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LYG BŪČIAU JŪSŲ TARPE
Popiežiaus Jono Pauliaus II laiškas Vilniaus 
arkivyskupijos apaštaliniam administratoriui 
vyskupui Julijonui Steponavičiui jo vyskupystės 
25-erių metų jubiliejaus proga

Savaitės 
Įvykiai

KRATOS, TARDYMAI, ARENTAI
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 44

V. Vokietijos kancleris Hel- 
mut Schmidt ir Prancūzijos prez. 
Valery Giscard d’Estaing bend
ru pareiškimu patvirtino jų pasi
rengimą artimai bendradarbiau
ti su JAV naująja administraci
ja ir įspėjo visus nesikišti į 
Lenkijos reikalus.

Iranas, minėdamas 2 metų re
voliucijos sukaktuves, pergyve
na vidinę suirutę ir gyventojų 
susiskaldymą į įvairias frakcijas. 
Krašto prezidentas Bani-Sadr 
viešai pasisakė, kad kraštas rie
da į chaosą.

JAV staigaus panaudojimo jun
ginio daliniai vasario mėn. atli
ko pratimus Arabijos jūroj prie 
Omano.

Indijoj vykusioj 94 neutralių
jų valstybių užs. reik, ministe- 
rių konferencijoj piasireiškė nuo
monių skirtumai dėl Afganista
no, Irano ir Irako karo, Kam
bodžos ateities ir dėl Indijos 
vandenyno paskelbimo taikos 
zona.

Lenkijos komunistų partijos 
centro komitetas atleido iš pa
reigų min. pirmininką Josef Pin- 
kowski ir į jo vietą paskyrė gy
nybos ministerį gen. Itn. Woj- 
ciech Jaruzelski. Spėliojama, 
kad dėl šio pakeitimo vyriausy
bės linija derybose su darbinin
kais pasidarys tvirtesnė, nors 

komas nuosaikiu Žmogum.
Pasibaigęs Ispaniją valdančios 

Demokratinio centro unijos 
kongresas kandidatu į min. pir
mininkus patvirtino min. pirmi
ninko pavaduotoją Lepoldo Cal- 
vo Sotėlo, išrinko buv. min. 
pirmininką Adolfo Suarez unijos 
garbės prezidentu ir gynybos 
ministerį Augustin Rodriąuez 
Sahagun — unijos prezidentu.

Kanados min. pirmininkas 
Pierre Eilioti Trudeau yra su
planavęs panaikinti dabar krašte 
veikiantį British North Ameri
can Act ir paruošti naują Kana
dos konstituciją, nepriklausan
čią nuo Britanijos parlamento, 
bet šešios Kanados provincijos 
— Quebeck, Manitoba, Britų Ko
lumbija, Alberta, Newfoundland 
ir Princo Edvardo salos — Tru
deau planui nepritaria ir siekia 
paveikti Britanijos parlamentą, 
kad jis nesutiktų su Trudeau re
formom.

Prez. Reagan sutiko, kad jung
tinių štabų pirmininku ir toliau 
pasiliktų gen. David C. Jonės.

Lenkijos aukšč. teismas nu
sprendė, kad ūkininkai negali 
turėti savo unijos, bet tik drau
giją, nes jie dirba patys sau, o
ne darbdaviui, kaip darbininkai.
Draugija negali turėti ir derybų 
su vyriausybe teisių. Ūkininkai 
tokiu sprendimu nepatenkinti ir 
žada pavasarį nedirbti žemės.

Lenkijos vyriausybė įsakė iš
tirti socialinės savigynos komi
teto K.O.R. veiklą, nes jis savo 
reikalavimais per darbininkų 
uniją griaunąs krašto ūkį.

Lenkijos vyriausybė buvo iš 
pagrindų pertvarkyta, pakeičiant 
net 6 ministerius ir kelius jų 
padėjėjus.

JAV vyriausybė įsakė išvykti 
Kubos diplomatui už tai, kad jis 
Amerikos firmas viliojęs pre
kiauti su Kuba.

Prez. Reagan esąs nusistatęs 
nepakeisti 7 pagrindinių socia
linės paramos programų, kuriom 
išleidžiama per 210 bil dol. ir 
kurios teikia paramą 80 mil.
žmonių.

Izraelio parlamentas nutarė 
naujo parlamento rinkimus vyk
dyti birželio 30. Min. pirminin
kas Begin pasiliks savo pareigo
se tol, kol išrinkus parlamentą 
bus sudaryta nauja vyriausybė.

1980 m. birželio 5 d. pas 
Žemaičių Kalvarijos kleboną 
kun. Alfonsą Lukoševičių atvy
ko čekistas Grigaliūnas (iš Vil
niaus KGB) ir klausinėjo apie 
būsimuosius švč. M. Marijos at
laidus liepos mėnesio pradžioje. 
Saugumietį labiausiai domino, 
ar šiuose atlaiduose, panašiai 
kaip pernai, dalyvausią Tikin
čiųjų teisėms ginti Katalikų 
komiteto nariai. Čekisto nuomo
ne, pernai labai blogai buvę, 
nes Katalikų komiteto nariai pri
kalbėję daug blogų dalykų.

Kun. Lukoševičius paaiškino, 
kad kiekvienas, į atlaidus atvy
kęs kunigas, turįs teisę laikyti 
Mišias, o pamokslas esąs neat
skiriama Mišių dalis.

Antanas Laurinavičius ją kaltino teisė — pasidalinti mintimis su 
parašų rinkimu po pareiškimu 
televizijos “Argumentų” redak
cijai. Tardytojas reikalavo nuro
dyti, kas rinko parašus, kas orga
nizavo ir tt. Be to, siūlė dirb
ti saugumo agente ir stoti į 
medicinos institutą. Atėjęs į 
kabinetą saugumo viršininkas 
Vitkevičius pagrasino: “Jei ne
susitarsime, kitas pokalbis bus 
liūdnesnis”.

1980 m. gegužės 14 d. buvo 
iškviesta į saugumą tauragiškė

Britanijos Darbo partijos vyk
domojo komiteto narė ir opo
zicijos prieš partijos kairėjimą 
vadovė ir buv. švietimo sekreto
rė Shirley Williams pasitraukė 
iš komiteto ir partijos, nes tokia 
partija, kuriai ji daugelį metų 
dirbo, jau neegzistuojanti.

JAV laikinai sustabdė Nika
ragvai kviečių pardavimą už 
tai, kad per ją Salvadoro parti-

Lenkijos komunistų partijos 
centro komitetas pašalino 4 savo 
narius ir kitus 4 privertė atsi
statydinti.

Sov. S-gos Ramiojo vandeny
no karo laivyno vadas adm. 
Emil N. Spiridonov, laivyno 
aviacijos vadas gen. Itn. Georgi 
V. Pavlov ir laivyno politinis 
komisaras viceadm. Vladunir D. 
Sabanajev žuvo lėktuvo kata
strofoj.

Lenkijos Bielsko-Biala miesto 
tekstilės darbininkai streikavo 
10 dienų ir reikalavo, kad pro
vincijos gubernatorius ir 3 jo pa
dėjėjai atsistatydintų dėl kyši
ninkavimo. Vyriausybė iš pra
džių jų atsistatydinimo nepri
ėmė, bet darbininkam vis reika
laujant, sutiko, kad jie pasitrauk
tų.

PASKIRTA
L.R.D.
PREMIJA

Vasario 14 Kultūros Židiny
je posėdžiavo Lietuvių Rašytojų 
Draugijos sudaryta knygų verti
nimo komisija ir 1980 metų 
grožinės literatūros premiją bal-
sų dauguma paskyrė poetei Kot
rynai Grigaitytei už jos eilių 
knygą “Marių vėjui skambant”, 
drauge prisimenant ir jos visą 
įnašą į lietuvių literatūrą, jos 
mergautinių godų ir moters liki- 
minio kelio atskleidimą. Premi
jos mecenatas yra Lietuvių Fon
das.

Vertinimo komisiją sudarė — 
pirmininkas Stasys Santvaras, 
sekretorius Paulius Jurkus, na
riai — Leonardas Andriekus, 
Nelė Mazalaitė ir Vytautas Vo- 
lertas.

NAUJAS AUŠROS

NUMERIS
Šiomis dienomis Amerikos 

lietuvius pasiekė Lietuvos po
grindžio laikraštis AUŠRA, nr. 
22 (62), išleistas 1980 metų ge
gužės mėnesį.

Numeryje rašoma aktualiais 
okupuotos Lietuvos klausimais. 
Pirmas straipsnis "dar daug gali-

1980 m. birželio 17 d. į Al
donos Kezytės butą Vilniuje, Su
dervės 20-130, atvyko saugu
mietis Malinauskas ir ją išsi
vežė “trumpam pokalbiui” į 
saugumo rūmus. “Trumpas po
kalbis” tęsėsi tris pusdienius — 
birželio 17-20 d.

Aldona Kezytė buvo įdavusi iš 
JAV atvykusiai seseriai kelis 
laiškus, adresuotus broliui kun. 
Algimantui Keziui. Maskvos 
muitininkai laiškus konfiskavo 
ir perdavė Lietuvos saugumui. 
Laiškuose buvb aprašyti A. Ke
zytės 1979 m. vasaros įspūdžiai 
Gruzijoje.

Savo pavardės nepasisakęs 
čekistas-tardytojas grasino, kad 
už šmeižikiškos literatūros per
siuntimą į užsienį A. Kezytė 
galinti gauti iki 7 m. lagerio. 
Laiškų autorė pareiškė, kad ji 
nieko neŠmeiŽusi, o tik Siira- - 
šiuši savo pergyvenimus, kai ji 
1979 m. buvo saugumo tardoma

ramos dalyviai, svečiai. Iš k. Juozas Bagdonas, dr. Kęstutis Valiūnas, šen. A.D.’Amato 
žmona, Frederich Schmidt, Apolinaras V e be liūnas — Alfos pirmininkas, Alfonsas Mar- 
celynas, Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis, senatorius Al D’Amato, A. Berott, 
Peter Wytenus, Walter Ward, šen. Martin J. Knorr. Nuotr. L Tamošaičio

me” ragina priešintis okupantui 
dvasinėse srityse, “nepadėti ty
čiotis iš mūsų tautos ir jos pra
eities”; toliau skelbiami Helsin- 
ko grupės du dokumentai, pir
mas pasisako prieš Afganistano 
okupavimą ir reikalauja tuoj iš
vesti sovietinę kariuomenę, ant
ras pasisako prieš Vytauto Skuo
džio areštą.

Toliau SOS! — aprašo susiti
kimą dukros su kaliniu Henriku 
Jaškūnu; apybraiža — Senojo so
do pavasaris, kur aprašomas Ro
mo Kalantos susideginimas, Pir
mieji laisvės žingsnių aidai — 
apybraižoje prisimenama Kalan
tos laidotuvės; Atviras laiškas 
sūnui, kur motina rašo apie sū
naus įsipareigojimus tėvynei. 
Du straipsneliai svarsto lietuvių 
ir lenkų klausimą, kur paliečia
mos dabarties aktualijos, kaip 
lenkinamos lietuviškos para
pijos. Toliau — Nutautėjimas 
per mišrias šeimas, Nūdienės 
dainelės. Baigiama žiniomis — 
Kalantos minėjimas, garbė dfl- 
diečiams ir kt.

artimiausiais žmonėmis.
A. Kezytė buvo labai griež

tai įspėta dėl misionieriavimo 
Gruzijoje ir pagrasinta, kad ki
tas susitikimas būsiąs griežtes
nis. Kad nebūtų progos A. Vė
žytei savo idėjas “primesti ki
tiems”, saugumietis pasiūlė jai 
grįžti į darbą (mokyt A. Kezytė 
1975 m. saugumo iniciatyva su 
Vilniaus B. Dvariono vaikų mu
zikos mokyklos direktoriaus Vy
tauto Kabelio ir partijos sekre
toriaus Jono Urbos pagalba buvo 
priversta iš šios mokyklos išei
ti). Tardytojo nuomone, A. Ke
zytė turėjusi konfliktų su moky
tojų kolektyvu ir todėl tekę dar
bą palikti. Iš tikrųjų ji per 
25 mokytojavimo metus darbe 
neįsigijo nė vieno priešo ir buvo 
gavusi už pavyzdingą darbą 
daug įvairių apdovanojimų ir nė 
vieno papeikimo. Tardytojas net 
šitaip išsireiškė: “Kiekvienas 
mokytojas turi teisę viešai iš
pažinti savo tikėjimą, o jei už tai 
būtų diskriminuojamas, tesi- 
skundžia saugumui”. Turbūt 
niekas negalėtų jo pasakymais 
remtis, nes turbūt kaip tik dėl 
to saugumietis nepasisakė savo 
pavardės. Tardytojas labai do
mėjosi, kokiai vienuoliškai 
kongregacijai A. Kezytė priklau- kia savo širdingiausius sveikini- 
santi/Taip pafUausinėj3,T^ pa- mūs ir linkėjimus, iškeldamas 
žįstanti iš TTG Katalikų komi- jubiliato didelius nuopelnus, jo 

teto narių. nepalaužiamą tikėjimą, ganyto-

GAUTAS NAUJAS 
KRONIKOS NUMERIS

Laisvuosius Vakarus, o taip 
pat ir Darbininko redakciją, pa
siekė naujas Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos Nr. 45. Šia
me 26 puslapių okupuotos Lie
tuvos pogrindžio leidiny su
kaupta daug aktualios medžia
gos, su kuria bus supažindin
ti ir Darbininko skaitytojai. Šis 
Kronikos numeris datuotas 1980 
spalio 22.

Numeris skiriamas tremtiniui 
vyskupui Julijonui Steponavi
čiui, švenčiančiam vyskupystės 
25 metų jubiliejų. Pačioj pra
džioj ir pateikiami įspūdžiai iš 
šventimo iškilmių Vilniuje.

Detaliai aprašomas Antano 
Terlecko ir Juliaus Sasnausko 
teismas Vilniuje. Duodama šiek 
tiek žinių apie gydytojo Algirdo 
Statkevičiaus teismą. Mūsų kali
nius prisimenant, duodama 
žinių apie Petrą Paulaitį, Vik

Mus pasiekė popiežiaus Jon<J 
Pauliaus II laiško, skirto vysku
pui Julijonui Steponavičiui, nuo
rašas. Laiškas yra rašytas 1980 
rugpiūčio 20. Ilgas, keturių 
puslapių dokumentas yra skirtas 
paminėti Vilniaus apaštalinio 
administratoriaus vyskupo Juli
jono Steponavičiaus vyskupystės 
25-erių metų sukakčiai. Iškelda
mas Lietuvos sostinės vyskupo 
nuopelnus ir išsakydamas jam 
savo linkėjimus, šv. Tėvas laiš
ke išreiškia tėvišką rūpestį ir 
meilę Lietuvai ir visai lietuvių 
tautai.

Kaip žinoma, vyskupas Julijo
nas Steponavičius dabar gyvena 
Žagarėj, Joniškio rajone. Lie
tuvos okupacinė valdžia, nepa
teikdama jokio kaltinimo, Vil
niaus arkivyskupijos apaštalinį 
administratorių ištrėmė iš sosti
nės prieš 20 metų, 1961 sausio 
24. Savo vyskupystės 25-erių 
metų jubiliejų jis minėjo praėju
sių metų rugsėjo 11.

Laiško pradžioje popiežius Jo- 
nas Paulius II išreiškia- savo ‘ Julijoną Steponavičių paskyrė 

vyskupu pagalbininku. Vysku
pui Paltarokui mirus, vyskupas 
Steponavičius buvo paskirttas 
Panevėžio vyskupijos ir vėliau 
Lietuvos teritorijoj esančios Vil
niaus arkivyskupijos apaštališ
kuoju administratorium.

džiaugsmą dėl šio vyskupystės 
jubiliejaus. “Šia proga prisimin
damas Tave, Garbingasis Broli, 
— rašo Šv. Tėvas, — minti
mis lankau tolimąją Lietuvos že
mę ir man tokius brangius lietu
vių tautos žmones, iš kurių Tu 
esi kilęs ir tarp kurių gyveni; 
žmonės, kurie yra taip prisirišę 
prie krikščioniškojo tikėjimo ir 
prie šio Apaštališkojo Sosto. 
Jaučiuosi tarytum būčiau Jūsų 
tarpe ir drauge su Jumis švęs- 
čiau šią reikšmingą sukaktį.”

Toliau Jonas Paulius II išreiš- 

torą Petkų, Anastazą Janulį ir 
Jadvygą Stanelytę.

Ištisai duodamas sąrašas klie
rikų, kurie 1980 m. buvo pri
imti į Kunigų seminariją. Taip 
pat išvardijami ir tie kandida
tai, kurie dėl sovietinės valdžios 
persekiojimo nebuvo priimti į 
seminariją.

Spausdinamas pilnas Tikin
čiųjų teisėm ginti katalikų komi
teto dokumentas Nr. 35, nu
kreiptas į Lietuvos katalikų 
Bažnyčios ordinarus .ir Kauno 
kunigų seminarijos rektorių.

Aprašomas smurtas prieš kun. 
Leoną Šapoką, kun. J. Zdebskį 
ir kitus.

Tradiciniai skyriai — Kratos ir 
tardymai, Žinios iš vyskupijų, 
Tarybinėje mokykloje — gausiai 
pristato sovietinių okupantų ir jų 
pakalikų Žiaurumą pavergtos 
LietuvoS'tikinčiųjų piliečių at
žvilgiu.

jišką uolumą ir išmintį, su pasi
aukojimu tarnaujant sielų išga
nymui. “Vykdydamas šią 
misiją, — rašo popiežius, — Tu 
paaukojai beveik visą savo gyve
nimą. Taip tapai vertu pasekė
ju tų, kurie didesnei Dievo gar
bei ir Bažnyčios gerovei drąsiai 
skelbė ir nuostabiais darbais liu
dijo mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.”

Savo laiške Jonas Paulius II 
trumpai apžvelgia visą Vilniaus 
vyskupo Julijono Steponavičiaus 
gyvenimą. Baigęs pradžios mo
kyklą gimtajame Miciūnų kai
me, jis mokėsi Vilniaus lietuvių 
Vytauto Didžiojo vardo gimnazi
joj ir vėliau to paties miesto 
universitete studijavo filosofijos 
ir teologijos mokslus. 1936 į- 
šventintas kunigu, dirbo Gardi
ne kaip kapelionas ir tikybos 
mokytojas. Vėliau klebonavo Pa
lūšėj, Dagėlišky ir Adutišky, kur 
ėjo ir Švenčionių dekano pa
reigas. 1955, Panevėžio vysku
pui Kazimierui Paltarokui pra
šant, jiopiežius Pijus XII kunigą

Apžvelgęs jubiliato vyskupo 
Steponavičiaus nueitą gyve
nimo kelią, popiežius Jonas 
Paulius II, cituodamas Plinijaus 
Antrojo žodžius, sako: “Skai
čiuojant metus, atrodo trumpas 
laiko tarpas, bet žvelgiant į 
įvykius, atrodo ištisas amžius”.

Žvelgiant į praeitį, Šv. Tėvas 

visos širdies dėkoti Dievui už 
visas jo suteiktas malones ir do
vanas, už dieviškosios Apvaiz
dos nuolatinę globą ir pagalbą, 
kurios dėka, nepaisant visų kliū
čių, nepaisant sunkumų ir sle
giančios kryžiaus naštos, tremti
nys vyskupas galėjo išlikti ištiki
mas savo misijai, kaip tikras 
Kristaus mokinys ir gerasis ga
nytojas.

“Kas Viešpačiui tiki, tie kaip 
kalnas Siono, kurio nieks nepa
judins, kuris stovi per amžius”, 
drąsina popiežius vyskupą Ste
ponavičių psalmės žodžiais.

Jonas Paulius II linki, kad 
Gailestingumo Motina, kurią 
lietuvių tauta taip nuoširdžiai 
garbina, savo nuolatine pagalba 
lydėtų vyskupo žingsnius, kad 
•Kristus, kuris įsikūnydamas vi
suomet pasiliko su mumis, Šven
tosios Dvasios dovanomis nuo
lat stiprintų ir gaivintų.

baigdamas savo laišką Vil
niaus apaštaliniam administrato
riui vyskupui Steponavičiui, po
piežius Jonas Paulius II sveiki
na visus Lietuvos tikinčiuosius.
Šv. Tėvas Lietuvos tikinčiuosius 
ragina, kad tamprioj vienybėj 
su savo vyskupais nuolat gyven
tų nepalaužiami tikėjimu, tvirti 
viltim ir vieningi meile. Popie
žius užtikrina, kad Lietuvos ti
kinčiaisiais jis nuolat rūpinasi, 
juos iš visos širdies mylėdamas 
ir atjaus damas. "Težino Lietu
vos tikintieji, — rašo Jonas Pau
lius II, — kad Romos popiežius, 
šv. Petro įpėdinis ir Kristaus vie
tininkas žemėj, visuomet ir vi
suomet pasiliks su jais. Juk rei
kia, kad vyriausias Ganytojas la
biausiai rūpintųsi tais savo vai
kais, kuriem tenka gyventi sun
kiausiose sąlygose.”

Laiško pabaigoj popiežius su
teikia vyskupui Julijonui Stepo
navičiui galią atitinkama proga 
jo vardu palaiminti Lietuvos ti
kinčiuosius. Ypatingą apaštališ
ką palaiminimą šv. Tėvas su
teikia Lietuvos vyskupam, kuni
gam, vyram bei moterim, dir
bantiem Viešpaties tarnyboj ir 
visiem /‘mylimosios Lietuvos 
žemės žmonėm”.
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SHAUNS FUNERAL HOME. Ine. 84-02 Jamaica Ava. (prie Fore s t

tikrina Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijos Centro Komitetą,

lietu viską gėlių par- 
dnmakčio” I Mačiukevičiaus *•«*“**• progom. 846-5454-9527, vakare: 835-4149

jėgas Jnrti •* laisvai Idkry- 
>et komunistų partijos pro-

“Bučiuoju Žalį”, B. Radzevi- A*< R‘chmo'K1 Hitt’ M Y č‘a O"*"”*® *>•*
čiaus “Priešaušrio vieškeliai”,--------------------------------------------------------- 1_____________________
V. Dautarto “Senojo gluosnio SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Ava. (prie Forest 
pasaka”, V. Petkevičiaus “Šer- P’wey St.), Woodhavtn, N.Y. 11421. Suteikia garbingaa laidotuves, 
mukšnių lietus”, V. Sirijos Gi- mleato dalyse. Tel. 296-2244.
ros “Kai neliepsnojo tik van
duo'*. Pagiria pirmininkas ir J. 
Požėros tendencinį romaną “Šal
nos”, neužmiršta ir P. Treinio 
satyrinių kūrinių, šaržuojančių 
nepriklausomos Lietuvos gy
venimą.

Apysakos derlius, A. Maldo
nio nuomone, atrodąs gana kuk
liai. Praėjusį penkmetį apysakų 
knygas išleido V. Martinkus, S. 
Šaltenis, K. Saja, J. Mikelinskas, 
J. Aputis, H. Korsakienė, R. Kli
mas, D. Umevičiūtė, R. Šavelis, 
A. Zurba, V. Brazauskas, V. Ja- 
sukaitytė, L. Zaleckis, J. Mačiu
kevičius, M. Rakauskas, V. Mi
sevičius, V. Rasickas.

Novelių derlius esąs žymiai 
didesnis: net 33 autoriai su 35 
knygomis. Tarp pirmaujančių 
novelistų išvardinami: V. 
Rimkevičius, A. Pocius, J. Apu
tis, R. Šavelis, V. Miliūnas, V. 
Dautartas, A. Zurba, A. Sprin
dis, E. Ignatavičius, Ant. Bie
liauskas, J. Mikelinskas, R. Lan
kauskas. Į novelistus įsirikiuoja 
ir K. Saja, E. Liegutė, S.T. Kond- 
rotas, R. Baltušnikas, E. Miku- 
lėnaitė, R. Gavelis, I. Janonytė, 
D. Mušinskas, A. Strakšys, P. 
Venclova, B. Bušma, B. Vėlyvy- 
tė, P. Skodžius, J. Dovydaitis, 
V. Astos, broliai Dirgė
los, P. Naraškevičius. Taigi 
vardų ir knygų tikra gausa. Ta
čiau ir pats pranešėjas pripažįs-

neralinį Sekretorių, TSRS Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininką Leonidą Brežnevą, 
kad Tarybų Lietuvos rašytojai 
atiduos visas savo jėgas ir talen
tą tolesniam tarybinio meno 
klestėjimui, kovai už šviesius 
komunizmo idealus”.

— Kad nūo to pasižadėjimo 
atskiri rašytojai nedrįstų nukryp
ti, partinius reikalavimus rašy
tojų suvažiavimui savo ilgoje 
kalboje išdėstė Lietuvos komu
nistų partijos CK sekretorius 
Lionginas šepetys. Jis ragino 
rašytojus nepakliūti į antitarybi- 
ninkų spendžiamas pinkles. L. 
Šepečio kalba ištisai išspausdin
ta Literatūros ir Meno savait
raščio Nr. 4.

— Tame pat numeryje išspaus
dinta ir Rašytojų sąjungos pirmi
ninko Alfonso Maldonio ataskai
tinis pranešimas, užimąs beveik 
visą laikraštį. Pagal komunis
tinį modelį paruošta kelių valan
dų A. Maldonio kalba pradžioje 
kėlė lietuvių literatūros penk
mečio (1976-1980) laimėjimus. 
Pradžioje švaistėsi bendrybėmis 
ir retorine gražbylyste, toliau 
apžvelgė ir konkrečius literatū
ros kūrinius ir jų linkmes. Ilgė
liau sustojo ties romanu. Pirma
eiliais romanistais išvardino J. 
Avyžių (“Sodybų tuštėjimo me
tas”, “Chameleono spalvos”), 
V. Bubnį (“Nesėtų rugių žydė
jimas”, “Pilnaties valanda”), M. 
Sluckį (“Saulė vakarop”), J. Mi
kelinską (“ Už horizonto — lais
vė”). .Nors “Chameleono spal-
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JUOZO ANDRIUŠIO Reel Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
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VISUOMENINIŲ REIKALŲ TARYBOJ
Amerikos Lenkų Kongreso 

centro valdybos vicepirminin
kas ir politinės tarybos pirmi
ninkas Kazimierz Lukomski pa
rašė laišką JAV LB visuome
ninių reikalų tarybos pirminin
kui Alg. Gečiui, kuriame lenkų 
vardu dėkoja JAV LB-nei už 
“parodytą susirūpinimą ir norą 
padėti šiomis sunkiomis ir kri- - 
tiškomis dienomis”. Lukomski 
pamini, kad apie tai jis pain
formavęs Kongreso centro val
dybos pirmininką A. Mazews- 
ki ir lenkų spaudai padaręs 
pareiškimą. Savo laiške reiškia 
viltį, kad Lenkijos įvykiai “su 
laiku sumažins represijas ir ga
lop praplės žmogaus teises ir 
laisves kaimyninėse valsty-

? lk>ėsė‘”. Pasisako, kad skaitąs dr. ?
T. Re^ikio kny^-Oppo^n . -.
tb Soviet Ride fe Lfthūania, pįan^^Eo nerimąr tačiau A. Maldonis rd- Ims »r nuobodus.

nės, sausio 12 dalyvavo Phila- 
delphijoj esančio Balch In
stituto patalpose suruoštuo
se priešpiečiuose.. Priešpiečiai 
buvo suruošti Ukrainiečių poli
tinių kalinių dienos proga, ir 
juos ruošė Žmogaus teisių Uk
rainai organizacija, kooperuoda
ma su Koalicija išlaisvinti Pet
kui ir Gajauskui ir Philadel
phijos Sovietų žydam pagelbėti 
taryba. Priešpiečiai patraukė 
amerikiečių spaudos ir televizi
jos dėmesį, nes jų metu svečiai 
buvo vaišinami “tipišku kalėji
mo valgiu”. Philadelphijos laik
raščiai Daily News ir Bulletin 
plačiai aprašė įvykį, ypatingą 
dėmesį skirdami mūsų VI. Šaka-

1945-1980” ir artimoj ateity šiuo 
klausimu rašysiąs lenkų laikraš
čiam.

Iš Lietuvos pabėgęs Vladas 
Šakalys, lydimas Philadelphijos 
LB apylinkės vicepirm. politi
niam reikalam Rimos Mironie-

tSavaitės 
įvykiai

Salvadoro saugumo organai 
yra suradę pas partizanus doku
mentų, įrodančių, kad Sov. S-ga 
ir Kuba juos aprūpinančios gink
lais iš JAV Vietname ir Etiopi
joj paliktų ginklų išteklių.

J. T. komisija pripažino, kad 
per paskutinius 5 metus Kambo- 
dijoj atsiradę sunkumai kilo dėl 
Pol Pot vyriausybės vykdyto 
genocido.

Libane apie 30 ginkluotų te
roristų pagrobė Jordano charge 
d’afiaires Hisham Moheisen. 
Manoma, kad tai įvykdyta su Si
rijos žinia, nes Sirijos ir Jorda
no santykiai yra pašliję dėl karo 
tarp Irako ir Irano.

Turkijos teroristai nušovė Is- 
tanbulo saugumo policijos virši
ninko padėjėją Mahmut Dikler.

Lenkijos Jelenia Gora miesto 
darbininkai pareikalavo, kad ten 
esanti partijos narių sanatorija 
ir poilsio namai būtų prieinami 
visiem.

Iranas paleido iš kalėjimo ir 
ištrėmė ten už “šnipinėjimą” 9 
mėn. kalėjimo nubaustą ameri
kietę žurnalistę Cynthia B. 
Dwyer. Taip pat iš kalėjimo bu
vo paleistas už giminių sutelktą 
užstatą Irane gimęs JAV pilietis 
Mohi Sabhani.

Airijos respublikos armijos 7 
teroristai pagrobė šiaurinėj Airi
joj Britanijos prekinį laivą ir jį 
nuskandino Moville uoste.

JAV atstovų rūmų narys kongr. 
Charles Dougherty (resp. — 
Philadelphia), JAV LB visuome
ninių reikalų tarybos pirm. Alg. 
Gečio paskatintas, kreipėsi į 
valstybės departamentą su pra
šymu oficialiai patvirtinti prezi
dentinio patarėjo tautybių rei
kalam dr. Stephen Alelio JAV 
LB tarybos sesijos metu padary
tą pareiškimą, kuriuo garantuo
tas Pabaltijo valstybių diploma
tinių korpusų JAV-ese tęstinu
mas. Į užklausimą sausio 16 
laišku atsakė valstybės sekreto
riaus padėjėjas ryšiam su kong
resu J. Brian Atwood. Atsaky
me pacituota dr. Aiello pareiš
kimo dalis, tuo patvirtinant 
JAV administracijos .įvykdytą 
politinės linijos pakeitimą Pa
baltijo valstybių diplomatinio 
reprezentavimo klausimu. Rei
kia tikėtis, kad oficialus patvir
tinimas užkirs kelią kai kurių 
antibendruomeniškai nusiteiku
sių asmenų skleidžiamiem gan
dam, kad dr. Aiello šiuo pareiš
kimu siekęs pabaltiečius prieš 
prezidentinius rinkimus suve
džioti ir kad tokio nutarimo iš 
viso nesą. Pažymėtina, kad 
kongr. Dougherty buvo akcijos 
JAV kongrese Lietuvos diplo
matinės tarnybos reikalu pradi
ninkas ir jo įneštas įstatymo pro
jektas H.R. 5407 daug pagelbė
jo JAV administraciją įtikinti 
klausimo svarba.

Rima Mironienė, Philadelphi
jos LB apylinkės valdybos vice-

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavern. 
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vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami poiaidotuviniai pietūs. Pirmos 
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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, compiute- 
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teroristai pagrobė ir nužudė ato
minės jėgainės inžinierių Jose 
Maria Ryan, nes vyriausybė atsi
sakė pagal teroristų reikalavimą 
jėgainę išmontuoti.

ma bėgliui iš pavergtos Lietu
vos Vladui Šakaliui reikiamus 
kontaktus su amerikiečių spau
dos atstovais. Prieš keletą savai
čių Weekly World News agentū
ros “feature syndicate” atstovas 
R. Donovan turėjo ilgą pokalbį 
su VI. Šakaliu, ir paruoštas re
portažas artimu laiku turėtų 
pasirodyti daugely laikraščių. 
Kiek anksčiau, R. Mironienei 
tarpininkaujant, Philadelphijos 
UPI skyriaus viršininkas 
Emil Sveilis apie VI. Šakalio

maną įvertino teigiamai, suras
damas formulę, kad tie neigia
mieji reiškiniai esą priešingybė 
komunistinei ideologijai, iš pa
šalio atėję. Gerais romanais A. 
Maldonis laiko ir V. Petkevi
čiaus romaną “Grupė draugų”, 
A. Drilingos “Laimės kūdikio 
gyvenimas”, L. Jacinevičiaus

odisėją parašė platų straipsnį, 
kuris buvo išspausdintas keliuo
se šimtuose amerikiečių laik
raščių. Straipsniu taip pat pasi
naudojo ir užsienio spauda. PLB 
pirmininkui Vyt. Kamantai lan
kantis Australijoj, jam buvo į- 
duotas Malezijos laikraštis su 
E. Sveilio straipsniu apie VI. 
Šakalį. Tenka pažymėti, kad mi
nimu straipsniu susidomėjo ke
lios Šiaurinės Califomijos vi
durinių mokyklų sistemos; 
straipsnis apie Šakalį yra pada
rytas privalomu mokiniam per
skaityti ir yra diskutuojamas so
cialinių mokslų pamokų meta.

Kongresmanas Charles F. 
Dougherty iš Philadelphijos, 
artimai bendradarbiavęs su JAV 
LB-nės visuomeninių reikalų 
taryba JAV kongrese keliant 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 
tęstinumo reikalus ir talkinęs 
Washingtone suimtiem jaunimo 
demonstrantam, yra pasiryžęs 
prie JAV atstovų rūmų sudaryti 
formalų vienetą, prie kurio pri
klausytų visi Pabaltijo valstybių 
klausimui palankūs kongresma- 
nai. šis vienetas veiktų “Bal- 
tic Caucus” vardu, kaip kongre
se veikia panašūs vienetai ginti 
juodųjų* žydų interesam. Šiam 
vienetui sutiko vadovauti du 
kopinnininkai — kongr. 
Dougherty (respublikonas) ir 
kongr. Brian Donnely (demokra
tas iš Massachusetts). Tokio vie
neto buvimas žymiai pagreitins 
akcijos vykdymą kongrese, iški
lus svarbiem Pabaltijo valstybes 
liečiantiem klausimam. Taip pat 
turėtų palengvėti ir mūsų laisvi
nimo veiksnių darbas. JAV LB 
visuomeninių reikalų taryba yra 
pažadėjusi abiem iniciatoriams 
visokeriopą talką.

L0RENCE CONTRACTING CO., INC.
Antanas Ir Edvardas Lorence atlieka JyaIriausius namų Įrengimo, 

patobuHaUnro lr paUhHfmo.dsrbus, Įj»ng)amosjpędernios Hollyvrood 
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apikiojamas aHumlniĮaūs plokštėmis, taisomi stogai, atliekami‘dėžytno 
darbai, Įdedami alluminljaus langai, sutvarkomas šildymas Ir kiti kanali
zacijos Įrengimai,Įrengiamas rūsys, atliekami cemento darbai Ir kitokie 
patarnavimai. Adresas: 84-52 86th Ava., Woodhaven, N.Y., 11421. 
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Humoristinei ir satyrinei kū
rybai gerą toną duoda iškilioji 
Vytautė Žilinskaitė. Jai mėgina 
talkinti satyrikai L. Kiaule ikis, 
P. Skodžius, K. Kaukas, J. Bulo
ta, V. Karalius, K. Bagdona
vičius, A. Tendzegolskis, R. Vin- 
ciūnienė. Pakartotinai leidžia
mos ir jau mirusių satyrikų kny
gos: A. Griciaus, L. Janušytės, 
A. Pakalnio.

Atsiminimų knygų išleido H. 
Korsakienė (“Susitikimai”), J. 
Baltušis (“Žėrinti jaunystė”), A. 
Miškini# (“Žaliaduonių gegu
žė”),/. Paukštelis (“Dažnai juos 
atsimenu”), A. Žirgulys, J. Būtė
nas, A. Liepsnonis.

A. Maldonis svarbiomis laiko 
ir publicistines apybraižas. Čia 
jis mini J. Paleckį, A. Jonyną, 
V. Petkevičių, R. Sadauską, A. 
Laurinčiuką, L. Inį, R. Keturakį, 
A. Zurbą, J. Mačiukevičių, A. 
Drilingą, P. Skodžių, E. Uldu- 
kį, R. Nerečionį, J. Kantautą,
I. Piktumą, V. Misevičių. Bet 
kad tose knygose yra daug tuš
čiavidurės komunistinės propa
gandos, pranešėjas nesiskun
džia. Svarbu, kad ta publicisti
ka yra kryptinga.

Pranešėjas džiaugiasi, kad per 
penkmetį išėjo daugiau kaip 
šimtas naujų poezijos knygų. 
Pirmose eilėse stovi Jst. Marcin
kevičius, E. Mieželaitis, A. Bal
takis, J. Degutytė, E. Matuzevi- 
čius, A. Žukauskas, M. Martinai
tis, A. Drilingą, J. Strielkūnas, 
A. Bernotas. Poeziją praturtino 
dar daug žymių vardų: V. Rei- 
meris, J. Macevičius, A. Miški
nis, St. Anglickis, J. Greičiū
nas, K Korsakas, A. Churginas, 
V. Rudokas, M. Karčiauskas,
J. Nekrošius, V. Giedra, V. Šul
caitė, S. Geda, J. Vaičiūnaitė, 
P. Drevinis, P. Keidošius, J. 
Jakštas, S. Jonauskas, R. Grai
bus, J. Kalinauskas, V. Skripka, 
A. Verba, G. Jokimaitis, B. Mac
kevičius, H. Cigrięjus, P. Pana
vas, J. šiožinys, O. Baliuko- 
nytė, V Brencius, A. Grybaus
kas, A. Bukantas, V. Bložė, R. 
Skučaitė, V. Palčinskaitė, V. Bal- 
tuškevičius, G. Cieškaitė, R. 
Girkontaitė, L. Gutauskas, V.

(nukelta į 4 psl.)

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, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR C0NNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIEŠV. JONO KAPINIU-

KVECAS
JONAS 

1933 +1976

rasolino 

A MEMOBIALS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 3261282 326-3150
TAI Mūsų VIENINTELE VIETA —



—— ——-

Atrodė origina
lus, nes tarpe kitų valgių buvo ir 
laukini* zuikis... Neteko nusi
vilti. Atrodė, kad tai būta neblo
go restorano, į kurį papietauti at-

įspūdžio ... O pi tit buvom 
per daug nuvargę nuo vaikščio
jimo ir išlepę nuo meno ir gro
žio išgyvento pertekliaus.

nišką kryžių ir kalno kontūras. 
Vietonds poaūktaoae aras pasi
tikdavo ant pjbdeštakl pastatyti 
platūs, tiesos stulpai, pavadinti 
Los Juanelos — sargy bi - 
niai, kurie buįft amžinoj gar
bės sargyboj Žuvusiem. Slė
nio įspūdis buvo toks stip- 

didingas, kad turistai 
pristigo tisu ritę, o ir pats gidas

stalai buvo užimti; Viename 

jaunais vaikais, kurių elgesys 

pavyzdingesni. Mandagus 
kelneris mus pasodino prie sta
lelio dviem asmenim ir tuoj 
pat pasiūlė vyno, kurį čia geria 
visi. Netoliese sėdėjo senukas, 
kuriam kelneriai skyrė ypatingą 
dėmesį. Jis buvo bebaigiąs ger
ti vyno butelį, ušsikąsdamas šal
tos mėsos riekutėmis. Po to sekė 
karštas patiekalas ir dar vienas 
vyno butelis. O po to dar vie
nas karštas patiekalas. Stebė
jomės, kiek jis daug valgė, o at
rodė netoli šimto metų ...

Pietūs buvo nepaprastai ska
nūs — su šaltais užkandžiais, 
salotomis, vynu ir labai puikiai 
pagaminta zuikiena. Pasistiprinę 
dar kartą grįžome į Pradą, o iš 
ten — pėsčiomis į savo vieš
butį skersai Madrido. Ir vėl gė
rėjomės europietiško didmies
čio vakaru, beveik nejausdami 
skaudančių kojų.

Po trumpo poilsio viešbuty 
persirengę išsiruošėme į naktinį 
klubą, kuriame mum žadėjo pa
demonstruoti “Flamenco” šokė
jus. Turiu pasakyti, kad nusivy
limas buvo nemažas, nežiūrint 
gerai šaldyto šampano ir labai 
elegantiško klubo patalpų, kurių 
sienos buvo padabintos maurų 
stiliaus mozaika, o ispaniškos 
šviesos ir muzika buvo patrauk
lūs akiai ir ausiai. Tačiau pats

NASHUA, N.H.
Vasario 16 minėjimą čia ruošia 

skyrius. Vasario 22, sekmadienį, 
mišias už Lietuvą ir jos žmones 
aukos prel. Vytautas Balčiūnas 
iš Putnamo, Conn. Po pietų, 
2 vai., parapijos salėj Perkūnas 
Krukonis iš Bostono rodys skaid
res, vaizduojančias Lietuvos vie
toves bei žmones, ir dainuos 
Marija Bizinkauskaitė iš Brock- 
tono. Po to bus pasižmonėjimo 
kavutė su pyragais. Minėjimo 
aukos skiriamos paprastai Altui 
ir Baliui.

Vietos dienraštis savo vyriau
sio redaktoriaus graikų kilmės 
John Stylianos straipsneliu re
dakciniame puslapy iškėlė Šv. 
Kazimiero parapijos kleboną 
kun. Juozą Bucevičių kaip 
Nashuos religinės bendruo
menės veteraną. Liepos mėnesį 
klebonui sukako 70 metų am
žiaus. Parapiečių komitetas, va
dovaujant vienam seniausių pa
rapiečių Mykolui Akstinui ir se
niausios lietuvių Šv. Kazimiero 
draugijos pirmininkui Mykolui 
Tartaliui, parapijos salėj suruošė 
širdingą pagerbimo pobūvį. Kar
tu buvo pagerbtas ir sumanus 
klebono pagelbininkas kun. 
Francis Spen er. Abu yra tėvai 
lasaliečiai. Lietuvių lasaliečių 
šiuo metu tėra pensininkas kun. 
Ant Bružas, gyvenąs Jefferson 
City, Mo., klebonas kun. Buce
vičius ir provincijolas kun. Jo
nas Zabelskas Vakaruose. Jau 
mirė: kun. Ignas Abramaitis, 
kun. P. J. Lutkus ir kun. My- (Bus daugiau)

> sfanposfamo pasisakymo

kuoti išvyka į vieną iš didin- 

poj pastatytų moderniųjų laikų 

(Žuvusiųjų Slėnį) su kalne iškal- 

pagerbiantį žuvusius Ispanijos 
civiliniame kare. Keliavom auto
busu apie 40 minučių, klausy
damiesi gido pasakojimų apie 
Žuvusiųjų Slėnį ir paminklą. Tai 
generalissimo Franco projektas, 
kuriame jis norėjo sujungti tiek 
religinį charakterį, kuriame atsi
spindėtų paprastas ispanų tautos 
pamaldumas, nepaliestas Euro
poj paplitusio agnosticizmo, tiek 
patriotinį momentą, pabrėžiant, 
kad gyvybė yra brangiausia au
ka už idėją.

Važiuojant vingiuotais keliais 
tarp kalnų, kalvų ir slėnių, staiga 
iš tolo, atsirėmęs į dangų, iški
lo milžiniškas baltas kryžius. Ar
tėjant žemuma į slėnį, jis kuriam 
laikui pradingo iš akių, užstotas 
medžių. Prisiartinom prie vartų, 
vedančių į Žuvusiųjų Slėnį. Tai 
griežtų, modernių linijų .ketur
kampiai bokštai su bronzos spal
vos vartais centre, o šone ma
tėsi didokas gyvenamasis pasta
tas, kuriame, atrodo gyveno slė
nio sargybiniai ir prižiūrėtojai.

Pravažiavę vartus, atsidūrėm 
siaurame kely, kurį iš abiejų 
pusių supo natūrali gamta — 
įvairūs medžiai, kalvos, slėniai, 
posūkiuose atskleisdami vaizdą 
į nuolat į mus artėjantį milži- 

kolas Cibulskis — visi buvę Na- 

klebonai. Kun. Bucevičius bu- 

parapiją 1936, o s klebonu pa
keltas 1949. Ištikimų parapiečių 
parama jis atnaujino bažnyčios 
vidų ir išorę, atremontavo para
pijos salę, aptvarkė Šv. Kryžiaus 
kapines Hudson, N.H., ir palai
kė gyvą tikėjimą ir dar stiprią 
lietuvišką dvasią parapijoj. Lie
tuviškos mišios Nashuos parapi
joj yra vienintelės New Hamp- 
shire ir Vermont valstijose. Kle
bonui talkina veiklios parapijos 
draugijos: Šv. Kazimiero vedu
sių porų klubas, Šv. Kazimiero 
moterų gildą, Šv. Juozapo drau
gija ir Balfo skyrius.

Mirė ankstesnės kartos lietu
vis Aleksandras Latvis, kuris čia 
gyveno nuo 1910 ir buvo darbš
tus parapijos bei draugijų rėmė
jas. Buvo geras smuikininkas. Į 
pensiją pasitraukė 1950. Paliko 
žmoną Agniete (Molytę), su ku
ria šiemet sausio 9 minėjo 70 
metų sutuoktuvių sukaktį. Liko 
dvi dukros: Malvina Mogan, Do
ver, Del., ir Agnės Wallace, 
Nashua; taip pat du sūnūs: Wil- 
liam J. Latvis ir John W. Lat
vis. Jonas turi didelę apdraudos 
ir namų pardavimo įstaigą. 
Velionis Aleksandras paliko 11 
vaikaičių ir 19 provaikaičių. Lie
tuvoj gyvena sesuo Elena ir bro
lis Adomas. Kitas brolis Pranas 
gyvena Lawrence, Mas s. Laido
tuves tvarkė Zis-Sweeney šer
meninė. | bažnyčią atėjo nepa
prastai daug ir daugelis priėjo 
prie komunijos.

vienas iš nuostabiausių reginių: 
iš uolėtos kalno viršūnės išau- 

apsuptas skulptūrų, o ties jo ko
jomis į uolą paniręs pastatas, 
kurį iš trįjų pusių supo milži-

Kryžius susideda iš trijų pa
grindinių dalių: pirmosios 25 
metrų aukščio bazės, antrosios 

kryžiaus, kuris nuo papėdės iki 
viršaus savo viršūne siekia 300 
metrų ... Jo papėdėj yra milži
niškos keturių evangelistų 

jardų aukščio. Visas paminklas 
sveria daugiau kaip 200,000 
tonų.

Užlipę laiptais, prisiartinom 
prie bronzinių durų, kurios ve
da į pastato vidų, iškaltą uoloj. 
Vidus beveik kariškai paprastas, 
tačiau.didingas savo paprastu
me, linijų tiesume ir skoningų 
dekoracijų bei skulptūrų šykš- 
čiame grožy. Aukštos, ovalinė
mis arkomis išlenktos lubos ne
turi jokių puošmenų. Tarpdury 
atsistojus, susidaro įspūdis tune
lio, kurio gale stovi altorius su 
baltu kryžium. Sienose fakelam 
įrengti stovai teikia liūdną ir

Dievo Motinos ir šventųjų mo
dernaus stiliaus skulptūros, o 
tarpuose turtingi gobelenai iš
baigia bazilikos dekoraciją. Su
sidaro įspūdis, kad joj niekas ne
turi atitraukti dėmesio nuo pa
garbos žuvusiem ir tos minties, 
kad viskas prasideda ir baigiasi 
Dievuje.

Ties didžiuoju altorium yra? 
kripta, o grindyse“ — paties. ( taųjant. Žmogaus teisių vėliava 
generalissimo Franco antkapis. * - • - -
Nuo maldininkų kojų jis niekuo 
nėra apsaugotas. Ant antkapio — 
kuklus užrašas ir keli vazonė
liai gyvų gėlių. Viskas paprasta, 
kariška ir didinga. Šonuose eilė 
koplyčių taip pat dvelkia papras
tumu ir giliu maldingumu.

Po keletos valandų mūsų au
tobusas pajudėjo link garsiosios 
EI Escorial pilies, kuri yra se
novinė Ispanijos imperatorių 
rezidencija ir senas augustinų 
ordino vienuolynas Sierra de 
Guadarrama papėdėj. Čia apžiū
rėjom ir vėl nuostabaus grožio 
baziliką bei vienuolyną su gobe
lenais, austais apie 25 metus, 
garsiais pasaulinio masto rene
sanso menininkų kūriniais, dori
nio stiliaus kolonomis ir impo
zantiškomis, masyvinėmis pilko 
granito sienomis. Čia yra viena 
iš turtingiausių pasaulio senovi
nių raštų ir dokumentų bibliote
kų. Karaliaus Pilypo Antrojo pri
vatūs kambariai, perpildyti 16 
šimtmečio stiliaus baldais ir 
rakandais, skyrėsi nuo kitų pilių 
savo beveik asketišku paprastu
mu.

Lankėm tokiai piliai charakte
ringus požeminius kalėjimus su 
surūdijusiomis grandinėmis ir

Jaunimo simpoziumo dalyviai, rengėjai ir kiti programos dalyviai svečiuose pas dr. Z. 
Brinkį. Nuotr. A. Gulbmsko

POLITINIŲ
(atkelta iš 3 psl.)

Lietuvos laisvės. Siūlė civilinio 
nepaklusnumo taktiką kaip sėk
mingesnę politiniam darbui.

Aloyzas Pečiulis, kalbėdamas 
apie išeivijos jaunimo veiklos 
prasmę, pareiškė, kad bendra
darbiavimas lietuvio su lietuviu 
yra būtinas, nežiūrint, kur jie 
gyventų. Okupuotos Lietuvos 
lietuvį labai neigiamai veikia čia 

sąmoningų lietuvių. Galbūt 
ateity teks keisti veiklos formą.

Simpoziumo moderatorium 
buvo prof. V. Vardys, o šios 
sesijos vadovu — dr. Z. Brin- 
kis.

Sekmadienį, pasibaigus pa
maldom, studijos buvo tęsiamos 
toliau.

Rimas Česonis kalbėjo apie 
naująją vyriausybę su preziden
tu Ronald Reaganu prieky. Jo 
nuomone, vyriausybė nebū
sianti tokia palanki lietuviam, 
kaip, buvo ..Carteriui. preziden^,- 

neplevėsuos tokiu intensyvumu. 
Išeinant iš bendros politinės 
programos, santykiai su sovietais 
taip pat pagerės. Vizija — grįž
tančio Kissingerio imitacija. Žiū
rint iš lietuviško taško, perspek
tyvos nėra labai šviesios, nes

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
(atkelta iš 2 psl.)

Mačiuika, J. Mačiukevičius, Jz. 
Marcinkevičius, A. Puišytė, T. 
Rostovaitė, E. Selelionis, A. Bu- 
čys, V. Jas ūkai tytė, P. Palilionis, 
R. Keturakis, A. Mikuta. Prane
šėjas mini vardais ir pirmąsias 
knygas išleidusius poetus. Jų 
yra daugiau negu dešimt. Taigi 
Lietuvos parnasas pilnas poetų, 
ir jų vis kasmet daugėja. Pasi
džiaugęs poezijos kiekybe, vis 
dėlto A. Maldonis mato poezi
joje ir daug tuščiažodžiavimo, 
mato, kad atsivena pavojingas 
tarpas tarp rafinuotos poetikos 
ir poezijos turinio.

Ir pats A. Maldonis pripažįs
ta, kad pavergtos Lietuvos teat
rai į savą dramaturgiją žiūri 
pro pirštus, kad savus veikalus 
paruošia atmestinai, atsainiai, 
bet lietuviai dramaturgai vis tiek 
kuria. Pirmaeiliai lietuviai dra
maturgai yra: J. Grušas, K. Saja, 
Jst. Marcinkevičius, J. Glinskis. 
Šiuos papildo J. Vaičiūnaitė,
R. Samulevičius, D. Umevičiūtė,
S. Šaltenis, V. Petkevičius, R. 
Gavelis, A. Laurinčiukas, E. 
Ignatavičius, G. Kanovičius, L. 
Jacinevičius, R. Granauskas, Jz. 
Marcinkevičius, S. Geda, V. Pal- 

paminėjo ir lietuvių rašytojų su
kurtus kino filmams scenarijus.

rašytojų kuria ir vaikams bei 
jaunimui. Net 18 poetų išleido 
eilėraščių rinkinius vaikams. 
Geriausiais vaikų rašytojais lai
komi: A. Matutis, J. Degutytė, 
J. Vaičiūnaitė, V. Palčinskaitė, 
M. Vainilaitis, R. Skučaitė, L.

SAVAITGALIS

Los Angeles politinių studijų savaitgalio metu dalinasi įspū
džiais iš k. dr. Z. Brinkis, R. Česonis, A.B. Mažeika, P.A. 
Raulinaitis, L Medžiukas ir E. Albas. Nuotr. L. Kanto

lietuvių ir amerikiečių interesai 
kryžiuojasi.

Pagaliau, D. Polikaitienei pri
stačius dr. Vytautą Vardį, Olda- 
homos universiteto politinių 
mokslų profesorių, kaip visuo
menininką ir mokslininką, 
buvo jo pagrindinė paskaita 
“Rezistencija Lietuvoj ir išeivi
ja”. Prelegentas nurodė, kad 
tauta okupaciją pradžioj pergy
veno kaip didelį smūgį, bet vė
liau atsigavo ir ėmė priešintis.} 
Ginkluotas pasipriešinimas tru
ko 8 metus; buvo 40 tūkstančių 
aukų. Stalino mirtis sudarė pro
gą drąsiau reikštis. Imta atnau
jinti senuosius paminklus. 
Chruščiovas tą akciją apkaltino 
feodalizmo liekanų atgaivinimu.

Gutauskas, Jst. Marcinkevičius, 
E. Mieželaitis, V. Žilinskaitė. 
Paminėjęs pačius geruosius vai
kų literatūros kūrėjus, kai ku
riuos net paanalizavęs, vis dėlto 
pirmininkas nusiskuhdė, kad 
vaikams trūksta kūrinių dabar
ties temomis, trūksta ir moksli
nės fantazijos knygų paaugliams.

Atrodo, nereikalingas prane
šime buvo įtarpas apie Lietuvoje 
gyvenančių rusų rašytojų litera
tūrą. Juk jie rašo rusiškai, tuo 
pačiu nepriklauso lietuvių lite
ratūrai. Tik vienas žydas G. Ka
novičius savo rusiškai parašy
tus veikalus išversdina ir lietu
viškai, o rusai nė tos malonės 
lietuviams neparodo (išmokit 
skaityti rusiškai! — .kyšo toks 
kolonistų noras).

Apžvelgė A. Maldonis ir kri
tikos ir literatūros mokslo sritį. 
Čia išsamiau paminėtos J. Lan
kučio, A. Zalatoriaus, A. Bučio, 
V. Kubiliaus, V. Daujotytės, B. 
Masionio nė s, K. Ambraso, P. 
Bražėno, St. Lipskio,A. Guš- 
čiaus, V. Sventicko, J. Linkevi
čiaus, S. Renčia, J. Sprindytės, 
M. Martinaičio mokslinės kny- 

sistiniu metodu, ne visur pati
kimos, bet literatūrinių faktų 
ir jų nagrinėjimų jose pateikta 
gana apsčiai.

A. Maldonis palietė ir verti- 

žinės literatūros ir literatūros 
kritikos leidykla) per paskutini 
penkmetį išleidusi 1385 poži-

inenuuros Knygas. jų u«» ■■
— 34,465,000 egz. Tarp tų apypilnis kūrybos sąlygų ir kū-

Pr. N.

Nors akcija buvo sustabdyta, bet 
jos vadovai nebuvo nušalinti. 
£mė reikštis antirusiškos idėjos. 
Stiprėjant religiniam varžymui, 
kilo reakcija. Peticijos vyriausy
bei. Tauta perėjo į rezistenci
ją: Kalantos susideginimas, jau
nimo demonstracijos. Tauta 
stengiasi išsilaikyti, prisitai
kydama prie aplinkybių, moty- 
vuojant, kad-’hereikia herojų ka-1

" puošė; ■'b&^dia gyvųjų.
’ ja stiprus veiksnys, nesturi' 

priemones prisidėti prie laisvės 
kovos, palaikant ryšius, gelbstint 
kalinius ir kitais keliais

Po paskaitos buvo diskusijos 
ir komentarai.

Studijos buvo baigtos Juozo 
Kojelio, LF Bičiulių sambūrio 
pirmininko, žodžiu. Šiai sesijai 
vadovavo E. Arbas.

Studijų savaitės organizatoriai 
buvo LB Vakarų apygarda, Jau
nimo Sąjungos skyrius ir LF 
Bičiulių sambūris, bendradar
biaujant Lietuvių Informacijos 
Centrui. Susidomėjimas buvo 
labai didelis. Abi dienas salė 
buvo pripildyta.

Ig. Medžiukas

Lietuvoje jaučiamas knygos ba
das. Tiražai ribojami dėl popie
riaus trūkumo. Ir pati Vagos lei
dykla esanti užsikimšusi — ne-. 
pajėgia laiku visų numatytų dar
bų atlikti, kai kurios knygos su
vėlinamos išleisti net po 5 me
tus. Esanti reikalinga nauja lei
dykla, kuri leistų knygas vai
kams ir jaunimui. Ir literatūri
niai žurnalai nespėja visų knygų 
parecenzuoti, apie trečdalis 
knygų lieka visai nerecenzuotų.

A. Maldonis suminėjo daugy
bę vardų, daugiau ar mažiau 
susijusių su lietuvių literatūra., 
Gal ir ne visi tie vardai verti • 
rašytojo vardo. Propagandinėje 
srityje susimeta ir grafomanai. ■ 
Jų gausu ir tenykštėje lietuvių 
literatūroje. Bet jų darbus atsi
jos laikas. Visas propagandinis ' 
šiukšlynas greitai bus užmirštas 
taip, kaip jau užmirštos išgarsin
tos S. Nėries sovietinės poemos. y 
Bet iš tikrųjų pavergtoje Lietu- * 
voje yra gana daug talentin-£ 
gųr rašytojų. Ir partijos varžomi * 
jie sukuria dėmesio vertų kūri- C 

kūrybos laisvė,visad kitaip < 
reikštųsi tie partinėmis dulkė- > 
mis pridengiami talentai. A. 1 
Maldonio pranešimas buvo pa- į

Pirmininkas pripažįsta, kad



tais pąfiių Sydnėjaus lietuvių, 
paveikslais. Celebrantas kun.

—

Zita Be&ute

“Garbė Jėzui Kristui! Sveiki- 
• nu Sydnėjaus lietuvius, ypač 

lietuviškų pamaldų lankytojus! 
Per trisdešimt metų Jūs atei
davo! į bažnyčią, kad su ma
nim drauge dąlyvautumėt Šv.

pradžioj — lekcija ir pan 
skaitytį 
viškai?
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LIETUVIŠKOS PAMAL 
AUSTRALŲ TELEVIZI

jantis šių laikų priemonėmis, 
aš ateinu į Jūsų namus — gyvu 
paveikslu ir choro giesmių ai
dais. Tas tebūna paguoda tiems, 
kurie dėl ligos, atstumo negali 
lankyti lietuviškų pamaldų. Jun- 
kimės visi šioje Šv. Mišių au
koje ir maldose už mūsų Tė
vynę ir joje kenčiančius brolius 
ir seseris.”

Šiais žodžiais Sydnėjaus lietu
vių katalikų kapelionas kun. 
Petras Butkus spalio 5, priartė
jęs prie altoriaus, prabilo į čia 
susirinkusius ar savo namuose 
sekančius mišių aukos translia
vimą.

Sydnėjaus lietuviai pirmą kar
tą turėjo progos per televiziją 
klausyti mišių ir Dainos choro 
jautraus giedojimo. Šią progą 
suteikė Sydnėjaus 9-ojo kanalo 
vadovybė (stoties direktorius B. 
Delamont). Nors materialiai va
dovybei tai kainavo $7,000 su 
viršum, tačiau ta auka buvo su
teikta su nuoširdumu. Kitas as
muo, kurio įnašas labai reikš
mingas, tai brolis John Mitchell, 
FMS, Katalikų Komunikacijos 
Centro Sydnėjuj direktorius. Jis, 
anksčiau girdėjęs Dainos chorą 
giedant St. Mary’s katedroj ir 
per LKF suvažiavimą (abu atve
jai Sydnėjuj), buvo juo sužavė
tas ir panoro, kad šis aukšto kū
rybinio pajėgumo meninis jun
ginys būtų išgirstas platesnių 
masių.

Prieš pat mišių pradžią Da
nutė Ankienė angliškai perskai
tė specialų įvadą nelietuviam 
žiūrovam ir klausytojam — apie 
Lietuvą, jos praeitį ir dabartinį 
skaudų likimą. Tekstą buvo pa
rengęs br. John MitcheJl.FMS, 
kuris yra giliai susipažinęs. su . 
Lietuvos praeitim ir dabartim. 
Pačiose mišiose tekstai buvo 
skaitomi taip pat angliškai. Pri
siderinta prie stoties pageidavi
mo — suteikti galimybę klausy
tis platesnei visuomenei. Tik

RAGINA PADĖTI 
SĄŽINĖS KALINIAM

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos pastangomis yra siuntinė
jamas Eltos informacijos biule
tenis anglų kalba General Fe- 
deration of Women’s Clubs žmo
gaus teisių komisijai, kuri 1978 
buvo įkurta Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos iniciatyva, 
šios komisijos pirm. Doris 
Wood, 1981 sausio mėn. Club- 
vvoman magazine parašė ilgoką 
straipsnį, kuriuo ragina padėti 
Sovietų okupuotų kraštų sąžinės 
kaliniam, pabrėždama, kad šis 
projektas yra pasiūlytas Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos. Dėl 
platesnių informacijų ji siūlo 
kreiptis į GFWC būstinę Wash- 
ingtone arba į Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos žmogaus tei
sių komitetą, kurio adresas: 
1313 West Jerome St., Phila- 
delphia, PA 19140, arba į Hu- 
man Rights and Humanitarian 
Commission, US Department of 
State, Washington, DC 20520.

Susht. savo nariams moka dividendus Ir telkia pirmenybes 
prsšant — gavimui mortgKių.

Nor| įsirašyti krelpkltes Į SUSIV. CENTRĄ, P.O. Boa 32 (71-73 So. 
Washington St), Wllkes Barre, Pa. 13703; o Didžiojo Now Yorko 
rajono lietuviai kroipkitos | organizatorių Sushr. direktorių BROMŲ 
SOBEU, 212 Eldorts Leno, Woodhaven, N.Y. 11421, tok BB 7-BB37.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo modemlčkuo apdraudė planus.

dailės muziejuje New Bri
tain, Conn. Nuotr. Lino Stašai
čio

rali jos,ir Lietuvos vėliavomis, 

tyvais pagamintą arnotą (jo žo-

dirigento Broniaus Kiverio, var
gonais akomponuojant Algiui 
Laurinaičiui, pasirodė savo me
ninio pajėgumo aukštumoj. 
Transliavimo metu choras gie
dojo lietuviškas mišias ir eilę 
lietuviškų giesmių: Malda už tė
vynę, Teskamba Viešpačiui 
aukščiausiam, Iš gilumos šau
kiuos, Mes tikim Dievą Šventas, 
šventas, Palaimintas, kurs atei
na, Tėve mūsų, Dievo Avinė
li, Nuliūdo kapais apsiklojus tė
vynė, Tau, Marija, Tau, Apsau
gok, Aukščiausias.

Mišių pabaigoj celebrantas ta
rė palaiminimo žodžius lietuviš
kai: “Telaimina mus Visagalis 
Dievas, tegloboja Marija mūsų 
brangią Lietuvą”.

Mišios ir Dainos choro giedo
jimas per televiziją Sydnėjaus 
lietuviam paliko atmintiną įspū
dį. Nors dėta daug darbo, rū
pesčių ir kantrybės, besiren
giant šiai dienai, bet jos įspū
dis gilus. Sydnėjaus lietuviai 
katalikai reiškia padėką 9-ojo TV 
kanalo vadovybei, ypač direkto
riui B. Delamont, Ka
talikų Komunikacijos Cent
ro direktoriui br. John Mit- 
chell, FMS, kun. P. Butkui, 
Dainos chorui ir jo vadovybei. 
Nors visų daug vargta ir rū
pintasi, bet gražiai atlikta — 
Dievo garbei ir tautiečių paguo
dai.

J. Slavėnas

LINDEN, N.J

Lietuvių kalbos pamokos
Ir šiais metais vietos suaugu

siųjų mokykloj bus dėstoma lie
tuvių kalba pradedantiesiem ir 
pažengusiem. Mokslas prasidės 
kovo 2, pirmadienį, ir baigsis ge
gužės 13. Pamokos vyks prade
dantiesiem nuo 7 iki 8:20 vai. 
vak. ir pažengusiem nuo 8:30 
iki 9:50 vai. vak. Mokestis už 
kursus — 15 dol. (Lindeno gy
ventojai, sulaukę 65 m., nemo
ka nieko). Lietuvių kalbą dėstys, 
kaip ir anksčiau, Danguolė Didž- 
balienė, Jos tel. 925-4761.

Registruotis vasario 23, pirma
dienį, nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Linden High School, kambary 
210. Registruojantis reikia su
mokėti mokestį už mokslą ir 1 
dol. registracijos — iš viso 16 
dol. Čekius rašyti Linden Adult 
Education ir siųsti Mrs. Irene 
Osoliniec, 420 Amherst Road, 
Linden, N.J. 07036, tel. 925- 
2731.

Iki Šiol šiuos kursus lankyda
vo apie 30 klausytojų. Reikia 
tikėtis, kad ir šiais metais atsi
ras norinčių patobulinti savo lie
tuvių kalbos mokėjimą.

NEW BRITAIN, CONN.
Gintaro klubas

Gintaro klube (Amber Club), 
90 John St, New Britain, Conn., 
gruodžio 11 išrinkta nauja Val
dyba. Pirmininku jau septintą 
kartą perrinktas Juozas Broff 
(Brazauskas). Prieš jį kandidata
vęs Richard Rogusky pralaimė
jo 25-18.

Išrinkti ir kiti valdybos na
riai: vicepirm. Antanas Yankaus- 
kas, sekr. — Juozas Balčiūnas, 
ižd. Jonas Valengavich. Naujas 
saugotojas (trustee) yra Kazys 
Narcum. Buvęs saugotojas Alek
sas Noreika atsisakė kandidatuo
ti. Kiti saugotojai — Juozas Eit- 
vydas ir Adomas Sadauskas.

Klubo vadovybė kviečia ne tik 
New Britain lietuvius, bet taip 
pat ir East Hartford, Middle- 
town, Meriden, Manchester vie
tovėse gyvenančius priklausyti 
prie šio klubo, kuris turi gražų 
ir patogų namą.

Juozas Balčiūnas

ALKA IEŠKO TALKOS
ALKA — Amerikos Lietuvių 

Kultūros Archyvas — pereitais 
'metais susilaukė talkos ir metus 
užbaigė gana sėkmingai. Jau tu
rimas naujas dviejų aukštų pa
statas su apšildymu ir elektra. 
Tai buvo įmanoma padaryti gau
sių rėmėjų dėka. Štai ką rodo 
skaičiai: du asmenys aukojo po 
10,000 dol., 1 — 5100,6 po 5000, 
3 po 1000, 22 po 1000, 15 
po 500, 159 po 100. Kiti po ma
žiau. Iš viso suaukota 112,234,83 
dol., iš kurių statybai išleista 
107,055,59 dol.

Dar laukia šie darbai: rei
kia išdažyti naujo pastato sienas 
ir lubas, padengti grindis, įsigy

TĘSIAMAS KLAIDŲ ATITAISYMAS

Šiomis dienomis Anglijoj pa
sirodė kasmet leidžiamo The 
Statesman’s Yearbook 1980-81 
metraštis. Taip pat neseniai bu
vo gauta The Times Atlas of the 
Worid nauja 1980 laida. Šis at
lasas yra sudarytas John Bartho- 
lomew & Son Ltd., žemėla- 
pių bei*> atlasų leidyklos 
Škotijoj: JAV LB visuornėTrin^-> 
reikalų taryba (dr. Alg. Budrec- 
kis, Alg. Gureckas) buvo rašiusi 
abiem leidyklom dėl klaidų, 
minint Lietuvą ir kitus Baltijos 
kraštus. Naujose laidose vienos 
klaidos ištaisytos, kitos paliktos.

The Statesman’s Yearbook iš
taisė klaidingą informaciją apie 
Vilniaus universitetą, bet paliko 
pagal sovietinę interpretaciją iš
kraipytą Lietuvos atstatymo ir 
Latvijos bei Estijos valstybių 
sudarymo 1917-20 istoriją. The 
Times Atlas of the World 1980 
laidoj ištaisytas Lietuvos siienų 
žymėjimas, bet dar palikti senų 
klaidų pėdsakai, lyg seniau žy
mėtos ribos būtų Lietuvos ad-.

PUTNAM, CONN.
Tęsiamas Alkos tvarkymas

Alka, Amerikos Lietuvių Kul
tūros Archyvas, prašytos para
mos iš valdžios kultūriniam rei
kalam remti įstaigų negavo, bet 
tvarkymo darbai pamažu tęsia
mi. Tai daryti įgalina nenuils- 
tą rėmėjai ir reikalą suprantą 
aukotojai.

Kun. R. Krasauskas, kartais pa
dedamas lituanisto A. Mažiulio, 
pamažu tvarko gautus Keleivio 
archyvus. Prof. J. Cadzow, iš 
Kent State universiteto, rūpes
čiu daromi Draugo dienraščio ir 
kitų leidinių mikrofilmai. Mikro
filmam skaityti aparatą Alka jau 
turi. Taip pat Alka nuolat tur
tėja lietuviškos kultūros verty
bėmis: Putnamo seselės atidavė 
Alkai jų turėtą Kybartų gimna
zijos knygyną ir archyvus, A. 
Mažiulis perkelia savo vertingus 
knygų ir archyvų reinkinius, da
lis mirusio Žurnalisto-veikėjo 
Chase (Čechavičiaus) spaudos 
rinkinių per F. Bočiūną, gy
venusį Hartforde, pasiekė Alką, 
p. Pyragas nuolat siunčia Vo
kietijoj surenkamas lietuviškas 
vertybes, ir Lt

Reikia daugiau finansinės pa
ramos iš visų lietuvių, kad Al
kos darbai ir tvarkymas būtų 
galimi tęsti. Neužmiršk!m Alkos 
ir savo testamentuose. Aukos 
nurašomos nuo pąjamų mokes
čių.

ti naujas spintas bei lentynas, 
tinkamai sutvarkyti ir sukatalo
guoti muziejaus eksponatus, ku
rių turima apie 100,000 vienetų. 
Tai knygos, laikraščiai, medžio 
drožiniai, gintaro dirbiniai, liau
dies audiniai, dailininkų pa
veikslai, numizmatika ir įvairūs 
rankraščiai. Reikia baigti sutvar
kyti ir ALKOS aplinką. Visa tai 
pareikalaus nemažai naujų iš
laidų, nekalbant apie kasmetines 
apšildymo, apšvietimo ir draudi
mo išlaidas.

ALKOS direktoriato nariai dir
ba be jokio atlyginimo. Dažnai 
savo pinigais jie apmoka ma
žesnes sąskaitas.

ministracinio paskirstymo dalis, 
nors iš tikro jos neatitinka nei 
dabartinių rajonų, nei senųjų 
apskričių. Dėl šio likusio netiks
lumo JAV LB visuommeninių 
reikalų tarybos narys Alg. Gu
reckas vėl pasiuntė laišką John 
Bartholomevv & Son Ltd. redak
cinei komisijai. Dėl The States- 
inąn’js. Yearbook besikartojančių 
klaidų numatoma. kreiptis į lat
vius bei estus, kviečiant juos 
prisidėti prie pastangų ištaisyti 
iškreiptą Baltijos kraštų istorijos 
vaizdą.

A. Gč.

WATERBURY, CONN.
Užgavėnių balius

Per eilę metų čia yra susi
daręs paprotys priešgavėninia- 
me laikotarpy suruošti linksma- 
vakarį, vadinamą Užgavėnių 
balium.

Tas balius kasmet populiarė
ja, sutraukdamas daug svečių 
iš plačios apylinkės. Bendruo
menės valdyba visada stengiasi 
sudaryti tinkamą meninę prog
ramos dalį ir jaukią atmosferą. 
Skoningai dekoruojama Šv. Juo
zapo mokyklos didžioji salė.

Šiais metais šis tradicinis ba
lius įvyks vasario 28, šeštadie
nį, 7:30 vai. vak.

Meninę programos dalį atliks 
solistė Genė Ugianskienė iš 
Danbury, Conn. Naujos dainos 
bus pritaikytos vakarui. Jos dai
navimu waterburiečiai yra gėrė- 
jęsi praeity ir visada ji paliko 
gražų įspūdį.

Šokiam groti pakviestas po
puliarusis Martinaičio orkestras 
iš Hartford, Conn. Jis groja ir 
dainuoja lietuviškas ir europie- 
tiškas melodijas, todėl daugelis 
jį laiko nepakeičiamu lietuviš
kuose parengimuose.

Pasivaišinimui bus paruoštas 
tradicinių Užgavėnių valgių bu
fetas ir atgaivos stalas. Laimės 
išmėginimui ruošiama turtinga 
loterija, kuriai jau dabar gauna
ma labai vertingų dovanų.

Vakaro pelnas skiriamas Šv. 
Juozapo parapijos išlaikymui,

Tokios institucijos, kaip 
ALKA, reikalas ne vieną kartą 
buvo keliamas spaudoj. Visi jau
čiame, kad būtų nuostolis, jei 
mūsų kultūros lobiai būtų palikti 
išnykimui, jų nesurinkus ir neiš- 
saugojuš ateičiai.

Tad dar kartą kreipiamės į 
mielus tautiečius ir prašome pa
dėti užbaigti ALKOS vidaus 
įrengimus ir turimų bei vis 
atplaukiančių vertybių sutvarky
mą. Aukojusieji kviečiami savo 
įnašus padidinti, o dar nespėju- 
sieji prisidėti — tai atlikti jau 
dabar.

Visos aukos ALKAI yra nura
šomos nuo JAV mokesčių (ID 23 
7227294).

Prel. Jonas Balkonas,
ALKOS direktoriato
buv. pirmininkas

Dr. Alf. Stankaitis, 
ALKOS direktoriato 
pirmininkas.

— Simas Augaitis, gyvenąs 
Watertown, Conn., vasario 16 
paguldytas ligoninėje New Ha- 
vene, kur vasario 18 jam padary
ta širdies operacija.

— Kun. Antanas Rubšys pra
ves Rochesterio lietuviam reli
ginės minties vakarą. Jis kalbės 
apie mirties ir prisikėlimo pras
mę Evangelijose ir pasakos apie 
praeitos vasaros savo keliones 
po Senojo Įstatymo įvykių vie
tas. Kelionių pasakojimus paly
dės skaidrėmis. Kitą dieną kon- 
celebruos vienuoliktos valandos 
mišias ir pasakys pamokslą. Tas 
religinės minties vakaras įvyks 
pirmą gavėnios šeštadienį, kovo 
7, žemutinėje lietuvių parapijos 
salėje 7:30 vai. Už įėjimą mokė
ti nereikės. Parapija kviečia vi
sus Rochesterio ir jo apylinkių 
lietuvius ateiti atsigaivinti ir 
praturtėti religinėmis mintimis.

— Kun. Stanislovas Žekas savo 
iniciatyva Steubenville, Ohio, 
vyskupijos kunigam išsiuntinėjo 
laiškus, prašydamas kad vasario 
14-15 bažnyčiose per mišias 
maldoje būtų prisiminta Lietu
vos persekiojama Bažnyčia. Kun. 
Žekas, ankstesnių imigrantų sū
nus, 1950 buvo įšventintas ku
nigu. Ilgus metus buvęs mažo
sios seminarijos rektorium, kun. 
Žekas dabar vadovauja kunigų 
rekolekcijų namam, Blooming- 
dale, Ohio.

nes šiuo metu pats rūpimiausias 
klausimas waterburiečių bend
ruomenėj yra lietuviškos parapi
jos finansiniai reikalai.

Bendruomenės valdyba deda 
pastangas, kad balius būtų gau
sus svečiais, įdomus savo prog
rama ir jaukus pažmonys. -

Stalų rezervacijomis ir bilie
tais prašoma pasirūpinti iš anks
to pas valdybos narius arba kny
gyne Spauda, 10 John Street

Įėjimo auka: suaugusiem — 
7.50 dol., jaunimui — 4 dol.

— Amerikos Helsinkio ko
misijos nariai oficialiai pasiūlė 
keturis asmenis Nobelio Taikos 
premijai gauti. Jie visi priklausė 
prie Helsinkio nutarimų vyk- 
symo visuomeninių grupių. Pa
siūlyti: rusas fizikas Juris Orlo
vas, žydas matematikas Anatoli
jus Ščeranskis, ukrainietis poe
tas Mikola Rudenko ir lietuvis 
istorikas Viktoras Petkus.

— LB Kultūros tarybos 1000 
dol. teatro premijos, paskirtos D. 
Mackialienei, mecenatas yra 
Lietuvių Fondas.

— JAV delegacija, Amerikai 
atstovavusi Madrido konferenci
joj, pasiuntė laiškus tiem Rytų 
Europos ir Sovietų Sąjungos 
žmonėm, kurių teises gindami 
JAV delegacijos nariai suminėjo 
jų vardus Madrido konferenci
joj. Iš viso pasiųsti laiškai 60-čiai 
tokių asmenų, jų tarpe Arvydui 
Čekavičiui, Baliui Gajauskui, 
Vladui Lapieniui, Viktorui Pet
kui, Petrui Pliumpai, Juliui Sas
nauskui, Vytautui Skuodžiui, 
Antanui Terleckui, Eitan Fin- 
kelsteinui.

— Baltimorėj Vasario 16-osios 
minėjimas, pradėtas vasario 15, 
bus tęsiamas vasario 22. Pagrin
dine kalbėtoja iš Clevelando 
pakviesta LB Kultūros tarybos 
pirmininkė Ingrida Bublienė- 
Stasaitė. Meninėj daly dalyvaus 
Dainos choras ir visos trys tau
tinių šokių grupės: Aras, Kalve
lis ir Ratelis. Po minėjimo atle
tų sporto klubas kviečia pietų. 
Vasario 22, kaip ir vasario 15, 
nuo vidudienio iki 6 vai. vak. 
Lietuvių muziejaus patalpoj 
veiks speciali paroda, kuri susi
dės iŠ J. Gaidžio'lietuvių kariųo-' 
menės ginklų ir ženklų rinlci- 
nio, K. Česonio surinktų įvai
rių kariškų nuotraukų bei mu
ziejaus kursantų drožinių.

— Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo metinės Paryžiuje 
šiemet bus minimos vasario 21, 
šeštadienį.

— Vytautas Kamantas, Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas, kelias savaites smar
kiai sirgo ir dėl to negalėjo iš
vykti į Pietų Amerikos Lietuvių 
kongresą, įvykusį Buenos Aires, 
Argentinoj. PLB valdybai kong
rese atstovavo anksčiau ten 
nuvykęs kun. Antanas Saulaitis, 
kuris iškilmingame kongreso 
posėdyje skaitys paskaitą vietoj 
negalėjusio nuvykti pirmininko 
V. Kamanto.

—Bronius Juodelis, ilgametis 
lituanistinio švietimo darbuoto
jas, Pedagoginiame lituanistikos 
institute dėsto pedagogiką, psi
chologiją ir metodologiją žiemos 
semestre, kuris prasidėjo sausio 
24.

— Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, 
O.P., nuo vasario 17 iki kovo 12 
yra išvykęs į Bayonne, N.J., 
pastoraciniais reikalais.

— Amerikos rytinio pakraščio 
lietuvių tautinių šokių šventė 
įvyks Hartforde, Trinity kolegi
jos patalpose, gegužės 30-31. 
Dalyvauja jauni šokėjai iš aštuo- 
nių Amerikos rytinio pakraščio 
vietovių. Visų bilietų kaina 8 
dol. Juos galima iš anksto nusi
pirkti pas Birutę Monaco, 25. 
Richard Road, Manchester, 
Conn. 06040. čekius rašyti: *Li- 
thuanian Folk Dance Festival” 
vardu.

- B t- t-l - -t- -1^_ < _—• n MŲi usrDiniiiKO smutyio- 
jai: B. Kohanski, Flemington, 
N. J., J. Miliauskas, Worcester, 
Mass. Užsakė kitiem: J. Straz
das, Sunny Hills, Fla. — P. Straz
das, Choteau, MT. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir- 
miemmetam tik 10 dol. Atnauji
nant — visiem 13 dol. metam.
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Laikraštis Parkway and West 
Roxbury Transcipt sausio 28

sirašė Victor V. Valaitis, Direct- 
or Data Processing Service Mas- 
sachusett? Division of Employ- 
ment Security.

jos pasirodymų su kosceztais, 
Marytė Bizinkauskaittyra pa
kviesta, dainuoti Tarptautinio
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“Kodėl anksčiau nesakei, kad mane myli?”. — Scena iš 
Antano Gustaičio “Sekminių vainiko” veikalo, kuris Bostone 
buvo suvaidintas spalio 26. Marija Gineitienė, vaidinusi 
Rozaliją Didžbalienę, ir Aidas Kupčinskas, vaidinęs berną 
Joną Luobą. Veikalą režisavo Aleksandra Gustaitienė. Vai
dintojus į New Y orką pakvietė Laisvės Žiburio radijas. Spek- 
lis bus gegužės 2 Kultūros Židiny. Nuotr. Romo Šležo

AUGUSTĄ RAMANAUSKĄ PRISIMINUS

kariavo su lenkais. Išėjęs iš 
kariuomenės, organizavo polici
jos mokyklą Kaune ir jai vado
vavo iki Lietuvos okupacijos. 
Vokiečių okupacijos' me
tais buvo apskrities viršinin
ku Telšiuose, sugebėjo taip tvar
kyti įstaigą, kad žmonės nebūtų 
skriaudžiami. Paskui buvo že
mės ūkio tarėju, irgi sumaniai 
atliko savo pareigas.

Karo metu pasitraukė į Vo
kietiją, iš ten 1949 atvyko į 
Ameriką, apsigyveno New 
Havene ir dirbo Albertus Mag
nus kolegijoje. Buvo visada ge
ros nuotaikos, mokėjo sugyventi 
su žmonėmis. Gyveno nuošaliai 
ir tyliai, bet lietuviškoje veik
loje dalyvavo. Visi ji prisi
mena, kaip malonų korektišką 
žmogų, žmogų, kuris į Lietuvos 

statymą ir į jos gyyeni^-įmū
rijo savo didelę dalį, (p.j.) , / ..

Vasario 21 sueina metai, kaip 
New Havene, Conn., mirė Au
gustas Ramanauskas, buvęs ilga
metis Kauno policijos mokyklos 
vadas. Mirė sulaukęs 83 metų 
amžiaus. Palaidotas vasario 25 
iš lietuvių Šv. Kazimiero bažny
čios. Liko dvi dukros: Nijolė 
Ivanauskienė ir dailininkė Dalia 
Jensen. Liko ir seserėnas Tėv. 
Pijus Šarpnickas,- OFM, kuris 
dabar gyvena Toronte, Kana
doje, ir kuris vasario 21 orga
nizuoja savo dėdės mirties me
tines.

Augustas Ramanauskas buvo 
žemaitis, gimęs 1897 Šatėse, 
Mosėdžio valsčiuje, Kretingos 
apskrityje. Iš tėviškės išėjo 16 
metų būdamas, nes norėjo mo
kytis. Gyveno, dirbo ir mokėsi 
Rygoje. Paskui prasidėjo pirma
sis pasaulinis karas. Jis buvo 
mobilizuotas, dalyvavo * austrų 
fronte, buvo pakliuvęs ir į vo
kiečių nelaisvę, bet pabėgo, per
sirengęs boba. Rusų kariuome
nėje buvo gavęs du pasižymėji
mo kryžius.

Po karo tuoj atsipalaidavo iš 
kariuomenės, grįžo į Žemaitiją, 
dalyvavo visuomeniniame gy
venime, prisidėjo prie Sedos 
valsčiaus organizavimo, stojo sa- _ _____  _____ __
vanoriu į Lietuvos kariuomenę, kiekviena eilinė taupomoji są-

KASOS NAUJIENOS

Peršokęs pirmą milijoną do
lerių, KASOS kooperatyvas pra
neša didelį pasikeitimą taupy
tojom: nuo šių metų vasario 
mėn. pirmos dienos KASOJE

birželio 4 —

Lietuviai prandUMMl lei
džia šluos laikraMa bol žur-

— 9119940
— 9114949 

9114949

MASKVA/V1LNIUS:
Boro 25 — — $97740
balandžio 15- — $97740
gogužto 2 — — 9101949
fl>BUŽH7— — 9101940

9111249

9191949

ris įvyks kovo 21 Pirk Plaza 
(buv. Stader) viešbutyje, Bosto
ne. Į šį balių susirenka svetinių 
valstybių konsulai, Bostono 
miesto ir Massachusetts di
duomenė. Visi šie aukštieji sve
čiai bus scenoje, o iš tos scenos 
dainuos publikai Marytė

Marytė Bizinkauskaitė lietu
viam jau yra koncertavusi daug 
kur. Bostono miesto 350 metų 
sukaktį minint ji dainavo prie 
miesto rotušės, o pavasarį, ba
landžio mėnesį yra pakviesta 
koncertui net į Los Angeles.

Džiaugiamės Marytės pasi
sekimu ir linkime jai kepti į 
dainos meno pačias aukštumas.

tančių įkaitų. Be kitų ten mini
ma Ann Marie Raulinaitis, spo- 
keswoman for WKOX radio. 
Hyde Park/Mathapan Tribūne 
gruodžio 24 įdėjo Kalėdų sene
lio fotografiją su eile kitų asme
nų, kurie Kalėdų proga lankė 
The Faulkner ligoninę, šalia 
Kalėdų senelio užrašyta: sėdi 
Rita Žukauskas ir jos septynerių 
su puse metų sūnelis Michael.

Equal Times laikraštis sausio 
25 įdėjo Dawn Petronis fotogra-

Lietuviškos pavardės 
amerikiečių spaudoje

Laikraštyje The B oston 
Globė buvo skelbimas, kuriuo

skaita duoda dividendus nuo pir
mos įnešimo dienos. Tai yra taip 
vadinamas “from dayofd«posit 
to day of withdrawal” palūkanų 
apskaičiavimas. Bankai irgi 
duoda šią proviziją, bet bankų 
dividendai yra mažesni negu 
KASOS. Bankai duodatiletai iki 
5.5%, o KASOS Kredito Unija 
duoda 7% dividendų, kurie ga
lutiniam susumavime yra dar 
aukštesni. Visiem būtina žinoti: 
nuo dabar KASOJE eilinių są
skaitų taupytojai nepraranda nei 
vieno procento palūkanų, ne
žiūrint kada jie pinigus padeda 

• ar išima.

J.M.

Minėsime Lietuvos 
nepriklausomybės šventę 
Cape Codo LB apylinkės val

dyba vasario 22 ruošia Lietuvos 
nepriklausomybės šventės mi
nėjimą. 12 vai. Our Lady of Vic- 
tory bažnyčioje bus mišios už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės. 
Vietos klebonas pasakys tai die
nai pritaikytą pamokslą. Tuoj po 
pamaldų bažnyčios salėje įvyks 
minėjimas.

Kalbą pasakys inž. E. Meilus 
iš Worcester, Mass. Meninę pro
gramos dalį atliks inž. K. Baro
nas iš Manomet, Mass. Minėji
mui pasibaigus, bus kuklios vai
šės.

LB Cai>e Codo apylinkės val
dyba kviečia visus lietuvius kuo 
gausiau dalyvauti minėjime ir 
auka paremti Lietuvos laisvini
mo darbus.

Cajae Cod Community College 
bibliotekoje iš suaukotų lietuviš
kų knygų yra surengta paroda. 
Visi kviečiami aplankyti šią lie
tuviškų knygų parodą.

J.M.

CAPE COD, MASS. 
LB apylinkė veikia

Cape Code gyveną lietuviai 
dažnai ir ne vienam turi atsa
kyti į klausimą: “Ką jūs veikiate, 
ar jum nenusibosta?” Su šyp
sena skamba atsakymas: “Cape 
Codo apylinkėj mum vi
sad laiko trūksta”. LB Cape 
Codo apylinkės valdybos darbai 
tai geriausiai paliudija.

Netikėti įvykiai, talka lietuvių 
tautos siekiam įvykdyti, šalpa, 
meilė artimui ir vietos reikalai 
kviečia į pastovų darbą. LB 
Cape Codo apylinkės nariai ir 
valdyba energingai reagavo 
Washingtone suimtų lietuvių 
demonstrantų atveju. Kultūros ir 
švietimo reikalam Cape Codo 
apylinkės nariai sudėjo 162 dol.; 
valdyba iš kasos pasiuntė 50 
dol. lietuvių jaunuolių sporti
ninkų kelionei į Australiją pa
remti; Balfui skirta 10 dol.; lietu
viškai spaudai paremti skirta 40 
dol.; užprenumeruotas žurnalas 
Lituanus Cape Cod Community 
College bibliotekai. Nupirkta 
lietuvių literatūros ir meno kny
gų, kurios įteikiamos tai pačiai 

_______  bibliotekai. i Vasario 16-osios
KASOJE dabar - jau -gailina -minėjimo proga, 

skolintis iki 10,000 dolerių su 
užstatu (collateral) ir iki 2,000 
be užstato. Laikantis dabartinių 
standartų, už paskolasimama 18 
% palūkanų. Išmokant skolą per 
vienus metus, palūkanos tik 
15%. Skola naujo automobilio 
pirkimui irgi tik 15b Skolintis 
gali tik KASOS nariai-taupyto- 
jai.

KASA turi trijų rūiiy taupy
mo indėlius: eilinę sąskaitą su 
7% dividendais, Share Certifi
cates (500 dolerių blokais) nuo 
trijų iki keliolikos mėnesių ter
mino, su 12% dividendu 
Money Market Certificates, ku
rie duoda tokį pat procentą, kaip 
Certificates of Deposit bankuo
se. Money Market Certificates 
yra perkami $10,000 sumoje, 
mažiausia Šešių mėnesių ter
minui. Kiekviena taupomoji są
skaita valdžios įstaigą apdrausta 
iki 100,000 dolerių.

Į KASOS kooperatyvą galima 
įstoti padėjus nemažiau kaip 
$5.00 indėlį ir sumokėjus vien
kartinį $3.00 nario mokestį, ku
ris galioja visam gyvenimui. KA
SOS nariai gali pasirinkti jiem 
patogiausią taupymo sąskaitą, 
KASOS įstaigoje išsikeisti pen
sijų arba algų čekius, lengvomis 
sąlygomis skolintis pinigus ir 
gauti patarimus visais finansi
niais reikalais. KASOS adresas: 
86-01 114 St Richmond Hill, 
N.Y. 11418. Telefonas: (212) 
441-6799.

_  religinio tarinio iumel^.
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universitete. Tas jai nebenatike kovo L 10:15 val- Pet’ir ji pasirinkusi Safcfaujerį ^vių parapijos bažnyčio- 
apdrai>dhs hendmvJj Ji kunti- je mišios, o po mišių bendri 
“Mano tėvas buvo mėgėjas ast- Paryčiai salėje po bažnyčia, 
ronomas. Todėl jis savo dvi dūk- Smnikininkn Izidoriaus ir pie
telis pavadinęs žvaigždžių vai- ųisto Vytenio VasyHūno koncer- 
dais. Mane Jis pavadino Aušre- tas įvyks kovo 1 d. 3 vai. p.p.
le.kas angliškai reiškia —. ” J °---- J K
Dawn.” Taigi iš Aušrelės virto 
Dawn ir iš mokytojos — draudi-

- mo agentė.
po-
Pi-15 metų be Stasio Jakučio

Prieš 15-‘ką metų Bostone 
mirė buv. vid. reikalų ministe
rijos valdininkas, atsargos kari
ninkas, Bostone Balfo, R.K. Su
sivienijimo, Alto ir kitų organi
zacijų veikėjas Stasys Jakutis, 
šios sukakties proga velionio 
našlė Praksėda Jakutienė su vai
kais užprašė mišias šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioj So. 
Bostone vasario 8.

Skautų tradicinė Kaziuko mugė
Tradicinė skautų-čių rengia

ma Kaziuko mugė Bostone į- 
vyks kovo 8, sekmadienį, So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
2-ro ir 3-čio aukšto salėse. Ati
darymas 11:30 vai. priešpiet. 
Programoje: pietūs, vaidinimas 
ir “mugė”, kurioje kiekvienas 
atsilankęs ras ką nors įdomaus 
nusipirkti. Visi, jauni, suaugę ir 
pagyvenę kviečiami į šią tradici
nę skautų-čių mugę. Niekas ne
sigailės į ją atsilankęs.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Bendruomenės Užgavėnių ba
lius bus vasario 21, šeštadienį, 
6:30 v. Sandaros salėje Brock- 
tone.

Susipažinimas su Joe Casper, 
kandidatu į Bostono miesto tary
bą, įvyks vasario 22, sekmaeie- 
nį, nuo 2 jki 6 vai. popiet

First and Second Church salėj, 
Bostone, Marlboro St. 66.

Minkų radijo valandos rengi
nys, kuriame bus vaidinimas, 
įvyks kovo 29 d., 3:30 vai. 
piet So. Bostono Lietuvių 
liečiu D-jos saiėj.

Valentinos Balsienės iš 
ronto, Ont., Kanados, Keramikos 
darbų parodą balandžio 4-5 ren
gia Lietuvių Tautodailės Insti
tuto Bostono skyrius.

Dail. Alfonso Dargio kūrinių 
parodą balandžio 25-26 rengia 
Bostono vyr. skaučių židinys.

Laisvės Varpo koncertas įvyks 
balandžio 26, per Atvelykį, So. 
Bostone Lietuvių Piliečių D- 

. jos salėj.

Motinos Dienos minėjimas 
įvyks gegužės 3 Tautinės S- 
gos namuose 484 E. 4-ji gatvė 
S. Bostone.

Brocktono šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos choro koncertas 
įvyks gegužės 10, sekmadienį, 
3 v. popiet North Junior High 
School auditorijoje, 108 Oak St., 
Brockton, Mass.

LAISVĖS VARPAS Sekma
dieniais 11:30-12:10 vai. 740 
banga Ii WCAS 12:10-1 .*00 vai. 
1460 banga ii WBET Vedėjas 
Petras Viščinis 173 Arthur St, 
Brockton, MA 02402 Telef. (617) 
586-7209

BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 bangos sekm. nuo 1 
1:30 vai. Veda S. ir V. Minkai, 
502 E. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127. Tolei. 268-0489. 
Parduodamos Darbininkas. Di
delis lietuviškų knygų pasirinkl- 
mas.

BnnHBvmnu 
Postagepad boUi iiiavs
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Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas pačiu So. Boston Savinga

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti į ban
ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bot 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj j- 
traukia sumą j sąskaitą. Prisideda ir užtlkrini-

■■ mas, kad Jūsų pinigai pelno aukččlauskis
procentus,Hray leidžiamus (statymų. P^’DOi lengvo taupymo bū

do per paktą skambinkit Mr.
Donahue 284-2500

arba rašykit paduotais adresais.
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pastoviai gyvena Vokietijoje, at
vyko į Ameriką ir praeitą savai
tę lankėsi pranciškonų- vienuo-

vokaciją sukalbėjo kun. Pr. Bu
lovas, Lietuvos vyčių 110 kp pir-

kun. Stasys Raila. Po mišių mi
nėjimas įvyko parapijos salėje. 
Po vėliavų įnešimo sugiedoti

t

(212) 827-1352
(211) 827-1351
(212) 827-1350 

Vienuolynas >(212) 235-5962
212) 827-9645

rengiamas kovo 21-22 Kultūros 
Židinyje. Informacijos ir regist
racijos reikalais kreiptis į LAK 
šachmatų sekcijos pirmininką 
Arūną Simonaitį, 104-40 114 
Street, Richmond Hill, N.Y. tel. 
212 848-5218.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga per New York 
Times radijo stotį vasario 16 
transliuota lietuviška muzika. 
Taip pat ir vasario 17 buvo 
apie 10 minučių lietuviškos mu
zikos. Plačiau Įritą kartą.

Už a.a. Juozę Anioliauskaitę- 
Kibirkštienę mišios J>us aukoja
mos vasario 28, šeštadienį, 10 
vai. ryto pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje Brooklyne.

Literatūros vakaras, skirtas 
Stepo Zobarsko 70 metų su
kakčiai paminėti, praėjo sėkmin
gai. Apie sukaktuvininką kalbėjo 
poetas Stasys Santvaras. Savo 
kūrybą skaitė Stasys Santvaras, 
Leonardas Andriekus, Kotryna 
Grigaitytė ir aktorius Vitalis Žu
kauskas paskaitė St. Zobarsko 
novelę “Monsinjoro suoliukas”. 
Plačiau — kitam Darbininko nu
meryje.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė paminėta vasario 15 Kul
tūros Židinyje. Kalbas pasakė 
senatorius Al D’Amato ir dr. Kęs
tutis Valiūnas. Dainavo Mairo
nio lituanistinės mokyklos mo
kiniai, tautinių šokių ansamblis 
Tryptinis pašoko keletą šokių. 
Žmonių dalyvavo apie 500. Pla
čiau kitam Darbininko nume
ryje.

vybė, provincijolas su savo tarė
jais, praeitą savaitę posėdžiavo 
pranciškonų vienuolyne Brook
lyne.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje pamokų nebus šį savait
galį, vasario 21. Kiekvienais me
tais vasario gale yra kuro tau
pymo savaitė, ir taip pamokų 
nebūna.

Smuikininkas Izidorius Vasy- 
liūnas kasmet rengia koncertus 
New Yorke ir Bostone. Anksčiau 
jo koncertai New Yorke būdavo 
mieste Camegie Recital salėje. 
Šiemet jis pirmą kartą rengia 
Kultūros Židiny. Tas koncertas 
bus kovo 14, šeštadienį, 4 v. 
popiet Kultūros Židinio mažojo
je salėje. Smuikininkas I. Va
siliūnas su atsidėjimu puoselė
ja lietuvišką muziką, į savo kon
certus šalia žinomųjų klasikinių 
kompozitorių įtraukia ir lietuvių 
kompozitorių kūrybą.

Vilniaus peisažų paroda bus 
kovo 14 ir 15 Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje. Bus išstatyta 
75 dail. N. Alperto kūriniai.* Jis 
visą savo gyvenimą praleido Vil
niuje ir nutapė jo romantiškus 
kampelius, Vilnelę, Nerį, miesto 
siauras gatveles ir kita. Parodą 
rengia specialus komitetas.

Ateities žurnalo 70 metų su
kaktis bus prisiminta kovo 29. 
Tą dieną bus jaunimo pamaldos 
Kultūros Židinyje ir paskui Atei
ties sukakties minėjimas. Iš Chi- 
cagos atvyksta kun. dr. K. Tri
makas, Ateities žurnalo vyr. re
daktorius. Jis atvykęs jaunimui 
praves trumpas rekolekcijas — 
religinį susikaupimą ir dalyvaus 
žurnalo sukakties minėjime.

Dail. Ados Peldavičiūtės- 
Montvydienės pomirtinė paroda 
rengiama balandžio 4-5 Kul
tūros Židinyje. Dailininkė ka
daise čia gyveno, čia reiškėsi 
kaip dailininkė, anksti mirė, iš
tikta širdies priepuolio. Jos pali
kimu rūpinasi brolis — architek
tas Vytautas Peldavičius, kuris 
gyvena Chicagoje. Paveikslus 
restauravo, aptvarkė dail. Juo
zas Bagdonas. Jis dabar rūpinasi 
ir paveikslų įrėminimu.

LMK Federacijos New Yorko 
klubas Atvelykio popietę rengia 
balandžio 26, sekmadienį, Kul
tūros Židinyje. Klubui dabar pir
mininkauja Genė Donohue.

Laisvės Žiburio radijo valan
dos pavasario renginys bus ge
gužės 2, šeštadienį, Kultūros Ži
dinyje. Iš Bostono atvyksta vai
dintojų grupė ir čia suvaidins 
Antano Gustaičio linksmą vaidi
nimą “Sekminių vainikas”. Re
žisuoja autoriaus žmona — Alek
sandra Gustaitienė.

Madų paroda, rengiama 
Balfo 100-tojo skyriaus, bus ge
gužės 3 Kultūros Židinyje.

L. K. Moterų Sąjungos 29 
kuopa kovo 1, sekmadienį, tuoj 
po pamaldų rengia Apreiškimo 
parapijos salėj Užgavėnių blynų 
balių. Bus šalti užkandžiai, šilti 
pietūs, blynai, pončkos, koktei
lis ir kiti skanumynai. Bilietus 
iš anksto galima įsigyti pas nares 
arba prie įėjimo. Auka 5 dol. 
Be to, bus pristatyti buvusieji 
Angelų Karalienės parapijos na
riai, įsijungę į Apreiškimo pa
rapiją. Naujieji nariai bus vaiši
nami nemokamai. Kurie dar ne
gavo bilietų, prašomi skambinti 
849-8481. Kuopos valdyba kvie
čia visuomenę gausiai dalyvauti 
ir parapijų metais pagyvinti šios 
parapijos veikimą.

Eduardo Šnielkos atminimą pa
gerbdamas, paaukojo 5 dol. Dar
bininkui.

Kun. J. Pragulbickas, atnau
jindamas Darbininko prenume
ratą, dar ta pačia proga apmokė
ję prenumeratas kitiem penkiem 
skaitytojam: dr. S. Pragulbai, S. 
Raudžiui, S. Stravinskiui, V. Ma
maičių! ir M. Raudys. Taip pat 
dar pridėjo spaudai stiprinti 30 
dol. auką. Administracija nuo
širdžiai dėkoja dosniam spaudos 
rėmėjui.

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 21, šį šeštadienį 2 vai. 
popiet bus transliuojama Rossini 
opera “L’Italiana in Algeri”. Pa
grindiniai solistai: Home, Bat- 
tle, Blake, Monk, Berberian, 
Casei. Diriguoja Rescigno.

New Jersey Moterų Klubo 
susirinkimas įvyks kovo 1, sek
madienį, 3 vai. popiet Danutės 
ir Frank Rodgers rezidencijoj, 
4 Charles St., Nutley, N.J. Na
rės, viešnios ir norinčios pri
klausyti kviečiamos dalyvauti. 
Po susirinkimo bus vaišės. Pet
ras Vance rodys skaidres.

MONY — Dr. M. Siemoneit,

LK. Moterų Sąjungos 29 kuopa ruošia Užgavėnių blynų 
balių kovo 1, sekmadienį, 12:30 vat Apreiškimo parapijos

havene, 85-32 90 Street Tel. 
847-7306.

Kokteilis. (ėjimo auka 5 doL

15 doL

516 211-3790

IR VISU8 ATULANKYT1

NEW YORKO ATEITININKAI

pasveikino ir padėkojo už gausų 
atsilankymą. William Sidtis ang
liškai skaitė paskaitą — kelias į 
Vasario 16-tą. Paskaitoje apžvel
gė Lietuvos istoriją ir nušvietė 
dabartinę padėtį, ragino Lietu
vos vyčius nenuilstamai kovoti 
dėl Lietuvos laisvės. Donatas 
Uzas paskaitė du patriotinius ei
lėraščius, Ona Zinkė atliko juo
kingą monologą — Lietuviškas 
virimas. Po to visi susirinkusie
ji buvo pavaišinti užkandžiais, 
namie keptais pyragais ir kava. 
Maistą paruošė vyčių kuopos na
rės. Minėjimą ruošė Lietuvos 
vyčių 110 kuopa, rengimo komi
teto pirmininku buvo Donatas 
Uzas, salėje programai vadova
vo Kazys Vainius.

Sutvirtinimo sakramentą Ap
reiškimo parapijoj balandžio 26 
suteiks vysk. Anthony J. Bevi- 
laqua. Vaikus, norinčius šį sak
ramentą priimti, reikia užregist
ruoti lituanistinėj mokykloj pas 
kapelioną arba pas parapijos ku
nigus.

E. Vaitekūnienė, gyv. Jeffer- 
sonville, N.Y., gavo žinią iš Lie
tuvos, kad ten mirė jos brolis 
Stanislovas Skokauskas. Už jo 
sielą ji užprašė gedulingas 
mišias, kurios lietuvių pranciš
konų koplyčioj Brooklyne bus 
aukojamos vasario 20.

LIETUVĖS MOTERYS 
TARPTAUTINĖJ MUGĖJ

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos New Jersey klubas buvo 
pakviestas dalyvauti Morris 
County muziejuj Morristovdl, 
N.J., prieškalėdinėj tarptauti
nėj mugėj, kuri įvyko prieš pat 
Kalėdas. LMKF N.J. klubo pir
mininkė Ona Karašienė su val
dyba ir narėmis surengė puikią 
lietuvišką gintarų, audinių ir 
drožinių parodėlę. Šiaudinukais 
papuošta Kalėdų eglutė teikė 
šventiškos nuotaikos, o ilgas sta
las apkrautas pyragais, sausai
niais ir tortais, viliojo atsilan
kiusius ką nors nusipirkti pasi- 
smaguriavimui.

Be klubo valdybos, kurią su
daro pirm. O. Karašienė, sekr. 
L. Alinskienė, ižd., A. Vence 
ir narė kultūros reikalam D. 
Rogers, prie mugės darbų mielai 
prisidėjo su savo kepsniais ir bu
dėjimu šios narės: D. Sirutie
nė, E. Gražulienė su dukra 
Rita, Rūta Rogers, A. Rygelienė 
su dukromis Vita ir Ramune, J. 
Staškuvienė ir A. Pintsch.

Iš mugės metu gauto pelno 
valdyba paskyrė dalį Nėw Jer
sey tautinių šokių grupei Lieps
nai.

UŽGAVĖNIŲ BALIUS
KAUKIŲ BALIUS
(VYKS VASARIO 28, ŠEŠTADIENI, 8 V.V. 
KULTŪROS ŽIDINY, 341 HIGHLAND BLVD 
BROOKLYN, N. Y.

KASOS Kredito Unijos meti
nis narių susirinkimas įvyks 
kovo 15, sekmadienį, 2 vai. po 
pietų Kultūros Židiny. Kvie
čiami visi nariai — taupytojai 
ir taip pat jų svečiai. Atvykusie
ji bus supažindinti su KASOS 
veikimu ir čia pat turės progą 
įsirašyti į kooperatyvo narius. 
Po oficialįos dalies visiem bus 
kuklios vaišės.

APIPLĖŠĖ DR. P. VILEIŠĮ
Vasario 13 Waterburio mieste 

keturi banditai užpuolė dr. Petrą 
Vileišį, jį primušė, peiliu sužei
dė kaklą. Primušė ir kitą žmogų, 
pribėgusį gelbėti. Apiplėšę 
banditai pabėgo. Ci dr. Petras 
Vileišis buvo paguldytas ligoni
nėje, kur jam susiūtos žaizdos.

201 
964-3500. Valu, savaitgaliais: 201 
654-3756.

Lietuviai šachmatininkei, 
stumdykite savo pėstininkus! 

NEW YORKO ATLETŲ KLUBAS RUOŠIA 
RYTŲ APYGARDOS 

PABALTIEČIŲ TURNYRĄ 
Kovo 21 ir 22 <Ld- 
Kultūros Žkfinyjo

Kviečiami dalyvauti viel netartai tedNMtinlnkai I* Rylų

114th Street, Riehmond HM, N.Y. 11411

(ėjimo auka:

NKW J0BKY

212 296-1206

Lietuvos nepriklausomybės atkūrime minėjime vasario 15 Kultūros Židiny. Iš k. Peter 
Wytenus, WaHace Rodgers, programos vedėja Rasa Bobelytė, Vliko garbės pirm. dr. K. 
Valiūnas, LB New Yorko apygardos pirm. Aleksandras Vakselis. Nuotr. Joseph Scordo

GREAT NECK, N.Y. NAUJA DAINOS GRUPĖ NEW YORKE
Vasario 15-oakra minėjimas

Elks Club, Great Neck, N.Y. 
salėj vasario 14 įvyko Lietuvių 
Bendruomenės Great Neck apy
linkės surengtas Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo minė
jimas. Besipildant salei, matėsi 
ir iš toliau atvykusių svečių.

Susėdus už gražiai maistu bei 
gėlėmis papuoštų stalų, šią 
šventę atidarė ir programai va
dovavo apylinkės valdybos na
rys Jonas Vilgalys. Pradžioje 
pakvietė Apreiškimo parapijos 
kleboną kun. Joną Pakalniškį 
sukalbėti invokaciją. P. Žvilnys 
perskaitė savo sukurtą ir šiai 
progai pritaikytą maldą.

Tylos minute buvo pagerbti 
neseniai mirę apylinkės nariai: 
dailininkė Regina Ingelevičie- 
nė, gen. Stasys Punzevičius ir 
muzikas Mykolas Cibas.

Pagrindinę kalbą pasakė iš 
Philadelphijos atvykęs svečias 
dr. Jonas Stiklorius. Prelegen
tas įdomiai bei sąmojingai ap
žvelgė Lietuvos praeitį, dabartį 
ir keliais bruožais metė žvilgsnį 
į mūsų tautos ateitį.

Pertraukos metu Lietuvos 
laisvinimui bei kultūrinių reika
lų rėmimui mėnėjimo dalyviai 
suaukojo 500 dol. su viršum.

Trumpą meninę dalį atliko 
Irena Jankauskienė, padekla
muodama Putino bei Brazdžio
nio eilėraščių, ir Vytautas Dau
girdas, pagrodamas nuotaikingą 
muzikinę pynę.

Po meninės dalies vyko vai
šės, kurių metu išlaidom pa
dengti buvo pravesta loterija. 
Joje buvo leidžiamos M. Jan
kausko ir V. Kalyčio paaukotos 
dovanos.

Užkrėsti V. Daugirdo nuotai
ka, beveik visi įsijungė į bend
rą dainavimą.

Pasisvečiavę, minėjimo daly
viai bei svečiai palengva skirstė
si namo.

LJ.

Š.m. vasario 7 ateitininkų šei
mos šventės programoje į sceną 
išėjo nedidelis jaunimo chore
lis su septyniomis dainomis, ma
loniai nustebindamas susirinku
sius. Iš tiesų ši grupė nėra taip 
nauja. Jos debiutas, nors ir mažai 
pastebėtas, įvyko pernai, irgi 
ateitininkų vakarėlyje. Chorelio 
vadovė nuo pat pradžių buvo ir 
dabar tebėra talentinga ir nenu
rimstanti muzikos meno mylėto
ja, žinoma pianistė Dalia -Sa
kaitė. Ji įstengė sujungti grupę 
jaunimo, išmokyti ne taip jau 
lengvą repertuarą ir atgaivinti 
lietuviškos dainos meilę tiek 
klausytojų, tiek jaunų daininin
kų tarpe. Tai tikrai gražus, pa
girtinas reiškinys, New Yorko 
lietuviam lyg ir retenybė. Įdo
mu šia proga pastebėti, kad

Ketvirtojo mokslo ir kūry
bos simpOžiUnib programos ko
miteto posėdis įvyks vasario 28, 
šeštadienį, 11 vai. ryto Kultūros 
Židiny. Dalyvaus mokslinės 
programos komiteto pirminin
kas dr. Pranas Zundė iš Atlanta, 
GA, griežtųjų mokslų, technolo
gijos ir architektūros sekcijos va
dovas dr. Jonas Bilėnas, Hun- 
tington, New York, medicinos 
mokslų sekcijos vadovas 
dr. Rimgaudas Nemickas, 
Chicago, III., humanitarinių ir 
socialinių mokslų vadovė dr. Ina 
Užgirienė, Worcester, Mass., or
ganizacinio komiteto pirminin
kas inž. Juozas Rimkevičius, 
Chicago, III.

Liet. Fronto Bičiulių 25-toji 
studijų ir poilsio savaitė šiemet 
bus pranciškonų vasarvietėje 
Kennebunkporte liepos 11-18. 
Savaitės dalyviai registruojasi 
pas vasarvietės administratorių.

Darbininko kalendorius 1981 
metam lapkričio 14 išsiųstas vi
siem skaitytojam. Jei kas norėtų 
gauti papildomų egzempliorių, 
prašomas atsiųsti po 2 dol. 

prieš keletą metų Clevelande 
panašiu būdu susikūrė mergai
čių dainininkių būrelis, kuris il
gainiui išsivystė į darnų ir me
nišką dainos vienetą — Neriją. 
Ir tada ta pati Dalia Sakaitė tu
rėjo daug įtakos gerai Nerijos 
pradžiai. Tikėkimės, kad New . 
Yorko jaunimo dainos grupė irgi 
augs, tobulės ir visiem atneš 
daug džiaugsmo momentų.

Ateitininkų šventės progra
moje mišrus chorelis padainavo 
liaudies dainas: Subatos vakarė
lį, Saulelė raudona ir Pasisėjau 
žalią rūtą. Taip pat atliko ir dvi 
kiek sunkesnes dainas: Burtai 
ir Vasaros naktys. Abiejų dainų 
žodžiai Maironio ir muzika J. 
Naujalio. Moterų ir mergaičių 
grupė atskirai padainavo liauz- 
dies dainą Iš rytų šalelės, harm. 
Br. Budriūno ir Papartėlis žydi 
— žodžiai J. Kalvaičio, muzika 
J. Klovos. Visos dainos h(i-> 
skambėjo maloniai ir jautriai, tik 
Židinio mažosios salės akustika 
ir šeimyniška aplinkuma šiek 
tiek sumažino įspūdį.

Chorelyje dainavo (alfabetine 
tvarka): Lina Alksninytė, Audro
nė Cesnavičiutė, Arūnas Ciu- 
berkis, Regina Galinytė-Jarosch, 
Stasys Janušas, Vilija Katinaitė, 
Kristina Sabalytė-Krulikienė, Ri
čardas Krulikas, Algirdas Luko-, 
ševičius, Rasa Navickaitė-Raz- 
gaitienė, Antanas Razgaitis, 
Gina Simonaitytė ir Daiva Ve- 
beliflnaitė-Šilbajorienė. Dalia 
Sakaitė taip pat dainavo mišrioj 
grupėj, o moterų dainas palydė
jo pianinu.

Newyorkiečiam artimiausia 
proga išgirsti naują dainos grupę 
Bus vasario 28, per ateitininkų 
rengiamą Užgavėnių kaukių ba
lių. O New Jersey tas pats cho
relis dainuos vasario 22 Pater- 
sone, Nepriklausomybės šven
tės minėjime. Dainininkam lin
kime sėkmės ir geros ateities.

Alg.Š.,




