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MOŠŲ NUOLATINIS RYŠYS 
SU KENČIANČIA TAUTA

Lietuviai laisvame pasauly 
kasmet minim 1941 metų birže
lio masinių deportacijų dienas.

Mūsų tautos teisingesniam su
pratimui prisimintina, kad tautos 
genocidas prasidėjo nuo pat 
1940 metų birželio 15, kai Rusi
jos armija okupavo Lietu- 
tuvą. Nuo tos dienos ir pavie
niui, ir didesniais skaičiais, kaip, 
pvz., 1940 liepos 11-14, dingda
vo be žinios ar būdavo viešai 
suimami kuo nors žymesni lie-

nam kraštui, kiekvienai tautai 
nužmogintas žmogus, kiek gali
ma pasitikėti Maskva ir iš ten 
diriguojamu komunizmu.

Gerai daro visi, kurie mūsų 
tautos'likimo klausimą vis pri
mena valstybių ar religinėse 
aukštesnėse instancijose. Tačiau 
veikti reikia visiem, kiekvienam 
aplink save gyvu ir spausdintu 
žodžiu informuojant ir nutei
kiant individus ir visuomenę.

latinis kiekvieno mūsų uždavi* 
nyk.

tautos tragediją ir mūsų brolių 

kančias bei gyvybių aukas būtų 
per maža. Mūsų veikla, kova ir 
malda už savo tautą turi būti 
tiek nuoširdi, kad ji būtų visuo
tinė ir nesiliaujanti, pasiekianti 
ir dangų, ir visus žmones, kurių 
tarpe gyvenam, ir visus žemės 
gyventojus.

Ir tauta vergijoj, ir pavergėjai 
težino, kad lietuviai laisvame 
pasauly nesiliausim veikę ir 
meldęsi, kol nesibaigs tautos ne
laisvė ir kančios.

tuviai. Tai nesibaigė su 1941 
metų birželio 14-23 dienų masi
nėmis deportacijomis ir žudynė
mis Lietuvoj. Po 1944 metų, kai 
Lietuvą vėl okupavo Rusija, mū
sų tauta išgyveno dar baisesnių 
dienų. Tautos žudymas įvairiais 
būdais nebesibaigia iki šiai die
nai.

Šiandien dar neįmanoma at
spėti, ar kada nors sužinosim 
tikslų skaičių tautiečių, išžudytų 
Lietuvoj, Rusijos ir Sibiro ka
lėjimuose, vergų darbo stovyk
lose. Tikra yra tai, kad nė ta
lentingiausi rašytojai nesugebės 
atpasakoti kančių, kokias teko iš
gyventi mūsų žmonėm.

Mum nevalia to užmiršti ne 
iš keršto tiem, kurie už tai kalti, 
o dėl aukštesnių, gilesnių moty
vų. Tie kankiniai yra mūsų šei
mų nariai, giminės, mūsų tautos 
nariai. Jie reikalingi ne forma
laus retkarčiais, o nuolatinio pri
siminimo maldoj.

Tai priminti turim nuolat ne 
tik lietuviai lietuviam. Tą mūsų 
brolių likimą turim skelbti visur 
kitataučių tarpe, kad jie žinotų ir 
suprastų, kuo gresia kiekvie-

Tai yra ne vienos dienos, o nuo- Vysk. V. Brizgys

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Washington, D.C., vyksta pa
saulio episkopalų Bažnyčių arki
vyskupų ir vyskupų konferencija 
jų vienybei apsvarstyti, nes be
veik kiekvienas kraštas turi kiek 
skirtingą liturgiją ir skirtingas 
pažiūras į jų teologiją. JAV yra 
per 3 mil. episkopalų; prie jų 
priklauso įtakingiausios ir gar
siausios šeimos.

Nikaragvai netekus JAV teik
tos paramos, jai padėti dabar 
skuba Sov. S-ga ir jos satelitai. 
Maskva jai dovanojo 20,000 tonų 
javų, Libija suteikė 100 mil. dol. 
paskolą, o Kuba suteikė tech
nikinės paramos už 64 mil. dol.

Lenkijos primas kardinolas 
Stefan Wyszynski serga dėl virš
kinimo trakto negalavimų ir tu
rės ilgesnį laiką gydytis.

— Pavergtoje Lietuvoje pami
nėta rašytojos ir visuomenės vei
kėjos Gabrielės Petkevičaitės- 
Bitės (1861-1943) 120-ties metų 
gimimo sukaktis. Minėjimo iš
kilmės buvo surengtos Smilgių 
miestelyje prie Panevėžio. Į iš
kilmes buvo nuvykę rašytojai J. 
Aputis, B. Vilimaitė, E. Mez- 
ginaitė, V. Daunys, literatūros 
kritikai A. Zalatorius, J. Jasaitis. 
Apie G. Petkevičaitės visuo
meninę, pedagoginę ir litera
tūrinę veiklą kalbėjo J. Jasaitis. 
Jis yra parašęs ir monografiją 
apie G. Petkevičaitę. Sukakties 
proga Literatūra ir Menas spaus
dina buvusių sukaktuvininkės 
mokinių atsiminimus. Minėjimas 
įvyko Smilgių vidurinėje mo
kykloje.

— Rašytojas Vytautas Sirijos 
Gira jau sulaukė 70 metų (g. 
1911). Jaunystėje rašė eilėraš
čius, išleido jų kelis rinkinius, 
vėliau tapo romanistu. Jo kūry
boje atiduodama gausi duoklė ir 
partinei ideologijai. Jo sukaktis 
minima spaudoje, spausdinamos 
ištraukos iš jo veikalų.

— Vytautas Kazakevičius (iš
eivijos lietuvių kultūrinio gyve
nimo “žinovas”) vėl atsiminė 
Anglijoje gyvenantį poetą Vladą 
Šlaitą. Pasinaudoju •*isų spau
dos žiniomis, kad VI. Šlaitui jau 
60 metų, bet dar trūksta 5 metų 
iki pensijos \. Kazakevičius 
verkšlena, kad į dėl nusil
pusių akių jau pasidarė netinka
mas darbi" o lietuviai juo ne
pasirūpiną. Esą “Tarybų Lietu
voje” paliegęs poetas būtų aprū
pintas valstybės. V. Kazakevi
čius visai užmiršta, kokia skurdi 
pensininko dalia pavergtoje Lie
tuvoje (gal tik labai nusipelnę 
komunizmo statybai, gauną 
personalines pensijas, pra
bangiai gyvena). Ta pačia proga 
V. Kazakevičius guodžia, kad 
Vaga Vilniuje esanti numačiusi 
išleisti VI. Šlaito poezijos rink
tinę “Be gimtojo medžio”.

mokslui. Tai tau ir laisvė! Apie 
kultūrinę laisvę tėra tik tuščios 
propagandinės kalinis! Net 
mokslas turi tarnauti partijai. 
Partijos siaurapročiai moko net 
mokslininkus, kaip kurti mokslą. 
Akademikų susirinkime kalbėjo 
Akademijos prezidentas J. Ma
tulis, Kauno medicinos institu
to rektorius Z. Januškevičius, 
Akademijos viceprezidentas J. 
Požėla, Akademijos skyrių sek
retoriai V. Statulevičius, L. Kai
riūkštis, V. Niunka. Buvo svars
tomi Akademijos uždaviniai vie
nuoliktajam penkmečiui.

— Pavasarinės “dailės dienos” 
pradėtos būrio dailininkų iš
vyka į Biržų rajono kolchozus. 
Dailininkai įpareigoti nutapyti 
komunistinių pirmūnų portretus, 
kaimo kultūros “laimėjimus”. 
“Dailės dienos” tęsis ilgiau ne
gu mėnesį.

— Vilniuje, Kaune, Panevėžy
je, Šiauliuose, Anykščiuose ati
darytos dailės darbų parodos. 
Parodose dalyvauja tapytojai, 
grafikai, skulptoriai, karikatūris
tai, akvarelistai.

— Pavergtos Lietuvos žurnk- 
listų sąjunga paskyrė kelias 
V. Kapsuko vardo premijas už 
propagandinius rašinius. Tas 
premijas gavo Juozas Baušys, 
Vidmantas Paplauskas, Sigitas 
Blėda ir Antanas Naujokaitis. 
Straipsniai buvo apie socialisti
nį jaunimo auklėjimą ir apie so
cialistinį dirbančiųjų lenktynia
vimą.

— Vėl paskelbtas politinio 
plakato ir atviruko konkursas. 
Plakatai ir atvirukai “turi išreikš
ti Lietuvos TSR darbo žmonių 
laimėjimus, įgyvendinant komu
nistų XXVI suvažiavimo nutari
mus, išreikšti spartuolišką dar
bą, proletarinio internaciona
lizmo tradicijas, propaguoti so
cialistinį gyvenimo būdą.” At
skira plakatų tema — statybi
ninkų darbas. Premijos nedide
lės: 350 rb., 250 rb. ir 200 rb.

Palestinos išlaisvinimo orga
nizacija pagrasino padidinti po
litinę veiklą JAV interesam Art. 
Rytuose pakenkti, jei JAV nesu-
tiks padaryti nuolaidų, spren
džiant palestiniečių reikalus.

, JAV ir 14 Vakarų valstybių

Voroneže, kur kai kurį laiką 
lietuvių gimnazijoje mokėsi 
poetas Julius Janonis, viena vi
durinė to miesto mokykla pava-

sutiko atidėti 4 metam Lenki
jos 2.6 bil. dol. skolos grąžini
mą ir tuo pašalino Lenkijos 
bankroto pavojų, bet Lenkijos 
vyriausybė turėjo pasižadėti im
tis griežtų taupumo priemonių, 
kurios sumažins pragyvenimo 
lygį ir padidins nedarbą.

dinta Janonio vardu. Joje įsteig
tas Juliaus Janonio muziejus, 
kuriame jau esą surinkta nemaža
biografinės medžiagos.

— Pavergtoje Lietuvoje dar
vis nesibaigia komunistų parti
jos suvažiavimo atorūgos. Net 
Liet. Mokslo Akademijos visuo
tinis susirinkimas balandžio 
pradžioje Vilniuje svarstė suva
žiavimo nubrėžtus uždavinius

už plakatus, už atvirukus dar 
mažesnės.

— Naujų muzikos kūrinių per
klausoje muzikos kritikai susi

pažino su V. BudrvvičiMM ope
ros “Giedrė” klavym. Operai 
libretas sukurtas K. Inčiūros, pa* 
gal S. Čiurlionienės piešę “Dvy
lika brolių juodvarniais laksčiu
sių”. Taip pat iš įrašų pagrota 
Giedriaus Kuprevičiaus “Disko- 
fonija”.

— Architektų sąjungoje su
sirūpinta Lietuvos kapinių este
tiniu vaizdu. Architektė G. Mik- 
nevičienė paruošė referatą, ap
žvelgiantį Lietuvos kapų tvarky
mą, pažvelgė ir į kapų tvarky
mą svetimose šalyse, pabrėžė, 
kad Lietuvos kapų tvarkyme 
esą daug trūkumų. Problema ky
lanti ir dėl to, kad valdžia kapų 
tvarkymui neteikianti paslaugų, 
kad nesą miestuose ir rajonuo
se kvalifikuotų tos srities patarė
jų. Numatyta sušaukti tarpžiny
binį organizacijų pasitarimą.

— Literatūros ir Meno savait
raštyje (Nr. 14) keli literatū
ros kritikai — V. Areška, S. Ge
da, R. PakalniSkis, E. Matuze- 
vičius, T. Rostovaitė, V. Rubavi
čius ir S. Žukas — apžvelgia 
pavergtos Lietuvos 1980 metų 
poezijos derlių. Daugjmas kriti
kų pasisako, kad metai poezijos 
laukuose buvę turtingi, tačiau 
tikrai nauja nedaug pasakyta. 
Kai kurie poetai mėginę imituo
ti ankstesnių metų poezijos lai
mėjimus, bet tas imitavimas ir li
kęs tik tolimas aidas. Išskirti
nėmis tų metų poezijos knygo
mis kritikai laiko Jst. Marcinke
vičiaus rinkinį “Būk ir palai
mink”, A. Bernoto “Paglostyk 
žolę”, R. Keturakio “Veidą ma
tau” ir L. Gutausko “Svetingu
mo namai”. Iš žymesnių poezi
jos kritikų minimi V. Kubilius, 
R. Pakalniškis, V. Areška, V. 
Sventickas ir V. Daujotytė.

— Vilniaus pedagoginio insti
tuto dainų ir šokių ansamblis 
Šviesa, įsisteigęs 1954, šių metų 
pradžioje Vilniuje surengė jau 
tūkstantąjį koncertą. Ansamblio 
repertuare daug lietuvių kompo
zitorių kūrinių. Atiduodama 
duoklė ir partiniams reikalavi
mams.

— Gegužės mėnesį Kaune ir 
Vilniuje numatomas sąjunginis 
filmų festivalis. Iškilmingas ati
darymas įvyksiąs Kauno sporto 
rūmuose. Užbaigimas būsiąs 
Vilniaus operos ir baleto rūmuo
se. Ir Lietuvos kino studija rū
pestingai festivaliui ruošiasi.

— Vėl iškilmingai pagerbti 
Lietuvos pavergėjų kapai. Vil
niaus Antakalnyje prie raudon
armiečių kapų nuolatos dega 
“amžinoji ugnis”. Bet to neuž
tenka. Vis surandama progų dar 
ypatingai tuos kapus pagerbti. 
Raudonosios armijos ir karo 
laivyno dienos proga į Antakal- 

inio kapines atsilankė visokių ko
munistinių komitetų ir valdybų 
atstovai, karo veteranai, Lietu
voje susisukę šiltas gūžtas. Bu
vo net moksleiviai atvaryti su 
gėlių puokštėmis.

Pr.N.

IŠ LIETUVOS K.B. KRONIKOS
(atkelta iš 1 psl.)
ti pogrindžio literatūrą. Be to, 
teisiamasis savo ryžtą suformu
lavo pagal šv. Ignaco maldos žo
džius: “ .. .duoti ir neskaičiuo
ti, kovoti ir nežiūrėti žaizdų, 
dirbti ir neieškoti poilsio, auko-

Dr. Tono Remeikio knygos pristatyme balandžio 4 Kultūros Židinyje simpoziumo «!> 
dalyviai. U k. dr. Bronius Nemickas, Gintė Damušytė, Vytautas Vaitiekūnas, Vladas m 
šakalys. Nuotr. V. Matelio
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VALDAO C. DUOBA, lietuvio advokatas. 357 LarkhsM Road., Best 
Northporth, N.Y. 11731. Tol. 515 355-3740. Namų telefonas vakarais 
tik Išimtinais atvejate 510 757-3071. New York© ofteas Lito patalpose: 
00-01 114th 8L, Rtehmoad HM, N.Y. 11410. TsL 312 441-2011.

Aucrs FLORIST SHOP. lietuviškam rajono — Itotuvlėka gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 340-5454-0527; vakarti 0354145 
107-04 Jamaica Avė., Richmond Hlll, N.Y. čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 04-02 Jamaica Avo. (prie Forost 
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 290-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME - Moderni koplyčia, Air- 
condltioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensod Manager and Notary 
Public, 000 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tolxoira, Jr. laidotuvių direktorius, Now- 
ark Office: 420 Lafayotte St (Cor. Wllson Avė.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIULIO Real Estato, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avo., Woodhaven, N.Y. Telef. 047-2323 
(namų tolef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušlo klljentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. W Inte r Gardon Tavom. 
1883 Madison St, Rldgowood, N.Y. 11227. Telef. 821-8440. SaM vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlnlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventoms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Blvd, Coroni, 
Oueens, N.Y. 11380. Telef. 779-5150.

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compluto- 
riai, įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuoįatea Ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tol. (510) 757-0055.

y-tY /AT) TT\ A Rezidencine* Ir KomercMe Nuosavybė 

Į J |y | l J/\ Apartmentei • Kondomimurnai • Nuomavime*

DTAT ra Angelė E. Karoienė -IVl-UA 1-i Ln KKALTO* • • • BKOKZS • • • SOTAMY
T? cnp A T11? 570* 8ovievord,«. Retcrtburų Scoch.PI. >5700 , 
JLO 1. A 1 JU Telefono* (815) >40-2440. Vfltare (ėl5) 545-17* Į

LORENCE CONTRACTING CO., INC.
Antanas ir Edvardas Lorence atlieka įvairiausius namų įrengimo, 

patobulinimo Ir pataisymo darbus. įrengiamos modernios Holtyvrood 
stiliaus virtuvės, vonios kambariai, atliekami staliaus darbai, namas 
apklojamas aliuminijaus plokštėmis, taisomi stogai, atliekami dažymo 
darbai, įdedami aliuminijaus langai, sutvarkomas šildymas Ir kiti kanalk 
zaciįos įrengimai, įrengiamas rūsys, atliekami cemento darbai Ir kitokio 
patarnavime L Adresas: .85-38 89th St, Woodhavon, H.Y. 11421.
Telefonas 212 849-2731 arba 441-2489. Kalbama angliškai, lenkiš
kai ir ukrainietiškal.

*EW JERSEY, NEW YORK — Lietuvos Atsiminimai, ėoštad. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlr. adresas: 234 Sunllt 
Dr., Watchung, N J. 07060. Telef. (201) 753-5830.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 910 
vaL ryto WHBI 1053 FM. Romas Kazys, 217-25 54th Avė, BaysMe, 
N.Y. 11364. Tai. 212 229-9134.

tis ir negalvoti apie atlyginimą; 
atlyginimas už tai tebūnie tobu
las išpildymas Tavo šventos ir 
dieviškos valios”.

Trečią dieną paskutinį žodį 
pasakė Povilas Buzas. Jis kalbė
jo labai trumpai, paliesdamas 
tai, kad šiuo metu Lietuvoje 
nėra tikėjimo ir spaudos laisvės.

Po pietų buvo perskaitytas 
sprendimas: Anastazas Janulis 
baudžiamas 3.5 m. griežto reži
mo lagerio, o Povilas Buzas 
— 1.5 m. griežto režimo lage
rio bausme. Nuosprendis buvo 
taip pat perskaitytas dalyvaujant 
tik rinktinei publikai, bandžiu
sius įeiti į salę, su didžiausiu 
triukšmu išvijo iš teismo rūmų.

Po teismo būrelis tikinčiųjų, 
norėjusių dalyvauti šiame teis
me, kartu su nuteistųjų giminė
mis nuėjo į Kaišiadorių katedrą. 
Suklupę prie tautos kankinio ar
kivyskupo T. Matulionio kapo, 
meldėsi Už nuteistuosius, už 
Bažnyčios priešus, dėkojo Die
vui, kad Katalikų Bažnyčia Lie
tuvoje pasipuošė dviem naujais 
kankiniais, kurie savo katorgą 
sovietiniuose lageriuose pa
aukos už Tautos ir Bažnyčios 
laisvę.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

66-86 80 ST, MIDDLE V1LLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA - 
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS 

1533 + 1976

KELIONĖS Į LIETUVĄ — 1981

kovo 25-balandžio 3 —5877 
balandžio 15-24 — 5977 
gegužės 2-11 — 31,019 
gegužės 7-10 — 01^19 
gegužės 13-22 — 31^79 
gegužės 13-20 — 01,130 
gagaMe 21-30 — 81,100 
birželio 4-13 — 81,140 
Mržella 10-27 — 81,140

liepos 0-17 — 81^00 
liepos 20-20 — 81,112 
rugpjūčio 3-14 -81380 
rugpMėlo 3-12 -81,112 
rugp. 18 — rage. 3 — 81,382 
rugsėjo 3-12—81,140 
ragoėja 17-38 — 81 jOOO 
rage. 24 — epelio 3 — 81350 
epeHoO-17 —81>10

VYTIS TRAVEL 
21MKNAPFrm«T 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
Tat 212 7BB43B0
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Balandžio 16 suėjo 30 metų, 
kaip Darbininkas Brooklyne iš
leido pirmąjį savo numerį. Kaip 
greitai laikas bėga! Kiek metų 
pro šalį prašoko, daug ką visai 
iš atminties ištrindami. Pažvel
kime į praeitį —- kodėl taip at
sitiko ir kada?

PRIEŠ 30 METŲ DARBININKAS 
ĮSIKŪRĖ BROOKLYNE

Pasiaukojimas Marijai

Lietuva, paskutinė Europoj 
priėmusi krikščionybę, išplėtojo 
ypatingą pagarbą Marijai. Net 
keletas popiežių Lietuvą vadino 
Marijos Žeme.

Tuoj po Lietuvos krikšto Vy
tautas Didysis pastatė 26 baž
nyčias, ir Marija buvo pasirink
ta globėja net 14 tų bažnyčių. 
Nepriklausomoj Lietuvoj 21 
nuošimtis visų bažnyčių turėjo 
Marijos vardus.

Dievo Motinos kultas neapsi
ribojo vien šaltų bažnytinių pa
statų pavedimu jos garbei. Ti
kėjimo tiesos apie Mariją giliai 
ir sąmoningai išgyventos. Karšta 
lietuvių meilė ir atsidavimas 
Nekalčiausiai Mergelei prasi
veržė ir gausiom išorinėm pa
maldumo išraiškom.

Kiekvieną sekmadienį dau
gely Lietuvos bažnyčių prieš 
pagrindines pamaldas būdavo 
giedamos valandos ar “gadzin- 
kos” apie Nekaltai Pradėtą Ma
riją. Pamaldom pasibaigus būda
vo giedamas septynių Marijos 
skausmų ir džiaugsmų vaini
kėlis, arba “karunka”.

Gegužės mėnesio žiedai buvo 
skiriami Nekalčiausiai Mergelei, 
puošiant jos altorius ar paveiks
lus gegužinėm pamaldom. Tiek 
bažnyčiose bei koplyčiose, tiek 
tolimesnių vietovių seklyčiose 
gausūs lietuvių būriai rinkosi į 
taip pamiltas gegužines pamal
das. Nebuvo svetima tikinčiam 
lietuviui ir rožančiaus malda, 
kuriai buvo skiriamas spalio mė
nuo.

Per gruodą ir sniegą skubėda
vo lietuviai dar prieš aušrą į 
ankstyvas rarotų mišias, pašvęs
tas Marijos garbei. Klimato są
lygos, nuotoliai, susisiekimo 
priemonių nepatogumas nesu
darė pamaldiem lietuviam kliū
čių keliauti į gausias Marijos 
šventoves.

Lietuviai, amžių tėkmėj paty
rę daugybę nelaimių, okupacijų, 
plėšimų, baudžiavos, epidemijų 
atvejais, savo vargą religiniame 
liaudies mene gretino su Kris

taus ir Marijos skausmais. Prie 
kryžkelių ir palaukių Rūpintojė
lis Kristus, skausme parimęs, 
žvelgdavo į lietuvių tautos ke
lią. Panašiose koplytėlėse daug 
kur buvo vaizduojama ir Sopu
lingoji Dievo Motina, septyniais 
kalavijais perverta širdimi, su Iš
ganytojo kūnu ant kelių.

Lietuva Marijai buvo paauko
ta net dviem atvejais. Pirmą 
kartą Marijai Lietuva paaukota 
kartu su Lenkija. Tai įvykdė 
Lvove karalius Jonas Kazimieras 
1656 balandžio 1. Antrukart Lie
tuva buvo paaukota Marijai Ro
moj 1951 gegužės 13. Minint 25 
metų sukaktį nuo Lietuvos baž
nytinės provincijos įsteigimo, 
laisvajame pasauly esą lietuviai 
vyskupai, susirinkę Romon, da
lyvaujant Romos lietuviam, iškil
mingai paaukojo Lietuvą Nekal
čiausiai Marijos Širdžiai. Tokių 
pasiaukojimų buvo pageidavusi 
pati Marija savo apsireiškimuose 
Fatimoje. Tas lietuvių vysku
pų ir lietuvių tikinčiųjų pasiau
kojimas vėliau buvo viešai pa
kartojamas daugely lietuvių pa
rapijų laisvame pasauly.

Istorijos eigoj Marija paro
dė, kad ji mato ir įvertina lie
tuvių jai skiriamą meilę ir atsi
davimą. Gausiose lietuvių šven
tovėse įvairiais stebuklais ji 
lengvinčrtietuvių vargus. Iš Auš
ros Vartų ji siuntė savo palai
mą mūsų proseneliam. Religinių 
sutemų dienose, tikėjimui pa
tekus į sunaikinimo pavojų, kai 
anot tos giesmės, “Žemaičių 
žemėj taip mažai, septyni tiktai 
kunigai”, 1608 Šiluvoj apsireiš
kė Dievo Motina, patvirtindama 
savo motinišką meilę ir globą.

Nūdien, tėvynei kenčiant sun
kią priespaudą, Marijos pagalba 
mum ypač reikalinga. Lietuviai 
pavergtoj tėvynėj ar Sibiro 
tundrose kreipia į ją savo akis. 
Sibiro mergaičių maldaknygėj 
atsispindi dabarties kenčiančio 
lietuvio maldavimas. Viltį stipri-

Msoioginė kova
Prieš pirmąjį pasaulinį karą 

Amerikos lietuvių tarpe buvo 
nemaža ideologinė trintis, tie
siog kova. Plačiai veikė socialis
tai. Jie parodė daug veržlumo, 
sumanumo. Iš jų išriedėjo ko
munistai, taip pat gana veržlūs. 
Atsirado ir nuosaikesni tautinin
kai. Sujudo ir katalikai, kad juos 
kiti pešioja. Ir jie ėmė organi
zuotis. Visi stengėsi turėti savo 
laikraščius, per spaudą skleisti 
savo mintis. Taip ir išaugo ano 
meto gausi spauda.

Bostone tada ėjo Keleivis. Tas 
pats, kuris prieš porą metų susto
jo. Jis buvo leidžiamas kairiųjų, 
socialistų, gana aštriai kovojo 
prieš religiją, prieš kunigus. 
Bostone jis darė nemaža įtakos.

Tuo reikalu susirūpino kun. 
Fabijonas Kemėšis, šviesus 
žmogus, įkūręs čia Amerikoje 
bent kelias katalikiškas draugi
jas, vėliau grįžęs į Lietuvą ir 

na įvykiai Skiemonyse 1962 
ar Velykiuose 1964.

Išeivijos gi lietuviai, pakarto
dami savo ištikimybę Marijai, 
jos vardu pastatė dvi puošniau
sias koplyčias — Washingtone ir 
Vatikane. Nesiribojant šių šven
tovių atbaigimu, lietuviai kiek- 
vieneriais metais, o ypač šiais 
sukaktuviniais, kviečiami ir dva
siškai atnaujinti savo pasiaukoji
mą Dievo ir visų Mūsų Moti
nai Marijai. Tai geriausias lai
das užtikrinti ir mūsų pavergtai 
tėvynei šviesesnę ateitį.

Clevelando Grandinėlė atlieka programą per jaunimo meno Šventę. Šokėjas A. Na
gevičius SU merginom. Nuotr. V. Bacevičiaus

profesoriavęs Žemės Ūkio Aka
demijoje Dotnuvoje.

Kaip gimė DnrblnMtM
Norėdamas sumažinti socia

listinio laikraščio įtaką, jis orga
nizavo naują laikraštį. Pirmiau
siu jis suorganizavo darbininkų 
šv. Juozapo draugiją, kuri buvo 
plačiai pasklidusi, ypač Naujojo
je Anglijoje. Draugija sutelkė 
katalikus darbininkus. Kilę iš 
katalikiško krašto, užaugę katali
kiškose šeimose, jie mielai jun
gėsi į tas draugijas.

Steigėjas išleido ir laikraštį 
ir pavadino jį Darbininkas, kad 
tiem paprastiem žmoneliam, 
darbininkam būtų savas, priei
namas, suprantamas, kad kalinėtų 
apie jų reikalus.

Pirmas Darbininko numeris 
pasirodė 1915 rugsėjo 19 Bosto
ne. Ėjo tris kartus per savaitę, 
nuo 1925 metų — du kartu per 
savaitę. 1920 Bostone draugija 
įsigijo didelius namus ir ten įkū
rė spaustuvę ir redakciją.

Pirmieji redaktoriai
Pirmuoju redaktoriumi buvo 

steigėjas kun. Fabijonas Kemė
šis, paskui vyr. redaktoriumi il
gai buvo prel. Kazimieras Ur
banavičius. Redakcijoje dar 
dirbo kun. Vincas Taškūnas, 
rašęs gana aštrius poleminius 
straipsnius, vėliau grįžęs į Lie
tuvą, išvežtas į Sibirą. Dirbo 
dar Pr. Gudas, ilgai čia triūsė 
Antanas Kneižys. Kurį laiką dir
bo Juozas Laučka, Kazimieras 
Čibiras. Nuo 1950 sausio 20 
pradėjo redaguoti prof. Simas 
Sužiedėlis, istorikas.

Laikraštis buvo kovos ginklas, 
drauge stiprino ir savo bendruo
menės narius. Taip pamažu jis 
nuramino aštrius išsišokimus ir 
davė gilią pozityvią krypti — 
ginti, statyti, atkurti Lietuvą, 
okupacijų metais — kovoti dėl 
jos išlaisvinimo.

Pradnda pavargti
Kaip prieš pirmąjį pasaulinį 

karą lietuviškas gyvenimas buvo 
laliai dinamiškas ir net kunku
liavo, taip prieš antrąjį karą tas 
gyvenimas vis labiau aprimo. 
Žmonės pradėjo pavargti. Spau
da išseko. Trūko žmonių ir lėšų.

Sumanymas apjungti
Tada lietuviam pranciškonam 

vadovavo Tėv. Justinas Vaškys, 
veiklos žmogus. Jam ir kilo min
tis — apjungti kelįs katalikiš
kus laikraščius, kad vietoj jų ei
tų tik vienas laikraštis ir būtų 
pažangus ir ilgai išsilaikytų.

Gyvendamas tada Ken- 
nebunkporte, Maine, jis turėjo 
progos dažnai lankytis Bostone. 
Ten patyrė Šv. Juozapo draugi
jos padėtį, Darbininko laikraščio 
finansinį stovį. Viskas pamažu 
grimzdo. Taip jis sugebėjo pa
veikti draugijos valdybą, direk
torius, kad šie 1950 birželio 5 
perleido Darbininką ir visą 
spaustuvę.

Gavęs Darbininką, jis lengvai 
susitvarkė Pittsburghe, nes ten 
buvo lietuvių pranciškonų 
vienuolynas. Ten ėjo Lietuvių 
Žinios. Paveikęs vietos lietuvius 
kunigus, jis gavo ir Lietuvių Ži
nias.

Brooklyne ėjo Amerika. Ir ji 

vargo, pamažu skurdo. Čia pasi
maišė Tėv. Justinas Vaikys. Pa
dedamas lietuvių klebonų, jis 
apsilankė pas vyskupą ir gavo 
leidimą čia kurti vienuolyną 
ir spaudos centrą.

Perkeliamas Darbininkas
Tai buvo 1951 metų pavasa

rį. Balandžio pradžioje iš Bosto
no buvo perkeltos spaustuvės 
mašinos ir pats laikraštis. Pri
siglausta tada Amerikos laikraš
čio redakcijoje ir spaustuvėje. 
Čia 1951 balandžio 16 buvo at
spausdintas naujas Darbininko 
numeris, kur prie pagrindinės 
antraštės dar buvo pridėta — ap- 
jitngęs Ameriką ir Lietuvių Ži
nias.

Darbininko išvežimas iš Bos
tono buvo vietiniam skaudus 
įvykis. Buvo prie jo pripratę. Ki
lo daug kalbų, nepasitenkinimų. 
Tad pirmasis numeris, atspaus
tas Bnx>klyne, buvo net lėktuvu 
nuvežtas į Bostoną, kad ten 
laiku pasklistų.

Dar ilgokai Bostonas buvo 
gana jautrus tam reikalui, mėgi
no leisti net naują savo laikraš
tį, bet — neišsilaikė.

Pranciškonai greitai nupirko 
Bushwicko sekcijoje namus ir 
ten įkūrė vienuolyną, o greti
muose dviejuose namuose įkūrė 
spaudos centrą. Čia spausdino 
Darbininką, Aidus, Ateitį, Var
pelį, Karį, Tėvynės Sargą ir dau
gel kitų leidinių.

Ateina nauji redaktoriai

Su pirmu čia išleistu numeriu 
į redakciją įsijungė buvęs Ame
rikos redaktorius Albinas Gra- 
žiūnas. Į redakciją dirbti ateina 
neseniai iš Vokietijos atvykęs 
Paulius Jurkus, kun. V. Darnu
sis. 1952 sausio mėn. atvyksta iš 
Vokietijos prof. Juozas Brazaitis- 
Ambrazevičius, gabus žurnalis
tas, redaktorius, lituanistas, li
teratas ir politikas. Jis įsijungė į 
Darbininką ir buvo viena iš pa
grindinių jėgų, iškėlęs laikraštį 
savo apžvalgom. Darbininko re
dakcijoje jis dirbo per 20 metų, 
iki savo mirties 1974.

Redakcijos sudėtis keitėsi, iš
ėjo kun. Viktoras Dabušis ir pas
kui vėl grįžo, išėjo Albinas Gra- 
žiūnas, atėjo Tėv. Modestas Ste- 
paitis. Ir tas išėjo ir vėl grįžo, 
kol gale buvo paskirtas Varpe
lio redaktoriumi ir maždaug 
prieš 18 metų žuvo motociklo 
katastrofoje.

(nukelta į 4 psl.)

PRANAS MUNDEIKIS ------------------------------------------------ -

___________ G I G I____________

Ne, čia nebuvo nieko juokin
go. Gigi pasidarė visų šitų namų 
džiaugsmas. Ji buvo labai links
mo būdo: mokėjo ir mėgo žaisti. 
Visi pavargdavo — tik ne Gigi. 
Savas — ne savas, svečias — ne 
svečias, visus sutikdavo su ta 
pačia meile ir visus užimdavo 
su tuo pačiu linksmumu.

Bet ir ii buvo ta. kuri norėjo, 
kad ir ją užimtų, nors visiems 
atrodydavo, kad ji buvo ta, kuri 
užima.

Jos akys buvo didelės ir gra
žios, dantukai balti, ir labai ries
ta nosytė tarp tų dviejų dide
lių, rusvai juodų akių.

Nors ji buvo nedidelio ūgio, 
gal kiek žemoko stogo, bet žva
lumas jos buvo neišsakytas. Net 
nespėdavai pamatyti, kaip ji, 
pradžiuginusi vieną namų kam
pą, tuojau pat linksmindavo kitą.

Tą tai jau visi buvome paste
bėję, kad Gigi išskirtinę meilę 
turėjo šeimininkų sūnui Paul. 
Nors, tėvams nematant, Paul ją 
ir apmušdavo, bet, neskaitant 
visų tokių šeimyninių mažmo
žių, juodu tikrai vienas kitą la
bai mylėjo: jau turėjo galybę 
bendrų žaidimų. Vienas ii tokių 
išskirtinių malonumų juodviem 
būdavo, ilgiau pašėlus po trobą, 
sugulti ant plikų grindų, o po to, 

palindus po fortepijonu, pasibu
čiuoti. O kai Paul alkūnėmis už
sidengdavo veidą, kad Gigi ne- 
besurastų jo lūpų, tai ji susi
rasdavo Paul ausis ir, ta savo 
maža, riesta nosyte jas pakutenu
si, palaižydavo liežuviu.

Tada Paul, net žviegdamas 
iš juoko, pašokdavo nuo grindų, 
ir juodu vėl siausdavo po visą 
trobą, kol apversdavo visą namą.

Nereikėtų, manau, nė sakyti, 
kad diena iš dienos, metai iš me
tų visa Sudargu šeima Gigi vis 
labiau pamilo. Ne, visai ne dėl 
to, kad pagal visus popierius 
Gigi buvo ne tik teisėto, bet ir 
kilmingo gimimo. Negalėjo būti 
nė abejonės, kad ją mylėjo ir visi 
Sudargu draugai. Sakysim, ne 
sykį ją glamonėjo ir bučiavo 
didysis režisierius ir dramatur
gas Duba, arba tokia asmenybė, 
kaip ponas Guldinskas. Netgi 
Sudargienės brolis kunigas.

Kaip matote, nė vienas neiš
vengė Gigi meilumo, nors ir bū
tų gyvenęs tūkstantį mylių to
liausiai.

Sykį toks atsirado Sudargu na
muose, jau ir prapuolęs. O daili
ninkas Bumeika taip į Gigi įsi
žiūrėjo, kad vieną dieną, niekam 
nieko nesakęs, atsivežė dažus ir 
pradėjo tapyti jos portretą. Tuo 

keisčiau, kad nenorėjo kalbėti 
apie tokio portreto kainą. Bet ir 
Bumeika nesuprato vieno daik
to: kada natūra yra graži, nebeį
manoma nutapyti gražiau. Tuo 
labiau, kad ir dvasinio Gigi pa
saulio buvo neįmanoma perkelti 
į jokią drobę.

Sakykim, kas kada būtų pajė
gęs nutapyti tą nesuvaldomą Gi
gi judrumą? Argi tai Gigi pabū
ti nors minutę nesukrutėjus? Ar
gi tai Gigi ilgam išlaikyti tą pa
tį dvasinį momentą?

Visi matėme, ir pats dailinin
kas matė ir su skausmu prisi
pažino, kad Gigi portreto nuta
pyti nesugebėjo.

Kaip ponai Sudargai, taip ir 
Sudargą didelis draugas Gul- 
dinskas dar bandė prikalbinti 
dailininką Bumeiką, kad taip 
greitai nepasiduotų; kad paban
dytų iš labai geros fotografijos. 
Nors pradžioje dailininkas Bur- 
neika apie bet kokį portretą 
iš fotografijos nenorėjo nė girdė
ti, bet pagaliau leidosi perkal
bamas. Ypač kai ponia Sudargie- 
nė taip nuoširdžiai įtikinėjo, kad 
šiandie spalvota fotografija be 
galo tiksliai perduota natūrą.

Kada ponai Sudargai, dar ir 
pono Guldinsko padedami, at
rinko pačias gerąsias fotografijas, 
Bumeika tik pasižiūrėjo, o pasi
žiūrėjęs nusijuokė:

— Kaip jūs galėtumėte per 
vieną įimtąją sekundės pagauti 
visą Gigi dvasią, jei man per tre
jetą valandų nepasisekė!

Tuo, atrodo, tą kartą viskas ir 
pasibaigė. Gigi ir toliau žaidė, o 
žaisdama iš naujo visus linksmi
no. Jos gyvenimas pasidarė ne 
tik surištas su ponų gyvenimu, 
bet ir prie jo pririštas: Gigi 
pasidarė kaip tų namų dalis, 
kaip tiems namams reikalingas 
rakandas. Ponia Sudargienė ir 
Gigi pasidarė kaip vienas kū
nas: juodvi nebesiskyrė nei die
ną, nei naktį. Kur ponia Sudar
gienė ėjo, ten ir Gigi kartu: 
į krautuvę, į virtuvę, į kiemą, 
į svečius. Jeigu ponia Sudar
gienė retkarčiais ir patardavo 
Gigi vienai pabūti namie, tai 
šitaip apleista Gigi nieko kito 
nebedarydavo, kaip tiktai verk
davo. O labiausiai Gigi kentė
davo tomis dienomis, kai ponia 
Sudargienė nuspręsdavo nepa
likti Gigi vienos su “kavalie
riais”. O tokių nelemtų norų 
atsirasdavo pas Gigi. Nėr ko čia 
stebėtis, kad ir moteriškasis pa
saulis jai pasidarydavo aktualus.

Tartie, rodos, ir tebuvo mo
mentai, kada Gigi labai kentė
davo: liūdnumas užguldavo jos 
dideles, gražias akis, nosytę 
Čiaudulys suspausdavo, nebebū
davo ypatingo noro net išdykau
ti! Jos didžiausiai draugei poniai 
Šudargienei nematant, ji pasi
stiepdavo prie vieno lango, prie 
Rk> lango — gal pamatys kokį 
tirs prt> šalį praeinantį, ir vis, 
slaptomis atsisukdama, žiūrė
davo, ar jos ponia Sudargienė 
nemato.

Gigi labai bijodavo, kad kas iš 
jos nepasijuoktų, ypač jos di
džiausia draugė ponia Sudargie
nė.

Ir susirūpino Gigi, vis daž
niau atsidusdama ir vis skau
džiau prisimindama, kaip, leng
vabūdiškai pamilusi Sudargus, 
jau pražaidė visą jaunystę.

Juo toliau, juo mažiau Gigi 
besitikėjo iš dar ateinančiųjų 
metų ir dienų, nors su visa savo 
šuniška meile širdingiausiai te- 
besistengė įtikti Sudargams ir 
neprarasti savo buvusio links
mumo.

Pataikavimas yra vienas reika
las, o nuoširdi draugystė — jau 
visai kitas.

Ką Gigi iš tikrųjų dabar gal
vojo, kas ją žino, bet jos šuniš
kai natūrai kito kelio nebesima
tė: ji buvo jau ponų Sudargu 
namų narys, jiems kažkada rei
kalingas rakandas.

Ar Gigi dabar tebebuvo Su
dariam tiek pat reikalinga, kada 
ir jos mylimiausias Paul jau 
buvo dabar kolegijos studentas, 
— kas tą begalėjo pasakyti? 
Tuo labiau, kad ir pats ponas Su
dargas, dabar jau senstelėjęs, 
nebe kartą pasakė Gigi tiesiai į 
akis:

— Ko čia dabar trinies: man 
į kojas, kaip sena pana?

Anksčiau ponas Sudargas nė 
karto šitaip nėra kalbėjęs: Gigi 
atsimena. Pakreipė savo ausis, 
vieną žemyn, kitą aukštyn ir už

siklausė šitokio, lyg tai labai 
meilaus, pasijuokimo.

Atrodo, suprato Gigi, ką reiš
kia šitie pono Sudargo žodžiai, 
kad ir juokais pasakyti, nes atsi
duso lygiai taip, kaip būtų atsi
dusęs kiekvienas žmogus, į sun
kumus patekęs. Tuo labiau, kad 
ir ponui Sudargui tokių žodžių 
antru kartu kartoti nebereikėda
vo, nes Gigi, kiek patylėjusi, 
pasitraukdavo bent porą žings
nių į šalį ir atsisėsdavo kur nors 
labai netoli nuo savo pono kojų: 
parodyti, kad jos sena draugystė 
dar nepasibaigusi.

Tokiais atsitikimais pačioje 
pradžioje ji visai nebežiūrėdavo 
į tą savo poną, o po to, vis drą
siau pakreipdama šonais tas 
savo dideles, tamsias rudas, be
veik juodas akis, ko neverkda
ma parodydavo ponui Sudargui 
savo liūdną priekaištą; lyg 
būtų sakiusi:

— Taigi per jus aš pasidariau 
“sena pana”; tiktai per jus!

O tada, ką tik tokiam pokal
biui pasibaigus, vėl pasikar
davo ant lango pasižiūrėti, ar iš 
tikrųjų nebėra nė vieno, kuris 
dar galėtų ją iš “senos panos” 
išgelbėti.

- Eik šen! — Tai pamačiusi, 
sušukdavo iš virtuvės ponia Su
dargienė. — Gal paėsk pirma! 
Paskui išleisiu!

(nukelta į 4 ptU
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STUDIJŲ SAVAITĖ VYKS PRANCŪZIJOJ

Studijų savaitės vieta, laikau
Vykdydami šių metų studijų 

savaitės dalyvių pageidavimą 
suruošti 28-ąją Europos lietuviš
kųjų studijų savaitę Prancūzijoj, 
PrLB valdybos nariai ėmėsi ini
ciatyvos surasti jai vietovę. Ta 
vietovė surasta. Tai Chantilly- 
Gouvieui, apie 40 km nuo Pa
ryžiaus (traukiniu — 30 minu
čių), artimoj kaimynystėj jėzuitų 
išlaikomo kultūrinio centro 
“Les Fontaines’”, kuriame 1976 
vyko 24-oji savaitė. Anų metų 
dalyviam bus lengva surasti šią 
naują vietovę, o romantiškai nu- 
siteikusiem — proga sugrįžti' 
prie ano ežerėlio ir pasvajoti 
apie anuos laikus .. .

Didžiulis pastatas-pilis, ku
riame susirinksim, pavadintas 
“Chateau de M ontvillargenne”, 
skirtas bei pritaikytas įvairiau
sio pobūdžio suvažiavimam. Ta 
vieta yra rami ir graži: 6 hekta
rų parkas, sporto aikštelės, ba
seinas, kuriuo galėsim naudotis 
nemokamai. Kambariai daugiau
sia dviem žmonėm; visi su du
šais ir telefonu. Visi sutilpsim 
“po vienu stogu”.

28-osios studijų savaitės laikas 
— 1981nigpiūCio2-9.

vaitei, o atvykę vėliau ar iške
liavę anksčiau, turės atsiskaityti 
už pilną savaitę. Ypač atkrei
ptam dėmesį “turistų”, ty. pa
keleivių, kurie atvyksta vienai ar 
kitai dienai. Tos rūšies dalyviai 
turės iš anksto apie tai praneš
ti, nurodydami tikslų atvykimo 
ir išvykimo laiką. Kitu atveju — 
rengėjai nesiima atsakomybės 
užtikrinti pastogei.

Visos savaitės pragyvenimas 
vienam asmeniui (su paskaitų 
salės nuoma) kainuos:

— kambary vienam asmeniui 
(dvi kategorijos): 940 F — apie 
410 DM; 1,150 F — apie 500 
DM:

— kambary dviem (dvi kate
gorijos): 550 F—apie 290 
DM; 800 F — apie 350 DM;

— kambary trim: 570 F — apie 
250 DM.

Vokietijos uolių studijų savaičių 
dalyvių bei rėmėjų jautriai atsi
liepė į mūsų prašymą sutelkti 
pinigų. Jų dėka laiku sutvarkėm 
šią finansinę problemą. Šia pro
ga jiem reiškiam gilią padėką.

Pragyvenimo sąlygos
Užsakyta kambarių 80-čiai 

žmonių. Dalyviai užsiregistruo
ja pilnai savaitei, kuri praside
da rugpjūčio 2-os vakariene ir 
baigiasi rugpiūčio 9-os pietu
mis. Užsiregistravę pilnai sa-

Registracijos mokestis
— 115 F (50 DM), jaunimui 

— 46 F (20 DM).
Rezervuojant kambarius, na

mų šeimininkai pareikalavo į- 
mokėti 30 proc. visos savaitės 
(80 dalyvių) pragyvenimo su
mos — 17,463 F (apie 7,600 
DM). O įmokėti dabar mum bu
vo svarbu todėl, kad dalyviai už 
pragyvenimą mokėtų šių metų 
kainą, nes, įmokėjus po spalio 1, 
būtų pritaikytos 1981 metų kai
nos, kurios pakiltų apie 15 proc. 
Mum tad buvo daug rūpesčio 
greitu laiku sutelkti reikalauja
mą įnašą. Keletas Šveicarijos ir

GIGI
(atkelto!! 3 psl.)

Bet Gigi jau gerai žinojo, ką 
reiškia tas “išleisiu”. Tai reikš
davo "eisime abi kartu”, kad 
koks vargdienis kilmės nesuga
dintų.

Pagal gimimo metriką 
Gigi nebuvo nei ispaniškos, nei 
lotyniškai amerikietiškos kilmės. 
Ji buvo daugiau prancūzės ir 
anglo mišinys, kilimo, rodos, 
bostoniškė, bet ponia Sudar- 
gienč dėl viso šito prižiūrėjo ją 
daugiau, negu, sakykime atvirai, 
kokia kolumbietė motina “iš 
gerų namų” būtų prižiūrėjusi 
savo vienintelę ir tikrą dukterį.

Gal todėl nebereikėtų nė ste
bėtis, kai vieną anos šiltos 
vasara dieną atsitiko taip, kaip 
atsitiko.

Gigi ir ponia Sudargienė buvo 
kieme: diena buvo tikrai maloni.

Kitapus namo per kaimyno 
pievutę bindzeno dievai žino 
kažin kieno katinas. Jis buvo 
gauruotas ir beveik tokios pat 
spalvos, kaip ir pati Gigi. Ge
rai ntbeprimatydama, Gigi tur
būt pagalvojo, kad tai Jis. Pati 
Sudargienė šalia savo namo ra
vėjo giles ir nepastebėjo. Atro- 
ro, hd Gigi ne tik regėjimas, 
bettrjausmai susimaišė: kiek tik

Nejulvįjo nė iki savo ežios, 
kaipniklupo ir pargriuvo.

PmUkjje ponia Sudargienė 
paninė, kad jos Gigi taip sau,

L

NEWJORKIEČIO DAILININKO 
VEŠClŪNO PARODA

AUSTRALIJOJE
■ ik'*. *" •

Dail. Albertą Veščiūną pažino
jau dar Stuttgarte, Vokietijoje. 
Visi jo draugai ir pažįstami va-. 
dino jį Aba. Pažįstamų ir draugų 
tarpe jis buvo nepaprastai popu
liarus, įdomus, sąmojingas, pil
nas energijos, didelių kūrybinių 
polėkių ir drauge kuklus asmuo.

Sydnėjuje, Seymour meno 
centre, jo sesers, poetės Aldonos 
Veščiūnaitės, pastangomis su
ruošta pomirtinė paroda, perga
benus jo darbus iš New Yorko 
į Australiją. Mane, dailės mėgėją, 
pritrenkė savo originalumu ir, 
sakyčiau, genialumu. Jo alieji
niai darbai, peisažai ir figūros 
apvilkti kokia tai paslaptinga 
skraiste. Figūros taip suliedintos 
su gamta, kad atrodo kaip vienas 
ir neatskiriamas pasaulis. Kiek
vienas potepis dramatinių spal-

vų spektre turi kokią tai sukre
čiančią jėgą.

Į šias drobes galima žiūrėti 
valandomis, ir vis rasi ką nors 
naujo ir žavaus. Čia jtik ir glūdi 
meno esmė ir galia. Plunksna at
likti piešiniai yra originalūs ir 
pasižymi įdomia technika. Ke
liais mažais brūkšniais dailinin
kas pagauna ne tik puikiai įžiū
rimą objektą, bet ir charakterį. 
Akriliniai darbai abstraktinio 
pobūdžio. Tai jo išvargintos 
sielos virpesiai, išsiliejimai, išsi
sakymai. Retkarčiais jie sublizga 
šviesesnėmis spalvomis, bet 
dažniausiai niūrūs, tamsūs. Tai 
lyg kaltinimai pasauliui, pasken
dusiam neskoningos prabangos 
tvane.

i

1

Rengėjų ateities uždavinys
Antrasis žingsnis — paruošti 

studijų savaitės programą (te
mos, paskaitininkai, meninė da
lis ir t.t.). Tai didelis. uždavi
nys! Laukiam visų geros valios 
tautiečių talkos patarimais, pa
siūlymais, aukomis. Malonu bu
vo skaityti M. Bajorino paskuti
nės studijų savaitės apžvalgą 
bei jo parsivežtus įspūdžius 
(Europos Lietuvis, Nr. 37). Ke
liais žodžiais jis užsimena ir 
apie 28-ąją savaitę ir pareiš
kia, kad Prancūzijos LB-nei teks 
rūpintis viskuo. “Aš žinau, ra
šo straipsnio autorius, kad visi 
eisime į pagalbą ...” Turim vil
tį, kad M. Bajorino tvirtinimu 
daug kas paseks!

Studijų savaitės yra visų ge
ros valios žmonių savaitės. Jose 
sutelpa ir lietuviškosios kultū
ros semiasi • įvairių pasaulėžiū
rų sąmoningi lietuviai. Tegu 
studijų savaitėse, kaip visada, 
vyrauja kultūringa dvasia!

Sėkmingai pasibaigė 27-oji 
Europos lietuviškųjų studijų sa
vaitė. Tegyvuoja 28-oji!

Registruotis ir studijų savaitės 
reikalais rašyti:

Madame Ž. Klimas 14, rue 
Oudinot, 75007 PARIS (tel. 734- 
56-66).

Kaip sakyta, kambarių užsaky
ta 80-čiai dalyvių. Tačiau, rei
kalui esant, galėsim rezervuoti 
daugiau.

Studijų savaitės rengėjų vardu: 
kun. J. Petrošius

Paryžius, 198O.X.2O

Albertas Veščiflnas gimė 1921 
Pandėlyje, Rokiškio apskrityje. 
Mirė 1976 kovo 15 New Yor- 
ke. Studijavo Stuttgarte, Vokieti
joje, ir Amerikoje. Savo asmeni
nių parodų buvo surengęs Pran
cūzijoje ir Vokietijoje. 1957 da
lyvavo New Yorko valstybinės 
akademijos galerijos Audubon 
menininkų parodoje. Jo darbų 
turi įsigiję Vakarų Berlyno 
valstybinė galerija, Čiurlionio 
meno galerija Kaune ir privatūs 
asmenys.

Australijoje, Sydnėjaus mieste 
jo paroda tęsėsi š.m. nuo kovo 
23 iki gegužės 2.

Paulius Rūtenis

Juzė Augaitytė, buvusi 
Kauno ir Vilniaus operų so
listė, gegužės 1 paminėjo 
savo gyvenimo 75 metų su
kaktį. Lietuviškoje operoje 
ji dainavo nuo 1933. Phila- 
delphijoje gyvena nuo 1949, 
buvo dainavimo mokytoja 
Cambs muzikos kolegijoje, 
uoliai reiškiasi lietuviškoje 
moterų veikloje, pirmi
ninkauja LMK Federacijos 
Philadelphijos klubui. Ge
gužės 3 Philadelphijos Lie
tuvių namuose minėtas klu
bas jai surengė pagerbimo 
vaišes. Sveikiname sukaktu
vininkę!

vežamus laikraščius. Kiekvienas 
turi savo paskirtą dieną ir valan-

Darbininkas Brooklyne
(atkelta iš 3 psl.)

Simas Sužiedėlis iš redakcijos 
pasitraukė 1965 ir išėjo redaguo
ti Lietuvių Enciklopedijos ang
liškai, nes jo namai buvo Brock- 
tone. Tada į redakciją atėjo Tėv. 
Kornelijus Bučmys, OFM. Kiek 
vėliau ir poetas Leonardas Žit
kevičius. Šie trys dabar ir reda
guoja Darbininką. Paulius Jur
kus išbuvo redakcijoje visą laiką 
— visus 30 metų.

IŠ VISUR

Keičiamos mašinos
Spaustuvės mašinos pradėjo 

senti. Reikėjo remontų arba nau
jas pirkti. Rinkoje atsirado labai 
naujoviškų, modernių. Apsi
spręsta už naujovę. Buvo išmes
tos, palaidotos senos mašinos,

nupirktos naujos, pereita į ofse
to spausdinimo techniką. Tai 
buvo 1970 metais. Darbas visai 
pasikeitė, pasikeitė ir pati 
spaustuvė, nes nebebuvo švino 
garų, dulkių.

•Pastatė ir Kultūros Židinį, 
prie jo naują modernią spaustu
vę. Čia persikėlė ir Darbininkas 
1973 metais. Įsikūrė erdviose 
patalpose. Čia atliekami visi pa
ruošiamieji darbai, bet pats laik
raštis nespausdinamas. Jis išve
žamas kitur. Spaustuvei neapsi
moka turėti ofsetinės laikraščiam 
spausdinti mašinos, nes toji 
mašina yra labai ilga ir reikia 
daug vietos jai patalpinti. Spaus
dinti vežama į komercinę spaus
tuvę, kuri neturi rinkyklos, o tik 
spausdinimo mašiną. Spaustuvė 
spausdina ir spausdina tokius at-

Darbininkui lemiamos reikš
mės turėjo administratoriai, ku
rie sugebėjo suorganizuoti eko
nominius pagrindus. Laikraščiai 
iš prenumeratų neišsilaiko. Rei
kia skelbimu, reikia kitų įvairių 
šaltinių. Jau eilę metų Darbinin
ką labai sumaniai administruoja 
Tėv. Petras Baniūnas, OFM. Jis 
sugebėjo išleisti įvairių knygų, 
įkūrė didelį spaudos kioską, tie
siog krautuvę, kur pilna įvairių 
lietuviškų suvenyrų, knygų, 
plokštelių. Su pamėgimu jis ke
liauja į didžiuosius šios apylin
kės renginius ir ten uoliai plati
na lietuvišką spaudą, plokšteles, 
suvenyrus.

Eidamas 66 metus, Brooklyne 
atgyvenęs 30 metų, Darbininkas 
yra dar gyvas, tvirtas laikraštis 
ir kviečia visus burtis bendran 
darban — išlaikyti lietuvybę, 
savo gražius religinius įsitikini
mus ir padėti visas pastangas, 
kad kuo greičiau būtų atvaduota 
Lietuva, (p.j.)

netyčia pargriuvo. Bet Gigi lei
po, duso ir nebenorėjo keltis.

Ponas Sudargas atnešė Gigi į 
vidų. Bet ir viduje ji nė nebe
manė ant kojų stotis.

Pakviestas šunų daktaras pa
sakė, kad Gigi gavo širdies prie
puolį.

Dar pakviestasis daktaras ne
paspėjo išvažiuoti, kai Gigi iš
leido paskutinį atsidūsėjimą.

Ilgai ir labai sąžiningai vi
siems tarnavusi kalytė nugaišo.

Ir buvo labai keista!.
Ponai Sudargai neiškėlė Gigi 

jokių šermenų. Dargi draugams 
ir kitiems pažįstamiems pradėjo 
šitą nelaimingą istoriją pasakoti 
kaip anekdotą. Girdi, kalytė 
katino užsigeidė. Širdis trūko. 
“Sena panelė” nebeatlaikė!

Net studentas Paul, jis da
bar jau buvo bebaigiąs Ph.D., 
kalytės neverkė. Įsimetęs į auto
mobilio bagažinę, nuvežė Gigi į 
krematoriumą ir paprašė, kad ją 
sudegintų. O iš ten ramiausiai 
nuvažiavo pas savo mergaitę. 
Vėliau parvažiavęs namo, tik 
aitą dieną per pietus mamai 
prisiminė, kad pamiršo kalytės 
pelenus supilti į urną.

Jau gerokai pražilęs ponas Su
dargas iš šitokio- sūnaus apsi
leidimo labai linksmai nu
sijuokė:

— O aš va buvau jau ir nek
rologą surašęs!

Paėmė ir perskaitė: k
— Ji, kuri tikrai mus visus my

lėjo, buvo apjuokta ir pamiršta 
pirmiau, negu mes ją paspėjome

I

— Suvalkų mieste veikia lais
vų profsąjungų skyrius. New 
Yorko dienraštis Newsday kovo 
20 pranešė, kad “Solidarumo” 
skyrius Suvalkuose paskelbė 
““streiko aliarmą” — 50,000 dar
bininkų pasiruošę streikuoti dėl 
nepakankamo medicinos aptar
navimo. (E)

— Tasmanijos (Australijoj) tei
singumo, imigracijos ir etninių 
reikalų ministeris Brian Miller 
parašė Sovietų ambasadoriui 
Sudarikovui prašymą, kad Klai
pėdos bažnyčia būtų sugrąžin
ta tikintiesiem. Tėviškės Aidų 
(Melboumo lietuvių laikraščio, 
1981 kovo 14) žiniomis, Tasma
nijos premjeras Douglas Lowe tą 
prašymą diplomatiniu keliu pri
statė Sudarikovui Canberroje. 
(E)

— Pietų Australijos katalikų

(1981 kovo 5) išspausdino kun. 
P. Dauknio straipsnį “Persekio
jimai Lietuvoje”, kuriame jis 
gausiais faktais atremia sovieti
nės spaudos agentūros Novosti 
pranešimą apie Sovietų Sąjungos 
kunigų “stiprėjantį lojalumą” 
valstybei. (E)

r r', }

Cicero, III., Prekybos ir 
pramonės rūmai balandžio Į 5 
savo pirmosios metinės vakarie
nės metu įteikė dr. F. Kau 
padėkos žymenį kaip vis 
meninėj veikloj išskirtinai 
siretškusiam profesionalui.

nuotas Šių metų Cook apskri 
medicinos vieSosios tarny 
premijai (Chicago Medi 
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LIETUVOS ATSIMINIMAM
40 METŲ

-
Lietuvos Atsiminimų radijo 

programai, kuri girdima New 
Yorko, New Jersey ir Čormecti- 
cuto valstybėse, šiais metais su
eina 40 metui Taigi jau keturi 
dešimtmečiai, kai eterio bango
mis kiekvieną šeštadienio vaka
rą sklinda gražioji mūsų kalba ir 
lietuviškoji daina. Tai ilgas lai
ko tarpas žmogaus gyvenime, 
šiam nepaprastai daug reikšmės 
turinčiam darbui nuo pat pra
džios vadovauja judrusis dr. Jo
kūbas Stukas, gyvenąs Watch- 
ung, New Jersey.

Mūsų veiklos rodyklė
Šiandien radijas tarnauja kaip 

nepakeičiamas informacijos šal
tinis, o lietuviam išeivijoje kaip 
tautiškų reikalų puoselėtojas ir 
jų populiarintojas. Radijo trans
liacijos yra puiki priemonė dau
geliui mūsų veiklos sričių. Pa
sakytum, kad jis, kaip ir spauda, 
yra mūsų veiklos gyvastingumo 
rodyklė. Jis turi svarbų ir sun
kiai pralenkiamą savo garsų pa
saulį, kuris klausytoją gali pa
veikti daugiau negu televizija, 
nes žmogaus ausis sugeba mintį 
pasisavinti giliau negu akis. Be 
to, radijas mūsų nepririša prie 
kėdės kaip televizija. Klausyda- 
mies mes galime ir skaityti ar 
šiaip kokį darbą atlikti.

Stengiasi visus patenkinti
Suprantama, kad, atsiradus te

levizijai, radijo padėtis kiek pa
sunkėjo, nes reikia daug kruopš
čiau paruošti programas, surasti 
naujų ir aktualių temų. Ir tai 
padaryti yra kur kas sunkiau, 
negu mes manome. Šių laikų 
žmogus, pripratęs prie paskuti
niųjų technikos naujovių, darosi 
vis įmantresnis ir vis daugiau 
reikalaująs. Tad ir Jokūbas Stu
kas nuolat seka savo klausyto
jus, stebi jų pageidavimus ir 
stengiasi kiek galint visus geriau 
patenkinti.

Mūsų judrusis radijo direkto
rius pradėjo lietuviškųjų trans
liacijų darbą 1941 metais, ir 
kiekvieną šeštadienio vakarą 
mes išgirstame sentimentų ku
pinus “Lietuva brangi, mano tė
vyne” žodžius bei dainos garsus. 
Tai garsai iš galingos WEVD 
stoties New Yorke. Tai stotis, 
kurios motto yra "the station 
that speaks your language”. Čia 
lietuviškoji programa yra įsiter
pusi tarp italų ir vokiečių kal
bų transliacijų.

Talkininkai
Suprantama, kad tokį darbą 

ruošiant reikia ir talkininkų. O 
jų Jokūbas Stukas yra turėjęs ga
na nemažai. Kadaise jam talki
no Jonas Valaitis. Atvykus nauja
kurių bangai, tuoj įsijungė Lin- 
dene apsigyvenęs buvęs Kauno 
radiofono darbuotojas Alfonsas 
Petrutis, dabartinis Amerikos 
Balso lietuviškojo skyriaus vir
šininkas. Be jo, dar talkino Vi
talis Žukauskas su savo "Dėdės 
Anupro giminėmis”, Kazys Va
siliauskas. Taip pat ilgus metus, 
galima sakyti beveik iki savo gy
venimo pabaigos — Algirdas Ka- 
čanauskas. šiuo metu nuolatinė

Baltimorėje gegužės 16-17 Lietuvių Muziejaus patalpose 
vyksta lietuviškos tautodailės paroda. Bus išstatyti dali. 
Adolfo Gedvilo įvairus medžio drožiniai, dekoratyvinės lėkš
tės, lėkštės su lietuviškais ornamentais, rankšluostinės, įvai
rūs papuošimai su gintaru, audiniai. Čia matome deko
ratyvinę vazelę ir dekoratyvinę lėkštę, į kurią įrašyti Maironio 
žodžiai: "Ten užaugau, iškentėjau ai kančias visas, ir pa
mėgau, pamylėjau vargdienio dūmas." Likitės centro vaiz
duojamas artojas. Visa tinka lietuviikais motyvais papuošti 
namus. Parodą tvarko Sibiro tremtinė Genovaitė Popelienė.

Prof. dr. Jokūbas Stukas, 
Lietuvos Atsiminimų radijo 
valandos direktorius.

prof. dr. Stuko talkininkė, o ne
retai ir pavaduotoja bei prane
šėja yra Irena Veblaitienė. Jų 
nei blogas, nei šaltas, nei karštas 
oras niekad neatbaido. Ir nežiū
rint kas bebūtų, kiekvieną šešta
dienio vakarą minutės tikslumu 
juos surasi nustatytą valandą 
radiofono studijoje pasiruošu
sius paskleisti lietuvišką žodį 
savo tautiečiam.

Efektinga priemonė
Nėra abejonės, kad mūsų radi

jas yra pati greičiausia ir pato
giausia priemonė ne tik kalbos 
gyvastingumui palaikyti, bet 
kartu ir labai efektinga priemo
nė kultūrai skleisti savųjų tarpe. 
Tai yra galinga priemonė, kuri 
mum atneša didžiųjų mūsų tau
tos sąmonės žadintojų mintis ir 
gaivinančią liaudies dainą. Čia 
pagal kalendoriaus eigą yra pa
minimos visos tautinės bei reli
ginės šventės. Tai yra lyg lie-
tuvių tautos širdies tvaksėjimas, 
toks artimas ir savas.

Pasitaiko ir taip, kad klausyto
jai kai kurio kalbėtojo mintim 
yra netolerantiški ir neatlaidūs. 
Skambina į stotį, rašo laiškus. 
Bet tas gi demokratiškoj šaly yra 
labai sveikas bruožas. Čia Jokū
bui tenka prisitaikyti prie įvairių 
skonių bei nuomonių, nes jo 
programa skirta visiem tautie
čiam. Kaip kas bežiūrėtų, tačiau
Lietuvos Atsiminimų programa 
yra giliai patriotinė.

Kas jį traukia?
Kartais kyla klausimas: kodėl 

Jokūbas Stukas yra įsikinkęs į 
šį tiek daug laiko pareikalaujan

tį darbą? Kas yra su radijo dar
bu susipažinęs, tas nedvejoda
mas patvirtins, kad iš to nei gero 
biznio neturėsi, nei aukso aruo
do nesusikrausi.... Taigi kas jį 
ten taip magiškai traukia?

Pirmiausia Lietuvos Atsimi
nimų valandos vedėjas yra są
moningai ir patriotiškai galvo
jantis lietuvis. Iš savo tėvelių jis 
yra gavęs didelę meilę savo pri
gimtai kalbai bei dainai. Jis jau
čia atsakomybę savo visuome
nei, o svarbiausia — nuolatos 
primena, kad šiandien Lietuva 
dar tebėra rusų okupuotas kraš
tas. Užeikime pasižvalgyti į jo 
namuose esančią biblioteką! Čia 
surasime kone kiekvieną Lietu
vą ar Baltijos kraštus liečiančią 
knygą ir lietuvių ir anglų kalbo
mis parašytą.

Per ištisus keturis dešimtme
čius ši programa nuolatos 
stovėjo lietuviškų reikalų sargy
boje. Jis nuolat kėlė ir kelia 
balsą bei reaguoja į mūsų bro
liam ir seserim daromas skriau
das ir neteisybes Lietuvoje. Jis, 
būdamas Seton Hali universite
to profesoriumi, niekuomet ne
praleidžia progos priminti esa
mą Lietuvos padėtį savo studen
tam. Netgi prie jo sodybos pa
statytame lietuviško stiliaus kry
žiuje yra prikalta plaketė, kur 
angliškai kalbantis praeivis pasi
skaitęs sužino, kad Lietuva yra 
pavergta.

Užsitarnavęs talkos
Išbuvęs 40 metų lietuviško 

žodžio ir kultūros skleidėjo tar
nyboje, jis yra užsitarnavęs mū
sų pagarbos ir konkrečios talkos. 
Nežiūrint į jo pozityvią galvose
ną, dr. Jokūbas Stukas vis dėlto 
ne kartą šių eilučių rašytojui yra 
pasiskundęs, kad po 40 metų jau 
pradedąs pavergti. Tai yra žmo
giška ir suprantama. Jam reika
linga daugiau talkos ir įvertini
mo.

Sukakties renginiai
Lietuvos Atsiminimų 40-ties 

metų sukakčiai atžymėti yra ren
giamas koncertas Kultūros Židi
nyje, 361 Highland Boulevard, 
Brooklyne. Vokalinis vienetas 
Vaiva, sūdarytas iš studentiško 
jaunimo Chicagoje, atliks įvairią 
koncertinę programą, sudarytą iš 
populiariųjų muzikinių veikalų 
ir operečių. Šio kolektyvo vado
vas yra Faustas Strolia. Po kon
certo vyks puikus balius ir šo
kiai. Tai bus gegužės 16, šešta
dienį, 7 v.v. Kitą dieną, gegu
žės 17, Švč. Trejybės lietuvių 
bažnyčioje Newarke bus aukoja- 
mos koncelebracinės mišios už 
gyvus ir mirusius geradarius bei 
rėmėjus. Po mišių pirmą valan
dą gražioje parapijos salėje, 
Adams Street, bus iškilmingi 
pietūs — banketas su menine 
programa.

Reikia tikėtis, kad mūsų vi
suomenė gausiu dalyvavimu 
abiejuose renginiuose parodys 
savo pritarimą ir pagarbą tam 
darbui ir jo vadovui, kuris per
keturis dešimtmečius nepa
gailėjo nei darbo, nei laiko, nei 
pinigo, kad gyvas lietuviškas žo
dis gaivintų mūsų tautiečių šir
dis tarp New Yorko dango
raižių ar žaliųjų New Jersey 
bei Connecticuto laukų.

Manau, jog ne vienam iš mūsų 
šiltas jausmas krūtinėje atgims, 
kada Jokūbas Stukas į mus pra
bils: "Sveikiname brangiuosius
mūsų tautiečius jau du tūkstan
tąjį kartą! Dainomis, muzika ir 
lietuvišku žodžiu nukelsime jus 
į numylėtą, pavergtą tėvų že
melę, Lietuvą ...”

Julius Veblaitis

NAUJAUSIA
PLOKŠTELE

Slava žiemelytė — “Su 
Jumis”. Įdainuoti R. Schumann, 
A. Gretchaniov, P. Tchaikovsky, 
F. Schubert, St. Gailevičiaus, 
Br. Budriūno, A. Kačananausko, 
K. Kavecko, V. Laurušo, J. Žile
vičiaus kūriniai. Akomponuoja J. 
Go vedas. Kaina 6 dol., su per
siuntimu 7 dol. Gaunama Dubi
ninko administracijoj, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.
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Dalis 31-jų sporto žaidynių rengėjų prie Baltimorės Lie
tuvių namų. Iš k. Elena Okienė, Vincas Dūlys, Regina ir 
Viktoras Sajauskai, Aldona Drazdytė ir Algirdas Veliuona. 
Nuotr. K. Cesonio

BALTIMORE, MD.

Šv. Alfonso suaugusiųjų klu
bas turėjo savo metinę geguži
nę gegužės 3 gražiame Pataps- 
co State Parke prie Hollow- 
field Shelter, Baltimorės prie
miesty.

Dainos choristai dėkingi vi
siem, kurie dalyvavo jų koncer
te balandžio 25 Lietuvių Na
muose. Šiomis dienomis cho
ras repetuoja giesmes Marijos 
garbei, kurias giedos Motinų 
dienoje, gegužės 10, per lietu
viškas mišias 8:30 vai. Choras 
taip pat giedos lietuvių sporti
ninkų mišiose .sekmadienį,’ ge
gužės 17, 8:30 vai. ryto.

Pirmoji komunija Šv. Alfonso 
bažnyčioj įvyko gegužės 3. Mo
kyklos vaikučiai dalyvavo ir gie
dojo per mišias, kai jų jaunesni 
klasės draugai priėmė Kristų 
pirmą kartą.

Motinų dienoj, gegužės 10, 
Šv. Alfonso bažnyčioj įvyks Šei
mos Komunija per 8:30 vai. 
mišias. Gražus reginys, kai šei
mos bendrai priima komuniją.

Procesija Marijos garbei bus 
sekmadienį, gegužės 10, 4 vai. 
popiet. Parapijos organizacijos, 
parapiečiai, mokyklos vaikučiai 
ir kiti maldininkai dalyvaus pro
cesijoj. Marijos statulą neš 
keturios sodalietės, bažnyčioj 
ant statulos vainiką uždės Julija 
Bučnytė. Iškilmės baigsis su pa
laiminimu Švč. Sakramentu. 
Kunigai kviečia visus kuo gau
siau dalyvauti.

Lietuvių melodijos, radijo va
landėlės, metinis vakaras bus 
gegužės 9, šeštadienį, 8 vai. vak. 
Lietuvių Svetainės didžiojoj sa
lėj. Veiks bufetas su gėrimais ir 
valgiais. Šokiam gros geras or
kestras. Baritonas Algis Grigas 

JAV LB KULTŪROS TARYBOS PIRMOJI 
PREMIJŲ ŠVENTĖ

KuROroo 1080 motų laureate i:
poetas KAZYS BRAD0NAS 
rožlslerė-aktorė DAUA MACKIALIENĖ 
kompozitorius ALFONSAS MIKULSKIS 
daBInlnkas VIKTORAS VIZGIRDA 
rašytojas ALGIRDAS LANDSBERGIS 
POVILAS A. MAŽOKA

gegutės 17, sekmadieni, 4 v. popiet 
Ctovotando Lietuvių Namuose, 
077 Best 108 Street

■ Maloniai viens kvtoOtame eusMktl su mOeų kOrėjale ir 
peeMtteegti jų Ineta (lietuvių kultūrų

' - . fr ■.

JAV LB KULTŪROS TARYBA

iš Chicagos atliks programą. 
Lietuvių radijo valandėlė Balti
morės lietuviam teikia lietuviš
ko gyvenimo žinias. Valandėlės 
vedėjai Albertas Juškus ir Kęs
tas Laskauskas kviečia visus į 
vakarą. Bilietus bus galima gauti 
prie įėjimo.

Baltimorės Lietuvių Atletų 
klubas ruošia sporto žaidynes 
gegužės 15-17 Baltimorės prie
miesty, Catonsville Community 
kolegijoj, Catonsville High 
School ir Lietuvių Namuose. 
Bus proga sportuoti ir pasilinks
minti tose dienose. Sporto mėgė
jų privažiuos iš kitų JAV miestų 
ir iš Kanados. Sportininkai daly
vaus mišiose lietuvių Šv. Alfon
so bažnyčioj gegužės 17 — 8:30 
vai. ryto.

Gold Star Mothers mišios bus 
aukojamos Šv. Alfonso bažnyčioj 
sekmadienį, gegužės 17, 10 vai. 
ryto. Amerikos legionierių or
ganizacijos Lietuvių Posto 154 
padėjėjos kiekvienais metais da
lyvauja tose mišiose su savo vė
liavomis. Narės raginamos daly
vauti.

Jonas Obelinis

— Michael Bordeaux, angliko
nų kunigas iš Kestono Kolegi
jos, netoli Londono, balandžio 
pradžioj bendroj audiencijoj su
sitiko su popiežium Jonu Pau
liu II ir jam įteikė prieš dvejus 
metus jo išleistą veikalą “Land 
of Crosses — The struggle for 
religious freedom in Lithuania”.

— Philadelphijoj pirmoji radi
jo programa lietuvių kalba į- 
steigta prieš 50 metų, šiuo lai
ku tradiciją tęsia Bendruomenės 
Balsas, pasiekęs 30 metų amžių. 
Lietuviškų programų sukakčiai 
prisiminti gegužės 16 Lietuvių 
namuose bus akademija su kon
certu.

— Jonas K. Vanagas kovo 3 
atšventė 65 metų amžiaus su
kaktį. Gyvendamas Australįjoj, 
jis įkūrė Lobethalio miesto isto
rinį — etnografinį muziejų, kurį 
1956 atidarė Pietų Australijos 
premjeras. Jis taip pat Adelai
dėj sutelkė lietuvius liečiančią 
archyvinę bei muziejinę medžia
gą. Muziejus buvo PLB pirmi
ninko J. Bačiūno atidarytas Lie
tuvių Namuose 1967. J. Vanagas 
1971 pradėjo kurti lietuvių pa
rapijos archyvą, kuris yra Lietu
vių Katalikų Centro patalpose.

— Galerija rengia savo paro
domąją parodą gegužės 8-17 
Čiurlionio galerijoj, Jaunimo 
Centre, Chicagoj. Čia bus išsta
tyta dalis geriausių darbų, ku
riuos ši galerija (744 N. Wells) 
per praėjusius metus turėjo savo 
patalpose. Tai Mikšio, Virkau, 
Eivaitės, Tarabildienės ir kitų 
darbai.

— Montrealio lietuvaičių cho
ras, kurį sudaro 23 dalyvės, spar
čiai ruošiasi savo koncertui — 
krikštynom, kurios įvyks Aušros 
Vartų parapijos salėj gegužės 9. 
Sėkmingai jom vadovauja sese
lė Teresė, kuri dirba ir su “Gin
tarėliu”, ir su mergaičių choru, 
ir eina vargonininkės pareigas. 
Seselei talkina solistė Gina Čap- 
kauskienė, kuri su mergaičių 
choru atliks keletą dainų. Prie 
šio chorelio priklauso ir tos mer
gaitės, kurios, būdamos iš miš
rių šeimų, anksčiau nebuvo įsi
jungusios į jokią lietuvišką veik
lą.

— Pasaulio Lietuvio, mėnesi - 
nio žurnalo, leidžiamo PLB, 
nauju vyriausiu redaktorium 
pakviestas Bronius Nainys, bu
vęs PLB valdybos pirmininkas 
ir Pasaulio Lietuvio redaktorius 
iki 1978.

— Europos lietuvių jaunimo 
stovykla vyks liepos 26 — rug
pjūčio 2 Huettenfelde, Vasario 
16-osios gimnazijos patalpose. 
Stovyklos pagrindinė tema: lie
tuvių liaudies papročiai. Norį 
dalyvauti prašomi kreiptis į Vo
kietijos lietuvių jaunimo są
jungos pirmininką Kęstutį Ivins
kį, Oppelner Str. 61, 53 Bonn 1, 
West Germany. Pasibaigus sto
vyklai, dalyviai galės vykti į 
Europos lietuviškųjų studijų sa
vaitę, kuri įvyks Chantilly-Gou- 
vieux, apie 40 km nuo Pary
žiaus. Studijų savaitė vyks rug- 
piūčio 2-9.

— Moksleivių ateitininkų sto
vykla šią vasarą vyks birželio 
21 — liepos 5 Dainavoj, Mich- 
igan valstijoj. Kreiptis: Rasa šo- 
liūnaitė, 115 Stephens St., 
Lemont, III. 60439.

—Lietuvių kultūros seminaras 
anglų kalba vyks rugpiūčio 2-9 
prie Akron, Ohio valstijoj. Kreip
tis: PLJS^Pyšių centro semina
rų komisija, 5620 South Clare- 
mont, Chicago, III. 60636.

— Australijos lietuvių skautų 
fondas buvo įsteigtas prieš pus
antrų metų. Jo valdybą sudaro: 
pirm. v.s. fil. Balys Barinis, ižd. 
v.s. Jonas Zinkus, narys s.v.v. 
si. Aloyzas Migus. Fondo lėšos 
skautukai veiklai remti telkia
mos aukomis, įvairiais parengi
mais, testamentiniais paliki
mais, gėles pakeičiančiais įna
šais mirusiųjų atminimui. Fondo 
lėšomis jau pasinaudojo sausio 
2-11 įvykusi “Ąžuolo” ir "Gin
taro” vadų mokykla.

to*___— Ito- t- t— f—B- - -t - to > -“ nauji uvununKO snnjreo* 
jai: A. Tilla, Springfield, Pa., 
A Merkelis, Great Neck, N.Y. 
Užsakė kitiem: B. Karmazinas, 
Grotam, Cotm.—R. Karmazinas, 
St Petersburg Beach, Ha. Svei
kinam naųfos skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko pre
numerata pirmiem metam tik 
10 dol. Atnaujinant — visiem 
13 dol. mefom



įmonių

atstovai, gerai nepažindami

15doL
Illinois valstijoj veikia toks

Zosinas, Pittsburgh, Pa^ R. Ver- Woodhaven, N.T., F. Gagas,
įgy-

Tai yra legalu. Bet jei jam
Lietuvių visuomenė Šioj versti “bėgti“ iš Šios apylinkės. Garvrood, NJ., j. Šilefos, Wood- 

haven, N.Y., W. Burddis, Wor-

tos lAfaniniai metai. Eilėraš
čiai. 5 doL

Pr. Sulas, Keto sudaromi tes

NJ,

Po19 doL — O. Kubilius,

veikiantį įstatymą ir galės boti
G. Stnopis, Skaros, Mass., A.

. WATERBURY, CONN.
Pr. Nasjokaitis, Kalbininkas

K. Brazauskas, Lighthouse Pt,

Jei Joną P., einantį gatve, į- 
kąstų kaimyno Šuva, jis galėtų

samiai paruoštos “Ąžuolynėlio’

negalėtai J°s laimėti. Illinois
ga yra didi paguoda ir pra
turtėjimas savoj kultūroj. Džiu
gu, kad kai kur lietuvių vieto-

skaitė ir centro valdybos pirm. 
M. Samatienės nuoširdų sveiki-

N.Y., A. Malinauskas, Woodha- 
ven, N.Y., V. Balčiūnas, Dayto- 
na Beach, Fla., A. Levonas,

Bender, AmityviUe, N.Y., P. Le-

K. Vasaitis, Beltsville, Md., E.

vieną kartą įkąsti žmogų.
Jei į įstatymus leidžiančius 

organus piliečiai išrinktų ad
vokatus, tai tokių “juokingų” 
įstatymų realiame gyvenime ne
būtų.

Mes turim daug advokatų ir 
teisėjų. Jų tarpe randam teisin-

knygų pristatymai — susitiki- įsijautimu skaitė dailiojo žodžio 
puoselėtojos — Danutė Venc- 6doL

Waterburio Moterų Klubas tįenė.

kyla aukštyn, o nesėkmingieji 
krinta.

Jaunas advokatas (nelietuvis)
Micbael J. Madigan gyvena

mą su “Ąžuolynėbo” knyga.
Atnaujintoj Lietuvių Klubo 

salėj gausiai susirinkę water- 
buriečiai buvo programos vedė
jos K. Čampienės pasveikinti. 
Pristatyta autorė ir knygos ap
žvalgininkė G. IvaŠkienė. J. Puo- 
džiukaitienė nuotaikingai pa-

autorė Elena Juciūtė, buv. Sibi
re kalinė, mokytoja, gyvu žodžiu 
papasakojo kaip ji stengėsi nors

dyti išeivijos tautiečiam savo tė
viškėj matytus nelemtus gyveni
mo įvykius. Nors ši knyga yra jos

Br. Kviklys, Telšių vyskupfea. 
BOdoL

Highland Blvd. Brooklyn, NY 
11207.

nis, East Sandwich, Mass., J. 
Caesar, Windsor, Conn., O. Gus
taitis, Memmingen, W. Ger
many.

Po 5 dol. — A. Dzikas, W. 
Hartford, Conn., V;-Bertulis, 
En^ishtovm, N.J., A. Sinkevidi, Į?”**™* 
QneensViIlage,N.Y..A.Va™«, 
NorthMiami,Ha.,S.Martifciw- V,
kas, Brightou, Mass., V. Šalčiū- **•» Vramakas, So.
nas, Detan?NJ. Boston, Mate., J. butuku.

Po 4 dol-R- Boris, Dear- „
Mwlv A RaIvc Rtehmnnd

kus, BrooHyn, N.Y., N. Umbra-

Daug lietuviškų knygų k su-NAUJAUSI

įrišta. 26 dol.

r

1951 ir prašyk, kad pasiųstų 
knygas į namus.

iš E. Juciūtės knygos “Pėdos 
mirties zonoje”.

prie paruostų užkandžių su ka
vute.

ja į rašytojas, o nori tik išlikti 
“teisybės liudytoja”. Turinti 
lakią įžvalgą ir vaizdžiai perteik

bė.
Autorė ir G. IvaŠkienė, išreiš-

- tas, Berryvillę^Ar.

16 dol

■M

/M.

New Fngland, by W. Wolko- 
vich. 6doL

APIE LIETUVĄ

by A. & A. Tamošaitis. Dide-

paveiksliukais: Rkmard Scarry 
MANO ŽODYNAS. Didelio for
mato, kietais viršeliais. Prie

psLlriitn. 15<fcL

KASA

« pastangas, apdovanotos gėli, Wateiburio Motei, Klubo pirm.
Danutė Vendauskaitė viešniom

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS



t

Apmąstymai po 
Laisvės Varpo koncerto

do Brazdžionio, Henriko Ra-

Vaičiūnai- 
Janinos 

Degutytės, Balio Sruogos (iš-
■Įduos.
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Pier Belperon — violončelė, kultūrai? Juk tokie, kaip šis

Atvelykio popietėje, kuri buvo balandžio 26 Kultūros 
Židinyje, programos dalyviai. Iš k. Irena Veblaitienė, ak
torius Vytautas Valiukas, LMK Federacijos New Yorko klu
bo pirmininkė Genė Donohue. Nuotr. L. Tamošaičio

ir Kazimiero Sanieęos).

Abu paskaitė puikiai. Pasinau
dojo mikrofonu. Visi girdėjo net 
tyliausius niuansus. Malonu bu
vo sekti ir visą literatūrinę dalį 
išklausyti.

Tada pirmininkė pakvietė 
Tėv. Leonardą Andriekų, OFM, 
sukalbėti maldą. Jis pa
skaitė'šiai progai specialiai para
šytą maldą.

Po maldos pirmininkė pakvie
tė ponias J. Simutienę ir V. Jo- 
nuškaitę eiti prie stalo ir pradėti 
vaišes.

ATVELYKIO POPIETĖJE

Tradicinė Atvelykio popietė 
buvo surengta balandžio 26, 
sekmadienį, Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje. Kaip kasmet — 
ją surengė LMK Federacijos 
New Yorko klubas.

Vidury salės buvo gražiai pa
ruoštas stalas su velykiniais val
giais. Kiek ten buvo gražių mar
gučių, visokiausių įvairiausių 
kepsnių, daržovių ir pyragų.

Svečių atsilankė gerokai per 
šimtinę. Buvo atvykę ir iš Wa- 
terburio, iš Stamfordo. Iš Wa- 
shingtono — Federacijos pirmi
ninkė Margarita Samatienė. To
limiausia viešnia buvo Vincė Jo- 
nuškaitė-Leskaitienė, Federa
cijos garbės pirmininkė, atvyku
si net iš Santa Barbara, Calif.

Pradžioje klubo pirmininkė 
Genė Donohue, pasirodžiusi 
scenoje, pasveikino visus su 
šventėmis, pristatė garbin
guosius bet retuosius svečius.

Tada pakvietė aktorių Vytautą 
Valiuką ir Ireną Veblaitienę at
likti meninę programą.

Jiedu dviese išėjo į sceną. Prie 
pulto skaitė pakaitais: tai vienas, 
tai kitas. Pradėjo Vyt. Valiukas, 
paskaitydamas Petro Vaičiūno 
Velykų varpai, gi antrą eilėraš
tį, Bernardo Brazdžionio Pavasa
rio svajonė, paskaitė Irena Veb- 
laitienė. Taip besikeisdami jie 
paskaitė šių poetų įvairius eilė^ 
raščius: Petro Vaičiūno, Bemar-

Tuoj visi sukilo ir eilėm ap
stojo gražų stalą. Grįžo su val
giais prie savo stalų, kur jau kle
gėjo ir linsmai kalbėjosi. Veikė 
ir baras su įvairia atgaiva.

Kavos metu buvo laimėjimai. 
Didžiuosius fantus — dail. Pra
no Lapės paveikslą laimėjo po
nia Halberg, dail. Ringailės Zo- 
tovienės paveikslą — Antanas 
Sperauskas, ežį — Vaikutienė iš 
Stamfordo. Laimėjimam dar 
buvo išleista bent keli buteliai 
įvairių gėrimų.

Popietė prasidėjo 4 vai. ir te
sėsi porą valandų. Paskui rengė
jos nuiminėjo stalus, o svečiam 
beliko tik padėkoti už gražų, 
skoningą renginį, (p.j.)

Bostone balandžio 26 įvy
ko lietuvių radijo valandėlės 
“Laisvės Varpas” pavasarinis 
koncertas. Koncertas per visus 
laikraščius buvo pradėtas skelb
ti prieš ketvertą mėnesių, Kon
certo diena graži ir saulėta. Kon
certas prasideda punktualiai 3-čią 
valandą. Solistas Benediktas Po- 
vilavičius, akomponuojant 
komp. Jeronimui Kačinskui, dai
nuoja: Oi, ant kalnelio, Nejaugi 
vėl, o Dieve, Oi, ant kalno. La
bai šiltai ilgais plojimais sutikti 
menininkai. Scenon įeina 
Berklee muzikos kolegijos ir 
Bostono konservatorijos perso
nalo, J. Kačinsko sudarytas, 
kvintetas: Matthew Marvuglio 
— fleita, Steve Dziekonski — 
klarnetas, Mary E. Dollard — 
smuikas, Paul Tullis — viola ir

lio Kvintetą — Moderato, Ada- riHausymui, bet P** }° *>- 
gio, Allegro. Juos pakeičia sol. B.
Povilavičius su Fr. Schuber- 
to kūriniais: Palydovas, Gal tu 
rimtis ir Buvimas. Kaip kvin
tetui, taip ir solistui nesigaili
ma katučių.

Po 15 minučių pertraukos J. 
Kačinsko “Lietuviškas Trio” — 
Skudučiai, Rauda ir Sutartinė. 
Atlieka M. Marvuglio, S. Dzie
konski ir P. Tūlis. V. Bakšio 
“Lirian Trio”, atlieka M. Mar
vuglio, S. Dziekonski ir M.E. 
Dollard. J. Kačinsko “Lietuvoje” 
atlieka: Marvuglio, M. E. Dol
lard, P. Tullis ir P. Belperon. 
Kvintetą vėl pakeičia sol. B. Po
vilavičius ir komp. J. Kačins
kas. Jie atlieka: Baladė iš Me- 
fistofele — A. Boito, Don Car- 
lo — G. Verdi ir Non piu 
andrai — W. A. Mozart. Il
giem plojimam nenutilsiant, jie 
dar atlieka: Teka mėnuo, teka 
žvaigždės, Išėjo mergaitė ir dar 
vieną dainą.

džio radijo bangomis palaiky
mui.

Tuo pačiu laiku vyko antro 
aukšto salėj dail. Alfonso Dar- 
gio dviejų dienų meno paroda. 
Teko matyti, kad aplankę paro
dą nesikėlė į viršų, į 3-čio aukš
to salę, kur turėjo prasidėti 
koncertas, o vyko į namus ar kur 
nors kitur. Skaudus klausimas, 
bet nerandama atsakymo, kodėl? 
Visada sakėme, kad geras gyve
nimas gadina žmones, ar nebus 
taip ir šiuo atveju?

Bostonas su apylinkėmis yra 
didelė lietuvių kolonija, o mes 
jau nebepajėgiame užpildyti tų 
nedidelių savų salių. Tuo gali 
džiaugtis tik mūsų tėvynės oku
pantas. Gi mes labai liūdime to
kiais reiškiniais. Visi turėtume 
susirūpinti šiais reikalais ir lan
kyti bei remti lietuvybės palai
kymo renginius.

NEW YORKE

DANGORAIŽIO 
SUKAKTIS

Empire State Building, pasau- 
- lyje aukščiausias namas, ba
landžio 30 šventė savo 50 metų 
sukaktį. Į iškilmes susirinko 
miesto valdžios ir New Yorko 
valstybės žmonės. Suvažiavo iš
likę gyvi ir to namo statytojai. 
Vienas atvyko net iš Anglijos. 
Jis nuo pastatymo laikų dar ne
buvo matęs šio aukščiausio na
mo. Per televiziją rodė iškil
mes ir prisiminė namo istoriją, 
kad jį kliudė ir lėktuvai, palie
tė gaisrai.

Namas yra pastatytas prie 5 
Avė., tarp 33 ir 34 gatvių 
Manhattane. Jo aukštis — 
447 metrai (iki televizijos ante
nos viršūnės). Namas turi 102 
aukštus, viršum jo dar kyla 61 
metro bokštas. Į šį bokštą įsi
lipus, galima matyti 80 kilometrų 
akiratį.

Statybai sunaudota 60,000 
tonų plieno. Rėmų tarpai pripil
dyti Indianos kalkakmenio arba 
granito. Įtaisyti 67 keltuvai. Pa
statytas labai greitai, per kokią 
14 mėnesių. Tai buvo technikos 
ir statybinės pažangos pa
demonstravimas. Bokšte lankėsi 
ir prez. Rooseveltas.

Per metus namus aplanko 
apie 2 milijonai žmonių, kurie 
išsikelia keltuvais pasižvalgyti 
po New Yorko miesto apylin
kes.

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, 
O F M, paruošė ir išleido 
knygą “Šv. Pranciškaus dva
sios spinduliavimas”. Čia leng
vu stiliumi aprašomas šv. Pran
ciškaus gyvenimas, labai gau
siai iliustruojama piešiniais iš 
šventojo gyvenimo. Įdomus sky
rius apie lietuvius pranciško
nus Lietuvoje ir Amerikoje. 
Išleido pranciškonai, paminė
dami 800 metų nuo šv. Pranciš
kaus gimimo. Spaudė pranciško
nų spaustuvė Brooklyne. Ypač 
gražiai atspausdintas spalvotas 
viršelis. Knyga turi 120 puslapių.

Darbininko prenumerata, 
pakilus spaudos, pašto ir kitom 
išlaidom, nuo birželio 1 pakelia
ma nuo 13 iki 15 dol. metam. 
Skaitytojai, kurie iki šiol dar nėra 
apsimokėję prenumeratos mo
kesčio, prašomi tai nedelsiant 
padaryti, kad nereikėtų pakarto
tinai raginti. Pagal pašto nuosta
tus ilgesnį laiką skolon siųsti 
draudžiama. Šiomis dienomis 
visi skaitytojai, iki šiol neatsily
ginę, buvo laiškais paraginti tai 
galimai greičiau padaryti. Admi
nistracija ypač dėkinga tiem 
skaitytojam, kurie per eilę metų 
šalia nustatytos metinės prenu
meratos prideda savo nuožiū
ra auką už kalendirių, jubilie
jaus proga ar šiaip spaudai pa
remti. Nors dėl mirties, ar kitų 
priežasčių Darbininkas ir neten
ka keletos skaitytojų, bet atsi
randa vis naujų skaitytojų, kurie 
pagausina Darbininko skaitytojų 
šeimą. Tad Darbininkas, nors ir 
sulaukęs 65 metų amžiaus, dar 
nesiruošia eiti pensijon. Visiem 
už tvarkingą atsiskaitymą, aukas 
ir talką dėkinga Darbininko ad
ministracija.

New York Times gegužės 1, 
penktadienį, Style skyriuje rašo 
apie tas moteris, kurios gyvena 
laukinėje gamtoje. Ten pamini 
Birutę Galdikas, daktarę. Apra
šomos trys moterys, kurios ty
rinėja beždžiones. Dr. Birutė 
Galdikaitė studijuoja orangutan
gus. Balandžio 29 jos buvo su
važiavusios į Sweet Briar, Va., 
kolegiją ir dalyvavo simpo
ziume, kuris kaip tik ir nagrinė
jo beždžionių klausimą. Apie 
Birutę Galdikaitę rašoma, kad 
jos tėvai lietuviai, gimusi V. Vo
kietijoje, Kanados pilietė, 34 
metų. Jos tėvai dabar gyvena 
Los Angeles. Ji yra dail. Adomo 
Galdiko giminė.

Kapų lankymą New Yorko ra- 
movėnai rengia gegužės 30, šeš
tadienį. Tą dieną 10 valandą 
pranciškonų vienuolyno koply
čioje bus pamaldos už mirusius 
ramovėmis, po jų bus lankomi 
ramovėnų kapai.

DOVANA A GALDIKO 
GALERIJAI

Kai čia vyko dail. Ados Pelda- 
vičiūtės-Montvydienės pomirti
nė apžvalginė paroda, jos brolis, 
architektas Vytas Pelda, patį di
džiausią paveikslą padovanojo 
Adomo Galdiko vardo galerijai 
prie Kultūros Židinio. Paveiks
las vadinasi Tremtiniai, labai 
didelio formato. Greit bus paka
bintas galerijoje. Galerijos va
dovybė nuoširdžiai dėkoja už 
tokią brangią dovaną.

LB rytinio pakraščio suvažia
vimas rengiamas gegužės 16, 
šeštadienį, Kultūros Židinyje. 
Prasideda 9 v.r. ir baigiasi 5 v. 
popiet

1982 metų Darbininko kalen
dorius jau rengiamas. Kai kurie 
skaitytojai pageidauja, kad jų 
vardai būtų įdėti kaip seniau bū
davo. Prašom greitai pranešti, 
koks vardas ir kurią dieną įra
šyti nas. Kreiptis Darbininko ad
resu arba skambinti tel. 212 
827-1351.

Monografija apie Algirdą, Di
dįjį Lietuvos kunigaikštį, jau su
rinkta, taisomos korektūros. 
Knyga spausdinama pranciško
nų spaustuvėje Brooklyne, lei
džia Simo Kudirkos šaulių kuo
pa. Knygos autorius — dr. Al
girdas Budreckis.

Visus menininkus publika 
labai šiltai sutiko ir išlydėjo il
gais plojimais.

Ir, rodos, ko daugiau bereikė- 
tų, savas ir mielas solistas, sa
vas akompaniatorius, dviejų mu
zikos aukštųjų mokyklų perso
nalas atliko lietuvių kompozito
rių kūrinius. Juk tai reta, kad ki
tataučiai mumis domisi. Tik 
deja, uždangai nusileidus ir pa
žvelgus į salę, vėsus šešėlis ver
čia susimąstyti.

Jau 27-neri metai, kai oro ban
gomis skamba Laisvės Varpas, 
garsindamas lietuvišką žodį, lie
tuvišką dainą, lietuvių kompozi
torių kūrinius, vis ieškodamas 
naujų mūsų meno talentų, bet 
neužmiršdamas ir vyresniųjų. Du 
kartu į metus L.V. vedėjas Pet
ras Viščinis pateikia mum po 
tokį aukšto lygio kultūrinį ren
ginį. Tai gražus įnašas į lietuvy
bės palaikymą. Tokie renginiai 
yra kartu ir kultūrinė atgaiva. 
Bet susimąstyme iškyla liūdni 
šešėliai: kur esame, kur didžioji 
dalis lietuvių visuomenės, jei 
salėj daug tuščių vietų? Taip ir 
kyla klausimas: Stasy, Jonai, Jur
gi, Broniau ir t.t., kur jūs esa
te? Argi tik privačiuose pasikal
bėjimuose esame lietuvybės 
mylėtojai, lietuviško žodžio, lie
tuvių kultūros nešėjai ir puose
lėtojai? Kažin kas ir kažin kur 
yra netvarkoj, kad mūsų salės 
tuštėja. Gal tai rengėjų kaltė0 
O gal tai mūsų atbukimas sava
jam gimtajam žodžiui, savajai

P.Ž.
Giedos per mišias

Gegužės 10, sekmadienį, 
10:15 vai. ryto, minint 30 metų 
Lietuvos paaukojimą Marijos 
Nekalčiausiai Širdžiai, Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioj So. 
Bostone, dėka komp. Jeronimo 
Kačinsko, giedos Berklee muzi
kos kolegijos kamerinis choras. 
Be kitų senų meistrų veikalų, 
jis giedos lietuviškai Naujalio 
Vardas Marijos ir J. Kačinsko 
Velykų giesmė.

Birželio išvežimų minėjimas
Birželio 13, šeštadienį, 6:30 

vai. vak. Šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioj So. Bostone bus 
aukojamos mišios už mirusius ir 
kenčiančius Sibire lietuvius. Po 
mišių salėj po bažnyčia vyks tų 
išvežimų minėjimas, o po minė
jimo visi bus pavaišinti užkan
džiais.

BOSTONO PARENGIMŲ . 
KALENDORIUS

LIETUVĖ EUROPOS 
KATALIKIŲ SUVAŽIAVIME

Wislikofen’e (prie Zuerich’o) 
kovo 20-21 įvyko Europos kata
likių moterų organizacijų atsto
vių suvažiavimas, kurį suorgani
zavo Pasaulio Katalikių Moterų 
Organizacijų Unija (WUCWO) 
drauge su Šveicarijos Katalikių 
Moterų Lyga.

Suvažiavimo tema: “Moteris 
Bažnyčioje”. Dalyvavo katalikių 
moterų organizacijų atstovės iš 
15-kos Europos kraštų. Pasaulio 
Lietuvių Katalikių Organizacijų

Sąjungai (PLKOS) atstovavo 
B. Šlepetytė-Venskuvienė — 
PLKOS įgaliotinė tarptautiniam 
ryšiam. Suvažiavimo metu ji iš
kėlė pavergtos Lietuvos katali
kės moters sunkią padėtį ir jos 
didelį įnašą mūsų persekiojamo 
krašto religiniam gyvenimui. 
PLKOS įgaliotinė tarptautiniam 
ryšiam taip pat pateikė Europos 
katalikių moterų organizacijų at
stovėm informacinės medžiagos nistracijoi. 
apie okupuotą Lietuvą. — 
PLKOS f"

LEIDINIAI APIE 
ARKIVYSKUPĄ JUROJ 

MATULAITJ-MATULEVIČIŲ

“Arkivyskupas Jurgis Matulai
tis Matulevičius — Užrašai”. 
2.50 dol.

Stasys Yla, “Jurgis Matulai
tis”. 7.00 dol.

Dr. A. Kučas, "Arkivyskupas 
Jurgis Matulaitis Matulevičius”. 
115.00 dol.

Gaunama Darbininko admi-*

Elenos Juciūtės romano ^žuo- 
lynėlis pristatymas įvyks gegužės 
31, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Tautinės S-gos namuose, 484 E. 
4 St., So. Bostone. Rengia Jo
no Vanagaičio šaulių kuopa.

Birželio išvežimų minėjimas 
vyks birželio 13, šeštadienį, 6:30 
vai. vakare Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje pamaldos, o 
po pamaldų minėjimas salėje po 
bažnyčia.

Laisvės Varpo rudens koncer
nas spalio 11.

LAISVĖS VARPAS Sakmę- 
dieniais 11:30-12:10 vai. 740 
banga iš WCAS 12:10-140 vaL 
1460 banga Iš WBET Vedėjas 
Petras Viščinis 173 Arthur St, 
Brockton, MA 02402 Tetof. (617) 
506-7209

BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 bangos sokm. nuo 1 kl 
140 vai. Veda S. Ir V. Minkai. 
502 E. Broadvray, So. Boston, 
Mass. 02127. Telef. 268-0480. 
Parduodamas Darbininkas. Di
delis lietuviškų knygų pasirinki-' 
mas.

Knygoj duodami tikslūs 
faktai, paremti dokumentais, 
statistikomis, iliustracijomis. 
Gaunama Darbininko admi
nistracijoj: 341 Hlghland 
Blvd., Brooldyn, N.Y. 11207.

Sovlet Genocido In Llthua- 
nia, by Josaph Pajaujia- 
Javls. 248 paL, jrlšta. Kaina 
11 dol. Siunta 1 dol.

Prašau atsiųsti knygų “SovletGenocido In Llthuanla 

Vardas, pavsrdš

1981 M. EKSKURSUOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO/NEW YORKO 
Maskva/VOnlua:

birželio 13

— 1114100

Užsakyk lt vtoną knygų sau,

ar universiteto bibliotekai.

Nuoširdžiai dėkojama laidotuvių direktoriui Juozui Lu-

Pridedu 12 doL už kiekvieną

_ $1143.00
— $108340 (ra Varšuva)
— $111240
— 111240

— $101040
- $ 07040

Nuliūdusi 8. Kontouto šalina dėkoja visiem Bostono 
Ramovės skyriaus nariam bei draugam už lankymą Ir mo
ralinę paramą sunkioje ligoje .1

Taip pat dėkojame dr. SL Jasaičiui už medlclnlžką

Po Ilgos Ir sunkios ligos balandžio 28 m Ir* buvęs Lietu

vos savanoris

SILVESTRAS KONTAUTAS

ragpMČIo 3

mus, aukotas mišias Ir palydėjimą | kapines.

NULIŪDUSI VELIONIO SEIMĄ

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: gesgužės 9 ir 10, šeštadie
nį ir sekmadienį, dail. Kazimie
ro Žoromskio gėlių paroda ma
žojoje salėje. Rengia LMK Fe
deracijos New Yorko Klubas.

Motinų pagerbimas įvyks ge
gužės 10, šį sekmadienį. Mi
šios bus Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje 11 vai. Tuoj po su
mos 12:30 v. parapijos viršuti
nėje salėje — pagerbimas. Kal
bės PLIKOS vicepirmininkė 
Marija Lušienė, Meninėje daly
je dalyvauja aktorius Juozas Bo- 
ley-Bulevičius, solistai: Rasa 
Bobelytė ir Petras Tutinas. 
Akomponuoja Viktoras Ralys. 
Deklamuoja jaunimas. Vaikų 
darželio Gintarėlių paroda. Pro
gramą praveda rašytoja Birutė 
Lukoševičienė. Po programos 
— vaišės. Rengia ir visus atsi
lankyti kviečia LB I-oji apylinkė 
ir Liet. Kat. Moterų Sąjungos 29 
kuopa.
Laisvės Žiburio radijo vakaras 
gegužės 2 sėkmingai praėjo. Iš 
Bostono lankėsi vaidintojai ir 
Kultūros Židinio scenoje suvai
dino Antano Gustaičio “Sekmi
nių vainiką”. Plačiau kitam Dar
bininko numeryme.

Madų paroda, rengta Balfo 
lOO-jo skyriaus, buvo gegužės 
3 Kultūros Židinyje. Parodyta 
daug gražių drabužių. Plačiau 
kitam Darbininko numeryje.

Tautos Fondo metinis šuva- 
tiavimas vyko gegužės 2 Kultū
ros Židiny, Brooklyne. Dalyvavo 
ir Vliko valdybos pirm. dr. K. 
Bobelis bei vicepirm. dr. K. Jur- 
gėla. Perrinkta Tautos Fondo ta
ryba. Peržvelgta pereitų metų 
veikla. Plačiau kitame Darbinin
ko numeryje.
LMK Federacijos New Yorko 

klubo susirinkimas bus gegužės 
20 įprastinėje vietoje, Congrega- 
tional bažnyčios salėje, Woodha- 
vene. Narės prašomos dalyvauti.
Perkūno choras balandžio 25 

sėkmingai koncertavo Hamilto
ne. Su jais drauge vyko ir dai
nuojantis vienetas — “Jinai ir 
trys gintarai”. Važiavo autobu
su. Išvyko šeštadienio ankstų ry
tį grįžo sekmadienį apie 9 v.v. 
Dabar choras rengiasi kitiem 
koncertam. Jų pavasarinis meti
nis koncerttas bus birželio 7 
Kultūros Židinyje. Repeticijos 
vyksta du kartus per savaitę — 
antradienį ir penktadienį 7:30 
v.v. Kultūros Židinyje, Perkūno 
kambaryje. Labai reikalinga, 
kad visi choro nariai stropiai 
lankytų repeticijas.
Pamaldos už persekiojamą 

Lietuvos Bažnyčią ruošiamos 
pranciškonų vienuolyno koply
čioje gegužės 21, ketvirtadienį, 
8 vai. vak. Specialias pamaldas 
laikys Tėv. Viktoras Gidžiūnas, 
šv. Pranciškaus Varpelio redak
torius. Visi kviečiami dalyvauti.

Pabaltijo Moterų Tarybos me
tinė šventė įvyks gegužės 17, 
sekmadienį, 4 vai. popiet Estų 
Manuose, 234 E. 34th St, New 
York, N.Y. Iš latvės Helgos 
Ozolins pirmininkavimo parei
gas perims estė Mal J urmą. Lie
tuvėm pirmininkauja Aldona 
Pintsch. Po programos bus vai
šės.

MOTINŲ PAGERBIMAS
bylu gegužės 10, sekmadienį, Apreiškimo parapijoje.

11 vaL pamaldos bažnyčioje;

12:30 parapijos didžiojoje salėje — pagerbimas. Marija 
Mlenb, PUCOB-goe vicepirmininkė, kalbės tema: Motina 

ataušir pvininoj#
Meninę dalį atliks aktorius Juozas Boley-Bulevičlus

YOimO jei U OIVTvS

Pagerbimų rengia LB Lmojl apylinkė Ir 
KaL Motorų Sujungęs 29 kuopa.

Redakcija---- (212) 827-1352
Administr. .....(212) 827-1351
Spaustuvė ..... (212) 827-1350
Vienuolynas ..(212) 235-5962 
K. Ž. salė — 212) 827-9645

341 HJGHLANO BLVD.
BROOKLYN, H.Y. 11207

Lietuvos vyčių Vidurio Atlan
to apskrities suvažiavimas įvyks 
birželio 14 Patersone, N.J.

Dr. Marytė ir Aleksandras Že
maičiai, artėjant Kultūros Židi
nio pavasario šventei, paauko
jo Kultūros Židiniui 100 dol. 
ir lietuvių pranciškonų vienuo
lynui 100 dol. Žemaičiai yra pa
stovūs ir dosnūs lietuviškų rei
kalų rėmėjai. Nuo Kultūros Ži
dinio statybos pradžios iki dabar 
Kultūros Židiniui, Darbininkui 
ir lietuviam pranciškonam 
bendroj sumoj jau yra paaukoję 
13,100 dol. Dosniem geradariam 
nuoširdžiai dėkojama.

Ivona Pranckevičiūtė-Bane- 
lienė prieš penkerius metus tra
giškai žuvo automobilio katastro
foj. Šią liūdną sukaktį minint, 
motina, sūnus ir vyras už ve
lionę užprašė mišias, kurios bus 
aukojamos gegužės 20, trečia
dienį, 8 vai. ryto lietuvių pran
ciškonų koplyčioj Brooklyne ir 
St. Elizabeth Seton šventovėj 
Ridgefield, Conn. Giminės ir 
pažįstami prašomi velionę Ivoną 
prisiminti savo maldose.

Dail. Albinas Elskus dalyvau
ja kolektyvinėje vitražų parodo
je, kuri vyksta gegužės 4-26 
Carol Hooberman galerijoje, 
Birmingham, Mich.

DAINA — KOVOS PRIEMONĖ

Buvo tai kadaise
Čia New Yorke 1949, 1950, 

1951 ir vėliau vyko aktyvios 
demonstracijos, nukreiptos 
prieš komunistinį “Laisvės” 
laikraštį, prieš sovietų įvairius 
žygius ir kitom progom. Tai bu
vę prieš 30 metų.

Tose demonstracijose labai 
aktyviai pasireiškė Mečys Raz- 
gaitis. Nešė plakatus, pats juos 
organizavo, užsidėjęs uniformą, 
vaizdavo Staliną kaip tautų pa
baisą.

O dabar?
Ir dabar M. Razgaitis liko ak-

Vincė Jonušludtė-Leskaitienė, 
kuri dabar pastoviai gyvena San
ta Barbara, CaliE, yra atvykusi į 
New Yorką ir čia lanko savo 
drauges bei pažįstamus. Svečia
vosi pas Birutę Paprockienę ir 
su ja drauge aplankė Darbinin
ko redakciją. Į Santą Barbara 
grįžta gegužės viduryje.

Kun. Vytautas Pikturna yra at
vykęs iš Floridos. Jis buvo apsir
gęs, gulėjo net ligoninėje ir taip 
negalėjo išvykti su ekskursija į 
Europą.

Dail. Ados Peldavičiūtės- 
Montvydienės paroda, kuri čia 
buvo surengta balandžio 4-5 
Kultūros Židinio didžiojoje sa
lėje, jos brolio architekto Vyto 
Peldos rūpesčiu buvo pervežta į 
Torontą ir ten Prisikėlimo para
pijos patalpose, parodų salėje, 
buvo atidaryta balandžio 18 ir 
19, Velykų metu. Ten paroda 
praėjo su nepaprastu pasise
kimu, ją aplankė 2000 žmonių. 
Visi, atvykę į Velykų šventės pa
maldas, drauge apžiūrėjo ir pa
rodą. Paroda jau pervežta į Chi- 
cagą.

Rytinio pakraščio skautų vadų 
suvažiavimas vyksta gegužės 16, 
šeštadienį, Kultūros Židinyje.

Dramos aktorius Vitalis Žu
kauskas gegužės 2 buvo išvy
kęs į Montrealį ir ten daly
vavo Nepriklausomos Lietuvos 
laikraščio surengtame spaudos 
baliuje, atlikdamas humoristinę 
programą. Gegužės 9 vyksta į 
Los Angeles, Calif., kur dalyvaus 
radijo programos koncerte ir at
liks humoristinę programą.

Dail. Vsevolodas Dobužinskis 
su savo kūriniais dalyvavo Me- 
morial ligoninės, Memorial 
Sloan-Kettering Cancer Center, 
surengtoje parodoje, kuri buvo 
balandžio 27-30.

tyvus kovotojas. Šį kartą jis kei
čią kovos būdą. Kovai pasirin
ko dainą. Jis turi gražų balsą, 
daug kur yra dainavęs, baž
nyčiose, salėse, pats yra suren
gęs savo koncertus.

Rengia koncertą

Ir šiemet gegužės 24 rengia 
tokį koncertą Apreiškimo para
pijos salėje. Pradžia 4 v. popiet. 
Šis koncertas bus skirtingas nuo 
kitų koncertų. Tai bus jo sukur
tos dainos, nukreiptos prieš re
žimą okupuotoje Lietuvoje. 
Taip pat bus dainų, skirtų Sibi
ro tremtiniam ir Klaipėdos kraš-

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

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 dienąt 981 
964-3500. Vak., savaitgaliais: 901 
654-3756.

Chronide of the C^holic 
Church in Lithuania, No. 45 
neseniai išspausdintas pranciš
konų spaustuvėj Brooklyne. Ne
trukus bus spausdinamas ir Nr. 
46. L.K.B. Kronikos, išverstos į 
anglų kalbą, seriją leidžia Lietu
vių Katalikų Kunigų Vienybė.

Dail. Pranas Lapė, lankyda
masis New Yorke, paprašė ren
gėjų, kad jo rudens parodą nu
keltų vėliau. Paroda buvo nu
matyta rugsėjo 19-20 Kultūros 
Židinio mažojoje salėje. Dabar 
paroda nukeliama į rudenį. Ji 
bus lapkričio 14-15. Rengia vyr. 
skaučių židinys Vilija. Drauge 
dailininkas savo parodoje skai
tys paskaitą apie įvairius dailės 
terminus.

New Yorko Lietuvių Atletų 
Klubo sportininkai vyksta į Bal- 
timorę ir gegužės 16-17 daly
vaus Š. Amerikos lietuvių spor
tinėse varžybose krepšinio, tink
linio, plaukimo ir šachmatų sri
tyse. Vyksta apie 50 asmenų 
autobusu ir automobiliais.

Aušros Vartų parapijos meti
niai pietūs įvyks gegužės 17, 
sekmadienį, po sumos 1 vai. p.p. 
Veiks gausi loterija. Parapijos 
administratorius kun. John Bida 
maloniai kviečia parapiečius ir 
svečius gausiai dalyvauti.

Darbininko spaudos kioskas 
su naujomis plokštelėmis, kny
gomis ir suvenyrais veiks gegu
žės 16, šeštadienį, Kultūros 
Židinyje, kai ten vyks Lietuvos 
Atsiminimų radijo sukaktuvinis 
koncertas. Ta pačia proga bus 
galima įsigyti daug lietuviškų 
knygų, kurios bus parduodamos 
po 1 dol. Bus proga apsimokė
ti ir Darbininko prenumeratą, 
kuri nuo birželio 1 pakeliama 
nuo 13 iki 15 dol. metam.

to atvadavimo dalyviam pagerb
ti. Bus ir kitokių žanrų dainų, 
bus neapsieita ir be humoro.

Koncerte bus prisiminta jo 
30 metų sukaktis, kaip jis akty
viai kovoja prieš tėvynės paver
gėjus.

Pelnas skiriamas Apreiškimo 
parapijos mokyklos remontui, 
{ėjimo auka pagal išgales. Vai
kam įėjimas nemokamas.

k
LIETUVIŲ KULTŪROS ŽIDINIO 
PAVASARIO ŠVENTĖ

ĮVYKS GEGUŽĖS MĖNESIO 17 D, SEKMADIENI

12 VAU PAMALDOS UŽ ŽIDINIO RĖMĖJUS
IR IŠKILMĖS PRIE KRYŽIAUS

1:30 VAL POPIET ŽIDINIO KIEME PAVASARIŠKA

GEGUŽINĖ
LIETUVIŠKI PIETOS, KEPSNIAI, ŠALTI GĖRIMAI, MUZIKA, DAINOS, 

ŠOKIAU LOTERIJA IR KITOS LINKSMYBĖS
PROGRAMĄ ATLIKS ŠEŠTADIENINĖS MAIRONIO MOKYKLOS 

MOKINIAI

VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA ATSILANKYTI 
KULTŪROS ŽIDINIO fONDO VALDYBA

KĄ MATYSIME DAIL.
K. ŽOROMSKIO PARODOJE?

Vienas iš iškiliausių lietuvių
dailininkų yra Kazimieras Žo- 
romskis. Aukštaitis, baigęs Pa
nevėžio gimnaziją, meną studi
javo Kaune, Vilniuje, Vienoje, 
Romoje. Profesoriavo Kolum
bijoje ir dabar profesoriauja 
Newarke, N.J. Iš Kolumbijos at
vykęs, kurį laiką gyveno Chica- 
goje. Prieš kokią 20 metų at
sikėlė į New Yorką, gyvena pa
čiame miesto centre, Mahhatta- 
ne.

Su savo kūriniais yra dalyva
vęs įvairiose lietuvių ir ameri-

AUKA MAIRONIO 
LITUANISTINEI MOKYKLAI 
Amerikos Lietuvių Tautinin

kų Klubas Maironio lituanisti
nės mokyklos tėvų komiteto 
pirmininkui Gintui Žemaitaičiui 
atsiuntė laišką, kuriame sakoma, 
kad klubas buvo įkurtas patrio
tų lietuvių 1937 sausio 27. Po 
44 metų veiklos klubas pavar
go ir paseno. Paskutiniame savo 
posėdyje nutarė klubo veiklą 
sustabdyti ir, Edvardo Leleivos 
pasiūlymu, esančius kasoje klu
bo pinigus atiduoti lituanistinei 
Maironio mokyklai. Kadaise šio 
klubo steigėjai norėjo išlaikyti 
lietuvybę. Dabar jų auka kaip tik 
ir tinka nukreipti į mokyklą, 
kad ji lietuvybę išlaikyti] jauno
siose kartose. Mokyklai jie per
davė 202 dol. Laišką pasirašė 
Jonas Pranckus, Edvardas Lelei- 
va ir Jonas Jankus. Maironio 
mokyklos tėvų komitetas nuošir
džiai dėkoja už šią. auką.

Visi esate maloniai kviečiami į

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADIJO RENGINIUS

40 metų gyvavimo sukakčiai ir 2000 radijo transliacijai 
atžymėti.

DIDŽIULIS KONCERTAS
bus gegužės 16, šeštadienį, 7 v.v. Kultūros Židiny 

Brooklyne (361 Highland Blvd.)
Programą atliks vokalinis vienetas VAIVA, sudarytas Iš 

Chicagos studentiško jaunimo, Vadovauja muzikas 
FAUSTAS STROLIA. Jie atliks ištraukas iš populiarių 
muzikinių veikalų.

Po koncerto — balius, šokiai, grojant M. MATULIONIO 
orkestrui iš New Jersey. Veiks užkandžių ir gėrimų bufe
tas, bus įvairių laimėjimų.

(ėjimo auka — 7.50 dol.
Studentams ir moksleiviams — 5 dol.

ŠAUNUS BANKETAS
bus gegužės 17, sekmadienį, 1 v. popiet Švč. Trejybės 
lietuvių parapijos salėje, Adams St. ir New York Avė. 
kampas, Nowark, N J.

Skirtingų meninę programų atliks VAIVOS ANSAMBLIS 
iš Chicagos.

Skanūs šilti pietūs.
Įėjimo auka —15 dol.

Vietas galima užsisakyti Lietuvos Atsiminimų raš
tinėje, 234 Sunlit Dr., Watchung, N.J., 07060, tol. 201 
753-5636.

IŠKILMINGOS MIŠIOS
bus gegužės 17, sekmadienį, 12 vai., prieš banketų, Švč. 
Trejybės bažnyčioje. Koncetebraclnės mišios aukojamos už 
gyvus ir mirusius Lietuvos Atsiminimų rėmėjus Ir gera
darius. Pagrindiniu celebrantu bus prsl. VYTAUTAS 
BALČIŪNAS. Jis pasakys Ir pamokslų.

DIREKTORIUS PROF. DR. JOKŪBAS STUKAS lauks visų 
atsilankant Drauge primena, kad Lietuvos Atsiminimai 
dabar transliuojami šeštadienio vakarais nuo 8 iki 9 v. 
Iš WEVD stoties, 97.9 FM banga.

kiečių parodose. Ir jo vieno pa
rodos buvo pirmaeilėse galeri
jose.

Savo tapyboje jis nuėjo gana 
ilgą kelią. Pirma tapė impresio
nistiniame stiliuje, paskui pama
žu perėjo į abstraktą. Prieš ke
letą metų vėl pasikeitė, pradė
jo paveikslus tapyti ritmingomis 
juostomis, pro kurias matosi toli
ma erdvė.

Su tais kūriniais jis yra daly
vavęs įvairiose parodose, yra lai
mėjęs premijų. Du jo to stiliaus 
kūriniai kabo Kultūros Židinio 
prieangyje, prie pat durų.

Tačiau vasaros metu jis mėgs
ta stebėti gamtą, ypač mėgsta gė
les. O jų juk labai daug yra 
Kennebunkporto pranciškonų 
vienuolyne, kur jis praleidžia 
savo vasaras. Ten jis ir tapo gė
les. Taip susidarė visa eilė 
paveikslų, kur vaizduojamos tik 
gėlės.

Ir šioje parodoje bus išstatyti tie 
gėlių paveikslai. Ir pati paroda 
pavadinta — gėlių paroda. Šalia 
gėlių bus keletas peisažų — 
Kennebunkporto pakrantės, 
uostas ir kita.

Gamtą jis pagauna labai jaut
riai, su didele meile jai, įsi
skverbia į jos paslaptį, į misti
nę ramybę ir visa tai parodo sa
vo drobėse. Tai tikrai reta paro
da, kurią verta aplankyti.

Paroda vyksta šį savaitgalį, 
gegužės 9 ir 10, Kultūros Židi
nio mažojoje salėje. Atidarymas 
šeštadienio vakare. Svečiai bus 
pavaišinti kava, (p.j.)




