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Šių metų pirmuoju Aidų nu
meriu paminima Bernardo Braz
džionio 75 metų amžiaus sukak
tis. Ta proga duodama 7 pusla
piai jo naujausios poezijos. Po 
to apibūdinama poeto asmuo 
bei kūryba. Platesnį žvilgsnį

Savaitės 
Įvykiai

Į TYTUVĖNUS NET TAKELIAI 
SAUGOMI
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 49

AIDAI ĮŽENGĖ Į TRISDEŠIMT 
AŠTUNTUOSIUS METUS

Prez. Reagan, kalbėdamas 
Amerikos valstybių sąjungos 
konferencijai, paskelbė planą 
Karibų jūros valstybėm padėti. 
Pagal tą planą valstybių ūkiui 
stiprinti JAV paskirtų 350 mil. 
dol. paramos, atleistų nuo įveži
mo mokesčių jų prekes ir teiktų 
jom technikinę pagalbą.

Danijai priklausančios Green- 
land salos gyventojai balsavimu 
nutarė pasitraukti iš Europos 
bendrosios rinkos, nes priklausy
mas rinkai suteikia rinkos valsty
bių žvejam teisę žvejoti salos 
vandenyse. Šį pasitraukimą turi 
dar patvirtinti visų rinkos valsty
bių parlamentai.

Sov. S-ga, vykdydama politinę 
kovą prieš JAV, pareiškė, kad 
ji yra pasiruošusi tartis ne tik 
dėl tolimesnių branduolinių 
ginklų bandymų uždraudimo, 
bet ir dėl šių ginklų gamybos 
nutraukimo ir turimų ginklų vi
siško panaikinimo.,

6 Persijos įlankos valstybės 
sutarė artimiau bendradarbiau
ti, kad būtų pašalinta grėsmė 
iš Irano.

Prez. Reagan uždraudė impor
tuoti aliejų iš Libijos ir par
duoti Libijai aliejaus gręžimo 
įrengimus.

Saudi Arabijos gynybos 
ministeris princas Sultan priva
čiai pasirašė susitarimą su JAV 
dėl jai parduotų elektroninės 
žvalgybos lėktuvų panaudojimo 
sąlygų.

Europos bendrosios rinkos 
vykdomoji komisija paprašė rin
kai priklausančias valstybes su
mažinti šiais metais importus iš 
Sov. S-gos 470 mil. dol. Tai bū
tų sankcijų Sov. S-gai dėl 
kišimosi į Lenkijos reikalus vyk
dymas.

Lenkijos komunistų partijos 
centro komitetas ir valstybės 
parlamentas pritarė gen. Jaru- 
zelskio vykdomai politikai ir pa
smerkė socializmo priešus ir 
JAV prieš Lenkiją nukreiptą po
litiką. Du centro komiteto nariai 
buvo pašalinti už nepakankamą 
dėmesį karinės būklės nuostatų 
vykdymui, o universiteto dėsty
tojas Jan Malinovvski — už at
sisakymą pasitraukti iš Solidaru
mo unijos.

Graikijos min. pirmininkas 
Andreas Papandreou pradėjo 
akciją, kad Turkija atitrauktų sa
vo kariuomenę iš Kipro, ir, atvy
kęs į Kiprą, pareiškė, kad, prieš 
pradedant pasitarimus dėl Kipro 
ateities, Kipras turįs būti demili
tarizuotas.

Lenkijos vyskupų konferen
cija paragino Lenkijos vyriausy
bę panaikinti karo būklę, paleis
ti visus suimtuosius ir ieškoti 
tautos vienybės, įjungiant į ją ir 
Solidarumo uniją, nes dabartinė 
krašto būklė turi tikrų morali
nės, socialinės ir ūkinės kata
strofos pažymių.

Popiežius Jonas Paulius II, 
paraginęs Jėzuitų ordino provin
cijų viršininkų konferenciją pa
klusti popiežiaus autoritetui, pa
skelbė, kad dar šiais metais bū
sianti sukviesta generalinė ordi
no kongregacija naujam ordino 
generolui išrinkti. Dabartinis 
ordino generolas Padro Arupe 
dėl jį ištikusios kraujo apytakos 
ligos savo pareigų negali eiti.

Lenkijos diktatorius gen. Ja- 
ruzelski atvyko į Sov. S-gą buvo 
prezidento Brežnevo iškilmingai 
sutiktas ir gavo Sov. S-gos pri
tarimą jo vykdomai politikai.

Takeliais į Tytuvėnus
Mus sulaikė, "paprašė doku

mentų. Mes teisinomės, prašėm

Kinijos min. pirmininkas Zhao 
Ziyang patikino prez. Reagan, 
kad bandysiąs ieškoti būdų ne
susipratimam dėl Taivano pa
salinti.

Štai viena pasakoja, kaip ke
liavo iš Vilniaus į Šiluvą ir bu
vo milicijos sulaikyta.

Iš Vilniaus į Raseinius atvy
kome ekspresu. Raseinių stoty
je prie mūsų dar prisijungė. 
Viso buvome devyni.

Autobusų stotyje nustebino 
skelbimas, kad autobusai į Ty
tuvėnus nekursuoja. Vietiniai 
gyventojai patarė važiuoti į Kel
mę, o iš ten jau Pašiaušiu auto
busu galės privažiuoti netoli Ty
tuvėnų.

Milicijos mašinos zuja visur
Išsileidome į šią viliojančią 

ir pavojingą kelionę. Išlipome 
Jampolės stotelėje. Į Tytuvė
nus dar buvo 8 kilometrai. Ei
name pėstute.

Sutiktas žmogus įspėjo, kad 
pagrindiniu keliu Tytuvėnų ne
pasieksime, nes milicijos maši
nos zuja visom kryptim, pasta
tyti milicininkai ir kryžkelėse.

Geraširdis žemaitis patarė ke
liauti prastais keliukais, brautis 
per miškelį. Vos išsukus iš pa
grindinio kelio, išgirdome maši
nos burzgimą. Mus vijosi. Mes 
patraukėm į miškelį, o iš maši
nos išpuolė 6 uniformuoti, nuo 
leitenanto iki papulkininkio. Jie 
mus vijosi. Mojo kepurėm, lin
do per spygliuotas vielas. Mes 
bėgti ir nemanėm.

Jie pradėjo aiškinti, kad čia 
esanti karantino zona ir įeiti 
negalima. Drąsios moterys ėmė 
milicininkam sakyti: “Broliai 
lietuviai, kaip jum negėda. Čia 
jokio gyvulių maro nėra. Juk jūs 
žinote, kur mes einame.”

Milicija kiek sušvelnėjo ir vėl 
ragino sėsti į mašiną. Šios griež
tai atsakė: “Pėsti atėjom, pėsti ir 
grįšim!”

Visi juokiasi iš maro
Kiek paėję, pasukom į pagrin

dinį kelią. Užėjom į vieną sody
bą. Moteriškė mus maloniai 
priėmė, pavalgydino. Atėjo dar 
vienas kitas kaimynas. Visi juo
kėsi iš maro. Vietiniai gyvento
jai pasakojo, kad Tytuvėnuose 
esą privežta daug milicijos. Pa
tarė keliauti po vieną ar du. 
Eiti tik nežymiais takeliais, pa
krūmėmis. Tai buvo nelengva, 
nes nežinojom kelio, o naktis čia 
pat.

Išėjome labai ryžtingai bent 
kelios. Nusiėmėm švarkelius, 
pasileidom plaukus, kad atrody- 
tume jaunesnės. Skubame. Tik 
žiūrime — buomas. Stovi vienas 
baltu chalatu apsivilkęs, atrodo, 
kad veterinorius. Du išgėrę, dar 
vienas neaiškus šlitinėja.

JURGIS JANKUS — 
LB LAUREATAS

JAV LB Kultūros Tarybos su
daryta vertinimo komisija 1981 
metų premijai paskirti savo po
sėdyje kovo 3 Chicagoje Lietu
vių Bendruomenės 3000 dol. 
premiją paskyrė Jurgiui Jankui 
už rankraštinį apysakų rinkinį 
“Paparčio žiedas”.

Vertinimo komisiją sudarė: 
pirmininkas Česlovas Grincevi- 
čius, nariai: kun. Vytautas Bag
donavičius, MIC, Marija Saulai- 
tytė-Stankuvienė, Aušrelė Liu- 
levičienė, Alfonas Šešplaukis- 
Tyruolis. Į premiją kandidatavo 
8 knygos ir 15 rankraščių.

Premija bus įteikta premijų 
šventėje balandžio 18 Detroite.

Tytuvėnų bažnyčia, iš kurios kelerius metus buvo rengia
mos maldininkų kelionės į Šiluvą. Praėjusiais metais val
džia tas keliones sutrukdė.

paleisti. Bet — nepraleido. Grį
žom atgal. Vėl suradom gerų 
žmonių. Seimininkė mus pavai
šino, o šeimininkas mus paly
dėjo takeliais į Tytuvėnus. Jis 
pasiėmė dviratį.

Priėjus kokią gyvenvietę, jis 
nuo mūsų atsilikdavo. Mes pra- 
eidavom vienos, paskui jis mus 
prisivydavo. Taip mus palydė
jo gerą kelio galą ir grįžo atgal.

Piemenukai pasakoja
Sutikome piemenukus. Jie 

nustebę žiūrėjo į mus, kaip mes 
taip arti prie Tytuvėnų priėjo
me. Jie papasakoja, kad visur pil
na milicijos. Jie landžioja po 
visus namus, apžiūri net rūsius, 
kad nebūtų svetimų žmonių. 
Radę atvykusius, juos išsiveda. 
Prieš savaitę žmonėm buvo iš
nešioti rašteliai, kad niekas ne
drįstų priimti nakvynėn atvyku
sių maldininkų. Į technikumą 
atvežta kelios kuopos kareivių.

Naktis miežių kūgy'
Kiek pritemus, pasukome prie 

vienų namų. Lauke buvusi mo
teris ėmė mosuoti rankomis, va
ryti šalin.

Žmonės buvo taip įbauginti, 
kad niekas nepriėmė.

Visi šeši sulindom į miežių 
kūgį. Visą naktį negalėjom už
migti, bet nuotaika buvo gera. 
Junti, kad tai panašu į atgailos 

Lietuviai ra atstovų rūmų pirmininku T. O’Neill prieš pradedant Lietuvos neprftlau* 
somybės minėjimą Washingtone vasario 23. Ii k.: kapelionas kun. J. D. Ford. J. 
Laučka, A Vaičiulaitis, dr. J. Genys, M. Samatienė, kun. V. Rimšelis, T. 'O’Neill, 
R. Tričytė, A Petrulis, dr. L. K riauče liūnas, dr. D. Krivickas.

kelionę. Apie 5 vai. išlindom ir 
ėmėm lakstyti, kad apšiltume. 
Paskui išsiskirstėm po du ir vėl į 
kelionę.

Mus sulaiko ...
Vos paėjus, staiga iš kažkur 

atsirado keturi milicininkai. Mus 
atpažino, kad tos pačios, kurias 
vakar buvo sulaikę. Susodino į 
mašiną ir atvežė į kažkokį kie
mą. Ten ant kiekvieno laipto 
milicininkai spokso. Viduje ra
dome kelias senutes.

Nuveža nežinoma kryptim
Surašė mūsų adresus, kur kas 

dirbame, ko čia atvažiavome. 
Po vieną pradėjo šaukti tardy
mui. Po to visus susodino auto- 
busan ir kažkur išvežė. Vežė 
vežė ir paleido — eikit, kur 
norit. Bet kur esame, niekas ne
žino. Pirmas sutiktas keleivis 
paaiškino, kad nuo čia visi keliai 
toli ir jokie autobusai nekursuo
ja. Bet čia sustojo lengva maši
na. Geraširdis vyriškis per ketu
ris kartus mus nuvežė prie 
plento. Iš Kryžkalnio jau buvo 
lengva keliauti. Sėdom į auto
busą ir grįžom į senąjį Vilnių.

Kauniečių kelionė
Maža buvo laimingų, kurie 

pasiekė Tytuvėnus. Apie Šiluvą 
negalėjo būti jokios kalbos. Ma-

(nukelta į 2 psl.)

į jubiliatą meta Vacys Kavaliū
nas straipsniu “Dramatinis žmo
gaus kelias Brazdžionio poezi
joje”, kuriame ypač ryškinamas 
žnjogaus-keleivio santykis su 
Kūrėju. Išvada: “Brazdžionio 
žmogus, kurio vidinis pasaulis 
yra paženklintas dinamišku mo
mentu — mintimi, yra ne tik 
daug gilesnis ir pilnesnis už 
abstraktų Genezės žmogų, bet ir 
mums daug artimesnis”.

šiame Aidų numeryje taip pat 
spausdinamas niekur dar ne
skelbtas prof. St. Šalkauskio laiš
kas (1935 m.) prez. Antanui 
Smetonai kaip įdomus istorinis 
dokumentas. Laiškas liečia ano 
meto politinę situaciją. Jį lydi 
Juozo Girniaus pastabos, suda
rančios atskirą straipsnį.

Besidomintiems religija skai
tytojams įdomus bus redakcijos 
pokalbis su kun. Vaclovu Aliu
liu apie Šv. Rašto Naujojo Tes
tamento ir psalmyno naująj! ver
timą į lietuvių kalbą okupuoto
je Lietuvoje. Tenka stebėtis ir 
sykiu džiaugtis, kokiu rūpestin
gumu bei pasiaukojimu buvo at
liktas šis didelis žygis. Ilgu triū
su pagaliau prieita prie labai 
gražaus vertimo. Kai skaitai jų 
verstą Šv. Raštą, nejauti, kad tai 
būtų vertimas. Sklandi lietuvių 
kalba plaukia kaip tyra upės sro
vė.

Žymusis literatūros istorikas 
dr. V. Maciūnas pateikia didžiai 
išsamią studiją “Vaižgantas ir 
“Naujoji romuva”. Tuo pamini
mas 50-metis nuo šio kultū
rinio savaitraščio pasirodymo. 
Straipsnyje matomas Vaižganto 
nusivylimas politika ir ilgesys 
kultūrinio darbo, kurį skatintų 
toks plačios minties žurnalas, 
kaip “Naujoji romuva”. Straips
nis užima 19 žurnalo puslapių. J. Žv.

VAKARIENĖ DIPLOMATAM 
BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

JAV prezidentas ir ponia Rea
gan vasario 11 ir 18 Baltuosiuo
se Rūmuose surengė vakarienę 
diplomatinių misijų šefų ir jų 
žmonų garbei. Viena diplomatų 
dalis buvo pakviesta vasario 11, 
o kita — vasario 18, kur dalyvavo 
Lietuvos atstovas ir O. Bačkienė. 
Toks priėmimas jau seniai bebu
vo rengtas Baltuosiuose Rūmuo
se, nors tradicija pradėta Eisen- 
hovverio prezidentavimo metais.

Prie dabartinio prezidento tik
rai netrūksta iškilmingumo, ele
gancijos, kuo ypačiai rūpinasi 
ponia Reagan, pabrėždama iškil
mingumo ir gero skonio reikš-

Pabaigoje Vytautas Vaitiekū
nas apžvalgia 1981 metų pasau
lio įvykius ir juos komentuoja.

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
rašo pro f. J. Pikūnas apie savo 
sukurtą pedagoginį metodą, lie
čiantį vaikų piešinius. L. Andrie-
kus aprašo IV Mokslo ir kūrybos 
simpoziumą, įvykusį Chicagoje; 
Juozas Pažemėnas — Lietuviš
kųjų studijų savaitę Europoje. 
Taip pat šiame Aidų numery
je apibūdinamas praėjusių metų 
Nobelio literatūrinės premijos 
laureatas Elias Canetti (A1.L.) ir 
Jono Jurašo vėliausias vaidini
mas “Zekai” New Yorke (Al. L). 
V. Kvietys straipsnyje “Negar
binga poeto išmonė” iškelia 
okupuotos Lietuvos poeto Jus
tino Marcinkevičiaus piktas ten
dencijas iškreipiant istorinius 
personažus, kad jie tiktų bedie
vybei garbinti ir Bažnyčiai nie
kinti. Jo vaizdavimai asmenų 
neturi jokio pagrindo istorijoje. 
Panagrinėjama ir Giunterio 
Grasso vokiečių kalba paradytoji 
apysaka “Susitikimas prie Telg- 
tės”, kai kuriais atžvilgiais įdo
mi ir lietuviam.

Knygų skyriuje Paulius Rabi
kauskas kritiškai pakedena do
kumentus iš Vilniaus universi
teto istorijos, prieidamas išvadą, 
kad dabar Lietuvoje dėl nepa
kankamo lotynų kalbos žinojimo . 
klaidingai verčiami ir aiškinami 
ta kalba rašyti istoriniai tekstai.

Šis Aidų numeris iliustruotas 
okupuotos Lietuvos skulptorių 
kūrybos nuotraukomis.

Aidai šiuo numeriu įžengia į 
33 savo gyvavimo metus Ameri
koje. Žurnalą leidžia pranciško
nai. Pridėjus dar Europos laiko
tarpį, Aidai eina jau trisdešimt 
aštuntus metus. Tai ilgiausiai iš
silaikęs lietuvių kalba žurnalas, 
kurį turėtų bent prenumerata 
paremti kiekvienas prasilavinęs 
lietuvis. Prenumeratos kaina — 
15 dol. metam. Adresas: Aidai, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207.

mę, neprasilenkiant su tarptau
tinėmis tradicijomis.

Visi ambasadoriai' ir atstovai 
su žmonomis Protokolo pareigū
nų buvo paprašyti išsirikiuoti 
pirmenybės tvarka ir šaukiant 
kraštais ėjo pasisveikinti su pre
zidentu ir ponia Reagan. Po to 
buvo pialcviesti prie elegantiškai 
papuoštų stalų, kur susėdo po 
10 prie kiekvieno stalo.

Vakarienėje, be diplomatų, da
lyvavo viceprezidentas su ponia 
Bush,valstybės sekretorius su 
ponia Haig, valstybės sekreto
riaus pavaduotojas su ponia 
Stoessel, kiti aukštieji valstybės 
departamento ir Baltųjų Rūmų 
pareigūnai.

Svečiai žavėjosi stalų puošnu
mu ir švelnia muzika — smuiku 
ir arfa.

Vakarienei baigiantis, prezi
dentas tarė trumpą žodį, pa
brėždamas diplomatų vaidmenį, 
siekiant tarptautinės teisės įgy
vendinimo ir taikos, pridurda
mas Napoleono patarimą vienam 
iš savo ambasadorių — “keep a 
good table and look after the 
ladies”.

Prezidentui ir poniai Reagan 
diplomatų vardu padėkojo da
bartinis Washingtone diplomati
nio korpuso dekanas Sovietų 
ambasadorius.

Salvadoro juntos prezidentas 
Jose Napoleon Duarte pareiškė, 
kad centrinės Amerikos krizė 
yra tarptautinės spaudos ir kai 
kurių JAV politikų be ribų išpu
čiama ir kad Salvadoro parti
zanai gauna paramos iš Kubos, 
Nikaragvos, Sov. S-gos, Palesti
nos išlaisvinimo organizacijos 
ir Grenados vyriausybės. Jis at
metė derybas su kairiaisiais su
kilėliais, bet pasiūlė jiem grįžti 
į kraštą ir įsijungti į demokrati
jos atstatymą.
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

vime jaunimo literatūros vaitl-

JAV numato pasiųsti į tarptau
tinius taikos priežiūros dalinius 
Sinajaus pusiasaly vienų 82 pa
rašiutininkų divizijos batalionų, 
kuris bus taip pat pasiruošęs 
dalyvauti ir kitose galimose 
krizės vietose Persijos įlankos 
srity.

Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus atstovui buvo leista pasi
matyti su Lenkijos Solidarumo 
unijos vadu Lech'Walensa ir su 
kitais 1,035 suimtaisiais.

Salvadore kovo 28 įvyksiantiem 
rinkimam stebėti JAV delegaci
jos vadovė bus senatorė Nancy 
L. Kassebaum. Delegacijas taip 
pat pasiųs Amerikos valstybiij 
organizacija, Costa Rica, Kolum
bija, Britanija, Egiptas ir Urug
vajus.

Valstybės sekretorius Haig 
pareiškė turįs nepaneigiamų įro
dymų, fed Salvadoro partiza
nus kontroliuoja svetimos jėgos 
ir kad JAV imsis ir kitų prieš 
Lenkiją ir Sov. S-gą sankcijų, 
jei priespauda Lenkijoj nebus 
panaikinta.

Britanija sumažino Šiaurės jū
ros aliejaus kainas 4 dol. už sta
tinę, arba iki 31 dol. už statinę.

Kinijos min. pirmininkas Zhao 
Ziyang pareiškė sieksiąs, kad 
dabar veikiančios 98 ministeri
jos, komisijos ir agentūros būtų 
sujungtos į 52 ministerijas ir kad 
jų tarnautojų skaičius būtų treč
daliu sumažintas.

JAV numato įsileisti 1,000 af
ganų pabėgėlių iš Pakistano.

Graikija siekia, kad jos sąjun
gininkai aprūpintų ją reikia
mais ginklais ir per ateinantį 
dešimtmetį sukurtų Graikijos 
ginklų pramonę.

Izraelio min. pirmininkas Be- 
gin, įpykęs, kad Egipto prezi
dentas Mubarek nesutinka savo 
vizito į Izraelį metu lankytis 
Jeruzalėj, pareiškė atšauksiąs sa- 
vo'numatytą vizitą į Egiptą.'

Lenkijos pranciškonas kun. 
Maksimilian Mary Kolbe, kuris, 
gelbėdamas nuo mirties kitą 
Auschwitz koncentracijos sto
vyklos kalinį, sutiko savanoriš
kai už jį mirti, spalio 10 bus pa
skelbtas šventuoju.

Du JAV senatoriai—Ted Ste- 
vens ir John C. Stennis — pa
siūlė sumažinti JAV kariuome
nės skaičių V. Europoj, jei V. 
Europos valstybės ir toliau pa
dės Sov. S-gai statydinti dujų 
tiekimo liniją iš Sibiro į V. Eu
ropą.

Gvatemaloj veikiančios 4 
partizanų grupės susijungė į 
Tautinę revoliucinę uniją ir pa
ragino krašto opozicines partijas 
taip pat susijungti.

JAV karo laivyno vadovybė 
paskelbė, kad Nikaragvos ir Sal
vadoro pakrantės yra sekamos 
JAV karo laivų elektroniniais 
įrengimais.

Izraelio kariai izoliavo Golan 
aukštumose gyvenančių druzų 
kaimus, nes ten gyveną druzai 
jau kelios savaitės streikuoja 
prieš Golan aukštumų prijungi
mą prie Izraelio.

— Kauno valstybinis choras, 
vadovaujamas muziko P. Binge
lio, sausio 10 surengė Juozo 
Naujalio kūrinių koncertų 
Kaune, o sausio 17 jį pakartojo 
Vilniaus paveikslų galerijoje. 
Muzikos kritikė Ona Narbutienė 
rašo (Lit. ir Menas, Nr. 4), 
kad esu įprasta J. Naujalio kūri
nius atlikti lėtu tempu, kiek mo
notoniškai. Toks dainavimas pa
liekąs įspūdį, kad J. Naujalio 
muzikinė kūryba esanti viena- 
planė. Tačiau P. Bingelio cho
ras šį kartą pažvelgęs į J. Nau
jalio dainas nauju žvilgsniu — 
kūriniams davęs dinamikos. At
gaivintos, nemonotoniškos 
pasirodė tokios žinomos dainos, 
kaip “Burtai”, “Ar skauda širdį”, 
“Man liūdna”, “Sudie”, “Pa
vasaris”, “Jaunimo giesmė”, 
“Vasaros naktys”, “Lietuva bran
gi”. Kiekvienai iš dvylikos dai
nų dirigentas suradęs savitą 
spalvą. Koncerte 5 J. Nauja
lio preliudus vargonais pagrojo 
B. Vasiliauskas.

— Spaudoje paminėta Lietu
vos teatro pionieriaus režisie
riaus ir aktoriaus Antano Sut- 
kaus( 1892-1968) 90-ies metų gi
mimo sukaktis. Ta proga spaus
dinama ištraukų iš A. Sutkaus 
teatro kritikos raštų. 
Teatrologas A. Vengris teigia, 
kad A. Sutkaus balsas teatro me
no klausimais ir dabar nėra pa
senęs.

— Lietuvos teatro draugijos 
1980-81 sezono premija paskirta 
Jaunimo teatro režisieriui E. Ne
krošiui už surežisuotą veikalą 
“Kvadratas”. Premiją gavo ir 
teatrologė R. Vanagaitė.

— Klaipėdoje jau 25-eri metai 
veikia liaudies operos teatras. 
Teatras yra pastatęs daug pasau
linio garso operų ir operečių. 
Sukaktuviniame koncerte davė 
ištraukų iš Dž. Verdžio, Dž. 
Pučinio, G. Donizečio, Z. Bizet, 
J. Štrauso, Z. Ofenbacho operų 
ir operečių. Koncerte talkino ir 
akademinio Viln'iatis' opefroš bei 
baleto teatro solistai R. Tu- 
muliauskaitė ir E. Vasilevskis. 
Statoma opera vaikams — V. Go- 
kielio “Raudonkepuraitė”.

— Jaunimui auklėti komunis
tiškai komunistų partija naudoja 
visokias įmanomas priemones. 
Viena iš priemonių yra jaunimui 
skirtagrožinė literatūra. Net ko
munistų partijos XXVI suvažia-

muo buvo įsakmiai iškeltas. Ką 
partija įsakė, tą dabar vykdo ma
žesni veikėjai. Prieš pat Nau
juosius metus Maskvoje posė
džiavo Vaikų irįtumiino literatū
ros tarybos plenumas, kuriame 
iš pavergtos Lietuvos dalyvavo 
poetė V. Palčinskaitė ir vaikų 
literatūros žinovas literatūros 
kritikas V. Auryla. Plenumo da
lyviai buvo raginami geriau pa
žinti vaiko ir jaunuolio psichiką, 
skirti reikiamą dėmesį jaunimo 
dorovei, žadinti jaunimą kovoti 
už taiką (žinoma, už sovietinę 
taiką). Buvo pasiūlymų geres
nius jaunimui skirtus literatūros 
kūrinius ekranizuoti filmuose ir 
televizijoje.

— Ievos Simonaitytės 85 metų 
gimimo sukaktis paminėta 
Gargžduose surengtu literatūros 
vakaru. Klaipėdos rajono biblio
tekose surengtos rašytojos kūri
nių parodos*.

— Dramos aktoriaus Algiman
to Bružo 25-osios teatrinės veik
los metinės paminėtos Vilniaus 
akademiniame dramos teatre, 
pačiam sukaktuvininkui vaidi
nant J. Avyžiaus sudramintame 
veikale “Sodybų tuštėjimo me
tas”. Kartu paminėta ir A. Bružo 
50-ies metų amžiaus sukaktis.

— Specialiu literatūros va
karu Vilniaus meno darbuotojų 
rūmuose pagerbtas poetas Al
binas Žukauskas, sulaukęs 70 
metų amžiaus. Programoj daly
vavo A. Maldonis, M. Martinai
tis. lit. kritikas V. Areška ir pats 
sukaktuvininkas. Respublikinėje 
bibliotekoje surengta A. Žukaus
ko kūrinių paroda.

— Spaudoje paminėta seniau 
mirusio poeto Vlado iVfozūriūno

(1922-1964) 60 metų gimimo su
kaktis. V. Mozūriūnas yra vadi
namosios pilietinės poezijos at
stovas. Jo rinkiniuose “Žemės 
sauja" (1947), “Saulėtekis” 
(1950) vyrauja, komunistinės ko
vos motyvai, gausu propagandi
nės publicistikos. Tačiau dviem 
“Vilniaus etiudų” (1958, 1963) 
knygomis jis pasirodė kaip sub
tilus Vilniaus romantikos lyri
kas. Po jo mirties dar išleisti 
“Jūros posmai” (1965), “Lyrika” 
(1967) — visas kūrybos rinktinė 
ir “Raštų” dvitomis (1971).

ir

— Vilniaus architektūros mu
ziejuje surengta didelė architek
tūros paroda — “Šiuolaikinė Ta
rybų Lietuvos architektūra”. Di
delėse nuotraukose, brėžiniuose 
ir skaidrėse rodomi naujieji 
miestų rajonai, keliai, kaimo gy
venvietės, restauratorių atlikti 
darl>ai.

— “Žinijos” draugija Antano 
Sniečkaus vardo premijas pa
skyrė Liet. M. Akademijos prezi
dentui J. Matuliui ir Panevėžio 
rajono liaudies teismo pirmi
ninkei E. Jurevičienei (už ko
kius nuopelnus jai?).

— Plungės rajono Alsė
džių kolchozo gyvenvietė už 
gražų susitvarkymą laimėjo Liau
dies ūkio pasiekimų parodos 
diplomą ir aukso medalį.

— Prie Ol>e]ijos ežero Aly
taus rajone Obelijos kolchoze 
yra įsteigtas 7 ha ploto “Dai
navos legendų parkas”. Liaudies 
meistras Ipolitas Užkurnis par
kui sukūrė ir pastatė V. Krėvės 
literatūrinių legendų svarbiau
sius personažus — 9 skulptū
ras, iliustruojančias “Gilšę”, 
“Užkeiktą mergą”, “Sūrius van
denis”, “Vakarinę giesmę”.

Pr.N.

lš Lietuvos K.B. Kronikos

(atkelta iš 1 psl.) Atvykę J»uvo tardomi ir beitd-
ža grupelė maldifūntaj, iškelia—ritf ir -po—vieną. Tardymai tę-

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfieid RearL, Seat 
Norihporth, N.Y. 11731. ToL 515 353*3740. Namų telefonas vakare^ 
tik išimtinais atvejais 515 757-3071. New Yorko ofisas Lito patafpdof: 
85*01 114ti» St, Richmond HM. N.Y. 11415. TaL312 441-3111. <£ v

AUCE*S FLORIST SHOP. lietuviškam rajone — lietuviška gėlių pat- 
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 546-5454. 107-04 Jamaica Avė; 
Richmond HM, N.Y.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 04-02 Jamaica Avė. (prie Fore* 
P’way St.), Woodhaven, N.Y. ,11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 205-2244._______ £

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alį 
condHioned, A. J. Baiton-Baltrūnas, Ucensed Managor and Notarė 
Public, 660Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Telzeira, Jr. laidotuvių direktorius, Neb
ark Office: 425 Lafayette St (Cor. WHson Avė.), telef. 344-5172. Pė- 
ruoiiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldoma*. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, ųav. Winter Garden Tavom. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-8440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnial pietūs. Pirmos 
rūšies lietuvilkas maistas prieinama kaina.

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

LAISVES VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vaL ryto H WCAV-FM, 
banga 98.0 12:10:1:00 vai. iš WBET — AM, banga 1480. Vedėjas — 
Petras Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, MA 02402. Telefonas: 
(617) 586-7209.

BOSTON, MASS. — WLYN 1360 bangos sokm. nuo 8 iki 8:30 vai. ryto 
ir nuo 4:30 iki 5 vai. popiet. Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mase. 02127. Telef. 268-0489. Parduodamas Darbi
ninkas. Didelis lietuviškų knygų pasirinkimas.

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

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

Prancūzijos vyriausybė sulaikė 
29 AMX-30 tankų pristatymą 
Gilei, kuri ten buvo užpirkusi 
50 tankų ir dalį tų tankų buvo 
gavusi ankstesnės vyriausybės 
valdymo metu.

Prez. Reagan numato žymiai 
padidinti plutonijaus ir tritijaus 
gamybą. Šie metalai yra reikalin
gi branduolinių ginklų gamybai.

Italijos karo lėktuvai ir laivai 
privertė išplaukti į tarptautinius 
vandenis prie Italijos krantų 
pastebėtą branduolinį povande
ninį laivą.

Du jauni ukrainiečiai automo
biliu buvo įsiveržę į JAV amba
sados Maskvoj kiemą, bet po 
kelių valandų pašnekesio su am
basados pareigūnais vėl išvažia
vo.

vusių iš Kauno, po daugybės 
nuotykių pasiekė Tytuvėnų baž
nyčią. Miestelyje gaudė žmo
nes, milicija vaikė ant švento
riaus. Kauniečiai žinojo nuoša- 
liniu.s praėjimus, ir jie pateko j 
bažnyčią.

Suėmė ir išvežė
Po pamaldų maldininkų gru

pelę, išėjus į miestelį, tuoj ap
supo milicija ir nusivedė į štabą. 
Reikalavo paaiškinti, kokiu 
būdu jie pasiekė miestelį, kur 
nakvojo, kas parodė kelią.

Pareigūnus nustebino tai, kad 
beveik visi maldininkai buvo su 
aukštuoju mokslu.

sėsi apie tris valandas. Taip juos 
ir sulaikė nuo Šiluvos. Milicija 
paklausė, kokia kryptimi jie nori 
važiuoti. Jie pasakė, kad į 
Raseinius. Tada juos susodino į 
autobusą ir nuvežė visai ne į 
Raseinius, bet į Radviliškį. Iš 
ten jau lengvai pasiekė na
mus.

Kodėl visa tai?
Kodėl sovietinė va Idžia ėmėsi 

tokių didelių priemonių sustab
dyti maldininkų kelionę į Šilu
vą? Atsakymu galėtų būti vieno 
čekisto išsireiškimas:

— Ir Lenkijoje viskas prasidė
jo nuo rožančiaus!

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTlCUT VALSTIJO
SE įstaiga prie šv. jono kapiniu

a MEMORIALS
• 66 86 80 ST M1DDLE VILLAGE, OUEENS Phones: 326 1282 326-3150

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS 

19 33 + 197 6

HARTFORDO BERŽELIS” 
ATŠVENTĖ DEŠIMTMETĮ

Dešimties metų ir tūkstančio 
valandų repeticijų apvainikavi
mas įvyko vasario 20 Hartfordo 
lietuvių klube surengtame šokių 
grupės koncerte — baliuje. Pil
nai užpildytos salės žiūrovai bu
vo sužavėti nuo pat meniško 
ir jaudinančio 57 šokėjų įėjimo 
iki paskutinio šokio ir dainos. 
Tai buvo puikiai ir smulkme-

niškai paruošta ir atlikta šokių 
ir dainų pynė.

“Berželio” šokėjai pašoko 13 
šokių ir padainavo 4 dainas. Šo
kiai buvo puikiai išmokti, kad 
net sunku buvo pastebėti, kada 
šokėjai pasikeisdavo ir šokdavo 
jau kitą šokį. Publikai buvo iš
dalintas turiningas, su daug gra
žių nuotraukų, paruoštas leidi-

NAUJAS DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas 
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenue 
Richmond Hill, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Ava. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

nys-programa.

Meninei programai pasibai
gus, buvo pristatyti visi šokėjai 
asmeniškai pažymint, kiek metų 
jau šoka “Berželyje”. Po to 
buvo pagerbti muzikai J. Petkai- 
tis ir E. Radionovas, įgroję tau
tinių šokių muziką akordeonu, ir 
grupės muzikos vadovas A. Dzi- 
kas. “Berželio” vadovė Dalia 
Dzikienė buvo ypatingai pagerb
ta ir apdovanota lėkšte su įde
gintais šokėjais, tautine juos
ta ir gėlėmis. Toliau vyko bendri 
šokiai.

Dešimtmečio sukakties proga 
gauta daug sveikinimų ir linkė
jimų “Berželiui” iš arti ir toli. 
Juose vadovei ir Šokėjam išreikš
ti linkėjimai neprarasti kantry
bė* ir ištvermės atliekant dide
lį kultūrinį ir tautinį darbą. Hart
fordo lietuviai irgi linki, kad 
“Berželio” vadovė ir šokėjai su
lauktų dar daug sukaktuvių dir
bant Lietuvos labui!

Lionginai Kapeckas

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

1982
KELIONĖS | LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

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



Didžiąją šventę apžvelgiant

r Praėjo pro mus didžioji šven
tė — Vasario 16. Dabar dera 
ją apžvelgti, įvertinti, — kas bu- 

\yo gera, pakilu, kur suklysta. 
- Dera apžvelgti dėl to, kad mes 
esame į laisvę besiveržianti tau- 

~ta.

Valstybės sekretoriaus Alex- 
ander Haig pareiškimas šiais 
metais buvo išskirtinai drąsus ir 
pakilus, aiškiai pasakė, ko Ame
rika ir laisvasis pasaulis siekia.

Anksčiau gautieji pareiškimai 
buvo nudailinti, užpilta padažo, 
kad sovietinė meška beuostyda- 
ma nesupyktų. Dabar, priešin
gai, pasakyta tiesiai ir aiškiai — 
Sovietai okupavo, bet laisvės 
viltys neprarastos — laisvasis 
pasaulis nepripažįsta tos oku
pacijos, vieną kartą juk ateis lais
vė ir pavergtiem.

Daug ką stebino, kaip čia nuti
ko, kodėl taip drąsiai pasakyta. 
"Pasakyta dėl to, kad Sovietai jau 
yra užgožę Afganistaną, baigia 
pergriauti Lenkiją. Čia ir susiki
bo Vakarai su Rytais. Konflik
tas atsiliepė ir Lietuvos byloje. 
Imta drąsiau kalbėti.

Tas mažas lapelis iš Valsty
bės departamento, perduotas į 
^pavergtą kraštą, duos naujos jė
gos. pogrindžio patriotinės spau
dos leidėjam, — eis vėl Kroni
ka, Aušra ir kiti jų leidiniai.

Atstovų rūmuose įprastine 
tvarka paminėta Lietuvos nepri
klausomybės šventė. Gal čia nie
ko neišrasta, nesurasta, bet — 
nepalikta tuštumoje.

O kaip Sovietai norėtų, kad to 
prisiminimo nebūtų, tų “mišpa
rų”, kurie pasauliui primena So
vietų grobuoniškumą.

Kituose kraštuose. Daug kur 
prisimenama Lietuvos nepri
klausomybės šventė, prisimena

ma, nes graužia sąžinę, kam iš
davė.

Laisvės Žiburio radijo klausy
tojai kartą girdėjo, kad kažkur 
Graikijoje per radiją buvo pami
nėta Lietuvos nepriklausomybės 
šventė. Kaip tai nuostabu ir gra
žu!

Dabar jau atėjo laikas, kai 
nesibijoma Sovietam priminti jų 
daromų skriaudų.

Taigi, esame dėkingi kiekvie
nai valstybei, tarptautiniam są
jūdžiui, kad vienokiu ar kitokiu 
būdu prisiminė lietuvių tautos 
didžiausią šventę — Vasario 16- 
tą.

Teigiamai vertiname visus 
rengėjus, kurie stengėsi šią 
šventę papuošti, padaryti, kad ji 
būtų patrauklesnė. Juk tai di
džiausia naujosios Lietuvos 
šventė.

Teigiamai vertiname tas kolo
nijas, kurios atskirai rengė minė
jimus jaunimui. Ten jiem nepa
bodo, patys deklamavo, šoko, 
dainavo.

Mokykimės iš savo klaidų. Pa
stebėkime jas, nebijokime paša
linti, nes juk turime tiek žmo
nių, kad galime visada kuo ge
riausiai surengti. Nesibijokime 
pakeisti, ieškoti naujo. Ameri
kos Lietuvių Taryboje rotacine 
tvarka žmonės pirmininkauja. 
Bet kartais ateina eilė tokiam, 
kuris neturi tam darbui kvalifi
kacijų. Kodėl tada nepakviesti 
kitų, kurie geriau surengs mi
nėjimus.

Kai rengėjai daro apyskaiti- 
nius posėdžius, tegu pakalba, 
kas jų minėjime buvo gera, kas 
taisytina, ar galima tai pataisyti. 
Planuokime tuoj, ką darysime 
kitais metais. Neužmirškime 
jaunimo. Įjunkime jį.

Jau su viiium keturiom de
šimtim metų praėjus nuo 1941 
“kaišioja birželio” tragiškų die
nų, laisvojo pasaulio lietuviai, 
nugalėję pirmųjų įsikūrimo me
tų sunkumus, pamažu pateko į 
normalias kasdieninio gyvenimo 
vėžes, primiršdami asmeniškai 
patirtus išgyvenimus ar net, ne
norėdami draskyti begyjančių 
žaizdų, vengdami į juos gi
lintis bei juos perduoti sekan- 
čiom kaitom. Deja, tai neleis
tina prabanga mum čia gyvenan
tiem, maloningai Viešpaties ran
kai mus išvedus į laisvę. Kad 
pateisintume savo egzistenciją, 
kaip tikri savo tautos vaikai, ne
galim likti abejingi ne vien pra
eities kančiom, bet ir dabarties 
dienų tragiškai realybei mūsų 
tėvynėj.

Mus pasiekia gerokas skaičius 
didesnės ar mažesnės vertės 
leidinių, kalbančių prisiminimų 
ar brošiūrų forma apie Lietuvos 
gyventojų rusinimą, tautos nai
kinimą, jos sistemingą žudymą. 
Tačiau “Lietuviai Sibire” kalba 
kur kas garsiau už visus iki šiol 
matytus leidinius. Apie tą knygą 
įdomiai kalbėjo iš New Yorko 
pakviestas Lietuvos generalinis 
konsulas Anicetas Simutis Ne
ringos tunto vyr. skaučių drau
govės surengto) knygos pristaty
mo kultūrinėj popietėj Cleve- 
lande sausio 31.

Popietę sklandžiai ir santūriai 
moderavo Vilija Nasvytytė, gar
bingąjį svečią ir popietės da
lyvius pasveikindama trumpu 
žodžiu. Virginija Juodišiūtė, pa
sipuošusi tautiniais drabužiais, 
skaitė gerai parinktą ištrauką, o 
tolimesnes ištraukas skaitė Dalia 
Miškinytė ir Ramunė Čapienė, 
taip graudžiai savo jaunatviška 
išvaizda skirdamos! nuo sienos 
dekoracijų fono, kuriame domi-

“Lietuviai Sibire” knygos pristatyme kalba programos va
dovė Vilija Nasvytytė, šalia stovi kalbėjęs apie knygą Lietu
vos gen. konsulas Anicetas Simutis. Nuotr. J. Garios
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“LIETUVIAI SIBIRE” — MŪSŲ 
TAUTOS GENOCIDO DOKUMENTAS

<

AURELJJA BALAŠAHTENE

navo baltai juodas žmogaus vei
do siluetas, apsuptas juodai rau
donomis spygliuotomis vielo
mis.

Pradėdamas savo kalbą, A. Si
mutis pastebėjo, kad ne diplo
matų, bet greičiau kultūrininkų 
uždavinys yra daryti knygų pri
statymus. Tačiau, atsižvelgda
mas į tai, kad dr. J. Prunskio 
veikalas yra “paminklas mūsų 
tautos martirologijai ir genoci
dui įamžinti”, jis sutikęs tą vei
kalą apžvelgti iš savojo taško.

Knyga sudaryta iš faktų, su
rinktų iš tremtinių, buvusių kan
kinių — gyvų ir net kai kurių 
laisvę pasiekusių liudininkų. 
“Tai dokumentų rinkinys ir in
kriminuojantys faktai apie oku
pantą”, kalbėjo A. Simutis. Is
torija tokio įvykio dar nežinanti, 
kad okupuoto krašto gyventojai 
būtų sistemingai naikinami ir 
masiškai tremiami iš savo že
mės. Kalbėtojas ypatingą klausy
tojų dėmesį atkreipė į knygos 10 
puslapy esančią dokumento foto
kopiją, kuriame Lietuvos vidaus 
reikalų ministeris M. Gedvilą 
“prašo” prezidentą Paleckį suti
kimo ištremti ministerius Merkį 
ir Urbšį su šeimomis, kaip “Lie
tuvos valstybei pavojingus as
menis”. To paties rašto apačioj 
yra Paleckio sutikimas ir parašas. 
Visa tai buvo padaryta 1940 
liepos 16, kai Lietuva dar ofi
cialiai buvo laikoma nepriklau
soma valstybe, mes “savanoriš
ko prijungimo” komedija buvo 
pravesta tik rugpjūčio mėnesį.

Kalbėtojas stabtelėjo ties ke
liais asmenimis, norėdamas pa
brėžti, kad tikslios statistikos bei 
teisingų žinių esą negalima gau
ti, o reikia pasikliauti neoficia
liais iš liudininkų gautais duo
menimis. Pvz., vysk. Prano Ra
manausko tremties istorija ir mi
rimo metai nesutampa su Lietu
viškosios Enciklopedijos duo
menimis. Sovietai visus tuos 
duomenis labai smarkiai ir sėk
mingai slepia. Primindamas šių 
dienų įvykius Lenkijoj, prele
gentas palygino Katalikų Bažny
čios padėtį Lenkijoj ir Lietuvoj. 
Jei Lenkijoj Bažnyčia turi įta
kos ir palyginti didelės laisvės, 
tai Lietuvoj dvasiškija turi tylė
ti, kad iš viso galėtų egzistuo
ti. Palygindamas Vengrijos ir 
Čekoslovakijos sukilimus prieš 
okupantus, A. Simutis pakartoti
nai pabrėžė, kad tokių žiauru
mų, kaip Lietuvoj, nebuvo nė 
viename sovietų okupuotame 
krašte.

Jis palietė dar vieną skaudų 
ir pas mus retai tediskutuojamą 
klausimą, būtent “janičarų” pri- 
siauginimą. (“Janičaras” — spe
cialiai fanatiškai išaugintas Tur
kijos sultono asmeniškos gvar
dijos narys.) Tai nuo tremtinių 
šeimų atimti vaikai, užauginti 
gerose sąlygose sovietų sistemos 
fanatikais ir nukreipti prieš jų 
pačių tautą. Tai esanti dviguba 
tautos tragedija.

Vokiečiams pasitraukus iš 
Lietuvos, 1944 vasarą prasidėjo 
antroji okupacija, o prieš penke
tą metų planuotas gyventojų 
naikinimo planas buvo tęsiamas 
toliau, tik dar su didesniu žiau
rumu ir atkaklumu. Iš to laiko
tarpio žinios dar menkesnės, nes 
šitie sovietų nusikaltimai lai
komi didžiausioj paslapty. Sau
sio mėnesį Maskvoj su didelė
mis iškilmėmis palaidotas 
Michail Suslov savo “nuopel
nus” susikrovė terorizuoda
mas Lietuvą iš savo Panevėžy 
įsteigtos operacijų bazės. Sa
koma, kad koriko titulą užsipel
nęs Muravjovas buvęs švelnus, 
palyginus su Suslovu.

“Tai knyga, kuri kalba apie mū
sų tautos genocidą. Ją reikia 
gerbti ir vertinti”, tęsė kalbėto
jas. Jis tikisi, kad šis leidinys 
bus išleistas anglų kalba ir pa
sieks įtakingus asmenis — sena
torius, ministerius, pasiuntinius 
ir t.t. Taip pat siūlo sudaryti 
minimų pavardžių rodyklę. 
“Mūsų tautos kančios prašosi 
pasaulio dėmesio, o tos mū
sų tautos tragedijos mūsų tauta

neturi užmiršti niekada”, baigė
svečias.

Kalbai pasibaigus, klausytojai 
apsupo iškilųjį svečią, prašydami 
autografų. “Aš ne autorius”, 
bandė kukliai atsisakinėti A. Si
mutis. Jo protestai nepadėjo, ir 
dauguma knygos savininkų išėjo 
nešini ne vien vertinga knyga, 
turininga analize, bet dar ir mū
sų diplomatinės tarnybos atstovo 
autografais.

Skautėm maloniai vaišinant, 
svečiai ilgai nesiskirstė, dalin
damiesi įspūdžiais.

Sugrįžusi į namus, varčiau 
sunkios knygos įspūdingus pus
lapius, tačiau pro ašaras nepajė
giau skaityti. Žmogaus žiauru
mas žmogui gal niekada nebu
vo taip išryškintas ir taip kon
densuotai bei realiai pristatytas, 
kaip kun. Prunskio knygoj “Lie
tuviai Sibire”.

Tenebūna nė vieno lietuviš
ko namo be šito istoriško veika
lo. Tebūna jis skaitomas ir mūsų 
jauniausios kartos, kurios ranko
se bus mūsų tautos išlikimas.

— Vilius Bražėnas, nenuilstan
tis kovotojas prieš komunizmą, 
daugelį metų keliaująs per įvai
rias Amerikos valstijas su pa
skaitomis amerikiečių visuo
menei, šios žiemos keturių sa
vaičių kelionę baigia iš Aliaskos 
per Oregon skrisdamas į Los 
Angeles, Calif., kur kovo 14 
pakviestas kalbėti visų organi
zacijų bendrai rengiamuose pie
tuose, kurių pelnas skiriamas 
Lietuvos atstovybės Washingto- 
ne remontui finansuoti.

— “Latvia-Amerika”, latvių 
savaitraštis, leidžiamas Toronte, 
Vasario 16 proga išspausdino A. 
Vilkso straipsnį pirmame pusla
py ir įdėjo Z. Vidbergos iliust
raciją, vaizduojančią draugiškai 
žengiančias moteris — latvę ir 
lietuvę.

— Olandijos lietuviai L. Kap- 
lano dėka susilaukė “Dainos” 
chorelio, kurio pirmas pasirody
mas įvyko sausio 23 Olandijos 
lietuvių susirinkime Leidsenda- 
me. Chorelį sudaro 20-25 m. am
žiaus olandai jaunuoliai, susiža
vėję lietuviškomis dainomis. 
Kovo pradžioj šis chorelis buvo 
pakviestas dainuoti Belgijos lie
tuviam Lieže.

— Draugas, lietuvių dienraš
tis Chicagoje, pranešė, kad nuo 
kovo 1 dėl pašto kainų kėlimo 
ir medžiagų brangimo pirma
dieniais neišeis. Dabar laikraštis 
eis penkis kartus savaitėje.

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

-------------------------- KAROLIS KROKSLYS ------------------------

Visas kaimas stena dėl tokios 
tvarkos. Sako, reikia važiuoti į 
Vilnių pas tą daktarą. Ar neži
nai, vaike, kur jis gyvena?”

Du daktarai gyveno vienas ša
limai antro. Abu jie buvo gražiai 
nužilę. Tasai, kurį mes vadi
name gimnazijos daktaru, turėjo 
didelę tankią barzdą, kaip vaidi
los. Kartą mūsų klasė jį aplan
kė jo būste. Užsivilkęs trumpus 
kailifiukus, rymojo ant apkrauto 
knygomis stalo, ant kurio stovėjo 
žemės rutulys su melsvais van
dens ruožais. Knygomis buvo 
apdėlioti visi stalo pakraščiai ir 
palangės. Ir jis pats panašus 
buvo į dulkėmis apneštą knygą. 

‘Gyveno vienišas, kai kiti jo pa
žįstami, su kuriais jis pasirašė 
Laisvės raštą, pasitraukė iš Vil
niaus.

> Antrasis buvo pirmojo priešy
bė ne savo stuomeniu ir žilu- 

’ mu, bet socialistine ar kuria kita 
1 ten veikla. Žmonės pasakojo, 
kad jis sukiojosi tarp darbinin
kų ne tiktai mieste, bet ir toli

mesniuose užmiesčiuose. Laik
raštyje regėjome ir jo pavardę: 

Andrius Domaševičius — svei
katos komisaras. Greičiausiai 
bernas pas tą daktarą ir lan
kėsi, bet aš nenutuokiau, ką mo
terų gydytojas galėtų padėti 
sveikam ūkininkui. Ir apdujusio 
berno nepagydys, jeigu jam gal
voje atsirado maišalas. Nieko ge
resnio neišmanė nė Petras, to 
ūkininko sūnus, šeštokas, par
grįžęs su mano pusbroliu. Kad ir 
kaip sūnus įkalbinėjo tėvą nie
kur nesikreipti, tas savo minties 
neątsisakė. Išsivedė savo vaiką 
bent kelio parodyti.

Nuvykę į miestą, juodu patre- 
peno apie valdžios įstaigas, pa- 
varstė duris, pasibeldė ir į dak
taro būstą, bet grįžo be nieko. 
“Daktaras sakė, kad mano pakau
šis per minkštas, — nusiskundė 
senis. — Tai tau ir mokslus 
žmogus! Ar būčiau taip toli 
liumbinęs, jei tas Kajetono ber
nas nedūktų? Ir važiuok tu, žmo
gau, miestan, jei iŠ tavęs čia visi 
juokiasi, net ir savas vaikigalis.” 
Petras vėliau mums pasakojo, 
kad brolis nužiebė kiton Lietu
vos pusėn, o tėvai susilaukė len

kų legionininkų. Šie išdulkino 
visas pildomąsias ir nepildomą
sias tarybas.

Pasikalbėjus su tuo ūkininku, 
man vėl ėmė dilgėti po širdi
mi, kad koks raudonas amalas 
neapniktų ir mano namų. Jau ne
abejojau, kad išvirkščia tvarka 
buvo pasiekusi ir tolimesnius 
kaimus, kaip drumzlinas potvy
nio vanduo. Kai aš savo rū
pestį atvėriau pusbroliui, panū- 
dęs grįžti namolio, jis nusikva
tojo ir mane iškvailino. “Grei
čiau mano tėvą išgins į Degs- 
nes (nualusią mūsų kaimo dy
kynę), negu nusčiurusią tavo 
močią. Ko gero, Čepelūnų ponui 
atrėš skverną ir prisiūs tavo mo
tinai sterblę.” Už tuos žodžius 
kitam būčiau niuktelėjęs į pa
slėpsnį, — aukščiau nebūčiau 
užgriebęs dėl savo mažumo, — 
bet su pusbroliu mudu pasi- 
kirkindavome iki gailių ašarų. 
Nieko, tiesą sakant, nenutiko 
nei mano, nei jo namams. Tik
tai daug vėliau, birželinio siau
bo dienomis, pusbrolis neiš
vengė kelionės į tolimąjį Sibirą.

Vieną kartą pusbrolis mane 
nusitempė į gimnazijos bibliote
ką. Tokios rietuvės knygų nebu
vau dar matęs. Gimnazijos mo
kytojas (jis tada buvo ir švietimo 
komisaras), parsigabenęs iš kaž
kur krūvas knygų, rausėsi po jas 
kaip po skiedras. Knygos viena 
antrai maigė šonus, nes nebuvo 
dar sutupdytos į lentynas. Mudu 

su pusbroliu įsinorėjome susiras
ti Lermontovo, Puškino, Turge
nevo raštų. Vyresniam už mane 
pusbroliui mokytojas nieko ne
sakė, o mane persmeigė žvilgs
niu, pataręs pradėti nuo Ander
seno pasakų. Suaugęs aš gailė- 
siąsis tokių žavių dalykų neskai
tęs. Vis dėlto nepaklausiau, iš
vadintas nebrendila, ir parsi
tempiau tokias dideles knygas, 
kokias mačiau Sorykino knygų 
krautuvėje. Taip aš perkrimtau 
keletą klasikų — rusų ir vakarie
čių, verstų į rusų kalbą. Nė da
bar to nesigailiu. Su Andersenu 
susipažinau tada, kai jo pasakas 
nupirkau savo vaikams. Mane 
dar moksleivį, kaip ir kitus ano 
meto berniukus, per anksti su- 
nokino karo metai.

Per tuos skaitinius visas su
smegau į baironiškas ir ibseniš- 
kas dramas. Mane traukdavo ir 
baugindavo tų dramų veikėjai, 
kurie grūmėsi su visais ir su 
viskuo, kaip nežabotas viesulas 
kalnuose. Paskaitęs Lermontovo 
“Demoną”, įmygyje kardavaus į 
Kaukazo kalnus, kur juodais 
sparnais luopsėjo Demonas, aik
čiojo gražuolė Tamara, temo 
Gruzijos dangus. Man tai pasa
kojant, atbudus visi mes bendra- 
guoliai jaudinomės dėl “Prakeik
tų vienuolių” šalies. Iš ten sklido 
negandas: ar laisvoji Gruzija 
išsilaikys? Mes ją lyginonie su 
savo tėvyne. Abi jas siautė tas 
pats demoniškas pavojus.

Mes džiūgavome, kai mums 
pasakojo, kad ne kas kitas, o lie

tuvis (dabar jis buvo Vilniuje 
žemės ūkio komisaru) atvedė su
kilėlius į Durną Petrapilyje ir ją 
išvaikė. Reikėjo esą pirma sugu- 
rėti visai imperijai, kad iš to 
lipdinio išsiskirtų nepriklauso
mos valstybės. Tie žodžiai kute
no mus viltimi, kad ir Lietuva 
bus laisva. Bet mes turėjome ant 
liežuvio dygų klausimą: “O ko 
čia atgriozdė caro žudikai?” Šis 
klausimas geram mūsų globėjui 
įvarvino tulžies į jo žodžius: 
“Imperijos guruliai, mano mieli, 
vėl rankiojami ir vyniojami į 
kruviną rietimą, pavadintą So
vietų Rusija. Gi mes atgijome 
ant savo žemės ir negalime leis
ti, kad mums kas rankas ir kojas 
raudonais raikščiais pančiotų. 
Ką šneka mieste tie pablūdė- 
liai, yra tik akių miglijimas. Jais 
netikėkite. Jų žodžiai seniai per
duoti pasaulinei revoliucijai. 
Regėjau ją besipuškenant krau
juose Nevos krantuose, ir baugi- 
nuos, kad čia ta žvėris savo nas
rų nepražiodintų. Dievas jus te
saugo. Manęs čia daugiau nere
gėsite”.

Daugumos tų pradingėlių vei
dai vėliau švytėjo pirmuose suo
luose, kai Kaune būdavo valsty
binė iškilmė. Aikštėje kai ku
riuos matydavau ant žirgų žvil
gančiuose apdaruose. Kiti, kaip 
sumedėję, stovėdavo karių gre

tose. Sunku būdavo visus atpa
žinti, ir nejauku prisipažinti, kad 
likau toks pats paprastas žiūro-
vas, kaip ir anuomet pirmoje 
tautinėje iškilmėje Vilniuje.

Miestas buvo jau aptemęs. Iš 
bendrabučio išsiritome poromis 
su nemažais protarpiais. Siauro
mis gatvikėmis nukulkšnojome į 
tamsų kiemą ir įvijų laiptais 
pasiekėme duris. Mūsų priekyje 
ir užpakalyje trepeno žmonių 
žingsniai. Namo viduje, nema
žoje salėje, jau lalėjo prisirinkę 
vyrai ir moterys. Salės pašaliais 
knibždėjo paauguliai. Jiems ne
užteko vietos atsisėsti; o jeigu ir 
žiopčiojo kokia proplaiša suolų 
eilėse, nebuvo kaip vaikėzui 
užtapti. Jauna publika buvo 
užsikorusi ant palangių. Aš nu- 
veizėjau stovimą vietą arčiau 
scenos. Nepamenu, ar ji buvo 
kuo nors papuošta. Nežinau, kas 
ir kaip pradėjo pirmąją Nepri
klausomybės metinių iškilmę. 
Atmintyje tepaliko prilipęs kal
bėtojas ir dainininkė.

Pirmasis įkopė į sceną iš salės 
ir priėjo prie nedidelio staliu
ko. Jis nesimuistė ir nesiskėt- 
riojo, kaip anas didbumis orato
rius mitinge, šis laikėsi oriai, 
kalbėjo plonu prikimusiu balse
liu, kaip ir vėliau per istorijos 
paskaitas universitete. Truputį 
prisimerkęs pasakojo, kaip ma
žosios tautos Europoje atgavo 
laisvę, kaip jos gerai tvarkosi, 
niekam akių nedrėskia, niekam 
karu negraso. Užtat ir paskelbta, 
kad kiekviena tauta, nors ir 
maža, turinti teisę būti laisva.
Priminė dar garsią Lietuvos pra
eitį ir iškentėtą nelaisvę, iŠ ku
rios dabar vadvoįasi.

(Bus daugiau)
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dėlė salės erdvė buvo sko-

skirais plotais, kur buvo su
telkti ką nors bendro turį pa
veikslai. į^jus į salę ir pažvel
gus tai šen, tai ten, pamatei, kad 
paveikslų ekspozicija atlikta ap
galvotai ir patraukliai. Tai pada
rėliai!. Juozas Bagdonas, kuriam 
yrą tekę tvarkyti ne vieną paro-

įėjus priešais dominavo iški
lūs dail. Viktoro Vizgirdos pa
veikslai. Eidamas į kairę , matei 
Tamošaitienės ištaigius kilimus. 
Pąsisukę dešinėn, regėjai Pra
no Lapės pajūrio motyvus, Vy
tauto Igno, Romo Viesulo gra
fiką. Ties scena išdėstyta turtin
ga Juozo Zikaro kolekcija.

Bet štai pasiimi katalogą ir 
pamažu parodą pereini, atžy
mėdamas kiekvieną dailininką.

Albina Ambraziejus, iš Engle- 
wood, N.J., jau kuris laikas daly
vauja parodose. Tapytoja mėgs
ta pajūrio motyvus, mėgsta ta
pyti Kennebunkportą. Ir čia 
buvo išstatyta to miestelio jūros 
prieplauka. Jos stilius realistinis, 
kiek primityvus, koloritas šaltas.

Naumas Alpertas, vilnietis 
dailininkas, praeitais metais tu
rėjęs savo kūrinių parodą K. Ži
diny, turi puikią akvarelės tech
niką. Išstatytos keturios akvare
lės, dvi vaizdavo Lietuvą, viena 
— New Yorką, dar viena — ara
bų kaimą. Jo stilius realistinis, 
impresionistinis, kur visi kontū
rai pamažu tirpsta ir keičiasi.

Juozas Bagdonas, tvarkęs pa
čią pirmąją parodą, daug prisi
dėjęs prie kitų parodų, abstrak- 
tistas, buvo išstatęs tris paveiks
lus. Sodri faktūrinė technika, pa
viršius pasidaro lyg kokia skulp
tūra. Daug judančių formų, di
namiškų kontrastų.

Ilona Brazdžionienė, iš Los 
Angeles, tolimiausia šios paro
dos dalyvė, yra susikūrusi įdomų 
stilių, paremtą lietuvišku folkloru. 
Mėgsta oranžines, įvairių tonų 
raudonas, rudas spalvas. Dažas 
dedamas storai, daiktų kontūrai 
{brėžiami lyg kokie grioveliai ir 
nudažomi juodai. Sukurtas pri
mityvus pasaulis lyriškai jautrus 
ir mielas. Ji neseniai turėjo sa-

BALTIMORE, MD
Palaidota Marija Volskienė

Sausio 27, sulaukusi 87 metų 
amžiaus, mirė žinoma Baltimo
rės lietuvių geradarė Marija 
Volskienė. Po II pasaulinio karo, 
prasidėjus karo išvietintųjų emi
gracijai Amerikon, M. Volskienė 
sudarė galimybę atvykti į JAV 
beveik 60-čiai lietuvių. Atvyku
sius Baltimorėn ji nuoširdžiai 
globojo, pagelbėdama susirasti 
darbą, butą, ir rūpinosi viskuo, 
kas reikalinga, pradedant naują 
gyvenimą. Aplamai velionė 
buvo dosnios širdies moteris. 
Nuolat rėmė aukomis įvairias 
religines institucijas, vienuo
lynus, parapijas bei labdaros 
įstaigas.

Sausio 30 ir 31 a.a. Marija 
Volskienė buvo pašarvota Co- 
wan laidotuvių koplyčioje, kur 
ją gausiai lankė draugai, gerbė
jai bei giminės. Laidojimo išva
karėse Tėv. dr. Viktoras Gidžiū
nas, OFM, velionės pusbrolis, 
specialiai laidotuvėm atvykęs iš 
Brooklyno, N.Y., sukalbėjo drau
ge su dalyviais rožančių prie gė
lėm aptvinusio karsto. Po rožan
čiaus jis tarė šiltą žodį, iškelda
mas velionės nuopelnus. Po jo 
kalbėjo A. Badžius, dr. Elena 
Armanienė, velionės giminaitė 
vienuolė sesuo Rozina ir Cezaris 
Surdokas. Iš jo jausmingo žodžio 
paaiškėjo, kad a.a. M. Volskienė 
pirmiausia į JAV išsikvietusi 
Tėv. Viktorą Gidžiūną, OFM. 
Šis pakalbinęs iškviesti Cezarį 
Surdoką, kurio pastangomis M. 
Volskienė sudarė dokumentus 
Baltimorėn atvykti ir daugiau 
lietuvių šeimų. Ir taip, vieni ki
tiem pagelbėdami, Volskienės 
bei kitų padedami, nemaža lie
tuvių po karo įsikūrė Baltimo-

Pagerbimą užsklendžiant, 
Igoris Kučiauskas pravedė “Ma
rija, Marija“ giesmę, kurią gau-

vo parodą Glendale, Calif., vie
noje bibliotekoje, kur ne taip 
lengva dailininkam pakliūti, šioj 
parodoj buvo* išstačiusi 3 pa
veikslus.

Vytenis Gyvas, čia atsikėlęs 
Clevelando, dalyvavo pirmą 
kartą su trim paveikslais. Jo alie
jinė tapyba siurrealistinė, pieši- 
šiniai pasižymėjo grakščia linija.

Vsevolodas Dobužinskis, 
mum jau gerai pažįstamas iš 
kitų parodų, su dviem paveiks
lais čia parodė savo grafinio aris
tokratiško stiliaus meistriškumą. 
Ornamentiniai piešiniai akrilio 
dažais atlikti skoningai, balan
suotai.

Albinas Elskus, tapytojas ir 
vitražų meistras, taip pat gerai 
pažįstamas iš kitų parodų, čia 
išstatė 5 piešinius tušu. Nedi
delio formato. Piešiniai pasižy
mėjo drąsia ir tikslia linija, 
grakštumu.

Vytautas Ignas, praeitą rudenį 
turėjęs čia savo individualią pa
rodą, taip pat visiem gerai pažįs
tamas, reprezentavosi trim pa
veikslais. Jo aliejinė tapyba — 
Pieta, sukurta liaudinio stiliaus 
poveikyje, labai originaliai 
pajausta ir traktuota. Grafika — 
Kristus ir Žemaitija — parodė 
jo puikią ornamentiką. Už jo dar
bus parodoje buvo paskirta M.K. 
Čiurlionio vardo premija — 300 
dol.

Regina Ingelevičienė, taip pat 
visiem pažįstama, buvo čia pa
gerbta kaip mirusi dailininkė. 
Jos dukterų rūpesčiu čia buvo 
išstatyti keturi jos aliejinės ta
pybos darbai. Visi sukurti jos 
būdingame stiliuje.

Česlovas Janušas, uoliai suren
gęs net 8 bendrines parodas, 
šioj parodoj už tai atskirai pa
gerbtas ir atžymėtas, penkiais 
aliejiniais kūriniais parodė savo 
pamėgtą Lietuvos gamtą — pa
jūrį, romantiškas naktis, gubas 

t. Lietuvos laukuose.
Daina Jurkutė, jau dalyvavusi 

bent keliose parodose, šiemet 
baigianti meno studijas magist
ro laipsniu Columbijos universi
tete, čia buvo išstačiusi vieną 
savo darbą — panoramą. Tai yra 
savotiška knyga, kurią gali iš-

sūs dalyviai sutartinai giedojo. 
Šv. Alfonso parapijos klebonas 
kun. Antanas Dranginis taip 
pat pravedė rožančiaus kalbė
jimą, tik kitu metu. A. a. Marijos 
Volskienės labdaringumui atžy
mėti lankymo metu buvo ren
kamos aukos Lietuvių Katalikų 
Religinei Šalpai. Surinkta 230 
dolerių. Stambiausias aukotojas 
buvo velionės seserėnas August 
Shobins, paaukojęs 100 dolerių.

Palaidota vasario 1 Baltimorės 
veteranų kapinėse (Baltimore 
National Cemetery) šalia savo 
a.a. vyro Petro, JAV kariuo
menės veterano, kurs mirė 1943. 
Laidotuvių mišias Šv. Alfonso 
bažnyčioje laikė Tėv. V. Gidžiū
nas, OFM, ir klebonas kun. A. 
Dranginis. Apeigas kapinėse at
liko Tėv. V. Gidžiūnas. Baigiant 
sugiedota “Viešpaties angelas”. 
Velionė prieš mirtį buvo išreiš
kusi pageidavimą, kad būtų pa
laidota pagal lietuviškus papro
čius. Po laidotuvių dalyviam 
buvo surengti pietūs Lietuvių 
Namų naujai įrengtame Birutės 
kambary.

Marijos Volskienės laidotuvės Baltimortj. Apeigas atlieka 
Tėv. Viktoras Gidžiūnas, OFM. Šalia jo dalinėje stovi Ceza-
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12-tosios dailės parodos atidaryme dailininkai, mecenatai, svečiai. Iš k. I-oje eilėje: 
Č. Janušas, E. Urbaitytė, K. Miklas, V. Krištolaitytė, A. Zikarienė, V. Zikaras, Kul
tūros Tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė, Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis, J. 
Simutienė, A. Mažeika, A. Merker; II-oje eilėje — S. Dobužinskis, P. Jurkus, M. Žu
kauskienė, A. Vakselis, P. Vaškys, V. Ignas, V. Vizgirda, E. Kepalaitė,’J. Bagdonas, 
J. Gerdvilienė, Z. Ūselis, J. Šukys.

tiesti ant stalo. Įvairios spalvos 
linijos ir apskritimų formos eina 
iš lapo į lapą, sudarydamos 
!>endrą judrią kompoziciją, šis 
jos darbas buvo išstatytas Pratto 
instituto parodoje.

Paulius Jurkus dviem darbais 
prisiminė savo tėviškę — impre
sionistiniu, spalvingai judriu sti
liumi pavaizdavo žemaitiškas 
sodybas.

Jurgis Juodis, iš St. Peters- 
burg, Fla., dalyvavęs ir anks
čiau šiose parodose, parodė tris 
paveikslus. Aliejinė tapyba, fan
tastinis stilius, kur lyg saulės ar 
vaivorykščių lankais keičiasi 
spalvos ir formos.

Aleksandra Kašiibienė, taip 
pat gerai pažįstama, dalyvavusi 
šiose parodose, dabar išstatė tre
jetą savo darbų nuotraukų. Jos 
atlikti dekoratyvūs pastatų pa
puošimai yra nepaprastai didelio 
formato. Šios nuotraukos vaiz
davo jos darbus New Yorke ir 
Washingtone. Tai puikūs, išra
dingi ir skoningi darbai.

Vytautas Kašuba, skulptorius, 
daugelio parodų dalyvis, išstatė 
tris savo darbus: du reljefiniai 
portretai, o vienas portretinis 
biustas. Gipsas. Atlikta labai šva
riai, nulyginant paviršių. Formos 
ramios. Paliktos tik būtiniausios 
linijos. Iš jų dvelkia kažkokia 
ramybė ir prakilnumas. Jam pa
skirta sukaktuvininko Juozo Zi
karo vardo premija — 300 dol.

Elena Kepalaitė, skulptorė ir 
tapytoja, daugelio parodų daly
vė, praeitą rudenį turėjusi čia 
savo parodą ir parodą Phoenix 
galerijoj, čia pasirodė su dviem 
bronzinėm skulptūrom. Mo
dernių jautrių formų, sutelktas 
kažkoks nėrimas, kuris paliečia 
ir žiūrovą.

Vida Krištolaitytė, daugelio 
parodų dalyvė, neseniai lankėsi 
Karibų salose. Ir ją paveikė tas 
jūros ir gamtos ritmas. Čia pasi
rodė su 4 paveikslais. Vienas iš 
jųdiptikas. Drąsi, sodri techni
ka, drąsus ir taiklus teptuko 
brūkšnis. Ji ekspresionistinėje 
nuotaikoje skleidžia gamtos gai
valą ir jos ritmą. Jai paskirta 
12-tosios dailės parodos premija 
— 100 dol.

Danguolė Kuolienė, baigusi 
Dailės Institutą Chicagoje, gra
fikė, jau vieną kartą dalyvavo 
šiose parodose. Iš Bostono. Iš
statė tris ofortus, kurie sukurti 
šiuolaikiniame moderniame sti
liuje, pasižymi grakščia linija ir 
technikiniu švarumu.

Pranas Lapė, praeitą rudenį 
turėjęs savo parodą K. Židinyje,

KEARNY, N J
Nepriklausomybės minėjimas
Jau 64 metai nuriedėjo praei

tin nuo Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo. Ta kiekvienam 
lietuviui brangi sukaktis šiemet 
paminėta vasario 14, sekmadienį. 
Žuvusių ir kenčiąnčių dėl Lietu
vos laisvės intencija 10 vai. mi
šias aukojo Tėv. Viktoras Gidžiū
nas, OFM. Jis ir šventei pritai
kytą pamokslą pasakė. Parapijos 
choras, vadovaujamas vargoni
ninkės G. Mazur, puikiai giedo
jo lietuviškas giesmes. Pabaigoj 
visi sugiedojo Lietuvos himną.

Po pamaldų visi vyko į miesto 
aikštę — Memorial Park, kur bu
vo iškelta Lietuvos trispalvė. Į 
iškilmes atvyko ir burmistras H. 
Hill su kitais miesto pareigū
nais. Taręs lietuviam nuoširdų 
žodį, burmistras perskaitė spe
cialią proklamaciją ir ją įteikė 
klebonui kun. Domininkui Po
ciui. Sugiedotas Lietuvos him
nas. Mūsų trispalvė šalia ameri
kiečių vėliavos plevėsavo visą 
savaitę.

Lietuviškas bankas'
Keamy ir apylinkių lietuviai 

gali didžiuotis turėdami milijo
ninę savo finansinę draugiją — 
Schuyler Savings and Loan As- 
sociation of Keamy, N.J. Akty
vas (Assets) 1981 gruodžio 31 
rodė $17,619,815 (1980 gruodžio 
31 buvo $16,015,804). Iš svar
besnių pozicijų pažymėtinos pa
skolos namams įsigyti ir taisyti
— $14,855,905, narių santaupos
— $16,145,550.

Draugija turi naujai pastaty
tus namus su visais bankiniais 
įrengimais. Vartojamos anglų, 
lietuvių, portugalų ir slavų kal
bos.

Visa draugijos vadovybė yra 
lietuvių rankose. Draugijos pre
zidentas yra prof. dr. Jokūbas 
Stukas. Jam talkina prityrę direk
toriai (daugumoj lietuviai) ir kiti 
draugijos pareigūnai.

Balfo vajus
Keamy, Harrison, N.J., Balfo 

7 skyriaus piniginis vajus pradė
tas spalio mėn., baigtas vasario 
mėnesį. Čia lietuvių koloni
ja nedidelė, bet dar vis kiek- 
vieneriais metais Balfui suren
kama $500-600.

jautrus ir pajėgus dailininkas, čia 
buvo pristatytas dviem paveiks
lais. Jo pajūrio motyvas, kur ma
tai akmenis, bangų putas, buvo 
tikras šios parodos papuošalas. 
Dailininkas pastoviai gyvena 
Maino valstybėje, dar į šiaurę 
nuo Kennebunkporto.

Norbertas Lingertaitis, iš Bos
tono, profesionalas pritaikomo
sios dailės meisteris, čia buvo 
išstatęs specialią dėžutę su stik- 

. lu, kur buvo sutelkti jo net 9 
smulkūs darbeliai — tai sagės, 
žiedai, kaklo papuošalai, mažos 
dekoratyvios dėžutės. Padaryta 
iš sidabro, aukso, labai sumaniai 
panaudojant gintarą. Techniškai 
darbai atlikti be priekaištų.

Gerai, kad atsirado toks lietu
vis menininkas, kuris taip sko
ningai apvaldo miniatūras ir įne
ša daug lietuviškos ornamenti
kos.

(Būt daugiau)

Paskutinio vajaus aukotojai: 
100 dol. — dr. Alfona Skrip- 
kus, 30 dol. — S.J. Skripkai, 
25 dol. — Sopulingosios Dievo 
Motinos parapijos sodalietės, 
po 20 dol. — Keamy-Harrison, 
N.J., Moterų Sąjungos 63 kuopa, 
E. Baužys, A. Bilaitienė, A. Dar- 
gis, po 15 dol. — J.M. Mėly- 
niai, P. Šukys, J. Wilkie, po 10 
dol. — J. Alicks, N. Arminie
nė, J. Baužys, J. Gelčius, P. Gib- 
bas, M. Goraitė, W. N. Grince-' 
vičiai, F. Jenus, J. N. Kiaušai, 
K. Krušinskas, P. B. Macijauskai, 
P. Miller, S. Przychocki, G.V. 
Ramanauskai, J. Salvest, S.O. 
Skurvydai, O. Stupinkevičienė, 
Shavv-Buyus Home for Service, 
J. V aičkus, J. Znotas, po 5 dol. 
— E. Adamczyk, C. Alicks, J. 
B ai batas, J. Bariou, J. Blažiū- 
nas, J. I. Belža, V. Buchholčie- 
nė, M. Butkienė, A. O. Kaselis, 
P. Maleckas, S.A. Mikalauskai, 
C. Nakrosis, A. Plikaitienė, A. 
Pietarienė, N. Stodolskienė, J. 
Tumas, T. Zujienė,2 dol. — H. 
Jankauskienė. • - . / .

Iš viso į Balfo centrą pasiųs
ta 575 dol.

Lietuviškoj veikloj
Nors ši lietuvių kolonija išre

tėjo, bet dar liko asmenų, besi
sielojančių lietuviškais reikalais. 
Dar vis rusena Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės ir Balfo sky
riaus židinėliai, vis pajudinda
mi lietuvių širdis tautos reika
lam. Šiemet ypač išryškėjo 
daug naujų reikalų, susijusių 
su nemažom išlaidom. Bend
ruomenės apylinkės valdybai — 
Jonui Vaičkui, dr. S. Skripkui 
ir inž. J. Kiaušui — teks gero
kai pasirūpinti, kad ir mažos ko
lonijos mastu būtų aukomis pri
sidėta prie bendrų lietuviškų 
reikalų. Visų talka laukiama.

J. Mėlynis

— Nashua, N.H., vasario mėn. 
vidury piktadariai įsiveržė į Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčią, išdaužė visas statu
las ir apgadino kitus bažnytinius 
reikmenis. Šioj parapijoj daugelį 
metų klebonauja kun. J. Bucevi- 
čius.

— Aido, Hamiltono mergai
čių choro, koncertas įvyks kovo 
14, sekmadienį, 4 vai. popiet 
Detroite, Dievo Apvaizdos lie
tuvių parapijos Kultūros Centre.

— Kun. Jonas Kubilius, SJ, 
kovo 27-28 vadovaus Phoenix, 
Ariz., lietuvių gavėnios rekolek
cijom.

DAIL. RAMANAUSKAITĖS
PARODA

Dail. Dalios Ramanauskaitės 
kūrinių paroda kovo 5-28 vyksta 
Capricorn galerijoje, 4849 Rugby 
Avė., Bethesda, Md. 20014, prie 
Washingtono, Parodoje išstatyti 
spalvoti piešiniai tušu. Ji piešia 
labai realistiškai, išgaudama ma
žiausias detales. Temas pasiren
ka iš namų aplinkos — puodai, 
gėlės, pirštinės, žaislai, kortos, 
namų apyvokos daiktai. Savo 
parodas yra turėjusi Manhattane 
įvairiose galerijose, Madride, Is
panijoje. Paprastai savo paro
dose parduoda visus paveikslus. 
Dailininkė pastoviai gyvena 
Ivoryton, Conn.

— Lituanistikos katedrai po 
500 dol. atsiuntė: dr. Vytautas 
Bieliauskas, Cincinnati, Ohio, 
Klemensas Matkevičius, Chica
go, III., dr. Pranas Sutkus, 
Homewood, III. Aukas siųsti ad
resu: Lithuanian World Com- 
munity Foundation, 5620 S. 
Claremont Avė., Chicago, III. 
60636.

— Dainų šventei, kuri įvyks 
1983 liepos 3 Chicagoj, jau pa
rinktas repertuaras. Programą 
sudarė dainų šventės muzikinė 
komisija: A. Jurgutis, A. Modes
tas, E. Sakadolskienė, F. Stro- 
lia ir V. Verikaitis. Visi chorai 
bei liaudies instrumentų an
sambliai, žadą dalyvauti šventėj, 
kviečiami kreiptis į dainų šven
tės komiteto pirmininką Vaclo
vą Momkų adresu: 3222 West 
66th Place, Chicago, III. 60629.

— Cleveland, Ohio, Dievo 
Motinos parapijoj rekolekcijos 
vyks kovo 15-19. Jom vadovaus 
kun. Viktoras Rimšelis, lietuvių 
marijonų provincijolas.

— Solistė Gina Capkauskienė 
po sėkmingo koncerto Chicagoj, 
Montrealy koncertuoja įvairio
mis progomis su prancūzų dai
nininkais. Vasario 24 0ttawoj, 
Parlamento rūmuose, dalyvavo 
baltiečių vakare. Jai akompona- 
vo Mme. M. Roch.

— Draugo romano premija 
Birutei Pūkelevičiūtei bus įteik
ta Clevelande. Iškilmės vyks ko
vo 20-21. Šventės rengimo ko
mitetą sudaro pirm. Milda Len
kauskienė ir nariai: kun. Gedi
minas Kijauskas, Balys Gaidžiū- 
nas, Vladas Bacevičius, Aurelija 
Balašaitienė, Jonas Garla, arch. 
Eduardas Kersnauskas, Nijolė 
Kersnauskaitė, Gražina Kudukie- 
nė, Viktutė Lenkauskaitė, Jutais 
Malskis, Juozas Mikonis, Vacys 
Rociūnas, Juozas Stempužis, Vi
da Švarcienė ir Juozas Žilionis.

— Kultūros darbuotojų konfe
rencija, rengiama LB Kultūros 
tarybos, turėjusi įvykti kovo 13- 
14 Chicagoj, nukelta į spalio 
mėnesį.

— Philadelphijoj, Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos bažny
čioj, kovo 20-21 vyks rekolekci
jos, kuriom vadovaus kun. Anta
nas Saulaitis, SJ, iš Chicagos.

— LB Connecticut apygardos 
metinis suvažiavimas vyks kovo 
25 New Haven, Conn., Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos salėj.

— Moksleivių ateitininkų sto
vykla Neringoje, Vermonto kal
nuose, vyks rugpiūčio 15-29. 
Stovyklos mokestis vienam sto
vyklautojui vienai savaitei 65 
dol. ir registracija 10 dol. Re
gistruojamas! adresu: Sės. Mar
garita, I.C.C., Putnam, Conn. 
06260. Tel. 203 928-^828.

— Lietuvaitės studentės, no
rinčios per vasaros atostogas 
dirbti lietuvių senelių namuose, 
gali kreiptis: Matulaitis Nursing 
Home, Thurber Rd., Putnam, 
Conn. 06260.

— 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.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: E. Akelienė, Putnam, Conn., 
K. Rutkauskas, Ridgewood, N.Y. 
Užsakė kitiem: B. Batisa, Brock- 
ton, Mass. — B. Pierce, Nor
ton, Mass., R. Ramonas, Linden, 
N.J. — E. Ramonas, Los Ange
les, Calif., H. Petniflnas, Rich- 
mond Hill, N.Y. — K. Kirkyla, 
Salem, Or. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Naujiem skaitytojam Darbi
ninko prenumerata pirmiem 
metam tik 12 dol. Atnaujinant 
— visiem 15 dol. metam.
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NEW HAVEN, CONN.
Vasario 16-os tos minėjhmas
Vasario 21 S v. Kazimiero lie

tuvių parapijos bažnyčioj vyko 
pamaldos už žuvusius Lietuvos 
laisvės kovose.

Chorui giedant “Apsaugok, 
Aukščiausias**, klebonas kun. 
Albertas Kandis pradėjo eiseną 
prie altoriaus mišių aukai. Vai
va Vaišnytė, sesutės Viktutė ir 
Paulina Masto nešė gėles, Gin
taras Vaišnys ir Audrius Budrys 
— vėliavas. Juos sekė Lietuvos 
vyčių pirmininkas Frank Peter- 
son ir kiti nariai.

Pamaldų metu choras giedojo 
kun. G. Šukio mišias ir “Maldą 
už tėvynę’’. Salomėja Valiukienė 
giedojo solo per komuniją. Po 
mišių, visai bažnyčiai sugiedo
jus Lietuvos himną, gėlės buvo 
išneštos ir padėtos prie gražaus 
lietuviško kryžiaus bažnyčios 
prieky.

Popiet parapijos salėj vyko 
antroji minėjimo dalis. Susirinko 
daug žmonių. Atvyko miesto 
burmistras Biagio DiLieto su sū
num, ukrainiečių atstovai Roman 
ir Mary Hezzey.

Minėjimas pradėtas Amerikos 
ir Lietuvos himnais. Maldą kal
bėjo klebonas. Žuvę laisvės ko
vose ir mirę už Lietuvą pagerb
ti tylos ir susikaupimo minute. 
Įvadą j minėjimą padarė LB 
apylinkės valdybos pirm. Bur
mistras, pasakęs trumpą kalbą, 
pats perskaitė savo proklamaciją. 
Ukrainiečių atstovas, priminęs 
gražią draugystę su lietuviais 
praeity , pareiškė pasitikėjimą, 
kad ateity vieni kitiem padėsim. 
Perskaityta gubernatoriaus pro
klamacija.

Pagrindinę kalbą, lietuviškai 
ir angliškai, pasakė svečias inž. 
Ignas Budrys iš Canton, Conn. 
Pažvelgęs j praeitį, gretino ją 
su šių laikų Lietuvos, lietuvy
bės, lietuvių padėtim. Daugeliu 
atvejų mūsų dabartinė padėtis 
esanti geresnė, ir sąlygos dirbti 
išeivijoj daug palankesnės, negu 
anais laikais. Kalbėtojas nurodė 
eilę darbų, kuriuos net “negau
sieji ir silpnieji” galėtų atlikti 
be didelių pastangų. Jo manymu, 
reikėtų įsijungti ir į JAV politinę 
veiklą, kurioj yra didelių ir mažų 
darbų .(čia pat nurodė keletą ir 
pabrėžė, kad ir iš mažų dalykų 
padaromi dideli). Jo mintys ne
buvo naujos ir nežinomos, bet 
padvelkė šviežumu, paprastumu. 
Jos praktiškos, konkrečios, ne
komplikuotos ir lengvai įgyven
dinamos mažų grupių bei pavie
nių asmenų.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS) LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS *• TRAVEl A&ENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)©

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TE L— 581-6590; 
581*7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmų, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
Įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryti, kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir
sokmadioniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos poptet.

MŪSŲ SKYRIAI

Meninėj programoj S. Valiu
kienė su choru padainavo “Kar
velėli” ir dvi dainas sok>> Cho
ras padainavo “Ten mano tė

vynė” ir su visais bendrai “Lie
tuva brangi”.

Po minėjimo oficialios progra
mos dar ilgokai pasižmonėta prie 
vaišių. Burmistras ir Įriti svečiai 
pasiliko iki pabaigos. Malonu 
buvo stebėti, kaip visi stengėsi 
bendrauti su svečiais ir vieni 
su kitais.

Aukų surinkta $1,293. Bažny
čioj surinkta $250.

Po $100 aukojo J. G. Vėbrai, 
V. J. Gustai, $70 — R. E. Vaiš- 
niai, $60 — LMKF vietinis klu
bas, $40 — A. St. Leikai, po 
$50 — Z. P. Lantuchai, A. Lip- 
čienė, S.V. Valiukai, M. L. Žido- 
niai, $35 — J.E. Šauliai, po 
$30 — O.J. Gudauskai, A. J. Jo
nynai, V. Plečkaitis, T.B. Stri-

BEDFORD, N.H.
Vienos šeimos lietuviška 

“kolonija”
60 mylių į šiaurę nuo Bosto

no, mažam New Hampshire 
miestely Bedforde, yra įsikūmsi 
inž. K. Daugėlos šeima. Ši vie
nos šeimos lietuviška “kolonija”, 
dažnai Bostono ir kitų miestų 
tautiečių aplankoma, stipriai į- 
augo į vietinių gyventojų tarpą. 
Inž. Daugėla, išbuvęs 5 metus 
Bedfordo planavimo valdybos 
nariu, tebėra vietinės katalikų 
bažnyčios tarybos narys nuo pat 
tos bažnyčios įsikūrimo prieš 18 
metų. Ši parapija, turbūt vienin
telė ir pirmoji Amerikoj, gavusi 
specialų leidimą, buvo pava
dinta Palaimintosios Elžbietos 
Seton vardu, vėliau “Palaimin
tąją” pakeičiant į “Šventąją”.

Gruodžio 20 tos bažnyčios 
choras, vienas iš stipriausių 
Manchesterio diecezijoj, pa
ruošė koncertinę programą, su
sidedančią iš Mendelssohno, 
Handelio, Mozarto ir kitų kom
pozicijų. Solo, dainavo Stasė 
Daugėlienė, o chorui ir visiem 
solistam vargonais ir pianinu 
akomponavo Rūta Daugėlaitė.

Trys Daugėlų šeimos nariai 
priklauso taip pat ir prie Man
chesterio, N.H., miesto choro, 
kurį stipriai remia vietinis meno 
fondas. Gruodžio 12 miesto ka
tedroj šis choras su didoku or
kestru atliko Faure Reguiem. 
Programoj soprano partiją atliko 
solistė Stasė Daugėlienė, gi altų 
ir tenorų grupėj dainavo R. Dau
gėlaitė ir K. Daugėla. 

maičiai, po $25 — ALRKMS 
33 kp., Lietuvos vyčių 50 kp-, 
Mr. Mrs. Geipel, po $20 — E. 
Aleksį finas, J.R. Kisieliai, O.J- 
Mačiai, A. Martinėnas. Kiti 
aukojo po mažiau..

Vasario 16-ąją Lietuvos vėlia
va plevėsavo su JAV vėliava 
miesto centriniame parke. Vieti
nio dienraščio rytinėj laidoj lair- 
mistras paskelbė Lietuvos ne
priklausomybės dieną New 
Havene.

Vasario 12 The New Haven 
Register, Speakout skyriuje, 
rašė:. America mušt help Lith- 
uania ‘gain freedom. Connecti- 
cut III distrikto kongresmanas 
Lavrence J. DeNardis kalbėjo 
apie Lietuvą JAV kongrese.

Vasario 14 tas pats dienraštis 
išspausdino laišką: Lithuanians 
markinganniversaries this week.

Kolonijai netekus kelių veik
lių lietuvių, likusiem tenka dar 
labiau susiglausti ir pasidalinti 
jų darbu. Iki šiol galima di
džiuotis vieningumu ir reikalų 
supratimu. Šiais metais daug 
psisidėjoprie minėjimo Lietuvos 
vyčių kuopa. Nedaug kas žino, 
kad Teresė Strimaitienė dirba 
patį sunkiausią darbą. Ji nuošir
džiai tęsia šeimos tradiciją, kaip 
ir dera savanorio kūrėjo dukrai.

Albina Lipčienė

MIAMI, FLA.
Reta viešnia

Talentinga pianistė Julija Ra- 
jauskaitė, neseniai mirusio a.a. 
dr. Stasio Petrausko našlė, buvo 
atskridusi į Miami pailsėti prie 
jūros.

Julija Rajauskaitė anksčiau iš 
NewYorko į Miami atskrisdavo 
kasmet ir visam žiemos sezonui 
apsistodavo Jazbučio motely. Šį 
kartą trumpom atostogom ji su
stojo Holiday Inn viešbuty Mia
mi Beach saloj.

Pianistė aplankė savo seną 
pažįstamą Janiną Narūnę- 
Pakštienę ir buvo pakviesta prie 
jos organizuoto stalo Lietuvių 
klube. Klubas ir šiemet turėjo 
tradicinę Kūčių vakarienę, kurioj 
dalyvavo 150 svečių, atvykusių 
iš užsienio (Paryžiaus, Venecue- 
los, Vokietijos), o taip pat Ame
rikos bei Kanados įvairių mies
tų.

Viešnios paprašyta, perduodu 
jos sveikinimus iš Miami Dar
bininko redaktoriam. Taip pat ir 
aš prisidedu, sveikindama mielą 
redakciją bei nuo seniau pa
žįstamą spaustuvės vedėją Tėv. 
Pranciškų Giedgaudą.

Janina Narūnė

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

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

30 dol. — A. Shovelski, Glen- 
dale, N.Y.

15 dol. — J. Žilionis, Cleve- 
land, Ohio.

Po 10 dol. — R. Bureika, Los 
Angeles, Calif., A. Wilkich, 
Toms River, N.J., R. Petrikas, 
E. Norwich, N.Y., E. Libus, Chi
cago, III., F. Lučka, Valley 
Stream, N.Y., J. Rudaitis, Hamil- 
ton, Ont., J. Passick, Hocjuiam, 
Wash., K. Čiurlys, No. Bruns- 
wick, N.J., K. Rinkevičius, Jer- 
sey City, N.J., L.A. Taoras, 
Springfield, Va., J. Kanapka, Wa- 
terbury, Conn., V. Stanislovaitis, 
Chicago, III., V. Grybauskas, 
Brockton, Mass., F. Mandeikis, 
Centerville, Mass., J. Daniliaus
kas, Stamford, Conn., J. Baužys, 
Chicago, III., Lietuvių Fondas, 
Chicago, III., I. Kriaučiūnas, Wa- 
terbury, Conn., R. Gruodis, Mt. 
Airy, Md., V. Maldutis, Ron- 
konkoma, N.Y., R. Nakoneczna, 
Kew Gardens, N.Y.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

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

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

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. AnantMl, B. 8.
7T*ė1 JAMAICA AVSNVB 

(Cor. 77th Street) 
Weodhaven, N.Y. 11421 

WM DKUVER 
296-4130

Po 5 dol. — J. Mikalauskas, 
Jamaica, N.Y., J. Tamultus, 
Clearwater, Fla., B. Neveraus- 
kas, Sterling Hts., Mich., A. 
Radzevičius, Norwalk, Conn., 
E. Tamalavage, Worcester, 
Mass., V. Razminas, Linden, 
N. J., K. Žebrauskas, Toronto, 
Ont, P. Beleckis, Coxsackie, 
N.Y., L. Rudokas, Lynn, Mass., 
Z. Dabrila, Worcester, Mass., 
M. Veliuona, Baltimore, Md., 
A. Gilienė, Olympia, Wash., 
V. Keiba, Rochester, N.Y., M. 
Pavalkis, Elizabeth, N.J., V. Ru- 
telionis, Rockville, Md., C. Sur- 
dokas, Baltimore, Md., S. Ado
maitis, No. Haledon, N.J., V. 
Dulkis, Maryland, N.Y., kun. A. 
Grigaitis, Amsterdam, N.Y., S.

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.

BRIDGES is a monthly newsletter in the English ~ 
language 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

ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD.
Founded 1959

MEMBER 0F ASTA IATA FIRST FAMILY 0F TRAVEL
Presents

BALTIC-AT-LEISURE TOURS
Coordinated by Jonas Adomėnas

• CHOICE of 3 ITINERARIES • First-Class Services, Hotels

• Reasonable, Ali Inclusive Costs • Escorted from USA via Finnair

Tour I Vilnius — Moscow — Leningrad 10 Days
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 startinį April, three 
meals daily. comprehensive sightseeing. transfers, guides, theatre visits, air 
transportation on tour. baggage handled. each group escorted by American 
Lithuanian speaking tour leader, visa handhng. Deposit only $100 per person. 
From iust $1099 to $1769 per person in double occupancy

For Free Brochure Folder. Contact:

Jonas Adomėnas
Orbitair International, Ltd.
20 East 46th Streot, ftew York. NY 10017 
Tol.: NY (212) 986-1500; (800) 223-7953

Augonis, So. Boston, Mass.,\A» 
Dulskis, Cocoa Beach, Fla., H 
Karutis, Amsterdam, N.Y., L. Pi
lis, Noank, Conn., J. ChapukaC 
Sunny Hills, Fla., A. Morgaljš, 
Minersville, Pa., Z. Ūselis, 
Flushing, N.Y., V. Petrik, Regi 
Park, N.Y., G. Valiulis, WateP- 
būry, Conn. -J

Po 3 dol. — D. Banevičius, 
W. Hartford, Conn., F. Swilp£ 
Hot Springs, Ark., S. Lazdinii, 
Euclid, Ohio. > 2

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija. g

..................................
APIE LIETUVĄ
ANGLIŠKAI J

Soviet Genocide in Lithuanią, 
by Joseph Pąjaujis-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 iliustruotu, 
įrišta. 26 dol.

Lithuanian Pioneer Priest t>f 
New England, by W. Wolko- 
vich. 6 dol.

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

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

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

Persiuntimui pridedama ’j 
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. •!

Miami Beach, Fla. 331:19-1201 17 St_______________________________________________  305 67:M220
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street . .... ..........  —----- ------------------------------------ ----------- 435-1654
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street_______________________________________________  :J42-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue _______ __ _____ ___ _________ ____ _____ 6:13-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ------------ ----------------------------------- --------------------------- 895-0700
Chicago 22; III. — 1241 No. Ashland Avenue ______________—........----------- --------- - 486-2818
Chicaco. HL 60629 — 2608 West 69 Street ------- ----------------------------------------------------------------- 925-2787
Chicago, IIL 60622 — 2222 West Chicago Avenue____________________________________  312 227-4850

Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Rd.________________________________________ (216) 845-6078
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue____ _—--- ------- - -------------------------------------... .'165-6780
Herfcžmer,N.Y. McKenmm Rd____________ ______________________ _____________315-W6-3«W
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue —— - ------------------------- 365-6740
Chester, Pg., 19013 — 2819 W. 3 St 302 478-2871

Los Angeles 4, Calif. — 159 So. V'ermont Avenue _____________________________________ 385-6550
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue — ------- —....„—3QJ 478-2871
New YoA, 3. N.Y. — 324 E. 9th St 475-7430 
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Manhall St-------------------------------------------------------------215 WA 5-8878
Phoenn Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy. --------------------- ------------------------------002-942-8770
Rahway. N.J. — 47 East Milton Avenue    :M1-8800 
Sflvor Springo Md. — 1002 Konnobec Ava. 301-589-4464
South River, N.J. — 41 IVhitehead Avenue 257-6.120
Syracuse. N.Y. 13204 — SIS Mmcetius Street------- ------ --------------------------------------------------------- 475-974<

DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ:
9% palūkanų už paprastas

teupomgaiaa n^nkniteo,

12% už Shars Cartlflestas 500 dol. sumomis.

MONEY MARKET CortlfNtetų procentai už 5,000 ir 10,000 dolerių indėlius 6 mėnesiam.

“ALL — 8AVERS” Cortmkatel 1 metam su laisvomis nuo mokesčių psMksnomls.
Laisvi nuo mokesčių IRA pons Jų fondo indėliai su 15% psMkanom.

Paskolos — Namų pirkimo "mortglčiai” — Čekių Iftkoltlmai — Pensijos čekių 
lndėHai Ir Lt
KASOS adresas: 5S01114tk Street, Rtohmond HM, N.Y. 11410

Tofofonas: (212) 4414790

Dattoo valandos: nuo 9 Šri 9 kaedlon; penktadieniais Ir čočtadtenlais nuo 9 Ori 5 vaL p^.

Vtol indėllol apdrausti Iki 100400 doL

Patarnavimas lietuvių Ir anglų kalbomis.
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L BARANAUSKAITEI - VILKUTAITIENEI 
asirai. vyrą Vytmdą. Ramunę, sesetĮ Soflh ir broą
gtnj au šeimomis nuoširdžiai utjeučls

L. ir L. Giedraičiai

M. ir R. Jauniikiai

LIUCINAI VILKUTAITIENEI
minia, jos vyrui Vytautui Ir dukrai Ramunei su šeima 
rtUklarne nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Genovaitė ir Vladas Jančauskai

LUCINAI VILKUTAITIENEI
minis, jos vyrui Vytautui, dukrai Ramunei Rimienei su 
šeima ir kitiems giminėms bei artimiesiems reiškiame 
užuojautą

Virginija ir Anatolijus Butai 
Vanda ir Bronius Sutkai

Mylima i Motinai

LUCINAI VILKUTAITIENEI

mirus, didžios širdgėlos ištiktą jos dukrą Ramunę su 
šeima, velionės vyrą Vytautą, gimines ir artimuosius 
giliai užjaučia

Jūratė ir Bronius Nemickai 
Selda it Jurgis Nentickai 
Irena ir Kęstutis Nemickai

Mielai

LIUCINAI VILKUTAITIENEI

mirus, jos vyrą Vytautą, dukr% Ramunę ir jos šeimą 
nuoilrctziai užjaučiame ir kartu liūdime.

Petniūnų ir Kirkylų šeimos

A.A.
VINCUI RASTENIUI

f minu, žmoną Emiliją ir gimines giliai užjaučia ir kartu 
įa liūdi 
M

.m Bronė ir Antanas Reventai

okupuotoje Lietuvoje minia, Jos dukrai Jadvygai, žentui 
Vytimui Didžiuliame, visai kelmai Ir artimiesiems gilią 
užu«|iut| raiškiame.

Ii- _____

Mylimai Motinai

A.A.
KAZIMIERAI GADONIENEI

Didysis Kunigaikštis Algirdas
Dr. Algirdo Budreckio parašy

tos knygos “Didysis Lietuvos 
Kunigaikštis Algirdas" prista
tymas įvyks- kovo 14 Tautinės 
S-gos namuose, 484 E. 4-ji gat
vė, So. Bostone. Apie knygą 
kalbės Elena Vasyliūnienė, o 
knygos ištraukas paskaitys akto- 
rė-režisorė Aleksandra Gustai- 
tienė. Taip pat kalbės ir kny
gos autorius dr. Algirdas Budrec- 
kis. Po oficialios dalies vyks 
vaišės. Visi kviečiami dalyvauti. 
Pristatymą rengia LMF Bostono 
klubas.•

Minką renginys
Seniausia lietuviška radijo 

programa Naujojoj Anglijoj, va
dovaujama Stepono ir Valenti
nos Minką, kovo 21, sekmadie
nį, 3:30 v. p. p. S. Bostono Lie
tuvią Piliečią D-jos namą tre
čiame aukšte švęs 48 metą su
kaktuves. Ta proga rengiamas 
koncertas ir iškiliosios lietuvai
tės Joan Ronukaitis pagerbimo 
balius-šokiai. Čia pirmą kartą 
Bostone dainuos “Jinai ir trys 
gintarai”, lengvos ir šokiu muzi
kos vokalinis vienetas iš New 
Yorko. Ją sudaro Zenonas Jurys, 
Danutė Striugaitė, Juozas Nakas- 
Nakutavičius ir vadovas Vytau
tas Daugirdas.

Po koncerto bus loterija. Mo
nika Plevokienė ir jos pagalbi
ninkės gamins skanius lietuviš

kus valgius. Bus galima paval
gyti nuo 2 vai. ir po koncerto. 
Veiks Tratų Pilies baras, šeimi
ninkės prašomos paaukoti loteri
jai rankdarbių ar iškepti pyragų, 
tortą ar kitokių kepinių ir atneš
ti į parengimą.

Radijo programos rengėjus ir 
klausytojus sukaktuvių proga 
sveikins inž. Romualdas Veitas, 
Bostono Lietuvių Kredito Uni
jos Taupa pirmininkas. Įeinant 
į šį koncertą ir šokius aukojam 
6 dol. Visus kviečia Steponas J. 
ir Valentina Minkai.

Bostono lietuvių radijo pro
gramų skelbimai spausdinami 
antrame puslapy Salia New Yor
ko radijo programų pranešimų.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

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

Brocktono lietuvių jaunimo 
ansamblio “Sūkurio” šokėjai ir 
Southeastern filharmonijos or
kestras atliks konce rto programą 
kino 27, šeštadienį. 7:30 vai. 
vak. Brocktone, Massasoits kole
gijos teatre. (Massasoits Bis d. 
yra Brocktono rytinėj daly, neto 
Ii Nukryžiuoto Jėzaus vienuoly
no).

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

Šv. Petro Lietuvių parapijos 
banketas balandžio 18 Lantaria 
restorane, Randolph, Mass.

MIRĖ L. VILKUTAITIENĖ 
- BARANAUSKAITĖ

Penkerius metus sunkiai sir
gusi Lucina Vilkutaitienė-Bara- 
nauskaitė mirė š.m. kovo 5, penk
tadienį, 4:45 v.r. savo nainmuose 
E. Northport, L.I.

Išvežta laidoti į Clevelandą, 
kun buvo pašarvota jakubs and 
Šou šermeninėje. Atsisveiki
nimas buvo kovo 8 Palaidota 
kovo 9, antradienį.

Liko vyras Vytautas Vilkutai- 
tis, buvęs Lietuvos kariuome
nės karininkas, duktė Ramunė 
Rimienė ir du anūkai, sesuo 
Sofija Pacevičienė Toronte, bro
lis Stasys Baras, solistas Chica- 
goje su šeimomis.

V elionės dukra Ramunė yra iš
tekėjusi už Amerikos diplomato. 
Ilgai jie buvo Vokietijoje, o da
bar yra Ekvadore. Ramunė buvo 
atvykusi atsisveikinti su sergan
čia motina. Jai išvykus, po sa
vaitės motina mirė. Tada vėl at
vyko ir dalyvavo motinos laido
tuvėse.

Lucina Vilkutaitienė-Bara- 
nauskaitė buvo gimusi Marčiuo- 
se, Vilkaviškio apskrityje, paskui 
gyveno Kiškėnuose, netoli Klai-

Lucina Vilkutaitienė

pėdos, kur jos tėvai turėjo dva
rą. Vėliau gyveno Kaune.

Atvykusi į New Yorką, kurį 
laiką mokytojavo Maironio litua
nistinėje mokykloje, gi dukra ak
tyviai reiškėsi jaunimo organiza
cijose, tautinių šokių grupėje, 
kur taip pat šoko ir jos būsi
mas vyras Rimas Rimavičius.

Mylimai Žmonai ir Motinai
A.A.

LUCINAI VILKUTAITIENEI
mirus, jos vyrą Vytautą, dukrą Ramunę su šeima Ir jų 
gimines širdingai užjaučiame ir prie jų jungiamės 
maldose.

Neto yorko ramovėnai

A.A.
LUCINAI VILKUTAITIENEI

mirus, jos vyrui, mūsų mielam bičiuliui Vytautui Vilku- 
taičiui, dukrai Ramunei Rimienei su šeima, seseriai So
fijai Pacevičienei, broliui Stasiui Barui su šeimomis, ir 
visiems artimiesiems gilaus skausmo valandoje reiškia* 
ma nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

LUCINAI VILKUTAITIENEI
mirus, jor vyrui Vytautui ir giminėms reiškiama gilią 
užuojautą Ir kartu liūdime

DLK Birutės Draugijos 
Netc Yorko skyrius

“Jinai ir trys gintarai*’ — lengvos ir šokių muzikos vienetas iš 
New Yorko kovo 21 dainuos So. Bostone, Minką radijo 
sukaktuviniame baliuje-koncerte. Iš k.: Z. Jurys, D. Striu- 
gaitė, J. Nakas-Nakutavičius ir vadovas V. Daugirdas 
(su akordeonu). Nuotr. L. Tamošaifin

Minką radijo valandėlės ren- JŪRA STRIMAITYTĖ, lietuvė ad- 
ginys kovo 21 Liet. Pil. D-jos vokatė, STRIMAITIS & KEHOE, 31 
salėj, So. Bostone. Erchange Street, Lynn, Massachu-

satts, Tel. 617 596-0800. Turime 
Video teatro popietė, rengia- ofimą Ir Bostone priimti klientus, 

ma lituanistinės mokyklos, vyks Mūsų sritys yra apdraudos bylos, 
kovo 28 d., 3 vai. p.p. Lietuvią workers’ compensation Ir testa- 
Pilieėių D-jos trečiame aukšte, mantų sudarymas.

‘^rpber Hdidays” 

1982 M. EKSKURSIJOS 
j LIETUVĄ

iš Bostono/New Yorko

VISAS GRUPES LYDĖS VADOVAI. Prie šią grupių galima jungtis 
iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ. member

MASKVA/VILNIUS:
liepos 19 — $1135.00

gegužės 5 — $ 995.00 rugpiūčio 4 — $1135.00
gegužės 12 — $1095.00 rugpiūčio 18 — $1350.00

(su Ryga) (su Ryga)
gegužės 24 — $1135.00 rugsėjo 6 — $1171.00
birželio 2 — $1135.00 rugsėjo 15 — $1045.00
birželio 16 — $1135.00 rugsėjo 27 — $1082.00
liepos 5 — $1165.00 spalio 6 — $ 995.00

REGISTRUOJAME JAU DABAR:

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

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

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.

Prices are based on double occupancy and are subject 
to changes.

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS

BHI1K BV mnii 
Postnge pairi both uuays 

Fort, mnuenjentprivate, sofB,free! 
įtart utat MIMK-IHmirgr&Ą / 
Greitai, prie įname L privačiai, saugiii, mmoka- ||KvJ 4 > • 

fcą ar juos atsiimti, tai gaSe aVMI namie bet

traukia tunų Į aųtkaNą* RrlaMeėa Ir užtikrini- 
mes,kaė|toųpMpi pakto aukMiaualue

z / AflB procentu*,
|HHr leitfžiomua jmtynty.

O* lengvo taupymo N-.«
do per pažtą skambinkit Mr.

Donahue 2SB-2S00
arba ražyklt paduotais sdrssais^
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