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KUNIGU Velionis buvo gimęs 1908 sau
sio 5 Luciūnų k., Ukmergės 
apskr. Mokėsi Ukmergės gimna
zijoj, Kauno Kunigų seminarijoj 
ir Vytauto Didžiojo universi
tete. Kunigu įšventintas 1932.

Baigęs kunigų seminariją, St.

Prienų parapijos vikaras kun. 
Antanas Gražulis 1981 kovo 18 
buvo pakviestas aplankyti Prie-

Tardymal Prienuose
Prienų I vidurinėje mokyklo

je buvo tardomos mokinės: V.

Kun. prot Stasys Yla mirė 
1983 kovo 24, ketvirtadienį, 4 
vai.,ryto Loretto ligoninėj, Chi- 
cagoj. Pervežtas laidoti į Put- ■ 
asm, Conn., kur daugelį metų 
gyveno. Maruos Nekalto Prasi- 
dtjkRBo seserų koplyčioj kovo 27, 
sekmadienį 4 vai. popiet buvo 
gedulingi mišparai. .Palaidotas 
kovė 28, pirmadienį, seselių ka
pinaitėse.

šiai pyko, kad juose dalyvauja 
tėvai su savo vaikais.

I pateiktus klausimus Ona

BAUDŽIA UŽ SUSITIKIMĄ
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
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Savaitės 
įvykiai

M*^

rinkos valstybės nesutiks per
vertinti jų piniginių vienetų, 
rinkos valstybės peržiūrėjo jų 
valiutų vertę ir nusprendė V. 
Vokietijos markės vertę pakelti 
5.5 proc., o Prancūzijos franką 
nuvertinti 2.5 proc.

10 Vakarų Europos valstybių, 
JAV ir Kanada pasirašė sutartį, 
įgalinančią nusikaltėlius jiem 
teismo skirtas bausmes atlikti 
savo valstybės kalėjimuose.

Tarp Kinijos ir Sov. S-gos 
vykusios derybos dėl santykių 
pagerinimo savo tikslo nepasie
kė, ir Kinijos delegacija sugrįžo 
namo.

Iš Hondūras į Nikaragvą įsi
veržė per 1000 partizanų ir po 
kovų užėmė porą miestų. Nika
ragva pagrasino, kad dėlto susi-, 
darė pavojus kilti karui tarp jos 
ir Hondūras ir pareikalavo su
šaukti J.T. Saugumo tarybos po
sėdį jos skundui prieš JAV 
svarstyti.

Izraelio parlamentas krašto 
prezidentu išrinko opozicinės 
Darbo partijos kandidatą Chaim 
Herzog.

Prancūzijos min. pirmininkas 
Piene Mauroy ir visas jo kabi
netas, nuvertinus franką, atsi
statydino. Prezidentas pavedė

Bagrėno kaimų tikinčiuosius ir 
pašventinti jų namus.

Tardoma bMfotafco*

ninkui sudaryti naują ministerių 
kabinetą.

Europos bendrosios rinkos 
valstybių vadai paragino JAV 
prezidentą Reagan pasiūlyti 
Sov. S-gai naują vidutinės to- 
linašos branduolinėm raketom 
Europoj sumažinti planą, pa
smerkė Izraelį už naujų sodybų 
arabų žemėse steigimą ir pa
reikalavo, kad visos svetimos 
kariuomenės pasitrauktų iš Li
bano.

Apie 70 JAV karinių patarėjų 
buvo pasiųsti į Libaną jo ka
riuomenei apmokyti.

Sov. S-gos gen. štabo virši
ninkas maršalas Nikolai V. Ogar- 
kov pareiškė, kad, panaudojus 
prieš Sov. S-gą Europoj išdėsty- 
simas JAV raketas, Sov. S-ga 
tuoj pat atsilygintų ir paleistų 
savo raketas į JAV.

JAV jūrų pėstininkų, komen
dantas gen. Robert A. Barrow 
pasiskundė gynybos sekretoriui, 
kad Izraelio kariai Libane, siek
dami politinių tikslų, nuolat su
kelia rimtų nesusipratimų su 
JAV taikos priežiūros dalinių 
kariais. Izraelis aiškina, kad to
kie nesusipratimai įvykstą Izrae
lio kontroliuojamoj teritorijoj.

Izraelio okupuoto vakarinio 
Jordano kranto karinis vadas 
paragino ten gyvenančius žydus 
nešaudyti į akmenis mėtančius 
arabų jaunuolius.

Britanija nutarė rugsėjo 19 
suteikti nepriklausomybę jos 
valdytom Karibų jūros St Kitts- 
Nevis salom.

Jeruzalėj vykusi Pasaulio kon
ferencija dėl sovietų žydų parei
kalavo, kad Sov. S-ga atidarytų 
emigracijos vartus norintiem iš
vykti žydam, paleistų įkalintus 
žydų aktyvistus, nutrauktų vy
riausybės remiamą antisemitiz
mą ir nepersekiotų norinčių 
išlaikyti savo kultūrą ir religiją

Izraelis atsisakė savo anks
tyvesnių reikalavimų ir sutiko 
pasidalyti su JAV savo patyri
mais apie sovietų ginklų veiki
mą ir taktiką Libano karo metu.

Izraelis numato vakariniam 
Jordano krante šiais metais į- 
steigti 15 naujų karinių sodybų 
ir kitas 8 karines sodybas pa
versti civilinėm.

1981 kovo 30 pas Prienų rajo
no vykdomojo komiteto pava
duotoją K. Morkvėną buvo iš
kviesta Ašmintos apylinkės 
bibliotekos darbuotoja Ona 
Vaitauskienė. „

Ją puolė, kam kultūros dar
buotoja eina į bažnyčią, vedasi 
dukrą, kam sudaro sąrašą žmo
nių, kurie laukia ateinančio ku
nigo. Laikas jau padaryti atitin
kamas išvadas, laikas jai pakeis
ti pasaulėžiūrą, ries kitaip da
ranti rajonui gėdą.

Ona Vaitauskienė paaiškino, 
kad bažnyčią lankė ir lankys, 
dukrą vedėsi ir vesis. Niekas jos 
neperauklės, ir tikėjimo ji neiš
sigins. Jei dėl savo įsitikinimų 
negalės dirbti bibliotekoje, dirbs 
bet kurį kitą darbą.

Prienų vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas K. 
Morkvėnas įsakė Prienų Centri
nės bibliotekos direktorei O. 
Vaitauskiėnę atleisti iš darbo.

Balandžio 6 O. Vaitauskienė 
buvo iškviesta į Prienų rajono 
kultūros skyrių, kur Ašmintos 
apylinkės vykdomojo komiteto 
pirmininkas A. Veselis bandė 
įrodinėti, kad Ona Vaitauskienė 
dėl savo įsitikinimų nesilaikanti 
darbo drausmės.

(Netiesa. O. Vaitauskienė stro
piai ir sąžiningai atlikdavo savo 
pareigas. Kr. red.)

Tą dieną O. Vaitauskienė bu
vo priversta parašyti pareiški
mą, kad nuo 1981 gegužės 18 
ją atleistų iš Ašmintos apylin
kės bibliotekos darbuotojos pa
reigų.

1981 balandžio 11 Ašmintos 
apylinkės pirmininkas A. Veselis 
išsikvietė bibliotekininkę O. 
Vaitauskiėnę ir ją apkaltino, 
kad ji organizuoja jaunimo gim
tadienius ir pakviečia dar kuni
gą-

— Mokykla veda ateistinį dar
bą, o tu ką sugalvojai? Kad dar
bo neteksi, neabejotina. Saugu
mas tardys, gali atsidurti kalė
jime. Geriau, kad 10 metų 
biblioteka būtų buvusi užda
ryta, negu toks kadras joje dirb
tų. Kur mes buvome, kad anks
čiau nematėme, kas tu esi! — 
taip kalbėjo pirmininkas A. 
Veselis ir nervinosi.

1981 gruodžio 30 0. Vaitaus
kienė raštu buvo pakviesta at
vykti į Ašmintos apylinkės ta
rybą. Ten jos laukė “Lenino ke
liu” kolūkio pirm įninkąs P. Še- 
niauskas, apylinkės pirmininkas 
A. Veselis, kolūkio pirminės or
ganizacijos sekretorė Grigaravi
čienė ir Ašmintos aštuonmetės 
mokyklos direktorė A. Šerveni- 
Itienė.

Apylinkės pirmininkas A. Ve
selis gąsdino ir kaltino Oną 
Vaitauskiėnę taip:

— Apylinkėje dedasi negražūs 
dalykai — ųjganizuojami susiti
kimai su kunigu. Žmonės pasi
piktinę tavo elgesiu Vaikų tė
vai irgi nepatenkinti. Tu visai 
negalvoji, ką darai savo šeimai. 
Dukra, baigusi mokyklą, niekur 
neįstos, o tu už savo darbus 
sėsi į kalėjimą. Apie tave jau 
plačiai kalbama ir parapijos ko
mitete, ir rajono vykdomajame 
komitete, ir saugume. Mes pui
kiai žinome, kiek buvo panašių

ir D. Čeplinskaitė (X kl.). Mo
kyklos vadovybė, išsikvietusi 
mergaičių tėvus, klausinėjo juos, 
kas į gimtadienį pakvietė kuni
gą, ką jis kalbėjo. Galiausiai 
pareiškė, kad mokiniam eiti į 
pobūvius, kur dalyvauja kuni
gas, draudžiama. Bandė grau
denti tėvus, kad jie griauną 
savo vaikų ateitį, nes viskas bū- 

' šią įrašyta į charakteristikas.
Dukros, baigusios mokyklą, nie
kur įstoti negalės.

Kvies tuos, kuriuo* norės
1981 rugsėjo 6 Giedrės Babra- 

vičiūtės (V kl.), gyvenančios Aš
mintos kaime, gimtadienyje be 
draugių taip pat dalyvavo kun. 

Neužilgo po gimtadienio pra- Antanas Gražulis.
sidėjo mokinių tardymas. Aš- ' Spalio mėn. pabaigoje Ašmin- 
mintos apylinkės pirmininkas |OS aštuonmetėje mokykloje kla- 
A. Veselis išsikvietė mokinius sįs vadovas apklausinėjo moki- 
— Rolandą Čeplinską (VII kl.J nes: Giedrę Babravičiūtę, Odetą 
ir Loretą Lapinskaitę. Grubiai Dereškevičifltę (III kl.), Rasą 
juos tardė, kas dalyvavo gim- yaitauskaitę (V kl.) ir R. Dau- 

gelytę (V kl.). Mergaitės į pa
teiktus klausimus atsakinėti 
atsisakė, Tuomet mokytojai 
grasinimais ir gąsdinimu bandė 
iškvosti mergaites.

Mokinės Giedrės Babravičiū- 
tės motina klasės vadovei pa- 

......i savo namus ji kvies 
ta į mokyklos Eaf^ffio^Žharak- *tųos’. k.ur’u°s, norės- 
teristikas ir vaikai niekur neį- nevfrkdyti dukros, 
stos.

kus atsako tėvai. Kaip norime, 
taip ir auklėjame, ką norime tą 
jiem ir kviečiame. Prašau vaikų 
netardyti ir nevirkdyti. Jeigu sa
kote, kad patys viską žinote, 
tai kam dar klausiate?

Baigiant pokalbį, Prienų rajo
no Ašmintos apylinkės taryba 
pasakė, kad Oną Vaitauskiėnę 
įspėja paskutinį kartą.

Tardo mokinius
1981 kovo 28 Prienų rajone 

Ašmintos kaime viena tikinti 
mergaitė šventė savo gimtadie
nį. Į gimtadienį buvo pakvies
tas ir kun. Antanas Gražulis.

tadienyje. Savo tardymu moki
nę Loretą Lapinskaitę privedė 
iki ašarų.

Ašmintos aštuonmetės mo
kyklos direktorė A. Šervinskienė 
įsakė klasių vadovam perspėti 
mokinių tėvus. Šie baugino juos, 
sakydami, kad viskas bus įrašy-

(nukelta į 2 psl)

Velykų rytas. Trimito žurnalo viršelis iš 1935 metų balan
džio 18 d., Nr. 16-17. Viršelį piešė dafl. V. Norkus.

nėmis studijomis universitete ir 
išvykomis į užsienį, veiksmingai 

žigaičių tėvus, klausinėjo juos, stebėdamas Vakarų Europos ka* 
talikų gyvenimą, sielovados 
problemas, socialinį klausimą. 
Anksti pakviestas į universitetą 
dėstyti pastoracinės teologijos, 
kun. Yla jaunatvišku užsidegi
mu, modernia metodika susilau
kė studentų didelio dėmesio.

Domėjosi daugeliu gyvenimo 
apraiškų. Rašė straipsnius, kel
damas ir jautrius klausimus. 
Arti širdies jam buvo ne tik 
teologija, bet ir sociologija, ir 
pedagogika, ir literatūra, ir 
istorija.

1936 išryškėjo jo dideli žur
nalistiniai bei organizaciniai 
gabumai, kai jis su keliais kitais 
jaunais katalikų intelektualais 
sudarė redakcinį kolektyvą 
dienraščiui XX Amžiui vado
vauti. Per trumpą laiką šis dien
raštis tapo Lietuvoj labiausiai 
skaitomu dienraščiu, susilau
kusiu didelio tiražo.

Lietuvai patekus Sovietų Są
jungos okupacijon, kun. St. Yla 
turėjo pasitraukti, kaip žino
mas komunizmo klausimu iš
samių studijų autorius. Gyven
damas Berlyne, liko veiklus lie
tuvių sielovadoj. Grįžęs Lietu
von, neilgai galėjo laisvai dirb
ti, nes 1943 kovo mėn. buvo 
nacių geštapo suimtas ir iš
siųstas i Stutthofo koncentraci
jos stovyklą Savo išgyvenimus

Kun. Stasys Yla. Nuot* V. Va
laičio

yra aprašęs knygoj "Žmonės ir 
žvėrys”, kuri vėliau išleista ir 
anglų kalba “A Priest in Stutt- 
hof*’.

Išsigelbėjęs iš kaceto, kun. 
St Yla įsijungė į Vakarų Vo
kietijoj atsiradusių tūkstančių 
lietuvių gyvenimą, eidamas sie
lovados srity atsakingas parei-

Nuo 1950 gyveno Putnam, . 
Conn., būdamas Marijos Ne
kalto Prasidėjimo seserų vienuo
lijos kapelionu. Keletą metų bu
vo skaučių dvasios vadu, o nuo 
1963 buvo Ateitininkų Federaci
jos dvasios vadas.

Paskutinius keliolika metų 
vadovavo ateitininkų mokslei
vių rudens ir žiemos kursam 
Dainavoj ir Putname. Dažnai 
buvo kviečiamas su pamokslais 
specialiom progom.

Kun. prof. St Yla įvairiais 
klausimais yra parašęs nemaža 
knygų. Štai bent keletas pavadi
nimų: Komunizmas Lietuvoje, 
Laisvės problema, Siauroji ir 
pilnutinė katalikybė, Dabarties 
žmogus, Dievas sutemose, Šilu
va Žemaičių istorijoje, Veidai ir

Moderni mergaitė, Ateitininkų 
vadovas, Jurgis Matulaitis. Yra 
išleidęs keletą maldaknygių. 
Eilėraščius rašydavo Yluvio 
slapyvardžiu.

NAUJA LKB KRONIKA IR AUŠRA
Lietuvių Informacijos Cent

ras Brooklyne gavo naujos po
grindžio spaudos iš okupuotos 
Lietuvos. Tą spaudą padaugino 
ir išsiuntinėjo lietuviškų laik
raščių redakcijom, kitom in
formacijos tarnybom. Taip pat 
išsiuntinėjo ir radijo stotim, ku
rios į Lietuvą perduoda lietu
višką programą. Pogrindžio 
spauda yra skaitoma ir karto
jama per Laisvos Europos ra
diją, Laisvės Radiją, Vatikano 
radiją, Amerikos Balsą.

Darbininko redakciją kovo 22 
pasiekė LKB Kronikos 56 nu
meris ir Aušros 33 numeris.

Nauja Aušra
Naujas Aušros 33 (73) nume

ris išleistas okupuotoje Lietu
voje 1982 m. spalio mėnesį.

Šiame numeryje rašoma: Ką 
daryti su Maironiu, Prisimenant 
ąžuolą ■— P. Šivickio gimimo 
100-tosioms metinėms, SOS, 
SOS — kalėjimų keliuose, 
vieno pasimatymo kroni - 
ka, Ką reiškia šiandien "lais
vas plotas”, Baudžiauninkai — 
iš pedagogo užrašų, Apie lietu
vių padėtį Baltarusijos respub
likoje, Korupcija Tarybų Sąjun
goje, Gnybtai gniaužiasi.

BELGAI INFORMUOJA APIE 
KUN. ALFONSĄ SVARINSKĄ

Plačiai skaitomas Belgijos ka
talikų dienraštis “La Libre Bel- 
gique” paskelbė ilgą informaciją 
apie Viduklės klebono kun. Al
fonso Svarinsko suėmimą. Laik
raštis rašo, kad kunigo Svarins
ko areštas yra siejamas su tuo 
faktu, kad suimtasis buvo Lietu
voje įsisteigusio Tikinčiųjų Tei
sėm Ginti Katalikų Komiteto 
narys, veiklus ir ryžtingas kovo
tojas už religinę laisvę.

_ Kun. A. Svarinsko parašą ran-
stuttikhnųlr ku tenbuvo. Pttai' 
pažink, kad viską tu suorganiza
vai.

Mokyklos direktorė Servenie- 
nė teigė, kad tikintiem žmo
nėm susirinkti galima tik mal
dos namuose, o panašių susiti-

belgų laikraštis, kurį beveik visi 
lietuvos kunigai pasirašė ir pa
siuntė Sovietų Sąjungos aukš
čiausios tarybos prezidiumo 
pirmininkui, iškeldami Lietu
voje vykdomus Bažnyčios ir jos

Nauja LKB Kronika
LKB Kronikos 56 numeris iš

leistas okupuotoje Lietuvoje š. 
m. vasario 14.

Šiame numeryje rašoma: 
Maskvos spaudimas didėja, Kar
dinolo problema, Kun. Alfonso 
Svarinsko suėmimas, Petras 
Paulaitis laisvėje, Mirė prel. L. 
Pretkelis, Kratos ir tardymai, 
Jono Sadūno persekiojimas, Ži
nios iš vyskupijų, Sovietinėje 
mokykloje, Bažnyčia sovietinėse 
respublikose, Nauji leidiniai.

Dar nauja* leidiny*
LKB Kronikos 56 numeris 

rašo, kad 1982 pabaigoje pasi
rodė periodinis jaunimo leidi
nys — “Lietuvos ateitis”. Jau 
išėjo to leidinio 44 numeris. 
Įvadinis straipsnis — “Mes už 
atsinaujinimą meilėje”. Čia kal
bami apie meilės trūkumą civi
lizuotame pasaulyje. Daug vie
tos skirta tautiečių pergyveni
mam okupavus Lietuvą. Anali
zuojama tikėjimo, dofos ir tau-

Svarinskas praeityje jau yra at-

išreiškė savo solidarumą, paly-

tikinčiųjų teisių pažeidimus. 
Sovietinė valdžia Lietuvoje, 
rašo belgų katalikų dienraštis, 
visomis priemonėmis siekia nu
slopinti kraite plačiai pasireiš-

Kurį laiką jis buvo kalinamas 
drauge su dabartiniu ukrainie-

dinolas, jie ii tarybos išėjo 
džiaugdamiesi, kad dėl Jėzaus

VELYKŲ DŽIAUGSMO IR PAGUODOS 
VISIEMS LIETUVIAMS!
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a tols vaidų 
lamas lietnvinii
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tavo C. Kaukaitė (akomponavo Aleksa. Lietuvos muzikai taip 
E. Gims). Leningrade rečitalį dažnai siuntinėjami po Sov. Ru- 
surengė ir solistas V. Noreika sijos miestus, atrodo, dėl to, kad 

priprastų prie “plačiosios” tėvy
nės ir nesiilgėtų savo tėvynės ir 
savo gražiai skambančios gim
tosios kalbos. Be tikslo Maskva 
nieko nedaro!

so dalyvei D. Krenbergai iš Lat- Pr.N.

(akomponavo P. Jaraminas).
Smuikininkė A. VainiUnaitė ir

tų vakarus surengė Kalugoje, 
Brianske, Tūloje ir Maskvoje. 
Alma-Atoje V-ąją F. Schuberto 
simfoniją ir IV-ąją L. v. Beet- 
hoveno simfoniją dirigavo J. 
Aleksa. M. K. Čiurlionio kvarte
tas sausio pabaigoje koncertavo 
Estijoje. Taip pat sausio pabai
goje Taline vietiniam orkestrui 
dirigavo J. Domarkas. Buvo at
likti A. Skriabino II-cji simfo
nija, S. Prokofjevo III-asis for
tepijono koncertas ir lietuvio J. 
Juozapaičio simfonija “Zodia- 
cus”. Koncerte dalyvavo ir pia
nistė M. Rubackytė. Vasario 
pradžioje Tomske, Bamaule 
gastroliavo solistė G. Apanavi- 
čiūte ir pianistas R. Bekionis. 
Pianistas P. Stravinskas koncer
tavo keliuose Užkaukazės mies
tuose. Leningrado filharmonijos 
didžiojoje salėje Saulius Son
deckis dirigavo W. A. Mozarto 
simfoninius kūrinius. Jaroslav- 
lyje koncertavo vargonininkas 
L. Digrys ir dainininkas A. Čip-

ooooceocooooosooooooosr

Savaitės 
įvykiai

Suomijos parlamento rinki
muose daugiausia atstovų vėl 
išrinko Socialdemokratų partija, 
kuri 200 atstovų parlamente tu
rės 58 atstovus, konservatorių 
partija — 44 ir komunistų do
minuojama Suomių liaudies de
mokratinė lyga — 27 (neteko 8 
atstovų). Vyriausybė vėl turės 
būti koalicinė.

Sov. S-gos organai painforma
vo užsienio žurnalistus, kad jų 
į užsienį siunčiamos vaizdajuos
tės turi būti įteiktos prieš jas 
išsiunčiant sovietų įstaigom 
peržiūrėti. JAV ambasada įspė
jo, kad tokių pat priemonių bus 
imtasi ir prieš sovietų bloko ko
respondentus IAV.

nijos simfoninio orkestro artis
tui R. Giedraičiui. Obojų gru
pėje pirmoj vieta teko Filhar
monijos orkestro artistui R. 
Statkui, antroji — akademinio 
operos ir baleto orkestro artis
tui V. Dubauskui. Iš klarnetis
tų pirmąją vietą laimėjo aka
deminio operos ir baleto teatro 
orkestro artistas A. Doveika. 
Fagoto grupėje pirmoji premija 
teko Filharmonijos simfoninio 
orkestro artistui ir konservato
rijos dėstytojui A. Ančerevičiui, 
taip pat konservatorijos IV kur
so studentui A. Rimkui. Už gerą 
grojimą gavo diplomus — flei- 
tistas V. Kazlauskas, obojistas 
V. Pocius ir klarnetistas R. Ta- 
lačka.

— Vasario pabaigoje jaunuo
sius Vilniaus rašytojus “švietė” 

“Deja, redaktoriai į tai neat- iš Maskvos atvykusi menotyri- 
kreipia dėmesio ir guldo estų 
bei latvių dailininkų pavardes į 
gerokai iškrypusią lietuviškosios 
transkripcijos lovą”. Toliau au
toriai nurodo, kad tokia tran
skripcija ateina į lietuvių kalbą 
per rusų kalbą. Parodomi net 
pavyzdžiai, kaip estiška pavardė 
E. Poldros pavirsta į Pyldros, 
Peldrosas, Pildroos, o tapytojas 
T. Pasuke pavirsta į Pesuke, 
Piaezuke, Piajasuke. Tai bjaurus 
rusiškos transkripcijos pamėg
džiojimas, iškreipiąs svetimas 
pavardes neatpažįstamai. Tik 
vienas “Kultūros barų” žurnalas 
greta sulietuvintų lyčių skliaus
teliuose duoda ir originalias

----------------------------- 1 ?

SHAUNS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamalca Avė. (prie ForeM 
F’wiy St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbinga* laidotuves.: 
Koplyčios parūpinamo* visose miesto dalyse. Tel. 296-2244. -Į

MATTNEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia. Alni

— Pavergtoje Lietuvoje jau 
keliolika metų mėginama su
lietuvinti svetimus vardus ir pa
vardes. Tiesa, “Lietuvių kalbos 
rašybos ir skyrybos” vado
vėlyje yra įsakmiai pasakyta, 
kad lotynų šriftą vartojančių 
kitataučių pavardės, nesusiju- 
sios su kontekstu, būtų rašomos 
netranskribuotos — autentiška 
forma. Tačiau “Kultūros ba
ruose” (1983, Nr. 1) du pasi
piktinę autoriai (A. Lapinskas ir 
A. Patašius) taip skundžiasi:

Vatikane gyvenanti čekų vie
nuolė, atvykusi į savo tėvynę nas. 
atostogų, vasario mėn., buvo 
areštuota ir apkaltinta nelega
lios valiutos gabenimu. Policija 
pas ją radusi Čekoslovakijoj 
gyvenančių pogrindžio vienuo
lių sąrašą ir kai kurias sąraše 
išvardintas moteris sulaikė ir 
tardė.

Apie 40 proc. JAV žydų su
kurtų šeimų būna mišrios reli
giniu atžvilgiu, todėl Amerikos 
reformuotų žydų rabinatas nu
tarė laikyti žydais visus tokių 
šeimų vaikus, jei jie yra auklė
jami kaip žydai ir formaliai ir 
viešai prisipažįsta žydais. Anks
čiau iš nežydų religijos motinų 
gimę vaikai nebuvo laikomi žy
dais.

Kinijos teniso žaidėja Hu Na 
pr. vasarą pasiprašė JAV politi
nės globos, bet Kinija spaudžia 
JAV, kad jai tokia globa nebūtų 
suteikta. Valstybės departamen
tas, nenorėdamas gadinti su 
Kinija santykių, įrodinėja, kad 
jai negresiąs joks pavojus, jei ji 
grįžtų, nes ir Kinijos ambasada 
patikinusi, kad ji nebus perse
kiojama.

Šov. S-ga pašalino lengvosios 
inžinerijos ministerio pavaduo
toją Anatoli M. Jeršov už ko
rupciją ir nesugebėjimą, nes jis 
iš valdžios medžiagų pasistaty
dinęs ištaigingą vasarnamį ir
priiminėjęs iš tarnautojų dova-

2-ro pas. karo metu Japonija 
Harbino mieste, Mandžūrijoj 
buvo įrengusi rusam, korėjie
čiam, mongolam, kiniečiam ir 
gal būt amerikiečiam stovyldą, 
kurioj 731 pulko pareigūnas 
vykdė su kaliniais įvairius 
medicininius tyrimus: užsaldy
davo gyvus žmones, aplcrėsda- 
vo juos įvairiom ligom, kaip ma
ru, sifiliu ir Irt. Rusam įsiver
žus į Harbiną, likę gyvi lealiniai 
buvo nužudyti dujom. Kai ku
rie to pulko pareigūnai buvo ru
sų nubausti, bet dauguma jų pa
siekė Japoniją, ir niekas jų ne
persekiojo, nes jie tyrimų duo
menis sutiko perduoti amerilde- 
čiam.

balandžio 9, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. La Canadar Flintrige 
Country Club salėj. Programą 
atliks vyrų kvartetas: R. Dabšys, 
E. Jarašflnas, A. Polikaitis ir B. 
Seliukas. Pelnas skiriamas skau
tų stovyklavietės reikalam.

Apie pirmąją pagalbą, ištikus 
širdies atakai, paskaitą balan
džio 17, sekmadienį, 12:30 vai. 
popiet didžiojoj Šv. Kazimiero 
parapijos salėj skaitys Birutė 
Prasauskienė, gailestingoji se
suo (R.N.). Rengia birutietės.

Lietuvių diena, Šv. Kazimiero 
parapijos rengiama jau 30-tą 
kartą, vyks birželio 19, sekma
dienį. Meninėj programoj daly
vaus solistė Karen Vidžiflnienė, 
“Spindulio” ir šv. Kazimiero 
parapijos chorai, diriguojant 
muz. Aloyzui Jurgučiui. Specialų 
šventės leidinį rengia Rūta Vi- 
džiūnienė. Šia proga bus pa
gerbtas ir muz. Bronius Budriū- 
nas, išbuvęs parapijos chor
vedžiu 30 metų.

Abiturientų balius, kuriame 
bus pagerbti jaunuoliai ir jau
nuolės, šiemet baigią aukštes
niąsias mokyklas, vyks birželio 
11, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Šv. Kazimiero parapijos didžio
joj salėj.

Los Angeles J. Daumanto šau
lių kuopos metinis narių susirin
kimas įvyko vasario 20 “Trakų” 
svetainėj. Tarp kitų reikalų iš
rinkta ir nauja kuopos valdyba. 
Pirmininku išrinktas Juozas Pa- 

Sadūną vasario 16 ir 17, kad žėra. Valdybon išrinkti ir paręi- 
grėičMm užbaigtų bylą. Ji pasakė jį&tb ‘jb

PubUc, 860 Grand St, Brooktyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Telzeira, Jr. laidotuvių direktorių*. Nete 
art Office: 426 Lafayette St (Cor. WN*on Avė.), telef. 344-5172. Pa- 
ruoilamos garbingo* laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldoma*. 
Dauj vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIULIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau- 
dlinai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj v tetoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. T*l*f. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo klljėntei*.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Wint*r Garcten Tavom. 
1863 Hadison St, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogom*. B* to, duodami polaidotuvinlal pietūs. Pirmo* 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

ninkė Nadežda Katajeva. Vieš
nia kalbėjo apie Maskvos senuo
sius namus, kuriuose kitados 
gyveno žymūs rusai kultūri
ninkai ir visuomenininkai.

— Kovo 14 Vilniaus Meno 
darbuotojų rūmuose buvo su
ruoštas pagarsėjusios aktorės 
D. Kazragytės vaidybos vakaras.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bali Baking Co. Ltetuvlška ir 
•uropletiika duona ir pyragai, šventėms, vestuvėm* bei pokyliam* tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Quwns, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Verilli, Altschuler 
Schvsrtz., Ine. N.Y. Registruotas pirkti ir parduoti akcijas, bonus, optlons 
fondus, commmodlttes, auksą, atidaryti IRA planus. Suinteresuoti 
skambinkite 212 644-5580 arba nemokamai Ii visur tol. 800-223-1512.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN 90.5 FM 
Trečiadieniais 8:30-9:30 v.v., penktadieniais 7:30 - 8:30 v.v. Inž. Ed. V. 
MeHu Jr., vedėjas, 23 Shiriey Rd., Shrewsbury, MA. 01545. Tel. 617 
8524665.

JONO SADŪNO 
PERSEKIOJIMAS

1983 vasario 14 Joną Sadūną 
paguldė į Vilniaus Geležinkelie
čių ligoninę trūkio operacijai. 
Operaciją turėjo daryti vasa
rio 17, bet Vilniaus raj. proku
roro pavaduotoja R. Juciūtė at
važiavusi į ligoninę tardė Joną

Sadūhlū, kad jie rodą dide' 
humanizmą,' - nes nepaima jo 1 
kalėjimą, o leidžia padaryti o 
raciją, kurią teko atidėti vasa
rio 21 dienai, o kai pasveiks 
— bus teismas. Jono Sądūno 
nuotaika rami, jis sako: “Vieną 
kartą reiks mirti, svarbu mirti 
doru žmogumi.’

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuania”, trečiad., 
6:05-7:00 vaL vak., Iš WS0U, 69.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dk. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N J. 07060. Tolef. (201) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sskmadtenlais 8-10 
vai ryto VYHBI 105.9 FM. Romas Kazys, 217-25 54th Ava., Bayslde, 
N.Y. 11384. Tai. 212 229-9134.

ponius a 
Juozas 

Paplauskas. Iždininku liko Jonas 
Avižienis. Moterų vadove per- - 
rinkta Judita Paškauskienė. Re
vizijos komisija liko ta pati: 
pirm. Jonas Venckus, Mykolas 
Barauskas ir nariu pririnktas 
Kostas Naudžius. — L.Ž.K.

^UETUViŠKO STILIAUS PAMINKLAI , 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE SV. JONO KAPINIŲ.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
1982 birželio 18, nepaisant sar-

(atkelta iš 1 psl.)

Pagaršvio kaime
1981 gruodžio 5 kai kurie Pa

garšvio Icaimo gyventojai su 
savo vaikais rinkosi į A. Šuke- 
vičiaus sodybą. Vakarop atsku
bėjo būrelis jaunimo. Suėjime 
dalyvavo ir kun. Antanas Gra- 
žėlis.

Gruodžio 7 Ašmintos aštuon
metės mokyklos mokytojai įsakė 
mokiniui Romui Juozaičiui (III 
kl.) atsivesti tėvus. Tardymo 
metu mokytojai berniuką visaip 
gąsdino, net pravirkdė. Dėl tos 
pačios priežasties buvo tardoma 
ir Rasa Vaitauskaitė (V kl.).

Kryžių naikinimas
Rainių miškelyje prie Telšių

kaip Natfanal president of AF ABN Ine. Nuotr. WaDace B. Rodgm

gybos, žemaičių kaliniam at
minti iškilo 3 metaliniai kry
žiai. Juos sunaikino birželio 20.

Anulėnai, Telšių rajonas. 1981 
birželio 21 nugriautas tikinčiųjų 
atstatytas kryžius Šiaulių-Palan
gos plento ir Eigirdžių-Anulėnų 
kelio kryžkelėje. Traktorius su
trynė ir nuo seno stovėjusią 
tvorelę aplink kryžių.

Paukštaldai, Plungės rajonas. 
1982 birželio 25 buldozeriu su
laužytas kaimo kryžkelėje sto
vėjęs kryžius.

Šateikiai, Plungės rajonas. 
1982 gegužės 3 nugriauta neto
li Šateikių mūrinė meniška kop
lytėlė.

Kapčiamiestis, Lazdijų rajo
nas. Kapčiamiesčio tikintieji 
1982 birželio 24 kelyje Kapčia
miestis - Kauknoros pastatė 
medinį kryžių. Kitą dieną Lazdi
jų rajono vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas Va
nagas,, atvykęs į Kapčiamiestį, 
įsakė eiguliui A. Ignatavičiui 
kryžių nugriauti, nes kryžius 
stovėjo jo eiguvoje.

Ir tai buvo padaryta liepos 
12 apie 1-3 v. popiet. Žmonės 
kalba, kad kryžių nukirto A. Ig
natavičius su sūnumi Romu ir 
žentu.

Birželio 30 Kapčiamies- 
čio-Gardino plento pamiškėje 
buvo pastatyta meniška šv. 
Antano koplytėlė žuvusiem už 
tautos laisvę. Po poros valandų 
koplytėlė buvo vandališkai ii* 
taškyta.

Liepos 14 partiniame susirin* 
Kiinc melstai ouvo įpareigoti, 
kad apylinkėje nestatytų kryžių.

Et... y f - Nf _ S-fl-Į1- *4 - Y*Į ftdaU Ik ■TM/l M iii tMuiitieiia

ypač jaunimas ir vaikai, pasiry- 
so giODOu KieKvien^ Kryžių o 
nugriautus — tuoj atstatyti.

68-86 80 ST , MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

asolirjo KVECAS
JONAS 

1933 + ITU

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donata* Aleksandravičių*, 

Vedėja* 
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

118-08 Myrtle Avenue 
Richmond HiH, N.Y. 11418

Prieinamo* kaino*, modernūs Įrengimai, patogu* priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Avė. autobusai*, atidaryta* 
kasdien vakarai* ir iežtadienlai*.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kaina*

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

1983
KELIONĖS 1 LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU

PENAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPprmerr

- BROOKLYN, k Y. 11229
TEL.: (112) 7984308



1883 — AUŠROS METAI— 1983

Kun. JONAS PAKALNIŠKIS, klebonas 
Kun. ANTANAS RAČKAUSKAS

APREIŠKIMO PARAPIJA, Brooklyn, N.Y. 

............................................-..................—" '■■■<■

Kristui prisikėlus
ramybės ir taikos visiem parapiečiam linki

Prel. 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
lienės parapiečiam bei bažnyčios geradariam linki

Kun. A PETRAUSKAS 
Brooklyn, N.Y.

Velykų švenčių proga
nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius

Kun. BRUNO KRUZAS, klebonas
ŠV. JURGIO PARAPIJA 

Brooklyn, N. Y.

Velykų kiškutis. Nuotr. R. Kisieliaus

BUS PASKIRTA 
MOKSLO PREMIJA

Kun. VVILLIAM L. WOLKOWICH. klebonas

Šv. JURGIO PARAPIJA, Norwood, Mass.

Malonių Velykų švenčių
linkiu vbienis parapijiečiams

, Kun. JOSEPH ANDERLONIS, S.T.B., klebonas 
Msgr. VITAS J. MARTUSEVIČIUS, klebonas emeritas 
Šv. JURGIO PARAPIJA, Philadelphia, Pa.

JAV LB Kultūros taryba yra 
suorganizavusi 3000 dol. premiją 
už lietuviškąją kūrybą ir lituanis
tinį mokslą. Pagrečiui dvejus 
metus ta premija skiriama už 
literatūrinę kūrybą, o trečią metą 
— už lituanistinį mokslą.

Šiais metais bus skiriama pre
mija už mokslo veikalus, išleis
tus 1981 ar 1982 arba už bet 
kada parašytus rankraščius.

Kavaliūnas — Gimtosios žemės 
giesmė (rank.), Genovaitė Kazo- 
kienė — The Life and Work of 
Konstantinas Mikalojus Čiur
lionis (rank.), Raimundas M. La
pas — Ten, ekrane sužibus 
(rank.), Vincentas Liulevičius — 
Išeivijos vaidmuo nepriklauso
mos Lietuvos atkūrimo darbe, 
Stasys Maziliauskas — Pioneer 
Prince in USA, Andrius R. Miro
nas — Aušros reikšmė istorijos 
perspektyvoje (rank.), William R. 
Schmalstieg — The Lithuanian 
Language — Past and Present, 
Alfonsas Sešplaukis-Tyruolis — 
Lietuvos pėdsakai pasaulinės

Linkiu savo mieliems parapijiečiams

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS 
klebonas

Lowell, Massachusetts

Kandidatai į premiją
Vertinimo komisijai jau yrą^( . ,

pateikta 15 veikalų. Tie veikalai ;Vydas Šilbajoris — ^Žotfžiai ir 
yra šie: - prasmė, Tomas Venclova — Lie-

Marius Blynas — Lietuvos se- tuva pasaulyje, Stasys Yla — 
novės paminklai, Albertas Geru
tis — dr. Dovas Zaunius, Rimas 
P. KabaiIa — Traditional Lithua
nian Architecture (rank.), Vacys

M. K. Čiurlionis — kūrėjas ir 
žmogus.

Vertinimo komisija

WASHINGTON, D.C.

; Kristaus Prisikėlimo šventėje
i nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius
► šv. Kaztauero parapija* kunigai — 

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

Los Angeles, CalS.

šventose Velykose
'ramybės ir taikos visiem* parapijiečiams linki

Prelatas JONAS J. SCHARNUS, klebonas

SV. TREJYBES PARAPIJA 
Newark, N. J.

’ Sveikiname visus lietuvius Velykų frenčių proga

; T. JUSTINAS VAŠKYS, OFM, klebonas

šv. Jurgio parapija 
Rocbester, N.Y.

Kristaus Prisikėlimo šventėje 
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams 
kr Darbininko skaitytojams linki

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

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
Kearny, N. J.

Kunigai sveikina ir linki linksmų Velykų švenčių 
Kun. DOMININKAS POCIUS 

klebonas

linksmų Velykų
Kun. PETRAS ŽEMEIKiS, klebonas
Kun. JUOŽASPRAGULBICKAS
Dijak. ANTANAS SAMALONIS 
Dijak. HENRIKAS KETURWITIS 
Elizabeth, N.J.

ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

Linksmų Velykų švenčių
mieliems savo parapijiečiams ir prieteliams linki

Kun. JURGIS D. DEGUTIS
klebonas

Kun. KAJETONAS SAKALAUSKAS
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

Philadelphia, Pa.

Sveikinu visus parapiečius Kristaus Prisikėlimo šventėj!
Kun. ALBERTAS CONTONS, klebonas 
Kun. ROBERTAS F. VVOLONGEVICZ 
Kun. JONAS KLIMAS

Šv. Petro parapija 
Boston, Mass.

Nuoširdūs sveikinimai visiem šventose Velykose!
Kun. VYTAUTAS PALUBINSKAS, klebonas 

Aušros Vartų parapija
New York, N. Y.

Nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius

Kun. KĘSTUTIS R. BALČYS, klebonas 
Kun. A.* GRIGAITIS

SV. KAZIMIERO PARAPIJA
Amsterdam, N. Y.

Koncertas
Washingtono ir apylinkių lie

tuviai laukia solistės Nerijos 
Linkevičiūtės-Kasparienės kon
certo. Jo data — balandžio 9, 
šeštadienis prieš Atvelykį, 8 v. v. 
Koncertas įvyks lietuviam gerai 
pažįstamoje Latvių salėje. Pel
nas iš jo skiriamas lituanisti
nei katedrai Illinois universi
tete.

Programoje taip pat dalyvaus 
smuikininkas Michael Kollars, 
o akomponuos muzikė Raminta 
Lampsatytė-Kollars.

Koncertą rengia Washingtono 
Lietuvių Bendruomenės apy
linkė, kurios pirmininkė yra 
Virginija Gureckienė. Kaip per
nai, taip ir šiemet ji dėsto lie
tuvių kalbą Georgetown univer
sitete.

Vertinimo komisija sudaryta Į 
Detroite iŠ šių asmenų: dr. Kęs- Į 
tutis Keblys — pirmininkas j 
(16349 Addison, Southfield, ] 
Mich. 48075), dr. R. Kriaučiū- < 
nas, prof. J. Pikūnas, prof. L. Sa- | 
baliūnas, prof. J. Šmulkštys.

Komisija dabar susipažįsta su j 
veikalais. Premija bus paskirta S 
balandžio mėnesį. Įteikta bus s 
premijų šventėje.

— Antrosios Pasaulio Lietuvių 
Dienos šiais metais rengiamos 
Chicagoj. Jų programoj bus 
opera, dainų ir sporto šventės 
bei kiti renginiai. Tam reikės 
daug lėšų. Renkamos aukos JAV 
ir Kanadoj. Toronte sudarytas 
centrinis Kanados komitetas lė
šom telkti. Jo pirmininkas — dr. 
A. Pacevičius, vicepirm. J. Ku- 
raitė-Lasienė, ižd. H. Stepaitis 
ir E. Čuolinskas.

Sv. Velykų progą
linkiu visiems parapijiečiams taikos ir ramybės

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS 
klebonas

NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA

Viešpaties Prisikėlimo šventės proga linkime

Kun. JUOZAS BUCEVIČI'JS 
Kun. FRANCIS SPENCER 

Nashua, N. H.

Kun. VIKTORAS DABUŠIS, klebonas emeritas

Patenon, N. J.

Maloniai sveikiname visus parapijiečius
Velykų šventės proga

ŠVČ. TREJYBES PARAPIJOS KUNIGAI 
Kun. JUOZAS J. MATUTIS 

klebonas

Hartford, Cennecticut

■Džiugių Velykų švenčių linkiu visiem parapiečiam

Kun. Dr. V. CUKURAS 
šv. Kazimiero parapija 

Providence, R.l.

Sveikfaame visus lietuvius Velykų švenčių proga

Kun. JONAS RIKTERATFIS, klebonas 
ŠV. ANDRIEJAU^ PARAPIJA 

Nėw Britam, Conn.

Sveikiname visus parapijiečius
Velykų švenčių proca —

Kun. ALBINAS F. JANIŪNAS 
klebonas

SV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA

$V. Juasapo parapijos kunigai Imki visiems parapijiečiam* 
džiugių Velykų švenčių

Kun. JURGIS V1LČIAUSKAS, klebonas
Kun. JONAS MOSKUS

Kun. PAULIUS P. SABUOS
ŠV. JUČZAPO PARAPIJA 

Waterboryt Connsctięut

šv. Kazimiero parapija 
Worcester, Mass.

Kun. ANTANAS MIClONAS. MIC 
Kun. BENJAMINAS UŽDAVINIS. MIC

VELYKINIŲ ALELIUJA, ALELIUJA!

Lietuvių Katalikų Religinė šalpa, Direktoriai ir 

Kun. KAZIMIERAS PUGEVlClUS 

Reikalų vedėjas
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DAIL. A. TAMOŠAIČIO KNYGOS

s; ' -
5 Dail. Antanas Tamofeitis 
jnra uolus lietuvių liaudies meno

nepriklausomos Lietuvos lai
kais jis buvo išleidęs bene 12 
tomų “Sodžiaus meno”. Lietu-

Eusidomėjo labai anksti, jau nuo 
1924 rinko jų pavyzdžius, darė 
jų piešinius, tiksliai surašė met
rikas, iš kur tas margutis, kas

Pirmą straipsnį apie margučius 
paskelbė 1927 “Pavasario” laik
rašty.

Pasitraukdamas iš Lietuvos, 
jis sugebėję išsivežti ir turtingą 
savo biblioteką, didelius liau
dies meno rinkinius. Atsidūręs 

liaudies meną, ji populiarinti. 
Montrealyje, YMCA Dailės Aka
demijos salėje, 1949 balandžio 
15-18 surengė margučių parodą. 
Nužengė dar vieną tikslų ir la
bai svarbų žingsnį — jis su savo 
dailuunke-audėja sukūrė 
Lietuvių Tautodailės Institutą, 

pinigų gavo iš Kanados valdžios. 
Su šia parama išleido knygą 
apie lietuvių tautinius drabu
žius.

Pirmoji knyga įgalino imtis ir 
kito darbo — išleisti studiją 
apie lietuviškus margučius, nes 
šiuo klausimu jis buvo vienin
telis specialistas, surinkęs ne
paprastai daug medžiagos.

Tą knygą parašė, išvertė į 
anglų kalbą, minėtas Lietuvių 
Tautodailės Institutas išleido. 
Knyga labai sėkmingai sklinda. 
Išleista 2000 egz., o jau parduo
ta daugiau nei pusė. Perka ją 
įvairių kraštų universitetai, nes 
Velykų margučiai yra beveik 
tarptautinis dalykas, tad visiem 
įdomu palyginti su lietuviškais 
margučiais. Šiam reikalui knyga 
labai tinkama, nes turi pilną 
ągetriką.
^Knygos platinimu susirūpino - 
veikią Liet. Tautodailės Insti
tuto skyriai. Jie surengė knygos 
“pristatymus”. Toks sutikimas 
buvo jau ir Toronte, ir Bostone 
(kovo 12), New Yorke (kovo 13), 
Chicagoje (kovo 20). Į tuos suti
kimus nuvažiuoja ir pats knygos 
autorius, labai “svietaunas” 
žmogus, greitai prie aplinkybių 
prisitaikąs, mokąs gražiai kalbė
ti. Jis daug prisideda prie kny
gos išplatinimo.

Tolimieji svečiai
Kultūros Židinyje New Yorke 

tos knygos sutikimas buvo kovo 
13, sekmadienį. Jį rengė vie
tos Tautodailės Instituto sky
rius, kuriam sumaniai pirminin
kauja Lilė Milukienė. Buvo 
skelbta spaudoje, kad pradžia 
bus 2 vai., bet Laisvės Žibu
rio radijas paskelbė, kad prasi
dės 3 vai. Tai susirinkę žmonės 
turėjo lūkuriauti, susipažinti ir 
su svečiais, su ten vykusia mar
gučių paroda, su margučių da
žymo demonstracija.

Prasidėjo 3 vai. Atidarymo žo
dį tarė LTI skyriaus sekretorė 
Jadvyga Kregždienė. Ji pristatė 
ir tolimuosius svečius. Iš Toron
to buvo atvykęs LTI instituto 
pirmininkas inž. Leopoldas Bal
sys ir Kristina Pikūnė. L. Balsys 
pasveikino susirinkusius, savo 
žodyje taip pat ryškino ir lietu
vių liaudies meno svarbą, skati
no jį puoselėti.

I

Žodis apie knygą
Pačią knygą apibūdino LTI 

New Yorko skyriaus pirmininkė 
Lilė Milukienė. Jos žodį kaip 
knygos recenziją spausdiname 
atskirai, tikėdami, kad tai pla
čiau supažindins su pačia knyga.

galiais nuo 10 v.r. iki 2 v. popiet.
*

P.B.

f**

Savo valkams, kuria baigų 
mokslus, lislkalla gyventi | ki
tus miestus užprenumeruok 
Darbininką. Tai bus jiems go
riausio dovana.

H. Adomonis, Providence, R.I. 
F. Valasinas, Amsterdam, N.Y. 
Užsakė kitiem: Ig. Budrys, 
Collinsville, Conn. — J. Laukys,
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A. Tamošaičio žodis
Dail. Antanas Tamošaitis lais

vai ir lengvu humoristiniu nu
siteikimu visus klausytojus nu
kėlė į Lietuvą, kaip jis rinko 
margučius, kaip tyrinėjo. Kalbė
jo apie margučių reikšmę, pras
mę, simboliką, dažymo techniką.

Tikrai visus žavi tiek Antano 
ir tiek Anastazijos Tamošaičių 
tas pasišventimas skleisti lie
tuvių liaudies meno meilę. Jam 
publika ir nuoširdžiai plojo.

Po jo žodžio dar buvo keletą
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Pagrindan paimta dail. Anas-

Salės gale buvo margučių pa-

buvo išdėstyta kelios dešimtys 
įvairiausių margučių, surinktų 
iš įvairiausių meisterių.

klausimų. Tada pradėtas filmas tokia precizija fr meile apie Jį 
rodyti. kalbėti, demonstruoti jėi pavyz-

Filmas apie audimo meną nių buvo prisirinkę apie 150. 
Vaizdai — nuotraukos fr fil- Kaip įprasta, visi buvo pavai- 

mas — geriau pavaizduoja nei kava. Gi knygos autorius 
daugybė žodžių. Tai ir paska- tai turėjo progos pasirašyti nu- 
tino pagaminti naują filmą apie pirkias knygas. Nupirko jų net* 
lietuvių audinių dailę. 3Q.

dimo menas. Pradėta kilimais, Salės gale buvo margučių pa
tapau paliesti tautiniai drabu- rodą, tvarkingai parengta. Čia 
žiai, juostos.

Parodyta, kaip parengiami 
siūlai, kaip juos patys nusidažo 
iš gamtos paimtais dažais — 
medžio žievėm, žolėm. Toliau 
eina siūlų parengimas audimui.

Rodė, kaip įvairiais būdais 
audžia kilimus. Pradėta nuo

pats audimas. Rodė, kaip au
džia ir priejuostes, sijonus, juos
tas. Panaudota daug pavyzdžių, 
gyvenamos aplinkos atributų. Iš 
jų matosi, kokia įdomi ir kokia 
lietuviška yra dailininkų Tamo
šaičių sodyba.

Pabaigoje parodyta, kaip tie 
audiniai pritaikomi. Iš jų paga
minami tautiniai drabužiai. Tas 
drabužiais pasipuošęs jaunimas 
šoka tautinius šokius. Šoko Ha
miltono Gyvataras, vadovau
jamas G. Breichmanienės.

Filmavimą atliko Juozas Mil
tenis, kuris mėgsta šią sritį 
ir daug yra filmavęs. Įkalbėjo 
poetas Henrikas Nagys. Jis pa
rašė ir tekstą ir sodriu, gra
žaus tembro balsu įkalbėjo.

Dail A. Tamošaitis autografuoja savo knygą “Lithuanian 
Easter Eggs”. Tos knygos sutikimas buvo kovo 13 Kul
tūros Židinyje. Nuotr. A. Reivytienės

TRISDEŠIMTOJI LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖ ŠIEMET VYKS AUGSBURGE

Trisdešimtoji jubiliejinė Eu
ropos lietuviškųjų studijų sa
vaitė šiais metais yra rengiama 
liepos mėnesio pabaigoj Augs
burgo mieste, Federalinėj Vo
kietijoj. Jos programą, kaip pa
prastai, sudarys paskaitos ir dis
kusijos įvairiomis aktualiomis 
lietuviškomis ir bendromis te
momis, kultūriniai parengimai.

Bus paminėtos trys svarbios 
sukaktys: Aušros laikraščio pasi
rodymo šimto metų, Vaižganto muzikė Lampsatytė, lituanistas

Vincas Natkevičius ir teologas 
kun. Augustinas Rubikas iš Fe
deralinės Vokietijos.

mirties 50-ies metų ir 50-ies 
metų sukaktis nuo Dariaus ir Gi
rėno transatlantinio skrydžio.

Literatūros vakare poetas 
Bernardas Brazdžionis iš Jungti
nių Amerikos Valstybių skaitys 
savo kūrybą. Bavarijos operos so
listė Lilija Šukytė sutiko atlikti 
operų arijų ir dainų rečitalį.

Bus surengtos dvi parodos: 
Paryžiuj gyvenančio dailininko 
Žibunto Mikšio grafikos darbų ir 
Broniaus Kviklio paruošta drau
džiamosios lietuvių spaudos 
Lietuvoj ir užsieny 1865-83 
metų laikotarpio paroda Aušros 
šimtmečiui paminėti. Pastaroji 
paroda bus specialiai atgabenta 
iš Jungtinių Amerikos Valstybių. 
Taip pat vyks Europos Lietuvių 
Bendruomenių vadovų ir kitų 
lietuvių organizacijų susirin
kimai.

gučių dažymas, čia savo meną 
demonstravo Marija Žukauskie
nė, Astra Bilerienė fr jos mama 
Elena Ruzgienė, kurios margintų 
margučių buvo išstatyta paro
doje; Birutė Kidolienė ir Rūta_______________________ __ _____
Kidolytė. Demonstravoabi tech- LHės Mliukienėskalba, pasakyta dail. Antano 

Tamošaičio knygos “LltlMianlan Easter Eggs” 
sutikime kovo 13 Kultūros Židiny

LIETUVIŠKŲ MARGUČIŲ MENAS
nikas — skutimo ir vaško.

<-o- V ;
Reikia padėkoti Lietuvių Tau

todailės Instituto New Yorko 
skyriui už šios popietės surengi
mą. Tai popietei buvo išleista 
graži, spaustuvėje spausdinta 
programa, kur paskutiniame 
puslapyje buvo išaiškinta Liet 
Tautodailės Instituto tikslai ir 
veikla. Tegu irtoliau šis skyrius 
kuo sėkmingiausiai puoselėja 
lietuvių liaudies meną, išmoko 
jaunimą ne tik juostas ar tauti
nius drabužius austi, bet ir 
pamėgti tą meną, juo puošti sa
vo namus, jį rinkti ir bran
ginti. Tas padės išsaugoti mūsų 
pačių lietuviškumą, (p.j.)

tyrinėjimui.

Trisdešimtoj Europos lietu
viškųjų studijų savaitėj Augsbur
ge paskaitininkais yra pakviesti: 
fizikas dr. Kazys Almenas, psi
chologas prof. Vytautas Bieliaus
kas, teisininkas-žumalistas Bro
nius Kviklys ir politologas prof. 
dr. Vytautas Vardys iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių, diplomatas- 
teisininkas dr. Albertas Gerutis 
iš Šveicarijos, teisininkas prof. 
Aleksandras Štromas iš Anglijos,

CLEVE LANDO 
VYRŲ CHORAS 
ŠVENČIA 
DEŠIMTMETI

Ramovėnų vyrų choras 
landžio 30 švenčia dešimties 
metų veiklos sukaktį. Tai visiem 
gerai pažįstamas senų dainos 
veteranų dainos vienetas. Per 
dešimtmetį jį girdėjome atlie
kant programas minėjimuose, 
tautos šventėse, koncertuose, o 
taip pat giedant abiejose mūsų 
bažnyčiose.

Ramovėnų vyrų choras įkur
tas A. Jonaičio pasiūlymu ir 
suorganizuotas muz. J. Kazėno. 
Per dešimt metų turėta 79 pasi
rodymai. Repertuare yra 67 dai
nos ir 27 giesmės. Vien repeti
cijom praleista 1200 valandų 
su viršum. Penkerių veiklos 
metų proga išleistos plokštelės

ba-

Man tenka ypatingai didelė 
garbė supažindinti ir apibūdin
ti jum dail. Antano Tamošaičio 
knygą “Lithuanian Easter 
Eggs”, kurią išleido 1982 pabai
goje Lietuvių Tautodailės Insti 
tūtas Toronte.

Antanas Tamošaitis yra daili
ninkas, tapytojas, grafikas, lie
tuvių liaudies meno žinovas, 
meno rinkėjas, mokslinio Lie
tuvių Tautodailės Instituto stei
gėjas ir mokslinio Lituanisti
kos Instituto narys. A. Tamo
šaitis savo gyvenime didžiausią 
dėmesį kreipia į lietuvių sodie
čių liaudies meno dirbinius ir 
juos studijuoja. Dailininkas 
sodiečių dailės kūriniais ne tik 
grožisi, bet juos laiko kultūrinių 
meninių ir mokslinių studijų 
šaltiniu. -

“Lithuanian Easter Eggs” yra 
•: veikalas,' skirtas lietuvių' vely

kinių papročių ir margučių-ve- 
lykaičių dailės
Norintiem labiau gilintis į šią 
sodžiaus kūrybos sritį, knygos 
bibliografijos dalyje yra nuo- 
sekliai suminėti šaltiniai, kitų 
autorių knygos, kuriomis auto
rius rėmėsi.

Toronte pristatant šią kny 
gą, prof. Romas Vaštokas taip 
sakė: “Daugelis iš mūsų gali 
pagalvoti, kodėl dailininkas 
imasi sodiečių kūrybos — mar
gučių dailės nagrinėjimo, studi
jos? Betgi žinome, kad visų 
menų pradžia glūdi liaudies kū
ryboje. Didysis lietuvių meni
ninkas M. K. Čiurlionis lietu
vių liaudies dailę vertino lygia
grečiai su menininkų kūriniais. 
Jisai, organizuodamas pirmąją 
lietuvių dailės parodą Vilniuje 
1906-7 metais, greta dailininkų 
kūrinių išstatė ir liaudies meno 
dirbinius. Jisai tuomet “Vilniaus 
Žinių” nr. 863 taip rašė: “Liau
dies menas turi būti meno pa
matas, iš jo turi iškilti savotiš
kas lietuvių stilius, jis yra mūsų 
pasididžiavimas, nes tas gražu
mas, kurį turi savy, yra grynas, 
savotiškas ir išimtinai lietuviš
kas”.

Dail. Antano Tamošaičio kny
goje “Lithuanian Easter Eggs” 
aprašomi įvairūs velykiniai lie
tuvių sodiečių papročiai, burtai, 
margučių-velykaičių dekora
vimas, jų raštai ir spalvų deri
niai. Primityvus lietuvis davė 
kiaušiniui mistinės prasmės, jis 
jam buvo gyvybės simbolis, pa
vasario atgimstanti gamta. To
dėl ši mitologija, apsupanti - vana draugam, vertinga knyga 

namų knygų lentynoje ir didelis 
lietuvių kultūrinis lobis ateinan- 
čiom kartom.

Dail. Antanas Tamošaitis atli
ko visą knygos parengimą, pa
rašė tekstą, išfotografavo arba 
nukopijavo iš originalių margu
čių, meniškai ir techniškai api
pavidalino ir parengė spaudai. 
Knygos tekstą į anglų kalbą ver
tė prof. Jūratė Kaminskaitė. 
Spaudos patarėjas Vitalis Ma
tulaitis iš Toronto. Jis šią 
knygą ir platina.

(New Yorke šią knygą gali
ma gauti pas L. Milukienę, 111 
Grohmans La., Plainview, N.Y. 
11803, ir Darbininko administ
racijoje.)

net dvi laidos paskleistos po 
platų pasaulį. Šiemet ruošiamos 
kitos karinės dainos ir giesmės, 
kurios bus įdainuotos į juoste
les.

Gegužės 21 choras atliks pro
gramą lietuvių karių veteranų 
suvažiavime, Lietuvių namų sa
lėje, o gegužės 31 giedos šv. Jur
gio bažnyčioje mirusių karių 
pagerbime.

šiuo metu chorui vadovauja 
Genovaitė Karsokienė.

Choro dešimtmečio minėji- 
mas-balius įvyks balandžio 30 
Lietuvių namų salėje.

yra graži ir turtinga: 
buvo manoma, kad 
gali apsaugoti nuo

kiaušinį, 
senovėje 
kiaušinis 
velnio, ligos, nelaimės, net nuo 
mirties ir kitų panašių įvykių. 
O kai kiaušinis yra nuspal
vintas ir išmargintas simboliais, 
jis įgauna dar didesnės galios, 
pvz. raudona spalva apsaugo 
nuo piktų dvasių ir 1.1.

Lietuvoje margučiais buvo 
dekoruojami langai, palubės. 
Padaromi margučiam sparne
liai, ir tada kaip paukštukai 
pakabinami ant šakų su plonu 
siūleliu. Velykų rytą margučius 
mušame ir ritinėjame. Gražiau
sius nešame kaip dovanas ki
tiem.

Didžiausia knygos dalis yra 
skirta pavaizduoti margučių 
dailei. Čia yra sukaupti senoviš- 
kiausi ir lietuvių , margučiam 
būdingiausi raštai. Dailininkas, 
pažymi margintojų pavardes ar
ba Lietuvos vietoves, iš kur jie 
gauti. Atsisakyta visokių kiauši
nių marginimo variantų, kurie 
atsirado vėlesniuose metuose. 
Antanas Tamošaitis pats surin
ko ir knygos puslapiuose iš
spausdino margučių piešinių, 
spalvotų margučių foto nuotrau
kų ar originalių 1800 skirtin
gų pavyzdžių. Liaudies menu 
nelaikomi tie margučiai, kuriuo
se yra nupiešta gamtovaizdžiai, 
gėlės, portretai ar kiti realis
tiniai vaizdai.

Lietuvoje buvo vartojami du 
skirtingi kiaušinio margirfimo 
būdai: skutinėjimo ir rašytinis.

Skutinėjimo technika yra žy
miai senoviškesnė už rašytinius, 
nes raštų stilius yra panašus į 
archeologinių laikų bronzos ar 
sidabro papuošalų raštus. Rašy
tinė technika yra vėlyvesnė ir 
buvo paplitusi Vakarų Europos 
tautose. Todėl knygoje atrinkti 
ir atvaizduoti tik lietuvių mar
gučiam saviti ir ypatingi ele
mentai.

Paėmus į ranką, yra malonu 
šią knygą skaityti ir jos lapus 
vartyti, nes labai rūpestingai ir 
gražiai išleista “Lithuanian 
Easter Eggs” knygos parengi
mo darbas užtruko daugelį me
tų. Knygoje yra moksliškai ir 
labai nuosekliai pristatoma 
kiaušinių' mistika, velykinės ir 
margučių tradicijos, išryškinant 
svarbiuosius lietuvių sodžiaus 
kūrybos savitus bruožus. Tai 
knyga, tinkanti muziejų bei uni
versitetų bibliotekom, graži do- 

Jono Bulaičio motina, kovo 27 
Londone artimųjų šeimos narių 
tarpe atšventė 80-ąjį gimtadie
nį. Sūnus nuncijus iŠ Afrikos at
siuntė sveikinimo telegramą.

— Jonas Bacevičius, nepri
klausomoj Lietuvoj 25 metus 
buvęs mokytojas, paskutiniu 
laiku gyvenęs Hammond, Ind., 
sulaukęs 82 m. amžiaus, mirė 
kovo 28. Velionis buvo gimęs 
Kuprių km., šakių apskr. Nuliū
dime liko žmona Ona, penki sū
nūs ir dukra, daug giminių, 
10 anūkų, 3 proanūkai. Iš sūnų 
vienas yra likęs Lietuvoj, o vie
nas yra pranciškonas Tėv. Jonas, 
OFM.

— Kazys Veselka, dailininkas 
ir aktorius, kovo 25 mirė Chi- 
cagoj. Velionis buvo gimęs 1923 
sausio 3 Paprienišky, Ukmergės 
apskr. Vokietijoj studijavo 
humanitarinius mokslus.

— Hamiltono lietuviai Vasario 
16-osios sukakties minėjimą 
rengė vasario 13 Aušros Vartų 
parapijos salėj. Pagrindinę kal
bą pasakė Kanados LB krašto 
valdybos pirm. Joana Kuraitė- 
Lasienė. Meninę programą at
liko muz. D. Deksnytės-Powell 
vadovaujamas parapijos choras 
ir G. Breichmanienės vadovau
jamas “Givataro” tautinių šokių 
ansamblis.

— V PLJ Kongreso registra
cijos komitetą sudaro: Ramutė 
Kemėžaitė, koordinatorė; Vik
toras Juška, registracijos iždi
ninkas; Gilė Liubinskaitė, Ra
moną Kaveckaitė, Rasa Linta- 
kajtė,cRą$a Mpsojay|ė-V PLJ 
Kongreso .b ū s t,i ri ė s adre
sas: 5620 So. Člaremont Avė., 
Chicago, III. 60636, USA. TeL: 
312 778-2200. Valandos: kas
dien 6-8 vai. vak., savaitgaliais 
nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po
piet.

— Ateitininkų šeimų stovykla 
šiemet bus Kennebunkporte, 
Me., rugpjūčio 13-19. Stovykla 
bus lietuvių pranciškonų sody
boj. Bus įvairi atostogų savai
tės programa: koncertai, pa
skaitos, literatūros vakaras, 
parodos ir kt.

— Australijos Lietuvių Bend
ruomenės iniciatyva yra pra
dėta parašų rinkimo akcija 
peticijai, kuria Australijos val
džia bus prašoma suteikti finan
sinę paramą lietuvių kalbos dės
tymui viename iš Australijos 
universitetų. Peticijai numato
ma surinkti 10,000 parašų.

— Antras Kaimas iš Chicagos 
balandžio 16 gastroliuoja Cleve- 
lando Dievo Motinos parapijos 
salėj. Vakarą rengia LB Ohio 
apygarda.

— Prof. Augustino Voldemaro 
100 metų sukakties minėjimas 
įvyks balandžio 17 Clevelando 
Lietuvių namuose.

— Lituanistikos Katedrai pa
remti LB Gage Parko apylinkės 
surengtos vakaronės metu Ka
tedrai aukojo Mykolas Drunga iš 
Chicagos, Aloyzas Sirutis iš San
ta Monica, CA, ir Kazys Rimas iš 
Chicagos. Gage Parko apylinkė 
paaukojo 500 dol.

cijos-būstinės adreafr 5620

UI. 60636, USA. Tek: 312 778- 
2200. Būstinėj budima kasdien

skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Naujiem skaitytojam Dar
bininko prenumerata pirmais 
metais tik 12 dol. Atnauji
nant — visiem 15 dol. metam.
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ainių organizacijų kvietimu ba-

— II Pasaulio Lietuvių Dienų

vyskupijos, ekumeninių reikalų nešime gausiai dalyvauti. Ren- 
įstaigos bei lietuvių, latvių, uk- gčjų komiteto sudėty lietuviam . 
rainiečių ir žydų bendruome- atstovauja Philadelphijos LB . 
ainių organizacijų kvietimu ba- apylinkės valdybos įgaliotos Ju- >

delphįją atvyks Amerikos dele
gacijos Madrido konferencijoj 
pirmininkas dr. Maz M. Kam
pelman. Balch Istituta patalpo
se, ’ esančiose 18 So. 7th 
Street. 7 vai. vak. dr. Kam
pelman padarys pranešimą apie 
Madrido konferencijos eigą, 
kliūtis, su kuriomis demokrati
nės valstybės susiduria sekant 
Sovietų paklusimą Helsinkio 
akto punktam, ir sąžinės kalinių 
padėtį Sov. Sąjungoj bei jos 
okupuotuose kraštuose. Po pra
nešimo dr. Kampelman atsakys 
į dalyvių klausimus.

Dr. Kampelman su lietuvių 
tautos siekimais yra gerai susi
pažinęs, lietuviam solidarizuoja 
ir jų pasipriešinimą okupantui 
stato pavyzdžiu. Savo kalbose 
Madrido konferencijos metu ke
letą kartų jis yra priminęs So
vietų smurtu įvykdytą Pabalti
jo valstybių okupaciją ir išvar
dinęs lietuvius politinius kali
nius. JAV LB Krašto valdybos 
vicepirm. Rimui Česoniui esant 
Madrido konferencijoj JAV vi
suomenės atstovu, dr. Kampel
man jį nuoširdžiai globojo ir su 
juo artimai bendradarbiavo. As
meninio kontakto išdavoj Lietu
vos klausimas buvo sėkmingai 
iškeltas.

Philadelphijos ir apylinkių 
lietuviai yra kviečiami parodyti

PO KONCERTO CLEVELANDE
Šiuo koncertu Aldona Stem

pužienė įrodė, kad ji vis tebėra 
viena iš mūsų pirmaujančių dai
nininkių. Kiek daug solisčių 
pradėjo ir užbaigė savo karje
rą po to, kai Aldona Stempu
žienė pirmą kartą išvydo ram- mery dr. Jono Basanavičiaus par 
pos šviesą, o tačiau jos žvaigž
dė ir šiandien šviesiai tebespin
di.

Pianistė Barbara Klonowski 
sunkiose fortepijono partijose 
buvo užtikrinta ir subtili solis
tės palydovė.

Mirgos Bankaitytės švelni 
kanklių muzika ir graži tipin
gai lietuviška išvaizda buvo 
gražus įnašas šiame išimtinai 

Programą pradėjo Beethoveno \ pasisekusiame koncerte.
rečitatyvu ir arija Ah! Perfido!, 
kurią ypatingai gerai atliko. 
Schumanno dainos iš ciklo Poe
to meilė (Dichterliebe) nu
skambėjo kiek blankiau, gal dėl 
to, kad esame įpratę girdėti -visą 
ciklą, o gal ir dėl to, kad nebu
vo dainuojamos originalia vo
kiečių kalba.

Lietuviška dalis susidėjo iš 
pačių geriausių mūsų dainų — 
Gruodžio, Jakubėno, Banaičio. 
Čia solistė dainavo tikrai iš šir
dies. Nežinau, ar teko kada gir
dėti geresnę Jakubėno Gėlės iš 
šieno ar Banaičio Aš per naktį 
interpretaciją. Švedo kūriniai 
pasižymi dideliu stiliaus origi
nalumu.

Koncertas buvo užbaigtas Vjl- 
la-Lobos Bachianas Brasileiras 
ir arija O don fatale iš G. 
Verdi operos Don Carlo. Šioje 
arijoje Aldona Stempužienė at
skleidė visą savo įtikinančią 
dramatinę jėgą.

Sol. Aldona Stempužienė yra 
tikrai gausiai apdovanota daini
ninkė. Gražus, plataus diapa
zono balsas, įgimtas muzikalu
mas, impozantiška sceninė iš
vaizda ir svarbiausia ypatybė— 
jos sugebėsimas užmegzti tamp
rų ryšį su klausytojais, kuriuos 
ji pagauna tik išėjus į sceną. 
Jos gražus balsas yra stebėti
nas — pilnos aukštos gaidos, 
tik pačiam žemiausiam registre 
jos skambėjo kiek dirbtinai.

Aldona Stempužienė yra labai 
gero skonio dainininkė. Jos pro
grama gerai parinkta, neieškant 
pigių efektų, kad patiktų publi
kai.
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Onutė Pliuškonienė ir Aušra 
Zerr, Rima Mironienė, dirban
ti federalinės valdžios ACT1ON 
įstaigoj, taip pat retkarčiais da
lyvauja posėdžiuose, atstovau
dama savo įstaigai.

A.GČ.

Conrad Hilton viešbutyje, Chi- 
cagos miesto centre. Viena salė 
su atskiru orkestru yra skirta 
jaunimui.

— A. ir T. Kojelaičių sti
pendijų fondas, veikiąs prie Ka
nados Lietuvių Fondo, paskyrė 
1000 dol. stipendiją Viktorui 
Nakui, rašančiam iš politinių 
mokslų disertaciją Washingto- 
ne, D.C., apie aAntaną Sniečkų 
ir Lietuvos sovietizaciją”. V. Na
kas yra taip pat veiklus lietuvių 
jaunimo tarpe ir politinėj srity.

— Dr. Petras Lukoševičius, 
gyvenąs Montrealy, buvo apra
šytas Kanados žemės ūkio mi
nisterijos laikrašty “Tableau” 
sausio numery kaip pasižymė
jęs tyrimų srity. Jis yra prog
ramų specialistas, dirbęs Otta- 
woje, o dabar vėl Montrealy, 
Quebeco rajono centrinėj įstai
goj. Duota jo profesinė biogra
fija ir įdėta nuotrauka.

Koncertam kanklių repertua
ras yra labai ribotas ir A. Mi
kulskis bus bene vienintelis 
kompozitorius daugiausiai jom 
parašęs. Jis ištobulino kanklių 
skambinimo techniką, ir jo kūri
niuose iš kanklių išgaunami 
efektai, kurie anksčiau nebuvo 
įmanomi.

Mirga Bankaitytė pasirodė 
gabi ir kompozicijai — jos 
kanklėm pritaikyti Pietų Ameri
kos kompozitorių kūriniai pra
skambėjo itin įdomiai.

Bendrai Mirga Bankaitytė yra 
verta didelio pagyrimo. Ji įdėjo 
daug laiko ir širdies populiarin
dama kanklių muziką. Tai įro
do jos didelį pasišventimą lie
tuvių liaudies menui.

Baigiant reikia pasveikinti 
Dievo Motinos parapiją, šio ir 
eilės kitų koncertų rengėją. Jie 
visuomet būna gero skonio ir 
aukšto lygio.

B. Smetonienė

Jie rengė Aušros minėjimą Jaunimo Centro kavinėje. I-oje eilėje iš k. Aleksandra 
Gražytė, Snieguolė Zalatoriūtė, Alida Vitaitė, Guoda Antanaitytė; II-oje eilėje — Ro
bertas Vitas, Algis Pužauskas, Vytenis Kirvelaitis, Mykolas Drunga, kun. dr. Juozas Pruns- 
kis, Petras Petrutis ir Jurgis Janušaitis. Nuotr. J. Kuprio

AUŠROS MINĖJIMAS CHICAGOJ
Lietuvių Žurnalistų S-gos 

centro valdyba kovo 4 suruo
šė 100 metų Aušros sukakties 
minėjimą Jaunimo Centro kavi
nėj. Susirinko apie 150 daly
vių.
. Minėjimą trumpu žodžiu ati
darė S-gos c.v. pirm. Jurgis Ja- 
nušaitis, iškeldamas Aušros laik
raščio reikšmę mūsų tautiniam 
atgimimui. Minėjimui vado
vauti pakvietė jaunosios kartos 
atstovę Guodą Antanaitytę, ku
ri tas pareigas atliko sklandžiai.

Šio minėjimo programos atli
kėjai buvo visi jauni studentai, 
tik vienas kiek vyresnis. Tai My
kolas Drunga, Draugo redakto
rius.

Studentas Vytenis Kirvelaitis 
paskaitė iš Aušros pirmam nu

rašytos “priekalbos” baigiamąją 
pastraipą.

Po to pasirodė trys jauni pre
legentai su savo turiningomis^ 
paskaitėlėmis.

Snieguolė Zalatoriūtė, studi
juojanti žurnalistiką ir lituanis
tiką Illinois universitete, iškėlė 
Aušros kalbos savybes ir sukur
tuosius naujadarus, kurių ne 
visi prigijo. Tačiau aušrininkų 
pagarba ir meilė lietuvių kal
bai užkrėtė ir kitus apsnūdu
sius lietuvius.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
{VAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos fjrmos
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VYRIAUSIA (STAIGA: 1778 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL— 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietų pasiekia .trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
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Stud. Robertas Vitas, besireiš
kiąs lietuviškoj veikloj, iškėlė 
ano meto jaunosios generacijos 
naują lietuvišką kelią. Aušrinin
kai nusigręžė nuo senųjų uniji
nių pažiūrų ir išvedė tautą sa
vybės keliu.

Pagrindinę minėjimo kalbą 
paskaitė Mykolas Drunga, paly
gindamas ano meto Aušrą su 
šių dienų pogrindžio Aušra. At
rodo, kad daugelis gyvenimo 
apystovų yra labai panašios. 
Caro valdžia uždraudė spaudą 
lotynų raidėmis, persekiojo ka
talikų Bažnyčią, grūdo kalėji- 
man lietuvius patriotus ir knyg
nešius, gi dabartinė sovietinė 
priespauda dar sunkesnė ir ra
finuotesnė. Dabar yra uždraus
tas laisvas kūrybinis žodis. 
Spauda tetarnauja okupanto 
siekiam. Persekiojami tikintieji 
ir patriotai. Bet tauta, Aušros 
pažadinta, per 100 metų ugdė 
savo tautinę mintį, gilino tauti
nę sąmonę ir grūdinosi kovoda
ma už šviesesnę ateitį.

Dvi jaunos studentės Alek
sandra Gražytė ir Alida Vitai- 
tė padeklamavo Aušros poetų 
sukurtus 5 eilėraščius — garsų
jį A. Vištelio “Op, op, kas ten, 
Nemunėli” ir kitus.

Ypač džiugu pabrėžti, kad 
jaunieji programos atlikėjai pa-

Gintaras Tautvytis GYVE
NIMAS pKUPUOTOJE LIE
TUVOJE.. Komunistų propagan
da ir tikrovė. Chicago, 1982. 
Išleido Pasaulio Lietuvių Archy
vas, 5620 South Claremont 
Avenue, Chicago, III. 60636. 
Spaudė Vlado Vijeikio spaustu
vė. Kietais viršeliais. 232 psl.

Prieš skaitant šią knygą, at
kreiptinas dėmesys į leidėjo 
žodį, kurį čia pateikiame išti
sai:

“Šios knygos rankraštis gau
tas iš Lietuvos prieš keletą metų. 
Autorius yra baigęs aukštąjį 
mokslą, gerai susipažinęs su So
vietų Sąjungos komunistų parti
jos programa. Kelis sykius buvo 
kalintas ir kentėjęs Sibire. 
Spausdiname tekstą nepakeitę, 
kaip okupuotos Lietuvos gyve
nimo dokumentą.

Gintaras Tautvytis (slapyvar
dis) knygos pavadinimą buvo 
užrašęs ‘Tarybų Sąjungos ko
munistų partijos programa ir 
gyvenimas’. Leidėjas mano, kad 
tiksliau yra knygą pavadinti 
‘Gyvenimas okupuotoje Lietu
voje’, pridėjus antrinę antraštę 
‘Komunistų propaganda ir tik
rovė’. Leidėjas pridėjo dalių, 
skyrių ir poskyrių pavadinimus, 
kur jų nebuvo, ir turinį atkė
lė į knygos pradžią.

Autorius knygą rašė slaptai, 
rizikuodamas vėl patekti į ka
lėjimą, Sibirą ar net gyvybės 
netekti. Mums belieka knygą 
perskaičius su iškeltais faktais 
supažindinti pasaulį, prisidėti 
prie tų, kurie, kaip ir šios kny
gos autorius, parodo, kad Sovie
tų Sąjungos propaganda ir 
gyvenimo tikrovė-du labai skir
tingi dalykai.”

Knygoje keturios dalys: 1) Pa
žintis su sistema, 2) Žmonių ap
rūpinimo padėtis, 3) Viena sako, 
kita daro, 4) Tik pažadais mai
tina.

s įžymėjo sklandžia, taisyklinga, 
be jokio akcento lietuvių kalba. 
Jų pareikštos mintys buvo iš
mąstytos ir puikia forma per
duotos. Turime jauną atžalyną, 
kuris jungiasi į kovą už lietu
vybę.

į

Po deklamacijų vėl Vytenis 
Kirvelaitis paskaitė garsiąją 
Vinco Kudirkos atsivertimo iš
pažintį Varpo laikraštyje.

Minėjimo pabaigoj LB Kultū
ros tarybos pirm. Ingrida Bub
lienė trumpu žodžiu pasveikino 
šio minėjimo rengėjus, progra
mos dalyvius ir susirinkusius.

Uždarant minėjimą, Žurnalis
tų S-gos c.v. pirm. J. Janušai
tis paskelbė, kad S-gos valdyba 
iš savo kuklių išteklių skiria 
vienkartinę stipendiją 250 dol. 
Snieguolei Zalatoriūtei už jos 
veiklą lietuviškoj dirvoj. Taip 
pat padėkojo vaišių šeiminin
kėm Birutei Vindašienei, Bro
nei Pužauskienei, Marytei Salik- 
lienei, Veronikai Janušaitienei 
ir Kapačinskienei už jų padova
notus pyragus, o spaudai
ir Margučiui už minėjimo garsi
nimą. Visus kvietė pasivaišinti.

Minėjimas tikrai pasisekė ir 
parodė, kad mes turime šau
naus jaunimo, kuriam lietuvybė 
brangi.

Ap.B.

Kęstutis Trimakas (red.) — 
MOTERIS IR KRISTUS. Vyres
niosios kartos žmonių ir jauni
mo laiškai, atsiliepimai, pasisa
kymai bei išvados apie mus pa
čius apreiškiančias teigiamas ir 
neigiamas reakcijas į Gintos Re- 
meikytės eilėraštį “Pasiklausy
kite Evangelijos pagal Jonę” 
(“Ateityje”, 1982, 6 nr., 206 
psl.). 24 psl. Kaina $2,70. Už
sakyti paštu — $3.90: ARENA, 
850 Dės Plaines Avė., Apt 409, 
Forest Park, IL 60130, USA.

Šį leidinį Darbininke plačiau 
apibūdino Alfonsas Nakas (š.m. 
kovo 25-osios numery), savo 
skaitytojam patardamas būtinai 
jį įsigyti.

ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietu
viškojo ugdymo žurnalas mo
kyklai ir šeimai. Nr. 28. 1982 
gruodis. Leidžia JAV LB Švieti
mo Taryba. Redaktorė -— Stefa
nija Stasienė, 18112 Windward 
Rd., Cleveland, Ohio 44119. 
Administratorius — Juozas Pla- 
čas, 3206 W. 65th PI., Chicago, 
III. 60629. Išeina du kartus per 
metus. Prenumeratos kaina — 4 
dol., atskiras numeris — 2 dol. 
Spausdina Morkūno spaustuvė 
Chicagoj. Šis numeris — 96 
puslapių. Iliustruotas.

Pirmajame puslapy — po J. F. 
Castells paveikslu “Šventoji 
naktis” pateikiamas Bernardo 
Brazdžionio eilėraščio posmas, 
loliau tunny: kun. Juozas Vaiš- 
nys, S.J. — Mielieji mokytojai 
ir tėvai, Juozas Plačas — Tiky
bos mokymas lituanistinėj mo
kykloj, Juozas Masilionis 
— Lietuvių kalbos gramatikos ir 
gramatinių terminų vystymasis, 
J. L. — Ką reiškia negalima, 
V. Kavaliūnas — Mokinys ir ra
šyba, Aldona Miškinienė — Kū
rybingumo ugdymas, S. Sližys 
— Ar jaunimas kaltas?, Vida 
Augulytė-Bučmienė —- Proble
mos, kurių neturėjome prieš 20 
metu, V. S. — Kalba ucdvkime 
iš mažens, Grasilda Meihivienė 
— Lietuviškų parapijų metai, 
AP. Bagdonas — Maironis 
tautinio atgijimo dainius, Alė 
Paškevičienė — Kūčių vakaras. 
Kas, kur, kada. Knygos, Mirę

1 mokytojai. Redaktorės žodis.
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Clevelande gyvena Aurelija 
Balašaitienė — uoli lietuviškos 
spaudos bendradarbė. Ji rašo ir 
Darbininke, ir Dirvoje, ir kituo
se laikraščiuose. Daug rašo kas
dieniniais klausimais, iškelia į- 
vairius visuomeninius klausi
mus.

Kasdieninio gyvenimo įvykiai, 
jai kartais sukelia ir humoristi
nių, satyrinių minčių. Tada ji 
rašo feljetonus, taikliai ir gabiai 
pagaudama' situacijas, gyve
nimo apraiškas.

Ji keliauja ir dar toliau. Ana
pus žurnalistinio darbo, ana
pus feljetonų, pasireiškia ir kaip 
beletristė, aprašanti jau šio gy
venimo įvykius bei žmones su 
deramu literatūriniu pasiruoši
mu bei rimtumu. Yra parašiusi 
ir romanų, kurie buvo spausdin
ti Draugo atkarpose.

Iš tos gana gausios beletristi
nės kūrybos ji sudarė pirmą 
savo novelių rinkinį ir jį pava
dino “Susitikimas pamary”. Tą 
novelių rinkinį ir išleido praeitų 
metų data.

Autorė yra veikli, sumani ir 
labai energinga. Ne tik daug pa
rašo į lietuviškus laikraščius, 
bet taip pat įsijungia ir į savo 
pirmos knygos skleidimą bei po
puliarinimą. Ji pasiekė net Los 
Angeles, kur buvo surengtas jos 
knygos sutikimas. Ji kovo 12 at
silankė ir Kultūros Židinyje, kur 
čia LMK Federacijos New Yor
ko klubas rengė tos knygos 
susipažinimo vakaronę.

Drauge atvyko ir tos knygos 
mecenatas Marcelinas Žitkus. 
Knygą išleido Vilties leidykla 
Clevelande.

LMK Federacijos New Yorko 
klubas kartas nuo karto suren
gia grynai kultūrinius renginius 
— knygų sutikimus, dailės pa
rodas ir tuo praturtina N.Y. 
lietuvių gyvenimą. Dabar klu
bas užsimojo atvesti visai naują 
autorę, kuri labiau pažįstama 
kaip žurnalistė, gyvenimo in- 
terpretatorė. Reikia teigiamai 
vertinti šias klubo pastangas — 
populiarinti moterų kūrybą, pa
sitelkiant moteris.

PHILADELPHIA, PA
Į Philadelphiją atvyksta New 

Yorko mišrus kvartetas Harmo
nija. Gegužės 7 Philadelphijos 
LB apylinkė ruošia savo metinį 
pavasario koncertą ir abiturien
tų pristatymą. Koncerto pro
gramą pirmą kartą Philadel
phijoj atliks jauni Harmonijos 
dainininkai: Viktoras Ralys (va
dovas), Rasa Bobelytė-Brittain, 
Birutė Ralytė-Malinauskienė ir 
Petras Tutinas. Akomponuoja 
Matas Yatkauskas.

Philadelphijos ateitininkai 
balandžio 30 - gegužės 1 ruošia 
savo metinę šventę. Šeštadienio 
vakarą jaunimas rinksis Julijos 
ir Algio Dantų namuose disku
sijom ir vakarojimui. Šio va
karo programa rūpinasi stu
dentų veiklos koordinatorius dr. 
Jonas Dunčia. Sekmadienį lietu
viškų mišių metu bus įžodis, o 
po mišių agapė su programa. 
Agapės metu žodį tars buvusi 
Philadelphijos apylinkių gyven
toja, o dabar New Yorko moks
leivių ateitininkų globėja Rasa 
Ardytė-Juškienė. Rytinio pakraš
čio jaunimas kviečiamas šventėj 
dalyvauti. Informacijų reikalu 
prašoma kreiptis į moksleivių 
pirmininkę Rimą Pliuškonytę, 
3935 Shelly Rd., Huntingdon 
Valley, PA 19006. Tel. 215 947- 
6627. Teresę Gečienę, 9660 Pine 
Rd., Philadelphia, PA 19115. Tel. 
215 677-1684.

minėjimas
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventė Philadelphijoj buvo pa
minėta vasario 20. Sv. Andrie
jaus bažnyčioj lietuviškos sumos 
metu buvo aukojamos iškilmin
gos mišios, kuriose organizaci
jos dalyvavo su vėliavomis, gie-

progai pritaikytą pamokslą.
šventės minėjimas įvyko Lie-

Rašytoja Aurelija Balašai- 
tienė kalba savo knygos “Su
sitikimas pamary” prista
tyme, kuris buvo surengtas 
kovo 12 Kultūros Židiny. 
Nuotr. A. Reivytienės

Čia tokie renginiai būna 7 v. 
v. ar dar vėliau. Dabai įdubas 
ėmė ir atkėlė visą valandą anks
čiau. Prasidėjo su akademiniu 
pavėlavimu — 6:15 v.v. Pradėjo 
klubo pirmininkė Jadvyga Lau
cevičienė trumpu atidarymo žo
džiu. Toliau visai programai 
vadovauti pakvietė Ireną Ba
naitienę.

Ji pirmiausia ir supažindino 
su ta, kuri pakviesta apibūdin
ti naująją knygą. Tai rašytoja 
Birutė Lukoševičienė, gyvenanti 
čia pat, Woodhavene.

Birutė Lukoševičienėįžvalgiai 
sutiko šią knygą, kalbėdama 
apie kiekvieną novelę, jos prob
lematiką, papasakodama ir no
velės turinį. Savo darbą buvo 
pasirašiusi, paskaitė aiškiai, 
ryškiai, pagaunančiai. Įdėjo ir 
vieną kitą autorės pavyzdį. Bai
gė paskaitydama ilgesnę ištrau
ką iš novelės “Raudonas auto
mobilis”.

Autorės žodis
Tada Ir. Banaitienė pakvietė 

ir viešnią Aureliją Banaitienę 
prakalbėti šioje vakaronėje. Si 

tuvių Namuose. Minėjimą atida
rė Philadelphijos LB apylinkės 
pirm. Gabrielius Mironas. Vilties 
choras, diriguojamas Vyt. Mato
mo, sugiedojo JAV himną ir 
“Maldą už tėvynę”. Po to buvo 
kun. K. Sakalausko invokacija 
lietuvių ir anglų kalbomis. Mies
to viceburmistrė Evelyn "White 
įteikė Philadelphijos miesto 
burmistro išleistą proklamaciją. 
Taip pat buvo perskaityta Penn- 
sylvanijos gubernatoriaus D. 
Thornburgh proklamaciją, kurią 
lietuvių atstovam gubernatorius 
įteikė vasario mėn. pradžioj. 
Sveikinimo žodį tarė naujai iš
rinktas JAV kongresmanas Bob 
Barški. Jis įteikė JAV kongreso 
priimtą jungtinę rezoliuciją No. 
60, prašančią JAV prezidentą 
paskelbti Vasario 16-ąją Lietu
vos nepriklausomybė diena. 
Kongresmano rūpesčiu gražiai 
įrėmintos rezoliucijos tekstas pa
kabintas Lietuvių Namų Kultū
ros Centre.

Minėjimo pagrindinę ' kalbą 
pasakė iš New Yorko atvykęs 
JAV LB JC-osios tarybos narys 
Romas Kezys, Plačiai klausomos 
Laisvės Žiburio radijo progra-z 
mos steigėjas ir vadovas. Kalbė
tojo pasirinkta tema buvo origi
nali ir aktuali. Jis vykusiai su
gretino 19 LB tautai grėsusius 
pavojus su šių laikų specialių 
investigacijų įstaigos (OSI) ir 
KGB sutartinai vykdoma tariamų 
“nacių” medžiokle, kuria siekia
ma suklastotų dokumentų ir so
vietinių liudininkų pagalba su
kompromituoti mūsų išeiviją ir 
jos antisovietinę veikią padaryti 
neefektyvią. Kalbėtojas ragino 
visus budėti, tiesos žodžiu ir lė
šomis talkinti laisvinimo veiks
niam ir " American for Due

atremti sovietų ir su Jais kola
boruojančių OSI pareigūnų 
šmeižtai.

Sis novelių rinkinys, kaip jis 
buvo išleistas, kaip ji pati dirba

7 v.v. Po to buvo vaišės. Bu
vo ir knygų. Daug kas įsigijo, 
gi* autorė — autografavo. Žmo
nių atsilankė tik 45. Gaila, bet 
taip yra. Publikos mažoka. Ga
lėjo jos b’ūti kur kas daugiau, 
nes tokie pokalbiai žmogų ir 
praturtina ir paįvairina gyveni
mą.

Vaišės — kavutė ir vynas — 
užtruko ilgiau nei pats knygos 
sutikimas. Susirinkę sėdėjo prie 
staliukų, kalbėjosi ir poilsiavo. 
(P-j.)

A. Balašaitienės knygos pristatyme Kultūros Židinyje. Iš k.
I- oje eilėje Birutė Lukoševičienė, Aurelija Balašaitienė, 
Janina Simutienė, Įdubo pirmininkė Jadvyga Laucevičienė,
II- oje eilėje Marija Žukauskienė, Malvina Klivečkienė, Sofi
ja Skobeikienė, Sofija Sližienė, Irena Banaitienė. Nuotr. A.

- Reivytienės

R. Kezio kalba buvo išklausy
ta su dėmesiu. Dar kartą buvo 
įrodyta, kad Vasario 16-osios 
minėjimų kalbėtojai neturi ribo
tis istorinių įvykių atpasakojimu 
ir klausytojų graudenimu. Gerai, 
kad kongresmanas Borski minė
jime išbuvo iki pabaigos ir buvo 
proga jam išversti R. Kezio kal
bą. Tuo būdu dar vienas JAV 
kongreso narys buvo tiesiogiai 
supažindintas su nęobjektyvia 
OSI veikla. Kongr. Borski išreiš
kė norą su reikalu daugiau 
susipažinti ir taip pat pažadėjo, 
esant pirmai progai, įsijungti į 
JAV kongrese veikiantį ad hoc 
komitetą Pabaltijo valstybėm ir 
Ukrainai.

Meninę programą atliko Phi
ladelphijos jaunimo tautinių šo- 

"kių grupė Aušrinė (vadovas — 
Eimutis Radžius), veteranų tau
tinių šokių grupė Vakarinė (va
dovas — Kazys Razgaitis) ir V. 
Krėvės lituanistinės mokyklos 
tautinių šokių grupė Aušnriėlė ' 
(vadovė — Aušra Bagdonavi
čiūtė). Mokyklos vaikų chorelis, 
vadovaujamas Birutės Šnipaitės, 
padainavo porą dainelių. Progra
mai sumaniai vadovavo jauno
sios kartos atstovai Rasa Kro- 
kytė ir Algis Šalčiūnas.

Minėjimą padėkos žodžiu už
darė Pietinės New Jersey LB 
apylinkės valdybos vicepirm. 
Povilas Šidlauskas.

Minėjimas, kurį rengė Phila
delphijos ir Pietinės New Jer
sey LB apylinkės, talkinamos 
daugumos vietinių organizaci
jų, tęsėsi vieną vai. 45 min. Lie
tuvos laisvinimo tikslam aukos 
buvo renkamos atsižvelgiant į 
aukotojo pageidavimus. Surinkta 
$2840. Aukos procentais paskirs
tė taip: JAV LB-nei — 82%, 
Vlikui — 9% ir Altui — 9% 
Aukų rinkimas yra tęsiamas. Jas 
galima įteikti Philadelphijos 
LB apylinkės valdybos iždinin
kei Marytei Sušinskienei, 6446 
N. I3th St., Philadelphia, Pa. 
19126. Paminėtina, kad Pietinės 
N.J. LB apylinkė aukas renka 
atskirai ir jos į aukščiau minė
tą sumą neįskaitytos.

Vasario 20 vakarą Philadel
phijos klasikinės muzikos stotis 
WFLN perdavė LB visuome
ninių reikalų tarybos paruoštą 
programą apie Lietuvą. Jau 15-ti 
metai ši rimčiausia Philadelphi
jos stotis nemokamai skiria laiką 
LB rūpesčiu paruoštom radijo 
programom. Taip pat Vasario 
16-osios minėjimą reklamavo 
televizijos bei radijo stotys ir 
abu pagrindiniai Philadelphijos 
laikraščiai. Bendruomenės Balso 
radijo valandėlė, vadovaujama 
Henriko Savicko, Nepriklauso
mybės šventę paminėjo vasario 
19 programos metu.

Krėvės šimtmečio minėjimas
Philadelphijoj gyvenimo die- 

nasJraigęs didysis rašytojas Vin
cas Krėvė buvo prisimintas LB 
apylinkės valdybos pastangomis 
suruoštame šimto metų nuo jo 

nėjimas įvyko sausio 16. Lietu
viškos sumos metu mišios buvo seckas. V. Variakojytė! sugiedo- 
aukojamos už V. Krėvės vėlę, jus JAV himną, kun. A. Zvink- 
Aukas nešė apylinkės valdybos |ys sukalbėjo invokacįją, •Rimas 
narės ir rašytojo duktė Aldona Karklys perskaitė nepriklauso- 
Krėvaitė-Mošinskienė. Salėj vy- mybės aktą, o Povilas Šaltimie-

kušiam minėjimui vadovavo 
apylinkės valdybos pirm. G. Mi
ronas.

Išsamią paskaitą apie V. Krėvę, 
žmogų ir rašytoją, skaitė literatū
ros istorikas dr. Vincas Maciū
nas. Paskaitininką ir Krėvę rišo 
ilgametė pažintis, dėmesys lie
tuvių literatūrai, jiem abiem 
dėstant Lietuvos universitete ir 
tremties metais darbuojantis 
Pennsylvanijos universitete 
Philadelphijoj. Dr. Maciūnas, 
kuris yra redagavęs šešiuose to
muose išleistus V. Krėvės raš
tus, šiuo metu LB kultūros tary
bos užsakymu spaudai ruošia 
Krėvės laiškus.

Krėvės duktė A. Mošinskienė, 
gyvenanti Philadelphijoj, su są
moju papasakojo įdomesnius 
įvykius iš tėvo gyvenimo, aptarė 
jų namuose besilankiusius tėvo 
draugus, kai kuriuos rašytoją 
paveikusius raudonosios ir rudo
sios okupacijos momentus.

V. Krėvės kūrybos ištraukas 
iš “Rytų pasakų” ir “Dainos 
apie arą” paskaitė ilgametė chi
cagos scenos darbuotoja Julija 
Dantienė. Jos atsikėlimas gyven
ti į Philadelphiją suteikė negau
siai lietuvių ’ kolonijai brandžią 
meno pajėgą ir entuziazmu kitus 
uždegti sugebančią kultūrininkę. 
Tikimės, kad po šio jos sėkmin
go Philadelphijoj debiuto ją daž
niau išgirsim perteikiant mūsų 
rašytojų kūrybą.

Apylinkės valdybos vicepirm. 
kultūriniam reikalam G. Mačiū
nienės rūpesčiu minėjimo proga 
buvo suruošta V. Krėvės raštų 
parodėlė, kuria dalyviai gyvai 
domėjosi.

Atsilankiusieji į minėjimą 
bendruomenininkių buvo pavai
šinti užkandžiais ir kava.

Krėvės gimtadienio dieną Phi
ladelphijos LB Krėvės mokyklos 
mokiniai buvo nuvykę aplankyti

PREMIJOS
1982 metų Lietuvių Bendruo

menės literatūros 3000 dol. pre
miją už mokslo veikalą laimėjo 
Genovaitė Kazokienė už veikalą 
“Life and Works of Konstantinas 
Čiurlionis”. (G. Kazokienė gyve
na Australijoje.)

Vertinimo komisiją sudarė 
Detroito apylinkėje 
mokslininkai: dr. Kęstutis Keb- 
lys — pirmininkas, nariai: dr. 
Romualdas Kriaučiūnas, prof. 
Justinas Pikūnas, prof. Leonas

gyveną

PHOENIX, ARIZ.

Laisvės šventė
Phoenixo lietuviai Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 
šventę minėjo vasario 20. Mi
šias aukojo vietos lietuvių 
kapelionas kun. A. Valiuška ir 
svečias kun. A. Ž v ink lys iš Hills- 
boro, Wisc. Per pamaldas giedo
jo sol. Vilija Variakojytė iš Los 
Angeles, Čalif.

Minėjimo akademija vyko uk- 

jo LB apylinkės pirm. V. Ru-

Philadelphijos priemiesty pri
glausto Krėvės kapo ir jį papuo
šė gėlėmis.

Kultūrinė vakaronė
Philadelphijos LB apylinkės 

vaidyba kultūrinį gyvenimą 
puoselėja įvairių minėjimų ir 
kultūrinių vakaronių ruoša. Šiais 
metais pirmoji kultūrinė vakaro
nė įvyko sausio 22 Lietuvių 
Namų Kultūros Centre. Gražiam 
būriui susirinkusių entuziastų 
dr. V. Maciūnas pristatė iš Eas- 
tono atvykusį prelegentą Lafay- 
ette kolegijos profesorių Bronių 
Vaškelį.

Dr. Vaškelio paskaita lietė 
senosios emigracijos sceninę 
veiklą Philadelphijoj. Mokslinin
ko įžvalgumu ir šypseną šiais 
laikais iššaukiančiomis anų laikų 
spaudos citatomis dr. Vaškelis 
apžvelgė teatrinės veiklos Phila
delphijoj bangavimus, pradedant 
19-tu šimtmečiu. Klausytojus jis 
supažindino su veikusiomis 
teatrinėmis grupėmis, statytais 
vaidinimais, įžymesniais akto
riais, ideologija pagrįstais teatri
nių grupių kivirčais, tų laikų 
publika ir korespondentais-kriti- 
kais. .Paskaitą sekė eilė klausi
mų.

Šią vakaronę suorganizavo LB 
valdybos vicepirm. G. Mačiū
nienė.

Pavasario koncertas
Philadelphijos LB apylinkės 

ruošiamas pavasario koncertas 
įvyks gegužės 7, šeštadienį, Lie
tuvių Namuose, 7 vai. vak. Prog
ramos atlikti yra pakviestas pui
kių įvertinimų sulaukęs New 
Yorko dainos vienetas Harmoni
ja. Koncerto metu įvyks viduri
nės mokyklas baigiančių abitu
rientų pristatymas ir įvedimas į 
LB gretas.

Sabaliūnas, prof. Julius Šmulkš
tys.

Kitos premijos
Taip pat yra paskirtos ir kitos 

premijos.
Kultūros darbuotojų premija 

paskirta Aleksandrai ir Liudui 
Sagiams.

Teatro premija paskirta ak
toriui Henrikui Kačinskui.

Šių premijų mecenatas yra 
Lietuvių Fondas.

Premijos bus įteikiamos pre
mijų šventėje gegužės 14 Kul
tūros Židinyje Brooklyne.

ras — Arizonos gubernatoriaus 
proklamaciją.

Pagrindinis šventės kalbėtojas 
buvo Arvydas Jarašiūnas iš 
Denver, Colo. Minėjimo pabai
goj rezoliuciją perskaitė Rimas 
Polikaitis. Be to, R. Polikaitis 
grojo vargonais koplyčioj ir 
akomponavo solistei.

Meninę programą atliko solis
tė Vilija Variakojytė ir "Rūtos” 
šokių grupė iš Denver, Colo. 
Grupei vadovauja Antonija Bu
lotienė. Aras Petrulis padeki*-

Visam minėjimui sklandžiai 
vadovavo Antonija Petrulienė. 
Aukas rinko Emilija Josen ir 
Viktorija Zakarienė.

N.D.

Bridgeport, Conn., popiežiaus 
Jono Pauliaus II pakeltas pre
latu. Naujasis prelatas yra gi
męs Lawrence, Mass., 1919 kovo - 
25, kunigu įšventintas Hartfor
de 1949 gruodžio 22. Jis yra 
ėjęs vikaro pareigas lietuvių pa
rapijose, buvęs vyskupuos tarė
jas ir kunigų tarybos narys. 
Per daugelį metų klebonauja Šv. 
Jurgio lietuvių parapijoj Brid- 
geport, Conn.

— Lietuvių Fondo narių meti
nis suvažiavimas vyks balandžio 
9 Chicagos Jaunimo Centre.

— Solistė Gina Čapkauskienė 
sutiko mokyti lietuvių mergai
čių chorą “Pavasarį”, kuris gie
dos ir balandžio 16 Šv. Kazi
miero parapijos 75-rių metų su
kakties minėjime.

— Dariaus - Girėno trans
atlantinio skrydžio 50 metų mi
nėjimas bus liepos 4 d. 2 vai. 
p.p. prie Dariaus-Girėno pa
minklo, Marąuette Parke, Chi- 
cagoj, II-jų PLD metu.

— V PLJ kongreso stovyk
los akademinės programos ren
gimo komisiją sudaro šie asme
nys: pirm. Birutė Bublienė 
(Detroitas), Antanas Saulaitis, SJ 
(Chicaga), Seselė Ignė Marijo- 
šiūtė (Putnam) ir Viktorija Len- 
kauskaitė (Clevelandas). Sto
vyklos techninės ruošos pirmi
ninkė yra Rusnė Kasputienė. 
V PLJ kongreso stovykla bus 
liepos 4-10 Oberlin College, ne
toli Clevelando.

Ofelija Barškėtytė ir Ramunė 
, Kubiliūtė bus ko-redaktorės V- 

jo pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso skyriaus, kuris bus iš
spausdintas II-jų Pasaulio Lie
tuvių Dienų leidinyje. - •<

“Laiškų Lietuviams” koncer
tas — vakarienė vyks gegužės 
1 Chicagos Jaunimo Centro di
džiojoj salėj.

— Il-se pasaulio lietuvių spor
to žaidynėse, kurios bus II-jų 
Pasaulio Lietuvių Dienų metu, 
1983 birželio 26-liepos 2 Chi- 
cagoj, iki šiol užregistruota dau
giau 100 sportininkų iš Australi
jos, krepšinio komanda iš Brazi
lijos, vyrų futbolo komanda iš 
Anglijos ir jaunių futbolo ko
manda iš Vasario 16-osios gim
nazijos, Vokietijoj. n

— JAV LB vakarinio pakraš
čio konferencija įvyks gegu
žės 1 Chicagoj, Jaunimo Centre.

— Dr. Balio Palioko šeima, 
tęsdama jo pradėtą darbą — M. 
Krupavičiaus visuomeninių 
straipsnių išleidimą, prie jo pri
sidėjo 2000 dol. auka. Jie nori, 
kad šie straipsniai , kaip šio 
šimtmečio lietuviško valstybin
gumo apraiška, būtų išlaikyti 
ateities kartom. Tikimasi, kad 
rinkinys šį pavasarį išeis iš spau
dos. . Jį spausdina Morkūno 
spaustuvė.

— Bilietus į dainų šventę, 
kuri bus liepos 3, Pasaulio Lie
tuvių Dienų metu, galima gauti 
Vaznelių parduotuvėj Gifts In
ternational, 2501 West 71st 
Street, Chicago, IL. 60629, USA 
(tel. 312 471-1424). Bilietų kai
nos: US$ 17, 15, 13, 10 ir 
5. Užsisakant paštu, čekius ra
šyti Lithuanian World Festival, 
Ine. vardu, kartu pridedant sau 
užadresuotą voką su pašto ženk
leliu.

rinčios dirbti per vasaros atos-

gali kreiptis adresu: Matulaitis 
Nursing Home, Thurber Rd., 
Putnam, Conn. 06260.

Neringos stovyklavietėj
1983 meteli bus tokios stovyk- 

kalba bbžefeo 26—Bepo*9, Bė

lietuvių berniukų 14-

I.C.C^ Putnam, Conn. 06260.
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Praeitame . Darbininko nu-

Paroda buvo gražiai ekspo
nuota. Tai dail. J. Baj 
pelnas. Norėjosi gal

parodos. Dabar kelionę tęsime 1 
toliau, pasinaudodami katalogu.

Giedrė Montvilienė, dailinin
ko Zenono Ūselio dukra, bent į 
keletą kartų dalyvavusi šiose 
parodose, laimėjusi premijų, at- 
žymėjimų, pateikė du paveiks
lus. Abu — spalvoti pieštukai. 
Anksčiau ji dirbo akriliniais da- 1 
žais ir aliejumi. Dabar pamėgo J 
spalvotus pieštukus. Šią techni- 1 
ką gerai apvaldė, — išgauna I 
lengvus spalvų perėjimus, įdo- I 
mius ir turtingus padengimus. I 
Jos pasaulis — surrealistinis, I 
tiksliau galėtume pavadinti jos I 
antrojo paveikslo vardu — at- 1 
standžiai stikle. Tikrovė tik kaž
kur atsispindi, laužydama ir su
maišydama vaizdus. Dailininkė 
gyvena Connecticut valstyjoje.

Hona Pėterienė, iš Los An
geles, stsilrepusi pati iš tiek toli, 
dalyvavo pirmą kartą šiose pa
rodose. Du aliejinės tapybos 
darbai patraukė dėmesį savo 
traktavimu. Abu peisažai, bet 
viskas apibendrinta ir paversta 
į plokštumas, dažas uždėtas pla
čiu peiliu (špakteliu). Uždėta 
Švariai, neužkankinta. Abu dar
bai patrauklūs, ir susilaukė pa
rodos lankytojų dėmesio.

Viktoras Petravičius, grafikas 
ir., tapytojas, vyresnės kartos 
dailininkas, gerai lietuviškai vi
suomene? pažįstamas, čia pa
teko tik per Galeriją. Atsiuntė 
kun. A. Kezys porą darbų. Pa
vasario triptikas pažįstamas iš 
seniau, gi monotipas vaizdavo 
jo dabartinę grafiką, kuri yra 
spalvota, spausdinama nuo me
džio. Dailininkas gyvena Chica- 
gos artumoje.

Jurgis Račkus, iš Kanados, iš
statė du spalvotos grafikos dar
bus. , Modernui. abstraktus, su 
surrealizmo nuotrupom. Jo dar
bus atsiuntė iš Chicagos Gale
rija.

Jonas Rūtenis, anksčiau gy
venęs New Yorke, dabar gyvenąs 
Cape Code, nuolatinis šių pa
rodų dalyvis, talkininkas ir or
ganizatorius, šiai parodai at
siuntė du akrilinius darbus, su
kurtus jo stiliuje, kur daug fan
tazijos, judesio.

Zita Sodeikienė, anksčiau pa
sireiškusi Chicagoje, dabar iš 
Clevelando per Chicagos Gale
riją čia atsiuntė du darbus, abu 
akrilis. Dailininkė yra tipinga 
surrealistė, stengiasi savo idė
jas sudramatinti, parodyti šiur
paus sapno nuolaužose. Darbai 
kruopščiai atbaigti. Dalyvavo 
pirmą kartą.

Magdalena Stankūnienė gy
vena Chicagoje ir ten aktyviai 
reiškiasi. Ji tapytoja ir grafikė. 
Mokėsi pas dail. Viktorą Petra
vičių, kuris jai padarė įtakos. 
Ta .įtaka jaučiama ir jos kom- 
pozicijoje, ir jos traktavime. 
Daiktai apibendrinami, ap
vedami kontūrine linija.

Čia buvo išstatyta penkios 
spalvotos grafikos, skirtos lietu
vės moters darbams ūkyje. Dar
bai irgi susilaukė plataus paro
dos lankytojų dėmesio. Jai pa
skirta ir 13-osios dailės parodos 
premija, kurios mecenatu yra 
Simo Kudirkos šaulių kuopa 
New Yorke.

Dailininkės darbus atsiuntė 
Chicagos Galerija.

padidinami, kad labiau išryškė
tų jo idėja. Mėgsta šiltą žėrintį 
koloritą.

Aldona Variakojienė, iš Los 
Angeles, pati atsiuntė savo tris 
aliejinius darbus šiai parodai. 
Tai pirmas jos pasirodymas 
Kultūros Židiny. Darbai realis
tiniai ir simboliniai, pvz., Paci- 
fiko banga buvo realistinė, o 
Nemuno dvasia — simbolinė, 
nes čia vaizdavo ilga barzda 
vaidilą.

Petras Yaškys, keramikas ir 
skulptorius, gyvenąs Philadel- 
phijos artumoje, daugelio šių 
parodų dalyvis, uolus talkinin
kas, ne kartą dalyvavęs verti
nimo komisijose ir skirstęs pre
mijas, čia atvežė vieną didesnę 
skulptūrą — Siluetą. Medžiaga 
— šamotas. Skulptūra primena 
lyg žmogų, Jęr siluetą. Formos 
apibendrintos? beGgyvo& £<ie- 
nuobodžioš.- Skulptūra tinka pa
statyti ir didesniame kambary
je ir sodelyje.

Viktoras Vizgirda, gyvenąs 
Cape Code, lietuvių dailės ve
teranas, smeniškai atvyko į šią. 
parodą ir ją praturtino savo 
dalyvavimu ir savo kūryba. Jis 
tiesiog sielojasi lietuviškosios 
dailės lygiu, sielojasi, kad kūry
ba būtų visada nauja ir pakili. 
Pats nuolat dirba. Šiose vasa
rio mėnesio parodose yra daly
vavęs ir anksčiau. Įsijungė ir į 
šią parodą. Parodos kataloge 
buvo įrašyti kiti paveikslai, bet, 
pasitaisius orui, jis jautė pa
reigą atvežti naujesnius du pa
veikslus. Ir juos atvežė ir pa
keitė du gamtovaizdžius, išstaty- 
damas visai naujus darbus. Vie
nas iš jų buvo, jo mėgstama 
Kazlų Rūda.

Dailininkas jau palieka tik 
daiktų užuominas, šiaip ieško 
linijinio ir spalvinio balanso. 
Koloritas pilkai melsvas.

Kun. S. Railos sukaktis
Kun. Stasys Raila, dirbąs V. 

Atsimainymo lietuvių parapijoj, 
Maspeth, N.Y., į kunigus buvo į- 
šventintas 1933.

V. Atsimainymo lietuvių para
pijos bažnyčioj balandžio 10, At
velykio sekmadienį, 10:30 vai. 
ryto kun. Stasys Raila aukos mi
šias, dėkodamas Dievui už pa
šaukimą ir 50 metų, praleistų 
Dievo, tėvynės ir artimo tarny
boj. Kartu su juo mišias kon- 
celebruos keletas kitų kunigų. 
Pamokslą pasakys prel. Vytau
tas Balčiūnas, sukaktuvininko 
kurso draugas. Lietuviškai gie
dos V. Atsimainymo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. Vy- 
tauto Kerbelio. Solo giedos Ma
rija Kulis.

Sukaktuvių pokylis V. Atsi
mainymo parapijos jungtinio 
draugių komiteto rengiamas 1 
vai. popiet Le Cordon Bleu sa
lėj, 96-01 Jamaica Avė., Wood- 
haven, N.Y. Renginio globėjas ir 
rengimo komiteto garbės pirm.
yra prel. Pranas Bulovas, komi- čitalis “Lietuva dabarties poezi- 

parodai davė tris pasteles. Jis teto P*™- Jonas Adomėnas, joje .

iš Bostono atsiuntė dvi graviū
ras plastikoje. Panaudota tam
si plastika. Kiek sunkiau įžiūrėti. 
Anksčiau ji yra dalyvavusi šio
se parodose. Anksčiau ji gyve
no Chicagoje, kur ir baigė meno 
studijas.

Elena Urbaitytė, tapytoja mo- 
dernistė, mum jau gerai pažįs
tama, gyvena visai netoli New 
Yorko, Long Islande. Ji paskuti
niu laiku susidomėjo skulptū
ra, bet šioje parodoje išsta
tė du tapybos darbus. Stilius 
modemus, abstraktus, išaugęs 
iš minimalistų filosofijos. Viskas 
suvesta į kelias plokštumas.

Zenonas ūselis, gerai pažįsta
mas iš kitų vasario mėnesio pa
rodų, gyvenąs Flushinge, N.Y., 
dirba tik su pastelėmis. Ir šiai

13-oje dūlės parodoje Kultūros Židinyje dail. Viktoras Viz
girda prie savo paveikslo — Kazlų Rūda. Nuotr. A. Reivytienės

paveikslai didesnio

turi susidaręs savo pasaulį — Parodoje buvo išstatytas ir 
realizmas jungiamas su simbo- Tėv. J. Gailiušio portretas. Port- 
lizmu. Taip realūs daiktai yra . retus jis tapo ekspresionizmo 

poveikyje — linijos stambios, 
aštrios, formos apibendrintos, į- 
vedama daug dekoratyvinių ele- 
mentų, kurie išryškina tapomo
jo žmogaus charakterį ar jo 
darbą.

Visi jo 
formato.

Žilius, gyvenąs 
.Y., jau dalyvavęs šiose

Vladas
Bronxe, N.’ 
vasario parodose, šiai parodai 
davė du nedidelio formato dar
bus. Abu abstraktai. Vienas ga
na tamsaus kolorito. Dailinin
kas visada labai kruopščiai at
baigia savo darbus.

Marija Žukauskienė, gyvenan
ti Woodhavene, dalyvavusi viso
se vasario mėnesio parodose, 
šiai parodai davė du aliejinės 
tapybos darbus. Ji tapo realius 
daiktus — gėles, pamiškę. Dir
ba su špakteliu. Ši technika" ir' 
sudaro jos stilistinius ypatumus. 
Jos tapomi paviršiai yra su
skaldyti į smulkias plokštumė-

Skulptorius Petras Vaškys 
13-oje dailės parodoje prie 
savo skulptūros Siluetas. 
Nuotr. A. Reivytienės

MASPETH, N.Y.
komitete dalyvauja visų draugi
jų atstovai. Bilietų į pokylį 
galima įsigyti pas rengėjus: prel. 
Praną Bulovą, Joną Adomėną 
ir Eleną Matulionytę iki Ve
lykų.

Prieš pokylį invokaciją sukal
bės kun. Domininkas Pocius. 
Jis atstovaus Lietuvių Ku
nigų Vienybės New Yorko 
ir New Jersey apskričiai. Mi
nėjimo programai vadovaus Ro
mas Kezys, “Laisvės Žiburio” 
direktorius. Kalbą pasakys kun. 
Kazimieras Pugevičius, Lietuvių 
Katalikų Religinės šalpos, Lie
tuvių Informacijos Centro ir 
Lietuvių Katalikų Tarnybos di
rektorius. Meninę programą at
liks V. Atsimainymo parapijos 
choras, vadovaujamas Vytauto 
Kerbelio. Klebonas prel. Pranas 
Bulovas sukalbės užbaigos

šiemet bus gegužės 27-28. Pir
mosios dienos vakaras, minint 
"Aušros” 100 metų sukaktį, bus 
skirtas poetam aušrininkam.

* Antros dienos programa — re-

atvežti arba atsiųsti. Didesnius 
darbus galėjo pristatyti arčiau

Reikia padėkoti visiem paro
dos* dalyviam, rengėjam, kurie 
nesigailėjo triūso ir šią parodą 
surengė. Juk ją reikėjo net dviem 
atvejais įrengti. O tai nebuvo 
taip lengva.

Parodą aplankė apie 400 žmo
nių. Parduota 9 paveikslai.

Tad -ir prašome, kad rengėjai 
rengtų ir toliau šias parodas, 
nes jos yra meno šventė, lietu
viškosios kūrybos manifestacija, 
(p-j.)

13-oje dailės parodoje. Priekyje matosi E. Kepalaitės skulp
tūra, dešinėje P. Vaškio skulptūra, ant galinės sienos Juo
zo Bagdono paveikslai. Nuotr. A. Reivytienės

BROCKTON, MASS
Lietuvių didžioji šventė

Brocktono ir apylinkių lietu
viai ir šiemet, vadovaujant Ame
rikos Lietuvių Tarybos skyriui, 
paminėjo Lietuvos nepriklauso- 
tųybės atkūrimo sukaktį.

Brocktono naujasis burmist
ras Paul V. Studenski vasario 3 
pasirašė specialią proklamaciją, 
dalyvaujant lietuvių organiza
cijų atstovam. Miesto centre 
Park Way aikštė vasario 13-20 
pavadinta Mindaugo aikšte ir 
joje Lietuvos vėliava plevėsavo 
8 dienas.

Prieš pagrindinį šventės mi
nėjimą vasario 12 Brocktoną 
apklojo 12 inčių sniego danga. 
Miesto pareigūnų uolumo dėka 
po audros visos pagrindinės 
gatvės ir Mindaugo aikštė bu
vo nuvalytos. Vasario 13 rytas 
buvo be vėjo ir saulėtas. Tai 
nudžiugino lietuvių šventės ren
gėjus ir dalyvius.

Vasario 13, sekmadienį, 10 
vai. ryto iškilmės pradėtos Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioj pamaldomis. Marty
no Jankaus kuopos uniformuoti 
šauliai ir šaulės bei ALRK mo
terų S-gos 15 kuopos ‘ moterys, 
pasipuošusios tautiniais drabu
žiais, sunešė vėliavas. Mišias už 
Lietuvą aukojo ir šventei pri
taikytą pamokslą pasakė klebo
nas kun .Petras Šakalys. Choras 
giedojo pakiliai. Vargonais gro
jo Marytė Crowley.

Po pamaldų automobilių vilks
tinė vyko į Mindaugo aikštę, 
kur buvo iškelta Lietuvos vėlia
va.

Sv. Kazimiero parapijos sa
lėj 3 vai. popiet minėjimą ati
darė Brocktono Alto pirm. Ro
mualdas Bielkevičius. Sunešus 
vėliavas, sugiedojus JAV ir Lie
tuvos himnus, maldą sukalbėjo 
klebonas kun. P. Šakalys. Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimo aktą skaitė Povilas Jan- 
čauskas. Nuoširdžiai sutiktas 
burmistro Paul V. Studenski pa
sveikinimas.

Pagrindinę kalbą pasakė jau
nas inž. Edvardas Meilus iš 
Worcesterio, ten nuo 1974 va
dovaująs lietuvių radijo progra
mai. Jis yra uolus skautų veikė
jas, Žinomas paskaitininkas, 
šiame minėjime jis kalbėjo lie
tuvių ir anglų kalbomis. Kalbė-

Rengėjų paruoštas rezoliuci
jas perskaitė Frank Wallen-Va- 
lungevičius.

Pertraukos metu pagal laisvą 
aukotojų apsisprendimą Lietu
vos laisvinimo veiksniam buvo

13-os dailės parodos atidaryme iš k. Aleksandras Vakselis, ' 
LB apygardos pirmininkas; Lietuvos gen. konsulas Anice
tas Simutis, Bushwicko LB apylinkės pirmininkas Tėv. Pran
ciškus Giedgaudas, OFM, (ši apylinkė buvo H-ros premijos 
mecenatas), dail Juozas Bagdonas* tvarkęs parodos ekspo-

renkamos aukos. Surinkta arti 
2000 dol.

Meninėj daly pirmiausia pasi
rodė jauna solistė Verutė Bi- 
zinkauskaitė su 4 dainomis. Jai 
įkomportavo james May. Jos se
sutė Marytė tą dieną konserva
torijoj dalyvavo konkurse, kur 
buvo renkami kandidatai Metro
politan operai. Baigmėj iš trijų 
parinktų kandidatų Marytė 
laimėjo antrą vietą.

Jaunimo ansamblio Sūkurio 
šokėjai pašoko audėjėlę, dzū
kų polką, šustą ir subatėlę. An
sambliui vadovauja Vytautas 
Bruzgys. Šokius pianinu paly
dėjo Marytė Crowley.

Po minėjimo visiem vaišes 
paruošė brocktonietės lietuvės, 
vadovaujant E. Eikinienei.

Padėka Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos klebonui kun. P. 
Šakaliui, sambūrių vadovam, 
chorui, jaunimui ir ypač lietu
viškai savo prieauglį auklėjan
čiom šeimom.

Išlydėtas a.a. M. Gofensas
Kai vasario mėnesį išeivijos 

lietuviai ruošėsi iškilmingai pa
minėti Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo sukaktį, Brockto
no ligoninėj didžiuose skaus
muose merdėjo lietuviškų orga
nizacijų uolus veikėjas Mykolas 
Gofensas. Vasario 25 a.a. Myko
lo gyvybė užgeso.

Greit liūdna žinia pasiekė 
Brocktono ir apylinkių lietu
vius. A. a. Mykolo liūdi ne tik 
žmona Stasė, bet ir daugelis 
lietuviškų organizacijų, kuriose 
jis veikė: Brocktone atgaivintas 
Balfo 72 skyrius, Amerikos 
Lietuvių Taryba, Amerikos Lie
tuvių Susivienijimas, Lietuvių 
Bendruomenė, lietuviški klubai. 
Šiuos lietuviškus židinius aa. 
Mykolas darbu ir pinigine auka 
kurstė, kol jo paties gyvybė 
užgeso.

Mykolas Gofensas buvo gimęs 
1915 gegužės 18 Vilniuj, Lietu
vai lojalios vokiečių kilmės 4 
brolių ir 1 sesers šeimoj. Augo, 
mokėsi ir dirbo šviesiausiomis 
mūsų tėvynės dienomis, kol 
1944 pasitraukė į Vakarus. Tė
vai ir sesuo buvo išvežti į Sibi
rą ir ten mirė. Lietuvoj dar Ii 
ko du gyvi broliai.

Apsigyvenęs Vokietijoj, Myko
las vedė Stasę Barulytę ir iki 
1949 gyveno Manau. Atvykęs į 
JAV, visą laiką su žmona gy
veno Brocktone. čia abu dirbo 
fabrike ir abu uoliai jungėsi į 
lietuviškų organizacijų veiklą.

M. Gofensas buvo pašarvotas

Edvardo VVaitfc-Vaitekūno 
šermeninėj, Brocktone. Brockto
no lietuviai, Mykolo ir Stasės 
įvairiataučiai bendradarbiai ir 
kaimynai mirusį papuošė gėlė
mis, gausiai aukojo mišiom, o 
mirusio atminimui pagerbti Bal
iui suaukojo 510 dol.

Paskutinis su velioniu atsi
sveikinimas vyko vasario 27 
vakarą. Maldas sukalbėjo klebo
nas kun. P. šakalys. Visų var
du atsisveikino Laisvės Varpo 
radijo vedėjas P. Viščinis. Po jo 
kalbėjo Martyno Jankaus šaulių 
kuopos ir Naujosios Anglijos 
šaulių rinktinės pirm. Juozas 
Stašaitis.

Vasario 28, pirmadienį, a-a. 
Mykolas buvo atlydėtas į Šv. Ka
zimiero bažnyčią, kur mišias au
kojo ir užjaučiantį pamokslą pa
sakė klebonas kun. P. šakalys. 
Po pamaldų reto ilgumo auto
mobilių eilė nulydėjo velionį į 
Kalvarijos kapines, kur jau ilsi
si daug lietuvių. Po paskutinių 
maldų visi buvo pakviesti i 
Cofenšų < namus, kur c Stasės 
sesers, brolio šeimų bei drau
gių buvo suruoštos vaišės visiem 
laidotuvių dalyviam.

E. Ribokienė

BALTIMORĖS 
ŽINIOS

Ona Karalienė, vėlesnė atei
vė, po ilgos ir sunkios ligos 
mirė kovo 5. Prieš porą metų 
mirė jos vyras Vincas. Velionė 
priklausė prie parapijos organi
zacijų, buvo uoli pamaldų lan
kytoja. Ona daug dirbdavo lie
tuvių parengimuose ir ragino 
savo anūkus dalyvauti lietuviš
kuose renginiuose. Už jos sielą 
gedulingos mišios Šv. Alfonso 
bažnyčioj aukotos kovo 9. Pa
laidota Holy Redeemer kapinė
se. Nuliūdime liko sūnus Vincas 
su šeima, dukra Albina su šeima, 
giminės ir pažįstami.

Viktorija Uleckienė, vėlesnė 
ateivė, mirė savo namuose kovo 
8. Prieš porą metų mirė jos vy
ras Vitalis. Viktorija buvo kle
bonijos virėja ir taip pat pri
žiūrėjo švarą bažnyčioje. Ištiki
ma Altoriaus ir Rožančiaus 
draugijų narė, uoli ne tik para-, 
pįjos, bet ir kitų lietuviškų ren
ginių lankytoja. Gedulingos 
mišios už jos sielą aukotos šv. 
Alfonso bažnyčioj kovo 11. Pa
laidota Loudon Park kapinėse. 
Nuliūdime liko sūnūs Augusti- 

tė Laima, eilė anūkų, giminės 
ir pažįstami.

ateivis, po ilgos ir sunkios ligos 
mirė kovo 2. Juozapas buvo ma
lonaus būdo, uoliai lankė šv. Al

su savo vyra Petru uoliai talki
na lietuvių festivaliuose ir mu- 

gos mišios aukotos Sv. Alfonso 
bažnyčioj kovo 5. Palaidotas 

me liko duktė Elena su vyra 
Petru, sūnus Petras ir pa
žįstami.
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juo atsisveikino dabartinis jos

Vasario 28 Paul Kimbel ligo- U buvo nuvykę Baltų tarybos

Pa., r Vaikutis, Stamford, Maspeth, N.Y., V. Žadeikis, Chi- 
Conn., -E; Geria, Voodhaven, cago, IH., Ą. Girnius, Howell, 
N.Y., H. Bttėnas, Elizabeth, N.J^ N J-, A Kamantauskas, So. Boa- 
T. Vasaftis; New York, N.T., N. ton, Mūs., —
Umbražaitė, Brooklyn, N.Y;, A N.Y., B- Bab 
Žvirblis, Philadelphia, Pa., J. N.Yi, A. C.

tarybos posėdžiuose
\ Sunna, Phila-

irtos MflltoSm, N.J., A. Dūda, New Po 
tuvių Britam, Cohn, f. Knffindnri,’ Si. ford

Tartu universiteto dasžininkys-

tįjoj mokytojavo žemės ūkio mo
kyklose ir dirbo žemės ūkio de
partamente. Atvykęs į JAV, visą 
laiką gyveno Lakewoode ir ver
tėsi aplinkos gražinimo ir pla
navimo darbais.

Jo laidotuvių apeigose, kurios 
vyko estų liuteronų bažnyčioj, 
dalyvavo tur būt visa vietos 
estų kolonija, užpildžiusi visą 
bažnyčią. Atsisveikinimo kalbas 
pasakė daugelio estų organi
zacijų ir studentų korporacijų 
atstovai. Baltų tarybos vardu su

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

Pr. Naujokaitis, Saulėleidis, 
eilėraščiai. 4.00 dol.

K. Barėnas, Beragio ožio me
tai, romanas. 12.00 dol.

A. Balašaitienė, Susitikimas 
pamary, novelės. 8.00 dol.

J. Prunskis, Bolševikų nužudy
ti šauliai. 7.00 dol.

S. Maziliauskas, Pioneer 
Prince in USA. 10.00 dol.

R. Šilbajoris, Žodžiai ir pras
mė. Literatūra šiandien Lietu
voje. 10 dol._

St. Raštikis, Lietuvos likimo 
keliais. Iš užrašų prisiminimai. 
IV tomas. 20 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos, plokštelės bei suvenyrai 
gaunami Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brook^n, N.Y. 11207.

DARIAUS IR 
GIRĖNO 

SUKAKTUVINIS 
KALENDORIUS

50 m. skrydžio 
jubiliejus

14 inč. pločio ir
22 inč. ilgio 

Tinkamas įrėminti 
Su persiuntimu 5.50 dol.

Gaunama 
Darbininko 

administracijoj

£ KAILIŲ 
g| PASIRINKIMAS!

Custom mede fur and sheep- 
skin coats and other toather 
goods. The knvest priess in 

B neighborhood. Ūso our lay-

DARBININKO SKAITYTOJAM LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA
77-01 JAMAICA AVĖNUE

Prašau pratęsti prenumeratą 1983 matam
298-4130

Už IRA pensŲų indėlius KASA šiuo metu moka 11%
Už didelius ir mažus certifikatus KASA moka Įdek galima aukščiausius procentus.

SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda
mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooktyn, N.Y. 11207

ALEX SHEEPSKIN AND FUR CO. 
79-03 JAMAICA AVĖ. 
WOODHAVEN, N. Y. 11421 
TEL 212 298-1162

Vardas Ir pavardė

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

Yra geriausia ir patogiausia bankinė įstaiga 
visiems lietuviams.

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius mstus 
kainuoja tik 12 doL Vištom kitiem prsnumsrata — 15 dol. 
motam.

DBCTHl PARK t

Sparčiai auganti milijoninė

4

Už kalendorių 
Spaudai paremti

šakojo

Hart- 
riera,

- „ M; Bučinskas, ę ^oston, Mass^ Z. Dabrila, Wor-
Bronx, :K.y., A. Kainauskas, cester, Mass., V, Kisielius, 

KJ. Plainville, Conn., P. Tutinas, Somerville, NJ., P. Baltuonis,
■ Broddyn, N.Y., B. Lukoševičie- La Šalie, Qųe., C. Žitkus, 

- nė, Richmond Hill, N,Y., F.

čiūnas' Bolivar, Ohio, A. Du- 
binskas, Baltimore, Md., F. Las- 
tauskas, Cleveland, Ohio, V. 
Garsys, Worcester, Mass., P. 
Mikšys, Leicester, Mass., J. Ra
gelis, Maywood, III., H. Petniū- 
nas, Richmond Hill, N.Y., K. 
Račkauskas, Richmond Hill, 
N.Y., B. Bal nius, Detroit, 
Mich.„ E. Meškys, Center 
Harbor, N.H.. K. Sirgė- 
das, Richmond Hill, New 
York, ,M. Dirmantas, Glen 
Cove, N,Y., K. Šventoraitienė, 
Woodhaven, N.Y., V. Guobaitis, 
Edgefield, S.C., N. Kulbok, Ba
ramus, N.J., A. Vabalas, Vene- 
cuela, P. Milles, Blooomfield,N. 
J., J. Arlauskas, New Britam, 
Conn., B. Raugas, Delran, N.J., 
W. Achenbach, Waterbury, 
Conn., V. Balčiūnas, Daytona 
Beach, Fla., kun. A. Kardas,

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

30 dol. — R. Janowska, Nor- 
ristown, Pa.

Po 15 dol. — A. Lipnickas, 
Woodhaven, N.Y., H. Ostrogors- 
ky, Boise, Ida., E. Sakas, Buffa- 
lo, N.Y., A. Mikolatites, Brook
lyn, N.Y., S. Griganavičius, So. 
Boston, Mass.

Po 10 dol. — J. Budrevičius, 
Lake Park, Fla., A. Diržys, 
Woodhaven, N.Y., V. Barius, 
Bridgeport, Conn., I. Kriaučiū
nas, Waterbury, Conn., kun. dr. 
A. Pupšys, Middletown, Conn., 
A. Kantakevičius, Richmond 
Hill, N.Y., J. Daniliauskas, Stam- 
ford, Conn., Z. Venclauskas, Los 
Angeles, Calif., A. Puzinas, San 
Mateo, Calif., L. Amante, High
land Park, N.J.

Po 5 dol. — J. Liūtas, Stam- 
ford, Conn., K. Žvirblis, Brook
lyn, N.Y., E. Sirgėdas, Brook
lyn, N.Y., J. Pikūnas, Detroit, 
Mich., J. Morkūnas, Philadel
phia, Pa., N. Kent, Valencia, 
Calif., A. Pieteris, Keąrny, N.J., mosios gėlės, Įspamškos.akys; 
J. Strijauskas, St. Petersburg) kąmr gi^.tu 
Fla., R. Petronis, So. Boston,

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Dainuok ir šok — J. Nakuta- 
vičiaus su Dana Summers-Striu- 
gaite, palydint orkestrui “Lietu
va”, įdainuota: Ateisiu, mergu
žėlę, ateisiu, Sapnų pilis, Krin
ta lapai, Myliu, Fernando kar^ 
čiama, Kur gimtinė mylima, Pi|>

žmogum-Kaina 12 dol./. <}o
Taip pat gaunamos ir Šips naiir 

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

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

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

už 2 dol. Tai P. Narvydo pa
sakojimai iš Lietuvos laisvės ko
vų, J. Jaškausko apysaka iš Lie
tuvos nepriklausomo gyvenimo 
pradžios, A. Žemaičio “Lietu
vos vaizdeliai” arba to paties au^ 
tariaus “Nutolusios dienos”.’ 
Gaunama Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., t 
Brooklyn, N.Y. 11207.

“KASA priima švenčių ar atostogų plano taupymo Indėlius Ir už juos taip pat moka 
9% palūkanų".

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

Baltimore, Md.
Po 2 dol. — H. Balawick, 

Philadelphia, Pa., S. Ilgūnas, 
Rochester, N-Y-, J- Bundonis, 
Linden, N .J., J. Uldrikis, Po- 
ųuonock, Conn., L. Tamošaitis, 
Woodhaven, N.Y., N- Sakalaus
kas, Enfield,Conn., J. Mazalens- 
ki, Haverhill, Mass., S. Jatulis, 
Ganvood, N.J.

Po 2 dol. — A. Kizis, Flush- 
ing, N.Y., P. Vasiliauskas, Wood- 
haven, N.Y.

Po 1 dol. — A. Arlickas, Mas- 
peth, N.Y., A. Jankauskas, Wood- 
baveh, N.Y., S. Pliuškonis, 
Northglenn, Conn.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

Paklydo
Išnešė vyras katę į mišką ir 

norėjo ją ten paklaidinti. Jam 
grįžus, žmona klausia:

— Ar paklaidinai katę?
— Klaidinau, bet ir pats pakly

dau. Jei ne katė, tai aš būčiau 
gal visai namų neradęs, — pasi
guodė vyras.

SPORTAS

110-21 Jamalca Ava.
(kampas 111 St.) 
847-9225

liūnas ir Tauras Vebeliūnas da
lyvavo II Pasaulio Lietuvių 
sporto žaidynių slidinėjimo var
žybose vasario 5 Ellicottville, 
N.Y.,, ir Didžiojo slalomo jaunių 
klasėje laimėjo Aras II vietą 
—1:13.70 min., Tauras III vietą 
— 1:22.42 min. Sveikiname.

Mergaičių tinklinio komanda 
vasario mėn. dalyvavo PEPSI
CO turnyre Bedford, N.Y. Šiame 
turnyre mūsų tinklininkės susi
tiko su stipriausiomis amerikie
čių Rytų pakraščio komandomis 
ir labai gerai pasirodė. Balan
džio 9 dalyvaus BIG APPLE 
turnyre, Brooklyn College. Lin
kime sėkmės.

Klubo krepšinio jaunieji vyrai 
D klasės ST. ADALBERTS tur
nyre kovo 22 žaidė su St Mary 
Winfield ir laimėjo 31-29.

Marijošius Marius sumetė 15 
taškų, o Stankūnas Darius savo 
metimu nulėmė komandos lai
mėjimą vos 5 sek. belikus 
iJęi rungtynių galo.

Sveikiname mūsų sportinin
kus ir linkime geros sėkmės atei
ty-

Į II PL DIENŲ uždarymo banketų, kuris Įvyks liepos 3 d. 
Conrad Hltton viešbutyje, Chicagoje, bilietus prašoma Įsigyti Iš anksto, 
nes vietų skaičius ribotas. Bilietų kainos — 827JO suaugusiems, 
$20.00 jaunimui. Užsakymus siųsti kuo greičiau — GHts Interna
tional (J. Vazneito prekyba) 2501 W. 71st St, Chlcago, B. 80829, tetof. 
312 471-1424. Čekius rašyti “Lithuanian Wor1d Festlval, Ine.”

i

I

AMBER HARVEST 
Fresh frults and vegetaMas 

PARDUOTUVĖ

Galima gauti skanios, rupios, lietuviškos sveikatos 
duonos iš Bruno’a kepyklos Chlęagoj.

Užsakomi vaisių krepšiai visom progom.
Iki malonaus pasimatymo!

Atidarą nuo 8 iki 7 vai. 
nuo pirmadienio 
Iki šeštadienio

LITHUANIAN COOKERY
(ln English, 316 pages, price s ooi.)

^ Agronome* ta. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų Igpyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastlninlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 puaL Kaina S 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooktyn, N.Y. 11207.

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

Vardas, pavardė ..

Numeris, gatvė

Miestas; valstija, Zlp

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo modemiškus apdraudos planus.

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

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

Lietuviai pranciškonai leL laikraštį, Aldus — kuhOroa žur- 
džla šiuos laikraščius bei žur- nalą, Šv. Pranciškaus Varpe* 
nalus: Darbininką—savaitinį — religinio turinio žurnalų.
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' gastroliuoja Bostone, o balandžio 23 dainuoja Kultoms Ži
diny Brooklyne, skautų sukaktuviniame baliuje* Nuotr. Rimo 
Lfeuboc

rtajHHiMir

B

veikia radijo valanda Lais-

_ bangomis lietuvių ir 
ęnglų kalbomis lanko mus. Kas
inei jis suorganizuoja Jbent du

vaujamas muz. Viktoro Ralio.

KAZIMIERUI KAREČKAI 
mirus, žmonai Marijai Ir visai šeimai nuoširdžiausią 
užuojautą reiškia

Irena ir Jurgis Okuniai

L.K. Mokslo Akademijos nariui
A.A. ANTANUI VASAIČIUI

mirus, jo žmonai Faustinai, dukrai Aldonai k sūnums 
Kaziui, Tadui ir Vytui su šeimomis šio didžio skausmo 
valandoj reiškiame gilią užuojautą.

Naujosios Anglijos Akademijos 
ŽIDINYS

“-štao pranešame liūdną žinią, kad Š.m. kovo 
■ mėn. 11 d. Hot Springs, Arkansas, mirė mūsą mylimas 
vyras, tėvas, brolis ir dėdė

Dr. Med. PETRAS KAZLAS 
(KAZLAUSKAS),

gimęs 1903 m. Rudaminos parapijoj, Seinų apskrityje. 
Po kilnių lietuviškų religinių apeigų bažnyčioj* ir laido
tuvių įstaigoje kovo 13 dieną Hot Springs mieste, ve
lionio kūnas buvo pervežtas į Putnam, Connecticut, 
kur kovo 15 dieną su iškilmingų Šv. Mišių apeigomis 
buvo palaidotas Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų 
vienuolyno kapuose.

Likę liūdesyje: žmona Zina, sūnus Juozas, broliai 
Albinas, Bronius, Stasys, Vladas, Leonas ir seserys 

Petronė ir Saliomėja su Šeimomis.

Norintiom atsikviesti gimines atostogom — sutvarkome

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Akina RUO&ONAS.

Širdingai dėkojame Lietuvos generaliniam konsului

nalčiams, M. Šaiinskienei ir kitiems už sutektas sukat

Dėkojame dr. Jokūbui Ir Loretai Štatams už taip

atsisveikinimo ceremonijų pravėdinta*
> Dėkojame visiems paaukojusiems gėlių valakus.

PADĖKA

Gitam liūdesyje: žmota Emitya, 'dukros: Aldona 
ir Danguolė su Motomis

ktal Ir poniai, VUKo pirmininkui dr. K. tebeitai, Dte*

Hs išreiškiama vedamuoju, ve

ninio ir kultūrinio gyvenimo ži-

klasikus ir dabartinių, kompo
zitorių darbus. Daug dėmesio 
kreipiama į muzikos parinkimą 
ir jos kokybę. Žinios perduoda
mos dviem balsais: vyrišku ir 
moterišku, keičiant juos kiek
vienoje žinioje. Tai ne tik paį-

minties atskyrimas nuo kitos. 
Lietuvių ir anglų kalbos yra 
taisyklingos, gražios, balsų 
tembrai malonūs. Tokios prog
ramos yra lyg lietuviškojo švie
timo ir auklėjimo dalis. Jos 
gražiai reprezentuoja lietuvius

■į ir jų kultūrą taip pat ir kita- 
m taučių tarpe. Klausant progra

mų, iškyla tas rūpestingumas, 
kruopštumas ir atsidėjimas,
kokio reikalauja tokių programų vidurinioji karta?
paruošimas. Tatai gali sėkmių- Lyg norėdami pateisinti savo

vės Varpo pavasario ir rudens 
koncertuose visuomet veikia lie
tuviškos spaudos ir lietuviškų 
pkricštelių stalas, prie kiurio ga
lima' įsigyti įvairių lietuviškų 
knygų ir plokštelių bei kitų lei- 

sakyti ir periodinę spaudą. Tai 
gražus pasitarnavimas mūsų 

verčia dėl skaitytojų mažėjimo. 
Atvykę į koncertą, turi progos 
apžiūrėti ir įsigyti naujausius 
leidinius. Tuo badu Laisvės Var
pas reikšmingai praplėtė savo 
šakotą veiklą.

Toks lietuviškos spaudos ir 
lietuviškų plokštelių stalas veiks 
ir šiame pavasariniame koncer
te, kuris įvyks balandžio 10 d. 
3 vai. popiet So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje. Stalą 
tvarkys Antanas Šeduikis iš 
Brocktono, nuolatinis lietuviš
kosios spaudos platintojas.

MIRĖ KAZYS ALGENIS
. Kovo 24, ketvirtadienį, 1 v. 
popiet Jamaicos ligoninėje mirė

Atsisveikinimas su velioniu 
vyko kovo 25, penktadienį, ša- 
linskienės šermeninėj. Po kun. 
Antano Račkausko sukalbėtų 
mkldų atsisveikinimui vadovavo 
Tautinės Sąjungos skyriaus 
pirm. Apolinaras Vebeliūrias. 
Pinniatisia kalbėjo Lietuvos 
gen. konsulas New Yorke Ani
cetas Simutis, kuriam kartu su 
velioniu teko dirbti užsienio rei
kalų ministerijoj. LB Woodhave- 
no apylinkės vardu atsisveiki
no Kazimieras Bačauskas, Tau-

| ligoninę buvo nuvežtas prieš 
kokią savaitę. Sunkiai sirgo, 
paskutiniu laiku bttvoBe Sąmo
nės. • • -■

Velionis buvo gimęs 1898 ge
gužės 13, buvo Lietuvos ka
riuomenės savanoris, iš kariuo
menės pasitraukęs leitenanto 
laipsniu. Vėliau universitete 
baigė ekonomijos studijas ir tar
davo Užsienio reikalų ministeri
joje, Karaliaučiaus generalinio tinės Sąjungos skyriaus vardu — 
konsulo įstaigoje' buvo sekreto- Apolinaras Vebeliūnas, o sava
nas tuo metu, kai ten konsulu norių-kūrėjų vardu — Alfonsas 
buvo Jonas Budrys, vėliau buvęs Koncė. 
gen. konsulu New Yorke.

Gyvendamas New Yorke, uo
liai rėmė lietuvišką spaudą ir 
visuomeninę veiklą, į Lietuvių 
Fondą įrašė du savo brolius, 
kurie mirė išvežti į Sibirą. 
Brooklyne liko kitas jo brolis 
— Petras Katinas.

Velionis priklausė prie eilės 
lietuviškų organizacijų, jų veik
lą rėmė, šiaip buvo visada kuk
lus ir vengė viešumos.

Kovo 26, šeštadienį, prieš iš
vežant velionį iš šermeninės, 
sugiedotas Lietuvos himnas. Pa
laidotas Cypress Hills kapinėse, 
kur paskutines maldas sukal
bėjo kun. Antanas Račkauskas.

Laidotuvėse dalyvavo būrelis 
New Yorko lietuvių, velionies 
bičiulių, kurie buvo pakviesti 
pietų į V. Belecko svetainę. Lai
dotuvėmis rūpinosi brolis Petras 
Katinas.

DR. VACLOVAS ČEKAS
staiga mirė 1983 m. vasario 21 d. Reišklanie nuo- - 
širdžių padėką Apreiškimo parapijos Metanui kun. Jonui 
Pakalniškiui, kun. Antanui Račkauskui ir kum. Klemensui 
Žaisliu i už dalyvavimą laidotuvių įstaigoje ir atlaikytas

Profesoriui ANTANUI VASAIČIU1 

jaunimą ir viduriniąją kartą dėl 
jų nesilankymo mūsų kultūri
niuose renginiuose, dažnai sa
kome, kad tie renginiai nepritai
kyti jaunesniems nei atlikėjų 
nei programos požiūriu. Girdi, 
norint pritraukti jaunesniuosius, 
reikia, kad renginių programa 
būtų pritaikyta jiem, o taip pat, 
kad tos programos atlikėjais bū
tų jaunesniųjų atstovai. Kaip tik 
tokį renginį dabar organizuoja 
Laisvės Varpas.

Po to kvarteto pasirodymo 
Chicagoje, skaitome “Pasaulio 
Lietuvyje”: “Tai jaunas nepa
prastai puikus dviejų gražių 
merginų ir lieknų vyrų kvarte
tas ... Staigmena buvo dar di
desnė, prisiminus, kad mūsų 
scenose matomi dainininkai 
dažnai jau leidžia dieneles “So
čiai Security” duonele maitina
mi. šie jauni dainininkai mūsų 
širdis pavergė labai preciziškai 
atliktomis, daugiausia lietuvių 
kompozitorių sukurtomis, leng
vo žanro dainomis. Skardūs bal
sai, jautrus muzikalumas, įdo
mi ir neperdėta vaidyba vienetą 
padaro patrauklų. Klausytojus 
nuo sėdynių kelianti “Harmoni-

jos” jaunystė vertėjuos susimąs
tyti dar ir dėl to, kad jaunes
nio veido tarp klausytojų kaip 
ir nesimatė. Kokia velniava mus 
iš tikrųjų apsėdo? Suprantama, 
jeigu jaunieji nelabai domisi 
pensininkų atliekamomis prog
ramomis, bet nesidomėti puikiai 
dainuojančiais bendraamžiais

Reikia tikėtis ir viltis, kad 
Bostono ir apylinkės lietuvių 
jaunimui ir vidurinei kartai ne
bus pagrindo tokį priekaištą pa-

P.Ž.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 94)0-104)0 vai. ryto iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (817) 586- 
7209.

BOSTON MASS — WLYN 1380 
bangos sekm. nuo 8 iki 8:48 ryto. 
Veda 8. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127.

bininkas. Didelis lietuviškų knygų 
pasirinkimas.

Skaityk ir platink 
Darbininką!

f

1983 M. EKSKURSIJOS { LIETUVĄ 
iŠ BOSTONO IR NEW YORKO

(SU Ryga)

Balandžio 20 810754)0 Liepos 20 —81338.00
Gegužės 4 — 1075.00 Rugpjūčio 3 — 13384)0
Gegužės 11 — 1229.00 Rugpjūčio 17 — 1528.00

(su Ryga) (su Ryga)
Gegužės 25 — 1285.00 Rugsėjo 7 — 1338.00
Birželio 15 — 1528.00 Rugsėjo 19 — 11434)0

(su Ryga) Rugsėjo 26 — 1110.00
Birželio 22 — 1338.00 Spalio 5 — 12294)0
Liepos 13 — 1528.00 (su Ryga)

MtaaKOt. mPrie šių grupių galima jungtis Iš VISŲ 
KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. Grupes lydės 
vadovai.

Registracijos k informacijos reikalu kreipkitės į:
TRANS-ATLANT1C TRAVEL SERVICE, INC.

393 West Broadway, P.O. Box 118, 
South Boston, Mass. 02127 

Tol. (617) 268-8764

BniWBV-gnn 
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Kultūros Židiny šį sekmadienį 
8 vai. vak. jaunimo šokiai ma
žojoj salėj. Kitą šeštadienį bus 
Laisvės Žiburio radijo pavasario 
koncertas, o Atvelykio sekmadie
nį LMK Federacijos New Yor- 
ko klubo rengiamas Atvelykio 
stalas.

Jaunimo šokiai vyks Kultūros 
Židiny, mažojoj salėj, balandžio 
3, Velykų sekmadienį, 8val. vak.

Kun. dr. Viktoras Rimšelis, 
MIC, marijonų provincijolas, 
pravedęs rekolekcijas — religi
nio susikaupimo savaitgalį Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje, 
lankėsi Darbininko redakcijoje 
ir pranciškonų vienuolyne. Jį 
palydėjo klebonas kun. Jonas 
Pakalniškis.

New Yorko Lietuvių Atletų 
Klubo ir vietos latvių sporto ko
mandos kovo 27, sekmadienį, 
rungėsi Kultūros Židinio salė
je. Tinklinio ir krepšinio varžy
bas laimėjo lietuviai.

Dail. Česlovas Janušas po sėk
mingos parodos Kultūros Židi
nyje New Yorke dabar poilsiau
ja. Parodom parengęs jis dar 
turi šiuo metu apie 120 įrėmin
tų darbų, todėl numato sureng
ti parodas kitose lietuviškose 
kolonijose.

Juozas Giedraitis, Tau
tos Fondo pirmininkas, su žmo
na dr. Leonilda išvyko Velykų 
atostogų į Floridą pas savo 
draugus. Grįžta prieš Atvelykį.

Daiva Kezienė, uoli visuome
nininke, buvo išvykusi į Los An
geles, kur dalyvavo Baltų Lais
vės Lygos ruoštame seminare. 
Savo įspūdžius ir veiklą papa
sakojo per Laisvės Žiburio radi
ją. Taip pat ten buvo nuvykęs 
ir Andrius E i va, kovotojas dėl 
Afganistano laisvės.

Kun. A. Račkauskas ir kun. J. 
Pragulbickas grįžo iš atostogų, 
kurias praleido Sunny Hills, Fla. 
Ten kun. A. Račkauskas turi 
savo namus pasistatęs.

Harmonijos kvartetas, vado
vaujamas Viktoro Ralio, šiuo 
metu rengiasi išleisti savo pirmą 
plokštelę. Dabar atlieka garso 
įrašymo darbus.

Premijų įteikimo šventė, ku
rią rengia LB Kultūros Taryba 
gegužės 14 Kultūros Židinyje, 
turės ir plačią meninę progra
mą, laureatų pagerbimą. Tiki
masi, kad tuo metu suvažiuos 
daugiau kultūrininkų į New 
Yorka.

A. E. Dainius, Detroit, Mich., 
atsilygindamas už metinę Dar
bininko prenumeratą, atsiuntė 
50 dol. Administracija dėkoja 
už lietuviškos spaudos palaiky
mą.

dtMja —(212) 827-1352 
■fadstr. — (212) 827-1331 
rostavė ..u (212) 827.1338 
molynas .,(212) 23S4M2 
fc salė — 212) 827-9645

Brooklyno pranciškonai

Vitalis Žukauskas, aktorius, 
šiuo metu tvarko didelį savo 
teatro archyvą, kur yra surinkęs 
daug medžiagos apie lietuvių 
teatrą Amerikoje. Taip pat jis 
studijuoja ir senosios Lietuvos 
teatrą ir yra užsimojęs šiais 
klausimais parašyti studijas. 
Plačiai jis žinomas su savo “vie
no žmogaus” teatru, su humoris
tinėmis programomis yra ap- 
važinėjęs lietuviškas kolonijas 
Amerikoje, Kanadoje, Pietų 
Amerikoje ir Europoje. Šiemet 
jam sueina 40 metų teatrinės 
veiklos. Ta proga jo sukaktuvi
nį koncertą rengia Laisvės Ži
burio radijas. Koncertas bus ba
landžio 9, per Atvelykį.

“Bridges”, Lithuanian-Ameri- 
can Newsletter, kovo mėnesio 
numeris, jau pasiekė skaitytojus. 
Šiame numeryje rašoma apie 
Velykų papročius, apie šv. Kazi
mierą, tęsiami straipsniai apie 
lietuviškas “šaknis” ir Lietuvos 
istoriją. Pristatomos Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seserys 
Putname. Biuletenį leidžia JAV 
LB krašto valdyba. Redaguoja 
Ed. Vaičiulis, D. Bulvičiūtė, tal
kina Demie Jonaitis ir Gintė 
Damušytė. Prenumerata 5 dol. 
metam. Redakcijos ir administ
racijos adresas: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Dail. Aleksandros V itkaus kai
tė s-M erke r kūrinių paroda vyks
ta Passaic County kolegijos 
Broadway galerijoj, College 
Blvd., Paterson, N.J., nuo kovo 
25 iki balandžio 24. Čia ji da
lyvauja su kūriniais lietuviškų 
koplytėlių tema, skulptūra ir 
tapyba. Specialus priėmimas jos 
garbei galerijos patalpose vyks 
balandžio 9, šeštadienį, nuo 1 
iki 2:30 vai. popiet. Taip pat 
jos tapybos kūriniai iki kovo 31 
buvo išstatyti Teaneck viešojoj 
bibliotekoj.

Andrius Eiva dėl susidėjusių 
aplinkybių Laisvės Žiburio 
programoje nedalyvaus.

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 2, šį šeštadienį, 1 vai. 
popiet New Yorko laiku per ra
diją bus transliuojama R. Wag- 
nerio opera “Die Walkuere”. 
Pagrindiniai solistai: Gwyneth 
Jonės, Mignon Dunn, Jean Kraft. 
Diriguoja Silvio Varviso. Balan
džio 9, kitą šeštadienį, bus 
transliuojama G. Rossini opera 
“H barbiere di Siviglia”.

Kerhonkson, N.Y. — Owner, 
builder, Immac. 3 Br. Fully in- 
sulated. Year round. Modęrn 
kitehen. Sacrifice. Princ. only. 
Call after 6:00 P.M. 212 332- 
9888.

SAVAITES
I pĄįSĄi no* ___

Apmiftkkno peruptel
Didįjį Ketrirtafeoi — 8 vaL 

ryto skaitytos mišios, 7:30 vaL 
vak. iškilmingos Paskutinės Va-

Didjjk Penktadieaj — 3 vai. 
popiet Kryžiaus pagarbinimo 
pamaldos ir komunija.

Didįjį Šeštadienį — 4:306:00 
vai. vak. klausomos išpažintys. 
-6:30 vai. vak. Velykų vigilijos 
pamaldos ir mišios.

Velykų sekmadienį---- 6 vai.
ryto Prisikėlimo mišios ir proce
sija. Kitos mišios kaip kiekvie- 
mfšekmadienį: 8, 9:30 ir 11 vai.

Didįjį Ketvirtadienį — 8 vai. 
ryto skaitytos mišios. 7 vai. vak. 
iškilmingos paskutinės Vakarie
nės mišios ir procesija. Išpa
žinčių klausoma 8 vai. ryto ir 7 
vai. vak.

Didįjį Penktadienį — 3 vai. 
popiet Kryžiaus Keliai ir Šv. Kry
žiaus relikvijos pagarbinimas. 7 
vai. vak. Kristaus kančios ir 
mirties pamaldos, komunija. Iš
pažinčių klausoma 3 vai. po
piet ir 7 vai. vak.

Didįjį Šeštadienį — 6:30 vai. 
vak. Velykų Vigilijos pamaldos 
ir giedotos mišios. Išpažinčių 
klausoma 4-5 vai. popiet ir 7 
vai. vak.

Velykų sekmadienį — 6:30 
vai. ryto Prisikėlimo procesija ir 
mišios. Kitos mišios sekmadie
nių tvarka: 8:30, 10, 11 ir 12:15 
vai.

A.A. Pajautos Tallat-Kelpšie- 
nės atminimui Maironio litua
nistinei mokyklai New Yorke 
aukojo: A. ir V. Balčiai, 
D. ir S. Biručiai, R. ir A. Bra
žinskai, G. ir P. Eckley, R. Eck- 
ley, A. ir VL Garsiai, I. ir P. 
Gvildžiai, J. ir T. Hasselberg,
I. ir M. Jankauskai, V. ir A. Jan
kauskai, V. Kalendrienė, R. ir A. 
Kalendrai, Ed. ir A. Kasaičiai, 
P. ir A. K Kaziliai, A. ir V. 
Klupiai, O. ir J. Matusaičiai, B. 
ir S. Mikniai, A. ir K. Pintch, 
K. ir M. Podolskiai, V. ir B. Sau- 
lėnai, G. ir D. Slavinskai, J. ir 
B. Sriubiškiai, A. Stadienė, G. ir
J. Stankūnai, J. Staskus, A. ir R. 
Vaičaičiai, G. ir I. Žemaitaičiai. 
Iš viso suaukota 590 dol.

Parduodamas sklypas trijų 
lotų dydžio. Silver Springs 
Shores, Floridoj. Dėl informaci
jų skambinti 914 279-4058.

Lietuvis bitininkas iš New Jer- 
sey yra atvežęs medaus, kurį 
galima įsigyti Darbininko admi 
nistracijoj už prieinamą kainą.
- QUEENS COLLISION 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting 
— Welding — Frames straigh- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone 
HI 1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

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 
pasirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3500. Vak., savaitgaliais 
201 654-3756.

sekmadienį, 2:30 vaL popiet 
koncertuos Lincoln Centre, 
Tully salėj. Bus tikrai malonu 
paklausyti, kai Šiame didžia
jame New Yorloo muzikos centre

Česienės ir kitų lietuvių kompo
zitorių sukurtos dainos. Priva
žiavimas požeminiu traukiniu 
labai patogus. Automobiliam 
pastatyti yra daug vietos garaže 
po Metropolitan opera.

Darbininko skaitytojam, dar 
nesumokėjusiem prenumeratos 
už 1983 metus, yra .siuntinėja
mi priminimo atvirukai. Taip 
pat siunčiami paraginimai ir 
tiem, kurie dar atsiliko su 1982
m. prenumeratos mokesčiu. Viši 
prašomi nedelsiant atsilyginti, 
nes taip sutaupysite administra
cijai pašto išlaidas ir laiką. 
Visiem dėkoja Darbininko ad
ministracija.

Darbininko Nr. 10, psl. 1 
buvo išspausdinta nuotrauka, 
vaizduojanti Vasario 16-osios 
minėjimo New Yorke programos 
atlikėjus. Paraše po nuotrauka 
praleistas invokaciją sukalbėjęs 
prel. Pr. Bulovas. Atsiprašome 
už korektūros klaidą.

Dail. Česlovo Janušo sukaktu
vinis parodos ir pagerbtuvių 
banketo rengimo komitetas 
nuoširdžiai dėkoja visiem prog
ramos dalyviam, parodos susta
tymo talkininkam, abiejų rengi
nių dalyviam ir lankytojam bei 
visiem, bet kokiu būdu prisidė- 
jusiem prie šios šventės didelio 
pasisekimo.

Darbininko skaitytojai, gyveną 
Kanadoj, atsilygindami už Dar
bininko prenumeratą, prašomi 
siųsti ne kanadiškais čekiais ir 
ne USA čekiais, nes New Yorke 
bankas už iškeitimą atskaito 
$5.50. Iš Kanados prašom nau
doti USA POSTAL MONEY 
ORDER. Kam patogiau gali per
duoti kanadiškais doleriais Pri
sikėlimo parapijos įstaigoj To
ronte. Už Darbininko prenu
meratą kanadiškais doleriais 
mokama 18 dol., pridedant lais
vą auką už kalendorių.

šeštadienį, balandžio 9 d.
Kultūros Židinyje, 341 HięMand Blvd., Brooklyn, N.Y.
Pradžia 7 vai. vak. punktualiai

PROGRAMOJE:

AKT. VITALIS ŽUKAUSKAS 
— jo 40 metų sukaktuvinis pasirodymas 

MONTREAUO MERGAIČIŲ TRIO, 
m«L A. Stankevičius

ŠOKIAM DAINUOS IR GROS “JINAI IR TRYS GINTARAI 
VADOVAS VYTAUTAS DAUGIRDAS

METINIS KONCERTAS ' 
APREIŠKIMO PARAPIJOJ

Apreiškimo lietuvių parapijoj 
Brooilyne prieš Verbas vyko ga
vėnia rekolekcijos, kuriom šie
met vadovavo Tėv. dr. Viktoras 
Rimšelis. MIC, lietuvių mari
jonų provincijolas iš Chicagos. 
Rekolekcijas užbaigus, Verbų 
sekmadienio popietėj parapie- 
čiai ir svečiai gausiai susirinko 
Apreiikimo parapijos bažnyčion 
išklausyti tradicinio metinio 
koncerto.

parapijos choras, 
x____ . muz. Viktoro Ra-

, galingai užtraukė “On Great 
Lone Hills”. Tai ištrauka iš Jean 
Sibelius kūrinio “Finlandia”. 
Vargonais palydėjo Matas Yat- 
kaustas, pritarė pučiamųjų Fire- 
bird kvintetas.

Leidžiant choristam pailsėti, 
Matas Yatkauskas, palydimas 
pučiamųjų kvinteto, vargonais 
atliko du J. S. Bach kūrinius: 
“To Thee Alene Belong Glory” 
ir “Praise God From Whom Ali 
Blessings Flow”

Antanas ir Aleksandra Masio- 
niai, Fair Lawn, N.J., sveikin
dami Darbininką ir visus jo dar
buotojus Velykų švenčių proga, 
laikraščiui paremti pridėjo 10 
dol. auką. Ačiū labai.

Lietuvos vyčių 41 kuopos na
riai kovo 6 gražiai paminėjo 
savo globėją šv. Kazimierą. Ap
reiškimo parapijos bažnyčioj 11 
vai. mišias aukojo ir pritaikytą 
pamokslą pasakė klebonas kun. 
Jonas Pakalniškis. Choras iš
kilmingai giedojo šv. Kazimiero 
ir mišiiįgiesmes. Visi kuopos na
riai ėjoprie komunijos. Po mišių 
parapijos salėj vaišių metu Sta
nislovas Lukas pasakė pritaiky
tą kalbą. Juozas Boley-Bulevi- 
čius kalbėjo apie lietuviškų pa
rapijų Amerikoj veiklą bei apie 
okupuoto) Lietuvoj persekioja
mos katalikų Bažnyčios padėtį. 
E. Sandanavičienė paskaitė 
patriotinį eilėraštį, ką tik gautą 
iš okupuotos Lietuvos. Po to vy
ko susirinkimas ir svarstyti kuo
pos einamieji reikalai. (E.S.)

LAISVES ŽIBURYS
kviečia visuomenę į tradicinį

PAVASARIO KONCERTĄ
BALIŲ

Pirmąją koncerto dalį užbai
gė pučiamųjų kvintetas, pagro
damas "Baroųue Saite" — tris 
Johann Kessel, Samuel Sęheidt 
ir G.F. Handel korinius.

Po trumpos pertraukos Apreiš
kimo parapijos choras, vargo
nais palydint Matui Yatkauskui, 
giedojo ilgesnį Gabriel Faure 
kūrinį “Reguiem”. Keletą progų 
solo giedojo sopranas Astra But
kus ir baritonas Fred Lučka.

Punktualiai 4 vaL popiet po Koncerto antroji dalis užbaig- 
klebcno tam. Jono Pakalniškio * Charles Gounod kūriniu 
pasveikinimo parapijos choras, Unfold Ye Fortais . Giedok)“Unfold Ye Fortais”. Giedojo 

parapijos choras, palydimas 
vargonų ir pučiamųjų kvinteto 
bei kelių kitų instrumentų.

Po padėkos žodžio klebonas 
kun. Jonas Pakalniškis suteikė 
palaiminimą su Švč. Sakramen
tu. Koncertą užbaigė pučiamųjų 
kvintetas, atlikdamas “Kanon” 
— Johann Pachebel.

Visą koncerto programą pa
ruošė jaunas ir neišsemiamos 
energijos muzikas Viktoras Ra
lys, kuris ne tik vargonininkau
ja Apreiškimo parapijoj ir vado
vauja parapijos chorui, bet dar 
vadovauja Perkūno vyrų chorui 
ir Harmonijos kvartetui.

Po koncerto klausytojai rin
kosi į parapijos salę, kur turė
jo progos pasveikinti šios po
pietės nuoširdžius muzikos 
meno puoselėtojus. (k.bč.)

Š. m. Great Necko Vasario 16 
minėjimas buvo LB apylinkės 
ypatinga šventė, nes meninę ir 
pramoginę programą atliko Ji
nai ir trys gintarai.

Reiškiame širdingą padėką šio 
muzikinio vieneto vadovui Vy
tautui Daugirdui, nariams — 
Danutei Striugaitei, Juozui Na- 
kui-Nakutavičiui, Zenonui Juriui 
ir Stasiui Janušui už pareikštą 
nuoširdumą ir draugiškumą.

Linkime jiems laimingų Šv. 
Velykų ir džiaugsmingo pavasa- ' 
rio. Tegu jūsų dainos kyla su 
vyturiais!

LB Great Necko'*’ 
apylinkės valdyba

KELIAUJAM DRAUGE Į 
PASAULIO LIETUVIŲ DIENAS CHICAGOJ

AUTOBUSU
Ir sau adresuotą su pašto ženklu voką 
217-25 64 Ave^ Beyslde, N.Y. 11364.

siųsti Lithuanlsn Radlo Club vardu.

Kainos yra asmeniui už tranoportacgą I* New Yorfco | Chfcagą k ašBeL | kalną įskaitomas 
k moksstls už viešbučio kambeif visam laikui (dviem gyvenant kam kary). Autobuso kaina be 
viešbučio: Mrž. 2S - Žili, birt.24 - IM. Lėktuvo kaina be viešbučio 6166.

Paplgimmal yra gauti ir 14 Mų miestą. Prašome tebautle AgenMveje Vytie.
Kelionės užsakomos peš Marytę šaNnsklooą 212 2M4M4 arba Agentūroje Vytie, atalunčlaat

100 doL

BROOKLYN, N.Y. 11228

LAISVĖS ŽIBURIO 
RADIJAS


