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Savaitės
įvykiai

BALTUOS VALSTYBIŲ LAISVĘ

KALINIAI RAŠO IŠ KALĖJIMŲ
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 50

Patraa Paulaitis sėdi 34 matus
Petras Paulaitis savo 1981 rug

sėjo 10 laiške rašo: “Daugumas 
mūsų (11 lietuvių) sveikatos at
žvilgiu laikomės dar pakenčia
mai. Suprantama, kad visi daug 
kentėję, išvargę, susirūpinę.

Tikiu, kad mūsų tėvams, sene
liams dėl jų raudonuoti nebūtų 
reikėję ir, kaip manau, nereikės 
mūsų vaikams — būsimajai, mus 
pavaduojančiai kartai. Juk vis 
dėlto tie eiliniai, paprasti, dau
giausia mūsų sodžiaus žmonės, 
dabar kaliniai — kankiniai už sa
vo tėvynės laisvę atidavė ir ati
duoda viską, dargi su kaupu, kas 
į juos buvo įdėta. Tik duok, Die
ve, ištvermės.

Šiais metais spalio 30 minėsiu 
jau atvargtus už mūsų mielą tė
vynę 34-tus metus. Su Visagalio 
pagalba tikiu ir noriu per tuos 
likusius 13 mėnesių pasiekti 
laisvės kraštą ir su jumis pasi
matyti __ Nepraleidžia man
daug atėjusių laiškų.

Lenkiuosi visiems geros valios 
broliams ir sesėms.”

vų konferencijoj, JAV 
prez. Reagan siekė įtikinti są
jungininkus neteikti Sov. S-gai 
lengvom sąlygom kreditų jos 
ūkiniam sunkumam nugalėti ir 
tuo būdu leisti jai vykdyti gink
lavimosi uždavinius. Be to, įro
dinėjo, kad jo paskelbtas ginklų 
kontrolės įgyvendinimas jam 
tikrai rūpi, ir siūlė surasti bū
dus bendrai kovai prieš V. Eu
ropos ūkinius negalavimus, kaip 
infliaciją, nedarbą, aukštus pro
centus ir pan.

Lankydamasis Anglijoj, po
piežius Jonas Paulius II malda
vo Britaniją ir Argentiną padėti 
į šalį mirties ginklus ir siekti 
teisingo ir taikingo ginčų iš
sprendimo. Vengdamas būti ša
liškas, jis pasimatė tik su kara
liene, kaip Anglijos Bažnyčios 
galva, bet ne su vyriausybės 
nariais. Susitikęs su Canterbury. 
arkivyskupu, jis kartu meldėsi 
už abiejų Bažnyčių vienybę.

Valstybės sekretorius Haig 
pareiškė veiksmingiau sieksiąs 
užbaigti karą tarp Irako ir Ira
no, nes, jam išsiplėtus, JAV- 
bėm tektų ginti savo gyvybinius 
interesus Persijos įlankoj.

Britanijos kariam pavyko už
imti Rytų Falklando saloj Dar- ,_______________ *____ *
win4r Gbose Grccn vietoves ir, paliuką duonos, lyg ir sėlenų 
išlaipinus daugiau karių, pri
artėti prie salų sostinės Port 
Stanley. Argentinos kariai yra iš 
visų pusių apsupti, ir jiem lie
ka tik pasiduoti ar kariauti nesi
tikint laimėti.

Amerikos valstybių organi
zacijos konferencija pasmerkė 
Britanijos karo veiksmus Falk
lando salose ir ragino JAV su
laikyti Britanijai teikiamą karinę 
paramą.

Izraelio opozicinės Darbo 
partijos vadas Shimon Perez 
kritikavo vyriausybės teikiamą 
karinę pagalbą Iranui.

Ispanija formaliai pasidarė 16- 
ąja Nato nare, ir jos ministeris 
pirmininkas Leopoldo Calvo So- 
telo galės dalyvauti Nato valsty
bių vadų konferencijoj V. Vo
kietijoj.

Kolumbijos prezidentu buvo 
išrinktas Konservatorių partijos 
kandidatas Belisario Betancur 
Cuartas, surinkdamas 47 proc. 
balsų. Dabartinis prezidentas 
Alfonso Lopez Michelson, re
miamas valdančios Liberalų 
partijos, gavo tik 40 proc. balsų.

Prez. Reagan pareiškė, kad J AV 
laikysis su Sov. S-ga sudarytos, 
bet senato nepatvirtintos Salt 
II sutarties nuostatų, jei ir Sov. 
S-ga elgsis taip pat

Kostarikos vyriausybei sutikus 
savo ambasadą Izraeliui perkelti 
iš Tel Avivo į Jeruzalę, Saudi 
Arabija nutraukė su ja diploma
tinius ir ūkinius santykius.

JAV ir jų patikėtinio teisėm 
valdomų Marshall salų preziden
tas Amata Kabua pasirašė sutar
tį, leidžiančią JAV-bėm tas salas 
panaudoti kariniam reikalam 
per 50 metų. Per tą laikotarpį 
JAV pažadėjo salom sumokėti 
1.5 bil. dol. Sutartį turės pa
tvirtinti JAV kongresas ir salų 
gyventojai.

Lenkijos pogrindy veikiančios 
Solidarumo unijos vadai planuo
ja įvykdyti Varšuvoj, Wroclaw ir 
Silezijos miestuose visuotinį 
streiką, nes maži streikai nepa
veikė vyriausybės paleisti suim
tuosius Solidarumo unijos na
rius.

Sudano prezidentas Gaaferal- 
Nimeiry siekia sulaukti nuosai
kiųjų arabų valstybių konferenci
ją karui tarp Irako ir Irano už
baigti.

Vytautas Vaičiūnas ražo
“1981 rugpjūčio 10 mane iš

vežė iš Pravieniškių į Vilniaus 
kalėjimą. Rugpjūčio 15 išvežė iš 
Vilniaus į Smolensko kalėjimą, 
kur išbuvau visą mėnesį. Rugsė
jo 15 išdavė sausą davinį — ke- 

keptos, ir sūrios žuvies. Aš žu
vies nevalgiau, nes labai sūri, 
o tie, kurie valgė, po to turėjo 
labai daug gerti. Kareiviai, ku
rie mus saugojo, buvo labai žiau
rūs, keikėsi ir koliojo kalinius 
necenzūriniais žodžiais.

Po dienos kelionės atvykom į 
Voronežą, kur visą parą nedavė 
nieko valgyti. Iš čia beveik be 
sustojimo rugsėjo 19 atvykome į 
Celiabinską, iš kur vėl rugsėjo 
21 išvežė ir rugsėjo 22 atvežė į 
Bakalo miestą, kuris yra pietinia
me Urale, 200-250 kilometrų į 
vakarus nuo Celiabinsko.

Būdamas Vilniuje, du kartus 
kritau be sąmonės. Labai susi- 
mušiau ranką. Virš plaštakos at
sirado žaizda, kuri negijo. Į ma
no prašymą suteikti medicininę 
pagalbą niekas nekreipė dė
mesio. Tik po ilgo laiko ir jau be 
mano prašymo ėmė gydyti, ir 
žaizda užgijo.

Lageris, kuriame esu, skirtas 
700-750 žmonių, o jų čia yra 
1500. Dauguma jų narkomanai. 
Šį lagerį nori padaryti tik dėl 
narkomanų. Aplinka labai sle
gianti. Viską tvarko “blatnieji”, 
kurie geriau apsirengusį nu
rengia, o jei pasipriešina — su
muša ir, atėmę jo drabužius, ap
rengia savo skarmalais. Niekam 
nepasiskųsi, nes niekas nepa
dės. Jie dar žiauriai po to muša, 
kad bijotų skųstis. Iš manęs taip 
pat pavogė pagalvį, paklodę, 
rankšluostį, kojines, nosines. 
Dabar miegu po galva pasidėjęs 
šimtasiūlę (kalinio viršutinis 
drabužis).

Į mėnesį duoda nusipirkti už 
7 rublius, iš kurių dar išskaito už 
pražudytus daiktus. Yra parduo
tuvė, kurioje galima nusipirkti 
tik paprastų saldainių ir margari
no. Dirbu elektriku. Reikalauja, 
kad rašyčiau ir man rašytų laiš
kus rusiškai, o jei lietuviškai — 
nepraleis. Laiškus man rašykite 
tik lietuviškai, registruotus, su 
laiško įteikimo pranešimais, o 
jei negausiu, apsieisiu ir be laiš
kų.”

1981 rugsėjo 29 jis laiške rašo: 
“Pirmą laišką rašau jums iš 

svetimos šalies. Marijampolėje 
jau buvau apsipratęs su padėti

mi. Rugpjūčio 3, einant į darbą, 
sulaikė ir pranešė, kad šiandien 
išveža etapu. Kur ir kaip — nie
ko nesakė.

Štai kur mane ištrėmė — į už
sienį. Už ką, taip ir nesužino
jau. Reiškia dar viena bausmė 
prisidėjo: ištrėmimas iš tėvynės, 
mums taip brangios, numylėtos 
ir krauju aplaistytos žemės. 
Mums lietuviams ir katalikams ji 
ypatingai brangi, nes daug dėl 
jos sudėta visokeriopos aukos ir 
kančių. Joje gavome taip brangų 
lietuviui katalikų tikėjimą, kurį 
daug kas bando išrauti iš lietuvių 
širdžių. Tačiau veltui • bandė ir 
veltui bando. Šita bedievių kova 
beviltiška. Mes einame su Kris
tumi ir Marija, mes kovojame ir 
kovosime už Kristaus karalystę 
Lietuvoje. Bedieviai sako, kad 
lietuvių tautai tikėjimą atnešė 
su ginklu ir prievarta. Dabar iš 
lietuvio jo neatimsi nei su gink
lu, nei išgąsdins kalėjimais, nei 
žiauriausiais persekiojimais.

Galima bedieviams pasakyti 
ačiū už persekiojimus, nes kaip 
tik jie ir sustiprina tikėjimą. 
Kuo daugiau ir žiauriau jis per
sekiojamas, tuo labiau stiprėja 
ir pasilieka brangesnis. Visais 
laikais visada buvo judų ir bus.

Branginkite ir jūs, mielieji, ti
kėjimą, praktikuokite jį, ne pa
viršutiniškai, bet iš širdies. Ypa
tingai branginkite sekmadienių 
šv. Mišias, sąmoningai jose daly- (nukelta į2psl.)

Liet. Moterų Klubų Federacijos atstovės su latvėmis ir estėmis Pabaltijo Moterų Tarybos 
35 metų sukakties minėjime, kuris įvyko gegužės 23 Estų namuose Manhattane. Iš k. I-oje 
eilėje sėdi G. Žilionienė, H. Ozolinš, A. Noakaitė-Pintsch, M. Jurma, M. Noreikie- 
nė, II-oje eilėje: H. Kulber, V. Čečetienė, p. Kare, E. Noaldenė, M. Klivečkienė, V. Sutku
vienė, L. Esop, K. Kolbre, J. Laucevičienė, J. Kasė. Nuotr. L. Tamošaičio

AGITPROPAGANDISTAS KRITIKUOJA 
JONĄ PAULIŲ ll-ĄJĮ

Lietuvos komunistų partijos 
ideologinio priešpuolio patran
kos pradėjo bombarduoti popie
žių. Literatūros ir Meno (1982. 
V.l) skiltyse pasirodė Jono Ani- 
čo straipsnis “Klerikalinis anti
komunizmas ir ‘lietuvio katali
ko* koncepcija'*, kur žinomas 
agitpropagandistas apkaltina Jo
ną Paulių II-ąjį morališku “reli
ginio ekstremizmo” parėmimu.

Aničas turi omeny popiežiaus 
sveikinimą vyskupui tremtiniui 
Julijonui Steponavičiui, kurio 
pavardės jis nedrįsta minėti, te
kalbėdamas apie “vieną ekstre
mistiškai nusiteikusį lietuvių 
katalikų dvasininką“. Aničą pa
piktino ir popiežiaus apsilan
kymas Romoj veikiančios popie
žiškosios §v. Kazimiero kolegi
jos 35-mečio minėjime (1981 

vaultite. Tai mano didžiausias 
troškimas, ko norėčiau iš jūsų, 
tai didžiausia jūsų parama man. 
I Truputį apie save. Rugpjūčio 
3 vakare jau buvau Vilniuje, o 
5 dienos vakare iš ten išvežė. 
Prasidėjo nauji kryžiaus keliai. 
Sąlygos nežmoniškos. Kalėjime 
buvau su visokiais recidyvistais 
kartu. Voroneže iš manęs vagys 
atėmė paskutinius šiltus balti
nius. Tikrai stebuklingai atlai
kiau tą kankinančią kelionę su 
tekia sveikata, tokiomis nežmo
niškomis sąlygomis. Visko neį
manoma aprašyti.

Tuojau parašykite man laiš
kelį, nes Marijampolėje negavau 
nė vieno laiško, o čia jie man 
brangūs svečiai, ypatingai iš 
namų ir draugų. Pasakykite, kad 
rašytų dažniau, labai laukiu laiš
kų iš Lietuvos.

Mano sveikata aišku kokia, nes 
ji ir laisvėje nebuvo gera. Vis
kas Dievo rankose.”

Viktoras Petitus ražo
Viktoras Petitus rašo iš Kičino 

kalėjimo:
“Prie aplinkos ir lyg pripra

tau. Todėl dėkingas Apvaizdai 
kas vakarą kartoju prieš trisde
šimt metų išmoktą maldelę.

Tavo vasario 20 laišką gavau 
gegužės 19. Gal būt ir manasis 
laiškas iki tavęs keliaus tris 

kovo 4) ir lietuvių kalba pasa
kytas jo pamokslas. Aničas tvir
tina, kad viena minėtosios kole
gijos funkcijų — “destruktyviai 
veikti Lietuvos katalikų dvasi
ninkiją bei tikinčiuosius“. Pasak 
jo “emigracijos ultradešinieji 
lyderiai savo viltis sudėjo į Karo
lį Voitylą, tapusį popiežium Jo
nu Povilu II. Kaip bendrai tarp
tautinė reakcija, taip ir ideolo
ginės intervencijos į Tarybų 
Lietuvą organizatoriai labai no
rėtų, kad naujasis popiežius at-

cbozės ir... darytų

Likusioj straipsnio daly Ani
čas polemizuoja su lietuvių išei
vijos ir krašto pogrindine spau- navoj.

Gegužės 23 Los Angeles Bilt- Amerikos baltai ypač gerai šu
mere viešbuty įvyko Amerikos pranta nepalyginamą laisvės 
Baltų Laisvės Lygos suorgani-

ja, kurioj pagrindinę kalbą paša-

tybės sekretoriaus vyr. asistento 
pavaduotojas Melvyn Levitski.

Prezidentas Reagan šią konfe
renciją pasveikino tokia telegra
ma:

“Man labai malonu pasveikin
ti Amerikos Baltų Laisvės Lygą 
ir visus žmogaus teisių konfe
rencijos vakarienės dalyvius.

Aš noriu išreikšti savo padė
ką Lygos nariam už jų atsidavi
mą didiesiem laisvės principam 
visai žmonijai ir už jų rūpestį 
Baltijos kraštais — Lietuva, Lat
vija ir Estija.

AIŠKINA “RELIGIJOS 
LAISVĘ” LIETUVOJE

Lietuvos okupacinės valdžios 
tarnautojai ilgą laiką mėgino 
ignoruoti pogrindžio spaudos ir 
patriotinio-religinio sąjūdžio eg
zistenciją. Tačiau šios spaudos 
atgarsis lietuvių išeivijoj ir jos 
poveikis į pasaulio viešąją nuo
monę privertė “aparatčikus” 
keisti strategiją. Jie suskato savo 
spaudoj ir per radiją tvirtinti, 
kad Lietuvoj viešpatauja visiška 
žodžio ir sąžinės laisvė.

Vilniaus radijo laidose užsie
nio lietuviam dabar nuolat gir
dim Religinių reikalų tarybos į- 
galiotinį Petrą Anilionį. Vasario 
26 jis kritikavo italų televizijos 
korespondentą “Gavranskį” 
(Guareschi?), kuris tvirtinęs, jog 
kai kurios Vilniaus bažnyčios 
uždarytos ir naudojamos kitiem 
tikslam. Nieko panašaus, pasi
piktinęs kalbėjo Anilionis. Baž
nyčios iš tikrųjų atstatomos, o 
uždaromos tik tada, kai nebėra 
pakankamai tikinčiųjų. Jas už- 

da, neminėdamas šaltinių ir tarsi 
bijodamas išsitarti, kad pogrin
džio spauda egzistuoja. “Reak
cinius emigracijos sluoksnius” 
jis kaltina sąmokslu Lietuvos re
liginius disidentus paversti “po
litiniais rezistentais”. (Elta) 

JAV atsisakė spausti Vakarų 
valstybes nefinansuoti Sov. S-gos 
statomos natūralių dujų iš Sibiro 
į V. EurOpų tiekimo linijos, bet

Sov. S-gai palengvintam sąly
gom kreditų ir tuo bodu ne
remtų jos ginklavimosi ir jos ko
vos su kraite ūkio negerovėm.

dėl bendradarbiavimo branduo
linės energijos srity.

kui BiHy Grabam ii Sov. S-gos, 
sovietų milicija ir KGB agentai

religinę literatūrą ir areitavo 
sekminininką Petr Golikov.

vertę. Aš noriu jus užtikrinti, 
kad amerikiečiai dalijasi jūsų 
viltimis, jog vieną dieną seno
sios jūsų tėvynės prie Balti
jos jūros atgaus laisvę.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
tebepripažįsta laisvas Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos valstybes ir

šių respublikų inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungų. Mes tvirtai 
esam įsipareigoję laisvo apsi
sprendimo principui ir visų * 
žmonių teisei pasirinkti tokią 
valdžios formą, kurioj jie nori 
gyventi.

Linkiu gražaus vakaro ir sėk
mingos konferencijos.

Jūsų
Ronald Reagan.”

darant, skrupulingai laikomasi 
įstatymų.

Tik pažiūrėkit į “kapitalisti
nius kraštus” — toliau aiškino 
įgaliotinis. Amerikos Balsas ci
tavo Brooklyno Darbininką, ra
šiusį, kad praėjusių metų gruo
džio 28 atlaikytos paskutinės mi
šios Brooklyno Angelų Karalie
nės bažnyčioj. Ar sovietų kores
pondentai kaltina Ameriką “ti
kinčiųjų persekiojimu”? — klau
sė Anilionis. O Vilniuj bažny
čių pakanka, veikia Aušros Var
tų koplyčia. Ar tai ne įrodymas, 
kad Lietuvoj klesti “religijos 
laisvė”? Pažangieji sovietiniai 
įstatymai net saugo tikinčiuosius 
ir kulto tarnus nuo jų teisių 
pažeidimo, tvirtino Anilionis. 
Pavyzdys: 1981 gruodžio 7 Pa
kruojo liaudies teismas nuteisė 
pilietį Danisevičių 18-ai mėnę- 

loj už tai, kad jis trukdė Klovai
nių religinei bendruomenei ir 
“kulto tarnui” atlikti religines 
apeigas.

Tačiau “ne paslaptis”, priduria 
Anilionis (ir čia iš jo gražby
lystės maišo išlenda “tarybinė” 
demagogo yla), kad tie pažan
gieji sovietiniai įstatymai ne 
tik saugo sąžinės laisvę, bet ir 
nubrėžia tam tikras religinių 
bendruomenių veiklos ribas. 
Bažnyčių negalima naudoti poli
tiniam tikslam! — perspėja įga
liotinis. Egipto valdžia daug 
griežtesnė už sovietinę: uždarė 
40,000 privačių mečečių ir ištrė
mė koptų popiežių.

Nepatinka Anilioniui ir tai, 
kad italų televizijos korespon
dentas paminėjo klierikų skai
čiaus apribojimą Kauno kunigų 
seminarijoj. Studentų skaičius 
ribojamas visose mokyklose ir 
institutuose, aiškina įgaliotinis. 
Kunigų trūkumas, be kunigų 
paliktos parapijos? O kas čia ne
paprasto? — komentuoja Anilio
nis. Yra ir gydytojų trūkumas. 
Parapijas be kunigų teaptamau- 
ja “kulto tarnai” iš kitų parapi
jų-

Taip įgaliotinis “išaiškina” re
ligijos padėtį Lietuvoj. Nė žo
džio apie LKB Kronikoj ir kituo
se pogrindžio leidiniuose išvar
dintus konkrečius tikinčiųjų tei
sių pažeidimus. Nė žodžio apie 
tikinčiųjų prakaitu pastatytą ir jų 
skatikais apmokėtą Klaipėdos 
bažnyčią Nieko apie vyskupus 
tremtinius, apie kalėjimuose už 
religinę spaudą kenčiančiuosius. 
Nė žodelio apie tikinčiųjų vaikų 
priverstinį ateistinimą, apie in
formacijos priemonių uždraudi
mą tikintiesiem. Nieko apie ti
kinčiųjų pašalinimą iš moksla- 
viečių ir kitų įstaigų.

Anilioninė apologija primena 

kai. Didžiuoju melu žmonės tp-

(Elta) 
i—
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SmBL Retėtąją sąjunga kandi
datais siūlo poetę 
Martinaitį už rinktinę "Vaini
kas'' (1981), Mpkotę Karčiauską 
už knygą “Žvirgždės poema"

mų rinktinę “Išskridę iš lizdo" 
(1980), rtįtehaaęfę Zurbą už ro- 
maną “Integralas" (1981) ir ap
sakymus vaikams “Išmeskit nar
velį” (1978), Ričardą Pakalniš- 
kį už literatūros mokslo veikalą 
“Lietuvių poema" (1981). Lietu-
vos Kompoznonų sąjunga muzi
kos premijai kandidatu siūlo 
komp. B. Kutavičių už operą 
vaikams “Kaulo senis ant gele
žinio kalno” (S. Gedos libretas, 
1976), už “Dzūkiškas variacijas” 
kameriniam orkestrui (1974) ir 
už kamerinę kantatą pagal R. Ta- 
gorės eiles — “Du paukščiai 
girių ūksmėj”. Teatro draugija 
kandidatais siūlo dirigentą J D. 
Aleksą už dirigavimą E. Balsio 
operos “Kelionė į Tilžę” ir Dž. 
Verdžio operos “Don Carlos” ir 
aktorių R. Adomaitį už Mindau
go ir Mažvydo vaidmenis Jst. 
Marcinkevičiaus dramose bei už 
Borgmano vaidmenį vaidmenį 
H. Ibseno dramoje “Junas Gab- 
rielis Bergmanas”. Lietuvos ki
nematografininkų sąjunga kan
didatu pasiūlė R.V. Šilinį už 
vaidmenis dokumentiniuose fil
muose “Vincas Mykolaitis-Pu
tinas” (1970), “Paulius Galaunė”

Savaitės 
Įvykiai

te G. M. Kaukaitf už vaidmenis ,~7 ZZS
muzikiniuose filmuose “Pašėlęs Pen
gegužis" ir -Žmogaus balsas” T
Dailininkų sąjunga siūlo du bėfa* kodėl Ukili& 

kandidatus: V.JB. Valių už gau
sias knygų iliustracijas, už es
tampų ciklą ‘“Vilniaus architek
tūra" ir už freskas Vilniaus uni
versiteto skaitykloje; dail. S. 
Kuzmą už dekoratyvines skulp
tūras “Žirgas ir sakalas”, “Drau
gystės liepsna”, “Eglė ir Žilvi-

ja pačioje Lietuvoje. Štai, žtb 
rėk, balandžio mėnesį ML 
Čiurlionio kvartetas buvo išsiųs
tas į Armėniją ir Gruziją, ge
gužės pradžioje Vilniaus kvarte
tas su O. Balakausko kariniu

Švedijoje, Suomijoje, Ce- reny St), Vfoedhavsa, N.V. 11421. Suteikta gasMngas 4 
koslovakįjoje. Mokytojavo Lietu- KoRhėioe parūpinamos viaoae miesto dslyso. Tel. 2462244. 
vos gimnazgose (Pasvalyje, Ma
žeikiuose, Telšiuose}. Sukūlė 
dekoracijų teatrams, per du šim
tus knygženklių, bet labiausiai 
pasižymėjo akvarelėje, sukur
damas daugybę lietuviškų pei
zažų. ark Office: 424 Lafaystte SL (Cor. WNson Ava.), telef. 344-5172. Pa-

nas", taip pat už akademinio 
Vilniaus dramos teatro skulp
tūrą “Versmė” ir Juknaičių gy
venvietės kompoziciją.

— Gegužės 16 talentingam 
pavergtos Lietuvos beletristui 
Jonui Avyžiui sukako 60 metų 
amžiaus. Ten ta sukaktis pami
nėta plačiai ir iškilmingai. Savo 
literatūrinio kelio pradžioje J. 
Avyžius buvo ištikimas komunis
tinės ideologijos ir sovietinės 
santvarkos propagandininkas. Į 
savarankiškesnį ir laisvesnį be
letristo kelią jis išėjo po Stalino 
mirties pagarsėjusiu tuo metu 
romanu '"Kaimas kryžkelėje” 
(1964). Jau tada jis parodė, kad 
kolchozinio gyvenimo negero
vės priklauso ne tik nuo kolcho- 
zininkų tingumo, bet ir nuo par
tinių autoritetų nesugebėjimo 
įvertinti vietines sąlygas. Rašy
tojas išdrįso pasakyti, kad valsty
bė apiplėšia dirbantįjį, neatly
gindama už darbą, ir verčia jį 
grobstyti visuomeninį turtą, visą 
viltį sudėti į sodybinius sklype
lius. Už antrąjį romaną, “Sodybų 
tuštėjimo metas” (1970), J. Avy
žiui paskirta Lenino premija, pa
gal jo turinį susuktas filmas, kū
rinys išverstas į rusų ir daugelį 
kitų kalbų. Laureato vardas ir 
stambios pinigų sumos iš dide
lių tiražų honorarų J. Avyžių pa
darė įtakingu ir drąsesniu “nau-

JT gen. sekr. Javier Perez 
de Cuellar, netekęs vilties įgy
vendinti tarp Britanijos ir 
• AtssMinos paliaubas, dabar

Artybes JasiosJdases^Pinimistu. Jau 
galėtų pakeisti Bntanijos Kanus -
Falklando salose, Britanijai jas 
galutinai užėmus, ir kaip tos sa
los būtų administruojamos.

JAV aprūpina Britanijos ka
riuomenę įvairiais kariniais 
reikmenim ir šaudmenim.

Šov. S-gos KGB viršininkas 
Jurij V. Andropov pasitraukė iš 
pareigų ir buvo paskirtas įtakin
gu partijos centro komiteto sek
retorium, o į jo vietą buvo pa
skirtas Ukrainos KGB viršinin
kas ir Politbiuro narys gen. Vi- 
talij V. Federčuk.

Popiežius Jonas Paulius II 
birželio 11-12 aplankys Argen
tiną.

JAV pasirašė su Maroku sutartį 
dėl karinių bazių- panaudojimo. - 

Afganistano partizanai per
davė tris sovietų belaisvius 
Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus komitetui Šveicarijoj, kur 
jie buvo internuoti iki karo 
veiksmų pabaigos.

Į Vietnamą nuvykusiai JAV 
Vietnamo karo veteranų delega
cijai Vietnamas suteikė žinių 
apie keturis dingusius JAV 
karius ir paskelbė, kad ateity 
dingusių karių reikalais Vietna
mas palaikys santykius su karo 
veteranais, o ne su JAV vyriau
sybe.

Sov. S-ga leido išvykti pas 
Chicagoj gyvenančią žmoną žur
nalistui Andrėj Frolov, kuris su 
grupe kitų negavusių išvykimo

tame romane jis išdrįso pakriti
kuoti komunistines negeroves, 
įvykius ir reikalavimus pavadinti 
tikraisiais vardais. Nors to roma
no siužetas imtas iš vokiečių 
okupacijos laikotarpio, tačiau ir 
komunistinei santvarkai nesto
koja atviresnės kritikos. O roma
nu “Chameleono spalvos” J. 
Avyžius išdrįso parodyti komu
nistinės ideologijos išauklėtus 
“naujuosius” žmones, visą jų 
moralinį menkumą, siaurą karje
rizmą ir naudojimąsi “naujosios 
klasės” privilegijomis. Dar pla
tesnį sovietinio gyvenimo vaiz
dą atskleidė plačios apimties 
romanas “Degimai”. Taigi J. 
Avyžius yra iškilus beletristas,

lt Kronikos
(atkelta ii 1 psl.)

mėnesius. Beje, ir su rusiškais 
laiškais ne ką geriau. Pavyz
džiui iš Kauno balandžio 7 laišką 
gavau gegužės 19, nors vietinio 
pašto antspaudas žymi balandžio 
12. Ta proga administracijos 
klausiau, gal jie rusiškus laiškus 
ėmė versti į lietuvių kalbą, nes 
dėl lietuviškų laiškų ilgos kelio
nės teisinosi, esą juos reikia iš
versti į rusų kalbą.

šiandien švenčiu šilines. Ir aš 
mintimis prie tų akmenų, prie 
kurių jau keturis šimtmečius

ką ir badavo nuo gegužės 10. Li
kusieji pasiryžę badauti iki mir
ties. Jų tarpe yra ir muziko Aloy
zo Jurgučio žmona Marija Jurgu- 
tienė.

gastroliavo 
Maskvoje; Leningrade S. Racti- 
maninovo kūrinių programai di
rigavo J. Aleksa, dainavo A. Mar
kauskas. Smuikininkas R. Kati
lius su pianiste L. Lobkova kon- 

. certavo .Suomijoje ir Alžire- Lie
tuvos kvartetas net buvo pa
siųstas į Kubą. Vargonininkas 
L. Digrys vargonavo Leningra
do Glinkos kapelos salėje, var
gonininkas G. Kviklys vargonavo 
Lvove, Donecke ir Kijeve, V. 
Survilaitė — Alma Atoje. Daini
ninkai R. Maciūtė, J. Jocys ir V. 
Noreika po kelis koncertus su
rengė Leningrade. Net džiazo 
trio koncertavo Leningrade. 
Sunku atspėti, koks tikslas to
kių dažnų gastrolių ne Lietuvos 
miestuose. Atrodo, kad norima, 
jog didieji muzikos žmonės savo 
tėvyne laikytų plačiąją “taryba 
nę” šalį.

— Nusipelniusių meno vei
kėjų sovietiniai titulai suteikti: 
dail. Aldonai S kirutytei it muzi
kologui Vytautui Venckui.

— Gegužės viduryje mirė Vil
niaus universiteto istorijos ka
tedros docentas istorijos moks
lų kandidatas Jonas Dobrovols
kis. Jis buvo ir Liet. Mokslą 
Akademijos istorijos instituto 
tarybos narys. Taip pat mirt 
buvęs dramos aktorius veteranas 
Leonardas Staneika.
*■ — Spaudos žiniomis, lietuvi!-

cijomis numatomas netrukus ii* 
leisti suomių kalba. Pasakas iš
vertė suomė vertėja Kirsti Maria 
Sirate.

— Gegužės 14 Rygoje mirt 
Latvijos lietuvis kalbininkas Al
fonsas Grigelionis. Buvo baigęs 
Rygos lietuvių gimnaziją ir Jel
gavos mokytojų institutą. Moky
tojavo lietuvių mokyklose Latvi
joje. A. Grigelionis yra vienas iŠ 
lietuvių-latvių ir latvių-lietuvių 
žodynų (1964, 1977) paruošėjų. 
Taip pat į latvių kalbą yra 
išvertęs J. Mikelinsko, V. Bub
nio, V. Sirijos Giros, R. Lankaus
ko, V. Dautarto, V. Miliūno, 
A. Pociaus kūrinių.

Man per visus prabėgusius 
metus sekėsi gerai. Nepakartoja-- 
mai gražų įspūdį paliko per 40* 
vagišių ir kitokio plauko bendro 
likimo žmonių, kurie, mirus po-

tėjui ir poetui Alekaui. Choli
nui sukako 70 metų amžiam. 
Gimęs 1912 Jonavoje, baigęs 
Kauno Aušros gimnaziją ir Kau
no universiteto humanitarinių 
mokslų fakultetą, studijas dar gi
lino Sorbonos ir Grenoblio uni
versitetuose. Išmoko daug kalbų: 
graikų, lotynų, vokiečių, prancū
zų, rusų, lenkų, anglų, italų, 
ispanų. Daugelio kalbų mokėji
mas ir literatūrinės studijos A. 
Churginą padarė vienu žymiau
sių grožinės literatūros vertėjų į 
lietuvių kalbą. Geriausi A. Chur
gino vertimai yra W. Goethės 
“Faustas”, Al. Dantės “Dieviš
koji komedija”, beveik visi Šeks
pyro veikalai, Bairono, Bumso, 
Keatso, Heinės, Šilerio, Bod- 
lairo, V. Hugo, Heidertiiro, Ser- 
vantes, Kalderono, Moljero, A. 
Puškino kūryba. Daugumas A. 
Churgino vertimų beveik pri
lygsta originalą. Jis ir pats kuria NEW JERSEY, NEW YORK — “Ltatuvos Atehnlnknar, Mtad. WEVD 
eilėraščių: yra išleisdinęs
kelis rinkinius. Vartoja tradicinę 
klasinę eilėraščio formą, tačiau 
jo poezijoje yra daug knyginių 
motyvų, šaltoko mąstymo, sau
sokų apibendrinimų: Jo tikri 
nuopelnai lietuvių literatūrai — 
geri gausūs vertimai.

— Kupiškėnų senovinių ves
tuvių ansamblis dar tebeveikia.

d tatai, Incoma Tax pHdymaa. (staiga vaHcia naujo! vtaioj — OHLERT* 
RUGGIERE, lito, 49-11 Jamalca Ava., Woodhav«n, N.Y. Tetot. 447-2323 
(namų telef. 447-4477). (ateigoi kreipiantis paminėti, kad esate ąr 
norite bfltl J. AndrtUtto ItfįOTtels. - • - .

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Wlntor Gardon Tavam.

rūšlos lietuviškas maistas prieinama kaina.
__________ —— ----- 1 —*
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — SHvar Bali Baltinę Co. Ltetavltta Ir 
ouropietiika duona ir pyragai, frantams, vostuvSms bal pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, ssv. — 43-04 Junction BlvdM Corons, 
Ousans, N.Y. 11344. Telef. 774-5154.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — W1CN ML5 FM.

234 Sunltt Dr., Watehung, NJ. 07040. Telef. (201) 753-5430.

N. Y. 11304. Tai. 212 229-0134.

■ LIETUVtSKO STS.1AUS PAMINKLAI

vestuvės” vaidino 500-ąjį kartą.

—Pavergtos Lietuvos komu
nistinėje spaudoje labai džiau-

bo “savanoriška” talka. Talkoje 
visoje Sovietįjoje dalyvavę 155 
milijonai dirbančiųjų. Penkme
čio fondui įteikta 180 milijonų 
rublių, o gaminių pagaminta už 
908 milijonus rublių. Pinigai bū
sią panaudoti vaikų apsaugai ir 
karo bei darbo veteranų medi-

PrrN.

BALTIMORE, MD
Juozas Mačys, ankstesnės kar

tos lietuvis, po sunkios ligos 
mirė gegužės 22 Šv. Agnietės 
ligoninėj. Juozas daugelį metų 
buvo prekybininkas ir importuo
davo maisto produktus. Velionis 
buvo malonaus būdo žmogus, 
susipratęs lietuvis, paremdavo 
lietuviškus reikalus. Šv. Alfonso 
bažnyčią uoliai lankė ir rėmė. 
Gedulingos mišios už jo sielą 
aukotos šv. Alfonso bažnyčioj 
gegužės 25. Palaidotas Loudon 
Park kapinėse. Nuliūdime liko

piežiui Pauliui VI, prašė manęs 
papasakoti apie popiežius, o 
paskui išaiškinti skirtumą taip 
katalikų ir stačiatikių. Ir aš, rem
damasis rusų filosofu Vladimiru 
Solovjovu (1853-1900), kurio 
mintys jiems turėtų būti arti
mesnės , stengiausi išpildyti jų 
prašymą. Kaip jie visi nutildavo 
ir ištisas valandas su didžiau
siu žingeidumu klausydavo, 
paskui mane apipildavo klausi
mais. Ir niekados nepamiršiu, 
kaip jų keletas, susimetę kam-_____  _______ ______ _
pan, ardė nailoninę kojinę ir vr- serys Emilija ir Margarita, anfl- 
są popietę kažką griūsė. Po va- kai ir drangai
karienės jie man įteikė iš tų Bertha Vilčmškienė, nors ir 
siūlų numegztą kryželį, dėkoda- lietuvių kilmės, leido vaikus į 
mi už -žinnj pasidalijimą Gal~ Alfonso mokyklą, dalyvauda- 

vo pamaldose Šv. Alfonso baž
nyčioj. Ji po ilgos ligos mirė ge
gužės 22. Palaidota gegužės 26 
Lawn Crest Memorial kapinėse 
po mišių šv. Alfonso bažnyčioj. 
Nuliūdime liko vyras Kazimie
ras, dukros Marija, Kotryna, Ve
ronika, Birutė ir Pranciška, anū-

karienės jie man įteikė iš tų

gyvenime brangesnės dovanos 
ir nebuvau turėjęs.

Vargšai žmonės, kurie alksta ir 
trokšta tiesos! Ir koks sunkus jų 
žemės kelias."

* 1

rus

vyks birželio 10-19. Maldos bus 
kalbamos prieš vidurdienio 
miltas, šv. Jonas Neumanas šv. 
Alfonso bažnyčioj klebonavo 
1851-52.

PRI4TĄfp88l I VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERŠEY iRCONNECTiČUt VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE SV. JONO KAPINIŲ.

rasolipo
66-86 80 ST, MIDDLE VILLAGE, OUEEMS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ
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NAUJAS DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr.DonatasAJaksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

110-06 Myrtte Avonuo 
Rlchmond HM, N.Y. 11419

žiavimas Jamalca Ir Myrtle Ava. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir ieėtadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kalnas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

1982 
KELIONĖS Į LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTU INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
2129 KNAPP STREET
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KAI SAULUTĖ PADANGĖMIS RITINĖJASI
Reportažas Ii Washlngtono

Bendruomenei nėra pabaigtuvių
Tautinio susipratimo valandų- mais, kuriem apskritai žmonės velande, Detroite, New Yorke, „

pavojais ir galimybėmis. Kal
bant apie nutautintą Lietuvoje, 
turima galvoje svetirųa prie
spauda, kuri vykdo nutautinimą. 
To okupuotiem lietuviam gre
siančio pavojaus išeivijos lietu
viam nėra. Jiem gresia betgi ki
tas pavojus — savanoriškas nu- 
tautimas. Atitrūkus nuo gimto
sios žemės, pamažu atitrūkstama 
ir nuo savo tautos. Šiai grėsmei 
išvengti talkon eina tautinė 
bendruomenė.

Susibūrimas į tautinę bend- 
ruomenę lieka viena iš reikš
mingiausių priemonių išlikti gy
viem ir ištikimiem savai tautai. 
Kai laisva valstybė yra tautai tik
riausia išlikimo ir gyvybės ga
rantija, svetur didžiausią reikšmę 
turi tautinės bendruomenės.

Sava lietuviška bendruomenė, 
kuri telkia lietuvius svetur vie
nam bendram tikslui, yra nepa
vaduojama. Ne tiek svarbu, ko
kiom formom reikšis bendruo
meninis gyvenimas, kiek svarbu, 
kad lietuviai jaustų bendruome
ninį ryšį, vienas kito priklauso-

Amerikoje gyvenusi lietuvis- 

organizacijas, , parapijas. Tai 
buvo jų bendruomeninės formos. 
Daugiau organizacijų atsivežė 
naujieji ateiviai. Su tais naujai
siais ateiviais atėjo ir Lietuvių 
Bendruomenės, kaip visuotinės 
organizacijos, mintis. Savo esme 
ši idėja išeivijoj daug nesiskiria 
nuo valstybės idėjos laisvame 
krašte.

Lietuvių Bendruomenė nesi
kėsino ir nesikėsina prieš jo
kias paskiras organizacijas. Patir
tis pakartotinai rodo, kad Lietu
vių Bendruomenės idėja gaji. 
Gajesnė už daugelį kitų organi
zacijų. Gąjesnė pasirodė ir vei
kimu ir net visuotiniais rinki- 

MhN •B11-BB37
■

Tūkstančiai Lietuvių Bendruo
menės rinkimuose rodo tą akty
vų branduolį Lietuvių Bendruo
menėj esant didesnį nei bet kur 
kitur.

Lietuvių Bendruomenė sėk
mingai veikia jau 30 metų. Kai 
kuriose lietuvių kolonijose ši 
sukaktis jau atšvęsta, kitur, kaip 
pav. New Yorke, rengiamasi 
atšvęsti šį rudenį.

Centrinis JAV Lietuvių Bend
ruomenės 30 metų sukakties mi
nėjimas surengtas balandžio 16- 
18 Detroite, kur yra susibūrusi 
dabartinės JAV LB krašto valdy
bos narių didesnė dalis.

Detroito minėjime {glaustos ir 
įspūdingos pamaldos Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijos baž
nyčioje. Viskas vyko sklandžiai. 
Po prel. Jono Balkūno, PA., pui
kaus ir patriotinio pamokslo prie 
altoriaus buvo nešamos aukos. 
Jautrios procesijos gale pasirodė 
dabartinis JAV Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdybos pirmi
ninkas Vytautas Kutkus, nešąs 
varpų vainiką. Nuo pulpito gi 
pasigirdo baisi ištarmė: “Pabaig- 

niariof kad jo bendtuomeninč 
giesmelė Jau sugiedota, tai čia 
jau jo privatus reikalas. Tačiau 
Lietuvių Bendruomenei ir po 30 
metų veiklos jokių “pabaigtu
vių” nėra ir nebus! Nežiūrint 
įvairiausių puolimų Lietuvių 
Bendruomenei iš kitur, nežiū
rint jos pačtos kai kurių vadukų 
proginių nesiorientavimų, Lietu- 

vių Bendruomenė gyvuos ii 
klestės, burdama lietuviui 
bendriem lietuvybės išlaikyme 
ir tėvynei Lietuvai laisvės sie
kimo darbam. Niekas taip Lietu
vių Bendruomenės pabaigtuvių 
nelaukia, kaip Lietuvos oku
pantai. x

Washingtono K. Donelaičio lituanistinės mokyklos abiturienr 
tai, gegužės 23 baigę aštuntą skyrių. Iš k. mokyklos vedėja 
ir 8-to skyriaus mokytoja Angelė Bailey, Vida Vadopalaitė, 
Gema Benokraitytė, Andrius Landsbergis, Nida Mickutė 
ir Nida Cesonytė. Nuotraukoje trūksta istorijos mokytojo 
Aleksandro Radižiaus.

du saulėti sekmadieniai ba
landžio 25 ir gegužės 2 — bu
vo tikrai užimti, ir abu kartus lie
tuviškuose renginiuose susi
būrė tikrai gražūs Washingtone 
ir jo apylinkėse gyvenančių lie
tuvių būrys.

Balandžio 25 po mišių Lietu
vių misijos bažnyčioj Gos buvo 
aukojamos lotyniškai, nes lietu
vio kunigo šiuo metu sostinė 
neturi) parapijos salėj įvyko Wa- 
shingtonoK. Donelaičio lituanis
tinės mokyklos tėvų komiteto 
rengta pedagogo, kalbininko ir 
vieno didžiųjų bendruomeninin- 
kų a.a. Stasio Barzduko prisimi
nimo popietė.

Kai po tarnybos kiek pavėla
vę su bendradarbiu Romu Kas
paru atvykom į minėjimą, tiesiog 
nustebom radę pilnutėlę parapi
jos salę žmonių, pradedant Lie
tuvos atstovu Washingtone dr. S.

Bačkiu su žmona ir baigiant gy
vuoju lietuvių jaunimu. Nors už 
salės sienų padangėmis ritinėjo- 
si saulė ir gal ne vieną vi
liojo teniso aikštės, golfo laukai 
ar nuosavu laivu plaukiojimas 
Potamaco upe, tačiau pagarba 
tauriam lietuviui, kaip atrodo, 
buvo svarbesnė už savuosius 
malonumus.

Apie Stasį Barzduką, daugiau 

jo svečias rašytojas Vyt Voler- 
tas, atskleidęs nemažai įdomių 
minčių bei detalių, tačiau kaip 
man asmeniškai atrodo, nu
švietęs perdaug pesimistišką St 
Barzduko viziją dėl lietuvybės 
ateities išeivijoj. Kai St. Barz
dukas paskutiniais gyvenimo 
mėnesiais pora atvejų buvo gy
domas Washingtone, teko jį lan
kyti, kalbėtis, padaryti ilgus įra
šus magnetofono juostoj. Tie įra
šai liudija, kad St. Barzdukas 
dėl lietuvybės ateities išeivijoj 
nebuvo pesimistas, bet kaip tik 
optimistas. Jis net išvardindavo 
ilgą eilę savo buvusių mokinių, 
kurie savo vaikus išaugino tikrais 
lietuviais.

Toj pačioj parapijos salėj po 
rašytojo Vyt. Volerto kalbos ma
tėm kun. A. Kezio susuktą do
kumentinį filmą su St. Barz- 
duko gyvenimo ir darbų deta
lėmis, su kalbininko dr. P. Joni
ko, buvusio Ateitininkų federaci
jos vado dr. P. Kisieliaus ir ki
tų prisiminimais apie tą neuž
mirštamą lietuvybės apaštalą. Šį 
filmą savo mokiniam turėtų pa-

demonstruoti visos lituanistinės laitis dainavo apie pavasarį- 
mokyklos JAV ir Kanadoj. Tačiau Maironio pavasari vie

nintelis, kokio nebuvo anks
čiau — tai tautų pavasaris. Jo 
kūryba kartu surišta su vieta

St Barzduko minėjime buvo jo 
sūnaus architekto Arvydo 
Barzduko prisiminimų aki- — Lietuva, 
mirimą apie savo mirusį tėvą. 
Jos buvo tokios jautrios ir giliai Pristatyda

vedėjas J. Blekaitis jį apib&di- 
no kaip asmenį, kuris stovėjo 
prie Maironio karsto garbės sar
gyboj Kaune. A Vaičiulaitis 
Maironį apibūdino kaip istori
jos veiksnį, kaip žaizdrą lietuvių 
tautai, savo kalbos pabaigoj atvė- 

negu rašytojas Vyt Volertas. Ta- »vo P««es pergyvenimų,
— — - kaip Maironio giesmės, dainos ir 

eilės skamba dabarties Lietuvoj, 
kaip ten gerbiamas jo prisimini
mas.

Salėj dalyvių tarpe buvo ir bū
relis buvusių St. Barzduko mo
kinių .dar iš stovyklų laikų V. 
Vokietijoj. Jų nuomone, Arvydu 
Barzdukas nutapė žymiai tiks
lesnį Stasio Barzduko portretą

čiau, mano nuomone. Vyt Voler
to nutapytas St Barzduko, kaip 
bendruomenininko, portretas 
buvo taip pat tikslus, įdomus, 
išskyrus tas pesimistines mintis 
apie lietuvybės ateitį išeivijoj. 
O buvusieji mokiniai savo auk
lėtoją daugiau prisimena kaip 
mokytoją, kaip tėviškos širdies 
žmogų. Žodžiu, St. Barzduko 
minėjimo turinys buvo įvairus ir, 
pilnas.

Kitą sekmadienį, gegužės 2, 
saulutė virš sostinės ir prie
miesčių sodų vėl ritinėjosi visu 
skaistumu. Ar šiandien Washing- 
tono ir apylinkių lietuviai rink
sis į Latvių namų salę Rock- 
villės priemiesty paminėti lietu
vių tautos dainiaus Maironio jo 
mirties 50 metų sukakties proga? 
Minėjimo programos atlikėjų 
vardai, kuriuos iš anksto 
paskelbė minėjimo rengėja — 
LB Washingtono apylinkės val
dyba — tikrai įdomūs: reži- 
sorius ir poetas Jurgis Blekaitis, 
istorikas Vincas Trumpa, rašyto
jas Antanas Vaičiulaitis, jauno
sios kartos atstovai Jurgis B rado
nas ir Sigita Naujokaitienė ir 
jau išeivijos augintinis rašyto
jas Kazys Almenas.
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Artėjant minėjimo pradžiai, 
vėl nustembam: visos kėdės už
imtos, jaunimas neša ir stato 
glėbius papildomų kėdžių. Vei
dais palyginti jauna Washingto- 
no LB armija parodo tikrai en
tuziastišką susidomėjimą lietu
vių tautos dainiui, nors nema
žos dalies jų tais metais, kai Mai
ronis mirė, dar nebuvo šiame 
pasauly.

Po poetiško J. Šlekaičio įva
do pirmas apie Maironį, laiką ir 
vietą prabyla istorikas Vincas 
Trumpa, kilęs iš tų pačių Bety
galos apylinkių, kaip ir Mairo
nis. Pasak V. Trumpos, Done-

Dviejų valandų Maironio mi
nėjimas Washingtone buvo už
sklęstas poeto J. Blekaičio eilė
raščiu ir J. Bradūno bei S. Mau- 
jokaitienės kūrybiškai perskaity
tais Maironio eilėraščiais. Pas
kutinis programos dalyvis, rašy
tojas K. Almenas, kai biriuos 
Maironio eilėraščius įdomiai 
komentavo istorinėj plotmėj, pa- 
s kaitydamas paskirus jų punktus.

Tos dvi šventės, mintiniai, 
Washingtone buvo tikrai skaistūs 
žiedai, įsodinti pavasario grožy- 
bėn ir platybėm

VL.R.

Deportacija į Sibirj. Šią 
nuotrauką kadaise įsidėjo 
vokiečių spauda, ratydauna 
apie partizaninį karą Lietu
voje ir išvežimus į Sibirą.

VIKTORAS GIDŽIŪNAS, OFM

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
ĮTAKA JO LAIKAMS
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Dėl to, artėjant mirčiai, kai 

prie jo lovos atsiklaupė brolis 
Elijas, jis, ant jo galvos uždėjęs 
dešinę ranką, jį laimino kaip 
savo ordino generolą, sakyda
mas: “Tave, Sūnau, laiminu vi- 

• šame ir už viską. Kaip tavo val
džioje Aukščiausias palaimino 
mano brolius ir sūnus, taip, per 
tave ir tavyje aš laiminu juos 
visus. Tave laiminu, kaip galiu, 
o tai, ko negaliu, tepadaro tas, 
kuris viską gali. Dievas teprisi
mena tavo dirbus ir tavo veiks
mus, ir teisiųjų atlyginime te
būna skirta tavo dalis”. Tai 
buvo švelnus pripažinimas ne
paprastų Elijo gabumų, kaip or
ganizatoriaus ir vadovo, bet kar
tu buvo ir įspėjimas dėl atsa
komybės už atliktus darbus Die
vo teisine.

Palaiminęs brolį Eliją, jis pa
laimino ir savo pirmgimį brolį 
Bernardą, sakydamas: “Telaimi
na tave Amžinasis Tėvas. Kadan
gi tu esi šio ordino pirmgimis, 
dėl to tu buvai išrinktas duoti 
evangelinio gyvenimo pavyzdį, 
siekiant Kristaus neturto. Tu dėl 
Kristaus meilės ne tik išdalijai 
vargšams visus savo turtus, bet 

ir save patį, kaip malonią auką, 
jam paaukojai. Būk palaimintas 
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
ir mano amžinu palaiminimu. 
Būk palaimintas uolume, pasto
vume, budėjime, gyvenime ir 
mirtyje- Ir aš noriu, kad kiekvie
nas, kuris bus generaliniu mi
nistru, gerbtų brolį Bernardą, 
kaip mane patį”. Paskui palai
mino visus kitus jam tarnaujan
čius brolius.

Tada Pranciškus prisiminė 
ponią Jokūbą Settesoli, gyve
nančią Romoje, kuri galbūt neži
nojo apie jo sunkią ligą. Ji jam 
buvo daug padėjusi lankantis 
Romoje; pagamindavo jam dra
bužius ir vaišindavo savo iškep
tais saldžiais pyragaičiais. Rei
kėjo ir ją palaiminti, dėl to bro
liui Leonui tarė: “Ponia Jokūbą 
Settesoli, maloni mūsų ordinui, 
labai nusimintų, jei sužinotų 
apie mano mirtį ir, man mirš
tant, nedalyvautų. Parašyk jai, 
kad tuoj atvyktų, nes, jei atvyks 
po šeštadienio, manęs jau gyvo 
neberas. Atvykdama tegul atsi
gabena drobulę mano kūnui su
vynioti ir tų pyragaičių, kuriais

mane vaišindavo Romoje”. Čia
sustojo diktavęs laišką, nes po
nia Jokūbą su dviem sūnum 
atvyko ir atsinešė viską, ko jis
prašė. Jo pageidavimu ji buvo į- 
leista į klauzūrą, o jis, paraga
vęs pyragaičių, ją palaimino. Ta
da jis atsiminė seserį Klarą ir pa
siuntė brolį jai pasakyti, kad ji 
neliūdėtų negalėdama šią valan-

§v. Pranciškaus žaizdų gavimas. Dali. P. Lorenzetti pa
veikslas apatinėje šv. Pranciškaus bazilikoje

dą jo pamatyti, bet ji ir jos se-
serys jį pamatys vėliau ir bus 
suramintos.

Reikėjo dar atsisveikinti ir pa
gerbti savo sužieduotinę Neturto 
Ponią, kuriai visą gyvenimą rite
riškai buvo ištikimas. Kaip prieš 
20 metų, visko išsižadėjęs nuo

gas, buvo vyskupo apsiaustu 
pridengtas, taip dabar nuogas 
norėjo pasitraukti iš šio pasau
lio. Dėl to nusivilko drabužius 
ir paprašė paguldyti jį ant že
mės. Ir taip gulėdamas, kaire 
ranka pridengęs šono žaizdą, 
tarė: “Aš jau atlikau savo parei
gą. Kristus teišmoko jus ją atlik
ti”. Tada brolis gvardijonas, at
spėdamas Pranciškaus mintį, at
nešė jam apatinį abitą, kelnes ir 
kepurę ir tarė: “Aš tau pasko
linu šiuos drabužius, bet po pa
klusnybe uždraudžiu kam nors 
juos atiduoti, nes jie nėra tavo 
nuosavybė”. Šiuo veiksmu jis 
pakartojo vyskupo veiksmą, kai 
jis savo apsiaustu pridengė nuo
gą Pranciškų.

Po pakartotų sužieduotuvių 
Pranciškus jautėsi laimingas ir, 
garbindamas Dievą, leido save 
aprengti gvardijono paskolintais 
drabužiais. Paskui tėviškais žo
džiais ragino mylėti našle lie
kančią Neturto Ponią, ir prašė, 
kad, jam mirus, jį nuogą vėl 
paguldytų ant žemės ir tiek laiko 
laikytų, kiek reikia nueiti vieną 
mylią.

Penktadienį, spalio 2 d., po di
deliuose skausmuose praleistos 
nakties atsisėdo ant čiužinio, 
prašė atnešti duonos ir sulaužy
ti ją gabalėliais. Paskui, ją pa
ėmęs, padalijo broliams, kad ir 
jis, kaip Kristus, mylėjęs savuo
sius, paliktų jiems meilės atmi
nimą. Šeštadienį, spalio 3 d., 
artėjant saulėlydžiui, prašė pa
skaityti iš šv. Jono Evangeli

jos Kristaus kančios aprašymą 
(Jon. 13). Jį perskaičius, pats už
vedė 141 psalmę “Savo balsu 
aš tave šaukiu, Viešpatie” ir, už
baigęs paskutinę eilutę “Manęs 
laukia teisieji, kol man atsily
ginsi”, mirė. Jį mirusį, būriais 
atsklidusios, atsisveikino kregž
dės.

Laidotuvės įvyko sekmadienį, 
spalio 4 d. Jo kūną įšv. Jur
gio bažnyčią lydėjo broliai, ku
nigai ir didelė minia žmonių. 
Pakeliui laidotuvių procesija už
suko į Šv. Damijoną kad šv. 
Klara ir jos seserys galėtų at
sisveikinti savo dvasios tėvą. 
Paskui, kaip šv. Bonaventūra 
rašo: “Buvo atneštas į Šv. Jur
gio bažnyčią ir garbingai palai
dotas. Toje vietoje, kur mažas 
būdamas mokėsi, kur pradėjo 
pamokslus sakyti, ten ir pra
džioje ilsėjosi” (Legenda maior, 
C. XV). Atlikus reikalingų šven
tumo tyrinėjimą popiežius Gri
galius IX (buvęs Pranciškaus ir 
jo ordino globėjas, hrdinolas 
Ugo linas) pats atvyko į Asyžių 
ir 1228 m. liepos 16 d. Pranciš
kų paskelbė šventuoju. Tada 
popiežius broliui Elijui, ordino 
generolui, pavedė šv, Pranciš
kaus garbei pastatyti didingą 
baziliką ir pats pašventino ker
tinį akmenį. Pastačius apatinį 
bazilikos aukštą, 1230 n. gegu
žės 25 d. į ją buvo perneštas 
ir jos rūsyje buvo palaidotas šv. 
Pranciškaus kūnas.

(Bhj daugiau)



Dr. Jonas Genys, Marylando

tfjcj (Hamburge ir Kassely).

Taip pat jis rūpinsis reprezen
tuoti Ameriką, kooperuojant su

mai ir panaudojimas”. Po jo pa
skaitos buvo priimta rezoliucija 
įsteigti visos Amerikos dendro- 
genetikos komitetą. Tam atlikti 
buvo pakviestas dr. Genys ir dr. 
S. Krugman (tyrimų vyriausias 
direktorius). Susirinkime, be ko
miteto narių, dalyvavo specialūs 
atstovai iš mokslo akademijos, 
Rockefellerio fundacijos ir vals
tybės departamento. Po susirin
kimo Amerikos Balso tarnauto
jas J. Bradūnas turėjo su dr. 
Geniu ilgą pasikalbėjimą ir per
davė jį tiesiog į Lietuvą.

Pirmame šio komiteto posėdy 
dr. Genys skaitė paskaitą "Den-

SS

I VALSTYBĖS MOKSLO KOMITETĄ
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iš Baltųjų Rūmų pranešimą, kad 
yra paskirtas į viso krašto auga
lų genetikos turtų komitetą — 
National Plant Genetic Resour
ces Board. Agrikultūros depar
tamento sekretorius dr. J. Block 
atsiuntė specialų atestatą, kur 
rašoma, kad, dirbdamas šiame 
komitete, dr. Genys pasitarnaus 
visos Amerikos ir visos žmoni
jos gerovei. Taip pat dr. Genį 
sveikino JAV prezidento įstaigos 
specialus direktorius dr. M. Far- 
rell ir Marylando universiteto 
prezidentas dr. J. Toli.

Į komitetą buvo parinkti žy-, 
miausi federalinės valdžios, 
valstijų ir korporacijų mokslinin
kai. Tik penkių valstijų moksli
ninkai buvo pakviesti atstovauti 
visom 50 valstijų. Komitetas bus 
kompetentingas nustatyti gai
rėm, kaip ir kur bus panaudo
ti milijoniniai fondai augalų ap
saugai ir moksliniam tyrimam.

Prof. dr. J. Genys, lankyda
masis Japonijoje, turėjo pro
gos susipažinti su Japonijos 
princu ir princese. Nuotrau
koje jis kalbasi su sosto prin
cese Michiko.

Dr. Genys pasiekė aukščiau
sią savo profesijos laipsnį, atsi
rasdamas šalia kitų mokslininkų, 
kurie nustato viso krašto moksli
nes gaires. Cumberland News 
(1982.IV.8) iškėlė šį faktą pir
muose puslapiuose, duodamas 
antraštes “Genys Named to 
Scientific Board” ir “\Vhite

turėjo progą asmeniškai susitik
ti ir pasikalbėti su būsimu Ja
ponijos imperatorium princu 
Akihito ir su princese Michiko. 
Jo nuotrauka su princese buvo; 
įdėta į Cumberland News, ir 
buvo aprašyti jo kelionės į Japo
niją įspūdžiai bei atlikti darbai.

Lietuvių visuomenė žino apie 
dr. Genio atliktus ir atlieka
mus darbus lietuvių organizaci
jose. šiuo metu jis atstovauja 
Amerikos Lietuvių Tarybai ir 
JAV Lietuvių Bendruomenei, 
kaip abiem organizacijom priim
tinas Lietuvos atstovybės rūmų 
restauravimo komiteto pirmi
ninkas. 1973 dr. Genys buvo IV 
pasaulinio Lietuvių Bendraome- 
nis seimo komiteto pirmininkas. 
Taip pat buvo Lietuvių Tarybos 
atstovas Helsinkio ir Madrido 
konferencijose. A.D.

LMK Federacijos Hartfordo klubo narės ir jų dukrytės balandžio 18 surengtoje madų parodo
je pasirodė su savo siūtais ir megztais drabužiais; I-oje eilėje viduryje Gintarė Tijū- 
nėlytė ir Julytė Heslin; II-oje eilėje — pranešėja Ada Ustjanauskienė, modeliuoto
jos — Dalia Dzikienė, Regina Zabulytė, Rima Dzikienė, Birutė Zabulienė, Marytė 
Serkšnaitė-Heslin ir Stasė'Gečiauskienė. Nuotr. A. Dziko

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
RINKIMŲ REZULTATAI 
VID. VAKARŲ APYGARDOJ

TARĖSI VIDURIO 
LB ATSTOVAI

Vidurio Vakarų LB apygardos 
atstovų suvažiavimas Chicagos 
Jaunimo Centre vyko balandžio 
25. Prasidėjęs 9 vai. ryto, užsi
tęsė iki 3:30 vai. popiet.

Pirm. Kazys Laukaitis, atidaręs 
suvažiavimą, į prezidiumą pa
kvietė A. Katiliškytę, L Šoliū- 
ną, D. Valentinaitę, R. Nemic- 
ką ir S. Jokubauską, PLB valdy
bos narį A. Juodvalkį ir Pasau
lio Lietuvių Dienų rengimo 
kom. pirm. dr. A. Razmą.

Sekr. A. Katiliškytė perskaitė 
sveikinimus raštu, o taip pat ir.

VAKARŲ

AR ŽINOTE, KAD
... Amerika yra pasirašiusi su 

Sovietų Sąjunga slaptą sutartį 
persekioti Amerikos piliečiam? 
Šios sutarties pasekmėj Lietuvoj 
gimusiam Amerikos piliečiui 
valdžia gali atimti Amerikos 
pilietybę ir jį deportuoti.

.. . Šiom bylom vesti Ameri
ka remiasi bolševikų pateiktais 
suklastotais dokumentais bei 
pribaugintais liudininkais? 
Amerikos “Ypatingų Tardymų 
Įstaiga” — “Office of Special 
Investigations” ir Amerikos teis
mai laiko tokius liudijimus bei 
dokumentaciją patikimais./Ap
kaltintasis neturi galimybės tin
kamai apsiginti prieš neteisybę.

___ Apkaltintasis gali būti nu
teistas be gynėjo advokato? Teis
mas, kuris įpareigotas paprastam 
žmogžudžiui parūpinti gynėją, 
mūsų atveju tam neįpareigotas. 
Apkaltintasis neturi teisės reika
lauti prisiekusiųjų teismo (jury 
trial), kai jam gresia pilietybės 
atėmimas.
... Visa tai paneigia Pabalti

jo okupacijos nepripažinimą? 
Slaptoji sutartis su sovietais su
daro naują Molotovo-Ribbentro- 
po paktą.

GELBĖKIM NEKALTUS 
ASMENIS

“Americans for Due Process” 
— amerikiečiai, susirūpinę tei
singu procesu, yra lietuviai, lat
viai, estai, ukrainiečiai bei kiti, 
susiorganizavę pasauliui ati
dengti neteisėtą ir klastingą 
Amerikos sutartį su sovietais, 
kuri paneigia piliečių teises ir 
sovietų okupacijos nepripažini
mo principą.

Si organizacija darbuojasi, kad 
būtų pakeisti imigracijos bei įpi— 
lietinimo įstatymai, kurie diskri
minuoja lietuvius ir kitus. Tai 
vėliausia kova prieš okupantą, 
kuri turėtų mum visiem rūpėti.

Gelbėkim nekaltus asmenis, 
pakliuvusius į bolševikų pink
les! Jūsų parašas po šiuo atsi
šaukimu bus pateiktas JAV 
kongresui ir kitom instancijom. 
Jūsų aukos reikalingos mūsų 
visų bendram, gyvybiniam rei
kalui! Čekius rašyti: Ameri
cans for Due Process; siųsti 
šiuo adresu: Americans for Due 
Process, P.O. Box 85, Wood- 
haven, New.York 11421.

išsamų pereito suvažiavimo pro
tokolą.

Sudarytos 4 darbo komisijos: 
registracijos, mandatų ir balsų 
skaičiavimo, nominacijų ir rezo
liucijų. Pirm. K. Laukaitis pa
darė gana platų veiklos praneši
mą ir perskaitė ižd. Lino Šoliū- 
no pranešimą. Pajamos: likutis 
iš 1981 — 1,016.87 dol., metinės 
pajamos — 7,966.79 dol. Išlaidos 
— 5,530.14 dol. Likutis — 
3,453.52 dol.

Algis Regis pranešė apie Šv< 
Kazimiero lietuvių kapinių da-> 
bartinę padėtį. Daug atsiekta*;, 
bet dar daugelis dalykų nėra 
tvarkoma pagal tikinčiųjų lietu-: 
vių pageidavimus.

Švietimo Tarybos pirm. Juo
zas Plačas pranešė, kad apy
gardoj veikia 11 lituanistinių 
mokyklų su 117 mokytojų. JAV 
iš viso yra 32 lituanistinės* mo
kyklos.

Po pranešimų vyko neilgos 
diskusijos. Po to atsistojimu pa-

ST. PETERSBURG, FLA.

gerbtas ką tik miręs kardinolas
J. Cody.

Pirm. K. Laukaitis įteikė spe
cialius žymenis LB darbuotojam, 
kurie jų negalėjo patys atsiimti 
LB suvažiavime Detroite.

Apylinkių valdybų pirmi
ninkai arba jų atstovai patei
kė savo veiklos pranešimus. 
Pranešimų būta iš 10 apylinkių.

Registracijos komisijos pirm.
K. Barzdukas paskelbė, kad 
suvažiavime dalyvauja 105 at
stovai ir 5 svečiai.

Po valandos pietų pertraukos 
suvažiavimas buvo tęsiamas to
liau.

Mandatų komisijos pirm. 
Adolfas Šimkus pranešė, kad į 
apygardos valdybą sutiko kandi
datuoti K. Laukaitis, A. Katiliš- nė Aleksandra 979, Kairys Ana

tolijus 954, Juodelis Bronius 913, 
Rastenytė-Lapinskienė Laima 
769, Jokubauskas Stasys 740.

It rajonu ^-'Vihitiehė Birii- 
tė 287, Janušonis Vytautas 237, 
Ambrazaitis Kazys 210, Pliura 
Ramutis 192, Domarkas Kazys 
151.

III rajone — Reškevičius Al
binas 169, Antanėlis Algimantas 2532 (I rajone 1953, II — 403, 
137.

Kandidatai į PLB seimą gavo 
balsų: I rajone — Kisielius Pet
ras 1436, Razma Antanas 1311, 
Kaunas Ferdinandas 1122, Ša- 
rauskas Jurgis 1118, Dranga 
Mykolas 1108, Laukaitis Kazys

kytė, M. Jakaitis, R. Nemickas, 
V. Garbonkus, L. Šoliūnas, R. 
Šoliūnaitė. Suvažiavimas dar 
pasiūlė K. Domarką ir K. Sužie
dėlį. ; <

Slaptuose balsavimuose į val
dybą išrinkti visi, tik kandida
tais liko R. Nemickas ir K. Do
markas.

Kontrolės komisija: Julius Ba
lutis, St. Jokubauskas ir Dan
guolė Valentinaitė.

Rezoliucijas perskaitė Juozas 
Masilionis, ir suvažiavimo daly
viai jas priėmė. Suvažiavimas 
baigtas Lietuvos himnu.

A.P.B.

Kandidatai į JAV LB krašto ta
rybą gavo balsų: I rajone — Ki- 
sieius Petras 1570, Razma Anta
nas 1485, Šoliūnaitė Rasa 1419, 
Sakadolskienė Emilija 1379, 
Dranga Mykolas 1347, Barauskas 
Jurgis 1343, Kaunas Ferdinan
das 1332, Jasaitienė Birutė 1179, 
Borevičius Jonas 1176, Vindašie- 
nė Birutė 1169, Valentinaitė 
Danguolė 1139, Sušinskas Kęs
tuos 1127, Stončiūtė Loreta 
1125, Remienė Marija 1121, 
Garbonkus Viktoras 1081, Jakai
tis Modestas 1067, Likanderie-

1079, Janušąitis Jurgis 1042, Re- 
meikis Tomas 1041, Borevičius 
Jonas 1040, Jasaitienė Birutė 
973, Račkauskas Jonas 950, Vin- 
dašienė Birutė 943, Valentinaitė 
Danguolė 891, Remienė Marija 
820, Jakaitis Modestas 768, Doč
kus Kostas 760, Sušinskas Kęstu
tis 737, Kairys Anatolijus 689, 
Juodelis Bronius 685, Šoliūnas 
Jonas 622, Šlajus Juozas 
588, Jokubauskas Stasys 479.

II rajone — Vilutienė Biru
tė 237, Ambrazaitis Kazys 163, 
Pliura Ramutis 150, Domarkas 
Kazys 118, Nemickas Romual
das 67.

III rajone — Balčiūnas Pet
ras 145; Sklerys Jurgis 135?'

: Vid. Vakširų apygardoj f JAV'1 
LB X-tą tarybą balsavo 2556 
(I rajone 1950, II — 423, III — 
283). Negaliojančių kortelių 
buvo 22. z

Į PLB Vl-tą seimą balsavo

III — 176). Negaliojančių korte
lių buvo 72. :

Jei turi kokių lietuviškų spau
dos darbų, kreipkis į lietuvių 
pranciškonų spaustuvę Brook- 
lyne. Skambink 212 827-1350.

Klubo narių visuotinis susirin
kimas įvyko gegužės 1. Iš 444 
klubo narių atsilankė 96. Apie 
klubo nuveiktus darbus pranešė 
pirm. A. Armalis. Jis taip pat nu
sakė ir ateities planus. Iš savo 
veiklos sričių pranešimus pada
rė klubo ižd. J. Kirtiklis, sekr. A. 
Krulikienė, SPIFFS’o atstovė A. 
Kamienė ir revizijos komisijos 
vardu M. Ši Įkaitis.

Maironio minėjimas klube 
rengiamas birželio 26. Programoj 
dalyvaus aktorius Henrikas Ka
činskas iš Sunny Hills, Fla., vie
tiniai menininkai ir klubo 
choras. ■

Motinos dienos minėjimas, 
rengtas klubo vadovybės, įvyko 
gegužės 9 sekmadieninių pietų 
metu. Minėjimą pradėjo pirm. A. 
Armalis. Pagrindinį žodį apie 
motinas tarė mokytoja Rita Moor. 
Meninėj daly montažą atliko I.. 
Račinskienė, V. Lašinskas ir E. 
Bobelytė, įsijungiant dainomis 
klubo moterų chorai ir sol. O. 
Armonienei, vad. P. Armonui.

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS 1 LIETUVĄ IR 
(VAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokite* patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

®PACKAGE EXPRESS1TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10016. TEL.— 581-6500; 
581-7720. Siuntiniai siunčiami pt mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum-

■? * - . ! . .

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

AMERICANS FOR DUE PROCESS P.O. BOK 85 
WOODHAVEN, NY 11421

MOŠŲ SKYRIAI
Miami Beach, FU. 3313S-42S1 17 St.

gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Atidarytu kasdien nuo 9 valandos ryto Iki 6 valandos vakaro. Šežtadlenlais Ir 
sekmadieniais nuo 6 valandos ryto iki 4 valandos popiet

I am deeply disturbed that the United States 
Government is secretly toorking with Soviet authorities 
and is using unfair and unequal procedūros to strip 
Americans of their citizenship.

I believe that the laws of our country should be 
changed to insure naturalized Americans the rights which 
are guaranteed to all Americans under our Constitution. -

I, therefore, urge the U.S. Government to fully 
disclose any dealings with the Soviete and to grant 
naturalized citizens the šame rights native-bom citizens 
enjoy: the right to a jury trial, the right to legal counsel 
and the right to due process.

novaitė Modestienė. Minėjime 
atsilankė apie 360 žmonių.

ALR Katalikių Moterų Sąjun
gos 76 kuopos iškyla ir metinis 
susirinkimas įvyks birželio 30 
trečiadienį, 12 vai. Seminole 
Parke, 9-tame paviljone.

kalevičius 400, S. Velbasis

435-1654

BraeMya, N.T. 11218 - 485 McDonald Aven 
BofiUo 12, N.Y. — 701 FOmor Avenue •— 
Chicaso 22, !H. — 1241 No. Ashland Avenue

Nrtr Ytrh A *.T.

8864768

.... 825-1787 
311297-4898 

(116) 8454178

4764746
/ ■



ŠV. PRANCIŠKAUS JUBILIEJUS TORONTE

skirta 1000 dol.
Visas šios šventės pelnas, ski

riamas parapijos ir šeštadieninės 
mokyklos naujam stogui uždeng-

žymėjimus. Mokyklą baigė penki 
mokiniai. Mokyklai vadovauja 
Angelė Bailey.

Br. Budrifino vadovaujamas pa

mos giesmės, sukurtos įvairių

žodžius.
Po pamaldų pietūs ir parodų 

lankymas. Parodose dalyvauja: 
Jurgis šapkus, Jonas Andrašū- 
nas, Ilona Brazdžionienė, Kęstu- ______ ________________
tis Mikėnas, Giedrė Gustaitė, Danguolės Varnienės, yra pa- 
Julija šlapelytė, Henrikas Misiū
nas ir Elena Matulaitienė.

1:30 vai. popiet Marshall 
aukštesniosios mokyklos salėj 
koncertas. Programoj dalyvauja

............... . zimfero parapijos mokjddą, iš- 
dotai^amas Oum Razutienės ir rinkta mokslo metų

7__ ____ mokyklos motinų- klubo pirmi-
kviestas dalyvauti Australijos nin^e- LŽ.K.

Dana Stankaitytė ir Algis Grigas, 
pianistė Raimonda Apeikytė. 
Koncertas bus išpintas Bernardo 
Brazdžionio kūryba, kurią skai
tys ir pats autorius, Švenčius 75- 
ąjį gimtadienį.

6 vai. vak. viršutinėj parapijos

V. BANDŽIUUS—MAGISTRAS

Pietinės Califomijos univer
sitetas (U.S.C.) praėjusių metų 
gruodžio pabaigoje Vytui J. 
Bandžiuliui suteikė elektros 
inžinerųos magistro laipsnį. 
Elektronikos inžinerijos ba- 
Icalaureatą jis 1978 įgijo UCLA 
ainiv., bet magistro laipsnio siekti 
įstojo į USC, kurį prieš 22 me
tus chemijos bakalauro laipsniu 
baigė jo tėvas Ignas, o prieš 
trejus metus bakalaure iš biolo
ginių mokslų ir sesuo Elytė. 
Su šiuo universitetu Vytą siejo ir 
Įeiti sentimentai: jis gimė ir dalį 
vaikystės praleido gyvendamas 
jo kaimynystėje bei lankydamas 
šio universiteto pavyzdinę mo
kyklą.

Mokslas darbščiam Vytui se
kėsi. Sėkmingai baigęs Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos mo
kyklą, mokėsi Pater Noster vidu
rinėje mokykloje, kurią baigė 
aukščiausiais pažymiais. Įstojęs į 
UCLA inžinerijos skyrių, laimė
jo to universiteto garbės stipen
diją (Regęnt scholarship), o USC 
siekiant magistro laipsnio, jo 
darbovietė suteikė Vytui (fellow- 
ship) stipendiją.

Savas ir malonus jam ir lietu
viškas gyvenimas. Nuo pat ma
žens lankė ir sėkmingai baigė 
lituanistinę mokyklą, šoko tauti
nius šokius, dainavo jaunimo 
chore, dalyvavo skautų ir ateiti
ninkų organizacijų veikloje, reiš
kėsi jų stovyklose. Su “Spin
dulio” tautinių šokių ansambliu 
dalyvavo ir šoko net trijose tau
tinių šokių šventėse Chicagoje. 
Oalyvavo Los Angeles jaunimo 

“Viva Europa” pastatymo gast
rolėse kaip vienas šokėjų ir pra
nešėjas. Talkino ir religiniam 
gyvenime, sekmadieniais skai
tydamas lietuviškų mišių metu 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje.

Nesvetima Vytui ir lietuviškų 
visuomeninių organizacijų veik
la: buvo Alto Los Angeles sky
riaus vicepirmininku ir LB Los 
Angeles valdybos jaunimo sekci
jos pirmininku. Tris metus vado
vavo Lietuvių Jaunimo sąjungos 
Los Angeles skyriui. Šiuo metu 
Vytas dalyvauja vietos studentų 
ateitininkų veikloje ir yra vienas 
ii "Spindulio” jaunųjų tautinių 
tokių šokėjų mokytojų. Lietuviš
koje veikloje visuomet jautė pa

neatsisakinėjo.
Vyto atsiekimais džiaugiasi jo 

lirai Ignas ir Elena Bandžiuliai, 
lesvo Elytė su šeima, seneliai 
Juozas ir Elena Truškauskai, 
draugai ir artimieji.

jaunami inžinieriui linkima 
tolemė* profesiniame darbe ir 
lietuviškoje visuomeninėje veik
loje.

m

Toronte, Ont, Kanadoj, gegu
žės 9 buvo gražiai paminėtas šv. 
Pranciškaus 800 metų gimimo 
jubiliejus. Minėjimą suruošė 
pranciškonų vienuolyno virši
ninkas ir klebonas Tėv. Augusti
nas Simanavičius su vienuolyno 
kunigais, Prisikėlimo parapija, 
parapijos choru ir solistais. Iš
kilmėm pasiruošta dviejų vakarų 
susitelkimu ir sekmadienio pa
mokslais, susipažįstant su šv. 
Pranciškaus gyvenimu ir veikla.

Iškilmingas minėjimas buvo 
pradėtas 4 vai. popiet mišiomis, 
kurias koncelebravo kleb. Tėv. 
Augustinas Simanavičius, Lietu
vos Kankinių parapijos kleb. 
kun. Jonas Staškevičius, Tėv. 
Liudvikas Januška ir Tėv. Vikto
ras Gidžiūnas, kuris pravedė pa
siruošimo vakarus ir pasakė vi
sus sekmadienio pamokslus.

ŠV. PRANCIŠKAUS JUBILIEJUS 
ROCHESTERY

Jurgio lietuvių parapija Roches
tery, N.Y., kartu su klebonu 
— vienuolyno viršininku Tėvu 
Justinu Vaškiu, OFM, gegužės 
29-30 suruošė gražų šv. Pranciš
kaus Asyžiečio 800 metų gimimo 
sukakties minėjimą, susidedantį 
iš akademijos ir pamaldų.

Akademija įvyko gegužės 29, 
šeštadienį. Jos programoj buvo 
Tėv. Viktoro Gidžiūno paskaita 
“Ką šv. Pranciškus davė Dievui, 
žmonėm ir Lietuvai” ir Toronto 
Prisikėlimo parapijos choro, 
vadovaujamo muziko Vaclo
vo Verikaičio, bei solistų Justi
nos S riubiškienės, Algio Sima
navičiaus ir Vaclovo Verikaičio 
religinių giesmių ir pasaulinių 
dainų koncertas.

Gegužės 30, sekmadienį, iškil
mes padidino vietos vyskupo M. 
Clark atsilankymas. Jis vadovavo 
koncelebruojamom mišiom ir 
pasakė progai pritaikytą pamoks
lą. Trumpą lietuvišką pamokslė
lį apie šv. Pranciškaus meilę 
Dievui pasakė lietuvių pranciš
konų provincijolas Tėv. Paulius 
Baltakis.

Kartu su vyskupu koncelebra
vo provincijolas Tėv. Paulius 
Baltakis, Rochesterio lietuvių 
parapijos klebonas Tėv. Justinas 
Vaškys, Toronto Prisikėlimo pa
rapijos klebonas Tėv. Augusti
nas Simanavičius, Varpelio re
daktorius Tėv. Viktoras Gidžiū
nas, du svečiai pranciškonai 
konventualai ir du pasauliniai 
kunigai. Mišių metu giedojo To
ronto Prisikėlimo parapijos cho
ras su solistais Vaclovu Verikai- 
čiu, Justina Sriubiškiene ir Al
giu Simanavičium.

Kdncertui ir mišiom 
ponavo Paulius Vitas.

akom-

1976 rugpjūčio 26 Rochestery 

klebonas. Buvo išėjęs į pensiją 
ir gyveno Šv. Onos senelių na- 

nebuvo detaliai pažymėti kapo 

reikalas užsitęsė iki dabar.
Paminklo statymo iniciatyvos 

ėmėsi šv. Jurgio parapijos tary-

Mišių metu giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
V. Verikaičio. Po mišių įvyko šv. 
Pranciškaus mirties apeigos su 
specialiomis giesmėmis, kurias 
giedojo choras ir vienuoliai.

Po pamaldų salėj įvyko aka
demija. Pradžioj choras pagiedo
jo šv. Pranciškaus maldą ir jo 
mirties apeigų priegiesmį. Kle
bonui sukalbėjus šv. Pranciš
kaus' maldą, Tėv. Viktoras Gi
džiūnas skaitė paskaitą — “Pran
ciškonai Lietuvoj valstybės kūri
mosi pradžioj”, kurioj buvo at
skleista, kaip pranciškonai tuoj 
po šv. Pranciškaus mirties atvy
ko į Lietuvą, kaip joj misionie- 
riavo ir ją pakrikštijo. Antroj da
ly solistai Justina Sriubiškienė ir 
Algis Simanavičius ir choras, 
vadovaujamas V. Verikaičio, gra
žiai padainavo keletą lietuvių 
kompozitorių dainų.

das Liutkus. Iniciatyva pamink
lui statyti išėjo iš Šv. Vardo pa
rapijos vyrų draugijos.

Velionis pasižymėjo kilniais 
lietuviškais darbais. Daug buvo 
įdėjęs darbo ir pastangų, sudary
damas garantijas po II pasauli
nio karo atvykstantiem lietu
viam pabėgėliam. Jiem asmeniš
kai surasdavo ar padėdavo su
rasti darbus ir butus, padėdavo 
įsikurti.

Lietuvių, kuriem kun. J. Bak
šys pagelbėjo, šiandien yra Ca- 
lifomijoj, Floridoj ir net Kana
doj. Yra lietuvių, kurie atsidė
kodami norėtų savo auka prisi
dėti prie jam statomo paminklo. 
Čekius prašoma siųsti Šv. Jur
gio lietuvių parapijos vardu, pa
žymint, kad auka skiriama kun. 
J. Bakšio paminklui. Adresas: 
555 Hudson Avė., Rochester, 
N.Y. 14605.

Paminklas kainuos $1,600. Jį 
reikia pastatyti iki rugpjūčio 1. 
Aukas siųsti iki liepos 1. Au
kotojų sąrašai bus paskelbti.

Tėvo diena
Birželio 20 yra ruošiamas Tė

vo dienos minėjimas. Bendrus 
pusryčius organizuoja parapijos 
šv. Vaido draugija. Paskaitą 
skaitys buvęs mūsų parapietis 
Vincentas Wismanas. Pusryčių 
metu bus įteikta trofėja pasižy
mėjusiam parapiečiui. Praeitais 
metais tokia trofėja buvo įteikta 
Broniui Krokiui.

Mindauge Tamonio lituanisti
nė mokykla gegužės 22 baigė 
mokslo metus. Ta proga sekma- 

dos, kurių metu buvo meldžia
masi už Lietuvos mokyklose 

kiniai atliko poezijos, dai-

Po programos tėvų komite
tas susirinkusius tėvelius, sene
lius ir svečius vaišino kava ir so

Tėvų komitetui paskutinius 
dvejus ‘metas vadovavo Rota 

kytojai B. Kinkys ir Vyt" Žmui-

Helen Michalski lietuviškos tautodailės surengtoje parodoje 
Reno, Nevada.

GRAŽIAI REPREZENTUOJA LIETUVIUS

RENO, NEVADA

Helen Michalski (Matusevi
čiūtė iš Maspetho, kadaise pa
dėjusi atgaivinti Lietuvos vyčių 
41 kuopą, dalyvavusi tautinių 
šokių grupėje) dabar gyvena 
Reno, Nevada. Balandžio 31 
Nevados universitete buvo tarp
tautinė diena. Jinai toje parodo
je surengė lietuvišką skyrių, pa
naudodama savo-kolekcfjos daik
tus. Buvo išstačiusi gintarą, lino 
audinius, medžio drožinius ir ki
tą lietuvišką tautodailę. Pati 
buvo apsirengusi tautiniais dra
bužiais ir taip susilaukė daug 
dėmesio iš publikos. Ji daug 
kam papasakojo apie Lietuvą, jos 
žmones, istoriją, dabartinę oku
paciją. Visa jos paroda turėjo 
didelį pasisekimą.

Taip pat universitete buvo su
organizuota tarptautinė virtuvė. 
Ir čia ji pasireiškė su pasiseki
mu. Daugiausia pasisekimo su
silaukė jos pagaminti šalti barš
čiai ir cepelinai. Daug kas prašė 
receptų, kaip tuos valgius paga
minti.

Nors ten lietuvių gyvena la
bai mažai, bet ji gražiai atsto
vavo lietuviam. . «, .

Jos vyras Thomas Michalski, leisti gamtoj, savųjų ir pažįstamų 
kilęs iš Brooklyno, veikęs Lie
tuvos vyčių 41 kuopoje, daly
vavęs tautinių šokių 'grupėje, 
dabar yra universiteto regionali-

— Viktorija Kašūbai- 
tė-Matranga, daug ir sėkmingai 
dirbusi Skuodžio bylos garsini
me amerikiečių spaudoj, sutiko 
rūpintis ir vadovauti II-ųjų Pa
saulio Lietuvių Dienų renginių, 
vyksiančių 1983 birželio 26 — 
liepos 4 Chicagoj, garsinimu bei 
reklama amerikiečių tarpe.

KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ

METINIS

Vadovauja komp. Julių* Gaidelis.

Pranciškonai visus kviečia atvykti ir 
malonioje nuotaikoje praleisti dieną.

Liepos 11 dienų, 1982

Šv. Prandtkaus gimimo 800 metų 
j U DU Iv]BUS
Gieda pranciškonų klierikų chorae.

12:46 PfetO*

Island, N. Y.

nės programos direktoriaus 
asistentas. Jo pastangų dėka lie
tuvių kalba yra įtraukta į moder
niųjų kalbų dėstymo ciklą. Jis 
yra taip pat profesorius ir skai
to paskaitas iš kurso — vaikai ir 
šeimos JAV daugiakultūrinėje 
visuomenėje. Taip pat skaito pa
skaitas iš lyginamosios kalboty
ros, kur lietuvių kalbą palygina 
su sanskritu, slavų kalbomis ir 
kitomis indoeuropiečių kalbo
mis.

Jis ir jo žmona Helen, nors ir 
gyvena atokiai nuo lietuviškų 
centrų, bet visada pasilieka 
lietuviais, visada išnaudoja pro
gą kitus žmones informuoti apie 
savo lietuvišką kilmę ir savo 
tėvų žemės rūpesčius.

WATERBURY, CONM.

Išvyka
LB apylinkės išvyka j gamtą 

įvyksta birželio 20, sekmadienį, 
Scovill-Century vasarvietėj, 
Woodtick parke, Nichols Rd., 
Wolcott, Conn.

LB apylinkės valdyba visus 
maloniai kviečia tą dieną pra- 

tarpe, ar pabuvoti saulės globoj, 
paplūdimy prie ežero.

Šeimininkėm tą dieną nerei
kės namie gaminti pietų, nes vy
rai jas “pavaduos” vaišindami 
LB virėjų gamtoj gamintais val
giais bei šaltais atgaivos gėri
mais. Bus vertingų laimėjimų, 
muzikos, šokių, žaidimų, o muz. 
Jono Beinoriaus akordeonas vi
sus kvies prie sutartinės.

Lietui lyjant, yra pakanka
mai pastogės.

Pradžia — 1 vai. p.p.
AP

— Kun. Antanas Sabaliaus
kas, salezietis, ilgai gyvenęs Ce- 
dar Lake, Ind., su rekolekcijo
mis aplankęs daugelį lietuvių 
parapijų, o dabar gyvenąs Bosto
ne, Mass., liepos 31 švenčia 
kunigystės 50 metų sukaktį. Su
kaktis bus minima Chicagoj, 
švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioj rugpjūčio 15. Pa
gerbimo pietūs Lietuvių Tauti
niuose Namuose. Minėjimą ren
gia jurbarkiečiai, nes sukaktu
vininkas yra gimęs ir augęs Jur
barke.

— Rašytoja Alė Rūta-Arbienė, 
Lietuvių Rašytojų dr-jos centro 
valdybos sekretorė, gegužės 22- 
23 dalyvavo rašytojų suvažiavi
me Clevelande, paskui aplankė 
gimines ir draugus Detroite, o 
po to atvyko į Chicagoj vyks
tančias poezijos dienas. Rašytoja 
nuolat gyvena Santa Monica, 
Calif.

— Izabelė Laučkaitė, dirbanti 
American Gas Assn., Rosslyn, 
VA, paaukštinta tarnyboj. Pasta
ruoju laiku jai teko rūpintis į- 
rengimu šios didžiulės bendro
vės paviljono 1982 m. pasauli- 

“ nėj parodoj, vykstančioj Knox- 
ville, Tenn. Šių metų pradžioj 
Izabelė Laučkaitė pateko į 
“1981 metų Amerikos iškiliųjų 
jaunų moterų” sąrašą. •'

— Šeštosios dainų šventės, 
su kuria pasibaigia antrosios Pa
saulio Lietuvių Dienos 1983 
liepos 3 Chicagoj, suaugusių 
choro repertuaro komisiją su
daro pirm. Vaclovas Verikaitis, 
nariai — Gailevičius, Govėdas, 
Kazėnas, Mikulskis, Viskon- 
tienė. Jaunių choro repertuaro 
komisijai vadovauja pirm. Faus
tas Strolia, nariai — V. Gutaus
kas, D. Polikaitis, O. Razutienė, 
R. Šoliūnaitė ir P. Zaranka.

— Cicero, III., tautos naikini
mo paminėjimas vyks birželio 
13 Šv. Antano parapijos salėj. 
Rengia Alto skyrius.

— Onos Mikulskienės kanklių 
muzikos studijos mokinių reči
talis Clevelande įvyks birželio 
20.

— Maironio 50 m. mirties su
kaktis minima Clevelando Šv. 
Jurgio parapijos salėj birželio 20. 
Rengia parapijos taryba.

— Draugo dienraščio naudai 
gegužinė įvyks liepos 11 savame 
kieme.

Amerikoj seimas šiemet (vyks 
liepos 5-7 Dolphin Beach Resort, 
4900 Gulf Blvd., St Petersburg 
Beach, Fla.

jų savaitė rugpjūčio 1-8 vyks 
Dainavos stovyklavietėj. •

— IX lituanistikos semina
ras, ruošiamas PLJS Ryšių cent
ro, vyks rugpjūčio 8*22 prie Ak- 
rono, Ohio.

je”. Knyga apims !944-54laiko- 
tarpį.

IBtaois turivaroitete rudenį

lino* kursus: Lith 101, Lith 104 
— kalbos kursai, 221 — prosą, 

lietuvių kalbos sudėti*.



jos ilgametis asistentes kun. Juo
zas Pragulbickas, Švč. Trejybės 

kld)oo&s " Newarke 

gorios Dievo Motinos parapijos 
Kėamy klebonas kun. Dominin
kas Pocius, sukaktuvininko bro
lis kun. Alfredas T. Žemeikis, tos 
pat parapijos diakonai Antanas 
Samalonis ir Henrikas Keturvi- 
tis ir keli kiti Newarko arkivys
kupuos kunigai. Pamokslą pasa
kė iškalbusis prel. Jonas Balko
nas, atvykęs tam reikalui net iŠ 
Floridos. Ceremonijų tvarkytoju 
buvo Rev. Ronald Marczewski. 
Mišių metu grojo muziko Drew 
Lowery vadovaujamas pučia
mųjų kvintetas, vargonais paly
dimas parapijos vargonininko 
muziko Mato Jatkausko, ir gie
dojo jo vadovaujamas parapijos 
choras. Bažnyčia buvo beveik 

: pilnutėlė šventiškai nusiteikusių 
' parapiečių ir sukaktuvininko gi
minių bei draugų.

Mišių metu liturginius skaity
mus skaitė sukaktuvininko sesu
tė Dorothy Bolanowski ir sese
rėčios Stella Marchinauskas ir 
seselė vienuolė Ignata Žemeikis.

Reikia pagirti sukaktuvininką 
ir šių iškilmių rengėjus, kad mi
šių metu buvo dažnai naudoja
ma ir lietuvių kalba, nors pagrin
dinė iškilmių kalba liko anglų 
kalba.

Kun. Petras Žemeikis gimė 
; 1932 šitam pat mieste, netoli

parapijos bažnyčios. Jis čia pat 
baigė ir parapijos pradžios mo
kyklą, toliau mokėsi Seton Hali 8^^ įvertino gausiai
parengiamojoj mokykloj. Baigęs dalyvaudami jo garbei parapijos 
Seton Hali universitetą 1953, salėJ suruoštame bankete, kur

A-A.
ANTANUI GIEDRAIČIUI

mirus, jo brolj Juozą Giedraitį su teima nuoširdžiai 
užjaučia

Tautos Fondas

t
i 
r
I 

STEPHANIE DAVALIS-KULYS

68 metų, gyvenusi Maspethe, N.Y., Hgai sirgusi, mirė 
gegužės 25. Paleidote gegužės 27 ii Viešpaties Atsi
mainymo parapte* bažnyčios Cypress Mills kapinėse, N.Y.

PADĖKA
MOsų mylimos vyras, teras, uošvis Iv senolis

AJL JONAS MIKULSKIS
mkO oooužOs 4 Ir buvo dsIs klotes ououtSs 8 Cvdtms 
HMe kapktese, N. Y.

NuošIrdĖtel dškojsm Apralšktaso psrap^os klebonui 
kun. J. Pskslnlšktal už moldes Ir roinnčlsus olksIMjimą 
koplyčioj, už šv. mišios, gražų velionio prisiminimą 
božayčlol Ir pdytišflmų I kaptent-

DMalIa ačM dr. J. Dišplnlgalčlul už priežMrą Ilgos

AčM dr. R. šoiaksltol už visokeriopų pagalbų.
Dėkojam gknlnšssa, atvykualema Iš tolimų vietovių |

aHšlaa, už gražiau gštoo prie keroto, mikes KuMros Žl* 
dtolul Ir nuoširdžios užuojeutos, peraNtštos žodžiu, |ąlš~ 
keto ar opaudo|o»

Dėkojam M. žaUneklonol už rūpestingą pstemovlmą.

Nufiedkne Ukf 
imona, *Onu*, dukterys marti, 
itnitHranOkai

visiem už atsilankymą.

Gegutė* 22 šeštadieni* buvęs 
tiesiog tragiškus. Taip puaitaiitė, 
kad nuolatinių darbininkų dide
lė dali* negalėjo ateiti. Klebo-

Tol.(wnt94mijokios pagalbos nesusilaukė. Ar

Baigiant vaišes, klebonas pa
kvietė ruoštis piknikui, kuri* 
bus rugpiūčio 1 įprastoje vietoje 
— Plattdeutscbe Parke.

O.B.

AtUnto

sukaktevininkas pasuko | Nekal
to Prasidėjimo kunigų semina
ru Dariington, N.J.; ją baigęs.

vių parapija Bayonne, N.J., ku
rios klebonu tno metu buvo da
bar jau mirę* kun. dr. Jonas

1969 
buvo p

8 sukaktuvininkas 
as dabar jo valdo

mos Sv. Petro ir Pauliaus para
pijos administratorium, o 1978 
ir klebonu

Kun. P. Žemeikis yra geras ir

rūpesčiu buvo prideramai su
tvarkyta ir pagražinta parapijos 
bažnyčia, kurios vidus dabar tei
kia estetinį pasigėrėjimą, o jos 
iškilūs bokštai buvo iš tolo mato
mi. Mediniai bokštai ilgainiui 
susilpnėjo ir, draudimo bendro- vių vyskupas Antanas Deksnys 
vei reikalaujant, turėjo būti su
mažinti. Žinoma, dėl to bažny- 1 
čia neteko savo išorinio puoš
numo ir didybės. ' Jo rūpės- J 
čiu buvo pagerinta ir kleboni- ' 
ja, ir parapijos mokyklos pa- 1 
statai, ir visa aplinka.

Kaip kitos lietuvių parapijos, 
taip ir ši yra dvikalbė, bet lie
tuvių kalba čia dar nėra tik kam
pininkė, nes ir pats klebonas 
gražiai kalba lietuviškai, ir visi 
kiti lietuvių reikalai jo nėra 
nustumiami į šalį. Parapijos mo
kykloj jau daug metų yra prisi
glaudusi ir šeštadieninė Vinco 
Kudirkos lituanistinė mokykla. 
Klebonas niekada neatsisako 
apsilankyti lietuvių parengimuo
se, šventėse ir įvairiuose minė
jimuose. Šiuo metu, praradus čia 
daugiau kaip 50 metų lietuvių 
reikalam tarnavusią Lietuvių 
Laisvės salę, parapijos salė 
jgagįliko^jfieuųs^ele lietuviu 
šv^čiųTfmtfSfjimų vieta. - r ■

Jo šiltą lietuvišką širdį para-

zabetho lietuvių šv. Petro 
ir Povilo parapijos klebonas

buvo išklausyta sveikinamųjų 
kalbų ir pasivaišinta. Sukaktu
vininką šios šventės proga šil
tai pasveikino Europos lietu- 

ir eilė organizacijų bei asmenų. 
Gausių Dievo malonių ir ge
ros sveikatos per daugelį atei
nančių metų uoliam Viešpaties 
vynuogyno darbininkui linki jo 
parapiečiai ir draugai.

KJ.

ELIZABETH, N J.
Mokslo metų užbaigimas

Dr. Vinco Kudirkos šeštadie
ninės mokyklos mokiniai ge
gužės 22 rinkosi į mokyklos pa
talpas paskutinį kartą atžymėti 
per mokslo metus pasiektų lai
mėjimų ir pasįdalyti jais su sa
vo tėveliais ir kitais vietos lietu
viais.

Šioj jų šventėj dalyvavo ki- zelskio padovanotus lietuviškus 
tais reikalais iš Floridos atvy
kęs apaštalinis protonotaras prel. 
Jonas Balkūnas, parapijos klebo
nas kun. Petras Žemeikis, tos

mėtis tos pat mokyklos moky
tojas ir vedėjas kun. Juozas 
Pragulbickas, LB apygardos val
dybos pirmininkas ir keletas 
vietos lietuvių.

Šia proga mokiniai buvo pa
ruošę ir specialią programą. Iš 
pradžių visi mokiniai, o jų yra 
net 13, padeklamavo Mirgos 
Gimiuvienės eilėraštį “Lapė ir 
be uodegos graži”, o vėliau Mo
nika Šemaitė ir Tomas Šernas 
paskaitė Rūtos Giedraitytės pa
saką apie mokinį, kuris atėjo 
į mokyklą neparuošęs painokų. 
Tarpe Gailutė, Ramunė ir Rasa 
Kligytės paskambino pianinu.

Mokyklos vedėjas dr. Valenti
nas Šernas išdalijo mokiniam 
pažymėjimus su dovanėlėm, pa
žadėjo ateinančiais mokslo me
tais tęsti pradėtą darbą ir pa
kvietė visus dalyvius pasivaišin
ti mokinių mamyčių paruoštais 
užkandžiais ir kava.

KJ.

KAT. MOTERŲ 
SĄJUNGOS 
29 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Gegužės 23, sekmadienį, tuoj 
po pamaldų, parapijos salėje įvy
ko Liet. Kat. Moterų Sąjungos

Atsilankė ne tik narės, bet ir 
gausus svečių būrys.

Kuopos pirmininkė Eugenija
Kezienė pranešė, kad tai pasku- 

tus. šv. Petrę lietuvių parapąjoK 
bažnyčioj 10 vai. mišiose daly
vavo mokytojai » mokiniai su 
tėveliais. Pritaikytą pamokslą 
pasakė kleb. kun. Albertas Kan
tautas.

Po pamaldų parapijos salėj 
vyko oficialus metų užliaigimas. 
Scenoj sėdėjo mokyklos direkto
rius rašytojas Antanas Gustai
tis ir šių metų septyni abitu
rientai: Petras Čepas, Tomas Ki
liulis, Regina Kulbytė, Marius 
Navickas, Algis Petronis, An
drius Šležas ir Vita Špakevičiū- 
tė.

Lituanistinės mokyklos vedė
jas A. Gustaitis su rūpesčiu 
kalbėjo apie lituanistinių mo
kyklų ateitį ir jų mažėjimą. Po 
kokios dešimties metų dar turė
sime apie 200 gerai paruoštų 
mokytojų, liet gal nei vieno mo
kinio.

Geriausiai šią mokyklą šiais 
metais baigė Marius Navickas ir 
Vita Špakevičiūtė. Jiems įteiktos 
premijos iš Algio Makaičio fon
do. Šios mokyklos bu v. moky
toja Regina Makaitienė, vyrui 
Algiui mirus, įsteigė fondą ir 
gaunamus procentus paskyrė 
kiekvienų metų geriausiai mo
kyklą baigusiam ar baigusiem.

Dail. Juliaus Špakevičiaus 
meniškai paruoštus atestatus 
abiturientam įteikė vedėjas A. 
Gustaitis. Taip pat abiturientam 
įteikė Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjo Juozo Kapočiaus padova
notas knygas — Amerikos Lie
tuvių Istoriją ir Petro Nava- 

ženkliukus.
Rašytojas Antanas Gustaitis, 

vadovavęs šiai mokyklai 20 
metų, pasitraukia iš vedėjo ir mo

kytojo pareigų; Taip pat pasi- 
^fraukia ir mokytoja Paulina- Kal-

KEARNY, N.J.
Velykiniai įspūdžiai -

Velykų šventės šiemet buvo 
įspūdingos. Didžiosios savaitės 
pirmom dienom iškritęs sniegas 
labiau priminė Kalėdas negu 
Velykas. Prieš Velykas oras pasi
taisė ir velykinė nuotaika page
rėjo. Žmonės gausiai lankė li
turgines apeigas, vykusias Di
džiojoj savaitėj.

Prisikėlimo mišias aukojo kle
bonas kun. Domininkas Pocius. 
Sumą lietuviškai Velykų sekma
dienį aukojo Tėv. Viktoras Gi
džiūnas, OFM. Velykinį sveiki
nimą lietuviškai pasakė klebo
nas kun. D. Pocius.

Tautinis kryžius
Bažnyčios šventoriuj visiem 

matomoj vietoj pastatytas lietu
viškas kryžius su visais papuo
šimais. Aptvertas lietuviška tvo
rele. Gausūs šviesos įrengimai. 
Kryžius daro didelį įspūdį, ypač 
tamsos metu, kai jis skęsta 
šviesos spinduliuose. Tai vįs da
lis lietuviško-.meno šioj Dievo 
namų aikštėj.

piečiai buvo taip užimti? Kle
bonas neprašo, kad naujieji dar
bininkai įsipareigotų dirbti 
kiekvieną šeštadienį. Klebonas 
tik nori, kad paprašyti neatsisa
kytų ir ateitų padėti kritišku

vieną šeštadienį. Prašomi palik
ti savo telefoną klebonijos raš
tinėje.

Sį kartą didelė vaišių dalis buvo 
paruošta sąjungietės Onos Bal
sienės savo mirusio vyro ir pus
brolio atminimui. Pietų pradžio
je jie buvo prisiminti trumpa 
malda.

se įvylŠK pobftvis su alriturien-
taisir gsefoąaklase. Dalyvavo ...
ir tėvai bet mokytojai. svečių. Po oficialiosios delta

visi buvo pavaišinti.

Baisiojo birželio m mėžime 
Bostone įvyks birželio 12, šeš
tadienį. 6 vai. vak. Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioj bus 
pamaldos už išvežtuosius, o po 
pamaldų salėj minėjimas. Ren
gia Jono Vanagaičio šaulių kuo
pa.

Minėjimas prie Trinity bažny
čios. Birželio 13, sekmadienį, 
1 vai. prie Trinity bažnyčios 
Copley Sq. ir bažnyčioj latviai 
rengia birželio išvežimų minėji
mą. Pakviesti lietuviai ir estai. 
LB Bostono apylinkės valdyba

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos Bostono klubas, kuriam 
vadovauja Elena VasyliOnienė, 
gegužės 29 surengė buvusio 
lxMitoniškio Prano Lemlierto 15 
metų mirties sukakties paminė
jimą. Į šį paminėjimą buvo atvy
kusi iš Califomijos Monika 
Lembertienė. Prisiminimas vy
ko So. Boston Lietuvių Piliečių 
d-jos patalpose.

Pirmininkė kalinėjo apie P. 
Lemlierto gyvenimą, cL.*rl)iis 
ir poeziją. 15 metų mirties su
kakties proga našlė išleidusi 
Lemlierto dainų plokštelę. Joje 
yra 12 dainų, kuriom muziką 
parašė kompozitoriai: O. Metri- 
kienė, G. Gudauskienė, St. kviečia lietuvius dalyvauti. 
Graužinis, St. Gailevičius, j. 
Gaidelis. Dainas įdainavo solis
tai A. Pavasaris, B. Dabšienė, 
R. Dabšys, Los Angeles vyrų ok-

Monika Lembertienė gegu
žės 29 lankėsi Bostone ir 
čia pristatė naujai išleistą 
savo vyro Prano Lemberto 
korinių' plokštelę. Nuotr. K. 
Daug&los

Nauji įrengimai
Apsisaugoti nuo eventualių 

apiplėšimų, kurie jau būna ir 
bažnyčiose, klebonas kun. D. 
Pocius, bažnyčios komitetui pri
tariant, įrengė aliarmo sistemą, 
kuri sujungta su bažnyčia, kle
bonija ir "atitinkamomis apsau
gos institucijomis.

Kelionės
Parapija organizuoja kelionę į 

Europą — Belgiją, Vokietiją ir 
Austriją. Dar yra laisvų vietų. 
Kas norėtų toj kelionėj dalyvau
ti, tesikreipia į kleboną kun. D. 
Pocių. Jo telefonas 998-4616.

Svečiai
Stasys ir Julija Skripkai Vely

kų šdėntėm susilaukė brangių 
svečių. Iš Saudi Arabijos atosto
gų atvyko sūnus inž. Romas 
Skripkus su šeima. Dabar lanko 
gimines. Inž. R. Skripkus dirba 
vienoj bendrovėj, kuri atlieka į- 
vairius techniškus darbus Saudi 
Arabijoj.

J. Mėlynis

* peronai pnmctf kotmzi CwCia /w pnutifTi MVO iivTOR1 
VASARVIETĖJE Ktim^MfOrta, Mate*.

Sezono* prasideda Kupos 3 ir baigiesi rafNįJo 6.

Įr art. jį PaUb 
S metų mirties 

imteti isfle B- 
nų rinkinį Tau 
lyyteMlPnmo

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos metinis koncertas-banke- 
tas įvyks birželio 13, sekmadie
nį, 3 vai. popiet draugijos sa
lėj. Meninę programą atliks 
sol. Daiva Mongirdaitė-Richard- 
son, akomponuojama Sauliaus 
Cibo. Dr. Kazys Eringis kalbės 
apie padėtį Lietuvoj.

Už Elenos Gimbutienės sielą 
pamaldos bus laikkomos šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioj So. Bostone birželio 20, 
sekmadienį, 10:15 vai. ryto. Už
prašė LMKF Bostono klubas.

Minkų radijo valandėlės ge- 
gužinė-piknikas įvyks rugpjūčio 
8 Romuvos Parke, Brocktone.

Tautos šventės minėjimas į- 
vyks rugsėjo 12 So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj. 
Rengia Jono Vanagaičio šaulių 
kuopa.

JAV LB 30 metijvefldmisu-

Randolph, Mass., rengia LB Bos
tono apygarda.

Laisvės Varpo rudens koncer
tas įvyks spalio 17 Lietuvių Pi
liečių D-jos salėj, So. Bostone.

Kariuomenės šventės minėji
mas įvyks lapkričio 21 Lietuvių 
Piliečių D-jos salėj, So. Bostone. 
Rengia Jono Vanagaičio šaulių 
kuopa.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00-1000 vaL ryto iš WCAV- 
FM, banga 98,0 Vedėjas
— Petras Viščinis, 173 Arthur St,

(817) 500-7209.
BOSTON, MASS. — WLYN 1300

Veda S. ir V. Minkai, 502B. Broad- 

blninkas. Didelis lietuvišką knygą 
pasirinkimas.

JURA STRIMAITYTĖ, lietuvė ad
vokatė, STRIMAITIS 8 KEHOE, 31



gai koncetiniu bodu buvo atlik*

Kultūros Židiny šį savaitgalį

Manhattane. Dalyvavo didžiulis 
choras, kuriame buvo per 120

kbŪbll.N^M
———

(S1D 827-1332
(212) 827-1331
(212) 827-1350

Vienuolynas ..(212) 235-5962
212) 827-9645

piet, birželio trėmimų ir Romo 
Kalantos 10 metų susideginimo 
sukakties minėjimas.

Apreiškimo parapijos bažny
čioje birželio 13, sekmadienį, 
11 vai. bus pamaldos, prisime
nant didžiuosius birželio trė
mimus ir taip pat paminint 10 
metų sukaktį, kaip susidegino 
Romas Kalanta. Organizacijos 
prašomos dalyvauti su vėliavo
mis.

Kultūros Židiny birželio 13 
bus galima gauti lietuviškus pie
tus, kuriuos gamina E. Kezienė 
su savo talkininkėmis. Pietauti 
bus galima nuo 12 iki 3 v., 
kada prasidės minėjimas.

Birželio trėmimai ir Romo 
Kalantos 10 metų susideginimo 
sukaktis bus paminėta birželio 
13, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Kultūros Židinyje. Apie birželio 
trėmimus kalbės dr. Bronius 
Nemickas, apie Romą Kalantą 
— Vladas Šakalys. Pritaikytą li
teratūrą skaitys Juozas Boley- 
Bulevičius ir Irena Veblaitienė. 
Visą programą praves Petras Tu
tinas. Įėjimas nemokamas. Mi
nėjimo išlaidas padengia šios or
ganizacijos: LB apygardos val
dyba, Amerikos Lietuvių Ta
ryba, Lietuvių Informacijos 
centras, Simo Kudirkos šaulių 
kuopa. Minėjimą rengia specia
lus komitetas, kuriam pirminin
kauja Aleksandras Vakselis.

Dr. Pranas Bagdas birželio 
5 minėjo savo gyvenimo 70 
metų sukaktį. Gi gegužės 23 
suvažiavime Clevelande jis 
buvo priimtas nariu į Lietuvių 
Rašytojų Draugiją. Sveikiname 
mieląjį sukaktuvininką ir linki
me gražios ir našios kūrybos. 
Dr. Pranas Bagdas yra dramatur
gas. Jo “Baisusis birželis” yra 
daug kartų vaidintas ir Ameriko
je ir kituose kraštuose. Tuo pa
čiu vardu (Baisusis birželis) yra 
išleidęs knygą, kur sudėtos trys 
dramos.

N.Y. vyrų choras Perkūnas 
gegužės 22 labai sėkmingai kon
certavo Worcester, Mass., kur 
vietos šaulių kuopa minėjo savo 
veiklos 25 metų sukaktį. Choras 
buvo labai šiltai sutiktas publi
kos. Gi birželio 5 Kultūros Ži
dinyje buvo choro metinis kon
certas, kur taip pat labai pakiliai 
pasirodė choras, vadovaujamas 
Viktoro Ralio. Programoje dar 
dalyvavo pianistė Dalia Sakaitė. 
Po koncerto buvo šokiai, grojant 
spalvingam Joe Thomas orkest
rui. Platesnis koncerto aprašy
mas bus kitą kartą.

Vyt. Paulius, atsiųsdamas 
Darbininko metinę prenume
ratą, pridėjo ir 60 dol. auką 
spaudai stiprinti. Dosniam au
kotojui dėkoja administracija.

NAUJI LIETUVIŲ 
RAŠYTOJŲ DRAUGUOS 
NARIAI

ti: Jonas Žmuidzinas, Povilas 
Baučys, Stasys Santvaras, Vytau
tas Alantas, kun. dr. Juozas 
Prunskis.

ieško dviejų kambarių su virtu
ve buto Woodhaven-Cross Bay 
Blvd. rajone. Telefonas: 389- 
8979.

Endrija Vototkevičlfttė ir 
Mykolas Volotkevičius šių

BIRŽELIO TRĖMIMŲ IR 
ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO 10 METŲ 
SUKAKTIES

DR. BRONIUS NEMICKAS knRra apie 
birželio trėmimus
VLADAS Šakalys kalba apie Romą Kalantą 
IRENA VEBLAITlENt Ir JUOZAS BOLEY-

laikotarpio literatūros

Minėjimą rangia Ir visus atsilankyti kviečia

Specialus komitetas
|ė) Imas nemokamas

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
suvažiavimas vyko gegužės 22- 
23 Clevelande. Suvažiavimas 
naujais nariais priėmė: Janiną 
Narflnę-Pakštienę, Vladę ] 
Butkienę-Čekonytę, Violetą Ke- 1 
lertienę, Kazimierą Miškinienę- 
Nerimą Norutę, Adolfą Merkelį, 
dr. Praną Bagdą, Viktorą Mariū- 
ną, Vladą Vailionį.

Maironio lituanistinė 
kykla birželio 5 baigė mokslo 
metus, gi birželio 6 Kultūros Ži
dinyje buvo abiturientų išleistu
vės, taip pat padaryta atskirų 
skyrių apžvalga, apdovanoti ge. 
riausi mokiniai. Mokyklos cho
ras atliko dainų programą, ma
žieji dar pašoko tautinių šokių, 
šiemet dešimtąjį skyrių baigė: 
Nina Jankauskaitė, Kristina Mi- 
lukaitė, Laura Šatinskaitė, To
mas šaulys. Plačiau — kitą kartą.

Maspethe lietuvių parapijos 
bažnyčioje birželio 14, pir
madienį, 7 v.v. bus pamaldos už 
ištremtuosius į Sibirą. Po mišių 
bus einama su žvakėmis prie lie
tuviško kryžiaus, kur vyčiai 
padės vainiką. Visi kviečiami 
dalyvauti.

Prel. Ladas Tulaba, Šv. Ka
zimiero kolegijos rektorius Ro
moje, gegužės 31 atvyko į New 
Yorką, svečiavosi Apreiškimo 
parapijos klebonijoje. Palydėtas 
kun. L. Budrecko, lankėsi Dar
bininko redakcijoje. Birželio 2 
išvyko į Clevelandą. Amerikoje 
išbus keletą savaičių.

Į kunigų rekolekcijas, kurios 
vyksta šią savaitę Putname, iš 
New Yorko išvyko kun. A. Rač
kauskas, kun. K. Pugevičius, 
kun. V. Dabušis ir kun. V. Pik
turna, kuris iš Floridos atkeliavo 
čia praleisti vasaros.

Simo Kudirkos šaulių kuopos 
nariai kviečiami gausiai daly
vauti birželio 13, sekmadienį, 
pamaldose 11 vak, ir 3 vai. mi
nėjimo akademijoje Kultūros 
Židinyje.

Ona Stankaitienė iš Paterson, 
N.J., nors ir pensininkė, labai 
mėgsta skaityti kny - 
gas. Užsukusi į Darbinin
ko administraciją, lietuviškų 
knygų ir muzikos plokštelių įsi
gijo už visą šimtinę. Admi
nistracija dėkoja spaudos palai
kytojai.

JONAS A. MATULAITIS BAIGĖ INŽINERIJĄ

Jonas A. Matulaitis, Antano ir 
dr. Amelijos Matulaičių sūnus, 
birželio 2 baigė mechanikos in
žinerijos mokslus Cooper Union 
universitete ir gavo bakalauro 
laipsnį. Gavo universiteto sti
pendiją ir ten pat tęs studijas 
toliau, siekdamas magistro laips
nio. Už pažangumą moksle ir su
manumą universitetas dar jam 
paskyrė Alezander C. Crove me
morialinę premiją.

Jonas yra baigęs Maironio li
tuanistinę mokyklą, visą laiką 
aktyviai reiškiasi lietuviško* jau
nimo veikloje, veikia su skautais 
ir su jaunaisiais sportininkais.

tas įvyks bfr

Dainavo solistė Maralin* Niska, 
solistas Algis Grigas ir eilė lat
vių solistų. Publikos buvo pilna 
salė, per 2000- Lietuvių buvo 
per 60. Išsamiau apie operą bus 
Įritą kartą.

Monteverdi opera “U ritamo 
d’Ulisse in patria” (Odisėjo grįži
mas į tėvynę), pastatyta Zue- 
riche, bus transliuojama per tele
viziją birželio 14, pirmadienį, 
8 vai. vak. To paties kompozi
toriaus Monteverdi kita opera 
“L’incoronazione di Poppea” 
(Popėjos vainikavimas) per tele
viziją bus transliuojama birželio 
21, pirmadienį, 8 vai. vak.

Iš Kennedy Center Washing- 
tone birželio 16, trečiadienį, 8 
vai. vak. per televiziją bus trans
liuojamas operos arijų koncertas, 
pagerbiant Metropolitan operos 
didįjį solistą George London. 
Programoj dalyvaus 15 šių dienų 
iškiliausių operinių solistų.

A. a. Vinco Meiliūno atmini
mui pagerbti Tautos Fondui pa
aukojo Genovaitė Meiliūnienė 
100 dol., Antanas ir Liucija Spe- 
rauskai 20 dol. Tautos Fondo 
valdyba už aukas nuoširdžiai 
dėkoja.

Pavergtų Tautų Savaitės pa
radas šiemet vyks liepos 11 šia 
tvarka: 10 vai. ryto mišios Šv. 
Patriko katedroj, 11 vai. prade
damas paradas Penktąja Avenue 
iki Central Park, 72 St 12 vai. 
Centrinio Parko didžiojoj sce
noj atitinkamos kalbos ir atskirų 
tautybių meninė programa.

Lietuvių kultūrinės ir muziki
nės radijo valandos, perduo
damos anglų kalba trečiadienių 
vakarais iš Seaton Hali univer
siteto radijo stoties, nutraukia
mos iki š.m. rugsėjo mėn. pra
džios, kada bus pradedami nauji 
mokslo metai.

Skaityk pranciškonų leidžiamą 
spaudą ir paremk ją.

Pirmuoju baigė Holy Child pra
džios mokyklą, pirmuoju baigė 
vyskupo Molloy aukštesniąją 
mokyklą (H.S.).

Jis mėgsta keliauti. Yra apva- 
žinėjęs visą pasaulį, tik dar ne
lankė Azijos ir Afrikos.
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Pabaltiečių parodos dalyviai, rengėjai, svečiai. Iš k. I-oje eilėje: latvė dail. Anna An- 
nus-Hagen, Alina Staknienė ir latvė Eleonora šturms (parodos organizatorės), Janina Simu
tienė, Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis, dail. Giedrė Montvilienė, dail. Elena 
Urbaitytė; II-oje eilėje: latviai dailininkai Valdis Kupris, Vigeo Saule, Voldemars 
Avens, Rolands Kaneps, dail. Juozas Bagdonas (tvarkęs parodos ekspoziciją), Jurgis Sližys 
(vyriausias talkininkas, padėjęs parodą įrengti), dail. Ajec Alpertas, dail. Vytautas 
Sakalauskasestė, parodos organizatorė Maie Kuuskovere, dail. Vladas Žilius, latvis dail. 
Ilmars Rumpeters ir dail. Vida Krištolaitytė. Nuotr. L. Tamošaičio

Lietuvos vyčių 61 kuopa Pa- 
tersone birželio 13 švenčia Bal
tų laisvės dieną Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos salėj, 147 
Montgomery St. Vyčiai visus 
kviečia į spaghetti pietus nuo 1 
iki 9:30 vai. vak.

Lietuvos vyčių 110 kuopa, 
veikianti Maspethe prie lie
tuvių parapijos bažnyčios, birže
lio 2 turėjo savo susirinkimą 
ir vaišes. Dalyvavo per 100 na
rių. Viso kuopa turi per 300 
narių. Tuo buvo baigtas šio pa
vasario darbo sezonas. Dabar 
kuopa važiuos į gamtą, į įvairias 
lietuvių dienas.

Dail. Natalija Jasiukynaitė da
lyvauja bendrinėje parodoje 
Community galerijoje, 30 E. 35 
Street Išstatė N. Skobeikienės 
portretą su tautiniu kostiumu. 
Paroda atidaryta birželio 2 ir tę
sis dvi savaites.

Aldona Pintsch gegužės 23 
įvykusiame Baltų Moterų Tary
bos iškilmingame susirinkime 
perėmė tos Tarybos pirmininkės 
pareigas. Pirmininkės keičiasi 
kasmet rotacine tvarka. Šiemet 
pirmininkavo estė. Paminėta 35 
metų veiklos sukaktis.

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putname, Conn. 
liepos 25. Autobusas išeina sek
madienį 6:30 v.r. iš Kultūros 
Židinio kiemo, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. Septintą 
valandą sustos ties Shalins Fun- 
eral Home, 84-02 Jamaica Avė., 
Woodhavene, N.Y. Kelionė as
meniui 18 dol., įskaitant ir įėji
mą į pikniką. Registruotis pas 
M. Šalinskienę — 296-2244 arba 
Darbininko administracijoje — 
827-1351.

BALFO PADĖKA

Jau 3 metai kaip Endrija Vo- 
lotkevičiūtė ir 2 metai kaip My
kolas Volotkevičius modeliuoja 
vaikišką aprangą madų parodoje. 
Jiem rūbelius siuva Viktorija Šli- 
žienė ir Nijolė Volotkevičienė. 
Gražiai ir kruopščiai išbaigti 
drabužiai mądų parodai teikia 
daug įvairumo.

Balfo 100-jojo skyriaus valdyba 
nuoširdžiai dėkoja V. Šližienei 
ir N. Volotkevičienei už tokią 
gražią vaikiškų drabužių apran-

PABALTIEČIŲ DAILĖS PARODA 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Prieš keletą metų įsikūrusi 
pabaltiečių meno draugija Bal- 
tia jau antrą kartą Kultūros Ži
dinyje surengia dailės parodą. 
Bent kelios parodos buvo latvių 
namuose, taip pat ir estų na
muose.

Ši paroda vyko gegužės 8-9. 
Jos ekspozicija rūpinosi dail. 
Juozas Bagdonas. Paroda buvo 
skoningai sutvarkyta. Visų trijų 
tautų paveikslai buvo sumaišy
ti.

Atidarymas buvo gegužės 8. 
Jam vadovavo Alina Staknienė. 
Kalbėjo Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis, latvių 
ir estų atstovai. Po atidarymo bu
vo vaišės.

Savo darbus buvo išstatę 7 
estų dailininkai, 15 latvių ir 17 
lietuvių dailininkų. Visi jie 
draugijos nariai, arba buvo ren
gėjų pakviesti.

Lietuvių grupė
Lietuvių grupę sudarė šie dai

lininkai: Naumas Alpertas, jo sū
nus Alec Alpertas, Juozas Bag
donas, Vsevolodas Dobužinskis, 
Vytautas Ignas, Regina Ingelevi- 
čienė, Vytautas Kasiulis, Vida 
Krištolaitytė, Paulius Lantuchas, 
Pranas Lapė, Giedrė Montvilie
nė, Banguolė Marija Raugaitė, 
Vytautas Sakalauskas, Elena Ur- 
baitytė, Petras Vaškys, Romas 
Viesulas, Vladas Žilius.

Visi daugiau ar mažiau pažįs
tami. Čia norisi paryškinti tik 
kelis. Naumas Alpertas pažįsta
mas iš jo parodos Kultūros Židi
ny. Dirba gana įdomia techni
ka ant popieriaus,, plonai dėda
mas aliejų. Jo sūnus Alec Al
pertas dalyvavo su aliejiniu dar
bu pirmą kartą lietuvių parodoje. 
Jie abu yra neperseniausiai at
vykę iš Vilniaus.

Reginos Ingelevičienės du 
darbai pasižymėjo savo dinamika 
ir abstrakčiu traktavimu.

Labai įdomus dailininkas 
Paulius Lantuchas, taip pat ne
seniai atvykęs iš Vilniaus. Jis yra 
graveris, inkrustuoja ginklus. 
Du jo darbai pasižymėjo ne

Parduodami vyriški tauti
niai drabužiai vidutinio dydžio 
jaunuoliui. Kaina labai priei
nama. Galima teirautis Darbi
ninko administracijoj. Tel. 827- 
1351. z

Išnuomojami keturi dideli, 
naujai išdažyti kambariai lęšių 

Į butų name, trečiame aukite, 
Richmond Hill sekcijoj. Nuoma 
mėnesiui 350 dol. Skambinti 
484-2071.

paprastai puikiu piešiniu, išrai
žytu varyje, priminė senuosius 
meisterius, kur dominavo pui
kus piešinys, švari linija.

Prano Lapės darbai jau buvo 
matyti kitose parodose. Giedrė 
Montvilienė savo surrealistiniu 
stiliumi nustebino — darbai at
likti labai kruopščiai, švariai. Į- 
domus ir Banguolės Marijos 
Raugaitės darbas. Ji mėgsta ta
pyti žmones, ir čia nutapė tris 
generacijas.

Vytautas Sakalauskas iš Bos
tono parodė savo naują stilių, 
kur formos susmulkinamos. 
Pasikeitęs ir Vladas Žilius. 
Anksčiau jo kūriniuose domina
vo aiškios linijos, dinaminė 
slinktis, aiškiai atžymėtos for
mos. Dabar visa susilieja į mels
vą gamtovaizdį, kur išnyksta vi
sos dinamikos, aiškios formos.

Visoje parodoje dominavo mo
dernūs darbai. Realistai buvo tik 
keli. Lietuvių grupė buvo pakili 
ir įspūdinga. Visi darbai buvo 
gerai parinkti, visi parodė gražų 
meistriškumą ir formos lakumą. 
Gaila, kad publikos atsilankė 
mažokai. Ypač mažokai buvo 
mūsų bičiuliškų kaimyninių tau
tų. Suprantama, vieta mažiau 
žinoma, sunkiau surandama. 
(P-j-)

f EKSKURSIJA Į
KENNEBUNKPORTĄ

Tradicinė ekskursija autobusu 
pas Tėvus pranciškonus Ken- 
nebunkporte, Maine, šiais me
tais daroma ne Darbo dienos 
savaitgaly, bet JAV nepriklauso
mybės šventėj. Autobusas iš 
Kultūros Židinio kiemo išvyks 
liepos 3, šeštadienį, 8 v.r. Pake
liui sustojama prie Shalins 
Funeral Home, 84-02 Jamaica 
Avė. Wooddhavene. Į New Yor
ką grįžtama liepos 5 vakare. 
Kelionė, nakvynė ir valgis 5 
kartus — asmeniui 105 dol. Šios 
kelionės reikalais skambinti Ma
rytei Šalinskienei 296-2244 arba 
Tėvui Petrui827-1351. Anksčiau 
užsiregistravę pasirenka vietas 
autobuse bei kambarius vasar
vietėse.

DUBENS COLUSION

tened — Fiber ghss wotk. Jobą

843-6677.
MONY — Dr. M. Siamoneit,


