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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Antras debiutantas—Valenti
nas Za&aaskas su pasakojimu 
“II B į C”, vaizduojąs keturis

goję pasiryžusius pasiekti ne-

žurnale.
Violeta

— Jaunųjų rašytojų ugdymui 
pavergtoje < Lietuvoje skiriami 
konsultantai iš vyresnių rašytojų. 
Tačiau iš to ugdymo literatūrai 
menka nauda, nes tariamieji ug
dytojai mažai rūpinasi literatū
riniu jaunųjų išprusimu, o tik 
žiūri idėjinio kryptingumo, ko
munistinio žmogaus ugdymo. 
Be ideologinio kryptingumo 
sunku jaunam rašytojui išleisti 
pirmąją knyga, o be jos nepa
teksi nei į Rašytojų sąjungą, nei 
tavo kūrinius spausdins literatū
riniai žurnalai, nei tau mokės 
pakenčiamą honorarų. Nelabai 
džiugina nė 1982 metų debiu
tinės knygos, kurių išleista tik 
5: trys eilėraščių knygelės ir dvi 
beletristikos.

Poezijoje praėjusiais me
tais debiutavo Vladas Vaitkevi
čius (gimęs 1946) su rinkiniu

Norvegija atidarė su Sov. S-g*a 
Kirkene vietovėj vietinį susi
siekimų, kuris per paskutinius 
20 metų buvo nutrauktas.

Iki 1980 m. Britanijos ir 
Prancūzijos valdytų pietinio Pa- 
cifiko Naujųjų Hebridų salų, ku
rios nepriklausomybę gavusios 
pasivadino Vanuatu, min. pir-

“Medžiai prie namų”. Tai švel
nių pastelinių spalvų eilėraščiai. 
Žiaurūs karo įspūdžiai gerokai 
nutolinti.

Gintautas Dabrišius (gimęs 
1950) debiutavo rinkinėliu 
‘‘Vienplaukis prie plento”. Poe
tą patraukia ir žavi nuolatos be- 
sikeičią gamtos reiškiniai: šalti
nio čiurlenimas, grikių žiedais 
apkaišytos padangės, šaltį ken
čiąs šunelis. Jį patraukia ir nau
ji plentai, statomi miestai, upių 
tarša, taikos ir karo proble
mos.

Trečiasis debiutantas —Jonas 
Liniauskas (gimęs 1955) su rinki
niu “Lietaus kelionė”. Jo eilė
raščiuose vyrauja eleginė nuo
taika: lietus, ūkanos, saulėlei
džiai, juodos, geltonos spalvos. 
Virš galvos nuolatos jaučiama 
mirties grėsmė. Išviršinėje for
moje daug dirbtinumo.

Grožinėje prozoje 1982 m de
biutavo Astrida Petraitytė <u pa
sakojimų rinkiniu “Apsimeskim, 
kad neskauda”. Kritika knygo
je nerado nuoseklesnio įvykio, 
ryškesnio charakterio. O vis 
dėlto autorei pripažįstamas ta
lentas. “Nors ir kažin kiek ap- 
simetinėsim, kad neskauda, vis 
tiek skaudės, nes negali neskau
dėti tam, kuris pasiėmė rašy
tojo plunksną.”

matomą miestą.
—Pavergtoje Lietuvoje išleisti 

knygą (ypač pizBaąįų) yra ne
lengva, nes rankraštis turi perei
ti per kelias politines cenzūras. 
Lengviau tik į viršūnes iškilu
siems rašytojams, partijos ideo
logams.

Jauniesiems rašytojams sten
giasi padėti periodiniai leidi
niai: dažnai jaunųjų kūrybos iš
spausdina savaitraštis “Litera
tūra ir menas”, o dar laimin
gesni yra tie, kurie patenka į 
literatūros žurnalą “Pergalę”. 
Štai šių metų Pergalės 1 nume
ryje skaitytojai yra supažindi
nami su keliais čia minimais 
jaunaisiais kūrėjais:

Jurga Ivanauskaitė (gimusi 
1961 Vilniuje) yra baigusi M. K. 
Čiurlionio vidurinę meno mo
kyklą, dar Dailės institute stu
dijuoja grafiką. Bet mėgsta ir 
literatūrą: rašo noveles.

Juozas Jasaitis (gimęs 1930) 
Vilniaus pedagoginiame institu
te yra baigęs lietuvių kalbos ir 
literatūros studijas. Mokytojavo 
Laukuvos vidurinėje mokykloje, 
dabar literatūros dalykus dėsto 
Vilniaus universiteto Kauno va
kariniame fakultete. Yra parašęs 
monografiją apie G. Bitę-Petke- 
vičaitę, straipsnių apie Žemaitę 
ir P. Cvirką. Rašo apsakymus,

“Raudonosios vėliavos” laikraš-

(išspausdinti Nemune, Literatū
roje ir mene).

męs 1962 Vilniuje) Vilniaus uni
versitete studijuoja lietuvių k. 
ir literatūrų. Rašo eilėraščius 
(Lit ir mene. 1981).

Kaune) Kauno Medicinos institu
te studijuoja medicinų. Jos eilė
raščiai spausdinami Švyturyje, 
“Nemune, Moksleivyje, Poezijos
pavasaryje (1982), buvo trans
liuoti per radįjų.

Dalia Milukaitė (gimusi 1949 
Šeštokuose, Lazdijų rąjone) 1974 
baigė Kauno medicinos institu
tą. Dirba Akmenės rąjone cent
rinėje ligoninėje gydytoja okulis
te. Jos eilėraščiai spausdinami 
periodikoje.

— Rašytojas Jonas Baltušis 
paskirtas biuletenio “Bibliotekų 
darbas” vyriausiuoju redakto
rium. Bibliotekininko specialy
bę jis įsigijo neakivaizdiniu 
būduVilniaus universitete.

PAŠTO PAŽEIDIMAI SOVIETU SĄJUNGOJ

— Vaikų literatūros kūrėjas 
Martynas Vainilaitis jau sulaukė 
50 metų amžiaus. Rašytojas dir
ba vaikų laikraštėlio “Genio” 
redakcijoje. Yra išleidęs keliolika 
knygų vaikams. Netrukus išeis 
iš spaudos jo mitologinė pasaka 
“Bruknelė” ir rinkinys "Spalvo
ti nykštukai”.

9HALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Ava. (prie Forasl 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos vlaoss miesto dalyse. Tel. 206-2244.

MATTHEW P. BALUS FUN1RAL HOME — Moderni koplyčia, Alr- 
condHtonod, A. J. Baltoa-Bsltrūnas, Licensed Manaus* and Notary 
Rublio, 660 Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Telzolra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 420 Lafayette Si (Cor. Wilson Avė.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIULIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 88-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 8474477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klijentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavom. 
1883 Madlaon St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telof. 821-8440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami pdaldotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventoms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Blvd., Corona, 
Ouoens, N.Y. 11348. Tolef. 770-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Verilll, Altpchuler 
Schvrartz^ Ine. N.Y. Registruotas pirkti ir parduoti akcijas, bonus, optlons 
fondus, commmodMios, auksą, atidaryti IRA planus. Suinteresuoti 
skambinkite 212 S44-5580 arba nemokamai ii visur tol. 800-223-1512.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN 00.5 FM 
Trečiadieniais 8:30-9 :30 v.v., penktadieniais 7:30 - 8:30 v.v. Inž. Ed. V. 
Molius Jr., vedėjas, 23 Shiriey Rd., Shrowsbury, MA. 01545. ToL 617 
852-3065.

mininkas Walter Lini “neutra
liųjų” valstybių konferencijoj 
nesutiko prisidėti prie kitų vals
tybių siekimo pasmerkti Sov. 
S-gos intervenciją Afganistane. 
Šią valstybę sudaro 70 salų su 
120,000 gyventojų, kalbančių 80 
kalbų.

Britanijos diplomatas Donald 
Maclean, 1951 pabėgęs su svar
biom JAV paslaptim į Sov. S-gą, 
mirė Maskvos ligoninėj.

Angoloj veikiantieji partizanai 
paskelbė paėmę į nelaisvę 64 
čekoslovakų ir 20 portugalų 
technikų ir pasiūlė juos iškeisti į 
Angolos teismp nubaustus ir ten 
kalinamus anglų karinius sam
dinius.

Madrido konferencijoj 8 neut
ralios valstybės pasiūlė planą 
įstrigusiom derybom tarp Va
karų ir Rytų dėl baigminės dek
laracijos, bet planas mažai atsi
žvelgia į Vakarų reikalavimus, 
kaip gerbti žmogaus teises, su
stabdyti radijo transliacijų 
trukdymus, leisti organizuoti 
laisvas darbo unijas ir leisti 
veikti Helsinkio susitarimų vyk
dymui sekti komitetų veiklą.

Sirija pareiškė, kad Izraelio 
reikalavimai Libanui dėl jo sau
gumo užtikrinimo ir normalių 
santykių užmezgimo yra jai vi
sai nepriimtini. Sirija nesutiks 
atitraukti savo kariuomenės iš 
Libano, jei Libanas sutiks su Iz
raelio reikalavimais.

JAV nutarė pastatydinti pieti
niam Hondūre radaro įrengi
mus. Nikaragvos ginklų siuntom 
į Salvadorą sekti.

Vakaruose gyvenantieji paste
bėjo, kad pastaruoju metu laiš
kai bei siuntiniai ilgiau keliauja 
iš Lietuvos ar į Lietuvą, arba iš 
viso nenueina. Ką bekalbėti apie 
laiškus kaliniam Sibiro gilumo
se? Iš ten laiškai dažniausiai 
grįžta arba yra konfiskuojami.

Kongresmanas Benjamin Gil- 
man iš New Yorko, kuris įeina į 
JAV kongreso pašto komisiją ir 
yra asmeniškai susirūpinęs tuo 
reikalu, kreipėsi į Amerikos 50 
centrinių organizacijų, norėda
mas surinkti konkrečius duo
menis iš tų, kurie susirašinėja 
su gyvenančiais Sovietų Są
jungoj.

Gilman rašo:
“Man prašant, pašto komisija, 

prie kurios aš priklausau, šiuo 
klausimu pravedė tris atskirus 
apklausinėjimus — 1978 gegu
žės 8 ir liepos 25 ir 1979 liepos 2. 
Per tuos apklausinėjimus žydų, 
religinių ir etninių grupių bei 
mokslinių ir profesinių organi
zacijų atstovai iškėlė konkrečius 
pavyzdžius, kaip Sovietų Sąjun
ga sąmoningai kliudo bei sulai
ko savo piliečių paštą.

Kai Sovietų Sąjunga pratęsia 
pašto nepristatymo politiką, mes 
privalom padėti tiem, kurie ban
do susirašinėti su gyvenančiais 
Sovietų Sąjungoj.”

Kongresmanui prašant, Lietu
vių Informacijos Centras paruo
šė dokumentaciją, liudijančią 
pašto nepristatymą Sovietų Są
jungoj, JAV kongreso pašto ko
misijai. Ta dokumentacija bus

naudojama apklausinėjimam. 
Lietuvių Informacijos Centras 
taip pat ir centrinei JAV pašto 
įstaigai pasiuntė šiuo reikalu pa
reiškimą.

1983 vasario 17 Amerikos tarp
tautinio pašto skyriaus pareigū
nas Edward S. Walker pranešė 
Lietuviu Informacijos Centrui, 
kad jo įstaigai turi būti perduo
ti tie laiškai, kurie yra adresuo
ti kaliniam ir kurie grįžta pažy 
mėti "Adresatas nežinomas’^. 
Jis sutinka šią problemą iškelti 
sovietų pašto pareigūnam.

Nors atskiri žmonės ir grupės 
siunčia registruotus laiškus kali
niam, bet daugelis tų laiškų ne
pasiekia adresato. Pvz., prieš 
metus grįžo nemažai kvitukų, 
pasirašytų ne kalinio, o pašto ar 
lagerio administracijos. Šiais 
metais pastebima, kad nuo And
ropovo valdymo pradžios daugu
mas laiškų grįžta pažymėti “ad
resatas nežinomas”.

Visi, kurie gyvena JAV-ėse 
ir kurie turi tinkamos dokumen
tacijos, prašomi prisidėti prie 
šios akcijos. Kas turi sugrąžintų 
laiškų originalų, siuntinių 
(nuotraukų ar fotokopijų), regist
ruotų kvitukų ir kitos panašios 
vaizdinės medžiagos, prašomi ją 
siųsti Lietuvių Informacijos 
Centrui, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, New York 11207. Kas 
turi' kokių klausimų, prašomi 
skambinti 212 647-2434.

— Valstybinis M. K. Čiurlio
nio kvartetas Vilniuje surengė 
tūkstantąjį koncertą* Kvartetas 
įsikūrė prieš 15 metų Vilniaus 
universitete. Jo muzikantai: 
smuikininkai — Rimantas 
Šiugždinis ir Saulius Kiškis, al- 
tistas — Aloyzas Grižas, violon
čelistas — Saulius Lipčius. 
Kvartetas savo programose turi 
ne tik lietuvių kompozitorių, 
bet ir pasaulinių klasikų kūri
nių: B. Bartoko, S. Prokofjevo, 
D. Šostakovičiaus, J. Haydno, L. 
van Beethoveno, W. A. Mozarto, 
F. Schuberto. Kvartetas yra 
koncertavęs ne tik Sov. Sąjun
goje, bet ir laisvojo pasaulio 
šalyse.

— Vilniuje išleistas “Lietuvių 
kalbos atlaso” antras tomas, 112- 
oje žemėlapių vaizduojąs lietu
vių kalbos fonetikos dalykus. 
Veikalas paruoštas Lietuvos 
kalbininkų. Tai yra labai vertin
ga mokslinė knyga, tik sunku ją 
įsigyti. Į užsienį siųsti reikia 
Kultūros ministerijos raštiško 
leidimo.

— Vertinga knyga yra ir An
tano Vengrio paruoštas veika
las “Teatrinės minties pėdra 
kais” antras tomas. Veikale kal
bama apie draminius ir muziki
nius veikalus Lietuvos teatruose, 
apie žymesnius aktorius, daini
ninkus ir muzikus. Tik proble
ma, kaip tą knygą įsigyti, ypač 
užsienio lietuviams.

Pr.N.

NEW JER8EY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt WEVD 
10-11 vai. vak. 87.8 FM. Taip pat “Muslc of Llthuanla”, trečlad., 
6:05-7:00 vai. vak., H WS0U, 88.5 FM. Dr. J. J. Stukae, Dir. adresas: 
234 Sunllt Dr., Wstchung, N J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 8-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayslde, 
N.Y. 11364. Tol. 212 229-0134.

a LIETUVIŠKO STOJAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KARINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTUO-

' SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
(atkelta iš 1 psl.)

nesiderina su konstitucijos ga- 
rantuojamom laisvėm.

Jis primena Petro Anilionio 
pareiškimus, kad visiem pilie
čiam suteikiama visiška laisvė 
religijos klausimais. Kiekvienas 
pilietis gali laisvai eiti į bažny
čią, Primena anksčiau buvusio 
įgaliotinio lusto Rugienio pa
reiškimą, kad tarybinė valdžia 
nesikiša į Bažnyčios vidaus rei
kalus.

Toliau jis klausia, kodėl skel
biama, kad visi piliečiai gali lais
vai eiti į bažnyčią, o kunigas už 
tai yra paskui baudžiamas. 
Klausia taip pat, ar Lietuvos 
TSR kunigas gali eiti savo parei
gas pagal kanonų nuostatus.

Ar yra toks įstatymas, kuris 
piliečius skirsto į pilnateisius 
religijos atžvilgiu ir nepilnatei- 
tius? Ar tarybinė valdžia nusta
tinėja apeigų būdą ir formą, 
ar tai yra Bažnyčios vidaus rei
kalas? Jei Bažnyčios vidaus rei
kalas, tai jis yra nekaltas. O Jei 
nustatinėja, tai prieštarauja J. 
Rugienio pareiškimui.

Į jo pareiškimą Lietuvos TSR 
prokuratūra atsakė, kad admi
nistracinė bauda paskirta tei
singai.

Kunigų bendras ratam
Pasvalio rajone dirbą kuni

gai 1982 birželio 30 pasiuntė 
bendrą protestą Pasvalio rajono 
pirmininko pavaduotojui dėl 
neteisėtai uždėtos baudos kun. 
Urbonui.

Jie rašo, kad Religinių reika
lų tarybos įgaliotinio atsakymas 
jų nepatenkina. Konstitucijos 50 
straipsnis deklaruoja, kad Lietu
vos TSR piliečiam garantuo
jama sąžinės laisvė. Į religinio 
kulto praktikavimą įeina ir da
lyvavimas religinėse apeigose. 
Tai vienas ir tas pats dalykas. 
Skelbti, kad LTSR piliečiai turi 
sąžinės laisvę, teisę praktikuoti 
religinius kultus ir įstatymu 
drausti juose dalyvauti yra 
prieštaravimas.

Pareiškimą pasirašė 15 kimi* 

«•

MEMOBIAU '
66-86 80 ST, M1DDLE VILLAGE, OUEENS 

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

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

1M3
KELIONĖS J LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
nSBKNAPP 8TRHT 

BROOKLYN, <4.V. 11299 
TKL: (212) 7BB43B0
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' Šv. Kazimiero sukakties tema 
jau nemaža rašyta. Ir gerai! 
Niekada nebus per daug. 
Greičiau bus per mažai.

Sukaktis juk tokia svarbi — 
savo tautos šventasis! Tad reikia 
išjudinti, įsiūbuoti visą lietuvių 
tautą. Šį kartą turime ne kokį 
karžygį, valdovą, ne kokį moks
lininką, dailininką, muziką, ra
šytoją, kurie savo talentu pada
rė daug savo tautai ir susilau
kė plataus įvertinimo, pagerbi
mo. Šį kartą yra šventojo su
kaktis.

Ir ką tai reiškia?
Pats šventojo gyvenimas nu

sako ir minėjimo stilių, net į- 
pareigoja tą stilių pasirinkti, 
šventasis savo gyvenimu kaip 
tik pabrėžė dvasinį pradą. Jis 
veikė žmones ne per materiją, 
ne per pasaulio garbę, bet savo 
dvasia, savo šventumu, gilinda
mas žmogaus dvasinį gyvenimą, 
labiau jį surišdamas su Dievu.

Tokiu pat būdu jis veikia ir 
savąją tautą, kurioje jis gyveno, 
ir visą žmoniją — nurodo šven
tumo kelius ir skatina jais eiti, 
patiem siekti šventumo.

Ir šv. Kazimiero gyvenime 
tas dvasinis pradas toks ryš
kus. Jis bėgo iš pasaulio tušty
bių* ir triukšmo, iš karaliaus 
Svato, mieliau“ pasiliko bažny
čios vienumoj, kad labiau pajus
tų Dievą, kad jam labiau atsi
skleistų. Iš ten jis sėmėsi savo 
veiklai stiprybės. Ta veikla ne
turėjo nieko bendro su pasaulio 
garbe, su kasdieniniais žibu
čiais. Ji liudijo tik didelę arti
mo meilę, tik besąlyginį atsida
vimą Dievo valiai, tik jo šventu
mą.

Iš to, kas iki šiol paskelbta 
apie šv. Kazimiero sukakties 
minėjimą, atrodo, kad per mažai 
kreipiama dėmesio į dvasinį 
angažavimąsi, į dvasinį paki
limą, dvasinį atsinaujinimą. Vis 
kalbama apie darbus, kurie turi 
daugiau materialinį pradą ir 

platesnės žmonių bendruomenės 
nepalies. Pasiliks tik kaip atski
ri įvykiai, pareikalavę ir orga
nizacijos, ir išlaidų.

Prisimena čia praeito amžiaus 
sąjūdis Kauno kunigų seminari
joje. Keli lietuviai klieriku su
darė slaptą šv. Kazimiero drau
gijėlę, per šventąjį Kazimierą 
gilino save ir ėjo prie tautos rei
kalų.

Sąjūdis davė gražių rezultatų 
— į tautinį atgimimą atvedė 
tikrai uolių, darbščių, taurių ku
nigų, kurie tautą vedė į prisi
kėlimą.

Prisimintina ir šv. Kazimiero 
draugija, įsisteigusi prieš pir
mąjį pasaulinį karą, tuoj po 
spaudos atgavimo. Jos tikslas 
buvo leisti geras lietuviškas 
knygas. Ir kiek daug gero ji pa
darė lietuvių tautai. Draugija 
gyvavo ilgą laiką, kol ją oku
pantas 1940 uždarė ir sulikvida- 
vo.

Lietuvoje tokiose sunkiose są
lygose vyksta dvasinis, religinis 
tautos atgimimas. Čia tinka 
bolševikinio himno žodžiai — 
kas buvo niekas, tas bus viskuo! 
Suniekintas pamintas tikėjimas 

jceliginguinaes prisikėlė- tokią 
jėga, kad jau reikli'“begžSės mi* 
licijos ir kariuomenės sutelkti į 
didžiuosius tautos atlaidus.

Stebina ir džiugina tas pa
vergtos tautos ryžtas. Drauge 
jis paliečia ir mus, gyvenančius 
laisvajame pasaulyje. Jaučiame, 
kad ir mes turime kažką dary
ti, turime atsinaujinti.

Šioje vietoje mes ir susitin
kame su šv. Kazimiero jubi
liejiniais metais. Tad ir noris, 
kad tie metai būtų pilni dva
sinio pakilumo, atsinaujinimo, 
pasiryžimo aukai. Daugiau 
šventumo mūsų asmeniniame 
gyvenime.

ATEITIES žurna- MOTERIS IR KRISTUSPrieš mane 
lo formato, 24 puslapių leidinys. 
Kraujo spalvos viršely Murillo 
paveikslas “Pakeliui į Kavariją” 
(Kristus, vilkdamas kryžių, ant 
uolų suklupęs, o šalia jo — ran
kas sunėrusi, skausmingu veidu 
moteris). MOTERIS IR KRIS
TUS — žurnalas? Ne, tokio, re
gis, iki šiol nebuvo. Vienkarti
nis leidinys? Veikiausiai taip. Jį 
suredagavo ATEITIES vyr. re
daktorius (kun. dr.) Kęstutis Tri
makas. Be paaiškinimo šio lei
dinio turinio niekas neatspėsit

Pereitų (1982) metų ATEITIES 
šeštam numery, sudentų skyriuj, 
buvo išspausdintas Gintos 
Remeikytės eilėraštis “Pasiklau- 
syidt evangelĮjos pagal Jonę” 
(ATEITIES recenziją rašyda
mas, eilėraštį ištisai paskelbiau 
DARBININKO 1982.VII.3O lai- 
doj). Recenziją, arba apžvalgą, 
kaip beveik visada, rašiau “ant

O kiek apie tai kalbama? 
Ar tam atgimimui rengiamos 
mūsų jaunimo ir kitos organi
zacijos, mūsų parapijos? Ar 
stengiamasi išjudinti lietuvišką 
bendruomenę ir ją sudvasinti, 
pakelti geram? Ar turime meilės 
tam šventajam, tai sukakčiai, 
savo tautai? Ar įsijaučiame į 
momento svarbą?

Todėl ir jaučiame visi to dva
sinio atgimimo būtinumą, todėl 
ir laukiame ir tikimės, kad tai 
padarys šis šv. Kazimiero jubi
liejus.

Laukiame!

Clevelando šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos choras, 
vadovaujamas muziko J. Kazėno, atlieka programą. Nuotr. 
V. Bacevičiaus

Clevelando skaučių Neringos tunto šventėje vasario 20 
vėliavos šventinimo dalyviai. Nuotr. V. Bacevičiaus

ALFONSAS NAKAS

karštų pėdų”, ką tik žurnalą 
perskaitęs, neturėjęs laiko pa
mąstyti. Neatėjo mintin, kad ten 
būtų blasfemiją piktžodžiavi
mas, tik stebino ir poetės, ir re
daktoriaus drąsa, lietuviškai vi
suomenei per didelė dėl poros

ATEITIES recenziją užbaigiau 
šitaip: “Po šios “evangelijos’ 
yra ko pamąstyti. Reikia manyti, 
kad Gintos Remeikytės fanta
zija bus mielės ir kitiems stu
dentams išjudinti...”

Kaip ten yra ar bus su stu
dentais, ar jų skyriuose periodi
koj atsiras tokių drąsių kūrinių, 
dar pamatysim. Bet reakcijos ir 
periodikoj, ir laiškais red. K. Tri
makui būta apsčiai. Tai ir davė 
akstiną K. Trimakui leidinį 
MOTERIS IR KRISTUS išleisti, 
leidiny G. Remeikytės eilėraštį 
išnagrinėti, jo (eilėraščio) rim
tumą, jo religinę mintį atskleis
ti bei išryškinti, leisti pasisaky
ti eilėraščio oponentams bei pri
tarėjams. Beje, vienai mote
riai klausiant, kiek dėl šio eilė
raščio pasisakymų gauta, K.T. 
atsako: 10 neigiamų ir 14 tei
giamų. Kitur K.T. paaiškina, kad 
neigiantieji tik piktinasi, neteik
dami argumentų, o teigiamai 
vertinantieji eilėraštį giliai per
mąsto.

Pirmuose keliuose puslapiuose 
(įvadinėse pastabose, atskleis
damas moterį kaip seserį ir kaip 
smurto auką, liesdamas Kristaus 
palyginimus) K. Trimakas pa
ruošia kelią į rimtą religinį nu
siteikimą Skyrely “Mąstymas” 
išnagrinėja visą G. Remeikytės 
eilėraštį, atskirai imdamas po 
vieną sakinį. Mąstymą užbaigia 
skyreliu “Kristus moters vietų, 
moteris Kristaus vietoj”, dar pa
ryškindamas moters reikšmę.

Labai įdomūs reagavusiųjų 
laiškai ir platesni pasisakymai, 
kurie, su K. Trimako paaiš
kinančiais intarpais, leidiny už
ima net 14 puslapių. Po keletą 
būdingesnių vietų, pirma G. Re
meikytės eilėraštį puolančių, 
paskui giriančių, čia pacituosiu:

“(...) Ateityje reikėtų tokių 
kontroversinių (šiuo atžvilgiu 
net piktžodžiaujančių) rašinių 
nedėti, kad Ateities vardas (...) 
neimtų nukentėti.

A. Masionis
“(.. .)kai Evangelija pajuokia

ma katalikiškame žurnale — 
skaudina.”

J. Kliorienė 
“Kristaus asmuo yra šventas. 

O čia pagal “Jonę’ yra evangeli
jos parodija, jos išjuokimas.” 
Salomėja Idzelienė

“Man gaila autorės, kad ji 
pradėjo žaisti su šventais daly
kais.”

Grasilda Reinytė
“Kartu man, asmeniškai, yra 

gėda ir skaudu, kad ateitininkų 
organizacijos organe pasirodė 
šitoks Dievo išniekinimas.”

Rima J. Janulevičiūtė
“(...) iškyla ir jausmas, kad 

kažkokia tai kekšė (?!, A.N.) 
prilyginama Kristui Išganyto
jui (. . .)”.
X.Y.

“Argi Ateitis, išspausdinusi 
žodinį vaizdą “kareiviai ją išžagi
no ir pririšo išskėstomis kojo
mis tarp kedrų’, savo puslapiuo
se išspausdintų ir pieštą tą patį 
vaizdą?”

Pranas Pusdeiris 
“Nusirašymas nuo koto jau

nam žmogui dar ne pasaulio ga
las. Džiugu, kad bent rašo!”

M.N.
(Eilėraštis) “Stiprus, origi

nalus, be to saldaus sentimen
talumo, kurį dažnai randame 
nimo poezijoje, jis paveikė ma
ne, kaip poezijos mylėtoją.”

Daiva Markelytė 
“Tšsoausdintas eilėraštis rodo, 

kad vra, ačiū Dievui, ieškančių, 
galvojančių, svarstančių ir drą
siu žodžiu bei vaizdu savo reli
ginius išgyvenimus ir mintis iš
sakančių jaunų žmonių.”

Aldona Prapuolenytė
“G. Remeikytės eilėraštis 

nėra unikalus lietuvių literatū
roje. Mes turime tradiciją drą
sių veikalų, bet juos užmiršta
me. Susitikę su drąsiu veikalu, 
dažnai jam priešinamės, nėr 
mums yra nauja.”

Marįja Stankus-Saulaitė

Tarp teigiamų pasisakymų 
kažkodėl red. K. T. įterpė per
dėm negatyvų, ištisai sarkastiš
ką kartu ir labai įdomų Kęstu
čio Keblio rašinį. Tarp kitko K.K. 
rašo, kad “(. . .) man iš viso 
nepakeliui su visu tuo lyčių 
‘karu’, su visais moterų išsivada
vimais ir tais tuščių, moteriškų 
burbulų pūtimais ant kiekvie
no kampo. (...) Dar toleruoju, 
kai kokią mergužėlę išleidžia 
priekin lekcijų paskaityti, bet 
kuomet pradeda Kristui sijoną 
mauti, tai jau tikrai perdaug. 
(...) Mano ‘eilėraštis’ skambė
tų maždaug taip: Kristę kartu 
su Jone, Mate, Luke ir Morka 
žydai pagavo, atraitojo sijonus, 
įkirto erškėčių rykštėm per ne
minimas vietas, po to pamark- 
dino sūriame Mirties Jūros van
denyje (kad daugiau perštėtų) 
ir paleido į užmarštį pro besi
juokiančią minią.”

Dar pora teigiamų pasisaky
mų:

“Tat, mes visai teisėtai galim 
klausti, kas būtu atsitikę, jei 
Kristus būtų atėjęs moters as
menyje. Romėnai moterų berods 
nekryžiuodavo. Visais amžiais, 
tačiau, moterys buvo išprievar
taujamos ... Tad, jeigu nuo ma
žens Didįjį Penktadienį tekdavo 
girdėti, kad Kristus buvo išnie
kintas nukryžiavimu, man visai 
nesunku prileisti, koks išniekini
mas būtų atitekęs Išganytojui 
moters asmenyje ...(...) Jeigu 
eilėraštis perduoda (o man atro
do, kad tikrai perduoda) tą min
tį ir išgyvenimą tai gal turėtu
me džiaugtis, kad kyla dėl jo 
furoras, nes tai rodo, kad pa
siektas taikinys — mūsų užliū
liuotą užčiūčiuota dvasia .. .”

Lilė Graiulienė

“(. . .) pakeitus mums per
spektyvą, Gintos eilėraštis ati
daro duris giliau suprasti Kris
taus gyvenimą bei kančią. (...) 
Tas baisus vaizdas, sukeltas 
sakinio (cituoja apie Jonės išnie
kinimą, A.N.), padeda suprasti 
Kristaus išniekinimą pakely į 
Golgotą ir tose valandose, jam 
kabant ant kryžiaus. (...) Klau-

(nukelta į 4 psl.)
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Taškeli* tuščioje erdvėj*
La Guardia aerodromas nusi

teikęs šventiškai. Oro linijos pa
sipuošusios. Sveikina plakatai, 
eglutės, linki laimingos kelio
nės. Šypsosi merginos. Patar
nauja greitai, mandagiai.

Kai tik lipi iŠ taksiuko, tuoj 
prišoka pirmas tarnas ir klausia, 
kur važiuoji, ką turi atiduoti į 
lėktuvą. Tuoj paima tavo laga
minus, užkabina korteles su 
skridimo numeriu ir aerodromo 
ženklais — WPB — West Palm

• Beach. Daugiau nebereikia 
tampytis, nešioti iš vieno aukšto 

j į kitą. Patarnautojai moka suk- 
Į tis, sukrauna ant vežimėlių dau- 
» gybę lagaminų, nuvežą į linijų 
- bagažines ir pakrauna.

Lėktuvas vėlinasi. Jis dar net 
! ne atskridęs. Daugiau keleivių,

daugiau spūsties. Juk ir orai vi
sokie. Lėktuvas turi skristi iš 
pietų į šiaurę, iš vasaros į žie
mą. Temperatūros svyravimai, 
vėjai. Visa tai veikia.

Bet laukti nenuobodu. Stebi 
keleivius. Atsiranda kažkokia 
grupelė iš Indijos ar Pakistano. 
Greičiausiai iš Indijos. Tamsūs 
jų veidai, bet veidųjbruožai gra
žūs. Moterys su raudonais pa
ženklinimais kaktoje, ilgais dra
bužiais. Jų suknelės lyg būtų 
kokios paklodės apvyniotos, per 
petį permestos. Na, kiekviena 
tauta turi savo drabužį, savo 
pomėgius. Tie keleiviai plavi- 
nėįa iš kampo į kampą kol su
sėda laukti lėktuvo.

Vyresnio amžiaus moteris su 
invalidės lazda, labai traški, už
kalbina, nori įtraukti į pokal
bius, kad nebūtų jai nuobodu, 

bet užkabintam juk darosi nuo
bodu su praeitimi kalbėti. Atsi
randa vyriškis ir dar kažkoks 
vaikinas. Paaiški, kad ta senoji 
to vyriškio motina, o jis — ad
vokatas. Tas vaikinas — vienas 
iš jo raštinės. Jie visi prie stam
baus pinigo, prie didelių mostų. 
Priklauso tai tautiečių grupei, 
kuri mėgsta patogumus ir nuolat 
keliauja į Floridą pailsėti žie
mos metu.

Tie mūsų kaimynai lėktuve 
įsikuria pirmoje klasėje ir tuoj 
užsisako gėrimą. Mes nukeliau
jame ten, kur užrašyta ant mūsų 
bilietų. Nerūkomas skyrius. Prie 
lango.

Vos pasikėlus, vos sparnų ga
luose pasiūbavo miesto kvarta
lai, kaip mus apgaubė debesėlių 
pūkas. Baltučiai, minkšti. Štai ir 
už debesų. Ir jokio matomumo! 
Tik kapitonas per garsiakalbį 
praneša, kur skrendame, kokia 
kryptis, kas apačioje po tais 
debesėliais. Vis dar kontinentas. 
Bet greitai pasuks į jūrą

Kiek pasklidus, gal jau ir 
pusę kelio pasiekus, prasiskleidė 
tie debesys. Matėsi toli toli. 
Matėsi ir žemelė. Tokia maža, 
neįžiūrima. Jokios gatvės, kažko
kie trupinėliai paberti. Tai na
mai.

Tada įsijungi į garsiakalbius 
kapitonas ir praSė pažiūrėti į 
dešinę. Ką ten pamatysite!

Kai važiuoji žeme, autobusu 
ar mašiną kad ir traukiniu, 
vis sutinki kitus judančius žmo
nes ar mašinas. Lėktuvu taip nė-

ra. Pasikeli į padanges ir pasi
darai tik taškelis tuščioje erd
vėje.

Dabar matėme dešinėje lėktu
vą. Jis skrido kur kas žemiau 
nei mes. Mūsų lėktuvo kapito
nas tuoj paaiškino, kad tai 
kariškas transporto lėktuvas.

Ir buvo keista į jį žiūrėti. Jis 
juk nejuda. Jis tik kabo. Lyg 
koks žaislas kabo erdvėje. Ir 
kaip jis gali skristi!

Lėktuve nejauti jokio greičio. 
Ir žemė kažkur, rodos, stovi vie
toje, ir anas lėktuvas, ir mes. 
Savo protu suvedi, kad visi 
skrendame. Didžiausiu greičiu 
lekiame į pietus. Kokia 400
mylių per valandą. O gal ir dau
giau.

Štai tau ir turtinga žemė, gra
žieji jos keliai, didieji namai! 
Viskas reliatyvu. Pilką papras
tą tuščia. Ir visiškai negrei
ta. Tiesiog stovi vietoje.

Bet lėktuve gyvenimas ne
stovi. Stiuardesės skuba. Reikia 
išvažinėti gėrimus, išnešioti 
pietus, kavą paskui surinkti vis
ką. Dar koks keleivis paskam
bina, pasišaukia — paduok pa
galvėlį, užgesink šviesą sustab
dyk vėdinimą ir stiuardesė turi 
būti mandagi. Ir greita!

Žvalgiausi, ar nepamatysiu, 
kur citrinų laukų. Kartą skris
damas mačiau labai ilgas tie
sias citrinų medžių eiles. Atro
dė lyg grafikos piešiniai, — tos 
linijos.
Belą kur gyvena kun. Piktume

Lėktuvas ima pamažu leistis.

Tai reiškia, kad netoli sustojimo 
vieta. Pasirodo okeano pakraš
čiai. Labai puikiai matosi ban
gos. Ritasi jos tokios mažos, kaip 
kokios skiedrelės. Kaip putelės. 
Rami jūra. Tik truputį mirga 
nuo sušiurpintų bangų. Tikru
moje taip nėra. Apačioje ten ir 
vėjas, ir bangos rūstaują, pul
damos į krantą.

Pamatome tokį iškyšulį. Ir at
pažįstame. Tai Singer Island, 
kur gyvena kun. Vytautas Pik
turna, Marija Slavinskienė ir 
kita šutvė pažįstamų. Ir koks tai 
malonumas pažvelgti į juos iš 
aukšto!

Kai vaikščioji prie jų namų 
pamatų, tai namai atrodo lyg 
kokie dangoraižiai. Daugybė 
aukštų. Namai kaip bokštai. 
Dabar, kai žiūri iš lėktuvo, at
rodo kaip kokios kaladėlės. Net 
atsekti negali, kur ten kun. Pik
turnos namas. Jis netoli van
dens, netoli paplūdimio. Bet— 
katras?

Paliko Brooklyną, uždarė net 
Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčią ir čia atkeliavo su tais 
paukščiais, kurie ieško pietų 
saulės. Po tiek metų Brookly- 
ne kaip jis čia jaučiasi, kur ne
bėra tos senos bažnyčios, gražių 
vitražų ir vargonų gaudesio. Se
novę paliko, kaip tie imigrantai 
kad palikdavo senus nudėvėtus 
kelionės lagaminus, čia viskas 
juk nauja.— ir jo namai, ir nau
jai organizuojama parapija.

Mūsų keleivis iš kairės nekan
triai sekė, kodėl taip žvalgomės 

pro langus, kodėl filmuojame. Ir 
įsiterpė. Paaiškino, kas čią ko
kia čia sala. Ir kaip jis nustebo, 
kad žinome salos vardą net ir 
tiltą pažįstame. Tai iš kur mes? 
Iš New Yorko. Ir jis iš New Yor- 
ko. Paties centro. Mes tai ne, iš 
tokio priemiesčio. Tas jam pa
darė blogą įspūdį. Iš tokios vie
tos neturėtų skraidyti lėktuvais 
šiuo metu, kai jo tautiečių visur 
pilna.

Lėktuvas leidžiasi žemyn ir 
žemyn, Jau ir gražus miestas po 
mūsų kojom. Tai Palm Beach. 
Vienas iš turtingiausių Ameri
kos miestų. Kokios vilos, kokie 
sodai! Kokios gatvės! Kanalas ar 
įlanka -

Aerodromo negalime matyti. 
Jis lėktuvo prieky. Bet iš lėktu
vo aukščio gali spėti, kad jis jau 
netoli. Jau ir palmės pasimato. 
Ir lėktuvo ratai paliete aerodro
mo taką Koks tai malonus mo
mentas. Atskridai laimingai. 
Staigas ūžesys, ir lėktuvą lyg 
kokios rankos ima stabdyti. La
kūnai pakeitė motorų kryptį. Jie 
nebetraukią o stabdo. Taip lėk
tuvas greitai sumažina greitį. 
Pamažu prisirita prie rampos, 
prie dūdos, kuri atsiremia į 
lėktuvo duris. Ir mus išleidžią 
Atsisveikina kapitonas, jo įgula 
ir stiuardesės.

Toks jau šis kraštas — visi 
tave sutinka bičiuliškai ir Iš
leidžia.

(Bus daugiau)

’ t
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KULTŪRINIŲ PRAMOGŲ GAUSA 
PASAULIO LIETUVIŲ DIENOSE

Jau antri metai spaudoj yra 
rašoma ir informuojama apie II- 
ąsias Pasaulio Lietuvių Dienas, 
kurios įvyks Chicagoj birželio 
25 — liepos 3. Į šį didingą 
įvyki yra įsijungę veiklių asme
nų, ir sudaryti komitetai įvai
riom funkcijom. Vienas iš tokių 
komitetų yra kultūrinių pramo
gų komitetas, kuriam vadovau
ja Marija Remienė.

Kaip visų renginių, taip ir šio 
komiteto pagrindinis tikslas yra 
viską daryti kenčiančiai Lietu
vai ir išlaikyti lietuvybę išeivi
joj. Dėl to šio komiteto ren
giniai apima labai plačią skalę: 
nuo prasmingos vakaronės 
prisiminti kančiom, iškentėtom 
mūsų tautiečių, kovojusių ir 
tebekovojančių už Lietuvos 
laisvę ikį nuotaikingų šokių, 
skirtų suburti iš viso pasaulio 
kraštų suvažiavusiam jaunimui 
ir senimui. Visų noras yra su
jungti mūsų tautiečius iš įvairių 
vietovių, kad jie turėtų progos 
susitikti, pabendrauti, atsi
kvėpti po sunkių dienos progra
mų, užmegzti naujas pažintis. 
Jaunimui yra skiriamas ypatin
gas dėmesys, kad jis laisvais va
karais neišsiblaškytų po kita
taučių sales, kad būtų lietuviš
koj aplinkoj ir savų draugų 
tarpe. Jaunimo Centre kiekvieną 
vakarą jam bus rengiami šokiai.

Bendrai, per tas 10 dienų Jau
nimo Centras Chicagoj bus tik
rai lietuviška sala, ašis, apie ku
rią suksis beveik visi tų dienų 
pasireiškimai. Čia veiks lietu
viška užkandinė, bus galima 
lankyti įvairias parodas ir susi
tikti visus ir viską, kas yra arti
ma kiekvieno širdžiai.

Kultūrinių pramogų komitetui 
tenka suruošti net septynis ren
ginius. To komiteto nariai pasi
skirstė darbais, surasdami dar 
sau talkininkų.

Birželio 26, sekmadienį, 6 v.v. 
Jaunimo Centro sodely bus pa
grindinis iškilmingas PLBsėimo 
atidarymas, kuriam vadovauja 
šio komiteto narys Karolis Mil- 
kovaitis. Čia dalyvaus visos or
ganizacijos su savo vėliavomis, 
bus padėti vainikai žuvusiem už 
Lietuvos laisvę. Po to Jaunimo 
Centro didžiojoj salėj bus prof. 
Vytauto Vardžio paskaita, o po 
paskaitos — vaišės ir šokiai 
visiem.

Birželio 27 vakaras yra skir
tas politiniam kaliniam, kentė- 
jusiem tiek bolševikų, tiek nacių 
kalėjimuose bei koncentracijos 
stovyklose. Tikimės svečių gau
saus atsilankymo ir tinkamo dė
mesio. Negalima pamiršti kan
čių, kurias kentėjo ir kenčia mū
sų rinktiniai tautiečiai dėl Lie
tuvos laisvės ir žmogiškų teisių.

Birželio 28 vakare paskaitą 

MOTERIS IR KRISTUS
(atkelta iš 3 psl.)

sykimės ir šio eilėraščio ir iš jo 
pasistiprinkim savo tikėjime.”

Gintaras Grušas
Gaila, kad man teigiamų pasi

sakymų citatos išėjo ne ką il
gesnės, negu neigiamų, trumpų 
laiškelių citatos. Plačiau cituoti 
ilgus M. Stankus-Saulaitės, L. 
Gražulienės ir G. Grušo raši
nius neturiu vietos. Bijau net 
prasidėti su kantrių, taiklių K. 
Trimako komentarų, svarstymų, 
išvadų citatomis. Visi , kurie 
skaitė Gintos Remeikytės eilė
rašti, būtinai turėtų ištisai per
skaityti ir čia apžvelgiamą lei
dinį.

Prieš nurodant, kur leidinį 
užsisakyti, su red. K. Trimaku 
dar norisi ir pasibarti. Audrą 
sukėlęs eilėraštis buvo išspaus
dintas ATEITY (kaip minėta, 
1982, 6-tame numery). Teigiami 
ir neigiami vertinimai pasipylė 
ATEITIES redaktoriaus adresu. 
Nors 24 laiškai redakcijai, žinant 
lietuvišką nepaslankumą raštu 
jausmus reikšti, yra imponuo
jantis skaičius, bet, be jokios 
abejonės, pritariančių ir pasi
piktinusių skaičius šį kartą yra 
ne dešimteriopas, o šimteriopas 
(kai kyla kontroversija, ją per
skaito net šiaip žurnalo ir ne- 
skaitantieii. o tik pavartantieji;

apie Lietuvių Bendruomenės 
ateities uždavinius skaitys bu
vęs PLB pirmininkas ir dabarti
nis Pasaulio Lietuvio redakto
rius inž. Bronius Nainys. Po 
paskaitos pasirodys Jaunimo 
Centro ansamblis Vaiva, vado
vaujamas muziko Fausto Stro- 
lios. Vaiva turės įdomią progra
mą ir jaunimui, ir suaugusiom, 
ypač iš kitų kraštų, nes šio an
samblio programa bus atlikta 
įvairiom kalbom, šio vakaro pa
sisekimu rūpinasi Salomėja 
Endrijonienė.

Birželio 30 vakaras skirtas 
Aušrai. Jaunimo Centro didžio
joj salėj paskaitą skaitys kun. dr. 
Pranas Gaida, o meninę dalį 
atliks aktorius Jonas Kelečius. 
Visą vakaro programą organi
zuoja Birutė Jasaitienė.

Šokių vakarais ir jų tvarkos 
palaikymu rūpinasi Dalia Bart
kienė su savo štabu; jai talkins 
sporto komitetas. Birutė Jasai
tienė ir Matilda Marcinkienė 
organizuoja vaišes, kad sve
čiai, atvykę į Jaunimo Centrą, 
bet kuriuo laiku galėtų pasi
vaišinti lietuvišku maistu, o Sa
lomėja Endrijonienė rūpinasi 
įvairiais gėrimais ir vakaronė
mis. Birutė Bagdonienė nuo pat 
pradžios šių dienų ruošos renka 
finansus, be kurių nieko neį
manoma atlikti. Vilhelmina La
pienė visą dėmesį skiria pagrin
diniam ir didžiajam PLB Die
nų uždarymo pokyliui, kuris 
bus liepos 3, sekmadienį, miesto 
centre, Conrad Hilton viešbuty, 
po dainų šventės. Atsakingą 
naštą neša iždininkas Kostas 
Dočkus, kuris tvarko iždą ne tik 
šio komiteto, bet ir visu PLD 
Dienų. Gi ūkio reikalų vedėjas 
Kazys Laukaitis talkins visiem 
ir visur, kur tik bus reikalinga. 
Iš viso į šio komiteto darbą 
yra įtraukta arti 30 asmenų.

Nuo birželio 25 visi keliai ves 
į lietuvišką Chicagą. Kuo gau
siau dalyvaukim visuose rengi
niuose, kad visiem būtų smagu 
ir prasminga pabendrauti jau
kioj lietuviškoj nuotaikoj. Juk 
tie pramoginiai renginiai ir 
daromi visiems — jauniem ir 
vvresniem.

Į didįjį šventės uždarymo po
kylį bilietai jau dabar gaunami 
J. Vaznelio prekyboj (Gifts In
ternational) — 2501 W. 71st 
Street, Chicago, III. 60629; juos 
galima užsisakyti ir paštu. Vie
tos ribotos. Bilieto kaina suau
gusiom — 27.50, o jaunimui — 
$20. Rašykit čekius su užsaky
mais “Lithuanian World Festi- 
val, Ine.” vardu jau dabar.

Iki pasimatymo PL Dienose.
A.B.

kontroversiją perskaityti pa
ragina vieni kitus). Tiek nuola
tiniai ATEITIES skaitytojai — 
prenumeratoriai, tiek eilėraštį 
perskaičiusieji DARBININKE 
bei DIRVOJ, laukė redakcijai 
laiškų bei redaktoriaus pasiaiš
kinimų ne kur kitur, kaip tik 
ATEITY. Kodėl ATEITIES re
daktorius K. Trimakas neišleido 
žurnalo 24 puslapiais padidinto 
numerio ir nesudėjo visos įdo
mios medžiagos, kuri paskelbta 
čia aptariamam vienkarti
niam leidinv MOTE — 
RIS IR KRISTUS? Jokiu būdu 
netikiu, kad šis leidinys pasieks 
visus ATEITIES skaitytojus, 
tad visus, kurie Jonės evangeli
ją skaitė ir vienaip ar kitaip 
reagavo. Viliuosi, kad tokių 
klaidų ateity šis ir kiti redak
toriai vengs, kad lafckams, ko
mentarams, svarstyboms ras 
vietos ten, kur kontroversija 
gimė.

O savo apžvalgos skaity
tojams patariu būtinai leidinį 
MOTERIS IR KRISTUS įsigy
ti, kreipiantis šiuo adresu: 
ARENA, 850 Dės Plaines Avė., 
Apt 409, Forest Perk, IL 60130, 
U.S.A Nors leidinio kaina 2.70 
dol., paštu užsisakant reikia pa* 
siųsti 3.90 dol. čekį, išrašytą 
ARENA vardu.
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PLD Kultūrinių pramogų komitetas. Sėdi iš k. Birutė Bagdonienė, Vilhelmina La
pienė, pirmininkė Marija Reinienė, Birutė Jasaitienė, stovi Kostas Dočkus, Salomėja 
Endrijonienė, Dalia Bartkienė ir Kazys Laukaitis. Nuotraukoje trūksta Kazio Milkovaičio.
Nuotr. Jono Tamulaičio

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ D-JOS 
METINĖ PREMIJA

1982 metų grožinės literatū
ros premijai atrinkti vertinimo 
komisija sudaroma iš Los Ange
les ir jos apylinkėse gyvenančių 
rašytojų bei kvalifikuotų as
menų. Komisijos sąstatas bus

netrukus paskelbtas.
Dabartinė Rašytojų Draugijos 

valdyba nutarė savo lėšomis ne
pirkti knygų, išėjusių 1982 me
tais, o svarstyti tik tas, kurios 
bus atsiųstos jas išleidusių lei

NAKVYNĖS II PLD DALYVIAM
Antrųjų Pasaulio Lietuvių 

Dienų dalyviai ir svečiai, kurie 
norėtų apsigyventi viešbučiuose, 
su pasirinktu viešbučiu tiesiogi
niai turi susirišti ne vėliau ge
gužės 15.

Bismarck Hotel, 171 W. Ran- 
dolph St., Chicago, III. 60601. 
Tel. 312 236-0123.. 20 dol.

Radisson viešbučiai ir Univers- 
ity of Illinois bendrabutis.

Seipno posėdžiai, parodos ir 
jaunimo šokiai vyks Jaunimo 
Centre. Į šiuos renginius arčiau 
iš Holiday Inn (Ford City), Sher- 
aton Midway Airport Inn, Best 
Westem Ceasar’s Inn ir Hilton 
Inn of Oak Lawn.

per parą asmeniui. Vykstantiem iš New Yorko ke-
RadišsonHotel, 505 No_-!i<Š;" viešbučili rezervacijų 

Michigan Avė., Chicago, III. ;™se Patarnauja Vytis 
60611. Tel. 312 944-4100. 15-20 agentura- TeL
dol. per parą asmeniui. 09-3300.

University of Illinois, Medical 
Center Campus, 1933 W. Polk 
St, Chicago, III. 9 dol. per parą 
studentam.

Holiday Inn, 7300 So. Cicero 
Avė., Chicago, III. 60629. Tel. 
312 581-5300. 23-28 per parą 
asmeniui.

Chicagos pietinėj daly, netoli 
lietuvių gyvenamų rajonų, yra 
dar šie viešbučiai:

Sheraton Midway Airport 
Inn, 5400 So. Cicero Avė., Chi
cago, III. 60638. Tel. 312 581- 
0500. 12-19 dol. per parą as
meniui.

Best Western-Ceasars Inn, 
9001 W. 79th St., Burbank, III., 
60459. Tel. 312 423-1100. 11-17 
per parą asmeniui.

Hilton Inn of Oak Lawn, 
9333 So. Cicero Avė., Oak Lawn, 
III., 60453. Tel. 312-7800. 30 
dol. per parą asmeniui.

Įsidėmėtina, kad sporto šven
tė, jaunimo kongresas, dainų 
šventė, opera ir banketas vyks 
Chicagos centre. Tiem rengi
niam artimiausi yra Bismarck ir

— Lietuvių Rašytojų D-jos 
naujai išrinkta valdyba parei
gomis pasiskirstė taip: Anatoli
jus Kairys — pirm., Česlovas 
Grincevičius — vicepirm., Adol
fas Markelis — sekr., Apolina
ras Bagdonas — ižd., Povilas 
Gaučys ir Rimas Vėžys — na
riai specialiem uždaviniam. 
Naujoji valdyba pareigas pradė
jo eiti kovo 1. Trejų metų ka
dencija baigsis 1986 kovo 1.

— Komp. Makso Laurišiaus 
suita opus 23, pavadinta “Iš Lie
tuvos” — "Aus Litauen”, yra 
įrašyta naujoj plokštelėj, kurią 
išleido Philips bendrovė Olan
dijoj. Plokštelėj įrašyti įvairūs 
kvintetai pučiamiesiem in
strumentam. Iš M. Laurišiaus 
penkių suitos dalių dvi dalys 
plokštelės aplanke pažymėtos 
lietuviškais pavadinimais — 
"Daina” ir "Metturgis”. Muz. 
Maksas Laurišius gimė 1876 
Įsrutyje, mirė 1929 Berlyne. Bu
vo Berlyno aukštosios muzikos 
mokyklos dėstytojas. 

dyklų ar autorių. Todėl malo
niai prašomos leidyklos arba 
patys autoriai atsiųsti žemiau 
duotu adresu po 5 egz. kiekvie
nos tokios knygos iki š.m. ba
landžio 20. Visas gautas knygas 
RD valdyba persiųs vertinimo 
komisijos nariam nedelsiant. 
Visos knygos, išleistos su 1982 
data ir atsiųstos iki nurodyto 
laiko , kvalifikuojasi šių metų 
literatūros premijai. Knygas 
siųsti adresu: Mr. A. Kairys, 
4304 West 55th St., Chicago, 
IL 60632. (Chicagoj esančios 
leidyklos gali paskambinti tele
fonu — 735-3998, bus atvažiuo
ta ir pasiimta asmeniškai, tuo 
sutaupant leidyklom siuntimo 
laiką ir lėšas.)

Kasmetinės Lietuvių Rašytojų 
Draugijos premijos $2000.00 
mecenatas yra Lietuvių Fondas, 
Ine. Laimėtojui premiją,planuo
jama įteikti .Lietuvių Dienose, 
Chicagoj.

Lietuvių Rašytojų Draugija

1983 M.
KELIONĖS 
Į LIETUVĄ

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

Kelionė 719: liepos 19-30 $1,569 
Lankoms: 8 dienos VMnluj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte

Visi išvykimai Iš New Yorko Ir Bostono 
Daromi giminių Iškvietimo dokumentai 
Dėl smukesnių Informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 Autam St 

z NBwton, Mbbb. 02106 
617 965*8060/969-1190

1 1 ____ 2_________________ __  _____

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

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

1 Helsinky

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

1 Frankfurte

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

1 Frankfurte

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

1 Frankfurte

12 DIENŲ: LIETUVA IR RUSU A 
Kelionė 427: balandžio 27 * gegužės 8 $1,279 
Kelionė 607: birželio 7-18 $1,509 
Kelionė 705: liepos 5-16 $1,509 
Kelionė 009: rugpjūčio 9-20 $1,569 
Kelionė 906: rugsėjo 0-17 $1,569 
Kelionė 104: opelio 4-15 $1,279 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Leningrade, 2 Maskvoj

Rimvydas Šilbąįoris i — 
ŽODŽIAI IR PRASMĖ. Litera
tūra Šiandien Lietuvoje. Išleido 
Akademinės Skautuos Leidykla. 
Chicago. 1982. Redaktorius — 
Liūtas Mockūnas. Viršelis — 
Henrietos Vepštienės. Spaudė 
Draugo spaustuvė. 268 psl. Kai
na 10 dol.

Knygos autorius, slavistikos 
profesorius Ohio valstijos uni
versitete, Columbus, Ohio, 
knygos redaktoriaus L. Mockū- 
no visai teisingai čia pavadin
tas vienu iš žymiausių išeivi
jos kritikų. Cituojam ištrauką iš 
jo rašinio “Knygą palydint”:

“Šioje knygoje R. Šilbajoris 
didžiausią dėmesį skiria poezi
jai (9 recenzijos ir 5 studiji
niai straipsniai). Proza ir dra
ma atsilieka su 9 recenzijomis, 
o literatūros teorijai atitenka 
trys recenzijos. Skaitytojas išei
vijos R. Šilbąjorio aptariamųjų 
rašytojų tarpe ras tokias jam ge
riau pažįstamas pavardes, kaip 
antai J. Aputis, J. Degutytė, S. 
Geda, J. Grušas, I. Meras, E. 
Mieželaitis, Justinas Marcinke
vičius, J. Vaičiūnaitė ir T. Venc
lova; taip pat ir mažiau pa
žįstamas — V. Bložę, A. Bu
čį, V. Bubnį, Juozą Marcinkevi
čių, J. Juškaitį, A. Mikutą, V. 
Šimkų, P. Širvį, R. Šavelį ir A. 
Žukauską. Antra vertus, knygo
je neaptarti tokie žymūs rašy
tojai, kaip J. Avyžius, J. Glins
kis, K. Saja ir M. Martinaitis. 
Neaptarta ir Justino Marcinkevi
čiaus, dabar Lietuvoje bene po
puliariausio poeto poezija. Su
minėtų pavardžių nebuvimas 
nereiškia Šilbajorio nesidomė- 
jimo jomis. Knygų recenzavimas 
išeivijoje nėra sistemiškas dar
bas, bet laimingo sutapimo rei
kalas, kada įvairiais reikalais 

,(q ne kritika) įsiėmęs kritikas 
randa vietos savo užsiėmimuose 
redakcijos norimai aptarti kny
gai.”

Ši ištrauka trumpai nusako 
knygos turinį ir tai, ko joj nėra 
ir kodėl.

Trumpame knygos įvade, ra
šytame redaktoriaus, net tris 
kartus tenka užkliūti už žodžio 
“tilpo”, pavartoto ne vietoj 
(straipsniai “tilpo Aiduose”, 
tilpo “Draugo kultūriniame 
priede”). Betgi tame pačiame 
įvade rašoma ir taip, kaip rašy
tina (straipsniai “buvo išspaus
dinti išeivijos periodikoje”).

1983METŲ KALENDORIUS 
Eina IX metai. Toronto, Ont 
1983. Prisikėlimo Parapijos Eko
nominės Sekcijos leidinys. Pa
ruošė Stasys Prakapas. Tiražas 
3000 egz. 188 psl.

Kaip ir ankstesniais metais, 
šiame kalendoriuj, be iliustruoto 
kalendariumo, randam įvairių 
pasiskaitymų — įvairaus žanro, 
įvairaus turinio, nevienodos 
vertės. Gausu iliustracijų. Me
džiaga surinkta daugiausia iš 
įvairių leidinių. Yra ir skelbimų. 
Nors tai mišrainė be atrankos, 
bet viskas lengvai skaitoma.

Viršely išspausdintam turiny 
sužymėti šie dalykai: 
Įžanga ir kalendorius, 
Eilėraščiai ir pasiskaitymai, 
Klieriko išleistuvės (Putino), Į- 
vairenybės, Skelbimai, Padėka, 
Maironis.

Atsitiktinai ar neatsitiktinai į 
Šį kalendorių pakliuvo šie auto
riai: Marija Aukštaitė, Antanas 
Gustaitis, Juozas Mikštas, Čes
lovas Obcarskas. Bernardas 
Brazdžionis, Klemensas Jūra, 
Dėdė Atanazas, Jonas Aistis. 
Vincas Mykolaitis-Putinas, J. 
Kymantas, Algirdas Budreckis, 
Rafael Sealey, Klonis, dr. P. Ka
ladė, Henrikas Blazas, V. Dau
tartas, Matas Dalba, Mykolas 
Vaidas, N. čapkauskas, Z. 
Bernotas. Jonys Aluona, J. Ylu- 
vis, Balys Pavabalys, Bizūnas, 
Pašinas, Juozas Keliuotis, V. 
Alantas, Stasys Liepas, Arėjas 
Vitkauskas, P. Enskaitis ...
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13-OJE DAILĖS I 
Parodos apžvalga

;, iŠ vasa- 
buvo pil-

Tradicinė vasario mėnesio 
dailės paroda, jau 13-oji, buvo 
dėl sniego audros išblokšta iš 
savo numatytos datos 
rio 12-13. Paroda jau 
nai įrengta. Teko ją išmontuoti, 
pakrauti į sandėlį ir vėl išstaty
ti vasario 26-27 savaitgaliui.

Parodos tvarkytojas
Šiemet parodos tvarkytoju 

buvo pakviestas dail. Juozas 
Bagdonas, kuris buvo ir pirmųjų 
dviejų parodų tvarkytoju, taip 
pat dalyvavęs visose parodose, 
uoliai talkinęs jų rengimo dar
buose.

Jis ir sukūrė šią parodą, pasi
kviesdamas tai, ką norėjo, ką 
prisišaukė. Pasirinkdamas tokį 
metodą, jis ieškojo įvairumo, 
kad galėtų pakviesti dailininkų, 
gyvenančių kituose Amerikos 
miestuose. Taip pat norėjo, kad 
paroda nebūtų perkrauta, kad ji
išsitektų tik didžiojoje salėje.

J. Bagdonas taip pat pasirū
pino ir parodos ekspozicija. Pa
roda buvo puikiai ir patraukliai 
sutvarkyta, išdėstyta ir suderin
ta. Joje buvo visko: ir tapybos, 
ir akvarelės, ir grafikos, ir 
skulptūros. Specialiai paieškojo 
daugiau grafikos, nes ankstes
nėse parodose grafika buvo ta
pybos lyg nustelbta.

Didelės talkos jis susilaukė 
iš kun. A. Kezio, SJ, vadovau
jamos Galerijos Chicagoje. Ga
lerija jam atsiuntė keleto dai
lininkų kūrinių. Be kun. Kezio 
pagalbos šie kūriniai tikrai ne
būtų patekę į šią parodą. O su 
jais susipažinti buvo verta.

Taip pat jo iniciatyva buvo 
surastos trys dailininkės iš Los 
Angeles, mum čia dar nematy
tos.

Kiekvienas dailininkas prista
tė maždaug tris paveikslus. Iš 
viso parodoje buvo kataloguo
ti 75 darbai. Vienas numeris 
buvo skirtas dail. Ž. Mikšio 
miniatiūrinėm grafikom, o tų 
grafikos mažų darbelių buvo 
net 20. Taigi iš viso parodoje 
buvo išstatyta 95 kūriniai. Ir 
viskas sutilpo didžiojoje salėje.

Kelionė per parodą
Pasinaudodami parodos iš

leistu katalogu, pereikime per

PAVOJUS BALTIMORĖS
LIETUVIŲ RADIJUI

Kiekvieną sekmadienį 10 vai. 
ryto iš WITH radijo stoties 
ant 1230 skalės išgirstame Ame
rikos žymaus futbolo žaidėjo 
Johnny Unitas lietuvių radijo 
valandėlės pristatomąjį žodį. Po 
to kalba Albertas Juškus ir Kęs
tutis Laskauskas.

Vedėjai vienus po šeštadienio 
ilgos vakaronės švelniu balsu 
bando pažadinti, kitus gal ke
lionėje ar prie pusryčių stalo 
užtinka. Kokioj padėty kas be
būtų, visi stengiasi būti prie ra
dijo aparatų. Čia tiek daug nau
jienų: linksmų ir liūdnų, gerų 
ir blogų. Gimtadieniai, sukaktu
vės, koncertai, susirinkimai, 
krikštynos, laidotuvės, kalėdo- 
jami kvartalai, tautinių šokių 
grupių pasirodymai. Džiaugia
mės gražia daina, muzika. Pyks
tame, kai senų polkų vilkstinė 
nenutrūksta, bet ir vėl laukia
me kito sekmadienio.

šie du vyrai sujungia visus 
besiklausančius į vieną šeimą. 
Pusę žmogaus amžiaus, 35 me
tus, jie buvo kiekvieną sekma
dienį su mumis. Nesvarbu, ar 
sninga, ar audros siaučia, ar 
juodukai kelia mieste riaušes. 
Žinome, kad vedėjai bus stoty
je. Albertas, buvęs Baltimorės 
miesto gaisrininkų dirbtuvių 
viršininkas, nenutiko kliūčių, 
kurių nenugalėtų, o Kęstučio 
dar niekas iki šiol nesulaikė, 
kad neatvažiuotų į stotį.

Mes kitaip ir negalvojame. 
Tiesiog reikalaujame jų taip su
tvarkyti savo gyvenimą, kad 
galėtų mum patarnauti. Jie turi 
turėti laiko, turi būti sveiki ir 
kiekvieną sekmadienio rytą būti 
radijo stoty, kad galėtų pravesti 
lietuvių radijo valandėlę.

Juozas Bagdonas, daugelio šių 
parodų dalyvis, čia išstatė tris 
savo stiliuje ryškiai ir sodriai 
nutapytus kūrinius. Jie pilni 
dramatinės įtampos, lyg kokios 
mistinės uolos',* paliestos gamtos 
katastrofos. Du ir pavadinti — 
erdvės peisažai. Jo kūriniuose ir 
jaučiama labai daug erdvės, tie
siog kosminės platybės.

Bona Brazdžionienė, gyve
nanti Los Angeles, Calif., pri
tapo prie šių parodų ir jau ke
lintą kartą dalyvauja. Yra lai
mėjusi net premijų, pagyrimų 
lapų.

Ji turi susikūrusi savitą primi
tyvų liaudinį stilių, mėgsta tau-

SUNNY MILLS, FLA.

Laisvės šventė
Sunny Hills kolonijos lietuviai 

vasario 17 minėjo Lietuvos ne
priklausomybės šventę. Iškilmės 
prasidėjo pamaldomis. Mišias 
aukojo kun. klebonas P. Jaraš- 
ka, asistuojant kun. A. Kardui. 
Bažnyčion iškilmingai buvo 
įnešta Lietuvos vėliava. Kun. Ja- 
raška pasakė taurų, tai dienai 
pritaikytą pamokslą. Pamaldų 
metu giedojo muziko V. Mamai- 
čio vadovvaujamas choras, o Ju
lija Čepukienė paįvairino pa
maldas solo giedojimu.

Mišių metu kunigas ragino 
melstis už kenčiančią pavergtą 
tėvynę, už žuvusius kovoje dėl 
Lietuvos laisvės savanorius, 
partizanus ir prisiminti ištrem
tuosius.

Iškilmių dalyviai, vieningai 
apjungti maldoje, sugiedojo 
Marija, Marija ir Lietuvos 
himną. Po to išnešta vėliava.

Antroji iškilmių dalis vyko 
“Community Center” patalpoje. 
Šio renginio programą pravedė 
Valerija Rumšienė. Pradžioje 
visi susirinkusieji sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus. 
Trumpą žodį Lietuvių Bendru o-

35 metus mes naudojomės jų 
patarnavimu. Šiuo metu jie yra 
reikalingi klausytojų pagalbos. 
Stoties vadovybė jiem pranešė, 
kad jie gali naudotis radijo sto
timi tik iki balandžio mėnesio 
vidurio. Spėjama, kad to 
sprendimo priežastis yra lietu
vių kalba. Taip pat pareikalavo, 
kad ta žinia nebūtų perduota 
klausytojam per lietuvių valan
dėlės programą. Taigi muša ir 
neleidžia dejuoti.

Nemanau, kad mes turime eiti 
ir daužyti langus ar deginti pa
status. Tačiau nepalikime nuoša
liai. Rašykime stoties vedėjui 
laiškus, peikdami stoties vado
vybės sprendimą, reikalaukime 
priežasties paaiškinimo. Pareikš- 
kime, kad ateity mes tos stoties 
transliacijas boikotuosime. 
Skambinti stoties vedėjui tele
fonu 528-1230. Laiškus rašyti 
stoties vedėjui adresu: VVITH 
Broadcasting Station, 5 Light 
St, Baltimore, MD 21202.

(j.b.)
Baltimorės renginiai

Daina, Baltimorės mišrus 
choras, balandžio 9 rengia 
tradicinį pavasario koncertą ir 
šokius.

Amerikos karo veteranų Lie
tuvių Postas 154 balandžio 17 
ruošia iškilmingą banketą 40 
metų veiklos sukakčiai paminė
ti.

Lietuvių radijo valandėlės va
kares įvyks gegužės 14. Progra
moj Clevelando vyrų okteto 
koncertas ir šokiai.

Lietuvių diena Baltimorės 
miesto centre, Charles Plaza, 
įvyks birželio 4-5. Dalyvauja vi
sos organizacijos, meno ir tauti
nių šokių grupės.

tosakines temas ir jas pailiust
ruoja savitai. Jos kūrinys atro
do lyg būtų koks reljefas iš 
medžio. Dažo ar kokio kito 
pakaitalo dedama storesnis 

įrengta didžio- sluoksnis. Piešinio kontūrai į- * 
atytos dar spe- brėžiami teptuko kotu. Kontū- 
ilgi trikampiai, rai turi įdubimą, kuris nudažo- 
parodos erdvę 

us jaukius kam-
mas tamsiai. Taip iš tolo atrodo 
lyg būtų piešinys išdegintas me
dyje. Mėgsta dar ir tekstus įra- | 
Syti, paryškindama vaizduo- 1 
jamą temą. Darbai atlikti sti
lingai ir išlaikyti savo stiliuje, 
savo suplanavime.

Eugenijus Budrys čia buvo 
matomas pirmą kartą. Dailinin
kas gyvena Švedijoje, berods, 
Gotlando saloje. Jį ten surado 
kun. A. Kezys ir savo Galeri
joje jam surengė parodą. Da
bar kun. A. Kezys ir paskolino 
šiai parodai. Tikrai buvo įdomu 
pamatyti Budrio darbą. Jo tapy
ba abstrakti, šiek tiek panaši 
į mūsų Bagdoną, tik visai skir-

Waterburio LB apylinkės valdyba su talkininkais, surengę 
Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjimą. Sėdi iš k.: Jū
ratė Vaitkutė, pirm. Viktoras Vaitkus, Rūta Kazakaitytė, 
Juozas Valkauskas. Stovi: Juozas Skladaitis, Jonas Rauga- 
lis, Aldona Raugalienė, Ignas Kriaučiūnas, Vaclovas Kuzmic
kas, Juzė Šatkauskienė, Albina Paliulienė, Kazimieras Sapet- 
ka, Antanas Paliulis. Nuotr. K. Paliulio

( nukelta į 8 psl.) VVATERBURY, CONN.

menės vardu tarė V. Beleckas. 
Kun. Jaraška sukalbėjo invokaci- 

ją. Po to G. Beleckienė perskai
tė išleistą Vasario 16 proga Flo
ridos gubernatoriaus Bob Gra
bam proklamaciją.

Su dideliu įsijautimu, įpras
mindama šventės reikšmę, kal
bėjo atvykusi iš Chicagos vieš
nia W. Emilija Kielienė, Lietu
vos dukterų draugijos pirminin
kė. Jos kalboje aiškiai ir teigia
mai atsispindėjusi pasaulėjauta 
nepriklausomos Lietuvos atžvil
giu sužadino klausytojuose pa
sigėrėjimą ir nuoširdų vieningą 
pritarimą.

Jau nuo seno įsigalėjo tradici
ja šią šventę įprasminti mūsų 
grožinės literatūros rašytojų kū
riniais ir skambančia lietuvių 
daina. Tad ir šioje popietėje V. 
Baltutienė deklamavo J. Aisčio 
— Kaip gera jausti tave, H. Ka
činskas — Br. Brazdžionio —- 
Tremtinio malda, o V. Rumšie
nė paskaitė J. Krumino legen
dą apie ilgesį. Šią žodinę pro
gramą papildė daina.

Reikia džiaugtis ir vertinti 
muziko V. M amai či o triūsą ir 
pasišventimą. Jo dėka čia gyve
nančių ponių būrelis paruošė 
šventės proga keletą dainų.

Pabaigoje, padėkojusi atliku- 
siem programą dalyviam, V. 
Rumšienė paprašė susirinku
sius pasivaišinti mūsų ponių rū
pesčiu pagamintais valgiais. 
Vaišių metu buvo renkamos au
kos.

SJC

PITTSBURGH. PA.

Lietuvos nepriklausomybė* 
minėjimas

Pittsburgho lietuvių visuome
nė visą vasario mėnesį gyveno 
nepriklausomybės minėjimo 
nuotaika. Lietuvos reikalas 
buvo pagarsintas ir amerikiečių 
spaudoj. The Pittsburgh Press, 
vienas didžiausių Vakarinės 
Pennsylvanijos dienraščių (skai
tomas ir kaimyninėse valstijose), 
vasario 16 įsidėjo Mary H. Tamy 
(mūsų veiklios pittsburghietės 
lietuvės) straipsnį. Plačiai kata
likiškam pasauly skaitomas 
Pittsburgh Catholic net keletą 
kartų informavo skaitytojus 
apie rengiamą Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą.

Pittsburghe vieną dieną ple
vėsavo mūsų trispalvė virš Pitts
burgho miesto ir apskrities rū
mų. Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebonas kun. W. Kara- 
veckas vasario 16 aukojo mišias 
už Lietuvą ir nukankintus lietu
vius ir pasakė tai dienai skirtą 
pamokslą.

Lietuvos reikalui daug laiko 
skyrė mūsų dvi lietuviškosios 
radijo programos: Povilo Dar- 
gio, šiemet mininti 50-ties metų 
sukaktį, ir Vito Yuciaus Tėviš
kės Garsai, jau aštuonioliktus 
metus radijo tarnyboje. Vasario 
mėnesį abi radijo programos vi
są atliekamą laiką skyrė nepri
klausomybės minėjimui, pritai- 

, Lietuvių Bendruomenė balan
džio 9, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Šv. Juozapo mokyklos didžiojoj 
salėj, 29 John St., Waterbury, 
Conn., rengia tradicinį pavasa
rio balių. Meninę programą at
liks solistė Genė Ugianskienė 
ir solistas Gabrielius Mironas 
iš Philadelphijos.

Šokiam gros Terri Martin or
kestras iš Hartfordo. Pasivaiši- 
nimui bus paruoštas bufetas ir 
atgaivos stalas. Veiks loterija.

Stalų ir bilietų rezervacijo
mis pasirūpinama iš anksto 
knygyne Spauda, 33 Congress 
Avė., tel. 756-5173 arba skam
binant Aldonai Raugalienei, 
756-5339.

Įėjimo auka 7.50 dol., jauni
mui — 4 dol. Vakaro pelnas 
skiriamas Pasaulio Lietuvių Die
nų rengimo reikalam.

“Aušros” metai bus atžymėti 
koncertu, kurį rengia L.M. K. 
Federacijos Waterburio klubas

- balandžio 17, sekmadienį, Sv. 
Juozapo parapijos salėj, 29 John 
St., Waterbury, Conn. Progra
mą atliks smuikininkė Brigita 
Pumpolytė-Kasinskienė. Jai 
akomponuos jos vyras dr. J. Ka- 
sinskas.

Jonas Brazauskas, buvęs miš
kininkas, Lietuvių Fondo atsto
vas Waterbury, Balfo pirminin
kas ir bendruomenininkas, yra 
sunkiai susirgęs.

Komp. Aleksandras Aleksis ir 
jo žmona Marcelė (Andrikytė) 
apsigyveno poilsio namuose. 
Komp. A. Aleksis savo plačia 
veikla žinomas ne tik Waterbu- 
ry, bet ir kitose lie- 

kydamos muziką, dainas, poezi
ją, žinias, informaciją ir t.t.

Vasario 13 per Povilo Dargio 
programą angliškai kalbėjo John 
Mc Closkey apie nepriklausomy
bės reikšmę tautai. Per Vito Yu
ciaus Tėviškės Garsų programą 
vasario 6 angliškai ir vasario 13 
lietuviškai kalbėjo šios progra
mos nuolatinė bendradarbė se
selė pranciškietė Josephine Buk- 
šaitė. Labai rūpestingai paruoš
tose kalbose nepailstanti prele
gentė, apžvelgusi pavergtos tė
vynės padėtį, kėlė viltį: “Niekas 
neįveiks tos tautos, kurios visi 
gyventojai bus sujungti vieno 
kilnaus tikslo ir didelės ištiky- 
mybės tautai”.

Tradicinis Lietuvos nepri
klausomybės 65 metų sukak
tuvių minėjimas įvyko vasario 
19, šeštadienį, dailiai išdekoruo- 
toj Pittsburgho lietuvių piliečių 
draugijos namų salėj, kur, be 
lietuvių piliečių klubo, čia dar 
renkasi Pittsburgho Alto sky
riaus nariai, kitos organizacijos 
ir jau kelintus metus prisiglau
dusi šeštadieninė lietuvių kal
bos mokykla. Pasitaikius malo
niam pavasariškam orui, svečiai 
iš arti ir toli anksti rinkosi ir 
sėdosi už šventiškai papuoštų 
stalų. Minėjimas vyko banketo 
forma.

Minėjimą pradėjo Pittsburgho 
Alto skyriaus pirmininkas Vito 
Yuchis. Perskaitęs tai progai 

tuvių kolonijose. Marcelė Alek
sienė savo veikla ypač pasižy
mėjo Lietuvos vyčių eilėse. As
meniškai ar laiškais juos galima 
aplankyti adresu: Mr. and Mrs. 
A. Aleksis, 3584 East Main St., 
VVoodland Ręst Home, Water- 
bury, Conn. 06705.

skirtą centro valdybos atsi
šaukimą, jis pakvietė sugiedoti 
“God bless America” ir Lietuvos 
himną. Jis pavedė Ben Burduliui 
vadovauti minėjimui. Invokaciją 
sukalbėjo Homesteadto lietuvių 
parapijos klebonas kun. Francis 
Plantes. Suzanne K. Venneri 
solo angliškai sugiedojo “Our 
Father”, seselei Francescai 
fortepijonu palydint.

Prisiminimas žuvusių ir 
kenčiančių, virtęs neužmirštama 
tradicija, Šiemet atliktas ypatin
gai. John McCloskey aiški
nant, kiekvieno svečio rankoje 
laikoma žvakutė viena nuo kitos 
užžiebta. Salėje šviesom prite
mus, Janei Žilinskienei kalbant 
prisiminimo aktą, Vito Yucius 
akordeonu pagrojo ‘Lietuva 
brangi”.

Pirmasis kalbėjo dr. Cyril 
Wecht, kandidatuojąs į senato
rius (jo tėvai kilę iš Lietuvos). 
Kalbėtojas pastebėjo, kad ne
pasotinamas Maskvos slibinas 
laisvąjį pasaulį verčia budėti. 
Kitas kalbėtojas — kongresma- 
nas William J. Coyne (sakoma, 
kad jo tėvas daug padėjo atei
viam po antrojo pasaulinio ka
ro), gerai susipažinęs su da
bartinės Lietuvos padėtimi.

Pagrindinė minėjimo kalbė
toja Galina Barkus, šeštadieni
nės lietuvių kalbos mokyklos 
mokytoja, kalbėjo lietuviškai, o 
tos pačios mokyklos studentas 
Vincas Valantiejus — angliškai.

Po visų kalbų — skani vaka
rienė. Po vakarienės — aukų 
rinkimas. Vėliau, seselei Fran
cescai vadovaujant Aido 
jungtinis choras darniai padai
navo keletą liaudies dainų. Bu
vo pašoktas lietuviškas klumpa
kojis. John McCloskey perskaitė 
keletą sveikinimų: Allegheny 
County komisionierių, Pitts
burgho miesto burmistro Cali- 
guiri ir senatoriaus Heinz. Pas
kui jis perskaitė rezoliucijas.

Vito Yuciui akordeonu paly
dint ir seselei Francescai diri
guojant, visi dalyviai sudainavo 
šešias liaudies dainas. Paskui 
burtų keliu buvo paskirstytos 
vertingos dovanos. Pittsburghie- 
čiai (ir tolimesnių apylinkių lie
tuviai), ateiviai ar čia gimę, 
visi lyg viena šeima, buvo tikras 
susiklausymo pavyzdys. Minėji
mas laikomas sėkmingu.

Pittsburgho Alto skyrius šie
met centrui paskyrė 1,000 dole
rių. Kitą 1,000 dolerių paskyrė 
Lietuvos pasiuntinybės rūmų 
remontui. Prieš metus pasiunti
nybės rūmų remontui paaukojo 
1,000 dolerių ir Lietuvių Piliečių 
Draugija — 5,000 dolerių. Abiejų 
organizacijų pirmininkas Vito 
Yucius su grupe lietuvių tuomet 
aukas patys nuvežė į pasiunti
nybę. I*.

Kun. Juozas Merky
Raguvėlės klebonas (Anyk 
čių rąjone, Panevėžio apskrity) 
mirė kovo 3. Velionis buvo gi
męs 1916, kunigų įšventintas 
1940.

— JAV LB rytinio pakraščio 
apygardų ir apylinkių valdybų 
atstovų ir LB darbuotojų kon
ferencija įvyks balandžio 23, 
New Haven, Conn., Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos patalpose.

— Hartforde, Conn., Velykų 
pusryčių stalas rengiamas kovo 
27, sekmadienį, po 9 v.r. mišių, 
švč. Trejybės salėje. Rengia 
LMK Federacijos New Haveno 
klubas. Klubas tęsia jau įsi
galėjusią tradiciją ir kviečia vi
sus apylinkės lietuvius apsilan
kyti.

— Lietuvių Skautų Sąjungos 
65 m. sukaktuvinė stovykla į- 
vyks liepos 30 — rugpjūčio 13 
“Woodland Trails” kanadiečių 
skautų stovyklavietėj netoli Au
roros, apie 30 mylių nuo To
ronto. Stovyklą rengia LSS ta
rybos pirmija, ūkiniais reikalais 
rūpinasi komitetas, vadovau
jamas A. Senkaus.

— Danguolė Valentinaitė, LB 
Gage Parko apylinkės pirminin
kė, pasinaudodama savo darbo
vietėje veikiančia “matching 
funds” programa, Gage Parko 
apylinkės 500 dol. auką Lituanis
tikos Katedrai padvigubino.

— Bronius Krokys, Rochester, 
N.Y., Mindaugo Tamonio litua
nistinės mokyklos vedėjas, bus 
šios vasaros Mokytojų ir jaunimo 
studijų savaitės Dainavoj ūkio 
vedėjas.

— Solisto Jono Vaznelio 
koncertas Chicagos Jaunimo 
Centro didžiojoj salėj vyks ba
landžio 10.

— Australijos Lietuvių Jauni
mo s-ga buvo sušaukusi sky
rių atstovų suvažiavimą. įsteig
tas naujas Canberros skyrius. 
Į V-ąjį PLJ kongresą ruošiama
si pasiųsti 10 atstovų.

— Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos St Petersburgo Flo
ridos židinys, sėkmingai suren
gęs Xil-ąjį Akademijos suvažia
vimą, savo veiklos nenutraukia. 
Židinio pirmininko prel. Jono 
Balkūno iniciatyva rengiamas 
Akademijos židinio nario Vlado 
Kulboko knygos “Lietuvių lite
ratūrinė kritika tremtyje” su
tikimas. Su minėta knyga visuo
menę supažindins iš Washingto- 
no atvykęs rašytojas Antanas 
Vaičiulaitis. Knygos ištraukas 
skaitys Angelė Kamienė. Kny
gos sutikimas bus balandžio 14, 
ketvirtadienį, 4 vai. popiet St. 
Petersburgo Lietuvių klube.

— Philadelphijos LB apylinkė 
per valdybos iždininkę M. Su- 
šinskienę atsiuntė 25 dol. auką 
su sėkmės linkėjimais. Nuoširdus 
ačiū už Darbininko parėmimą.

— Bilietus į dainų šventę, 
kuri bus liepos 3, Pasaulio Lie
tuvių Dienų metu, galima gauti 
Vaznelių parduotuvėj Gifts In
ternational, 2501 West 71st 
Street, Chicago, IL. 60629, USA 
(tel. 312 471-1424). Bilietų kai
nos: US $ 17, 15, 13, 10 ir 
5. Užsisakant paštu, čekius ra
šyti Lithuanian World Festival, 
Ine. vardu, kartu pridedant sau 
užadresuotą voką su pašto ženk
leliu. ,

— Neringos stovyklavietėj 
1983 metais bus tokios stovyk
los: lietuvių kilmės vaikų anglų 
kalba birželio 26 — liepos 9, lie
tuvių mergaičių liepos 10 - 30, 
lietuvių berniukų rugpjūčio 14- 
27, ateitininkų liepos 31 - rug
pjūčio 13. Registruotis adresu: 
I.C.C., Putnam, Conn. 06260.

— Lietuvaites studentes, no
rinčios dirbti per vasaros atos
togas lietuvių senelių namuose, 
gali kreiptis adresu: Matulaitis 
Nursing Home, Thurber Rd., 
Putnam, Conn. 06260.
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išleista 
Easter 

per 30 
pasira-

PADĖKA
Lietuvių Tautodailės Instituto 

skyriaus vardu New Yorke no
riu nuoširdžiai padėkoti visiem 
dalyvavusiam parodoje pagerb
ti dail. Antaną Tamošaitį ir su
sipažinti su jo neseniai 
knyga “Lithuanian 
Eggs”. Buvo parduota 
knygų, kurias autorius 
šė.

Taip pat buvo rodomas fil
mas — “Lietuvių audinių dai
lė“. Filme dail. Anastazija Ta
mošaitienė demonstravo skirtin
gus audimo būdus ir jų panau
dojimą.

Su dail. A. Tamošaičiu iš To
ronto lankėsi LTI pirmininkas 
L. Balsys ir K. Pikūnienė. Dė
kojame jiem už atsilankymą ir 
dalyvavimą mūsų šventėje.

Dėkojame Klarai Virškuvie- 
nei, kuri iš Floridos atsiuntė 
labai meniškus margučius. Mar
gučių parodai dar eksponatų 
paskolino ir pačioje parodoje 
demonstravo margučių dažymą 
bei iparginimą šios ponios: E. 
Ruzgienė, A. Bilerienė, M. Zu-

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

Pr. Naujokaitis, Saulėleidis, 
eilėraščiai. 4.00 dol.

K. Barėnas, Beragio ožio me
tai, romanas. 12.00 dol.

A. Balašaitienė, Susitikimas 
pamary, novelės. 8.00 dol.

J. Prunskis, Bolševikų nužudy
ti šauliai. 7.00 dol.

S. Maziliauskas, Pioneer 
Prince in USA. 10.00 dol.

R. Šilbajoris, Žodžiai ir pras
mė. Literatūra šiandien Lietu
voje. 10 doL

St. Raštikis, Lietuvos likimo 
keliais. Iš užrašų prisiminimai. 
IV tomas. 23 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos, plokštelės bei suvenyrai 
gaunami Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brpojdyp, 11207- 

ALEX SHEEPSKIN AND FUR CO. 
79-03 JAMAICA AVĖ. 
WOODHAVEN, N.Y. 11421 
TEL. 212 296-1162

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1983 metam

Vardas Ir pavardė —

t 
K 
f 

t

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius motus 
kainuoja tik 12 dol. Violom kitiem prenumerata —15 doL 
metam.

į

Siunčiu už prenumeratų 
Už kalendorių

KASA kviečia visus jungtis į lietuvišką taupymo įstaigą.

v5- . -At

kauskienė, B. Kidolienė ir R. 
Kidolytė. Kai kas nusipirko jų iš
marintus margučius. Jos visus 
pinigus paaukojo Tautodailės

Taip pat dėkojame: P. Jurkui, 
G. Penikui, L. Tamošaičiui, J. 
Kregždienei, A. Katinienei, R. 
Alinskienei, R. Česnavičienei, A.

Lukoševičienei, A. Matulaičiui 
ir Kultūros Židinio tvarkytojam 
— Zuzanai ir Kazimierui Ki- 
ziam.

Lilė Milukienė,
LTI New Yorko skyriaus 

pirmininkė

PATERSON, N.J
-Gražiai paminėta 

šv. Kazimiero šventė
Čia veikianti Lietuvos vyčių 

61 kuopa kovo 6, sekmadienį, 
Šv. Kazimiero parapijos salėj 
surengė daugely lietuvių koloni
jų pagarsėjusią^ Kaziuko mugę, 
kurios metu parapiečiai galėjo 
pasigrožėti ir kuopos narių pa
stangom surengta labai įvairia 
dailės darbų paroda, kurią su
darė savininkų sunešti lietuvių 
dailininkų paveikslai ir skulptū
ros, įvairūs rankdarbiai, audi
niai, drožiniai ir gintaro dirbi
niai. Šiai parodai suruošti dau
giausia darbo ir rūpesčio skyrė 
Janina Meižienė ir vietos LB 
apylinkės pirmininkė Angelė 
Stankaitienė. Salę taip pat puo
šė ir čia gyvenančio dailinin
ko mėgėjo Vytauto Gružo įvai
riom progom piešti žymiųjų Lie
tuvos vyrų ir valstybininkų pa
veikslai.

Kad parapiečiam nereikėtų 
sekmadienį rūpintis valgio ga
minimu, vyčiai pasirūpino pa
gaminti šiltus pietus, kuriuos už 
prieinamą kainą buvo galima čia 
pat suvalgyti. Be pietų, darbš
čios vytės prigamino galybę 
įvairių tortų ir kepinių, kurių 
taip pat buvo galima ir nusi
pirkti. Mugės maistui pagaminti 
talkino eilė kuopos narių,

DARIAUS IR 
GIRĖNO 

SUKAKTUVINIS 
KALENDORIUS

50 m. skrydžio 
jubiliejus

14 inč. pločio ir
22 inč. ilgio 

Tinkamas įrėminti 
Su persiuntimu 5.50 dol.

Gaunama 
Darbininko 

administracijoj

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

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

*

Balčiečiąi, Mr. ir Mrs. Balu
čiai, Elena ir Povilas Tracilaus-

Adomaitienė, Konstancija ir 
Jack Scheibelhut, Mary Kemėšis, 
Birutė Vasiliauskienė ir Eliza- 
beth Checklick.

Salės gražinimu rūpinosi 
Gediminas Klimas, Klemensas 
Praleika, dr. Vadeika, Antanas 
Rubonis, Betty Dovvhan, Teresė 
Zelenis ir kt.

Mugė veikė nuo pat ryto, bet 
daugiausia lankytojų susilaukė 
po 12 vai. aukojamų mišių. Mu
gės dalyvius maloniai nuteikė 
toli pažengusio smuikininko Ju
liaus Veblaičio atlikti žymiųjų 
kompozitorių kūriniai. Jį piani
nu palydėjo muzikos studijas 
Rutgers universitete baigusi 
pianistė Frances Kovalesky, ku
rios tėvelis medicinos daktaras 
Kovalesky yra lietuviškai kal
bąs mūsų tautietis, dažnai su
tinkamas. įvairiuose lietuvių 
renginiuose. Programai pasibai
gus, šios kuopos narys dr. Va
deika padėkojo visiem šią mugę 
aplankiusiem ir pavardėm pa-

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Dainuok ir šok — J. Nakuta- 
vičiaus su Dana Summers-Striu- 
gaite, palydint orkestrui “Lietu
va”, įdainuota: Ateisiu, mergu
žėlę, ateisiu, Sapnų pilis, Krin
ta lapai, Myliu, Fernando kar- 
čiama, Kur gimtinė mylima, Pir
mosios gėlės, Ispaniškos akys, O 
kam gi tu pabeldei, Gera būti 
žmogum. Kaina 12 dol.

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

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

Keliautojų dėmesiui
Juozas Kaributas yra para- - 

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

New Yorke: 1654 2nd Avė. (65-86 St) — TR 9-3047 
RMgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7088 
Ąstorifoie: 28-2$ Stelmvay Street — AS 4-3210 
Florai Perk, L4.: 250-17 HMaldo Avė. — 343-6111
E. Northport, L L: 25O-A tark Fleto M. 516 757-0601 
FranMin Sq., L. I.: 961 Hompatead Tpke. — 437-7877 
Fkishlnge: 41-08 Mato Street — Hl 5-2552 
WMte Pietos, N. Y„ The Chose Pilt —

DEXTER PARK
PHARMACY Kl 

MP Wm. AnaataU, B. 8.
77-01 JAMAICA AVENUE

298-4130

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

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

minėjo visus tuos, kurie bet ku
riuo būdu prisidėjo prie šios 
mugės įvykdymo.

K.J.

PATERSON, N.J.
LB Patersono apylinkės ir 

Lietuvos vyčių 61 kuopos su
ruoštame Vasario 16-tos minėji
me 1983 vasrio 20 Lietuvos lais
vinimo reikalam aukojo:

Po 100 dol. — a.a. Jono Kru- 
konio testamentinis paliki
mas, V. Gružas. A. Virbickas, 
Br. ir A. Stankaičiai.

50 dol. — Iz. Keraitienė.
Po 40 dol. — P. Juška, G.

35 dol. — K. Jankūnas.
Po 30 dol. — R. ir R. Česo- 

niai, J. Kalėda.
Po 25 dol. — kun. V. Dabu- 

šis, A. ir Al. Masioniai, A. ir A. 
Rygeliai, A. Rubonis, E. ir A. 
Pristernikai, V. šaulys.

22 dol. — V. Malakas.
Po 20 dol. — St. ir O. Biru

čiai, K. ir O. Bugeniai, J. D’Agos- 
tino, J. Jackūnas, M. Iskeliūnie- 
nė, J. Iškauskas, A. ir I. Eitma- 
nai, A. ir J. Kepeniai, E. Liau- 
gaudienė, J. Litvaitis, Pr. Nau
jokaitis, Fr. Prapis, Kl. ir E. Pra- 
leikos, Alg. Rugys, J. ir J. Sa
baliauskai, P. Tamauskas.

Po 15 dol. — A. Rugys, Pr. 
Vilimas, Kr. Senulienė.

Po 10 dol. — E. Augulienė, 
T. Augulienė, M. Balčietis, E. 
Balutienė, V. Iskeliūnas, Ir. Is- 
keliūnas, B. ir A. Kavvetz, P. 
Malin, M. Naruševičius, A. 
Pintsch, O. Preikštienė, V. Po
vilonis, G. Yasulitis, A. ir O. 
Yuškaitis, K. Scheibelhut, J. 
Stankaitis, O. Stankaitienė, H. 
ir P. Trucilauskas, A. Visockis.

5 dol. — B. Vasiliauskienė.
Iš viso buvo suaukota 1357 

dol.

Aplinka
Miestietis, vaikščiodamas po 

laukus ir besigėrėdamas gam
tos grožiu, nustemba:

— Negaliu suprasti, kodėl, 
miestų nestato už miesto. Čia 
oras toks švarus, tyras, aplinka 
tokia graži, paukšteliai čiulba, 
upelis čiurlena . . .

Kova su svoriu
Gydytojas pacientui patarė 

būtinai numesti svorį- Pacientas 
nuėjo pas kirpėją ir paprašė su- 
trumpinti keletu svarų plaukus.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCH ALLER & WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 
mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

Užeikite - įsitikinsite!

13 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 13

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

Yra geriausia ir patogiausia bankinė įstaiga 
visiems lietuviams.

KASA už paprastas taupymo sąskaitas moka 99c
Už IRA pensijų indėlius KASA šiuo metu moka 11%
Už didelius ir mažus certifikatus KASĄ moka kiek galima aukščiausius procentus.
Visiems taupytojams KASA lengvomis sąlygomis suteikia visų rūšių paskolas.

“KASA priima švenčių ar atostogų plano taupymo Indėlius Ir už Juos taip put moka 
9% oalOkanų”.

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

SPĖČIAU KELIONĖ Į
LIETUVĄ IR LENKIJĄ 

1983 BIRŽELIO 25 — LIEPOS 8 

BENDRA KAINA $1526. UŽ PRIVATŲ 

KAMBARĮ PRIMOKAMA $195.
LANKOMA: Vilnių*, Trakai, Kaunas, 

Varšuva. Čenstochova, Krokuva.

UŽ BENDRĄ KAINĄ SUTEIKIAMA:

Kelionė Swtaair lėktuvais.
Pirmos Matri viešbučiai.
Visi valgiai.
Transportactys ant žemės.
Angliškai kabą vadovai.
Pervežimai tarp aerodromų k viešbučių.
Apmokami visi mokesčiai.

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. SKUBĖKIT UŽSISAKYTI.

DĖL REZERVACIJŲ KREIPTIS:

PODHALE TRAVEL SERVICE
3154 Richmond SL 
Philadelphla, Pa. 19134 
Tel. 215 425-6280

arba
Mr. Vytautas Matonis 
872 N. Woodstock St 
Philadelphla, Pa. 19130 
Tel. 215 236-7923

AMBER HARVEST
Fresh fruits and vegetables

PARDUOTUVĖ

Galima gauti skanios, rupios, lietuviškos sveikatos 
duonos IšBruno’s kepyklos Chlcagoj.

Užsakomi vaisių krepšiai visom progom.
Iki malonaus pasimatymo!

110-21 Jamaica Avė.
(kampas 111 St.) 
847-9225

Atidarą nuo 8 iki 7 vai. 
nuo pirmadienio 
iki šeštadienio

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

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės paraiyta lietuvičkų valgių 
receptų Myga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastininiu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery" už 8. dol. Persiurrtimaa- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas*, valstija, Zip

l

’ i
1

Nanuet, N.Y., Nanuet M«8 Shopplng Cent, 
Raute 59 — Tai. 914 623-4265

Farmington, Conn: Hana and Frltz Dali 
270 Farmington Ava. — 263-677-7006

Danbury, Conn.: Denbury Gourmet, 296 Mal 
TaL: 203 744-6857

Tai: 617 769-2895

Sparčiai auganti milijoninė
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1883 — AUŠROS METAI —1983

MIRĖ DR. J. KUODIS Nuo 1933 pradėjo dirbti Vy
tauto Didžiojo Universitete Kau
ne. Nuo 1938 metų — docentas. 
Dėstė apie gelžbetonį ir masy
vinius tiltus, 1941 pakeltas į * 
profesorius, 1940-1944 — tiltų

Dr. Jonas Kuodis, inžinierius, 
gyvenęs Arlington, Mass., prie 
Bostono, mirė kovo 17, ketvir
tadienį, 2 v J. Palaidotas kovo konstrukcijos katedros vedėjas. 
19, šeštadienį, Putnamo seselių 1937-1940 dirbo Kauno miesto 
vienuolyno kapinėse. Liko žmo- statybos skyriuje, 
na Bronė, dukra Barzdukienė Karo metu pasitraukė į Valra- 
su trim anūkais, sūnus Gedimi- rus. 1946-47 dėstė UNRRA _ ____
nes su viena anūke. universitete Miunchene. | žlungant,
- Velionis buvo gimęs 1903 spa- Ameriką atvyko 1947, dirbo kaip Rygoje* 
lio 15. Panevėžio gimnaziją bai- inžinierius projektuotojas.

Woodhavene, N.Y. Palaidotas 
seselių vienuolyno kapinėse 
kovo 19. Velionis buvo kilęs 
iš Plungės apylinkės. Palangoje

Karo meta pasitraukė į Valo-

Kaune, teisę studijavo Kaune, 
Vienoje, Sorbonoje, baigė Kau
ne. Dirbo Užsienio reikalų mi- 
nisterijoje, 5 melus buvo pasiun
tinybės patarėjas Berlyne, o 
paskutiniu laiku, respublikai 

, buvo patarėjas

įvertino Minkų nenuilstantį 
darbą radijo bangomis. Esą Min
kai nematė Lietuvos, bet jų mei-
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jau bus girdimos kovo 90 arba 
27 per tą pačią mdfyot stotį

gė 1923, o Vytauto Didžiojo 
Universiteto statybos skyrių 
baigė 1932. Studijas gilino už
sienyje, 1934-36 studįjavo 
Aukštesniojoje technikos mo
kykloje Vienoje, kur gavo dakta
ro laipsnį.

MIRĖ K. KAREČKA
Kovo 17 Putname 8 v.r. po 

sunkios ligos mirė Kazimieras 
Karečka, visa laiką gyvenęs

Steponas ir Valentina Minkai 
kovo 12 šventė Lietuvių radijo 
korporacijos 49 metų sukaktį. 
Kiekvieną sekmadienį per 49 
metus jie vyksta į radijo stotį 
ir perduoda programą. Ir jie tai 
atlieka patys be jokio pakaitalo.

Šiai sukakčiai paminėti kovo 
12 So. Bostono Lietuvių Pilie-

jai kalbai juos vedė ir veda 
bei stiprina per tiek daug metų. 
Padėkojo Minkam už tą nenu
ilstamą darbą. Priminė, kad 
Minkai šiais metais švenčia ve
dybinio gyvenimo 50 metų su
kaktį. New Yorko muzikinis vie
netas ir visa publika atsistojusi 
sugiedojo Minkam ilgiausių 

įmetu.
Po oficialios dalies “Jinai ir 

trys gintarai” grojo ir dainavo 
lietuvių liaudies dainas, prisi
mindami “Pupų Dėdę” iš Lietu
vos radiofono.

Vėliau vyko loterija ir šokiai.
Negerai, kad tą pačią dieną 

ir tuo pačiu laiku vyko ir kitas 
parengimas antro aukšto 
salėj. L.T.I. Bostono skyrius ren
gė dail. A. Tamošaičio “Lithua- 
nian Easter Eggs” knygos pri
statymą, buvo rodomas filmas 
“Lietuvių audinių dailė”, o taip 
pat buvo ir lietuviškų margu
čių paroda. Minkų vakaras buvo 
skelbiamas lietuviškuose laik
raščiuose veik ištisus metus, o šis 
pristatymas tik prieš porą sa
vaičių paskelbtas. Daug kas no
rėjo matyti abu renginius, bet 
kada vyko tuo pačiu laiku, ne
galėjo. Jeigu būtų buvęs nors 
keleto valandų skirtumas, tada 
būtų galima dalyvauti ir viena
me ir antrame. Bostone nesame 
didelė lietuvių kolonija. Toks 
sutapimas atsiliepia abiem ren
giniam. Ateity reikėtų vengti 
panašių sutapimų.

niais nuo. 8 iki 8:45 vai. ryto.

Tradiciniuose Laisvės Varpo 
parengimuose vis. iškeliamos 
naujos mūsų meninės jėgos, be
sireiškiančios individualiai ar 
susibarusios į kolektyvus. Ba
landžio 10 įvyksiantis koncer
tas bus jau 47-tas tos rūšies 
Laisvės Varpo renginys, kurio 
programą atliks New Yorko miš
rus kvartetas “Harmonija”, va
dovaujamas jauno muziko Vik
toro Ralio, šis dainos vienetas 
Bostono ir apylinkių lietuviam 
dar negirdėtas.

Kvartetas “Harmonija” įsi
kūrė 1980. Jame dainuoja jau
nuoliai: Rasa Bobelytė-Brittain 
— sopranas, Birutė Ralytė-Ma- 
liriauskienė — altas, bosas Pet
ras Tutinas ir baritonas Vikto
ras Ralys. Jiem akomponuoja 
Matas Yatkauskas. Repertuare 
liaudies dainos, lietuvių kompo
zitorių kūriniai, naujos bei V. 
Ralio aranžuotos harmonizaci
jos. Laisvės Varpo renginio pro
gramoj bus atliekamos ne tik 
kvarteto dainos, bet ir due
tai.

Karo metu pasitraukė iš Lie
tuvos. Į Ameriką atvyko 1949 
ir čia vertėsi kaip draudimo 
agentas. Liko žmona Marija, 
uoli visuomenininkė, veikianti ,Čių D-jos 3-čio aukšto salėj 
eilėje organizacijų, gyvenanti jie surengė koncertą ir šokius.’

Programą atliko ir šokiam gro
jo New Yorko estradinės muzi
kos vienetas “Jinai ir trys gin
tarai”.

Minėjimą pradėjo Steponas 
Minkus, trumpu žodžiu pasvei
kindamas susirinkusius, ir pa
kvietė Lietuvių Bendruomenės 
tarybos narį inž. Vytautą Izbic- 
ką tarti žodį. Kalbėtojas labai

Woodhavene. Liko dukra Vilma 
Prekerienė ir pora anūkų. Duk
ra jau eilę metų sunkiai serga ir 
yra Matulaičio slaugymo na
muose Putname. Norėdamas 
dukrai padėti, prieš keletą metų 
ir jis ten nusikėlė gyventi. Ten 
ir mirė, paskutiniu laiku sunkiai 
sirgęs. Velionis buvo apie 80 
metų.

EUGENIJUI JANKUI
mirus, didžios širdgėlos ištiktus jo tėvus — Jurgį ir 
Kotryną Jankus, velionio šeimą ir kitus artimuosius 
labai užjaučiame.

Brangiam vyrui

Mylimam Sūnui

Inž. EUGENIJUI JANKUI
po sunkios Ilgos mirus, motinai Kotrynai, tėvui — bran
giam teologai Jurgiui Jankui — ir velionio šeimai reiš
kiamo giliausią užuojautą, drauge su Jais liūdime.

Alė ir Stasys Santvarai

PAJAUTAI TALLAT- KELPŠIENEI
mirus, jos vyrui Tadui, motinai Eugenijai Kiupšienei, 
dukrai Vitai Matusaitienei, broliui Antanui ir Jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą.

New Yorko ir apylinkės ateitininkai

Irena ir Jurgis Okuniai

ANTANUI VASAIČIUI
mirus, žmonai Faustinai, dukrai Aldonai, sūnums Kaziui, 
Tadui ir Vytautui reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 

■ liūdime.

PROF. ANTANUI VASAIČIUI
mirus, žmonai Faustinai ir visai šeimai giliausią užuojautą 
reiškia

Bronius ir Valerija Nemickai

KAZIMIERUI KAREČKAI
mirus, Marija i Karečkiene I, dukra i ir kitiems artim lesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

LB Queens apylinkės 
valdyba ir nariaiEUGENIJUI JANKUI 

mirus, jo tėveliui, rašytojui Jurgiui Jankui, baisogalie- 
čiui, ir visai jo šeimai reiškiu gilią užuojautą.

Kazimieras Bačauskas

KAZIMIERUI KAREČKAI
mirus, žmonai Marijai, dukrai Vilmai ir Jos šeimai bei 
visiems artimiesiems reiškiu gilią užuojautą.

Julija Mačemienė

Mylimam vyrui teisininkui

A.A.
KAZIMIERUI KAREČKAI

mirus, mūsų narei Marijai Karečklenei su šeima reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

LMK Federacijos 
New Yorko klubas

Algis ir Rūta Gudelis

Nauja LB valdyba
Išrinkta LB Bostono apylin

kės valdyba jau pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas Danielius 
Averka, vicepirm. Henrikas Če
pas, ižd. Kazys Bačanskas, sekr. 
Elena Juciutė ir ryšininkas su 
kitomis organizacijomis bei jau
nimu — Aidas Kupčinskas.

Vos pasiskirsčiusi parei- 
• gomis, valdyba jau ruošiasi bir

želio išvežimų minėjimui, kuris 
įvyks birželio mėnesį.

Komp. J. Gaidelio minėjimas
Anksčiau buvo skelbta, kad 

gegužės 1 įvyks komp. J. Gai
delio operos pristatymas. Dabar 
tai keičiama į J. Gaidelio mi
nėjimą.

Gegužės 1, sekmadienį, 3 vai. 
popiet Lietuvių Piliečių D-jos 
trečio aukšto salėj minėjimo 
programą atliks solistė Daiva 
Mongirdaitė, solistas Benediktas 
Povilavičius ir Brocktono Šv. 
Kazimiero parapijos choras, ku
riam velionis dirigavo 10 metų. 
(E.V.)

BOSTONO RENGINIAI

Paskaita apie Rusiją ir 
Uzbekiją

Lietuvių Moterų Federacijos 
Bostono klubas savo susirinki
me, kuris įvyks So. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos mažojoj salėj 
(už baro) turės paskaitininkę 
Liudą Weingorten, kuri pasida
lys įspūdžiais iš kelionės po Ru
siją ir Uzbekiją.

Moterų klubo valdyba kviečia 
atvykti pasiklausyti ne tik savo 
nares, bet ir svečius.

Susirinkimas įvyks kovo 
šeštadienį, 2:30 vai. popiet.

Minkų radijas
Minkų vadovaujama radijo 

programa nebuvo girdima kovo 
13, nes radijo stotis kelia savo

26,

JŪRA STRIMAITYTĖ, lietuvė ad
vokatė, STRIMAITIS & KEHOE, 31 
Exchange Street, Lynn, Massachu- 
setta, Tel. 617 598-0800. Turime 
ofiso ir Bostone priimti klientus. 
Musų sritys yra apdraudos bylos, 
workers* componsation Ir testa
mentų sudarymas.

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

Sol. Daivos Mongirdaitės kon
certas, ruošiamas N. Anglijos 
Pabaltiečių d-jos, įvyks kovo 27, 
sekmadienį, 3 vai. popiet First 
and Second Church salėj, 66 
Marlborough St.

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

Laisvės Varpo pavasarinis 
renginys balandžio 10.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arttuir St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

BOSTON MASS — WLYN 1300 
bangos sekm. nuo 8 Iki 8:45 ryto. 
Veda S. Ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Maso. 02127. 
Talaf. 268-0480. Parduodamas Dar
bininkas. Didelis lietuviškų knygų 
pasirinkimas.

1983 M. EKSKURSIJOS 1 LIETUVĄ 
iŠ BOSTONO IR NEW YORKO

TEODORAI ŠLEPETIENEI
mirus, reiškiam* gilią užuojautą dukroms prof. Aldonai 
Janačienei Ir Birutei Vonskuvlenel au šeimomis.

V. Ingelevičius 
M. V. Vygantai 
R. Kudimienė

Balandžio 20 61075.00 Liepos 20 —61338.00
Gegužės 4 — 1075.00 Rugpjūčio 3 — 1338.00
Gegužės 11 — 1229.00

(au Ryga)
Rugpjūčio 17 — 152840 

(su Ryga)
Gegužės 25 — 1286.00 Rugsėjo 7 — 130840
Birželio 15 — 1528.00 

(au Ryga)
Rugsėjo 18 
Rugsėjo 26

— 114340
— 111040

Birželio 22 
Liepos 13

— 1338.00
— 152840 
(SU Ryga)

Spalio S — 122040 
(ou Ryga)

vadovai.

RogMracfos Ir (nformaejos reikalu krolpkMe į:
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

393 WMt Broadway, P.O. Bm 118, 
South Boston. Man. 02127 

Tol. (817) 288-8764
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HtGHLANO BLVD.
KNCLYN, N. V. 11207

Kultūros Židiny šį savaitgalį, 
kovo 26 ir 27, šeštadienį ir 
sekmadienį, nieko nebus.

Religinės muzikos konv-ertas 
bus kovo 27, šį sekmadienį, 4 v. 
popiet Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. (Žiūr. skelbimą.)

Maironio lituanistinės mokyk
los 9 ir 10 skyriai kovo 12 ap
lankė pranciškonų spaustuvę 
Brooklyne. Su spausdinimo ma

Dail. Reginos Ingelevičienės 
pomirtinė apžvalginė paroda, 
turėjusi įvykti kovo 26-27, nu
keliama į gegužės 7-9. Ji bus Kul-
tūros Židinio didžiojoje salėje. 
Nukeliama, nes nesuspėta pa
rengti ir išleisti išsamaus spal
voto parodos katalogo, kuriam 
surinkta labai daug informaci
nės medžiagos. Parodoje dail. 
Reginos Ingelevičienės kūrybą

Henrikui Kačinskui, dramos 
aktoriui, 80 metų sukakties pro
ga pagerbimas ruošiamas kovo 
27 Sunny Hills, Fla., kur nuo 
1979 metų jis pastoviai gyvena. 
Pagerbimą ruošia specialus ko
mitetas.

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 26, šį šeštadienį, 1 vai. po
piet New Yorko laiku per radiją 
bus transliuojama G. Verdi 
opera “Don Carlo”. Pagrindi
niai solistai: Mirella Freni, Pla
cido Domingo, Louis Quilico, 
Nicolai Ghiaurov. Diriguoja Ja
mes Levine. Balandžio 2, kitą 
šeštadienį, 1 vai. popiet bus 
transliuojama Wagnerio opera 
“Die Walkuere”.

švenčių proga, kai Ieškoma 
dovanų, prisiminkime lietuviš
kų knygų. Daug lietuviškų kny
gų turi Darbininko admtnletra- 
cU*

13-oje dailės parodoje vasario 16 Kultūros Židinyje parodos dalyviai, mecenatai, ren
gėjai, svečiai. Iš k. sėdi: J. Bagdonas, V. Vizgirda, K. Miklas, N.N. Macelytė, Lietu
vos gen. konsulas A. Simutis, A. Vekselis, P. Vaškys, C. Janušas: stovi P. Jurkus, 
V. Krištolaitytė, V. Ignas, V. Žilius, E. Kepalaitė, A. Elskus, M. Žukauskienė, Tėv. 
Pr. Giedgaudas, OFM, V. Padvarietis. Nuotr. Wallace B. Rodgers

šinomis supažindino ir įvairius 
spaudos darbus parodė spaustu
vės direktorius Tėv. Pranciškus 
Giedgaudas, OFM.

Laisvės Žiburio pavasariniam 
koncerte, kuris bus balandžio 9, 
šeštadienį, bus aktoriaus humo
risto Vitalio Žukausko 40 metų 
sukaktuvinis pasirodymas. Dai
nuos taip pat Montrealio mer
gaičių trio. Vadovauja muzikas 
A. Stankevičius. Programoje 
taip pat dalyvaus ir kovotojas 
už Afganistano laisvę Andrius 
Eiva. Šokiam gros “Jinai ir trys 
gintarai.”

Atvelykio popietė, tradicinė, 
rengiama L. M. K. Federacijos 
New Yorko klubo, bus balandžio 
10 Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje. Bus turtingas Velykų sta
las, klubo narių gražiai išpuoš
tas. Meninę ’ programą atliks 
pianistė Aldona Kepalaitė. Šie
met nebus siuntinėjami atskiri 
pakvietimai, taip pat nebus iš 
anksto siuntinėjami ir laimė
jimų bilietėliai. Visa lietuviška 
visuomenė kviečiama palaikyti 
tradicijas ir kuo gausiau daly
vauti šioje Atvelykio popietėje.

DĖMESIO 
MERGAITĖM!

New Haven, Conn., veikia 
mergaičių Albertus Magnus 
kolegija, kuri pasižymi savo 
gera tvarka ir auklėjimu. Kovo 
26, šį šeštadienį, 2 v. popiet 
Kultūros Židiny studentė Nijolė 
Ramanauskaitė supažindins su 
šia kolegija, parodys skaidrių 
iš kolegijos gyvenimo. Suintere
suotos mergaitės ir tėvai kvie
čiami dalyvauti. Kas norėtų 
daugiau informacijų, prašomi 
skambinti Patricijai Sidienei 203 
762-9726.

aptars dail. Aleksandra Kašu- 
bienė.

Harmonija, muziko Viktoro 
Ralio vadovaujamas mišrus vo
kalinis kvartetas, ruošiasi kon
certui, kurį atliks balandžio 23 
Kultūros Židinyje skautų ren
giamo baliaus metu. Tai bus 
kvarteto pirmas pasirodymas 
New Yorke.

Audronė Bartytė, tautodailės 
ir pritaikomojo meno atstovė, 
sutiko išpuošti Kultūros Židinio 
salę skautų rengiamam koncer- 
tui-baliui, įvykstančiam balan
džio 23. Pavasariškų temų pro
jekto eskizus Audronė jau bai
gia paruošti.

Snieguolė Jurskytė, Phila- 
delphia, Pa., apmolėdama dvi 
Darbininko prenumeratas, pri
dėjo spaudai stiprinti 20 dol. 
Ačiū labai.

Dr. Jonas V. Dunčia, Cley- 
mont, DE, užsukęs į Darbininko 
administraciją, įsigijo lietuviš
kos literatūros už 50 dol. Sve
čias, nors dar jaunas lietuvis, 
bet turi gražią lietuvišką biblio
teką.

Vera W. McGinty, atsiųsdama 
Darbininko prenumeratą, pridė
jo ir 100 dol. auką Darbinin
kui stiprinti. Dosniai gerada
rei Darbininko administracija 
nuoširdžiai dėkoja.

Uršulė Matulionienė, gyve
nusi Brooklyne, mirė kovo 19. 
Palaidota iš Šv. Jurgio bažny
čios Karo veteranų kapinėse, 
Long Island. Paliko sūnų Vytau
tą su šeima bei kitus gimines ir 
artimuosius. Šermenimis rūpi
nosi Shalins laidojimo įstaiga, 
Woodhaven, N.Y.

SĖKMINGA DAIL. C JANUŠO PARODA
Sukaktuvinė dail. Č. Janušo 

paroda, skirta jo 75 metų am
žiaus ir kūrybinio darbo 50 
metų sukaktims atžymėti, įvyko 
kovo 19-20 Kultūros Židinyje. Ją 
rengė specialus komitetas.

Visos salės ir koridoriai buvo 
papuošti dailininko paveikslais. 
Iš viso buvo išstatyta apie 160 
kūrinių. Iškilmingas atidary
mas įvyko kovo 19, šeštadienį. 
Atidarymą pravedė rengimo ko
miteto pirmininkas Aleksandras 
Vakselis, parodą atidarė Liet, 
gen. konsulas Anicetas Simutis.
Ilgesnę kalbą pasakė poetas- kitą dieną taip pat buvo daug 
dramaturgas Stasys Santvaras, lankytojų. Parduota 43 paveiks- 
Buvo ir meninė programa — 
pianu skambino Dalia Sakaitė.

Po to apatinėje salėje buvo 
pagerbimo banketas, kur daly
vavo per 100 svečių. Banketą 
pravedė dr. Jonas Bilėnas. Pa
sakyta sveikinimo kalbų. Čia 
Lietuvos Šaulių Sąjunga Trem
tyje sukaktuvininką apdovanojo 
šaulių žvaigždės ordinu. Ordiną 
prisegė Liet. gen. konsulas A. 
Simutis. Aktorius Vitalis Žu
kauskas kalbėjo apie Č. Janušo 
veiklą teatre.

Parodos atidarymo dieną atsi
lankė labai daug žmonių, ir

lai. Tai buvo viena sėkmingiau
sių parodų. Plačiau — kitą kartą.

RELIGINIS KONCERTAS 
APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE
KOVO 27, SEKMADIENI, 4 VAU POPIET

Parapijos choras, vadovauĮamss muz. 
VIKTORO RALIO, atliks Gabriai Feure “Reguiem” 
oratortyą, Ištraukas M Gounod “Redemptlon" Ir Slbellus 
“Finis ndia”.

Akomponuos vargonininkas MATAS YATKAUSKAS.

Solo giedos ASTRA BUTKUTĖ Ir FRED LUČKA.

RREBIRD BRASS OUINTET atliks Bacho, Haendollo 
kompozlcjes Ir akomponuos chorui.

Lietuvių visuomenė kviečiama atsilankyti, pasNdeu*

13-oje dailės parodoje

(atkelta iš 5 psl.)

tinga savo kolorito atžvilgiu. Jis 
mėgsta tamsiai mėlynas, žydrias 
spalvas, kai Bagdonas verčiasi 
daugiausia šiltomis spalvomis.

Albinas Elskus, daugelio šių 
parodų dalyvis, gyvenąs čia pat 
Manhattane, išstatė tris pieši
nius tušu. Piešiniai pasižymi 
grakščia laisva linija, kuri jaut
riai pagauna ir modelio judesį 
ir išraišką.

Vytautas Ignas, grafikas, ta
pytojas, gyvenąs netoli Putnam,

Sofija Mačėnaitė, gyvenusi Ja- 
maica, N.Y., mirė kovo 20. Palai
dota iš Apreiškimo bažnyčios 
kovo 22 Šv. Jono kapinėse. Pa
liko seserį Magdaleną, brolį su 
šeima ir kitus gimines. Laidotu
ves atliko Shalins laidotuvių 
biuras Woodhavene.

Darbininko skaitytojam pra
nešama, kad šiomis dienomis 
pradedami siuntinėti paragini
mai tiem prenumeratoriam, ku
rie dar yra skolingi Darbinin
kui. Neapsimokėjusiems teks 
laikraščio siuntimą sustabdyti, 
nes JAV paštas draudžia siunti
nėti skolon. Taupant laiką ir 
pašto išlaidas, neapsimokėjusie
ji už prenumeratą kviečiami pa
tys tai atlikti, nelaukiant para
ginimo.

Conn., daugelio parodų dalyvis, 
šioje parodoje išstatė platų cik
lą — Lietuva. Tai lino raižiniai, 
didesnio formato. Sukurti atski
ri paveikslai Aukštaitijai, 
Dzūkijai, Vilniaus kraštui, Su
valkijai, Kauno kraštui, Žemaiti
jai, Klaipėdos kraštui ir visai 
Lietuvai. Iš viso cikle yra 8 
paveikslai.

Jo grafika labai lietuviška. Pa
naudojami liaudies motyvai, or
namentai ir persunkiama tiesiog 
varvančiu lietuvišku liaudiš
kumu.

Jo grafikoje pastaruoju laiku 
gausėja ornamentika. Dabar jos 
tiek daug, kad paveikslas atro
do lyg koks linijų žaismas ar 
raizginys.

Česlovas Janušas, New Yorko 
dailininkas, uolus šių parodų 
organizatorius, tvarkytojas, re
alistas, šiai parodai pristatė 
porą nedidelio formato darbe
lių, visas savo pajėgas pasitau
pydamas asmeninei parodai. 
Abu darbeliai vaizdavo jo mėgs
tamus Lietuvos vandenis — pa
jūrį ir ežeriuką.

Daina Jurkutė, bene buvo jau
niausia šios parodos dalyvė. Va
sario mėnesį ji turėjo savo as
meninę paroda Queens kolegijos

galerijoje. Čia buvo išstačius! 
dviejų skulptūrų maketus, pa
gamintus iš kartono. Tos 
skulptūros turėtų būti labai di
delės ir iš patvarių medžiagų 
sukurtos. Daug detalių, daug 
judesio, abstrakčios formos.

Paulius Jurkus, dalyvavęs vi
sose šiose parodose, davė tris 
aliejinės tapybos darbus. Du iš 
jų skirti Lietuvai, Žemaitijai, o 
trečias vaizdavo šio krašto bui
tį-

Ivona Kazlauskaitė-Jepsen, iš 
Arkansas, čia buvo matoma pir
mą kartą. Jos darbai irgi paimti 
iš kun. A. Kezio Galerijos. Ji mo- 
demistė, dirba monotipo tech
nika (atspaudai nuo stiklo), 
traktavimas abstraktus. Trys 
darbai.

Elena Kepalaitė, skulptorė, 
daugelio parodų dalyvė, šiai 
parodai davė Saulės spindulį, 
aluminijaus skulptūrą. Moderni, 
patraukli, nesudėtingom for
mom, kalbanti jaukiu paprastu
mu.

Vida Krištolaitytė, irgi šio 
miesto dailininkė, daugelio pa
rodų dalyvė, tapo akriliu ir 
aliejumi. Mėgsta plačius sod
rius teptuko patraukimus, už
dėti dažą storai. Mėgsta pajū
rio vaizdus, kur atsekamas tik 
bendras bangų pakrančių ir 
debesų ritmas. Išstatė tris pa
veikslus.

Pranas Lapė atsišaukė iš Mai
no valstybės, iš pajūrio. Jis tie
siog alsuoja pajūrio nuotaika ir 
labai savitai tapo pajūrio akme
nis, uolas, žoles. Jam paskirta 
300 dol. premija už jo tapybą 
(LB apygardos premija. Mece
natas — Kultūros Taryba).

Ilona Leškienė, iš Los Ange
les, dalyvavo pirmą kartą. Ją 
surado ir pakvietė dail. J. Bag
donas. Du aliejinės tapybos dar
bai, traktuojami moderniame 
stiliuje.

Neda Nijolė Macelytė iš Long 
Islando salos, jau yra dalyva
vusi pirminėse parodose. Per tą 
laiką išaugusi ir pasikeitusi. 
Trys aliejinės tapybos darbai, 
abstraktūs. Iš tolo atrodo lyg 
tai būtų kokie audiniai suausti. 
Jai paskirta M. K. Čiurlionio 
vardo 200 dol. premija. Mece
natas — LB Bushwicko apy
linkė.

Žibuntas Mikšys gyvena Pary
žiuje. Jo darbų paroda buvo Ga
lerijoje Chicagoje. Jis mėgsta 
miniatiūras. Raižo metalą ir 
spaudžia. Tai visokie ex libris, 
mažos kompozicijos, atliktos su 
skoniu, su grakščia, jautria lini
ja. Iš viso parodoje buvo iš
statęs 20 miniatiūrinių grafikos 
darbų.

(Kitame numeryje keliausime 
toliau per parodą.) (p.j.)

V-TO PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESO ŽINIOS

Šių metų vasarą vyksta V-tas 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas šia tvarka:

liepos 1-2 — kongreso atidary
mas ir talentų vakaras Chica
goje;

liepos 4-10 — stovykla Ober- 
lin College prie Clevelando;

liepos 10-20 — atstovų studijų 
dienos Trent universitete, Peter- 
borough, Ontario.

liepos 21-24 — uždarymas 
Montrealyje.

Kas nori dalyvauti talentų 
vakare, anketų gali gauti pas Jo
ną Matulaitį, 87-34 113 St., 
Richmond Hill, N.Y. 11419.

Iki kongreso liko tik keletas 
mėnesių. Prašom paskubėti!

Parduodamas sklypas trijų 
lotų dydžio. Silver Springs 
Shores, Floridoj. Dėl informaci
jų skambinti 914 279-4058.

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

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

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Conn.). Apsidraus
dami pas j| sutaupysit 30% - 50% 
premijos mokėjimą. Draudimo 
Įvairios grupės, kurias galite 
pasirinkti. Skambinti dieną: 201 
984-3500. Vak., savaitgaliais 
901 854-3756.

LAISVES ŽIBURYS
kviečia visuomenę į tradicinį

kviečia visuomenę į TRADICINĮ

PAVASARIO KONCERTĄ
BALIŲ

šeštadienį, balandžio 9 d.
Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
Pradžia 7 vai. vak. punktualiai

PROGRAMOJE:

AKT. VITALIS ŽUKAUSKAS 
— jo 40 metų sukaktuvinis pasirodymas 

MONTREALIO MERGAIČIŲ TRIO, 
vad. A. Stankevičius

Šokiam gros “JINAI IR TRYS GINTARAI'

Programoj dalyvaus Ir žodį tars Afganistano laisvės kovotojas kpt ANDRIUS EIVA.
Valgių Ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse. Turtinga loterija. Baliui 

stalus H anksto galima užsisakyti pas Živilę Jurleną 441-7831
Visos vietos numeruotos. Bilieto kaina 7 dol. Jaunimui Iki 15 metų — 5 dol., 

gaunami prie Įėjimo. Patartina bilietus Įsigyti iš inksto paštu, čekĮ atitinkamai sumai 
Ir sau adresuotą su pašto ženklu vokų 
217-25 54 Avė., Beyslde, N.Y. 11384.

PLATINTOJAI:

siųsti Llthuanlan Redio Club vardu,

NEWJER8EY:

NEW YORK:

A. Diržys 298-7385

Visus atsilankyti kviečia

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 V AL. RYTO

Ž. Juriene 441-7831

A Kazys 789*3300:229-9134
B.V. Labutis VI 7*5550
M. ŠaNnsIdend 286-2244
V. VasHcauskss VI7-1208
A Kazys 229-9134; 789-3300

LAISVĖS ŽIBURIO 
RADIJAS


