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ALGIRDO ZYPRĖS ŪKIMAS

Savaitės 
Įvykiai

RAŠO KUN. A. ŠEŠKEVIČIUS 
i

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 39

Sovietų Sąjunga apkaltino 
Pakistaną, kad jo lėktuvai daž
nai pažeidžia Afganistano erdvę 
ir kad jis kišasi į Afganistano 
vidaus reikalus.

Sklinda gandai, kad Sov. S- 
ga yra pasiryžusi artimoj ateity 
atitraukti žymią dalį savo ka
riuomenės iš Afganistano, ta
čiau prezidento patarėjas saugu
mo reikalam Zbigniew Brzezins- 
ki pareiškė, kad santykiam ati
taisyti kosmetinių priemonių ne
pakaksią.

Nežiūrint prezidento Carterio 
pastangų suorganizuoti olimpi
nių žaidimų Maskvoj boikotą ar 
jų atidėjimą ar perkėlimą kitur, 
tarptautinis olimpinis komitetas 
nutarė žaidimus vykdyti tik su
tartoj vietoj, t.y. Maskvoj.

Valstybės departamentas pa
reiškė, kad, Sov. S-gai neatitrau
kus savo kariuomenės iš Afga
nistano iki vasario 24, nei pre
zidentas Carter, nei amerikie
čiai negalės pateisinti savų spor
tininkų dalyvavimo žaidynėse 
Maskvoj.

Irano prezidentas Abolhassan 
Beni-Sadr pareiškė, kad JAV 
įkaitai galėtų būti tuojau paleis
ti, jei JAV prisipažins prie savo 
kalčių Irane ir pažadės toliau 
nesikišti į Irano vidaus reikalus. 
Tačiau valst. d-tas pareiškė, kad 
JAV nesutiks to padaryti.

JU&ga,- Oimmh ir.S—naiija 
sutiko leisti JAV karinėm pajė
gom naudotis jų teritorijose 
esančiais kariniais įrengimais ir 
laikyti ten įvairias karines prie
mones ir degalus galimiem karo 
'veiksmam.

Norvegija sutiko, kad jos šiau
rėj JAV galėtų sutelkti 8,000 
žmonių brigadai reikalingus 
ginklus ir karines priemones.

Kuba, negaudama iš Sov. S- 
gos jai pažadėtų medžių kiekio, 
pasiūlė Sov. S-gai pasiųsti ten 
10,000 kubiečių nustatytam me
džių kiekiui paruošti.

Prancūzija atsisakė dalyvauti 
V. Europos valstybių užs. reika
lų ministerių planuojamoj kon
ferencijoj bendrai politikai prieš 
Sov. S-gą aptarti ryšium su jos 
invazija į Afganistaną. JAV dėl 
Prancūzijos žygio didžiai nuste
bo, bet nenumato savo planų 
keisti.

JT suruošta pramoninių ir 
atsilikusių valstybių konferenci
ja dėl pramonės ugdymo pa
sibaigė nepasiekus jokių susi
tarimų. Atsilikusios valstybės 
reikalavo sudaryti 300 bil. dol. 
kapitalą jų pramonei tobulinti, o 
turtingosios valstybės įrodinėjo, 
kad atsilikusių valstybių pra
monė kenčia nuo žemo dar
bininkų darbingumo lygio ir ne
turėjimo platesnio masto pramo
ninės politikos.

Vietnamas pakeitė savo gyny
bos, užsienio ir vidaus reikalų 
ministerius kitais. Gynybos mi- 
nisteriu iki šiol buvo Vietnamo 
karui prieš Prancūziją ir JAV va
dovavęs generolas Vo Nguyen 
Giap.

Kubos prez. Fidel Castro pri
pažino, kad vienu metu Angoloj 
buvo 36,000 ir Etiopijoj 12,000 
Kubos karių.

Afganistano prez. Babrak 
Karmai prisipažino, kad Sov. S- 
ga pradėjo kištis į Afganistano 
reikalus 10 dienų prieš gruo
džio 27 įvykusią karinę invaziją.

Islandijos koalicinį ministerių 
kabinetą sudarė dešiniosios par
tijos atskilėlis Gunnar Thorodd- 
sen iš centro ir komunistų par
tijų ir nepartinių.

Rodezijoj per 4 dienas du kar
tus buvo pasikėsinta prieš parti
zanų vadą Robert Mugabe, bet 
jis išliko net nesužeistas.

“Bangos” laikraščio redakci
jai — kun. Antano Šeškevi
čiaus, Gargždų parapijos vika
ro, gyv. Gargžduose, Tilto g. 1-2,

Pareiškimas

Š m. kovo 31 d. Jūsų reda- 
guojamame“Bangos”laikraštyje, 
Lietuvos Komunistų Partijos 
Klaipėdos rajono komiteto ir ra
jono Liaudies deputatų tarybos 
organe, atspausdintas V. Savi
čiaus straipsnis “Kas drumsčia 
vandenį”, kur esu įvairiai iško
neveiktas, apšmeištas ir apjuo
dintas. Todėl prašau man leisti 
pareikšti savo pastabas ir protes
tą.

Dar prieš du tūkstančius me
tų romėnai gynė žmogaus garbę, 
todėl turėjo taisyklę: “Tebūna 
išklausoma ir kita pusė”. Kalti
namasis turėjo teisę pareikšti 
savo nuomonę ir gintis. Nuo ano 
laiko žmonijos kultūra žymiai iš
kilo, tai manau, kad dvidešim
tame amžiuje ir tarybinė spau
da bus tokia kultūringa, jog leis 
iškoneveiktam kunigui viešai 
pareikšti savo nuomonę. Prileis- 
damas tą iliuziją, atsakau V. Sa
vičiui į užmetimus.

I-mas epizodas — ligonis J. 
Kamauškas.

V. Savičius man primeta, kad 
savavališkai įėjęs į ligoninę ir li- 
gomtu ~J7''KarriausIcui pasakęs 
gniuždančius žodžius.

Paaiškinu:
Netiesa, buvo visai kitaip:
Į ligoninę einu tik tada, kada 

ligonio giminės iškviečia, viską 
suderinę su ligoninės administ
racija. Beveik ketveris metus 
lankiau ligoninę, ir jokio konflik
to nebuvo, nes administracija 
viską sutvarkydavo kultūringai. 
Prašau patikrinti.

Ir šiuo atveju praėjusių metų 
lapkričio mėn. mane iškvietė 
pas silpną senuką, kurį aprūpi
nau sakramentais. Prie ligonio 
gulėjo dar kitas, kurį iš manda
gumo užkalbinau. Abu paklau
siau, ar nežiną, kur gulįs J. Kar- 
nauskas. Antrasis ligonis pasisa
kė, jog jis esąs. Jam papasako
jau, jog vienas geras jo bičiulis 
mane prašė jį aplankyti. Ir jam 
pasisiūliau: “Gal ir Tamsta no
rėtum priimti sakramentus? 
Kitą kartą ateičiau. Siūlau ne 
todėl, kad būtumėt silpnas, bet 
kad gautumėt stiprybės ir kad Jū-

NAUJAS
POGRINDŽIO 
ŽURNALAS 
LIETUVOJ

Neseniai Vakarus pasiekęs 
maskviškės Einamųjų Įvykių 
Kronikos 53 numeris (1979, 
rugp. 1) praneša, kad birželio 
mėnesį Lietuvoj pasirodė naujas 
savilaidos žurnalas Vytis. Pir
masis numeris — 105 psl., išlei
dimo vieta nurodoma “okupuota 
Lietuva”. Įžanginiame straips
ny “priešu, numeriu pirmu” va
dinama “okupacinė administra
cija”. Spausdinamos ištraukos iš 
Aušros ir Jono Jurašų straips
nių Metmenyse apie kultūrinės 
inteligentijos laikysenąLietuvoj. 
Du straipsniai apie lietuvių 
komunistų partijos poziciją tau
tiniu klausimu. 1949-ų metų 
Straipsnis aptaria partizaninį są
jūdį. Aprašomas kraštotyrininko 
Untulio nužudymas. Išspausdin
tas. buvusio politinio kalinio 
Brukštaus 1964 metų pareiški
mas, kur jis įsipareigoja dirbti 
KGB. Kitame straipsny kriti
kuojamos savilaidinės Perspek
tyvos, kad įsileido į savo pusla- 
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sų kančios būtų šventos”, ^is 
man ramiai paaiškino: “Ligoni
nėje sakramentų nepriimsiu, nes 
čia negaliu tinkamai susikaupti. 
Kai grįšiu į namus, pats nueisiu 
į bažnyčią”. Atsakiau: “Tai Jū
sų valia”, ir mes, draugiškai pa
sikalbėję, draugiškai atsisveiki
nom.

V. Savičius išduoda save m in 
primestu posakiu: “Tu jau mir|i, 
aš tave išganysiu ...”

Ar gali kunigas taip neprotin
gai sakyti? Mes, kunigai, tuki
me 2000 metų perduotą prakti
ką ir gerai žinome, kaip atsar
giai reikia prieiti prie ligoni), 
kad jį padrąsintum, o ne gniuž
dytum. Ir bedieviai turėtų to pa- 
simokytif nes tik jie gali taip
storžieviškai pasielgti su ligo
niu.

Pasakyti: “Aš tave išgany
siu ...” gali tik analfabetas reli
gijos dalykuose. Juk čia išreiš
kiama prieš tikėjimą erezija. Ku
nigas niekados taip nepasakytų, 
o tik šitaip: “Kristus tave iš
ganys . ..” Taigi V. Savičius pats 
tuo posakiu įrodo ne tik išgal
votą melą, bet ir savo religijos 
nežinojimą.

Straipsnio autorius norėjo pa
rodyti, kad aš J. Kamauską 
grubiai vertęs priimti sakramen
tus. Kunigai net negali versti, 
nes tada sakramentai negalioj, 
išniekinami. Kunigai gali tik pa
kviesti; jei atsisako, neturi teisės 
versti. V. Savičius mano, kad 

Lietuvos nepriklausomybės minėjimo proga Kultūros Ži
dinio kieme prie paminklo uždegama žvakė, pagerbiant žu
vusius dėl Lietuvos laisvės. Uždega Lietuvos gen. konsu
las Anicetas Simutis, gilumoje stovi T .B apygardos pirmi
ninkas Aleksandras Vakselis ir N.Y. valstybės senatorius 
Martin J. Knorr. Nuotr. L. Tamošaičio

pius “lietuvių komunistų są-, 
jungą”.

Antras Vyčio numeris (46 psl.) 
išėjo liepos mėnesį. Čia spaus
dinamas skundas okupuotos Lie
tuvos aukščiausiai tarybai dėl 
Viktoro Petkaus bylos (150 pa
rašų); Marta Niklaus straipsnis 
“Procesas Vilniuje esto aki
mis”; Antano Terlecko “Atviras 
laiškas Viktorui Kalninšui”. 
Taip pat pranešama, kad išėjo 
Perspektyvų 12-tas numeris.

(Elta) 

su sakramentais galima elgtis 
taip, kaip kai kurie ateistai mo
kytojai daro su mokiniais: prie
varta įrašo į spaliukus, pionie
rius ir komjaunuolius, Kad tik 
būtų išpildytas planas: nesvarbu, 
ar jie nori, ar ne. Katalikų Baž
nyčia su pagarba lenkiasi lais
vai žmogaus valiai: “Jei nori, ap
tarnausiu; jei ne, -+• ne”.

V. Savičius teigia, jog aš per 
pamokslą užgarantavęs, kad J. 
Kamauskas mirs ir kad jis kunigą 
atstūmęs. O. A. Kvekšienė vos 
neapalpusi.. . “Tai kurgi ta arti
mo meilė, kurią taip propaguo
ja bažnyčia, kur paprasčiausias 
žmoniškumas?” — rašo V. Savi
čius.

Paaiškinu:
1) Praėjusių metų lapkričio 12 

aiškinau Evangeliją, ragindamas 
pasirūpinti ligoniais, kad nemir
tų be sakramentų, nes daug kas 
tikisi pasveikti ir ateiti į bažny
čią patys, o ateina su karstu, 
nepriėmę sakramentų. Po to sa
kiau (cituoju iš magnetofono 
juostelės): “Mes į mirtį žiūrime 
kaip į kokią giltinę, kuri su dal
giu ateina. Baisus dalykas! Dre
bame, nenorim mirti. Žinau vie
ną ligonį. Jis serga vėžiu. Bet 
jam nesako daktarai, kad jis ne
nusimintų. Artimieji jam prime
na, kad eitų išpažinties, o jis 
atsako, kad pats nueisiąs, atlik- 
siąs išpažintį. Kaip žmonės kar
tais neprotingai galvoja?Žinoma,

(nukelta į 2 psl.)

Tremtinio Sacharovo žmona 
Jelena Bonner kreipėsi į Sov. S- 
gos mokslų akademijos narius ir 
mokslininkus, ragindama juos 
užtarti Sacharovą, nes jų tylėji
mas sudarysiąs sąlygas vėl įsiga
lėti stalinizmo apraiškom.

JAV ir Sov. S-ga yra tiek toli 
pažengusios didelės energijos 
laser spindulių panaudojimo sri
ty, kad dėl to Šitam dešimtme
ty ir visas kariavimo bodas tu
rėsiąs iš pagrindų pasikeisti.

ALGIRDAS ZYPRĖ 1979 ir 
vėl buvo perkeltas iš darbo la
gerio į specialią psichiatrinę li
goninę Kazanėj. Disidentas 
Michail Makarenko praneša, kad 
jis tenai prievartos būdu yra 
“gydomas” žalingais vaistais.

Komunistam sugrįžus į Lietu
vą 1944, Algirdas Zyprė kurį 
laiką slapstėsi, o vėliau įsijungė 
į partizanų veiklą. Kai komunis
tų valdžia 1956 pažadėjo amnes
tuoti iš miškų sugrįžusius parti
zanus, po 10-ties metų jis grįžo. 
Po pusantrų metų, 1958 balan
džio mėn., buvo suimtas ir nu
teistas 25 metam, nors tada buvo 
skelbiama, kad aukščiausia 
bausmė esanti 15 metų laisvės 
atėmimo. 1973 sausio 14 su
kako 15 metų po Zyprės įkalini
mo, tačiau jo nepaleido. Jis 
pradėjo rašyti prašymus Sovietų 
teisingumo organam. Už pa
reikštus protestus Sovietų val
džios pareigūnam jis buvo per
keltas į Mordovijos lagerio psi
chiatrinę ligoninę ir paskelbtas 
protiškai nesveiku. 1974 rugsėjo 
mėn. išgabentas į Maskvos psi
chiatrinį institutą. Iš ten buvo

PEN KONGRESAS LINKSNIUOJA 
V. PETKŲ IR A. TERLECKĄ

Viktoro Petkaus ir Antano 
Terlecko atvejai buvo nagrinė
jami tarptautinio PEN klubo 
suvažiavime, įvykusiame Lon
done lapkričio 20-21. Posė
džiuose dalyvavo du pabaltie- 
čiai: egzilų PEN centro Ameri
koj vicepirmininkas Algirdas 
Landsbergis ir Londone gyve
nanti latvių PEN centro at
stovė Velta Snikerė.

Apie Terlecko suėmimą kong
reso dalyviam pranešė kalinamų 
rašytojų komiteto pirmininkas

kad Terlecko straipsniai buvo iš
spausdinti lietuvių savilaidoj. 
Kongreso dalyviam buvo įteiktas 
autobiografinis Terlecko laiškas 
KGB vadovui Andropovui, 1975 
pasirodęs lietuvių savilaidinėj 
spaudoj ir vėliau L. Bendruo
menės išleistas anglų kalba. Sa
vo pranešime apie kalinamus ra
šytojus Scammell taip kalbėjo 
apie Petkų:

“Norėčiau atkreipti jūsų dė
mesį į lietuvio Viktoro Petkaus 
atvejį. Jo reikalu mes apeliavom 
prieš keletą mėnesių. Alek
sandras Ginzburgas pranešė iš 
New Yorko, kad Petkus dabar 
Čistopolio kalėjime. Kadangi jis 
neturi artimų giminių, jo nepa- 
siekiapiniginės perlaidos, nepri
leidžianti lankytojai. Su kitais 
kaliniais jis dėlioja miniatiūri
nes laikrodžių daleles, esant ne
pakankamai šviesai. Išdarbio 
normos tokios aukštos, kad nie
kam neįmanoma jų išpildyti. Vi
si politiniai kaliniai ten yra pa
tyrę izoliatoriaus skonį.”

Scammell paskelbė Cistopo- 
lio kalėjimo adresą ir ragino 
PEN narius rašyti Petkui laiškus.

PEN klubo nariai buvo supa
žindinti su trumpa Tomo Venc
lovos paruošta Petkaus literatū
rinės veiklos apžvalga. Joj rašo
ma:

"Viktoras Petitus studijavo lie
tuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus 
universitete, bet iš jo buvo pa
šalintas dėl politinių kaltinimų. 
Savo pastangomis virto žymiu 
lietuvių literatūros ekspertu. 
Jo biblioteka ir Archyvu naudo
josi daugelis lietuvių intelek
tualų. Petkus sudarė didžiausią 
iš visų egzistuojančių poezijos 
kartotekų — bibliografiją. Jis taip 
pat parašė darbų iš lietuvių lite
ratūrinės istorijos, kurių negalė
jo išspausdinti dėl savo politinės 
reputacijos. Organizavo savi- 
laidinį žurnalą “Kultūros archy
vas”, kuriam surinko visą me
džiagą ir ją suredagavo (toji 
medžiaga — žymių lietuvių 
rašytojų kūriniai, nepraėję pro 
sovietų cenzūrą). “Kultūros 
archyvu” buvo konfiskuotas per 
jo areštą, nors yra žinių, kad 
kopija išliko.”

Suvažiavimo metu Skotuos 
PEN centras nusprendė “adop- 
tuoti” Viktorą Petkų —> įtraukti jį 

grąžintas į Mordovijos lagerio 
psichiatrinį izoliatorių, kur buvo 
bandoma palaužti jo fizišką svei
katą ir rezistencinę dvasią.

Algirdo Zyprės perkėlimas į 
psichiatrinę ligoninę tegali 
reikšti, kad jis, būdamas darbo 
lagery, toliau tęsė savo protestus 
prieš nepaprastai sunkias gyve
nimo sąlygas ir prieš jo paties 
kalinimą, kuris jau tęsiasi 22 
metus.

Disidentas Michail Makaren
ko, kalėjęs kelerius metus kartu 
su Algirdu Zypre, liudija, jog 
šis lietuvis kalinys yra psichiš
kai sveikas, tačiau fiziškai nu
silpęs. Pats Zyprė yra pareiš
kęs savo laiškuose, kad jo širdis 
sušlubavo nuo jam prievarta - 
duodamų sveikatai pavojingų 
vaistų.

Pagal buvusių kalinių tvirtini
mus, nieko nėra blogiau, kaip 
kalinio užmiršimas. Registruotus 
laiškus Algirdui Zyprei galima 
siųsti šiuo adresu:

Tatarskaiya ASSR, 420082 Ka- 
zan, ui. Ershova 49, uchr. UE- 
148, st.-6, ZYPRĖ, ALGIRDAS, 
USSR.

LIS

į savo narių sąrašą. Šiuo metu 
jau 34 kalinami rašytojai tokiu 
būdu yra tapę PEN klubo “gar
bės nariais” ir naudojasi jo mo
raline parama.

PEN kongresui baigiantis, iš
kilo ir Pabaltijo klausimas. Bul
garų centro delegatė pareiškė 
abejonę, ar “tebėra prasmės” 
toliau pripažinti estų ir latvių 
PEN centrus. Latvių centro at
stovė Velta Snikerė atsakė, kad, 
jei PEN klubas susiaurintų ar 
panaikintų estų bei latvių cent- 
ros, tuo būtų pateisinta “agre- 
sija prieš tris Pabaltijo valstybes 
ir jų neteisėta aneksacija”. PEN 
klubo generalinis sekretorius 
užtikrino latvių atstovę, kad jo
kių pakeitimų nemanoma daryti.

- (Elta)

KUZNECOVAS
PABRĖŽIA
LIETUVOS SVARBĄ

Lapkričio 22 Londone įvyku
sioj spaudos konferencijoj Rusi
jos žydų disidentas Eduardas 
Kuznecovas pabrėžė Lietuvos 
tautinio ir žmogaus teisių są

jūdžio svarbą. Vienas iš penkių 
buvusių politinių kalinių, 1979 
balandžio mėn. iškeistų į du 
Amerikoj kalinamus sovietų 
šnipus, Kuznecovas lankėsi 
Anglijoj pristatyti savo naujos 
knygos rusų kalba “Mordovi
jos maratonas”. Jį pakvietė ir 
spaudos konferenciją suruošė 
Writers and Scholars Interna
tional organizacija.

Spaudos atstovam Londone 
Kuznecovas pareiškė, jog žmo
gaus teisių sąjūdis Lietuvoj 
stiprėja, ir išreiškė savo pa
garbą lietuviam. Jis paminėjo 
Antano Terlecko suėmimą, bet 
sakėsi neturįs smulkesnės infor
macijos apie jo dabartinę padė
tį. Paklaustas apie suimtųjų Hel
sinkio grupių narių dvasinį stovį, 
jis suminėjo Balį Gajauską, Tik- 
hij ir kitus, su kuriais jam teko 
drauge kalėti. Jie, ypač Gajaus
kas, jau buvo patyrę lagerių 
skonį ir žinojo, kas jų laukia: 
areštai ir drakoniškos bausmės 
jų nepalaužė, ir jie bematant į- 
steigė Helsinkio grupę lagery. 
Suimtieji Helsinkio grupių na
riai nejaučia depresijos —jie ži
no, kad jų veikla svarbi ir susi
laukia plataus atgarsio užsieny.

Kuznecovas patvirtino iš rusų 
disidentų gautą informaciją, 
kad prie Viktoro Petkaus buvo 
laikinai priskirtas žinomas pro
vokatorius homoseksualas, tuo 
stengiantis atgaivinti Petkaus 
teismo metu pareikštus nepa
grįstus ir neįrodytus kaltinimus 
“jaunuolių suvedžiojimu”.

(Elta)
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VALSTYBĖS DEPARTAMENTO 
LAIŠKAS LIETUVIAMS

T

THE SECRETARY OF STATE 

WASHINGTON

February 11, 1980

Dear Mr. Charge d'Affaires:

On the occasion of the sixty-second anniversary 
of the proclamation of Lithuanian independence, 1 
am honored to express on behalf of the Government 
and people of the 
warm greetings to

United States bestvishes and 
you and to' the Lithuanian people.

this occasion the profound pride 
have in their rich tieritage. 
particular esteem the strong 
consciousness and deizotion to

We recall dn 
which Lithuanians 
Americans hold in 
sense of national
religious and human rights which characterize 
Lithuanians everywhere.

Sincerely

Dr. S. A. Backis ,
Charge d'Affaires of Lithuania.

Savaitės 
įvykiai

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Kinijos vyriausybei uždraudus 
prie demokratijos sienos kabinė
ti vyriausybę kritikuojančius 
skelbimus, ten tik pradėjęs reikš
tis žmogaus teisių sąjūdis beveik 
išnyko.

Etninių rusų skaičius Sov. S- 
goj nuo 1970 buvusių 53.4 
proc. nukrito iki 52.4 proc.

ilzraėlio ministerrų kabinetas 
nutarė leisti žydam vėl kurtis 
okupuoto vakarinio Jordano 
kranto Hebron mieste, kur 1929 
žydų kolonija arabų buvo sunai
kinta.

Melkitų arkivyskupui Hilarion 
Capucci buvo leista aplankyti 
kai kuriuos Irane laikomus ame
rikiečių įkaitus.

Sov. S-gos disidentai teigia, 
kad prieš juos kovoją saugumo 
organai visai nesivaržo, tačiau jie 
nemaną nutilti, nes jų tėvų tylė
jimas dėl Stalino žiaurumų pa
gimdė dar didesnius persekioji
mus.

Jugoslavijos prezidentui Tito 
yra sutrikę ne tik inkstai ir virš
kinimo organai, bet ir širdies 
veikimas.

Tvirtinama, kad Sov. S-ga 
davė Palestinos išlaisvinimo or
ganizacijai apie 60 tankų, kurie 
gali būti panaudoti prieš pieti
niam Libane veikiančią krikščio
nių miliciją.

Markeli* GiędrelUvtavos liaudies meno rūmų direk
toriaus pavaduotojas Vaidotas 
Kartonas pateikė lietuviškai 
spaudai apie šventę daugiau 
informacijų. Jau prieš metus esąs 
parengtas visas šventės reper
tuaras, Vagos leidykla jau baigia 
jį .išspausdinti. Šventėje 
dalyvaus chorai, Šokių an
sambliai, pučiamųjų orkestrai, 
kaimo kapelos. Pasiruošimui 
tarnavo ir zoninės Šventės. Šiau
liuose buvo pučiamųjų orkestrų 
sąskrydis. Kaune — dainų ir šo
kių ansamblių šventė, Mažei
kiuose — Žemaičių dūdų or
kestrų šventė. Taip pat zoninės 
dainų šventės įvyko Anykščiuo
se, Kėdainiuos^, Prienuose, Tau
ragėje, Trakuose. Zoninės šokių 
šventės buvo suorganizuotos Uk
mergėje, Alytuje, Švenčionyse, 
Gargžduose ir Panevėžyje. Tose 
šventėse buvo atliekamas visas 
didžiosios šventės repertuaras. 
Keturiolika komisijų pervažiavo 
visą Lietuvą ir ansamblių pasi
rengimą tikrino vietose. Be to, 
yra paskirta 300 konsultantų, ku
rie lanko chorus ir ansamblius. 
Didžioji šventė Vilniuje vyks 
trijose vietose: Ansamblių vaka
ras — Kalnų parke, Dainų die
na — Vingio estradoje, Šokių 
diena — Žalgirio stadijone. Bū
tina repertuaro dalis bus 
smilkalai pavergėjui: E. Balsio 
kantata “Leninui Šlovė”, A. Rau
donikio “Tarybų Lietuvai”, V. 
LauruSo “Tėvynei”. Rusiškai 
dainuos ansambliai iš “broliš
kų” respublikų. Programos da
lyvių numatoma iki 35,000. 
Ansamblių vakaro vyriausias 
režisierius numatytas Vladas 
Baltusevičius. Dainų dienos 
vyriausias dirigentas — An
tanas Jozėnas, Šokių dienos vy
riausias baletmeisteris —Juozas 
Lingys, tuo pat metu vykstan
čios lietuvių liaudies meno pa
rodos organizatorius — dail. 
Konstantinas Bogdanas. Kos
tiumų projektus šventei paruošė 
dailininkai Regina ir Juozas Bal- 
čikoniai, Aldona ir Vytautas 
Vincevičiai, M arija Ulevičienė,

iand Blvd, BrooHyn, NyY. K*joe 7 doL. kietai* virtaUaM 11 doL * 
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VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tai. (516)968-5454, namų vakarais (516) 757- 
4296. Antred. 2-8 vai. vak., šešted. 9:30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 
114th St, Richmond H ik, t*.Y. 11418. Tat (212) 441-2811.

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlė* įvairiom progom. 846-5454-9527; vakarę: 835-4149 
107-04 Jamaica Ava., Richmond HIII, N.Y. čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Ava. (prie F o ręst 
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

Miškinis, grįžęs į Lietuvą, nusi
lenkė “visagalinčiai liaudžiai“ 
(iš tikrųjų liaudies vardu valdan
čiai ir visą gyvenimą ap
žiojusiai komunistų partijai), 
tada ir jam atsirado vieta “ta
rybinėje” literatūroje. Paverg
toje Lietuvoje yra išleistos 7 
A. Miškinio eilėraščių knygos. 
Be reikalo poetas -viešai džiau-

Purienė '^Giedrė Fle- 
kaip kiti jo artimi draugai. Pa-. ^^ienė Fabrikai jau audžią 
sikeitęs vertybių mastas atėmė iš medžiagas? esančios pa.

?°.e* siruošusios ir siuvyklos. Būsią 
beliko lietuviško kaimo romanu- prigamilrta medalių, ženkliukų, 
nio pasaulėvaizdžio, nebeliko, plakatų, propagandinių
nei senojė kaimiečio. Reikėjo, 
poetui kalbėti apie revoliuciją, 
mašinų gausumą, mikrorajonus,

— Antanas Miškinis švenčia 
75-erių metų amžiaus sukaktį. 
Antanas Miškinis buvo vienas 
tarp keturių didžiųjų (Jono Alek
sandravičiaus, Salomėjos Nėries 
ir Bernardo Brazdžionio), jau ne
priklausomoje Lietuvoje moks
lus ėjusių ir Lietuvos gyvenimo 
sąlygose subrendusių poetų. Jis 
ypač mylėjo “žaliąjį kaimą”, pa- 

‘prastą žmogų, eilėraščių turiny- 
je 'štengėsi simboliškai įžvelgti 
etnografines kaimiškos lietuvių 
kultūros gelmes ir iškelti būdin
guosius lietuvio psichologijos 
bruožus. Formoje siekė konkre
tumo, panaudodamas tautosakos 
ir savo gimtojo kaimo šnekamo
sios kalbos žodyną sudėtingoms 
ir nenudėvėtoms metaforoms - elektros laidų linijas, šiferio sto- 
kurti. Jo stilius turėjo magiškos 
jėgos.

Šių metų sausio 29 A. Miš
kiniui sukako 75-eri metai. Poe
tas buvo pagerbtas straipsniais 
spaudoje, Vilniaus respubliki
nėje bibliotekoje atidaryta jo 
knygų paroda, surengtu paminė 
jimu, ruošiama spaudai didžiulė 
poezijos rinktinė, kurioje būsią 
parinkta eilėraščių iš visų anks
čiau išleistų A. Miškinio knygų. 
Kai, palaužtas Sibiro tremtyje,A.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven Hill 
Funeral Hom*, Ine., 104-38 Jamaica Av*., Richmond HIII, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooldyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvo* šei
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamo* šermeninės bet 
kurioj miesto daly.
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ava., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipianti* paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo kiijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR S0NUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavern. 
1863 Madlson St, Rldgewood, N.Y. 11227, 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogom*. Be to, duodami polaldotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšie* lietuviška* maistas prieinama kaina.________________________

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

RAYMOND KIVITA, lietuvių kilmė* nekilnojamo turto prekybininkas, 
dirba *u Century 21 Friendly Realty, 63 We*t Merrlck Rd., Valley 
Stream, N.Y. 11580. Telef. 516 825-6511. Pasigrožėkit Long Island gamta. 
Visi moderno* patogumai. Aptarnaujama Valley Stream, Lyndbrook, 
Malveme, Franklln Sguare, Woodhaven, Richmond HIII, Oueon*. ■

FLORIDA
NOTASY >JT OT’ 4 ** 8outevord,H. Retcrtourų 6oach,FI. >5706

JCjO A a A Ui Telefonai (8I» >60-244*. Vakare (8») 545-27Į6

Prez. Carter pasiuntė prie Ira
no 4 karo laivus ir 1,800 jūros 
pėstininkų.

Iš Lietuvos K.B. Kronikos Nr. 39

(nukelta į 2 psl.)

pasveikti, norėti gyventi yra ge
rai, bet reikia būti protingu, 
realiu vyru. Mes vis tiek vieną 
dieną tikrai mirsim. O mirsim 
vieną kartą. Jei sugadintas gyve
nimas, tai nebebus galima patai
syti . ..”

Nebūčiau kunigas, jei šaltai 
žiūrėčiau į mirštančius be sak
ramentų, nes parodyčiau abejin
gu mą jų amžinai ateičiai. Tai 
būtų ne artimo meilė, o nusikal
timas. Jei kolūkio pirmininko 
pareiga rūpintis kolūkiečiais, 
tuo didesnė kunigo pareiga rū
pintis savo parapiečiais. -

Tuo laiku ligoninėje gulėjo 
keli vėžininkai, pažinojau jų ir 
savo namuose begulinčių. Jei 
vieną paminėjau, ar būtinai jis 
buvo J. Kam aus kas? Visų vė- 
žininkų tokie patys požymiai. 
Net nepasakiau, kad jis ligoni
nėje guli. J. Kam aus ką palai
dojo š.m. kovo 19 d., o kiti dar 
tebeguli ligoninėje ir namie. Ar 
J. Kaniauskui bei kitam tuo 
garbę nuplėšiau? Kuo jie kalti,

kad vėžiu serga? Ar A. Kvelc- 
šienė turėjo dėl to alpti? Dėl 
ko piktintis pamokslu? Kiek
vienas, aišku, pagalvojo apie sa
vąjį ligonį. Jei svetimi žinojo, 
kad jis, gydytojų nuomone, ne- 
beišgys, ar ji nežinojo? Ką aš 
naujo pasakiau? Tik atlikau ku
nigo pareigą — paraginti prie 
sakramentų. Ar gerą katalikątai 
turi užgauti? Priešingai, geras 
katalikas bus dėkingas, kad ku
nigas rūpinasi ligoniais, trokšta
mas jiems laimingos mir
ties. Ar katalikas turi bijoti 
mirties, kaip ateistas, kuriam 
mirtimi viskas baigiasi? Julcka- 
talikui po mirties prasideda tik
rasis gyvenimas.

Jei ligoniui J. Kamauskuikas 
padarė neigiamos įtakos, tai tik 
jo uošvė A. Kvekšienė savo ne
išmintinga laikysena ir kalba.

Vis dėlto prieš žento mirtį 
ligoninėje ji pati pasistengė JI 
prikalbėti, kad prisiimtų kunigą. 
Jis prisiėmė ir buvo gražiai pa
laidotas su bažnyčia. Ai džiau
giuosi, kad mano pastangos ne
nuėjo veltui, nors ir buvau visaip 
apšmeižtas. Apsimokėjo.

gus, melioracijos griovius, kol
chozinę laimę ir apie kitus poeto 
drąsiai svetimus dalykus. Ir 
poeto žodis palūžo. Be abejonės, 
emigracijoje būtų susidėsčiusios 
visai kitokios A. Miškinio kny
gos.

Sukakties proga A. Miškinis 
Lit. ir Mene išspausdino 6 nau
jus eilėraščius — natiurmortus 
susimbolintos senosios lietuvių 
buities temomis (girnos, kraiti
nė, klumpė, mestuvai, pelėda, 
ližė). Be abejonės, sukaktuvinin
ko širdį labiausiai paguos žino
mo kritiko Vytauto Kubiliaus 
šiltas, išsamus straipsnis apie 
A. Miškinio kūrybą (Lit. ir Me
nas, 1980, Nr. 4). Svarbiausia, 
kad objektyviai ir teigiamai ver
tinama ir A. Miškinio nepriklau
somybės laikų kūryba. Straips
nyje skaitome ir šiuos žodžius: 
“Antano Miškinio poetiniame 
žodyje yra ir gabalėlis magiš
kojo kristalo, kuris jau atlaikė 
pusės šimtmečio istorinių ir lite
ratūrinių permainų bandymą. 
Daug elementų įeina į šį kris
talą — aukštaitiškos dainos me
lodingas graudumas, žemdirbio 
rankų kieta atmintis, plačių lau
kų stebuklingi regėjimai, ironi
jos kirčiai, staigūs vaizdo plyks
telėjimai, eilutės grakštumas ir 
lengvumas. Kartais šitą magišką
jį kristalą pridengia aprašinėji
mo ar rėtorinio komentavimo 
dulkės. Bet, žiūrėk, jis vėl gra
žiai spindi elegiško skaidrumo 
posmuose ("Dienoraštis”, 1972} 
ar vidinės šilumos ir kaimo dva
sinės kultūros kupinoje memua- 
rinėje prozoje ("Žaliaduonių ge
gužė”, 1977). Vėl poeto žodis 
žaliuoja kaip rūta”.

— Ateinančią vasarą Vilniu
je ruošiami dainų ir šokių šven
tė. Ji būsianti sujungta su Lie
tuvos okupacijos sukaktimi 
(spaudoje, Žinoma, ta okupacija 
vadinama Tarybų Lietuvos atkū
rimu). Tai šventei jau seniai ruo-

leidinių.
— Jurbarke iškilmingai atida

ryti naujai pastatyti kultūros na
mai, kuriuose esanti 500 vietų 
koncertų salė su pritaikyta sce
na, orkestrine, patalpomis liau
dies teatrui, repeticijoms, pra
mogoms ir poilsiui.

— Spaudoje platokai paminė
ta kompozitoriaus Eduardo Bal
sio 60-ies metų amžiaus sukak
tis (gim. 1919). Žymiausi jo 
kūriniai yra baletas “Eglė žalčių 
karalienė”, kantata “Giesmė 
mano žemei”,“Herojinėpoema” 
simfoniniam orkestrui, du kon
certai smuikui su simfoniniu or
kestru, muzika dramai “Herkus 
Mantas”, muzika spektakliui 
“Dvidešimtas pavasaris”, ora
torija “Nelieskite mėlyno gaub
lio”, muzika keliems filmams, 
nemaža kompozicijų sovietinių 
dainų temomis. Dabar E. Balsys 
atsidėjęs kuria operą “Kelionė 
į Tilžę” — pagal H. Suder- 
manno to paties vardo novelę. 
Libretą pats kompozitorius susi
kūrė pagal novelės prozinį teks- 
tė.

NAUJAUSIUS 19*0 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 dol. ir daugiau. Dėl 
informacijos skambinti: L Juozapavičius, 424-2109, arba rąžyti: 60-54 
/Oth St, Maspeth, N.Y. 11378.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. WEVD 1330 AM ir 
7-8 v.v. 97.9 FM. Music of Lithuania, plrmad. 7:30-8:30 vai. vak. WS0U-FM 
89.5 anglų kalba. Dr. JJ. Štokas, 1‘467 Force Dr., Mountalnside, N.J. 
07092. Tel. (201) 232-5565.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

asolipo
66-86 80 ST., MIDDLE YILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

— Vilniaus akademiniame 
operos ir baleto teatre statoma 
A. Lortzingo opera “Brakonie
rius”. Režisuoja A. Mikštaitė, 
muzikos vadovas —V.Viržonis, 
dirigentas — D. Samėnas, dai
lininkas — M. Percovas.

— Minėtinos kelios naujos 
knygos. Jau ilgesnį laiką tarp 
aktyvių pavergtos Lietuvos lite
ratūros kritikų reiškėsi Sigitas 
Renčys (bet dar nepriimtas į 
Rašytojų sąjungą). Neseniai iš
leista jo kritikos raštų (recenzi
jų) knyga “ištikimybė žmogui” 
(1979). Vaižganto rinktinių raš
tų rinkinio “Rimai ir Nerimai” 
išleista 30,000 egz. (1979, 423 
psl.). Teofilio Tilvyčio RaStų V 
tomas “iSsiskleiskite žygy” iš
leistas 6000 egz. tiražu. 
Juozo BaltuSio raštų VIII tome 
išspausdintas naujausias roma
nas "Sakinė apie Juzę” (60,000 
egz.). Tačiau romane atiduota 
per didelė duoklė bolševikinei 
politikai, tai ir to romano nėra 

Siamas! valstybiniu mastu. Lie- už ką paarti.

KVECAS
JONAS 

19 33 + 1 97 (r

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• (DOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNĄVIMA

PILNAI APDRAUSTĄ IR AKREDITUOTA AGENTŪRA
- ■ — ■

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN. N.Y. 11»

Fr.N.
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Moraiiaės drąsos neparodė

Koofittse Mate oi tne umon

sovietęa^esijos aukas, buv. ne-

Tautų Stangos nares, Lietuvą,

(nukelta į 4 jmI.)

Helsinkį susitarimų pasirašyti, 
iš vido visam pasauliu skirto

i

jos, nroaianfios, kad tie susita- 
rimaiesą “Jsdtoyė, Potsdame ir 
taftos sutartyse” sudarytų sutar*

skirti 
pametimai — Leonardo Valiu

ta ir konkre-s 
buvo, 

boduj

no.
Dtaefarė Carterio administ- 

racijanieko nepadarė, kad vie
šai atsiribotų nuo pagrindimų 
Hebiabo susitarimų architektų.

džUKŠa gundymą.

saniekinti Dievo galybę, ap»- liežuvio. „ Yra daug tų karalys-

8. Helsinkio susitarimai yra

rtjotai SALT sutartis.

jimųtd Lietuvai Sovietų Są-

grindyK kasto Helsinkio susi* 
tariam sneigSmaai priėmė, te

Raštininko, vardu Du-du, sta*
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PrioRriiiMmtaA kregždė

sustingimas, Teherane tebesan
čių įkaitų bylos stagnacija, olim
pinių žaidimų “diplomatųa” pa
mažu ištirpdė kurį laiką prieš- 
rinkimines nuotaikas padengu
sius ledus. Abiejų partijų kandi
datai pilnu tempu pradėjo vesti 
savo rinkiminę kampaniją, o lo
vos valstijoj įvykusieji pirminiai 
rinkimai išjudino kandidatus in
tensyviai kovai už nominaciją. 
Savaime suprantama, kad ir 
Amerikos lietuviai privalo rinki
mais domėtis ir juos aktyviai 
sekti, sąmoningai ir išmintingai 
naudodamiesi savo balsavimo 
teise. Paskutinio dešimtmečio 
laikotarpy JAV mažumos, dau
giausia gerai organizuotos, yra 
politiniuose sluoksniuose pripa
žįstamos kaip svarus rinkini- 
mis faktorius.

Clevelando lietuviai pasižymi 
savo aktyviu dalyvavimu Ame
rikos politiniame gyvenime ir 
.turi plačių ir įtakingų pažinčių 
politiniuose sluoksniuose. Ir 
pačių lietuvių tarpe yra asmenų, 
kurie jau yra išgyvenę ne vie
nos rinkiminės kampanijos karšt
ligę ir įgiję patyrimo bei šali
ninkų.

Raimundas Kudukis, veiklus 
mūsų visuomenės darbuotojas, 
buvęs Clevelando viešųjų įmo
nių direktorius, šiuo metu eina 
apskrities rinkiminės kampani
jos direktoriaus pareigas senato
riaus Howard Baker kandidatū
rai remti. Vasario 4 Clevelando 
Plaza viešbuty įvyko senatoriaus 
spaudos konferencija ir vėliau 
priėmimas, kurio dalyviai susi
mokėjo po šimtą dolerių už į- 
ėjimą, tuo papildydami kandida
to rinkiminių išlaidų iždą. Pri
ėmimo šeimininkais buvo Rai
mundas ir Gražina Kudukiai. 
Juodviejų pastangų dėka beveik 
pusę svečių sudarė lietuviai. Be- 
siyaišįnant gėrimais, ledo gaba
liukam skambant stiklinėse, be
sišnekučiuojant ir besidalinant 
nuomonėmis, atrodė, kad tai esa
ma kokio nors lietuvių “pobū
vio”. Kai apie septintą valandą 
vakaro pasirodė senatorius Ba
ker, svečiai sutiko jį stipriais 
plojimais, o triukšmą didino pa
samdytas orkestras kuris grojo 
“Respublikos mūšio himną”.

Raimundas Kudukis pristatė 
Robert Taft Jr., Ohio valsti
jos rinkiminės kampanijos pirmi
ninką, kuris savo ruožtu prista
tė Howard Baker, kandidatą į 
nominaciją.

Neaukšto ūgio, simpatingos, 
paprastos išvaizdos vyras, popu
liarusis respublikonas senatorius 
iš Tennessee, šviečiant į akis 
televizijos kamerų prožektoriam, 
pasakė trumpą kalbą, kurioj nu
švietė savo pagrindinį nusistaty
mą — bekompromisinę kietą po
litiką Sovietų Sąjungos atžvilgiu. 
Jam bekalbant, buvo įdomu sek
ti du jaunus saugumo agentus, 
stovinčius abipus kandidato ir 
akimis įdėmiai sekančius kiek
vieną svečią. Reikia pastebėti, 
kad prie įėjimo ponių rankinu
kus nuodugniai patikrino man
dagūs saugumiečiai. To patikri
nimo neišvengiau ir aš.

Senatorius Baker pareiškė, 
kad aštuoniasdešimtųjų metų 
dešimtmetis turįs galimybių būti 
geriausiu šio šimtmečio dešimt
mečiu. Amerika privalo būti 
stipri, kad galėtų sėkmingai 
siekti taikos. Jis tiki į laisvą 
ekonominę sistemą, kuo ma
žiausiai suvaržytą biurokratijos.

Suprantama, kad, kaip kandi
datas į nominaciją ir dabartinio 
prezidento konkurentas, jis ne
galėjo nekritikuoti ir paties pre
zidento politikos. “Sustabdymas 
B-l gamybos buvo didžiausia 
klaida, ir jau per vėlu ją ati
taisyti”, pastebėjo jis. Kainų 
kontrolė esanti viena iš pagrin
dinių dabartinio energijos trūku
mo priežasčių. “Aš noriu būti 
prezidentas. Ai noriu per inau
guraciją galėti tarti visam pasau
liui, kad atėjo nauja diena ir nau
jas prezidentas. Niekas tenedrįs
ta pulti Amerikos ambasadų už
sieny! Aš tikiu į taiką, bet So
vietų Sąjunga turi mūsų bijoti.”

Užbaigęs savo entuziastingą
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tnimsą kalbą, Baker į 
klausimus iŠ atrakinėjo
trumpai ir atrišti. Mano paklaus
tas apie ausistotymą dėl Jaro 
tarnybos ir jaunuoliu Mariinaci 
jos, atsakė, 
prieš karinės prievolės (draft) 
sugrąžinimą, bet pritariąs regist
racijai. Taip pat pritaria, kad ir 
moterys turinčios karo tarnybai 
registruotis, nors jos neturėtų 
dalyvauti aktyviose kovose.

Lydimas plojimų ir muzikos, 
šen. Baker įsimaišė į svečių tar
pą, sveikinosi, atsakinėjo į klau
simus ir rodė kiekvienam malo
nių dėmesį.

Ta patį vakarą televizijos pro
gramoj buvo skirta keletas minu
čių senatoriaus vizitui. Kitą rytą 
didžiosios spaudos pirmame 
puslapy buvo jo nuotrauka ir ko
mentarai apie jo pirmą kelionę 
į Clevelandą.

Rytojaus dieną privačiame
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pokalby su Gražina Kudukiciic 
patyriau, bąl sen. II ovanl Ba
ker priėmimas laikomas labai, 
pavykusiu. Taip pat šeiminin
kam buvo maįonu, kadįjų kvie
timą lietuviai gausiai atsiliepė.

Jei fiuo metų ir neatrodo, kad 
šen. Baker gali laimėti respubįj- 
konų partijos norairiaejįą, tai vis 
tiek negalima atsisakyti tos min
ties, kad po vieno nepavykusio 
bandymo jis pabandys ir kitą 
kartą. Ateitis parodys, kas į 
kas paims gerokai pasimetusį 
Amerikos vairą. Todėl svarbu, 
kad ir mes visi kreiptume rei
kiamą dėmesį tiek j kandidatus, 
tiek į pačius rinkimus, nes kiek
vieno mūsų gyvenimas bus pa
liestas, o taip pat ir Lietuvos 
laisvės klausimas priklausys nuo 
didžių įvykių ir nuo įtakingų 
asmenybių, kurių parinkimą le
mia balsuotojai.

Aurelija Balašaitienė
ninko bendradarbė A. Balašaitienė. Nuotr. V. Bacevičiam

kMERIKIETIŠKON VISUOMENIŠKON
VE1KLON

Būtume nejudėję, jei ne pa
kvietimas jungtis į ukrainiečių- 
vengrų — lietuvių koaliciją pa
dėti išrinkti Christopher Dodd 
senatorium iš Connecticut.

Susipažinę, ką mum reikštų 
dalyvavimas tokioj koalicijoj, 
nusprendėm koalicijon jungtis ir 
tuo klausimu susirinkom pasi
šnekėti New Havene sausio 20.

Į parapijos patalpas pasitari
mui atvyko atstovai iš keturių 
apylinkių. Telefonu susirišom 
su visom apylinkėm. Iš visur 
buvo pritarimas šiais rinkimi
niais metais aktyvinti lietuvių 
dalyvavimą amerikietiškam vi
suomeniniam gyvenime. Skubu 
pabrėžti, kad amerikietiškam 
politiniam veikime dalyvaus im 
kaip šios šalies piliečiai, kurie 
rūpinasi jiem priimtiniausio 
kandidato išrinkimu į senatą, o 
ne kaip LB atstovai.

Šiuo metu į senatoriaus iš 
Connecticut vietą varžosi demo
kratas Christopher Dodd ir res
publikonai James Buckley ir 
Richard Bozzuto. Kadangi Boz- 
zuto neturi galimybės išeiti lai
mėtoja prieš Buckley, laikoma, 
kad kandidatai tėra Dodd ir 
Buckley.

Christopher Dodd, buvusio 
lietuviam palankaus senatoriaus 
Thomas J. Dodd sūnus, šiuo 
metu atstovauja Connecticut at
stovų rūmuose. Jis rinkimam 
dirvą rengia jau bent pusantrų 
metų, važinėdamas po valstiją 
su kalbom, susitikinėdamas su 
žmonėm. Jo išrinkimui į sena
tą iki šiol žmonės yra suaukoję

AR ESAME GERAME KELY?
(atkelta iš 3 psl.)
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9. Šviesesnių prošvaisčių 

veiksnių tarpusavio santykiam 
sunormuoti šiuo metu dar nema
tyti. Dabartinis VLIKo pirminin
kas Lietuvių Bendruomenės at
žvilgiu tebesilaiko tos pačios 
negatyvios taktikos, kaip ir bū
damas ALTos pirmininku. Per 
daugiau negu dešimt metų kei
tėsi PLB ir JAV LB-nės vadovy
bių žmonės, ir nė vienam iš jų 
nepasisekė surasti bendros kal
bos su ALTos vadovybe, gi su 
VLIKu santykiai buvo korektiš
ki ir pozityvūs. Buv. ALTos 
pirmininkui perėmus VLIKo 
vadovybę, Lietuvių Bendruome
nės santykiai ir su VLIKu dra
matiškai pablogėjo.

10. Veiksniai ir visi geros va
lios lietuviai turi siekti Lietuvos 
laisvinimo vadovybę integruoti* 
viename, demokratišku keliu 
sudarytame veiksny, finansuo
jamame vieno laisvės fondo ir 
talkinamame profesionalų štabo. 
Daugelis išpūstų ir garsinamų 
laimėjimų “kovoj už Lietuvos 
laisvę” yra netikri ir nerealūs.

11. Reiškiant solidarumą su 
dėl laisvės kovojančia lietuvių 
tauta, PLB-nės visuomeninės 
komisijos organizavimas yra bū
tinas, skubintinas ir visų geros 
valios lietuvių remtinas.

12. Vasario 16-osios aukos pir
miausia kreiptinos į tuos veiks
nius, kurie daugiausia dirbo, 
daugiausia pasiekia ir turi pozi

jau $193,164, gerokai daugiau 
negu jo konkurentui Buckley — 
$75,377.

James Buckley, garsaus Wil- 
liam Buckley brolis, yra buvęs 
senatorium iš New Yorko. Rin
kiminę kampaniją dar tik prade
da. Nors jo rinkiminis iždas 
daugiau negu dukart mažesnis 
už Doddo, politiniai stebėtojai 
pažymi, kad Buckley yra multi- 
milionierius ir asmeniškų lėšų
rinkiminei kampanijai gali pa
skirti, kiek Dori (rinkiminiai įsta
tymai tai leidžia). Spėjama, kad 
Buckley rinkiminei kampanijai 
skirs milijoną dolerių su viršum.

Tą sausio sekmadienį posė
džiaujant, mum paaiškėjo, kad 
lietuviam įsijungti tik į demo
kratų kandidato kampaniją ne
būtų išmintinga. Nors iš respub
likonų pusės niekas lietuvių ne
kvietė įsijungti į respublikonų 
kandidato kampaniją, daug lietu
vių priklauso .prie respublikonu 
partijoj ; imorėtų dirbti savo, o . 
o ne kitų partijos naudai. - .

Priėjom išvadą, kad mūsų rei
kalui bus geriausia, jei lietuviai 
dirbs ir vieno, ir kito kandida
to rinkiminėj kampanijoj. Chris
topher Dodd rinkiminėj kampa
nijoj lietuvių-ukrainiečių-veng- 
rų koalicijoj lietuviam atsto
vaus dr. Mykolas Pakštys iš 
Niantic, o su James Buckley 
rinkiminiu centru ryšius užmegs 
Vaiva Vėbraitė-Gustienė iš New 
Haven. Viktoras Vaitkus iš Wa- 
terburio paruoš sąrašą lietuviam 
rūpimų klausimų (atstovybės tęs
tinumo ir lėšų, Madrido konfe
rencijos), sutelks medžiagą, su

tyviai visuomenės gyvenime be
sireiškiančių žmonių bei atsa
kingos spaudos pritarimą ir pa
ramą.

13. Iniciatoriai, pradėję H. 
Con. Res. 147 pravedimo akci
ją, neteisingai informavo visuo
menę, prašydami laiškais rem
ti “Joint Congressional Resolu- 
tion 147”, kurios iš viso nebu
vo. Dar gilesnėn klaidon buvo 
įklimpta, kai pagal paruoštus 
laiškų pavyzdžius ALTa para
gino remti H.R. 147. Ši rezo
liucija siekė panaikinti Tautinę 
Saugumo tarybą (National Se- 
curity Council). Patys kongreso 
nariai turėjo imtis iniciatyvos šią 
klaidinančią informaciją sustab
dyti.

Kongresinių rezoliucijų abė
cėlė tokia: vyriausybę įpareigo
jančios rezoliucijos’ prasideda 
raidėmis — H.R., H.J. Res., 
S., S.J. Res.; ne įpareigojimą, o 
tik palankų nusiteikimą išreiš
kia rezoliucijos — H. Con. Res., 
H. Res., S. Con. Res. ir S. Res.

Ryšium su Madrido konferen
cija pravestoji H. Con. Res. 200 
vyriausybės neįpareigoja, o iš
reiški palankų nusistatymą.

14. JAVLB-nės pradėtoji akci
ja pravesti HH. 5407 įpareigotų 
vyriausybę Lietuvos atstovybės 
išlaikymui paskirti 250,000 dol. 
sumą. Visi Amerikos lietuviai 
turėtų suglaudinti pastangas šiai 
rezoliucijai JAV kongrese pra
vesti.

A. K.

kuria lietuvių atstovai supažin
dins kandidatus, ir ragins į ją 
atsižvelgti formuluojant rinkimi
nę platformą.

Ir Dodd, ir Buckley pažįsta 
Sovietų Sąjungą ir yra susipaži- 

JAV LB INFORMACINĖS ŽINIOS

Rimtautas A. Dabšys, JAV LB 
Vakarų apygardos valdybos pir
mininkas, parašė laiškus 136 
kongresmanam ir senatoriam, 
dėkodamas jiem už pasirašymą 
laiško Brežnevui, užtariant Balį 
Gajauską, kuris 27 metus pralei
do Rusijos darbo stovyklose ir 
kuriam vėl gresia 13 metų ka
lėjimo. Laiškuose taip pat prašo
ma, kad senatoriai ir kongresma- 
nai rašytų tiesioginius asmeniš
kus laiškus Brežnevui.'

ZignrasStrazdm;-JAV LB 
Palm Beach Gardens apylinkės 
valdybos pirm. Floridoj, sausio 
14 parašė Palm Beach Post laik
raščiui laišką, palygindamas Af
ganistano ir Lietuvos okupacijas, 
kurias įvykdė, nors ir skirtinguo
se pasaulio kampuose, tos pačios 
komunistinės Rusijos armijos. 
Pabrėžė, kad Sov. Rusija ir jos 
sutartimis bei detente pasitikėti 
negalima, nes ji beveik visas su
tartis sulaužo.

Ina Bertulytė-Bray, JAV LB 
Seatde, Washington, apylinkės 
valdybos pirmininkė, sausio 11 
dalyvavo White House Con- 
ference on Families apklausi-
nėjimuose, kur liudijo apie svar
bą lietuvių šeimose išlaikyti tra
dicijas, kalbą, kultūrą ir apie šeš
tadieninių mokyklų reikalin
gumą, senelių tautinių prieglau
dų steigimą, etninių jaunimo or
ganizacijų rėmimą ir Irt. Visiem 
tiem uždaviniam paremti reika
linga federalinė finansinė para
ma.

Algimantas Gečys, JAV LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas, pristatė, o JAV LB 
krašto valdyba savo posėdy sau
sio 26 Detroite patvirtino šios 
sudėties JAV LB visuomeninių 
reikalų tarybą: kun. Kazimieras 
Pugevičius, Rimas česonis, Auš
ra Zerr, Dalia Jakienė, Gabrie
lius Mironas, Algimantas Gu- 
reckas, Viktoras Nakas, adv. Er
nestas Raskauskas, dr. Antanas 
Novasitis, Feliksas Andriūnas ir 
Daiva Kezienė. Tarybos reikalų 
vedėju bus Antanas Gailiušis.

Jonas Kavaliūnas, JAV LB 
švietimo tarybos pirmininkas, 

.. pristatė, o JAV LB krašto valdy
ba savo posėdy sausio 26 Detroi
te patvirtino šios sudėties JAV 
LB švietimo tarybą: Juozas Pla- 
čas — sekretorius, Vacys Gar- 
bonkus — iždininkas, Vida Buč- 
mienė ir Stefanija Stasienė — 
švietimo Gairių redaktorės, An
tanas Kareiva — knygyno vedė
jas, dr. Vytautas Damušis — na- 

. rys santykiam su federalinėmis 
įstaigomis, dr. Jonas Račkauskas
— santykiam su federalinėmis 
įstaigomis ir mokytojų rengimui, 
kun. dr. Vytautas Bagdanavičius
— katalikų tikybos reikalam, 
kun. Povilas Dilys — evangeli
kų tikybos reikalam, Danutė

nę su Lietuvos padėtim. Mū
sų užduotis bus užtikrinti, kad 
abu kandidatai ne vien tik žino
tų apie Lietuvą, bet ilgainiui ir
įsitikintų, jog politiškai veik
liem piliečiam rūpi, kaip pasau
liniai įvykiai atsiliepia Lietuvoj, 
kurios inkorporavimą į Sovietų 
Sąjungą JAV laiko neteisėtu.

Elona Vaišnienė

Bruškytė — priešmokykliniam 
auklėjimui, Sofija Jonynienė — 
pradžios mokyklom, Juozas Ma- 
silionis — aukštesniosiom mo
kyklom, Leonas Raslavičius — 
lituanistinėm studijom universi
tetuose, dr. Audronė Užgirienė
— jaunimo skaitiniam, Jadvyga 
Matulaitienė — tautiniam šo
kiam, Emilija Sakadolskienė — 
muzikai ir vasariniam lituanisti
niam kursam, Bronius Keturakis
— sportui, Vytautas KaSniflnas
— informacijai ir Danutė Bobe- 
lienė — rytinių valstijų mokyk
lų inspektorė.

JAV LB IX-tosios tarybos su
važiavimo klausimas buvo svars
tomas JAV LB krašto valdybos 
posėdy sausio 26 Detroite. Prin
cipe krašto valdyba pritarė pre
zidiumo siūlymui ir konkrečiai 
siūlo suvažiavimą šaukti spalio 
25 ir 26 Chicagoj.

Dr. Tomas Remeikis ir kun. 
dr. Viktoras Rimšelis naujosios 
JAV LB krašto valdybos yra pa
prašyti ir toliau atstovauti kraš
to valdybai ketvirtajame mokslo 
ir kūrybos simpoziume, kuris į- 
vyks 1981. Padėkos dienos sa-
vaitgalio metu. Simpoziumo 
rengimo komiteto pirmininkas 
yra Juozas Rimkevičius.

Į Lituanus Foundation, Ine. 
JAV LB krašto valdyba savo po
sėdy sausio 26 Detroite pasky
rė dvejų metų terminui šiuos di
rektorius : Antaną D undzilą, prof. 
A. Klimą, dr. Tomą Remeikį, 
dr. M. Vygantą ir dr. Kęstutį 
Keblį. Iš anksčiau dar vieneriem 
metam pasilieka šie direktoriai: 
R. Vedegys, A. Zailskaitė, J. Ku- 
čėnas, J. Gaila ir A. Radžius. 
Į Lituanus Foundation taip pat 
įeina ir naujasis JAV LB krašto 
valdybos pirm. Vytautas Kutkus.

Kitas JAV LB krašto valdybos 
posėdis įvyks vasario 23, sekma
dienį, 5 vai. popiet Dievo Ap
vaizdos parapijos Kultūros Cent
re, Detroite. Bus svarstomi JAV 
LB kultūros tarybos planai. Kul
tūros tarybai pirmininkauja 
Ingrida Bublienė.

Jonas Urbonas, JAV LB kraš
to valdybos vykdomasis vicepir
mininkas organizaciniam reika
lam, atstovauja lietuviam etni
nių grupių Michigano komitete, 
kuris remia respublikonų kandi
datą į JAV prezidentus Ronald 
Reagan.

Miras Jonui Matulioniui, bu
vusiam Kanados LB valdybos, 
Vliko ir PLB valdybos pirminin
kui, su juo atsisveikinti 1980 
sausio 27 į Torontą buvo numy
kę PLB valdybos pirm. Vytautas 
Kamantus ir JAV LB krašto vai- * 
dybos pirm. Vytautas Kutkus. 
Pastarasis perdavė ir laikinosios

krašto valdybos įgaliotinis 
Washingtono federalinėse įstai
gose, vasario 2-3 lankėsi Detroi
te, kur tarėsi su JAV LB krašto 
valdybos pirm. Vytautu Kutkum 
ir su valdybos nariais, gyvenan
čiais Detroite. Vasario 2 JAV LB 
Detroito apylinkės valdybos 
ruoštoj politinėj vakaronėj pada
rė išsamų pranešimą apie dabar
tinę politinę padėtį ir atsakinėjo 
į klausimus. Vakaronei vadova
vo Detroito apylinkės valdybos 
pirm. Algis Rugienius. Žodį ta
rė ir JAV LB krašto valdybos pir
mininkas. Šibs vakaronės metu 
pradėtas Vasario 16 proga aukų 
telkimo vąjus, kuriam vadovauja 
Nerimantas Udrys. Čia pat, va
karonėj, kurioj dalyvavo apie 50 
asmenų, surinkta apie 2,200 dol. 
Gera pradžia.

Vytautas Kutkus, JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas, 
kovo 3-17 lankysis Floridoj. Su 
Floridos apygardos valdybos 
pirm. Kaziu Gimžausku susitar
ta, kad kovo 5 bus susitinkama 
su St. Petersburgo veikėjais, o 
kovo 12 St. Petersburgo apylin
kės pirm. Antanas Gruzdys su
šauki’ sus'irihkifftą, kuriame 
krašto valdybos pirm, padarys 
pranešimą. Bus bandoma pa
siekti ir kitas Floridos apylin
kes.

JAV LB Colorado apylinkė 
vasario 1 išleido 8 puslapių 
laikraštėlį Žynys, kuriame rašo 
apie Nepriklausomybės šventės 
minėjimą, Simo Kudirkos atvy
kimą į Denverį, Rūtos tautinių 
šokių grupę, polkų šokių vakarą 
ir Kalėdų eglutę. Taip pat ragi
na rašyti laiškus penkiem Colo
rado kongresmanam, kad šie* 
paremtų JAV LB pastangomis 
kongrese įneštą rezoliuciją, kuri 
įpareigotų Ameriką kasmet 
skirti po 250,000 dol. Lietuvos„ 
diplomatinei tarnybai išlaikyti.

Vasario 17 Vytautas Kutkus, 
JAV LB krašto valdybos pirmi
ninkas, kalbės Vasario 16 minė
jime Windsore, Kanadoj.

Chicago, III, LB Brigh- 
ton Parko apylinkės Vasario 16 
minėjimas įvyks vasario 24. Iš
kilmingos mišios 10 vai. Nekal
to Prasidėjimo parapijos bažny
čioj. Akademinis minėjimas pa
rapijos salėj 11 vai. Pagrindinę 
kalbą pasakys Povilas Vaiče
kauskas, kentėjęs Mirties slėny 
Sibire ir prieš vienerius metus 
atvykęs Amerikon.

Modestas Jakaitis yra pa
skirtas JAV LB Krašto valdy
bos atstovu šeštosios lietuvių 
tautinių šokių šventės rengimo 
komitete, kuriam sėkmingai va- 
dovaųja Jonas Talandis.

Simas Kudirka, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės siun
čiamas, birželio mėnesį vyks į 
Australiją ir su pranešimais va
žinės po lietuvių kolonijas.

Kazys Gimžauskas, Flori
dos LB apygardos pirmininkas, 
išrinktas taip pat pirmininku 
specialios komisijos, kuri balan
džio B St Petersburge, Lietuvių 
Klubo salėj, surengs Draugo 
dienraščio romano premijos įtei
kimo iškilmes. Renginio talkos 
komisija sudaryta iš Floridos LB 
apygardos tr iu> apylinkių aesto-

JAVLBlnL
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parmpiin* salėj vasario 24į sdfe- 
madierą, 4 vaL popiet tadMK 
įmes popiews programą muki 
soL IMbfeKs&Btenfey

simus "lobbyistus", mūsų kovos 
prieš sovietinę okupaciją meto
dai atsistos ant profesinių bė-

liuilietaVDr Katalikų Bažny
čios Kronikos, Aušros, Perspek
tyvų, Aušrelės, Ahna Mater, 
Lafr* Šaukite ir fotų pogrin-

ginskio, vieno i* pirmųjų ateiti- 
ninkųt mžnwio prieš dešimtį 
metą, puoselėtą-Šūkį "Lietuvis 
S * - a * * > S_ — 1* —99 S S —a - - - a a * neturim orous , austam tarti, 
kad tik lietuvių tarpusavio meilė 
ir pagarba užtikrins atsparumą 
tautos laisvės siekime.

LB VISUOMENINIŲ 
REIKALŲ TARYBA

nimo reprezentantai, tikras pri
augantis visuomeninio lietuvių 
gyvenimo elitas (visi dar studen
tai) atskirais savo pareiškimais

Sibire. Grįžo su palaužta Svei
kata, bet liko kovotojas už tikė
jimo laisvę jr teises. Tai jau ant
ras šiais metais okupuotu Lietu
voj miręs kunigas.

posėdy patvirtino šios sudėties 
JAV LB Visuomeninių reikalų

viškojo “lobby” stebeidadariš- 
kais metodais. O ir dabar JAV 
LB-nės ir lotų veiksnių ryšiai su 
kongresu ir Baltaisiais Rūmais 
neretai duoda geros, apčiuopia
mos naudos. Gi visų lietuviš
kų siekių ir rezervų mobilizaci
ja Madridu! (taip, atrodo, “lob- 
by" darytų) gali boti tik iliu
zijos praradimas, kaip tai buvo 
po Belgrado...

Prelegentas tačiau iškėlė ton

nes rečitalis Londone įvyko, sau
sio 16 Vignor HaB sri^. Pub
likoj dalyvavo nemaža Londono 
lietuvių. Sausio 19 V. Smetona 
Lietuvių namuose kalbėjopolfti*

jom vadovaus sesuo Ignė iriom. 
J. Bacevičius, OFM. Infammci- 
jas teikia Zita Kripavičifltė. Jos 
telef. 946-2527. /

Disputuotų pareiškimttose 
"baigiamasis aktas" — vis dėlto 
kontroversinis objektas. Jei su

■— fas Mytetai Tūrvydis 
sausio 16 nrirė Senuosinose.Tra
kuose. Velionis buvo gimęs 
1964. Baigęs Kauno kuaiĮggfe* 
arinar^ą, Ltoiigu1 • įšverįįBgas 
1931. Kurį laiką buvo vit riitę. 
lės Maskvos katalikų bažnyčias 
rektorius, btet iriftm, valdžias 
sugrąžintas į okupuotą Lietuvą, 
dirbo Vilniaus arkivyskupijoj.dyba buvo nushfetasi popiežiui 

Jonui Pauliui II šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų sveikinimus bei 
linkėjimus. Gautas Vatikano 
valstybės pasekreforio arkivys- biau praplėtė. tokių svarstybų 
kupo E. Martinez laikas, ku- apimtį: prelegentai, temos, pub-

vių visuomenei. Ir apie nuveik
tus darbus.

Ištoi prie svarstybų stalo, Da
liai Navickienei moderuojant, 
Los Angeles jaunimo atstovai: 
R. Polikaitis, L. Grušas, A. Gra- 

kauskaitė, D. Gudauskaitė ir D. vo rearesta Komas viecm, ra- 
šytojas jrirgfe Gliaudą ir svečias 
iš Washrngt6no, dirbąs dabar 
vaistynes aep&nameittB, kud. oi.

surengė vietinis Lietuvių Fron
to Bičiulių umblTK/ šį kartą 
bičiuliškai susitaręs dėl renginio 
su JAV LB Vakarę apygarda ir su. 
PL Jaunime Sąjungos LA sky
rium. Šį naši tafta renginiui la-

Kun. dr. Jurgis šarauskas su 
įtaigia retorika kalbėjo: "Neiš
naudotos galimybės Lietuvos 
laisvinimo veiktoj". Tiri buvo 

su pogrindinė simpoziumo pa
skaita. ši tema skatina mobili
zuoti visas progas, kurių gal ir 
nepastebam, kovoj dėl Lietuvos 
laisvės problemosjudinimo. To
kių galimybių prelegentas turįs 
visą arsenalą. Apie tai £s savo 
laiku kalbėjo ir Vtiko seime. 
Tarp daugelio galimybių, kurios

pteirte, Krųgp$p^^sno9ę,.pęr- 
sekiojamų vyskupų, kunigų ir 
seselių vienuolių maldose ir 
dvasiniuose skausmuose, visų

$io26-ž7, 
pųm sad^ vyhn savo tonomis 
įdomioj politinė r svaastybos, su-

LFB LA skyriaus pirminin
kas dbr. Zigmas Brantus, savo 
žody akceritaodamas, kad šie 
simpoziumai tapo tradicija, ku
riai vietos visuomenė pritaria —

nai furinfi bfiti Hettoiškk. Svar
bu, kad tri botų šios rūšies 
specialistai, politiškojo Wasb- 
ingtono žinovai, galį visur pri
eiti, visada patirti, kas, kur, kada 
darytina. Šis pasiūlymas sudo
mino auditoriją, labiau iš skep
tiko požiūrio. JAV užsienio po
litikos katastrofos (Iranas, Afga
nistanas, Helsinkio aktas etc.)

laidas, administratorei liko $23, 
274.17. Dr. Bartis turėjo pašto 
ženklų kolekciją, kuri įvertinta 
$17,975.36, ir monetų kolekciją, 
įvertintą $5,174.23.

Tiek teisėjas Velishka, tiek dr. 
Bartis buvo dosnūs aukotojai į- 
vairiem lietuviškiem reikalam.

AJP.K.

Vasario 16-osios minėjimą pa
gal tradiciją čia ruošia Šv. Kazi
miero parapija ir Balfo skyrius.

Vasario 24, sekmadienį, 10 vai. 
ryto bus aukojamos mišios už 
Lietuvą ir jos karžygius, žuvu
sius už Lietuvos laisvę. 2 vai. 
popiet parapijos salėj bus 
nėjimas su kalbomis ir meni
ne programa Vadovaus Balfo 
skyriausptrm. RSČaidasGr&isiys JAV LB Visuomeninių reikalų
ir Worcesterio lietuvių radijo va- tarybos pirmininkui inž. Algi- 
landos vedėjas Edv. Meihn. mantai Gečiui pasiūlius, JAV

Programoj dalyvaus Bostono LB Krašto valdyba sausio 26 d. 
lietuviškų liaudies šokių an
samblis ir nauja kanklininkų gru
pė, kurią neseniai suorganizavo 
Aldona Lingertaitienė. Pardavi
mui bus išstatyta gintaro papuo
šalų ir kitokių dalykų.

Po programai kava ir pyra
gai, kuriuos sudovanoja vietos

Pirmininkas: Algimantas S, 
Gečys — Ffciladelptaa.

iwkmb: r eiHCSM ABcnuNB —■
AftHm IMA
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VALSTYBĖS DEPARTAMENTO 
LAIŠKAS LIETUVIAMS

THE SECRETARY OF STATE r
WASHINGTON

February 11, 1980

Dear Mr. Charge d’Affaires:
On the occfcsion of the sixty-second anniversar 

of the proclamation o£ Lithuanian independence, I 
am honored to express on behalf of the Government 
and people of the 
warm greetings to

United States best wishes and 
you and to* the Lithuanian people.
this occasion the profound pride 
have in their rich heritage. 
particular esteem the strong 
consciousness and devotion to

We recall on 
which Lithuanians 
Americans hold in 
sense of national
religious and human rights which characterize 
Lithuanians everywhere.

Sincerely

Dr. S. A. Backis ,
Charge d’Affaires of Lithuania.

Savaitės 
įvykiai

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Kinijos vyriausybei uždraudus 
prie demokratijos sienos kabinė
ti vyriausybę kritikuojančius 
skelbimus, ten tik pradėjęs reikš
tis žmogaus teisių sąjūdis beveik 
išnyko.

Etninių rusų skaičius Sov. S- 
goj nuo 1970 buvusių 53.4 
proc. nukrito iki 52.4 proc.

ilzraėlio ministerrų kabinetas 
nutarė leisti žydam vėl kurtis 
okupuoto vakarinio Jordano 
kranto Hebron mieste, kur 1929 
žydų kolonija arabų buvo sunai
kinta.

Melkitų arkivyskupui Hilarion 
Capucci buvo leista aplankyti 
kai kuriuos Irane laikomus ame
rikiečių įkaitus.

Sov. S-gos disidentai teigia, 
kad prieš juos kovoją saugumo 
organai visai nesivaržo, tačiau jie 
nemaną nutilti, nes jų tėvų tylė
jimas dėl Stalino žiaurumų pa
gimdė dar didesnius persekioji
mus.

— Antanas Miškinis švenčia 
75-erių metų amžiaus sukaktį. 
Antanas Miškinis buvo vienas 
tarp keturių didžiųjų (Jono Alek
sandravičiaus, Salomėjos Nėries 
ir Bernardo Brazdžionio), jau ne
priklausomoje Lietuvoje moks
lus ėjusių ir Lietuvos gyvenimo 
sąlygose subrendusių poetų. Jis 
ypač mylėjo “žaliąjį kaimą”, pa- 

"prastą žmogų, eilėraščių turiny
je ‘stengėsi simboliškai įžvelgti 
etnografines kaimiškos lietuvių 
kultūros gelmes ir iškelti būdin
guosius lietuvio psichologijos 
bruožus. Formoje siekė konkre
tumo, panaudodamas tautosakos 
ir savo gimtojo kaimo šnekamo
sios kalbos žodyną sudėtingoms 
ir nenudėvėtoms metaforoms 
kurti. Jo stilius turėjo magiškos 
jėgos.'

Miškinis, grįžęs įlietuvą, nusi
lenkė “visagalin&i liaudžiai” 
(iš tikrųjų liaudiesardu valdan
čiai ir visą gvenimą ap
žiojusiai komunų partijai), 
tada ir jam atsinb vieta “ta
rybinėje” literatėje;. Paverg
toje Lietuvoje ya i šleistos 7 
A. Miškinio eilėaJči ų knygos. 
Be reikalo poete;'iesšaidžiąu-

tuvos liaudies meno rūmų direk
toriaus pavaduotas Vaidotas 
Kartonas pateikė lietuviškai 
spaudai apie šventę daugiau 
informacijų. Jau prieš metus esąs 
parengtas visas šventės reper
tuaras, Vagos leidykla jau baigia 
jį .išspausdinti. Šventėje 
dalyvaus chorai, Šokių an
sambliai, pučiamųjų orkestrai, 
kainu) kapelos. Pasiruošimui 
tarnavo ir zoninės šventės. Šiau
liuose buvo pučiamųjų orkestrų 
sąskrydis. Kaune — dainų ir šo
kių ansamblių šventė, Mažei- 
kiuose — Žemaičių dūdų or
kestrų šventė. Taip pat zoninės 
dainų šventės įvyko Anykščiuo
se, Kėdainiuose, Prienuose, Tau
ragėje, Trakuose. Zoninės šokių 
šventės buvo suorganizuotos Uk
mergėje, Alytuje, Švenčionyse, 
Gargžduose ir Panevėžyje. Tose 
šventėse buvo atliekamas visas 
didžiosios šventės repertuaras. 
Keturiolika komisijų pervažiavo 
visą Lietuvą ir ansamblių pasi
rengimą tikrino vietose. Be to, 
yra paskirta 300 konsultantų, ku
rie lanko chorus ir ansamblius. 
Didžioji šventė Vilniuje vyks 
trijose vietose: Ansamblių vaka
ras — Kalnų parke, Dainų die
na — Vingio estradoje, šokių 
diena — Žalgirio stadijone. Bū
tina repertuaro dalis bus 
smilkalai pavergėjui: E. Balsio 
kantata “Leninui šlovė“, A. Rau
donikio “Tarybų Lietuvai”, V. 
Laurušo “Tėvynei“. Rusiškai 
dainuos ansambliai iš “broliš
kų” respublikų. Programos da
lyvių numatoma iki 35,000. 
Ansamblių vakaro vyriausias 
režisierius numatytas Vladas 
Baltusevičius. Dainų dienos 
vyriausias dirigentas — An
tanas Jozėnas, Šokių dienos vy
riausias baletmeisteris — Juozas 
Lingys, tuo pat metu vykstan
čios lietuvių liaudies meno pa
rodos organizatorius — dail. 
Konstantinas Bogdanas. Kos
tiumų projektus šventei paruošė 
dailininkai Regina ir Juozas Bal- 
čikoniai, Aldona ir Vytautas 
Vincevičiai, Marįja-Ždevičienė,

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516)968-5454. nemų vakarais (516) 757- 
4296. Antrad. 2-8 vai. vak., šešted. 9:30-12:30 vėl. Lito patalpose: 86-01 
114th St, Rlchmond H ik, !».Y. 11418. TeL (212) 441-2811.

AUCE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajono — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149 
107-04 Jamalca Ava., Rlchmond HIII, N.Y. Čia'veikiaDarbininko spau
dos kioskas.

SHALINS FUNERAL HOME, Ino., 84-02 Jamtica Ava. (prie F o ręst 
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tai. 296-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Modami koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

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

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINES: Haven H iII 
Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Ava., Rlchmond HIII, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brookiyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos šei
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio kllįentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garde n Tavern. 
1863 Madison St, Rldgewood, N.Y. 11227, 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.________________________

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

RAYMOND KIVITA, lietuvių kilmės nekilnojamo turto prekybininkas, 
dirba su Century 21 Frlendly Rearty, 63 West Merrick Rd., Valley 
Stream, N.Y. 11580. Telef. 516 825-6511. Pasigrožėkit Long Island gamta. 
Visi modernūs patogumai. Aptarnaujama Valley Stream, Lyndbrook, 
Malveme, Franklln Sguare, Woodhaven, Rlchmond HIII, Oueens.
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kaip kiti jo arti™ draugai. Fabrikai jau audžią

medžiagas, darbui esančios pa
siruošusios ir siuvyklos. Būsią 
prigaminta medalių, ženkliukų,

Jugoslavijos prezidentui Tito 
yra sutrikę ne tik inkstai ir virš
kinimo organai, bet ir širdies 
veikimas.

Tvirtinama, kad Sov. S-ga 
davė Palestinos išlaisvinimo or
ganizacijai apie 60 tankų, kurie 
gali būti panaudoti prieš pieti
niam Libane veikiančią krikščio
nių miliciją.

Šių metų sausio 29 A. Miš
kiniui sukako 75-eri metai. Poe
tas buvo pagerbtas straipsniais 
spaudoje, Vilniaus respubliki
nėje bibliotekoje atidaryta jo 
knygų paroda, surengtu paminė
jimu, ruošiama spaudai didžiulė 
poezijos rinktinė, kurioje būsią 
parinkta eilėraščių iš visų anks
čiau išleistų A. Miškinio knygų. 
Kai, palaužtas Sibiro tremtyje, A.

Prez. Carter pasiuntė prie Ira
no 4 karo laivus ir 1,800 jūros 
pėstininkų.

Iš Lietuvos K.B. Kronikos Nr. 39

(nukelta j 2 psl.)

pasveikti, norėti gyventi yra ge
rai, bet reikia būti protingu, 
realiu vyru. Mes vis tiek vieną 
dieną tikrai mirsim. O mirsim 
vieną kartą. Jei sugadintas gyve
nimas, tai nebebus galima patai
syti . . .”

Nebūčiau kunigas, jei šaltai 
žiūrėčiau į mirštančius be sak
ramentų, nes parodyčiau abejin
gumu jų amžinai ateičiai. Tai 
būtų ne artimo meilė, o nusikal
timas. Jei kolūkio pirmininko 
pareiga rūpintis kolūkiečiais, 
tuo didesnė kunigo pareiga rū
pintis savo parapiečiais.

Tuo laiku ligoninėje gulėjo 
keli vėžininkai, pažinojau jų ir 
savo namuose begulinčių. Jei 
vieną paminėjau, ar būtinai jis 
buvo J. Karnauskas? Visų vė
žini nkų tokie patys požymiai. 
Net nepasakiau, kad jis ligoni
nėje guli. J. Kamauską palai
dojo š.m. kovo 19 d., o kiti dar 
tebeguli ligoninėje ir namie. Ar 
J. Kaniauskui bei kitam tuo 
garbę nuplėšiau? Kuo jie kalti,

kad vėžiu serga? Ar A. Kvek- 
šienė turėjo dėl to alpti?- Dėl 
ko piktintis pamokslu? Kiek
vienas, aišku, pagalvojo apie sa
vąjį ligonį. Jei svetimi žinojo, 
kad jis, gydytojų nuomone, ne- 
beišgys, ar ji nežinojo? Ką aš 
naujo pasakiau? Tik atlikau ku
nigo pareigą — paraginti prie 
sakramentų. Ar gerą kataliką tai 
turi užgauti? Priešingai, geras 
katalikas bus dėkingas, kad ku
nigas rūpinasi ligoniais, trokšda
mas jiems laimingos mir
ties. Ar katalikas turi bijoti 
mirties, kaip ateistas, kuriam 
mirtimi viskas baigiasi? Juk ka
talikui po mirties prasideda tik
rasis gyvenimas.

Jei ligoniui J. Kamauskui kas 
padarė neigiamos įtakos, tai tik 
jo uošvė A. Kvekšienė savo ne
išmintinga laikysena ir kalba.

Vis dėlto prieš žento mirtį 
ligoninėje ji pati pasistengė jį 
prikalbėti, kad prisiimtų kunigą. 
Jis prisiėmė ir buvo gražiai pa
laidotas su bažnyčia. Aš džiau
giuosi, kad mano pastangos ne
nuėjo veltui, nors ir buvau visaip 
apšmeižtas. Apsimokėjo.

sikeitęs vertybių «stas atėmė iŠ 
poeto turėtą žodžio magiją. Ne
beliko lietuviško hiimo romanti- 
mo pasaulėvaizdi®, nebeliko, plakatų> propagandinių
nei senojė kaimiečio. Reikėjo- 
poetui kalbėti ap revoliuciją, 
mašinų gausumąmEęrorajonus, 

- elektros laidų linijas, šiferio sto
gus, melioracijos griovius, kol
chozinę laimę ir apie Įeitas poeto 
dvąsiai svetimu dalykus. Ir 
poeto žodis palūž atsejonės, 
emigracijoje būtijsus^dėsčiusios 
visai kitokios AJliŠilcinio kny
gos.

Sukakties prop A*. Miškinis 
Lit. ir Mene išspisdino 6 nau
jus eilėraščius - natiurmortus 
susimbolintos seiosios lietuvių 
buities temomis girnos, kraiti
nė, klumpė, mestuvai, pelėda, 
ližė). Be abejonė,suTcaktuvinin- 
ko širdį labiausiai paguos žino
mo kritiko Vytato Kubiliaus 
šiltas, išsamus straipsnis apie 
A. Miškinio kurtą ^Lit. ir Me
nas, 1980, Nr. i). Svarbiausia, 
kad objektyviai teigiamai ver
tinama ir A. Mišinio nepriklau
somybės laikų Iflrjrba. Straips
nyje skaitome itiimos žodžius: 
“Antano Miškinio poetiniame 
žodyje yra ir jilialėlis nnagiš- 
kojo kristalo, kuris jau atlaikė 
pusės šimtmečioistorinių ir lite
ratūrinių perminųi bandymą. 
Daug elementiieira į šį kris
talą — aukštaitilkos- dainos me
lodingas graudmas, žemdirbio 
rankų kieta atmintis, plačių lau
kų stebuklingi legėįimai, ironi
jos kirčiai, staigfe vaizdo plyks
telėjimai, eilutf grakštumas ir 
lengvumas. Kaltis Šitą magišką
jį kristalą pridegi® aprašinėji
mo ar retorinį leomentavimo 
dulkės. Bet, žitėk^ jis vėl gra
žiai spindi eleiško skaidrumo 
posmuose ("Ditnoraštis”, 1972) 
ar vidinės šilumos ir kaimo dva
sinės kultūros hpi«ioje memua
rinėje prozoje (Žaliad vonių ge
gužė”, 1977). tel poeto žodis 
žaliuoja kaip rin”.

— Ateinant vasarą Vilniu
je ruošiamA danų ir lokių šven
tė. Ji būsianti mjrangta ru Lie
tuvos okupuos sukaktimi 
(spaudoje, žirnis, ta okupacija 
vadinama Tarynj Lietuvos atkū
rimu). Tai Sverti jau seniai ruo
šiamasi valstybių mastu. Lie-

-AVA-JJ. 1AJ KKALTO* ••• BBOKU ••• NOTAKY
T? Cnp Ą Petersburg Icach.PI. >5706
IjO 1A A Ui Telefonai (613) >0*2446. Makare (6Q) 345-27)6

leidinių.
— Jurbarke iškilmingai atida

ryti naujai pastatyti kultūros na
mai, kuriuose esanti 500 vietų 
koncertų salė su pritaikyta sce
na, orkestrine, patalpomis liau
dies teatrui, repeticijoms, pra
mogoms ir poilsiui.

— Spaudoje platokai paminė
ta kompozitoriaus Eduardo Bal
sio 60-ies metų amžiaus sukak
tis (gim. 1919). Žymiausi jo 
kūriniai yra baletas “Eglė žalčių 
karalienė”, kantata “Giesmė 
mano žemei”, “Herojinė poema” 
simfoniniam orkestrui, du kon
certai smuikui su simfoniniu or
kestru, muzika dramai “Herkus 
Mantas”, muzika spektakliui 
“Dvidešimtas pavasaris”, ora
torija “Nelieskite mėlyno gaub
lio”, muzika keliems filmams, 
nemaža kompozicijų sovietinių 
dainų temomis. Dabar E. Balsys 
atsidėjęs kuria operą “Kelionė 
į Tilžę” — pagal H. Suder- 
manno to paties vardo novelę. 
Libretą pats kompozitorius susi
kūrė pagal novelės prozinį teks
te.

NAUJAUSIUS 1980 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo k?ina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 dol. ir daugiau. Del 
informacijos skambinti: L. Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 
70th St, Maspeth, N.Y. 11378.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. WEVD 1330 AM ir 
7-8 v.v. 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30-8:30 vai. vak. WSOU-FM 
89.5 anglų kalba. Dr. J-J. Stukas, 1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 
07092. Tel. (201) 232-5565.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Ava., Bayside, N.Y. 11364. Tai. 212 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

rasoliDO 
* MEMOBIALS

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

TAI MOŠŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PAROOU SALE
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operos ir baleto teatre statoma 
A. Lortzingo opera “Brakonie
rius“. Režisuoja A. Mikštaitė, 
muzikos vadovas —V. Viržonis, 
dirigentas — D. Samėnas, dai
lininkas — M. Percovas.

— Minėtinos kelios naujos 
knygos. Jau ilgesnį laiką tarp 
aktyvių pavergtos Lietuvos lite
ratūros kritikų reiškėsi Sigitas 
Renčys (bet dar nepriimtas į 
Rašytojų sąjungą). Neseniai iš
leista jo kritikos raštų (recenzi
jų) knyga “Ištikimybė žmogui“ 
(1979). Vaižganto rinktinių raš
tų rinkinio “Rimai ir Nerimai“ 
išleista 30,000 egz. (1979, 423 
psl.). Teofilio Tilvyčio Raštų V 
tomas "Išsiskleiskite žygy" iš
leistas 6000 egz. tiražu. 
Juozo Baltušio raštų VIII tome 
išspausdintas naujausias romą- , 
nas “Sakmė apie Juzą“ (60,000 

’ egz.). Tačiau romane atiduota 
per didelė duoklė bolševikinei 
politikai, tai ir to romano nėra

- už ką pabirti. Pr.N.

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KEUONĖS

(LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNĄV1MA

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET; 

BROOKLYM, M.Y. HUt 
TEL: (212) 7SM30S *
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gausiai atsiliepė.

Respublikonų kandidatas į prezidentus šen. H. Baker savo rinkiminėje kampanijoje 
tarp Clevelando lietuvių. Nuotraukoje H. Baker kalbasi su G. Kudukiene, dėžinėje — Darbi
ninko bendradarbė A. Balašaitienė. Nuotr. V. B«cevieuw>

sustingimas, Teherane tebesan
čių įkaitų bylos stagnacija, olim
pinių žaidimų “diplomatija” pa
mažu ištirpdė kurį laiką prieš
rinkimines nuotaikas padengu
sius ledus. Abiejų partijų kandi
datai pilnu tempu pradėjo vesti 
savo rinkiminę kampaniją, o lo* 
wos valstijoj įvykusieji pirminiai 
rinkimai išjudino kandidatus in
tensyviai kovai už nominaciją. 
Savaime suprantama, kad ir 
Amerikos lietuviai privalo rinki
mais domėtis ir juos aktyviai 
sekti, sąmoningai ir išmintingai 
naudodamiesi savo balsavimo 
teise. Paskutinio dešimtmečio 
laikotarpy JAV mažumos, dau
giausia gerai organizuotos, yra

šen. Baker gali laimėti respubli
konų partijos nominaciją, tai vis 
tiek negalima atsisakyti tos min
ties, kad po vieno nepavykusio 
bandymo jis pabandys ir kitą 
kartą. Ateitis parodys, kas į mn-» 
kas paims gerokai pasimetusį 
Amerikos vairą. Todėl svarbu, 
kad ir mes visi kreiptume rei
kiamą dėmesį tiek į kandidatus, 
tiek į pačius rinkimus, nes kiek
vieno mūsų gyvenimas bus pa
liestas, o taip pat ir Lietuvos 
laisvės klausimas priklausys nuo 
didžių įvykių ir nuo įtakingų 
asmenybių, kurių parinkimą le
mia balsuotojai.

Aurelija Balašaitienė

jos, atsakė, kad balsavęs senate timą 
prieš karinta prievolės (draft) 
sugrąžinimą bet pritariąs regist
racijai. Taip pat pritaria, kad ir 
moterys turinčios karo tarnybai 
registruotis, nori jos neturėtų 
dalyvauti aktyviose kovose.

Lydimas plojimų ir muzikos, 
šen. Baker įsimaišė į svečių tar
pą sveikinosi, atsakinėjo į klau
simus ir rodė kiekvienam malo
nų dėmesį.

Ta patį vakarą televizijos pro
gramoj buvo skirta keletas minu
čių senatoriaus vizitui. Kitą rytą 
didžiosios spaudos pirmame 
puslapy buvojo nuotrauka ir ko
mentarai apie jo pirmą kelionę 
į Clevelandą.

Rytojaus dieną privačiame

politiniuose sluoksniuose pripa
žįstamos kaip svarus rinkini- 
mis faktorius.

Clevelando lietuviai pasižymi 
savo aktyviu dalyvavimu Ame
rikos politiniame gyvenime ir 
.turi plačių ir įtakingų pažinčių 
politiniuose sluoksniuose. Ir 
pačių lietuvių tarpe yra asmenų, 
kurie jau yra išgyvenę ne vie
nos rinkiminės kampanijos karšt
ligę ir įgiję patyrimo bei šali
ninkų.

Raimundas Kudukis, veiklus 
mūsų visuomenės darbuotojas, 
buvęs Clevelando viešųjų įmo
nių direktorius, šiuo metu eina 
apskrities rinkiminės kampani
jos direktoriaus pareigas senato
riaus Howard Baker kandidatū
rai remti. Vasario 4 Clevelando 
Plaza viešbuty įvyko senatoriaus 
spaudos konferencija ir vėliau 
priėmimas, kurio dalyviai susi
mokėjo po šimtą dolerių už į- 
ėjimą, tuo papildydami kandida
to rinkiminių išlaidų iždą. Pri
ėmimo šeimininkais buvo Rai
mundas ir Gražina Kudukiai. 
Juodviejų pastangų dėka beveik 
pusę svečių sudarė lietuviai. Be- 
sivaišįnant gėrimais, ledo gaba
liukam skambant stiklinėse, be+ 
sišnekučiuojant ir besidalinant 
nuomonėmis, atrodė, kad tai esa
ma kokio nors lietuvių “pobū
vio”. Kai apie septintą valandą 
vakaro pasirodė senatorius Ba
ker, svečiai sutiko jį stipriais 
plojimais, o triukšmą didino pa
samdytas orkestras kuris grojo 
“Respublikos mūšio himną”.

Raimundas Kudukis pristatė 
Robert Taft Jr., Ohio valsti
jos rinkiminės kampanijos pirmi
ninką, kuris savo ruožtu prista
tė Howard Baker, kandidatą į 
nominaciją.

Neaukšto ūgio, simpatingos, 
paprastos išvaizdos vyras, popu
liarusis respublikonas senatorius 
iš Tennessee, šviečiant į akis 
televizijos kamerų prožektoriam, 
pasakė trumpą kalbą, kurioj nu
švietė savo pagrindinį nusistaty
mą — bekompromisinę kietą po
litiką Sovietų Sąjungos atžvilgiu. 
Jam bekalbant, buvo įdomu sek
ti du jaunus saugumo agentus, 
stovinčius abipus kandidato ir 
akimis įdėmiai sekančius kiek
vieną svečią. Reikia pastebėti, 
kad prie įėjimo ponių rankinu
kus nuodugniai patikrino man
dagūs saugumiečiai. To patikri
nimo neišvengiau ir aš.

Senatorius Baker pareiškė, 
kad aštuoniasdešimtųjų metų 
dešimtmetis turįs galimybių būti 
geriausiu šio šimtmečio dešimt
mečiu. Amerika privalo būti 
stipri, kad galėtų sėkmingai 
siekti taikos. Jis tiki į laisvą 
ekonominę sistemą, kuo ma
žiausiai suvaržytą biurokratijos.

Suprantama, kad, kaip kandi
datas į nominaciją ir dabartinio 
prezidento konkurentas, jis ne
galėjo nekritikuoti ir paties pre
zidento politikos. “Sustabdymas 
B-l gamybos buvo didžiausia 
klaida, ir jau per vėlu ją ati
taisyti”, pastebėjo jis. Kainų 
kontrolė esanti viena iš pagrin
dinių dabartinio energijos trūku
mo priežasčių. “Aš noriu būti 
prezidentas. Ai noriu per inau
guraciją galėti tarti visam pasau
liui, kad atėjo nauja diena ir nau
jas prezidentas. Niekas tenedrįs
ta pulti Amerikos ambasadų už
sieny! Aš tikiu į taiką, bet So
vietų Sąjunga turi mūsų bijoti.”

Užbaigęs savo entuziastingą

AMERIKIETIŠKON VISUOMENIŠKON
VEIKLON

Būtume nejudėję, jei ne pa
kvietimas jungtis į ukrainiečių- 
vengrų — lietuvių koaliciją pa
dėti išrinkti Christopher Dodd 
senatorium iš Connecticut.

Susipažinę, ką mum reikštų 
dalyvavimas tokioj koalicijoj, 
nusprendėm koalicijon jungtis ir 
tuo klausimu susirinkom pasi
šnekėti New Havene sausio 20.

Į parapijos patalpas pasitari
mui atvyko atstovai iš keturių 
apylinkių. Telefonu susirišom 
su visom apylinkėm. Iš visur 
buvo pritarimas šiais rinkimi
niais metais aktyvinti lietuvių 
dalyvavimą amerikietiškam vi
suomeniniam gyvenime. Skubu 
pabrėžti, kad amerikietiškam 
politiniam veikime dalyvausim 
kaip šios šalies piliečiai, kurie 
rūpinasi jiem priimtiniausio 
kandidato išrinkimu į senatą, o 
ne kaip LB atstovai.

Šiuo metu į senatoriaus iš 
Connecticut vietą varžosi demo
kratas Christopher Dodd k res
publikonai James Buckley ir 
Richard Bozzuto. Kadangi Boz- 
zuto neturi galimybės išeiti lai
mėtoju prieš Buckley, laikoma, 
kad kandidatai tėra Dodd ir 
Buckley.

Christopher Dodd, buvusio 
lietuviam palankaus senatoriaus 
Thomas J. Dodd sūnus, šiuo 
metu atstovauja Connecticut at
stovų rūmuose. Jis rinkimam 
dirvą rengia jau bent pusantrų 
metų, važinėdamas po valstiją 
su kalbom, susitikinėdamas su 
žmonėm. Jo išrinkimui į sena
tą iki šiol žmonės yra suaukoję

AR ESAME GERAME KELY?
(atkelta ii 3 psl.)

'i

9. Šviesesnių prošvaisčių 
veiksnių tarpusavio santykiam 
sunormuoti šiuo metu dar nema
tyti. Dabartinis VLIKo pirminin
kas Lietuvių Bendruomenės at
žvilgiu tebesilaiko tos pačios 
negatyvios taktikos, kaip ir bū
damas ALTos pirmininku. Per 
daugiau negu dešimt metų kei
tėsi PLB ir JAV LB-nės vadovy
bių žmonės, ir nė vienam iš jų 
nepasisekė surasti bendros kal
bos su ALTos vadovybe, gi su 
VLIKu santykiai buvo korektiš
ki ir pozityvūs. Buv. ALTos 
pirmininkui perėmus VLIKo 
vadovybę, Lietuvių Bendruome
nės santykiai ir su VLIKu dra
matiškai pablogėjo.

10. Veiksniai ir visi geros va
lios lietuviai turi siekti Lietuvos 
laisvinimo vadovybę integruoti 
viename, demokratišku keliu 
sudarytame veiksny, finansuo
jamame vieno laisvės fondo ir 
talkinamame profesionalų štabo. 
Daugelis išpūstų ir garsinamų 
laimėjimų “kovoj už Lietuvos 
laisvę” yra netikri ir nerealūs.

11. Reiškiant solidarumą su 
dėl laisvės kovojančia lietuvių 
tauta, PLB-nta visuomeninės 
komisuos organizavimas yra bū
tinas, skubintinas ir visų geros 
valios lietuvių remtinas.

12. Vasario 16-osios aukos pir
miausia kreiptinos į tuos veiks
nius, kurie daugiausia dirba, 
daugiausia pasiekia ir turi pozi

jau 1193,164, gerokai daugiau 
negu jo konkurentui Buckley — 
175,377.

James Buckley, garsaus Wil- 
liam Buckley brolis, yra buvęs 
senatorium iš New Yorko. Rin
kiminę kampaniją dar tik prade
da. Nors jo rinkiminis iždas 
daugiau negu dukart mažesnis
už Doddo, politiniai stebėtojai 
pažymi, kad Buckley yra multi- 
milionierius ir asmeniškų lėšų 
rinkiminei kampanijai gali pa
skirti, kiek nori (rinkiminiai įsta
tymai tai leidžia). Spėjama, kad 
Buckley rinkiminei kampanijai 
skirs milijoną dolerių su viršum.

Tą sausio sekmadienį posė
džiaujant, mum paaiškėjo, kad 
lietuviam įsijungti tik į demo
kratų kandidato kampaniją ne
būtų išmintinga. Nors iš respub
likonų pusės niekas lietuvių ne
kvietė įsijungti į respublikonų 
kandidato kampaniją, daug lietu
vių priklausą .prie respublikonų 
partiją?norėtų dirbti?savą, o 
o ne kitų partijos naudai.

Priėjom išvadą, kad mūsų rei
kalui bus geriausia, jei lietuviai 
dirbs ir vieno, ir kito kandida
to rinkiminėj kampanijoj. Chris
topher Dodd rinkiminėj kampa
nijoj lietuvių-ukrainiečių-veng- 
rų koalicijoj lietuviam atsto
vaus dr. Mykolas Pakštys iš 
Niantic, o su James Buckley 
rinkiminiu centru ryšius užmegs 
Vaiva Vėbraitė-Gustienė iš New 
Haven. Viktoras Vaitkus iš Wa- 
terburio paruoš sąrašą lietuviam 
rūpimų klausimų (atstovybės tęs
tinumo ir lėšų, Madrido konfe
rencijos), sutelks medžiagą, su

tyviai visuomenės gyvenime be
sireiškiančių žmonių bei atsa
kingos spaudos pritarimą ir pa
ramą.

13. Iniciatoriai, pradėję H. 
Con. Res. 147 pravedimo akci
ją, neteisingai informavo visuo
menę, prašydami laiškais rem
ti “Joint Congressional Resolu- 
tion 147”, kurios iš viso nebu
vo. Dar gilesnėn klaidon buvo 
įklimpta, kai pagal paruoštus 
laiškų pavyzdžius ALTa para
gino remti H.R. 147. Ši rezo
liucija siekė panaikinti Tautinę 
Saugumo tarybą (National Se- 
curity Council). Patys kongreso 
nariai turėjo imtis iniciatyvos šią 
klaidinančią informaciją sustab
dyti.

Kongresinių rezoliucijų abė
cėlė tokia: vyriausybę įpareigo
jančios rezoliucijos prasideda 
raidėmis — H .R., H.J. Res., 
S., S.J. Res.; ne įpareigojimą, o 
tik palankų nusiteikimą išreiš
kia rezoliucijos — H. Con. Res., 
H. Res., S. Con. Res. ir S. Res.

Ryšium su Madrido konferen
cija pravestoji H. Con. Res. 200 
vyriausybės neįpareigoja, o iš
reiški palankų nusistatymą.

14. JAVLB-nės pradėtoji akci
ja pravesti HJl. 5407 įpareigotų 
vyriausybę Lietuvos atstovybės 
išlaikymui paskirti 250,000 dol. 
sumą. Visi Amerikos lietuviai 
turėtų suglaudinti pastangas šiai 
rezoliucijai JAV kongrese pra
vesti.

A.K.

kuria lietuvių atstovai supažin
dins kandidatus, ir ragins į ją 
atsižvelgti formuluojant rinkimi
nę platformą.

Ir Dodd, ir Buckley pažįsta 
Sovietų Sąjungą ir yra susipaži- 

JAV LB INFORMACINĖS ŽINIOS

Rimtautas A. Dabšys, JAV LB 
Vakarų apygardos valdybos pir
mininkas, parašė laiškus 136 
kongresmanam ir senatoriam, 
dėkodamas jiem už pasirašymą 
laiško Brežnevui, užtariant Balį 
Gajauską, kuris 27 metus pralei
do Rusijos darbo stovyklose ir 
kuriam vėl gresia 13 metų ka
lėjimo. Laiškuose taip pat prašo
ma, kad senatoriai ir kongresma- 
nai rašytų tiesioginius asmeniš
kus laiškus Brežnevui.'

ZigtnSs Strazdas,1'JAV LB 
Palm Beach Gardens apylinkės 
valdybos pirm. Floridoj, sausio 
14 parašė Palm Beach Post laik
raščiui laišką, palygindamas Af
ganistano ir Lietuvos okupacijas, 
kurias įvykdė, nors ir skirtinguo
se pasaulio kampuose, tos pačios 
komunistinės Rusijos armijos. 
Pabrėžė, kad Sov. Rusija ir jos 
sutartimis bei detente pasitikėti 
negalima, nes ji beveik visas su
tartis sulaužo.

Ina Bertulytė-Bray, JAV LB 
Seattle, Washington, apylinkės 
valdybos pirmininkė, sausio 11 
dalyvavo White House Con- 
ference on Families apklausi-
nėjimuose, kur liudijo apie svar
bą lietuvių šeimose išlaikyti tra
dicijas, kalbą, kultūrą ir apie šeš
tadieninių mokyklų reikalin
gumą, senelių tautinių prieglau
dų steigimą, etninių jaunimo or
ganizacijų rėmimą ir kt Visiem 
tiem uždaviniam paremti reika
linga federalinė finansinė para
ma.

Algimantas Gečys, JAV LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas, pristatė, o JAV LB 
krašto valdyba savo posėdy sau
sio 26 Detroite patvirtino šios 
sudėties JAV LB visuomeninių 
reikalų tarybą: kun. Kazimieras 
Pugevičius, Rimas Cesonis, Auš
ra Zerr, Dalia Jakienė, Gabrie
lius Mironas, Algimantas Gu- 
reckas, Viktoras Nakas, adv. Er
nestas Raskauskas, dr. Antanas 
Novasitis, Feliksas Andriūnas if 
Daiva Kezienė. Tarybos reikalų 
vedėju bus Antanas Gailiušis.

Jonas Kavaliūnas, JAV LB 
švietimo tarybos pirmininkas, 

<■ pristatė, o JAV LB krašto valdy
ba savo posėdy sausio 26 Detroi
te patvirtino šios sudėties JAV 
LB švietimo tarybą: Juozas P!a- 
čas — sekretorius, Vacys Gar- 
bonkus — iždininkas, Vida Buč- 
mienė ir Stefanija Stasienė — 
švietimo Gairių redaktorės, An
tanas Kareiva — knygyno vedė
jas, dr. Vytautas Damušis — na- 

. rys santykiam su federalinėmis 
įstaigomis, dr. Jonas Račkauskas
— santykiam su federalinėmis 
įstaigomis ir mokytojų rengimui, 
kun. dr. Vytautas Bagdaaavičius
— katalikų tikybos reikalam, 
kun. Povilas Dilys — evangeli
kų tikybos reikalam, Danute

nę su Lietuvos padėtim. Mū
sų užduotis bus užtikrinti, kad 
abu kandidatai ne vien tik žino
tų apie Lietuvą, bet ilgainiui ir
įsitikintų, jog politiškai veik
liem piliečiam rūpi, kaip pasau
liniai įvykiai atsiliepia Lietuvoj, 
kurios inkorporavimą į Sovietų 
Sąjungą JAV laiko neteisėtu.

Elona Vaišnienė

Bruškytė — priešmokykliniam 
auklėjimui, Sofija Jonynienė — 
pradžios mokyklom, Juozas Ma- 
silionis — aukštesniosiom mo
kyklom, Leonas Raslavičius — 
lituanistinėm studijom universi
tetuose, dr. Audronė Užgirienė
— jaunimo skaitiniam, Jadvyga 
Matulaitienė — tautiniam šo
kiam, Emilija Sakadolskienė — 
muzikai ir vasariniam lituanisti
niam kursam, Bronius Keturakis
— sportui, Vytautas Kasniūnas
— informacijai ir Danutė Bobe- 
lienė — rytinių valstijų mokyk
lų inspektorė.

JAV LB IX-tosios tarybos su
važiavimo klausimas buvo svars
tomas JAV LB krašto valdybos 
posėdy sausio 26 Detroite. Prin
cipe krašto valdyba pritarė pre
zidiumo siūlymui ir konkrečiai 
siūlo suvažiavimą šaukti spalio 
25 ir 26 Chicagoj.

Dr. Tomas Remeikis ir kun. 
dr. Viktoras Rimšelis naujosios 
JAV LB krašto valdybos yra pa
prašyti ir toliau atstovauti kraš
to valdybai ketvirtajame mokslo 
ir kūrybos simpoziume, kuris į- 
vyks 1981. Padėkos dienos sa-
vaitgalio metu. Simpoziumo 
rengimo komiteto pirmininkas 
yra Juozas Rimkevičius.

Į Lituanus Foundation, Ine. 
JAV LB krašto valdyba savo po
sėdy sausio 26 Detroite pasky
rė dvejų metų terminui šiuos di
rektorius : Antaną Dundzilą, prof. 
A. Klimą, dr. Tomą Remeikį, 
dr. M. Vygantą ir dr. Kęstutį 
Keblį. Iš anksčiau dar vieneriem 
metam pasilieka šie direktoriai: 
R. Vedegys, A. Zailskaitė, J. Ku- 
čėnas, J. Gaila ir A. Radžius. 
Į Lituanus Foundation taip pat 
įeina ir naujasis JAV LB krašto 
valdybos pirm. Vytautas Kutkus.

Kitas JAV LB krašto valdybos 
posėdis įvyks vasario 23, sekma
dienį, 5 vai. popiet Dievo Ap
vaizdos parapijos Kultūros Cent
re, Detroite. Bus svarstomi JAV 
LB kultūros tarybos planai. Kul
tūros tarybai pirmininkauja 
Ingrida Bublienė.

Jonas Urbonas, JAV LB kraš
to valdybos vykdomasis vicepir
mininkas organizaciniam reika
lam, atstovauja lietuviam etni
nių grupių Mielu gano komitete, 
kuris remia respublikonų kandi
datą į JAV prezidentus Ronald 
Reagan.

Miras Jonui Matulioniui, bu
vusiam Kanados LB valdybos, 
Vliko ir PLB valdybos pirminin
kui, su juo atsisveikinti 1980 
sausio 27 į Torontą buvo mųry- 
kę PLB valdybos pirm. Vytautas 
Kamantai ir JAV LB krašto vai** 
dybos pirm. Vytautas Kutkus. 
Pastarasis perdavė ir laikinosios 
vyriausybės atsisveikinimą.

Algjmsntas Coreckas, JAV LB 

krašto valdybos įgaliotinis 
Washingtono federalinėse įstai
gose, vasario 2-3 lankėsi Detroi
te, kur tarėsi su JAV LB krašto 
valdybos pirm. Vytautu Kutkum 
ir su valdybos nariais, gyvenan
čiais Detroite. Vasario 2 JAV LB 
Detroito apylinkės valdybos 
ruoštoj politinėj vakaronėj pada
rė išsamų pranešimą apie dabar
tinę politinę padėtį ir atsakinėjo 
į klausimus. Vakaronei vadova
vo Detroito apylinkės valdybos 
pirm. Algis Rugienius. Žodį ta
rė ir JAV LB krašto valdybos pir
mininkas. Šios vakaronės metu 
pradėtas Vasario 16 proga aukų 
telkimo vąjus, kuriam vadovauja 
Nerimantas Udrys. Čia pat, va
karonėj, kurioj dalyvavo apie 50 
asmenų, surinkta apie 2,200 dol. 
Gera pradžia.

Vytautas Kutkus, JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas, 
kovo 3-17 lankysis Floridoj. Su 
Floridos apygardos valdybos 
pirm. Kaziu Gimžausku susitar
ta, kad kovo 5 bus susitinkama 
su St. Petersburgo veikėjais, o 
kovo 12 St. Petersburgo apylin
kės pirm. Antanas Gruzdys su- 
šaukš susirinkithą, kuriame 
krašto valdybos pirm, padarys 
pranešimą. Bus bandoma pa
siekti ir kitas Floridos apylin
kes.

JAV LB Colorado apylinkė 
vasario 1 išleido 8 puslapių 
laikraštėlį Žynys, kuriame rašo 
apie Nepriklausomybės šventės 
minėjimą, Simo Kudirkos atvy
kimą į Denverį, Rūtos tautinių 
šokių grupę, polkų šokių vakarą 
ir Kalėdų eglutę. Taip pat ragi
na rašyti laiškus penkiem Colo
rado kongresmanam, kad šie* 
paremtų JAV LB pastangomis 
kongrese įneštą rezoliuciją, kuri 
įpareigotų Ameriką kasmet 
skirti po 250,000 dol. Lietuvos., 
diplomatinei tarnybai išlaikyti.

Vasario 17 Vytautas Kutkus, 
JAV LB krašto valdybos pirmi
ninkas, kalbės Vasario 16 minė
jime Windsore, Kanadoj.

Chicago, III, LB Brigh- 
ton Parko apylinkės Vasario 16 
minėjimas įvyks vasario 24. Iš
kilmingos mišios 10 vai. Nekal
to Prasidėjimo parapijos bažny
čioj. Akademinis minėjimas pa
rapijos salėj 11 vai. Pagrindinę 
kalbą pasakys Povilas Vaiče
kauskas, kentėjęs Mirties slėny 
Sibire ir prieš vienerius metus 
atvykęs Amerikon.

Modestas Jakaitis yra pa
skirtas JAV EB Krašto valdy
bos atstovu šeštosios lietuvių 
tautinių šokių Šventės rengimo 
komitete, kuriam sėkmingai va
dovauja Jonas Talandis.

Simas Kudirka, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės siun
čiamas, birželio mčnesį vyks į 
Australįjų ir su pranešimais va
žinės po lietuvių kolonijas.

Kazys Gimžauskas, Flori
dos LB apygardos pirmininkas, 
išrinktas taip pat pirmininku 
specialios komisijos, kuri balan
džio 9 St Petenburge, Lietuvių 
Klubo salėj, surengs Draugo

Irimo Renginio Mikna
komisija sudaryta iš Floridos LB 
apygardos ir LB apylinkių atsto-

t JAVLBInt
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gausy-

NASHUA, N.H.

simus “lobbyistus”, mūsų kovos 
prieš sovietinę okupaciją meto
dai atsistos ant profesinię bė-

pąjudino lietuviško ‘lobby” ša
lies sostinėj įsteigimą. Jis tvirti-

LB VISUOMENINIŲ 
REIKALŲ TARYBA

■m rečitalis Londone įvyko sau
sio 16 Vigam HaH salėj. Pub
likoj dalyvavo nemaža Londono 
lietuvių. Sausio 19 V. Smetona' 
Lietuvių namuose kalbėjopolitK

ginskio, vieno it pirmųjų ateiti- 
nmkų, mirusio prieš dešimtį 
metą, puoselėtą šūkį "Lietuvis 
lietuviui brolis *, drįstum tarti, 
kad tik lietuvių tarpusavio meilė 
ir pagarba užtikrins atsparumą 
tautos laisvės riektom

pė, kurią neseniai suorganizavo 
Aldona Lingertaitienė. Pardavi
mui bus išstatyta gintaro papuo
šalų ir kitokių dalykų.

Po programos kava ir pyra
gai, kuriuos sudovanoja vietos

visą arsenalą. Apie tai jis savo 
laiku kalbėjo to Vliko seime. 
Tarp daugelio galimybių, kurios

1931. Kurį laiką buvo vietouta 
lės Maskvos katalikų bažnyčios 
rektorius, bet vėliau, vddžfcts 
sugrąžintas į okupuotą Lietuvą, 
dirbo Vilniaus arkivyskup^oj.

— Oeveiand, Otria* Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos salėj vasario 24, sek
madienį, 4 vaL popiet’ MMb 
rinės popietės programą adiks 
sol. Dalia Knčėnfenė.suknoeer-

vasyra labai dėkingas Ateitinin
kų Federacijai už sveikinimus. 
Šventasis Tėvas, rašo arkjv. Mar- 
tinez, -meldžiasi, kad Kristaus 
gimimo džiaugsmas, paskelbtas 
angelo, giliai įsišaknytų ateiti- 
ninkų šerdyse ir reikštųsi jų kas- 
diemniame gyvenime.

Prašydamas Išganytojo Moti-

nimo reprezentantai, tikras pri- 
augantis visuomeninio lietuvių 
gyvenimo elitas (visi dar studen
tai) atskirais savo pareiškimais

Kun. Myksiąs Tsrvydto 
rausto 18 mirė Senuosiuose .Tra
kuose. Velionis būro gimęs

surengė vietinis Lietuvių Fron
to Bičiulių sambūris, šį kartą 
bičiuliškai susitaręs dėl renginio 
su JAV LB Vakarų apygarda ir su. 
PL Jaunimo Sąjungos LA sky
rium. Šį naši talka renginiui la
biau praplėtė tokių svarstybų

mont stovyklavietėj. Rekolekci- 
jom vadovaus sesuo Ignė ir kun. 
J. Bacevičius, OFM. Informaci
jas teikia Zita Kripavičifltė. Jos 
telef. 946-2527. /

Ateitininkų Federacijos val
dyba buvo nusiuntasi popiežiui 
Jonui Pauliui II Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų sveikinimus bei 
linkėjimus. Gautas Vatikano 
valstybės pnsekreforio arkivys
kupo E. Martinez laiškas, ku-

pozicijaė, vyresnei kartai palaips
niui jas paliekant ~__

Rytinėj sesijoj Leonardas Va- 
liukas jifrtcTrun pranešimu, 
“Lietuvos laisvinimo akcija per 
JAV kongresą”, nušvietė rezoliu- 
cijq pseSHM tvancą^ gvemno in
__ _______________________ - ji -ra.

8 .to pobrini^^^kimo^klaMMJMus; 
ką pats gyvenimas iškelia Ifoįta-

■ vių visuomenei. Ir apie nuveik
tus darbus. -i
Ištai prie svarstybų stalo, Da

liai Navickienei moderuojant, 
Los 'Angeles jaunimo atstovai: 
R. Pollkaitis, L. Grušas, K. Gra- 
kauskaitė, D. Gudauskaite to D.

Kim. dr. Jurgis Barauskas su 
įtaigia retorika kalbėjo: “Neiš
naudotos galimybės Lietuvos 
laisvinimo veikloj”. Tai buvo 
pagrindinė simpoziumo pa
skaita. ši tema skatina mobili
zuoti visas progas, kurių gal ir 
nepastebimų kovoj dėl Lietuvos 
laisvės problemos judinimo. To-

naųjos valdybos rinkimus. I ją 
išrinkti rašytojai iš. Los Angeles “baigiamojo akto” talka kai kada

galima flriyĮąj asmens teisių per

lini -Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos, Aušros, Perspek
tyvų, Aušrelės, Alma Matei, 
-I laisvės -šsaklto to totų pogrin
džio d^MtasiųpuMapiuose, Pau
kščio, ^ądtaąitės, Pranckū-

■

ir Worcesterio lietuvių radijo va
landos vedėjas Edv. Meilus.

Programoj dalyvaus Bostono
lietuviškų liaudies šokių an-

Pinnininkas: Algimantas S. 
Gečys — Fbiladelpiria.

Nariai: Feliksas Andriūnas —■ 
FMridd^bK^ Mgtodra Btfd

laidas, administratorei liko $23, 
274.17. Dr. Bartis turėjo pašto 
ženklų kolekciją, kuri įvertinta 
$17,97536, ir monetų kolekciją, 
įvertintą $5,174.23.

Tiek teisėjas Velishka, tiek dr. 
Bartis buvo dosnūs aukotojai į- 
vairiem lietuviškiem reikalam.

AJ.K.

kietų
tyvių ..
darni to jautrų bendravimo su 
Lietuva klausimą, ir Olimpinių 
žaidynių boikotą, to spaudos 
problemas, to Irt. Visų praneši
mai buvo pareikšti bepriekaiiti- 
ne lietuvių kalba, erudfti&ai. 
Šis jaunuliais vertai ir gal su d- 
desmu efektu užims lietuvių vi-

hm tumo cmu iKtinrtnaL ovar- 
bu, kad tat brikų šios rūšies 
specialistai, politiškojo Wasb- 
ingtono žinovai, galį visw pri
eiti, visada patirti, kas, kur, kada 
darytino. Šis pasiūlymas sudo
mino auditoriją, labiau iš skep- 

vo reztotentUsRoinas Giedra, ra- tBko požiūrio. JAV užsienio po
litikos katastrofos (Iranas, Afga
nistanas, Helsinkio aktas etc.) 
nebekaršto pasitikėjimo to lietu
viškojo “lobby” stebuldadariš- 
kais metodais. O to dabar JAV 
LB-nės ir kitų veiksnių ryšiai su 
kongresu ir Baltaisiais Rūmais 
neretai duoda geros, apčiuopia
mos naudos. Gi visų lietuviš
kų siekių to rezervų mobilizaci
ja Madridui (taip, atrodo, “lob- 
by” darytų) gali būti tik fliu- 
zįjos praradimas, kaip tai buvo

lika ir <bsknsųos.
Trumpu įvadu studųas atidarė 

LFB LA skyriaus pirminin
kas dr. Zigmas Brinkąs, savo 
žody akcenteodamas, kad šie 
simpoziumai tapo tradicųa, ku
riai vietos visuomenė pritaria — 
vis gausingesnės auditorijos, vis 
aktualesnės to svarstybų temos.

Jtaž.Rimtaartas Dabšys, LB Va-

— Kun. Antanas Jančiauskas, 
Aukštosios Panemunės altaaris- 
ta^penriniidGas, mhė to satnrio 
'24<? palaidotas. Vdicmis . bu
vo gimęs 1910, kunigu ^verrtin- 
tas 1937 Vilkaviškyje. Bofifevi- 
kų kelerius metus buvo laikomas 
Sibire. Grįžo su palaužta Svei
kata, bet liko kovotojas už tikė
tino laisvę jr teises. Tai jau ant
ras šiais metais okupuotųj Lietuj 
voj miręs kunigas.

iš Wasimrafono, dirbąs dabar 
valstybės (tepartamente, kun. dr. 
Jurgis šarauskas. Atskirais pra
nešimais, tarpusavio replikomis

bus mi
to meni-

Vasario 16-osios minėjimą pa
gal tradiciją čia ruošia Sv. Kazi
miero parapija ir Balfo skyrius.

Vasario 24, sekmadienį, 10 vai. 
ryto bus aukojamos mišios už 
Lietuvą ir jos karžygius, žuvu
sius už Lietuvos laisvę. 2 vai. 
popiet parapijos 
nėjimas su kalb 
ne programa. Vadovaus Balfo

JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininkui inž. Algi
mantui Gečiui pasiūlius, JAV 
LB Krašto valdyba sausio 26 d. 
posėdy patvirtino šios sudėties 
JAV LB Visuomeninių reikalų
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Po mišių parapijos salėj bus pus
ryčiai ir metinis susirinkimas, 
kur bus renkama nauja valdyba 
ir aptarti ateities planai.

sakpjtauu. 8 dol.
St. Yla, Lietuviškos šeimos 

tradicijos. 20 dol. Su persiunti
mu 21 dol. Vėl gaunama Dar- 
L* -» —>- _ * • *•Dinimoo Mmnmstncijof.

sakė pagrindinę* kalbų. Minsi
mo programa pasfimigė sekma
dieni, vasario >7, 2 vai. popiet 
Lietuvių salėj. Pagrindinė kaL 
bėtaįjabuvo dr. Elona Vafinienė

E taupos pirmenybėse po dvie
jų ratų pirmavo Jugoslavija, bet 
trečiame Sovietų S-ga, stipriai 
įveikusi Švediją (6-2) pustaškiu

Prieš karų .
Berniukas, pamatęs krae, kaip 

indėnai -dažo veidas, paktansė

Beghteacija į Sv. Alfonso mo
kyklų ir - pirmosios komanųos 
klases vyksta visų kovo mėnesį. 
Visi raginami ir kviečiami savo 
vaikus siųsti j lietuvių Šv. Al
fonso parapijos mokyklų. Vai
kai, kurie dar nepriėmė pirmo-

Po 3 doL — V. Bagdonas, 
Detroit/Mich., V. Balsys, Doug- 
bstoo, N.Y., M. Dbma9tas,Glen 
Cove, N.Y-» M. Žahrevičfas, 
Edmontoh, Aha-, A. Goreckas, 
Oxon HflI, MtL, L. Baris, Oe-

Tėvas Alfonsas, OFM Cap, 
>1369.45, Siurirm, Stasys, Vo- 
kietija, >1,715.00.

1 x >600.00 -Juknelis, Ka
zys ir Jadvyga, >1400.00.

mus ir verosukų, >130Q4Q, Bar
toševičius, Eugenijus, atm- įn., 
>30040, Bielskis, Algirdas M,

Introduction to Modem 
Lrttaumian — 10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas
— 8dok
~ Lietuvių kalbos žodynas pa
veiksluotas — 6 dol.

"TJTHUANIAN FOUNDA
TION, Ą NON-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT> ILLINOIS 
CORPORATION,2422W.MAR-

>40040, Gandušas, Felicijonas 
ir Jadvga, >500.00, Gandušas, 
Juozas (190*1963), Kajetonas, 
TllRriHItaflBS ' gg 1 .

<JM ottOOUjftp SUDUS,
atm. įn^ >60040, Kisielius, Al
fonsas, M.D. ir Eime, >1,900.00, 
deveehas, AJL, / v M.D.,
>3,10040, Piitramr ntaT, Herku-

Peezųa
Eilėraščius Marytė įmokdavo 

atmintinai. Skaityti nemokėjo, 
bet žinodavo, kuriame puslapyje 
koks eilėraštis. Kartų atsivertė 
knygutę ir skaitė, vedžiodama lana* (m 1898), žritona Tverjo- 
pieštuku. Staiga pradėjo veikti. navičitrtė, Stielanija (ta.- 1880), - kasmet galėtų skirti lietuvybei

— Kas atsitiko, Maryte?—pri- stknės, Cesaris (au1900), Kons- daugiau kaip 156 tūkstančių de- 
šoko mama. ' - tautinas (m.1932), Mykolas (m. fortų.

1934), dukterys Fanfara, Kotry-

4-- * ■ ■■ SijiOii
jĮ- £|-.A -rife 
4

Maja Čfoųrdanidzė. Po penkių 
ratų pirmavo Azmaiparašvili 
(Tbilisi), Gengis (Ryga) > Po
etais (Krasnojarskas), turėdami na jaunimai ir suaugunem viso- *

kknnis progomis. .

7mnAi«' Tn’iur^ 1 x 92M^rr<ftJrienė, Oaa
ruAte»;G^l9^SŠ^MijOO. ' Rtai»,i<m. jn.420640

2 x>17540 —Ik^knras, Jo- * * >gW4> Jini nųAt, John, 
nas, Mm. ja. >175.00, Gasparė- M-P- * M*» >1.70040, Ig- 
MS, Kazys. dipL inž, Mm. fu- Jeronrmar, abn. ^

>515401 _____
13x>2tML00—Airirutes,Bro- 1 x >260.00 — Kaspdsrfs, Ro- QUETTE R0AD, CHICAGO 

ILLINOIS 60629*.
Lietuvių Fondas 1962— 

1960JL1 tarėjo:
1. Pagrtedinio kapitalo bruto 

— >1,651,400.43
2. P^amų— >886,466.41
3. Per Pelno skirstymo komisi- 

HglHIMKIS protOKOtMS,
vi&emredadamtŠvfetfaanLknb 
titrai, peendjom, stipendijom ir 
moksliniam veikalam) paddrs- 
tęs >64331930

Visi statykime Lietuvių Fon-

mauja su 14 tš^ Jngodavųa 13.5, 
Bulgarija ir Vengrija po .113 
taško,
I rate: Sov. S, - An^hįja 4-4, 

Vengrga — švedųa 33-43, Bul- 
ganja^ugoslavija 35, Čeko
slovakija — Izraelis 3-5.

II rate: Vengrija — Sov. S. 
4-4. Anglija — Bulgarija 25- 
43(lMwg>^avQarC^a»lovakija 
33-13 Č3), Svedįja — Izraelis 
25^23(1).

1H rate: Sov. S. — Švedija 6-2,

kas, BrooHyn, N-Y^LDfetrich, 
EttrabetK NJ^ O. Brukta, St 
PetersiMMg Beach, Ih» K- Ba- 
čanskas, Doachestęr, Btass^ A. 
Aidūkas, Eksraraod hrk,
M. Ridikas, Afion, N.Y, S. Ever- 
lin, Hot Springs, Ark, N. Kaut- 
sa, Denvi&e, NJ., S.Latvianas, 
Wolcott, Conru,

Po 6 doL B. Draugelis, 
temHyn,. N.Y., J. Vilenilkir, 
Hitam, Anstralia, (k Zdius, 
Craftsbruy, Vt,

Po 5 dol - M. Tftienė, 
C3eveland Hts., ObioJ. Kiaušas, 
Harrise^ N.I„ P- Bafoevifiiis, 
Brockton, Mte3-, Nentaans- 
kas, Sterting Hts., Mik, M. Pa
vaitos, Ehzabeth, N.J, E. Mar- 
tišius, Wxendaun, Mm

Po 4 dol. — R. SvanMskas, 
Stndio City, Calit, A DaiBdis, 

Lietuvių Svetainės šėrininkai w. Hartford, Conn., M. Žukas, 
rengia jautienos kepsnių balių New London, Conn. 
sekmadienį, kovo 2,- Lietuvių 
Svetainės kambariuose. Visi 
raginami iš anksto įrigyti bilie-

es. 7 doL
AA. dud. Povilo Kaupo mono

grafija. 5 doL

Sv. Alfonso parapijos sodatie- 
tte kovo 2 per 830 vaL mišias 
bus apdovanotos ištikimybės
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CLEVELAND, 
OHtO

PrMkta*dmM kregždė
Tarptautinės krizės savotiškas 

sustingimas, Teherane tebesan
čių įkaitų bylos stagnacija, olim
pinių žaidimų “diplomatija** pa
mažu ištirpdė kurį laiką prieš
rinkimines nuotaikas padengu
sius ledus. Abiejų partijų kandi
datai pilnu tempu pradėjo vesti 
savo rinkiminę kampaniją, o lo
vos valstijoj įvykusieji pirminiai 
rinkimai išjudino kandidatus in
tensyviai kovai už nominaciją. 
Savaime suprantama, kad ir 
Amerikos lietuviai privalo rinki
mais domėtis ir juos aktyviai 
sekti, sąmoningai ir išmintingai 
naudodamiesi savo balsavimo 
teise. Paskutinio dešimtmečio 
laikotarpy JAV mažumos, dau
giausia gerai organizuotos, yra 
politiniuose sluoksniuose pripa-
žįstamos kaip svarus rinkini- 
mis faktorius.

Clevelando lietuviai pasižymi 
savo aktyviu dalyvavimu Ame
rikos politiniame gyvenime ir 
.turi plačių ir įtakingų pažinčių 
politiniuose sluoksniuose. Ir 
pačių lietuvių tarpe yra asmenų, 
kurie jau yra išgyvenę ne vie
nos rinkiminės kampanijos karšt
ligę ir įgiję patyrimo bei šali
ninkų.

Raimundas Kudukis, veiklus 
mūsų visuomenės darbuotojas, 
buvęs Clevelando viešųjų įmo
nių direktorius, šiuo metu eina 
apskrities rinkiminės kampani
jos direktoriaus pareigas senato
riaus Howard Baker kandidatū
rai remti. Vasario 4 Clevelando 
Plaza viešbuty įvyko senatoriaus 
spaudos konferencija ir vėliau 
priėmimas, kurio dalyviai susi
mokėjo po šimtą dolerių už į- 
ėjimą, tuo papildydami kandida
to rinkiminių išlaidų iždą. Pri
ėmimo šeimininkais buvo Rai
mundas ir Gražina Kudukiai. 
Juodviejų pastangų dėka beveik 
pusę svečių sudarė lietuviai. Be- 
sivaišinant gėrimais, ledo gaba
liukam skambant stiklinėse, be* 
sišnekučiuojant ir besidalinant 
nuomonėmis, atrodė, kad tai esa
ma kokio nors lietuvių “pobū
vio”. Kai apie septintą valandą 
vakaro pasirodė senatorius Ba
ker, svečiai sutiko jį stipriais 
plojimais, o triukšmą didino pa
samdytas orkestras kuris grojo 
“Respublikos mūšio himną”.

Raimundas Kudukis pristatė 
Robert Taft Jr., Ohio valsti
jos rinkiminės kampanijos pirmi
ninką, kuris savo ruožtu prista
tė Howard Baker, kandidatą į 
nominaciją.

Neaukšto ūgio, simpatingos, 
paprastos išvaizdos vyras, popu
liarusis respublikonas senatorius 
iš Tennessee, šviečiant į akis 
televizijos kamerų prožektoriam, 
pasakė trumpą kalbą, kurioj nu
švietė savo pagrindinį nusistaty
mą — bekompromisinę kietą po
litiką Sovietų Sąjungos atžvilgiu. 
Jam bekalbant, buvo įdomu sek
ti du jaunus saugumo agentus, 
stovinčius abipus kandidato ir 
akimis įdėmiai sekančius kiek
vieną svečią. Reikia pastebėti, 
kad prie įėjimo ponių rankinu
kus nuodugniai patikrino man
dagūs saugumiečiai. To patikri
nimo neišvengiau ir aš.

Senatorius Baker pareiškė, 
kad aštuoniasdešimtųjų metų 
dešimtmetis turįs galimybių būti 
geriausiu šio šimtmečio dešimt
mečiu. Amerika privalo būti 
stipri, kad galėtų sėkmingai 
siekti taikos. Jis tiki į laisvą 
ekonominę sistemą, kuo ma
žiausiai suvaržytą biurokratijos.

Suprantama, kad, kaip kandi
datas į nominaciją ir dabartinio 
prezidento konkurentas, jis ne
galėjo nekritikuoti ir paties pre
zidento politikos. "Sustabdymas 
B-l gamybos buvo didžiausia 
klaida, ir jau per vėlu ją ati
taisyti”, pastebėjo jis. Kainų 
kontrolė esanti viena iš pagrin
dinių dabartinio energijos trūku
mo priežasčių. "Aš noriu būti 
prezidentas. Ai noriu per inau
guraciją galėti tarti visam pasau
liui, kad atėjo nauja diena ir nau
jas prezidentas. Niekas tenedrįs
ta pulti Amerikos ambasadų už
sieny! Aš tikiu į taiką, bet So
vietų Sąjunga turi mūsų bijoti.”

Užbaigęs savo entuziastingą 

tn»M kalbą, Baker į 
išdegs atsakinėjo 

trumpai ir atvirai. Mano paklaus
tas apie nusistatymą dėl karo 
tarnybos ir jaunuolių registraci
jos, atsakė, kad balsavęs senate 
prieš karinta prievolės (draft) 
sugrąžinimą, bet pritariąs regist
racijai. Taip pat pritaria, kad ir 
moterys turinčios karo tarnybai 
registruotis, nors jos neturėtų 
dalyvauti aktyviose kovose.

Lydimas plojimų ir muzikos, 
šen. Baker įsimaišė į svečių tar
pą, sveikinosi, atsakinėjo į klau
simus ir rodė kiekvienam malo
nų dėmesį.

Ta patį vakarą televizijos pro
gramoj buvo skirta keletas minu
čių senatoriaus vizitui. Kitą rytą 
didžiosios spaudos pirmame 
puslapy buvojo nuotrauka ir ko
mentarai apie jo pirmą kelionę 
į Clevelandą.

Rytojaus dieną privačiame

AMERIKIETIŠKOM VISUOMENIŠKOM
VEIKLOM

Botume nejudėję, jei ne pa
kvietimas jungtis į ukrainiečių- 
vengrų — lietuvių koaliciją pa
dėti išrinkti Christopher Dodd 
senatorium iš Connecticut.

Susipažinę, ką mum reikštų 
dalyvavimas tokioj koalicijoj, 
nusprendėm koalicijon jungtis ir 
tuo klausimu susirinkom pasi
šnekėti New Havene sausio 20.

Į parapijos patalpas pasitari
mui atvyko atstovai iš keturių 
apylinkių. Telefonu susirišom 
su visom apylinkėm. Iš visur 
buvo pritarimas šiais rinkimi
niais metais aktyvinti lietuvių 
dalyvavimą amerikietiškam vi
suomeniniam gyvenime. Skubu 
pabrėžti, kad amerikietiškam 
politiniam veikime dalyvaus i m 
•kaip šios šalies piliečiai, kurie 
rūpinasi jiem priimtiniausio 
kandidato išrinkimu į senatą, o 
ne kaip LB atstovai.

šiuo metu į senatoriaus iš 
Connecticut vietą varžosi demo
kratas Christopher Dodd ir res
publikonai James Buckley ir 
Richard Bozzuto. Kadangi Boz- 
zuto neturi galimybės išeiti lai
mėtoju prieš Buckley, laikoma, 
kad kandidatai tėra Dodd ir 
Buckley.

Christopher Dodd, buvusio 
lietuviam palankaus senatoriaus 
Thomas J. Dodd sūnus, šiuo 
metu atstovauja Connecticut at
stovu rūmuose. Jis rinkimam 
dirvą rengia jau bent pusantrų 
metą, važinėdamas po valstiją 
su kalbom, susitikinėdamas su 
žmonėm. Jo išrinkimui į sena
tą iki šiol žmonės yra suaukoję

AR ESAME GERAME KELY?
(atkelta ii 3 psl.)

9. Šviesesnių prošvaisčių 
veiksnių tarpusavio santykiam 
sunormuoti šiuo metu dar nema
tyti. Dabartinis VLIKo pirminin
kas Lietuvių Bendruomenės at
žvilgiu tebesilaiko tos pačios 
negatyvios taktikos, kaip ir bū
damas ALTos pirmininku. Per 
daugiau negu dešimt metų kei
tėsi PLB ir JAV LB-nės vadovy
bių žmonės, ir nė vienam iš jų 
nepasisekė surasti bendros kal
bos su ALTos vadovybe, gi su 
VLIKu santykiai buvo korektiš
ki ir pozityvūs. Buv. ALTos 
pirmininkui perėmus VLIKo 
vadovybę, Lietuvių Bendruome
nės santykiai ir su VLIKu dra
matiškai pablogėjo.

10. Veiksniai ir visi geros va
lios lietuviai turi siekti Lietuvos 
laisvinimo vadovybę integruoti 
viename, demokratišku keliu 
sudarytame veiksny, finansuo
jamame vieno laisvės fondo ir 
talkinamame profesionalų štabo. 
Daugelis išpūstų ir garsinamų 
laimėjimų “kovoj už Lietuvos 
laisvę” yra netikri ir nerealūs.

11. Reiškiant solidarumą su 
dėl laisvės kovojančia lietuvių 
tauta, PLB-nės rišuomeninės 
komisijos organizavimas yra bū
tinas, skubintinas ir visų geros 
valios lietuvių remtinas.

12. Vasario 16-osios aukos pir
miausia kreiptinos į tuos veiks
nius, kurie daugiausia dirba, 
daugiausia pasiekia ir turi pozi

pokalby su Gražina Kndukicuc 
patyria*, kad šen- llmvartl Ba
ker priėmimas laikomas labai 
pavykusiu. Taip pat šeiminio^ 
kam buvo malonu, kad į jų kvie
timą lietuviai gausiai atsiliepė.

Jei fina metą Ir neatrodo, kad 
šen. Baker gali laimėti respubli
konų partijos nominaciją, tai vis 
tiek negalima atsisakyti tos min
ties, kad po vieno nepavykusio 
bandymo jis pabandys ir kitą 
kartą. Ateitis parodys, kas į «aa-» 
kas paims gerokai pasimetusį 
Amerikos vairą. Todėl svarbu, 
kad ir mes visi kreiptume rei
kiamą dėmesį tiek į kandidatus, 
tiek į pačius rinkimus, nes kiek
vieno mūsų gyvenimas bus pa
liestas, o taip pat ir Lietuvos 
laisvės klausimas priklausys nuo 
didžių įvykių ir nuo įtakingų 
asmenybių, kurių parinkimą le
mia balsuotojai.

Aurelija Balašaitienė

jau $193,164, gerokai daugiau 
negu jo konkurentui Buckley — 
$75,377.

James Buckley, garsaus Wil- 
liam Buckley brolis, yra buvęs 
senatorium iš New Yorko. Rin
kiminę kampaniją dar tik prade
da. Nors jo rinkiminis iždas 
daugiau negu dukart mažesnis 
už Doddo, politiniai stebėtojai 
pažymi, kad Buckley yra multi- 
milionierius ir asmeniškų lėšų 
rinkiminei kampanijai gali pa
skirti, kiek nori (rinkiminiai įsta
tymai tai leidžia). Spėjama, kad 
Buckley rinkiminei kampanijai 
skirs milijoną dolerių su viršum.

Tą sausio sekmadienį posė
džiaujant, mum paaiškėjo, kad 
lietuviam įsijungti tik į demo
kratų kandidato kampaniją ne
būtų išmintinga. Nors iš respub
likonų pusės niekas lietuvių ne
kvietė įsijungti į respublikonų 
kandidato kampaniją, daug lietu
vių p riki aušo, prie respublikonų 
partijoj ir .norėtų dirbti savo, o 
o ne kitų partijos naudai.

Priėjom išvadą, kad mūsų rei
kalui bus geriausia, jei lietuviai 
dirbs ir vieno, ir kito kandida
to rinkiminį kampanijoj. Chris
topher Dodd rinkiminėj kampa
nijoj lietuvių-ukrainiečių-veng- 
rų koalicijoj lietuviam atsto
vaus dr. Mykolas Pakštys iŠ 
Niantic, o su James Buckley 
rinkiminiu centru ryšius užmegs 
Vaiva Vėbraitė-Gustienė iš New 
Haven. Viktoras Vaitkus iš Wa- 
terburio paruoš sąrašą lietuviam 
rūpimų klausimų (atstovybės tęs
tinumo ir lėšų, Madrido konfe
rencijos), sutelks medžiagą, su 

tyviai visuomenės gyvenime be
sireiškiančių žmonių bei atsa
kingos spaudos pritarimą ir pa
ramą.

13. Iniciatoriai, pradėję H. 
Con. Res. 147 pravedimo akci
ją, neteisingai informavo visuo
menę, prašydami laiškais rem
ti "Joint Congressional Resolu- 
tion 147”, kurios iš viso nebu
vo. Dar gilesnėn klaidon buvo 
įklimpta, kai pagal paruoštus 
laiškų pavyzdžius ALTa para
gino remti H.R. 147. Ši rezo
liucija siekė panaikinti Tautinę 
Saugumo tarybą (National Se- 
curity Council). Patys kongreso 
nariai turėjo imtis iniciatyvos šią 
klaidinančią informaciją sustab
dyti.

Kongresinių rezoliucijų abė
cėlė tokia: vyriausybę įpareigo
jančios rezoliucijos prasideda švietimo tarybos pirmininkas, 
raidėmis — H.R., H.J. Res., < pristatė, o JAV LB krašto valdy- 
S., S.J. Res.; ne įpareigojimą, o ba savo posėdy sausio 26 Detroi-
tik palankų nusiteikimą išreiš
kia rezoliucijos — H. Con. Res., 
H. Res., S. Con. Res. ir S. Res.

Ryšium su Madrido konferen
cija pravestoji H. Con. Res. 200 
vyriausybės neįpareigoja, o iš
reiškia palankų nusistatymą.

14. JAV LB-nės pradėtoji akci
ja pravesti H JI. 5407 įpareigotų 
vyriausybę Lietuvos atstovybės 
išlaikymui paskirti 250,000 dol. 
sumą. Visi Amerikos lietuviai 
turėtų suglaudinti pastangas šiai 
rezoliucijai JAV kongrese pra
vesti.

A.K.

Respublikonų kandidatas į prezidentus šen. H. Baker savo rinkiminėje kampanijoje 
tarp Clevelando lietuvių. Nuotraukoje H. Baker kalbasi su G. Kudukiene, dešinėje — Darbi
ninko bendradarbė A. Balašaitienė. Nuotr. V. Bacevičiaus

kuria lietuvių atstovai supažin
dins kandidatus, ir ragins į ją 
atsižvelgti formuluojant rinkimi
nę platformą.

Ir Dodd, ir Buckley pažįsta 
Sovietų Sąjungą ir yra susipaži- 

JAV LB INFORMACINĖS ŽINIOS

Rimtautas A. Dabšys, JAV LB 
Vakarų apygardos valdybos pir
mininkas, parašė laiškus 136 
kongresmanam ir senatoriam, 
dėkodamas jiem už pasirašymą 
laiško Brežnevui, užtariant Balį 
Gajauską, kuris 27 metus pralei
do Rusijos darbo stovyklose ir 
kuriam vėl gresia 13 metų ka
lėjimo. Laiškuose taip pat prašo
ma, kad senatoriai ir kongresma- 
nai rašytų tiesioginius asmeniš
kus laišlois Brežnevui.

' Zigntas Strazdas, JAV LB 
Palm Beach Gardens apylinkės 
valdybos pirm. Floridoj, sausio 
14 parašė Palm Beach Post laik
raščiui laišką, palygindamas Af
ganistano ir Lietuvos okupacijas, 
kurias įvykdė, nors ir skirtinguo
se pasaulio kampuose, tos pačios 
komunistinės Rusijos armijos. 
Pabrėžė, kad Sov. Rusija ir jos 
sutartimis bei detente pasitikėti 
negalima, nes ji beveik visas su
tartis sulaužo.

Ina Bertulytė-Bray, JAV LB 
Seattle, Washington, apylinkės 
valdybos pirmininkė, sausio 11 
dalyvavo White House Con- 
ference on Families apklausi-
nėjimuose, kur liudijo apie svar
bą lietuvių šeimose išlaikyti tra
dicijas, kalbą, kultūrą ir apie šeš
tadieninių mokyklų reikalin
gumą, senelių tautinių prieglau
dų steigimą, etninių jaunimo or
ganizacijų rėmimą ir kt Visiem 
tiem uždaviniam paremti reika
linga federalinė finansinė para
ma.

Algimantas Gečys, JAV LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas, pristatė, o JAV LB 
krašto valdyba savo posėdy sau
sio 26 Detroite patvirtino šios 
sudėties JAV LB visuomeninių 
reikalų tarybą: kun. Kazimieras 
Pugevičius, Rimas Česonis, Auš
ra Zerr, Dalia Jakienė, Gabrie
lius Mironas, Algimantas Gu- 
reckas, Viktoras Nakas, adv. Er
nestas Raskauskas, dr. Antanas 
Novasitis, Feliksas Andriūnas ir 
Daiva Kezienė. Tarybos reikalų 
vedėju bus Antanas Gailiušis.

Jonas Kavaliūnas, JAV LB

te patvirtino šios sudėties JAV 
LB švietimo tarybą: Juozas Pla- 
čas — sekretorius, Vacys Gar- 
bonkus — iždininkas, Vida Buč- 
mienė ir Stefanija Stasienė — 
švietimo Gairių redaktorės, An
tanas Kareiva — knygyno vedė
jas, dr. Vytautas Damušis — na
rys santykiam su federalinėmis 
įstaigomis, dr. Jonas Račkauskas
— santykiam su federalinėmis 
įstaigomis ir mokytojų rengimui, 
kun. dr. Vytautas Bagdonavičius
— katalikų tikybos reikalam, 
kun. Povilas Dilys — evangeli
kų tikybos reikalam, Danutė

nę su Lietuvos padėtim. Mū
sų užduotis bus užtikrinti, kad 
abu kandidatai ne vien tik žino
tų apie Lietuvą, bet ilgainiui ir
įsitikintų, jog politiškai veik
liem piliečiam rūpi, kaip pasau
liniai įvykiai atsiliepia Lietuvoj, 
kurios inkorporavimą į Sovietų 
Sąjungą JAV laiko neteisėtu.

Elona Vaišnienė

Bruškytė — priešmokykliniam 
auklėjimui, Sofija Jonynienė — 
pradžios mokyklom, Juozas Ma- 
silionis — aukštesniosiom mo
kyklom, Leonas Raslavičius — 
lituanistinėm studijom universi
tetuose, dr. Audronė Užgirienė
— jaunimo skaitiniam, Jadvyga 
Matulaitienė — tautiniam šo
kiam, Emilija Sakadolskienė — 
muzikai ir vasariniam lituanisti
niam kursam, Bronius Keturakis
— sportui, Vytautas Kasniūnas
— informacijai ir Danutė Bobe- 
lienė — rytinių valstijų mokyk
lų inspektorė.

JAV LB IX-tosios tarybos su
važiavimo klausimas buvo svars
tomas JAV LB krašto valdybos 
posėdy sausio 26 Detroite. Prin
cipe krašto valdyba pritarė pre
zidiumo siūlymui ir konkrečiai 
siūlo suvažiavimą šaukti spalio 
25 ir 26 Chicagoj.

Dr. Tomas Remeikis ir kun. 
dr. Viktoras Rimšelis naujosios 
JAV LB krašto valdybos yra pa
prašyti ir toliau atstovauti kraš
to valdybai ketvirtajame mokslo 
ir kūrybos simpoziume, kuris į- 
vyks 1981 Padėkos dienos sa-
vaitgalio metu. Simpoziumo 
rengimo komiteto pirmininkas 
yra Juozas Rimkevičius.

Į Lituanus Foundation, Ine. 
JAV LB krašto valdyba savo po
sėdy sausio 26 Detroite pasky
rė dvejų metų terminui šiuos di
rektorius : Antaną Dundzilą, prof. 
A. Klimą, dr. Tomą Remeikį, 
dr. M. Vygantą ir dr. Kęstutį 
Keblį. Iš anksčiau dar vieneriem 
metam pasilieka šie direktoriai: 
R. Vedegys, A. ZaiĮskaitė, J. Ku- 
čėnas, J. Gaila ir A. Badžius, 
į Lituanus Foundation taip pat 
įeina ir naujasis JAV LB krašto 
valdybos pirm. Vytautas Kutkus.

Kitas JAV LB krašto valdybos 
posėdis įvyks vasario 23, sekma
dienį, 5 vai. popiet Dievo Ap
vaizdos parapijos Kultūros Cent
re, Detroite. Bus svarstomi JAV 
LB kultūros tarybos planai. Kul
tūros tarybai pirmininkauja 
Ingrida Bublienė.

Jonas Urbonas, JAV LB kraš
to valdybos vykdomasis vicepir
mininkas organizaciniam reika
lam, atstovauja lietuviam etni
nių grupių Mielu gano komitete, 
kuris remia respublikonų kandi
datą į JAV prezidentus Ronald 
Reagan.

Miras Jonui Matulioniui, bu
vusiam Kanados LB valdybos, 
Vliko ir PLB valdybos pirminin
kui, su juo atsisveikinti 1980 
sausio 27 į Torontą buvo nuvy
kę PLB valdybos pirm. Vytautas 
Kamantus ir JAV LB krašto vai- ' 
dybos pirm. Vytautas Kutkus. 
Pastarasis perdavė ir laikinosios 
vyriausybės atsisveikinimą.

Algimantas Gurackas, JAV LB 

krašto valdybos įgaliotinis 
Washingtono federalinėse įstai
gose, vasario 2-3 lankėsi Detroi
te, kur tarėsi su JAV LB krašto 
valdybos pirm. Vytautu Kutkum 
ir su valdybos nariais, gyvenan
čiais Detroite. Vasario 2 JAV LB 
Detroito apylinkės valdybos 
ruoštoj politinėj vakaronėj pada
rė išsamų pranešimą apie dabar
tinę politinę padėtį ir atsakinėjo 
į klausimus. Vakaronei vadova
vo Detroito apylinkės valdybos 
pirm. Algis Rugienius. Žodį ta
rė ir JAV LB krašto valdybos pir
mininkas. Šios vakaronės metu 
pradėtas Vasario 16 proga aukų 
telkimo vajus, kuriam vadovauja 
Nerimantas Udrys. Čia pat, va
karonėj, kurioj dalyvavo apie 50 
asmenų, surinkta apie 2,200 dol. 
Gera pradžia.

Vytautas Kutkus, JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas, 
kovo 3-17 lankysis Floridoj. Su 
Floridos apygardos valdybos 
pirm. Kaziu Gimžausku susitar
ta, kad kovo 5 bus susitinkama 
su St. Petersburgo veikėjais, o 
kovo 12 St. Petersburgo apylin
kės pirm. Antanas Gruzdys su
šauks susirinkifhą, kurtame 
krašto valdybos pirm, padarys 
pranešimą. Bus bandoma pa
siekti ir kitas Floridos apylin
kes.

JAV LB Colorado apylinkė 
vasario 1 išleido 8 puslapių 
laikraštėlį Žynys, kuriame rašo 
apie Nepriklausomybės šventės 
minėjimą, Simo Kudirkos atvy
kimą į Denverį, Rūtos tautinių 
šokių grupę, polkų šokių vakarą 
ir Kalėdų eglutę. Taip pat ragi
na rašyti laiškus penkiem Colo
rado kongresmanam, kad šie’ 
paremtų JAV LB pastangomis 
kongrese įneštą rezoliuciją, kuri 
įpareigotų Ameriką kasmet 
skirti po 250,000 dol. Lietuvos 
diplomatinei tarnybai išlaikyti.

Vasario 17 Vytautas Kutkus, 
JAV LB krašto valdybos pirmi
ninkas, kalbės Vasario 16 minė
jime Windsore, Kanadoj.

Chicago, III, LB Brigh- 
ton Parko apylinkės Vasario 16 
minėjimas įvyks vasario 24. Iš
kilmingos mišios 10 vai. Nekal
to Prasidėjimo parapijos bažny
čioj. Akademinis minėjimas pa
rapijos salėj 11 vai. Pagrindinę 
kalbą pasakys Povilas Vaiče
kauskas, kentėjęs Mirties slėny 
Sibire ir prieš vienerius metus 
atvykęs Amerikon.

Modestas Jakaitis yra pa
skirtas JAV LB Krašto valdy
bos atstovu šeštosios lietuvių 
tautinių šokių Šventės rengimo 
komitete, kuriam sėkmingai va
dovauja Jonas Talandis.

Simas Kudirka, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės siun
čiamas, birželio mėnesį vyks į 
Australiją ir su pranešimais va
žinės po lietuvių kolonijas.

Kazys Gimžauskas, Flori
dos LB apygardos pirmininkas, 
išrinktas taip pat pirmininku 
specialios komisijos, kuri balan
džio 9 St Peteroburge, Lietuvių 
Klubo salėj, surengs Draugo 
dienraščio romano premijos įtei- 
kimojfldhnes. Renginio talkos 
komisŲa sudaryta iš Floridos LB 
apygardos ir LB apylinkių atsto
vų.

\ JAVLBInt
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Lietuvą mylinčių širdyse ; 
veiksmuose.

Pažymėdami reikšmingąsias * 
metiij^iteitiainkaj ypąč jįisi- 

Dovydaitį,- savo są
jūdžio pagrindinį pradininką, 
Vaftrtao Šešioliktosios akto sig- 
natitfą, tautos kankinį. Drauge 
prisimenam ir kitus keturis atei- 
tbtfnlaiB laisvės atgavimo akto 

Ugnim ir krauju pašvęstą Tau- signatarus: Kazį Bizauską, Justi- 
tos Žemę mylėdami, mes klo- ną Staugaitį, Aleksandrą Stul- 
jam visas turimąsias galias lietu- ginskį tr Juozą Vailokaitį. Visi 

jie kartu su kitais penkiolika 
Lietuvos Tarybos narių paskelbė 
valstybės nepriklausomybės at- 
s teigimą.

Minėdami nepriklausomybės 
atsteigimo metines, ateitininkai

I
šošiasdeŠirat antrąsias Lietu
ves laisvės atstatymo metines 
. švęsdami, mes lenkiam galvas 
prieš aną brangią neprildauso- 
1 mybės susigrąžinimo kainą, su

mokėtą geriausių tautos vaikų, 
sūnų ir dukrų, kurių gretose bu
vo ir daugybė mūsų sąjūdžio 
narių.

vybei pasauly išlaikyti ir Lietu* 
vos laisvei grąžinti.

Šešiasdešimt antraisiais Lietu
vos laisvės atgavimo metais mi
nim ir Ateitininkijos sąjūdžio 
septyniasdešimtąsias metinės,
kurios prasideda vasario 19.

Minėdami šias brangias su
kaktis, mes ryžtamės nesvyruo
dami tęsti mūsų pradininkų pa
stangas, kad Lietuva būtų vėl 
laisva, didinga ir pajėgi nepri
klausomų pasaulio tautų šeimos 
narė. Mes einam išvien su viso 
pasaulio lietuviais, besisielojan
čiais tautos išlikimu ir siekian
čiais savitarpio susiklausymo ir 
nuoširdaus bendradarbiavimo.

Brangindami Aleksandro Stul
ginskio, vieno iš pirmųjų ateiti
ninkų, mirusio prieš dešimtį 
metų, puoselėtą šūkį “Lietuvis 
lietuviui brolis”, drįstam tarti, 
kad tik lietuvių tarpusavio meilė 
ir pagarba užtikrins atsparumą 
tautos laisvės siekime.

Vasario Šešioliktąją ypač su 
pagarba žvelgiam į Lietuvą, 
šiandien kalbančią visam pasau
liui Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos, Aušros, Perspek
tyvų, Aušrelės, Alma Mater, 
Laisvės Šauklio ir kitų pogrin
džio leidinių puslapiuose, Pau- 
laičio, Sądūnaitės, Pranckū- 
naitės, Petkaus, Gąjausko ir kitų 
žmogaus teisių gynėjų kalinimo 
vietovėse^ tėyo CįaruęJęp testa
mente, Kai ąp to s liepsnose, per
sekiojamų vyskupų, kunigų ir 
seselių vienuolių maldose ir 
dvasiniuose skausmuose, visų

NASHUA, N.H.
Minėjimas

Vasario 16-osios minėjimą pa
gal tradiciją čia ruošia Šv. Kazi
miero parapija ir Balio skyrius.

Vasario 24, sekmadienį, 10 vai. 
ryto bus aukojamos mišios už 
Lietuvą ir jos karžygius, žuvu
sius už Lietuvos laišvę. 2 vai. 
popiet parapijos salėj bus mi
nėjimas su kalbomis ir meni
ne programa. Vadovaus Balfo 
skyriaus pirm. Ričardas GrSUslys 
ir Worcesterio lietuvių radijo va
landos vedėjas Edv. Meilus.

Programoj dalyvaus Bostono 
lietuviškų liaudies šokių an
samblis ir nauja kanklininkų gru
pė, kurią neseniai suorganizavo 
Aldona Lingertaitienė. Pardavi
mui bus išstatyta gintaro papuo
šalų ir kitokių dalykų.

Po programos kava ir pyra
gai, kuriuos sudovanoja vietos 
darbščios šeimininkės. Svečiam 
priimti komisiją sudaro Julė 
Grauslytė-Emerson, Dalia Šiuri- 
lienė, Lilija Kubilienė.

Palikimai
Neseniai minėjom apie Kazi

miero Žylonio palikimą — >110, 
000. Jis pinigus paskirstė įvai
riem tikslam — mišiom, žvakėm 
ir t.t Įdomu tai, kad paskirtos 
stambios sumos, iŠ korių nuo
šimčių bus perkamos kd^ųs 
anglų kalba apie Lietuvą pen- 
kiem apylinkės miestų ir mies
telių knygynam.

Paskutiniu laiku per teismus 
perėjo ir kiti žymūs lietuvių pa
likimai. Patirta, kad velionis tei
sėjas Leonardas G. Velishka pa
liko $180,233.44, o jo žmona Ma
rė Vaišniūtė-Velishkienė — 
$187,761.00. Atskaičius valsty
bės mokesčius ir administraci
nes išlaidas, pinigai paskirstyti 
Velishkos ir žmonos motinai, 
abiejų broliam ir seserim.

Dantistas Stasys Bartis paliko 
$51,728.98. Atskaičius valdžir'

meldžiasi, dirba ir tiki, kad Idek-
vienas nuoširdus lietuvis jo gy
venamam krašte suras geriausius 
būdus veiksmingai dalyvauti 
Lietuvos laisvės atgavimo darbe, 
kuriam prašom Aukščiausiojo pa
galbos.
Ateitininkų Federacijos valdyba

POPIEŽIUS 
LAIMINA 

ATEITININKUS
Ateitininkų Federacijos val

dyba buvo nusiuntusi popiežiui 
Jonui Pauliui II Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų sveikinimus bei 
linkėjimus. Gautas Vatikano 
valstybės pasekretorio arkivys
kupo E. Martinez laiškas, ku
riame rašoma, kad Šventasis Tė
vas yra labai dėkingas Ateitinin
kų Federacijai už sveikinimus. 
Šventasis Tėvas, rašo arkiv. Mar
tinez, meldžiasi, kad Kristaus 
gimimo džiaugsmas, paskelbtas 
angelo, giliai įsišaknytų ateiti
ninkų širdyse ir reikštųsi jų kas
dieniniame gyvenime.

Prašydamas Išganytojo Moti
ną globos visiem ateitininkam, 
Šventasis Tėvas siunčią savo 
apaštalinį palaiminimą.

Vatikano valstybės sekretoria
to laiškas Ateitininkų Federaci
jos vadui datuotas sausio 28.

laidas, administratorei liko $23, 
274.17. Dr. Bartis turėjo pašto 
ženklų kolekciją, kuri įvertinta 
$17,975.36, ir monetų kolekciją, 
įvertintą $5,174.23.

Tiek teisėjas Velishka, tiek dr. 
Bartis buvo dosnūs aukotojai į- 
vairiem lietuviškiem reikalam.

A.P.K.

LB VISUOMENINIŲ 
REIKALŲ TARYBA

JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininkui inž. Algi
mantui Gečiui pasiūlius, JAV 
LB Krašto valdyba sausio 26 d. 
posėdy patvirtino šios sudėties 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybą:

Pirmininkas: Algimantas S. 
Gečys — Philadelphia.

Nariai: Feliksas Andriūnas — 
Philadelphia, dr. Algirdas Bud- 
reckis — Bostonas, Rimas Ceso- 
nis — Philadelphia, Antanas 
Gailiušis — Philadelphia, Algi
mantas Gureckas —Washington, 
D.C., Dalia Jakienė — Phila
delphia, Daiva Kezienė — New 
York, Gabrielius Mironas — 
Philadelphia,. Viktoras Nakas — 
Washington, D.C., adv. Anthony 
W. Novasitis — Philadelphia, 
kun. Kazimieras Pugevičius — 
New York, adv. Ernest C. Ras- 
kauskas — Washington, D.C., 
Aušra Zerr — Philadelphia.

Visuomeninių reikalų tary
boje Ant. Gailiušis eis reikalų 
vedėjo pareigas, o F. Andriūnas 
— finansų tvarkytojo pareigas.

Prie JAV LB Visuomeninių 
reikalų tarybos yra sudaryta pa
tariamoji komisija, kurion įeina 
dr. Kazys Gudėnas, prof. dr. Bro- 
nis Kasias, prof. dr. Bronius Ne- 
mickas, inž. Bronius Nainys, 
prof. Algirdas Landsbergis, prof. 
dr. Tomas Remeikis.

LB VRT

LiūtvvHHca knyga yra garlau* 
•lt dovana {vairiom orosom.

Clevelande suvaidino dviejų veiksmų muzikinį veikalą

ha

Detroito jaunimo ansamblis Clevelande suvaidino dviejų veiksmų muzikini veikalą 
_  A. Gustaičio “Sekminių vainiką”. Muzikos vadovas — Stasys Sližys, rešisūra ir 
scenovaizdis — Justino Pusdešrio, tautinių šokių vadovė — Galina Gobienė. Nuotr. V. Bacevi
čiaus

SĖKMINGAS POLITINIŲ STUDIJŲ 
SAVAITGALIS LOS ANGELES, CALIF.

Šeštadienį ir sekmadienį, sau
sio 26-27, Šv. Kazimiero para
pijos salėj vyko savo temomis 
įdomios politinės svarstybos, su
traukusios per abi sesijas gausy
bę žmonių.

Šį simpoziumą pagal tradiciją 
surengė vietinis Lietuvių Fron
to Bičiulių sambūris, šį kartą 
bičiuliškai susitaręs dėl renginio 
su JAV LB Vakarų apygarda ir su 
PL Jaunimo Sąjungos LA sky
rium. Šį naši talka renginiui la
biau praplėtė tokių svarstybų 
apimtį: prelegentai, temos, pub
lika ir diskusijos.

Trumpu įvadu studijas atidarė 
LFB LA skyriaus pirminin
kas dr. Zigmas Brinkis, savo 
žody akcentuodamas, kad šie 
simpoziumai tapo tradicija, ku
riai vietos visuomenė pritaria — 
vis gausingesnės auditorijos, vis 
aktualesnės ir svarstybų temos.

Inž. Rimtautas Dabšys, LB Va
karų apygardos pirmininkas, kal
bėjo apie specifinius kultūrinio 
ir politinio veikimo klausimus,’ 
ką pats gyvenimas iškelia lietu
vių visuomenei. Ir apie nuveik
tus darbus.

Ištai prie svarstybų stalo, Da
liai Navickienei moderuojant, 
Los Angeles jaunimo atstovai: 
R. Polikaitis, L. Grušas, A. Gra- 

kauskaitė, D. Gudauskaitė ir D. 
Barauskaitė. Šie organizuoto jau
nimo reprezentantai, tikras pri
augantis visuomeninio lietuvių 
gyvenimo elitas (visi dar studen
tai) atskirais savo pareiškimais

Nauja Liet Rašytojų 
Draugijos valdyba

Lietuvių Rašytojų Draugija 
korespondenciniu būdu pravedė 
naujos valdybos rinkimus. Į ją 
išrinkti rašytojai iš Los Angeles 
ir apylinkės.

Išrinktoji valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkas — Ber
nardas Brazdžionis, vicepirmi
ninkas ir narys ryšiam palaiky
ti — Tomas Venclova, sekreto
rė — Alė Rūta, iždininkas Al
fonsas Gricius, valdybos narys ir 
biuletenio redaktorius — Bronys 
Raila.

Draugijos adresas: L.R.D., 
306 22nd Street, Santa Monica, 
C A 90403. (Valdybos sekretorės 
adresas). Šiuo adresu siųsti ir 
nario mokestį.
’ RELIGINĖS

LITERATŪROS 
PREMIJA

Ateitininkų Federacija skel
bia religinės literatūros premiją 
už 1979 metus.

Premijos suma — tūkstantis 
dolerių. Jos mecenatas — kun. 
dr. Juozas Prunskis.

Vertinimo komis ijon įeina 
kun. dr. Valdemaras Cukuras — 
pirm. (Annhurst College, Wood- 
stock, Conn. 06281), Seselė Au
gusta Sereikytė, dr. Juozas 
Kriaučiūnas iš Putnam, Conn., 
N. Gailiūnienė iš Hartford, 
Conn., ir Stasys Rudys iš Wor- 
cester, Mass.

Premijai rekomenduojamus 
veikalus prašoma atsiųsti ko
misijos pirmininkui iki gegužės 
1. Premija bus paskirta šių metų 
rudenį.

ir bendromis diskusijomis svars
tė temą “Jaunimo politinis są
moningumas, jo stiprinimas ir 
konkrečios reiškimosi formos”.

Tema buvo plati, bet jaunieji 
diskutantai suteikėjai labai kon
kretų turinį, pareiškė daug pozi
tyvių projektų, iškalbingai lies
dami ir jautrų bendravimo su 
Lietuva klausimą, ir Olimpinių 
žaidynių boikotą, ir spaudos 
problemas, ir kt. Visų praneši
mai buvo pareikšti bepriekaišti- 
ne lietuvių kalba, eruditiškai. 
Šis jaunimas vertai ir gal su di
desniu efektu užims lietuvių vi
suomeninės ir kultūrinės veiklos 
pozicijas, vyresnei kartai palaips
niui jas paliekant.

Rytinėj sesijoj Leonardas Va
liukas platesniu pranešimu, 
“Lietuvos laisvinimo akcija per 
JAV kongresą”, nušvietė rezoliu
cijų įnešimo tvarką,. įvertino iki 
šiol pasirodžiusias rezoliucijas 
Pabaltijo laisvinimo klausimu, 
panagrinėjo — kaip, kartaisjabai 
netiksliai*,’mcrsų •sp&adzi patelkia 
tas rezoliucijas skaitytojui.

Popierinėj šeštadienio sesijoj, 
teis. Algiui Raulinaičiui mode
ruojant, buvo grupinės svarsty
bos “Helsinkio susitarimai tarp
tautinių ir Lietuvos interesų 
šviesoj”. Svarstybų dalyviai bu
vo rezistentas Romas Giedra, ra
šytojas Jurgis Gliaudą ir svečias 
iš Washingtono, dirbąs dabar 
valstybės departamente, kun. dr. 
Jurgis Šarauskas. Atskirais pra
nešimais, tarpusavio replikomis 
ir auditorijai klausiant, svarstybų 
dalyviai pateikė bendrą, platų, 
analitinį kontroversinio “.Hel
sinkio baigiamojo akto” povaiz- 
dį.

Disputantų pareiškimuose 
“baigiamasis aktas” — vis dėlto 
kontroversinis objektas. Jei su 
“baigiamojo akto” talka kai kada 
galima iškelti asmens teisių per
sekiojimą Sovietų valstybėj, iš 
kitos pusės tenka sutikti, kad tas 
pats “aktas” stengiasi “nutylėti” 
sovietinės aneksijos sukurtų sie
nų neteisėtumą, laikydamas 
kiekvieną klausimą dėl tų sienų 
vien tik “vidiniu šalies reikalu”. 
Klausimas, -ar tai tarptautinė 
naujo tipo sutartis, ar tik be
reikšmis savo pasekmėmis tarp
tautinis gerų norų deklaravimas, 
aiškinamas, kaip kam patinka. 
Vienaip ar kitaip — “Helsinkio 
baigiamasis aktas” yra peilis, į- 
smeigtas į Pabaltijo valstybių 
suverenumo atstatymo proble
mą.

Svečias kun. dr. J. Šarauskas 
pažymėjo savo pareiškime, kad 
jis reiškiąs JAV valstybės de
partamento nuomonę. Pagal tą 
nuomonę “baigiamasis aktas” 
turįs ir teigiamų bendrai taikai 
kvalifikacijų. Nėra ir abejonės, 
kad “baigiamasis aktas” tikrai 
“karo nekursto” ...

Kitą svarstybų dieną, sausio 
27, buvo mišios už LFB sambū
rio mirusiuosius narius ir LFB 
akcŲos talkininkus.

Po pamaldų svarstybos buvo 
tęsiamos. Svečias dr. Kazys 
Ambrozaitis kondensuotoj savo 
kalboj “Lietuvių Bendruomenė 
Lietuvos laisvinimo veikloj” pa
teikė plačią temos panoramą. 
Tai didžiulio ir energingo veiks
nio iniciatvvos kronika. Kartu 

ti pozicijų Lietuvos naudai ir 
neužgauti tų, kurie nori būti ko
votojais ir steigia atskalūniškas 
organizacijas.

Kun. dr. Jurgis Šarauskas su 
įtaigia retorika kalbėjo: “Neiš
naudotos galimybės Lietuvos 
laisvinimo veikloj”. Tai buvo 
pagrindinė simpoziumo pa
skaita. ši tema skatina mobili
zuoti visas progas, kurių gal ir 
nepastebim, kovoj dėl Lietuvos 
laisvės problemos judinimo. To
kių galimybių prelegentas turįs 
visą arsenalą. Apie tai jis savo 
laiku kalbėjo ir Vliko seime. 
Tarp daugelio galimybių, kurios 
daugiau formalinės, prelegentas 
pajudino lietuviško “lobby” ša
lies sostinėj įsteigimą. Jis tvirti
no, kad, tiktai pasamdžius profe
sinius “lobbyistus”, mūsų kovos 
prieš sovietinų okupaciją meto
dai atsistos ant profesinių bė
gių. Tai brangus, milijoninis pro
jektas, tačiau jo nauda, esą, ne- 
abegotina. Lietuviškojo “lobby” 
VVasHrftgtone vadovybė nebūti
nai turinti būti lietuviška. Svar
bu, kad tai būtų šios rūšies 
specialistai, politiškojo Wash- 
ingtono žinovai, galį visur pri
eiti, visada patirti, kas, kur, kada 
darytina. Šis pasiūlymas sudo
mino auditoriją, labiau iš skep
tiško požiūrio. JAV užsienio po
litikos katastrofos (Iranas, Afga
nistanas, Helsinkio aktas etc.) 
nebekursto pasitikėjimo ir lietu
viškojo “lobby” stebukladariš- 
kais metodais. O ir dabar JAV 
LB-nės ir kitų veiksnių ryšiai su 
kongresu ir Baltaisiais Rūmais 
neretai duoda geros, apčiuopia
mos naudos. Gi visų lietuviš
kų siekių ir rezervų mobilizaci
ja Madridui (taip, atrodo, “lob
by” darytų) gali būti tik iliu
zijos praradimas, kaip tai buvo 
po Belgrado . . .

Prelegentas tačiau iškėlė itin 
svarbų moralinį mūsų patriotinio 
užsiangažavimo momentą: jis 
pabrėžė, kad lietuvių išeivija da
bar taip materialiai ir finansiš
kai prakutusi, kad galėsianti pa
nešti stambius finansinius įna
šus į Lietuvos laisvės atstatymo 
talkos sąjūdį...

Įdomios diskusijos su auditori
ja pagilino ir įprasmino simpo
ziumo vertę.

Žurnalo Į Laisvę redaktorius 
Juozas Kojelis užbaigė politinių 
studijų savaiggalio programą 
savo pranešimu. Tai buvo pras
mingas, dalykiškas detalių ir vi
sumos susumavimas. Tai kartu 
didžiulė talka gausiai auditori- 

*jai atrasti ir suvokti renginio idė
jinę ir formalinę ašį. Šis Juozo 
Kojelio puikiai parengtas prane
šimas, pateiktas tuoj pat sim
poziumą baigus, yra tas moder
nus televizinių komentatorių ką 
tik pasakytos, sakysim, prezi
dento kalbos įvertinimas, ši žur
nalistiškai reportažiška naujovė 
tiri būti kiekvieno simpoziumo, 
kiekvienų kolektyvinių svarsty
tu susumavimas, įvertinimas, 
suradimas ašies kolektyvinių pa
reiškimų margumyne.

Tenka pripažinti — politinių 
studijų savaitgalis įnešė kažin 
ką nauja į mūsų politinį galvo
jimą.

B.Ž.
Į Red. na«h>hn —

— A. a. B. K. Balučio, Lie
tuvos ministerio, 100 metų gi
mimo sukaktis paminėta gruo
džio 30 Londone, šv. Kazimiera 
lietuvių bažnyčioj specialiom 
pamaldom. Bronius Kazys Ba
lutis yra gimęs 1879 gruodžio 
29 Seirijuose, Suvalkijos dzūkų 
krašte, o mirė 1967 gruodžio 30 
Londone.

— Kun. dr. Juozas Vaškas, 
MIC, vasario 4 minėjo 70 metų 
amžiaus sukaktį. Kun. J. Vai
kas, gimęs New Jersey, savo j#- 
venime yra ėjęs vienuolynų 
resniojo, vyriausio vienuolijos 
vadovo asistento, seminaąjos 
rektoriaus ir profesoriaus, DrtftP?* 
go ir Laivo redaktoriaus parei
gas. Plačiai visuomenei jis ypač 
pažįstamas kaip mielas misijų 
ir rekolekcijų vedėjas.

— Kun. Mykolas Tarvydis 
sausio 18 mirė Senuosiuose Tra
kuose. Velionis buvo gimęs 
1904. Baigęs Kauno kunigų se
minariją, kunigu įšventintas 
1931. Kurį laiką buvo vieninte
lės Maskvos katalikų bažnyčios 
rektorius, bet vėliau, valdžios 
sugrąžintas į okupuotą Lietuvą, 
dirbo Vilniaus arkivyskupijoj.

— Kun. Antanas Jančiauskas, 
Aukštosios Panemunės altaris- 
tas-pensininkas, mirė ir sausio 
24 palaidotas. Velionis bu
vo gimęs 1910, kunigu įšventin
tas 1937 Vilkaviškyje. Bolševi
kų kelerius metus buvo laikomas 
Sibire. Grįžo su palaužta svei
kata, bet liko kovotojas už tikė
jimo laisvę ir teises. Tai jau ant
ras šiais metais okupuotoj Lietu
voj miręs kunigas.

— Kompozitoriaus Juliaus 
Gaidelio Ketvirtąją Simfoniją 
Chicagos Simfoninis orkestras 
^ominavo Pulitzer premijai

— Pianisto Vytauto Smeto
nos rečitalis Londone įvyko sau
sio 16 Vignor Hali salėj. Pub
likoj dalyvavo nemaža Londono 
lietuvių. Sausio 19 V. Smetona 
Lietuvių namuose kalbėjo politi
nėmis temomis.

— Clevelande jaunimas ren
gia rekolekcijas kovo 7-9 Beau- 
mont stovyklavietėj. Rekolekci
jom vadovaus sesuo Ignė ir kun. 
J. Bacevičius, OFM. Informaci
jas teikia Zita Kripavičiūtė. Jos 
telef. 946-2527.

— C le vėl and, Ohio, Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos salėj vasario 24, sek
madienį, 4 vai. popiet kultū
rinės popietės programą atliks 
sol. Dalia Kučėnienė, su koncer
tais sėkmingai pasirodžiusi Tai- 
wane. Solistė reiškiasi ne tik 
lietuvių, bet ir amerikiečių mu
zikiniame gyvenime.

— Inž. R. Kudukis pakviestas 
būti senatoriaus Howard Baker, 
kandidatuojančio respublikonų 
sąraše į JAV prezidentus, rinki
minės kompanijos Clevelande 
koordinatorium.

— Jėzaus Nukryžiuotojo 
seserų vienuolija, turinti cent
rinius namus Brockton, Mass., 
neseniai ten pat baigė statyti se
nelių globos namus, pavadintus 
šv. Juozapo vardu. Namai bus 
atidaryti kovo 8, 4:30 vai. po
piet, dalyvaujant Bostono 
arkivyskupui kardinolui 
Humberto Medeiros, kuris šią 
įstaigą pašventins. Vienuolįjos 
generalinė vyresnioji yra Sesuo 
M. Artnunciata.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: B. Venslovas, Stoney Oeėk, 
Ont., Canada, I. Juozapavičius, 
Maspeth, N.Y., A. StrtpMkls, 
Woodhaven, N.Y., H. Starteris, 
San Jose, Calif. Užsakė kitiem: 
V. Gi v baustas, Brockton, Mnta 
— V.M. Grybauskas, GdesFrny, 
Conn., R. Račkauskas, DorveKter, 
Mass. — M. Žtargm, Skarosi, 
Mass. Sveikinam naujus skaity
tojus ir dėkojam užsakytajam. 
Naujiems skaitytajam Dubinta* 
ko prenumerata pirmiem nartam 
*11. IA J_1  u—



t baltimorės

Lietuva* -neprĮklsii ramybės 
atkūrimo minėjimą sėkmingai 
surengė Baltimorės Lietuvių 
Taryba ir Lietuvių Bendruome
nė. Pamaldose šv. Alfonso baž
nyčioj dalyvavo daug maldinin
kų. Popiet 1:30 vai. banketas 
pradėtas su himnais ir malda. 
Lietuvių posto 154 Amerikos le
gionieriai dalyvavo su savo vė
liavomis. Svečių tarpe buvo Ma- 
rylando gubernatorius Harry 
Hughes ir jo žmona, Baltimorės 
miesto burmistras W. Do- 
nald Schaeffer, senatoriai ir 
kongresmanė Barbara Mikulskį. 
Kalvelio tautinių Šokių grupė at
liko programos meninę dalį. 
Eva Migonis iš Washingtono pa
sakė pagrindinę- kalbą. Minėji
mo programa pasibaigė sekma
dienį, vasario 17, 2 vai. popiet 
Lietuvių salėj. Pagrindinė kal
bėtoja buvo dr. Elona Vaišnienė 
iŠ Connecticut. Meninę dalį atli
ko tautinių šokių grupės ir cho
ras Daina. Aukos, surinktos per 
pertrauką, pasiųstos organizaci

jom, kurios rūpinasi Lietuvos 
laisvinimo reikalais.

šv. Alfonso parapijos sodalie- 
tės kovo 2 per 8:30 vai. mišias 
bus apdovanotos ištikimybės 
dovanomis. Mišias aukos jų dva
sios vadas kun. A. Dranginis. 
Po mišių parapijos salėj bus pus
ryčiai ir metinis susirinkimas, 
kur bus renkama nauja valdyba 
ir aptarti ateities planai.

Lietuvių Svetainės šėrininkai 
rengia jautienos kepsnių balių 
sekmadienį, kovo 2, Lietuvių 
Svetainės kambariuose. Visi 
raginami iš anksto įsigyti bilie
tus pas šėrininkus. Be jautienos, 
bus ir kitų valgių. Šokiam gros 
geras orkestras. Bus loterija, kur 
bus galima laimėti visokių pre
mijų. Energingas Gordonas Ma
tulionis, loterijos vedėjas, visa
da turi ką nors įdomaus pa
ruošęs. Balius prasidės 1 vai. po
piet ir baigsis 6 v.v. Pelnas ski
riamas Svetainės reikalaųa^

Registracija į Šv. Alfonso mo
kyklą ir pirmosios komunijos 
klases vyksta visą kovo mėnesį. 
Visi raginami ir kviečiami savo 
vaikus siųsti į lietuvių Šv. Al
fonso parapijos mokyklą. Vai
kai, kurie dar nepriėmė pirmo
sios komunijos, šiomis dienomis 
ruošiasi tai vienai iš gražiausių 
dienų Šv. Alfonso parapijoj.

Jonas Obelinis

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

Jurgis Jankus, Kol esu čia, pa
sakojimai. 8 dol.

St. Yla, Lietuviškos šeimos 
tradicijos. 20 dol. Su persiunti
mu 21 dol. Vėl gaunama Dar
bininko administracijoj.

M. Bourdeaux, Land of Cross- 
es. 7 dol.

A. A. dail. Povilo Kaupo mono
grafija. 5 dol.

B. Stundžia, Burės ir varikliai. 
6 dol.

A. Landsbergis, Muzika įžen
giant į neregėtus miestus. No
velės. 6 dol.

R. Spalis, širdis iš granito, 
romanas. 10 dol.

A. Pakalniškis, Gyvenimo pa
kelės, prisiminimai,. 5 dol.

D. Jonaitis ir kiti, Postage 
Stamps of Lithuania. 15 dol.

Vi. Juodeika, Didžioji iliuzija, 
I-mas ir II-ras tomas. Su kietais 
viršeliais. Po 15 dol.

J. Purinas ir J. Palukaitis, 
Tautinės minties keliu. 13dol.

B. Krikštopaitis, Jūrų keliais. 
10 dol.

O. V. Milašius, Septynios vie
natvės. 4 dol.

Vysk. M. Valančius, Vaikų 
knygelė. 3 dol.

A. Rūgytė, Zanavykįja. II-ras 
tomas. 15 dol. Kietais viršeliais 
20 dol.

VI. Vįjeikis, Lietuvos istorijos 
vaizdai. Didelio formato, su gau
siom iliustracijom. Kaina 15 
dol.

Lithuanian Heritage, spalvo
tas įvairiausių lietuviškų pirki
nių Irtas togai Kaina 2 dol.

Sesuo O. Mikailaitė, Esame 
Dievo vaikai, religiniai prati
mai 9 A-.1

tMnniNiNinit
paremti aukojo

Dąririninko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

20 dol. — V. Cesnavičius, 
Richmond Hill, N.Y.

15 dol. — M. Nagys, Lemont, 
III.

13 dol. — A. Garbačiauskas, 
Chicago, III.

Po 12 dol. — kun. A Glevec- 
kas, Albany, N.Y., J. Mikonis, 
Richmond Hts., Ohio, prel. V. 
Balčiūnas, Thompson, Conn.

Po 7 dol. — K. Žvinis, Brook- 
lyn, N.Y., I. Sragauskis, Ham- 
burg, W. Germany, S. Barakaus- 
kas, Brooklyn, N.Y., E.Dietrich, 
Elizabeth, N.J., O. Bručas, St. 
Petersburg Beach, Fla., K. Ba- 
čanskas, Dorchester, Mass., A. 
Aidukas, Elmwood Tark, N.J., 
M. Ridikas, Afton, N.Y..S. Ever- 
lin, Hot Springs, Ark., N. Kara- 
sa, Denville, N .J., S. Latviūnas, 
VVolcott, Conn.,

Po 6 dol. — B. Draugelis, 
Brooklyn, N.Y., J. Vileniškis, 
Hilton, Australia, O. Žilius, 
Craftsbury, Vt.,

Po 5 dol. — M. Titienė, 
Cleveland Hts., Ohio, J. Kiaušas, 
Harrison, N.J., P. Radzevičius, 
Brockton, Mass., B. Neveraus- 
kas, Sterling Hts., Mich., M. Pa- 
valkis, Elizabeth, N.J., E. Mar
tišius, Wrentham, Mass.

Po 4 dol. — R. Svainauskas, 
Studio City, Calif., A. Dailidis, 
W. Hartford, Conn., M. Žukas, 
New London, Conn.

Po 3 dol. — V. Bagdonas, 
Detroit, Mich., V. Balsys, Doug- 
laston, N.Y., M. Dirmantas, Glen 
Cove, N.Y., M. Zakarevičius, 
Edmonton, Altą., A. Gureckas, 
Oxon Hill, Md., L. Banis, Cle
veland, Ohio.

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 

IŠMOKTI

Introduction to M ode m 
Lithuanian — 10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas
— 8 dol.

Lietuvių kalbos žodynas pa
veiksluotas — 6 dol. ■

Persiuntimas 50 c. Graži dova
na jaunimui ir suaugusiem viso
kiomis progomis.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

ATI DARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donata* Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE

METRO 9ENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtfe Avanue
Richmond HM, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamalca Ir Myrde Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais k Mbtadleniala.

SKAMBINTI: (212) 4414)909

Susitarti dM laiko Ir pasitikrinti kalnas 
----------------------—........... ■ . ............. .............. j

Anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY
(In EngHsh,318 pagos, prieš 8 dol.)

Agronomas te. Sinkevičiais* parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Grali fovaae draugėm amorūUstem. Knyga su 
ptesttelnte aptaaku, nuarėte patogiai suverta. 318 puti. Kakta 8 
dol. Darbininkas, 341 rtlghtend Mv<, Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “LNhsanlMt Cookory” už 8 doL Peratantlmas- 
Peetage M c.

Vardas, pavardė------ ---------------------- --------------------- -----------------

f...................................    ■

Po ' 2 deh — K-' Simanąvi- 
čius; Dorchester, Mas*., V.‘ R<»- 
vihraskas, Brooklyn, N.Y./ V. 
Jackūnas. Clearwater, Flą/ H. 
Butkus, Woodhaven, Nį¥.< B. 
Šakenis, Dorchester, Mass., J. 
Palubinskas, Baltimore, Md., dr.
C. Masaitis, Havre de Grace, 
Md., A. Eitmanas, West Pater- 
son, NJ., S. Lukauskas, Ft 
Myers, FUu, D. Linartas, Eliza
beth, NJ., J. Uldrikis, Po- 
ųuonock, Conn., V. Frankienė, 
Baltimore, Md., A. Jankauskaitė, 
Chicago, III., J. Sabulis, Wall- 
kill, N.Y., S. Ralys, Amsterdam,
N.Y., J. Kanapka, Waterbury, 
Conn., W. Calitis, Woodhaven, 
N.Y., E. Bublaitis, Woodhaven, 
N.Y., L. Daunoras, Medford, 
N.Y., M. Varneckas, Clark, N.J., 
M. Volskis, Brooklyn, N.Y., W. 
Yuska, Woodhaven, N.Y.

Po 1 dol. — V. Baras, Media, 
Pa., S. Sirvinis, Cleveland, Ohio, 
J. Skersys, Lawrence, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

Skara, Švedija. Komandinėse 
Europos pirmenybėse po dvie
jų ratų pirmavo Jugoslavija, bet 
trečiame Sovietų S-ga, stipriai 
įveikusi Švediją (6-2) pustaškiu 
pralenkė Jugoslaviją ir dabar pir
mauja su 14 tš., Jugoslavija 13.5, 
Bulgarija ir Vengrija po 11.5 
taško.

I rate: Sov. S. - Anglija 4-4, 
Vengrija — Švedija 3.5-4.5, Bul- 
garija-J ugoslavija 3-5, Čeko
slovakija — Izraelis 3-5.

II rate: Vengrija — Sov. S. 
4-4. Anglija — Bulgarija 2.5- 
4.5 (1). Jugoslavija-Cekoslovakija 
3.5-1.5 (3), Švedija — Izraelis 
25-2.5 (1).

III rate: Sov. S. — Švedija 6-2, 
Izraelis — Jugoslavija 2-5 (1), 
Čekoslovakija —■ Anglija 4.5-25 
(1), Bulgarija — Vengrija 4-4. 
Taigi, po trijų ratų pirmavo 
Sov. S-ga-14, J ugoslavija-13.5 (4), 
Bulgarija-11.5 (1), Vengrija-11.5 
tš.

Pasaulio jaunių 1980 pirmeny
bės įvyks Meksikoj. Rygoj dabar 
vyksta Sov. S. jaunių pinneny- 
bių finalas, kuriame dalyvauja 
15 jaunųjų meisterių ir viena 
didmeisterė pasaulio čempijonė 
Maja Ciburdanidzė. Po penkių 
ratų pirmavo Azmaiparašvili 
(Tbilisi), Gengis (Ryga) ir Psa- 
chis (Krasnojarskas), turėdami 
po 3.5 taško.

Dušenbėje, jaunių p-bėse vil
nietis A. Kveinys po 7 ratų tu
rėjo 5 tš., bet, pralaimėjęs du 
susitikimus, liko 14-tas, o V. Ma
lišauskas baigė dušimtu—5.5 taš-

■■k 2422 WCST MAnOUFTTE ROAO
CHKAGO. lUINOtS 60629 

PHONE: 312 925-6*97 

m mik Punšai hmm
1979 gruodžio mėn. įnašai
Santrumpa: atm. įn. — at

minimo įnašas. Suma, parašyta po 
pavardės, reiškia įnašų iš viso.

(Tęsinys iš pereito nrl)
1 x $101.66 — Lekys, Juo

zas ir Aldona, $201.66.
1 x $135.00 — Jonaitis, Juo

zas ir Marija, $540.00.
1 x $150.00 — Rumbaitis, 

Mečislovas ir Janė, $400.00.
1 x $155.00 — Zaunius, Do- 

vas, Nepriklausomos Lietuvos 
Užs. Reik, ministeris, atm. įn., 
šauliai, Vaclovas ir Augusta, 
Zaunius, Tomas Saulius ir Zau- 
niūtė, Giedrė Marija, $335.00.

2 x $175.00 — Bagdonas, Jo
nas, atm. įn. $175.00, Gasparė- 
nas, Kazys, dipl. inž., atm. įn. 
$175.00.

13 x $200.00 — Aušrotas, Bro
nius ir Veronika, $1,200.00, Bar
toševičius, Eugenijus, atm. įn., 
$300.00, Bielskus, Algirdas M., 
inž. $100.00, Gaudušas, Felicijo
nas (m. 1900) ir jo žmona Kli
mavičiūtė, Antanina ir dukterys

Poezija
Eilėraščius Marytė išmokdavo 

atmintinai. Skaityti nemokėjo, 
bet žinodavo, kuriame puslapyje 
koks eilėraštis. Kartą atsivertė 
knygutę ir skaito, vedžiodama 
pieštuku. Staiga pradėjo verkti.

— Kas atsitiko, Maryte? — pri
šoko mama.

— Eilėraštukas baigėsi, o rai
džių dar liko .. .

Prieš karą
Berniukas, pamatęs kine, kaip 

indėnai dažo veidus, paklausė 
tėvą, kodėl jie taip daro. Tė
vas atsakė, esą jie- ruošiasi ka
riauti.

Vakare berniukas pribėgo prie 
tėvo šaukdamas;

— Tėte, bėkime! Mama ruo
šiasi kariauti!

ko. Plungietė R. Pleikytė su 3 tš. 
baigė dvidešimt pirma.

Bostono tarpklubinėse M ET 
lygos rungtynėse (vasario 8) 
MIT viešėjo So. Bostono LPD 
klube ir įveikė lietuvių komandą 
3-1 su viena nebaigta.

BALTIC
TOURS

1980 M. KELIONĖS į LIETUVĄ

DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖS METAI

SVARAUS PRANEŠIMAS MOŠŲ KUJENTAM:

Mūsų skobiamo* kaino* yra tikros 1880 m. sezono kelionių kainos. Mos nensudofoine propa
gandos su porelių metų kainomis, o pastari pakeliant tarifą prieš Išvažiavimą. VleolfiteHo 
kalnų pakBhnas gali įvykti dM benzino kalnoo patarimo. Kaip karionių | Uetavą spoctallo- 
tal, mes stengiamos parapini! garimai pigesnes ImHoaes Uktovals.

Baltrušaitienė, Antanina (m. 
1920) ir Narbutienė, Veronika, 
atm. įn. $400.00, Jasiulevičius, 
Kazys ir Marija, $700.00, Jukne
lis Vytautas, Karėm, Nicholas ir 
Dana, $300.00Juknelytė, Rasa, 
$300.00, Mikšys, Petras ir Jani
na, $400.00, Milukai, Matas 
ir Emilija, atm. įn. $200.00, Pli- 
kaitis, Juozas M.D. ir Barbora, 
$3,000.00, Povilaitienė, Jadvy
ga, $400.00, Skirgaudas, J.. M.D. 
ir Sue, $300.00, Žukas, Stanis
lovas ir Stefanija, atm. įn., 
$600.00.

1 x $205.00 — Balsienė, Ona 
Birutė, atm. įn. $205.00

2 x $250.00 — Jusionis, John, 
M.D. ir Jadvyga, $1,700.00, Ig- 
natonis, Jeronimas, atm. įn., 
$515.00.

1 x $260.00 — Kasponis, Ro
manas, atm. įn., kun. $1,001.00.

8 x $300.00 — Ankudas, Stan
ley, M.D. $2,350.00, Dobro
volskis, Domas, atm. įn., 
$400.00, Gaudušas, Felicijonas 
ir Jadvga, $500.00, Gaudušas, 
Juozas (1904-1963), K^etonas, 
Raimundas ir Putramentaitė, 
Ona Stefanija, Gaudušų sūnus, 
atm. įn., $600.00, Kisielius, Al
fonsas, M.D. ir Enna, $1,900.00, 
Gleveckas, A.B., M.D.,
$3,100.00, Putramentas, Herku- 
lanas (m. 1898), žmona Tveijo- 
navičiūtė, Stefanija (m. 1880), 
sūnūs, Cesaris (m. 1900), Kons
tantinas (m. 1932), Mykolas (m. 
1934), dukterys Paulina, Kotry
na ir Zofija (m. 1942), Putramen- 
taitės, atm. įn. $800.00, Žoly
nai, Jonas ir Marija, atm. įn. 
$300.00.

1 x $350.00 — Račiūnienė, 
Elzbieta, atm. įn. $350.00.
. L x $400.00 —Naikelis, Juo

zas, $1,400.00.
1 x 425.00 — Rauba, Jonas ir 

Liuda, $1,010.00.
3 x $500.00 — Baltrušaitis, 

Andrius, $1,000.00, Majauskas, 
Vytautas, M.D. ir Vanda, $1,000. 
00, Musonis, Vytautas, M.D. ir 
Genovaitė, $1,000.00.

2 x $559.45 — Bernatonis, 
Tėvas Alfonsas, OFM Cap., 
$1,559.45, Šimkus, Stasys, Vo
kietija, $1,715.00.

1 x $600.00 — Juknelis, Ka
zys ir Jadvyga, $1,000.00.

1 x 3652.00 — Ruseckas, Juo
zas ir Elena, atm. įn., $1,000.00.

3 x 900.00 — Kažemėkaityte- 
Naujokienė, Prancišką, atm. įn^ 
$1,000.00, Petrauskaitė, Lilė-Ju
lija, atm. įn., $1,000.00, Šešto
kas, Aleksandras, dr., agrono
mas $1,000.00.

4 x $1,000.00 — Bieliauskas, 
Vytautas, PhD ir Danutė, M.D^ 
$2,500.00, Kaulakis, Alfonsas D./ 
atm. įn., $1,100.00, Mackus, Fe
liksas, atm. įn. $1,000.00, Sutkus, 
Viktoras, pik. ir Veronika, 
Vokietija, $6,025.00.

1 x $3,000.00 — Vygantas, 
Mindaugas, M.D. ir Auste, PhD, 
$12,000.00.

1 x $4,000.00 — X $8,000.00.
1 x $5,000.00 — Mataitis, Juo

zas ir Bronislava, testament. pa
likimas, $5,100.00.

I š viso 176 nariai — $40,380.56
Rašydami testamentus, neuž

mirškime Lietuvių Fondo, įra
šykime į testamentą numatytą 
sumą:

“LITHUANIAN FOUNDA
TION, A NON-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT, ILLINOIS 
CORPORATION, 2422W. MAR- 
QUETTE ROAD, CHICAGO 
ILLINOIS 60629”.

Lietuvių Fondas 1962—
1980.1.1 turėjo:

1. Pagrindinio kapitalo bruto 
— $1,651,400.43

2. Pajamų — $886,466.41
3. Per Pelno skirstymo komisi

ją, remiantis protokolais, lietu
viškiem reikalam (švietimui, kul
tūrai, premijom, stipendijom ir 
moksliniam veikalam) paskirs- 
tęs $643,819.50

Visi statykime Lietuvių Fon
dą, kad jis pasiektų 2 milijonus ir 
kasmet galėtų skirti lietuvybei 
daugiau kaip 150 tūkstančių do
lerių.

DEXTERPARK gBn 
£1 PHARMACY Q 

Wm. 4m*t*rt, B. B.
77-01 JAMAICA A\BmUB 

(Cw. ttrort) 
W*MMwa, N.Y. 114(1

WB DBLZVBR
MkNgan 2-4130

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį sutaupysite 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3600. Vak., savaitgaliais: 201 
654-3756.
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.t New Yorke vasario 5 rytą mi- 
_rė rašytojas-žurnalistas Juozas 

Petrėnas. Gyveno prie Bronxn 
fsaloje. Brpnze buvo pašarvotas. 
Atsisveikinimas buvo vasario 8, 
penktadienį, o vasario 9 išvežtas 

. į krematoriumą*.
t._ Buvo gimęs 1899 kovo 19 
Degučiuose, Utenos apskrityje. 
Mokėsi Utenoje, gimnaziją lan
kė Petrapilyje. Literatūrą studi- 

,(javo humanitarinių mokslų fa
kultete Lietuvos Universitete

s Kaune,. 1926-1927 Paryžiuje 
studijavo žurnalistiką.

., Juozas Petrėnas buvo žurna
listas profesionalas, dirbęs įvai
riuose laikraščiuose. Kai po pir- 

. mojo pasaulinio karo lietuvių 
literatūroje kilo “Keturių vėjų” 

^sąjūdis, kurio centrinė figūra bu
vo poetas Kazys Binkis, Juozas 
Petrėnas buvo žurnalo “Keturi 
vėjai” oficialus redaktorius, to 
sąjūdžio teoretikas. Literatūroje 

-jis reiškėsi Petro Tarulio slapy- 
. vardžiu (jo motina buvo Taruly- 
(tė).

Be “Keturių vėjų”, dar jis re
dagavo “Dieną”, “Dienos nau
jienas”, “Lietuvos naujienas”, 
‘humoro laikraštį “Kultuvė”. 
Karo metu patekęs į Vokietiją, 
taip pat reiškėsi žurnalistikoje.

Atvykęs į Ameriką, apsigy
veno Brooklyne, ilgesnį laiką 

įdirbo SLA susivienijimo centri
nėje įstaigoje, redagavo to susi
vienijimo laikraštį “Tėvynę’ , 
.1971-72 Montrealyje redagavo 
“Nepriklausomą Lietuvą”.

-o-

Pirmuosius beletristinius ban
dymus jis išspausdino “Skaity
muose” ir “Bare”. Originaliau 

’ ėmė reikštis. “Keturių vėjų” žur- 
nalę. Ten jis išspausdino “Nuo- 

' vakarių skiauterys”.
Žurnale buvo įsivedęs ekstra- 

į vagaritiŠką-skyBrij .TįŽodžių žvė- 
j rynaš“. ’ " Tftnfle^Sk^ėl^e su
rinkdavo 'panašiai skambančios 

< žodžius, kurie tarp savęs netu
rėdavo-jokio ryšio. Patys žodžiai 
savo skambėjimu ir savo turiniu 
turėjo sukelti skaitytojui tam tik
rus vaizdus. Pats autorius apie 
šį skyrelį taip rašė: “Jokios pras
mės ir jokios sentencijos! Tai 
šių žodžių linksmas tikslas. 
Laisvi ir nežaboti. Piliečiai, vėp- 
sokit.”

Štai vienas toks “Žvėryno” pa
vyzdėlis:

Aparatai preparatai ratai
Dalbos gungos kuokos buožės 

ir buržujai
Traukiniai skrituliai priekalai 

ir kaltai
Motorai notarai brizgilai 
Kuorai korsetai karosėliai 
Karbiuratoriaidemokratai . . .

Patersone, N. J., Kalėdų 
metu Sv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioje buvo pastatyta 
graži eglutė, kurią papuošė 
Angelė Rudžiauskienė iš 
Montrealio, Kanados. Ji ir 
stovi prie eglutės. Nuotr. M. 
Ručytės

A.A. JONUI MATULIONIUI
minis, jo žmonai dr. Anicetai, dukteriai dr. Juditai au teima 
Ir broliui agron. Antanui Matulioniui bv teima reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą Ir kartu liūdime.

A. R. Žukauskai

“Keturių vėjų” literatūrinei 
linkmei atstovauja jo pirmoji pa
sakojimų knyga “Mėlyno* kek 
nėc’VlIife&ta 1927. Sudėti 9 
pasakojimai. Čia ieškoma naujos 
formos, eksperimentuojama, im
presionistiniu būdu vaizduoja
mos detalės, išplečiamos meta
foromis.

Antroji knyga yra “Žirgeliai 
padebesiais”, išleista 1948 Vo
kietijoje. Knygoje yra keturi pa
sakojimai. Atvykęs į Ameriką, jis 
šalia įvairių redagavimų parašė 
stambų romaną “Vilniaus rū
bas”. Bet ir šis romanas beveik 
neturi intrygos ir veiksmo. Iš 
plėtotos detalės, prirašo net pus
lapių puslapius, kaip veikėjas 
nutveria durų rankeną ir atidaro 
duris.

Jo prisiminimai, kuriuos jis 
atsidėjęs rašė ir nebaigė, gali 
būti įdomūs ir apžvelgti gana 
dinamišką lietuvių literatūros 
laikotarpį.

Kaip rašytojas jis yra įdomus 
savo futuristiniais mėginimais, 
stilistinėmis priemonėmis, psi
chologinėmis detalėmis. Vertin
giausia jo knyga yra “Žirgeliai 
padebesiais”, (p.j.)

ELIZABETH, N.J.
Paminėta Vasario 16-oji

Vietos LB apylinkės valdyba^ 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo ir Lietuvos valstybės 
įkūrimo sukaktuves minėjo va
sario 10, sekmadienį. Tą dieną 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
bažnyčioj kun. Juozas Pragul- 
bickas aukojo mišias už Lietuvą 
ir pasakė gražų pamokslą apie 
pavergtos Lietuvos kančias, lais
vėj gyvenančių lietuvių mažė
jantį tautinį įsipareigojimą ir rei
kalą aukoti savo darbą ir ištek
lius greitesniam Lietuvos ne
priklausomybės atstatymui. 
Žmonių buvo susirinkusių žy
miai daugiau, kaip paprastais 
sekmadieniais ■_ per lietuviam 
skirtas mišias. Giedojo parapijos 
choras ir smuiku grojo Julius 
Veblaitis. Pamaldom pasibaigus, 
buvo sugiedotas Lietuvos him
nas.

Iš bažnyčios daugumas persi
kėlė į netoli esančią Lithuanian 
Liberty Hali namų salę, kur vy
ko tolimesnė minėjimo progra
ma. Čia kiek pavėluotai iškil
mes pradėjo LB apylinkės val
dybos pirmininkas Julius Veblai
tis, pasveikindamas susirinku
sius ir pakviesdamas kun. Pra- 
gulbicką sukalbėti invokaciją. 
Nuskambėjus giliai prasmin
giem invokacijos žodžiam, J. 
Veblaitis trumpiais sakiniais pub
liką supažindino su Šios dienos 
prelegentu, rašytoju, laikrašti
ninku ir visuomenės veikėju 
Vytautu Volertu. Prelegentas 
savo kalboj, šuoliuodamas per 
Lietuvos istorijos laikotarpius, 
iškėlė daug ne visiem žinomų 
Lietuvos istorijos įvykių ir as
menų, kurių vieni kaip žibintai 
Švietė permainingam istorijos 
kely, o.kiti tapo Lietuvos valsty
bės ir tautos griovėjais ir nai
kintojais. Baigdamas kvietė būti 
dosniais Lietuvos laisvės reika
lui, nes ir okupuota ir prievar
taujama tauta tam reikalui nepa
gaili savo įnašo, dėl kurio atskiri 
žmonės žiauriai nukenčia. Kalba 
buvo išklausyta su išskirtiniu 
dėmesiu, nors dėl nespėjusios į- 
Šilti salės klausytojai ir su žie
miniais apsiaustais nesijautė pa 
togiai.

Pagirti reikia Šios gerokai su
mažinusios kolonuos lietuvius, 
kad jų voš šimtas su viršum 
čia susirinkę sugebėjo laisvini
mo darbam sumesti per 1,500 
dol., kurių liūto dalis atiteko

Rašytojas Juozas Petrėnas 
kalba poeto Kazio Binkio 
minėjime, kuris buvo su
rengtas Brooklyne maždaug 
prieš dešimt metų. Nuotr. V. 
Maželio

LB-nei, o Vlikui buvo skirta per 
200 ir Altai per 150 dol. Aukos 
buvo renkamos pagal aukotojų 
apsisprendimą. Jų rinkimui va- 
3bvavo Albinas Stukas.

Meninę programą atliko solis
tė Ona Šalčiūnienė, šios valsti
jos, tik arčiau prie Philadel- 
phijos prigludusio Delrano gy
ventoja. Dviem išėjimais ji pa
dainavo tik lietuvių kompozito
rių kūrinius: Broniaus Budriū- 
no “Miegužėlio noriu”, Juozo 
Stankūno “Žiburėlį” ir “Miško 
eglę”, Jono Dambrausko “O, pa
klausykit”, Juozo Tallat-Kelpšos 
“Dainą apie Nemunėlį” ir Onos 
Metrikienės “Užburtus ginta
rus”. Jai akomponavo iš to pat 
miesto muzikė Frances Stankie- 
nė. Dainininkė susilaukė gražiai 
užtarnautų ir nuoširdžių plojimų.

Šeštadieninės V. Kudirkos 
mokyklos mokiniai Ramunė ir 
Rasa Kligytės, Matonis, Kristina 
Sruoginytė ir Monika ir Tomas 
šernai taisyklinga ir švaria kal
ba padeklamavo eilėraščių, o čia 
vis dar veikianti ir tautinių Šokių 
šventėj pasiryžusi dalyvauti tau
tinių šokių grupė Liepsna gyvai 
ir grakščiai pašoko kelis tauti
nius šokius. Akordeonais šokius 
palydėjo nuolatinės šios grupės 
ir šokėjos, ir akordeonistės Rū
ta Raudytė ir Emilija Skruody- 
tė. Grupei vadovauja Rūta Mic- 
kūnienė ir Debbie Didžbalytė.

Nors oras buvo gražus, be 
sniego ir nešaltas, tačiau ne visi 
jautė reikalą šiame minėjime pa
sirodyti. Čia nekalbama apie 
tuos, kurie dėl senatvės ar ligos 
negalėjo atvykti, bet reikia ti
kėtis, kad jie bent savo atsiųs
ta auka paliudys, jog dar nėra 
mirę savo tautai.

Salės išvalymu ir jos parengi
mu šiam minėjimui pasirūpino 
uolūs ir rūpestingi bendruome- 
nininkai Jurgis Miežaitis ir An
tanas Žindžius.

KJ.

- RELIGINĖS 
KNYGOS

Kun. K. Žitkus, Tau, Marija, 
rožinis. 3 dol.

Kun. J. Gutauskas, Dievo vai
kas. Maldaknygė vaikam. 2 dol.

Kun. V. Balčiūnas, Marijos pa
slaptis. Vertimas. 2 dol.

Prel. P. Juras, Didysis ramy
bės šaltinis. Maldaknygė. 3 dol.

Antanas Rubšys, Raktas į Nau
jąjį Testamentą, šv. Rašto ko
mentarai. I tomas — 8 dol., 
II tomas — 9 dol. Knygos į- 
rištos į kietus viršelius, gausiai 
iliustruotos.

Zenonas Igonis, Praeitis kalba. 
Kapeliono prisiminimai. 8 dol.

šios ir kitos knygos, lietuviš-

Šv. Petro lietuvių parapijos 
Žiniaraštyje skelbiama, kad šiais 
metais gegužės 11 parapijos su
sitikimo (reunion) šventėj bus 
paminėta parapijos 75 metų su
kaktis.

Kuri iš tikrųjų yra parapijos 
įsikūrimo data?

Lietuviai Bostone iki 1895 
pabaigos neturėjo savo bažny
čios ir eidavo melstis į lenkų ar 
kurią kitą. Buvo didelis noras į- 
sigyti savo bažnyčią, kur galėtų 
melstis sava kalba. 1895 gruo
džio 11 Petras Čaplikas nupir
ko žemės sklypą su pastatais So. 
Bostono E. 7-joj gatvėj, kur 
manė statyti bažnyčią. Bet po 
dviejų mėnesių — 1896 vasario 
11 —jis tą žemę pardavė Bos
tono arkivyskupijai, o arkivysku
pija tą nuosavybę perdavė kun. 
Juozui Griciui, kuris tuose pa
statuose įrengė salę mišiom lai
kyti, o kitame įrengė kleboniją. 
Tą bažnyčią pradžioj pavadino 
Šv. Juozapo vardu. Tie pastatai 
ir dabar tebėra. Viename yra 
koplyčia, kurioje yra laikomos 
mišios, o kitame name yra vie
nuolyno namai. Tas viskas pri
klauso Šv. Petro lietuvių parapi
jai.

Bostono lietuviai, nors tada 
ir nedaug jų buvo, norėjo 
turėti savo tikrą bažnyčią. Jie

---------  
atidarymas ! 1:30 vai. ryto 3-ėio 
aukšto salėj. Pietūs 12 vai. 2-ro 
aukšto salėj. 3 vai. vaidinimas 
“Snieguolė ir 7 Nykštukai”: Vai
dinimą režisuoja Paulina Kalvai- 
tienė, o piano palyda - 
Aldonos Lingertaitienės. Vai
dinime dalyvauja 30 vaidintojiĮ.

Be šios programos, mugėj, 
kaip ir visada, yra didelis pasi
rinkimas įvairių dalykų. Skautai- 
tės kviečia visus lietuvius j jų 
mugę pabuvoti su jais ir pasi
džiaugti mūsų jaunimu.

Atvyksta Atžalynas
Bostono Lietuvių tautinių šo

kių sambūris, vadovaujamas 
Onos Ivaškienės, rengia vakaru 
kuris įvyks kovo 8, šeštadienį, 
7 vai. vak. Lietuvių Piliečių 
Dr-jos salėj, 368 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. Vakaro progra
mą — dainų ir šokių pynę - 
atliks Atžalyno, iš Toronto, Ont, 
40 asmenų ansamblis. Po progra
mos bus vaišės ir šokiai, gro
jant latvių orkestrui. Bostono ir 
apylinkių lietuviai kviečiami da
lyvauti puikaus jaunimo pasiro
dyme.

Sūkurys gastroliuoja
Jaunimo ansamblio Sūkurio 

kanklių grupė, kuriai vadovauja 
mok. Aldona Lingertaitienė, at
liks meninę programą Nashua. 
N. H., kai ten vasario 24 
bus minima Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo sukaktis.

sudarė bažnyčiai statyti komite
tą, kuris turėjo rinkti pinigus ir 
rūpintis bažnyčios statyba. Ku
nigas Gricius norėjo, kad jis pats 
rinktų pinigus ir rūpintųs staty
ba. Kilo nesantaika tarp kunigo 
ir parapiečių.

1899 kovo 24 parapiečių Pra
no Žilvyčio, Petro Čapliko, Pet
ro Lazausko, Kazio Lapinsko ir 
Jono Ramanausko vardu buvo 
nupirkta žemė So. Bostone prie 
W. 5-tos gatvės, kur dabar yra 
parapijos bažnyčia. Tame sklype 
-fF "buvo pradėta statyti bažny
čia. Parapiečiai dirbo bažnyčios 
statyboj be jokiio užmokesčio, 
dažniausiai vakarais ir kitais 
laisvalaikiais, nes dienomis rei
kėjo užsidirbti duoną pragyve
nimui.

1901 bažnyčios statyba buvo 
baigta. Tada parapijos komitetas 
pradėjo lankytis pas Bostono ar
kivyskupą, prašydamas paskirti 
jiem kunigą. Kito lietuvio kuni
go čia nebuvo, tad arkivyskupas 
siūlė jiem tą patį kun. Gricių, 
kuris tebėjo klebono pareigas 
Šv. Juozapo bažnyčioje, 7-je gat
vėje. Komitetas jo nepriėmė. Jie 
norėjo atsikviesti kunigą iš Lie
tuvos. Taip ir buvo padaryta. 
1903 į Bostoną atvyko kun. Stan
kevičius. Parapijos komitetas 
pristatė kun. Stankevičių arki
vyskupui, prašydamas paskirti jį 
jiem klebonu. Arkivyskupas ne
sutiko ir vėl siūlė kun. Gricių, 
bet parapiečiai su tuo nesutiko. 
Taip bažnyčia buvo, bet ji sto
vėjo tuščia, nes nebuvo kunigo.

Kartą į Bostoną atvyko iš Ply- 
mouth, Pa., kun. Jonas Žilinskas. 
Praleidęs Bostone porą savaičių, 
vėl išvažiavo į Pennsylvaniją, 
bet netrukus grįžo ir buvo pa
skirtas tos naujos bažnyčios ir 
parapijos klebonu.

Šv. Petro bažnyčios atidary
mas ir pirmosios pamaldos įvy
ko 1904 sausio 31. Atidaryme 
žmonių buvo nedaug, nes kun. 
Žilinskas ją pašventino tik pats 
privačiai.

Iškilmingas bažnyčios pa
šventinimas įvyko 1908 rugsėjo 
7, Labor Day šventėj. Šventi
nimo apeigas atliko arkivyskupo 

t pagelbininkas vysk. G. Ander- 
son. Pašventiniman atsilankė ke
li tūkstančiai žmonių, net ir iš 
toliau. Procesijoj dalyvavo 23 
vėliavos, 9 orkestrai (benai). Jie 
buvo atvykę iš kitų' miestelių 
ir ėjo į bažnyčią labai iškilmin
gai. Bažnyčia netalpino visų su
sirinkusių.

P. Žičkus

Kaziuko mugė
Baltijos ir Žalgirio tuntų ren

giama tradicinė Kaziuko mugė 
įvyks kovo 2 Lietuvių Piliečių

L Bostono 
parengimų 
kalendorius -

Kaziuko mugė,-rengiama Bal
tijos ir Žalgirio tuntų, įvyks ko
vo 2 Lietuvių Piliečių dr-jos rū
mų salėse, So. Bostone.

Tautinių šokių sambūrio vaka- 
•• su programa įvyks kovo 8 
Vasyliūnų sonatų vakaras į- 

vyks First and Second Church 
Bostone, kovo 9.

Minkų radijo valandos 46 
metų sukakties koncertas ir iš
kiliosios New England lietuvai
tės balius kovo 23.

Laisvės Varpo radijo valandos 
pavasarinis koncertas įvyks ba
landžio 13, per Atvelykį, Lie
tuvių Piliečių dr-jos salėj, So. 
Bostone.

Motinos dienos minėjimas ge
gužės 4, sekmadienį, 3 vai. po- 
pietTautinės Sąjungos namuose, 
So. Bostone. Bus ir meno rank
darbių paroda. Rengia L.M.K.F. 
Bostono klubas.
LAISVĖS VARPAS Sekmadieniais 
11:30-12:00 vai. 1430 banga iš WWEL 
12:10-1:00 vai. 1400 banga iš WBET 
V*dėjs* Petras Viščini* 
173 Arthur St, Brockton, MA 02402 
T*l*f. (617) 586-7209

BOSTON, MASS. — WLYN 1360 
bango* sekm. nuo 1 Iki 1:30 vai. 
Vada S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, M***. 02127. Talef. 
264-0489. Parduodama* Darbinin
ką*. Dideli* lietuviškų knygų pasirinki
mą*.

‘A.ipber Į-Įdidays”
1980 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
iš BOSTONO/MEVV YORKO

MASKVA/VILNIUS:

kovo 20 
b*ik\idžk>3-

— $ 899.00
— JJ399.-06

liepos 15 
mgpIOčIo 7

— $ 999.00
— $ 999.00

baMMžlo 16 
gegužės 7

— $ 879.00
— $ 899.00

rųgpftHHo13 — $1199.00
(su Ryga)

gegužės 14 — $ 899.00 rugpjūčio 28 _ $ 999.00
gegužės 21 — $1199.00

(su Ryga)
rugsėjo 17 
rugsėjo 24

— $ 899.00
— $ 899.00

birželio 5 — ! 999.00 spalio 8 — $ 879.00
birželio 19 
birželio 23

— $ 999.00
— $ 949.00

gruodžio 26 _ $ 779.00

Visos grupės aplankys KAUNA ir TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie šių grupių galima jungtis Ii VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO - 
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS

M6MBER

BnnK-BY-mnii 
Postngepoid both muys

rimtis lutat BKINaiKMlIMis
Greitai, prieinamai, privačiai, augiai, nemoka
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings

Bank bodu. Ar jums nlkla pinigu* padėti į ban
ką ar juo* atsIHntt, ttlgsIM* atHkti narni* bet 

kuriuo laiku. JGų skanią gavę*, bankas tuoj į- 
traukia sumą | sąskaitą. Prisideda ir užteini- 

mes, kad ja*vpln6g*l pelno aukščiau alus
AVB procentus, 
HlB leidžiamus įstatymų.

lengvo taupytu Mb- 
do per paltą skambinkH Nr.

Donahue 268-2500
arba rašykit pėduotai* edreu*.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, P.O. Boxl15, South Boston, Mass. 02127 

Tei. 617268-8764

Norintiems atsikviesti gimines Ii Lietuvos tvarkome dokumentus 
asmeniškai ir paltu — paruošimas yra tik $30.00.

Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsienio agentūra, 
turinti daugiausia patyrimo kelionių organizavime, jau nuo 1960 
metų SĖKMINGAI ir RŪPESTINGAI išsiunčia visą eilę ekskursijų 
į LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis.

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIENĖ ir Albina RUDŽIŪNIENĖ

Prlces are based on double occupartcy and are subject to changes.



1980 vasario 22* Nr. 8 • DARIININKAS • 7

mirė rašytojas

.< i\ew i orite vasario o rytą mi 
_,rė rašytojas-žurnalistas Juozas 

Petrėnas. Gyveno prie Bronio 
.saloje- Brpnxe buvo pašarvotas. 
Atsisveikinimas buvo vasario 8, 
penktadienį, o vasario 9 išvežtas 

. į krematoriumą^ <
Buvo gimęs . 1899 kovo 

j Degučiuose, Utenos apskrityje 
Mokėsi Utenoje* gimnaziją lan
kė Petrapilyje. Lįteratflrą studi- 

,(javo humanitarinių mokslų fa
kultete Lietuvos Universitete 

(Kaune, z 1926-1927 Paryžiuje 
,(studijavo žurnalistiką.

Juozas Petrėnas buvo žurna
listas profesionalas, dirbęs įvai- 

r>riuose laikraščiuose. Kai po pir- 
. mojo pasaulinio karo lietuvių 
literatūroje kilo “Keturių vėjų” 

^sąjūdis, kurio centrinė figūra bu
vo poetas Kazys Binkis, Juozas 
Petrėnas buvo žurnalo “Keturi 
vėjai” oficialus redaktorius, to 
sąjūdžio teoretikas. Literatūroje 

^jis reiškėsi Petro Tarulio slapy- 
vardžiu (jo motina buvo Taruly- 

(tė).
Be “Keturių vėjų”, dar jis re

dagavo “Dieną”, “Dienos nau
jienas”, “Lietuvos naujienas”,

"Keturių

‘humoro laikraštį' “Kultuvė”.

pasakojimai. Čia ieškoma naujos 
formos, eksperimentuojama, im
presionistiniu būdu vaizduoja
mos detalės, išplečiamos meta-

Antroji knyga yra “Žirgeliai 
padebesiais**, išleista 1948 Vo
kietijoje. Knygoje yra keturi pa
sakojimai. Atvykęs į Ameriką, jis 
šalia įvairių redagavimų parašė 
stambų romaną “Vilniaus rū
bas”. Bet ir šis romanas beveik 
neturi intrygos ir veiksmo. Iš 
plėtotos detalės, prirašo net pus
lapių puslapius, kaip veikėjas 
nutveria durų rankeną ir atidaro 
duris.

Jo prisiminimai, kuriuos jis 
atsidėjęs rašė ir nebaigė, gali 
būti įdomūs ir apžvelgti gana 
dinamišką lietuvių -literatūros 
laikotarpį.

Kaip rašytojas jis yra įdomus 
savo futuristiniais mėginimais, 
stilistinėmis priemonėmis, psi
chologinėmis detalėmis. Vertin
giausia jo knyga yra “Žirgeliai

Rašytojas Juozas Petrėnas 
kalba poeto Kazio Binkio 
minėjime, kuris buvo su
rengtas Brooklyne maždaug 
prieš dešimt metų. Nuotr. V. 
Maželio

padebesiais”. (p.j.)
Karo metu patekęs į Vokietiją, . .... ■ ... ■ ■
taip pat reiškėsi žurnalistikoje.

.. , Atvykęs į Ameriką, apsigy- 
•vęno Brooklyne* ilgesnį laiką 

įdirbo S LA susivienijimo centri- 
,/iėje įstaigoje, redagavo to susi
vienijimo laikraštį “Tėvynę”, 

„,1971-72 Montrealyje redagavo 
.. “Nepriklausomą Lietuvą”.
i- -o-

Pirmuosius beletristinius ban
dymus jis išspausdino “Skaity
muose” „ir “Bare”. Originaliau 

’ ėmė reikštis. “Keturių vėjų” žur- 
į nalę. Ten jiš išspausdino “Nuo- 
- vakarių skiauterys”.

Žurnale buvo įsi vedęs ekstra- 
s vagaritiŠką^ĮBfflrij .‘AŽodžių žvė- 
| rynaš*^.' " Tžnfle p sp-

rinkdavęr^analiai skambančios 
< žodžius, kurie tarp savęs netu
rėdavo-jokio ryšio. Patys žodžiai 
savo skambėjimu ir savo turiniu 
turėjo sukelti skaitytojui tam tik
rus vaizdus. Pats autorius apie 
šį skyrelį taip rašė: “Jokios pras- 

-mės ir jokios sentencijos! Tai 
šių žodžių linksmas tikslas. 
Laisvi ir nežaboti. Piliečiai, vėp- 

. šokit.” '

Štai vienas toks “Žvėryno” pa
vyzdėlis:

Aparatai preparatai ratai
Dalbos gungos kuokos buožės 

ir buržujai '
Traukiniai skrituliai priekalai 

ir kaltai
Motorai notarai brizgilai 
Kuorai korsėtai karosėliai 
Karbiuratoriai demokratai. . .

Patersone, 7N.J., Kalėdų 
metu šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioje buvo pastatyta 
graži eglutė, kurią papuošė 
Angelė Rudžiauskienė iš 
Montrealio, Kanados. Ji ir 
stovi prie eglutės. Nuotr. M. 
Rūgytės

ELIZABETH, N.J.
Paminėta Vasario 16-oji

Vietos LB apylinkės valdyba 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo ir Lietuvos valstybės 
įkūrimo sukaktuves minėjo va
sario 10, sekmadienį. Tą dieną 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
bažnyčioj kun. Juozas Pragul- 
bickas aukojo mišias už Lietuvą 
ir pasakė gražų pamokslą apie 
pavergtos Lietuvos kančias, lais
vėj gyvenančių lietuvių mažė
jantį tautinį įsipareigojimą ir rei
kalą aukoti savo darbą ir ištek
lius greitesniam Lietuvos ne
priklausomybės ”0 Atstatymui. 
Žmonių buvo susirinkusių žy
miai daugiau, kaip paprastais 
sekmadieniais per lietuviam 
skirtas mišias. Giedojo parapijos 
choras ir smuiku grojo Julius 
Veblaitis. Pamaldom pasibaigus, 
buvo sugiedotas Lietuvos him
nas.

Iš bažnyčios daugumas persi
kėlė į netoli esančią Lithuanian 
Liberty Hali namų salę, kur vy
ko tolimesnė minėjimo progra
ma. Čia kiek pavėluotai iškil
mes pradėjo LB apylinkės val
dybos pirmininkas Julius Veblai- 
tis, pasveikindamas susirinku
sius ir pakviesdamas kun. Pra- 
gulbicką sukalbėti invokaciją. 
Nuskambėjus giliai prasmin
giem invokacijos žodžiam, J. 
Veblaitis trumpais sakiniais pub
liką supažindino su šios dienos 
prelegentu, rašytoju, laikrašti
ninku ir visuomenės veikėju 
Vytautu Volertu. Prelegentas 
savo kalboj, šuoliuodamas per 
Lietuvos istorijos laikotarpius, 
iškėlė daug ne visiem žinomų 
Lietuvos istorijos įvykių ir as
menų, kurių vieni kaip žibintai 
švietė permainingam istorijos 
kely, o.kiti tapo Lietuvos valsty
bės ir tautos griovėjais ir nai
kintojais. Baigdamas kvietė būti 
dosniais Lietuvos laisvės reika
lui, nes ir okupuota ir prievar
taujama tauta tam reikalui nepa
gaili savo įnašo, dėl kurio atskiri 
žmonės žiauriai nukenčia. Kalba 
buvo išklausyta, su išskirtiniu 
dėmesiu, nors dėl nespėjusios į- 
šilti salės klausytojai ir su žie
miniais apsiaustais nesijautė pa
togiai. ■ ' *

Pagirti reikia šios gerokai su- 
mažėjusios kolonuos lietuvius, 
kad jų vės šimtas su viršum 
čia susirinkę sugebėjo laisvini
mo darbam sumesti per 1,500 
dol., kurių liūto dalis atiteko

LB -nei, o Vlikui buvo skirta per 
200 ir Altai per 150 dol. Aukos 
buvo renkamos pagal aukotojų 
apsisprendimą. Jų rinkimui va- 
flbvavo Albinas Stukas.

Meninę programą atliko solis
tė Ona Šalčiūnienė, šios valsti
jos, tik arčiau prie Philadel- 
phijos prigludusio Delrano gy
ventoja. Dviem išėjimais ji pa
dainavo tik lietuvių kompozito
rių kūrinius: Broniaus Budriū- 
no “Miegužėlio noriu”, Juozo 
Stankūno “Žiburėlį” ir “Miško 
eglę”, Jono Dambrausko “O, pa
klausykit”, Juozo Tallat-Kelpšos 
“Dainą apie Nemunėij” ir Onos 
Metrikienės “Užburtus ginta
rus”. Jai akomponavo iš to pat 
miesto muzikė Frances Stankie- 
nė. Dainininkė susilaukė gražiai 
užtarnautų ir nuoširdžių plojimų.

Šeštadieninės V. Kudirkos 
mokyklos mokiniai Ramunė ir 
Rasa Kligytės, Matonis, Kristina 
Sruoginytė ir Monika ir Tomas 
Šernai taisyklinga ir švaria kal
ba padeklamavo eilėraščių, o čia 
vis dar veikianti ir tautinių šokių 
šventėj pasiryžusi dalyvauti tau
tinių šokių grupė Liepsna gyvai 
ir grakščiai pašoko kelis tauti
nius šokius. Akordeonais šokius 
palydėjo nuolatinės šios grupės 
ir šokėjos, ir akordeonistės Rū
ta Raudytė ir Emilija Skruody- 
tė. Grupei vadovauja Rūta Mic- 
kūnienė ir Debbie Didžbalytė.

Nors oras buvo gražus, be 
sniego ir nešaltas, tačiau ne visi 
jautė reikalą šiame minėjime pa
sirodyti. Čia nekalbama apie 
tuos, kurie dėl senatvės ar ligos 
negalėjo atvykti, bet reikia ti
kėtis, kad jie bent savo atsiųs
ta auka paliudys, jog dar nėra 
mirę savo tautai.

Salės išvalymu ir jos parengi
mu šiam minėjimui pasirūpino 
uolūs ir rūpestingi bendruome- 
nininkai Jurgis Miežaitis ir An
tanas Žindžius.

K.J.

Šv. Petro lietuvių parapijos 
Žiniaraštyje skelbiama, kad šiais 
metais gegužės H parapijos su
sitikimo (reunion) šventėj bus 
paminėta parapijos 75 metų su
kaktis.

Kuri iš tikrųjų yra parapijos 
įsikūrimo data?

Lietuviai Bostone iki 1895 
pabaigos neturėjo savo bažny
čios ir eidavo melstis į lenkų ar 
kurią kitą. Buvo didelis noras į- 
sigyti savo bažnyčią, kur galėtų 
melstis sava kalba. 1895 gruo
džio 11 Petras Čaplikas nupir
ko žemės sklypą su pastatais So. 
Bostono E. 7-joj gatvėj, kur 

' manė statyti bažnyčią. Bet po 
dviejų mėnesių — 1896 vasario 
11 —jis tą žemę pardavė Bos
tono arkivyskupijai, o arkivysku
pija tą nuosavybę perdavė kun. 
Juozui Griciui, kuris tuose pa
statuose įrengė salę mišiom lai
kyti, o kitame įrengė kleboniją. 
Tą bažnyčią pradžioj pavadino 
Šv. Juozapo vardu. Tie pastatai 
ir dabar tebėra. Viename yra 
koplyčia, kurioje yra laikomos 
mišios, o kitame name yra vie
nuolyno namai. Tas viskas pri
klauso Šv. Petro lietuvių parapi
jai.

Bostono lietuviai, nors tada 
ir nedaug jų buvo, norėjo 
turėti savo tikrą bažnyčią. Jie

D-jos salėse So. Bostone. Mugės 
atidarymas 11:30 vai. ryto 3-čio 
aukšto salėj. Pietūs 12 vai. 2-n» 
aukšto salėj. 3 vai. vaidinimas 
“Snieguolė ir 7 Nykštokai”rVai- 
dinimą režisuoja Paulina Kalvai- 
tienė, o piano palyda — 
Aldonos Lingertaitienės. Vai
dinime dalyvauja 30 vaidintojų.

Be šios programos, mugėj, 
kaip ir visada, yra didelis pasi
rinkimas įvairią dalykų. Skautai- 
tės kviečia visus lietuvius į jų 
mugę pabuvoti su jais ir pasi
džiaugti mūsų jaunimu.

Atvyksta Atžalynas
Bostono Lietuvių tautinių šo

kių sambūris, vadovaujamas 
Onos IVaškienės, rengia vakarą, 
kuris įvyks kovo 8, šeštadienį, 
7 vai. vak. Lietuvių Piliečių 
Dr-jos salėj, 368 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. Vakaro progra
mą — dainų ir šokių pynę — 
atliks Atžalyno, iš Toronto, Ont., 
40 asmenų ansamblis. Po progra
mos bus vaišės ir šokiai, gro
jant latvių orkestrui. Bostono ir 
apylinkių lietuviai kviečiami da
lyvauti puikaus jaunimo pasiro
dyme.

Sūkurys gastroliuoja
Jaunimo ansamblio Sūkurio 

kanklių grupė, kuriai vadovauja 
mok. Aldona Lingertaitienė, at
liks meninę programą Nashua, 
N.H., kai ten vasario 24 
bus minima Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo sukaktis.

- - ■ .'L ■

L
- ■ Bo$too» 
parenk 
kūlMritflMŪ - :

Kaziuko mugi, rengiama Bal
tijos ir Žalgirictumtų, įvyks ko
vo 2 Lietuvių lilie-čių dr-jos rū
mų salėse, So. losūone, t

Tautinių šokiiįsa mbčlrio vaka- 
: su prognuntįvyks kovo 8 --

Vasyliūnų sonatoj vakaras į- 
vyks First andSecond Church 
Bostone, kovo U.

Minkų radijo valandos 46 
metų sukakties koncertas ir iš
kiliosios New Ingtand lietuvai
tės balius kovoil

Laisvės Varporadijo valandos 
pavasarinis konerūas įvyks ba
landžio 13, per Atvelykį, Lie
tuvių Piliečių ir-jos salėj, So. 
Bostone.

Motinos dienos minėjimas ge
gužės 4, sekmatemį, 3 vai. po
piet Tautinės Sąrangos namuose, 
So. Bostone. Bus ir meno rank
darbių paroda. Kenkia L.M.K.F. 
Bostono klubas.
LAISVĖS VARPAS SikroiadlenlaU 
11:30-12:00 vai. 1d Pailga I* WWEL 
12:10-1:00 vai. 1410 bangai iš WBET 
Vedėjas Petras Vliilnla 
173 Arthur St, Brockton, MA 02402 
Tolef. (617) 586-72#

BOSTON, MAS! — MPLYN 1380 
bangos sekm. nio 1 iki 1:30 vai. 
Veda S. ir V. Minui, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Kita. 02127. Tolef. 
268-0489. Perdus imat Darbinin
kas. Didelis lietuvį Icnygaj pasirinki
mas.

A.A. JONUI MATULIONIUI
mirus, jo žmonai dr. Anicetai, dukteriai dr. Juditai au šelme 
Ir broliui agron. Antanui Matulioniui tu ftobaa reiškiame 
nuoširdžiausių užuojautų Ir kartu liūdime. .

* A. R. Žukauskai

Motuchen, N J.

a

RELIGINĖS 
KNYGOS

Kun. K. Žitkus, Tau, Marija, 
rožinis. 3 dol.

Kun. J. Gutauskas, Dievo val
kas. Maldaknygė vaikam. 2dol.

Kun. V. Balčiūnas, Marijos pa
slaptis. Vertimas. 2 dol.

Prel. P. Juras, Didysis ramy
bės šaltinis. Maldaknygė. 3 dol.

Antanas Rubšys, Raktas į Nau
jąjį Testamentą, šv. Rašto ko
mentarai. I tomas — 8 dol-, 
II tomas — 9 dol. Knygos į- 
rištos į kietus viršelius, gausiai 
iliustruotos. ‘ '
" Zenonas Igonis, Praeitis kalba. 
Kapeliono prisiminimai. 8 dol.

šios ir kitos knygos, lietuviš
kos plokštelės ir suvenyrai gau
nami Darbininko administra
cijoj, 341 Highland Blvd., Brook- 
lyn.N.Y. 11207.

sudarė bažnyčiai statyti komite
tą, kuris turėjo rinkti pinigus ir 
rūpintis bažnyčios statyba. Ku
nigas Gricius norėjo, kad jis pats 
rinktų pinigus ir rūpintųs staty
ba. Kilo nesantaika tarp kunigo 
ir parapiečių.

1899 kovo 24 parapiečių Pra
no Žilvyčio, Petro Čapliko, Pet
ro Lazausko, Kazio Lapinsko ir 
Jono Ramanausko vardu buvo 
nupirkta žemė So. Bostone prie 
W. 5-tos gatvės, kur dabar yra 
.parapijos bažnyčia. Tame sklype 
‘rf ^buvo pradėta statyti Bažny
čia. Pafapiečiai dirbo bažnyčios 
statyboj be jokiio užmokesčio, 
dažniausiai vakarais ir kitais 
laisvalaikiais, nes dienomis rei
kėjo užsidirbti duoną pragyve
nimui.

1901 bažnyčios statyba buvo 
baigta. Tada parapijos komitetas 
pradėjo lankytis pas Bostono ar
kivyskupą, prašydamas paskirti 
jiem kunigą. Kito lietuvio kuni
go čia nebuvo, tad arkivyskupas 
siūlė jiem tą patį kun. Gricių, 
kuris tebėjo klebono pareigas 
Šv. Juozapo bažnyčioje, 7-je gat
vėje. Komitetas jo nepriėmė. Jie 
norėjo atsikviesti kunigą iš Lie
tuvos. Taip ir buvo padaryta. 
1903 į Bostoną atvyko kun. Stan
kevičius. Parapijos komitetas 
pristatė kun. Stankevičių arki
vyskupui, prašydamas paskirti jį 
jiem klebonu. Arkivyskupas ne
sutiko ir vėl siūlė kun. Gricių, 
bet parapiečiai su tuo nesutiko. 
Taip bažnyčia buvo, bet ji sto
vėjo tuščia, nes nebuvo kunigo.

Kartą į Bostoną atvyko iš Ply- 
mouth, Pa., kun. Jonas Žilinskas. 
Praleidęs Bostone porą savaičių, 
vėl išvažiavo į Pennsylvaniją, 
bet netrukus grįžo ir buvo pa
skirtas tos naujos bažnyčios ir 
parapijos klebonu.

Šv. Petro bažnyčios atidary
mas ir pirmosios pamaldos įvy
ko 1904 sausio 31. Atidaryme 
žmonių buvo nedaug, nes kun. 
Žilinskas ją pašventino tik pats 
privačiai.

Iškilmingas bažnyčios pa
šventinimas įvyko 1908 rugsėjo 
7, Labor Day šventėj, šventi
nimo apeigas atliko arkivyskupo 

t pagelbininkas vysk. G. Ander- 
son. Pašventiniman atsilankė ke
li tūkstančiai žmonių, net ir iš 
toliau. Procesijoj dalyvavo 23 
vėliavos, 9 orkestrai (benai). Jie 
buvo atvykę iš kitų* miestelių 
ir ėjo į bažnyčią labai iškilmin
gai. Bažnyčia netalpino visų su
sirinkusių.

P. ŽiČkus

“Anjber jįolidayi”
1980 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
iš BOSTONO/NEW YORKC

MASKVA/VILMIUS:

kovo 20 — $ 899.00 liepos 15 —19*99.00
beiiiUūžto^- 
boldnežlo 16

— ^-B9t-«8 
-*'$ 879.00

rugpIGČIp 7 
rugpjūčio 13

-IS»9«.O0 
-!1 F99.00 ‘'

gegužės 7 — $ 899.00 (ssu Ryga)
gegužės 14 — $ 899.00 rugplūčio28 -I 999.00
gegužės 21 - $1199.00 rugsėjo 17 —I 8=99.00

(su Ryga) rugsėjo 24 -I 8-99.00
birželio 5 - ! 999.00 spalio 8 _ 1879.00
birželio 19 -$ 999.00 gruodžio 26 — 1779.00
birželio 23 - $ 949.00

Visos grupės aplankys KAUNĄ ir TRAKUS, bus lydlnoa vadovų. 
Prie šių grupių galima Jungtis Iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO — 
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS

M6MER

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, P.O. Box 116, South Boston, Kiša. 02127 

Tel. 617 268-8764

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos tvarkomdoKumantus 
asmeniškai ir paštu — paruošimas yra tik $30.00.

Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsietio agentūra, 
turinti daugiausia patyrimo kelionių organizavime,^ nuo 1960 
metų SĖKMINGAI ir RŪPESTINGAI išsiunčia visą eie ekskursijų 
į LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis.

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIENĖ ir Albina fBŽIUMIEMĖ

Prlces are based on double occupancy and are subjekto changes.

BnnKBvmiiL 
Postogeprad both lunys

Iliurk uitat BfllMDfrBHniKii

kuriuo laiku. J6sų siuntą gavęs, beakai tuoj h

ims, kad Ūsų pinigai

- \ Bank bėdų. Ar Jums reikia piniguu padėti | kn-

arba reėytlt paduotais adresais.

Pakeitęs adresų* rašyk admi
nistracijai, drauge pridėk ir savo 
senų adresų.

Kaziuko mugė
Baltįjos ir Žalgirio tuntų ren

giama tradicinė Kaziuko mugė 
įvyks kovo 2 Lietuvių Piliečių
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341 HIOHLANO BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kultūros Židinyje šį savaitgalį, 
vasario 23 ir 24, nėra jokios veik
los. Ateinantį savaitgalį, kovo 1, 
šeštadienį, pasirengimas Kaziu
ko mugei, kovo 2, sekmadienį, 
Kaziuko mugė ir jaunimo pa
maldos.

Jaunimo pamaldos rengiamos 
kovo 2 ryšium su Kaziuko mu
ge. Jos bus Kultūros Židinyje 
12 vai.

Izidorius ir Vytenis Vasyliūnai 
vasario 13 iš New Yorko iš
skrido į Kolumbiją, kur jie kon
certuos. Bus du smuiko jr forte
pijono koncertai, gi Vytenis Va- 
syliūnas atskirai duos vargonų 
koncertą. Grįžta vasario gale. Jų 
koncertas New Yorke bus kovo 2 
Camegie Recital salėje.

Smuikininkas Izidorius Vasy- 
liūnas ir pianistas dr. Vytenis 
M. V ašy liūnas rengia kamerinės 
muzikos koncertus New Yorke ir 
Bostone. New Yorke koncertas 
vyks kovo 2, sekmadienį, 5:30 
vai. vak. Camegie Recital Hali 
salėj, 154 West 57th St., Man
hattane. Bostone koncertas bus 
kovo 9, sekmadienį, 3 v: popiet 
The First and Second Church 
salėj, 66 Marlborough St., Bos
ton, Mass. Koncerto programoj 
bus klasikinė Mozarto sonata Es 
dur, romantinė Wolf-Ferrari so
nata G moli, lietuviškoji Jurgio 
Gaižausko sonata A moli.

N. Y. Liet. Dailininkų Sąjun
gos susirinkimas bus vasario 24, 
sekmadienį, 2 v. popiet dailinin
kų Aleksandros ir Vytauto Kašu
bų namuose, 43 W. 90 Street, 
Manhattane. Visi sąjungos nariai 
kviečiami dalyvauti.

Pianistės Aldonos Kepaląitės 
koncertas bus kovo 8, šeštadie
nį, 5:30 v.v. Camegie Recital 
salėje Manhattane. Programoje: 
Schumanno, Faure, Prokofiev, 
Chopino kūriniai. Rengia Nor- 
man J. Seaman.

Poetės Kotrynos Grigaitytės 
naujas eilėraščių rinkinys “Ma
rių vėjui skambant” atspausdin
tas pranciškonų spaustuvėje ir 
dabar baigiamas įrišti.

Algirdo Budreckio stambus 
veikalas apie Lietuvos Didįjį 
Kunigaikštį Algirdą pradėtas 
rinkti pranciškonų spaustuvėje; 
Knygą leidžia Simo Kudirkos 
šaulių kuopa, kuri prieš keletą 
metų sėimingai išleido Elenos 
Juciūtės knygą “Pėdos mirties 
zonoje”. Knyga rinkoje pasirodys 
vasaros pabaigoje ar ankstyvą 
rudenį.

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 23, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet bus transliuojamos dvi 
trumpesnės operos. Mascagni 
operos Cavalleria Rusticana pa-# 
statyme dainuos Kraft, Jonės, 
Lloveras, MacNeil, o Leoncaval- 
lo operos Pagliacci pagrindiniai 
solistai bus Malfitano, Bergonzi, 
MacNeil, Monk. Abi operas di
riguoja Woitach.

Medžiotojų ir žuvautojų klu
bas Aras savo narių susirinkimą 
šaukia vasario 24, sekmadienį, 
4 v. popiet Kultūros Židiny.

A. a. Marės Pesienės atmi
nimui pagerbti Sigitas, Vytenis, 
Kristina ir L$nna Rarrtanauskai, 
buvę “Giraitės” kaimynai, dabar 
gyveną Daytona Beach, Fla., pa
skyrė 20 dol. Lietuvių Katalikų 
Religinei Šalpai.

Ieškome darbščių, pasiryžu
sių asmenų tarp 18-? m. amžiaus, 
kurie norėtų kurti nuosavą bend
rovę — prekybą. Nuo Michigan 
iki rytinių JAV. Daug “bene- 
fits”. Reikia tiktai nebijoti 
plačiai žiūrėti į ateitį. Skambin
kite 517 784-4241 po 5 vai. vak.

Išnuomojamas kambarys pri
einama kaina gerame rajone. 
Skambinti 441-1215.

Moteris ieško buto Woodhave- 
ne ar Richmond Hill nuo ba* 

, landžio 1 arba vėliau. Skambin
ti 441-7403.

Great Necke, N.Y., Lietuvos 
nepriklausomybės šventės minė
jimas bus vasario 23, šį sekma
dienį. Laisvės Žiburio radijas 
netiksliai paskelbė, kad jis buvo 
vasario 16. Minėjimą rengia LB 
apylinkės valdyba. Invokaciją 
sukalbės Tėv. Placidas Barius, 
OFM, kalbą pasakys Paulius 
Jurkus. Meninėje programoje: 
dainininkių vienetas, vadovau
jamas muziko Mykolo Cibo, sol. 
Mečys Razgaitis ir kt. Po pro
gramos — vaišės.

Per New York Times radijo 
stotį vasario 14 buvo prisimin
ta Lietuvos nepriklausomybės 
artėjanti šventė. Programos ve
dėjas nobert Sherman bent ke
lis kartus tai paminėjo. Buvo 
transliuota lietuviška muzika: 
piršlio polka, A. Kepalaitė skam
bino J. Kačinsko Atspindžius, 
A. Stempužienė padainavo Un- 
čių trys pulkeliai, J. Stasiūnas
— Atlėks sakalėlis ir pabaigai — 
chorinė daina — Šėriau žirgelį. 
Vedėjas pažadėjo, kad artimoje 
ateityje bus daugiau lietuviškos 
muzikos.

New York County Committee 
of the Conservative Party va
sario 22 rengia tryliktuosius 
VVashingtono gimtadienio meti
nius pietus. Pagrindiniais kal
bėtojais bus Bruce Caputo ir 
Alfonse D’Amato, kandidatuoją 
konservatorių partijos vardu į 
JAV senatą. Pietų metu bus į- 
teiktas Simui Kudirkai specialus 
Bella V. Dodd vardo žymuo; 
Šis žymuo kiekvienais metais 
yra suteikiamas asmeniui, kuris 
ypač pasireiškia prieškomunisti- 
nėj veikloj ir atidengia komu
nistų kėslus. Iškilmės vyks vasa
rio 22, penktadienį, 6:30 vai. 
vak. The Seventh Regiment Ar- 
mory patalpose, Park Avė. ir 66 
St., Manhattane. Pietų kaina 30 
dol. asmeniui.

Į Laisvę žurnalo naujas nu
meris atspaustas pranciškonų 
spaustuvėje ir išsiuntinėtas skai
tytojams. Numeryje rašo: Jurgis 
Gliaudą — Rytojaus šaknys nū
dienoje, Linas Kojelis — Jau
nimo lietuviškas sąmoningumas, 
Vytautas Vaitiekūnas — Vatika
no Rytų politika, Stasys Raštikis
— Ateinantieji pakeičia išeinan
čius, dr. S.D. Dautartas — Nau
jos rezoliucijos JAV Kongrese, 
Jonas Palubinskas — Lietuvos 
Fronto Bičiulių Credo ir k. Re
daguoja Juozas Kojelis, leidžia 
Lietuvių Fronto Bičiuliai.

Skautai kviečia. Kas turi par
davimui gintaro dirbinių, audi
nių ir kitokios tautodailės ga
minių ir norėtų tai parduoti Ka
ziuko mugėj, prašomas kreiptis į 
Giedrę Kulpienę 846-1056 arba 
Ramutę Cesnavičienę 849-1581.

Dail. Prano Lapės kūrinių 
paroda New Yorke rengiama ge
gužės 3 ir 4 Kultūros Židinyje. 
Rengia LMK Federacijos New 
Yorko klubas. Pats dailininką'; 
praeitą savaitgalį buvo atvykęs į 
New Yorką, apžiūrėjo salę, kur 
bus jo paroda, aplankė savo bi
čiulius. Jis pastoviai gyvena 
Chamberlein, Maine, apie 80 
mylių į Šiaurę nuų Kennehunk- 
porto.

Dail. E. Zotovienės darbų 
paroda rengiama spalio 4-5 Kul
tūros Židinyje. Dailininkė gyve
na Juno Beach, Fla. Jos parodų 
rengia LMK Federacijos New 
Yorko klubas.

Kun. dr. Juozas Vaišnora, 
MIC, Marijonų vienuolijos 
generalinis postuliatorius, besi
rūpinąs arkivyskupo Jurgio Ma
tulaičio beatifikacijos byla, iš Ro
mos buvo atvykęs į Chicagą, kur 
dalyvavo dr. Antano Kučo kny
gos apie arkivyskupą Matulaitį 
pristatyme. Grįždamas į Romą, 
kun. dr. J. Vaišnora, buvo su
stojęs pranciškonų vienuolyne 
Brooklyne, pasisvečiavo kelias 
dienas, kankėsi ir Darbininko 
redakcijoje. Į Romą išskrido va
sario 12. Jis yra istorikas, para
šęs studijas apie Marijos garbi
nimą Lietuvoje, apie spaudos 
draudimo laikotarpį. Po karo pa
stoviai gyvena Romoje. Į Ame
riką atvyksta gana dažnai. Šių 
metų sausio 16 jam suėjo 75 
metai amžiaus.

Liet. KaL Moterų Sąjungos 
29 kuopos susirinkimas bus va
sario 24, šį sekmadienį, 12 vai. 
Apreiškimo parapijos salėje. Vi
sos narės prašomos dalyvauti.

NAUJAS MUZIKAS 
IŠ LIETUVOS

Vasario 8 Darbininko redak
cijoje atsilankė Haris Minsteris, 
kuris maždaug prieš mėnesį at
vyko iš-okupuotos Lietuvos. Į 
Ameriką jis imigravo su savo 
šeima.

Teko su juo pasikalbėti. Gimfe 
jis 1946 Plungėje. Ten užaugo, 
baigė vidurinę mokyklą. Vėliau 
pedagoginiame institute Šiau
liuose studijavo pedagogiką ir 
rengėsi būti muzikos mokytoju, 
specializavosi fortepijono ir 
akordeono klasėse.

Būdamas studentu, grojo Šiau
lių estradiniame orkestre. Daly
vavo “Vilniaus bokštų” estradi
nės muzikos festivaliuose ir 
1967-68 tapo tų festivalių lau
reatu.

Baigęs pedagoginį institutą, 
mokytojavo Vilniuje, mokė vai
kus groti akordeonu, vadovavo 

keliem estradiniam ansamb
liam, kurie turėjo gerą pasiseki
mą mieste, dažnai grojo lietuviš
kose vestuvėse.

Jis yra dar ir šachmatinin
kas, yra žaidęs Lietuvos rinkti
nėje komandoje ir dviejuose 
žurnaluose redagavo šachmatų 
skyrių.

Ir čia norėtų reikštis panašio
se srityse-estradiniame ansamb
lyje, mokyti jaunimą muzikos, 
šachmatų, groti lietuvių vestu
vėse ir net jas pravesti. Jo ad
resas yra toks: 34-20 79th Street, 
No. 1A, Jackson Heights, N.Y. 
11372. Tel. 212 651-4628.

Į VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI
Į 19-ąJ« New Yorko »kaučlų Ir skautų

NERINGOS IR TAURO TUNTU
KAZIUKO MUGĘ

kovo 2, sekmadieni, Kultūros Židinyje, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Jaunimo pamaldos — 12 vai., 
tuoj po pamaldų — mugės atidarymas

BUS — didėlis pasirinkimas audinių, gintarų, medžio 
dirbinių, žaislų Ir kitokių rankdarbių

VEIKS — N.Y. Skautams ramti komiteto 
valgykla Ir bufetas

— Vyt. skaučių “Auiros" d-vės kavinė
— Lėlių teatras, Įvairūs žaidimai, loterijos

LAUKSIME VISŲ!

NEW YORKO SKAUTĖS IR SKAUTAI

Lietuvos nepriklausomybės minėjimą užbaigiant, scenoje šoko N.Y. tautinių šokių 
ansamblis Tryptinis, kuriam vadovauja Jadvyga Matulaitienė. Baigęs šokius, 
visas ansamblis išsirikiavo scenoje. Nuotr. L. Tamošaičio

VIENUOLIKTOJI DAILĖS PARODA
Vienuoliktoji dailės paroda, 

rengta vasario 9-10 Kultūros Ži
dinyje, užėmė tik didžiąją salę. 
Mažoji salė buvo užleista Jauni
mo Sąjungai, kuri ten surengė 
fotografijos parodą. Taigi tuo 
pačiu laiku vyko dvi parodos.

Žmonių atsilankė nemažai. 
Daugiausia“'susirinko į parodos 
atidarymą — apie 200. Panašiai 
atsilankė ir į koncertą bei lite
ratūros vakarą.

Parodos dalyviai
Anksčiau buvo atskiras jau

nimo skyrius, dabar, kai apati
nė salė buvo užimta, jis buvo 
priglaustas didžiojoje salėje ir į- 
lietas į bendrą katalogą.

Šioje vienuoliktoje parodoje 
dalyvavo: Albina Ambraziejus — 
4 darbai, visi aliejus; Juozas 
Bagdonas — 4 abstraktai, alie
jus; Ilona Brazdžionienė — 7 
darbai, akrilis; Vsevolodas Do- 
bužinskis — 3 darbai, akrilis; 
Česlovas Janušas — 15 darbų, 
akvarelė ir aliejus; Paulius Jur
kus — 6 darbai, akrilis; Audro
nė Katinaitė — 5 įvairios tech
nikos darbai; Vytautas Kerbe- 
lis —• 1 darbas, aliejus; Birutė 
Kidolienė — 7 darbai, siuvinė
jimas ant tinklo; Aušra Kregž- 
dytė — 3 darbai, akrilis ant 
drobės; Vida Krištolaitytė — 2 
darbai, mišri technika; Norber
tas Lingertaitis — 4 darbai, si
dabro ir gintaro skulptūra, pa
puošalai; Anna S. Mažeika — 
4 darbai, mišri technika; Mar- 
lin Matuzas-Sears — 3 darbai, 
vitražai; Ramunė Rygelytė — 4 
įvairios technikos darbai; Jonas 
Rūtenis — 5 darbai, akrilis; 
Gražina Sakalauskienė — 3 dar
bai, foto technika; Vytautas Sa
kalauskas — 6 darbai, aliejus; 
Agis Šalpukas — 2 darbai, mišri

NEW YORKO VYČIŲ 12 KUOPA 
MINĖJO NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ

Lietuvos vyčių 12 kuopa iš
kilmingai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės šventę vasa
rio 3 Aušros Vartų parapijoj, 
Manhattane, N.Y.

Iškilmingos mišios buvo 11 
vai. Jas aukojo kun. Jonas Toma- 
lionis, kuris pasakė ir tai progai 
pritaikytą pamokslą. Aukų metu 
be vyno ir vandens dar atnešta 
Lietuvos Kat. Bažnyčios Kroni
ka, Lietuvos laukų varpos, lino 
audeklas, gintaras, medžio dro
žinys. Visas šias aukas padova
nojo Elena Šaulytė-Shields. Lo
tyniškas mišias giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas muziko 
MykoloCibo. Baigiant pamaldas, 
sugiedotas Lietuvos himnas.

Parapijos salėj visi buvo pavai-. 
Sinti kava ir pyragaičiais. Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tės minėjimą pradėjo Birutė Ja
nonis. Ji ir vadovavo visai pro
gramai. Sugiedotas Amerikos 
himnas. Invokaciją sukalbėjo 
kun. Jonas Tomalionis. Pradžioj 
Eufemija Cibienė paskaitė Ber
nardo Brazdžionio: Lietuvos 
vardas ir Prieš ryto aušrą, Jo
no Aisčio: Tėviškės žemelė. Iš 
Liet Kat. Bažnyčios Kronikos 
skaitė Juozas Remeika.

Tada su savo dainom pasiro
dė moterų grupė, kurią sudarė: 
Aldona Katinienė, Birutė Labu- 
tienė, Regina R^eckienė. Helen 
Matthews ir Eufemija CihlenA 
Jos padainavo šias dainas: tė

technika; Jonas Šukys — 14 
darbų, akvarelė; Zenonas Ūselis 
— 7 darbai, pastelė; Julius J. 
Valiūnas — 1 darbas, aliejus; 
Petras Vaškys — 5 dekoratyvi
nės vazos; Aras Vebeliūnas — 
1 vienas piešinys; Gina Vebeliū- 
naitė — 2 darbai, mišrios tech
nikos.

Dauguma parodos dalyvių jau 
gerai pažįstami iš kitų parodų, 
bet apie kai kuriuos noris šį bei 
tą pasakyti.

Malonu, kad Juozas Bagdonas 
nesididžiavo ir dalyvavo šioje 
parodoje. Jo abstraktai puikūs. 
Labai įdomūs tie, kur dėta tirš
tai dažo.

Ilona Brazdžionienė yra toli
miausia parodos dalyvė, net iš 
Los Angeles atsiuntė savo pa
veikslus. Ji daro savotiškai — 
pirma ji padaro reljefinį pavir
šių, o paskui uždeda dažą. At
rodo, lyg būtų iš medžio iš- 
drožusi negiliu reljefu. Temos 
visos lietuviškos. Nauja, kad ji į 
savo kompbzicijas įvedė tekstą, 
lyg kokioje grafikoje parašė ei
lėraščių posmus ar kelias eilu
tes.

Labai techniškai švariai sukur
ti V. Dobužinskio abstraktiniai 
kūriniai, kur vyrauja grakščios 
grafinės linijos.

Česlovas Janušas vėl atsklei
džia plačius Lietuvos laukus, 
kaimus, pajūrį. Parodą padėjo 
įrengti, o paskui apsirgo. Neda
lyvavo nei atidaryme, nei už
daryme.

Verti dėmesio ir Norberto 
Lingertaičio darbai. Puikios 
skulptūrėlės, sukurtos iš sidabro, 
gintaro, plastikos. Reikėtų jam 
dažniau dalyvauti tokiose dailės 
parodose. Jo darbai mažo forma
to, tai eksponuojant būtinai rei
kia stiklinėje dėžėje paslėpti. Ir

viškėlė — Broniaus Budriūno, 
Sesuo žydriųji Vilija — Alek
sandro Kačanausko, Šlama šilko 
vėjas — K. Žižiūno. Publikai dar 
pageidaujant, padainavo — Gy
venki, juokis ir mylėk — K. Ži- 
•žiūno. ''—-

Pagrindinę kalbą Šios šventės 
proga pasakė Elena Šaulytė- 
Shields, kuri yra daug pasidar
bavusi vyčių labui ir kuri visa 
širdim yra atsidavusi Lietuvos 
reikalam.-Pirma kalbėjo lietuviš
kai, paskui angliškai. Savo kal
boj palietė Lietuvos praeitį, kelią 
į nepriklausomybę ir išreiškė 
tvirtą tikėjimą į jos prisikėli
mą.

Tada visi susirinkę bendrai 
padainavo, vadovaujami Mykolo 
Cibo.

Pabaigoj maldą sukalbėjo kle
bonas kun. Jurgis Gurinskas. 
Baigta Lietuvos himnu. Elena 
Šaulytė-Shields ir Birutė Jano
nis dar buvo surengusios tauti
nių dirbinių parodėlę, o Juozas 
Remeika sukvietė mažiau mo
kančius lietuviškai ir taip jiem 
pravedė lietuvių kalbos pamoką. 
Dar vyčiai turėjo ir trumpą savo 
susirinkimą, kur buvo aptarta 
ateities veikla.

Po to vyčiai turėjo bendras 
vaišes. Jų metu buvo prisimin
ti ir šie gimtadieniai: ponios 
York, Janonio, Karta no wicz ir 
<v»’č»n Robert Balogh.

Euf. Cibienė 

prie gerų norų dabar publika ga
li skvernais nubraukti nuo stalo.

Vytautas Sakalauskas visai pa
sikeitęs. Didelio formato pa
veikslai — abstraktai, kur kom- 
ponuoijamos geometrinės for
mos. Puikūs darbai.

Petro VaŠkio vazos lyg kokios 
senoviškų pilių gyventojos. Vie
na su lietuvišku ornamentu. 
Techniškai padarytos puikiai. Iš
kalbingi ir puikūs kūriniai.

Pirmą kartą parodoje dalyva
vo: Aušra Kregždytė, Norber
tas Lingertaitis, Ramunė Ryge
lytė, Agis Šalpukas, Aras Vebe
liūnas. Gina Vebeliūnaitė.

Premijų mecenatai
Jau kelintą kartą JAV LB Kul

tūros Taryba skiria 300 dol. pre
miją. Dabar Kultūros Tarybos 
vadovybė pasikeitė. Tad džiugu, 
kad ir naujoji vadovybė pratę
sė tradicijas. Premija teko 
skulptoriui Petrui Vaškiui.

Dr. Juozas Kazickas paauko
jo 500 dol. premijoms. Iš tos su
mos buvo paskirta 300 dol. Čiur
lionio vardo premijai. Ji teko Vy
tautui Sakalauskui. Vienuoliktos 
dailės parodos 200 dol. premija 
teko V. Dobužinskiui.

Elena Mickeliūnienėf davė 
200 dol. premijoms. Tos premi
jos buvo — tradicinio meno — 
laimėjo Julius Šukys, jaunojo 
dailininko — laimėjo Audrė Ka
tinaitė.

Tautinės tematikos 100 dol. 
premijos mecenatai buvo Simo 
Kudirkos šaulių kuopa. Premija 
teko Ilonai Brazdžionienei. Mo
terų klubo 100 dol. premijos me
cenatas — LMK Federacijos 
New Yorko klubas. Premija teko 
Zenonui Ūseliui.

Populiarumo premiją sudėjo 
New Yorko LB apylinkės. Ją 
balsavo parodos lankytojai. Ati
teko Audronei Katinaitei. Šis 
sprendimas nebuvo idealus, nes 
Audronė dar tik pradeda. Dar
nėra įsitvirtinusi mene, neturi 
nei savito braižo, nei savito sti
liaus. Balsavę kažkaip nuverti
no visas dailininkų pastangas. 
Balsavo nedaug, dar balsai iš
siskirstė. Vargiai bereikėtų to
kios premijos kitoje parodoje. 
Reikėtų aptvarkyti ir patį bal
savimą, kad vienas asmuo gali 
tik vieną kartą balsuoti (reikėtų 
daryti balsuotojų sąrašus) ir bal
suoti už dailininką, ne už vie
ną kūrinį.

Parodos atidarymas
Iškilmingas parodos atidary

mas buvo vasario 9, šeštadienį, 
7 v.v. Atidarymą pradėjo LB 
apygardos pirmininkas Alek
sandras Vakselis, išryškindamas 
parodos pobūdį ir jos reikšmę. 
Pačią parodą atidarė Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis, 
pasakydamas kalbą. Dar sveiki# 
no.Tėv. Leonardas Andriejus, 
OFM. P. Jurkus priminė miru
sį dail. Adomą Varną ir rašytoją 
Juozą Petrėną. Jie pagerbti at
sistojimu.

Jaunimo premijas už fotogra
fiją paskelbė Jaunimo Sąjungos 
pirmininkas Raimundas Balsys. 
Premijos teko: pirmoji — Mary
tei Rūgytei, antroji Aušrai Bag
donavičiūtei, pagyrimo lapas Al
giui Norvilai.

Koncertas, literatūros vakaras, 
baigiamosios pastabos — kitą 
kartą. (p.j.)




