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Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
(atkalta U1 pel.)

Visiems tikintiesiems padarius 
blaivybis-abstinencĮjos pasiryži
mus, buvo dalinami atminimo 
paveikslėliai. Jų išdalinta 4100. 
Sv. Komunijos išdalinta 3700.

Po Sv. Mišių trumpų ugningų 
pamokslų pasakė Mažeikių de
kanas kan. Kazimieras Gasčiū- 
nas. Paveikti pamokslininko žo
džių daugybė tikinčiųjų užside
gė ryžtu gelbėti Lietuvą iŠ al
koholio liūno, iš pražūtingos be
dievybės sukeliamos tuštumos 
sieloje, nes toji tuštuma dažniau
siai yra užpilama alkoholiu. 
Žmonių entuziazmas buvo toks 
didelis, kad po pamokslo, ne
paisant spūsties ir nepaprastos 
tvankos bemaž visi dalyviai pa
siliko ilgose Kryžiaus kelio kal
nų pamaldose (dėl blogo oro 
nebuvo galima apvaikščioti Kry
žiaus kelio koplytėlių kalnuose).

Visas atlaidų dienas Žemai
čių Kalvarijoje (VII.2-9) buvo 
gausu maldininkų. Didžiosios 
Kalvarijos dieną — sekmadienį 
(VI 1.6) auto-inspektoriai užre
gistravo 2865 lengvąsias maši
nas (jomis atvyko apie 15 tūkst. 
maldininkų). Kadangi dalis mal
dininkų atvyko autobusais ir ki
tomis priemonėmis, o dar kita

dalis atvyko prieš kelias dienas, 
todėl apskaičiuojama, kad tų 
dienų Žem. Kalvarijoje galėjo 
būti apie 30 tūkstančių žmonių. 
Sv. Komunijų priėmė 6700 daly
vių. Per visas atlaidų dienas 
Sv. Komunijos išdalinta 20.5 
tūkstančio.

Žem. Kalvarijos atlaiduose 
kasmet pastebimai daugėja jau
nimo. Ypatingai daug jaunų veidų 
buvo matyti Šeštadienį, liepos 5 
d. Šeštadienis prieš didžiąją Kal
variją jau tapo tradicine jaunimo 
diena. Keliatūkstantinė jaunimo 
minia išėjo į Kryžiaus kelio kal
nus. Prie koplytėlių pamokslus 
pasakė kun. Stanislovas Krump- 
liauskas (Kupiškio vikaras) ir 
kun. Jonas Kauneckas (Telšių 
katedros vikaras). Jie skatino 
jaunimą drąsiai išpažinti savo ti
kėjimą, niekada neišsižadėti lie
tuvių simbolio — kryžiaus. Prieš 
išeinant į kalnus pamokslą pa
sakė Šeduvos klebonas kan. Bro
nius Antanaitis. Įtikinamais ar
gumentais jis įrodė jaunimui 
ateizmo-bedievybės absurdiš
kumą ir melagingumą.

Žemaičių Kalvarijos atlaidai 
liepos pirmąją savaitę tapo vi
sos Lietuvos tikėjimo triumfo 
švente.

RAYMOND RIMTA, lietuvių klail nekttaoįamo turto prokyMUnkao, 
dirba m Cistory 21 RMMy Rosdty. 83 Wėot Morriok RA. Vaioy 
•troam, N.Y. 11M Toht. Resigroėėkit Ueg Island gamta.
Ylai moderato patogumai. ApleraeMjoeie Vdloy Blroem, Lyedbrook,

VALDAS C. DUOBA, lietuvio advokatas. 357 LerfcfloM Road., Esst 
Northporth, N.Y. 11731. TeL 513 333-3740. Namų telefonas vekaraių 
tik Išimtinais atvejate SIS 757-3871. New York© ofisas Lito patalpose: 
05-011141h St. Richmoad HM. N.Y. 11418. TeL 212 441-2811.

AUCE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 045-5454-0527; vakaro: 035-4140 
107-04 Jamalca Avė., Richmond H III, N.Y. čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Ale 
condltionod, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public, 650 Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 09-11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Tolof. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Wintbr Gardon Tavom. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 04-02 Jamalca Avė. (prie Forest 
P*way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 205-2244.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULT0RINIO GYVENIMO

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11358. Telef. 779-5156.

— Pastaruoju metu vis dažniau 
pavergtos Lietuvos dainininkai
solistai ir dainų bei šokių an
sambliai siunčiami koncertuoti į 
sovietinės Azijos ir Sibiro mies
tus. Kovo viduryje pusantro mė
nesio kelionei koncertuoti Vla
divostoke, Chabarovske, Irkuts
ke, Krasnojarske, Blagoveščens- 
ke, Čitoje išsiųstas dainų ir šo
kių ansamblis “Lietuva”. Tuose 
pat miestuose neseniai 15 kon
certų surengė žymioji smuiki
ninkė A. Vainiūtė, jai akompo- 
navo pianistė B. Vainiūnaitė. 
Muzikės grojo S. Bacho, B. Bar
toko, S. Vainiūno ir A. Račiūno 
kūrinius. O Omske, Novosibirs
ke, Kemerove, Tomske, Tiu- 
menėje B. Bartoko kūrinius gro
jo smuikininkas R. Katilius, 
akomponavo pianistė L. Lobko- 
va. Alma Atoje, Pavlodare, Ka- 
menogorske koncertavo smuiki
ninkas E. Paulauskas ir pianis
tė A. B Onaitytė. Frunzėje, Sa- 
markande, Dušanbėje, Ašchaba- 
de koncertavo dainininkė R. 
Maciūtė, jai akomponavo S. Ei- 
dukonytė. Dar vasario mėnesyje 
Irkutske koncertavo vargoninin
kas L. Digrys. Tomske komu
nistų suvažiavimo garbei kon
certą turėjo Lietuvos kamerinis 
orkestras, diriguojamas S. Son
deckio. Užkaukazėje — Kutaisy- 
je, Tbilisyje, Jerevane ir Baku 
mieste — koncertavo vargoni
ninkas B. Vasiliauskas ir pianis
tas P. Stravinskas. Lietuviai 
koncertavo ir kituose Rusijos 
miestuose: Jaroslavlyje, Gorkyje 
ir Vladimire koncertavo vio
lončelistas I. Kučinskas ir pia
nistas P. Stravinskas. Gorkyje 
koncertavo ir M. K. Čiurlionio 
kvartetas — programoje B. Bar
toko styginiai kvartetai. Oriole 
dainavo solistas J. Jocys, akom
ponavo I. Šabūnaitė. Solistas E. 
Kaniava su pianistu Ch. Pota- 
šinsku koncertavo Odesoje, Ni- 
kolajove, Kišiniove. Leningrado 
filharmonijos salėje A Dvoržako 
veikale Reguiem dainavo sol. N. 
Ambrazaitytė. Vilniaus M. K. 
Čiurlionio mokyklos mokinių 
choras, diriguojamas R. Zda
navičiaus, ir tos pat mokyklos 
styginis orkestras, vadovauja
mas S. Sondeckio koncertavo 
Leningrade. Kauno valstybinis 
choras, vadovaujamas P. Binge
lio, kovo viduryje koncertavo 
Estijoje ir Latvijoje.

Pavergtos Lietuvos spaudoje 
dažnai pasigirianti kraštotyri
ninkų darbais. Rašoma, kad Lie
tuvoje esą 84 tūkstančiai krašto- 
tyrininkų. Ii tikrųjų jei jiems 
būtų leidžiama dirbti tikrą kraš
totyros darbą, tai jie galėtų su
rinkti daug etnografinės ir isto
rinės medžiagos. Tačiau visa bė
da, kad kraštotyrininkai įjun-

giami į komunistų propagandos 
darbus: jie turi rašyti komunis-
tų veikėjų atsiminimus, kolchozų 
kūrimo istorijas, rinkti medžiagą 
apie “tarybinės” valdžios kūri
mąsi, apie “revoliucinę lietuvių 
liaudies praeitį”. Dėl to daugu
mas ir tų kraštotyrininkų rašo
mų kronikų darosi mažavertės 
arba visai bevertės, kartais tar
naujančios net prasimanymams, 
melui. Vertingos medžiagos par
veža kraštotyrininkų ekspedici
jos, siunčiamos rinkti mažuosius 
vietovardžius, žodynui pra
turtinti žodžius, darbo ir švenčių 
papročius.

— Dar viena literatūros pre
mija. Lietuvos kūno kultūros 
institutas ir Lietuvos rašytojų 
sąjunga susitarė skirti kasmetinę 
premiją už kūrinius sportine te
matika. Premijuojami kūriniai 
gali būti romanai, apysakos, no
velės, dramos, eilėraščių rinki
niai. Kūriniuose turi būti vaiz
duojamas kūno kultūros vaid
muo, formuojant komunistinius 
asmenybės bruožus. Reikią iš
kelti ir tarybinių sportininkų in
ternacionalinis vaidmuo, socia
listinių šalių sportinė draugystė. 
Taigi kūriniai turi būti aiškiai 
kryptingi, nenukrypstą nuo nu
matytos tematikos ir ideologijos. 
— Premija — 700 rb.

— Lietuvos valstybinio plano 
komiteto pirmininko pavaduo
tojas Vytautas Ožiūnas pokalby
je su Lit. ir meno korespon
dentu atvirai prisipažino, kad 
sukolchozinto (sugriauto) Lie
tuvos kaimo problemos esančios 
per sunkios vieno pečiams. O tų 
problemų svarbiausia yra darbo 
jėgos trūkumas. Kaimas sensta, 
nes jaunus žmones esą labai 
sunku pavilioti dirbti kaimo są
lygose; naujai statomose gy
venvietėse nesą centrinio šildy
mo, gatvės dar negrįstos, trūks
ta kultūrinio gyvenimo. Per pas
kutinį dešimtmetį kaime suma
žėjo 320,000 žmonių. Jau dabar 
jaučiamas 50,000 darbingų žmo
nių trūkumas. Stengiamasi že
mės darbą mechanizuoti, bet jau 
ir dabar šimtui traktorių tesą tik 
94 traktorininkai. Normaliai 
šimtui traktorių turėtų bū
ti 135 traktorininkai. Svar
biausia, kad jaunimas prarado 
žemės meilę. O kodėl taip įvy
ko, kas dėl to kaltas, viršinin
kas neužsimena. Kas iš ūkininko 
išplėšė jo mylėtą žemę, tas ir iš 
jaunimo širdies išplėšė žemės 
meilę. Ir aklas mato, kad kol
chozinė žemės ūkio sistema yra 
pragaištinga, tik bolševikai, 
bijodami savarankaus ūkininko, 
to nenori matyti. Tuščios kalbos 
yra apie naujo komunistinio 
žmogaus išugdymą, kai patys to 
ugdymo pagrindai yra supuvę,

Žemaičių Kalvarijos, kuri dabar pavadinta Varduva, bažny
čios vidus 1967 metais.

SPARTA—Rašomos mašinėlės Įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, jv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

kai komunistinė ideologija yra 
subankrutavusi 1

— Sovietiniai pagerbimai ir 
apdovanojimai. Pavergtieji lietu
viai raudonos sovietinės vėlia
vos nemėgsta ir negerbia, nes tai 
yra pavergimo ir nekaltai nukan
kintųjų kraujo ženklas. Tačiau 
sovietinė valdžia visur tą raudo
ną vėliavą kiša. Štai už socialis
tinį lenktyniavimą (už prievarti
nį darbo tempo didinimą ir iš to 
sekantį niekalų gaminimą) Lie
tuvos vartotojų kooperatyvui 
paskirta raudonoji vėliava — 
pereinamoji dovana. Lietuvos 
komunistų partijos pirmasis sek
retorius Petras Griškevičius ap
dovanotas medaliu “Kovotojui 
už taiką”. Turime suprasti, kad 
tai dovana ne už kovą dėl tikros 
taikos, bet už norą pasaulyje 
įgyvendinti “Sovietinę taiką”, 
t y., pavergti visą laisvąjį pasau
lį sovietinei vergijai. Visi žino
me, kad sovietinė Rusija pa
saulyje organizuoja terorą, viso
kius politinius perversmus, kad 
pavergtų laisvą žmogų. Tai to
kios taikos medalį gavo ir P. 
Griškevičius. Nusipelniusio me
no veikėjo vardas suteiktas 
kompozitoriui Vytautui Pranui 
Mariui Barkauskui. Kultūros 
veikėjo garbės vardas suteiktas 
kinematografininkui režisieriui 
Vytautui Mikalauskui. Šis žmo
gus gavo ir I-ąją premiją už pa
rašytas knygas, populiarinančias 
kino meną. Antrosios kinemato
grafininkų premijos teko L. Tu- 
pinui ir G. Arlickaitei. Lietuvos 
TSR aukščiausios tarybos prezi
diumo garbės raštu pagerbtas 
valstybinės konservatorijos do
centas Vytautas Četkauskas (jo 
šešiasdešimtojo gimtadienio 
proga).

Kovo pradžioje Vilniuje įvyko 
šeštasis Lietuvos kinemato
grafininkų suvažiavimas. Ata
skaitinį pranešimą padarė pir
masis kin. sąjungos sekretorius 
J. Gricius. Kad kino menas yra 
labai svarbi komunistinės propa
gandos priemonė, matyti net iš 
to, kad į suvažiavimą atvyko par
tijos ir valdžios viršūnės (L. Še
petys, A. Česnavičius, J. Bielinis, 
J. Kuolelis, A. Brazaitis, S. Šim
kus), net iš Maskvos CK N. Ko- 
sareva, kėH rusai kinematografi
ninkai. Būdinga, kad ir šis su
važiavimas vaidino sovietinę ko
mediją, į garbės prezidiumą pa
kviesdamas suvažiavime nedaly
vaujantį komunistų partijos CK 
politinį biurą.

— Spauda paskelbė, kad Kau
no šiaurinėje dalyje atidarytas 
naujas tiltas per Nerį. Tiltas su
trumpinsiąs kelią iš Vilniaus

į Klaipėdą. Netrukus būsiąs 
baigtas staatyti naujas tiltas per 
Nerį ir Vilniuje.

— Ir išeivijos lietuvių vai
kams galėtų tikti pavergtoje Lie
tuvoje išleista Leonardo Gutaus
ko knyga vaikams “Dangaus kal
vis Perkūnas”. Autorius yra dai
lininkas ir poetas, jau anksčiau 
išleisdinęs kelias jo paties pa
rašytas ir paties iliustruotas kny
geles. Jis daugiausia vaizduoja 
Lietuvos gamtą. Jo spalvoti pie
šiniai visada yra glaudžiai su
derinti su tekstu. “Dangaus kal
vis Perkūnas” yra eiliuota pa
saka, perpinta gausiais gamtos 
vaizdais: žėrintis dangaus 
skliautas su saule dieną, su 
žvaigždėmis naktį. Idėja — gėrio 
kova su blogiu. Tekėdama upė 
kalbasi su krantais, su siūbuojan
čia nendre, lietus kalbasi su 
ugnimi. Įpinami ir tikriniai vie
tovardžiai su jų vaizdais (Alun
ta, Seredžius). Knyga skatina ir 
smalsumą — kuo daugiau pasau
lio pažinti.

— Pavergtos Lietu
vos spaudoje rašoma, kad Lie
tuvos filmų studija pagaminusi 
net 32 trumpus filmus, vaiz
duojančius Lietuvos gamtos ir 
architektūros grožį. Ilgiausias 
tos rūšies filmas esąs Petro Abu- 
kevičiaus režisuotas “Neringa”. 
Algirdas Tumas surežisavo fil
mą apie Kazimierą Būgą. Algis 
Šatkauskas ir Algimantas Pulpa 
sukūrė filmą apie dailininką 
Stasį Krasauską. Rimtautas šili
nis ir Viktoras Starošas pagami
no didaktinį filmą, turintį tikslą 
jaunimo energiją pakreipti į 
kraštui naudingus darbus. 
Aleksandras Digimas filme 
“Karštų elektronų paslaptys” 
mėgina parodyti žymių Lietu
vos fizikų išradingus darbus. 
Prie lietuviškų dokumentinių 
filmų priskiriamas ir Aleksandro 
Digimo susuktas filmas “Dai
nuoju tėvynei” (apie praėjusios 
vasaros dainų šventę). Kelių tie
simo darbai rodomi Povilo Pū
kio filme “Laimingo kelio”. Al
girdo Tumo filme “Žolė kėlė” 
rodoma Lietuvos sėklininkystė 
ir gamtos grožis. Gamtos gro
žio esama ir propagandiniame, 
kolchozų “gerovę” vaizduojan
čiame, Gedimino Skvamavi- 
šiauš filme “Eilinis milijonie
rius”. Tik tiek gera, kad tuose 
gamtos grožio filmuose yra ma
žiau įkyrios komunistinės propa
gandos.

Pr.N.
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LORENCE CONTRACTING CO., INC.
Antanas ir Edvardas Lorencą atlieka įvairiausius namų įrengimo, 

patobulinimo ir pataisymo darbus. Įrengiamos modernios Hollywood 
stiliaus virtuvės, vonios kambariai, atliekami staliaus darbai, namas 
apklojamas aliumtngaus ptokėtėmis, taisomi stogai, atliekami dažymo 
darbai, įdedami aliuminiįaus langai, sutvarkomas šildymas ir kiti kanali
zacijos įrengimai, įrengiamas rūsys, atliekami cemento darbai ir kitokie 
patarnavimai. Adresas: 85-38 89th SL, Woodhaven, N.Y. 11421.
Telefonas 212 849-2731 arba 441-2489. Kalbama angliškai, lenkiš
kai ir ukraln (etiška i.

NEW JERSEY, NEW YORK — Lietuvos Atsiminimai, šeštad. WEVD 
98 vai. vak. 97.9 FM. Dr. J. J. Štokas, Dlr. adresas: 234 SunlH 
Dr., Watchung, NJ. 07080. Telef. (201) 753-5838.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žtourys, sekmadieniais 9-10 
vaL ryto WHBI 1058 FM. Romas Kazys, 217-25 54th Ave^ Baysldo, 
N. Y. 11364. TeL 212 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU.

asolipo
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phonej: 326-1282 326-3150
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Krikščioniškasis Aleliuja

mėse. Savo ptrmykščia prasme kiais tikėjimo pakaitalais, ko

kalbom, virto maldos žodžiu, Šonkaulio ir kad kareivio ietis

masis džiaugsmingas himnas 
Viešpačiui.

kad gyvenimo prasmė yra iš
laikyti savo šeimą, tautą, valsty
bę; aukotis kitiem, rūpintis

kurios dėl gravitacijos išbėgo 
dar nesuspėjęs sukrešėti kraujas 
ir vanduo.

r

tarpuose. Antroj drobulės pusėj 
nerasta jokią žymią. Rudos 
spalvos dėmės labai stipriai po

Bažnyčios liturgijoje Aleliuja 
giedama iškilmingom progom, 
kaip ir. Te Deum laudamus, 
bet labiausiai Kristaus Prisikėli
mo šventėje— Velykose, ir visa
me laikotarpyje iki Sekminių. 
Reiškiamas džiaugsmas, kad

skatinti civilizacijos pažangą, 
kurti meno kūrinius, gilinti ir

Profesorius taip pat nustatė, 
kad erškėčių karūna nėra vaini-
kas, kaip dailininkai vis vaizda-

Kristaus Prisikėlimas yra ne

viniai ir darbai, verti žmogaus 
pasiaukojimo ir net jo gyvybės. 
Bet jie neparodo asmeninės bū
ties tikslo: kam visa tai atski
ram žmogui ir visiem bendrai? 
Kam pagaliau gyvename? Būti 
tiktai trąša naujom kartom ir

drobulės fizinę sudėtį. Drobulė

rijoj dirbančius mokslininkus 
Lone ir Lynn, prašydami pagal-

galutinis Jo viso mokslo ant
spaudas, bet ir žmogaus gyveni-

naujai civilizacijai? Kokia pras
mė?

vo, o kepurės formos. Labai 
aštrūs erškėčių spygliai žaizdas 
padarė ne tik galvos šonuose, 
bet ir viršugalvyje.

Dr. Barbet savo tyrinėjimus 
1940 paskelbė knygoje “Kristaus 
kūno kančios”.

Tai buvo vėl sensacingas da
lykas. Tai buvo beveik mirtinas 
smūgis tiem, kurie teigė Torino 
drobulę esant apgavyste, kad ją

dienas. Konstatuota, kad ji nors

priežiūros ir yra pakėlusi gaisrą 
bei potvynį, yra Ubai gerai išsi
laikiusi, neturi pelėsių žymią, 
nėra sukietėjusi. Mokslininkam 
buvo labai įdomu, kodėl taip 
yra?

Vėliau iš romėnų istoriko

nota, kad Kristaus laikais stiklai

čiuose, kaip fonnaldeydaš. Ne- 
rasta ir dažą pigmento. Vienok

vyko nustatyti, kad Kristaus pa
veiksiąs drobulėj yra sudarytas 
iš kraujo. Galvota, kad ilgas am
žius, karštis gaisro metu bei mui-

Tuo^. metu mokslininkai

du fotografuojant Marsą. | taip

dai. Į tą aparatą įdėjo ir Turino

lių sieneles. * statė kad pimgėlrą diametras yra
Pro£ Raes talkinant, Londono “> tokio pat dydžio,

Prasmė gyventi yra tik tada, 
jeigu mirtis nėra galas. Kristus 
taip mokė ir savo žodžius pa-
tvirtino - Prisikėlimu. Tai

mo Aleliuja!
Tačiau šioji tiesa, kaip ir ki-

Prisikėlimu žmogus nepri-

Gyvenimo giliausia prasmė 
atsiskleidžia tiktai Kristaus Pri
sikėlimo fakte. Jei Kristus kėlė
si, tai ir mes kelsimės. Užtat - 
giedame džiaugsmingą Aleliųją. 
Giedame ne vien tik šventėse 
ir džiaugsme, bet ir liūdesyje, 
rūpesčiuose ir kančiose, nes visa 
tai praeis akimoju, palyginus su 
amžinybe. Aleliuja neša opti
mizmą, kuris nušviečia visą mū-

drobulė yra lininė. Joj rasta šiek

apaštalas Tomas nepatikėjo, kol 
įsitikrino, tai ko benorėti iš mi
nios žmonią, aplipusią visą že

Zinome, kad gyvename tiktai

ir paliktas tikėjimas.
Be tikėjimo į mirusiųjų prisi-

valandėlė yra mūsą gyvenimas. 
Jam yra reikšmingi visi žmo
giškieji tikslai, darbai ir idealai
— visa, kas mus supa ir į ką

Labai stiprus gyvybės instink
tas savaime skatina išsilaikyti 
visomis jėgomis. Tačiau tai ne

yra tik laikinė, vegetuojanti gy
vybė, galinti rasti akimirkos 
džiaugsmą ir smagumą šioje že
mėje.

užsimirštume ir pradingtame, 
bet kad labiau iškiltume ir kitus 
keltame: per savo aplinką, savo 
darbą, savo tautą ir savo laiką 
kultūrą.

Visa tai turi boti tikėjimo

ju himnu Viešpačiui. Tai yra
To pakanka nesąmoningam

Aleliuja. Garbinkime Viešpatį!

dalykų, savo drobėse

1973 Šveicaras dr. Max Frei,

lukštą, gali išsilaikyti daugelį

Dr. J ožaitis preiškė, kad JAV-

Dėjimą įsijungė vėlesniais lai-

buvo antras įrodymas, kad dro
bulės kilmė siejasi su Palestina.

džius' ir pradėjo jas tyrinėti 
elektroniniais mikroskopais.

blausiai ir susidomėjo. Jis atra
do net šešias sporą rūšis, pate
kusias nuo augalą, kurie auga tik

Palestinoj. Tai buvo savotiškas 
įrodymas, kad drobulė yra kilusi 
iš Vid. Rytą.

buvo nata tokio pat dydžio mo-

pas žydus buvo paprotys miru
sio akis užspausti pinigėliais.

Deja, pinigėliuose nepavyko

Dr. Tabby, dabar besidarbuo
jąs Los " Angeles universitete,

ją instrumentą pagalba 50 metą

medžiagą, egzistavusią prieš

minėtas mokslininkas buvo ap
dovanotas Nobelio premija.

(n« teita į 5 pd.)

Elburso kalnagūbriai — per
tvara.

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

1

idiiu arabišku mandagumu kvše-
smarkius upelius. Ir vasaros 
meta čia būna lietaus. Lyja
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Kristau* PriaftėKmo tveutėje
linki

Kun. JONAS PAKALNIŠKIS, klebonas 
Kun. ANTANAS RAČKAUSKAS

APREIŠKIMO P ARAPIJ A. Brooklyn. N.Y.

Kristui prisikėlus
ramybės ir taikos visiem parapiečiam linki

Kun. P. BULOVAS, klebonas
Kun. S. RAILA
Prel. J. BALKONAS. P A., klebonas emeritus

V.J. ATSIMAINYMO PARAPIJA. Maspeth. N.Y.

Prisikėlusio Kristaus džiaugsmo visiems buvusiems Angelų Kara- i 
lienės parapiečiam bei bažnyčios geradariam linki

Kun. A. PETRAUSKAS 
Brooklyn. N.Y.

Velykų švenčių proga
nucfirdfiai sveikinu visus parapijiečius

Kun. BRUNO KRUZAS, klebonas
ŠV. JURGIO PARAPIJA 

Brooklyn, N. Y.

Nuoiirdfiai sveikiname visus parapijiečius

Kun. ALBERTAS ABRAČINSKAS, klebonas
SV. JURGIO PARAPIJOS 

Norsvood, Massachusetts

Malonių Velykų švenčių
Ifakiu vhietos parapijiečiams

Prelatas VITAS J. MARTUSEVlClUS. klebonas

’ŠV. JURGIO PARAPIJA 
PhBadelphia, Pa.

R Linksmų Velykų švenčių
R Linkiu savo mieliems parapijiečiams 

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS
! klebonas

i Lowell, Massachusetts

Linksmų Velykų švenčių
mieliems savo parapijiečiams ir prieteliams linki

Kun. JURGIS D. DEGUTIS 
klebonas

Kun. KAJETONAS SAKALAI!Sl<
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

Philadelphia, Pa.

Sveikinu visus parapiečius Kristaus Prisikėlimo š

Kun. Albertas J. CONTONS. klebonas 
So. Boston, Mass.

Nuoširdūs sveikinimai visiem šventose Velytose!

Rev. JOHN A. BIDA 
Aušros Vartų parapija 

New York. N.Y.

Nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius

- Kun. KĘSTUTIS R. BALČYS.
Kun. A. GRIGAITIS

SV. KAZIMIERO PARAPIJA
Amsterdatn, N.Y.

Sveikiname visus parapiečius VieSpities Prisikėlime* (Ventėje

Kun. ANTANAS MICIŪNAS.MIC 
Kun. BENJAMINAS UŽDAVINIS, MIC

šv. Kazimiero parapija
Worcester, Mass.

KRISTAUS MIRTIS IR
PRISIKĖLIMAS — KIEKVIENO
MŪSŲ ŠVENTĖ
Kristaus vardo, mirties, prisi- 

; kėlimo gandas ne kartą ir daug 
1 kur buvo slopinamas žiauriau

siais būdais, tačiau nenugali
mas. Būtų netikslu manyti, kad 
prieš Kristų, jo tikinčiuosius ko
voja tik piktoji dvasia per žmo
nes. Vienur prisirišimas prie 
pagoniškų religijų, filosofijų, 
tradicijų; ne kartą, panašiai kaip 
mūsų laikais kai kuriuose kraš
tuose, prieš Kristaus vardą ir 
prieš tikinčiuosius sukyla ateis
tai ne tik fanatiškai, o žmog
žudiškai. Netolimos praeities 
yra įvykiai Kinijoj, Japonijoj, o 
mūsų šimtmečio įvykiai Portu
galijoj, Armėnijoj, Meksikoj, kai 
krikščionys, ypatingai katalikai, 
buvo šaltakraujiškai žodomi bū
riais; ar kaip šiandien komunis
tų valdomuose kraštuose tikin
tieji yra visaip hipokritiškai kal
tinami, diskriminuojami, perse
kiojami, mirtinai nukankinami 
badu ir kitaip pasmerktųjų sto
vyklose, kalėjimuose. Tačiau ta 
mūsų laikų antikristinė banga, 
išskyrus komunistų dar valdo
mus kraštus, yra jau praeities 

'faktas. Prisiminkime dar taip 
neseniai buvusios popiežiaus 
Jono Pauliaus II kelionės nuo
taikas Meksikoj, Japonijoj.

Grįžkim į mūsų asmeninius 
santykius su Kristum. Jeigu už

kurį nors iš mūsų ar mūsų tė
vus būtų miręs kuris nors žmo
gus, tai ta mirtis niekada mum 
neatrodytų tik praeities faktas, 
jis liktų mum gyvas visada, šis 
jausmas pagimdė nežinomojo 
kareivio kapo idėją, tapusią vi
suotine. Dar savesnis visų laikų 
žmonėm yra Kristaus mirties 
faktas. Tai ne tik praeities fak
tas, nes Kristus mirė už visų I 
laikų ir už kiekvieną žmogų. Z 
To fakto ypatingas priminimas 
yra palikta šventų mišių auka. 
Ją kasdien kartojame pildydami 
Kristaus žodį: Tai darykite mano 
atminimui. Pamaldžiai karto
jame dar kitus žodžius: Garbi
name Tave, Kristau, kad per sa
vo kryžių atpirkai pasaulį. Pa
saulio žodyje suprantame kiek
vienas save. Šie žodžiai maldin
gai kartojami ne tik žemėj. Ir 4 
palaimintieji kartos juos amži
nai, nes Kristus mirė ir už 
juos. Ir tai nebus niekad už- ( 
miršta. Ir šia Velykų šventės pro- < 
ga mes minime, kad Kristus mi- ! 
rė ir prisikėlė už kiekvieną iš , 
mūsų, kad ir čia žemėj ir am
žinybėj gyventume Dievo malo
nėj.

Tai primenančios šventės te
būna visiem malonios.

Vysk. V. Brizgys

Kun J ALEKSIŪNAS

Nuoširdžiai sveikinu-visus buvusius Angelų Karalienės ir Apreiškimo 
parapiečius.

Velykų švenčių motyvais. Nuotr. R. Kisieliaus

Viešpaties Prisikėlimo šventės proga linkime 
visiems parapijiečiams Dievo palaimos

Kun. JUOZAS BUCEVIČI'JS 
Kun. FRANCIS SPENCER 

Nashua, N. H.

Sv. Velykų proga
linkiu visiems parapijiečiams taikos ir ramybės

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS 
klebonas

Kun. JONAS KLIMAS
NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA 

Cambridge, Masiachusett*

VELYKINIŲ ALELIUJA, ALELIUJA!

Lietuviu Kataliku Religinė šalpa, Direktoriai ir 

Kun KAZIMIERAS PUGEVlClUS

Reikalų vedėja*

Kristaus MMinoivfnieje 
nudSrdžhi Mėtotame visu* parapijfeto*

Prel. JONAS A. KUČINGIS, klebonas 
Kun ALGIRDAS OLŠAUSKAS , 
Kun. VINCAS BARTUŠKA

Šventove Vclykose

Prelatas JONAS J. SCHARNUS. klebonas 
Kun. V. KARALEVIČIUS
ŠV. TREJYBES PARAPIJA

New*rk, N. J.

T JUSTINAS VAŠKYS. OFM. klebonas 
T TADAS DEGUTIS. OFM 
Kun ANTANAS PETRAUSKAS

šv. Jurgio parapija 
Rochester, N.Y.

Kristaus Prisikėlimo šventėje 
ramybės ir taikos visiems parapijiečiam* 
ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. A. MATULIS, klebonas
Bayonne, N. J.

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
Keamy, N. J.

Kunigai sveikina ir linki linksmų VąAyRų Švenčių 
Kun. DOMININKAS POCIUS 

klebonas

........ei

Didžiosios Velykų šventės proga
nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius ir linkime
linksmų Velykų

Kun. P. ŽEMEIKIS, klebonas
Kun. J. PRAGULBICKAS

Elizabeth, N J.

Sulaukus džiaugsmingo Kristaus Prisikėlimo 
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

Kun. V. PALUBINSKAS, klebonas
Kun. V. DABUŠIS. klebonas emeritus

Kun. J. KINTA, klebonas emeritus

Patenon, N. J.

Maloniai sveikiname visus parapijiečius
Velykų Šventės proga

SVC. TREJYBES PARAPIJOS KUNIGAI 
Kun. JUOZAS J. MATUTIS 

klebonas

Hartford, Connecticut

Ožiugių Velykų švenčių linkiu visiem parapiečiam

Kun. Dr. V. CUKURAS 
Šv Kazimiero parapija 

Providence, R.l.

Sveikfauuue visus lietuvius Velykų švenčių proga

Kun. JONAS RIKTERAITIS. klebonas 
«V ANDRIEJAUS PARAPIJA

Ncw Britam, Conn.

Sveikiname visus parapijiečius
Velykų švenčių proga —

. Kun. ALBINAS F. JANIŪNAS 
klebonas

SV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA 
Lawrcncc, Man.

šv. Juusapo parapijos kunigai linki visiems parapijiečiams 
džiugių Velykų švenčių

Kun JURGIS VILČIAUSKAS. klebonas
Kun JONAS MOSKUS

Kun. PAULIUS P SABULIS

IV. JUČZAPO PARAPIJA
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mente rūmuose. Ministeris pa-

■ ■■ -----------

BALTIEČIŲ DIENOS KANADOS 
PARLAMENTO RŪMUOSE

Tradicinis metinis Kanados 
Baltiečių Vakaras Parlamento 
rūmuose Ottawoj įvyko kovo 4. 
Tai jau devintas “vakaras” ir jis 
yra pasidaręs Lietuvių, Latvių 
ir Estų Bendruomenių Kanadoj 
metiniu įvykiu, kada kreipiama
si į Kanados vyriausybės atsto
vus, senatorius ir parlamento 
narius ir kalbamasi visuomeni- 
niais-politiniais reikalais.

Baltiečių Vakaras parlamento 
rūmuose yra galimas tik turint 
specialų parlamentarinį globos 
komitetą, šį kartą jį sudarė 8 
senatoriai ir 14 parlamento at
stovų iš visų parlamento politi
nių partijų. Tarp jų 7 yra buvę 
Kanados ministeriai. Šio praktiš
kai nuolatinio komiteto sudėtis 
mažai keičiasi, ir jo nariai yra la
bai palankūs baltiečių reikalam.

Užsienių reikalų ministerijoj
Lietuvių, Latvių ir Estų Bend

ruomenių atstovai buvo priimti 
Paul Chapin, Rytų Europos sek
cijos vedėjo ir pasikalbėta pus
antros valandos su viršum. Pasi
kalbėjime dar dalyvavo du už
sienių reikalų ministerijos parei
gūnai. Kalbėta apie Madrido 
konferenciją, žmogaus teises ir 
jų pažeidimą Sovietų Sąjungoj 
ir okupuotose Pabaltijo kraš
tuose, Baltijos konsulatų rei
kalus, šeimų sujungimą ir t.t.

KLB atstovavo pirm. adv. Joa
na Kuraitė ir vicepirm. Irena 
Meiklejohn.

Konsulų pagerbimas
Kovo 3 Lietuvos konsulas Ka

nadoj dr. J. Žmuidzinas, Latvi
jos — dr. E. Upenįeks ir Esti
jos — I. Hensoo dalyvavo spe
cialiai jiem skirtame priėmime 
— vakarienėj parlamento rū
muose su parlamentarų grupe ir 
užsienių reikalų ministerijos at
stovu Paul Chapin. Buvo plačiau 
painformuota apie užsienių rei
kalų ministerijos daromas stu
dijas konsulatų reikalais ir at
sakinėta į įvairius kitus visuo- 
meninius-politinius klausimus.

Be konsulų dalyvavo sena
toriai S. Haidasz ir A. Thomp
son, parlamento nariai Walter 
Baker, buv. ministerio pirminin
ko pavaduotojas ir dabartinis 
parlamento opozicijos vadas Mi- 
chael Wilson, buv. prekybos mi
nisteris Kenneth Robinson (iš 
Toronto) ir Harold Herbert (iš 
Montreal); KLB atstovavo vice
pirm. J.V. Danys, Latvių — dr. 
E. Parups ir Estų — W. Pent.

r
tI

Rezoliucijos parlamente ir 
senate

Kovo 3 trys Baltijos valstybių 
garbės konsulai buvo pakviesti į 
Kanados senato garbės svečių 
galeriją ir posėdžio metu sena
torius Stanley Haidasz pravedė 
sveikinimo rezoliuciją, kurioj 
tarp kitko sakoma ... “man ma
lonu atkreipti jūsų dėmesį į tris 
įžymius asmenis galerijoj. Jie 
yra dr. Jonas Žmuidzinas, einąs 
Lietuvos generalinio garbės 
konsulo pareigas, Ilmer Hen
soo, Estijos garbės konsulas ir 
dr. Edward Upenieks, Latvijos 
garbės konsulas Ontario provin
cijai. Aš esu tikras, kad visi ger
biamieji senatoriai kartu su 
manimi jiem pareikš nuoširdų 
sveikinimą atvykus į sostinę ... 
(ir) mum bus malonu juos as
meniškai susitikti devintame 
Baltų Vakare rytoj Konfederaci
jos salėj”.

Kovo 4 konsulai buvo pakvies
ti į Kanados parlamento diplo
matų galeriją ir parlamento na
rys Walter Baker posėdžio metu 
pasiūlė rezoliuciją: “Šis parla
mentas, pripažindamas latvių, 
lietuvių ir estų kilmės kana
diečių įnašą Kanadai, sveikina 
jų garbės konsulus ir jų Bend
ruomenės atstovus, atvykusius į 
devintą metinį Baltiečių Vakarą 
parlamento rūmuose”. Rezoliu
cija buvo vieningai priimta visų 
trijų federalinių partijų par
lamento atstovų.

Ministerio J. Flamingo 
priėmimas

Ministeris daugiakultūriniam 
reikalam James Fleming kovo 
4 pakvietė Lietuvių, Latvių ir 
Estų Bendruomenių pirminin- 

pildomą paramą etninių grupių 
kultūriniam reikalam, kaip para
mą spaudos siuntom, ir ateinan
čių metų biudžetą. Kanados 
Liet Bendruomenei atstovavo 
pirm. adv. J. Kuraitė ir vice
pirm. I. Meiklejohn.

Ministerė J. A. Erota pagrin
dinė kalbėtoja Baltiečių vakaro

Kasyklų ministerė Judith A. 
-Erola yra suomių kilmės ir savo 
kalboj pabrėžė, kad ji išaugo
gera kanadietė, bet jos tėvai ją 
išmokė ir suomių kalbos, papro
čių ir tradicijų. Ji ragino bal- 
tiečius išlaikyti savo tėvų kul
tūros palikimą, etninius drabu
žius, etninius vestuvių papro
čius, etninius valgius ir t.t. Taip 
pat perskaitė daugiakultūrinių 
reikalų ministerio J. Fleming 
sveikinimo raštą, kuriame taip 
pat prisiminta nelaisvų Pabalti
jo valstybių padėtis.

Dar kalbėjo senatorius Stan
ley Haidasz ir Walter Baker, 
opozicijos vadas; pabrėžta, kad 
ne visur šių principų laikomasi, 
ir kad prarastą laisvę ir demo
kratiją yra sunku atgauti, kaip 
rodo Baltijos valstybių — Lietu
vos, Latvijos ir Estijos — pavyz
dys.

Baltiečių vardu trumpai kal
bėjo adv. Joana Kuraitė, KLB 
pirm., ir Laas Leivat, Estų Bend
ruomenės ir dabartinis Baltų 
Federacijos Kanadoj pirmi
ninkas. Pareiškė padėką Kana
dos vyriausybei už visokeriopą 
paramą ir už Madrido konferen
cijoj iškeltus klausimus dėl ru
sifikacijos ir religinių persekio
jimų Lietuvoj, Latvijoj ir Esti
joj. Plačiau kalbėjo apie Balti
jos tautų padėtį ir jų dabarti
nes ir ateities problemas.

estų
Koncertas Ir parodos

Koncertinę dalį atliko 
muzikas prof. Armas Maiste, lat
vių laureatė smuikininkė Rasma 
Lielmane ir operos solistas Vy
tas Paulionis, bosas iš Toronto, 
kuris padainavo arijas iš “Či
činsko” (A. Jurgučio), “Figaro 
Vestuvių” (Mozarto) ir “Fausto”, 
(Gounod) operų. Koncertas 
buvo aukšto lygio.

Pagal tradiciją rengiamose 
tautinėese parodėlėse estai iš
statė medžio dirbinių, o lietu
viai — Valentinos Balsienės iš 
Toronto keramikos kūrinius 
tautiniais motyvais. Programų 
viršeliai buvo papuošti latvių, 
estų ir lietuvių dailininkų pa
veikslų spalvotomis litografijo
mis; lietuviškai dailei atstovavo 
Čiurlionio spalvota litografija 
“Pasaulio sukūrimas XI“. Lie
tuvių šeimininkių kūrybai atsto
vavo lietuviški žagarėliai, raguo
lis ir t.t.

Kitos pastabos
Priėmime ir bankete dalyvavo 

arti 220 (tik tiek salė talpina). 
Atsilankė 19 senatorių ir per 40 
parlamento narių, tarp jų minis- 
teriai J.A. Erola, W. Rompkey, 
šen. Lapointe ir šen. R. Perrault; 
buvusieji ministeriai W. Baker, 
S. Haidasz, W.G. Dinsdale, G. 
Hees, M. Lambert, A. Lawrence, 
D. Mazankowski, S. Paproski, 
diplomatai — Vatikanno pro- 
nuncijus Angelo Palmas, patarė
jas Dante Pasųuanelli, JAV am
basadoriaus pareigas einąs R.J. 
Smith ir pirmas sekretorius A. 
McKee, Australijos ambasado
rius B. G. Derter, V. Vokieti
jos amb. E. Straetling, Kana
dos užs. reikalų ministerio pa
vaduotojo asistentas Jean Tou- 
chette, Rytų Europos sekcijos 
vedėjas Paul Chapin, Daugia- 
kultūrinių reikalų ministerijos 
direktorius O. Kruhlak.

Baltiečių buvo maždaug 30 
iš kiekvienos tautybės. Lietu
viam atstovavo KLB Krašto val
dybos pirm. J. Kuraitė ir nariai— 
J.V. Danys, I. Meiklejohn, J. 
Krištolaitis, E. Stungevičius, J.R. 
Simanavičius, Krašto tarybos na
riai — L. Skripkutė ir V. Stane
vičienė iš Hamiltono, H. Lapas 
iš Toronto, A. Staškevičius iš 
Montrealio, KLB apylinkių pir-

Devintas pabaltiečių vakaras Kanados parlamento rūmuose Ottawoje kovo 4. Iš k. L Skriplcu- 
tė, KLB Tarybos narė; Harold Herbert, parlamento atstovas; V. Stankevičienė, KLB 
Tarybos narė; L. Beržiny tė, KLJS pirmininkė; pronuncijus arki v. Angelo Filmas, 
Vatikano atstovas Kanadai; solistė Gina Capkauskienė. Nuotr. Lado Gintino".

PHILADELPHIA, PA. dinėlę, Gintarą, Gyvatarą ir kt. 
šio pavasario koncerte, kuris 
įvyks Atvelykio šeštadienį, ba
landžio 25, programą atliks so
listė Gina Capkauskienė ir pia
nistas Saulius Cibas.

Bendruomenės pavasario 
koncertas

Philadelphijoj šie metai ypa
tingai gyvi įvairia veikla. Nėra 
savaitgalio be lietuviško paren
gimo ar net dviejų. Dauguma 
renginių yra vietinio pobūdžio, 
tačiau esame turėję svečių ir iš 
toliau. Vasario 16-osios proga 
buvom pasikvietę poetą Tomą 
Venclovą, o Užgavėnių vakaro
nėj gastroliavo Hartfordo LB 
Dramos Mėgėjų Būrelis, 
dinęs A. Kairio “Ku-Kū”.

Kiekvieną pavasarį 
delphijos LB apylinkė 
platesnio masto
kviesdama porgramai įvairius 
ansamblius, kaip pav., Gran-

suvai-

Phila- 
ruošia 

koncertus,

KRISTAUS KAPO DROBULE
(atkelta iš 3 psl.)

Deja, jis negavo leidimo drobu
lės amžiui nustatyti, mat šiam 
tikslui reikėjo gana didelio dro
bulės gabalo.

Šiuo metu šis amžiaus nusta
tymo metodas yra žymiai pato
bulintas. Jau galima amžių nu
statyti, naudojant tik mažą ga
baliuką. Walter McCrone, multi- 
milijoninės laboratorijos savi
ninkas, daro žygius gauti šiek 
tiek "Turino drobulės ir bandyti 
nustatyti jos amžių.

Tačiau prie drobulės prieiti 
nėra taip lengva. Yra ilga proce
dūra. Reikia gauti sutikimą iš 
popiežiaus, Turino arkivyskupo 
ir buvusio Italijos karaliaus Um- 
berto, kuris po 1946 metų ple
biscito gyvena Portugalijoj. Jų 
kiekvienas turi raktą dėžės, 
kurioj yra laikoma Kristaus 
kapo drobulė.

Dar viena bėda. Kaip minėta, 
gaisro metu drobulė buvo pa
liesta karščio. Todėl mokslinin
kai nėra tikri, kad, ir gavus dro
bulės gabaliuką, pavyktų nu
statyti jos amžių.

McCrone laboratorijose elekt
roniniais mikroskopais galima 
daiktą padidinti 50,000 kartų. 
Dabar ten analizuojami dulkių 
pavyzdžiai, paimti nuo drobulės 
1978. Iš dulkėse esamų medžia
gų bus bandoma nustatyti dro
bulės buvimo vietas.

Baig lamos tos pastabos
Dr. Antanas Juzaitis, baig

damas įdomią, labai kruopščiai 
paruoštą paskaitą, pareiškė, kad 
paskutinė mokslininkų konferen
cija buvo 1979 spalio 12-14

mininkai V. Piečaitis — Mont
realio, V. Radžius — 
Ottawos, KLJS pirm. L Beržiny- 
tė ir valdybos narys Šeškus, To
ronto studentų draugijos pirm. 
Rita Rudaitytė, kun. A. Simana
vičius iš Toronto, kun. dr. V. 
Skilandžiūnas iš Ottawos ir kiti.

Visi parengimai praėjo sklan- - 
džiai, kalbėtojų skaičius buvo 
apribotas, kalbėtojų kalbos trum
pos, tik du pagrindiniai kalbė
tojai kalbėjo po 15 min. Visas 
vakaras buvo organizuotas taip, 
kad būtų daugiausia progos bal- 
tiečiam, parlamentaram ir sve
čiam asmeniškai pasikalbėti. As
meniški kontaktai padeda geriau 
išaiškinti mūsų reikalus .

J.V. Danys

Gina Capkauskienė atvyksta su 
visai n&uju repertuaru, kuriame 
yra keturios Jono Covėdo dai
nos, specialiai jai sukurtos.

Saulius Cibas Philadelphijoj 
taip pat nebe pirmy kartą pasi
rodys. Baigęs New England 
konservatoriją, Saulius apsi
sprendė pasirinkti gydytojo pro
fesiją ir šiuo metu studijuoja me
diciną Harvardo universitete. 

___ _____  ______ Muziko pasaulio taip pat nepa- 
kolonijas, Pietų Ameriką, Euro- 'liko ir, kada tik laikas leidžia, 
pą ir net tolimąją Australiją. 
Kas turėjo progos dalyvauti pas
kutiniojoj dainų šventėj Toronte, 
niekad neužmirš jos įspūdingo 
pasirodymo dainuojant komp. 
Br. Budriūno “Mano protėvių 
žemė” (žodžiai Bem. Brazdžio
nio) su jungtiniu choru ir sim
foniniu orkestru. Į Philadelphiją

Solistė Gina Capkauskienė 
paskutinį kartą Philadelphijoj 
dainavo prieš aštuonerius metus. 
Nuo to laiko yra aplankiusi vi
sas Šiaurės Amerikos lietuvių

Los Alamos, N.M. Į ją buvo 
pakviesti įvairių religijų atstovai.

Peržiūrėjus iki šiol atliktus ty
rimus, pasidžiaugta dideliais pa
siektais laimėjimais, rastais atsa
kymais į nemažą klausimų ir 
konstatuota, kad Kristaus drobu
lėj esąs paveikslas nėra meni
ninko darbas, kad jis nėra susi
daręs garam veikiant (tada bū
tų gilus įsisunkimas į drobulę) 
ir kad nėra atsiradęs kontaktiniu 
būdu — t.y. drobulės susilieti
mu su Kristaus kūnu. Tai kaip
gi drobulėj paveikslas atsirado?

Šis svarbus klausimas dar nėra 
išspręstas. Amerikos ir kitų 
kraštų mokslininkai pasiryžę ir 
toliau įtemptai be jokio atlygi
nimo tyrinėti, kol bus surasti 
atsakymai į minėtą ir į kitus dar 
neišaiškintus klausimus. Dar 
šiais metais laukiama paskel
biant naujų, gal ir sensacingų 
studijų davinių.

Beje, kai kurie mokslininkai, 
ypač amerikietis Ray Rodgers, 
neišleidžia iš akių fakto, kad 
Kristaus iš numirusių prisikėli
mo metu galėjęs įvykti, kaip 
amerikiečiai sako, flash photoly- 
sis — labai stiprus, milijoninę 
sekundės dalį užsitęsęs energi
jos išsikrovimas iš Kristaus kū
no. Tokiu būdu pačiame drobu
lės paviršiuj galėjo likti pridegi- 
mo žymės. O gal tai buvo pas
kutinis Kristaus stebuklas mūsiš
kėj planetoj?

P.S. Dr. Antano Juzaičio 
straipsnis šiuo klausimu yra iš
spausdintas Ateities žurnalo 
1980 metų 9 numeryje. Red. 

skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 10 
dol. Atnaujinant — visiem 13Velykiniai margučiai, kuriuos skutimo būdu ilmargino Klara 

Virškuvienė, gyvenanti West Palm Beach, Fk

koncertuoja pats ir komponuo
ja solistam.

Vakaro ypatingais svečiais yra 
pakviesti lietuviškame gyve
nime dalyvaują jaunuoliai ir jau
nuolės, kurie šiais metais baigia 
gimnazijas, o taip pat tie, kurie 
yra tarp 18 ir 21 metų. Tuo ti
kimasi pradėti abiturientų vaka
ro tradiciją Philadelphijoj, o taip 
pat paskatinti jaunimų jungtis į 
lietuviškas organizacijas.

Po programos bus šokiai, gro
jant šešių asmeny ukrainiečių 
orkestrui. Šis orkestras yra gast
roliavęs daugely ukrainiečių ko
lonijų, bet pas mus pasirodys 
pirmą kartą. Veiks bufetas ir ba
ras.

Koncerto vieta-L.ietvvių na
mai (Lithuanian M usic Hali), 
2715 E. AlleghenyAve. Laikas
— punktualiai 7 vai. vak.

Bilietų kaina -6 dol. Suau
gusiom, 5 dol. pensininkam, 4 
dol. jaunimui, o Vinco Krėvės 
mokyklos mokiniam įėjimas ne
mokamas.

Tą patį savaitgalį, balan
džio 25-26, Lietuvių namų
— Kultūros Centro salėj Vinco 
Krėvės mokyklos tėvų komitetas 
rengia Antano Petrikonio paro
dą. Tikimasi, kad visuomenė 
pasinaudos šia reta proga daly
vauti tikroj kultūrinėj šventėj.

— Dail. Alfonsas Dargis, Ro- 
chestery turįs savo studiją, ba
landžio 25-26 su savo kūriniais 
dalyvaus parodoj bostone, Lie
tuvių Piliečių D-jos salėj.

— A. a. Aleksandrai Plečkai
tienei New Haveme mirus, jos 
atminimą įamžindami Lietuvių 
Fonde, vietoj gėlių aukojo: 
po 20 dol. — A.V. Gruzdžiai 
ir J. G. Vėbros, įx> 10 dol. — 
LB New Haveno apylinkė, S.A. 
Lipčiai, L. Lipinis, J.E. Šauliai, 
A.S. Leikai, Židonių šeima, V.S. 
Valiukai, B.V. Ženliauskai, J.A. 
Jonynai, R.E. Samuliai, po 5 dol. 
— Z. M. Merkevič-iai, B.T. Stri
maičiai, J. Kronkaitienė.

— Stasio Barzduko 75 metų 
amžiaus sukakties minėjimas 
įvyks balandžio 22 Clevelande. 
7 vai. vak. mišios Dievo Moti
nos bažnyčioj, po to filmas iš 
sukaktuvininko gyvenimo ir ka
vutė svetainėj.

— Kun. Jurgis Degutis, Šv. 
Andriejaus lietuvių parapijos 
klebonas Philadelphijoj, buvo 
pagerbtas parapiečių surengtu 
pobūviu jo amžiaus 70 m. su
kakties proga.

— Kanados Lietuvių Katalikų 
Kunigų Vienybės suvažiavimas ’ 
vyks balandžio 28, antradienį, 
1 vai. popiet Anapilio patalpo
se, prie Toronto. Dalyvaus ir 
vysk. V. Brizgys.

— Amerikos Balse lietuviškos 
programos Amerikos Lietuvių 
Tarybos rūpesčiu įsteigtos prieš 
30 metų. Sukakties minėjimą 
Washingtone, senato rūmų salėj 
C207 gegužės 14 d., 12:30 vai. 
ruošia Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas ir Ameri
kos Lietuvių Taryba. Bus su
kviesta apie 100 svečių: valdžios 
žmonių, senatorių, kongres- 
manų, laisvinimo veiksnių va
dovybės, latvių ir estų atstovai. 
Minėjimą globoja šen. Charles 
Percy. Rengimo komitetui va
dovauja dr. L. Kriaučeliūnas.

— Clevelando Lietuvių na
mų metinis dalininkų susirinki
mas įvyko kovo 8. Priimti meti
niai pranešimai, pasisakyta dėl 
tolimesnės veiklos. Perrinkti tie 
patys, valdyboj trejų metų laiką 
baigę, nariai: J. Stempužis, V. 
Plečkaitis, G. Motiejūnas ir V. 
Sniečkus. Valdybai pirminin
kauja Z. Dučmanas. Lietuvių 
namai iš metinės 172,992 dol. 
apyvartos turėjo 5,308 dol. pel
no. Už namus, kurių vertė yra 
apie 400,000 dol., dar turima 
166,658 dol. skolos.

— Worcester, Mass., Maironio 
Parke, balandžio 25, šeštadienį, 
7 vai. vak. Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopa rengia pavasarinį 
koncertą. Programą atliks solis
tas Benediktas Povilavičius iš 
Bostono. Jam akomponuos 
komp. prof. Jeronimas Kačins
kas, taip pat iš Bostono.

— Hartfordo ramovėnei gegu
žės 2, šeštadienį, 7 vai. vak. 
rengia tradicinį pavasario links- 
mavakarį Amerikos Lietuvių Pi
liečių klubo patalpose. 227 Law- 
rence St., Hartforde. Gros po
puliarus Terri Martin orkestras. 
Veiks bufetas su užkandžiais ir 
gėrimais. Loterijoj bus galima 
laimėti tortų ir gėrimų. Įeinant 
suaugę aukoja 7 dol., moksleiviai 
— 5 dol.

— Balfo Chicagos apskrities 
skyrių atstovų suvažiavime kovo 
29 išrinkta nauja valdyba, kuri 
balandžio 2 pareigomis pasiskirs
tė taip: Stasys Vanagūnas — 
pirm., Juozas Mackevičius — I. 
vicepirm., Feliksas Sereičikas
— II vicepirm., Bronius Andriu
kaitis — ižd., Kostas Januška — 
sekr., Gražvyda Giedraitytė — 
protokolų sekr., Ignas Serapinas
— spaudai ir informacijai, Kazi
mieras Rožanskas — parengimų 
vadovas Juozas Bagdžius — 
parengimų vadovo pavaduoto

jai: K. Martinkus, Storrs, Conn., 
T. Ramonas, Cleveland, Ohio, 
P.. Petrauskas, Shrewsbury, 
Mass. Užsakė kitiem: J. Bražio- 
nis, Jamaica, N.Y., — Dora Ma
ria Šukys, Hacienda Hgts, Calif. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir
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RAŠO
TREČIAS SKYRIUS

NAMUOSE
Namuose yra labai patogu gy

venti. Yra viena televizija, kuri 
yra sugedusi. Aš turiu daug žai
dimų ir pašto ženklų. Namuose 
aš galiu žaisti su mašinomis. 
Man patinka važiuoti dviračiu. 
Mano močiutė gyvena greti
mame name. Ji pasitinka mus 
grįžtančius iš mokyklos. Man 
patinka grybauti miške su savo 
mama Šiemet nebuvo daug gry
bų, nes nebuvo lietaus. Mano 
brolis manęs nemėgsta, kadangi 
aš surenku visus grybus.

Vincas Giedraitis

MIŠKO GYVENTOJAI
Yra daug miško gyventojų. Yra 

švelnių gyvulių ir yra didelių ir 
blogų. Švelniausias gyvulys yra 
kiškis. Didžiausias yra meška. 
Blogiausias yra vilkas. Ir ska
niausias yra antis. Jie visi gy
vena miške. Tai jie yra miško 
gyventojai.

Paulius Budraitis

RAŠO
KETVIRTAS SKYRIUS

MANO SAPNAS
Vieną dieną aš išėjau į lau

ką ir staiga pavirtau į “Jelly Do- 
nut”. Buvau išsigandęs ir nieko 
negalėjau padaryti. Atėjo naktis, 
ir aš buvau dar toks pat. Ma
no tėveliai buvo susirūpinę ir 
paskambino policijai. Polici
ninkai visur žiūrėjo. Vienas vos 
neužlipo ant manęs. Kai jie iš
važiavo, pradėjo snigti. Sniegas 
pavirto į ledą, ir policininkai 
negalėjo perskelti jo. Man buvo 
šalta. Mano marmaladas buvo 
sušalęs į raudoną ledą. Žiemą 
jums nepatiktų būti Jelly Donut. 
Jeigu būtų vasara, kas nors tik
riausiai suvalgytų mane. Aš tada 
pabudau ir sužinojau, kad tai bu
vo tik sapnas ...

Aras U lėnas

Vieną naktį aš sapnavau, kad 
buvau labai garsus sportininkas, 
kitaip sakant, sporto žvaigždė. 
Aš buvau geriausias New Yorko 
Yankee komandos žaidėjas. Te
levizijos pranešėjai mane filma
vo, klausė, iš kur toks žaidėjas, 
kas mane išmokė tą beisbolą 
žaisti ir iš kur esu gimęs. Sakė, 
kad mano pavardę labai sunku 
ištarti, o aš buvau labai gudrus 
ir sakiau, kad esu lietuvis. Aš 
pats išmokau tą žaidimą žaisti. 
Kiekvieną dieną žaidžiau gatvė
je su draugais, kai buvau ma
žas. Paskui žaidžiau “Little Lea- 
gue” ir mokyklos komandose. 
Pamatė mane Yankees ir pakvie
tė pas juos žaisti. Mokėjo man 
daug pinigų. Aš buvau labai tur
tingas.

Andrius Sperauskas 
-O“

Vieną sykį, kai buvau pajūry
je, aš labai norėjau maudytis. 
Nubėgau prie vandens ir įšo
kau. Kai įšokau, tada pradėjau 
plaukti po vandeniu. Išgirdau 
švilpuką ir pakėliau galvą. Ma-

MaMo lituanistinės mokyklos 3 skyrius rlrHarauoja eflė- 
raHhu. U k. Vincas, Aras, Paulius, Matas, Dainius, Anta
nas, Aleksandras, Rasa. Naotr. P. Bivainio

čiau, kad sargas šankią visus 
lipti lauk iš vandens. Tuo laiku 
pastebėjau, kad ryklys užpakaly
je manęs. Jis buvo pasiruošęs 
mane praryti. Aš plaukiau, kiek 
tik galėjau, bet buvo pėr vėlu. 
Atsiradau jo pilve. Tada aš pra
dėjau nerimauti. Mano mama
atėjo ir sakė: “kas tau yra?”. 
Pravėriau akis ir pamačiau savo 
mamą. Pradėjau jai pasakoti, kas 
man atsitiko. Ji man sakė: "Eik
miegoti. Rytoj galėsi užbaigti 
pasakoti savo sapną”.

Antanas Vainius

Kartą aš sapnavau, kad bu
vau paukštis. Aš turėjau sulaužy
tą sparną. Vieną dieną su savo 
mamyte skridau kartu. Ji man 
pagelbėjo, kad aš nenupulčiau. 
Kai mes skridom, katė šovė į ma
no sulaužytą sparną. Kaip skau
dėjo! Katė šovė dėl to, kad ji 
norėjo mane suvalgyti. Aš kritau 
ant savo sulaužyto sparno. Dabar 
skaudėjo visur. Aš negalėjau 
skristi ir vaikščioti. Paskui ta ka
tė ir šuo bėgo prie manęs. Aš 
nežinojau, ką daryti. Šuo mane 
paėmė ir nunešė į savo būdą. 
Jis uždėjo raikščius ant mano 
sparno. Katė turėjo švilpuką, ku
ris buvo kaip mano mamytės bal
sas. Kai aš bandydavau išeiti, ka
tė vis mėgindavo mane griebti. 
Vieną dieną išėjau į lauką ir 
pamačiau savo mamytę. Aš pra
dėjau skristi, nes mano sparnas 
buvo jau užgijęs. Padėkojau šu
niui. Šuo mane daug sykių iš
gelbėjo iš katės.

Rima N aronytė

Mano sapnas prasidėjo... aš 
nežinau kur, turbūt viduryje že
mės. Aš atsikėliau. Buvo labai 
karšta ir tamsu. Atsistojau, ir 
mano galva pataikė į akmenį. 
Pagalvojau, kad gal esu oloje. 
Yra daug takelių, bet tik vienas 
veda į lauką. Aš labai norėjau 
eiti namo. Pradėjau eiti ir paskui 
pamačiau auksinius sutvėrimus. 
Jie sėdėjo aplink laužą ir kalbė
jo. Jų buvo apie 200. Paėjau iru
putį toliau ir sustojau, nes buvo 
didelė skylė. Reikėjo eiti atgal. 
Ėjau atgal, paslydau ir pradėjau 
kristi. Atėjo mano brolis ir tarė: 
“Reikia keltis”. Taip aš sužino
jau, kad tai buvo tik sapnas.

Dainius Marijošius

Vieną dieną, kai grįžau iš 
mokyklos ir buvau labai pavar
gęs, nes turėjau muštynes su 
vaikais (mėtėmės sniego gniūž
tėmis), Aš nuėjau į savo kambarį 
miegoti. Kai užmigau, sapnavau 
juokingą sapną, kad aš buvau 
Zoro. Man teko kariauti su ne
gerais vyrais. Aš nupjoviau jų 
diržus, ir nukrito jų kelnės. Pas
kui sapnavau, kad atjojau ant sa
vo arklio padėti išgelbėti ponias 
iš negerų vyrų. Aš pajutau, kad 
kažkas mane purto. Kada atmer
kiau akis, pamačiau savo brolį. 
Jis mane pažadino ir pasakė, 
kad jau laikas valgyti vakarienę. 
Aš visiems papasakojau apie 
savo sapną.

Vytenis Radzivanas

RAŠO
PENKTAS SKYRIUS

KĄ MAN REIŠKIA 
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA

Man reiškia, kad aš turiu kel-
tis anksčiau, negu kitomis die
nomis. Kelionė mums trunka 
daugiau negu dvi valandas į 
abu galus. Prie šių minusų yra 
ir daug pliusų. Aš mokausi lietu
vių kalbą, rašyti ir skaityti. Su
sipažįsta su lietuvių kultūra ir 
istorija. Be to, aš susipažinau 
su daugeliu draugių. Nors dabar 
neįvertinu mokyklos lankymo, 
bet manau, kad užaugusi būsiu 
savo tėveliams dėkinga, jog lei
do jie mane į šeštadieninę mo
kyklą.

Rūta Žemaitaitytė

Aš manau, kad šeštadieninė 
mokykla yra labai svarbi. Ten 
mokytojos moko mane antrą kal
bą. Lietuvių kalba yra labai įdo
mi kalba. Bet važiuoti į mokyk
lą man sudaro problemą, kadan
gi trunka valandą ir pusę ir tuo 
laiku aš neturiu ką veikti. Šeš
tadieninėje mokykloje mes mo
komės, kaip rašyti rašinėlius, 
diktantus, mokomės tikybą, tau
tinius šokius ir dainavimą. Man 
labiausiai patinka pratimai. Čia 
reikia išlinksniuoti ir žinoti 
daiktavardžius.

Asta Šaulytė

Man patinka mokytis apie 
Lietuvą ir lietuvius. Įdomu, kaip 
buvo senovėje, kai Lietuvą val
dė kunigaikščiai ir kai Lietuva 
buvo laisva. Aš žinau, kad man 
reikia lietuviškai išmokti skai
tyti ir rašyti. Bet man nepatin
ka, kad mes šeštadieniais tai i m 
keltis 6 vai. iš ryto ir 7 vai. 
sėsti jau į automobilį. Visi mano 
draugai amerikoniukai ir daug 
lietuviukų, kurie gyvena arčiau 
mokyklos, tuo metu miega. Aš 
norėčiau priklausyti prie ameri
kietiškos sporto komandos. Bet 
negaliu to daryti, nes man reikia 
važiuoti į New Yorką.

Paulius Ivaška

RAŠO
ŠEŠTAS SKYRIUS

MANO KATĖ
Vieną gražią dieną gegužės 

mėnesį su šeima nuvažiavau iš
sirinkti kačiuko. Kada pamačiau 
Tigrą, tuoj aš jo norėjau. Aš 
išėmiau katę iš narvo. Mano ma
ma turėjo užpildyti formas, kad 
galėtume ją adoptuoti. Paskui ją 
nešėm į mašiną. Ji buvo labai 
išsigandus. Labai verkė.

Diana Dailydaitė
MANO ŠUO

Mano šuo yra labai mažas. Jo 
spalva yra tamsiai ruda ir balta. 
Jis yra aštuonerių metų. Jo 
vaidas yra Pūkis. Kiekvieną nak
tį jis miega mano lovoje. Man 
reikia jį maitinti. Pūkis labai 
mėgsta žaisti ir miegoti. Kai mes 
važiuojame kelionėn, jis saugoja 
mūsų namą. Pūkis gyvena mūsų 
name. Aš jį labai myliu.

Paulius Naronis
KAI ŠUO MAN (KANDO

Vieną dieną mano draugės šuo 
įkando man į ranką. Šuo ne
sustojo, kol ponia jį pasišaukė. 
Kai aš pasakiau, kad jis man į- 
kando, ji išsigando. Pašaukė 
ambnlansą it policiją. Aš buvau 
nuvežta į ligoninę. Man reikėjo 
susiūti ranką net 35 dygsniais.

Laura Bilėnditi
MANO KIŠKIS

Mano kiškis yra šviesiai rudos 
spalvos. Jis yra vienerių metų 
amžiaus. Jis gyvena lauke. Kiek
vieną dieną man reikia išeiti į 
lauką ir jį pamaitinti. Žiemą jo 
vanduo sušąla kiekvieną dieną. 
Jo vardas yra Thumper.

Amas Nemickas

Dalis Maironio lituanistinės mokyklos mokinių dainuoja Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjime Kultūros Židinyje. Nuotr. P. Bivainio

MANO KELIONĖ
Pereitais metais aš važiavau 

į Braziliją. Mano mama yra iš 
ten, ir mes turim ten daug gi
minių. Mes į Braziliją skridom 
Varig lėktuvu. Man labai patin
ka skristi lėktuvu. Kai skridom 
atgal, mes turėjom skubiai nusi
leisti Puerto Rico (emergency 
landing). Brazilijoje mes susiti
kom su mano mamos sesute. Ten 
reikėjo kalbėti lietuviškai su ma
no tetomis ir dėdėmis. Bet vis 
tiek buvo ten labai smagu ir laiko 
pritrūko. Kai turėjom skristi na
mo, visi verkė, nes nenorėjom 
vėl atsiskirti. Į Braziliją mes 
skridom dėl to, kad mano pus
seserė tada ištekėjo. Ji turėjo la
bai gražias vestuves. Į Braziliją 
skrido ir mano sesutė.

Regina Senken

ARKLIAI
Arkliai yra labai gražūs gy

vuliai. Jie yra naudingi jodinė
jimui. Ūkininkai juos naudoja 
javams pjauti. Pririša arklį prie 
plūgo, ir arklys traukia. Seniai, 
kada nebuvo mašinų, žmonės jo
jo ant arklių, ir kinkė juos į veži
mus. Arkliai ėda žolę, grūdus ir 
šieną. Arklys yra mano mėgsta
miausias gyvulys. Kai aš užaug
siu, turėsiu labai daug arklių.

Sigita Alksninytė
BLOGA DIENA

Vieną dieną mūsų šeima nu
važiavo į New Yorką pamatyti 
Empire State Building. Mes nu
važiavom į automobilių pastaty
mo vietą. Kai sustojom užsimo
kėti, kažkokia nusigėrusi moteris 
į mus įvažiavo. Mūsų mašina pa
sidarė mažesnė. Aš išlipau iš 
mašinos. Mano suknelė suplyšo, 
kai užsikabinau ant mašinos dir
žo. Aš dabar turėjau nešioti pal
tą visą dieną. Mes pradėjom 
kilti į viršų. Mano sesutė par
virto, ir jos lūpa pradėjo krau
juoti. Mama uždėjo nosinaitę ant 
jos lūpos. Nustojo kraujuoti. 
Mes vėl pradėjom lipti. Kampe 
pamatėm elevatorių. Mes visi į- 
lipom. Staiga sustojom. Mes lau
kėm vieną valandą, kol vėl pra
dėjom judėti jau viršuje. Mano 
mama vos nenualpo, kai pama
tė viską. Tą naktį aš ėjau mie
goti anksti. Kai užmigau, pradė
jau sapnuoti, kad nukritau nuo 
Empire State Building. Tada aš 
iškritau iš lovos.

Rima Vaičaitytė 

RAŠO 
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AŠ ESU DĖKINGAS UŽ ...
Aš esu dėkingas už labai daug 

ką. Pirmiausia už savo šeimą. 
Aš turiu gerus tėvelius, įdomų 
broliuką, energingus ir sveikus

Pirmas skyrius deklamuoja eflėnHfas. Ii k. Vidas, Alek
sas, Leonardas, Daina, Kristina, Kristina. Naotr. P. Kvatoto

senėlius, puikias tetas ir dėdes 
ir malonius pusbrolius ir pusse
seres. Mes visi kartu praleidžiam 
visas šventes, ir labai smagu. 
Aš esu dėkingas* už savo stereo, 
nes man patinka muzika. Dėkin
gas, kad turiu savo kambarį ir 
kad gyvenam gražiame name. 
Esu dėkingas, kad visada yra 
užtenkamai valgyti. Aš esu dė
kingas, kad gyvenu laisvame 
krašte, kur galiu eiti į kurią 
noriu mokyklą ir bažnyčią. Aš 
būčiau dėkingas, kad Lietuva 
vėl būtų laisva.

Andrius Lileika

Aš esu dėkinga už daug daug 
dalykų. Vienas iš tų yra, kad aš 
turiu daug draugių. Jos visos 
man geros. Aš irgi esu dėkinga 
už mano šeimą ir jos šilumą. 
Yra gerai, kad mes visi laimin
gi. Kartais aš supykstu ant savo 
tėvelių, bet tikrai esu laiminga, 
kad aš juos turiu. Esu dėkinga 
Dievuliui už sveikatą, kurią 
mums davė. Aš irgi esu dėkinga 
kad gyvenu gražioje vietoje ir 
kad yra daug vaikų, su kuriais aš 
giliu žaistu Aš galėčiau daug 
dalykų pasakyti, biS mano mo
kytoja daugiau neleidžia rašyti.

Vaiva Ulėnaitė

Aš dėkinga, kad nesu gabaliu
kas kreidos, nes turėčiau visada 
visiems rašyti ant lentos. Gal 
net ir perlaužtų mane per pusę, 
ir man nebūtų labai smagu. Ma
ne numestų ant grindų, ir žmo
nės mane sumindžiotų. Aš turė
čiau visą dieną rašyti, ir man la
bai galvą skaudėtų. Vieną dieną
aš būčiau visa sunaudota, ir ma
no gyvenimas būtų baigtas. 
Už tai aš dėkinga, kad nesu ga
baliukas kreidos.

Gailė Katinaitė

Aš esu dėkinga už mokyklą, 
nes, jei nebūtų mokyklos, ne
galėtume erzinti mokytojų, nes 
tada jų nebūtų. Negalėtume su
sipykti arba susipažinti su drau
gais, nes nebūtų kur. Aš gal
voju, jei nebūtų mokyklos, nie
kas negalėtų nieko daryti, nes 
visi jau beveik viską išmoksta 
mokyklose. Be mokymosi mo
kykloje, yra ir kitų gerų dalykų, 
kaip priešpiečiai, atostogos ir tas 
laikas, kai neduoda namų darbų.

Vida Penikaitė

Aš turiu labai daug už ką 
būti labai dėkinga, kaip už savo 
mokslą, šeimą, savo mamą, lais
vę Amerikoje, maistą, kad esu 
gyva, vandenį, draugus ir daug 
daugiau. Mes manom, kad, ką 
mes turim, turėsim visada, bet 
tai nėra teisybė. Žmonės miršta, 

maistas ir vanduo mažėja, ir gy
venimas išskiria draugus. Jeigu 
žmonės nebus atsargūs, mes 
prarasim savo laisvę. Mums rei
kėtų labiau įvertinti tai, ką mes 
turim, nes visaks gali su laiku 
pranykti.

Audra Senkutė

Aš dėkinga už daug dalykų. 
Dėkinga už gerą sveikatą. Daug 
žmonių turi “cancer” ar “leuke- 
mia”. Aš dėkinga, kad turiu gerą 
šeimą ir galiu Kalėdų atostogas 
praleisti smagiai su šeima. Aš 
dėkinga už mokyklą, kad galiu 
mokytis, užaugti ir būti, kuo 
noriu. Aš dėkinga, kad turiu val
gyti ir kur miegoti ir sapnuoti.

Audra Gintautaitė

Aš dėkingas-, kad Dievulis ma
ne sutvėrė. Esu sveikas, turiu 
gerus tėvelius, kurie mane myli 
ir manim rūpinasi. Aš esu dė
kingas, kad gyvenu gerame 
name, kad esu sotus, einu į gerą 
mokyklą ir ten daug išmokstu. 
Esu labai dėkingas savo tėve
liam, kurie man nupirko gimta
dienio proga labai brangią dova
ną — televizijos Žaidimą. Kol 
kas turiu tik dvi kasetes “Com- 
bat” ir “Space Invaders”, bet 
man nenusibodo. Kalėdoms dar 
gal gausiu ir daugiau. Žaidžiu 
aš vienas, bet kartais ir su drau
gais. Jie man net pavydi to žais
lo. Jis kainavo 149 dol. Mano 
tėveliai sakė, kad už tai turiu 
būti labai geras ir gerai moky
tis.

Paulius Sabalis

NAUJŲ METŲ PASIŽADĖJIMAI

Jau praėjo kiti metai. Aš ti
kiuosi, kad šie metai irgi bus 
geri, gal net geresni. Kiekvieną 
metą aš pasižadu stengtis ką 
nors padaryti. Šį metą stengsiuo
si nesipykti su savo mažesniu 
broliu ir sesute, nes mes daž
nai pešamės. Irgi stengsiuosi pa
dėti savo tėveliams ir draugams. 
Mėginsiu dar sunkiau dirbti mo
kykloje ir gauti labai gerus pažy- * 
mius, kad mano tėveliai di
džiuotųsi manim. Aš labai steng
siuos išpildyti šiuos pasižadėji
mus ir turėti gerus metus.

Kristina Matusaitytė

Meno naujų metų pasižadėji
mai yra šie: savo nagų daugiau 
nebekramtysiu ir kitų neskųsiu. 
Vieną savo pasižadėjimą pada
riau dėl to, kad, esu nervinga, 
aš kramtau savo nagus. Šiais me
tais aš daugiau nagų nekram
tysiu. Kitą pasižadėjimą aš pa
dariau, kad kitų žmonių nebe- 
skųsiu. Aš tik kitiems pasakysiu, 
kada buvo vagystė arba panašūs 
atsitikimai. Tai dabar čia yra ma
no rašinėlis apie naujų metų 
pasižadėjimus.

Rita Gvildytė

Aš pasižadu šiais naujais me
tais 1. būti geresnė tėvams, 2. 
išmokti visas lietuviškas ir 
angliškas painokas, 3. būti ge
resnė broliui ir seserims ir ki
tiems vaikams, 4. palikti savo 
kambarį švarų, 5. klausyti tėve
lių, močiutės ir mokytojų, 6. mė
ginti nesimušti su Nina, Aukse, 
Jonu ir Gina. Aš būtinai mėgin
siu išlaikyti savo naujų metų pa
sižadėjimus.

Laima Jankauskaitė
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KELIONĖS SU STEPU ZOBARSKU
Paskaita, skaityta Vaižganto Kultūros Klubo vakare Kultūros
Židinyje vasario. 14, pagerbiant rašytoją Stepą Zobarską jo 70 metų
sukakties proga. Antra#
ST. SANTVARAS

(Tąsa ii praeito numerio) 3
Man regis, kad Šia pro

ga visa tai botų tik balastas, 
žinomų dalykų kartojimas. Kas 
norės ir turės reikalo, daugiau 
žinių ras LE XXXV tomo 107- 
108 psl., o žymiai patesnę ir 
išsamesnę jo darbų apžvalgą ras 
Pr. Naujokaičio Lietuvių litera
tūros istorijos III tome, 446- 
450 psl. Tikiuosi, rūstaus žodžio 
dėl minimo abstraktumo netars 
ir pats St. Zobarskas.

Kas iki šios akimirkos buvo 
pasakyta, tai vis buvo kelionės 
su Stepu Zobarsku, žinoma, tik 
vienu ar kitu požiūriu. Susitik
davom, kalbėdavom, įvairius rū
pesčius aptamavom, vienas kitą 
paguosdavom, o kartais ir kardus 
suremdavom, pasiginčydavom. 
Tačiau tegu būna leista prisimin
ti nors vieną antrą epizodą tų 
kelionių, kurios yra tik menkos 
gyvenimo nuotrupos, kurias Ste
pas jau turėjo laiko ir pamiršti.

Besitraukiant iš Lietuvos
Sutarėm anuomet, kad Lietuvą 

paliksim kartu, trauksimės, tie
siog bėgsim nuo iš naujo ati
dundančių Maskvos “laisvių” 
pro Jurbarką, Smalininkus, Pa
gėgius, Tilžę, Karaliaučių, į Ber
lyną. O jau iš baisiai apgriau
tos vokiečių sostinės keliausim 
į Baden-Badeno provinciją, į 
Bueklertalį, kur mūsų jurbarkie
čiai draugai turėjo pažįstamų 
ir užtarėjų. Tai gana tolimai ke
lionei turėjom ir šokius tokius 
popierius. Didžiausią rūpestį 
sudarė vaikai: Zobarsku Nijolė 
tada buvo tik 7 metų mergytė, o 
mūsų Agas tik maždaug penkių 
mėnesių vyras.

Pirmiausia Nemunu nuplau- 
kėm į Jurbarką. O kai išgirdom, 
kad Vilnius vėl krito į rusų ran
kas, nedelsdami apsirengėm ke
liauti į Klaipėdos krašto pasienį, 
tiksliau tariant, į Smalininkus. 
Tai buvo 1944 liepos 13. Atsi- 
veikinimas su gimtąja žeme pir
miausia pravirkdė moteris. Ir 
pasipylė tada raminimai: “Karas 
greitai baigsis, vokiečiai bus nu
galėti, ateis anglai ir amerikie-

Rašytojas Stepas Zobarskas 
su žmona Matilda ir dukra 
Nijole, pasibaigus karo 
veiksmam Austrijoj.

aš supratau p. Ozelio linkėji
mus! ...

Bet ar galėjau bičiulius iš
duoti ir palikti? Buvo beveik 
tikra, jeigu aš pasirodysiu ko- 
mandantūroj, tai ir pats atsidur
siu areštantų būry. Bet ėjau, ką 
kitą galėjau daryti. Mano laimei, 
Wehrmachto majoras, Pagėgių 
komendantas, buvo malonus ir 
sukalbamas žmogus. Kaip besu
gebėdamas, aiškinau jam mūsų

Šitame namelyje, antrame 
aukšte, Buehlertalyje, Vo
kietijoje, Stepas Zobarskas 
parašė savo novelę “Monsin
joro suoliukas.”

dramatišką būklę, graudinau 
žmogų ir vaikų ašarom. Jis mane 
tuoj nuramino, — girdi, pats esi 
laisvas, gali dar Šiandien tolyn į 
Vokietiją keliauti. Tuomet aš 
pradėjau kalbėti apie savo kole
gą Stepą Zobarską, dejavau, kad 
jo ir jo Šeimos negaliu palikti. 
Komendantas, matyt, įsitikinęs, 
kad lankytojas yra atkaklus, pasi
šaukė kareivį raštininką, davė 
man pasirašyti kažkokį popierį, 
užkraudamas atsakomybę, kad 
visi tuoj keliautum į Tilžę ir 
ten prisistatytumėm Gestapo 
įstaigai. Paskyrė ir ginkluotą 
sargybinį, kuris iki tų pragaro 
vartų mus turėjo lydėti. Bet Ges
tapo įstaigoj mūsų jurbarkiečiai 
draugai buvo galingesni, ten tu
rėjo gerų pažįstamų, tai į dides
nes painiavas su vokiečių val
džiom neįsivėlėm.

Tilžėje
Deja, kai iš Tilžės Gestapo iš- 

sipainiojom ir nuvykom į gele
žinkelio stotį, ten mus pasitiko 
nauja bėda. Kai iš Klaipėdos 
atėjo greitasis traukinys, skrie- 
jąs į Berlyną, jis buvo kimšte 
prikimštas pabėgėlių. Šiaip taip 
į vieną vagoną įkėlėm žmonas 
su vaikais, mūsų apsukrūs drau
gai patys įsispraudė, pro langus 
padavėm jų lagaminus, o mudu 
su Stepu taip ir likom vėpsoti 
į nuvažiuojantį traukinį. . .

Bet išeičių ir tokiom valan
dom atsiranda. Tuo metu Til
žėje buvo laikinai sustojęs mu
dviejų kolega Antanas Rimydis, 
aš turėjau jo adresą. Bijodami ir 
vėl patekti į žandarų ar gesta
pininkų rankas, įsibauginę it 
zuikiai, susiradom Antaną ir pas 
jį pernakvojom, o kitą rytą, kaip 
bebūtų nuostabu, įsėdom į be
veik pustuštį traukinį, nudundė- 
jom į Berlyną, o iš ten patrau
kėm į Schwarzwaldo daubą, į 
Buehlertalį.

Buehlertalis
Kaip jau buvo prasitarta, 

Buehlertaly mudu su Stepu Zo
barsku privalėjom dirbti mažųjų 
motorų fabrike (iš tikro, tai ir tei
sės neturėjom žinoti, ką mes 
ten dirbam).

(Bus daugiau)

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paminklas Rasų Kapinėse 
Vilniuje. Paminklas pastatytas prieš pirmąjį pasaulinį karą.
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— Prof. Juozas Eretas serga ir 
jam padaryta vidurių operacija. 
Kaip žinome, jis yra šveicaras, 
kuris atvyko į Lietuvą ir ten pra
gyveno visą nepriklausomybės 
laiką, dirbdamas lietuviškose or
ganizacijose, pavasarininkuose, 
profesoriaudamas Vytauto Di
džiojo Universitete. Amerikoje 
jis lankėsi porą kartų ir čia visur 
skaitė paskaitas lietuvių koloni
jose.

— Vysk. V. Brizgio pasi
kalbėjimą su kun. J. Prunskiu į 
vaizdajuostę (video-tape) rodyti 
televizijos priimtuvuose įrašė 
Marija Smilgaitė, talkinama Ri
tos Likanderytės ir dr. Sauliaus 
Girniaus. Tokiais įrašymais yra 
susirūpinęs Pedagoginio li
tuanistikos instituto rektorius dr. 
J. Račkauskas. Daugiausia įrašo
mos paskaitų serijos, kad būtų 
galima panaudoti lituanistinėse
mokyklose.

— Dail. Ados Peldavičiūtės

70 METŲ BE ČIURLIONIO

Balandžio 10 suėjo 70 metų, 
kaip mirė žymusis lietuvių dai
lininkas ir muzikas Konstanti
nas Čiurlionis.

Jis buvo gimęs 1875 rugsėjo 
22 Varėnoje. Greitai jo tėvai 
persikėlė į Druskininkus. Taip 
jo tėviškė dabar laikoma Druski
ninkai. Išsaugotas ir jo namelis, 
kur įrengtas memorialinis mu
ziejus. Mokėsi .Plungėje; Varšu
voje, Leipcige. Buvo baigęs mu
zikos aukštuosius mokslus, o ta
pyboje ir grafikoje jis buvo sa
vamokslis, tik truputį lankęs 
Varšuvos dailės mokyklą. Pagar
sėjo savo originalia tapyba, savo 
kultūrine veikla Vilniuje, orga
nizavęs pirmąsias dailės paro-

pomirtinė paveikslų paroda To
ronte, Prisikėlimo parapijos pa
rodų salėj, rengiama balandžio
18-19.

čiai, atstums atgal rusus, vėliau
siai už pusmečio grįšim na
mo .. .” Tuo tarpu galvoj sukosi 
nerami ir keista mintis: bus 
Dievo palaima, jei į Lietuvą 
grįšim, pasiramsčiodami senių 
lazdelėm ...

Smalininkuose
Vartus į Vakarus mūsų gauso

kam būriui atkėlė Smalininkų 
muitinės viršininkas, rudoj uni
formoj žėrintis to seno miesto 
nacių vadas Ozelis, visai netikė
tai sutiktas mano gan geras pa
žįstamas iš Klaipėdos, puikiai 
kalbantis lietuviškai. Nors buvo 
oficialus ir staigus, Stepą ir mane 
tuoj pradėjo raminti, kad tą 
pačią dieną į Pagėgius neva- 
žiuotumėm, kad pas jį esama pa
kankamai vietos dviem šeimom 
apnakvydinti ir pavalgydinti. 
Jurbarkiečiam, savo kaimynam, 
apie tai netarė nė pusės žodžio. 
Stepas apsisprendė su kitais ke
liauti į Pagėgius, ten nakvoti 
ir mūsų palaukti, o mes pasi
davėm p. Ozelio pagundom. 
Šauniai jis mus priėmė, šauniai 
vaišino, atvirai papasakojo kai 
kurių nutikimų iš savo santykių 
su kaimynais Jurbarke. Ir tai bu
vo neperdaug smagūs ženklai 
mūsų tolimesnei kelionei. Kitą 
rytą nuvežęs mano šeimą į trau
kinį, atvirai palinkėjo: “Tu, Sant
varai, nesusirišk su ta kompani
ja. Pagėgiuose sėsk į traukinį 
ir variuok ten, kur esi numatęs 
važiuoti. Laimingai!” Ozelio 
linkėjimai buvo sunki mįslė, kol 
pasiekėm Pagėgius.

Pagėgiuose
Pagėgiuose, kai atėjom į vieš

butį, kuriame buvo sustoję, 
draugai, radom paniką ir grau
džius raudojimus. Pasirodė, kad 
visi vyrai buvo areštuoti, uždą-

L. BENDRUOMENĖS VEIKLOJ
Atsakydamas į ALTos Visuo

meninių Reikalų Komisijos pirm, 
dr. Leono Kriaučeliūno laišką, 
kuriame siūloma suruošti disku
sijas tarp VLIKo, Lietuvių 
Bendruomenės ir ALTos, JAV 
LB Krašto valdybos pirm. Vy
tautas Kutkus pranešė, kad pir
miausia reikia užbaigti pradėtus 
darbus, kadangi JAV LB Krašto 
valdyba dar negavo jokio atsaky
mo į 1980 rugsėjo 13 Detroite 
įvykusio pasitarimo susitarimus, 
nors jeme dalyvavo ALTos pirm, 
dr. Kazys Šidlauskas, vicepirm. 
Viktoras Šimaitis ir generalinis 
sekr. Grožvydas Lazauskas ir 
JAV LB Krašto valdybos pirm. 
Vytautas Kutkus, Visuomeninių 
Reikalų Tarybos pirm. Algiman
tas Gečys ir vicepirmininkė po
litiniam reikalam Aušra Zerr. 
Tuos susitarimus JAV LB Krašto 
valdyba patvirtino 1980 spalio 5, 
o šiandien nors jau po to pasi
tarimo praėjo 6 mėnesiai su vir
šum, ALTos valdyba net nesi
teikė atsakyti JAV LB Krašto val
dybai. Pirmiausia ALTos valdy
ba turėtų sutvarkyti vieną reika
lą, o tik po to eiti prie toli
mesnių pasitarimų. Popieriniai 
susitarimai, jeigu jie nevykdo
mi, neturi jokios reikšmės. Rei
kia nuoširdaus noro susitarti, o 
JAV Lietuvių Bendruomenė to
kio susitarimo jau 8 metai sie
kia.

Keston Kolegija Anglijoj, ap
tarnaudama žinių ągentūras, 
dažnai kelia žmogaus teisių ir ti
kinčiųjų persekiojimo klausi
mus už geležinės uždangos ir jos 
leidžiamas žurnalas Re Ii gi on in 
Communist Lands skiria daug

dažnai cituoja Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kroniką. Paskutiniu 
metu ši įstaiga yra pakliuvus į 
sunkią finansinę padėtį. Todėl 
JAV LB Krašto valdyba paskyrė 
jai 300 dol. per Lietuvių Katali
kų Religinę Šalpą.

Jonui Jasaičiui, buvusiam JAV 
Lietuvių Bendruomenės Centro 
valdybos pirmininkui, mirus, jo 
šermenyse ir laidotuvėse daly
vavo JAV LB Krašto valdybos 
pirm. Vytautas Kutkus ir atsi
sveikino Krašto valdybos vardu. 
Jonas Jasaitis Centro valdybos 
pirmininku buvo 1961-1967. Ta
me laikotarpy buvo inkorporuo
tas Lietuvių Fondas, kuris šian
dien jau peržengė antrąjį mili
joną. JAV LB Kultūros Fon
das buvo perorganizuotas į JAV 
LB Kultūros Tarybą, 1963 įvy
ko Antroji Lietuvių Tautinių šo
kių Šventė ir PLB Seimas To
ronte, 1965 lapkričio 13 buvo 
garsusis žygis į Jungtinės Tau
tas, o 1966 įvyko Trečioji Lie
tuvių Dainų Šventė ir Pirmasis 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas. Prie visų šių darbų 
Jonas Jasaitis su savo Centro 
valdyba prisidėjo.

Visuomeninių Reikalų Tary
bai JAV LB Krašto valdyba savo 
posėdy kovo 14 paskyrė 5,000 
dol.

JAV LB Socialinių Reikalų 
Taryba paskutiniu metu turėjo 
daug išlaidų, todėl jos spausdi
namom anketom apmokėti JAV 
LB Krašto valdyba paskyrė 3,102 
dol.

Senatorių ir kongresmanų 
laiškai. JAV LB Krašto valdyba 
prieš Vasario 16 šventę pasiun-

tė ir daugumas jų prijungė savo 
pareiškimus, kuriuos patalpino 
JAV7 Congressional Records, šių 
valstijų senatoriai: Illinois — Al- 
lan J. Dixon ir Charles H. Per- 
cy; Indiana — Dan Quayle; 
Michigan — Carl Levin; Min
nesota — Davė Durenberger; 
New Jersey — Bill Bradley; 
New Yorko — Alfonso D’Ama- 
to; Pennsylvania — Arlen Spec- 
ter; South Carolina — Strom 
Thurmond ir šių valstijų kong- 
resmanai: Califomia — Glenn 
M. Anderson; Connecticut — 
Sarn Gejdenson ir William R. 
Rathford; Florida — C.W. Bill 
Young; Illinois — Cardiss Col- 
lins, Philip M. Crane ir Hen
ry J. Hyde; Indiana — Floyd 
J. Fithian; Massachusetts — 
Bamey Frank ir Nicholas Mau- 
roules; Michigan — John Din- 
gell, William M. Brodhead ir 
William S. Broomfield; Minne
sota — Bill Frenzel; New Jer
sey — Christopher H. Smith ir 
Millicent Fenvvick; New York 
— Joseph O. Addabbo, Jona- 
than B. Bingham, Norman F. 
Lent, Henry J. Nowak ir Peter 
A. Peyser; Ohio — Dennis E. 
Eckart; Pennsylvania — William 
J. Coyne, Charles F. Dougherty 
ir James L. Nelingham; Wash- 
ington — Joel Pritchard ir Wis- 
consin — Clement Zablocki. Vi
ceprezidento George Bush var
du atsakė jo patarėjas Kongreso 
reikalam Robert J. Thompson.

Už finansinę paramą šeštadie
ninėm mokyklom jau gauta 19 
padėkos laiškų Lietuvių Fon
dui, JAV LB švietimo Tary
bai ir Krašto valdybai. 31 li
tuanistinei mokyklai 24 vietovė-

das, vadovavęs lietuviškiem 
.choram.

1908 rudenį jis išvyko į Pet
rapilį, kur tada buvo labai 
gyvas meno judėjimas. Dailinin
kui M. Dobužinskiui tarpinin
kaujant, jis buvo įvestas į Mir 
Iskustva menininkų grupę. Ši 
grupė jį priėmė entuziastiškai. 
Nors ir skurdo Petrapilyje, bet 
1909 pavasarį jis sukūrė Rex, 
Karalių pasaką, Preliudą Vytį. 
1909 vasarą grįžo į Druskinin
kus, o vėliau atvyko į Plungę.

Plungė jam buvo lyg antroji 
tėviškė, čia jis mokėsi kuni
gaikščio Oginskio orkestro mo
kykloje, vėliau čia dažnai atvyk
davo, nes čia, Plungės kleboni
joje, arba jos artumoje — Kuliuo
se gyveno Sofija Kymantaitė, ku
ri jį mokė lietuvių kalbos ir 
kurią M. K. Čiurlionis 1909 
sausio 1 vedė.

1909 vasarą Plungėje jis dirbo 
prie savo paskutiniųjų darbų: 
Rojaus, Žemaičių kapinių, Že
maičių kryžių.

1909 rudenį jis vėl grįžo į 
Petrapilį. Čia jau buvo tvirtos 
vilties Čiurlioniui tapti teatro 
dailininku pas žymųjį režisierių 
K. Stanislavskį, bet netrukus jis 
susirgo psichiškai.

Buvo pergabentas į Druski
ninkus, iš ten paskui buvo iš
vežtas į Pustelniko senatoriją 
prie Varšuvos. Protarpiais jis čia 
atgaudavo blaivią sąmonę ir im
davosi net tapybos ar muzikos. 
Buvo vilties visiškai pasveikti. 
Jau gana apsveikęs buvo 1911 
ankstyvą pavasarį.

Visada jis mėgo vaikščioti — 
Druskininkuose, Plungėje, Pa
langoje. Ir senatorijoje būdamas, 
išėjo pasivaikščioti. Dar buvo 
šalta. Jis persišaldė ir mirė. Mirė 
1911 balandžio 11, senuoju sti
liumi — kovo 28.

Laidoti buvo parvežtas į Vil
nių. Lietuvių tautai tai buvo tik
rai didelis nuostolis netekti to
kio žmogaus. Jaunas, ėjo tik 36 
metus, — toks kūrybingas ir kar
tu draugiškas, sugyvenamas 
žmogus. Jo mirtis sukrėtė lietu
vius dailininkus. Apie tai rašo 
prisiminimuose dail. Antanas 
Žmuidzinavičius.

Palaidojo jį Rasų 'kapinėse 
Vilniuje, ^nt jo kapo pastatė gra
žų ir originalų paminklą, kuris 
tikrai išreiškia Čiurlionio nera
mią dvasią, (p.j.)

— Frank Savickas, Illinois se
natorius, praneša, kad dėl perei
tų metų lietuvių festivalio pasi
sekimo, jis bus ruošiamas kiek- 
vieneriais metais. Šiais metais 
festivalis įvyks liepos 11 69-toj 
gatvėj tarp Washtenaw ir Arte- 
sian.

— Dail. Rimvydo Cinkos gra
fikos darbų paroda Chicagoj, Ga
lerijos patalpose, vyks balandžio 
21 — gegužės 10. Oficialus ati
darymas balandžio 24.

— Pranas Baltakis iš Silver 
Springs, Mdv atnaujindamas 
Darbininko prenumeratą, at
siuntė 100 dol. Dosniam spau
dos rėmėjui nuoširdžiai dėkoja 
Darbininko administracija.

— PLB Kultūrinių reikalų ko
misiją patvirtino PLB valdy
ba. Komisijos pirmininkas — 
Vaclovas Kleiza, nariai: Romas 
Kasparas, danguolė Vai e n tinai t ė 
ir PLJS atstovas Linas Rimkus. 
Komisijos pagrindinis uždavi
nys: kultūriniai reikalai, išplau- 
kią iš PLB konstitucijos, iš 
PLB seimo nutarimų ir dabarties 
reikalavimų.

— Jane Byme, Chicagos bur- 
mistrė, balandžio 7 miesto rotu
šėj priėmė Lietuvių operos so
listus ir administracijos atstovus, 
operos 25-rių metų sukakties 
proga įteikdama specialų raštą. 
Delegacijoj dalyvavo Lietuvių 
operos pirm. V. Badžius, solis
tai Dana Stankaitytė, Alg. Brazis, 
N. Linkevičiūtė, M. Momkienė, 
A. Grigas, V. Mokinus, dirigentas 
Alv. Vasaitis ir E. Oželienė.

— Poezijos dienos Chicagoj 
vyks Jaunimo Centre gegužės 
29-30.

— Adelaidėj, Australijoj, šv. 
Kazimiero lituanistinė mokykla 
mokslo metus pradėjo vasario 14 
pamaldomis šv. Kazimiero baž
nyčioj. Mokyklai vadovauja E. 
Varnienė. Dėsto mokytojai: A. 
Urbanavičienė, K. Dundienė, R. 
Varnaitė, S. Kubilius, R. Vitkū- 
nas. Vaikų darželį veda I. Pet- 
kūnaitė ir D. Balutytė. Mokyklą 
globoja klebonas kun. Albinas 
Spurgis, MIC.

— Baltimorės Lietuvių Muzie
jaus patalpose gegužės 16-17 
vyks dailininko Adolfo Gedvilo 
meno dirbinių paroda. Bus išsta
tyti drožiniai, gintaras, lino au
diniai, inkrustuoti paveikslai. 
Gera proga papuošti savo namus

ryti komendantūros daboklėj, jų 
tarpe ir mano bendrakeleivis 
Stepas Zobarskas. Tą akimirką

dėmesio Lietuvos reikalam. 
Kun. Michael Bourdeaux išleis
toj knygoj Land of Crosses

tė laiškus visiem JAV senato
riam ir kongresmenam. Laiškus 
JAV LB Krašto valdybai atsiun-

se Šiemet buvo paskirta 22,227. 
75 dol.

JAV LB
Skaityk pNNMritoonų leidžia-

meno dirbiniais iš Lietuvos. Pa
rodos tvarkytąja — Sibiro tremti
nė Genovaitė Popelienė.
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nija mus su savotišku dvasinta 
atsinaujinimo pažadu. Išgyve
nom laisvame pasauly jau tris 
dešimtmečius; einam pirmyn su 
mus supančios pažangos srove, 
o vis dėlto nepajėgiam nenuvil
ti masės tautiečių tos didžios 
šventės minėjimų subanalėjusia, 
sustirusia, neišmąstyta rutina. 
Perskaičius minėjimų reporta
žus, galima būtų panaudoti stan
dartinį klausimų lapą, į kurio 
tuščias vietas tereikia įrašyti 
kalbėtojų pavardes ir meninės 
programos atlikėjus. Įnešamos 
vėliavos, giedami himnai, prista
tomi garbės svečiai; atidarymas, 
viena ar dvi ilgos prakalbos 
su laisvės pažadais; vėliavų iš
nešimas. Pertrauka. Meninė da
lis, kurioj publika jau gerokai 
praretėjusi. Vaišės, neišvengia
mos vaišės. Po penkių valandų 
grįžtam namo ir džiaugiamės, 
kad iki kito minėjimo dar ištisi 
metai. Tačiau turim slaptą viltį, 
kaip kiekvienais metais, kad kitą 
kartą bus geriau.

Ir Clevelende nepajėgiam iš 
tos sustingssios rutinos ištrūk
ti. Šiais metais buvo net du 
pagrindiniai kalbėtojai. Kongre
so atstovas John Ashbrook, pa
sižymėjęs savo antikomunistinė
mis pažiūromis, yra geresnis 
publicistas negu kalbėtojas. 
Skaitantiem konservatyvųjį Na
tional Review jis savo raštuose 
yra įdomus ir turiningas. Dr. 
Jonas Genys iš Washingtono, 
kuriam teko nelaimė būti ant
ruoju, negalėjo jau iš publikos 
sulaukti tinkamo dėmesio, nes 
kiekvieno žiūrovo sugebėjimas 
klausyti ilgų kalbų ir į jas rea
guoti yra ribojamas žmogiško
sios prigimties natūraliomis ri
bomis. Prisimenu tik keletą 
įdomių epizodų iš Madrido kon
ferencijos ir daugelį jau mum 
gerai žinomų prezidento Rea- 
gano kalbų ištraukų.

Prasidėjus pertraukai, sunku 
buvo pajudėti iš vietos. Reikia 
atminti, kad šalia kalbų buvo 
skaitomos proklamacijos, buvo 
pristatomi garbės svečiai, ir t.t 
Tačiau, kai, publikai susėdus, į 
salę įėjo populiarus ir visų myli
mas Clevelando miesto bur
mistras George Voinovich, 
senas ir ištikimas lietuvių bi
čiulis, į jo atvykimą nebuvo 
atkreiptas joks dėmesys. Gi gar
bės svečiai buvo pristatyti, pra
dedant salės šeimininkais, bai
giant tautybių atstovais. Pats 
burmistras perskaitė savo pa
skelbtą proklamaciją (skaitė tik 
jos dalį, taupydamas laiką ir 
publikos kantrybę) ir pasakė 
trumpą, bet nuoširdžią kalbą. 
Deja, kai po valandos jis tyliai, 
eidamas vienas pasieniais, pali
ko salę, šeimininkai jo išėjimo 
nepastebėjo, ir niekas jo neiš
lydėjo. Reikia tikėtis, kad bur
mistras nebus susidaręs blogos 
nuomonės apie mns visus ... 
Čia jau blogiau negu paprastas 
etiketo pažeidimas.

Svečių tarpe buvo ir apskri
ties komisijonierių atstovas.

Reikia atminti, kad tie visi 
svečiai amerikiečiai mūsų etni-

JONO ŠVEDO KŪRYBOS FONDAS
Mirus kompozitoriui JONUI ŠVEDUI (1927-1981), norima 

Išleisti Jo kūrybos rinkinį. Tam reikia lėšų. Tad kviečiame, 
ypač Velionio bičiulius ir kolegas, šj užmojį paremti.

Čekius rašyti “Jonas Švedas Memorial Fund (Account 
No. 64*0*000374)” Ir siųsti

Transohio Savings 
(Jonas Švedas Memorial Fund Acct) 

One Terminai Tower 
Cloveland, Ohlo 44113 

arba 
Nijolė Palubinskienė 

2370 Moadowbrook Blvd.
Cloveland Hto, Ohlo 44118

Stasys Baras 
Kazys Bradūnas 
Gina Capkauskienė 
Eugenijus Čuplinskas 
Stasys Gailevičius 
Jeronimas Kačinskas 
Aleksandras Kučiūnas 
Henrikas Nagys

Ii 
n£s grupė* tarpe yra kviesti ir 
garbingi svečiai. Visose koloni
jose, ne vien, Clevelande, mi
nėjimų rengėjai privalo tolaus 
svečius pasitikti ir išleisti su 
derama pagarba, palyda ir 

lietuviai savo burmistrą Jane 
Byme būtų drįsę- taip ignoruoti 
ir užgauti? Prisimenu kadaise 
mes miestų burmistrus ir net 
mažesnius pareigūnus pasitik- 
davom su ovacijomis.

Rengėjai privalo orientuotis 
visuomeninio etiketo taisyklėse, 
kurių nežinojimas ar nesilaiky
mas gali sukelti nemalonių pa
sekmių. Net ir viešos rezoliuci
jos priėmimas reikalauja viešo 
pasisakymo “už” ir “prieš” tam, 
kad ji būtų legaliai “priimta”.

Prasidėjus meninei daliai, 
publika jau buvo taip išvargusi, 
kad puikus Aldonos Švedienės 
dainavimas nebuvo tinkamai į- 
vertintas.

Su giliu sentimentu prisimenu 
kai kuriuos Vasario 16-osios mi
nėjimus stovykloj. Juose buvo 
skonis, taurumas, buvo matomos 
pastangos padaryti viską galimai 
geriau, c ne atstumti, kaip ne
malonios pareigos šabloninį at
likimą. Tada mokėjom pagerbti 
svečius, ir nebuvome praradę 
etiketo žinojimo.

Žinau, kad tai balsas tyruose 
šaukiančio, bet ar ne laikas, kad 
kas nors tą mūsų didžiosios 
šventės minėjimą suorganizuotų 
taip, jog jis būtų tikroj atsinau
jinimo dvasioj, kurios dvelkimą 
pajustų ir jaunimas, kad jis galė
tų pritapti, įsijungti, dalyvauti ir 
drauge su vyresniąja karta iš
gyventi tragiškai didingus mūsų 
istorinio gyvenimo momentus? 
Nei kviečiami kalbėtojai, nei

TEISINIAI PATARIMAI ti žodžiai nelabai supranta
mi. Po trijų savaičių mano nau
joji žmona pasisavino mano 

Klausimas. Aš išgyvenau su automobilį, susodino du vaikus 
šeima 38 metus Chicagoj ir tu-., ir išvyko nežinia kur. Pranešiau >(opposition, Dissent, national- 

r’ ....................................................* ’ism . . .).
Dokumentinių knygos dalių 

apžvalgą bandė duoti Br. Ne
mickas ir G. Damušytė, būtent: 
pirmasis žodžiu pasakojo apie 
tautinę bei politinę opoziciją 
liečiančią dokumentaciją (p. 176- 
482), o Damušytė žvelgė į tre
čią knygos dalį — religinio pasi
priešinimo dokumentus (p. 485- 
656).

Pagaliau VI. Šakalys kaip kal
bamų dalykų liudininkas rezis
tentas patraukė publikos dėmesį, 
bandydamas rasti trūkumų 
mokslininko sovietologo ana
lizėje.

riu stambią nuosavybę. Suma- policijai. Viršininkas surašė aktą 
niau išvažiuoti į Califomiją nuo
latiniam apsigyvenimui. Devy
nių puslapių testamentu turtas 
paskirtas Lietuvoj gyvenantiem 
giminėm. Kai aš apsigyvensiu 
Califomijoj, ar šis testamentas 
dar galios?

Atsakymas. Jei testamentas 
padarytas geroj formoj, pav., II- 
linnois valstijoj, tai jis tinka
mas bet kurioj šio krašto vals
tijoj. Yra ir išimčių. Jūs nepa
sakėt kada tas testamentas su
darytas. Patariama padaryti nau
ją testamentą. Jei anas testa
mentas sudarytas prieš 10-15 m., 
tai tame laikotarpy Jūsų šeimoj 
galėjo įvykti pasikeitimų. Be to, 
asmuo, sudaręs testamentą, kar
tais pakeičia nuomonę apie kokį 
šeimos narį ir sumano jį išbrauk
ti iš testamento. Tokio šeimos 
nario pavardės išbraukimas iš 
testamento panaikina ir visą 
testamentą.

Klausimas. Antrą kartą ve
džiau persiskyrusią moterį. Mu
du sugyvenom gerai, įsigydami 
daugiau turto. Prieš keletą mė
nesių ji mane įkalbino padaryti 
testamentą. Nepažįstamas advo
katas padarė gana ilgą testa
mentą. Prieš pasirašymą advoka
tas perskaitė anglų kalba testa
mento tekstą. Man tie jo skaity-

Kostas Ostrauskas 
Nijolė Palubinskienė 
Juozas Pivoriūnas 
Liudas Sagys 
Rimvydas Šilbajoris 
Izidorius Vasyliūnas 
Vaclovas Verikaitis 

menėnės programos to neduos. 
Himnų giedojom tris kartus (vė
liava* keliant prie paminklo, 
bažnyčioj po pamaldų ir per mi
nėjimą). Toks nuolatinis himno 
kartojimas patriotini motyvą ge
rokai nublankina. Pakartotinai 
neštajam vėliavas. Ir vis klauso
mės ilgų kalbų, iš anksto beveik

Vasario 16-osios tikslas netu
rėtų būti ilga ir trafaretine pro-

Tą dieną reikia leisti pąjusti vi- I 
šiem vieną bendrą ryšį, neužsi
darant savo tarpe, bet ieškant į 
priemonių mūsų laisvės šauks
mui paplisti mūsų kaimynystėj. 
Su dideliu entuziazmu talkina r 
jaunimas, kada jaučia, kad savo 
darbu jis konkrečiai ką nors at
lieka. Tai laikas prolietuviškai 
propagandai,, eisenai, demon
stracijai, atsišaukimų dalinimui, 
ženklelių nešiojimui, sudarymui 
amerikiečių publikai programos, 
kuri jai kalbėtų: “Štai žiūrėkit, 
mes jūsų kaimynai! Ar jūs pa
žįstat mus? Ar jūs žinot, kad dar 
taip neseniai ir mūsų tėvų že
mė buvo laisva? Nebūkit abejin
gi komunizmo grėsmei!”

Esu tikra, kad, sudarius komi
siją iš organizacijų, spaudos ir 
radijo atstovų, aktyvių visuome
nininkų ir JAUNIMO atstovų, 
būtų įmanoma Vasario 16-ąją 
paversti grandiozine laisvės 
šauksmo demonstracija, kuri ne 
vien pakeltų mūsų nuotaikas, 
bet tuo pačiu ir pasitranautų 
antikomunistinei propagandai, 
nes ji yra vienas iš pagrindinių 
ginklų, kovojant už pavergtų 
tautų laisvę.

Praretėjus mūsų vyresnės kar
tos gretom, kurios iš įauklėto 
pareigos jausmo tuos minėjimus 
lanko ir juos remia, nepakeitus 
minėjimo formų, vieną dieną 
rengėjai atsidurs tuščioj salėj.

ir pasakė, kad jos ieškosią. Ką 
turiu daryti, kad nenustočiau 
nuosavybės?

Atsakymas. Jei ji išsivežė ju
dviejų testamentą, jūs galite pa
daryti naują, kuris panaikins 
anksčiau padarytą. Tai nesu
darys jokio pavojaus dėl jūsų 
turto ateities. Iš praktiško gyve
nimo ir mano patyrimo patariu 
kreiptis į advokatą, kad jis per
žiūrėtų" nejudomo turto stovį. 
Yra pasitaikę, kad “gudresnė” 
moteris vyrui liepia pasirašyti 
testamentą, bet testamente 
gali būti įkištas “deed”, kurio 
turinio nežinodamas, jis pasira
šo. Tokiu atveju jūs galite nu
stoti turto. Šį dalyką jūs nedel
siant turite patikrinti.

Charles P. Kai

Motina Marija Kaupaitė, S.S.C., 1880*1840, Kazhnieriečių 
seserų kongregacijos Įsteigėja. Balandžio 17 suėjo 41 metai 
nuo jos mirties. Ji buvo seselių kazimieriečių pirmoji moti

na nneroiė. Toae pareigose ttbuvo 87 metus Ad mirties. 
Dabar seselės kasisnierfetės gavo ii Romosleidimą pradėti 
jos beatifikacijos bylą.

Dalis Vasario 16-osios minėjimo dalyvių Clevelande. Pirmoj eilėj iš k.: V. Senbergas, J. Lo
zoraitis, kongr. J. Ashbrook su žmona, A. Mikulskis, dr. J. Genys. Nuotr. Vlado Bacevičiaus

AR TINKAMAI KNYGA PRISTATYTA?
Lietuvių Fronto Bičiuliai su

ruošė balandžio 5 Kultūros Ži
diny dr. Tomo Remeikio Op- 
position to Soviet Rule in Lith- 
uania 1945-1980 knygos prista
tymą. Knygą atskiromis jos dali
mis pasiskirstę nagrinėjo V. Vai
tiekūnas, Br. Nemickas ir G. Da- 
mušytė, o VI. Šakalys, kaip 
aktyvus rezistentas, ją lygino su 
savo asmeniniais patyrimais.

V. Vaitiekūnas tam kalbėtojų 
sąrašui pirmininkavo ir patsai 
davė pilnoką analitinės knygos 
dalies apžvalgą (p. 19-173). Gai
la, kad jis pirmiausia nepristatė 
autoriaus kvalifikacijų (juk jo 
doktorato disertacija, 1963 para
šyta, rodė ir jo mokslo krypt} 
— “Communist Party of Lithua- 
nia: a Historical & Political Stu- 
dy”). O aptariamoji knyga — de
šimties metų darbas. Taip pat 
referentas būtų daugiau šviesos 
apie ją atskleidęs, jei reikiamai 
būtų aptaręs autoriaus analizės 
metodologiją bei terminologiją 

Kaip matome, monumentalus 
veikalas buvo pristatomas atski
romis dalimis pagal autoriaus 
formalų jo paskirstymą. Faktiš
kai skaitant analitinę knygos da-

lį nesimato tokio mechaniško jos 
atskyrimo nuo dokumentinių 
dalių. Teoretinė dalis tiesiog 
daug kur pagrindžiama aiškio
mis nuorodomis į atitinkamų do
kumentų numerius (jų atrinkta 
74). Iškilo nesusipratimas, Br. 
Nemicko nurodytas, kodėl pats 
radikaliausias aštuntojo dešimt
mečio dokumentas (po juo 
yra ir VI. Šakalio parašas) — 
žinomoji 1979.VIII.23 keturias
dešimt penkių Baltiečių Peticija 
atstatyti jų valstybių nepriklau
somybę — yra išskirtas iš visų 
kitų politinių dokumentų. Juk 
ne veltui pastarasis liečia patį 
paskutinį analitinės dalies sky
rių — “Concluding perspec- 
tives” (p. 170-73), todėl doku
mentų epiloge ir patalpintas: 
The Demand for Freedom & 
Independence (p. 659-64).. .

Dėl tos pačios priežasties — 
mechaniško pristatymo suskirs
tymo nesusietomis dalimis — 
daugumoj paaiškintini ir G. Da- 
mušytės priekaištai, autorius 
nepanaudojęs kai kurių svarbių 
dokumentų religiniam pasi
priešinimui nušviesti. Savaime 
suprantama Remeikis negalėjo 
konkuruoti su Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos rinki
niais...

Žinoma," didžiausias nesusi
pratimas, kurį kėlė V. Vaitiekū
nas. Esą kaip autorius galėjęs 
Lietuvą pavaizduoti Sovietinės 
valstybės periferine dalimi (pvz., 
p. 13). Taip, T. Remeikis ir kiti 
jaunesnės kartos lietuviai akade
mikai (V. Vardys, B. Mačiu
ką ...) Lietuvos problemas (po
litines, tautines, ūkines bei reli
gines) nagrinėja Sovietinės rea
lybės kontekste ir rašo bendra
jai laisvų Vakarų publikai. Štai 

' čia ir išsiskiria “senių” Lietu
vos laisvinimui paremti perdėtai 
puoselėjamos užsilikusios sim-

bolinės apraiškos — net okupa
cijos nepripažinimas (ne inkor
poracijos . ..) ar diplomatinės 
tarnybos likučiai. Tuo pačiu 
laiku, tie akademikai tinkamose 
vietose iškelia ir Sovietinės ag
resijos faktus bei pavergtų tau
tų politines aspiracijas.

Juozas Pažemėnas

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Kai skrido baltos burės, {vai
rūs solistai dainuoja B. Gorbuls- 
kio 14 estradinių dainų. 8 dol.

Aš tau saulėtos vasros linkiu. 
S. Klimaitė-Pautėnienė dainuoja 
B. Gorbulskio dainas. 8 dol.

Valio jaunystei. Los Angeles 
LB jaunimo ansamblis Spindu
lys įdainavo 11 įvairių lietuviš
kų dainų. 8 dol.

Lik sveikas. Raiša Urbonienė 
dainuoja B. Gorbulskio 16 estra
dinių dainų. 8 dol.

Visas šias plokšteles išleido 
Gintaras, Hollywood, Calif. Per
siuntimui pridedama 1 dol. Gau
nama Darbininko administraci
joj, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

REWARDS
Join us as a volunteer at 

the Wartburg Lutheran Home 
for the Aging. We need your 
skilia and offer the reward of 
personai satlsfactlon gained 
from glving lova and help to 
others. Please coli or stop In.

The Wartburg Lutheran 
Home for the Aging, 2598 
FuHon Street, Brooklyn, N.Y. 
11207. Vicki Burka, Volunteer 
Coordinator. 498-2340 x. 235.
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DARBININKUI / 
PAREMTI AUKOM

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratą, prisidėję au
komis už kalendorių, įvairius 
patarnavimus ar šiaip spaudą pa
rėmę:

32 dol.—A. Grigaitis, Amster
dam, N.Y.

24 dol. — V. BioSevas, James- 
burg. N.J.

Po 17 dol. — A Macams, 
Hagar Shores, Midi., kun. F. Ju
raška, Sunny Hills, Fla.

14 dol. — Z. Bacevičius, 
Brooklyn, N.Y.

Po 12 dol. — P. Bagdžiū- 
nas, Jamaica, N.Y., V. Meiliū
nas, _New York, N.Y., V. Gal- 

buogytė-Oken, Bronx, N.Y., kun. 
G. Vilčiauskas, Waterbury, 
Conn., 0. Rinkus, St. Peters
burg, Fla., V. Kamantas, Darien, 
III., E. Kemfert, Baltimore, Md. 
J. Budraitis, Woodstock, Conn., 
O. Skurvydienė, Harrison, N.J., 
A. Puzinas, San Mateo, Calif.

11 dol. — V. Kazakaitis, 
Brockton, Mass.

Po 10 dol. — P. Petrauskas, 
Shrewsbury, Mass., J. Ambra
ziejus, W. Roxbury, Mass., dr. 
V. Vygantas, Dalias, Tex., R. 
Kudžma, Little Neck, N.Y., 
A. Šimukonis, Richmond Hill, 
N.Y., E. Milerienė, Woodhaven, 
N.Y., J. Vaičjurgis, Dorchester, 
Mass.

8 dol. — J. Dailydė, Windsor, 
Ohio.

Po 7 dol. — P. Pecenkis, 
Elizabeth, N.J., kun. P. Sabulis, 
Watterbury, Conn., G. Rannit, 
Jamaica, N.Y., V. Akelaitis, Cle- 
veland, Ohio, M. Dirmantas, 
Glen Cove, N.Y., J. Simanis, 
Washington, D.C., dr. J. Stiklo- 
rius, Wallingford, Pa., T. Barz, 
Woodhaven, N.Y., J. Misevičius, 
Baltimore, Md., B. Sabecky, 
Linden, N J., J. Karpus, Brook-

lyn, N.Y., V. Ramanauskas, Kear- 
ny, N.J.. E. Liaugaudas, Parsip- 
pany. N.J., P. Tryle. Boston, 
Mas., J Babilius, So. Pasadepa, 
Fla., P. Gaigalas. Timmins, Ont, 
Canada. A Liauba. Cincinnati, 
Ohio, A Razutis, Los Angeles, 
Calif, A. Masaitis, Westfield, 
Mass., A. Kepenis, Pompton 
Lakęs, N.J., V. Didžiulis, Cliff- 
side Park, N.J., A. Damušis, 
Southfieid, Mich., J. Gavelis, 
No. Andover, Mass., A Cesonis, 
Harrisonville, MO, M. Karaska, 
Alexandria, VA V. Barius, Brid- 
geport, Conn., I. Kazlauskas, 
Great Neck, N.Y., J. Simaitis, 
Forest Hills, N.Y., A. Ridikas, 
Afton, N.Y., A. Garbauskas, Old 
Bethpage, N.Y., K. Kulys, Engle- 
wood, N.J., A. Zerr, Glenside, 
Pa., A. švagždis, Brighton, 
Mass., L. Simanavičius, Pough- 
keepsie, N.Y., P. Rasimas, Lin- 
derhurst, N.Y., K. Krušinskas, 
Keamy, N.J., H. Svoinickas, 
North Salem, N.Y.

Po 6 dol. — H. Yantosh, ’Rah- 
way, N.J., A. Arūnas, Woodha- 
ven, N.Y., A. Pūras, Richmond 
Hill, N.Y.

5.50 dol. — A. Juknevičius, 
Brockton, Mass.

Po 5 dol. — V. Kamantaus
kas, Nonvood, Mass., P. Mikšys, 
Leicester, Mass., I. Kučiauskas, 
Baltimore, Md., I. Juodaitis, 
Holden, Mass., W. Shereika, 
Livingston, N.J., A. Zavadzkas, 
New London, Conn., R. Kamins
kas, Hamden, Conn., L. Čer- 
nauskas, Astoria, N.Y., E. Marti
šius, Wrentham, Mass., V. Viz
barą, Cambria Hts., N.Y., A. Di- 
mas, Middle Village, N.Y., K. 
Vaitaitis, Westbrooke, Conn., K. 
Krulikas, St. Petersburg Beach, 
Fla., M. Dumbles, Arverne, 
N.Y., A. Petrash, Richmond 
Hill, N.Y., L. Alinskas, Clifton, 
N. J., V. Mickevičius, Bellflovver, 
Calif., Č. Sodaitis, St. Peters
burg Beach, Fla.

2422 WEST MAROUETTE ROAD 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: 312 925-6897

ummiraiiflAs
_ U. S.A.

UIIUNIM HIIUHIN
1981 kovo mėn. įnašai.

Santrumpa: atm. įn. — at
minimo įnašas. Suma, parašyta 
po pavardės, reiškia įnašų iš 
viso.

1 x $25.00 — Vaičjurgis Ar
vydas J., atm. įn. $665.00.

2 x $50.00 — Anysas Jonas 
$200.00, Petkevičienė-Paukš- 
tytė Ona, atm. įn. $150.00.

6 x $100.00 — ALT Sandaros 
24-ji kuopa Brocktone, MA 
$1,100.00, Bagdonas Kazimieras 
$100.00, Karys Jonas ir Joana 
$300.00, Jaras Petras atm. įn. 
$400.00, Sideravičius Pranas ir 
Marija $200.00, Strolis Vincas, 
atm. įn. $270.00.

1 x $110.00 — Ragelis An
tanas $410.00.

1 x $115.00 — Navickis Ka
zimieras ir Valerija, atm. įn. 
$315.00.

1 x $150.00 — Bulkaitis Vik
toras, Juzė, Jaunutis-Aurelijus, 
Saulytė, Johanna ir Aldona 
$250.00.

2 x 200.00 — Mackus Algi
mantas, poetas, atm. įn. $200.00, 
įamžina motiną, Leugoud Ed- 
ward $4,699.26.

2 x $300.00 — Jasulaitis Juo
zas $1,400.00, Australia, Urugva
jaus Lietuvių Kultūros Draugija 
$300.00, Uruguay, S.A.

1 x 1,000.00 — Urbonaitis 
Juozas $1,000.00.

Iš viso 17 narių — $3,100.00.
Lietuvių Fondas įžengė į tre

čią milijoną ir pagrindinis kapi
talas 1981.IV.7 pasiekė $2,046, 
053.94. Gautomis palūkanomis 
parėmė lietuvišką švietimą, kul
tūrą ir jaunimą $786,562.77.

Palikimai sudaro svarbią Lie
tuvių Fondo kapitalo dalį. Iki 
šiol palikimais gauta $510, 
811.96.

Sudarykime testamentus ir 
bent dalį turto palikime Lietu
vių Fondui. Testamente įrašy
kime šį tikslų pavadinimą:

"LITHUANIAN FOUNDA
TION, A NON-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT, ILLINOIS 
CORPORATION, 2422 W.

MARQUETTE ROAD, CHI- 
CAGO ILLINOIS 60629”

Visi statykite Lietuvių Fondą, 
nes gautomis palūkanomis re
miamas lietuvybės išlaikymas.

Po 4 dol.— K. Norvilą. Bnx>k- 
lyn. N.Y.. S. Licata. Center- 
reach. N.Y., J. Bliznikas, Union, 
N.J.. A Grabauskas, St. Peters
burg Beach. Fla., K. Jurkevi
čius. Wethersfieid, Conn., V. 
Laukaitis, Baltimore, Md.. kun. 
K. Baldys, Amsterdam, N.Y., M. 
Marijošius. Pt. Washington. N.Y.

Po 3 dol. — P. Stnnehs, St. 
Petersburg Beach. Fla.. S. Bolx*- 
lis. Plamvievv, N.Y., R. Kazlas, 
Hollis Hills. N.Y.

Po 2 dol. — J. Gomez. Long 
Island. N.Y.. J. Alekna. Ehnont. 
N.Y.. S. Račys, M ii ton, Mass.. 
J. Baužys. Keamy. N.J., A. Šim
kus. Dix Hills, N.Y.. A. Pash. 
Flushing, N.Y., A Šileika, Phila- 
delphia. Pa.. P. Elvis, Morgan- 
ville. N.J.. V. Budrecki, Eliza
beth, N. J., D. Sakas, Brook
lyn, N.Y., M. Jauniškis, E. 
Northport, N.Y., J. Kregždė, 
Cincinnati, Ohio, A. Verbyla. St. 
Petersburg Beach, Fla., R. Vilia
mas, ^Vashington, D.C., G. Vely- 
vis. No. Adams, Mass., dr. D. 
Aleksandravičius, Richmond 
Hill, N.Y., A. Gni<xlis, Wappin- 
gers Fls., N.Y., L. Banis, Cleve- 
land, Ohio, A. Lukoševičius, 
W<xxlhaven, N.Y., dr. E. Mokys, 
Cleveland, Ohio, J. Kowrack, 
Philadelphia, Pa., A. Budrcckis, 
Wollaston, Mass., S. Kaselis, 
Cincinnati, Ohio, L. Mathews, 
Ehnhurst, N.Y., kun. M. Cyvas, 
Albany, N.Y., F. Shablauskas, 
Richmond Hill, N.Y., S. Ralys, 
Amsterdam, N.Y., P. Lapinskas, 
N. Miami, Fla., dr. K. Valiūnas, 
New Rochelle, N.Y., R. Šileikis, 
New York, N.Y., V. Žilinskas, 
Pittsburgh, Pa., dr. A. Savičiū- 
nas, Akron, Ohio, dr. E. Len
kauskas, Pepper Pike, Ohio, V. 
Jonynas, Queens Village, N.Y., 
W. Žukauskas, Ft. Lauderdale, 
Fla., V. Mėlinis, St. Petersburg, 
Fla., J. Lapšys, Dedham, Mass., 
kun. A. Abračinskas, Norw<xxl, 
Mass., M. Korsack, Nashua, N.H., 

V. Augustinas, St. Petersburg 
Beach, Fla., V. Lukas, Pinellas 
Park, Fla., J. Sodaitis, Ormond 
Beach, Fla., J. Plikun, Wor- 
cester, Mass., J. Statkus, Ran- 
dolph, Mass., kun. A. Janso- 
nis, Pocasset, Mass., A. Mali
nauskas, Camden, N.J., V. Saba
liauskas, Colonia, N.J., dr. S. 
Skripkus, Keamy, N.J., J. Ra
mas, Elizabeth, N.J., R. Didžba- 
lis, Linden, N.J., V. Jankus, Del- 
ran, N.J., J. Palonis, Green 
Brook, N.J., R. Petronis, So. Bos
ton, Mass., J. Perminąs, Provi- 
dence, R. I., J. Kralikauskas,

Islington. Ont.. Caupda. V. Dul
kūs. Maryhml. N.Y.. 1. Sukluluus. 
Washh*gton, D.C.. dr. V. Ma
jauskas. Northvillr. Mich.. A. 
Bražėnas. Rlyal Oak. Mich.. K. 
Miglinas. Thimps<»nvillc. Conn..
M. Mackcwich. Pompano 
Bcachr. Fla.. J. Ratlunan. Brook
lyn. N.Y-. C. Sakas. C'h<'cktowa- 
ga, N.Y.. K. Vainius. Maspeth,
N. Y.. H. Calitis. Wtxxlhavcn. N. 
Y.. K. Kulntitis. Rahway. N.J.. J. 
Urbonas. Brooklyn. N.Y.. E. 
Gaižutis. Wsxxlhavcn. N.Y.. A. 
Amltrozicjus. Nvw York. N.Y.. J. 
Klivcčka. W<xxlhavvn. N.Y.. V. 
Jackūnas. ('Icanvatcr. Fla.. J. 
Pupininkas, St. Petersburg 
Beach. Fla.. G. Pažeinėnas. So. 
Windsor. Conn.. A. Lauraitis. 
Maspeth. N.Y.. V. Strolia, Fair 
Lawn. N.J.. V. Jau n.s, Metuclx‘n. 
N.J., A. Arlickas. lamg Island 
City, N.Y., V. Žukas, Great 
Neck. N.Y., A. Kiveta. Staten 
Island. N.Y.. V. Nakutavičiiis. 
Fishkill. N.Y. N.Y.. J. Gerdvi-
lienė, W<xxlhaven. N.Y., A. Zau
nius, Weehawken, N.J., O. 
Venskaitienė, Mississanga, Ont., 
Canada, J. Kapočius, Dorchester, 
Mass., J. Birutis, Orlando, Fla., 
Jesuit Fathers, Montreal, Que., 
Canada, C. Vilnis, St. Peters
burg Beach, Fla.

Po 1 dol. — S. Prakapas, 
Toronto, Ont., J. Ju<xlis, St. Pe
tersburg Beach, Fla., V. Wai- 
cule, Putnani, Conn.. A. Pikutis, 
Miami, Fla., M. Patrick, Mil- 
town, N.J., A. Andrews, Roselle, 
N.J., N. Kent, Valencia, Calif., 
B. Jurkevičius, Haverhill, Mass., 
H. Januškevičius, Yonkers, N.Y., 
V. Glaser, Wcxxlcliff, N.J.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

Pakeitęs adresą, rašyk admi
nistracijai, drauge pridėk ir savo 
seną adresą.

LIAUDIES INSTRUMENTŲ 
KURSAI LIETUVOJ

Kanklės — Birbynės — Skudučiai 
18 dienų kelionė su 11 dienų Vilniuj 
ir ekskursijomis 
birželio 13-28, 1981.............$1,549
11 DIENŲ KELIONĖ SU 6 

DIENOM LIETUVOJ
gegužės 11-21, gegužės 2U-30--------------------------------41,129
birželio 1-11, birželio 18-24------------------------------------ 41449
liepos 15-25, rugp. 15-25 ---------------------------------------- $1,249
rugsėjo 1-11 ——------- 41,129
spalio 1-11 ____________________________________ $1,089

Lankoma: Waršuvoj 2 dienos, VRnluj 8 dienos, Frankfurte 
1 diena; miegamieji vagonai traukiniu Iki Vilniaus Ir iš 
Vilniaus.

Oro kelionės su Lufthansa i* Bostono, New Yorko ir 
PhHsdsIphijos. Galima prisidėti Ir ii kitų miestų. Vietų 
skaičius ribotas. Dėl smulkesnių Informacijų kreiptis: 

BALTICTOURS
8 Whtte Oak Road 
Newton, MA 02168 

817 969-1180
Daromi giminių Iškvietimo dokumentai

LITHUANIAN COOKERY 
(Iii Engllsh, 318 pagis, prieš 8 doL)

Agronomas te. SlnkovičiMėe parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
ptasttelnlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 318 puri. Kaina 8 
doL Darbininkas, 341 HlgMand Mv<, Brooklyn, N.Y. 112C7.

Užšokau “LNhuantaa Coekory" už 8 doL Porsluntlmao- 
Pootage 88 c.

Vardas, pavardė ...................    -..... ..

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už priekMunus mokesčius pastoto modemlškuš apdraudos pienus.

Suslv. savo nariams moka dividendus Ir teikia pirmenybes 
prašant —■ gavimui mortgičlų.

Ncrj įsirašyti kreipkitės | SUSIV. CENTRĄ, P.O. Bos 32 (71-73 So. 
Washingten St). Wllkos Barro, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės j organizatorių Suslv. dkoktorlų BROMŲ 
BOBELį. 212 EMorts Leno, Woodhavon. N.Y. 11421. toL Ml 74837.

Maloniai kviečiame atostogaujančius Cape Code, Mass., 
apsilankyti istoriniame Sandwich miestelyje ir praleisti savo 
atostogas

SPRING HILL MOTOR LODGE 
351 ROUTE 6 A

EAST SANDWICH, MA. 02537
Jūra ir smėlis — pusantros mylios atstume
Dėl rezervacijų skambinti:

617 — 888-1456

AUGĖ IR VYTAS RASTONIA1

» j i, n

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MA8TERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

118-06 Myrtlo Avenue 
Richmond HHI, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modamos Įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica Ir Myrtlo Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais Ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kalnas
---------------------------------- T -

ORBITAIR INTERNATIONAL LTD. IR JONAS ADOMĖNAS RUOŠIA
ATOSTOGAS PRIE BALTIJOS

• Penkios kelionės ----- • VIa Flnnair — CSA
• Pirmos klasės sąlygos ~e*Palyda Iš JAV

• Prieinamos kainos
•'Tarptautiniai skrydžiai Iš Naw Yorko su pSmi 

patarnavimu
• Pirmos klasės viešbučiai su vonia (du kambary)
• Trys vslgymsi dieno] Lietuvoj, Baltuos srity, 

Rusijoj
• Intourlst vadovo patarnavimai
• Miestų lankymas, {skaitant bilietus ] muziejus
• Transportacija j aerodromus

• Amorkoa lietuvis lydės 15 ar daugiau kelelvki 
grupes Iš Now Yorko

e Tootrų lankymas
• Oro susisiekimas Rusioj
• Parūpinamos vizos j Rusija
• Vakam popigMoe kalnoa
• Depozitas 1M doL aamonkil
• Kelionėse lankoma Vilnius, Ryga, Talinas, 

Maakva. Lonlngradaa, Roma Ir Praha

Dienos ekskursas į Kauną ir pusės dienos vizitas į Trakus

ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD. 
20 EAST 46TH STREET 
NEW YORK, NEW YORK 10017

TOLL FREE (800) 223-7953
N Y STATE (212) 988-1500

Ptoaoo send mo your “froo” brochuro gtvlng completo Information Induding rstoė and datos on your
flva tourlng programs to tha Battlca.
Name

City A State----------------------------------------------------------------------------------------------------

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1981 METAIS 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

1- os SAVAITES KELIONĖS — $97540 IŠ NEW YORKO (GYVENANT DVIESE KAMBARYJE)

Balandžio mėn. 28 d. Rugsėjo mėn. 20 <L
Gogužės mėn. 3 d. Rugsėjo mėn. 28 d.
Gegužės mėn. 11 d. Spalio mėn. 4 d.

Gruodžio mėn. 21 d.

1-08 SAVAITES KELIONĖS—81099.00 IŠ NEW YORKO (GYVENANT DVIESE KAMBARYJE)

Birželio mėn. 14 d. Liepos mėn. 8 d. Liepos mėn. 28 d.

RugpMČIo mėn. 2 d. RugpMČIo mėn. 9 d.

2- ju SAVAIČIŲ KEUONĖS-IŠ NEW YORKO (GYVENANT DVIESE KAMBARYJE)
MdMe mėn. 21 d. — Vintus, Ryga, Leningradaa, Natolnkla 8147540
Llapoa aiėn. 13 d. — Vintus, 5 dlsaos Romoje 8147540

SKUBĖKITE REGISTRUOTISin VIETŲ SKAIČIUS RISOTASIIt
Kiekviena akskursSa aplankys vienai dienai KAUNĄ. Patyrp ekakurs*f vadovai lydės

Informavai Ir reetotracSai kreiptis Į: 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

9727 SOUTH WE8TERN AVENUE 
CHICAOO, ILLINOIS 90643 

TEU (312) 239-9797
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BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

HARTFORDO VAIDINTOJAI 
NEW YORKO SCENOJE

Kultūros Židiniui remti fon
das balandžio 11 buvo pasikvie
tęs Hartfordo apylinkės dramos 
mėgėjų ratelį su nuotaikinga 
Anatolijaus Kairio 3 veiksmų ko
medija “Ku-Kū”. Šio renginio 
iniciatorė buvo LK Fondo jau
nimo veiklos vedėja Lilė Milu- 
kienė. Jai padėjo parengimų va
dovas A. Česnavičius, uolios 
vaišių šeimininkės ir būrelis 
New Yorko jaunimo.

Teatriniai lietuvių spektakliai 
New Yorke yra retenybė, todėl 
poros šimtų žiūrovų skaičius ga
lėjo būti ir didesnis. Kurie atėjo 
— tikrai neapsivylė, o kurie pra
leido šią retą progą, tiem linki
me kitą kartą neapsigauti. Tiek 
daug vakarų praleidžiant įklim
pus į televizijos kanalus, lietu
viško žodžio menas savoje sce
noje yra malonus atsigaivinimas.

Hartfordo vaidintojai, su ko
medija “Ku-Kū” aplankę Bosto
no ir Philadelphijos vietoves, į 
New Yorką atvyko su trupučiu 
baimės, nes newyorkiečiai turi 
reputaciją kaip šalti žiūrovai ir 
nelabai draugiški šeimininkai. 
Po pasisekusio vaidinimo ir 
“karštos kavos bei šalto likerio” 
vaišių reikia tikėtis, kad tiek žiū
rovų, tiek vaidintojų nuomo
nės pasikeitė. Hartfordiečiai 
buvo priimti šiltai ir jų vaidyba 
scenoje ištirpdė užsilikusį abe
jingumą.

STASEI RUOKIENEI,
jų brangiai mamytei, mirus, savo mielas Seligenstadto 
klasė* drauges Gražiną ir Alvitą ir jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

Pats veikalas, neprofesionalo 
akimis žiūrint, nėra labai dėkin
ga dirva mėgėjų artistų persona
lui, bet režisorius Vytautas Zda
nys sugebėjo išgauti reikiamą 
nuotaiką ir efektą be priekaištų. 
Turinys sukasi apie šiek tiek 
praturtėjusios lietuvių šeimos 
Chicagoje nuotykius, vyriausiai 
namų poniai besistengiant pa
kilti į aukšto luomo viršūnes, o 
kitiem šeimos nariam atsiliekant 
nuo šio aristokratiško progreso. 
Kad surišus veikalo mintį su 
keistoku pavadinimu, gal už
tektų pasakyti, kad poniai Jo
naitienei galvoj sukasi šoferiai ir 
šunų parodos, o dukrai Gražutei 
ir jos seneliui Mykolui dar te- 
berūpi tėviškę primenantis Dai
navos stovyklos gegučių ku
kavimas. Iš to ir susidaro viso
kių niuansų ir komiškų situa
cijų konfliktas.

Ponios Jonaitienės rolę atliko 
Sofija Alienė su tokia eiga ir 
energija, kad ji kartais domina
vo visą sceną, ir žiūrovai neju
čiomis nekantriai laukė kiekvie
no jos pasirodymo. Jos užkre
čiantis gyvumas ne kartą išgel
bėjo vieną ar kitą blankesnę si
tuaciją. Ignas Simonaitis uošvio 
Mykolo rolėje jautėsi kaip 
namie, tuoj pat pagaudamas 
publikos simpatiją ir dėmesį. 
Vida Zdanytė be didelės mo-

Danutė ir Frank Rogers 

kyklos ir patyrimo sugebėjo su
kurti patrauklų charakterį Jonai
čių dukters Gražutės rolėje. Pet
ras Simanauskas, namų šeimi-

(nukelta j 12 psl.)

im «nos

yra

Iš V. Balsienės 
keramikos parodos 

Keramika — graikiškai 
molis. O keramikos menas 
gal vienas iš seniausių meno 
darbų, ir pati seniausia meno 
sritis. Keramika, degintas molis 
jau minima apie 6000 metų prieš 
Kritaus gimimą. Maždaug tuo 
laiku Mezapotamijoj šalia titna
ginių ir grūdinto akmens dir
binių rasta ir deginto molio 
žmonių ir gyvulių figūrėlių. O 
apie 5000 m. pr. Kristų puo
dai jau buvo gražios formos ir 
ornamentuojami. Apie 4000 m. 
pr. Kristų jau buvo ir dažytos 
keramikos. Atskiros kultūrinės 
sritys išvystė net skirtingus ke
ramikos tipus. Archeologai iš 
rastų iškasenų yra davę priešisto- 
rinėm kultūrom net atitinkamus 
vardus.

Keramika jau tais senaisiais 
laikais buvo žinoma anų laikų 

r pasauly. Yra rasta iš to laiko 
išlikusių labai gražių ornamen
tuotų vazų ir kita.

Lietuvoj keramika, kiek yra ži
noma, jau buvo rasta apie 12-tą 
šimtmetį. Statybinės keramikos 
turi Lietuvos gotikos pastatai, 

i Ji randama pilių griuvėsiuose ir 
Į kitur. Biržų muziejus turi kelio- 
I likos rūšių keramikos koklių 
Į rinkinį su heraldinėmis figūro

mis iš Radvilų rūmų, Pacų rū- 
Į.mų Kaune ir kitur. Senojoj

Valentinos Dargytės-Bal
sienės vaza ir lėkštė.

Lietuvoj buvo įsteigta eilė ke
ramikos dirbtuvių.

Keramika, degintas molis, ge
riau išsilaiko nei geležis. Ge
ležis surūdija, o degintas molis 
išlieka per tūkstančius metų.

Lietuvių Tautodailės Instituto 
Bostono skyrius balandžio 4-5 
surengė keramikos menininkės 
Valentinos Dargytės-Balsienės 
iš Toronto, Kanados, kerami
kos dailės darbų parodą. Paro
dos atidarymas įvyko bal. 4. 
vakare. Dailininkė Valentina 
Dargytė-Balsienė įdomiai kal
bėjo apie keramikos meną ir to 
meno technikas.

Parodoj ji turėjo išstačius! dau
gybę įvairių keramikos meno 
darbų, net ir porceliano dirbi
nių. Porcelianas yra viena kera
mikos rūšių. Jam naudojamos 
žaliavos yra molis, lauko špatas, 
kvarcas ir kitos medžiagos. Por
celianą deginant, jis paden
giamas stiklo sluoksneliu gluo- 
da (glazūra).

V. Balsienės keramikos darbai 
tikrai įdomūs, gražūs ir vertingi.

Su dailininke kartu buvo atvy
kęs jos vyras inž. Vytautas Bal
sys. Jie buvo apsistoję pas inž. 
Bronių ir Ireną Galinius, o taip 

pat susitiko ir daugiau senų pa
žįstamų.

P. Žitkus

April Fool’s Day Party”
Joe Ciasper (Juozas Kasperas) 

balandžio 5 Lietuvių Piliečių D- 
jos salėj So. Bostone surengė jo 
kandidatūrai į Bostono miesto 
City Council populiarinimui 
renginį, pavadinęs “April Fool’s 
Day Party”. Prisirinko pilna Pi
liečių D-jos salė. Buvo vaišės, 
muzika, šokiai. Mum tikrai svar
bu susirūpinti politika, todėl Joe 
Casper reikia remti. Žinoma, 
čia reikia ne vien balsų, bet 
ir pinigų. Ir turėtume jam pa
dėti.

Laisvės Varpo koncertas
Laisvės Varpo pavasarinis 

koncertas vyks balandžio 26, per 
Atvelykį, 3 vai. p.p. šiuo 
kartu kreipiamas dėmesys į vie
tinius menininkus. Dainuos, so
listas Benediktas Povilavičius ir 
komp. Jeronimo Kačinsko suda
rytas styginis kvintetas atliks 
Vytauto Bakšio, Juliaus Gaidelio 
ir Jeronimo Kačinsko kūrinius.

Laisvės Varpas garsina lietu
višką žodį, lietuvių meną, rū
pinasi visais mūsų politiniais ir 
visuomeniniais reikalais. Tą 
mes visi turim prisiminti.

Atvyksta dail. Alfonsas Dargis
Atvelykio savaitgalį, balan

džio 25-26, Bostone yra ren
giama dail. A. Dargio tapybos 
paroda, kuri vyks Lietuvių Pi
liečių D-jos II-tro aukšto salėj. 
Parodą globoja vyr. skaučių Ži
dinys. Šia proga atvyksta ir pats 
dailininkas iš Rochesterio. Paro
dos atidarymas bus šeštadienį, 
bal. 25, 7:30 vai. vak. Kalbės 
dail. V. Vizgirda: “Dargio kūry
ba lietuvių dailės sąrangoje”, 
pailiustruodamas skaidrėmis. 
Sekmadienį parodą bus galima 
lankyti nuo 12 iki 5 vai. vak.

Duok Darbininką paskaityti 
savo kaimynui ir paragink užsi
prenumeruoti.

Tomas Venclova atvyksta 
į Bostoną

Gegužės* 3, sekmadienį, 5 v. 
popiet So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos Il-ro aukšto sa
lėje rengiama literatūros popie
tė. Poetas Tomas Venclova kal
bės apie okupuotos Lietuvos 
poeziją, skaitys savo eilėraščius, 
atsakys į klausimus. Aktoriai 
Irena Veblaitienė ir Vytautas 
Valiukas popietę praturtins dai
liuoju skaitymu. Popietę rengia 
Kultūriniai subatvakariai. Bosto
no ir apylinkės lietuviai kviečia
mi atsilankyti.

Dail. Alfonso Dargio kūrinių 
parodą balandžio 25-26 rengia 
Bostono vyr. skaučių židinys.

Laisvės Varpo koncertas įvyks 
balandžio 26, per Atvelykį, So. 
Bostone Lietuvių Piliečių D- 
jos salėj.

Popietė su poetu Tomu Venc
lova įvyks gegužės 3 Liet. Pi
liečių draugijos II-tojo aukšto 
salėj. Rengia Kultūriniai subat- 
vakariai.

Motinos Dienos minėjimas 
įvyks gegužės 3 Tautinės S- 
gos namuose 484 E. 4-ji gatvė 
S. Bostone.

Šv. Petro lietuvių parapijos 
sueiga-reunion vyks gegužės 17 
Lantana restorane, Randolph, 
Mass.

LAISVĖS VARPAS Sekma
dieniai* 11:30-12:10 vai. 740 
banga iš WCAS 12:10-1:00 vai. 
1460 banga iš WBET Vedėjas 
Petras Viščinis 173 Arthur 8t, 
Brockton, MA 02402 Telef. (617) 
586-7209

BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 bangos sekm. nuo 1 Iki 
1:30 vai. Veda S. ir V. Minkai, 
502 E. Broadway, So. Boston, 
Mas*. 02127. Telef. 268-0489. 
Parduodama* Darbininkas. Di
deli* lietuviškų knygų pasirinki

STASEI RUOKIENEI
mirus, dukteris Alvitą ir Gražiną su šeimomis, taip pat 
visus artimuosius giliai užjaučia

Paulina ir Vytautas Veršeliai
Genė ir Petras Šlapeliai

A.A. BRONISLAVAI VERBYLIENEI
mirus, jos vyrui Albinui reiškiame nuoširdžiausią už
uojautą.

V. Augustinas
J. Gasiliūnienė 
Ir. ir A. Mačioniai 
M. ir P. Vasiliauskai 
S. ir S. Vaškiai

Diplomato Leopoldo Dymšos žmonai

IRENAI DYMŠIENEI

mirus, dukrai Marijonai Ogdenlenei Ir šeimai reiškia 
užuojautą

LB Stamfordo apylinkė

Stamfordo B alfo skyrius

8114846Norl įsigyti lietuvišką knygą* 
skambink į Darbininko administ
raciją — 827-1351. Prašyk, kad 
pasiųstų knygą į namus.

8111240
8106640 (su Varšuva)
8130240 (su Ryga)
8114840

— 8101940
— 8113640 (su Ryga)

birželi© 4- 
blrželioll—

MASKVA/VILNIU8:

8161646

Mūsų mylimam vyrui, tėveliui, uošviui Ir seneliui

A.A. STASIUI LUŠIUI
mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems, pareiškuslems mums 
užuojautą didžio liūdesio dienose.

Nuoširdžiai dėkojame:
Šv. Petro parapijos klebonui kun. A. Kontautui už mal

das koplyčioje. Už koncelebracines iv. Mišias kun. A. 
Kontautui, kun. St Ylai, kun. A. Baltrašiūnui ir visiems 
kunigams, palydėjus lems į Milto no kapines.

Prel. V. Balčiūnui už prasmingą pamokslą.
Solistui B. Povilavičiui, giedojusiam per šv. Mišias.
Visiems užprašiusiems šv. Mišias už velionio sielą, 

už gėles, puošusias jo karstą ir pareiškusiam* užuojautą 
žodžiu, laiškais ir spaudoje.

Visiems gausiai aukojusiems Lietuvos Laisvės Fondui.
Dr. Česlovui Masaičiui už turiningai pravestą atsisvei

kinimą.
Ateitininkams sendraugiams už parinktus skaitymu* 

ir maldas koplyčioje.
LKVS-go* pirmininkui ir nariams, budėjusiam* prie 

karsto ir jį papuošusiems Lietuvos vėliava.
Laidotuvių direktoriui J. Lubinui už nuoširdų patar

navimą.

Nuliūdę: žmona Marija, dukros Irena ir Vida, 
žentai ir vaikaičiai

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

Jonas Vizbaras-Sūduvas, Al- 
šėnų Kunigaikštytė. Premijuotas 
romanas. 8 dol.

J. Savasis, Laisvos atostogos. 
Novelės. 6 dol.

Janina Narūnė, Pirmūnės aka- 
demikės. 12 dol.

Persiuntimui pridedama 50 
arba 1 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd. Brooklyn, NY 
11207.

TRANS-ATLANTICTRAVEL SERVICE, INC.

BRIIK-BV-mmL
Pastoge paid both uuoųs

Thnts utini BRnKin&BVtMftis 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- | 
mal. Tai taupymas paltu So. Boston Savinga |

\ Bank būdu. Ar juma reikia plnigua padėti į ban- '*
ką ar juos ataiimtl, tai galite atlikti narni* bet 

kuriuo laiku. Jūaą akintą gavąa, bankaa tuoj j- 
traukia aumą Į aąakaitą. Prialdeda ir užtlkrlnl- 

maa, kad jūaą pinigai P*,no auktčiauakia
procantua, ' -yr' 

I ■F leftttiamua j ate tymų. « ■ 
lengvo taupymo bū- .* _

do per paltą akambinklt Mr. 
Donahue 268-2500

arba ralykft paduota ta adreaaia.

iOrtYS TU f 1EADER

1981 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO/NEW YORKO
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Didįjį Penktadienį, balandžio 
17, yra pilnas pasninkas. Katali
kai įpareigojami ta dieną susi
laikyti valgyje. Leidžiama valgy
ti tik tris kartus dienoj — vieną 
kartą sočiai privalgyti, o du kar
tus tik užkąsti.

Lietuvos vyčių Vidurinio At
lanto apskritis balandžio 26, sek
madienį, nuo 12 vai. iki 5 vai. 
vak. Maspethe, V. Atsimainymo 
lietuvių parapijos salėj rengia 
lietuvišką festivalį. Bus išstatyti 
lietuviški drožiniai, knygos, 
plokštelės, įvairūs suvenyrai. 
Bus demonstruojama lietuviškų 
margučių ir šiaudinių kalėdinių 
papuošalų gaminimas. Veiks 
lietuviška virtuvė. Meninę pro
gramą atliks Elizabeth, N.J., tau
tinių šokių grupė Liepsna 3 vai. 
popiet. Įėjimas nemokamas.

N.Y. jaunučių, jaunių ir vyr. 
moksleivių ateitininkų numaty
tos sueigos balandžio 25 ne
įvyks. Sueigos atšaukiamos, nes 
tą dieną nebus lietuviškos mo
kyklos. Kitos sueigos bus kaip 
planuota — gegužės 16.

Tautos Fondo metinis suva
žiavimas bus gegužės 2 Kultūros 
Židinyje. 8:30 v.r. pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje mišios už 
mirusius ir gyvus Fondo na
rius, 9 v.r. Kultūros Židinio ma
žojoje salėje registracija.

Kultūros Židinio tradicinė pa
vasario šventė įvyks gegužės 
17. Šį kartą gegužinėj dalyvaus 
ir programą dainomis bei šokiais 
atliks šeštadieninės Maironio 
mokyklos jaunimas. Šventė pra
sidės 12 vai. pamaldomis ir 
trumpomis iškilmėmis prie kry
žiaus. Paskui Židinio kieme at
viram ore užkandžiai, gėrimai, 
žaidimai, loterija ir kitos links
mybės. Visi kviečiami planuoti 
sutikti pavasarį lietuviškoj gegu
žinėj Kultūros Židiny.

Margučių vakaras bus balan
džio 25, šeštadienį, 7:30 v.v. Fi- 
Fi restorano salėje, 94-05 Ja- 
maica Avė. Pradžioje bus mar
gučių kontestas, paskui vakarie
nė. Vakarą rengia Liet. 
Darbininkų Draugijos 7 kuopa. 
Jos pirmininkė Bronė Spūdienė 
kviečia visus atsilankyti.

Joana ir Jonas Kariai, švęs
dami vedybinio gyvenimo 55 
metų sukaktį, atsiuntė Darbinin
kui 30 dol. auką, o taip pat 
ta proga sveikina visus savo 
draugus ir bičiulius bei Darbi
ninko štabą Šv. Velykų proga.

Vladislovas Geibavičius šv. 
Velykų proga sveikina savo gi
mines ir draugus per laikraštį 
ir skiria auką Darbininkui.

Vladislovas Geibavičius, agro
nomas, gegužės 12 švęs 90 metų 
amžiaus sukaktį.

Gateway federalinės valdžios 
parkas, kuris apima Floyd Ben- 
nett aerodromą, gegužės 18-25 
rengia to aerodromo 50 metų 
sukakties minėjimą. Renkamos 
fotografijos ir kiti istoriniai ob
jektai parodai. Iš šio aerodromo 
nuo 1930 metų (trečiajame de
šimtmetyje), atlikta visa eilė is
torinių skridimų. Jų tarpe yra ir 
Dariaus ir Girėno skridimas. Ieš
koma istorinė medžiaga, nuo
traukos, pašto ženklai ir kita. 
Paroda bus tvarkoma rūpes
tingai ir visi paskolinti daiktai 
bus kruopščiai saugojami. Paro
dos patalpos bus 24 valandas 
saugomos JAV marinų karių. 
Turintys tokią medžiagą ir as
menys, kurie galėtų perduoti 
savo prisiminimus ir įspūdžius 
istorinei dokumentacijai, prašo
mi nedelsiant susisiekti su New 
Yorko Dariaus-Girėno komiteto 
pirmininke Brone Spūdiene, 88- 
33 Elderts Lane, VVoodhaven, 
N.Y. 11421. Tel. 212 296-3631.

K. Židinio A. Maceikos vardo 
biblioteka dėkoja tiem, kurie at
siuntė jai knygų, laikraščių 
komplektų: A. Musteikiui iš 
Detroito, M. Šimkui iš Baltimo- 
rės, J. Smailiui iš Omahos, ir 
M. Jauniškiui iš East Northport. 
Biblioteka taip pat praneša, kad 
per Velykas ji bus uždaryta.

Birutė Kidolienė balandžio 5 
buvo išvykusi su paroda į Phi- 
ladelphiją, kur Šv. Andriejaus 
parapijos salėje buvo skautų mu
gė. Buvo išstačiusi 52 siuvinė
to gobeleno darbus. Iš jų 6 par
davė. Drauge su ja parodoje su 
medžio drožiniais dalyvavo ir 
Mindaugas Jankauskas.

bus balandžio 26, sekmadienį, 4 v. popiet 
Kultūros Židinyje

Meninę programą atliks dramos aktorius 
VYTAUTAS VALIUKAS ir IRENA VEBLAITIENĖ

Laimėjimam leidžiamas dali. Ringallės Zotovienės Ir 
dali. Prano Lapės paveikslai

Įėjimo auka 8 dol.
POPIETĘ RENGIA IR VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA

LMK FEDERACIJOS NEW YORKO KLUBAS

Kun. prot. Antano Rubšio nau
jos knygos “Raktas į Naująjį 
Testamentą” (II tomas) pristaty
mas New Yorko lietuviškai vi
suomenei įvyks gegužės 24, 
sekmadienį, 4 vai. popiet Kultū
ros Židinyje. Apie knygą kalbės 
sesuo Onutė Mikailaitė iš Put- 
nam, Conn. Bus galima įsigyti 
šio veikalo pirmą ir antrą tomus. 
Knygos pristatymą rengia Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akade
mijos New Yorko židinys.

American Friends of Anti-Bol- 
shevik Bloc of Nations, Ine., 
organizacija rengia visuotinį sei
mą gegužės 2-3 The Hotel Roo- 
sevelt patalpose, 45th St. ir Ma- 
di.son Avė., Manhattane. Šios or
ganizacijos New Yorko skyriaus 
prezidentas yra Peter Wytenus.

Vytautas Kidolis, uolus skautų 
veikėjas, buvęs Tauro tunto tun- 
tininkas, balandžio 11 savo šei
mos tarpe atšventė 60 metų su
kaktį.

Iškilminga šv. Jurgio New 
Yorko skautų-skaučių sueiga, tu
rėjusi įvykti balandžio 12, nu
kelta į gegužės 9, šeštadienį, 
tuoj po lituanistinės mokyklos 
pamokų. Sueiga bus Kultūros 
Židinio didžiojoje salėje.

Lietuvių kunigų rekolekcijos, 
rengiamos Kunigų Vienybės, 
bus birželio 8-12 Putname, sese
lių vienuolyne. Prasidės birželio 
8 d. 6 v.v. vakariene, baigsis 
birželio 12 d. 12 vai. pietumis.

Vaižganto Kultūros Klubo po
pietė, kuri buvo skelbta paren
gimų kalendoriuje, balandžio 25 
neįvyks.

LK Federacijos N.Y. ir N.J. 
apskrities metinis seimelis šau
kiamas birželio 7 d. po 11 vai. 
mišių. Kartu įvyks ir Katalikių 
Moterų Sąjungos N.Y. ir N.J. ap
skrities atstovių suvažiavimas. 
Seimelis ir suvažiavimas bus 
Apreiškimo parapijos salėje.

Ieškomas kambarys su baldais 
Woodhavene ar Richmond Hill. 
Pageidaujama, kad būtų galima 
naudotis virtuve. Kas turėtų tokį 
kambarį, prašom skambinti tel. 
MI 7-3971.

Parduodami lietuviški tauti
niai drabužiai, parvežti iš Lie
tuvos. Dydis 16-18. Taip pat 
gaunami marškinėliai (T-shirts) 
su lietuviška trispalve ir Vytim, 
su užrašu Lithuanian Power 
(small, medium, large, X-large). 
Kaina po 5 dol. Persiuntimui pri
dedamas 1 dol. Gaunama Dar
bininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Ieškomas mažas butas vyres
nio amžiaus moteriai Woodha- 
veno arba Richmond Hill rajone. 
Skambinti 516 922-1760.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3500. Vak., savaitgaliais: 201 
654-3756.

Jonas Juškus, muzikas iš Aust
ralijos, Mellxnimo, lankėsi New 
Yorke ir svečiavosi pas Vitalį 
ir Mariją Žukauskus. Balandžio 
6 išskrido į Los Angeles, kur 
gyvena jo dukra. Iš ten keliau
ja atgal į Melboumą.

Vytas Pelda, architektas, iš
buvęs New Yorke 12 dienų ir 
svečiavęsis pas J. ir A. Laucevi
čius W<xxlhavene, balandžio 10 
išskrido į Torontą, kur per Vely
kas jis rengia savo sesers dail. 
Ados Peldavičiūtės parodą.

VELYKOS 
APREIŠKIMO 
PARAPIJOJE

Didijį Ketvirtadienį skaitytos 
mišios bus 9 v.r. Iškilmingos 
Paskutinės vakarienės mišios ir 
procesija — 7:30 v.v.

Didįjį Penktadienį Kryžiaus 
pagarbinimo pamaldos ir komu
nija bus 3 v. popiet.

Didįjį Šeštadienį Velykų Vigi
lijos pamaldos ir mišios 7:30 v.v.

Velykų rytą Prisikėlimo mi
šios ir procesija 6 v.r. Kitos 
mišios — kaip sekmadienį 8:00, 
9:30 ir 11:00 vai.

Išpažinčių klausoma: trečia
dienį — 4:30-5:00, 6:00-6:30, 
D. Šeštadienį — 4:30-6:00.

Visi kviečiami kuo gausiau da
lyvauti Prisikėlime ir Velykų 
ryto mišiose.

VELYKINĖS PAMALDOS 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJE

D. Ketvirtadienį mišios 8 v.r. 
ir 7:30 v.v. Po mišių procesija 
ir adoracija. Išpažinčių klausoma 
prieš kiekvienas mišias.

D. Penktadienį — iškilmingos 
liturginės pamaldos ir komunija 
3 v. popiet.

D. Šeštadienį — Velykų vi
gilijos mišios 8 v.v. Išpažinties 
klausoma nuo 4 iki 5:30 v.v.

Velykų rytą mišios 9 v. ir 11 v.

Henrikas Kačinskas balandžio U A D DO
11 grįžo iš ligoninės ir toliau gy
dosi namuose, stropiai prižiūri- VAIDINTOJAI 
mas žmonos Sofijos. Staiga ir 
sunkiai jis buvo susirgęs kovo 
22. Tą dieną buvo išgabentas į 
Chipley, Fla., ligoninę,, kur tuoj 
buvo padaryta sudėtinga vidurių 
operacija. Sofija ir Henrikas Ka
činskai anksčiau gyveno New 
Yorke, į Sunny Hills išsikėlė 
1979.

(atkelta U 11 psl.)

Lietuvės motinos pagerbimas 
bus gegužės 10 tuoj po 11 
vai. mišių. Pagerbimas bus Ap
reiškimo parapijos salėje. Ren
gia LB I-oji apylinkė drauge su 
LKM Sąjungos 29 kuopa.

Aprašant sveikinimus Alek
sandro Vakselio pagerbime, ne
tyčia buvo praleistas Laisvės 
Žiburio rėmėjų sveikinimas, 
kurį pasirašė Antanas Diržys." 
Sveikino raštu.

Patikslinimas. Darbininko 
Nr. 15, šeštam puslapy išspaus
dinto atviro laiško autorius yra 
ne Jonas, bet Juozas Pažemėnas.

MIRĖ

Stefanija Čekavičienė, 84 
metų, gyvenusi 111 St., Rich- 
mond Hill, N.Y., mėrė balan
džio 10. Buvo pašarvota M. Ša
linskienės šermeninėje. Palai
dota balandžio 14 iš Apreiški
mo parapijos 'bažnyčios Cypress 
Hills kapinėse.

Stasė Ruokienė, 75 metų, gy
venusi VVoodhavene, mirė ba
landžio 10. Buvo pašarvota M. 
Šalinskienės šermeninėje. Pa
laidota balandžio 13 iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios St. 
Charles kapinėse.

Irena Dymšienė, 79 metų, gy
venusi Stamforde, Conn., mirė 
balandžio 8. Palaidota balandžio 
11 Stamforde, Conn. Liko dukra 
Marija Ogdon. Velionė buvo 
Leopoldo Dymšos žmona. Jis bu
vo Lietuvos pasiuntinybės pata
rėjas Berlyne ir Rygoje, nuo 
1936 Lietuvos gen. konsulas Ka
raliaučiuje. Atvykęs į Ameriką 
su šeima, apsigyveno Stamforde, 
kur ir mirė 1959 kovo 25.

ninkas Jonaitis, buvo pateisina
mai pasipiktinęs žmonos fan
tazijų vaisiais ir žmogiškai silp
nas prabanginių naktinių marš
kinių vilionėje. Ponios Jonaitie
nės draugės Rozalija Bubnienė 
(Birutė Zabulienė) ir Janina 
Raudienė (Izabelė Simanaus- 
kienė) seėkmingai papildė vaidi
nimo turinį ir charakterį savo 
rolėm. Taip pat efektingas buvo 
ir dailininkas Šarka (Paulius 
Bernotas) bei muzikos mokyto
jas profesorius Gaida (Rimvydas 
Dragūne vilius), abu Chicagos 
šarlatanai, pasigavę progą iš
naudoti ponios Jonaitienės iliu
zijas. Savo vietoje, nors ir be 
didelio įspūdžio, buvo ir jauni
mas — Niki Raudys (Romual
das Zabulis) ir šunų gydytojas 
(Linas Simonaitis). Galima juos 
peikti ar kritikuoti, bet taip pat 
galima ir džiaugtis, kad gražūs 
lietuviškai kalbą jaunuoliai da
lyvauja kultūrinėje veikloje.

Kiekviena kūrybinė grupė turi 
iniciatorių ir vykdytojų bran
duolį. Hartfordo vaidintojų siela, 
jų administratorė ir globėja yra 
Birutė Zabulienė, o veiksmo ir 
išraiškos kūrėjas — režisorius 
Vytautas Zdanys. Jiem dėkingi 
nevvyorkiečiai už jų darbą ir pa
sišventimą. O New Yorko Kultū
ros Židinio Fonas dėkingas Li
lei Milukienei už jos drąsią idė
ją ir pastangas atsikviečiant 
Hartfordo vaidintojus į Židinio 
sceną.

Hartfordas dar ne viską paro
dė. Nedidelis miestas ir ne daug 
ten lietuvių, bet jų gyvybė ir 
energija žadina visus iš žiemos 
miego. Jeigu tikrai norime įsi
tikinti Hartfordo lietuvių rene
sansu, tai priimkime jų kvieti
mą ir keliaukime į Amerikos ry
tinio pakraščio lietuvių tautinių 
šokių šventę, kuri įvyks gegužės 
31 naujoje Trinity College audi
torijoje, patraukliam Hart
fordo mieste, Connecticut vals
tijos ir šio pavasario lietuviškos 
veiklos sostinėje.

Alg. Š.

AMERIKOS RYTINIO PAKRAŠČIO LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 

RUOŠIA J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ—HARTFORDO APYLINKĖ 
1981 GEGUŽĖS 31

TRINITY COLLEGE, FERRIS ATHLETIC CENTER 
BROAD STREET, HARTFORD, CT. 

PROGRAMOJE 300 ŠOKĖJŲ
JIEMS AKOMPONUOS 30 ASMENŲ ORKESTRAS 

ŠEŠTADIENI GEGUŽĖS 30:7:30 V.V. SUSIPAŽINIMO VAKARAS 
LIETUVIŲ KLUBE, TAURO RESTORANE, 227 LAWRENCE 8T„ HARTFORD, CT.

SEKMADIENĮ GEGUŽĖS 31: 9:00 VA. ŠV. MIŠIOS ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIOJE, 
51 CAPITOL AVĖ., HARTFORD, CT.

200 V.P.P. TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

PRAŠOME BILIETUS (VISI PO 58.00) IŠ ANKSTO ĮSIGYTI PAS BIRUTĘ MONACO, 
26 RICHARD RDM MANCHE8TER, CT. 06040, ČEKIUS RAŠYTI: 

LITHUANIAN FOLK DANCE FE8TTVAL

LAISVES ŽIBURYS
švenčia 15-kos metų veiklos sukaktį.

Šia proga Bostono lietuvių dramos sambūris Ir 
Lietuvių etnografinis sambūris stato 

ANTANO GUSTAIČIO

šviesios nuotaikos lietuviško kaimo dramą

SEKMINIŲ VAINIKAS,
perpintą dainomis, šokiais ir humoru, 

šeštadienį, gegužės 2 d., 7 vai. vak. punktualiai
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

REŽISUOJA AKT. ALEKSANDRA GUSTAITIENĖ 
DEKORACIJOS DAIL. POVILO MARTINKAUS 
SCENOS APŠVIETIMAS FILM. ROMO ŠLEŽO 
GRIMUOJA RAŠYT. STASYS SANTVARAS

Po vaidinimo šokiai. Gros naujas ukrainiečių orkestras. Dainuos “Jinai Ir trys gintarai".
Valgių ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse 
Turtinga loterija
Baliui stalus iš anksto galima užsisakyti pas Birutę Labutlenę (212) VI 7-5550

Visos vietos numeruotos. Bilieto kaina 7 dol. Jaunimui iki 15 motų — 5 dol., 
gaunami tik prie įėjimo.

Patartina bilietus įsigyti Iš anksto paštu arba pas platintojus. Paštu: čekį atitin
kamai sumai ir sau adresuotą su pašto ženklu voką siųsti Lithuanian Radlo CM) 
vardu 217-25 54 Aro., Bayslddo N.Y. 11364.

PLATINTOJAI:

NEWJERSEY:

NEWYORK:

A Diržys TA 7-8789

Virus atsilankyti kviečia

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 V AL. RYTO

R. Kazys 760*3300; 220-0134 
G.8. Kudkfca 236-0724

LAISVES ŽIBURIO 
RADIJAS
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