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AR ILGAI MASKVA RINKS MUM 
VYSKUPUS?
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 49

Valstybės sekretorius Haig ir 
Europos bendrosios rinkos vals
tybės pareiškė vėl prasidėjusiai 
Madrido konferencijai, kad Va
karai negali toliau tartis dėl 
bendradarbiavimo su Rytais, kol 
Sov. S-ga ir Lenkija nevykdo sa
vo jsipareigojimų, nustatytų 
baigminiame Helsinkio akte. 
Valst. sekretorius pažadėjo Len
kijai skubią ūkinę pagalbą, jei ji 
panaikins karo būklę'ir paleis vi
sus suimtuosius. Sov. S-gos de1 
legatas atsakė, kad Vakarai ne
turi teisės kištis į Lenkijos vi
daus reikalus.

Izraelis esąs pasiryžęs stam
biom karinėm jėgom pulti pieti
nį Libaną, jei palestiniečių te
roristai nesustabdys savo puoli
mų prieš Izraelį.

Ryšium su buv. prezidento 
Franklin D. Roosevelt 100 m. 
gimimo sukaktuvėm sovietų 
spauda nepaprastai jį garbino ir 
vadino “tikru realistu”, ugdžiu
siu bendradarbiavimą tarp JAV 
ir Sov. S-gos. Jam pagerbti bu
vo surengta kviestiem dalyviam 
akademija, buvo knygų apie jį 
parodos. Ta proga spauda gynė 
dabartinius Lenkijos įvykius ir 
nurodinėjo, kad prez. Roosevelt, 
gindamas Jaltos susitarimus, yra 
pareiškęs, kad Lenkija sudaro 
koridorių Sov. S-gai pulti.

Kenijos, Nigerijos, Sudano, 
Tanzanijos, Gvinėjos, Sierra 
Leone ir Mali užsienio reikalų 
ministeriai buvo sudarę planą 
sustabdyti karo veiksmam tarp 
Maroko ir Polisario partizanų 
dėl vakarinės Saharos, bet Maro
kas atsisakė su partizanais tar
tis.

JAV gynybos sekretorius 
Weinberger stengėsi įtikinti 
Saudi Arabiją susitarti dėl bend
ro Persijos įlankos valstybių gy
nimo nuo galimos Sov. S-gos 
atakos. Saudi Arabijai atrodo, 
kad šios srities taikai didesnį 
pavojų sudaro Izraelis, o ne Sov. 
S-ga, todėl po ilgų pasitarimų 
buvo sutarta sudaryti tik bendrą 
komitetą šiam klausimui studi
juoti.

Popiežius Jonas Paulius II 
pareiškė, kad tik visų teisių 
Solidarumo unijai grąžinimas 
galės išvesti Lenkiją iš krizės.

Egipto prezidentas Hosni 
Mubarak, lankydamasis JAV, 
pareiškė, kad Egiptas, ir atgavęs 
iš Izraelio Sinajaus pusiasalį, 
ties ir toliau su Izraeliu susi
pratimo ir draugiškumo tiltus, 
bet kartu pabrėžė, kad susitari
mas su Izraeliu dėl palestinie
čių autonomijos turi patenkinti 
nuosaikiųjų palestiniečių sieki
mus.

Jungtinių Tautų visuotinis 
susirinkimas, nežiūrint JAV di
delių pastangų, priėmė rezoliu
ciją, pasmerkiančią Izraelį dėl 
Golan aukštumų aneksijos ir 
reikalaujančią nutraukti su juo 
bet kokius santykius. Rezoliuci
ja privalomos galios neturi.

Lenkijos karo teismai skiria 
sunkias bausmes Solidarumo 
unijos nariam net ir už mažus 
nusikaltimus karo būklės nuo
statam, pvz. Gdynia mieste uni
jos narys Wladyslaw Jerzy 
Trzcinski buvo nuteistas kalėti 
9 metus tik už dalyvavimą stu
dentų susirinkime.

Britanija pasekė JAV pavyz
džiu ir paskelbė eilę ūkinių 
sankcijų Sov. S-gai ir Lenkijai.

Sov. S-gos prez. Brežnevas 
pareiškė, kad jis sutiktų 2/3 
sumažinti vidutinės tolinašos 
branduolinių raketų skaičių Eu
ropoj, jei ir JAV tą patį pada
rytų. JAV-bėm šis pasiūlymas 
yra nepriimtinas, nes tada Sov. 
S-ga turėtų daugiau raketų už 
JAV.

Susirūpinimas dėl naujų 
vyskupų

Du Lietuvos vyskupai — Juli
jonas Steponavičius ir Vincen
tas Sladkevičius—jau daugiau 
kaip dvidešimt metų sovietinės 
valdžios yra sukliudyti eiti ga
nytojų pareigas. Neteisėta vys
kupų tremtis yra didelis krislas 
sovietinio pretižo akyse. Todėl 
Maskva, atrodo, nori leisti abiem 
vyskupam eiti ganytojų pareigas, 
tačiau ta pačia proga tikisi pra
vesti į naujus vyskupus savo 
kandidatus. Šitos sovietinės val
džios pastangos ir kelia Lietuvos 
kunigam ir tikintiesiem didžiau
sią susirūpinimą. “LKB Kro
nika” gavo laišką su prašymu 
perduoti jį Šv. Tėvui. Štai laiško 
turinys:

Jo Šventenybei Popiežiui 
Jonui Pauliui II

S.O.S.
Šventasis Tėve, Jūsų Švente

nybės kalba, pasakyta “Solidaru
mo” pirmųjų metinių proga, pa
siekė daugelio širdis ir protus, 
o ypatingai tų, kurie daug kentė
jo ir tebekenčia.

Iš tikrųjų baisu, kad lenkų 
tauta neteko 6 milijonų savo 
vaikų — žuvo kas penktas pilie
tis. Mūsų maža tauta neteko 
600,000 — kas ketvirtas žmogus 
paaukojo savo gyvybę už Dievą, 
Bažnyčią ir Tėvynę. Todėl 
Lietuvos katalikai yra užsitarna
vę teisę klausti: asr ilgai Maskva 
rinks kandidatus į vyskupus? 
Mes norime vyskupų, kurie tu
rėtų gyvą tikėjimą ir didelę mei
lę, kurie sugebėtų vadovauti 
dvasiniam tikinčiųjų atgimimui. 
Mum nereikia valdiškų vyskupų.

Šventasis Tėve, nuraminkite 
Lietuvą ir paskirkite tik didžios 
dvasios vyskupus.

Lietuvos kunigai ir tikintieji

Reakcija prieš aktyvius kunigus
Pastaruoju metu labai su

aktyvėjo reakcija prieš aktyvius 
kunigus, siekiant juos sukompro
mituoti kunigų ir tikinčios liau
dies akyse. Šioje akcijoje akty
viausiai reiškiasi kunigai — KGB 
kolaborantai. Jie aktyviai sklei
džia paskalas, kad aktyvūs ku
nigai griauną kunigų vienybę, 
kad savo veikla galį užtraukti 
Bažnyčiai grėsmę, kad jie kirši
ną bedievius (diplomatijos keliu 
iš sovietinės valdžios pavyktų 
kur kas daugiau išsiderėti), kad 
aktyviųjų kunigų veiklos moty
vas — noras pasirodyti, kad jie 
esą išsišokėliai ir t.t. Lygiai taip 
argumentuoja ir kadriniai 
KGB pareigūnai. Jie aiškina, kad, 
jei ne “Kronika”, jei ne vadina
mieji kunigai — ekstremistai, 
Lietuvos Katalikų Bažnyčia tu
rėtų labai daug privilegijų. Jie, 
čekistai, Bažnyčiai norį gero, tik 
ekstremistai kliudą šitai pada
ryti.

Aktyviųjų kunigų diskredi
tavimu galbūt ruošiamas kelias 
būsimom represijom.

Kunigų seminarija pavojuje

Lietuvos katalikų 
pareiškimas

LTSR Konstitucija skelbia: 
“Bažnyčia Lietuvos TSR atskirta 
nuo valstybės” (50 str.). Spauda, 
radijas, televizija ir agitatoriai 
liaudžiai nuolat skelbia, kad ta
rybinė valdžia nesikiša į Bažny
čios vidaus reikalus. Deja, da
bartinė tikrovė mum, Lietuvos 
katalikam, kelia dabar didelį su
sirūpinimą.

Mum visiškai neaišku, kas 
šiuo metu yra tikrasis Kauno 
Kunigų seminarijos šeimininkas: 
Lietuvos vyskupai ar Religinių 
reikalų tarybos įgaliotinio įstai
ga? Pagal Bažnyčios įstatymus 
Kunigų seminarijos reikalus tu
rėtų tvarkyti vyskupai, o iš tik
rųjų juos labai dažnai tvarko 
tarybinės valdžios pareigūnai.

1980 m. rudenį Religijų reika
lų tarybos įgaliotinio įstaiga ne
leido priimti į seminariją 17 
kandidatų. Kiekvienais metais 
Kunigų seminarijos vadovybė 
turi pasiųsti Religijų reikalų ta
rybai stojančių į seminariją kan
didatų sąrašą, o ši — kai ką 
patvirtina, kai ką atmeta. Argi 
Kunigų seminarija ruošia parti
nius darbuotojus, kad valdžios
pareigūnai taria lemiamą žodį, 
kas gali joje mokytis, o kas ne?

1980 Religijų reikalų tarybos 
įgaliotinis P. Anilionis įsakė pa
šalinti iš seminarijos IV kurso 
klieriką Aloyzą Volskį. Panašiai 
tarybinės valdžios pareigūnai su 
Kauno Kunigų seminarijos auk
lėtiniais elgėsi per visą pokario 
laikotarpį. Dėl jų savivalės iš 
seminarijos buvo pašalinti klie
rikai: Juozas Giedraitis, Jonas 
Zubrus, Jonas Lauriūnas, Juo
zas Čepėnas, Petras Našlėnas, 
Vytautas Merkys ir daug kitų.

Tarybinės valdžios pareigūnai 
kandidatus į klierikus verbuoja

Clevelande sausio 24 Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos salėje įvyko kon
certas. Clevelando filharmonijos orkestras, vadovaujamas W. Slocum, atlieka Lincolno 
Portretą. Poetas Stasys Santvaras skaito Lincolno kalbą. Nuotr. V. Bacevičiaus

AMERIKIEČIŲ DIENRAŠTIS 
APIE STREIKUS ESTIJOJ

Amerikiečių dienraštis The 
Christian Science Monitor iš
spausdino savo korespondento 
Švedijoj pranešimą apie Estijoj 
įvykusius simbolinius pusės va
landos streikus gruodžio, sausio 
ir vasario mėnesių pirmomis 
darbo dienomis.

Korespondentas pažymi, kad 
po sausio 4-os dienos streiko
Taline buvę tikrai suimti 150 
žmonių. Žymus estas chirurgas 
dr. Roose buvęs pašalintas iš 
pareigų Mustama ligonėnėj. Mi
licija žiauriai sumušusi jaunuolį 

-Heiki Ahonen, kuris buvo su
gautas dalinant streiką skatinan
čius lapelius. Tuose lapeliuose 
buvo reikalaujama neišvežti 
maisto produktų iš Pabaltijo 
valstybių, paleisti politinius ka
linius, vykdyti Helsinkio susita
rimus, atitraukti kariuomenę iš 
Afganistano, užbaigti kišimąsi 
į Lenkijos vidaus reikalus. Taip 
pat buvo reikalaujama su
trumpinti karinės tarnybos laiką.

Korespondentas patvirtina 
spaudos agentūrų paskelbtą in
formaciją, kad pirmuosiuose 

darbui tokiuose valdžios orga
nuose, kurie Bažnyčią ne stato, 
apgriauna. Šitai galėtų paliudyti 
ir kiekvienas drąsus, jaunas ku
nigas. Tokiu būdu kandidatai į 
seminariją ir klierikai šantažuo
jami, trukdoma jiem ruoštis ku
nigystei, žlugdoma jų dvasia, 
o kartais sugriaunama net jų fi
zinė sveikata.

Valdžios pareigūnų kišimosi 
į Kauno Kunigų seminariją ne
galima nei paslėpti, nei patei
sinti. Todėl mes reikalaujame:

1. Nuo 1981 metų panaikinti 
Kauno Kunigų seminarijai bet 
kokius apribojimus, kad į ją ga
lėtų įstoti visi norintieji tapti 
kunigais.

2. Netrukdyti Lietuvos vysku
pam skirti Kunigų seminarijai 
tinkamą vadovybę bei profesū
rą.

3.Įsakyti valdžios organam ne
šantažuoti kandidatų bei klieri
kų ir neversti jų dirbti prieš są
žinę ir Bažnyčios interesus.

Po šiuo pareiškimu pasirašė 
tikintieji: Šakiuose — 1459, 
Griškabūdyje — 676, Kybartuo
se — 1817, Kudirkos Naumies
tyje — 922, Sasnavoje — 288, 
Patilčiuose — 105, Kaune — 
2816, Alvite — 979.

Pareiškimas buvo pasiųstas 
partijos pirmajam sekretoriui P. 
Griškevičiui, ministrų tarybai ir 
Lietuvos vyskupam.

trijuose streikuose Estijoj daly
vavo daugiau žmonių, negu bu
vo manyta. Trumpi darbo nu
traukimai įvykę taip pat ir kai 
kuriose Latvijos bei Lietuvos 
vietovėse.

JIEM REIKIA LAISVOJO 
PASAULIO PAGALBOS

Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybė privalo padvigubinti 
savo pastangas užtariant Sovietų 
Sąjungoj persekiojamus žmo
gaus. teisių gynėjus. Tai pažymė
jo amerikiečių delegacijos Mad
rido konferencijoj pirmininkas 
ambasadorius Kampelmann, 
VVashingtone kalbėdamas Euro
pos saugumo ir bendradarbiavi
mo komisijos posėdy. Komisijai 
yra pavesta tikrinti, kaip yra 
konkrečiai įgyvendinami Hel
sinkio konferencijos baigiamojo 
akto skelbiami principai. Jos po
sėdis įvyko ryšium su dvejų 
metų sukaktim nuo akademiko 
Sacharovo ištrėmimo iš Maskvos 
į Gorkį.

Nepriklausomybės šventė — 
Vasario 16-oji — visados ga
lioja visiems lietuviams, tiek so
vietų okupuotoje Lietuvoje, tiek 
užsienyje.

Lietuvos valstybės atstatymas 
buvo paruoštas daugelio tautos 
kartų, kurios savo dvasioje išsau
gojo tautines tradicijas, gimtąją 
kalbą, didingos senovės valsty
binę idėją, šitokiomis aplinky
bėmis atgijo Lietuvos valstybė, 
niekam negrasindama ir turinti 
vieną tikslą: tautos gerovę bei 
pažangą.

Bet tai nesulaikė Maskvos 
bolševikinės vyriausybės. Ji tuo
jau puolė Lietuvą, siekdama 
sunaikinti jos nepriklausomybę 
ir įjungti ją į bolševikų valstybę. 
Tas pasikėsinimas buvo Lietu
vos atremtas ir užbaigtas taikos 
sutartimi.

Toji sutartis buvo smurtu su
laužyta 1940 metais, Hitlerio ir 
Stalino susitarimu. Sovietai 
žiauriai puolė Lietuvą, ją oku
pavo ir surengė įprastą sovie
tams komediją: sovietinius rin
kimus, kuriuose dalyvavo ir 
okupacinė kariuomenė.

Šitaip buvo sudaryta vadina
moji sovietinė Lietuvos respub
lika, kurioje po karo žuvo tūks

PUOLA PROTESTUOJANČIUS 
KUNIGUS IR TIKINČIUOSIUS

Religinių reikalų tarybos įga
liotinis Petras Anilionis sausio 
11 per Vilniaus radiją atmetė ir 
pasmerkė Panevėžio vyskupijos 
kunigų laišką ir Telšių vyskupi
jos tikinčiųjų pareiškimą, ku
riuose buvo protestuojama prieš 
KGB kišimąsi į Kauno kunigų 
seminarijos reikalus. Šie doku
mentai buvo išspausdinti LKB 
Kronikos 49 numery (1981.IX.

Lenkijos vyriausybė sudarė 
planą krašto ūkiniam ir politi
niam gyvenimui tvarkyti. Planas 
siekia padaryti Lenkiją nepri
klausomą nuo Vakarų ir pajė
giančią pasigaminti visą jai rei
kalingą maistą. Planas pripažįs
ta ir unijas, bet jos turėtų būti 
pajungtos krašto konsolidacijai 
ir socialistinei demokratijai.

Ambasadorius Kampelmann 
iškėlė ne tik akademiko Sacha
rovo, bet ir daugelio kitų žmonių 
Sovietų Sąjungoj ryžtingą veiklą, 
ginant pagrindines žmogaus tei
ses bei laisves. Daugelis jų 
yra dėl to persekiojami ir net 
kalinami, pažymėjo ambasado
rius, dėl to jiem reikia laisvo
jo pasaulio pagalbos.

Corta Rica prezidentu buvo 
išrinktas nuosaikios Tautinio iš
laisvinimo partijos kandidatas 
Luis Alberto Monge. Aštri ūki
nė krizė sudaro kraštui pavojų 
būti įveltam į centrinėj Ameri
koj vykstančius neramumus. 

tančiai patriotų partizanų ir ku
rios priespaudoje dar šiandien 
vargsta mūsų tauta ir kenčia 
Bažnyčia. Tačiau mes nepriva
lome manyti, kad tai galutinis 
Lietuvos klausimo sprendi
mas.

Smurtas tarptautiniuose 
santykiuose yra galimas tol, 
kol tarptautinė bendruomenė 
yra dezorganizuota, kaip da
bar, kol neaišku, ar tai bend
ruomenei rūpi daugiau Sibiro 
dujų tiekimas Europai, ar Euro
pos sutvarkymas civilizuotų 
žmonių priimtais dėsniais, šian
dien jau yra paaiškėję, jog ne
pakanka nei sutarčių, nei Jung
tinių Tautų, nei Helsinkio 
ar Madrido pasitarimų, jei turi
ma reikalo su sovietais, ignoruo
jančiais bet kuriuos teisės ir mo
ralės dėsnius. Tai įrodo ir pasku
tiniai įvykiai Lenkijoje ir Afga
nistane.

Šiandien, švenčiant Lietuvos 
nepriklausomybės šventę, aš šir
dingai sveikinu mūsų brolius ir 
seseris Lietuvoje, kviesdamas 
nenustoti vilties, kad mūsų kraš
tas atgaus nepriklausomybę. Ir 
lygiu būdu sveikinu užsienio 
lietuvius ir lietuves, veikiančius 
mūsų brangios tėvynės nepri
klausomybei atstatyti.

18), bet Anilionis minėjo tik 
“klerikalinį Vatikano radiją”.

Įgaliotinis tvirtino, kad semi
narijos vidinės taisyklės sudary
tos nepriklausomai nuo valstybės 
įstaigų, kurios esą nesikiša į 
seminarijos vidaus reikalus. Ta
čiau, pabrėžė jis, valstybės or
ganai turi teisę reikalauti, kad 
seminarijoj nerastų prieglaudos 
“priešiški elementai”, t.y. “reli-
giniai ekstremistai” ar sovietinių 
įstatymų “laužytojai”. Jis 
paminėjo klieriką Volskį, kuris 
buvęs įsivėlęs į “antivisuome
ninę veiklą” ir klierikų tarpe 
skleidęs “antisovietinius gan
dus”. Todėl religinių reikalų ta
rybos įstaiga “pasiūliusi”, kad 
jis būtų pašalintas iš semina
rijos. O 1981 rugpjūčio 28 pats 
Volskis prisipažinęs, kad, studi
juodamas Kauno kunigų semina
rijoj, jis buvo padaręs “politi
nių klaidų”, ir pasižadėjęs ateity 
elgtis kaip dera “klierikui ir pi
liečiui”.

Anilionis apkaltino protestų 
autorius ir inspiratorius “šmeiž
tais”, “tikinčiųjų kurstymu prieš 
sovietinius įstatymus” ir tų įsta
tymų laužymu. Anot jo, prie Va
tikano radijo mikrofonų sėdi 
“aršūs antikomunistai” ir “so
cialinės sistemos priešai”.

Anilionio pareiškimas svar
bus keliais atžvilgiais. Jis patvir
tina Lietuvos pogrindžio spau
dos ir patriotinių bei religinių or
ganizacijų teiginius, kad sovietų 
pareigūnai kišasi į Bažnyčios ir 
ypač seminarijos reikalus. Ani
lionis, kaip ir sovietų spaudos 
organai, vis dar nedrįsta minėti 
pirminio protestų šaltinio, LKB 
Kronikos ir kitų pogrindžio lei
dinių, bet jau nebegali jų skel
biamos informacijos ignoruoti, 
kaip anksčiau. Įgaliotinio tonas 
ir nesiskaitymas su faktais aki
vaizdžiai rodo, kad politinė sis
tema Lietuvoj nėra pasikeitusi
nuo Stalino laikų.

(Elta)

Surinamės (buv. Olandijos 
Gvinėjos) prezidentas Hendrik 
R. Chin A Šen, šliejęsis prie 
socializmo ir Kubos, buvo ka
riuomenės nuverstas. Kraštą val
do 4 narių tautinė karinė tary
ba, kurios pirmininku yra armi
jos vadas pik. Itn. Deysi Bou- 
terse.

Sirįjoj buvo išaiškintas 
sąmokslas jos prezidentui nu
versti. Esą 25 karininkai buvo 
sušaudyti, o 175 — areštuoti.

JAV yra pasiryžusius leisti Ki
nijai pirkti aukštesnės technolo
gijos reikmenis.
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

vaikams pateikė G. Butkaus ir 
M. Brėdikytės parašytą vaidini-

pati bendraautorė M. Brėdikytė. 
Dailininkė — R. Muraškaitė.

— Į pavergtos Lietuvos pir
maeiles plaukikes, be jau pagar
sėjusios Linos Kačiušytės, šie
met iškilo dar Aįikutė Buzely
tė, Maskvos plaukimo varžybose 
praėjusiais metais laimėjusi 
aukso medalį. Ji yra vienos Vil
niaus vidurinės mokyklos dešim
tos klasės mokinė. Sporto laik-

Savaitės 
Įvykiai

Vatikanas pareiškė, kad Va
tikano ir Britanijos diplomatinių 
atstovybių paaukštinimas galįs 
paskubinti Romos katalikų ir 
anglikonų Bažnyčios susijungi
mą.

Valstybės departamentas pa
skelbė, kad Iranas yra sulaikęs 
6 amerikiečius ir laiko juos 
kalėjime be jokio kaltinimo.

Prez. Reagan pasiūlė Sov. S- 
gai išmontuoti jos turimas Eu
ropoj vidutinės tolinašos rake
tas, o JAV tada atsisakytų iš
dėstyti Europoj naujas raketas.

Sov. S-gos karo attache Wash- 
ingtone gen. majoras Vasily I. 
Čitov buvo sulaikytas su slaptais 
JAV dokumentais ir paprašytas 
išvykti.

Sov. S-ga apkaltino JAV-bes, 
kad jų maliarijos tyrimo centras 
Pakistane verčiasi uodų užkre
čiamom ligom apkrėtimu ir jų 
gabenimu į Afganistaną ir Kubą. 
Pakistanas įsakė to centro di
rektoriui dr. David R. Nalin iš
vykti. Direktorius kaltina JAV 
ambasadą, kad ji nesiėmė reika
lingų priemonių kaltinimam pa- 
rieigti.

Britanija dėl aliejaus pertek
liaus tarptautinėj rinkoj suma
žino parduodamo aliejaus kai
ną 1.5 dol už statinę.

Japonijos keleivinis lėktuvas 
su 174 žmonėm, leisdamasis To
kijo aerodrome, nukrito į jūrą, ir 
24 žmonės žuvo, o kelios dešim
tys buvo sužeista.

Indonezijos vyriausybės or
ganai ištrėmė Sov. S-gos karo 
attache padėjėją Jegorov už šni
pinėjimą ir areštavo sovietų oro 
linijos Aeroflot įstaigos vadovą 
Aleksandr Finenko, kaip KGB 
agentą.

Italijos Raudonosios brigados 
teroristai puolė prie Neapolio 
esantį karinį sandėlį ir pagrobė 
įvairių ginklų.

raščio skaitytojai geriausiu Lie
tuvos sportininku laiko plaukiką 
Robertą Žulpą.

— 1981 Kultūros Barų Nr. 11 
išspausdintas Paminklų apsau
gos pareigūno Antano Stapon- 
kaus straipsnis apie Nemuną ir 
panemunės kultūros paminklus. 
Autorius ilgiau sustoja ties 
Veliuonos ir Vilkijos etnogra
finiais muziejais. Tuos muziejus 
įkūrė ir išugdė mokytojai, tačiau 
Jurbarko rajono valdžia visai 
nesirūpinanti tais muziejais. Ve
liuonos muziejus buvęs gerokai 
apnaikintas jį išmetus iš mokyk
los klasės ir tą klasę paskyrus 
P. Cvirkos garbei. Tada muzie-

- jus buvo sugrūstas j mažą kam- 
X bariuką, iš kurio daug vertingų 
X dalykų išsinešiojo kolchozų tal- 
£• kininkai. Atidėtas ir Veliuonos 

piliakalnio bei dvaro rūmų re
stauravimas. Nesutvarkyta ir Rau
donės pilies aplinka. Tačiau au
torius aštriausiai pasisako prieš 
technikos invaziją į Nemuno pa
krantes. Nemuno užteršimo pa
vojus esąs visai realus. Jis rašo: 
“Turime Žeimenos, Minijos ir 
kitus draustinius. Tačiau kodėl 
didžiausios mūsų krašto upės 
nėra nei gamtos, nei kultūros . . 
paminklų sąraše”.

— Tame pat Kultūros Barų Nr. 
11 išspausdintas įdomus režisie
riaus Gyčio Padegimo pasi
kalbėjimas su dramaturgu Juozu 
Grušu. Režisierius, trumpai per
žvelgęs ankstesnes J. Grušo dra
mas, atvirai pareiškia, kad J.

Grušas lietuvių tarybinėje dra
maturgijoje pradėjo naują erą — 
pilnakraujės asmenybės psicho- 
loginės dramos erą. Pokalbyje 
plačiau sustojama ties naujausia 
J. Grušo pjese “Suomiška pirtis”. 
G. Padegimas džiaugiasi: “Vei
kalas, kuriame yra absurdo teat
ro elementų, kuriame groteskas 
netikėtais deriniais jungiamas 
su čechoviška atmosfera. “Suo
miškoje pirtyje” tą lyrikos ir a!>- 
surdo derinį galime įžiūrėti sa
kinio audinyje ir replikose. Toks 
naujas Jūsų kūryboje skirtingi) 
faktūrų sudūrimas mane kaip 
režisierių laitai žavi”. O J. Grušas 
pareiškia, kad šiame veikale 
esąs paslėptas Sizifo mitas, l>e- 
prasmybės įprasminimo proble
ma.

— Paskirtos premijos už vai
dinimus vaikams. Lietuvos kul
tūros ministerija premija pager
bė Šiaulių dramos aktorę N. 
Mirončikaitę už veikaliuko 
“Ateikite į pasaką” scenarijų, re
žisūrą ir pagrindinius vaidme
nis. Vilniaus akademinio dramos 
teatro režisierė I. Bučienė gavo 
premiją už “Liudviko XIV” pa
statymą. Taip pat gavo premiją 
dail. F. Linčiūtė-Vaitiekūnienė 
už to paties vaidinimo sceno
grafiją ir kostiumus. Panevėžio 
dramos teatro režisierius V. Blė
dis premijuotas už “Raudon
kepuraitės” režisūrą. Už to vai
dinimo dekoracijas premiją gavo 
dail. K. Vaičiulis.

— Premijos paskirtos ir už mi
licijos darbo temas. Jas skiria vi
daus reikalų ministerija. 1981 
m. tos rūšies premijas gavo ra
šytojai J. Dovydaitis, V. Misevi
čius, E. Uldukis ir E. Ignata
vičius.

— Literatūros ir Meno savait
raštis jau kelinti mętai skiria

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 LarkfleĮd Road^ Esyt

86-01 114th St, Rlchmond HM. N.Y. 11415. TOL 212 441*2511.

KAS FINANSUOJA BALTŲ LAISVĖS LYGĄ?

Maskvos leidžiamas estų kal
ba laikraštukas Kodumaa (Tėvy
nė), skirtas užsienio estam, šių 
metų sausio 27 paskelbė J u han 
Koemets platesnį komentarą 
apie naujai susikūrusią Amerikos 
Baltų Laisvės Lygų. Straipsnis 
pavadintas “Maža baltų žuvis, 
kuri bando būti ryklių draugys
tėje”. Čia rašoma:

“Kai pasklido žinia, kad pora 
Amerikos Estų Tautinės Tarybos 
narių (pirm. Juhan Simonson) 
pradėjo niekšišką projektą, pa
vadintą Amerikos Baltų Laisvės 
Lyga, ir kad naujasis vienetas 
Baltiesiem Rūmam įtaigauti pa
samdė firmą, Hannaford Co., 
pasidarė aišku, kad sukčiai su
siėmė rankomis. ‘Lobby’ anglų 
kalboj reiškia priemenę. Iš prie
menės norėdama patekti į val
džios viršūnes, ta firma juoda 
paverčia baltu, o dabar pasiėmė 
rūpintis ir ‘estų byla’. Žinoma, 
tik už pinigus. Bet dabar purvi
noji Hannaford firma, kuri anks
čiau vadinosi Deaver and Han-

politinė vakaronė. Nuotraukoje vakaronės prelegentai. Sėdi 
iš k. Gintė Damušytė ii New Yorko, besidarbuojanti Lie
tuvių Informacijos Centre, Viktoras Nakas iš Washingtono, 
JAV LB KV Įgaliotinis Washingtone; stovi Saulius Anužii 
Ii Lentingo, III-sis vicepirmininkas Michigano valstijos 
Respublikonų partijos centrinio komiteto ir JAV LB KV 
vicepirmininkas socialiniam reikalam, Violeta AbariOtė ii 
Detroito, V-tojo PL Jaunimo kongreso rengimo komiteto 
pirmininkė. Nuotr. Jono Urbono

naford Co., susilaukė bėdos — 
iškilo piniginis skandalas. Į šį 
skandalą taip pat įveltas ir buvęs 
partneris p. Mike Deaver, kuris 
yra prezidento Reagano draugas 
ir kuris paveldėjo ‘aukštą sos
tą’ Baltuosiuose Rūmuose. Bet 
toxnegana. Pasirodė, kad ‘maste*" 
of lobbyists’ p. P. D. Hanna
ford yra susipainiojęs ne tik su 
maža baltų žuvele Amerikos 
Baltų Laisvės Lyga, bet ir su 
dideliu rykliu p. Richard Allen, 
kuris buvo Amerikos prezidento 
patarėjas tautinio saugumo rei
kalam ir kuris iš japonų, por
tugalų ir kitų firmų ėmė ky
šius ne šimtais dolerių, bet 
tūkstančiais ir šimtais tūkstan
čių. Ponas Richard Allen taip 
pat buvo partneris purviname 
Patomic International firmos 
bizny, kurį pardavė Hannfordui.

Bet baltų žuvelės patekimas į 
Baltuosius Rūmus, aišku, pri
klauso nuo pinigų. O jei pini
gai ateina, tai kyla klausimas: 
iš kur? Ar ateina iš ČIA (cent
rinė žvalgybos agentūra), kuri 
anksčiau yra atidariusi savo pi
niginę, kada reakcionieriai estų 
emigrantų aktyvistai buvo paža
dėję skleisti šmeižtus apie So
vietų Sąjungą?”

Ne taip seniai Amerikos Baltų 
Laisvės Lygą užsieniui skirtoj 
laidoj lietuviškai puolė Vilniaus 
radijas, “niekšiško projekto” 
pradininku vadinamas Leonar
dą Valiuką, o ne estų tautinės 
tarybos narius.

A.K.

nurinkąs ir dabartis”. Už 1981 
metus pirmoji preipįja visai ne
paskirta. Dvi antrąsias premijas 
gavo: Algirdas Pilvelis už nuo
traukas — dail. V. Krasauskas ir 
rašytojas A. Žirgulys, ir Ona Pa- 
jedaitė už rašytojų portretus. P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves: 
Dvi trečiąsias premijas laimėjo Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244. , .
Romualdas Poierskis už aktorės 
R. Varnaitės ir dail. A. Pakeliū- 
no nuotraukas, ir Algimantas Ži- 
diiūnas už ciklą “O, muzika” ir 
už dail. J. Kuzminskio portretą.

— Okupuotoje Lietuvoje gerai 
žinomas apybraižininkas Tomas 
Sakalauskas parašė ir išleisdino 
įdomią knygą apie talentingąjį 
Panevėžio dramos režisierių 
Juozą Miltinį. Ją pavadino mo
nologais. Tie monologai — tai 
knygos skyriai apie ryškiuosius 
J. Miltinio gyvenimo ir veiklos 
tarpsnius: iki išvykimo į Paryžių, 
studijos Paryžiuje, Sorbonoje, 
vaidinimas prancūzų teatruose, 
filmuose, pažintys su žymiais 
žmonėmis, viešėjimas Londone, 
Vokietijoje, pagaliau atvykimas į 
Panevėžį, sukūrimas savo teatro, 
savo studijos. Knygos autorius 
surinko įdomios medžiagos iš 
paties J. Miltinio pasisakymų 
spaudoje, iš įvairių pareiškimų 
teatro meno klausimais. Auto
rius teisingai teigia, kad J. Mil
tinio teatras yra ištisa teatri
nė mokykla, į kurią nukreiptos 
ne tik lietuvių teatralų akys, 
bet ir daugelio kitataučių. J. Mil
tinio gyvenimas pilnas konfliktų 
su valdžia, su kritikais, net su 
pačiu savimi. Tai ištisa meni
ninko gyvenimo drama. Ją ir 
atskleidžia “Monologai”.

— Sausio 12 Vilniaus meno 
darbuotojų rūmuose įvyko šešta
sis Lietuvos žurnalistų suvažia
vimas, į kurį susirinko per 1200 
sąjungos narių — redaktorių, ko
respondentų, knygų leidyklų 
darbuotojų. Neverti dėmesio 
trafaretiniai ataskaitiniai prane
šimai ir iš anksto paruošti pasi- 
žadėjįiąai spaudą įkinkyti į so
cializmo statybą, į ideologinį- 
ateistinį žmonių auklėjimą. Visa 
tai seniai žinoma ir nusidėvėję. 
Tik įdomu, kad į šį suvažia
vimą sugriudėjo beveik visos 
Maskvos statytinių pavergtoje 
Lietuvoje viršūnės: P. Griške
vičius, R. Songaila, L. Šepetys, 
L. Diržinskaitė, A. Česnavičius, 
V. Sakalauskas, V. Baltrūnas, J. 
Kuolelis. Į garbės prezidiumą, 
visai kaip Stalino laikais, pa
kviestas visas neakivaizdinis 
Kremliaus politbiuras. Sąjungos 
pirmininku vėl buvo “perrink
tas” A. Laurinčiukas, jo pava
duotojais — rusas V. Jemelja- 
novas, J. Mitalas ir J. Nekro
šius, atsakinguoju sekretorium 
— D. Mickevičius.

AUCE*S FLORIST SHOP, lietuvitkam rajone — lietu v lėks gėlių par* 
duotuvė. Gėlės Įvairiom progom. 545-5454. 107-04 Jamaica Avoj

SHALINS FUNERAL HOME. Ine.. 84-02 Jamaica Avė. (prie Forus*

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

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

JUOZO ANORIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujo! 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 klijentaie.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Wlnter Garden Taverh. 
1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūiies lietuviikas maistas prieinama kaina. J

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

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius,
Vedėjas

MASTERCHARGEVISA

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtio Avonue 
Rlchmond Kili, N.Y. 11418

^‘•Inamos kairios, modernūs Įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtio Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais Ir ieitadioniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kalnas

FLORIDA
Rezidencinės ir KomercinM Nuosavybės' 

Apartmentai • Kondominiumai • Nuomavimas

AVA-U LAJ ICKALTOn • • • BBOKZa • • • NOTAKT

T? C’T’Ą’T’J? Gvf toulevarcMt. Retertburų Saach,Fl. >9706 .
TjO JL A 1. Ui Telefoną* (6I» >60-2446 . Vakare (61?) 545-27)6 Į

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai“, ieėtad. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Llthuanla”, trečlad., 6:05- 
7:00 vai. vak., iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dir. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, NJ. 07060. Telef. (201) 753-5636.

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

— Lietuvoje televizija rodo 
naują dviejų dalių vaidybinį fil
mą “Lošimas be kozirių”. Filmo 
turinys spaudoje nepaskelbtas. 
Režisavo A. Kundelis. Režisie
rius kartu su žurnalistu P. Šat- 
kum sukūrė ir scenarijų. Opera
torius — debiutantas A. 'Mi- 
kutėnas, dailininkas — A. 
Ničius, kompozitorius — J. 
Andrejevas.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

Pasotino 

A MEMOBIALS
66-88 80 ST, MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

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

Pr. N.

222

KVECAS 
.JONAS 

19 33 + 1976

DARIAUS IR GIRĖNO 
PAŠTO ŽENKLO REIKALU

1983 liepos mėnesį sueis 50 
metų nuo mūsų tautos didvyrių 
Dariaus ir Girėno transatlantinio 
skridimo ir jų tragiško žuvimo. Si 
svarbi sukaktis turės būti kuo 
iškilmingiau atžymėta.

Kadangi Steponas Darius ir 
Stasys Girėnas kartu buvo ir 
Amerikos piliečiai, tai Amerikos 
Lietuvių Taryba jau praeitais 
metais pradėjo žygius, kad JAV 
paštas išleistų specialų pašto 
ženklą šiam įvykiui atžymėti. 
Paprastai JAV pašto ženklų iš
leidimo planas yra sudaromas 
apie 18 mėnesių iš anksto. 1982 
metų planas jau yra užpildytas, 
ir kaip tik šiais mėnesiais su
daromas planas 1983 metam.

Amerikos Lietuvių Taryba 
prašo visas Amerikos lietuvių

organizacijas ir draugijas Da
riaus ir Girėno ženklo išleidimo 
reikalu kuo skubiau siųsti laiš
kus šiuo adresu:

The Honorable William F. 
Bolger, Postmaster General of 
the United States, Washington, 
D.C. 20260.

Laiškuose turėtų būti pa
brėžta Dariaus ir Girėno žygio 
reikšmė Amerikai ir lietuvių 
tautai. Prašyti, kad JAV paštas 
tokį ženklą, skirtą jų žygiui 
paminėti, išleistų 1983 metais.

Jei kurios organizacijos pagei
dautų, Amerikos Lietuvių Taryba 
gali paruošti tokių laiškų pavyz
džius. Labai svarbu, kad tokie 
laiškai į Washingtoną būtų kuo 
skubiau pasiųsti.

Amerikos Lietuvių Taryba

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Artėja Kronikos sukaktis
-Okupuotos Lietuvos pogrin

džio laikraštis — Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronika kovo 19 
minės savo dešimties metų su
kaktį. Idealistai kunigai, pogrin
džio darbuotojai pirmąjį Kro
nikos numerį išleido 1972 me
tais kovo 29, per šv. Juozapą. 
Specialiai jie pasirinko tą dieną, 
nes šv. Juozapas yra Bažnyčios 
globėjas. Tos dangiškos globos 
ir jie troško ir trokšta savo 
darbe, kad būtų išsaugota ir ap
ginta Katalikų Bažnyčia nuo 
žiaurių bedievių puolimų.

Vargiai tikėjo tada ir skaity
tojai ir tie leidėjai, kad LKB 
Kronika turės tokį didelį pasi
sekimą, kad padarys tokią di
delę įtaką ir kad taip ilgai išsi
laikys. Kronika padarė labai di
delės įtakos visam kraštui — 
okupuotai Lietuvai, visai lietu
viškai išeivijai ir taip pat padarė 
įtakos laisvajam pasauliui.

Kokia gi įtaka okupuotai Lie
tuvai?

Kronika pagilino lietuvių tau
tos religingumą ir sukėlė ištisą 
sąjūdį — davė pradžią religi
niam atgimimui. Atsiranda 
eucharistininkai, atsiranda blai
vintojai, tautos saugotojai nuo 
visokių negerovių. Kronika su
gėlė naujus sąjūdžius — ke
liones į Kryžių kalną, keliones iš 
Tytuvėnų į Šiluvą, keliones į 
Žemaičių Kalvariją, į slaptus 
jaunimo kongresus. Kronika pa
drąsino jaunimą eiti ir viešai 
ginti savo įsitikinimus.

Kronika buvo pirmas lūžis 
sunkioje okupacijoje — lūžis į 
kitą pusę, į tautinį susiglaudi- 
nimą, į atkaklią kovą dėl savo 
tautos ir laisvės ir asmeninių 
laisvių. Su Kronika ir prasideda 
gausi pogrindžio spauda.

O kokią įtaką padarė išeivijai?
Ir ją stiprino ir nuteikė dirb

ti Lietuvos labui, sudinamino 
pačią išeiviją ir ją labiau priar
tino prie pavergto krašto reika

lų, prie niūrios kasdienybės su
pratimo.

Bet Kronika be išeivių ne
būtų turėjusi pasisekimo. Kroni
ka kaip kadaise spaudos drau
dimo laikais slapta buvo išsiun
čiama į užsienį. Ir iš čia ji 
jau sklido į visas puses. Kroni
ka radijo bangomis vėl grįžo į 
kraštą ir pasiekė daugybę namų. 
Ji pačiame krašte laikraščio for
moje sklido labai sunkiose są
lygose ir pasiekė tik mažą ratelį 
žmonių, bet, perėjusi per Vati
kano radiją, Laisvės radiją, 
Amerikos Balsą, pasiekė visą 
tautą. Ir kas nutiko? Kronikoje 
aprašomi įvykiai demaskavo en
kavedistus, visokius uolius pa
taikūnus. Ir jie pradėjo jaudin
tis dėl to.

Kronika davė medžiagos vi
sam pasauliui, kaip sovietinė 
sistema pamažu supančioja ir 
griauna visas religijas. Ši kon
kreti Kronikų mežiaga išverčia
ma į kitas kalbas ir išleidžia
ma ištisais numeriais kaip do
kumentai.

Susiorganizavo tikėjimui ginti 
studijų centrai. Išleista jau ke
lios knygos, kur plačiai panau
dota Kronikos medžiaga. Ir 
štai per pasaulio spaudą, per 
įvairias knygas Lietuvos vargai 
žinomi visam pasauliui.

Tad, pasitikdami Kronikos 10 
metų sukaktį, surenkime pamal
das, akademijas, kad žmonės su
sitelktų ties Kronika ir suprastų 
jos svarbą. Surenkime Kronikos 
parodas. Juk yra ko pasižiūrėti 
— kiek išleista numerių, kiek 
surinkta į tomus, kiek išversta į 
kitas kalbas.

Tos sukakties proga aukokime 
didesnes sumas Lietuvių Reli
ginei Šalpai, kuri rūpinasi Kro
nikų vertimais ir išleidimais.

Kovo 19 tegu būna viso pa- 
saul io lietuviam didelė šventė — 
vieno kovos tarpo sukaktis!

Tai nauja ir vienintelė tokio 
pobūdžioknyga. Viršelis — pin
tų šiaudelių ornamento nuotrau
ka. Kukli, minkštais viršeliais 
knyga. Lietuvių ir migių kalbo
mis jų išleido Lietuvių Religinė 
Šalpa, 1982. Bet knyga parašyta 
1955 vasario 16 Kazachstane-Si- 
bire. Redaktorius ir vertėjas į 
anglų kalbų — kun. Kazimieras 
Pugevičius. Knygos leidėja — 
mecenatė — kalifomietė Sofija 
Brazauskienė. Spausdino Pran
ciškonų spaustuvė Brookiyne. 
Knyga gaunama šiuo adresu: 341 
Highland BlvcL, Brooklyn, N.Y. 
11207; taip pat ir pas knygų 
platintojus. Visas knygos pelnas 
— Lietuvių Religinei Šalpai. 
Kaina — tik 5 dol.

Kad ši knyga nepaprastu bū
du palies skaitytojų širdis, reikia 
dėkoti trims geradariams: kun. 
Kazimierui Pugevičiui, prel. Jo
nui Kučingiui ir jautriai lietuvei 
Sofijai Brazauskienei. Žinoma, 
labiausiai skaitytoją sujaudins 
pats knygos turinys: tai jausmai 
ir žodžiai į Sibirą ištremtų lie
tuvių, kurie Tėvynę Lietuvą iš
kelia aukščiau už savas kančias, 
pavojus, ilgesį, gal net ir už sa
vą gyvybę . ..

Ar dažnai tokių knygų susilau
kiame?

Kun. K. Pugevičius, labiau
siai įsigilinęs į Bažnyčios ir ti
kėjimo padėtį sovietų okupuoto
je Lietuvoje, L.K. Bažnyčios 
kronikų leidėjas, mums nežino
mu keliu gavo iš Sibiro šį nepa
prastą rankraštį; su Gintės Da- 
mušytės ir Marian Skabeikis pa
galba išvertė į anglų kalbą, para
šė gerai kitataučius informuo
jančią (apie Lietuvos okupaciją 
ir kančias bei nelaimes) anglų 
kalba įžangą (lietuvių k. įžangą, 
plačią ir įžvalgią, parašė Juozas 
Kojelis); išleido patrauklią kny
gą: skaitykit, praregėkit, tautie
čiai ir kitataučiai, kokie kilnūs 
jausmai širdyse žmonių, gyve
nančių baisiose Sibiro nelaisvės 
sąlygose.

Ateitininkų žiemos kursų Dainavoje dalyviai ir lektoriai. Kur
sai buvo gruodžio 26-31. Viduryje sėdi dr. V. Vygantas, 
kun. S. Yla, kun. A. Saulaitis, SJ. Nuotr. Henriko Šatinsko

MYLĖK TĖVYNĘ NE ŽODŽIAIS, 
BET DARBAIS
Knyga “Nelaisvėje gimęs kūdikis”

Kaip knygą išleido? Juk kun. 
K. Pugevičius surinktas, iš lietu
vių aukas naudoja tik tiesioginei 
religinei šalpai; šios knygos iš
leidimui nenorėjo pinigų 
eikvoti; taigi kreipėsi į Los An
geles Šv. Kazimiero parapijos 
kleboną prel. Joną Kučingį, ži
nomą lietuvių spaudos palaiky
toją bei rėmėją. Prelatas jau buvo 
apsisprendęs pats šios knygos iš
leidimą finansuoti, bet atsitikti-
nai prasitarė apie tai kalifomie- 
tei — našlei Sofijai Brazauskie
nei, kuri tuojau paklojo kelis 
tūkstančius dolerių. Girdi, “tegu 
bus mano mirusio vyro, Antano 
Brazausko, atminimui*'. Iš tikro, 
negali būti šviesaus atminimo 
lietuviui geresnio paminklo, 
kaip šis geras darbas spaudos 
srityje.

Mintys grįžta prie pačios kny
gos. Koks jos turinys? Kaip 
“gimė” tos nepaprastos eilutės, 
tie posmai; kokia jų prasmė?

Knygos tikslas ir prasmė visa
da būna — ją skaityti, ja grožė
tis ir iš jos pasimokyti.

Mes gyvename turtingame 
krašte, nieko nestokojame, pri
einami mums kultūriniai daly
kai, taigi ir knygos. Mes, rodos, 
veiklūs, apsiskaitę, viską žinome 
apie savo Tėvynę, jos ilgimės ir 
darbuojamės jos ateičiai.

Bet iš tikro daug daugiau ži
nių bei išgyvenimų turi tie 
mūsų broliai lietuviai, kurie liko 
Tėvynėje ir kurie prievarta (ne 
laisvai — kaip mes) turėjo savo 
kraštą palikti, atsidurti baisiame 
Sibire, tenai ilgus metus kentė
ti, o daugelis — ir mirti. Tie 
mūsų nelaimingieji broliai iš 

tikro turi mus daug ko pamoky
ti, daug ką priminti!- - -

Mes, laisvi ir praturtėję 
materialiai, dažnai skundžiamės, 
rūgojame, kad Vasario 16-osios 
minėjimai būna ne puošniose 
salėse, kad jų programos vis tos 
pačios, nuobodžios, kad jos ne
patraukiančios mūsų išlepusio 
jaunimo .. . Dėl to mes net 
baramės, vienas kitą kritikuo- 
mame .. .Kalbėtojas per silpnas; 
kodėl aukos duodamos tam, o ne 
anam veiksniui; kodėl mažai su
rinkta; kodėl tas ir anas . ..

šioje knygoje (“Nelaisvėje gi
męs kūdikis ’) pamatysite, kad 
yra dar pasauly lietuvių, kuriems 
ne aukos, ne salė, ne kalbėto
jas, ne “valio” ir vėliavos, re iš
kilmių žibėjimas svarbu, o pati 
šventė jiems šventa, pats lais
vės prisiminimas jiems ban
giausias, ir svajonė apie laisvę, 
viltis jos vėl sulaukti — yra jų 
paguoda, ištvermė kančiose, o 
gal ir vienintelis gyvenimo tiks
las. Šios knygos turinys —tik
tai keliasdešimt jautriai parašy
tų laiškų, prasmingų, kupini) il
gesio.

Kam tie laiškai?
Tai Kazachstano kalinių vyrų 

laiškai “sesėms lietuvaitėms”, 
irgi tremtinėms tame pačiame 
Sibiro krašte, nešančioms sunkų 
kalinių jungą.

Tie laiškai (per knygą) - ir 
mums: — Kad nepamirštume, 
kad ilgėtumės, kad dirbtume.. .

Laiškai parašyti 1955 Vasario 
16-osios šventės proga. Tremti
niai negalėjo ruošti minėjimų; 
negalėjo net draugėn, kad ir tik 
keli ar keliollika, susirinkti. Tai, 
matyt, pasitarę vyrai parašė laiš

Ateitininkų žiemos kursai Dainavoje buvo gruodžio 26- 
31. Vienas iš kursų vadovų Danielius Mališka slidinėja 
nuo kalniuko, kurį pasidarė patys stovyklautojai, suritinę 
sniego rutulius. Nuotr. Henriko Šatinsko

kus pavieniui, tada, labai rizi
kuodami susilaukti rusų baus
mės, surinko juos į viena, per
davė kalinėms lietuvaitėms ir 
net gavo iš jų atsakymą, irgi 
įdomų laišką.

Visą tą laiškų rinkinėlį jie pa
vadino “Nelaisvėje gimęs kūdi
kis”; visi juos pasirašė slapy
vardžiais. Rankraštis nuostabiu 
būdu po 25 metų pasiekė mus 
— laisvame krašte.

Savo šiam rašinėliui antraštę 
daviau iš vieno tų laiškų (Aido): 
“Mylėk Tėvynę ne žodžiais, bet 
darbais”:

“Tikrąją kiekvienos tautos ir 
valstybės vertę sudaro

ne jos žemės, ne jos turtai, 
bet svarbiausia ir pirmoje vie

toje — jos žmonės;
ko jie verti, to verta ir tauta.'*
Visi laiškai parašyti neva ei

liuota forma, nors jų negalima 
pavadinti poezija. Jų literatūrinė 
vertė labai nevienoda. Tačiau 
yra poetiškumo, tikrojo, giliai iš
gyvento jausmo grožio. Pavyz
džiui, Bijūno:

“Sesėms —
Sibire pravirkus gailiai sesė, 
Didvyrio nusvirusi galva, 
Trykštantis ir karštas kraujo

lašas —
Tavo gyvas vardas Lietuva!” 
Arba — Vaciuko:
“Tėvyne!
Ūžesy beriedančio ratelio
Ir puošniajam sesės audiny, 
Pilkoj dulkėj vieškelio ir kelio 
Lyg dvasia gyva Tu gyveni.” 
Ar — Zigmo:
“Tu ženki kario ir didvyrių 

žingsniu,

(nukelta į 4 psl.)

KAI NIEKAS TAMPA VISKUO
Vilniečio moksleivio prisiminimai iš raudonosios 
pamėklės dienų Vilniuje

KAROLIS KROKSLYS

Kai 1919 metais po Trijų Ka
ralių apšerkšnėjusiu arkliuku įmetusi į vežimą, 
privažiavome Vilkpėdę prie Vil
niaus, mus pasitiko aidus šūkte
lėjimas “Stoj!” (Stok). Atokiau girdi, pėsčias į Vilnių nenueis 
nuo kelio styrojo pilkšva žmo
gysta Atkrypuodama į mus, kai
rės delnu spaudė prie šlaunies 
šautuvo drūtgalį, idant anas ne- 
sitabalotų. Šautuvas buvo nuzu- 
lęs, o žmogėnas nuskuręs. Gau
ruotoje kepurėje spinksėjo raus
va žvaigždė. Priėjęs prie mūsų, 
ginklą paleido ir abiem rankom 
įsikniso į roges. Jis taip godžiai 
rausėsi, kad jam net dantys 
girkšėjo.

Mus vėžinęs dėdė pasikrutino 
ir taip stipriai nusičiaudė, kad 
pypkė išsprūdo iš dantų ir įsmi
go į rogių pakraiką. Dėdė strik
telėjo veizdėti savo rūkalo, pik
tai niurnėdamas ir aplink save 
knisdamasis. Po šlaunimi ilgai 
čiupinėjosi ir kažką maigė, vos 
girdimai ištaręs: “Blogai”. Mano 
kūnu nusliuogė virpulys, lyg 
būčiau basas šile užmynęs besi
rangantį kirminą — kaulėtą šal
tą ranką, kuri graibinėjosi aplink 
mano kojas. Rodosi, ji sėlino 
čiupti greičiau už gerklės negu

už to gniužulo, kurį mama buvo

Tiesą sakant, ji mane prievar
ta įgrūdo į dėdės roges. Vaikas, 

tokiu žvarbiu oru ir neramiom 
dienom. Sako, apie Vilnių bal
dosi maskoliai; jie, sako, visa ati
ma ir net žmones nuogai nu- 
valksto. “Negi paliksi mano vai
ką, savąjį į roges įsisodinęs?” 
Bakšterėjusi tuo priekaištu dė
dei į akis, motina mane įtupdė 
į vienkinkes roges, kurias dabar 
griozdė gyvaplaukiais apžėlęs 
žmogus. Ant dešinio jo peties, 
kurio ginklas nebuvo nulenkęs, 
pakibo dryžas mano ryšulys su 
džiovinta duona, suakmenėju
siais sūriais ir luitu apgeltusių 
lašinių. Kita pusė palties liko 
mamos svirne.

Kai tas grabštus žmogus atlin- 
ko nuo vežimo ir atgalia ranka 
mostelėjo tardamas “Stupaj!” 
(Nešdinkis), mes čiuožtelėjome 
rogėmis į pakalnę. Sniegas su
gergždė. Dėdė vėl nusičiupo už 
tabokinės — iš avies kailio siū
dinto maišiuko. Buvo daug sma
gesnis. Patenkintas išsikosėjo ir 
aiškiai bei girdimai pasakė: "Ne

kabojo apyšlapis naujas sten- 
lapis, bet žodžiai buvo tie patys,

blogai... Pasidalykite, vaikai, 
kas liko! Tas aitvaras ne visa 
nudžiovė”.

Gatvių sankryžose aplenkėme 
daugiau tokių nusmurgusių 
žmogystų. Mus stebeilijo šnai- 
ruodamos ir, rodėsi, sulaikyti 
taikstėsi, bet dėdė vis timptelė
davo arklį už vadelių, kad grei
čiau bėgtų. Geros maskolių (ka
reivių) krūvos kužėjo gatvių 
lanksmose, kalendamos kojomis 
įšalusį grindinį. Kai kurie mak
linėjo apie namus ir varstė žmo
nėms duris. Vienoje miesto aikš
tėje juodavo ūkininkų važeliai, 
suklimpę į nubristą sniegą, iyg 
būtų pro jį prabėgęs avių pul
kas. Galimas daiktas, kaimie
čiai buvo tik neseniai iš toliau 
atginti, nes arklių papilvės ir 
šnirpšlės buvo baltutėlaitės. Vy
rai buvo taip pat apšarmoję, o jų 
barzdos ir ūsai atrodė kaip ledi
niai. Prie ūkininkų vežimų pul
dinėjo ir baikščiai atšokdavo su- 
sikurklinęs pasišiaušęs Šuva 
Mums suktelėjus į skerstgatvį, 
pykštelėjo šūvis, ir tas šuo gai
liai suunkštė. Miesto pakraščiuo
se girdėjosi daugiau paukštelė- 
jimų. Kiekvieną kartą dėdė 
žegnojosi.

Pagaliau mudu ju pusbroliu 
iškrėtė vieno kiemo užkampyje. 
Tiktai tada suvokiau, kad mano 
rankos liko tuščios. Man ypač 
pagailo motinos rūpesčio, jos 
tausotų ir sudėliotų daiktelių. 
Kiekvienas buvo daug kartų var
tytas, žiūrinėtas, paliktas ir ati
dėtas. Visas man nudžiautas ry

šuly.s buvo prisisunkęs motinos 
atodūsių, maldų ir meilės. Tad 
ne vienos duonos man gailėjo. 
Kada dykomis rankomis atsisvei
kinau dėdę, mane apėmė didis 
nerimas ir graudumas. Kelias 
dienas slankiojau panarinęs gal
vą ir pats su savim kalbėdamas: 
“Kad tik greičiau pagrįžtų išmis
tas mano dėdė! Tie palši žmo
nės, kurių didelės gniūžtės vėž
liojo po miestą, gali pasiekti ir 
mūsų kaimą. Išsivarytų tą vieną 
mamos karvę ir abi avis. Kas ži
no? ..” Nerimas tik tada kiek at
lyžo, kai įsivėliau į sukrų žmo
nių verpetą.

Kada mokyklos mus leido na
mo, prieš Kalėdas, Vilniuje dar 
nebuvo tokios žmonių grūsties, 
nors buvo, jau būkštaujama grės
mės iš Rytų, tarsi kokios žai
buojančios audros. Tačiau suau
gusiųjų nuogąstavimas mums, 
vaikigaliams, plaukų dar nešiau- 
šė. Gi dabar miesto gatvėmis 
šmėkščiojo nauji neregėti veidai. 
Pratrūkęs žmonių tvanas sėmė 
namus, bendrabučius ir visokį 
nakties guolį. Mūsų bendrabuty
je, kuris vadinosi Vaikelio Jė
zaus vardu, teko glaudinti lovas, 
o gimnazijoje spaustis po kelis 
vienam suole. Gulėme ir kėlė
me taip prigludę, kad girdėjome 
tiksint vienas antro širdis. Buvo
me susislėgę ne tiktai iš visų 
Lietuvos pakraščių, bet ir sibiri- 
nės Rusijos, kurioje kaito pagie
žos aistros ir tyško kraujas.

Iš paraudonėjusios Rusijos 
žmonės pargrįždavo kuopomis 
ir pavieniui, pasimetę ir pa
mesti, be tėvų ir su tėvais. Vie
ni užsilikdavo Vilniuje, nežino
dami, kur jie galėtų toliau dan
gintis. Kiti vilnijo toliau į Va
karus, ieškodami savų narni), 
kaip samanės bitės dalgio išvers
to lizdo. O po miestą su tais 
pargrįžėliais ritinėjosi negirdė
tos kalbos apie žmonių areštus, 
kankinimus ir šaudymus. Man 
vis labiau aiškėjo suaugusiųjų 
nuogąstis, ko ašei anksčiau nesu 
pratau; ir kiek kartų artumoje 
kas pokšteldavo, suspengdavo 
ausyse gailus šunies nuskaliji- 
mas. Ilgai negalėjau atsikratyt 
to slopaus jausmo, lyg kokie 
dilgsėjimo pažandėje, kada ima 
dantis tvinkti.

Vilnius buvo pritvinkęs kažko 
sunkaus. Niekur nesimatė savų
jų karių, kuriuos buvome pali
kę prieš Kalėdas. Vienoje vartą 
įduboje užtikau apiblukusį Lie
tuvos vyriausybės skelbimą “Vi
siems piliečiams, kurie gali 
ginklą valdyti”. Mus alkiausių 
ir pabodusių vokiečių taip put 
nebuvo. Mažai kur bekabaravo 

kymai. Miesto vaizdas buvo pa
kitęs. Kiekviena plokštuma ir 
apvaluma — namų sienos, tvo
ros ir stulpai — mirgėjo naujais 
popieriais. Praėjęs pro vieną, 
rasdavai antrą, trečią, ketvirtą... 
Matyti, jie tam ir karojo, kad 
gaudytų praeivių akis.

Tomis dienomis eidavai kuria 
didesne Vilniaus gatve, ir ne
reikdavo neštis knygos ar laik
raščio: prie kiekvieno kampo ir 
stulpo rasdavai ko pasiskaityti. 
Ypač paranku buvo tai, kad 
paėjėjęs vėl galėdavai atkartoti 
tą patį, ir vėl tą patį — ir taip 
ligi savojo kiemo. Kolei parei
davai namopi, viskas sulįsdavo 
į galvą. Tokiu būdu žmonės 
gatvėse gerokai išpruso ir pra
moko visų Vilniaus miesto kal
bų. Vienos tiktai lietuvių kal
bos iš pradžių pasigesdavome.

Pradžioje man raibuliavo aky
se, ir apmiglėdavo galva Man 
rodėsi, kad koks nors vaikėzas 
bus išdaigų pridaręs: sumaišęs 
žodžius ir iškreipęs mintį — taip 
viskas atrodė keistai ir neprotin
gai. Mes kartais taip “pataisyda
vome” vyresniesiems moki
niams jų vakarėlių skelbimus. Aš 
kiūtindavau kiton gatvės pusėn, 
kur sulipę praeiviai lesnojo pla
katų nudrėbtą sieną, tarsi žvirb- 

skaitęs. Galimas daiktas, buvau 
per rimtai nusiteikęs suprasti 
tai, kas buvo išvirkščia sveikam 
protui. Tik po kurio laiko man 
nušvito, kodėl suklupdavo mano 
dar mokiniška išmintis.
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NAUJIEJI ŽURNALAI
ALFONSAS NAKAS

ATEITIS NR. t
Kurių metų? Nagi 1981-ųjų. 

Nebe pažymėtas net mėnuo. 
Patikrinu metriką. “( ...) a 
magazine published monthly, 
except July and August, (...)”. 
Reiškia, Sis — spalinis. Tai iš
duoda ir viršelio nuotrauka: kad 
ir Šiltai aprengta, mergytė aukš
toj rudeniškoj žolėj renka bene 
kokius vaisius. Pabandytų ji da
bar iSkiSti nosį į sniegynus, le
dynus, į baisiausios žiemos 
Šėlsmą, nes Si ATEITIS atėjo 
1982 sausio 23.

Kad čia pirmoji ATEITIS po 
jubiliejaus, patvirtina ir turinys. 
Bet apie tai kiek vėliau. Pirma 
—pamokslas. Pasakykit, leidėjai, 
redaktoriai, administratoriai ir 
spaustuvininkai, kurie iŠ jūsų 
sabotuoja! vienintelio jaunimo 
žurnalo (nes EGLUTĖ ne jauni
mo, o vaikučių) reguliarų leidi
mą? Kodėl tokį puikų žurnalą 
žlugdyte žlugdot gėdingu vėla
vimu? Atmenu, pernai per sa
vaitę viena po kitos susirinko 
trys ATEITYS. Turbūt taip pat 
bus dabar? Tuomet sužinojau, 
kad spaustuvė buvo kalta. Ar 
ir vėl spaustuvė? Jei taip, kodėl 
nesurandama kitos spaustuvės? 
Kaip ten bebūtų, toks vėlavimas
— gėda!

O puslapiai pilni jaunystės! 
Net ir keli vyresnio amžiaus au
toriai rašo jaunai, ir jauni jų 
veidai nuotraukose, nes 
rašo apie ATEITĮ prieš de
šimtmečius ir rodo anų laikų 
savo veidus.

Pirmasis puslapis — Venanci- 
jaus Ališo eilėraštis mergaitės 
profilio siluete. Toliau, užuot 
“Antai” skilties, red. Kęstutis 
Trimakas ryškina jubiliejinio 
kongreso šūkį “Ateitis Kristui ir 
Lietuvai”. Paskui amžium vy
riausiojo autoriaus Jurgio Gliau- 
dos panegirika ATEIČIAI “Jubi
liejinė Ateitis” ir už kelių pusla
pių — intriguojanti jo apysa
kaitė “Įbauginimo vaisiai”. Apie 
Ateities praeitį nepriklausomoj 
Lietuvoj, Vokietijoj bei Ameri
koj prašneka buvę redaktoriai 
Kazys Bradūnas, Juozas Baužys 
ir Paulius Jurkus. Du pirmieji
— trumpiau, dalykiškiau, su ge
riau pridengta nostalgija, o P. 
Jurkus — perdėm jautriai, bele- 
tristiškai, neužslėpdamas meilės 
ir sentimento. Keli gražiai ilius
truoti puslapiai jaunimo veikloj 
besireiškiančių, 1980 m. vedu
sių lietuviškų porų, su taikliais 
jų biografiniais škicais.

“Atvirai” skilty Linas Sidrys 
suteikia keletą “Pabirų minčių 
apie Lenkiją”. Jei tos mintys 
ir teisingos, vis dėlto perdėm 
negatyvios. Viktoro Nako raši
nys “Lietuvių išeivijos ateitis
— kokia ji bus?”, premijuotas 

KELIONE Į LIETUVĄ.
AURELIJA BALAŠAITIENĖ
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“Sudie, Neringa... sudie, Kęs

tuti ir Rimukai”... Sukepusiom 
lūpom meldžiuosi.

Pramerkiu akis savo vienutė
je. Nežinau, ar esu kalėjime, 
ar tik šiaip sau kokioje patal
poje. Pelėsiais ir drėgme per
sunktos sienos, o drėgmės la
šuose spindi elektrinės lempu
tės šviesa. Mano akių vokai 
sutinę. Kartais matau balta ke
puraite papuoštą lėktuvo patar
nautojos galvutę, siūliusią man 
raudoną gėrimą. Esu dar gyvas, 
bet manyje gyvybės jėgų taip 
maža.

Atsargiai atmerkiu akis. Mano 
kalėjimo sienos šviesėja, bąla. 
Aplink tamsa, ir šviesa ateina 
iš šono. Tokia draugiška, malo
ni šviesa. Kažkas kalba ang
liškai. Kas? Kur aš esu? Sap
nuoju, kad ties manimi Nerin
gos išbyškęs veidas. Man atrodo, 
kad už jos stovi abu mano sū
nūs.

— Vladai, Vladeli, atsibusk, — 
iš tolo girdžiu taip mielą, pa
žįstamą balsą.

— Nesirūpinkit, ponia. Krizė 
praėjo, — angliškai kalba bal
tai apsirengęs vyras. Jo bruožai

jubiliejaus proga, po trijų-ketu
rių dešimtmečių pranašauja iš
eivijai liūdnus laikus. Premi
juota Kristinos Juzaitytės iliust
racija “Ruduo” stebina fan
tazijos lakumu ir meniškumu. 
Viliaus Dundzilos rašinys “Veik
los pakeitimai” meta žvilgsnį į 
jaunimo santykį su religija ir 
visuomene bei nurodo, kas dary
tina, kad jaunimas būtų pasiek
tas, suprastas, palenktas. Vėl 
premijuotas rašinys — Andriaus 
Tado Klimo “Malonė”, fantasti
nės beletristikos įdomus gaba
las. Vitas L. Laniauskas kiek 
sunkesniu stilium moko, ką turi 
daryti, kad būtum pilnu ateiti- 
tinku ir kataliku.

Labai dinamiškos tos atžalos, 
Dainavoj į savo laikraštėlį 1981 
vasarą surašę, kuo kas nori būti. 
Prastų tai jau nerasi. Nufanta- 
zuoja per geriausias profesijas, 
apkeliauja visą pasaulį. Tik bau
gus dažno materializmas. Iš 18 
net penki nori uždirbti daug pi
nigų, būti turtingi. Dar jaunat
viški dviejų torontiškių Sli- 
vinskaičių, Natalijos ir Violetos 
(turbūt sesučių?), rašiniai. Pir
mosios — gavęs premiją moks
leivių grupėj, apie draugystę su 
Kristum ir žmonėmis (“Draugys
tė, gyvenimo skausmas ir 
džiaugsmas”). Antrosios — pu
siau beletristinis (“Vasaros pa
moka”), turi socialinį-humanisti- 
nį pamušalą, tik, gal dėl kalbos 
ribotumo, kai kur mintis šlubuo
ja. O tarp šių rašinių — geri ei
lėraščiai: du D. Skukauskaitės, 
vienas Zitos Prakapaitės. Žiū, 
kur poečių atžalynas!

Pagaliau tuzinas puslapių apie 
“visų ginklo rūšių” ateitininkų 
veiklą: jaunučių, moksleivių, 
studentų, sendraugių — nebūti
nai tokia tvarka, kaip miniu. 
Kartoju: ATEITIES pereitų me
tų 8-tas numeris, kaip ir visi kiti, 
kupinas jaunystės, idėjų, vilties. 
Tik jis turėjo būti skaitytojo 
rankose prieš keturis-tris mėne
sius .. .

Gruodžio KARYS
Būdamas žalias jaunuolis, 

Lietuvoj KARĮ prenumeravau 
ir skaičiau paskutinius bene ket
verius laisvės metus. Amerikoj 
per 30 metų buvau lietęs vargu 
ar daugiau kaip pustuzinį šio 
žurnalo numerių. Ne dėl kokio 
antagonizmo, bet paprasčiausiai 
todėl, kad jau nebeturėjau nei 
vietos, nei laiko. Bet prieš pus
antrų metų man vienas buvęs 
karininkas nori nenori į rankas jį 
įdavė. Pirmuose keliuose nume
riuose teskaičiau tik to karininko 
rašinius, paskui akys ėmė už
kliūti už daugiau ir daugiau 
skaitinių. Dabar jau kelintą 
numerį skaitaua beveik ištisai.

Bet jau gana įžangos. Pasikal
bėkim apie ką tik perskaityto 
1981 gruodžio numerio turinį.

man primena mano šeimos dak
tarą.

— Kur aš? — ištariu pro su
kepusias lūpas, kuriose jaučiasi 
buvusių mano tardytojų smū
giai.

— Vladai, tu namie, savo 
mieste, ligoninėje.

— Ligoninėje? Bet aš Lietu
voje, aš savo tėviškėje, — sun
kiai tariu.

— Ne, tu į Lietuvą niekada 
neiškeliavai. Kai tu skubėjai 
aerodromo keliu pasiimti pa
miršto lagaminėlio, tave par
trenkė ir sužeidė taksis. Mes 
buvome jau pakeliui atgal į 
aerodromą, nes iš susijaudinimo 
visi keturi pamiršome tavo ma
žąjį lagaminėlį. Belaukdama 
tarpo judėjime, aš pamačiau, 
kaip tave pritrenkė lėtai važia
vęs taksis... Sužeidimai nepa
vojingi. Džiaugiamės, kad pa
galiau atgavai sąmonę... Svei
kas, sugrįžęs, Vladeli. — Nerin
ga pasilenkė ir mane lengvai 
pabučiavo. Už jos pečių matau 
savo sūnų šviesiaplaukes galvas. 
Vis dar negaliu atsipeikėti ir 
susiorientuoti. Juk aš esu Lie
tuvoje! Kodėl viskas taip mai
šosi?

Bernardui Brazdžioniui, mūsų tautos įžymiam poetui, dau
gelio knygų autoriui, vasario 2 suėjo 75 metai. Dabar jis 
gyvena Vista, Calif., į pietus nuo Los Angeles. Sveikina
me sukaktuvininką ir linkime daug daug gražių ir kūry
bingų dienų.

Istorikas Jonas Švoba klausia 
“Ar kalbėjo lietuviškai senosios 
Lietuvos valdovai?” ir, pasitel
kęs keletą kitų kolegų, pasirau
sęs po keletą šaltinių, atsako, 
kad kalbėjo. Bent iki 16-to šimt
mečio pradžios.

R. Vilkas užbaigia kruopščiai 
paruoštą, ankstesniam numery 
spausdinti pradėtą referatą 
“Lietuvos laivynas ir jo liki
mas”. Tai paties autoriaus ar- 
chyvo medžiaga. Referatas ilius- .
truotas Lietuvos laivų nuotrau
komis. Tiek patys laivai, tiek jų 
lietuviškumo ar egzistencijos 
liūdnas galas, prasidėjus 1940 m. 
bolševikų bei 1941 m. vokiečių 
okupacijom, aprašomi išsamiai 
ir įdomiai, nors kartu ir taupiai, 
dalykiškai.

A. Kulka kondensuotu keturių 
puslapių straipsniu prisimena 
visą Lietuvos aviacijos istoriją, 
62-jų metų nuo jos įkūrimo pro
ga. Straipsnis mirga pavardėmis 
ir datomis, pailiustruotas pora 
nuotraukų.

Nepaprastai įdomus iš ok. 
Lietuvos žurnalo “Mokslas ir 
Gyvenimas” persispausdintas 
rašinys “Pergalė prie Salas- 
pilio”. Tai Lietuvos etmono Jo
no Karolio Katkaus-Chodkevi- 
čiaus 1601 m. mūšis (ties Sa- 
laspiliu) su švedais, kurie buvo 
totaliai sunaikinti. Galvoju sau, 
kad tokie rašiniai labai tiktų 
skaityti lituanistinėse mo
kyklose.

— Ponia, prašau nevarginti 
savo vyro. Nuo šios minutės 
viskas bus gerai. Galėsite jį ryt 
vėl aplankyti. Jis bus perkel
tas iš intensyvios priežiūros į 
normalią palatą. O dabar jam rei
kia ramybės. Toks daktaro pa
tvarkymas. Pirma jis gaus vais
tus. — Malonus moteriškas bal
sas kalba angliškai. Ties mani
mi pasilenkusi balta kepuraite 
pasidabinusi lėktuvo patarnau
toja. Jos rankoje raudono skys
čio stiklinaitė. Vėl užsimerkiu. 
Negirdžiu lėktuvo motoro.

— Einu, tik leiskit jam dar 
vieną dalyką pasakyti. Jis tik
rai. nudžiugs, — kalba Neringa. 
Jos balsas pasiekia mano au
sis iš tolo, kaip per tirštą mig
lą. Suskauda galvą. Bandau pa
sijudinti. Mano kairysis šonas 
jautrus. — Vladeli, sveik, nes 
netrukus pamatysi savo brolį. 
Vakar gavome telegramą, kad jis 
yra Vakarų Vokietijoje, pabėgęs 
iš tarptautinės inžinierių konfe
rencijos ir pasiprašęs politinio 
pabėgėlio teisių...

Nieko nesuprantu, tik noriu 
miegoti. Gal ir vėl nubusiu 
savo drėgnoje kalėjimo vienutė
je. Tik dabar noriu užmigti gi
liai ir sapnuoti apie grįžimą 
į namus... Kame riba tarp sap
no ir tikrovės?

P. Janušonis pateikia keletą 
įdomių epizodų iš savo gyveni
mo, kada, didžiausių pavojų 
metu, Apvaizda jį vis išgelbėjo. 
Per vežimus, bėgimus, frontus, 
bombardavimus jis buvo išvestas 
sveikas iki pat Amerikos. Tik 
skaitant ryškėja, kad, kur auto
rius išėjo gyvas ir sveikas, kiti 
buvo suimti, išvežti, subombar
duoti, pražudyti.

MYLĖK TĖVYNĘ

(atkelta iš 3 psl.)

Tikėkis rytmečių šviesių.
Ir dar narsiau, kovų audroj, tu 

ginki
Gimtąją smiltį ir vandens 

lašus.”
Visi tie posmai parašyti (daž

nai) su gramatikos klaidomis ar 
ne taip puošnia rašysena. Gal
būt jų autoriai baigę tik pra
džios mokyklą ar porą gimnazi
jos klasių; bet jų mintys — rim
tos, kovoj ir varge subrendusių 
žmonių, prasmingos ir jaudinan
čios mintys. Kai kurie puslapiai, 
matosi, buvo parašyti išsilavinu
sių žmonių.

Visi laiškų autoriai žodį “Tė
vynė” rašo tik didžiąja raide. 
Patys, matyt, nebūdami poetais, 
cituoja (iš atminties) Vinco Ku
dirkos, Salomėjos Nėries, Liudo 
Giros posmus; jiems pastarieji 
du autoriai, atrodo, nebuvo “pra
keikti”, nors ir suartėjo su ko
munistais, kitados gražiai rašę 

. . .O kiti parafrazuoja Bernardo 
Brazdžionio posmus apie Lietu
vą; matyt, daug to autoriaus kū
rybos skaitę ir į širdį bei at
mintį įsidėję.

Vijūnas parašęs gal trumpiau
sią laišką:

“Brangios sesutės,
Visi rašo daug žodžių gražių, 
O aš — tiktai dvylika raidžių,— 
Prisiminkit e.”
Tas “Prisiminkite” viską nu

sako; jis tinka ir mums . ..
Galima spėti (kaip aiškinama 

ir įžanginiame žody lietuvių kal
ba), kad tų laiškų autoriai — 
daugiausia buvę partizanai, pa
tekę į komunistų rankas ir atsi
dūrę Sibire. Galbūt ir dauguma 
“sesių lietuvaičių” Kazachstane 
— taip pat partizanės-ryšininkės. 
Pavyzdžiui, Anykštėno:

“Lietuvaite,
dešimtį metų Tavęs nemačiau, 
bet nepamiršau ir niekada 

Tavęs neatsižadėsiu ...”
Kaip tik maždaug prieš dešim

tį metų (1945) dar buvo labai 
gyvos partizaninės kovos Lietu
voje, užsitęsusios net iki 1952- 
54.

Arba — Prano:
“Lietuvaitėms!
Lino žiedas Dubyso:

pakrantėj.

LKM AKADEMIJOS ŽIDINYS g
IR SUVAŽIAVIMAS FLORIDOJ g

* *
Apaštališkojo Protonotaro LKMA centro valdyba įpa-X^ 

prel. Jono Balkūno rūpesčių re igojo Floridos židinį suorgani-;* 
1981 spalio 17 St. Petersburg zuoti Akademijos suvažiavimą. > 
Beach, Fla., lietuvių pranciško- St. Petersburge, Fla., 1982 lap-‘t, 
nų buveinėje (555-68 Avė.), bu- kričio 25-27 (Padėkos dienos sa-’ 
vo sušauktas apylinkės Lietuvių vaitgalį). Akademijos centro vai- < 
Katalikų Mokslo Akademijos na- dybos įgaliotas Tėv. dr. Vikto- 
rių susirinkimas, kurio metu į- raš Gidžinnąs, QFM, snjyžindi-X 
kurtas Akademijos židinys ir iš- no susirinkimo dalyvius su > 
rinkta valdyba: prel. Jonas Bal- LKMA veikla bei jos veikėjais, - 
kūnas — pirm., Kazimieras plačiau aptardamas būsimojo,-; 
Kleiva — vicepirm., kun. Jonas Akademijos suvažiavimo organi-£» 
Gasiūnas — ižd., Veronika Kul- zacinius reikalus. Steigiamojo'* 
bokienė — sekretorė. Akademijos Floridos židinio da»-*

 lyviai pritarė LKMA centro val-
St. B. aprašo, kaip bolševikai dybos planuojamam Akademi- 

nužudė kapitoną Adolfą Pil- jos kongresui St. Petersburge, 
ve]į Floridoj, ir pasižadėjo ištirti vie-‘

Plaukai šiaušiasi skaitant B.B. toje suvažiavimo aplinkybes bei ' *
str. “Judrumas kautynėse ir pa
rašiutininkai”. Baisumas todėl, 
kad iš gerai paruošto rašinio 
aiškėja, jog labiausiai pasiruošę 
yra raudonieji ir ateities kare jų 
parašiutininkų visur bus pilna.

Gerą žurnalo dalį, pačiame 
vidury, užima LŠST organas 
“Tremties Trimitas”. Čia tai jau 
gyvas ir platus šaulių pasau
lis, dažniausiai pilnas nuotraukų 
su uniformuotais šauliais, su jų 
veiklos aprašymais. Tik šiame 
“Trimite”, lyg tyčia, vos trys 
nuotraukos. Man įdomus Vinco 
Tamošiūno reportažas, tiksliau 
jo surasti ir cituojami du leidi
niai, kuriuose atsispindi, kaip 
Amerikos lietuviai rėmė šaulių 
veiklą pačioj nepriklausomybės 
pradžioj.

Spausdinama antroji pusė 
šaulių premijuoto Viktoro Karo
so straipsnio “Kristijono Done
laičio sukakties reikšmė”. Geras 
ir įdomus referatas, tik skai-

(nukelta į 5 psl.)

Rūta vystanti dar be rudens
Tave šaukia — imk ginklą į 

ranką
Prieš grobuonį, prieš budelį 

ženk.”
Tai atskamba partizanų daino

mis . . .

Knygos turinys neilgas, bet 
jame, be poetinio aspekto, ra
sime posmų bei sakinių, turtin
gų moraliniu, patriotiniu, religi

niu, filosofiniu, didaktiniu ir ki
tais motyvais.

“Lietuvaitės garbė — tautos 
garbė” (Audra), — moralizavimo 
pavyzdys.

Nemažai autorių primena se
sėms, kad būtų kantrios, stiprios, 
garbingos ir linki, kad sugrįžtų 
į Tėvynę.

Religinių užuominų nedaug; 
poroje vietų tremtinių kančios 
palyginamos su pirmųjų krikš
čionių kančiomis; ragina prisi
minti Viešpatyje karius sava
norius . . .

“Nors rankos skaudžiai sura
kintos,

bet dvasios niekas nesuriš.”
Panašūs posmai skamba filo

sofiškai, autorių giliai išmąstyti 
ir išgyventi realybėje.

Taip pat daug ilgesio, stipri
nančių vieni kitiems žodžių, 
gerų linkėjimų: ištverti, grįžti į 
Tėvynę . .. Kerštingumo prie
šams — ne per daug, bet pos
mai kupini svajonių — būti 
vėl laisviems, vėl džiaugsmin
gai švęsti Vasario 16-ąją ar kitos 
datos Laisvės šventę.

Į tą pluoštą vyrų laiškų, at
rodo, lietuvaitės atsakė vienu, 
kuris rašytas “pavargusia” rašy
sena ir su kiek klaidų, bet labai 
išmintingas ir prasmingas laiš
kas. Jame yra net keleriopos 
mintys: poetizavimo (pagal B. 
Brazdžionį), užtikrinimo, kad jos 
atsparios, pasiaukojimo Tėvynei, 
atsidavimo; tai išreikšta beveik 
kaip malda:

“Jeigu reikalinga. Tėvyne,
Tavo laisvei atgauti mūsų, jau

nystė, mūsų gyvybė —
sudegink mus ant savo meilės 

Aukuro;
tik Tu, brangi, būk vėl laisva ir 
Nepriklausoma
didvyrių ir kankinių žemė,—

sąlygas.

1981 gruodžio 2 S t Peters- 
burgo Akademijos židinio narių; 
posėdy dalyvavo svečias iš Ro
mos, Akademijos centro valdy
bos pirm. prof. A. Liuima, SJ. 
Čia plačiai aptarti planuojamo 
Akademijos suvažiavimo reika
lai, sudaryta suvažiavimo prog
rama, numatyta kai kurie paskai
tininkai bei jų dalyvavimo gali
mybės, ypač iš kitų kraštų. Pa
skaitų reikalais rūpinasi centro 
valdyba, techniniais reikalais — 
vietos židinys. Pageidauta suda
ryti komitetus įvairiem darbam 
vykdyti.

1982 sausio 16 vietos židinio 
narių posėdy sudarytos komisi
jos: pamaldų reikalam, informa
cijos, knygų ir meno parodom, 
finansų, banketo, svečių priėmi
mo ir kt.

XII LKMA suvažiavimui vieta 
nustatyta Dolphin Beach 
Resorts viešbutis, 4900 Gulf
Boulevard, St. Petersburg Beach, 
Fla.

Jūsų bendražygės lietuvaitės.” 
Karabasas-Spaska-Karaganda.

1955.11.16
Ši citata rodo, kad lietuvaitės 

iš kelių Sibiro lagerių atsakė 
vieningai, vienu prasmingu laiš
ku — už visas tenai kenčiančias 
tremtį.

Pats esminis dalykas, apie 
kurį sužinome iš šių rankraščių, 
o dabar iš knygos, kad lietuviams 
Sibire Vasario 16-oji buvo labai 
brangi šventė, kad jie sveikin
davo ta proga vienas kitą, su 
gražiausiais jausmais ir žodžiais 
prisimindami Tėvynę ir svajo
dami jos laisvę.

“Nelaisvėje gimęs kūdikis” 
“Infant Bom in Bondage”) yra 
mums brangi knyga; tai lyg ir 
nematomas, bet stipriai jaučia
mas ryšys su pavergta Lietuva ir 
su nekaltais, daug iškentėjusiais 
broliais Sibire. Mus riša ir įpa
reigoja ši lietuvaičių laiško min
tis, išreikšta vienu sakiniu:

“Tėvyne Lietuva,
Tu mums viena, nepakeičiama 

ir šventa.”
O kaip savo Tėvynei pasitar

nauti, labai pamokomai skamba 
ir teisingi yra šie Aido laiško 
sakiniai, kurie prilygina mus 
prie pirmųjų krikščionių:

“Kuo gi mes šiandien, gy
vendami tarp modemiškų 
pagonių,

pagerbsim ir iškelsim savo * 
Tėvynę, . .

kuo atkreipsim kitų dėmesį 
į savo krikščioniškąją kultū- r - 
rą?— *

Tomis pačiomis dorybėmis, 
kuriomis pasižymėjo ir 

pirmieji krikščionys, 
tikromis dvasios vertybėmis

— tvirtu charakteriu, 
tauria skaisčia širdimi, giedriu 

veidu,
nemeluotu pamaldumu, o ypač 

artimo meile.
Kas prisidės prie tų dorybių 

įgyvendinimo ir stiprinimo, 
tas tikrai mylės savo Tėvynę.” 
Nei puošnios minėjimų salės, 

nei karštos kalbėtojų kalbos ne
padarys Vasario 16-osios šventės 
išeivijoj tiek prasminga, kiek 
tylus išmąstymas tos knygos 
minčių ir persiėmimas laiškų 
rašytojų meile Tėvynei ir jų kil
nių širdžių idealais.

Kiek anų Sibiro kankinių išli
ko iki šiol gyvų? Gal nedaug. 
O jų mintys šioje knygoje žėri 
mum vilties šviesa.

Alė Rūta

Y 6
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Per šokių pertraukas pirm. Ša

kienė vadovavo gausiai loterijai. 
Buvo du aliejiniai paveikslai. 
Vienas tapytas narės E. Matulai
tienės, antras — svečio iš 
Arizonos “Piemenukas dūduo
ja”. Pastarasis — kun. Juozo Do
meikos didelis paveikslas, turįs 
gražius aukso spalva dažytus rė
mus. Dailininkas po operacijos 
negali valdyti dešinės rankos, 
todėl yra priverstas tapyti ir 
rašyti kaire ranka. Prie paveikslo 
buvo prisegtas dailininko para
šytas eilėraštis “Piemenukas dū
duoja”. Paveikslą laimėjo Rūta 
Šakienė. Ryšium su laimėjimu 
ji Lietuvos Dukterų Draugijai 
paaukojo $50. Per loteriją laivo 
gauta ir daugiau aukų: Angelė

sausio 23 Lietuvos dukterų pokylyje. Akomponuoja Frank ir Algis Raulinaičiai paaukojo
Pacino. Nuotr. Aloyzo Čepulio $150, dr. Z. Brinkis — $100,
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TRADICINIS ŽIEMOS POKYLIS 
PIETINĖJ CALIFORNIJOJ
Los Angeles veikia Lietuvos 
Dukterų Draugijos skyrius, ku
rio valdybą sudaro pirmininkė 
Salomėja Šakienė, sekretorė Ire
na Luther ir iždininkė Angelė 
Vaicekauskienė. Jų pastangomis 
Šv. Kazimiero parapijos salėj 
sausio 23 buvo suruoštas tradici
nis žiemos pokylis. Jame daly
vavo daug vietinių lietuvių. Bu
vo atvykęs Lietuvos gen. konsu
las Vyt. Čekanauskas su žmona 
ir nemažai visuomenės veikėjų.

Salėj buvo tvarkingai ir ap
skaičiuotai išdėstyti stalai vaka
rienei, taip, kad jų pakaktų sve
čiam ir kad būtų patogiose vieto
se, nekliudytų šokiam.

Atėjus laikui, pirm. Salomėja 
Šakienė per garsiakalbius krei
pėsi į visus dalyvius, pirmiau
sia juos pasveikindama, o pas
kui prašydama vaišintis.

Vyriausia šeimininkė buvo iž
dininkė Angelė Vaicekauskienė . 
Vyriausias virėjas, jos artimiau
sias padėjėjas, buvo inž. Julius 
Jodelė. Jam vadovaujant, buvo 
pagaminta šilta vakarienė. Ji 
pokylio dalyvių buvo labai iš
girta. Taip pat labai išgirtas grei
tas ir kruopštus patarnavimas, 
kurį atliko prie kiekvieno stalo 
sėdinčios narės.

Po vakarienės pirmininkė Ša
kienė iškvietė į sceną solistę 
Reginą Aukštkalnytę-Kungienę. 
Losangeliečiai ją gerai pažįsta, 
nes ji čia užaugusi ir be jos ne
gali išsiversti joks didesnis cho
ras ar dainuojantis renginys. So
listė kilusi iš muzikalios šei
mos. Ji turi gražaus tembro sopra
no balsą, yra gražios išvaizdos, 
aukšta, blondinė ir vidada be
sišypsanti.

Solistei akomponavo ameri
kietis pianistas Frank Pacino.

Pirmiausia ji padainavo ketu
rias vietinių kompozitorių dai
nas. Pirmoji daina buvo Broniaus 
Budriūno — Išdykęs rudenė
lis, žodžiai K. Grigaitytės, antro
ji Giedros Gudauskienės — Aki
mis tau parašysiu, žodžiai Graži
nos Tulauskaitės, trečioji Rai
mondos Apeikytės — Romansas, 
žodžiai Putino, ketvirtoji Onos 
Metrikienės — Dainos, muzika

NAUJIEJI 
ŽURNALAI

(atkelta ii 4 psl.)

tantiems MŪSŲ SPARNUS jis 
čia jau nebe naujas, MS ištisai 
paskelbtas 1980 birželio numery.

Truputį sausoki, bet orūs ir 
vertingi majoro Kazimiero 
Daugvydo atsiminimai “Sava
norio užrašai”, besitęsią per ke
liolika numerių ir dar neužbaig
ti. E. Vengianskas plačiu re
portažu aprašo LKVS “Ramovės” 
Chicagos skyriaus 30 m. gyva
vimo sukaktį. Kaip ATEITIS 
turi plačią jaunimo veiklos kro
niką, taip KARYS po keletą pas
kutinių puslapių skiria buvusių 
karių kronikai.

Ir iš trumpos 1981 metų KA
RIO 10-to numerio apžvalgos 
skaitytojas gali suprasti, koks 
įdomus ir įvairus šis žurnalas. 
Tarp kitko, jo adresas tas pats, 
kaip DARBININKO, o metinė 
prenumerata — 15 dol.

ir gėlės, žodžiai Prano Lem ber
to.

Visos dainos buvo padainuo
tos žavingai, be priekaištų. Po 
jų ji dar padainavo dvi arijas iš 
operų: O Mama, iš Cavaleria 
Rusticana — muz. Pietro Mas- 
cagni, ir L’altra Note in Fondo, 
iš Mefistofelio — Arigo Boito. 
Bisui padainavo dar iš operos La 
Boheme, muz. Giacomo Puccini, 
Muzetos valsą. Visas arijas, kaip 
ir dainas, solistė padainavo gra
žiai, jausmingai. Jos dainavimu 
visi buvo labai patenkinti, už tai 
taip griausmingai ir plojo.

Po koncerto iki antros valan
dos ryto buvo linksminamasi ir 
šokama. Šokiam grojo vokiečių 
kapela. Muzika buvo maloni ir 
nekliudė pasikalbėjimam.

ROCHESTER, N.Y.

Nepriklausomybės minėjimas
Čia vietos ir apylinkės lietu

viai Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo minėjimą rengia vasa
rio 21, sekmadienį.

Pagrindinę minėjimo progra
mą sudaro 11 vai. Šv. Jurgio liet, 
kat. parapijos bažnyčioj iškilmin
gos mišios už mirusius Lietuvos 
laisvės kovotojus. Mišių metu 
giedos vietos choras, vadovauja
mas Jono Adomaičio. Vargonais 
gros Raimundas Obalis. Visos 
organizacijos maloniai kviečia
mos pamaldose dalyvauti su 
savo vėliavomis.

3 vai. p.p. parapijos salėj mi
nėjimo metu Lietuvos laisvės 
klausimu pranešimą padarys 
prof. Julius Slavėnas, svečias iš 
Buffalo valstybinio universiteto. 
Meninėj programoj tautiniai šo
kiai, vad. J. Reginienės, ir kt.

Maloniai kviečiami vietos ir
apylinkės lietuviai kuo gausiau

BALT1MORE, MD.
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo minėjimas pradėtas va
sario 14, sekmadienį. 8:30 vai. 
ryto kun. A. Dranginis aukojo 
mišias už Lietuvos laisvės kovo
tojus ir pavergtą Lietuvą. Per 
mišias giedojo Dainos choras. 
Salėj pasakyta keletą kalbų. Me
ninę programą atliko Dainos 
choras ir tautinių šokių grupė 
Aras. Minėjimas tęsiamas vasario 
21, kitą sekmadienį, 2 vai. popiet 
Lietuvių Namuose. Pagrindinis 
kalbėtojas bus prof. Tomas 
Venclova. Pavergtos Lietuvos 
pogrindžio spaudos parodą pa
rengė kun. K. Pugevičius. 
Meninę programą atliks mišrus 
choras Daina, studentų tautinių 
šokių grupė Kalvelis ir veteranų 
šokių grupė Aras.

Lietuvių Namų direktorių ir 
šėrininkų rengiamas jautienos ir 
austrių balius bus kovo 7, sek
madienį, Lietuvių Namuose. Vi
sas pelnas skiriamas Namų rei
kalam. šokiam gros orkestras, 
veiks loterija. Įėjimo bilietus ga
lima jau dabar įsigyti.

Pirmoji komunija šv. Alfonso 
bažnyčioj bus teikiama gegužės 
mėn. pirmą sekmadienį. Tėvai, 
kurių vaikučiai dar nėra priėmę 
pirmosios komunijos, raginami 
kreiptis į seseles, kad jos vaiku
čius tinkamai paruoštų.

Jonas Obelinis

Salomėja ir Kazys šakiai —
$100, kapelos kolektyvas per 
Viktor Wagner — $40, dr. Au
relija Bartkus su savo seserim 
Eugenija Vidmantas — $30, gen. 
konsulas Vyt. Čekanauskas — $25.
Mykolas Strupis — $25, Pranė 
Mironienė — $25, Antanina 
Lukšis — $20, Liucija Stadal- 
ninkienė — $20.

Šis Lietuvos Dukterų Draugi
jos Los Angeles skyriaus pokylis 
buvo malonus ir gražus kultū
rinis renginys Pietų Califomi- 
jos lietuvių gyvenime.

Lietuvos Dukterų Draugijos 
Los Angeles skyrius įsteigtas 
kun. Felikso Gurecko pastango
mis 1973 spalio 21. Šio sky
riaus pirmininkėmis yra bu
vę: Lionė Vilimienė nuo 
1973.X.21 iki 1975, Aldona 
Audronienė 1976-77, Valerija Ir- 
likienė-Baltušienė 1978-79 ir 
Salomėja Šakienė 1980-81. Nuo 
įsisteigimo iki Šios dienos 
šalpom išleista $10,901.64.

A. J. Audronis

dalyvauti visų lietuvių tautinėj 
šventėj. Parodykime savo drau
gam ir priešam, kad Lietuva ir 
kiti Baltijos kraštai vis dar te
bėra Sovietų Rusijos okupuoti, 
kad ten gyvenančių žmonių pi
lietinės teisės yra visiškai pa
neigtos. Minėjimą rengia ALT 
skyriaus valdyba.

Šv. Jurgio parapijai 75 metai
1983 Rochesterio lietuviai 

rengiasi iškilmingai minėti savo 
parapijos 75 metų sukaktį. Ta 
proga parapijos taryba pakvietė 
A. Sabalį parengti šios parapijos 
ir Rochesterio lietuvių 75 metų 
veiklos sukaktuvinį leidinį. 
Leidiniui reikia kiek galima 
daugiau atsiminimų ir anų dienų 
fotografijų. Šv. Jurgio parapija 
nuo įsikūrimo iki šiandien 
tebėra vienintelė religinio ir 
tautinio gyvenimo tvirtovė. Savo 
atsiminimus ir istorines fotogra
fijas prašoma siųsti: A. Sabalis, 
32 Simpson Rd., Rochester, N.Y.

Rinkliava Baliui
Dėl Rochesterio vyskupijos 

lapkričio-gruodžio mėn. praves
tos rinkliavos (Šv. Jurgio para
pijoj buvo surinkta per 6,000 
dol.) metinė BALFo piniginė 
rinkliava buvo nukelta į 1982 
metų pradžią ir sausio 21 buvo 
pravesta Šv. Jurgio parapijoj pa
maldų metu. Nors tą dieną dėl 
blogo oro labai mažai žmonių 
atsilankė į pamaldas, bet aukų 
buvo surinkta per 1,500 dol. Vė
liau dar buvo gauta per 400 dol. 
Švęsime šv. Pranciškaus sukaktį

Gegužės mėn. pabaigoje Ro
chesterio lietuviai ruošiasi iškil
mingai paminėti šv. Pranciškaus 
800 metų gimimo sukaktį. Iš
kilmėse dalyvaus vietos vysk. 
M. Clark. Jau dabar šiai neei
linei iškilmei pradedama ruoštis.

sb.-

MIAMI, FLA.
Lietuvių klubo salėje sausio 

28 įvyko Šaulių sąjungos Aušros 
kuopos surengtas iškilmingas 
Klaipėdos atvadavimo minėji
mas.

Minėjimą atidarė kuopos pir
mininkas Mykolas Vitkus. Pro
gramą pravedė Kunigunda Ko- 
datienė, paskaitą skaitė Pranas 
Urbutis. Po to Balys Sakalas pa
rodė savo kelionės po Tolimuo
sius Rytus skaidres su įdo
miomis pastabomis apie tų kraštų 
ekonominę ir kultūrinę padėtį.

Po programos buvo užkan
džiai. Minėjime dalyvavo apie 
80 žmonių, (g.)

Tamošaičio

KAS TAS PALAIMINTASIS MYKOLAS 
GIEDRAITIS, GYVENĘS KROKUVOJE 
PRIEŠ 500 METŲ?

Giedraičių giminė buvo labai 
garsi — tai kunigaikščiai, seno
joje Lietuvoje ėję įvairias aukš
tas valstybines pareigas. Trys 
kunigaikščiai Giedraičiai buvo 
žemaičių vyskupai, gi visas 
Giedraičių būrys buvo įvairūs 
klebonai, kapitulų nariai, vie
nuoliai.

Garsiausias iš visų Giedraičių 
yra Merkelis Giedraitis, žemai
čių vyskupas, gimęs apie 1536, 
miręs 1609 balandžio 6 Var
niuose.

Mažai kas žino, kad buvo ir 
Mykolas Giedraitis, dėl kurio 
dabar sujudo Krokuva ir pradeda 
jo mirties 500 metų sukaktuvinį 
jubiliejų. Pirmiausia jis buvo'ne 
iš kunigaikštinės Merkelio 
Giedraičio giminės, o iš kitos 
Giedraičių giminės. Gimęs pen
kioliktojo amžiaus pirmoje pu
sėje, miręs 1485 gegužės 4 Kro
kuvoje.

Iš mažens buvo šlubas ir mažo 
ūgio. Šalindamasis pasaulio tuš
tybių, jis Bistricoje įstojo į regu
liarius, atgailos kanauninkus, — 
taip vadinos vienas vienuolynas.

Mokėsi Krokuvos universitete 
ir ten gavo filosofijos daktaro 
laipsnį 1460. Pasižymėjo labai 
pamaldžiu gyvenimu ir tapo 
užsidariusiu vienuoliu, buvo net 
Šv. Morkaus bažnyčios Krokuvo
je zakristijonu.

Mirė jis 14 mėnesių po šv. 
Kazimiero mirties. Jau 1544 me
tais jis buvo paskelbtas palai
mintuoju. (Liet. Enc., VII, 
217 psl.)

-o-
Krokuvoje šv. Morkaus bažny

BALK 
TOURS

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ —1982

Speciali 17 dienų kultūrinė eks
kursija su 11 dienų Lietuvoj, 3 
Leningrade, 2 Maskvoj. Ši ekskursija 
skiriama universitetų studentam su
sipažinti su Lietuvos kultūriniu Ir 
artistiniu gyvenimu.

Birželio 17-liepos 3........ _$1,679.

11 DIENŲ EKSKURSIJOS 
balandžio 28-gegužH 13 ----------------------------------------------  $1,599
rugsėjo 15-30 .... ___________________..........~.________ $1,599
gruodžio 21-sausio 4...___________________ —_______  $1,549
Kelionėj: Varšuvoj 2, Vilniuj 8, Rygoj 4, Frankfurte 1.

11 DIENŲ EKSKURSUOS 
gegužė* 12-22-------------------------------------------------------------- $1,229
birželio 2-12 —-_________________  $1,229
rugplūčio 18-28_____________________________________$1,229
rugsėjo 1-11 .................................................._________ _— $1,229
Kelionėj: Varšuvoj 2, Vilniuj 8, Frankfurte 1

gegužė* 27-birželk> 5--------------------------------------- ------------  $1,229
liepos 22-31 $1,289
spalio 7-18$1,189
Kelionėj: Maskvoj 1, Vilniui 8, Leningrade 2

Ekskursijų katam bazuojamo* pagal lėktuvų kalnas su 
Lufthansa Iš Bostono Ir New Yorito arba Fktnalr Iš N*w Yorko.

Viso* mO*ų ekskursuos yra palydimo* prltynmlų palydovų 
Iš mūsų įstaigos. Vistų skelėtas ribotas. Dėl smafcėMių 
informactyų kreiptis:

BALTIC TOURS 
8 Wh«B Otk Road 
N«wton, MA 02168 
617 968-1190

Daromi giminių MMcvMImo dokumentai

čioje buvo vykdomi konservavi
mo darbai. Buvo surastas origi
nalus gotiškas portalas į pres
biteriją. Pats presbiterijos cent
ras dabar yra perdirbtas, pritai
kytas palaimintojo pagerbimui, 
nes jis yra palaidotas netoli di
džiojo altoriaus 1485.

Presbiterijoje už atnaujinto 
portalo yra sudėti ir palaimin
tojo kulto reikmenys. Neseniai 
Krokuvos meno akademija at
naujino paveikslą, kur vaizduo
jama, kaip palaimintasis mel
džiasi prie Marijos.

Rugsėjo 2 Krokuvos arkivys
kupas, kardinolas Macharski iš
kilmingai pašventino atnaujintą 
bažnyčią ir Giedraičio pagerbi
mui skirtus dalykus. Tuo prade
damas palaimintojo 500 metų ju
biliejus. Visur jis ten minimas, 
kad gimęs Lietuvoje arba tiesiai 
— lietuvis.

St. Gedvainis

HARTFORDO 
BERŽELIO ŠVENTĖ

Hartfordo lietuvių tautinių 
šokių grupė Berželis savo veik
los dvidešimtmečio minėjimo 
proga vasario 20, šį šeštadienį, 
7 vai. vak. koncertą-balių rengia 
Hartforde, Lietuvių Klubo salėj, 
227 Lavvrence St. (ne Andrie
jaus parapijos salėj, New Bri- 
tain, kaip anksčiau buvo 
skelbta).

Programą atliks daugiau kaip 
50 šokėjų.

— Dailės premija, kurią skiria 
JAV LB Kultūros taryba, paskir
ta dail. Adolfui Valeškai. Premi
jos skyrimo komisiją sudarė šie 
dailininkai: V. Balukienė, G. 
Žumbakienė, J. Kelečius, B. 
Murinas, R. Moziliauskas. Pre
mijos mecenatas yra Lietuvių 
Fondas.

— Lietuvių Skautų Sąjungos 
korespondentinio suvažiavimo
rinkimų rezultatai paskelbti va-
sario 15. Vyr. skautininke išrink
ta Danutė Eidukienė, vyr. skau
tininku — Vytautas Vidugiris, 
akad. sk. sąjūdžio pirm. — dr. 
Raimundas Strikas. Šie trys iš
rinktieji įeina į tarybą, kurioj 
dalyvauja dar 20 rinktų narių ir 
rajonų vadai. Jie vėliau išsirinks 
Sąjungos pirmininką ar pirmi
ninkę.

— Danutė ir Raimundas Slė
niai, Chicago, III., lietuviškų 
organizacijų darbuotojai, pa
skyrė 1000 dol. Lituanistikos ka
tedrai.

— Amerikos Lietuvių Taryba 
paruošė lietuvių ir anglų kalbo
mis įkalbėtas juosteles Vasario 
16-osios proga radijo progra
mom. Lietuviškai įkalbėjo dr. K. 
Šidlauskas ir dr. K. Eringis, ang
liškai — dr. J. Valaitis ir A. 
Adomėnas. Šios programos per
teiktos įvairiom radijo stotim 
Chicagoj, So. Bostone, Brockto- 
ne, Hot Springs, Detroite, Rati
ne, Hartforde, Watchung, N.J., 
New Yorke ir kitur.

— Inž. Vytautas Kamantas, 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybos pirmininkas, iki 
šiol dirbęs kaip projektų vado
vas vienoj statybos inžinierių 
firmoj Chicagoj, nuo vasario pra
džios pakviestas ir jau davė su
tikimą perimti Grand Rapids 
Mich., ligonines ir jų skyrių ad
ministracinio direktoriaus parei
gas.

— Solistė Gina Capkauskienė 
pasirašė sutartis koncertam su 
prancūzų dainininkais ir duos 
20 koncertų Montrealyje bei 
Kvebeko provincijoj.

— Elliott Abrams, naujasis 
valstybės sekretoriaus pava
duotojas žmogaus teisių klausi
mam, sausio 20 Chicagos miesto 
centre darė pranešimą įvairiom 
tautinėm grupėm. Jis ryškino 
kaip JAV vyriausybė stengiasi 
padėti už geležinės uždangos 
esantiem žmogaus teisių sąjū
džio nariam, kurie susilaukia 
represijų iš komunistinių vy
riausybių. Iš lietuvių šiame pa
sitarime dalyvavo Alto atstovas 
kun. J. Prunskis, turėjęs pro
gos iškelti kai kuriuos lietuviam 
rūpimus klausimus.

— Dr. Jonas Valaitis, Ameri
kos Lietuvių Tarybos vicepirmi
ninkas ir Pasaulio Lietuvių Gy
dytojų Sąjungos pirmininkas, 
pakviestas vasario 21 kalbėti 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjime East Chicagoj.

— Solistų Zuzanos Valadkaitės 
de Lopez ir Antano Slaočiausko 
iš Argentinos koncertas Chica
goj, Jaunimo Centro salėj, įvyks 
vasario 20. Rengia PLB kultūri
nė komisija.

— Phoeniz, Ariz., lietuviai 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo minėjimą rengia vasario 
21. Koncelebruotos mišios 11:15 
vai. Sacred Heart koplyčioj. Mi
šių metu giedos choras, vado
vaujamas Onos Metrikienės. So
lo giedos Vita Polikaitytė iš Los 
Angeles. 2 vai. popiet ukrainie
čių salėj kalbės Lietuvos gen. 
konsulas Vytautas Čekanauskas. 
Meninę programą atliks sol. Vita 
Polikaitytė ir vietinė solistė 
Kristina Mileriūtė-Lindųuist

— Margučio radijo koncertas 
Chicagoj, Jaunimo Centre, įvyks 
vasario 28. Programoje smuiki- 

, ninkai Astis ir Regina Bankai.

A
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Lietuviškų parapijų metei rei- 
kalaoja atnaujinto dėmesio lie
tuviškom bažnyčiom. Nėra per
daug sunku įsirašyti į lietuviš
kas parapijas, nežiūrint kokiame 
priemiestyje begyventume ir 
taip pat nėra per sunku bent 
keletą kartų į metus aplankyti 
lietuvišką bažnyčią, arba bent 
kelis dolerius paskirti bažny
čių išlaikymui. To reikalauja lie
tuviškas solidarumas ir tėvy
nėje už tikėjimą kovojantieji 
broliai.

New Yorko lietuvių bankinio 
kooperatyvo KASOS direktoriai 
nutarė išjudinti lietuviškų para
pijų šelpimo vajų ir iš priau
gusių išteklių paskirti bent nedi
delę sumą aktyvių New Yorko 
lietuvių parapijų išlaikymui. 
KASA po šimtą dolerių paskyrė 
Apreiškimo parapijai Brooklyne, 
Viešpaties Atsimainymo parapi
jai Maspethe, pranciškonų vie
nuolynui bei koplyčiai Kultū
ros Židiny ir lietuvių protestan

Pastabos ir nuomonės
PREZIDENTO PRANEŠIMAS 
IR VISUOMENĖS ATGARSIAI

Prezidentas Reaganas savo 
metiniame pranešime sausio 
mėnesį aiškino tautos ekonomi
nį ir socialinį stovį. Spėjama, 
kad jo kalbos atidžiai klausėsi 
apie 40 milijonų amerikiečių. 
Ji buvo ne tik svarbi, bet ir 
įdomi. Prezidentas Reagan yra į- 
takingas kalbėtojas.

Kadangi mūsų tauta yra demo
kratiška ir politiškai apsispren
dusi, prezidentas būna privers
tas pasisakyti ne tik ekonomi
niais, bet ir politiniais reika
lais.

Kai išrenkam prezidentą ket- 
veriem metam, jis tampa mūsų 
krašto vyriausiu valdytoju. Ta
čiau jis negali visiem įtikti. Mū
sų prezidentas turi gerų tau
tinių bei tarptautinių projektų. 
Šiuo metu daugelis pilie
čių yra nepatenkinti dėl ekono
minės krizės, kurios niekas ne
gali greitai nugalėti. Demokratiš
kam kraštui yra didelis tarptau
tinis pavojus. Pasaulis yra pada
lytas į du priešingus blokus: 
krikščionišką ir komunistišką. 
Krikščioniškame bloke esą apie 
du bilijonus žmonių, komunis
tiškame — apie pusantro bili
jono. Mūsų prezidentas turi 
skaitytis su abiem blokais.

Piliečiai, rinkdami prezidentą, 
dažniausiai reikalauja, kad jis 
padarytų krašte “stebuklą”. Prez. 
Reagan, imdamas priesaiką, pa
sižadėjo vykdyti konstitucijos 
reikalavimus. Tačiau mes turim 
dvi didžiules partijas. Jei prezi

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumeratą 1982 metam

Vardas Ir pavardė -----------------------------------------------------

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
kainuoja tik 12 dol. Visiem kitiem prenumerata —15 dol. 
metam.

Siunčiu už prenumeratą $._____
Už kalendorių $._____
Spaudai paremti $.____

LITHUANIAN COOKERY
(ln Engllsh, 318 pages, price 8 dol.)

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastlninlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusL Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “LMhuanlan Cookery*' už 8 dol. Pershmtlmaa- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė .................................................................................

Miestas, valstija, Zlp ...... -------------------------------------------- ----------

tų parapijai New Yorke. KASA 
tikisi, kad ir kitos lietuvių or
ganizacijos bei daugiau pasitu
rintys tautiečiai paseks šiuo pa
vyzdžiu.

Padėdami vienas kitam ir pe
tys sau padėsime — toks yra KA
SOS Kredito Unijos motyvas. 
KASA auga ir stiprėja, koopera- 
tyviniais principais apjungdama 
lietuvių finansinį pajėgumą. Tu
rėdami stipresnį finansinį už
nugarį, galėsime ir toliau pagel
bėti savo tautiečiam bei savo 
institucijom.

Kviečiame atsilankyti į KA
SOS metinį susirinkimą kovo 14 
Kultūros Židinyje ir įsijungti į 
KASOS taupytojų eiles. Susido
mėjusieji KASOS bankiniais pa
tarnavimais, atkreipkite dėmesį 
į skelbimą Darbininko pusla
piuose ir užeikite į KASOS į- 
staigą pasikalbėti jum rūpimais 
klausimais. Visi lietuviai nuošir
džiai laukiami.

KASOS Informacija 

dentas pasiūlo gerus projektus, 
tai priešingoji partija tiem pro
jektam griežtai pasipriešina ir 
tokiu būdu juos sudemoralizuo- 
ja.

Tenka pasakyti, kad šiuo me
tu mūsų krašto demokratija yra 
pavojingame kely. Mūsų prezi
dentas atsidūrė kritiškoj padėty. 
Didžiuma piliečių turėtų prezi
dentą palaikyti, kad būtų išeita 
iš tos krizės. Tačiau taip nėra. 
Unijų vadai, juodoji rasė, žydų 
maža grupė ir liberalai kovoja 
egoistiškai su mūsų prezidento 
gerais projektais.

Pastaroji prezidento kalba ne
sujungė tautos, bet ją suskaldė. 
Jis pasiūlė, kad federalinė val
džia su 47 bilijonais dolerių per
duotų socialinių reikalų tvarky
mą valstijom, tokiu būdu poli
tinę jėgą perduotų valstijų poli
tiniam vadovam. Nors prezidento 
projektas bendrai yra geras, bet 
šio krašto piliečiam politiškai 
pragaištingas. Tie 47 bilijonai 
dolerių patektų į vienos partijos 
“mašiną”, priešinga partija būtų 
nuskriausta. Dėl to įvyktų di
desnė korupcija.

Tenka pabrėžti, kad šio krašto 
prezidentas turi didesnę galią, 
negu kitų kraštų prezidentai, iš
skiriant diktatorius. Jis turi teisę 
savo nuožiūra, be kongreso pa
tvirtinimo, duoti 50 milijonų 
dolerių kitai valstybei. Kaip ži
nom, JAV kongresas skiria prezi
dento “apsigynimo” nuožiūrai 
bilijonines sumas pinigų.

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

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

Po 15 dol. — P. Bručas, St. 
Petersburg, Fla., M. Erčius, Lit- 
tle Neck, N.Y.

Po 10 dol. — A. Gribus, 
Cbicago, III., A Reivytis, Middle 
Village, N.Y., J. Budraitis, 
Woodstock, Conn., L. Pocius, 
Richmond Hill, N.Y., J. Petniū- 
nas, Richmond Hill, N.Y.

Iš šių minėtų faktų galima 
padaryti išvadą, kad prez. Rea- 
gano administracija gali nustoti 
visam laikui visuotinio politinio 
pasitikėjimo. Jo pastaroji kalba 
išgąsdino europiečių politinius 
vadovus ir šio krašto didžiumą 
gyventojų.

Jei prez. Reagan turėtų geres
nius patarėjus, tai lengviau lai
mėtų ateinančius šio krašto rin
kimus.

Gaila, kad aukštieji mūsų val
dininkai nėra pakankamai patyrę 
pasaulinių ir vietinių reikalų 
tvarkyme. Kas ketveri metai ne
patyręs prezidentas pasirenka 
nepatyrusius kabineto narius. 
Mūsų demokratinė sistema nėra 
praktiška šiame komplikuotame 
reikale. Kai kas teigia, kad tie, 
kurie daugiau aukoja pinigų rin
kimų kampanijai, yra kviečiami 
būti prezidentų patarėjais, nors 
jie ir neturi praktiškos patirties.

Tenka pažymėti, kad prez. 
Reagan palaiko milionierius, to
kiu būdu nuskriaudžia šio krašto 
neturtinguosius.

Adv. Charles P. Kai

APIE LIETUVĄ 
ANGLIŠKAI

Vasario 16 ir kitomis progo
mis informuojant kitataučius 
apie pavergtą Lietuvą, galima 
jiem įteikti šiuos leidinius 
(Soviet Genocide in Lithuania 
ir Opposition to Soviet Rule 
in Lithuania pirmosios laidos 
jau išparduotos):

The Catholic Church, Dissent 
and Nationality in Soviet Lith
uania, V. Stanley Vardys — 12 
dol.

The Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied 
Lithuania, A report for 1979/80 
— 8 dol.

Catholics in Soviet-Occupied 
Lithuania, Faith Under Persecu- 
tion — 2 dol.

Persiuntimui pridedama 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos ar anglų kalba knygos apie 
Lietuvą, plokštelės, suvenyrai 
gaunama Darbininko administ
racijoj: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Aras ... toli nuo tėvynės. To
ronto vyrų choras “Aras” dai
nuoja 12 dainų, iš kurių Ten, 
kur Nemunas banguoja ir Ta
vęs nebemyliu solo dainuoja sol. 
V. Verikaitis. Choro kitos dainos: 
Kvietimas į Sūduvą, Aras, Už 
aukštų kalnų, Visos žmonos to
kios pačios, Kur Nemunai jaunų 
dienų, Tėve mūsų, Širdis dar 
žydi, Leiskit į tėvynę ir Susky- 
niau skynimą. Kaina 10 dol.

Nerija ... Clevelando studen
čių vokalinio vieneto dainos: 
Prie gintaro jūros, Paskutinį sek
madienį, Obelėlė ir upelis, Tan
go notturno, Spaudos baliaus 
valsas, Laukinė aguona, Kregž
dutės, Gulio ryčio, Oi lekia, le
kia gulbių pulkelis, Oi ūžkit, 
gauskit, Pūsk trimitą, Barcarolle 
(iš Hofmanno pasakų), Tik-tak, 
Alma Ilanera. Kaina 8 dol.

Taip pat gaunamos plokštelės: 
Pavasaris, dvynukų šalčių. Kaina 
10 dol. Motulės dainos, “Sodau- 
to” — Bostono lietuvių ansamb
lio dainos 6 dol. Užaugau Lie
tuvoje, lietuviškų dainų rinkinys 
8 dol.

Persiuntimui pridedama 1 dol. 
šios ir kitos lietuviškos plokš

telės, lietuviškos knygos ir suve
nyrai gaunama Darbininko ad
ministracijoje: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Po 2 dol. — A. Senkus, Eas- 
ton, Pa., K. Baublis, Roselle, 
N J., V. Jackūnas, Cleahvater, 
Fla., E. Donohue, Union, NJ., 
O. Osmolskis, Richmond Hill, 
N.Y., J. Paškevičius, Chicago, 
111., H. Matulonis, Maspeth, 
N.Y., M. Majauskas, Mt. Laurel, 
N .J., B. Kazukauskas, Silver 
Spring, Md.» E. Vilimaitė, Chi
cago, III., C. Žitkus, Baltimore, 
Md., J. Gailiūnas, Athol, Mass., 
H. Trucilauskas, Havvthome, 
N.J., M. Savickas, Nashua, N.H., 
S. Karmazinas, Woodhaven, 
N.Y., M. Mockapetris, Nonvood, 
Mass., H. Dousa, Watertown, 
Mass., C. Balchunas, Toms Ri- 
ver, NJ., V. Malakas, Walling- 
ton, NJ., N. Shumbris, Bayside, 
N.Y., B. Mikatavage, Minersvil- 
le, Pa., M. Gofensas, Brockton, 
Mass.

Po 1 dol. — P. Žilinskas., Lynd- 
hurst, Ohio, P. Čepkauskas, 
Brockton, Mass., V. Glaser, 
Woodcliff Lake, NJ.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.

SPORTAS
.. . 1

Gera sezono pradžia
Praėjusią savaitę Lietuvių At

letų Klubo abi mergaičių tinkli
nio komandos labai sėkmingai 
pradėjo savo sezonus. Abi 
komandos žaidžia CYO lygoje: 
vyresnės “junior”, o jaunesnės 
“intermediate” skyriuose.

Vyresniųjų komanda pirmas 
rungtynes žaidė trečiadienį 
prieš St. Leo parapijos komandą, 
laimėdama 3 setus (15:1, 15:5, 
15:0). Atrodo, kad treniruotės 
jau rodo pažangą, nes buvo gali
ma matyti pradinį komandinį 
susižaidimą ir aikštėje truputį 
drausmės. Tikimės, kad ir toliau 
tokią pat pažangą bus galima 
matyti. Vyresniųjų mergaičių 
komandoj žaidžia: Rasa Alksni- 
nytė, Rama ir Rita Gvildytės, 
Asta ir Audrė Lukoševičiūtės, 
Auksė ir Nina Jankauskaitės, 
Gailė Katinaitė, Audra Ridikaitė.

Jaunesnės tinklininkės savo 
“krikštą” turėjo pereitą sekma
dienį prieš Our Lady of Mount 
Carmel parapijos tinklininkės. 
Mūsų jaunesniųjų komandoj yra 
žaidikių, kurios tik pirmą sezo
ną pradeda ir treniravosi tik 
keturis mėnesius. Jas įterpus 
tarp jau daugiau patyrusių žai
dikių, rezultatas buvo teigiamas 
ir maloniai nuostabus; laimėjo 
du setus iš trijų (15:0, 7:9 ir 
11:2 (jos žaidžia penkiolikos 
taškų arba aštuonių minučių

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. Amatad. B. S.
77-01 JAMAICA AVENUB 

(Cor. 77th Street) 
WoodtMven, N.Y. 11481

WK DEUVKR 
2984130

DERMATOLOGIST
J. BARAL, M.D.
245 E. 63 St N.Y.
Tel. 355-2828
Gydomos odos ir venerinės 
ligos Persodinami plaukai 
priimama Medlcare 

Dabar kasos kredito unijoj:
9% palūkanų už paprastas 

taupomąsias sąskaitas.

12% už Share Cortlflcatos 500 doL sumomis.

MONEY MARKET CortifMcatų procentai už 5,000 Ir 10,000 dolerių indėlius 8 mėnesiam. 
“ALL — 8AVER8” Cortlflkatai 1 motam su laisvomis nuo mokesčių pnMNcanomla. 
Laisvi nuo mokesčių IRA pensijų fondo Indėliai su 14.8% paMkanom.

Paskolos — Namų pirkimo “mortglčlal” — Čekių Iškeitimai — Pensijos čekių 
Indėliai Ir Lt
KASOS adrei—: 88-01114th Street, Richmond HM, N.Y. 11418
Telefonas: (212) 441-8799
Datbo vaiandoe: nuo 9 M 9 kaedlen; penktadieniais Ir šeštedlenlale nuo 9 M S vat pjp.
rauniavinim ireuivm ir angvif Mravomis.

Visi Indėliai apdrausti M 100400 doL

setą). Jaunesniųjų komandą su* 
daro: Gintė Adomaitytė, Ramu
nė Adams, Sigita Alksninytė, 
Viktorija Garbauskaitė, Theresa 
Kenny, Teima Jankauskaitė, Ri
ma Naronytė, Vida Penikaite, 
Regina Senken, Vaiva Ulėnai- 
tė, Rima Vaičaitytė. T .inlrime 
abiem komandom ir toliau tokios 
geros sėkmės.

Abi komandas treniruoja ir vy
resniųjų komandai vadovauja 
Vilija Katinaitė, o jaunesniųjų 
vadovė yra Vida Jankauskienė.

Vasario 23, antradienį, bus 
gera proga pamatyti žaidžiant 
abi mūsų tinklinio komandas. 
Jos žais Kultūros Židinyje. Jau
nesnės pradės 7 v.v.,
o vyresnės 8 v. v. Būtų labai 
malonu, kad mūsų jaunosios 
tinklininkės susilauktų ir žiū
rovų paramos.

A.J.

Sporto žaidynės
32-osios Š. Amerikos lietuvių 

sporto žaidynės įvyks gegužės 
8-9 Clevelande, Ohio. Jas vykdo 
Clevelando lietuvių sporto klu
bas Žaibas.

Žaidynių programoj bus 1982 
m. Š. Amerikos lietuvių krepši
nio, tinklinio ir individualinės 
šachmatų pirmenybės.

Krepšinyje kiekvienoj klasėj 
gali dalyvauti ne daugiau kaip 
8 komandos, atrinktos pagal 
apygardinių pirmenybių davi
nius ar pagal ŠALFASS-gos 
centro valdybos patvarkymą.

Tinklinyje komandų skaičius 
neapribojamas.

Preliminarinė registracija turi 
būti atlikta iki kovo 22 šiuo 
adresu: Algirdas Bielskus, 3000 
Hadden Rd., Euclid, OH 44117. 
Tel. 216 481-7161.

Šachmatų pirmenybės
1982 m. Š. Amerikos lietuvių 

individualinės šachmatų pirme
nybės bus pravestos gegužės 8-9 
Clevelande, Ohio.

Turnyras bus pravestas pen
kių ratų šveicarų sistema. Lai
ko riba — 40 ėjimų per 90 
min. Trys ratai bus vykdomi 
šeštadienį ir du sekmadienį.

Preliminarinė dalyvių re
gistracija atliekama iki kovo 22 
šiuo adresu: Vytautas N as vyti s, 
1234 West Blvd., Cleveland, 
OH 44102. Tel. 216 631- 
0210.

ŠALFASS-gos centro valdyba

ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD.
Founded 1959

MEMBER OF ASTA IATA FIRST FAMILY OF TRAVEL 
BALTIC-AT-LEISURE TOURS

coordinated by Jonas Adomėnas

CHOICE OF 3 ITINERARIES Firat-Class Services, Hotels

Reasonable, AH-Inciuaive Costs Eacortod from USA via Firma ir

Tour I Vilnius — Moscow — Loningrad 10 Days

Tour II VHnius — Moscow — Loningrad plūs Riga 15 Days

Tour III VHnius — Moscow — Loningrad A Rome 15 days

Features Include: Group or APEX airfaras wMh departures 
startinę AprH, thrae mosis datty, comprahenslve sighteeoing, 
transfers, guldės, theatro vlslts, alr transportation on tour, 
baggage handted, each group eacortod by American LKhua- 
nlan-speaking tour leader, visa handling. Deposit only 8100 per 
person. From Just $1099 to $1769 per person In double 
occupancy.

For Frae Brochura Fokter, Contact:

JONAS ADOMĖNAS
ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD.
20 EAST48th STREET, NEW YORK, NY 10017 
TEL* NY (212) 988-1500; (800) 223-7953

NAUJAUSI
LEIDINIAI

A. Kairio — Po Damoklo kar
du, I dalis 5 doL, II dalis 9 dol.

M. Mėlinienės — Kryželiai 
Arktikoje. Suėmimas ir gyveni
mas bolševikų rojuje, 6 dol.

M. Aukštaitės — Nubangavę 
kūdikystės dienos, 7 dol.

Ed. Cinzo — Mona, romansu, 
8 dol.

Lionės Sutemos — Vendeta, 
eilės, 6 dol.

R. Spalio — Auksinio saulė
lydžio gundymai, 10 dol.

J. Kreivėno — Mirties lage
riuose ir tremtyje, 12 dol.

V. Gidžiūno — Sv. Pranciš
kaus dvasios spinduliavimas, 5 
dol.

K. Grigaitytės — Marių vėjui 
skambant 4 dol.

Leonardas Kerulis — Išvežtų
jų sąrašas, 22 dol.

K. Bradūnas — Užeigoje 
prie Vilniaus vieškelio, premi
juota poezijos knyga, 6 dol.

V. Volerto — Greitkelis, 6 dol.
J. Vizbaro — Alšėnų kuni

gaikštytė, 8 dol.
M. Aukštaitės — Ant marių 

krašto, 10 dol.
A. Šapokos — Lietuvos istori

ja, 18 dol.
A. Maceinos — Asmuo ir isto

rija, 4 dol.
S. Ambrazevičienės — Lem

ties sūkury, 4 dol.
P. Čechovo — Rinktinės no

velės, 8 dol.
J. Prunskio — Lietuviai 

Sibire, 20 dol.
J. Prunskio — Lietuviai bol

ševikų okupacijoje, 6 dol.
J. Prunskio — Bėgome nuo te

roro, 7 dol.
V. Brizgio — Katalikų Bažny

čia Lietuvoje, 7 dol.
J. Kaributo, Teatro vargo ke

liai, buvo 10, dabar 4 dol.
Povilas Kaupas, Paveikslų al

bumas buvo 5, dabar 3 dol.
A. Norvilo — Dvikalbiškumas 

— palaima ar prakeikimas, 2 dol.
Šios bei kitos knygos ir 

plokštelės gaunamos Dar
bininke, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y., 11207. Persiun
timo išlaidom pridedama 1 dol.

Daug lietuviškų plokštelių turi 
Darbininko administraciją. 
Skambink 827-1351 ir prašyk, 
kad plokšteles atsiųstų į namus,
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Kultūros Židinyje šį savaitgalį: 
vasario 20, šeštadienį, kaukių 
balius, vasario 21, sekmadienį, 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimas.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjime vasario 21 
Kultūros Židinyje pasirodys trys 
dainos vienetai: Apreiškimo pa
rapijos choras, vyrų choras Per
kūnas ir jungtinis choras, su
darytas iš Apreiškimo parapi
jos choro, Perkūno choro ir 
kviestų svečių dainininkų. Vi
siem šiem vienetam vadovauja 
muzikas Viktoras Ralys.

Visi kviečiami dalyvauti Lie
tuvos nepriklausomybės šventės 
minėjime. Prisiminkime tik iš
tremtuosius į Sibirą, vargstan
čius okupuotoje Lietuvoje. Ir 
jie tokiose sąlygose paminės 
Vasario 16-tąją. Jauskime ir mes 
šventą pareigą visada ir visur 
būti lietuviais! Dalyvaukime pa
maldose Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje ir 3 v. popiet Kultū
ros Židinyje. Ir savo auka pa
remkime Lietuvos vadavimo 
reikalus!

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė minima vasario 21, šį 
sekmadienį. Koncelebracinės 
mišios Apreiškimo parapijos 
bažnyčioj 11 vai. Pamokslą pasa
kys Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, Brooklyno lietuvių pran
ciškonų viršininkas. Organizaci
jos dalyvauja su vėliavomis.

Kaukių balius, rengiamas 
New Yorko ateitininkų, vyksta 
vasario 20, šį šeštadienį, Kultū
ros Židiny. Salę dekoruoja jau
na menininkė Monika Vainiūtė, 
šokiam groja Joe Thomas or
kestras. Už geriausias kaukes 
bei kostiumus bus skiriamos 
premijos.

Vytautas Petrauskas, žinomas 
vertėjas įvairių autorių, mirė 
vasario 15 Vilniuje. Palaidotas 
vasario 17.

Kviečiame atsilankyti į

FILMŲ POPIETĘ,
kuri Įvyk* vasario 27, žeštadienį, 7 v.v.
Kultūros Židiny, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

PROGRAMOJE:
Foto darbų paroda tautinių šokių šventės temomis

Vkosios tautinių šoklų šventės skaidrių montažas 
su pritaikyta muzika. Montažą paruošė E. 
Būtėnas, R. Jelionytė ir Alg. Stasiulis Iš Chicagos.

Vkosios tautinių šokių šventės filmas, — 
Alg. Kazio, SJ

Po filmų — vaišės.
Suaugusiom auka 4 dol.
Jaunimui Iki 18 m. — 2 dol.

Lietuvių Tautodailės Instituto
New Yorko skyrius

KAUKIŲ BALIUS
BUS VASARIO 20, ŠEŠTADIENĮ,
8 V.V. KULTŪROS ŽIDINY, 
361 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y.

Šilti, šėlti valgiai Ir gėrimai ant stalo
Šokiams groja Joe Thomas orkestrras

Už goriausias kaukes bus duodamos 
prom įjos. y

Suaugusioms — 15 dol.
Studentams Ir moksleiviams — 9

Stalus užsisakyti galima pas: vv.
Bronių Bobelį — 647-6637 
Praną Ąžuolleną — 296-1205 
Petrą Tutiną — 547-1406 
Loretą Vainiūną — 516 261-3780 f 
Antaną Rųgj — 201 345-5010 
Vitą Matusaltieną — 201 994-1229^"

Rengia Ir visus atsilankyti kviečia

NEW YORKO ATEITININKAI

metam lapkričio 20 išsiuntinėtas 
skaitytojam. Kalendorių puošia 
mūsų žinomo fotografo Liudo 
Tamošaičio spalvota nuotrauka 
— jaunimo šventė Putnamo se
selių sodyboje. Jei kas norėtų 
gauti papildomų egzempliorių, 
prašom atsiųsti po 2 dol.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3500. Vak., savaitgaliais: 201 
654-3756.

Q U E E N S COLLISION 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting 
— Welding — Frainės straigh- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillslde 
švenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone HI 
1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS NEW YORKE
VASARIO 21

11:00 VAU APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE
likilmlngos koncelebracinės mišios. TĖV. LEONARDO 
ANDRIEKAUS O.F.M. pamokslas

3:00 V. P.P. — MINĖJIMAS KULTŪROS ŽIDINYJE

Gen. Konsulas ANICETAS SIMUTIS 
JAV Kongreso atstovė GERALDINE A. FERRARO 
VLIKo vicepirmininkas LIŪTAS GRINIUS 
Now Yorko miesto Ir valstijos proklamacijos 
Programai vadovauja JŪRATĖ BALSYTĖ

Meninę programos dalį atliks

VYRŲ CHORAS “PERKŪNAS”
APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS
Abiem choram vadovauja VIKTORAS RALYS
New Yorko tautinių tokių grupė “TRYPTINIS”, vad. JADVYGOS MATULAITIENĖS

Minėjimų rengia Ir visus dalyvauti kviečia 
NEW YORKO AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

Įėjimo auka 4 dol. 
Studentams 1 dol.

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

341 HIGHLANO BLVD. 
BROOKLYN, N. Y. 11207

12-toji dailės paroda praėjo su 
pasisekimu. Ją aplankė per 500 
žmonių. Premijas laimėjo: LB 
New Yorko apygardos premiją 
— 300 dol. (mecenatas — LB 
Kultūros Taryba) — Anastazija 
ir Antanas Tamošaičiai; M. K. 
Čiurlionio vardo 300 dol. premi
ją (mecenatas — Lietuvių Ban
kinis Kooperatyvas Kasa) — Vy
tautas Ignas; Juozo Zikaro vardo 
300 dol. premiją (mecenatai Vai- 
nučio Zikaro šeima) — Vytautas 
Kašuba; 12-tosios dailės parodos 
100 dol. premiją (mecenatas Si
mo Kudirkos šaulių kuopa New 
Yorke) — Vida Krištolaitytė. Va
sario 14, sekmadienį, įvyko li
teratūros vakaras-koncertas, ku
rio programą atliko Tomas Venc
lova, Irena Veblaitienė, Vytau
tas Valiukas, Aldona Kepalaitė, 
Juozas Bulevičius-Boley. Plates
nis aprašymas kitame Darbinin
ko numery.

Žuvautojų ir medžiotojų klu
bo Aras valdyba praneša, kad 
visuotinis narių susirinkimas 
įvyks kovo 14, sekmadienį, 4 v. 
popiet Kultūros Židiny. Iki tos 
dienos nariai, nesusimokėję na
rio mokesčio, prašomi pinigus 
pasiųsti iždininkui K. Nemickui 
arba tai atlikti susirinkimo 
metu. Taip pat su šia data yra 
paskutinis terminas užregistruo
ti savo praeitų metų laimikius. 
Valdyba prašo visus narius susi
rinkime dalyvauti.

Dail. Aleksandra Merker yra 
paskirta Teaneck, N.J. miesto 
tarybos narės pareigom meno 
reikalam. Šis jos paskyrimo ter
minas baigiasi šių metų gruodžio 
31.

Jei jūs turit gerą skonį, eikit 
valgyt pas Steponį! Vasario 21, 
sekmadienį, Kultūros Židiny 
veiks valgykla su lietuviškais 
valgiais. Valgyti bus galima 
gauti nuo 1 vai. iki minė
jimo ir po minėjimo. Minėjimo 
pradžia 3 vai.

| Laisvę žurnalo naujas nu
meris išspausdintas pranciškonų 
spaustuvėje ir jau siuntinėjamas 
skaitytajam.. Numeryje pažymė
tini šie straipsniai: Raimundas 
Kudukis — Vidurio Europa ir 
Reagano administracija, Alė Rū
ta rašo apie rašytoją Jurgį Gliau
dą jo 75 metų sukakties proga, 
St. Lazdinis — Prūsai ir jų liki
mas, Vt. Vt. — Lietuviškumo ko
va Lietuvos kariuomenėje, Kęs
tas Lingaila — Užmirštas kovų 
žmogus. Sveikinimai, nauji lei
diniai, vedamasis ir kita. Žurna
lą redaguoja Vacys Rociūnas, 
leidžia Liet. Fronto Bičiulių 
centro valdyba.

Balfo 100-ojo skyriaus tradici
nė madų paroda bus gegužės 
2, sekmadienį, 2 vai. popiet Kul
tūros Židiny. Šiais metais Bal
fo skyriui talkina vyr. skaučių 
židinys Vilija. Kas nori mode
liuoti, prašom registruotis pas J. 
Gerdvilienę, — tel. 296-0288. 
Taip pat, kurios galit paskolinti 
įdomių drabužių ar mezginių, 
prašom pranešti J. Gerdvilienei.

“Žinios”, Lietuvių Katalikių 
Moterų Organizacijų Sąjungos 
biuletenis, pereitų metų antras 
numeris, pasiekė Darbininko re
dakciją. Šiame numery rašo
ma apie Luošųjų metus ir pačius 
luošuosius, duodama informa
cijų iš pasaulinės katalikių mo
terų veiklos. Biuletenis turi 12 
puslapių.

Elzė Rutkauskienė, gyvenusi 
Ridgevvood, N.Y., po ilgesnės li
gos mirė vasario 9. Palaidota va
sario 13 liuteronų kapinėse Mid- 
dle Village, N.Y. Laidotuvėmis 
rūpinosi Shalins Funeral įstaiga. 
Nuliūdime liko vyras Karolis, 
sesuo ir kiti giminės.

FILMŲ POPIETĖ
Norėdami paskatinti, kad 

mūsų fotogfafai užfiksuotų lietu
viško gyvenimo įvykius ir juos 
parodytų įvairiose vietovėse, 
Bostono ir New Yorko Lietuvių 
Tautodailės Instituto skyriai 
rengia filmų popietę. New Yor
ke ji bus vasario 27, Bostone — 
vasario 28.

Eugenijus Būtėnas, Raminta 
Jelionytė ir Algis Stasiulis yra 
profesionalai fotografai ir dirba 
savo srityse. Jie visi gyvena 
Chicagoje. Jie ir sudarė VI- 
tosios tautinių šokių šventės 
montažą ir paruošė nuotraukų 
rinkinį.

Su savim atsiveža ir Algimanto 
Kezio, SJ, pagamintą filmą ta 
pačia tema.

Skaidrių montažas ir filmas 
yra paruoštas labai gražiai ir įdo
miai.

Kviečiame New Yorko ir apy
linkės lietuvius atsilankyti į šią 
popietę ir maloniai praleisti va
karą. Pradžia 7 v.

Savo atsilankymu paskatinsite 
mūsų fotografus užfiksuoti lietu
viško gyvenimo įvykius istori
jai.

Laukiame visų!
Lietuvių Tautodailės Instituto

New Yorko skyrius

Dirbąs vyras ieško nedideTkT 
buto iš trijų kambarių. Pageidau
jama Richmond Hill, Woodha- 
vene ar Ozone Park. Skambinti 
tel. 849-8093 arba 1 516 791- 
1963.

Darbininko kalendorius 1982

Julius V. Valiūnas, dr. Kęstu
čio ir Elenos Valiūnų sūnus, 
yra dailininkas. Dabar jis su
rengė savotišką parodą ir pava
dino ją “Geopolitical Carto- 
graphy”. Paveikslų pagrindus 
sudaro įvairūs žemėlapiai, 
valstybių kontūrai. Paveikslai 
didesnio formato ir jie išstatyti 
parodai 8 Avė. languose tarp 53 
ir 54 gatvės. Paveikslai išstatyti 
vasario 11 ir jie bus laikomi iki 
kovo 17.

Dr. Stasys ir Laima Jasaičiai, 
a.a. Petronėlės Bichnevičienės 
atminimui, reikšdami gilią už
uojautą mirusios dukrai Aldonai, 
žentui dr. Juozui Navickui ir 
visai Navickų šeimai, paaukojo 
25 dol. Tautos Fondui. Tautos 
Fondo valdyba už auką dėkoja.

Apreiškimo parapijos bažny
čioj sausio 31 tikėjimui platinti 
draugijos reikalam surinkta 614 
dol.

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 20, šį šeštadienį, 2:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama G. Verdi 
‘Messa da Reguiem”. Pagrindi
niai solistai: Leontyne Price, 
Marilyn Home, Placido Do
mingo, John Cheek. Diriguoja 
James Levine.

Religinė Šalpa išleido maldos 
kalendorių, pavadintą Melski
mės — Let us Pray! Mėne
siais ir dienomis paskirstyta, 
kas meldžiasi už persekiojamą 
Lietuvos Bažnyčią. Knygelė turi 
32 puslapius, mažo formato.

Liet. Kat. Bažnyčios Kronikos 
48 numeris išverstas į anglų kal
bą ir išspausdintas pranciškonų 
spaustuvėje. Brooklyne. Dabar 
rengiamas naujas numeris spau
dai.

Lietuvos vyčių Lietuvos rei
kalų komitetas išleido naują in
formacijos numerį. Biuletenis 
siuntinėjamas vyčiam, kad jie ra
šytų laiškus Lietuvos reikalais. 
Sutelkta daug medžiagos. Su
rinkta daug ištraukų iš amerikie
čių spaudos. Biuletenį redaguo
ja Bemice Aviža.

Vaizdas iš tradicinio kaukių baliaus 1977 metais. Kaukės paraduoja prieš premijų 
paskirstymą. Šiemet Kaukių balius bus vasario 20 Kultūros Židinyje. Rengia New Yorko 
ateitininkai. Pradžia 8 v.v.

AKTORIUS ARŪNAS ČIUBERKIS 
VAIDINA AMERIKIEČIŲ TEATRE

Kultūros Židinyje dažnai 
pasirodo jaunuolis Arūnas Čiu
berkis, į New Yorką atvykęs 
prieš kokią porą metų. Dažnai 
jaunimo pamaldų metu jis skaito 
įvairius skaitinius. Skaito gražia 
lietuvių kalba.

šis jaunuolis yra aktorius ir šią 
savaitę vaidina pagrindinį vaid
menį vienoje komedijoje.

New Conservatory Theater 
pastatė Commedia dell* Arte 
stiliuje Italijos renesanso laikų 
autentišką komediją iš 16 am
žiaus — “The Tree Cuckolds”. 
Panaudojami autentiški renesan
so kostiumai ir muzika.

Teatras, remiamas New Yorko 
valstybės meno reikalų tarybos, 
vyksta į Bronzą ir ten suvaidins 
5 spektaklius: vasario 19, penk
tadieni, 12 vai. Lehman kole
gijoje; 8 v.v. Bronx Municipal 
ligoninėje; vasario 20, šešta
dienį, 8 v.v. Bronx Municipal 
ligoninėje; vasario 21, sekmadie-

Penkioliktoji Pasaulio Taikos 
Diena New Yorke šiemet buvo 
švenčiama vasario 10, trečiadie
nio vakarą, Šv. Patriko katedroj. 
Šių ekumeninių pamaldų inicia
toriai buvo Šv. Sosto atstovas 
Jungtinėse Tautose ir Šv. Patri
ko katedros parapija. Iškilmingo
se pamaldose dalyvavo daugelis 
ambasadorių, akredituotų prie 
Jungtinių Tautų, dvasiškuos ir 
civilinės valdžios atstovai. Ke
liais atvejais iškilmių metu 
Placido Domingo pagiedojo C. 
Franck, G. Bizet, F. Schubert, 
J. Herbeck, P. Alvarez, G. Haen- 
del ir C. Gounod religinius kū
rinius kartu su katedros choru. 
Iškilmėse lietuvių spaudai atsto
vavo Helen V. Kulber ir Beatriče 
Hoff.

Prityrusių skaučių sueiga 
įvyks vasario 20 Kultūros Židiny 
1 vai. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti.

nį, 4 v. popiet Mt. St. Vincent’s 
kolegijoje, 8 v.v. — toje pačioje 
vietoje.

Arūnas Čiuberkis šiame vei
kale vaidina Arlekino rolę. Jis ką 
tik baigė filmuoti ištraukas iš 
Comedia dell’Arte ir iš Shake- 
spearo sonetų dvi programas, 
kurios bus rodomos televizijoje 
šį rudenį.

Kas norėtų gauti daugiau in
formacijų apie spektaklius, pra
šoma skambinti 777-1855. Kas 
gali, prašomi aplankyti šį tikrai 
retą spektaklį, kur bus suvai
dinta renesanso laikų autentiška 
komedija.

DARBININKO 
SPAUDOS KIOSKAS 
KULTŪROS ŽIDINY

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimo proga vasa
rio 21, sekmadienį, Darbinin
ko spaudos kioskas veiks prieš 
minėjimą ir po minėjimo. Minė
jimas prasideda 3 vai. popiet. 
Bus gera proga įsigyti vertingų 
ir naujų knygų, plokštelių, įvai
rių suvenyrų, o taip pat apsimo
kėti Darbininko, Bridges ir kitas 
prenumeratas už 1982 metus.


