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Popiežius Jonas Paulius U, 
nepaisydamas asmeniškų pa
vojų, aplankė centrinės Ameri
kos valstybes ir buvo vietos gy
ventojų labai šiltai sutiktas. Jis 
nevengė pasakyti atviro žodžio 
kai kurių valstybių vyriausybėm, 
o Nikaragvoj pabarė vyriausybėj 
dalyvaujančius kunigus ir liepė 
klausyti savo vyskupų. Kalbėda
mas žmonių miniom, visur pa
brėžė žmogaus vertę ir ragino 
vyriausybes gerbti žmogaus 
teises.

Vakarų Vokietijos parlamento 
rinkimus laimėjo kraštą valdžiu
si krikščionių demokratų ir lais
vųjų demokratų partijų koalicija, 
vadovaujama kanclerio Helmut 
Kohl. Krikšč. demokratų partija 
surinko 48.8 proc. balsų ir iš 
498 parlamento narių išrinko 244 
atstovus, o laisvųjų demokratų 
partija surinko 6.9 proc. balsų 
ir išrinko 34 atstovus. Opozicinė 
socialdemokratų partija gavo 
38.2 proc. balsų ir išrinko 193 
atstovus. Triukšminga “žaliųjų” 
partija surinko 5.6 proc. balsų 
ir išrinko 27 atstovus.

Australijos parlamento rinki
mus laimėjo opozicinė Darbo 
partija, vadovaujama Robert 
Hawke. 125 atstovų rūmuose 
Darbo partija turės 64 atsto
vus, o buv. min. pirmininko 
Malcolm Fraser vadovaujama 
koalicija — 39 atstovus. Senate 
rinkimus laimėjusi ir pralaimė
jusi partija turės po 32 senato
rius.

Indijoj prasidėjo vadinamų 
blokam nepriklausančių vals
tybių konferencija, kurioj da
lyvauja 101 valstybė. Iš tikrųjų 
šios grupės valstybės už pasau
lio nesutikimus ir skurdą visada 
kaltina tik JAV. Ir šioj konfe
rencijoj Kubos prezidentas Fidel 
Castro savo kalboj puolė JAV, o 
Indijos min. pirmininkė Indira 
Gandhi neišdrįso paminėti, kad 
Sov. S-ga yra aneksavusi Afga
nistaną.

JAV paraginus, Salvadoro 
laikinasis prezidentas Aivaro 
Magana pareiškė, kad krašto 
prezidento rinkimai įvyks dar 
šiais metais, o ne 1984, kaip 
anksčiau buvo numatyta.

Sov. S-gos spauda anksčiau 
apie Afganistane laikomus so
vietų karius rašydavo, kaip jie 
dalija vietos gyventojam ryžius 
ir padeda kurti Afganistane nau
ją gyvenimą. Dabar staiga pradė
jo atsirasti straipsnių apie kar
žygišką sovietų leitenanto mirtį, 
kovojant su iš pasalų užpuolu
siais Afganistano partizanais, 
apie partizanų įvykdytą Kabulo 
mieste elektros srovės nutrauki
mą, apie pavojingose vietose į- 
strigusias sovietų slauges ar apie 
modernios muzikos grupes, atsi
sakančias vykti į pavojingas Af
ganistano sritis. Bet ir dabar iš
drįstama teigti, kad sovietų ka
riai Afganistane atlieka “tarptau
tinę pareigą” prieš JAV, Kinijos, 
Pakistano ir Egipto inspiruotą 
kontr-revoliucinį karą.

Pagal Izraelio komisijos, tyru
sio s palestiniečių žudynes Bei
rute, rekomendaciją Izraelio ka
rinės žvalgybos viršininkas gen. 
Yeshoshua Sagny ir Beirute bu
vusios brigados vadas gen. Amos 
Yaron turėjo pasitraukti iš tu
rėtų pareigų.

Italijos komunistų partijos va
das Enrico Berlinguer partijos 
kongrese pareiškė, kad komunis
tai nesiekia, kad Italija pasi
trauktų iš Vakarų sąjungos, bet 
palaipsniui sieks, kad abu blokai 
palaipsniui silpnėti} iki galutinio 
jy išnykimo.

Saudi Arabija siekia pirkti iš 
; JAV M-l Abrams tankų ir M-2 
(Bradley šarvuotų karių transpor

terių.
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KALINIAI NEGAUNA LAIŠKU
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 54
SKYRIUS 
“MOSU KALINIAI

Negauna nei laiškų, nei

Vytautas Vaičiūnas yra kalina
mas Čeliabinsko srityje, Sakalo 
mieste. 1982 gegužės 29 turėjo 
pasimatymą su broliu ir žmona, 
o rugpiūčio 11 pasimatymo 
metu per stiklo pertvarą su 
žmona galėjo kalbėtis pusantros 
valandos.

Vytauto Vaičiūno sveikata 
smarkiai pablogėjusi. Neseniai 
gulėjo ligoninėje, iš kurios buvo 
išrašytas dar pilnai nepasveikęs, 
mat lageryje siautė epidemija ir 
ligoninėje nebuvo pakankamai 
vietų. Jį beria votys, kojoje dide
lė žaizda, smarkus viso kūno 
niežėjimas, o ilgiau pavaikščio
jus, tinsta kojos. Pastaruoju metu 
Vytautas Vaičiūnas sveria tik 73 
kg., laisvėje svėrė 115 kg.

Atlikęs trečdalį bausmės, Vy
tautas Vaičiūnas prašėsi išlei
džiamas į laisvas statybas. Ši 
lengvata yra taikoma beveik vi
siem bendro rėžimo lagerio kri
minalistam. Kalėjimo administra
cija nesutiko išleisti, tvirtinda
ma, jog perdaug silpna sveikata.

— Tuomet duokit papildomo 
maisto, — kreipėsi V. Vaičiūnas.

— Nepriklauso! — jam buvo 
atsakyta.

Kriminaliniuose lageriuose, 
praėjus pusei bausmės laiko, 
peržiūrimos kalinių bylos. Jei 
kalinys nėra prasižengęs, lagerio 
teismo yra perteisiamas ir iš
leidžiamas į laisvę. V. Vaičiūno 
byla nebuvo neįžiūrėta.

Vytautui Vaičiūnui rašomi 
laiškai jo beveik nepasiekia. Iš 
12-kos žmonos rašytų laiškų gavo 
tik 2. Lagerio administracija tvir
tina, jog ji atiduodanti visus jam 
skirtus laiškus.

Vaičiūnienei parašius skundą 
TSRS generaliniam prokurorui, 
kad jos vyras negauna jam užsa
kytos lietuviškos spaudos, faktus 
tirti buvo perduota Satko miesto 
prokuratūrai. Po skundo Satko 
miesto prokuratūra uždraudė V. 
Vaičiūnui atiduoti net “Komjau
nimo tiesą”, vienintelį laikraštį, 
kurį retkarčiais dar gaudavo.

Lagerio administracija teigia 
kad jie lietuviškos spaudos ap
lamai negauna. Reiškia, kad tiek 
laiškai, tiek periodinė lietuviš
ka spauda V. Vaičiūno nepasie
kia kažkieno specialiu įsakymu.

Kartą į mėnesį lagerio parduo
tuvėje už 7 rublius galima nu
sipirkti maisto, žinoma, jei kali
nys administracijai nėra prasi
žengęs, tačiau parduotuvėje, be 
paprasčiausios rūšies karamelių 
(saldainiai), duonos ir seno mar
garino, nieko nėra.

Kaliniai negauna laiškų
Vis rečiau ir rečiau iš Sibiro 

lagerių Nemuno kraštą pasiekia 
lietuvių kalinių žodis. Apie pusė 
jų parašytų laiškų dingsta be ži
nios, nors siunčiami registruoti 
su registruotais įteikimo praneši
mais. Tačiau dar sunkesnė Rusi
jos toliais yra iš Lietuvos siun
čiamų laiškų kelionė. Daugiau 
kaip pusė dingsta, kai kurie iš 
Vilniaus iki Permės srities kali
nių kamerų keliauja pusmetį, o 
dar kitų laiškų įteikimo praneši
mus vilniečiai gauna, bet kali
niai laiškų nebemato.

Antanas Terleckas savo laiške 
1982 rugpjūčio 15 rašo:

“... Lagerio gyvenimas daug 
sunkesnis negu buvo prieš 20 
ar prieš 30 metų.”

Buvome naivūs, kai tikėjome 
Helsinkio susitarimais

Viktoras Petkus savo 1982 m. 
laiškuose rašo:

“ ... Ak, kokie naivūs mudu 
buvome, kai tikėjome, jog po 
Helsinkio susitarimų Europoje 
papūs nauji vėjai . ..

Vasario 7 parašiau Jum laišką, 
bet užvakar sugrąžino voką su 
įteikimo pranešimu. Laiškas 
konfiskuotas dėl tariamai ideo
loginiai žalingo turinio.” —1982 
m. kovo 21d.

“ . .. Kažkodėl tarp mudviejų 
visiškai nutrūko susirašinėjimas. 
Nuo Tavęs tegavau vieną vienin
telį sausio 15 , šiemetinį laiš
ką. (Iš dešimties laiškų V. Petkų 
pasiekė tik vienas. Kronikos red.) 
Tau Šeštinėse, Sekminėse, De
vintinėse ir liepos pirmąją ati
daviau pasiuntimui oro paštu re
gistruotus su registruotais įtei
kimo pranešimais laiškus, bet 
nesulaukiau nei įteikimo pra
nešimų. Todėl terašysiu tik kele
tą žodžių.

Sugrįžau iš ligoninės. Siūlai 
po operacijos dar tebėra neiš
imti. (Išoperavo nosyje auglį. 
Red). Todėl nežinau, kaip atro
dys siuvimas. Kairioji galvos pu
sė tebemaudžia.” — 1982 liepos 
12.

V. Skuodis sunkiai dirba
Vytautas Skuodis rašo:
“Mano gyvenimo rutina ta 

pati. ’ Nuo šeštadienio iki tre
čiadienio imtinai nuo ankstyvaus 
ryto iki vėlaus vakaro ištisai

New Yorko tautinių šokių ansamblis Tryptinis, atlikęs šokių programą Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjime Kultūros Židinyje. Kairėje ansamblio vadovė Jadvyga Matulaitie
nė. Nuotr. L. Tamošaičio

UŽSIENIO SPAUDA 
APIE MŪSŲ KALINIUS

Vakaruose leidžiamas žurna
las Russia Cristiana, Krikščio
niškosios Rusijos studijų centro 
leidinys, pamini kai kuriuos ka
linamus lietuvius sąžinės be
laisvius. Jų tarpe yra minimi: 
Juozas Leikus, 69 metų amžiaus, 

JAV panaikino Rumunijai tai
komas importo lengvatas už tai 
kad Rumunija įvedė specialius 
mokesčius išvykstantiem iš Ru
munijos.

Graikijos sostinėj Atėnuose 
socialistai su komunistais suren
gė dideles demonstracijas prieš 
JAV karines bazes.

Tarptautinė darbo organiza
cija pareikalavo, kad iki balan
džio 15 Lenkija sutikti} įsileisti 
organizacijos komisiją ištirti, 
kaip Lenkija elgiasi su darbinin
kų unijų nariais.

Lenkijoj prasidėjo Solidarumo 
unijos organizatorės Anna Wa- 
lentynowicz byla už organizavi
mą streikų karo būklės metu.

dirbant skalbykloje ir pirtyje; lai
kas praeina labai greitai. Sekma
dieniais džiovinu lauke tai, ką iš
skalbiu šeštadienio vakare ir 
naktį. Na, o likęs laikas nuo tre
čiadienio popietės iki penktadie
nio vakaro — taip pat pralekia 
kaip žaibas, beskaitant gausiai 
susikaupusią periodiką. Skalbi
mas reikalauja apytikriai 56 va
landų per savaitę. O po tokio 
darbo trečiadieniais jauties kaip 
sudėvėtas kaliošas.”

Vytautas Skuodis yra paskel
bęs, jog, kiekvienų metų birže
lio 15, protestuodamas prieš 
Lietuvos okupaciją, sausai ba
daus, Šių metų birželio 15 va
kare, apie 9 v., jį ištiko mikro in
farktas. Tik pusvalandį pagulė
jus pirtyje ant cementinio barje
ro prie atviro lango ir galvą 
padėjus ant apversto tuščio kibi
ro, blogumas praėjo.

“Šį kartą apsiėjau be lašo van
dens. Matyt, tą dieną buvau 
gerokai pavargęs.” — 1982 m. 
liepos 9 d.

Reikia gyventi aušros viltimi
Julius Sasnauskas rašo:
“Atostogos jau baigiasi. Jeigu 

ne mama, jos būtų buvusios la
bai nelinksmos...”

Pagal sovietinius įstatymus 
nutremtieji, kurie nepažeidė nu- 
trėmimo režimo, turi teisę po 
metų nutrėmime sugrįžti kelio
likai parų atostogų į tėvynę. Ju
liui'Sasnauskui be jokio motyvo 
neleido išvažiuoti iš nutrėmimo

(nukelta i 2 psl)

areštuotas 1971 ir nuteistas 15- 
kai metų griežto režimo lagerio 
už dalyvavimą tautiniame lietu
viškame judėjime; agronomas 
Boleslovas Liziūnas, 63 metų 
amžiaus, areštuotas 1979 gegu
žės mėnesį ir taip pat nubaus
tas 15 metų kalėti griežto reži
mo lagery už dalyvavimą tauti
nėj veikloj.

Sąžinės belaisvių sąraše yra 
taip pat paminėtas 1980 suim-

PASKIRTA MAIRONIO VARDO POEZIJOS 
PREMIJA

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyba, minėdama Maironio

paskelbusi Maironio vardo 
poezijos konkursą. Premtfa 1000

premiją įteikia Nelė Mazalaftė- 
Gabienė.

LRD valdyba premijai skirti 
sudarė šią vertinimo komisiją:

Neseniai Romoj iš spaudos iš
ėjo Eltos informacijų biuletenio 
italų kalba — Elta-Press — nau
jas numeris.

Pirmieji dešimt šio numerio 
puslapių yra skirti vienam iš 
daugiausia iškentėjusių lietuvių 
sąžinės belaisvių — Petrui Pau- 
laičiui, kuris, turimomis žinio
mis, po trisdešimt penkerių 
metų kalinimo, praėjusių metų 
rudenį buvo paleistas iš lagerio 
ir sugrįžo atgal į Lietuvą. Biu
letenio viršely išspausdinta la
gery padaryta Petjo Paulaičio 
nuotrauka. Po jos trumpas užra
šas — žmogus, kurio Kremlius 
bijojo 35-erius metus.

Petras Paulaitis, kuris dabar 
yra 78-erių metų amžiaus, grįžo 
į Lietuvą, bet ir savo tėvynėj 
nėra visiškai laisvas. Jis dar 
ir dabar sukelia baimę sovieti
nei valdžiai, pastebi Elta-Press: 
jam uždrausta išeiti iš namų nuo 
7 vai. vakaro iki 7 vai. ryto, 
draudžiama išvykti iš rajono, 
kiekvieną sekmadienį jis turi 
prisistatyti milicijai.

Petras Paulaitis, rašo Elta- 
Press, yra viena tauriausių lie
tuvių asmenybių. Visi, sutikę 
jį lagery, jį iškelia kaip morali
nio tyrumo pavyzdį. Nežiūrint 
to, jog beveik pusę savo gyve
nimo iškentėjo priverčiamųjų 
darbų lageriuose, liko tvirtas 
ir moraliai nepalūžęs.

Petras Paulaitis gimė 1904 
Kalnėnų kaime, Jurbarko vals
čiuj, Raseinių apskrity. Aukš
tuosius mokslus baigė Italijoj, 
Milano katalikų universiteto fi
losofijos fakultete. 1939 grįžęs 
į Lietuvą, mokytojavo Raseinių 
apskrity. Vokiečių okupacijos 
metais įsijungė į rezistencinę 
veiklą, buvo Gestapo suimtas, 
bet pabėgo ir toliau veikė po
grindy. Rezistencinį darbą tęsė 
ir sovietam antrą kartą okupa
vus Lietuvą. 1947 buvo suimtas, 
gavo standartinę ano meto 
bausmę — 25 -erius metus ka
lėti. Po Stalino mirties, kaip bu
vęs veiklus antinacinio sąjūdžio 

tas ir Vilniaus psichiatrinėj li
goninėj kalinamas 65 metų am
žiaus Petras Lukoševičius, pri
menant, kad pokario metais jis 
jau atliko vienuolikos metų ka
lėjimo bausmę.

Russia Cristiana žurnale iš
spausdintame kalinių sąraše 
yra minimas ir už Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos pla
tinimą nubaustas rusas Sergie- 
jus Kovaliovas. Jis buvo areš
tuotas 1974 ir nuteistas 7-eriem 
pietam griežto režimo lagerio ir 
trejiem metam tremties. Pažy
mima, kad Sergiejus Kovaliovas 
sunkiai serga širdies liga.

pirm. Leonardas Andriekus, 
sekret Paulius Jurkus, narys 
Vytautas Volertas.

Komisija gavo 5 rankraščius 
ir 4 spausdintas knygas. Savo 
posėdyje kovo 11 visais balsais 
premįją paskyrė poetui Bernar
dui Brazdžioniui už jo eilių rin
kinį "Vaidila Valittpas”.

dalyvis, buvo paleistas, bet po 
vienerių metų vėl buvo suimtas 
ir sugrąžintas į lagerį atbūti 
likusius 15 metų. Netrukus, su
darius naują bylą, jam buvo pri
dėta dar 10 metų. Prokurorui 
pasiūlius apgailėti praeities 
klaidas, dėl to žadant sušvelnin
ti bausmę, Petras Paulaitis 
trumpai atsakė: “Savo įsitikini
mais aš neprekiauju”.

Tokia tvirta ir tauri asmenybė, 
rašo Eltos biuletenis, negalėjo 
Kremliui nesukelti baimės. Pau
laitis atliko visą jam skirtą 
35 metų bausmę. Eltos biulete
nis italų kalba, supažindinęs 
skaitytojus su Petro Paulaičio 
tragiška biografija, pateikia 
daug ištraukų iš lageriuose rašy
tų jo laiškų, kuriuose atsispin
di kančioj užgrūdintos autoriaus 
asmenybės taurumas.

“Jau peržengiau 32-uosius me
tus”, rašė Paulaitis iš Potmos 
lagerio 1979 metais. Beliko dar 
treji su priedu. Aš ramiu 
žvilgsniu žiūriu į ateitį, kuri bus 
gera, jeigu ir ne man, tai mano 
Tėvynei, mano tėvyniam tai tik
rai. Tačiau visuomet ir visur — 
Fiat voluntas tua — Teesie tavo 
valia!”

Kitame laiške, rašytame 1980 
gruodžio 2, Paulaitis pažymi: 
“Mano noras — mano Brolių ir 
Sesių tęsinys, pakelti visus sun
kumus už savo Tėvynę ir jos vai
kus”. Jis toliau primena žiau
rų savo Tėvynės ir tautiečių li
kimą: “Tūkstančiam geriausių 
Lietuvos sūnų ir dukrų, gražiau
siam mūsų jaunimui, buvo atim
ta gyvybė, kitiem, jų tarpe ir man
— žmogiškasis gyvenimas. Rusų 
pagrindinis kėslas, ypač į ma
žesnes tauteles, jas asimiliuoti. 
Gi mes turim savo garbingos 
tautos gražią istoriją, turim 
savo nuosavą ryškų veidą. Mum 
nereikia svetimos importacijos, 
visur paremtos melu, žiaurumu, 
girtavimu, ištvirkavimu”.

- Paulaitis -nesiskundžia savo 
sunkia dalia: jis rašo, kad gal
voti ir rūpintis yra apie daug 
ką svarbesnio. Maironio žodžiais 
Jis sako: Dabar ne mirties — aš 
gyvatos prašau, aš noriu gy
venti, kariauti. Man suteikė jė
gas Aukščiausias, žinau, ne aša
rom veidą beplauti...

Už savo tikėjimą, rašo Elta- 
Press biuletenis, už visuotinius 
laisvės ir teisingumo idealus, 
Petras Paulaitis pusę savo gyve
nimo iškalėjo lageriuose ir net 
dabar, savo tėvynėje, nėra lais
vas.

L.K.B. KRONIKA 
PRANCŪZU 
LAIKRAŠTY

Paryžiuj leidžiamas religinis 
laikraštis Catacombes ištisą pus
lapį paskyrė Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikai, minint jos 
dešimtmetį.

Straipsny aprašomos aplinky
bės, kuriose gimė Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronika, užsi
brėžusi tikslą iškelti Bažnyčios 
Lietuvoj rf jos tikinčiųjų diskri
minavimo faktus, drauge reika
laujant Lietuvos katalikam 
bent minimalios tikėjimo lais
vės.

Iškeliamos labai sunkios sąly
gos, kuriomis Kronika jau de
šimt metų yra spausdinama ir 
platinama. Tame laikotarpy ke
liolika Kronikos bendradarbių 
buvo suimti ir nuteisti sunkio
mis kalėjimo ir tremties baus
mėmis, bet vis nauji drąsūs 
idealistai užima suimtųjų eiles.

Sunkiomis dabartinėmis sąly
gomis, pažymima straipsny, Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nika. aišku, negali padaryti ste
buklų, bet jos reikšmė yra labai 
didelė ir svarbi: Kronika, iš vie
nos pusės, pastoviai primena 
pasauliui Lietuvos tikinčiųjų 
diskriminavimą, o iš kitos pusės, 
padėjo išugdyti ryžtingus ka
talikus, siekiančius apsaugoti 
savo ir visos tikinčiųjų bend
ruomenės teises bei laisves.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos leidėjai ir bendradar
biai, pažymi prancūzų laikraš
tis, yra nusipelnę visų krikščio
nių pagarbos, padrąsinimo ir 
maldų.
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Petras Griškevičius giriasi 
komunizmo laimėjimais paverg
toje Lietuvoje. 1982 metų “Per
galės” 12 nr. yra išspausdintas 
ilgas pirmojo Lietuvos komunis
tų partijos centro komiteto sek
retoriaus Petro Griškevičiaus pa
sikalbėjimas su nišų žurnalo 
“ Lite ratu noje obozrenije” litera
tūros skyriaus redaktorium Va-, 
lentinu Oskockiu. šis redakto
rius dalyvavo “tarybinės” litera
tūros dienose Lietuvoje, susitiko 
su lietuviais rašytojais, važinėjo 
po Lietuvą ir daug ką stebėjo 
pats savo akimis. Gerą įspūdį 
jam padare Klaipėda, Vilniaus 
universitetas, kaimo pertvar
kymai, miestų statybos, ypač Vil
niaus naujieji Žirmūnų ir Laz
dynų rajonai — jų originalūs 
ir drąsūs projektai. Tačiau jo pa
reiškime tuojau išlindo aikštėn 
jo komunistinis ir prorusiškas 
požiūris į sovietinių tautų drau
gystę: Lietuva turinti duoti savo 
dvasinį ir materialinį indėlį “har
moningam visos šalies vysty
mui, daugianacionalinės tėvynės 
tautų broliškai draugystei”.

P.’ Griškevičius, žinoma, iš 
kailio nėrėsi, rusui įrodinėda
mas, kad Lietuva nuosekliai 
vykdo komunistų partijos XXVI- 
ojo suvažiavimo nutarimus. Pa
teiktus konkrečius duomenis jis

Sakaitės 
įvykiai

mėgino paremti statistika ir paly
ginimais. Lygino dabartį su 1940 
metais, kai sovietinė okupacija 
jau griovė Lietuvos ekonomines 
ir kultūrines sritis. Pramonės 
produkcija esanti pakilusi 60 kar
tų, elektros suvartojimas — 144 
kartus. Dabar per 6 dienas esą 
pagaminama tiek, kiek 1940 pa
gaminta per visus metus. Ūkio 
produktų pagaminama dvigubai, 
ypač gausu mėsos ir pieno pro
duktų. (Žinoma, pirmasis sekre
torius nedrįso paminėti, kad tas 
pagamintas perteklius tuojau at
siduria išbadėjusioje Rusijoje, 
kad dėl to vietiniams gyvento
jams trūksta ir mėsos, ir svies
to, ir kiaušinių.) Toliau Griš- 
kavičius didžiavosi pramonės 
išplėtimu, kad iš žemės ūkio 
skurdaus krašto dabar Lietuva 
tapusi pramonine valstybe, eks
portuojančia į užsienius elekt
rotechniką, elektroniką, metalo 
tekinimo preciziškas stakles, ki
tokius preciziškus įrankius ir 
metalo gaminius, nors tokiai ga
mybai kraštas ir neturi savų 
žaliavų. Toliau sekretorius gyrė
si, kad ekonominė politika re
miasi vadovaujama partijos pa
žangą skatinančia jėga ir kad 
materialinė bazė sudaranti tin
kamas sąlygas liaudies švietimui, 
mokslo ir kultūros klestėjimui. 
Džiaugėsi, kad aukštosiose 
mokyklose studijuoja 71,000 stu
dentų. Šalyje statomi kultūros 
namai, sporto salės, kuriamos 
naujos bibliotekos, restauruojami 
ar statomi nauji teatrų rūmai 
(Operos ir baleto teatras Vil-

niuje). Rengiamos dainų ir šo
kių šventės, kuriami ir išlaikomi 
chorai, instrumentiniai ansamb
liai.

Girdamasis laimėjimais, P. 
Griškevičius palietė daug sri
čių, daug ką mėgino parodyti 
skaičiais, liet turėjo prisipažinti, 
kad esama ir socializmui prie
šingų idėjų, skleidžiamų Lie
tuvoje iš užsienio. Dėl to kal
tina užsienio imperialistus, 
kurių propaganda, esą, palie
kanti drumzlių politiškai nesu
brendusių žmonių sąmonėje. 
Dėl to jis įsakmiai reikalauja:

“TSKP Centro Komiteto nu
tarimas ‘Dėl literatūrinių ir me
ninių žurnalų kūrybinių ryšių su 
komunistinės statybos praktika’ 
ir kiti nutarimai orientuoja rašy
tojus sktyviau dalyvauti ideolo
ginėje kovoje. Mums reikia ryš
kių, talentingų kūrinių, demas
kuojančių kapitalistinę santvar
ką ir buržuazinį gyvenimo bū
dą, katalikiškąjį klerikalizmą ir 
buržuazinį nacionalizmą. Tokių 
kūrinių yra — turiu galvoje Vy
tauto Sirijos Giros prozą, Allierto 
Laurinčiuko dramaturgiją ir 
publicistiką. Bet jų turi būti žy
miai daugiau — nuo šiuolaiki
nio politinio romano iki aštraus 
publicistinio straipsnio. Publi
cistika — organiška grožinės li
teratūros dalis, o ne literatūros 
proceso periferija” (“Pergalė”, 
1982, Nr. 12, psl. 12).

Taigi — “Lygi tarp lygių”, 
kaip skelbia pokalbio antraštė! 
Bet kai tokią lygybę skelbia to
kie mokytojai, kaip Petras Kriš- 
kevičius, kitame pokalbyje L. 
Šepetys ir kiti Maskvos tarnai, 
tai baisu pažvelgti į tas sąly
gas, kuriose turi kurti pavergtos

Lietuvos rašytojai ir kitu žanrų ___ _ . ... . ■ .. .
menininkai VALDAS C. DUOBA. lietuvis advokates. 357 Lartefleld Roap-

-- Northporth, N.Y. 11731 Tai 516 368-3746. Našą teletonaseaJ
— 75-arių metą amžiaus su- tik Hi imtinais atvejai* 516 767-2671. New Yorko ofisas Lito patai 

kakties proga Vilniuje pagerbtas 0641 114th St. Ricbmond HM. N.Y. 11418. TaL 2124414611.

Costa Rico, Hondūras ir Salva
doras numato sušaukti centrinės 
Amerikos valstybių konferenciją 
tos srities klausimam apsvarstyti. 
Konferencijos stebėtojais bus 
pakviesti Panama, Meksika, Ve- 
necuela, Kolumbija, Belizė, Ja
maica ir Domininkonų respubli-

PRISIDĖKIM PRIE LIETUVOS
PASIUNTINYBĖS REMONTO

Aliejų, ehportuojančių valsty
bių kartelio kelios valstybės 
buvo sutarusios sumažinti alie
jaus kainas ir jo gamybą, tačiau 
Iranas griežtai atsisakė prie šito 
nutarimo prisiedėti. Visų karteliui 
priklausančių valstybių konfe
rencija dėlto turėjo būti atidėta.

1983 m. 170,000 dol. Temple- 
ton premija už religijos progre
są buvo suteikta rašytojui Alek- 
sandr I. Solženicynui už religi
jos gaivinimą ateistinėse valsty
bėse.

Prancūzijos savivaldybių rin
kimuose opozicinės partijos su
rinko 50.1 proc. balsų, ir dauge
lio miestų valdymas perėjo iš 
socialistų j dešiniųjų partijų ran
kas.

JAV pietinio sektoriaus gink
luotų pajėgų vadai mano, kad 
Sov. S-ga siekia padaryti iš Ni
karagvos prietiltį jos įtakai cent
rinėj Amerikoj sustiprinti.

Amnesty International pa
skelbė, kad Sov. S-goį nuo 1969 
mažiausiai 300 žmonių buvo gy
domi psichiatrinėse ligoninėse 
grynai dėl politinių priežasčių. 
Be to, ji patyrė, kad ten yra ypač 
žiaurių psichiatrinių ligoninių, 
kuriose krimhnaliniai nusikaltė
liai yra panaudojami kaip ligoni
nių tarnautojai.

Lietuvos pasiuntinybės rūmų 
remontui tinkamai užbaigti dar 
trūksta lėšų. Iki pavasario yra 
būtina pastatą struktūriniai su- 
strĮHinti -ir jo išlaukinę pusę 
nuvalyti.

Lietuvos pasiuntinybė yra 
akivaizdinis nepriklausomos

Lietuvos simbolis. Jūsų nuoširdi 
auka pasiuntinybės rūmų re
montui bus Jūsų solidarumo'pa
reiškimas išlaikyti’ šiuos rūkius 
iki Lietuvos išlaisvinimo.

Aukas siųsti adresu: Legation 
of Lithuania, 2622 16th Street, 
N.W., Washington, DC 20009.

EUROPOS PARLAMENTO ATSTOVAI 
PASISAKO APIE RELIGIJOS 
PERSEKIOJIMĄ OKUP. LIETUVOJE

A. Venskus, Vliko atstovas te
lefonu iš Paryžiaus pranešė Vli
ko pirmininkui, kad dvidešimt- 
vienas Europos Parlamento na
rys (19 Krikščionių Demokratų, 
vienas Konservatorių Partijos 
ir vienas nepriklausomųjų gru
pės) vasario 12 Europos Par
lamente iškėlė didėjančio religi
nio persekiojimo Lietuvoje klau
simą. Kaip vėliausią pavyzdį 
parlamentarai paminėjo kun. 
Alfonso Svarinsko suėmimą.

Šį klausimą Europos Parla
mente iškėlė Krikščionių De
mokratų atstovas, Rudolf We- 
dekind. Šiuo reikalu taip pat 
pasisakė dr. Egon Klepsch, Eu
ropos Parlamento vicepirminin
kas, ir atstovai: dr. Otto von 
Habsburg, Olivier d’Ormesson, 
dr. Wilhelm Hahn, Pietro Adon- 
nino, Marlene Lentz ir kiti.

Minėtoji Europos Parlamento

atstovų grupė pareiškė dėsianti 
visas pastantas, kad būtų išlais
vinti kun. A. Svarinskas ir kiti 
už religiją persekiojami lietu
viai.

medicinos profesorius P. Norkū- --................. — ' -4.
nas. Pats sukaktuvininkas skaitė AUCE*S FLORIST SHOP, lietuviškam rajona — liatuviška gėlių per
moksi inį pranešimą. Dar kalliė- duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 848-5454. 107-04 Jamaica Avė., 
jo chirurgai profesoriai A. Mar- * 
cinljevičius ir A. Pronckus. Dr.
P. Norkūnas yra Vilniaus uni
versiteto medicinos fakulteto I 
chirurgijos katedros vedėjas. I

— “Šluotos” redaktorius Juo
zas Bulota laimėjo pirmą pre- i 
iniją rusų humoristinio žurnalo 
“Krokodil” paskelbtame kon
kurse eismo nelaimių išvengimo 
klausimu. Rašinys turėjo būti 
humoristinis.

— Neseniai Amerikoje viešėjo 
pavergtos Lietuvos estradinės 
muzikos kompozitorius Algi
mantas Bražinskas. Savo įspū
džius jis paskelbė “Gimtajame 
krašte” (Nr. 6). Kompozitorius 
lankėsi Chicagoje, Clevelande, 
Toronte, New Yorke. Kalbėjosi 
su “Grandinėlės” vadovais A. ir 
L. Sagiais, Toronte su solistu 
V. Verikaičiu. Apie lietuvių kul
tūrinę veiklą kompozitorius tei
giamos nuomonės, susižavėjęs 
mūsų tautiečių nuoširdumu, 
vaišingumu, Tik New Yorke jis 
pasitenkino aplankydamas rau
donuosius laisviečius. Amerikos 
gyvenimo kompozitorius ne
peikia, neniekina. Tai ne A. 
Laurinčiuko stiliaus turistas!

— Lietuvos knygos meno kon
kurse gražiausiais leidimais pri
pažinti: Minties leidyklos išleis
ta knyga — V. Lenino “Apie na
cijų apsisprendimo teisę”, 
Mokslo leidyklos išleistas kelių 
autorių albumas “Sparnuočių 
pasaulyje”, Vagos — A. Matučio

. knyga vaikams “Šnekučiai”, 
Šviesos — M. Baranausko foto
grafijų albumas “Vaikų pasau
lis”. Maskvoje išspausdinta tik 
“Sparnuočių pasaulyje”, visos 
kitos premijuotos knygos iš
spausdintos Kaune, buv. Spin
dulio, dabar K. Požėlos spaus- • 
tuvėje. Premijas laimėjusios ■

' knygos siunčiamos į sąjunginę , 
knygos parodą Maskvoje.

— Vilnius dar vis plečiamas. 
Spaudoje skelbiama, kad dabar 
sparčiai statomas naujas mikro
rajonas — Justiniškės. Tame ra- • 
jone galės apsigyventi per 40 
tūkstančių žmonių, būsią įreng
ta per 10 tūkstančių butų, būsią 
pastatyta 4 mokyklos, 10 vaikų 
darželių, prekybos centras, poli
klinika. Projekto autoriai: ar
chitektai — V. Balčiūnas, M. 
Adomaitis, S. Cerškevičius, A. i “ 
Bražinskas.

Rlchmond HM, N.Y.
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SHALINS FUNERAL HOME. Ine.. 84-02 Jamaica Ava. (prie Forast 
P'way St.). Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

MATTHEW F. BALLAS FU NĖR AL HOME — Moderni koplyčia. Air|j 
conditioned. A. J. Balton-Baltrunas. Lictnsed Managor and Notary 
Public. 660 Grand St. Brooklyn. N.Y. 11211: ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Taixelra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wii*on Ava.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Rasi Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vištoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ava., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden Tavam. 
1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. B21-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Verilii, AltscIuHer 
Schwartz_, Ine. N. Y. Registruotas pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, options 
fondus, commmodlties, auksą, atidaryti IRA planus. Suinteresuoti 
skambinkite 212 644-5580 arba nemokamai ii visur tai. 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., Shrevvsbury, MA 01545. Tel. 617 
852-3665.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt. WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuania”, trečiad., 
6:05-7:00 vai. vak., iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dir. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

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

. LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

Tfasolino 

A MEMORIALS v
66-86 80 ST., MIDDLE V1LLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

l»3 + 1976

Pr. N.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
(atkelta iš 1 psl.)

Parabelyje ne tik į tėvynę, bet 
net neleido išvykti į Tomsko ra
jono ligoninę sudėtingai kojos 
kelio operacijai. — Red.

“Kada aplink tirštėja vakaro 
sutemos, reikia gyventi aušros 
viltimi... O Apvaizda tikrai leis 
bent dalį tų vilčių realizuoti.

. . . .Nuo pirmadienio žadu 
gulti ligoninėn. Turbūt gerai 
kitąsyk atsidurti ligoninėje, idant 
pamatytum, koks trapus tas mū
sų buvimas ir kiek daug aplink

didesnių nei tavo nelaimių .. . 
Tebus visur Dievo valiai Min
tis apie jus visus, jūsų šventa 
malda mane palaiko ir palaikys.

Dėkoju Dievui už visas žmo
giškas širdis, kurios spinduliuoja 
Meilės Dvasią į mūsų tarpą. Te
bus visiems atlyginta iš Gerojo 
Ganytojo rankų.” — 1982 liepos 
mėn.

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

Prieinamos kainos, modemus {rengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir ieitadienlais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Į

Įsa A. Simutis, E. Valionienė, ambasadorius Engier Biddle Duke su žmona, dr. K.
Valiūnu, J. Simutienė. Nuotr. L. Tamofeiao

Geriau supančiotos kojos, negu 
pažabota dvasia

Anastazas Janulis rašo:
“Ką aš galiu papasakoti apie . _ 

savo pilką kasdienybę. Sunku 
gyventi toli nuo Tėvynės? O, 
taip! Nelengva apseiti be sakra
mentų, altoriaus, na, ir vargonų? 
Žinoma! Nejauku jaustis nuolat 
apsuptam — lyg erškėčių vaini
ku — penkiomis įvairios rūšies 
tvoromis? Aišku!

Bet žmogus — ne gyvulys, jis 
žino, jog geriau supančiotos ko
jos, negu pažabota dvasia. Ne
veltui šv. Povilas sako, jog Mei
lė padaro žmogų laisvą. Dėl to, 
žvelgdamas į praeitį, dabartį 
ir ateitį aš galiu nemeluodamas 
tarti:

— Džiaukis, siela, atgavėjus, 
pareigą atlikus.

Kam gyvenimas — gavėnia, 
tam mirtis — Velykos!

šauk Hasanna! — kūno kan
čiai. Aleliuja — mirčiai.

Išbučiuok nelaisvės pančius, 
jie — Apvaizdos kirčiai.

Tapau antros grupės invalidu. 
Tegul niekas negalvoja už mane 
prašyti malonės. Privalau išgerti 
taurę iki dugno.“ — 1982 kovo 
28.

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

1983
KELIONĖS Į LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA-MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 K NA PP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212) 7884300
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šis vyras 1962 lapkrity pradėjo
JAV LB krašto valdybos pirmi
ninko trejų metų kadencijų. LD 
jį pagerbia ne tik viršelio port
reto, bet ir biografine apybrai
ža anglLškai, platesne 
biografija lietuviškai, spausdi
na Balio Gaidžiūno pokalbį 
su juo, visa tai pamargina pen
kiomis' grupinėmis nuotrauko
mis, vaizduojančiomis dr. A. 
Butkų visuomeninėj veikloj, 
darbovietėj, šeimos narių tarpe.

Lyg ir vedamuoju dedamas 
trumputis Alės Rūtos rašinys
“Spauda — tautos gyvybė”. Šį

ALFONSAS NAKAS

balas čia pavadintas “Aukso 
amžius” ir paaiškinta, kad tai 
ištrauka iš tautosakinio romano, 
kuris vadinasi “Pažadų dvaras”. 
Visa ištrauk — nuobodybių 
nuobodybė. Patosas. Istorinių 
vardų mišuinA. Skaitydamas 
klausiu: kas tokius romanus 
gali virškinti’ Be t palaukit, pa
laukit! Už kelių puslapių — Jur
gio Gliaudos recenzija: “Anato
lijaus Kairio Pažadų dvaras’—

Kovo mėnesio stebuklas
Kovo mėnesį sueina lygiai 100 

metų, kaip įvyko vienas labai 
svarbus įvykis lietuvių tautos 
istorijoje, įvykis gal net svar
biausias, kuris ir šiandien tebe
veikia visus lietuvius ir visada 
juos veiks.

šį kovo mėnesį sueina 100 
metų, kaip pasirodė Aušra, pir
masis lietuviškosios sąmonės 
bei minties laikraštis, kuris lyg 
kardu pdalijo visą mūsų istori
ją ir kuris kaip žaibas nušvietė 
mūsų kelią į ateitį. Iki Aušros 
buvo senieji laikai. Iki Aušros
— senoji lietuvių literatūra. 
Nuo Aušros prasideda naujieji 
mūsų tautos laikai. Nuo Aušros
— naujoji lietuvių literatūra. Iki 
Aušros lietuviai klaidžiojo lyg 
kokiam rūke, nesurasdami savo 
esmės, savo istorinio kelio. Auš
ra tą kelią ir nušvietė. Tas kelias 
turi būti grynai lietuviškas, ne 
unijoje su Lenkija, ne lenkų 
ar kitos kalbos propagavimas. 
Sava kalba, sava praeitis. Sava 
ir ateitis. Viskas' lietuviška. Vis
kas!

Ir prieš Aušrą jaū buvo lietu
viškų laikraščių. Mažojoje Lietu
voje ėjo religinio turinio laik- 
raštis, Amerikoje 1879 išleista 
“Gazieta Lietuviška”, tačiau jie 
nepaliko žymesnio pėdsako isto- 
rijoje, nepadarė didesnės įtakos 
iieuiviškajam gyvenimui.

Aušros sumanytojas ir pirma
sis redaktorius buvo dr. Jonas 
Basanavičius, jau atėjęs iš Su
valkijos. Iki to laiko visi visuo
menės vadai ir rašytojai buvo 
žemaičiai. Paskutinis jų buvo 
vyskupas Motiejus Valančius. 
Su juo ir nutrūko grandinė, 
bet žemaičiai jau buvo pradėję 
labai stiprius naujo atgimimo 
pagrindus. Žemaitis Simanas 
Daukantas pirmasis parašė Lie
tuvos istoriją lietuviškai ir lie
tuviui lietuviškai pasakė: Čia 
tavo žemė. Valančius tamsią be
raštę tautą apšvietė, išmokė ją 
skaityti ir rašyti. Išmokė lietu
viškai. Tautą nublaivino, suor

ganizavo pirmuosius knygne
šius, nurodė jiem kelius, kaip 
gabenti knygas į Lietuvą, ką 
reiškia spaudos draudimas, ir 
pats parašė labiausiai skaitomas 
knygas. Valančius paliko lietu
viško rašyto žodžio alkį. Tad 
spaudos draudimo laikais žmo
nės jau graibstė įvairias lietu
viškas knygeles, suprato jų svar
bą. O kai pasirodė Aušra, tau
ta jau suprato ir ją.

Sąmoningai pasirinko Aušros 
vardą. Juk Lietuvoje tada buvo 
tamsiausia naktis. Priespauda. 
Skurdas. Lenkiška įtaka ir kalba 
visur. Lietuviškai kalbėjo tik 
kaimo trobelės. Ir štai iš trobe
lių ir sušvito lietuviškasis žodis, 
lietuviškoji mintis.

Basanavičius, baigdamas 
savo įžangą, rašė: “Kaip aušrai 
auštant nyksta ant žemės nak
ties tamsybė, o kad taip prašvis
tų ir Lietuvos dvasia”.

Ir" ta dvasia prašvito. Tai bu
vo kovo mėnesio stebuklas prieš 
100 metų. Nuo tada pradėjo 
aušti, šviesti visoje Lietuvoje.

Pirmasis numeris buvo išspaus
dintas Ragainėje, prie pat Ne- 
muno kranto. Ir jis jau balan
džio mėnesį pasiekė Lietuvą ir 
ją sukrėtė.

Esame jau rašę bent kelis kar
tus ir kalbėję apie Aušros svary 
bą ir jos reikšmę.. Norime dabar 
tik priminti, kad neliktų lietuviš
kos vietovės, kur nebūtų pami
nėta ši sukaktis. Minėkime 
bendrai ir iškilmingai. Minė
kime savo draugijų tarpe.

Aušra išleidžiama faksimili
niu būdu. Įsigytame ją, skaity
kime ir užsidekime nauju idea
lizmu — visas jėgas skirti Lie
tuvai.

Pirmiausia iniciatyvos turi 
imtis didžiosios organizacijos— 
Lietuvių Bendruomenės padali
niai. Tegu sudaro jungtinius 
komitetus. Ir būtina įtraukti-kuo 
daugiau jaunimo, nes Aušrą 
įžiebė jaunieji!

rašinėlį geriau būtų tikę spaus
dinti gruodžio mėnesį, nes gruo
dis LB vadovų iškilmingai pa
skelbtas spaudos mėnesiu.

Vieno puslapio Ig. Medžiu
ko straipsnis “Išeivijos vaidmuo
Nepriklausomos Lietuvos atkūri
mo darbe” skaitytojus supažin
dina su to paties vardo Vinco 
Liulevičiaus knyga. Rašinio au
torius knygą vertina tik iš švie
siosios pusės, nerasdamas trū
kumų.

Kone du puslapiai paskirti 
Anatolijaus Kairio prozai. Jo ga-

Alegorijų krioklys”. Štai kaip? 
Niagara? “Su šiuo perdėm 
savotišku, originaliu veikalu 
Anatolijus Kairys vėl grįžta į sa
vo kūrybinę stichiją, į fantas
magorijos ir neribotos fantazijos 
pasaulį (visi pabraukimai mano, 
A.N.) (...) Pažadų dvaras’ yra
scenų, dialogų ir visokeriopų 
staigmenų ataka.. Veikalo poli- 
troje daug ryškių, kontrastiš
kų dažų. (. ..)Jo nuotykius gau
bia pasakiškų metamorfozių 
staigmenos, alegorijų realijos, 
kliūtys. (...) Dinamiškas siu
žeto traktavimas provokuoja pa
sakojimo egzaltaciją, sakinių

AUSZRA,

Dra. Bassanatficziu.
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Aušros pirmo numerio viršelis

trupėjimą, panoramos lūžius., 
(...) ‘Pažadų dvaras’ yra ne
abejotina literatūrinė šviežiena 
mūsų realistinėje prozos tonaci
joje.” Apmaudu, kad LD redak
cija skaitytojui pakišo tokią ne
vykusią, migdančią romano iš
trauką ...

Lyrikos mėgėjams spausdina
ma Nerimos Narutės ir Juozo 
Mikšto eilėraščių. Rimuotų, rit
mingų, tradicinių. Čia be niaga- 
rų ir viktorijų, tik' tykūs žo
džių upeliai (Narutės), tik lengvi 
atodūsiai į rudenį įžengus 
(Mikštas).

Angliškoj žurnalo daly randa
me šiuos rašinius: Algirdo J. 
Kasulaičio “A Catholic Woman 
Challenged”, Liucijos Raskaus- 
kas “The Lithuanian VVedding”, 
dr. Donald I. Templer “Alcohol- 
ism” ir nepasirašyta “Afghan
war rages on”. Prie A. Kasulai
čio rašinio paaiškinta, jog tai jo 
kalbos, pasakytos Lietuvių ka
talikių moterų konvencijoj Cle- 
velande, ištrauka. Redaktorius 
savo prieraše su rašinio minti
mis kai kur nesutinka, ypač su 
teigimu, kad moterų darbas yra 
skyrybų priežastim. Išsamus lie
tuviškų vestuvių aprašymas tę
siasi jau per kelis LD numerius. 
Straipsnių apie alkoholizmą 
nuolat spausdina amerikiečių 
laikraščiai bei žurnalai, tad dr. 
Templer’io rašinys nėra kažkokia 
išskirtina vertybė. Įdomiausia 
čia tai, kad autorius yra lietu
viškos kilmės ir į straipsnį lie
tuvius kelis kartus įpina. Raši
ny su Afganistano karo antraš
te tik pati pradžia apie karą. 
Toliau liečiamos baltų karių 
problemos Raudonojoje armi
joje, tų karių pranašumas, di
džiavimasis savo kilme, neapy
kanta rusams, etc.

Čia apžvelgiamas LD numeris 
turi išskirtinai mažai, tik apie 
pusantro tuzino, nuotraukų.

Dr. Jonas Basanavičius, 
Aušros leidėjas

Bausto KARY8
Tai pirmasis 1983 metų nume

ris, kurio šviesus viršelis pa
puoštas lietuvaitės tautiniais 
drabužiais portretu. Kieno čia 
kūrinys, kas ta meilaus, nekalto 
veido lietuvaitė? Atsakymą ran
dam antroj viršelio pusėj, 
turinio metrikoj: Adomo Varno 
“Birutė, D.L. Kunigaikštienė”. 
Portretas dominuoja sausio nu
merį ne atsitiktinai. Birutė — 
Lietuvos pąjūrio duktė. Sausis— 
pąjūrio mėnuo. Klaipėdos 
krašto įsiliejimo į Didžiąją Lie
tuvą mėnuo. Štai kur Birutės 
portreto prasmė. Pirmajame 
žurnalo puslapy dar randame 
K. Grigaitytės eilėraštį “Mažoji 
Lietuva” ir Klaipėdos uosto 
švyturio nuotrauką, o tolesniuo
se puslapiuose — Klaipėdos va
davimo kovų dalyvio Kazio 
Kriaučiūno prisiminimų žiups
nelį, surašytą Janinos Miliaus
kienės. Gaila, kad su tais atsi
minimais redaktorius buvo ap
gautas: jie pasiųsti ir KARIUI, 
ir DARBININKUI. Sąvaitraštis 
įsidėjo kiek anksčiau. Iš istori
nio Z. Raulinaičio veikalo “Ko
vos prieš livoniečius” persi
spausdinama keletas kuršių 
kovų jūroj bei sausumoj epi
zodų ir pateikiama pora Baltijos 
jūros bei pajūrio srities žemė
lapių.

Petro Matekūno “Įspūdžiai iš 
Naujųjų Trakų”, skaitant pir
mąjį sakinį, juokina: “J Naujuo
sius Trakus, kaip turistas, buvau 
nuvykęs 1940 m. pavasarį, kai 
pastoviai apsigyvenau Vilniuje”. 
Nieko sau įspūdžiai, galvoji, po 
43 metų!... Bet greit tą sakinį 
užmiršti, toliau skaitydamas 
patrauklų geografijos-istorijos 
referatą, perpintą datomis bei 
visokių statybų matavimų skai
čiais. Įdomios ir kelios geros nuo
traukos. Malonu su P. Matekū- 
nu 1983-jų vasary po Trakus pa- 
ekskursuoti...

Kaip visada KARYJE — 
gausu įdomių atsiminimų: K. 
Širvintos “Karui baigiantis Vo
kietijoje” pasakojama, kaip teko 
bėgti nuo artėjančių rusų net 
amerikiečiams išvadavus (šie 
atsiminimai būtų daug vertin
gesni, jei autorius nebijotų 
skelbti ir paliestųjų pavardes); 
iš ankstesnių numerių tęsiama 
S.R. “Karinė tarnyba bolševik- 
mety” (irgi be pavardžių, bet 
čia slaptumas daugiau supran
tamas); per daugelį žurnalo nu
merių nusidriekę maj. Kazimiero 
Daugvydo “Savanorio užrašai”, 
atviri ir dalykiški, atrodo, artė- 
ją į pabaigą, nes šį kartą rašo-

(nukelta į 4 psl.)

PAULIUS JURKUS

Kai prasideda gruodžio mė
nuo, kai dienos vis labiau trum
pėja ir trumpėja, o vakarai ilgė
ja, tada suima keistas ilgesys. 
Ilgiesi šiaurės. Tėviškės. Savo 
svajonėse taip ir matai, kaip ten 
kietas gruodas sukinėja kojas, 
kai suki į kiemą. O kieme — 
pilka, tuščia ir šalta. Įeini į 
tą kambarį, kuris turi ilgą kros
nį, o prie jos patogų atsigulti 
suoliuką. Rodos, atsisėdi ten, 
priglaudi nugarą prie šiltos sie
nos ir žiūri pro langą, kaip tam
sėja, tamsėja. Ateina vakaras. 
Tokia tyla visur.

Kokios gražios ir tylios tos va
landos, kai pamažu diena pasi
keičia su naktimi. Lietuva juk 
toli šiaurėje, tai vakaro valandos 
ilgos. Pamažu viskas vyksta, 
pamažu tamsa uždaro tave 
kambaryje. Žemaičiai tai vadi
na — brėkšta. O nukeliauk į

Suvalkiją, tas žodis turi visai 
kitą prasmę — aušta.

Apie vakaro prieblandas yra 
daug rašę romantikai poetai, 
rašė ir tie, kurie gyvenimą ste
bėjo ir jį svarstė. Kadaise skai
čiau vokiškai apie vakaro prie
blandą. Sako, kaip gaila, kad 
nebėra prieblandų, kai žmogus 
nebeturi laiko pasilikti vienas ir 
pagalvoti apie save, dieną, kuri 
baigiasi. Dabar juk nespėja su
temti, kaip užsižiebia elektra. 
Elektros lemputė išvarė prie
blandą ir romantiką iš namų. 
Atėmė žmogui visokias svajo
nes ir pristatė prie darbo. Turi 
skubėti, skubėti, kažką padary
ti, kad diena gautų daugiau 
darbo valandų ir atneštų dau
giau pelno.

Visa tai padarė, kai nebėra 
vakaro brėškos, tų prieblandų, 
kai žmogus, taupydamas ska

las, ar žvakes, ar žibalą, ilgai 
nedegė lempos ir taip vienas 
poilsiavo ir laukė gilesnės tam
sos.

Kai jau gerokai patamsėja ir 
uždegi žibalinę lempą, kokia ta
da maloni ir jauki nuotaika 
apima namus. Prieini su lempa 
prie lango, ir šviesa paliečia 
čia pat už lango augančias obe
laičių šakas. Koks jaudinantis 
reginys. Tos šakelės plonos, 
kaip kokie išdžiūvę pirštai, atsi
gręžę į tave, rodos, prašo šilu
mos, bent mažo spindulėlio.

Štai ateina Kalėdos. Bus ir 
sniego. Ten sodelio kampe auga 
viena eglė. Ji jau didelė. Stovi 
šlaite, kur pro šoną eina kelias. 

;Ta eglė visada ošia. Vienaip ji 
ošia vasarą, rudenį, ir dar kitaip 
žiemą. Ji tiesiog gailiai dūsauja, 
ūkauja, nušnara. Girdi vėją. Jis 
ją siūbuoja, ir nejauku eglei. 
Negera. Ir tas eglės gūdus oši
mas sukelia vienumos jausmą. 
Bet ir vienuma žiemos papuoša
las, būtina dalis. Taip ir eglė. 
Ir sniegas.

Visa tai prisimeni, kai artėja 
Kalėdos. Tada labiausiai neturi 
kur dėtis, nes nuolatos girdi tą 
vėją, einantį per eglės šakas, 
matai ir savo sodelį. Tą paliktą 
taip mielą šiaurę.

Mėgini ir čia sukurti vakarus 
su muzika, knyga, su darbeliais, 
suvenyrų tvarkymu. Žiema jau 
tokia, kad turi savo vakarus, kur 
malonu išsidėstyti kambaryje ir 
triūsti. Malonu, jei kas užeina ir 
ima porinti, kalbėti apie tai, kas 
tau įdomu. Malonu, kad atsi

šaukia kas į tavo mintis ir kalbą.
Visa tai ir sudaro žiemos va

karų jaukumą. Tada matai ir 
savo knygų lentynas, stalus, sta
lelius, kur esi sudėjęs daug 
visokiausių nie:kniekių. Kartais 
esi juos net apvertęs, bet jie tokį 
vakarą nekliudo tau gyventi. 
Tu esi kambaryje ir tu esi kam
bario dalis. Ir daugiau! Kamba
rys yra lygkolcs glėbys, kuris 
tave uždaro nuo pasaulio.

Vasarą juk nori eiti vėteliau- 
ti, vasarą slegia kambario daik
tai ir sienos. Žiemą — prie
šingai— jie rampa tavo daiktais, 
tavo dalimi.

Todėl ir brangini žiemą kam
bario šilumą, knygas, laiškus, 
rašomąją maiin^lę, pieštukus ir 
dažus, kavą su medum, arbatą. 
Brangini languotus šiltus marš
kinius ir šiltas minkštas šliures.

Visa tai priklauso gruodžio il
giesiem vakaram. Priklauso 
tau, kuris nuolat ilgies šiaurės.

Tokioje nuotaikoje pasitinki 
Kalėdų šventes. Ir gražios jos, 
jautrios, nes atneša daugybę 
prisiminimij apie tuos vakarus, 
apie lange degantį žiburėlį.

-o
Taip ir šiais anetais rengiausi 

sutikti Kalėdas. Dažniausiai jos 
būna liūdnos, bet juk ir liūdesys 
yra žiemos papuošalas ir būti
nas, kad ptyiastum, kas yra 
draugiška nerCpestinga nuo
taika. Per šventes liūdna dar ir 
dėl to, kad jauti didelį skir
tumą tarp savo svajonių ir rea
lybės. Kažkaip konkrečiai pa
junti gyvenimo trapumą.

Bet — ir to lauki, nes tai 
yra žiema, tai yra švenčių vie
na dalis. Lauki šalčio, vėjo, va
karinių šviesų, eglučių, giesmių, 
lauki, kad žiemos panorama 
tave pilnai pagautų. Tada ir bus 
— Kalėdos.

Štai tokioje nuotaikoje mane 
pasivijo keistas sumanymas ir 
pasiūlymas — Kalėdom važiuoti 
į vasaros šalį, į Floridą, ne su 
eglutėm, bet su palmėm pergy
venti visą švenčių ilgesį.

Ir suėmė mane baimė. Kaip 
gi dabar išdrįsiu palikti žiemą, 
šaltą vėją ir iškeliauti. Kalėdų 
žiburiai dega tik šiaurėje. Ir var
peliai turi būti labai šalti, aple
dėję, kad galėtų jie skambėti. 
Ne. Tai yra tik šiaurėje. Tai yra 
viena iš brangiausių dovanų 
žmogui, kad jis gali tai pergy
venti.

Ne, negaliu, jokiu būdu ne
galiu palikti žiemos paizažo 
šalčio ir vėjo! Negaliu palikti 
šiaurės! Negaliu išduoti Kalėdų 
švenčių! Be šalčio —jos nebus 
šventės, nebus Kalėdos!

Čia prisiminė vienas ispanų 
rašytojas — Blanco Ibanez. 
Jis parašė gražią knygą “Rašyto
jo kelionė aplink pasaulį”. Ten 
knygos pradžioje aprašo, kaip jį 
pakvietė keliauti aplink pasaulį. 
Ir jis ilgai svarsto, ką daryti. 
Važiuoti, nevažiuoti. Ir jiskrem- 
t-ri kaip išduos namus, kaip 
paliks sodelio vynuoges. Juk ge
riau namų ramybė, geriau tai
koje gyventi su savo daiktais, 

nei juos palikti ir paskui 
jausti jų priekaištą, — ko ne
grįžti, ko mus užmiršai.

Bet aną rašytoją ėmė raginti 
dar nematyti kraštai, salos, 
miestai. Juk ir tai sudaro gyve
nimo turinį. Ir tai verta pama
tyti, pergyventi. Tavo namų ap
linka bus kita, bus turtingesnė, 
nes ir tu būsi turtingesnis, dau
giau patyręs.

Yra Kalėdos ir palmių šaly
je. Yra žiema ir vasaros šaly. 
Tad verta ją patirti, pergyventi. 
Ar tai bus bėgimas nuo žiemos. 
Ne, žiemos juk negali išduoti. 
Ji tokia graži, turtinga savo va
karo valandom. Nuo jos nebėg
siu. Jos visada išsiilgęs būsiu, 
bet — imsiu ir pamatysiu va
saros šalis, šalis, kur nežino, kas 
yra žiema. Ir kaip ten ateina Ka
lėdos.

Pradedu krauti lagaminėlius 
kelionei. Prie Atlanto. Prie di
delio okeano, kuris vienintelis 
turi pastovų vėją. Vėją nuo 
okeano. Savo galybę ir savo 
mįslę. Ir draugystę- I Juno 
Beach, Floridoje, keliauju.

Dar pasikalbu su savimi. Su 
tokiu išmintingu. Tas išmintin- 
tingasis ir pataria — vasara 
juk norės pasirodyti, šiltai ir 
draugiškai pasitiks. Tai nesiimk 
šiltų drabužių, jokių megztukų, 
šiltų pižamų. Nejuokink žmonių. 
Klok vasaros drabužėlius laga- 
minan ir važiuok.

(Būt daugiau)
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ŽMOGAUS ATKŪRIMAS: 
ATPIRKIMO PASLAPTIS

-
ANTANAS RUBŠYS
MANHATTAN COLLEGE

Atpirkimo p—toptie 
(Romiečiam* 5)

Naujasis Testamentas 
Knyga apie Atpirkimo paslaptį. 
Rašinio rėmai mus riboja Laišku 
romiečiams. Maždaug 57 m. po 
Kristaus apaštalas Paulius rašė iš 
Korinto laišką Romos krikščio
nims. Anot jo, “Visi nusidėjo ir 
stokoja Dievo garbės” (Rom 
3,23). įžanginę laiško dalį Pau
lius paskiria nuodėmingumo te
mai (Rom 1, 18-3, 20). Apaštalas 
moko, kad žmogus — vyras ir 
moteris — neišvengiamai pri
klauso žmonių giminei—žmoni
jai. Taigi jis naudojasi švent
raštine žmonijos samprata: žmo
gus nuo savo gimimo turi būrinį 
ryšį su savo tauta, su savo gen
timi, su savo šeima. Žmogus pri
klauso žmonijai, besistengian
čiai visu įžūlumu kurti sau ateitį 
nepriklausomai nuo Dievo. Ado
mo noras būti “kaip Dievas” yra 
kiekvieno žmogaus — vyro ir 
moters — noras. Šis noras yra la
bai svarbus, nes kiekvienas as
muo yra “Dievo paveikslas ir 
panašumas”. Jis gali būti sveikas 
ir liguistas. Liguistas noras būti 
“kaip Dievas” reiškiasi įžulumu 
Dievo sąskaita. Adomo istorija 
yra visos žmonijos istorija — į- 
žūlumo Dievo sąskaita kelias.

Žmogus,- sukurtas būti Dievo 
bendradarbiu, nori paveržti Kū
rėjo vaidmenį. Pagal Paulių, būti 
įžūliu Dievo sąskaita yra “sto
koti Dievo garbės” (Rom 3, 23), 
o “atpildas už įžūlumą — mir
tis” (Rom 6, 23). Ar yra kokia iš
eitis žmogui? Šį klausimą 
sako apaštalas Paulius.

at-

Jėzus Kristus yra Dievo 
galybė išgelbėti

Mums įprasta Evangeliją su
prasti kaip Knygą. Apaštalui 
Pauliui Evangelija—geroji Nau
jiena yra Asmuo—Jėzus Kris
tus (Rom 1, 16-17; 1 Kor 1, 24). 
Paulius piešia labai liūdną žmo
gaus, nutolusio nuo Kūrėjo, būri
nį ir buitinį vaizdą (Rom 1, 
18-3, 22). Į šią beviltišką padėtį 
įžengia pats Dievas per Jėzų 
Kristų — Atpirkėją:

“ .. . gyvename taikoje su Die
vu per mūsų Viešpatį Jėzų Kris
tų, per kurį tikėjimu pasiekiame 
tą malonę, kurioje stovime ir 
didžiuojamės Dievo šlovės vil
timi. Ir ne vien tuo. Mes taip 
pat didžiuojamės sielvartais, ži
nodami, kad sielvartas gimdo iš
tvermę, ištvermė — išbandytą 
dorybę, išbandyta dorybė — vil
tį. O viltis neapgauna, nes Die
vo meilė (graikiškai agapė — tar
naujanti meilė) yra išlieta mūsų 
širdyse Šventosios Dvasios, kuri 
mums duota.” (Rom 5, 1-5)

Pradžios knyga pasakoja apie 
senąjį žmogų, įžūliai mylintį sa
ve Dievo sąskaita. Paulius 
moko apie Naująjį Žmogų — Jė
zų Kristų — Tarnaujančią meilę. 
Pauliui Jėzus Kristus yra Die
vas žmogaus trapume. Dar dau
giau:

“Mums dar tebesant silp
niems, — rašo Paulius, — Kris
tus savo metu numirė už bedie
vius. Vargu, ar kas sutiktų mirti 
už teisųjį; nebent kas ryžtųsi 
numirti už geradarį. O Dievas 
mums parodė savo meilę tuo, 
kad Kristus numirė už mus . . ., 
kai dar buvome priešai, mus su
taikino su Dievu jo Sūnaus mir
tis, ... mes galime didžiuotis 
Dievu ..., kuris mus sutaikino” 
(Rom 5, 6-11). “Dievas buvo 
Kristuje, sutaikindamas su savi
mi pasaulį” (2 Kor 5, 19).

visuo viliasi ir 
visa ištveria. 
Meilė niekada nesibaigia” 

(1 Kor 13, 4-8),

su džiaugsmu pritaria tiesai. 
Ji visa pakelia,

Sustokime prie šio teiginio. 
Mums įprasto sakyti, kad Die
vas pyksta ant žmogaus ir žmo
gų baudžia. Pagal Apaštalo mo
kymą, žmogus pyksta ant Dievo 
ir prieš jį šiaušiasi. Žmonija yra 
ne tik nutolusi nuo Dievo, bet 
ir karo stovyje su Dievu. Ne
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yra

Dievas ant žmogaus pyksta, bet 
žmogus širsto ant Dievo. “Kai 
dar buvome priešai, mus sutai
kino su Dievu jo Sūnaus mir
tis ...” (Rom 5, 10). Ne Dievą 
su žmogumi, bet žmogų su Die
vu! Ne Dievą su mumis, bet mus 
su Dievu ...!

(žūlumu pakrauta širdimi ir 
kaltės jausmo slegiamas, žmo
gus slepiasi nuo Dievo, kaip 
Adomas Pradžios knygos pasako
jime (Pr. 3,8). Kūrinys širsta 
prieš Kūrėją!

Jėzus Kristus yra Atleidimas
Atkūrimas — Dievo darbas 

grąžinti žmogų į teisų ryšį su sa
vimi įvyko per Jėzų Kristų — 
Tarnaujančią agapę. “Kaip vie
no žmogaus neklusnumu visi ta
po nusidėjėliai, taip vieno klus
numu visi taps teisūs” 
(Rom 5, 19).

Dievas sutaikino žmogų su sa
vimi atleidimu. Atleidimas švyti 
paslaptinga jėga. Atleidimu su
kuriama visiškai nauja padėtis 
tarp žmogaus-kūrinio ir Dievo- 
Kūrėjo. Naująją padėtį tarp žmo
gaus ir Dievo, Dievo darbo Kris
tuje padarinį, Paulius sugretina 
su senojo žmogaus — Adomo 
įžūlumo pasekmėmis (Rom 5, 
12-21). Adomas, senosios Kūri
nijos pirmūnas, būdamas įžūlus x kabučių) — gen. Hackett’o fan- 
Kūrėjo sąskaita, atnešė pasmer
kimą ir mirtį žmonijai. Kristus, 
naujosios Kūrinijos pradžia, savo 
klusnumu sutaikina žmogų su 
Tėvu, žmogų perkeičia ir padaro 
Dievui malonų. Atkūrimas per 
atleidimą paliečia pačias žmo
gaus širdies gelmes ir padaro jį 
nauju kūriniu. Jis nėra tik pasi
taisęs nusidėjėlis, bet dalis nau
josios Kūrinijos. “Kas buvo sena 
— praėjo, štai atsirado nauja” 
(2 Kor 5,17).

Atkūrimas Ir Krikštas
Apaštalas Paulius moko, kad 

Krikštu žmogus yra sujungia
mas su naujosios Kūrinijos Pir
mūnu Jėzumi Kristumi (Rom 6, 
1-11). “ .. . krikštu mes esame 
kartu su juo palaidoti mirtyje, 
kad kaip Jėzus buvo prikel
tas iš numirusių Tėvo šlovinga 
galia, taip ir mes pradėtume gy
venti atnaujintą gyvenimą” 
(Rom 6, 4).

Krikšto apeigų simbolika 
buvo itin raiški ir įtaigi senovė
je, kai krikštijamasis būdavo pa
nardinamas krikštyklon — iš
reikšti jo dalyvavimą Kristaus 
mirtyje, — ir vėl ištraukiamas 
— išreikšti jo dalyvavimą Kris
taus prisikėlime. Graikų kalboje 
žodis baptizdo reiškia panardinti 
ar pamerkti. Taigi Krikštu tikin
tysis įsijungia į Atkūrimo paslap
tį. Krikštu prasideda Atkūrimo 
kelionė.

ap-

Atpirkimo paslaptis: 
Tarnaujanti Agapė

Pradžios knyga (Pr 1-3), 
rašydama Kūrimą, moko, kad 
žmogus — vyras ir moteris — yra 
trapus ir orus. Pašauktas atspin
dėti Dievą ir būti dėl kitų, žmo
gus įstringa ant savimeilės lope
lio. Apaštalas Paulius, skelbda
mas Atkūrimą, džiūgauja dėl 
laisvės būti dėl kitų. Išlaisvintas 
nuo savimeilės lopelio, sukris- 
tintas žknogus — vyras moteris — 
atspindi Dievą ir yra dėl kitų, 
nes pąjėgia mylėti Tarnaujančia 
meile. Meilė yra Atpirkimo pa
slapties jėga. Baikime šį rašinį 
Apaštalo Pauliaus himnu Meilei:

“Meilė kantri, meilė malonin
ga, ji nepavydi;

meilė nesididžiuoja ir neiš
puiksta.

Ji nesielgia netinkamai, 
neieško savo naudos, 
nepasiduoda piktumui, 
pamiršta, kas buvo bloga,

Kaziuko mugės metu Kultūros Židinyje New York o vyr. skaučių židinys, turėjo savo 
turtingą prekybos stalą, kur buvo daug gintaro ir įvairių rankdarbių. Nuotraukoje 
matome dalį židiniečių, kurios aptarnavo prekybos stalą ir dirbo mugėje. Iš k. Irena 
Garunkštienė, Rozita Šlapelienė, Aldona Katinienė, Gražina Biknevičienė, Vida Jankauskie
nė, Irena Alksninienė, Alvite Ruokis, Mirga Šulaitienė, Danutė Jakienė, Nijolė Naronienė, 
Rima Gudaitienė, Giedrė Stankūnienė ir Lilė Milukienė. Nuotr. L. Tamošaičio

NAUJIEJI ŽURNALAI

(atkelta ii 3 psl.)

ma apie 1941-44 metų įvykius 
vokiečių okupacijoj.

A. Mažeikos rašinys “Los An
geles birutiečių jubiliejinė šven
tė” ne tik paryškina 1982.XII.4 
įvykusio šio birutininkių vieneto 
25-rių metų sukaktuvių minėji
mo momentus, bet glaustai nu
šviečia ir visą veiklos istoriją. 
Vertingas rašinys!

B. B. “ ‘Trečias pasaulinis 
karas’ ” (dvigubos kabutės to
dėl, kad žurnale antraštė tarp 

tastinio veikalo atpasakojimas 
(turbūt?), tęsiamas per kelis 
KARIO numerius, toliau gąsdina 
skaitytoją... Šį kartą rašoma 
apie šiurpias Politbiuro svarsty- 
bas, kaip 1984 metų gale (sic!) 
susidoroti su Europos žemynu. 
Skaitai kvapą sulaikęs, o per
skaitęs džiaugiesi, kad dar ne
įvyko ...

Didelę dalį “Tremties Trimi
to (šaulių skyrius KARYJE) uži
ma Jurgio Gliaudos pokalbis su 
Algirdu Gustaičiu “Apie naują 
Lietuvos sienų ^žemėlapį”* Iš 
pokalbio sužinome, kad A. Gus
taitis, dešimtmečius prakaita
vęs, pagaliau žemėlapį išleido ir 
atidavė platintojams. Kadangi 
Lietuvai žemių nepagailėta iš 
visų pusių (išskyrus šiaurę, nes 
su latviais peštis netinka), A. 
Gustaitis šiuo metu ruošiąs pa
aiškinimų knygą. Žemėlapio 
savo rankose nevartęs, nuo ko
mentarų susilaikysiu.

Po petitu surinktų karinių 
žinių, mokslo bei technikos nau
jienų ir kitokios smulkmės K.J. 
puslapio rašiny paliečia Ameri
koj atsidūrusio sovietų generolo 
Piotr Grigorenkos atsiminimus. 
Iš atskleistų generolo užuomi
nų neatrodo, kad tai esama disi
dento, kokio mes vakaruose ti- 
kėtumės.

Iš bene 27 nuotraukų didžioji 
dalis labai geros, ryškios, įdo
mios.

Ir toliau KARĮ redaguoja 
Zigmas Raulinaitis, o žurnalo 
priedą “Tremties Trimitą” — 
Stefanija Kaunelienė.

Vasario EGLUTĖ
Nekaltai Pradėtosios Marijos 

seserų Putname, Conn., leidžia
ma, sės. Onos Mikailaitės reda
guojama, EGLUTĖ kiekvieną 
mėnesį išeina punktualiausiai ir 
už punktualumą tikrai verta 
premijos.

Čia aptariamas numeris skir
tas vaikų rašytojui Antanui 
Giedraičiui-Giedriui pagerbti.

Jurgio Jankaus rašinys “Ante
nas Giedrius — vaiky draugas” 
— labai patrauklus. Jį be var
go perskaitys vyresnieji EG
LUTĖS skaitytojai ir, žinoma, 
mažylių mamos. Rašiny beveik 
visi reikalingiausi ir įdomiausi 
biografiniai duomenys: gimimo 
data ir vieta, eiti mokslai, dirb
ti mokytojo ir kitokį darbai, 
leisti vaikų laikraštėliai. Visa 
tai pailiustruota dviem nuotrau
kom — A. Giedriaus portretu 
ir šeimos grupine. Didžiausias

Nei J. Jankaus rašiny, nei kur 
kitur. Ar mirties data sąmonin
gai praleista? Jei taip, tai kodėl? 
Spėju, kad tik neapsižiūrėjimas. 
Neapsižiūrėjimas, kokių labai, 
labai retai pasitaiko. Sekančiam 
numery redakcija turėtų aiškin
tis.

Antano Giedriaus kūryba pa
rodoma trimis pavyzdžiais: eilė
raščiu “Nemunas” bei pasako
mis “Senelė ir Onytė” ir “Ge
nys girią kerta”. Eilėraštis, tiesa, 
nekoks. Nesklandaus ritmo, at
mintinai sunkiai išmokstamas, 
netinkamas deklamavimui. Kas 
kita su pasakaitėm. Jos abi įdo
mios, mažyliams tikriausiai ža
dinančios smalsumą, keliančios 
daug klausimų, į kuriuos mamos 
ar tėčiai galės lengvai atsakyti.

A. Bendoriaus pasakojimas 
“J piliakalnį!” — skaitinys EG
LUTĖS paaugliams. Tik nežinia, 

kaip tikrieji EGLUTES skaityto
jai reaguos, realistiniam apsa-

ŠIŲ METŲ PIRMIEJI “AIDAI
Šių metų Aidų pirmasis nume

ris jau išsiųstas prenumerato
riam. Jame apstu įvairia tema
tika straipsnių, literatūrinės kū
rybos, apžvalgų ir knygų re
cenzijų.

Numeris pradedamas J. Jakšto 
straipsniu “Aušra — tautos gai
vintoja”, kuriame profesorius 
istorikas apžvelgia priešaušri- 
nius laikus, ryškindamas šio 
laikraščio vaidmenį. Rimvydas 
Šilbajoris literatūriniame 
straipsnyje “Žmogus ir žodis 
dabartinėje Lietuvos poezijoje” 
iškelia vadinamo “socialistinio 
realizmo”, primesto rašytojam, 
bankrotą. Poetai, kiek galėdami, 
jį ignoruoja, dabar sukurdami 
labai vertingos poezijos. Felik
sas Palubinskas gvildena temą 
“Ekonominės minties vystymasis 
ir Vilniaus universitetas”, pa
teikdamas įdomių faktų, liudi
jančių ekonominės srities aktua
lumą šiame mokslo židinyje. 
Antano Paškaus straipsnis “Pro
to psichologija — kognityvinė 
terapija”, paremtas moksliniais 
duomenimis ir asmeniška patir
tim, pateikia vaizdą, kas šioje 
srityje vyksta dabar. A. Plukas 
15-kos puslapių straipsniu ap
žvelgia lietuvišką veiklą išei
vijoje 1982 metais — ne tik 
Jungtinėse Amerikos valstijose, 
bet ir Europoje, Austtalijoje, 
Kanadoje. Didelis ir ilgas dar
bas suregistruoti tokią gausybę 
įvykių bei taktų. Kai viskas su
dedama į krūvą, susidaro nuo
stabiai gyvas bei įspūdingas 
mūsų veikimo paveikslas emi
gracijoje. V. Vizgirda kon- 
dentuotu straipsniu apibūdina 
dail. Aleksandro Marčiulionio 
kūrybą.

šiame Aidų numeryje literatū
rinį įnašą pateikia Kotryna Gri-

SKULPT. V. KAŠUBA DALYVAUS . 
TARPTAUTINĖJ MEDALIŲ PARODOJ

New -Yorke gyvenąs skulpto
rius Vytautas Kašuba dalyvaus 
tarptautinėje medalių parodoje. 
Jo sukurtas sukaktuvinis 
Vilniaus universiteto medalis 
yra vienas iš kelių atrinktų 
reprezentuoti Jungtinių Ameri
kos Valstybių medalių meną 
Tarptautiniame Medalių Fe
deracijos (FIDEM) kongrese, 
kuris įvyks šių metų spalio mė
nesį Florencijoje, šio 19-to 
kongreso proga Mediči Ricardi 
rūmuose ruošiama ir apžvalginė 
medalių paroda, kurioje daly- 

kymėly radę fantastinį Milžiną. 
Kaži, kam to Milžino Varno iš
vis reikėjo?

Prie A. Giedriaus grįžtama 
“Ar žinai?” skyrely, keturiais 
klaus imais-atsakymais paryški
nant rašytojo pomėgius, laisva
laikiu užsiėmimus.

Vytauto Abromaičio rinkinys 
“Kas įvyko vasario mėnesį”, vei
kiausiai ruoštas KARIUI, AI
DAMS ar kuriam kitam suaugu
siųjų žurnalui, į EGLUTĘ pateko 
per nesusipratimą.

Žurnalėlio gale — galvosūkiai, 
minklės, nepretenzingi vaikų ei
lėraščiai. Maonų įspūdį teikia 
V. Stančikaitės piešiniai ir Zi
tos Sodeikienės skyrelių vin
jetės.

gaitytė ir Živilė Bilaišytė — 
poezija, o Antanas Vaičiulaitis 
— poetišku beletristiniu pasako
jimu apie jūrą.

Apžvalginiame skyriuje kun. 
Kęstutis Trimakas skaitytojus 
supažindina s u LKM Akademijos 
trijų prelegentų (Antano Riibšio, 
Augustino Rubiko, Valdemaro 
Cukuro) paskaitų mintimis; V.K. 
aprašo patį suvažiavimą, įvyku
sį praėjusių metų lapkričio mė
nesį St. Petersburge; Juozas Gir
nius nekrologiniu straipsniu pa
mini neseniai mirusį žurnalo 
“Židinio” organizatorių ir pe
dagogą Kazį Šapalą; Vytautas 
Vaitiekūnas, atsakydamas J. Ko
jeliui, ryškina mūsų visuome
nines problemas; Juozas Liepinis 
aiškina Anglijos laikyseną Pa
baltijo valstybių atžvilgiu po 
antrojo pasaulinio karo.

Tame pačiame apžvalgų sky
riuje recenzuojamos penkios 
knygos. Vytautas A. Jonynas 
apibūdina Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinį “Vilties ledinė 
valtis”, Titas Alga — Eduardo 
Cinzo “Moną”, Alė Rūta—V. 
Alanto “Paversmius”, Marija 
Stankus-Saulaitė — Jono Zdanio 
eilių rinkinį “Voice on an Ant- 
hill” ir Aurelijos Balašaitienės 
noveles “Susitikimas pamary”.

Visas numeris iliustruotas 
dail. Aleksandro Marčiulionio 
skulptūrų ir piešinių nuotrau
komis.

Aidus jau trisdešimt ketvirtus 
metus leidžia pranciškonai. Re
daguoja Leonardas Andriekus. 
Išeina kas* du mėnesiai 80 psl. 
didelio formato leidiniu. Metinė 
prenumerata 15 dol. Adresas: 
Aidai, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

A.K.

vaus 40 šalių.
Federacijos steigėjai, kaip ir 

kongreso bei parodos organi
zatoriai, yra prancūzai.

Vilniaus sukaktuvinis meda
lis buvo išleistos 1979 metais, 
atžymint Vilniaus universiteto 
įkūrimo 400 metų sukaktį. Jį iš
leido Akademinio Skautų Sąjū
džio ir Filisterių Skautų Sąjun
gos Los Angeles skyrius. Jie tom 
reikalui buvo sudarę specialų 
komitetą. Medalis buVo iš
platintos su dideliu pasisekimu.

Lidija Šimkutė — PRISIMI
NIMŲ INKARAI. Išleido Algi
manto Mackaus Knygų Leidimo 
Fondas. Chicago. 1982. Tiražas 
500. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė. Kietais viršeliais. 80 psl. 
Kaina 6 doL

Autorė anksčiau (1978) rodėsi 
su eilėraščių rinkiniu “Antrasis 
ilgesys”. Tuomet jos eilėraščius 
vertinom kaip bandymus. Dabar 
jau regim ją lyg ir išsukusią 
iš bandymų kelio, save lyg ir su
radusią, bet savo veidu likusią 
tokią pat Cituojam jos eilėraštį 
“Nežinia”:

Diena, prasidėjusi vaikų 
klegesy,

Suskilo beviltiškame vakare.

Palikau siauras gatves, 
liūdną saulėleidį, 
apskurusį mėnulį.

Seku netinią, alkį, 
pavojų.

Imk peilį.
Atpjauk man riekę laiko.
Noriu maitinančios dienos 
Ii tavo ranku.

Judith Namztlas — A 
WANDERER’S REFLEC- 
TIONS. Antroji pataisyta laida. 
Išleido Dorrance & Company, 
Incorporated. Bryn Mawr, Penn- 
sylvania. 1982. Viršelį piešė 
Donya Melanson. 154 psl. Kaina 
4.95 dol.

Tai atsiminimų knyga anglų 
kalba, kurios autorė yra žydė, 
kilusi iš Lietuvos. Knygos viršely 
trumpai nusakytas jos turinys. 
Čia pateikiam jo vertimą:

“Vieną 1915 metų gegužės 
mėnesio rytą jaunutė Judita sto
vėjo prie lango, klausydamasi 
gatvėj griaudžiančios vokiečių 
artilerijos ir vėliau^- naktį, stebė
dami liepsnojantį tiltą per'Ven
tos upę. Auštant sekančiam ry
tui, šeima, keliais lagaminais bei 
ryšuliais nešina^atsisveikino su 
savo namais Papilėj, gražiame 
Lietuvos miestely. Tada autorė 
negalėjo žinoti, kad tai buvo tik 
pirma grandis įvykių, kurie ją ir 
jos šeimą nubloškė į Centrinę 
Rusiją; taip pat negalėjo žinoti, 
kad keleliais metais vėliau ji 
ir jos dvi mažos seserys vieną 
dieną traukinių stoty Papilėj 
atsisveikins su savo tėvais. Jos 
iškeliavo į Liepoją, Latvijoj, o iš 
ten laivu išplaukė į naują gy
venimą Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.”

Autorė su simpatija kalba apie 
Lietuvą. Papilę ji vadina Popila, 
o Mažeikius — Muzzeikai.

Knyga lengvai skaitoma ir 
įdomi.

ČIKAGOS JAUNIMO CENT
RAS. 1957-1982. Redakcinė ko
misija: kun. Vaclovas Gutauskas, 
SJ, Birutė Jasaitienė, Irena 
Kriaučeliūnienė, Česlovas Grin- 
cevičius. Laužymas: kun. Anta
nas Saulaitis, SJ. Meninė prie
žiūra: Petras Aleksa. Išleido Jau
nimo Centras. Čikaga, 1982. 
Spaudė Draugo spaustuvė. Gau
siai iliustruota įvairių fotografų 
nuotraukomis. Didelio formato. 
88 psl.

Kas tas Jaunimo Centras, per
nai minėjęs savo veiklos 25 
metų sukaktį? Į tai gražiai savo 
sveikinime atsako vysk Vincen
tas Brizgys: 

“Ateityje, kas tuo domėsis, 
Jaunimo Centro Kroniką skaitys 
su didesniu pasigėrėjimu negu 
gražiausią apysaką. Ir dabar, 
žvelgiantį visą pastotų komplek
są, prisimenant tik bendrus jų 
kilmės ir vystymosi bruožus, yra 
kuo pasidžiaugti ir pasimokyti. 
Mūsų lietuviai T.T. Jėzuitai pir
miau susirūpino patalpomis įmi
nimo lietuviškam švietimui ir 
auklėjimui negu pastoge sau.

Gi tai, kas iki šiol vyko vi
duje, galima drąsiai aptarti, kad 
ne tik už Lietuvos, bet ir Lie
tuvoje lietuviai neturi antros 
vietos, kuri galėtų lygintis su 
veikla ir gyvenimu, vykstančiu 
Jaunimo Centre. Dieve, padėk, 
kad ir ateitis būtų panaši.”
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1983. vakario 16 JAV senate Feighan (R-Ohiel .<$r|stopher 
įvyko Lietuvos nepriklausomy- ' H. Smith (R-N.J^, Norman F. 
bės šventės iškilmės. Dešimt se- L^nt (R - N .Y. .. Robert A Roe (R- 
natorių prabilo: Charles H. Per- N.J;), Thomas CoroorUn (R-Ill.), 
cy (R-Ill.), Strom Thurmond (D? panele Bobbi Fiedler (R-Cal.) 
S.C.), - Robert Dole (R-Kans.), ponia Marjorie Holt (R - Md.), 
Paul E. Tsongas (D-Mass.), John John E, Porte* (R-Ill.), C.W. 
Heinz (R-P*-)» Frank R. Lauten- BUi Young(R-Fla-k GTėnn M.
berg (D-N.J.), Claibome PelI (D- 
R.L), Richard G. Lugar (R-Ind.J, 
David Pryor (D-Ark.), ir Ed- 
ward Zorinsky (D-Nebr.).

Kiti senatoriai įtraukė savo 
pareiškimus raštu į vasario 16 
Congressional Record priedą. Jų 
buvo šeši: AlanJ. Dixon (Dili.), 
Paul Hawkins (R-FIa.), Chris- 
topher J. Dodd (D-Conn.), Carl 
Levin (D. Mich.), John Glenn (D 
Ohio) ir Lowell P. Weicker, Jr. 
(R-Conn.).

Kai kurie kongresmanai kalbė
jo anksčiau: Robert Garcia (D- 
N.Y.), Jim Courter (R-N.J.), Mar- 
ty Russo (Dili.), Frank Harri- 
son (D.-Pa.) ir Bruce A. Mor- 
rison (D-Conn.).

Pagrindinis minėjimas JAV 
atstovų rūmuose įvyko vasario 
17. Prabilo ar raštus įteikė 50 
kon grės manų: Frank Annunzio 
(D-IU.), Robert H. Michel (R.- 
111), Sander Levin (D-Mich.), 
Joseph M. Gaydos (D-Pa.), Wil- 
liam J. Hughes (D-N.T.), ponia 
Katie Hali (D-Ind.), Don 
Ritter (R - Pa.). Bob 
Livingston (R-La.), Jim Moody 
(D-Wis.), Brian J. Donnelly (D 
Mass.), ponia Cardiss Cellins (D- 
111.), Richard L. Ottinger (D. 
N. Y.), William S. Broomfield (R.- 
Mich.), Dan Lungren (R-Cal.), 
Larry J. Winn (R-Kan.), Denniss
E. Eckart (D-Ohio), Joseph P. 
Addabbo (DN.Y.), James J. 

Howard (D-N.J.), VVilliam
F. C linge r, Jr. (R -Pa.),

WATERBURY, CONN.
LB susirinkimas

Lietuvių Bendruomenės Wa- 
terburio apylinkės metinis susi- 

_ o - - , j-- , — ___ ,, rinkimas įvyks kovo 27, sekma- 
Bemard J. Dwyer (D - N.J.), ' dienį, 3 vai. popiet Šv. Juoza- 
Dante Fascell (D - Fla.), Cle- 
ment J. Zablocki (D - Wis.), Wil- 
liam R. Ratchford (D-Conn.), 
Robert Lagomarsino (R-Cal.), 
John D. Dingell (DJdich.), Tho- 
mas J. BWey, Jr. (R-Va.), Edwin 
B. Forsythe (R-N.J.), Richard J. 
Durbin (R-Ill.), Edward P.

KADA IR KUR VYKS 
PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS

Daug kas klausia apie Pasau
lio Lietuvių Dienų renginius, į- 
vyksiančius Chicagoj birželio 
gale ir liepos pradžioj. Čia pa
teikiame pagrindinių renginių

Birž. 21 - liepos 8 — jaunų
jų dailininkų meno paroda 
Schod of Architecture and Ur
ban Design, Illinois Universite
te.

Birž. 21 — liepos 9 — dail. 
Domšaičio paroda “Galerijos” 
patalpose.

Birž. 25 — PLD literatūros va
karas Jaunimo Centre.

Birž. 25 - liepos 5 — PLD 
lietuvių dailininkų paroda Jauni
mo Centre.

Birž. 26 — PLD atidarymo 
mišios švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioj. PLD atidary
mo pamaldos Lietuvių Tėviškės 
parapijos bažnyčioj. PLD susipa
žinimo vakaras Jaunimo Centre.

Birž. 26-30 — PLB seimas 
Jaunimo Centre.

Birž. 26 — liepos 2 — PLD 
sporto žaidynės Illinois Univer
sitete.

Birž. 26 - liepos 4 — “Auš
ros” šimtmečio paroda Jaunimo 
Centre. PLD tautodailės paroda.

Birž. 27 — PLD liaudies dainų

II Pasaulio Lietuvių Dienų Lėšų Telkimo Komitetas 
prašo JAV LB apylinkių pirminlnkua prisiųsti prašytas 
pinigų sumas Ir aukų lapus Bei kovo m. 2S dienos. II 
PLD leidinyje bus skelbiamos JAV LB apylinkės, ją 
sutelktos sumos Ir sukopusią 50 doL ar daugiau pavar
dės, jslgu vist Informacfa bus patelkta M kąvo 2$ d. 
Aukos gautos po kovo 2S-tos PLD lokfinyjo nsbus skel
biamos, tačiau vėliau jos bus paskelbtos "Pasaulio 
Lietuvyje**. PASTABA. Kovo 20-tą aukas Ir auką są
rašus komitetas turi turėti savo rankose, todėl prašome 
Juos Išeląstl kalias dienas anksčiau. Aukas Ir. auką 
Iadus ora&onM siusti:

The Sscond Ltthuanian WorM Festival, Ine.
5020 to. Clarsmont Avė.
Chicago, IL $003$

Anderson (D-Cal.), Geraldine A 
Ferraro (D-N.Y.), Frank J. Gua- 
rini(DN.J.), RobertG. Torricel- 
li (D-N.J.), ponia Nancy L. John- , 
son (R-Conn.),... James F. Sen- 
senbrenner, Jr. (R - Wis.), Frank 
Horton (R - N.Y,), William D. 
Ford (D-Mich.k Joe Moakley D 
Mass.), William O. Lipinski (D- 
111.), Tom Lewis (R.Fla), Ha- 
milton Fish, Jr. (R-N.Y.) ir 
Mario Biaggi (D-N.Y.).

Po vasario 17 dar 11 kong- 
resmanų įsijungė į viešą minė
jimą su savo kalbomis ar raš
tais: James J. Florio (D— N.J.), 
Gus Yatron (D-Pa.), Raymond J. 
McGrath (R-N.Y.), Samuel S. 
Stratton (D-N.Y.), Mark D. Sil- 
jander (R-Mich.), Hal Daub (R- 
Neb.), Henry J. Hyde (R-Ill.), 
Daniel B. Crane (R-Ill.), Wil- 
liam J. Coyne (D-Pa.) , Benja- 
min A. Gilman (R-N.Y.) ir Geor
ge W. Gekas (R. - Pa.)

Tie 82 JAV kongreso nariai 
atstovavo 20 valstybių. Iš 16 
senatorių 10 buvo demokratai, o 
6 respublikonai. Atstovų rū
muose lygus skaičius demokratų 
ir respublikonų kalbėjo Lietuvos 
nepriklausomybės šventės te
momis (t.y., po 33).

po mokyklos susirinkimų kam
bary, I a., 29 John St.

Darbotvarkėj valdybos meti
nės veiklos apžvalga, kontrolės 
komisijos pranešimas, valdybos 
sąstato papildymas, atstovų į 
apygardos suvažiavimą išrinki
mas ir ateities veiklos pramaty- 
mas.

vakaras Chicago Cultural 
Center.

Birž. 27 - liepos 4 — Lie
tuvos žemėlapių paroda Bal- 
zeko lietuvių kultūros.muziejuj.

Birž. 29 — Clevelando vyrų 
okteto Tconcertas Tautiniuose 
namuose.

Birž. 28-30 — Antro Kaimo sa
tyros pastatymai Playhouse salėj.

Birž. 29 — PLD filmų vakaras 
Jaunimo Centre.

Liepos 1 — “I Lituani” operos 
pastatymas Auditorium Teat
re. Jaunimo kongreso atidarymas 
Illinois Universitete.

Liepos 2 -— Jaunųjų talentų 
vakaras ir sporto žaidynių trofė
jų įteikimas.

Liepos 3 — PLD uždarymo 
mišios Quigley seminarijoj. 
PLD uždarymo pamaldos Lie
tuvių Tėviškės parapijos bažny
čioj. Dainų šventė Illinois Uni
versitete. PLD uždarymo ban
ketas.

Liepos 4 — Dariaus-Girėno 
transatlantinio skrydžio 50 metų 
sukakties minėjimas Marųuette 
Parke.

Informacijas apie Pasaulio 
Lietuvių Dienos įvykius ir kaip 
ten patekti (kelionių ir viešbu
čių reikalai) teikia agentūra Vy
tis. Telef. 769-3300.

-■'■■.I'- ■■ -I

Allegheny apskrityje (county) buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybės savaitė nuo vasario 
14 iki 19. Ta proga pirm. Thom Foerster išleido proklamaciją, kurią įteikė lietuvių 
delegacijai. Iš k. Mr. Ponce, Ms. McCloskey, Ms. Joyce Bumelis, Ms. Milius, Ms. Patty 
Bumelis, Ms. Barkus ir Mr. Rozger. / ’

STUDENTŲ ATEITININKŲ VEIKLA

New Yorko studentų ateiti
ninkų draugovė vėl gyvuoja. Po 
daug metų pertraukos studentai 
ateitininkai vėl susibūrė ir jau 
pradėjo veikti. Draugovę sudaro 
ne tik New Yorke gyve
ną ar studijuoją, bet taip pat 
ir Connecticute, New Jersey ir 
kitur. Tikime, kad dar daugiau 
akademinio jaunimo prisidės ne 
tik iš New Yorko, bet ir iš aplin
kinių valstybių.

Kovo 7 įvyko draugovės pir
ma iškyla. Susitikome Grand 
Central traukinių stotyje Man- 
hattane. Pirmiausia ėjom į Mo
dernaus meno muziejų. Ten ap
žiūrėjom įvairius eksponatus. 
Matėm paveikslus, tapytus įvai-

Šiame muziejuje praleidome 
keletą valandų, stebėdami pa
veikslus ir diskutuodami. Toliau 
važiavome į Hayden Planatariu- 
mą.

Planetarijume matėm filmą, 
pavadintą “Klajotojai naktyje 
— kelionė į planetas.”

Šitame filme rodė įvairias pla
netas, žvaigždes ir kaip žmo
gus ieško naujų gyvybių plačioje 
erdvėje. Be to, rodė, kaip buvo 
atliekami tyrinėjimai seniau ir 
dabar. Buvo labai įdomu, nes 

Sunny Hills lietuvių kolonijoj Rudojo specialius prožektorius 
- - — • — ir šviesas. Jų'paveikslą! apėmė

'visas to teatro gaubtas lubas. 
Kartais taip apšviesdavo, kad 
atrodydavo lyg nakties dangus, 
pilnas žvaigždžių.

Po filmo apžiūrėjome keletą 
eksponatų — iškimštų žvėrių. 
Jie buvo pastatyti įvairioje savo 
natūralioje aplinkoje. Visi eks
ponatai atrodė labai realiai. Bu
vo tikrai įdomu pasižiūrėti. Taip 
ir baigėm savo išvyką ir išsi
skirstėm važiuoti namo.

Iškylos metu daug matėm ir 
daug išmokom. Maloniai pra
leidom popietę su draugais ir 
draugėmis. Buvo proga atsipūs
ti nuo mokslo įtampos ir pa
bendrauti su lietuviais studen
tais, pasidalinti idėjomis ir min
timis. Mes manome, kad moky
tis reikia ne tik universitetuose, 
bet ir aplinkoje, ypač susipa
žįstant su menu, architektūra 
arba su erdvėmis. Be to, reikia 
padiskutuoti lietuviškais reika
lais. Aišku, svarbiausias mūsų 
tikslas yra, kad lietuviškas aka
deminis jaunimas turėtų progos 
susieiti, pabendrauti ir šių

SUN N Y HILLS, FLA.
H. Kačinsko sukaktys

Jau daugiau kaip treji metai 

gyvena Sofija ir Henrikas Ka
činskai. Šiam garbingam mūsų 
teatralui ir kultūros puoselėto
jui šiais metais suėjo 80 m. am 
žiaus ir 60 m. kultūrinio bei teat
ralinio darbo sukaktys. Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės narių 
susirinkime buvo sudarytas H. 
Kačinskui pagerbti komitetas. 
Į jį įeina Marytė Balčiūnienė, 
Elena Lukienė, Julija Cepu- 
kienė, Vytautas Balutis ir Jonas 
Zubavičius.

Pagerbimas įvyks kovo 27 ir 
prasidės pamaldomis. Po jų 
Community salėj bus meninė 
programa, kurią sutiko atlikti 
Prudencija Bičkienė, Irena Veb- 
laitienė, Julius Veblaitis, Alfon
sas Petrulis, Jurgis Blekaitis ir. 
Paulius Jurkus. Akomponuos 
Vilma Brazin. Salę dekoruos 
Paulius Jurkus.

Ne tik komitetas, bet ir visi 
Sunny Hills gyventojai kviečia 
tautiečius ir iš kitų kolonijų at
vykti, dalyvauti minėjime ir pa
sidžiaugti augančia nauja lietu
viška kolonija.

Į II PL DIENŲ uždarymo banketą, kuris įvyks liepos 3 d. 
Conrad Hllton viešbutyje, Chicagoje, bilietus prašoma įsigyti Iš anksto, 
nas vietų skaičius ribotas. Bilietų kainos — $27.50 suaugusiems, 
$20.00 jaunimui. Užsakymus siųsti kuo greičiau — Gifts Interna
tional (J. Vaznelio prekyba) 2501 W. 71 st St, Chicago, II. 60629, telef. 
312 471-1424. Čekius rašyti “Lithuanian World Festival, Ine.”

Simpleelegance...by Finnish design

ATOSTOGOS PRIE 
BALTIJOS 1983

KELIONĖS LIETUVON — GEGUŽĖ, BIRŽELIS, LIEPA, RUGPJOTIS

I
 IŠVYKSTAMA iš Ne* Yorko, Montreallo, Los Angeles ir Seattte erdviais Flnnair lėktuvais. 

Skrendama tiesiog | Hetskikį, plaukiama laivu į Taliną, važiuojama autobusu | Rygą, lėktuvu 
| Vilnių. Iš Vilniaus lėktuvu skrendama | Taliną.

MAŽESNĖS KELIONĖS: 10 naktų/11 dienų — S naktys Vinių j, 2 naktys Rygoj, 2 naktys Helsinky. 
Ii M«w Yorko ir Moatreallo S136&00-S1541.00. Iš Senute $1487.OO-$1692.00, Ii Los Angeles 
Si ILGESNĖS KELIONĖS: 14 nsktų/16 dienų: 5 naktys Vilniuj, 2 naktys Rygoj, 3 naktys 
TalM, 3 naktys Helsinky. II New Yorko Ir Montroąllo $1515.0M1723.00, Ii Seattlo $1649.00-$1854.00, 
Ii Loe Angeles $17ML0Ml966J0.

KAINOM IŠKAITOMA: visi vMglel, pofvellmsi, mokesčiai, pirmos klasės nakvynės HolslRky, 
Rygoj, TaHM Ir VNnkg, kasdien epžMrėjlmo programos (Islsva programa Helsinky), akskursloe | 
Kamą Ir Trakus. Kainos—mleganl dviem kambary. Lėktuvų kainos pagal “group 10 Apos”, galioju
siu tsss sausio i.

NUOLAIDOS padariusiam r0Bsrvac$6S prieš kovo 10.
DĖL INFORMACIJŲ kreipSe | Mophkni* Horton, Union Tours Ine., 6 Esat M Street 

Nėr Verk, N.Y. 10016. TeL 21$ OSMSOt

rių pasižymėjusių meninininkų, 
kaip Picasso, Gauguino bei kitų. 
Taip pat buvo nemaža fotogra
fijos galerija įvairiomis temo
mis: žmonės, gamta, architek
tūra. Taip pat galerija, skirta 
vėliausiai pastatytų dangorai
žių projektam. Buvo ne tik brai
žiniai, bet ir fotografijos, ir mo
deliai.

bei panašių tikslų siekti drauge. t 
Taip pat svarbu, kad lietuviš
kas akademinis jaunimas kaip 
grupė galėtų diskutuoti įvairius 
lietuviškus reikalus ir kad drau
ge kaip vienetas galėtų daly
vauti lietuviškoje veikloje.

Savo susirinkimuose taip pat 
diskutuosime savo pasirinktą
sias studijų šakas. Diskutuosime 
draugiškoje nuotaikoje.

Jei kurie kolegijų ar univer
sitetų studentai domėtųsi mūsų 
veikla, kviečiame atsilankyti į 
susirinkimą, susipažinti su mu
mis ir mūsų veikla. Kitas susi
rinkimas įvyks kovo 26, šeš
tadienį, pavakare. Informacijų 
reikalais skambinti Algiui Lu
koševičiui — 212 849-6083.

Mūsų pirmoji iškyla praėjo la
bai pakilioje ir draugiškoje nuo
taikoje. Tolimesnė veikla bus to
kia, kokią patys ją suplanuosi
me.

A.J.L.

BALTIMORE, MD
Lietuvių Namų dalininkų 

kepsnių balius vyko kovo 6 sa
vose patalpose. Po gerų pietų 
šokiam grojo puikus orkestras. 
Gausiai loterijai vadovavo Gor- 
donas Matulonis.

Daina, mišrus choras, Lietu
vių Namuose uoliai repetuoja ir 
ruošiasi koncertui, kuris įvyks 
balandžio 9 Lietuvių Namų di
džiojoj salėj.

Šv. Alfonso bažnyčioj kovo 
6 per 8:30 vai. mišias buvo ap
dovanotos 33 moterys ir jaunuo
lės ištikimybės dovanomis. Mi
šias aukojo sodaliečių dvasios 
vadas kun. A. Dranginis. Po mi
nių mokyklos salėj metinius 
pusryčius pagamino Šv. Vardo 
draugijos vyrai.

Jonas Zelinskis, pirmos kar
tos lietuvis, po ilgos ir sunkios 
ligos mirė kovo 4. Už jo sielą 
mišios aukotos Šv. Alfonso baž
nyčioj kovo 7. Palaidotas Holy 
Redeemer kapinėse. Nuliūdime 
liko žmona Viktorija, dukros 
Genė ir Elena, sūnus Jurgis ir 
eilė anūkų.

Jonas Obelinis

— Kanados Lietuvių Fondas 
1982 metus užbaigė su $590, 
643,55 įnašų k $63,120 pelno, 
kuris skiriamas lietuviškam 
švietimui, kultūrai ugdyti.

— Žurnalistui Juozui Prons- 
kui kovo 20 sueina 90 metų am
žiaus. IŠ liaudininkų frakcijos 
jis buvo Steigiamojo seimo, pas
kui Mažosios Lietuvos gelbėji
mo komiteto narys. Yra parašęs 
kelias knygas ir redagavęs kelis 
laikraščius Lietuvoj, Kanadoj ir 
JAV. Šiuo metu gyvena pas duk
rą Kanadoj.

— Washington, D.C., skautų 
Kaziuko mugė įvyks kovo 20.

— Washingtono lietuviam ga
vėnios rekolekcijos vyks kovo 
26-27 “Lietuvių misijos bažny
čioj” (Church of the Epiphany, 
2712 Dimbarton Avė., N.W.). 
Rekolekcijom vadovaus Tėv. Jo
nas Borevičius, SJ, iš Chicagos. 
Jam asistuos Tėv. dr. Tomas 
Žiūraitos, OP.

— Cleveland, Ohio, Ateities 
klubo metinis susirinkimas įvy
ko vasario 27. Į naują klubo 
valdybą išrinkti: Dana Čipkienė, 
dr. Eugenijus Šilgalis, Džiugas 
Staniškis, Albertas Sušinskas ir 
Kazė Vaičeliūnienė. Jų pirmas 
rūpestis — metinė ateitininkų 
šeimos šventė, kuri įvyks balan
džio 30 — gegužės 1.

— Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, 
OP, Washington, D.C., kovo 7- 
19 bus išvykęs į New Jersey 
valstybės Bayonnę, Elizabethą 
ir Newarką. Kovo 20 jis bus su
grįžęs į Washingtoną.

— Spaudos balius, rengiamas 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
centro valdybos, bus spalio 1 
Chicagoj, Jaunimo Centro di
džiojoj salėj. Baliaus metu bus į- 
teiktos jauniesiem spaudos 
bendradarbiam Dr. Daužvardžio 
fondo premijos.

— Cleveland, Ohio, leidžia
mas ir plačiai skaitomas mėne
sinis iliustruotas žurnalas “Cle
veland Magazine” (148 puslapių) 
vasario numery paskelbė sąrašą 
100 įtakingiausių Clevelando 
moterų. Jų tarpe yra ir Graži
na Kudirkienė. Ta atranka buvo 
padaryta po ilgų pasitarimų, 
apklausinėjimų daugybės 
vyrų ir moterų, politikos, teisės, 
švietimo, religijos, medicinos ir 
kitų sričių žinovų.

— Worcester, Mass., LB apy
linkės valdyba, įvertindama 
Darbininko talką, atsiuntė 25 
dol. auką su gražiais sveikini
mais ir linkėjimais. Nuoširdus 
ačiū.

— Detroit, Mich., Lietuvių 
Bendruomenės darbų rėmėjos 
Petronėlės Pąjaujienės iniciaty- 

- va suorganizuotas pyragų kepi
mas ir išpardavimas, kurio pel
nas skirtas lietuviškai spaudai. 
Iš viso surinkta per 150 dol. 
Darbininkui paskirta 20 dol. 
Jonas Urbonas, Detroito LB 
apylinkės valdybos pirmininkas, 
ir Darbininko administracija 
dėkoja Petronėlei Pajaujienei ir 
jos talkininkėm Gražinai Urbo
nienei, Elvitai Idzelienei, Daliai 
Raddenei ir p. Leparskienei už 
pyragų kepimą ir talką.

— Hartford, Conn., LKV Są
jungos Ramovės skyrius meti
niame susirinkime vasario 27 
nutarė paremti Darbininką 15 
dol. auka. Nuoširdus ačiū už 
spaudos talkos įvertinimą.

— Naqjt lMroiniii*o skaityto* 
jai: R. Trakimavičius, Worcester, 
A. Žvirblis, Philadėlphia, Pa. 
Užsakė kitiem: R. Trakimavičius 
Woroeater, Maaš. — P. Prakštis, 
Worcester, Mass., S.G. Girard, 
Phoeūis, Ariz. — D. Nichols, 
Phoenta, Ariz. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Naujiem skaitytojam Dar
bininko prenumerata pirmiem 
metam tik 1S dol. Atnaujinantį 
— visiem 15 dol. metam.
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1983 m. vasario mėn. (natai:
Santrumpos: atm. įn. — atmi

nimo įnašas, pavardė po dvitaš
kio — įamžintojas, pad. — padi
dino, įm. — įmokėjo, atst. — at
stovauja, asm. — asmuo, įgal.— 
įgaliotinis, suma po pavardės — 
įnašų iš viso, kand. — kandida
tas.

1 x $5.19 — Bartash John 
palikimas $11,976.54.

1 x $20.00 — JAV LB Wau- 
kegano apylinkė, Jerominskas 
Antanas atm. įn., atst. Kavaliū- 
nienė A. $3,240.

1 x $21.00 — Ivaška Paul ir 
Joanna $200.

1 x $25.00 — Vaišnys Juozas 
R. ir Elona M. $250.

1 x $35.00 — Kuncaitis inž. 
Juozas ir Elena $370.

1 x $50.00 — Dainys Vladas 
$450.

8 x $100.00 — Antanaitis Al
girdas ir Auksė $1,000; JAV LB 
Floridos Auksinio kranto apyl. 
atst. inž. Pranas Urbutis $500; 
Jakutis Jurgis atm. įn.: Bužė- 
nas Mečys, $100; Maurukas Ka- 
zimiras atm. įn.: Maurukienė 
Stasė, $300; Neu Harry ir Leo
nidą $100; Petkus Thomas 
$100; Petrauskas Juozas ir Sa
lomėja $300; Varnelis Apolina
ras ir Jadvyga, $1,600.

1 x $105.00 — Eringis Ka
zys Sr., atm. įn. įm. 6 asm. atst. 
Eringis Edvardas $105.

1 x $150.00 — Repeikienė 
Grasilda atm. įn.: Kremeris Bro
nė 150.

1 x $200.00 — Grigaitienė 
Ieva (mirusi) ir Grigaitis Jonas 
$400.

1 x $245.00.—’ Jasaitienė Lai

ma atm. įn. atst Jasaitis S. įm. 
Karna. $245.

I X $275.00 — Guntulis Jus
tinas ir Antanina atm. įn. atst 
R.S. Guntulis, įm. 26 asm. $581.

1 x $390.00 — Kliocė Bronius 
(miręs) ir Antonija, įm. Kačins
kas Leonas ir Elena $25, Ker
nius Albinas ir Angelė $25, Kin
durys A. ir O. $25. Floridos 
Liet Klubas St Petersburge $25 
ir 26 kiti asm., $980.

1 x $400.00 — Garbenienė 
Eleonora atm. įn.: Garbenis 
Vladas $1,000.

1 x $409.37 — Šimkus Stasys, 
$4,879.86.

2 x $500.00 — KriščiOnas Mo
tiejus, Sibiro kankinys atm. įn.: 
KriščiOnas Felix ir Marija, $500; 
Ruškys Adolfas, Sibiro kankinys 
atm. įn.: KriščiOnas Felix ir Ma
rija $500.

2 x $1,000.00 — Dymšienė 
Marija Vasario 16 proga, $1,000; 
Garbenytė Audronė atm. įn.: 
Garbenis Vladas $1,000.

1 x $10,000.00 — Shallna An
tanas adv. Lietuvos garbės kon
sulas atm. įn.: Susanne Shallna 
$11,740.

Iš viso 27 — $16,130.56.
Lietuvių Fondas įžengė į tre

čią milijoną ir pagrindinis kapi
talas 1983.1128 pasiekė $2,456, 
606.77. Gautomis palūkanomis 
parėmė meną, lietuvišką švie
timą, kultūrą ir jaunimą 
$1,028.650.

Palikimai sudaro svarbią Lie
tuvių Fondo kapitalo dalį. 1983. 
11.28 palikimais gauta $650, 
423.81.

Sudarykime testamentus ir 
bent dalį turto palikime .Lietu-

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį,

įvairius patarnavimus ar šiaip 
«pa»dą parėmę:

20 dol. — E. Petuohovas, Lin
dėti, N.J. I

17 doL — M. Erčius, Little 
Neck, N.Y.

Po 15 dol. — M. Jason, Green- 
wich, Conn., G. Bielskus, Light- 
house Point, Fla.

8 dol. — L. Kurkulis, Roches- 
ter, N.Y.

Po 5 dol. —S. Marles, Lon-

vių Fondui. Testamente įrašyki
me šį tikslų pavadinimą:

“LTTflUANIAN FOUNDA
TION, A NOT-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT ILLINOIS COR
PORATION, 2422 W. MAR- 
QUETTE ROAD, CHICACO, 
IL 60629”

Visi statykime Lietuvių Fon
dą, nes gautomis palūkanomis 
remiamas lietuvybės išlaikymas.

DARIAUS IR 
GIRĖNO 

SUKAKTUVINIS 
KALENDORIUS

50 m. skrydžio 
jubiliejus

14 Inč. pločio ir 
22 Inč. ilgio 

Tinkamas įrėminti 
Su persiuntimu 5.50 dol.

Gsunama 
Darbininko 

administracijoj

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, trumpelės ir akordeono pa
lyda. Kainą.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

ąueuil, Que.» V. Vardys, Nor
mas, O9da.? B. Naras, Shrews- 
bury, Mass., A. Barius, Bridge- 
port, Conn., T. Slye, Ozone Park, 
N.Y., J. Krasniskas, Worcester, 
Mass., O. Kašėta, Brockton, 
Mass., V. Palūnas, Akron, Ohio, 
K. Lietuvninkas, Worcester, 
Mass., R. Zatoom, Ramsey, N.J., 
A. Mažiulis, So. Boston, Mass., 
F. Redikis, Woodhaven, N.Y., 
A. Martinėnas, Wallingford, 
Conn., D. Kiršonis, New York, 
N.Y., P. Pulminskas, Bėockton, 
Mass., R. Girnius, Westford, 
Mass., J. Skladaitis, Philadel- 
phia, Pa., A. Gailiųšis, Phila- 
delphia, Pa., V. Šimkevičius, 
Chiregn, III., R. Surma, Phila- 
delphia, Pa.

Po 3 dol. — J. Vileniškis, 
Australija, V. Račiūnas, Chicago, 
III., P. Petrauskas, Shrewsbury, 
Mass., V. Jankus, Delran, N.J.

Po 2 dol. — A. Stulga, Cin- 
cinnati, Ohio, A. Jankauskaitė, 
Chicago, III.

Po 2 dol. — R. Bagdonas, Or- 
mond Beach, Fla., J. Pupinin- 
kas, St Petersburg Beach, Fla., 
V. Kiaunė, Easton, Pa., J. Urbai- 
tis, Kane, Pa., K. Kaminskas, 
Portland, Oreg., P. Puidokas, 
Rochester, N.Y., U. Bradūnas, 
Waterbury, Conn., B. Vilčinskas, 
New Britam, Conn., G. Valiu
lis, Waterbury, Conn., J. Krali- 
kauskas, Islington, Ont., I. Pečiu- 
kevičius, Nashua, N.H., M. Sa
vickas, Nashua, N.H., I. Tamo
šiūnas, Belmont, Calif., J. Spi- 
rauskas, Glendale, Calif., Z. Ra
tas, Merrick, N.Y., V. Romaška, 
Staten Island, N.Y., A. Ramonas, 
Brooklyn, N.Y., K. Matonis, 
Ocean, N.J., A. Skruzdys, Fort 
Plain, N.Y., V. Prižgintas, Los 
Angeles, Calif., P. Dulskis, Met- 
huen, Mass., J. Sakaitis, Wor- 
cester, Mass., E. Abelkienė, Put- 
nam, Conn., E. Juozapaitis, 
Amsterdam, N.Y., V. Bukauskas, 
Hyde Park, Mass.

Po 2 dol. — W. Jasinskas, 
Woodhaven, N.Y., J. Vaitkūnas, 
Canton, Mass., kun. C. Širvai
tis, Holland, Pa., I. Maladra, 
Moorestown, N.J., C. Drazdaus- 
kas, Moscovv, Pa.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

Savo vaikams, kurie, baigę 
mokslus, išsikelia gyventi į kitus 
miestus'užprenumeruok Darbi
ninką. Tai bus jiems geriausia 
dovana.

BnnKBvmmi

ALFRCD W. ARCM8ALO P«£ SI DENY

South Boston 
Savings Bank

ALHAYS THt LEADEH"

AMBER HARVEST
Fresh fruits and vegetables 

PARDUOTUVĖ

Galima gauti skanios, rupios, lietuviškos sveikatos 
duonos iš Bruno’s kepyklos Chicagoj.

Užsakomi vaisių krepšiai visom progom.
Iki malonaus pasimatymo!

110-21 Jamaica Avė. Atidarą nuo 8 Iki 7 vai.
(kampas 111 St.) nuo pirmadienio
847-9225 iki šeštadienio

LITHUANIAN COOKERY
(In Engllsh,316 pages, prlce 8 dol.)

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastininiu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 

*" dol. Darbininkas, 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanlan Cookery” už 8. dol. Persiuntimas- 
Postage 50 c.

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

Numeris, gatvė ............................................................. .........................

Miestas-, valstija, Zip ............................................................................

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

Custom mede fur and sheep- 
skin coats and other leathsr 
goods. The lowest prices in 
neighborhood. Ūse our lay- 
away pten.

ALEX SHEEPSKIN AND FUR CO. 
79-03 JAMAICA AVĖ.
WOODHAVEN, N.Y. 11421 
TEL. 212 296-1182

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1983 metam

Vardas Ir pavardė............ .......................  „..........

Adresas -------------------------- ------------------------------------------------

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius motus 
kainuoja tik 12 dol. Visiem kitiem prenumerata —18 dol 
metam.

Siunčiu už prenumeratų $..........
Už kalendorių $...........
Spaudai paremti A------

dol. Leonas Baltrus — arijos ir 
dainos. Kaina 8 dol. Aras...toli 
nuo tėvynės — Toronto vyrų 
choro dainos. Kaina 10 dol. 
Nerija — Clevelarido 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.

A DEXTER PARK 
M PHARMACY 

Wm. Anastatf, B. B. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cer. 77th ėtreat) 
Weedhavwi, N.Y. 114X1

- WB DKUVKR
296-4130

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

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

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YOBKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 

mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite - įsitikinsite!

N«w Yorke: 1654 2nd Ava. (85-86 St) — TR S-3047 
RWgawoode: 56-64 MyrUa Avenua — VA 1-7068 
Ąstorlioia: 6toinway Street — AS 4-3210
Herai Park, U-i . 260-17 HMeMe Avė. — 343-61T6

Rvatilnga: 41-06

13 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 13
nanuet, N.Y, Nanuet Maė Shopplng Cent, 

RoutiSS —TeL 814 623-4265
Farmlngtofl, conn: Kana and Frltz Deli 

270 Ftrmlngton Avė. — 203-677-7000
Danbury, Coml: Denbury Oourmet, 296 Main St — 

TeL: 2» 744-0857
Ncreood, Mase.: Meat and Wurathaue—101 Central StHl 5-2552

Tai: 201 785-0642

Sparčiai auganti milijoninė

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

Yra geriausia ir patogiausia bankinė įstaiga 
visiems lietuviams.

KASA už paprastas taupymo sąskaitas moka 9%
Už IRA pensijų indėlius KASA šiuo metu moka 11%
Už didelius ir mažus certifikatus KASA moka kiek galinu aukščiausius procentus.
Visiems taupytojams KASA lengvomis sąlygomis suteilcu visų rūšių paskolas.

“KABA priima švunčlų ar atostogų plano taupymo Indėlius Ir už juos taip pat moka 
9% DaKMumu” •

— KIEKVIENO ASMENS INDELIAI KASOJE APDRAUSTI IKI 100,000 DOI-----
KASOS {staiga veikia savaitės dienomis nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. vakaro, o penktadieniais

KASOS adresas! 86-01 U4th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 
Telefonas: (212) 441-6799

KASA kviečia visus Jungtis į lietuvišką taupymo įstaigą.

i
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DARBINM1O KĄ MATYSIME DAIL. Č. JANUŠO PARODOJE?

NEW

YORKE

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

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
kovo 19 ir 20, šeštadienį ir sek
madienį, dail. Česlovo Janušo 
sukaktuvinė paroda ir pagerbi
mo banketas.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, Brooklyno pranciškonų 
vienuolyno viršininkas, išvyks
ta į kitus miestus ir vadovaus 
gavėnios dvasiniam susitelki
mui — kovo 19 ir 20 Sv. And
riejaus parapijoje Philadelphi- 
joje, gi kovo 28-30 Dievo Moti
nos parapijoje Clevelande.

Balfo šimtojo skyriaus susirin
kimas buvo vasario 27 Kultū
ros Židinyje. Į naują valdybą 
išrinkti šie asmenys: Vincas 
Padvarietis, Antanas Pumputis, 
Jadvyga Kregždienė, Eugenija 
Karpiūtė, Regina Ridikienė. 
Naujoji valdyba praneša, kad 
metinė madų paroda, kuri buvo 
rengiama pavasarį gegužės mė
nesį, dabar dėl susidėjusių ap
linkybių nukeliama į vėlesnį lai
ką.

Praėjusį savaitgalį Kultūros 
Židiny kovo 12, šeštadienį, įvy
ko A. Balašaitienės knygos “Su
sitikimas pamary” pristatymas, 
gi kovo 13, sekmadienį, Lietuvių 
Tautodailės Institutas surengė 
dail. A. Tamošaičio knygos 
“Lithuanian Easter Eggs” suti
kimą, jo paskaitą ir filmo de
monstravimą. Apie visa tai bus 
parašyta vėliau.

Kazys Algenis, savanoris-kū- 
rėjas, sunkiai serga ir nuo kovo 
8 guli ' Terra ligoninėje Ja- 
maicoje, L.I.

Apreiškimo parapijos choro 
komunijos pusryčiai bus kovo 
20, šį sekmadienį. Dalyvauja 
choro nariai ir jų šeimos.

New Yorko Lietuvių Atletų 
Klubas sparčiai ruošiasi Pasaulio 
Lietuvių žaidynėm birželio gale, 
ir liepos pradžioje Chicagoj. Ža
da vykti apie 60 sportininkų, jų 
tarpe keletą iškilių sportininkų. 
Krepšininkas Ričardas Šimkus, 
per paskutinius 4 metus nega
lėjęs už LAK žaisti, nes žaidė 
centro puolėju už Princetono 
universitetą, vyks į Chicagą ir, 
be abejo, labai sustiprins LAK 
vyrų krepšinio komandą. Vyksta 
taip pat žymi lauko teniso žai
dėja Rima Jasaitytė, šiuo metu 
gal būt pati iškiliausia lietuvai
tė lauko tenise. Žaidynėm ruo
šiamasi žaidžiant savo tarpe, o 
taip pat su kaimynais. Kovo 27, 
sekmadienį, Kultūros Židinyje, 
Brooklyne, LAK krepšininkai ir 
tinklinio žaidėjos turės progos 
pasirungti su vietos latvių ir es
tų komandomis. LAK vyrų krep
šinio komandoj, čia žais ir R. 
Šimkus. Visuomenė kviečiama 
atsilankyti. Įėjimas nemokamas.

(N. Y., N.J. ir Conn.). Apakinus.

parapijos choro religiniame koncerte kovo 27. B k. David 
Sehneck, Davė Loyd, Dale Tusią Drew Lowery — vadovas 
ir Ron Canon.

341 HIGHLAND BLVO. 
BROOKLYN, N.Y. 11MZ

Už *4L Teodorų šlepetienę 
mišios bus aukojamos kovo 26, 
šeštadienį, 9 v.r. pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje. Kvie
čiami dalyvauti velionės drau
gai ir pažįstami. Mišias užprašė 
Pasaulio Katalikių Organizacijų 
Sąjungos valdyba ir Kat. Moterų 
Kultūros draugija.

Premijų šventė — laureatų pa
gerbimas rengiama gegužės 14 
Kultūros Židinyje. Rengia JAV 
LB Kultūros Taryba, globoja 
LB New Yorko apygarda. Tokios 
šventės anksčiau buvo sureng
tos Clevelande ir Detroite.

RELIGINIAI KONCERTAI 
APREIŠKIMO BAŽNYČIOJ

1979 balandžio 9 Apreiški
mo parapijos bažnyčioje įvyko 
religinis koncertas, kuris dauge
liui atrodė neįmanomas. Po kon
certo dalyviai išsiskirstė pakilioj 
nuotaikoj, be jokių abejonių, 
kad koncertas buvo atliktas 
tiksliai ir sklandžiai. Aiškiai 
jautėsi choristų užsidegimas ir 
pasiryžimas atlikti koncertą to
bulai. Tas užsiangažavimas ir 
entuziazmas atsispindėjo 
dramatiniuose perėjimuose ir 
subtyliuose niuansuose.

Tais metais dvidešimt trijų 
asmenų Apreiškimo parapijos 
choras, vedamas naujo jauno di
rigento Viktoro Ralio, atliko 
Rossini Stabat Mater.

Nuo to laiko praėjo 4 metai. 
Choras dabar padvigubėjo. Jis 
atliko eilę programų ir nemaža 
koncertų. Parinktoje muzikoje 
vis ieškoma įvairumo ir aukšto 
lygio. Jo repertuare dabar ran
dame Verdi Reguiem ir gerą 
dalį Brahmso Reguiem. Tai 
stambūs veikalai, kuriuos ne
lengva išmokti ir atlikti, bet 
choras tą medžiagą yra įveikęs 
su pasigėrėtinais rezultatais.

Tai padarė talentingas ir 
energingas muzikas Viktoras 
Ralys. Nėra lengva perimti ži
nomo muziko vietą. Nėra lengva 
įsigyti choristų pasitikėjimą, o

Apreiškimo parapijoj gavėnios 
rekolekcijos vyks kovo 24-27. 
Rekolekcijom vadovaus Tėv. dr. 
Viktoras Rimšelis, MIC, lietuvių 
marijonų provincijolas.

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 19, šį šeštadienį, 1:30 vai. 
popiet New Yorko laiku bus 
transliuojama R. Strauss opera 
“Der Rosenkavalier”. Pagrindi
niai solistai: Tatiana Troyanos, 
Kiri Te Kanawa, Judith Blegen, 
Giuliano Ciannella. Diriguoja 
James Levine. Kovo 26, kitą 
šeštadienį, 1 vai. popiet bus 
transliuojama G. Verdi opera 
“Don Čado” su Freni, Bumbry, 
Domingo, Ghiaurov.

Dail. Česlovas Janušas eilę 
metų reiškiasi įvairioje visuome- 

vo LB New Yorko apygardos vi
cepirmininkas kultūros reika
lam, New Yorko Alto narys, pri
klausė prie skautų, jaunystėje 
plačiai reiškėsi skautų veikloje. 
Tos organizacijos, kuriose veikė 
ar dabar veikia dail. C. Janušas, 
ir sumanė surengti jubiliejinę 
jo parodą. Ir koks gi jubilie-

A. a. Pajautai Tallat-Kelpšie- 
nei mirus, pagerbdami jos pri
siminimą, Putnamo seselių vie
nuolynui aukojo: Irena ir Stasys 
Giedrikiai, Ona ir Nerimantas 
Kamšai, Janina ir Antanas 
Snieškai, Algirdas ir Danutė Šil- 
bajoriai, Zigmas ir Betty Prie
laidai, Marija Morris, Kazys ir 
Genė Trečiokai, Evelin De- 
walchy. Iš viso suaukota 400 
dol.

dar sunkiau savo kolegų prita
rimą. V. Ralys per tuos ketve
rius metus sugebėjo visa tai pa
daryti. Jis praturtino mūsų visų 
muzikinį gyvenimą.

Šių metų užsiangažavimas 
yra ne kiek menkesnis už pra
ėjusius. Choras atliks Faure 
Reguiem. Akomponuos M. Yat- 
kauskas. Bus giedama ištrauka 
iš Gounod Redemption orato
rijos. Bus atlikta ir chorui pri
taikyta Sibelijaus Finlandija.

Šie veikalai bus palydimi pu
čiamųjų ir kitų instrumentų 
ansamblio. Solo dalis atliks sop
ranas Astra Butkutė ir barito
nas F. Lučka. Muzikas M. Yat- 
kauskas yra Šv. Jono ir Pauliaus 
bažnyčios vargonininkas Larch- 
monte. Jis Apreiškime vargonais 
yra atlikęs solo veikalų, yra 
akomponavęs chorui. Jis taip pat 
yra Harmonijos kvarteto akom
paniatorius.

Solistės Astros Butkutės pir
masis svarbesnis pasirodymas 
ir buvo kaiptik minėtame vei
kale — Rossini Stabat Mater. 
Kas metai matome jos pažangą 
ir ja džiaugiamės. F. Lučka yra 
ilgametis choro narys ir choro 
solistas.

Pučiamųjų ansamblis yra pa
sivadinęs “Firebird” vardu. Jis 
pirmą kartą pasirodys Apreiš
kime. Jie atliks šiuos veikalus: 
J. Kessel — Andante ir Al- 
legro, S. Scheiet — Adagio ir G. 
F. Handelio — Allegro. Kartu 
su M. Yatkausku bus atlikti du 
choralai: J.S. Bacho “To Thee 
Alone Belong Glory” ir “Praise 
God From Whom Ali Blessings 
Flow”. Gale bus atliktas J. Pa- 
chebell Kanonas.

Koncertas įvyks kovo 27, Ver
bų sekmadienį, 4 v. popiet. Mū
sų visuomenė kviečiama ir ska
tinama atsilankyti, pasiklausyti 
ir pasidžiaugti šiuo religinės 
muzikos koncertu.

R. Razgaitienė

Kerhonkson, N.Y. — Owner, 
builder, Immac. 3 Br. Fully in- 
sulated. Year round. Modem 
kitchen. Sacrifice. Princ. only. 
Call after 6:00 P.M. 212 332- 
9888.

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

QVEENS COLLISI0N 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting 
— Welding — Fnuneš straigh- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
Avenue, Richmond Hfll, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone 
HI1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

MONY — Dr. M. Siemoneit,

964-3500. Vak., savaitgaliais 
201 65441756.

jus? Jam suėjo 75 metai amžiaus 
ir 50 metų jo kūrybinio darbo.

Praeitų metų rudenį buvo nu
matyta surengti šią parodą, bet, 
dailininkui prašant, ji buvo nu
kelta į šių metų kovo 19-20.

Visą tą laiką jis intensyviai 
dirbo. Dirba savo namų rūsy
je, kur šviesu, šilta ir sausa.

rėti visus sandėlius, didžiulius 
paveikslų telkinius. Užkrautas 
visas priebutis, rūsio kiekvie
nas tarpas paverstas sandėliu, 
kur sustatyti paveikslai ir dau
gybė įvairių rėmų.

Bus viena Iš didžiausių parodų
Dail. C. J anų šas yra darbštus, 

ilgus vakarus prasėdi savo stu
dijoje. Taip yra sukūręs daug 
paveikslų. Keisčiausia, jo alieji
niai kūriniai beveik visi įrėmin
ti, parengti kabinimui. Taip pat 
turi ir akvarelių gana daug. Jos 
parodai neparengtos, neįrėmin
tos.

Taip šiai parodai buvo atrink
ta tik aliejinė jo tapyba. Paro
da sukaktuvinė. Tad ir norėjo jis 
mostelti plačiu mostu — iš savo 
studijos kampų ištraukti kuo 
daugiau paveikslų.

Taip ir sudarė parodos inven
torių. Iš viso bus 140 katalo
guotų paveikslų ir apie 10 neį
trauktų į katalogą. Iš viso bus 
per 150 kūrinių.

Tai bus pati didžiausia pa
roda, surengta iki šiol Kultūros 
Židinyje. Ji apims ir didžiąją, ir 
mažąją salę, ir vestibiulius. Ku
riniai parinkti iš jo tapybos Vo
kietijoje ir šiame krašte.

Dailininkas Č. Janušas yra 
daug keliavęs Lietuvoje, kelia
vęs su kitais dailininkais ir 
gamtoje tapęs paveikslus. Kaip 
jis kad sako, — rašęs teptuku 
savo dienoraštį.

Ir dabar jis mėgsta grįžti į 
savo prisiminimus ir tapyti lie
tuvišką tematiką.

Apie Lietuvą
Apie 40 procentų šioje pa

rodoje bus grynai lietuviška 
tematika. Tai lietuviškos sody
bos, ežerai, upės, keliai, laukai, 
rudenys, vasaros. Sutinki ten 
rugių gubas, rodos, jauti pjau
namo šieno kvapą. Kokie gražūs 
pušynėliai, pajūris.

Dail. Č. Janušas plačiausiai 
žinomas kaip jūros dailininkas. 
Jis ilgą laiką yra stebėjęs jūrą 
ir įsijautęs į jos ritmą, bangas, 
į šviesos žaidimą viršum bangų.

Ir šioje parodoje matysime 
įvairiausių jūrų. Vienos bus iš 
Palangos, Nidos, o kitos —jau iš 
Amerikos pakrančių. Matysime 
uolas, putotas bangas, žuvėdras, 
žvejų laivus, saulę už debesų, 
bekylantį mėnulį.

Mėnesienų cHdas
Reikia pasakyti, kad jis mėgs

ta tapyti ir nakties grožį, ypač 
mėnesienas. Tas mėnulis kyla 
viršum Nemuno, viršum ežerų, 
pelkių, jūros bangų. Naktys vi
lioja savo idilija, savo atspin
džiais.

Šlo krašto gamta
Trečią paveikslų ciklą sudaro 

šio krašto gamta. Tai irgi dau
giausia pajūriai, ežerai, upės. 
Čia randame gražių Cape Codo 
vaizdų, spalvingus rudenis, 
prieplaukas, miškus, žiemas.

Gamtos dailininkas
Č. J anų šas yra gamtos daili-

DAIL. Č. JANUŠO PARODOS ŽINIOS

Paroda vyksta kovo 19-20, šeš
tadienį ir sekmadienį, Kultūros 
Židinyje.

Paroda lankoma: šeštadienį 
— nuo 12 vai. iki 9 v.v., sek
madienį — nuo 12 vai. iki

Iškilmingas parodos atidary
mas — šeštadienį 7 v.v.

Parodą atidarys — Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis.

Stasys Santvaras, poetas ir 
dramaturgas, kalbės atidarymo 
metu. Jis apžvelgs Č. Janušo nu
eitą dailės kelią.

Dalia Sakaitė, pianistė, paro
dos atidarymo metu skambins 
lietuvių kompozitorių kūrinius.

Banketas sukaktuvininkui pa
gerbti rengiamas šeštadienio 9 
v.v., tuoj po iškilmingo parodos 
atidarymo. Banketas bus mažo
joje salėje.

Dr. Jonas Bilėnas praves 
banketą — pačias vaišes ir pro
gramą.

Vitalis Žukauskas, aktorius ir 
lietuviškojo teatro istorikas, 
kalbės apie dail. Č. Janušo vaid
menį teatre.

Filmas apie dail. Janušą bus 
rodomas banketo metu. Filmas 
vaizduoja, kaip dail. Č. Janušas 
tapo gamtoje.

Įvairios dovanos sukaktuvi
ninkui bus įteiktos banketo 
metu.

Draugijų atstovai sukaktuvi
ninką sveikina banketo metu. 

ninkas. Gamtoje jis lurftnda 
šviesias puses, išryškina ramią 
idilišką gamtos nuotaiką Todėl 
jo paveikslai ir nuteikia ramy
be. Kažkaip jauku į juosiitlrėti.

Jis yra ir optimistas dailinin
kas. Paveikslų koloritas Mesus 
ir giedras. Koks šviesus jo dan
gus, kur pilna debesėlių, sau
lės spindulių. Kokie šviesta lan
kai, keliai ir upeliai. Tuo op
timizmu jis nori uždegti ir žiū
rovą, parodyti jam šviesų ir 
draugišką pasaulį.

Dail. C. Janušas, baigęs Kau
no Meno mokyklą, buvo moky
toju, teatro dailininku ir plačiai' 
reiškėsi lietuviškame kuprinia
me gyvenime. Pirmąją parodą 
surengė 1939 Kaune. Irimo ta
da jis rengė parodą po pa
rodos. Ir Amerikoje su parodom 
jis yra aplankęs tikriausiai vi
sas lietuviškas kolonijas, kitas 
aplankęs net po keletą kartų. 
Ši paroda — jubiliejinė, todėl ji 
ir didžiausia ir turtingiausia.

Todėl bus ir įdomu ir drauge 
miela ją aplankyti, pamatyti ir 
pajusti jo lietuvišką gamtovaiz
dį, pajusti jo atskleistą įvairų 
gamtos grožį, (p.j.)

Vakarienę banketui paruošia 
Eugenija Kezienė su savo talki
ninkėm.

Elena Mickeliūnienė, uoliai 
rėmusi vykusias vasario mine šio 
dailės parodas, yra taip pat ir 
nuoširdi dail. Č. Janušo meno 
gerbėja. Šiai parodai surengti 
savanoriškai paaukojo 200 dol. 
Pati dėl nesveikatos negalįs da
lyvauti parodos atidaryme.

Pakvietimų šiai parodai ren
gimo komitetas išsiuntinėjo net 
400. Tikimasi, kad bus svečių 
ir iš tolimesnių vietovių.

Rengimo komitetą sudaro at
stovai iš įvairių organizacijų, 
kuriose sukaktuvininkas veikė 
ar veikia. Rengimo komitetui 
pirmininkauja , Aleksandras 
Vakselis. Kiti šio komiteto na
riai yra: Aloyzas Balsys, Jurgis 
Sližys, Malvina Kliveėldenč, 
Saulius Janušas, Kęstutis Mik- 
las, Alfonsas Marcelynas, Petras 
Vaškys, Jonas Rūtenis, dr. Euge
nijus Noakas, Kazimieras Ba- 
čauskas, Antanas M ičiulis, Al
fonsas Samušis, Vacys Steponis, 
Apolinaras Vebeliūnas.

Paroda užims visą KultūrosŽi- 
dinį — abi salės ir abiejų 
aukštų vestibiulius. Bus išsta
tyta apie 160 kūrinių.

Įėjimas į parodą — 4 doL, 
į banketą — 12 dol. Kas atsi
lanko į banketą, tuo pačiu ap
žiūri ir parodą.


