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VITKAUSKAITĖS IR NAVICKAITĖS 
TEISMAS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 46

Prancūzijoj gegužės 10 atei- 
nantiem septyneriem metam , 
išrinktas prezidentu socialistų 
kandidatas Franco i s Mitterrand. 
Buvęs prezidentas Valery Gis- 
card d’Estaing pralaimėjo žymiu 
balsų santykiu.

VELYKINIS SVEIKINIMAS 
ŠV. PETRO AIKŠTĖJ

1980 m. lapkričio 24-25 dieno
mis Vilniuje LTSR Aukščiausia
sis Teismas nagrinėjo Genovai
tės Navickaitės ir Onos Vitkaus
kaitės bylą dėl “LKB Kronikos” 
dauginimo ir platinimo.

Apie įvyksiantį teismą nebuvo 
pranešta net artimiausiems tei
siamųjų giminėms, — sužinota 
tik iš liudininkų, kurie buvo iš
kviesti į teismą. Prie teismo sa
lės budėjo saugumiečiai ir į vidų 
nieko, išskyrus pačius artimiau
sius gimines, neįleido. Salę už
pildė saugumiečiai ir, čekistų 
žodžiais tariant, “praktikantai”. 
Bronės Vitkauskaitės neišleido 
iš darbo, kad negalėtų dalyvauti 
sesers teisme.

10 vai. į salę atvedamos, lydi
mos kareivių, teisiamosios. Prie 
jų staiga prišoka liudininkės — 
Teresė Petrikienė ir Genutė Ma
čenskaitė ir pasveikina: “Sveiki
nimai nuo visų, kurie už jus mel
džiasi!”. Kareiviai grubiai nuva
ro drąsuoles šalin.

Teisėjas pristato teismo sudė
tį: teismo pirmininkas — Repša, 
teisėjai — Burokevičienė ir Gu- 

kongresą atstovai būtų renkarni delevičius, valstybinis kaltinto- 
tiesioginiu būdu. jns — Kyrijenko.

ValsL sekr. Haig painformavo Teisiamoji G. Navickaitė atši- 
Nato valstybių užs. reik, minis- gynėjo, motyvuodama tuo, 
temins, kad š.m. pabaigoj JAV jeigu jo nematė iki teismo, 
numato pradėti tartis dėl vidų- tai juo labiau jis nereikalingas 
tinės tolinašos raketų skaičiaus teismo metu,-o be to, jis nieko

Izraelis teigia, kad Sirija, iš- 
dėstydama Libano Bekaa slėny 
priešlėktuvines raketas, pažeidė 
neoficialų susitarimą nenaudoti 
Libane karo lėktuvų ir karo laivų 
ir neišdėstyti ten raketų. Dėl 
to Izraelis reikalauja Siriją rake
tas pašalinti iš slėnio ir grasi
na jas sunaikinti. Prezidentas 
Reagan, siekdamas išvengti ten 
naujo karinio susidūrimo tarp 
Sirijos ir Izraelio, pasiuntė į 
Art. Rytus specialų įgaliotinį 
Philip C. Habib.

Lenkijos komunistų partijos 
centro komitetas nutarė, kad 
partijos pareigūnai savo postuo
se gali būti tik dvi kadencijas, 
kad vienas asmuo negali užimti 
kelių postų ir kad į partijos
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Šiaurinės Airijos I.R.A. kovo
tojas už prisijungimą prie Airi
jos Robert Sands kalėjime pa
skelbė bado streiką ir reikalavo, 
kad jiem būtų pripažintos politi
nių kalinių teisės. 66-ją badavi
mo dieną jis mirė, nes Britani
jos vyriausybė nesutiko tokios 
teisės pripažinti ir tuo paskatin
ti dar didesnį terorizmą. Dėl jo 
mirties šiaurinėj Airijoj ir New 
Yorke įvyko demonstracijų.

Gynybos sekr. Caspar W. 
Weinberger pareiškė, kad, bran
gindamos laisvę, JAV turi būti 
pasiruošusios vesti bet kokio dy
džio ir būdo karą bet kurioj 
pasaulio daly, kur jos turi gy
vybinių interesų.

Lenkijos komunistų partijos 
centro komitetas į partijos po- 
litbiurą neperrinko buv. min. 
pirmininko Jozef Pinkowski ir į 
antrininkus buv. užs. reik, mi- 
nisterio Emil Wojtaszek, o į jų 
vietas buvo išrinkti darbininkai 
— Gerard Gabrys ir Zygmunt 
Wronsla.

JAV įsakė Libijai uždaryti 
savo ambasadą Washingtone ir 
visiem jos pareigūnam išvykti iš 
JAV per 5 dienas. Tai buvo pa
daryta dėl to, kad Libija remia 
tarptautinį terorizmą. Manoma, 
kad Libija nenutrauks aliejaus 
tiekimo JAV.

Prez. Reagan vyriausiu dery
bininku su Sov. S-ga dėl strate
ginių ginklų kontrolės paskyrė 
gen. Itn. Edward L. Rowny.

C.LA. jau prieš kelerius metus 
buvo įsitikinusi, kad Izraelis iš 
1960 m. JAV dingusio uranijaus 
yra pasigaminęs branduolinę 
bombą.

JAV nutarė paremti Kinijos ir 
kitų Azijos valstybių pastangas 
sustiprinti pagalbos teikimą 
Kambodijos partizanam, kovo- 
jontiem prieš Vietnamo pastatytą 
vyriausybę.

Bolivijos dešinieji teroristai, 
reikalaudami, kad atsistatydintų 
krašto prezidentas Luis Garcia 
Meza, buvo užėmę Occidental 
Petroleum aliejaus valymo įmo
nę ir grasino ją išsprogdinti. 
Bolivijos kariuomenės dalinys 
teroristus sulaikė. -

Maryland valstijoj nukrito ka
rinis satelitų sekimo lėktuvas. 
Visi juo skridę žmonės žuvo.

jas — Kyrijenko.
Teisiamoji G. Navickaitė atši

Genovaitė Navickaitė, gi
musi 1947 ir dirbusi įvairio
se Kauno ligoninėse medici
nos seserim, 1980 lapkričio 
24-25 Vilniuje nuteista už 
KLB Kronikos Nr. 40, 41 ir 
42 dauginimą. G. Mačens
kaitė liudijo, jog Navickaitė 
yra “nuostabus žmogus, to
kių gyvenime reta. Sąžinin
ga, niekada nepasakiusi me
lo žodžio, labai draugiška ir 
nuoširdi ... negali padaryti 
jokio nusikaltimo. Tikiuos, 
kad teismas ją išteisins.” 
Navickaitė buvo nuteista 2 
m. bausme bendro režimo 
lageryje.

nėjo atsisakė ir Ona Vitkauskai
tė. Teismas sutinka, kad advo
katai nedalyvautų, ir jie palieka 
salę.

Skaitoma kaltinamoji išvada. 
Teisiamosios kaltinamos pagal 
LTSR BK 199 str. 1 d. už tarybi
nės santvarkos šmeižimą, nes 
daugino ir platino “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kroniką”. O. 
Vitkauskaitė daugino “LKB Kro
nikos” 42 numerį, o G. Navic
kaitė — 40, 41 ir 42 numerius. 
“LKB Kronikoje” aprašomi fak
tai esą šmeižikiški.

G. Navickaitė, teisėjo paklaus
ta, ar prisipažįstanti kalta, atsa
ko, jog nenusikaltusi, nes “LKB 
Kronika” esantis religinio turi
nio leidinys, jį spausdinusi, no
rėdama apginti Bažnyčią nuo 
persekiojimo.

Teisėjas skaito kai kurias 
“LKB Kronikos” ištraukas, kur 
paminėta Molotovo-Ribbentro- 
po paktas dėl Pabaltijo pasida-

KULTŪROS TARYBOS 
DRAMOS PREMIJA

Pirmininkaujant Jurgiui Šle
kaičiui, šių metų Kultūros tary
bos premija už dramą paskirta 
rašytojui Algirdui Landsbergiui 
— 1500 dol. ir Povilui A. Mažei
kai — 1000 dol. A. Landsbergio 
drama — “Vaikai gintaro rūmuo
se”, P.A. Mažeikos — "Apsi
lankymas”.

Premijos bus įteiktos gegužės 
17 Clevelande LB Kultūros tary
bos premijų šventėj.

UŽ PERSEKIOJAMĄ BAŽNYČIĄ
Federatyvinėje Vokietijoje 

gegužės 24 taip pat ir šiais me
tais bus paskelbta Maldo* Diena 
už persekiojamą Bažnyčią. Tai

las Heffner priminė, kad dabar
tiniais laikais daugiau kaip 35- 
kiuose pasaulio kraštuose krikš
čionys tebėra persekiojami.

Vakarų Vokietijos vyskupų 
konferencija kasmet skelbia 
Maldos dieną už persekiojamą 
Bažnyčią, kad primintų pašau* 
liui persekiojamu krikščioniu 1f-

Ona Vitkauskaitė, dirbusi 
inžinierės pareigose, o pas
kutiniu metu Sasnavos baž
nyčios valytoja, 1980 lapkri
čio 24-25 Vilniuje nuteista 
pusantrų metu bausme 
bendro režimo lageryje už 
KLB Kronikos dauginimą ir 
platinimą. “LKB Kronika 
gina tikinčiųjų teises”, — 
kalbėjo teisiamoji. “Už jos 
dauginimą reikėtų ne teisti, 
o atkreipti ypatingą dėmesį į 
kai kurių pareigūnų elgesį. 
Kronikoje iškelti faktai yra 
teisingi, todėl vyriausybė 
turėtų pasistengti, kad pa
našas atsitikimai nesikar- 
totų.”

tinimo, Lietuvos prie vartinis p j 
jungimas į Tarybų Sąjungos su
dėtį, kaip pokario metais buvo 
niekinami Lietuvos patriotų la
vonai miestų gatvėse, o nekalti 
žmonės tremiami į Sibirą. G. 
Navickaitė atsako, jog iš žmo
nių pasakojimų ji žinanti, kad 
tikrai taip buvo daroma. Teisė
jas vėl skaito ištrauką, kur rašo
ma, kad Maskvoje kuriami pla
nai, kaip griauti Bažnyčią iš vi
daus, ir teigia, kad tai esąs 
šmeižtas. Vėl skaito, kaip Pra
vieniškių lageryje tarp nusikal
tėlių ir prižiūrėtojų nėra skirtu
mo, — juos skirianti tik unifor
ma. Navickaitė atsako, kad iš 
tikrųjų taip yra, nes prižiūrėtojai 
bausmę atliekantiems yra labai teisingą liudijimą. Ji moty- 
žiaurūs, grubūs ir nuolat keikia- vuoja: “Kadangi tiek kratos 
si. metu, nors buvau namuose, man

neleido stebėti kratą, tiek tardy-
Teisėjas klausia Navickaitę, iš m o metu norėjo net suklastoti 

kur gavusi rašomąsias mašinėles, protokolą, todėl susidariau nuo- 
Teisiamoji paaiškina, jog vieną raonę, kad saugumo darbuotojais 
gavusi iš kun. Virgilijaus Jaugė- pasitikėti negalima, todėl ir čia 
lio (miręs 1980 m. vasario mėn. nepasirašau”.
— Red. pastaba), o kitą — nu
sipirkus iš nepažįstamo žmo
gaus, kuris jai davęs ir 40, 41 
ir 42 numerius, prašydamas juos 
padauginti.

Teisėjas klausia, ar Navickaitė dą! — atsako užklaustoji, 
prisipažįstanti kalta.

Teisiamoji neprisipažįsta 
esanti kalta.

Prokuroras taip pat stengiasi 
įrodyti, kad “LKB Kronika” gina 
ne Bažnyčios reikalus, bet kišasi 
į politiką.

Toliau apklausinėjama Ona 
Vitkauskaitė. Teisėjas klausia 
kokiu tikslu teisiamoji važiavusi

į Sagotąją, kas jai davęs “Kro
niką”, kokiu tikslu ją daugino 
ir kt. Kaltinamoji paaiškina, kad 
“LKB Kroniką” radusi pašto dė
žutėje, o perrašytus egzemplio
rius būtų davusi skaityti pažįs
tamiems. O. Vitkauskaitė taip pat 
neprisipažino esanti kalta.

Liudininkų apklausa.
Pirmoji apklausiama Teresė 

Petrikienė, pas kurią buvo suim
ta G. Navickaitė. Liudininkė 
tvirtino, kad G. Navickaitė pas 
ją rašė tik dieną prieš suėmi
mą.

Liudininkė Genovaitė Ma
čenskaitė nepasirašo teismo į- 
spėjirno dėl atsakomybės už ne-

— Tai jūs nepasitikite teismu? 
— klausia teisėjas.

— Aš jumis visais nepasiti
kiu, nes visi pučiate į vieną dū-

G. Mačenskaitė liudijo, kad 
ji kartu su Navickaite mokėsi ir 
dirbo. “Tai nuostabus žmogus, 
tokių gyvenime reta. Sąžininga, 
niekada nepasakiusi melo žo
džio, labai draugiška ir nuo
širdi. Tokie žmonės, kaip Genu
te, negali padaryti jokio nusikal
timo. Tikiuosi, kad teismas ją 
išteisins”. Be to, Mačenskaitė 
paneigė, kad Navickaitė jai pali
kusi “LKB Kroniką”.

limą ir maldos vienybėje jiem 
taip pat išreikštų solidarumą. 
Persekiojimai, pažymėjo kardi
nolas, yra viena būdingiausią 
šiuolaikinės Bažnyčios ypatybių 
Kardinolas ypač atkreipė dė
mesį į tikinčiųjų persekiojimą 
ateistinio komunizmo valdo
muose kraštuose, kur betgi ti
kėjimas, nežiūrint visų siekimą

ra gyvas ir daugeliui, dabarti
nėje sunkioje padėtyje, yra vie
nintelis paguodos ir vilties šal
tinis.

Bagotosios parapijos klebonas 
Icun. Vaclovas Degutis (Bagoto
sios klebonijoje buvo suimta 
Ona Vitkauskaitė — Red. pasta
ba) paliudijo, kad vieną kartą 
yra matęs Vitkauskaitę —ji buvo 
užėjusi pas šeimininkę. Daugiau 
apie ją nieko nežinantis.

Bagotosios klebonijos šeimi
ninkė Janina Pileckytė į teismą 
neatvyko.

(Bus daugiau)

Viso pasaulio tautų bei rasių 
velykinis susitikfinas dar kartą 
pasikartojo krikščioniškojo pa
saulio centre, šv. Petro aikštėj 
Romoj. Vėlyvą Velykų rytą čia 
prasidėjo velykinės mišios, ku- 
rįas aukojo pats popiežius Jonas 
Paulius II. Po dviejų dienų lie
taus Romoj vėl buvo nuostabiai 
graži saulėta pavasario diena. 
Nesuskaitomos minios maldi
ninkų užpildė ne tik Šv. Petro 
aikštę, bet ir priešais esančią 
Via della Conciliazione iki pat 
Tiberio. Manoma, kad iš viso ga
lėjo būti mažiausia 300,000 žmo
nių.

šioj šimtatūkstantinė j minioj 
šiemet buvo nemažas būrys lie
tuvių, kurie telkėsi aplink Vasa
rio I6-osios lietuvių gimnazijos 
grupę, atvykusią iš Federalinės 
Vokietijos. Vyskupų tarpe neto
li popiežiaus altoriaus buvo du 
lietuviai: artimas popiežiaus 
bendradarbis vyskupas Paulius 
Marcinkus ir Vakarų Europos 
lietuvių vyskupas Antanas Deks- 
nys. Iš pasauliečių galim sumi
nėti tik keletą pavardžių: Vasa
rio 16-osios gimnazijos direkto
rius Jonas Kavaliūnas, Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenės rei
kalų vedėjas teisininkas Justinas 
Lukošius, Laisvės radijo Miun
chene lietuvių skyriaus vedėjas 
dr. Kajetonas Čeginskas su šei
ma, prieš metus iš Lietuvos at
vykęs studentas Aleksandras 
Gofmanas (iš Heidelbergo), Ma
rija Jasėnienė ir Jadvyga Lau
cevičienė iš New Yorko, Elena 
Blandytė iš Chicagos ir kiti ...

Po velykinių pamaldų Šv. Pet
ro aikštėj popiežius Jonas Pau
lius II iš centrinio šv. Petro ba
zilikos balkono pasakė velykinį 
žodį ir išreiškė savo velykinius 
linkėjimus 42-viem kalbom. 
Tarp jų ir lietuvių kalba. Vely
kinės iškilmės iš Šv. Petro aikš
tės televizijos ir radijo bangomis 
buvo transliuojamos į visą pa
saulį. Su Vatikanu šia proga 
buvo sušijūngušios 28-nių Euro
pos, Amerikos, Afrikos ir 
Okeanijos kraštų televizijos 
stotys. Šimtai milijonų visam pa
sauly drauge su Šv. Petro aikš
tėj susirinkusia minia dva
siškai dalyvavo šiose velykinėse 
iškilmėse ir televizijos bei radijo 
bangomis priėmė Šv. Tėvo pa
laiminimą.

Savo velykiniame žody Jonas 
Paulius II visiem išreiškė taikos 
bei ramybės linkėjimus. Linkėjo 
tikros, velykinės taikos, ypač 
visiem tiem, kuriuos slegia rū
pesčiai, įtampa, grėsmė.

Čia pateikiam popiežiaus ve
lykinės kalbos lietuvišką verti
mą.

1. “Tikiu ... į Jėzų Kristų . .. 
mūsų Viešpatį, kuris buvo pra
dėtas iš Šventosios Dvasios, 
gimė iš Mergelės Marijos ...”

Kiekvieno sekmadienio vidu
dienį susirenkam šioj šventoj 
vietoj išreikšti savo tikėjimo į 
Dievo įsikūnijimo paslaptį.

šiandien trokštame šį savo ti
kėjimą išpažinti visu iškilmin
gumu, nes Tas, kuris buvo pra
dėtas iš Šventosios Dvasios ir 
gimė iš Mergelės Marijos, prisi
kėlė trečią dieną iš numirusių!

Šios dienos liturgijoj apaštalas 
šv. Petras sako: “Jūs žinot, kas 
yra įvykę ... kaip Dievas pripil
dė šventąja Dvasia ir galybe 
Jėzų iš Nazareto ...” (Apd 10, 
37-38).

Kaip tik ta pačia galybe Tas, 
kuris “buvo nukryžiuotas, numi
ręs ir palaidotas”, trečią dieną 
prisikėlė iš numirusių!

2. Velykų aukai didingai tegul 
teikia garbę krikščionys 
dfingi m ingai!

šiandien mes garbinam Kris-

Egipto užs. reik, ministeris 
Butro Ghali pareiškė, kad, kilus 
kariniam konfliktui tarp Izraelio 
ir Sirijos, Egiptas, nepaisyda
mas su Izraeliu sudarytos taikos 
sutarties, pasiliktų arabų pusėj.

Ispanijos kairieji teroristai 
Madrido gatvėj nušovė gen. 
Andrės Gonzalez de Suso, o Bar- 
celonos restorane — du ci
vilinės gvardijos narius. Vienas 
teroristas buvo sulaikytas.

tų, tą didingąją Velykų Auką — 
garbinam kaip mirties nugalėto
ją. Garbinam šiandien tą Galy
bę, kuri nugalėjo mirtį ir galuti
niu gyvenimo liudijimu atbaigė 
Kristaus darbų ir žodžių Evan
geliją.

Garbinam šiandien šventąją 
Dvasią, kurios galia jis buvo pra
dėtas Mergelės Marijos įsčiose, 
kurios veikimu jis perėjo per 
kančią, mirtį, nužengė į praga
rus ir kurios jėga jis yra gy
vas! ir “mirtis jam nebeturi ga
lios” (Rm 6, 9).

3. Garbinam Šventąją Dvasią, 
“kuri yra Viešpats, teikiantis gy
vybę”. šiais metais, kada visa 
Bažnyčia visuotinai prisimena 
I-ojo Konstantinopolio susirinki
mo atliktą darbą, išpažįstam savo 
tikėjimą į Šventąją Dvasią, kuri 
“su Tėvu ir SŪhumi yra garbina
ma ir šlovinama”.

Garbinam galybę Šventosios 
Dvasios, kuri yra “Viešpats Gai
vintojas”, galybę, kuri pačiu pil
niausiu būdu apsireiškė Kristaus 
prisikėlimu.

4. Prisikėlęs Kristus, neatver- 
damas durų, ateis į Paskutinės 
vakarienės kambarį, kur buvo 
susirinkę apaštalai, sustos jų 
tarpe ir tars “Ramybė jum!... 
Priimkit Šventąją Dvasią”.

5. Bažnyčiai ir pasauliui siun
čiu taikos linkėjimą, linkėjimą 
velykinės taikos, tikros ar pasto
vios taikos.

Ramybės ir taikos linkėjimus 
siunčiu pavieniam žmonėm ir 
tautom, ypač visiem tiem, ku
riem šios ramybės ir taikos la
biausiai reikia:

“Ramybė jum”!

6. Mirtis ir gyvenimas susi
rėmė žūtbūtinėj kovoj.

Tenugali taikos dvasia. Tenu
gali pagarba gyvybei. Velykos 
skelbia gyvenimo išvadavimą iš 
mirties, gyvenimo išgelbėjimą iš 
mirties. Tenugali žmogaus gy
vybės apsaugojimo dvasia ir pro
grama prieš mirties programą, 
kuri remiasi iliuzijomis tų, kurie 
mato žmogaus pažangą teisėj 
nužudyti vos prasidėjusią gy
vybę.

7. "Tikiu į Jėzų Kristų, vie
natinį Dievo Sūnų, mūsų Vieš
patį, kuris buvo pradėtas iš 
Šventosios Dvasios, gimė iš 
Mergelės Marijos”.

Šiandien tai prisikėlusiojo 
Motinai giedam:

“Regina coeli laetare!”
Džiaukis, Dangaus Karaliene, 
nes Tasai, kurį Tu buvai verta 

pagimdyti,
prisikėlė, kaip buvo iš anksto 

pasakęs. Aleliuja.
Prisiminkim I Konstantino

polio susirinkimą, nuo kurio 
mus skiria jau 1600 metų. Pri
siminkim Efezo susirinkimą, 
įvykusį prieš 1550 metų, kuris 
išreiškė pagarbą Šventajai Dva
siai, paskelbdamas tikėjimo dog
ma didįjį jos kūrinį: Amžinojo 
Žodžio Įsikūnijimą.

Šios pastarosios sukakties mi
nėjimas Bažnyčiai drauge su Jė
zaus Motina Marija yra naujo 
velykinio džiaugsmo šaltinis: 
Džiaukis, Dangaus Karaliene!

8. Mūsų širdys tebūna atviros 
Šventosios Dvasios — to Vieš
paties ir Gaivintojo — šviesai 
bei veikimui, kuris apsireiškė 
Kristaus prisikėlimu. Tebūna 
atviros taip, kaip buvo atvira 
Marijos, Dangaus Karalienės, 
širdis.

Dabar, — baigė popiežius, — 
velykinio džiaugsmo — gau
dimu paschale-linkėjimus noriu 
išreikšti įvairiomis kalbomis. Tie 
linkėjimai tepasiekia visus. Vi
siem tepaskelbia Viešpaties ga
lybę. Tepaskelbia tikrąją gyve
nimo viltį!

-O-
Kaip minėjome, Jonas Pau

lius II velykinius linkėjimus iš
reiškė 42-viem kalbom. Maž
daug vidury buvo įterpti linkė
jimai lietuvių kalba:

“Velykų palaimos ir vilties 
Kristuje”.

Užbaigęs velykinius linkėji
mus, popiežius suteikė palaimi
nimą URBI ET ORBI — RO
MOS MIESTUI IR VISAM 
PASAULIUI.

KzL
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TAUTOS FONDO 
SUVAŽIAVIMAS NEW YORKE

Tautos Fondo septintas meti
nis suvažiavimas įvyko gegu
žės 2, šeštadienį. Jis pradėtas 
8:30 vai. mišiomis pranciškonų 
koplyčioj. Už mirusius Tautos 
Fondo narius ir rėmėjus mišias 
Aukojo Tėv. dr.- Leonardas And- 
riekus, lietuvių pranciškonų vie- 

- nuelyno Brooklyne viršininkas.
Kultūros Židinio apatinėj salėj 

suvažiavimą pradedant sudary
tas . prezidiumas. Suvažiavimą 
atidarė Tautos Fondo tarybos 
pirmininkas Aleksandras Vakse
lis. Invokaciją sukalbėjo Tėv. L. 
Andriekus, OFM.

Žodžiu sveikino Lietuvos 
generalinis konsulas Anicetas 
Simutis, PLB atstovas Kazys 
Jankūnas, Vliko pirm. dr. Kazys 
Bobelis (jis sveikino ir Alfos 
vardu).

RaStu sveikino Lietuvos atsto
vas Washingtone dr. St. Bačkis, 
JAV LB Krašto valdybos pirm. 
Vyt. Kutkus, Tautos Fondo 
atstovybė Australijoj.

Savaitės 
Įvykiai

Jugoslavijos Kosovo provinci
jos, kur vyko ten gyvenančių 
albanų sukeltos riaušės dėl atsi
skyrimo nuo Jugoslavijos, komu
nistų partijos gen. sekretorius 
Mahmut Bakali atsistatydino. 
Bandymai riaušes atnaujinti 
vyksta ir toliau.

Sov. S-ga buvo paskelbusi,

Sudarius mandatų ir nomina
cijų komisijas, J. Giedraitis, Tau
tos Fondo valdybos pirmininkas, 
informavo apie naujus narius. Jų 
būta 363. Valdybos sekretorė 
Marija Noreikienė perskaitė 
pereitų metų suvažiavimo proto
kolą, kuris priimtas su labai ma
žais papildymais.

Pranešimus apie Tautos Fon
do veiklą, aukų rinkimo galimy
bes ir naujas atstovybes patei
kė tarybos pirm. A. Vakselis ir 
valdybos pirm. J. Giedraitis. 
Iždininkas V. Kulpa pranešė, 
kad 1980 sausio 1 kasoj turė
tas likutis 103,287,21 dol. Nuo 
1980 sausio 1 iki 1980 gruodžio 
31 naujų pajamų gauta 93,053. 
55 dol., išlaidų per tą laikotar-

prabilo Kanados Tautos Fondo 
krašto atstovybės pirmininkas 
Antanas Firavičius. Jis pats 
uoliai renka aukas Kanadoj ir 
skatino visus Tautos Fondo tary
bos narius jungtis į bendrą 
talką.

Prieš pietų pertrauką mandatų 
komisijos vardu J. Pumputienė 
pranešė, kad suvažiavime daly
vauja 31 asmuo ir 4 svečiai. Da
lyvaują asmenys turėjo nemaža 
įgaliojimų iš organizacijų ir pa
vienių aukotojų.

Suvažiavimas 
truputį po 5 vai. popiet

Naujai išrinkta Tautos Fondo. VALDAS C. DUODA, lietuvis advokatė*. 387 LarkfleM Road., E**t 
taryba pareigomis pasiskirstė Northporth, N.Y. 11721. T*L 518 388-3760. Namą Mietas** vakarai* 

. i 1 U . «nr eta 787^*71. Hmm Varita atiaaa Litą aatataaaa:taip: pirm. Aleksandras Vekselis, 
vicepirmininkai Irena Banai
tienė, Antanas Firavičius, Juozas 
Giedraitis, Alfonsas Patamsis, 
sekr. Marija Noreikienė, nariai 
Juozas Audėnas, Vytautas Bane- 
lis, Jurgis Valaitis, dr. Petras Vi
leišis,. J. Bobelis, A. Janačienė, 
A. Markevičius.

86-81114Ū» St, Rtchmond tttt. N.Y. 11418. TėL 212 441-2811.

AUCE*S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės Įvairiom progom. 846-5454-8527; vakare: 835-4148 
107-04 Jamalca Ava., Richmond HIII, N.Y. Čia veikia Darbininko apau-

SH ALINS FUNERAL HOME. Ine., 84-02 Jamalca Ava. (prie Forsst 
P’way St.), Woodhavon, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laldotuvas. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 206-2244.

Po pietų pertraukos buvo 
klausimai ir diskusijos ryšium su 
anksčiau darytais pranešimais.

Apie Vliko veiklą kalbėjo jos 
valdybos pirm. dr. Kazys Bobe
lis. Paliesta Eltos biuletenių 
leidimas ir kitataučių informa
cija, Vliko būstinės veikla, 1 
geri santykiai su diplomatine 
tarnyba, Užsienio reikalų komi
tetu JAV kongrese, Altą. Paryš
kinta ir veikla Madrido konfe
rencijos proga. Po pranešimo dr. 
K. Bobelis atsakė į klausimus.

Tautos Fondo tarybon nomi
nacijų komisija pasiūlė 13 kandi
datų. Visi kandidatai vieningai

Pietų pertraukos metu teko 
susitikti asmeniškai su Vliko 
valdybos pirm. dr. K. Bobeliu. 
Jis įteikė xerox kopiją rašto, ku
rio originalą sakosi pasiuntęs 
1981 sausio 12 Juliui Mičiū- 
dui, VII PALK pirmininkui ir 
Leopoldui Stankevičiui, ALOS 
tarybos pirmininkui. Raš
te pranešama apie sutikimą at
vykti į VII Pietų Amerikos Lie
tuvių kongresą Buenos Aires 
mieste. Tuo pataisomas J. Paže- 
mėno Darbininke balandžio 10 
d. išreikštas teigimas, kad dr. K. 
Bobelis sutikimą kongrese daly
vauti pasiuntęs per Vliko atsto
vybės pirm. Artūrą Mičiūdą.

K. Bučinys

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
condltionsd, A. J. BaHon-Bsitrūnas, Licansad Managsr and Notsry 
Public, 660 Grand St, BrooMyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario T*lxalra, Jr. laidotuvių direktorius, N*w- 
ark Office; 426 Lafayetta St (Cor. Wllson A ve.), talof. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobHIam pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO R*al Estats, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Incom* Tax pildymas. įstaiga veikia naujo) vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 88-11 Jamalca Ava., Woodhaven, N.Y. Talei. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipianti* paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klljantals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, aav. Wlntor Gardon Tavam. 
1883 Madison St, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlnlal pletūa. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

kad JAV rengusios Afganistane 
sąmokslą nužudyti ten atvyk
siančių Indijos min. pirmininkę 
Indirą Gandhi. JAV dėlto pa
reiškė griežtą protestą.

Pasibaigus Nato valstybių užs. 
reik, ministerių konferencija pri
pažino, kad Sov. S-gai trūksta 
susilaikymo ir atsakingumo, ir 
ragino ją atsisakyti savo kariuo
menės pajėgumo stiprinimo ir 
grasinimų ir išnaudoti 3-jo pa
saulio valstybėse atsirandančias 
krizes ar nepastovumo reiški
nius.

Lenkijos parlamentas sutiko 
leisti organizuoti ir veikti nepri
klausomai ūkininkų unijai Soli- 
damosc.

JAV ir Japonija sutarė apri
boti į JAV eksportuojamų japo
niškų automobilių skaičių.

NYT gegužės 1 ilgu straipsniu 
paminėjo tris mokslininkes, ku
rios per eilę metų stebėjo di
džiųjų beždžionių gyvenimą 
džiunglėse. Jų tarpe buvo pami
nėta ir Kanados pilietė dr. Biru
tė Galdikas, 10 m. praleidusi 
Borneo džiunglėse.

Besimokydamas JAV Houston 
baleto studijoj, kinietis studentas

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Balandžio 6 pavergtoje Lie
tuvoje mirė vyresniosios kartos 
muzikė Aleksandra Dirvianskai- 
tė (g. 1886). Kilusi iš Skuodo 
apylinkių kaimo, ji mokėsi Lie
pojos ir Rygos gimnazijose. Bai
gė Rygos muzikos mokyklos for- 
tepiono klase. Ketverius metus 
studijavo Petrapilio medicinos 
institute, bet, medicinos mokslų 
nebaigusi, perėjo į Petrapilio 
konservatoriją fortepiono muzi
kos gilinti. Dar fortepiono muzi
ką studijavo Leipcigo konserva
torijoje (1920-1924). Čia ji ėmė 
reikštis ir kaip kompozitorė (12 
dainų solistams). Nuo 1940 
iki 1960 A. Dirvianskaitė forte- 
pioną dėstė Vilniaus J. Tallat- 
Kelpšos vardo muzikos mokyk
loje. Didžiausi jos nuopelnai 
Lietuvos muzikos kultūrai yra 
nepriklausomybės pradžioje su
organizuoti Žemaitijoje muzikos 
koncertai, į kuriuos atlikėjais 
buvo kviečiami žymieji Lietuvos

B. Dauguviečio įrašytas į juostą 
Barono monologas iš A. Puškino 
“Šykščioje riterio”. Apie B. 
Dauguviečio gyvenimą ir teatri
nę veiklą kalbėjo teatrologė I. 
Aleksaitė. Atsiminimų papasako
jo buvę B. Dauguviečio moki
niai.

— Vilniaus akademiniame 
operos ir baleto teatre naujai 
pastatyta P. Čaikovskio opera 
“Euggųįįus Onieginas”. Reži
savo E. Domarkas, dirigavo'J. 
Aleksa, defcinacijas sukūrė H. 
Ciparis, chormeisteris — A. Kro- 
gertas. Svarbiuosius vaidmenis 
atliko solistai E. Kaniava, V. 
Daunoras, G. Kaukaitė, B. Al- 
monaitytė, V. Kuprys, A. Sta
siūnaitė, V. Šiškaitė, B. Tama
šauskas, S. Jonaitytė, L. Kvasai- 
tė, A. Markauskas, Č. Nausėda, 
E. Vasilevskis, G. Grigorianas, 
V. Prudnikovas.

— Lietuvos TSR Mokslų Aka
demija paskyrė premijas jau-

iš okupacinės valdžios, bet iš 
lietuvių kalbininkų. Tokia pir
moji diena buvo suorganizuota 
Vilkaviškio rajone. Žinomi kal
bininkai K. Ulvydas, A. Kučins
kaitė, J. Pikčilingis ir A. Pupkis 
pas Vilkaviškio apylinkės 
žmones ieškojo kalbinės me
džiagos, buvo globojami partinių 
pareigūnų.

— Armėnijos sostinėje Jereva
ne vykusiame dokumentinių 
ūkio srities filmų festivalyje da
lyvavo ir pavergtos Lietuvos fil- 
mininkai. Pirmoji premija pa
skirta H. Mikalausko režisuotam 
filmui “'Nemuno krašto sodai”. 
Diplomas ir krištolinė taurė teko 
G. Skvamavičiaus režisuotam 
filmui “Ko ašaroja Medėja”.

— O pačioje Lietuvoje, Pa
nevėžyje, įvyko humoristinių ir 
satyrinių filmų festivalis. Tai 
buvo mėgėjų susuktos juostos. 
Geriausiais filmais pripažinti 
inž. J. Lauraičio ir Kauno radijo 
bei Panevėžio kabelių gamyk
los kino studijų darbai.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silvsr Bali Baklng Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėm* bei pokyliam* tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 778-5156.

SPARTA—Rašomo* mašinėlė* įv. kalbomis, radio, spalv. TV, complute- 
riai, įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo Interesuoįatė* Ir fir
mų autentišku* katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tol. (516) 757-0055.

FLORIDA Apartmantai •i • Kondominiumai • Nuomavimas

nriT ra Angelė E. RainienėKIŠA Aj Lb KKAMOB • • • BBOKZa • • • NOTAKT
B? A T1 T? 5701 6utf 8outevard3t. fctenburg šeach.FI. 55706

1 L Hl Telefoną* (a»5) *0-2446. Vakare (SU) 545-17)6

LORENCE CONTRACTING CO„ INC.
Antane* ir Edvardas Lorence atiteka Įvairiausiu* namą Įrengimo, 

patobulinimo Ir pataisymo darbu*. įrengiamo* modernios Hollywood 
stiliaus virtuvės, vonios kambariai, atliekami staliau* darbai, namas 
apklotam** *Huminlįaus plokštėmis, taisomi stogai, atliekami dažymo 
darbai, įdedami allumlniįau* langai, sutvarkomas šildymą* ir kiti kanali- 
zaclįo* Įrengimai, įrengiamas rūsys, atllakam 1 cemento darbai ir kitokie 
patarnavimai Adresas: 85-38 88th St, Woodhav*n,N.¥.Tf421.
Telefonas 212 848-2731 arba 441-2488. Kalbama angliškai, lenkiš
kai Ir ukrainletiškai.

NEW JERSEY, NEW YORK - Lietuvos AtsimlnlmsL šeštoji. WEVD 
8-8 v*L vak. 87.8 FM. Dr. J. J. Stoka*, Dlr. adresas: 224 Sunllt 
Dr., Wstchung, N J. 07060. Tatof. (201) 753-5838.

Li Cunxin susipažino su baleto 
studente Elizabeth Mackey ir, 
prieš grįždamas pagal įsakymą į 
Kiniją, ją vedė ir nutarė pasilik
ti JAV. Kinijos konsulatas beveik 
24 vai. įtikinėjo jį grįžti, bet nie
ko nepešęs leido jam pasilikti.

Sovietų rašytojas Valentin 
Rasputin mėgdavo rašyti apie 
technologinio progreso sukelia
mus dvasinius nuostolius ir dėl
to Irkutske nežinomų piktada
rių buvo taip smarkiai sumuštas, 
kad ir po daugelio operacijų 
vis dar negali rašyti.

New Yorko burmistras Ed 
Koch paskyrė United Jewish Ap- 
peal N.Y. skyriaus pirmininką 
George Klein nacių nukankin
tiem žydam paminklui pastaty
ti komisijos pirmininku.

muzikai ir dailininkai. Nemaža 
jos mokinių iškilo į žymias Lie
tuvos dainininkes.

— Balandžio viduryje pa
vergtoje Lietuvoje buvo minima 
teatro diena. Minėjime svar
biausias vaidmuo pavestas Vil
niaus rusų dramos teatrui. To 
teatro režisierius I. Petrovas ir 
svarbesnieji aktoriai lankėsi Vil
niaus aukštojoje partinėje mo
kykloje ir aiškino teatro uždavi
nius ugdant socialistinį žmogų. 
Kauno profsąjungų rūmai ta pro
ga paminėjo ilgametį nepriklau
somos Lietuvos teatro režisierių 
Borisą Dauguvietį. Buvo suvai
dintas “Žaldokynės” II veiks
mas (vaidino Vilniaus akade
minio dramos teatro artistai). Iš
klausytas ir vienintelis išlikęs

niems mokslininkams už parašy
tus mokslinius darbus 1979 ir 
1980 metais. Tie laureatai yra 
Zoologijos ir parazitologijos 
instituto mokslininkai V. Būda ir 
G. Vaitkevičienė, Puslaidininkių 
fizikos instituto mokslininkai Z. 
Dobrovolskis ir A. Krotkus, Ma
tematikos ir kibernetikos insti
tuto mokslininkas R. Mikulevi- 
čius, Biochemijos instituto 
mokslininkas/. Švirmickas, Eko
nomikos instituto mokslininkas 
J. Vijeikis ir Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto mokslinin
kas S. Žukas.

— Nuostabu ir džiugu, kad pa
vergtoje Lietuvoje atsirado ir 
gimtosios kalbos diena. Žinoma, 
jos surengimo iniciatyva kilo ne

— Kudirkos Naumiesčio ūkio 
technikumas šį pavasarį išdavė 
tūkstantąjį diplomą. Ši mokykla 
ruoša veterinarijos felčerius ir 
zootechnikus žemės ūkiui. Tai 
jau buvusi septynioliktoji tų 
specialistų laida.

— Gimtojo krašto korespon
dentas jau niekina naująjį 
“Draugo” konkurso premijuotą 
J. Vizbaro-Sūduvo romaną “Al- 
šėnų kunigaikštytė,” Dar reikia 
abejoti, ar tas Vladas Viešintas 
jau spėjo perskaityti naujai iš
leistą knygą. Gal dėl to nė nekal
bama apie romano turinį ir for
mą, tik užkliūva autoriaus am
žius, debiutiniam romanui lyg ir 
netinkamas. Palankiau tas pats 
korespondentas kalba apie A. 
Giedriaus redaguotą monografiją 
“Mūsų Jurbarkas”, tik apgailes
tauja, kad knygoje neiškelti “ta
rybinio” Jurbarko “laimėjimai”.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvė* Žfourys, Mtanadtantals B-10 
vaL ryto WHBI 105J FM. Rome* Kazy*, 217-25 54th Avėn Bayslde, 
N.Y. 11384. T*L 212 228-8134.

LIETUVIŠKO STS.IAU8 PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONN ECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

pasolino 

NEMOKIAU
6646 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150

TAI MUSU VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS 
.JONAS 

1533 + im

KELIONĖS Į LIETUVĄ — 1981

TmNm Fondo snvMtiovimo dolyvioi bolondtio SS KdMro* ŽUMnyjo, l^|o ofltįo *8db D k. dr. 
K. Jnrfėla, dr. F. Vflotiis, A. Vakselis, Uotam* gan. konsulas A. Simutis, dr. K. Bobelis —• 
VBko pirmininko*, A. Firavičius, M. Samotienė, J. Audėnas, n^įe eflėjot V. Bobelis, 
M. Noreikienė, K. Jankftnas, A. Katinienė, V. Kulpa, E. Cekienė, J. PaftenMnaa, L Banaitienė, 
Tėv. K. Bučinys, OFM, J. Pumputienė, J. Vytuvienė, B. Lukoi*vifi*nė, J. Valaitis, 
B. SpBdienė, A. Čampė. Gale stovi J. Giedraitis — Tautos Fondo pirmininkas ir P. Minkūnas.

t - 1----* - * O I —

— Vasario 27 Lietuvoje mirė 
nelietuvišką pavardę turįs, bet iš 
Žemaitijos kaimo kilęs dailinin
kas Steponas Sarapova*. Buvo 
gimęs 1936. Mokėsi Telšių gim
nazijoje, meną studijavo Vil
niaus dailės institute. Daugiau
sia reiškėsi skulptttooje. Jau stu
dijų metais sukorė paminklą 
žuvusiems Kauno komjaunuo
liams. Vėliau kūrė paminklus 
“tarybiniams” kariams, kolchozų 
kūrėjams. S. šarapovui buvo pa
vedama vadovauti liaudies 
meistrų kūrybinėms stovykloms. 
Jo priežiūroje buvo kuriamas 
Čiurlionio kelias, Raganų kalnas 
Juodkrantėje. Paskutinis Jo dar- 
bes buvo barefyefai okupuotos 
Lietuvos aukščiausio* tarybos 
prezidiumo rūmams. Taigi dsrili- 
ninkas paklusniai vykdė komu
nistų psutįjos planu*

Pr.N.

81J18 
81J18 
21^78 
21,128 
21,188

kovo 28 — betanuiioS - 2877 
ueiMratlO 15-24 — 8877

21,112

VYTIS TRABBL 
212SKNAPP STREET 

BR0OKLYN.N.Y.11SIS 
TeL >12 722-2222
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1981

se institucijose bei privačiuose įvestos fizinio auklėjimo pamo-Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimas, VI dainų šventė, 
V pasaulio lietuvių jaunimo

JAV ir

tarpe visų valdybų ir institucijų 
pirmininkai. Konferencijai pa
kaitomis vadovavo LB ir LJS 
pirmininkai: Vytautas Kamantas,

LB IR LJS VADOVŲ 
KONFERENCIJA

Prenumeratorių talka
Prieš keletą savaičių Darbi

ninke pasirodė žinutės, kad Dar
bininko metinė prenumerata 
nuo šių metų birželio pirmos 
dienos pakeliama nuo 13 iki 15 
dolerių metam.

Kai už Darbininko metinę 
prenumeratą buvo penki dole
riai prieš trisdešimt metų su vir
šum, tai šiandien tos penkinės 
vertė yra labai daug kartų su
mažėjusi. Uždarbiai gi pakilę 
taip pat daugelį kartų. Tad, laikui 
bėgant, ne kartą teko ir Darbi
ninko metinės prenumeratos 
mokestį kelti. Kelia ne tik Darbi
ninkas, bet ir kiti lietuviški bei 
amerikietiški laikraščiai. Eilę 
metų prenumeratos kaina nekel
ta, nors kilo popieriaus, dažų, 
chemikalų bei kitų spausdinimo 
priemonių kainos bei pašto per
siuntimo išlaidos. Paskutiniu 
metu spausdinimo ir pašto išlai
dom vėl žymiai pakilus, teko ir 
Darbininko prenumeratą pakelti 
dviem doleriais. Darbininko ad
ministracija tikisi, kad skaityto
jai supras esamą padėtį.

Kreipiamasi į skaitytojus taip 
pat ir su prašymu laiku atsily
ginti už prenumeratą ir nepalik
ti skoloje. Atsilyginant už laik
raštį laiku, jam daug padedama. 
Atkrinta nereikalingas triūsas 
raginimam ir pašto išlaidos. Gal 
ir atrodo, kad jos nedidelės prie < 
vieno laiškelio, bet kai susidaro 
jų krūva, tai geroka suma 
nusirašo nuo prenumeratos paja
mų. Vėluoją atsilyginti už laik
raštį savo nuožiūra prenumeratą 
sumažina.

Atsilyginimas turi ir moralinę 
reikšmę. Kai ką nors gauname, 
turime ir atsilyginti. Šiuo at
žvilgiu lietuviai nėra per daug 
uolūs, ypač spaudos ir organiza
cijų reikalam. Laikraščių prenu
meratos ir organizacijų narystės 
mokesčiai bei solidarumo įnašai, 
atrodo, nesaisto. Lyg būtų lai
komasi dėsnio — noriu moku, 
noriu ne. O iš tikrųjų tuo būdu 
parodoma, kiek savo paties įsi-

pareigojimai vykdomi. Tai paro
do taip pat mūsų nusistatymą, 
drausmingumą ir visuomeninį 
susipratimą.

Kreipiamasi į skaitytojus ir dar 
kitu reikalu: Darbininko skaity
tojai prašomi pasiūlyti laikraštį 
kitiem ir prikalbinti užsisakyti. 
O kokia gera dovana švenčių 
ar kokių sukaktuvių proga savo 
kaimynam ar draugam, Darbi
ninko dar neskaitantiem, jį už
sakyti. Pirmiem metam Darbi
ninko prenumerata naujiem 
skaitytojam tik 12 dolerių.

Visi esame susirūpinę lietuvy
bę išlaikyti ir gaivinti. Stengia
masi, kad lietuviškose šeimose 
būtų lietuviškai ir kalbama: kad 
mūsų jaunimas nepamirštų tėvų 
kalbos besimokydamas šio kraš
to mbkyklose, kur jos visai ne
girdi. Lietuviška knyga ir lietu
viškas laikraštis yra būtini savo 
kalbai ir lietuviškai dvasiai iš
laikyti. Laikraštis dar įjungia į 
plačiąją lietuvių visuomenę ir 
bendruomenę, jos rūpesčius, 
reikalus ir siekimus. Jis infor
muoja apie Lietuvos laisvinimo 
pastangas ir pačią okupuotą Lie
tuvą. Naujų laikraščio skaitytojų 
telkimas yra kartu ir organi
zavimas mūsų bendro fronto už 
lietuvybės išlaikymą ir Lietuvos 
laisvinimą.

Katalikiškas laikraštis turi dar 
specialius uždavinius. Tikėji
mas lietuviui tiek pat brangus, 
kaip ir tautybė. Abu jie mez
gasi ir vienas antrą remia Ame
rikoje ir kituose kraštuose žino
me, kad lietuvybė ten neatsilai
kė, kur neįsikūrė ar neišsilaikė 
lietuviška parapija Mūsų visų 
pareiga išlaikyti pagarbą ir Die
vui ir Tėvynei. Toks yra ir Darbi
ninko siekimas.

Darbininko leidėjai tikisi, kad 
skaitytojai jų triūsą įvertina ir jų 
prašymam gausiai ir uoliai atsi
lieps.

Gintaras Aukštuolis, Virgus Vo- 
lertas, Laima Beržinytė. Daly
viai pasirašė sveikinimus 75 me
tų amžiaus sukaktį švenčiantiem 
PLB garbės pirmininkui Stasiui 
Barzdukui ir vienam iš JAV LB 
sgeigėjų dr. Petrui Vileišiui. 
JAV LB krašto valdybos pirmi
ninkas Vytautas Kutkus PLB 
darbam paremti įteikė 5,000 dol.

Kultūros sričių atstovų posėdy 
plačiau apie atliktus darbus kal
bėjo PLB kultūrinių reikalų ko
misijos pirmininkas Vaclovas 
Kleiza, JAV LB kultūros tarybos 
pirmininkė Ingrida Bublienė, 
Kanados LB kultūros komisijos 
pirmininkas Juozas Danys, JAV7 
LB tarybos vicepirmininkas 
Česlovas Mickūnas ir PLJS vice
pirmininkas Saulius Čyvas. Su
tarta, kad visų minėtų padali
nių vadovybės periodiškai pasi
keis veikimo planais, bus suda
rytas ansamblių, chorų, dainų 
vienetų, šokių grupių, daini
ninkų, muzikų, rašytojų bei kitų 
menininkų sąrašas ir bus sten- 

• giamasi koordinuoti įvairių 
kraštų kultūrinę veiklą. Yra lei
džiama V. Liulevičiaus knyga 
“Išeivijos vaidmuo nepriklauso
mos Lietuvos atkūrimo darbe”. 
Bus stengiamasi išlaikyti ir ap-

Jaunimo Centre Chicagoje balandžio 25 įvyko JAV LB Vakarinio pakraščio apygardų 
ir apylinkių pirmininkų rajoninė konferencija. Nuotraukoje dalis konferencijos dalyvių. 
Sėdi iš k. K. Laukaitis, J. Malskis, dr. A. Razma, Vyt Kutkus, J. Urbonas, J. Plačas ir I. 
Bublienė, stovi: A. Kareiva. K. Barzdukas, J. Mikonis, K. Ardickas, B. Vindašius, O. Peter
sonienė, V. Garbonkus, J. Šlajus, A. Šimkus, P. Dambrauskas, S. Ingaunis, I. Sabalienė, A. 
Būga, A. Bagdonas ir Br. Juodelis. Nuotr. J. Urbono

PLB švietimo komisija konfe
rencijoj pranešė, kad sustipri
namas rūpinimasis suau - 
gūsių švietimu. Daug dė
mesio kreipiama į korespon
dentinius kursus. JAV švie
timo taryba baigia suorgani
zuoti neakivaizdinius lietuvių 
kalbos kursus tiem, kuriem 
lituanistinės mokyklos nepa
siekiamos. Iš Lietuvių Fondo 
gautais pinigais PLB švietimo 
komisija finansuoja išleidimą Il
linois universiteto studentų ruo
šiamo lietuvių kalbos vadovėlio 
mokytis pačiam. Numatoma jį 
paruošti iki rudens ir tuoj iš
siuntinėti į kitus kraštus.

Šalia sustiprinto rūpinimosi 
suaugusių švietimu PLB švieti
mo komisija nusprendė pasirū
pinti dainorėlio išleidimu. Toks 
dainorėlis labai laukiamas įvai
riuose kraštuose. Švietimo 
komisija remia Vasario 16 gim
naziją. Palaikomi tamprūs ryšiai 
tarp JAV ir Kanados švietimo ta
rybų, telkiamos lėšos švietimo 
reikalam.

Turiningos II Pasaulio Lietu
vių Dienos įvyks 1983 birželio 
25 — liepos 4. Jom ruoštis jau 
pradėta prieš dvejus metus, PLB 
valdybai sudarant jų projektą. 
Jau priimtos tų dienų taisyklės, 
patvirtintas komiteto pirminin
kas dr. Antanas Razma; jo pa
vaduotojas Bronius Juodelis. II 
Pasaulio Lietuvių Dienose bus 

lietuvių sporto žaidynės, meni
niai, kultūriniai, pramoginiai 

ganizacijų suvažiavimai, vado
vybių posėdžiai, teatro spektak
liai, koncertai, meno parodos ir 
kiti renginiai.

darbuotojų pasitarime, išklau
sius vadovaujančių asmenų pra
nešimus, sutarta organizuoti lie
tuvių socialinių reikalų skyrius 
ir tos rūšies profesionalus prie 
LB apylinkių. Jie lietuviam pa
dėtų tarpininkauti įvairiose so
cialinio gyvenimo srityse. Nu
matyta skatinti, kad apygardų 
ir apylinkių valdybos organizuo
tų lietuviškų sodybų steigėjų 
branduolį. Būsimiesiem sociali
nių reikalų vedėjam apylinkėse 
numatyta paruošti konspektus, 
pravesti specialius kursus. Jau
nimo Sąjungos vadovybė pa
prašyta ruošti seminarus ir dis
kusijas lietuviškos šeimos 
klausimais. Sutarta sudaryti są
lygas ir skatinti, kad jaunimas, 
kol dar nevėlu, iš mūsų vyres
niosios kartos lobyno semtųsi 
lietuviškų tradicijų, papročių ir 
kitų dvasinių vertybių.

Sporto vadovybių pasitarime 
Dainavos konferencijoj sutarta 
siekti, kad JAV ir Kanados li- 

prieauglį išeivijoj. Numatyta 
ruoSti kursus būsimiem fizinio 
auklėjimo mokytojam. Prašyti, 
kad ateitininkų, skautų, vy- 

nimo sambūriai įvestų fizinio 
auklėjimo programas į savo sto
vyklas. PL Jaunimo Sąjungos 
kongresuose siūloma įvesti 
svarstybas, kuriose akademinia
me lygy būtų aiškinami Lietu
vos ir išeivijos fizinio auklėji
mo ir sporto reikalai. Siekiama, 
kad spauda, lietuvių radijo va
landėlės, simpoziumui, vakaro
nės skirtų vietos fizinio auklė
jimo ir sporto reikalam. LB ir 
ŠALFASS skirs atžymėjimus už 
žymesnius pasireiškimus fizinio 
auklėjimo ir sporto srity. Bus su
darytas fizinio auklėjimo ir spor
to apmokymo bei plėtimo smul
kesnis planas. Tų programų vyk
dymas bus sustiprintai pradėtas 
nuo rudens.

Visuomeninių reikalų planai. 
Visuomeninių reikalų darbuoto
jų posėdy Dainavoj sutarta ska
tinti, kad, minint birželio trėmi
mus, taip pat būtų minimas ir 
1941 m. sukilimas prieš okupan
tus, partizaninė laisvės kova, ri
šant tai su dabartine rezistenci
ja. Nuspręsta plėsti LB politinę 
veiklą. Atskirų kraštų valdybos 
skatinamos užmegzti ryšius su 
Jungtinių Tautų žmogaus teisių 
komisijos žmonėmis, su savo 
valstijų atstovais ir rūpintis juos 
reikiamai informuoti apie esamą 
padėtį Lietuvoj. ŠALFASS ska
tinamas panaudoti tarptautinius 
ir tautinius sporto renginius nu
šviesti Lietuvos pavergimo fak
tui ir atitaisyti sovietų rodomai 
diskriminacijai. JAV LB visuo
meninių reikalų taryba ir jos pir
mininkas Algimantas Gečys įga
lioti rūpintis Lietuvos atstovy
bės pastatų Washingtone restau
racijos galimybėmis, planu, są
mata ir praktišku to plano pa
ruošimu. Šiai iniciatyvai pri
tarė ir PLB bei Kanados LB val
dybos. Aukštai įvertintas Lietu
vių Informacijos Centro New 
Yorke ir Lietuvių Amerikiečių 
informacijos Centro Los Ange
les veikimas ir iniciatyva bei 
siekimas sudaryti profesionalų 
branduolį žiniom apie Lietuvos 
reikalus skleisti. Kun. Kazimiero 
Pugevičiaus vadovaujamam Lie
tuvių Informacijos Centrui pa
remti JAV LB krašto valdyba į- 
teikė 2000 dol. ir PLB bei PLJS 
valdybos taip pat 2000 dol.

NELĖ MAZ ALAITE — GABIENĖ

KADUGIO UOGOS

RODYKLĖ
Noriu eiti namo.
Mano namai šiaurėje.
Aš nežinau, kur esu. Pietūs, 

ar rytai, ar vakarai yra vieta, 
kur esu. Aš tikrai žinau, kad no
riu eiti namo. Ir aš žinau, kaip 
galiu keliauti, kaip nepaklysti, 
nors nėra žvaigždės, vadinamos 
Šiaurine. Žinau vis tiek, nors 
niekas neveda, nors nepastato 
veidu į reikiamą kryptį ir neta
ria: eik tiesiog.

Jeigu tiktai vieni išsukimai, 
kalnai ir vandenys, ir vėl kalnai, 
ir vėl takai, ir palmės, ir lijanos, 
ir klampios nedorai žalios žolės, 
ir smėlis — aš žinau: niekuomet 
nepaklysi eiti į šiaurę. Ji yra pa
laiminta, nes jeigu būtų kitaip, 
neneštų medis ant savęs vadovo 
ženklo — pilkų kiminų ant lie
mens iš tos pusės, kuri yra nu
kreipta į ten, kur man reikia: 
Palaimintoji žemė, ilgesio tėvy
nė, sielvarto šalelė — šiaurė.

Tai tenai man reikia, nes einu 
namo.

Bet kodėl aš paklystu? Jeigu 
žinau, kaip turiu eiti kas rodo 
kryptį, kodėl tiek daug 
kartų sukuosi, lyg vedžiojama

Karčios, karčios 
kadugio uogelės

vietoje? Kodėl einu ir grįžtu, ko
dėl sustoju ir užsibūnu? ir lai
kas bėga greitai. Ar jūs nežino
te, kad jis bėga kitaip greičiau, 
be galo greičiau, jeigu užtrunki, 
jeigu gaišti? Ne, jūs to gal ne
žinote. Jeigu jums nereikia eiti 
kaip tik tenai, tik j vieną vietą, 
jums visos vietos geros, ir visos 
negeros, ką tokiu atveju reiškia 
laikas? Nebent, kad jis senka ir 
grimzta, kaip kiekvienam.

Mes gi nesame, kaip kiekvie
nas. Kodėl sakau “mes”? Aš? 
Yra daug tų, kurie einame į 
šiaurę. Mūsų laikas kitoks, mes 
turime suspėti. Aš nežinau tikrai 
kodėl: kad tiktai pailsėtume, ar 
kad užtektų laiko gyventi tenai, 
kur yra tikrasis gyvenimas. Ma
tote, šičia mūsų gyvenimas yra 
kaip palikimo pinigas: jo teišsi- 
nešėme pusę, o kita liko tenai, 
ir tik jas sudėjus bus pilnas, 
ir paveldėjimas bus mums grą
žintas. Štai kodėl reikta skubėti, 
nes pinigas dyk, ir Jis nepasi- 
pildo, kaip mėnulis.

Bet kodėl gaišta aš, jeigu ži
nau, kur einu ir ko einu, jeigu 
žinau, kas gali ptfftlyti kryptį, 
ir žinau, neklysdama, kad ta ro

dyklė veda tiktai į ten — į 
šiaurę, o šiaurėje į namus. Šau
kiu balsu ir tyliai kartoju: ko
dėl? Ir tie, kurie juokiasi ir ne
tiki, linksminasi: kodėl?

Teisybė yra baisi, teisybė 
neturi pasigailėjimo, teisybė 
niekuo nesirūpina, teisybė yra 
tokia: į šiaurę turiu eiti, šiaurė
je mano namai, į šiaurę rodo ke
lią medis, kurio šiaurinėje pusė
je auga kiminai, trapūs ir mįslin
gi, kaip raštas. Ir tas medis auga 
mano tėviškės miške. Tiktai.

LIZDAS

Jis atskrenda pirmutinis — 
manau, paukštis.

Gal dar nėra nė pašalas pra
dėjęs išlįsti iš žemės, kaip pikt
žolė jis jau atsiranda. Gal jam 
užtenka tiktai to, kad kalendo
rius padeda prisiminti pavasarį.

Nežinau, kodėl jis skuba. Jam 
nereikia ieškoti šiaudelių, nei 
kito paukščio pamestų plunksnų 
lizdui. Nė mergaitės, šukuoda
mos kasas, tegu nebijo išmesti 
plaukų, kad kartais nepakliūtų 
į sukamą lizdą, o joms neužkris
tų kaltūnas. Ne, jos ir negalvoja 
apie tą paukštį.

Bet gali būti, kad jis laiko jas 
už visų kasų — kartais galvoju.

-A- * SMiiBigi, KO jam SKUDeti, KOoei 
kaaŠS m _ AB-# — — — S Sneatvyru su vėliausiai grjztan- 
čiais, nes juk su paskutiniais 
jis buvo pasitraukęs? Ko sku
bėti, jeigu neturi čia darbo? 
Jis nelaukia — pasirodant slie

ko, nei tempia žolę, nei ieško 
įšalusio grūdo. Jis turi maistą, jis 
turi savo inkilą — aukščiausia
me medyje, kur negali pasiekti 
katinas nei paukštvanagis.

Ir ko jis skuba? Ar jis kelia 
artojus, ar bara tinginius? Ne, 
tam yra vyturėlis. Ar gieda pau- 
pėse, ar vakarą paverčia burtais, 
ar naktį užkeikia būti trumpa, 
bet neužmirštama? Ne, tai lakš
tingalos darbas.

Ir kai skaičiuotum paukščių 
žygius, negalėtum priskirti, ką 
veiks tas paukštis, kurį miniu. 
Bet atraskit man tokį, kuris ne
pažintų ir nejustų jo. Atraskit.

Ar ūkininkas tiktai dirba ir te
sirūpina darbais? Ar nėra dar 
kažko, ko jis nesupranta, o jeigu 
nemėgina išspręsti, tai tįk todėl, 
kad pavargęs nuo darbų. Ir gal 
jis, protingasis, žino, jog vis tiek 
neišspręstų.

Kas dedasi su poetais, ir tais, 
kurie rašo gaidas, ir kalba pa
veikslais ir stato namus, ir iške
lia bažnyčių bokštus? O, nesa
kykit, kad tiktai neilgos vasaros 
laikas ir visi įkvėpimai, visi 
darbai amžini turi būti padaryti 
per trumpą vasaros laiką! Tai 
nieko nepasako, nieko šitas aiš
kinimas.

Ir kodėl tiek ir tokios gausy
bės žydi medžių ir gėlių gegu
žyje, kaip tiktai gegužyje? Ir ko
dėl tas mėnuo vadinamas gra
žiausias — ir labiausiai paukštis 
yra juntamas?

Po labai daug laiko, kai pra
eina jaunystė, ir vieta, kur buvo 

paukščiai laukiami — pavasariai, 
tariuosi, jog žinau, kodėl jis at
skrenda .anksti. O gal visai nebu
vo išskridęs? Ir tarytumei gir
dėjau, kad vienas jo lizdas yra 
viršum debesų ir žvaigždžių, 
kad tenai jis gauna savo gies
mes, kurių neskelbia balsu, bet 
mes girdime, ir kitas jo inkilas 
aukščiausime žmoguje — žmo
gaus sieloje.

Nes be jo būtų nyku ir pava
saryje ir jaunystėje. Nes be jo 
mes nemylėtume žemės ir ne
trokštame dangaus. Nes be jo 
mes čia — svetur; ištremti — 
būtume desperatiški elgetos, 
kurie miršta žiūrėdami į auksą, 
žūna troškuliu prie šaltinio, jei
gu nebūtų su mumis išskridęs 
ir pasilikęs gražiausioji dangaus 
dovana — paukštis.

Ilgesys.

KAIMYNAI

O, ką tiktai buvau nuleidusi 
astronautą su beržu į mėnulį— 
ir dabar stebėjausi, kodėl neno
rėčiau keliauti į jokią žvaigždę 
nei planetą, — ir išgirdau bal
są. Aš išgirdau? Ar tai balsas?

Lyg kas vilktų per orą šilko 
kaspinus, tarytum per smėlį, per 
sodo takelį, braižydamas išsi
blaškiusi užrašą eitų medis.

Kalbėjo medis, mane šaukė 
medis — už žalsvos tvoros kai
mynų kieme kalbino bertas. Ji« 
mojo.

— Aš negaliu atkelti lango 

aukščiau, — sakau, — ir negaliu 
išeiti laukan: aš laukiu prie te
lefono — mano mylimasis skam
bins.

— Aš girdžiu, ir ta gali mane 
girdėti, ar ne? — sako beržas, 
ir aš tvirtinu, jog taip.

— Tavo mylimasis vakar mane 
baisiai išgąsdino, — sako jis, 
— aš maniau, kad žaibas, aš tik
rai to bijau, nors nesu obelies 
žiedas ir nebaugu dieną, bet 
vėlai vakare!

— Jis fotografavo tave, —sa
kau, ir man yra linksma, kad taip 
buvo, kad mylimasis užsimanė, 
nežinau, kaip ateiną toks išdy
kumas, su šviesa, su blykstelė
jimu, pagauti medį, jo atvaizdą.

— Paskui aš supratau, — sako 
beržas, — kuo mane laikai, kad 
nepažinčiau. Tačiau jis galėjo 
perspėti! Aš būčiau nors plaukus 
sušukavęs. Žiūrėk, taip ir pali
kau toks susivėlęs, kaip vakar!

O, gražioji tuštybė, galvoju, 
bet nasakau. Jis labai gerai žino, 
kad, kaip besušukuotum žmogiš
kus plaukus, kad ir puikiausias 
kasas, niekas nesusilygins su 
beržo šakomis. Ir kokie jauni jo 
lapai, o kaip labai jauni! Štai 
kodėl saulė žiūri į juos kaip į 
veidrodį, prabėgdama, ir kiek
vienas vėjas nutveria už jų, pa
juokaudamas. Aš taip pat supras
čiau, kodėl ir žaibas norėtų pasi
žiūrėti, ir mano širdis yra nu
lenkta pasigėrimo, ir sakam:

(Bw daugtenj
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A.A FABIJONAS NEVERAVIČIUS — 
rašytojas, vertėjas, visuomenininkas

periodikoje — Karo Archyve,

1JLL-, ■ =

Londone, Anglijoje, balandžio 
17, D. Penktadienį, mirė visuo
menės veikėjas, rašytojas ir dau
gelio knygų vertėjas Fabijonas 
Neveravičius. Jis buvo kilęs iš 
žemaičių bąjorų, galėjo nuplauk
ti drauge su lenkais, kaip padarė 
dauguma Lietuvos bajorų, bet 
jis pasiliko su lietuviais ir visu 
nuoširdumu dirbo Lietuvai, jos 
niekada neišduodamas, o jai tik 
tarnaudamas.

Bajoras nuo Raseinių
Gimė jis 1900 liepos 19 Pužų 

dvare, Nemakščių valsčiuje, Ra
seinių apskrityje. Gimnaziją pra
dėjo lankyti Šiauliuose. Paskui I- 
mas pasaulinis karas išblokšė iš 
Lietuvos, baigė Rževo gimnazi
ją Rusijoje.

Po karo grįžo į Lietuvą ir tuoj
įsijungė į jos kūrybinį darbą, 
į nepriklausomos Lietuvos staty
mą.

Karininkas
1919 stojo į Lietuvos kariuo

menę, baigė Karo mokyklą, vė
liau Aukštuosius karininkų kur
sus Kaune, tarnavo husarų pul
ke, nuo 1920 iki 1931 buvo Ka
ro mokyklos kadro karininkas, 
nuo 1931 iki 1934 — 4 pėsti
ninkų pulke, 1934 — 5 pėsti
ninkų pulke.

Būdamas kariuomenėje, stu-

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖ HARTFORDE

Gegužės 31 Hartforde vyks
ta rytinio pakraščio tautinių šo
kių šventė. Šventės vadovė yra 
Dalia Dzikienė, muzikos vado
vas — Jurgis Petkaitis, rengi
mo komiteto pirmininkas — Al
fonsas Dzikas.

Šventėje dalyvauja šie viene
tai ir jų vadovai: Kalvelis iš Bal- 
timorės, vadovai Daina Buivytė 
ir Rytis Grybauskas; tautinių šo
kių sambūris iš Bostono, vado
vai Ona Ivaškienė ir Gediminas 
Ivaška; Sūkurys iš Brocktono, 
vadovas Vytautas Bruzgys; Ber
želis iš Hartfordo, vadovė Dalia 
Dzikienė, Liepsna iš New Jer- 
sey, vadovė Rūta Mickūnienė, 
Tryptinis iš New Yorko, vadovė 
Jadvyga Matulaitienė, Aušrinė iš 
Philadelphijos, vadovas Eimutis 
Radžius, Lazdynas iš Rocheste-
rio, vadovė Jadvyga Reginienė.

i 
i 
t
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Šventėje taip pat dalyvauja 
penkios lituanistinės mokyklos: 
Vinco Kudirkos mokykla iš Eli- 
zabeth, New Jersey, vadovė 
Aušra Tursaitė; Maironio 
lituanistinė mokykla iš New 
Yorko, vadovas Raimundas Bal
sys; Vinco Krėvės mokyklos gru
pė — Aušrinėlė iš Philadel
phijos, vadovė Aušra Bagdona
vičiūtė; Washingtono mokyk
los grupė — Suktinis, vadovė 
Daina Penldūnaitė; Worcesterio 
mokyklos grupė — Žaibas, vado
vės Nijolė Pranckevičienė ir Ire
na Markevičienė.

Amerikos rytinio pakraščio 
lietuvių tautinių šokių šventė 
įvyks š.m. gegužės mėn. 31 
d., 2 v. p.p. Hartforde, Trinity 
kolegijos patalpose.

Šeštadienį, gegužės 30 vyks 
repeticijos, o 7:30 v. v. įvyks su
sipažinimo vakaras Lietuvių 
klube — “Tauro” restorane. Bi
lietus šokių šventei (visi po 
S8KX) ir numeruoti) reikia užsi
sakyti iš anksto pas Birutę Mo- 
naco, 25 Richard Rd., Man- 
chester, Conn. 06040. čekius ra
šyti “Lithuanian Folk Dance 
Festival” vardu. Šią šokių šven
tę ruošia rengimo komitetas, o 
globėjas yra LB-nės Hartfordo 
apylinkės valdyba.

• i ■
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Rašytojas Fabijonas Nevera
vičius, miręs Londone, Ang- , 
lijoje

dijavo Vytauto Didžiojo Univer
sitete, teologijos — filosofijos 
fakultete, filosofijos skyriuje.

Rašytojas

Iš kariuomenės pasitraukė 
1935 kapitono laipsniu ir atsidė
jo tik rašymui — pats kuria ro
manus, apysakas ir verčia iš 
kitų kalbų.

Pirmasis jo romanas Dienos 
ir naktys, 1935, nagrinėjo visuo
menines ir psichologines proble
mas, pasižymėjo barokiniu, iš
gražintu stiliumi. Bet šis stilius 
ateityje jau nebesikartoja. Neve- 
ravičius yra estetas realistas ir 
palinksta į istoriją — rašo isto
rinius buitinius romanus.

Blaškomos liepsnos, 2 tomai, 
1936, iš Lietuvos Lenkijos pa
dalinimų 1772-95; Erškėčiai, 
1938, 2 tomai, iš 1831 metų 
sukilimo Lietuvoje; Gulbių sala, 
parašyta 1938-1939, bet neišleis
ta. Rankraštis žuvo karo metu. 
Čia jis aprašė Zigmanto Augus
to ir Barboros Radvilaitės laiko
tarpį. Novelių ir apysakaičių rin
kinys — Palaimintas juokas, 
1938, apysakos — Dienovidžio 
sutemos, 1949 (Vokietijoje).

Blaškomos liepsnos romano 
antroji laida dar buvo išleista 
Nidos leidyklos 1959.

Vertėjas
F. Neveravičius ypač buvo ge

ras vertėjas, rūpestingai ieško
davo atitinkančio žodžio, stilis
tinės išraiškos.

Jo vertimai: S. Žoromskio 
Nuodėmės istorija, 1935; W.S. 
Reymonto Kaimiečiai, 1937, 
1938. Sis vertimas laimėjo Var
šuvos PEN klubo premiją. Tai 
esąs geriausias Kaimiečių roma
no vertimas. W.S. Reymonto 
1794 m. paskutinis respublikos 
seimas, 1938; Wallace — Ben 
Huras, Kristaus laikų apysaka, 
1938; L. Tolstojaus Ana Kareni- 
na, 1943 (pirmieji du tomai); 
G. Orwellio Gyvulių ūkis, 1952.

NELE MAZALAITĖ- 
GABIENE

DOVANA

Mama, matau Tave raikant 
duoną — ji kvepia, ir aš tiesiu 
savo ranką: vieną riekelę duok, 
vieną kamputį plutos — ir mano 
ranka visada pasilieka tuščia. O, 
Motina mano, kaip Tu leidi man 
alkti!

Aš žinau, kad esu neteisi — 
štai keliauja sūnūs ir dukterys, 
maži ir senstantys, ir neša dova
nas motinoms, o aš stoviu prie
šais Tave maldaudama, reikalau
dama sau.

Motina mano, Mamut**, Tu ži
nai mano sielvartą — negali ne
žinoti. Kartais aš raudu balsu, 
kaip vaikas, lyg noriu sugrau
denti Patį Dievą, o dažniausiai 
verkiu taip, kad pati negaliu iš
girsti, tiktai pajuntu, kad ašaros 
degina kaip žaibai. Mano žaizda 
skauda, baisiai skauda. Mano 
miegas yra neišbrendamos 
miglos, nepavelkami akmenys, 
ir pro tą netikrą budėjimą aš 
šaukiu skundą:

— Dieve, Dieve, argi Tavo so
duose nebėra nė vieno sapno.

Vaire, Jaunojoje Kartoje, Lietu
vos Aide, N. Romuvoje, Židinyje 
ir kit Rašė literatūros ir kultū
ros klausimais, pasirašinėdavo 
slapyvardžiais: A. Vanagas, G. 
Pužas, Ž. Bajoras, B. Žemaitis 
ir kt. Gyvendamas Anglijoje, 
bendradarbiavo Europos Lietu
vyje.

Darbas radiofone
Atgavus Vilnių, jis 1939 rude

nį ten persikėlė ir įsijungė į 
radiofono tarnybą. Jis labili gra
žiai mokėjo lenkiškai. Organi
zavo įvairias programas lenkų 
kalba, buvo radiofono programos 
vedėju, vėliau technikiniu vedė
ju, buvo ir dramos teatro lite
ratūros skyriaus vedėju ir vėl 
grįžo į radiofoną.

Vilniuje 1943 metais parašė 
pjesę — Priešai. Teatre pastatė 
1944. Parašė visą eilę radijo 
vaidinimų.

Tremtyje
Karo metu pasitraukęs iš Lie

tuvos, gyveno Neustadte — 
Schleswig-Holstein — ir tuoj į- 
sijungė j visuomeninį darbą, pir
mininkavo apylinkės lietuvių 
bendruomenei, buvo ryšininkas 
tarp britų karinės valdžios ir lie
tuvių stovyklos.

Veikla Anglijoje
Į Angliją išvyko 1947 ir čia dir

bo D. Britanijos lietuvių Sąjun
gos vadovaujančiuose orga
nuose ir taryboje.

Jis buvo vienas iš Lietuvių 
Rezistencinės Santarvės steigė
jų (įsteigta 1950.IX.8). Tai po
litinė organizacija, kuri, siekda
ma Lietuvos išlaisvinimo, pabrė
žė krašto primatą. Neveravičius 
redagavo “Santarvės” žurnalą. 
Žurnalas ėjo nuo 1953 iki 1958. 
Jis taip pat buvo ir LRS valdy
bos narys.

Nuo 1948 jis dalyvavo lietuvių 
kultūriniame gyvenime, literatū
ros vakaruose, skaitė paskaitas 
kultūrinėmis temomis, režisavo 
mėgėjų pastatymus Londone ir 
provincijoje. Jis pastatė A. Rūko 
Bubulį ir Dundulį, L. Fu Idos 
Mokyklos draugus, Šiapus už
dangos, 1953 pastatė savo veika
lą Priešai. 1956 išvertė iš lenkų 
kalbos G. Zapolskos komediją 
“Ponios Dulskienės moralė” ir 
ją pastatė Londone.

Jis buvo vienas iš Londono 
lietuvių Vienybės klubo steigė
jų dar anais ankstyvais laikais, 
kada srovinių ginčų netrūko. 
Klubas daug prisidėjo prie po
litinės tolerancijos puoselėjimo.

1948 Londone įsteigtas Lie
tuvių Rašytojų Draugijos sky
rius. Jo pirmininku buvo F. Ne
veravičius. Dalyvavo taip pat ir 
PEN klubo veikloje.

Tarptautinėse draugijose
1948 Londone buvo įsteigta 

Rytų ir Vidurio Europos tarptau-

kuris galėtų paguosti! Nors sap
no! Nors lašo vilties.

Ir mano akys atsiveria pavar
gusios, akys, kurios lygiai taip 
pat mato gyvenimą, mirtį, amži
nas^, gatvės akmenį, medį, ku
ris, sako, yra žalias. Aš žiūriu 
į tamsą ir nieką, ir matau tuš
čią tamsumą — tarsi ugnį. Ir ma
tau savo jutimą, savo galvojimą, 
matau tik save — ir aš negaliu 
užmigti, — taip man yra nykiai 
atimamos valandos, vadinamos 
brangiomis, iš šio nežinomai 
trumpo laiko, kurį gyvenu.

Staiga girdžiu žingsnius! O, 
kokie saldūs žingsniai artėja 
prie manęs, ir koks palaimintai 
raminantis balsas, tas balsas!

— Miegok, mano kūdiki!
— O, Tu atėjai. Mama, atėjai 

—dabar tikrai žinai, man skauda!
Tu uždedi savo ranką ant ma

no širdies, Tu uždengi mano 
žaizdą savo delnu — per Tavo 
pirštus sruvena mano kraujas, 
vėl gyvesnis, ir ašaros džiūsta. 
Kaip man gera, kad esi su ma
nim!

— Miegok, mano vaike, — sa
kai, ir sėdi ant mano lovos kraš
to, ir dainuoji tyliai seną lop
šine:

JAV LB vakarinio pakraščio pirmininkų rajoninėje konferencijoje Chicagoje balandžio 
25 pranešimą daro LB Kultūros Tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė. Prezidiume 
sėdi Vidurio apygardoj pirm. K. Laukaitis, JAV LB pirm. V. Kutkus, PLB pirm. 
V.Kamantas, JAV LB vicepirm. J. Urbonas ir LB švietimo Tarybos pirm. J. Plačas. 
Nuotr. Z. Degučio

GAUSŪS DARBAI
LB KULTŪROS TARYBOJE

Lietuvių Bendruomenės va
dovybės inistitucijose nemažai 
darbų atliekama tyliai, apie tai 
neskelbiant spaudoj, neinfor
muojant Bendruomenės apylin
kių ar jų pavienių narių. Vie
nos JAV LB tarybos dažniau ap
rašo savo darbus spaudoj, o kitos 
tik retkarčiais paskelbia pačius 
didžiuosius darbus arba jų pla
nus. Būna atvejų, kai mūsų 
bendruomenės nariui arba net 
apylinkės pirmininkui pasidaro 
nebeaišku, ką iš viso ta tylioji 
taryba veikia, jei apie ją nieko 
negirdėti.

Panašią padėtį teko stebėti ir 
JAV LB vakarinio pakraščio pir
mininkų rajoninės konferencijos 
metu Chicagoj balandžio 25.

tinė žurnalistų sąjunga. Jis buvo 
vienas iš steigėjų. 1955 
dalyvavo tarptautiniame laisvųjų 
žurnalistų kongrese ir buvo iš
rinktas į vadovaujančius organus.

1957 Londone buvo įkurta 
Lietuvių Lenkų Adomo Micke
vičiaus draugija bendradarbiavi
mui tarp lietuvių ir lenkų plėsti. 
Lietuviam ten atstovavo F. Ne
veravičius. Draugija bendrai pa- 
minėjo~Žalgirio mūšio 550 metų 
sukaktį, 1863 metų sukilimą. 
Paskaitą skaitė F. Neveravičius.

Jis lenkų susirinkimuose skai
tė paskaitas apie lietuvių kultū
rinius laimėjimus. Išspausdino 
lenkiškai išsamų straipsnį “Lie
tuvių kultūros ir kūrybos rai
dos apybraiža.” Išspausdino 
lenkų akademikų almanache 
1953. Tai ypač išaiškino ir page
rino lietuvių ir lenkų santykius.

F. Neveravičius buvo gražiai 
nuaugęs, aukštas ir tiesus vyras, 
karininko išvaizdos. Jo nuveikti 
darbai rodo, kad jis uoliai dir
bo ir savo darbu praturtino lie
tuvių literatūrą, kultūrą, gerino 
ir statė Lietuvą, nešė jos kultūrą 
kitiem, (p.j.)

Pelele, pelele, nešk miegelį
Į mergelės patalėlį.
Kaip lengvėja mano akys, ir 

nušvinta sapnas — atrodo, tuojau 
iš ten pasirodys laimė, — tai 
Tavo dovana krenta į mane — 
aš juntu, kad galiu nusišypsoti.

Ir pašoku!

Nebuvo miego, nė sapno — 
tiktai skauda. Nėra Tavęs. Ir gal
voju — gal iš viso Tavęs nebė
ra, niekur. Argi Tu neateitum 
net iš nebūties, ne tik iš dan
gaus, padėti savo vaikui. Juk 
kai viskas apleidžia ir liepsnose 
žūstantį kankinį, ir išmestą ant 
grindinio partizaną, ar nesišau- 
kia jie, kad Motina padėtų, kad 
užtartų?

Tai rašau Tau savo maldavi
mo laišką, tai stoviu ištiesus jį, 
kad angelas nuneštų Mano Mo
tinai, kad ji maldautų man 
ištvermės.

Ar nėra amžinybė, kaip stoviu 
su ištiesta ranka? Ne, ne! To
kio laiško nenuneša nė dan
gun — kad amžinoj šviesybėj 
esantieji nejustų, jog ir jie ne
gali padėti.

Atleisk, Mama, mieliausioji, 
kad neturiu Tau dovanų. Tiktai 
ašaras.

Konferencija buvo skirta LB 
veiklos išdiskutavimui su apy
linkių bei apygardų pirminin
kais. Ne visos LB tarybos čia 
dalyvavo. Iš dalyvavusių LB 
kultūros taryba pranešimą patei
kė ne tik žodžiu, bet ir raštu, 
su kopijomis visiem dalyviam, 
nurodant atliktus darbus ir atei
ties darbų planus. Gal todėl dau
giausia klausimų ir komplimentų 
buvo pateikta darbščiai, gabiai ir 
labai pareigingai JAV LB kultū
ros tarybos pirmininkei Ingridai 
Bublienei. Iš jos pranešimo žo
džiu ir raštu visiem paaiškėjo, 
kad per trumpą laiką jos va
dovaujama kultūros taryba sėk
mingai atliko eilę darbų ir dar 
daugiau yra suplanavusi jų atlik
ti.

Nenuostabu, kad kultūros 
tarybos darbai yra gausūs ir 
sėkmingi, nes pati taryba susi- 
deda*iš labai potencialių asme
nų. Be pirmininkės, ją sudaro: 
Viktoras Mariūnas — vicepirmi
ninkas, Rita Balytė — sekretorė, 
Jurgis Malskis — reikalų vedė
jas ir iždininkas, nariai — Ni
jolė Palubinskienė, dr. J. Cad- 
zow, dr. Augustinas Idzelis, 
Andrius Kuprevičius, Algis 
Rukšėnas ir Juozas Stempužis.

Tarp kultūros tarybos didžiųjų 
darbų dar tebėra gilūs, neišblė
sę rudens įspūdžiai iš pirmosios 
kultūros darbuotojų konferenci
jos Clevelande ir A. Kairio suor
ganizuoto V-ojo teatro festivalio 
Chicagoj. Lietuvių Fondui nuo
lat finansuojant, paskirtos dailės, 
muzikos ir teatrinės veiklos pre
mijos. Paskirta ir literatūros pre
mija poetui K. Bradūnui. Šiais 
metais bus premija ir už litua
nistinės temos straipsnį ameri
kiečių moksliniuose žurnaluo
se. Taryba suteikė paramą spau
dai kultūrinių sukakčių (Vytauto 
Didžiojo, Kristijono Donelaičio,

BALTIMORE, MD.

Algis Grigas solistas baritonas, 
buvo atvykęs iš Chicagos ir pui
kiai atliko meninę programą ge
gužės 9 Lietuvių Melodijos radi
jo vakare. Gausūs klausyto
jai įvertino svečią solistą, o taip 
pat ir radijo valandėlės vedėjų 
— Alberto Juškaus ir Kęsto 
Laskausko — pastangas.

Metinėj procesijoj gegužės 10 
dalyvavo daug žmonių. 4 vai. 
popiet sodalietės nešė Marijos 
statulą, žmonės jungėsi į bendrą 
maldą. Iškilmės baigėsi rožan
čiumi ir palaiminimu su švč. 
Sakramentu.

Lietuvių Posto 154 legionie
rių padėjėjos dalyvaus Gold Star 
Mothers mišiose, kurios bus au
kojamos gegužės 17, sekmadie
nį, 10 vai. ryto. Padėjėjos lan
ko ligonius veteranų ligoninė
se ir kitaip pagerbia tuos, kurie 
kovojo už laisvę. Lietuvių Sve
tainės antro aukšto langas prie 
lietuviško knygyno yra specia
liai papuoštas pagerbiant tuos 
didvyrius. Langą papuošė Euge
nija Pazneikienė ir Elena Maze- 
revičienė.

Atlašų laidynės įvyks gegužės 
15-17. Baltimorės burmistras W. 
Donatai Schaeffer, geras lietuvių 
bičiulis, paskelbė Lietuvių 

J. Jablonskio) paminėjimam ir 
aprašymam. Šių sukakčių ir Va
sario 16-osios programos bei D. 
Lapinsko “Tolminkiemio kanta
ta” buvo įrašytos į juosteles ra
dijo programom. Mikrofilmuoja
mi lietuviški laikraščiai. Ruošia
mas mūsų išeivijos mokslininkų, 
kultūrininkų ir meno darbuotojų 
vardynas. Perimtas C. Matuzo 
archyvas. Globojamas pasaulio 
lietuvių archyvas Chicagoj. Re
miamas Lietuvos istorijos išlei
dimas anglų kalba. Talkinama 
Lietuvių Enciklopedijos leidyk
lai antrajam papildomam tomui 
išleisti. Rengiami mūsų kultūri
ninkų sukakčių minėjimai, įver
tinant jų atliktus darbus išeivi
jos kultūros baruose. Taryba yra 
finansiškai parėmusi įvairius 
mūsų meninius vienetus bei 
mažųjų LB apylinkių pastangas 
suruošti meninius parengimus.

Ateity numatyta paruošti kny
gą “Lietuva vaizduose” anglų 
kalba, V. Krėvės monografiją, 
100 metų Aušros sukakties lei
dinį ir trumpą mūsų kultūros 
brošiūrą kitataučiam. Bus pa
remtas M. K. Čiurlionio antolo
gijos “Žvaigždžių sonatos” ir 
naujų bei esamų lietuvių muzi
kos kūrinių išleidimas. Taip pat 
bus remiamos ir LB pastangos 
ugdyti jaunus spaudos bendra
darbius. Greta eilės kitų planų 
ruošiami projektai teatro, lietu
viškos muzikos, jaunimo chorų, 
vyrų chorų ir liaudies in
strumentų festivaliam.

Kultūros tarybos darbų apim
tis yra labai plati, reikalaujanti 
įvairių specialistų, kūrėjų ir kū
rinių atlikėjų. Kultūros taryba 
mano, kad greta pastovių meno 
ar kultūrinių sambūrių veiklos 
reikalingas kultūros mėgėjų 
būrelių sudarymas visose vie
tovėse kiekvienos LB apylinkės 
pastangomis. Ji pasiruošusi 
ateiti į talką visom LB apylin
kėm ir meno vienetam, sten
giantis praturtinti mūsų bend
ruomenės kultūrinį gyvenimą.

BrJ.

Sportininkų savaitę. Futbolinin
kas Jonas Jonaitis-Unitas pasvei-
kins atvykusius sportininkus. Po 
įvairių rungtynių susipažinimo 
vakaras gegužės 16 Lietuvių Na
muose, o gegužės 17 sportinin
kų mišios 8:30 vai. ryto §v. Al
fonso lietuvių bažnyčioj. Per pa
maldas giedos Dainos choras.

Edvardas Žakas, gimęs ir au
gęs Baltimorėj, po sunkios ligos 
mirė Union Memorial ligoninėj 
gegužės 2. Edvardas dirbo pašte, 
dalyvaudavo lietuviškuose ren
giniuose. Gedulingos mišios už 
jo sielą aukotos §v. Alfonso 
bažnyčioj gegužės 6. Palaidotas 
Loudon Park kapinėse. Nuliūdi
me liko tėvas Juozas, žmona 
Nancy, brolis Juozas.

Jonas Obelinis

— Brigita Pumpolytė-Kasins- 
kienė, smuikininkė, jos vyras gi
taristas ir Violeta Bendžiūtė, 
dainininkė, atliks koncertinę 
dalį gegužės 16, šeštadienį, Phi
ladelphijos Lietuvių Namuose. 
Bus atžymėta lietuviškų radijo 
programų, veikiančių šiame 
mieste, 50 metų sukaktis. Aka
deminėj daly kalbės B. Raugas.

— Sol. M. Momkienė dainuos 
tradiciniam Dzūkų draugijos ba
liuj gegužės 17 Jaunimo Centre, 
Chicagoj.



MADŲ PARODA KULTŪROS ŽIDINY
Jau virto tradicija, kad Balfo 

100-sis skyrius pavasarį sureng
tų madų parodą, šiemet toji pa
roda buvo gegužės 3, sekmadie
nį- Prasidėjo 3 v. popiet

Parodai nuo scenos į salės vi
durį pastatomas ilgas pakilimas 
— tiltas. Tuo tiltu vaikščioja visi 
modeliai ir demonstruoja drabu
žius. Matomumas labai geras. 
Net ir tolimiausi stalai matė vi
sus drabužius ir jų detales.

Scena šį kartą buvo drabužių 
sandėlys ir persirengimo kam
barys. Iš ten modeliai į salę 
atėjo pro šonines duris prie vir
tuvės, kopė tiesiai į parodos tiltą, 
grįždami gi į sceną, ėjo kita 
puse. Taip išeinantieji netruk
dė jau ateinantiem modeliam.

Balfo 100-jo skyriaus pirmi
ninkė Janina Gerdvilienė pa
sveikino susirinkusius ir pakvie
tė Lietuvos gen. konsulo Anice
to Simučio žmoną Janiną Simu
tienę atidaryti parodą. Ji tai pa
darė, pasakydama trumpą svei
kinimo ir atidarymo kalbą.

Tautiniai drabužiai
Pirmą kartą į madų parodą 

buvo įvesti tautiniai drabužiai. 
Jų demonstracija ir aptarimu 
pasirūpino Lietuvių Tautodailės 
Institutas. Šią dalį pravedė Ra
mutė Česnavičienė. Ji pirma pa
kalbėjo apie tautinius drabužius 
bendrai, o paskui aptarė ketu
rių meisterių — audėjų drabu
žius ir kiekvieną demonstruoja
mą drabužį.

Pirmiausia buvo parodyti A. 
Vaitonienės iš Toronto trys tau
tiniai drabužiai, du aukštaitiški, 
vienas kapsės.

Toliau Vytauto Dorelio iš 
Montevideo, Uragvajaus, austi 
tautiniai drabužiai. Jis ten labai 
populiarus, apaudė visus P. 
Amerikos šokėjus. Kai kurie jo 
austi drabužiai pasiekė ir Šiau
rės Ameriką. Šioj parodoj buvo 
pademonstruoti trys jo austi kos
tiumai: du aukštaitiški ir vienas 
vilnietiškas.

Netoli New Yorko, Iselin, N .J., 
gyvena pagarsėjusi juostų ir 
kitų audinių audėja Mil - 
da Kvedarienė. Ji dabar pra
dėjo ir tautinius dra
bužius austi. Šioj parodoj dvi 
jos dukros pademonstravo du jos 
išaustus tautinius drabužius — 
aukštaitišką ir dzūkišką.

Viena iš didžiausių lietuviškų

NAUJAS LIETUVIS GYDYTOJAS
Dr. Juozas Tomas Dičpini- 

gaitis, dr. Juozo ir Irenos Dič- 
pinigaičių sūnus, 1979 metais 
baigęs medicinos mokslus ir at
likęs vienerių metų praktiką 
įvairiose New Yorko ligoninėse, 
nuo 1980 metų liepos 1 pradėjo 
specializuotis vidaus ir širdies 
ligose Booth Memorial Medical 
Center, Flushing, N.Y.

Jis gimė 1951 balandžio 30 
Woodhavene. Pradžios mokslą 
išėjo St. Thomas the Apostle pa
rapijos mokykloje, Woodhavene. 
Taip pat baigė ir Maironio li
tuanistinę mokyklą.

Gimnazijos mokslą išėjo Arch- 
bishop Molloy aukštesniojoje 
mokykloje (H.S.), o kolegijos 
studijas Bostono universitete. 
Kolegiją sėkmingai baigė baka
lauro laipsniu.

1974 metais įstojo į Univer- 
sidad Autonoma De Guadelaja- 
ra Meksikoje ir pradėjo studi
juoti mediciną. Po dviejų metų 
persikėlė į Universidad Autono
ma De Guarrero Cuemavace 
Meksikoje. Ten buvo geresnės 
sąlygos ir galimybės kliniki-

Baltimorėje gegužės 16-17 Lietuvių Muziejaus patalpose 
vyksta lietuviškos tautodailės parade. Bus išstatyti dail. 
Adolfo Gedvilo įvairūs medžio drožiniai, dekoratyvinės lėki- 
tM, MUtM su lietuvis uis oniMsettunSe rauksi uostines, |vn- 
riks papuošimai su gintaru, audiniai.

Visa tinka lietuviškais motyvais papuošti namus. 
Parodą tvarko Sibiro tremtinė Genovaite Popelienė.

tautinių drabužių audėja yra 
Anastazija Tamošaitienė, gyve
nanti Kingston, Ontario, Kana
doje. Ji su savo vyru, dail. 
Antanu, Tamošaičip, visą gyve
nimą skyrė lietuviškajam liau
dies menui tyrinėti, jį aprašyti 
ir gaivinti jo tradicijas. Ji yra 
nuaudusi labai daug gražių dra
bužių. Šioje parodoje buvo pa
rodyti trys — aukštaitiškas, vil
nietiškas, kapsės.

Pranešėja atsiprašė, kad nie
kur nepavykę gauti žemaičių ir 
M. Lietuvos tautinių drabužių. 
Priminė ir tai, kad A. ir A. Ta
mošaičiai yra išleidę vertingą 
knygą “Lithuanian National 
Costume”.

Pabaigai į tiltą išleido dar 
keturias merginas. Jos pade
monstravo minėtų audėjų po 
vieną kostiumą. Čia buvo aukš- 
taitės, vilnietės, dzūkės ir kapsės 
drabužiai.

Šis tautinių drabužių demon
stravimas visai parodai suteikė 
iškilmingumo ir rimties. Drauge 
ir publiką supažindino su pa
čiais drabužiais.

Pirmoji dalis
Toliau vadovavo Giedrė Stan

kūnienė. Ji supažindino ir su 
modeliuotoja ir aptarė rodomą 
drabužį, iš ko jis pasiūtas, kas 
jam charakteringa.

Pirmoje dalyje buvo parodyta 
įvairūs drabužiai: 11 megztų 
drabužių, 45 įvairūs. Įskaitant ir 
tautinius drabužius, parodyta 67 
vienetai.

Daug šilumos įnešė vaikai 
modeliuotojai, kurie su dideliu 
rūpestingumu žengė į tiltą ir 
ten linkčiojo, demonstravo dra
bužius. Publika jiem daug pa
plojo.

Antroji dalis
Antroje dalyje daugiausia 

buvo rodomi vakariniai drabu
žiai — elegantiškos, puošnios 
ilgos suknios.

Atskirai buvo parodyta Jolitos 
Venckuvienės sukurtos suknios, 
vienos jau esančios krautuvėse, 
kitos tik dar rengiamos pardavi
mui. Birutė Radzivanienė, kuri 
neseniai lankėsi Australijoje, iš 
ten atsivežė Australijoje pagarsė
jusios madų kūrėjos Rūtos Tar
vydaitės sukurtų drabužių. Ji ir 
pademonstravo juos.

Buvo parodyti ir Andrew Ko- 
(nukelta į 8 psl.)

Dr. Juozas Tomas 
Dičpinigaitis

nėm medicinos studijom. Baigęs 
šio universiteto medicinos stu
dijas, grįžo į New Yorką atlikti 
praktikos ir specializuotis vi
daus ligose ir kardiologijoje.

Jo brolis Petras jau antrus me
tus studijuoja New Yorko uni
versitete. Jis pasirinko “pre- 
medical course” ir planuoja stu
dijuoti mediciną.

DĖMESIO BALTIMORĖS 

IR JOS 

APYLINKĖS 
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Balfo 100-jo skyriaus surengtoje madų parodoje iš k. Giedrė Stakūnienė, vadovavusi paro
dai, madų kūrėjas Andrew Kovai, Janina Simutienė, atidariusi parodą; modeliuotoja 
profesionalė,, pristačiusi Andrew Kovai sukurtus drabužius Gražina Tiškutė-Tucci; Balfo 
100-jo skyriaus pirmininkė ir parodos rengėja Janina Gerdvilienė, profesionalė mode
liuotoja Joan Montgomery. Nuotr. L. Tamošaičio

BOSTONO “SEKMINIŲ VAINIKAS” 
NEW YORKE

Laisvės Žiburio radijas kas
met rengia pavasario ir rudens 
koncertus ir pakviečia neeilinius 
kolektyvus atlikti programos. Jis 
moka pravesti reklamą, moka su
traukti daug publikos iš visos 
apylinkės. Tai plačių mostų ren
giniai. Ir tokius įveikti begali tik 
Laisvės Žiburys!

Šio pavasario renginiui jis 
pasikvietė Bostono vaidintojus, 
kurie garsėja su savo nauju pa
statymu. Pastatė Antano Gustai
čio šviesios nuotaikos lietuviško 
kaimo dramą "Sekminių vaini
kas”. Vaidina Bostono lietuvių 
dramos sambūris ir Lietuvių et
nografinis sambūris. Režisavo 
Aleksandra Gustaitienė, aktorė, 
prityrusi savo darbo žinovė ir 
menininkė. Dekoracijos Povilo 
Martinkaus, apšvietimas Romo 
Šležo.

Kas ta linksma drama?
Pirmoji šio veikalo redakcija 

buvo atspausta Tremties metuo-

ELIZABETH, N.J.
Baigia mokslo metus

Elizabeth, N.J., veikianti Vin
co Kudirkos šeštadieninė mo
kykla ruošia iškilmingą mokslo 
metų užbaigimą gegužės 16, 
šeštadienį, 11 vai. ryto Šv. Petro 
ir Povilo parapijos mokyklos pa
talpose, Elizabeth, N.J., ir kvie
čia apylinkės lietuvius atsilan
kyti į šias iškilmes.

Kaip paprastai, mokyklos mo
kiniai bus paruošę programėlę, 
pavaizduojančią jų padarytą pa
žangą šioj mokykloj.

Nereikia nė priminti, kad mo
kinių nuotaika netik šių iškil
mių metu, bet ir ilgesnį laiką 
bus žymiai pakilesnė, kai čia jie 
matys ne tik savo tėvelius ir 
mokytojus, bet ir svetimesnius 
jiems veidus. Tad, kas galim, 
neapvilkim jų lūkesčių ir atsi- 
lankykim?— K. J.

SUSITUOKĖ
Judita Žiliūtė ir dr. Harvey K. 

Clow susituokė balandžio 25 
Our Lady of Fatina bažnyčioje 
Craftsbury, Vermont

Sutuokė tos parapijos kunigas 
J. Hamilton. Vargonais grojant
Marija, Marija, prie altoriaus 
Juditą palydėjo jos brolis Tadas.

Vestuvių vaišės vyko gretimo 
Craftsbury Common miestelio 
salėje. Jaunieji buvo sutikti su 
duona, druska ir vynu. Vestuvė
se dalyvavo svečių ir giminių iš 
Bostono, New Yorko ir New 
Jersey bei vietiniai svečiai.

Pasigėrėtina, kadi Juditos 
motina, Ona Žilienė, gyvenda
ma šiauriniame Vermonte, į 
vestuvės įpynė lietuviikų papro
čių. Ji taip pat priklauso prie ke
lių vietinių organizacijų ir susi
rinkimuose kalba apie Lietuvos 
padėtį, papročius, tikėjimo var
žymą. Visa tai plačiai pamini 
vietinis laikraitia " Hardwick 
Nears”.

Judita ir Harvey apsigyvens 
Siaurės Carolinci valstijoje. 
Jiem linkime švitriausių, lai
mingiausių ir ilgiausių metų. 
S.A

se 1947. Dabar veikalas praplės
tas, įvesta daugiau teksto, įvesta 
gražių senoviškų dainų.

Antanas Gustaitis, šmaikš
taus humoristinio žodžio meis
teris, ir čia labai reljefingai nau
doja žodį. Čia užkerta, čia padai
lina, apkaišo sąmojais.

Vaidinime vaizduojama nedi
delė drama. Šeima išleidžia sū
nų į mbkslus, į daktarus. Leis
dami įsiskolina vaistininkui, 
kuris turi liekamą dukrą. Dabar 
reikia arba skolą grąžinti, arba 
dukrą vesti. Daktaras ten pat turi 
sužieduotinę, mokytoją. Rengia
masi apie tai viešai paskelbti. 
Sekminių išvakarėse jau renkasi 
jaunimas į jų susižiedavimo 
šventę. Bet daktaras tuo metu, 
grįždamas iš Kauno, nesustoja 
prie namų, o nuvažiuoja pas 
vaistininką. Žinią apskelbia kai
mo gandonešė ir padaro išvadas, 
kad daktaras jau peršasi vaisti
ninko dukrai. Kyla drama, sumi
šimas, bet viskas greitai išsi
sprendžia laimingai. Paaiški, 
kad daktaras buvo nuvykęs vais
tininkui grąžinti skolos.

Aplink juos įvesta dar jaunų 
žmonių porelė, vyresnių porelė, 
spalvingas bernas, kaimo senis 
pasakotojas. Visa tai ir pinasi, 
juda, kalba ir dainuoja. Visa pa
lieka giedrią kaimo nuotaiką. 
Daug šviesos, kuklumo, idealiz-
mo. (nukelta į 6 psl.)

Judita Žiliūte ir dr. Harvey K. Clow susituokė balandžio 25 
Our Lady of Fatima bažnyčioje Craftsbury, Vermont Judita 
Žiliūte anksčiau gyveno Woodhavene, yra dailininkė ir daly
vavo bendrinėse LB ruošiamose parodose.

JAV LB KULTŪROS TARYBOS PIRMOJI 
PREMIJŲ ŠVENTĖ

Kultūros 1660 metų laureatai: 
poetas KAZYS BRADONAS 
rsžislorė-aktorė DAUA MACKIALIENĖ 
kompozitorius ALFONSAS MIKULSKIS 
daNIninkaa VIKTORAS VIZGIRDA 
rašytojas ALGIRDAS LANDSBERGIS 
POVILAS A. MAŽEIKA

gegutės 17, sekmadienį, 4 v. popiet 
Clevotando Lietuvių Namuose, 
677 Eaat 166 Street

• 
Maloniai vtoua kviečiame aueitktl m mūsų kūrėjais Ir 
pasidžiaugti Įų įnaču į lietuvių kultūrų

JAV LB KULTŪROS TARYBA

Vaidino mėgėjai, bet ir jie 
švietė savo talentu, savo iškilu
mu. Ilgiau išliks atmintyje kiek 
sušaržuotas kaimo hemas, kurį 
vaidino Aidas Kupčinskas. Ber
nas vis šluosto nosį ir kasosi šo
nus. Išliks ir Jurgis Jašinskas, 
daug kartų jau vaidinęs ir čia 
sukūręs kaimo senio, pasakoto
jo tipą.

Veikale vaidino
Marijona Petronėlė, ūkininkė 

našlė — vaidino Gitą Kupčins
kienė; Ievutė, Petronėlės duktė, 
baigusi ūkio mokyklą, — Aldona 
Lingertaitienė; Kazys, Petrulie
nės sūnus, jaunas gydytojas — 
Erdvilis Janulaitis; Birutė Skir- 
gailaitė, Petrulių kaimynė, mo
kytoja,'— Birutė Vaičjurgytė- 
Šležienė, Benediktas Norkūnas, 
vargonininkas, Ievos sužadėti
nis, — Norbertas Lingertaitis; 
Rozalija Didžbalienė, Petrulių 
kaimynė, našlė, — Marija Gi- 
neitienė; Jonas Luoba, Petrulių 
bernas — Aidas Kupčinskas; 
Antanėlis, Petrulių piemuo, — 
Arvydas Budreckis; Rapolas, 
jaunuolis, Petrulių kaimynas, — 
Vytautas Jurgėla; Juozas, jauni
mo įgaliotinis, — Perkūnas 
Krukonis; Izidorius Puplesis, 
kaimo senis, pasakotojas, jauni
mo draugas, — Jurgis Jašinskas; 
kaimo jaunimas — Birutė Banai
tienė, Bronius Banaitis, Vytautas 
Dilba, Rita Kapočiūtė, Lilija 
Kulbienė, Rymas Manomaitis, 
Daiva Veitaitė, Reda Veitaitė ir 
kt.

Vasario 16-osios lietuvių 
w aMfosRun* — mokytojai ir 
mokiniai, atvykę iš Vokietijos, 
Didįjį Trečiadienį dalyvavo mil
žiniškoj audiencijoj šv. Petro 
aikštėj, Romoj. Popiežius atkrei
pė dėmesį į Lietuvos vėliavą 
ir iškeltą transparentą: Esame 
lietuviai 1 Tarp kitų sveikinimų, 
popiežius į lietuvius prabilo lie
tuviškai: "Nuoširdžiai sveikinu 
lietuvių gimnazijos vadovybę ir 
mokinius. Laiminu jus visus, jū
sų šeimas ir visą lietuvių jauni
mą.” 

— Vysk. Antanas Deksnys 
šiemet švenčia auksinę kunigys-
tės sukaktį, kurios minėjimu 
rūpinasi specialus rengėjų ko
mitetas. Minėjimas įvyks birže
lio 6 Romoj, Šv. Kazimiero lie
tuvių popiežiškos kolegijos pa
talpose. Sukaktuvininkas iškil
mingas mišias su savo kurso 
draugais koncelebruos kolegijos 
koplyčioj. Po pamaldų bus pri
ėmimas ir vakarienė kolegijai 
priklausančioj “Vilią Lituana”.

— Romo Kalantos minėjimas 
Philadelphijoj šiais metais ren
giamas gegužės 17, sekmadienį, 
tuoj po lietuviškų mišių šv. 
Andriejaus parapijos salėj. Kal
bės rezistentas Vladas šakalys. 
Meninę dalį atliks Zita štarkai- 
tė ir Gabrielius Mironas. Mo
terys prašomos dalyvauti su tau
tiniais drabužiais. Minėjimą 
rengia L. M. K. Federacijos 
Philadelphijoj klubo valdyba.

— Rašytojas Anatolijus Kairys 
parašė “Po Damoklo kardu” ro
mano antrą dalį, kurią išleido 
Lietuvos Šaulių Sąjunga Trem
tyje. K n y»g • s pristatymas 
Chicagos Šaulių namuose įvyks 
gegužės 17. Programai vadovaus 
akt. Valdemaras Sadauskas.

— Worcester, Mass., Šv. Kazi
miero parapijos vyrų choras, va
dovaujamas muz. Zigmo Snars- 
kio, gegužės 17 rengia buvusiam 
Kauno valstybinės operos solis
tui Ipolitui Nauragiui pa
gerbimą.

— Liberty Federal Savings 
and Loan Assn., lietuvių įkurta 
ir jų iki šiol vadovaujama fi
nansinė institucija Philadelphi
joj, pasiekusi 200 milijonų vertę, 
gegužės pradžioj sulaukė, savo 
veiklos 80 m. sukakties. Visą lai
ką ji gausiai rėmė Philadelphi- 
jos lietuvių pastangas finansais 
ir patarnavimais. Institucijos 
vyriausias vadovas (Chairman of 
the Board) yra K. Čeledinas, 
turįs mokslo laipsnius inžineri
joj ir teisėj.

— Cleveland, Ohio, abiturien
tų balius įvyks gegužės 23. Ren
gia LB Ohio apygardos valdyba.

— Kazimieras Pažėra, mokyto
jas, buvo pagerbtas Adelaidėj 
(Australijoj) jo pedagoginio dar
bo 60 metų sukakties proga. 
Pažėra, atšventęs 75 m. sukaktį, 
dar yra darbingas, mokytojauja, 
tvarko parapijos biblioteką ir at
lieka kitus naudingus darbus. 
Sukakties proga jį sveikino kle
bonas kun. A. Spurgis, MIC, G. 
Gasiūnienė, dr. V. Bardauskaitė 
ir kiti organizacijų atstovai.

— Stanley Balzekas, Jr^ buvo 
perrinktas Chicagos Viešosios 
bibliotekos tarybos sekretorium. 
S. Balzekas anksčiau yra pasi
reiškęs kitose visuomeninėse 
organizacijose: Chicagos Žmo
giškųjų santykių komisijoj, pir
mininkavo Etninės kultūros iš
saugojimo tarybai, dirbo St 
Xavier kolegijos pirmininko ta
rėjų taryboj ir kt

— U. S. News and W<mM Re- 
port žurnale balandžio 27 iš- 
spausdintas straipsnis apie reli
gijos atgijimą. Trumpai paminė- 
UU KM OKUpUOtOJ LMtUVOJ pMl- 
priešinimas Maskvai yra su
kauptas Bažnyčioj. Taip pat įdė
ta religinės eisenos nuotrauka.



vaujamo Ivaškų, mažieji nariai 
padeklamavo. Žara Gimiūtė — 
A. Nykos Niliūno “Motina”, oMotinų Diena

Lietuvių Motorų Federacijos 
Bostono klubas Motinos dienos 
minėjimą surengė gegužės 3.

- šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje buvo aukojamos mi
šios už mirusias ir gyvas lietuves 
motinas. Klubo narės dalyvavo 
organizuotai. Kiekviena jų padė
jo po gėlytę prieš altorių. Per 
mišias solo giedojo solistė Mary
tė Bizinkauskaitė, o smuikinin
kas Izidorius Vasyliūnas solo 
grojo smuiku. Abiem solistam 
vargonais pritarė komp. Jeroni
mas Kačinskas.

Po pietų Tautinės S-gos na
muose buvo tęsiamas minėjimas. 
Jį pradėjo pirm. E. Vasyliūnie-
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•• Inž. Juozas Stašaitis kalbė- keisdami su dideliu įsijautimu 
jo apie lietuvę motiną. paskaitė okupuotos Lietuvos

Po Stašaičio kalbos Bostono poetų kūrybos.
tautinių šokių ansamblio, vado- Aktoriam baigus skaityti, To-

Antanas Maceika savo bibliotekoje, kurią padovanojo Kul
tūros Židiniui. Biblioteka pavadinta jo vardu. Staiga jis mirė 
gegužės 6. Nuotr. R. Kisieliaus

A.A. ANTANAS MACEIKA
Praeitą savaitę New Yorko 

lietuviškoji visuomenė neteko 
savo brangaus ir veiklaus nario 
Antano Maceikos. Dar jis da
lyvavo Laisvės Žiburio koncer
te, madų parodoje, gerai nusi
teikęs ir linksmas, o jau pirma
dienį, gegužės 4 pasireiškė di
deli vidaus skausmai. Išvežtas į 
ligoninę, kur gegužės 6, trečia
dienį, 4 v. popiet ir mirė.

Buvo pašarvotas M. Šalinskie- 
nės šermeninėje. Atsisveikini
mas įvyko penktadienio vakare. 
Susirinko labai daug žmonių į 
šermenis. Maldas sukalbėjo kun. 
J. Pakalniškis. Čia atsisveikini
mo kalbas pasakė Vacys Butkys 
— draugų ir šaulių vardu, LB 
Woodhaveno apylinkės ir biblio
tekos vardu — Vladas Sidas. 
Sugiedota Marijos gegužinė 
giesmė. Palaidotas iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios Cypress 
Hills kapinėse. Čia atsisveiki
nimo kalbą pasakė LB apygar
dos pirmininkas Aleksandras 
Vakselis. Ant karsto užberta

Lietuvos žemelė. Leidžiant 
karstą į duobę, sugiedotas Lie
tuvos himnas.

Velionis buvo šaulys. Tai Si
mo Kudirkos šaulių kuopos na
riai stovėjo garbės sargyvoje šer
meninėje ir bažnyčioje, jo karstą 
buvo apdengę tautine vėliava.

Ilgą laiką velionis gyveno pas 
Reginą Ceiliuvienę \Voodhave- 
ne. Laidotuvėmis rūpinosi Kos
tas Norvilą, su kuriuo Antanas il
gą laiką drauge dirbo vienoje li
goninėje.

Mielasis Antanas pasitraukė iš 
mūsų tarpo, bet jo vardas liks 
čia amžinai. Jo vardu juk pava
dinta biblioteka Kultūros Židi
nyje. Jis yra tos bibliotekos kū
rėjas ir organizatorius.

Velionis buvo gimęs 1905 lie
pos 17 Saldutiškio valsčiuje. 
Kai lenkai užgrobė Vilnių ir Vii- ' 
niaus kraštą, jogiminė liko lenkų 
pusėje. Baigė Utenos gimnaziją 
ir Alytaus aukštesniąją miškinin- ' 
kystės mokyklą. Ilgai buvo

PADĖKA
1981 vasario 21 d. po ilgos Ir sunkios ligos mirė mūsų 

mylimas tėvelis ir senelis

BRONIUS ENDRIUKAITIS.
Buvo palaidotas vasario 25 iš Apreiškimo parapijos 

bažnyčios, Brooklyn, N.Y., Cypress Hills kapinėse.
Jo netekę ir liūdėdami, reiškiame gilią padėką gimi

nėms, visiems draugams ir pažįstamiems, nuoširdžiai mus 
užjautosioms.

Dėkojame visiems lankiusiems velionį ligos meto, už 
gausiai užprašytas mišias, už gražias gėles ir aukas Kul
tūros Židiniui bei Tautos Fondui. Dėkingi esame visiems 
atsilankiusiems į koplyčią, dalyvavusiems bažnyčioje ir 
palydėjusiam* Į amžino poilsio vietą.

Ypatingą padėką reiškiame Marytei Jasinskienei, Mar
garitai Balčiūnienei ir Orentų šeimai, kurie mus šio didžio 
skausmo metu taip nuoširdžiai globojo.

Dėkingi esame kun. Antanui Račkauskui už sutelkimą 
sakramentų mirties dienoje ir už sukalbėta* maldas koply
čioje.

Dėkojame kun. Viktorui Dabušlui už maldas koplyčioje 
Ir už koncelebruota* mišias, kurias aukojo karto kun. A. 
Račkauskas ir kun. K. Pugevlčlu*.

Taip pat širdinga* ačiū vargonininkui Viktorui Raliui už 
gražų giedojimą mišių metu.

Dėkingi esame Marytei Šalinskienel už jo* malonų pa
tarnavimą Ir širdingumą skausmo valandoje. Taip pat Jonui 
Beleckui už skanius pietus.

Dar kartą visiems širdingas ačiū!

Duktė Asta Česonienė ir anūkai — 
Bronius, Linas ir Jurgis

Musninkų girininku. Paskui 
buvo perkeltas į Žemės Ūkio 
ministeriją, į centrą, ir dirbo vie
name departamente.

Buvo baigęs karo mokyklą as- 
perantu, gaudamas jaunesnio 
leitenanto laipsnį. Uoliai veikė 
šaulių organizacijoje, buvo Mus
ninkų šaulių būrio vadu, pasi
žymėjo manevruose ir karinės 
tarnybos pakartojime, taip buvo 
pakeltas į leitenanto laipsnį.

Iš Lietuvos pasitraukęs 1944 
metų vasarą, gyveno Miunche
ne, Vokietijoje, kur įsijungė į 
visuomeninę veiklą, buvo lietu
vių komiteto sekretoriumi. Į 
Ameriką atvyko 1950 ir apsigy
veno New Yorke. Tuoj įsitraukė 
į LB veiklą, buvo uolus bend- 
ruomenininkas, buvo New Yor- 
ko apygardos pirmininku, Wood- 
haveno LB apylinkės pirminin
ku ir tas pareigas labai uoliai 
ėjo. Jis 100 procentu surinkda
vo nario mokestį, o rinkimų me- 

. tu telefonais skambindavo savo 
bendruomenės nariam, juos 
kviesdamas bei ragindamas bal
suoti. Taip jo apylinkėje balsa
vo iki 90 procentų žmonių. Čia 
jam talkino ir jo jaunų dienų 
draugas Vacys Butkys.

Išėjęs iš LB veiklos, atsidė
jo lietuviškai knygai. Ją visokiais 
būdais rinko ir telkė į savo pri
vačią biblioteką. Sudarė gražų 
ir turtingą rinkinį. Buvo suradęs 
vieną kitą seną ir brangią kny
gą. Nors buvo miškininkas, ne 
humanitaras, bet greitai orienta
vosi lietuvių literatūroje ir ap
skritai humanitariniuose moks
luose ir biblioteką gražiai su
tvarkė.

Kai pastatė Kultūros Židinį, 
jis visą biblioteką padovanojo K. 
Židiniui. 1971 Kultūros Židinio 
statybai jis paaukojo 300 dol. ir 
biblioteką, kurioje tada buvo 
1350 knygų. Vėliau tą skaičių 
padidino, nes nuolat rinko kny
gas ir jas nešė į K. Židinio biblio
teką, katalogavo ir statė į lenty
nas. Paskutiniu laiku jis tvarkė 
periodiką, rinko žurnalų komp
lektus ir pats įrišdavo. Biblio
tekoje jam talkino Vladas Sidas 
ir paskutiniu laiku įsijungė ir 
Liudas Špokas.

Bibliotekoje buvo padarytos 
gražios riešuto medžio spintos, 
padarė labai nagingas meistras 
Kazys Visockis. Ir pati bibliote
ka buvo pavadinta Antano Ma
ceikos vardu. Gražų dedikacijos 
aktą išrašė dail. Česlovas Janu
sas. Dabar šalia to akto reikia 
pakabinti ir jo fotografiją, kad čia 
besilankąs jaunimas pažintų tą 
žmogų, kuris taip nuoširdžiai 
mylėjo lietuvišką knygą.

Čia Amerikoje artimųjų gimi
nių neturėjo. Lietuvoje liko 
žmona Elena, dvi dukros ir keli 
broliai, (p.j.)

navo “O, atsimenu namelį”. Ta
da smuikininkas I. Vasyliūnas, 
akomponuojant David Hass, 
smuiku pagrojo Swensono ro
mansą ir Gunoud — Veleno 
maldą.

Aktorė-režisorė Aleksandra 
Gustaitienė kalbėjo apie Liuciją 
Rutkauskaitę-Tvirbutienę, kaip 
vieną iš žymiųjų mūsų valsty
bės teatro aktorių Kaune, Šiau
liuose, Klaipėdoj ir vėl Šiauliuo
se. Liucija esanti aktorė, kuri su
kūrusi daugybę jos vaidintų per
sonažų, kuriuos ji atlikdavo su 
stipriu išgyvenimu, begaliniu 
darbštumu ir pasišventimu. Ma
rija Gineitienė, kurią čia irgi 
matysime, tik 3-čią valandą grį
žusi iš New Yorko, kur bu
vęs suvaidintas A. Gustaičio 
Sekminių vainikas. Ji esanti 
Bostono dramos sambūrio daly
vė.

Po šio supažindinimo E. Va- 
syliūnienė trumpai supažindino 
su “Marija Stuart” veikalo iš
trauka, kuri čia pat turėjo būti 
suvaidinta. Tvirbutienė vaidino 
Mariją Stuart, o Gineitienė — 
karalienę Elžbietą. Liuciją Tvir- 
butienę teko matyti vaidinant 
prieš dešimtis metų. Tada ji bū
davo puiki. Tačiau ir šioje trum
poje Marijos Stuart ištraukoje at- 
pažinome tą pačią mūsų mielą 
aktorę. Kiekvienas jos žingsnis, 
kiekvienas judesys, kiekvienas 
ištartas žodis su tokiu giliu išgy
venimu priminė anuos laikus ir 
mūsų valstybės teatrą. Tokius 
personažus atkurti ne scenoje, o 
salės kamputyje reikia talento. 
Mieloji Liucija buvo ta pati iš 
anų laikų teatro. Marija Ginei
tienė išdidžios ir negailestingos 
karalienės Elžbietos rolę tikrai 
pasigėrėtinai atliko.

Užsibaigus šiai daliai, pirm. 
Vasyliūnienė padėkojo visom 
klubo narėm, prisidėjusiom prie 
šio gražaus motinos dienos mi
nėjimo, o ypatingai dėkojo Onai 
Vileniškienei ir Mildai Norkū- 
nienei, kurios tiek daug darbo 
įdėjo salės parengime, papuoši
me ir maisto tvarkyme.

Tautinės S-gos namų salė 
buvo perpildyta. Visų susirinku
sių nuotaika buvo pakili, nes bu
vo minima motina, lietuvė moti
na, pats brangiausias mūsų as
muo. Motina, kurios dėka buvo , 
Mindaugas, Gediminas, Vytau
tas, Basanavičius, Kudirka, Mai
ronis ir visi nežinomieji miško 
broliai, kurie ilsisi Lietuvos gi
rių glūdumose.

Pas amerikiečius Motinos die
na minima antrąjį gegužės sek
madienį. Pas juos Motinos diena 
yra kaip šeimos šventė. Bet toks 
renginys, kaip čia paminėtas, yra 
prasmingas ir tuo, kad yra moti
nų, kurios yra vienišos ir nėra jų 
šeimos. Tokiame renginy ir jos 
lygiai yra prisimintos ir pagerb
tos.

vertimų iš kitų kalbų, o po to 
ir savo kūrybos porą eilėraščių. 
Jo paties eilėraščiai yra tarptau
tiniai, nes ten nėra nei gimtojo 
krašto, nei tėviškės laukų, namų 
ir mėlyno dangaus. Paskaitęs 
jis tuos eilėraščius, atsakinėjo 
į įvairius .klausimus, kurie lietė 
ne vien poeziją, o taip pat 
disidentus ne tik okupuotoje 
Lietuvoje, bet Ukrainoje, Rusi
joje, Gruzijoje ir kitur.

Šis literatūros vakaras praėjo 
šiltoje nuotaikoje. Į jį buvo atvy
kę ne tik iš Bostono ir jo apy
linkių, bet Putnamo ir kitur. 
Dalyvavo ir keli kunigai ir ke
lios seselės.

tus ir kenčiančius Sibire lietu
vius. Po pamaldų salėje po baž
nyčia vyks tolimesnis minėji
mas, o po minėjimo visi susi-

Visi kaip vienas prisiminkime tą 
baisųjį ir ryžtingąjį birželį ir da
lyvaukime šiame minėjime, nes 
tai liečia visų mūsų šeimas.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

P.Ž.

Iš literatūros vakaro
Gegužės 3, tuoj po Motinos 

dienom minėjimo, jau kitoje — 
Lietuvių Piliečių D-jos salėje 
įvyko literatūros vakaras, kurį 
surengė Kultūrinių subatvakarių 
komisija. Vakarą pradėjo pirm, 
inž. Edmundas Cibas, o pravedė 
rašytojas Stasys Santvaras. Jis 
supažindino su vakaro progra
mos dalyviais: poetu Tomu 
Venclova, aktore Irena Veblai- 
tiene ir aktorium Vytautu Valiu
ku.

NIJOLEI SIDARAVIČlOTEI 
AKSTINIENEI

NAUJAUSIA
PLOKŠTELĖ

mini*, didžiam liūdesy likusius dukrą Salviniją, tonų 
Vukį, seserį Felę Jasaitienę, brolį dr. R. Sldarsrlčių, 
totą Onytę Biliūnienę Ir jų Mimas bei artimuosius 
užjaučia

V. Savickienė 
A. T. Savickai 
J. A. Snieikai 
D. S. Biručiai

l
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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. 
Govedas. Kaina 6 dol., su per
siuntimu 7 dol. Gaunama Darbi
ninko administracijoj, 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Poetas Tomas Venclova, kuris 
tik prieš 4 metus atvyko iš 
okupuotos Lietuvos, profesoria
vo Californijos, Ohio, o dabar 
New Haven, Conn., universite
tuose, kalbėjo apie okupuotos 
Lietuvos poezįją ir poetu*. Su
minėjo, kad karo veiksmuose 
daug mūsų poetų pasitraukė į 
vakarus, o ten atsirado šalia pa
silikusių, Putino, Sruogos, 
Miškinio, Borutos ir kitų, nau
ja* prieauglis. Tačiau tarp jau
nųjų ten ir čia kūryboje yni daug 
panašumo.

Po Venclovos kalbos aktoriai 
Veblaitienė ir Valiukas pasi-

Mirė savanoris 
Silvestras Kontautas

Balandžio 28 po ilgesnės ligos 
mirė Lietuvos kariuomenės sa
vanoris Silvestras Kontautas. 
Buvo pašarvotas Lubino laidotu
vių koplyčioje. Paskutinis atsi
sveikinimas su vėlioniu, kurį 
pravedė ramovėnai, įvyko ba
landžio 30. Maldas sukalbėjo Šv. 
Petro lietuvių parapijos kleb. 
kun. Albertas Kontautas, o susi
rinkusių vardu atsisveikino ra- 
movėnų Bostono skyriaus pirm, 
inž. Bronius Galinis. Ant jo kars
to buvo užklota Lietuvos trispal
vė. Palaidotas Forest Hills ka
pinėse po mišių Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje. Ir ka
pinėse kleb. A. Kontau
tas sukalbėjo maldas.

Nuliūdime liko žmona Irma, 
podukra Regina ir eilė kitų gi
minių, kovos draugų savanorių 
ir visa ėdė bičiulių.

Autobusas į šokių šventę Hart
forde gegužės 31 išeina nuo šv. 
Kazimiero bažnyčios Brocktone 
— 11 vai., nuo Liet. Piliečių 
klubo So. Bostone — 11:30 vai. 
Asmeniui 12 dol. Kreiptis 588- 
3364, 268-1108.

Elenos Juciūtės romano Ąžuo- 
tynėlis 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.

Tragiškųjų birželio įvykių mi
nėjimas Brocktone vyks bir
želio 14.

Laisvės Varpo rudens koncer
tas spalio 11.

LAISVĖS VARPAS Sekma
dieniai* 11:30-12:10 vai. 740 
banga ii WCAS 12:10-1 vaL 
1400 banga ii WBET Vedėja* 
Petrą* Viščini* 173 Arthur St, 
Breckton, MA 02402 Telef. (617) 
608-7209

BOSTON, MASS. —' WLYN 
1360 bango* sekm. nuo 1 fcl 
1:30 vai. Veda S. ir V. Minkai, 
602 E. Broadway, So. Boston, 
Mase. 02127. Teist. 208-0480. 
Parduodama* Darbininkas, 0L

Birželio minėjimas
Baisiojo ir ryžtingojo birželio 

minėjimas įvyks birželio 13 d., ______ ———.
šeštadienį. 6:30 vai. vakaro Šv. ąfoįĮg lietuviškų knygų pstlrlnltV 
Petro lietuvių parapijos bažny-

BRAK-BV-HIRIL
Postugepuid both rnnys

įtart uitaiMHKHIHHnMis
Orėtai, prlainaiAal; privačiai, saugiai, nemoka-- 
mal. Tai taupymas paštu So. Boston Savings 

Bank bodu'. Ar jums reikia pinigus padėti į ban- '*
M * h*0* atsiimti, tai galite a tikti namie bot 

kuriuo laiku. JOsų siuntą savąs, bankas tuoj į- 
traukia sumą | sąskaitą. Prisideda ir užtikrink

' JHBr leltelamus įstatymų. ■, 
pF Ivngvo taupymo bo

do por paštą skambinkit Mr.
bonahua 2*8-2500 

arba rašykit paduotais adresais.

South Boston 7 
Savings Banku
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Kultūros Židiny šį savaitgalį: , Pamaldos už persekiojamą 
gegužės 16, šeštadienį, LB ryti- ’ ’ * *
nio pakraščio suvažiavimas, pra
sideda 9 v., baigiasi 5 v. popiet; 
rytinio pakraščio skautų vadų 
suvažiavimas; Lietuvos Atsimi
nimų radijo 40 metų sukaktuvi
nis koncertas, svečiuojasi Vaiva 
iš Chicagos. Gegužės 17, sekma
dienį, tradicinė Kultūros Židinio 
pavasario šventė — gegužinė 
salėse ir kieme.

Kultūros Židinio pavasario 
Šventė bus gegužės 17, sekma
dienį, 361 Highland Blvd., 
Brooklyne. 12 vai. bus pamaldos 
už mirusius Kultūros Židinio rė
mėjus bei aukotojus, paskui 
trumpos iškilmės prie kryžiaus 
ir po to gegužinė. Visi galės 
nusipirkti lietuviškus pietus, 
šalto alaus ir užkandžių. Susirin
kusius palinksmins Maironio 
šeštadieninės mokyklos moki
niai su dainom ir šokiais. Kul
tūros Židinio Fondas kviečia vi
sus atsilankyti.

Balfo 100-ojo skyriaus visuoti
nis narių susirinkimas bus gegu
žės 17, sekmadienį, 1 vai. popiet 
Kultūros Židinyje.

P. Liet Gydytojų Sąjungos 
New Yorko skyriaus metinis su
sirinkimas šaukiamas gegužės 
17, sekmadienį, 12:30 vai. Kul
tūros Židinyje.

Baltų Moterų Taryba savo 
veiklos 34 metų sukakties šven
tę rengia gegužės 17, sekmadie
nį, 4 v. popiet Estų namuose, 
243 East 34 Street, Manhatta- 
ne. Bus svečias kalbėtojas, mu
zikinė programa ir pirmininkės 
pareigų perdavimas. Pirminin
kės keičiasi kasmet rotacine 
tvarka.

Gegužės 14, ketvirtadienį, su
eina 9 metai, kaip susidegino 
Romas Kalanta, šaukdamas 
"Laisvės Lietuvai!” Jis suside
gino teatro sodelyje Kaune.

Lietuvos Bažnyčių ir už savo 
laisvę kovojančią lietuvių tautą 
ruošiamos pranciškonų koply
čioje Brooklyne gegužės 21, 
ketvirtadienį, 8 vai. vak. Pamal
dom vadovaus Tėv. Viktoras Gi
džiūnas, Šv. Pranciškaus Varpe
lio redaktorius. Visi, o ypač šio 
mėnesinio žurnalo skaitytojai, 
kviečiami dalyvauti:.

Kun. prof. Antano Rubšio kny
gos “Raktas į Naująjį Testamen
tą” II tomo pristatymas įvyks ge
gužės 24, sekmadienį, 4 vai. 
popiet žemutinėje Kultūros Ži
dinio salėje. Su knyga supažin
dins Sesuo Ona Mikailaitė, teo
logijos magistrė, iš Putnamo. Po 
knygos pristatymo — kavutė, ku
rios metu bus galima įsigyti kny
gą su paties autoriaus autografu. 
Knygos pristatymą ruošia ir vi
sus atsilankyti maloniai kviečia 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos New Yorko židinys.

Dail. Albinas Elskus daly
vauja National Glass Invitational 
parodoje Pittsburgho Center for 
the Arts. Paroda vyksta nuo ba
landžio 25 iki gegužės 17. Iš 
ten keliama į Erie Art Center, 
Erie, PA. Ten ji vyks nuo bir
želio 6 iki liepos 12. Paroda va
dinasi A Survey of Contempora- 
ry Glass Art.

N. Y. vyrų choras Perkūnas 
yra pakviestas koncertuoti 
Brooklyno Botanikos sode, kuris 
kasmet rengia savo koncertus ir 
kviečia įvairius meninius viene
tus. Šiemet pasirinko lietuvių 
chorą, nes nori išgirsti, kaip 
skamba lietuviškosdainos. Patys 
rengėjai koncertą išreklamuoja 
miesto spaudoje ir televizijoje. 
Koncertas bus birželio 28, sek
madienį, 3 v. popiet. Čia tikrai 
bus graži porga chorui pasirody
ti kitų tautų publikai.

gen. konsulas, ra žmona gegu
žės 5 dalyvavo New Yorko mies
to burmistro Edvardo Koch re- 
zidencįjoje, kur buvo surengiąs 
priėmimas New Yorke esantiem

. MEČISLOVO

bus

SOLISTO

RAZGAIČIO

KONCERTAS

gegužės 24, sekmadienį, Apreiškimo parapijos salėje.

Pradžia 4 v. popiet
Programoje Jo pirties sukurtos patriotinės ir kitokios dainos.

Koncertu atžymima 30 metų sukaktis, kaip jis aktyviai 
kovoja prieš tėvynės pavergėjus, rengdamas įspūdingas

Pelnas skiriamas Apreiškimo parapijos mokyklos

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI!

antras tomai (lietuvių kalboje) 
labai reikalingi vienai bibliote
kai. Jei kas minimas knygas tu
rėtų ir norėtų perduoti, prašo
mas kreiptis į Darbininko admi
nistraciją.

Dail. Kazimiero Žoromskio 
paroda vyko gegužės 9-10 Kultū
ros Židinio mažojoje salėje. Bu
vo išstatyta 35 paveikslai, dau
giausia gėlės. Parduota 7 pa
veikslai. Atidarymo metu daili
ninko pageidavimu nebuvo jo
kių kalbų ir sveikinimų. Rengė
jos davė kavą, pyragaičius ir vy
no. Parodą rengė ir globojo 
LMK Federacijos New Yorko 
klubas.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo narių susirinkimas bus ge
gužės 20, trečiadienį, 7:30 v.v. 
įprastinėje vietoje, Congrega- 
tional bažnyčios salėje, 91 St. ir 
85 Rd. Woodhavene. Visos narės 
prašomos dalyvauti.

Jaunučių, jaunių ir vyr. moks
leivių ateitininkų susirinkimai 
įvyks šį šeštadienį, gegužės 16, 
Kultūros Židinyje, tuoj po litua
nistinės mokyklos. Tai bus 
paskutiniai šių mokslo metų su
sirinkimai.

New Yorko ateitininkai nuo
širdžiai dėkoja Lito bendrovei 
už paaukotą šampaną, švenčiant 
Ateities žurnalo 70 metų sukaktį.

Prieškongresinė stovykla 
Amerikos ir Kanados mokslei
viam ateitininkam, rengiama 
MAS centro valdybos, įvyks rug
pjūčio 16-29 Neringoje. Spe
cialus rytinio pakraščio pasitari
mas šiuo reikalu bus gegužės 
19. Ateitininkų jubiliejinis 
kongresas įvyks Darbo dienos 
savaitgalį Chicagoje.

Kun. John Bida, Aušros Vartų 
parapijos New Yorke administ
ratorius, maloniai visus kviečia 
dalyvauti tradiciniuose parapijos 
pietuose, kurie įvyks šį sekma
dienį, gegužės 17, 1 v. p.p. 
Veiks loterija ir įvairios staig
menos.

Maironio mokyklos mokslei
viai gegužės 17 per Kultūros Ži
dinio pavasario šventę atliks 
dainų ir tautinių šokių progra
mą. Tai bus jiem pasiruošimas 
Hartfordo tautinių šokių šventei. 
Mokinių chorui vadovauja Nijo
lė Ulėnienė, o tautinius šokius 
moko Raimundas Balsys.

KASOS Kredito Unija prime
na, kad taupomųjų sąskaitų pro
centai yra apskaičiuojami nuo 
padėjimo iki išėmimo dienos 
(firom day of deposit till day of 
withdrawal). Už reguliarias san- 

. taupas Kasa moka 7% palūkanų. 
Kasos nariai taip pat gali išsi
keisti pensijų arba algų čekius ir 
prieinamom sąlygom išsiimti 
paskolas namų pirkimui ir ki
tiem reikalam. Kasos telefonas: 
212 441-6799.

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

Chicagos ansamblis Vaiva. Scena iš Oklahoma — Žemaitija pastatymo. Dainuoja Laura Lau- 
ciūtė ir Vincas Olšauskas. Vaiva atvyksta į New Yorką. Jos spektaklis Kultūros Židi
nyje bus gegužės 16, minint Lietuvos Atsiminimų radijo valandos 40 metų sukaktį. 
Nuotr. P. Malėtos.

MADŲ PARODA KULTŪROS ŽIDINY
(atkelta iš 5 psl.)

val-Kovaliausko sukurtos vaka
rinės suknelės. Jas aptarė Gra
žina Tiškutė-Tucci. Kalbėjo ang
liškai. Paaiškėjo, kad jo sukurti 
vakariniai drabužiai yra labai 
brangūs. Si Andrew Kovai kolek
cija buvo savotiškas grįžimas į 
praeitį, siekė net praeito am
žiaus pradžią. Iš senų praėjusių 
madų jis pasiėmė kokį vieną 
bruožą ir jį pritaikė naujiem lai
kam, sukurdamas visai modemų 
drabužį.

Antroje dalyje buvo parodyta 
83 drabužiai.

Teatrališka pabaiga
Į pabaigą paroda darėsi iškil

mingesnė ir įspūdingesnė.
Pademonstravo vestuvinę bal- 

tą suknelę su ilgu vualiu, kurį 
nešė dvi tautiniais drabužiais 
pasipuošusios lietuvaitės.

Po visos demonstracijos pa
sikvietė Alę Kvedaraitę, kuri šį 
rudenį išteka, ir jai padovanojo šį 
gražų vualį. Padovanojo A. Ko
vai. Tikrai gražus gestas, ir 

’ brangi dovana jaunamartei.
Pabaigai buvo išvesti turbūt 

visi modeliai. Visas tiltas aplipo 
gražuolėm. Tai buvo iškilmingas 
parodos baigiamasis akcentas.

Uždarymas
Tada Balfo 100-jo skyriaus pir

mininkė J. Gerdvilienė pakvietė 
prie scenos visas modeliuotojas, 
ten buvusius madų kūrėjus, vi
sus talkininkus, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėjo prie 
šios parodos pasisekimo. Visiem 
padėkota, įteikta po gėlę.

Modeliuotojų pavardės čia ne
beskelbiamos. Jos visos surašy
tos Balfo padėkoje.

Iš viso parodoje buvo pade
monstruota 150 skirtingų drabu
žių. Koks tai didelis kiekis! 
Kaip įvairiai ir spalvingai tai nu-

654*3756.

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

teikė žiūrovus, kurių buvo apie 
150.

Visą laiką fone buvo girdima 
muzika. Ją parinko muzikė Ni
jolė Ulėnienė, į garsajuostes įra
šė ir čia pagrojo — Tadas Alins- 
kas. Kai kada muzika buvo per 
garsi, nustelbė komentatorių žo
džius. Taip vietom buvo sunku 
suprasti Gražinos Tiškutės- 
Tucci kalbą.

Visa paroda užtruko arti trijų 
valandų. Publika buvo vaišina
ma kava, pyragaičiais. Veikė ir 
atgaivos baras. Publikai tikrai 
buvo maloni popietė pamatyti 
tiek daug įvairių modelių, tiek 
daug drabužių. O Balfas, labda
ros įstaiga, džiaugiasi galėjęs 
sutraukti publikos ir sudaryti lė
šų lietuvių šalpai, (p.j.)

Visi esate maloniai kviečiami Į

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADIJO RENGINIUS

40 metų gyvavimo sukakčiai ir 2000 radijo transliacijai 
atžymėti.

DIDŽIULIS KONCERTAS
bus gegužės 10, šeštėdlenį, 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.

įėjimo auka — 7.50 dol. .
Studentams ir moksleiviams — 5 dol.

ŠAUNUS BANKETAS
bus gegužės 17, sekmadienį, 1 v. popiet švč. Trejybės 
lietuvių parapijos salėjo, Adams SL Ir New York Avė. 
kampan, Nowark, N J.

Skirtingą meninį programą atliks VAIVOS ANSAMBLIS 
ii Chicagos.

Skanūs šilti pietūs.
Įėjimo auka —15 dol.

Vietas galima užsisakyti Lietuvos Atsiminimų ras
tinėj*, 234 Sunllt Dr., Watchung, N.J., 07060, tol. 201 
753-5636.

IŠKILMINGOS MIŠIOS
bus gegužės 17, sekmadienį, 12 vaL, prieš banketą, švč.

gyvu* ir mirusius Lietuvos Atsiminimų rėmėjus Ir gera
darius. Pagrindiniu celebrantu bus prel. VYTAUTAS 
BALČIŪNAS. Jis pasakys Ir pamokslų.

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

AMERIKOS RYTINIO PAKRAŠČIO LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 

RUOŠIA JJLV. LIETUVIŲ BENDRUOMENE—HARTFORDO APYLINKE 
1981 GEGUŽĖS 31

TRINITY COLLEGE, FERRIS ATHLETIC CENTER 
BROAD STREET, HARTFORD, CT. 

PROGRAMOJE 300 ŠOKĖJŲ
JIEMS AKOMPONUO8 M ASMENŲ ORKESTRAS

ŠEŠTADIENI GEGUŽES 30:7:30 V.V. SUSIPAŽINIMO VAKARAS 
LIETUVIŲ KLUBE, TAURO RESTORANE, VB LAWRENCE ST^ HARTFORD, CT.

SEKMAD«N| GEGUŽĖS 31: OsOO VJL ĖV. MMIOB ĖVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIOJE, 
51 CAPfTOL AVt, HARTFORD, CT.

2M8 V>A TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

PRAŠOME BILIETUS (VM PO 8180) IŠ ANKSTO INGYTI PAS BIRUTĖ MONACO, 
25 RICHARD RD„ MANCHESTER, CT. 00048, ČEKIUS RAŠYTI: 

UTNUAMAN PDLK DANCE PĖSTIVAL

LIETUVIŲ KULTŪROS ŽIDINIO
PAVASARIO ŠVENTĖ

ĮVYKS GEGUŽES MENESIO 17 D., SEKMADIENI

12 VAU PAMALDOS UŽ ŽIDINIO RĖMĖJUS
IR IŠKILMES PRIE KRYŽIAUS

1:30 VAU POPIET ŽIDINIO KIEME PAVASARIŠKA

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

ŠOKIAI, LOTERIJA IR KITOS LINKSMYBĖS
PROGRAMĄ ATLIKS ŠEŠTADIENINES MAIRONIO MOKYKLOS 

MOKINIAI

VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA ATSILANKYTI 
KULTŪROS ŽIDINIO FONDO VALDYBA
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