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Sovietų Sąjungos komunistų 
partija nubaudė tris Cemobyl 
branduolinės jėgainės tarnauto
jus už apsileidimą ir laiku ne- 
painformavimą apie jėgainėj įvy
kusią nelaimę: vyr. inžinierius 
A. Sapovel išmestas iš partijos, 
A. Sichkarenko ir partijos sky
riaus, prie kurio šie du tarnauto
jai priklausė, sekretorius — 
(spėti.

Nikaragvos prezidentas Da- 
niel Ortega Savedra pareiškė, 
kad Nikaragva nėra pasiruošusi 
pasirašyti Contadora grupės 
siūlomą Centrinės Amerikos tai
kos planą, pagal kurį C. Ameri
kos valstybių kariuomenės ir 
ginklavimas būtų sumažinti ir jos 
turėtų atsisakyti nuo svetimų 
valstybių karinių patarėjų.

Afganistano sostinėj, pakeitus 
komunistų partijos generalinį 
sekretorių, vyko demonstraci
jos, reikalaujančios atsistatydi
nusįjį sekretorių grąžinti į jo 
turėtas pareigas. Keletas stu
dentų dėl to buvo areštuoti. So
vietų ir afganų kariai su tankais 
dar ir dabar tebesaugo viešuo
sius pastatus.

Amerikoj tebesigy danti An
drei D. Sacharovo žmona Wa- 
shington Post išspausdintame 
straipsny tvirtina, kad į Gorkį iš
tremtas Sacharovas savo bute 
neturi telefono, yra nuolat seka
mas policijos, turi pats atlikti vi
sus švaros darbus, skalbti ir virti. 
Užsienio radijo transliacijų jis 
negali klausyti dėl jo gyvena
muose namuose esančių trukdo
mųjų įrengimų. Jo prašymas ap
silankyti Vakaruose buvo 4 kar
tus atmestas. Gorki miesto krau
tuvėse sviesto labai dažnai 
nebūna, 
reikia tenkintis margarinu. 
Atvežus į krautuves mėsos, žuvų 
ar vaisių susidaro ilgos eilės. 
Turguj esančių produktų kainos 
yra nežmoniškos.

Britanijoj susekus, kad tero
ris
tai siekia išsprogdinti Izraelio 
oro linijos lėktuvą, Sirija laukė 
Izraelio karinio atkirčio, bet 
Izraelio ministeris pirmininkas 
Shimon Pėrės ir štabo viršinin
kas generolas Moshe Levy pati
kino, kad Izraelis nesiruošia Siri
jos pulti.

JAV karo laivyno žemo rango 
kary s Robert Dean Hagueuood. 
dirbęs su bombom, buvo areš
tuotas, bandant perduoti sovie
tam ginklų paslapčių.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS “AUŠROS” NR. 30 (70)

Čia atėmė iš jo portfelį, o jį patį, 
užlaužę rankas, nutempė į ajitrą 
aukštą, sakydami: “Dar pasakyk 
žodelį, ir lūs ranka!”

Didelį pasipiktinimą kelia ir 
Chščenavičių šeimos žiauri 
skriauda.

"Šiluvos milicijoje Gintarą ir 
Rimantą tardė moteris, 
neišdrįsusi pasakyti savo pa
vardės. Rimantui užsikerta kal
ba, dėl to jis mokykloje buvo 
atleistas nuo atsakinėjimo žodžiu 
ir egzaminų. Išsigandęs jaunuo
lis užsikirto ir negalėjo atsakyti 
į tardytojos klausimus. Tada ji 
išsikvietė milicininkus, kurių 
vienas spyrė Rimantui į krutinę 
ir smogė per sprandą. Vaikinas 
apsvaigo ir nugriuvo nuo kėdės, 
vėliau, sužinojus, kad jis negali 
kalbėti, tardytoja liepė Rimantui 
parašy ti savo vardą ir pavardę, 
kada išvažiavo, kas jį suagitavo 
važiuoti.

Areštuotus Chščenavičius taip 
pat visus tris atvežė į Šiluvos mi
liciją. .. Iš Šiluvos nuvežę į Rasei
nius surašė melagingus parody
mus — esą Albinas Chščena
vičius su žmona Danute, stabdy
dami milicininkų mašiną, sukėlė 
avarinę situaciją, ir liepė jiems 
pasirašy ti. Kai atsisakė pasirašy
ti, juos abu nuvedė į teismą, kur

teisėjas, nepasisakęs pavardės 
nuteisė už tariamą chuliganiz
mu Danutę 30 mb. bauda, o jos 
vyrą Albiną Chščenavičių 7 pa
rom arešto”.

Itin šiurpūs puslapiai apie 
rūstų tarybinių kalėjimų ir lage
rių pasaulį, tą fizinio ir dvasinio 
“teroro kombinatą”, kurį sukūrė 
dar Leninas, “išstobulino” tiro
nas Stalinas, ir kurį dabar stro
piai palaiko “taikusis” Brežne
vas.

Lageris, kuriame esu, skirtas 
700-725 žmonių, o jų čia yra 
1500 — dauguma jų narkoma
nai. Šį lagerį nori padaryti tik 
dėl narkomanų. Aplinka labai 
slegianti. Viską tvarko “blatnie- 
ji”. ir, atėmę jo rūbus, aprengia 
savo skarmalais, ir niekam nepa
siskųsi. nes niekas nepadės, o jie 
dar žiauriau po to sumuša, kad 
bijotų skųstis. Iš manęs taip pat 
pavogė pagalvę, paklodę, rankš
luostį, kojines, nosines. Dabar 
miegu po galvą pasidėjęs šimta
siūlę (kalinio viršutinis dra
bužis). Į mėnesį duoda nusipirk
ti už 7 rub., iš kurių dar išskaito 
už pražudytus daiktus.” (Vyt. 
Vaičiūnas, p. 10).

“Truputį apie save. Rugpjūčio 
3 vakare jau buvau Vilniuje, o 
5-tos vakare iš ten išvežė. Pra

sidėjo nauji kryžiaus keliai. Sąly
gos nežmoniškos. Kalėjime bu
vau su visokiais recidivistais kar
tu. Voroneže iš manęs vagys 
atėmė paskutinius šiltus balti
nius. Tikrai stebuklingai atlai
kiau tą kankinančią kelionę su to
kia savo sveikata, tokiomis 
nežmoniškomis sąlygomis. Vis 
ko neįmanoma aprašyti.” (Meč. 
Jurevičius, p. 11).

į "Parabelyje vietinių gyvento
jų, senbuvių, čia negausu, dau
giausia — atvykėliai, ieškantys 
laimės. Žmonės susvetimėję, 
paskendę savuose rūpesčiuose. 
Jų buitis, aišku, nelengva, gi pa
guodos ieškoma tik svaigaluose. 
“O ko reikia rusų Ivanui?” Duo
nos ir degtinės, daugiau nieko!
— tai jų pačių atsakymas. Žino
ma, ne visur toks paveikslas, aš 
sutikau ir labai puikių, kultūrin
gų žmonių. Jų buvimas ir pra
skaidrina tą nykų įspūdį. O šiaip 
ir betvarkės, ir savivaliavimo čia 
per akis...” (Julius Sasnauskas, 
P- 13).

Atsiveria mūsų kalinių dvasios 
pasaulis, jų meilė Tėvynei ir 
Bažnyčiai.

(Bus daugiau)

Tautos Fondo suvažiavime gegužės 3 Kultūros Židinyje TF valdybos pirm. J. Giedraitis įteikia 
žymenį Kanados atstovybės pirmininkui A. Patamsiui. Šalia žmona Augusta. Prie stalo sėdi L. 
Grinius, A. Daunys, J. Valaitis, I. Banaitienė, J. Vilgalis. Nuotr. L Tamošaičio

Ispanija įsakė išvykti Libijos 
gen. konsului Saa Ismail ir areš
tavo pik. Carlos Meer de Rivera, 
bandžiusį gauti iš Libijos pinigų 
kraštutiniųjų dešiniųjų veiklai 
remti.

Sovietų Sąjunga tariasi su Eu
ropos bendrosios rinkos vals
tybėm dėl didelių kiekių javų, 
sviesto, jautienos ir lieso pieno 
miltelių pirkimo.

JAV numato uždrausti įvežti į 
JAV Libijos aliejų ir jo produktus 
ir paraginti Europos valstybes 
sumažinti aliejaus pirkimus Li
bijoje.

Nors Sovietų Sąjungos gen. 
sekretorius iš visų reikalavo di
desnio atvirumo, tačiau įvykus 
Čemobyl nelaimei, pats vėl 
grįžo į ten nuo seno praktikuoja
mą paslaptingumą ir pirmas 
žinias apie nelaimę paskelbė tik 
tada, kada Švedija pasaulį pain
formavo apie žymiai padidėjusią 
radiaciją.

BRAZILAI UŽ LIETUVĄ

Brazilijos vyskupų konferen
cijos generalinis sekretorius pa
vedė krašto Bažnyčios liturginio 
kalendoriaus redaktoriam nuo 
ateinančių metų birželio trylik
tąją kalendoriuje pažymėti kaip 
Maldos Dieną už lietuvių tautą 
ir kitas tautas, kuriom yra su
varžyta religinė laisvė.

Tuo pačiu Brazilijos vyskupų

Ispanija sulaikė 10 įtariamų 
Libijos teroristų, kurių du prisi
pažino gavę iš Libijos pinigų te
roro 5 veiksmam prieš ameri
kiečius vykdyti.

Privatūs žmonės, tarpinin
kaujant popiežiui Jonui Pauliui 
II, pasiuntė į Lenkiją pieno mil
telių, vitaminų ir tablečių prieš 
radiaciją. Pusė siuntos bus išda
linta gyventojams per bažnyčias, 
o kita pusė — valstybės įstaigų.

konferencijos generalinis sekre
torius paragino visas krašto vy
skupijas tą dieną įsijungti į mal
dos sąjūdį už katalikiškąją Lietu
vą ir jos Bažnyčią, taip pat už 
visus kitus pasaulyje persekioja
mus tikinčiuosius.

Neatsitiktinai Brazilijos vys 
kupų konferencija nutarė 
įtraukti į liturginį kalendorių 
Maldos Dieną už Lietuvą kaip 
tik tais metais, kai katalikiškoji 
lietuvių tauta iškilmingai minės 
savo krikšto šešių šimtų metų ju
biliejų.

Tai svarbiai sukakčiai taip pat 
ir Brazilijoje jau dabar pradeda
ma ruoštis. Garsiausios Brazili
jos ir visos Lotynų Amerikos Ma
rijos šventovės Aparecida šven
toriuje, vietos arkivyskupui lei
dus, Lietuvos krikšto jubiliejaus 
proga numatoma pastatyti pa

minklinį lietuvišką kryžių.
Duodamas leidimą kryžiaus 

statybai, arkivyskupas pažy
mėjo, kad jis trokšta tuo 
būdu konkrečiai paliudyti savo 
solidarumą su kankine Lietuva.

Brazilijos lietuvių kunigų vie
nybė, iš savo pusės, besiruošiant 
Lietuvos krikšto jubiliejui, 
pradėjo išsiuntinėti visiem Bra
zilijos vyskupam — jų apie 400 
— Sibiro lietuvaičių malda
knygės itališką vertimą.

Vyskupai bus taip pat prašomi 
išreikšti savo solidarumą ištrem
tam vyskupui Julijonui Stepona
vičiui, paraginti sovietinę 
valdžią Lietuvos krikšto jubilie
jaus proga sugrąžinti tikintie
siem iš jų atimtą Vilniaus kate
drą. Pažymėtina, kad Brazilijos 
vyskupai jau praeityje įvairiais 
būdais yra išreiškę savo nuoširdų 
solidarumą Lietuvai ir jos 
Bažnyčiai.

Redaktorius kun. F. Kemėšis 
nuo pat pirmojo “Darbininko” 
numerio parodo susirūpinimą 
darbininkų reikalais. Publicisti
niu būdu, suprantamu žodžiu, 
pamokymu nori patraukti darbi
ninkiją į savo pusę, į darbininkų 
L. D. S. eiles.

Kad būtų aiškiau ir įtikina
miau pradeda skyrių su antrašte 
“Iš po Darbininko Plunksnos” ir 
prideda klišę — paveikslą, vaiz 
duojantį darbininką rašantį, at 
seit, savo broliams. Žinodamas, 
kad paveikslas ar fotografija 
spaudos puslapyje visuomet atk
reipia skaitytojo dėmesį — lyg 
kokiu atsišaukimų, moraliniu pa
tarimu, paskatina susirūpinti sa
vimi.

Taip parašytas pirmasis sky
riaus straipsnis:

Prisiveizėkime į kairę 
ir į dešinę

Brolau darbininke, turėdami 
valandėlę atliekamo laiko, ką be
pliauškiame nepadorias kalbas, 
arba apkalbame kitus, verčiau 
pagalvokime ir apkalbėkime, iš 
visų pusių, apsvarstydami savo 
reikialus; o koliai įsipratįsime 
rimtai svarstyti ir veikti apie savo 
svarbiausias užduotis ir pareigas 
— pratinkimės ir lavinkimės ant 
menkniekių, o pamatysime pa
tys, kaip priprasime galvoti apie 
viską ir turėsime iš to ateityje 
didelę naudą.

Garsusis francūzų ciesorius 
Napoleonas buvo geriausiu anų 
laikų karvedžiu, o ar žinote, bro- 
liai.—nuo ktr jisai pradėjo savo 
karžygišką mokslą? Ugi nuo su- 
kinimosi į kairę ir dešinę. Taip 
ir mes darysime.

Pasisukame į kairę ir ką mes 
matome? Ugi socialistus, mūsų 
brolius, tokius pat visų nuskriaus 
tus darbininkus kaip ir mes 
pats. Pasisukame į dešinę ir taip- 
pat matome mūsų brolius darbi
ninkus katalikus. Ir tie broliai ir 
tie, ir visi nešame geležinį jungą 
kapitalizmo ir išnaudojimo ant 
savo kruvino sprando. Rodos 
reiktų mums visiems iš vien 
rūpintis apie pagerinimą savo 
nelaimingo padėjimo — ale kur 
tau... Mes kaip vieni, taip kiti 
greičiaus stengiamės vieni ki
tiems pakenkti ir apšmeižti. So
cialistai tegul daro kaip jie nori,

DR. HABSBURGAS
SUSITIKO SU DR.
BOBELIU FLORIDOJE

Š. m. balandžio 9 d. Tampos 
Universitetas, Tampa, Fla. su
teikė dr. Otto von Habsburgui 
teisės mokslų garbės doktoratą 
už jo tarptautinę politinę veiklą 
—išleistas 24 knygas, savaitinį 
politinį vedamąjį Europos laik
raščiuose, ir kt.

Šia proga pasakytoje savo kal
boje dr. von Habsburgas pa
minėjo, kad Europa nepritarė 
Amerikos akcijai prieš Quaddafi, 
kadangi jis yra grynai Sovietų Są
jungos įrankis, kad terorizmas ir 
jo planavimas ateina iš Sovietų 
Sąjungos, ir Sovietų Sąjunga iš
naudojanti desperatiškus arabų 
laisvės siekimus.

Von Habsburgas pagyrė Ame
riką užjos konkretų apsisprendi
mą ir invaziją Granadoje, tuo at
statydama savo autoritetą ir pre
stižą pasaulio akyse.

Po iškilmių VLIKo dr. K. Bo
belis susitiko su dr. von Habs 
burgu ir turėjo išsamų ir labai 
pozityvų pasikalliėjimą. Von 
Habsburgas užtikrino dr. Bo- 
lx*lį, kad Pal>altijo kraštų klausi
mas Europoje yra gyvas ir bus 
išlaikytas gyvu.

(Elta)

tai jų liuosa valia, o mums kata
likams darbininkams taip neiš
puola. Mums V. Kristus įsakė 
mylėti ir prietelius ir nepriete
lius, ir mes turime tą įsakymą 
pildyti.

Apie Kristų yra toks padavi
mas: Keliaujant V. Kristui per 
žydų žemę vienoje vietoje 
reikėjo eiti pro šalį dvokiančios 
pastipusio šuns dvėselienos. 
Mokiniai Kristui sakė: “Viešpa
tie, tai biauri dvėseliena ir taip 
bjauriai smirda, jau net ir plau
kai nusmukę ir pilna biaurių kir
minų”. O Viešpats pasakė: “Ale 
kokie dailūs ir balti it perlai dan
tys to šunies”, ir susigėdo moki 
niai ant žodžių Viešpaties.

Gudrus žmogus visados žval
gosi apie save ir, matydamas ką 
gero pas kaimynus, stengiasi ir 
jisai tai ingyti, o matydamas ką 
blogą, saugojasi, kad ir jam tas 
nepasitaikintų. Mūsų artimiau
siais kaimynais, tokiais pat darbi
ninkais, turinčiais savo organiza
ciją, yra mūsų broliai lietuviai 
socialistai. Nors nuo jų bedie
vybės ir kitų daugelio nepadoru
mų priimtų vartoti jų taktikoje, 
dvokia iš tolo kaip nuo virš- 
minėto šuns dvėselėnos, ir ta 
smarvė pilna visokių pavojingų 
dorai ir tikėjimui mikrobų, gali 
daugelį silpnatikių suklaidinti, 
vienok sveikam katalikui-darbi- 
ninkui nieko nepakenks. Ir pri
sižiūrėję iš visų pusių į mūsų so
cialistus visgi mes atrasime nors 
vieną gražų ir pagirtiną daiktą — 
tai aštrius dantis. Na, jau jie juos 
ir galanda kas dieną< Ae veikia ką 
kąsti ar nereikia, o jie krimst, 
krimst — jau ir suleido dantis. 
Mums katalikams taip pat gerai 
būtų tokie dantys, tiktai 
turėtume vartoti su gudrumu ir 
teisybe, kad nekąsti nereikalin
gai nekaltą, o kąsti tik tokį kat 
ras to vertas. O aš tai tikiuosi, 
kad nevienam norinčiam kenkti 
“Darbininkų Sąjungai” visi val
diški ir doros įstatymai netaip 
yra baisūs, kaip geri danty s. Ale 
tur būt, kaip iš vystyklų išaugs 
mūsų “Sąjunga” tai išdygs ir dan
tys, beaugant didyn, tai atsiras 
ir razumėlis ir gudrumėlis, O 
būdama prieglobstyje Motinos 
Bažnyčios Šventos, nenuklys į 
šuntakius ir miško žvėrys jo ne
suplėšys.

Baigdamas dar pasakysiu, kad 
katalikas darbininkas šimtą sykių 
laimingesnis negu bedievis-so- 
cialistas. Socialistas ant žemės 
kenčia vargus, o po mirties tikisi 
prapulti, kaip burbulas vande
nyje. O katalikas nors vargsta, 
ale tikisi, kad už vargus po mir
ties Dievas užmokės dangumi.

Jeigu manim netikite tai nuei
kite šventą dieną į bažnyčią ir 
prisiveizėkite, kada katalikai, at
buvę išpažintį, eina prie Dievo 
stalo ir priėmę Svenčiausį, grįžta 
į savo vietas. Ir jeigu jūs tik turit 
nors kiek nuovokos žmonių psi
chologijoje, tai turėsit savo šir
dyje tarti: tie varguoliai laimingi, 
ant jų veidų regimas yra atspin- 
dis dangiškos laimės. Dėlto tai į 
“Sąjungą” prigulinti darbinin
kai, turi kaip galima tankiaus vie
nytis su Dievu. Gana šiandien. 
Nutirpusios nuo darbo rankos 
nenori plunksnos valdyti, kaip 
reikia.

F. V.
Po skyriaus straipsniu padėti 

inicialai F.V. įtaigoja, kad tai pa
ties redaktoriaus parašyta. Jo 
vardas Fabijonas ir gimęs Vasta- 
pų kaime. Gal nenorėdamas 
rašyti Fabijono — retai sutinka
mo vardo — pilnai ir pridėti pra
vardę Vastupietis ar panašiai, 
pasitenkino inicialais F. V.

(Bus dauginu)
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veikslas “Saulė”. Atlikėjas —

DARBININKĄ 70 METŲ

sukpako'geas sveikina
Sveikindami Darbininką 70 metų sukakties proga, linkime 

ištvermės lietuviškos spaudos darbe. Laikraščiui stiprinti skiriame 
100 dol.

DR. EDMUNDAS IR ELENA ARBAI
-o-

JAV Lietuvių Bendruomenės Baltimorės apylinkės valdyba 
ir nariai, įvertindami Darbininko talką lietuvybės išlaikyme ir 
bendrų idealų siekime, skiria 50 dol. auką.

ALBINAS PRASCUS, iždininkas 
-o-

Darbininką, švenčiantį septynių dešimtų garbingą jubiliejų, 
Lietuvių Fronto Bičiulių New Yorko sambūris sveikina ir linki daug 
ištvermės ir šviesių dienų. Prie sveikinimų jungiamas ir 25 dol. 
čekis.

FILOMENA IGNAITIENĖ, sekretorė
-o-

Darbininkas už sveikinimus ir auką nuoširdžiai dėkoja.

Į šnipus iškeistas sovietų žydų 
aktyvistas Natan Sčaranski, lan
kydamasis Amerikoj, pareiškė, 
kad žydų emigracija iš Sovietų 
Sąjungos padidės tik jos nepa
liaujant balsiai reikalaujant ir ne- 
sirašant su Sovietų Sąjunga jokio 
rimto susitarimo.

Britanija ir Vakarų Vokietija 
turinčios įrodymų, kad Sirija yra 
įsivėlusi į Vakarų Berlyno disko
tekos išsprogdinimą. Dėl to Bri
tanija siekė apklausinėti Sirijos 
tris diplomatus, bet, jiem nesu
tikus, buvo jiems įsakyta išvykti. 
Sirija dėl to įsakė išvykti 3 Brita
nijos diplomatam.

Bangladeš parlamento rinki
muose pusę parlamento atstovų, 
arba 132, išrinko kraštą valdanti 
Jatiya partija, vadovaujama pre
zidento Ershad. Opozicinė Ava- 
mi lyga išrinko 70 atstovų.

JAV yra nusivylusios, kad 
Meksika, anksčiau pavyzdingai 
kovojusi su narkotikų gamybą ir 
prekybą, dėl pareigūnų korupci
jos ir krašto ūkinių sunkumų, tą 
kovą sumažino ir narkotikų pre
kyba per Meksiką vėl žymiai pa
didėjo.

J. T. įstaigos paskelbė, kad, 
šiam šimtmečiui pasibaigus, 
daugiau kaip pusė pasaulio gy
ventojų bus susitelkę miestuose. 
Didžiausiu pasaulio miestu pasi
darysianti Mexico City su 26.3 
mil. gyventojų. Kiti didmiesčiai, 
kaip Sao Paulo turės 25 mil. gy
ventojų, Tokyo-Jakohama — 17 
mil. gyventojų, Calcutta su 
Bombay po 16 mil., New Yorkas

IŠ OKUPUOTOS 
LIETUVOS 
KULTŪRINIO
GYVENIMO
— Kaune surengtas tradicinis 

teatrų festivalis “Vaidiname dar
bininkams . Festivalyje įdo
miausius savo pastatymus pa
rodė \ isi profesionalūs dramos ir 
lėlių teatrai. Aktoriai, režisie
riai, teatro kritikai lankėsi gamy
biniuose kolektyvuose, susi
pažino su jų laimėjimais, papasa
kojo apie savo darbą, konsultavo 
įmonių saviveiklininkus.

— Akademinis operos ir bale
to teatras ir operos gerbėjai pa
minėjo nusipelnusio artisto Jono 
Urvelio 60-metį. Šiai progai 
buvo skirta J. Strausso operetė 
“Šikšnosparnis”, kurioje daini
ninkas atliko Franko vaidmenį.

— Vilniaus sporto rūmuose 
vyko tradicinės tarptautinės 
estradinės programos "Draugų 
melodijos koncertai.
— Vilniuje. Fotografijos meno 
draugijos parodų salone, vyko 
Romualdo Rakausko ir Romual
do Požerskio foto paroda "Žalgi
rio vyrai .

— Šiaulių inžinerių namuose 
buvo paroda, pasakojanti apie 
reikšmingiausius miesto tech
ninės kūry bos laimėjimus. Mies 
to racionalizatorių ir išradėjų 
darbai per praėjusį penkmetį 
davė daugiau kaip 16 milijonų 
rublių ekonomijos.

— Už estų literatūros propa
gavimą ir J. Kroso romano "Im
peratoriaus beprotis (Vilniaus, 
"Vaga ", 1985) vertimą į lietuvių 
kalbą Danutei Sirijos Giraitei 
paskirta 1985 metų Estijos Joha
no Šmulio literatūros premija.

— Talino televizijos koncer
tinėje laidoje “ERSO studijos 
valanda pirmą kartą buvo atlik
tas V. Barkausko simfoninis pa

Estijos radijo simfoninis orke
stras, jam dirigavo P. Lilja.

— Berlyne įvykusioje eksli
brio panxloje dalyvavo ir 39 lie
tuvių dailininkai. Kataloge pub 
Ūkuojama po vieną kiekvienų) 
dailininko ekslibrį.

— Maskvos leidykla “Soviet- 
skij pisatel” išleido Vytauto Bub
nio romaną ‘ Kvietimas”. Vertė 
V. Čepaitis.

— Leidykla “Mekxlaja gvar
dija” išleido lietuvių rašytojų kū- 
rylx)s rinktinę jaunimui “Vaivo
rykštės brolis”. Knygoje — pen
kiolikos autorių apsakymai ir V. 
Bubnio apysaka “Anoj pusėj”. 
Parengė, įvadą ir komentarus 
paruošė J. Linkevičius.

— Lietuvos valstybinio rusų 
dramos teatro kolektyvas, žiūro
vai paminėjo teatro vyriausiojo 
režisieriaus Ivano Petrovo gimi
mo 60-metį ir sceninės veiklos 
35 metų sukaktį. Ta proga teat 
ras parodė vieną naujausių 1. 
Petrovo pastatymų — W. Shake- 
spearo pjesę "Akis už akį .

— Daugelis žiūrovų iki šiol 
prisimena spektaklį Herkus 
Mantas”, daugiau kaip prieš dvi
dešimt metų pastatytą Kauno 
dramos teatre. O naująją žiūrovų 
kartą su šia J. Grušo tragedija 
nutarė supažindinti jaunas 
režisierius \. Balsys. Pagrindi
nius vaidmenis naujajame kau
niečių spektaklyje sukūrė jauni 
aktoriai. Herkų Mantą vaidina 
R. Sabulisir A. Lebeliūnas, Kri
stiną — nusipelniusi artistė J. 
Onaity tė ir 1. Dapkūnaitė.

— Pakruojo centrinėje biblio
tekoje atidaly ta liaudies daili
ninko profesoriaus Evaldo Oko 
ekslibrių paroda. Joje pateikia
ma apie 60 įvairių grafikos tech
nika sukurtų kny gos ženklų. Ši 
estų dailininko kūrinių panxla 
anksčiau veikė Vilniuje.

— Vilniuje. Parodų rūmuose, 
veikia Pabaltijo Mokslų Akade
mijų ir aukštųjų mokyklų darbų

moję buvo B. Dvariono ir kitų
kompozitorių kūriniai. Geriau- 
siems atlikėjams įteikta dvi 
dešimtys premijų ir diplomų ir 
speciali premija jauniausiam 
atlikėjui. Baigiamasis konkurso 
laureatų koncertas vyko valsty
binėje filharmonijoje.
— Tradicinė scenos šventė “Vai
diname darbininkams” Kaune 
buvo baigta W. Shakespeare vei
kalu “Akis už akį”, kurį vaidino 
Lietuvos rusų dramos teatras. 
Pagrindinį šventės apdovanoji
mą pelnė Lietuvos valstybinis 
jaunimo teatras už Just. Marcin
kevičiaus; dviejų dalių dramą- 
apysaką "Daukantas” (režisierė
— nusipelnusi meno veikėja D. 
Tamulevičiūtė). Už geriausią 
vyro — Simono — vaidmens 
sukūrimą atžymėtas nusipelnęs 
artistas Vladas Bagdonas. Už El
vyros vaidmenį J. Grušo pjesėje 
“Pijus nebuvo protingas” premi
ja paskirta Valstybinio akademi
nio dramos teatro aktorei, nusi
pelniusiai artistei Eglei 
Gabrėnaitei. Kitos premijos pa
skirtos dailininkei, nusipelniu
siai meno veikėjai Daliai Matai- 
tienei, kompozitoriui Faustui 
Latėnui ir Kauno lėlių teatro ak
toriui Valdžiui Aleksaičiui.

— Koncertu Vilniuje, 
Mažojoje baroko salėje, buvo pa
minėtos lietuvių kompozito
riaus, vargonininko ir pedagogo 
Zigmo Aleksandravičiaus gimi
mo 75-osios metinės. Šiame kon
certe atsiskleidė solistės R. 
Maciūtės principas — visada 
dainuoti nuoširdžiai ir su didele 
atsakomybe. Ji atliko dainą “Nuo 
Birutės kalno (žodžiai Mairo
nio). Burtininko ariją iš operos 
"Dangutė atliko V. Prudniko
vas. Joje išryškėjo vienas būdin
giausių dainininko bruožų: mo
numentalumas. B. Vasiliauskas

paroda “Mokslas — gamybai _ 
Ekspozicija supažindina su Lie
tuvos. Latvijos ir Estijos moksli
ninkų darbais, kurie buvo įdiegti 
garny bon vienuoliktajame penk
metyje. Parodoje apie pusę 
tūkstančio eksponatų.— įvairios 
konstrukcijos prietaisai, kom
piuterinės sistemos, naujų 
medžiagų pavyzdžiai, mokslinė 
literatūra.

— Dailės parodų rūmuose, 
Vilniuje, vyksta dailininkų Ani
ceto Jonučio meninės tekstilės ir 
Algimanto Žilio meninio stiklo 
darbų paroda.

— Maskvoje, nuolatinės lietu- 
vos atstovybės patalpose, veikia 
tapytojo Kosto Dereškevičiaus 
kūrinių paroda. Tai jau antroji 
lietuvių dailininkų darbų ekspo
zicija šiose patalpose. Ji pakeitė 
prieš tai buvusią R. Dalinke- 
vičiaus kūrinių par<xlą.

— Vilniuje šeštą kartą buvo 
surengtas B. Dvariono jaunųjų 
atlikėjų konkursas. Jame dalyva
vo beveik du šimtai muzikos mo
kyklų moksleivių ir svečių iš 
Maskvos, Leningrado, Rygos, 
Kijevo. Iki šiol jaunųjų atlikėjų 
konkurse dalyvaudavo tik pia 
nistai, o šiemet pirmą kartą jo 
dalyviais tapo smuikininkai, vio
lončelistai. arfistai, kontrabasis- 
tai, gitaristai. Konkurso progra

VALDAS C. DUOBA, lietu v I* advokatas. 357 Lirkf i»M Road, Xaat 
Northporth, N.Y. 11731. TeL 511 3584740. Neiną tototofMis vakarais 
tik išimtinais atvejais 510 757-2171. Nsw Yorko oBaa Lito potalposa: 
08 • 01 114th St, Richmond HIH, N.Y. 11410. ToL 711841 - 2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 HlgMand te«L, galima įsigyti 
lietuvišką Ir anglišką knygų apie Lietuvą, piokštellą iveklnlmo korto!lą, 
gintaro, bahinukų, juostų, Įvairių suvenyrų.

SHALIN8 FUNERAL HOME, Ine ., 84 - 02 Jamaici Aro. (prie Forest 
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol.290 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tstaolra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office*: 425 Lafayotto SL (Cor. WMson Avė.), klef. 344 - 5172. Pa- 
ruošlamos garbingos laidotuvių. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vištos autonyobllląm pastatyti.

KENFIELD TUNERAL KOMES - Beach Memorid Chapel, 301 Coroy 
A ve., St. Potorsburg Beach, FL 33708. 813 380- 5S77. Paaadona 
Momodal Chapol, 200 Paaadona Ava. S., SL Pitsrsburg, FL 33707. 
013 345-9303.

JUOZO ANDRIULIO Real Ėstata, namą pardavimu, visų rūšių apdraus 
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujoj virtoj — OHLERT- 
-RUGGIERE, Ine., 80 -11 Jamalca Avė., Woodhaven, M.Y. Totof. 047-2823 
(namų tolef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klljentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JOfįAS. sav. Vlnter Gardon Tavam. 
1883 Madlson St, Ridgewood, N.Y. 11227. Tore.'. »1 - 8440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlnm* olėtus. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baklng Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carona, Oueons, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akciją brokeris, dirba ra Thomson McKin- 
non Securities Ine., One State St. Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shetters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADIJO 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, MA01501. T. 617753 - 7232.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT.- “Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirta d. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM 1330 AM. Sekmad. 
1:05-3 vai. popiet iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

NEW YORK — N£W 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.

grojo tris kūrinius vargonams: 
Rondo, Gedulingą maršą ir Vari
acijas. Lietuvos aklųjų draugijos 
kamerinis choras, diriguojant 
liaudies artistui A. Jozėnui, 
atlikti kūriniai chorui. Įspūdin
gai nuskambėjo Z. Aleksandra
vičiaus harmonizuotos liaudies 
dainos ‘ Pjovė lankoj šieną”, “Ei, 
vėjeli, pūtėjėli”. Koncerte pa
teikta tik dalis kompozitoriaus 
kūrybos, bet ir ji parodė, kuo 
reikšmingas buvo kompozito
riaus gyvenimas, kuo ryški ši 
kūrybinė asmenybė.
— Vilniaus jaunimo teatre įvyko 
naujo spektaklio — A. Čechovo 
“Dėdės Vanios” premjera.♦ Pa
statymo režisierius — E. Nek
rošius, dailininkė — N. Gultiaje- 
va, kompozitorius — F. 
Latėnas.

— Kaune ir Vilniuje koncer
tavo dainininkų ir instrumenta
listų ansamblis “Musicaaeterna 
iš Čekoslovakijos.

. — Panevėžio dramos teatre 
parodyta premjera — M. Frisch 
pjesė “Bydermanas ir pa
degėjai”. Spektaklio režisierius 
J. Dautartas, scenografija — K. 
Vaičiulio, muzika M. Urbaičio.

S.L.K.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUTVALSTUO- 
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

A MEMORIALS
66-86 80 ST MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA -
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS 
JetiA.S

I9 33 + l 97 6

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P. C.

109 - 22 Myrtle Avenue 
Richmond H iii, N. Y. 11418

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

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

— 15.5 mil.

Izraelis pasirašė su JAV susi
tarimą dalyvauti prezidento 
Reagan gynimosi nuo priešo ra
ketų plane.

Prieš Nikaragvos vyriausybę 
kovoją Eden Pastora Gomez va
dovaujami partizanai, dėl dide
lių nesutarimų su savo vado po
litika perėjo į JAV remiamos 
Jungtinės Nikaragvos opozici
jos vadovaujamus partizanus.

Sirija paskelbė, kad ten atgijo 
uždrausta karinga islamo funda
mentalistų organizacija, siekian
ti nuversti prezidentą Hafez al- 
Assad.

Austrijos prezidento rinki
muose Liaudies partijos kandi
datas Kurt Waldheim surinko 
49.6 proc. balsų, o Socialistų 
partijos Kurt Steyer — 43.7 
proc. balsų. Gyventojai atskini 
balsavimu turės pasisakyti, kuris 
jų bus krašto prezidentu.

Prie Jungtinių Tautų gegužės 5 demonstravo ukrainiečiai ryšium su atominės jėgainės sprogimu.
Nuotraukoj dalis lietuvių atstovų. Isk.: K. Barauskas, M. Klivcčkienė, V. Vaičiulis. Nnotr. I. Tan»otak"k>

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVA
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129KNAPP STREET

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL: 718 789- 3300



PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI 1986 gegužės 23, Nr. 20 • DARBININKAS • 3

Žuvusiųjų dienoje

Miestų bei miestelių aikštėse 
ir laukuose visame krašte 
gegužės 26 amerikiečiai pagerbs 
savo žuvusius karo metu. Tų die
nų atžymės iškilmingos apeigos. 
Gėlėmis bus papuošti žuvusiųjų 
kapai JAV7 ir kituose kraštuose. 
JAV karių kapinėse Anglijoje, 
Prancūzijoje, Belgijoje, Olandi
joje, Italijoje, Siaurės Afrikoje, 
Filipinų salose, Meksikoje 
užsieniečiai atiduos pagarbų 
Amerikos kariams. Korėjoje, kur 
24, (XX) amerikiečių prarado savo 
gyvybę, tautinėse Pusano ka
pinėse irgi bus suruoštas minėji
mas.

Specialios iškilmės bus tau
tinėse kapinėse visoje Ameriko
je, karo laivyno kapinėse ir ki
tuose kariuomenės bei karo lai
vyno laidojimo vietose. Visur, 
kur tik yra Amerikos kariuo
menės dalinys ar karo laivas, bus 
pusiau iškeltos vėliavos ir iššau
tas 21 saliutas. Gėlės bus nuleis 
tos j vandenį pagerbti žuvusius 
vandenynuose.

Žuvusių karių Prisiminimo 
diena, vadinama dar Dekoraci
jos diena, įvesta po Pilietinio 
karo, kai moterys Vicksburge ir 
Cplumbus, Mississippi valstijo
je, ir Charlestone, Pietų Karoli
noje, papuošė Unijos ir Konfe
deracijos karių kapus. Šiau
riečiai pasekė tuo pačiu mostu ir 
nuo to laiko per visų kraštų pir
mosiomis vasaros gėlėmis Ame
rikos karių kapai buvo puošiami 
per organizuotas bendruomenių 
apeigas.

Kai generolas John A. Logan 
pasidarė pokarinės respublikos 
Didžiosios Armijos komendan
tu, jis 1868 gegužės 5 išleido gar
sų įsakymų "kad kiekvienas 
Didžiosios Armijos dalinys ruoš
tų atitinkamus minėjimus ir 
puoštų savo žuvusiųjų draugų 

kapus gėlėmis...kad bet kokie 
šio meto neramumai neliudytų 
ateinančioms kartoms, jog mes 
pamiršome laisvos ir nepadalin
tos respublikos kainų”.

Gegužės 30, kai gėlės yra 
pačiame gražume, buvo parinkta 
pirmųja žuvusių karių prisimini
mo diena VVashingtone, D.C. 
Greitosios pagelbos mašinos 
vežė gėles iš Botanikos sodo, 
privačių sodų į Arlingtono kapi
nes. Gen. Ulysses S. Grant, res 
publikonų kandidatas į prezi 
dentus, buvo tribūnoje, o gen. 
James A. Garfield, tada buvęs 
Kongrese, vėliau irgi tapęs pre
zidentu, pasakė kalbų.

Daug kalbų buvo pasakyta 
Prisiminimo dienų nuo šios pir
mosios tautinės šventės. Viena 
iš daugiausiai jaudinančių buvo 
pasakyta Gettysburgo kovų lau
kuose 1934 prez. Franklino D. 
Roosevelto. Kalbėdamas apie 
Pilietinį karų, jis pasakė: “Tautos 
tragedija buvo ta, kad žmonės 
vienas kito nepažino .
Šie žodžiai gali būti pritaikyti da
bar pasaulio žmonėms, kurie 
“nepažįsta vienas antro” tiek 
kad užgniaužtų baimę, įtarinėji
mus. karo grėsmę, kylančių iš 
nežinojimo ir nesusipratimų. Ir 
dabartinių kovų siautime dery
bose amerikiečiai vėl yra parodę 
didesnio tarptautinio susiprati
mo ir patvarios taikos norų.

Ginti tėvynę nėra tiktai ginti 
šeimos židinius, asmenis ar tau
tos darbo vaisius; tai gelbėti tau
tai jos idealų. josios pa
saulėvaizdį, josios pastangas 
siekti gėrio, josios ateities viltis 
ir tuo pačiu tarnauti sau ir žmo
nijai t P. Bertas). —Tauta negali 
būti nuosavybė arba daiktas ki
tos tautos, nenustojusi egzistuoti 
kaip tauta (Julien).

Prel. Jonas Balkūnas yra aukš
tai iškilęs ir didžiai visų vertina
mas kaip kunigas ir visuomeni
ninkas. Šių pagarbų ir įvertinimų 
jis nusipelnė darbštumu ir ištiki
mybe savo pasiryžimui, padary 
tam stojant į kunigų seminarijų 
— tarnauti Dievui ir Tėvynei.

Jaunystė ir mokslas
Jonas Balkūnas gimė 1902 spa

lio 21 Moltby, Pa., iš šviesių, re
ligingų tėvų, kurie neseniai 
buvo atvykę į JAV. Siame krašte 
jie tuoj įsijungė į lietuvių gyveni-c v-,.. w
irtų ir besikuriančių Šv. Juozapo ketverius metus vikaravo Brook- 
parapijų Duryea, Pa., duodami 
gražų pavyzdį savo vaikams.

Paaugęs Jonukas tarnavo 
mišioms ir lankė pradžios mo
kyklų. Dešimties metų būda
mas, su tėvais išvyko į Lietuvų.
Ten, baigęs pradžios mokyklų rr 
kiek pasiruošęs, 1914 įstojo į/Ma- 
rijampolės gimnazijos II klasę. 
Kilęs I-asis pasaulinis karas per
traukė Jonuko mokslų, bet 1917 
jis vėl galėjo tęsti mokslų Mari
jampolės Žiburio gimnazijoje. Iš 
VI klasės 1920 įstojo į Seinų ku
nigų seminarijų. Po dviejų metų 
(1922) su tėvais grįžo į Amerikų
ir tęsė teologijos mokslus Niaga-
ros . universitete. Kunigu 
įšventntas Lachawanoj 1926.

Lietuvio kunigo kely
Kun. J. Balkūnas nuo šventi

nių iki išėjimo į pensijų turėjo
laimės dirbti lietuvių parapijose, mų.

Tiesa, jaunimui nutaustant ir,Po šventimų, kelis mėnesius pa-

Prel. Jonas Balkūnas, P. A. (Nuotrauka daryta 1986 gegužės 5)

ŠEŠIOS DEŠIMTYS METŲ DIEVO 
IR LIETUVOS TARNYBOJE

Prel. J. Balkūno, P.A., 60 metų kunigystės jubiliejaus proga

buvęs kitataučių parapijoje, 
buvo paskirtas Brooklyno 
Apreiškimo parapijos vikaru, 
kur išbuvo dvejus metus. Pa
skui, susilpnėjus sveikatai, vie
nerius metus gydėsi. Pasigydęs,

\lyno Angelų Karalienės parapi
joje, kol 1933 spalio 1 buvo pa
skirtas Maspetho lietuvių Vieš
paties Atsimainymo parapijos 
klebonu.

Maspetho lietuvių parapija, 
kurių kun. J. Balkūnas perėmė 
iš susipratusio lietuvio kun. An
tano Miluko, nors įkurta 1908, 
buvo mažytė, turėjo vos 72 šei
mas. Dėl to depresijos metu 
ekonomiškai buvo silpna. Atvy
kus klebonauti kun. J. Balkūnui, 
padėtis keitėsi. Jis jau buvo pa
garsėjęs gražiais pamokslais ir 
lietuviška veikla; dėl to
bažnyčios lankymas tuoj pa
didėjo, organizacijos atgijo, pa- 
rapiečių skaičius padidėjo taip, 
kad 1960 jau buvo 300 šeimų lie
tuvių, o iš viso, su kitataučiais, 
prie parapijos priklausė 1 (XX) šei 

sukūrus šeimas, išsikeliant kitur, 
o seniems išmirštant, lietuviškai 
kalbančių parapiečių skaičius 
mažėjo.

Prel. J. Balkūnui per 39 metus 
klebonaujant, buvo pakrikštyta 
2184 kūdikiai, palaidota 1310 
mirusiųjų, sutuokta 1252 jauna
vedžiai, pirmajai komunijai pa
ruošta 967 vaikučiai, 1013 su
teiktas sutvirtinimo sakramen
tas. O kas suskaičiuos aukotas 
mišias, aplankytus ligonius, iš 
klausytas išpažintis, išdalytų 
komunijų.

Maspetho parapija, kaip ne
daugelis kitų, praturtino ir dva
sinį luomų, nes yra davusi tris 
seseris vienuoles, du brolius vie
nuolius ir 14 kunigų, iš kurių 
keli vienuoliai.

Kun. J. Balkūnui klebonau
jant, pakilo ir ekonominė parapi
jos padėtis. Jis ne tik greit iš
mokėjo skolas, bet ir pajėgė pa
statyti naujų klebonijų ir 
bažnyčių, gražiausių lietuviško 
meno paminklų, kurio originalu
mu stebisi meno žinovai. Už šį 
lietuviškų paminklų prelatui yra 
dėkingi ne tik parapiečiai, bet ir 
visi lietuviai.

Kunigiškoji veikla 
šalia parapijos-

Jonas Balkūnas katalikiškose 
organizacijose pradėjo reikštis 
dar Lietuvoje. Marijampolės 
gimnazijoje jis veikė ateitinin
kuose, kurie tuomet buvo 
pačiam savo idealizmo pra
siskleidime. Su jais Balkūnas 
darbavosi organizuodamas 
pavasarininkus ir kovodamas su 
iš svetur atneštomis marksizmo 
idėjomis.

Atvykęs Amerikon globojo 
vyčius,, sakė kalbas, daug 
dėmesio kreipė į centrines, visus 
lietuvius jungiančias or
ganizacijas.

Nuo pirmųjų kunigystės die
nų jis įsijungė į Amerikos Lietu
vių Kunigų Vienybės veiklų. 
Veikė savo provincijoje ir centro 
valdyboje, kur buvo valdybos 
nariu ar pirmininku.

Kita centrinė JAV lietuvių ka
talikų organizacija yra Lietuvių 
Romos Katalikų Federacija, jun
gianti visus lietuvius katalikus ir 

visas organizacijas. Čia prel. J. 
Balkūnas veikė visų savo gyveni
mų. Jis čia ėjo įvairias atsakingas 
pareigas. Buvo informacijos 
centro vedėjas, imigracijos rei
kalų komisijos pirmininkas. ..

Dalyvaudamas centrinėse 
Amerikos katalikų or
ganizacijose, jis daug laimėjo 
atkviečiant ir įkurdinant tremti
nius.-

Jei pažvelgsim į krikščioniškos 
labdaros sritį, čia vėl rasim žymų 
prel. J. Balkūno įnašų. Jis buvo 
lietuviams studentams šelpti 
Motinėlės draugijos narys, iždi
ninkas ar sekretorius. Jis vienas 
Balfo steigėjų ir ilgametis direk
torius. Jo pastangomis per 
American Overseas Aid po II-ojo 
pasaulinio karo į JAV atgabenta 
ir apgyvendinta 170 lietuvių na
šlaičių. Buvo ateitininkų Susišel 
pimo ir Tautos Fondo pirminin
ku.

Spaudos darbe
Spaudos darbe kun. # J. 

Balkūnas pradėjo reikštis nuo 
pirmųjų kunigystės metų. 
Pradžioj rašė Garse. Vėliau tapo 
nuolatiniu Brooklyno ir New 
Yorko apylinkės skyriaus vedėju 
Darbininke, kuris tuomet ėjo 
Bostone. Brooklyne išlei
dus savaitraštį Amerikų, 
1933-1935 buvo jo redaktorius, 
o vėliau nuolatinis bendradar
bis.

Daug rašė Vyty, Drauge, 
Moksleivy, vedė Amerikos lietu
vių skyrių Tiesos Kelyje. Daug 
talkino ir įtakingai rėmė Darbi
ninko perkėlimų į Brooklynų ir 
perdavimų pranciškonams.

Bendruomenlninkas
Neįmanoma įsivaizduoti prel. J. 
Balkūno be veiklos Lietuvių 
Bendruomenėje. Kai Kultūros 
Židinyje 1974 birželio 23 prela
tas buvo pagerbtas 70 metų 
amžiaus proga, labai išsamių pa
skaitų Šia tema skaitė kitas pasi
šventęs ir įvairiausias sunkias ir 
aukštas pareigas ėjęs Stasys Barz 
dūkas. Savo paskaitoje St. Barz 
dūkas labai aiškiai nušvietė pre 
lato Balkūno įnašų į Lietuvių

(nukelta į 4 p.sl.)
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VYSKUPAS SUGRĮŽO

įspūdžiai iš spaudos konferencijos

1
Vyskupas Paulius Baltakis, 

O. F. M., sugrįžęs po ilgesnės vi
zitacijos Pietų Amerikoje; susi
rinkusiems Kultūros Židinyje 
New Yorko spaudos ir radijo at
stovams padarė pranešimų ir at
sakė į klausimus.

Pietų Amerikoj, kalbėjo vys
kupas Baltakis, praleidau beveik 
du mėnesius, aplankiau lietuvių 
liendruomenes Venecueloje, 
Kolumbijoje, Brazilijoje, Urug

vajuje ir Argentinoje. P. Ame
rikoje gyvena apie 90 tūkstančių 
lietuvių, išsisklaidžiusių po įvai
rius kraštus. Daugiausia gyvena 
Brazilijoje, apie 50,000, Argen
tinoje apie 30,000, Urugvajuje 
— 5,000, kitur po mažiau. Į tuos 
kraštus lietuviai masiškai emi
gravo tarp 1923 ir 1935 metų. 
Po antrojo pasaulinio karo atvy
ko apie du tūkstančiai, liet l>e- 
veik visi išemigravo į 
Šiaurės Amerikų. liko tik 
keletą šeimų. Venecueloje ir

sI
l
lS
I

Kolumbijoje gyvenų lietuviaiyra 
atvykę po antrojo karo, dauguma 
jų profesionalai.

Visuose kraštuose lietuviai ge
rai įsikūrę, turi savo organizaci
jas, religinius centrus, spaudų 
Jų vaikai siekia aukštojo mokslo 
arba amatų. Uždarbiai nėra di
deli, liet kas dirba, pragyventi 
galima, lietuviai yra darbštūs. 
Sunkiausios ekonominiu atžvil
giu sųlygos yra Urugvajuje, ge
riausios galbūt Venecueloje ir 
Kolumbijoje.

Religiniai centrai — parapi
jos kūrėsi daug vėliau, negu 
vyko masinė emigracija. Daugu
ma emigrantų iš Lietuvos buvo 
nemokyti žmonės, neturėjo su
manių vadų. Ideologinės organi
zacijos kaip skautai, ateitininkai, 
vyčiai įsisteigė tik po antrojo 
karo ir su naujų ateivių išvykimu 
į S. Amerikų lieveik išnyko. Para
pijas ir misijas aptarnauja: jėzui
tai Urugvajuje, marijonai Argen

tinoje, saleziečiai Brazilijoje. 
Venecueloje ir Kolumbijoje. 
Taip pat dirba seselės kazimie- 
rietės Argentinoje ir pranciš- 
kietės Brazilijoje. Bet dėl pasi
keitusių sųlygų jos dabar dirba 
tik su vietiniais - ne lietuviais, 
turi mokyklų ir gimnazijų.

Parapijos visur P. Amerikoje, 
išskyrus vienų Šv. Kazimiero Sao 
Paulo, yra teritorinės ir privalo 
aptarnauti vietinius gyventojus, 
kurių būna dešimt kartų dau
giau, negu lietuvių. Parapijos 
yra didelės nuo 3 iki 40 tūksta
nčių, daugumoje aptarnaujamos 
vieno ar dviejų kunigų, taip kad 
kunigai yra privers 
ti rilxitis tik sakramentų teiki 
mu. Be to. ne lietuviai gyvena 
bažnyčios artumoje, daug akty
viau reiškiasi, ir kunigas savaime 
jiems skiria daugiau dėmesio ir 
laiko. Tai sukelia tam tikro ne 
pasitenkinimo lietuvių tarpe. 
Taip pat nėra prie parapijų komi
tetų lietuvių pastoracijai.

Vietinės valdžios, liendrai 
paėmus, nėra palankios etninių 
liendruomenių veiklai. Antrojo 
pasaulinio karo metu liet kokia 
veikla buvo uždrausta, uždary
tos mokyklos, laikraščiai ir tt. 
Dėl mokytojų ir jaunų vadovų 
trūkumo tos mokyklos nelieatsi- 
darė. Visoje P. Amerikoje nelie- 
Inivo nė vienos lietuviškos mo
kyklos. Tik paskutiniu metu at

sikūrė viena Sao Paulo, Brazili
joje.

Iki karo lietuvių veiklų rėmė 
nepriklausomos Lietuvos 
valdžia. Dabar šiek tiek padeda 
finansiškai ir morališkai Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė. Prak
tiškai visa veikla — tautinė, 
kultūrinė ir socialinė — koncen
truojasi draugijose ir klubuose. 
Daugiausia dėmesio skiriama ir 
visur gražiai veikia tautinių šokių 
grupės ir kai kur jaunimo chore
liai.

-o-
Argentina turi du laikraščius 

“Argentinos Lietuvių Balsas” re
daguojama P. Ožinsko ir mari
jonų leidžiamų “Laikų .Brazilija 
— saleziečių leidžiamų savait
raštį "Mūsų Lietuva”.

Visuose kraštuose veikia Lie
tuvių Bendruomenė ar jai atsto
vaujančios organizacijos, Pa
vyzdžiui, Argentinoje visas orga
nizacijas apjungia Argentinos 
Lietuvių Organizacijų ir Spau
dos Taryba, Urugvajuje — 
Kultūros Draugija. Bendrai 
paėmus organizacijos ir parapi
jos gražiai liendradarbiauja ir pa
gal savo sųlygas ir sugeliėjimus 
deda visas pastangas, kad išlaiky
tų jaunimų lietuviškoje dvasioje. 
Kadangi jaunimas neturi pasto
viau jungiančių ideologinių or
ganizacijų, užsibaigus tautinių 
šokių amžiui, dauguma pasitrau
kia iš lietuviškos veiklos.

Lietuvių bendruomenės dar 
vis jaučiamas tam tikras susiskal
dymas, kurio priežastis buvo ko
munistų įsigalėjimas lietuvių 
tarpe. Šiuo metu jų įtaka yra 
žymiai susilpnėjusi.

-o-
Lietuviai katalikai pradeda 

skirti daugiau dėmesio religinio 
gyvenimo problemom. Artėjan
čio Lietuvos Krikščionybės ju
biliejaus proga yra daromi konk
retūs žygiai padėties pagerini
mui. Argentinoje, Urugvajuje ir 
Brazilijoje įsisteigė krikščio- 
nyliės jubiliejaus komitetai, į 
kuriuos įsijungė pagrindinės or
ganizacijos. Urugvajuje tėvai 
jėzuitai planuoja atsipalaiduoti 
nuo vietinių žmonių aptarnavi
mo, kad galėtų daugiau dėme
sio skirti lietuviams. Montevi- 
deo arkivyskupas, su kuriuo teko 
kalbėtis, atrodo tam nesiprieši
na, nes kaimynystėje yra kitos 
dvi parapijos, kurios galėtų vie
tinius aptarnauti. Argentinoje, 
Brazilijoje ir Urugvajuje yra da
romi žygiai įsteigti parapijos ko
mitetus lietuvių pastoracijai. Čia 
daug iniciatyvos rodo Buenos Ai
res įsikūrusi Jaunimo su
minga.

Sao Paulo Lietuvių Bendruo
menė ir Brazilijos Lietuvių Sų- 
junga užbaigė ilgai užsitęsusius 
ginčus ir daliar vieningai rūpi 
naši lietuvių reikalais, liendrai 

švenčia V asario 16, rengia meno 
parodas, susirūpino lietuviškos 
moky klos atidary mu ir jų atidarė 
drauge su parapija. Auga vienas 
kitas jaunas vadovas. Pavyzdžiui 
labai aktyviai dirba su jaunimu 
Liucija Banytė, arba Rosario, 
Argentinoje, Roxana Papečkytė- 
Rodriguez. Taip pat jie siunčia 
jaunimų į Vasario 16 gimnazijų. 
Šiemet ten mokosi trys, kitais 
metais yra numatę pasiųsti ketu
ris ir prašo PLB pagalbos.

Kun. P. Rukšys yra suorgani
zavęs neakivaizdinę lietuvių kal
inis mokyklų juostelių pagalba. 
Taip pat Sao Paulo veikia lietu
vių kalinis kursai Katalikų Univ- 
cersitete. Juos lanko astuoni stu
dentai. Susidomėjimas lietuvy- 
lie tarp antros, trečios kartos 
gana didelis.

Buenos Aires Argentinos Lie
tuvių Organizacijų ir Spaudos 
Taryba koordinuoja kultūrinę ir 
socialinę veiklų. Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė gana didelį 
dėmesį skiria P. Amerikai, regu
liariai siunčia jaunimo atstovus, 
kurie vadovauja lietuvių kalinis 
irJiteratūros seminaram irk. Pe
reitais metais Brazilijoje busti 
Arvydas Zygas. Argentinoje — 
F.rikas Vasiliauskas

Jaunimo iki 16 metų gana 
daug telkiasi klubuose, kur jie 
yra įtraukti į tautinius šokius.

(dnugiuu)
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Vytautas Strolia paskaitos metu. \u<>t< D BuKk’iūtes

NERINGA — NE VIEN VAIKAMS

Tarp kiti) darbų jau treti me
tai, kaip Putntuno seselės organi
zuoja dviejų savaičių stovyklų 
jaunuoliams nuo 17 metų ir stu
dentams. Davig kas apie tai dai
nė nežino Šioji stovykla jaunuo
liams nesiriboja kuria nors 
būtimi programa ar ideologija, 
kaip paz. skautų ar ateitininkų. 
Kaip ir visose "Neringos” sto
vyklose, stengiamasi vispusiškai 
ugdyti lietuviškumų ir krikščio
niškumų, nes šios vertybės lavi
na žmogųank ščiausiųja prasme.

Pažymėtina ir tai, kad susi- 
draugaujajau nuoliai, kurie kitais 
atvejais greičiausia nė nesusitik
tų, nes šųgrupę* sudaro skautai, 
ateitininkai i r kiti, nepriklausų 
lietuvių organizacijom ar 
grupėm. Lie tuviškumas ir jau
natvė visnsvienodai sujungia. O 
nuotolis jaunimui ne stabdis, jei 
nori kur nors dalyvauti. Abiejus 
metus jaunuoliai suvažiavo į 

Vermontų iš dvy likos skirtingų 
valstybių.

Šioji stovy kla vy ksta prieš vi
sas v aikų stovy klas, nes į jų su
važiuoja didesnė dalis tos vasa
ros stovyklų vadovų. Šių metų 
jaunuolių stovykla yra birželio 
15-28. Galima stovyklauti ir vie
nų savaitę. Jau dabar numaty ti 
paskaitininkai: Tautosakos žino
vas J. Gimbutas, kun. A. Saulai
tes, jaunasis dr. P. Kisielius, mo
kytoja A. Lingertaitienė, muzikė 
D. Sakaitė, menininkė A. Saimi- 
ninkienė. nekalbant apie pačių 
seselių įnašų.

Raginkit savo jaunimų 17 
metų ir studentus "paragauti 
bent savaitę šios lietuviškos miš
rainės Vennonto gamtoje tarp 
savo bendraamžių. Visi su
stiprėja lietuvių kalboje ir savisų- 
monėje, atsigauna dvasiškai ir 
pasiseinia vilties ateičiai. Norint

APIE MUZIKĄ
IR MUZIKUS

Branduolys, prie Aušros Var
tų parapijos Manhattane įsikūręs 
kultūros būrelis, lialandžio 19 
surengė įdomių vakaronę.

Muz. Vytautas Strolia skaitė 
paskaitų apie lietuviškas muzi
kos plokšteles l>ei tos muzikos 
atlikėjus. Atsivežė net penkias 
dėžes medžiagos. Iliustru<xla- 
inas paskaitų, davė ištraukius iš 
įvairių kūrinių.

Susirinkusiems muzikos 
mėgėjams ilgoka paskaita praėjo 
labilia greitai, nes buvo kruo
pščiai ir įdomiai parengti! ir per
duota.

V. Strolių esu jau kelis kartus 
girdėjusi, bet kiekvienų kartų jo 
muzikinis žinynas vis maloniau 
nuteikia. Paskaitose galima 
jausti Vytauto didelę meilę 
muzikai ir norų tų meilę per
duoti klausytojams.

Po paskaitos buvo atgaiva ir 
pasidalinimas muzikiniais 
įspūdžiais su paskaitininku. Vy
tautas Strolia — tai tikra muzi
kos enciklopedija!

Visuomet yra malonu praleisti 
kelias valandas Branduolio su
rengtose vakaronėse. Būrelio 
narės įdeda daug pasiaukojimo 
rengiant pobūvius, kurių kiek
vienas ne tik mums suteikia pra
mogų. bet ir daug ko išmoko. 
Jvertinkim būrelio triūsų atsilan
kydami jo renginiuose. Nebūsit 
apvilti!

Dalia Bulvičiūtė

Grandinėlė Romoje Šv. Petro bazilikos aikštėje 1984 m.

informacijos kreiptis: NERIN
GA, ICC RT 21. Putnam, CT 
06260.

A. D. S.
ŠEŠIOS DEŠIMTYS METŲ DIEVO Grandinėlė J969 m. Clevelando kultūriniuose darželiuose. Nuotr. v. Pliodžinsko
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(atkeltai psl.)

tekstas bu vo išspausdintas 
sukaktuviniai ne leidinyje “Vak
aras su prelatu Balkumi .

Tame pačiame leidiny je, kurį 
man teko redaguoti, išskai 
čiuotos 30 organizacijų, kurių 
centrinėse valdybose veikė ar 
pirmininkavo prel. J. Balkonas. 
Bendruomenės steigimųsi 
Amerikoje ir- kaip jis prisidėjo 
prie LB veiklos, eidamas įvairias 
pareigas

Kitas labai išsamus paskaiti
ninkas L vakarų Juozas B. Lauč- 
ka irgi labai Kruopščiai nušvietė 
prel. Balkimo visuomeninio dar
bo rūpesčius . Pačiam prelegen
tui negalint atvykti, jų perskaitė 
Petras Ninkamas, o paskaitos

Prelato įvertinimas
Plati kun. Į. Balkono veikla 

neliko dvasinės vyresnybės ne
pastebėta Brookly no vyskupo 
Molloy rūpesčio 1948 jis buvo 
pakeltas prelatu, popiežiaus ku- 
bikuliarijaus titulu, vėliau pakel
tas popiežiavis rūmų prelatu, o 
1972 jam Buvo suteiktas au
kščiausias prelato laipsnis — 
Protonotariu s Apostolicus, su 
teise dėvėti vyskupiškas insigni
jas.

Nuo 1919 iki išėjimo į pensijų 
prelatas buvo Brooklyno vysku
pijos patarėjas ir įvairių komisijų 
narys. Būdamas tokiose aukš
tose pareigose, jis kurijoje ir 
su vyskupu galėjo kalbėti įvai
riais lietuvių reikalais.

Prelatj įvertina ir lietuviai 
pranciškonai , kuriems jis padėjo 
įsisteigti JAV ~ ir ypač Brooklyne, 
ar tai senoje-* vietoje Bushvvick 
Avenue ar ir dabartinėje — 
Kultūros Židinyje.

įvairius lietuviams pranciško
nams nuopelnus įvertindamas. 
Pranciškonų Ordino generolas 
prel. J Balkfuių 1972 pakėlė 
Pranciškonų Ordino garlx-s na
riu su teise nešioti pranciškoniš
kų abitųirna*alutis visomis pran
ciškonų privilegijomis.

-o
Taip suglaustai atrodo prel. J 

Balkūnodaugiašakė veikla kaip 
lietuvio kunigo, bet ji yra tiek 

pat plati ir visuomeniniame lie
tuvių gyvenime. Ši veikla spau
doje ir minėjimuose daugeliu at
veju buvo iškelta ir įvertinta.

Ko nuoširdžiausi sveikinimai 
ir visokeriopos sėkmės linkėji
mai sukaktuvininkui prel. Jonui 
Balkūnui!

Kornelijus Bučmys

PIANISTĖ DALIA SAKAITĖ 
KULTŪROS ŽIDINIO SCENOJE

Dalios Sakaitės pianino rečita
lis. kuris įvyko balandžio 23 
Kultūros Židinyje, nepaliko jo
kios abejonės jos sugebėjimais 
kaip pirmos eilės pianistės. Ji yra 
elegantiška pianistė, su dideliu 
muzikaliu žavesiu, ir šis rečitalis 
mums tai gerai įrodė.

Sakaitė programų pradėjo su 
Hay dn Sonata in A flat. Pianistė 
kūrinį atliko kaip subtilų audinį 
sklandžiu, plačios sferos jausmų 
išreiškimu. Iš karto mane nuste
bino tas garsas, kurį ji išgavo iš 
instrumento. Cibai retai tenka 
išgirsti tokių dinamiškų ir plačių 
tono spalvingumų sferų. Retai iš
girstame tokį pianistų, kuris gali 
dainuoti pianinu, kuris tikru

moje yra mušamasis instrumen
tas.

Schumanno Symphonic Etu- 
des and Variations, daugiau kaip

Pianistė Dalia Sakaitė po koncerto Kultūros Židinio scenoje.

— Mykolas Drunga iš "Drau
go redaktoriaus pareigų pasi
traukė ir nuo balandžio 28 
pradėjo tarnybų JAV LB Sociali
nių reikalų tarybos Chicagos 
sk. būstinėje. Vadovaus jos pro
pagavimo, lėšų telkimo, ryšių 
palaikymo su valdinėmis, akade
minėmis įstaigomis ir spaudos 
darbams.

kur kitur parodė kompozitorių 
kaip pianino genijų. Nors šis 
kūriny s reikalauja daug techniš
ko sugebėjimo iš pianisto, jis yra 
tikrai efektingas. Sakaitė šiuos 
reikalavimus gabiai įveikė ir 
pradžia žadėjo gerų atlikimų. 
Nelaimingai, artėjant prie kūri
nio pabaigos, pianino mechaniz 
mas — slopintus ai apgedo. (Slo
pintuvai pianine yra virš stygų 
ir pasikelia kada klavišas yra su
duodamas, leidžiant stygai lai
svai vibruoti. Kada klavišas yra 
atleistas, slopintuvas nu
krenta, tuo sulaikydamas sty gos 
vibracijų. Kai slopintuvai nevei
kia, jie nenukrenta ant stygų ir 
ilgai vibruoja, padarydami piani- 
nb garsų neaiškų. Pianistas gali 
dvejopai reaguoti tokioje situaci
joje: toliau skambinti ar ne. Sa
kaitė skambino, daug triūsė jr

GRANDINĖLĖS SĄSKRYDIS
“Grandinėlė — populiarusis 

Clevelando šokių ansamblis — 
jau 33 metus šauniai reprezen
tuoja lietuvių tautinį šokį savųjų 
ir kitataučių tarpe. Ji su sėkmin
gais koncertais aplankė Europų,

pagaliau triumfavo. Paderevvski 
Melodie buvo atlikta efektingai, 
lyg dainavimo stiliuje. Pianistės 
fantazija ir tono spalvingumas 
jautriai išareiškė Vainiūno Sona
tų. Atlikdama Liszto Ballade in 
B minor, pianistė pasirodė kaipo 
audringa ir ugninga interpreta- 
torė.

Chopino Ballade in G Minor 
y ra vienas iš jo poetiškiausių ir 
inspiruojančių kūrinių. Sakaitės 
atlikimas, nors ne visiškai to 
Indas, buvo visti’k žavus. Ji meis 
triškai išreiškė to kūrinio plačia 
jausmų sferų — nuo trapaus sen
timento iki ugningo blizgesio.
Chopeno taip pat kaip Liszto, 

kūriniai reikalauja pianisto, ku
ris nebijo rizikos užgauti netik
slių stygų. Gera technika yra 
būtina išreiškiant gausų skam
besį bei švelnius atspalvius. Sa
kaitėje tikrai glūdi šios visos y pa- 
tybės.

VVilliam Smiddy

-o-
Dalios Sakaitės koncertas 

buvo labai sėkmingas. Tarp “pia
nino muzikos mėgėjų dalyvavo 
daug muzikų. Šie. sugedus pia
ninui. nuskubėjo už scenos pa
gelbėti pianistei. Antanas Raz- 
gaitis vikriai sugebėjo nustumti 
tuos “nelaimingus slopintuvus 
ir iš klausytojų susilaukė ploji
mų. Gerbėjai Sakaitę apdovano
jo gausiomis gėlių puokštėmis.

Prie vakaro sėkmės daug pri
sidėjo R. Razgaitienė, G. Ja
nušienė ir L. Gudelienė, bei 
moksleiviai ateitininkai. Jie visi 
po koncerto surengė priėmimų 
su vaišėmis.

Malonu buvo praleisti kelias 
valandas su pianiste Dalia Sakai
te. Linkėkime jai artimo pasiro
dymo Carnegie Recital ar net pa
čioje Carnegie Hali.

Dalia R.

Australijų. Pietų Amerikipr. aiš
ku, Šiaurės Ameriką. Tūkstan 
čius kitataučių ji supažindino 
su daugeliui nežinomu argai pri
mirštu Baltijos kraštu—Lietu
va. Vadinas, be žavios pramo
ginės — meninės programos, 
šokėjai-jos, muzikantai ir daini
ninkai kėlė ir kelia Lietuvos ir 
lietuvių vardų. Toks “Gran
dinėlės ainbasadorinvinias yra 
didelė ir labai vertinga auka ir 
pagalba mūsų veiksniams, be
sirūpinantiems pavergto krašto 
likimu ir jos laisvės siekimu.

“Grandinėlės” įkūrėjai Liu
das ir Aleksandra Sagiai šiam an
sambliui vadovaudami visąlaikų, 
iškėlė jį į pirmaujantį-reprezen- 
tacinį vienetų. Grandinėlės pa
vyzdys y ra vaizdus įrodymas, kų 
galima padaryti, kai talentas, išt
vermė, drausmė ir darbas pajun
giamas užsibrėžto tikslo sie
kiant. Sagiams tai nuostabiai pa
sisekė. Grandinėlė ir jos pagrin
diniai vadovai verti padėkos ir 
pagarbos.

Gegužės 24-25 “Grandinėlė” 
kviečia visų jos narių sąskrydį 
Clevelande. Laukiama su
važiuojant nemažo Gran
dinėlės šokėjų ir muzikantų 
būrio į šių jos šventę, kuri taps 
ir visų lietuvių ilgai prisimintina 
diena. Sąskrydį sukviesti mintis 
kilo iš pirmųjų “Grandinėlės 
šokėjų. Numatyta įmiki,įvairi ir 
įdomi programa.

Gegužės 24, šeštadienį. 2 vai. 
popiet registracijos pradžia Die- 
v1> Motinos parapijos auditorijo
je, 18022 Nefl Rd. Nno4val. iki 
6 vai. popiet toje pačioje vietoje 
visi "Grandinėlės’ nariai galės 
prisiminti šoktus lietuviškus šo
kius Liudo Sagio pamokoje. 8 
vai, vak. Dievo Motinos parapi
jos svetainėje vyks pažinčių at
naujinimo vakarėlis. Prie 
užkandžių ir lengvos orkestro 
muzikos sųskrydžio dalyviai 
turės progos praleisti vakarų 
savo draugų taqx*.

Visų .šeštadienio ]x»pictpir va

karį DM auditorijoje bus rodo
ma "Grandinėlės” kelionių ir 
koncertų skaidrės bei filmai. Bus 
ir nuotraukų paroda.

Gegužės 25, sekmadienį, 10 
vai. ryto "Grandinėlės nariai 
dalyvaus Dievo Motinos para
pijos bažnyčioje mišiose, kurias 
aukos kleb. kun. Gediminas Ki- 
jauskas, SJ.

3 vai popiet “Grandinėlės 
koncertas Clevelando State Uni- 
versity Main Classroom audito
rijoje, 1983 E. 24th St. Progra
mos motto: “Ne vieni metai — 
ne vienas šokis .

"Grandinėlės” vadovas Liudas 
Sagys ir vaikų grupės mokyto 
jos Kristina Freudenberger ir 
Dalia Motiejūnienė ( sųskry 
džio iniciatorė ir pirmininkė) su
rinko šiai programai būdingiau
sius šokius, šoktus per daugelį 
metų ansamblyje. Rita Klio- 
rienė, jauna ir talentinga mu
zikė, paruošė programai muzi
kinę palydų, kuri susidės iš nuo
latinių muzikantų ir jos vadovau
jamo Dievo Motinos parapijos 
choro.

6:30 vai. vak., “Grandinėlės” 
sųskrydžio banketas erdvioje 
Charter House viešbučio 
salėje, 24800 Euclid Avenue, 
Cleveland. Kokteiliai, vaka
rienė, nuotaikingi šokiai ir lietu

viški rateliai vyks grojant sep
tynių muzikantų “Special 
Blend orkestrui.

Sąskrydžio rengimo komitetų 
sudaro: pirm. Dalia Mo
tiejūnienė, nariai Gailė 
Mariūnaitė, Ingrida Bublienė. 
Rita Matienė, Vitalija Butku
vienė, dr. Roma Degesienė. 
Kristina Freudenberger, Da
nutė Grigaliūnienė. Eglė Ci- 
niauskienė, Daiva Madjur, Bob 
Mayes, Elena Oster. Nijolė Ru- 
kšnienė, Algis Rukšėnas, Ilona 
Schmid, dr. Viktoras Stankus. 
Gintas Taoras, \ aldonė Ziedo- 
nienė ir Aldona Zorskienė,

Geriausių linkėjimų "Gran
dinėlei", sąskrydžio daly v iams ir 
vadovams. Visi lietuviai kviečia
mi jungtis į šių nepaprastų i>ava- 
sario šventę.

V. Ročiūnas



PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI 1986 gegužės 23, Nr. 20 • DARBININKAS • 5

LIETUVIŲ BENDRUOMENES

VEIKLOJE

f

—Jungtinis Pabaltiečių ko
mitetas Washingtone sužinojo iš 
Lino Kojelio įstaigos, kad komi
teto pastangomis Baltieji Rūmai 
Pabaltijo Laisvės dienos 
(birželio 14) proga turės pabal
tiečių atstovų delegacijos 
priėmimą Baltuosiuose Rūmuo
se. Jungtinis Pabaltiečių komite
tas rūpinasi, kad Senate ir Atsto-

Kultūros Židinyje gegužės 11 paminėta Motinos diena. Koncelebracines mišias aukojo kun. 
V. Radvina iš Californijos, Tėv. P. Giedgaudas, OFM, T. B. Ramanauskas, OFM, Tėv. 
L. Andriekus, OFM. Po mišių prie paminklo gėles motinų prisiminimui padėjo skautės 
Vida Stankūnaitė ir Gailė Jankauskaitė. Nuotr. a. Miėiulio

Dalis dalyvių prie Kultūros Židinio, gegužės 11 minint Motinos dieną, Suotr \ Miėiuli<

ŽIDINIO ŠVENTĖ

Vėsoką, bet gražų gegužės 11- 
tos sekmadienį Kultūros Židiny 
įvyko tradicinė Pavasario 
Šventė. Nors šį kartą jautėsi sto
ka planas imo bei organizacijos ir 
buvo abejonių, ar šventė iš viso 
įvyks, bet tradicija buvo išlaiky
ta. Židinio bičiuliai spontaniškai 
susibūrė pamaldom į salę ir 
vėliau į kiemą bei kitas patalpas 
pasisvečiavimui.

Ypač daug dėmesio ir pastan
gų tradicijos išlaikymui įdėjo 
tėvai pranciškonai. Mišias kon- 
celebravo vienuolyno viršinin
kas tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, tėv. Pranciškus Giedgau
das, OFM, tėv. Benvenutas Ra
manauskas, OFM ir svečias iš 
Californijos — kun. Vincas Rad
vina.

Labai gražų ir šventei pritai
kytą pamokslą pasakė tėvas Leo
nardas. Jis priminė Kultūros 
Židinio bendradarbių nuopel
nus, paminėjo bingo darbuotojų 
pasiaukojimą keliant lėšas Židi
nio išlaikymui ir ypač taikliai 
kreipėsi į jaunimą, dėka anks
čiau įvykusios skautų sueigos 
gausiau susirinkusį.

Pamaldų eigoje nuoširdžiai 
talkino skaučių vadovė tunti-

BALTIMORĖS LIETUVIAI KVIEČIA JUS J

LIETUVIŠKĄ FESTIVALI
FESTIVAL HALL, PRATT & SHARP ST., 

BALTIMORE, MD.
1985 BIRŽELIO 7 IR 8 DIENOMIS 

ŠEŠTADIENJ NUO 12 VAL. IKI 9 VAL. VAK. 
SEKMADIENI NUO 12 IKI 6 VAL. VAKARO

Tautiniai šokiai
Rankdarbių demonstracijos
Lietuviškas maistas 

Speciali tautodailės paroda, 
suruošta Baltimorės Lietuvių Muziejaus

Daug lietuviškų knygų, plokš
telių Ir (vairių suvenyrų turi Dar
bininko administracija. Skam
binti — 718 827-1351.

ninkė Vida Jankauskienė, 
padėjusi suorganizuoti ir Moti
nos Dienos minėjimą. Pasibai
gus mišiom, Davis Bork ir Gina 
Jankauskaitė padeklamavo po 
eilėraštį, o mažieji skautukai iš 
dalino motinom ir močiutėm po 
gėlę. Po to visi kunigai ir dalyviai 
nuėjo į pievelę prie paminklinio 
kryžiaus, kur buvo padėtas vai
nikas ir sugiedota Marijos 
giesmė bei Lietuvos himnas. 
Gėles ir vainiką paaukojo Židinio 
valdybos pirmininkas Antanas 
Mičiulis.

Iškilmėm pasibaigus, žmonės 
nuskubėjo į apatinę salę, kur 
kvepėjo dešros, kopūstai, kuge
lis ir pyragai, o kiti į kiemą, kur 
ant žarijų kepė jautienos malti
niai bei dešrelės ir putojo iš sta
tinės pumpuojamas alus.

vieną kitą valandą bičiulių drau
gystėj ir pašnekesy, o močiutės, 
laikydamos rankose neseniai 
gautas gėles, džiaugėsi, kad ir jos 
nebuvo užmirštos.

Paminėtini Židinio šventės 
talkininkai, joe kurių nebūtų 
buvę įmano^na šventę įvykdyti. 
Jų tarpe Romas Kezys su sūnu
mis prie alaus tiekimo, Algis Jan
kauskas prie žarijų ir kepinių. 
Jurgis Sližys prie gėrimų ir Eu
genija Kezienė su savo šeiini- 

ninkėmis prie gardžių lietuviškų 
pietų ruošos. Reikia pažymėti, 
kad E. Kezienė iš pietų uždarbio 
Židiniui paaukojo net 200 dole
rių. Tai yra jau ne pirmas kartas, 
kai ji savo uždarbiu dalinasi su 
Židiniu ir todėl jai priklauso visų 
nuoširdi padėka.

Nors nesimatė dalies Židinio 
vyriausios vadovybės ir viskas 
buvo paskubomis suorganizuo
ta, bet. dėka geradarių ir 
nuoširdžių talkininkų, šventė v i- 
tiek gražiai pavyko. Tas pa
skatino Pavasario Šventę vėl

Alg. S.

BR. JANUŠO
STIPENDIJA 
LITUANISTIKAI

Muziko ir kompozitoriaus 
Broniaus Jonašo stipendija šiais 
metais bus devintoji. Visi ga
vusieji jaunuoliai žinomi kaip 
gabūs, darbštūs ir veiklūs lietu
viškame gyvenime. Stipendija 
duodama tiems, kurie šalia pa
grindinių studijų pasirenka ir 
lituanistiką akivaizdiniu ar ne
akivaizdiniu būdu.

Stipendiją įsteigė Broniaus 
Jonušo našlė Emilija Jonušienė. 
Stipendijos dydis — 1000 dole
rių.

Kandidatus stipendijai gali 
pasiūlyti kiekviena lietuvių jau
nimo organizacija iš bet kurio 
kontinento; gali šildyti ir lietu
vių klubai, draugijos, parapijos, 
LB apylinkės. Siūlymai turi būti 
pagrįsti ir motyvuoti. Prašymai 
be rekomendacijų nebus svarsto
mi. Stipendijai kandidatą-tę pa
rinkti bus sudaryta komisija.

Prašymus stipendijai iki birže
lio 15 d. (pašto antspaudo data) 
siųsti šiuo adresu: Br. Jonušo 
stipendija, 9927 Devonchire,, 
Omaha, NE. 68114.

JAV LB Krašto valdyba atsto
vais į Lietuvių Fondo pelno skir
stymo komisiją paskyrė dr. Pet
rą Kisielių, jaunosios kartos vi
suomenininką doktorantą Ro
bertą Vitą ir rašytoją inž. Vytautą 
Volertą. Krašto valdybos vice- 
pinn. Bronius Juodelis, ilgus 
metus darbavęsis pelno skirsty
me, sutiko būti antrininku ir pa
vaduoti atstovus, jei kuris pa
skirtas atstovas dėl kokios 
priežasties LF posėdžiuose ne
galėtų dalyvauti. LF pelno skirs
tymo komisija, kuriai vadovauja 
St. Baras, šiais metais lietuviš
kiems reikalams yra numačiusi 
skirti 2(X),(MM) dol. sumą.

JAV LB Socialinių rei
kalų tarybos pirm. Danguolei resė Gečienė ir vicepirm. Virgus I 

Volertas — Philadelphijoje pasi
matė su JAV kongresmanu Ro- 
bert A. Borski. Ilgesnio pokalbio 
metu buvo nusiskųsta ilgai trun- j 
kančių lietuviškos spaudos pri
statymu ir tuo reikalu įteiktas 
atitinkamas raštas. Šiomis dieno
mis kongr. Borski painformna- 
vo, kad Pašto tarnyba Washing- 
tone pavedė viršininko padėjėjui 
VVilliam T. Johnstone minimu 
klausimu rūpintis. Johnstone jau 
spėjo susisiekti su Philadelphijos 
centriniu paštu, o šis su LB apy
linkės pareigūnais vėluojančios 
spaudos siuntimą bei pri
statymą stebėti leidimo reikalu.

Naująją Vidurio Vakarų LB 
apygardos valdybą sudaro Bi
rutė Vindašienė (pirmininkė), 
Povilas Norvilas, Danguolė Ilge- 
nytė, Jurgis Matusevičius ir Da
nutė Račiūnaitė. Si LB apygarda 
apima LB vienetus veikiančius 
Illinois, Indianos, VVisconsino, 
Arkansas valstijose.

JAV LB Krašto valdybos 
pirm. Alg. Gečys ir vicepirm. 
dr. Viktoras Stankus laiškais pro
testavo NBC televizijos progra
moje “Highvvay to heaven neo 
- fašisto charakterio pavadinimo 
vardu Jau Baltic. Laiškuose pik
tintas!, kad programos kūrėjai 
sutapatino pabaltiečius su na
ciais, pagrindiniam veikėjui pri
segdami latvišką Jan vardą ir bal
to pavardę. A. Gečio tarpininka
vimu į protesto akciją įsijungė 
Pasaulio Žydų kongresas, o dr. 
V. Stankaus — Amerikos Žydų 
Komitetas Clevelande, Šių dvie
jų žydų organizacijų pareigūnai 
pasiuntė laiškus NBC vadovy
bei, juose pastebėdami, kad toks 
NBC elgesys kenkia žydų — pa
baltiečių santykiams ir jo vengti
na.

\ alentinaitei pasiūlius, šie 
asmenys Krašto valdybos buvo 
patvirtinti Socialinių reikalų ta
rs bos nariais: Kornelijus Jazbu
tis, dr. Ferdinandas Kaunas, dr. 
Petras Kisielius, Gražina Mice- 
vičiūtė, Leonas Narbutis, dr. 
Antanas Razma, Jr., Kęstutis 
Žukas. Socialinių reikalų akty
viausias skyrius veikia Chicago- 
je, kur įsigytos nuosavos patal
pos — Seklyčia. Daug vilčių tei
kia neperseniausiai įsikūrę sky
riai \evv Yorke, Philadelphijoje, 
Los Angeles ir kitur.

Brighton Parko (Chicagoje) 
LB apylinkės valdybos pirm. Sa
lomėja Daulienė yra pakviesta 
atstos auti JAV’ LB Krašto valdy
bai PLB Centriniame Vasario 
16-jai gimnazijai remti komitete. 
Dabartiniu metu komitetas tel
kia lėšas paremti gimnazijos ber
niukų bendrabučio statybą. Ko
mitetui pirmininkauja Lietuvos 
Saulių Sąjungos Centro valdy
bos pirm. Karolis Milkovaitis.'

JAV Demokratų partijos cen
trinis komitetas paruošė ir per 
v icepinn. Joną Urboną JAV LB 
Krašto valdybai atsiuntė “1986 
Metų Etninį Kalendorių”. Šia
me kalendoriuje išvardintos et
ninių grupių švenčiamos 
šventės. Minint lietuviams svar
bias šventes paminėta Vasario 
16-oji, Lietuvos patrono šv. Ka
zimiero diena (kovo 4 d.), Baltų 
Laisvės diena (birželio 16d.), 
skirta prisiminti 1941 m. Sov. 
Sąjungos vykdytus trėmimus. 
Minėto kalendoriaus tikslas yra 
priminti demokratų politikams 
nepamiršti tautinėms grupėms 
svarbių sukakčių.

Ukrainiečių Informacijos tar
nybos VVashingtone direktorius 
Myron VVasylyk atsiuntė laišką

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1986 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:
RŪTA PAUPERAS, Mgr.

KELIONĖ NR. 2 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 3 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 4 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 5 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 6 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 7 
Iš Niujorko

birželta 14 d. iki birželio 28 d.
$1,890.00

liepos 17 d. iki liepos 31 d.
$1,895.00

rugpjūčio 9 d. iki rugpjūčio 23 d.
$1,935.00

rugsėjo 12 d. Iki rugsėjo 26 d.
$1,685.00

spalio 3 d. iki spalio 17 d.
$1,480.00

gruodžio 20 d. iki sausio 3 d. 1987 
$1,471.00

Kel tanių maršrutas: 1 diena Maskvoje, 11 dienų Lietuvoje, 
2 dienos Helsinkyje

(Nakvojant dviese kambaryje), įskaitant visas susisiekimo Išlai
das, viešbučius, maistų, operos, teatro arba baleto bHletus, 
Įvairias ekskursijas Ir daug kitų priedų. Kelionė nr. 7 suderinta 
su grandijosinlu Naujų metų sutikimo baliumi.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius (Automobilių 
kainos: Volga GAZ 24-10 - 5,600 rb. VAZ 2107 — 4,470 rb. 
VAZ 2106 — 4,130 rb. VAZ 21003 - 3,900 rb. VAZ 21013 - 
3,360 rb.), kooperatinius butus, padedame sutvarkyti doku
mentus Iškvietimams. Informacijų Ir visais kelionių reikalais 
kreiptis j:
G. T. INTERNATIONAL, INC. P.O. BOX 29163 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA, TELEFONAI: 
(312) 471-1700 arba 471-1702.
Skrendame erdviais “FINNAIR” lėktuvais

JAV LB Krašto valdybos vice
pirm. Algimantui Gureckui, ku
riuo padėkojo JAV LB Krašto 
valdybai už padėtas pastangas 
bėglio Myroslav Medvid reikale. 
Laiške pastebima, kad jungtinės 
rytų europiečių ir baltų ben- 
druoimenių pastangos įrodė, 
kad suderinus pastangas, tampa
me stipriu balsu. “Norime Jus 
užtikrinti, kad mes remiame 
Jūsų ir Lietuvių Bendruomenės 
darbo pastangas. Jei kuo 
galėtume padėti, nesivaržydami 
kreipkitės į mus”, baigia laišką ritmuose būtų priimtos Pa
sakingas Ukrainiečių Kongreso baltijo Laisvės dienos re- 
komiteto pareigūnas. zoliucijos. Kongresmanas W.

Camey iš N. Y. kartu su kongre- 
Philadelphijos LB apylinkės smanais B. Donnelly (MA) ir D. 

valdybos atstovai pirm. Te- Į Rjyater (Pa) buvo pagrindinis 
šios rezoliucijos sponsorius.

— Poezijos dienos Chicagos 
Jaunimo Centro mažojoje salėje 
įvyks gesgužės 23 - 24.

— Mirusiųjų pagerbimas 
Chicagoje, Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse prie Steigėjų pa
minklo įvyks gegužės 26. Rengia 
LB Pasauliečių komitetas ir Šv. 
Kazimiero kapinių sklypų savi
ninkų draugija, dalyvaujant šau
liams ir visuomenei.

Į

i
— Elena Turauskienė šiais 

metais kovo 15 savo artimųjų tar
pe atšventė savo 80 amžiaus su
kaktį. Ta proga specialiai iš Chi- 
cagos buvo atskridusi jos sesuo 
Birutė Prapuolenienė. E. Tu
rauskienė yra plačiai pasireiškusi 
tarptautinėje veikloje. Ilgus me
tus buvo Pasaulinio Motinų 
sąjūdžio (M.M.M.) generalinė 
sekretorė. Taip pat dalyvavo 
eilėje Pax Romana kongresų, at
stovaudama ateitininkams., Ele
na Turauskienė šiuo metu-gyve
na Paryžiaus priemiestyje Nan- 
terre.

— Doktorantas Vilius Dund- 
zila skaitys paskaitą “Egzilio 
tema naujesnėje lietuvių moterių 
poezijoje dešimtojo Baltistikos 
studijų konferencijoje “Baltai už 
Pabaltijo ribų”, įvykstan
čioje gegužės 29-31 University 
of VVisconsin, Madison, VVisc.

i

i

*

?

i

I

— Kun. Jonas Duoba, MIC, 
šimet yra pakviestas aukoti 
mišias ir pasakyti pamokslą Kapų 
puošimo dieną, gegužės 26 Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

— Mykolas Drunga vadovaus 
sesijai “Vietinė spauda ir Baltų 
diaspora dešimtoje Baltistikos 
studijų konferencijoje “Baltai ir 
Pabaltijo ribų", įvyksiančioje 
gegužės 29-31 Madison, VVisc.

— Žurnalistas Vytautas Kas 
niūnas bus pagrindinis kalbėto 
jas Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 1(M) metų minėjimo seime 
birželio 30 Essex viešbutyje Cbi- 
cagoje. Seimas vyks birželio 30 
- liepos 3.

— “Tėviškės Aidų” savait
raštis, leidžiamas Melboume, 
vasario 11 atšventė savo 30 metų . 
leidimo sukaktį. Savait
raštį leidžia Australijos lietuvių 
katalikų federacija. Laikraštis vi- 
sada išeina reguliariai ir gerai in
formuoja mūsų tautiečius apie 
lietuvių religinį, visuomeninį, 
kultūrinį gyvenimą, pateikia 
daug žinių pasaulio politikos 
klausimais. Plati Australijos lie
tuvių gyvenimo kronika. Šiuo 
metu savaitraštį redaguoji* kun. 
dr. Pranas Dauknys. Adresas: 
18 Henry Street, Vie. .3041 
Australia.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: L. Vismanas, Rochester, 
N.Y., G. Dėdinas-Kasa, South- 
fiehl. Mich., Užsakė kitiems: E. 
Varnas. Plymouth, Mas*. — Ir. 
Farlienks. Richmond Hill, N Y 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojame užsakytojam. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik I2 dol. Atnaujinant — vi
siems 15 dol. metams.
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JUNO BEACH, FLA.

Ištikimieji golfininkai Sunny Hills, Fla. Antras iš dešinės kun- 
Antanas Račkauskas, ilgametis Apreiškimo parapijos Brook- 
lyne vikaras.

LSS skautininkių ir skautininkų sąskrydis Toronte balandžio 12-13. 
Raportą priima vyr. skn. pav. p.s. A. Senkus, vyr. skn. S. Gedgau
dienė ir LSS Tarybos pirm. V.S. P. Molis. Nuotr. v. Bacevičiaus

Atšvęsta sukaktis
Penkiasdešimt metų laikotar

pis amžių laiko tekinėje yra tik 
mažas žingsnelis, bet žmogaus 
gyvenime — didžiulis šuolis. Tas 
laikotarpis dažnai paženklina di
desnę pusę jo nueito kelio, nu
veiktų darbų, atsiektų 
laimėjimų. Šeimos gyvenime 
anas keliaženklis turi dar di
desnę reikšmę, nes jis vie
nintelis, nepakartojamas. Už
tai dažnai šeima ties juo stabteli 
savo laimės ir nugalėtų sunkumų 
brydę prisiminti ir ją deramai 
atšvęsti.

Tokia šauni šventė įvyko 
gegužės 3 Hilton viešbutyje, Ju- 
piter, Fla., minint Martos ir Zig
mo Strasdų 50-ją vedybinio gy
venimo sukaktį. Ją surengė jų 
sūnūs Arūnas ir Voldemaras su 
šeimomis. Dalyvavo apie 60 arti
mųjų, draugų ir pažįstamų ne tik 
iš Juno Beach ir apylinkių, bet 
ir iš tolimesnių vietovių.

Solenizantams į salę įėjus, su
sirinkusieji juos pasveikino atsi
stodami ir audringai plodami. 
Religines apeigas atliko svečias 
iš Chicagos liuteronų kun. Juo- 
zapaitis, Martos pusbrolis, drau
ge su kun. V. Pikturna. Pakėlę 
šampano stiklines, dalyviai cho
ru palinkėjo sukaktuvininkams 
“Ilgiausių metų”.

Sveikinimus pradėjo LB apy
linkės vicepirm. L. Staškūnas, 
dar ir perskaitęs išvykusio pirm. 
dr. J. Šalnos sveikinimą. Liet. 
Respublikonų vardu sveikino 
sky riaus pirm. A. Solienė. Sekė 
buvusių karininkų, Zigmo Stras 
do ginklo draugų ir jaunystės 
bičiulių, sveikinimai: B. Aušro
to, V. Bražėno, Pr. Urbučio 
(specialiai šiam įvykiui 
poeziją), J. Jakubausko, 
no ir Strasdų vestuvėse 
pamergė M. Kikutienė,
Lukienė pasveikinusi įteikė Zig
mui, ilgą laiką buvusiam Liet. 
Respublikonų skyriaus pirmi
ninku. pritaikytą dovaną: auksu 
žibantį dramblį, kuriame įreng
tas telefonas.

Artimųjų vardu kalbėjo sūnus 
Voldemaras, paminėdamas eilę 
įdomių Strasdų gyvenimo mo
mentų ir puikiai vertindamas 
abiejų savo tėvų asmenybes ir 
atsidavimą šeimai. Pagaliau Zig
mas Strasdas dėkojo apeigas atli- 
kusiems dvasiškiams, šventę su
rengusiems šeimos nariams, vi
siems juodu sveikinusiems, ap
dovanojusiems ir iškilmėse daly
vaujantiems. Visai iškilmių pro
gramai vadovavo Strasdų sūnus 
Arunas-George, kuriam dar teko 
stafnbus uždavinys paminėti 
sveikinančius raštu ir kai 
kuriuos sveikinimus perskai
tyti. Si dalis kiek užtruko.

parašė 
Sveiki- 
buvusi 
Dr. A.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 88 - 01 114th St, Rlchmond HiH, N.Y. 11418 
Tol. (718) 441-6799

Skyriai: Chicagoja, Cicero, St. Petersburge, Detroite

Aktyvas: 53 milijonai dolerių

KASOJE gaunamos paskolos, reguliarios santaupos, 
IRA ir kiti pelningi certiflkatal.

Reguliarių santaupų pilnas metinis prieaugis šiuo metu yra 7 proc.
Taupymo Certifikatų pilnas prieaugis nuo 7.186 proc. iki 8.775 proc., pagal sumą ir 

terminą.
IRA Certifikatų metinis prieaugis nuo 8.509 proc. iki 9.308 proc. pagal terminą.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Rlchmond Hill veikla šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. 
vakaro, išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų ir certifikatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios informacijos.

Programai pasibaigus, svečiai 
pavakarieniavo ir turėjo progą 
savo sveikinimus bei linkėjimus 
asmeniškai solenizantam pareikš 
ti. Po to dar ilgokai girdėjosi paš
nekesiai ir šios negrįžtamos 
Strasdų šventės įspūdžiai.

V.Š.

LIETUVIŠKOS
MUZIKOS
BIBLIOTEKA

JAV ir Canados LSS skautininkių ir skautininkų suvažiavimas ba
landžio 12-13 Toronte. Nuotraukoje s. R. Česnaviėienė skaito įsa
kymus per sąskrydžio atidary mą. \uotr. v Baaeesičiaus

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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

Norį įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ. P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St.). Wilkes Barre. Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės i organizatorių Susiv. direktorių BRONIU 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane. Woodhaven. N.Y. 11421. tel. Ml 7-6637.

EMpORy
fine jewelry 

precious stones

Tokiu vardu vadinasi jau dau
giau negu metai laiko Chicagos 
Jaunimo Centre įsikūrusi muz. 
Juozo Kreivėno sukaupta ir Lie
tuviškų Studijų Centrui padova
nota biblioteka. Šiai bibliotekai 
ir toliau vadovauja pats muz. 
Kreivėnas, kuris ją vis plečia 
tvarko ir padaro ją prieinamą 
plačiajai visuomenei.

Kadangi komp. Žilevičiaus 
vardo panaši biblioteka šiuo me
tu sunkiai verčiasi, tai ši Lietu
viškos Muzikos Biblioteka užpil
do susidariusią spragą. Yra vil
čių, kad šios dvi bibliotekos 
bus sujungtos ir atpuls mūsuose 
įsigalėjęs dvilypiškumas.

Ši biblioteka turi 4 kuratorius: 
dr. L. Šimutį, muz. A. Kučiūną, 
E. Sakadolskienę ir Ed. Šulaitį, 
kurie prižiūri jos veiklą. Biblio
teka jau susilaukia ir aukų,. Su 
1,000 dolerių auka prisistatė 
komp. VI. Jakubėno draugija 
(pirm. E. Šulaitis)! Yra laukiama 
ir daugiau aukų bei palikimų. 
Biblioteka leidžia gražiai reda
guojamą Biuletenį, kuriame yra 
ir bendrų straipsnių muziki
niais reikalais.

(eš.)

ROUTE 25A. NOATHPOeT. LONG ISLAMO. NEW YORK 11788 516/281-8028

Open daily, 9-6 Fridays until 9 
Sunday 12-6

Atvykite ir pamatykite mūsų gausų gintarinių papuo
šalų rinkinį iš Baltijos. Mes taip pat turime didžiulį 
brangakmenių ir papuošalų pasirinkimą.

FAVORITE LITHUANIAN RECIPES — Videokasetė su 
lietuviškų valgių receptais. Graži dovana draugėm ame
rikietėm. Kasetė spalvuota ir angliškai padaryta 
1 1/2 - 2 vai. ilgio. $24.95 viena kasetė. Persiunti- 
nimas (postage and handling) 2 dol. Siųskite čekius 
arba money orders “American Dream Video” vardu.

AMERICAN DREAM VIDEO
P. O. Box 82 DEPT. LR
JACKSONVILLE, AR . 72076

UNION TOURS UNION TOURS UNION TOURS
UARBININKO SKAITYTOJAM

1986 M. KELIONĖS į LIETUVĄ
14-18 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ

14 DIENŲ — LIETUVA IR RUSIJA
Kelionė 716: liepos 16 — liepos 29 — $1,699. Maskvoj 1 

diena, Vilniuj 10, Maskvoj 1. Swissair iš JFK ir Bostono
15 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

Kelionė 101: Rankdarbių paroda. Spalio 1 - spalio 15 — 
$1,599.

Kelionė 126: Naujų Metų sutikimas. Gruodžio 26 - sausio 9 
—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

18 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA
Kelionė 812: rugpjūčio 12 - rugpjūčio 29 — $2,059. 

Maskvoj 2 dienos, Vilniuj 10, Leningrade2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

10-17 DIENŲ KELIONĖS, 7 DIENOS LIETUVOJE
10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

Kelionė 915: rugsėjo 18 - rugsėjo 27 — $1,449. Vilniuj 7 
dienos, Helsinky 1. Finnair iš JFK.

14 DIENŲ — LIETUVA, UKRAINA, RUSIJA IR VENGRIJA 
Kelionė 610: birželio 12 - birželio 25 — $1,669.
Kelionė 708: liepos 10 - liepos 23 — $1,669.
Kelionė 819: rugpjūčio 21 - rugsėjo 3 — $1,669. Kijeve 2 

dienos, Vilniuj 7, Maskvoj 1, Budapešte 2. Swissair 
iš JFK ir Bostono.

15 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA 
Kelionė 603: birželio 3 — birželio 17 — $1,849. 
Kelionė 701: liepos 1 — liepos 15 — $1,849. 
Kelionė 929: rugsėjo 29 — spalio 13 — $1,599. Maskvoj

2 dienos, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2,Finnair 
iš JFK.

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA
Kelionė 617: birželio 17 - liepos 3 — $1,799.
Kelionė 916: rugsėjo 16 - spalio 3 — $1,699. Traukiniu 

iš Varšuvos į Vilnių, Vilniuj 10 dienų, traukiniu iš 
Vilniaus į Varšuvą, Varšuvoj 2, Frankfurte 1. Luftansa 
iš JFK IR Bostono.

13-14 DIENŲ KELIONĖS, 5 DIENOS LIETUVOJE
13DIENŲ —LIETUVA, RUSIJA. ITALIJA

Kelione 920: rugsėjo 21 - spalio 3 — $1,799. Maskvoj 2 
dienos, Vilniuj 5, Romoj '4, Florencijoj 1. Alltalia iš 
JFK Ir Bostono.

BALTIC DELIGHTS — MAY - AUGUST 1986
TOURS TO VILNIUS, RIGA, TALUNN & HELSINKI 
EXCURSIONS TO KAUNAS, TRAKAI & DRUSKININKAI

12-18 DAY TOURS GREAT VALUE RATES FROM
$1251.00 - $1920.00
5 Nights Vilnius MINI TOURS 10 Nights VILNIUS
CULTURAL TOURS
PLEASE SEND 1986 BROCHURE

SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda
mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildvti ir pasiųsti adresu; 
DARBININKAS, 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumeratą 1986 metam

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, AUSTRIJA, BAVARIJA 
Kelionė 722: liepos 22 - rugpjūčio 4 — $1,829. Maskvoj 2 

dienos, Vilniuj 5, Vienoj 2, Miunchene 3, Lufthansa 
iš JFK ir Bostono.
Kelionės kainos nustatytos pagal tarifus, veikusius 

1985 gruodžio 1. Kelionių kainos gali keistis, besikei
čiant kelionių lėktuvais kainom. Visiem klijentam bus 
pritaikytos pigiausios oro kelionės.

NAME

CITY. STATE.

HONE HOME......... OFFICE

FOR INCORMATION ABOUT BARGAIN MAY MINI TOURS
CALL STEPHANIE HORTON 212 683-9500
PLEASE CORRESPOND IN ENGLISH

Vardas Ir pavardė ..

Adresas ----------------

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
kainuoja tik 12 dol. Visiem kitiem prenumerata — 15 dol. 
metam.

Siunčiu už prenumeratą $..
Už kalendorių $..
Spaudai paremti

Dėl brošiūros Ir daugiau Informacijos kreiptu:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02166
(617) 965-8060 arba (617) 969-1190

BALTIC TOURS tvarko:
giminių Iškvietimo dokumentus
nuporkam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje * 
tarpininkaujam palikimų sutvarkymo

I
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Lietuvos vyčių 110 kuopos ekskursijos dalyviai prie Sea Wake Inn viešbučio Clear Water Beach, 
Floridoje, sutinkami su sveikinimu “VVelcome Lithuanians”. St. Petersburge aplankyta Lietuvių 
Klubas, pranciškonų misija ir kitos įdomesnės apylinkių vietovės. Ekskursijai vadovavo kuopos pir
mininkas Jonas Adomėnas.

NEW YORKO SAULIAI SKELBIA 
LITERATŪROS KONKURSĄ

Brangios Lietuvos garbei, 
norėdami įprasminti Lietuvos 
Krikšto 600 metų jubiliejų, 
LŠST Simo Kudirkos šaulių 
kuopa New Yorke skelbia 
Romano ar novelių rinkinio 
konkursą.

Tema — laisva patriotinė, su 
krikščioniškos minties atspalviu. 
Knygos dydis — nemažiau 200 
puslapių rankraštis, parašytas 
rašomąja mašinėle, dvigubu 
tarpu tarp eilučių ir tik vienoj 
puslapio pusėje. Rankraštis 
pasirašomas slapyvardžiu, tikroji 
autoriaus pavardė įdedama į at-
skirų vokų, ant kurio užrašomas 
autoriaus slapyvardis. Premijos 
dydis — 1000 dol. Konkurso 
terminas: 1987 m. birželio mėn.
1. diena. Rankraščius siųsti šiuo 
adresu: Kęstutis Miklas, 71

Farmers Avę.» Plainviesv, N.Y. 
11803.

Kuopos valdyba sudarys spec
ialią komisiją konkursui pravesti 
ir kūriniams įvertinti. Pre
mijos įteikimo data bus 
paskelbta vėliau. Premijuotas 
kūrinys lieka kuopos nuosavybė 
su teise jį atspausdinti kuopos 
vardu. Kiti rankraščiai bus 
sugrąžinti tik autoriams raštiškai 
pareikalavus.

Kaip taurieji knygnešiai sau
gojo lietuvišką žodį ir jį skleidė, 
kaip paskui, kartu kartos ugdė 
lietuviškojo žodžio kūrybą, taip 
ir dabar reikalingi lietuviškosios 
kūrybos puoselėtojai. Kviečia
me šiuo konkursu susidomėti ir
jame dalyvauti.

LŠST Simo Kudirkos 
Šaulių kuopos New Yorke 

valdyba

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SPORTAS 
1944 - 1984

JAUNIME, ATEIK!
Lietuvių Kultūros Židinyje. 

Brooklyn. N. Y., gegužės 10 
vvko Lietuvių Bendruomenės 
JAV rytinio rajono apygardų, 
apylinkių darbuotojų trečias me
tinis suvažiavimas, kurį globojo 
LB Nevv Yorko apy garda, vado
vaujama pirm. A. V akselio. Da- 
Ivvavo apie 60 asmenų.

Suvažiavimą atidarė ir jam 
pirmininkavo LB Krašto valdy
bos vicepirm. organizaciniam 
reikalam J. Urbonas. Tėvas Pr. 
Giedgaudas, OFM. perskaitė 
prasmingą invokaciją — "kad il
gai nešiota mumyse viltis ne
dingtų”. Nevv Yorko apygardas 
pirm. A. Vakselis sveikindamas 
suvažiavimą linkėjo našaus dar
bo. gražioje nuotaikoje svarstyti 
visus klausimus. Lietuvos gene
ralinis konsulas A. Simutis savo 
sveikinimo žodyje linkėjo LB 
darbuotojams sėkmės vykdant 
užsibrėžtus uždavinius. Konsu
las su giliu susirūpinimu priminė 
vėl naują lietuvių tautos nelaimę 
— grėsmę sveikatai ir gy vybei 
ryšium su Cernobyl įvykusiu 
atominės jėgainės sprogimu.

Po to sekė pranešimai. LB 
Krašto valdy bos pirm. A. Gečy s 
savo pranešime vaizdžiai 
peržvelgė LB Krašto valdybos 
veiklą.organizacinę padėtį. JAV 
veikia 10 LB apygardų. 77 apy

MILDAI PETRUTYTEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą tėvams Reginai ir Alfonsui 
Pairučiams, seserims Gitai bei Norai ir močiutei dr. Valerijai 
Norvaišienei.

linkės, iš kurių 6 nepasižymi ak
tyvumu. Vicepirm. J. Urbonui 
pavy ko įsteigti dar dvi LB apy
linkes — Michigano ir Las Ve- 
gas. Ypač stengiasi suaktyvinti 
visose apylinkėse veiklą. Tai 
priklausy s labiausia nuo pačių 
LB apy gardų ir apy linkių. Santy
kiai tarp veiksnių žymiai pa
gerėjo. Šiuo metu smarkiai 
ruošiamasi Lietuvos krikšto 6(X) 
metų sukakties minėjimui. Nu
matoma šią sukaktį Amerikoje 
atšvęsti kuo iškilmingiau. LB 
apygardose steigiami šiam 
minėjimui ruošti specialūs komi
tetai. Yra būtina atgaivinti apmi
rusią Jaunimo Sąjungą. Numato- 

. ma organizuoti pasitarimus su 
jaunimo organizacijų, ^stovais. 
Juk ateinančios kartos — tai šių 
dienų veikėjų pavaduotojai. Į jų 
rankas turės atitekti visuome
ninė. kultūrinė, švietimo, poli
tinė veikla. Nuo jų priklau
sys lietuvybės išlikimas. Jau
nesnioji karta tai turėtų priimti 
dėmesin ir išgirsti vyresniųjų 
darbuotojų kvietimą jungtis į vy
resniųjų darbuotojų eiles. Ki 
tas rūpestis — tai OSI kolataira- 
v imas su KGB. kuri stengiasi su
kompromituoti pabaltiečius. 
įsikūrusius laisvajame pasaulyje, 
palaužti jų kovą už savo gimtų 
kraštų išsilaisvinimą, nepriklau
somybę. Jau plačiai žinoma kaip 
sovietai paruošia liudininkus ap
kaltinti pabaltiečius nacių kola

borantais, teikia Amerikos teis 
mani fiktyvius dokumentus. Ko
voje su KGB niekšybėmis stip
riai reiškiasi energingos visuo
menininkas D. Kezieiiė, R. Raz 
gaitienė, Pabaltiečių Lygos 
pirm. A. Mažeika, adv. P. Zum- 
bakis, LB palaiko glaudžius 
ry šius su Pabaltiečių Lyga, kad 
pabaltiečiai nebūtų deportuoja
mi į Sovietų Sąjungą. Vyčių 
pirm. P. Petrauskas, A. 
Mažeika. A. Gečys pasirašė do
kumentą—peticiją OSI reikalu. 
Pabaltiečiams labai naudinga R. 
Gillette straipsniai Los Angeles 
Times balandžio 27-28, kuriuose 
gerai išryškintos KGB niek
šybės.

Švietimo srityje irgi yra rimtų 
problemų. Šeštadieninių mo
kyklų mokinių skaičius mažėja; 
dabar priskaitoma tik apie 14(X) 
jaunamečių. lankančių lietuviš
kas mokyklas. Aktualus yra va
dovėlių klausimas. Mokytojų 
vis dar atsiranda. Kultūros Tary
ba. kurios pirm . yral. Bublienė, 
veikia gerai. Rūpinamasi lietu
vių teatro festivalio rengimu š.m 
Padėkkos dienos savaitgalyje 
Chicagoje. 1988 liepos 3 prama- 
toma suruošti Kanados ir Ameri
kos lietuvių tautinių šokių 
šventę H amiltone, Kanadoje.

Socialinių reikalų Tarybos 
pirm. D. Valentinaitė savo pra
nešime pabrėžė, kad socialiniai 
reikalai labai svarbi ir aktuali LB 
veiklos dalis. Yra būtina LB apy- 

I gardose. apylinkėse organizuoti 
I socialinę pagelbą pensininkams, 
I nelaimės ištiktiems. Kaip žino- 
I ine D. Valentinaitės pastango- 
I mis Chicagoje atsirado pensinin- 
I kų namai, kur mūsų senjorai 
I atranda tikrą lietuvišką 
I užuovėją. Ji pasidžiaugė, kad kai

kuriose didesnėse lietuvių kolo
nijose socialinės globos reikalai 
aktualėja, atsiranda savanoriškų 
pastangų padėti pensininkams. 
Taip pat New Yorke jau treti me
tai, kai veikia LB socialinių rei
kalų tarnyba ir net pensininkų 
namų projekto reikalai rieda pir
myn.

Finansinių reikalų vicepirm. 
B. Juodelis savo pranešime pa
reiškė, kad pagrindinis pajamų 
šaltinis tai aukos, surinktos Vasa
rio 16 minėjimų progomis. Kitas 
šaltinis tai solidarumo mokes
čiai. Visiem užmojam reikalin
ga finansinė parama. Švietimo 
reikalam reikalinga nuolatinė 
parama. Lietuvos krikšto 600 
metų sukakties proga ruošiamas 
leidinys pareikalaus stambios pi
niginės sumos. Solidarumo mo
kestis yra $5.00 šeimai, $2.00 
nedirbau tiem.

Organizaciniam reikalam vi
cepirm. J. Urbonas rūpinasi 
plėsti LB apylinkių tinklų. Nauja 
LB apylinkė organizuojama Ha
vajuose. J liendruomeninę veik
lų įsitraukia vis daugiau Lietuvos 

•vyčių.
Kultūros tarylx>s pirm. I. Bu-

blienė savo pranešime iškėlė eilę 
naudingų sugestijų, kaip reikš
mingiau pasireikšti kultūrinėje 
veikloje. Anot jos, turime pasi
stengti daugiau pasireikšti kita
taučių viešumoje; megzti kon
taktus su amerikiečiais, kviesti 
juos į mūsų aukšto lygio rengi
nius, supažindinti su mūsų 
kultūra.

Po pietų pertraukos praneši
mus padarė LB NY apygardos 
pirm. A. Vakselis, N. J. apygar
dos pirm. K. Jankūnas ir LB apy
linkių pirmininkai A. Dzikas, A. 
Lipčienė, dr. J. Kriaučiūnas, V. 
Vaitkus, Tėvas P. Giedgaudas, 
OFM, E. Dudėnienė, V. Sidas. 
T. Gečienė, D. Valentinaitė, ir 
apie lietuvišką teatrą įdomiai pa
sisakė J. Dantienė iš Philadelp- 
hijos.

Tenka pastebėti, kad iš daugu
mos pranešimų dvelkė susirūpi
nimas dėl sunkumų įtraukti į val
dybas jaunesnės kartos atstovus, 
valdytais sudaro (tik su keliomis 
išimtimis) pensininkai, kurių 
pajėgumas su kiekvienais metais 
lėtėja. Šių problemų neturi 
Hartfordo LB apylinkė, kurios 
pirm. A. Dzikas, nei Manhattan- 
Bronx apylinkė, kurios pirm. E. 
Dudėnienė. Išjos pranešimo pa
tirta. kad jos vadovaujamoje LB 
apylinkėje yra 75 nariai, visi jau
nesnės kartos profesionalai, šia
me krašte baigę mokslus. Tačiau 
rūpestį kelia tos apylinkės, apy
gardos, kurioms nepavyksta pri
siprašyti ne pensininkų amžiaus 
darbuotojų.

Gyvos ir įdomios buvo disku
sijos, pasiūlymai, pasisakymai 
įvairiais aktualiais klausimais. 
LB Krašto valdybos, jos apygar
dų, apylinkių darbuotojai dirba 
iš pasišventimo, neieškodami 

Sumanymas išleisti lietuvių išei
vijos sporto istoriją kilo praėjus 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žai
dynėms Toronte 1978 metais. 
Sudarytas redakatorių kolekty
vas: Kęstutis Cerkeliūnas — 
Nevv York, Pranas Mickevičius 
— Milvvaukee ir Sigitas Kra 
šauskas — Toronto.

40 metų laikotarpis apėmė 
daug sportinės veiklos įvykių 
įvairiuose kraštuose: V. Vokieti
joje, Prancūzijoje, Anglijoje, P. 
Amerikoje, Australijoje, JAV ir 
Kanadoje. Medžiagos rinkimą 
sunkino ir ta aplinkybė, kad re- 
dakatoriai gyvena skirtingose 
vietovėse, o atstumai nemaži. 
Ieškota bendradarbių. Pagaliau 
darbas jau beveik baigtas.
•* Veikalas bus 600-700 puslapių 
ir puošis retomis ir istorinėmis 
nuotraukomis, kurių bus apie 
200. Knygos kalbą tikrina litua
nistai. -Redaktoriai ir leidėjai 
stengiasi knygą išleisti kuo 
gražiau.

Nors redakatoriai eilę metų 
dirbo be jokio atlyginimo, istori
jos paruošimas, surinkimas ir at
spausdinimas kainuos apie 
30,000 dol. Tai didelė našta 
ŠALFASS-gos šeimai.

Veikalą leidžia ŠALFASS-ga: 
visi prie sąjungos priklausą lietu
vių klubai. Tad kiekvieno sąjun- 

sau naudos. Darbų laukai platūs, 
visur reikia pajėgių protų ir ran
kų, kad lietuvybė išeivijoje 
klestėtų, kad pavergta mūsų tau
ta neliktų apvilta.

Sugiedojus Lietuvos himną, 
pirm. A. Gečys 4 vai. popiet 
uždarė suvažiavimą su padėkos 
žodžiais suvažiavimo dalyviam ir 
NY apygardos pirm. A. Vakseliui 
už suvažiavimo glotaijimą.

I. Banaitienė 

gos nario pareiga savo auka ir tal
ka padėti šį darbų užbaigti.

J talkų kviečiama ir lietuvių vi
suomenė, nes lietuviai spo'rti- 
ninkai daugel kartų savo žaidimu 
ir išvykomis sėkmingai repre
zentavo Lietuvos valstybę, au
koję 50 dol. ar daugiau, sporto 
istoriją gaus dovanai.

ŠALFASS-gos 
centro valdyba

Nevv Yorke ir apylinkėse gy
veną lietuviai šios knygos išleidi
mui gali aukoti per Antaną 
Mičiulį, 86-23 112th St., Rich- 
inond Hill, N.Y. 11418. Telef. 
718 441-1131. Aukoję 500 dol. 
ar daugiau laikomi mecenatais, 
aukoje 100 doC ar daugiau — 
garbės rėmėjais, 25 dol. — 
rėmėjais. Knygos kaina 25 dol. 
Čekius rašyti ŠALFASS vardu.

1WIOS—

Spalio 5, sekmadienį, 3 vai. 
popiet su etnografiniu ansamb
liu “Sodauto”. Rengia LTI Bos
tono skyriaus valdyba.

Lapkričio 16, sekmadienį, 3 
vai. popiet audinių paroda. Ren
gia LTI Bostono skyriaus valdy
ba.

BOSTON MAŠS — YVLYN 1360
M bangos sekm. nuo 8 Iki 8:45 

yto. Veda S. Ir V. Minkai, 71 
Ferragut Road, So. Boston, Mass. 
02127. TMof. 268 - 2515.

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

Irena ir Jurgis Okuniai EDVARDUI LIOGIUI
mirus, žmoną Birutę, sūnus Viktorą ir Tomą, seseris, 
brolius ir jų šeimas bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Vytautas, Rožė ir krikšto sūnus Tomas 
Kundrotai

1986 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEVY YORKO

PADĖKA
1986 m. balandžio 6 d. staiga mirus mūsų dukrelei Mildai 
Viktorijai, reiškiame didelę padėką kun. dr. Tomui Žiūraičiui 
už atsisveikinimo pravedimą ir maldas, ir po mišių palydėji
mą J amžino poilsio vietą Cedar Hili kapinėse, prie Washing- 
ton, D.C.

Dėkojame visiems, kurie skausmo valandoje mus 
Suodė ir reiškė užuojautą, visiems kurie užprašė mišias, 

visiems, kurie taip gausiai aukojo a.a. Mildos vardu Skau- 
tybės ir Tautos Fondams, American heart Association, ir 
ypač Washingtono K. Donelaičio lituanistinei mokyklai, ku
rią baigė a.a. Milda.

Ačiū visiems, parodžiusioms mūsų liūdesio valandoje 
jautrią lietuvišką šiardj.

Tėveli Regina ir Alfonsas Petruriai 
Sesutės Brigita ir Nora Potcell 
Močiutė dr. Valerija Norvaišienė

L.WF .Vew Yorko Klubas

Kelionių Ilgis nuo 10 Iki 16 dienų — įvairūs maršrutsi.
Registracijos, Informacijos reikalu skambinkite:
1 -800-722-1300 (Toli Free)

Iš Measechusetts ir Kanedoa skambinkite 1-617-268-8764
TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

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

Gegužės 7 - 1344.00 Rugpjūčio 14 — 1555.00
Gegužės 20 — 1665.00 Rugsėjo 2 — 1885.00
Birželio 18 - 1539.00 Rugsėjo 17 — 1421.00
Liepos 16 - 1731.00 Spalio 1 — 1538.00
Liepos 21 - $1348.00 Gruodžio 26 — 1476.00

ELZBIETAI KIVITIENEI

Lietuvoje mirus, jos dukterį Sofiją Skobeikienę su šeima Ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

(•taigai vadovauja: Aldona ADOMONIS IR ALBINA RUD2IŪNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkomo 
dokumentus.
Prlces ąro based on double occupsncy and ars subject to 
changos.
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DARBININKAS IS NEW YORKO IŠVAŽIUOJA 
SESELĖ URBANA
Prieš kiek laiko Maironio Ii- seselėmis važiavo Lietuvon

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
viešų renginių nebus.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM; 
gegužės 17 suteikė kunigystės 
šventimus dviem pranciškonam 
Kennebunkport, Maine, o ge
gužės 18—sutvirtinimo sak
ramentų Brocktono lietuvių pa
rapijoje. Gegužės 22vyskupas il
gesniam laikui išvyksta į Europą 
ir aplankys lietuvių telkinius 
Anglijoje, Škotijoje, Prancūzi
joje, Belgijoje, Šveicarijoje, 
Romoje. Į New Yorką grįš lie
pos 14.

Darbininko atkarpoje 
trečiame puslapyje pereitų sa
vaitę baigti spausdinti R. A. Vil
ko atsiminimai iš 1926 metų 
“Kelionė su juodąja gulbe ”. Šia
me numeryje pradedame spau
sdinti įspūdžių nuotrupas iš 
spaudos konferencijos su vysk. 
Pauliu Balatakiu, OFM, jam 
sugrįžus iš ilgesnės kelionės po 
Pietų Ameriką. kur jis lankė lie
tuvių kolonijas.

Lietuvių pranciškonų spaus
tuvė Brooklyne prieš kiek laiko 
įsigijo naujus kompiuterius teks
tui surinkti ir paruošti. Y’ra ir 
lietuviškas raidynas Prieš keletu 
savaičių ir Darbininko tekstas 
pradėtas rinkti nauju stiliumi. 
Skaitytojai, be abejo, pastebėjo 
Darbininke gana daug ir keistų 
teksto klaidų, kurias labai sunku 
paskutiniu momentu ištaisyti, 
nes kompiuteriai dar "nesiduoda 
apvaldomi ”.

Lietuvos generalinis konsulas 
Anicetas Simutis gegužės 8 daly
vavo su žmona ambasadorių prie 
Jungtinių Tautų ir generalinių 
konsulų garbei NevYorko mies 
to komisionierės Jungtinėms 
Tautoms Gillian M. Sorensen ir 
Chemical Banko prezidento Ro- 
bert 1. Lipp suruoštame 
priėmime ir Nevv York City Bal- 
let pasirodyme, kur buvo atlikta 
“Interplay”, “QuietCity ir kiti 
baleto kuriniai NevvYorko Tea
tre Lincoln Center.

Dvi dailės parodos įvyko žie
mos sezono užbaigimuiKultūros 
Židinyje. Gegužės.] - 4buvoči- 
kagiškės “Galerijos" atvežtoji 
paroda, o gegužės 17-18 vyr. 
skaučių židinio “Vilija rengta 
paroda.

Rožė Janovvska išNorristovvn. 
Pa., prie Darbininko sveikinimų 
pridėjo 35 dol. aukų. Admini
stracija nuoširdžiai dėkoja.

BŪDAMI LAISVĖJE, GALIME IR TURIME SKELBTI PASAULIUI APIE 
LIETUVIŲ TAUTAI DAROMĄ SKRIAUDĄ. TODĖL BIRŽELIO 15, SEKMADIENĮ, 
MALONIAI KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS DALYVAUTI

BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIME
11 vai. ryto pamaldos Apreiškimo parapijos bažnyčioje

2 vai. popiet minėjimas Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207

PROGRAMOJE:
Minėjimo atidarymas
Invokacija
Mirusių ir žuvusių pagerbimas 
Lietuvos Gen. Konsulo žodis 
Broniaus Venclovos paskaita 
Soliste Guoda Puzlnauskaitė

Prie Jėjlmo aukojama. Visus maloniai kviečia
LB NEW YORKO APYGARDOS VALDYBA 
IR LB APYLINKĖS

Prieš minėjimą Kultūros Židinyje bus galima gauti pietus

Paulius Jurkus, Darbininko 
redakatorius, vasario 8, šeštadie
nio popietę, savo gyvenamame 
rajone krito ant snieguoto šali
gatvio ir susilaužė dešinę kojų. 
Koja buvo sėkmingai operuota ir 
sugipsuota. Prisidėjo ir kitos ne
galios. Po trijų mėnesių poilsio 
Floridoje, P. Jurkus pereitų sa
vaitę grįžo į Nevv Yorkų geroje 
nuotaikoje. Tikimasi, kad, 
nuėmus nuo sužeistos kojos gip
sų, susidarys sąlygos vėl grįžti į 
Darbininko redakcijų. Mielam 
kolegai linkime stiprios sveika
tos ir gražios sėkmės atsigau- 
nant.

Lietuvos sukilimo 1941 me
tais minėjimas Nevv Yorke ren
giamas rugsėjo 28. Lietuvių 
Bendruomenės Nevv Yorke apy
gardos valdyba kviečia lietuvių 
organizacijas atsiųsti atstovų į šio 
minėjimo ruošos posėdį, kuris 
įvyks birželio 4, trečiadienį. 8 
vai. vak. Kultūros Židinyje. Bus 
išrinktas minėjimui rengti komi
tetas ir aptarti minėjimo reikalai.

“Branduolys", Manhattano 
lietuvių kultūrinis sambūris, 
ruošia muz. Viktoro Ralio vado
vaujamo Harmonijos’ kvinteto 
koncertų, kuris įvyks gegužės 
31, šeštadienį, 7 vai. vak. Aušros 
N artų parapijos salėje, 570 Broo- 
me St., Nevv York, N.Y., prie 
Holland tunelio įvažiavimo. įei
nant aukojama 5 dol. Pelnas ski
riamas "Harmonijos kelionės į 
Australiją išlaidoms mažinti.

Kun. Antanas Račkauskas, 
daugelį metų dirbęs Apreiškimo 
parapijoje Brooklyne, o dabar 
gyvenus Sunny Hills, Fla., 
užmokėdamas už Darbininko 
metinę parenumeratų, pridėjo ir 
35 dol. aukų, kaip jis pats išsireiš- 
kia “Darbininko pagerinimui’ . 
Mielam aukotojui nuoširdus 
ačiū.

Už a. a. Bronės Šukaitienės, 
mirusios Lietuvoje, Kaune, sielų 
bus aukojamos mišios pranciško
nų koplyčioje Brooklyne 
gegužės 24 šeštadienį, 8 vai. 
ryto. Mišias užprašė sesuo Ce- 
snavičienė, gyvenanti Rich- 
mond Hill. N.Y. Prašoma gimi
nes ir artimuosius atvykti pasi
melsti.

J. A. Milukas a.a. Anathony 
F. Skabeikio atminimui atsiuntė 
25 dol. aukų Kultūros Židiniui. 
Kultūros Židinio valdyba 
dėkoja.

Laima Jankauskaitė, skaičiusi sveikinimus Darbininko sukaktuvi
niame renginyje.

Apreiškimo parapijos choras 
planuoja vy kti Romon, kai ten 
ateinančiais metais bus minima 
Lietuvos krikšto 6(X) metų su
kaktis. Jau ruošiamas specialus 
repertuaras. Kviečiami nauji na
riai stoti į chorų, stropiai ruoštis 
ateities koncertams.

Vytautas ir Sofija Šakaliai. 
East Greenvvich, Conn., atnau
jindami Darbininko prenumera
tų, prie metinio 15 dol. mokesčio 
pridėjo ir 35 dol. aukų laik
raščiui stiprinti. Nuoširdus ačiū.

Sofija Kačinskienė. Sunny 
Hills, Fla.. nuolatinė gyventoja, 
atvvko į Nevv Yorkų aplankyti 
pažįstamų. Apsistojo pas L. Ku
likauskienę.

Birželio įvykių minėjimas 
įvyks birželio 15, sekmadienį. 
Kultūros Židinyje. Kalbės Bro
nius Venclova. Bus ir meninė 
programa.

Apreiškimo parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Viktoro Ra
lio, birželio 14 vyks į Doyles- 
tovvn, Pa., kur dalyvaus "Baltic 
Freedom Day iškilmėse, gie
dos per mišias ir po pietų atliks 
meninę programų.

Petras Shapras iš NVilbraham. 
Mass., pratęsė prenumeratų su 
50 dol. auka ir su gražios ateities 
linkėjimais. Ačiū už viską.

Lietuvių Enciklopedijos pa
pildomas 37 tomas gaunamas. 
Darbininko administracijoje. 
Tomas turi per 680 psl. Kaina 
35 dol., persiuntimo išlaidom 
pridėti dar 2 dol. Rašyti: Darbi
ninkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn. N.Y. 11207.

Arizonos Lietuvių Bendruo
menė per savo iždininkę Aldona 
Vaitkus Darbininkui stiprinti at
siuntė 100 dol. aukų. Admini
stracija nuoširdžiai dėkkoja.

Viktorija Dėdinienė, Sunny' 
Hills, Fla., lietuvių kolonijos vi
suomenininke, lankosi Nevv Yor
ke.

GREAT NECK, N.Y.
Kaip praeityje taip ir šiais me

tais Great Neck lietuviai yra vėl 
pakviesti dalyvauti Great Neck 
Memorial Day parade, kuris 
įvyks gegužės 26.

Great Neck LB apy linkės val
dyba visų lietuvių vardu parado 
komiteto pakvietimų priėmė ir 
sutiko parade dalyvauti.

Paradas prasidės punktualiai 9 
vai. ryto nuo Hillside Avė. 
(riečia gatvė už geležinkelio sto
ties kairėje pusėje). Todėl ir 
prašome visus lietuvius, 
nežiūrint kur jie gyventų, šiame 
parade kuo gausiau dalyvauti. 
Taip pat prašome turinčius tauti
nius drabužius, su jais pasirodyti 
parado eisenoje.

Po parado, 1 vai. popiet Kings 
Point parke (įvažiuoti per Red- 
brook Road) ruošiamas lietuvių 
piknikas, kuriame taip pat 
kviečiame visus dalyvauti.

Norime atkreipti visų dėmesį, 
kad piknike nei maistas nei gėra
lai nebus parduodami, todėl visi 
y ra prašomi maistu bei gėralais 
patiems apsirūpinti.

LB Great Neck 
apylinkės valdyba

DEXTER PARK 
O PHARMACY ra

Wm Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELTVER
296-4130

Cape God ant ežero kranto iš- 
nuomuojamas vasarnamis. 
Skambinti vakarais (617) 861- 
1465.

Atliekame buto dažymo ir de
koravimo darbus greitai ir 
sąžiningai. Dėl susitarimo skam
binkite 718 847-4496.

Parduodamas dviejų miega
mųjų Imtas-condoininium Semi- 
nole. Fla. Butas gerame stovyje, 
netoli nuo bankų ir krautuvių, 
patogus vyresnio amžiaus 
žmonėm. Pirkiny s labai papigin
tas, galima pirkti su baldais. St. 
Petersburg Beach prie pat jūros. 
pardu<xlamas namas su dviem 
miegamais, su baldais. Čia pat 
krautuvės ir bankai. Informaci
jai. skambinti 1 813-360-3553. 

tuanistinėje mokykloje seselė 
Urbana netikėtai prasitarė, kad 
jai labai buvo miela su lietuvių 
vaikais mokykloje dirbti, būti jų 
vadove religiniame auklėjime, 
nenusibodo laipioti aukštais mo
kyklos laiptais, bet, sako, sveika
ta ir amžius verčia: grįžk į na
mus, iš kurių seniai esi išėjusi. 
Tai buvo liūdnas jos pasisaky
mas.

Nors sės. Urbana jau daug 
metų Nevv Yorke gyvena, bet 
nedaug kas šią kuklią pranciš- 
kietę vienuolę ir jos gyvenimą 
pažįsta. O ji tikrai per tuos 21 
metus Nevv Yorke labai daug nu
sipelnė lietuviškoms parapi
joms, religiniam vaikų auklėji
mui ir mokyklai.

Sės. Urbana augo Pennsylva- 
nijos valstijoj, Punxsutawney. 
Pirmuosius mokslus baigė Du 
Bois, Pa. mokyklose. 1928 buvo 
įvilkta į vienuoliškus drabužius. 
Ji pranciškietė, Šv. Pranciškaus 
ordino seserų lietuvaičių vie
nuolijos narė. Si vienuolija buvo 
įsteigta 1922, kai lietuvaitės vie
nuolės atskilo iš lenkių nazarie- 
tiečių kongregacijos.

1938 sės. Urbana su kitomis 

Remkime Lietuvių Fondą, nes 
jis remia lietuvių kultūrinę veik
lą.

NAUJAUSI LEIDINIAI
J. Vilčinsko stambus veikalas 

“Lietuvos Socialdemokratija ko
voje dėl krašto nepriklauso
mybės”. 15 dol. Įrišta į kietus 
viršelius — 20 dol.

P. Čepėno “Naujųjų laikų 
Lietuvos Istorija” II tomas. Įriš
ta į kietus viršelius. 25 dol.

K. Jūros “Peržengsiu Rubiko
ną”. Eilėraščiai. 4 dol.

B. Raugo “Sv. Kazimiero 
penk-
šimtis ”. Įrišta. Istorinė apžval 
ga. 15 dol.

P. Erklėno “Vėjo vartai”. No
velės. 7 dol.

J. Gintario “Žodžiai nuo Ne
muno”. Eilėraščiai iš Lietuvos. 
8 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos plokštelės, suve
nyrai gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y., 11207.

MIRUSIŲ KARIŲ PAGERBIMAS 
gegužės 31 šeštadienj
10 vai. lietuvių pranciškonų koplyčioje pamaldos 
už mirusius,
11 vai. kapų lankymas Cypress Hills kapinėse,
12 vai. pabendravimas Kultūros Židinyje.

Maloniai kviečiami dalyvauti.

NY RAMOVES'AI. B1RUT1ETĖS IR ŠAULIAI

MAIRONIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO

BALIUS
ĮVYKS

1986 GEGUŽĖS 31 DIENĄ KULTŪROS ŽIDINY
Programoje: Abiturientų išleistuvės
Tautinių šokių grupės “Tryptinis” pasirodymas

Po programos vaišės ir šokiai
* Šokiams gros brolių Kezių orkestras

Pradžia 7 vai. vak.
Įėjimo auka suaugusiems $12.00
Jaunimui $7.00

Vietas Ir stalus galima užsisakyti pas

Vidą Jankauskleną tel. 718 849-2260
Aldoną MarIJošleną tel. 516 883-9350

Pelnas skiriamas mokyklos palaikymui.
Kviečiame visus atsilankyti

MOKYKLOS TĖVU KOMITETAS

steigti pranciškiečių seselių mi
siją. Ten studijavo Vytauto D. 
universitete ir Dotnuvos žemės 
ūkio akademijoje. Mat, tuome
tinė valdžia norėjo, kad seselės 
pranciškietės vadovautų mer
gaičių bendrabučiams ir jų reli
giniam auklėjimui.

Prasidėjus Europoje karui, 
1940 m. birželio mėn. (prieš bol 
ševikų okupaciją) grįžo į JAV, 
Pittsburgbą, kur buvo jų moti
niškieji namai.

1965 m. sės. Urbana atvažiavo 
į New Yorką, apsigyveno Mas 
peth, prie Atsimainymo parapi
jos.

Per 21 metus sės. Urbana 
daug pagelbėjo parapijoms al
torių puošime, bažnytinių dra
bužių tvarkyme ir vaikų religi
niame auklėjime. Ji tarnavo net 
3 parapijoms: Atsimainymo, An
gelų Karalienės ir Apreiškimo. 
Ypatingomis šventėmis gelbėjo 
ir kitoms parapijoms. Prie Ange
lų Karalienės parapijos buvo 
suorganizavusi ■ tikybos pamo 
kas mokyklinio, amžiaus vai
kams, kuriose dalyvavo arti 150 
mokinių. Ji mylėjo jaunimą ir 
jam aukojosi.

1973 jau buvo mokytoja ir 
Maironio lituanistinėje mokyk
loje. Pranciškiečių vienuolių 
tikslas: tobulybė ir apaštalavi
mas, į kurį įeina katekizacija, 
švietimas mokyklose, ligonių 
slaugymas, senelių ir našlaičių 
globa.

Šiuose darbuose sės. Urbana 
per savo gyvenimo metus New 
Yorke dalyvavo nepavargdama, 
nesididžiuodama savo nuopel
nais ir niekad nesiskųsdama. 
Taip, kaip mūsų pogrindžio 
spauda skelbia, kad tik tie, tylio
sios lietuviškos Bažnyčios nariai 
užnugaryje, yra mūsų stiprybė 
išlikti ištikimais savo tautai ir 
tikėjimui. Sės. Urbana tiems 
darbams buvo pasišventusi.

Sės. Urbana į Pittsburghą 
grįžta gegužės paskutinę dieną. 
Parapijos ir lietuviška mokykla 
ją atsisveikina su gilia pagarba ir 
padėka.

Apreiškimo parapijoje pasku
tinis pabendravimas su sesele 
bus gegužės 25 tuoj po sumos 
parapijos mokyklos salėje.

a.s.




