
labai sunki. Kritika kišosi į gy-
mane už socialistinę santvarką.

Įtempta Lenkijos būklė vėl 
kiek atslūgo. Nepriklausomai 
darbininkų unijai pasiekus kai

1980 m. rugsėjo 1 d. į Vii- Didysis ir Lietuvos žemė

sybė sutiko netrukdyti veikti 
'< nepriklausomai ūkininkų unijai, 

nors ji oficialiai dar ir nepripa-
rodymus ir sakytų taip, kaip jis 

_ _____________ _ __ «xįs, o pirmojo tardymo proto-
žinta; sudaryti komisiją disi- kolą Žadėjo sudeginti. Tardytojas

leidiniai “Tiesps 
kelias”, 3 užrašų knygutės, Vi
suotinė žmogaus teisių deklara-

deritų reikalam svarstyti, paža-
dėjo nubausti Bydgoszscz įvykių 
kaltininkus ir sudaryti bendrą 
organą atsirandančiom krizėm
pašalinti.

Nuo Britanijos Darbo partijos
atskilę 4 buvę ministeriai — Roy

įrodinėjo, kad Navickaite pasa
kiusi visą tiesą, tik dabar Petri- 
kienė meluojanti. Tardymas 
truko 6 valandas.

Sekančią dieną tardymas vėl 
vyko ta pačia tema. Vėl gąsdino 
akistata su Navickaite. Kadangi

cija, Jadvygos Stanelytės darbo 
sutartis ir darbo pažymėjimas, 
fotografijos, paveiksliukai ir kt

Jepkins, dr. David Owen, Wil- 
liam Rodgers ir William Shirley 
oficialiai sudarė Socialdemo-

Kratos metu į Stumbrytės butą 
atėjo Bronė Vazgėlevičiūtė. Jįą 
pamatęs saugumiečiai labai nu
džiugo ir, išsikvietę daugiau

kratų partiją, kurią remia nuo

liudijimus, Gavėno puomone, tyti ir B. Vazgelevičiūtės buto 
(Dzeržinskio 160-292). Kratą 

Petrikienę paleido. Antrą dieną darė 9 saugom iečiai, kurios

skaityti “LKB Kronikos”, su kuo 
susitikinėdavo ir kt Saugumietis 
grasino, kad Ona Vitkauskaitė 
už savo nusikaltimą — “LKB 
Kronikos” dauginimą-— gausian
ti 12 metų. ■

Po tardymo Bronė Vitkauskai
tė darbavietėje (Kauno m. Tub. 
dispanseris) buvo primygtinai 
prašoma, kad parašytų pareiški
mą ir išeitų iš darbo. Pasirodo, 
jog šito reikalavo saugumiečiai.

labai subjektyvius, siaurai šališ-

akistatos nebuvo. Apie 16 vai.

Darbo partijos atskilę 14 parla
mento atstovų. Naujoji partija 
pritarė Europos bendrajai rinkai 
ir Atlanto sąjungai.

Lenkijos komunistų partijos 
centro komitetas aštriai kritikavo 
partijos politbiuro narius, kad jie 
neruošė susitikimų su fabrikų 
darbininkais ir laukė, kad viso
kius skundus jškeltų nepriklau
soma darbininkų unija.

du saugumiečiai. gų, japoniškas mažo formato

1980 m. rugpjūčio 12 d. tar- nėlė, kalkės, popierius, apie 30 
dytojas Jucys su grupe milicinin- magnetofono' įrašytų kasečių ir 
kų ir saugumiečių atvyko į gyd. viena užsienietiška neįrašyta 
Julijos Kuodytes butą (Kau- kasetė. Įdomi detalė: kada kra
nas, Donelaičio 36). Neradę jos tos metu pas Bronę Vazgelevi- 
namuose, Jucys padarė pas visus čiūtę rado Elenos Šuliauškaitės

1980 m. rugpjūčio 29 d. Ky
bartų bažnyčios vargoninkė Ge
novaitė Mačenskaitė buvo tardo
ma Vilniaus KGB komitete. Tar
dymas užtruko visą dieną. Tar
dytojas Gavėnas klausė, ar Ma-

vickritę. Tardomoji pasisakė ją 
pažįstanti. Tada tardytojas teira
vosi, iš kur Mačenskaitė gavusi 
kratos metu pas ją rastą “LKB

ypač skelbė P. Cvirka ir J. Šim
kus. Apžvalgos autorius* pri
pažįsta, kad ne vienas rašyto
jas buvo kaltinamas atitrūkimu 

' nuo tarybinės tikrovės. Dog
matine “pagalio” kritika buvo 
suniekinti tokie kūriniai, kaip K. 
Borutos “Baltaragio malūnas”, 
B. Sruogos “Dievų miškas”, P. 
Vaičiūno poezijos “Rinktinė”, A. 
Griciaus “Laiko dvasia”, net E. 

. Mieželaičio ei), rinkinys “Tėviš
kės vėjas”, K. Korsako kritikos 
knyga “Literatūra ir kritika”. 
Įsigalėjo tikrovės lakavimas, be- 
komfliktiškumo teorija: komu
nistas tegalėjo būti tik idealus

tus. Aktyviausi marksistinės kri
tikos atstovai buvo F. Cvirka 
(ypač agresybus ir įžūlūs), J. 
Šimkus, V. Drazdauskas, A. 
Liepsnoms, A. Venclova, K Kor
sakas, J. Baltušis, B. Pranskui, 
V. Žilionis, J. Būtėnas, A'. Žu
kauskas. Kritikai aklai klausė 
dogmatinių komunistų partijos 
nurodymų. Net dviejuose rašy
tojų , susirinkimuose (1945 ir 
1946) tebuvo svarstomi partijos 
reikalavimai literatūrai. Litera
tūriniais autoritetais tapo ko
munistų vadai K. Preikšas, A. 
Sniečkus. V. Galinis atvirai pri
pažįsta, kad bolševikų okupaci
jos pradžioje kritikos straipsniai— tarp gero ir dar geresnio. Tie 
pasižymėjo kategoriškumu,'be- ” ’ * ’

mokymais, geležinėmis formu
luotėmis. Autorius neslepia, kad

reikalavimai ypač buvo ryškūs 
1950-1952. Tie žiaurieji '“asme
nybės kulto” (Stalino siautėjimo) 
laikai be atodairos dusino litera
tūros kūrybą. Ta knyga gal tik

Iš Aldonos Nominaitytės pa- nanti, nors prisiregistravus! ki- atvirai iškelia ano metu žiau-

yra sakiusi, jog n davusi Ma-

terminui buvo prisaikdintas buv. 
armijos viršininkas gen. Roberto 
Edvardo Viola. P

tai buvo kūrybos dusinimas.
Knyga suskirstyta į tris dalis. 

Pirmoji dalis apima tik 1940- 
1941 metus. Tada nedaug nagų

radusi bažnyčios prieangyje ant

Iraką ir Iraną Palestinos išlais-

B..Vazgelevičiūtė kratos pro-Arafat vadovaujamą delegaciją

vežė.tos 8 fotografijos ir kt

to, ji prašiusi jį perduoti kun. S. 
Tamkevičitn. Mačenskaitė šį

Padaryta krata ir Nijolės Cicė- susigrobę, nepalikę jokio kratos 
naitės rankinuke ir iš ten paim- . protokolo nuorašo, viską išsi-

ko “Pasikalbėjimai , ‘Vienuo
liškojo gyvenimo problemos 
Lietuvoje” ir kt ’

tomų. Prieš kiek laiko buco iš
leistos socialinės ir revoliucinės

nis). Bet greitai susigriebta, kad tarybinė santvarka sudaro

V. Vokietijos kancleris Hel- 
mut Schmidt pareiškė, kad bet 
kuri pagalba Lenkijai bus tuoj 
nutraukta, jei išorinės ar vidinės 
jėgos įsikištų į jos reikalus.

Tailando armijos generolai 
nuvertė gen. Prem Tinsulanon- 
da vyriausybę ir sudarė revoliu
cijos komitetą. Esą kelios politi
nės partijos knisęsi po valstybės 
pamatais.

Popiežius Jonas Paulius H 
pakvietė R. katalikų, Rytų sta- 

x čiatikių ir protestantų religijų at
stovus į biržely Vatikane įvyk
siantį susirinkimą krikščionybės 
susiskaldymui svarstyti.

Genutės Bružaitės kambaryje 
rasta7 ir paimta: 8 fotonuotrau
kos, adresai, 12 ženkliukų, 21 
magnetofono kasetė, pažymėji
mas, išduotas Bružaitei, 10 mag
netofono juostų, sąsiuvinys, I 
fotonegatyvas; knygos — “Mano 
kelias į kunigystę ir patirti iš
gyvenimai per 5 metus kunigau
jant”, “Ar Šv. Raštas teisūs?” 
— 4 egz. ir kt

buvo atvesta suimtoji Genovaitė 
Navickaitė, kuri iš tikrųjų sakė 
palikusi vieną “LKB Kronikos” 
numerį pas Mačenskaitę (tik-

1980 m. rugpjūčio 20 d. į Kau- 
KGŽ skyrių buvo iškvies-no m.

ta Kybartų klebono kun. S. Tam- 
kevičiaus šeimininkė Ona Dran- 
ginytė. Tardytojas Rainys klau
sinėjo, kas paskatino po kratos, 
balandžio 17 d. parašyti LTSR

jo visą kaltę prisiimti sau — Red. 
Pastaba). Mačenskaitė ir šiuo at
veju tvirtino, kad minėtą Kroni
kos numerį gavusi ne iš Na
vickaitės, bet radusi bažnyčioje 
ant katafalio. Akistatos protoko
lo nepasirašė abi tardomosios. 
Navickaitė, pasinaudodama 
akistata, pareiškė, kad ji nepasi-

J. Šimkus. Šioje knygos dalyje 
yra įdomiausi rašytojų pasa
kymai dėl okupantų primestos 
santvarkos ir prievartinės 
ideologijos. V. Mykolaitis-futi-

ji armija užbaigė mūsų tautos 
vieną gyvenimo epochą ir pra
dėjo naują epochą ir kad poeto 
sieloje kilusios priešingybės

datoos. 1980 pabaigoje išleistas / 
“Vaikų dainų” tomas. Dainų

melodijas — Z. Puteikienė. į 
tomą sudėta tūkstantis dainų.

22 variantus. Tomo. sudaryto
jos parašė ir plačius kiekvienos 
dainos komentarus. Dainos su
skirstytos į tris rūšis: damos su- * 
augusių dainuojamos vaikams1980 m. rugpjūčio 13 d. KGB ptotokolo.

Tardytojas Gavėnas per visą
čiaus kratos protokolą. Tardyto-

mos vaikų ir trečia rūšis — pa

kutis Vakarų valstybėm yra ne-

viso-apie 500

darbiavimo peržiūros famfe 
tencijoj Jugoslavija pasiūliusi

nietės Irenos Stumbrytės bute 
(Žirmūnų 52-31). Kratai vado- ypač buvo nervingas po pietų. 

Tardymo metu Mačenskaitė

savivaliavimas, nes kratos metu

nui dėl Nanribųos neprikiš so-

Egiptui.-

Pdi
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VYSKUPAS VIZITUOJA
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJĄ PATERSONE

ar tam tikrame laikotarpyje

A. MASIONIS

Po parapijos tarybos ir pau
piečių susitikimo su vyskupu 
klebonijoj buvo argentiniečių 
Seimininkių parengta vakarie
nė vyskupui, jo palydovam ir 
parapijos kunigam. Šioj vaka
rienėj dar dalyvavo ir kai kurie 
parapijos tarybos nariai su žmo
nomis.

Švenčiame šv. Kazimiero 
šventę

Kitą dieną, sekmadienį, buvo 
švenčiama šv. Kazimiero šventė. 
Kaip jau buvo minėta, visose 
sekmadienio mišiose dalyvavo 
daug daugiau žmonių negu pa
prastais sekmadieniais. Nors 
visi planavo ateiti į pagrindines 
tos dienos koncelebracines mi
šias 12 vai., bet kad kitose mi
šiose neatrodytų bažnyčioj tuš
čia, daug parapiečių sekmadienį 
dalyvavo dviejose ir net visose 
; AooooooGGocoooGsooeoeoce

Savaitės 
įvykiai

Sirijos prez. Hafez al-Assad 
pareiškė Įeisiąs Palestinos iš
laisvinimo organizacijos partiza
nam iš Sirijos teritorijos puldi
nėti Izraelį.

JAV nutarė parduoti ginklų 
Marokui tokiom pat sąlygom, 
kaip ir kitom draugingom valsty
bini. Prez. Carter už pagalbą 
reikalavo' padaryti pažangos 
santykiuose su Alžiru spren
džiant vakarinės Saharos reika
lus.

Izraelio okupaciniai organai 
uždraudė okupuoto vakarinio 
Jordano kranto arabam vykdyti 
savivaldybinius rinkimus.

JAV senatas vieningai priėmė 
rezoliuciją, pareiškiančią, kad 
JAV neliksiančios indiferentiš
kos išoriniam įsikišimui į Len
kijos reikalus ar jėgoms panaudo
jimui prieš jos žmories.

Sovietinio teismo 1980 nuteis
tas už priešsovietinę propa
gandą estų kovotojas už laisvę 
chemijos prof. Jurii Kukk mirė 
apie Murmanską esančioj darbo 
stovykloj. Prieš 4 mėn. jis buvo 
paskelbęs bado streiką.

Izraelio min. kabinetas patvir
tino planą sujungti kanalu Vi
duržemio ir Negyvąją jūras.

Valst departamentas suspen
davo užsienio pagalbos teikimą 
Nikaragvai už tai, kad ji dar tei
kia Salvadorui politinę paramą 
ir apmoko partizanus.

Ginkluoti teroristai pagrobė 
Indonezijos keleivinį lėktuvą su 
57 keleiviais ir nuskraidino jj j 
Tailandą. Tailando vyriausy’bei 
sutikus, Indonezijos saugumo 
daliniai puolė lėktuvą, teroristus 
nušovė ir išlaisvino keleivius.

Hondūro keleivinis lėktuvas 
su 87 keleiviais buvo teroristų 
nuskraidintas į Nikaragvą, reika
laujant, kad Hondūras paleistų 
ten laikomus 16 Salvadoro kai
riųjų. Hondūras prašymą paten
kino, ir keleiviai buvo paleisti.

10.000 pietvakarių Afrikos 
vaikų yra mokomi Angolos sto
vyklose nekęsti Amerikos ir in- 
doktrinuojami komunistų priim
tais metodais.

trejose mišiose. Keletas moterų 
atėjo pasipuošusios tautiškais 
drabužiais. Jos nešė ir auką prie 
altoriaus ir patraukė fotografų 
dėmesį. Beje, į lietuviškas mi
šias 10:30 buvo atėjęs ir miesto 
burmistras su savo vaikais.

12 vai. mišių vyriausias kon- 
eelebrantas buvo pats vyskupas 
Frank Rodimer, jo padėjėjais 
buvo parapijos administratorius 
kun. V. Palubinskas ir klebonas 
emeritas kun. J. Kinta. Kiti kon- 
eelebrantai buvo: vyskupijos 
kancleris H. K. Tillyer, vysku
pijos liturginių reikalų vedėjas 
kun. Fr. Duffy, monsinjoras J. 
Morris, emeritas klelx>nas kun. 
V. Dabušis ir kun. Muilins iš 
New Yorko.

Vyskupas, per visas mišias sa
kydamas pamokslus, pirmiausia 
pakomentavo dienos mišių skai
tymus ir evangeliją, o paskui vi
sur paminėjo mūsų tautos šven
tąjį ir parapijos globėją šv. Ka
zimierą, iškeldamas jo apsi
sprendimą atsisakyti ir turtų, 
ir' garbės, ir valdžios ir viso- 
kiųkitokių jam prieinamų malo
numų ir pasukti savo gyvenimą 
šventumo kryptimi. Vyskupas 
paminėjo, kad šv. Kazimieras 
mėgo Lietuvą ir mirė savo že
mėje. Priminė taip pat, kad 
1984 sueis 500 metų nūo jo mir
ties ir kad tas jubiliejus bus 
švenčiamas ne tik lietuvių, bet ir 
visos Katalikų Bažnyčios. Šia 
proga vyskupas prisiminė ir Vil
niaus universitetą, atšventusį 
400 metų sukaktuves, kaip se
niausią universtitetą visoj Rytų 
Europoj, bent dviem šimtais 
rrietų senesnį už Maskvos uni
versitetą.

Čia tenka pastebėti, kad vys
kupas buvo labai patenkintas 
žmonių nuoširdžiu dalyvavimu 
pamaldose, visų giedojimu. 
Nors parapija ir neturi savo cho
ro, bet dainos ir giesmės mė
gėjai, geresnius balsus turį pa
rapiečiai, susirenka aukštai prie 
vargonų ir, vargonininkei Eleo
norai Vaičaitytei-Williams vado
vaujant, gražiai pagieda, o prie 
jų prisijungia ir visa bažnyčia. 
Matyt, kad tos negirdėtos lietu
viškos melodijos, kaip ir negau
sūs tautiški drabužiai ir visa pa
kili nuotaika padarė vyskupui 
nemažą įspūdį, kad jis po lietu
viškų mišių pasakė kun. V. Da- 
bušiui: “Man buVo nepaprastas 
malonumas stebėti iš presbiteri
jos visą pamaldų eigą. Nieko 
panašaus kitur nesu matęs. Vis
kas labai patiko.”

Verta stabtelti ir prie poros 
smulkmenų. Prieš savo pamoks
lą lietuviam vyskupas visus gra
žiai lietuviškai pasveikino su 
“Garbė Jėzui Kristui” (ne taip 
kaip čia amerikiečių-bažnyčiose 
paprastai pasako “Labą dieną” 
net mišių išėję laikyti). Paskui 
dar pasakė porą sakinių lietuviš
kai. Be to, prieš eidamas dalin
ti komunijos, jis mane, tos die
nos lektorių, paklausė, kaip bū
tų lietuviškai “Body of Christ”, 
ir paskui kiekvienam, įteikda
mas komuniją, ar tai jis būtų 
suprantąs ar nesuprantąs lietu
viškai (buvo p lietuvių-mišias

atėjusių ir nelietuvių, pavz., 
miesto burmistras), jis sakė 
“Kristaus Kūnas”.

Kadangi tai buvo kanoniškoji 
vizitacija, reikėtų pastel>ėti, kad 
ir vyskupo kancleris ir litur
ginių reikalų vedėjas per visas 
mišias stovėjo netoli liažnyčios 
durt), stebėjo visas pamaldai, 
besimeldžiančius žmones, klau
sėsi atsakinėjimų, giedojimo, 
pasikeisdami tarp savęs vienu 
kitu sakiniu. Po kelių dienų li
turginių reikalų vedėjas atsiuntė 
parapijos administratoriui gražų 
padėkos laišką ir pasitenkinimą, 
kad visos pamaldos vizitacijos 
metu buvo taip gražiai pravestos.

Tuoj po paskutinių mišių pa
rapijos salėje buvo banketas, į 
kurį susirinko 120 žmonių. Čia 
jau nebuvo jokių kalbų, jokių 
sveikinimų, išskyrus vyskupo 
trumpą atsisveikinimo žodį. Bu
vo išgertas tostas už vyskupą, 
sugiedota lietuviškai “Ilgiausių 
metų”. Vyskupas atsisveikinda
mas pasidžiaugė gražiai besi
tvarkančia parapija, pagirdamas, 
kad tiek daug susirinko į banke
tą iš palyginti nedidelės parapi
jos, pastebėdamas, kad šiais-lai
kais net didesnėse parapijose 
nelengva į tokius subuvimus su
rinkti 120 žmonių, padėkojo ad
ministratoriui už gražų priėmi
mą, pagirdamas jį už gerą para
pijos administravimą, o parapie- 
čiam už nuoširdų dalyvavimą 
visose pamaldose. Išskubėjus 
vyskupui ir jo palydovam į Pas- 
saic General Hospital laikyti 
3:30 vai. mišių personalui ir li
goniam, parapiečiai dar kokią 
valandą vaišinosi ir dalinosi die
nos įspūdžiais.

sutvirtinimų, .vedybų, kiek išda
linamą komunijų, kiek mirimų.

Daugely mažų parapijų padė
tis atrodo gana* liūdna. Bet argi 
jau tikrai nieko negalima pada
ryti? Kad galima, parodė Šy. 
Kazimiero parapija aprašytos 
vizitacijos metu: visose pamal
dose dalyvavo daug daugiau 
lietuvių negu jų ateina į sa
vas lietuviškas pamaldas. Reikia 
tad juos sutelkti, suorganizuoti 
ir prie parapijos išlaikyti. Reikė
tų grąžinti į parapijas ir taus jau- SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Ava. (prie Forest 
nas šeimas, kurių vaikai ir jie pa- P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves.

Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larfcflefd Roed., East 
Northporth, N.Y. 11731. Tat 518 388*3740. Namų tatatonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorkp ofisas Lito patalpose: 
86-01 114th St, Richmond MM, N.Y. 11410. ToL 212 441-2011.

AUCE'S FLOR1ST SHOP. lietuviškam rajono — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės (vairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149 
107-04 Jamaica Avė., Richmond HIII, N.Y. Čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

Baigiamosios pastabos Ir 
išvados

Šis vizitacijos aprašymas išėjo 
gana ilgas, sų kai kuriomis de
talėmis. Tai buvo padaryta ne 
dėl to, kad Šv. Kazimiero pa
rapija Patersone, N.J., būtų kuo 
nors ypatingesnė ar pranašesnį 
už kitas parapijas ir verta tmno 
išskirtino dėmesio, priešingai, 
tai buvo padaryta kaip tik dėl 
to, kad yra ir daugiau tokių ma
žų ir vis mažėjančių lietuviškų 
parapijų, kurių dėmesys buvo 
norima atkreipti į tai, kad ir jos 
jau iš anksto pagalvotų ir apie 
savo panašią padėtį ir apie to
kioj padėty panašios vizitacijos 
galimybę.

Ne tik vizitacijos metu, bet ir 
šiaip jau mūsų parapijose, ypač 
mažose, daug kas stebima ir 
daug ko ieškoma. Išbuvęs para
pijos taryboj apie dešimt metų, 
esu gerai susipažinęs su klebo
no periodiškai iš vyskupo kance
liarijos gaunamomis anketomis 
apie parapijos padėtį. Tos an
ketos susideda iš kokių 10 lapų 
brošiūros su daugybe įvairiausių 
klausimų ne tik apie parapie- 
čių skaičių, organizacijas ir jų 
veiklą, bet ir kokio tie parapie
čiai amžiaus, suskirstant juos 
grupėmis pagal įvairius amžiaus 
tarpus, kokios parapiečių paja
mos pagal dirbančių grupes, 
koks pajėgumas parapijai išsilai
kyti parapiečių skaičiumi ir fi
nansiškai, kiek buvo tais metais

nas šeimas, kurių vaikai ir jie pa
tys “turi” dalyvauti kitose para
pijose, turinčias savas mokyklas. 
Gal lietuviai klebonai galėtų to
kiom šeimom palengvinti lietu
viškos parapijos išlaikymo naštą, 
kad tik jie prisilaikytų prie lietu
vių. Gal būtų galfcna juos atleisti 
nuo duoklių rinkliavose arini pa
sitenkinti minimumu, ką jie gali 
duoti, šv. Kazimiero parapijos 
Patersone administratorius, tuo 
reikalu užkalbintas, išsireiškė: 
Nereikia mum jokių jų aukų, 
tegu tik jie ateina su savo vaikais 
į mūsų bažnyčią. Ypač lengva 
sugrįžti į savą lietuvišką para
piją tiem, kurių vaikai jau iš
augo iš pradžios mokyklos am
žiaus, ir kuriem jau “nereikia” 
eiti j tą bažnyčią, kur jų vaikai 
privalėjo eiti.

Tikėkimės, kad LB, paskelbu
si lietuviškos parapijos metus, 
nurodys daugiau būdų ir prie
monių, kaip lietuviškas parapijas 
atgaivinti, kaip pagyvinti jų 
veiklą ir gyvastingumą, kad kiek 
galima ilgiau nereikėtų mum 
ieškoti parapiečių svetimųjų tar
pe, bet išsiverstumam su savai
siais. Ir visą laiką turim neiš
leisti sau iš galvos tos minties, 
kad gamta tuštumos nemėgsta. 
Tokia jau yra gyvenimo aksio
ma. Kai tik kur atsiranda tuš
tuma, tuoj pat ji užpildoma kuo 
kitu. Turim taip pat atsiminti, 
kad lietuviškos parapijos yra bu
vusios ir dar tebėra lietuvišku
mo tvirtovės. Tik pagalvokime, 

—kas atsitiktų, jei šiandien imtų 
>.<4r visos parapijos užsidaęytų.

Užtat parapijų išlaikymas nėra 
vienų kunigų darbas, bet mūsų 
visų, ypač dabar, kai pasauliečiai 
yra gavę Bažnyčioje ne tik dau
giau teisių, bet ir pareigų. Savu 
laiku suprato lietuviškų pa
rapijų reikšmę net dr. J. Šliupas 
ir artimai bendradarbiavo su 
kun. Burba, parapijas steigiant.

Taigi ateityje nekaltinkim nei 
klebonų nei vyskupų, nes para
pijų gyvastingumas ir jų ateitis 
yra niekieno kito, tik mūsų 
pačių rankose.

FILMAS APIE DAIL.
KĘSTUTĮ ZAPKŲ

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alr- 
conditioned, A. J. Baiton-Battrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujo) vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Wopdhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, aav. Winter Garden Tavom. 
1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Siiver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, cOmpiute- 
riai, įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojate s ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.
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LORENCE CONTRACTING CO., INC.
Antanas Ir Edvardas Lorence atlieka įvairiausius namų įrengimo, 

patobulinimo ir pataisymo darbus.. įrengiamos modernios HoHywood 
stiliaus virtuvės, vonios kambariai, atliekami staliaus darbai, namas 
apklojamas aliuminijaus plokštėmis, taisomi stogai, atliekami dažymo 
darbai, įdedami aliuminijaus langai, sutvarkomas šildymas Ir kiti kanali
zacijos įrengimai, įrengiamas rūsys, atliekami cemento darbai Ir kitokie 
patarnavimai. Adresas: 84-52 86th Avė., Woodhaven, N.Y., 11421. 
Telefonas 212 849-2731 arba 441-2489. Kalbama angliškai, lenkiš
kai ir ukrainietiškai.

NEW JERSEY, NEW YORK — Lietuvos Atsiminimai, šeštad. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Dr. J. J. Stukaa, Dlr. adresas: 234 SunlH 
Dr., Watchung, N J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vaL ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kozys, 217-25 54th Avė., Baysldo, 
N.Y. 11364. Tol. 212 229-9134.

NAUJAS PRANCIŠKONAS
Kun. Vytautas Zakaras — da

bar pranciškonų Ordino naiys 
— atlikęs vienerių metų novi
ciatą, kovo 25 Kennebunkporto 
vienuolyne padarė laikinuosius

Tėv. Vytauto Zakaro, OFM, įžadas Kennebunkporte kovo 25 
priima lietuvių pranciškonų provincijolas Tėv. Paulius 
Baltakis, šalia jo buvęs provincijolas Tėv. Jurgis Gailiušis.

vienuolinius įžadus, iškilmingo
se mišiose, kurias aukojo pro
vincijolas su būriu kunigų, nau
jasis vienuolis pasižadėjo gy
venti pagal Sv. Pranciškaus Asy
žiečio parašytą regulą. Į iškilmę 
buvo atvykę jo bičiuliai: prel. V. 
Balčiūnas ir kun. R. Krasauskas 
iš Putnamo, kun. V. Cukuras iš 
Providenco, kun. V. Dabušis iš 
Patersono ir T. Leonardas And- 
riekus, OFM, iš Brooklyno. Taip 
pat ir trysNekalto Prasidėjimo 
vienuolijos seselės iš Putnamo, 
kur Tėv. Vytautas Zakaras, prieš 
įstodamas į vienuolyną, buvo 
Matulaičio senelių prieglaudos 
kapelionu. Jis taip pat vertė sek
madienių mišių knygeles į 
lietuvių kalbą ir rengė spaudai 
lietuvišką mišiolą, šioje srityje 
Tėv. Vytautas dirbs, ir būdamas 
vienuolyne. Po įžadų jis tuojau 
įsijungė į lietuvių pranciškonų 
darbus ir išvyko į parapijas va
dovauti Gavėnios rekolekcijom.

Filmininkas Jerry Gambone 
padarė filmą apie dail. Kęstutį 
Zapkų — “With Paint on Can- 
vas”. Filmą gamino net ketve
rius metus. Pats Jerry Gambone 
filmavo, suredagavo. Jis yra tik
rasis šio filmo kūrėjas. Filmą 
išleido American Federation of 
the Arts Film Program. Tarptau
tiniame 16-tame filmų festivaly
je, kuris buvo Chicagoje, fil
mas gavo pirmą premiją.

Iškeliama filmo estetinė vertė, 
skoningai, neperdėtai parodo
mas pats dailininkas ir jo tapy
bos būdas. Dail. K. Zapkus tapo 
labai didelio formato paveikslus, 
kuriuose yra daugybė pasikarto
jančių dalių. Tas pasikartojimas 
ir suteikia paveikslui nuėstabią 
radiaciją.

Recenzentai, rašę apie šį filmą, 
priminė, kad čia pavaizduotas 
Lietuvoje gimęs amerikietis dai
lininkas, pagarsėjęs savo pa
veikslais. Filme daug muzikos, 
nes pats K. Zapkus mėgsta muži
ką ir groja smuiku. Ir tai paro
dyta filme. Maloniai skamba ir 
K. Zapkaus ir Gambone įkalbė
jimai.

Filmas vasario ir kovo mėne
siais buvo rodytas Moderniojo 
Meno muziejuje New Yorke. 
Bus rodomas Hirshom muzieju
je, Smithsonian Institute Wash- 
ingtone. Nuo birželio 27 iki rug
sėjo 6 filmas bus rodomas Car- 
negie Institute Pittsburghe, kur 
hlo metu vyks K. Zapkaus tapy
bos ir piešinių paroda.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

rasoliDO
A MEMOBIALS

66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE. OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

h. TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

1933 + l 97 6

KELIONĖS Į LIETUVĄ

kovo 25 — balandžio 3 — 8977 
balandžio 15-24 — 8877 
gagažėa 2-11 — 81,019

gogužėe 13-22 — 31,079

birželio 18-27 — 31,148

1981

liepos 6-17 — 81,068 
liepos 20-29 —81,112 
rugpMčio 3-14 — 81,068 
rugpMčio 3*12 — 81,112

81,066

pridėtinis mokestis. Visose kelionėse praleidžiama S naktys

VYTIS TRAVĖL
• 2122 KNAPP STREET 
BROOKLYN, N.Y. 11222

beach.FI
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Į šokių šventę
Kai Chicagoje vyksta didžio

sios tautinių šokių šventės, tai iš 
rytinio pakraščio kartais sunku 
nuvažiuoti. Kartais sunku ir pa
čius'šokėjus pasiųsti.

Šiemet sugalvota surengti ma
žąją tautinių šokių šventę, pritai
kytą šiam rytiniam pakraščiui. 
Labai sveikintinas sumanymas. 
Tegu tai virsta tradicija, nes jau
nimas nori pasireikšti, o čia ge
riausia proga išjudinti visą ryti
nio pakraščio jaunimą. Raginki
me važiuoti ne tik šokėjus, 
bet ir šiaip jaunimą, kad jie pa
matytų, kokia spalvinga ir didelė 
yra lietuviškoji šventė, sutelkusi 
tiek žmonių. Jau pats dalyvavi
mas pakelia visų nuotaikas, stip
rina lietuviškumą ir nuteikia 
dirbti Lietuvai.

Iš viso dalyvauja 8 tautinių 
šokių sambūriai ir 5 lituanisti
nės mokyklos. Iš Bostono at
vyksta tautinių šokių sambūris 
su savo vadovais — Ona Ivaš- 
kiene ir Gediminu Ivaška (Onos 
sūnus). Ona Ivaškienė yra bene 
vyriausia šokių mokytoja ir 
propaguotoja čia Amerikoje. Ji 
jau 1939 metais su savo šokėjų 
grupe dalyvavo pasaulinėje pa
rodoje New Yorke.

Iš Brocktono atvyksta Sūkurys 
su vadovu Vytautu Bruzgiu. Da
lyvauja ir pats Hartfordas Tai 
Berželis su savo vadove Da
lia Dzikięne. Ji vadovaus ir vi
sai šventei. Iš New Yorko pa
sikelia šaunusis ansamblis’tSyp- 
tinis su ilgamete tautinių šokių 
mokytoja Jadvyga Matulaitiene.

Čia pat jungiasi ir New Jer- 
sey grupė — Liepsna su vado
ve Rūta Mickūniene. Iš Phila- 
delphijos vyksta Aušrinė su va
dovu Eimučiu Radžium. - Iš 
Baltimorės keliauja Kalvelis su 
vadovais Daina Buivyte ir Ryčiu 
Grybausku. Atvyksta iš Roches- 
terio Lazdynas su vadove Jad
vyga Reginiene.

Suvažiuos ir šios-lituanisti
nės mokyklos: Vinco Kudirkos 
mokykla iš Elizabetho su vado
ve Aušra Tursaite; Maironio li

tuanistinė mokykla iš New Yor
ko su vadovu Raimundu Balsiu; 
Philadelphijos Vinco Krėvės 
mokyklos grupė Aušrinėlė su 
vadove Aušra Bagdonavičiūte; 
Washingtono mokyklos grupė 
Suktinis su vadove Daina Pen- 
kiūnaite; Worcesterio mokyklos 
grupė Žaibas su vadove Nijole 
Pranckevičiene ir Irena Marke
vičiene.

Ypač puiku, kad turės progos 
pasirodyti lituanistinės mokyk
los. Iš jų juk ateis vėliau šokė
jai į visus tautinių šokių viene
tus.

Tokios tautinių šokių šventės 
galėtų išjudinti ir sutelkti dau
giau jaunimo į šokėjų eiles. Gal 
tai bus paskatas ateičiai — kuo 
daugiau jaunimo sutelkti į šokių 
vienetus, kad tos rajoninės šven- 

-tės būtų įspūdingos. _
Visos kelionės surištos su iš

laidom. Tiesa, jos nebus tokios 
didelės kaip keliaujant į Chica- 
gą, bet vistiek reikės samdytis 
autobusus. Tad padėkime bent 
dabar nukeliauti mūsų šokių 
vienetam į tą šventę. Padėkime 
savo auka. Daug kur veikia 
įvairūs klubai ir turi sutelkę lė
šų. Paaukokime savo šokėjam. 
Prie šokėjų pridėkime ir šiaip 
jaunimo, kad gegužės 31 kuo 
daugiau suvažiuotų į Hartfordą.

Pasikvieskime ir amerikie
čius, kurie domisi tautiniais šo
kiais, pasikvieskime ir vieną 
kitą valdžios žmogų, tegu pama
to, kas mes esame ir kiek mūsų 
daug.

Dalyvaukime visi, kas tik gali
me. Važiuokime privačiom ma
šinom, autobusais, traukiniais, 
kad Hartfordas tą dieną būtų 
ištisai lietuviškas.

Šį savaitgalį su Hartfordo vai
dintojų grupe atvyksta Alfonsas 
Dzikas, rengimo komiteto pir
mininkas. Jis pardavinės Kultū
ros Židinyje bilietus. Tad jau da
bar įsigykime šventės bilietus 
sau ir savo draugam.

. Jau praėjo 1947 metai, kaip 
Golgotos kalne Jeruzalėje, smar
kiai sumuštas, išjuoktas, ant kry
žiaus 3 valandas kentėjęs ne
žmoniškas kančias, mirė Jėzus 
Kristus. Nuėmus nuo kryžiaus, 
Jo kūnas pagal anų laikų žydų 
papročius buvo pridengtas dro
bule iš viršaus ir apačios ir pa
laidotas turtingo izraelito Juoza
po iš Aramatėjos kape.

Trečią dieną Kristui prisikė
lus iš numirusių, ant drobulės 
liko jo kūno Žymės. Audringų 
šimtmečių eigoj drobulė keliavo 
po pasaulį, ir buvo daromos jos 
kopijos bei imitacijos. Dėl tos 
priežasties įvairiais laikotarpiais 
kartais vykdavo aštrios diskusi
jos, kuri iš tų drobulių yra au
tentiška ir kokiu būdu atsirado 
Kristaus paveikslas.

Į šios problemos sprendimą 
vėlesniais laikais įsijungė ir 
mokslininkai, panaudodami šių 
laikų moderniausią techniką bei 
instrumentaciją. Savo tyrimuose 
pamažu jie atidengė nuostabių 
dalykų.

Philadelphijos ateitinin
kų pakviestas, dr. Anta - 
nas Juzaitis Šv. Andrie - 
jaus parapijos salėj šia tema 
skaitė akademiškai parengtą pa
skaitą, kur viskas paremta moks
liniais daviniais. Paskaitoj ir 
buvo gvildenama Kristaus kapo 
drobulės istorija, kas iki šiol 
mokslininkų padaryta jos tikru
mui nustatyti.

Paskaitos ilgokoj įžangoj, nau
dodamas skaidres, prelegentas 
parodė Kristaus laikų Jeruzalę 
ir apylinkes. Nuostabiai gražiu 
būdu aiškino įvykius, pradedant

Philadelphijos LB Vinco Krėvės lituanistinės mokyklos mokiniai, paruošti mokytojos Aušros 
Bagdonavičiūtės, atlieka vėliavos maršą Lietuvos nepriklausomybės minijime Philadel- 
phijoje. Nuotr. Aušros Bagdonavičiūtės

KRISTAUS KAPO DROBULĖ 
NAUJAUSIŲ TYRINĖJIMŲ ŠVIESOJ 
Viduramžių apgavystė ar autentiškas paveikslas
BRONIUS VAŠKAITIS

Verbų sekmadienio Kristaus 
triumfališku įžengimu į Jeruza
lę ir baigiant Jo prisikėlimu iš 
numirusių.

Drobulė* kelionė
Paskaitininkas pastebėjo, kad 

beveik dviejų tūkstančių metų 
bėgyje yra laikotarpių, kada isto
rikam sunku nustatyti drobulės 
buvimo vietas. Manoma, kad, 
Kristui prisikėlus iš numirusių, 
jį pateko į apaštalų rankas. Jie 
gi, bijodami, kad persekiotojai 
nesunaikintų, tą drobulę slėpė. 
Spėjama, kad ji po Išganytojo 
mirties netrukus buvo perkelta j 
Edessą, esančią dabartinėj Tur
kijoj. 544 šį miestą nusiaubė 
potvynis, ir drobulė buvo atras
ta įmūryta pastato sienoj.

Įvykę neva stebuklų, ir ji pra
dėta garbinti. Garsas apie dro
bulės stebuklingumą pasiekė 
Bizantiją ir jos imperatorius 944, 
pasiuntęs armiją, ją atgabeno į 
Konstantinopolį. 1204, siau
čiant ketvirtajam Kryžiaus karui, 
Konstantinopolis buvo užimtas 
priešų, ir drobulės buvimo vie
ta kuriam laikui nebežinoma. 
Istorikai mano, kad buvo pa
grobta riterių, vadinamų 
Templars.

1356 drobulė pasirodė Pran
cūzijoj. Riteris Charny prieš mir
tį drobulę globoti pavedė sūnui 
Geoffrey, kuris ją išstatė Lirey 
bažnyčioj. Bažnyčia priklausė 
Troyes vyskupui d’Arcis. Dro
bulė buvo išstatyta vfešam gar
binimui.

Vyskupas, sužinojęs kas de
dasi Lirey bažnyčioj, labai pasi
piktino. Jo manymu, drobulė 
esanti tikra apgavystė. Tuoj už
draudė jos garbinimą. Riteris 
vyskupo įsakymą ignoravo. Pra
sidėjo ginčai. Į juos įsikišo kara
lius, popiežius Klemensas, ir pa
galiau bylą 1390 laimėjo vysku
pas d’Arcis.

Riteris drobulę pasiėmė ir pa
vedė globoti žmonai Margaritai. 
Bažnyčios dignitoriai persigal
vojo ir preikalavo drobulę grą
žinti Lirey bažnyčiai. Margari
ta nesutiko. Vėl prasidėjo teis
mai. Margaritą ekskumunikavo, 
bet ji drobulės negrąžino.

1453 metais ji drobulę perlei
do už dvi pilis Savoj dinasti
jos kunigaikščiui, gyvenusiam 
Chambery, Prancūzijoje. Šis 
drobulę laikė zakristijoj, vadina- 
mojSanta Chapelle. 1522 koply
čioj įvyko gaisras, ir nedaug be
trūko, kad drobulė būtų sunai
kinta. Du pranciškonai, kuni
gaikščio durininkas ir kalvis iš
laužė pastato duris ir atrado jau 

betirpstančią sidabrinę dėžę, ku
rioj buvo laikoma drobulė. Ją 
apliejo vandeniu ir ištraukė iš 
gaisro. Skysto sidabro lašai dro
bulę sužalojo aštuoniose vie
tose. Be to, ji gavo gerokai van
dens. Laimė, mažai buvo palies
tos Kristaus kūno žymės, šven
tos Kliaros vienuolės, kiek galė
damos, drobulę sutaisė.

Kilus Prancūzijoj karui, ji vėl 
klajojo po įvairius kraštus. Vie
nok atrodo, kad ir audringuose 
laikotarpiuose ji jau neišslydo iš 
Savoj dinastijos valdovų rankų. 
Vėliau ši dinastija pasireiškė ir 
Italijoj.

1578 metais kunigaikštis 
Emanuelis drobulę perkėlė į 
Turino miestą Italijoj. Čia ji po 
ilgų pavojingų klajojimų surado 
ramią, saugią vietą. Ten dro
bulė ir dabar yra.

Fotografinė drobulė* analizė
Paskaitininkas pastebėjo, kad 

pirmoji drobulės nuotrauka pa
daryta 1898 Italijos fotografo 
mėgėjo Secondo Pia su gana pri
mityviu aparatu. Labai nustebta, 
nes negatyve paprasta akimi bu
vo galima matyti daugiau deta
lių negu drobėj.

Nežiūrint didelio entuziazmo, 
kurį sukėlė Pia nuotrauka, žy
mus ano meto prancūzų moksli
ninkas Chevalier pradėjo raustis 
po dokumentus ir, remdamasis 
daugiausia vysk. d’Arcis teigi
mais bei pop. Klemenso tų teigi
nių parėmimais, autorite
tingai paskelbė, kad drobu
lės paveikslas yra nupieštas ir 
kad pati drobulė esanti apgavys
tė. 1901 Chevalier už tą darbą 
buvo apdovanotas aukso meda
liu ir iš Prancūzų Akademijos 
gavo pagyrimą. Tuo .būdu buvo 
labai suniekinta drobulės vertė.

Paul Vignon tyrimai
Tuo pačiu laiku Sorbonos 

laboratorijose darbavosi jaunas 
biologas Paul Vignon, kuris 
drauge buvo ir geras tapytojas. 
Jis Paryžiuje susipažino su De- 
lage, agnostiku, žymiu Sorbonos 
profesoriumi, kuris, būdamas ne
patenkintas Chevalier įrodinėji
mais, įtaigojo jaunąjį biologą pa
tyrinėti drobulės autentiškumą. 
Vignon, ją pastudijavęs, bandė 
paveikslą nutapyti dažais. Ta
čiau išdžiūvus ir pradėjus dro-

(nukelta į 4 psl.)
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Kaspijos Jūra — 
druskos ežeras

Prie Kaspijos jūros susitinka 
du žemynai: Azija ir Europa. Ji 
yra didžiausias pasaulyje užda
ras sūraus vandens ežeras (372, 
000 kvadratinių kilometrų). So
vietų Sąjunga ir Iranas dalinasi 
Kaspijos jūra. Jos paviršius yra 
28 metrai žemiau jūros lygio, o 
Irano pakraštyje ji yra labai gili 
— 980 metrų; šiaurinėje pusėje, 
kuri priklauso Sovietų Sąjun
gai, kur kas seklesnė — vidu
tiniškai tik 5 metrų gylio.

Stiebiuosi ant pirštų galų, no
rėdamas pamatyti šiaurės vaka
ruose Kaukazo kalnus. Veltui, 
jie dar perdaug toli. Iki Sovietų 
Sąjungos sienos nuo Bandar-i- 
Pahlevi dar yra 150 km. Elbur
so kalnai dunkso miglelėje palei 
pajūrį pietryčiuose.

Kaspijos jūrą maitina dvi upės 
iš pietų, Irano, pusės: Sefid ir 
Haraz; o iš šiaurės, Sovietų 
Sąjungos, pusės — net penkios: 
Ural, Emba, Kūra, Te re k Ir ga
lingoji Volga Volga įpila į Kas

pijos jūrą daugiau negu 75% 
jos vandens. Rebeka pastebi, 
kad Irano šiaurinis kaimynas 
yra labai savanaudiškas. So
vietų Sąjunga, kurdama Volgos 
ežerus ir statydama užtvankas, 
naikina Kaspijos jūrą. Be to, So
vietų Sąjunga, didindama ryti
nėje jūros pusėje, Kara-Bogaz- 
Gol įlankoje, druskos pramonę, 
pagreitina vandens išgaravimą. 
Nėra ko kalbėti, skundžiasi Re
beka, apie juodųjų ikrų pramo
nę. Sako, miims Kąspijos pajūris 
yra pramogos vieta, o tuo tarpu 
mūsų kaimynams — naftos pra
monės įmonės. Sovietų Sąjunga 
beatodairiškai teršia Kaspijos jū
rą. Net ikrus valgiui naudoti 
darosi perdėm pavojinga dėl 
taršos.

Sveikinu ryto saulę 
Kaspijos bangose

Kelionėje su didesne grupe 
per kraštą, kuriame tiek daug 
senų ir naujų įžymybių, trūksta 
vieno dalyko — laiko. Norisi 
sustoti, pabuvoti, pasisvečiuoti. 
Tačiau šelmiškasis dabar nelei

džia spoksoti. Tik atskuba ir nu
skuba, neleisdamas sustoti.

Pakylu iš lovos su aušra. Švie
sos kambaryje nėra, — išjungta 
nakčiai. Tačiau jau pakankamai 
šviesu. Apgraibomis pasiruošiu 
pabuvoti Kaspijos vandenyse. 
Pajūris tuščias. Šiaurvakariuose 
ryto žaros dar nebijo tolimų 
miestelių pašvaistės, o Bandar-i- 
Pahlevi žvejai išskuba žvejonei.

Bėginėju kietu pajūriu. Pirma 
proga pabėginėti kelionės metu. 
Palengvėle aušra išryškina El- 
burso kalnus pietryčiuose. Auš
ros žaroje jie nuogi ir be mig
los skarelės. Jokio vėjuko. Tik 
Kaspija nesiliauja šnarėjusi. 
Ryto metą ji lyg seklesnė — 
paplūdimys platesnis. Bangelės 
atšnara iš šiaurės tiesiai į paplū

Čalūs: U svetingo Hemo palei Kasptyą. Nootr. Amano Rabuo

dimį. Motelio link grįžtu plauk
damas. Saulė nudažo Kaspiją 
tamsiu melsvumu.

Paplūdimy gausu mažučių 
kriauklių. Kriauklė, sako graikai, 
pridėta prie ausies, padeda iš
girsti jūros šnaresio prasmę. Pa
siimu vieną Kaspijos jūrai prisi
minti.

Atgal į Teheraną
Rebeka šį rytą neskuba nei 

mūsų neskubina. Po pusryčių 
su keptais kiaušiniais ir bul
vių skeltėmis Rebeka, eidama 
nuo stalo prie stalo, primena, 
kad šiandien grįžtame į Tehe
raną. Keliausime, sako, palei 
Kaspiją iki Čalūs miestelio, o po 
to lipsime per Elburso kalnus. 
Kelionė turi tik 500 km!

Palei Kaspiją
Važiuojame pačiu pajūriu. Jis 

yra turtingas kurortais ir žemės 
ūkiu. Pajūrio lyguma iki Rud-i- 
Sar, 50 km į rytus nuo Ban- 
dar-į-Pahlevi, plati. Pravažia
vus Rud-i-Sar, ji ima siaurėti. 
Dešinėje staiga išdygsta Elbur
so kalnų keteros.

Rebeka buvo pažadėjusi, kad 
sustosime paplūdimyje prie 
Ramsar kurorto. Mat, ten esanti 
viena iš gražiausių vietų su pa
togiu paplūdimu. Pats šachas 
Muhamtnad Rėza čia turįs iš
kilią vasarvietę. Privažiavus prie 
Ramsar, eismo policija nukreipia 
mūsų autobusą į kelią, kuris ap
lenkia miestą. “Kodėl?” šau
kiame Rebekai. Ir ji nežino. Su
stabdžiusi autobusą, grįžta prie 
policijos užtvaros pasiteirauti. 
Pasirodo, kad šachas atostogauja 
savo vasarvietėje ir šiandien 
ruošiasi vykti į paplūdimį.

Staigmena čalūs miešta
Čalūs yra paskutinis miestelis 

Kaspijos pajūryje pakeliui į Te
heraną. Nuvažiuota draugiau 
negu pusė kelio. Iš čia mums 
reikia sukti pietų linkui ir kirsti 
Elburso kalnus.

Autobusui artėjant į čalūs, 
Rebeka gyvai kalbasi su vienu 
iš kelionės bendrų. Pokalbis ne
įprastai gyvas. Grįžusi į savo gi
dės sėdynę, paima mikrofoną ir 
praneša, kad čalūs mieste susto
sime pas Harry F., vieno kelio
nės bendro, pažįstamus: Jų vila 
esanti prie pat jūros. Be to, ir 
arbatinės netoli.

Harry F. studentė yra ištekė
jusi už turtingo iraniečio, kuris 
turi iškilią vietą Irano naftos pra
monėje. Rebeka be didelio var
go suranda kelią į pajūrio sode 
slypinčią vilą. Prie vartų pasi
tinka ginkluotas kareivis. Plačiai 
atvertomis akimis žiūri į auto
busą. Rodos, kad nori šaukti, 
jog kelias į pajūrį, ana, už kitos 
gatvės kampo ... Rebeka aiški
nasi su juo persiškai. O po to sa
ko mums šelmiškai: “Atvežiau 
šeimininkės gimines!” Prie ka
reivio plačių akių prisijungia 
šypsnys. Tačiau vidun vis 
vien neleidžia. Grįžta savo bū- 
delėn ir susiriša su vila. Po mi
nutės eina prie vartų ir atkelia 
barjerą. Tuo tarpu sode ima loti 
šunys, ir pasigirsta linksmi mo
ters ir vaikų balsai.

Harry F. iš autobuso išskuba 
pirmasis. Smagu būti liudinin
ku, kai susitinka seniai vienas 
kitą matę asmenys. Moteris jau 
pusamžė, vaikai paūgėję. Jų trys 
su dviem nematytos veislės šu
nims. Harry F. sveikinasi su 
sena pažįstama. Vaikai staiga ne
betenka drąsos, ramina šunis, 
juos prie savęs laikydami. Susi
pažįstame. Esame kviečiami į 
vilą ir naudotis pąjūriu. Seimi
ninkė apgailestauja, kad vyras 
ne namie — šiuo metu turįs bū
ti audiencijoje pas šachą Ramsar 
vasaros rūmuose.



lietuviškoj vietovėj.

Apygardos visuomeniniųgelmę, jų veiksmus paremti psi- gumo ir

Novelių konstrukcija tvirta ir

Jaunimui skirtuose kūriniuose 
Zobarskas puikiai pažįsta jau
nuolio ir vaiko pasaulį, ypač 
vaiko vaizduotės plotus ir išsi
šakojimus, žodžiu ir vaizdu 
sugeba jauną skaitytoją įvesti į 
gyvulėlių ir žmonių gyvenimą 
ir pageidaujamai nuteikti. Jo lie
tuviškosios gamtos vaikai ar su
žmoginti gyviai bei jų nuoty
kiai yra sukurti, žvelgiant pro 
jaunas akis į realias ar fantastin
gas pasakų dienas. Visa tai au
torių iškelia į pačių geriausių 
ir produktyviausių mūsų jauni
mo literatūros kūrėjų gretas”: 
(Enciklopedinio straipsnio auto
rius — poetas Ant Gustaitis).

Kad šio aptarimo žodžiai ne
nuskambėtų kaip nepagrįsti pa
gyrimai, čia tuoj reikia pridurti 

barsko novelė, skirta jaunimui 
ar suaugusiom, išversta į anglų

KRISTAUS KAPO DROBULĖ

(atkelta iš.3 psl.)

Pakaitinus, dažuose esąs pig
mentas pakeitė spalvą Jam da
bar buvo aišku, kad drobulėj 
esąs paveikslas nėra menininko 
darbas.

taktiniu bodu. Spalvotu skysčiu 
išteptą manekeną jis pridengė 
drobule iš viršaus ir iš apačios. 
Tačiau tuojau pastebėjo, kad 
nosis ir smakras neleidžia dro
bulei prisiliesti prie lūpų, ir taip 
nesigauna pilnas veido vaizdas.

nom, kokie “malonūs” yra šito-

jautrią ir bičiulišką širdį.
i

Thbrston, labai gabus, darbštus

ruošė minėtas
veikalai, jo redaguoti ar versti 
kariniai.

(Bus daugiau)

masis vysk. dTArcis išvedžioji
mais teigė, kad Jėzaus veidas

' Be abejo, visi pastebėjo, 
kad čia kalbama lyg irabstrak-

“Žiburėlį”, praturtino žurnalo 
turinį, išgražino jo išorę, poka- 
rid Vokietijoj (o vėliau ir šioj 
marių pusėj) buvo išrinktas į

D.B.

IT UNION

617 — 888-1456

AUGĖ IR VYTAS RASTONIAI

t
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šalis. Ta problema rūpinosi or- tik spėju, 
ganizacijos, rūpinosi ir atskiri 
asmenys, bet įklimpę ratai iš 
vietos beveik nejudėjo. Atrodo, 
kad mūsų dienų pasauly su- 
siliepsnojo egoizmas ir savanau
diškumas, o gal susitelkė ir to
kios jėgos, kurios sąmoningai 
stato barikadas, kad pavergtų 
tautų grožinės -literatūros mer
dėtų uždarame ir dvasios jėgas 
nuodijančiame kalėjimo kieme.

Patylom, pagal sava būdą ir į- 
protį — be būgnų dundėjimo!— 

organizavo Manyland Books lei
dyklą, susirado draugų ir vertėjų, 
darban įjungė dukterį Nijolę, 
pats triūsė ir dirbo, pradėjo 

silaukė kelių laidų, išgirdo ang
liškai kalbančiame pasauly ir 
tikrai gražių atsiliepimų. Vadi
nasi, toj srity, kur mažai ką te

mas yra .už akademijos ribų. 
Be to, jie žinojo kad drobulė yra 
Italijos karaliaus nuosavybėj,*ir 
karalius nėra linkęs duoti leidi
mą jos analizei.

Visi didieji Prancūzijos, Angii- 

meto laikraščiai šią sensacingą 

piuose. Nei metam nepraslin
kus,.minėtu klausimu pasirodė 
10 knygų ir gana didelis skaičius 
mokslinių straipsnių. Apie pusę 
jų rėmė Vignon nuomonę, o kita 
dalis vis tiek teigė, kad drobu
lėj esąs Kristaus paveikslas yra 
menininko darbas.

kė iki 1957 metų.

nestūaga. Jeigu iš tikro taip yra, 
tai ir dabar dar nevėlu stoti jam 
į taiką Ir ne Zobarsko labui, 
o mūsų visų, mūsų kultūros 
labui.

1980-81 Lietuvos vyčių Vidu
rinio Atlanto apygarda ypatingai 
pasižymėjo gausia veikla. Apy
gardą sudaro šios kuopos: Phila- 
delphijos, New Yorko, Newar- 
ko, Brooklyno, Forest City, Eli- 
zabeth, Paterson, Bayonne, 
Scranton, Kearny, Amsterdam, 
Great Neck, Maspeth, Linden, 
Syracuse, Washington, D.C., 
Pittston, St Clair, Harrisburg ir 

padaryti. Ir tai nėra kažkoks lai- ^tersburg. Pirmininkauja
mėjimaš. Jūsų pačių tarpe yra Janonis-
žmonių, kurie tokius dalykus Apygardos valdyba per metas 
gali padaryti žymiai geriau už - “s^nka 10 kartų aptarti (vai- 
mane.” ' '

Deja, šioj vietoj Stepas .Zo
barskas nugrimzdo į prieštaravi
mų liūną! Tikrovė jau ir andai 
nebuvo, tokia vargana, kokią jis

Tikrovė jau netokia vargana
Kai dar vieną kartą paraginom 

Stepą atvykti į Bostoną ir pakal
bėti apie Manyland Books lei
dyklą ir jos planus bei dar
bus, jis trumpai atsakė: — ”aš 
nesu joks paskaitininkas. Antra, 
kalbėti apie poros knygelių iš
leidimą anglų kalba yra per men
kas daiktas. Kiekvienas tai gali 

savaime suprantamą, kad ne 
kiekvienas gali tokius darbus į- 

sudėtingi. Anaiptol nėra menki

kalba. Bet gal už tą drovumą sario 18, taigi pora metų anks- 
ir kuklumą už tą savo darbų čiau negu' mūsų dauguma. Čia 
ir nusiteikimų nesuderinimą už r ------ ””—~~
tą vieno žmogaus nesavanaudiš
ką žygį mes dabar Zobarską svei
kinam ir geibiam.

Kituose darbuose
Stepas Zobarskas reiškėsi ne 

tik kaip rašytojas ir leidėjas, jį 
matėm ir kitų darbų talkose.

tavoj jis dirbo “Šviesos kelių’ 

buvo Lietuvos Raudonojo Kry- 

dybą Amerikoj redagavo “Eg- 
su Jonu Ais-

LIETUVOS VYČIŲ metinė veikla

vai, ten susipažino D. Britani
jos atstoyą Gielgudą žinomo ak
toriaus John Gielgudo brolį, dar 
nepamiršusį, kad jis yra lietuvių 
kilmės.

Jei neklysto, tųpažinčių dė
ka Stepas Zobarskas su šeima į 

jis likusiem kolegom Europoję 
tuoj pradėjo organizuoti įvairio
pą pagalbą — pats siuntė ir su
rado tautiečių, kurie mus rėmė 
maisto ir drabužių siuntiniais. 

lionėm į ,šį kontinentą, ieškojo 
mum affidavitų davėjų. Stepo 
laiškai iš Amerikos yra kupini 
tų rūpesčių, atspindi jo veiklos

sėjimą, nedalios supratimą ir

rius reikalus. Paskutiniu metu 
suvažiavimai buvo Philadelphi- 
joj 1980 birželio 1 ir Eliza- 
bethe spalio 5. Paskutinis suva
žiavimas įvyko 1981 kovo 8 Auš
ros Vartų parapijoj, New Yorke. 
Dalyvavo 200 narių su viršum.

Pirmoji "Vyčių mugė” 1980 
balandžio 20 praėjo su gražiu 
pasisekimu. Nors per vasarą ne
būna kuopų susirinkimų, vyčiai 
nesustoja veikę. Liepos 13 su 
plakatais, vėliavom ir pasipuošę 
tautiniais drabužiais, gausiai 
dalyvavo Pavergtų Tautų minė
jime Šv. Patriko katedroj. Rug
pjūčio 6-10 vyčių metiniame 
seime Bostone apygarda gražiai 
pasirodė ir užėmė daugumą val- 
dybiškų pareigų. Centro val
dybos pirmininkas yra mūsų 
apygardos narys.

Ne visa mūsų veikla vyksta 
posėdžių salėse. Rugpiūčio 17 
bendravom su tūkstančiais mū
sų tautiečių 66-oj metinėj Lietu
vių dtenoj, Bamesville, Pa.

Praėjus vasaros atostogom, 
mūsų apygarda susibūrė Kultū
ros Židiny, Brooklyne. Brolis 
Jurgis Petkevičius, OFM, (kurio 
sesuo yra kazimierietė) su įvai
rių narių pagalba surengė Mo
tinos Marijos Kaupaitės pagerbi
mą Po koncelebruotų mišių įvy- 

zimierietės. Jos gausiai atvyko 
savo Motinėlės Marijos pagerb-

Šiais metais* beveik visose 
kuopose buvo šv. Kazimiero ir 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimai. Dabar visi ruošiamės

SPRING HiLL MOTOR LOOGE 
351 RINTE* A

UNIJA

NX 11418

KUOPŲ VEIKLA 
— 56 kuopa New Haven,

narį: Leitenantą Mike Jezukevi- 
čių, kuris dabartiniu laiku tar
nauja Dėdės Šamo kariuome
nėj Japonijoj. "

Kuopa pradėjo leisti žurnaliu
ką “Raktas”, kurio jau antras nu
meris pasirodė. Jame aprašyta 

tavos istorijos įvykiai bei įvai
rios kitos žinios.

—- 190 kuopa, Amsterdam, 
New York, yra viena iš veik
liausių mūsų apygardoj. Vi
suomeninių reikalų vedėja Ge
nė Gobis praneša, kad gražiai , 
paminėtos Lietuvos Nepriklau-

tės. ..Vasario 14, Šv. Kazimiero 
bažnyčioj mišias aukojo kun. Ro- 
bert K. Baltch. Po mišių buvo 
banketas su programa, kuria rū
pinosi 100 vyčių kuopa. Daly
vavo 125 su viršum svečių. Kal
bėjo kongresmanas Samuel S. 
Stratton. Žadėjo ir toliau dirbti 
Lietuvos labui. 1978 jam buvo 
suteiktas “Lietuvos Bičiulio” 
pažymys. ' .........* . >-

Kovo 1 kuopa atšventė šv. 
Kazimiero šventę. Po mišių, 
kurias aukojo kun. Robert K.

Trys nariai gavo pirmus laips
nius, ir keturi — antrus. Kun. 
Baltch, kuopos dvasios vadas, 
vadovavo laipsnių įteikimui. f

pranešė, kad dalyvavo kongreso 
minėjime švenčiant Lietuvos 
nepriklausomybės 63 metų su-

4 «



1981 balandžio !•» Nr. 15 • DARBININKAS • 5
► .•... - « - • . ų,"-- ' 1 • • « ' , ‘

' ■ " ■ ■ .............................................................——" ' 1

ALEKSANDRO VAKSEL1O 
PAGERBIMAS KULTŪROS ŽIDINY

Aleksandras Vekselis per 30 
metų veikė ir veikia įvairiose 
lietuviškose organizacijose. Pla
čiausiai jo veikla pasireiškė Lie
tuvių Atletų Klube, Lietuvių 
Bendruomenėje, Tautos Fonde, 
Kultūros Židinio statybos ir ad
ministravimo komitetuose, 
Vlike ir kitur.

Keletos žmonių iniciatyva 
buvo sudarytas organizacinis ko
mitetas, į kurį įėjo įvairių or
ganizacijų atstovai. Pirmininka
vo Apolinaras Vebeliūnas. §is 
komitetas, atsidėkodamas už lie
tuvišką veiklą, kovo 28 Kultū
ros Židinyje surengė Aleksandro 
Vakselio pagerbimą ryšium su jo 
65 metų sukaktimi.

Ateina svečiai
Pagerbimo vaišėse dalyvavo 

apie 150 svečių. Jie visi susi
rinko į salę. Čia prie garbės sta
lo buvo pastatytas didelis rau
donas skydas, šiai progai de
koruotas ornamentais ir Alek
sandro Vakselio monograma. Iš 
abiejų pusių dar kartojosi gėlių 
ornamentai. Dekoravo P. Jurkus.

Publika susėdo prie stalų, ku
rie jau buvo paruošti vaišėm. 
Per garsiakalbius skambėjo gra
ži lietuviška muzika. Gi garbės 
stalo svečiai tuo metu susirinko 
į posėdžių kambarį.

Suskambėjus triukšmingam 
lietuviškam maršui, jie ir įžengė 
į salę. Publika pasitiko atsisto
jusi ir plodama.

Liet. gen. konsulo kalba
Prie garbės stalo buvo Alek

sandras ir Irena Vakseliai, Lie
tuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis su žmona, dr. Kęstutis 
Valiūnas, Tėv. Leonardas And- 
riekus, OFM, kun. Jonas Pakal
niškis ir programos vedėjas Ro
mas Kezys.

Programą pradėjo rengimo ko
miteto pirmininkas Apolinaras 
Vebeliūnas. Padėkojo organiza
cijom, kurios šį pagerbimą su
rengė. Pakvietė Romą Kezį 
toliau programai vadovauti.

Pirmasis kalbėjo Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis. Pra
džioje jis perskaitė diplomatijos 
šefo Stasio Lozoraičio sveikini
mą.

Toliau jis nupasakojo 
Aleksandro gyvenimą — gimė 
Naudvarių dvare 1915 metais 
gruodžio 8. Devynių metų bū
damas, neteko tėvo. Motina mo

ATEITIES ŽURNALO ŠVENTE
New Yorko moksleiviai ateiti

ninkai kovo 29, sekmadienį, su
rengė gražią Ateities žurnalo 
šventę ir tuo paminėjo to žurna
lo 70 metų sukaktį. Į šventę 
specialiai buvo atvykęs iš Chi- 
cagos Ateities vyriausias redak
torius kun. dr. Kęstutis Trima
kas.

Pradžioje salėje buvo jaunimo 
pamaldos. Moksleiviai ateitinin
kai dalyvavo su savo kuopos 
vėliava. Mišias koncelebravo 
Tėv. Antanas Prakapas, OFM, 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, ir Ateities vyr. redakto
rius kun. dr. K. Trimakas, kuris 
pasakė gražų pamokslą.

Po mišių toje pačioje salėje 
dar buvo užkandžiaujama, gi 
pats minėjimas buvo 2 v. mažo
joje salėje.

Minėjimą pradėjo moksleivių 
globėja Rasa Rajgaitienė, pa- 
kviestama programai vadovauti 
Ritonę Ivaškaitę.

Istorija skaidrėse
Pradžioje kun. K. Trimakas, 

taręs porą Žodelių, parodė skaid
rių iš Ateities žurnalo istorijos. 
Skaidrės buvo sujungtos su gar
su. Tekstas buvo įkalbėtas į gar- 
sajuostę, palydėtas muzika. 
Tekstą parašė pats kun. K. Tri
makas. Nuo pat pirmojo pusla
pio, nuo pamatinių klausimų, 
vis skleidė ir skleidė ateitinin
kų veiklą prieš pirmąjį pasauli
nį karą, nepriklausomos Lietu
vos laikais, ypač nepriklausomy
bės pradžioje, kaip ateitininkai 
įsijungė savanoriais į Lietuvos 
kariuomenę, t į karo mokyklą. 
Skaidrių istorija baigiasi maž* 

kytojavo Jurbarko gimnazijoje ir 
dėstė kalbas.

Mokėsi Jurbarko gimnazijoje, 
veikė skautuose, buvo Kęstučio 
draugovėje, 1934 pakeltas į pa- 
skautininkus. >

Baigęs gimnaziją, 1935 įstojo 
į Karo Mokyklą Kaune. Ją bai
gė 1938 artilerijos jaunesniuo
ju leitenantu.

1938 paskirtas į 4 artilerijos 
pulką Plungėje. Čia susipažino 
su Irena Tonaite ir ją vedė. Ji 
buvo gimnazijos direktoriaus 
dukra. 1940 buvo įjungtas į liau
dies kariuomenę. Prasidėjus So
vietų Sąjungos ir Vokietijos ka
rui, jis atsipalaidavo iš kariuo
menės, 1941 grįžo į Plungę 
mokytojauti gimnazijoje. Dirbo 
iki 1944. Tada Kalvarijoje į- 
stojo į Vietinę Rinktinę. Pasi
traukęs iš Lietuvos, gyveno Vo
kietijoje, pokario metais Augs
burge, 1947 įstojo į Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenę. Į 
Ameriką atvyko 1949 metais. Ap
sigyvenęs New Yorke, tuoj įsi
jungė j sportinę veiklą, 11 metų 
buvo Lietuvių Atletų klubo pir
mininku. Veikė ir tebeveikia 
Lietuvių Bendruomenėje, yra 
New Yorko apygardos pirminin
kas.

Aktyviai įsijungė į Kultūros 
Židinio statymą ir dabar ten yra 
židinio administravimo ir išlai
kymo komitetuose. Organizavo 
K. Židinio išlaikymo fondą ir 
pravedė visą inkorporaciją.

Amerikon atvykęs, jis įsigijo 
naują specialybę ir eilę metų 
dirba danų firmoje, kuri visa
me pasaulyje stato cemento fab
rikus. Bendrovė, įvertindama jo 
darbą, šiemet jį apdovanojo pi
nigine premija — 5000 kronų 
čekiu.

Sveikinimai žodžiu
Sveikinimų buvo daug. Visi 

kalbėjo trumpai. Sukaktuvinin
ką sveikino: dr. K. Valiūnas — 
Vliko garbės pirmininkas, kun. 
Jonas Pakalniškis, Algis Šilbajo
ris — Lietuvių Kultūros Fondo 
narių vardu, Kęstutis Miklas — 
Batuno ir šaulių kuopos vardu ir 
įteikė sveikinimo adresą, Birutė 
Kidolienė — skautų ir skaučių 
vardu ir įteikė dovaną — lentelė
je išdegintą artoją. Janė Pumpu
tienė perskaitė Tautos Fondo 
pirmininko Juozo Giedraičio 
laišką, Petras Jurgėla įteikė do-

(nukelta į 8 psl.)

daug su moksleivių ateitininkų 
uždarymu. Viso buvo parodyta 
apie 150 skaidrių, užtruko 45 
minutes.

Techniškai visas darbas pa
darytas labai puikiai, gerai iš
fotografuotos skaidrės, įkalbėta 
pakiliai bent kelių asmenų. Su
sidaro įspūdis lyg būtum ko
kiam kine ir žiūrėtum kultū
rinio dokumentinio filmo. Teks
to yra gana daug, kartais vienas 
vaizdas per ilgai laikomas ekra
ne. Tų vaizdų — skaidrių ga
lėtų būti daugiau.

Teko girdėti, kad yra tokios 
keturios dalys, kurios vaizduoja 
visą Ateities istoriją. Tai tikrai 
didelis ir gražus vyr. redakto
riaus kun. dr. Kęstučio Trimako 
darbas.

Antroje dalyje buvo prisimin-. 
ta Ateitis Amerikoje. Čia kalbė
jo buvęs Ateities redaktorius 
Paulius Jurkus. Jis suminėjo re
daktorius, redakcinio kolektyvo 
narius, kurie dirbo New Yorke 
ir kitur. Gi Antanas Sabalis, 
buvęs taip pat Ateities redakto
rius, paskaitė iš senų Kreivų 
Šypsenų jo paties rašytos bumo- 
ristikos.

Pabaigoje visi buvę redakto
riai, redakcinio kolektyvo nariai 
buvo apdovanoti gėlėmis. Ren
gėjai ir šampanu visus pavaiši
no. Sugiedota ilgiausių metų 
Ateičiai.

Buvo sudaryta nuotraukų pa
rodėlė, kuri vaizdavo ateitinin
kų veiklą New Yorke, redakcinį 
darbą. Ilgametis Ateities ad
ministratorius kun. V. Dabušis 
buvo išstatęs visus Ateities

Aleksandro Vakselio pagerbime iš k. v. Padvarietis, J. Gerdvilienė, Lietuvos gen. konsulas 
A. Simutis, I. Vakselienė, A. Vakselis, jų dukra Irena Nemickienė, V. Alksninis, 
R. Kezys, A. Balsys, J. Vebeliūnienė, E. Liogys, J. Sližys. Nuotr. A. Reivytienės

ST. PETERSBURG, FLA. BALTIMORE, MD.

“Opposition to Soviet Rule in 
Lithuania 1945-1980”, prof. dr. 
T. Remeikio 680 psl. knygą, 
Lietuvių klubas padovanojo Flo
ridos universiteto, Gainesville, 
Pietinės Floridos universiteto 
Tampos ir St. Petersburgo pada
linių, Eckerd kolegijos ir St. Pe- 
tersbYirgo miesto bibliotekom. 
Papildomai jom užprenumeravo 
ir žurnalą “Lituanus” 1981 me
tam. Bibliotekų direktoriai yra’ 
atsiuntę klubo pirm. A. Karniui 
nuoširdžių padėkos laiškų. Klu
bo vadovybės sudaryta komisija 
tęsia pradėtą darbą ir kviečia lie
tuvišką visuomenę jį remti. Au
kas priima komisijos nariai: L. 
Kačinskas, K. Palčiauskas ir A. 
Ragelis.

Lietuvių klubo suruoštame 
koncerte, įvykusiame klubo sa
lėj vasario 26, įvairią programą 
atliko solistė Gina Čapkaus- 
kienė, amerikiečių moterų trio 
(fortepijonas, smuikas ir violon
čelė) ir klubo mišrus choras, va
dovaujamas muz. P. Armono. 
Solistei akomponavo Margareth 
Douglas, o chorui — Margaret 
Sullivan. Klausytojų buvo 300 
su viršum. Nekalbančius lietu
viškai svečius A. Kamiene anglų, 
kalba supažindino su programa 
ir jos atlikėjais.

Tarptautinis festivalis, įvykęs 
vasario 20-22 St. Petersburgo 
mieste, klubui davė 3,127.88 
dol. pelno. Tai buvo įmanoma 
klubo narių darbo ir pasišventi
mo dėka. Talkininkam vaišės 
klube buvo surengtos kovo 13.

Dr. Antanas Butkus, JAV LB 
socialinių reikalų tarybos pirmi
ninkas, kovo 1 klubo salėj skai
tė paskaitą tema: “Aterosklerozė, 
jos atsiradimo priežastys, pa
sekmės ir galimybės jų išvengti”.

komplektus. Juos padovanojo 
dabartinei redakcijai.

Surinktos aukos prie įėjimo į- 
teikta Ateičiai. Surinkta arti trijų 
šimtų dolerių.

Kun. K. Trimakas redaguoja 
labai kruopščiai ir rūpestingai. 
Labai gražia parengė ir išleido 
jubiliejinį numerį. Visi yra jam 
dėkingi už puikaus žurnalo pui
kų redagavimą. Iš čia jis išvyko 
į Putnamą, o iš ten balandžio 
5 lankė Rochesterį, kur buvo su
rengtas žurnalo sukaktuvinis mi
nėjimas. (p.j.)

Taip atrodė ailcMė ra paminklu prie Clevelando DMNP parapijos bažnyčios. Paminklą kovo 
27 pravažiuoją girtuokliai sunaikino. f

JAV LB St. Petersburgo apy
linkės metinis narių susirinki
mas įvyko kovo 11 Lietuvių klu
bo salėj. Įgaliotinis Lietuvių 
Fondo reikalam A. Ragelis pra
nešė, jog nuo 1976 Lietuvių 
Fondui čia surinkta 10,002 dol. 
St. Petersburgo lituanistinės 
mokyklos vedėja D. Cibienė 
padėkojo Lietuvių Bendruome
nei už finansinę paramą. Valdy- 
bon darinkti: A. Gruzdys — 
vicepirm., J. Krivis — nariu Lie
tuvių Fondo reikalam, K. Urb- 
šaitis — ižd. (vieningai išrinktas 
jau trečiai kadencijai), A. Klio- 
rienė, anksčiau valdybos ko
optuota švietimo reikalam, dabar 
šiom pareigom patvirtinta. Pa
silikusieji valdybos nariai iš 
pereitų metų: M. Krasauskas — 
pirm., V. Palčiauskienė — sekr., 
J. Pupelienė :— narė soc. reika
lam, S. Velbasis — parengimų 
vadovas.

i Lietuviškoji radijo valandėlė 
St. Petersburge transliuojama 
kiekvieną šeštadienį, 12:30 vai. 
popiet iš WTIS stoties, banga 
AM 1110.

Lietuvos vyčių kuopa atšventė 
globėjo šv. Kazimiero šventę 
kovo 1. Prel. J. Balkonas ir pirm. 
A. Mažeika priėmė priesaiką 
vienuolikos vyčių, pakeltų į III 
laipsnį. Prel. J. Balkūno, kun. J. 
Gasiūno, kun. K. Butkaus, OFM, 
kun. A. Stašio koncelebracinėse 
mišiose lekcijas skaitė E. Pra- 
ninskas, V. Kleivienė ir K. Vil
niškis. Maldą giedojo S. Pusvaš- 
kis. Aukas nešė A. Mažeika, 
Barauskienė, A. Gruzdys ir O. 
Galvydienė. Giedojo Šv. Kazi
miero misijos moterų choras, 
vadovaujamas muz. P. Armono. 
Klubo mažojoj salėj pietų metu 
nariai pakelti į I ir II laipsnį. 
Lietuvos vyčių gegužinė įvyks 
gegužės 21 Seminole parke, 
9-me paviljone.

St Petersburgo lituanistinė 
mokykla jaunimo šventę ruošia 
balandžio 11, šeštadienį, 4 vai. 
popiet Lietuvių klubo patalpose. 
Programą atliks mokyklos moki
niai. Juos ruošia mokytojos M. 
Peteraitienė, V. Kulbokienė, R. 
Moore ir A. Bobelytė. Šventės 
parengimu rūpinasi tėvų komi
teto ponios: D. Bobelięnė, D. 
Cibienė, E. Radvilienė, R. Kal- 
pokaitė-Young, R. Mėlinienė ir 
A. Didžbalienė. — L.Ž.K.

Daina, Baltimorės mišrus cho
ras, ruošiasi koncertui, kuris 
įvyks Lietuvių namų didžiojoj 
salėj balandžio 25, Atvelykio 
šeštadienį. Veiks bufetas, šo
kiam gros orkestras. Bilietus jau 
dabar galima įsigyti pas Dainos 
narius. Dainos choras taip pat 
giedos Velykinių pamaldų metu.

Prof. Juozą Žilevičių Baltimo
rės lietuviai ne tik pasveikina 
per Lietuvių radijo valandėlę, 
bet ir aplanko Ruxton Manor 
senelių prieglaudoj, kur jis ge
rai prižiūrimas.

Didžiosios Savaitės pamaldos 
Šv. Alfonso parapijoj prasidės su 
palmių šventinimu 9:30 vai. ryto 
šį sekmadienį. Šv. Alfonso mo
kyklos vaikučiai apeigose daly
vaus ir giedos atitinkamas gies
mes.

Elena Kleinota po ilgos ir 
sunkios ligos mirė kovo 1 South 
Baltimore General ligoninėj. 
Prieš porą mėnesių palaidojo sa
vo vyrą Adolfą. Mišios už jos 
sielą aukotos Šv. Alfonso bažny
čioje kovo 4. Palaidota Loudon 
Park kapinėse. Nuliūdime liko 
duktė Elena ir eilė anūkų.

Juozas Juknelis, gimęs ir augęs 
Baltimorėj, po ilgos ligos mirė 
28 Lutheran ligoninėj. Juozas 
dalyvaudavo įvairiuose lietuviš
kuose parengimuose, buvo uo
lus Šv. Alfonso parapijos narys ir 
ištikimas Šv. Vardo draugijos na
rys. Už jo sielą mišios Šv. Alfon
so bažnyčioj aukotos kovo 31. 
Palaidotas New Cathedral kapi
nėse. Nuliūdime liko žmona 
Ona, duktė Diane, sūnūs Juozas 
ir James, sesuo Izabelė, anū
kai, draugai.

Jonas Obelinis

— Baltimorės Lietuvių Muzie
jaus patalpose gegužės 16-17 
vyks dailininko Adolfo Gedvilo 
meno dirbinių paroda. Bus išsta
tyti drožiniai, gintaras, lino au
diniai, inkrustuoti paveikslai. 
Gera proga papuošti savo namus 
meno dirbiniais iš Lietuvos. Pa
rodos tvarkytoja — Sibiro tremti
nė Genovaitė Popelienė.

švenčių proga, tai ieškome 
dovanų, prisiminkime lietuviš
ką knygą. Daug lietuviškų kny
gų turi Darbininko administra
cija.

— Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, 
OP, gyvenąs Washingtone, 
D.C., bet su rekolekcijom ir pa
mokslais aplankąs daugelį lietu
vių kolonijų, šiomis dienomis 
sulaukė 65 m. amžiaus. Sveiki
name sukaktuvininką, kuris su 
savo straipsniais yra pasirodęs 
ir Darbininko puslapiuose.

— Antano Gustaičio 4 v. tragi
komedija “Mėnulio užtemimas” 
statoma balandžio 11-12 Chica- 
gos Jaunimo Centre. Vakarus 
rengia Margutis.

— Velykinių margučių paroda 
Clevelando Lietuvių namuose 
įvyks balandžio 11, šį šeštadie
nį, nuo 1 iki 5 vai. popiet. 
Dalyvaus įvairių tautybių atsto
vai, kurie paaiškins savo margi-
nimo metodus. Parodą rengia 
Lietuvių namų Moterų klubas.

— Cleveland, Ohio, 1973 prie 
DMNP lietuvių parapijos baž
nyčios buvo pastatytas gražus 
paminklinis kryžius. Kovo 27 
tuoj po vidurnakčio girtų va
žiuotojų paminklas buvo nu
verstas ir sudaužytas. Išliko tik 
Rūpintojėlis ir aukuro barelje
fas, skulptoriaus V. Mazoliausko 
kūriniai. Klebonas kun. G. Ki- 
jauskas, SJ. rengiasi paminklą 
atstatyti.

— Darbininko prenumerata, 
labai pakilus pašto ir spausdi
nimo išlaidom, birželio 1 pake
liama nuo 13 iki 15 dol. metam.

— Šv. Rašto Senojo Testamen
to laida, kaip pranešama iš Ro
mos, jau yra išsibaigusi. Prieš 
kelerius metus tos knygos buvo 
siuntinėjamos į lietuviškas para
pijas platinimui. Jei kurioj 
parapijoj būtų likę neišplatintų 
egzempliorių, prašoma persiųsti 
Darbininko administracijai: 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

— Dr. Domui Krivickui, gy
venančiam prie Washingtono, 
kovo 30 buvo padaryta operaci
ja-

— Philadelphia laukia solis
tės Ginos Capkauskienės ir Sau
liaus Cibo koncerto, kuris įvyks 
Atvelykio šeštadienį, balandžio 
25, 7 vai. vak. Lietuvių na
muose, 2715 E. Allegheny Avė. 
Koncertą rengia LB apylinkės 
valdyba. Vakaro metu bus pri
statytas veikiantis, dainuojantis 
ir šokantis jaunimas. Šiuo pri
statymu tikimasi pradėti abitu
rientų vakarų kasmetinę tradi
ciją.

— “Lietuvos bažnyčių” seri
jinio veikalo autoriui reikalingos 
šių Kauno arkivyskupijos bažny
čių nuotraukos: Žemaitkiemio, 
Kulvos, Vertimų, Fredos, Pole
kėlės, Palendrės, Šlapaberžės, 
Šaravų, Kleboniškio oratorijos. 
Jei kas jų turėtų ar galėtų gauti, 
prašomi rašyti adresu: Br. Kvik
lys, 5747 So. Campbell Avė., 
Chicago, III. 60629.

— A. a, Vytauttas Liesūnaitis, 
sulaukęs 92 m. amžiaus, kovo 28 
mirė Detroite. Velionis buvo 
šviesus žmogus, nepriklausomy
bės kovų dalyvis savanoris-kūrė- 
jas, pavyzdingas ūkininkas. Jo 
įdomūs atsiminimai iš Pirmojo 
pasaulinio karo, iš Lietuvos kū
rimosi metų ir spalvingi įvairių 
atsitikimų Suvalkijoj aprašymai 
buvo spausdinami Darbininke ir 
Drauge.

— Clevelando ateitininkų 
šeimos šventė ir 70 metų atei- 
tininkijos sukakties minėjimas į- 
vyks gegužės 1-3.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: M. Laureckas, Waterbury, 
Conn., C. Šilas, N. Miami 
Beach, Fla., A. Barius, Bridge- 
port, Conn. Užsakė kitiem: A. 
Belažaras, So. Winsor, Conn.,
— A. šarpalius, Newington, 
Conn. Sveikinam naujus skaity
tojus ir dėkojam *4ažsakytojam. 
Naujiem. skaitytojam Darbi
ninko prenumerata pirmiem 
metam tik 10 dol. Atnaujinant
— visiem 13 dol. metam.



PADĖKIME BROCKTON, MASS
SAVO DRAUGAM ir patį rašytoją, ką jis jautė ra-

rinkinio “Muzika žengiant į 
negirdėtus miestus“. Prelegentė

Choro koncertas
Brocktono šv. Kazimiero lie

tuvių parapijos choro koncer
tas, turėjęs įvykti gegužės 10, 
nukeliamas į rudenį.
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Rudenį bus renkamas naujas 
N.J. gubernatorius, į kurio vietą 
kandidatuoja apie 10 respubli
konų ir apie tiek pat demokratų 
kandidatų.

Vienas respublikonų partijos 
kandidatų yra ir dabartinis Pa- 
terson, N.J., miesto burmistras ir 
ilgametis lietuvių draugas 
Lawrence F. “Pat” Kramer.

M r. Kramer kiekvienais metais 
asmeniškai dalyvauja Vasario 16 
šventės proga Lietuvos vėliavos 
prie miesto rotušės pakėlimo 
apeigose bei ją ten laiko visą 
savaitę ir išleidžia atitinkamą 
proklamaciją. Kiekvienais me
tais jis atsilanko į Patersono LB 
apylinkės rengiamus Lietuvos 
nepriklausomybės šventės mi
nėjimus, dažnai juose išbūna vi
są laiką ir visada pasako lietu
viam šiltą ir užjaučiantį žodį. Ne
retai švenčių metu jis kartais ir 
su visa šeima dalyvauja Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioj lie
tuvių pamaldose. Be to, jis as
meniškai pažįsta daugelį Pater- 
sonq apylinkės lietuvių.

Savaime suprantama, kad lie
tuviam būtų svarbu N.J. valsti
jos gubernatorium turėti ištikimą 
lietuvių draugą. Be lietuvių jo 
kandidatūrą stipriai remia ir N.J. 
gyveną estai ir latviai.

Mr. Kramer yra gimęs ir vi
durinį mokslą baigęs Patersone. 
Yra baigęs Fairleigh Dickinson 
universitetą ir ruošęsis aukštes
niam mokslo laipsniui.

Yra buvęs Paterson burmistru 
1966-1971 ir tas pareigas vėl 
eina nuo 1974. Taip pat yra bu
vęs miesto planavimo tarybos 
pirmininku, švietimo tarybos 
komisionierium, miesto atstaty
mo komiteto nariu. Per paskuti
nius 6 m. jam pavyko išlaikyti tą 
patį miesto mokesčių dydį ar jį 
sumažinti, pagerinti miesto pa
skolos lakštų vertę ir pradėti. respublikonų partijos kan- 

' restauruoti valstijinės reikšmės didatūrą į N. J. gubernatorius.
turinčių Great Falfs rajoną. Šiam Tie kurie iki §ioi nėra daly-

Lawrence F. Kramer

reikalui jis išrūpino iš federali
nės valdžios 11 mil. dol. ir su
kūrė per 1,000 naujų darbų.

Jis yra palikęs pėdsakų ir vi
sos valstijos gyvenime. 1971- 
1974 jis buvo N.J. bendruome
nės komisionierium, buv. gu
bernatoriaus William T. Cahill 
kabineto nariu ir pirmuoju Mea- 
dowlands pelkynų panaudojimo 
komisijos pirmininku, prižiūrin
čiu viso Sporto komplekso sta
tybą ir jį supančios aplinkos pa
gražinimą. Jo pastangom buvo 
sudaryta valstijos įstaiga pagy
venusių žmonių reikalais rūpin
tis.

Jo kandidatūrą remia keli N.J. 
senatoriai ir apie 10 atstovų 
rūmų narių, be to visa eilė N.J. 
valstijos apskričių (County) res
publikonų partijų komitetų ir 
per 100 miestų burmistrų.

Pirminiai rinkimai partijos 
kandidatui į gubernatorius iš
rinkti įvyks birželio 2.

Lietuviai, registruoti respub
likonai, yra kviečiami aktyviai 
dalyvauti pirminiuose rinkimuo
se ir balsuoti už Lawrence F. 
Kramer ir tuo padėti jam laimė- 

VASARIO 16-OJI ELIZABETHE
Kaip praeity, taip ir šiemet 

Elizabetho bei apylinkių lietu
viai iškilmingai paminėjo Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo 
sukaktį. Ši didžioji mūsų tautos 
šventė praėjo naujo ryžto ir vil
ties ženkle.

Jau iš pat ryto prie lietuvių 
bažnyčios šalia Amerikos vėlia
vos plevėsavo ir Lietuvos tri
spalvė. Šventė prasidėjo pamal
domis už Lietuvą. Pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. Juozas Pra- 
gulbickas, o mišių metu solo 
giedojo Julija Liana ir Balys 
Miškinis.

Tuoj po pamaldų lietuviai rin
kosi į parapijos salę. Nuskambė
jus Amerikos ir Lietuvos him
nam bei kun. Juozui Pragulbic- 
kui sukalbėjus maldą, šį iškil
mingą minėjimą atidarė Julius 
Veblaitis. Padaręs trumpą įvadą 
apie laisvę ir jos lūkesčius Lie
tuvoj, jis susirinkusiem pristatė 
svečią iš Washingtono, D.C., 
žinomą Lietuvių Bendruomenės 

'darbuotoją Algimantą Gurecką 
ir pakvietė jį prabilti į susirin
kusius tautiečius.

ribos. Susirinkusieji, kurių buvo 
apie šimtinę, klausėsi prelegen
to su dideliu domesiu. Po jo žo
džių Kazys Bartys kvietė visus 
savo aukomis paremti mūsų or
ganizacijas.

Meninėj daly pasirodė jauna 
solistė Angelė Kiaušaitė, šiuo 
metu bebaigianti dainavimo stu
dijas garsiajame Curtis institute 
Philadelphijoj. Ji padainavo še
šias dainas ir vieną priedo. Vi
sos dainos buvo lietuvių kom
pozitorių arba jų harmonizuotos. 
Dainininkė pasirodė turinti ne 
tik gerą balso kokybę bei jo 
kontrolę, bet ir sugebėjimą iš
gyventi dainos mintį. Nesunku, 
tad, jai buvo užmegsti ryšį su 
klausytojais, nes jautėsi ir jos 
meninės vidinės kultūros 
alsavimas. Fortepijonu ją santū
riai ir elegantiškai palydėjo nau
jasis lietuvių bažnyčios vargoni
ninkas Matas Jatkauskas.

Beje, gražią' staigmeną mum 
atnešė neseniai architektūros 
institiite dekoravimo studijas 
baigusi Rūta Raudytė. Ji su savo 
partneriu amerikiečiu pagrojo 
“žemaitišką rag-time’' ir visą 
W.A. Mozarto C-dur koncerto 
pirmąją dalį — dviem akordeo- 

• nais. Tiek technišku, tiek susi
grosimo atveju jų atlikimas bu
vo be priekaištų: tikslus, tiesiog 
sinchronizuotas.

Pasirodė, kad prelegento bū
ta gerai pasiruošusio. Jo kalba 
buvo tikrai įdomi, dalykiška ir 
aktuali, nes lietė dabartį ir jos 
problemas; buvo išmąstyta, bet 
neperžengė nė pusės valandos

šauliai mini Vasario 16-ąją
Jau keleri metai Martyno Jan

kaus šauliai Vasario 16-ąją mini 
ir savo tarpe metiniu kuopos su
sirinkimu.

šauliam ir svečiam kovo 6 
susirinkus į Sandaros salę, kuo
pos pirm. Petras šaulys kvietė 
susirinkusius minutės susikau
pimu pagerbti mirusius kuopos 
šaulius ir šaules. Priimti nauji 
kuopos nariai: Vincas Grybaus
kas ir Jonas Suopys. Dvasios va
das kun. Petras Šakalys sukal
bėjo maldą.

Metinę valdybos veiklą api
būdino pirm. P. Šaulys. Padė- • 
kojęs valdybos nariam už pagal
bą, pareiškė, kad buvusioji val
dyba atsistatydina.

Susirinkimui vadovauti iš
rinkti pirmininku Jonas Ginčys, 
sekretore — Stasė Gofensienė. 
Ji perskaitė ir pereito susirin
kimo protokolą. Revizijos ko
misijos pranešimą padarė Alb. 
Baškauskienė.

Susirinkimo pirm. J. Ginčys 
pranešė, kad iš M. Jankaus šau
lių kp. į Brocktono Tarybą įei
na, Romualdas Bielkevičius (Ta
rybos pirm.) ir Petras Pulmins- 
kas. L. K. Bažnyčios Kronikom 
anglų kalba leisti paskirta 100 
dol., o Simo Kudirkos knygai 
leisti — 25 dol.

Naujos valdybos pirmininku 
išrinktas Petras Šaulys. Kiti val
dybos nariai liko iš pereitų me
tų. Kasininkei Br. Marišienei 
atsisakius, išrinktas Antanas Še
duikis.

vavę pirminiuose rinkimuose, 
bet paprastai balsuoja už res
publikonų partijos kandidatus, 
gali dar registruotis iki balan
džio 15 savo gyvenamos vietos 
Board of Election įstaigoj ir dą- - - - v
lyvauti pirminiuose rinkimuose. J m^n’n^s dalies pasistiprin

ta gausiais Užgavėnių patieka
lais. Pasivaišinę svečiai turėjo 
progos pašokti ir išbandyti lai
mę loterijoj.

Gausiai susirinkę svečiai va
karą praleido labai jaukiai. Džiu
gu, kad dar palaikomos lietuviš
kos tradicijos.

K. Jankūnas

Kaip praeity, taip ir dabar 
New Jersey Tautinių šokių gru
pė Liepsna dailiai ir vikriai pa
šoko šešis šokius. Grupei vado
vauja Rūta Mickūnienė ir Deb- 
bie Didžbalytė. Akordeono paly
da — Sharon Mažauskaitė.

Programos įtarpuose lietuviš
kais eilėraščiais mus pradžiu
gino Dr. Vinco Kudirkos vardo 
šeštadieninės mokyklos moky
mai: Rasa Kligytė, Vydas Mato
nis, Ramunė Kligytė ir Vilius 
Sruoginis. Ta proga Julius Veb
laitis iškvietė Elizabetho šešta
dieninės mokyklos tėvų komite
to pirmininką dr. Valentiną Šer
ną ir įteikė ką tik gautą iš LB 
krašto valdybos $200 čekį mo
kyklai paremti.

Po to buvo trumpai perskai
tytas sveikinimas — rezoliuci
ja, gauta Henriko Bitėno pastan
gomis iš Union County Free- 
holders pirmininkės Rose Mane 
Sinnott. Ši rezoliucija itin šiltai
išreiškia lietuvių tautos lūkės- t 
čius.

Aukų Lietuvos reikalam buvo 
surinkta rekordinis skaičius: 
1,828 dol., iš kurių pagal auko
tojų valią 228 dol. buvo skirta 
Altai, 238 dol. Vlikui ir 1362 
dol. L. Bendruomenei. Be to, 
dar buvo gauta 50 dol. mokyk
lai paremti ir 50 dol. Religi
nei šalpai.

Po minėjimo programos atli
kėjus ir kitus norinčius valdybos 
narys Albinas Stukas pakvietė 
į žemutinę salę pietų. Čia jo 
pastangomis buvo suorganizuoti 
ir skoningai paruošti šalti už
kandžiai bei karšti patiekalai. 
Buvo pasižmonėta ir pasidžiaug
ta šiuo puikiai pavykusiu Va
sario 16-osios minėjimu, kurį 
suruošė LB Elizabetho apylinkė. 
Jame dalyvavo ir N. J. apygar
dos pirm. Kazys Jankūnas.

Beje, pranešam, kad LB Eli
zabetho apylinkės narių metinis 
susirinkimas įvyks kovo 29, sek
madienį, 12 vai. dieną lietuvių 
parapijos salėj. Būkim ten visi!

Po neilgo metinio susirinki
mo pradėta antroji dalis — Va
sario 16-osios minėjimas. Kalbė
jo Petras Viščinis, O iš juostos 
buvo perduoti himnai ir Kauno 
Karo muziejaus tautinių apeigų 

' muzika ir giesmės. Prelegentas 
taip pat priminė, kad 1980 išei
vijoj Lietuvai laisvinti daug pa
sidarbuota: išrūpintas atstovy-

*Ku - Kū Bostone
Kovo 29 Bostone radijo valan

dėlės vedėjai Steponas ir Valen
tina Minkai, minėdami 47 metų 
savo radijo veiklos sukaktį, pa
kvietė Hartfordo Dramos 
Mėgėjų Ratelį, kuris suvaidino 

bių tęstinumas ir jų išlaikymas, Anatolijaus Kairio 3-jų veiksmų 
Madrido konferencijoj JAV de- komediją “Ku-kū”.

Vyksmas vyksta vieną pavasa
rį inž. Felikso Jonaičio gražioj 
rezidencijoj Chicagos prie
miesty. Pagrindinis asmuo šioj 
komedijoj yra Ona Jonaitienė 
(Sofija Alienė), kuri yra susirgu
si “High society” manija.

Jonaitienė yra pagrindinis šio 
vaidinimo asmuo ir tikrai pui
kiai suvaidino. Ir visi kiti akto
riai gerai atliko savo partijas. 
Vaidinimo pavadinimas “Ku-kū” 
yra gal dėl senelio dirbamų 
“Ku-kū” laikrodžių, o gal dėl į 
Jonaitienės galvą įsisukusio 
“Ku-kū”.

Veikalo režisorius — Vytautas 
Zdanys.

Per visą vaidinimą salėje gir
dėjosi juokas iš Jonaitienės di
dybės, o vaidinimui pasibaigus, 
visi džiaugėsi atėję į šį vaidini
mą.

Po vaidinimo dar buvo lote
rija, vaišės, grojo muzika. Ponai 
Minkai tikrai atliko gerą 
darbą pakviesdami šią grupę su 
“Ku-Kū” vaidinimu.

Šis vaidinimas primena ir 
mūsų pačių aplinką. Kada gerai 
apsidairai aplink, tada matai kad 
Jonaitienė gali būti tikras as
muo, su svajojamais dvarais ir ti
tulais.
Algirdo Landsbergio novelės
Kovo 28 Kultūriniam 

Subatvakary prelegente buvo dr. 
Ilona Gražytė-Maziliauskienė iš 
Montrealio, Kanados.

Subatvakarį pradėjo pirm. Ed
mundas Cibas. Rašytojas Stasys 
Santvaras supažindino su prele
gentę. Ji yra gimusi Lietuvoj. 
Gal dar ir pradžios mokyklos 
kokį skyrių ten lankė. Vidurinį 
mokslą baigė Montrealy, 1951- 
55studijavo Marianapolio kole
gijoj, kur gavo B.A. laipsnį, 1956 
Montrealio universitete gavo 
magistrės laipsnį, o 1960 dakta
rės laipsnį. Porą metų mokytoja
vo vidurinėj mokykloj Mont
realy, o nuo 1961 dėsto anglų 
kalbą ir literatūrą Montrealio 
Marguerite-Burgeoys kolegijoj. 
Yra literatūros kritikė. Rašė Mū
sų Vyty, Metmenyse, Marguty
je, Lituanus, Aiduose, Tėviškės 
Žiburiuose, Nepriklausomoj 
Lietuvoj ir kitur. Yra skaučių 
veikėja. Dirbo ir dirba įvairiose 
Kanados lietuvių organizacijose, 
yra aukštesniųjų lituanistinių 
kursų seminaro dėstytoja.

Atpasakoti dr. Ilonos Gražy- 
tės-Maziliauskienės paskaitą yra 
sunku. Jos literatūrinis akiratis 
yra didelis ir tvirtai pagrįstas. 
Savo paskaitoj trumpai sustojo 
ties garsiais pasaulio rašytojais, 
pasisakydama ir dėl jų kūrybos. 
O tada perėjo prie rašytojo Al
girdo Landsbergio. Ji panagrinė- 
jo eilę jo novelių, bet daugiau
sia sustojo prie 1980 premijuoto

legacijoj dalyvavo lietuvis R. 
Česonis, LB išleista dr. Tomo 
Remeikio stambi knyga “Oppo- 
sition to Soviet Rule in Lithua- 
nia 1945-1980”.

Po minėjimo Naujosios Angli
jos šaulių rinktinės pirm. Juozas 
Stašaitis ir St. Gofensienė 
įteikė žymenis M. Jankaus šau
lių kuopos nusipelniusiem na
riam: Romualdui Bielkevičiui 
— Šaulių Žvaigždės ordeną ir 
Vaclovui Rupšiui — Šaulių 
Žvaigždės medalį.

Sugiedojus Lietuva brangi, 
visi buvo sesių pavaišinti.

21
LB Užgavėnių balius

LB Brocktone vasario 
Sandaros salėj suruošė Užgavė
nių balių su programa ir šokiais. 
Salė ir stalai buvo atitinkamai 
papuošti.

LB apylinkės pirm. Eligijus 
Sužiedėlis linksmai visus pa
sveikino, paaiškino renginio 
tikslą ir pakvietė solistę Marytę 
Bizinkauskaitę pradėti progra
mą. Ji padainavo: Pajūry, Tave 
aš pamačiau, “An Chloe” — Mo
zarto, ariją iš Puccini operos “La 
Boheme”, Miela širdžiai, Rožių 
tango, Miela, miela ir Žvaigž
dutė. Jai komponavo James Hay, 
kuris pianinu paskambino gražų 
kūrinį. Marytė Bizinkauskaitę 
antru metus studijuoja New 
England konservatorijoj, su dai
na ir giesme aplanko įvairias lie- 
tuviųkolonijas, ypač dažniau pa
sirodydama su Šv. Kazimiero 
parapijos choru švenčių metu.

E. Ribokienė

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

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

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

Janina Narūnė, Pirmūnės aka- 
demikės. 12 dol.

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

‘Amber Hdidays”
1981 M. EKSKURSIJOS | LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO/NEW YORKO
MASKVA/VILNIUS:

liepose — 
liepos 20 — 
rugpMčio3 —

gegužės 7 — - 8101840 rugpMMo19 — —
gegužės 13 — —- 811N40 (su Ryga) rugsėjo 3 — —"
gegužės 21 — - $110140 rugsėjo 17 — —-
birželio 4 — - $114840 rugsėjo 24 — —•
birželio 14 — - 8114840 spsHoO — —

8106040 (m Varšuva) 
$111240

8138240 (m Ryga) 
8114840

sonažai. Tai labai gerai išmąsty
ti ir sukurti tipai. Taip apie juos 
visus ir patį autorių kalbėjo ir 
jautė prelegentė. Ir tikrai pirmą 
kartą teko klausytis tokios įdo
mios paskaitos. Mąstyti ir jaus
ti-autorių ir jo mintis yra labai 
sunku. Tokį jo pristatymą galė
jo atlikti tik labai gerai išstudi
javusi literatūrą ir jos autorių. 
Dr. Ilonai Gražytei-Masiliaus- 
kienei tos visos literatūros meno 
plonybės yra labai gerai pažįs
tamos ir ji jas puikiai perdavė 
klausytojui.

Po paskaitos buvo kavutė ir 
laisvi pašnekesiai.

P. Ž.

Laisvės Varpo koncertas
Balandžio 26, per Atvelykį, 

3 vai. p.p. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos salėj įvyks Lais
vės Varpo pavasarinis koncertas, 
kuriame programą atliks solistas 
Benediktas Povilavičius ir 
komp. Jeronimo Kačinsko suda
rytas styginis kvintetas. Prasmin
ga, kad po ieškojimo naujų 
talentų,, neužmirštami ir savieji.

Motinos dienos minėjimas
Motinos dienos minėjimas, 

kuris įvyks gegužės 3, prasidės 
10:15 vai. mišiomis Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioj So. 
Bostone. Tolimesnis minėjimas 
vyks Tautinės S-gos namuose, 
484 E. 4-ji gatvė, So. Bostone. 
Apie lietuvę motiną kalbės inž. 
Juozas Stašaitis. Meninėj daly 
— smuikininkas Iziddrijis Vasy- 
liūnas. Aktorė Aleksandra Gus- 
taitienė pasakys žodį apie staig
meną: Marija Stuart, kurią čia iš
girsime ir pamatysime. O Ivaškų 
tautinio šokių sambūrio jaunie
ji dalyviai pasirodys su dekla
macijomis.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS .

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

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

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

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

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

BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 bangos sekm. nuo 1 Nd 
1:30 vaL Veda S. ir V. Minkai, 
502 E. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127. Telef. 268-0489. 
Parduodamas Darbininkas. Di
delis lietuviškų knygų pasirinki
mas.

Vitos grapto aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. Prie ity 9nų>lų galima

PRAŠOME REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU------

(•taigai vadovauja: Aldona ADOMOMIS Ir Albina RUDŽlONAS

TRAKS-ATLANTIC TR A VĖL SERVICE, INC.
3S3 W«štBrošdw«y, p.o. box 11®, So. Boston, Mato. 02127, 
tei. 6172684764

8101940
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FIA DDIklIlMI/A■ 1^1 I |w| Uįį JaAaM siuntė 75 dol. auką. Mokiniai, UF I I 11 I W .mokytojai ir tėvų komitetas nuo
širdžiai dėkoja už auką ir mokyk
los darbo įvertinimą.

Dail. Judita Žiliūtė balandžio 
25 išteka už dr. Harvey Kenne- 
dy Clow. Vestuvės įvyks Crafts- 
bairy Conunen, Vermont.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje Velykų atostogų proga 
pamokų nebus lxilandžio 18 ir

NEW

YORKE

Redakcija 
Administr. 
Spaustuvė 
Vienuolynas ..(212) 
K. Ž. salė .... 212)

(212)
(212)
(212)

827-1352 
827-1351 
827-1350 
235-5962 
827-9643

341 HIGHLANO BLVO. 
BROOKLYN, N.Y. 11207

ALEKSANDRO VAKSELIO 
PAGERBIMAS KULTŪROS ŽIDINY

gai, pakelkime taures, Gaudžia 
trimitai. < .

(atkelta iš 5 psl.)

Kultūros Židinyje šį savait
galį: balandžio 11, šeštadienį, 
svečiuojasi Hartfordo dramos 
mėgėjų būrelis ir vaidina A. Kai
rio komediją “Ku-Kū”. Balan
džio 12, sekmadienį, jaunimo 
pamaldos, skautų iškilminga su
eiga ir šv. Jurgio minėjimas.

Hartfordo dramos mėgėjai šį 
savaitgalį atvyksta į New Yorką 
ir Kultūros Židinyje suvaidins 
Anatolijaus Kairio parašytą trijų 
veiksmų komediją “Ku-Kū”. 
Režisavo Vytautas Zdanys. Vai
dinimo pradžia 6 v.v. Po vaidi
nimo žemutinėje salėje veiks 
užkandžių ir gėrimų bufetas. 
Bus loterija. Rengia Kultūros Ži
dinio Fondo jaunimo sekcija. 
Šio vakaro pelnas skiriamas Kul
tūros Židinio išlaikymui. Taip 
pat galima įsigyti bilietų į Hart
forde rengiamą tautinių šokių 
šventę, kuri bus gegužės 31.

Jaunimo pamaldos rengiamos 
balandžio 12 Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje. Po pamaldų 
bus skautų iškilminga sueiga ir 
bus paminėta šv. Jurgio šventė.

Religinis koncertas bus balan
džio 12, Verbų sekmadienį, Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje. 
Koncerto pradžia 5 v. popiet. Tos 
parapijos choras, vadovaujamas 
muziko Viktoro Ralio, atliks G. 
Rossini “Stabat Mater” ir Č. 
Sasnausko “Libera me domine”. 
Tuo bus prisiminti prieš 40 me
tų birželio mėnesį išvežti ir 
Sibire mirę lietuviai. Vargonais 
koncertą palydės Steven Frank.

Helen Yantosh, iš Rahway, 
N.J., Darbininko skaitytoja ir 
nuolatinė rėmėja, užsakė Darbi
ninką Julijai ir Fritz Surdock, 
Tuscarora, Pa., ir dar pridėjo 65 
dol. auką Darbininko sukakties 
proga. Darbininko administraci
ja dosniai aukotojai nuoširdžiai 
dėkoja.

Br. Kazimieras Gulbinas, 
OFM, iš lietuvių pranciškonų 
vienuolyno Brooklyne, širdžiai 
sunegalavus, paguldytas Cabrini 
Medical Center ligoninėj, kam
baryje 1433. Ligoninė yra tarp 
2 ir 3 Avė., 19 St., Manhattane. 

Telefonas (212) 725-6528.

Kat Moterų Sąjungos 29 25.
kuopa Verbų sekmadienį, balau Joana ir Antanas Vaičiulaičiai 
džio 12, tuoj po sumos ruošia iš Vashingtono buvo atvykę į 
pietus parapijos salėje. Be to, dail. Ados Peldavičiūtės-Mont- 
kun. prof. Antanas Rubšys rodys vydienės parodą. Velionė daili- 
skaidres “Kristaus kančios ir uinkė buvo artima Joanos Vai- 
mirties geografija”. Skaidrės yra čiuktitienės draugė dar iš Kau- 
iš tų vietų, kur Kristus kentėjo, no laikų. Buvo nutapiusi jos 
Skaidres padarė pats prelegentas p>ortretą, kurį Vaičiulaičiai at- 
kun. A. Rubšys. sivežė ir paskolino parodos ren-

Remontuojama Apreiškimo gėjam. Portretas buvo pakabin- 
parapijos bažnyčia. Lietaus me- ttis parodoje. Vaičiulaičiai šve- 
tu vanduo tarp plyti] bėga j tiavo.si vienuolyne ir apsilankė 
bažnyčią. Jau pradėjo tinkas Darbininko redakcijoje.
kristi ant vargonų. Taisymas yra Dail. Pranas Lapė iš Chamber- 
būtinas. Darbai kainuos 11,700 lain, Maino, specialiai vyko į 
dol. dail. Ados Peldavičiūtės-Mont-

Solistė Angelė Kiaušaitė ba- vydienės parodą, neš ją gerai pa- 
landžio 13, pirmadienį, 8 vai. žinojo. Kelionėje jam sugedo au- 
vak. dainuoja muzikinėj progra- tomobilis, ir jis atvyko tik pir
moj, kuri bus transliuojama per nūdienį, bet dar suspėjo apžiū- 
WUHY, 91FM, Philadelphijoj rėti parodos paveikslus.
iš Curtis Institute of Music Dail. Ados Peldavičiūtės- 
Hall. Ji dainuos tris amerikie- Nlontvydienės paroda vyko ba- 
čių kompozitorių dainas, ariją i! landžio 4-5 Kultūros Židinio di- 
J.C. Menotti “The Medium” ir tižiojoje salėje. Paroda rūpinosi 
tris dainas lietuviškai — kompo- jos brolis architektas Vytas Pel- 
zitorių J. Stankūno ir J. Taliai- da iš Chicagos. Paroda pervežta 
Kelpšos.

Sutvirtinimo sakramentas Ap
reiškimo parapijos bažnyčioj 
bus teikiamas balandžio 26, per 
Atvelykį, 11 vai.

N. Y. vyrų choras Perkūnas 
dabar intensyviai rengiasi savo 
koncertam. Repeticijos būna du 
kartus per savaitę— pirma
dieniais ir penktadieniais. Ba
landžio 25 choras vyksta kon
certuoti į Hamiltoną. Metinis 
choro koncertas bus birželio 6.

Į Hamiltoną Perkūno choras 
išvyksta balandžio 25 ankstų ry
tą 5 v. iš Kultūros Židinio kie
mo. Grįžta sekmadienį, balan
džio 26, apie 11 vai. vakaro. 
Autobuse dar yra 5 laisvos vietos. 
Jei kas nori su choru vykti į 
Hamiltoną, prašom skambinti 
choro pirmininkui Lionginui 
Drangauskui 296-5655. Kelionė 
ten ir atgal — 20 dol.

Iškilminga skautų sueiga bus 
balandžio 12 Kultūros Židinyje.
Prasideda jaunimo pamaldomis. ______________________
Visi skautai dalyvauja unifor
muoti. Dalyvavimas būtinas. STABAT MATER

------------------------------- APREIŠKIME

j Torontą, kur bus išstatyta Pri
sikėlimo parapijos parodų salėje 
Velykų metu. Iš ten keliaus į 
Ghicagą. Apie Kultūros Židinyje 
vykusią parodą bus parašyta vė
liau.

Simo Kudirkos šaulių kuopos 
šauliai balandžio 5 turėjo savo 
šaudymo pratimus. Dalyvavo: 
K. Miklas, A. Jankauskas (vado
vas) su sūnumi Jonuku, J. Sli
žys, J. Jurkuvėnas, K. Bačauskas. 
Su jais svečiavosi ir šaudyme 
dalyvavo V. Alksninis ir R. Ke- 
žys su sūnumi. Kai kurie šaudy
me padarė gerą pažangą. Kai bus 
kiti šaudymo pratimai, laukiame 
daugiau svečių ir geresnių šau
dymo rezultatų.

Conrad Kaster, Belleville, 
N.J., prisimindamas savo miru
sią motiną, kuri remdavo lietu
višką spaudą, siųsdamas prenu
meratos mokestį, pridėjo 100 
dol. auką. Dosniam geradariui 
padėką reiškia Darbininko ad
ministracija.

vanų, jo paties parašytą knygą 
apie lietuvišką skautiją, Kazys 
Jankūnas — LB New Jersey apy
gardos vardu, Genė Donohue — 
LMK Federacijos New Yorko 
klulx) vardu, Janė Gerdvilienė
— Balfo direktorių ir 100 sky
riaus vardu, Jadvyga Matu
laitienė sveikinimų įteikė 
gražią .išpiaustytą lėkštę, Rai
mundas Balsys — Jaunimo są
jungos vardu, Vytautas Alksninis
— Žuvautoji] ir Medžiotojų 
klulx) Aras Vardu ir įteikė dova
ną, Kazimieras Vainius — Lie
tuvių Atletų Klulx) vardu sveiki
no ir įteikė dovaną, Juozas Bag
donas — Tautinės Sąjungos 11 
skyriaus vardu ir įteikė jo pa
ties nutapyti] Babrungo upelį, 
pranciškonų vardu sveikino Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas ir įteikė 
iš gintaro išdrožtą žuvelę, Anta
nas Masionis — švietimo dar
buotojų vardu, Irena Banaitienė
— Tautos Fondo tarybos vardu, 
Malvina Klivečkienė — biru- 
tiečių vardu, Elena Andrušie- 
nė — Moterų Vienybės vardu, 
Juozas Pažemėnas — Vienybės 
sąjūdžio vardu, Vladas Sidas — 
LB VVoodhaveno apylinkės ir 
Am. Inž. ir Architektų Sąjungos 
New Yorko skyriaus vardu, Ge
novaitė Meiliūnienė — SLA 
susivienijimo gen. sekretorė, 
Antanas Rugys.

Raštu sveikino
Gauta visas pluoštas sveikini

mų raštu. Sveikino diplomati-

jos šefas St Lozoraitis, dr. K. 
Bobelis — Vliko pirm., Nijolė ir 
Jonas Ulėnai, Juozas ir Olga Au
dėnai, Sigitas ir Daiva Banaičiai, 
Sofija Jasaitienė, SLA pirm. Po
vilas Dargis, Great Necko apy
linkės valdyba ir nariai, Jonas ir 
Paulina Šimėnai, ramovėnų sky
riaus pirm. dr. E. Noakas, N.Y. 
Alto pirm. Apolinaras Vebeliū- 
nas, LMK Federacijos pirm. 
Margarita Samatienė, Vladas 
Geibavičius, Elena Čiurlienė, 
Teodora ir Jonas Šlepečiai, Al
dona ir Kajetonas Janačiai, A.L. 
Tautinės Sąjungos pirm. Antanas 
Mažeika, Maironio lituanistinės 
mokyklos vedėja Aldona Marijo- 
šienė, Liet. Fronto Bičiulių New 
Yorko sambūris, Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, OFM, Tautos Fondo 
garbės pirm. prel. Jonas Balko
nas, Tautos Fondo pirm. Juozas 
Giedraitis, Antanas , Rasa ir Da
lius Razgaičiai, Bronė ir Anta
nas Reventai, Apolonija Radzi- 
vanienė ir Kat. Moterų Draugija, 
Verutė ir Jonas Rūteniai, Balys 
Raugas, A.L.T. Sąjungos pirmojo 
skyriaus pirm. A. Vebeliūnas, 
Mykolas ir Ona Paškevičiai, Tėv. 
Paulius Baltakis, pranciškonų 
provincijolas, Helga Ozolinš — 
Pabaltijo Moterų Tarybos pirm., 
JAV LB Krašto valdybos pirm. 
V. Kutkus, Juozas Rygelis — 
New Yorko ateitininkų sendrau
gių vardu, Bronius Bobelis — 
kat. susivienijimo direktorius. 
Kazimieras Krušinskas atsiuntė 
20 dol. auką.

Skaidrių pynė
Prieš pat kavą parodytos 

skaidrės iš sukaktuvininko gy
venimo ir iš New Yorko pla
čios veiklos. Rodė ir aiškino 
P. Jurkus. Sportinę veiklą aiš
kinant, talkino Antanas Bagdžiū- 
nas. Parodyta 73 skaidrės.

Kalba sukaktuvininkas
Baigiant kavą, kalbėjo pats su

kaktuvininkas. Jis prisiminė, kad 
visuomeninė veikla yra būtina 
kiekvienam lietuviui, padėkojo 
žmonai Irenai, kuri jam leidžia 
įsijungti į plačią veiklą. Prisi
minė, kad veikloje reikia žmones 
sujungti, o ne skaldyti, ir jis ėjęs 
ir dirbęs ten, kur jo veiklos bu
vo reikalinga. Baigdamas padė
kojo visiem už šio gražaus po
būvio surengimą.

Po to visi svečiai dar ilgokai 
šnekučiavosi. Iš juostos buvo 
grojama lietuviška muzika. Visi 
turėjo progos dar su sukaktuvi
ninku pasikalbėti, (p.j.)

ARTĖJA MADŲ 
PARODA

Apreiškimo parapijos choro
RELIGINIS
KONCERTAS
balandžio 12, Verbų sekmadienį, 5 v. popiet 
Apreiškimo bažnyčioje

Per Atvelykį, balandžio 26, 
LMK Federacijos New Yorko 
klubas Kultūros Židinyje rengia 
Velykų stalą su tradiciniais Ve
lykų valgiais, margučiais. Prieš 
vaišes bus meninė programa. 
Lietuvišką poeziją skaitys Vy
tautas Valiukas ir Irena Veblai- 
tienė.

Helen Kulber gavo iš Baltųjų 
Rūmų prez. Reagano padėkos 
kortelę, nes anksčiau jį pasveiki
no gimtadienio proga.

Gale dovanas įteikė LB apy
gardos valdyba ir rengimo komi
tetas.

Dabar Tėv. L. Andriekus, 
OFM sukalbėjo invokaciją. Pra
sidėjo antra vakarienės dalis — 
šilti valgiai.

Dainuoja choras
Meninę minėjimo programą 

atliko Perkūno choras, vadovau
jamas Viktoro Ralio. Choras atli
ko penkias dainas: Vai broli, 
broleli mano, Vai toli, toli už 
Nemuno, Brahmso valsą, Drau-

Balfo 100-sis skyrius gegužės 
3 Kultūros Židinyje rengia tra
dicinę madų parodą, kurią savo 
kūryba paįvairins Andrius Ko- 
vol-Kovoliauskas, Julita Vens- 
kuvienė ir kiti. Drabužius mo
deliuos visa eilė grakščių ir 
gražių modelių. Jų tarpe bus 
Gražinos Tiškutės-Tucci sūnelis 
Sauliukas. Modelius palydės 
muzikės Nijolės Ulėnienės pa
rinkta ir pritaikyta muzika.

Žinomas prašmatnių drabužių 
kūrėjas Andrius Kovol, padeda
mas profesionalės modistės Gra
žinos Tiškutės-Tucci, šių metų 
žiūrovam ruošia staigmeną ir 
kviečia visuomenę tos progos 
nepraleisti.

Susidomėjimas madų paroda 
yra didelis. Jau užsakyta 14 
stalų. Įėjimo auka — 6 dol., 
jaunimui iki 12 metų — 3 dol. 
Parodos metu svečiai bus vaiši
nami kava ir pyragaičiais. Veiks 
ir atgaiva.

'**
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Choras ir solistė atliks
G. ROSSINI

STABAT MATER
Vadovauja VIKTORAS RALYS
Akomponuoja STEVEN FRANK

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI Į 
LIETUVIŲ KULTŪROS FONDO RENGIAMI 

Anatolijaus Kairio 
3-jų veiksmų komediją 

KU -KŪ
Dalyvauja Hartfordo dramos mėgėjų grupė 
Režisorlus VYTAUTAS ZDANYS 
Įvyks balandžio 11, fteitadlenj, 6 v.v. 

Kultūros Židiny
Po vaidinimo Kultūros Židinio žemutinėje salėje 

veiks užkandžių Ir gėrimų bufetas. 
Bus loterija

Įėjimo auka 65.00, Jaunimui Iki 18 m. 83.00.
LAUKIAME VISŲ!

KULTŪROS ŽIDINIO FONDO 
JAUNIMO SEKCIJA

Bus galima (atgyti b H lotų J rytinio pakraščio tautinių 
švontg, (vykstančių Hartfordo, gegužės 31.

Mli|

\ Balandžio 12, Verbų sekma
dienį, 5 vai. popiet Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje bus religi
nis koncertas. Tos parapijos cho
ras atliks Rossini Stabat Mater 
ir ištrauką iš C. Sasnausko Re- 
qniem — Libera me, Domine.

Chorui diriguos Viktoras Ra
lys, solo partijas atliks: Rasa 
Bobelytė, Astra Butkutė, Povilas 
Dulkė, Elizabeth Hyon, Birutė 
Malinauskienė ir Petras Tutinas. 
Vargonais palydės Steven 
Frank, kuris vargonininkauja ir 
veda parapijos chorą Ridge- 
wood. Jis yra koncertavęs vargo
nais su orkestru ir yra dirbęs su 
garsiuoju a.a. Virgil Fox. Jis ne 
tik visą koncertą palydės vargo
nais, bet dar atliks vieną Bacho 
kūrinį.

Po koncerto bus palaimini
mas Švč. Sakramentu.

Choras dabar yra padidėjęs 
ir atjaunėjęs. Nepaprastai uoliai 
rengėsi šiam koncertui. Religi
nių koncertų taip maža, ypač 
lietuviškose bažnyčiose. Tad 
kviečiami visi nepraleisti šios 
progos ir atsilankyti į pirmaei
lį koncertą.

R.

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

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3500. Vak., savaitgaliais: 201 
554-3756.
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LAISVES ŽIBURYS
švenčia 15-kos metų veiklos sukaktį.

Šia proga Bostono lietuvių dramos sambūris ir 
Lietuvių etnografinis sambūris stato 

ANTANO GUSTAIČIO

šviesios nuotaikos lietuviško kaimo dramų

SEKMINIŲ VAINIKAS
perpintą dainomis, šokiais ir humoru, 

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

REŽISUOJA AKT. ALEKSANDRA GUSTAITIENĖ 
DEKORACIJOS DAIL. POVILO MARTINKAUS 
SCENOS APŠVIETIMAS F1LM. ROMO ŠLEŽO 
GRIMUOJA RAŠYT. STASYS SANTVARAS

Po vaidinimo šokiai, grojant naujam ukrainiečių orkestrui.
Valgių ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse
Turtinga loterija
Baliui stalus iš anksto galima užsisakyti pas Blrutg Labutienę (212) VI 7-5550

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

Patartina bilietus įsigyti iš anksto paštu arba pas platintojus. Paštu: čekį atitin
kamai sumai Ir sau adresuotą su paito ženklu voką siųsti Llthuanian Radlo Club 
vardu 217-25 54 Avė., Baysidde N.Y. 11364.

PLATINTOJAI:

NEWJERSEY:
B. P. Macijauskas 990-6797; 8924415
K. PraMka 256-5224

NEW YORK:
N. P. BaltniHonls AX 7-0991
A. Diržys TA 74789 .

Visus atsilankyti kviečia

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 V AL. RYTO

Ž. Jurienė 441-7831 
E. KozlenO 296-0790

G.S. Kudirka 238-0724 
B.V. Labutis VI 7-5550

V. Vaatttauakas VI7-1296

LAISVĖS ŽIBURIO 
RADIJAS




