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rintiMi. Tačiau faktai nepasitvir
tino, nieko panašaus nėra buvę, 
vienintelė klebono “kaltė’*, kad 
JIS mOKlHIuS AVKUR | wl*£MyVM|.

tad rožančių atiduosiąs tėvams.
Balandžio 12 dieną lietuvių 

kalbos mokytoja PrancuHenė V. 
VlIIb klasės mokiniams pamo-(Knpiškto raj.).

Skapiškio vid. mokyklos di
rektorius Jonas Kanšakys gru-

buvo įėjęs į bažc^čių. ir ten iš
buvo per visas gedulingas pa
maldas. -1-*-
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nt popini WEVD 1338 AM kg, ir 7-8 vaL vak. 87J FM. Dr. JJ. 
Ytofcaa, Dir. Rangas adresas: 234 Sunik Dr„ MatcHung, NJ. 87888. 
Tėtei 281 7534836.

Britanijoskeleivinis lėktuvas 
su 138 keleiviais ir 8 įgulos na
riais Canary salose atsimušė į 
kalną, ir visi skridusieji žuvo.

Dil Šio “nusikaltimo” Petras 
Klin&buvo terorizuojamas 
darbovietėje. Jo bylą nagrinėjo 
net rajkomas, mat “nusikaltėli s”

Aižiras apkaltino Prancūziją, 
Maroko if-JAV už ten gyvenan
čių berberų kurstymą.

jog bažnyčia atskuta nuo mokyk
los, todėl jiems galima į bažny
čią eiti. Toliau auklėtoja aiš
kino, jog kasdien melstis ir klū
pėti eina tik bobutės. Dar pri
dūrė, kad per Velykas buvo at
važiavę iš rajono, surašė visus 
buvusius bažnyčioje mokinius, o 
kunigas buvo nubaustas už pa
mokslą. .

žudė du jos valdovo pik. Muam- 
mar el-Qaddafi politinius prie
šus -— žurnalistą Mohammed 
Mustafa Ramadan ir Mohmoud
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JONAS 
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B’nai B'rith Anti-Defamation 
Lygos centro komiteto pareigū
nai — J AV-ių programos diaek-

Trip atestuojantieji " Valdi
ninkėliai sugalvoja sau “darbą“ 
ir kitus gaišina dėl to, f fcą-nor- 
malūs Žmonės nekreiptų jokio 
dėmesio.

misijos pirmininkas adv. Aiex- 
ander Epštein (kanadietis), ku
ris, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkui inž. Vyt. Ka
mantai pritarus, pasitarimo su
šauktam pastangas koordinavo 
su JAV LB visuomeninių reika
lų tarybos pirm. inž. Alg. Gėčių.

New Yorke B’nai B’rith Anti- 
Defamation Lygos patalpose, 
balandžio 20. įvyko kruopščiai 
planuotas lietuvių ir žydų atsto

tame taikomiem įkaitam gel
bėti komandai vadovavo Vietna
me ypatinga drąsa pasižymėjęs 
pik. Chadie Beckwith.

f Ne paslaptis, kad dalis moky
tojų yra tikintys ir praktikuoja 
religiją. Viena mokytoja išsireiš- 
kė, j°g j> savo iniciatyva tildn-

refctorius- M. Razma nusivedė' 
seseris Zitą ir Laimą Stanelytes 
į mokytojos Motiekaitienės ka
binetą. Motiekaitienė direkto
riaus akivaizdoje klausinėjo mo
kines kas joms liepia eiti į baž
nyčią, iš kur gauna baltas suk
neles, ar kas nors vaišina bažny
čioje saldainiais, kas daugiau iš

mai. Irakas be jokio parlamento 
gyveno 20 metų.

.Bot. Liberijos vicepreziden
tas, metodistų vyskupas Bennie 
D. Warner Ivory Coast valsty
bėj sudarė egzilinę Liberijos 
vyriausybę ir žada naujuosius 
Liberijos valdovus nuversti. JAV 
ambasadorius patarė visiem ten 
esantiem amerikiečiam meto
distų misionieriam iš Liberijos 
išvyta.
i Egipte prez. Anwar eLSadat 
išk^Bungai atidarė pirmą tanelį 
poSuezo kanalu, jungiantį Egip-

TARĖSI LIETUVIŲ IR 
ŽYDŲ ATSTOVAI

iš Telšių partijos koririteto tardė 
Luokės vid. m-los mokinius: 
Gintarą Jankauską, VI kl., Valių 
Ambrožą — V kl., Saulių Leš- 
čianską — V kl. Mokiniai bu
vo puolami už tai, kad jie eina 
į bažnyčią ir patarnauja šv. Mi
šioms. Tuo tikslu minėti moki
niai, o taip pat ir Romas Žel
vys — V kl. buvo tardyti jau 
prieš dvi savaites. Iš jų tada 
buvo pareikalauta, kad mokiniai 
užpildytų anketas apie savo ti
kėjimą. Baigiant mokslo metus 
visiems šiems moksleiviams su
mažintas elgesio pažymys. Nors 
anksčiau jie tarėjo pavyzdingo 
elgesio pažymį, dabar jų elgesys 
įvertintas “Patenkinamai”.

Tačiau net ir šitokiomis prie
monėmis ateistai negali nugalėti 
paprastų mokinukų. Saulius 
Leščianskas drąsjai pasakė tar
dytojams: “Eisiu į bažnyčią. 
Klausysiu tik tėvų ir klebono”.

O ateistiniai prievartautojai 
imasi vis naujų prievartavimo 
priemonių.

• -8* - 4 _ a a-t - 8 *Dirželio 4 visi minėti moto-
niai ir jų tėvai buvo iškviesti 
į Telšių miliciją. Milicijoje gau
tas Luokės vid, mokyklos mo
kytojo Andriusevičiaus skundas. 
Parapijos klebonas Šapoka kal-

ipSgose pagal |rtatymuS"*ne- 
dfaudžiamas, tai tiek tuos moky
tojus, kurie savo iniciatyva tero
rizuoja tikinčius mokinius, tiek 
tuos, kurie tai daro, “spaudžiami 
iš viršaus”, niekaip kitaip nepa
vadinsime, kaip, parapijos kle- 
b no Velykų pamokslo žodžiais 
ta riant, “tautos graboriais”.

nimo susirinkime buvo paskirta 
mokytoja ir mokinė stebėti, ku
rie mokiniai lanko bažnyčią. Tai 
rusų kalbos mokytoja Z. Vaš
kevičienė ir vienuoliktoke Sa
baliauskaite.

Balandžio 19 VHb klasės auk
lėtoja Vaškevičienė, Z. savo kla
sei dėste, jog Dievo nėra, o 
pasninkus sugalvojo ponai, kad 
priverstų valstiečius badauti. 
Klausė mokinių, kurie iš jų

nutarė boikotuoti 
siaačius olimpinii

Irano užs. reik. mm. Sadegh 
Ghotbzadeh, ieškodamas para
mos prieš JAV, lankė arabų 
valstybes. Kuwait jo automobilis 
buvo apšaudytas, bet ministeris 
liko nesužeistas.

Venecijoj, prie buvusio žydų 
geto sienos buvo atidengtas Lie
tuvoj gimusio dailininko ir

dėl vaikų įtarinėjimo ir niekini
mo, direktorius atšovė: “Mes ko- 
vojame ir kovosime su tikėjimo 
prietarais“.

šv. Juozapo dienoje kun. kle
bono Juozapo Giedraičio vardi
nių proga vaikučiai, lankantys 
bažnyčią pasveikino savo klebo
ną su eilėraštukais ir gėlėmis. 
Mokykloje kilo triukšmas. Mo
kyt. Markevičiūtė taip prigrasino 
vaikus, kad jie bijojo eiti į 
mokyklą. Reikėjo patiems tė
vams vėsti veikiančius vaikus į 
mokyklą. Kai tėvai pareikalavo 
mokytojos nebauginti vaikų, ši 
įrodinėjo tėvams, kad klebono 
sveikinimas buvo politinis įvy

kimus. Pvz^ mokykloje įvykus 
vagystei, demonstratyviai darė 
kratą tik pas tikinčiuosius moki
nius: Stasę Raudonytų, Vaidą 
Beiickaitę ir Petrašonytę. Tė
vams pareiškus nepasitenkinimą

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — SHrar 8eM Sakinų Co. Ltotavlška k 
eomptatfžka duona ir pyragai, šventoms, vestuvėms bei pokyliams tor- 
tai, DaHa ir A8>ectas Radžtenas, sav. — 43-84 Juncttoa BlvcL, Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Talpi- 7784156.

savo vietoje.
Ypač kovingai buvo nusitei

kęs mokytojas Motiekaitis. Ba
landžio 14 pusę piešimo pamo
kos savo auklėjamai VIa'klasei 
kalbėjo ateistine tema. Pagal jį, 
į bažnyčia reikia tik seniems eiti, 
o jauniems nėra ko ten vaikščio
ti. Mosuodamas rankomis', aiški
no: “Štai dabar rodau jums 100 
rublių, — matote,—o Dievo ne
matote, tai ko eiti į tą bažny
čią?!“. Pirštu rodydamas į mo
kinę Vilmą Petraitytę, šaukė: 
"lai ta eini į bažnyčią”. Moki
nė atsakė: “Noriu ir einu. Auk
lėtojas gąsdino išmesiąs iš kla
sės pionierių vadovės pareigų ir 
sumažinsiąs elgesį. Mokinė at
kirtoj kad nuo pareigų savano
riškai atsisakysianti, o sumažinti 
elgesį mokytojas netari teisės, 
juk ir patys mokytojai einą į baž
nyčią. Mokytojas liepė nutilti, ir 
pridūrė, jog mokytojai žino, ku
rie mokiniai tikintys, todėl jiems

Luokė (Telšių raį.)
1979 gegužės 31 Luokės vid. 

m-los direkt, VaišRla, mokyt.

uždavinius, sutinkamas proble
mas ir/pagrindines veiklos sri
tis. Po to atvirai, tačiau manda
giai aptartos tos problemos, ku
rios Hetavių-žydų tarpe kelia 
nesusipratimus ir trukdo jų 
tarpusavio bendradarbiavimą. 
Pasidžiaugta esamais šviesiais 
pavyzdžiais abipusiame bend
radarbiavime, nutarta jį s^a* 
tinti, ieškant to, kas jungia ir

dus baugino, kad už bažnyčios 
lankymą jai sumažinsią blgesio 
pažymį, o jei dar nesiliaus, tri 
net ir iš mokyklos pašalinsią.

Balandžio 18 
tai iškabino ste
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Nors šventei ruošti komitetas 
raštuose ir plakatuose nežymi 
šventės tikrojo rengėjo, tačiau 
šventė ruošiama Lietuvių Bend-

tautinių šokių institutas, LFDF, 
Ine., šventei ruošti komitetas ir

yčiųchorai. Kaip matyti,

FiĮ'iri 1 5S
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Marija ragina
Gegužės 13 yra tradicinė mal

dos diena už Lietuvą. Tai Fa
timoj apsireiškusios Marijos pa
geidavimų ypatingas prisimini- 

. mas ir jai padarytų pažadų bei 
pasiaukojimo atnaujinimas. 
Praktiškai tai švenčiama arti
miausią sekmadienį, šiemet ge
gužės 11.

1917 Fatimoj Marija apsireiš
kė ir įspėjo žmoniją dėl jai gre
siančių pavojų. Ji ragino imtis 
atitinkamų priemonių išsigel
bėti. O tos priemonės yra: atgai
la, gyvenimo pataisymas, mal
da, pasitikėjimas Marijos moti
niška galia ir globa, pasivedi
mas jos Nekalčiausiai Širdžiai.

Marija Fatimoj ragino žmones 
vykdyti maldos ir atgailos 
praktikas ir pažadėjo už tai pa
sauliui taiką ir Rusijos atsiver
timą. Drauge įspėjo — jei žmo
nės jos prašymo nepaklausys, 
klaidos plis toliau, kils baisūs 
karai, Bažnyčia bus persekioja
ma, daug tautų bus sunaikinta.

Bažnyčia, pripažinusi Fatimos 
apsireiškimų tikrumą ir Marijos 
prašymo atitikimą Kristaus ir 
Bažnyčios mokslui, ėmėsi visa 
daryti, kad Marijos prašymai bū
tų įgyvendinti.

Popiežius Pijus XII 1942 spa
lio 31 paaukojo visą pasaulį

paragino visus jo pavyzdžiu pa
sekti: paaukoti Marijai atskiras 
tautu f į <rnJBtyb<w)awgBnira<iŲn'?>4r. 
paskiras šeimas.

Lietuvos vyskupai, atstovau
dami Lietuvos tikintiesiem; Ro
moj 1952 gegužės 13 iškilmin
gai pavedė ir paaukojo Marijos 
Širdžiai visą lietuvių tautą.

Visam pasauly veikia Mėlyno
sios Armijos sąjūdis, kuris ypač 
propaguoja šiuos Marijos pa
geidavimus. Amerikoj veikiančio 
Lietuvių Mėlynosios Armijos 
Sąjūdžio dvasios vadas kun. Al
bertas Kontautas ir šiemet išlei
do atsišaukimą, su kuriuo čia 
mielai supažindiname ir Darbi
ninko skaitytojus.

Amphi- 
didžiausių 
šių metų 
nimo įvy-

Tai mi>»miškas daug ryžto; 
sumanomu lėšų reikalaująs dar
bas, kurio naštą neša daugelis 
komisijų.

Nuostabu, ši tautinių šokių 
šventė iš lietuvių visuomenės 
susilaukė nepaprastai didelio 
susidomėjimo. Ir gal dėl to į pa
čią šventę visi bilietai (apie 

Mielas Lietuvi,
1961 gegužės 13, Maldos ir 

Atgailos dienos proga, Leiros 
vysk. Joao P. Venancio rašė 
lietuviam: “Aš prašysiu tą dieną 
visus maldininkus, kad jie mels
tųsi už Lietuvą ir visus lietu
vius, esančius savo tėvynėj ar 
išblaškytus po visą pasaulį. Aš 9000) jau išparduoti. Dar taip 
meldžiu Dievo Motiną, kad ji 
duotų jiem drąsos ir kantrybės 
pakelti visus juos slegiančius 
vargus ir sunkumus*.

.Lietuvoj žmonėm šiandien 
tikrai netrūksta kantrybės ir drą
sos kovoje už savo tautą ir ti
kėjimą. Neseniai spaudoj ma
tėm paveikslą, kaip, Lietuvoje 
Eucharistijos Bičiuliam šven
čiant 10 metų sukaktį, basas ku
nigas Algirdas Močius neša kry
žių į Kryžių kalną.

Šiandien ne tik tas vienas ku
nigas didvyriškai neša kryžių, 
bet sunkų priespaudos kryžių 
neša visa Lietuva. Lietuviai drą
siai ir viešai, nebijodami jokių 
grasinimų ir persekiojimų, šau
kiasi Dievo ir Marijos globos 
Lietuvai ir persekiojamai Bažny
čiai. Mes čia, būdami laisvėj, 
galim padėti jiem nešti tą kry
žių savo darbais ir malda, vyk
dydami Marijos prašymus.

Marija 1917 Fatimoj prašė vi
sus žmones maldų už nusidėjė
lių atsivertimą ir kiekvieno mė
nesio pirmojo šeštadienio kpmu- 

^fH5ų: Jėf ftfciho prdšjfifriačF* bris 
vykdomi, Rusija atsivers. Jei ne, 
Rusija paskleis savo klaidas vi
same pasauly/ sukels karus ir 
Bažnyčios persekiojimą”.

Amerikoj ir kitose šalyse yra 
keletas lietuviškų parapijų, kur 
žmonės jau ištisą eilę metų 
vykdo šiuos Marijos prašymus.

Šiemet Maldos ir Atgailos die
na už Lietuvą bus švenčiama 
gegužės 11, sekmadienį. Prašau 
visus lietuvius dalyvauti savos 
parapijos organizuojamose pa- 

1 maldose ir vykdyti minėtus Ma
rijos prašymus, kurie yra šio 
šimtmečio visos žmonijos išgel
bėjimas.

niekada nėra buvę.

Bilietai, tiesa, pradėti platinti 
ankstokai, tačiau jau pirmomis 
dienomis Natalijos ir Jono Vaz- 
nelių prekyboj rodėsi spūstis, ir 
visi veržėsi įsigyti bilietų.

Tautinių šokių- šventės vyr. 
meno vadovės našta atiteko la
bai rūpestingai, bet kukliai, ty
liai Nijolei K. Jasėnaitei-Pupie- 
nei. Ji savo darbą atlieka be prie
kaištų. Jai talkina dvi padėjė
jos: Jadvyga Reginienė iš Ro- 
chesterio ir Giedrė Cepaitytė iš 
Chicagos. Šių trijų moteriškių 
rankose yra visa atsakomybė už

vi tautinių šokių šventės rengimo komitetas. Sėdi iš k. Dalia Dundzilienė, Nijolė Pupienė, 
Vytautas Kutkus, Jonas Talandis, Faustas Strolia, inž. A. Rudis, Ritonė Rudaitienė. 
Stovi — Sofija Džiūgienė, Ada Sutkuvienė, Anatole Miliūnas, Genė Rimkienė, Jonas Baris, 
Dalia Goceitienė, Modestas Jakaitis, Rima Reklaitienė, Jūra Jakaitienė. Nuotr. V. Jasinevttiaus

atlikimą, 
tai daug

lįjo — L Anglijos—I, Vokie- 
2, Kanados — 6. Liku- 

Su didele pagarba tenka nū- gmpės _ g JAV. .
nėti ir šventės ruošimo komite- Pirmą kartą šventėj dalyvauja 
tą, kuriam vadovauja kantrus, ra- — 
maus būdo, šalto proto vyras Jo
nas Talandis. Jo pečius slegia 
daugybė techniškų darbų.

Tenka pasidžiaugti pakomisi
jų sutartiniu darbu.

Registracijos komisijai vado
vauja Rima Rėklaitienė, bilietų 
platinimo komisijai — Genė 
Rimkienė, salės tvarkymui — 
Anatolis Miliūnas, loterija rūpi
nasi Edvardas Lapas, leidinio 
redaktorius — Jonas Baris, daili
ninkė — Ada Sutkuvienė. Pir
moji pagalba — dr. Algis Gla
veckas, filmo direktorius — Al
gimantas Kezys, SJ, šventės ban
keto — Jūra Jakaitienė, šventės 
dienos baliaus — Sofija Džiu- 
gienė, šokėjų susipažinimo va
karo — .Leonas Radvila, infor
macijos — Dalia Goceitienė.

Kaip matom, ‘ministerijų” 
gana daug. Jos visos labai svar
bios. Visos turi savo paskirtį ir 
dirba riedėdamos vienu keliu — 
į tautinių šokių šventės pasi
sekimą.

Klumpakojis iš Melbpumo, 
Australijos, Vasario 16 gimnazi
ja — Vokietijai Rūta — Denver, 
Colo, Banga — St. Petersburg, 
Fla., Detroito Irt. mokykla, neat
silieka ir sostinė — Washington, 
D.C., su Rateliu.

O štai ir grupės skaičiuose: 
vaikų .— 12 su 400 šokėjų; 
jaunių — 19 su 500 šokėjų; 
studentų — gausiausia, 41 grupė 
su 900 šokėjų. O svarbiausia, 
kad neužsileidžia veteranai, su
darę net 20 grupių su 400 šo
kėjų.

Šokiai parinkti labai gražūs. 
Jų atlikimas bus lyg nuostabių
jų tautinių raštų audimas.

Šokių šventės muzikos direk
torium buvo pakviestas jaunimo 
pamiltas muzikas Faustas Stro- 
lia. Šokius palydės ne tik orkest
ras, kurį sudaro Čiurlionio, 
Montrealio, Toronto ir Chicagos 
liaudies i nstrumentų ansambliai, 
bet ir jungtinis choras, kurį 
sudaro Tėviškės parapijos, Dai
navos, Lietuvių Operos, Lietu

Be abejo, dar vienas didelis 
rūpestis — finansai, šventės są
mata — 180,000 doh Reikės ap
mokėti bent didesnę dalį ir Šo
kėjų grupių kelionių. Tad komi
tetas deda visas pastangas, kad 
būtų išbrista ir iš finansinių 
sunkumų. Edv. Lapas vadovauja ~ 
piniginių dovanų laimėjimų pa
skirstymui. Būtų gera, kad lietu
viai, kur bebūtų, įsigytų laimėji
mų knygutes. Tas žymiai pa
lengvintų finansų telkimo naštą.

Gaila, kad negalima aptarti vi
sų komisijų ir visų narių sun
kaus darbo. O tikrai vertėtų 
juos prisiminti. Tai greičiausiai 
nuoširdžiai atliks pats komitetas 
ir ir visus talkininkus “pasvers’ 
leidžiamajame leidiny, kurio bus 
atspausta 4000 egz.

Kiek čia darbo rankų, kiek lie
tuviškos širdies ir pasišventimo, 
ir tai be jokio atlyginimo. Ren
gėjai nori užtikrinti visiem į 
šventę atvykusiem gerą nuotai
ką, malonų pasižmonėjimą, o 
svarbiausia — pasigėrėjimą di
džiuoju mūsų tautinės kultūros 
triumfu, pačia švente.

— Sofija Džiūgienė vadovau
ja Tautinių šokių šventės ban
keto komitetui. Nariai yra dail. 
Marija Ambrazaitienė, Joana 
Krutulienė, Nijolė Diminskytė- 
Beamer ir Bronius Juodelis. 
Banketas įvyks liepos 6 Condesa 
dėl Mar restorane, Chicagoj.

— Jungtinis Pabaltiečių komi
tetas Washingtone veda akciją, 
kad vadinamų karo nusikaltėlių 
teismuose nebūtų neteisingai 
inkriminuojami pabaltiečiai.

— Dail Adomo Galdiko pomir
tinė meno paroda yra rengiama 
birželio 21-22 Los Angeles, Cą- 
lif Parodą globoja Šy. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonas prel. 
J.A. Kučingis. Paruošiamais dar
bais rūpinasi vyr. skaučių Kuni
gaikštienės Gražinos būrelis, va
dovaujamas pasktn. Stasės Ko- 
ronkevičienės.

— Rašytojo ir bibliografo Po
vilo Gaučio pranešimu, lietuvių 
išeivijoj 1979 metais išleista 69 
knygos. Iš jų 36 brošiūros. Ang
lų kalba su lietuvišku turiniu 
išėjo 5 knygos. Beletristikos iš
leista 10 knygų, poezijos — 5 
knygos, jaunimui skirtos 5 kny
gos, literatūros istorijos — 1 
knyga, vertimų — 7 knygos.

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Pačioje piliakalnio šiaurėje 
ganosi avių banda. Piemuo su 
birbyne jas ramina ausims ne
įprasta melodija. Matyt, jis yra 
kurdas. Vyras be sijono, o su 
margaspalvėmis, apie liemenį 
apdrikusiomis ir nukritusiu ša
knimi, kelnėmis.

Nbi Yunus dalis archeolo
gams yra neprieinama. Čia žmo
nės tebegyvena. įdomu pakla
joti po kapines, mečetę su ‘Jo
nos kapu”. Miestelio vaikai mu
mis domisi. Su pirštais burnoje, 
su šelmišku šypsniu ant dul-

150 metų. Tai padarė archeolo
gas pirmūnas P.E. Botta, prancū
zas, 1842 metais.

Miesto vardas Nineveh ky
liaraščio raštijoje siejamas su 
Nina — ženklu, kuris paženkli- 
na aptvarą su žuvimi. Būdinga,

Ir šventraštinė
aprašo žuvį, kuri padeda prana
šui nukeliauti į Nineveh.

skruostukų,

Nineveh miesto pradžia slypi 
priešistorės miglose. Hamurabio 
Teisyno įžanga mini Nineveh, 
nes ten esanti iškili dievės Iš- 
tar šventykla. Nineveh Ištar sta-

mis arba basnirčiai naginėse, jie puvo pmcmi zroomos
sekioja mus. Paskui juos bėgio-
ja ėriukai, ožkiukai, šunys. | kai- taraoani jas gau
bės nesileidžia. Šnekinami nesi- da*° Tačiau Nine-
suka ir juokdamiesi bėga už na- 
mų kampo. «***’

Xenophon savo knyt 
baste (V a. prieš K|te 
metaa, kad čia dulkėte

Ašurbanipal domėjosi mokslu. 
Archeologai, rausdamiesi po jo 
rūmų griuvėsius, atrado 22,000 
molio plokštelių biblioteką su 
Mesopotamijos raštija. Jų tarpe 
yra ir plokštelės su panašiu Tva
no ir Kūrimo pasakojimu, kaip ir 
Pradžios knygoje. Be to, istori
niai dokumentai ir tuometinė 
mokslinė raštija. Šv. Raštas šių 
radinių šviesoje pasidarė per
dėm istoriškas ir patikimas šal
tinis ne tik žydų-krikščionių ti
kėjimui, bet ir Artimųjų Rytų 
istorijai.

Asirija — Nineveh priėjo liep
to galą 612 m. prieš Kristų. •. 
Babiloniečiai ir medai, Nabuko 
vedami, atsikeršįjd Asi rijai. Ni
neveh buvo sunaikinta. Iškilio

sios šventyklos ir rūmai tapo 
dulkių piliakalniu.

Didžioji Ašurbanipal bibliote
ka po 2,500 metų vėl tapo jung
timi tarp mūsų ir Mesopotamijos 
minties ir dvasios turtų..

Skubama Į naktį be nakvynės
Norisi daugiau laiko, kad įsi

mintume ir įsiklausytume į pra
eitį, kuri tokia sena ir gudri. 
Tačiau saulė jau vakaruose. Pa
lengvėle svyra žemyn ir žemyn 
anapus Mosul mečečių ir mina
retų. Pradėdama savo kelionę 
per dangų, ji buvo didžiulė ir 
raudona, pasidarė auksine su si
dabro šviesa dienokaitoje, o da
bar ji regimai didėja ir rausta.

dar neturime!

Asirija — žiauri imperija
Jau autobuse sėdėdamas, rišu 

mintis apie Nineveh su Švent
raščiu. Be Jonos knygos, yra dar 
du pranašai, kurie kalba apie 
Nineveh galą. Tai Zefanijah ir 
Nahum. Zefanijah apie Nineveh 
tik užsimena, o Nahum visą savo 
pranašystę pavadina “Nineveh 
našta”.

Asirijos valstybiniu ženklu 
buvo liūtas. Sunkus ir nuožmus 
iš grubiai aptašyto akmens. Pa
žįstu tris jos sostines: Ašur, 
Nimrud (Kadah) ir Nineveh.

KyliarašČio įrašai rūmų sienų 
likučiuose atspindi žiaurią Asiri
jos leteną. Teroras buvo viena iš 
priemonių. Pagrindinė priemo-

_ kariuomenės įsiveržimą į Pales
tiną (apie 701 m. prieš 
Kristų). Giriasi, kad sunaikinęs 
46 Judah miestelius ir paėmęs 
nelaisvėn 200,150 vyrų ir mo
terų. Jeruzalę, Judah sostinę ir 
didžiausią maištininkę, sako, ap
guliau, jos karalių Hezekįjah 
‘uždariau, tarsi paukščiuką, į 
narvą”.

Asirai, rašo S v.. Raštas (2/4 
Kar 18, 13-37), Jeruzalės nesu
naikino, bet uždėjo didelę duok-

nę duoklę ir pareikalavau dova
nų, kaip deramano orumui... 
Jis (Hezekįjah) atsiuntė man į 
Nineveh 30 talentų aukso, 800 
talentų sidabro.. brangak- 
meninių puošmenų .. dramb
lio kaulu išpuoštų lovų ir krės
lų, dramblio odos ir kaulų.. n 
savo dukras, savo haremą, savo 
dainininkus ir dainininkes”, 30

nė. Tunų po ranka asirų kara
lių savimonę, kurią jie įkalė į 
savo rūmų sienas. Tigiath-pile- 
ser L XI a. prieš Kristų kara
lius, sakosi: ‘Kovojau su jų 
(Mažosios Azfcos tautų) 20,000 
kareivių ir penketu karalių 
irašjuos visus sumaliau. Jų kiau- talentų aukso ir 800 talentų si
jų pabusčiau slėnius ir aukščiau- dabro! Talentas svėrė 26.26kg! 
sias kalvas. Nukirtau jų galvas ir Sennacherfb kerštas prieš Ba- 
surinkau jas, lyg Javus kieme, į *Hkmų buvo dar _ didesnis, 
krūvas palei Jų miestų vartus... 
Sunaikinau jų miestus ugni
mi ^.. — neliko jų miestų nė 
pamatų” ... Užtinku ir Senna- 
cherib įrašą apie jo karo žygį 
prieš Judah ir Babiloną. Beje, 

’ jo pKišksjfaMn yra WM panašus
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Keletas momentų iš Nukry
žiuotojo Jėzaus seselių kongre
gacijos istorijos:

Lement, I1L, ieškomas administ
ratorius, kuris turi ten gyventi. 
Gyvenamos patalpos ir atlygini
mas pagal susitarimą. DH infor
macijos skambinti vakarais 312 
434-2243.

muo, kryžius ir dedikacijos bron
zinė lenta.

N J. seselės veda parapines mo
kyklas, mokytojauja.

f N. J. seserų rėmėjų draugi
jai daug metų pirmininkavo 
prel. P. Juras, P.A. 1947 atida
ryta senelių prieglauda motiniš
ko namo sodyboj, o 1965 pasta
tyti Šv. Juozapo vardo seneliam 
globoti pagrindiniai namai.

E. Ribokienė

— Kun. Pranas Vaseris jau 30 
metų 'yfa Melbourno lietuvių 
paraptjėS' klebonas, spaudos 
darbuotojas ir visuomenės veikė
jas. Neseniai jis atšventė 65 m. 
amžiaus. Jis staip pat švenčia 
ir kunigystės 40 metų sukaktį. 
Pagerbimas su vaišėmis ren
giamas gegužės 24 Melbourno 
Lietuvių namuose.

kylių skyrimas direktorius, o 
Stanley Stenėtus — Nashua 
High School vedėjas, kurio pa-

— Rašytojas Romualdas Spa- 
lis-Giedraitis sunkiai serga ir 
šiuo metu gydomas Hamburgo 
universiteto klinikoj. Jo romanų 
ciklo paskutinioji dalis “Auksi
nio saulėlydžio gundymai” jau 
atiduoti spaudai.

— Lietuvaitės studentės, no
rinčios per vasaros atostogas 
dirbti lietuvių senelių namuose, 
gali kreiptis: Matulaitis Nursing 
Home,’ Thurber Rd., Putnam, 
Conn. 06260.

A-./
Į ■■■■»! M

— Su Malcolmu F rasenu, 
Australijos ministeriu pirminin
ku, kovo 30 Melboume, Fizroy 
senelių namų pašventinimo iš
kilmėse susitiko ir lietuvių at
stovai, LB Melbourno apylinkės 
pirm. A. Pociaus vadovaujami. 
Ministeriui pirmininkui įteiktos 
dvi knygos ir kita Lietuvos rei
kalus liečianti medžiaga.

— Laureato Jurgio Gliaudos 
romaną “Agonija” anglų kalba 
planuoja išleisti Lietuvos Šaulių 
Sąjungos Tremtyje centro valdy
ba. Knyga jau verčiama. Laukia
ma paramos iš šaulių kuopų ir 
pavienių asmenų. Iš anksto už
sisakę už knygą moka 12 dol., 
rinkos kaina bus 15 dol.

— Neseniai išrinkta nauja N. 
Zelandijos LB krašto valdyba. 
Ją sudaro: pirm. Milda Babraus- 
kaitė Hartley, Vacius Procuta, 
Antanas Atkočaitis, Rasa Cepu- 
lytė Mills, Murray Hartley ir 
Derek Hartley.

— Ingrida Nasvytytė, Cleve- 
land, Ohio, St. Rose mokykloj 
laimėjo pirmą fizikos mokslo 
premiją. Vėliau savo mokyklai 
ji atstovavo Clevelando State 
Universiteto Northeastem Ohio 
Science and Engineering paro
doj. Jos darbas “Wavelength 
v.s. Growth” buvo įvertintas 
aukso medaliu.

šv. KąziinjerarPfišalptnė drau
gija, gyvuojanti nuo 1889, dar 
pasiliko veikti, bet pardavė 
savo klubo pastatus New Hamp- 
shire valstijos Liųuor komisijai 
už $180,000. Čia busianti įreng
ta svaigalų krautuvė. Draugija 
dar turi apie 160 narių, kurie, 
laikui bėgant, atrodo, pasidalins 
gautą sumą.

Grupė Šv. Kazimiero para
pijos narių, vadovaujant Petrui 
Ulcickiui, suruošė Monte Carlo 
žaidimų vakarėlį, davusi $5,000 
pelno, kuris buvo paskirtas baž
nyčios ir klebonijos bei salės at
naujinimam. Bažnyčiai apšildyti 
parapiečiai dosniai suaukojo

balandžio 30 mirė Frankfurte. 
Velioriisbūvo gimęs 1912 lap
kričio 8 netoli Kelmės, Raseinių 
apskr. Mokėsi Kelmėj, Kauno 
kunigų seminarijoj, Vytauto D. 
universitete, Innsbrucko uni
versitete. Nepriklausomoj Lie
tuvoj ėjo vikaro ir kapeliono pa
reigas. Pasitraukęs į Vakarus bu
vo arkivysk. J. Skvirecko sek
retorius iki jo mirties. Po to gy
veno Romoj, dirbo Vatikano ra
dijo lietuvių sekcijoj, bendradar
biavo lietuviškoj spaudoj.

— Vasaros stovyklos Nerin
goje, Vermont, vyks šia tvarka: 
lietuvių kilmės, bet lietuviškai 
nekalbantiem vaikam: birželio 
29 — liepos 12, mergaitėm: lie
pos 13 — rugpiūčio 2, berniu
kam: rugpiūčio 3-16, ateitinin
kam: ragpiOčio 17-30. Dėl infor
macijų kreiptis adresu: Camp 
Neringa, I.C. Convent, Put
nam, Conn. O6260r

Mirtis pašaukė praėjusio karo 
veteraną Juozą Blekaitį (Bleki- 
tis), 68 metų, gimusį Nashuoj 
1911 balandžio 6. Tėvas — Ado
mas Blekaitis, motina — Elena 
Vieckytė. Paliko seserį Vincentą 
Berube ir prancūzų kilmės 
žmoną Ceciliją. Palaidotas lietu
vių šv. Kryžiaus kapinėse. Lai
dotuvėse dalyvavo karo vetera
nų skyrius, kuris našlei įteikė 
Amerikos vėliavą.

Sulaukusi 87 metų, mirė An
tanina Virbahenė, kurią sunkioj 
ligoj kelerius metus slaugė duk
tė Julija Grauslienė. Gimė Lie
tuvoj 1892 lapkričio 1. Tėvas 
— Jonas Virbalas, motina — 
Rozalija Lukoševičiūtė. Į Nas- 
huą atvyko 1912 ir čia susituo
kė. Vyras Petras mirė 1960. Pa
liko dvi dukteris, devynis vai
kaičius, penkis provaikaičius. 
Palaidota lietuvių Šv. Kryžiaus 
kapinėse. Šermenimis rūpinosi 
Zis-Sweeney.

Floridoj mirė buvusi Nashuos 
gyventoja Mary V. Cook-Raudo- 
nytė, gimusi Nashuoj 1904 ba
landžio 24. Ji buvo velionio ad
vokato Alfonso Raudonio sesuo. 
Kitas brolis, Jonas, buvo vaisti
ninkas, gyvenęs ir miręs Atlanta, 
Ga. Tėvas — Feliksas, motina— 
Valerija. Marės vyras, kitatautis, 
mirė 1967. Paliko 6 dukteris, 4 
sūnus, 22 vaikaičius. Šermeni
mis rūpinosi Charles F. Kazlaus
kas. Palaidota lietuvių Šv. Kry
žiaus kapinėse.

— Cecilija Lapienė Mačiulie
nė, ilgametė Darbininko skai
tytoja ir lietuviškos spaudos rė
mėja, sulaukusi 78 m. amžiaus, . 
staiga mirė balandžio 21 Balti- • 
morėj. Prieš dešimtmetį ji su sa- į 
vo vyru Pranu Mačiuliu buvo 
“Nidos' viešbučio savininkai 
Asbury Pade, N.J., kurorte. Ve
lionės atminimui Viktorija Alek
nienė atsiuntė šeimai 20 dol. 
Šeima, prisimindama, kaip ve
lionė mėgo Darbininką, šią auką 
persiuntė Darbininko spaudai 
stiprinti. Visiem nuoširdžiai 
ačiū.

ši lietuvaičių vienuolija įkur
ta 1924 Ehnhurst, Rl, lietuvio 
pasioništo vienuolio tėv. Alfon
so Maruos Urbonavičiaus, CP. 
Pirmoji viršininkė buvo sesuo 
Paulė Dailydaitė.

Po to visi dalyviai buvo pa
kviesti į valgomąjį vaišėm. Bu
vo proga apžiūrėti naujojo prie
stato patalpas. Visi džiaugėsi 
NJ. seselių sumanumu.

Kardinolui Medeiros atlikus 
šventinimo apeigas, procesija 
suėjo į pagrindinio senelių glo
bos namo koplyčią. Vysk. D. 
Hart pristatė garbinguosius sve
čius. Ilgesnėj kalboj. kardino
las Medeiros džiaugėsi seselių 
kilniais darbais, pagyrė rėmėjų 
dosnumą. Viršininkė Anunciata 
visų NJ. seselių vardu nuošir
džiai padėkojo visiem, .prisidė- 
jusiem prie šio projekto įgyven
dinimo.

žinotoju Krist 
sritis — gail 
vaikų auldėjii

Vienuoliai

Nukryžiuotojo Jėzaus Kon
gregacijos motiniškojo namo so
dyboj kovo 8 kardinolas Hum- 
berto Medeiros, Bostono arki
vyskupas, pašventino Šv. Juoza
po senelių globos namų prie
statą, dedikuotą NJ. kongregaci
jos įkūrėjo tėvo Alfonso Mari
jos Urbonavičiaus atminimui.

Iškilmėm vadovavo Brocktono 
vyskupas Daniel.A. Hart, D.D. 
Iškilmių dalyviai: N J. vienuoli
jos viršininkė sės. Anunciata 
Mažeikaitė (šias pareigas einan
ti jau ketvirtą terminą), vicevirš. 
sės. Rūta, tarybos virš.-sekr. - 
sės. Celestina, Šv. Juozapo se
nelių namų virš. —•' sės. Geral- 
dine. Neveraitė, ižd. — sės. Kle
mentą ir kitos seserys, vienuo
lyno ir senelių globos namo ka
pelionas kun. dr. Vacys Šoka, 
vienuolyne gyvenąs Brocktono 
ligoninės kapelionas kun. Ri- 
chard Crovdey, diecezijos sek
retorius, viešnios iš Putnamo 
— seselės Augusta ir Aloyza, 
iš Brocktono ir apylinkių 25 ku
nigai, Brocktono burmistras 
David Crosby, valstijos senato
rė P. Buckley, įmesto tarybos ir 
kitų žinybų aukštieji pareigū-

■ nai, architektas Albertas Skirtus, 
l kontraktorius Charles Altiere, 
į vienuolijos rėmėjai ir kiti sve

čiai. Iš viso dalyvavo apie 350 
j asmenų.
' Naujasis Šv. Juozapo senelių 
i globos namų priestatas kainavo 
: 1,250,000 dol. Jis yra dviejų 

aukštų, skirtas 64 gyventojam, 
užimantiem po vieną ar du kam
barius. Pagrindiniame senelių 
name buvo vietos 56 seneliam.

Maskva 2, Vilnius 5, $1540
Minskas 3, Leningradas 3, 
Helsinki 1

Hetefaddl, V*h*u 5, $1386
Ry$a2,Helstoiž2

— Herta Jonienė, Algirdo Jo
nio (Januškevičiaus) žmona mirė 
balandžio 12, ilgai ir sunkiai sir
gusi. Palaidota balandžio 15. 
Gyveno Phdadelphįjcj.

metų pradžias yra transmeja- 
mos mišios vienuolika kalbų, 
jų tarpe ir lietuvių kalba. Li
turginių programų tvarkarašty 
yra įrašytos mišios lotynų, italų, 
rumunų, čekų, slovakų, lenkų, 
ukrainiečių, armėnų ir lietuvių 
kalbomis, be to, pamaldos ma- 
ronitų ir bizantinų-slavų apei
gomis. Lietuviškos pamaldos 
transliuojamos kiekvieno mėne
sio pirmą sekmadienį 12:20 vai 
Lietuvos laiku.

ninko lonb ThmuESio dūkte •®fc* 271 «***>♦•
sekretoriauja litoterų Ltoriess ••Kvota bravo $1,875. 
klubui Hudsone. Jonas Čepaitis »*tų rajų vyskupija pradė- 
yra VocationaLEducational mo- j<» Itegužės pirmą savaitę.ym oHummmmcmioraM į.

and Science) organizacija buvo * 
labai patenkinta lietuvių vakaru, 
suruoštu pernai, todėl ir šie
met pakvietė lietuvius dalyvau
ti jų ruošiamtij F esti vai of Na
tūros savaitėj, prasidės ge
gužės 11. Lietuviam paskirtas, 
kaip pernai, antradienio vaka
ras, gegužės 13. Vakarui ruošti 
sudarytas savanoris lietuvių vei
kėjų komitetas. | jį įeina: šv. 
Juozapo draugijos pirmininkas 
Stasys Jasalavičius ir jo žmona 
Elena, Balfo skyriaus iždininkas 
Juozas Kubilius ir žmona Li- 
lian, Jonas ir Dalia šmrilai, 
Virginija Jasalavičiūtė, Julija 
Grauslienė ir Vytautas Sirvydas. 
Programoj numatoma Sirvydo 
paskaita anglų kalba apie dzū
kų liaudies dainas, Edvardo 
Meilaus (Worcesterio lietu
viškos radijo programos direkto
riaus) skaidrių rodymas iš pa
saulio lietuvių kongreso Londo
ne bei Vakarų. Vokietijoj, su pa
aiškinimais, Bostono Liaudies 
šokių ansamblio šokiai ir Sūku
rio kanklininkių grupė. Be to, 
bus Kazio Daugėlos lietuviško 
gyvenimo meniškų fotografijų 
paroda (tris savaites jos buvo 
rodomos miesto knygyne 
Cambridge, Mass.) ir Norberto 
Lingertaičio gintaro bei sidabro 
meniškų darbų rinkinys. Ameri
kiečiai pareiškė, kad pernykštis 
lietuvių pasirodymas buvo “a 
booming success”(trenksmingas 
pasisekimas). Pernai vakaro da
lyvius sveikino lietuvių kilmės 
miesto burmistro žmona Joyce 
Arei, šiemet* žodį tars lietuvė 
advokatė Valerija Raudonis.

Kor. V.K.



buvo balandžio 26, šeštadienį, 
7v.y. Tai buvo pirmas jo kon
certas Židiny. Apsčiau jis bent 
keletų: tartų yra koncertavęs 
Nėw Yosta (Manhattafte), kur 
didžioji spauda jį palankiai įver-

Koncertas turėjo dvi dalis. Pra
dėjo pirm^ą dhlį J.S. Bacho- 
Busoni dviem choraliniais pre
liudais. Toliau — Beethoveno 
Sonata’in F Minor, op.' 57 (Ąp- 
passionata), Chopino šeši pralin
dai ir Scherzo Nr. 3.

Antroje dalyje Čiurlionio trys 
preliūdai, G. Faure — Barcarole 
nr. 6 op. 70 ir Impromptu nr. 2, 
op. 31; Liszto Etiudas, Petrarkos 
sonetas nr. 104, Tarantella.

Publikai nuolat plojant, jis bi- 
savo tris kartus. Bisui paskam
bino: Chopino — Fantasie Im
promptu, Debussy — Clair de. 
Lune, Chopin — Valse in C 
sharp minor. .

Tai buvo aukšto lygio koncer
tas, kurį tegalėjo atlikti tik Kup
revičius. Kartą žymusis muzikas 
Pablo Casals pasakė, kad mu
zika prasideda anapus gaidų, 
atseit, kaip tu sugebi atskleisti 
vidinį muzikos grožį. Juo- dau-

ją grožį, naują spindesį ir tą 
grožį suteikė naujas žmogus, ku
ris tą korinį atlieka.

• .
Andrius Kuprevičius scenoje 

pasirodo ramus, kuklus, ramiai 
jis prisistato publikai, nenorėda
mas iš anksto paglemžti jos dė- 

' ’įjfemesj u pp] 
laikosi prie 
ringų judesių, lintaiojimų, gal
vos mostų. Ta muzika kažkaip
savaime liejasi iš instrumento,

graži ir net graudi.

Labai ’ nustebino savo Irisais. 
Pasirinko kaip tik labai subty- 
lius kūrinius. Nenorėjo čia visus 
pagauti forte, fortissimo jėga, 
plačiais pasažais, plačiais mos
tais. Priešingai — paprastumu, 
nuostabiai jautriu gilumu, dva
sine rimtimi, kur visi daiktai ra
miai paklūsta didžiajai harmo
nijai, Toks buvo Debussy kū
rinys. Ir Chopino valsas nesuar
dė tos rimties, nuskambėdamas 
ilgesingai.

jebuyo kavute šr^vaišės, o jų 
metų svečias pariteffįpflfc1 savo 
išleistą plokštelę, kurios tą va- 
kąrą naidavfe bent kelias dešini-

pianistą čia pakvietė tai dr. J.P. 
Lenktaitis, vėliau jis pasitaikino 
minėtus žmones, (p-j-)

Pianiste Andrius Kuprevičius

Žukauskienė, dr. J. P. Lenktaitis.

Tarptautinis festivalis, vykęs 
kovo 6-9 Bayfronto centre, kur 
lietuviai pasirodė su meno pa
viljonu, virtuve ir dainomis bei 
šokiais, davė klubui apie 4,000 
dol. pelno. Įvairiuose meno pa
sirodymuose, maisto paruošime, 
transportacijoj, budėjime pavil
jonuose ir įvairiose kitose parei- 

Tikrai tai buvo reta proga Kul- gose dirbo apie 175 žmonės, 
tūros Židinyje girdėti tokį kon- Jiem klubas balandžio 23 savo 

salėj suruošė padėkos pietus.

Graham. Iškilmėm vadovavo to nauuojimas ir jo paruošimas 
valstijos sekretorius G. Firesto- bei vitaminų naudingumas ir jų 
ne. Dalyvavo senatoriai, įvairūs 
pareigūnai ir lietuviai iš įvairių 
apylinkių. Kalbas pasakė gub. 
Bob Graham ir Viktorija Jacob- 
son. Sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai. Vėliava pasiliks plevė
suoti sostinėj visam laikui. Tą 
patį vakarą 4J vai. televizijos 
žii 
m

žala žmogaus organizmui*' įvyko 
balandžio 11 Įdubo mažojoj sa
lėj.

pa-

ŽUVAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBO VAKARIENĖ

Medžiotojų ir žuvautojų klu
bas Aras kartas nuo karto su
rengia savo vakarienes, kurios 
pasižymi puikiais valgiais. Daž
niausiai tie valgiai padaryti iš 
žuvies. Dabar buvo kitaip.

Toji pavasarinė klubo vaka
rienė buvo balandžio 27, sekma
dienį, 4 v. popiet (tuoj po madų 
parodos), Kultūros Židinio ma
žojoje salėje. Susirinko ypatingai 
daug publikos. Be Įdubo narių,

cevičhis stojo prie to paršiuko ir 
ėmė jį kapoti, piaustyti, dalinti į 
smulkius gabalus. Pridėjo nema
žą lovį, dar abu pradingo vir
tuvėje, kur sukapotą' paršiuką 
gerino įvairiais padažais.

Visus valgius reikėjo patiem 
pasiimti. Tuoj visi ir sustojo į 
eilutę. Sukapotas paršelis buvo 
duodamas su grybais.

K. Jurgėla. Reprezentacija ame
rikiečių bei kitų tautybių tarpe 
buvo tikrai puiki.

Meninių vienetų pagerbimas 
klubo salėj už jų metų darbą 
įvyko kovo 18. Pietus paįvairi- 
no dr, B. Zelbienė, paskaity- 
dama Julijos Cijūnėlienės ‘Gy
vybės eleksyras”, irSt. Vaškys 
savo kupletais ir eilėraščiu. Pro
gramai vadovavo choro pirm. 
J. Pupininkas.

mus bei kreiptis į savo kraštų 
bažnytines vyriausybes' prašia# 
birželio 15 skelbti Maldos už 
Lietuvą diena. PLB* valdyba pa
sta Alė birželio 15 dieną pasau
lio lietuvių susikaupimo ir mat*
dos diena.

Valančiaus kuopos pavasarinis 
vakaras Sv. Antano pumpuos sa
lėj įvyks gegužės 17. X ■<..

tarybos suvažiavimas įvyks ge
gužės 17-18 Chicagoj. Tuo pa
čiu laiku įvyks ir LSS Vidurio 
rajono tuntininkų suvažiavimas.

— Toronto vyrų choras 
“Aras”, vadovaujamas solisto 
Vaclovo Verikaičio, gegužės 
18 koncertuos Chicagoj, Jauni
mo Centre. Koncertą retfgia 
“Margučio” radijo programa.

— Dail. Kazimiero Žoroms- 
kio tapybos darbų paroda įvyko 
balandžio 19-20 Prisikėlimo pa
rapijos parodų salėj, Toronte. 
Atidarymo iškilmėj, į kurią su
sirinko gausus būrys dailės my
lėtojų, dailininką ir jo kūrybą 
apibūdino T. Leonardas Andrie- 
kus, OFM. Parodoj iškabinta 39 
paveikslai. Iš jų parduota 15, Pa
rodą aplankė apie 1500 žmonių. 
Į ją iš New Yorko buvo nuvy
kęs pats dailininkas.

— PLB valdybos posėdis įvy
ko balandžio 11 savoj būstinėj, 
Jaunimo Cntre Chicagoj. Tarp 
kitų klausimų posėdy aptartos 
Il-sios Pasaulio Lietuvių Die
nos, kurias 1983 vasarą rengia 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė. Iš valdybos narių sudaryta

" rūpintis PLD programa 
* PLD rengimo komi

teto pirmininką.
— Hartford, Comv, Motinos 

dienos minėjimas vyks šia tvar
ka: mišios už gyvas ir mirusias 
motinas bus aukojamos gegužės 
11, sekmadienį, 9 vai. ryto švč. 
Trejybės lietuvių parapijos baž
nyčioj. Tuoj po mišių parapijos 
svetainėj paskaita, Švyturio mo
kyklos jaunimo meninė dalis ir 
pavaišinimas.

— Pastogė — tai naujas oku
puotos Lietuvos pogrindy nese
niai pasirodęs literatūrinis filo
sofinis žurnalas. Apie tai prane
ša Briusely leidžiamas USSR 
News Brief, Nr. 2,1980. (E)

Motinos dienos minėjimas į- 
vyks klube pietų metu gegužės 
11. Programoj: E. Rūkštelienės 
vadovaujamas moterų “Dainos” 
vienetas, jaunimo šokėjų grupė 
‘Banga” ir lituanistinės mokyk
los jmokinių deklamacijos. —

tas.
desantas Daukantienės-

Holy Name bažnyčioj kovo
30 Tėv. dr. V..Gidžiūnas, 
ciškonas iš Brooklyno.

___ ________ _____ __ ."'flieną koncelebracines
mėsos — stirniena ir briediena, rfbly Namebažnyčioj aukojo 
Tai retenybė. Stirną nušovė klu- nigai K. Butkus, V. Gidžiūnas, 
bo narys J. Grajauskas, iš N. J., T. Degutis ir J. Gasiūnas. Var- 
o briedį — dr. Meldutis. Nušovė gonais grojo muz. P. Armonas.

Stirniena ir briediena

rodos čia papietauti, pabuvoti su 
draugais.

Klubui pirmininkauja Vytau- 
tas Alksninis, kuris drauge yra _
ir labai geras virėjas. Ir dar — Jį ne čia, bet Colorado valsty- 
mėgsta virti ir pagamingi viso
kiausius valgius.

Šioje vakarienėje dominavo 
medžiotojų laimikiai. Visiem 
susėdus už stalų, tuoj buvo 
nešami užkandėliai — maži 
sviedinukai, kurie buvo paga
minti iš stirnienos ir dažomi 
padaže. Svečiam girkšnojant vy
ną, pasirodė ir didžiulis puodas 
sriubos. Ji buvo* pavadinta žu
vienė a la Aras. Tai tiršta sriu
ba, pagaminta iš žuvų. Sriuba 
tikrai gardi.

bėję.
.. Abi mėsos buvo puikiai pa
ruoštos, patiektos su padažais. 
Viena už kitą gardesnės. Ypač 
gardi buvo briediena.

Klubas iš savo pusės apdova
nojo šiuos abu medžiotojus — 
abiem davė po butelį skačiaus.

listė Gina čapkauskienė. Klubo 
salėj prie iškilmingų pietų susi
rinko per 400 žmonių. Su Šv. 
Velykom visus pasveikino klubo 
pirm. K. Jurgėla. Moterų “Dai
nos’ vienetas, vadovaujamas E. 
Rūkštelienės, padainavo penkias 
dainas. Pietas paruošti klubo 
šeimininkės B. Chlamauskienės

Št. Petersbnrge tarptautiniame festivalyje dalyvavo 34 tau- 
—Dftlyvfcvo ir Augitęfjpį paruoš

dailės paviljoną, kur buvo pagarsintas Vilniaus universitetas 
ir jo 400 metų sukaktis. Dailės paviljonas buvo įvertin
tas kaip vienas geriausių. Buvo . pardavinėjami lietuviški 
gaminiai, tradiciniai valgiai. Virtuvė davė pelno 4000 dol. 
Mugę aplankė per 50,000 žmonių. Prie stalo stovi V. Au
gustinas ir viešnios, pardavinėjusios kalėdinius šiaudinius 
papuošalus.

Kapoja paršelį
Visi atvykę matė, kaip ant bu

feto guli patiestas nemažas par
šelis, visas bekonas. Jis buvo iš
keptas nesukapotas į dalis. Da
bar, kai svečiai baigė sriubą, 
V. Alksninis ir Dionizas Paran-

Įvairūs laimėjimai
Kavos metu buvo paskelbti ir 

klubo narių laimėjimai. Buvo 
apdovanoti žuvautojai, kurie su
gavo didžiausias įvairių rūšių 
žuvis. Paskelbta, kad visas klu
bas drauge vyksta laivu į jūrą 
žuvauti.

Klubui priklauso daug choris
tų iš Perkūno choro. Tai buvo 
progos jiem čia gražiai padai
nuoti. Vakarienė buvo gerai su
organizuota. (p.j.)

Dail. J. Sodaičio paroda klu
bo mažojoj salėj vyko kovo 22- 
23.

Pietų Amerikos lietuvių jauni
mo koncertai, suruošti klubo 
salėj, davė 300 dol. pelno. Nu
tarta šį pelną pasiųsti PLB Kul
tūros komisijai, kurios pastan
gomis šokėjai ir dainininkės bu
vo pakviesti į Š. Ameriką.

Draugo dienraščio premijos 
įteikimas vyko balandžio 9 klu
bo salėj. Žmonių dalyvavo 350 
su viršum. Triukšmingais ploji
mais buvo sutikti solistai Gina 
Čapkauskienė ir Jonas Vazne- 
lis, premijos mecenatas Aleksas 
Plėnys ir Draugo atstovas kun. 
V. Rimšelis, MIC. Ištrauką iš 
premijuoto Juozo Kralikausko 
romano ‘Po ultimatumo” skaitė
K. Gimžauskas. Programai vado
vavo A. Ramius. Buvo išparduo
ta visi atvežti romano egzemp
lioriai. Jų buvo. 80. Iškilmių, 
ruošimą komitetuipirmininkavo 
K. Gimžauskas.

Viktorijos Jaoabssn pastango
mis ir Lietuvos vyčių vardu 
Floridos valstijos sostinėj TeUe- 
hassee Marmuro rotondoj Lietu-

turėti savo bibliotekoj pilnus komplektus abiejų lietuviškų 
enciklopedijų. L. E. buvome pritrukę kai kurių tomų, tad 
ryžomės papildyti

$12M
festivalyje kovo 22 buvo skirta 
etninėm grupėm. Lietuviam at
stovavo sol. G. Vasiliauskienės

Kreiptis: X Kapota, P. O Box 95, So. Boston, MA. 02127 
Tetef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759. ir tautinių šokių grupė “Žilvi

nas” su vadovu A. Sobeckiu.
— Egils Kaime, latvis auto

rius, parašė labai įdomią istori
nę knygą apie latvių, lietuvių 
ir estų laisvės kovotojus nelais
vėj 1945. Tai “In the Shadow of

sose knygų parduotuvėse. Kaina

duotuvės gali užsisakyti iš lei
dyklos su nuolaida. Cat Nr. 
19264. Manor Boota, Ine. 45 
E 30th St, New York,, N.Y.

egz. su persiuntimu—34 dol.

tojai: W. Dargia, Riveidate, N.Y. 
Užsakė kitiem: P. Joga, Akron, 
Ohio — V. Jogai, Brookline, 
Mus, R. Meck, Obmge^ NJ.
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Kepykloj

Ponia, užėjusi į kepyklą, klau
sia, ar jie turi raidžių pavidalo 
pyragų.

— Aišku, — atsako kepėjas, 
— čia aš tariu visą alfabetą 
iškepęs.

— Bet nepilnas! Trūksta rai
dės B.

— Teisingai, ponia, ir aš tą 
dabar matau. Ar jūs būtinai B 
pageidaujat? Jei nėra skubu, aš 
jum mielai rytojaus dienai iš
kepsiu.

Kitą dieną konditerius, ištrau
kęs iš pečiaus gražų B formos 
pyragą, demonstruoja jį atvyku
siai poniai ir klausia ją, neS 
mato, kad ji abejingai žiūri: 

į 7:30. 
__ filmas 

apie Sunny Hills, o taip j»t ’ 
Deltonos korporacijos agentas 
asmeniškai suteiks informacijų 
ir atsakys į klausimus apie že- ( 
mės sklypų įsigijimą ir namų ’ 
statybą šioj naujoj Floridos apy- 

limybėmis buvo supažindi- linkėj. Bus galima užsiregistruo- 
nami vietoje su sklypų ir namų 
įsigijimu gražiame lietuviam re
zervuotame paežery ar ir kituose 
Sunny Hills rajonuose.

Deltona korporacija ir vėl 
organizuoja naują ekskursiją lėk
tuvu į Sunny Hills, Fla., bir
želio 6-9 dienomis. Tai devin- 

__ tųjų metinių skridimas. Iš New 
-Nieko, viZri gražus, bet York« ^vykstama penktadienio 

aš įsivaizdavau, pone kepėjau, Pavakarėj ir grįžtama pirmadie- 
tą B kitokio stiliaus. Taip su, 
išraitymais, šitas yra toks labai 
lygus. Ar neatrodo jum irgi taip?

— Mes galim padaryti visiškai 
sulig jūsų nore. Tik reikėjo jum 
iš iš karto pasakyti, kaip jūs pa
geidaujat. Dabar vėl užtruks 
diena, kol mes jum kitą galė
sime iškepti.

Kitą dieną, poniai atėjus, kon
ditorius parodo savo naują kūry— 
bą — meniškai išraitytą pyragą 
raidės B forma.

— Na,, miela ponia, ar dabar 
pagal jūsų skonį tą raidę B išsu
kinėjau? .

.— O, taip, — atsako ponia

visiškai taip, kaip aš įsivaizda
vau! Dabar ta raidė turi įdomias

«H***xGal jum tą gražią .*raidę į 
dėžutę supakuoti?

— Ne, ačiū labai, nereikia. Aš 
čia pat suvalgysiu!

Gaisras
Čia gaisrinė? — pasigirdo

— Taip, — atsakė budintis ir

— Adresas?
— Matot, — pasakė moteriš

kas balsas, — aš tik ką pasodi
nau gėles savo darželyje —

— Piliete, — nutraukė budin
tis, — mum nerūpi jūsų gėlės, 
čia gaisrinė.

— Būkit malonus, leiskit man
pabaigti kalbėti, — paprašė 
moteriškas balsas. — Kaimynų 
namas jau seniai dega Notė- kai žalčiai buvo kaip katės, jau 
jau paprašyti, kad jūs atvažiavę žinojo, kad, prieš sūdną dieną 
pasaugotumėt mano gėlyną—jo tai tokie žmonys paliksią, kad
neišmindytumėt devyni vyrai eisią vieno gaidžio

' mušti." Devynių mokslų ir par
tijų išminčiai — o tikrovės su
pratimo nėra. Gaidys ankstyvos 
krikščionybės simbolikoje — 
reiškė rytas, rytojus.

— Kreipsiuosi į teismą ir pra
šysiu skyrybų. Žmona su manim 
jau šeštas mėnuo visiškai ne
kalba.

— Žmogau, nedaryk tokios 

gerą žmoną rasi? 

mto gyvena Suany Hfik, Fla.) 
tiek straipsniais Ilnduumke, 
tiek asmeniniais kontaktais sten
gusi supažindinti čia gyvenan
čius lietuvius su Sunny Hills 
kuriama lietuviška kolonija.

Tam tikromis progomis buvo 
niošiamos ir specialios ekskursi
jos lėktuvais į Sunny Hills. Su-

nio popietėj. Į bendrą kainą 
į įskaitoma kelionė lėktuvu, per

vežimai ir vežiojimai autobusu, 
tyre naktys puikiame Panama 
City viešbuty, kasdien trys val
giai, o taip pat šaunus banke
tas. Besidomį bus išsamiai su
pažindinti su Sunny Hills įvai
riais rajonais ir įsikūrimo gali
mybėmis. Visa tai tik už 179

daug didesnė, bet skirtumą pa
dengs Deltona korporacija. Sek
madienį norį bus nuvežti į baž
nyčią mišiom.

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donataa AlakMndravičIus,
Vadėtis

VISA MASTERCHARGE
- -V.

- METRO DENTAL SERVICE, P.C.

----------------------- :—IIB-IM Myrtto Avima----------
Rlchmond HM, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs {rengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica Ir Myrtie Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien, vakarais Ir Mtadienials. .

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kalnas

DEVYNI VYRAI— 
VIENO GAIDŽIO MUŠTI

Liaudis išmintis nuo laikų, 

zo Kralikausko istorinius romą-, 
nūs (“Laisvė”, Gruodžio 1-8, 
78). Savo praktiniame gyvenime

(Deitoeos 
k> šeštameNėw skelbimas fio 

puslapy) nuroi 
Norį gauti ai 

cijų, kviečiami ntrfl Sakyti asme
niška į Kultūra* Židinį gegu
žės 15, šį ketvirtadienį, 7:30. 
vai. vak. Bus rodomas filmas

ti ir ekskursijai į Sunny Hills.
Asmenys, kurie planuoja daly

vauti Kultūros Židiny šį ketvir
tadienį filmo rodyme, maloniai 
prašomi iki gegužės 14, trečia
dienio, 3 vai. popiet pranešti 
apie savo dalyvavimą ųpskąjubi- 
nant Darbininko redakcijai 
telefonu 827-1352. Šios vakaro
nės rengėjai — Deltona korpora
cija — pageidauja iš anksto ži
noti kokiam asmenų skaičiui 
paruošti vaišes.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne- 

(N. Y., N.J. ir Conn.) Apsidraus- 

premijos mokėjimą. Draudimo 

sirinkti. Skambinti dieną: 201

654-3756.

ją, bet tuo pat metu tau aišku, 
kad tai tik Mokytojo noras įvesti 
tave į kitą, tikrą istoriją.

Jurginis rašo: “Istorija buvo, 
yra ir bus gyvenimo mokytoją, 
tik, žinoma, ne elgesio normo- 

' mis, o idėjomis ir vaizdais. Dva
sinė sąsaja su praeitimi lei
džia ..Istorija arba dvasinė 
sąsaja su praeitim negali būti 
mokytoju, istorija gyvenimo lai
ke — veidrodis, kuris be mūsų 
Aš pastangų toks pats “chaotiš— 
kas”, kaip ir pats gyvenimas;

Aš pastangų — tą sąsają vis pa-

vėjui

|Wn<B3 
spandką.

17 dol. — J. Vytuvis, Wood-
havenKN.Y.

15 dol. — A. Dzikas, W. Hart
ford, Conn.

( 14 dol. dr. J. Songaila, To-
National Costame. 27 dol. ' ronto’Ont’ Canada

žmones. 10 dol.
T. Venclova. Balsai, poezijos 

vertimai. 6 dol.
J. Kralikauskas. Po ultimatu

mo, prem. romanas. 6 dol.

M. Slavėnienė, Putinas mano 
atsiminimuose. 8 dol.

telės gaunamos Darbininko 
adm., 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

ŠACHMATAI
Veda Kazy* Merki*

— Romanas Arlauskas iš Aust
ralijos praneša, kad TAURAS 
šių metų Adelaidės miesto pir
menybėse jau sužaidė trejas 
rungtynes: laimėjo prieš UNI- 
VERSITY 4.5-0.5 ir prieš NOR- 
WOOD 3.5-1.5, o trečias suge
bėjo pralaimėti prieš ADELAI
DE 2-3. Arlauskas I lentoj pel
nė 25-0.5. Romanas Arlauskas 
yra vienintelis iš lietuvių su 
didmeisterio titulu, kurį gavo 
1965, baigęs trečiu ICCF pasau
lio pirmenybes. Laiške šių eilu
čių autoriui jis rašo: “Sveikinu 
Tave su puikiais sportiniais ir 
organizaciniais pasisekimais! Aš 
lietuvių tarpe nežinau kito .to
kio visapusiško sportininko, pa
siekusio meistriškumą taip skir
tingose šakose’. TAURAS per
eitais metais laimėjo aštuntą kar
tą Adelaidės miesto pirmeny
bes.

— Bostono MET lygos pasku-

Outštanding values in brand new Deltona homes
-iZ jtflSbad tOL ■■NO

youcanliveinthis
2 bedroom Mackle-built 

Florida home

Price inckides home and homesite
PLŪS:

• wall-to-wall carpeted living areas
• fully-sodded yard.
• ceramic-tiled bath areas
• wood-grained kitchen cabinetry;

—------- Jieat-resistant mica countertops
• separate utility/laundry room
• generous closet space

^SPORTAS

New Yorko sportininkai da
lyvavo sportinėse varžybose 
Detroite. Nuvyko keturios jau
nių komandos ir du šachmati
ninkai. Dvi jaunių komandos 
laimėjo pirmas vietas B ir D 
klasėse, C komanda laimėjo ant
rą vietą, A komanda — ketvirtą 
vietą. Taip pat gerai pasirodė ir 
šachmatininkai.

SĖKMINGA ARO 
KLUBO IŠVYKA

Gegužės 4 žuvautojų ir me
džiotojų klubas Aras surengė 
žuvavimo išvyką. Išplaukė iš 
Captree Paiko uosto į Great 
Bay žiotis. Buvo gaudomos 
plekšnės. Dalyvavo 27 suaugę ir 
jaunimas. Pagauta apsčiai žuvų. 
Oras pasitaikė labai puikus.

tinėse rungtynėse So. Bostono 
LPD šachmatininkai (R. Graus- 
lys, K. Merkis, J. Zoza, K. Ma- 
kaitis, B. Skrabulis) pelnė 5-0, 
nes Harvardas pasidavė be ko
vos. MET lygos lentelė dabar to
kia: MIT 5-2 (1), U. MASS 
4-3 (1), LITHUAfclAN 4.5-3.5, 
HARVARD 3-5,. BOYLSTON 2- 
6. Balandžio 25 MIT-HARVARD 
sužaidė 2-2 (1).

10 dol. — B. Baroniūnas, New 
Hyde Park, N.Y.

Po 7 dol. — V.Stanislovaitis, 
Chicago, DU P- Gaigalas, Tim- 
mins, Ont., Canada, V. Che^nu- 
lis, Albutjuerųue, N.M~ dr\» 
Alssen, Bowling Green, Ohio, T. 
Bakanienė, Chester, Pa., V. Ma- 
tulonis, Manhasset, N.Y., A. Dis- 
kėnas, Maywood, N.J., D. Bag- 
džiūnas, New York, N.Y., V. Gar- 
sys, Woodbridge, VA.

Po 5 dol. —' B. Batisa, Brock- 
ton, Mass., K. Dūlys, Crowns- 
ville, Md., M. Grigoravičius, 
Belleville, 111.

Po 4 dol. — V. Morkūnas, 
Hamilton, Ont., Canada, V. 
Stankus, Chicago, III.

Po 3 dol. — J. Davnorow, 
Woodside, N.Y., N. Sakalaus
kas, Enfleld, Conn.

Po 2 dol. — V. Strazdas, 
New Britain, Conn., F. Lukas, 
Howaid Beach, N.Y., N. Žu
kauskas, Yonkers, N.Y., E. Pre
ke ris, State n Island, N. Y., A Ig- 
naitis, Brooklyn, N.Y., G. Vil- 
džius, Ledyaid, Conn., C. Savic
kas, Worcester, Mass., J. Puo
džiūnas, Philadelphia, PaM Ma- 
rian Fathers, Chicago, III., I. 
Kučiauskas, Baltimore, Md., O. 
Venskaitienė, Mississauga, Ont., 
Canada, Z. Sprindžiūnas, St. Pe- 
tersburg Beach, Fla., dr. j. Bi- 
lėnas, Huntington, N.Y., J. Bru
žas, Cleveland, Ohio, K. Keblys, 
Southfield Mich., T. Jennings, 
Berlin, Conn., P. Rasimas, Lin- 
denhurst, N.Y., D. Sulaitis, Glen 
Cove, N.Y., D. Draugelis, Hart
ford, Conn., I. Kriaučiūnas, Wa- 
terbury, Conn.

Po 1 dol. — O. Bogiel, Bal
timore, Md., A. Dūda, New 
Britain, Conn.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

gam Idltnės. Prieina viršila:
— Ko ginčijatės? — klausia jis.

gus išsivystė iš beždžionės!
Pagalvojęs viršila sako:
— Eiliniai — gal būt, bet vir- 

šilos —jokiu būdu!

nesuprasta realybe, kaip su su
prasta. Jurginio gi Krahkausko 
nuoslinkių kritika prieš kitatau
čius bei kitatikius ir jo nesi- 
stengimo pateirinti savo herojų

tyta. Mes vis neįleidžiam į save 
mūsų tikrąsias “Aš”, tai yra Die

Ašva yra kumelė, tvirtina Jur* Send for complete detąils. price and floor plans today

siškai neatsižvelgia.

— Kodėl ta tok* linksmos? 
Kas nutiko? — paklausė bulga
ras išeinantį ii restorano.

— Valgiau, gfitiM ir nieko ne-

tik vieno — autentiškumo. Žmo
nių atmintis pasąmonėje — iki

nais, ir nesutinka Krahkausko.jo
jimu ašvomis: “senovės lietuviai 
į karą jojo žirgais”. *Va” — pa
saulinėje mitologijoje vyriausias 
Dievas. Aš — va reiškia aš esu 
žirgas (tuomet ir kumelė). Kūno

-į. - . » .- priešai dar iki krikščionybės
BUko; Dievo velnio

A*»VA tafel Dievo «mnanvma
Ar su dievų, ar su atominių Įkurti naujų gyvenimą žemėje, 

fizikų hipnoze ir butano pagal- Todėl Imeiltai: aiva — tik ku
bą Kralikauskas atkasė praeitį. 
Kiek leistina* toks atkūrimas.

I i iifei



į tiltą

skitai parodyti ir du rinkiniai

scenos sukvietė visus modelia
vusius, visus talkininkus. Padė

jau trečią kartą Balio šimta
sis skyrius rengia madų paro
dą. šiemet toji paroda buvo 
balandžio 27, sekmadienį, 2 v.

drabužių pažiūrėti susirinko pil
na salė. Daugiausia buvo mote
rų, nes jom ši paroda ir buvo 
taikoma.

brėžė ir tų drabužių pobūdį.
Daugiau ji nebekalbėjo. Tada 

į parodų tiltą vis ėjo nauji mo
deliai, ėjo po vieną, kartais net 
po du. šie visi parodyti drabu-

nienė. Techniškai šią muziką sa
lėje perdavė Tadas Alinskas.

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių D-jos auditorijoj balandžio 
27 vyko kultūrinė mugė, kur

žinių, tautinių audinių,gintaro 
ir kita. Buvo ir pirkėjų, bet gal 
ne tiek kiek buvo tikėtasi. Bet 
tai juk pirma tokia mugė. Atei
ty, jeigu ii anksto apie jos ren
gimą žmonės sužinos, o be to, 
jeigu pasitaikys laikas, kada ne
bus kitur tą pačią dieną paren
gimų, tada ji galės boti ir labai 
sėkminga. Juk Bostone tą dieną 
vyko LB suvažiavimas, kameri
nės muzikos koncertas, baltų 
koncertas, o dalis nuėjo net į 
miesto operą. Toks parengimų

Juliaus Gaidelio kvintetas 
fleitai, klarnetui, smuikui, vio
lai ir violončelei: Moderato, 

Po pertraukos buvo atlikta 
Ludwig van Beethoven trio 
smuikui, violončelei ir fortepio-

kriiighi » knfegij—jtend
jj^ iatlikbįF ttiasų kompozitorių 
karinius.

Čekoslovakijos link, o Vėliau į 
Coburgą, j Bavariją, kurioj suti
ko amerikiečių kariuomenę.

'Gyvendamas stovyklose, pa
dėjo suorganizuoti Tėviškės 
Garso leidimą ir spausdinimą. 
Susiradęs gimines Amerikoj, retortos A. Lileikis, 
emigravo į Brocktoną, Mase. Tarybos prezidiumo praneši- 
Dirbo vienoj medelių plantaci- mą padarė Vaiva Vėbrartė-Gust

Andante, Allegro moderato. 
Korinius atliko Baridee mu

zikos kolegijos lektoriai: Berta
— Matthew Marvu^io, klarne
tas— Joseph Viola, smuikas ir 
viola — Diane Wheeler, smui
kas II ir I — Julia Hartheimer, 
viola — Tod Sagar, violončelė
— Barbara Wood, fortepionas 
—• Stephany F!sek. O f. Kaitas- 
KO KVtMOt^ BOCTeptOOU BUKO

Jiem gimė sūnus Jurgis. paskirtas viršininku. Dtibfi—na» 
1926 Laurinaitis perėjo dirbti užsodino pkrtąl it^uvišlcaisriešre

į valstybės kontrolę Ukmergės, tais (lazdynais), ktffiažs aprū- 
Utenos ir Zarasų rajonam. Gyvo- pino lietuvių sodybas. PasteČtas
nime ir tarnyboj buvo teinu- ŠV. Karimtom parapijos pusta- 
gas, darbštus ir tvarkingu. Jo- tus Brocictone, juos apsodino 
irios suktybės nepakęsdavo, kaip gražiausiomis japoniftonis pa
tikras valstybės kontrolierių ir lėlėmis, kurios dabar jau dide- 
valstybės įstatymų ,■ sauįotojta lės pušys.
1938, rinrjdaita* reviziją Uk- Prieš dvejus metas buvv per- 
mcrgta lndFjhui, surado si kėlęs pas teiu iMjįjftįfrAū
tatdOfcn barto zMtajką * Končienę j

riauti —Vladą Zidžiūną. Prane
šimos padarė: apyg. pirm. Juo
zas Kapočius, sekr. Aleksandras 
Lileikis, ižd. Apolinaras Treiny s, 
rev. komisijos — Andrius Ketur
akis. LB visuomeninei veiklai 
remti aukų surinkta ir pasiųsta 
krašto valdybai: Cape God apy
linke 81063, Bostono apylinkės 
inžinieriai sudėjo 81035, o kiti 
8413, Brocktono apyl. 416, Wor- 
cesterio — $700, Bostono apy- 
gaida 8230. Iš viso 83857. Pažy
mėtina, kad Cape Cod apylin
kę sudaro pensininkai ir jų yra 
tik apie 7O, o jų auka yra gau
siausia. Tai ženklas, kad mūsų 
vyriausia karta yra jautriausia 
lietuviškos veiklos reikalam.

Jaunimo atstovas Šarūnas 
Norvaiša pranešė apie jaunimo 
veiklą. Jie esą kryžkelėje — pri
klausyti studentų sąjungai, ku
rios visai nesigirdi, ątjfąmimo

s ■ svarstomoj i! netolimoj ateity
būsią apsispręsta.

švietimo reikalais Bostono li
tuanistinės mokyklos direktorius 

; Į Antanas Gustaitis supažindino 
B su tamsėjančia lituanistinių mo-
■ kyklų ateitim. Bostono lituanis- 

tinėj mokykloj dirba 12 kvahfi-
■ kuotą mokytojų, o mokinių skai- 
I čius mažėja. Buvo laikas, kada ją
■ lankė 180 mokinių, o šiais metais 

tesą tik 64. Jei seniau j mokyk-
■ lą atvesti vaikai kalbėjo gražiai
■ lietuviškai, tai dabar jų daug jau 

kalba “pusiaužydiškai”, nors
B kartais abu tėvai yra lietuviai.
■ Tiesa, esą ir išimčių, — kai ku-
■ rie puikiai kalba lietuviškai, bet 

Į yra ir tokių, kurie ir visai lie
tuviškai nemoka. Bostone turi
mos miesto mokyklos patalpos 
nemokamai, o prie atlyginimo 
mokytojam prisideda LB. Pernai 
gauta 8800. Didžioji bėda — 
kaip pajudinti tėvus, kad jie leis
tų savo vaikus į lituanistines mo- 
kykfas.

Brocktono mokyklos vedėjos 
E. Ribokienės atsiųstą raštišką 
pranešimą perskaitė apyg. sek-

Marija ir Ona, prieš Lietuvos

JURGI MONTVILĄ,

Šiauliuose. <
Paukštė, Alfonsas, Petro sū

nus, gimęs 1912 Palmajo km., 
Utenos apskr.

Senas, Vytautas, Stasio sūnus, 
gim. 1927 balandžio 3 Šiauliuo
se, imigravęs į JAV-bes, gyvenęs 
North Minneapolis II, Minne-

Būdamas 13 metų, buvo tėvo 
išsiųstas į pietų Sibirą, pas brolį, 
kuris tenai gyveno ir dirbo prie 
geležinkelio tiesimo. Čia jis bai
gė gimnaziją ir praleido jaunys
tės dienas, o taip pat sulaukė I 
pasaulinio karo. Rusų buvo pa
šauktas į kariuomenę. Iš Sibiro 
buvo nusiųstas į Petrapilį, į ka
ro technikos mokyklą. Iš mokyk
los, kaip elektros ir signalizaci
jos instruktorius, buvo išsiųstas 
į turkų frontą. Dalyvavo kovose 
Turkijoj, o vėliau Persijoj (da
bartiniame Irane).

Caro armijai sužlugus, Lauri
naitis grįžo į Petrapilį, bet ten 
prie naujos tvarkos nepritapo. 
Tėvynės pasiilgimas buvo dide
lis, ypač kai Lietuva statėsi. 
Grįžęs į Lietuvą, įstojo savano
riu į jos kariuomenę ir kaip ka
rininkas vadovavo ryšių koman
dai. Karam aprimus, iš Lietuvos 
kariuomenės išėjo ir buvo pa
skirtas Kretingos apskrities poli
cijos vadu.. ,

Būdamas policijos vadu, susi
rado gyvenimo draugę Stasę šokios

‘Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti: Consulate General of 
Lmiuania, 41 We$t 82nd Street, 
New York, N.Y. 10024.

Everita, Stepas ir Genovaitė, nnkH atstovai. Be to, valdybų 
gyvenę Avenel, New Jersey. ir revizuos kom. nariai.

Suvažiavimą atidarė apyg. 
r.rm. Juozas Kapočius, o suva- 

okupaciją ilgesnį laiką gyvenę žuvimui pirmininkauti pakvie- 
či n v Sužiedėlį ir sekreto-

MADŲ PARODOJE
PADEMONSTRUOTA 160 NAUJŲ DRABUŽIŲ

Svečiai susėdo prie apskritų 
stalų, papuoštų pavasario gė
lėm, apkrautų namie gamintais 
pyragaičiais. Greit atsirado ir 
kava. Ir ją gerdami, stebėjo mo
deliuotojas, kurios ėjo per salės 
viduryje pastatytą tiltelį-lieptą. 
Visiem matomumas buvo ge
ras. Matė ir toliau nuo tiltelio 
sėcbntięp.

Scena buvo užtraukta. Pati 
scena buvo paversta drabužių 
sandėli u,kur modeliuotojos ren
gėsi. Dedis drabužių buvo sudė
ta ir to aukšto virtuvėje. Scenos jos Raugienės megzti drabužiai, •
uždanga buvo papuošia lietu- atlikti iš įvairių medžiagų, įvai- **• JUTgiS Laurinaitis 
viškais stilizuotais ornamentais rios paskirties. Pažymėtina, kad
— žiedais. Papuošė P. Jurkus, i juos daug kur įvesta lietuyiš- ^ekaltai Pradėtosios Marijos 

ku- kų omamentų. Tai buvo tikri pa- seselių poilsio namuose Thompf i
son, Comijfvasario 8 mirė Juij- | 
gis Laurinaitis, buvęs Lietuvos ‘ 
valstybės kontrolės revizorius.

Gimė 1895 balandžio 23 (per 
Šv. Jurgį) Smilgelių kaime, 
Pumpėnų valsčiuj, Panevėžio 
apskrity. Buvo vienas iš 16vaiką

’ rią atrinko ir pritaikė, ^odps.U»ĮĮMnnai, rankoęn padaru
juostės įrašė muzikė Nijolė Ulė- ti, niekur nepakartai? Jfe paro

dė puikų ir jautrų skonį, ele
ganciją, įvairumą.

Eugenija VenckuVienė jau ke
liolika metų dirba kaip madų 
kūrėja. Jos sukurti drabužiai pa
tenka į krautuves ir pardavinė
jami visur. Ir šioje parodoje 
buvo parodyta visa eilė jos su
projektuotų drabužių,, pažymint 
ir tai, kurią suknelę labiausiai 
perka.

Pradeda vaikučiai
Parodą atidarė Balto šimtojo 

skyriaus pirmininkė Janė Gerd- 
vilienė, prisimindama ir Balto 
35 metų veiklos sukaktį, pri
mindama ir Balto paskirtį. Ofi
cialiai parodos atidaryti pakvie
tė Lietuvos generalinio konsulo 
žmoną Janiną Simutienę. Pra
dėjusi poezijos posmu, priminė 
Baltą ir paramą nukentėjusiem 
lietuviam, pasidžiaugė 100-tojo 
skyriaus darbu ruošiant šią pa
rodą ir paskelbė, kad paroda ofi
cialiai atidaryta.

Drabužiam aptarti pakviesta 
Liucija Kašubaitė-Cėsnienė, ku
ri kartą madų parodą pravedė 
SLA centrinėje būstinėje. 
Kiekvienas modelis atėjęs jai pa
duodavo kortelę, kur buvo sura
šyta visa drabužio metrika. Va
dovė perskaitydavo šią metriką 
ir dar nuo savęs pridėdavo tire 
karną palydos žodį.

laukę daugiausia plojimų ir dė
mesio. Vaikų buvo nuo kokių 
4 metų. Jie demonstravo mamy
čių pagamintus įvairius drabu
žius. Dažniausiai per tiltelį ėjo 
dviese — vyresnis vedėsi už 
save kur kas jaunesnį. Vyresnie
ji praeidavo ir vieni.

Ėjo įvairiai. Vaikus pakeitė 
suaugusieji. Paskui vėl įsiterpė 
jaunieji. Iš viso apie 20 kartų 
pasirodė vaikai.

Parodoje buvo dvi dalys. Pir
moji dalis buvo gana didelė. 
Joje buvo pademonstruota 98 
drabužiai, antroje dalyje — 61 
drabužis. Viso parodoje buvo 
parodyta 159 drabužiai.

Didelę dalį sudarė privačių

Šios parodos atrakcija buvo 
madų kūrėjo Andriaus Koval- 
Kavaliausko rinkinys. (Jis daly
vavo ir praeitais metais). Jį pri
statė profesionalė modeliuotoja 
Gražina Tiškutė-Tucci. Kalbėjo 
angliškai. Pažymėjo, kad jo dra
bužiai turi didelį pasisekimą, 
kad jis suprojektavo sukneles 

kinio parodyta 41 vakarinė 
suknelė.

mą. Visi buvo apdovanoti - ga
vo po raudoną gvazdiką. Ke
liems įteikti ir Balto rėmėjo 
ženkliukai.

Gražina Tiškirtė-Ttcci, 
profesionalė modeliuotoja, en
tuziastingai remianti šių parodą 
rengimą, visus pakvietė ir kitą 
metų parodai.

Paroda buvo gerai organizuo- 

valandas. Visiem svečiam tai bu
vo maloni popietė, galėjo pasi
grožėti išradingais naujas dra
bužiais ir modeliuojančiomis.

Čia modeliavo eilė' vaiką ir 
suaugusių. Jų sąrašą paskelbs 
parodos rengėjai. (p.j.)
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kviečiami gausiai dalyvauti, |f 
pasimelsti už persekiojamą Lie
tuvą ir Bažnyčią. 4

NEW YORKO TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIO
TRYPTIRlį

VADOVAUJAMO JADVYGOS MA TŪLAI TIE HES, 
3SMETŲW«A|CTVWH8

Skyla įvyks geožtes 17. Jie bus 
vežami į cirką (Edison Sųuare 
Garden- Jamiiura registruojasi 
pas globėją Liuciją Gudelienę, 
203869-6303.

busAukojamos gegužės 10, šį 
šeštafenį, &30 vai. vak. V. At- 
sumisyiuo parapijos bažnyčioj, 
Maspethe. Kitos mišios bus au
kojamos tėvą marijonų Chica- 
goj ir tėvų pranciškonų BrooHy- 
ae. Ominės, drangai ir pažįs
tami kviečiami pasimelsti už aa. 
Aleksandrijos sielą. \

Startanrių kaime. Gbteag0j turėjo 
“Palangos” restoraną. Pasiuti- 
niom žiniom gyvena Floridoj. 
Jis pats ar jį pažįstantieji tikslų 
adresą prašomi pranešti Darbi
ninko administracijai: 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

t apartamentimame name 
Woodhavene. Skambinti 847-55

kaityte, šokiam įrojta Joe Tbo- 
mas orkestras.

Maironio lituaisąinftje mo
kykloje pamoku aelnus Vainikų 
dienos savaitgalį ęegiažė s 24. 
Mokytojų tarybos posėdis bus 
gegužės 31, šeštriemį, Kultūros 
Židinyje, taoj poptmmkų.

įkUKuroi zasao pavasario

piano. rečitalį hreis bus 2 v. 
popiet but^oAąnęrikos prezi- 
dento

Balchvin, Long Isiand, Pa
duodamas 2 Seimų namas gra
žioj vietoj. Pribaigtas rūsys. Nuo
mos pajamos 525 dol. į mėncįsį. 
6 kambariai sau. Dvigubas gara
žas. Sklypas Stfr^. 174,900 
(savininkas). Skambinti (516) 
3794517 arba (201) 691-0435.

riniai pietūs ruošiami gegužės 
18, sekmadienį, tuoj po sumos 
parapijos salėj. Klebonas kun. J. 
Tomalonis kviečia visus parapiė- 
čius ir svečius dalyvauti ir pa
remti parapiją. Įeinant aukojarife 
10 dol.

Jurgis Kiaunė, savanoris ke
rėjas, serga ir guli ligoninėje, 
kur jam padaryta operacija. Jis 
guli akių ir ausų ligoninėje, 
310 E. 14 Street, Manhattan^, 
prie 2 Avė., kambarys 503.

vaSės.
1 tautiniu renambHo 

Tryptinio sukalgriaj koncertą 
bus įleidžiami tft&faegistravę, 
nes visos vietoipite stalų jau 
yra užimtos. Rei0S pageidau
ja ff ankten MtMrihmUati- -' * V

N. Y. vyrų dum Perkūnas 
savo metinį koacrfą rengia ge
gužės 17, šeštafafo 7:30 v.v. 
Kultams Židinjy CZhoarii diri
guoja Viktoras Mys, akompo- 
nucja Dalia Sakat Taip pat pa

jininkas taip pat dalyvauja ir ki
toje parodoj, kuri vyksta nuo ba
landžio 29 iki gegužės 11 Nar 
ttonal Art Center galerijoj, 484 
Broome St, SO HO Village, 
Manhattane. Lankymo valandos 
nuo 12 iki 6 vaL vak. Pirmadie
niais uždaryta.

Per New York Times radijo 
stotį balandžio 29, antradienį, 
Listening Room programoje, ku
rią veda Bob Sherman, buvo 
transliuojama lietuviška muzika. 
Programos vedėjas prisiminė, 
kad mažai davęs lietuviškos mu
zikos per Lietuvos nepriklauso
mybės šventę, tai dabar prie jos 
grįžtąs. Transliavo Aldonos 
Stempužienės įdainuotas 6 liau
dies dainas, charmonizuotas Da
riaus Lapinsko, palydėtas Štut
garto orkestro.

na
muose. Dalyvaujantys regist
ruojasi pas glotėją Basą Raz- 
gaitienę iki gepžBs 14. Tel. 516 
671-7975. f

tnkjenei; už įvairią taftą-L Vi
geliui, V. Larai, J. Landsber
giui, J. Matulaičiui, Justui Vil- 
gahui, Ramutei Cesnavičienei.

Anelė Bagdonienė, gyvenusi 
Richmond Hill, N.Y., ir sulau
kusi 73 m. amžiaus, mirė balan
džio 27. Iš Apreiškimo parapi
jos bažnyčios balandžio 30 pa
laidota Šv. Jono kapinėse. Nu
liūdime paliko sūnų dr. Albiną 
Bagdoną ir dukrą Aldoną Boss, 
gyv. Richmond Hill, N.Y., bei 4 
anūkus, 2 anūkes ir kitus gimi
nes. šermenimis rūpinosi Garsz- 
vos Haven Hill įstaiga, 104-38 
Jamaica Avė., Richmond, Hill, 
N.Y. •. ~

Pianistės DiHora Sakaitės du 
rrfilaHai bus New Yorke. Vie
nas gegužės H,!«štadienį, 2 v. 
popiet TW>ee Roosevelt 
Birthplace,ĮjB- 2Oth St (va
žiuoti N, į® aitas IX traukiniu 
iki Vnkm St-) Antras 
rečitalis bu ievužės 20, antra-

kviečiama dalyvauti.
DaiL Antanas

buvo atvykęs iš Kanados į New 
Yorką ir dalyvavo savo knygos 
“Lithuanian National Costume” 
pristatyme, kuris buvo gegužės 
4 Kultūros Židinyje. Buvo susto
jęs pas Antaną ir Milę Matulai
čius. Atgal išvyko gegužės 5, pir-

surengta LMK Federacijos New 
Yorko Klubo gegužės 3-4 Kultū
ros Židinyje, praėjo su pasisęki- 
mu. Buvo išstatyta 26 darbai, 
parduota 14. Apie parodą bus 
parašyta plačiau kitame Darbi
ninko numeryje.

Skautų šv. Jurgio iškilminga 
sueiga, turėjusi įvykti gegužės 
10, atšaukiama, nes tą dieną 
vykstant Tryptinio baitai bus 
užimtos visos Kultūros Židinio 
patalpos. Taip pat nemaža 
skautų dalyvauja programoj. 
Abiejų tuntų Bkilmtaga sueita 
įvyks birželio 7 Kultūros Židiny. 
Visi dalyvauja uniformuoti.

Ieškau vartoto automobilio, 
nedaugiau 6 ciKnderių. Skam
binti 235-3045.

Sekmines. 12 ui bars pamaldos 
Kultūros Židinio didžiojoje sa
lėje, P® J9 —- gegužinė
su tautiniais šefais, dainomis, 
loterijomis, akordeoną ir juoste
lių muzika. Veib '‘Giraitė” su 
gardžiais kepsuis bei alučiu, 
įvairios užkandas, baras. Visi 
kviečiami atsjldyūi. ‘

V j re DMiMeivių Mem- 
ninku susMritim įvyko gegu
žės 3 Liet, ft bęliginės šal
pos patalpose. Jusūrinkimui va
dovavo kun. Kunieras Pugevi- 
čtas. Po susirinktano jaunimas 
— r—S '

A. Galdiko galerijai neseniai 
Vsevolodas Dobužtaskis pado
vanojo savo tėvo dailininko 
Mstislavo Dobužinskio paveiks
lą — Kauno senamiesčio pieši
nį. Galerijos vadovybė už dova- 
ną pun nuoširdžiri dė|aąą.

Dafl. A Kairys dalyvauja 
kolektyvinėj Salmangundi klu
bo meno parodoj, kuri vyksta 
nuo balandžio 28 iki gegužis 
24 to paties vardo galerijoj, 47 
56i Avenue, Maoohattane (tarp 
MS ir 43 ^-Lankymo arąįm-

dinio posėdžiųmenėje.
Matines dienos minėjimas su

rengtas Apreiškimoparapijoj ge
gužės 4L IĮ vaL mišias aukoj# 
kun. A Račkauskas, pasakyda
mas ir pamokslą apie motiąą. 
Paskui visi perėjo į apatinę

p<jos salėj l<k39 toL Irifognom; 10:39 vaL ryto parapijos mokyk- 
mišiom pasibaigus. Ta pačia fos patalpose. Aptf&ės lietu- 
progs įvyks ir JŲB gųlipkė* visi yra kviečiami dalyvauti šio- 
mettais susirinkimas. Visi daly- iškilmių ir mokinių atlieka- 
viai bos pavrišfoti kava. Minė-’ moj progranKą. 
pmą rengia ir visus dalyvauti 
kviečia LB Neraarko apylinkės 
valdyba.

Pabaltijo Moterų Tarybos me
tinė tradicinė švente įvyks ge
gužės 18, sekmadienį, 4:30 vai. 
popiet Estų namuose, 234 East 
34th Street, New Yorke. Progra
moj kalbės Simas Kudirka ir 
Daiva Kezienė. Piano skambins 
Audronė Veblaityte. Po progra
mos kava. Visuomenė maloniai .parapijos salę, kur Kat Moterų 
kviečiama dalyvauti. Sąjungos 29 kuopa buvo gražiai

parengusi stalus vaišėm. Oja 
pirma buvo motinų pagerbimas 
ir prisiminimas. Vadovavo para
pijos komiteto pirmininkas Al
fonsas Samušis. Maldą sukal
bėjo klebonas kun. Jonas Pakal
niškis. Kalbą pasakė Šimas Ku
dirka, prisimindamas motinas 
dabartinėj Lietuvoj. Paulius 
Jurkus paskaitė savo eilėraščių 
apie motiną, prisimindamas kaį 
tas eiles parašė. Po visos progra
mos buvo vaišės, kurias ren^ė 
minėta kuopa.

Nevari, N.J., Lietuvos vyčių 
29 kuopa gegužės 18, sekmadie
nį, 10:30 vai. ryto dalyvaus mat 
dos dienos apeigose Švč. Tre
jybės lietuvių parapijos bažny
čioj. Mišias aukos Lietuvos vy
čių kuopos dvasios vadas prel. 
Jonas Sekamus. Jis įnsėky^ir tąį




