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SOVIETINIAI ŠMEIŽTAI 
PRIEŠ KUN. A. SVARINSKĄ

♦
Stelbdama TASSO agentūros 

žinią apie Viduklės klebono ku
nigo Alfonso Svarinsko apkaiti-
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Kardinolas Antonio Saiaorti, 

didelis lietuvių draugas, mokė
jęs lietuvių kalbą, mirė vasario 
3 Romoje. Velionis buvo gimęs 
1905, kunigu įšventintas 1928, 
į kardinolus pakeltas 1967. Tar
navo Vatikano diplomatinėj tar
nyboj ir ėjo įvairias pareigas. 
Dirbo ir apaštališkoj nunciatūroj 
Lietuvoj.

Sov. S-ga painformavo Švedijos 
min. pirmininką Olaf Palme, 
kad ji pritaria jo planui įsteig
ti centrinėj Europoj laisvą nuo 
atominių ginklų zoną, tik reika
lauja, kad ta zona būtų praplės
ta iki 155-180 mylių į abi pu
ses nuo Nato pakto valstybes 
nuo Varšuvos pakto valstybių 
skiriančios sienos. JAV šį planą 
atmetė kaip nerealų ir neveiks
mingą ir neprisidėsiantį prie 
Europos saugumo.

Paridentas Reagan pasiūlė 
kongresui 1984 m. 848.5 bil. 
dol. biudžetą su numatomu 189 
bil. dol. deficitu. Kongresas šį 
biudžetą sutiko nepalankiai ir 
ruošiasi jį keisti.

Prancūzija paskelbė, kad ji, 
modemindama savo strategines 
pajėgas, išdėstė pietinėj Prancū
zijoj 9 naujas branduolines S-3 
raketas, kurių kiekviena yra 
ginkluota vienu vieno megatono 
sviediniu, 50 kartų galingesniu 
už Hirosimoj numestu atominę^ pagaliau gali užimti savo sostą, 
bombą. ' " ' tačiau su" nerimu klausia, koks

JAV armija sėkmingai išbandė 
naują Pershing 2 vidutinės to
linašos raketą, kuri yra numato
ma išdėstyti V. Europoj. Rake
tos laukia dar 9 bandymai, kol 
ji pasidarys tinkama operacijom.

Egipto prezidentas Hosni Mu- 
barak, lankydamasis JAV, para
gino žydų organizacijų vadus 
paveikti Izraelį greičiau pasi
traukti iš Libano ir parodyti 
nuosaikumą palestiniečiam.

Valst šefo. Shultz išvyko dvy
likos dienų kelionei į Japoniją, 
P. Korėją ir Kiniją. Kinijoj jis 
stengsis pataisyti pairusius san
tykius dėl Taivano ginklavimo 
ir prekių pasikeitimo.

Viceprezidentas Bush, siek
damas patikinti Europos sąjun
gininkus, kad JAV tikrai siekia 
susitarti su Sov. S-ga dėl viduti
nės .tolinašos raketų Europoj pa
naikinimo ar jų sumažinimo, ap
lankė V. Vokietiją, Olandiją, 
Belgiją, Italiją, Prancūziją, Bri
taniją ir Šveicariją, kur jis nu
mato susitikti su sovietų nusi
ginklavimo delegacija.

Valst. šefo. Shultz patikino Ja
poniją, kad JAV niekada nesi- 
tars su Sov. S-ga dėl tokio vi
dutinės tolinašos raketų Europoj 
sumažinimo plano, kuris pa
žeistų Japonijos saugumą.

Viceprezidentas Bush, lanky
damasis V. Berlyne, paskelbė

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos 54 numeris Lietuvoje 
pasirodė 1982 rugpjūčio 15. Va
karus pasiekė praeitų metų ru
denį.

Čia randame šiuos straipsnius, 
pranešimus: Mūsų džiaugsmas, 
viltys ir nerimas, Vysk. V. Slad
kevičius užima Kaišiadorių vys
kupo s o tą, Vysk. A. Vaičiaus 
konsekracija ir ingresas. Atlaidai 
Ž. Kalvarijoje, Po Panų kalno 
sunaikinimo, Lietuvio kataliko 
kryžiaus kelias sovietinėje armi
joje, Mūsų kaliniai, Konstituci
jos “laisvės” ir gyvenimo tikro
vė, Valdžios pastangos atskirti 
kunigą nuo liaudies, Kryžių 
naikinimas, Žinios iš vyskupijų, 
Sovietinėje mokykloje, Bažnyčia - 
sovietinėse respublikose.

džia tikriausiai stengsis vilkinti 
esamą padėtį, kad vyskupija pa
tirtų kuo daugiau skriaudos.

O Vilniaus vyskupo sostas jau 
daugiau kaip 20 metų laukia sa
vo teisėto šeimininko — tremti
nio vysk. Julijono Steponavi
čiaus, kuris Lietuvoje yra ypa
tingai mylimas. Kiekvienas, ku
ris bandytų prisidėti prie šio 
vyskupo moralinio sunaikinimo, 
taptų svetimkūniu tiek tautoje, 
tiek Lietuvos Bažnyčioje.

mais, užsienio spauda pažymi, 
kad Iii sena sovietinio saugumo 
taktika. Rengdamas teisminio 
susidorojimo procesą prieš 
vieną ar kitą asmenį, sovietinis 
saugumas visada pasirūpina jį 
apšmeižti.

MOŠŲ DŽIAUGSMAS, VILTYS 
IR NERIMAS

1982 liepos mėnesį Apaštalų 
Sostas, Maskvai sutikus, paskyrė 
tremtinį vyskupą Vincentą Slad
kevičių Kaišiadorių vyskupijos 
apaštališkuoju administrato
riumi, o kun. Antaną Vaičių 
nominavo vyskupu ir paskyrė 
Telšių vyskupijos ir Klaipėdos 
prelatūros apaštaliniu administ
ratoriumi.

Lietuva ypatingai džiaugiasi, 
kad vienas tremtinys vyskupas

VYSK. V. SLADKEVIČIAUS 
GRĮŽIMAS | KAIŠIADORIS

1982 m. birželio mėnesį pa
aiškėjo, kad sovietinė valdžia 
sutinka leisti vysk. Vincentui 
Sladkevičiui grįžti iš tremties į 
savo vyskupiją ir tuo pačiu leisti 
konsekruoti vyskupu Telšių vys
kupijos valdytoją kun. Antaną 
Vaičių.

Liepos 16 Vakarų radijo sto
tys oficialiai paskelbė šią žinią.

1957 gruodžio 25 arkivysku
pas Teofilis Matulionis, tautos ir 
Bažnyčios kankinys, pakonse- 
kravo kun. Vincentą Sladkevi
čių vyskupu be sovietinės val
džios sutikimo. Tuo metu vysk. 
Teofilis Matulionis negalėjo eiti 
savo pareigų ir drauge rūpi
nosi vyskupijos ateitimi. Jis su
rado būdą, kad Šv. Tėvas kun. 
V. Sladkevičių paskirtų vyskupu.

Sovietinė valdžia siekė Lietu-

neleido eiti savo pareigų. 'Jau 
ir anksčiau jis buvo užsitraukęs 
valdžios nemalonę už ištiki
mumą Bažnyčiai.

Ištremtas vysk. Vincentas 
Sladkevičius išbuvo 23 metus, 
o vyskupu be pareigų beveik 
25 metus. Buvo ištremtas į Pa
biržę, į Panevėžio vyskupiją.

Visą laiką tikinčioji Lietuva 
meldėsi už tremtinį vyskupą. 
Kunigai ir tikintieji rašė peti
cijas, ėjo net į lagerius, kol trem
tiniui buvo leista grįžti į Kaišia
dorių katedrą ir užimti vyskupo 
sostą.

Vyskupo Vincento Sladkevi
čiaus ingresas yra viena iš di
džiausių Lietuvos Katalikų Baž
nyčios pergalių, pagrįstų didelė
mis aukomis.

Iškeliauja J Kaišiadoris
1982 rugpjūčio 2 ankstų rytą 

Pabiržės bažnyčia buvo pilna 
žmonių, norinčių atsisveikinti 
su vysk. Vincentu Sladkevičium.

Pakeliui į Kaišiadorių vysku
piją tremtinį vyskupą ant kelio 
pasitiko atsisveikinti šimtai Pas
valio ir Pumpėnų parapijų tikin
čiųjų. Dėl šių palydų Pumpėnų 
ir Pasvalio kunigam net teko aiš
kintis Pasvalio rąjono vykdoma
jame komitete.

Prie katedra* šventoriam vartų

bus antrojo vyskupo likimas? . jungti savo interesam ir todėl 
naujai konsekruotam vyskupui

nigą Svarinską buvo pradėta 
jau prieš keletą metų, šmeižtus

gavo Lietuvos tikintieji
Kai 1978 birželio 28 “Tiesoje” 

pasirodė Viduklės kleboną kun. 
Alfonsą Svarinską šmeižiantis 
straipsnis, šios parapijos tikin
tieji parašė ilgą protesto laišką 
LTSR KP CK pirmajam sekre
toriui. Tame protesto laiške, kurį 
pasirašė 1064 asmens, tarp Įrita 
ko buvo taip rašoma: “Mes, Vi
dukle tikintieji, šmeižtais apie 
kleboną Svarinską esame įžeis
ti asmeniškai. Todėl prašome šį 
naują bedievių išpuolį prieš 
mūsų kunigus ir Bažnyčią nu
traukti. Jau laikas bedieviams 
liautis įžeidinėjus tikinčiuosius, 
o pasirūpinti, kad tikintieji turė
tų bent tiek sąžinės laisvės, kiek 
deklaruoja tarybiniai įstatymai.”

1979 lapkričio mėnesį Lazdijų 
parapijos tikintieji apie kunigo 
Svarinsko šmeižimą taip rąšė: 
“Esame įsitikinę, kad kunigo

-
Kun. Alfonsas Svarinskas, 
Tikinčiųjų Teisėm Ginti Ko
miteto narys, Viduklės kle- 

■' bonas.

Svarinsko adresu kaltinimai yra 
šmeižtas. Esame girdėję jo pa
mokslus, sakomus mūsų parapi
jos bažnyčioje atlaidų ir rekolek
cijų metu. Juose jokių prasima
nymų ir šmeižtų negirdėdavome. 
O šiuo metu visoje Lietuvoje 
yra gerai žinoma kunigo Svarins
ko pagarba ir meilė tiesai.” 
Po pareiškimu pasirašė 821 Laz
dijų parapijos tikintysis. Panašų 
pareiškimą pasirašė apie 500 
Igliaukos parapijos tikinčiųjų.

SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
ERZINANČIOS RAKETOS

Vidutinės tolinašos branduoli
nės raketos, kurias JAV numato 
išdėstyti V. Europoj, jei jom ne
pavyktų susitarti su Sov. S-ga 
dėl ją panaikinimo, yra Pershing 
II ir skraidančioji raketa Toma- 
hawk

Pershing II raketų Pentagonas 
numatoleido' pasitikti prie Kaišiadorių numato j>a$i^imi,n.Ų 108 už 2.8 

katedros šventoriaus"'vaitų. Ne- bil. dol., betTongresas šiuo me- 
(nukelta į 2 psl) tu yra paskyręs lėšų tik 21 rake-

prezidento Reagan europiečiam 
laišką, siūlantį bet kada ir bet 
kur susitikti su Sov. S-gos And
ropovu dėl vidutinės tolinašos 
raketų sumažinimo Europoj, bet 
Sov. S-ga tuoj pat šį siūlymą 
atmetė.

Kinija, siekdama atpalaiduoti 
Zimbabwe karo aviaciją nuo bal
tųjų patarėjų, pasiuntė ten karo 
aviacijos medikų ir technikų 
ęrupę, kuri parinks 16 juodų 
kandidatų į karo aviacijos kari
ninkus. Jie bus Kinijoj apmo
komi valdyti MIG-21 kovos lėk- 
uvus. Zimbabwe prezidentas 
tfugabe prieš kelis mėnesius į- 
takė sulaikyti keliolika baltųjų 
caro aviacijos karininkų už ta- 
-iamą 18 karo lėktuvų sugadi- 
lima. ,

Sov. S-gos komunistų partijos 
raganas Pravda vedamuoju ap- 
caltino įmonių direktorius, kad 
ie falsifikuoja gamybos duome
ns juos padidindami.

Kodėl sutiko su vyskupų 
paskyrimu?

Šiandien Lietuvoje niekas ne
gali atsakyti į kitą klausimą, 
kodėl sovietinė valdžia sutiko su 
šių dviejų vyskupų paskyrimu? 
Kokios naudos ji galėjo tikėtis 
sau? Ar šis paskyrimas reiškia, 
kaip komentavo kai kurios už
sienio radijo stotys, kad sovieti
nė valdžia atleidžia priespaudos 
reples? Anaiptol! Pastaruoju me
tu jaučiamas dar didesnis spau
dimas, kad kunigai laikytųsi Re
liginių susivienijimų nuostatų, 
kurių tikslas — pasmaugti Baž
nyčią; dar aštriau puolami visi 
tie, kurie bando ginti Bažny
čios ir tikinčiųjų teises.

Turbūt teisingiausias atsaky
mas bus toks: praėjusiais metais, 
sugriuvus sovietinės valdžios 
planui pravesti į vyskupus sau 
tinkamus kandidatus, šiais me
tais ji nutarė savo planą reali
zuoti subtiliau — praleisti Lie
tuvos kunigam ir tikintiesiem 
priimtiną atvejį, o paskui iš 
inercijos pabandyti prakišti ir 
sau palankius kandidatus.

Dėl tos priežasties Lietuvoje 
kunigų ir pasauliečių tikinčiųjų 
tarpe jaučiama daug pagrįsto ne
rimo. Lietuvos tikintieji ir kuni
gai nori rasti “savo ganytojuje
sielos globą, užsidegimą ir su^ 
stiprinimą ištverti tikėjime” (Jo
nas Paulius II), bet rimtai bijo, 
kad nesulauktų Pravoslavų Baž
nyčios tragedijos: hierarchija — 
sau, o tikinčioji liaudis — sau!

Lietuvai reikia vyskupų, kurie 
sugebėtų eiti su tikinčia tauta į 
kalėjimus, lagerius ir net į mirtį, 
o ne tokių, kurie tik stabdytų iš 
“apačios” prasidėjusį dvasinį at
gimimą.

Reikia dar vyskupų
Šiuo metu iš šešių Lietuvos 

vyskupijų išspręsti yra tik Kauno 
arkivyskupijos, Telšių ir Kai
šiadorių vyskupijų reikalai.

Vilkaviškio vyskupija yra pri
skirta prie Kauno arkivyskupi
jos ir aiškiai nori turėti savo tin
kamą ganytoją ir tvarkytis sava
rankiškai.

Panevėžio vyskupijos padėtis 
tiesiog tragiška, ir sovietinė vai-

Lietuvos nepriklausomybės šventei. P. Jurkaus piešinys tuiu

vas^io 16j

tai. Ši raketa pakeistų V. Vokie
tijoj nuo 1969 esamas mažes
nės tolinašos Pershing I raketas. 
P II raketos tolinaša yra 1000 
mylių, vadinas, ji Maskvos ne
pasiektų, bet savo 250 kilotomį 
sviediniu galėtų pasiekti dauge
lį vakarinės Rusijos miestų per 

, 10 jnin.. jį yra net 10 .
taiklesnė už jos pinnatakę ir tai- 
kinį pasiekia 30 jardų tikslumu. 
Sviediniui artėjant prie žemės, 
jį į taikinį pagal žemės tereną 
nukreipia sviediny esąs mažas 
kompiuteris. Ji nėra lengvai kil
nojama, bet labai tinka priešo 
gerai įtvirtintiem komunikacijos 
centram naikinti. Tai balistinė 
raketa, t.y. skriejanti kaip artile
rijos sviedinys pagal tam tikrą 
trajektoriją.

To m ahawk raketa yra kaip be- 
pilotis lėktuvas skraidanti rake
ta, ir ji gali pakeisti lakūnų 
valdomus bombonešius. Paly
ginti nedidelė — 18 pėdų il
gio ir 2 pėdų 3 colių plo
čio. Jos paprastai yra vežiojamos 
po 4 viename pabūkle ir gru
puojamos po 4 pabūklus vienoj 
vietoj. Britanijai tektų 160 tokių 
raketų, Italijai — 112, V. Vokie
tijai — 96, Belgijai ir Olandi
jai — po 48. Jų pagamini
mas kainuotų 3.7 bil. dol. Jų nei
giama savybė yra ta, kad jos 
skrenda lėčiau už sprausminį 
lėktuvą, arba tik apie 500 mylių 
per vai. Bet jos pasižymi paslap
tingumu, pažymėtinu judrumu 
ir taiklumu. Gali skrieti paže
me 50-200 pėdų aukščiau žemės 
ir nuvedamos į taikinį panašiai, 
kaip ir Pershing II raketos, smai
galy esančio kompiuterio, 10-20 
jardų tikslumu.

VLIKO ATSTOVAS DALYVAVO 
ANTIKOMUNISTINĖJ KONFERENCIJOJ

Dviejų tarptautinių antikomu
nistinių organizacijų (WACL — 
Pasaulio Antikomunistų Lygos 
ir APACL — Azijos Tautų Anti
komunistinės Lygos) jungtinė 
konferencija Tokyo mieste 
įvyko gruodžio 6-9. Joje Vlikui 
atstovavo Algis Taškūnas iš
Australijos. Estam atstovavo An- 
ne Mari Oskar iš Švedijos. Da
lyvavo ir latvė Aija Abens iš 
Toronto, atstovaudama Anti- 
Bolshevik Bloc of Nations. Kon
ferencijoj iš viso dalyvavo 
apie 170 delegatų.

Pirmame bendrame posėdy 
abiejų pagrindinių organizacijų 
generaliniai sekretoriai pateikė 
pranešimus apie savo veiklą. Vė
liau buvo pranešimai iš atskirų

sričių. Daugiausia dėmesio susi
laukė sovietų disidentas Mik- 
hail Makarenko ir ukrainietė 
Slava Stetsko, kuri savo kalbo
je apie Rytų Europą paminėjo 
ir Lietuvą. Bendrai pranešimai 
daugiausia lietė Azijos proble
mas.

A. Taškūnas gavo progos pa
sisakyti posėdy, kuriame buvo 
svarstoma problema, kaip pasi
priešinti komunizmo ekspansi
jai. Kalbėdamas pabaltiečių var
du, jis tarp kitko pasiūlė, 
kad visi konferencijos dalyviai 
paragintų savo kraštų pilie
čius, kad įsijungtų į laišką ra
šymą Sovietų kaliniam, kad 
kreiptųsi į Andropovą ir į savo 
kraštų vyriausybes su prašy

mu, kad Klaipėdos bažnyčia bū
tų sugąžinta tikintiesiem, šie 
pasiūlymai susilaukė plataus 
pritarimo

A. Tvirtinąs plačiai paskleidė 
iš Vliko gautą literatūrą apie 
Lietuvą ir kitus Pabaltijo kraš
tus.

Tokyo mieste A. Taškūnas ap
lankė koltunbiečius vienuolius, 
kur kalbėjosi su kun. B. Vale, 
šis pažadėjo iškelti lietuvių kali* 
nių vargus ekumeninės “Peace 
and Justice” rėmuose.

A. Tdtanas tai p v pat matėsi 
su pranciikonų viršininku kun. 
Campion, kuris pažadėjo per* 
spausdinti ir išplatinti Kalinių 
Bičhilią Dr-jos lapelį, aprašantį 
Nijolės Ssdūnaitės, Antano Ter-

Italijos t policija areštavo 
Turkijos pilietį Mustafia Savak 
už naujo sąmokslo prieš popie
žių Joną Paulių II ruošimą, po
piežiui lankantis Milane.

P. Afrikos organai areštavo lai
vyno karininką Dieter F. Ger- 
hardt su žmona už šnipinėjimą 
Sov. S-gai.

lecko ir Simo Kudirkos pergyve
nimus.

Sotyos universitete Vliko at
stovas užmezgė ryšius su deka
nu kun. dr. Piefre dėl Campena. 
Sj, kuris pažadėjo mūsų spau
dinius apie Lietuvą ir sovieti
nius kalinius išversti į japonų 
kalbą ir juos išplatinti.

Hong Konge A. Taškūnas ap- 
lanKe au mivermetttSą paukda- 
mas iruonnacyą aptB ar
užmezgė ryšius su Readers’ Di- 
gest vyr. redaktorium Viktoro 
Laniausku. (Elta)
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO moję’

— Pasflafeė 1962 metų finto 
konkursas. Ji kasmet skelbia sa
vaitraštis Literatūra ir Menas. 
Per visus metus tame laikraš
tyje dedamos žymiausių fotogra-

____ kultūrininką .nuotraukos^ Nors, 
konkurse dalyvavo daug žymių 
fotografių, bet vertinimo komisi
ja pirmosios premijos visai ne
skyrė, Už tai paskirtos dvi 
antrosios ir dvi trečiosios pre
mijos. Antrąsias laimėjo Audrius 
Zavadskit už nuotraukų rikių

; leecoooaoooaoMeooaeeeon
1

■ Savaitės - • Įvykiai |
: iciincicuoooootsceiocciėa

5 Lenkijos Solidarumo unijos 
pogrindžio vadai atsišaukimu pa
ragino darbininkus pasiruošti vi
suotiniam streikui.“ Jie taip pat 
reikalauja didelių krašto socia
linio, ūkinio ir politinio gyveni
mo reformų, kurios turinčios bū
ti vykdomos palaipsniui ir atsi
žvelgiant j esamą Europos jėgų 
balansą.

Nigerijoj, sumažėjus aliejaus 
gamybai ir krašto ūkiui atsidū
rus sunkumuose, jos vyriausybė

“Meilė ir mirtis Veronoje” ir 
Aleksandras Ostošenkovas už 
nuotraukų ciklą “Šypsena pro 
debesų properšą”. Dvi trečią
sias premijas (tik po 50 rb.) 
gavo Juozas Grikienis Už nuo
traukas “Pianistas Jurgfc Karpa
vičius“ ir ‘Tėvas ir sūnus Kar
kos”, ir Eugenijus Šiška už 
Antano Vienuolio Žukausko 
nuotrauką. Fotografių yra davę 
laikraščiui neblogų nuotraukų, 
bet premijos yra visai menku
tės (tik 75 ir 50 rb.).

— Kijeve įvykusiame pirma
jame vargonų konkurse antrą 
vietą laimėjo lietuvė Virginija 
Survilaitė. Pirmoji vieta teko 
kijevietei. V. Survilaitė Kijevo 
P. Čaikovskio konservatorijoje 
stažuoja ir eina asistentės pa
reigas. Vertinimo komisijoje da
lyvavo ir pagarsėjęs lietuvis var
gonininkas Leopoldas Digrys.

— Nusipelniusios Lietuvos 
artistės garbės vardas suteiktas 
Jaunimo teatro aktorei Elvyrai 
Žebertavičiūtei. Nusipelniusio 
Lietuvos kultūros veikėjo var
das suteiktas žinomam vaikų ir 
jaunimo literatūros kūrėjui An
zelmui Matučiui (Matulaičiui). 
Aukščiausios Lietuvos tarybos 
garbės raštu pagerbtas satyrinio 
laikraščio Šluotos redaktorius

tovas Laiehonas Noreika. Laik
raščio korespondentui skaitovas 
pareiškė, kad “Iš tų mano skai
tytų Putino poezijos vakarų — 
daugybė' nuostabiausių, nepa
kartojamų-įspūdžių, pergyveni- kas plonojo stiklo su jungia
mų. Daugybė tyriausio džiaugs- 1--------
mo valandų” —

— Dafl. Broniaus Uoginto 70 
metų amžiaus sukaktis buvo pa
minėta jo kūrinių paroda, įvy
kusia Vilniaus dailės parodų 
rūmuose. Spaudoje rašoma, kad 
dailininkas jubiliejinei parodai 
atrinko keliasdešimt drobių — 
portretų, peizažų, natiurmortų, 
sukurtų per* pastaruosius kelis 
dešimtmečius.

•— Pavergtoje Lietuvoje pasta
raisiais metais suklestėjo vitražų 
menas. Seniau vitražais buvo 
puošiamos bažnyčios. Dabar ta 
sritis valdžios yra niekinama, ir 
valdžia prie bažnyčių puošimo 
niekur neprisideda. Dėl to vit
ražams vietos ieškoma vadina
muose visuomeniniuose pa-

įsakė išvykti visiem ten atvy
kusiem paprastiem darbininkam 
į savo kilmės kraštus.

Didieji JAV laikraščiai ir žur-

rašytojas Anelius Markevičius.
— Sovietinė valdžia, garbin

dama vadinamuosius “darbo 
pirmūnus”, kviečia dailininkus

net skiria premijas už geres
nius piešinius. Tokią 1982 metų - 
premiją laimėjo tapytojas M. Os
trauskas.

— Visokių propagandinių, ta
riamai mokslinių pranešimų pa
vergtoje Lietuvoje netrūksta. 
Tokiems “moksliniams” dar
bams surandama įvairių progų. 
Metų pabaigoje Vilniuje įvyko 
LM Akademijos visuomenės 
mokslų ir Komunistų partijos is
torijos instituto konferenciją; ku
rioje ekonomijos mokslų dr. J. 
Maniušis skaitė pranešimą “Lie
tuva tarybinių tautų šeimoje”. 
Jį papildė R. Šarmaitis ir lite
ratai V. Galinis ir J. Macevičius. 
Taproga buvo surengta ir meno 
kūrinių paroda, kurioje daugiau
sia kūrinių buvo rusų, ukrainie
čių, gudų, latvių, estų ir kitų 
sovietinių dailininkų. Giriamasi, 
kad lietuvių literatūra ir menas,

arkivyskupo Julijans Vaivods 
pakėlimą į kardinolus, plačiai 
aprašinėja ir okupuotos Lietuvos 
katalikų patiriamas skriaudas ir 
paskutinę kun. Alfonsui Svarins
kui ruošiamą bylą už “prieš- 
konstitucinę ir priešvalstybinę” 
veiklą.

Sovietų S-gos milicija, dides
niuose miestuose kovodama su 
ptuvjtfkštomis,'pagal Andropovo 
įsakymą vykdo žmonių tžipaty- 
bėš patikrinimus —- apsupamos 
krautuvės, turgūs, restoranai, 
geležinkelio stotys ir kitos susi
būrimo vietos ir tikrinama, ar 
žmonės nėra neteisėtai pasišali- 
nę iš darboviečių, {tariamieji ga
benami į miliciją ir perduodami 
jų viršininkam nubausti.

Valst sekr. Shukz paskelbė, 
kad JAV neturinčios plano pa
skubinti derybas tarp Izraelio ir 
Libano.

Sov. S-gos partijos gen. sekr. 
Andropovas pradėjo lankyti 
fabrikus ir įrodinėti darbinin
kam, kad jų atlyginimas kyląs 
greičiau už jų darbingumą ir ra
gino darbininkus pasitaisyti.

1600 JAV karių kartu su 4000 
Hondūro karių vykdo karo pra
timus prie Nikaragvos sienos. 
Bendri karo pratimai vyksta ir P. 
Korėjoj, kuriuose dalyvauja 
188,000 karių ir dėl kurių Š.

— Korėja paskelbė savo kariuo
menei parengties būklę.

Japonija statydina ilgiausią 
pasauly 37.7 mylių tunelį po 
Tsugaru sąsiauriu. Jis jungs pa
grindinę Japonijos Honshu salą 
su šiaurine Hokkaido salos da
lim. Tunelis kaštuosiąs 2.23 bil. 
dol. ir būsiąs baigtas 1986.

Turkija įvykdė mirties bausmę 
teismo nubaustiem 5 teroristam, 
kurių tarpe buvo ir vienas ar
mėnas, dalyvavęs Ankaros aero
dromo užpuolime, kurio metu

____ žuvo. 9 ir bMvo „sužeista apie 70 džjągų ir padegamom kulipkom 
juos padegė.

Kuwait, Saudi Arabija, Jungti
nis arabų emiratas ir Qatar pa
grasino sumažinti aliejaus kainas 
4 dol. už statinę, jei aliejų eks
portuojančios valstybės nesutiks 
sumažinti aliejaus gamybos.

Lenkijos Lenino laivų statybos 
įmonės Gdanske painformavo 
Lech Walensą, kad jis yra į- 
trauktas į atlyginimą gaunančių 
darbininkų sąrašą nuo sausio 17, 
bet, prieš pradėdamas dirbti, jis 
turi gauti pažymėjimą, kad yra 
atsiskaitęs su vyriausybe dėl už
darytos Solidarumo unijos finan-. 
sų ir kad niekur kitur nedirba.

New Yorfce atsiradę 6 afganis
taniečiai tvirtina, kad Sov. S-gos 
kariai rugsėjo 13 Padhahwab-e- 
Shana mieste surengė afganista
niečių žudynes ir nužudė 105 
suaugusius ir 12 vaikų, o jų la
vonus suvertė į požeminius grio
vius. Esą sovietai į irigacijos ka
naluose pasislėpusius žmones 
įpylė degalų ir cheminių me-

Konstantinas Šatūnas, Bronius AUCfS FLORIST BHOP.Iieteviškaai rajone - lietuviška gėlių Bar- 
Bružas, Algirdas Dovydėnas, dyotovė. Gėlės t* a Iriom progom. 846-5454. 107-64 Jamaica AVS., 
Liudas Pocius, Henrikas Kulšys ““ w
ir dvi moterys — Ginta Juo- 
denytė-Baginskienė ir Eglė Va
liūtė. Vitražų menas darosi vis 
populiaresnis, šalia vitražų iš 
storojo stiklo grįžta 4r senoviš-

mosiomis švino juostelėmis vit-
ražas.

— Jaunimo teatras N. Metams 
paruošė premjerą, skirtą jauna
jam žiūrovui: tai L Razumovs- 
kajos pjesė “Brangioji mokyto
ja”. Režisavo to teatro vyr. re
žisierė D. Tamulevičiūtė. Vai
dina daugiausia jaunieji aktoriai: 
V. Marčinskaitė, D. Kuodytė, 
A. Tatėnas, G. Žalėnas. O aka
deminis Vilniaus dramos teatras 
pradžiugino pačius mažuosius 
teatro lankytojus, pastatydamas 
J. Švarco pasaką “Sniego kara
lienė”. Režisavo R. Tuminas, 
muziką pritaikė F, Latėnas, 
scenografiją — A. Žibikas.

Pr. N.

štatuose: mokyklose, įstaigose, '
net parduotuvėse. Spaudoje Auka paremk lietuvišką ; d^ 
dažnai minimi pagarsėję lietu- YP®6 Darbininką.

PHILADELPHIA, PA

P*wny StJ, Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbinga* laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 2962244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Afr- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Ucenaed Manager and Motery 
Publfc, 680 Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

« . — , , Radijo programosVasario 16-«k>. mlnėllma. aro9r|k|^lam
_________ JAV LB yisuomeninių reikalų 

tarybos rūpesčiu paruoštos ra- 
Lietūvos " nepriklausomybės dijo programos kitataučių supa- 

šventės minėjimas Philadelphi- 
joj šiais metais įvyks vasario 
20, sekmadienį, 2 vai. popiet, 
Lietuvių Namuose (Lithuanian 
Music Hali), 2715 E. Allegheny 
Avė. Iš svečių amerikiečių kal
bą pasakyti yra pakviestas nau
jai išrinktas kongresmanas Ro- 
bert Borski. Dalyvaus Phila- 
delphijos burmistro ir Pennsyi-

Pagrindinę kalbą pasakyti iš 
New Yorko atvyksta JAV LB X- 
sios tarybos narys Romas Kezys, 
plačiai klausomos “Laisvės Ži
burio” programos vadovas ir 
vienas iš Lapkričio 13 d. de
monstracijų organizatorių. Me
ninę programą atliks Philadel- 
phijos choras “Viltis”, Philadel
phijos veteranų tautinių šokių 
grupė “Vakarinė”, vadovaujama 
Kazio Razgaičio, jaunimo tauti
nių šokių grupė “Aušrinė”, va
dovaujama Eimučio Radžiaus, ir 
Philadelphijos V. Krėvės vardo 
LB-nės lituanistinės mokyklos 
mokiniai. Į minėjimą įėjimas 
nemokamas. Atsilankiusieji yra 
kviečiami savo auka paremti 
Lietuvos laisvinimo pastangas. 
Minėjimą ruošia Philadelphijos 
ir Pietinės New Jersey LB apy
linkės, o talkina eilė vietinių or- 
ganizacijų.-

BUYUS FUNERAL HOME, Mario ToUoka, Jr. laidotuvių direktorius, Nen
orti Office: 426 Latayetto SL (Cor. WNaon Avė.), teief. 344-5172. Pa- 
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatytų

JUOZO ANORIUšlO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau- 
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Inc^ 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų tolei. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden Tavam. 
1883 Madisbn St, Ridgewood, N.Y. 11227. Tolei. 821-8440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Ba to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina. _______________

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sltver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliame tor- 
tal, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd^ Corona, 
Oueens, N.Y. 11388. Telef. 779-5158.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su VerHll, Attschuler 
Schwartz^ Ine. N.Y. Registruotas plrlgti ir perduoti akcijas, bonus, optfohs 
fondus, commmodkios, auksą, atidaryti IRA planus. Suinteresuoti 
skambinkite 212 844-5580 arba nemokamai iš visur toL 800-223-1512.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCE8TER, MA. — WICN 90.5 FM 
Tročladioniala 8:30-9:30 v.v., penktadieniais 7:30 - 8:30 v.v. Inž. Ed. V. 
Meilus Jr., vedėjas, 23 Shirley Rd., 8hrowsbury, MA. 01546. TaL 817 
852^885.

žindinimui su Lietuva bus per
duotos Philadelphijoje šia 
tvarka: vasario 19, šeštadienį, 
2:15 vai. popiet per radijo stotį 
WTEL (banga 860 AM); vasario 
20, sekmadienį, 6:30 vai. vak. 
per radijo stotį WFLN (banga 
95.7 FM). Maloniai prašome pa
raginti savo draugus, nekalban
čius lietuviškai, šių anglų kalba 
paruoštų programų pasiklausyti.

Mišios už Lietuvą
Nepriklausomybės šventės 

proga mišios už Lietuvą bus au
kojamos Philadelphijos lietuvių 
parapijose.- Šv. Andriejaus para
pijoje iškilmingos mišios bus 
laikomos sekmadienį, vasario 20, 
10:30 vai. lietuviškos sumos 
metu. Organizacijos kviečiamos 
dalyvauti su vėliavomis. Mišios 
Šv. Jurgio parapijoje bus auko
jamos vasario 16, trečiadienį, 
7:30 vai. ryto. Tikimasi, kad bus 
surastas laikas mišioms atlaikyti 
ir Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje.

Proklamacija
Pennsylvanijos gubernatorius 

Diek Thornburgh proklamaciją 
Vasario 16-osios proga pasirašė 
vasario 7, 11 vai. ryto, Penn
sylvanijos sostinėje Harrisburge.

tg.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
( atkelta iš 1 psl.) praeitį, ryškino vyskupo parei-

NEW JERSEY, NEVY YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, ieštad. WEVD 
8-9 vaL vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuania”, trečiad., 8:05- 
7iOŪ vaL valu, iš WSOU, 89A FM. Dr. J. J. Stekas, Dlr. adresas: 
234 Sunltt Dr., Watohung, N J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI. 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT V AUSTUO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vaL ryto WHBI 10A9 FM. Romas Kazys, 217-25 54th Ava^ Bayskfe, 
N.Y. 11364. TaL 212 229-9134.

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

TĄĮ MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— OAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS 

1933 + 1976

žiūri K. Žiedotris ir E. Kersnanskas. šalia stovi Bronius

žiūrint valdžios pastangų kiek 
galima sumenkinti iškilmę, ti
kinčiųjų prisirinko labai gausiai.

Minia su gėlėmis užpildė gat
velę nuo šventoriaus iki centri
nės gatvės.

Katedros varpai suskambėjo 
12:30 v. Pasirodžius vyskupui, 
minia klojo ant mašinos ir ant "

kaip kas sugebėjo, taip ir reiškė 
savo džiaugsmą.

Iš miesto vykdomojo komite
to pro langus ir nuo durų iš
kilmę stebėjo pareigūnai, milici
ninkai ir saugumiečiai. Tai buvo 
gera pamoka Lietuvos valdžios 
bedieviam: kokios tuščios jų pa
stangos suniekinti Bažnyčiai iš
tikimus vyskupus ir kunigus!

Iškilmėse dalyvavo vyskupai: 
Liudvikas Povilonis, Julijonas 
Steponavičius ir Antanas Vai
čius. Jie kartu su vysk. V. Slad
kevičium koncelebravo mišias.

Mišių metu pamokslą pasakė

elande buvo sausio 30. Nuotr. VI. !Wcevift»ui
moksle paskaitė ir popiežiaus 
sveikinimo telegramą, prisiminė

Po mišių vyskupą pasveikino 
jaunimas. Vyskupijos kunigų 
vardu sveikino kan. Stanislovas 
Kiškis.

Vyskupas padėkojo visiem 
sveikinusiem, padėkojo ir pane
vėžiečiam, kurie jį globojo iš
tremtą,, ir pažadėjo^ savo gyveni
mą pašvęsti Dievui irBažnyčiai.

Tada visi keturi vyskupai 
šventoriuje teikė sutvirtinimo 
sakramentą. Buvo sutvirtinta 600 
vaikų ir jaunimo.

Linkėjimai
Pietų metu tremtinį vyskupą 

pasveikino bendro likimo brolis 
vyskupas Julijonas Stepoąąvi- 
čius, kuris prisiminė, kaip buvo 
įkurta Kaišiadbrių vyskupija, 
kaip ją valdė vysk. Juozas Kuk
ta, vėliau vysk. Teofilis Matu
lionis, kaip vyskupo pareigom 
buvo parinktas dabartinis vysk. 
V. Sladkevičius. Palinkėjo, kad 
aukos ir kančios išbandytas

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Df. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE 

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

............... ................. ................- ----------- ■■■.■■■a

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

1983 
KELIONĖS 1 LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

drąsa ir ištikimybe, O silpnuosius 
ir abejojančius stiprintų. Linkė
jo šventai ir išganingai darbuo
tis Lietuvos Bažnyčios gerovei.

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.V. 11229 
TEL.:(212)769-3300
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Vasario 16-oji įpareigoja

šiemet Švenčiame 65-tas Lie- 
ūvos nepriklausomybės atstaty- 
no metines. Ir ką galime šia 
uogą vienas kitam pasakyti, ar 
/erta sakyti, ar verta ką nors da
lyti? Ar kas nuo mūsų žo- 
Ižių ir darbų pasikeis? Ar nege
riau spjauti į visa ir ramiai gy
venti gražiai įrengtame bute?

Deja, niekas negali išbėgti iš 
savo tautos, o jei išbėga, tai jis 
elgiasi prieš žmogaus prigimtį, 
jis išduoda tautos interesus. 
Žmogus įauga į tautą, iš jos 
ikleidžiasi, savo karyba reiškiasi 
jer savąją tautą, todėl ir netiks
lu ir neišmintinga atsistoti šalia 
javo tautos gyvųjų interesų.

Todėl Vasario 16-oji ir kitos 
tautinės šventės duoda progos 
pamąstyti apie lietuvių tautą, 
duoda progos panagrinėti mūsų 
kiekvieno asmeniškus santykius 
su tauta ir įsipareigojimus jai.

Iškilmingos šventės, paradai, 
kalbos, muzika, dainos šokiai — 
visa tai pakelia ir nuteikia nau
jam ryžtui. Peržvelgę praėjusius 
metus, matome, kad ten būta ir 
daug budrumo, lietuviškų reika
lų supratimo. Lietuvos byla vis 
buvo keliama, skardenama įvai
riose tarptautinėse konferencijo- 
šė’'suvažiavimuose. Lietuva ne
buvo užmiršta." Priešingai, ji 
buvo daug labiau priminta, nei 
kitais metais. Europos parla
mentas Strasbourge net reika
lauja atstatyti nepriklausomybę 
trijose Baltijos valstybėse.

Lietuvių atstovai dalyvavo ir 
tarptautinėse konferencijose, 
pvz. Madride, ir ten sėkmingai 
veikė — Lietuvos bylą judino, 
palaikė gyvą.

Laisvinimo reikalam sutelkė
me gana daug lėšų, daugiau nei 
kitais metais. Tai rodo, kad 
lietuviai yra jautrūs savo tautos 
reikalam. Tai įgalino tvarkingai 
leisti ir ištesėti informacinius 
biuletenius, plėsti tarptautinę 
veiklą, užmegzti naujas pažintis.

Ką darysime dabar, kokiais pa
siryžimais pasitiksime šią nepri
klausomybės šventę?

Pirmiausia dalyvaukime visi 
rengiamuose minėjimuose. Tai 
yra pirmutinė mūsų pareiga. Pri- 
pildykime sales, parodykime, 
kad mūsų daug yra, kad mes esa
me solidarūs. Prisiminkime tik 
tremtinius Sibire. Jie ten slap
tai mini šią brangią lietuviam 
šventę — Vasario 16. Jei galėtų, 
jie pėsti nueitų kuo toliausiai, 
kad galėtų dalyvauti tokiame 
minėjime.

Šiuo atžvilgiu nei sniegas, nei 
lietus negali mūsų sulaikyti nuo 
dalyvavimo minėjime. Dalyvau
dami prisidėsime prie tautinės 
demonstracijos.

Minėjimuose renkamos au
kos. Jau dabar beveik visur 
įsigaliojo paprotys, kad žmogus 
gali aukoti Altui, Vlikui, Liet 
Bendruomenei. Visos šios orga
nizacijos visom išgalėm triūsia 
Lietuvos labui, visos jos ir remti
nos. Tad nesigailėkime — kuo 
dosniau paremkime savo auka 
Lietuvos laisvinimo žygius. Nie
kada šių lėšų nebus per daug. 
Kai sutelkiamas didesnis kapita
las, ir veiksniai gali plačiau: 
bef tfkšlfchl /VeiktįJ gočiau f 
savo tikslą pasiekti. .

Praėjo daug metų, kai Lietu
va antrą kartą buvo pavergta. 
Pradedame pavargti. Mūsų tikė
jimas blėsta. Tad šios šventės 
proga stiprinkime savo tikėjimą 
Lietuva, ištesėkime jai visus įsi
pareigojimus. Daugiau tautinio 
budrumo, judrumo ir daugiau 
sugyvenimo savo tarpe.

Tokie platūs veiklos laukai, 
tiek daug reikia rankų, tiek daug 
protų ir širdžių. Visiem yra pro
gos kelti Lietuvos naštas ir Lie
tuvą artinti prie nepriklausomy
bės.

Ieškokime draugų amerikie
čių ir kitų tautų tarpe, kad 
nebūtume vieni kovoje už

Pasitikdami šių metų Vasario 

iš pelenų prisikėlusią Lietuvą 
savo giliu patriotizmu statė, kū
rė. Nulenkiame galvas prieš tuos 
savanorius, kurie iš visos Lietu
vos kaimelių ir miestelių bei 
miestų skubėjo į besikuriančios 
Lietuvos kariuomenę, pirmiau
sia sudarydami savanorių dali
nius, vėliau įsijungdami į jau
nutę Lietuvos kariuomenę. Len
kiame galvas prieš tuos, kurie
žuvo kautynėse, kad Lietuva gy
ventų laisva, kad po jų ateinan
čios kartos suprastų, kas yra lais
vė, kaip ją reikia ginti ir bran
ginti.

Tos kartos žmonės Lietuvą 
padarė realybe — ją sukūrė 
nepriklausomą. Jų dideliu pali
kimu ir šiandien gyvena tos kar
tos, kurios atėjo po jų, kurios 
iš jų atliktų darbų brangina juos 
ir mini su didele pagarba.

savo interesus. Juk istorijos bė
gyje lietuviai nekartą parodė 
jautrumą savo kaimyninėm tau
tom, parodė ir Amerikai, kai ji 
pasiskelbė nepriklausoma. Už 
jos laisvę atvyko kariauti K Kos
ciuška. Primindami tai, telkime 
vis naujus draugus, kurie 
mum padėtų išlaisvinti Lietu
vą iš vergijos.

Visi kaip vienas būkime vie
ningi, ištvermingi ir ryžtingi. 
Visi tikėkime laisve, kuri yra ne
daloma ir taikoma visiem. Visi 
gyvenkime tais siekiais, dirbki
me ir nuolat kartokime Lietuvos 
himno žodžius:

— Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse!

Paminklas Povilui Lukšiui jo žuvimo vietoje. Architektas — V. Landsbergis-Žemkalnis.
Nuotr. A. Naruševičiaus

SAVO UŽDAVINĮ
Savanoris Povilas Lukšys, pirmas žuvęs 
dėl atgimusios Lietuvos laisvės
ji

Kis buvo tas, kuris pirmasis 
žuvo dėl Lietuvos laisvės?

Kai nepriklausomos Lietuvos 
laikais Vasario 16 minios susi- 
rinkdavo į Karo Muziejaus so
delį Kaune, kai prie Nežinomo 
Kareivio kapo buvo padedami
vainikai, kai liūdnai ir drauge iš
kilmingai grodavo karo invalidų 
orkestras, centriniam take į Ne
žinomojo Kareivio paminklą buvo 
biustas to kario, kuris žuvo pir
masis dėl Lietuvos laisvės. Ir 
ten buvo padedami vainikai. Ir 
tūkstančiai kurie ėjo per Muzie
jaus sodelį, pagarbiai skaitė pa
minklo įrašus. Ten buvo įrašyta:

POVILAS 
LUKŠYS 
1919.11.8

ATGIMUSIOS LIETUVOS 
KAREIVIS, PIRMAS 
ŽUVĘS DĖL JOS

LAISVĖS
Šį biustą sukūrė skulptorius 

B. Pundzius.

Kilęs Ii Surviliškio
Povilas Lukšys gimė 1886 

rugpjūčio 21 Kazokų kaime, Sur
viliškio valsčiuje, Kėdainių ap
skrityje (į šiaurę nuo Kėdainių). 
Jis buvo kilęs iš neturtingos 
šeimos.

Lankė Surviliškio pradžios 
mokyklą. Paaugęs mokėsi namų 

statybos amato. Tarnavo msų ka
riuomenėje. Į Lietuvą grįžęs, 
vėl vertėsi namų statybos amatu. 
Veikė pavasarininkuose.
i Kai pradėjo kurtis Lietuvos 
kariuomenė, metė darbą ir ėmė 
telkti savanorius iš apylinkės 
kaimų. Su tokiu būreliu savano
rių jis ir atvyko į Kėdainius, 
kur buvo priimtas į Kėdainių 
srities apsaugos būrį ir paskirtas 
būrini nku.

Netrukus buvo paskirtas lau
ko sargybos viršininku į Šilai- 
nėlių kaimą su 8 kareiviais. Lau
ko sargyba buvo bolševikų būrio 
užpulta, bet Lukšys su savo 
sargyba bolševikų puolimą atlai
kė.

1919 vasario 7 bolševikai puo
lė Kėdainius. Lukšys su savo 
sargyba pasitraukė į Kėdainius. 
Bolševikai pradėjo Kėdainius 
supti iš pietų ir užėmė Eigulių 
kaimą. Lukšys gavo naują užda
vinį — užimti Paobelių dvarą 
ir neleisti bolševikam perkirsti 
Kėdainių — Kauno kelio.

Šį uždavinį Lukšys atliko pui
kiai: užėmė Paobelių dvarą ir 
bolševikus privertė pasitraukti. 
Obelės upės aukštais krantais 
dengdamasis, Lukšys su 8 sava
noriais priėjo Eigulių kaime 
priešui iš užpakalio ir netikė
tai puolė. Bolševikų kuopa iš

Povilo Lukšio paminklas 
Karo muziejaus sodely 
Kaune. Skulptorius — Bro
nius Pundzius.

Eigulių kaimo tuoj pasitraukė.
Tada iš Kėdainių priemiesčio 

tuoj atvyko kėdainiškių būrys ir 
užėmė Eigulius. Pavakarėj kau
tynės aprimo.

Naktį buvo gauta žinių, kad 
bolševikai traukiasi Šėtos link. 
Buvo nuspręsta Šėtos link pada
ryti sustiprintą žvalgymą. Į vie
ną žvalgomąjį būrį Lukšys buvo 
paskirtas žvalgybos viršininko 
pavaduotoju. Būrys susidėjo iš 
16-17 žmonių. Buvo ir du rai
tininkai.

Išvyko dar tamsoje iš Eigulių 
kaimo rogėmis. Turėjo kul
kosvaidį, o; kulkosvaidininkai 
buvo vokiečiai. Auštant vasario 
8 žvalgų būrelis slinko prie 
Taučiūnų kaimo, iš kur bolševi
kai į juos pradėjo netikėtai šau
dyti.

Pradžioje bolševikai šaudė iš 
Taučiūnų kaimo, netrukus ir iš 
Taučiūnų dvaro. Priešo ugnis 
buvo stipri ir taikli, nes atstu
mas buvo nedidelis. Žvalgai šo
ko iš rogių ir ruošėsi gintis.

Ten 1919 vasario 8, apie 8 v. 
ryto žuvo savanoris Povilas Luk
šys. Jis žuvo stačias ir kitus drą
sindamas, kali peršautas krito į 
roges.

Priešas puolė ir pradėjo supti. 
Žvalgai atsišaudydami pasi
traukė.

(nukelta l 4 psl.)

SKERDŽIUS

VINCAS KRĖVĖ

8“

Lapinas nedrąsiai priėjo į nuo
taką ir paėmė ją už rankos. Mer
ginos užtraukė tuoj dainą, kurią 
jisai ne kartą buvo girdėjęs, bet 
žodžių jos gerai dabar nesuprato, 
neprisiminė. Visi, kurie ten 
buvo, ėmė juodu barstyti avižo
mis.

Lapinas žengė su jaunąja ap
linkui skobnių. Vos nužengė ke
lis žingsnius, kai mergos liovėsi 
dainavusios, ir visi suriko:

— Ne ten, ne ten! Prieš sau
lę reikia! n

— Nelaimę sau buri, smurg
liau! — šūktelėjo senis Jurgai
tis, ir Lapinas pajuto, kad jisai 
sutaisė jam per nugarą sagtimi. 
Lapinas nusigando. Jisai paleido 
mergos ranką ir iš išgąsčio pa
lindo po skobnimis. Mato — į jį 
lenda po skobnimis ir merga. 
Bet ji dabar visai ne jauna, tik 
susilenkusi kaip lazda, be dantų, 
apžėlusi samanomis.

— Ne ji! Ne ji! — rėkia 
Lapinas ir stumia ją kumščiais 
nuo savęs. — Aš nenoriu jos ves
ti!

— Kaip nenori, kvaily? — su
šuko visi. — Ar tu aklas, ne

matai, kad tai sena liepa.
— Nors užmuškite, nevesiu 

jos! — rėkia Lapinas ir stumia, 
muša ją kumščiais, bet toji len
da į jį; nusitvėrė už kaklo ir ap
kabino. Lapinas norėjo pa
sprukti, bet, užsikabinęs už pa
kojų, nuvirto ir apvertė skob
nis. Visi susirinkę juokiasi, kva
tojas ir svaido jį akmenimis, be
ria žeme, pelenais. Ir senė toji, 
nusitvėrus jį už kaklo, smaugia, 
jog net atsikvėpti jam nėra kuo. 
O visi tai vis beria ir beria ant 
jo, ką tik nutvėrę. Mato, kad ir 
jaunas Grainis, kuris šiandien 
liepą nukirto, stovi čia pat ir, 
užsimojęs kirvakočiu, taiko jam 
galvon.

Lapinas suriko, Įdek jam bal
so teko, ir — pabudo.

Nubudo senis ir mato, kad jis 
jau neguli unksnėje, kriaušės 
šešėlis toli nuslinko šalin, ir sau
lė jį gerai prikepino. Bet vis dėl
to jam šalta, lyg jį krečia dru
gys, ir šoną, ant kurio gulėjo, 
ne tai sopa, ne tai gelįa.

kartą dar, kai prisimena, atsigulė 
kieme.

Lapinas pagalvojo, kad pirmą no į kitą.

— Tai jau mirti reikia. Ne 
kas kita, kaip tik visi numirė
liai mane šaukia, — toptelėjo 
jam širdin.

Atsikėlė senis, nuėjo pirkion 
ir, užlipęs ant pečiaus, kur buvo 
jo patalas, atsigulė. Nors gerai 
apsiklojo kailiniais, bet ilgai 
buvo šalta, krėtė jį ir laužė 
kaulus.

— Senatvė! — sumurmėjo se
nis, užsitraukė dar seną, skylėtą 
gunčę, apsivertė ant kito šono ir, 
sušilęs truputį, užsnūdo . ..

— Dėde, dėde! Kelkis! Me
tas jau ginti.

Tai šaukia jį Petriukas ir Bar- 
naska, du didžiausiu jo pieme
niu, su kuriais jis gano miške.

Juodu tėvai išvarė, kad nueitų 
pas skerdžių ir pasiklaustų, ko
dėl taip ilgai nūnai negena.

Lapinas atsisėdo. Jam rodėsi, 
kad jisai vos vos tik sumerkė 
akis, kad dar neužsnūdo kaip rei
kia, bet apsidairęs pamatė, kad 
jau saulė seniai nusileido už tro
belės, ir joje dabar buvo tamsu 
ir nelinksma.

Jis visuomet ėjo ginti, kada 
saulės spinduliai iš langelio gul
davo ant krašto skobnių. Tikrai, 
nūnai jau jisai gerai pavėlavo.

Nulindo Lapinas nuo pečiaus, 
raudonas kaip burokas, uždeg
tas. Vos nukopo, jį vėl pradėjo 
krėsti; galvoj ūžė kaip verdan
čiame puode, kaulus laužė, ir 
pirkelė akyse jo šlijo iš vieno šo-

Bet senis vis dėlto apsivilko, 
užsidėjo savo duonkrepšį ir ėmė 

dairytis botago ir trimito, bet ne
radęs atsiminė, kad juos paliko 
pas eilininką.

Pasėjėjęs į duris, nušlijo La
pinas ir, vos nepargriuvęs, at
sisėdo ant suolo, kampe pas len
tyną. Pasėdėjęs, atsikvošėjęs 
truputį, ten ir atsigulė, kaip buvo 
apsivilkęs.

Piemenys stovėjo vidury pir
kaitės ir laukė.

— Kaipgi, dėde? Ginsime nū
nai?

— Ginkite sau vieni. Matyti, 
jau aš atganiau savo. Reikia ir 
atsilsėti prieš kelionę.

Piemenys pastovėjo, palaukė, 
mato, kad senis tik sunkiai kvė
puoja ir . visai nesikelia, — dar 
kiek luktelėjo ir išėjo iš pirkios.

Tą dieną jie išginė vėliau, ne
gu visados, ir vieni, be sker
džiaus.

V

Rytojaus dieną piemenys išgi
nė vėl vieni, be skerdžiaus. Mo
terys nusiminė. Jos vakar vaka
re gerai pajuto, kad skerdžiaus 
nebėra: karvės parėjo kaip ploki-, 
tės. Kelių visai namo nepargi
nė; jas tik vėlai, jau nakčia, 
rado vasarojuje, bet kiek prisi
ieškojo, kiek prisivaikščiojo, pri
siaimanavo moterys, kad pienas 
gali perdegti.

— Jūs nūnai vėl, begėdžiai, 
pusės gyvulių neparginsite. Ko
kis čia galas tam skerdžiui? Va
kar iki vakaro išlaikė gyvulius 
tvarte ir nūnai vėl negena! — 
skundėsi moterys.

— Skerdžius, tetulės, miršta. 
Mes kėlėm kėlėm ir prikelti ne
galėjome: nubudęs žiūri į tave 
lyg į nepažįstamą ir patsai su sa
vim nežinia ką kalba. Gal kla
joja ... — aiškino kiekvienai 
piemenys.

Tuoj pasklido gandas visame 
sodžiuje, kad skerdžius miršta. 
Viena kita moteriškaitė, gailin
gesnės širdies, nubėgo aplankyti 
ligonį. Ir tikrai, rado Lapiną visai 
nusilpnėjusį; skerdžius skun
dėsi, kad jį labai krečia, kaulus 
laužo ir šoną diegia. Kalba, kal
ba ir nukalba nei šį, nei tą.

— Jau nenusivokia senis, — 
kuštėjosi moterys. — Pamatysite, 
kad mirs.

— Ar tai jau ne metas? Kur 
kas jaunesni miršta, o jam ir Die
vas liepė.

— Bet, kaip nori sau kalbėk, 
vis dėlto gyvo žmogaus gaila, ir 
gana.

Sujudo moterys, susirūpino li
goniu: viena atnešė virtos vištie
nos, kita sviesto svarą, trečia — 
dešimtį kiaušinių. Iškepė jam 
svieste, riebiai pautienės su 
trūkšolėmis, bet Lapinas nieko 
valgyti nenorėjo; skundėsi, kad 
jį ir taip išdūmė kaip krosnį.

— Suvalgyk, die, širdele, 
pamatysi, kad tau palengvės! 
— įkalbtojo geraširdė viena kita 
moteriškaite.

— Nelįskite man akysna, — 
gynėsi nuo ją kaip nuo musių 
skerdžius: — numirsiu ir be jūsų 
patarimų.

— Ko dabar tu mirsi, dėdule? 
Die, pereis, pažiūrėsi, kad per
eis; peršalai truputį, tai slunktas 
tau kaulus laužo!

— Kas gi mūsų karveles ga
nys, jei tu, dėdule, mirti nori?!

Taip ramino senį moterys, o 
tuo laiku lindo į vyrus:

— Jūs nors kunigo, begėdžiai, 
nuvažiuotute, o tai pasimirs 
žmogus be išpažinties.

Vyrai parvežti kunigo nesisku
bino, bet vienas kitas taipogi už
ėjo Lapino pirkaitėm

— Na, ką, dėde, namo ren
giesi?

— O ką? Jau man čia nėra kas 
daryti. Kad jau žmonės kerta me
džius, kuriuos tėvai jų savo nau
dai sodino, tai man nėra kas čia 
veikti.

— Ką padarysi, žmogeli! Ne 
nūn — ryt visi mirsime, visi ten 
keliausime.

Senis nusigręždavo į sieną, 
klausydamas šitokių kalbų, ir tik 
murmėjo po nosimi. Jis tiek kartų 
buvo girdėjęs jau visus šituos 
žodžius! Ir neįkyrėjo žmonėms 
pliauškinti vis viena, vis vienai

— Nenori senis mirti, — juo
kavo dar vyrai. — Bet, brol, 
norėk nenorėk, atėjo laikas, nie
ko nepadarysi!

— Tnytem ir pagyveno žmo
gus, o vis dėlto nori dar gyven
ti, ir tiek! — kalbėjo kitas.

— Šeštą kryželi baigiu, o vis 
tiek, kai vakar gimiau: lyg far ne
gyvenau; o giltinė gi jau už pečių 
stovi, — nusiskundė trečias.

(Bus dengto)
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AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA

Vyksta į minėjimą Washingtone 
Į Vasario 16 minėjimą JAV 

Senate ir Atstovų Romuose iš 
Chicagos vyks kun. A. Zaka
rauskas ir ALTO valdybos nariai 
adv. A Domanskis ir stud. R. 
Tričytė. Minėjimai įvyks vasario 
16.

Arkv. Marcinkus už 
šv. Kazimiero pašto ženklą 
Arkivyskupas Paulius Marcin

kus, atsiliepdamas į Amerikos 
Lietuvių Tarybos raštą, atsiun
tė laišką iš Vatikano, pažymė
damas, kad jis supranta lietu
vių siekimus dėl šv. Kazimiero 
pašto ženklo jo mirties 500 m. 
sukakčiai paminėti. Jis užtikri
no, kad tą reikalą pateiks Vati
kano komisijai, kai ji susirinks 
svarstyti 1984 programą.

Pranešimai didiesiem 
dienraščiam

Apie Europos parlamento pri
imtą rezoliuciją Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos laisvės klausimu 
kun. J. Prunskis pasiuntė pra
nešimus dienraščių “Sun-Ti- 
mes” ir “Chicago Tribūne’’ re
dakcijom. be to, buvo tuo klausi
mu išsiuntinėti biuleteniai 
anglų kalba mum draugiškes- 
niem etninių grupių laikraščiam.

Lituanistinių mokyklų 
konkurso laimėtojai

JAV lituanistinėse mokyklose 
buvo pravestas rašinių konkur
sas, kurį paskelbė Amerikos Lie
tuvių Taryba, o premijoms 1000 
dol. paskyrė kun. J. Prunskis. 
Konkursą pravedė Švietimo Ta
rybos pirm. J. Plačas. Buvo 
gauti 28 rašiniai. Juos įvertino 
pedagogų ir literatų komisija: 
St. Petersonienė, I. Tijūnėlienė, 
G. Valiulienė, J. Masilionis ir J. 
Plačas.

Pradžios mokyklų konkurso 
tema buvo: “Dabartinė padėtis 
Lietuvoje”. Pirmą premiją -— 
1^> dol. laimėjo V. Bublytė, Cle- 
velando Šv. Kazimiero lit. mo
kyklos mokinė; antras premijas 
po 75 dol. laimėjo: L. Gela-

JIS PUIKIAI ATLIKO 
SAVO UŽDAVINĮ
(atkelta iŠ 3 psl.)

Žuvęs Povilas Lukšys buvo 
apdovanotas Vyčio Kryžiumi. 
Palaidotas Kėdainiuose. Pirma 
buvo palaidotas Šv. Jurgio para
pijos kapinėse, į Kėdainių karių 
kapines perkeltas 1938 lapkri
čio 23.

Povilo Lukšio žuvimo vietoje 
Taučiūnų kaimo laukuose 1929 
buvo pastatytas gražus pamink
las, kurį suprojektavo architek
tas Landsbergis-Žemkalnis.

Senas Šaulių S-gos leidinys
Darbininko redakcijoje yra 

keletas senų leidinių ir kalendo
rių. Vienas toks leidinys yra šau
lių Sąjungos, išleistas 1930 Vy
tauto Didžiojo metais, skirtas 
Vasario 16-tai.

Tame leidinyje ir yra išspaus
dintas pulk. Juozo šarausko 
straipsnis apie Povilo Lukšio 
laidotuves.

Pulk. Juozas šarauskas, gimęs 
apie 1893 Kamariškių viensėdy
je, Baisoj m valsčiuje, Kėdai
nių apskrityje, tuo metu, kai 
žuvo Povilas Lukšys, kaip tik 
buvo Kėdainių srities apsaugos 
viršininku. Kai 1919 vasario 7-9

žytė, Clevelando Šv. Kazimiero 
lit. mok. m., J. Urbaitė, Chica
gos Marųuette Parko lit. mok. 
m., A. Bobelytė, St. Petersbur- 
go “Saulės” lit. mok. m.; tre
čias premijas po 50 dol. laimėjo: 
M. Landytė, Detroito “Žiburio” 
lit. mok. m., Kr. Alčiauskaitė, 
St. Petersburgo “Saulės” lit. 
mok. m., D. Venskutė, Los An
geles lit. mok. m.

Aukštesniųjų lit. mokyklų 
moksleiviam konkurso tema bu
vo “Žmogaus teisių ir sąžinės 
laisvės varžymas okupuotoje 
Lietuvoje”. Pirmą premiją 125 
dol. laimėjo M. Palubinskaitė, 
Los Angeles lit. mok. m., antrą
sias premijas po 65 dol. laimė
jo: R. Navickaitė, Los Angeles 
lit. mok. m., M.’Bucelevičiūtė, 
St. Petersburgo “Saulės” lit. 
mok. m., G.’ Radvenytė, Los 
Angeles lit. mok. m.; trečias 
premijas po 45 dol. laimėjo: 
R. Jarašūnas, Los Angeles lit.

Dr. Antanas Butkus 
LB vakaronėje

LB Detroito apylinkės vado
vybė, negalėdama susitarti su 
Detroito lietuvių organizacijų 
centro vadovais lėšas kartu telk
ti Lietuvos laisvinimo tikslam, 
prieš keletą metų ėmė organi
zuoti savo rinkliavas. 
Rinkliavos visuomet pradeda
mos vadinamom politinėm vaka
ronėm. Tokia vakaronė sausio 22 
vakare įvyko Dievo Ap
vaizdos parapijos kultūros cent
ro kavinėje.

Vakaronę garsinant buvo skel
biama, kad joje dalyvaus nauja
sis JAV LB Krašto valdybos 
primininkąs dr. Antanas Butkus. 
Kadangi diena kelionei buvo la
bai nepalanki, nes pamainomis 
tai snigo, tai pylė lijundra, į ją 
slinkdami netikėjome, kad dr, A. 
Butkus iš Clevelando atsigaus 
(nepilni du šimtai mylių — per-

DETROITO LIETUVIUOSE

bolševikai puolė Kėdainius, jis 
sėkmingai organizavo Kėdainių 
gynimą ir atrėmė bolševikų puo
limą. Už tas kautynes jis vėliau 
buvo apdovanotas Vyčio Kryžiu
mi su kardais V laipsnio.

Vėliau pulkininkas Šarauskas 
dirbo kariuomenės štabe, Lietu
vos Šaulių Sąjungoje. Aktyviai 
reiškėsi skautų veikloje, organi
zavo skautų stovyklas, ekskursi
jas, paskaitas. Rūpinosi Vytauto 
Didžiojo Karo muziejaus statyba 
ir eksponatų paruošimu.

Bolševikam okupavus Lietuvą, 
1941 metų pradžioje suimtas. 
Karui prasidėjus, išvežtas į Mins
ko kalėjimą, iš Minsko pėsčio
mis varomas, jis buvo drauge su 
kitais sušaudytas 1941 birželio 
26 prie Červenės.

-o-
Taigi Povilo Lukšio laidotu

vių aprašymas yra atliktas jo tie
sioginio viršininko, tauraus lie
tuvio, patrioto, kuris po 22 metų 
taip pat žuvo nuo to paties priė
jo — nuo bolševikų.

POVILO LUKŠIO 
LAIDOTUVĖS

Antradienis. Drėgna Ir tamsi 
migla dengė Kėdainių miestą

■ -- mok. m., L. Barauskas, Detroito 
“Žiburio” lit mok. m., N. Gle- 
veckaitė, Chicagos aukšt lit
mok. m., V. Damijoųaitytė, Chi
cagos aukšt. lit. mok. mokinė. 
Aukštesniųjų mokyklų premijos 
truputį mažesnės, nes komisija 
rado daugiau premijuotinų raši
nių.

Pasiuntinybės remontas
Lietuvos pasiuntinybės rūmų 

Washingtone remontas dar ne
baigtas. Šiam reikalui visuome
nė jau suaukojo 90,000 dol., 
bet architektų apskaičiavimu 
būtiniausiem remontam įvykdyti 
reikia 120,000 dol. Tad komite
tas tęs aukų rinkimą iki gegu
žės 1.

Aukos siunčiamos pasiuntiny
bės adresu: Lithuanian Lega- 
tion, 2622 Sixteenth St., N.W., 
Washington, DC. 20009.

Iki vasario 16 bus atlikti .svar
biausi vidaus remonto darbai, 
kad pasiuntinybė galėtų daryti 
priėmimus.

Lietuvos pasiuntinybės rūmų 
restauravimo komitetą sudaro 
Alto ir LB atstovai.

arti skristi, pertoli tokioj sumiš- 
ty automobiliu). Maloniam visų 
nustebimui, dr. A. Butkus kultū
ros centre pasirodė beveik ne
vėluodamas, dar su savim atsi- 
veždamas ir du kitus JAV LB 
Krašto valdybos narius: sekreto
rę Nijolę Maželienę bei iždinin
ką ir reikalų vedėją Kazį Žie- 
donį. įeinančius svečius sustoję 
pasitikom plojimu.

Vakaronę pradėjo ir jai vado
vavo LB Detroito apyl. valdybos 
pirm. (JAV LB Krašto valdybos 
vykd. vicepirm.) Jonas Urbonas. 
Po trumpos įžangos ir svečių 
pasveikinimo visų pirma jis atli
ko “karščiausią” programos dalį 
— JAV LB 3Q-ties metų sukak
tuviniu žymeniu nusipelniusiųjų 
veikėjų apdovanojimą. §į kartą 
apdovanoti tik Detroito apylin
kėj gyvenantieji, ir tai didele 
dalimi ne veikėjai žodine pras
me (buvo pora ir tokių), bet 
LB rėmėjai stambesnėmis pinigų 

ir jo apylinkes. Įgulos kareivi
nėse buvo nepaprastas judėji
mas. Naktį grįžę iš kautynių ties 
Šėta, savanorių būriai rengėsi 
laidoti savo kovos draugą, prieš 
kelias dienas žuvusį kautynėse 
su priešu Taučiūnų lauke, Kė
dainių būrio savanorį a.a. Povi
lą Lukšį — pirmąją Lietuvos 

' nepriklausomybės auką karo 
lauke.

Kareivinėse jau nuo pat ryto 
rengėsi. Mat, vakar kautynių sū
kury, ne vienam teko apdrasky
ti savo rūbus. Taisė rūbus, tai
kino paimtą iš priešo aprangą. 
Naujai atvykę savanoriai ruošė 
kuklią savo uniformą — siuvo 
trispalvius trikampius (iš gelto
nų, žalių ir raudonų juostelių) 
prie kairiosios švarko rankovės 
aukščiau alkūnės.

Kieme stovėjo jau iš vakaro 
parengtas ir eglaitėmis papuoš
tas aukštas vežimas — katafal
kas. Čia raitininkai balnojo žir
gus ir taisė savo ir arklių ap
rangą.

Apie 9 vai. pasigirdo trimito 
garsai. Iš kareivinių skubėjo sa
vanoriai su ginklais į kiemą ir 
būrininkų nurodymais rikiavosi 
kareivinių kieme.

Po pusvalandžio Panevėžio ir 
Kėdainių apsaugos būriai su bū
reliu raitininkų išsirikiavo Sto
ties gatvėje frontu į apskrities 
ligoninę, kur buvo pašarvotas 
Povilo Lukšio kūnas. Priešaky 
stovėjo katafalkas. Aplink susi
rinko Kėdainių visuomenės 
veikėjai ir visų tautų ir tikybų 
piliečių minia.

Ligoninės kieme pasirodė 
ąžuolinis savanorių nešamas 
karstas. Pasigirdo komanda: 
“Domė, šautuvu gerbk!”...

Kariai gerbia ginklu. Čia susi
rinkę piliečiai nusiima kepu
res.

Rimties momentas. Tylu, 
tylu ... Spaudžia kiūtinę. Ir jun
ti, kad gaili ašara rieda per 
veidą. Matai, kad rieda ašaros 
antram, trečiam, ketvirtam ir 
daugeliui... Kodėl taip? Vakar 
tie vyrai atkakliai kovėsi su prie- 

sumomis. Iš eilės pašaukti žy
menis atsiimti šie asmenys: Pet
ronėlė Pajaujienė (nepasirodė), 
Laima ir dr. Petras Žemaičiai 
(nedalyvavo), Birutė ir Viktoras 
Raudtiai (jiems ir kitiems žy
menį įteikė dr. A. Butkus), Da
nutė ir Leonas Petroniai (neda
lyvavo), Danutė ir Stasys 
Geidžiai (nedalyvavo; jiems žy
muo įteiktas kita proga), Jurina 
ir Vytas Rugieniai • (nedalyva
vo), Jadvyga ir dr. Adolfas Da- 
mušiai, dr. Vanda ir dr. Vytau
tas Majauskai. Šią ceremoniją 
baigdamas J. Urbonas pastebėjo, 
kad apdovanosią kita proga ir 
daugiau veikėjų, “gavę žalią 
šviesą iš centro valdybos . . .”

Prie mikrofono pakviestas vie
nintelis vakaronės kalbėtojas dr. 
A. Butkus. Per lygiai pusvalandį 
jis palietė kone visus aktualiuo
sius dabarties rūpesčius, kuriais 
jam trejus metus tekos gyventi: 
santykius su kitais veiksniais, 
jaunimo įjungimą į visokeriopą 
veiklą, lituanistinių mokyklų at- 
kutinimą, pagalbą neteisingai 
apkaltintiesiems kolaboravimu 
su naciais, jėgų laisvinimo dar
bams konsolidavimą, Antrosioms 
Pasaulio lietuvių dienoms (II 
PLD) lėšų telkimą, dar už metų 
po jy įvyksiančią VII Tautinių 
šokių šventę. Pro kai kurias 
problemas praėjo vienu kitu sa
kiniu, ties kitomis ilgėliau su
stojo (plačiau papasakojo apie 
pasitarimus su Altos vadais, pa
aiškino, kaip vyksta byla su reor- 
gais, uzurpuojančiais LB var
dą).

Vėliau, privačiuose pokal
biuose prie kavutės ir kokteilių, 
kai kas pasigedo kažkokios nau
jojo JAV LB Krašto valdybos 
pirmininko deklaracijos, tartum 
jis čia būtų važiavęs pasigarsin
ti “miestui ir pasauliui”. Man 
jo kalba padarė nepaprastai gerą 
įspūdį vien jau todėl, kad tai 
nebuvo “bačkininko” skeryčio- 
jimasis ir skambių, tuščių frazių 
žarstymas. Ramus kalbos tonas, 
kuklumas, nesisvaidymas rieį- 
vykdysimais pažadais, o tik svar
biųjų problemų priminimas ir 
siūlymas kaip nors jas spręsti, 
kiekvienam vakaronės dalyviui 
aiškiausiai bylojo, kad problemos 

šu. Ir ten kovos lauke, kur ap
link juos mirtis siautė, jie nieko 
nežiūrėjo, ėjo pirmyn prie tikslo 
— nugalėti priešą atėjūną. Ir 
tikslą pasiekė. O šiandien ant jų 
veidų ašaros rieda...

Nenuostabu. Skaudu ir gaila. 
Juk laidojam iš savųjų tarpo tą, 
kuris taip pat nieko nežiūrė
damas savo krūtine dengė tėvy
nę ir kovėsi ligi paskutinio, bet 
kurio mirtis neaplenkė ir jau 
išplėšė iš mūsų tarpo . .. Nete
kome Povilo ir jo daugiau ne
bematysime savųjų tarpe.

Ašaros riedėjo ne tik savano
riams, kovos draugams, bet ir čia 
susirinkusiems piliečiams. 
Skaudu buvo, kad žmogus, gin
damas savo tautos šventas teises, 
turėjo mirti.

Greit visa eisena pradėjo ju
dėti. Priešaky jojo raitininkai, 
toliau ėjo abiejų būrių (Panevė
žio ir Kėdainių) pėstininkai, ku
rių priešaky buvo nešama pa
lenkta (reiškiant gedulą) tri
spalvė tautinė vėliava.

Toliau buvo nešamas medinis 
kryžius, paruoštas pastatyti ant 
Povilo Lukšio kapo, po jo vai
nikai ir bažnytiniai ženklai. Pas
kui ėjo kunigas.

Po to viso važiavo vežimas 
su karstu. Paskui karstą ėjo P. 
Lukšio giminės, jo buvę viršinin
kai ir visuomenė.

Eisena pamažu slinko Stoties, 
Didžiąja, vėliau Sėtos, gatvėmis 
Šv. Jurgio bažnyčios link. Pake
liui visuomenės būrys didėjo.

Karstą įnešė į Šv. Jurgio baž
nyčią. Lukšio giminės ir savano
riai pėstininkai, sustatę savo šau
tuvus lauke, įėjo į bažnyčią, o 
raitininkai pasiliko lauke prie 
arklių. Bažnyčioje prasidėjo ge
dulingos pamaldos.

Staiga atbėgo prie raitininkų 
persigandęs pilietis ir uždusęs 
pasakojo, kad kažin kas pranešęs, 
esą, nuo Juodkiškio dv. (apie 
2 km nuo Kėdainių) keliu atva
žiuoją keletas vežimų raudonar
miečių į Kėdainius. Kelias nuo 
Šėtos buvo saugomas lauko sar
gybos, bet nuo Juodkiškio kryž- 

yra ne vien pirmininko, o visų, 
mūsų ir kad visi esame įparei
goti sprendimų ieškoti.

Dr. A. Butkui kalbą užbaigus, 
keletą klausimų pateikė Vytau
tas Alantas, Alfonsas Vėlavičius, 
Algimantas Astašaitis ir Liūda 
Rugienienė. Kai po klausimų-at
sakymų J. Urbonas paskelbė au
kų vajų, minutei prie mikrofono 
dar priėjo Vytas Petrulis. Jis 
paragino aukoti ir II PLD rei
kalams, ypač paryškindamas, 
kad aukojantieji po 500 dol. 
gaus po du bilietus į visus di
džiuosius PLD renginius, kurie, 
paskirai perkant, atsieitų maž
daug pusę šios sumos. Turint 
galvoj, kad visa 500 dol. auka 
nurašoma nuo pajamų mokesčių, 
aukotojas tikrai nedaug tenu- 
siskriaustų, o II PLD padarytų 
nepaprastai didelę, paslaugą. Čia 
(rodos dr. A. Butkus) priminė, 
kad II PLD iš tikrųjų prasidės 
ne birželio gale, o vasario 5, nes 
tą dieną įvyks II PL sporto 
šventės žiemos sporto rungtynės.

Vaišių metu jau nevienas va
karonės dalyvis savo auką įtei
kė. Minint didesnes sumas au
kojusius paskelbta, kad Stonių 
šeima paaukojo 150 dol., vyro ir 
tėvo velionio Martyno Stonio at
minimui.

Alfonsas Nakas

— Lietuvių Kultūros Instituto 
Vokietijoj metinis suvažiavimas 
vyko gruodžio 4-5. Instituto 
pirm. V. Bartusevičius. Pereitais 
metais išleisti du instituto leidi
niai. Archyvą tvarko istorikas A. 
Šmitas. Biblioteką pažadėjo 
tvarkyti dipl. bibliotekininkas A. 
Hermanas. Į valdybą dar išrink
tas dr. V. Lenertas. Paskaitas 
skaitė dr. P. Rėklaitis, A. Her
manas, dr. K. J. Čeginskas, kun. 
J. Dėdinas.

— Lietuvių Operos choras 
ruošiasi įdainuoti į plokštelę 
Lietuvos himną ir 10 lietuvių 
kompozitorių kūrinių — Jaku- 
bėno. Gaidelio, Šimkaus. Kama- 
vičiaus, Budriūno ir Karoso kū
rybos dainas ir operų ištraukas. 
Visus kūrinius palydės sim
foninis orkestras. Diriguoja Al
vydas Vasaitis.

kėlės lauko sargyba laidotuvių 
iškilmėms buvo nuimta. Taigi 
šis pranešimas buvo įsidėmėti
nas. Ir iš tikrųjų nuo švento
riaus kalnelio toli paliai gele
žinkelį matėsi juoduoją vežimai. 
Tačiau, kas juose važiavo, iš tolo 
ir dėl miglos negalima buvo 
matyti.

Raitininkų vadas tuojau pa
siuntė keletą raiteliųzištirti, o su 
likusiais pasirengė kovai ir apie 
tai pranešė savo viršininkui.

Ištyrus, paaiškėjo, kad visai 
atsitiktinai susigrupavo apie 10 
vežimų, vienuose vežė javus į 
Kėdainius, kituose važiavo žmo
nės į miestą įvairiais reikalais ir 
t.t.

Po pamaldų bažnyčioje gedu
linga eisena nuėjo į kapines 
(ties Kauno keliu). Ten vidury, 
prieš vartus, ant kalnelio tarp 
gražių alyvų ir jazminų krūmų 
iškasta duobė.

Raitininkai ir pėstininkų bū
riai išsirikiavo prieš kapines. Vėl 
ginklu gerbia... Nuimamas 
karstas ir nešamas į amžinojo 
atilsio vietą. Tyla... Šventinama 
duobė. Trumpa kunigo, malda...

Sakomos kalbos. Kalba Kėdai
nių srities apsaugos viršininkas, 
buvęs Povilo Lukšio viršininkas, 
ir Panevėžio būrio vardu sava
noris agron. K. Kubilius. Žmonės 
ašaroja, o kai kurios moterėlės 
net balsu rauda . ..

Leidžiamas į duobę karstas. 
Jo kovos draugai triskart iššauna, 
saliutuoja, tuo atiduodami 
paskutinę savo pagarbą.

Po keletos minučių išaugo 
naujai supiltas kapas, antkurio 
sudėti vainikai, o galvūgaly pa
statytas kukius medinis kryžius 
su prikalta lentele, kurioje para
šyta...

"AA. Čia ilsis Povilas Lukšys, 
Kėdainių srities apsaugos būrio 
būrininkas, žuvęs kovoje su Lie
tuvos priešais ties Taučiūnų kai
mu 1919 m. vasario mėn. 8 d.”

Juozas Prunskis — BOLŠE
VIKŲ NUŽUDYTI ŠAULIAI 
Išleido Lietuvių Šaulių Sąjun
gos Tremtyje centro valdyba, 
Čikaga, 1982 m. Viršelį ir aplan
ką piešė dail. JonasTričys. Ilius
truota nuotraukomis. Spausdinc 
Draugo spaustuvė. 152 psl. Kai
na 6 dol.

Tai dar viena knyfca tarp dau
gelio to paties autoriaus, iškilaus 
žurnalisto, kultūrininko ir vei
kėjo, knygų. Leiskim apie ją 
kalbėti pačiam autoriui ištrauko
mis iš jos įžangos:

“Viena iš garbingiausių ir 
reikšmingiausių mūsų tautos or
ganizacijų yra šaulių sąjunga. 
Ji gimė laisvės kovų metu. 
Į ją būrėsi vyrai ir moterys, 
kurie buvo pasiruošę savo jėgas, 
net savo gyvastį, aukoti Lietu
vos laisvei.”

“Okupacijos išvakarėse Lietu
vos šaulių sąjunga jau buvo iš
augusi į 62,000 narių, kurių 
tarpe buvo apie 30 profesorių, 
apie 100 advokatų ir apie tiek pat 
inžinierių, apie 250 gydytojų, 
daug kunigų, apie 3,000 mo
kytojų.”

“Didžiausias ir kruviniausias 
šaulių naikintojas — bolševikai. 
Okupantams buvo svarbu išrauti 
iš gyvųjų tarpo kuo daugiau na
rių to sąjūdžio, kuris pasižymė
jo patriotiniu ryžtu, tautiniu at
sparumu, laisvės meile, kad būtų 
lengviau visus kitus sukontro
liuoti, tautą pavergus.”

“Norėjosi ateičiai palikti pa
minklą tiems šimtams tauriųjų 
mūsų tautos kankinių, žuvusių 
nuo okupanto rankos. Daugelio 
jų nė kapai neatžymėti, tegu 
bus nors daugiau jų vardų iš
saugota istorijai.”

“Knygoje pateikiamas sąra
šas toli gražu rie pilnas. Buvo 
tokių išeivių,- kurie baiminosi 
paduoti kankinių vardus, kad 
nesusidarytų sunkumų okupanto 
priespaudoje gyvenantiems jų 
artimiesiems. Lietuva yra oku
panto uždaryta informacijoms 
apie mūsų patriotinius kanki
nius. Tačiau buvo stengtasi kiek 
tik galima rinkti duomenis išei
vijoje.”

“ . . . Bolševikai nejautrūs 
žmogaus kančioms, bet jie gana 
jautrūs neigiamai propagandai, o 
koks gi gali būti stipresnis pro
testas prieš jų žiaurumą, kaip 
rašytas nukankintų patriotų 
krauju!”

MININT BALTIMORĖS 
LIETUVIŲ NAMŲ 60 METŲ 
SUKAKTĮ. 1982 spalio 9. Pa
ruošė Juozas Aušrota ir Kęstu
tis Laskauskas. Leidinio nuo
traukos: R. Beares Jr., V. Sa
jausko, V. Velžio. Viršelio pro
jektas A. Grintalio. 104 psl.

Tai leidinys su minėjimo pro
grama, svečių, bičiulių, valdy
bų bei rėmėjų sąrašais ir skel
bimais. Išspausdintas Lietuvių 
Namų garbės direktoriaus Kazi
miero Dūlio straipsnis lietuviš
kai ir angliškai (į anglų kalbą 
verstas Birutės Dulytės-Gorrell).

Cituojam ištraukas iš to 
straipsnio užsklandos:

“Lietuvių Namus Baltimorėje 
pastatė lietuvių išeivijos senoji 
karta. Iškilmingai buvo paminė
ta jų pirminės organizacijos 
1914-1964 m. sukaktis. (...) Tos 
kartos gyvųjų pirmūnų dar buvo 
72. Jie savo namų menėje buvo 
gražiai priimti ir pagerbti. Visi 
buvo sujaudinti penkiasdešimt
mečio sukaktimi. Visi atliktu 
savo darbu didžiavosi ir džiau
gėsi.”

“Šios gi sukakties, pasistaty
dintų namų šešiasdešimtmečio 
tesulaukė iš jų tik vienas kitas. 
Išnyko ir jų organizacijos: ma
žosios ir didžiosios. Jos visos rė
mė namų statydinimo idėją. Rė
mė visa savo veikme ir pini
gais. Ir paliko savo pastangų 
brangų kūrinį — visuomeninius 
namus. Jie jau turi savo praeitį, 
turtingą visuose lietuviškų rei
kalų plotuose. Tas palikimas 
liks nemaršus, kol Baltimorėje 
bus gyva hetuvija."



Br. Nainys.

sario 13, sekmadienį, 4 vaL

savo dviejų ežerėlių, gyvulių
buoti iki 100 JAV 98-to Kong- pasaulib atstovų, pastatyti betu-būti ypatingu slegiantis. Todėl

sario 16-osios minėjimą rengia

tautybės šalia bendrų, turi ir
sistatyti nauja ir dailią mūrine.

kevičnts su adv. Žumbakiu no

višką klėtį, šulinį su svirtimi, 
pirtį, lietuvišką kryžių, įveisti

mokyklos salėj. Meniną 
programą atliks Aušros Vartų '

dora, meilė ir pagarba. Viena 
tokių oazių atidaro savo vartas 

kiūrės IrM&aoj.
.40 mylių į' pietryčius nuo

čių apsigyventi skaičiaus: juo

tas Washingtonui. JAV LB Kraš- Ypating^ų Tyrinėjimų Įstaigos viams, kuriems Apvaizda davė
Kad gyventojai ir svečiai ma-

— vietos, kur gaiviai dvelkia

gruodžio 6 JAV LB Visuomem-

JAV Lietuvių Bendruomenei at

ro, vienoku saleziečiai turėjo

NORVVOOD, MASS.

JAV Lietuvių Bendruomenė 
pritaria bendrinei Laisvės Fede-

Norvvoode. Nuliūdime paliko 
žmoną Emiliją, keletą sūnėnų

jungtinių pastangų atremti OSI

būriui žmonių, sausio 19 buvo

VRT

visas pastangas JAV federaiinėj

Sausio 14 JAV LB Visuome-

rfcria rvurbtaurij Smagaus tikslų, kodėl
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UŽ KĄ AŠ ESU 
DĖKINGA.-AS?

Aš esu dėkinga savo mamai 
už tai, kad ji leido man turėti 
gimtadienio baliuką šiandien su 
savo draugėmis. Aš turėsiu daug 
gerų dalykų per savo gimtadie
nį. Mama man nupirko “pinatą” 
(meksikietišką lėlę, pilną sal
dainių). Ji yra žalia. Aš vadinu 
ją “Charlie”. Bus šešios mergai
tės. Mes turėsim visokio maisto 
ir ledų.

Monika Bilerytė, 4 sk.

Aš esu dėkingas savo tėvams 
už tai, kad jie man padeda mano 
gyvenime ir mane labai myli. 
Aš esu dėkingas už savo visą 
šeimą, nes jie mane myli. Aš dė-

KEL1ONĖ
Vieną vasarą aš su savo broliu 

ir tėveliu išvažiavau į Kanadą 
pas savo dėdę Juozą. Jis turi 
mažą namelį prie ežero. Kelio
nėje sustojome prie Niagara 
Falls. Kai nuvažiavome pas 
dėdę ėjome žuvauti. Mes paga
vome daug žuvų. Ten atostoga
vome vieną savaitę. Kelionė 
atgal į namus nebuvo smagi. 
Mūsų mašina sugedo. Visa kita 
buvo labai smagu.

Vincas Giedraitis, 5 sk.

Vieną dieną aš suradau balio
ną. Jis buvo labai gražus. Aš 
įlipau į tą balioną ir nuskridau 
toli, toli į Prancūziją. Ten buvo 
gražu. Kai tik aš išlipau iš ba
liono, balionas nuskrido toli nuo

kingas už pasaulį ir už save. 
Aš dėkingas, kad turime maisto, 
pinigų ir laisvės. Aš dėkingas 
už gerą sveikatą, už mokytojus 
ir už visus, kurie man padeda.

Tomas Matusaitis, 4 sk.

SEKMADIENIS
Pereitą sekmadienį mes važia

vome į Apreiškimo bažnyčią. Po 
mišių važiavome į planetariu
mą. Ten mačiau filmą apie pla
netas. Viduryje salės stovėjo 
prožektorius. Jis sukosi, ir atro
dė, kad visas pasaulis sukosi. 
Pranešėjas kalbėjo apie planetas. 
Tada ekrane pradėjo žaibuoti. 
Pasirodė dievaičių karaliaus Ju
piterio galva. Pranešėjas aiškino 
jam apie astronomiją. Jupiteris 
kalbėjo apie planetų mitologiją.

Vėliau važiavome j McGravv 
Hill pastatą. Ten buvo rodoma 
New Yoiko miesto istorija. Pa
sirodė Laisvės statulos ranka. 
Ant jos buvo matyti svarbiausi 
miesto pastatai. Jie buvo labai 
įdomiai pavaizduoti.

Po filmo užvalgėme ir važia
vome namo. Jau buvo tamsu.

Aleksandras Maldutis, 5 sk.

Sekmadienis yra maloni diena. 
Sekmadienį mes einame į baž
nyčią. Po bažnyčios kur nors 
važiuojame, arba aš namuose 
žaidžiu lauke su savo tėveliu, 
nes jis sekmadieniais nedirba. 
Kadangi šiais metais vyksta fut
bolo streikas, aš nevažiavau į 
rungtynes, bet pats žaidžiu fut
bolą. Taip pat sekmadienį aš 
žiūriu rungtynes per televiziją.

Man labai sekmadienis patin
ka, nes nėra mokyklos ir aš galiu 
daryti, ką tik noriu.

Dainius Remeza, 5 sk.

manęs. Aš tą naktį Prancūzijo
je miegojau. Kitą dieną atsi
radau ant laivo. Aš pasakiau 
“Bonvojaž” ir tuojau atsiradau 
namuose. Aš buvau labai laimin
ga.

Rasa Adams, 5 sk.

Savo kelionėje aš nuskridau į 
mėnulį. Kelionė prasidėjo, kai 
įlipau į raketą ir paspaudžiau 
mygtuką. Aš labai norėjau, kad 
skristume į mėnulį, tai taip ir 
padarėme.

Mėnulyje atėjo keisti žmonės 
prie manęs. Jie turėjo geltonus 
plaukus, žalią kūną ir raudonas 
kojas. Sakė, kad jie yra lietuviai. 
Aš jiems sakiau, kad jie negali 
būti lietuviai. Mes. pasidarėme 
labai geri draugai, ir aš niekada 
negrįžau namo.

Matas Nemickas, 5 sk.

Šiemet aš keliavau į tris įdo
mias vietas.

Pirma kelionė buvo į Nerin
gos stovyklą Vermonte. Va
žiavome mašina. Oras buvo gra
žus. Pakeliui sustojome pavalgy
ti. Mašinoje žaidėme visokiau
sius žaidimus.

Antroji kelionė buvo į Chica- 
gą. Ten mes skridome lėktuvu. 
Pradžioje skridimo aš truputį 
bijojau, bet greitai pripratau.

Trečioji kelionė buvo į “Girai
tę” po vasaros. Važiavome ten 
uždaryti mūsų trobelių žiemai. 
Važiuojant ten, aš turėjau pasi
ėmęs žiūronus, tai vis žiūrėjau 
pro mašinos langą į laukus ir 
medžius.

Mindaugas Jurys, 5 sk.

Aš pereitais metais važiavau 
su savo klase į “Old Bethpage 
Village”. Ten mes matėme, kaip

Lama Satinskaitė (k.), neseniai baigusi Mi 
dirba vaflių darželyje. Nuotr. H. §«*in»ko

s EILĖRAŠČIAI
APIE RUDENI

hbso niiuuiDO o vyturio 
raokyMos mokiniai

Lapai jau pradėjo kristi, 
Dienos sutrumpėjo. 
Visų medžių gražios spalvos, 
Jau ruduo atėjo!

Vaikai žaidžia tarp šakų,
Voverytės laksto, 
štai gamta pilna spalvų, 
Nes ruduo atėjo. -

Lina Žiūrytė, 9 m.
“O“

Žiūrėkit, žiūrėkit, 
Ateina ruduo!
Jau krinta lapeliai, 
Ir šąla vanduo.

Geltoni, raudoni 
Ir net jau rudi 
Lapeliai, medeliai 
Jau šąla visi.

Jau lyja lietutis 
Ir krinta lašai.
Saulytę mes matom 
Labai jau retai.

Vėjelis taip pučia, 
Kad net m-.n baugu, 
Bet kai pradės snigti, 
Tai bus net gražu.

Rimas Simonaitis, 11 m.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje tėvų komiteto rū
pesčiu pertraukos metu vei
kia kavinė — užkandinė, kur 
mokiniai gali nusipirkti
priešpiečius. Iš K. Gintas 
Žemaitaitis ir Josephina Sen- 
ken. Nuotr. Henriko Šatiko

senais laikais gyveno Amerikos 
žmonės. Pakeliui matėme daug 
medžių ir gėlių. Kai jau buvome 
visai netoli, autobuso vairuoto
jas paklydo ir pradėjo važiuoti 
blogu keliu. Galų gale nuvažia
vome.

Grįžtant namo, daug kas iš 
vaikų užmigo. Aš dar vis žiūrė
jau pro langą ir galvojau, kaip 
jie tais senovės laikais gyveno. 
Tai buvo labai smagi kelionė.

Antanas Kulys, 5 sk.

Rudenėlis atkeliavo, 
Puošia gamtą, kaip gražu! 
Medžių lapai margaspalviai 
Dengia pievas ir laukus.

Nors ir pučia šaltas vėjas, 
Vaikai žaidžia laukuose.
Rankos, galvos išsikišę, 
Visi dūksta lapuose.

Rudenėli puikiaspalvi, 
Tik nebūk toks išdidus!
Kad ir gražios tavo spalvos, 
Bet jos visos greitai žus.

Antanas Šerkšnas, 13 m.

ATOSTOGOS

Vienoms atostogoms mes skri
dome į San Francisco, Califor- 
nijoje. Mes ten matėme: “Auksi
nių vartų” tiltą, “Point Reyes”, 
“Nepa Valley”, “Raudonmedžių 
mišką” ir “Suakmenėjusį miš
ką”. Visose tose vietose buvo la
bai smagu. “Raudonmedžių miš
ke” mes ėjome gamtos keliu, 
kur stebėjome didžiulius- me
džius. “Point Reyes” nieko ne
galėjome matyti, nes buvo užėjęs 
didelis rūkas. “Suakmenėjusia- 
me miške” buvo gražu ir malo
nu. Ten mes surinkome keletą 
gabalų suakmenėjusio medžio. 
Kitoje vietoje matėme geizerį, 
kuris šovė karštą vandenį net 
šešiasdešimt pėdų į aukštį. O 
įdomiausia tai buvo eiti prie 
švento Andriejaus plyšio ir sto
vėti viena koja ant Atlanto plokš
tumos, o kita ant Pacifiko plokš
tumos.

Aras B arty s, 5 sk.

Pereitą vasarą aš praleidau da
lį savo vasaros atostogų pas 
savo bobutę ir dėduką. Jie gyve
na Woodstock, Connecticute, 
prie pat ežero. Būdamas ten, 
aš dažnai maudausi. Taip pat ten 
einu žuvauti su savo dėduku. 
Vieną kartą, kai mes kartu žuva
vome, jis pagavo 19 1/2 colių 
lydeką. Mano didžiausia ten pa
gauta žuvis buvo 12 colių ešerys.

Mano bobutė yra gera virėja, 
ir ji- man prikepė skanaus 
maisto. Man ten smagu būti, ir 
aš norėsiu ten vėl nuvažiuoti.

Paulius Budraitis, 5 sk.

MANO GERIAUSIAS DRAUGAS

Mano geriausias draugas yra 
mano pusbrolis Marcus. Man 
patinka su juo žaisti. Mes žai
džiame su “Star Wars” kareiviais 
ir sugalvojame jiems įvairius 
nuotykius.

Aš dažnai nematau Marcaus. 
Jis gyvena toli. Mes susirinka
me per šventes ir kai nėra mo
kyklos. Marcus turi mažą sesu
tę, kuri kartais trukdo mums 
žaisti. O aš turiu didelį brolį, 
kuris irgi mums trukdo.

Aleksai Lile ik a, 3 sk.

MANO SESUTĖ
Mano sesutės vardas yra Vik

tutė. Ji yra dvejų metų. Turi 
baltus plaukus ir mėlynas akis. 
Labai mėgsta važiuoti į restora
nus, kaip “McDonald’s” arba 
“Burger King”.

Kai ji ateina žaisti į mano kam
barį arba atsiveda drauges, aš 
turiu ją prižiūrėti. Kai ji eina 
miegoti, aš turiu ją pabučiuoti. 
Aš nemėgstu bučinių. Bet kar
tais ji būna labai gera, ir mes 
smagiai žaidžiame kartu.

Kristina Ramanauskaitė, 3 sk.

MANO BROLIAI
Aš turiu du broliukus, vienas 

Marius, o kitas’Dainius. Rašy
siu pirmiausia apie Marių. Ma
rius yra dvylikos metų. Jis yra 
penkių pėdų, didelis ir stiprus. 
Gavo trofėją už stalo teniso žai
dimą 'Worcesterio sporto šven
tėje. Jis mėgsta futbolą, ledo ritu
lį ir krepšinį. Jis su manim žai
džia futbolą.

Mano brolis Dainius taip pat 
yra didelis. Jis yra vienuolikos 
metų ir eina į šeštą skyrių. 
Jis yra keturių pėdų ir dešimt 
colių. Jis nueina mamai į krautu
vę.

Mano broliai yra didesni už 
mane, bet aš su jais labai daž
nai žaidžiu futbolą.

Vydas Marijošius, 3 sk.

MIRGA
Aš gavau katytę.
Buvo labai mažytė.
Bet ji užaugo 
Į gražią katytę.

Žaidžia ir gaudo 
Mažas pelytes, 
Prausias sau veidą, 
Kojas, ausytes. '

Miega per dieną, 
Dūksta per naktį. 
Pešas su Pūką, 
Kai susitinka.

Myliu aš Mirgą, 
Linksmą katytę. 
Gražiai ji kniaukia 
“Miau, miau” kas rytą.

Ginu Jankauskaitė, 4 sk.

MOTOCIKLAS

Maironio lituanistinės mokyklos I skyrius su mokytoja Elena 
Ruzgiene. Nuotr. H. Šatinsko

Kai važiuoji, 
Krato, krato.

Jis už dviratį 
Greitesnis, . 
Bet už mašiną 
Mažesnis.
Juo važiuoti 
Man patinka. 
Vėjas švilpia 
Ausim slenka.

Simas Janušas, 4 sk.

RUDUO
Vaga jau žemėje. , , 
Va^ąrąprąėię,;. , ....... 
Medžiai švilpauja.
Ruduo atėjo.

Tomas Gedminas, 4 sk.

VILKAS

Vilkas ant kalnelio stovi. 
Klausiau jį: “Ko tu taip loji?” 
Jis atsakė kaip didvyris: 
“Mėgstu paršiukus ir blynus.

Aš vilkiukas
Ėjau sykį per miškelį 
Ir sutikau mažą paršelį. 
Jis nubėgo, sukliuksėjo, 
O man seilė nuvarvėjo”.

Nida Stankūnaitė, 4 sk.

MANO KELIONĖ Į AFRIKĄ
Vieną dieną, kai aš išėjau žais

ti, atėjo žirafa pas mane ir klau
sė, ar aš galėčiau su ja keliauti 
į Afriką. Aš sakiau, kad galė
čiau, ir mes pradėjome kelionę. 
Mano ciuckiukas Olafas bėgo 
paskui mus ir užšoko ant žira
fos nugaros.

Afrikon atvykus, mums buvo 
labai linksma, nes buvo ten viso
kių gyvulių, kurių aš niekada 
nesu mačiusi. Pasidarė labai 
karšta man ir Olafui, tai mes no
rėjome jau grįžti namo. Kelionė, 
atgal buvo labai trumpa, nes 
žirafa pradėjo skristi. Kai su
grįžome į namus, žirafa norėjo 
pasilikti su manim. Aš sutikau.

Kai aš papasakojau savo šei
mai, kas atsitiko, mano brolis 
Paulius netikėjo manim. Aš nu
vedžiau jį parodyti savo žirafą, 
ir tada jis tikėjo.

Gailė Ivaikaitė, 4 sk.

Eglė Vainienė — Maironio 
mokyklos darželio mokytoja. 
Nuotr. H. Šatinsko

Mokykloje
— Pasakyk, Laimut, kur yra 

Lietuva?
— Tėvelio kambary kaba ant 

sienos.

Mokykloje
Petrui labai nesiseka aritme

tika.
— Tai neįmanoma daugiau 

pakęsti! — sušuko mokyto^ 
jas. Nejaugi neturi brolio, kuris 
tau padėtų?

— Ne, — atsakė Petras. — 
Bet mama sakė, kad kovo mėne
si turėsiu.

Užmiršo
Tėvas vaikščioja po kambarį 

susimąstęs. Pagaliau sako:
— Žinau, kad šį rytą turėjau 

kažką padaryti, bet visiškai pa
miršau ką.

— Aš žinau ką, tėveli, — įsi
terpia mažoji dukrelė. — Už
miršai ant mamytės pasibarti.

Gailės Ivaškaitės piešinys — Afrika
Motociklas 
Dviejų ratų.
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FLORIDOS LIETUVIUOSE
Miami Lietuvių klubo bend

rose Kūčiose gruodžio 24 daly
vavo vietinių lietuvių ir svečių 
180 asmenų su viršum. Sceną 
puošė eglutė, papuošta lietuviš
kais šiaudinukais. Ši eglutė 
gruodžio 5-6 Miami Bay Front 
salėj vykusiame tautų festivaly
je laimėjo pirmą premiją. Šiau
dinukus pagamino E. Leonienė 
ir O. Šilienė. Kalėdinių giesmių 
giedojimui vadovavo S. šeputie- 
nė ir O. Vaičekonienė.

Naujų metų sutikimas nuotai
kingai vyko Lietuvių klube. 
Gera vakarienė, puikus orkest-
ras. Nuotaiką kėlė ir jaunos 
akordeonistės Danutės Pargaus- 
kaitės, Kanados jaunųjų virtuozų 
konkurse laimėjusios pirmą vie
tą, grojimas.

Miami Lietuvių Piliečių klu
bo vadovybė sausio 11 pasikei
tė. Naujai išrinktos valdybos 
pirm. S. Šeputienė, vicepirm.
E. Griškelis, finansų sekr. P. Ši
las, ižd. P. Lapinskas, maršalka
F. Sabai. Direktorių pirm. P.
Leonas, direktoriai: Valentinas, 
Saladžius, Vaičekonis, Gruzdąs. 
Iš pereitų metų dar pasiliko di
rektoriai: Ališauskas, Ramanaus
kas, Skikūnas, Sabai.

Kun. dr. V. Andriuška 70 m. 
amžiaus proga sausio 13 buvo 
pagerbtas artimųjų ir draugų ra
telyje.

LB Palm Beach apylinkė Nau
jų Metų sutikimą suruošė Hil- 
ton Inn viešbuty, Singer Island. 
Buvo svečių iš tolimiausių Ame
rikos ir Kanados vietovių. Tarp 
svečių buvo ir JAV LB tary
bos prezidiumo pirm. dr. K. 
Ambrozaitis su žmona. * Vakaro 
programoj pasirodė ir inž. E. 
Manomaitis su feljetonu.

Maironio mirties 50 metų su
kaktis bus paminėta kovo 5, 
šeštadienį, 2 vai. popiet Juno 
Beach Metodistų bažnyčioj. 
Apie Maironį kalbės V. Šalčiū- 
naš. Meninę programą atliks H. 
Kačinskas.

Ilgaamžių pagerbimą sausio 
15 Holiday Inn pokylių salėj 
surengė LB Palm Beach apylin
kės valdyba. Dalyvavo ir prel. 
J. Balkūnas, PA., PLB garbės 
pirmininkas. Pagerbti asmenys, 
sulaukę 80 ir daugiau metų: 
D. Bikšienė, W. Zees, N. Zees, 
L. Baranauskas, I. Senkuvienė, 
Bortvikienė, B. Vaitiekienė, V. 
Kulpavičius, S. Augūnienė, O. 
Botyrienė, kun. A. Senkus, L. 
ir M. Kšečkauskai, J. Navasai- 
tis. A. Statkuvienė-Gudienė, S.

NEW RRITAIN,
CONN.

Vasario 16 minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas įvyks vasario 20, sek
madienį. Miesto centre — Cent
ral Park — Lietuvos vėliava bus 
iškelta vasario 19-20.

Vasario 20, sekmadienį, 10:30 
vai. ryto Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos bažnyčioj bus aukoja
mos mišios už Lietuvos laisvę. 
Tautiniais drabužiais pasipuošę 
jaunuoliai stovės prie altoriaus 
su JAV ir Lietuvos vėliavomis. 
Mišių metu tautines giesmes 
giedos parapijos choras, vado
vaujamas dirigentės Geraldine 
Canzer. Po mišių visi sugiedos 
JAV ir Lietuvos himnus.

Parapijos salėj 2 vai. popiet 
bus tęsiamas minėjimas. Po JAV 
ir Lietuvos himnų programą ati
darys Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkė Irene Belanger Lei- 
berytė. Programai vadovaus Juo
zas Raškys. Invokaciją sukalbės 
Šv. Andriejaus parapijos klebo
nas kun. J. Rikteraitis. Kalbės 
miesto burmistro atstovas, kong
reso atstovė Nancy Johnson, 
Conn. valstybės senatorius Jo- 
seph Harper ir kiti. Lietuvių 
kalba pagrindinis kalbėtojas bus 
kun. dr. V. Cukuras, Providence, 
R.I., šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebonas.

Pertraukos metu bus renka
mos aukos Altai, Vlikui ir Lie
tuvių Bendruomenei.

Meninę programą atliks pa
rapijos choras.

Į šį minėjimą kviečiami visi 
lietuviai, nes negalime užmiršti 
kovos už Lietuvos laisvę.

Juozas Balčiūnas

šalkauskas. Pagerbtos ir šeimos, 
išgyvenusios santuokoj 50 ar 
daugiau metų (pav. Kulpavičiai 
kartu .išgyveno 62 metus). Iš
kilmėm vadovavo LB apylinkės 
parengimų vadovas J. Jaku
bauskas. V. Šalčiūnas skaitė šiai 
šventei pritaikytus eilėraščius.

Lake Worth mieste įkurtas 
lietuviškas muziejus. Tos min
ties pradininkas buvo inž. K. 
Tuskenis. Klubo ilgametis pirmi
ninkas V. Dovydaitis tai toliau 
gvildeno susirinkimuose. Pozi
tyviam darbui suorganizuotas 
vienetas "The Lithuanian Ame-
rican Museum Charity Trust”: 
pirm. inž. K. Tuskenis, ižd. 
J. Štaras, eksponatų globėja O. 
Dovydaitienė. Vienetas įregist
ruotas JAV valdžios įstaigose. 
Lake Worth miesto vyr. amžiaus 
piliečių rūmuose gruodžio 5

ST. PETERSBURG, FLA.

Floridos gubernatorius išleido 
proklamaciją, kuria Vasario 16- 
oji skelbiama Lietuvos nepri
klausomybės diena. Tą dieną 
lietuviškos vėliavos bus iškelia
mos tokia tvarka: 8 vai. ryto 
Pinellas Parke prie Library, 9 
vai. ryto Treasure Island prie 
City Hali, 10 vai., ryto St. Peters- 
burg Beach prie City Hali, 10:45 
vai. ryto So. Pasadena prie City 
Hali, 11:15 vai. ryto Gulfporte 
prie Library.

Aštuntas tarptautinis festiva
lis St. Petersburge, rengiamas 
SPIFFS, įvyks vasario 25-27. 
Dalyvauja 42 etninės grupės. 
Lietuvių tautodailės paviljono į- 
rengimui vadovauja G. Modesta- 
vičienė, lietuviškos virtuvės 
darbam — E. Purtulienė. Me
ninę programą atliks klubo cho
ras, vadovaujamas muz. P. Ar- 
mono, ir tautinių šokių grupė 
Banga, vadovaujama M. Sandar- 
gienės. Visus festivalio pasiruo
šimo ir dalyvavimo darbus koor
dinuoja lietuvių tautinės grupės 
delegatė prie SPIFFS A. Kamie
ne.

Lietuvių klubo visuotinis su
sirinkimas įvyko sausio 8. Daly
vavo 120 narių. Pirmininkavo 
A. Armalis, sekretoriavo A. Kru- 
likienė. Baigiąs kadenciją klubo 
pirmininkas A. Armalis pranešė 
apie metų veiklą: surengta apie 
20 įvairių renginių, sutvarkyta 
automobiliam pastatyti aikštė 
(kainavo apie 20,000 dol.). Ižd. 
J. Kirtiklis pranešimą apie iždo 
stovį pristatė raštu. Revizijos 
komisija rado, kad finansai ir 
knygos vedama tvarkingai. Sekr. 
Krulikienė pastebėjo, kad prie 
klubo priklauso 452 nariai, iš 
kurių 236 amžinieji ir 216 akty
vių narių. A. Kamienė pranešė 
apie SPIFFS ir festivalį. Naujas 
klubo pirm. Ant. Gudonis supa
žindino su nauja klubo valdyba: 
pirm. A. Gudonis, vicepirm. K. 
Vaičaitis, sekr. A. Krulikienė, fi
nansų sekr. E. Purtulienė, ižd. J. 
Kirtiklis. Direktoriai: E. Bazė- 

Maironio vardo 
premija

Minint Maironio 50 metų mir
ties sukaktį, Lietuvių Rašytojų 
Draugija yra paskelbusi Mairo
nio vardo poezijos premiją — 
1000 dol. Mecenatas Juozas Ga- 
bė, premiją įteikia Nelė Maza- 
laitė-Gabienė.

Pagerbiant Maironio religi
nius, patriotinius ir kūrybos es
tetinius idealus, knygos turinys 
neturi prieštarauti Maironio idė
jom.

Premija skiriama už poezijos 
rinkinį ar poemą, išleistą 1982 
arba rankraštyje įteiktą iki 1983 
kovo 1.

Vertinimo komisija sudaryta 
iš New Yorko ir apylinkėse gy
venančių rašytojų. Į komisiją į- 
einat Leonardas Andriekus, Pau
lius Jurkus ir Vytautas Volertas.

1982 m. išleistų poezijos kny
gų po 3 egz. (arba rankraščio 
po 1 egz.) iki š.m. kovo 1 siųs
ti šiuo adresu:. LRD Premijos 
komisija, Mr. P. Jurkus, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

įvyko iškilmingas muziejaus 
atidarymas, susilaukęs ir ameri
kiečių TV ir spaudos dėmesio. 
Dalyvavo ir miesto burmistiė 
bei 4 komisijonieriai. Lake 
Worth miesto muziejuj, 414 Lake 
Avė., lietuviai atskirame kamba
ry turi saugią didelę spintą, kur 
išdėstyti lietuviški eksponatai.

Povilas ir Elena Mikšiai 
gruodžio 26 atšventė vedybinio 
gyvenimo 50 metų sukaktį. Jų 
intencija buvo aukojamos mišios 
St. Paul of the Cross bažny
čioj. Po pamaldų jie buvo pa
gerbti draugų ir artimųjų.

Lake Worth Lietuvių klubo 
metiniame susirinkime sausio 8 
išrinkti 7 direktoriai, kurie su
darys klubo valdybą, išrinkta re
vizijos komisija, lietuviškai 
spaudai paskirtos aukos (Drau
gui, Darbininkui ir Lietuvių 
Žiniom po 25 dol.).

L.Ž.K.

nas, A. Budrikis, A. Grabauskas, 
P. Juška, P. Kraujalis, S. Lun- 
gys ir J. Pupelienė. Revizijos ko
misija: P. Dalinis, A. Šukys, J. 
Žvynys ir kand. J. Vaičaitis. 
"Lietuvių Žinių” kolektyvas: KL 
Jurgėla, Br. Kliorė, A. Krulikie
nė, P. Stanelis ir J. Švedas.

Dainų ir tautinių šokių vaka
ras klubo vadovybės iniciatyva 
surengtas gruodžio 11. Pasirodė 
tautinių šokių šokėjų grupė 
“Banga”, klubo choras (vad. P. 
Armono, akomp. M. Sullivan), 
K. Gimžauskas su feljetonu.

Altos St. Petersburgo skyriaus 
informacinis Susirinkimas į- 
vyko gruodžio 15, kuriame da
lyvavo 82 asmenys. Skyriaus 
pirm. A. Šukys pranešė apie 42- 
ąjį Alto suvažiavimą Chicagoj. 
O. Galvydienė perskaitė dr. K. 
Bobelio pranešimą. 

f

Balfo St. Petersburgo skyrius 
1982 m. rudens vajų užbaigė. 
Surinkta 3,363 dol. ir pasiųsta 
Balfo centrui. — L.Ž.K.

LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBĖS
FONDO VEIKLOJ

Lietuviškosios Skautybės 
Fondas sėkmingai baigė savo 
veiklos septintus metus. 1982 
balandžio 4 LS Fondas užbaigė 
metus trukusią loteriją. Tai buvo 
naujas bandymas veiklai pagy
vinti. Į darbą stojo ne tik Fon
do talkininkai, bet ir skautės bei 
skautai. Loterija Fondui davė 
$7,102.97 pajamų. Atsidėkodama 
už pagalbą loteriją pravedant, 
LSF valdyba, LSS Pirmijai pri
tarus, paskyrė 1981 dalį palū
kanų skautų vienetam pagal jų 
prisidėjimą prie loterijos bilietų 
išplatinimo.

Lietuviškosios Skautybės 
Fondo 1981 palūkanos skirsto
mos šitaip: 1) vadovų lavinimui: 
Seserijos draugininkių kursam 
— $250; Brolijos draugininkų 
kursam — $250; Seserijos Gin
taro mokyklai — $500; Brolijos 
Ąžuolo mokyklai — $500; Miško 
Ženklo kursam — $500 ir LSS 
Lituanistikos Seminarui — 
$1,000.2) Skautiškiem leidiniam: 
“Mūsų Skautybė” knygai — 
$1000. 3) Rajonų skautų veiklai 
stiprinti (Anglijoj, Brazilijoj, Vo
kietijoj, Australijoj, JAV-bėse ir 
Kanadoj) $2,600. 4) 1983 jubi
liejinės stovyklos ruošai — 
$1,254.52. Iš viso skirstoma 
$7,854.52.

$1,500 paskirstyti 18 vietovių 
skautų vienetam, proporcingai 
pagal jų prisidėjimą prie Fon
do loterijos bilietų platininio. Vi
siem aukotojam reiškiamas nuo
širdus ačiū! Aukos LS Fondui 
siunčiamos šiuo adresu: Kostas 
Nenortas, 44 Alban St, Dor- 
chester, MA 02124.

1983 metais švęsime Lietuvių 
Skautų Sąjungos 65 metų veik
los sukaktį. Ta proga yra rengia
ma jubiliejinė stovykla, kuri 
įvyks liepos 30 — rugpjūčio 13 
Woodland Trails Camp, Aurora, 
Ontario, Kanadoje (apie 30 my
lių į šiaurę nuo Toronto). LS 
Fondo valdyba yra. numačiusi 
ta proga sušaukti Fondo dar
buotojų suvažiavimą.

Algirdas M. Budreckis
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KOČIOS VASARIO 16 GIMNAZIJOJ

Būdama mokine Vasario 16 
gimnazijoj, aš turėjau progos 
švęsti lietuviškas Kūčias didelėj 
šeimoj. Galiu laisvai ir drąsiai 
sakyti, kad vakaras praėjo gražiai 
ir įspūdingai. Kūčios buvo šven
čiamos gruodžio 17, prieš pat 
atostogų pradžią. Tai blivo pas
kutinis mokyklinis susirinkimas 
1982 metais. Pakviesti buvo ne 
tik mokiniai ir mokytojai, bet ir 
mokinių tėveliai, kuratorijos na
riai, Lietuvių Bendruomenės, 
vietos vokiečių bei spaudos at
stovai. Iš viso dalyvavo 150 
žmonių. *

Vakarą pradėjo kun. F. Skė
rys, sukalbėdamas maldą. Direk
torius Andrius Šmitas kalbėjo 
apie lietuviškų Kūčių ir Kalėdų 
tradicijas. Sekė paplotėlių laužy
mas. Juos laužydami, sveikinom 
vieni kitus su artėjančiom šven
tėm. Tada atsisėdom prie dide
lio stalo, ant kurio buvo pa
dėti Kūčių valgiai: silkės, žuvis, 
virtinukai su grybais, kisielius, 
aguonų pienas su sližikais ir t.t.

Žmonėm pasivaišinus, įvyko 
vaidinimas. Pasirinkta Vandos 
Erankienės pasaka “Gyvieji 
žaisliukai”. Režisierė buvo Živi
lė Grodbergienė. Jai padėjo Ma
rytė Šmitienė ir Joaną Vaičiu- 
laitytė-Slavikienė. Vaidino 20 
mokinių, pasipuošusių gražiais 
kostiumais, kuriuos pasiuvo re
žisierė ir jos padėjėjos.

Nykštukai, pasipuošę baltom 
barzdom, buvo Gabija Diavarai-

METAI BE HERMANO TUMO

Pernai vasario vidury Califor- 
nijoj staiga mirė teisininkas, pe
dagoginio instituto Klaipėdoj 
lektorius Hermanas Tumas (Tu- 
mosa).

Praeitų metų vasarą suėjo 45 
metai nuo Klaipėdos pedagogi
nio instituto pirmosios mokyto
jų laidos išleidimo. Išleistos dvi 
laidos Klaipėdoj, viena Panevė
žy. Vėliau institutas veikė Vil
niuj. Veikė net ir okupacijų me
tais. Tebeveikia ir dabar, tik ne
priklausomos Lietuvos idealai 
komunistų paniekinti, ir moky
tojai, kaip visa Lietuva, pavergti.

Anais laikais ten studijavę 
su pagarba mini visuomenės 
mokslų lektorių Hermaną Tumą, 
kilmės mažlietuvį, Vokietijoj iš
simokslinusį. Gerai pasiruošęs 
dėstytojas, eruditas, didelis pat
riotas, mėgstąs jaunimą. Tumas 
pats tada amžiumi buvo ne taip 
toli nuo studentų, nes — vie
nas jauniausių lektorių. Būdavo, 
egzaminuodamas ima su studen
tu diskutuoti, dalyką dar labiau 
nušviečia, išaiškina, o pažymį 
vis tiek daugumai gerą para

3 ĮDOMIOS LIETUVIŲ EKSKURSIJOS 
1983 METAIS

“ŠV. ŽEMĖ — EGIPTAS — GRAIKIJA” — 18 dienų 
kelionė — balandžio mėn. 21 dienų.
Kaina ii New Yorko — $2275.00

“KELIONĖ Į SKANDINAVIJĄ” — 19 dienų kelionė — 
birželio mėn. 4 dienų.
“Kelne Ii New Yorko — $2295.00

“ISPANIJA — LIURDA8 — PARYŽIUS” — 14 dienų 
kelionė — rugpjūčio mėn. 27 dienų.
Kaina Ii New Yorko — $1795.00

Kelionių brošiūros, smulkesnė Informacija Ir registracija:
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 South Wntim Avenue 
Chtetgo, Illinois 90943 

tol.(3111 T—-JBTIAa-

tė, iš Mali, Gabrielė Griun- 
valdaitė, Virgilijus Jocys ir Ri
čardas Sidaras. Karalių vaidino 
Algis Sodonis, iš Chicagos, bur
tininkę — Renata lešmantaitė, 
taip pat iš Chicagos, eglutę — 
Silvija Sidaravičiūtė ir Gelžaity- 
tė, lėles — dvi Tanjos, Griun- 
valdaitė bei IJuberytė, ir dvi 
Astridos, Kairytė bei Krausaitė. 
Klaunai buvo Cynthia Endzinai- 
tė, iš Chicagos, ir Silvija Vosy
liūtė, vaikai — Marytė Balaišy- 
tė, iš Kanados, Volfgangas Lan
ge, Linas Žukauskas iš Chicagos, 
Mirga Šaltmiraitė, iš Kanados, 
ir aš, iš New Jersey. Mes vai- 
dinom, šokom ir dainavom. Bu
vo smagu. Iš pradžių buvo sun
ku išmokti roles, o repeticijos 
vykdavo veik kiekvieną vakarą, 
bet Kūčių vakarą pamatėm, kad 
vargom neveltui.

Vaidinimui pasibaigus, vyres
nieji veikėjai išėjo persirengti, 
o jaunieji pasiliko laukti Kalėdų 
senelio. O kai atėjo Kalėdų se
nelis, netikėtumėt, kokį triukšmą 
jaunieji sukėlė. Senelis pasako
jo apie savo ilgą kelionę ir į- 
teikė kiekvienam mokiniui po 
gražią dovanėlę. Vėliau paaiškė
jo, kad tas senelis tikrai buvo at
vykęs iš labai toli. Tai buvo kun. 
Antanas Saulaitis, SJ, iš Chica
gos. '

Po gražaus vakaro visi iš
siskirstė atostogų.

Laima Sruoginytė
Vasario 16 gimnazijos mokinė 

šo.. . Užtat jo dalyką neblogai 
žinojom, o egzaminuodavomės 
be didesnės baimės. Užtat šį 
lektorių prisimenam su meile, 
kaip didelį humanistą, geraširdį, 
mėginantį visus suprasti ir kuo 
nors padėti.

Ilgus metus su žmona profe
sore Elena ir sūnum Vydūnu 
gyvenęs Califomijoj, Los Ange
les, buvo čia visų pažįstamas ir 
mėgstamas. Nors protestantų ti
kėjimo, bet daug padėdavo įvai
riom organizacijom ir prie Šv. 
Kazimiero katalikų parapijos, o 
dažnai, ypač didžiosiomis lietu
vių šventėmis, tą bažnyčią lan
kydavo. Savo šviesiu tolerantiš
kumu, idealizmu, erudicija, nuo
latiniu rūpesčiu Klaipėdos 
krašto ir visos Lietuvos ateitim 
jis buvo užsipelnęs garbingo 
patrioto vardą.

Jo paties buvo valia, kad jo pa
laikai grįžtų į Lietuvą, į žmonos 
tėviškę — Šilalę. -

Kalifomiečiai lietuviai, o ir vi
sur išsisklaidę mokytojai, buvę 
jo studentai, turėtų jį prisiminti 
— geromis mintimis ir malda.

A.R.
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— Dr. Mindaugas Vygantas, 
gyvenąs Winnetka, III., Lituanis
tikos Katedrai paskyrė 2,500 dol.

— Dail. Vladas Vijeikis, savo 
meniniais darbais žymiai prisi
dėjęs prie “I Lituani” operos 
pastatymo Chicagoj ir Toronte, 
yra pakviestas ir sutiko būti 
Lietuvių Dienų metu rengiamo 
“I Lituani” spektaklio dailinin
ku.

— Birutė Jasaitienė, pakviesta 
PLB Vl-ojo Seimo komiteto, 
rūpinasi Lietuvių Bendruome
nės vaizdais eksponuotų darbų 
paroda. Ši paroda bus Chicagoj, 
Jaunimo Centre, PLB Seimo 
metu.

— Rinktinė PLJ Sąjungos jau
nų dailininkų meno paroda bus 
II Pasaulio Lietuvių Dienų metu 
Illinois universiteto Chicagoje 
architektūros fakulteto meno ga
lerijoj. Lietuvių kilmės jaunimas 
iki 33 m. amžiaus kviečiamas 
savo darbų skaidres ar nuotrau
kas įteikti komisijos pirmininkei 
Birutei Šontaitei, PLD raštinė, 
5620 S. Claremont Avė., Chi- 
cago, IL 60636, iki kovo 1. Skai
dres ir nuotraukas reikia pažy
mėti vardu ir pavarde, pavadini
mu, technika ir dydžiu. Skaidrės 
ir nuotraukos bus grąžinamos 
tik kartu atsiuntus sau adresuotą 
ir apmokėtą voką.

— Lietuvių Fondo metinis na
rių suvažiavimas vyks balandžio 
9 Chicagos Jaunimo Centre.

— Medelline, Kolumbijoj, lie
tuviai minės lietuvių kolonijos 
įkūrimo 35 metų sukaktį. Tąm 
sudarytas specialus komitetas. 
Šventė bus minima vasario pa
baigoj — kovo pradžioj. Meni
nei programai pakviesti so
listė Gina Čapkauskienė iš 
Montrealio ir dr. Vytenis Vasy- 
liūnas iš Bostono. Sibiro kanki
niam bus pastatytas lietuviškas 
kryžius, viena aikštė pavadinta 
Plaza Lituana vardu, vyks pa
maldos bazilikoj ir koncertas 
Teatro Nacional patalpose.

— Vasario 16 gimnazijos bu
simieji abiturientai su savo mo
kytojais surengė šimtadienio 
prieš abitūros egzaminus šventę. 
Šiemet abitūros egzaminam ren
giasi: Renata Bertulytė, Roma
nas Dirgėla, Danutė Giesaitė, 
Artūras Gronau, Lidija Kairytė, 
Karina Langytė, Ingrida Pance- 
rytė, Gediminas Sidaras, Olga 
Sereikaitė ir Aleksandras West- 
meieris.

—Inž. Eduardas V. Meilus, 
Jr., Worcesterio Lietuvių Radijo 
valandos vedėjas, suradęs naują 
Darbininko prenumeratorių 
(Pijų Matulį), Kalėdų švenčių 
proga pridėjo ir savo asmeninę 
25 dol. auką Darbininkui. Nuo
širdus ačiū.

— Vilija Mozūraitytė, altas, 
neseniai atvykusi iš okupuotos 
Lietuvos ir apsigyvenusi Ham
burge, su pianiste Raminta 
Lampsatyte ir jos vyru smuiki
ninku Michael Kollars Margučio 
radijo rengiamame koncerte at
liks programą Chicagoj.

— Sydnėjaus Lietuvių Klubas 
gruodžio 11 specialiu pobūviu 
paminėjo savo veiklos 20 metų 
sukaktį. Klubo vardu kalbėjo 
pirm. V. Simniškis, sveikino 
Bankstowno burmistras McCor- 
mick ir NSW valstijos parla
mento narys Machalskis.

— Elta, Bulletin Lithuanien, 
prancūzų kalba leidžiamas in
formacinis biuletenis apie Lietu
vą, neseniai pasirodė su gruo
džio data. Rašoma apie Pabal
tijo klausimą Jungtinėse Tauto
se, demonstracijas Vilniuje, 
duodamos ištraukos ii pogrin
džio Aušros ir informacija apie 
sąžinės kalintus okupuotoje Lie
tuvoje ar Sibiro stovyklose. Biu- 
Į^enįj^jĮaffjiafa .Kįnė^yj&nskų- 
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JUOZAS NAKUTAVIČIUS 
ĮDAINAVO NAUJĄ PLOKŠTELĘ

nas, kalbėjęs, choro ir vyrų seks
teto vardu. Elena Vasyliūnienė, 
neseniai palaidojusi vyrų smui
kininką Izidorių, atsisveikino 
muzikų ir instrumentalistų var
du. Su apdovanotu Martyno 
Jankaus šaulių kuopos nariu at
sisveikino inž. Juozas Stašaitis, 
Lietuvių Tautinės S-gos vardu 
kalbėjo Vaclovas Senuta, LB 
Krašto valdybos ir Bostono apy
gardos vardu — A. Budreckis. 
Paskutinis kalbėjo sol. Stasys 
Liepas.

Sausio 10, pirmadienį, a.a. Ju
lius Gaidelis atlydėtas į Šv. Ka
zimiero bažnyčią, kurioj jis 12 
metų grojo mišiom už gyvus ir 
mirusius. Šia proga tais pačiais 
vargonais grojo muz. dr. Vytenis 
Vasyliūnas.

Koncelebracines mišias auko
jo klebonas kun. P. Šakalys, 
kun. dr. A. Jurgelaitis, OP, kun. 
R. Šakalys, OFM, kun. St. Ro- 
polas, OFM, kun. A. Baltrušiū- 
nas ir kun. A. Abračinskas. Cho-

•4. J. Geldelių
Kompozitorius Julius Gaide

lis, šv. Kazimiero lietuvių para
pijos Brocktone vargonininkas, 
choro. Bostono vyrų seksteto va
dovas, jaunimo dainų ir muzi
kos mokytojas, daugelio dainų, 
giesmių, mišių, kantatų, operų, 
simfonijų korėjas, sausio 6, ap
rūpintas visais sakramentais, mi
rė Miltono ligoninėj. Prie jo bu
dėjo sūnus Garsas, prieš keletą 
savaičių atvykęs iš Australijos 
aplankyti sergančio tėvo.

Velionis buvo pašarvuotas Ya- 
kavonis ir Adams laidojimo kop
lyčioj Brocktone. Garbės sargy
bą ėjo uniformuoti Brocktono 
kuopos šauliai ir šaulės.

Atsisveikinimas buvo sausio 9, 
sekmadienio vakarą. Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos klebo
nas kun. Petras Šakalys sukalbė
jo rožančių, ir visi sugiedojo 
Marija, Marija. Žodinį atsisvei
kinimą pradėjo Vytautas Eiki-

Neseniai pasirodė nauja 
plokštelė — Dainuok ir šok. 
Plokštelę įdainavo Juozas Na- 
kutavičius su Dana Sunraners- 
Striugaite, palydi orkestras “Lie
tuva”.

Juozas Nakutavičius pradėjo 
dainuoti nepriklausomoje Lie
tuvoje, būdamas dar pradžios 
mokykloje. Dainavo ir vaidino 
per Lietuvos kariuomenė-s va
landėlę, kuri buvo transl iuoja- 
ma per Kauno radiją.

Taip pat dainavo šokiam, bū
damas gimnazistu Kauno Vl-toje 
gimnazijoje Šančiuose ir vėliau 
Kauno IV-toje gimnazijoje-

Po karo atsidūrė Vakaru Vo
kietijoje, Augsburge, Hochfeldo 
stovykloje. Čia dainavo gimnazi
jos šokiuose ir taip pat dainavo 
su estų šokių orkestru. Orkest
ras buvo iš 19 žmonių ir grojo 
Amerikos kariuomenės karinin
kų klubuose, Raudonojo Kry
žiaus rengiamuose šokiuose,taip 
pat lankė Amerikos kariuomenės 
ligonines.

Atvykęs į Ameriką, į Ne w Yor-

COSMOS PARCELS EXPRESS 
C 0 R P.

Licensed b-y VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja sa'vo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
I LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ, UKRAINĄ ir M.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS

Visuose mūsų skyriuose ęasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir imlumų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
C O R P. 

40East 49th Street 
(Corner of Madison Avė.) 

New Forte, N.Y. 10017 
Tel.: (212) 758-1150, 758-1151

Affdo-VaSey, Mta. 561« 
Naw York, N.Y. 10003 
Naw York, N.Y. 10011 
8a. Boston, Mane. 02127 
OrMgeport, Coee. OSSli 

Irvlngaon, KJ. 07111 
Grand RapMa, Midi. 68 
Nackoasack, MJ. 07001 
Hartford, Com. SS1M 
Labmesod, NJ. 08761

“-—r U-L 07101 (it
Uiomi Boecfc, Fta. 33tf
PHtadoiphla, Rs. 1018

l l AMBER HARVEST
Fresh fruits and vogeteblee 

PARDUOTUVĖ

Galima gauti stumtos, rupios, llatuvMkoa svefcatos 
duonos Ii Bruno’s kepyklos Chteagoį.

Užaakomi veiklų krepilal vleom progom.
Iki malonaus paahnatymol

BALTICTOURS
11*41 Janulca Avė. AtMara nuo 8 Iki 7 vai.
(kempes 111 St) nuo plrmed lenta
647-0226 kl ieMedlento

ką pirmą kartą dainavo šokiam su 
Juozo Thomo orkestni 1949 me
tais per Kalėdas Apreiškimo pa
rapijos salėje. Taip pat su tuo 
orkestru dainavo ir kitais kartais. 
Dainavo ir su Adomo Jezavito 
orkestru, kuris vėliau išsikėlė į 
Chicagą.

Dainavo New Yorko vyrų 
kvartete Aitvaras, kuriam vado
vavo Algirdas Kačanauskas. 
Dainavo ir New Yorko vyrų ok
tete, kuriam vadovavo Aleksas 
Mrozinskas. Vyrų chore Per
kūne dainuoja jau daug metų.

Dainuoja vokaliniame vienete 
“Jinai ir trys gintarai” nuo pat jo 
įsikūrimo. Šio vieneto daininin
kė Dana Summers-Striugaitė 
dainuoja su juo ir šioje plokšte
lėje. Jinai yra dainavusi su or
kestrais Pietų Amerikoje, taip 
pat šoko ir dainavo su keliais 
orkestrais Amerikoje.

Taigi — daugel metų Juozas 
Nakutavičius z yra atidavęs lie
tuviškai estradinei muzikai puo
selėti. Čia yra to darbo gražiau
sias rezultatas — gražiausias dai

Ri0a0i»ma, Pa. 10141 
PMakank, Pa. 19863 
Materbsry. Coaa. 66711 
Fort Meres, tad. 40M

vien

72 County Road No. 42 
45 Second Avenuo 
130 W. 14* Ofroot 
3S3 Mest Broedeay 
1300 toevlo* Avė.

012432-3030
AL 4-5454
CH 3-2503 

017 2004704 
203 3074003

VrVHCSgO, IR- UVUdf 
Oevetond, OMo 4413

nų vainikas.
Viršelį šiai plokštelei piešė 

Rolandas Rasimas, komercinis 
dailininkas. Už šį viršelį jis bu
vo labai pagirtas savo bendro
vės, kur jis dirba. Pagyrė jo dar
bą ir tie, kurie leido ar leidžia 
plokšteles. Jis yra Stasės ir Pet
ro Rasimu sūnus, o Petras Ra
simas, iš profesijos sodininkas, 
dirbąs Brooklyno Botanikos 
sode, yra uolus Perkūno choro 
narys ir šiame chore dainuoja 
jau daugel metų.

Juozo Nakutavičiaus plokštelė 
Dainuok ir šok kainuoja 12 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol. 
Gaunama ir Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

LOS ANGELES, CAUF.
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo sukakties minėjimas 
vyks vasario 13, sekmadienį. Vė
liavų pakėlimas parapijos kieme 
10:15 vai. ryto. Mišios 10:30 
vai. su pritaikytu pamokslu. Gie
da parapijos choras, vadovauja
mas muz. Aloyzo Jurgučio. 12:30 
vai. popiet Marshall aukštesnio
sios mokyklos salėj akademija. 
Pagrindinis kalbėtojas bus Jonas 
Daugėla iš Floridos. Meninę 
programos dalį atliks Šv. Kazi
miero parapijos choras ir solis
tai. Jiem akomponuos Raimonda 
Apeikytė.

Metinėm rekolekcijom, kurios 
vyks kovo 23-27, vadovaus Tėv. 
Paulius Baltakis, OFM, lietuvių 
pranciškonų provincijolas iš 
Kennebunkport, Maine.

Susipažinimą su muz. Aloyzu 
Jurgučiu, naujuoju Šv. Kazimiero 
parapijos choro vadovu, vasario 
20, sekmadienį, nuo 12:30 iki 
2:30 vai. popiet parapijos salėj 
rengia choristai.

Prof. Mykolo Biržiškos minėji
mas įvyks vasario 27, sekma
dienį, 12:30 vai. popiet Šv. Ka
zimiero parapijos viršutinėj salėj. 
Paskaitą skaitys Vincas Trumpa. 
Rengia Lietuvių Bendruomenė.

Tradicinė skautų mugė įvyks 
kovo 6, sekmadienį, tuoj po su
mos. Mugė vyks parapijos kieme 
ir salėse. Bus duodami lietuviš
ki pietūs, veiks kavinė.

Rimas Polikaitis su Ramune 
Juškaite iš Australijos rugpjūčio 
13 Los Angeles Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčioj pri
ims moterystės sakramentą. Jau
nojo sesuo Vita Polikaitytė su 
Viteniu Vilku toj pačioj bažny
čioj susituoks rugpjūčio 20. — 

ras giedojo J. Gaidelio mišias, 
vargonais palydėjo M. Crovvley. 
Solistam M. Bizinkauskaitei ir 
B. Povilavičiui bei Bostono ok
tetui vargonais pritarė Vytenis 
Vasyliūnas.

Pamokslą pasakė klebonas 
kun. P. Šakalys.

Velionis po pamaldų išvežtas į 
Bostono aerodromą kelionei į 
Chicagą. Palaidotas šv. Kazimie
ro kapinėse, kur ilsisi jo žmona 
Felicija Ščiukaitė-Gaidelienė. 
Sausio 11 Petkaus laidojimo 
koplyčioj su komp. J. Gaideliu 
atsisveikino Lietuvių opera, Dai
navos ansamblis, šauliai ir vi
suomenė.

Šaulių veikloj
Martyno Jankaus šaulių kuo

pos 13 narių aktyviai dalyvavo 
rugsėjo 4-6 Kennebunkport, 
Maine, pranciškonų sodyboj vy
kusiame kultūriniame savaitgaly. 
Šaudymo varžybose kuopa iš J.. 
Vanagaičio kuopos perėmė per
einamąją taurę. Šaūdymo var
žybose I vietą laimėjo Julija Šau
lienė, II — Vacys Rupšys, III 
— Antanas Šeduikis.

Tautos šventės proga rugsėjo 
12 M. Jankaus kuopos unifor
muoti šaulės ir šauliai dalyva
vo užprašytose mišiose su vėlia
vomis.

e .............

PATERSON, NJ.
Laisvės šventė

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukaktuvių minėjimas 
įvyks vasario 20.

10:30 vai. ryto bus pamaldos 
už Lietuvą ir lietuvius Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos bažny
čioj, 147 Montgomery Place, 
Paterson, N.J.

3 vai. popiet iškilmingas susi
rinkimas vyks parapijos salėj po 
bažnyčia. Pagrindinę kalbą pa
sakys visuomenės veikėjas, inž. 
Juozas Rygelis. Jis Patersone dar 
negirdėtas. Meninę programą 
atliks New Jersey tautinių šokių 
grupė Liepsna, kuriai vadovauja 
Rūta Mickūnienė ir Birutė Vai
čiūnaitė. Bus ir daugiau paįvai
rinimų. Programai vadovaus 
Audronė Klimaitė-Mikalauskie- 
nė. Po programos pasivaišinimas 
kava ir pyragais.

Minėjimą rengia Patersono 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kė ir Lietuvos vyčių 61 kuopa.

Įėjimas laisvas ir nemokamas. 
Bus renkamos aukos Lietuvos 
laisvinimo reikalam pagal auko
tojo apsisprendimą.

Kviečiami Patersono ir apylin
kių visi lietuviai. Programa bus 
pravesta lietuvių ir angių kalba.

Rengėjai

Rudens nuotaikom siaučiant, 
lapkričio 13 šauliai Sandaros sa
lėj surengė pasilinksminimą, 
kuris visus mielai nuteikė, o taip 
pat sustiprino kuopos iždą.

Nemažas M. Jankaus Saulių 
kuopos narių būrys uniformuo
tas dalyvavo lapkričio 21 Bosto
ne įvykusiame Lietuvos kariuo
menės minėjime.

Kuopos valdyba posėdžiavo 
lapkričio 27. Tarp kitų einamų

jų reikalų prisimintas ir M. Jan
kaus kuopos 25 m. jub§ięjus, 
kuris bus švenčiamas 1983rag- 
sėjo 18. Jubiliejui ruošti sudary
tas komitetas, kuriam pirmi
ninkauja sesė šaulė Stasė Goferi- 
sienė. Pagal tradiciją, kuopos 
valdyba skiria aukas lietuviškai 
veiklai remti. Šiame posėdy val
dyba paskyrė 50 dol. lietuvių 
parapijai, po 25 dol. Draugui, 
Darbininkui, Kariui ir Minkų 
radijo valandėlei. Laisvės Var
pui buvo aukota rudens rengi
nio proga. E. Ribokienė

CAPE COD, MASS.
Švenčiame Vasario 18

LB Cape Cod apylinkė Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimo sukaktį minės vasario 27.

12 vai. Our Lady of Victory 
bažnyčioj bus aukojamos mišios 
už kenčiančią Lietuvą. Vietos 
klebonas pasakys dienai pritai
kytą pamokslą.

Tuoj po pamaldų parapijos 
salėj įvyks minėjimas. Pagrin
dinę paskaitą skaitys inž. A. 
Kuolas iš Duxbury, Mass. Meni
nę programos dalį atliks inž. 
E. Meilus, inž. Jokūbauskas iš 
VVorcesterio ir trys sesutės Aida, 
Žara ir Laisvyda Janulaitytės. Po 
minėjimo vaišės.

LB Cape Cod apylinkės val
dyba kviečia visus lietuvius 
dalyvauti minėjime ir dosnia au
ka paremti Lietuvos laisvinimo 
darbus.

LB Cape Cod apylinkės val
dyba stengiasi, kad Vasario 16 
proga -vietiiiė 'tadijo stdtis ir 
spauda plačiau painformuotų 
klausytojus ir skaitytojus apie 
dabartinę lietuvių tautos padėtį 
ir jos kovą su okupantu. J.M.

1983 M.
ĮjAITir KELIONĖS

5 Į LIETUVĄ

18 DIENŲ: SPECIALI KELIONĖ, skirta studentam Ir jaunuoliam, 
nortntiem susipažinti su Lietuvos kultūriniu ir artistiniu 
palikimu—

Kelionė 614: birželio 14 - liepos 1 S1,M 
Kelionė 816: rugpjūčio 16,— rugsėjo 211,899 
Lankoma: 11 dienų Lietuvoj, 3 Leningrade, 2 Maskvoj,

1 Helsinky

17 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 512: gegužės 12-28 $1,699 
Kelionė 714: liepos 14-30 81,799 
Kelionė 915: rugsėjo 15 - epelio 1 SI^N 
Lankome: 6 dienos Vilniuj, 4 Rygoj, 3 Varšuvoj,

1 Frenkfurte

15 DIENŲ LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 818: rugpjūčio 18 - rugsėjo 111.689 
Lankoms: 6 dienos Vilniuj, 4 Vorčuvoj, 2 Krokuvoj,

1 Frenkfurte

14 DIENŲ: LIETUVA, Lenkljs Ir Vokietes 
Kelionė 621: birželio 21 -liepos 4$1^9 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Variuvoj, 2 Suvaftvoeo,

1 rranKiiim

12 DIENŲ: LIETUVA IR RUSIJA 
Kelionė 427: balendžlo 27 - gegužės I Si *278 
Kelionė 607: bMMIo 7-18 $1,569 
Kelionė 786: liepos 5-16 $1,508 
Kelionė 888: rugpjOftlo $-26 $1,690 
Kelionė 806: rugsėjo 6-17 81,860 
Kelionė 104: spalio 4-15 $1,270 
Lankoma: 6 dienos VHnhaj, 3 Leningrade, 2 Msskvoj

12 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA
Kelionė 510: pajudi 1041 $1,821 

Kelionė 710: liepos 1040 $1,580 
Lankome: 6 dienos VOntaj, 3 Vsvimoį 1 Ftaakfurts

DARBININKUI “

PAREMTI AUKOJO
J

Darbininko skaitytojai, atsiųs- j 
darni prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių^ 
įvairius patarnavimus ar šiaip,, 
spaudą parėmę: 7

Po 20 dol. — L. Liubinskas,. 
Elizabeth, N.J., dr. V. Vygao- ( 
tas, Dalias, Tx. 5

17 dol. —G. Slępakovas, Es- 
condido, Calif. ,

Po 15 dol. — S. Latviūnas, 
Wolcott, Conn., J. Strazdas, Prin- 
ceton, N.J., E. Aleliūnas, Pitts- 
burgh, Pa., A. Karbolius, Ams- 
terdam, N.Y.

12 dol. — A. Mažeika, Trea-. 
sure Island, Fla.

Po 10 dol. — S. Levanas, 
Waterbury, Conn., R. Nakonecz- 
na, Kew Gardens, N.Y., A. Gar
bačiauskas, Chicago, III., kun. 
T. Palis, Pittsburg, Calif., dr. J. 
Sungaila, Toronto, Ont, P. Bal
takis, Silver Springs, Md., D. 
Pocius, Brooklyn, N.Y., V. 
Rupšys, Brockton, Mass., A. Di- 
mas, Middle Village, N.Y., J. 
Tamašauskas, Putnam, Conn., J« 
Kačkelis, Noith Hampton, Mass., 
L. Kurkulis, Rochester, N.Y., A, 
Skučas. Lake Worth. Fla.

Po 7 dol. — K. Bileris, Rich- 
mond Hill, N.Y., A. Bilaitis, 
Keamy, N.J..V. Tuskenis, Palm 
Springs, Calif.

4 dol. — B. Žemaitis, Wor- 
cester, Mass.

Po 3 dol. — J. Tričys, Chi
cago, III., S. Lazdinis, Euclid, 
Ohio, I. Dvorak, Richmond Hill, 
N.Y.

Po 2 dol. — S. Dzikas, Mt 
Melboume, Fla., S. Janušonis, 
Niagara Falls, Ont, V. Juška, 
Toronto, Ont., J. White, Avon 
Pk., Fla., E. Šileikis, Toronto, 
Ont., L. Kačinskas, St Peters- 
burg, Fla., B. Kriščiūnas, Hart
ford, Conn., A. Macionis, St. Pe- 
tersburg Beach, Fla., P. Braška, 
Bt6dttbn; M»5., A.’Pash, Flush- 
irig, ‘N.Y?,' T Galeriski, Parfin; 
N.J.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.



(m.)

visada mum stigo gerų, menis
kų atvirukų, kuriuos galėtam 
panaudoti laiškų rašymui, ko
kiem 'ypatingiem sveikinimam 
Visi šiuos atvirukus matę linki

SeiectedPest-WarUftuanfanPoetry,by J. Zdanys. $124X1
Elenai Dueam, by L. Andnekus. $6.00
The Broliierr Domeika, by L. Dovydėnas. $6.00
We W31 Ceuųuerthe Wbrid, by L. Dovydėnas. $5.00
Crosses, by V. Ramoea3u$4-00 z'

sylvanijos lietuvių dainas ir apie 
Chicagos Jaunimo Centro sta
tybų. Gruodžio 12 teėjo btfcti 
antroji dalis —nuotraukų paro-

išspausdintt švariai^ su-anglaš- vinikns. Išleiskte irtų, kurie jau 
kais įrašais, paaiškinimais. Prie praeityje, kurią tarinių savo ga- 
atvirukų pridedami ir to paties fenjcjėteišstatote. Tai labai pra- 
dydžio vokai. turtins įtaisų meno pasaulį.

Išleido ir jis pats atviruko dy
džio, savo kelias nuotraukas. Pa-

The Thurai Wouaan, by A. Baronas. $54X1 
*-|įrrfTVfriiiannrr C. Rfce. $274)0
EngHsh-LidMiaate Dfctenmy rf Econatec Tems, by A. Barate 

$MQ — -

The Sonata of Icams, by J. Gliaudą. $5.00
Sin at Easter, by Vaižgantas. $6.00
Five Posts in a Masket Place, by A. Landsbergis. $44)0
Neen at ą Country Iria, by A. Whdaitis. $4.00
The Temptation, by V. Krėvė, $34)0
The Hrrrirmm A Ihe Uaden Tree, by V. Krėvė. $4.00

Juozas JUrkuvėnai, K. Baraus
kas ir V. Butkys. Priekarsto bu
vo pastatyta ir savanorių barimų 
vėliava. _ v ..

Palaidotas vasario 8, aatra-

Dąmavns Krašte, Albtūoarby AI. Baranaudon. $1060. .
Litfauanian National Costame, by A. and A. Tamošaitis. $26.00
Purinas, Ceior Monegraphy, Albam. $25.00
A Color Odyssey, Albam — A. Galdikas. $16.00
The Wayof Nateės, Album — J. Juodis. $8.00
The VielstMns of fiteaan Bigfats kr Seriet Oeeupted I Iffcnsnf i 

1ST77—$44». ISTMt —$84»
An Inte* Bona Bendage — Medterans aa Iflieify finam

UI iĮatiLii Į 1U lųdmką Tų peSi^ 
dramatinę įtampų tari ir ju 
fotogoduojaini kiti objektai — 
im dTini, namai, ir jie yra pagan-



tos apie CSariioo^^IoL
A. Nyka-N&ttaas,?V>no ste- 

bekt^ę^M^Šd^ : .

salos, dot
jL tekfc Kovos- dči Lieta- 

vos nrpfirlįįtaįŲlif II H t - 
ISdoU&tO***.

oins, ministeris. 7 doL
J* . ▼ aiSlMMVSy . jHIg 

laičiokeliasįyiįai® 
po sostą, 4<Įol. ., .

Dainuok ir šok — J. Nakuta- 
vičiaus su Dana Summers-Striu- 
gaite, palydint orkestrui "Lietu
va”, įdainuota: Ateisiu, mergu
žėlę, ateisiu, Sapnų pilis, Krin
ta lapai, Myliu, Fernando kar- - _ - _ . -------------------- » —— -----
«ian>a. Kur gimtine myltau. Pir- *^ jį± . » -
kmn gi tu pubeldei, Cen boti j** damos' 
žmogum. Kuirn 12 <M.

Tarp pat gaunarncir šros nau- _ »._a ___
inlj-iA-Tfrtl^ g ^-1*1*-^ ttKBB. — MtHRFBUlO
pK^KSiCVCSZ - «1« -> _ Kj air ,rr.i I m ■ Vm*

a—jc—SMBDfi® muCKa 1O KaTUM|. *Ju* 
ASSroS /BSGBGPCS11O vlfOtv lbr

^šMšiaia
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‘ Vasario 16-oji per radiją
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo sukakties minėjimai 
bažnyčiose ir salėse paprastai 
ruošiami tos šventės išvaka
rėse ar po jos sekmadieniais 
Taip daroma, kad lietuviam bū
tų lengviau juose dalyvauti. Kai 
vasario 16-oji yra darbo diena,

pav. šiemet trečiadienį, tai ne
lengva būtų po darbo surengti 
iškilų minėjimą ir sukviesti pub
liką. Bet yra galimybės pačią 
šventės dieną sujungti lietu
vius įvairiose vietovėse tos die
nos nuotaika ir aktualiais Lie
tuvos reikalais. Tai radijo pro
gramos.

Tokiomis programomis nuo 
1950 rūpinasi Petras Viščinis, 
Laisvės Varpo vedėjas. Jo inr- 
ciatyva ir pastangomis nuo tų 
metų dvi radijo stotys Brockto- 
ne skiria Lietuvos nepriklauso
mybės šventei po 25 minutes 
laiko nemokamai. Lietuviam

Mielą Bičiulį

KAZIMIERĄ. JANKŪNĄ IR KASTYTĮ,
netekus mylimo brolio Ir dėdės, nuoširdžiai užjaučiame

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

KAZIUI VAIČEKAUSKUI
mirus, sūnums Algiui ir Vytui ir jų šeimoms reiškiame 
gilią užuojautą.

Stefa ir Vladas Vasikauskai 
Birutė ir Jonas Mikalauskai

Miškininkui
A.A. 

ANTANUI JANKŪNUI
Lietuvoje mirus, jo liūdintį brolį Kazimierą su sūnum 
Kastyčiu nuoširdžiai užjaučiame.

reikia tik paruošti programas ir 
jas įteikti radijo stotim. Dabar 
ir šiuo reikalu padėtis pasikei
tė gerojon pusėn, nes ilgesnes ar 
trumpesnes programas paruošia 
LB Visuomenių reikalų taryba ir 
Amerikos Lietuvių Taryba. Tų 
organizacijų padaliniam tenka 
tik susirišti su radijo stotimis ir 
įteikti jom gautas programas. 
Bet kažkodėl j šį reikalą mažai 
tekreipiama dėmesio, lyg tokios 
programos Vasario 16-ąją botų 
nereikalingos nei lietuviam, nei 
amerikiečiam. Kai kas aiškina, 
kad mes tuos dalykus žinome, 
tad nėra reikalo juos kartoti, o 
amerikiečiam jie esą neįdomūs. 
Tai tik noras pateisinti savo ne
rangumą ar neveiklumą.

Tokiai nuomonei nepritarda
mas, Laisvės Varpo vedėjas P. 
Viščinis ir toliau rūpinasi spe
cialiomis programomis pačią Va
sario 16-ąją. Jis jau susitarė su 
radijo stotimi WBET AM banga 
1460 dėl specialios programos 
perdavimo vasario 16 nuo 6 vai. 
20 minučių ligi ^7 vai. vakaro. 
Su kitomis trimis radijo stotimis 

[ dar vedamos derybos. Tikimasi, 
kad bent su dviem jų pavyks 
susitarti. Tai būtų reikšmingas 
įnašas į Lietuvos laisvinimo rei
kalų populiarinimą lietuvių ir 

Į amerikiečių tarpe. Paprastai to- 
Į kiais atvejais programos perduo- 
| damos anglų kalba, kad nuolati- 
I niai radijo stočių klausytojai su- 
| sipažintų su Lietuvos likimu, jos 
Į siekiais ir lūkesčiais.

Stepono ir Valentinos Minkų 
I vedama radijo valandėlė tokią 

programą perduos vasario 16 
anglų kalba iš nuolatinės radijo 
stoties bangi AM 1360 nuo 
9:30 iki 10 vai. ryte.

l>altų ir ukrainiečių komiteto pa- Valdemaras Cukuras ir buv. kle- 
stangų dėka kongrese Baltijos bonas kun. Antanas Baltrušūnas. 
valstybių ir Ukrainos reikalais Bažnyčia buvo pilna žmonių.

Iš bažnyčios, lydima kelių de
šimčių automobilių vilkstinės, 
velionė buvo palydėta į Foręst 
Hills kapines. Čia kun. Cukuras 
atkalbėjo maldas, visi sugiedojo 

Marija,

susidomėjimas auga, bet mum 
reikia nuolat visur daryti reika
lingą spaudimą ta kryptimi. Kaip 
kongresmenas Donelly pareiškė, 
šiuo metu apie 80 kongresmanu 
remia lialtų ir ukrainiečių ko- Viešpaties Angelas, 
miteto veiklą. Jei baltai ir uk- Marija, ir Lietuvos, himną. Visi 
rainiečiai išvystytų šiuo rei
kalu platesnę akciją, tai tik
riausiai būtų susilaukta dar dau
giau paramos.

Milė L. Jasaitienė
Bostono ir apylinkių lietuvius 

sukrėtė žinia, kad sausio 22 
mirė Laima Marija Bobelytė- 
Jasaitienė, pačiame - gyvenimo 
viduramžy.

Buvo pašarvota Joseph W. 
Casper šermenų koplyčioj. Pas
kutinis atsisveikinimas su velio
ne įvyko sausio 25 vakare. Šer
menų koplyčia buvo perpildyta 
atėjusių atsisveikinti. Klebonas 
kun. Albertas Kontautas atkal
bėjo maldas. Inž. Vytautas Iz- 
bickas atsisveikino Lietuvių 
Bendruomenės vardu, iškelda
mas velionės Laimos meilę lie
tuvių tautai, Lietuvai ir savo 
vaikam, gal mažiausiai rūpinan
tis savimi. Gražiai išauklėti ir 
išmokslinti vaikai: dūkte yra tei
sininkė, o sūnus baigęs ekono
minius mokslus. Abu gerai įsi
kūrę savo darbo srityse Califor- 
nijoj. Lietuvių respublikonų 
vardu atsisveikino inž. Jonas Va- 
sys. Laima Jasaitienė buvusi šio 
skyriaus iždininkė ir visada pil
na energijos ir sumanumo. Prof. 
dr. Juozas Navickas atsisveiki
no šeimos ir draugų vardu.

Sausio 26 velionė buvo paly
dėta į Šv. Petro bažnyčią, kur 
mišias koncelebravo kun. dr.

sys Augonis ir Juozas Kapočius. 
Valdyba ir revizuos komisįja pa
reigomis dar nepasisidrstė.

Susirinkimo metu buvo kelia
mos "mintys, kaip pagyvinti LB 
veiklą, ypač rūpinantis lituanis
tinėmis mokyklomis, mokiniais 
ir net mokytojais, o .taip pat, 
kad reikia daugiau eiti į ameri
kiečių spaudą ir kitą žinių tar-

o taip pat palaikyti kontaktus su 
Amerikos valdžia.

Be poros tarpusavio stipres
nių žodžių, susirinkimas praėjo 
darbingoje nuotaikoje ir pirmi
ninkaujantis gerai jį pravedė. 
Dabar visi lauksime viešo bend
ruomenės gyvumo pasirodymo. 
Tai valdybos pareiga, bet ir visa 
visuomenė turi rūpintis ir remti 
šią bendrinę organizaciją, kuri 
turi šviesti lietuvybės išlaikymo 
darbuose.

BOSTONO PARENGIMŲ , 
KALENDORIUS

___________ _____ __________ Kultūrinis subatvakaris, vasa- 
vyks koncertas. Programoj Jero- -^° na^uose
nimo Kačinsko lietuviška siuita, ” * 1
Mozarto Finale Trio ir Beet- 
hoveno Trio Nr. 3 in C minor.
Programą atliks Berklee muzi
kos kolegijos profesorių pučia
mųjų trijulė ir kiti Bostono 
koncertuojantieji styginiai 
instrumentalistai.

Įeinant aukojama pagal išga
les koncerto išlaidom padengti. 
Po koncerto vaišės.

buvo pakviesti į Old Cdlony ■— uybą garsinant Lietuvos vardą, 
restoraną užkandžiam.

Nuliūdime liko vyras dr. Sta
sys Jasaitis, duktė Dalia, sūnus 
Jurgis, brolis dr. Kazys Bobelis, 
brolis Jurgis Bobelis ir kiti gi
minės. Į laidotuves buvo atvy
kęs buvęs Vliko pirm. dr. Kęstu
tis Valiūnas su žmona. Brolis dr. 
K. Bobelis, dabartinis Vliko pir
mininkas, tuo metu lankėsi Eu
ropos parlamente Lietuvos rei
kalais ir negalėjo dalyvauti se
sers laidotuvėse.

Koncertas parapijos salėj
Lietuvių parapijos salėj kovo 

27, sekmadienį, 11 yąl. po mišių

Šeštokai

JURGIUI KIAUNEI
mirus, jo sūnų Kęstutį su šeima, brolį Vladą ir kitus 
gimines giliai užjaučiame

LB Queens apylinkės
valdyba ir nariai

Inž. Vytautas Izbickas apie pasi
matymą su kongresmanu

Sausio 30 Laisvės Varpas per
davė įdomų programos vedėjo 
Petro Viščinio pasikalbėjimą su 
inž. Vytautu Izbicku apie jo, lat
vių, estų ir ukrainiečių atstovų 
pasimatymą su kongresmanu 
Brian Donelly, baltų ir ukrainie
čių komiteto pirmininko šio 
krašto kongrese. Iš pasikalbėji
mo paaiškėjo du ypatingos 
reikšmės dalykai. Pirma, mum 
reikia daugiau lankytis pas savo 
kongresmanus ir senatorius Lie
tuvos reikalais, kuriem taip labai 
reikalinga jų parama. Sunku ti
kėti, kad jie patys savo inicia
tyva rodytų susidomėjimą ir su
sirūpinimą tais reikalais. Antra,

Šv. Petro ir Povilo lietuvių pa
rapija Elizabethe, N.J. išleido 
savo veiklos pranešimus apie 
1982 metus. 48 puslapių leidi
nys spausdintas pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne, labai 
gausiai iliustruotas nuotrau
komis iš įvairios veiklos' para
pijoje.

Lietuvos vyčių 110 kuopa da
lyvaus Vidurinio Atlanto ap
skrities suvažiavime ir pusry
čiuose kovo 13, sekmadienį, St 
Michaels lietuvių parapijoj, 
Bayonne, N.J. Pietų metu dalis 
narių bus pakelti į trečią laips
nį.

Kovų dėl Lietuvos nepriklausomybės dalyviui savanoriui- 
kūrėjui

JURGIUI KIAUNEI
mirus, jo sūnui Kęstučiui, broliui Vladui su šeimomis 
reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime.

Vanda ir Bronis Sutkai

VIOLETAI GRABNICKAITEI
tragiškai žuvus, skausme liūdintiems tėvams Mildai ir 
Algiui, seserims Kristinai ir Alinai, broliui Gintui ir 
seneliams Marijai ir Zigmui Grabnickams reiškiame gi
lią užuojautą.

Aniceta ir Antanas Januškos

7 vai. Kalbės kun. dr.-Juozas 
Prauskis.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventes minėjimas — vasario 13.

Vasario 16-osios minėjimas, 
rengiamas visų Brocktono orga
nizacijų, įvyks vasario 13, sek
madienį.

LMF Bostono klubo susirinki
mas—vasario 26, Prelegente 
Elena Juciūtė.

Kaziuko mugė, rengiama Bal- 
__ tijos ir Žalgirio tuntų, įvyks

V?ik porąmetų Bostone nS£~ k°vo 6 AL Piįieei'l klubo 
girdėjom Lietuvių Bendruome
nės. O juk tai labai svarbi bend
rinė organizacija.

Bet štai sausio 30 Šv. Petro 
lietuvių parapijos salėje So. Bos
tone įvyko susirinkimas. Atsi
lankė per 30 asmenų. Susirin
kimą pravedė dr. Algirdas Bud- 
reckis, o sekretoriavo Povilas 
Jančauskas. Pranešimus padarė 
buv. apylinkės valdybos liku
čiai, nes pasitraukė vienas pir
mininkas, o prieš kelias savaites 
pasitraukė^ ir kitas. Pirinihlbko rėiigiiiys — balandžio 10. 
pranešimą padarė Aidas Kup
činskas, iždininko — Stasys Au
gonis, sekretoriaus — Elena Ju
ciūtė ir revizuos komisijos — 
Juozas Kapočius (du revizijos 
komisijos nariai mirė). Taip pat 
padarė pranešimą dešimtosios 
Lietuvių Bendruomenės tarybos - 
pirm. Vytautas Izbickas.

Susirinkimas išrinko naują LB 
Bostono apylinkės valdybą, alfa
betine tvarka: Danielius Averka, 
Kazys Bačanskas, Henrikas Če
pas, Elena Juciūtė ir Aidas 
Kupčinskas. Susirinkimas suteikė 
teisę naujai valdybai, jeigu ji 
ras reikalą, kooptuoti atskirus 
narius į valdybą. Į revizijos 
komisiją išrinkti: Bronius Gali
nis, Ona I Vaškienė ir Romual
das Veitas, kandidatais liko Sta-

Lietuvių Bendruomenė Bostone

IT ir' III aukšte. Atidarymas 
11:30 vai. ryto.

Lietuvių radijo valandėlės, 
vedamos Stepono ir Valentinos 
Minkų, 49 metų sukaktuvinis 
koncertas — kovo 12.

Sol. Daivos Mongirdaitės kon
certas, rengiamas Naujosios 
Anglijos Pabaltiečių D-jos, įvyks 
kovo 27, sekm., 3 vai. popiet 
First & Second Church salėj, 
66 Marlborough St.

Laisvės Varpo pavasarinis

Nepriklausomybės kovose pirmam sužeistam sava
noriui kūrėjui, Vyties kryžiaus kavalieriui, atsargos 
kapitonui

JURGIUI KIAUNEI

mirus, jo sūnui Kęstučiui su šeima raiškia nuoširdžią 
užuojautą.

Vytautas Vilkutaitis

AJL
VIOLETAI GRABNICKAITEI

* tragiškai mirus, su liūdesiu gHlą užuojautą raiškiame 
tėvams Algiui'' ’ 
Orabnlckams, 
Gintarui.

ir Mildai, seneliame Margai ir Zigmui 
seautėma Kristinai Ir Alinai Ir broliui

Vytas ir Olga Nakutavičiai 
Juozas ir Truda Nakutavičiai 
Pranė Nakutavičienė

A.A.
VIOLETAI GRABNICKAITEI

tragiškai žuvus, jos tėveliam Mildai ir Algiui, broliui 
Gintarai, sesutėm Kristinai ir Alinai, seneliam M. ir Z. 
Grabnickam, dėdėm ir tetom Karmazinam su šeimomis 
reiškime mūsų gHią užuojautą ir kartu liūdime.

Stasys ir Sofija Vaškiai 
Stasys ir Ona Kreivėnai 
Albinas Verbyla

A.A. 
LAIMAI JASAITIENEI

minu, jos vyrui dr. Stasiui Jasaičiui, jo valkams bei 
Elonai ir Kęstučiui Valiūnams gHlą užuojjautą reiškia

Tvirbutų šeima

A.A.
PAULINAI ŽEMLIAUSKIENEI

miras, dukterį Statą ir žentą Antaną Laikus, aūnų Bronių 
Ir marčią Žamllauskua, anūką Violetą Gruodienę Ir joe 
šeimą, anūką VMmlną Ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

Anelė ir Petras Povilaičiai

JŪRA STRIMAITYTĖ, lietuvė ad
vokatė, STRIMAITIS A KEHOE, 31 
Eschange Street, Lynn, Massachu- 
setts, T ei. 817 598-0800. Turime 
ofisą ir Bostone priimti klientus. 
Mūsų sritys yra apdraudos bylos, 
workers’ compensation ir testa
mentu sudarymas.

Esto sol. Heinz Riivald kon
certas, rengiamas Naujosios 
Anglijos Pabaltiečių D-jos, įvyks 
balandžio 24, sekm., 3 vai. po
piet First & -Second Church sa
lėj. 66 Marlborough St.

“Aušros” 100 metų sukakties 
minėjimas įvyks balandžio 24.

Komp. Juliaus Gaidelio ope
ros “Mindaugas” pristatymas — 
gegužės L

Metinis koncertas-balius, ren
giamas So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos, įvyks gegužės 
22, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Draugijos rūmų didžiojoj salėj.

LAISVĖS VARPAS sekmadie- 
nials 9.-00-10:00 vai. ryto iš WCAV- 
Fkl banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Vilnis, 173 Arthur St, Brocfcton, 
MA 02402. Telefonas (817) 586- 
7209.

BOSTON MASS — WLYN 1380 
bangos sekm. nuo 8 Iki 8:45 ryto. 
Veda 8. k V. Minkai, 502 E. Broed- 
way, So. Boston, Mass. 02127. 
Teist 268-0489. Parduodamas 
Darbininkas. Didelis lietuviškų 
knygų pasirinkimas.

MEMSER

1983 M. EKSKURSUOS | LIETUVĄ 
iŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Balandžio 20 $1075.00 Liepos 20 —8133840
Gegužės 4 — 1075.00 Rugpjūčio 3 — 133040
Gegužės 11 — 1229.00 Rugpjūčio 17 — 152840

(su Ryga) (su Ryga)
Gegužės 25 — 1285.00 Rugsėjo 7 — 133840
Birželio 15 — 152840 Rugsėjo 10 — 114840

(su Ryga) P*. w — 111040
Birželio 22 — 1338.00 Spalio 6 — 122040
Liepos 13 — 152840 (su Ryga)

(SU Ryga)

TRAKS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, P.O. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127 
Tol. (617) 268-8764
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Vilnele, vaikų skyrius, spaus

dinamas Siame numeryje. Čia 
panaudojama daugiausia Mairo
nio lituanistinės mokyklos mo
kinių rašinėliai. Keletą metų 
Vilnelę redagavo muzikė Nijolė 
Ulėnienė. Nuo šių mokslo metų 
pradžios, redagavimą perėmė 
mokytoja Marytė Nemickienė. 
Ji prašo ir kitų mokyklų vaikus 
įsijungti į Vilnelę ir bendradar
biauti savo rašinėliais. Marytės 
Nemickienės adresas: 85

Kultūros Židiny šį savaigalį: Už a4L Vincą Rastenį jo mir-
vasario 12 ir 13, šeštadienį ir sek
madienį, tryliktoji dailės paroda 
didžiojoje salėje; vasario 13, 
sekmadienį, 4 v. popiet, literatū
ros vakaras didžiojoje salėje. Po 
literatūros vakaro — parodos už
darymas.

Jaunimo mišios Kultūros Židi
nyje rengiamos kovo 6, per Ka
ziuko mugę; 12 vai.

Tradicinė Kaziuko mugė, ren
giama New Yorko skautų, bus 
kovo 6, sekmadienį, Kultūros Ži
dinyje. Prasidės 12 vai. jaunimo 
mišiomis. Pati mugė atidaroma 1 
vai.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas New Yorke 
vyks vasario 20, sekmadienį. Ap
reiškimo parapijoj mišios bus au
kojamos 11 vai. Minėjimo aka
demija 3 vai. popiet Kultūros Ži
diny. Pagrindiniai kalbėtojai: 
Lietuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis, JAV senatorius Alfon
se D’Amato, kun. dr. Juozas 
Prunskis, councilmanas Walter 
Ward. Bus perskaitytos pro
klamacijos ir rezoliucijos, o taip 
pat vyks ir meninė programa.

Kun. prof. Antanas Rubšys 
dėstąs Sv. Raštą Manhattan ko
legijoj, Riverdale, N. Y., vasa
rio 11-12 Toronte skaitys tris 
paskaitas Šv. Rašto temomis lie
tuvių publikai.

Daily News sausio 30, sekma
dienio laidoje, virimo skyriuje, 
paminėjo lietuvaitę Helen Matu
lionis iš Maspetho. Ten aprašy
ta, kaip pagaminti lietuviško sti
liaus bulvių pudingą — kugelį. 
Surašyta smulkiai, kiek ir ko dė
ti ir kaip iškepti kugelį. Šią 
laikraščio iškarpą Darbininko 
redakcijai atsiuntė Rasa Bo- 
belytė-Kaye, kuri dirba WABC 
radijo stotyje kaip oro pranešė
ja.

LIET. KAT. MOTERŲ S-GOS 29 KUOPA 
RUOŠIA

LIETUVIŠKAS UŽGAVĖNES
vasario 13, sekmadienį, 12 v.
Apreiškimo parapijos salėje.

Užgavėnių valgiai, blynai, kokteilis
Programoje — bendras dainavimas, loterija

Bilietus galima ii anksto įsigyti pas kuopos 
nares arba prie įėjimo.

Auka — 5 dol.

Visi kviečiami kuo gausiausiai dalyvauti

ties pirmųjų metinių proga mi
šios bus vasario 26, šeštadienį, 
10 vj. pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje. Bičiuliai ir pažįstami 
prašomi dalyvauti mišiose ir 
pasimelsti už jo vėlę.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventę, rengiamą Alto, pagarsi
no du rajoniniai laikraščiai — 
The Foram of South Queens ir 
The Paper, kuris aptarnauja 
Lindenwood, Rockvvood Park, 
Spring Park, Howard Beach, 
Hamilton Beach ir Zone Park ra
jonus. Abu įdėjo panašias žinias, 
kad lietuviai mini savo nepri
klausomybės šventę vasario 20 
Kultūros Židinyje, priminė ir 
okupacijų įvykius, kad minėji
mui dabar pirmininkauja Al 
Marcei-Marcelynas. The Paper 
įdėjo net pirmininko ir jo duk
ros nuotrauką. Abu laikraščiai 
pagrįsti skelbimais ir platinami 
nemokamai.

Per Laisvės Žiburio radiją 
praėjusį sekmadienį, vasario 6, 
buvo perduotas įdomus pasikal
bėjimas su Andrium Eiva, kuris 
dažnai lankosi Pakistane, susi
tinka su Afganistano partiza
nais. Jis yra gimęs Vokietijoje, 
34 metų, užaugęs Brocktone, 
baigęs West Point karo akade
miją, Amerikos kariuomenės ka
pitonas, veikęs specialiuose da
liniuose. Pakistane jam teko su
tikti ir lietuvį Rimą Burbą, kuris 
tarnavo Sovietų Sąjungos ka
riuomenėje ir Afganistane buvo 
partizanų paimtas į nelaisvę. Da
bar Rimas Burba yra globojamas 
tarptautinio Raudonojo Kryžiaus 
ir yra perkeltas į Šveicariją. Po
kalbis su Andriumi Eiva per 
Laisvės Žiburio ‘ radiją bus dar 
tęsiamas keletą sekmadienių. 
Pokalbį pravedė programos di
rektorius Romas Kezys.

39 88 Street; Woodhaven, N.Y. 
11421. Tel. 846-0713.

Great Neck, N.Y., Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės val
dyba Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimą rengia vasa
rio 19, šeštadienį, 7 vai. vak. 
Eikš B.P.O. Lodge No. 1543 
salėj, 47 Grace Avė., Great Neck, 
N.Y. Kun. Vytautas Palubinskas 
sukalbės invokaciją. Pagrindinę 
kalbą pasakys LB New Yorko 
apygardos pirm. Aleksandras 
Vakselis. Nauja ir įdomi meni
nė programa, bendros vaišės. 
Vasario 13, sekmadienį, 1 vai. 
popiet St Aloysius bažnyčioj 
Great Necke bus aukojamos mi
šios už žuvusius ir kenčiančius 
dėl Lietuvos laisvės.

Telšių ir Vilkaviškio vyskupi
jų bažnyčios, Lietuvos bažnyčių 
pirmieji du tomai, parengti ir su
redaguoti Broniaus Kviklio, bus 
pristatyti New Yorko lietuviam 
vasario 27, sekmadienį, 12 vai., 
tuoj po sumos Apreiškimo para
pijos žemutinėje salėje. Apie 
knygas kalbės Paulius Jurkus.

Kun. L. Budreckas iš Provi- 
denėe, R.I., atvyko į Apreiškimo 
parapiją pavaduoti kun. J. Pakal
niškio, kuris išvyko keliom sa
vaitėm poilsio į Riviera Beach, 
Fla.

Jonas Rūtenis, dabar gyvenąs 
Hyaijnis, Mass., vasario 8 iš
skrenda iš Bostono į Australiją 
ir ten aplankys Sydnėjaus mies
te gyvenantį savo brolį. Austra
lijoje išbus iki kovo 10. Jis su 
savo tapybos darbais dalyvaus 
13-toje dailės parodoje, kuri ren
giama vasario 12-13 Kultūros Ži
dinyje. Šiai parodai darbus iš 
anksto atsiųs. Gi kove 19-20 žada 
atvykti į dail. Česlovo Janušo 
jubiliejinę parodą ir pagerbimą.

QUEENS COLLISION 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting 
— VVelding — Frames straigh- 
tened — F i be r glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hfllside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone 
HI1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

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

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 12, šį šeštadienį, 1 vai. 
popiet New Yorko laiku per ra
diją bus transliuojama Ponchielli 
opera “La Gioconda”. Pagrindi
niai solistai: Comell MacNeil, 
Eva Marton, Placido Domingo, 
Ferruccio Furlaneto. Diriguoja 
Giuseppe Patane. Kitą šeštadie
nį, vasario 19, 2 vai. popiet 
Verdi opera “Un Balio in Mas- 
chera”.
. H. Zitikas iš Sunny Hills, 
Fla., Darbininko prenumeratos 
atnaujinimo proga atsiuntė 50 
dol. Labai ačiū.

E. Jonušienė, Omaha, Nebr., 
dosniai paremdama Darbininko 
spaudos reikalus, prenumeratos 
atnaujinimo proga atsiuntė 140 
dol. Geradarei nuoširdus ačiū.

Ed. Baltrūnas, Brooklyn, N.Y., 
siųsdamas metinę Darbi
ninko prenumeratą, atsiuntė 50 
dol. Aukotojui dėkojame.

A. Aleksiejūnas, Chicago, III., 
atsiųsdamas Darbininkui 50dol., 
apmokėjo prerfumeratą už trejus 
metus ir pridėjo auką. Dėkojame.

G. Kruze, Brooklyn, N.Y., 
siųsdamas Darbininkui 50 dol., 
atsilygino už trejų metų prenu
meratą ir pridėjo auką. Ačiū 
labai.

Seserys Antanaitytės Julytė, 
Marytė ir Onutė atliks meninę 
programą Vasario 16-osios minė
jimuose: vasario 12 Šv. Kazimie
ro parapijoj Amsterdame, o vasa
rio 13' Šv. Jurgio parapijoj Al- 
bany, N.Y. Programoj populia
rios tautinės dainos, daugelį 
metų dainuojamos Pennsylva- 
nijos lietuvių.

Kun. Jonas Pakalniškis iš Ri
viera Beach, Fla., grįžta vasario 
12. Ten buvo išvykęs porai sa
vaičių poilsio.

Lietuvių Atletų Klubas vasario 
4, penktadienį, išsirinko naują 
valdybą: pirmininkas Antanas 
Mičiulis, kiti valdybos nariai: 
Romas Kezys, Vanda Vebeliū- 
nienė, Kazys Vainius, Vytautas 
Kulpa, Stasys Liogys, Algis Jan
kauskas. Šis sporto klubas yra 
seniausias pasauly lietuvių 
sporto klubas. Šiemet jis švenčia 
80 metų sukaktį. New Yorko 
valstyjoje jis buvo įregistruotas 
1903 vasario 5.

VVilIiam Zavackas, 97 metų, 
gyvenęs East New Yorke, mirė 
vasario 1. Iš Apreiškimo para
pijos bažnyčios palaidotas vasa
rio 4 Cypress Hills kapinėse. 
Kadaise jis plačiai ir aktyviai vei
kė siuvėjų tarpe.

Magdalena Palubinskienė, 
93 metų, gyvenusi Elmhurst, N. 
Y., mirė vasario 1, iš Apreiški
mo parapijos bažnyčios palaido
ta vasario 3 Šv. Jono kapinėse.

A. a. Laimos Bobelytės-Jasai- 
tienės atminimui dr. Birutė ir 
Jonas Petruliai Tautos Fondui 
paaukojo 50 dol. Tautos Fondo 
vadovybė už auką dėkoja.

Lietuvis bitininkas iš New Jer- 
sey yra atvežęs medaus, kurį 
galima įsigyti Darbininko admi
nistracijoj už prieinamą kainą.

LMK Federacijos New Yoiko 
klubas kovo 12, šeštadienį, ren
gia rašytojos Aurelijos Bala- 
šaitienės knygos “Susitikimas 
pajūryje*' pristatymą Kultūros 
Židiny.

Lietuvos vyčių 110 kuopa Lie
tuvos nepriklausomybės su
kaktį minės vasario 13, sekma
dienį, V. Atsimainymo parapijoj. 
11 vai. mišios, o po jų-pro
grama ir pietūs parapijos salėj.

Naują biuletenį, pavadintą 
“Žinios”, išleido Lietuvių Kata
likų Religinė šalpa, Lietuvių In
formacijos Centras , Amerikos 
Liet. Kunigų Vienybė, Amerikos 
Lietuvių Katalikų Tarnyba. Pir
miausia čia skelbiama tų įstaigų 
darbų nuotrupos, kas padaryta 
įvairiose informacijos srityse. 
Biuletenis spausdintas spaustu
vėje, 4 puslapių, iliustruotas.

Marija ir Juozapas Sleder, gyv. 
Forest Hills, N.Y., vasario 3 
atšventė savo vedybinio gyveni
mo 70 metų sukaktį. Jie buvo 
sutuokti 1913 Aušros Vartų lie
tuvių parapijos bažnyčioj Man- 
hattane. Bendru džiaugsmu da
linasi sūnus Juozapas ir marti 
Jovita, dukra Ann Bryce, sūnus 
Albertas ir marti Angelą, 9 anū
kai ir 11 proanūkiu.'

Pietūs ir bufetas Židinio ka
vinėje veiks kaip ir kiekvienais 
metais per Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimą. Židi
nio mažojoje salėje veiks Ste- 
ponių virtuvė su lietuviškais pa
tiekalais. Valgykla veiks 1 vai. 
popiet iki minėjimo ir paskui 
po minėjimo. Visiem bus patogu 
vietoje papietauti.

DAIL. K. ŽOROMSKIO PARODA

Dail. Kazimiero Žoromskio ta
pybos paroda buvo sausio 29-30 
Kultūros Židinio mažojoje salėje. 
Buvo išstatęs 36 darbus. Iš jų 
pora abstraktų, pora Kennebunk- 
porto peisažų, o visa kita — va
saros gėlės.

Jau ne pirmą kartą dailinin
kas K. Židinyje rengia gėlių pa
rodą. Tas gėles nutapo vasaros 
metu, atostogaudamas Kenne- 
bunkporte pas tėvus pranciško
nus. Paveikslai nedidelio forma

BALFO 100-0 J O SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Balfo 100-ojo skyriaus šauktas 
metinis susirinkimas gruodžio 
12 dėl sniego audros neįvyko. 
Dabar kitas susirinkimas šaukia
mas vasario 27, sekmadienį, 4 v. 
Vinco Padvariečio bute, 87-40 
127 Street, Richmond Hill, N.Y. 
(iš Jamaica Avė. važiuoti į 129 St. 
ir tuojau sukti dešinėn į 87 Rd.)

Kviečiami visi Balfo rėmėjai 
dalyvauti susirinkime ir pasi
dalyti šalpos rūpesčiais, aptarti 
ateities veiklą. Neleiskime, kad 
mūsų skyrius užmerktų akis šal
pai.

Jau dabar galime pasidžiaugti 
vajaus metu surinktomis auko
mis. Jų surinkta dvigubai dau

1883 — AUŠROS METAI — 1983

Arkivyskupo Jurgio MatulaP 
čio popietė surengta sausio 3G 
Apreiškimo parapįjos salėje tucy 
po sumos. Ją pravedė Pranas 
Ąžuolas. Maldą sukalbėjo kun. 
A. Račkauskas. Svečias iš Putna- 
mo dr. Česlovas Masaitis kalbė
jo apie arkivysk. J. Matulaitį, 
poetiškai nagrinėdamas, kodėl 
lietuviam reikia lietuviškojo 
šventojo. Po paskaitos dar disku
sijose dalyvavo J. Pažemėnas ir 
kun. L. Budreckas. Putnamo se
serys atvykdamos buvo atvožu
sios įvairios literatūros apie 
šventuoju skelbiamą arkivys
kupą ir didelį jo portretą, kuris 
buvo iškabintas minėjimo metu 
salėje. Bažnyčioje pamaldas at
laikė ir pamokslą pasakė kun. 
Kazimieras Pugevičius. Žmonių 
atsilankė apie 70

Vyresnio amžiaus lietuvių 
problemų svarstymas buvo ren
giamas sausio 16, sekmadienį, 
bet dėl blogo čro jis buvo ati
dėtas. Kadangi šiemet Kultūros 
Židinys yra labai užimtas, tai nu
matytas svarstymas bei diskusijos 
bus tik birželio 19, sekmadienį. 
Svarstybas rengia Pasaulio Lie
tuvių Katalikių Organizacijų Są-t 
jungos valdyba, kuriai pirminin
kauja dr. Aldona Janačienė. Taip 
pat prie rengimo prisideda ir 
New Yorko Lietuvių Katalikių 
Moterų Kultūros Draugija, kuriai 
pirmininkauja Apolonija Radzi- 
vanienė.

Įvairius spaudos darbus at- 
lloks lietuvių pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne. Atlieka 
Svariai, gražiai Ir sąžiningai 
Skambinti — 212 827-1350.

to, gražiai įrėminti. Nutapyti 
jautriai, nesigilinant į smulkias 
detales, bet pagaunant pačią 
gėlės ekspresiją.

Atidarymo metu sausio 29, 
šeštadienį, nebuvo jokių kalbų. 
Svečiai buvo pavaišinti kava ir 
vynu. Parduota 11 paveikslų. 
Prieš parodą pardavė du. Taip 
iš viso parodoje buvo 13 parduo
tų paveikslų. Rengė specialus 
komitetas.

giau nei kitais metais. Tad nebi
jokime asmeniškai Balfe padir
bėti, pabūti valdyboje, nes ir čia 
reikalingos rankos, ne tik pini
gai.

Pavartę senas Balfo bylas, ran
dame garbingus asmenis, kurie 
pravedė metinius Balfo vajus: 
dr. V. Paprockas, prel. J. Balko
nas, S. Sužiedėlis, J. Tysliava, 
gen. konsulas J. Budrys, gen. 
konsulas V. Stašinskas, dr. A. 
Trimakas ir daug kitų.

Tad sekmadienio popietę porą 
valandų pašvęskime Balfui!

Laukiame visų!*
Balfo 100-to jo skyriaus valdyba
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NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ATKŪRIMO 
65 METŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMAS NEW YORKE 
SEKMADIENĮ, 1983 M. VASARIO MĖN. 20 D.

IŠKILMINGOS PAMALDOS — 11 vai. APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE

Pamokslą pasakys tėv. LEONARDAS ANDRIEKUS, OFM 
. Organizacijos prašomos dalyvauti su vėliavom '

AKADEMIJA — 3 v. pj>. KULTŪROS ŽIDINYJE

PraL PRANAS BULOVAS — ImokacU 
Gan. konsulas ANICETAS SIMUTIS 
Kun. dr. JUOZAS PRUNSKIS 
ProMamacgos Ir rozoHtfc|os: JAV kongreso, , N.Y. gubernatoriaus Mario Cuomo 
Jr New Yorko miesto burmistro Edurard Koch

Meninę programos da^ atliks: 
Vyrų choras PERKŪNAS k APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS 
— choram vad. mus. VIKTORAS RALYS 
TRYPTINIS, JADVYGOS MATULAITIENĖS vad. tautinių lokių grupė

Programas koordinatorius dr. RIMAS VAIČAITIS

Įėjimo auka 4 doL, studentam — 1 doL

NEW YORKO AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA maloniai kviečia visus dalyvauti 
minėjime k tuo prisidėti prie Lietuvos laisvės Ngos k sunkios kovos. LIETUVIS 
NEPAVARGS KOVOJE UŽ LIETUVOS LAISVE
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