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TRIUKŠMINGI ATLAIDAI ŠILUVOJE
< Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 55

Tarp Libano ir Izraelio gruo
džio mėn. prasidėjusios derybos 
dėl Izraelio kariuomenės ati
traukimo iš Libano pasibaigė 
sėkmingai, ir tarp jų buvo pasi
rašytas susitarimas, pagal kurį 
Libanas turės teisę laikyti pieti
niam Libane dvi kariuomenės 
brigadas su jom normaliai pri
klausančiais ginklais. Susita
rimų vykdymui sekti buvo su
darytas jungtinis komitetas, ku
riame dalyvaus ir JAV atstovas.

Tarp Libano ir Izraelio pa
sirašytas susitarimas bent tuo 
tarpu nieko nepakeis, nes, Siri
jai ir Palestinos išlaisvinimo 
organizacijai nesutinkant savo 
kariuomenes atitraukti iš Liba
no, ir Izraelio kariuomenė ten 
pasiliks.

Tarptautinis Raudonasis Kry
žius apkaltino Iraną ir Iraką, 
kad jie pažeidinėja tarptauti
nius įstatymus sušaudydami be
laisvius, palikdami kautynių 
lauke sužeistuosius priešo ka
rius ir be atodairos bombarduo
dami miestus ir kaimus.

Austrijos socialistų ir Laisvės 
partijos sutarė sudaryti koalici
nę vyriausybę, nekreipdamos 
dėmesio, kad Laisvės partijos 
parlamento frakcijos vadas 
Friedrich Peter karo metu pri- 
kląpsė prie SS dalinio.

JAV ir Kinija pasirašė susi
tarimus bendradarbiauti bran
duolinės fizikos, transporto, 
aeronautikos ir biomedicinos 
srityse.

JAV paprašė Sov. S-gą pasi
aiškinti dėl naujos strateginės 
raketos bandymo, nes tai pažei
džia 1979 m. susitarimą dėl 
strateginių ginklų apribojimo.
_ Gynybos sekretorius Caspar 

W. Weinberger įspėjo Sov. S-gą, 
kad bet kuri jos ar jos antri
ninkų agresija Art, Rytuose 
bus sutikta su karine jėga.

JAV karo aviacija pradėjo ga
benti į Britaniją skraidančiom 
raketom reikalingus įrengimus.

J. T. visumos susirinkimas 
priėmė rezoliuciją, reikalaujan
čią Turkiją pasitraukti iš Kip
ro, bet Turkijos delegatas pa
reiškė, kad Turkija pasiliks Kip
re tol, kol Kipre bus užtikrin
tas ten gyvenančių turkų saugu
mas.

Sov. S-ga statydina mažam 
Nikaragvos San Juan dėl Sur 
uoste žvejybos uostą Ramiajame 
vandenyne veikiantiem jos žve
jybos laivam aptarnauti.

Egipto prezidentas Hosni 
Mubarak paragino arabų valsty
bes pritarti tarp Libano ir Izra
elio pasiektam susitarimui.

Po Čilėj vykusių demonstra
cijų prieš vyriausybę policija 
iškrėtė prie sostinės esančias 
lūšnas ir areštavo per 1000 
žmonių.

Sov. S-ga įrengė Sirijos Eme- 
sa miesto apylinkėse SAM-5 
priešlėktuvinių raketų bazę, ku
rią aptarnauja tik sovietų kariai. 
Kita tokia bazė yra įrengta į 
rytus nuo Damasko.

Australijos min. pirmininko 
pavaduotojas Lionei E. Bowen 
pareiškė, kad Australijos ir Ja
ponijos kariuomenės daliniai 
sutiktų sudaryti taikos priežiū
ros dalinius, jei Vietnamas ati
trauktų savo kariuomenę iš 
Kambodiios.

JAV žvalgybos organai turi į- 
rodymų, kad Iranas yra įsivėlęs 
į JAV ambasados Libane iš
sprogdinimą, nes kelias dienas 
prieš šį sąmokslą Iranas siuntęs 
eilę šifruotų telegramų į savo 
ambasadą Sirijoj, leidžiančių 
pervesti į Beirutą 25,000 dol. 
ir įsakančių paruošti 12 į Bei
rutą vykstančių iraniečių doku
mentus.

. Atlaidai atneša džiaugsmą
Kiekvieni atlaidai įneša daug 

gyvumo ir dvasinio džiaugsmo 
į pilką ir monotonišką Lietuvos 
kataliko gyvenimą. Juo labiau 
to gyvumo įneša didieji Žemaičių 
Kalvarijos, Šiluvos ir Aušros 
Vartų atlaidai. Jie jau seniai 
peržengė Lietuvos ribas: at
važiuoja maldininkai iš Latvijos, 
Estijos, Baltarusijos ir net toli
mojo Kazachstano. Nors bedie
viška valdžia visaip trukdo mal
dininkam, bet į atlaidus kasmet 
atvažiuoja tūkstančiai žmonių, 
o po jų tikintieji dar ilgai dali
jasi patirtais vargais ir džiaugs
mais.

Pernai prieš didžiuosius Šilu
vos atlaidus bedieviai paskelbė 
“kiaulių marą”, o atšaukti jį 
— drąsos taip ir neužteko. Šie
met žmonės laukė bedievių fan
tazijos “perliukų”, kurie papras
tai stebina ne tik Lietuvą, bet 
ir viešąją pasaulio opiniją.

Nuo ankstaus pavasario
Kadangi jau antri metai val

džia visais būdais trukdo jauni
mui ir maldininkam organizuo
tai eiti į Šiluvą (čekistai nuolat 
kartoja: “Ir Lenkijoje viskas 
prasidėjo nuo rožančiaus!”), 
šiemet nuo ankstyvo pavasario 
tikintieji pavieniui ir po kelis, 
kalbėdami rožančių, pėsti eina į 
Šiluvą iš Tytuvėnų (9 km), iš 
Raseinių (19 km) ir net iš Kauno 
(apie 95 km).

Prievarta sugrūdo į mašinas
1982 rugpjūčio 29, sekmadie

nį, būrelis tikinčiųjų, kalbėdami 
rožančių, patraukė iš Tytuvėnų 
bažnyčios Šiluvos link. Vieške
liu, vedančiu į Šiluvą, ten ir at
gal zujo milicijos ir KGB ma
šinos. Kaip ir reikėjo tikėtis, 
pareigūnai, sulaikę einančius 
maldininkus, pradėjo kamanti
nėti: “Kur einate? Kas esate to
kie? Duokite pasus!”

Užpultieji paaiškino, jog jie 
eina į Šiluvą melstis. Čekistai, 
apkaltinę juos tvarkos pažei
dimu (negalima einant garsiai 
kalbėti rožančiaus, nors aplin
kui tušti laukai) ir užsirašę 
kai kurių šiauliečių (Ievos Gal
dikienės, Juozo Šileikio, Jadvy
gos Petkevičienės, Angelės Ža
lienės) ir kitų pavardes bei ad
resus, įsakė visiem sėsti milici
jos mašinon ir žadėjo vežti į 
Šiaulius. Maldininkam atsisa
kius paklusti ir, reikalaujant ne
trukdyti maldos, čekistai, palikę 
žmones milicininkų globoje, pa
tys nuvažiavo į Šiluvą ir, ten 
pasitarę, po keliolikos minučių 
sugrįžo.

Atvykęs iŠ Šiluvos milicijos 
papulkininkis pranešė, kad pės- 
tiem tęsti kelionę draudžiama, ir 
įsakė visus susodinti į mašiną 
ir vežti į Šiluvą. Prievarta su
sodinti maldininkai buvo nu
vežti į Šiluvą ir ten paleisti.

Jaunimo kelionė iš Kauno
Vieną rugpjūčio vakarą būrelis 

Kauno jaunimo pradėjo atgailos 
kelionę iš Kauno pėsčiomis į 
Šiluvą. Vos išėjus iš miesto, juos 
pradėjo lydėti “budrios akys”. 
Saugumiečiai būrelį apšviesda
vo, aplenkdavo mašinomis ir vėl 
sukdavo ratą. Kadangi atgailo
tojai buvo daugiau panašūs į tu
ristus, didelio įtarimo nesukėlė, 
— čekistai paliko juos ramybė
je.

Nors kelionė buvo sunki, — 
tekdavo numigti tik ant griovio 
kranto, ar javų guboje, — bet 
jaunimas jautėsi be galo laimin
gas, kai pasiekė šventovę.

Prieš atlaidus netoli Raseinių, 
prie Dubysos, vyko milicijos* J - • ■

festivalis. Po šios šventės 400 
milicininkų buvo palikti Rasei
niuose Šiluvos atlaidam. Rug
pjūčio mėn. antroje pusėje Ty
tuvėnų kempinge išvaikę pio
nierius, įsikūrė 40 saugumiečių, 
o Tytuvėnų miestelio vykdoma
jame komitete įsisteigė naujas 
specialus štabas su radijo stoti
mi. Žodžiu, valdžia labai rimtai 
ruošėsi prieš Lietuvos katalikus, 
ginkluotus maldaknygėmis ir 
rožančiais.

Tikrina mašinų dokumentus
Nuo pat ankstyvo rugsėjo 8 d. 

ryto visuose Betygalos, Arioga
los ir Viduklės keliuose tikrino 
pravažiuojančių autobusų do
kumentus, kai kam nukabino 
mašinų numerius, o vienam vai
ruotojui, truputį' pasiginčijus, 
inspektoriai pagrasino supjaus- 
tysią mašinos padangas. Ne 
vienam vairuotojui pažymėjimo 
talone išmušė skylę. Maldininkų 
išnuomotus autobusus pareigū
nai varėsi į Šiluvos saugumo 
punktą, b iš ten be žmonių 
grąžindavo į namus. Taip atsiti
ko vilniečiam, kartu su kun. Sta
nislovu Puidoku vykstant į Ši
luvos atlaidus. Toks pats liki
mas ištiko klaipėdiečius ir kt.

rimto motyvavimo jam pasisekė 
išgelbėti savo partinį bilietą.

Tikra pafrontės zona
Šiluva per aštuonias dienas 

buvo paversta tikra pafrontės 
zona. Sekmadienį milicijos ma
lūnsparnis taip žemai skraidė 
virš Šiluvos miestelio, kad 
triukšmas trukdė pamaldom. 
Žmonėse sklido kalbos, kad pats 
autoinspekcijos viršininkas pulk. 
Vaitašius iš lėktuvo žvalgėsi į 
tikinčiųjų minias.

Pasitinka vyskupus
Įspūdinga buvo pirmoji atlai

dų diena. Susirinko didelės mi
nios tikinčiųjų ir per 80 kuni
gų iš įvairiausių diecezijų. Apie 
60 kunigų, apsirengusių liturgi
niais drabužiais, išėjo pasitikti 
vyskupų — Liudo Povilonio ir 
Antano Vaičiaus. Mišios buvo 
laikomos už dvasinį tautos atgi
mimą ir blaivybę. Vysk. L. Povi
lonis pasakė turiningą pa
mokslą. Pasibaigus mišiom, 
žmonės susikaupę, pilni džiaugs
mo pagiedojo Marija, Marija, 
virtusią religiniu himnu.

Eina keliais
Rugsėjo 12, Šiluvos atlaidų 

sekmadienį, po sumos jaunimas 
ir suaugę, tęsdami pernai gimu
sią tradiciją, keliais ėjo nuo

Vos neišmetė iš partijos
Šiluvoje milicininkai ir čekis

tai demonstratyviai užrašinėjo didžiojo altoriaus per visą baž- 
suvažiavusių automašinų nu
merius. Vienas komunistas iš 
Tytuvėnų jau sekantį rugsėjo 9 
rytą buvo pašauktas į Kelmės 
rajono partijos komitetą, kur 
jam pasiūlė grąžinti partinį bi
lietą vien už tai, kad rugsėjo 8 
važiavo į Šiluvą. Vargšelis aiš
kinosi vežęs žmoną ir uošvę, 
o mašina pirkta drauge su žmo
na. Kitaip negalėjęs pasielgti, 
nes priešingu atveju žmona gra
sino skyrybomis. Tik po tokio

nyčią į šventorių. Pradžioje kun. 
A. Svarinskas pasakė pamokslą, 
faktais pademonstruodamas 
sunkią dabartinę Bažnyčios pa
dėtį Lietuvoje ir bedievių atviras 
pastangas ją likviduoti. Pamoks
lininkas pacitavo komunistų 
partijos centro komiteto pirmo
jo sekretoriaus Petro Griškevi
čiaus žodžius, pasakytus 1981 
gegužės 17 komunistų partijos

(nukelta į 2 psl)

LAS-UTi

— Stasys Baras — Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas, 
Ingrida Bublienė — TiMiii tarybos pirmininkė, dr. Geno- 
vaitė Kazokienė — laureatė, Jonas Urbonas JAV LB

mą. Scenos papuošimas F. Jurkaus. Nuotr. Liudo TanotaMto

ir vedėjas. Palaidotas gegužės 
23 Toronte.

Liko žmona, trys dukros su 
šeimomis (viena praeitais metais 
su vyru žuvo automobilio nelai-11 
mėje), broliai ir sesuo su Seimo- n 
mis, brolis kun. Augustinas Si- 
manavičius, pranciškonas, To
ronto Prisikėlimo parapijos kle- ' 
bonas.

Velionis buvo gimęs 1917 ba
landžio 17 šilsodžio kaime, 
Gražiškių valsčiuje, Vilkaviškio 
apskrityje. 1938 baigė Marijam
polės marijonų gimnaziją, 1940- 
1944 lankė Kauno konservatori
jos dainavimo klasę ir dainavo 
valstybinės operos chore (ba
ritonas).

Karo metu pasitraukė į Vo
kietiją. 1948 atvyko į Kanadą. 
1948-1949 pirmininkavo Winni- 
pego Lietuvių Sąjungos skyriui 
ir buvo mišraus choro dirigen
tas. 1950 persikėlė į Torontą, 
kur 1951 pradžioje suorganiza
vo savo radijo valandėlę — Tė
vynės prisiminimus. Šiai valan
dėlei vadovavo visą laiką.

Jonas Robertas Simanavičius

Labai uoliai veikė Lietuvių 
Bendruomenėje. Kelis kartus 
buvo Kanados Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdybos pir
mininkas, paskutiniu laiku 
buvo vicepirmininkas. Kelis 
kartus buvo pabaltiečių sambū
rio pirmininkas. Turėjo plačias 
pažintis Kanados valdžioje.

Jo mirtis yra tikrai didelis 
nuostolis ne tik Kanados lietu
viam, bet ir visai Lietuvių 
Bendruomenei.

STRAIPSNIAI APIE LIETUVĄ 
PRANCŪZŲ SPAUDOJE

Prancūzų spaudoje paš^rodo 
vis daugiau straipsnių apie Lie
tuvą. Tai Birutės Venskuvienės, 
Eltos biuletenio prancūzų k. 
redaktorės, pastangų vaisiai.

Kun. Alfonso Svarinsko su
ėmimą aprašė įtakingasis dien
raštis Le Monde (1983.1.28), pa
sak kurio tai “netiesioginis per
spėjimas” Vatikanui. Kun. Sva
rintą taip pat minėjo Droit 
de Vivre (1983.1.30), LaCroix 
(1983.11.16) ir Le Journal Quo- 
tidien Rhone (1983.11.21). 
Straipsnyje pavadinta -
me “Lietuva — K a -

talikų Bažnyčios dinamišku
mas”, La Croir (1983.11.23) rašo, 
kad sovietinės spaudos išpuolių 
aršumas leidžia manyti, jog so
vietinė valdžia nemėgsta “labai 
tikro” Lietuvos Katalikų Bažny
čios “dinamizmo”, kaip jį apibū
dino vienas Vakarų valstybės 
diplomatas Maskvoje. “Lietuva 
— puolimai prieš Katalikybę; 
šioje SSRS-os- ‘Respublikoje’ rei
kia ypatingos drąsos būti tikin
čiuoju” — skelbia Le Journal 
Quotidien Rhone straipsnio 
antraštės. Lietuvos Katalikų 
Bažnyčią aprašo ir Valeurs Ac- 
tuelles (1983.1.31). (E)

KOVA PRIEŠ “KORUPCIJĄ” PAPURTĖ 
LIETUVOS “NAUJĄJĄ KLASĘ”

Maskvos kova prieš “korupci
ją”, prasidėjusi dar prieš And
ropovo įžengimą valdžion, pa
lietė ir Lietuvos kompartijos di
džiūnus. Apie tai įdomių deta
lių pateikia pogrindžio Aušra 
(Nr. 33, 1982 m. spalis). Vado
vaują veikėjai buvo apkaltinti 
neteisėtai įsigiję kolektyvinius 
sodus, kurie buvo atimti iš Kau
no Lenino raj. milicijos virši
ninko Petrausko ir Kauno auto
inspekcijos viršininko Indra- 
šiaus, Operos ir Baleto teatro 
partijos sekretoriaus V. Norei
kos, Kauno partinių vadovų Mi- 
kučiausko bei Staškūno ir kt. 
Buvo suimta nemaža asmenų 
Kaune ir Vilniuje. Kauno Leni
no raj. vykdomojo komiteto pir
mininkas Baltnišis ir Kauno 
tarpteritorinės statybos
valdybos viršininkas Bytautas 
buvo suimti ir apkaltinti kyšių 
už garažų statybą ėmimu. Balt- 
rušio seife rasta daug brang
akmenių ir juvelyrinių dirbinių. 
Vilniuje ir Kaune įtemptai dir
ba Maskvos saugumiečiai. Už 

. kyšių ėmimą namų areštan pa
kliuvo Žinomas kardiologas aka-

demikas Brėdikis, vietoj pa
žadėtų užsienietiškų stimuliato
rių savo pacientam įdėdavęs so
vietinius, nuo kurių jie greitai 
mirdavę.

Pasak Aušros, atrodė, kad Lie
tuvos valdžios organus nusiaubs 
didelis valymas. Tačiau netru
kus gautas atsakymas iš Mask
vos: nutraukti partinių veikėjų 
suiminėjimus ir nubausti tik jau 
areštuotus. Sulaikyta taip pat ir 
kolektyvinių sodų atiminėjimo 
komisijos veikla. (Elta)

STETKAUS LAIŠKAS 
KANADOS LAIKRAŠTYJE

St. Catherines, Kanadoje, lei
džiamas dienraštis The Standard 
vasario 16 d. išvakarėse išspaus
dino Stepono (Steve) Stetkaus 
laišką su antrašte “Atsiminkit 
Lietuvą”. Stetkus sugretina 
Gromyko pažadus nusiginkluoti 
su Sovietų Sąjungos sulaužy
tomis sutartimis ir Lietuvos 
okupacija Jis rašo apie nesiliau
jančią rezistenciją Lietuvoje ir 
išreiškia viltį, kad “vieną dieną 
laisvam pasauliui atsivers akys 
prieš Sovietų niekšiškumą”. (E)

—• Vaizdeliai H tarybinės tikro-

loję — Bažnyčia sovietinėse res
publikose — Nauji leidiniai.

ir kt) — Keturiasdešimt metų 
(1904-1944).
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(atkelta U 3 psL)

Laureatė savo žodyje kaip tik 
ir kalbėjo apie Čiurlionį, jo sim
bolizmą, ryšį su lietuviška tau
tosaka.

Raitu 
vas Wa

• :
Dr. Genovaitė Kazokienė, 
kuriai buvo paskirta JAV 
Lietuvių Bendruomenės 
3,000 dol. premija už litera
tūrą. Ji parašė mokslinį vei
kalą apie M. K. Čiurlionį. 
Nuotr. L Tamošaičio

Dail. Vytautas Ignas, kuriam 
buvo paskirta dailės premi
ja. Nuotr. L. Tamošaičio

Sofija Gruzdytė, dailininkė 
ir architektė, laimėjusi jau
nojo dailininko premiją.
Nuotr. L. Tamošaičio

Kitos premijos
Dailės premija paskirta dail. 

Vytautui Ignui už jo grafikos 
darbus. Jo grafika pasižymi 
ypatingu lietuviškumu, neseniai 
sukūrė didelį lietuviškų etnogra
finių sričių ciklą.

Kultūros darbuotojo premija 
teko Aleksandrai ir Liudui Sa- 
giam. Jie sukūrė tautinį šokių 
ansamblį Grandinėlę ir jį iš
ugdė, iškėlė į rimtą aukštumą, 
tam ansambliui vadovavo 30 
metų.

Sągiai į šventę neatvyko. Jų 
premiją priėmė Romas Kezys, 
pats Grandinėlę bent keturis 
kartus pakvietęs į New Yorką.

Lituanistikos anglų kalba pre
mija paskirta prof. dr. Vytautui 
Verdžiui, kuris Oklahomos uni
versitete dėsto politinius moks
lus.

Jis parašė puikų veikalą apie 
Kat. Bažnyčios padėtį Lietuvoje, 
pasinaudodamas Kronikomis.

Jis taip pat negalėjo atvykti į 
šventę. Jo premiją priėmė kun. 
K. Pugevičius.

Muzikos premija paskirta mu
zikui — kompozitoriui Jeroni
mui Kačinskui, kuris šiuo metu 
gyvena Bostone ir profesoriauja 
Barkley muzikos kolegijoje.

Radijo premija paskirta prof. 
Jokūbui Stukui. Jis Lietuvos At
siminimų radijo programai va
dovauja 43 metus.

Jaunojo dailininko premija 
skiriama pirmą kartą. Premijos 
dydis — 500 dol. Premija pa
skirta jaunai dailininkei ir ar
chitektei Sofijai Gruzdytei. Ji 
mokslus baigė Clevelande, dar 
studijavo Europoje, dabar dirba 
Manhattane, Būdama-Čleve- 
lande, aktyviai dalyvavo Gran
dinėlės ansamblyje. Puikiai 
kalba lietuviškai.

Ji atsiprašė, kad pasivėlino, 
nes dar nežinanti kelio į Kultū
ros Židinį. Pažadėjo, kad bus 
dažnai Kultūros Židiny.

Teatro premija paskirta dra
mos aktoriui Henrikui Kačins
kui. Prisiminta ir tai, kad jis 
šiemet atžymėjo savo gyvenimo 
80 metų ir scenos darbo 60 
metų sukaktis.

Dramos premija. Kultūros Ta
ryba dar skelbia ir konkursus. 
Šiemet buvo paskelbusi dramos 
konkursą. Premija 2000 dol. 
Vertinimo komisija buvo suda
ryta Chicagoje. Laimėjo Adgir- 
das Landsbergis, kuris jau yra 
laimėjęs eilę konkursų ir premi
jų-

kis ir - Lietuvių Rašytojų 
Draugijos pirmininkas Anatoli
jus Kairys ii Chicagos.

Baigiamąjį žodį tarė LB New 
Yorko apygardos pirmininkas 
Aleksandras Vekselis.

Antroje dalyje jaunas pianis
tas Vytas Bakšys, laimėjęs šių
metų jaui 
kurso pirm
no didelį ir komplikuotą Beet- 
hoveno veikalą. Paskambino su 
visa rimtimi ir puikia technika.

Jis buvo jauniausias šven
tės dalyvis. Į sceną įžengė ir 
vyriausias dalyvis — Henrikas 
Kačinskas. New Yorkui jis gerai 
pažįstamas, nes čia ilgai gyveno, 
į Sunny Hills išsikėlė 1979 lie
pos mėn.

Šiam vakarui jis pasirinko 
naują repertuarą. Paskaitė Bem. 
Brazdžionio premijuotos poe
mos “Vaidila Valiūnas” ištrau
kas, Jurgio Blekaičio ilgą eilė
raštį apie Maironį, Stasio 
Santvaro, Antano Gustaičio ir 
Henriko Nagio — Aš prisijau
kinau sakalą.

Repertuaras sunkus, sudėtin
gas, bet Henrikas Kačinskas 
meistriškai jį įveikė, atskleidė 
kūrinių mintį, įžvalgiai ati
dengė jų esmę. Prie tokio reper
tuaro reikėjo tikrai daug dirbti, 
kol jį pasisavino.

Tuo ir baigėsi ši trečioji pre
mijų šventė.

Apatinėje salėje dar buvo vai
šės — vakarienė laureatam ir 
kviestiem svečiam. Vaišes orga
nizavo Kultūros taryba, jas vie
toje realizavo LB apygardos 
valdyba. Ji ir svečius sukvietė. 
Vaišes parengė Vacys Steponis. 
Prasidėjo 11 vai., baigėsi apie 1 
vai.

...... ........ . ......j
.,, Ra Igląmos tos pastabos
Kultūros tarybos pirmininkė 

sakė, kad tai lietuviškos kūrybos, 
tos kūrybos derliaus šventė. Pa
gerbiami kūrėjai, kultūrininkai, 
kurie laimėjo premijas. Jie ir su
krovė tą derlių, bet sukrovė ne 
vieni. Šalia jų juk yra dar eilė 
kūrėjų — rašytojų, muzikų, dai
lininkų.

Dr. Jokūbas Stukas, laimėjęs 
radijo programų premiją. 
Nuotr. L. Tamošaičio Prof. dr. Vytautas Vardys, 

kuriam buvo paskirta premi
ja už angliškai parašytas kny
gas apie Lietuvą.

Aktorius Henrikas Kačins
kas, kuriam buvo paskirta 
teatro premija. Nuotr. L. Tamo
šaičio

Viktoras Gidžiūnas — PRAN
CIŠKONŲ OBSERVANTŲ-BER 
NARDINU GYVENIMAS IR 
VEIKLA LIETUVOJE XV IR 
XVI AMŽ. Atspaudas iš L.K.M. 
Akademijos Suvažiavimo Dar
bų IX t. 35-134 psl. Išleido Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akade
mija. Roma. 1982 IV ir 113 psl.

Tai mūsų žinomo istoriko 
kruopščiai paruošta studija. 
Plačiau panagrinėjęs pasirinktą 
temą, jis daro baigiamąsias iš
vadas, kurių dalį čia pateikiam:

“Bernardinų misija Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje XV 
ir XVI amž. buvo tikėjimo pla
tinimas tik prieš 100 metų krikš
čionybę priėmusioje Lietuvoje, 
pastangos Romos Bažnyčion su
grąžinti rutėnus stačiatikius ir 
kova su Lietuvą užplūstančiu 
protestantizmu.”

“Lietuvių tikėjimą bernardinai 
gilino tiesiogiai ir netiesiogiai. 
Pirmiausia jie žmones veikė 
savo gražiu pavyzdžiu, papras
tumu ir nuoširdumu. Į savo baž
nyčias žmones traukė liturginė
mis maldomis, bažnyčių grožiu 
bei šventųjų statulomis ir pa
veikslais, kurie apie Dievą ir jo 
šventuosius lietuviams kalbėjo 
ir be pamokslų. Traukė juos ir 
bernardinų pamaldos, procesi
jos, giesmės ir atlaidai. Visi šie 
dalykai paruošdavo tikinčiuo
sius Dievo žodžiui klausyti ir iš- 

, pažinčiai, o per ją ir gyveni- 
aferi pataisyti.’ Paprasti, visiems 
suprantami, bernardinų pa
mokslai sutraukdavo daug klau
sytojų tiek mišių, tiek mišparų 
metu.”

Kalbos ir sveikinimai
Premijas įteikus, pirmas kal

bėjo Jonas Urbonas, LB Krašto 
valdybos vicepirmininkas. Jis 
pasveikino laureatus.

Kalbėjo ir Stasys Baras, Lie
tuvių Fondo tarybos pirminin
kas. Jis išryškino Fondo esmę, 
kaip jis remia kultūrinius rei
kalus ir švietimą.

Čia noris pastebėti, kad Sta
sio Baro kalbos dikcija buvo la
bai graži ir patraukli. Būdamas 
solistas, jis žino, kaip reikia ati
duoti žodį publikai.

Tokių švenčių metu reikėtų 
to neužmiršti ir apjungti visus 
čia gyvenančius kultūrininkus, 
kūrėjus. Salėje buvo eilė rašy
tojų, daugelio knygų autorių, 
kurie yra laimėję ir premijų. 
Buvo ir dailininkų, kurie visoke
riopai yra parėmę LB veiklą. Ir 
muzikų.

Ar nebūtų gražu, kad tokių 
švenčių metu ir jie būtų pri
siminti, pakviesti susėsti į pir
mąją vietą, nes juk tai kultūros 
šventė, kūrėjų šventė.

Specialiai į šventę buvo atvy
kęs dail. Viktoras Vizgirda, anks
čiau laimėjęs tokią pat dailės 
premiją. Jis niekur nebuvo pri
simintas. Buvo atvykęs ir dau
gelio knygų autorius Antanas 
Gustaitis, buvęs teatro direkto
rius, radijofono direktorius, ga
vęs ir literatūrinę premiją. Jo 
žmona Aleksandra, — aktorė, 
režisierė. Ir jie nebuvo prisimin
ti, pakviesti į laureatų vaka
rienę.

Vaišėse turėjo būti tik kultū
rininkai, kūrėjai, kad drauge 
pasidžiaugtų lietuviška kūryba 
ir jos laimėjimais. Čia ne valgis 
svarbu, svarbu žmonių prisimi
nimas, jų pagerbimas ir drau
gystė. Dabar kultūrininkai buvo 
palikti už durų.

Vietos prie stalų būtų užte
kę, nes parengta buvo kokiai 
60, o svečių vakarieniavo ko
kia 30.

Dar norisi pastebėti, kad 
tokių švenčių metu visas reper
tuaras turi būti lietuviškas. Pia
nistas V. Bakšys puikiai pa
skambino Beethoveną, bet žiū
rovas tuoj priekaištavo: čia pat 
rimtas muzikas Jeronimas Ka
činskas. Reikėjo jo kūrinį pa
skambinti. Beethoveną galima 
gana dažnai girdėti, bet kada 
girdime J. Kačinsko kūrinius? 
O čia dar buvo lietuviškos kū
rybos šventė.

Tegu šios šventės labiau ap
jungia pačius lietuvius kūrėjus 
ir tegu lietuviškoji visuomenė 
labiau vertina savo kūrėjus. Tik 
pažiūrėkime, kaip prancūzai 
moka vertinti ir globoti savo kū
rėjus, nes tik kūrėjai meninin
kai įprasmina mūsų laiką; poe
to Vytauto Mačernio žodžiais 
tariant, — poeto širdis už milijo
nus plaka. Galima išsiugdyti in
žinierių, daktarų, bet negali
ma išugdyti nei rašytojo, nei 
dailininko, nei muziko. Jie gim
dami atsineša savo talentus, 
kad apšviestų mūsų gyvenimą ir 
jį įprasmintų. (p.j.)

AUŠROS MINĖJIMAS TORONTE

“Auiros” laikraščio šimtmečio 
sukaktį Toronte paminėjo ba
landžio 24. Rengė sutelktinis 
komitetas — Kanados LB, To
ronto LB apylinkė, visos trys 
parapijos, Lietuvių namų kultū
rinės veiklos komisija ir žmo
gaus teisių komitetas.

Dr. J. Basanavičiaus pratar
mę paskaitė A. Petrauskas, o 
Hamiltono Auiros Vartų par. 
choras, vadovaujamas D. Deks-

Muzikas-kompozitorius Je
ronimas Kačinskas, kuriam 
buvo paskirta muzikos pre
mija. Nuotr. L. Tamošaičio

Karolis Milkovaitis — LEDI
NES KREGŽDĖS. Eilėraščiai. 

. Čikaga 1983. Išleido DLK Gedi- 
'mino šaulių kuopa,* Delbi, On- 
tario. V i*r*š e Dį^pįešė /Janas 
Paštukas. Spaudė Draugo 
spaustuvė. 104 psl. Kaina 5 dol.

Autorių pažįstam kaip šaulių 
veikėją Mažiau jį žinom kaip 
poetą. Jo eilėraščių esam užtikę 
periodikoj. Dabar gi štai turim 
ir jų rinkinį. Jame šeši skyriai: 
Po dienų griuvėsius ir pilis, 
Ant dviejų altorių, Pavasaris, 
vasara, ruduo, žiema, Stebuklo 
istoriją Laiškai ant rožinių la
pų, Brūkšniai ir kvadratai.

Autorius turi daug ką pasa
kyti. Turi, kaip sakoma, ir poe
tinę gyslelę, gal ir visą gyslą. 
Tačiau gero eilėraščio nesu
kuria: vis įsimaišo kas nors, 
kas jį sugadina. Cituojam eilė
raštį “Galėjome nebūti”, ski
riamą žmonai, į rinkinį įdėtą 
pirmuoju:

Nuo Baltijos lig didmiesčio 
prie Michigano,

Išbraidėm vasaras, pusnynuo
se užtrukome ilgiau.

Karčias erškėtuoges mes al
kani ragavom—

Bet ji ragavo jų daugiau, 
tikrai žinau.

dinkim Lietuvą”.
Įžangos žodį tarė LB Toronto 

apyl. pirm. adv. A. Pacevičius, 
paskaitą skaitė prof. dr. Anta
nas Klimas iš Rochesterio. N.Y.

Meninėj daly “Aušros” poezi
jų deklamavo R. Sakalaitė-Jo- 
naitienė ir A. Dargytė-Biške- 
vičienė. Solo dainavo sol. A. 
Pakalniškytė ir S. Žiemelytė. 
Pabaigoj solistės su Auiros Var-

Dramaturgas Algirdas
Landsbergis, laimėjęs JAV 
Kultūros tarybos dramos 
konkursą. 2000 dol. premiją 
paskyrė Lietuvių Fondas. 
Nuotr. L. Tamošaičio

tų choru padainavo “Su daina į 
tėvynę” J. Bertulio.

Užsklandos žodį tarė Lietuvių 
namų pirm. V. Dauginis, visus 
programos atlikėjus apdovanojo 
dr. M. Uleckienė. Scena buvo 
papuošta V. Pačkausko pieši
niais.

Ji kūdikį nuo speigo ilčių 
savo kūnu šildė

Ir savo kąsnį mažą laužė, ir 
dalijosi pusiau.

Mes matėme, kaip sutrypė 
rytojus duotą viltį,—

Ji slėpė skausmą — ai jos 
sielą pažinau.

Kai ėjom trise buitim, likime 
suraizgyta,

Ją klumpančią grubiam 
nakties kely mačiau.—

Maniau, kad nedalios neita 
vienodai atsvarstyta,

Bet ne — jot svėrė daugel, 
daugel kart daugiau.

Užkeiktos naktys baigėsi — 
kalne jau rytas Mto

Ir, lyg U apkaso išlipąs gyvo*, 
ru proteli.

nieko kito,

— Sol. Nelės ir muz. Arvy
do Paltinų koncertas kartoja
mas gegužės 29, sekmadienį, 
4 vai. popiet Jaunimo Centro 
didžiojoj salėj, Chicagoj. Ir šį 
koncertą rengia Margučio radi-

rai tinau, ...svėrė daugel, daugel

ilgiau

gyta — atsvarstyte.
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KULTŪRINIAI RENGINIAI ANTROSE 
PASAULIO LIETUVIŲ DIENOSE

■' -- ' ' •:
^Antrose .Pasaulio > Lietuvių ofts spaudos paroda, oiganizuo- 
Dienose Chicagoj knmlriniai jama Br. Kviklio, turės daug 
renginiai yra natvs gausiausi ir įdomių eksponatų iš Aušros ga- 
įvairiausi. tai lyg mūsų Beivi- dynės. Jos atidarymas įvyks 

Jos kultūrinio Igyventoo veid- birželio 26, sekmadienį, 6:30 
> rodis, kuriame atsispindi visi vai- vak- Jaunimo Centro apa- 
i-šaltiniai, palaikų mūsų tautinę tuaėj salėj. Paroda tęsis visų sa- 
gyvybę svetimuose kraštuose, vaitę.

Birželio 26, sekmadienį, pra
sidės visos parodos ir tęsis iki 
liepos 3.

Greta dainų šventės net pen
kiolika atskirų renginių ruošia 
Kultūrinių renginių komisijos 
komitetas, vadovaujamas Ingri
dos Bublienės. Šių renginių pir
mininkų posėdis buvo sukviestas 
gegužės 14 PLB kambary Jauni
mo Centre, Chicagoj. Posėdy 
dalyvavo Ingrida Bublienė, 
Vanda Aleknienė, Viktorija 
Matranga, Eglė Rūkštelytė, Ma
rytė Smilgaitė, Aldona Veselkie- 
nė, Česlovas Grincevičius, Jonas 
Adomėnas, Algis Janušas, Juozas 
Kapačinskas ir Kazys Rožans- 
kas.

Iš duotų pranešimų paaiš
kėjo, kad visų renginių ruoša 
vyksta sėkmingai. Kai kurių ren
ginių pirmininkam negalint po
sėdy dalyvauti, jų pranešimus 
perdavė Ingrida Bublienė.

Pirmasis kultūrinis renginys 
bus Lietuvių dailininkų paroda. 
Čiurlionio galerijoj birželio 25, 
šeštadienį, 6 vai. vak. įvyks jos 
atidarymas. Genovaitė Kazo- 
kienė, viešnia iš Australijos ir 
JAV LB Kultūros tarybos 1982 
m. laureatė, yra kviečiama pa
rodos atidarymui.

Literatūros vakaras su Kaziu 
Bradūnu, Algirdu Landsbergiu 
ir Birute Pūkelevičiūte įvyks tuoj 
po parodos atidarymo, 7:30 vai. 
vak. Jaunimo Centro didžiojoj 
salėj. Po įdomios programos bus 
pabendravimas su kūrėjais ir 
vaišės kavinėj.

Aušros šimtmečio ir pogrindi-

Jaunimo Centro antrame 
aukšte vyks Pasaulio Lietuvių 
Archyvo dokumentų ir laiškų 
parodėlė, organizuojama Česlo
vo Grincevičiaus. Ten pat vyks 
filatelistų dr-jos “Lietuva” pa
roda, kurioje bus išstatyti visi 
nepriklausomos Lietuvos pašto 
ženklai, išleisti vokai, perspaus
dintų Lietuvos pašto ženklų ap
žvalginis leidinys bei kita filate- 
linė medžiaga, kurią bus galima 
įsigyti.

Gretimai ruošiama J. Augusti- 
niaus Lietuvos monarchijos 
perijodo monetų nuo Vytauto 
laikų, Lietuvos respublikos pini
gų ir įvairių laikotarpių meda
lių paroda.

Lietuvių tautodailės paroda, 
rengiama Lietuvių Tautodailės 
Instituto Chicagos skyriaus, va
dovaujant Aldonai Veselkienei, 
įvyks Illinois universiteto Mont- 
gomery Ward galerijoj. Parodos 
atidarymas bus birželio 26, sek
madienį, 4 vai. popiet.

Balzeko kultūros muziejaus 
rengiama lietuvių imigracijos 
istorijos paroda, finansuojama 
National Endowment for the 
Humanities, irgi rengiama Il
linois universiteto patal
pose. Ją organizuoja dr. Marija 
Stankus-Saulaitė.

Dail. Domšaičio meno paro
dos ruošiamos miesto centre, 
Galerijoj, 226 W. Superior Avė.,

ir A. Valeikos studijoj, 816 
No. State St Jų lankymas nuo 
11 vai. ryto iki 5 vai. popiet per 
visą savaitę.

Lietuvių liaudies muzikos re
čitalis su kanklių soliste Mir
ga Bankaityte ruošiamas birže
lio 27, pirmadienį, 5:30 vai. po
piet Chicago Cultural Center 
teatre, 78 East Washington St.

Lietuvos istorinių žemėlapių 
paroda Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuj, 4012 Archer Avė., bus 
atidaryta birželio 27 d. 7:30 
vai. vak. ir tęsis visą savaitę.

Antro Kaimo teatro keturi 
spektakliai ruošiami birželio 28 
ir 30, antradienį ir ketvirtadie
nį, 8 ir 10 vai. vak. Playhouse 
salėj, 2515 W. 69th St.

Lietuviškų filmų vakaras ruo
šiamas birželio 29, trečiadienį, 
8 vai. vak. Jaunimo Centro di
džiojoj salėj. Čia bus rodomi iš
eivijoj susukti lietuviški filmai.

Clevelando vyrų okteto popu
liarios muzikos koncertas, ruo
šiamas kavinės stiliuje, įvyks 
birželio 29, trečiadienį, 8 vai. 
vak. Lietuvių Tautiniuose na
muose, 6422 So. Kedzie Avė.

Didžiausias ir įdomiausias 
kultūrinis renginys bus “I Li- 
tuani” opera, statoma liepos 1, 
penktadienį, 8 vai. vak. mies
to centre, Auditorium teatre, 70

Z ......

II Pasaulio Lietuvių Dienų kultūrinių renginių komiteto 
posidy Chicagoj gegužės 14. Iš k.: Juozas Kapačinskas, 
Marytė Smilgaitė, Aldona Veselkienė, pirm. Ingrida Bub
liene, Eglė Rūkštelytė. Viktorija Matranga, Algis Janušas.

E. Cmgaress Parkway. Tai Lietu
vių operos premjera šioj akusti
ka geriausioj salėj. Visi pasiruo
šimai vyksta sklandžiai. Reikia
mų telkimas tęsiamas to
liau. Kylant kainom, didėja pa
statymo išlaidos ir lėšų dar 
trūksta. Papildomom lėšom 
telkti yra platinami “I Lituani” 
loterijos bilietai. Visi kviečiami 
juos įsigyti. Spektaklio bilietų 
yra dar likę viršutiniame bal
kone ir ložėse, kurios skiria
mos mecenatam, aukojantiem 
po 1000 dol. Jie yra labai lau
kiami. Aukos nurašomos nuo 
pajamų mokesčių.

Per visas II Pasaulio Lietuvių 
Dienas Jaunimo Centre veiks

Kazio Rožansko gausus lietuviš
kos spaudos kioskas. Jame bus 
gaunami ir II PLD suvenyrai ir 
informaciniai leidiniai.

Kultūrinių renginių bilietai 
yra platinami J. Vaznelio pre
kyboj. Visi kviečiami juos iš 
anksto įsigyti kreipiantis ad
resu: Gifts International, 2501 
West 71st St. Chicago, III. 
60629. Tel. 312 471-1424.

Geriausios šios vasaros kultū
rinės atostogos ir plačiausias 
kultūrinių renginių pasirinki
mas bus Antrosiose Pasaulio Lie
tuvių Dienose Chicagoj birželio 
25 - liepos 4.

BJ.

LOS ANGELES, CALIF.

DEŠIMT TŪKSTANČIŲ LIETUVIŲ
Parapijai

HARTFORD, CONN.

Lietuvių Diena, šiemet jau 30- 
oji, rengiama Sv. Kazimiero 
lietuvių parapijos, vyks birželio 
19, sekmadienį. 10:30 vai. ryto 
iškilmingos mišios. Pamokslą 
sako Tėv. dr. Kornelijus Buč
inys, OFM. Po pamaldų didžio
joj parapijos salėj pietūs ir pa
rodų apžiūrėjimas. 1:30 vai. po
piet kaimyninės Marshall aukš- 
tesniosios.JiaokykĮos salėj kon 
c<*tas. fctoimni1 pTPffgmy-ftttik S 
solistė**!iš 
Phoenix, Ari z., pianistė Raymon-

pijosmokyklą ir gražiai reiškiasi 
lietuviškoje veikloje.

Partizanų — Miško brolių mi
nėjimais, rengiamas J. Daumanto 
šaulių kuopos, įvyks gegužės 29, 
sekmadienį, tuoj po sumos di
džiojoj .parapijos salėj.

Jaunimo šventė, jau 27-oji, 
parapijos kieme ir salėse vyks 
birželio 5, sekmadienį, 1:15 vai.
pcpiet Programoj dalyvauja LB 
jaunimo ansamblis “Spmaulys”,

no-Sagarino laidojimo įstaigą, 
kuri yra 247 Washington Street,

da Apeikytė, solistas Antanas 
Polikaitis, “Spindulio” ir Šv. Ka- BALTIMORĖS ŽINIOS

— Kun. Vaclovas Vaičiūnas 
mirė gegužės 2 Bogotoje. Kolum
bijoje. Buvo gimęs 1909 liepos 
7, baigęs Vilkaviškio kunigų se
minariją, į kunigus įšventintas 
1934 birželio 17. Vokietijoje bu
vo Ravensburgo gimnazijos ka
pelionas. Atvykęs į Kolumbiją, 
taip pat buvo .lietuvių koloni
jos kapelionu.

lituanistinės mokyklos mokiniai 
ir Sporto klubas “Banga”.

Abiturientų balius šiais me
tais gimnazijas baigusiems pa
gerbti įvyks birželio 11, šešta
dienį, 7:30 vai. vak. S v. Kazi
miero parapijos salėj.

Ateitininkų moksleivių sto
vykla prasidės liepos 30 Twin 
Peak kalnuose. Informacijas tei
kia Julius Raulinaitis. Jo telef. 
244-0654.

Skautų Ramiojo vandenyno
rajono^ stovy kĮavyks tuoj po ju
biliejinės stovyklos — rugpjū
čio TS-281. — L.Ž.K. ‘1 i; 'J ’ ‘

— Nelės ir Arvydo Paltinų, 
su dideliu pasisekimu kon
certuojančių Amerikoj, kon
certas Clevelande, Dievo Moti
nos parapijos salėj, įvyks gegu
žės 28, šeštadienį, 7 vai. vak. 
Rengia LB Clevelando apylinkės 
valdyba.

— Baisiojo birželio minėji
mam 15-18 minučių magnetofo
nines juosteles anglų kalba ruo
šia LB Visuomeninių reikalų 
tarybos narys inž. Eduardas V. 
Meilus Jr. Galį tokias progra
mas įpiršti amerikiečių radijo 
stotim kviečiami kreiptis adre
su: E. V. Meilus, Jr., 23 
Shirley Rd., Shrewsbury, MA 
01545. Telef. 617 852-3665.

— Mirusių prisiminimo iškil
mės Chicagoj, Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse prie steigėjų 
paminklo vyks gegužės 30. Ruo
šia LB komitetas pasauliečių 
teisėm apsaugoti, dalyvaujant 
visuomenei ir Vytauto Didžiojo 
šaulių kuopai.

— Lietuvių Krikščionių De
mokratų S-gos suvažiavimas bus 
gegužės 28-29 Chicagoj.

— Kun. dr. Valdemaras Cuku- 
ras, buvęs Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebonas, Providence, 
R.I., nuo gegužės 1 paskirtas 
Marijos Nekalto Prasidėjimo se
serų kapelionu Putnam, Conn.

kun. profi Stasys Yla. ....

— Pasaulio lietuvių ledo ri-

“Kol jaunas, o broli, sėk pasė
lio grūdus ...” — Šiais žodžiais 
dr. Vincas Kudirka žadino tau
tinį atbudimą Lietuvos jaunime 
caro Rusijos okupacijos laikais. 
Jo mintys tinka ir ekonominia
me gyvenime.

Iš pasinaudojusių Kudirkos 
mintimis Hartforde gyvena Še- 
duvietis Jonas Rimša. Tad, per
skaitęs bažnytiniame biuleteny 
paskelbtą žinią apie jo suteiktą 
parapijai dešimties tūkstančių 
dolerių auką, pasitaikius progai, 
jį paklausiau:

— Lietuviai stebisi Jūsų dos
nia auka parapijai. Gal galėtu
mėt atskleisti dosnumo paslap
tį?

— Paslaptis — darbas. To pa
siekti nebuvo lengva. Į Ameriką 
atvykau 1955, būdamas dvylikos 
metų. Reikėjo išmokti anglų kal
bą, baigti gimnaziją. O atvykom 
septynių asmenų šeima: tėveliai 
ir penki sūnūs — Vytautas, Juo
zas, Edvardas, Adomas ir aš. 
Kol baigiau gimnaziją, reikėjo 
dirbti įvairius darbus ir, žino
ma, taupyti. Taupyti man buvo 
geriau, nes esu be šeimos—vien
gungis.

— Bet, dirbant paprastą dar
bą, vargiai kas turtuoliu pasida
ro. Jūs, kiek žinoma, jau tuo ke
liu einat Kur čia paslaptis?

— Teko daug pastangų padė- 
. ti, kol įėjau dalininku į Giulia-

Hartforde. Nuo čia kelias į biznį 
pasidarė atviras, nes toji įstai
ga atlieka vieną iš geriausių 
patarnavimų mirties atveju. Na
mas “Victorian” stiliaus, dau
giau kaip šimto metų senumo, 
su keliom laidojimui pritaiky- 
tom salėm, gražiai išdekoruotas. 
Patarnavimas geras, greitas ir 
mandagus. Ypatingai stengia
mės patarnauti lietuviam.

— Jūs turit dar ir kitų pajamų 
šaltinių?

— Taip. Su J. Giuliano esam 
dalininkais miesto centre, 181 
Ann Street (prie Civic Center), 
esančio “Russian Lady” restora
no. Restoranas yra vienas iš po
puliariųjų Hartforde. Be gaivi
nančių gėrimų, veikia gera vir
tuvė. šis restoranas duoda ge
ras įplaukas. Namas keturių 
aukštų. Priekį puošia Kotrynos 
Didžiosios 16 pėdų bronzinė 
statula. Statulos originalas yra 
Leningrade. Pagal tą statulą ir 
kilo “The Russian Lady” var
das, kiuris buvo žinomas iš anks
čiau. Kitaip tariant, “kaip ra
dom, taip ir palikom”. Esu savi
ninkas kelių nekilnojamo turto 
vienetų. Tad, viską sudėjus, 
nesusidaro sunkumų paremti 
parapiją arba lietuvišką spaudą.

Palinkėjau maloniam Jonui 
Rimšai ir toliau sėkmingai dirb
ti biznio srityje.

zimiero parapijos jungtinis cho
ras, vadovaujamas muz. Aloy
zo Jurgučio. Scenos vadovas — 
akt. Algimantas Žemaitaitis. 
Programai vadovaus Stasė Pau- 
tienienė. Koncerto metu bus 
pagerbtas komp. Bronius Bud- 
riūnas, 30 metų vadovavęs Šv. 
Kazimiero parapijos chorui. 
Prieš koncertą bus galima įsigy
ti specialų, gausiai iliustruotą 
leidinį “Trisdešimt dienų”. Veiks 
loterija. Bus galima laimėti 1000 
dol. Iš gauto pelno 
skiriama jaunimo ir 
choram, vykstantiem 
šventę Chicagoj.

1000 dol. 
parapijos 
į Dainų

Tadas Gintautas
Daniel Murphy aukštesniosios 
mokyklos studentas, už pažan
gumą moksle laimėjo Los An
geles arkivyskupijos Christian 
Service Award žymenį. Tadas 
yra baigęs Šv. Kazimiero para-

Dabšys,

Lietu'vių melodijos radijo va
landėlė 35 metų veiklos sukak
tį minėjo gegužės 14 Lietuvių 
Nainy didžiojoj salėj. Meninę 
programą atliko Clevelando 
vyryokrtetas ir solistė Irena Gri
galiūną itė. Žmonės gausiu daly
vavimu. parėmė radijo valandos 
išlaikymą ir skatino uolius ve
dėjusi. Juškų ir K. Laskauską 
ir toliau ištesėti gražiame darbe. 
Gegužės 15, sekmadienį, oktetas 
giedojo per 11:30 vai. lietuviš
kas mišias, kurias aukojo klebo
nas kun. A. Dranginis.

Maldininkų kelionė į M t. 
Saint FMary’s kolegijos Liurdą 
Emmitsburg, Maryland, ren
giama gegužės 29. Jai vadovaus 
kun i. Dranginis. Maldininkų 
autobusas nuo Šv. Alfonso baž
nyčios išvyks 9 vai. ryto.

Daina, Baltimorės mišrus

choras, koncertavo per Atvelykį. 
Dabar repeticijos vyksta kiek
vieną trečiadienį, nes ruošiama
si dalyvauti dainų šventėj Chi
cagoj.

Lietuvių festivalis Baltimorės 
miesto centre esančioj Hopkins 
Plaza vyks birželio 4-5. Lietuviai 
kaip tik atidarys festivalių se
zoną, nes kitos tautybės savo 
festivalius turės kitais savait
galiais. Birželio 5, sekmadienį, 
iš Šv. Alfonso bažnyčios visi or
ganizuotai vyks į miesto centrą, 
kur bus giedami himnai, kal
bama invokacija. Kalbą pasakys 
lietuvių bičiulis burmistras W. 
Donald Schaefer. Meninę prog
ramą atliks tautinių šokių 
grupės.

Jonas Obelinis

A Maslauskas

SVARBU LIETUVIAM TAPYTOJAM
kuo niekas kitas negali susi
lyginti.

Nuo š.m. birželio 1 IRA in
dėlių dividendai naujom sąskai
tom pakeičiami iki 10%, kas yra 
daugiau, negu kituose bankuose. 
Reguliarių santaupų ir certi- 
katy procentai tuo tarpu pasi
lieka tie patys. Už certifikatus 
nuo 500 iki 10,000 dolerių KA
SOJE šiuo metu mokama 9.5%, 
nuo 1O iki 20 tūkstančių — 10%, 
o 20 tūkstančių su viršum — 
111
keičiantis ekonominėm sąly

gom ir nuošimčiam krintant že
myn, KASOJE netrukus vėl gali 
būti pasikeitimų, todėl visi tau
pytojai kviečiami atnaujinti ar
ba atidaryti naujus certicikatus 
dabar, kol procentai tebėra 
aukšti. Taupytojų patogumui, 
KASOS įstaiga veikia šešias die
nas savaitėje, kartais net iki 8 
vai. vakaro. Prašoma kreiptis 
šiuo adresu: KASA Lithuanian 
Ftderal Credit Union, 86-01 
UltK Street, Richmond Hill, 
N Y 11418. Telefonas : 212 441-

Lietuvių Kredito Unija KASA 
visada už santaupas davė aukš
tesnius nuošimčius, negu bet 
kokios kitos taupymo instituci
jos. Visur nukritus certifikatų 
ir IRA pensijos indėlių procen
tam, tik KASA išlaikė aukštus 
dividendus, o už reguliarias ei
namąsias taupymo sąskaitas 
KASA ir dabar tebemoka 9%,

NEW BRITAIN, CONN.

Šv. Andriejaus parapijoj ba
landžio 10 buvo surengti tradi
ciniai 63-tieji Velykų margučių 
pietūs. Surengė Šv. Rožančiaus 
draugija, vadovaujama pirmi
ninkės Anastazijos Semaškienės. 
Kitos valdybos narės: Anne Tho- 
mas, Mary Hicks, Helen Huck ir 
Agnės Kvedas.

Meninę programą atliko mer
gaičių tautinių šokių grupė, ku
riai vadovauja Marytė Ridikas. 
Akordeonu grojo Romas Butri
mas.

Gausius svečius skaniai paga
mintu maistu pavaišino Ona 
Benikas, Prakseda Stirbys, Al
dona Sladek ir Rožė Janušonis.

Visas pelnas paskirtas parapi
jos salės remontui.

A.S.

Jono Rimšos restoranas “The Russian Lady” Hartforde (kairėje); Giuliano — Sagari- 6"99_ 
no laidojimo namai, kurių dalininku yra Jonas Rimša (dešinėje).

—• Lituanistikos Katedros lėšų 
telkimo komitetas išsiuntinėjo 
laiškus Bridges laikraštėlio 
skaitytojam, kuris yra skirtas 
angliškai kalbantiem lietuviam, 
supažindindamas skaitytojus su 
Lituanistikos Katedra. Šiuo 
metu jau grįžta vokeliai su au
komis į Lituanistikos Katedros 
būstinę.

tūlio žaidynėse Toronte gegužės
14 d. I v. laimėjo Montrealis, 
II — Torontas (antroji koman
da), III — Hamiltonas. Rungty
nėse dalyvavo 8 komandos iš 
Kanados ir JAV.

— Clevelando vyrų okteto 
koncertas Chicagos Tautiniuose 
namuose vyks birželio 29. Ren
gia Pasaulio Lietuvių Dienų ko
mitetas.

— Atžalynas, Toronto tautinių 
šokių ir dainų grupė, balandžio 
23 Anapilio salėj surengė vaka
rą, kuriame pasirodė apie 150 
šokėjų ir dainininkų. Įžangos 
maršą sukūrė muz. J. Govė- 
das. Dalyvavo solistai R. Paulio- 
nis ir R. Strimaitis. Antroj daly 
pasirodė dainininkai, vadovau
jami G. Paulionienės ir Ž. Ši- 
lininkaitės. Dalyvavo apie 500 
žmonių.

— Pasaulio lietuvių dailinin
kų parodoje, kuri bus II-jų Pa
saulio Lietuvių Dienų metu 
Čiurlionio galerijoj ir kuri pasi
žymės savo aukšta kokybe, daly
vaus 37 dailininkai iš 7 kraštų.

— II PLD-nų nakvynių komite
tas praneša svečiam ir dalyviam, 
kad neužsiregistravus iki gegu
žės 31 rekomenduotuose viešbu
čiuose, nebebus duodamos 
anksčiau skelbtos nuolaidos. 
Darant rezervacijas, būtinai rei
kia pažymėti, kad esate “II Lith
uanian World Festival” dalyvis.

— Dainų šventės rengimo ko
mitetas praneša, kad bilietai už
15 dol. jau išparduoti. Bilietų 
už 17, 13, 10 ir 5 dol. galima 
įsigyti, rašant čekius Lithuanian 
World Festival, Ine., ir siun
čiant: Gifts International, 2501 
West 71st St, Chicago, IL 60629, 
USA Prašoma pridėti sau adre
suotą su pašto ženkleliu voką.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: M. Guobys, St Petersburg 
Beach,’Fla., M. Jurkšas, St. 
Petersburg, Fla., S. Bartulis, 
Gulfport, Fla. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsaky
tojam. Naujiems skaitytojams 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 12 dol. Atnau
jinant — visiem 15 dol. metam.
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MIRĖ NORBERTAS KULIKAUSKAS
paskutiniu laiku gyveno Sctete- 
feldo stovykloje, amerikiečių zo
noje. Iš čia 1949 su šeima atvy
ko į Ameriką, apsigyveno New 
Yorke ir įsijungė į visuomeninę 
veiklą.

“Pats sunkiausias uždavinys 
♦ žurnalistui — laikraštininkui 

yra rašyti nekrologą” — daugiau 
i .kaip pnes 50 metų taip pareiš
kė Juozas Petrėnas — Tarutis, 
tuolaikinis “Naujojo Žodžio” 
redaktorius, man tik pradėju
siam rašinėti į laikraščius, kai 
nunešiau jam trumpą rašinėlį, 
aprašantį mirusiojo gyvenimą. 
“Rašančiam tenka didėlė atsa
komybė” — toliau kalbėjo Pet
rėnas — “objektyviai aprašyti 
mirusiojo nuveiktus darbus, 
duoti pavyzdžius, vienodai ir 
nuosekliai paliečiant teigiamas 
ir neigiamas būdo ypatybes”.

Pusšimčiui metų praėjus, jo 
pareiškimas ir patarimas neiš
dilo iš atminties.

Visuomeninė veikla
Kybartuose velionis priklausė 

prie Vilniui Vaduoti S-gos, Sau
lių S-gos, Jaunosios Lietuvos 
S-gos. Jo pastangomis buvo 
įkurti Vilkaviško rajone keti 
Jaunosios Lietuvos skyriai. 1940 
Sovietų kariuomenei peržengus 
nepriklausomos Lietuvos valsty-

Gegužės 12 New York e mirė 
visuomenininkas Norbertas Ku
likauskas, newyorkiečiam gerai

Jis gimė 1913 m. birželio 6 
Svirginių kaime, Antalieptės 
valsčiuje, Zarasų apskrityje. 
1929 baigė Zarasų gimnaziją ir 
tuoj pradėjo dirbti apylinkės 
teisme. 1930-1932 laikotarpyje 
atliko karinę prievolę Auto Rink
tinėje Kaune. Atleistas pasiliko 
Kaune ir tarnavo Teisingumo ir 
vėliau Finansų ministerijų žiny
bose. 1935 buvo paskirtas Vir
balio muitinėn ir apsigyveno 
Kybartuose. Tose pareigose 
buvo ligi muitinės uždarymo. 
Sovietų ir vokiečių okupacijų 
laikais dirbo Kybartų Butų biu
re. 1939 vedė zanavykę Liudvi
ką Labutytę ir 1942 susilaukė 
dukros Gražinos, dabar Paeglie- 
nės. Sovietų frontui priartėjus, 
su šeima pasitraukė į vakarus.

Vokietijoje po eilės D. P. kilno
jimų iš vienos vietos į kitą

publikos prezidentui Antanui 
Smetonai atvykus į Kybartus, 
nežiūrint kad muitinę jau stebė
jo vietiniai lietuviai komunis
tai, velionis buvo vienas iš tų 
aktyvių organizatorių ir vadovų, 
kuris sudarė sąlygas, kad prezi
dentas ir kiti vyriausybės nariai 
saugiai galėtų pereiti Lietuvos- 
Vokietijos sieną ir už Lietuvos 
ribų skelbtų užgrobiko padary
tas Lietuvai skriaudas.

New Yorke-gyvendamas, jis 
uoliai talkino įvairiom organiza
cijom. Tačiau jo didžiausias 
įnašas buvo 1964 organizuojant 
žygį ir demonstracijas prie Jung
tinių Tautų ir Madison Sąuare 
Garden, kur įvyko didelis kon
certas. Jame kalbėjo ir daly
vavo eilė rinktų abiejų parla
mento rūmų ir paskirų vyriau
sybės atstovų narių.

Kad garantuotų apmokėjimą, 
patalpų administracija pareika
lavo didelio piniginio užstato, 
kurio tuo laiku nei vienas iš ren
gėjų asmeniškai nei visi, kolek
tyviai susidėjus, neturėjo. Velio
nis, supratęs reikalo svarbą, Lie
tuvos vadavimo ir Sovietų netei-

-t- ' ■ ............. ~

metais. To pasisekusio lap
kričio 13 žygio, patenkintas 
užsidega cigaretę.

singos okupacijos propagavimo 
reikSmę, kitą dieną nuėjo į ban
ką, užstatė savo nuosavybę, 
gavo 17,000 dol. paskolą ir tuom 
išsprendė užstato reikalą.

Žygis buvo sėkmingas. New 
Yorko ir apylinkės spauda, tele
vizija ir radijas palankiai atsilie
pė, o policijos viršininkas pa
reiškė lietuviam komplimentą: 
“Jūs esate įsisąmoninę Amerikos 
laisvės ir demokratijos principų 
idėjas”.

Šio žygio pasisekimas buvo 
pagrindu įkūrimui “Laisvės Ži
burio” radijo programos, kurią 
velionis rėmė.

Į iškeltą bet kokį reikalą ve
lionis reaguodavo staigiai ir au
toritetingai. Pasikalbėjime ar 
diskusijose, pareiškęs savo nuo
monę, ją gindavo iš paskutinių
jų. Apeliuoti ar mėginti pakeisti 
jo užsispyrimą buvo lygu pagal
bos šauksmui dykumoje.

Gražiai paminėjo a.a. 
Izidorių Vasyliūną

Retai kada taip atsitinka, kad 
amerikiečiai minėtų kitataučius. 
Štai Heritage Center of the 
Cambridge Public Library, 
Cambridge, Mass., išsiuntinėjo 
pakvietimus: “You are Cordially 
Invited to Honor the Memory of 
Izidorius Vasyliūnas A True Son 
of Lithuania and to remember 
Lithuanian Independence Day, 
Sunday, February 27, 1983.“

Tą vasario 27 įėjęs į Cam
bridge biblioteką, nustebau. Di
džiuliame kambaryje netoli vi
durio dvi spintos su knygomis ir 
tautinėmis lėlėmis bei droži
niais. Viena iš tų spintų — 
lietuvių. Tarp tų dviejų spintų
— rėmuose didelis mūsų tautos 
herbas Vytis. Kiek toliau prie 
sienos spintos su knygomis. Vie
noje pusėje italų, kitoje lenkų, o 
viduryje lietuvių. Aukščiau 
lietuvių spintų kabo Vytauto 
Didžiojo paveikslas su užrašu: 
Vytautas the Great Spintose lie
tuvių angliškoji enciklopedija ir 
eilė kitų knygų, lietuviškų žur
nalų ir laikraščių.
- Labai gražus bibliotekos kam
barys ir gražiai sutvarkytas. Te
ko sužinoti, kad tų lietuviškų 
knygų veik niekas neskaito. O 
mes žinome, kad bibliotekos 
knygos, kurios neskaitomos per 
kelerius metus, išimamos iš bib
liotekų. Būtų gaila, jei taip atsi
tiktų su mūsų šiuo gražiu kam
peliu. Cambridge ir arčiau gy
veną lietuviai turėtų nors retkar
čiais aplankyti šią biblioteką ir 
pasiskolinti tas knygas. Biblio
tekos adresas: Heritage Center 
of the Cambridge Public 
Library, 66 Sixth Street, Cam-

gonininką, kuris labai tikėjo jai pačiai tarus trumpą žodį. 
Dievu, o ypač garbino jo motiną Dedikacijoj prie paveikslo su- 
švč. M. Mariją. Jis net ir savo stojo miesto burmistras, miesto 
vaikus pakrikštijo: Rūta Marija, tarybos narys ir bibliotekų di- 
Vytenis Mary a. Toliau jo gyve- rektoriai.
n imas buvo Lietuva. Toks jis

I ... NORBERTUI KULIKAUSKUI
• mirus, jo žmoną, mūsų* mielą bičiulę, ir dukrą Gražiną 

Paeglę nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Sofija ir Henrikas Kačinskai

DANUTEI NASVYTYTEI - 
GABRIJOLIENEI

Australijoj mirus, jos sesutę, mūsų mielą draugę Salomėją 
Valiukienę ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Rita ir Jurgis Bagdonai

A.A. ČESLOVUI SPIRAUSKUI
mirus, žmonai Jadvygai, sūnui, dukterims su šeimomis, 
broliams Juozui, Dr. Vinco Kudirkos kuopos šauliui Jonui 
ir žmonai, Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuopos iždinin
kei, Pranciškai ir visiems giminėms reiškiame giliausią 
užuojautą.

Dr. Vinco Kudirkos Šaulių 
kuopa Worcestery

A.A.
VLADO ZENKAUS

tolimoje Sibiro tremtyje gyvybei užgesus, brolį Dr. Vinco 
Kudirkos šaulių kuopos pirmininką Algirdą Zenkų, iši
mą Ir gimines giliame skausme nuoširdžiai užjaučiame 
Ir kartu liūdime.

Dr. Vinco Kudirkos Šaulių 
kuopa Worcesteryje

FELICIJONAS PREKERIS,
išvargintas ilgos kr sunkios Ilgos, mirė 1983 gegužės 18, 
sulaukęs 75 m. amžiaus. Buvo gimęs Šeduvoj, Panevėžio 
apskr. Amerikon iš Angluos atvyko 1952. Gyveno Ir dirbo 
Stamtord, Conn. Išėjęs j psnslją, su žmona išvyko j 88. 
Potsrsburg Besch, FU. 1979 persikėlė peš dukrą | ten 
Joss, Callf.

. H •

Didžio skausmo prislėgti liko:

imona Stasė, dukra Milda, lentas Jonas, vaikaičiai 
V. Raimundas ir Mildutė, dukra Felicija-Dalia, 
lentas Lewis, vaikaitis Algis, Lietuvoje brolis 
Boleslovas ir sesuo Marija.

Pašarvotas buvo Shalins šer
meninėje. Atsisveikinimo žodį 
tarė dr. Jonas P. Lenktaitis, bridge, Mass. 
pareikšdamas tas pačias mintis. '1 Kai skelbtą valandą susirin- 
Kitą dieną Apreiškimo parapi- ko gražus būrys lietuvių ir 

-jps bažnyčioje buvo.gedulingos amerikiečių, a.a. Izidoriaus Va- 
• koncelebracinės. mišios, kurias syliūno minėjimą pradėjo bi- 

aukojo klebonas kun. J.-Pakai- bliotekos direktorius Louis Car- 
niškis, kun. A. Račkauskas ir'reras.
Tėv. Klemensas Žalalis. Giedojo Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
M. Razgaitis, vargonais grojo V. parapijos Cambridge, Mass., 
Ralys. Palaidotas Cypress Hills klebonas kun. S. W. Saulėnas 
kapinėse, vadinamajame lietu- prisiminė Izidorių Vasyliūną 
viškame kalnelyje. Nežiūrint kaip parapietį ir parapijos var- 
lietingo oro, dalyvavo nemažas 
skaičius pažįstamųjų ir draugų. 
Pošermeniniai pietūs buvo V.
Belecko Winter Garden svetai
nėje. Reikia paminėti, kad šio
je svetainėje maistas visuomet 
yra skaniai paruoštas, savinin
kas ir tarnautojai mandagūs ir 
simpatingi.

buvo iki pat savo staigios mir- 
ties.

Cambridge miesto burmist
ras Alfired F. Vellucci prisiminė 
savo vaikystę ir džiaugėsi, jog 
yra gimęs Amerikoje. Jis gimęs 
ir augęs Cambridge mieste, kur 
gyvena ir nemažai lietuvių ir 
ir kitų tautybių žmonių. Lietu
vius jis prisimenąs labai gražiai.

Cambridge miesto bibliotekų 
direktorė Marguerite Lechiaro 
šiltais žodžiais prisiminė velionį 
Izidorių Vasyliūną, kuris buvęs 
pareigos ir darbo žmogus. Jis 
grojęs Cambridge Civic Sympho- 
ny orkestre ir buvęs lietuvių pa
rapijos vargonininkas. Kai 
Cambridge jie rengdavę minėji
mus ar šventes, Vasyliūnas visa
da padėdavęs. Kai Amerika 
šventusi Bicentennial sukaktį, 
Izidorius Vasyliūnas parade di
dingai nešęs Vytautas the Great 
paveikslą. Izidorius Vasyliūnas 
pasitiksiąs jų gražiausiuose pri
siminimuose.

Norwood Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos klebonas kun. W. Val- 
kavičius pasidalino savo prisi
minimais apie velionį Izidorių 
Vasyliūną, kaip jie susipažino, 
kaip Izidorius Vasyliūnas jį 
mokęs, kaip vėliau jie abu kon
certavę įvairiuose miestuose, 
pasiekdami net New Yorką, Chi- 
cagą ir kitus miestus. Viską Va
syliūnas daręs ir norėjęs atlik
ti tobulai. Tokį jis jį ir prisi
minė savo kalboj. Tada velio
nio atminimui pagrojo smuiku 
Schuberto Avė Maria ir lietu
viškai grojo ir dainavo: Graži tu, 
mano brangi tėvyne.

Šiai programos daliai užsibai
gus, buvo dedikuotas Elenos Va- 
syliūnienės pieštas paveikslas,

Po to bibliotekos vadovybė
visus pavaišino pyragaičiais ir 
punšu.. P. Žičkus

BOSTONO RENGINIAI
Joe Casper išrinkimui į School 

Committee renginys su menine 
programa įvyks birželio 5 So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėj. Pradžia 12 vai.

Baisiojo birželio minėjimas 
vyks birželio 19, sekmadienį, 
10:15 vai. ryto Šv. Petro bažny
čioj.

Minkų radijo valandėlės 49 
metų sukaktuvinis piknikas- 
gegužinė Romuvos parke, Brock- 
tone, įvyks rugsėjo 14.

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

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

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

BOSTON MASS — WLYN 1360 
bangos sokm. nuo 8 iki 8:46 ryto. 
Veda S. Ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. 
Telef. 268-0489. Parduodamas Dar
bininkas. Didelis lietuviškų knygų 
pasirinkimas.

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

MEMBER

JApjber Hdidays” ®
1983 M. EKSKURSUOS Į LIETUVĄ 

iŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Nuo neatmenamų laikų lietu
vių gentys su pagarba laidojo 
savo mirusius. Laidojimo apei
gos lietuvių charakteryje išliko 
ligi šių laikų, todėl palydėti ve
lionį ir paskutinį kartą su juo 
atsisveikinti susirinko nemenkas 
skaičius tautiečių. Tačiau jų 
tarpe nesimatė nei vieno organi
zacijų atstovo, nei tų asmenų, 
kuriem jis yra padėjęs ir jų dar
bus rėmęs.

Nuliūdime liko žmona Liud
vika, duktė Gražina Paegle ir du 
anūkai.

Jonas P. Lenktaitis

nos šventės akademinė dalis. 
Prelegentė Leokadija Milukienė 
kalbėjo tema — Modernūs lai
kai, šeima ir motina, judama 
visuomenininke ir dirbdama 
daug su jaunimu, prelegentė tu
rėjo nemažai kontakto ir su tė
vais, todėl ir jos tema apie 
modernius laikus ir jų įtaką 
šeimai buvo įdomi. Šių laikų 
gyvenimas iš motinos reikalauja 
nuolatinio apsukrumo bei su
pratimo, kokios motinos parei
gos šeimoje.

Po šios kalbos aktorius Juo
zas Boley-Bulevičius paskaitė 
Nelės Mazalaitės “Laiškai”. 
Maironio mokyklos moksleiviai, 
du broliukai Maldučiai, paįvai
rino programą eilėraščiais. Ma
rius, I-mo skyriaus mokinys, 
padeklamavo Mano mamytė, 
vyresnysis brolis Aleksandras, 
V-to skyriaus mokinys, dekla
mavo du eilėraščius — Turiu

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

Birželio 15

Birželio 22 
Liepos 13

— 1528.00
(su Rygs)

— 1338.00
— 1528.00
(SU Ryga)

Rugsėjo 7
Rugsėjo 19
Rugsėjo 26
Spalio 5

— 1338.00
— 1143.00
— 1110.00
— 1229.00

(su Ryga)
Liepos 20 
Rugpjūčio 3

—61338.00
— 1338.00 gruodžio 26 — 1175.00

Rugpjūčio 17 — 1528.00
(su Rygs)

(su Ryga)

Registracijos, Informacijos reikalu SKAMBINKITE 
1-800-722-1300 (TOLL FREE) 
Massachusetts Ir Kanadoje 1-617-268-8764
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

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

Tel. (617) 268-8764

Norintiem atsikviesti gimines atostogom — sutvarkome 
dokumentus.
įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS. 
Prices are based on double occupacy and are subject to change

MOTINOS DIENOS
MINĖJIMAS

Šiemet motinos pagerbimo 
diena buvo paminėta gegužės 1 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je ir salėje. Pagal lietuviškus pa
pročius pirmąjį gegužės sekma
dienį LB I-oji apylinkė ir Liet 
Kat Moterų S-gos 29 kuopa tą 
mšn ėjimą parengė. Bažnyčioje 
11 vai. mišias aukojo kun. An
tanas Račkauskas. Jis ir pa
mokslą pasakė. Pamokslas buvo 
skirtas motinai, jos asmenybei, 
jos pareigom ir šeimos auklė
jimui. Mišių metu, kaip visada, 
giedojo parapijos choras, va
dovaujamas muziko Viktoro Ra
lio. Solistė pagiedojo Avė Maria.

Tuoj po mišių parapijos salė
je buvo pietūs, kuriuos paruo
šė Liet. Kat Moterų Sąjungos 
29 kuopa. Susirinko žmonių 
apie 80, daugiausia tie, 
kurie kas sekmadienį lanko lie
tuviškas pamaldas.

Po pietų buvo motinos die-

aš mamytę ir Mamytei. Čia pat 
jam buvo paduota ištrauka iš 
Tumo-Vaižganto raštų “Aleksiu
ko senelė”. Aleksandras, pirmą 
kartą į savo rankas paėmęs, 
tris puslapius Vaižganto tarme 
paskaitė kaip nepriklausomos 
Lietuvos vyresniosios klasės 
mokinys.

Už tokį gražų abiejų broliukų 
skaitymą sėdinčiai čia pat jų 
mamytei tiko šios dienos pa
skaita.

Klausytojai jauniem deklama
toriam nepagailėjo ilgų ir gar
sių plojimų.

Pasibaigus programai, I-osios 
apylinkės valdybos pirmininkė 
Emilija Sandanavičienė val
dybos vardu padėkojo klebonui 
kun. J. Pakalniškiui už salę, 
kun. A. Račkauskui už pritaiky
tą šiai dienai pamokslą, solis
tei, chorai su jos vadovu V. Ra
liu, už literatūrinę dalį akto
riui J. Boley-Bulevičiui ir Ma
riui bei Aleksandrai Maldučiam.

Po to dar buvo loterija, kurią 
pravedė moterų 29 kuopos po
nios.

BniM-BV-mnn 
Ristuge pokl botfi ujnys


