr. lapai, 15,000 egz.), Anta
no Drilingos romaną “Ant kete
ros” (237 psl., 20,000 egz.), lei
dinį “Dvidešimt poezijos pava
sarių, 1965 - 1984” (511 psl., 
10,000 egz., sudarytojas M. Kar
čiauskas), Viktoro Miliūno apsa
kymus “Piknikas Grabšto rage” 
(285 psl., 15,000 egz.). Iš versti
nės literatūros pasirodė Jurijaus 
Ustimenkos knyga “Susipažinki
te: Airija” (218 psl., 30,000 egz., 
serija “Meridianai”), Ivano 
Stadniuko romanas “Karas” 
(756 psl., 45,000 egz., vertė A. 
Viršulis, iliustr. H. Ratkevičius), 
Alfonso Bednaro romanas 
“Sauja skatikų” (302 psl., 20,000 
.egz., iš slovakų kalbos vertė S. 
Sabonis), Ferenso Juho eilėraš
čiai “Nakties ugninė lelija” (85 
psl., 5000 egz,, iš vengrų kalbos 
vertė M. Karčiauskas), Stefano 
Cveigo romano “Širdies neri
mas” 3-ias leidimas (298 psl., 
90,000 egz., iš vokiečių kalbos

klausimą dėl jo grąžinimo.
Jei Tamsta, to reikalo nesu- 

tvaikysit, būsiu priverstas kreip
tis į aukštesnes instancijas, net 
į Maskvą. Tikiuosi, kad to ne
reikės”.

Kun. A. Šeškevičius 
Gargždai, 1984.11.22

Baudos niekas negrąžino
Pastaba- 1984 balandžio 26 

J. Griušis, gyvenantis Klaipė
dos raj., Šiūparių kaime, pareiš> 
kimu kreipėsi į Klaipėdos raj. 
vykdomąjį komitetą, reikalauda
mas grąžinti 1983 lapkričio 25 
administracinės komisijos su fi
nansų sky riumi neteisėtai jam 
paskirtą ir jau sumokėtą baudą. 
Savo pareiškime J. Griušis pa
žymi: “Kad padaryta neteisybė, 
patvirtino ir Vidaus Reikalų 
Ministerija, liepdama atitaisyti 
padarytą skriaudą . .

J. Griušiui į pareiškimą nie
kas neatsakė, baudos taip pat 
negrąžino.

PABALTIEČIAI RENGIA TEISMĄ
SOVIETŲ SĄJUNGAI

Skandinavijoje liepos 22 - rug
pjūčio 2 vyks Baltiečių Jaunimo 
Taikos ir Laisvės Ryžto Žygis. 
Maždaug tuo pačiu metu Mask
voje ruošiamas 12-sis pasaulinis 
komunistinio jaunimo festivalis, 
kur, nėra abejonės, bus liaupsi
nama sovietinė ideologija, bus 
pagyrų sovietų “nuopelnams jų 
“išlaisvintuose” kraštuose, ir 
visokios melagingos propagan
dos.

Pabaltiečių jaunimo žygis 
Skandinavijoje turės gerą progą 
nušviesti laisvajam pasauliui So
vietų Sąjungos tikrąjį veidą, jos 
melagingą propagandą, jos te
rorą okupuotuose kraštuose — 
Lietuvoje. Latvijoje ir Estijoje.

Ypatingai svarbus įvykis tai 
Sovietų Sąjungos teismas, kuris 
įvyks liepos 23-25 Kopenha
goje. Danijoje. Šiame teisme 
bus išklausyti liudininkų paro
dymai. įvairūs kaltinimai Sovie
tų Sąjungai: žmogaus teisių pa
žeidimai, religijos praktikos 
varžymai, areštai, išvežimai į 
Sibiro katorgą, kankinimai ne
kaltų žmonių psichiatrinėse li
goninėse. žiaurūs KGB tardy
mai ir grasinimai, Baltijos 
kraštų militarizavimas, bran
duolinių ginklų laikymas Pabal
tijo kraštuose, ir daugybė kitų 
nusikaltimų.

Teisingai yra parerškęs dr. R. 
Vaštokas, kad atėjo laikas antra
jam Ninmhergui. Pirmajame 
Niurnbergo teisme nubausti hit
lerininkai už kriminalinius dar
bus. 0 kodėl dar nenubausti

sovietiniai kriminalistai, įvykdę 
masines — milijonines nekaltų 
žmonių žudynes, sunaikinę ne
priklausomas respublikas, įvyk
dę žiaurų genocidą?

Štai pabaltiečiai ryžosi su
ruošti antrąjį Niurnbergo teis
mą, kur bus teisiamas kitas Ant
rojo Pasaulinio karo nusikaltėlis 
— Sovietų Sąjunga. Šiam teis
mui jau yra pasiruošę tarptau
tiniai juristai, liudininkai, pabė
gusieji iš Sovietų Sąjungos 
aukšti pareigūnai. Dalyvaus į- 
vairių kraštų žurnalistai, televi
zija, radijas.

Šis įvykis turės nepaprastai 
didelės svarbos Lietuvos bylai. 
Todėl yra svarbu ir lietuvių jau
nimui kuo gausiau dalyvauti 
PABALTIEČIŲ TAIKOS IR 
LAISVES RYŽTO ŽYGYJE. Žy
gyje gali dalyvauti kas tik nori. 
Nusikalstume neparėmę mora
liai ir materialiai šio žygios, 
nes mūsų visų pareiga kelti vie
šumon lietuvių tautai padarytas 
skriaudas, ieškoti teisybės.

Primename, kad Pabaltiečių 
Taikos ir Laisvės Ryžto Žygiui 
registracijos mokestis yra 350 
dol. asmeniui. Tautos Fondas 
apmokės kiekvieno lietuvio jau
nuolio, užsiregistravusio daly
vauti žygyje, registracijos mo
kestį 350 dol. ir kartu kreipia
si į visuomenę, organizacijas, 
pavienius asmenis atsiųsti žy
giui auką šiuo adresu: Lithua- 
nian National Foundation, Ine., 
P.O. Box 21073, VVoodhaven, 
N.Y. 11421, USA. Aukas siųsti

vertė A. Druktenis). Vaikams ir 
jaunimui skirta šarlio Pero pa
saka “Raudonkepuraitė” (23 psl., 
80,000 egz.), iš prancūzų kalbos 
vertė D. Urbas, iliustr. A. Skliu
tams kaitė), Broniaus Jauniškio 
apybraižos “Asmeninė 
nuomonė” (213 psl., 20,000egz.), 
Dalios Kudžmaitės eilėraščiai 
“Ilgas ilgas sakinukas” (43 psl., 
30,000 egz., iliustr. R. Kepežins- 
kas), Anzelmo Matučio eilėraš
tis “Žirgelio namai” (26 psl., 
80,000 egz., iliustr. F. 
Andra^iju Avram), Salomėjos 
Nėries eilėraštis “Senelės pasa
ka” (15 psl., 80,000 egz., iliustr. 
N. Meškauskaitė).

— “Kalevala” — karelų ir suo
mių nacionalinis epas. Jį iš kare
lų ir suomių epinių rusų (liau
dies dainų) sudarė suomių tau
tosakininkas, iŠ profesijos gydy
tojas E. Lionrotas. “Kaleva
los” pirmoji redakcija paskelbta 
1835 m., antroji — papildytas 
variantas — 1984 m. Lietuvių 
spaudoje “Kalevala” pirmą kartą 
minima 1888 — apie šį kūrinį 
rašoma Tilžėje ėjusiame laikraš
tyje “Šviesa”. 1893 m. knygelėje 
“Finai ir jų gyvenimas” buvo 
išspausdinta nedidelė versta epo 
ištrauka. Pirmuoju poetiniu 
“Kalevalos” vertimu i lietuvių 
kalbą laikytinas L. Giros kūrybi
nis darbas. Jis išvertė pirmosios 
ir antrosios giesmių ištraukas ir 
paskelbė “Vaivorykštėje” 1913 
(poetas vertė iš rusų kalbos). 
1922 lietuvių kalba pasirodė 
visa “Kalevala”. Ją iš suomių 
kalbos išvertė poetas A. Saba
liauskas, 50 metų praėjus nuo 
pirmojo “Kalevalos” pasirody
mo lietuvių kalba išėjo dar vie
nas epo vertimas. Naujojo verti
mo autorius — Just. Marcinke
vičius. Neseniai Suomijos 
“Kalevalos” paminėjimo komi
tetas už šio epo vertimą į lietuvių 
kalbą ir propagavimą poetą Just. 
Marcinkevičių apdovanojo jubi
liejiniu “Kalevalos” sidabro me
daliu. *

— Kauno “Drobės” vilnos ga
mybinio susivienijimo verpimo 
fabrike įvyko Lietuvos liaudies 
artisto, profesoriaus, kompozi
toriaus Vytauto Klovos kūrybos 
vakaras. Svečias pasidalijo 
mintimis apie savo kūrybinį ke
lią ir ateities planus. Įmonėje 
taip pat svečiavosi smuikininkė 
V. Klovaitė, pianistai J. Klovai- 
tė ir S. Jonkus, dainininkai R. 
Kondrotaitė, V. Kumickas, A. 
Bamiškis bei liaudies instru
mentų ansamblis.

— Lietuvos valstybinės kon
servatorijos Klaipėdos teatro 
meno fakulteto režisūros kated
ros mokomasis teatras su pasi
sekimu uostamiestyje, Plungės, 
Telšių ir kituose rajonuose rodė 
spektaklius — B. Dauguviečio 
“Žaldokynę”, M. Gorkio “Mies
čionis”, P. Bomaršė “Figaro ve
dybas”, A. Arbuzovo “Tanią”, 
“Elegiją Jonui Biliūnui” (pagal 
P. Venclovos novelę), Just. Mar
cinkevičiaus “Ikarą”, kitas pje
ses. Studentai žiūrovus pakvietė 
į savo naujausią spektaklį — S. 
Šaltenio “Jasoną”.

— S. Eidrigevičiaus grafikos 
kūrinių paroda šių metų pra
džioje veikė Talline. Eksponuo
ta apie 100 darbų, daugiau
siai ekslibriai. Išleistas iliustruo
tas katalogas.

S.L.K.

niekad nebus vėlu. Pridėtame 
laiške pažymėti kuriam tikslui 
aukojama. Negailėkime aukų, 
nes Pabaltiečių Taikos ir Lais
vės Ryžto Žygis turi nepapras
tai svarbią politinę reikšmę.

Kam patogiau, tas gali pasi
rinkti jaunuolį ir asmeniškai ap
mokėti jo registracijos mokestį. 
Gali ir patys jaunuoliai susiras
ti registracijos mokesčio spon- 
sorius.

Tik nepraleiskime galimybės 
ir progos savo aukomis padėti 
mūsų jaunimui išeiti į pasaulinę 
viešumą su protestu Sovietų Są
jungai — Lietuvos okupantui, 
šis žygis yra žymiai vertinges
nis už pinigą, todėl jauskime 
pareigą jį remti.

* v I. Banaitienė
Tautos Fondo vardu

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 359 LarfcHetd HoM, Esat 
Northporth, N.Y. 11711. TeL 51< 368-3740. Namų IsMfas'se vakarais 
tik išimtinais atvejate 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
M - 91114th St, Rlchmond HML M.Y. 11416. ToL 714 441 - 2811.

SHALMS FUNERAL HOME. Imt, 94 - 02 Jamaica Ava. (prie Foreet 
P’way SL), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 29S * 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tetaeka, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
atk Office: 420 Lafayette SL (Cor. Wlteon Avė.), telef. 144 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras laidomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.
- ■ ----------- .-------------- :-------------------------- :---------------------------------------------------------
KENFIELD FUNERAL HOMES — Beach Memorial Chapel, 391 Corey 
Avė., St. Petersburg Beaeji, FL 33706. 013 399 - 5077. Pasedena 
Memorial Chapel, 200 Pasedena Avė. S^ SL Petersburg, FL 33707. 
013 345-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Rasi Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 69-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telof. 847-2323 
(namų telof. 647 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušlo klljentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlntor Garden Tavom. 
1883 Madlson St., Rldgewood, N.Y. 11227. Telof. S21 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kL pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — SHvor Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėme, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalie Radžiūnas, sav. -43-04 Junctlon Blvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securities Ine., One State SL Plaza, N.Y.C., N.Y. 19904. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, optlons, fondus, commodities, auksą 
Ir sidabrą. Atidaryti IRA pianus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St, Aubum, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt WEVD 
10-11 vai. yak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuanla”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WS0U, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dir., adresas: 
234 Šunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753 - 5635.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 -10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayslde, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTĮCUT VALSTUO 
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

¥asolino 

A MEMORIALS
66-86 80 ST. M1DDLE VILLAGE. OUEENS 

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

KVECAS
JONAS 

i 9 3 3 +1976

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas 

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

SKAMBINTI: (718) 441 - 0909 
Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

| LIETUVĄ
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: 718 789 - 3300



1915 — DARBININKO SUKAKTUVINIAI METAI — 1985 1985 biiželio 14, Nr. 24 • DARBININKAS • 3

I
flADDINIklI/AC The Llthuanian W«ekly Published

UMKI>lrilnlnM3 byFranciscanF.thers

BROOKLYNE ĮKŪRĖ SPAUDOS CENTRĄ

341 Highland Bivd.
B r o o k I y n. N. Y.. 112 0 7

Publication No. USPS 148-360
Second ctass postage p aid at Brooklyn, N. Y., Post Office
Subscription per year - $15.00. Single Copy 30 cents

Etna nuo ISIS m 1951 m sujungė AMERIKA LOS organi DARBININKĄ ir LIET ŽINIAS e Pr« 
numenu metam $15 M e Straipsnius ir korespondencijas rodakci|a taiso savo nuocmra • 
Pavarde pasirašyt* siragisniai nedutmai išreiškia redakcijos nuomone e Ui skelbimu turim 
■r kalba redakcija neatsako

ISSN 0011-6637
Redaguota REDAKCINE KOMISUA

Neužmirštamas birželis
Dabar visoje informacinėje 

tarnyboje daug dėmesio skiria
ma žydam, kaip jie buvo nacių 
persekiojami ir naikinami. Visa 
tai naujai iškelti ir spaudai pra
bilti progos davė 40 metų sukak
tis nuo II-ojo pasaulinio karo 
pabaigos, Amerikos prezidento 
apsilankymas Vokietijoje.

Visas kultūringas pasaulis 
puikiai žino, ką yra padaręs 
vokiečių Hitleris, jo sukeltas są
jūdis. Visa tai yra pasmerkta. 
Bet žydai, pasinaudoję proga, 
sugebėjo vėl puikiai tai iškelti į 
tarptautinę plotmę, sukelti di
džiulį triukšmą. Tai nėra bloga, 
tai skatina ir ateityje būti bud- 
resniem ir apdairiem.

Bet tas triukšmas yra suab
soliutinamas. Triukšme užmirš
tame, kad ir šalia Hitlerio bu
vo kiti valdovai barbarai, kurie 
žudė milijonus, siuntė į vergų 
stovyklas, į blogiausias darbo 
sąlygas. Toks buvo Stalinas, vi
sa komunistinė santvarka, kuri 
per karą ir po karo okupavo 
tautas, jas prievarta prijungė į 
savo sistemą, prievarta užmetė 
komunizmą ir nužudė bet kokią 
demokratiją, atėmė žmogui bet 
kokią asmeninę laisvę.

Visi sutinka, kad šis žydų 
sukeltas propagandinis judėji
mas turi pagrindo ir yra pras
mingas, bet tuoj visi klausia, ko
dėl užmirštama ir kiti nema
žesni barbariški-žygiai. Jų tikrai, 
negalima užmiršti. Ir jie liudija 
sužvėrėjusį žmogų partietį, šiuo 
atveju partietį komunistą — bol
ševiką.

Tie barbarai okupantai 1941 
birželio mėnesį įvykdė masines 
lietuvių deportacijas į Sibirą.

Istorijoje vargiai rasime tokį 
įvykį, kad okupantas, pavergęs 
svetimą tautą, tokiu organizuo
tu, tokiu rafinuotu ir tokiu žiau
riu būdu per vieną naktį suim
tų tūkstančius geriausių tautos 
piliečių ir juos blogiausiose są
lygose išgabentų tūkstančius ki
lometrų į vergų darbo stovyk

Editorial Office 718 827-1352 
Business Office 718 827-1351

las, kad ten jie pražūtų. Vėliau 
toks pat naikinimas buvo pa
kartotas bent kelis kartus, kai 
okupantai prievarta žmones varė 
į kolektyvinius ūkius. Tai buvo 
sąmoningas tautos naikinimas 
— pastangos sunaikinti stip
riausias tautos pajėgas, kad 
paskui likučius būtų galima 
lengvai sušluoti.

Todėl ir susimąstome dabar 
— kodėl nutylima apie tai, apie 
kitų tautų baisų naikinimą. Kaip 
žydai, taip buvo naikinami ir 
lietuviai, latviai, estai, ukrainie
čiai lenkai, gruzinai ir daugel 
daugel kitų tautų. Visa sudėjus, 
pasidaro didžiuliai skaičiai. Ir 
tie skaičiai ir tie priespaudėjų 
nukankinti žmonės šaukiasi tei
sybės — kodėl jie užmirštami, 
kodėl?

Jų negalima užmiršti. Teisin
gumas turi būti taikomas vi
siem. Visur barbaras žmogus 
turi būti sutramdytas, kad žmo
nija galėtų be jokios baimės ir 
laisvai gy venti. Todėl ir toje pa
čioje spaudoje pasigirsta balsai, 
kodėl kiti užmirštami?

Lietuvių tautos istorijoje tai 
buvo pirmas toks įvykis, kad to
kiu barbarišku būdu būtų pasi
kėsinta prieš tautą, kad vienu 
kartu būtų tiek daug išvežtų 
į tolimą Sibirą vargui ir mirčiai. 
Todėl lietuvių tauta niekada ne
užmirš ano birželio, neužmirš 
ir kitų barbariškų žygių, tautos 
sąmoningo naikinimo. Tai ir įpa
reigoja kiekvieną lietuvį, kur 
jis bebūtų, rūpintis savo tautos 
ateitimi, saugoti savo tautą ir 
kovoti prieš visas neteisybes. 
Tai yra kiekvieno pareiga. Ta 
pareiga ir sako mum, kad ne
galime ty lėti ir negalime jų už
miršti. Dalyvaukime ne tik mi
nėjimuose, bet įtaigokime ir ki
tus — savo kongresmanus, se
natorius, spaudą, radiją, televizi
ją. Tai yra mūsų pareiga tuos 
klausimus kelti, nes kiti juk to 
nekels.

Pasitikdami birželio tragiškus 
įvykius, lenkiame galvas prieš

ŽODIS PERIMANT “Aidus”
Kaip minėjau, “Aidų” žurnalo 

leidimą perėmėm 1949 spalio 4, 
šv. Pranciškaus dieną. Dar du 
numeriai buvo išleisti Vokietijo
je. Žurnalo perėmimo proga 
1949 metų gruodžio mėn. 
“Aidų” žurnale rašiau:

“Perimdami Aidų leidimą į 
savo rankas, Lietuvos pranciš
konai yra pasiryžę juos išlai
kyti tokios pat katalikiškos dva
sios ir tokio pat lygio. Aidų 
puslapiai pulsuos ta pačia krikš
čioniškosios kultūros dvasia, 
kuriai persisunkusi yra visa 
mūsų tautinė kultūra. Kryžiaus 
ženklu vedama laisvės kova tėvų 
žemėje, kryžiaus ženklu turime 
ir mes kovoti už tą pačią kovą. 
Krikščioniškojo gyvenimo tiesa, 
išvesdama žmogų iš .siaurų as
meninių rūpesčių rato ir ape
liuodama jį gyventi aukštesniam 
idealui, drauge yra ir tautinio 
idealizmo versmė bei tautinio 
atsparumo laidas. Taip pat bus 
stengiamasi Aidus išlaikyti to
kio pat lygio kūrybinės minties 
organu, kokiu jie buvo ligšiol.

Imdamiesi Aidų leidimo, pran
ciškonai tiki mūsų inteligenti
jos dvasiniu gyvumu ir tikisi 
tos paramos, kuri viena gali 
laiduoti jų pasiryžimų sėkmę. 
Tik Lietuvos kultūrininkų pa
stangomis pasisekė ne tik išlai
kyti Aidus, bet ir Lietuvos žur-

visus išvežtuosius, žuvusius di
delėje tremtyje, varge, kalėji
muose. Stiprinamės jų patrioti
niais pavy zdžiais ir visada tiki
me savo lietuvių tauta. Ji nuga
lės visas kliūtis, pergyvenus bar
barų siautėjimus ir išeis į lais
vą gyvenimą. Išeis ne tik ji 
viena, bet visos pavergtos tau-
tos, nes laisvė negali būti dalo
ma. Ji priklauso visiem — di
deliem ir mažiem. Ir žmoniš
kumas ir teisingumas taip pat 
privalomas visiem!

Brooklyno pranciškonų vienuolyno pašventinime 1951 gruo
džio 9; iš k. — Lietuvos gen. konsulas J. Budrys, prel. 
Pr. Juras, vysk. R. Keamy, Tėv. Justinas Vaškys, OFM.

Tėv. Justino Vaikio, OFM, kunigystės 
_ 50 metų sukakties proga — 3 

Tėv. Justinas Vaškys, OFM, sako pamokslą Rochesterio 
lietuvių Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje. Šiemet jis švenčia sa
vo kunigystės 50 metų sukaktį.

nalo Židinio įpėdiniu. Išlikti 
šios akcijos linijoje bus ir to
liau Aidų uždavinys, ko, grįžus 
į laisvą tėvynę, bus vėl galima 
įžiebti Židinį. O tuo tarpu, kol 
esame svečiuose šalyse, toli nuo 
gimtosios žemės židinio, tebū
nie Aidai tuo laisvės ir Tėvy
nės aidu, kuris mums neleistų 
vienai akimirkai pamiršti, kad 
esame svetur, ne namie. (Aidai, 
1949 m. gruodis, nr. 26).

Aidai išsilaikė
Redaktorių bendradarbių bei 

pranciškonų pasiaukojimo dėka 
“Aidų” žurnalas išsilaikė iki 
šiandien. Šiemet “Aidai” mini 
35 metų sukaktį, kaip jie lei- 
džiami Amerikoje.

Ypatingai gili padėka priklau
so Tėv. dr. Leonardui Andrie-

kui, OFM, kuris per tuos 35 
metus į “Aidų” išlaikymą įdė
jo labai daug darbo ir širdies.

Apjungiami kiti laikraščiai
Man 1941 metų sausio mėne

sį atvykus į Ameriką, čia buvo 
leidžiami katalikiškos minties 
kultūrinio ir visuomeninio po
būdžio trys savaitraščiai. Bosto
ne buvo leidžiamas “Darbinin
kas”. Jis išeidavo du kartus per 
savaitę. Leido šv. Juozapo dar
bininkų draugija. “Amerika” 
buvo leidžiama Brooklyne nuo 
1933 metų. Leido Kunigų Vie
nybė. Pittsburghe nuo 1942 ėjo 
“Lietuvių Žinios”. Leido Lietu
vių Romos Katalikų Literatūros 
draugija.

šie savaitraščiai turėjo finan
sinių-sunkumų. Jų ateitis buvo 
tamsi. Jie taip pat nepasižymė
jo ir savo geru lygiu.

Kunigų susirinkimuose ir lie
tuvių suvažiavimuose jau 1945- 
1946 kėliau mintį, kad reikia 
apjungti šiuos tris laikraščius, 
išleisti vieną, aukštesnio lygio ir 
gerai redaguojamą.

Daugeliui kunigų šis klausi
mas atrodė neįvykdomas.

Varpelis ir Aidai buvo spaus
dinami Bostone. Darbininko 
spaustuvėje. Spaustuvės admi- 
ministratoriui Antanui Pel- 
džiui kėliau mintį — Darbinin
ką ir spaustuvę perleisti pran
ciškonam. Tą patį kalbėjau ir 
prel. P. Jurui, kuris rūpinosi 
Darbininko leidimu. Jie abu ma- 
no.sumanymui pritarė.

1950 birželio 5 Šv. Juozapo 
Darbininkų Sąjunga savo meti
niame suvažiavime nutarė Dar
bininko leidimą ir Bostone esan-
čius namus, kuriuose buvo į- 
rengta Darbininko spaustuvė, 
perleisti pranciškonam.

Tai buvo didžiausias mano 
laimėjimas. Bet Bostono kardi
nolas ėmė ir neleido ten įsikur
ti lietuviam pranciškonam. Prel. 
Juras dėjo visas pastangas gau
ti tą leidimą, bet priešingai vei
kė kaikurie Bostono lietuvių 
klebonai. Kardinolas tada ne
priėmė net Lietuvių Kur/igų Vie
nybės delegacijos, kuriai vado
vavo prel. K. Vasys.

Nepasisekus įsikurti Bostone, 
mano dėmesys nukrypo į Brook- 
lyną. Ten leidžiama “Amerika” 
turėjo finansinių sunkumų. 
Tarpininkaujant kun. N. 
Pakalniui ir prel. J. Balkūnui, 
iš Brooklyno arkivyskupo T.E. 
Molloy buvo gautas leidimas 
Brooklyne kurti pranciškonų 
vienuolyną ir spaustuvę.

Nieko nelaukiant, Bushvvicko

(nukelta į 5 psl.)

POETAS ANTANAS 

BARANAUSKAS
150 metų nuo jo gimimo

“Giedu dainelę, savo giesmelę
Apie rūpesčius, vargelius
Lietuvos krašto, ne taip iš rašto,—
Giedu senųjų žodelius ..

(Iš A. Baranausko “dainų dainelė”)

• Gyvenimas •Literatūrinė kūryba • Mokslinė veikla— 
kalbininkas Ir matematikas • Jo reikšmė lietuvių tautai.

PAULIUS Jl/rKUS

li

cituotos “Dainų dainelės” 
tekstas nėra pilnas. Paimta tik 
keletą posmų. Kaip minėta, eilė
raštis turi 23 posmus.

Poetas romantiniu žvilgsniu 
žvelgia į praeitį, reljefingai pa
vaizduoja jos grožį. Bet, išaugus 
didžiūnam, atsirado vergija. Ta
da žmonės po savo sparnu glau
dė įvestoji krikščionybė, mokė 
kantrybės, meilės, stiprybės.

Pasikeitė ir tie laikai — po
nystė krito, miškai išgriuvo, su
nyko derlius, badas ir maras 
dažnai naikino žmones. Dievas 
išgelbėjo ir pažadėjo, kad nebe
bus ponų dvarų. Čia Baranaus
kas pranašauja greitą baudžia
vos panaikinimą — jau "naktis 
išlaužta”. Ateina naujas kelio 

vedėjas. Tą naują kelio vedėją 
auklėją Lietuvos grožis drauge 
su religija.

Poetas kalba kaip 
pranašas

Reikia prisiminti, kad eilėraš
tis parašytas 1857 metais Var
niuose. Dar nebuvo panaikinta 
baudžiava, bet apie tai plačiai 
kalbėta. Lietuva jau buvo pa
liesta įvairių revoliucijų idėjų, 
todėl ir poetas dainavo “nak
tis išlaužta”. Šį vaizdą rei
kia taip suprasti — naktis 
— tai vergija, baudžiava, tai rūs
ti siena, kuri skiria žmones nuo 
šviesesnių dienų. Bet ta siena 
jau išlaužta!

Poetas žvelgia į ateitį ir kal
ba apie “vedėją” — vadą. Jį iš

augins Lietuvos grožis. Poetas 
nepasako tiesiai, kad tai lietu
viškas kaimas. Bet gamta savo 
grožiu išsiskleidžia tik kaime.

Poetas ir nujautė, kad tas va
das ateis iš kaimo, išleis Auš
rą, Varpą, Apžvalgą, Tėvynės 
Sargą. Visa tai, kas lietuviška, 
kas sava, sava kultūra, ateis iš 
lietuviško kaimo. Tai padarys 
naujas susipratęs vadas — nau
joji inteligentija.

Dainelės reikšmė
“Dainų dainelė” labai greitai 

paplito žmonėse. Poeto nuošir
dumas, meilė žmogui, savam 
kraštui, gamtos grožiui — žmo
nėm buvo sava, artima. Visa 
tai buvo papasakota jų žodžiais, 
suprantama. Tai ir dainavo 
žmonės. Dainavo dar prieš iš
spausdinimą Aušroje (1883).

Dainavo ir vėliau. Ir Mairo
nis girdėjo tą pačią dainą, 
skambančią vakaro prieblando
je. Girdėjo ir Vaižgantas.

Iki Baranausko niekas nebu
vo nupūtęs dulkių nuo senųjų 
kalnelių, piliakalnių, kur miškai 
snaudė, kur buvo žemaičių ir 
aukštaičių dievaičiai. Ir tie isto
riniai kalneliai iškilo svajingoje 
dainoje. Ir jie veikė žmones. 
Paveikė ir Maironį, ir jis vėliau 
dainavo apie milžinų kapus, 
istorines pilis, kur miega pra
eitis; paveikė ir Vaižgantą, — 
ir jis rašė, kad ten slypi tautos 
žodis.

Ta kukli dainelė taip tapo 
tautinio atgimimo podirviu, — ji 
pažadino naujas mintis ir nau

jas svajones apie Lietuvos pra
eitį ir nuteikė dabarčiai.

Ir dabar ši daina skamba taip 
ilgesingai, romantiškai, skamba 
Čiurlionio ansamblio koncertuo
se. Ir ilgai skambės, nes ji mie
la ir artima kiekvienam lietis 
viui. Iš jos 23 posmų paliks tik 
keletą, kas lengviau surantama, 
kas mūsų polėkiam arčiau.

Buvusios Varnių kunigų se
minarijos rūmai tikriausiai dar 
tebestovi pageltę, pavargę, pa
senę. O reikėtų ten pačioje ge
riausioje vietoje įmūryti žalva
rinę memorialinę lentą su poeto 
Baranausko reljefu ir su įrašu, 
kad čia 1857 metais poetas Ba
ranauskas sukūrė “Dainų daine
lę” — dainą, kuri lietuviui pri
kėlė gražiąją senovę.

“Kelionė Peterburgan" 
graudieji atsisveikinimai su 

tėviške
Minėjome, kad klierikas Bara

nauskas po dviejų mokslo metų 
Varniuose buvo parinktas ir iš
siųstas į aukštąją Dvasinę Aka
demiją Petrapilyje. Tai buvo 
1858 vasarą, o gal jai besibai
giant.

Poetas labai mylėjo savo 
Anykščius, savo namiškius. 
Nuolat ilgėjosi tėviškės, keliavo 
net pėsčias į ją. Štai reikia iš
važiuoti “diližanu” — pašto 
arkliais į Peterburgą, į Rusijos 
imperijos sostinę. O tai buvo la
bai toli, toli nuo Anykščių. To
dėl klierikas Baranauskas ir 
prakalbėjo didelio poeto skaus

mu, ilgesiu, prakalbėjo apie gy
venimą. Kaip iškilus poetas 
žvelgė į ateitį ir surašė revoliu
cinius posmus.

“Kelionė Peterburgan” yra 
visas eilėraščių ciklas. Jų net 
14. Visus eilėraščius jungia tė
vynės ir namų pasiilgimo nuo
taikos.

Jis važiavo arkliais, tai laiko 
buvo ir eiles rašyti ir svajoti. 
Kaip minėjom, važiavo 1858 
prieš mokslo pradžią, gal rug
pjūčio gale, rugsėjo pradžioje. 
Juozas Tumas (Vaižgantas), 
dėstęs Lietuvos universitete lie
tuvių literatūros kursą, mano 
kitaip, — kad tie eilėraščiai 
rašyti po 1863 metų sukilimo. 
Per patį sukilimą poetas buvo 
Miunchene, Vokietijoje, kur 
studijavo. Jis giliai pergyveno 
visus įvykius Lietuvoje. Grįžęs 
į Lietuvą, dar kartą pergyven
damas visas nelaimes, galėjo 
parašyti naujas dainas — eiles ir 
sudėti į tą “Kelionė Peterbur
gan” ciklą. Tą 1858 metų va
sarą, kai išvažiavo mokytis, ga
lėjo jis parašyti kokį vieną ar du 
eilėraščius, o kita visa galėjo jau 
sukurti po 1863 metu sukilimo.

Eilėraščiai tada nebuvo 
spausdinti, bet žmonėse plito 
nuorašais ir tuoj virto plačiai 
dainuojamomis patriotinėmis 
dainomis. Čia ir glūdi didžio 
poeto jėga, kad jo žodis savai
me sklinda tautoje ir ją elekt
rizuoja. Taip buvo ir su Mairo
nio dainomis — ir jos tuoj skli
do žmonėse.

Baranausko “Sudiev, Lietuva” 
buvo išspausdinta 1887 “Švieso
je,” visa “Kelionė Peterburgan” 
išspausdinta 1889 Amerikoje 
“Vienybėje Lietuvninkų”, da
bartinėje “Vienybėje”.

Atsisveikina su tėviške
Visas rinkinys atrodo lyg ko

kie laiškai, rašyti eiliuota kal
ba iš Petrapilio savo tėvam, 
artimiesiem. Poetas liūdnai atsi
sveikina su Anykščiais ir su visa 
Lietuva. Tai jo garsus eilėraš
tis — Sudiev, Lietuva.

Apie jį trumpai kalbėjome, 
kai buvome prisiminę, kaip Ba
ranauskas išvyko mokytis į Pe
terburgą. Jo porą posmų daina
vo tūkstančiai emigrantų, kurie 
verkdami vyko iš Lietuvos . . .

Sudiev, Lietuva! man linksma 
buvo

Savo gyvent šalelėj,
Širdį man skaudžia, skaudžia 

ir griaužia
Svetimojon važiuojant.. .

Kažin ar grįšiu, maž ten 
supūsiu

Žieminių gudų pusėj.
O ir sugrįžęs savo n šalelėn 
ašarėlėmis paplosiu.

Maž rasiu vargus, nelaimes,
bėdas,

Maž nerasiu tėvelių;
Maž visa mano širdies patieka
Bus ant šaltų kapelių .. .
(Čia praleidome antrą posmą, 

kur atsisveikina su tėvais, bro
liais, Anykščiais.)

(Bus dauginu)



4 • DARBININKAS • 1985 birželio 14, Nr. 24

LITUANISTINĖS MOKYKLOS SKYRIUS

VILNELĖ
Redaguoja Auksė Vaičaitienė
14 Mallard Dr., West Nyack, N.Y. 10994

MIELI SKAITYTOJAI,
Kadangi visi esate pasiruošę perskaityti bent po 

vieną lietuvišką knygą šią vasarą, atkreipkite dėmesį 
į šluos knygų aprašymus. Gal rasite, kas patiks.

Linkiu jums visiems smagių ir saugių atostogų!
A.V.

LAPĖS GYVENIMAS IR 
MIRTIS

Autorius — Vincas Pietaris, 
67 p.

Veikėjai — lapė, vilkas.
Knyga yra apie lapę, kuri 

susitiko su senu vilku. Jie per 
žiemą abudu vogė iš žmo
nių maistą. Vieną kartą lapė 
pamatė žmogų, bežvejojan- 
tį ant užšalusio ežero. Jis 
turėjo pilną maišą žuvų. 
Jam beeinant namo, lapė jį pa
sekė ir prapiovė skylę maiše. 
Žuvys iškrito, o lapė jas susirin
ko ir kartu su vilku jas suval
gė. Lapė ir vilkas buvo labai 
gudrūs.

Man patiko ši knyga, nes čia 
buvo daug juokų ir daug įdomių 
įvykių.

Vincas Giedraitis, 8 sk.

NUO DEVYNIŲ IKI 
PIRMOS

Autorė — Nijolė Jankutė, 
144 p.

Veikėjai — Rita, Rimas, Ritos 
ir Rimo tėvai.

Rita mokytojauja lietuviškoje 
mokykloje. Jos brolis Rimas ne
tikėtai miršta. Rita labai liūdi 
ir nežino, ką daryti. Ji susitin
ka su Rimo draugu Gedu, ir jis 
Ritai labai patinka. Jie daug kur 
kartu vžtžiuoja ir pagaliau apsi- 
veda. Rftos tėvai būna labai lai
mingi.

Man knyga nelabai patiko, bet 
buvo nebloga. Kartais buvo įdo
mi, o kartais neįdomi. ‘Nebuvo 
per daug, įdomių įvykių.

Dainius Remeza. 8 sk.

“DĖDE, PAPASAKOK!“
Autorius — Pranas Mašiotas
Ši kn yga susideda iš daug 

atskirų apsakymėlių, kurie kal
ba apie gamtą, vaikus, gyvulius 
ir paukščius.

Pirmas yra apie “Rudens vė
ją”, kuris lakstė po kitus kraš
tus ir pasiilgo Lietuvos. Toliau 
randame “Šaltutis atėjo”, kur 
yra kalbama apie ledinius tiltus 
ir vaikus.

Maironio mokyklos vedėja Vida Penikienė mokė 7-tą skyrių.
Nuotr. P. Bivainio

Mokytoja Aldona Pintsch su pagelbine klase. Nuotr. P Bivainio

“Eskimų šalyje” pasakojama, 
kaip vaikai iš sniego nulipdė 
namelį ir jame gyveno. Toliau 
randame apsakymėlį “Baisusis 
tiltas”, kuris nemėgo melagių. 
Nuo to tilto visi melagiai nu
krisdavo. “Tai tas laikrodis” 
pasakoja apie tinginį berniuką, 
kuris pats save apgavo.

Geriausiai man patiko, tai 
“Rambyno akmuo”, nes čia pa
imta legenda iš Lietuvos istori
jos apie Rambyno kalną, ant 
kurio dabar lietuviai švenčia Jo
nines.

Šį knygelė parašyta seniai. 
1934 metais, Kaune. Dauguma 
šių apsakymų buvo atspausdin
ti “Saulutėj” ir “Žiburėlyje”.

Antanas Vainius, 8 sk.

BRAZILIJA
Autorius — Petras Babickas
Vienas vyras nuvažiavo iš 

Amerikos į Braziliją. Jis apsi
stojo Rio de Janeiro mieste. 
Ten jis pamatė, kaip Brazilija 
skiriasi nuo Amerikos. Žmonės 
pardavinėjo vaisius, kepures ir 
įvairius valgius gatvėse.

Jis pastebėjo, kad žmonės vi
sada atrodė labai mieli ir links
mi ir visada buvo pasiruošę 
bet kuriam pavojui. Jie nebijojo 
bado, nes aplink augo bananai, 
o jie labai maistingi.

Rio de Janeiro aprašymas pa
dalintas Į dvi dalis. Pirma dalis 
papasakoja apie neturtingus 
žmones, kurie gyvena prie uostų. 
Vaikai, nors ir neturtingi, bet 
visada linksmi, žaidžia, šūkauja 
gatvėse. Antroji dalis paaiškina, 
kaip turtingieji gyvena prie pa
jūrio. Ten labai tylu ir dau
giausiai gyvena tik seni žmonės. 
Todėl ten kaip numirę visi tame 
rajone.

Pabuvęs dvi savaites Rio de 
Janeiro (atrodė kaip dvi die
nos). keliautojas nuvyko Į San 
Paulo, kur daugiausiai apsigyve
nę ūkininkai. Ten jie augina ka
vą. bananus, papajų s ir mangos. 
Ūkininkai irgi neturtingi, bet 
patenkinti.

Man šita knyga patiko, nes, 
ją skaitydama, pamačiau, kaip 
žmonės gyvena kituose kraš
tuose.

Antanas Kulys, 8 sk.

KETVIRTOJO 
SKYRIAUS 
PAVASARIS
Saulutė Šildo stipriau,— 
Gamta bunda daugiau.

Paukščiai čiulba,— 
Snieguolės lydi.

Džiugina mus visus,— • 
Daugiau Saldo nebus.

Julija Laukytė

Pavasarį visi medžiai atsigau
na ir pradeda pumpurus leisti. 
Lapai pradeda augti ant medžių. 
Paukščiai čiulba visą dieną. 
Saulė šviečia ant šlapios žeme
lės. Visi vaikai žaidžia laukuo
se, parkuose. Šeimos važiuoja 
toli praleisti atostogų.

Deivis Bork

Saulė šviečia. Yra šilta, ir lau
kuose žydi gražios gėlės. Ne
šiojame trumpas kelnes. Žai
džiame daug žaidimų. Oras jau 
pasidarė šiltas, lapai žaliuoja, 
dienos ilgesnės, naktys trumpes
nės.

Antanas Garbauskas

Pavasaris jau atėjo:
Paukščiai čiulba
Gėlės žydi.

Mažiukai paukštukai tuoj išsi- 
perės, 

Medžiai greitai išles lapus,— 
Jau šalta žiema pasibaigė.

Gražios rožės maloniai kvepės, 
Meškos pabus iš gilaus miego. 
Visa gamta sužaliuos.

Krista Vaičaitytė

Pavasarį yra gražu, 
Pavasarį yra šilta, 
Pavasarį yra smagu, 
Pavasaris man patinka.

Pavasaris turi gražių gėlių, 
Pavasaris turi žalių medžių, 
Pavasaris turi žalią žolę, 
Pavasaris turi žalias egles.

Austina Vainiūtė

ŠEŠTO SKYRIAUS
KŪRYBA

Kaip pagerinti gyvenimą
Mes turėtumėm gimti labai 

gudrūs. Mokyklose prastai pra
leidžiame laiką. Medicinos dak
tarai turėtų sugalvoti ir pa
daryti vaistus, kurie padėtų vai
kams gimti labai protingiems.

Mūsų drabužiai irgi galėtų 
būti geresni. Tik vienas daly
kas gali padėti išspręsti šitą 
problemą Krautuvės turėtų nu
leisti kainas.

Maistas irgi galėtų pasikeisti. 
Neturėtų visai būti grybų, žu
vies ir vinegreto.

Taip mūsų gyvenimas pasi
darytų daug, daug geresnis.

Nida Stankūnaitė

Mano diktantas
Mano diktantas 
yra sunkus.
Mano diktantas 
Yra labai mažas.

Aš galvoju
Ir galvoju.
Ką reikėtų
Man rašyti.

AŠ rašau
Ir trinu.
Nieko gero 
Nenuveikiu.

Tomas Liogys

Velykų dieną
Kristus prisikėlė
Trečią dieną.
Tai buvo stebuklas', 
Kili Kristus prisikėlė.

Velykų dieną
Saulė šviečia.
Pavasaris atvyksta,— 
Gėlės pradeda žydėti.

Velykų dieną 
švenčiame mes.
Kiekvienas lietuvis
Važiuoji! į mišias.

Velykų dieną
Bus maisto daug.
Daužysime margučius
Ir valgysime juos.

Sandutė Simanavičiūtė

Mokykla
Man patinka-mokykla (biski, 

ne daug). Man patinka, nes gali 
pasikalbėti su draugais. Man 
nepatinka, nes mes gauname 
daug pamokų ir egzaminų.

Negerai eiti į mokyklą, nes 
prarandi pusę savo gyvenimo. 
Mes norėtumėm turėti pasirin
kimą — ar eiti į mokyklą, ar ne. 
Jeigu nebūtų mokyklos, tai aš 
žaisčiau kiekvieną dieną.

Gina Jankauskaitė

Vasaros planai
šią vasarą aš planuoju daug 

ką daryti. Kai užsibaigs mo
kykla, eisiu į baseiną kiekvie
ną dieną. Kartais taip pat žai
siu tenisą su draugais. Vakare 
važiuosiu į kiną ar pas draugą 
į namus.

Su šeima planuoju važiuoti 
per visą Ameriką. Taip pat sto
vyklausiu Neringoje, kur sutik
siu draugus iš Bostono. Vėliau 
būsiu skautų stovykloje, kur tu
rėsime daug įvairių užsiėmimų. 
Taip pat planuoju dažnai nu
važiuoti į pajūrį.

Tomas Matusaitis

Velykų stebuklas
Tai buvo labai seniai. Lauke 

buvo labai šalta ir tamsu. Vi
duje židinys spragsėjo, o try s 
nuliūdę vaikai sėdėjo ir galvojo

PHILADELPHIJOS VINCO KRĖVĖS 
ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS 8 SKYRIUS

Mokytoja — Danutė Surdėnienė

Lietuviška aplinka, kuri yra 
reikšmingiausia mano gyveni
me dabar Ir ateityje...

Amerikoje gyvena įvairių tau
tybių žmonės. Dauguma atvy
ko čia surasti geresnį gyvenimą. 
Daugelis iš jų norėjo tapti tik
rais amerikiečiais ir gėdinosi 
pasirodyti, kad jie buvo svetim
taučiai.

Mes, lietuviai, stengiamės iš
laikyti savo kultūrą, ypač kalbą, 
nes mūsų tėvynė nėra laisva, 
kaip kitos. Mūsų yra nedaug, 
todėl mes turim visi kartu dirb
ti dėl Lietuvos.

Aš manau, kad svarbiausias 
dalykas, kuris padeda išlaikyti 
lietuvybę, yra lietuviška kalba 
namuose. Dažnai seneliai gali 
paraginti savo anūkus kalbėti 
lietuviškai, bet jei nori daugiau 
sužinoti apie Lietuvą, tai reikia 
eiti į lietuvišką mokyklą.

Mokykloje daugiausia gali iš
mokti kaip teisingai skaityti ir 
rašyti, o vyresnėse klasėse dau
giau išmokti apie Lietuvos isto
riją, geografiją ir literatūrą.

Mokyklose mes taip pat iš
mokstame lietuviškų dainų ir 
tautinių šokių. Aš susipažįstu 
su lietuvišku jaunimu iš kitų 
kolonijų tautinių šokių šven
tėse. Kai mokslo metai pasibai
gia, nereiškia, kad lietuviškas 
gyvenimas sustoja. Vasaros 
metu yra proga važiuoti į viso
kias stovyklas. Ten linksmai 
praleidžiam laiką lietuviškoje 
aplinkoje.

Man kitas reikšmingas daly
kas, kuris padeda išlaikyti lie
tuvybę, tai yra lietuviška para
pija. Ten mes giedame, meldžia
mės ir pasikalbame su pažįsta
mais lietuviškai.

Tie visi dalykai yra man svar
būs ir naudingi. Jie padaro mano 
gyvenimą įdomesnį. Aš manau, 
kad ateityje busiu laiminga.
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Tėv. Antanas Prakapas, OFM, su 8-to skyriaus mokiniais.
Nuotr. P. Bivainio

Seselė Ūrbana praveda tikybos pamoką. Nuotr. P. Bivainio

apie Velykas. Visi vaikai margu
čius ridens, o jie neturėjo už
tenkamai pinigų nei margučiams 
nei šokoladiniams zuikiams. Tik 
viena savaitė beliko iki Velykų!

Kuo arčiau Velykų, tuo labiau 
jie svajojo. Rytoj jau bus Vely
kos, o jie nusiminę nuėjo mie
goti.

Kai atsikėlė kitą rytą, jų akys 
nušvito, nes pamatė daug mar
gučių ir didelį šokoladinį zuikį. 
Tai buvo puikios Velykos!

Tomas Gedminas

kad užaugau lietuvaite Ameri
koje.

Kristina Balten, 8 sk.

Kuri lietuviška aplinka dabar 
bus reikšmingiausia mano 
ateičiai...

Mano namų ir šeimos aplin
ka turbūt bus reikšmingiausia 
mano ateičiai. Mes šeimoje kal
bame lietuviškai, tas labai daug 
man padeda išlaikyti mano lie
tuviškumą. Mano tėveliai man 
išaiškino, kodėl yra taip svarbu 
išlaikyti lietuvybę. Namuose aš 
išmokstu apie įvairius lietuviš
kus papročius. Mes juos išlai- 
kom, ir aš prie jų pripratau. 
Kokios būtų Kūčios be Kūčių 
valgių? Kokios Velykos būtų be 
Prisikėlimo mišių ir margučių? 
Čia tik pora švenčių ii papro
čių, prie kurių pripratau.

Iš tėvelių ir senelių sužino
jau apie savo tolimesnes gimi
nes, apie sav ir •senelius ir kaip 
jie gyvendavo Lietuvoje. Sužino
jau daug šeimos istorijos ir įdo

Philadelphijos lietuviškos šeštadieninės mokyklos mokiniai 
slidinėja. Iš k. J. Sušinskas. K. Balten. S. Snipaitė. L. Surdė- 
nas. G. Sušinskas ir T. Dainora.

mių dalykų apie Lietuvos gyve
nimą. Dabar suprantu, kaip aš 
priklausau prįe šios lietuviškos 
šeimos. Seneliai mėgsta daug pa
sakoti apie praeities gyvenimą 
Lietuvoje, ir yra labai įdomu 
klausytis.

Matau, kaip stipriai Lietuvo
je žmonės vertino savo lietuvy
bę, geriau suprantu, kodėl ir 
mums taip svarbu ją išlaikyti.

Mūsų šeima važiuoja į lietu
viškus įvykius, kurie taip pat 
yra reikšmingi. Kai priprasiu
visur dalyvauti, nenutolsiu nuo 
lietuviškos veiklos.

Šitas viskas yra labai reikš
minga mano ateičiai. Aš viską 
galėsiu perduoti savo vaikams, 
ir taip pat išauginti gerą lietu
višką šeimą.

Sigutė Snipaitė 8 sk.

SLIDINĖJO IŠKYLA
Vasario 8 vakarą prity rę skau

tai ir skautės išvažiavo slidinė
ti į Poconos-Big Bolder. Pake
liui susitikome kitus ir vietoje 
buvome II vai. vak. Tuoj ėjo
me gulti, nes kitą rytą reikėjo 
keltis 6 vai. Prasidėjo pagalvių 
karas ir užmigti buvo labai sun
ku.

Po pusryčių išvažiavome sli
dinėti. Reikėjo pasimokyti, nes 
visi pirmą kartą slidinėjome. 
Pirmą kartą leisdamasis nuo 
kalno, daug kartų nukritau, bet 
trečią sykį nukritau tik vieną 
kartą. Daug laiko praleidome 
visi kartu, kol reikėjo gražinti 
paskolintus batus ir slides. Grį
žę į namus, persirengėme, pa
valgėme ir žaidėme žaidimus.

Kitą rytą vėl kėlėmės anksti 
nuvažiavome prie ežero pažaisti 
futbolą sniege. Mano komanda 
laimėjo 7-6. Buvo labai sma-

(nukelta į 5 psl.)



1915 — DARBININKO SUKAKTUVINIAI METAI — 1985 1985 birželio 14, Nr. 24 • DARBININKAS • 5

TRYPTINIO ANSAMBLIO 
SUKAKTUVINIS KONCERTAS

New Yorko tautinių šokių an
samblis Tryptinis gegužės 25 
Kultūros Židinyje surengė dide
lį koncertą ir paminėjo savo' 
veiklos 35 metų sukaktį.

Bilietai iš anksto parduoti
Lietuviškas radijas ir spauda 

kokia porą savaičių prieš kon
certą ėmė skelbti, kad visi bilie
tai į koncertą parduoti, {spėjo 
žmones, kad be rezervacijų, be 
bilietų niekas nevažiuotų į kon
certą, nes prie durų bilietai ne
bus pardavinėjami. Dar daug 
liko žmonių, kurie negalėjo pa
tekti į koncertą.

Tai reiškia, kad žmonės la
bai vertina Jadvygos Matulai
tienės, Tryptinio vadovės, dar
bą, kad vertina ir Tryptinio 
veiklą ir ją palaiko. Į koncertą 
atsilankė apie 350. Visi sėdėjo

grybus, botagėlį, pempelę, miki
tą, mikutę.

Harmonijos narės: Birutė Ma
linauskienė ir Astra Butkutė 
padainavo Linelį raunu ne 
viena, įsijungus Rasai Bobelytei 
Brittain, atliko — Pasėjom li
nelį.

Buvusieji ansamblio šokėjai 
pašoko: Grėbėjėlė, Juodbėrėlis, 
Rugeliai.

Toliau Tryptinio ansamblis 
pašoko malūnėlį, kalvelį, aštuo- 
nytį, rankšluostėlį.

Harmonija vėl pasirodė sce
noje. Padainavo Subatos vakarė
lį, Oi, berneli, vientury — due
tas, dainavo Rasa Bobelytė-Brit- 
tain ir Viktoras Ralys, Ar aš tau 
sese — gražių dainelių — dainų 
pynę.

Baigiant Tryptinio koncertą, scenoje šoka Maironio litua
nistinės mokyklos mokiniai, o salėje Tryptinio ansamblis 
ir ansamblio veteranai. Nuotr. K. Butkaus

— Popiežius Jonas Paulius II 
birželio 2 iškilmingų pamaldų 
metu šv. Petro bazilikoje Ro
moje suteikė kunigystės šven
timus septyniasdešimčiai dija- 
koną iš daugiau negu 20 įvairių 
kraštų. Tarp jų buvo ir du lietu
viai — Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos auklėtinis Edmundas 
Putrimas iš Kanados ir Oblatų

prie puošniai patiestų vakarie
nės stalų.

Programa rūpestingai 
paruošiama

Visus savo renginius Jadvy
ga Matulaitienė rūpestingai or
ganizuoja, į programos parengi
mą įdeda daug darbo, kad žiūro
vui būtų miela sekti visus šo
kius, kitus pasirodymus. Ir šio 
koncerto šokiai ir dainos buvo 
sujungti į vieną pynę. Progra
ma ėjo be pertraukos. Ir ji už
truko dvi valandas ir kokia 10 
minučių. Visa programa buvo 
spalvinga, įvairi, tai ir nenusi
bodo ją sekti.

Programos dalyviai
Organizuodama programą, 

vadovė pasitelkė dar ir kitų 
talkininkų. Pirmiausia ji subūrė 
jau anksčiau šokusius ansamb
lio narius. Jų grupė buvo gana 
didelė ir pasirodė labai gerai.

Iš ansamblio išaugo naujas 
tautinių šokių entuziastas Rai
mundas Balsys. Ansamblyje jis 
šoka kokia 12 metų, taip pat 
tautinių šokių moko Maironio 
lituanistinėje mokykloje.

Į šį koncertą įjungė ir Mai
ronio litunistinės mokyklos pa
čius mažuosius. Taip pat Rai
mundas Balsys ir pats aktyviai 
dalyvavo šokiuose.

Pasikvietė ir Harmonijos

Jadvyga Matulaitienė, kuri 
New Yorko tautinių šokių 
ansambliui Tryptiniui vado
vauja 35 metus. Tryptinio 
sukaktuvinis koncertas ir J. 
Matulaitienės pagerbimas 
buvo gegužės 25 Kultūros 
Židinyje.

kvartetą, kuriam vadovauja Vik
toras Ralys. Harmonija bent su 
keliais išėjimais dainavo, taip 
pat su orkestru palydėjo kai ku
riuos šokius.

Sudarė ir specialų orkestrą, 
kuriame grojo pianistė Dalia 
Sakaitė, akordeonais Vy
tautas Strolia, Antanas Mažei
ka. Koordinavo Viktoras Ralys.

“Suk, suk ratelį . . .”
Koncerto programą pradėjo 

Maironio lituanistinės mokyklos 
mokiniai, vadovaujami Raimun
do Balsio. Pradėjo šokiais: Kai 
aš mažas buvau, Aguonėlė, Pas 
močiutę augau; deklamavo — 
Cingi ringi traška, Voveraitė.

Toliau programą suminėsime 
pagal jos išdėstymą, kad labiau 
maty tųsi, kaip ji buvo supinta 
į vieną ištisinę pynę.

Harmonija padainavo: At- 
skrend sakalėlis. Ko liūdi puti
nėli, Vaikščiojom. Visos liaudies 
dainos.

Tryptinio ansamblis pašoko:

Harmonija dainuoja Tryptinio koncerte. Iš k. — Viktoras Ra
lys, kvarteto vadovas, Birutė Malinauskienė, Rasa Bobelytė 
Brittain, Astra Butkutė. Nuotr. K. Butkaus

Tryptinis pašoko tryptinį, še
šių ratelių pynę, buvusieji šo
kėjai pašoko landytinį, klumpa
kojį.

Harmonijos merginos padai
navo Tykiai tykiai, Kas berne
lio sumįslyta ir Rasa Bobelytė- 
Brittain ir Viktoras Ralys duetą 
— Oi nėra niekur ....

Ilgesio juostą pašoko trypti
nio mergaitės. Muzikinė palyda 
buvo “Lietuvos” ansamblio į- 
dainavimas. Šokis lėtas.

Buvusieji ansamblio šokėjai 
dar pašoko rezginėlę, ketvirtinį. 
Visi programos dalyviai pašoko: 
vakaruškas, tabalą, suktinį.

Publika labai šiltai šokius pri
ėmė, šokančius palydėjo ploji
mais.

Pačioje pabaigoje ansamblio 
vedėja Jadvyga Matulaitienė 
pakvietė visu atsistojus sudai
nuoti Lietuva brangi.

Tuoj prie valgio
Visos padėkos ir sveikinimai 

buvo atidėti vėlesniam laikui. 
Koncerto rengėjas Gintas Žemai
taitis pakvietė kun. Joną Pa
kalniškį sukalbėti invokaciją. 
Taip ir prasidėjo vakarienė. Pra
sidėjo ir šokiai ir tikra vakaro
nė. Už kokios valandos vėl su
grįžta prie prograrpos pabai
gos. Jau buvo sunku susitvarky
ti. nes buvo sumažėjęs publikos 
dėmesys. _ . __

Čia rengėjai įteikė vadovei gė
lių, padėkos adresą su visų 
šokėjų parašais. Gražia kalba 
padėkojo vadovėj. Matulaitienė. • 
(Kalbą spausdiname atskirai).

Rengėjai ir talkininkai
Rengimo komitetą sudarė: Ire

na Alksninienė, Ina Gvildienė, 
Laima Šileikytė-Hood, Algis Jan
kauskas, Vida Jankauskienė, Ro
mas Kezys, Vismantas Matusai- 
tis, Vita Matusaitienė, Jonas

A. ŠKĖMA AMERIKIEČIŲ SCENOJE
Pamačius A. Škėmos vaidini

mą “The Awakening” iš karto 
supranti, kad šio veikalo tema 
yra ne tik lietuviška, bet taip pat 
ir tarptautinė.

Pasikėlus uždangai — kalėji
mas 1946 metais Lietuvoje. Pir
mojo veiksmo pirmoje scenoje 
sutinkame kun. Antaną, kuriam 
uždrausta sakyti pamokslus ir 
žurnalistą Kazį, kuris daugiau 
negali rašyti. Jiems besikalbant, 
į jų celę įstumiamas “pilkas”— 
žurnalistas , Kazio kolega Pra
nas, taip pat disidentas, bet jie 
vienas kitu nepasitiki.

Pokalbiuose gausu abstrak
tinių ir egzistencialistinių temų. 
Antrojoje scenoje atsirandame 
NKVD tardytojo Pijaus kabine
te. Jis parodomas bestuburis 
padlaižys. Pirmoje scenoje matė-

Stankūnas ir Gintas Žemaitaitis 
— pirmininkas.

Salę ir sceną dekoravo: Ra
mutė Cesnevičienė, Audronė 
Razgaitienė, Andrius Razgaitis, 
scenos apšvietimas — Antano 
Matulaičio.

Išleista didelio formato 8 pus
lapių programą su sveikinimais, 
surašyti ir visi buvę ir dabar esą 
Tryptinio dalyviai. Iš viso per 
tuos 35 metus Tryptinyje šoko 
apie 350 jaunimo.

Koncertas buvo tikrai pakilus 
ir šaunus. Esame dėkingi Jadvy
gai Matulaitienei už jos didelį 
entuziazmą ir tą didelį triūsą 
su ansambliu. Linkime ir toliau 
taip taip šokti. Rengiant tokio 
pobūdžio koncertus, reikia jau 
susirasti kur kas didesnę salę, 
kad galėtų pasidžiaugti ir tie, 
kurie taip norėjo patekti į šį 
koncertą. )p.j.)

BROOKLYNE ĮKŪRĖ 
SPAUDOS CENTRĄ

me “glaudžios” trijulės painiavą 
— mažojoje pasaulio celėje. Ant
roje scenoje jau matome pasau
lį ad hominem ad terram.

Meilė pareiškiama Pijaus 
asmenyje, kai savo buvusią 
simpatiją Eleną, o dabar Ka
zio žmoną, naudoja savo tardy
mo tikslams.

Išgyvename apgavystės, išda
vystės ir psichologinių bai fiziš
kų kankinimų išdavas.

Abstrakti “madonos” forma, 
apie kurią kalba kun Antanas 
pirmoje scenoje, minėdamas sa
vo sesers tragišką mirtį, šiame 
veiksme jau yra įkūnijama Ele
nos kančioje dėl teisingumo ir 
josios bei Kazio įsitikinimų.

Vyksta kova tarp “gerųjų” ir 
“blogųjų” NKVD agentų, kurie 
pavaizduoti gana spalvingai.

Veikalas prasideda ir baigiasi 
malda. Tarp jų mes suvokiame 
komunistinę tikrovę.

Visi aktoriai savo užduotį at
lieka įtikinančiai. Aktoriams 
vaidmenys parinkti pasigėrėti
nai. Aišku, kad režisierė yra ge
rai susipažinusi su to meto įvy
kiais, kurie vyko Pabaltyje.

Programoje nusakyta, kas ta 
Lietuva, kur ji yra, paduota tru
putis istorijos. Religiniu patarė
ju ruošiant veikalą buvo kun. 
Vytautas Palubinskas, kuris net 
sutaną spektakliams paskolino.

Publikoje girdėjosi kalbant lie
tuviškai, latviškai, estiškai, kas 
įrodo, kad susidomėjimas spek
takliu yra ir tikrai verta šį 
veikalą pamatyti.

Veikalą į anglų kalbą vertė 
Arūnas Ciuberkis, kuris taip pat 
ir jame vaidina.

Veikalas vyksta Arts Club 
Theater, 39 Grove St., New York. 
(F, E ar A traukiniai iki West 
4th Street, Washington Sųuare). 
Spektakliai nuo trečiadienio iki 
sekmadienio, 7:30 iki 9:30 v.v. 
Tęsis iki sekmadienio birželio 23.

Dalia Bulvičiūtė

(atkelta iš 8 psl.)
gu. Grįžę pakeitėme drabužius, 
pavalgėme ir sutvarkėme namą. 
Laikas jau buvo važiuoti namo.

Man labai patiko tas savait
galis.

Linas Surdėnas, 8 sk.

Philadeiphljos mokyklos 8 
skyrius pasisako: kaip lietuviš
ką spaudą jaunimui padaryti 
įdomesnę

Spauda turėtų būti tokia, kuri 
pritrauktų kiekvieną amžiaus 
grupę. Kiekvienam laikraštyje 
turėtų būti jaunimo skyrius, su 
paties jaunimo kūryba.

Monika Jovaišaitė

Jei būtų visokių žaidimų ir 
kryžiažodžių, Jaunimo įdėjų. Bū
tų įdomu lietuviški komikai. 
Galima padaryti lietuviška 
spaudą jaunimui įdomesnę, bet 
ir jaunimui reikia domėtis lietu
viška spauda.

Sigutė Šnipaitė

Jei rastume daugiau apie jau
nimą ir jų kūry bą. Komikai pa
tiktų nes, beveik visi juos skai
to angliškuose laikraščiuose. 
Norėtumėm rasti žaidimų, gal
vosūkių, kurie verstu pagalvoti.

, Linas Surdėnas

Aš manau, kad yra užtenka
mai lietuviškos spaudos suaugu
siems ir vaikams, bet trūksta 
jaunimui. Trūksta aprašymų, 
knygų, žurnalų, kurie paruoštų 
jaunimą atiečiai.

Knygos dažniausia rašo apie 
Lietuvos praeitį ir senus didvy
rius. Visiems nusibodo apie juos 
skaityti.

Būtų gera, kad atsirastų jau
nesni rašytojai, kurie suprastų, 
kaip sunku užaugti Amerikoje 
ir likti lietuviu. Spauda galėtų 
labai padėti!

Būtų labai naudinga, jeigu 
būtų skyrius laikraščiuose ar 
žurnalas, mano amžiaus jauni
mui (14 m.). Man patinka skai
tyti ką nors pamokančio ir įdo
maus.

Lietuviška spauda pranyks, 
jeigu dabar mes nesusirūpin
sime!

Kristina Balten

(atkelta iš 3 psl.)

gatvėje buvo nupirkti namai ir 
čia 1951 metų pavasarį buvo 
perkelta Darbininko spaustuvė, 
sukurtas spaudos centras.

1951 balandžio 16 Brooklyne 
pasirodė naujasis Darbininko 
numeris. Laikraštis apjungė 
“Amerika" ir “Lietuvių Žinias . 
Suredagavo Simas Sužiedėlis, 
kuris jau 19.50 metų sausio 20 
buvo pakviestas redaguoti Dar
bininką.

Pranciškonų spaustuvei su
moderninti pakviečiau Juozą Ka
počių, kuris iš profesijos buvo 
spaustuvininkas, vadovavęs 
spaustuvėm Lietuvoje. Spaustu-

gom Greene, Maine. Ten su 
trumpomis pertraukomis išgyve
nau 22 metus, dirbdamas pasto
racinį darbą tarp ankstesnės 
kartos lietuvių. Drauge su kitų 
religijų atstovais buvau įsijungęs 
į socialinę bei karitatyvinę veik
lą tarp Maino valstybės netur
tingųjų.

-o-
Dabar Tėv. Justinas Vaškys 

jau kuris laikas klebonauja lie
tuvių §v. Jurgio parapijoje Ro- 
chesteryje, N.Y. Ten jis ir mini 
savo kunigystės 50 metų sukaktį.

Šios sukakties proga sveikinaį 
me jį ir linkime — kuo sėk
mingiausiai triūsti mūsų Bažny
čios ir mūsų Tautos labui.

WATERBURY, CONN.
Liet Bendruomenės išvyka
VVaterburio LB apylinkė bir

želio 16, sekmadienį, 1 vai. 
popiet rengia išvyką į Scovill- 
Century vasarvietę, Woodtick 
Parke, Nicholas Road VVoIcott, 
CT.

Programoje: tėvų pagerbimas 
— gėlės ir tostas, sutartinės Jono 
Beinoriaus “dainuojančiam 
akordeonui” pritariant. Šokiai 
grojant Elio Longo “vieno muzi
kanto kapelai”. Užkandžiai, gė
rimai, laimėjimai, žaidimai gra
žioje parko erdvėje. Įėjimo au
ka 2 dol. LB valdyba prašo 
visus atsilankyti.

vienuolijos narys Antanas Rate- , 
lis iš. JAV. Kun. E. Putrimas 
pirmąsias mišias aukojo birželio 
3 Santa Maria Maggiore bazi
likoje Romoje.

— Kun. Gedimino Kijausko, 
SJ, Clevelando Dievo Motinos 
parapijos klebono, kunigystės 
šventimų 25-oji sukaktis bus 
paminėta birželio 23, sekmadie
nį. 10 vai. ryto mišios 11 vai. 
ryto programa Dievo Motinos 
parapijos salėje ir vaišės svetai
nėje. Rengia lietuvių organizaci
jų komitetas.

— Jūratė Nausėdaitė - Ann Jil- 
lian, laimingai išgyvenusi sun
kią operaciją, po dviejų savai
čių vėl grįžo į darbą: baigia 
sukurti Raudonosios Karalienės 
rolę filme “Alice in Wonder- 
land”. Savo ligos metu gavo 
daug gėlių, kelis tūkstančius kor
telių su linkėjimais greit pa
sveikti. Šį kartą neatsiliko ir 
lietuviai.

— Linksma operetė “Tomai, 
Tomai”, sukurta Rasos Šoliū- 
naitės-Poskočimienės bus suvai
dinta Partizano J. Daumanto 
ateitininkų kuopos birželio 15 
Ateitininkų namuose Lemonte 
ruošiamoje Joninių šventėje ir 
vaikų karnavale.

— Kun. Augustinas Siųianavi- 
čius, OFM, lietuvių pranciškonų 
provincijolas, šešiom savaitėm 
yra išvykęs į Asyžių, kur vyksta 
viso ordino kapitula ir naujo 
generolo rinkimai. Provincijolo 
pareigas dabar eina kun. Jurgis 
Gailiušis,OFM,Kennebunkportc 
vienuolyno viršininkas ir vice- 
provincijolas.

— A. ir T. Kojelaičių stipen
dijų fondo komisija, veikianti 
prie Kanados Lietuvių Fondo, 
balandžio 14 paskyrė 2,500 dol. 
stipendiją Rasai Mažeikaitei, 
rašančiai disertaciją iš senovės 
Lietuvos istorijos, ir 1000 dol. 
stipendiją Sofijai Žutautaitei, 
studijuojančiai Chicagoje archi
tektūrą ir lankančiai lituanisti
kos katedros paskaitas. Šis fon
das duoda stipendijas lankan- 
tiem universitetus, Vasario 16 
gimnaziją, moka už mokslą lan- 
kantiem PLJS ryšių centro ren
giamus lituanistikos seminarus 
ir moka premijas studentam, 
parašiusiem universitetui studi- 
jėles iš lituanistikos. Fondo ad
resas: 1573 Bloor St. W., Toron
to, Ont. M6P 1A6, Canada.

— Onos Mikulskienės kank
lių muzikos studijos 20 metų 
veiklos sukakties mokinių rečita
lis įvyks birželio 16 Clevelande.

— “Chicago Sun-Times” ge
gužės 23 išspausdino kun. J. 
Prunskio laišką, kuriuo atkrei-

vėje jis tada dirbo iki 1953 
metų, kol Bostone suorganizavo 
Lietuvių Enciklopedijos leidimą.

Tada Brooklyno vienuolynui 
vadovauti buvo paskirtas istori
kas Tėv. Viktoras Gidžiūnas, 
“Aidų” žurnalo reikalam tvar
kyti — Tėv. Leonardas Andrie- 
kus.

Naująjį spaudos centrą ir vie
nuolyną Brooklyno vysk. R.A. 
Keamey pašventino 1951 gruo
džio 9.

Taip ir prasidėjo naujas kul
tūros židinys Brooklyne. Židinys 
augo ir dabar pasistatė naują 
Kultūros Židinį ir naują vienuo
lyną.

Mano provincijolo terminas 
baigėsi 1952. Nauja vienuoli
jos vadovybė paskyrė mane 
vienuolyno viršininko parei-

KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ 
METINIS

PIKNIKAS
Liepos 7 dieną, 1985 j

11:45 likllmlngoa mišios.
Keturi pranciškonai švenčia savo 50 metų vienuolinio 
gyvenimo jubiliejų ir 45 metų kunigystės sukaktį.
Mišias laiko ir pamokslą sako vysk. PAULIUS BALTAKIS 
Gieda Brocktono šv. Kazimiero parapijos choras.

12:45 Pietos 
4:30 Meninė programa

Tautiniai šokiai. Vadovauja ONA IR GEDIMINAS 
IVAŠKAI 
Brocktono choro koncertas

Prane (ikonai visus kviečia atvykti ir 
malonioje nuotaikoje praleisti dieną.

piamas dėmesys, kad agresijas 
vykdydama Maskva yra didžiau
sias kriminalistas ir nuostabu, 
kad denaturalizacijos bylose 
prieš JAV piliečius OSI bendra
darbiauja su KGB.

— Dail. R. Žiūraitienės pa
veikslų parodą surengė 
Anapilio (prie Toronto) moterų 
būrelis gegužės 25 - 26 parodų 
salėje. Buvo iškabinti 33 pa
veikslai.

— “Gintaro", Toronto tautinių 
šokių ansamblio, trisdešimtme
tis gegužės 25 paminėtas šauniu 
koncertu erdvioje salėje Metro 
Toronto Convention Centre 
Theatrc. Dalyvavo pec 10tX) žiū
rovų. Sceninę programą atliko 
2(M) žokėjų, dainininkų, mu
zikantų.
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tini jos adresu: Dr. M. L. Švei
kauskas — Attomey-at-Law, Boston 
Five Bank Bldg., 1895 Centre St., 
Boston, MA 02132

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. dr. M. švelkausklenė sutiko 
šiame laikraštyj duoti paaiškinimų 
Ir patarimų teisiniais klausimais Dar-

AUTOMOBILIUI PASLYDUS

KLAUSIMAS
Praeitą žiemą, vieną šaltą ir 

slidų vakarą, mudu su žmona 
važiavome maisto ir kitų reik
menų kaip paprastai penkta
dieniais pirkti. Važiavome at
sargiai, iš lėto ir apsidairydami. 
Neprivažiavus super marketo 
(krautuvės), iš aklino užkampio 
išlėkė mašina mums tiesiai į ke
lią. Nežinodamas ką daryti, pa
myniau stabdžius ir dėl slidaus 
kelio apsisukau net du kartus ir 
du kartus sudaviau kitai maši
nai.

Ana mašina buvo jauno vai
kėzo vairuojama — sena, ap
daužyta, o mūsų 1983 metų, be
veik nauja. Aš buvau gerokai 
pritrenktas, o tas vaikėzas išli
po iš savo mašinos sveikas, kaip 
ridikas, ir man sakė, kad jis vi
sai nebuvo sužeistas.

Daugiausiai nukentėjo mano 
žmona, kuri sėdėjo prie manęs. 
Policininko arti nebuvo; keletas 
žmonių sustojo, bet kai aš norė
jau jų pavardes paimti, jie tuoj 
ir išnyko. Žmoną nuvežiau pas 
daktarą. Tas ją nusiuntė į ligo
ninę rentgeno nuotraukoms da
ryti. Pasirodė, kad mažas kojos 
kauliukas įlūžęs, be to sprandą 
jai smarkiai skauda, nors įlū-

žimo, daktarai sako, ten nėra.
Kitą dieną nuėjau pas savo 

draugimo agentą ir jam papa
sakojau kas atsitiko. Klausiau 
ar man nueiti pas advokatą 
pasitarti. Sako, vargu ar ką gau
si, nes ir Tu buvai kaltas, kam 
mynei stabdžius, kai buvo slidu. 
Sako, nieko nei Tu nei žmona 
negausite. Sako, daug panašių 
bylų matęs. Sako, jei eisi pas 
advokatą, vistiek nieko nepėši, 
o tas dar pinigų iš Tavęs pasi
ims. Sako, pasikalbėk su anos 
mašinos vairuotojo draudimo 
bendrove. Gal jie geruoju Tau 
ką duos, o jei pasiimsi advoka
tė, jie nieko Tau neduos. Pra
šau man patarti: 1. ar apsimo
ka eiti advokato ieškoti tokio
mis sąlygomis, 2) ar dar neper- 
vėlu. Mano žmona tikrai yra li
gonis ir dabar, jau 5 mėnesiams 
praėjus, vis tebesiskundžia 
skausmais ir negalavimais.

ATSAKYMAS

1. Kreiptis pas advokatą, ir jei 
bus reikalo, į teismą, dar nėra 
pervėlu. Daugumoj valstijų lai
kotarpis, per kurį galima kreip
tis j teismą (statute 
tations), — yra tarp 
metų.

2. Patariu tuoj pat 
su advokatu. Dėl Tamstos su
žeidimo: jei Tamstų valstijoje 
veikia vadinamasis “compara- 
tive negligence” įstatymas, kaip 
daugumoj valstijų, — tada 
Tamsta gali kartais nieko ir ne
gauti, nežinodama detalių aplin
kybių, negaliu spręsti kiek buvo 
Tamstos — kaipo vairuotojo kal
tės ir kiek buvo ano vairuotojo 
kaltės.'

Tačiau dėl žmonos sužeidimo 
reikalas yra kitokio pobūdžio. 
Ji buvo tik keleivė (passenger), 
taigi Tamstos kaltė, jei jos ir bu
vo, teisiškai nėra jai “primeta
ma” (imputed). Jei anas vairuo
tojas, buvo bent kiek “neatsar
gus” (negligent), — žmonai bus 
atlyginta už visus turėtus nuo
stolius , įskaitant gydymosi iš
laidas, nemalonumus (pain and 
suffering), nustotą darbingumą

of limi-
2 ir 3

pasitarti

zimiero jubiliejiniai metai. Iš k. Angelė Karnienė, parengi
mų organizatorė; J. Taoras, kuris- išstatė Vatikano pašto 
ženklų rinkini ir (vairias fotografijas, kun. V. Dabušis, pa
rodęs garsajuostę iš iškilmių Romoje.

Lietuviška lengvųjų automašinų eksporto firma Vo
kietijoje savo veiklos išplėtimo sumetimais ieško sąži
ningų Ir savistoviai mąstančių bendradarbių. Pirmoj ei
lėj pageid. Iš rytinių uostų, kaip New Yorko, Albany ir 
Lt Skubiai kreiptis Į redakciją šlfr. Nr. 39.

NAUJAUSIOS
PLOKŠTELĖS
Gruodis: Dainos. Dainuoja 

operų solistė Lilija Šukytė Šio
je plokštelėje įdainuota 17 
komp. Juozo Gruodžio lietuviš
kų dainų. Akomponuoja pianistė 
Raminta Lampsatytė. Kaina su 
persiuntimu 11 dol.

Du gaideliai — 18 lietuviškų 
dainų vaikam. Muzikinė palyda 
Andriaus Cerškaus ir Pauliaus 
Vyto. Išleista Kanadoje. Kaina 
su persiuntimu 13 dol.

Clevelando vyrų oktetas — 3. 
Oktetas, vadovaujamas muz. 
Ryto Babicko, talkinamas solis
tės Irenos Grigaliūnaitės, įdai
navo 12 lietuvių ir tarptautinių 
kompozitorių dainų. Akompo
nuoja R. Strimaičio orkestras. 
Kaina su persiuntimu 11 dol.

Gintaras su daina. Toronto 
“Gintaro” ansamblio dainos 
vieneto įdainuota 14 lietuvių 
kompozitorių dainų. Kaina su 
persiuntimu 11 dol.

Aš čia gyva. Dariaus, Lino ir 
Audriaus Polikaičių bei Vido 
Neverausko įdainuotos lietuviš
kos ir estradinės dainos. Išlei
do Montrealy Vilnius Records of 
Canada, vadovaujama A. Stan
kevičiaus. Kaina su persiuntimu 
11 dol.

Tau. mama. 14 kūrinių: 7 skir
ti motinai ir 7 mišraus žanro. 
Įrašyta Lietuvoje. Išleido 
Montrealy Vilnius Records of 
Canada. vad. A. Stankevičiaus. 
Kaina su persiuntimu 11 dol.

Pasakos. Įrašyta 10 lietuviškų 
pasakų vaikam. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

Ar atminsi? Dainuoja solistė 
Dana Stankaityti, akomponuo- 
jant muz. Alvydui Vasaičiui. Į- 
dainuota 14 lietuvių kompozito
rių kūrinių. Kaina su persiunti
mu 11 dol. ’

Gina Čapkauskienė. Solistė, 
akomponuojant muz. Jonui Go- 
vėdui, įdainavo 5 lietuvių kom
pozitorių ir 5 tarptautinių au
torių kūrinius. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

Algis Grigas, baritonas, su 
Philharmonica Hungarica, diri
guojant Alvydui Vasaičiui, į- 
dainavo 8 lietuvių ir tarptauti
nių operų arijas. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

Dainuok ir šok. Dainuoja Juo
zas Nakutavičius ir Dana Sum- 
mets-Striugaitė, palydint or
kestrui “Lietuva”. Estradinės ir 
šokių dainos. Kaina su persiun
timu 13 dol.

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, lietuviškos knygos bei 
suvenyrai gaunama Darbininko 
administracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

BALTK
TOURS

1985 KELIONĖS Į LIETUVĄ

KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

No. 813 A (18 dienų): rugpjūčio 13-30 — $1,999
10 dienų Lietuvoje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK.
No. 102 (15 dienų): spalio 2 -16 —$1,479
10 dienų Lietuvoje su dviem dienom Kaune, 2 Helsinky. 
FINN AIR iš JFK.
No. 117 (15 dienų): lapkričio 7-21 -$1,339
10 dienų Lietuvoje, 2 Helsinky. FINNAIR iš JFK
No. 126 (15 dienų): gruodžio 26 - sausio 9 — $1,459
10 dienų Lietuvoje, 2 Helsinky, FINNAIR iš JFK.

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA

No. 618A: birželio 18 - liepos 4 — $1,949
No. 917A: rugsėjo 17 - spalio 3 — $1,839
11 DIENŲ VILNIUJE, 3 VARŠUVOJE, 1 MAINZE 
LUFTH ANSA iš JFK ir Bostono

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, ESTU A IR SUOMIJA 
No. 805: rugpjūčio 5-18 — $1,829
5 dienos Vilniuje, 2 Talline laivu, 2 Leningrade, 3 Helsinky, • 
FINNAIR iš JFK.

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, ITALIJA

Aš visuomet stebiuosi, kiek 
žmonių laiko save kvalifikuotais 
duoti patarimų teisiškais klausi
mais, taip kaip daro Tamstos 
draugimo agentas. Jei norima 
išvengti klaidų ir kartais didelių 
nemalonumų, reikia teisiškais 
klausimais pasitarti su advo
katu, o draudimo klausimais — 
su draudimo agentais, o ne 
atvirkščiai.

Pranešant adreso pasikeiti
mą, neužmirškit pridėti ir senąjį 
adresą.

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DKLIVER

296-4130

PUOŠNŪS ALBUMAI
Puošnūs ir meniški albumai, 

su tekstu lietuvių ir anglų kal
bomis, labai tinka dovanom 
įvairiom progom.

A. Rannit, M. K. Čiurl ionis, 
25 dol.

E. Verloren Van Themaat, Pra
nas Domšaitis, 25 dol.

R. Viesulas, Telesforas Valius, 
58 dol.

E. Jasiūnas, Darius-Girė- 
nas, 25 dol.

Patty C. Rice, Amber, 29 dol.
Adomo Galdiko, A Color 

Odyssey, 15 dol.
No. 609: birželio 9-22 — $2,089 I F. VVhitaker, Puzinas, 25 dol.
No. 922: rugsėjo 22 - spalio 5 — $1,869 I Jurgis Juodis, The Way of the
No. 106: spalio 6 - 19 — $1,869 I Nation, 7 dol.
5 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 5 Romoje su 1 diena Floren- I Persiuntimui pridedama po 1
cijoje. ALITALIA iš JFK ir Bostono | dol. už kiekvieną knygą.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos muzikos plokš
telės ir įvairūs suvenyrai gau
nama Darbininko administra
cijoje, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

13 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA

No. 702: liepos 2 - 14 — $1,729
No. 813 B: rugpjūčio 13 - 25 — $1,729
No. 903: rugsėjo 3 - 15 — $1,729
No. 930: rugsėjo 30 - spalio 12 —$1,389
6 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK
13 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, BAVARIJA
No. 820: rugpjūčio 20 - rugsėjo 1 -$1,769
No. 924: rugsėjo 24 - spalio 6 — $1,669
5 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 4 Miunchene, 
LUFTHANSA iš JFK ir Bostono

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA
No. 618B: birželio 18 - 29 — $1,669
No. 702C: liepos 2 - 13 — $1,669
No. 806C: rugpjūčio 6 -17 — $1,669
No. 917B: rugsėjo 17 - 29 — $1,439
6 dienos Vilniuje, 3 Varšuvoje, 1 Mainze, LUFTHANSA 
iš JFK ir Bostono
10 DIENŲ — LIETUVA, SUOMIJA
No. 916: rugsėjo 16 - 25 — $1,339
6 dienos Vilniuje, 2 Helsinky, FINNAIR iš JFK

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:
BALTIC TOURS

293 AUBURNST.
NEWT0N, MA 02166

(617) 965*8080 arba (617) 969-1190
BALTIC TOURS tvarko:

giminių iškvietimo dokumentus
nuperka m automobilius, kooperatinius butus Ir kitas
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

LIETUVIŠKOS KASETĖS
Dainuokime — A. Šalčio 16 lietuviškų dainų. Gintaras su daina 

— 14 dainų. Estradinės muzikos - šokių kasetės (60 minučių, 10- 
12 dainų kiekvienoj): Paklydo ramunė, Gervės skrenda, Myliu, 
Vilniui, Mūsų kaime gegužinė, Šventieji vakarai, Balti balan
džiai, Dainuok ir šok, Ragelių puota, Volungė, Armonika, Nak
ties muzika, Už viską švelniau. Šios kasetės po 10 dol.

Kasetės po 90 minučių: V. Noreika, Tango, Šokime L, Šokime II, 
Akordeono garsai, Broliai Aliukai. Šios kasetės po 15 dol.

Komp. J. Stankūno kūriniai, įrašyti kasetėse “Sodžiaus garsai” 
ir “Lithuariian Entertainment”. Dainuoja a.a. Irena Stankūnaitė, 
solistai, duetai, chorai. Šios kasetės po 6 dol.

“Introduction to Modem Lithuanian” gramatikos 4 kasetės iš 
viso 20 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 dol.
Šios kasetės gaunamos Darbininko administracijoj, 341 High

land Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J, Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo ir St. 
Lozoraičio. įvadas R. Seaiey. Šešta laioa, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 16 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė--- ------------ ---------- ---- ------------------------------
Numeris, gatvė----------------------------------------------------------------
Miestas, valstija, Zip----------------- ------------------------------------------

LITHUANIAN COOKERY
(ln English, 316 pages, price 8 dol.)

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

Užsakau “Lithuanian Cookery" už 8 dol. Persiuntimas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė ...

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zip

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01 114th St, Rlchmond HHI, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-6799

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St Petersburge

Aktyvas: 40 milijonų dolerių.

KASOJE gaunamos paskolos, reguliarios santaupos, 
IRA Ir kiti pelningi cartifikatai.

Reguliarių santaupų palūkanų kursas KASOJE šiuo metu 7%. Pilnas motų 
prieauglis 7.25%

Taupymo certlflkatų palūkanos nuo 8.5%, pagal sumą ir terminą. 
IRA Indėlių palūkanos nuo 10% Iki 11% pagal terminą.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.090

KASOS {staiga Rlchmond HHI veikla šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto Iki 9 vai. 
vakaro, išskyrus penktadieniais Iki 6 v.v. Ir šeštadieniais Iki S v.v.

Apie paskolų Ir certlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus sutelktos vėliausios Informacijos.
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JUBILIEJINIO KONCERTO ATGARSIAI
Vaikelio Jėzaus parapijos 75 

metų gyvavimo jubiliejinis kon
certas buvo labai įspūdingas. 
Koncerto programa — plati ir į- 
vairi, atlikimas -meniškas. Vi
są erdvią bažny^ pripildė pa- 
rapiečiai. Nemažai atsilankė ir 
lietuvių, nes jiem ši parapija 
yra artima keliais atžvilgiais. 
Daug mūsų tautisfiaų šiame ra
jone turi namus. Užsidarius Ap
reiškimo parapijos mokyklai, 
Vaikelio Jėzaus parapijos pradi
nė mokykla buvo prieinama ir 
lietuviam. Ten pastoviai atsi
kraustė taip patir lituanistinė 
šeštadienio mokykla. Klebonas 
prel. Raimundas Leonard lietu
viam rodo daug nuoširdaus pa
lankumo.

Atsižvelgiant į visa tai, labai 
tiko, kad ApreiJkimo parapijos 
choras dalyvautų jubiliejinio 
koncerto programoje. Jo daly
vavimas praturtino tą koncertą.

Choro nariai — tiek vyrai, tiek 
moterys — pasirodė su unifor
momis, į presbiteriją įžengė 
tvarkingai, giedojo profesiona
liškai. Tai liudija choristų pasi
aukojimą ir choro vadovo Vik
toro Ralio sugebėjimus. Šiuo 
metu daug parapijų jau nebeturi 
chorų, nes parapiečiai, ypač 
jaunimas, nenori gaišti laiko 
repeticijose. Šiuo atžvilgiu Ap
reiškimo choras yra pavyzdys. 
Jo pasirodymą programoje ypač 
įprasmino sugiedota komp. 
Dambrausko Malda už tėvynę. 
Prieš pradedant ją, choro vado
vas paaiškino turinį ir pažymė
jo, kad ji aukojama už pavergtą 
tėvynę Lietuvą.

Apie solistus čia nebetenka 
daug kalbėti, nes tiek sopranas 
Pamella Casella, tiek baritonas 
Craig Nim yra City' Cėnter ope
ros solistai. Jie abu ir kitomis 
progomis pagieda šioje bažny-

JAV LB NE# YORKO APYGARDOS
XI TARYBOS RINKIMŲ SUVESTINĖ
Patikrinus New Yorko apygardos apylinkių rinkimų 
komisijų atsiųstus rinkimų rezultatus, pateikiami šie 
duomenys:

čioje, nes yra parapijos muzi
kos vadovo bičiuliai. Jie giedo
jo be atlyginimo. Ypač įspūdin
gai skambėjo T. Dubois oratori- 
rijos ištrauka “Mano Dieve, ko
dėl mane apleidai”.

šio koncerto rengėjas bei ko
ordinatorius buvo lietuviams pa
žįstamas William Smiddy, kuris 
Vaikelio Jėzaus parapijai talkina 
liturginės muzikos srityje. Šia
me koncerte jis pasirodė ir kaip 
pianistas, virtuoziškai atlik
damas pasaulinių kompozitorių 
solo kūrinius ir J. S. Bacho 
kompoziciją su fleitą, (fleitistė: 
M. Swinchoski). William Smid
dy programoje buvo įrašytas 
kaip Theodor Prostakoff. Tuo 
vardu jis yra garsus piano mu
zikos sluoksniuose. Jo skambini
mas šiame koncerte buvo ir tuo 
ypatingas, kad skambino tuo pa
čiu pianinu, kurį koncertuose 
naudoja žymusis virtuozas Vla- 
dimir Horowitz. Pianas buvo 
paskolintas. Atrodė, kad skambi
nama keliais instrumentais. Pia
nistas su nuostabia menine jėga 
atliko Schumanno, Liszto. 
Debussy, Chopino, Griego,. 
Scriabino ir Rachmaninovo sun
kius kūrinius, nustebindamas , prašo ir ragina visus lietuvius 
kleboną ir parapiečius, kurie 
nebuvo girdėję jo skambinimo.

Pasibaigus koncertui, klebo
nas prel. R. Leonard pakvietė 
visus programos atlikėjus į kle
boniją vaišėms. Po vaišių kle
bonijoje jiems kitą šaunų poky
lį savo namuose surengė Zeno
nas ir Živilė Jūriai.

Baisiojo Birželio minėjimas
Lietuvių Bendruomenės Bos

tono apylinkės valdyba rengia 
birželio 16 Baisiojo Birželio įvy
kių minėjimą. 10:15 vai. iškil
mingos mišios Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje So. 
Bostone. Organizacijos: skautai, 
ramovėnai, šauliai, moterų fede
racija ir kitos dalyvauja su vė
liavomis.

Tuoj po mišių parapijos sa
lėje vyks minėjimas. Atidarys 
pirm. B. Veitas, programai va
dovaus vicepirm. G. Čepas. Pro
gramoje: invokacįja, tylos minu
te pagerbiami kankiniai. Pritai
kytą kalbą pasakys Č. Mickū- 
nas. Bus rodomas filmas “Lie
tuvos partizanai” — A. Kulbis, 
Bostono lituanistinės mokyklos 
abiturientų simpoziumas, Bosto
no tautinių šokių sambūrio jau
nučiai pašoks ir padeklamuos 
— vadovauja Ona Ivaškienė. Po 
programos vaišės.

LB Bostono apylinkės valdyba

čelė ir prof. Jeronimas Kačins
kas — fortepionas. Publikai il
gai plojant, trio dar bisui atli
ko “Finalas” iš Haydn'o Trio 
Nr. 19.

Robert Schumann yra garsus 
vokiečių 19-to šimto pradžios 
kompozitorius ir muzikas. Kai 
televizijoj, radijo ir net kon
certinėse salėse skamba visokios 
baisios barškalynės, tai šis 
trumpas koncertas buvo labai 
miela poilsio atgaiva. Bostonie
čiai džiaugiamės turėdami savo 
tarpe muz. prof. Jeronimą Ka
činską, kuris dažnai mus atgai
vina gražia muzika. Taip buvo 
ir,šį kartą.

Izbickas ir Lionginas Izbickas. 
Jie savo klasėje išsikovojo pirmą 
vietą. Tai didelis laimėjimas, 
nes kompeticija buvo smarki. 
Lietuvių komanda buvo pri
statyta prieš tūkstantinę buriuo
tojų minią. Lietuviam įteikta 
graži taurė.

Lietuvių vardai bus įrašyti 
į pastovią “Figawi” trofėjų, kuri 
yra pastatyta Baxters House 
restorane, Hyannis. Ten nuvykę 
lietuviai galės taurę apžiūrėti.

Pereitais metais lietuvių ko
manda laimėjo antrą vietą. (L.L)

New lorkoapygardos 
rinkiminė komisija:
Vytautas Alksnimis, 
pirmininkas
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ŽILIONYTE, EGLĖ 54 10 37 33 129 16 69 348

KEZYS, ROMAS 35 15 32 27 130 21 70 330

PUGEVICIUS, KAZXntAS 44 12 39 26 112 22 71 326

SIDAS, VLADAS 52 11 28 23 121 14 66 315

GEIKTMTE9S , GBHB 45 12 28 21 102 7 58 273

VAKSELIS, ALEKSJPJAS 41 18 22 22 100 8 56 267

MIKLAS, KĘSTUTIS 4 13 21 19 69 4 59 189

MARCEL, ALPHONS! 16 81 12 6 26 2 8 151

VISO UŽSKAITOMU 63 97 48 37 170 22 102 539

ATMESTI BALSAI - - - 2 3 - - 5

Algirdas Šilbajoris, 
narys

Zenonas Jurys, 
narys

gausiai dalyvauti šiame baisiųjų 
Lietuvos įvykių minėjime. Oku
pantas šiais metais mini paver
gimo sukaktį labai iškilmingai, 
o mes išeiviai turime irgi minėti 
tą baisią tragediją ir kančią, 
kurią atnešė Lietuvai okupan
tas rusas.

Lietuviai laimėjo regatą
Kiekvieneriais metais per 

“Memorial Day” savaitgalį Hy
annis Yacht klubas ruošia di
džiulę regatą, vadinamą “Figa- 
wi race” iš Hyannis iki Nan- 
tucket salos ir atgal. Nuoto
lis į vieną pusę — 28 mylios.

Šios lenktynės yra įdomios 
tuo, kad tai didžiausia regata 
visoje Amerikoje. Čia dalyvauja 
daug pasiruošusių buriuotojų 
iš viso rytinio Atlanto pakraš
čio. Lenktynėse dalyvauja apie 
250 yachtų, nuo 22 iki 80 pėdų 
ilgio su 1500 buriuotojų.

Nantucket saloje yra pastaty
ta didžiulė palapinė, kurioje 
vyksta regatos puota, trofėjų 
įteikimas ir šokiai.

Jau antri metai šioje regatoje 
dalyvauja lietuvių burlaivis 
“Vėtra” su tokia įgula: Reda 
Veitaitė, Romas Veitas, Vytenis

Išvyksta seselė 
Kristina Kleponytė

Eilę metų vadovavusi šv. Pet
ro lietuvių parapijos pradinei 
mokyklai seselė Kristina Kle
ponytė yra perkeliama į E. Hart
ford, Gonn. Birželio 3 įvyko jos 
išleistuvės. Į jas atsilankė labai 
gausus būrys parapiečių ir jos 
buvusių mokinių.

RENGINIAI

Birželio 16 tuoj po 10 vai. 
mišių Šv. Petro parapijos salė
je So. Bostone vyks baisiojo bir
želio išvežimų minėjimas. Rengia 
LB Bostono apylinkė.

Rugpjūčio 11 M inkų radijo 
valandėlės gegužinė Romuvos 
Parke, Brocktone.

Spalio 13 Laisvės Varpo ren
ginys So. Bostono Lietuvių Pi
liečių D-jos salėje.

Spalio 27 sol. A. Stempužie- 
nės-Švedienės koncertas. Rengia 
Liet Tautodailės Institutas.

A.A. RIMVYDAS ČENKUS

Gegužės 13 M o. Shore Hos- 
pital, L.I., po ilgos ir sunkios 
ligos mirė Rimvydas Cenkus. Pa
laidotas birželio 3. Paliko žmo
ną, motiną Oų Cenkienę, dvi 
seseris — Aldonu Gerulaitienę 
ir Gražiną Busci^lio.

Velionis buvo gimęs 1937 lie
pos 19 Lietuvoje. Brooklyne bai
gė vidurinę moRyklą ir baigė 
Community kolegiją, studijavo 
prekybos administraciją. Dirbo 
American Airlines 25 metus. 
Priklausė prie 1 ietuvių sporto 
klubo, reiškėsi skautų organiza
cijoje, kadaise dalyvavo Opere
tės chore, taip pat šoko ir tau
tinius šokius.

Jo tėvas Stasys Cenkus mirė 
1982 lapkričio 19.

BALTIMORĖS 
ŽINIOS

Rimvydas Cenkus

Metinė procesija, skirta Mari
jos garbei, įvyko gegužės 12. 
sekmadienį, 3 vai. popiet. Mari
jos statulą nešė sodalietės. Pro
cesija baigėsi rožančiumi, pa
mokslu ir palaiminimu su Švč. 
Sakramentu. Graži statula buvo 
pne altoriaus per visą gegužes 
mėnesį.

Motinos dieną, gegužės 12, 
per 8:30 vai. mišias Šv. Alfon
so bažnyčioje vyko šeimų komu
nijos šventė. Šeimos bendrai 
priėmė komuniją. Pasimelsta ir 
už kenčiančius brolius ir sese
ris okupuotoj Lietuvoj. Dainos 
choras giedojo gražias Marijos 
giesmes.

Cynthia Veliuonaitė gegužės 
18 Šv. Alfonso bažnyčioj susi
tuokė su Timothy Meeham. Jų 
moterystę palaimino klebonas 
kun. Antanas Dranginis. Jau
nosios tėvai Algirdas ir Rozali 
ja Veliuonai yra žymūs lietuvių 
veikėjai Baltimorėje. Per mišias 
giedojo Clevelando vyrų okte
tas, vadovaujamas Ryto Babic-

Baisiojo birželio minėjimas 
per radiją

Baisiojo birželio įvykių mi
nėjimas įvyks Minkų vedamoj 
radijo stotyje banga AM 1360 
birželio 15, šeštadienį, nuo 9:30 
iki 10 vai. ryte.

LB Bendruomenės rengiamas 
baisiojo birželio įvykių minėji
mas įvyks birželio 16. Pradeda- 

; ma mišiomis Šv. Petro parapi- 
; jos bažnyčioje, o vėliau po mišių 
* minėjimas parapijos salėje.

b •—* ** 4» •' X- — •-» » 4 £> - < - '

Puiki muzikinė atgaiva
Birželio 2 Šv. Petro parapijos 

salėje tuoj po 10 vai. mišių 
buvo labai puikus trumpas kon
certas. Buvo atlikta Roberto 
Schumanno Keturios Fantazijos. 
Atliko: Berklee muzikos kolegi
jos trio: Andy Ryan — smui
kas, Brian Capouch — violon

ko. Povestuvinės vaišės vyko 
Lietuvių namų didžiojoj salėj.

Maldininkų kelionė į Mt. St. 
Mary’s kolegijos Liurdą pavyko 
gerai. Kun. A. Dranginis gegu
žės 26 minėjo savo kunigystės 
sukaktį. Maldininkai jam padarė 
staigmeną, restorane sugiedoda
mi jam ilgiausių metų ir įteik
dami dovanų.

Jonas Obelinis

BOSTON MASS — WLYN 1360 
AM bangos ^ekm. nuo 8 iki 8:45 
ryto. Veda S. ir V. Minkai, 71 
Farragut Road, So. Boston, Mass. 
02127. Telef. 268-2515.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00-10.00 vai. ryto iš WCAV-

4 banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (6 1 7) 586- 
7209.

ADVOKATĖ BIRUTĖ ŠIMKUTĖ

Halloran and Schaeffer P.C.

300 Un lon Street
New Bedford, MA 02740

Tel. 617 999-1332

‘Arpber Hdidays”
1985 M. EKSKURSIJOS j LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE

Liepos 17 — 1514.00
Liepos 31 — 1465.00
Rugpjūčio 6 — 1698.00.
Rugsėjo 3 — 1679.00
Rugsėjo 18 — 1212.00
Rugsėjo 23 — 1173.00
Spalio 1 — 1279.00
Gruodžio 26 — 1309.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — Įvairūs maršrutai.

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite 
1-800-722-1300 (Toli Free) 

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite 1-617-268-8764

TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 WEST BROADVVAY, P.O. BOX 116 

SOUTH BOSTON, MA 02127

įtart uitat MIMIKflHnMil

RIMVYDUI ČENKUI

Genovaitė ir Kazys Trečiokai

D. ir G. Snyder 
A. Gudaitė 
V. Gudienė

mlrut pomlal Onai čenklenei, netekus vienintelio sū- 
. naus,įmonei Carol-Anne, seserims Aldonai Gerulaltle- 
nel, Girtinai Buše įgilo Ir |ų šeimoms reiškiame nuo- 
šlrdžli užuojautą drauge llūdėdaml.

mirus, gilius sielvarto prislėgtoms žmonai Izabelei ir 
dukrai GWrsl reiškiame nuoširdžią užuojautą Ir linkime 
Ištvermei pergyventi skaudų smūgį netekus mylimo vyro 
Ir tėvelio.

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽlONAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prlces are based on double occupancy and are subject to 
changes.

Vanda, Stasys Karmazinai 
ir šeima

JULIUI KUMPIKUI

Donahua 20-2500

Garbų Seimą

\ South Boston Z
JULIUI KUMPIKUI

mirus, jo žmonai Izabelei Ir dukrai Giedrei reiškiame 
gilią užuojautą.

Mielam giminaičiui
JUOZUI MURAŠKAI

staiga mirus, jo žmonai Jadvygai ir šeimai reiškiame 
gilią užuojautą.

JUOZUI MURAŠKAI
staiga mirus, dideliam skausme likusią žmoną Jadvygą, 
posūnį Aigj ir kitus gimines Amerikoje ir Lietuvoje 
nuoširdžiai užjaučia

Rožė, Vytautas, Tomas, Audronė su
šeima ir Loreta Kundrotai

BflnKBV-mniL
Portogepaid both umys

traukta miam Į Mataiti. PrlaMada ta užtikrini-
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Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
birželio 16, sekmadienį, 2 v. po
piet birželio Trėmimų minėji
mas. Rengia LB apygardos val
dyba.

Lietuviškus pietus bus galima 
gauti birželio 16, šį sekmadienį, 
Kultūros Židinyje nuo 12 vai. 
iki Trėmimų minėjimo, iki 2 v. 
popiet. Visiems bus patogu iš 
bažnyčios atvykti į K. Židinį ir 
ten papietauti. Pietus gamina 
E. Kezienė su savo štabu.

Birželio Trėmimų minėjimas 
birželio 16, sekmadienį, vyks šia 
tvarka: 11 vai. pamaldos Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje. 
2 vai. popiet Kultūros Židinyje 
akademinė dalis. Invokaciją su
kalbės Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, OFM, Lietuvos gen. konsu
las Anicetas Simutis tars pro
gai pritaikytą žodį, kalbą pasa
kys Jaunutis Pijus Nasvytis iš 
Hartfordo, Conn. Pianu skam
bins pianistas VVilliam Smiddy, 
programai vadovaus Viktorija 
Garbauskaitė. Minėjimą rengia 
LB New Yorko apygardos valdy
ba.

Į kunigų rekolekcijas, kurios 
vyksta Putname, išvyko kun. J. 
Pakalniškis, kun. A. Račkauskas, 
kun. V. Pikturna, kun. St. Raila, 
kun. K. Pūgevičius.

Dariaus ir Girėno žuvimo vie
toje norima pastatyti mažą pa
statėlį, kur būtų ir muziejus ir 
sandėliukas reikmenim susidėti. 
Antanas Pumputis, Balfo 100- 
jo skyriaus uolus darbuotojas, 
susirašinėja su lietuviu, kuris 
prižiūri lakūnų paminklą. Pum
putis padeda jam šį pastatą pa
statyti. Balfas šiam tikslui ren
ka aukas. Šiomis dienomis jis 
yra išsiuntinėjęs laiškus tų aukų 
reikalu. Prašom prisiminti nar
siuosius lakūnus ir jų pamink
lo apsaugai skirti nors ir nedi
delę auką.
Jaunimo metus paskelbė Jung

tinės Tautos. Tuo tikslu Pasau
lio Lietuvių Katalikių Organiza
cijų Sąjungų valdyba rengiasi 
jaunimo metus paminėti rugsėjo 
15 Kultūros Židinyje. Kviečiami 
dalyvauti visų lietuviškų jau
nimo organizacijų nariai ir kita 
visuomenė. Platesnė informa
cija bus paskelbta vėliau.

Pace universitetas New Yorke 
pripažino ir davė lietuvių kalbos 
užskaitus Audrei Lukoševičiūtei, 
Astrai Lukoševičiūtei ir Andriui 
Adams. Jie sėkminga išlaikė spe
cialius egzaminus pas šio uni
versiteto profesorę dr. Aldoną 
Janačienę. Toks lietuvių kalbos 
pripažinimas yra mums reikšmin
gas laimėjimas šiame universi
tete, kuriame studijuoja 30,000 
studentų.

Eduardas Antanaitis, Marytės 
Šalinskienės brolis, ilgai svečia
vosi pas savo seserį ir dabar iš
vyko į Califomiją, kur jis gyve
na. Jis neseniai lankė savo gi
mines Australijoje. M. Shalins 
Funeral Home — šermeninė 
pertvarkoma. Šalia Marytės Ša
linskienės kaip partneriai įsijun
gia jos broliai Boleslovas ir 
Eduardas ir brolvaikis Paulius. 
Eduardas Antanaitis jau yra M. 
Shalins šermeninės dalininkas.

Laiškas iš Lietuvos, skirtas 
Petrui Rumšui, (adresuotas 85 - 
34 86 Street, Woodhaven, N.Y. 
11421), yra Darbininko admi
nistracijoje, nes pagal duotą ad
resą nepavyko adresato surasti.

Lietuvos vyčių metinis sei
mas vyks rugpjūčio 8-11 New 
Haven, Conn. Maspetho 110 
kuopa organizuoja autobusą. 
Nuvažiuoti ir grįžti — kaina 18 
dol. Dėl rezervacijų kreiptis į 
Joną Adomėną. Važiuoją priva
čiais automobiliais turi pranešti 
Adelei Dauzickas (718) 544-1787 
arba (212) 333 - 6654, kad būtų 
įrašyti į oficialų atstovų sąrašą.

A. a. Juliaus Kumpiko atmi
nimui Tautos Fondui aukojo: 
25 dol. Markevičių šeima, po 20 
dol. Kazys Bačauskas ir Dalia 
Bulgarytė. Tautos Fondas už 
aukas nuoširdžiai dėkoja.

A. a. Antaninos Markevičiū
tės atminimui Tautos Fondui 
aukojo 20 dol. Regina ir Anta
nas Pūrai. Už auką Tautos Fon
das dėkoja.

A. a. Petro Žilionio atmini
mui Tautos Fondui atsiuntė 30 
dol. auką Klemensas A. Stak- 
nis. Už auką Tautos Fondas 
dėkoja.

B. Sutkus, Richmond Hill, 
N.Y., atsilygindamas už metinę 
Darbininko prenumeratą, pri
dėjo dar 88 dol. auką sukaktu
vininkui Darbininkui stiprinti. 
Tik dosnių skaitytojų ir aukoto
jų dėka Darbininkas galėjo į- 
žengti i 70-tuosius metus, skleis
damas lietuvišką žodį laisvame 
pasaulyje. Geradariui gili padė
ka.

A. a. Jadvygos ir Prano Bi- 
lėnų mirties prisiminimui mišios 
bus aukojamos birželio 23, sek
madienį, 11 vai. lietuvių pran
ciškonų koplyčioje, Brooklyne. 
Velionė Jadvyga Bilėnienė mirė 
prieš 5 metus New Yorke, o jos 
vyras pulk. lt. Pranas Bilėnas 
žuvo Sibire 1943, Mirusiųjų sū
nūs Jonas ir Pranas prašo 
draugus ir artimuosius prisimin
ti velionius maldose.

BIRŽELIO MĖN.

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS 
vyksta birželio 16, sekmadienį, šia tvarka:

11 vai. pamaldos Apreiškimo parapijos bažnyčioje

2 vai. — akademinė dalis Kultūros Židinyje
Invokacija — TEV. LEONARDAS ANDRIEKUS, OFM
Lietuvos gen. konsulo ANICETO SIMUČIO žodis

. Paskaitą skaito Inž. JAUNUTIS — PIJUS NASVYTIS 
Iš Hartfordo, Conn.

Pianinu skambina pianistas WILLIAM SMIDDY
Programai vadovauja Viktorija GARBAUSKAITĖ

Jelnant aukojama
Minėjimą rengia Ir visus atsilankyti kviečia

LB NEW YORKO APYGARDOS VALDYBA

Vyskupo Informacija, — tokiu 
vardu vadinasi vysk. Pauliaus 
Baltakio, OFM, leidžiamas 
biuletenis. Jau išleistas antras 
numeris, čia rašoma — Rūpes
tis pašaukimų klausimu, laiškas 
pasaulio lietuvių jaunimui, ar 
mums reikia lietuvių diakonų, 
Australijos lietuvių sielovada, 
vyskupo veiklos kalendorius, 
talkos būrelių veikla, nauji ku
nigai, nauji paskyrimai, sveiki
nimai jubilijatam, jaunimo vasa
ros stovyklos. Biuletenis turi 8 
puslapius. Jį rašomąja maši
nėle gražiai perrašo sesuo Ona 
Mikailaitė Putname.

Aušros Vartų parapija Manhat- 
tane nupirko buvusios Angelų 
Karalienės bažnyčios vitražus, 
kuriuos yra sukūręs dail. V. K. 
Jonynas. Vitražų yra 10. Jie bus 
įstatyti į Aušros Vartų para
pijos bažnyčios langus. Už kiek
vieną vitražą mokėjo po 500 
dol. Dar priimamos aukos, nes 
reikia langus restauruoti, iš nau
jo įrėminti, sutvarkyti jų apšvie
timą.

Aušros Vartų parapija šiais 
metais lapkričio 17 mini 80 
metų sukaktį.

Pamaldos ir koncertas už nu
kankintus ir ištremtus bus bir
želio 22, šeštadienį, 10:30 v.r. 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je. Mišios aukojamos už bolše
vikų nukankintus kunigus — 
kun. Vaclovą Balsį — Stasio 
Balsio brolį, kun. Justiną Dab- 
rilą, kun. Joną Petriką. Taip pat 
bus prisiminti ir kiti išvežti 
į Sibirą ir ten nukankinti. Po 
mišių bus pusės valandos reli
ginis koncertas, kurį atliks sol. 
Mečys Razgaitis. Savo repertua
re jis turi parengęs eilę giesmių, 
jų tarpe yra ir trys jo paties 
sukomponuotos giesmės, viena 
šv. Kazimierui, kitos dvi — Ma
rijos garbei.

Dr. Jokūbas Stukas AF-ABN 
kongreso buvo išrinktas val
dybos vicepirmininku. Pirminin
ku išrinktas prof. M. Chirws- 
kyj, Petras Ąžuolas sekretoriumi. 
P.C. Wytenus, buvęs pirminin
kas išrinktas Tarybos vicepir
mininku, o Tarybos pirmininku 
išrinktas Edvvard O’Connor.

Rašytojas Algis Budrys, buv. 
Lietuvos generalinio konsulo Jo
no ir Reginos Budrių sūnus, 
gegužės 4 dalyvavo metiniame 
“Science fiction” rašytojų tarp
tautinės organizacijos suvažiavi
me New Yorke, Warwick vieš
butyje. Algis Budrys yra para
šęs apie 10 romanų, rinkinių, 
apysakų. “The Washington 
Post” balandžio 28 apie jį iš
spausdino straipsnį “Algis Bud- 
ris Critical Constellation”.

Brangiai sesutei a.a. dr. 
Giedrei Šalčiūtei-Sidrienei am
žinybėn iškeliavus, giliausią už- 
jojautą' reiškiu broliui Algi
mantui Šalčiui ir šeimai, jo švo- 
geriui dr. Rimvydui Sidriui ir 
šeimai bei giminėms. Pagerbiant 
velionę, skiriu sukaktuvininkui 
Darbininkui 70 dol. auką. Eufe- 
mija Cibienė. Darbininkas nuo
širdžiai dėkoja.

Emilijai Pajaujienei-Javis mi
rus, jos atminimui Tautos Fon
dui aukojo: 30 dol. — Aniceta 
ir Vincas Stakniai; po 25 dol. 
dr. Leonilda ir Juozas Giedrai
čiai, Irena ir Jonas Vilgaliai. 
Rena ir Tadas Alinskai, Demie 
Jonaitis; 20 dol. — Vacys Ste- 
ponis.

Novelių rinkinio bei romano 
konkursą yra paskelbęs Darbi
ninkas savo 70 metų sukakties 
proga. Konkurso terminas bai
giasi rugsėjo 15. Premija bus 
įteikta spalio 6 per iškilmingą 
Darbininko sukaktuvinį koncer
tą, kurio programą atliks du iš
kilūs solistai: Daiva Mongir- 
daitė ir Algis Grigas. Jiems 
akomponuoja lietuviams jau 
gerai pažįstamas William 
Smiddy.

Knyga apie lietuvį pabėgėlį 
—The Hunt for Red October, 
kurią parašė Tom Clancy, jau 
kelinta savaitė yra “Best Sel- 
lers” sąrašuose. Buvo ir pirmo
je vietoje. Kaip skelbia rekla
mos, lietuvis pabėga su sovietų 
povandeniniu laivu į Jungtines 
Amerikos Valstybes ir atveža 
sovietų labai svarbias atomines 
paslaptis. Knygos kaina 14.95 
dol.
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Ramovėnai, šauliai, birutietės birželio 1 Brooklyne surengė pamaldai už mirusius ir aplankė 
jų kapus, čia juos matome sustojusius prie vienuolyno koplyčios. Nuotr. L. Tamošaičio

ŽIDINIO ŠVENTĘ PRISIMENANT
Tradicinė Kultūros Židinio 

pavasario šventė ir gegužinė 
įvyko gegužės 12. Žmonių daly
vavo mažiau, negu praėjusiais 
metais gal būt dalinai dėl oro, 
nes diena buvo labai karšta ir 
grasino lyti. Debesys tačiau iš
sisklaidė ir gražaus oro tradi
cija tapo išlaikyta. Kiti jau sa
ko, kad pranciškonai visada iš
meldžia pavasario šventei gra
žią dieną. Gal ir teisybė, nes ir 
šį kartą keturi pranciškonų ku
nigai aukojo iškilmingas mišias, 
o tėvas Leonardas Andriekus,

OFM, pasakė labai taiklų pa
mokslą apie židinio rūpesčius. 
Tokį pamokslą reikėjo užre- 
korduoti ir per spaudą bei radi
ją paskelbti visiem apylinkės 
lietuviam.

Po pamaldų įvyko trumpas 
motinos dienos minėjimas. Vai
kai išdalino motinom ir močiu
tėm po gėlę ir padeklamavo po
rą eilėraštukų. Po to prie pa
minklinio kryžiaus buvo padėtas 
vainikas ir sugiedota tradicinė 
gegužinių pamaldų giesmė 
“Sveika Marija”. Gėles ir vaini
ką paaukojo pats Židinio valdy
bos pirmininkas Antanas Mičiu- 
lis.

Iškilmėm pasibaigus, Židinio 
kieme prie apvalių stalų, po at
viru dangum, buvo pietūs ir 
atsigaivinimas putojančiu alum, 
kurį pasikeisdami pumpa
vo ir pilstė V. Alksninis, R. Ke- 
zys, P. Tutinas, S. Karmazinas 
ir A. Česnavičius. Tie patys vy
rai vedė giesmes pamaldų metu, 
o vėliau visiem pagelbėjo links
mintis dainų posmais.

Lauko virtuvę šį kartą tvarkė 
Alg. Jankauskas. Nežiūrint kaip 
skanūs buvo jo kepsniai, mėsos 
vistiek daug liko, nes neatėjo 
tiek svečių, kiek buvo tikėtasi. 
Viduj virtuvėje “cepelinais” vai
šino E. Kezienė su pagelbinin- 
kėmis: O. Barauskiene, U. Povi- 
laitiene, O. Povilaityte, V. Sližie- 
ne. Iš uždirbtų pinigų, kaip ir 
visada, E. Kezienė Židiniui pa
aukojo šimtą dolerių. Gėrimų 
barą viduje prižiūrėjo niekad 
nenuilstantis talkininkas J. 
Sližys.

Gegužinės pietų-paįvairini
mui, New Yorko skautės su jau
natvišku entuziazmu padainavo 
keletą dainelių. Nors visi buvo 
prašomi prie dainavimo prisidė
ti, mažai kas pagelbėjo. Turbūt 
svetimos jaunimo dainos vyres
niajai Židinio svečių kartai. Gi 
to jaunimo be keletos skautukų, 
beveik nesimatė.

Lietuvos vyčių 110 kuopa, 
Maspeth, N.Y., per savo pirmi
ninką Joną Adomėną Darbinin
kui įteikė 100 dol. auką. Ad
ministracija nuoširdžiai dėkoja.

A. Škėmos veikalo “The Awa- 
kening” premjera įvyko birželio 
1 Courtyard Playhouse, 39 Gro- 
ve St., Manhattane. Premjera 
praėjo labai pakiliai, dalyvavo ir 
daug lietuvių. Visi lietuviai 
kviečiami pamatyti šį veikalą. 
Bilietus reikia užsisakyti telefo; 
nu iš anksto. Skambinti 212 
673-5636.

LANKE lietuvių karių 
KAPUS

Birželio 1 surengtas lietuvių 
karių kapų lankymas. 10 vai. 
buvo pamaldos pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje. Labai gra
žų progai pritaikytą pamokslą 
pasakė Tėv. Placidas Barius, 
OFM. Po to visi nuvyko į Cyp- 
ress Hills kapines, kur aplankė 
lietuvių karių kapus ir juos 
papuošė gėlėmis. Tada visi su
grįžo j Kultūros Židinį, kur 
bendrai turėjo vaišes. Jas pa
ruošė E. Kezienė su savo talki
ninkėm. Šį kapų lankymą rengė 
ramovėnai, talkinant šaulių ir 
birutiečių vienetam. Iš viso daly 
vavo per 40 žmonių.

AUTOBUSAS j 
SESELIŲ PIKNIKĄ

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnam, Conn., 
liepos 28. Autobusas išvažiuo
ja sekmadienį, 6:00 vai. ryto iš 
Kultūros Židinio kiemo, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
Pakelyje autobusas sustos ties 
Shalins Funeral Home, 84-02 Ja- 
maica Avė., \Voodhaven, N.Y. 
Kelionė asmeniui — 25 dol.; 
įskaitant ir įėjimą į pikniku. • 
Registruotis pas Marytę Šalins- 
kienę — tel. 296 - 2244, arba 
Darbininko administracijoje — 
tel. 827 - 2351.

KELIONE LIETUVON
Vito Gerulaičio organizuojama 

ekskursija Lietuvon išvyksta 
rugpjūčio 23. Dar yra kelios ne- 
išparduotos vietos. Teirautis 
skambinant: Vitas Travel Serv
ice. Tel. 718-847-5522.

Parduodamas dviejų mie
gamųjų butas-condominium Se
nino! e, Fla. Butas gerame sto
vyje, netoli nuo bankų ir krau
tuvių, patogus vyresnio amžiaus 
žmonėm. Pirkinys labai papigin
tas, galima pirkti su baldais. 
St. Petersburg Beach prie pat 
jūros parduodamas namas su 
dviem miegamais, su baldais. 
Čia pat krautuvės ir bankai. 
Informacijai skambinti 1 813- 
360-3553.

Vaikus dėl pamaldų, gėlių iš
dalinimo, eilėraščių deklamavi
mo ir vėliau dėl dainų progra
mos suorganizavo skaučių tunti- 
ninkė Vida Jankauskienė. Jai 
tenka didžiulė Židinio valdybos 
padėka. Padėka taip pat visiem, 
kurie pavasario švente rūpinosi, 
organizavo ir karštoj saulėj 
dirbdami prakaitavo. Jų pastan
gomis galėjo pasidžiaugti ištiki
mas, bet nuolatos mažėjantis 
Židinio bičiulių ratelis. Kitais 
metais nežinia, kiek reikės įdėti 
pastangų, kad Židinio kiemas 
nebūtų tuščias. Gal pavasario 
šventę teksperkelti į pajūrį, arba 
į kieno privatų sodą.

Alg. Š.

AUKOS PETRO ŽILIONIO 
ATMINIMUI

Mirus Petrui Žilioniui, jo at
minimui draugai ir pažįstami iš 
New Yorko, New Jersey ir iš 
kitur Tautos Fondui suaukojo 
1045 dol. Tie aukotojai buvo:

Po 100 dol. — V. Dudėnas, 
dr. J. G. Skučai.

Po 50 dol. — D. Brackett 
ir R. Packer, G. Graudienė ir 
R. Graudis, R. ir A. Misiū
nai, B. Paprockienė.

45 dol. — dr. D. Bajotūnaitė.
40 dol. — M. Samatienė iš 

Washingtono, D.C.
Po 30 dol. — dr. R. And- 

ries, ir dr. Graudušytė-Andries, 
Pa., V. ir O. Budnikai, dr. G. 
ir dr. A. Jannace, J. McCusker, 
E. ir A. Stakniai, V. ir A. Stak
niai.

Po 25 dol. — S. ir D. Ba
naičiai, OR, J. N. ir A. Kiaušai, 
dr. D. Krivickas, Washington, 
DC, H. Matthevvs, G. Meiliūnie- 
nė, P. Minkūnas, K. ir A. Pintsch, 
L. Sperauskienė, dr. J. ir E. Va
liūnai, D. Venclauskaitė, dr. P. 
Vileišis, CT., G. Zauniūtė ir 
V. Jonuškaitė-Zaunienė, CA.

Po 20 dol. V. Krištolaitytė, 
T. Vasaitis.

Po 10 dol. — B. Balčiaus- 
kaitė Martino, D. Bulgarytė, 
A. Kepalaitė, H. Kulber.

SVARBUS KASOS 
PRANEŠIMAS

Dauguma bankų labai sumažino palūkanų procen- 
tua. Vien tik KASA davė Ir tebeduoda aukičlauaiua 
procentus už Įvairių dydžių Ir terminų taupymo certlfl- 
katus.

NUO 500 IKI 20,000 DOL VERTĖS 3 MĖNESIŲ 
CERTIFMCATAI KASOJE UŽDIRBA 8.51% PILNŲ METŲ 
(EFFECTIVE ANNUAL YIELD) PRIEAUGLĮ. 6 MĖN. — 
9.096% PRIEAUGLĮ, 12 MĖN. - 9.576%, 24 MĖN. — 
10.38%, 36 MĖN. — 10.54%

NUO 20,000 IKI 50,000 DOL. VERTĖS 3/4ĖN. CERTIFb 
KATAI UŽDIRBA 8.77% PRIEAUGLĮ, 6 MĖN. — 9.308%, 
12 MĖN. — 9.638%, 24 MĖN. — 10.49%, 36 MĖN. 
— 10.65%.

Palyginkite iį kursą au kitais bankais ir Įaltlkinalte, 
kaip daug pelningesnis yra taupymas UetuviikoĮa 
KASOJE.

ŠIE AUKŠTI PROCENTAI PASILIKS BENT MCI PABAI
GOS BIRŽELIO, TODĖL SKUBĖKITE PERVESTI ARBA 
ATNAUJINTI CERTIFIKATU8 KASOJE.

Reguliarios taupymo knygutės sąskaitos tebeduoda 
7% (7.25% EFFECTIVE ANNUAL YIELD) palūkanas, ku
rios yra aukičlaualos už vleų kitų bankų kursų.

SANTAUPOS KASOJE YRA PILNAI APSAUGOTOS . 
FEDERALINĖS VALDŽIOS DRAUDIMO AGENTŪROS IKI 
100,000 DOL UŽ KIEKVIENĄ TAUPOMĄJĄ SĄSKAITĄ.

Kreipkitės Į KASĄ iluo adresu: LMhuanlan Federsl 
CrodH Union, 86 - 01 114th Street, Richmond HHI, 
N.Y. 11418. Telefonas: (718) 441 - 6799.




