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Helsinkio nutarimų vykdymo muose^įsteigimo. Per Tautybių 
biurą pažintys su įžymiaisiais 
žnkonėanis nlatėio ir gilėto. Dar 
<iswųian pa{HwHų su demokratų

Savaitės 
Įvykiai

KRATOS, TARDYMAI, ARĖS]
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr.

media ir bandė šio krašto pilie
čius apie konferenciją informuo
ti, bet vis išeidavo, kad čia tik 
antraeilis ar trečiaeilis reikalas, 
kad visais atžvilgiais dominuoja 
prezidento rinkimai, ekonominė

Moudale perrinkimo finansų ko
mitetą. Vėliau, 1980 vasarą, jis 
buvo paskirtas lietu' 
vauti demokratų parl

i atsto- 
Tauty- 
irierio-

Irane 444 dienas išlaikyti 52 
amerikiečiai įkaitai po eilės pa
žadų ir nusivylimų pagaliau sau
sio 20 buvo paleisti. Iš Tehe
rano jie išskrido jų paleidimui 
tarpininkavusio Alžiro keleivi
niais lėktuvais ir per Atėnus ir 
Alžirą atskrido į V. Vokietiją, 
kur JAV karo aviacijos ligoninėj 
Wiesbadene jie turėjo praleisti 
keletą dienų, prieš atvykstant į 
JAV.

JAV įkaitam iš Irano išlais
vinti JAV turėjo pasirašyti eilę 
sudėtingų susitarimų su Iranu ir 
pasižadėti atšaldyti čia prieš ku
rį laiką užšaldytus Irano kapita
lus, padėti tranui išaiškinti JAV 
esančius buv. Irano šacho tur
tus, panaikinti Iranui taikytas 
ūkines sankcijas ir prašyti tarp
tautinį Hagos tribunolą panai
kinti savo sprendimą Iranui dėl 
neteisėto įkaitų laikymo.

Amerikiečiam Įkaitam iš Irano 
išlaisvinti ilgesnį laiką tarpinin
kavo šie Alžiro diplomatai: am
basadorius Irane Abdulkarim 
Gheraleb, ambasadorius JAV 
Rehda Malek ir Alžiro valstybi
nio banko gubernatorius Seghier 
Mostefai.

Naujasis JAV prezidentas Ro- 
nald William Reagan sausio 20 
buvo prisaikdintas gerbti JAV 
konstituciją bei sąžiningai atlik
ti prezidento pareigas ir per
ėmė krašto valdymą iš buv. pre
zidento Jimmy Carter, kuris tą 
pačią digną išvyko į Plains, 
Georgia.

Į V. Vokietiją iš Irano atvykę 
amerikiečiai įkaitai pareiškė, 
kad jų saugotojai Irane su jais 
dažnai žiauriai elgėsi, įsceniza- 
vo sušaudymus, gąsdino, mušė 
ir ilgesnį laiką laikė tamsiuo
se rūsio kambariuose.

Izraelio ministerių kabinetas 
nutarė siūlyti parlamentui, kad 
naujo parlamento rinkimai įvyk
tų liepos 7. Dabartinis min. pir
mininkas Begin savo pareigas 
eis tol, kol bus išrinktas parla
mentas ir sudaryga nauja vy
riausybė.

JAV, be Salvadorui suteiktos 
5 mil. dol. paramos nekariniam 
reikalam, darsuteikė 5 mil. dol. 
paramą Salvadoro karinėm pajė
gom sustiprinti, nes Salvadoro 
partizanai per Nikaragvą yra ap
rūpinami moderniais ginklais iš 
Kubos, Sov. S-gos ir Kinijos.

Lenkijos kelių provincijų dar
bininkai, reikalaudami 5 dienų 
darbo savaitės, paskelbė spo
radinius streikus. Nepriklauso
mos darbo unijos vadas Lech 
Walensa pasiūlė vyriausybei 
pradėti dėl to pasitarimus.

Prez. Reagan, atsižvelgdamas 
į krašto sunkią ūkinę būklę, 
uždraudė federalinėm įstaigom 
samdyti naujus tarnautojus.

Portugalijos prezidentas An- 
tonio Ramalho Eanes buvo pri
saikdintas antrajam terminui.

Tarptautinė komisija Švedijoj, 
ištyrusi Vengrijoj 2-ojo pasau
linio karo pabaigoj dingusio šve
do Reoul Wallenberg aplinky- 

* bes ir susipažinusi su liudinin
kų parodymais, nusprendė, kad 
tas Vengrijos žydų gelbėtojas 
nėra 1947 miręs Sov. S-goj, kaip 
jos oficialūs pareigūnai kelis 
kartus teigė, nes pagal liudinin
kų parodymus jis dar buvo lai
komas kalėjime net ir 1956.

(Tąsa iš praeito numerio)

Tardymo metu buvo atėjęs 
čekistas Dangalas ir rodė Kava-

būk tai paimtas iš Kybartų baž
nyčios vargonininkės Mačens-

Kavaliauskaitė patekusi į Rama
nauskaitės teismą Astrave? Ar 
pažįstanti Buzą, Janulį, Navic
kaitę ir Vitkauskaitę.

Tardymo metu Kavaliauskaitė 
buvo įžeidinėjama. Čekistas ra
gino, kad tardomoji greičiau ap
sivestų, nes, anot tardytojo, Die
vas sukūrė žmones daugintis, o 
ne Kronikas perrašinėti.

Tardymas užtruko 7 vai. Po 
tardymo protokolu Kavaliauskai
tė nepasirašė.

1980 balandžio 15 buvo areš
tuotas Petras Lukoševičius ir 
KGB nurodymu paguldytas į 
Naujosios Vilnios psichoneuro
loginę ligoninę.

Petras Lukoševičius g. 1915 
Marijampolės apskrityje ir užau
gęs giliai religingoje 7 vaikų 
šeimoje. 1944 buvo nuteistas pa
gal 58 str. 1b. dalį 25-erių metų 
bausme. Perėjo visą Gulagą — 
Minsko, Gorkio, Taišeto, Oms
ko ir kt. lagerius. 1956 po 11 
metų kalinimo pagal amnestiją 
paleistas. Grįžęs rašo Gulago 
prisiminimus, bet 1973 čekistai 
juos konfiskuoja. 1977 jo bute 
(Panevėžyje, Tulpių g-vėje) sau
gumiečiai daro kratą ir paima 
daug “Aušros”, “Dievo ir Tė
vynės’*, “LKB Kronikos” nu
merių. Kratai vadovavęs papul- 
kininkas Urbonas pareiškė: 
“Jeigu nesiliausi, būsi patalpin
tas į psichiatrinę ligoninę'”

Sausio 25 Saudi Arabijoj susi
renkanti islamo valstybių galvų 
konferencija nutarė svarstyti 
karo tarp Irako ir Irano ir Af
ganistano invazijos reikalus.

Filipinų prezidentas Ferdi- 
nand E. Marcos panaikino 8 me
tus krašte veikusią karo būklę 
ir paleido4š kalėjimo 341 poli
tinį ir kriminalinį kalinį.

dėl neteisėtų veiksmų, mąjoras 
atsakė: “Mes ir toliau taip (elg
simės, nes tai mūsų pareiga.”

čio 1-100). KGB papulkininkas 
Marcinkevičius norėjo sužinoti, 
kokiu būdu Vakarus pasiekė in
formacija apie Danutės sužadė
tinio Povilo Pečeliūno suėmi
mą.* Tardytojas norėjo paimti 
tardomosios pirštų antspaudus, 
bet pastaroji nesutiko, reikalau
dama ją perkvalifikuoti iš liudi
ninkės į kaltinamąją arba atsisa
kyti šito sumanymo. Iškviestos 
dvi moterys čekistės laužė Da
nutės rankas, bet pirštų antspau
dų paimti nepavyko. Tada buvo 
iškviesta milicija, ir čia pat 
sufabrikuota byla “už chuliga
nizmą”. Milicininko suspardyta 
ji buvo patalpinta į utelių pilną 
kamerą ir turėjo drauge su val
katomis valyti išvietes ir šluoti 
gatves. KGB kontora ir toliau 
terorizuoja Danutę Keršiūtę.

N. B. Prisiminkime sovietines
“ašaras” dėl esesininkų, lage-. niaus Pedagoginį institutą. Kurį 
riuose mušusių kalinius, elgesio.
Kuo nuo jų skiriasi raudonieji 
“esesininkai”?

> 1980 birželio 30 į Genovaitės 
Šakalienės butą (Vilniuje, Už
upio 19-33) įsiveržė milicijos 
mjr. Leščenko V.S. ir kažkoks 
civilis. Be prokuroro sankcijos 
nekviesti svečiai žvilgčiojo po 
lovomis, į spintas; apžiūrėjo net 
kaimyno butą. Leščenko pareiš
kė, kad kratos motyvas — din
gusio “politinio recidyvisto” 
Danutės vyro Vlado Šakalio

1980 gegužės 23 Maskvoje su
imtas V. Abrutis (gyv. Vilniuje, 
Talht Kelpšos g-vėje). 1980 balan
džio 9 Abručių bute kratos metu 
paimta daug pogrindinės litera
tūros ir rašomoji mašinėlė. Da
bar Abrutis kalinamas Lukiškių 
kalėjime. Jo žmonai Editai pra
nešta, kad Abručiui iškelta bau
džiamoji byla pagal LTSR BK 
199 str. 1 d. Abručiai yra pa
davę pareiškimus išvykti į užsie
nį.

1980 kovo 4 suimtas lituanis
tas Gintautas Jašmantas, gyv. 
Vilniuje, Švyturio 36-8. G. Jaš
mantas gimęs 1930 Kudirkos 
Naumiestyje ir yra baigęs Vil-

laiką dirbo “Komjaunimo tiesos” 
redakcijoje. 1970 išstojo iš kom
partijos eilių. Suėmimo motyvas 
— J aš man to bendradarbiavimas 
pogrindžio spaudoje.

1980 liepos mėn. saugumie
čiai pranešė giminėms, kad An
tano Terlecko ir Juliaus Sas
nausko byla uždaroma. Terlec
kui jau leista susipažinti su by
los medžiaga.

J. Sasnausko artimiesiems če
kistai sugrąžino visą religinę li
teratūrą, draugų laiškus, kuriuo
se mažai liečiamas nacionalinis

1980 vasario mėn. į Kauno psi
chiatrinę ligoninę iš Černia
chovskio psichiatrinės ligoninės- 
kalėjimo pervežtas Voldemaras 
Karaliūnas. Gydytojas Belokopy- 
tovas jį aminazinu “gydo” nuo 
tautinių ir religinių įsitikinimų. 
Dabartinė kankinio būklė labai 
sunki — mieguistas, judesiai 
sukaustyti, kalba lėta, tačiau kol 
kas mąsto ir kalba logiškai.

Voldemaras Karaliūnas du kar
tus teistas už Lenkijos sienos 
perėjimą. 1977 patalpintas į Čer
niachovskio psichiatrinę ligo- 
ninę-kalėjimą. Susirgimo “simp
tomai”: vienoje Kauno gamyklo
je dėl darbo sąlygų pagerinimo 
organizavo streiką, atsisakė so
vietinės pilietybės, kreipėsi į 
SNO, prašydamas spręsti Pabal
tijo tautų pavergimo klausimą.

1980 birželio 23 Vilniaus Sau
gume buvo tardoma Danutė Ker- rrezidento Konald Reagan priesaika sausio 20 W
šiūtė (gyv. Vilniuje, F. Žemai- prie Kapitolijaus. Priesaiką stebi jo žmona Nmcy.

PASKIRTA DRAUGO 
PREMIJA

Draugo romano konkurso pre
mijai skirti komisija buvo suda
ryta Los Angeles, Calif. Jon 
įėjo prel. dr. Petras Celiešius, 
Alė Rūta, prof. dr. Elena Tu- 
mienė, Klevą Rūta Vidžiūnie- 
nė ir Leonardas Valiukas. Ko
misija sausio 18 dauguma balsų 
išrinko P. Dievenišlrio slapyvar
džiu pasirašytą kūrinį “Alšėnų 
kunigaikštytė”. Kūrinio autorius 
yra Jonas Vizbaras-Sūduvas, gy
venąs Dorchester, Mass.

2000 dol. premijos mecenatai 
yra kun. dr. Juozas Prunskis ir 
aju dr. Jonas Gliaudelis. Premi
jos įteikimo iškilmės numatytos 
balandžio 5 Los Angeles šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos salėj.

JAV sutiko parduoti Saudi 
Arabijai karinių reikmenų ir kitų 
patarnavimų už 2 bil. dol.

V. Berlyno burmistras social
demokratas Dietrich Stobbe, į- 
tartas dėl finansinio skandalo, 
turėjo atsistatydinti.

Turkijos karinė vyriausybė 
pareiškė, kad ji iki spalio su
šauks konstitucinį parlamenu 
tą naujai konstitucijai ir kitiem 
pagrindiniam įstatymam priimti, 
bet karinė vyriausybė pasilieka 
teisę parlamento pasiūlytus pro
jektus priimti ar atmesti.

ją neparduoti Taivanui dviejų 

povandeninių laivų, nes kitaip 
būsią sumenkinti diplomatiniai 
santykiai, bet Olandijos užs. 
reik. min. Christoph A. van der 
Klaauw pareiškė, kad vyriau
sybė savo nutarimo parduoti 
laivus neatšauks.

Popiežius Jonas Paulius H 
privačioj audiencijoj priėmė 
Lenkijos nepriklausomos dar
bo unijos vadą Lech Walensa.

Sov. S-gos žinių agentūra Tas s 
apkaltino JAV, kad jos, prisi-. 
dengdamos įkaitų laisvinimo 
derybom, planuojančios Irano 
invaziją. JAV įspėjo Sov. S-gą, 
kad tokia propaganda gali rimtai 
atsiliepti į santykius tarp abiejų 
valstybių.

PASKIRTA TEATRO 
PREMIJA

LB Kultūros tarybos 1980 
metų premija paskirta Dailiai 
Mackialienei, Los Angeles Dra
mos sambūrio režisierei ir vado-

vadavimas, Lenkuos įvykiai eto. 
Lietuviškai spaudai gal šiektiek 
daugiau žinių teikė į Madridą 
nuvykę Alto bei Vliko atsto
vai. Bet šių teikiama informa
cija buvo šališka ta prasme, kad 
jie vengė minėti LB aktyvisto 
Rimo Cesonio net pavardę, nors 
jis buvo oficialus JAV delegaci
jos narys.

Taigi Rimas Česonis! Kas jis? 
Kaip jis į Madrido konferen
ciją pateko? Kokie jo įspūdžiai? 
Per kitus asmenis kontaktą už
mezgęs, paprašiau Rimą Česonį 
laiškinio interview. Gavęs suti
kimą, pasiunčiau keliolika klau
simų. Ne į visus atsakė. Kai 
kurie atsakymai perdėm lakoniš
ki, nedetalizuojami. Suprantama: 
oficialus delegacijos narys ne
gali kalbėti visko, kas ant seilės 
užeina, ypač kai konferencija 
dar nepasibaigus. Vis tiek, vi
liuosi, kad mudviejų pokalbis 
Darbininko skaitytojam Madrido 
konferenciją padarys truputį aiš
kesnę.

Prieš pokalbį pradedant, dar 
keletas pokalbininko biografinių 
faktų.

Rimas Česonis gimė 1937 ko
vo 21 Kaune. Tik pirmąjį pra
džios mokyklos skyrių tėvynėj 
(Prienuose) telankęs, pradinę 
užbaigė ir gimnazijos mokslą 
pradėjo išvietintųjų stovykloj 
Stuttgarte, Vokietijoj. Vidurinį 
mokslą baigė (Mt St Joe High 
School) Baltimorėj. Studijavo 
Marylando universitete (Uni- 
versity- of Maryland), College 
Park, Md., kurį 1959 B.S. laips
niu baigęs, įgijo Foreign Service 
Business & Public Administra- 
tion specialybę (skaitytoją atsi
prašau, kad penkiažodžio termi
no nebandžiau lietuvinti, bijo
damas sužaloti sąvokas). Jau 18 
metų dirba General Electric 
bendrovėj. Tarnybai reikalau
jant, kilnojamas; po keletą metų 
su šeima gyveno Louisville, Mil- 
waukee, Minneapolis-St Paul, 
Grand Rapids ir Philadelphijos 
miestuose. Šiuo metu Philadel- 
phijoj eina vieno GE padalinio 
regionalinio direktoriaus parei
gas (Manager — Region Opera- 
tions).

Patriotiškai nusiteikusių tėvų 
veikiamas, nuo lietuvybės R. 
Česonis niekada nebuvo atša
lęs. Be to, brendimo amžiuj 
turėjo tris savo idėjom ir sva
jonėm artimus draugus — Algį 
Bačanską, Vytautą Dūlį ir Algį 
Veliuoną. Su jais lankydavo lie
tuviškus renginius, šoko tauti
nius šokius, dalyvaudavo progra
mose. Lankydamas universitetą, 
tapo Lietuvių studentų s-gos na
riu. Bet tikrai reikšmingą lietu
višką veiklą pradėjo Grand Ra
pids mieste. Su didele pagarba 
prisimena LB Grand Rapids 
apylinkės garbės pirmininką dr. 
Stasį Balį, kuris jį į LB veiklą 
taip įsuko, kad, ten trejus metus 
gyvendamas, turėjo progos ir 
pats tos LB apylinkės pirminin
ku pabūti, su LB veikla gerai 
susipažinti, L. Bendruomenės 
idėjas pamilti. Apsigyvenęs Phi- 
ladelphijoj, 1973 pakviestas į 
Juozo Gailos sudarytą JAV LB 
krašto valdybą, o 1976 — ir į 
Algimanto Gečio kr. v-bą. Taip 
pat išrinktas į JAV LB VIII ir

Mondale perrinkimrtjfl 
tarpe vesti reikiamoj

O dabar jau galim 
pokalbį.

Kada sužinojot, jog esat pa
skirtas JAV delegacijos nariu į 
Madrido konferenciją, ir kokia 
buvo Jūsų reakcija?

Pranešimą iš Baltųjų rūmų 
telefonu gavau 1980 liepos 25, 
o formaliai Washingtone buvo 
paskelbta liepos 29. Reakcija? 
Pradžioj buvo be galo įdomu 
ir maloniai kuteno “ego”. Greit 
prasidėjo darbas ... Sunku įsi- . 
vaizduoti, kiek laiškų, kvietimų 
į įvairius pobūvius^ konferen
cijas, 'informacinės medžiagos 
telkimas. Ir kiek telefoninių pa- 
skambinimų iš margosios Ame
rikos visuomenės Helsinkio 
akto klausimais bei įvairiais pra
šymais. Jokiu būdu be pilno lai
ko sekretorės nebuvo įmanoma 
viską suvirškinti ...

gitaciją. 
pradėti

' Kokia buvo amerikiečių dele
gacijos sudėtis, ir kokiu titulu 
Jūs pats delegacijoj dalyvavot?

Visą delegacijos sudėtį būtų 
sunku išvardyti, nes į sąrašą, 
kuris buvo ispaniškai paruoštas 
ir kiekvienam konferencijos da
lyviui duotas, įeina ir kartu vy
kę kai kurių delegatų šeimos na
riai, 'net jų patarnautojai. JAV 
delegacijos keturi „svarbiausieji 
buvo: pirmininkas — teisėjas 
Griffin Bell, kopirmininkas — 
dr.Max Kampelman, pirminin
ko pavaduotojai — Warren Zim- 
mermann ir Spencer Oliver. 
Vicepirmininkais dar buvo titu
luoti kongresmanas Dante B. 
Fascell, senatorius Claibome 
Fell, JAV atstovas JT Žmogaus 
teisių komisijoj Jerome Shes- 
tack ir tt Bet tie visi kiti Mad
ride teišbuvo tik po savaitę, 
tad didesnės įtakos visai JAV 
delegacijos elgsenai neturėjo... 
Visi nuopelnai priklauso čia pir
miem suminėtiem “keturiem di- 
diesiem”. Buvom 30 asmenų, 
įskaitant ir mane, vadinami 
“Public Members”. Ir iš mūsų 
tarpo po poros savaičių daugu
mas ėmė išsiskirstyti, išvažinėti. 
Tik keletas, įskaitant ir mane, 
išbuvom nuo pradžios iki galo.

Konkrečiai, kada į Madridą 
išskridot ir kada sugrįžot?

Išskridau su visa delegacija 
1980 lapkričio 9, o grįžau na
mo gruodžio 17.

Kur buvot apgyvendinti ir ar 
turėjot laisvę judėti bei santy
kiauti su kitų delegacijų nariais 
(už konferencijos ribų, priva
čiai)?

Apsistojom Melia Castellia 
viešbuty, netoli nuo konferen
cijų salės ir tik už poros skers
gatvių nuo JAV delegacijos būs
tinės. “Visuomenės atstovai” 
(Publie Members) galėjo daryti, 
ką tik nori. Buvo tokių, kurie 
beveik visą laiką praleido atosto
gaudami, Įriti pasirodydavo tik. 
priėmimuose (kurių buvo net 
per daug), dar Įriti sudarė įkal
bų klausytojus”. Ir, žinoma, 
buvo tokių, kuriuos aš vadinu

siuostyti, kas, kur, kaip vyks
ta, ir stengėsi padaryti savo įtaką 
delegacijai. Už konferencijos 
ribų man teko santykiauti su 
anglų, airių ir belgų delegatais.

JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos nariu, LB reikalų rė-

vaujamas sambūris jau ištisus 
dešimtmečius be pertraukos te
bedirba su nemažėjančiu ryžtu 
ir kūrybiniu užsidegimu. Tad 
sambūrį įkvepiančiai režisierei 
ir vadovei paskirta 1000 dol. 
LB Kultūros tarybos Teatro 
premija.

su Jimmy Carterio rinkiminės 
kampanijos žmonėmis. Tais pat 
metais suorganizavo labai sklan
dų lietuvių delegacijos susitiki
mą su Jimmy Carteriu Pitts-

pnsracjo ptM i sūrymų diuto 
(Ethnic Office) Baltuosiuose rū-

vui” nebuvo duota teisė prabil
ti. Kalbėjo tik "katuri didieji”

(nuMf į 2 peL)



nenu-

R. Cesonis prie valdžios lėktuvo skrendant į Madridą.

matinio atstovavimo klausimas 
dabar gali būti išspręstas. Dr. 
Aiello pareiškė susirinkusiem, 
jog Valstybės departamentas

Be abejonės, Madrido kon
ferenciją, kadangi Afganistano 
invazija sukrėtė visą Europą
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ria Mtmgiardo dalyvavo Chica- Susirinkime dalyvavo atstovai 114111 R*ctaao«*d NM, N. . T14 8. TsL 21
goj Amerikos Lietuvių Bendruo- lietuvių, latvių ir estų bend- J ’ ———————
menės suvažiavime, kad praneš- ruomenių. kurios šiam reikalui ^UCE*® FLORIST SHOP. lietuviikam raįone — UetuvHHca gėlių par* - - - • •- m duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 83M149

oaroavoa Keletą metų. 167-64 Jamaica Ava., Richmond Hill, N.Y. Čia vsikia Darbininko apau-
Tai Amerikos Lietuvių Bend- doa kioskas.

POKALBIS SU RIMU ČESONIU 
APIE MADRIDO KONFERENCIJĄ
(atkelta iš 1 psl

karinių reikalų specialistai. Vei
kiau užkulisiuose, ir, man atro
do, su neblogais rezultatais, nes 
turėjau įtakos tiek G. B. Bell 
pagrindinei kalbai, tiekR.S. Oli
verio 7-to principo pristatymui. 
J. Shestacko kalbai, o svambiau
sia — W Zimmermanno 8-to

- principo kalbai.
Kuris JAV delegacijos narys 

už pabaltiečius stipriausiai pasi
sakė, ir kiek Jum teko jį ar juos 
paveikti?

sovietus laikėsi Europos sąjun-

Anglai — tai buvo kažkas ne
paprasto. Ypatingai jų delegaci-

Atsakydamas į šį klausimą, 
turiu padaryti pastabą, kad ne
buvo tokio dalyko, kaip pavie
nio delegato pasisakymas. Kal
bos ar jų pozicijų pristatymas 
buvo “keturių didžiųjų”, jų asis
tentų ir Valstybės departamen
to kūriniai. Buvom ir keli lai
mingieji “visuomenės nariai”, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
įdėjom savo trigrašį. Visi “keturi 
didieji” atjautė ir suprato pabal- 
tiečių reikalus, bet vis dėlto, jei
gu reikėtų vieną išskirti, tai sa
kyčiau, kad pačiu kritiškiausiu 
momentu (detalių sąmoningai 
nenoriu minėti) daugiausia pa
dėjo dr. Max Kampelman. Ne
tikslu būtų nepaminėti ir pilna 
to žodžio prasme lietuvių drau
go, Helsinkio komisijos štabo 
pirmininko Spencer Oliverio. 
Tai tikras ir nuolatinis mūsų 
bičiulis. Valstybės departamento 
pareigūnas ir vienintelis profe
sionalas diplomatas Warren 
Zimmermann taip pat parodė 
didelę erudiciją 8-to principo 
kalboj ir kartu daug drąsos. Ne
galiu riėpaminėti ir delegacijos 
pirmininko Griffin Bell, kurio 
sveikata nuovoka ir didelis pat
riotiškumas rodė pavyzdį visai 
delegacijai. Apie savo poveikį 
arba įtaką trumpai pasisakiau 
ankstesnio klausimo rėmuose.

Jis sugebėjo taip “tvarkyti” so
vietus, kad ilgainiui rusai pradė
jo jį vadinti “šaltojo karo so
listu”. Kitais atvejais, atakuo
dami Ameriką, įjungdavo ir ang
lus, o ypač Mike Tait. Šalia 
angių, belgai, olandai ir airiai 
nuostabiai drąsiai kalbėjo apie 
sovietų nusižengimus. Belgų at
stovas Renė Panis ypatingai su
nervino sovietų delegatus, kal
tindamas už antisemitizmą ir 
pabrėždamas, kad kiekvienas ei
linis belgas piktinasi žmogaus 
teisių laužymu Sovietų Sąjun
goj. Italam turiu tik vieną žo
dį — skystimas ... Prancūzai ir 
vokiečiai tik į galą pradėjo ata
kuoti rusus. Nuostabi ir stipri 
buvo Portugalijos laikysena. O 
Kanada, pradėjusi labai švelniai, 
į galą pasidarė tikras “vilkas”. 
Kanadiečiai ir Lietuvą suminė
jo net du kartus.

Savaitės 
įvykiai

Sov. S-ga nuo 1968 iki dabar 
išleido ginklavimo reikalam 270 
bil. dol. daugiau kaip JAV, o 
dabartiniu metu jos išlaidos gy
nybos reikalam prašoka JAV iš
laidas net, 80 proc.

JAV prezidentas pašalino visas 
kliūtis, trukdžiusias parduoti So- 
malijai ginklų už 40 mil. dol.

Italijos raudonosios brigados 
teroristai paleido jų prieš 3 mėn. 
pagrobtą Romos teisėją Giovan- 
ni D’Urso.

Ugninga kovotoja už šiaurinės 
Airijos atsiskyrimą nuo Britani
jos Bemadette Devlin ir jos vy
ras buvo sunkiai sužeisti savo 
namuose protestantų teroristų.

Salvadore per paskutines ko
vas su partizanais žuvo apie 600 
žmonių.

Ar konferencijoj jautėsi ame
rikiečių vadovaujantis tonas, ar 
jie sugebėjo su sąjungininkais 
elgtis kaip lygūs su lygiais?

Pirmiausia tai pradinės kon
ferencijos metu įvyko sąjungi
ninkų suartėjimas ir vienybė 
— išdava sovietų bekompro- 
misinės laikysenos dėl darbo
tvarkės. Kadangi, kaip man teko 
patirti, amerikiečiai ten nedomi
navo, bet visuomet laukdavo 
pritarimo iš sąjungininkų, pa
ruošė puikią dirvą pagrindinei 
konferencijai. Ir kada visos dele
gacijos išgirdo Griffin Bell kal
bą, kuria buvo nusakyta JAV 
delegacijos pozicija, aiškiai pasi
rodė, kad Amerikos delegacija 
užsitarnavo vadovaujančios ro
lės. Turiu pripažinti, kad to 
“žmogaus iš Georgijos” žodžiai 
“And it is fitting that today 
my country should be in the 
forefront of those calling for self- 
determination where it is 
ignored and denied” sujaudino 
ir mane.

Spėju, kad visas Rytų blo
kas pūtė į vieną dūdą su so
vietais ir visaip gyrė vergiją.

klausimą, nes man neteko daly
vauti visur ten, kur . pasirodė 
lietuviai. Tačiau žinau ir iš da
lies mačiau, kad Alto, VUko ir 
Kanados LB atstovai bandė į- 
taigauti įvairių valstybių delega
tus Lietuvos reikalais. Taip pat 
darbavosi ir mūsų rezistentai 
Tomas Venclova bei Vladas Ša
kalys.

Jeigu po penkerių ar trejų me
tų trečioji Helsinkio aktų per
žiūros konferencija įvyks, kaip 
patartumėt joj reikštis pavergtų 
tautų nariam, pabaltiečiam, ypač 
lietuviam?

Pirmiausia, pabaltiečiai turėtų 
sudaryti “bendrą frontą” pasira
šiusių valstybių delegacijų ar 
užsienių reikalų, ministerijų 
prieš konferenciją įtaigavimui. 
Visokiais būdais stengtis iškom- 
binuoti “savo žmogui” vietą į 
JAV (o gal ir kitų kraštų) dele
gaciją. Toliau, sudaryti rinktinę 
iš tokių žmonių, kaip Jūratė 
Krokytė-Stirbienė, Rimantas 
Stirbys, Viktoras Nakas, Linas 
Kojelis, Violeta Abariūtė, Viktutė 
Lenkauskaitė ir broliai Volertai. 
Tai mūsų šaunusis jaunimas, 
kuris sugebėtų ir propagandą 
vykdyti, ir reprezentuoti. Toliau 
siūlyčiau kun. Kazimierą Puge- 
vičių ir Gintę Damušytę — di
sidentų ir persekiojamos Katali
kų Bažnyčios ekspertus. 
Įtraukčiau ir mūsų žymiausius 
politikus R. Kudukį ir Valdą 
Adamkų, o taip pat ir veikė
jus, kaip Algimantą Gečį, Bro
nių Nainį, Joną Simanavičių 
ir dr. Leoną Kriaučeliūną. Tu
rėtų būti ir vienas Helsinkio ak
tų bei Lietuvos valstybės istori
jos ekspertas, kaip prof. Bronius 
Nemickas, dr. Domas Krivickas, 
Algimantas Gureckas, dr. Vytau- 

amerilriečių prisidėtų dar dau- tas Vardys, dr. Tomas Remeilds 
ar Bronys Raila. Žinoma, turėtų 
būti visi disidentai, ypatingai 
Simas Kudirka, Aušra ir Jonas 
Jurašai, Tomas Venclova. Būtų 
naudinga, kad ten dalyvautų di
džiosios JAV spaudos žmonės, 
tokie, kaip Cleveland Plain 
Dealer korespondentas Tomas 
Brazaitis. Ir galiausiai — turėti 
užtenkamai lėšų ne tik finan- 
suoti kelionėm bei pragyveni
mui, bet taip pat surengti, kaip 
reikia, “eoektail parties”, pietus 
ir panašiai, — tai ypatingai svar- 

' bu.
sovietų vėliavos, pasauliui ir 
Amerikai padarė didelį įspūdį 
(jo nuotrauką man teko matyti 
ne tik Time žurnale, bet ir Det
roito dienraščiuose). Kur, Jūsų 
nuomone, Madride dramatiš
kiausiai ir efektingiausiai pasi
rodė lietuviai, mūsų politinių 
veiksnių atstovai?

Negaliu tiksliai atsakyti į šį

dalyką savo kalbose minėjo. 
Taip pat dvasinė JAV delegaci
jos laikysena ir suminėjimas apie 
50 disidentų pavardžių, jų tarpe 
8 lietuvių, nepalyginama su Bel
grado konferencija, kur iš viso 
tebuvo suminėtos 6 disidentų 
pavardės (nė vienos lietuvių). 
Kokie jaudinantys štai šie Madri
do konferencijoj Spencer Oli
verio gruodžio 5 ištarti žodžiai: 
apie disidentus: “These are not 
merely narnės on a list of people 
who have been imprisoned for 
their beliefs ... They are human 
beings ... whose govemment 
made certain solemn promises 
at Helsinki five years ago, pro
mises to respect human 
rights ... And to each of these 
narnės there is a story of human 
suffering in violation of solemn 
promises.”

Kada numatyta sekanti konfe
rencija, ir kur ji turėtų įvykti?

Sekanti konferencija, jei tokia 
įvyktų, numatyta po trejų metų. 
Viešai delegacijos siūlė ją šaukti 
Bukarešte arba Briusely. Žino
ma, jos buvimą-nebuvimą nu
lems Lenkijos situacija. Invaži- 

. jos atveju visas Helsinkio pro
cesas sugriūtų.
. Jūsų žvilgsniu, ar verta tokias

kai sovietų veiksmų jos vis tiek

Jeigu ir ateity 35 tautų foru
me galėtų skambėti Lietuvos 

* bei lietuvių kančia, kaip skam
bėjo Madride, tai labai ir labai 
vertėtų. Ir jeigu prie anglų,

giau delegacijų, kurios iškeltų 
Lietuvos vardą, tai sovietam bū
tų kur kas didesnis smūgis. Sa
vo atsakyme JAV delegacijai dėl 
Pabaltijo aneksijos sovietai ap
kaltino JAV “grįžimu prie ak
mens amžiaus” ... Tai vis dėlto 
reakcija yra! Taip pat minėjimas 
pavardžių, kaip mūsų rezistentų, 
bent man atrodo, yra naudingas 
dalykas, nors dėl to yra ir 
priešingų nuomonių.

Faktas, kad latvis, liuteronų

Ačiū, p. Česom, už pokalbį.

teste ar Briusely įvyktų, viliuo
si, kad čia Jūsų išvardytiem ir 
neišvardytiem veikėjam tik Jūs 
vadovausit Sėkmės Jum visuose 
Jūsų darbuose!

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Telaeira, Jr. laidotuvių direktorius, Naw- 
srk Office: 426 Lafayette St (Cor. Wilson Avė.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlūšio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavsm. 
1883 Madison St, Ridųewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiut*- 
riai, Įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojate* ir fir
mų autentišku* katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Norttiport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

FLORIDA Rezidencinės ir Komercinė* Nuosavybės 

Apertmentai • Kondominiumai • Nuomavimas

> AJ KBALTOK • • • BKOKBR • • • NOTABT
JTOtfiuY 8ouievard,W.Rster«burg 8soch,Fi. >5706 > 

ĮjlJ JI A 1. IL Telefonai (a»3) yao~2446. vafcarg (ąiy) 945-Z7Į6Į

LORENCE CONTRACTING CO., INC.
Antanas Ir Edvardas Lorencą atlieka Įvairiausius namų Įrengimo, 

patobulinimo ir pataisymo darbu*. Įrengiamos modernios Hoilywood 
stiliau* virtuvės, vonios kambariai, atliekami staliau* darbai, namai 
apklojamas altu m IniĮsu* plokštėmis, taisomi stogai, atitekami dažymo 
dalbai, Įdedami aliuminiįaus langai, sutvarkoma* šildymas Ir kiti kanali
zacijos Įrengimai, įrengiama*rūsys, atliekami cemento darbai ir kitokie 
patarnavimai. Adresas: 84-52 86th Avė., Woodhaven, N.Y., 11421. 
Telefonas 212 849-2731 arba 441-2489. Kalbama angliškai, lenkiš
kai Ir ukrainietiškai.

NEW JERSEY, NEW YORK — Lietuvos Atsiminimai, šeštad. 4-5 
vai. popiet WEVD 1330 AM kil, ir 7-8 Vai. vak. 97.9 FM. Dr. J.J. 
Stukas, Dir. Naujas adresas: 234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. 
Telef. 201 753-5636.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-2554th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Te1.212229-9134.

a sol i po KVECAS
JONAS 

1933 + 1976

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONN ECTICUT V ALSTUO- 
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

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

- TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1981
Alfonsas Nakas

Lietuvių rezistencija ir po
li, 109

birželio 18-27 —81,148

ren M. Christopher ir kt

šimtmečio laikotarpy neliko ne
pastebėtos pasaulio spaudoj. 
Daugelis laikraščių Šiandien iš
skiria Lietuvą, kaip okupuotą,

kovo 25 — balandžio 3 — 8977 
balandžio 15-24 — 8977 
gegužės 2-11 — 81,019 
gegužės 7-16 — 81,019 
gegužės 13-22 — 81,079

krepšio (ekonominių reikalų) 
posėdžiuose. Ir neutralieji, kaip 
pvz. skandinavai, švelniai kriti
kavo sovietus.

Sawyer. Jo nuomone, Lenkijos 
invazija pertemptų sovietinės 
armijos pajėgumą. Ta armija įsi
vėlusi Afganistane ir turi pri
žiūrėti sovietinę valstybę, kurioj

e-------------- ra_simperijoj.
"Lietuva gyva”, brazilų dien-

litų. Kai dėl neutraliųjų, tai so
vietam pritarimo iš jų pusės man 
neteko pajusti. Nebent tokio

liepos 6-17 — 81,088 
liepos 29-29 — 81,112 
rugpMčIo 3-14 — 81,068 
rugpMčIo 3-12 — 81,112 

‘ 81,392
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VYTIS TRAVĖL
2129 KNAPP STREET

Monitor dienrašty (1980 gruo
džio 16). “Vilniuje, rašo jis, 

eina ranka 
nors

tarnybą, aukščiausiu JAV žyme
niu civiliam asmenim, Medai of 
Freedom, apdovanojo 15 asme- 

- nų, kurių tarpe savo patarėją' 
saugumo reikalam Zbigniew 
Brzezinski, valst. sekr. Edmund

Ne, Jūsų prielaida nėra tiksli. 
Tiesa, biauriausią įspūdį darė 
Rytų Vokietijos atstovai. Tai 
tikrai pirmaujantys sovietų pad
laižiai. O gal dėl to, kad jie 
vis dėlto vokiečiai? Tačiau jo
kiu būdu negalėčiau prilyginti 
elgesio Rumunijos, Vengrijos ir

PASAULIO SPAUDA
PRIPAŽĮSTA LIETUVOS REIKŠMĘ

(1980 lapkričio 2) ražo Ferres 
Meiralles. Jis palygina Lietuvą 
su talentu ir kultūra ginkluotu 
Dovydu, kuris pranašesnis už 
Galijotą — caro, nacių, sovietų 
viešpatavimą.

niai sentimentai tebėra stiprūs 
Ukrainoj ir Lietuvoj, Latvijoj bei 
m**« - ** BStyOJ •

Apie Pabaltijo valstybes ilgą 
straipsnį išspausdino David K.

— Nmday dienrašty (1980 
gruodžio 11) klausia Charles klausomybę”. (Elta)

spalio 8-17 — 81,918
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Įkaitams grįžus
Sausio 20-oji Amerikoje buvo 

istorinė diena: pasikeitė prezi
dentai, — pasitraukė Jimm> 
Carteris ir atėjo Ronald Reagan. 
išrinktasis prezidentas. Inaugu
racijos iškilmės buvo vienos iš 
didžiausių, puošniausių, įspū
dingiausių!

Tuo pačiu vyko ir kitas isto
rinis įvykis — iš Irano buvo pa
leisti Amerikos 52 įkaitai, kurie 
net 444 dienas praleido kaip 
įkaitai, terorizuojami, blogai lai
komi. Atvyko per Alžyrą į Vo
kietiją, kur kelias dienas pralei
do Amerikos karo aviacijos ligo
ninėje. Iš ten Ameriką pasiekė 
sausio 25. Atskrido į West Point 
karo akademiją, kur susitiko su 
savo šeimomis. Sausio 27 juos 
iškilmingai priėmė Amerikos 
prezidentas Baltuosiuose 
Rūmuose.

Visuose šiuose istoriniuose 
įvykiuose labai gražiai pasireiš
kė televizijos tarnyba. Vienas 
komentatorius iš 7 kanalo pasa
kė, kad anksčiau tokie stebuklai 
buvo negalimi. Dabar, sukūrus 
satelitų ryšinę sistemą, televizi
ja apjuosia visą žemės kamuolį 
ir rodo tiesiai. Visa Amerika ma
tė, kaip įkaitai atskrido į Alžy
rą, kaip išskrido į Vokietiją, kaip 
atvyko į Wiesbadeną ir tt Tele
vizija įkaitus priartino, tiesiog 
perkėlė į kiekvieno amerikiečio 
butą, tą žiūrovą išjudino ir pa
krovė tam tikromis mintimis.

Nejučia visame krašte ėmė 
augti patriotizmas, kurį, rodos, 
buvo žmonės lyg užmiršę. Dabar 
per įkaitų šeimas, per jų kaimy
nus, miestus, iš kur kilę įkaitai, 
vis sklido patriotinės nuotaikos. 
Jos išjudino visą kraštą ir apjun
gė vienai sutikimo šventei. Gal 
tik antrojo pasaulinio karo baigi
mas, paliaubų diena, buvo taip 
palietusi kraštą kaip palietė įkai
tų grįžimas. Visur skambino var
pai, gatvės ir namai pasipuošė 
Amerikos vėliavom, geltonais 
kaspinais, kurie tapo jų kalini
mo simboliu, iškabino plakatus, 
sveikinimo šūkius.

Kai didėja patriotizmas, kei
čiasi ir visas gyvenimas, keičia
si į gerąją pusę. Žmonės labiau 
pamato savo kraštą, labiau jį 
pamilsta ir labiau jaučia pareigą 
ką nors g ero padaryti. Taip te
levizijoje ne kartą girdėjosi šū
kiai, kad jis didžiuojasi būdamas 
amerikietis.

O tos stiprybės kaip tik ir rei
kia Amerikai. Visas laisvasis pa
saulis nori, kad Amerika būtų 
galinga. Per d daug ją draskė 
visokie liberaliai nusiteikę žmo
nės, kurie, atrodo, nesirūpino 
šio krašto likimu, o rūpinosi tik 
savo padėtimi. Amerika pasauly
je pasidarė lyg kokia pastum
dėlė, pajuokos objektu. Ir tik da
bar, kai stiprėja ir didėja Ame
rikos patriotizmas, didėja ir pa
garba jai. Didės ir jos galybė. 
Visas pasaulis lengviau atsikvė
pė, kad štai Amerika suprato 
savo padėtį ir pasuko į gerą 
kelią.

Įkaitai išjudino Ameriką, pa
budino jos savigarbą. Visi pama
tė, kad taip toliau negali būti, 
kad reikia priemonių išlaikyti 
savo garbę ir savo galybę. Tai
gi, reikia ginkluotis ir turėti 
drąsos ginti laisvojo pasaulio in
teresus.

Patsai Iranas, pagrobęs įkai
tus, tikėjosi daug iš Amerikos, 
tikėjosi atgauti šachą ir jo tur
tus. Dabar atgavo tik dalį savo 
įšaldytų turtų, bet prarado savo 
prestyžą ir gerą vardą.

Iranas nėra vieningas. Įkaitai 
buvo lyg kokia priemonė visus 
bauginti ir visus apjungti prieš 
Ameriką. Bet štai jų nebėra, ir 
nevieningas Iranas nebeturės 
kuo dangstytis ir tarp savęs su- 
sipiaus. Kai kurie komentatoriai 
sako, kad po trijų mėnesių ten 
pasikeis valdžia.

Kaip ten bebūtų, tegu Iranas 
nepražūva ir neatitenka Sovie
tų Sąjungos įtakų sferai, nes tada 
tikrai Iranas pražus. Reikia tikė
tis, kad sustiprėjusi Amerika ir 
kitos laisvosios Europos pajėgos 
prie to neprileis.

Kai esi įmestas į sūkuringą upę %
Apie artimo darbą žmogus' ‘ 

norėtum pakalbėti labai gra
žiai, pasakyti tikrą taisybę, pa- 
švelgti į bičiulio sielos gelmę, 
atskleisti jo kalbos grožį, sti
liaus, formos bei pasisakymų 
spalvingumą, pasinerti į jo min
čių ir pasaulio erdvę, apčiuop
ti temų ir kovos prasmę, mintį 
apibendrinant — tą jo darbą 
norėtum padėti ant precizinių 
apmąstymo svarstyklių. Betgi 
visa tai turbūt yra tik svaičio
jimai apie tobulybę. Nesgi, kaip 
tą tobulumą, vaikine, pasieksi, 
kai pats žinai, kad esi netobu
la būtybė? Tada, prieš airis turė
damas apkalbamą uždavinį, pa
remi smakrą ant abiejų delnų, _ 
žiūri pro langą £ medį ar į de
besį, gaudai mintis tartum žu
vėdras, kurios nardo ten virš di
delių vandenų, tiesiog prieš bai
sią nežinią suklumpi. Ir tuomet 
staiga atsiremi į gana nejaukią 
realybę: kai esi įmestas į sū
kuringą upę — turi plaukti, nes 
jeigu nepasistengsi srovės ir sū
kurių įveikti — prigersi.. .

Dešimta knyga
Tokiu “prologu”, kaip jnatot 

ir girdit, aš pradėjau save kal
bą apie Bronį Railą ir Vaivos 
rykštę. Kad Bronys ir jo rašto 
darbai yra gili, srauni ir sū
kuringa upė, turbūt niekas ne
abejosimi. Vaivos rykštė yra jau 
dešimta jo kultūrinės, visuo
meninės ir politinės publicisti
kos knyga, 436 psl. veikalas, ku
rį, pagerbdami autoriaus mėgs
tamą tarminiją, galim pavadinti 
dialogais su rusų bolševikų 
aneksuota Lietuva ir jos žmonė
mis.

Šimtas prakalbų į Lietuvą
Pats autorius po knygos vardu 

Vaivos rykštė padėjo lyg ir pa
aiškinimą: “Šimtas prakalbų į 
Lietuvą”. Iš tikro ta paantraš
tė — tai dedikacija poetui Ka
ziui Binkiui, poezijos rinkinio 
“Šimtas pavasarių” kūrėjui, Rai
los žaliųjų jaunatvės dienų bi
čiuliui anuo metu, kai ramią 
Lietuvos literatūrinio gyvenimo 
tėkmę buvo suaudrinę “Keturi 
Vėjai” (kaip miela, kad nūdien 
savo tarpe mes dar turim net du 
tos audros “žaibus” — Ant. Ri- 
mydį ir Bronį Railą). Tokį miru
sio draugo ir mokytojo prisimi
nimą bei pagerbimą, kaip man 
regis, ir mes tegalim tik pa
gerbti.

Galva ima svaigti
Bronio Railos, poezija pradė

jusio kelionę į lietuviško rašto 
erdvę, kūrybinis pasaulis yra di
delis, įvairus, kupinas ne tik 
aktualijų, bet ilgą laiką išliekan
čių darbų. Dvidešimties metų 
laikotarpy išleista jo dešimt vei-

BRONYS RAILA DR VAIVOS RYKŠTĖ
Paskaita, skaityta 1M0 spalio 11 Kultūros Židinyje 

Vaižganto KuROtm Klubo vakaronės itau, kai buvo aptarta 
nauja Bronio Raitos knyga “Vaivos rybė”.

Antraktas sudėjo Darbininko radasta
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kalų. Jei į vieną krūvą juos 
Sųdėtumėm — būtų maždaug 
4,000 puslapių knyga. Tai liudi
ja nekasdienišką, reto ištvermin
gumo žmogaus darbštumą ir 
kūrybingumą, kuriuo prigimtis 
Bronį Railą apdovanojo.

Tačiau dar sūkuringesnė ir gi
lesnė upė atsiveria, kai pažvelgi 
į jo darbų tematiką, į sutelk
tą ir aprėptą medžiagą, į auto
riaus žinių gausybę ir erudici
ją. Žinot, galva ima svaigti, kai 
į tas pakalnes ir viršūnes pa
žvelgi! . ..

Mėgstamiausia tematika
Lietuviai skaitytojai Bronio 

Railos raštą migsta, pvz., jo Lau
mių juosta mūsuose buvo “best 
seleris”, plačiai skaitomi ir kiti 
jo veikalai. Tautinė kultūra, vi
suomenės reikalais ir politiniai 
rūpesčiai ryškiom srovėm teka

per visos Bronio darbus. Bet 
gi mėgstamiausia jo tematika — 
mūsų hktaros apraiškų kritiški 
vertinimu. Čia susitinkam be
veik su visais menais — gro
žine literatūra, daile ir muzika. 
Tam yra skirta minėtoji Laumių 
juosta ir dar trys Paguodos.

Pavadindamas kultūrinių 
straipsnių rinkinius Paguo
dom, Bronys Raila tarsi prisipa
žįsta, jog tai yra temos, kurių 
apdorojimas jam teikia malonu
mą. Bet ar iš tikro taip yra? 
Kritika, nors ji būtų dalykiška, 
atvira ir teisinga, retai kada jos 
autoriui atneša džiaugsmą. To
kia turbūt yra visų kritikų da
lia.

Bronys gan dažnai pakalba ir 
apie pavergtos tautos meninę 
kūrybą ypačiai apie pertemp
tus ir neobjektyvius kultūros ap
raiškų aiškinimus, kurių gan 
dažnai pažeriama “anoj pusėj 
ežero”. Ir kiek dėl to jisai jau 
susilaukė plūdimų, pažemini
mų, užgaulių ir paniekinimų (to
kia “aukšta” ten dabar kultūra)! 
Re t kapais ir šioj pusėj vande
nų suskamba nei šiokia nei tokia 
replika. Tai kur čia tie Bronio 
pelnyti džiaugsmai? Turbūt tik 
pats darbas, tik pati kultūrinių 
temų problematika jam yra dva
sinė atgaiva ir paguoda.

Tai didelės drobės
Būdingi Broniaus Railos raš

tų bruožai — studijinio pobū
džio straipsniai, gan dažnai va
dinami “akimirksnių kronikom”. 
Tai įspūdingu ir sunkiu argu- 
mentavirnų krūviu aprūpinti 
darbai — įvairių kultūrinių ir 
visuomeninių darbų nagrinėji
mai bei aptariamai, apžvalgos, 
vienokios ar kitokios tematikos 
rašinių ciklai. Truputėlį vaizdin- 
giaųtariant, tai didelės ir plačios 
droKs, į įmantriai išausti gobele
nai.

Jau buvo tarta, kad tuose Bro
nio Railos-darbuose yra ir iš- 
liekančii^ dalykų. Tikėkim, ateis 
dar ir tokia diena, kai mūsų 
tautos žmonės apie išgyventą 
laiką ir to laiko įvykius galės 
kalbėti atvirai, cenzorių neper
sekiojau* i, komisarų neprievar
taujami, svetimų ir piktų akių 
negą$dir*ami. Tada iki dugno at
siversk1 Bronio Railos raštai. Te
gu ne kiekviena jo paskelbta tie
sa bus 1 aikoma tiesa, betgi tai 
busdide lė medžiaga, kuria pasi-

remdami galėsim kilti į prasmin
gą kelionę vadinamų tikrų tiesų, 
melu, tendencijom, pykčiu ir 
aistrom neapsunkintų tiesų pa
ieškoti.

Gal nereikėtų ir minėti, visi 
gerai žinom, kad okupuotoj Lie
tuvoj jau keliasdešimt metų yra 
klastojama Lietuvos istorija, mū
sų tautos kultūros istorija, ig
noruojami ar net ir šmeižiami 
lietuvių patriotų darbai,fizinėm 
ir dvasinėm priemonėm žaloja
ma lietuvio siela, nuo vaikų 
lopšelio brukama rusifikacija, 
regim, kad melai ir nelaisvė 
ten klesti ir bujoja.

Aštri sovietinės tikrovės 
kritika

Deja, tėvynėje jau gyvena ne
mažas būrys tautiečių, kurie ne- 
siraukydami ryja kiekvieną ne
skanų ir klastingą Maskvos pa
tiekalą, kurie broliuojasi su oku
pantu, gamina istorinės tikrovės 
iškraipymus ir turbūt tiki, kad 
Lietuva yra laisva respublika. 
Tai prieš šitą dvasinę tamsą, 
prieš tą juodą istorijos debesį 
Bronys Raila gan dažnu atveju 
ir kelia savo aštrų ir taiklų 
kalaviją. Pats jaunystėje sutapęs 
su lietuvių kairiuoju sparnu, pri
gimties apdovanotas įžvalgumu 
ir akylumu, Bronys jau tada pa
žvelgė ir į kraštutinį kairumą 
— rusiškąjį komunizmą. Jauno 
vyro imliu žvilgsniu apžvelgęs 
to “rojaus” tikrovę, jis nuo to 
pobūdžio kairumo nusigrįžo vi
sam savo gyvenimo laikui. Bet
gi jis į tą “modernią” imperia
lizmo sistemą iš arčiau pažvel
gė, daug geriau ją pažino, gan 
greitai prie tautos vartų pamatė 
priešą, todėl ir jo straipsniai so
vietinėm temom yra tokie tvir- 
toviniai pylimai, už kurių dau
gelis galim ne tik glaustis, bet iš 
ten ir ryžtingesnius puolimus 
pradėti. Teisybė, visi mes esam 
tos rūsčios kovos kareiviai, bet 
Bronys Raila, kaip retas kuris 
kitas, į tą kovą išėjo su nepa
prasta drąsa ir apšviesta, dauge
lį klastojimų atrėmė, daugelį pa
taikūniškų plepalų išjuokė, su
griovė, kaip dažnai sakoma — 
“ant menčių paguldė”. To pobū
džio rašinių rasime beveik vi
sose jo knygose, o dabar štai ir 
Vaivos rykštėje.

Glaustų straipsnių rinktinė
Bronio Railos naujasis veika

las Vaivos rykštė skiriasi nuo ki
tų jo darbų savo forma ir san
dara. Anie jo veikalai, kuriuos 
apžvelgiau tik apgraibom, kaip 
jau tarta, yra didelės ir pla
čios drobės, įmantriai išausti 
gobelenai. (Bus daugulul

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ
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Rožė: persų gėlė
Persų mėgstamiausia gėlė yra 

rožė. Poetai ir mistikai-sufi apie 
ją daug kalba. Graži, bet su dyg
liais. Patraukia, bet atbaido. 
Dygliuota Mylimoji — Mylimoji, 
kuri verčia Mylintįjį laikytis ato
kiau.

Gėlės nėra būtinos persų so
dui. Užtenka, kad jame yra me
džių ir vandens. Vandens čiur
lenimas ir medžių ošimas pada
ro persą poetu.

Pat širaz poetus
Pusryčių metu nutariame li-

Hafiz: Tat, kurte atmintinai 
žino Koraną

Saadi žmonės vadina “širaz

domina Širaz poetai 
ir Hafiz. Autobusas 
išvažiuoja 2 valandą

Praeities k dabarties sąveika
Grįžtame į viešbutį taksiu. 

Naktis jau įpusėjusi, bet Širaz 
gatvės dar judrios. Nakties gąi- 
va ir proga pabendrauti vilioja 
iš saulėje įkaitusių namų.

Ryte su Kiru Didžiuoju — per
sų pirmūnu, o vakare su širaz 
studentais — dabarties persais. 
Kaip suprasti Iraną? Jis labai 
dvilypis — persiškas ir islamiš- 

kusį pusdienį praleisti kaip kam 
patinka. Mat, vieni yra pavargę
— nori atsikvėpti po gilaus 
žingsnio į Persijos praeitį, o kiti 
nori savaip pabuvoti Širaz mies
te. Mane
— Saadi 
į orauostį 
po pietų.

Saadi šventovė, sodas su mau
zoliejumi, yra atokiau nuo 
miesto. Drąsos daužytis miesto 
autobusais turiu pakankamai. Be 
to, daug padeda pakeleivių pa
slaugumas.

Į autobusą kartu įlipa kariš
kis — seržantas. Darbinėje uni
formoje. Tik kareiviški batai 
kruopščiai nublizginti. Pastebė
jęs, kad nuolat žiūriu per langą 
ir seku žemėlapį, kreipiasi į 
mane su anglišku “Į kur?'* “Saa
di kapo ieškau”, paaiškinu. Tuo
jau mane užtikrina, kad dar ne
pravažiavome, ir pažada paro
dyti. Jis irgi į tą pusę važiuo
jąs.

Seržantas buvęs Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Ten išėjęs 
karišką apmokymą. Sako: 

“Aš .. ., man septyni vaikai.. .” 
ir klausia: “O kiek tau .. ., kiek 
vaikų turi?” Kelias į Saadi šven
tovę neilgas. Išlipus kviečia į 
arbatinę. Seržantas labai svetin
gas.

Saadi šventovė — iškilus so
das su kiparisais ir gėlių lys
vėmis. Gaivus vandens šaltinis 
maitina tvenkinius su žuvimis. 
Dar ankstoka. Lankytojų ne
daug. Saadi mauzoliejus vieni
šas. Tačiau sode lėtai juda jaunos 
poros.

Saadi buvo XIII a. persų poe
tas. Gimęs Širaz mieste, bet 
mokslus ėjęs Bagdade ir daug 
keliavęs. Net kelis kartus atlikęs 
šventąją kelionę — hadž į Mec- 
ca. Vakar vakare Bagh-i-Melli 
sode studentai jį vadino Persi
jos mistiku — sufi poetu.

Du Saadi poezijos rinkiniai 
yra žinomi Europoje: Bustan
— Vaisių sodas ir Gulistan — 
Rožių sodas. Pirmasis yra ilga 
pamokanti poema, o antrasis — 
sufi poezijos šedevras. Saadi
— persas. Jis rašė persiškai. 
Įdomu, kad nevengė apdainuoti 
Širaz vyno, vyro ir moters mei
lės bei atsidavimo vienas kitam. 
Saadi — musulmonas. Jis buvo 
sufi — mistikas. Užtat nepasi
tenkino sausa religija, bet visa 
širdimi veržėsi į jausminį ar
tumą su Allah. Persijos dvily
pumas viename ir tame pačiame 
asmenyje.

lakštingala”. Hafiz gi yra pra
vardė XIV a. poeto — Šams ad- 
Din Muhammad ir reiškia “Tas, 
kuris žino Koraną atmintinai”. 
Aistra Koranui — Allah apreiš
kimui padarė jį Hafiz.

Hafiz šventovė — kapas yra 
pačiame Širaz mieste. Susirandu 
man reikalingą autobusą prie 
Saadi mauzoliejaus. Žmonių ja
me tik keletas. Vėl akimis ma
tuoju gatvę ir seku žemėlapį, 
norėdamae įsidėmėti gatvės vin
gius. “Kur važiuojate?” girdžiu 
klausimą prancūzų kalba. “Į Ha- 
fiziyeh”, atsakau. Plikagalvis, 
smulkus senukas- skuba pridėti 
“Aš irgi ten važiuoju”. Atsisėdu 
šalia jo.

Senukas ne tik paslaugus, bet 
ir tikrai nuoširdus savo mies
to svečiams. Susipažįstame. Jis 
— dr. Amin Mirhadi, geologi
jos profesorius universitete.

Ir Hafiz mauzoliejus iški
liame sode. Tik jo kapas yra 
ant pjedestalo su stogu sodo vi
duryje. Dr. Mirhadi išverčia į 
prancūzų kalbą kapo įrašą — Ha
fiz ketureilį apie žmogaus Ana
pus ilgesį. Gaila, kad nebegaliu 
vertimo pakartoti. O jis buvo 
labai patrauklus. Sakau, kad Ha
fiz sode sutikau du poetus — 
Hafiz ir dr. Mirhadi. Senukas 
kone ašaroja. Sako “Eivaf” 
Mane nutempia į Hafiz mauzo
liejaus biblioteką. Pasirodo, kad 
visi čia jį pažįsta; mane supa
žindina su tarnautojais ir papra
šo, kad atneštų jo veikalą apie

Hafiz Veikalas tritomis ir persų 
kalba.

Dr. M irhadi meilė ir pagarba 
Hafiz ry'ški jo pasakojime apie 
garsųjį poetą. Ir Hafiz buvo sufi
— netik įstatymo, bet širdies 
Dievo-AJlah ieškotojas, pašven
tęs visą savo gyvenimą Korano 
mokymui ir dervišų sąjūdžiui. 
Dėmias buvo klajoklis musul
monas — šventasis elgeta. Žo
dis darviš yra persiškas ir reiš
kia asmenį, “kuris ateina prie 
dury elgetauti. Dervišai Hafiz' 
amžiuje sukėlė didelį domesį 
šijitinia.m islamui. Jie gyveno 
tam, kad švęstų Allah gerumą,
— dikodami, paklusdami, tar
naudami. Jų savimonė ir gyveni
mo būdas stengėsi žėrėti geru
mu ir pasitenkinimu, atsidavimu 
ir kantrumu. Dr. Mirhadi pri
mena su kreivu šypsniu, kad ne 
visi dervišai buvo tikri dervišai. 
Ir Hafiz tokius ne sykį per dan
tį traukęs.

Hafiz poezija skiria daug vie
tos meilei tarp vyro ir moters 
bei vynui. Lytinės meilės išgy
venimas ir vynas jam buvo Allah 
išgyvenimo įvaizdžiai.

Turtai draugą širaz mieste
Dr. Mirhadi mane pakviečia 

būti jo svečiu. Iš karto manau, 
kad tai tik rytietiškas mandagu
mas. Be to, man ir laiko mažai 
beliko. Dėkoju dr. Mirhadi, pa
akindamas apie savo padėtį. 
Jis gi. modamas taksiui, sako 
“Autobusu nespėtume, bet 

taksiu daug ką pamatysime”. 
Esu svečiu Širaz mieste. 
Turiu mielą pažįstamą.

Širaz: žandų dinastijos 
sostinė

Dr. Mirhadi man primena, 
kad Širaz savo laiku buvo Per
sijos sostinė. Sako, Isfahaną gar
siu padarė safavidai, Teheraną 
kadžarai ir Pahlevi dinastija, o 
Širaz žandai XVIII a.

Širaz centrinis paštas ir dabar 
tebesinaudoja Karim Khan Zand 
rūmais. Nuo čia ir pradedame 
kelionę po Širaz. Rūmai išpuošti 
reljefais, kurie įvaizdina Firdau- 
si, X a. persų poezijos pirmū
no, Šah Nameli — Karalių kny
gą. Prie žandų rūmų yra Pars 
muziejus su islamo laikotarpio 
senienomis: Korano knygos, 
keramika, rakandai iš mečečių. 
Perveda per dengtą Bazar-i-Va- 
kil — Valdytojo priekyvietę ir 
keletą mečečių. Aiškina su per
siškai išslamišku užsidegimu. 
Man jis atrodo tikras šiuolaiki
nis sufi — jautrus Dievo-Allah 
ieškotojas.

Masjid-i-Vakil — Valdytojo 
mečetėje dr. Mirhadi užtinka 
penketą savo studentų iš uni
versiteto. Jie yra jauni aviacijos 
karininkai. Jau pats laikas 
pietums. Palei pat dengtąją pre
kyvietę surandame persišką ar
batinę — Saradžė-Mošir. Seno
vinė penų namo architektūra ir 
puošmenos tuojau pat perkelia į 
priešislaminę Persiją.

(Bus daugiau)
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SANTAIKOS LAUKIA VISI
Buvusio Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirm. dr. J. Songailos kalba, pasaky
ta VLIKo seime Toronte gruodžio 13

Jaučiu garbę galėdamas at
stovauti PLB valdybai šiame 
VLIKo seime. Neišvengiamai 
mintys skrenda atgal į 1961 me
tus, kai pirmą kartą, kaip tuo
metinis PLB v-bos pirmininkas, 
buvau pakviestas į New Yorke 
vykusį VLIKo seimą, kuris, deja, 
buvo gaubiamas skilimo šešėlio, 
nes keturios lietuvių politinės 
partijos bei grupės buvo pasi
traukusios iš bendro darbo VLI- 
Ke ir susibūriusios “Nepriklau
somybės Talkos” vienete.

Kadangi šis suskilimas buvo 
realiai ir neigiamai jaučiamas 
periferijoje, t.y. LB apylinkėse 
Kanadoje ir Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, jaučiau pareigą 
kreiptis į VLIKo seimo atsto
vus, prašydamas negailėti pa
stangų susivienijimui pasiekti, 
ir kartu pasiūliau PLB valdybos 
tarpininkavimo paslaugą. Sei
mas mano pasiūlymą priėmė 
šiltai ir palankiai.

Po nemažų ir gerokai užsitę
susių pastangų PLB valdybai 
pavyko sukviesti visų politinių 
partijų bei grupių atostovus į 
konferenciją, įvykusią 1963 bir
želio 22 New Yorke. Visiems 
dalyviams pageidaujant, man 
buvo pavesta šiai konferencijai 
pirmininkauti. Po pilnos dienos 
išsamių diskusijų ir pasisakymų 
bei nuoširdžių ir atvirų išsikal
bėjimų buvo susitarta jungtis 
draugėn, o detalėms paruošti 
sudarytas komitetas, pirminin
kaujamas PLB valdybos atstovo 
prof. dr. Jono Puzino. Galutinis 
susivienijimo aktas visų politi
nių grupių buvo pasirašytas 
1964 spalio 3.

Tuo būdu susivienijęs VLI- 
Kas tęsia savo darbą ligi šiolei, 
o tarp PLB valdybos ir VLIKo 
užsimezgė nuoširdūs bendradar-. 
biavimo santykiai. PLB valdy
bos vienijimo pastangos buvo 
nuoširdžiai įvertintos: tuometi
nis VLIKo pirm. dr. Ant. Tri
makas, sveikindamas 1963 m. 
Toronte įvykusį antrąjį PLB 
seimą, tarp kitko, kalbėjo: 
“Džiaugiamės Lietuvių Bend
ruomenės veikla ir didžiuoja
mės jos veikėjų nuoširdžiu pa
triotizmu, jų pastangomis puose
lėti lietuvių kultūrines verty
bes. plėsti lietuviškas tradicijas 
ir savo kalbos vartojimą ir 
jungtis į kovą už Lietuvos lais
vę įr nepriklausomybę . . Da
bartinė PLB vadovybė reikalus 
teisingai suprato. Bendradar
biaudama su VLIKu ji daug pa
darė, vienybės siekdama. (...) 
Aukštai vertindama PLB vie
nybės pastangas, tikiu, kad jos 
vadovybė ras būdus ir kelius ir 
ateityje bendradarbiauti su 
VLIKu ir veiksmingai dalyvauti 
Lietuvos laisvės kovoje.”

Vienas iš pagrindinių LB kū
rėjų ir buvęs VLIKo pirm. prel. 
Mykolas Krupavičius raštu svei
kindamas seimą, taip rašė: 
“Ant Bendruomenės silpnų pe
čių yra užkrauta didelė ir šven
ta Lietuvos laisvinimo ir lietu
vybės bei mūsų kultūros išlai- 
icymo ir ugdymo pareiga. (...) 
Bendruomenei nedraudžia ir 
nekliudo dalyvauti Lietuvos 
laisvinimo darbe joks taurus 
lietuvis. Norimas tik susitari
mas su VLIKu šioje politinėje 
srityje. (...) Nesusitarsime, ne-

turėsime vieno žodžio ir vieno 
veiksmo, skursime ir toliau, kaip 
ligi šiolei skurdome” (abi cita
tos iš “PLB II-jo seimo dar
bų” 14 ir 17 psl.).

Taip, pirmoji ir po jos seku
sios PLB valdybos gerai supra
to savo paskirtį ir ją vykdė kar
tu su VLIKu lojalumo, vieni ki
tiems pagarbos, tolerancijos ir 
nuoširdaus bendradarbiavimo 
dvasioje.

Betgi šiandieną su liūdesiu 
matome, kad ši per 21 metus 
klestėjusi nuoširdaus bendra
darbiavimo dvasia prieš metus 
buvo skaudžiai pažeista. Nėra 
reikalo analizuoti tų aplinkybių, 
kuriomis tai įvyko, nes jos 
mums visiems yra gerai žino
mos, tačiau tenka konstatuoti, 
kad ši nesantaika tarp VLIKo 
ir PLB valdybų neigiamai atsi
liepia į šių institucijų veiklą ir. 
dar blogiau, ji yra jaučiama pe
riferijoje — LB apylinkėse Ka
nadoje ir Pietų Amerikos kraš
tuose, nekalbant jau apie JAV 
Lietuvių Bendruomenę bei visą 
lietuviškąją visuomenę. Galuti
nėje pasėkoje nukenčia dau
giausia tai, dėl ko mes visi dir
bame ir sielojamės, būtent, ver
gijos jungą nešanti, bet heroiš- 
kai kovojanti Lietuva.

Todėl PLB valdybos vardu 
sveikindamas šį VLIKo seimą ir 
linkėdamas darbingos bei vie
ningos nuotaikos, kreipiuosi į 
Jus, gerbiami šio seimo atsto
vai su nuoširdžiu prašymu ne
gailėti laiko šiam degančiam ir 
be galo opiam klausimui išdis
kutuoti ir surasti būdų bei prie
monių šiai žalingai nesantaikai 
likviduoti. Mano pastangos 
1962-3 padėjo pagrindą vidi
niam VLIKo susivienijimui, tad 
drįstu turėti vilties, kad ir šį 
kartą į mano prašymą bus at
kreiptas Jūsų tinkamas dėmesys. 
To prašau aš, to prašo visa 
lietuviškoji išeivija ir dar dau
giau to prašo pavergtoji Lietu
va.

Vytauto Didžiojo muziejus Kaune nepriklausomybės metais. JĮ suprojektavo architektas Vla
das Dubeneckis. Pradėtas statyti 1930, baigtas 1934. Du muziejai įkurti 1936. Kai
rėje bokštas su Amerikos lietuvių dovanotu Laisvės varpu, į dešinę — Laisvės statula. Nuotr.
V. Augustino

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Paskirtos respublikinės pre
mijos už dramą, muziką ir cho
reografiją. Lietuvos kultūros mi
nisterija paskyrė metines Lietu
vos respublikos premijas ui dra
mos kūrinius (ši premija vadi
nama B. Dauguviečio premija) 
K. Sajai (pirmoji premija) už 
dviejų dalių pjesę “Reptilija”, 
antroji premija teko G. Marec- 
kaitei (ši autorė anksčiau reiš
kėsi daugiausia teatro kritika) 
už trijų dalių vaidinimą pagal 
senovės padavimus — “Sutemų 
sakmės”, trečioji premija paskir
ta J. Radzevičiui už sudramintą 
pasaką “Skruzdėlė atsiskyrėlė”.

Jono Švedo vardo muzikos 
premijos: pirmosios nepaskirta 
niekam, antrosios premijos teko 
komp. ]. Juozapaičiui (poetui S. 
Gedai už dainos žodžius) už dvi 
dainas moterų chorui — “Kle
vų žydėjimas” ir “Šešupė”, 
komp. M. Urbaičiui už dainą 
moterų chorui “Parein jaute
liai”, komp. L. Povilaičiui už kū
rinį liaudies instrumentų orkest
rui — “To-drylio” ir komp. R. 
Žigaičiui už rapsodiją liaudies 
instrumentų orkestrui — “Ru
dens žaidimai”. Dvi trečiosios 
premijos teko: komp. A. Reka
šiui už dainas vaikų chorui (už 
dainų žodžius poetei M. Kuda- 
rauskaitei) — “Siaurio lopšinė”, 
“Kumelaitė” ir komp. V. Juoza- 
pičiui už kūrinį kaimo kapelai 
“Žvangulių valsas”.

tų konkursinių nuotraukų buvo 
išspausdinta tame laikrašty. Pir
ma premija teko marijampo
liečiui fotografui Romui Linio- 
niui už 4 nuotraukas apie skulp
torių J. Narušį (ciklo pavadini
mas — “Kolegų pamokymai”). 
Antrosios premijos visai nepa
skirta. Trys trečiosios premijos 
teko: klaipėdiečiui Bernardui 
Aleknavičiui už nuotraukas “Re
žisieriai Mamertas Karklelis ir 
Povilas Gaidys”, “Skulptorius 
Stanislovas Kuzma”, “Tapytojas 
Edvardas Malinauskas”; vilnie
čiui Viktorui Kapočiui už nuo
traukų seriją “Dirigentas Jonas 
Aleksa”; kauniečiui Romualdui 
Požerskiui už seriją “LTSR vals
tybinio dailės instituto studentų 
šiokiadieniai”. Konkurse daly
vavo 43 fotografai. Šalia premi
juotųjų autorių vertinimo komi
sija dar išskyrė šiuos fotografus: 
A. Ališauską, R. Dailidę, J. Gri- 
kienį, D. Mackonį, A. Ostašen- 
kovą, N. Padorienę, O. Pajedai- 
tę, A. Pilvelį, D. Rukšėną, G. 
Talą, A. Ulozevičių, V. Žirgulį.

— Literatūra ir Menas (Nr. 
52) išspausdino dar dviejų rašy
tojų — kritiko Petro Bražėno 
ir poeto Mykolo Karčiausko — 
pasisakymus apie praėjusio 
penkmečio literatūros laimėji
mus ir trūkumus. P. Bražėnas 
gana kritiškai vertina romaną. 
Romanų buvo daug išleista, bet 
jų kokybė kelia abejonių. Tarp

ir jis nekelia laimėjimų į pa
danges. Įsidėmėtina jo pastaba, 
kad tiksliausias poezijos vertin
tojas yra laiko teismas. ,O rūs
čiausias esąs skaitytojų teismas. 
Tie spausdinami rašytojų pasisa
kymai yra ruošimasis VH-ajam 
rašytojų suvažiavimui, kuris į- 
vyks tik po kelių mėnesių.

— Sovietiniai garbės titulai ir 
garbės raštai. Lietuvos liaudies 
artistės vardas suteiktas Kauno 
dramos teatro ąktorei Reginai 
Rūtai Stalilityiaitei-Matulionie- 
nei, taip pat nusipelniusių artis
tų vardai suteikti Kauno muzi
kinio teatro solistui Eduardui 
Gutauskui, Kauno muzikinio 
teatro solistei Janinai Latušins- 
kienei. Nusipelniusios meno 
veikėjos vardas suteiktas Kauno 
dramos teatro dailininkei Jani
nai Malinauskaitei. Nusipel
niusio kultūros veikėjo vardas 
suteiktas rašytojui Vytautui 
Rimkevičiui. Nusipelniusių ar
tistų vardai suteikti Filharmo
nijos simfoninio orkestro kon
certmeisteriui Michailui Melni- 
čenkai ir Kauno valstybinio cho
ro dirigentui Algimantui Mišei
kiui. Garbės raštais pagerbti: 
Filharmonijos Klaipėdos filialo 
direktorius Aloyzas Vincentas 
Algirdas Kuraitis, Filharmoni
jos direktoriaus pavaduotojas 
Romualdas Gembis, Filhar
monijos solistas Jurijus Zimnic- 
kis, dailininkas Boleslovas Ado
mas Matuzevičius-Motuza, Kau
no dramos teatro aktorius Va-

KARO MUZIEJUI 
60 METŲ

Dar tebevykstant Lietuvos ne
priklausomybės kovom, Kaune 
1921 sausio 22 buvo įkurtas Lie
tuvos Karo Muziejus. Jam bu
vo pavesta surinkti ir saugoti 
visą medžiagą, susijusią su lais
vės kovomis. Krašto apsaugos 
ministerija paskyrė tuometinį 
karo sanitarijos viršininką Vladą 
Nagevičių tą muziejų organizuo
ti, nes jis jau buvo pasireiš
kęs kaip praeities tyrinėtojas, 
archeologijos mėgėjas.

Patalpos buvo parinktos Do
nelaičio gatvėje prie Turgaus 
aikštės. Vėliau ši aikštė pava
dinta Vienybės aikšte. Čia rusų 
laikais buvo pulko jojykla ir 
cerkvė.

Organizatoriai pasikvietė ta
lentingą architektą Vladą Dube- 
neckį. Jis perdirbo bokštą, su
teikdamas jam pilies bokšto iš
vaizdą. Čia ir buvo įkeltas Ame
rikos lietuvių dovanotas Laisvės 
varpas.

Muziejaus oficialus atida
rymas įvyko 1921 vasario 16. 
Vladas Nagevičius (vėliau ge
nerolas) labai ržpinosi muzie
jumi, rinko eksponatus, stengėsi 
ir kuo gražiau įrengti muziejų 
ir pačią aikštę, kad ji taptų tau
tos šventove.

Aikštės šone čia buvo pasta
tytas ir pirmasis radijo stoties 
bokštas. Tuo metu radijo stotis 
dar buvo maža. Kai ji augo ir 
kai radijas labiau išsivystė, radi
jo stoties bokštas buvo perkel
tas į Vytauto kalną.

Paminklas žuvusiem pagerbti
Kairėje sodelio pusėje buvo 

pastatytas paminklas pagerbti 
tiem, kurie žuvo nepriklausomy
bės kovoje. Projektą padarė 
skulptorius Juozas Zikaras. Pa
minklas buvo pastatytas iš ak
menų, surinktų tose vietose, kur 
vyko nepriklausomybės kovos. 
Paminkle buvo įrašyta: “Per am
žius budėję, laisvę laimėjom per 
aukas ir pasišventimą”.

Aplinkui pristatė lietuviškų 
kryžių. Čia buvo palaidotas ir 
nežinomas karys. Taip pamink
las pasidarė tautos šventovė. 
Čia vykdavo gražios vėliavos 
nuleidimo iškilmės. Čia vyko ir 
pagrindiniai didžiųjų švenčių

Senasis Karo muziejus Kaune, padarytas iš rusų kavalerijos 
pulko jojyklos. Bokštą suprojektavo architektas Vladas Du
beneckis. Bokštas primena pilies bokštą. Ten buvo įkeltas 
Amerikos lietuvių dovanotas Laisvės varpas. Kairėje — pir
mosios radijo stoties Kaune stiebas. Vėliau jis buvo per
keltas į Vytauto kalną prie geležinkelio stoties.

Karo muziejus Kaune-buvo įkurtas 1921 sausio 22. Oficialus 
atidarymas įvyko 1921 vasario-16. Nuotraukoje — muziejaus 
atidarymo dieną gen. V. Nagevičius (antras iš dešinės) tarp 
aukštųjų vyriausybės pareigūnų, dalyvavusių muziejaus iš
kilmingame atidaryme.

muziejaus pastatymą; Aukas rin
ko visoje Lietuvoje.

Architekto V. Dubeneckio 
kūrinys

Naujojo muziejaus projektą 
parengė architektas Vladas Du
beneckis,tikrai talentingas ir ga
bus architektas.

Jis buvo gimęs 1888 Sibire. 
Architektūrą studijavo Petrapi
lio akademijoje. Dar būdamas 
Rusijoje, pasireiškė kaip gabus 
architektas. Į Lietuvą grįžo 1919 
ir įsijungė į nepriklausomos Lie-

Bet šio pastato baigto jis ne
bematė. Jis mirė 1932 rugpjū
čio 10, gyvenęs tik 44 metus.

Du muziejai
Muziejus buvo pašventintas 

1934 vasario 16. Pilnai įrengtas 
ir įkurtas 1936. 'Čia buvo įkurti 
du muziejai. Iš priekio — Ka
ro muziejus, kuris priklausė 
Krašto apsaugos ministerijai; iš 
kitos pusės — Vytauto Didžiojo 
Kultūros Muziejus, kuris pri
klausė Švietimo ministerijai.

Pertvarkyta ir muziejaus aikš-
Choreografijos premijos pa

skirtos už 1980 metų dairių 
šventės choreografinį įnašą. Pir
moji teko J. Lingiui, trys antro- 
sio —J. Gudavičiui, E. Morkū
nienei ir M. Vaitulevičiūtei. 
Dvi trečiosios teko K. Motuzai ir 
T. Peltakiui.

Ui tautodailės darbus premi
jos teko: pirmoji — mezgėjai 
J. Janutienei, antroji — grafikui 
R. Krasninkevičiui, trečioji — 
suvenyrų meistrei 0. Bakanaus- 
kienei.

— Paskirtos foto konkurso 
premijos. Literatūros ir Meno 
savaitraštis prieš metus buvo pa
skelbęs fotografijos konkursą 
“Menininkas ir dabartis”. Daug

kitų pastabų randame ir tokį 
P. Bražėno pasisakymą: “Skaitai 
tokius kūrinius ir negali atsi
kratyti įspūdžio, kad tai jau esi 
ne kartą girdėjęs, matai herojų 
dramas, girdi iki sentencijų bliz
gesio nušlifuotas jų kalbas ir ne
gali patikėti nei tų kalbų, nei tų 
dramų, nei tų herojų tikrumu. 
(...) Vieni sklando abstrakto
kų idėjų fetišizuoto žodžio kos
mose, kiti graibo putas nuo 
verdančio gyvenimo puodo. Pir
muoju atveju gyvenimo tikrovė 
demonstratyviai ignoruojama, 
antruoju — naivokai tikima, kad 
putos — ta tikrovė ir yra”. 
Kritikas, atrodo, neranda kuo 
labai pasigirti. Poetas M. Kar
čiauskas kalba apie lyriką, bet

lentinas Masalskis, aktorius An
tanas Tarasevičius, Kauno dra
mos teatro garso režisierius Al
gimantas Jonas Kučinskas, Kau
no muzikinio teatro dirigentas 
Stanislovas Čepinskis, to paties 
teatro direktorius ir vyr. dirigen
tas Stanislovas Domarkas, solis
tas Anicetas Kunčius, solistė 
Bernarda Petravičiūtė, rusas ra
šytojas Jonas Usačiovas.

— Kandidatais į tarptautinį 
baleto artistų konkursą, kuris 
įvyks 1981 birželio mėnesį 
Maskvoje, konkurso būdu pa
rinkti du lietuviai baleto artis
tai — Jolanta Valeikaitė ir Da
nielius Kiršys.

Pr. N.

minėjimai.

Laisvės paminklas
Aikštelės dešinėje pusėje 

buvo pastatytas- Lietuvos Lais
vės paminklas — taip pat pagal 
skulptoriaus Juozo Zikaro pro
jektą. Jis it sukūrė šią Laisvės 
statulą.

Muziejus perstatomas
Senojo muziejaus patalpos 

buvo kuklios ir nepasižymėjo 
jokia architektūra, išskyrus 
bokštą. Reikėjo naujo muziejaus.

To naujo muziejaus pamatai 
buvo prakasti 1930, kai visa tau
ta iškilmingai šventė Vytauto 
Didžiojo metus.

Tada apsispręsta už didelio

tuvos atstatymą — veikė organi
zacijose, Kauno Meno mokyklo
je dėstė perspektyvą, vedė kom
pozicijos klasę, piešė net deko
racijas teatrui.

Talentingai pasireiškė kaip 
architektas — pastatė Kamėlavos 
bažnyčią, perstatė ir atremonta
vo Kauno teatrą, pastatė Meno 
mokyklai ir Čiurlionio galerijai 
laikinus rūmus, suprojektavo di
dingus Čiurlionio galerijos rū
mus, bet jų vėliau niekas nepa
statė, suprojektavo Medicinos 
fakulteto rūmus.

Vienas iš gražiausių jo kūri
nių ir yra šis Vytauto Didžiojo 
Muziejus. Kiek čia grožio, ele
gancijos, kiek čia modernaus 
polėkio!

tė, pristatyta Lietuvos didžiųjų 
vyrų biustų, įkurtas rožių dar
želis, pastatyta daugiau lietu
viškų kryžių. Į naują muziejaus 
bokštą įkeltas Amerikos Rietu
vių dovanotas Laisvės varpas ir 
kiti varpai.

Tai buvo graži ir brangi Lie
tuvos šventovė su savo muzie
jais, galerijomis, su paminklais, 
su gražiomis vakarinėmis apei
gomis ir skambančiais trimitais.

Okupavus Lietuvą, šventovė 
sunaikinta iš pagrindų. Nugriau
tas kariam pagerbti paminklas, 
nugriautas ir Laisvės paminklas, 
pati statula įkišta į architektū
ros muziejų. Pats muziejus pa
vadintas Istoriniu muziejumi. 
(pJO
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susirinkimo
Sausio 11 New Haveno šv. 

Kazimiero- parapijos vyčių kam
bary įvyko LB Connecticuto 
apygardos valdybos narių, apy
linkių pirmininkų ir LB tarybos 
narių susirinkimas. Dalyvavo ir 
svečių. Susirinkimui pirminin
kavo A. Lipčienė, sekretoriavo 
M. Petrauskienė.

Tomas Venclova dabar profe
soriaująs Yale universitete, prie 
New Haveno, padarė pranešimą 
apie Madrido konferenciją. Jo 
nuomone, Madrido konferencija 
Lietuvai buvo daug naudinges
nė už buvusią Belgrade, nes 
Vakarai jau pradeda pažinti ko
munistų ir rusų užmačias. Kai 
komunistai sustabdė pasita
rimus dėl laiko pratęsimo deba
tam apie žmogaus teisių pa- 

. žeidimus, tai žurnalistai, netu
rėdami ko veikti, lankė paverg
tųjų tautų atstovų konferencijas 
ir turėjo laiko susitikti su re
zistentais. Taip pavergtų tautų 
reikalai galėjo gausiau pasiekti 
pasaulio spaudą.

Venclova atsakė į daug klausi
mų, liečiančių konferenciją, re
zistenciją Lietuvoj, rezistentų 
gyvenimą ir veiklą užsieny, pa
vojus rezistentam ir kita.

Susirinkusieji išklausė prane
šimus iš LB tarybos suvažiavi
mo Chicagoj, kur dalyvavo A. 
Lipčienė ir prof. V. Vėbraitė-

Solistė Ona Šalčiūnienė, akomponuojant Frances Stankus, 
atliko programą Balfo Philadelphijos skyriaus suruoštame 
koncerte lapkričio 23 Šv. Andriejaus parapijos salėj. Nuotr.
Aušros K. Bagdonavičiūtės

PHILADELPHIA, PA.

Balto parengimas

Balfo skyriaus piniginiam va
jui einant į pabaigą, lapkričio 
23 Šv. Andriejaus parapijos sa
lėj Philadelphijos Balfo su
ruoštas koncertas-pietūs praėjo 
su gražiu pasisekimu. Pripildyta 
salė buvo maloniai nuteikta įdo
mia kultūrine popiete.

Skyriaus pirmininkas ir direk
torius F. Andriūnas turmpu žo
džiu nusakė Balfo šalpos darbų 
svarbą ir jų vykdymą. Direktorė 
R. Raubertaitė vedė meninę 
programą.

Solistė Ona Šalčiūnienė atli
ko: Ko vėjai pučia — St. Šim
kaus, Našlaitėlė — A. Vismi
no ir Vai kur nužėgliuos — 
St Šimkaus. Antroj daly ji atliko 
Maitos ariją iš Flotow operos 
“Marta” ir Rudenėlį — žodžiai 
K. Grigaitytės, muzika Br. Bud- 
riūno. Solistei rūpestingai 
akomponavo France s Stankus. 
Sol. O. šalčiūnienė, švelnaus 
balso lyrinis sopranas, ir šį kar
tą reiškėsi su giliu įsijautimu, 
pagaunančia interpretacija. Tai 
solistės nepertraukiamo darbo 
pasiekimai.

Meninėj programoj taip pat 
gražiai pasirodė Vilties choras, 
diriguojamas France s Stankus. 
Atliko: Pasėjau linelį — A. Mi
kulskio (liaudies daina), šelu- 
pėlė miela — Pr. Ambrazo (žo
džiai P. Orintaitės), širdis dar 
žydi — J. Bertulio (žodžiai P. 
Letnberto), Jaunystei —A. Alek
sio (žodžiai J. Mingėlos) ir Tė
vynės maršas — G. Gudauskie-. 
nės (žodžiai N. Girginaitės). 
Chorui akomponavo P. Vaikys, 
Jr. Choras sumažėjęs, tačiau yra

Gustienė. Programa buvusi per
krauta, tai daugelį nutarimų tekę 
daryti paskubomis. Vienas pa
keitimas jau dabar visiem LB 
nariam žinotinas — nario mokes- 

pensininkas dabar moka 2 dol., 
dirbantis, o taip pat ir šeima 
—10 dol. metam.

Iš kultūrininkų konferencijos 
Clevelande pranešimus padarė 
dr. J. Kriaučiūnas ir V. Vaitkus. 
Pasidžiaugta konferencijos gau
sumu, nuotaikomis, bet ir iškelti 
sunkumai kultūros reikalų srity, 
ypač mažose kolonijose, nes 
daug jaunų žmonių išsikelia į 
didesnius miestus ir šalinasi 
nuo lietuviško veikimo. Švieti
mo ir kultūrinė veikla Connec
ticuto apylinkėse reikalinga ska
tinimo.

Nutarta sudaryti ir pasiųsti 
8-10 žmonių delegaciją pas naują 
Connecticuto valstijos guberna
torių O’Neil (gubernatorei Gras- 
so dėl ligos atsisakius) ir papra
šyti paskelbti Vasario 16-ąją Lie
tuvių diena.

Hartfordo apylinkės pirm. S. 
Zabulis pranešė apie Hartforde 
ruošiamą Rytinio pakraščio lie
tuvių šokių šventę, įvyksiančią 
gegužės 31. Šventės ruošimo 
pirm, yra Alf. Dzikas, šokių va
dovė — Dzikienė. Jau žinoma, 
kad dalyvaus apie 300 šokėjų^ 

iš 8 vietovių. Programą filmuos 
amerikiečių televizija. Aplin- 

gavęs jaunų jėgų, programos da
lykus atliko sklandžiai ir paliko 
malonų įspūdį. Linkėtina jam 
augti ir stiprėti. Philadelphijos 
lietuviai labai laimingi turėdami 
Vilties chorą. Ypatingą paramą 
chorui rodo klebonas kun. J. De
gutis ir vikaras kun. K. Sakalaus
kas.

Meninės programos atlikėjai 
honoraro neėmė, tuo prisidėda
mi prie paramos Balfui.

Sol. O. šalčiūnienė ir akom- 
paniatorė bei choro dirigentė F. 
Stankus buvo apdovanotos gėlė
mis, akompaniatoriui P. Vaškui 
Jr. buvo prisegta gėlė. Visi buvo 
apdovanoti Balfo garbės ženk
liukais, tuo išreiškiant Balfo dė
kingumą.

Po meninės programos Balfo 
darbuotojos, vadovaujamos 
Marijos Raugienės, parodė gra
žius sugebėjimus skoningai pa
ruoštais pietumis, kur Bronės 
Karaškienės kulinariniai gabu
mai galėjo patenkinti ir dides
nių reikalavimų skonius.

Pabaigoj visi turėjo progos 
išbandyti savo laimę loterijoj, 
kur buvo galima laimėti dail. A. 
Staneikos paveikslą, dovanotą 
F. Andriūno, M. Raugienės pa
gamintą ir dovanotą menišką 
rankdarbį, B. Karaškienės ir 
V. Suopio dovanas. Suaukotos 
dovanos loterijai taip pat gražiai 
prisidėjo prie įplaukų Balfui pa
didinimo.

Philadelphijos Balfo skyrius 
kasmet centro valdybai pasiun
čia apie 1800 dol. Philadelphi
jos ir apylinkių lietuviai taip pat 
uoliai remia Snieguolės Jursky- 
tės vadovaujamą Vasario 16 gim
nazijai remti 40 asmenų barelį, 
kuris kasmet per Balfo centro 
valdybą Vasario 16 gimnazijai

galėtų dalyvauti šioj šventėj.
Susirinkusieji pasidžiaugė, 

kad Amerikos valdžia sutiko rū
pintis Pabaltijo valstybių atsto
vybių tęstinumu, bet ir susirū
pino, kad nieko negirdi iš pa
čių atstovų. Nutarė tuo reikalu 
pasiųsti laišką Lietuvos atsto
vui Washingtone.

Nutarta ieškoti būdų, kaip fi
nansiškai paremti LB tarybos ar 
kitus delegatus, vykstančius į 
svarbius suvažiavimus ar pasita
rimus. Vienas tų būdų — ruoš
ti iškylą-gegužinę. Nutarta ją 
suruošti rugsėjo mėn., vieta dar 
nunumatyta. Pelnas bus skiria
mas delegatų paramai.

J. Kr.

KALĖDINIŲ EGLUČIŲ 
FESTIVALIS BALTUI ORĖ J

Marylando veikli ir įtakinga 
moterų organizacija Green 
Spring Valley Garden Club, bai
giantis 1980 metam, surengė 
įvairių tautybių kalėdinių eglu
čių festivalį Baltimorėje. Festi
valis įvyko naujai pastatyto, mo
dernaus ir erdvaus Convention 
Center patalpose gruodžio 19- 
31. Dalyvavo vokiečiai, ukrai
niečiai, graikai, lietuviai, Nige
rijos afrikiečiai, norvegai, ispa- 
nai, lenkai, Pietų amerikiečiai, 
japonai, švedai ir italai.

Lietuvių eglutei papuošti bu
vo pakviesta žinoma Baltimorės 
lietuvių veikėja, kalėdinių pa
puošalų dirbėja Elena Okienė. 
Ši pasikvietė talkon kitą papuo
šalų dirbėją Genovaitę Radžiū- 
vienę, ir jos abi papuošė di
džiulę dvylikos pėdų eglę išra
dingais savo darbo šiaudinukais. 
Eglė atrodė įspūdingai, tartum 
snieguolėm apsagstyta. Ji aiškiai 
skyrėsi savo originalumu nuo 
kitų tautybių eglių.

Iš Baltimorės muziejaus kura
torių sudaryta komisija, vertinu
si eglutes originalumo bei me

LIETUVIAI KALINIAI 
PRISIMINTI TORONTE

Kaip sėkmingai galima su
ruošti minėjimą, konkrečiai pa
rodė Katalikių Moterų Sąjun
gos skyrius, kuris sausio 11, 
sekmadienį, Toronte suorgani
zavo Kalinių dieną.

Iškilmės prasidėjo su pritai
kytu pamokslu, kurį per visas 
mišias Prisikėlimo parapijos 
bažnyčioj pasakė svečias iš 
Brooklyn, N.Y., Lietuvių Kata
likų Religinės Šalpos reikalų ve
dėjas kun. Kazimieras Pugevi- 
čius. Pamokslo tema buvo pa
imta iš tos dienos liturgijai skir
tų žodžių: “Aš, Viešpats, pašau
kiau tave teisybės skleisti. .., 
kad atvertumei aklųjų akis ir iš
vestame! iš kalėjimo belaisvius 
ir tuos, kurie gyvena požemių

4 vai. popiet Prisikėlimo pa
rapijos salėj įvyko Katalikių Mo
terų Sąjungos narių su talkinin
kais suruošta vakaronė kalinių 
šalpai. Publikos susirinko 500 
su viršum asmenų. Scenoj 
dėmesį traukė trys didžiuliai są
žinės ir politinių kalinių Onos 
Lųkauskaitės-Poškienės, Vlado 
Lapienio, Juliaus Sasnausko 
portretai. Vietoj invokacijos pa
skaitytas vieno kalinio laiškas ir 
visų atkalbėta “Litanija už kali
nius”, paimta iš “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos”.

Programos didesnę dalį atliko 
rašytoja Birutė Pflkelevičiūtė iš 
Chicagos. Ji skaitė savo kūrybą, 
šiek tiek pasinaudojo ir kitais 
autoriais. Kalbėdama apie tautos 
kalinius bei tremtinius, viešnia 
ne vienam išspaudė ašarą.

Muzikinę programos dalį pui
kiai atliko jaunuolių ansamblis 
Volungė, vadovaujamas Dalės 
Viskontienės.

pasiunčia apie 800 dol. Malonu 
pažymėti, jog Philadelphijos ir 
apylinkių lietuviai visada labai 
jautriai remia Balfo darbuotojų 
pastangas.

(•)
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Baltimorėje lietuviškos eglutės puošėjos Elena Okienė (d.) ir 
Genovaitė Radžiūvienė įteikia dovanėlę Anai Hubard Green 
Spring Valley Garden Club atstovei kalėdinių eglučių festiva
lio metu. Giumoje matyti Baltimorės miesto burmistro eglu
tė. Nuotr. A. Rdžiaus, Jr.

Kongreso tikslas — sustiprinti 
lietuvybės išlaikymą ir pagyvin
ti kovą dėl Lietuvos laisvės.

— Dr. Kazys Bobelis, Vliko 
valdybos pirmininkas, dalyvaus 
Pietų Amerikos Lietuvių kong
rese, kuris įvyks vasario 11-15 
Buenos Aires, Argentinoj.

niškumo kriterijais, pirmą vietą 
pripažino lietuvių eglutei. Uk
rainiečiai gavo antrą vietą, o 
lenkai trečią. Japonam ir norve
gam pripažinti pagyrimo lapai.

Festivalio lankytojai balsavi
mu galėjo pasisakyti, kurios tau
tybės eglutė jiem labiausiai pati
ko. Šią populiarumo premiją nu
nešė lietuviškoji eglutė. Už ją 
pasisakė 1106 balsai. Antroje 
vietoje balsų gausumu liko nor
vegų eglutė 
tos eglutės 
balsų.

Kiekviena 
buvo skirta
Lietuviam teko antroji Kalėdų 
diena, gruodžio 26-toji. Prisirin
ko gausus būrys lietuvių ir šiaip 
baltimoriečių. “Kalvelio” tauti
nių šokių grupė pašoko keletą 
lietuviškų šokių, ir buvo pagerb
tos eglutės puošėjos E. Okie
nė ir G. Radžiūvienė.

Per visą festivalio laikotarpį 
atsilankė per 8500 žiūrovų. Pa
gal miesto dydį sprendžiant, ga
lėtų būti daugiau. Na, bet toks

su 500 balsų. Ki- 
gavo po mažiau 

festivalio diena 
atskirai tautybe i.

Prieš programą ir po jos pub
lika turėjo progos aplankyti Re
liginės Šalpos parodą, sudarytą 
iš nuotraukų ir pogrindžio leidi
nių, Sibiro maldaknygės ver
timų į įvairias kalbas bei kitos 
literatūros įvairiom kalbom.

Už vakaronės pasisekimą di
džiausias nūopelnas priklauso 
organizaciniam komitetui, ku
riam vadovavo E. Čiuplinskie- 
nė.

P.K.

— Chicagos miesto suvažia
vimų ir turizmo biuro žurnalo 
Contour gruodžio laidos viršelį 
puošia Mokslo ir Pramonės Mu
ziejaus lietuviškos eglutės nuo
trauka su lietuvišku “Linksmų 
Kalėdų” sveikinimu. Prie eglu
tės keturios lietuvaitės, pasipuo
šusios tautiniais drabužiais. Šis 
žurnalas yra siunčiamas į viso 
pasaulio kraštus.

— Vytautas Volertas, Jr., gruo
džio mėnesį baigė antrąją studi
jų Saką (Accounting) La Šalie 
kolegijoj. Šiuo metu ruošia
si CPA egzaminam. 1977 toj pa
čioj kolegijoj jis gavo BS laipsnį 
Operation management srity.

— Vasario 16 gimnazija ir Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenė 
rengia Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo ir gimnazijos 30 
metų sukakties minėjimą vasa
rio 21 Huettenfelde. Pamaldos 
2:30 vai. popiet, minėjimas 4 
vai. popiet.

— Dr. Mikas Pakštys, New 
Londono LB apylinkės pirmi
ninkas, lapkričio mėn. lankėsi 
San Diego, Calif., kur dalyvavo 
vibrotechnikos simpoziume. Dr. 
Pakštys pirmininkavo vienoj se
sijoj ir pats skaitė paskaitą apie 
vibrotechnikos analizės mode
lius kitoj sesijoj, šis simpoziu
mas sutraukė apie 300 moksli
ninkų iš JAV ir Europos. Po 
suvažiavimo Mikas ir Audronė 
Pakščiai aplankė savo pažįsta
mus pietinėj Califomijoj.

Liėtuviška eglutė Baltimorės 
kalėdinių eglučių festiva
lyje. Nuotr. A. Radžiaus, Jr.

festivalis yra naujiena Baltimo- 
rėje ir dar nespėjęs plačiai išpo
puliarėti.

Ral.

Trumpai

Lietuvių Svetainės šėrininkų 
svarbus metinis susirinkimas 
įvyks sausio 25, sekmadienį, 2 
vai. popiet Lietuvių Namuose. 
Bus renkami nauji direktoriai, 
padaryti metiniai pranešimai ir 
aptarti ateities planai. Po susi
rinkimo bus vaišės. Visi nariai 
raginami dalyvauti.

Arkivyskupo Jurgio Matulai
čio minėjimas įvyks Šv. Alfonso 
bažnyčioj sekmadienį, sausio 25, 
per lietuviškas pamaldas 8:30 
vai. ryto. Baltimorės kolonijos 
lietuviai tose mišiose melsis už 
persekiojamą Lietuvos Bažnyčią 
ir kenčiančią lietuvių tautą, 
mels Dievo, kad arkivyskupas 
Jurgis Matulaitis greičiau būtų 
paskelbtas šventuoju.

Amerikos Legijonierių organi
zacija kasmet pagerbia keturis 
kepelionus, kurie paaukojo savo 
gyvybes už kitus. Katalikų kuni
gas, žydų rabinas ir du protes
tantų ministeriai žuvo, kai jų 
laivą S.S. Dorchester vokiečių 
torpedos nuskandino 1943 vasa
rio 3. Šiemet Baltimorės mieste 
tos iškilmės įvyks Šv. Alfonso 
bažnyčioj vasario 8, sekmadienį, 
11:30 vai. ryto. Kun. A. Drangi
nis, visos Marylando legijonie
rių organizacijos kapelionas, au
kos mišias. Baltimorės legijonie- 
riai dalyvaus iškilmėse.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukakties minėjimą 
rengia Baltimorės Lietuvių Ta
ryba ir Lietuvių Bendruomenė. 
Kviečia visus kuo gausiau daly
vauti 8:30 mišiose vasario 15 
Šv. Alfonso bažnyčioje. Lietu
vių postas ir jų padėjėjos daly
vaus su vėliavomis. Dainos cho
ras giedos per mišias. 1:30 po
piet tą dieną bus iškilmingas 
banketas Lietuvių Svetainės di
džiojoj salėj. Pakviesta Marylan
do gubernatorius Harry Hughes, 
senatoriai ir kongresmanai, Bal
timorės miesto burmistras ir lie
tuvių geras draugas William 
Schaeffer ir kiti žymūs asme
nys. Vasario 22 bus tęsiama 
minėjimo programa. 2 vai. po
piet bus paskaita ir meninė da
lis. Visi kviečiami dalyvauti pa
maldose, bankete ir paskaitoj.

Jonas Obelinis

—Pietų Amerikos lietuvių VII 
kongresas įvyks vasario 11-15. 
Buenos Aires mieste, Argenti
noj. Į kongresą atvyks ir PLB

— Tėv. dr. Leonardas Andrie- 
kus, OFM, Brooklyno lietu
vių pranciškonų vienuolyno vir
šininkas, pakviestas sukalbėti 
invokaciją JAV kongrese minint 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo sukaktį. Minėjimą or
ganizuoja Amerikos Lietuvių 
Taryba.

— Kun. Pijus Čėsna sausio 
14 mirė Ashland, Pa. Velionis 
buvo gimęs 1889 sausio 15 Dzū
kijoj. Dar jaunas atvyko į Ame
riką, dirbo ir mokėsi. Kunigu 
įšventintas 1915 gruodžio 23. 
Dirbo keliose lietuvių parapijo
se, o ilgiausiai buvo klebonas 
Mahanoy City, Pa. Palaidotas 
sausio 20 Šv. Juozapo kapinė
se, Mahanoy City, Pa.

— Prof. dr. Tomo Remeikio 
knygos “Opposition to Soviet 
Rule in Lithuania, 1945-1980” 
sutiktuvės Clevelande įvyks va
sario 1, sekmadienį, 4 vai. popiet 
Lietuvių Namuose. Kalbės ir 
pats knygos autorius. Vakarą 
ruošia vyr. skaučių draugovė, 
vadovaujama Ingridos Civinskie- 
nės.

— Dail. Prano Gailiaus paro
da Chicagoj, “Galerijos” patal
pose (744 N. Wells St, Chica- 
go, III. 60610) vyks sausio 30 
— vasario 21. Dailininkas atvyks 
iš Paryžiaus dalyvauti savo paro
dos atidaryme.

— Vladas Šakalys kalbės Al
tas rengiamame Vasario 16 mi
nėjime Clevelande vasario 15, 
sekmadienį, 4 vai. popiet DMNP 
parapijos salėj.

— Ingrida Bublienė, LB Kul- 
\tūros tarybos pirmininkė, vasario 
22 Baltimorėj rengiamame Va
sario 16 minėjime pasakys pa
grindinę kalbą.

— Danutė Kristo, prancū
zų televizijos žvaigždė, yra lie
tuvaitė Krištopaitytė. Ji turėjo 
pagrindinį vaidmenį Prancūzijoj 
rodytame filme per televiziją 
“Stiklinis labirintas”. Keli tele
vizijos programom skirti leidi
niai rašė apie mūsų tautietę. 
Iš tų aprašymų sužinome, kad ji 
sceniniam darbui pasiruošė 
Maskvoj, į Prancūziją atvyko 
prieš trejetą metų, ištekėjusi už 
prancūzo. Kol gyveno Maskvoj, 
svarbius vaidmenis vaidinusi 
Šekspyro, Šilerio, Gorkio, Če
chovo veikaluose.

— Lithuanian Military Arnu 
— tokia antrašte The Gun Re- 
port 1981 sausio mėn. numery 
įdėjo 6 puslapių H.L Gaidis 
straipsnį. Straipsnis iliustruotas 
24 nuotraukomis: Lietu • 
vos ir Europos žemėlapiais 
prez. A. Smetonos, D.LJC. Ge
dimino atvaizdais, penkličio, ka
riuomenės dalinių ir įvairių, 
daugiausia nepriklausomybės 
laikų kariuomenės vartotų, gink
lų nuotraukomis. Pridėta ir 
trumpa Lietuvos istorija. Žurna
lą redaguoja Kenneth W. Lig- 
gett Adresas: P.O. Box 111, 
Aledo, III. 61231. Atskiro nu
merio kaina 2 dol.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: N. Makatenas, Cranford, 
N.J. Užsakė kitiem: J. Vembrė
— K. Grubinskui, abu ii So. 
Boston, Mass., A Patamsis, Ft 
Mayer, Fla. — A Bakšienei, Cal- 
verton, N.Y. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Naujiem skaitytojam Darbi
ninko prenumerata pirmiem 
metam tik 10 dol. Atnaujinant
— visiem 13 dol. metam.
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— šv. Kazimiero seselių kon
gregacija šiuo metu renka me
džiagą apie kazimieriečių stei
gėją Mariją Kaupaitę, bandant 
užvesti jos beatifikacijos bylą. 
Visi, kurie su Motina Marija su
sirašinėjo, ją pažino arba apie ją 
turi žinių, prašomi kreiptis: Ge
neral Superior, Sisters of St Ca- 
simir, 2501 West Marąuette Rd., 
Chicago, III. 60629.

— Romoj iš spaudos išėjo nau
jas Eltos biuletenio (1980 m., 
Nr. 11) italų kalba numeris. 
Jame ištisai spausdinamos Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos 43 numerio itališkas verti
mas. Politinių žinių skyriuj pra
nešama apie lietuvių žygius ry
šium su Madrido konferencija. 
Taip pat pririnkta įvairios in
formacijos. Elta-Press biuletenį 
Romoj redaguoja prel. Vincas 
Mincevičius.

— Vasario 16 ir kitomis pro
gomis norint apdovanoti ameri
kietį ar kitatautį mum palankų 
žurnalistą, politiką, dvasiškį ,^r 
proginį kalbėtoją, galima pasi
naudoti JAV LB išleista, dr. 
Tomo Remeikio parašyta 680 psl. 
knyga “Opposition to Soviet 
Rule in Lithuania, 1945-1980”. 
Šis stambus veikalas kainuoja 
tik 15 dol., gaunamas pas lietu
viškų knygų platintojus, o taip 
pat ir Darbininko administraci
joj.

— “Lithuania 700 years isto
rinių straipsnių rinkinys apie 
Lietuvą, redaguotas dr. Alberto 
Geručio, Manyland Books lei
dyklos išleistas jau penkta laida. 
Ši anglų kalba išleista, kietais 
viršeliais įrišta, 458 psl. knyga 
taip pat gali būti gera dovana 
Vasario 16 ir kitom progom kita
taučiam kalbėtojam, žurnalistam, 
valstybininkam. Kaina 15 dol. 
Gaunama ir Darbininko admi
nistracijoj (persiuntimui pride
damas 1 dol.).

LOS ANGELES, CALII
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo sukaktį minint, vasario 
13, penktadienį, 12 vai. dienos 
pakeliamos vėliavos prie Los 
Angeles rotušės. Vasario 15, sek
madienį, 10:15 vai. vėliavos pa
keliamos šv. Kazimiero para
pijos kieme. 10:30 vai. iškilmin
gos pamaldos su pritaikytu pa
mokslu. Lekcijas skaito Lietu
vos gen. garbės konsulas inž. Vy
tautas Čekanauskas ir neseniai 
iš okupuotos Lietuvos atvykęs 
jaunuolis Giedrius Kazlauskas. 
Mišių dovanas neša Vliko, Altos 
ir Liet. Bendruomenės atstovai. 
Mišių metu gieda parapijos cho
ras ir solistai, vadovaujant komp. 
Broniui Budriūnuį. 12:30 vai. 
akademija Marshall aukštesnio
sios mokyklos salėj. Pagrindi
nis kalbėtojas — Algirdas Kasu-

laitis iš Cleveland, Ohio. Me
ninėj programoj dainuos solistė 
Birutė Dabšienė, vyrų kvarte
tas, jaunimo ansamblis Spindu
lys. Akompanuoja Raimonda 
Apeikytė ir Rimas Polikaitis.

Finansinė apyskaita už 1980 
metus pristatyta šv. Kazimiero 
parapijos nariam. Pąjamų turėta 
142,229.19 dol., išlaidų — 125, 
292.05 dol.

Dr. Jurgis S. Gedaugas, Lie
tuvos kariuomenės savanoris-kū- 
rėjas ir akių ligų specialistas, 
sulaukęs 89 m. amžiaus, mirė 
gruodžio 28 Santa Monica, Ca- 
lif. Palaidotas Šv. Kazimiero ka
pinėse, Chicagoj.

Lietuvių Fondo naudai balius 
įvyks sausio 31, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Šv. Kazimiero parapi
jos salėj. — L.Ž.K.

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO '

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

27 dol. — J. W. Salinis, Det- 
roit, Mich.

Po 17 dol. — D. Virkutis, 
Newington, Conn., J. Radzevi
čius, New Britain, Conn.

13 dol. — M. Jasėnas, Jackson 
Hts., N.Y.

Po 12 dol. — J. Liūtas, Stam- 
ford, Conn., M. Aukštaitė, 
Downsview, Ont, A. Budraitis, 
Richmond Hill, N.Y., A. Ąžuo
laitis, Weymouth, Mass., J. Jo- 
delė, Woodland Hills, Calif., A. 
L ingi s, Great Neck, N. Y., E. 
Wilchinskas, Brooklyn, N.Y., V. 
Sužiedėlis, Brockton, Mass., dr.

NASHUA, N.H.

Per tris dienas čia mirė ketu
ri ankstesnės kartos lietuviai.

Goffstown prieglaudoj sausio 
15 mirė 93 metų sulaukęs Wil- 
liam Ramaika (Vincas Remeika), 
kuris iš Lietuvos į Nashuą atvy
ko 1909 ir čia visą amžių išgy
veno, išskyrus 15 metų Ports- 
mouth, N.H. Liko sūnus Julius, 
Sanbomville, N.H. Žmona Rožė 
mirė 1974 liepos 4.

Sausio 15 mirė 92 metų su
laukęs Jonas Juškevičius, kuris 
iš Lietuvos atvyko 1910 ir Nas- 
huoj išgyveno visą amžių. Liko 
našlė Kastanta, sūnus ir duktė. 
Gimė Marcinkonyse. Nashuoj 
gyvena jo sesuo Antosė Kudž- 
mienė.

Abu priklausė prie Šv. Ka
zimiero draugijos, kuri buvo pa
naikinta pernai. Abu palaidoti iš 
Charles F. Kazlauskas šermeni-

prie Šv. Kazimiero parapijos. 
Buvo narys ir vietinės lenkų 
Jono Sobieskio draugijos. Savo 
laiku tarnavo New Hampshire 
National Guard pulke. Šerme
nys vyko Zis-Sweeney įstaigoj. 
Palaidotas iš Šv. Kazimiero baž
nyčios.

Sausio 18 mirė John C. Bell 
(Balčiūnas), 75 metų amžiaus. 
Gimė Žagarėj. Amerikon atvyko 
prieš pirmąjį pasaulinį karą. Gy
veno Lisle, III., kur dirbo West- 
em Electric bendrovėj ir tapo 
Telephone Pioneers draugijos 
nariu. Pensijon išėjęs, apsigyve
no pas sūnų Nashuoj ir įsirašė 
į Šv. Kazimiero parapiją, kuriai 
buvo dosnus. Paliko sūnų Nas
huoj ir seserį Apoloniją Kakarie- 
nę Ciceroj, III. Palaidotas iš Sac- 
ret Heart bažnyčios Palos Hills, 
III., Hinsdale, III., kapinėse. Sa
vo metu toj vietovėj veikė ma
rijonų seminarija, kuriai velionis 
buvo dosnus.

Kaip kitais metais, Vasario 
16 minėjimą ir šiemet ruošia 
Šv. Kazimiero parapija ir Balfo 
skyrius, kuriam vadovauja Ričar
das Grauslys. Programai numa
tyta skaidrės — Lietuvos gyve
nimo vaizdai ir dainos. Minėji
mas bus sekmadienį, vasario 22, 
parapijos salėj.

Savo metinį aukų vajų Balfo 
skyrius čia paprastai vykdo nuo 
Kalėdų iki Vasario 16 minėji
mo. Per trejus metus įstengda
vo surinkti po $500 (pernai 
$550). Pradžiai jau aukojo: dr. 
Juliet Vilinskas (Manchester, N. 
H.) — $20; kun. Juozas Bucevi- 
čius — $10; Juozas Andriuške
vičius ir žmona — $10; Pranas 
Stončius ir žmona — $10; Ma
rija Matioska — $5; Vyt. Sir
vydas — $25.

Rep.

Pakeitęs adresą, rašyk admi
nistracijai, drauge pridėk ir savo

P. Žemaitis, Canton, Mass.
10 dol. — R. Markevičius, 

Woodhaven, N.Y.
9.50 dol. — V. Veršelis, Kings 

Park, N.Y.
Po 7 dol. — J. Glebauskas, 

So. Dennis, Mass., M. Goras, E.
Newark, N.J., E. Karmazinas, 
Woodbaven, N.Y., J. Gelgota, 
Brooklyn, N.Y., S. Vaičiūnas, 
Roselle, N.J., K. Račkauskas, 
Richmond Hill, N.Y., V. Roch, 
Eastlake, Ohio, S. Kreivėnas, 
Woodhaven, N.Y., O. Paukštys, 
Elizabeth, N.J., O. Bačkis, Wash- 
ington, D.C., J. Blazaitis, Lewis- 
burg, Pa., V. Tumpienė, Chica
go, Ilk, B. Kovas, Nonvood, 
Mass., V. Dreseris, St. Peters- 
burg, Fla., V. Kuzmickas, Water- 
bury, Conn., J. Beinoris, Water- 
bury, Conn., L. Trilupaitis, 
Washington, D.C., L. Cailiušis, 
Philadelphia, Pa., S. Cenkus, 
Howard Beach, N.Y., V. Milu
kas, Plainview, N. Y., J. Matu s ai
ris, Worcester, Mass., J. Šidlaus
kas, Waterbury, Conn., A. Rama
nauskas, Brockton, Mass., J. 
Naujokaitis, Cleveland, Ohio, P. 
Narkevičius, Somerville, Mass., 
J. Jasukaitis, Linden, N.J., E. 
Slivinskas, Indialantic, Fla., R. 
Gudelienė, A. Dargis, Fleming- 
ton, N.J.

6 dol. — R. Mack, Orange, 
N.J.

Po 5 dol. — A. Griaudzė, 
Avon, Mass., M. Menčiūnas; 
VVoodhaven, N.Y., Sist. F. Walls, 
Pittsburga, Pa., A. Zavadzkas, 
St. Petersburg Beach, Fla., J. 
Kiaušas, Harrison, N.J., T. Alins- 
kas, Ridgewood, N.Y., P. Urbu- 
tis, Lighthouse Pt., Fla., B. Skra- 
bulis, Quincy, Mass., J. And- 
rews, Invemess, Fla., K. Z auka, 
Woodhaven, N.Y., V. Židžiūnas, 
Centerville, Mass., J. Ozalas, 
Ganvood, N.J., J. Tamašauskas, 
Putnam, Conn., J. Gliaudą, West 
Covina, Calif., J. Brazauskas,

Brooklyn, N.Y., J. Žvirblis, Vine- 
land, N.J., D. Kulys, Ridgewood, 
N.Y., K. Dvorak, Richmond Hill, 
N.Y., J. Balčiūnas, New Britain, 
Conn., J. Audėnas, So. Ozone 
Park, N.Y.

Po 2 dol. — A. Banulis, Bil- 
lerica, Mass., J. Klimavičius, 
Farmingdale, N.Y., M. Povilai
tis, Woodhaven, N.Y., A. Trei- 
nys, West Roxbury, Mass., B. 
Kazukauskas, Silver Spring, Md., 
A. Virbickas, West Paterson, 
N.J., N. Butkus, New Hyde 
Park, N.Y., A. Skėrys, Wood- 
haven, N.Y., A. Igaunis, Water- 
bury, Conn., E. Trucilauskas, 
Hawthome, N.J., A. Astravas, 
Melrose, Mass., P. Spakauskas, 
E. Hartford, Conn., J. Binzas, 
Nevvark, N.J., R. Latvėnas, 
Culver City, Calif., E. Vilimaitė, 
Chicago, III., dr. H. Amanas, 
Baltimore, Md., K. Sragauskas, 
Detroit, Mich., V. Mėlinis, Haz- 
let, N. J., J. Matukas, Deerfield 
Beach, Fla., M. Molerjs, 
Englishtown, N.J., J. Maciūnas, 
Lavalette, W.V., A. Kadzis, 
Woodhaven, N.Y., J. Babrys, 
Gulfport, Fla., A. šėrikas, Old 
Saybrook, Conn., A. Balsys, 
Naugatuck, Conn., V. Butkys, 
Great Neck, N.Y., A. Puodžins- 
kas, Cleveland, Ohio, L. Matuz, 
Richmond Hill, N.Y., K. Daugė
la, Bedford, N.H., J. Dialtuva, 
Providence, R. L, P. Gaubys,

Pacific Palisades, Calif., S. Kar
mazinas, Woodhaven, N.Y., E. 
Gorodeckas, Worcester, Mass., 
J. Spirauskas, Aubum, Mass., M. 
Kleiza, Woodhaven, N.Y., J. Mi
kėnas, Amsterdam, N.Y., W. 
Winkis, Ansonia, Conn., B. Stri
maitis, Mount Carinei, Conn., 
Marian Fathers, Thompson, 
Conn. F. Milas, Florai Park, 
N.Y., J. Gasiliūnas, St. Peters
burg Beach, Fla., V. Povilauskas, 
Brooklyn, N.Y., J. Mazalinski, 
Haverhill, Mass., P. Walles, St.

nės.
Sausio 17 mirė 76 metų su

laukęs Michael Mills (Mykolas 
Miliauskas), kuris gimė Mil- 
waukee, Wis., o Nashuoj apsi
gyveno 1930. Paliko žmoną Ur
šulę (Matuzaitę), du sūnus ir 
dukterį. Nashuoj gyvena sesuo 
Lucille Sedlevvicz. Priklausė

seną adresą.

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

Pr. Šulas, Kaip sudaromi tes
tamentai (turto paveldėjimas, 
palikimai). 3 dol.

Pr. Naujokaitis, Kalbininkas 
J. Senkus. 5 dol.

Antanas Jas man tas, Ir nie
kad ne nemolei. Eilėraščiai. Į- 
rišta. Kaina 6 dol.

Aleksandras Radžius, Priimk 
mane, mėnuli. Eilėraščiai. 5 dol.

Algirdas Landsbergis, Muzika 
įžengiant į neregėtus miestus. 
Novelės. Su kietais viršeliais. 
6 dol.

Algirdas Landsbergis, Trys 
dramos (Barzda, Paskutinis pik
nikas, Sudiev, mano karaliau). 
Su kietais viršeliais. 8 dol.

Br. Kviklys, Telšių vyskupija. 
20 dol.

J. Kapačinskas, Spaudos ba
ruose. 8 dol.

A. Tyruolis, Novalio himnai 
nakčiai. 6 dol.

Opposition to Soviet Rule in 
Lithuania 1945-1980, by T. Re- 
meikis — 15 dol.

Lithuanian Pioneer Priest of 
New England, by W. VVolkovich 
— 6 dol.

Eternal dream, by L. Andrie- 
kus — 6 dol.

Merkelis Giedraitis. 7 dol., 
kietais viršeliais 11 dol.

J. Puzinas, Prof. P. Avižonis, 
kietais viršeliais. 15 dol. *

A. Budreckis, Rytų Lielava, 
kietais viršeliais. 15 dol. ■'

N.A. Dičpetris, Trys dienos 
pasauly, kietais viršeliais. 8 dol.

P. Gaučys, Ispanų novelės.
10 dol.

P. Naujokaitis, Kalbininkas J. 
Senkus. 5 dol.

A. Vaičiulaitis, Ir atlėkė vo
lungė, eilės, 4 dol.

V. Frankienė, Pasakų pasaulis.
3 dol.

Rinktinė jaunimui Nr. 1 ir Nr.
2 po 1.50 dol. Rašytojų kary
bos ištraukos.

Persiuntimui pridedama 50 
arba 1 dol. Darbininkas. 341 
Highland Blvd. Brooklyn, NY 
11207.-- ;
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LAIŠKAS REDAKCIJAI
YRA IR KITA INTERPRETACIJA

Ar pogrin/Jįfio leidinio Alma 
Mater bendradarbis A. Vientau- 
tas besąlygiškai džiaugėsi, kad 
neįvyko pasimatymas tarp IV 
PLJ kongreso atstovų ir komjau
nuolių grupės 1979 metų vasarą? 
Klausimas labai aktualus išeivi
jos jaunimui, kuris ieško efektin
giausių bei tinkamiausių prie
monių užmegzti ryšiam su kraš
tu. Darant sprendimus, pogrin
džio nuomonė jam turi būti 
svarbi, nors ir nebūtinai lemia
ma. Iš Eltos žinutės, pavadin
tos “Apie okupuoto krašto bend
ravimą su išeivija” ir išspausdin
tos Darbininko 1981 sausio 16 
numery, susidaro įspūdis, kad 
į minėtą klausimą galima tiktai 
teigiamai atsakyti.

Manau, kad tam straipsniui 
yra ir kita interpretacija, ne- 
priskirianti Vientautui tokios 
kietos linijos. Kviečiu skaityto
jus pasiskaityti žemiau pateikia
mą ilgesnę ištrauką iš Vien- 
tauto straipsnio Alma Mater, 
kreipiant ypatingą dėmesį į pa
skutinį paragrafą ir jo ryšį su 
pirmuoju bei antruoju paragrafu 
(ištrauka iš Draugo, rodos, 1980 
lapkr. 28(9 numerio):

“Mes labai izoliuoti nuo Va
karų pasaulio. Jeigu kas ir turi 
galimybę nuvykti, tai daugiausia 
tie, kurie pasiruošę pasitarnauti 
okupacinei valdžiai. Labai 
mums džiugu, kad ir svetur 
gyvenąs lietuvių jaunimas daro-

si įžvalgesnis, sąmoningesnis ir 
rečiau pakimba ant sovietinės 
propagandos meškerės. Čia turi
me galvoje tą “jaunimo” grupę, 
kuri Vokietijoje švaistėsi tuo 
metu, kai vyko kongresas. Jau
dinomės, kad gali atsirasti kong
reso dalyvių tarpe nesuvokian
čių tokių “atstovų” iš Lietuvos 
tikrųjų kėslų. Bet, ačiū Dievui, 
to neįvyko: grupė, kurioje buvo 
ir u-to komjaunimo vadukas Ra
monas, savo užduoties neatliko. 
Tai ryškiai liudija straipsnis vil
niškėje “Tiesoje”, vėliau per
spausdintas “Gimtajame krašte” 
(1979.IX.20d., nr. 38) — “Kas už
sakė muziką”, kur stengiamasi 
visokiais propagandiniais triu
kais sumenkinti didžiulę kong- 
revo reikšmę.

Įžvalgumas, sąmoningumas, 
turint galvoje tokį išdresiruotą 
priešą, kokia yra sovietinė pro
paganda, — pirmas ir svarbiau
sias dalykas. Žinoma, ir atsargu
mas!

Bet vis dėlto bendrauti ir de
rinti visų pastangas reikia. Be
lieka pasikliauti greita orientaci
ja, išradingumu, gilia nuovaka, 
protingu atsargumu. Bet kartais 
reikia ir rizikuoti. Bet ta rizika 
turi būti pakankamai apgalvota.”

Su pagarba,
Viktoras Nakas

Waterbury, Conn., L. Mathews, 
Elmhurst, N.Y.

Po 4 dol. — A. Malakas, Flor- 
ham Park, N.Y., A. Bačauskas, 
Pompano Beach, Fla., A. Le- 
nard, Tobyhanna, Pa.

Po 3 dol. — A. Trainovich, 
Arlington, Mass., E. Burienė,

Petersburg Beach, Fla.
Po 1 dol. — V. Vaškys, 

Crownsville, Md., V. Taraška, 
Wickliffe, Ohio, A. Liepinaitis, 
Kew Gardens, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

LITHUANIAN FEDERAL 
CREDIT UNION

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA 
LIETUVIAMS

Ateikite, arba raštu kreipkitės šiuo adresu: 
86-01 114 St. Richmond Hill, N.Y. 11418 

arba paskambinkite (212) 441-6799
Čia mokamos aukščiausios palūkanos: 

7% už nuolatines santaupas 
ir šiuo metu 12.5% už Share Certificates, 

arba 14.72% už Money Market Certificates
Čia taip pat lengvomis sąlygomis duodamos 

paskolos ir suteikiami finansiniai patarimai visiem 
lietuviam.

Kasoje kiekvieno asmens santaupos Federal- 
nių Įstaigų apdraustos iki 100,000 dolerių sumos.

Kasos įstaiga savaitės dienomis veikia iki 9 vai. 
vakaro, o penktadieniais iki 6 vai. ir šeštadieniais 
iki 5 vai.

Kasoje kiekvienas lietuvis yra laukiamas 
svečias.

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius,
Vedėja*

MA8TERCHARGEVISA

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

119-08 Myrtle Avenue 
Richmond H ii, N.Y. 11419

Prieinamos kainos, modernūs Įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamalca k Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais k ftettadlenlals.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kalnas

ORBITAIR INTERNATIONAL LTD. IR JONAS ADOMĖNAS RUOŠIA

ATOSTOGAS PRIE BALTIJOS
• Penkios kelionės • Vis Finnalr — CSA
• Pirmos klasės Mtyoo* • Palyda I* JAV

• Prieinamos kainos
AmerNco* Itotavie lydš* 1S ar daugiau ketolvlųTarptautiniai skrydžiai iš Naw Yorko su pNnu

Dianos okskurtl|a | Kauną Ir pusės

ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD. 
20 EA8T 48TH STREET 
NEW YORK, NEW YORK 10017

dienos vizitas | Trakus

TOLL FREE (800) 223-7963 
NY STATE (212) 998-1600

?
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sausio 27 iš

Moterų Vienybės socialinis
Šventė minima vasario 15, sek-

parapt- 
HiUska-

nalistė Emilija Čekienė kalbės 
apie nepriklausomybę ir jos 
prasmę. Visos narės prašomos 
dalyvauti. Praeitame Darbininko 
numeryje buvo paskelbta, kad

Konstancija Šimaitienė. Velio
nis buvo brolis visiem gerai ži-

bės New Yorko senatorius A. 
D* Amato, dr. K. Valiūnas,

ris mirė 1976 kovo 12.

Dafl. Vytaute Ignir darbų pa-

■ - ■■ :

nuos Maironio lituanistinės mo
kyklos vaikų choras, vadovau
jamas N. Ulėnienės ir tautinius 
šokius šoks New Yorko tautinių 
šokių ansamblis Tryptinis, va
dovaujamas J. Matulaitienės 
Minėjimą rengia N.Y. Amerikos 
Lietuvių Taryba, kuriai d abar 
pirmininkauja Apolinaras Vebe 
liūnas

New Yorko Altos atstovai — 
Apolinaras Vebeliūnas — pirmi
ninkas ir Juozas Bagdonas sau
sio 19 lankėsi New Yorko mies
to valdyboje, kur gavo New 
Yorko miesto burmistro prokla
maciją Lietuvos nepriklausomy
bės šventės proga. Apsilankymo 
proga Liudas Tamošaitis padarė 
nuotrauką lietuvių grupės su 
miesto atstovu

N. Y. jaunučių, jaunių ir vy
resniųjų ateitininkų susirinki
mai įvyks vasario 7, tuoj po lie
tuviškos mokyklos, Kultūros Ži
dinyje. Bus repetuojama to vaka
ro šeimos šventės programa.

Šeimos šventė, rengiama N.Y 
moksleivių ateitininkų, bus va
sario 7 Kultūros Židinio mažo- 
joje salėje. Pradžia 6:30 v.v. 
Programą atliks jaunimai. Po 
programos bus vaišėš, loterija ir 
žaidimai.

PATERŠON, N.J

LB vietos apylinkės ir Lietu
vos vyčių kuopos valdybos Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo sukaktį ruošiasi iškilmingai 
paminėti Lietuvos vėliavos prie 
miesto valdybos rūmų iškėlimu, 
iškilmingom pamaldom ir ati
tinkama akademija.

Lietuvos vėliava, dalyvaujant 
miesto burmistrui Lawrence 
Kramer, bus iškilmingai pakelta 
prie miesto rotušės vasario 17, 
antradienį, 10 vai. ryto. Apy
linkės lietuviai, ypač nedirban
tieji, prašomi rinktis tą dieną 
kiek anksčiau prie miesto rotu
šės.

Pagrindinis šventės minėjimas 
įvyks vasario 22, sekmadienį. 
Tą dieną 10 vai. 30 min. ryto 
Šv. Kazimiero parapijos bažny-

NEWARK, N J

Lietuviškos skaidrės per 
< televiziją

Televizijos 13-to kanalo vado
vybė prieš kurį laiką buvo para
ginusi New Jersey tautines gru
pes dalyvauti, su savo tautinės 
kultūros apraiškų skaidrėm to 
kanalo savaitės darbo dienom 
6 vai. 30 min. vakare perduo
damų New Jersey Nightly News 
ir kartojamų savaitės dienom 7 
vai. ryto programų įterpuose.

LB New Jersey apygardos val
dyba, susitarusi su Čia vimdan
čios tautinių šokių grupės 
Liepsnos vadove Rūta Mic- 
kūniene'ir gavusi grupės prita
rimą, nusprendė šiame projekte

prašomas atsiųsti po 2 dol.
MONY — Dr. M. Siemoneit,

MXTBtPARK M- Montvydienės paroda bus ba- 
landžio 4-5. Ada gyveno New

77-ėl JAMAICA AVINUS premijos mokėjimą. Draudimo

padėti gali visi lietuviai! (MJNew Yorko įdubas.

darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N. Y., N.J. ir Coon.) Apsidraus-

rodoje jis išstatys Kennebunk- 
porte nutapytas gėles. Kasmet nimą, ne oficialų. Tie paau

koti pinigai padeda Kronikas

Darbininko kalendorius 1981 
metam lapkričio 14 išsiųstas vi-

Yorke, pačiam miesto centre, ir 
rytais išbėgdavo į Centralinį

vietoje labai šalta, tai reikia tuoj 
nulupti kailį ir kuo greičiau grįž
ti lėktuvu į medžioklės stovyklą, 
kur kailis išplaunamas jūros van
denyje, nuplaunamas kraujas ir

paroda bus gegužės 9-10 Kultū
ros Židinio mažojoje salėje. Tai 
visiem gerai žinomas dailinin-

rui ar moteriai prie parko Wood- 
havene, 85-32 90 Street Tel. 
847-7306.

gamtą, su ja draugauja ir su di
deliu uolumu tapo gėles, šalia 
gėlių dar bus ir bendrų Kenne- 
bunkporto gamtovaizdžių. Jei 
sąlygos leis, jis išstatys ir da

rnioj* linįjos ir judesys. Šią p*. tirinkti. Skambinti dienąt 201
Buvo gera tapytoja, labai gera 
portretiste. Mirė 1967 rugsėjo 
14.

mūsų šauksmą išgirsta ir nelie
tuviai. •

. Mes žinome, kad be pasiau
kojančių žmonių ir vadovų ne
būtų nė Kronikų, nė moksleivių.

KJ.

nas Bitėnas, o reikalingus fra- . 
Sus padaryti talkino valdybos 
narys kultūros reikalam Julius 
Veblaitis.

Televizijos 13-to kanalo vado
vybė painformavo, kad lietuvių

(212) 827-13$)

212) 827-9645

Vasario 16 proga į Los Ange
les išvyksta Sųnas Kudirka, Vla
das Šakalys, Daiva Kezienė ir 
Rima Mironienė. Jie ten išbus 
visą savaitę

Juostų audimo kursai, rengia
mi Lietuvių Tautodailės Institu
to, bus šį penktadienį, sausio 30. 
Kultūros Židinyje. Pradžia 7:30 
v.v. Šeštadienį nuo 9 v.r. iki 5 v. 
popiet. Registruotis pas Jadvygą 
Kregždięnę, tel. 846-0510. Re
gistracijos mokestis — 10 dol 
Į tai įskaitomi ir siūlai. Stakles 
galės išnuomoti tik keli, kiti 
turės patyssirūpinti. Prašomi 
visi pasinaudoti šia reta proga 
pagerinti savo juostų audimą ar
ba, kas nemoka, išmokti

Studentų ateitininkų rytinio 
pakraščio suvažiavimas įvyks 
vasario 7, šeštadienį. Pradžia 
10 vai. ryto. Po pietų kalbės 
Juozas Kazlas t

Nidos leidyklos išleistas ka
lendorius 1981 metam su kas
dien nuplėšiamais lapukais jau 
gaunamas Darbininko admi
nistracijoj. Su persiuntimu 7 
dol '

čioj bus aukojamos mišios už 
Lietuvą ir pasakytas progą ati
tinkąs pamokslas. Mišių metu 
giedos parapijos choras

Minėjimo akademinė dalis 
įvyks tą pačią dieną 3 vai. p.p. 
Šv Kazimiero parapijos salėj,' 
Montgomery Place. Pagrindinę 
kalbą pasakys veikli jaunimo or
ganizacijų veikėja Gintė Damu- 
šytė, o meninę programą atliks 
New Yorko jaunimo choras, ku
riam vadovauja'jauna, bet pasi
žymėjusi pianistė Dalia Sakaitė

Minėjimo metu bus renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimo rei
kalam pagal laisvą aukotojo apsi
sprendimą.

Programai pasibaigus, minėji
mo dalyviai bus pavaišinti kava 
ir lengvais užkandžiais

Rengėjai kviečia apylinkės 
lietuvius ir lietuvių kilmės 
amerikiečius, ypač jaunimą, šioj 
šventėj gausiai dalyvauti

K.J.

kultūrinių apraiškų skaidrės bus 
rodomos vasario 2, pirmadienį, 
per 6 vai. 30 min. vakare kana
lo rodomos New Jersey Nightly 
News programos įtarpus. Bus 
parodyta apie 8 skaidrės su 
trumpais paaiškinimais.

Apygardos valdyba yra dėkin
ga visiem prie šio projekto pri- 
sidėjusiem ir kviečia N.J. lietu
vius nurodytu laiku šios progra
mos pasižiūrėti ir pasiųsti savo 
pastabas šio projekto vykdyto
jom adresu: Rita Kessler and 
Shirley Churgin, Producers, 
Thirteen, Gateway One, New- 
ark, N.J. 67102.

čių Neringos tunto, bus spalio 
17-18 Kultūros Židinio didžio
joje salėje. Parodai rengti suda
rytas darbo komitetas, į kurį pa- 
kviesta skautininkai Giedrė 
Stankūnienė, Lilė Milukienė. 
Birutė Kidolienė, Vytautas Kido 
lis. Pakviestas ir dail. Paulius 
Jurkus, daugelio parodų talki 
rankas. Komitetas rūpinsis visais 
parodos rengimo reikalais

Dr. Kęstutis Valiūnas sausio 
28 prekybos reikalais išvyko i 
Europą. Grįžta vasario 4

Smuikininko Izidoriaus V ašy 
liūno koncertas bus ne vasario 
27, kaip buvo skelbta anksčiau 
bet kovo 14, šeštadienį, 4 v 
popiet Kultūros Židinio mažojo 
je salėje

V. s. Krena Kerelienė. Liet 
Sk. Seserijos vyriausioji skauti- 
ninkė. kovo 7-8 atvyksta iš Chi- 
cagos. Čia ji vizituos Neringos 
skaučių tuntą, susitiks su vado
vėmis ir skaučių tėvais ir atida
rys 20-ją Kaziuko mugę New 
Yorke

N. Y. jaunimo chorelis, vado
vaujamas muzikės Dalios Sa
kaitės, pasirodys per ateitinin
kų rengiamą Šeimos šventę. Šis 
mišrus vienetas atliks lietu
vių liaudies bei modernių kom
pozitorių kūrinius

JAV ir Kanados krepšinio ir 
tinklinio pirmenybės šiais me
tais bus gegužės 16-17 Balti- 
morėje, M d. Lietuvių Atletų 
klubo sportininkai ruošiasi pir- 

, menybėse dalyvauti. i?
Kultūros Židinio pavasario 

šventė-gegužinė bus gegužės 17 
Kultūros Židinio kieme ir salėse.

Lietuvių Atletų Klubo meti
nis susirinkimas įvyko sausio 16 
Kultūros Židinyje. Buvo ap
žvelgta New Yorko sportinė 
veikla, klubo parama Kultūros 
Židiniui iš bingo žaidimų, kal
bėta apie ateities veiklą ir iš
rinkta nauja klubo valdyba to
kios sudėties: Vanda Vebeliū- 
nienė, Vytautas Kulpa, Stasys 
Prapuolenis, Edmundas Vaičiu
lis, Arūnas Simonaitis, Kazimie
ras Vainius ir Romas Kezys. 
Į revizijos komisiją išrinkti 
Aleksandras Vakselis, Edvardas 
Staknys ir Vacys Steponis. Susi
rinkimui pirmininkavo ligšiolinis, 
LAK pirmininkas Antanas Mi- 
čiulis, sekretoriavo Jonas Rauba. 
Po susirinkimo buvo vaišės.

ŠIO PAVASARIO PARODOS

Daug kas apgaili, kad nebus 
vasario mėnesio parodos, kuri 
jau būtų buvus dvyliktoji iš ei
lės. Ar bus galima šią tradiciją 
atgaivinti ateinančiais metais? 
Kai grandinė pertrūksta, sunku 
paskui ją sujungti ir pratęsti.

Užtat bus kitų parodų.
Vilniaus peisažo paroda ren

giama kovo 14-15. Dailininkas 
N. Alpertas. Jis yra gimęs Len
kijos valdomoje dalyje, Vilniuje 
gyveno nuo 1937 metų, pažino 
ir pamėgo Vilniaus kampelius, 
gatveles, sodus, aikštes ir senas 
bažnyčias. Ir jas piešė, darė ak
vareles, tapė aliejumi. Prieš ke- 
kelą metų jam pasisekė išvykti 
iš Vilniaus ir per Izraelį atke
liauti į Ameriką. Atsivežė nema
ža Vilniaus peisažų ir kitų kūri
nių. Parodoje bus išstatyti tik 
Vilniaus peisažai.

Dail. Ados Peldavičiūtės-

Sausio 19 New Yorko Amerikos Lietuvių Tarybos atstovai lankėsi New Yorko miesto valdy- 
boję, kur gavo burmistro išleistą proklamaciją Vasario 16 proga. Iš k. dail. Juozas Bagdonas, 
Apolinaras Vebeliūnas — pirmininkas, miesto tarybos narys Walter Ward ir Alfonsas Mar
celynas. Nuotr. L. TamošaiCi<

Užgavėnių kaukių balius, ren 
giamas N.Y. ateitininkų, įvyks 
vasario 28 Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje Svečiai kvie
čiami iš anksto planuoti kaukes 
Bus teikiamos piniginės premi 
jos

Helen V. Kulber iš respubli 
konų partijos tautybių tarybos 
Washingtone pirmininkės Anna 
C. Chennault gavo specialų 
įvertinimą už jos talką Reagano- 
Bush rinkiminėj kampanijoj.

Lietuvos vyčių kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks vasario 
4, trečiadienį, 8 vai. vak. V. At
simainymo lietuvių parapijos sa
lėj, Maspethe. Svečias kalbėto
jas bus Simas Kudirka.

Aušros Vartų parapijos bažny
čioj Manhattane sekmadieniais 
11 vai. vėl bus-aukojamos lietu
viškos mišios. Kun. Stasys Šilei
ka, salezietis, sutiko talkinti, kol 
bus surastas lietuvis kunigas; 
apsiimąs eiti klebono pareigas

Al Marcelynas džiugiai pra
neša, kad Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo minėjime vasa
rio 15 Kultūros Židiny kalbės 
New Yorko senatorius Alfonse 
D’Amato. Tai paskelbė ir New 
Yorko daily News dienraštis.

Liet. Darbininkų Draugijos 7 
kuopa yra pasiryžusi pastatyti 
paminklą kapinėse muzikui Vy
tautui Bacevičiui. Jau yra su
rinkta aukų, bet dar jų trūks
ta. Aukas prašom siųsti šiuo ad
resu: Elena Bublaitis, 94-17 Ja- 
maica Avė. Woodhaven, N.Y. 
11421.

Kultūros Židinio tarybos posė
dyje sausio 23 Kultūros Židinio 
valdybos pirmininku išrinktas 
Algis Šilbajoris, o buvęs valdy
bos pirmininkas Aleksandras 
Vakselis išrinktas tarybos- pir
mininku, vietoj pasitraukusio dr. 
Vyganto.

Buvo baigusi Kauno meno 
mokyklą 1936, paskui studijas 
tęsė Florencijoje. Grįžus iš už
sienio, jau nebuvo kada išsi
tiesti su kūryba, nes užėjo ka
rai. Karo metais pasitraukė į 
užsienius, gyveno Austrijoje ir 
ten jau tapė portretus ir atkrei
pė kitų dėmesį. Atvykusi į Ame
riką, atsidėjo tik kūrybai. Bet 
buvo kukli, neveržli, tai, gyva 
būdama, nesurengė jokios paro
dos. ši paroda bus pomirtinė ir 
apžvalginė. Bus išstatyta per 40 
jos geriausių kūrinių.

POPIETĖ ŽUVAUTOJŲ 
IR MEDŽIOTOJŲ KLUBE

N.Y. lietuvių žuvautojų ir me 
džiotojų klubas Aras sausio 25. 
sekųaadienį. 4 v. popiet Kultū
ros Židinyje surengė įdomią 
popietę, į kurią susirinko per 
Šimtinė narių ir svečių.

Sutraukė juos čia dr. Kęs- - 
tučio /Valiūno, ilgamečio Vliko 
pirmininko, egzotinės me
džioklės ir jų laimikiai — tro
fėjai. Pradžioje,klubo pirminin
kas Vytautas Alksninis pasveiki
no visus, supažindifto su dr. K 
Valiūnu ir jo medžioklėmis 
Tada pakvietė svečią kalbėti ir 
rodyti skaidres. Visa paskaita ir 
rėmėsi skaidrėmis.

Dr. K. Valiūnas nuo seno 
mėgsta medžioti. Medžiojo ir

- Lietuvoje, o čia atvykęs ir įsi
kūręs, pasidarė jau tarptautinis 
medžiotojas. Medžiodamas ap
keliavo visą pasaulį. Yra medžio
jęs N. Zelandijoje, Filipinuose. 
Indijoje, Afrikoje, įvairiuose Eu
ropos kraštuose, Aliaskoje ir 
Amerikos įvairiose vietovėse.

Šiai popietei pasirinko savo 
medžioklę Afrikoje Mozambik 
valstybėje. Parodė vaizdais, kaip 
atskrido lėktuvu, kaip nukeliavo 
į medžiotojų stotis ir ten pra
dėjo medžioti niekur nematytus 
Taukinius žvėris. Nušauna di
džiulius stumbrus, visokiausias 
Ožių rūšis, kurie turi savo var
dus, bet kurie europiečiam ne
pažįstami. Daugiau pažįstama 
zebrą iš jos dryžuoto kailio. Nu
šovė ir didžiulį dramblį, kurį 
paskui vietos gyventojai iš trijų 
kaimų pasidalino ir suvalgė.

Medžiojama su vadovais, 
kurie,-ten gyvendami, geriau ži
no, kur kas vyksta, kur dides- 
piais ragais ožiai ir kiti gyvu
liai.

Antra dalis buvo apie me
džioklę Aliaskoje. Pirmiausia jis 
su žmona ir su sūnumi Juliu
mi nuvyko labai toli į šiaurę 
medžioti baltųjų lokių. Ten snie
gas ir ledas, šalta, pavojinga, 
nes ledas dažnai plyšta ir žmo
gų palieka atskirtą nuo kranto. 
Reikia skraidyti mažais lėktu
vais ir ieškoti, kur gyvena bal
tieji lokiai. Tada nusileidi lėk
tuvu ir imi vaikytis tokį baltą 
lokį.

Šioje medžioklėje nušovė ir jo 
sūnus baltą lokį ir pats dr. K. 
Valiūnas nušovė didžiulį 11

Rudieji lokiai medžiojami jau 
šiltoje Aliaskos zonoje. Ir čia 
pirmiausia žvalgoma iš lėktuvo, 
kur tie lokiai gyvena. Paskui nu
sileidę kur aikštelėje pradeda 
medžioklę. Ir čia jis nušovė di- 

.. džiulį 11 pėdų ilgio lokį.
Abu šie didžiuliai lokiai, jų 

kailiai, buvo atvežti į šią popie
tę ir ištiesti ant stalo. Užėmė 
visą stalą. Galvos buvo natūra
lios, išsižioję, atkišę iltis. Pats 
kailis turi pamušalą, kraštai gra
žiai apsiūti, kad kas neįplėštų. 
Palikti nagai. Buvo pakabintas 
ir žebros kailis. Šiaip daugumo
je buvo pakabinti tik įvairiau
sių gyvulių ragai.

Ant stalo buvo padėta ir di
džiulė tarptautinių medžiotojų 
knyga, kur buvo aprašytas ir dr. 
Valiūnas, įdėta jo nuotrauka per 
visą puslapį.

Po skaidrių rodymo buvo įvai
rių klausimų, į kuriuos dr. K. 
Valiūnas sumaniai ir su humoru 
atsakinėjo.

Pirmininkas padėkojo prele
gentui ir pakvietė visus dar pa
vakaroti, pasikalbėti, pasivaišin
ti. Rengėjai visiem dalijo sumuš
tinius, veikė baras, kavinė. Vi
si dar gerą valandą ten šne
kučiavosi. Visi buvo dėkingi 
klubo valdybai už šią įdomią 
popietę. (p.j.)

VĖL KAUKIŲ BADUS

New Yorko ir apylinkių atei
tininkai rengia kaukių balių va
sario 28 Kultūros Židinyje. Šiais 
metais kaukių balius turės ir jau
nučių kaukių chorelį. Apie tai 
praneša Rasa Razgaitienė, kau
kių vadovė. Ji tikisi, kad šiais 
metais bus per 50 įvairių įvai
riausių kaukių. Kaukėmis puošis 
jauni ir seni. Už geriausias kau
kes bus duodamos piniginės ir 
kitokios premijos. Kas norėtų 
kaukių premijom paaukoti, pra
šom aukas siųsti Renatai Alins- 
kienei, 1840 Norman St, Brook- 
lyn, N.Y. 11385.

pelno buvo 400 dol. Iš jų 300 
dol. paaukojo moksleiviam ir 
100 dol. LKB Kronikų leidėjam, 

vičius.
Nęw Yorko moksleiviai, mūsų 

baliaus remiami, sudarė du treč
dalius Neringoje stovyklavusių 
moksleivių ateitininkų. Kitos 
vietovės davė tik vieną treč
dalį. Ar nemalonu pasidžiaugti 
tokiais rezultatais?




