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jėgainių leidi- 
J.T. inspekto- 
pirmas atvejis, 

sutiktų įsileisti

Izraelio ministerių kabinetas, 
posėdžiavęs kelis kartus, paga
liau nutarė, kad gynybos min. 
Ariel Sharon turi atsistatydinti 
už netiesioginę palestiniečių žu
dynių kaltę Beirute. Kurį laiką 
atsikalbinėjęs, Sharon pagaliau 
sutiko atsistatydinti. Į jo vietą 
buvo pakviestas dabartinis 
Izraelio ambasadorius JAV Mos- 
he Arens, bet, kol jis bus pa
tvirtintas, gynybos ministerio 
pareigas eis min. pirmininkas 
Begin.

J. T. tarptautinė atominės 
energijos agentūra paskelbė, 
kad pavasarį prasidėsią pasi
tarimai su Sov. S-ga dėl jos kai 
kurių atominių 
mo patikrinti 
riam. Tai būtų 
kad Sov. S-ga
svetimšalius tikrinti jos atominių 
įrengimų.

Alžire vyksta Palestinos tauti
nės tarybos, kurią sudaro 8 Pa
lestinos išlaisvinimo organizaci
jai priklausančios organizacijos, 
konferencija, kurioj, nepai
sant kraštutinių palestiniečių 
opozicijos, Palestinos išlaisv. 
organizacijos vadui Yasir Arafat 
pavyko įtikinti kitus jo veda
mos politikos tikslingumu ir 
gauti įgaliojimus tartis palesti
niečių valstybės įkūrimo reika
lais su kitom valstybėm.
" sekretoriusTfaspar 'Neišskirdavo net ir kunigų.

V. Weinberger atmetė su Izrae
liu siūlomą susitarimą, pagal 
kurį Izraelis pasidalintų kari
niais patyrimais Libane su JAV, 
nes tai įveltų JAV į ilgalaikį 
įsipareigojimą Izraeliui.

Sov. S-ga be jokio iš anksto 
pranešimo nuo vasario 1 pakėlė 
popieriaus, plieno, medvilnės ir 
kitų gaminių kainas.

Kongreso biudžetinė įstaiga 
painformavo kongresą, kad jis 
turėtų imtis toli siekiančių 
priemonių, mažinant federalines 
išlaidas ir įvedant papildomus 
mokesčius, dar šiais metais di
deliam federalinio biudžeto de
ficitui sumažinti.

JAV pasiūlė Ženevoj vykstan
čiai nusiginklavimo konferenci
jai panaikinti per 10 m. chemi
nius ginklus ir jų gamybą ir 
sutikti dėl šių įsipareigojimų 
priimti tarptautinį patikrinimą 
vietoj.

Anglijos Bažnyčios sinodas 
paragino visas valstybes pasiža
dėti pirmiem nevartoti bran
duolinių ginklų, bet atmetė siū
lymą, kad Britanija sunaikintų 
savuosius branduolinius gink
lus. Toks siūlymas prieštarauja 
Britanijos ir Nato sutartai po
litikai, nesutinkančiai pažadėti 
pirmiem nevartoti branduolinių 
ginklų, jei Sov. S-ga pradėtų 
karą paprastais ginklais.

Kipre vykstančius prezidento 
rinkimus laimėjo kraštą iki šiol 
valdęs prezidentas Spyros Kyp- 
rianou, kuris rinkimų reikalam 
buvo susiblokavęs su komunistų 
partija. Kipro turkai šiuos rinki
mus boikotavo.

Sov. S-gos 4 karo laivų gru
pė nuo lapkričio 25 iki vasario 
2 vykdė karo pratimus Karibų 
jūroj prie Meksikos įlankos. Lai
vai buvo ginkluoti branduoli
nėm raketom. Sovietų laivus 
visą laiką sekė JAV karo laivai 
ir lėktuvai.

Britanijos debatinė Oxfordo 
unijos draugija 1933 buvo nuta
rusi bet kuriom aplinkybėm ne
kariauti už savo karalių ir kraš
tą, bet š.m. suvažiavimas 416 
balsų prieš 187 pasmerkė prieš 
50 m. padarytą nutarimą ir pri
tarė JAV vidutinės tolinašos ra
ketų išdėstymui Britanijoj neto
li nuo Oxfordo universiteto.

Jau yra daugiau kaip 300 metų, 
kaip Žemaičių Kalvarijoje liepos 
pradžioje vyksta didieji atlaidai, 
į kuriuos suvažiuoja žmonės ne 
tik iš Žemaitijos, bet ir iš kitų 
Lietuvos vietų, net iš Latvijos, 
Prūsijos. Praėjusių metų atlaidai 
buvo labai dramatiški.

1982 liepos 2-9 didieji atlaidai 
Žemaičių Kalvarijoje vyko bu
dint milicijos ir kariuomenės da
liniam.

Aplinkinių miestų mokyklose 
— internatuose buvo apgyven
dinti milicijos kursantai, atga
bentos iš Vilniaus kelios didelio 
galingumo ugniagesių mašinos, 
paruošta daugybė dengtų maši
nų su pasiklausymo aparatūra.

Tikinčiųjų mašinas, vykstan
čias į atlaidus, tikrino 41 valsty
binės autoinspekcijos postas. Jie 
visi turėjo tiesioginį radijo ryšį 
su radijo centru, įrengtu Pasruo
jės žuvų ūkyje, Juodėnų II kai
me.

Atvyko net respublikinės au
toinspekcijos viršininkas Vai- 
tašius ir generolas Žemaitis. Pa- 
sruojėje įrengė skaičiavimo cent
rą į kurį perduodavo visus pa
tikrintų mašinų numerius ir taip 
nustatydavo, kelintą kartą mašina 
vyksta į Žemaičių Kalvariją. Čia 
apsilankę kelis kartus vairuoto
jai buvo kaltinami uždarbiavimu.

Atėmė mašinos numerį
Kaimyninės Tirkšlių parapijos 

klebonas kun. Vincentas Gau- 
ronskis kasdien vakare vykdavo 
namo. Kartais jis atveždavo į 
atlaidus savo kaimynus, Ma
žeikių kunigus, todėl autoin
spekcija jį sustabdė ir nukabi
no valstybinį mašinos numerį, 
replikuodama: “Daugiau nebe- 
kursuosi!”

Liepos 5 vakare Sedos klebo
ną kun. Petrą Serapiną, talkinan
tį atlaiduose, kvietė pas ligonį 
į Plinkšes. Sugrįžus vairuotojui 
Paulauskui valstybinė autoin
spekcija atėmė vairuotojo teises.

Liepos 3 vakare, grįžtant iš 
atlaidų, autoinspekcija sulaikė 
kun. Kaunecką netoli Sedos ir 
nebeleido toliau važiuoti asfaltu, 
bet įsakė grįžti ir važiuoti žvyr
keliu per Alsėdžius.

Nori įbauginti tikinčiuosius
Per visą oktavą Žemaičių Kal

varijos gatvėmis visą laiką vaikš- • 
tinėjo milicininkų bei draugovi
ninkų būriai, važinėjo autoin
spekcijos mašinos. Nors pa
kelėse spoksodavo didžiu
liai būriai autoinspekto
rių ir milicininkų, bet prie 
posto eilėje kartais tekdavo 
laukti patikrinimo net pusę va
landos. Visose autobusų stotyse 
budėdavo milicininkai. Tikinčių
jų pasamdytus autobusus sulai
kydavo, keleivius išlaipindavo, 
ir jie kelionę turėdavo baigti 
pėsčiomis, o vairuotojams atim
davo teises.

Visa tai buvo daroma, norint 
įbauginti ir išgąsdinti tikinčiuo
sius.

Iš anksto sktoldė kalbas 
visoj Lietuvoj

Jau iš anksto aplinkinių rajo
nų apylinkių darbuotojai skleidė 
kalbas, kad šiais metais nebus 
leidžiama vyktį į Žemaičių Kal
variją, nes ją saugos milicija ir 
kariuomenė. Tokios kalbos buvo 
paskleistos visoje Lietuvoje. Net 
iš Vilniaus ir kitų tolimų vieto
vių pažįstami skambindavo tele
fonu tikintiesiem ir kunigam, 
klausdami, ar bus leidžiama at
vykti į atlaidus.

Žmonės nežiūrėjo draudimo
Nežiūrint visokių provokacijų, 

šiais metais maldininkų buvo 
ypačiai gausu. Į Kryžiaus kelio 
kalnus tikintieji kasdien eidavo 
su procesija, nešdami po balda
kimu didžiąją Sv. Kryžiaus re
likviją.

Didžiąją Kalvarijos dieną ir 
kunigų tradicinį trečiadienį re
likviją nešė pats vyskupijos val
dytojas kun. Antanas Vaičius. 
Kalnuose sakė pamokslus, skel
bė Kryžiaus kelių intencijas. Be
veik kasdien eidavo Kryžiaus 
kelius atsiteisimo intencija už 
Panų kalno koplyčios išniekini
mą.

Liepos 7, trečiadienį, mišias 
už tautos blaivybę ir tyrumą 
koncelebravo vyskupijos valdy
tojas ir apie 80 Telšių vyskupi
jos kunigų ir svečių iš kitų vys
kupijų.

Ypatlngai saugojo Panų kainą
Atlaidų dienomis milicija ypa- 

gingai saugojo Panų kalną. Į 
Pasruoję ir Panų kalną uždarė 
visus įvažiavimus. Miške ties 
Pasruoję pastatė ženklus, drau
džiančius 5 km sustoti. Tų ženk
lų nenuėmė visą liepos ir rug
pjūčio mėnesius. Panaikino Pas- 
ruojės ir Paplinkšės autobusų 
stoteles. Dėl to vietiniam gy
ventojam teko eiti pėsčiomis 20 
ar daugiau kilometrų.

Net laidotuvių dalyvius (laido
tuvės buvo Staškauskų šeimoje)

t-

Lietuvos nepriklausomybės šventės proga New Yorko miestas išleido proklamaciją ir ją 
įteikė lietuvių delegacijai miesto valdybos rūmuose vasario 16. Iš k. P. Ąžuolas, 
A. Nork, G. Meiliūnienė, A Marcelynas, H. Rickman — burmistro pavaduotojas, miesto 
tarybos narys W. WartL A.W. Yurgelonis, J. Fischer, W. Rodgers, J. Sinkevich. Nuotr
L. TamoSaič-io

PEN KLUBO PASKELBTAME SĄRAŠE 
YRA IR SEPTYNI LIETUVIAI

Tarptautinė rašytojų organiza
cija PEN Klubas paskelbė kas
metinį pranešimą apie visame 
pasauly kalinamus rašytojus ir 
žurnalistus.

Pranešime, į kurį yra įtraukti 
taip pat ir pogrindžio spaudos 
darbuotojai, suimti už savo idėjų 
reiškimą, yra minimi ir septyni 
lietuviai: Gintautas Iešmantas, 
Petras Pečeliūnas, Viktoras Pet
kus, Vytautas Skuodis, Algirdas 
Statkevičius, Antanas Terleckas 
ir dabar tremties bausmę atlie
kąs Julius Sasnauskas.

Dvidešimtį kalinamų rašytojų 
ir žurnalistų PEN Klubo centrai 
įvairiuose pasaulio kraštuose yra 
priėmę savo garbės nariais, apie 
jų likimą informuodami spaudą, 
rūpindamiesi jų išlaisvinimu. 
PEN Klubo garbės narių tarpe 
yra ir lietuvis Viktoras Petkus, 
kurį globoja PEN Klubo centras 
Škotijoj.

Pagal PEN Klubo paskelb
tame pranešime pateikiamus 

praleido tik po ilgų patikrinimų, 
įrodžius savo giminystės ryšius. 
Viana tolima giminaitė buvo vi- 
sari. parai sulaikyta su gedulingu 
vainiku, įtariant, kad norėjusi 
patekti į Panų kalną. Uršulė Mo
tuzienė bandė nuvesti į Panų 
kalną savo giminaičius anksti ry
tą, dar neišaušus. Iš miškelio iš
šokę milicininkai ir kareiviai vi
sus, net mažą vaiką, smarkiai su
mušė.

Telšių telefonistės privalėjo 
visą laiką palaikyti tiesioginį 
Pasruojės ryšį su Vilniumi.

Gaudė Ir persekiojo jaunimą
Sąryšyje su atlaidais tardė 

daug jaunimo ir vaikų. Saugu
miečiai demonstratyviai stebėjo 
ir fotografavo procesijose ir Kry
žiaus kelio kalnuose dalyvaujan
tį jaunimą ir vaikus.

Draugovininkai su raudonais 
raiščiais, grįžtant iš kalnų proce
sijai, ateidavo net į šventorių. 
Milicininkai ir draugovininkai 
gaudydavo pavieniui į miestelį 
išėjusius vaikus, juos versdavo 
rašyti pasiaiškinimus, kaip jie 
pateko į Žemaičių Kalvariją, kas 
juos atvežė ir kas organizavo;

Dar kitus suėmė jau grįžusius 
į namus. Pvz.: liepos 7 trylik- 
metį Romualdą Grušą milicinin
kai pagrobė vėlai vakare Tel
šiuose prie pat namų ir nuvežė 
į milicijos skyrių tardymui. Ki-

(nukelta į 2 psl)

duomenis, šiuo metu visame pa
sauly yra apie penkis šimtus ka
linamų rašytojų ir žurnalistų. 
Didžiausias jų skaičius yra So
vietų Sąjungoj. Sovietų kali
namų rašytojų ir žurnalistų tar
pe, be lietuvių, minimi estas 
Mart Nikius, latvis poetas Alfreds 
Zarinš, 24 ukrainiečiai, daug ži-

PETKUS PASIŪLYTAS NOBELIO PREMIJAI

Amerikos Kongreso komisija, 
kuriai yra pavesta tikrinti, kaip 
yra vykdomi Helsinkio'konfe
rencijos baigiamojo akto nuosta
tai, pasiūlė, kad šiemetinė No
belio taikos premija būtų paskir
ta panaikintosios lenkų nepri
klausomos profesinės sąjungos 
"Solidarumas” lyderiui Lech 
Walensai ir kitiem septyniem 
žmogaus teisių gynėjam Rytų 
Europoje, jų tarpe lietuviui Vik
torui PetkuiTBe Viktoro Petkaus,

DAUGELIUI PASAULIO

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės, Vasario 16, proga šir
dingai sveikinu Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos vardu visus 
lietuvius tiek sovietų okupacijų-
je Lietuvoje, tiek svetur.

Prieš 65 metus Valstybės Ta
rybos, veikiančios kaip mūsų 
tautos atstovės, padarytas nutari
mas atstatyti nepriklausomą Lie
tuvos valstybę buvo natūralus, 
teisėtas ir reikalingas. Jis buvo 
natūralus, nes viena seniau
sių Europos tautų bei valstybių 
buvo rusų imperijos pagrobta jė
ga. Tad, suprantama, kad lietu
viai pasinaudojo pirma tinkama 
proga atstatyti savo suvereninių 
teisių vykdymą ir atsiskirti nuo 
Rusijos, kuri buvo daugiausiai 
atsilikusi Europos valstybė.

Nepriklausomybės atstatymas 
buvo pripažintas tarptautinės 
valstybių bendruomenės ir vis 
dar galioja daugeliui kraštų. Tai 
įrodo ypač iškalbingai Europos 
Parlamento šių metų sausio 13

RŪPINAMASI SUIMTUOJU 
KUN. ALFONSU SVARINSKU

1983 vasario 11 Lietuvių Ka
talikų Religinės Šalpos direkto
rius kun. Kazimieras Pugevi- 
čius pasiuntė laiškus visom 
Amerikos diecezinėm Teisin
gumo ir Taikos komisijom, ape
liuodamas, kad jos aktyviai su
sirūpintų kun. Alfonso Svarins
ko padėtimi.

Pasaulio spauda paskelbė, kad 
š.m. sausio pabaigoj sovietai už
vedė bylą prieš kun. A. Svarins
ką už “antikonstitucinę ir anti- 
sovietinę veiklą”. Šiom dienom 
buvo patvirtinta žinia, kad kun. 
A. Svarinskas jau. suimtas

Kviesdamas komisijas tiesio
giai įsijungti į jo gelbėjimo ak- 

nomų rusų rašytojų. Padėtis yra 
skaudi ir kituose komunistų val
domuose Centro ir Rytų Euro
pos kraštuose.

Už Europos ribų daugiausia 
žurnalistų ir rašytojų yra kali
nama Vietname — apie 60, Ar
gentinoj — 47, Kuboj — 22.

Tarptautinė organizacija PEN 
Klubas kviečia pasaulio viešąją 
opiniją pakelti savo balsą už ka
linamų rašytojų ir žurnalistų iš
laisvinimą.

.kiti amerikiečių komisijos siūlo
mi kandidatai Nobelio taikos 
premijai, yra: rusai Yuri Orlo
vas ir Anatolijus ščaranskis, uk
rainietis Mykolą Rudenko, 
Chartijos-77 čekoslovakų žmo
gaus teisių gynybos sąjūdžio 
narys dramaturgas Vaclav Havel, 
ir lenkų socialinės savisaugos 
komiteto steigėjai — Jacek Ku- 
ron ir Adam Michnik. Išskyrus 
Lech Walensa, visi kiti siūlomi 
kandidatai Nobelio premijai yra

KRAŠTŲ

dienos nutarimas, kuriuo pa
smerkia Baltijos valstybių oku
paciją, Sovietų Sąjungos įvykdy
tą, ir siūlo eilę priemonių, kurių 
turėtų imtis tarptautinė bend-
ruomenė svetimųjų jungui paša
linti. Tai yra svarbus Baltijos tau
tų, Europos valstybių bendruo
menės ir tarptautinio teisėtumo 
laimėjimas. Jis pasidarė galimas 
pirmiausia dėl mūsų tautos pat
riotinės laikysenos, užsienio lie
tuvių veiklumo ir užsienio po
litinių sluoksnių palankumo 
Baltijos valstybių laisvės atstaty
mo bylai. Svetimų veikėjų tar
pe, veikusių šiuo klausimu, rei
kia dėkingai paminėti p. Otto 
von Habsburgą.

Tai sakydamas, aš ypač karš
tai linkiu ko geriausio visiems 
lietuviams ir visoms lietuvėms, 
kurie trokšta Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo.

Roma, 1983 vasario 16.
Stasys Lozoraitis, 
Lietuvos Diplomatijos 
Šefas

ciją, kun. K. Pugevičius ragina 
jas:

1. Sekti Baltimorės arkivysku
pijos Teisingumo ir Taikos ko
misijos pavyzdį. Ši komisija pa
skelbė specialią intenciją ir mal
dą už Lietuvą Baltimorės arki
vyskupijoj nuo š.m. vasario 16 
iki kovo 4. Ji paskelbė pareiš
kimą, smerkiantį tikinčiųjų per
sekiojimą Lietuvoj, spaudoj 
susilaukusį nemažai dėmesio.

2. Raginti kunigų tarybas į- 
steigti Rytų Europos pakomises, 
kurios iškeltų ten esančių tikin
čiųjų problemas. Šios tarybos 
bei organizacijos turėtų atkreipti 
visuomenės dėmesį į terorą 
prieš kunigus Lietuvoj, iškelda- 
mos kunigų užpuolimus bei nu
žudymus pastaruoju metu. Laiš
ke pabrėžiama, kad pirmą kartą 
dešimties metų laikotarpy Lietu
vos kunigui būtent Alfonsui Sva
rinskui, gresia įkalinimas už re
liginę veiklą.

3. Užvesti laiškų rašymo vajų 
sovietų pareigūnam, protestuo
jant prieš kun. Svarinsko netei
sėtą suėmimą. Rašyti:

LTRS Religinių reikalų Įga
liotiniui P. Anilioniui, Totorių g. 
1, 232600 Vilnius, Lithuania.

TSRS Religinių Reikalų Įga
liotiniui V.A. Kuroyedovui, 
Sovet po Delam Religii pri 
Sovete Ministrov SSSR, 
Predsedatelyu, Smolensky bl. 
11/2, Moskva G-121, USSR.

Ambasadoriui A. Dobryninui, 
Embassy of the USSR, 1125 
16th St. NW. Washington, DC 
20036

Šalia laiško buvo pasiųsta ir 
kun. A. Svarinsko nuotrauka su 
trumpu biografiniu aprašymu. 
Lietuvių visuomenė gali šias 
korteles užsisakyti anglų ir lie
tuvių kalba iš Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY11207, USA. 
Tel. 212 647-2434.

JAV paskelbė, kad vasario 8 
Sov. S-ga išbandė naują tarp- 
kontinentinę balistinę raketą, 
nors pagal 1979 pasirašytą su 
JAV sutartį buvo pasižadėjusi 
tokių bandymų nedaryti. JAV 
tos sutarties iki šiol nepatvirti
no.

Sov. S-gos min. pirm. N i kolai 
A Tichonov lankėsi Graikijoj 
ir pasirašė susitarimus dėl 
Graikijos aprūpinimo elektros 
energija ir natūralinėm dujom 
per Rumuniją ir Bulgariją.

įkalinti. Lietuvis Viktoras Pet
kus yra vienas ii Lietuvos Hel
sinkio grupės steigėjų. Viktoras 
Petkus, kuris dabar yra 53-jų 
metų amžiaus, 1978 liepos mė
nesį už tautos ir žmogaus tei
sių gynybą buvo sovietinio teis
mo nuteistas 10 metų kalėti ir 
penkeriem metam tremties.
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THC SECSETARY OF STATE 

WASHINOTON

Februery 15, 1983

Daar Mr. ChargS d'Affairos
On tha occaaion of tha aixty-fifth annivaraary of 

Lithuanian indapandanca, I an privilegad to convey to you and 
to tha Lithuanian paopla tha baat viahaa and hopaa of tha 
Governaant and paopla of tha United States.

•On Fabruary 16, 1918, the Lithuanian paopla proclained 
thair indapandanca froa foraign doaination and in the 
twanty-two yaara which followed devoted thanaalvaa to building 
a danocratic nation on the ahoraa of the Baltic Sea. Būt ae 
hiatory racorda, thia noble achieveaent waa tragically 
daatroyad when the Soviet Union invaded and illegally annazad 
Lithuania in June, 1940.

The United States imaguivocally condeaned the Soviet 
annexation of Lithuania in 1940 and does so today. We do not 
racognisa the forcibla incorporation of Lithuania into the 
Soviet Union. Thia Adainiatration, as pravioua 
Adniniatrationa, honora your country*en*s struggle for freedoa 
and resains deterained that the Besoty of what happened in 
Lithuania over forty years ago aha11 not fade and that the 
wronga done then vili one day be righted.

-Sincerely yours,

George P. Shultz 1
Dr. 8.A. B*cki«,Chaxg4 d'Affaire* of Lithuania, 

Lithuanian Lagation 
2622 16th Str«< 

Uashington D.C.

JAV Valstybės sekretoriaus George P. Shultz sveikinimas 
Lietuvos atstovui dr. S.A. Račkiui Lietuvos nepriklausomy
bės šventės proga?

Iš Lietuvos
Savaitės 
įvykiai

K. Bažnyčios 
Kronikos
(atkelta iš 1 psl,

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Nigerija paskelbė, kad dėl ki
lusios ūkinės krizės ji pašalino 
iš krašto 1.2 mil. svetimšalių 
darbininkų, kurie čia buvo su
plaukę ieškodami darbų.

Pietų Califomijos universite
te vyko 4 dienų aistringos dis
kusijos dėl Vietnamo karo. Jų 
metu už ir prieš karą pasisakė 
eilė karo veteranų, žurnalistų 
ir tuometinės vyriausybės narių. 
Ypač buvo pabrėžta, kad tie, ku
rie kritikavo JAV už tą karą, 
dabar tyli, kai Vietname min-

tą vakarą jį vėl sulaikė prie na
mų ir nuvežė į milicijos postą 
Ž. Kalvarijoje, kur tardė iki 3 vai. 
nakties. Tardant reikalavo rašyti 
milicininkų diktuojamą pasiaiš
kinimą. Kai Romualdas atsisakė 
tai padaryti, čekistai užsuko jam 
ausį ir įmetė į rūsį, kur buvo ir 
daugiau vaikų. Juos paleido tik 
6 vai. ryto. Vaikas iš rūsio nuėjo 
tiesiai į bažnyčią ir tą dieną vėl 
dalyvavo Kryžiaus kelių proce
sijoje.
“ -Panašiai buvo tardyta dauge-

Vietnamas laiko 200,000 savo 
karių Kambodijoj ir 40,000 — 
Laos.

Italijoj buvo areštuotas Sov. 
S-gos oro linijos Aeroflot preky
binio direktoriaus pavaduoto
jas Viktor Pronine ir italų įmo
nės direktorius Azalio Negrino 
už šnipinėjimą.

Spėliojama, kad Sov. S-gos 
ambasadorius JAV Anatoli F. 
Dobrynin būsiąs atšauktas ir 
paskirtas Andropovo patarėju.

Sov. S-gos ambasados Danijoj 
pirmasis sekretorius Evgeni L. 
Motorov buvo paprašytas per 
14 d. išvykti už šnipinėjimą.

Iš 45,000 į JAV iš Sotf. S-gos 
emigravusių ir JAV įsikūrusių 
žmonių, apie 25,000 apsigyveno 
Brighton Beach, N.Y., apylinkė
se ir įsigijo eilę prekybos 
įmonių, bet apie 400 priklauso 
prie- organizuotos kriminalistų 
grupės, kuri verčiasi įvairiom 
apgavystėm, pinigų padirbinėji
mu, įvairių leidimų gaminimu ir 
pardavinėjimu, nelegalia nar
kotikų ir ginklų prekyba, vagys
tėm, ginkluotais apiplėšimais ir 
žmogžudystėm. Policijos darbą 
sunkina jų tarpe įsigalėjęs įpro
tis vengti bendradarbiauti su 
policija.

Libano kariuomenė perėmė iš 
krikščionių milicijos rytinio 
Beiruto tvarkymą.

Lenkijos Solidarumo unijos 
vadas Lech Walensa buvo tardy
tas Varšuvos karinio prokuroro 
dėl jo santykių su tardomais 
Socialinės apsaugos komiteto 
(KOR) nariais ir jo patarėjais.

Varšuvos policija ašarinėm 
dujom ir lazdom išsklaidė 2000 
demonstruojančių lenkų, daly
vavusių pamaldose už internuo
tus Solidarumo unijos narius.

Saudi Arabija ir kitos arabų 
valstybės atidėlioja Libano at
statymui skirtų sumų perdavi
mą, kol jie nėra tikri, kad Iz
raelis ir kitos valstybės pasi
trauks iš Libano.

Vakarų karo žinovai teigia, 
kad paskutinis Irano puolimas, 
bandant įsiveržti į Iraką, nepa
vyko. _ __

Jugoslavijos teismas nuteisė 
23 albanus kalėti nuo 1 iki 14 m. 
už planavimą sukurti atskirą 
Albanijos valstybę iš 
Jugoslavijai priklausančių sri
čių.

Kipro prezidentas Spyros 
Kyprianou paragino JAV pa
spausti Turkiją, kad ji atitrauk
tų savo kariuomenę iš šiaurės 
Kipro srities.

Egipto teismas nuteisė ketu
ris nužudyto prezidento Anwar 
el-Sadat brolius kalėti po 1 m. 
už nelegalią prekybą ir savo įta
kos piktnaudojimą.

— Paminėta 1970 mirusio pro
fesoriaus Jurgio Lebedžio 70 
metų gimimo sukaktis. šis žy
musis lietuvių literatūros istori
jos tyrinėtojas yra gimęs 1913 
sausio 12 Devynduonių kaime, 
Gudžiūnų vis., Kėdainių aps. 
1931 baigė Panevėžio mokytojų 
seminariją, 1937 baigė lituanis
tines studijas Kauno universite
to humanitarinių mokslų fakul
tete. Buvo išmokęs daug sveti
mų kalbų: vokiečių, rusų, lenkų, 
prancūzų, latvių, lotynų, graikų, 
italų. Literatūros tyrinėtojo 
mokslinius pagrindus gavo stu
dijuodamas pas prof. V. Myko
laitį-Putiną. Mokytojavo Utenos, 
Skuodo gimnazijose ir Panevė
žio mokytojų seminarijoje. Nuo 
1946 iki ankstyvos mirties (1970) 
dirbo Vilniaus universiteto lie
tuvių literatūros katedroje, taip 
pat Liet M. Akademijos, lietu
vių literatūros institute. Dėstė 
senosios lietuvių literatūros kur
są ir ruošė mokslines monogra- 

_ fijas apie S. Stanevičių, apie S.
Daukantą, apie M. Daukšą. Už 
M. Daukšos monografiją jam 
pripažintas filologijos daktaro 
laipsnis. Apie senąją lietuvių 
literatūrą yra paskelbęs daug ge
rai paruoštų straipsnių. Iš jų jau 
po autoriaus mirties suredaguo
tos dvi knygos “Lituanistikos ba
ruose” (1972). J. Lebedys jau
nam lietuvių literatūros mokslui 
yra davęs rimtų veikalų. Dėl to 
jis vertas pagarbos ir paminė
jimo. Jo 70-ojo gimtadienio pro
ga jo tėviškėje atidarytas memo
rialinis jo vardo muziejus. Ati
darymo iškilmėse dalyvavo jo 
buvę draugai profesoriai ir pas 
jį studijavę jaunesnieji lituanis
tai.

— Sovietinė valdžia gana daž
nai pagerbia pačių komunistų 
nužudytus kultūrininkus, visai 
neminėdama mirties kaltininkų. 
Šį kartą tokia pagarba okupuo
toje Lietuvoje teko poetui Kaziui 

Jakubėnui (1908 1950).
Šis kairiųjų pažiū - 
rų iš Biržų kilęs poetas nepri
klausomybės laikais parašydavo 
ir revoliucinės nuotaikos eilė
raščių. Jis palankiai sutiko ir pir-

lis 10-15 metų vaikų. Diktuojant 
pasiaiškinimus, tarp kita ko buvo 
reikalaujama rašyti tokį tekstą: 
“Telšių kun. J. Kauneckas liepė 
mums rinktis į Alsėdžius, o iš 
ten su kryžiais ir vėliavomis tu
rėjome žygiuoti į Panų kalną”.

Be to, vaikai turėjo aprašyti, 
kokiais drabužiais buvo apsiren
gę, kas juos davė, kas atvežė 
į Žemaičių Kalvariją, kas orga
nizavo procesijas? Po to, lape 
palikus daug vietos, buvo reika
laujama pasirašyti lapo apačioje. 
Vaikai buvo gąsdinami, kad jie 
nusikalto, dalyvaudami proce
sijose, nes nepilnamečiam tai 
draudžiama.

Procesija pavadinta 
politiniu mitingu

Kunigų trečiadienio, liepos 7, 
Kryžiaus kalnų procesija buvo 
pavadinta politiniu nusikaltimu. 
— joj% 6’ mergaitės, aprengtos 
geltonomis, žaliomis ir raudono
mis suknelėmis, eidamos paskui 
kryžių, sudarė buržuazinės 
Lietuvos vėliavą" Nors vaikai 
aiškinosi nematę tos “vėliavos”, 
o Telšiuose procesijoje visada

t* MhntlMte atvėsis 516 757-2671Yorto offus LRo pMalpoaį9: 
8841.1148h 8t, RteRmond HNU N.Y. 11418. Tat 212 441-2811.
'——————■'—...... > • v4 

AUCE’S FLORIST SHOP, IMttviikam rajone — lietuvitka gėlių 
duotuvė. Gėlės Įvairiom progom. M8?S454. 197-04 Jamaica Avaų,

mąją bolševikų okupaciją 
(1940), parašydamas net konkur
sinį eilėraštį “Negrįš ta diena, 
kur praėjo”, kuriame be reikalo 
džiaugėsi, kad išbėgo gaują pri-_______________________________ i_w ____ w____ ____________ _____ ______ w
spaudėjų iš tėviškės mūsų žalios, P'way St.), Woodhaven, H.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves, 
kad platus mūs tarybų pasaulis, --------- -------------
kad skambi mūsų laisvės giesmė. 
O 1944 antrą kartą sugrįžus į 
Lietuvą bolševikams, K. Jakubė
nui jau ankšta pasidarė pačioje 
tėvynėje, jis buvo saugumo per
sekiojamas už tai, kad neberašo 
ditirambų okupantui. Kai nenu
silenkė bučiuoti nešvaraus, krau
ju sutepto okupanto bato, tai pats 
poetas buvo suimtas ir nužudy
tas: 1950 šaltą žiemos naktį 
pusnuogis išvežtas už miesto į 
tuščius laukus ir ten išmestas. 
Taip tragiškai žuvo gabus poetas. 
O dabar vėl “Gimtasis kraštas” 
mini K. Jakubėno 75 metų gim
tadienį, visai neužsimindamas 
apie tragišką jo mirtį.

— Putino tėviškėje, Pilotiš- 
kiuose, atidaryta nauja jo raštų 
paroda. Spaudoje skelbiama, 
kad paroda atspindinti visą poe
to gyvenimą ir kūrybą. Rodiniai 
paimti iš Lietuvos literatūros 
muziejaus.

— Tenykštėje spaudoje di
džiuojamasi, kad lietuvių rašy
tojų kūriniai verčiami į svetimas 
kalbas. J. Avyžiaus daug ginčų 
sukėlusį romaną “Chameleono 
spalvos“ į rusų kalbą išvertė 
V. Čepaitis, išleido viena Mask
vos leidykla. Į lenkų kalbą iš
verstą L. Lankausko romaną 
“Netikėtų išsipildymų valanda” 
išleido viena Varšuvos leidykla. 
Iš rusų kalbos į gudų kal
bą išverstą V. Bubnio romaną 
“Po vasaros dangum” išleido 
viena Minsko leidykla. Taip pat 
gudų kalba išleista K. Sajos apy
saka “Ei, slėpkitės”.

— Vilniuje surengta kraštoty
ros darbų paroda liūdnai nutei
kia, nes joje vyrauja sovieti
niai partizanai karo metu, taria
moji tautų draugystė, kolchozų 
kūrimas, darbo kolektyvų orga
nizavimas, o tikrajai kultūrai be
veik nėra ten vietos.

-------------- *------------- :-------------------------------------------» > t
SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avo. (prie Forelįt

Koplyčios parūpinamos visoms miesto dalyse. Tol. 296-2244.

MATTHEW P. BALUS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Akt 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Ucensed Manager and Notaru 
Publfc, 660 Grand St, Brooklyn, N.Y..11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Telxelra, Jr. laidotuvių direktorius, Npfe
Office: 426 Lafayette St (Cor. WHson Avė.), telef. 344-5172. Pa- 

ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

‘ ---------7 Z
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namy pardavimas, visų rūšių apdrau- 

. d ima i, tncomo Tax pildymas, (staigi veikia naujo) vietoj'— OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Voodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, aav. Wintor Garden TaVĮŠtR. 
1883 Madisbn St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinami kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokylismejor- 
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sau. — 43-04 Junctlon Blvd./Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Verilli, AHschuler 
Schwartz., Ine. N. Y. Registruotas pirkti ir parduoti akčijaa, bonus, optlobs' 
fondus, commmodtties, auksą, atidaryti IRA planus. Suinteresuoti 
skambinkite 212 644-5580 arba nemokamai iš visur tel. 800-223-1512.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN 90.5 FM 
Trečiadieniais 8:30-9:30 v.v., penktadieniais 7:30 - 8:30 v.v. Inž. Ed. V. 
Meilus Jr, vedėjas, 23 Shirley Rd., Shrewsbury, MA. 01545. Tel. 617 
852-3665. "

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, šeštad. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Muaic of Lithuania”, trečia d., 6:05- 
7:00 vai. vak., ii WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukaa, Dir. adresas: 
234 Sun! K Dr., Watchung, N J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

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

Pr. N.

būna tokios suknelės, bet jos 
esančios salotinės, samaninės ir 
bordo spalvos, jie buvo kaltina
mi politika ir gąsdinami, jog bū
sią teisiami.

Šitaip buvo tardomi vaikai iš 
Tauragės, Telšių ir kitų vieto
vių: Romualdas Grušas, Alma 
Andrijauskaitė (sulaikyta Ž. Kal
varijoje ir tardyta iki nakties), 
Violeta Ričkutė (paimta Teisiuo
siuose su motina), Saulė Gai
žauskaitė, Rasa Kačinskytė (su 
motina), Jolanta Juodžytė, Alma 
Dimbinskaitė, Reda Uksaitė (su 
motina, ji atsisakė rašyti pasiaiš
kinimą ir tardoma nepasakė nė 
žodžio), Romas Žalionis sulai
kytas Ž. Kalvarijoje), Elena Gu- 
daitė (paimta iŠ namų), Aurelija 
Gaučytė ir kt.

k. TĄJ MŪSŲ VIENINTELE V 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS 

19 33 + 1976

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONN ECTICUT VALSTIJO
SE IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

rasolino 
A MEMOBIALS '

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

TĄĮ MŪSŲ VIENINTELE VIETA —

r

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Arenus 
Richmond HIII.N.Y. 11418

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909
Valdžios nepatvirtinti, 

pamokslininkai
Po atlaidų į Plungės rajono 

vykdomąjį komitetą buvo pa
kviestas Ž. Kalvarijos klebonas 
kun. Alfonsas Lukoševičius ir į- 
spėtas, kad ateityje jis bus bau
džiamas, jei atlaiduose kalbės 
valdžios nepatvirtinti pamoksli
ninkai, o tokie šiais metais pasa
kė net 9 pamokslus.

Vienas toks sakęs ugningus pa
mokslus buvo kun. Alfonsas 
Svarinskas, Viduklės parapijos 
klebonas. Jį įspėjo net Religi
nių reikalų įgaliotinis P. Ani- 
lionis, kad už tokius nusikalti
mus ateityje jis būsiąs patrauk
tas atsakomybėn, nes jis Vardu
voje (taip vadina oficialiai ko
munistinė valdžia Žemaičių Kal
variją) sakęs antivisuomeninio ir 
šmeižikiškoturinio pamokslus.

Už tokį kulto įstatymų pažei
dimą kun. Svarinskas jau buvo į- 
spėtas ir 1981 rugsėjo 1.

{spėjimą kun. A. Svarinskui 
perskaitė Raseinių rąjono vykdo- . 
mojo komiteto pirminirtko pava- I 
duotąja O. Stonienė.

(Kitame numeryje dar apie 
garsųjį Panų kalną, kaip įvykiai (. 
vertinami po to kalno sunaiki
nimo).

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kainas

VYTI S
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

1983

i

■
I

dviejų aukltų. Antrame aukšte yra išstatyta šv. Kryžiaus relikvijorius. Dešinėje — 
Kryžiaus kelius — kalnus nuolat eina maldininkų būriai. Čia išeina žmonės iš 17 vie
tos — iš Nukryžiavimo koplyčios. Nuotraukos darytos 1976 metais.

KELIONĖS) LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVĖL SERVICE 
2128 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. V. 11229 
TEU: (212)76*4300
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Dėmesys lietuviškai dailei
Liet. Bendruomenės New 

' Yorko apygardos pastangomis 
rengiama speciali dailės paro
da vasario mėnesio pradžioje ir 

- ji skiriama Lietuvos nepriklau
somybės šventei pagerbti. Kai 

- kas mano, kad tokia paroda ne
reikalinga, kad ji mažai priside
da prie nepriklausomybės šven
tės įprasminimo.

O mes manome, kad tokia pa
roda yra vienas iš gražiausių 
vainikų, kuris labiausiai papuo
šia Lietuvos nepriklausomybės 
šventę ir pačią šventę labiausiai 
įprasmina ir praturtina. Tik ne
priklausomybė menam suteikia 
pilną apsireiškimo laisvę. Nepri
klausomybė ir skatina savąją kū
rybą, specialiai ją ugdo, nes 
per kūrybą reiškiasi tautos savi
tumas ir per kūrybą tauta save 

. įprasmina.
Kiek daug lietuviškiem me

nam davė nepriklausoma Lietu
va! Caristinei Rusijos imperijai 
Lietuva buvo bevardis kraštas 
— šiaurės vakarų kraštu pava
dintas. Ji buvo įjungta, surišta 
su visa imperija, todėl Lietuvo
je nebuvo nei savos konserva
torijos, nei meno mokyklos, 
nebuvo nei aukštųjų mokyklų 

; . su dėstomąja lietuvių kalba.
> Visa tai sukūrė tik nepriklau
soma Lietuva. Ji įkūrė universi
tetą, įsteigė konservatoriją, me
no ‘ mokyklą ir kitas reikiamas 
mokyklas. Ir pirmą kartą mūsų 
tautos istorijoje visu rimtumu 
imta ieškoti lietuviškojo meno 
pagrindų, imta su atsidėjimu 
rinkti ir studijuoti lietuvių liau
dies meną. Vien šioje srityje 
kiek daug padaryta!

Kauno meno mokykla buvo 
mūsų dailės ugdytoja, puoselė
toja. Čia atsirado profesorių, ku
rie atkreipė ypatingą dėmesį į 
lietuvių liaudies meną, į jo be
tarpiškumą ir savitumą. Atsirado 
lietuviai menininkai, kurie 
jau norėjo modernųjį meną su-

| Viena iš įdomiausių ir įvairiau
sių programų II Pasaulio Lietu
vių Dienose yra kultūriniai ren
giniai, kurie tęsis visą Dienų 
laikotarpį. Jų apimtį, turinį, eigą 
ir vietą plačiau nušvietė rengė
jai komiteto posėdy sausio 15 
Jaunimo Centre Chicagoj. Po
sėdį atidarė JAV LB kultūros 
tarybos pirmininkė Ingrida Bub
lienė, sveikindama susirinku
sius, dėkodama visiem už atlie
kamas pareigas, susipažindama 
su kultūrinių renginių komiteto

KULTŪRINIAI RENGINIAI 
PASAULIO LIETUVIŲ DIENOSE
nariais, kurių yra net devynio-

tvarkančių, organizuojančių dvy-

jungti su lietuviškomis liaudies 
meno tradicijomis. Taip pratur
tėjo mūsų menas, taip jis gavo 
savitus individualius bruožus.

Menas auga ir plėtojasi nesu
stodamas. Jį paliečia naujos lai
ko idėjos, nauji žmogaus porei
kiai. Menas kuriamas ir okupuo
toje Lietuvoje. Reikia stebėtis ir 
džiaugtis jų didelėmis pastango
mis ir dideliais laimėjimais. Prie 
tų sąlygų daug padaryta. Ta
čiau ten menininkas neturi kū
rybinės laisvės. Partija nusako ir 
nurodo, ką tapyti ir kaip tapyti.

Lietuviai menininkai laisvi 
yra tik Vakaruose — laisvajame 
pasaulyje. Čia lietuviai meni
ninkai turi galimybės sekti mo
derniojo meno raidą ir turi gali
mybės laisvai, nevaržomi kokių 
pašalinių nurodymų, vaizduoti 
tai, kas jiem labiausiai rūpi, 
kuo jie gyvena. Todėl ir turime 
meną labai įvairų. Turime 
kraštutinių modernistų, abstrak
tinio meno šalininkų, turime 
nuosaikių modernistų ir turime 
taip pat realistų, kurie su kruopš
tumu seka gamtą ir ją atsklei
džia savo drobėse. Tas įvairumas 
galimas tik čia, laisvame krašte.

Dailininkui dar reikia ir vie
šumos, kad jis galėtų pasirodyti 
visuomenei, kad visuomenė, 
stebėdama jo kūrybą, pajustų jo 
kūrybinio pasaulio polėkius. 
Dailininkui reikalingos parodos. 
Tad kiekviena paroda yra bran
gintina, remtina, nes ji reikalin
ga ir dailininkui ir visuomenei. 
Visuomenė per parodas irgi pra
turtina save, praplečia savo 
akiratį.

Tad dideli nuopelnai tenka 
New Yorko LB apygardai, kuri 
metai iš metų rengia tokias pa
rodas. Tai didelis darbas, reika
laująs daug organizacijos ir 
triūso. Rengėjai galėtų tokią pa
rodą surengti ir kitu metu, bet 
jie pasirinko kaip tik vasario mė-

nesį, nes paroda skiriama Lietu
vos nepriklausomybės šventei 
pagerbti.

Tad nepalikime tuščios paro
dos salės. Parodoje yra daug pa
veikslų, daug minčių, daug užsi
mojimų. Reikia juos bent pama
tyti, kad žinotume, kaip dabar 
kuria lietuviai dailininkai.

Ir dailininkai, kad ir moder
niai kurdami, jaučia pareigą ir 
norą dalyvauti tokioje šventinėje 
parodoje, nes ir jiem Lietuva 
brangi.

Taip pat kviečiame ir įsigyti 
lietuvių dailininkų kūrinių. 
Lietuviai pirmiausia kuria lietu
viam. Ir šioje parodoje bus di
delė dalis tokių kūrinių, kurie 
savo nuotaika ir turiniu bus la
bai artimi lietuviui. Tad pratur
tinkime savo namus, papuoški- 
me lietuvių dailininkų kūriniais 
Iš karto namai bus gražesni ir 
prasmingesni.

-o-
Sveikiname rengėjus, sveiki

name ir visus parodos dalyvius! 
Kviečiame visus lankyti šią pa
rodą ir pasidžiaugti įvairia lietu
vių dailininkų kūryba!

II Pasaulio Lietuvių Dienų 
didžiausias kultūrinis renginys 
yra I LITUANI opera, statoma 
liepos 1 Auditorium Teatre, 
Chicagos miesto centre, šiam 
renginiui vadovauja Lietuvių 
Operos pirm. Vytautas Badžius 
su valdyba ir talkininkais. Nau
jam pastatymui reikalingas pa
pildomas dekoracijas piešia dail. 
V. Vijeikis ir dail. A Trinkūnas. 
Didžioji operos bilietų dalis jau 
išparduota. Garbės rengėjam, 
aukojantiem $1,000, skiriamų 
ložių dar yra. Vis dar laukia
mos aukos, reikalingos spektak
lio išlaidom. Aukojantiem po 
$100 ir po daugiau yra skiria
mi du atitinkami bilietai ir įra
šai operos programoj. Spektaklio 
finansų tvarkymą atlieka Algis 
Janušas.

Pasaulio lietuvių dailininkų 
parodai, kuri rengiama Čiurlio
nio galerijoj, Jaunimo Centre, 
vadovauja Vanda Aleknienė. Pa
rodoj dalyvaus 37 dailininkai iš 
7 kraštų. Jos atidarymas yra 
birželio 25, šeštadienį, 6:30 v. 
vak. Ji tęsis iki liepos 4.

Po dailės parodos atidarymo 
Jaunimo Centro didžiojoj salėj 
7:30 v.v. įvyks kūrėjų vakaras. 
Šiame vakare su dailiojo žodžio 
kūryba 
nardas 
dūnas, 
Birutė

dalyvauti pakviesti Ber- 
Brazdžionis, Kazys Bra- 
Algirdas Landsbergis ir 
Pūkelevičiūtė. Vakaro

metu bus ir II Pasaulio Lietu
vių Dienų kultūrinių renginių 
oficialus atidarymas. Po progra
mos ruošiamos vaišės kavinėj. 
Kūrėjų vakaro rengimui vado
vauja Dalė Goceitienė.

Birželio 26, sekmadienį, pra
sidės ir kitos parodos Jaunimo 
Centro patalpose. Spaudos pa
roda, sutelkta ir suorganizuota 
Broniaus Kviklio, yra skiriama 
“Aušros” leidimo šimtmečio pa
minėjimui. Parodoj bus “Auš
ros” dvejų metų ir “Varpo” sep
tyniolikos metų komplektai, 
vysk. Valančiaus laikų draudžia
mos spaudos eksponatai, Lietu
vos partizanų ir dabartinė po
grindžio spauda. Paroda turės 
apie 600 eksponatų ir užims 
visą apatinę salę Jaunimo Cent
re. Jos atidarymas įvyks birže
lio, 26, sekmadienį, 6:30 v.v. Pa- 
oda tęsis iki liepos 4.

Tuo pačiu metu Jaunime , 
Centro pirmo aukšto klasėj vyks 
Lietuvos filatelijos paroda, kurią 
organizuoja Jonas Adomėnas su 
kitais filatelistais, ir Lietuvos pi
nigų (nuo Vytauto laikų) ir me
dalių paroda, kurią organizuoja 
Jonas Augustinius.

Valeškos meno studijoj ir Al
gimanto Kezio, SJ, vedamoj Ga
lerijoj miesto centre birželio 26 
— liepos 4 vyks dail. Domšai- 
čio paveikslų paroda.

Lietuvių tautodailės paroda, 
organizuojama Aldonos Vesel- 
kienės, įvyks birželio 26 —lie
pos 4 Chicagos miesto Field 
muziejuj.

. _____

II-ojo Pasaulio Lietuvių Dienų Kultūrinių Renginių komiteto nariai, posėdžiavę 1983 
sausio 15. 1-ojo eilėje iš k. Aldona Veselkienė, pirmininkė Ingrida Bublienė, PLD 

pirm, pavaduotojas Bronius Juodelis. II-oje eilėje: Bronius Kviklys, Marytė Smilgaitė, 
Dalė Goceitienė, Juozas Kapačinskas, kun. Algimantas Kezys, Vanda Aleknienė, Algis Ja
nušas ir dr. Jonas Račkauskas. Nuotr. Z. Degučio

Lietuvių liaudies muzikos .re
čitalis, kankliuojant Čiurlionio 
ansamblio solistei Mirgai Ban- 
kaitytei, ruošiamas birželio 27, 
pirmadienį, 5:30 v.v. Chicago 
Cultural Center Theater miesto 
centre, taikomas amerikiečių 
publikai.

Lietuvių Dienose atstovaus Ant
ras Kaimas su dviem spektak
liais (8 ir 10 v.v.) birželio 28 
ir birželio 20 Playhoūse salėj.

Lietuvos žemėlapių parodą 
ruošia Balzeko lietuvių kultū
ros muziejus. Jos atidarymas su 
vaišėmis įvyks birželio 27, pir
madienį, 7:30 v.v. Paroda tę
sis iki liepos 4. Jei vadovauja 
muziejaus savininkas Stanley 
Balzekas Jr.

Lietuviškų filmų ištraukų va
karas, organizuojamas Marytės 
Smilgaitės, įvyks birželio 29, 
trečiadienį, Jaunimo Centre. Čia 
bus rodomos lietuvių kultūrinio 
gyvenimo ištraukos iš Lietuvos, 
iš lietuvių emigracijos JAV ir da
bartinio išeivijos gyvenimo.

Kultūrinių renginių komitetui 
alki na Kazys Bradūnas, Birutė 
šontaitė, dr. Vytenis Damušis 
ir dr. Jonas Račkauskas, dėda
mas pastangas gauti lėšų iš ame
rikiečių privačių ir valstybinių 
fondų. Kanados lietuvių kultūri
niam reikalam šiame komitete 
atstovauja Kanados LB kultūri
nės komisijos pirm. Jonas Si
manavičius. Kultūrinių renginių 
skyrių PLD leidiny redaguoja
Vacys Rociūnas. Visus renginius 
rūpestingai koordinuoja JAV LB 
kultūros tarybos pirm. Ingrida 
Bublienė.

Lietuvių spaudos kioskas, va
dovaujamas Kazio Rožansko, 
veiks Jaunimo Centre per visas 
II Pasaulio Lietuvių Dienas.

KRK Informacija

— Chicagos skautų mugė vyks 
kovo 6, sekmadienį, Jaunimo 
Centro visose patalpose. Ati
darymas ir paradas 10 vai. ryto. 
Dalyvauja Aušros Vartų, Ker
navės, Lituanicos, Nerijos tun
tai, skautininkių draugovė, Ša- 
rausko skautų vyčių židinys, 
Korp. Vytis ir Akademinė skau
čių draugovė. Loterijos, žaidi
mai, prekystaliai, valgykla. Už 
darymas 3 vai. popiet.

— “Draugo” romano premijos 
įteikimas ir koncertas įvyks kovo 
19 Chicagoj, Marijos aukštesnio
sios mokyklos salėj.

AURELIJA BALAŠAITIENĖ 

PO IŠEIVIJOS NAŠTA
Gyvenimiška satyra

Motiejus Gudrūnas nebuvo 
sentimentalus žmogus, ir tik re
tais atvejais jam pavykdavo iš 
akių ašarą išspausti. Net ir per 
laidotuves ar pakasynas laikėsi 
santūriai, neleisdamas savo 
akių drėgmei parodyti pasau
liui, kad jo esama minkštašir
džio, “bobiško” sutvėrimo. 
Net ir jo, amžiną atilsį, Aneliu- 
kė sakydavo: “Tu, Motiejau, 
kaip iš akmens. Tai man tikras 
vyras”... Tik patriotinėms te
moms Motiejus buvo jautrus. 
Todėl jis vengdavo eiti į liūdnų 
įvykių minėjimus, kurių metu 
chorai ar solistai dainuoja apie 
pašautus arus, kalavijus, mūšius 
ir gaisrus, o kalbėtojai, stipry
bės pasisėmę iš vadovėlių ir 
savo pačių praeities, graudina 
širdį kalbomis apie partizanus, 
Sibiro tremtinių kančias ir pa
siaukojimą. Tai buvo Motiejaus 
silpna dvasios vieta — kalbos 
apie patriotizmą.

Savo išėjimus į visuomenę 
Motiejus ribojo lengvesnio tu
rinio renginiais, o ypatingai 
mėgo kalakutų, blynų ir kito
kį žemišką maistą siūlančius 
balius. Spaudoje jis sekdavo 
skelbimus, iš anksto užsisaky
damas bilietus, ypač, jei skel

bimuose buvo minimas baras 
ir bufetas. Jis intuityviai žino
jo, kad tokių renginių metu 
smagu susitikti su pažįstamais 
ar svarbiais asmenimis, niekuo 
neįsipareigojant ir savo jausmų 
nereikalingai nedilginant O po 
keleto taurelių tauraus gėrimo 
dar prieš pietus ir kalba atsi
rišdavo, ir apetitas pagerėdavo. 
Motiejus tokiais atvejais nesi
gailėjo pinigų, o prie baro mėg
davo įvairiems pirmininkams ir 
vadams “užfundyti”. Tačiau 
joks balius neaosieina be ko
kios nors “meninės progra
mos”, nes kitaip nebūtų “kul
tūringa”. Tą Motiejus gerai 
suprato ir visada buvo pasi
ruošęs pakentėti, klausydamas 
solistu, dažniausiai, sąlygoms 
leidžiant, atsirėmęs prie baro. 
Vėliau, prasidėjus plojimams, 
jis grįždavo skubiai į savo vie
tą prie stalo.

Ir štai, rudens pramoginiam 
sezonui įpusėjus, Motiejus vie
ną šeštadienio vakarą vėl at
sidūrė Kultūros Rūmuose 
(Motiejui visada imponavo šis 
pavadinimas, todėl ir renginiai 
jam atrodė turį kultūros atspal
vį), sumokėjęs dvi dešimtis do
lerių už bilietą prie penkto sta

lo. Jam kažkaip nesisekė pri
sėsti arčiau “garbinges
nių”, nežiūrint jo dažnų ir kar
tais stambių aukų visokiems reiks 
lams... Bet Motiejus buvo pa
tenkintas, nes jam teko garbė 
sėdėti su dviejų organizacijų 
sekretoriais ir jų žmonomis bei 
savo paties parapijos aukų rin
kėjo šeima.

Apžiūrėjęs dailiai padengtą 
stalą su baterija butelių, įskai
tytų į bilieto kainą, Motiejus 
patraukė baro link. Pakeliui jį 
sutiko jaunutė Biržinytė, popu
liari bilietų platintoja ir aukų 
rinkėja.

— Pone Gudrūnai, jūs nepra
eisite pro šalį, neįsigijęs loteri
jos bilietų šiam vakarui. — Jos 
baltadantė šypsena jam priminė 
dantų pastos reklamą, visada 
matomą televizijoje vakarais, kai 
jo dantys jau būdavo seniai iš
šveisti pigiausiais dantų milte
liais. — Bilietėliai po vieną do
lerį, — toliau čiauškėjo panelė, 
barškindama dėžutę ribo cigarų 
su popieriniais banknotais, ant 
pusiau pridengto peties persi
metusi oranžinės spalvos bilietė
lių gyvatėlę.

— O ką aš galėsiu laimėti, 
miela panele? — Sustojo paten
kintas Motiejus, nes jis anksčiau 
buvo pastebėjęs, kad ji stabdy
davo tik “svarbesniuosius” vi
suomenės narius.

— O, visko... Ir tauriųjų 
gėrimų, ir mezginių, ir drožinių. 
Aš jums parduosiu tik laimingus 
bilietėlius. Kelis?

— Jei jau taip sakote, tai im
siu. Duokite dešimtį. — Motie
jus net sudrebėjo, taip staigiai 
išmetęs dešimtinę, bet visa tai 
kilniam lietuviškam reikalui. O 
gal kartais ką nors ir laimės.

Mergina nudžiugo ir skubiai 
atskaičiavo dešimtį bilietėlių, 
juos atsargiai perplėšdama pu
siau, kad antroji dalis su laimin
gu numeriu būtų patalpinta “lai
mės šulinio” dėžėje. Motiejus 
pasuko į barą jau niekieno ne
trukdomas. Čia buvo susirinkę 
vyresnio amžiaus įvairaus plau
ko vyrų, kurių tarpe maišėsi ir 
kelios moterys, reikalaudamos 
“džindžerelo”.

— Žiūrėkit, ir Motiejus jau čia, 
mūsų didysis mecenatas, — 
draugiškai plodamas per petį, 
užkalbino jį žuvautojų klubo 
pirmininkas, laikydamas rankoje 
jau tuščią stiklą.

Motiejuje pabudo jo senasis 
bajoriškas dosnumas:

— Sveiki, vyrai, sveiki. Tai ką 
tamsta, pirmininke, su tuščiu ... 
Ką mėgstate? Pone bartenderi, 
prašau ponui pirmininkui, kojis 
mėgsta. O man kanadiškosios 
ant ledų.

— Ačiū. ačiū. Motiejau. Štai 
čia ir mano ponia, — į šoną 
žvilgtelėjo pirmininkas. — Tu, 
Mortute, pažįsti poną Motiejų 
Gudrūną?

— Kas jo nepažįsta, — meiliai 
nusišypsojo ponia ir jam padavė 
savo smulkutę, žieduotą, minkš
tą ranką, kurią Motiejus, dailiai 

pasiienkęs, pabučiavo.
— Galiu ir poniai ko nors? Ne

atsisakykite, — kvietė Motiejus 
matydamas, kad nepatogu ir po
nią išskirti.

Ir taip apie pusvalandį prieš 
baliaus pradžią Motiejus buvo 
bevaišinąs visą būrį bičiulių, 
pažįstamų ir įtakingų asmenų su 
jų žmonomis ar draugėmis. Tik 
staiga prie jo prisiartino blaivi
ninkas knygyno savininkas, su- 
drumsdamas pakilusią nuotaiką.

— Pone Gudrūnai, esu tikras, 
tamsta nepagailėsite keleto do
lerių naujausiai ir įdomiausiai 
knygai. Tik ką išėjo iš spaudos,

o jau jų pradeda trūkti. Tai pui
kus pasiskaitymas ... Žiūrėkit, 
kaip gražiai išleista, ir dar žino
mo autoriaus. — Ponas Laukė- 
nas į Motiejų ištiesė dailiai bal
tais viršeliais storoką knygą. — 
Tik aštuoni doleriai.

— Knygą? Pone Laukėnai, juk 
aš ne iš pinigų padarytas. Ar 
jūs žinote, kiek man šis vakaras 
kainuoja? Be to, kokia nauda iš 
knygos? Laikraščius aš tai visus 
skaitau, bet mano kišenė tokių 
išlaidų negali pakelti. Be to, net 
ir lentynų knygoms neturiu... 
Atleiskit, bet šį kartą tai tikrai 
negaliu pirkti. Gal kitą kartą. 
— Laukėnas ramiai, be protesto, 
pasitraukė.

Salėje pradėjo gesti šviesos, ir 
kažkas per garsiakalbį kvietė 
svečius sėsti prie stalų. Atėjo lai
kas atsiskaityti bare.

— Pone Gudrūnai, jūsų baro 
sąskaita aštuoniolika dolerių, 

pasigirdo balsas iš už baro.
— įpilkit man dar vieną. Te

būnie lygiai dvidešimt, — ištiesė 
savo ištuštintą stiklą Motiejus.

— Bet tai tik vienas doleris, — 
protestavo baro patarnautojas.

— Pasilaikykit grąžą. Ką reiš
kia vienas doleris šiais infliacijos 
metais, — ant baro išdidžiai 
numetęs dvidešimtinę, stalo link 
nužygiavo Motiejus. Jam pradėjo 
rūpėti pietūs, nes nuo pat ryto 
buvo nevalgęs, o dabar kelios 
taurelės stipraus gėrimo pradėjo 
veikti į kojas. Ant stalo jau buvo 
išdėstytos baltos bandelės, svies
tas ir salotos.

Atsisėdęs Motiejus susimąstė. 
Kodėl visi nori jo pinigų, kai tuo 
tarpu ir patys nemažiau turi? 
Ir visa tai švento lietuviško rei
kalo vardu! Kai susimoki už bi
lietą, tai ir turėtų užtekti, bet 
ne — vis dar tai loterija, tai 
knygos, tai vėl kas nors ... O jo, 
Motiejaus, asmens gyvenimu juk 
niekas nepasirūpins. Tai kas, 
kad naujas jo automobilis, jo pa
sididžiavimas. Nors ir daug ben
zino, bjaurybė, ėda, bet smagu, 
kai, privažiavus gazolino stotį, 
visi patarnautojai su pagarba 
žiūri į įmantrų motorą, automa
tinius langus ir žvilgantį, ilgą 
Cadillaco kūną... O ir bažny
čion sekmadieniais atvažiavus, 
tautiečiai negali atsistebėti jo 
skoniu ir kišene. Tai kas, kad jo 
namas jau seniai išmokėtas gera
me priemiestyje. Bet jis tuščias.

(Bus daugiau^

■ ♦
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
VEIKLOS GAIRĖS
JAV LB Krašto valdyba siekia 

tų pačių tikslų ir uždavinių, ku
riuos nurodo Lietuvių Charta ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Aktas. KV veikia pagal PLB ir 
JAV LB įstatus, vykdo PLB sei
mo ir JAV LB tarybos nutari
mus.

KV tikslas yra apjungti visus 
JAV gyvenančius lietuvius, neat
sižvelgiant į jų prigimti, religiją, 
ideologiją bei politinį nusista
tymą.

Nepriklausomos valstybės at
statymas ir tautos gyvybės iš
laikymas— jaunimo auklėjimas, 
švietimo puoselėjimas, socia
liniai reikalai ir sugrąžinimas 
nuo lietuvybės reikalų atitolusių 
lietuvių — yra pagrindiniai JAV 
LB tikslai.

KV remia ir artimai bendra
darbiauja su LB apylinkėm, apy
gardom, specialios paskirties LB 
tarybom bei kitais bendruome
ninį darbą dirbančiais viene
tais, kurie tvarkosi savistoviai, 
tačiau savo veiklą derina ir in
formuoja KV. JAV LB KV pa 
laiko glaudžius santykius su 
PLB ir kitų kraštų bendruome
nėmis visuomeninėje, kultūri
nėje, švietimo ir socialinėje 
veikloje.

JAV LB remia nepriklausomos 
Lietuvos atstovus — diploma
tinės ir konsularinės tarnybos 
narius JAV-se, su jais lojaliai 
bendradarbiauja, rūpinasi jų 
postų išlaikymu ir tęstinumu.

JAV LB KV siekia tarpusavio 
susipratimo su politinėmis ir 
visuomeninėmis lietuvių grupė-

JAV LB Krašto valdyba, ar
tėjant Lietuvos 'nepriklausomy
bės atkūrimo minėjimui, raštu 
kreipėsi į kiekvieną JAV sena
to ir atstovų rūmų narį, prašy
dama, kad prisidėtų prie Vasa
rio 16-osios minėjimo JAV kong
rese. Kongreso nariai prašomi 
sustiprinti paramą Lietuvai iš
plečiant Amerikos Balso ir Ra- 
dio Liberty Pabaltijo skyriaus 
personalą ir transliavimo laiką 
vietos kalbomis, o taip pat, ei
nant į prekybines derybas su 
Sovietų Sąjunga, statyti Lietuvos 
disidentų išlaisvinimą ir žmo

gaus teisiu nevaržymą kaip bū
tiną derybų sąlygą. Kiekvienam 
JAV kongreso nariui taip pat bu
vo nusiųstas memorandumas, iš- 
dėstąs Lietuvos okupaciją ir in
korporaciją iš tarptautinės teisės 
perspektyvos.

Jonas Urbonas, JAV LB Kraš
to valdybos vykdomasis vicepir
mininkas, išsiuntė visom JAV 
LB apygardom ir apylinkėm LB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
narės Teresės Gaidelytės pa
ruoštus laiškų ir rezoliucijų teks
tus, panaudotinus Vasario 16 
minėjimo proga.

Inž. Edvardas Meilus Jr., LB 
Visuomeninių reikalų tarybos

PALM BEACH, FLA.

Minėsime Maironio sukaktis
LB Palm Beach apylinkės val

dyba rengia Lietuvos atgimimo 
dainiaus prel. Jono Mačiulio- 
Maironio 120 metų gimimo ir 50 
metų mirties sukakties minėji
mą kovo 5 d., 2 v. p.p., Ju- 
no Beach Metodistų parapijos 
bažnyčioje.

Apie Maironį kalbės Vincas 
Šalčiūnas. Meninę programą at
liks Lietuvos valstybės teatro 
vienas iš žymiausių aktorių Hen
rikas Kačinskas ir solistės Ona 
Blandytė-Jameikienė ir Ona šal- 
čiflnienė.

Po minėjimo ten pat bus kuk
lios vaišės. Auka asmeniui 5 
dol. Apylinkės valdyba maloniai 
kviečia visus lietuvius atsilanky
ti į šį Maironio minėjimą.

-o-
Prof. kun. Stasys Yla šiuo me

tu atostogauja Juno Beach pas 
savo draugus Antaną ir Bronę 
Jucėnas.

Antanas Ščiuka, buvęs LB šios 
apylinkės valdybos vicepirmi
ninkas, susirgo širdies negalavi
mais. Dvi savaites pasigydęs li

mis, todėl domisi pozityvia jų 
veikla.

JAV LB siekia bendro visų Į 
veiksnių bei organizacijų dar- j 
naus darbo, tolerancijos, lojalu
mo ir kitus kviečia laikytis tų 
pačių principų.

Išeivijos lietuvių reikalų atsto
vavimas JAV valstybinėse įstai
gose turi būti vieningas ir tam 
reikalui LB KV ieško galimybių 
ir sąlygų susitarti su kitais pana
šų darbą dirbančiais veiksniais. 
JAV LB KV seka JAV periodinę 
spaudą bei kitus leidinius ir tin
kamai reaguoja į tendencingus 
bei nepalankius pasireiškimus, i 
o ypač kovoja su tendencingais 
komunistiniais propagandos 
kėslais.

Lietuvių tautos likimas artimai 
susijęs su kitų pavergtų tautų 
likimu, todėl LB ieško gerų san
tykių ir bendradarbiavimo su tų 
tautų išeivija JAV-se.

Valstybės okupacija ir dalies 
tautos emigracija atskyrė mus 
nuo tėvynėje likusio tautos ka
mieno, tačiau nepriklausomai 
valstybei atstatyti ir tautinei gy
vybei išlaikyti esame vieni kitų
reikalingi. Santykiuose su gim
tuoju kraštu JAV LB laikyseną 
apsprendžia Lietuvių Charta, 
lietuvių veiksnių VVhite Plains 
susitarimai bei Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Seimo nu
tarimai. Santykiuose su gimtojo 
krašto lietuviais pasitikima lais
vųjų lietuvių sąmoningumu bei 
subrendimu, jų sąžinės jautrumu 
ir tautinės garbės suvokimu.

Antanas Butkus

narys, lietuvių ir amerikiečių 
radijo stotim išsiuntė 25 magne
tofonines juosteles su 15 minu
čių įrašyta programa anglų kal
ba Vasario 16-osios proga. Taip 
pat išsiųsta E. Meilaus įkalbė
tų 24 minučių ilgio 15 juoste
lių. Ypatinga 28 minučių juoste
lė buvo paruošta Philadelphi- 
jai.

Algirdas Budreckis, JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas, vasario 3 dalyvavo 
Massachusetts universiteto ra
dijo stoties (WUMB — 91.9FM) 
“From the Source” pašnekesio 
pobūdžio programoj. Programos 
direktorius Keith Westerman 
paskyrė Vasario 16-osios minėji
mui laiką tarp 8 ir 9 vai. vak. 
A. Budreckis aiškino radijo klau
sytojam Lietuvių Bendruomenės 
kilmę ir tikslus šiame krašte, pri
siminė 1918 vasario 16 įvy
kius, kalbėjo apie dabartinę Lie
tuvos okupaciją, pogrindžio 
spaudą, pasipriešinimą rusui 
okupantui, apie religijos perse
kiojimą. Telefonais klausytojai 
galėjo duoti klausimus. Tarp 
klausėjų buvo ir Lietuvos vyčių 
veikėjas Joseph White ir Bosto
no Alto skyriaus pirm. Aleksand
ras Chaplikas.

goninėj, grįžo į namus ir baigia 
sveikti savo žmonos Leokadijos 
priežiūroje.

Mokytoja Julija Staškūnaitė, 
buvusi šios apylinkės valdybos 
anglų kalbos sekretorė, džiau
giasi gražiom atostogom Cleve- 
lande, kur aplankė daug savo 
artimųjų.

Palm Beach Balfo skyriaus 
pirm. Vytas Biliūnas praneša, 
kad metinėje aukų rinkliavoje 
aukų surinkta 788 dol. ir pasiųs
ta Balfo centrui. Valdyboje dar 
gražiai darbuojasi ižd. Stasys 
Slabokas ir sekr. Marta Straz
dienė.

Prof. dr. Vytautas ir Valerija 
Avižoniai šiomis dienomis pra
dėjo statydintis namus Juno 
Beach ant aukščiausio kalniuko 
iš kurio matosi tyvuliuojanti 
jūra.

P. Mikšys

Daug HetuvHkkų knygų Ir su
venyrų turi Darbininko admi
nistracija. Skambink 212 927- 
1351 Ir pratyk, kad pasiųstų 
knygasj namus.

Naujoji JAV LB Krašto valdyba, kuri 1982 gruodžio 4 perėmė pareigas. Iš k. sėdi: 
kun. Kazimieras Pugevičius — Religinių reikalų tarybos pirmininkas, Algirdas Budrec- 
kis — Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkas, Jonas Urbonas — vykdomasis vi
cepirmininkas, dr. Antanas Butkus — pirmininkas, Jonas Kavaliūnas — Švietimo tary
bos pirmininkas, dr. Henrikas Brazaitis — vicepirmininkas administraciniam reika
lam; stovi Andrius Mackevičius — vicepirmininkas finansų reikalam, Kazys Žiedonis
— iždininkas ir reikalų vedėjas, dr. Viktoras Stankus — vicepirmininkas socialiniam 
reikalam, Danguolė Valentinaitė — Socialinių reikalų tarnybos pirmininkė, Algirdas Bielskus
— vicepirmininkas sporto reikalam, Nijolė Maželienė — sekretorė. Trūksta Ingridos 
Bublienės — Kultūros tarybos pirmininkės ir Vito Plioplio — Jaunimo Sąjungos centro val
dybos pirmininko. Nuotr. J. Garlos

MAŽOSIOS LIETUVOS
SUKILIMO REIKALU

Darbininko vasario 4 laidoje 
jūsų pranešėjas netiksliai at
pasakojo mano atsiminimų turi
nį.

1922 buvau šaulių sporto in
struktorius ne Mažeikių, bet 
Kretingos apskrityje. Kalėdų 
antrą dieną Kaune Žaliakalnyje 
vyko puolimo pratybos. Po to 
LŠS-gai parūpinau keliolika vy
resniųjų skautų, kurie į apskri
čių rinktines pristatė slaptus į- 
sakymus. Asmeniškai vykau Į 
Kėdainius ir Šiaulius. Į Pane
vėžį traukiniu iš Kauno vykome 
1923 sausio bene 6 ir apsisto
jome Panevėžio Velžio dvare. Po 
kelių dienų mūsų Antrajai gru
pei vadu paskyrė Kalmantą, tu
ziną 8 pėst. pulko karininkų ir 
kulkosvaidininkų kuopą, nes 
šaulių trūko. Mūsų 3 kuopos 3- 
čio būrio vadu paskyrė įeit. Pra
ną Gudyną. Kuopos vadu buvo 
karininkas šaulys. Į Lauksargius 
prie Klaipėdos krašto sienos iš
vykome sausio 9 vakare. Mūsų 
antra grupė vyko pėsčia į Pa
gėgius, ir pirmoji kuopa užėmė
Tilžės tilto pusę. Po poros dienų 
mes traukiniu iš Pagėgių vykome 
iki Šilokarčiamos ir vėl sugrį
žome. Galop sausio 14 trauki
niu pravažiavome Šilokarčiamą 
ir dar vieną stotį, po to 
naktį per pūgą pėsti nužygia
vome iki Klaipėdos priemiesčių 
ir puolėme.

Brooklyne per paminėjimą iš
sikalbėjęs patyriau, kad mano 
jaunesnysis brolis Julius buvo 
pats paskutinis (pirmasis iš kai
rės pusės) mūsų antros grupės 
pirmosios kuopos karys, o aš bu
vau pats kraštutinis (“paskuti
nis”, t.y. pirmasis) karys deši- 
niam sparne. Turėjome nesusi
pratimų su pirma grupe, atvyku
sia nuo Bajorų ir naktį iškovo
jusia Sendvarį.

Bene antrą dieną po kautynių, 
taigi sausio 16, rytą pamatėme 
lenkų karo laivą, “Komendant 
Pilsudskį”, daugiau kaipa 200 
metrų atstu nuo ekskursinių lai
vų prieplaukos netoli nuo Pre
fektūros. Nuvykome į direktori
jos pastatą ir pranešėme antros 
grupės vadui Kalmantui. Jis man 
liepė nuvykti į Berliner Hoff 
(vėliau Ryto) viešbutį, į antrą 
aukštą, ir pranešti “rinktinės 
kuopos vadui Budriui”. Nuvy
kau į antrą aukštą, pamačiau 8 
p.p. karininką Strielnieką ir atsi
klausiau jo. Jis apsidairė ir ran
ka nurodė į aukštą uniformuo
tą vyrą — su dar neregėtais 
ženklais: apikaklės juodi trikam
piai su sidabrine briauna, ant 
antpečių po trikampę žvaigždu
tę ratelyje — paskiau Lietuvos 
kariuomenėje buvo įvesti tie 
ženklai. Atidaviau pagarbą. “Ar 
tamsta rinktinės kuopos vadas?” 
— Taip, ir smalsiai į mane pa
sižiūrėjo. "O kaip pavardė?”— 
Jis vėl žvelgė, sako: "Budrys”.

Pranešiau jam. Subėgo būrys ne- 
uniformuotų vyrų, Budrys ilgiau 
tarėsi, teiravosi, kas gerai kalba 
lenkiškai, jie raivėsi. Aš kelis 
mėnesius dirbau Zigmo Žemai
čio ir Sakowicziaus redaguotam 
dienraštyje “Litvva” lenkų kalba, 
tai pasakiau Budriui. Tad jis man 
liepė vykti į laivą, pranešti apie 
valdžios permainas, ir kad, jei 
ligi vidunakčio jie neišplauks, 
tai atidarysime ugnį.

Atgal į uostą mane palydėjo 
pora vyrų. Mums šūktelėjus, 
lenkai atsiuntė irklinę valtį su 
įgula. Man liepė ginklus palikti 
ant kranto — šautuvą, porą juos
tų su šoviniais ir dvi granatas. 
Mane nuvežė į laivą — koman
davo prancūziškai “allez... 
alez”. Įlipau. Pasitiko du jaunes
ni karininkai, kapitonas stovėjo 
toliau, rankas susidėjęs užpa-

BALTIMORĖS VYSKUPAS 
GINA KUN. A. SVARINSKĄ

Baltimorės augziliaras vysku
pas P. Francis Murphy parašė 
laišką sovietų ambasadoriui 
prie JAV-ių Anatoliui Dobryni- 
nui, kuriame jis pareiškia susi
rūpinimą dėl neteisėto kun. Al
fonso Svarinsko arešto.

1983 vasario 7 datuotame 
laiške jis sako, kad nors kun. 
Alfonsas Svarinskas buvo suim
tas už antikonstitucinę ir anti- 
sovietinę veiklą, — “mūsų ži
niomis, kun. Svarinskas yra nu
sikaltęs tik už savo pasiaukojimą 
tikėjimui . . . Mum atrodo, kad 
šis sovietų veiksmas prieš Lietu
vos kunigą yra religijos laisvės 
persekiojimas ne tik kun. Sva
rinsko, bet ir visų Lietuvos ti
kinčiųjų.”

Vyskupas Murphy pasirašė 
laišką Baltimorės Teisingumo ir 
Taikos komisijos vardu.

Baltimorės arkivyskupijos 
Teisingumo ir Taikos komisija 
prieš dvi savaites išleido pareiš
kimą apie religinį persekiojimą 
okupuotoj Lietuvoj. Akstinas 
šiam pareiškimui atėjo iš Lietu
vių Katalikų Religinės Šalpos 
direktoriaus kun. Kazimiero Pu- 
gevičiaus pranešimo komisijos 
nariam 1983 sausio 15. Prane
šime jis nušvietė dabartinę Lie
tuvos būklę, iškeldamas ryškius 
persekiojimo pavyzdžius, pvz. 
Klaipėdos bažnyčios konfiskavi
mą ir klierikų apribojimą vie
nintelėj kunigų seminarijoj Lie
tuvoj. Kun. K. Pugevičius pa
brėžė, kad Lietuvos katalikų rū
pesčiai yra ne tik Amerikos lie
tuvių problema, bet visų Ameri
kos katalikų reikalas.

Pareiškime komisija pažymi 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos nepaprastą svarbą lie
tuvių rezistencijai prieš oku
pantą. Jis nurodo, kad smul

kaly. Lenkai man atsakė, kad šis 
kraštas priklauso antantei, kad
jie atvežė naują antantės įgulos 
vadą, ir priims tiktai antantės į- 
sakymus. Aš įspėjau, kaip Budrio
įsakyta, ir mane valtimi sugrą
žino į krantą.

Tik rytdieną po to skaitėme 
spausdintą įsakymą su Budrio 
pavarde — ir patyrėme, kad jis 
mūsų vyriausias vadas.

Minėtas “amerikietis žurna
listas” buvo chicagietis Donald 
Day. Jis nufilmavo geležinkelio 
stotyje mūsų amerikiečių grupę 
— Stepą Darių, Antaną Ivaškevi
čių, Andrių Martų, Praną Rim
kų ir mane. Be mano brolio 
Juliaus, mano būryje buvo ame
rikietis raidžių rinkėjas Kvietka, 
kitų nepažinojau.

Apie ponios Budrienės daly
vavimą sukilime patyriau vė
liau. Lauksargių stoties kaimy
nystėje mačiau kitą mergaitę-sa- 
vanorę. Amerikoje su Budriais 
susibičiuliavome.

Kostas R. Jurgėla

kesnes informacijas apie dabar
tinę Lietuvą galima įsigyti Lie
tuvių Informacijos Centre 
Brooklyne.

Šalia laiško vyskupas Murphy 
pasiuntė pareiškimo kopiją ir 
ambasadoriui Dobryninui, nu
rodydamas, kad “mes priešina
mės ir priešinsimės žmogaus 
teisių ir laisvių pažeidimam 
visur ir visada. Mes raginame 
Jus kuo greičiau peržvelgti kun. 
Svarinsko padėtį, kad jis galėtų 
sugrįžti nekliudomas į savo 
parapines pareigas Lietuvoj”.

L.LC.

JAUNŲJŲ
ATEITININKŲ 
VADOVŲ KURSAI

Jaunųjų Ateitininkų Sąjungos 
vasaros stovyklos vadovų kursai 
vyks balandžio 9 d. nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. Ateitinin
kų namuose, Lemont, III. Vy
resnieji moksleiviai, kurie iki 
liepos mėn. jau bus sulaukę 16 
metų amžiaus, ir studentai 
ateitininkai yra kviečiami šiuo
se kursuose dalyvauti. Michiga- 
no valstybės įstatymas reikalau
ja, kad kiekvienas vadovas, no
rįs vadovauti stovyklai Daina
voj, botų perėjęs pasiruošimo 
kursus ir būtą sulaukęs 16 metų 
amžiaus.

Kursam vadovaus Janina Ud- 
rienė ir Birutė Bublienė. Norį 
vadovauti stovyklai ir dalyvauti 
parengiamuosiuose kursuose 
privalo iki kovo 31 užsiregist
ruoti adresu: Birutė Bublienė, 
255 Greenwood, Birmingham, 
Mich. 48009. Užsiregistravusiam 
bus išsiųsta medžiaga, kurią rei-

Biratė Pūkelevičiūtė — MAR
GO POLO LIETUVOJE. Apsa
kymai. Išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas. Spaudė Draugo 
spaustuvė Chicagoj. 1982. Virše
lis bei aplankas — dail. Kazio 
Veselkos. 308 psl. Kaina 10 dol. 
Gaunama ir Darbininko admi
nistracijoj.

Knygos aplanke autorė taikliai 
apibūdinama kaip “labai rūpes
tingai parašyto žodžio autorė”. 
Šių apsakymų pasirodymo proga 
trumpai rašoma ir apie jos lig
šiolinius literatūrinius laimėji
mus: “Neseniai ji laimėjo Drau
go romano konkurse antru kartu 
su savo romanu Devintas lapas. 
1956 m. ji buvo laimėjusi Drau
go konkurse su romanu Aštuoni 
lapai. Su tuo kūriniu įėjusi lie- 
tuviškon raštijon, kuris labai ge
rai buvo priimtas, ji nesiliovė 
reiškusis lietuviškoje literatū
roje. Ji susilaukė pasisekimo ir 
latvių kalboje. Jos Aštuoni lapai 
latvių kalba išėjo 1981 
metais. 1976 m. į latvių kalbą 
buvo išverstas jos Rugsėjo šeš
tadienis. Latviai jos kūrybai ap
tarti yra paskyrę du paskaitų 
vakarus: vieną Portlande, kitą 
Čikagoje.”

Autorė, talentinga įvairiuose 
žanruose, ypatingai išpopuliarė
jusi kaip romanistė, savo naujoj 
knygoj pateikia šešias noveles 
— apsakymus: Prisiminimų 
mieste, Kaip Arvis išėjo į žmo
nes, Šėriau žirgelį, Kerlio perš- 
tas, Kelionė į Marčiupį, Marco 
Polo Lietuvoje. Yra jų tarpe ir 
premijuotų.

Savęs kaip romanistės šiose 
novelėse ji nepralenkia, kai kur 
skaitytojo ir neįtikina, bet vis 
dėlto visur išlieka įdomi. La
biausiai vėrtintina — Kaip Arvis 
išėjo į žmones.

Anatolijus Kairys — PAŽADŲ 
DVARAS. Tautosakinis romanas. 
Išleido Lietuviškos knygos Klu
bas. Spausdino Draugo spaus
tuvė Chicagoj. 1982. Viršelis it 
aplankas — dail. A. Sutkuvienės. 
244 psl. Kaina 8 dol. Gaunama 
ir Darbininko administracijoj.

Anatolijus Kairys — populia
rus įvairių žanrų rašytojas. Jau 
ne kartą esam jį minėję. Šiuo 
atveju jis pateikia mum romaną, 
kuriame, kaip sakoma knygos 
aplanke, “laikas, vieta, pasaka ir 
istorija susijungia viename pasa
kojime apie fantastinį Pažadų 
dvarą”.

“Pasakos apie tris brolius rė
muose, kurių du buvo protingi, 
o trečias poetas”, kaip sakoma 
toliau, “šis pastarasis išeina 
ieškoti savo dviejų anksčiau išė
jusių ir paklydusių brolių. 
Persikėlęs į pasakų pasaulį, jis 
susitinka su savo buvusiu tauto
sakos profesoriumi, kuris toliau 
vadovauja jo kelionei ir paparčio 
žiedo ieškojimui. Jis pasiekia ir 
Nibelungus ir pirminės žmoni
jos aukso amžių. Tačiau jį ran
da visai čia pat, tik deja, užtru
kusį ne amžius, o tik 22 metus. 
(Palygink Lietuvos nepriklauso
mybės tysą.)” ____

“Pažadų dvaro kilmė šventiš
kai dieviška. Pažadų dvaras pa
gimdė Uogelę, kuriai peršasi 
Rudabarzdis, Raudonbarzdis ir 
kiti. Tačiau autorius tiki, kad Ša
rūnas nėra nuėjęs; mat didvyriai 
gimsta, bet nemiršta. Taigi, bus 
kam Uogelę apsaugoti.” 
“Tautosaka, pasak autoriaus, 
viską pasiima, sutvirtina ir vėl 
mums atgal sugrąžina.”

“Pažadų dvaro senoji tauto
saka suka nauju keliu, prasideda 
naujos tautosakos era.”

“Tai romanas, kuris kelia skai
tytojo susidomėjimą.

Ida perskaityti prieš atvykstant 
į kursus. Registracįjos lape rei
kia pažymėti vaidą, adresą, 
telefoną, amžių ir ypatingus pa
traukimus kokioj nors srity (pav. 
sporte, mene, tautiniuose lo
kiuose ir pan.). Registracijos 
mokestis 10 dol. f

Birulė Bublienė, 
JAS CV pirmininkė

I
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BESIRUOŠIANT V PLJK STOVYKLAI -I
» Po keleto mėnesių daugumas 
Rietuvių jaunimo iš keturių kon- 
Snentų atvyks į šiaurinę Ameri
ką dalyvauti įvairiuose jauni
mo kongreso renginiuose, ne
paisant ilgų distancijų, finansų 
-ar nuovargio. Atvyks, nes lietu
viškas jaunimas pasauly galvoja, 

->kad lietuvybė, Lietuva ir lietu
viai yra verti laiko, pastangų 
ir pinigų.

Susitikę kongresinėj stovykloj, 
atnaujinsim ankstesnes pažintis, 
susipažinsim su naujais atvyku
siais, pabendrausim ir sustiprin- 
sim tuos ryšius, kurie mus jun
gia: viena lietuviška širdis ir di
delė meilė Lietuvai!

Kongresinė stovykla įvyks 
Oberlin kolegijoj, Ohio, liepos 
4-10. Jos akademinės programos 
rengimo komisiją sudaro šie as
menys: Birutė Baltrušaitytė- 
Bublienė iš Detroito (komisijos 
pirmininkė), kun. A. Saulaitis 
iš Chicagos, seselė Ignė Marijo- 
šiūtė iš Putnamo, Viktutė Len- 
kauskaitė iš Clevelando ir Rūta 
Giedraitytė iš Clevelando. Arti" 
mas ryšys yra palaikomas su sto
vyklos techninės ruošos komisi
jos pirmininke Rusne Baltru- 
šaityte-Kasputiene. Norima, kad 
stovykla būtų įdomi ne tik 
akademiniu požiūriu, bet kad ir 
techniškai viskas vyktų sklan
džiai ir patenkintų stovyklauto
jus. Taip pat dedamos pastangos 
išdiskutuoti stovykloj vysto
mąsias temas su daugeliu asme
nų, kurie nuoširdžiai prisidėjo, 
kad užtikrintų įdomią ir patrauk
lią programą.

Šios stovyklos programos tiks
las supažindinti stovyklautojus 
su svarbesniais Lietuvos istori
jos laikotarpiais, kad dalyviai pa
justų ir pažintų savo lietuvišką 
kilmę ir priklausomybę lietuvių 
tautai. Tai būtų lyg lietuviško 
sąmoningumo ugdymo mokykla. 
Kiekviena stovyklos diena bus 
skirta atskiram svarbesniam 
Lietuvos istorijos laikotarpiui, 
kuris savo tema sujungs ir api
bendrins visus tą dieną vykstan
čius darbus bei užsiėmimus.

Pirmoji stovyklos diena — 
Lietuvių kilmės diena. Stovyk
lautojai aktyviai į ją įsijungs su 
temos koordinatorium, išnagri- 
nėdami lietuvių tautos kilmę. 
Kiekvienas stovyklautojas prisi
dės prie šios dienos temos “cik
lo”, kuris susidės iš šių trijų 
dalių: 1) pratyba, 2) paskaita, 
3) pritaikymas. Visi stovyklauto
jai, pasiskirstę į mažesnes gru- 
peš, turės progos išgyventi šios 
dienos temas: 1) senovės lietuvių 
tikyba; 2) lietuvių santykiai su 
kaimyninių tautų žmonėmis 
(prekyba, mišrios šeimos, mišrios 
vedybos, svetimos kalbos klausi
mas); 3) svetimų kalbų įtaka 
lietuvių kalbai ir lietuvių pa
stangos kalbą apvalyti nuo sve
timžodžių. Svarstydami šias ir 
ir kitas temas, stovyklautojai tu
rės progos pagalvoti apie mūsų 
tautos išsilaikymą, mūsų pažiū
ras ir mūsų tautos ateitį. Pir
mojoj vakarinių programų daly 
pasirodys Chicagos “Antras Kai
mas” su škicais iš senovės Lie
tuvos. Vakarą baigsim linksmo 
pobūdžio Viduramžių laužu.

Antroji diena pavadinta Tauti
nio atgimimo diena. Šios dienos 
tema turės apibūdinti ir anali
zuoti tautinio atgimimo laikotar
pio uždavinius ir sunkumus. 
Dienos “ciklas” vėl susidės iš 
trijų dalių: vaidinimas, paskaita, 
pritaikymas. Stovyklautojai ma
žose grupėse svarstys šias temas: 
kas motyvavo lietuvius atkovoti 
savo tautos nepriklausomybę; 
kovos dėl Lietuvos laisvės: ko
kios idėjos veikė to laiko lietu
vius pasipriešinti tautos pavergė
jam; tų laikų lietuvių išeivijos 
pagalba Lietuvai; tautinio atgi
mimo žymesnieji veikėjai ir jų 
įtaka tų laikų jaunimui; paralelė 
tarp anų ir šių dienų, ir ką 
tai mum reiškia šiandien. Vys
tant šios dienos temą toliau, 
pirmąją vakarinių programų dalį 
atliks Clevelando “Grandinė
lė”, L. Sagio paruošti tautiniai 
šokiai iš istorinės perspektyvos. 
Po to bus Lietuvos skaidrių 
montažas su garsu, paruoštas A. 
Antanavičiaus ir R. Šležo.
, Laisvosios Lietuvos diena — 
tai trečioji stovyklos diena, šią

dieną stovyklautojai darbo bare
liuose atkurs Lietuvos nepri
klausomybės laikotarpį, išvaidin- 
dami tų laikų pagrindinius vei
kėjus ir jų roles Lietuvos atgi
mime. Atskiri stovyklautojų bū
reliai svarstys įvairias nepriklau
somos Lietuvos gyvenimo sritis: 
politiką, kariuomenę, švietimą, 
kultūrą, kūrybą, religiją, žemės 
ūkio atstatyma, komunikacijos 
priemones, kalbą, Lietuvos sei
mą ir Lt. Stovyklautojam bus 
duota proga įsigilinti į šios die
nos temą ir pąjusti, kokį milži
nišką darbą lietuviai tais laikais 
atliko per tokį trumpą laiko
tarpį. Vakare atkursim Lietuvos 
sporto šventę konkuruodami 
vienas prieš kitą. Antrojoj vaka
rinių programų daly pasilinks- 
minsim Dolskio-šabaniausko 
muzikos vakaronėj, kurią reži
suoja R. Kasputis iš Detroito. 
Bus visiem proga ne tik pamaty
ti įdomią programą, bet ir pasi
šokti, grojant Dolskio-Sabaniaus- 
ko muzikai.

Ketvirtoji diena — Žmogaus 
teisių diena. Planuojama pasi
kviesti keletą lietuvių, neseniai 
atvykusių iš Lietuvos, ir drauge 
su jais simpoziumo forma pa
vaizduoti dabartinės Lietuvos 
padėtį. Šios dienos simpoziumo 
tikslas būtų supažindinti jauni
mą su dabartinio jaunuolio pa
dėtim — galimybėmis ir apri
bojimais okupuotoj Lietuvoj; as
meniškai supažindinti stovyklau
tojus su naujais atvykusiais lietu
viais, kad vėliau dienos progra
moj galėtų mažose grupėse to
liau svarstyti žmogaus teises 
okupuotoj Lietuvoj. Pavakarėj 
atžymėsim tautos tragedijos lai
kotarpį— trėmimus. Diena bai
giama kultūros-kūrybos vakaru. 
Su savo talentais pasirodys sim
poziumo nariai ir stovyklautojai.

Stovyklą baigsim Tautinių ry
šių diena. Svarstysim ir nagri- 
nėsim įvairių kraštų lietuvių

AURELIJOS BALAŠAITIENĖS
KNYGOS PRISTATYMAS

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos New Yorko Klubas kovo 
12, šeštadienį, Kultūros Židiny
je, Brooklyn, N .Y., rengia rašy
tojos Aurelijos Balašaitienės no
velių rinkinio “Susitikimas pa
mary” pristatymą, į kurį atvyksta 
iš Clevelando pati knygos auto
rė.

Aurelija Balašaitienė, atvykusi 
į Ameriką, studijavo Clevelando 
Westem Reserve universitete. 
Veikli skautų organizacijoje, li
tuanistinės mokyklos mokytoja, 
paskaitininke, keturių vaikų 
motina. Rašyti pradėjo dar bū
dama gimnazijos suole. Jos re
portažus įvairiomis aktualiomis 
temomis dažnai skaitome 
Drauge, Darbininke, Dirvoje, 
Tėviškės Žiburiuose, Moteryje, 
Draugo atkarpose buvo spausdi
nami jos net keturi romanai. 
1971 A. Balašaitienė laimėjo 
Dirvos konkursą už savo novelę 
“Raudonasis automobilis”. Ji 
rašo lengvai, tartum jai tereikia 
paimti plunksną į rankas, ir tu
rinys kuriasi savaime. Jos nove
lių charakteriai įdomūs, gyveni
miški. 1982 ji parašė trijų veiks
mų muzikaliniam veikalui “Vil
niaus pilies legenda” eiliuotą 
libretą. Šis veikalas Dainavos 
ansamblio buvo statomas Chica- 
goje ir Clevelande.

A. Balašaitienės knygą — 
novelių rinkinį “Susitikimas 
pamary” apibūdins rašytoja Bi
rutė Lukoševičienė, gyvenanti 
Woodhaven, N.Y., Maironio šeš
tadieninės mokyklos mokytoja, 
veikianti ateitininkuose, Tautos 
Fondo valdyboje, baigusi Hart
fordo, Conn., universitetą. Jos 
kūryba buso spausdinama Drau
ge, Darbininke, Ateityje. Yra tri
jų paauglių motina.

Įdomu, kad autorė Aurelija 
Balašaitienė ir jos knygos pri
statytoja Birutė Lukoševičienė 
— abi yra išeivijoje subrendu
sios rašytojos, žengiančios į 
lietuvių literatūros pakopas su 
savita kūryba, su naujomis idė
jomis.

Clevelande atsikūrusio teatro darbuotojai. Sėdi iš k. Z. Dučmanas, E. Bridžiuvie- 
nė, režisierius P. Maželis, pirmininkė O. Jokūbaitienė; stovi — R. Zorska, A. Zors- 
kienė, VI. Plečkaitis, R. Apanavičius, V. Zilionytė-Reger, N. Rukšėnienė, Alf. Ruk
šėnas, G. Plečkaitienė, J. Dunduras, nuotraukoje trūksta J. Citulio.

charakterį ir ypatybes ir visus ri
šantį solidarumą. Diskusijose 
stovyklautojai turės progos pa
tirti skirtumus tarp įvairių kraštų 
lietuvių; nagrinės, kas yra lietu
vio sąvoka ir kad negalima ir ne
įmanoma vartoti vienos formulės 
lietuviškumui aptarti; čia pasi
reikš pačių stovyklautojų patir
tis ir įspūdžiai, gyvenant visą 
savaitę stovykloj kartu su kitų 
kraštų lietuviais. Vakare bus 
linksmas laužas ir šokiai. Šokiam 
gros Rimo Kaspučio “Romanti
kos” orkestras.

Tikimasi, kad šitokiu, nors ir 
trumpu, svarbesnių lietuvių tau
tos istorijos laikotarpių pažini
mu dalyvaujantis jaunimas įgaus 
šiokį tokį savo tautos pajutimą 
ir pasididžiavimą, jog jis prie jos 
priklauso. Tikimasi, kad šitoks 
pajutimas pakels tautinio sąmo
ningumo jausmą bei padės vyks- 
tantiem į studijų dienas išsamiau 
nagrinėti vedamose diskusijose 
tautinio solidarumo ir sąmonin
gumo klausimus.

LMKF New Yorko Klubas ma
loniai kviečia visus atsilankyti 
į knygos pristatymą. Visi atsi
lankę bus spavaišinti kavute 
su priedais. Ten pat bus galima 
įsigyti ir knygą “Susitikimas pa
mary.”

Rengėjos

INTERNATIONAL
SOL ALGIO GRIGO vadovaujama kelionių agentūra G.T. INTERNATIONAL INC. 

.praneša, kad gegužės mėn. 13 d. 1983 prasideda 18 DIENŲ Išvyka į Europą, 
Maskva, VILNIUS (7 DIENOS), KAUNAS, Talinas, Leningradas, Helsinkis.

LABAI RIBOTAS VIETŲ SKAIČIUS! Tolimesnėm informacijom kreipkitės į:
G.T. INTERNATIONAL, 6240 So. KEDZIE AVĖ., P.O. Box 29163 

CHICAGO, ILLINOIS 60629 
TELEFONAI: (312) 471-1700, 471-1702, 778-7731

Iš New Yorko PILNA KAINA — $1, 496.00, 
įskaitant visas susisiekimo išla idas, viešbučius, maistą, operos arba baleto bilietus (4 bilietai), 
įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų!

Šiai kelionei vadovaus agentūros prezidentas SOL ALGIS GRIGAS. g

Zfinnrir
Simple elegance... by Finnish design

ATOSTOGOS PRIE 
BALTIJOS 1983

KELIONĖS LIETUVON — GEGUŽĖ, BIRŽELIS, LIEPA, RUGPJŪTIS
IŠVYKSTAMA lt H.w Yorko, Montroollo, Lot Angom Ir SoaW< erdvinis Flnnslr HMuvaK. 

Skrendama tiesiog j Helsinkį, plaukiama laivu j Taliną, važiuojama autobusu j Rygą, lėktuvu 
j Vilnių. Iš Vilniaus lėktuvu skrendama j Taliną.

MAŽESNES KELIONĖS: 10 naktų/11 dienų — 5 naktys VHnluj, 2 naktys Rygoj, 2 naktys Helsinky. 
Iš Naw Yorko ir Montrealto $1353.00-61561.00. H Seattto $1487.00-61W2.00, Iš Los Angotea 
81628.0M1767.00. •

’ ILGESNĖS KELIONĖS: 14 naktų/15 d lenų: 5 naktys Vilniuj, 2 naktys Rygoj, 3 naktys 
Talino, 3 naktys Helsinky. M Now Yorko ir Montrealto $1515.00-61723.00, Iš Seattto 81640.00-81654.00, 
iš Los Angeles 81790.00-81950.00.

KAINON (SKAITOMA: visi valgiai, pervežimai, mokesčiai, pirmos klasės nakvynės Helsinky, 
Rygoj, Talino Ir Vilniuj, kasdien apžiūrėjimo programos (laisva programa Hotelnky), ekskursuos j 
Kauną Ir Trakus. Kainos — miegant dviem kambary. Lėktuvų kainos psgsl “group 10 Apoi”, galioju
sias 1063 sausio 1.

NUOLAIDOS padariusiam rozsrvacljas prieš kovo 10.
DĖL INFORMACIJŲ kreiptis | Stsphante Morton, Union Taure Imu, • Kast 36 Street, 

Nsw York, N.Y. 10016. ToL 212 883-9500.

CLEVELANDE ATSIKURIA 
VAIDILOS TEATRAS
Clevelando Lietuvių namuo

se sausio 23 įvykusiame “Vai
dilos” teatro darbuotojų susi
rinkime 
daugelį 
mingai 
teatrą.

nutarta atkurti prieš 
metų Clevelande sėk-

veikusį “Vaidilos”

vadovu ir režisierium,Meno 
susirinkimo dalyvių kviečiamas, 
sutiko būti Petras Maželis. Taip 
pat išrinkta ir “Vaidilos” teatro 
valdyba, kuri numačiusi talkinti 
meno vadovui įvairiuose teatro 
paruošiamuose darbuose. Į val
dybą išrinkti: R. Apanavičius, 
J. Citulis, Z. Dučmanas, J. Dun- 

Rašytoja Aurelija Bala
šaitienė

duras ir O. Jokūbaitienė (pirmi
ninkė).

Pirmam Šio sezono pastatymui 
pasirinkta Clevelande gyvenan
čio jaunosios kartos rašytojo 
A. Rukšėno trijų veiksmų politi
nė satyra “Posėdis pragare”. 
Veikalas numatomas pastatyti šį 
rudenį ir nuvežti į Chicagoj 
įvyksiantį dramos teatro festi
valį.

Galį prie teatro darbų kuo 
nors prisidėti, kviečiami skam
binti meno vadovui P. Maželiui. 
Jo telef. 961-4834.

— Lituanistikos Katedros rei
kalam aukų atsiuntė Chicago 
Lithuanian Women’s Club (V. 
Lapienė), LŠST Vytauto Didžio
jo Šaulių Rinktinė, Toronto 
lietuviai pranciškonai, Lietuvių 
Moterų Federacija (Waterburio 
klubas) per A. Paliulienę.

— Grandinėlė, Clevelando 
tautinių šokių ansamblis, savo 
veiklos 30-ties metų sukaktį 
minės 1983 kovo 20. Ta proga 
vyks didžiulis koncertas Dievo 
Motinos parapijos salėj.

— “Aušros” šimtmečio sukak
ties minėjimas Toronte įvyks 
balandžio 23 Lietuvių Namų 
Mindaugo menėje. Paskaitą skai
tys prof. A. Klimas iš Roches- 
terio.

— JAV LB Kultūros dailės 
premija paskirta dail. Vytautui 
Ignui. Jaunimo dailės premija 
paskirta Sofijai Gruzdytei. Ver
tinimo komisiją sudarė šie dai
lininkai: T. Beržinskienė, R. La- 
niauskas, dr. M. Nasvytis, N. Pa- 
lubinskienė ir J. Pivoriūnas. Pre
mijos bus įteiktos premijų šven
tėj. Premijų mecenatas — Lietu
vių Fondas.

— Vaclovas Kleiza, PLB pir
mininko pavaduotojas, pasakys 
pagrindinę kalbą vasario 27 
Maracay mieste Venecuelos lie
tuvių rengiamame Lietuvos ne
priklausomybės minėjime. Cara- 
cas lietuviai vasario 20 susirin
ko į specialias pamaldas, kurios 
už Lietuvą buvo transliuojamos 
per televiziją. Šiuoš įvykius or
ganizuoja Venecuelos LB krašto 
valdyba, kuriai pirmininkauja 
dr. V. Dambrava. Jo iniciatyva 
lietuvių vardas vis dažniau mi
nimas Venecuelos spaudos pus
lapiuose.

— Lietuvos genocido savait
galis ruošiamas buv. Politinių 
kalinių laikinojo komiteto, bus 
kovo 12-13 Chicagoj, Jaunimo 
Centre. Bus Stutthofo, Gulago 
dokumentinė paroda ir kt. Ko
vo 12 d. 6 v.v. bus Genocido 
aukų minėjimas.

— II-ose Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynėse, kurios bus 
birželio 26 - liepos 2 Chicago- 
je, II PLDienų metu, bus vyk
domos šios sporto šakos: futbo
las, golfas, krepšinis, lauko teni
sas, lengvoji atletika, plaukimas 
raketbolas (racąuetball), stalo 
tenisas, šachmatai, šaudymas, 
tinklinis.

— Dail. Nijolės Palubinslde- 
nės kūrinių parodą kovo 26- 
27 Clevelando Lietuvių namuo
se rengia Korp. Giedra.

— “Grandies”, lietuvių tauti
nio ansamblio, 20 metų sukak
ties minėjimas įvyks balandžio 
30 Chicagoj, Jaunimo Centro 
didžiojoj salėj.

— Solisto Jono Vaznelio kon
certas Chicagoj, Jaunimo Centro 
didžiojoj salėj, įvyks balandžio 
10.

— Ramutė Plioplytė, Peda
goginio lituanistikos instituto 
neakivaizdinio skyriaus direkto
rė, dėsto korespondenciniu bū
du visus instituto kursus ir taip 
pat bendrąsias aukštesn. litua
nistinėse mokyklose dėstomųjų 
dalykų žinias. Rašyti Pedagogi
nio 1 ituanistikos instituto adresu: 
5620 S. Claremont, Chicago, IL 
60636.

— Dr. Alberto Geručio straips
nis, minint Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos 10 metų su
kaktį, buvo išspausdintas netoli 
Ziuricho leidžiamame žurnale 
“Glaube in der Zweiten Welt”. 
Straipsnis pavadintas “10 metų 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikai — jubiliejus be iškil
mių”.

— Sol. Vilijos Mozūraitytės, 
neseniai atvykusios iš okupuotos 
Lietuvos, koncertas, rengiamas 
Tėvynės prisiminimų radijo 
programos, įvyks kovo 6 Toron
to Lietuvių Namuose. Akom- 
ponuos R. Lampsatytė-Kollars. 
Jos vyras M. Kollars gros 
smuiku.

— Boston, Mass., ALIAS sky
rius per iždininką dr. Jurgį Gim
butą Darbininkui stiprinti pa
skyrė 15 dol. auką. Ačiū labai.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Gauronskas, Hot Springs, 
Ark., J. Milčius, Keamy, N.J. 
Užsakė kitiem: V. Vaich, Largo, 
Fla. — O. Reder, Gulfport, Fla. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 12 
dol. Atnaujinant —«uMem 15 
dol. metam.
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KOVOSE UŽ LIETUVĄ
Kazio Kriaučiūno, savanorio-kūrfejo ir Klaipėdos krašto 
atvadavimo kovu dalyvio, prisiminimai

1918 m. gavęs žinią, kad Kė
dainiam gresia pavojus būti ber
montininkų ir komunistų užim
tiem, stojau savanoriu ir pri
sijungiau prie kitų mano apylin
kės vyrų. Mes greitai susiorga
nizavome ir stojome į kovą ginti 
savo kraštą. To pasėkoje žuvo 
mūsų apylinkės karys Povilas 
Lukšys — pirmoji nepriklauso
mybės kovų auka. Jis mirė 1919 
vasario mėnesį. Kilęs iš netoli 
esančio Kazokų kaimo. Mes ne
nusiminėme, bet drąsiai apsu
pome mišką ir sunaikinome ten 
besislapstančius komunistus-kol- 
čiakus.

Po to gavome žinią, kad len
kai graso užimti Alytų. Vyko
me ten ir padėjome jį apginti. 
Tada žuvo pirmasis lietuvis ka
rininkas A. Juozapavičius, kuris 
krito ant Alytaus tilto. Pro Aly
tų veržėmės toliau į Dzūkiją, 
apsupome lenkų dalinius, kurie 
mum pasidavė. Toliau mūsų da
linys žygiavo į Varėną, ir ją mes 
išvadavome 1919 pabaigoje.

Vilniuje mum buvo išdalinta 
drabužiai ir maistas. Gavome 
daugiau ginklų ir kitos para
mos, kuri buvo atėjusi iš Ameri
kos. Tuo laiku mum vadovavo 
generolai: Žukauskas, Bulota, 
kiti karininkai, tarpe jų ir St. 
Raštikis. Visi buvome pasiryžę 
neatiduoti Vilniaus lenkam. Ko
vos su jais užtruko gana ilgai. 
1920 buvau lenkų fronte sužeis
tas. Atvežė į Kauno karo ligo
ninę, kurioje mane gydė gydy
tojas prof. Lašas ir gydytojas Ože
lis. Pasveikęs grįžau į savo da
linį, kuris prie Varėnos laikė 
frontą ir neleido lenkam verž
tis toliau. Po to, kai su len
kais buvo pasirašyta sutartis, jie 
klastingai ją sulaužė.

1922 išėjau į atsargą, apdova
notas savanorio medaliu. Įteikė 
pats generolas Žukauskas. Gavau

Kazys Kriaučiūnas, savano- 
ris-kūrėjas, Dr. Vinco Kudir
kos šaulių kuopos Worces- 
tery garbės šaulys.

vome trys broliai. Ūkį gražiai 
įsirengėme, į kurį dažnai iš Kau
no atvažiuodavau. Laimingai gy
venau iki 1940 metų, kada rusai 
okupavo Lietuvą. Jų okupacija 
palietė ir mano šeimą.

1944 antrą kartą jiem grįž
tant į Lietuvą, su žmona pasi
traukiau į Vokietiją. Po ilgos ir 
vargingos kelionės pasiekėme 
Berlyną. Lietuvius pal>ėgėlins 
Berlyne aptarnavo kun. Puišys,

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

Custom made fur and sheep- 
skin coats and other leather 
goods. The lowest prlces in 
neighborhood. Ūse our lay- 
away plan.

ir savanorio liudijimą žemei 
gauti.

1923 sausio mėnesio pradžioje 
vėl prisijungiau prie gausaus 
būrio savanorių, kurie buvo su
kviesti į Panevėžį, iš kurio vyko
me vaduoti Klaipėdą. Vyriausias 
Klaipėdos sukilimo vadas buvo 
Budrys, o mūsų daliniui va
dovavo karininkas Kalmantas. 
Žygiavome pro Kretingą tiesiai į 
Klaipėdą pėsti.

Užėmėme Juodkrantę, nu
ginklavome prancūzų nedidelį 
sargybos dalinį. Šio žygio metu 
netekome 20 vyrų. Nidoje pran
cūzai po trumpo susišaudymo 
greitai mum pasidavė. Mūsų da
linys perėmė sargybą, kurią man 
teko eiti tris dienas.

Klaipėdoje tada buvo septintas 
pulkas, kuris visiškai ją išvada
vo. Tada mus savanorius ir šau
lius paleido namo.

Grįžęs namo, Kaune gavau 
tarnybą. Ūkį pavedžiau broliui 
tvarkyti, nes, kaip savanoris-kū- 
rėjas, gavau 14 ha žemės. Bu-

DARIAUS IR 
GIRĖNO 

SUKAKTUVINIS 
KALENDORIUS

50 m. skrydžio 
jubiliejus

14 inč. pločio ir 
22 inč. ilgio 

Tinkamas įrėminti 
Su persiuntimu 5.50 dol.

Gaunama 
Darbininko 

administracijoj

ALEX SHEEPSKIN AND FUR CO. 
794)3 JAMAICA AVĖ.
WOODHAVEN, N.Y. >421 
TEL 212 298-1182

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, atsiųs- 
. darni prenumeratos mokestį, pri
sidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

25 dol. — J. W. Allen, Whip- 
pany, N.J.

24 dol. — A. Stankaitis, Pa- 
terson, N.J.

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

Po 15 dol. — A. Reventas, 
Gullport, Fla., P. Skikūnas, 
Miami, Fla., R. Dragūne vičius, 
Windsor, Conn., J. Žilionis, Clę- 
veland, Ohio.

Po 10 dol. — K. Bačanskas, 
Dorchester, Mass., A. Kazlaus
kas, Putnam, Conn., dr. N. Bra
žėnas, Sparkill, N.Y., V. Kaskis, 
Bayside, N.Y., V. Briedis, Tuxe- 
do Park, N.Y., P. Gimys, Brook- 
lyn, N.Y., J. Holbert, San Anto- 
nio, Tx., kun. dr. V. Cukuras, 
Providence, R.I., J. Janušis , 
Staten Island, N.Y., E. Skopas, 
Meriden, Conn., R. Ugianskis, 
New Fairfield, Conn., J. Lukas, 
Philadelphia, Pa., F. Lučka, Val- 
ley Stream, N.Y., G. VVerick, 
Woodhaven, N.Y.

9 dol. — Sist. Paulette, O.P., 
Brooklyn, N.Y.

Po 7 dol. — V. Sakalauskas, 
Costa Mėsa, Calif., J. Kanapka, 
VVaterbury, Conn., A. Dailidis, 
W. Hartford, Conn.

Po 5 dol. — A. Matulionis, 
Plattsburgh, N.Y., A. Gruzdys, 
Št. Petersburg Beach, Fla., A. 
Žukauskas, Tequesta, Fla., V. 
Gureckas, Oxon Hill, Md., V. 
Matyckas, Warren, N.J., V. Kei- 
ba, Rochester, N.Y., M. Gludą, 
St. Petersburg Beach, Fla., A. 
Valaitis, Holland , Pa., A. Dragū- 
nevičius, Hartford, Conn., E. 
Butkus, VVoodhaven, N.Y., A. 
Damušis, Southfield, Mich., V. 
Chesnulis, Albuquerque, N. M., 
K. Račkauskas, Richmond Hill, 
N.Y., O. Dzetaveckas, Wood- 
haven, N.Y., kun. A. Janiūnas, 
Lawrence, Mass., A. Diskėnas, 
St. Petersburg Beach, Fla., F. 
Šalpukas, Flushing, N.Y., G. 
Kruze, Brooklyn, N.Y., V. Dre- 
šeris, St. Petersburg, Fla., A. 
Aleksiejųnas, Chicago, III., A. 
Baruiis, Brockton, Mass., V. Bal
sys, Douglastown, N.Y., S. Lu- 
kauskas, Ft. Myers, Fla., J. Gasi- 
liūnas, St. Petersburg Beach, 
Fla., F. Pusnikas, Franklin Sq., 
N.Y., D. Wolejszo, Haverhill, 
Mass., M. Palūnas, Akron, Ohio, 
A. Gečys, Philadelphia, Pa., B. 
Neverauskas, Sterling Hts., 
Mich., J. Ližaitis, Baltimore, 
Md., S. Šakalys, Providence, 
R.I., dr. V. Lelis, Rochester, 
N.Y., J. Stanaitis, Houston, Tx., 
E. Jansonas, Osterville, Mass.

1 dol. — B. Kruopis, So. Bos
ton, Mass.

1 dol. — A. Senkus, Easton, 
Pa.

Visiem aukotojam nuoširdžiai

kuris vėliau žuvo motociklo ka
tastrofoje Įtarui baigiantis Vakarų 
Vokietijoje. Atsidūrėme su žmo
na anglų zonoje, iš kurios po 
karo patekome į Angliją.

1963 atvykome į Ameriką. Ap
sigyvenome Providence, R.I. 
Priklausiau prie Šaulių Sąjun
gos laisvoje Lietuvoje. Atkūrus 
sąjungą tremtyje, sužinojęs, 
kad Worcesfery įsteigta Dr. Vin
co Kudirkos šaulių kuopa, įsto
jau f ją ir priklausau iki šio 
laiko. Esu pakeltas į kuopos gar
bės šaulius, apdovanotas garbės 
šaulio ženklu ir šaulių žvaigždės 
medaliu. Dalyvauju tautinėse 
šventėse, minėjimuose, lankau 
šaulių kuopos susirinkimus, 
važiuodamas į juos 40 mylių 
(nuo Providence iki Worcesterio 
yra toks kelio atstumas) ir tiek 
pat kelio padarau grįždamas į 
namus, nes ir daliar gyvenu Pro
vidence, R.I.

Džiaugiuosi, kad Tėvynei 
Lietuvai savo pareigą pilnai atli
kau.

Perrašė J. Miliauskienė

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

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- 
čiama, Kur gimtinė mylima, Pir
mosios gėlės, Ispaniškos akys, O 
kam gi tu pabeldei, Gera būti 
žmogum. Kaina 12 dol.

Taip pat gaunamos ir šios nau
jausios plokštelės: Kalėdos — 
Aušros Vartų Montrealio choro 
įgiedotos kalėdinės giesmės. Kai
na 10 dol. Nauja diena — antro
ji dvynukų Šalčių plokštelė iš 
Vokietijos. Kaina 10 dol. Tarp 
tostų ir dainų — estradinę mu
ziką atlieka R. Kasputis su gita
rų, trumpetės ir akordeono pa
lyda. Kaina 9 dol. Lauksiu ta
vęs ateinant — Montrealio vyrų 
okteto dainos. Kaina 10 dol. 
Motulės dainos—lietuvių liau
dies dainos. Dainuoja Bostono 
lietuvių etnografinis ansamblis 
“Sodauto”. Kaina 6 dol. Kur gin
tarais. — Montrealio jaunimo an
samblis atlieka 16 kūrinių. Kai
na 10 dol. Dainos, muzika ir 
gėlės—įvairių kompozitorių ir ar
tistų atlikti 12 kūrinių. Kaina 9 
dol. Leonas Baltrus — arijos ir 
dainos. Kaina 8 dol. Aras...toli 
nuo tėvynės — Toronto vyrų 
.choro dainos. Kaina 10 dol. 
Nerija — Clevelando studenčių 
vieneto dainos. Kaina 8 dol. 
Pavasaris — dainuoja dvynukai 
šalčiai Vokietijoj. Kaina 10 dol. 
Užaugau Lietuvoj — lietuviškų 
dainų rinkinys. Kaina 8 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, naujos lietuviškos knygos 
ir lietuviški suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj. 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Keliautojų dėmesiui
Juozas Kaributas yra para

šęs įdomią knygą “Kelionė ap
link pasaulį”. 423 puslapių kny
goj sukaupta daug kelionių įspū
džių. Knyga iliustruota nuotrau
komis iš aplankytų vietovių. 
Knyga su persiuntimu tik 3 
dol. Gaunama Darbininko ad
ministracijoj.

dėkoja Darbininko administraci- 
ia.

AMBER HARVEST 
Fresh frults and vegetables 

PARDUOTUVĖ

Galima gauti skanios, rupios, lietuviškos sveikatos 
duonos iš Bruno’# kepyklos ChicagoJ.

Užsakomi vaisių krepšiai visom progom.
Iki malonaus pasimatymo!

119*21 Jamalca Ava.
(kampas 111 St.) 
847-9225

Atidarą nuo 8 Iki 7 vai. 
nuo pirmadienio 
iki šeštadienio

LITHUANIAN COOKERY
(ln Engllah, 318 pages, prieš 8 dol.)

Agronomu Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų fcpygi. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastiniu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Llthuanian Cookery” už 8 dol. Persluntlmas- 
PostageSO c.

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

Numeris gatvė ......................................._............. ..................................

Miestas*, valstija, Zip ...............................................................................

BALTIC 
TOURS

1983 M.
KELIONĖS
Į LIETUVĄ

18 DIENI': SPECIALI KELIONĖ, skirta studentam ir Jaunuoliam, 
norintiem susipažinti su Lietuvos kultūriniu Ir artistiniu 
palikimu—

Kelionė 814: birželio 14 - liepos 1 $1,899 
Keltonė 816: rugpjūčio 16 — rugsėjo 2 $1,899 
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 $1,799 
Kelionė 915: rugsėjo 15 - spalio 1 $1,699 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 4 Rygoj, 3 Varšuvoj,

1 Frankfurte

15 DIENŲ LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 818: rugpjūčio 18 - rugsėjo 1 $1,689 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 4 Varšuvoj, 2 Krokuvoj,

1 Frankfurte

14 DIENŲ: LIETUVA, Lenkija ir Vokietija
Kelionė 621: birželio 21 - liepos 4 $1,669 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj, 2 Suvalkuose,

1 Frankfurte

12 DIENŲ: LIETUVA IR RUSIJA 
Kelionė 427: balandžio 27 • gegužės 8 $1,279 
Kelionė 6C7: birželio 7-18 $1,569 
Kelionė 705: liepos 5-16 $1,569 
Kelionė 809: rugpjūčio 9-20 $1,569 
Kelionė 906: rugsėjo 6-17 $1,569 
Kelionė 104: spalio 4-15 $1,279
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Leningrado, 2 Maskvoj

12 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA 
Kelionė 510: gegužės 10-21 $1,329 

Kelionė 719: liepos 19-30 $1,569 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurto

Visi išvykimai iš New Yorfco Ir Bostono 
Daromi giminių iškvietimo dokumentai 
Dėl smukesnių Informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 Aubum St

Norton, Mass. 02168 
617 965-6080/969*1190

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1983 metam
296-4130

Vardas kr pavardė __________ __ ___________________
Adresas----------------- ------------------------------------------------------

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

Siunčiu už prenumeratą 8....... ....
Už* kalendorių 8..........
Spaudai paremti 8.____

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

už 2 dol. Tai P. Narvydo pa
sakojimai iš Lietuvos laisvės ko
vų, J. Jaškausko apysaka iš Lie
tuvos nepriklausomo gyvenimo 
pradžios, A. Žemaičio “Lietu
vos vaizdėliau” arba to paties au
toriaus “Nutolusios dienos”. 
Gaunama Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Sparčiai auganti milijoninė

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA 
KASA

Yra geriausia ir patogiausia bankinė įstaiga 
visiems lietuviams.

KASA už paprastas taupymo sąskaitas moka 9*7o
Už IRA pensijų indėlius KASA Šiuo metu rboka 11%
Už didelius ir mažus certifikatus KASA moka kiek galima aukščiausius procentus.
Visiems taupytojams KASA lengvomis sąlygomis suteikia visu rūšių paskolas.

“KASA priima švenčių ar atostogų piano taupymo Indėlius Ir už Juos taip pat moka 
g% palūkanų“

— KIEKVIENO ASMENS INDELIAI KASOJE APDRAUSTI IKI 100,000 DOI-----
KASOS įstaiga veikia savaitės dienomis nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. vakare, o penktadieniais 
iki 6 vai. ir šeštadieniais iki 5 vai. vak.
KASOS adresas: 86-01 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418
Telefonas: (212) 441-6799

KASA kviečia visus jungtis į lietuvišką taupymo įitnigą.
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Paminėta Lietuvos
5 nepriklausomybės Šventė
< Lietuvos nepriklausomybės 
Šventė Bostone paminėta skir
tingai negu badavo seniau. Šiuo 
kartu dėmesys buvo kreipiamas

daugiau j amerikiečius, kad su
pažindinus juos su Lietuva, 
jos praeitimi ir dabarties sunkia 
okupacija ir vedamą kova už 
Lietuvos laisvę, už tikėjimą, už 
žmogaus teises.

Praeitą savaitę per vieną ra
dijo stotį dr. Algirdas Budrec- 
kis kalbėjo ir atsakinėjo į klau
simus angliškai visą valandą, 
supažindinamas su okupacija 
Lietuvoje ir lietuvių vedama ko
va orieš okupantą.

A.A.

TEODORAI ŠLEPETIENEI

Vasario 13 iš Quincy radijo 
stoties pusę valandos kalbėjo ir 
atsakinėjo į klausimus kun. prof. 
Antanas Jurgelaitis. Jis nepa
prastai vaizdžiai supažindino 
amerikiečius su Lietuvos valsty
bės įkūrimu, su karalium Min
daugu, didžiuoju kunigaikščiu 
Vytautu ir kitais j o taip pat 
su paskutiniojo karo okupaci
jomis: rusų, vokiečių ir vėl rusų. 
Kalbėjo apie lietuvių ryžtą sie
kiant laisvės, apie areštus, trė
mimus į Sibirą, apie pogrindžio 
spaudą ir pan.

Šias dvi programas suorgani

zavo Laisvės Varpo vedėjas Pet
ras Viščinis.

Vasario 16 nuo 9:30 iki 10 
vai. ryto iš Lynn radijo stoties 
Steponas ir Valentina Minkai 
irgi suorganizavo specialią ra
dijo programą angliškai apie 
Lietuvą ir jos kryžiaus kelius.

Be to, Laisvės Varpas ir Min
kai vasario 13 irgi turėjo prog
ramas Lietuvos nepriklausomy
bės šventės proga su svečiais 
kalbėtojais. Ypač puikiai kalbė
jo studentė Tričytė iš Chicagos. 
Ir kiti kalbėtojai buvo geri.

Tradicinis Lietuvos nepri- 
klausomvbės šventės minėjimas

mirus, dukras Birutę ir Aldoną su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučia

Kazys ir Dalia Bobeliai 
Jurgis ir Elena Bobeliai

A.A.
JUTAI TALLAT-KELPŠIENEI

mirus, jos vyrui Tadui Tallat-Kelpšai, dukrai Vitai Matu
saitienei su šeima ir kitom giminėm bei artimiesiem 
reiškiu nuoširdžią užuojautą.

Marija Slavinskienė

Broliui
A.A.

ANTANUI JANKŪNUI

Lietuvoje amžinybėn išėjus, savo mieląjį Kazį Jankūną ir 
jo sūnų Kastytį nuoširdžiai užjaučia ♦

Rimas Bitėnas 
Alfonsas jarmas 
Antanas Pocius
Kun. Juozas Pragulbickas 
Julius Veblaitis

A.A.
PAJAUTAI TALLAT-KELPŠIENEI

mirus, giliai užjaučiame mielą bičiulį, jos vyrą Tadą, jos 
motiną Eugeniją Klupšienę, dukrą Vidą su šeima, gimines 
ir artimuosius ir kartu liūdime.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

Sportininkui
A. A. 

VYTAUTUI SALDAIČIUI
mirus, jo dukrai ir giminėms reiškiame gilią užuojautą.

Sporto draugai Neto Jersey: 
Adomavičius 
Sabaliauskas 
Meilus

A.A.

PAJAUTAI TALLAT-KELPŠIENEI

amžinybėn išėjus, vyrui Tadui, dukrai Vitai Matusaitienei 
su šeima, mamytei Eugenijai Klupšienei ir visiems arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Genovaitė ir Kazys Trečiokai 
Pelagija ir Stepas Leveckai

A.A.
TEODORAI ŠLEPETIENEI,

mūsų LB apylinkės narei, mirus, jos dukroms dr. Aldonai 
Janačienei ir Birutei Venskuvienei su šeimomis reiškiame 
gilią užuojautą.

LB Queens apylinkės valdyba ir
nariai

PADĖKA

ViOLETA-MARUA GRABNICKAITĖ, 17 metų am
žiaus, tragiškai mirė 1983 sausio 20 Lake Wales kely, 
Floridoj. Palaidota sausio 24 Lake Wales kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame vietos klebonui kun. Broniui 
Benesevičiui Ir kun. J. Pakalniškiui už bažnytines Ir 
kapinių apeigas Ir pasakytus gražius pamokslus; Nelson 
laidojimo Įstaigai už koplyčią ir rūpestingą patarnavimą. 
Ypatinga padėka pp. Matuliams, Violetos krikšto mamytei 
Kazytei Liobė, pp. Karmazinams, pp. Deveiklams, pp. Bi
ručiams, pp. Gurinskams, pp. Dktžbsllarm, pp. Linartams, 
pp. Sadargams, tautinių šokių grupei Banga ir visam 
St Petersburgo Ir Lake Wales jaunimui, aplankiusiam 
Violetą Ir palydėjusiam Į kapus-amžlno-poilsio vietą. 
Taipogi visiems, kurie užprašė mišias ir pareiškė mums 
užuojautą laikraščiuose, laiškais bei asmeniškai, Ir užklo
jusiems Violetos karstą gražiomis gėlėmis.

Nedaug tau žemėje dienų žadėtų buvo, 
Žinom, kad “žemės svečias” tik buvai, 
Turėjai su mumis ilgiau pabūti, 
Miela Violeta, per anksti iškeliavai.

Ilsėkis tu dangaus ramybėj, 
Miegok be skausmo ir tamsių naktų, 
Ir sapnuose mes susitiksim 
Miela Violeta, “saldžių sapnų”-

Tėvai Milda ir Algis G rab niekąi, 
sesutės Kristina ir Alina, 
broliukas Gintaras, i 
seneliai Marija ir Zigmas Grabnickai

V

A.A.
TEODORAI ŠLEPETIENEI

mirus, jos dukterims Aldonai Janačienei ir Birutei Vens
kuvienei ir jų šeimoms reiškia nuoširdžią užuojautą.

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
Neto Yorko Židinys

A.A.
TEODORAI ŠLEPETIENEI

mirus, dukroms dr. Aldonai Janačienei ir Birutei Vensku
vienei su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Izabelė ir Julius Kumpikai 
Dr. Giedrė Kumpikaitė

buvo pradėtas Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioj So. Bostone. 
Mišias už žuvusius dėl Lietuvos 
aukojo kleb. kun. Albertas Kon- 
tautas ir kun. dr. Juozas Pruns- 
kis, iš Chicagos. Kun. Prunskis 
pasakė ir jautrų pamokslą. Or
ganizacijos dalyvavo bažnyčioje 
su vėliavomis.

2 vai. p.p. minėjimas vyko So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
auditorijoj. Jį pradėjo Alto skyr. 
pirm. inž. Aleksandras Čapli
kas. Buvo įneštos vėliavos, su
giedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai (prie pianino komp. Je
ronimas Kačinskas). Maldą su
kalbėjo kleb. kun. Albertas Kon- 
tautas. Susikaupimo minute pa
gerbti žuvę už Lietuvos laisvę. 
Pirm. Čaplikas trumpai supažin
dino su rezoliucijomis Lietuvos 
reikalu iš Vakarų Europos par
lamento ir iš Amerikos kongre
so. Programai vadovauti pa
kviesta Gitą Kupčinskienė. Bos
tono miesto tarybos vardu svei
kino tarybos narys Raymond 
Flynn. Sveikino ukrainiečių at- 
stovas'Orest Szczudluk. Trumpą 
žodį tarė prekybininkas Joe 
Casper ir Lietuvių Moterų Fe
deracijos Bostono klubo pirmi
ninkė Elena Vasyliūnienė. Per
skaityti Massachusetts guber
natoriaus ir Bostono miesto bur
mistro pareiškimai.

Svečias kalbėtojas kun. dr. 
Juozas Prunskis iš Chicagos la
bai jautriai ir labai aktualiai, 
be istorinių datų kartojimo, kal
bėjo šių dienų gyvenimo pavyz
džiais, apie rusų kėslus ir dar
bus, o lietuvių persekiojimą, 
areštus, trėmimus ir kovą už 
Lietuvos laisvę ir religiją. Pav. 
rusai norėję įsteigti savo konsu
latą Los Angeles mieste, bet ge
ros akcijos dėka buvęs įsteigtas 
Lietuvos konsulatas, o ne rusų. 
Kalbėjo apie Madrido konferen
ciją ir Vakarų Europos parla
mentą, kur jis dalyvavęs ir susi
tikęs su daugybės valstybių at
stovais ir visiem priminęs Lietu
vos reikalą.

Kun. dr. Prunskio kalba visiem 
padarė labai gilų įspūdį.

Buvo priimta rezoliucija, kuri 
bus pasiųsta prezidentui Rea- 
gan, senatoriam, kongresma- 
nam ir kitiem pareigūnam. Onos 
ir Gedimino Ivaškų šokėjai pa
šoko tris tautinius šokius.

Tai buvo labai gražus ir gra
žiai pravestas minėjimas.

I. Vasyliūno prisiminimas
Mielo muziko a.a. Izidoriaus 

Vasyliūno, kuris gyveno muzikai 
ir rūpinosi lietuvių kompozito
rių kūriniais, minėjimas įvyks 
vasario 27, sekmadienį, 4 vai. 
popiet Cambridge Public Libra- 
ry (Heritabe) 66 6th St., Cam
bridge, Mass. Kalbės kun. W. 
Valkavičius ir kiti.

JŪRA STRIMAITYTĖ, lietuvė ad
vokatė, STRIMAITIS & KEHOE, 31 
Exchange Street, Lynn, Massachu- 
tetts, Tel. 617 598-0800. Turime 
ofisą ir Bostone priimti klientus. 
Musų sritys yra apdraudos bylos, 
workers’ compensation ir testa
mentų sudarymas.

Bostono inžinieriai 
Vasario 16-ąjai 

Nežiūrint sniego pūgos, vasa
rio 11 vakare 26 Amerikos Lie
tuvių Inž. ir Arch. S-gos Bosto
no skyriaus nariai susirinko 
buv. Sąjungos pirmininko Br. 
Galinio erdviuose namuose 
Nonvellyje tradiciškai atžymėti 
Vasario 16-ąją. Paskaitą “Vasario 
16-osios reikšmė čiagimiam” 
skaitė jauna farm. dr. Asta Gra- 
kauskaitė iš Los Angeles, Cali- 
fomijos. Ji yra aktyvi Liet. Jau
nimo Sąjungos ir kelių jaunimo 
kongresų veikėja. Padiskutavus 
prelegentės iškeltus klausimus, 
išryškėjo, kad mūsų jaunimo 
brandi karta rūpinasi ir supranta 
Lietuvos ir lietuvių reikalus ge
riau, negu tai atrodo iš spaudos 
ar lietuviškų renginių.

Kaip jau įprasta, buvo atlikta 
rinkliava lietuviškiem veiks
niam. Dar keliem prisidėjus 
telefonu, 33 narės-riai sudėjo 
$2150, o tai yra apie trečda
liu daugiau negu praėjusiais me
tais. Aukos paskirstytos aukoto
jų valia šitaip: Vliko Tautos Fon
dui $640, JAV Lietuvių Bend
ruomenei $1150, Amerikos Lie
tuvių Tarybai $200, Lietuvos 
Pasiuntinybės rūmų remontui 
$1 25 ir Lietuvių Fondui $35.

Šių metų Bostono sk. valdybą 
sudaro: pirm. Almis Kuolas, sekr. 
Eduardas Meilus Jr., iždin. Jur
gis Gimbutas. — J.G.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

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

Kaziuko mugė, rengiama Bal
tijos ir Žalgirio tuntų, įvyks 
kovo 6 A. L. Piliečių D-jos klubo 
II ir III aukšte. Atidarymas 
11:30 vai. ryto.

Lietuvos vyčiai šv. Kazimierą 
minės kovo 6. Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioj So. Bostone 
10:15 vai. mišios, o po mišių 
bendri pusryčiai salėj. Vyčiai 
kviečia visus.

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

Lietuvių kredito unijos .“Tau
pa” susirinkimas įvyks kovo 26.

Meninė programa kovo 27, 
sekmadienį, tuoj po 10:00 vai. 
mišių salėj po bažnyčia. Bus at
liekamas J. Kačinsko lietuviškas 
suitas, Mozarto ir Beethoveno 
kūriniai. Atliks Berklee muzikos 
kolegijos profesorių trio ir kiti 
instrumentalistai. Po koncerto 
vaišės.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niai* 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėja* — Petrą* 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
bango* sekm. nuo 8 iki 8:45 ryto. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mas*. 02127. 
Telef. 268-0489. Parduodamas Dar
bininkas. Didelis lietuviškų knygų 
pasirinkimus.

■MEMBER

‘Anjber Hplidcfys”
1983 M. EKSKURSUOS | LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Mylimai mamytei
A. A.

TEODORAI ŠLEPETIENEI
mirus, dukras Aldoną Janačienę ir Birutę Venskuvienę 
bei jų šeimas giliai užjaučia

Birutė Paprockienė
Prie šių grupių galima jungti* Iš VISŲ AMERIKOS IR 

KANADOS MIESTŲ, su papMdomu mokesčiu. Grupes lydės 
vadovai.

Balandžio 20 $1075.00 Liepos 20 —81338.00
Gegužės 4 — 1075.00 Rugpjūčio 3 — 1338.00
Gegužės 11 ' — 1229.00 

(su Ryga)
Rugpjūčio 17 . — 152840 

(su Ryga)
Gegužė* 25 — 1285.00 RMysAfo 7 — 133840
Birželio 15 — 1528.00

(su Ryga)
-mA HUgMjO TV 

nugt6|o 28
— 114348
— 111640

Birželio 22 
Liepos 13

— 1338.00
— 152840 
(SU Ryga)

Spalio 5 — 1228.80 
(su Ryga)

Registrą c |o* k Informac^o* reikalu kreipkite* |:
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

393 West Broadway, P.O. Box 11 S, 
South Boston, Mase. 02127 

Tai. (617) 208-8784

Norfntlsm atsikviesti gimines atostogom — sutvarkomo
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Kultūros Židinyje šį savaitgalį, 
vasario 26 ir 27, šeštadienį 
ir sekmadienį, vyksta 13-oji dai
lės paroda, kuri yra atkelta iš 
vasario 12-13.

Kaziuko mugė, rengiama New 
Yorko skautų, bus kovo 6, sek
madienį, Kultūros Židinyje. Jau
nimo mišios 12 vai., mugės ati
darymas — 1 vai. (Žiūr. skelbi
mą).

Aurelijos Balašaitienės knygos 
“Susitikimas pamary” sutikimas 
bus kovo 12, šeštadienį, Kultū
ros Židinio mažojoje salėje. Ren
gia Liet. Moterų Klubų Federa
cijos New Yorko klubas. Apie 
knygą kalbės Birutė Lukoševi
čienė.

Mario M. Cuomo, New Yor
ko gubernatorius, sausio 7 pa
sirašė proklamaciją, kuria 1983 
vasario 16 skelbiama kaip Lietu
vos nepriklausomybės diena. 
New Yorko valstybės gyventojai 
kviečiami prisidėti prie lietuvių, 
kurie mini Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo sukaktį.

AUKA MAIRONIO 
MOKYKLAI

JAV Švietimo Taryba atsiuntė 
LB New Yorko apygardos valdy
bai 1600 dol. čekį, kuris skirtas 
Maironio lituanistinei mokyklai 
paremti. Šie pinigai gauti iš Lie
tuvių Fondo ir iš Lietuvių Bend
ruomenės švietimui remti su
rinktų aukų. Apygardos valdyba 
čekį mokyklos vadovybei įteiks 
13-osios dailės parodos atidary
mo metu, vasario 26, šį šešta
dienį, 7 v.v.

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI Į
TRADICINĘ

KAZIUKO MUGĘ
KUR?

Kultūros Židinyje,
351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

KADA?
kovo 6, sekmadienį.
Pamaldos 12 vai., mugės atidarymas 1 vai.

RASITE: medžio drožinių, gintaro, audinių, Įvairių 
rankdarbių, lietuviško maisto produktų, meniškų 
tautodailės gaminių iš Lietuvos

VEIKS: lėlių teatras, vyr. skaučių kavinė, tėvų komiteto 
valgykla ir užeiga.

Visus kviečia

NEVVYORKO SKAUTES IR SKAUTAI

Vasario 27, 
sekmadienį, 12 vai., 
tuoj po sumos, 
Apreiškimo parapijos 
žemutinėje salėje 
Įvyks

BRONIAUS 
KVIKLIO
parašytų knygų

LIETUVOS BAŽNYČIOS, —
I Ir II tomo, Telšių Ir Vilniaus vyskupijų 

SUTIKIMAS
Knyga* aptart PAULIUS JURKUS

Bus parodyta apie 300 skaidrių, kurios vaizduos Lietuvos 
bažnyčias, jų vidaus Ir lauko architektūrą. Vienos bus 
gražiai atremontuotos, kitos—vienišos Ir apleistos

Po programos — kavutė

Tai reta proga pažinti Ir pamatyti Lietuvos bažnyčias, dėl 
kurių žmonės tiek daug kovoja okupuotojo Lietuvojol 

Rengia Ir visus atsilankyti kviečia

PARAPIJOS KUNIGAI IR KOMITETAS 
k__________ ___________ _____ _____________

Kaip atrodo bažnyčios dabar 
Lietuvoje? šis klausimas bus 
paliestas vasario 27, sekmadienį, 
12 vai. Apreiškimo parapijos 
mažojoje salėje, kada bus supa
žindinama su Broniaus Kviklio 
parašytomis ir išleistomis kny
gomis — Lietuvos Bažnyčios. 
Jau pasirodė pirmieji du tomai 
— Telšių vyskupija ir Vilkaviš
kio vyskupija. Abu tomai labai 
gausiai iliustruoti, turi po kelis 
šimtus nuotraukų. Knygos buvo 
labai rūpestingai rengiamos, 
telkiama medžiaga iš įvairiausių 
šaltinių. Daug nuotraukų gauta 
iš Lietuvos. Abu šio leidinio 
tomus aptars Paulius Jurkus. 
Autorius Bronius Kviklys šiam 
parengimui paskolina apie 300 
skaidrių, kurios vaizduoja Lie
tuvos bažnyčias, kaip jos dabar 
atrodo iš vidaus, iš lauko, vie
nos jų atremontuotos, kitos už
mirštos ir vienišos.

Už a.a. Oną Budreckienę mir
ties trejų metų sukakties proga 
mišios bus aukojamos kovo 6, 
sekmadienį, 11 vai. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioj. Justinas 
Šiugžda kviečia gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti mi
šiose ir pasimelsti už jos vėlę.

New Jersey valstybės guber
natorius Thomas H. Kean vasa
rio 14 pasirašė proklamaciją, 
kuria vasario 16 skelbiama kaip 
“Republic of Lithuania Day” 
Amerikiečiai New Jersey valsty
bėj kviečiami talkinti lietuviam 
jų šventėj. Proklamaciją išrū
pino Lietuvos vyčių Lietuviškų 
reikalų komitetas.

Vytautas Saldaitis, 59 metų, 
ištiktas širdies priepuolio, mirė 
vasario 15. Palaidotas vasario 
19 iš Aušros Vartų parapijos 
bažnyčios Cypress Hills kapinė
se. Liko dukra Danutė. Velionis 
buvo sportininkas. Vokietijoje 
reiškėsi kaip boksininkas. Atvy
kęs į Ameriką ir apsigyvenęs 
New Yorke, aktyviai veikė Lie
tuvių Atletų Klube, žaidė to klu- 

. bo futbolo komandoje, buvo 
jaunių treneris. Žaidė ir lauko 
tenisą. Paskutiniu laiku sporti
nėje veikloje jau nebedalyvavo.

Teodora ŠI epe tie nė, buvusi 
gimnazijos mokytoja, matema
tikė, pulkininko-advokato Jono 
Šlepečio našlė, mirė vasario 17 
New Yorke. Giliam nuliūdime 
liko dvi dukros Birutė ir Aldo
na, žentai Adolis ir Kajetonas, 
vaikaitis Mindaugas.

Dr. Vaclovas Čekas, gyvenęs 
VVoodhavene, ištiktas širdies 
priepuolio, mirė vasario 21 d. 
3 v. rytą. Palaidotas vasario 23. 
Liko žmona žurnalistė Emilija 
Čekienė ir dvi dukros Aldona ir 
Danguolė su šeimomis, brolis 
Vokietijoje

Pajauta Tallat-Kelpšienė- 
Klupšaitė, gyvenusi Patersone, 
N.J., paskutiniu laiku sunkiai 
sirgusi, mirė vasario 19. Palai
dota vasario 23 Putnamo seselių 
vienuolyno kapinėse. Liko vyras 
Tadas Tallat-Kelpša, dukra Vida 
Matusaitienė, motina Eugenija 
Klupšienė. gyvenanti Putname 
Conn.

A. a. Pajautos Tallat-Kelpšie- 
nės atminimui Marina ir Zig
mas Raulinaičiai aukoja Kultū
ros Židiniui — 25 dol.

Dr. Vaclovui Čekui mirus, 
Filomena ir Andrius Ignaičiai 
aukoja Darbininkui 25 dol., Kul
tūros Židiniui 25 dol.

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 26, šį šeštadienį, 2 vai. 
New Yorko laiku per radiją bus 
transliuojama F. Cilea opera 
“Adriana Lecouvreur”. Pagrin
diniai solistai: Scotto, Cortez, 
Shicoff, Sereni. Diriguoja Veltri. 
Kovo 5, kitą šeutadienį, 2 vai. 
popiet bus transliuojama R. 
Strauss opera “Arabella”. Pa
grindiniai solistai: TeKanavva, 
Battle, Dunn.

A. a. Jurgio Kiaunės prisimi
nimui Filomena ir Andrius Ig- 
naičiai Kultūros Židiniui paau
kojo 25 dol.

PAGERBS 
LIETUVIUS 
MUZIKUS

New Yorko Times radijo sto
tys WQXR — 1550 AM ir 96.3 
FM vasario 25 nuo 6:40 iki 7 
v.v. prisimins du mirusius lie
tuvius muzikus — kompozito
rių Julių Gaidelį ir smuikinin
ką Izidorių Vasyliūną. Progra
moje bus atlikti tik J. Gaidelio 
kameriniai ir fortepijono veika
lai, kur pagrindiniu atlikėju yra 
smuikininkas Izidorius Vasyliū- 
nas. Fortepijonu skambina pia
nistas Andrius Kuprevičius. Pa
imta iš jo plokštelės. Programą 
praves stočių programų direkto
rius Robert Sherman. Muziką 
parinko ir komentarus parengė 
dr. J. Lenktaitis.

Būtų gera, kad klausytojai pa
rašytų laišką Robertui Sherma- 
nui ir padėkotų už šią progra
mą.

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

QUEENS COLLISION 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting 
— Welding — Fnuneš straigh- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
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 

, 201654-3756.

jau^’ro1^“o"v- M matysime 13-oje 
V.A. ir Audronė Baltys, Ring- . DAILĖS PARODOJE? 
wood, N J., 50 dol. — Julius Bo- 
tyrius, Brooklyn, N.Y.

Lietuvos Atsiminimų radijo 
valanda, kuriai vadovauja prof. 
dr. Jokūbas Stukas, pradedant 
kovo 4, penktadieniu, bus trans
liuojama iš WEVD stoties 97.9 
FM banga kiekvieną penkta
dienį vakarais tarp 10 ir 11 vai.

Lietuvos atsiminimų radijo 
veiklos 42-rom metinėm pami
nėti balandžio 30, šeštadienį, 
švč. Trejybės lietuvių parapijos 
salėj, Newark, N.J., rengiamas 
iškilmingas radijo banketas ir 
balius su gražia menine progra
ma. Pradžia 7 vai. vak.

Kun. Juozas Pragulbickas, Eli- 
zabeth, N.J., ilgametis lietuviš
kos spaudos mecenatas, ir šie
met atnaujino savo dosnumą. 
Apmokėdamas šešias Darbinin
ko prenumeratas, pridėjo dar 40 
dol. auką. Nuoširdus ačiū už 
spaudos darbų įvertinimą ir pa
ramą.

Balfo 100-tojo skyriaus susi
rinkimas dėl vykstančios dailės 
parodos bus ne Vinco Padvarie- 
čio bute, kaip buvo numatyta, 
bet Kultūros Židinio posėdžių 
kambaryje, tuoj po literatūros 
vakaro. Visi Balfo bičiuliai pra
šomi susirinkime dalyvauti. Su
sirinkimas bus trumpas.

KAS TIE LITERATŪROS VAKARAI?
Nepriklausomos Lietuvos lai

kais buvo paplitęs paprotys 
rengti literatūros vakarus, pasi
kviesti įvairius rašytojus, pa
klausyti, kaip jie skaito savo kū
rinius, paskui su jais susipažin
ti, padraugauti. Literatūros va
karai ypač buvo populiarūs 
gimnazijose. Iš tų vakarų išaugo 
eilė talentingų jaunųjų rašytojų.

Okupuotoje Lietuvoje ir da
bar literatūros vakarai labai 
plačiai rengiami. Rengiami at
skiri susitikimai su rašytojais, 
poezijos šventės. Aktoriai važi
nėja po kraštą, deklamuoja ir 
skaito autorių kūrybą.

Literatūros vakarai gana daž
nai buvo rengiami pokario me
tais tremtinių stovyklose Vo
kietijoje. Atvykus į Ameriką ir 
čia įsikūrus, irgi dažnai buvo 
tokie vakarai tai šen, tai ten.

Dabar, pasikeitus laikam ir 
žmonių poreikiam, tokie vakarai 
virsta retenybe. Tik kur ne kur 
jie surengiami.

Toks vienas literatūros vaka
ras bus šį sekmadienį, vasario 
27, Kultūros Židinyje. Pradžia 
4 v. popiet. Jame dalyvaus eilė 
rašytojų. Jie čia gyvena mūsų 
aplinkoje, bet gyvena lyg vieni
šai, nes savo laiką atiduoda kū
rybai. Jie visi yra parašę bent 
po kelias knygas ir dabar nuo
lat kuria. Tas jų kūrybos nau
jas žodis ir bus išgirstas vaka
re.

Labai svarbu patį autorių 
pamatyti, pažinti ir išgirsti, kaip

Rengia Ir visus atsilankyti kviečia

LB NEW YORKO APYGARDA

TOJI DAILĖS
PARODA

Dalyvauja dailininkai Iš visos Amerikos. Iš viso apie 
30 dailininkų. Daug jaunimo.

rengiama vasario 26 - 27 Kultūros Židiny, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Iškilmingas atidarymas vasario 26, šeštadienį, 7 v.v. 
Po atidarymo — kavutė.

Paroda lankoma: vasario 26, šeštadienį, nuo 12 vaL Iki 9 v.v.; 
vasario 27, sekmadienį, nuo 12 vai. iki 6 v.v.

A Literatūros vakaras vasario 27, sekmadienį,
T 4 v. popiet

ryšium su Lietuvos nepriklausomybės švento Ir skiriama taiParoda rengiama 
šventei pagerbti.

13-tai dailės parodai, kuri dėl 
sniego pūgos buvo nukelta į 
vasario 26-27, jau išspausdintas 
pilnas katalogas. Iš jo galima 
susidaryti pilną vaizdą, kas 
parodoje dalyvauja ir kiek bus 
kūrinių išstatyta. Štai tie paro
dos dalyviai.

Juozas Bagdonas — trys pa
veikslai, aliejinė tapyba; Ilona 
Brazdžionienė iš Los Angeles, 
dalyvavusi eilėje parodų K. Ži
dinyje, atsiuntė 3 darbus, su
kurtus jos būdingame stiliuje; 
Eugenijus Budrys, iš Švedijos, 
aliejinė tapyba, bus matomas 
pirmą kartą; Albinas Elskus — 
3 piešiniai tušu; Vytautas Ignas
— 8 lino raižiniai sudaro vien
tisą ciklą — Lietuva; Česlovas 
Janušas — du tapybos darbai, 
Lietuvos gamtovaizdžiai; Daina 
Jurkutė — du modeliai dides
nėm skulptūrom, kartonas; Pau
lius Jurkus — trys tapybos dar
bai, gamtovaizdžiai; Ivona Kaz- 
lauskaitė-Jepsen, iš Arkansas,—3 
darbai, monotipai, dalyvauja 
pirmą kartą; Elena Kepalaitė
— aluminijaus skulptūra, Saulės 
spindulys; Vida Krištolaitytė — 
trys tapybos darbai; Pranas La
pė — du taovbos darbai; Ilona 

jis skaito. Jis gali skaityti ne
aiškiai, kaip sakoma, net blogai, 
bet jis skaito saviškai, auten
tiškai. Ta kūryba atsišauks kiek
vieno klausytojo sieloje, sukel
dama ilgesį ir skausmą, nes ra
šytojas juk rašo apie visų žmo
nių džiaugsmus ir vargus. 
Todėl ir malonu pasiklausyti, 
o pasiklausęs pasijunti didesnis 
ir turtingesnis. / • \

Kviečiame visus atsilankyti j 
Lietuvių Tautodailės Instituto New Yorko 
skyriaus rengiamą

“LITHUANIAN EASTER EGGS” 

knygos supažindinimą

kovo 13, sekmadienį, 2 v. popiet

Kultūros Židinyje.

Atvyksta dail. ANTANAS TAMOŠAITIS, knygos 
autorius, ir autografuos knygas 
Vyks LIETUVIŠKŲ MARGUČIŲ PARODA 
Bus rodomas filmas “LIETUVIŲ AUDINIŲ DAILĖ” 
Taip pat bus demonstruojamas margučių dažymas.

Užkandžiai, kavutė, pyragaičiai ir gėrimai

Visus kviečia
L.T.I. New Yorko skyriaus nariai

Leškienė iš Los Angeles dalyvau
ja pirmą kaitą šiose parodose, 
atsiuntė du tapybos darbus; 
Neda Nijolė Macelytė, dalyva
vusi pirmose parodose, reprė- 
zentuojasi trimis naujos tapj* 
bos darbais; Žibuntas Mikšys, 
gyvenąs Paryžiuje, įvairūs gra
fikos darbai, — čia vienu nu
meriu yra iškabinta 20 smulr 
kesnių grafikos darbų; Ilona Pė- 
terienė iš Los Angeles, čia dar 
nematyta, du tapybos darbai; 
Viktoras Petravičius iš Chi- 
cagos, du darbai; Jurgis Rač- 
kus iš Kanados, dar nematytas, 
du spalvotos grafikos darbai; 
Jonas Rūtenis — du darbai; 
Zita Sodeikienė iš Clevelando
— du surrealistinės tapybos 
darbai; Magdalena Stankūnienė
— 5 spalvotos grafikos darbai,
dalyvauja pirmą kartą; Danguo
lė Stončiūtė-Kuolienė — dvi 
graviūros; Elena Urbaitytė — 
du darbai; Zenonas Ūselis — 
trys pastelės; Aldona Variakojie- 
nė iš Los Angeles, čia matoma 
pirmą kartą, trys darbai; Pet
ras Vaškys — viena skulptūra; 
Viktoras Vizgirda---- du peiza
žai ir vienas portretas; Vladas 
Žilius — du darbai; Marija Žu
kauskienė — du darbai.

Iš viso parodoje dalyvauja 30 
dailininkų, išstatyta 75 katalo
guoti darbai. Pridėjus Ž. Mik
šio vienu numeriu išstatytus 20 
grafikos darbų, bus 95 kūriniai 
įvairaus žanro ir įvairių tech
nikų.

Paroda bus įvairi savo dar
bais, stiliais, polėkiais, tematika. 
Kiekvienas ras ko pasižiūrėti. 
Paroda atidara vasario 26, šeš
tadienį, nuo 12 vai. iki 9 vai., 
sekmadienį, nuo 12 vai. iki 6 v.v. 
(P j)


