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Savaitės
Įvykiai

—«teto«asaooa su
Gynybos sekretorius Weinber- 

ger, lankydamasis Artimuosiuo
se Rytuose, pareiškė raginsiąs 
prezidentą parduoti Jordanui 
modernių karo lėktuvų ir prieš
lėktuvinių Hawk raketų, kad 
Jordanui nereikėtų tokių ginklų 
ieškoti Sov. S-goj. Izraelio parla
mentas ir vyriausybė sukėlė dėl 
to didelį triukšmą ir protestavo.

Lenkijos saugumo organai Poz
nanės mieste areštavo 194 žmo
nes už bandymą demonstruoti 
ir šūkius prieš vyriausybę. 
Miestas tuojau buvo izoliuotas, 
uždarytos benzino stotys ir pasi
linksminimo vietos, o gatvėse 
patruliuoja kariai ir policija.

Prancūzija pradėjo vykdyti 
privačių įmonių ir bankų nacio
nalizaciją, kurią užbaigus vy
riausybė kontroliuos 23 proc. 
darbo jėgos, 29 proc. visos ga
mybos ir 75 proc. bankų.

Nato karinių pajėgų vadas 
gen. Bemard W. Rogers paragi
no Nato valstybių gynybos mi- 
nisterius pasirūpinti, kad kiek
viena valstybė per ateinantį 
penkmetį padidintų savo gyny
bos išlaidas kasmet 4 tikrais pro
centais.

Izraelio kariniam organam 
areštavus kelis druzų vadus Go- 
lan aukštumose, ten gyveną dru- 
zai paskelbė visuotinį streiką.

Lenkijos vyriausybės atstovas 
pareiškė, kad vyriausybė nieka
da Besitarsianti su Solidarumo 
unijos vadu Lech Walensa, jei 
jis reikalaus, kad derybose daly
vautų ir jo patarėjai. Ateity dar
bo unijom nebus leista virsti 
politine jėga.

Vakarų valstybės ir jų poli
tinės partijos spaudžia Nikarag
vos vyriausybę nesišlieti prie 
Sov. S-gos ir suteikti platesnių 
politinių laisvių krašto gyvento
jam.

Sov. S-gos ministeris pirmi
ninkas Nikolaj A. Tichonov pa
reiškė, kad Sov. S-ga imsis kon
krečių žygių santykiam su Ki
nija pagerinti.

JAV Pietų Amerikos karinių 
pajėgų vadas Panamoj gen. Itn. 
Wallace H. Nutting atvyko į 
Salvadorą ištirti Salvadoro armi
jos pajėgumo sukilėliam nu
galėti.

Maltos parlamentas krašto 
prezidente 5 metų terminui iš
rinko buv. mokytoją ir parla
mento narę Agatha Barbara.

Prancūzijos vyriausybė sutiko 
garantuoti prancūzų bankininkų 
suteiktą Sov. S-gai papildomą 
140 mil. dol. paskolą dujų tie
kimo linijos iš Sibiro į V. Eu
ropą statybai finansuoti.

Centrinės Sirijos Hama mieste 
kelias savaites vyko ginkluoti 
susirėmimai tarp vyriausybės 
kariuomenės ir islamo funda
mentalistų islamo brolijos šali
ninkų. Tarpusavio kovos čia 
dažnai iškyla dėl to, kad kraštą 
valdo alavitų sekta, sudamti tik 
35 proc. visų gyventojų, o gy
ventojų daugumą sudaro sunni 
mahometonai.

Afrikos vienybės organizacijos 
valstybės pagrasino atitraukti iš 
Čado savo taikos priežiūros da
linius, jei Čado vyriausybė ne
pradės tartis su buv. ministerio 
pirmininko Hissen Habre šali
ninkais ir nesustabdys tarpusa
vio kovų.

Valstybės sekretorius Haig, 
lankydamasis Maroke, sutarė su 
karalium Hassan II sudaryti 
bendrą karinę komisiją tirti 
JAV staigaus panaudojimo jun
ginio daliniam reikalingų bazių 
steigimą.

Į JAV atvyko 1,000 Salvadoro 
karių apmokymui.

“KIAULIŲ MARU” TRUKDĖ 
KELIONĘ į ŠILUVĄ
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos N r. 49

Maldininkų kelionės Į Šiluvą tapo tradicija. 1981 me
tate rangėsi vtea Lietuva. Paprašė leidimo, ir to leidimo 
nedavė. Bedieviška valdžia visokiais bodais trukdė, 
paskelbė kiaulių maro epidemiją Ir Įvedė karantiną, kad 
niekas negalėtų ĮvažiuotL Milicija saugojo visus kelius, 
tikrino kiekvieną einantį. Į pagalbą pasišaukė ir kariuo
menė. kodėl taip bijosi tų maldininkų kelionių, nes 
ir Lenkijoje viskas prasidėjo nuo rožančiaus.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos 49 numeris plačiai ap
rašo, kas nutiko praėjusiais 1981 
metais, kai buvo organizuojama 
maldininkų kelionė iš Tytuvėnų 
į Šiluvą ir kokiomis priemonė
mis ją sutrukdė. Visa tai čia kiek 
suglaudę atpasakosime.

-o-
Kasmetinė religinė kelionė į 

Šiluvą Lietuvos tikintiesiem 
tapo gražia ir prasminga tradicija, 
o valdiškiem bedieviam — bai
siu krislu akyse. Kasmet jie lau
žė galvas, kaip sutrukdyti tokias 
keliones. Maldininkai buvo fil
muojami, tardomi, gąsdinami ir 
net nuteisiami. Nuteisė Jadvy
gą Stanelytę, Mečislovą Jurevi
čių, Vytautą Vaičiūną.

Nuteisdami jie tikėjosi žmo
nes išgąsdinti. Bet šie neišsi
gando, ir 1981 metais visa Lie
tuva ruošėsi šiai kelionei. Baž
nyčiose buvo skelbiama tos ke
lionės data — rugpiūčio 23.

Paprašė valdžios leidimo
Kadangi už šias keliones nu

teistieji buvo kaltinami, kad jie 
neprašę leidimo iš valdžios, tai 
šiemet Tikinčiųjų Teisėm Ginti 
Katalikų komitetas 1981 liepos 8 
pasiuntė raštą Lietuvos Komu
nistų Partijos Centro Komitetui 
ir Ministrų Tarybai. Tame rašte 
paprašė leidimo.

Rašte pirma primenama, kad 
1981 birželio 25-26 įvyko du 
teismai už 1979-1980 metų reli
gines keliones iš Tytuvėnų į 
Šiluvą. Aukščiausias teismas 
Vilniuje nuteisė darbininką 
Mečislovą Jurevičių 3 metam 
laisvės atėmimo, bausmę atlie
kant griežto režimo pataisos dar
bų kolonijose. Širvintose nu
teisė inžinierių Vytautą Vaičiū
ną 2,5 metų laisvės atėmimu, 
bausmę atliekant paprasto reži
mo pataisos darbo kolonijose.

Abu teisiamieji — geri kata
likai ir aukštos moralės žmonės 
buvo kaltinami, kad organizavo 
ir aktyviai be Vykdomojo komi
teto leidimo dalyvavo religinėse 
kelionėse iš Tytuvėnų į Šiluvą. 
Teisiamieji negalėjo suorgani
zuoti tokio dydžio kelionių. Šio 
kaltinimo neparėmė nė vienas 
liudininkas. Nei Jurevičius, nei 
Vaičiūnas tokių kelionių neorga
nizavo, tai nė leidimo neprašė.

Religinės kelionės iš Tytuvė
nų į Šiluvą yra tradicinės. Ti
kintieji į jas renkasi savaime.

Neduoda leidimo
Vykdomieji komitetai religi

nėm kelionėm leidimų niekada 
neduoda. Pvz., Viduklės, Ky
bartų ir Skaudvilės klebonai 
nekartą kraipėsi į Vykdomuosius 
komitetus, prašydami leidimo 
religinėm eisenom. Ne tik leidi
mo, bet ir atsakymo į prašy
mus negavo.

Buvęs Raseinių Vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduo
tojas Z. Butkus Viduklės klebo
nui pareiškė: "Mes jokio leidi
mo religinėm eisenom niekada 
neduosime!”

Tikintieji, praradę viltį gauti 
tokį leidimą, jo ir neprašo. Bet 
tikintieji ne kartą kreipėsi į Ti
kinčiųjų Teisėm Ginti komitetą, 
prašydami apginti jų teises, ku

rios yra garantuotos konstituci
joje.

Tas komitetas, kaip minė
jome, ir paprašė ministerių tary
bos ir komunistų partijos leidi
mo rugpiūčio 23 surengti maldi
ninkų kelionę iš Tytuvėnų į 
Šiluvą.

Šis prašymas ir sukėlė bai
siausią triukšmą Lietuvoje. Val
džia ėmėsi visų priemonių, kad 
šią kelionę sulaikytų. Sukėlė 
visą valdžią ant kojų. Suvežė 
daugybę milicijos, pašaukė net 
kariuomenę.

Pradėjo tardymais ir 
grasinimais

Rugpiūčio pradžioje į vykdo
muosius komitetus pradėjo 
kviesti aktyviuosius kunigus — 
Alfonsą Svarinską, Sigitą Tam- 
kevičių, Algimantą Keiną, Vac
lovą Stakėną, Kastytį Krikščiu
kaitį ir kitus. Jiem perskaitė 
įgaliotinio P. Anilionio įspėjimą, 
kad už tokios procesijos organi
zavimą gali būti taikomos ad- (nukelta į 2 psl.)

Vasario 16 New Yorko miesto burmistras priėmė lietuvių delegaciją ir įteikė proklamaciją. 
Iš k. Herbert Richman, burmistro asistentas, Peter VVytenus, VValter Ward, miesto tarybos na
rys, aktorė Ann Jillian ■ Jūratė Nausėdaitė, miesto burmistras E. Koch, Alto pirmininkas 
Alfonsas Marcelynas, Helen Kulber, Genovaitė Meiliūnienė, vaikai — Arvydas ir Dai
nius Remezai ir Paulius Budraitis. Nuotr. L. Tamošaičio

NEW YORKO MIESTO BURMISTRAS 
PRIĖMĖ LIETUVIŲ DELEGACIJĄ

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga New Yorko mies
tas išleido proklamaciją. Vasario 
16 d. 3 v. popiet miesto valdy
bos namuose priėmė lietuvių 
delegaciją ir proklamaciją įteikė 
pats burmistras Edward Koch.

Lietuvių delegacijoje buvo ir 
aktorė Ann Jillian-Jūratė Nausė
daitė. Ji vasario 14 dalyvavo Ra
dio City programoje “Night of a 
100 Stars”, kur buvo telkiamos 
lėšos aktorių fondui. Ji čia buvo 
atvykusi su savo vyru Andy 
Marčia. Helen Kulber juos pa
kvietė dalyvauti ir iškilmėse 
pas miesto burmistrą, net pado
vanojo įsmeigiamas Amerikos ir 
Lietuvos vėliavėles. Taip lietu
vaitė aktorė ir atvyko į miesto 
valdybos namus ir čia buvo visų 

ministracinio pobūdžio prie
monės. Jie gali būti baudžiami.

Įrodinėjo žmonėm
Pirmiausia paleido visą propa

gandą, kad nereikia eiti į Ši
luvą. Įstaigose ir fabrikuose 
buvo tai įrodinėjama ir aiški
nama.

Vilniaus, Kauno ir kitų miestų 
įvairių gamyklų ir įstaigų va
dovam buvo uždrausta darbuoto
jus ir automašinas siųsti į ko
mandiruotes Žemaitijos link iki 
rugpiūčio 23. Jurbarko rajono 
kompartijos pirmasis sekretorius 
įpareigojo kolūkio vadovus 
neduoti transporto priemonių 
žmonėm iki rugpiūčio 27.

Paskelbė, kad kiaulės serga 
epidemine liga

Valdžia griebėsi dar kitų prie
monių, sugalvojo kiaulių epide
minę ligą ir taip uždarė bet kokį 
judėjimą Tytuvėnų ir Šiluvos 
aplinkoje.

1981 rugpiūčio 9 Veterinarijos 
valdyba įsakė Žaiginio tarybinio 
ūkio darbuotojam surasti kiaulių 
virusinį susirgimą — Tešeno li
gą ir paskelbė dėl kiaulių maro 
karantiną.

Nors jokių kiaulių susirgimo 
nebuvo, bet jau rugpiūčio 13 

dėmesio centru. Ji mielai su vi
sais kalbėjosi, pozavo fotogra
fam, didžiavosi savo lietuviška 
kilme. Kalbėjo ir gražia taisyk
linga lietuvių kalba. Ji gyveni-

POPIEŽIAUS IR KARALIENĖS . 
APDOVANOTAS KUNIGAS

Australijos lietuvių sielovados 
vadovas kun. Petras Butkus 
Naujųjų Metų proga buvo Di
džiosios Britanijos karalienės 
Elžbietos II-osios apdovanotas 
‘The Most Excellent Order of 
the British Empire”, o popie
žiaus Jono Pauliaus Il-ojo de
kretu pakeltas j prelatus.

Kun. Butkus, įšventintas kuni-

Brangūs Tautiečiai,
Lietuvos pasiuntinybės ir 

savo vardu nuoširdžiai Jus svei
kinu Vasario 16-osios dieną.

Kiekvienas žmogus, kiekviena 
tauta trokšta laisvės, kovoja dėl 
jos ir nori savarankiškai tvarky
tis, pasirinkti valdymosi lytį lais
vai tokią, kokios nori.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimas 1918 va-
sario 16 Vilniuje buvo didingas 
laisvės ir nepriklausomybės 
troškimo aktas. Jo signatarai ir 
visa lietuvių tauta su dideliu 
ryžtu ir patvarumu siekė Lietu
vos nepriklausomybę įgyven
dinti. Per visų pasišventimą, 
aukas ir savanorių karių kovas 
tai buvo realizuota. Lietuvos 
valstybė buvo atkurta, pripažin
ta nepriklausoma ir priimta į 
Tautų Sąjungą. Šis pripažinimas 
tebegalioja ir dabar. Lietuvos 
vardas, palyginus su 1918 me
tais, dabar yra plačiau žinomas ir 
minimas visame pasaulyje, daž
nai ir tarptautiniuose forumuose, 
kaip Jungtinių Tautų institucijų 
posėdžiuose ar Helsinkio baigia
mojo akto apžvalgos konferenci
jose. Tai yra dėl to, kad didžio
sios Vakarų valstybės — JAV, 
Didžioji Britanija, Prancūzija, 
Vakarų Vokietija, taip pat Vatika
nas ir eilė kitų valstybių ne
pripažįsta prievartinio Lietuvos 
ir jos kaimynių Latvijos ir Esti
jos įjungimo į Sovietų Sąjungą. 
Šiuo požiūriu svarbų vaidmenį 
turi mūsų krašte vedama ryž
tinga kova dėl pagrindinių žmo
gaus teisių ir laisvių bei gau
namos Vakaruose žinios iš Lie
tuvoje leidžiamos pogrindžio 
spaudos.

Lietuvių ištikimybė Lietuvos 
nepriklausomybei yra visur tvir
ta ir gražiai reiškiasi. Vakaruo
se gyveną lietuviai ypačiai jaut- 

me buvo patrauklesnė nei savo 
televizijos serijinėje programoje 
Makinga Living “Cassie” rolėje.

Vasario 17 ji išskrido į Meksi
ką, kur gamina Perry Como 
velykinį TV filmą. Mae West 
Story filmas, kuriame ji vaidina, 
televizijoje bus rodomas gegu
žės pradžioje.

gu 1938 balandžio 16, gyvena 
Sydnėjuje. Jo pastoracinio darbo 
įvertinimas bei apdovanojimas 
nuskambėjo plačiai australų 
spaudoje. Sveikinimai pasipylė 
iš visos Australuos, net iš mi
nisterio pirmininko. Australų 
laikraščiai pabrėžė kun. Butkaus 
ypatingus nuopelnus tarnyboje 
Dievui, lietuvių tautai ir ypač 
jaunimui.

riai pergyvena Vilniaus lietuvių 
patriotiškojo jaunimo mintis, pa
skelbtas 1918 metais Vasario 16- 
osios proga Lietuvos pogrindžio 
leidinyje, Aušros 26 numeryje. 
Būtent:

“Mūsų Tėvynės Lietuvos 
valstybinė nepriklausomybė 
gyva mūsų širdyse! Lietuvos 
laisvės idėja dega mūsų protai! 
Mes, besibaigiančio XX-jo kos
moso ir atomo amžiaus vaikai 
— gimėme vergijoje.”... “Mi
nėdami šią didžią datą, lenkiame 
galvas tiems, kurie padėjo pa
grindus Nepriklausomybei, 
žuvo už Tėvynės laisvę.” ... 
"Rusiškieji okupantai sutrypė 
valstybės suverenumą, bet ne
pajėgs išrauti iš mūsų sielos 
laisvės jausmo, nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimo troškimo. 
Mūsų idealas yra visos lietuvių 
tautos idealas.”

Lenkijos įvykiai ir Vakarų 
valstybių reakcija dėl jų pri
mins ir mūsų likimą. Kaip ži
nome, JAV ir kitos Vakarų vals
tybės insistuoja energingai, kad 
Sovietų Sąjunga ir Lenkija lai
kytųsi Helsinkio aktu duotų pa
sižadėjimų ir suprastų, jog prie
varta, jėga ir represijomis ne
galės jos užgniaužti žmonių lais
vės troškimo. Tikėkimės, kad ta 
Vakarų valstybių laikysena, la
bai remiama pasaulinės viešo
sios opinijos, privers Maskvą 
susimąstyti.

Vakarų pasauliui šiandieną ži
noma, kad lietuviai nesiliauja 
protestuoti prieš priemones, ku
riomis Lietuvos okupantas siekia 
panaikinti lietuvių tautos kultū
rinius savitumus, tradicijas ir 
kiekvieną tautinio gyvastingu
mo ženklą bei prievarta įvesti 
rusų kalbą.

š. m. liepos 28 sukaks 60 
metų, kai Jungtinės Amerikos 
Valstybės oficialiai pripažino 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Ir po 
šiai dienai JAV vyriausybė, 
kongresas ir tauta rodo mums di
delį palankumą mūsų veikloje 
dėl Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atstžftymo. Visi lie
tuviai esame už tai labai dėkingi 
JAV vyriausybei ir tautai.

Malonu man pacituoti JAV 
valstybės sekretoriaus Alexan- 
der M. Haig, Jr. žodžius iš jo 
š.m. vasario 1 atsiųsto man laiš
ko ryšium su Vasario Šešioliktą
ja. Jis rašo:

“Lietuvos Respublikos įkūri
mas 1918 vasario 16 įkūnijo ir 
įprasmino Lietuvos įsipareigo
jimą laisvei ir laisvam tautos ap
sisprendimui. Lietuviai, kaip ir 
amerikiečiai, ir šiandieną tebėra 
pasišventę šiems pagrindiniams 
principams. Jungtinės Valstybės 
negali leisti, kad Lietuvos vals
tybinio integralumo pažeidimas 
būtų užmirštas. Todėl mūsų po
litika nepripažinti prievartinės 
Lietuvos inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą lieka tvirta, ir ji nesi
keis.

Amerikiečių tauta, kaip lygiai 
Jūs ir Jūsų tautiečiai, nepalau
žiamai tiki į galutinį laisvės 
triumfą.”

Sov. S-ga buvo priversta Mad
rido konferencijoj atsisakyti 
savo ankstesnio nusistatymo ne
leisti Vakarų valstybėm’ kelti 
konferencijoj Lenkijos reikalų.

Popiežius Jonas Paulius U, 
lankydamasis Nigerijoj, ragino 
gyventojus ginti tradicines reli
gines, etnines ir socialines ver
tybes prieš besiveržiančias nau
joves.

Portugalijoj buvo išaiškintas 
sąmokslas per komunistų suor
ganizuotą visuotinį streiką nu
versti krašto vyriausybę.

Rumunija pakėlė maisto pro
duktų ir cigarečių kainas 35 
proc., o mėsos — net 64 proc.

Sov. S-ga pasirašė su Iranu 
sutartį dviem dųjų varomom 
elektros jėgainėm Irane pasta
tyti.
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
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- Pavergtoje Lietuvoje Šių

• nių melodijų soliste Danutė 
Neimontaitė ir jaunas iumalis-

spausdinta V. Krėvės-Mickevi
čiaus biografija. Ją paruošė K. 
Korsakas. Nauju knygų rinkoje 
minėtinos šios knygos: Algirdo 
Ambrazo monografija “Juozo

mintis* kad šis dailininkas pir- 
mosios bolševikų okupacijos

nazįjos nepadlaižiaųjančius 
mokytojus.

užimąs fizinės terapijos skyrius

— Literatams ir Kalbos, žur
nalo septynioliktame tone iš-

Savaitės 
Įvykiai

Zimbabvės ministeris pirmi
ninkas Robert Mugabe konfiska
vo savo konkurento Joshua Nko 
mo vadovaujamai partijai pri
klausančius ūkius, nes juose bu
vo atrasti slapti ginklu sande
liai. Nkomo apkaltino ministerį 
pirmininką siekiant pasalinti jį 
iš vyriausybės.

Izraelis vėl 2 mėnesiam užda
rė vakariniam Jordano krante 
esantį Bir Zeit arabų universi
tetą.

Pasikėsintojo prieš popiežių 
Joną Paulių II MehmetAli Agca 
bendrininkas Omer Ay t>uvo 
areštuotas Hamburge, V. Vo
kietijoj.

Irano saugumo organam 
pavyko likviduoti Irane veikian
čių kairiųjų partizanų grupę su 
jos vadu Muša Khijabani

JAV ambasadoj prisiglaudusi 
sekmininkė Lidija Vaščenko, dėl 
badavimo atsidūrusi Maslcvos 
ligoninėj, buvo iš ligonini iš
leista ir grįžo, į savo nuolatinę 
gyvenamą vietą Sibire, kuiji pa
teiks prašymą emigracijos vizai 
gauti. Per kovo mėn. negavusi 
išvažiavimo vizos, ji vėl žada 
pradėti badauti.

Šiauriniame Atlante dėl audrų 
įvyko kelios didelės katastrofos. 
Molasą gabenantis tanklaivis 
buvo perlaužtas pusiau, ir 14 
įgulos narių žuvo. Prie New- 
foundlando salos audros buvo 
apversta aliejaus gręžimo plat
forma. ir joj dirbę 84 žmonės 
žuvo. Sovietų prekybinis laivas, 
belaukdamas pagalbos iš kito so
vietų laivo, apvirto ir nuskendo 
su 35 jūrininkais, nes atsisakė 
pasinaudoti kitų laivų siūloma 
pagalba.

Vidmantės Jasukaitytės apysakų 
rinkinys “Stebuklinga patvorių 
žolė” (224 psl., 10,000 egz.). 
Jono Juškaičio eilėraščių rinki
nys 'Tolimos dainos” (112 psl., 
12,000 egz.). Vis pakartotinai 
leidžiami komunistinės ideologi
jos prikimšti menkaverčiai A. 
Gudaičio-Guzevičiaus raštai. 
Dabar išleistas VI tomas — 
“Didvyriškumo estafetė” (582 
psl., 5000 egz.). Prie menkaver
čių knygų priklauso ir Alg. Stul- 
nos knygiūkštė “Brėkštant revo
liucijos rytui” (apie V. Kapsuko 
revoliucinę veiklą). Vaikams 
skirtos knygelės: Leonardo Gu
tausko “Sidabro žuvys žaidžia” 
(su paties autoriaus iliustracijo
mis, tikrai gera knygelė), Ra
mutės Girkontaitės eilėraščiai 
“Rudens papartėlis” ir Vyt. 
Bulnio apsakymai vaikams 
Žaltvykslės”.

tavoje buvo pasireiškęs kaip 
vienas ryškiausių hamsuniškų

ros įrengimais. Kaimo ambulato
rijos statomos Kartenoje. Kreke- ----------- ---------------- r -------- —— ---------------------  —=- ~— --------
navoje Adutiškyje Skaudvilėje St*)’ Woodb**<n’ MY- 11421. Suteikia garbingas laidotuves,navoje, AouusKyje, ozauovneje. vian** rialui t.i 9M.9M1
Naujos poliklinikos statomos N. 
Vilnioje, Vilniaus Santariškių

SHAUNS FUNERAL HOME, tac., 04-02 Jamaica Ava. (prie Forest

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-

Lenkijos spauda apkaltino ka
lėjimuose laikomus kalinius lan-
kančius kunigus už įvairiu gan
dų skleidimą apie internuo
tuosius ir slaptų laiškų gabe
nimą.

Lenkijos vietinio susisiekimo 
keleivinis lėktuvas su 23 kelei
viais lakūno buvo nukreiptąjį V. 
Berlyno aerodromą, kur lakūnas 
su savo giminėm ir kitais pasi
prašė politinės globos.

Šveicarijos teismas nuteisi du 
rytų vokiečius kalėti nuo 2.5 
iki 3 metų už šnipinėjimų 
Sov. S-gos naudai.

i
I 
I 
f 
t J-

— — Valstybinės konservatori
jos Klaipėdos teatro fakultetas 
Lietuvos dramos teatrams pa
ruošė trylika jaunų režisierių. 
Daugumas absolventų yra pa
ruošę diplominius spektaklius. 
Diplomai buvo įteikti specia
liai paruoštame studentiškame 
vakare “Džiaugsmo beieškant”.

— 80-ies matų amžiaus sukak
ties proga dramos aktorius 
Antanas Mackevičius buvo pa
gerbtas spaudoje ir apdovanotas

manai “Jaunystė prie trauki
nio” (1936) ir “Vieškely plytų 
vežimai” (1938) ir trumpesnių 
pasakojimų knyga “Dulkini ba
tai” (1938) tuometinės kritikos 
buvo labai palankiai įvertinti. 
Tačiau prie sovietinių tezinių 
reikalavimų K. Jankauskas ne
prisiderino. Jo anksčiau parašy
ta apysaka jauniesiems skaityto
jams “Juodojo milžino žmonės” 
(1939) buvo naujai perkurta ir 
pavadinta “Biržėnų stoties kūri
kas” (1949). Tačiau ir susovie- 
tintam kūriny K. Jankauskas pa
siliko ištikimas savo impresionis
tinei krypčiai ir už tai partinių 
literatūros kritikų buvo ap
šauktas dekadentu, netinkančiu 
socialistinei santvarkai. Rašyto
jas buvo užslopintas, priverstas 
nutilti. Liko vienintelė literatū
ros sritis, kur rašytojas dar galė
jo reikštis — tai vertimai iš 
svetimų kalbų į lietuvių kalbą. 
Yra išvertęs nemaža A. Čechovo, 
M. Gorkio ir kitų rusų autorių 
kūrinių. 75-erių metų amžiaus 
sukakčiai “Pergalė” (1981, nr. 
11) išspausdino kelis K. Jankaus
ko trumpus naujus pasakojimus, 
kuriuose taip pat jaučiamas im
presionistinis stilius. Rašytojas’ 
pagerbtas ir maža nuotrauka bei 
bibliografinėmis žiniomis.

MURAVJOVAS IR SUSLOVAS

Suslovą mylėjo lietuvių tauta. 
O man lyg neaišku, ar ta, ar kita. 
Bet sakė juk taip Mizarienė Ieva, 
Labai išmintinga, labai “bajava".

Todėl giirman reikia būt “bajavam” 
Ir skirti bent'porą eilučių ir jam. 
Visiems muravjovams klaikus pavyzdys: 
Nors buvo “bajavas", vis tiek žmogžudys.

Balys Pavabalys

ESTŲ POGRINDŽIO LEIDINYS

Vakarus pasiekė penki nume
riai estų pogrindžio leidinio 
“Laisva idėjų ir žinių tėkmė 
Estijoj”. Vienas numeris yra 
skirtas Sibire numarinto esto 
patrioto ir žmogaus teisių gynė
jo Juri Kukk atminimui. Kitame 
leidinio numery pateikiama ži
nių apie estų žmogaus teisių gy
nėjų tardymus ryšium su lietu
vių Antano Terlecko ir Juliaus 
Sasnausko teisminėmis bylomis.

AprettHmo parapijos choro nauja valdyba. U k. I-oje eilėje 
— pirmininkas W. Kačiukas, kun. kleb. Jonas Pakalniškis, 
choro vadovas-dirigentai Viktoras Ralys, Il-je eilėje — P.J. 
Tutinas — vicepirmininku, B. Malinauskienė — sekretorė, 
G. Simonaitytė — korespondentė, A. Lukoševičius — iždinin
kas. Nootr. P.J. Totfoo

Tarp kitų buvo tardomi Endel 
Ratas ir Erik Udam.

Endel Ratas neatsakė nė į vie
ną tardytojo klausimą. Erik 
Udam, kuris yra vienas iš pa- 
baltiečių, pasirašiusių sovietinei 
valdžiai skirtą bendrą pareiški
mą, smerkiantį antrojo pasauli
nio karo pradžioj sovietų ir na
cių pasirašytąjį susitarimą, pa
reiškė tardytojam, jog pareiški
me, priešingai sovietų tvirtini
mam, nėra nė vieno šmeižto. 
Jame tėra išdėstyti istoriniai fak
tai.

LIETUVIŲ 
KATALIKŲ 

BAŽNYČIOS
KRONIKA

(atkelta iš 1 psl.
Raseinių rajoninis laikraštis pa
skelbė, kad karantinas įvedamas 
Žaiginio tarybiniame ūkyje ir 
gretimuose ūkiuose. Nuo rug- 
piflčio 15 uždraustas bet koks 
pašalinių asmenų įvažiavimas ir 
įėjimas.

Gi rugpjūčio 15 Valstiečių 
laikraštis ir kiti rajoniniai laik
raščiai ragino gyventojus imtis 
apsaugos priemonių nuo už
krečiamos gyvulių ligos. Ta
čiau jokia kiaulė tuo metu nesir
go. Veterinarijos darbuotojai 
Lietuvoje negavo jokio praneši
mo, kad Raseinių rajone gyvu
liai serga užkrečiama liga. Nor
maliai visiem ūkiam pranešama 
apie epidemijas, jei jos pasiro
do ir gretimose respublikose 
— Latvijoje ir Gudijoje.

(Bus daugiau)

niečių mikrorajone (bet ši bū
sianti skirta tik privilegijuotiems 
raudoniesiems veteranams).

— Kauno muzikinis teatras 
šių metų pradžioje pastatė 
operečių ištraukų spektaklį, kurį 
režisavo V. Staknys, dirigavo R. 
Tilvikas, scenografiją paruošė 
dail. G. Ruškutė, baletmeisterė 
— L Ribačiauskaitė. Koliažas 
buvo pavadintas “Operetės aki
mirkos”. Ištraukos buvo iš J. 
Štrauso “Vienos kraujo”, “Či
gonų barono”, I. Kalmano “Sil- 
vos , R. Planketo “Komevilio 
varpų , F. Leharo “Linksmo
sios našlės”.

— Išeivijos lietuvių gyveni
mo “žinovas” Vytautas Kazake
vičius supyko ant išeivijos lie
tuvių liberalų. “Gimtajame kraš
te” išspausdintame straipsnyje 
(1982, nr. 1 ir 2). V. Kazakevi
čius yra patenkintas, kad V. Vo- 
lertas savo naujausiam romane 
neigiamai pavaizdavo Amerikosr •• ■•••v eros va pvpivi. vwwa o. si >. senimą I, C. DIUBir
gyvenimą. Tačiau nepatenkintas, Way Boston, Mase. 02127. Telef. 268-0469. Parduodamas Dsrbk 
kad romane nesą parodyta Ame- ninkas. Didelis lietuviškų knygų pasirinkimas.
rikos imperializmo, kapitalistinės 
santvarkos negerovių. Straipsnio 
autoriui labai nepatinka, kad lie
tuvių išeivijos liberalai, susitel
kę apie Šviesą-Santarą, “Metme
nis” ir “Akiračius”, esą labai kri
tiški socializmo atžvilgiu, kad 
antitarybiškai nusiteikę. Ypač 
V. Kazakevičius nepatenkintas- 
prof. Šilbajorio J. Degutytės 
poezijos interpretacija, o V. Ka
volį puola už “pašaipiai iš
tariamus žodžius — proletariato 
diktatūra, sovietiniai redakto
riai”. Anksčiau V. Kazakevičius 
daugiausia puldavo “Draugą”, 
“Tėviškės Žiburius”, dabar atsi^- 
grę&Tir į lietuvius liberalus už 
jų “sukonservatyvėjusį' antiko
munizmą, už jų suamerikonė- 
jimą”. Pyksta, kad ir liberalai 
sovietinę tikrovę vadina tikrais 
vardais.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tetaeira, Jr. laidotuvių direktorius, NewJ! 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. WU*on Avė.), telef. 344-5172. Pe>’ 
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras laidomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Rcal Estetą, namų pardavimu, visų rūšių apdrau
dimai, Incoma Tax pUdymaa. (staiga vėikla naujoj vlatoj — OHLEBT- 
RUGGIERE, Ine., 69-11 Jamaica Avė., Woodhav»n, N.Y. Tėtei 047-2323 
(namų telef. 047-4477). (staigoj kreipiantis paminėti kad esate ai 
norite būti J. Andriulio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavam. 
1083 Madisėn St., Ridgewood, N.Y. 11227. Tėtei. 121-6440. Salė vestu- 
vėms ir kt pramogom*. Be to, duodami polaidotuvlnlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviška* maistas prieinama kaina.

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

LAISVES VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto Iš WCAV-FM, 
banga 98.0 12:10:1:00 vai. Iš VYBET — AM, banga 1460. Vedėjas — 
Petras Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, MA 02402. Telefonas: - 
(617) 566-7209.

BOSTON, MASS. — VYLYN 1360 bangos sekm.nuo 0 Iki 8:30 vai. ryto 
Ir nuo 4:30 iki 5 vai. popiet. Veda S. Ir V. Minkai, 502 E. Broad-

NEW JERSEY, NEVY YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, šeštad. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuinla”, trečiad., 6:05- 
7:00 vai. vak., iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlr. adresas: 
234 Sunltt Dr., VVątchung, NJ. 07060. Telef. (201) 753-5636.

NEVY YORK — NEVY JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 . 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54tti Avė., Bayskte, 
N.Y. 11364. Tėl. 212 229-9134.

KVECAS
JONAS 

1933 f 1 97 6

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEĮMOKAMAI

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

i ' ' ; J t

A MEM0B1ALS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLACE. OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
~ TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —

— Sovietų okupuotuose kraš- _ gausi parodų salė 
tuose ateistinė pasaulėžiūra bru- - 
karna per prievartą. Iš Liet Kat. 
Bažnyčios Kronikos žinome, 
kaip brutaliai persekiojami ti
kintieji pavergtoje Lietuvoje. 
Materialistinė religija yra inte
gralinis sovietinės santvarkos 
principas. Dėl to visai supranta
mos ir ateistų pastangos mate
rializmo filosofiją skleisti ir per 
spaudą, per tam tikslui skirtas 
knygas. Vienas ateizmo apašta
lų — Romualdas Ozolas — “Li
teratūros ir meno” laikraštyje 
(1982, nr. 3) apžvelgia tos sri
ties Lietuvoje išleistas knygas. 
Jis rašo, kad esą jau daug pada
ryta, bet dar nepakankamai. Per 
mažai ateistinių veikalų rankraš
čių patenką į leidyklas, o ir 
tie, kurie patenka, esą arba per 
sunkūs, arba per daug suprastin
ti, subanalinti, be aiškesnės sis
temos. Straipsnio autorius apsi
džiaugia tik keliomis tos srities 
knygomis: G. Zimano “Tarybi
nis gyvenimo būdas", J. Karoso 
“Socializmas ir ideologija", J. 
Minkevičiaus “XX amžiaus filo
sofinė panorama”, du kolekty
viniai veikalai — “Metodologi
niai marksistinės filosofijos 
bruožai" ir “Religijotyros įva
das”. Veikalus papildo versti
nės knygos: L Kanto “Prolego- 
menai”, “Dorovės metafizikos 
pagrindai”, O. Lametri “Du trak
tatai”, E. Fromo “Psichoanalizė 
ir religija”. Straipsnis baigiamas 
raginimu tobulinti ateistinių 
knygų turinį ir formą. Autorius 
nepasako, kiek tokios knygos yra 
skaitomos ir kiek jos daro įtakos, 
žalodamos sveiko žmogaus 
psichiką.

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donata* Aleksandravičių*,
Vedėja*

MASTERCHARGEVISA

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtfe Avenue 
Rlchmond HOI, N.Y. 11418

/*ri*lnamos ka Irtos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica Ir Myrtfe Ava. autobusais, atidarytas V 
kasdien vakarais Ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

1982 
KELIONĖS i LIETUVA

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

— | Lietuvos architektų są
jungą priimta aštuoniolika naujų 
narių. Tai viena didžiausių va
dinamųjų kūrybinių sąjungų.

Pr. N.

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL: (212) 769-3300
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mu, tai vis dėlto tam tikras oru-

kikyti- Graudu, kai toji šventė 
tampa politinė* kampanijos are
na ir politinių idėjų indoktrina-

vieni tos iškilmingos dienos

Kooperatyvų reikšmė
Beveik visose didesnėse lie

tuvių kolonijose įsikuria įvairūs 
bankiniai kooperatyvai, pasiva
dinę lietuviškais vardais. Jie 
sparčiai auga, pritraukdami vis 
daugiau ir daugiau lietuvių. Da
bar pagal naują pensijos planą, 
kur galima be taksų atidėti porą 
tūkstančių pensijai, visi bankai 
ir kooperatyvai bus suinteresuoti 
kuo daugiau tokių asmenų pri
traukti.

Kooperacinis sąjūdis prasidėjo 
tik praeito amžiaus pirmoje pu
sėje, maždaug nuo 1844 metų. 
Jis greitai paplito Europoje. Vie
naip ar kitaip prisitaikė visi kraš
tai. Ypač kooperacija suklestėjo 
žemės ūkio kraštuose, pvz., kad 
ir Danijoje.

Tuo metu Lietuva buvo pri
spausta rusų okupacijos. Neturė
jo savo mokytų vyrų. Dvarinin
kai buvo sulenkėję, jie nesirū
pino padėti savo kraštui. Jie nu
plaukė pas lenkus dvarininkus ir 
ten įsijungė į jų kultūrinį, eko
nominį gyvenimą. Prekyba dau
gumoje buvo žydų rankose. Jie 
tvarkėsi pagal rusų administraci
jos įstatymus ir stengėsi kuo 
daugiau pelnyti. Pelnas ir buvo 
jų tikslas.

Pirmasis koooperatyvvas Lie
tuvoje įsikūrė 1873 metais. Jis 
turijo taikytis prie rusų admi
nistracijos įstatymų. Tai buvo 
taupymo ir skolinimo bendrovė.

Kooperacija labiausiai sukles
tėjo po 1905 metų, kai buvo gau
ta daugiau laisvių. Tada daug 
kur kūrėsi įvairūs kooperatyvai. 
Jie turėjo įvairias paskirtis. Bu
vo kooperatyvai, kurie ūkininkus 
aprūpino mašinomis, trąšomis. 
Koks buvo patogumas, kad ko
operatyvas tiesiai iš užsienio 
užperka trąšas ir jas pristato ūki
ninkui pačiu pigiausiu ir sau
giausiu būdu. Tarpininkai jau 
čia nesukčiavo, pirkėjo neap- 
gaudinėjo. Taip Marijampolėje 

prieš pirmąjį pasaulinį karą vei
kė koooperatyvas Žagrė.

Taip prieš pirmąjį pasaulinį 
karą Lietuvoje jau buvo 207 
koooperatyvai, turėjo 88,900 
narių, taupymui buvo sudėję 
6,300,000 rublių. Veikė 200 var
totojų bendrovių, kurios per me
tus parduodavo prekių už 2 mil. 
rublių. Buvo kuriamos ir pieno 
perdirbimo bendrovės, bet jos 
iki karo dar neišsivystė.

Tie įvairūs kooperatyvai, var
totojų bendrovės staiga atgaivino 
prekybą, kapitalą sutelkė į lietu
vių rankas. Ir sutelktas kapita
las buvo teisėtai tvarkomas, dalį 
atidėdavo tolimesniam koope
ratyvo augimui, o dalį pelno iš
mokėdavo kooperatyvų nariam.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais pirmasis kooperacijos įsta
tymas buvo išleistas 1919 metais 
sausio 31. Ir nuo tada steigė
si įvairiausi kooperatyvai, varto
tojų bendrovės, kooperatyvai 
jungėsi į kooperatyvų sąjungą. 
Išaugo tokios bendrovės, kaip 
Maistas, Pieno Centras, Lietū
kis ir tt. Visa didžioji Lietuvos 
prekyba jau ėjo per tuos koope
ratyvus, per savas bendroves, 
taip bet kokie tarpininkai jau 
buvo išstumti. Prekyba augo ir 
plėtėsi lietuvių rankose. Buvo 
mestas šūkis — savi pas savus.

Taip ir šiandien reikia pa
kartoti tą šūkį — savi pas sa
vus! Stokime į lietuviškus ban
kinius kooperatyvus. Ten taupy
kime savo pinigus. Gausime di
desnes palūkanas, sutelktas ka
pitalas duos daugiau pelno ir 
tas pelnas vėl pateks lietuviam, 
parems lietuviškus reikalus.

Lietuviški bankiniai koope
ratyvai labai mielai patarnauja, 
pritaikė darbo valandas, kad vi
siem būtų geriau, patogiau. New 
Yorke lietuviai turi tokį bankinį 
koooperatyvą Kasą, kuri labai 
sparčiai auga.

Visiem linkime kuo geriausios 
sėkmės!

sarto 16-osios minėjimų klausi
mas atšoka nuo rengėjų kaip 
žirniai nuo sienos, šių metų Va
sario 16-oji Clevelande ir vėl 
tarnavo ne mūsų tautinei sąmo
nei gaivinti, o politinių nuotai-

Gausus būrys, gal kiek men
kesnis negu iki šiol, susirinko 
išklausyti populiaraus kalbėtojo, 
žurnalisto ir “Lietuviai Sibire” 
knygos autoriaus kun. dr. Juozo 
Prunskio kalbos. Tai asmenybė, 
kuri savo patriotiškumu ir nepa
liaujamu darbu savo tautos labui 
žavi mus visus ir yra kiekvienam 
lietuviui pavyzdžiu.

Po įprasto atidarymo, vėliavų 
įnešimo, himnų ir invokacijos 
ceremonialo į- sceną buvo pa
kviestas kongreso atstovas John 
M. Ashbrook, kuris šiais metais 
kandidatuoja į senato rinkimus. 
Nors pernai jau jį girdėjom, kaip 
pagrindinį kalbėtoją, tačiau jo 
devynių minučių kalba, nors

savo mintimis pasikartojanti 
apie istorines pamokas, klausy
tojų nenuvargino.

Po to sekė Lietuvos kariuo
menės savanorių pristatymas. 
Tai penki garbūs vyrai, gero
kai palinkę po metų našta, be 
kurių aukos ir drąsos mes netu
rėtume ir pačios Vasario 16- 
osios šventės. Deja, jie buvo pa
kviesti sustoti scenos papėdėj, 
net nesuminint jų pavardžių, 
tik prisegant po raudoną gvazdi
ką. Iš pagarbos jiem jaučiu rei
kalą jų pavardes čia suminėti: 
pik. Valdemaras Šenbergas, 
Aleksandras Johansonas, Jonas 
Lozoraitis, Pranas Mašiotas 
ir Vincas Baltuška.

Kalbėtoją kun. dr. Juozą 
Prunskį šventės dalyviai pasiti
ko stipriais plojimais. “Vasario 
16-oji — tai mūsų sąžinės va
landa”, savo kalboj pabrėžė kal
bėtojas, ragindamas kiekvieną 
mūsų pasiklausti save, ką esam 
padarę Lietuvai, o ne ką Lietu
vai daro Vlikas, Altas ar Bend
ruomenė. “Tai mūsų tautinės 
Kalėdos, simbolizuojančios 
mūsų laisvės užgimimą. Tai mū
sų tautinės Velykos, reiškiančios 
laisvės prisikėlimą.” Gyvais pa
vyzdžiais iliustruodamas “žemės 
saujos” ilgesį, Sibiro kankinių 
dvasios didybę ir jų kančias, 
kalbėtojas minėjimui suteikė 

§v. Tėvas priima iš Paryžiaus atostogom atvykusią Ričardo Bačkio šeimą. Dešinėje
— brolis, prel. Audrys, toliau Ričardo žmona Živilė, trys sūnūs ir dukrelė.

deramą, patriotinę nuotaiką, ku
rios mes dažnai pasigendanti.

Toliau sekė svečių pristaty
mas, sveikinimai raštu ir tt — 
beveik viskas anglų kalba. Vy- 
resniem Šventės dalyviam darė
si nuobodu ir sunkiai supran
tama, tačiau taip jau reikalau
ja nusistovėjusi tvarka, su kuria 
nenoromis tenka sutikti. Sveiki
nimus skaitė ir programai vado
vavo mūsų jaunesnės kartos at
stovai — Dalia Orentaitė ir Linas 
Jokūbaitis. '

Po to Linas Jokūbaitis pra
nešė, kad, vienam iŠ kviestų sve
čių, kongreso atstovui iš Geor
gikos valstijos Larry McDonald, 
negalint atvykti, jo vietoj kalbė
siąs jo įstaigos viršininkas. Bu
vo perskaityta ilga ir detali Pat- 
rick Mahoney biografija. Ir pra
dėjo savo ilgą kalbą prityręs 
politinis oratorius, su gestais, 
paruoštomis iliustracijomis, su
šukimais ir balso nuleidimais, į 
mus kelis kartus kreipdamasis 
“jūs, žmonės“ (you, people), 
kas buvo užgaulu ir nemalonu. 
Pradėjęs savo kalbą šablonišku 
pritarimu, kad mes “turim išlai
kyti savo kultūrą ir kalbą”, jis 
įdomiai kalbėjo apie komunizmo 
žiaurumus Vietname, Korėjoj ir 
kitur. Pakartotinai girdamas bū
simą senato kandidatą Ashbrook, 
vadindamas Illinojaus senatorių 
Percy “sušlubavusių smegenų” 
(lame-brained) senatorium, jis 

pagaliau bandė mus įtikinti 
antikomunistinės veiklos reika
lingumu, tarsi mes čia visi susi
rinkę apie tą komunizmą nieko 
nebūtume žinoję. Ir užbaigė sa
vo labai ilgą kalbą kvietimu 
"visus jungtis į vieną antikomu
nistinės akcijos unįją”; tid skam
bėjo kaip žinomos nepopuliario
sios kraštutinės organizacijos šū
kis. Tuo tarpu salės prieangy 
buvo dalinama politinė literatū
ra ir nelabai subtiliai vedama 
politinės kampanijos akcija.

Jei galima atleisti kalbėtojų 
klaidas, užsitęsusias programas 
ir kitus nesisekimus, tai neat
leistina, kad mūsų šventė yra iš
naudojama politinėm machina
cijom ir specifinių ideologijos 
apaštalų veiklai. Paprastai rinki
minėm kampanijom ar specifi
nių organizacijų idėjom skleisti 
yra specialūs renginiai, pavadin
ti jų tikrais vardais, ir už tuos 
renginius išlaidas sumoka arba 
patys kandidatai, arba organiza
cijos. Tačiau mes renkamės mi
nėti Vasario 16-osios ir aukas 
renkam savo tautos laisvės rei
kalam. Todėl reikia tikėtis, kad 
nė vienas centas iš surinktų au
kų nebuvo duotas to minėjimo 
politiniam kalbėtojam.

Kartą surinkus publiką, reikia 
ją ir laikyti. Pasibaigus kalbai, 
visi sukilo iš savo vietų, kad iš
tiesintų tirpstančias kojas ir su
skaudusias nugaras. Tačiau iš 
scenos atėjo įsakymas sėstis ...

Netrukus visų akys nušvito, 
kai į sceną įėjo tautiniais drabu
žiais pasidabinusios sesutės 
Kristina ir Ilona Kuprevičiūtės. 
Kaip gaivinantis oazės vėjelis, 
jų muzikinis duetas (Kristina 
— fortepijonas, Ilona — trum
pelė), pagrodamas Haydno ir 
Franko kūrinius, sugrąžino mus į 
Vasario 16-osios nuotaiką. Algis 
Miškinis, jaunosios kartos atsto
vas, akomponuojant Kristinai 
Kuprevičiūtei, vykusiai padekla
mavo “Švitrigailos priesaiką”. 
Žinomas ir populiarus mezzo- 
sopranas Aldona Stempužienė- 
Švedienė sudainavo komp. a.a. 
Jono Švedo “Tėvynei” su tokiu 
jautrumu, kad jos švelniausias 
pianissimo pasiekė ir tolimiau
siuose salės pakraščiuose sėdin
čius klausytojus ir atgaivino 
jų nuvargintas ausis. Jei Aldona 
Stempužienė-Švedienė jau yra 
daugelį kartų koncertavusi sava
jame mieste, tai šį kartą ji buvo 
nauja, jausminga, subtili, su ne
paprastai gera tarsena, pilnai 
išvystant kiekvieną skiemenį,

(nukelta į 4 psl.)

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

- -------------------------KAROLIS KROKŠLYS --------------------------
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Ji, ma

tote, buvo senu pamušalu ataus
ta ir laikėsi visiems įprastų mąs
tymo dėsnių, o gatvinėje litera
tūroje buvo skelbiami kiti proto 
įstatymai ir kitoks gyvenimo pa
grindas. “Tavo protelis dar ne
pakaustytas marksistine dialekti
ka” — mokė mane vienas mūsų 
klasės trečiokų, nežinia iš kur 
atsiradęs.

Gi ta "nauja dialektika”, kaip 
man ėmė aiškėti, sienlapiuose 
dėstė atvirkščią įprasto gyveni
mo tvarką. Ji esą atsirasianti 
tuomet, kai visa sena bus išdil
dyta iki pačių šaknų. Sunkiau
sia man buvo suprasti tai, kad. 
nieksi taps viskuo, o kas buvo 
viskas, pavirs į nieką. Kai kada, 
teisybė, visus mokytojų įspėji
mus niekais nuleisdavome, ir ta
da žurnale atsirasdavo "niekas”. 
Piemenys, priešingai, visokių 
niekų prasimanydavo, bet už tai 
atsiimdavo iš tėvų "viską”, kas 
jiems priklausė. “Ar žmonių 
draugėje irgi turėtų taip būti?” 
— klausdavau save, labai nogė- 
damasis pamatyti, kaip už tuos 

stulpų šunlapius kada nors ir kas 
nors bus gražiai išpertas. Bet čia 
ir sudribdavo mano dar vaikiški 
smegenys, nesulaukus tokios 
pirties, kaip pas gerą tėvą kaimo 
pirkioje.

Vis dėlto vienas svarbus da
lykas man greit paaiškėjo. Žmo
gus gali atimti iš kito visa, ką 
tik pajėgia, ir nebus išluptas. Pa
rapijos klebonas per katekizmo 
pamokas kitaip mokė, o motina 
apibardavo, jei svetimam lauke 
priskabydavau nors saują žirnių. 
Dabar kunigai buvo ujami, o 
tėvų senos pažiūros pašiepia
mos. Net ir gatvėse išrašyta, kad 
kiekvienam yra teisė į kito as
mens mantą. “Pas mus tenai vis
kas priklauso visiems; tiktai jūs 
čia apsamanoję savais daiktais. 
Ar manai, kad tavo šitie triny
čiai mažiau priklauso man negu 
tau?” — švietė mane šalimai sė
dėjęs naujas klasės draugas, kai 
jam pasiskundžiau, kad man nu
džiovė maisto tarbą ir kad esu 
labai nualkęs. “Anas, matyti, bu
vo labiau alkanas. Ateityje bus 
kitaip: nebus nei turčių, nei 
skurdžių — visi būsime lygūs 

ir visi sotūs. Nesupranti naujos 
tvarkos. Nueitum į susirinkimą 
apsišviesti!”

Man pačiam knietėjo patirti, 
ko ten aikštėse žmonės renkasi 
į kupetas. Kad daugiau susi
bėgtų, skraidės buvo barstomos 
gatvėse ir kaišiojamos už durų. 
Vieną sekmadienį ir aš nukiuti- 
nau į nurodytą vietą. Didžiulis 
kiemas buvo apjuostas skursnių 
krautuviukių, o jo viduryje susi
spaudę žmonės, kaip man iš to
liau pasirodė, kilsčiojo dailiai 
apsirengusį poną. “Turbūt pasi
gavo kokį buržujų ir dabar jam 
grobus maigo?” — pamaniau net 
lyžtelėjęs lūpą iš smalsumo. Bet 
mano apsirikta. Išnėręs pro vie
no barzdočiaus pažastę, pama
čiau, kad tas ponas patsai skėtrio- 
josi ir muistėsi paaukštintame 
garde, kad visi jį matytų ir gir
dėtų. Viena jo ranka buvo per
juosta raudonu, kaip kraujas, 
raikščiu, o kepurėje spinksėjo 
tokio pat rausvumo žvaigždė. 
Daug jų mirguliavo mieste—di
delių, įsmeigtų į namus, ir ma
žiukių gauruotose kepurėse. Ma
no klasės draugas tokią žvaigž- 
dikę turėjo švarko atlape. Pa
mokų metu išsitraukdavo ir 
smaigaliu krapštinėdavo suolą. 
Kartą radome įbrėžtus ko
munistų tėvo inicialus: K.M. 
Kažkuris iš mūsų antrąją raidę 
pratęsė į žodį Mėmė. Kitą die
ną įširdęs mano draugas iškrapš
tė jį peiliuku ir pabalusią vietą 
užtepė rašalu.

Aš pamačiau jį stovint neto
liese to pono, kuris murdėsi 
iškiliame žarde. Maskatuodamas 
rankomis, tarsi norėdamas ką 
nugriebti, laidė į žmones trum
pus sakinukus — pagiežius ir 
aštrius. Kai geriau įsiklausiau, 
tai kalbėtojas dergliojo visa, kas 
man iki šiolei atrodė ne užkabi
nama. Ponams jis sakėsi nurę- 
siąs galvas ir nasrus užkimšiąs 
kumečio vyža. Klebonams gyrė
si nučirškinsiąs pagurkles ir iš
ginsiąs kalėdoti pas visus šven
tuosius. Visokius patriotus, ku
rie mulkina žmones, išvadino 
bukapročiais, karų kurstytojais ir 
liaudies melžėjais. Grasino juos 
pasieksiąs ne tiktai Kaune, bet ir. 
Berlyne, kur jie turį gūžtas susi
sukę. Paskui žėrė visokiausius 
pažadus ir viliojo naujojo gyve
nimo kerėsiais. Visi būsią lygūs, 
visi laisvi; nebebus nei skriau
dėjo, nei skriaudžiamojo. Reikia 
tik išnaudotojus išlaižyti, o su
glebtas gėrybes liaudies tary
boms atiduoti. Viskas priklauso 
visiems. Nieko negali būti savo, 
nes nuosavybė—tai vagystė ... 
"Jeigu sakyčiau, kad šis, va, 
apsiaustas yra mano, — čia jis 
paglostė apie jo kaklą apsiraičiu- 
sį kailiuką, — tai būčiau mela
gis. Liaudžiai, draugai, jis pri
klauso, ne man.” Jis sukryžiavo 
abi rankas, lyg dievažydamasis, 
ir taip įsiręžė, kad net sukrutė
jo žaginiai, kurie jį laikė iškel
tą-

Tuo metu minioje pasitempė 
vienas žmogus ir sukliko visa 

gerkle: “Grąžink jį mūsų fabriko 
šeimininkui, drauge vagiliau!” 
Paskutinį žodį tasai išsišokėlis 
taip garsiai nugiedojo, kad aidas 
atsimušė į namų sąsparas ir at
liepė tartum miške. Daug kas 
grįžtelėjo ton šalin, iš kur balsas 
pasigirdo, bet šūkterėjusis žmo
gus pragaišo kaip vandeny. Vie
ni nusikvatojo, kiti ėmė laidyti 
piktus žodžius. Kalbėjusis valan
dėlei nuščiuvo ir tik galvą mu- 
duravo. Matyti, neberado žodžių 
taip nelauktai ir skaudžiai įžnyb
tas; o gal jam kliudė minios šla
mėjimas. Paskui ėmė jis įtulžęs 
keiktis ir plūstis. Išvadino jis tą 
rėksnį kalės vaiku, odalupiu, pa- 
drumzle. Atrodė, kad vienas tik 
užgautojo rėksmas, lyg skerdžia
mo žvėries, galėjo mirtinai žmo
gų nudėti, jei dar tūnojo kur su
sigūžęs žmonių krūvoje.

Mitingas pakriko. Šalia ma
nęs stovėjęs augalotas vyras ėmė 
nerimauti ir gretimajam ūsočiui 
sukuždėjo: “Eime, kol dar ne
simuša. Vakar, sako, žmonės įsi- 
aistrinę vieni kitiems šonus ap
kūlė. Kelis triukšmadarius su
ėmė. Du, sako, sušaudė Trijų 
Kryžių kalne”. Mane lyg būtų 
kas už rankovės timptelėjęs: 
ėmiau ir įsliuogiau į tarpą dvie
jų namų. Prisiplojęs prie sienos, 
sekiau, kaip žmonės kriko. Nori 
minia prasiretino, bet didlūpis 
oratorius nesiliovė rankomis 
mosčiojęs ir rėkavęs. Tiktai nu
sviedęs iškilmingai paskutinius 
žodžius “Tegyvuoja tarybų val
džia!”, smuktelėjo žemyn ir man 
iš akių pradingo. Pro mane 

praeidami, keli darbininkai stip
riai nusišniurkštė. Vienas taip 
aštriai gremžtelėjo ranka per 
sieną, kad iš skelbimų prasiki- 
šo murzinos plytos.

Eidamas namo, negalėjau at
sikratyti minties, esą du išsive
dė ir sušaudė. “Ims jau ir šau
dys už tai, kad žmonėms nogė- 
josi apsistumdyti. Mokykloje to
kius peštukus priplodavome 
prie žemės, kol jiems šiluma 
išgaruodavo, kaip toms pe
rekšlėms vištoms”. Matyti, ir aš 
buvau gerokai įšilęs ir per gar
siai niurnėjau po nosim, nes už 
fnano žodžių nusitvėrė bendra
bučio vedėjas, sutiktas laiptuose. 
Persmeigė jis mane duriančiu 
žvilgsniu, klausdamas: “Ar ne iš 
mitingo grįžti?” Aš sumišau, lyg 
pagautas raškant obuolius dėdie
nės sode. Paskui mane dūrė 
kutulys, ir prunkšti įsinorėjo, kai 
gerasis vedėjas ėmė tėviškai 
barti: “Kada jums iš galvos išeis 
tie vaikiški pokštai, jūs varnalė
šos! Užtrauksite koką negandą. 
Žiūrėkite man!” Pagrasė pirštu 
ir nukudulkštino laiptais apa
čion, laikydamasis turėklių, ku
riuos buvom kaip stiklą nuslidi- 
nėję.

Nuliuoksėjęs prie kambario 
durų, išgirdau užu jų neįprastą 
kalbesį. "Vedėjas bus jiem* šo
nus skalbęs?” — pagalvojau 
džiaugdamasis, kad man neteko.

(Būt daugiau/
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Gruodžio MSAUUO LIETUVIS

Nemažoje žurnalų šūsnyje tu
rėčiau lignitai pasiknaisioti, kad 
įsitikinčiau, jog žymėdama Nr. 
12 administracija be reikalo gi
riasi. Tie visi dvigubi numeriai, 
jei ir padidintu puslapių skai
čium, vis dėlto išeidinėjo retai, 
nelygiais intervalais. Spėju, kad 
1981 metais bus išėję gal 8 PL 
sąsiuviniai, tad nėra ko girtis 
skaičiumi 12. Ir vis dėlto reikia 
džiaugtis, kad iš daugeriopai ža
lingo vėlavimosi jau išsivaduota. 
Kad tik 1982-siais vėlavimo liga 
negrįžtų!

Pinnąjam puslapy iš kapo pra
byla Stasys Barzdukas, savo idė
jos brolius — bendruomeninin- 
kus klausdamas: “Kuriuo 
keliu: principų ar palaidumo?” 
Kuris kelias testamentiniais ve
lionio žodžiais siūlomas, aiškin
ti nereikia.

Tomo Venclovos reportažas 
“Danijoje apsilankius” įdomus 
kaip ir kiekvienas šio autoriaus 
raštas. Spalio mėnesį (1981) nu
važiavęs į spaudos konferenciją 
liudyti tiesos apie dabartinę 
Lietuvą, PL skaitytojui papasa
koja ir apie Daniją, ir apie ten 
veikiantį Sacharovo komitetą, ir 
apie SSSR Kopenhagoje organi
zuotą ‘lietuvišką renginį’, ir dar 
keletą kitų dalykų.

“Kodėl australai pakeitė 
savo politiką ateivių atžvilgiu?”, 
klausia ir atsako B. Mockūnie- 
nė. Tai trumpa po Antrojo pa
saulinio karo Australijoje įsikū
rusių beveik 200,000 išvietintųjų 
gyvenimo apžvalga. Pailiustruo
ta trimis autorei brangiomis nuo
traukomis. Referatas ateity galė
tų būti smarkiai išplėstas, kon
centruojantis į lietuvių tautinės 
grupės kūrimosi bei veiklos ke
lią. Beje, gyvenimas pradėjo ne 
bujoti, kaip autorė rašo, o re
daktorius užsimerkęs praleidžia, 
bet. klestėti. Kai redagavo St» 
Barzdukas, tokios šiukšlės ne
praeidavo. Tęsiamas ir, atrodo, 
užbaigiamas VI. Ramojaus nos
talgiškas reportažas “Pennsyl- 
vanijos angliakasių Lietuva šian
dien”. Akivaizdūs lietuviški 
ženklai, autoriaus matyti ten 
1972-73 metais, 1981-jų vasarą 
jau išnykę.

Dr. Adolfas Damušis polemi
zuoja su Broniu Raila apie 1941 
metų sukilimą bei rezistencijos 
vadus, tik gaila, kad oponento 
rašinio būta 1981 birželio-liepos 
numery ir tik retas PL skaity
tojas beprisimena. Mindaugas 
Pleškys supažindina su LKB 
kronikos 49-ju numeriu. Br. Juo
delis praneša gal tik NAUJIENŲ 
skaitytojams nežinomą naujieną, 
kad štai įsteigta Lituanistikos 
katedra.

Tik 14-17 puslapiuos švysteli 
Bronio Railos “Neužpustomos 
Katiliškio pėdos”. Tai jautrus ra
šytojo prisiminimas jo mirties 
metinėse. Bet ar čia šio rašinio 
vieta? Kodėl ne pradžioj, tuoj 
po Barzduko žodžių?

Dar įdomus, trumputis V. Bal
tučio rašinys apie Australijos LB 
biblioteką Melboume, dar Ro

PROŠVAISTĖS IR DEBESYS
(atkelta iš 3 psl.)

sąžiningai išlaikant kiekvieną 
gaidą. Tallat-Kelpšos visiem pa
žįstami “Ne margi sakalėliai” 
šį kartą nuskambėjo naujai, o 
Budriūno “Mano protėvių že
mė” jos jautrios interpretacijos 
dėka ne vienam išspaudė ilgesio 
ir pasididžiavimo ašarą.

Minėjimo meninė dalis beveik 
išpirko pirmosios dalies debe
sis, nors likęs kartėlis, kai jau
čiasi žmogus pagautas ir išnau
dotas, dar išliks ilgai.

Po minėjimo garbingasis sve
čias iš Chicagos kun. dr. Pruns- 
kis buvo priverstas ilgai pasira
šinėti savo populiarią knygą 
“Lietuviai Sibire” ilgai eilei 
knygos mylėtojų. Pareikalavimas 
buvo toks didelis kad knygų 
pritrūko.

Pažvelgus į minėjimą iš per
spektyvos, nenoromis kyla 
mintis, kad jau ilgiau minėji

mas Kasparas plačiau aprašo iš 
P. Amerikos koncertuoti atvyks
tančius Zuzaną Valadkaitę de 
Lopez ir Antaną Slančiauską, 
dar didelis Gabijos (Juozapavi- 
Čiūtės-Petrauskienės) Kanados 
Lietuvių dienų reportažas, J. Ja- 
nušaičio pokalbis su PLB v-bos 
pirm. Vytautu Kamantų, K. Jan
kūno reportažas iš JAV LB Ta
rybos IX sesijos. Tai maždaug 
viskas, kas daugumą skaitytojų 
domintų. Dar yra dešimtys trum
pų rašinėlių, korespondencijų, 
skaitytojų laiškų, pranešimų, LF 
aukotojų sąrašas, etc.

Jaunų redaktorių prieš porą 
metų bandytas paversti kultūros 
žurnalu, PASAULIO LIETUVIS 
grįžta į vidurio kelią.

Sausio LAIŠKAI LIETUVIAMS

Redaktoriaus Juozo Vaišnio, 
SJ, rašinys “šių dienų stabmel
džiai” nuplaka šiuolaikinius 
mūsų hedonistus, garbinančius 
pinigą ir seksą. Nurodo pavyzdį, 
kur buvęs uolus lietuviškos 
spaudos platintojas dabar be- 
skaito tik akcijų biržos “literatū
rą”. Puikus rašinys. Deja, nei pa
leistuvis, nei pinigo gobšas į ran
kas LL nepaims, neperskaitys. 
Nebent vieną kitą mintį išgirs 
perpasakotą skaičiusiųjų.

“Trys Dievo žodžio šaltiniai” 
— Aniceto Tamošaičio, SJ, reli
ginis straipsnis. Tokiais šalti
niais autorius nurodo sąžinės 
balsą, Šventąjį Raštą ir patį 
Dievo Sūnų. Kadangi šaltiniams 
trūksta aiškumo, jie ryškinami 
spalvingais pavyzdžiais. Chiara 
Lubich šį kartą aiškina Šv. Raš
to fražę apie atleidimą nusikal- 
tusiems (“Kiek kartų atleisti?”). 
Tai vieno puslapio gabaliukas il
goje serijoje, iš italų kalbos 
verstas kun. A. Sabo. Anksčiau 
tokie nagrinėjimai man būdavo 
nuobodoki, tartum veržimasis 
pro atviras duris. Prie stiliaus 
pripratus, ima patikti.

P. Daugintis, SJ, ryškina ke
turias temperamento rūšis 
(“Dvasios valdomas tempera
mentas”), o Andrius Valevičius, 
SJ, aiškina liturgijos esmę 
bei prasmę (“Gyvenimo 
liturgija”). Abu straipsniai para
šyti populiariai, daugumai skai
tytojų suprantamai. Kaip matome, 
žurnalo pradžia dominuojama 
net keturių jėzuitų.

Marija Stankus-Saulaitė raši
niu “Kai tėvų ir vaikų rolės pa
sikeičia ...” pasakoja savo šei
mos dramą. Tėvas, ištiktas dali
nio paralyžiaus, stengiasi su
grįžti į normalų gyvenimą, o vai
kai jam visaip gelbsti.

“Laiškas lietuviams iš Jeri
cho” — bene ketvirtas Nijolės 
(Jankutės) pernykštės kelionės į 
Romą bei Artimuosius Rytus re
portažas. Jame randi visko: reli
gijos, istorijos, geografijos, pa
stabiai piešiamos dabarties ir, 
svarbiausia, li-te-ra-tū-ros! Tokių 
puikių kelionių reportažų mūsų 
periodikoje nebebuvo keliolika 
metų.

Kun. Vyt. Bagdanavičiaus 
“Žmogaus ir pasaulio pradžia 
lietuviškoje tautosakoje” — kita 
savos rūšies atrakcija. Čia įdo

mų monopolizuoti neturėtų būti 
leidžiama. Jei atskirai gali minė
jimus ruošti mokyklos, skautai ir 
kitos organizacijos, tai ir daugiau 
tokių minėjimų galima būtų su
organizuoti, kuriuose būtų girdi
ma tai, kad mūsų širdžiai arti
ma, mūsų dvasiai reikalinga, o 
mūsų tautos išlikimui — būtina. 
Jei nebūsim stiprūs savo dvasioj, 
tai viso pasaulio išpirkimas nie
ko nereikš mūsų tautai; jei jos 
palikuonių neliks, jei nebekal- 
bėsim savo sena, gražia gimtąja 
kalba. Noras būti prolietuviu 
Vasario 16-osios dieną negali 
būti sutapdinamas su nenoru 
būti antikomunistu. Bet tai vie
na diena, kurion neturėtų ii pa
salų brautis kitos suinteresuo
tos grupės. “Tai mūsų lietuviš
kos sąžinės sąskaitos diena”, 
kaip taip gražiai yra pasakęs 
kun. Juozas Prunskis.

pasaaos (iš dr. Jono Basanavi
čiaus rinkinio), kuriose atspindi 
žmogaus-Dievo santykiai.

Vytautas Kasniūnas pradeda J 
naują istorijėlę vedybų—šeimos 
gyvenimo tema, pavadintą “Tri
jų vyrų našlė”. Šią pirmąją dalį 
reiktų pavadinti “Nelaimingos 
vedybos su mylimu vyra”. Ne
įtikėtina? Taip. Bet logika—sau, 
o gyvenimas — prieš logiką, ir i 
ką tu jam ...

Alė Rūta išgiria Juozo Pruns- 
kio knygą “Lietuviai Sibire”. 
Gediininas Vakaris šį tą pateikia 
iš ok. Lietuvos spaudos. “Kal
bos” skyriuje J. Vaišnys, SJ, 
skaitytoją moko tiesioginės kal
bos skyrybos.

“Kalbos” skyrius! Keli laikraš
čiai ar žurnalai jį beturi? Tik ka
da ne kada kokiu straipsneliu 
švysteli “Draugas”, kiek dažniau 
vieną kitą netinkamą žodį ar po
sakį subara “Dirva”. Viskas. 
Vien LAIŠKAI LIETUVIAMS 
atkakliai “Kalbos” skyrių puose
lėja, bent pačias didžiąsias us
nis rauti skatina. Ne tik tai. Ko 
LL kitus moko, tai ir sau prisitai
ko. LL puslapiuose barbarizmų 
reikia su žiburiu paieškoti. Kai 
mano draugai ima kritikuoti LL 
turinį, visada atrėžiu, kad .šį 
žurnalą būtina skaityti visų pir
ma dėl taisyklingos kalbos.

Gruodžio LIETUVIŲ DIENOS

Angliškoji žurnalo dalis, už
imanti penkis didelius pusla
pius, daugumai LD prenume
ruotųjų nerūpi. Tai tik siaura 
atranka to, ką prieš žurnalui 
pasirodant esame po kelis kartus 
perskaitę lietuviškoje išeivijos 
periodikoje. Lietuviškąją LD 
dalį, būdamas, prisipažinsiu, 
labai lėtas skaitytojas, perskai
čiau per 40 minučių, tad neuž
trukau nė dvigubai ilgiau, kaip 
skaitydamas EGLUTĘ (ši 
man kainuoja 25-30 minučių 
laiko). >

Neskaitant kelių trumpų pra
nešimų, šiame LD sąsiuviny ra
dau tris ilgesnius lietuviškus 
rašinius: kun. P. Celiešiaus pa
mokslą “Krikščionybės ir tau
tybės santykis”; dr. K. Bobelio 
pranešimą Vliko seime; ir Korne
lijaus Bučinio reportažą “Los 
Angeles lietuvių sukaktuvinėj 
šventėj”. Visi trys savaip įdo
mūs, o Vliko pirmininko raštas 
dargi didžiai kontroversinis. 
Kontroversiškumą palikus nuo
šaly, daug svarbesnis dalykas 
skaitytoją liūdina, būtent — lie
tuvių kalba. Ne tiek mane stebi
na, kad Vliko pirmininkas neber 
įstengia suregzti lietuviško saki
nio, kiek stebina ir pykina, kad 
žurnalo redaktorius tą juodraštinį 
žargoną be jokių rezervų iš
spausdina, tartum tai būtų Šven
tasis Raštas, neliečiamas ir ne
keičiamas.

Buvo laikai, kada LIETUVIŲ 
DIENOS mūsuose ėjo anuome
tinio LIFE žurnalo pareigas, t.y. 
ne tekstai, o nuotraukos lošė 
pagrindinę rolę. Laikai pasikei
tė, kai beveik visos redakcijos 
ėmė naudoti pigiai darbą atlie
kančias klišių mašinas. Šiandie
ninė ATEITIS nuotraukų koky
be toli pralenkė LD, o ir jų 
skaičiais ne ką beatsitikusi. Gra
žiai, gausiai iliustruojami LAIŠ
KAI LIETUVIAMS, MET
MENYS, KARYS, keletas kitų 
leidinių. Jeigu dienraštis ir sa
vaitraščiai tokių ryškių iliustra
cijų nebeturi, tai kaltas tik pras
tas popierius.

KULTŪROS TARYBOS
Dvi JAV Kultūros Tarybos 

promtyos dr. V. Kavolių! ir dr. 
R. ŠHba Joriui

Kultūros Taryba savo posėdy
je vasario 11 paskyrė dvi premi
jas.

Prof. dr. Vytautas Kavolis gavo 
kultūros drabuotojo premiją. Dr. 
V. Kavolis Kultūros Tarybos 
sprendimu pelnė šią premiją 
kaip Lietuvių Studentų Sąjungos 
organizatorius bei vadovas, 
brandžių paskaitų ir straipsnių 
autorius ir labiausiai kaip aka-

Jadvyga ir Samanas Kontrimai minėjo savo v edybinio gyvenimo 50 metų sukaktį. Iš k. anūkai 
Paulius, Andrius, sūnus dr. Ričardas, Simas ir Jadvyga Kontrimai, jų Vilija, to
liau Lina, Audra ir marti Raimonda. Kun. dr. Algirdas Olšauskas įteikia šv. Tėvo pa
laiminimą.

TAIP GERAI SURIŠO
MISSION VIEJO, CALIF.

“Ir taip gerai surišo, kad jau 
50 metų praėjo ir dar laiko.”

Taip išsitarė Simas Kontrimas, 
atsakydamas į sveikinimus ir 
linkėjimus jo ir žmonos Jadvy
gos 50 metų vedybų sukakties 
proga pagerbime, kurį jiem su
rengė jų sūnus, marti ir anūkai 
savo namuose Mission Viejo, 
Calif., sausio 2. Surišo tai suri
šo, bet, kaip Simas toliau paaiš
kino, dėl to surišimo jam reikė
jo net pakovoti. Gal dėl to ir 
tas ryšys išėjo toks stiprus.

Mat, buvę taip. Jų sutuoktu
vės turėjo įvykti lygiai prieš 50 
metų sausio 2 d., 3 vai. Varnių 
bažnyčioj. Dėl sniego audros 
jie labai vėlavo. Taip vėlavo, 
kad į bažnyčią atvyko tik 9 
vai. vakaro. Nueina pas kleboną 
kun. Juozapavičių. Tas atsisako 
eiti į bažnyčią jų tuokti, nes 
jau naktis, jau per vėlu. Simas 
nebūtų žemaitis, jei taip lęngyąį. 
nusileistų. Prašo, aiškinasi. Nu
ėjęs į bažnyčią, jis pats net žva
kes uždegė. Pagaliau klebonas 
sutiko, ir žemaitis laimėjo.

Užtat šios 50 metų sukaktu
vės jau vyko visai kitokioj at
mosferoj tikra to žodžio prasme, 
būtent saulėtoj Califomijoj. Ži
noma, Simas ir Jadvyga tikriau
siai būtų mieliau tokį pagerbi
mą turėję gimtuose, kad ir spei
guotuose Alsėdžiuose ar Var
niuose negu saulėtoj Califomi
joj, bet visi gerai žinom, kad 
daug dalykų visai ne nuo mūsų 
priklauso.

“Ir aš ten buvau, alų midų 
gėriau . . .”

Pasakose, kaip žinom, šis po
sakis baigiasi “ . . . per barzdą 
varvėjo, burnoj neturėjau”. Ta
čiau šičia buvo puikios vaišės, 
gera nuotaika, nes buvo nemaža 
pažįstamų ir draugų, ir sukaktu
vininkai atrodė taip pat paten
kinti ir laimingi savo gerų vaikų, 
šaunių anūkų ir savo bei jų drau
gų ir bičiulių tarpe. Mes gi 
patekom ten visai netikėtai. Vie
šėdami per praėjusias Kalėdas 
irgi pas savo vaikus ir anūkus, 
po Bernelių mišių Los Angeles 
Šv. Kazimiero bažnyčioj sutikom 
šventoriuj vyresniuosius ir jau
nesniuosius Kontrimus ir, kaip 
seni jų pažįstami (esam daly
vavę Ričardo ir Raimondos ves
tuvėse), buvom ir mes pakviesti 
į tas vaišes.

Sveikinimai ir dovanos
Tokiomis progomis, aišku,

PREMIJOS

deminio lygio kultūros žurnalo 
“Metmenų” pirmasis ir ligšioli
nis vyriausias redaktorius nuo 
1959 metų.

Prof. dr. Rimvydas Šilbajoris 
gavo lituanistinės publicistikos 
anglų kalba premiją.

šią premiją dr. R. Šilbajoris 
pelno daugeliu straipsnių apie 
lietuvių literatūrą ir jos kūrėjus 
amerikiečių akademinėje spau
doje.

Premijų mecenatas — Lietu
vių Fondas.

neapsieinama be linksmų dainų, 
sveikinimų, visokeriopos laimės 
linkėjimų ir pan. Čia irgi tų 
dalykų netrūko. Vienu momen
tu sukaktuvininkų sūnus Ričar
das sukvietė svečius į salioną 
ir pranešė, kad dabar būsianti 
maža programėlė; jai vadovauti 
jis pakvietė Julių Raulinaitį. Čia 
Ričardas paaiškino, kokia proga 
esam visi susirinkę. Dar pridėjo, 
kad yra gautas sveikinimas iš 
popiežiaus Jono Pauliaus II. 
Ričardas įteikė tėvam dovaną iš 
Lietuvos, specialiai tokiom su
kaktuvėm padarytą medžio dro
žinį su metaliniu papuošimu ir 
įrašu jame. Šią dovaną iš Lietu
vos parvežė nuo Simo sesers 
Burvienės praėjusią vasarą ten 
viešėjęs vienas sukaktuvininkų 
anūkas. Julius Raulinaitis supa
žindino svečius su sukaktuvinin
kų gyvenimu, profesija ir pa
kvietė tarti sveikinimo žodį kai
mynui iš Liėtuvos Vincui’Kaz- 
lauskut. ^Vincas- charakterizavo 
Simą kaip verslininką-prekybi- 
ninką, iš kurio jis pats gyveni
me daug ko mokėsi. Užsiminė 
ir sukaktuvininkų atžalyną, pa
brėždamas, kad, jei reikėtų rink
ti Califomijoj “father of the 
year”, tai geriausias kandidatas 
būtų Ričardas.

Sveikinimų metu buvo įteikta 
ir daugiau dovanų. Dr. Justinos 
Žirgulienės vardu buvo įteiktas 
aliejinis paveikslas, vaizduojan
tis Califomijos dykumą, pieštas 
Baranausko, ir kitas paveikslas, 
taip pat peizažas, pieštas O. Paš- 
kevičienės, nuo kai kurių drau
gų ir bičiulių. Prieš visa tai bu
vo spontaniškai prasidėjusi ma
žesnio masto programėlė valgo
majame, kur, vadovaujant Ant. 
Polikaičiui, buvo sudainuota 
dainų, pasakyta monologų Vac
lovo Mikuckio, pripasakota 
anekdotų ir pasakyta pora svei
kinimų. Ten sveikino A. Ma
sionis ir inž. Vytautas Zelenis 
— iš Brooklyno laikų. Po to abu 
sukaktuvininkai visiem svei
kintojam ir juos apdovanojusiem 
padėkojo. Simas pasakė kiek il
gesnį žodį.

Simas — žemaitis nenuorama
Kaip teko patirti iš programos 

vadovo, sveikintojų ir Simo žo
džio bei su juo asmeniško pa
sikalbėjimo, Simas savo gyveni
me tikrai buvo nenuorama, ieš
kojęs vis ko nors geresnio, to
bulesnio. V. Zelenis prisiminė, 
su kokiu užsidegimu jis rinko 
Lietuvių Enciklopedijai prenu- 
meratas, kai ką tik buvo J. Ka-
počiaus pasiryžta ją išleisti.

Dar Lietuvoj gyvendamas, jis 
turėjo apie 60 hektarų ūkį. Kar
tu dirbo ir Lietuvos banke Tel
šiuose. Pardavęs tą ūkį ir kiek 
pridėjęs santaupų, nusipirko Bo- 
ženų dvarą su maždaug 120 ha, 
įskaitant apie 18 ha miško. Visa 
nelaimė, kad tas pirkimas įvyko 
per vėlai. Atėjo bolševikai ir jo 
dvarą nusavino. Dirbdamas ban
ke ir turėdamas rūpesčių su 
ūkiu, jis ir tuo metu nenurimo. 
Rūpinosi, kad lietuviai nebūtų 
svetimųjų išnaudojami pačioj 
Lietuvoj ir ragino juos jungtis 
patiem į verslininkų eiles. Jis 

pats davė pavyzdį, dalyvauda? 
mas varžytynėse tiekti Lietuvos 
kariuomenės daliniui duoną/ 
Varžytynes laimėjo ir, išsinuo
mojęs Telšiuose tris kepyklas,1 
kepė duoną ir tiekė kariuomenei.’ 
Jis prisidėjo prie kooperatyvo 
“Meška” organizavimo, vis kad 
lietuviai daugiau dalyvautų 
versle patys.

Prie visų šitų darbų Simas 
dar rado laiko dalyvauti ir visuo
meninėj veikloj. Jis buvo pava
sarininkų ir šaulių veikėjas nuo 
pat šių sąjungų įsikūrimo, eida-1 
mas valdybose įvairias pareigas, 
platindamas spaudą, kaip ir čia, 
Amerikoj. Už veikimą šauliuose,' 
ypač už Trimito platinimą, jis. 
buvęs pristatytas gauti Šaulių 
Žvaigždės ordinui, tik netikėta 
okupacija visa tai sutrukdžiusi.

Atvykęs į JAV, jis čia įsijun
gė į Balfo veiklą, į atsargos 
karių Ramovę ir ypač į Lietuvių 
Bendruomenės veiklą, kurioj 
yra reiškęsis daugiau kaip 25 
metus, eidamas New Jersey apy
gardos ir apylinkių valdybose į- 
vaifias, pareigas. Buvo dosnus 
lietuviškų organizacijų ir kultd-' 
rinės veiklos rėmėjas.

Jis nesitenkino vien tik veikla 
lietuviškose organizacijose, bet, 
kaip šio krašto gyventojas ir pi
lietis, nuo Eisenhovverio laikų 
remia respublikonų partiją.

Simas ir Jadvyga Amerikoj ne
nusėdėjo vienoj vietoj. Jie yra 
gyvenę Brooklyne, paskui New 
Jersey, vėliau ieškojo šiltesnių 
vietų ir persikėlė į Cape Cod, 
Mass., o dar vėliau įsigijo nuo
savybę ir Floridoj, iš kur ir buvo 
atvykę pas savo vaikus į Cali- 
fomiją.

Kontrimų atžalynas
Kontrimų jaunimą pamatėm jų 

namuose: vyrus — kai jie foto
grafavo, o mergaites — grakščiai 
patarnaujant svečiam. Dar kartą 
pamatėm juos visus sekmadienį, 
kai sukaktuvininkai su visa šei
ma atėjo su procesija į Šv. Ka
zimiero bažnyčią ir dalyvavo jų 
intencija aukojamose mišiose. 
Čia prel. J. Kučingis perskaitė 
Popiežiaus palaiminimą ir pa
sveikino savo vardu, o mišių 
metu kun. A. Olšauskas dar la
biau sutvirtino jų vedybinį ry
šį, jį palaimindamas specialio
mis maldomis.

Ričardas ir Raimonda turi 
šaunią šeimą. Vyriausias sūnus 
Andrius studijuoja prekybinę 
teisę ir šiais metais jau baigs ‘ 
studijas, jaunesnysis Paulius 
studijuoja inžineriją, vyriausioji 
duktė taip pat jau kolegijoj, o 
jaunesniosios, Lina ir Vilija, yra * 
dar vidurinėj mokykloj. Visi
vaikai gražiai išauklėti, kalba-
lietuviškai, nes visi yra lankę 
ar dar tebelanko lituanistinę 
mokyklą ir dalyvauja jos veik
loj, nors į mokyklą apie 50 my
lių. Be to, visi vaikai dalyvauja 
organizacijose, visi yra ateitinin
kai, dalyvauja įvairiuose kur
suose, dažnai pasiekia net Dai
navą.

Smagu buvo tokioj šeimoj ir jų , 
bičiulių tarpe pabuvoti ir su 
visais pabendrauti. Sukaktuvi
ninkam Simui ir Jadvygai linkė
tina dar daug sveiką ir laimingų 
metų, o Ričardo ir Raimondos 
šeimai — gražiausios ateities.

Antanas Masionis

H
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12-oji dailės paroda (1)

PASKIRTOS PREMIJOS UŽ 
DAILĘ IR FOTOGRAFIJĄ

LB New Yorko apygardos rū
pesčiu metai iš metų buvo ren
giamos dailės parodos. Taip iš 
eilės buvo surengta vienuolika 
parodų. Praėjusiais metais toji 
paroda praleista. Dabar apygar
dos valdyba vėl pratęsė tradici
jų ir surengė dvyliktąją parodą, 
kuri savo dalyvių skaičiumi ir 
sąvo kokybe buvo viena iš paki
liausių — 39 autoriai išstatė 122 
kūrinius.

Žemutinėje salėje vyko spal
votos meniškos nuotraukos paro
da. Dalyvavo 7 autoriai, išstaty
tą per 100 nuotraukų.

‘Sekmadienį buvo literatūros 
popietė su koncertu. Taigi vasa
rio 13 ir 14 Kultūros Židinyje 
buvo tikra meno šventė. Ji buvo 
surengta Lietuvos nepriklauso
mybės šventei pagerbti. Tai pati 
gražiausia puokštė Lietuvai.
. Paroda susilaukė gražaus pasi

sekimo. Ją aplankė per 500 
žmonių, ypač daug publikos 
buvo literatūros popietėje ir 
koncerte.

Sutelkiami dailininkai ir 
paveikslai

Rengėjam nemaža rūpesčio 
sudaro dailininkų sukvietimas. 
Parodos rengimo darbų imtasi 
vėlokai, tai paskui teko skubėti.
Kviesta laiškais, telefonu, asme
niniais kontaktais. Kviesta ir per 
spaudą.

Paveikslai buvo suvežti vasa
rio 6 ir 7. Kas nesuspėjo laiku 
pristatyti, tai telefonu perdavė 
reikiamas žinias. Rengėjai prašė 
4-5 kūrinių, nes jautė, kad bus 
sunkoka susitalpinti didžiojoje 
salėje.

Paveikslus parodai peržiūrėjo: 
Juozas Bagdonas, Paulius Jur
kus, LB apygardos pirmininkas 
Aleksandras Vakselis.

Parodos katalogas
Pirmiausia buvo parengtas pa

rodos .katalogas. Jį suredagavo
Paulius Jurkus. Centriniuose 
keturiuose puslapiuose prisi
menami trys sukaktuvininkai — 
Juozas Zikaras, Petras Rimša, 
Ignas Šlapelis. Jiem visiem pra
ėjusiais metais suėjo 100 metų 
nuo gimimo. Įdėta jų nuotrau
kos, po du kūrinius, trumpai 
supažindinta su gyvenimu ir su 
kūryba.

Viršeliai melsvos spalvos. 
Priekyje įdėta graži Zikaro skulp
tūros “Sielvarto” nuotrauka. 
Antrame ir trečiame puslapyje 
surašyti parodos dalyviai ir jų 
kūriniai. Paskutinis puslapis pa
skirtas visai metrikai. Katalogą 
išspausdino pranciškonų spaus
tuvė Brooklyne.

NEW LONDON, CONN.
Kalbės dr. A. Stankaitis

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė bus minima kovo 7, 
sekmadienį, 2 vai. popiet Vaux- 
hall Inn , 42 Vauxhall St, New 
London. Rengia vietos LB. Kal
bės dr. A. Stankaitis iš Hart
fordo. Bus renkamos aukos: 
Tautos Fondui (Vlikui), Ameri
kos Lietuvių Tarybai ir JAV 
Liet. Bendruomenei. Vasario 16- 
toji yra Lietuvos valstybinė 
šventė, todėl gausiai dalyvauki
me jos minėjime ir nepagailė
kime didesnės aukos ypač tiem, 
kurie vadovauja mūsų tėvynės 
iš sovietinės vergijos išlaisvini
mo kovai.

Jurg. Ežer.

ATOSTOGOS kennebunkporte, maine
Kennebunkporto pranciškonų 

vasarvietės sezonas šiemet pra
sidės liepos 2 ir baigsis rugsėjo 
6.

Metinis pranciškonų piknikas 
bus liepos 11. šventės proga bus 
minimas šv. Pranciškaus gimimo 
800 metų jubiliejus.

Vasarvietei Jau ruošiama kultū
rinė programa ir nustatytos kam
barių kainos. Praėjusią vasarą 
Maine buvo rekordinis turistų 
skaičius. To laukiama ir šią va

Bendra* parodos vaizdas
Parodos visus rengimo darbus 

atliko specialus komitetas: pirmi
ninkas Aleksandras Vakselis, na
riai Kazys Bačauskas, Paulius 
Jurkus, Malvina Klivečkienė, 
Jurgis Sližys. Malvina Klivečkie- 
nė rūpinosi svečių priėmimu ir 
vaišėmis. Jurgis Sližys, pasitel
kęs dar talkininkų, rūpinosi sky
dų sunešimu ir juos net perda
žė.

Prie scenos buvo sudėti aš- 
tuoni skydai ir sustatyti laužyta 
linija, lyg armonikos dumplės. 
Čia buvo sukabinti sukaktuvi
ninkai. Septynios lentos buvo 
paskirtos skulptoriaus Juozo Zi
karo gyvenimui ir kūrybai pa
vaizduoti. Viena lenta — Rimšai 
ir šlapeliui.

Salės sienų parodai neužten
ka. Pastatomos specialios sienos 
iš maisonetų lentų, kurių vie
nos dydis 4x8 pėdų. Dabar buvo 
pastatyti du dideli trikampiai ir 
ketvertas keturkampių stulpų.

Paveikslų ekspoziciją tvarkė 
Juozas Bagdonas. Jis rūpestingai 
visa suderino ir sutalpino. Gru
pavo dailininkus taip, kad būtų 
įdomu pažiūrėti, kad būtų kuo 
pasidžiaugti. Taip susidarė at
skiri uždari žiedai, kur kiekvie

Jurgis ir Marija Jasulaičiai

PATERSON, N.J
Jurgis ir Marija Jasulaičiai — 

sukaktuvininkai

1932 vasario 7 buvo taip pat 
sekmadienis, kaip ir šiemet. Tą 
dieną, lygiai prieš 50 metų, kun. 
J. Aleksiūnas iš Brooklyno, pava
duodamas išvykusį Šv. Kazimie
ro parapijos kleboną, sutuokė 
Patersone du jaunus parapiečius
— Jurgį ir Mariją Jasulaičius.

Jurgis yra gimęs garsiame 
Pennsylvanijos anglių kasyklų 
rajono mieste Shenandoah. Tė
vui ten žuvus anglių kasyklose, 
jis, tebūdamas tik 5 metų vaikas, 
atsikėlė su motina į Patersoną ir 
čia pragyveno daugiau kaip 50 
metų. Čia jis lankė pradžios mo
kyklą Nr. 10 ir Centralinę gim
naziją. Netrukus įsijungė į biznį
— dantų gydytojų aprūpinimą 
įvairiais profesiniais įrankiais ir 
medžiaga, šioj srity visą laiką 
labai sėkmingai dirbo, pasiekęs 
vietą net vadovybėj.

Marija Jasulaitienė (Sasnaus
kaitė) yra gimusi pačiame Pater- 
sono mieste. Čia ji lankė Our 
Lady of Lourdes mokyklą ir 
Drake Business College.

Abu Jasulaičiai prieš vedybas 
gyveno tik vienas blokas nuo 
vienas kito ir visai arti šv. Ka
zimiero bažnyčios, tad abu pri
klausė prie Šv. Kazimiero para
pijos, abu giedojo bažnyčios 
chore ir priklausė prie parapijos 

sarą. Ir pranciškonų vasarvie
tėj pernai pritrūko kambarių 
tiem, kurie nebuvo anksti padarę 
sau rezervacijos, šiai vasarai 
rengiami dar nauji kambariai su 
visais patogiais įrengimais.

Rezervacija į vasarvietę yra 
jau prasidėjusi. Būtų gera, kad 
visi, kurie praėjusią vasarą užsi
sakė kambarius, dabar tą rezer
vaciją patvirtintų, šiuo metu yra 
išsiunčiami priminimai. Kvie
čiam galimai greičiau atsiliepti.

Vasarvietės vadovybė 

nas turėjo savo skulptūrą, savo 
darniai išdėstytus įvairių tech
nikų kūrinius.

Paskirtos premijos
Katalogą parengus spaudai,. 

dar nebuvo baigta komplektuoti 
vertinimo komisija. Ji sudaryta 
kiek vėliau. Taip premijom skir
ti komisiją sudarė šie asmenys: 
LB New Yorko apygardos pirmi
ninkas Aleksandras Vakselis, 
Vsevolodas Dobužinskis, Česlo
vas Janušas, Paulius Jurkus, 
Petras Vaikys.

Komisija parodą apžiūrėjo va
sario 13, šeštadienį, 5 v. popiet 
Apžiūrėjusi tuoj ir posėdžiavo. 
Premijos visais balsais buvo 
paskirtos:

LB New Yorko apygardos pre
mija — 300 dol. — paskirta 
Anastazijai ir Antanui Tamošai
čiam už parodoje išstatytus dar
bus ir už jų veiklą, puoselėjant 
lietuvių tautinį meną. Jiedu abu 
dirba kaip vienetas, tai ir premi
ja paskirta drauge abiem. Pre
mijos mecenatas — LB Kultū
ros Taryba.

M. K. Čiurlionio vardo premi
ja — 300 dol. — paskirta grafi
kui ir tapytojui Vytautui Ignui 
už parodoje išstatytus darbus. 
Premijos mecenatas — Lietuvių 
bankinis kooperatyvas KASA.

Skulptoriaus Juozo Zikaro 
vardo 300 dol. premija teko 
skulptoriui Vytautui Kašubai už 
parodoje išstatytus darbus. Šios

(nukelta į 8 psl.)

organizacijų: jis — prie Šv. Kazi
miero ir Šv. Vardo vyrų draugijų 
ir Lietuvos vyčių, eidamas pir
mininko ar kitokias pareigas 
valdybose, ji prie Lietuvos vyčių, 
moterų Šv. Teresės draugijos, o 
vėliau ir iki šiol prie sodaliečių.

Nuo 1960 jie gyvena Wayne, 
apie 8 mylios nuo Patersono, bet 
vis tiek priklauso prie Šv. Kazi
miero parapijos ir aktyviai daly
vauja visoj parapijos veikloj. 
Jurgis jau 12 metų vadovauja pa
rapijos tarybai ir lektoriauja baž
nyčioj. Visuomeninėj veikloj 
Jurgis yra išplaukęs ir į plates
nius vandenis: 1935 buvo išrink
tas didžiulio tradicinio Paterso
no ir apylinkės Šv. Vardo drau
gijų parado didžiuoju maršalu. 
Be to, 1949-51, Patersono miesto 
burmistro paskirtas, dirbo miesto 
sveikatos taryboj.

Jasulaičiai turi tris dukras. Vi
sas gražiai išmokslino. Visos yra 
baigusios kolegijas. Dvi vyres
niosios, Marija ir Dolores, dirba 
švietimo srity kaip mokytojos, o 
jauniausioji, Margarita, — socia
linių reikalų tarnyboj. Jie taip 
pat turi keturis anūkus.

Jasulaičiai tikėjosi, kaip Jurgis 
vieną kartą išsireiškė, kad, išėję 
į pensiją, jie galės pasidžiaugti 
gyvenimu be jokių rūpesčių, bet 
vis tiek abu dar aktyviai dirba 
parapijoj, o Jurgis dar yra 400 
narių turinčio auksinio amžiaus 
sulaukusių piliečių klubo 
Wayne vicepirmininkas ir pirmi
ninkauja pramogų komitetui, 
rengdamas visokias pramogas, 
ekskursijas ir išvykas į artimes
nes ir tolimesnes vietas.

Vasario 7, sekmadienį, Jurgis 
ir Marija gražiai paminėjo savo 
50 metų vedybinę sukaktį šv. 
Kazimiero bažnyčioj, dalyvau
dami savo intencija užprašytose 
mišiose, kurias celebravo trys 
kunigai — parapijos administra
torius kun. Vytautas Palubinskas, 
klebonas emeritas kun. Viktoras 
Dabuiis ir parapijoj laikinai re
ziduojąs kun. Jacob Pallivathuk- 
kal. Kun. V. Palubinskas pasakė 
pamokslą, iškeldamas Jasulaičių

redaktoriui 
Vidas Puo<

— Eugenijaus K 
.vardo 1000 dol. pi 
metais paskirta D. 
Jaunimo Sąjungos

Seselių------
senelių prieglauda ir vi

Kriauče liūno 
rija šiais 

Britanįjos 
leidžiamo 

mglų kalba) “Lynes” 
Vidui Puodžiūnui. 

Puodžiūnas yra kilęs iš 
Trent, Vid. Anglijos, 

m. amžiaus, baigęs aukštąjį

HOLLAND, PA.
Seselių kaztonieriočių šventė

Juozapo-Marijos viloj kovo 4 
bus švenčiama 50 metų sukaktis 
nuo vilos įsteigimo ir seselių 
kazimieriečių kongregacijos 75 
m. sukaktis. 11 vai. vilos koply
čioj Philadelphijos kardinolas 
John Krol aukos mišias. Daly
vaus daug kunigų, seselių, gim
nazijos mokinės ir senelių prie
glaudos seneliai bei personalas.

Iš Chicagos atvyks vysk. V. 
Brizgys, kazimieriečių genera
linė viršininkė sesuo M. Jonella 
ir jos patarėjos seserys Marilyn, 
Julia, Salesia, Almarita ir Agne- 
sina.

Seselės kazimierietės Maple 

nuopelnus parapijai, pabrėžda
mas, kad, be Jasulaičių indėlio 
į parapijos veiklą, parapija ne
būtų tokia, kokia ji yra dabar. 
Kokie Jasulaičiai yra populiarūs, 
parodė ir tas faktas, kad į jų 
mišias prisirinko daugiau žmo
nių negu per iškilmingas Kalėdų 
ar Velykų mišias. Po pamokslo 
Jasulaičiai atnaujino savo vedy
binę priesaiką ir gavo atitinkamą 
palaiminimą. Visos apeigos 
buvo atliktos labai iškilmingai, 
net su “Te Deum laudamus”. 
Giedojimui vadovavo vargoni
ninkė Eleonora Williams gra
žiai pagiedodama “Avė Maria”. 
Viena giesmė buvo pagiedota ir 
lietuviškai. Visus skaitinius atli
ko parapijos iždo globėjas Anta
nas Juškaitis.

Po mišių Brownstone restora
ne giminės ir draugai buvo gra
žiai pavaišinti. Vaišių metu Jasu
laičių geras draugas Antanas 
Juškaitis perskaitė sukaktuvinin
kam atsiųstą prezidento Reagano 
sveikinimą ir linkėjimus jų auk
sinio vedybinio jubiliejaus pro
ga-

Ilgiausių metų Jurgiui ir Ma
rijai Jasulaičiam!

A. Masionis

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ — 1982

BALTK 
TOURS Speciali 17 dienų kultūrinė eks

kursija su 11 dienų Lietuvoj, 3 
Leningrado, 2 Maskvoj. Ši ekskursija 
skiriama universitetų studentam su
sipažinti su Lietuvos kultūriniu ir 
artistiniu gyvenimu.

Birželio 17-liepos 3-------- $1,679.

16 DIENŲ EKSKURSUOS 
balandžio 28-gegužės 13 -----------------------------------------
rugsėjo 15-30
gruodžio 21-sausio 4-----------------------------------------------
Kelionėj: Varšuvoj 2, Vilniui 6, Rygoj 4, Frankfurto 1

11 DIENŲ EKSKURSUOS 
gegužės 12-22 

birželio 2-12_____________________________
rugplūčio 18-28--------------------------- ----------------
rugsėjo 1-11 ------------------------------ ----- -------------
Kelionėj: Variu voj 2, Vilniuj 6, Frankfurto 1

gegužės 27-biržollo 5 ------ —-----------------------
liepos 22-31 --------------------------------------------------
spalio 7-18...............................—------- -------—
Kelionėj: Maskvoj 1, Vilniuj •» Leningrade 2

Ekskursijų kainos bazuojamos pagal lėktuvų kalnas su

iš mūsų įstaigos. Vietų skaičius ribotas. Dėl smulkesnių 
Informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS 
8 Whtt« Oak Road 
Newton, MA 02168 
617 969-1190

Daromi giminių Iškvietimo dokumentai

Lane ūkį netoli Philadelphijos 
nupirko 1932 pavasarį. Vietovė 
iškilmingai buvo pašventinta 
1932 spalio 2 kardinolo D. Dau- 
gherty ir pavadinta Juozapo Ma
rijos vilos vardu. 1957 sausio 18 
kardinolas J. O’Hara pašventino 
modemišką gimnaziją. Dabar 
prie vilos veikia ir modemiška 
senelių prieglauda bei seselių 
vienuolynas. — Br. J.P.

HARTFORD, CONN.
Kaziuko mugė

Hartfordo skautai-tės tradicinę 
Kaziuko mugę rengia kovo 14, 
sekmadienį, Švč. Trejybės lietu
vių parapijos svetainėj.

Tuoj po 9-tos vai. mišių bus 
mugės atidarymas, po to laisvas 
jos apžiūrėjimas, pasižmonėji- 
mas, apsipirkimas, laimės ban
dymas. Ištroškę ras lietuviškos 
giros, kavos, vaisvandenių. Bus 
ir skanių pyragų bei pyragaičių. 
Tikrai išalkę galės pasistiprinti 
skaniais pietumis.

Kasmet stengiamasi Kaziuko 
mugę kuo nors paįvairinti, pra
turtinti. Šiemet iš Washingtono 
atvyksta Regina Petrutienė su 
nuostabiais medyje degintais 
darbais. Jos liaudies meno mo
tyvais atliktus darbus matė dau
gelis lietuvių kolonijų, o dabar 
ir hartfordiečiai turės puikią 
progą jais pasigėrėti. Su pačiais 
naujausiais šiaudelių meno pa
veikslais pasirodys jau plačiai 
Amerikoj ir Kanadoj žinoma Al
dona Saimininkienė. Prieš Vely
kas bus labai pravartu apžiūrėti 
Mildos Liaukienės margučius. 
Be skautų-čių, vilkiukų ir paukš
tyčių, šįkart pasirodys ir naujai 
atsikūrę akademikai.

Kaziuko mugėse pamatom 
mūsų skautų-čių atliktus darbe
lius, o per juos pajuntam ir jų 
norą išlikti lietuviais. Savo gau
siu atsilankymu parodykim jiem, 
kad jų darbus įvertinam, o jų 
norais džiaugiamės.

$1,599
$1,599
$1449

$1429
$1429
$1429
$1429

$1429
$14$$
$1,199

Paryžiaus lietuviai Vasario 16- 
ąją minės vasario 27, šeštadienį, 
3:30 vai. popiet pamaldomis ir 
akademija. Kalbas pasakys am
basadorius Bertrand de la Sab- 
liere ir rašytoja Mireille Lu- 
cault Meninėj daly dainuos Jo
lanta Vaičaitytė-Goutt, dekla
muos Daina ir Andrius Bač- 
kiai. Jaunimas suvaidins pasaką 
“Dvylika brolių juodvarniais 
laksčiusių” ir padainuos liau
dies dainų.

— Lituanistikos katedros fi
nansų reikalais pasitarimas įvy
ko vasario 12 Balzeko muzie
jaus patalpose Chicagoj. Daly
vavo PLB valdybos pirm. Vy
tautas Kamantas, Stanley Balze- 
kas, specialiai iš Teras atvykęs 
dr. Vytautas Vygantas ir kiti 
asmenys, kurie rūpinasi finansų 
telkimu Lituanistikos katedrai. 
Paaiškėjo, kad iki šiol per Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Fundaciją iš pavienų asmenų 
jau yra gauta apie 30,000 dol. 
aukų ir pasižadėjimų.

— Kun. Antanas Zaikauskas, 
Šv. Antano bažnyčios altaris
tas, sausio 29 mirė Kaune. Bu
vo sulaukęs 68-riųmetų amžiaus. 
Kunigu buvo įšventintas 1938.

— Solistė Gina Čapkauskienė 
ir humoristas Vitalis Žukauskas 
dalyvauja bendrame koncerte, 
kuris įvyks kovo 6, šeštadienį, 
7 vai. vak. Sacred Hėarf Uni
versiteto salėj, Bridgeport, 
Conn. Rengia Šv. Jurgio lietu
vių parapijos klebonas kun. P. 
Pranokus ir Nek. Pr. Marijos se
serys.

— Vincės Jonuškaitės-Zaunie- 
nės, Lietuvos operos primado
nos, pagerbimas 80 metų amžiaus 
proga rengiamas kovo 6, šešta
dienį, 6:30 vai. vak. Los An
geles, Calif., Šv. Kazimiero pa
rapijos salėj.

— Gavėnios metu Nek. Pr. 
Marijos seserys atsinaujinimo 
centre ruošia rekolekcijas: vasa
rio 27-28 lietuvių kilmės jauni
mui, kovo 13-14 jaunom lietuviš
kom šeimom, kovo 20-21 lietu
vėm moterim, kovo 27-28 lietu
viam vyram. Dėl smulkesnių in
formacijų kreiptis: Sės. Margari
ta, I.C.C., Putnam, Conn. 
06260. Telef. 203 928-5828.

— Juozo Kojelio iš Los Ange 
les, Calif., laišką vasario 11 
išspausdino Christian Science 
Monitor. Laiške pasisakoma dėl 
Maskvos korespondento Ned 
Temko straipsnio: “Kremliui bus 
sunku pakeisti įtakingąjį Suslo- 
vą”. Laiško autorius primena, 
kad per dvejus Suslovo teroro 
metus žudynėse ir deportaci
jose Lietuva prarado mažiausia 
20 nuošimčių savo gyventojų. 
Kitą J. Kojelio laišką ryšium su 
Suslovo mirtim išspausdino va
sario 7 Los Angeles Times. Čia, 
komentuodamas dienraščio ve
damąjį, J. Kojelis primena ir 
Trečiojo Pasaulio tariamą nesu
sipažinimą su komunizmu, pa
našiai, kaip ir prezidento F.D. 
Roosevelto.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: M. Milauskas, New Ken- 
sington, Pa., I. Simonaitis, 
Conn. Užsakė kitiem: J. Gražu- 
lienė, Woodhaven, N.Y. — L. 
Gražuliui, Sharon, Mass., E. 
Dambriūnienė, Brentwood. Md. 
— B. Stann, Silver Spring, Md., 
ir A. Smitui, Vokietija. Sveiki
nam naujus skaitytojus ir dėko
jam užsakytojam. Naujiems skai
tytojams Darbininko prenume
rata pirmiem metam tik 12 dol. 
Atnaujinant — visiem 15 dol. 
metam.



« • DARBININKAS • IMS vasario 96. Nr. S

AVIGALVIO ĮLANKA BEI LANKOS 
CATSKILL KALNUOSE kitų restoranų, išsirikiavusių

ja blaiviai žvelgia į ateitį ir yra 
pasiruošus būti šiam projektui 
bankiniu vienetu. Mes neketi
nam eiti į pačių statybų, bet ke-

ko valstijoj buvo veiks, čia džiago* pasikalbėti, kritikuoti.

Ugi Lietuvos žiemos vakarai 
duodavo mūsų tėvam progos 

- pasidalinti ūkio ir medžioklės 
nuotykiais. Jeigu nebūtų jie galė-

dalimis įvairiom statybos fir
mom ir už tų žemų, atsiėmę

giau kaip 8,000 akrų žemės 
Catskill kalnuose, prie Ellen-

žmonėmis. Miesto vadovybė yra 
labai susidomėjusi šių vietų pa-

bei džiaugsmais, tie nuotykiai
būtų turėję mažiau negu pusę' ville, New York.

šiek tiek reikia apibūdinti

tą, lyg tai batų New Yorko lan-

duoda džiaugsmo ir pasitenkini
mo pasakotojui ir klausytojui. 
Taigi ir Lito grupė per šiuos 
Darbininko puslapius nori su 
skaitytojais pasidalinti savais 

. laimėjimais, savais nuotykiais.
Kaip jau girdėjot iš mažesnių 

žinučių bei amerikiečių spaudos 
puslapių (kaip New York Maga
zine, Daily News, National 
Fisherman, Bay News, N.Y. 
Times) Lito grupė nupirko ga
balą žemės Sheepshead Bay, 
New York. Tai yra viena iš gra
žiausių pajūrio dalių mūsų mies-

Kas rytų, aušrai švintant, čia 
suplaukia daug žvejų laivų, ir 
New Yorkožvejai sėda į juos ir 
išplaukia žuvauti. Tada ši įlanka 
pasidaro gyva. Laivam išplaukus 
ir saulei užtekėjus, įlankos ban
gose vis daugiau ir daugiau at
sispindi prasidedąs gyvenimas, 
vykstąs Emmons Avenue. Lun- 
dy’s restoranas, apimąs visą 
miesto bloką ir talpinąs apie 
2,000 svečių, buvo pagrindinė

ČIA LIETUVIAM PLANUOJAMA 
MALONI GYVENVIETĖ

“vagystę”. O tokie gražūs, žino
ma, ir saldūs ... — bandau į- 
s įpiršti ir klausiu: — Ką gi, 
mielas Vytenį, tu čia veiki?

— Čia lietuviam planuojam 
gražią gyvenvietę. Numatom 
statyti 126 gražius, nebrangius, 
gerai išplanuotus, patogius na
mus, vadinamus “townhouse”. 
Jie bus dviaukščiai. Tą žemę, 
kaip matai, aptvėrėm gražia tvo
ra. O štai ten, kur sudėti ženk
lai, bus statomi pastatai,—mos
telėjo ranka, rodydamas žemės 
plotą.

— Juokauji, Vyteni! Manai, 
kad čia lietuviam bus smagu gy
venti?

— Neabejoju. Žiūrėk, čia pat 
Nova didžioji gatvė. Autobusų 
susisiekimas. Tiesiai į preky
bos centrą tik trys ketvirčiai my
lios. Tuo pačiu autobusu ana 
gatve tiesiai į pajūrį, prie gra
žaus Atlanto. Kur geriau be ras i?

Kalėdų ir Naujųjų Metų lai
kotarpis. Chicagoj siautėja spei
gas, rūstus dangus kalnais ver
čia sniegą. Gatvėse sniege į- 
klimpusios mašinos. Vargšai tie 
šiauriečiai! — galvoju bežiūrė
damas televizijoj rodomus vaiz
dus iš šiaurės miestų. Daytona 
Beach negyvena tokiais rūpes
čiais. Net ir karštokų dienų su
laukiame. Štai palangėse ir prie 
tako pas kaimynus Šileikius te- 
besipuikuoja rudeninės žydin
čios gėlės.

Atostogos — palaimintas lai
kas žmogui, kiek ilgesnę ke
lionę nuėjusiam.

Vieną saulėtą popietę sku
bam pasižvalgyti po platesnes 
Daytona Beach apylinkes. Kaip 
keičiasi vaizdai! Žiūrėk, dar pra
ėjusių Kalėdų metu prie ano ke
lio snaudė miškai, o štai šian
dien tiek daug gražių brangių 
rezidencijų išdygo.

Pasukam Nova Road. Apytuš,- Tad riianau, kad ir lietuviam čia 
tis žemės plotas. Vingiuoja nau
ja tvora, aprėpianti didelį skly
pą. Saulė šviečia į apelsinų me
džius su gausiu derlium.

— Pasiskinsim.
Tuo tarpu iš senoviško na

mo išeina žmogus. Augalotas, 
tankiais tamsiais plaukais, link
telėjęs kiek į priekį. Maloniai 
nusišypso. Gi žiūriu — geras pa
žįstamas. Tai inž. Vytenis Rama
nauskas.

— Tai ką? Apelsinų pasiskin
ti stabtelėjot? — simpatingai 
jis mus užkalbina.

— Žinoma. Gal nenubausi už

SPORTAS

SPORTO ŠVENTĖ
Rytinio pakraščio sporto šven

tė įvyks kovo 27-28 Kultūros 
Židinyje ir Gate of Heaven sa
lėse, Brooklyne.

Rytų apygardai pavedus, šią 
sporto šventę rengia New Yorko 
Lietuvių Atletų Klubas. Bus 
rungiamas! krepšinio, tinklinio 
ir šachmatų šakose. Tikimasi, 
kad dalyvaus vienetai iš Balti- 
morės, Washingtono, • Phila- 
delphijos, New Jersey, New 
Yorko, Hartfordo, Worcesterio ir 
Bostono. Taip pat jau pareiškė 
norą šiose varžybose dalyvauti 
ir latvių bei estų vienetai.

Šiai šventei visi vienetai turi 
užsiregistruoti iki kovo 10. Re
gistracijos mokestis: vyrų krepši
nio komandai 25 dol., moterų 
ir vyrų tinkliniui — 20 dol., 
visom junjorų komandom — 15 
dol., šachmatų žaidėjui — 5 dol. 
Komandų sąstatus ir registraci
jos mokestį siųsti Romui Keziui, 
217-25 54 Avė., Bayside, N.Y. 
11364. Čekius rašyti Lithuanian 
Athletic Club vardu.

Rungtynės prasidės kovo 27, 
šeštadienį, 9 v. r. Ta pačią die
ną vakare Kultūros Židiny bus 
jaunimo Šokiai, kuriem gros 
Stasio Janušo vadovaujamas jau
nimo orkestras.

Visi rytinio pakraščio sporti
ninkai kviečiami dalyvauti šioje 
šventėje. LAK Inf.

New Yorko nuėstas paskyrė 21 
milijonų dolerių. Yra tikrai malo-

investavimas eina į mūsų, lietu
vių, žemę. Planai ir vizijos 
sukasi apie šių vietovę. Ji glodi 
strateginėj vietoj, tarp Manbat- 
tano, Brooklyno ir Queens, yra 
netoli aerodromo ir turi poten
cialų sutraukti visą pasaulį.

Visas šio projekto išvystymas, 
apimant keturiolika blokų, gali 
pareikalauti kelių šimtų milijonų 
dolerių. Tačiau Lito organizaci-

dviejų dienų pragyvenimo bei 
viešbučio išlaidas. Pakartoju, 
nuolaida tik tiem, kurie pirks 
grynais pinigais. Tiem, 
kurie pirks išsimokėjimui, ši 
nuolaida netaikoma, išskyrus 
viešbučio ir dviejų dienų pra
gyvenimo apmokėjimą.

— Tai puikios sąlygos.
— Aš manau. Norim, kad lie

tuviai čia kurtųsi, tad darom 
viską, kas palengvintų įsikūrimą.

Palinkiu jam šiame dideliame 
užsimojime sėkmės.

Mes pasukam apelsinų ir 
greipfrutų link.

Inž. Vytenis Ramanauskas, 
Halifax Designer Homes, Ine. 
prezidentas, ir Algirdas Alksni
nis yra didelių projektų kely. 
Jie juos atliks.

Jurgis Janušaitis

bus jauku, — atvira širdimi po
rina inž. Vytenis.

— Tai kaip čia tu, Vytenį, 
priklausai?

— Juk girdėjai, kad per trum
pą laiką suorganizavom Halifax 
Designer Homes, Ine. korpora
ciją. Drauge su Algirdu Alksni
niu. Gabus, darbštus vyrukas. 
Ši korporacija nupirko čia tą 
žemės sklypą, ir ant jo planuo
jam šį projektą, vardu Vilią No
va. Aš ir Algirdas ir vadovau
janti šiam projektui.

— Tad iš kur tiek pinigo? 
Juk žemė brangi.

— Netikėsi, pinigam sutelkti 
neturėjom problemų. Kai tik už- 
pirkom pirmą žemės gabalą, tuo
jau per kelias dienas organiza
ciniam kapitalui investoriai su
metė 96,000 dol. O dabar štai 
antrajai fazei per bene kelias 
dienas lietuviai investoriai su
dėjo 180,000 dol.

— Tai turit, vyrai pasitikėji
mą! Bravo! O kokios gi sąly
gos čia besikuriantiem? — už
simenu.

— Statysim nebrangius, bet 
gerus “townhousus”. Jų kaina 
bus tarp 40 ir 42 tūkstančių 
dolerių. Bet tiem, kurie juos 
pirks prieš š.m. balandžio mėn. 
ir mokės grynais pinigais, yra di
delė nuolaida: 10 procentų nuo 
pagrindinės kainos. Gi atvyks- 
tantiem į Daytona Beach pirkė
jam dar apmokėsim kelionę 
dviem žmonėm į abu galus ir

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

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

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

Po 15 dol. — J. Žukas, Port 
Washington, N.Y., G. Katiles, So. 
Richmond Hill, N.Y., J. Abazoris, 
Woodhaven, N.Y., A. Rimas, 
Miami, Fla.

12 dol. — B. Paprockas, Rich
mond Hill, N.Y.

Po 10 dol. — J.A. Liūtas, 
Stamford, Conn., A. Martinėnas, 
Wallingford, Conn., L. Amante, 
Highland Park, N.J., I. Kerelis, 
Palos Park, III., E. Dietrich, 
Elizabeth, N.J., J. Briedis, Tux- 
edo Park, N.Y., R. Janovvska, 
Norristown, Pa., S. Plechavičius, 
Dobbs Ferry, N.Y., A. Strazdas, 
Elizabethtown, KY, V. Aviža, 
Brooklyn, N.Y., A. Ragažinskas, 
Philadelphia, Pa., A. Raguckas, 
Baltimore, Md., V. Prižgintas, 
Los Angeles, Calif., M. Gečienė, 
Toronto, Ont., L. Koppas, Wood- 
haven, N.Y., A. Yurkštas, Brock- 
ton, Mass., kun. A- Bartkus, 
Frackville, Pa.

7 dol. — J. Juozapavičius, 
Woodhaven, N.Y.

Po 6 dol. — V. Kirkyla, Bea- 
verton, Or., E. Balchunas, So. 
Boston, Mass.

procentų šių nauju pastatų bei 
įmonių nuosavybės. Tokie sukū
rimai nėra lengvi. Jie reikalauja 
daug ieškojimo, daug derybų, 
kol atitinkamo kalibro organiza
cija įsipareigoja tokiam vykdy
mui. Mūsų planuose yra gražūs 
prekybos “boutiąues”, žemų pa-

tai kylančių kondomimumų ir 
vienas dangun žiūrintis viešbu
tis.

Kad neprarastume savo laukų 
ir kaimų dvasios, nupirkom ir 
didelį gabalą Ulster County ap
skrities žemės, 8,000 akrų su 
viršum. Vien tik valdžios kelių 
mūsų šioj žemėj yra apie 10 
mylių. Čia, kaip Baranausko 
“Anykščių šilely” prieš jo iškir
timą, yra tarytum dangus ir ro
jus. Miškai puoselėti, bet nekirs
ti per 50 metų, medžiai lieme
nimis mušas ir kartu išvingiuo
ti keleto amžinai tekančių upe
lių, pievų, lankų bei buvusių 
viensėdžių pastatų. Senais lai-

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 mūšų, 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 nottumo, 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.

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

BDEXTERPARK 
PHARMACY 13

Wm. jutoto, B.S.
7f-«l JAMAICA AVBfUK

močios studijos. Kietmedb bal
dams, dideli medžiai statybai, 
malkos kurui bei susmulkinta 
mediena (woodchips) yra pla
nuojama perduoti Amerikos in
dustrijai. Tai darysime išnio
kodami žemės, bet jų vis gra
žindami. '

Vėliau šių apylinkę puoš skir
tingos statybos vasarnamiai bei 
pora rezoitų prie ežerų. Netoli

pabudina kruopštaus lietuvio

Labai malonu girdėti, kad jau 
net pasirodė Darbininke atsilie
pimų, mus pakritikuojančių; tai 
rodo bendruomenės gyvumą. 
Ūkinė kritika yra labai gera ię 
sveika, nes reiškiasi pozityviais

yra nemaža ukrainiečių bend
ruomenė, kuri į mūsų užsimoji
mus žiūri entuziastingai, kadan
gi jų nuosavybės vertė pakils ry
šium su šiais planais.

čia pasidalintos žinios ir in-

vauti mūsų kasdieniniuose ūki
niuose nuotykiuose. >

Vytautas VebeliOnaę

NAUJOS 
KNYGOS

E. Juciūtės — Ąžuolynėlis, 
romanas, 8 dol.

Br. Kviklio — Lietuvos bažny
čios, Telšių vyskupija, 20 dol.

J. Brazaičio raštai, I ir II tomas 
(redaguoti A. Skrupskelienės ir 
Č. Grincevičiaus), po 15 dol.

J. Puzino — P. Avižonis, 12 
dol.

T. Venclovos — 98 eilėraščiai, 
6 dol.

P. Klimo — Iš mano atsimi
nimų, 12 dol.

Dr. A. Rukšos — Kovos dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, 20 
dol.

Dr. A. Budreckio — DLK Al
girdas, 15 dol.

A. Šapokos — Lietuvos isto
rija, 18 dol.

Lietuviai Sibire — albumo- 
formato leidinys, 20 dol.

Persiuntimui pridedama po 1 
dol.

Šios naujos lietuviškos kny
gos, plokštelės, suvenyrai gau
nama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

APIE LIETUVĄ f > 
ANGLIŠKAI j

Soviet Genocide in Lithuanią, 
by Joseph Pajaujis-Javis, 246 
psl. Įrišta. 12 dol.

Lithuania Minor,' by Martin 
Brakas. 302 psl. Įrišta. 15 dol.

Lithuania 700 years, reda
guota dr. A. Geručio. 458 psl. 
Įrišta. 15 dol.

Lithuanian National Costume, 
by A. & A. Tamošaitis. Dide
lio formato, gausiai iliustruota, 
įrišta. 26 dol.

Lithuanian Pioneer Priest of 
New England, by W. Wolko- 
vich. 6 dol.

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

The Violationš 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.

BRIDGES is a monthly newsletter in the English 
languagė published by the Lithuanian American Com- 
munity. It is geared for those Lithuanians who do not 
understand Lithuanian būt are interested in the Lithuanian 
culture. The newsletter is published monthly and the 
subscription rate is 5 dol. per year. The readers of Darbi
ninkas are urged to urge the Lithuanians in their local 
communities to subscribe this newsletter for their sons and 
daughters interested in their heritage. Write to: Bridges, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 .

ORBITAI R INTERNATIONAL, LTD.
Founded 1959

MEMBER OF ASTA IATA FIRST FAMILY 0F TRAVEL
Presents

BALTIC-AT-LEISURE TOURS
Coordinated by Jonas Adomėnas

CHOICE of 3 ITINERARIES 

Reasonabte, All-lnclusive Costs

• First Class Services, Hotels

• Escorted from USA via Finnair

Leningrad 10 DaysTour I Vilnius — Moscow -
Tour II Vilnius — Moscow- Leningrad plūs Riga 15 Days 
Tour III Vilnius — Moscow — Leningrad & Rome 15 Days

Features Include: Group or APEX airfares with departures starting April, three 
meals daify, comprehensive sightseemg, transfers, guides, theatre visit*. air 
transportabon on tour, baggage handled, each group escorted by American 
Lithuanian speaking tour leader, riša handling Deposit onfy $100 per person. 
From just $1099 to $1769 per person in double occupancy

For Free Brochure Folder, Contact:

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius

Orbita* totsrnstionnl, Ltd.
20 Esst 46th Stot, New York, NY 10017 
Tat: NY (212) N6-15OO; (800) 223-7953Po 1 dol. — S. Daržinskis, 

Dovvners Grove, III., L Šimkus, 
Clark, N.J.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci-

296-4130

DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ

Laukšame užsakymų papildomam L. E. tomui.
Užsakymus siųsti: J. Kapsite, P O Box 95, So. Boston, MA 02127 

Tėte dienų (*») 888-7788, vakarte (817) 88M7M

savo uždaviniams vykdyti, Lietuvos Laisvės

iytl: noMor proflt, tas osompt Corporation — LKtnianlan 
National Foundation P.O. Boa 21873, Wodhavon, NY11421.

Pastotos — Namų pirkimo "mortgidlal" — čekių Ii kelt Imsi —• Pensijas Seklų

Teisto W: (212) 4414798
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Massachusetts gubernatorius, pasirašo Vasario 16-tos proklamaciją. Iš. k. Ona Iv ai 
kienė, sėdi gubernatorius Edward J. King, Felicija Grendelytė, stovi II-oje eilėje 
Aleksandras Čaplikas, Bronius Paliulis, Antanas Andriulionis ir Algirdas Budreckis.

KEARNY, N.J.
Parapija

- Kalėdų šventės buvo įspūdin
gos. Šventiškas bažnyčios pa
puošimas visus gerai nuteikė: 
bažnyčios sienose eglėšakių vai
nikai, altoriai apstatyti raudono
mis gėlėmis, o prakartėlė — 
eglutėmis, papuoštomis lietuviš
kais šiaudeliais. Tai pastangos 
Moterų Sąjungos Kearny- 
Harrison kuopos pirmininkės 
Julijos Skripkienės, kuri, nors ir 
negaluodama, pasišventė, kad 
eglutėse atsispindėtų lietuviš
kas menas.

Bernelių mišiose, kurios buvo 
aukojamos 12 vai. naktį, daly
vavo daug žmonių. Pritrūko ir 
sėdimų vietų. Parapijos choras, 
vadovaujamas vargonininkės 
Genevieve Mazur, gražiai gie
dojo angliškas ir lietuviškas ka
lėdines giesmes. Sveikino ir ka
lėdinį džiaugsmą išryškino kle
boną? kun. Domininkas Pocius. 
Jutose mišiose taip pat žmonių 
betrūko. Gaila tik kad didžiųjų ( 
Jvenčių metu ųefeūna lietuviškų 
ąiišių, kurios paprastais sekma
dieniais visada laikomos 10 vai. 
ryto. Gausi buvo ir kalėdinė 
rinkliava, pasiekusi 15,000 dol.

Liepos 17 parapija organizuo
ja kelionę į Europą — Belgi
ją, Vokietiją ir Austriją. Kelionė 
bus įspūdinga, nes bus aplanky
tos*!^ kraštų žymiausios vieto
vės. Ekskursija tęsis dvi sa
vaites. Jei kas norėtų toj eks
kursijoj dalyvauti, gali kreiptis į 
kleboną kun. D. Pocių. Jo telef. 
998-4616.

Klubų veikla
Ligi šiol Keamy lietuvių ko

lonijoj tebeveikia du klubai. 
Vienas jų — Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės Centras, kitas — 
lietuvių Politikos Klubas. Abu 
jie verčiasi prekyba, turi nuosa
vus namus, barus ir sales. Juose 
vyksta vestuvių pokyliai, šokiai 
ir kiti renginiai. Dar netolimoj 
praeity tokie klubai veikė New- 
arke, .Elizabethe ir Patersone, 
bet jie, sumažėjus lietuvių skai
čiui, jau užgeso ir pateko į 
kitataučių rankas. Nedžiuginanti 
ateitis laukia ir Keamy lietuviš
kų klubų. Ankstesnioji karta, ku
ri tuos klubus steigė, dėl jų sie
lojosi ir lietuvybę puoselėjo, jau 

Mylimai motinai JtatSllitatVmMHNrlVinMb
A.A.

ALBINAI STRIMAVIČIENEI
mirus, Vygandui Strimavlčiui su išima reliktams nuo- 
ilrdžiausią užuojautą Ir kartu IIGdlme.

Lietuvių Moterų Federacijos
Stamfordo ir Nonvalko klubas

amžinybėj. Pokariniai, kurie šių 
klubų užuovėjoj puikiai reiškėsi 
kultūros srity, taip pat bebaigią 
išnykti — išmirę ar kitur išsi
kėlę. Likusieji susenę ar ligoti, 
nebepajėgia įnešti daugiau lie
tuviškos šviesos ir parodyti ini
ciatyvos šių klubų veikloj. Jau
nesnieji, jau čia gimusi lietuvių 
karta, kurios rankose yra šių klu
bų vadovybė, nelabai paiso 
lietuvybės reikalų. Iš pareigūnų 
dar vienas kitas kalba arba su
pranta lietuviškai. Susirinkimai 
ir posėdžiai vyksta anglų kalba, 
protokolai rašomi taip pat 
angliškai. Ilgą laiką Lietuvių Ka
talikų Bendruomenės Centras 
susirinkimus vedė ir protokolus 
rašė lietuviškai (V. Grinevičiaus, 
A. Salvest, J. Belzos ir F. Gele- 
naičio pirmininkavimo lai
kas), vėliau dviem kalbom — 
lietuviškai ir angliškai, o nuo 
1979 metų, vedėjui ir sekreto
riui Juozui Mėlyniui išėjus į 
pensiją, visa tai daroma tik 
angliškai.

> .jFej^itų snetų .pęelęyLą. nedavė 
nė minimalinio pelno. Vos ga
lai su galais buvo suvesti. Di
delės išlaidos teko įvairiem 
techniniam ir pastatų įrengi
mam, nes jie per eilę metų 
susidėvi ir jų pataisa neatidėlio
tina. Nors ir sunkiai verčiantis, 
turėtų būti nepamirštami ir lie
tuvybės reikalai — Balfas ir kt. 
Džiugu dar, kad Lietuvių Kata
likų Bendruomenės Centras pre
numeruoja du lietuviškus laik
raščius: Draugą ir Darbininką.

Buvo laikai, kai šiuose lietu
viškuose židiniuose skambėjo 
lietuviškos dainos, rengiami 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo minėjimai su patrioti
nėmis kalbomis in programomis, 
vaidinimai, dainų šventės ir kt. 
Dabar tuos židinius apgaubė 
tyla, ir tik klubų pavadinimai iš
kabose liudija, kad čia lietuviš
ka užeiga. Ir tai dar svarbu mum 
lietuviam!

Balto vajus
Sunkiai krenta aukos į Balfo 

krepšį. Kas davė pereitais metais, 
tas duoda ir šiemet. Naujų ge
radarių sunku besurasti. O ir 
įvairių rinkliavų juk pagausėjo. 
Tai nustelbia ir Balfą, o jis tu
rėtų turėti pirmenybę prieš ki
tas rinkliavas. Juk Balfas pasto-

tm mios^
Lietuvos nepriklausomybes 

šventė
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė Bostone buvo švenčiama 
vasario 14. Vasario 10 ALTo 
Bostono skyriaus delegacija lan
kėsi pas Mass. gubematony Ed-

viai nušluosto mūsų vargstančių 
ir kenčiančių tautiečių ašaras.

Surinkta Balfo bendrajaišalpai 
daugiau negu 500 dol.

Stambesni aukotojai: lOOdoL
— dr. Aldona Skripkus, 30 dol.
— S. ir J. Skripkus, po 20 
dol. — Moterų Sąjungos Kear- 
ny-Harrison kuopa, J. Baužys, 
A. Bilaitienė, A. 
aukojo po mažiau.

Dargis. KZiti

J. Mtlymis

NEW JERSEY
MOTERŲ 
KLUBO VEIKLA

klubasLMKF New Jersey 
dalyvavo Kalėdų mugėje — 
People’s Fair, kuri įvyko gruo
džio 12 Morris muziejuje, M or- 
ristovvn, N.J.

Klubo narės surengė lietuviš
ką parodėlę su lietuviška kalėdi
ne eglute, gintaro, medžio ir ki
tokiais lietuviškais meno ekspo
natais. Mugės metu tarp kitų 
tautybių pasirodė New Jers«y 
tautinių šokių grupė Liepsna, 
pašokdama keletą tautinių šokių, 
kurie buvo labai šiltai žiuro-vų 
sutikti.

Pardavimui buvo pilnas sta
las įvairių lietuviškų pyragų ir 
pyragaičių, kuriuos iškepė klubo 
narės. Mugėje klubas ne tik pui
kiai reprezentuoja Lietuvą, bet 
taip pat turi progos ir užsidirbti.

Muziejuje mugės dieną tauti
niais drabužiais pasipuošusios 
Rita Gražulytė, Rita Rogers ir 
Ramunė Rygelytė žavėjo paro
dos lankytojus ir pirkėjus. Savo 
darbu ir kepsniais prisidėjoOna 
Karašienė, Liucija Alinskien ė, 
Danutė Rogers, Danutė Biratio- 
nė, Aldona Rygelienė, EmaGra- 
žulienė, Danguolė Didžbalieraė 
ir Aldona Pintsch. N. KaraSa 
taip pat prisidėjo prie parodos 
rengimo, ir jam narės dėkoja.

NAUJAUSIA 
KNYGA

Žvaigždynų sonatos. Lietuvių 
poetų išeivijoje eilėraščiai apie 
M. K. Čiurlionį. Sudarė ir reda
gavo Alfonsas Tyruolis. Ilius
truota M. K. Čiurlionio grafikos 
darbais. Įrišta į kietus virielliis. 
Išleido Ateitis. Kaina 9 dol. 
Persiuntimui pridedama JO c. 
Gaunama Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., kalbėjo apie sovietų pavergtas 
Brooklyn, N.Y. 11207. ir ką jie daro. Brež-

ward J. King. Gubernatorius pa-

Vasario 16-ąįą kaip Lietuvos ne
priklausomybės dieną ir ragino 
visus Massachusetts gyventojus 
ją švęsti. Vasario 14 d. 10:15 . labai rimtai tariami žodžiai giliai 
vai. ryto šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioj So. Bostone 
buvo aukojamos mišios Lietuvos 
intencija. Organizacijos daly
vavo su vėliavomis. Tuojau po 
mišių buvo iškelta Lietuvos vė- Kaziuko mugė artėja 
liava prie So. Bostono Lietuvių Visus metus lauktoji Bostono 
Piliečių D-jos. skautų Kaziuko mugė jau čia pat

2 vai. p.p. vyko tolimesnis mi- Ji bus kovo 7, sekmadienį, Lie- 
nėjimas So. Bostono Lietuvių tuvių Amerikos Piliečių klubo II 
Piliečių D-jos auditorijoj. Minė
jimo programos vedėju buvo dr. 
Algirdas Budreckis. Buvo 
įneštos vėliavos, sugiedota 
Amerikos ir Lietuvos him
nai. Maldą sukalbėjo parapijos 
kleb. kun. Albertas Kontautas. 
ALT skyriaus pirm. Aleksandras 
Čaplikas perskaitė valstybės 
sekretoriaus laišką, rašytą Lietu
vos atstovui dr. S. Bačkiui.

Šiltai pasveikino Bostono 
miesto tarybos narys 
mond Flynn.

Amerikiečių laikraščio 
Truth”, kuris yra grynai

Ray-

“The 
prieš 

komunizmą, leidėjas ir redakto
rius Earle W. Tuttle trumpai 
pasisakė apie Pabaltijo kraštų 
okupacijas. Latviai sveikino raš
tu. Žodžiu sveikino ukrainiečių 
atstovas Robert Zosule. Tada 
buvo pakviestas Edvardas Mei
lus Jr. iš Worcesterio. Meilus 
gimęs Amerikoj, Worcestery. Jo 
motina švedė. Jis pats kalba lie
tuviškai, angliškai, švediškai. 
Praeitais metais gavęs magistro 
laipsnį iš chemijos ir technolo
gijos. Meilus yra labai aktyvus 
skautų ir kitų lietuvių organiza
cijų veikloje. Worcestery turi 
du kartu savaitėj radijo valandė
lę lietuviškai ir angliškai. Ka
dangi salėj buvo ir nemokančių 
lietuviškai, tai jis pirmiausia kal
bėjo angliškai. Kalbos tema — 
Lietuvos himnas. Jis papunk
čiui nagrinėjo visą himną, ką 
kuris sakinys reiškia. Kad himne 
nesą karo žygių, o tik meilė savo 
tautai, prisiminimas praeities, 
tegu visi lietuviai eina didvyrių 
kibliu ir tegu dirba Lietuvos ir 
visų žmonių gėrybei.

Lietuviškai kalbėjo apie oku
paciją, Ribbentropo-Molotovo 
paktą, apie lietuvių veiklą, apie 
Vilniaus didįjį seimą 1905, apie 
1918 vasario 16-sios aktą, apie 
lietuvių dvasią ir darbus bei at
siektus laimėjimus. Kad ir šian
dien stovime ne prie mirusios 
Lietuvos, o prie gyvos tautos, 
kuri dirba ir siekia laisvės. Kad 
reikia daugiau dėmesio skirti 
jaunimui, kviesti jį į lietuvišką 
veiklą ir jam padėti, o ne kriti
kuoti.

Felicija Grendelytė perskaitė 
Massachusetts gubernatoriaus 
proklamaciją. Meni nėj daly gra
žiai pasirodė Etnografinis an
samblis, vadovaujamas Gitos 
Kupčinskienės, ir tautinių šokių 
sambūris, vedamas Gedimino 
Ivaškos.

nevas nėra nemirtingas, todėl ir 
Kremliaus sienos jo nuo to ne
išgelbės.

veržėsi į klausytojo ausis. Visa 
programa buvo anglų kalba, nes 
ji buvo taikoma amerikiečiam.

ir III-čio aukšto salėse, So. Bos
tone. Pradžia 11:30 v. Rengia — 
Baltijos, Žalgirio tuntai ir vyr. 
skaučių židinys.

Mugės šeimininkės žada ska
niausius pietus su dideliu patie
kalų pasirinkimu visiem pri
einamomis kainomis. Bus tortai, 
kava ir kitokie skanumynai. 
Veiks baras.

Bus didelis įvairių dovanų pa
sirinkimas. Tautiškos lėlės au
tentiškais, Tamošaitienės austais 
kostiumais, vertingi ir reti Lie
tuvos pašto ženklų rinkiniai, si
dabrinės lietuviškos monetos, 
medaliai, gintarai, audiniai, 
rankdarbiai, įdomiausia pasauly 
loterija ir stalai, apkrauti įvai
riausiomis gėrybėmis.

Skautininkė Paulina Kalvai- 
tienė, padedama Jūratės Lalie- 
nės, ruošia įdomų vaidinimą vai
kam su originaliais kostiumais ir 
specialiai Vytauto Dilbos tam 
vaidinimui pieštomis dekoraci-

Visi kviečiami atsilankyti. — 
K.N.

JURA STRIMAITYJE, lietuvė ad
vokatė, STRIMAITIS & KEHOE, 31 
Exchange Street, Lytui, Masaachu- 
setts, Tel. 617 598-0800. Turime 
ofisų ,r Bostone priimti klientus. 
Mūsų sritys yra apdraudos bylos, 
workers* compensation ir testa
mentų sudarymas.

Puikus minėjimas 
radijo bangomis

Steponas ir Valentina Minkai, 
kurie turi savo radijo valandėlę , 
sekmadieniais, Vasario 16-ąją 
turėjo specialią programą. Pir
miausia angliškai ir net graikiš
kai buvo pranešta, kad šian
dien yra Lietuvos nepriklauso
mybės šventė. Tada buvo sugie
dotas Lietuvos himnas ir sugrotas 
Amerikos himnas. Buvo perskai
tyta Massachusetts gubernato
riaus proklamacija, raginanti 
švęsti Lietuvos nepriklausomy
bės šventę. Gabrielius ir Rima 
Mironai pasikalbėjimo forma 
kalbėjo apie Lietuvos okupaci
ją, caristinės Rusijos ir komu
nistinės Rusijos tikslus, apie 
Lietuvos prisikėlimą ir laisvę, 
Molotovo-Ribbentropo sutartį, 
naują okupaciją, kaip po karo 
kėlėsi tautos laisvam gyvenimui, 
o Lietuva liko ir toliau nešti so
vietų vergiją, apie žmogaus tei
ses ir laisvę, apie rezistenciją 
prieš okupantą. Po jų kalbos bu
vo perskaityta Bostono bur
mistro Kevin H. White prokla
macija. Dr. Jonas Valaitis ir dok
torantas Antanas Adomėnas
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Jinai ir trys gintarai

meninę programą atliks ir šokių 
metu dainuos kvartetas “Jinai ir 
trys gintarai” iš New Yorko.

šis renginys įvyks kovo 21 So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėj.

LMKF Bostono klubo susirin
kimas įvyks vasario 27, šeštadie
nį, 2:30 vai. popiet So. Bosto
no Lietuvių Piliečių klube. Kal
bės aktorė Liucija Tvirbutienė 
apie Šiaulių teatrą.

Filmų popietė Lietuvių Pilie
čių D-jos Il-ro aukšto salėj va
sario 28, sekmadienį, 3 vai. po
piet

Kaziuko mugė įvyks kovo 7 
So. Bostono Lietuvių. Piliečių 
D-jos salėj.

L.M.F. Bostono klubas rengia 
dr. A. Budreckio knygos “Al
girdas” pristatymą Tautinės S- 
gos namuose , So. Bostone, ko
vo 14.

Minkų radijo valandėlės ren
ginys kovo 21 Liet. Pil. D-jos 
salėj, So. Bostone.

Teatro spektaklis su Alg. Diki- 
niu ir Jonu KeleČium balandžio 
3, šeštadienį, 7 vai. vak.

Sv. Petro Lietuvių parapijos 
banketas balandžio 18 Lantana 
restorane, Randolph, Mass.

Baltų D-jos koncertas įvyks 
balandžio 18 First and Second 
Church salėj Bostone.

Laisvės Varpo pavasarinis 
renginys balandžio 25 Lietuvių 
Pil. D-jos salėj, So. Bostone.

Motinos dienos minėjimas 
Tautinės S-gos namuose, So. 
Bostone, gegužės 2. Rengia 
L.M.F. Bostono klubas.

^rpber Hdidays’’ 
1982 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
iš Bostono/New Yorko

$1135.00
$1135.00
$1350.00

MASKVA/VILNIUS:
balandžio 7 — $ 995.00 liepos 19 —
gegužės 5 — $ 995.00 rugpiūčio 4 —
gegužės 12 — $1095.00 rugpiūčio 18 —

(su Ryga) (su Ryga)
gegužės 24 — $1135.00 rugsėjo 6 —
birželio 2 — $1135.00 rugsėjo 15 —
birželio 16 — $1135.00 rugsėjo 27 —
liepos 5 — $1165.00 spalio 6 —

$1171.00
$1045.00
$1082.00 
$ 995.00

VISAS GRUPES LYDĖS VADOVAI. Prie ilų grupių galima jungtie 
ii VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ. member

REGISTRUOJAME JAU DABAR:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, p.o. box 116, 

South Boston, Mass. 02127, Tol. (617) 268-8764

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.

Prices sre based on double occupancy and are subfect 
to changes.

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽlONAS

Bnim-BY-mniL 
PoBtogepoid both iiiuys

traukia auma Į sąskaitą. PrlaMada Ir užtikrini*
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NEW

YORKE
Kultūros Židiny šį savaitgalį: 

vasario 27, šeštadienį, foto dar
bų paroda tautinių šokių šventės 
temomis, skaidrių montažas, Alg. 
Kezio, SJ, susuktas filmas.

Filmų popietę rengia Lietuvių 
Tautodailės Instituto New Yorko 
skyrius. Ji bus vasario 27, šį 
šeštadienį, 7 v.v. Kultūros Židi
ny. -Bus foto darbų paroda iš 
tautinių šokių šventės, skaidrių 
montažas, kurį paruošė fotogra
fei profesionalai: E. Būtėnas, R. 
Jelionytė ir Alg. Stasiulis. Visi 
iš Chicagos. Bus rodomas ir 
Alg. Kezio, SJ, ta pačia tema su
suktas filmas. Po programos — 
vaišės. Visa ta pati grupė iš Ncw 
Yorko vyksta į Bostoną, kur sek
madienį pakartos visą programą.

Moterų Vienybės susirinkimas 
šaukiamas kovo 2, antradienį, 
7:30 v.v. įprastinėje vietoje, 
Congregational Church salėje, 
91 St ir 85 R<1., Woodhavene. 
Visos narės kviečiamos kuo gau
siau dalyvauti, nes jau praėjo 
sniego audros ir didieji šalčiai. 
Visiem keliauti patogu.

N.Y. LB apygardos rinkimi
nė komisija jau sudaryta: pirmi
ninkas Apolinaras Vebeliūnas, 
86-08 110 St., Richmond Hill, 
N.Y. 11418, tel. 212 847-8063; 
vicepirmininkas Vincas Padva- 
rietis, sekretorė — Janė Pumpu
tienė, narys — Vincas Dubaus
kas. Komisiją sudarė LB apygar
dos valdyba. Išrinktoji komisija 
prašo nedelsiant siųsti kandida
tus į 10-tąją JAV LB Tarybą ir 
į 6-tąjį PLB Seimą. Kandidatų 
pasižadėjimo pareiškimus gali
ma gauti pas komisijos pirminin
ką A. Vebeliūną. Kandidatų pa
sižadėjimai turi būti įteikti apy
gardos rinkimų komisijai iki 
kovo 3. Taigi, laiko nedaug. Rei
kia paskubėti.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Liet Religinės Šalpos direkto
rius, vasario 27, šeštadienį, iš
vyksta į Australiją, kur ves reko
lekcijas lietuviškose kolonijose. 
Australijoje išbus du mėnesius.

Su knyga “Lietuviai Sibire” 
New Yorko lietuviai bus supa
žindinti kovo 21, sekmadienį, 
4 v. popiet Kultūros Židinio ma
žojoje salėje. Rengia Liet. Kat. 
Kultūros draugija.

Pianistės Aldonos Kepalaitės 
koncertas bus kovo 13, šeštadie
nį, 5:30 v. popiet Camegie 
Recital salėje. Tai bus jos su
kaktuvinis koncertas. Prieš 20 
metų, t.y. 1962 metais kovo 4, 
ji koncertavo pirmą kartą New 
Yorke. Per tą laiką ji surengė 
7 koncertus Town Hali salėje, 
4 koncertus Camegie Recital 
salėje. Šių metų koncerte ji 
skambins Debussy kūrinius.

Vacys Steponis praėjusią sa
vaitę savo namuose nupuolė 
nuo kopėčių ir susilaužė klubo 
kaulą. Buvo paguldytas ligo
ninėje. Taip jis nebegalėjo paga
minti sekmadienio pietų Kultū
ros Židiny. Ten pietus vasario 21 
surengė E. Kezienė su savo tal
kininkėmis.

Redakcija ...... (212) 827-1352 
Administr. .....(212) 827-1351 
Spaustuvė .....(212) 827-1350
Vienuolynas ..(212) 235-5962 
K. 2. salė — 212) 827-9645

341 HIOMLANO BLVD. 
BROOKLYN, N. Y. 11207

Susi vienų imas Lietuvių Ame
rikoje vasario 28, sekmadienį, 
2:30 v. popiet savo centro pa
talpose Manhattane rengia Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
mą. Minėjime dalyvaus ir Lietu
vos generalinis konsulas Anice
tas Simutis.

Skautų tradicinė Kaziuko 
mugė bus kovo 7, sekmadienį, 
Kultūros Židiny. Drauge bus ir 
pamaldos jaunimui.

Lietuvos vyčių 110 kuopa šv. 
Kazimiero šventės proga kovo 7, 
sekmadienį, organizuotai daly
vaus 11 vai. mišiose V. Atsi
mainymo lietuvių parapijos baž
nyčioj Maspethe. Po mišių pus
ryčiai ir programa tos pačios 
parapijos salėj. Auka 3 dol. Kal
bės tarptautinės teisės advoka
tas.

LMK Federacijos New Yorko 
klubas savo narių susirinkimą 
kviečia kovo 17, trečiadienį, 7:30 
v.v. įprastoje vietoje, Congrega
tional Church salėje, 91 St. ir 
85 Rd. kampas, VVoodhavene. 
Visos narės prašomos dalyvauti.

Lietuvių pasiuntinybės na
mam remontuoti LMK Federaci
jos New Yorko klubas paaukojo 
100 dol. Iš Lietuvos atstovo 
dr. St. Bačkio gavo padėkos 
laišką.

Už a.a. aktorių Juozą Cučių 
jo mirties metinių proga pran
ciškonų vienuolyno koplyčioje 
buvo aukotos mišios. Aktorius- 
režisierius Juozas Gučius mirė 
prieš 4 metus Adelaidėje, Aust
ralijoje.

Lietuvos vyčių 41 kuopa, kaip 
kasmet, taip ir šiemet švenčia 
savo globėjo šv. Kazimiero meti
nę šventę. Kovo 7 d. 11 vai. 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
bus aukojamos mišios už gyvus 
ir mirusius kuopos narius. Po 
mišių parapijos salėje bus vaišės. 
Visi nariai prašomi kuo gausiau
siai dalyvauti šioje šventėje. E.S.

LAK klubo naujai išrinkta val
dyba posėdžiavo vasario 5 ir pa
reigomis pasiskirstė taip: pirmi
ninkas Romas Kezys, Vanda Ve- 
beliūnienė — vicepirmininkė ir 
sporto vadovė, Vida Jankauskie
nė — mergaičių sporto vadovė, 
Kazys Vainius — sekretorius, 
Vytautas Kulpa — iždininkas, 
Stasys Liogys — iždo sekreto
rius, Arūnas Simonaitis — 
šachmatų ir parengimų vadovas.

Paterson, N.J., Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos salėj kovo 7, 
sekmadienį, 3 vai. popiet vyks 
didžiulė lietuviškų prekių 
mugė. Dalyvaus taip pat ir Dar
bininko spaudos kioskas su lie
tuviškomis knygomis, plokštelė
mis bei įvairiais suvenyrais.

Prel. Lado Tu labo s pamoks
lai leidžiami atskirais sąsiuvi
niais. Jau išspausdintas pirma
sis sąsiuvinis, kur sudėti gavė
nios pamokslai, iki Kančios sek
madienio. Leidžia Kunigų Vie
nybė, spaudos darbus atlieka 
pranciškonų spaustuvė Brookly- 
ne.

LAISVĖS ŽIBURIO 
RADIJO REIKALAI

Kilus pavojui, kad WHBI ra
dijo stotis gali būti uždaryta, 
paskutinių trijų savaičių bėgy 
buvo išvystyta puiki laiškų
akcija.

Don Lewis, šios radijo sto
ties savininkas, painformavo, 
kad stotis yra gavusi 50,000
laiškų, reikalaujančių palikti da
bartinį stoties programų stovį. 
Iš šio skaičiaus 600 laiškų buvo 
iš lietuvių klausytojų. WHBI 
turi 85 individualius programų 
ruošėjus. Tad vidurkio programa 
yra sukaupusi mažiau kaip 600 
laiškų. Taigi Laisvės Žiburio 
klausytojai ir rėmėjai stovi šia 
prasme truputį aukščiau vi
durkio.

Stoties savininkas mano, kad, 
atsižvelgiant į tokį didelį laiškų

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 28, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Mozarto 
opera “Cosi fan tutte”. Pagrin
diniai solistai: David Rendall, 
Lenus Carlson, Donald Gramm, 
Pilar Lorengar, Maria Evving, 
Kathleen Battle. Diriguoja 
James Levine.

“Elta Press”, biuletenis italų 
kalba, leidžiamas Vliko ir Tautos 
Fondo, pereitų metų spalio — 
lapkričio numeris, pasiekė Dar
bininko redakciją. Biuletenis tei
kia žinių iš Lietuvos K. Bažny
čios Kronikos Nr. 48 ir kitų šal
tinių. Viršelis iliustruotas Kry
žių kalno, kryžiaus nešimo į 
Kryžių kalną procesijos ir a.a. 
kun. B. Laurinavičiaus nuotrau
komis. Biuletenį Romoj reda
guoja prel. Vincas Mincevičius.

Petras Vaškys, skulptorius ir 
keramikas, dalyvaus keramikų 
suvažiavime, kuris bus balan
džio 3-8 Califomijoje, prie Los 
Angeles miesto. Šiame suva- 
žiavime-simpoziume dalyvauja 
Amerikos ir Kanados keramikai 
dėstytojai. Čia pasikeičiama 
technikinėmis bei teorinėmis ži
niomis.

Eltos Informacijų vasario 
mėnesio numeris išspausdintas 
pranciškonų spaustuvėje. Jis 
surašomas paprasta mašinėle ir 
spausdinamas ofseto būdu. Biu
letenis turi 8 puslapius. Sudėta 
aktualiausia ir naujausia me
džiaga, kuri liečia Lietuvą. Įdė
tas ir Valstybės sekretoriaus 
Haig laiškas Lietuvos atstovui 
dr. S. Bačkiui. Biuletenį leidžia 
Vliko Informacinė Tarnyba.

Kas pažinojo dailininką Jurgį 
Juodį Lietuvoje ir norėtų jam 
pagelbėti keliamoj Office of 
Special Investigation byloj, pra
šomi pranešti dail. Juodžio gy
nėjai šiuo adresu: Nijolė Gry
bauskas, Attorney at Law, 3631 
5th Avė. No., St. Petersburg, 
Fla. 33713. Ši byla dėl karo nu
sikaltimų remiasi komunistų su
klastotais, inkriminuojančiais 
dokumentais, panaudojant žydus 
kaip įrankį.

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

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

visus reikalus tvarkytų tas pats dėkoti visiem laiškų siuntėjam, 
savininkas. tik prisidėjo prie šios

stoties' gyvybės pratęsimo, bet 
Taigi atrodo, kad Laisvės Ži- y stiprų moralinį pagrin- 

burys gyvuos ir toliau tol, kol ir padrąsinimą man asmeniš- 
bus rėmėjų, klausytojų ir pakaks o taip pgt įr kitiem šios 

skaičių ir stiprią senatoriaus A. jėgų bei lėšų programom paruoš- programa darbuotojam Laisvės 
D’Amato paramą, Federal Com- ti ir vesti. Žiburio darbą tęsti toliau,
munications Commission nenu- Šia proga noriu dar kartą pa- Somas Kezys
trauks WHBI transliacijų. Tačiau J,
garantijos čia nėra. Yra tik rimto 
pagrindo optimizmui, kad Lais
vės Žiburio programa gyvuos ir 
toliau.

Kiek mažesnė galimybė yra 
tokia, kad, dabartiniam savinin
kui negalint toliau šios stoties 
administruoti, tą darbą oficialiai 
perims grupė šios stoties advo
katų, sudarydami “interim 
management”. Šis vienetas sto
čiai vadovautų eilę metų, iki bus 
surastas naujas, FCC priimtinas, 
stoties vedėjas. Praktiškai šio 
“interim management” laiku

New Yorko demokratų klu
bas ryšium su padidinta įtampa 
Lenkijoj organizuoja kiekvieno 
mėnesio 13-tą ieną su Lenkijos 
Solidarumo unija solidarumo 
demonstracijas VVashington 
Sąuare, Manhattane. Pirma tokia 
demonstracija įvyko vasario 13, 
šeštadienį, 7 vai. vak. Dalyvavo 
visų pavergtų tautų, o taip pat 
ir lietuvių, atstovai su savo tautų 
plakatais ir atitinkamais užrašais, 
išryškinančiais tautybę. De
monstracijas organizuoja advo
katas Gilbert DiLucia, specialus 
Mario Cuomo, New Yorko vice- 
gubematoriaus, patarėjas. Kita 
panaši demonstracija įvyks kovo 
13, šeštadienį. Renkamasi 6:30 
vai. vak. prie klubo būstinės, 
349 Sixth Avenue, Manhattane. 
Lietuviai kviečiami dalyvauti.

DR. JULIUS MALDUTIS
Vasario 11 per NBC TV 

tinklą vakarinių žinių metu su 
John Chancellor turėjom malonią 
staigmeną pamatyti mum gerai 
pažįstamą jauną lietuvį, aukštai 
iškilusį finansiniame pasaulyje 
profesionalą dr. Julių Maldutį.

Dr. Maldutis yra Solomon in
vestavimo bendrovės viceprezi
dentas, oro linijų specialistas. Jį 
kaip šios srities žinovą ir pa
kvietė NBC tinklas pasisakyti. 
Šį jo pakvietimą iššaukė Laker 
oro linijos bankrotavimas ir ne
apsakomai stipri kova tarp 
oro linijų, vis naujų oro linijų 
atsiradimas ir neįtikėtini kainų 
kritimai bei kilimai.

Šiame maždaug vieną minutę 
užtrukusiame pokalbyje dr. 
Maldutis tarp kitų dalykų pa
reiškė, kad 1980 metais oro 
linijos prarado 400 mil. dolerių, 
1981 — jos, atrodo, bus praradę 
500 mil. dol., o šiais metais bent 
kelios linijos visai subankrotavo. 
Džiaugiamės tokiu dr. Maldučio 
laimėjimu. Berods, iki šiol tik 
Simas Kudirka iš lietuvių buvo 
per visą kontinentą rodomoje 
TV programoje.

Dr. Julius ir Aleksandra Mal
dučiai gyvena Queens Village, 
N.Y.

Darbininko kalendorius 1982 
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.

DAILĖS PARODA
(atkelta iš 5 psl.) 

vienkartinės premijos mecena
tas — Vainučio Zikaro (skulp
toriaus sūnaus) šeima.

12-osios dailės parodos 100 
doL premija teko Vidai Krišto- 
laitytei už parodoje išstatytus 
darbus. Premijos mecenatas — 
Simo Kudirkos šaulių kuopa.

Paskirti ir trys garbės pažy
mėjimai už parodoje išstatytus 
iškilius kūrinius: Albinui Elskui, 
Aleksandrai Merker, Danguolei 
Kuolienei.

Premijos už nuotraukas
Nuotraukų paroda organizavo

si kitokiu būdu. Žymiam mūsų 
fotografui Vytautui Maželiui 
kilo ši mintis. Pritarimo rado ir 
rengimo komitete. Buvo paskelb
ta spaudoje, kad tokia paroda 
rengiama, bet nieko asmeniškai 
nebuvo kontaktuota.

Kai paroda buvo baigiama į- 
rengti, tuoj pasirodė, kad ir čia 
bus ko pažiūrėti, kad ir čia įdėta 
daug kūrybinio darbo. Ir nuo
traukų skyriui reikia premijų.

Ši klausimą palengvino iš
spręsti tėvų pranciškonų leidžia
mi laikraščiai ir žurnalai. Jie visi 
naudojasi mūsų fotografų patar-

UŽGAVĖNĖS APREIŠKIMO PARAPIJOJ

Kat. Moterų Sąjungos 29 kuo
pa vasario 14 surengė blynų 
balių, kuris įvyko tuojau po 11- 
tos valandos mišių parapijos sa
lėj. Balių pradėjo parapijos kle
bonas kun. J. Pakalniškis malda. 
Po to buvo kokteilis, gausūs 
karštų valgių pietūs ir blynai. 
Begeriant kavą, išryškėjo kai ku
rių svečių gimtadieniai bei ju
biliejai. Jiem sudainuota Ilgiau
sių metų. Aloyzui Balsiui vado
vaujant, bendrai padainuota. Kai 
jau pradžia buvo padaryta, “įžan
giniu posmu” buvo iškviestas 
pravesti bet kurią dainą pirmiau
sia kun. klebonas J. Pakalniš
kis, paskui kun. A. Račkaus
kas, po to Marytė Shalins ir kiti. 
Tas įnešė daug gyvumo ir, be- 
girkšnojant kavutę su namie 
keptais skanumynais, svečiai pa-

MASPETH, N.Y.

Paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės šventė

V. Atsimainymo lietuvių para
pijos vyčių 110 kuopa vasario 14 
paminėjo Lietuvos nepriklauso
mybės šventę. Mišias už žuvu
sius laisvės kovotojus aukojo pa
rapijos klebonas kun. P. Bulo
vas. Giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas muziko Vytauto 
Kerbei io. Pamaldos užbaigtos 
Lietuvos himnu. Pritaikytą mo
mentui pamokslą pasakė kun. 
Stasys Raila, kviesdamas visus 
atnaujinti ištikimybę Lietuvai.

Vytės, pasipuošusios tautiniais 
drabužiais, atnešė aukas ir gėles, 

Davimais, tai dabar jie jautė pa
reigą patarnauti fotografam. 
Darbininko laikraščio administ
racija šiam reikalui paskyrė 100 
dol., Aidų žurnalas irgi — 100 
dol.

Tada jau buvo sudaryta nuo
traukom vertinti komisija. J ją 
pakviesti šios srities specialistai, 
patys daug darę spalvotų nuo
traukų. Tos vertinimo komisijos 
pirmininku buvo Jurgis Okunis, 
nariai Gerimantas Penikas ir 
Liudas Tamošaitis.

Komisija savo darbą atliko 
labai rūpestingai, išstudijavo 
nuotraukas. Vienas komisijos 
narys dar pridėjo savo 25 dol. 
j premijų fondą ir premijas taip 
jie paskirstė: pirmoji 100 dol. 
premija — Kaziui Daugėlai, II- 
oji 75 dol. premija — Vy
tautui Maželiui, III — 50 dol. 
premija Juozui Rygeliui.

Šių premijų laimėtojai buvo 
paskelbti tik sekmadienio vaka
re, parodą uždarant

Šeštadienį parodą atidarė 12 
vai. Tuoj ji buvo gausiai lanko
ma. Aplankė moksleivių ateiti
ninkų ekskursija. Parodos iškil
mingas atidarymas ir premijų 
įteikimas buvo šeštadienio vaka
re. Apie tai kitą kartą, (p.j.) 

bendravo prie stalų keletą va
landų. Viso baliaus “spiritus 
movens” yra Moterų Sąjungos 
29 kuopos pirmininkė Eugenija 
Kezienė. Jai joks darbas nėra per 
sunkus. Ji visada besišypsanti ir 
miela. Virtuvėje dar mikliai su
kosi ir visas jos “štabas”: U. Po- 
vilaitienė, O. Povilaitytė, V. Šli- 
žienė, E. Jance, V. Kazlauskis ir 
O. Barauskienė. Daug padėjo ir 
vyrai — A. Jance ir J. Sližys prie 
baro.

Ta proga nuoširdūs parapie- 
čiai Kazlauskiai padovanojo pa
rapijos virtuvei maistui vežioti 
vežimėlį (serving cart), kuris la
bai palengvino išvežioti svečiam 
maistą. Taip pat džiugu, kad 
į 29 kuopą įstojo naujos narės 
— P. Ąžuolienė, J. Kregždienė ir 
Tutinienė. Sveikiname! O.B.

kurios vėliau buvo padėtos prie 
lietuviško kryžiaus.

Po pamaldų salėje buvo trum
pas, bet drauge ir jaudinantis 
minėjimas. Jautrų žodį pasakė 
kun. Pranas Bulovas, vytė Elena 
Matulionytė paskaitė parinktus 
sakinius bendram susikaupimui. 
Po minėjimo buvo kavutė.

Pamaldose dalyvavo grupė 
jaunuolių, kurie rengiasi papil
dyti vyčių eiles.

Visi buvo paraginti dalyvauti 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjime vasario 21. Vyčių 110 
kuopai sėkmingai vadovauja Jo
nas Adomėnas, kuris taip pat pa
sakė jautrų žodį. Be jo dar kalbė
jo D. Jonaitis, Ona Zink, Elene 
Venis.

Kviečiame atsilankyti Į

FILMŲ POPIETĘ,
kuri Įvyks vasario 27, šeštadienį, 7 v.v.
KuMkros Židiny, 361 Highland Blvd., Brookiyn, N.Y.

PROGRAMOJE:
Foto darbų paroda tautinių tokių šventės temomis

Vkoslos tautinių tekių šventės skaidrių montažas 
su pritaikyta muzika. Montažų paruošė E. 
Būtėnas, R. Jelionytė Ir Alg. Stasiulis ii Chicagos.

VLoslos tautinių tekių šventės filmas, — 
Alg. Kezio, SJ

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

Lietuvių Tautodailės Instituto 
Neto Yorko skyrius

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
kviečia kooperatyvo narius Ir visus, kuria domisi taupymo 
reikalais, j metini

SUSIRINKIMĄ
km. kovo mėn. 14 d., sekmadieni, 2 vai. popiet

Kultūros Židinyje
Programoje: pranešimai, direktorių rinkimai, diskusi

jos ir vaišės vielom atellankiualem. >

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI
Į TRADICINĘ NEW YORKO SKAUTŲ

KAZIUKO MUGĘ
KADA — kovo 7 d.
KUR — Kultūros Židinyje, 341 Highlend Blvd.

12 vaL pamaldos, o po pamaldų mugės atidarymas

VEIKS—įvairūs prekystaliai,

lėlių teatras, 
vyr. skaučių kavinė,

. tėvų k-to valgykla Ir bufetas.
RASITE — gintaro, audinių, 

■--------ava- -ėrri llrtirrrn«xz>o erozinių, 
tautodailės gaminių ii Liatuvoe, 
įvairiausių rankdarbių.

Lauksime visų!
NEW YORKO NERINGOS IR TAURO TUNTAI


